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 كلمة العدد

 :عزيزي القارئ 

هذا هو العدد الثالث بين يديك ، وقد حاولنا جاهدين أن نجمع فيه عددا من    

العربية  باللغتينالبحوث في مختلف المواضيع التربوية والعلمية األدبية 

واألجنبية ، ونأمل أن يجد فيها القارئ المتعة والفائدة ، والباحث ما يلبي 

 .ته حاجاته ، ويشبع رغبا

إن المجلة العلمية المحكمة لكليات التربية بجامعة الزاوية ، والتي لم يمض     

على مولدها الكثير استطاعت في فترة وجيزة أن تثبت وجودها بين زميالتها 

من المجالت العلمية ، وأن تسير بخطى ثابتة في مجال نشر البحث العلمي 

نا الليبية ، ومعاهدنا العليا ، وأن خدمة منها ألساتذتنا الكرام في مختلف جامعات

تضع بصمتها في المكتبات العلمية كي تكون دليال لكل قارئ وباحث عن 

 .المعلومة المفيدة التي يثري بها بحثه العلمي ، وتزيد من معارفه العلمية 

إن هدفنا من هذه المجلة هو نشر البحوث العلمية التي تحمل مضامين     

عالج قضايا المجتمع ، وتسهم في حل المشاكل التربوية هادفة ، وفكرة جديدة ت

، وتقدم االكتشافات العلمية في العلوم التطبيقية للمهتمين بمختلف هذه العلوم 

من دارسين وبّحاث ، وصناع قرار إلمكانية االستفادة منها على مختلف 

 .األصعدة 

على هذا اإلنجاز وإذ نقدم العدد الثالث من هذه المجلة ونحن نشعر بالفخر      

بالرغم من بعض المصاعب التي تواجهنا ، ولكنها تهون عندما نرى األعداد 

تصدر الواحد تلو اآلخر ، ونجد التشجيع وزيادة عدد المشاركين من البّحاث 

عن الثقة الكبيرة التي  الذين يرغبون في نشر بحوثهم بهذه المجلة مما يعبر

 .تعالى أن نكون عند حسن ضنهم فينا وضعهاهؤالء في مجلتهم راجين من هللا

 وهللا ولي التوفيق

 رئيس التحرير
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دور المؤسسات التربوية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار 

 لدى النشء
 

  جمال رحومة الزناتي أ.                                           

 جامعة الزاوية-كلية التربية الزاوية                                                         

 

 المقدمة 

ف على قيمة يعد الحوار مبدأ من المبادئ التي أكد عليها اإلسالم، فلقد حث ديننا الحني       

الذي  لك من خالل القران الكريمذلقد تبين وفي حياة المجتمع اإلسالمي،  الحوار وأهميته

َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم  اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمةِ لقوله تعالى أسس أصول الحوار

. والموعظة الحسنة رنا أن ندعو بالحكمة( فاهلل يأم125-النحل )سورة بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

 ،الحوار ونشرها وترسيخها ثقافةولئن وضح القرآن الكريم األساس النظري في صياغة 

بسنته وسيرته وضع اإلجراءات التطبيقية لذلك في واقع المسلمين من  فإن الرسول 

ي تعليم يزاوج بين النظرية والتطبيق ف حيث كان رسول هللا  ،خالل السلوك القدوة

 الحوار واألمثلة والشواهد على ذلك كثيرة .

 ويعد العلم من القواعد والمقومات األساسية للحوار، ومن أهم أسباب نجاحه         

)ويرى )الشرقاوي( ،، وبدونه يصبح الحوار هدراً للوقت وضياعاً للجهدوتحقيق غايته
1

( 

م النافع واالستقامة على المنهج فضالً انه ال ينبغي أن يتصدى للحوار إال من تأهل له بالعل"

والعلم المقصود هو  ."عن اإلخالص والتجرد، والتلطف باآلخر والرفق به واإلشفاق عليه

العلم بموضوع الحوار ومسائله، والقدرة على النظر والموازنة واالستنباط واالستدالل 

 غلو والتطرف.والترجيح بين األدلة المختلفة وتقبل اآلخر والبعد عن التعصب وال

 األياموالدول العربية في هذه  خصوصاً  إن المتابع اليوم لما تمر به بالدنا

من سياسة اإلبعاد والتهميش واإلقصاء من التعصب للرأي والغلو والتطرف، والعصيبة، 

االحتكام للغة السالح بدالً من لغة الحوار، يقف عاجزا عن فهم و ،اآلخروعدم تقبل 

والمتزايدة لألمور، لدرجة أننا فقدنا القدرة على التوقع أو الفهم للحالة  التطورات المتالحقة

 التي ستصل إليها هذه البلدان. 

ظل فترة انتقال وتغير عالمي متسارع تتسم بمظاهر عدم التسامح  فيكما وأنه        

 والكراهية والعنصرية وتصاعد التمييز والحروب والعنف إزاء اآلخرين، تزداد أهمية أن

ترمي استراتيجيات العمل التربوي إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستديمة عادلة تعد 

المقومات األساسية لبناء ثقافة السالم وتعزيز قيم الحوار، مما يقتضي تغيير األنماط 

)التقليدية لألنشطة التربوية
2
) . 

ناشائة، المؤسسات التربوية دورا باارزا فاي إرسااء وتنمياة مبادأ الحاوار لادى ال ؤديوت

والمتطور في المجتمع ،  وهي تعتبر من أهم الدعائم  لتشييد صرح البناء االجتماعي السليم

وتكمان قاادرة المؤسسااات التربويااة علااى إشاااعة مبادأ الحااوار فااي نفااوس الناشاائة ماان خااالل 

فهاي األداة الفعالاة التاي تساتخدمها )المعلم، والماتعلم، والمنهااج(،  عناصر العملية التربوية
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معات في تشكيل وصقل وبناء شخصيات األفاراد المنتمياين إليهاا، فلكال مجتماع آماال المجت

 وغايات يسعى إلى تحقيقها.

)(2003وهذا ما دعت إليه )اليونسكو،  
3
حين أكدت على ضرورة، تحسين نوعية  (

المناهج المدرسية بإدراج القيم اإلنسانية لتحقيق الديمقراطية وتعزيز السالم والتالحم 

اعي، واحترام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية، وأن تكون عملية تطوير المناهج االجتم

 الدراسية قائمة على المشاركة والحوار والتسامح. 

 مشكلة البحث:

تتأثر سلوكيات النشء بصورة شعورية وغير شعورية بالشخـصيات التي تحاي  بهاـم، 

لشخصيات قد تنادي بما يخالف ثوابت وبالتالي يتخذونهم قدوة لهم  على الرغم من أن هذه ا

مجتمعهم أو على األقل غير مرغوب فيها، وتزداد حدة هذه السلوكيات عناد الانشء عاـندما 

تكون معززة بالمواقف المختلفة في الحيـاة، كما تظهر سلوكيات حسنة على الناشئة إال أنها 

). سرعان ما تتالشى مع مرور الزمن وذلك بسبب غياب التعزيز المطلوب
4
)  

وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب 

تعزيز الحوار والتفاهم والتضامن  فيالمدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية 

)والتسامح بين األفراد واألمم ومحاربة العنف والتطرف 
5
). 

ا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والتي وهذا ما أكدته الدراسة التي أجراه        

هدفت إلى التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من 

خالل قياس مستوى ثقافة الحوار في المجتمع ومدى تقبله لهذه الثقافة، حيث أكدت الدراسة 

)ار.أن عامل التعليم يعتبر العامل األهم في رفع مستوى ثقافة الحو
6
) 

الرغم من أن ديننا الحنيف، بمصادره المتعددة، يُحّذر من التطرف، وينفّر  وعلى        

الغلو والتشدد، ويدعو إلى الوسطية في كل شيء، في االعتقاد والتعبد  أشد النفور من

وفي التشريع، إال أن انتشار ظاهرة التطرف والغلو في مجتمعنا، الذي  والسلوك واألخالق

المذاهب أو الطوائف، وبعيد كل البعد عن الظواهر الشاذة التي ابتليت بها  تعددال يعرف 

للرأي، واشتد فيها الجدل والخالف ـ كل  األخرى، والتي تفشى فيها التعصب المجتمعات

هذه الظواهر، والوقوف على أصل هذا الداء،  ذلك يدعونا إلى االنتباه، ويدعونا إلى دراسة

اً، كما يجب أن تتظافر الجهود إليجاد الحلول المناسبة لعالج وتشخيصها تشخيصاً صحيح

الظواهر، من هذه النقطة ينطلق هذا البحث ليسل  الضوء على موضوع مهم يمكن أن  هذه

وتنمية  يحد من ظاهرة التطرف والغلو والتفري  واإلفراط في مجتمعنا وهو إرساء

 لتربوية.وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشء من خالل المؤسسات ا

 من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:          

 ما دور المؤسسات التربوية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشء؟ 
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 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في تعرضه لثقافة الحوار ودور المؤسسات التربوية في   -

الرسمية األولى التي  تنميتها لدى النشء، باعتبار المؤسسات التربوية الوسيلة

 يكتسب منها الناشئة أفكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم وقيمهم. 

كما تظهر أهمية هذا البحث في كونه يبرز أهمية الحوار كمؤثر حيوي وفعال في  -

حياة أفراد المجتمع، يمكن من خالله إرساء التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي 

أثر في تنمية قدرة األفراد على التفكير المشترك التي تتطلبها الحياة، لما له من 

 والتحليل واالستدالل، ويحرر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية والجمود.

ويكتسب البحث أهميته من أهمية المؤسسات التربوية ، لدورها البارز في غرس   -

 وتنمية وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشء.

ي أصبح حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها وتظهر أهميته من أهمية الحوار والذ -

اإلنسان مع غيره لنقل آرائه وأفكاره وتجاربه وقيمه، الن الحوار يساعد الفرد على 

تقوية الجانب االجتماعي في شخصيته من خالل حواره مع اآلخرين وتواصله 

 معهم .

 أهداف البحث:  

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

 بثقافة الحوار، وما أهميته من اجل إعداد جيل معتدل التدين.  بيان المقصود 

  .التعرف على دور المؤسسات التربوية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشء 

 تنمية وترسيخ ثقافة الحوار في نفوس النشء.  وأساليب التعرف على وسائل 

 البحث:تساؤالت  

 هدافه تمت صياغة التساؤالت التالية:انطالقاً من مشكلة البحث وأهميته وأ      

 ماذا نعني بثقافة الحوار؟ وما أهميته من اجل االعتدال الديني؟التساؤل األول : 

  ما دور المؤسسات التربوية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار لدى التساؤل الثاني :

 النشء ؟ 

 نفوس النشء؟تنمية وترسيخ ثقافة الحوار في  ئل وأساليب: ما وساالتساؤل الثالث 
 

 : بحثمنهج ال

، بحثمن أكثر المناهج مالءمة لطبيعة هذه الويعد  ،المنهج الوصفى  بحثال استخدم

المؤسسات  التعريف بثقافة الحوار واهميتها في المجتمع،والدور التي تلعبه والسيما فى

ائل الوستصور ألهم الى  للوصول، التربوية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشء 

 من خاللواألساليب التي تسىاعد في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار في نفوس النشء 

 المؤسسات التربوية.

 :مصطلحات البحث
هو تحول الحوار الى ممارسة يومية في أي موقف نقاشي سواء كان ثقافة الحوار: -

 تعليمي أم حياتي.
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ناية بتنشئة أبنائه، التي أنشأها المجتمع للعالمؤسسات التربوية: هي تلك األماكن  -

  وتربيتهم، وتهيئتهم، وإعدادهم للحياة الدينية والدنيوية )المسجد، المدرسة(.

 المبحث األول: مفهوم الحوار وأهميته: 
 أوالً: مفهوم الحوار

يضعنا مفهوم "ثقافة الحوار" أمام قضية معرفية وهي: هل بوسعنا أن نصف ثقافة          

وإذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما مقومات هذه الثقافة، وما األسس معينة بأنها ثقافة حوار، 

التي تجعل منها ثقافة حوار؟. ولمقاربة هذه القضية ال بد من بس  مفهوم الحوار الذي 

حددت به الثقافة، وتعريف مقدماته وافتراضاته األولية؛ وال سيما أن في العربية مفردات 

من إعادة طرح سؤال الثقافة، وتعرف محتوى  شتى توحي بهذا المعنى، وال بد أيضاً 

التركيب الناشئ من تضايف الثقافة والحوار. وللتركيب اإلضافي في لغتنا وظيفتان: 

أوالهما الدمج والتوحيد، أو توليد مفهوم جديد من مفهومين مختلفين، والثانية التعريف 

)قعية.والتحديد أو التعيين. فالمضاف والمضاف إليه وحدة مفهومية ووا
7
) 

)ويشير )البكران(       
8
)
انه ال يمكن تعريف مصطلح )ثقافة الحوار( قبل إجراء فصل  

لفظي بين الكلمتين، ألنه يتشكل من جزيئات بنسب متفاوتة كالماء ذلك السائل الذي به قوام 

الحياة. فلو بدأنا بتعريف مفهوم الثقافة لوجدنا عشرات التعريفات، ولكنها باختصار نشير 

 لى أن الثقافة:إ

 " نتاج معرفي ومسلكي يشكل أسلوب الحياة ونم  المعيشة للمجتمع". 

 معنى الحوار لغة:

 الحوار أصله من الحور، هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء.        

وجاء في "القاموس المحي " ما أحار جواباً: مارّد جواباً وحوره تحويراً: رجعه. 

)والتحاور التجاوب.
9
) 

ي" لسان العرب" في تحديد معنى الحور: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء، وورد ف

)والمحاورة : المجاوبة، والتحاور التجاوب.
10
)
  

)ويقول" الرازي" والمحاورة : المجاوبة، والتحاور التجاوب.
11
)
  

)ة في الكالم، ومنه التحاور.هاني" المحاورة والحوار: المرادَ وقال" األصف
12
)
  

 المعاني اللغوية في سياق اآليات الكريمة التي ورد فيها كلمة "حور". ولقد وردت هده 

(. قال القرطبي: "أي لن يرجع حياً 14)االنشقاق: إنه ظن أن لن يحورقال تعالى: 

 مبعوثاً. فالحور في كالم العرب الرجوع".

(. 34)الكهف  فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماالً وأعز نفراً وقال تعالى: 

قال القرطبي: " أي يراجعه في الكالم ويجاوبه، والمحاورة: المجاوبة. والتحاور 

)التجاوب".
13
)  

قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا وهللا يسمع وقال تعالى:

)(، قال الجاللين: تحاوركما "تراجعكما" أي في الكالم.1)المجادلة:   تحاوركما
14
)
  

كان يستعيذ  لمعنى أيضاً في بعض األحاديث النبوية، من ذلك أن النبي وورد هذا ا

)من : ))الَحْور بعد الَكْور((.
15
)

قال القرطبي : "يعني من الرجوع إلى النقصان بعد  

)الزيادة".
16
) 
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): )) من دعا رجالً بالكفر أو قال: عدو هللا. وليس كذلك، إال حار علياه (( وقال 
17
قاال  (

)يه " رجع عليه ".النووي: حار عل
18
)  

 ونستنتج مما تقدم أن كلمة )الحوار( تدور في استخداماتها في اللغة حول المعاني التالية:

 الرجوع عن الشيء إلى الشيء. -1

 اإلجابة والرد "التجاوب". -2

 االستنطاق ومراجعة الحديث. -3

فيه تبادل  فالحوار في اللغة إذن هو مراجعة الكالم بين اثنين أو أكثر على نحو يحصل     

 الكالم من قبل كل طرف، والرد علية والمجاوبة علية، وهي أسلوب من أساليب الخطاب.

 معنى الحوار اصطالحاً:

 للحوار عدة تعريفات في االصطالح، نذكر منها التعريفات التالية: 

)يعرف)إحسان سماره(
19
الحوار "بأنه أسلوب من أساليب المخاطبة الهادفة يقصد  (

لى الحقيقة أو إلظهار الصواب، أو للتوصل إلى توافق أو اتفاق في الرأي فيه التوصل إ

 حول أمر ما هو في األصل محل خالف" .

)ويعرفه)الهيتي(
20
" بأنه أسلوب يجري بين طرفين، يسوق كل منهما من الحديث ماا  (

ن يراه ويقتنع به، ويراجع الطرف اآلخر في منطقه وفكره قاصداً بيان الحقائق وتقريرها م

 وجهة نظره". 

)ويري )القوسي(
21
هو"مراجعة الكالم وتداوله بين طرفين لمعالجة قضية من قضاايا  (

 الفكر والعلم والمعرفة بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الهدوء والبعد عن الخصومة".

)كما يعرفه)البكران(
22
القدرة على التفاعل المعرفي والعاطفي والسلوكي مع  (

ز اإلنسان عن غيره؛ مما سهل تبادل الخبرات والمفاهيم ونقلها بين اآلخرين، وهو ما يمي

 األجيال.

 وبالرغم من تعدد التعريفات إال أن األخير يعد األقرب إلى هذا البحث والى أهدافه. 

أما ثقافة الحوار فهي "أسلوب الحياة السائد في المجتمع واألسرة و المعضد للحوار، 

فكرية، وقيمها السلوكية والذوقية والخلقية وعاداتها ، ويشتمل على قيَمه الروحية وال

)واتجاهاتها".
23
) 

 ثانياً: أهمية الحوار من اجل االعتدال الديني:

أضحت أهمية الحوار من الحقائق الواضحة التي ال يختلف فيها اثنان، خاصة في 

هذا العصر الذي تشابكت فيه المصالح، ونودي فيه بنظام عالمي جديد، وتنوعت 

نولوجيا االتصاالت وتطورت تطورا هائال، مما يجعل العالم على سعته قرية صغيرة. تك

ولم يعد الحوار ترفا عقليا، وال أمرا هامشيا، بل تحول إلى ضرورة حياتية تدرك قيمتها 

)عند تصور حياة إنسان في سجن انفرادي ال يحاور أحدا وال يحاوره أحد.
24
)
  

خ العقيدة اإلسالمية ونشر المفاهيم األخالقية وتظهر أهمية الحوار كوسيلة لترسي

السامية. "فالحوار: سبيل اإلقناع، ومفتاح القلوب، وأسلوب التواصل والتفاهم، ووسيلة 
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التعارف والتآلف، ومنهج الدعوة واإلصالح، ومسلك التربية والتعليم، ومجَمُع التقارب 

به"وااللتقاء، وسنن األنبياِء عليهم السالم، مع أقوامهم إل )قامة الحجج ودفع الشب
25
، ولنا في (

مع الشاب الذي طلب الزنا فناقشه  أسلوب الحوار واإلقناع الذي اتبعه رسول هللا 

بعرض ذلك الموقف مع محارمه فرفض الشاب المبدأ وخرج مقتنعا ملبيا دعوة النبي 

 للعفاف.

اً يحترم اإلنسان وحريته في إن لثقافة الحوار في اإلسالم آداباً وقيماً ومنهجاً أخالقي     

مع الشاب  االختيار، كما يحترم حقه في االختالف ويظهر ذلك جالً في حوار النبي 

المسلم. إن االعتناء بالحوار مع اآلخرين في القضايا وال سيما الدينية من األهمية بمكان، 

مع الكلمة، لدخوله ضمن الخطاب الديني، الذي ال تخفى أهميته هذه األيام، فالحوار يج

 ويقوى األمة، ويقلل الخالف، ويقي المجتمع من براثن التعصب والغلو.

ففي ثقافتنا اإلسالمية، أن من اجتهد وأصاب الحق فقد أجر أجرين. أجر االجتهاد      

وأجر اإلصابة للحق. ومن اجتهد وأخطأ فقد أجر أجراً واحداً الجتهاده ولم يؤثم على 

االجتهاد، كأي عمل فكري إنساني، مفتوح على الخطأ "الخطأ". نفهم من ذلك إن 

)والصواب. فهو ليس مقدساً وال مطلقاً وال ثابتاً، بل هو إنساني، محدود، ومتغير.
26
) 

وتظهر أهمية الحوار كعامل مساعد وبنّاء يلجأ إليه المجتمع للتصدي لمظاهر 

مود فهم أفراده، التطرف والتعصب للرأي، وعدم االعتراف بالرأي اآلخر، وكذلك فك ج

ليفسح لهم المجال الكتساب رؤية واضحة يستطيع من خاللها  فهم مقاصد الشريعة، 

  . وظروف العصر، ليقارن ما عنده بما عند اآلخرين، ثم يختار ما هو أرجح

))القضاة( ويشير
27
)
إلى أن للحوار أهميه بالغاة فاي الفكار اإلساالمي، يمكان تجليتهاا  

 في النقاط التالية: 

هو السبيل األسمى لضب  االختالف المذموم )اختالف التضاد( وتفعيل قيم  وارالح 1

التعاااون والتااآلف: وبدونااه ناادخل فااي النزاعااات ودهاااليز الفرقااة والتفتاات، والقمااع 

والقهر ال ينهي فرقة وتجزئة وإنما يزيدها تأجحاً. والبديل المتوفر عن الحوار هاو 

يش والتميياز والتعصاب األعماى. ولناا الحروب األهلية وعملياات اإلقصااء والتهما

في الدول التي ابتليت بالحروب األهلية خير مثال فاألزمة استفحلت في هذه الادول 

)حينما أغلق باب الحوار وغيبت قيم التسامح.
28
)  

: "فالادعوة فاي األسااس حاوار، الحوار ركيزة أساسيية فيي اليدعوة إليى ا تعيالى 2

ن أهل العلم: كتاب حوار بين الحق والباطل، بين والقرآن الكريم كما يقول الكثير م

أهل اإليمان وأهل الضالل، بين الكلمة الصادقة النافعة والكلماة الخبيثاة المنحرفاة. 

وقااد ساارد لنااا القااران الكااريم فااي العديااد ماان آياتااه كيااف تاام الحااوار بااين األنبياااء 

)وأقوامهم، وهي في األساس دعوة إلى الحق وإلى الطريق القويم"
29
).  
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وهااو الساابيل الوحيااد لااذلك فااي  الحييوار وييرورت الكتسييام العلييا وتلقييي المعرفيية: 3

رحلة عمر اإلنسان، إذ بدونه ال يمكن أن تنتقل الخبارات مان جيال إلاى جيال ومان 

أمة إلى أمة. كما أن الحوار كفيل بأن يجعل الفكر ينبض بالحياة والحركاة والتجادد 

اك المعلومة أو تمحيصها أو تفهم من خالل تواصل عقلين أو مجموعة عقول إلدر

)معانيها
30
) . 

ذلااك أن الحااوار يهاادف إلااى شاارح وجهااة نظاار  الحييوار أةاة للتفيياها مييي ا  ييرين: 4

وتبيان المعطيات التاي تقاوم عليهاا، وفاي الوقات نفساه االنفتااح علاى اآلخار، لفهام 

ر هو وجهة نظره ثم للتفاهم معه، ألن التفاهم ال يكون من دون فهم متبادل. والحوا

الطريق إلى استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف الطرفين المتحاورين ثام 

)إلى تفاهمها
31
) . 

يعمل الحوار على إبراز الجوامع المشتركة بين المتحاورين في العقيادة واألخاالق  5

)والثقافة، كما يعمل الحوار على تعميق المصالح المشتركة بين المتحاورين
32
) . 

)أيضاً )ابن عمر(ولقد أشار    
33
ومن  إلى بعض النقاط التي تبرز أهمية الحوار (

 :أهمها

ما يلحظه القارئ لكتاب هللا العزيز من آيات عديدة في مختلف السور يغلب عليها  -1

 طابع الحوار ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ومناقشة عقائدهم.

ما يكون هذا ما يسهم به الحوار من تقدم حضاري، ورقي بشري خاصة عند -2

 الحوار مستنيراً بنور القلوب السليمة، والعقول المستقيمة.

الحوار منهج من المناهج التي تتحقق به المواجهة المباشرة بين القلوب والعقول،  -3

 ليرسم لنا شبكة رائعة من العالقات اإلنسانية.

اون ما يحققه الحوار من تشاور وتكامل وفتح لآلفاق التنموية، وشحذ للهمم للتع -4

 المثمر.

ما يغرسه الحوار في النفوس من تحلٍّ بالفكر النقدي، وتطهير للقلوب من الحقد  -5

 والكراهية، فإذا كان الكره فإنما هو لألفعال ال لألشخاص.

ما يقوم به الحوار من توعية مشتركة، وتبادل للخبرات، وتصحيح للمعلومات.  -6

وتقويم الخطأ، وتعين على فهو من أهم العوامل التي تساعد على تدارك النقص، 

 التعايش السلمي بين مختلف الشعوب.

ما يؤدي إليه الحوار من تعاون مشترك فيما اتفق عليه من المصالح الدنيوية مما  -7

ينفع العباد ويدفع عنهم الفساد، ويهيأ لهم األجواء للعيش في أمن وأمان وسلم 

 وسالم. 

في الدنيا واآلخرة، وال يتأتى ما يحققه الحوار من تبليغ للحق وتجنب للخسران  -8

هذا إال بالحوار الذي به تتم دراسة األمور، والتشاور فيها، والتخطي  لها من ذوي 

االختصاص، وإذا ما تم تنفيذه يتحول الحوار إلى النقد والتقويم إذ }الدين 

)النصيحة{
34
 .كما قال  (
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فاي: ألاوانهم، وأشاكالهم،  إن هللا سبحانه وتعالى خلق النااس مختلفاين متبااينين         

وعقولهم، وأفئدتهم. فكان من البديهي أن يواجه الفرد في حياته من يخالفه فاي العقيادة 

أو الفكر أو الرأي، وإذا ما أراد الفارد االتصاال بمان يخالفاه فلايس أماماه إال سابيالن: 

ريب األول: القهر والعنف والغلبة، واألخر: الحوار والتخاطب بالتي هي أحسن. وال 

أن اإلنسان السوي يدفعاه عقلاه وتحركاه فطرتاه إلاى نباذ السابيل األول والنفاور مناه، 

)وإلى إتباع السبيل اآلخر )الحوار( واللوذ به.
35
) 

إن إعداد مجتمع مثقف يستطيع إدارة دفة الحوار في مختلف القضايا بأسلوب         

لمة في حياة األفراد تربوي راقي يمثل حضارتنا كأمة مسلمة ويدرك مدى أهمية الك

ومدى تأثيرها على المجتمع، وألهمية اإللمام الكافي من المؤسسات التربوية بأهمية 

وأهداف الحوار كان من الضروري أن نتوقف أمام دور المؤسسات التربوية 

والتعليمية في تنمية وترسيخ ثقافة الحوار، حتى يتسنى لنا إعداد جيالً صالحاً واعياً 

ى طريق العزة والنصر، ويحمي المجتمع من ويالت التشدد والغلو يقود األمة إل

 والتطرف، وبعيداً عن االختالفات والمهاترات.

 المبحث الثاني: ةور المؤسسات التربوية في تنمية ثقافة الحوار لدى النشء

إن مفهوم ثقافة الحوار جزء مؤصل من منهاج عقيدتنا النابعاة مان قرآنناا ومان سانة 

نا العريق، فثقافة الحوار ليست عنواناً مبهماً أو حديثاً جديداً ابتدعه النااس، بال نبينا وتاريخ

 هي نصوص كتابية واضحة في شريعتنا التي لم تغفل عن هذا الجانب الهام .

ومن المعروف أن التربية نشاط أو عملية اجتماعية هادفاة، وأنهاا تساتمد مادتهاا مان 

ة المجتمع بكل ما فيه ومن فيه مان عوامال وماؤثرات المجتمع الذي توجد فيه؛ إذ إنها رهين

وقوى وأفراد، وأنها تستمر مع اإلنسان منذ أن يولاد وحتاى يماوت؛ لاذلك فقاد كاان مان أهام 

وظائفها إعداد اإلنساان للحيااة، والعمال علاى تحقياق تفاعلاه وتكيفاه المطلاوب ماع مجتمعاه 

 الذي يعيش فيه فيؤثر فيه ويتأثر به.

التااأثير ال يُمكاان أن يحصاال إال ماان خااالل المؤسسااات التربويااة وألن هااذا التااأثر و

المتنوعااة التااي تتااولى مهمااة تنظاايم عالقااة اإلنسااان بغيااره، وتعماال علااى تحقيااق انسااجامه 

المطلوب مع ما يُحي  به من كائنات ومكونات؛ فإن العملياة التربوياة مساتمرة ماع اإلنساان 

التربويااة التاي تتااولى مهمااة تربيااة  مناذ أن يولااد وحتااى يماوت؛ وتااتم ماان خاالل المؤسسااات

)النشء، وتكيفه مع مجتمعه، وتنمية وعيه اإليجابي، وإعداده للحياة فيه.
36
) 

وتُعااد المؤسسااات التربويااة بمثابااة األوساااط أو التنظيمااات التااي تسااعى المجتمعااات 

وتطور حضااراتها،  إليجادها تبعاً لظروف المكان والزمان، حتى تنقل من خاللها ثقافاتها،

المؤسسات التربوياة ال تكاون  وتُحقق أهدافها وغاياتها التربوية. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن

مختلفااة  علااى نماا  واحااد، أو كيفيااة واحاادة طااول حياااة اإلنسااان، إذ إنهااا متعااددة األشااكال،

األنماااط، وتختلااف باااختالف مراحاال عماار اإلنسااان، وظااروف مجتمعااه، وبيئتااه المكانيااة 



 جمال رحومة الزناتيأ.   -  مية وترسيخ ثقافة الحوار لدى النشءدور المؤسسات التربوية في تن

 9                                     5201ر ـديسمب                 دد الثـالثـالع                  ة كليـات التربيـة ـمجل

نوعياة النشااط  وماا فيهاا مان عوامال وقاوى، كماا تختلاف بااختالف والزمانياة والمعيشاية،

 التربوي الذي تتم ممارسته فيها.

والتعليم من أجال نشار ثقافاة الحاوار والتساامح فاي المجتمعاات المعاصارة ضارورة 

ملحة، فالتعليم مطلوب منه اليوم أن يساعد النشء على تنمية قدراتهم علاى اساتقالل الارأي 

األخالقي، والبعد عن التعصب، وحماايتهم مان مفاساد الغلاو واالخاتالف، والتفكير النقدي و

وترسيخ مبدأ الوسطية، من خالل تفعيل دور المؤسسات التربوية في ترسيخ قيمة الوسطية 

والترهيب من الغلو والتطرف وأيضا التفري ، فإن الوسطية ينشدها كل مجتماع فاي سالوك 

 لمنغصات التي تنتج عن الغلو واإلفراط والتفري .أبنائه، لينعم بحياة مستقرة بعيدة عن ا

وترصد كثير من األدبيات األسباب التربوية لغلو الشباب وتطرفهم وانحرافاتهم عن         

)الوسطية، وقد توصلت )حنان درويش(
37
إلى أن أهم أسباب االبتعاد عن الوسطية في  (

 منهج الحياة االجتماعية ما يلي:

لية، حيث تضاؤل دور األسرة في التوعية الدينية وعدم الحرص قصور التربية المنز -1

على حث األبناء وتحريضهم على أداء الشعائر الدينية بانتظام، األمر الذي يجعل الشاب 

يتخاذل بسند قوي، أال وهو علم أسرته بعدم صالته أو صيامه وعدم اعتراضها، بل وعدم 

عله يعتقد أن تأدية الفرائض وااللتزام معاقبته بأي شكل من العقوبات. األمر الذي يج

بالسلوك الديني السليم، أمر اختياري يرجع إلرادته واختياره أو اقتناعه فمنهم من يختار 

الجنوح بالتفري  والتساهل، ومنهم من يقع فريسة لمن يستقطبونهم ليرغبوهم في االلتزام 

م يرون أنها محضن غير آمن بالشعائر الدينية ثم يحدث النفور من المجتمع واألسرة ألنه

 وغير موجه وغير ملتزم.

عدم االهتمام بتفعيل مناهج ومقررات التربية اإلسالمية في المؤسسات التعليمية، -2

 وجعلها مجرد نشاط لزيادة المعلومات الدينية.         

 قصور دور المساجد في توجيه أفراد المجتمع. -3

 ةور المسجد:  -

ول المؤسسات التي انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في اإلسالم، المسجد هو أ          

خاصية أساسية بالنسبة للمجتمع المسلم، وهو مصدر االنطالقة األولى لدعوة  يحملوهو 

اإلسالم ونبع الهداية الربانية، فعلى سمائه ترتفع الدعوة إلى اإليمان والعمل الصالح، 

لح، وعلى أرضه الطاهرة يؤدي العمل الصالح، وعلى منبره يعلّم اإليمان والعمل الصا

 . وهو المحور الذي تلتف حوله األفكار والعواطف

اً فاي تربيااة همايعاد المساجد احاد المؤسساات التربوياة الهامااة والتاي تلعاب دوراً مو

األفراد تربية إسالمية سليمة، فهو ليس مكان للعبادة وممارسة الشعائر الدينية فق ، بال هاو 

اإلرشاد الذي يؤثر في قايم األفاراد واتجاهااتهم، ولقاد كاان المساجد فاي عهاد مكان للوعظ و

افظ علاى هاذا الادور مسجداً ومدرسة وقيادة، وعليه ينبغي على المساجد أن تحا الرسول 

كون مركزاً ونشاطاً اجتماعياً وثقافياً وعلميااً باإلضاافة إلاى النشااط الاديني. الريادي، وأن ي

(
38
) 
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جد قااوة جبااارة، قااادرة علااى بناااء معتقاادات األفااراد وصااياغة توجهاااتهم؛ يمثاال المساا         

نظراً لما يتمتع به من قدسية في النفاوس، بصافته بيات هللا فاي األرض "ويارب  باين الادين 

والدولة، و يعاد مان القاوى األصايلة فاي كال المجتمعاات؛ ألناه يماارس سالطة اجتماعياة ال 

)ب  سلوك األفراد ومراقبة تصرفاتهم" غنى عنها؛ لما لها من فاعلية وأثر في ض
39
ولكان  (

في الوقت الحاضر، نرى هذه القاوة مقيادة مشالولة الحركاة أحيانااً، وذلاك بسابب التعصاب، 

واللجوء إلى نفي اآلخر، وإغالق باب الحوار معه. وهاذا خطاأ جسايم؛ ألن "القايم والمثال ـ 

ا؛ ألنهاا تنباع مان الضامير، ضامير خالفاً للقوانين ـ تعتمد في فعاليتها على مدى اإليمان بها

الفرد وضمير الجماعة، وألن قيمتها في كونها ترفض أو تقبل اختياراً ال قسراً، وفي حرية 

وعن طواعية ال جبراً وقهراً. فإذا ضعفت الصالة القائماة بينهاا وباين قلاوب النااس ـ بسابب 

ر القايم فاي المجتماع، الرفض، أو الجهل، أو سوء التربية، أو انعدام القادوة الاخ ـ ضاعف أثا

)وإذا انقطع التيار الموصل بينهما، انعدم لذلك األثر مرة واحدة وانقطع." 
40
) 

وهذه القيم أمر نسبي، يتفاوت الناس في فهمه وتطبيقاه، فماا يعاده شاخص التزاماا   

قد يعده آخر تزمتا، والمسجد بيت هللا يتسع لعباده كافة. إن مخاطبة األخر المختلاف، ال ياتم 

ف ما لديه من مقومات فكرية، ولكنه يتم بطارح الخياارات أماماه، انطالقاا مان منهجاه. بنس

"لقااد كاناات الدولااة اإلسااالمية منااذ نشااأتها األولااى، مؤلفااة ماان شااعوب وأجناااس، ومعتقاادات 

متباينااة، ولكاان هااذا االخااتالف لاام يمنااع غياار المساالمين، ماان السااريان واألقباااط والفاارس 

تمااع اإلسااالمي الجديااد، والمشاااركة النشاايطة فااي العماال وغياارهم، ماان االناادماج فااي المج

الفكااري والثقااافي، بالترجمااة والتااأليف، ومزاولااة الطااّب، والفلساافة، والموساايقى ومااا إلااى 

)ذلك"
41
)  

وحتى تكون المساجد فعالة، فإنه يجب على خطباء المساجد أن يتوقفوا عن تحميل  

ن نور ال غبار عليهم، والحقيقة،أنهم نتائج كل كارثة ومشكلة للجمهور، وكأنهم مخلوقات م

هاام الملومااون قباال العامااة، فااال فصاال بااين الاادين والحياااة، ويجااب علاايهم أن يخرجااوا ماان 

)صااومعتهم، ويطرحااوا الحلااول الواقعيااة باادل الخطااب الصااماء.
42
لخطبااة الجمعااة فااي إن  (

ا أهمية بالغة، ومكاناة عظيماة لماا تخاتص باه مان خصاائص، وتتمياز باه مان مزايا اإلسالم

تحتم على الخطيب أن يكون علاى مساتوى هاذه المكاناة، وتلاك األهمياة لياؤتي جهاده أكلاه، 

 ويثمر الثمرات المرجوة.

إن خطبة الجمعة تتميز بمزايا، وتختص بخصائص ال تتوفر في أي ناوع مان أناواع         

الخطب األخرى، حيث إنهاا تمثال شاعيرة مان شاعائر اإلساالم، وتاتم فاي جاو مهياب خاشاع 

يأ فيه النفوس للتلقي واالستماع، ويشعر المسلم فيه أنه في صالة وطاعاة هلل جال وعاال، تته

كما أنها تتميز بوجوب اإلنصات إلى الخطيب، وعدم التشاغل عنه، مما يميزها عان ساائر 

 الخطب، والمحاضرات، والندوات التي ال ينطبق عليها الحكم الشرعي نفسه.

اً باالستمرارية والتكرار في كل أسبوع، ففي العام الواحد وتتميز خطبة الجمعة أيض         

يسااتمع المصاالي الثنتااين وخمسااين خطبااة، وهااذا يمثاال مساااقاً دراسااياً متكااامالً، فااإذا أحساان 

إعداده كانت آثاره جليلة، وثمراته عظيمة. كما تتميز خطبة الجمعة إلاى جاناب ذلاك بتناوع 
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هم العلمياة، واالجتماعياة، فاإن الخطياب فاي الحاضرين إليها، وباختالف مستوياتهم وطبقات

خطبة الجمعة يخاطب جميع فئاات المجتماع، وال يخاتص الحضاور علاى فئاة دون أخارى، 

وهذا التنوع يعني تذليل العقبات التي تحاول دون تنفياذ طرائاق اإلصاالح االجتماعياة، فاإن 

ون في آن واحد، العامل وصاحب العمل، والتلميذ والمعلم، والموظف والرئيس كلهم يُخاطب

ويُوضعون أماام مساؤولياتهم، فاال تخاطاب فئاة مانهم فاي غيااب الفئاة األخارى، وال تحمال 

)المسئولية على فئة منهم دون األخرى. 
43
) 

فرسالة المسجد مهمة لباث العقيادة الصاحيحة والعباادة واألخاالق عان طرياق الادعاة         

جماعااة  رق بااين الناااس، وياارب وأئمااة المساااجد، والمسااجد يقضااي علااى الفااوا والخطباااء

المسااجد بعضااهم باابعض فااي محبااة وتعاااون وإخااالص، ويتفقااد بعضااهم الاابعض، ممااا يزيااد 

وفاي  والتآخي واأللفاة، ففاي المساجد ياتعلم األبنااء القادوة الحسانة وياتعلم الكباار الموعظاة،

 ،المسجد تقام المحاضرات والندوات التي ترسخ القيم اإلسالمية من صادق وصابر ومحباة

تفتح أفاق للحوار واأللفة بين مرتادين المسجد، مما يؤساس ثقافاة حاوار يمكنهاا أن تجعال و

 .من المجتمع معتدل يقبل اآلخر، وبعيد كل البعد عن الغلو والتفري  واإلفراط

 ةور المدرسة -

وهي من أهم وأبرز المؤسسات التربوية التي أنشأها المجتمع للعناية بالتنشئة 

، وتربيتهم، وتهيئتهم، وإعدادهم للحياة، وعلى الرغم من أنه ال يُعرف االجتماعية ألبنائه

متى وأين وكيف ظهرت أول مدرسٍة في التاريخ إال أنه يُمكن القول: إنها ظهرت عندما 

دعت الحاجة إليها، ولعل من أبرز وأهم وظائف المدرسة ما يلي:
 (44)

 

ي ونحو ذلك من جيل الكبار إلاى أنها تعمل على تبسي  ونقل التُراث المعرفي والثقاف -

جياال الصااغار، أو ماان المعلمااين إلااى التالميااذ تبعاااً لمااا يتناسااب واسااتعداداتهم وقاادراتهم 

 المختلفة؛ فينتج عن ذلك جيل متعلم ومثقف.

أنها تعمل على استكمال ماا كاان قاد تام البادء فياه مان تربياة منزلياة للفارد، ثام تتاولى  -

يل السالوك الخااطئ، إضاافةً إلاى قيامهاا بمهماة التنسايق تصحيح المفاهيم المغلوطاة، وتعاد

والتنظيم بين مختلف المؤسسات االجتماعية ذات األثر التربوي في حيااة الفارد فاال يحادث 

   ارب أو التصادم أو العشوائية .نوع من التض

أنهااا تقااوم باادور كبياار فااي عصاارنا الحاضاار حينمااا تكااون فااي معظاام األحيااان بااديالً  -

 تشرب النشء فيها عادات وقيم وأخالق وسلوكيات مجتمعهم الذي يعيشون فيه.لألسرة إذ ي

أنها بمثابة مركز اإلشعاع المعرفي في البيئاة التاي توجاد فيهاا؛ إذ إنهاا تُقادم للمجتماع  -

كله خدمات كثيرة ومنافع عديدة من خالل نشر الوعي الصاحيح بمختلاف القضاايا، وكيفياة 

 نسان وما حوله.التعامل السليم مع من حول اإل

أنهااا تعماال علااى إشاااعة الااوعي اإليجااابي عنااد أبناااء المجتمااع تجاااه مختلااف القضااايا  -

الفردية أو الجماعية سواًء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
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وتمتاز المدرسة عن غيرها من المؤسسات التربوية بأنها توفر بيئة تربوية منظمة 

ربوياً بعملية تعليم النشء، كما تشكل المدرسة نقطة يقوم المعلمون المؤهلون علمياً وت

التقاء لعدد كبير من العالقات االجتماعية المتداخلة، والتي تقوم أساساً على عملية التفاعل 

بين المعلمين والتالميذ وكذلك التالميذ أنفسهم، وما تمتلكه هاتان المجموعتان من اتجاهات 

)خلقية وقيم.
45
) 

ذات تأثير كبير على التكوين الخلقي للنشء، وتوجيه سلوكه وتعديل  كما تعتبر المدرسة   

قيمه واتجاهاته. ولذلك وجب أن تراعى المناهج التعليمية، رب  األهداف التعليمية والعملية 

باألهداف األخالقية، بحيث يكون التعليم وسيلة لغرس اآلداب والقيم والمثل العليا 

ة القدرة على التمييز بين الهدى والضالل، والخير والفضائل في نفوس التالميذ، وتنمي

والشر، والحق والباطل، حتى يمكنها أن تساهم في الحفاظ على كيان المجتمع من التفكك 

)واالنحالل والبعد عن التعصب والتشدد.
46
) 

والمدرسة باعتبارها همزة الوصل بينها وباين األسارة وهاي المجتماع المصاغر للانشء 

 واء لفهم ما حوله من خالل المعلومات التي يتلقاها واألنشطة المصاحبةتوفر له األج والتي

 للماانهج والكفيلااة باكتشاااف قدراتااه الذهنيااة وصااقلها وإكسااابه الخباارات الجدياادة بالتعااارف

 وكثارة األصادقاء واالحتكااك الادائم بهاذا المجتماع والااذي يعطاي الفرصاة المتاحاة لطارح

فهوم ثقافة الحوار وتقبل اآلخر وبعياد عان التعصاب للارأي، كماا اآلراء والمناقشة لغرس م

الثااني بعااد األسارة وبإمكانهاا أن تصاحح الخلال الحاصال جااراء  أن المدرساة هاي المحاور

المعاملااة التااي يتلقاهااا ماان قباال األساارة ماان خااالل االرتباااط المتااين بااين المدرسااة واألساارة 

  والمجتمع.

) ويرى )العيص( 
47
في المدرسة يتم من خاللها غرس وتنمية القايم  أن هناك وسيلتين (

في نفوس النشء، هما الكتاب والمعلم، فالكتااب المدرساي هاو الاذي يحادد المعلوماات التاي 

اً للتالمياذ، يث المضمون الذي يشاكل موقفااَ قيماتقدم للطالب من حيث الكم والكيف، ومن ح

ائها بصورة قصدية. وللمعلم دوراً وتفضيالً لقيم معينة تريد الجهات التربوية غرسها في أبن

في هذا المجال، الن مضامين الكتاب تبقى معلومات نظرية، وربما مغلقة أحياناا ماا لام يقام 

المعلاام باادوره فااي عرضااها بأساالوب واضااح وشاايق، ثاام العماال علااى تحويلهااا إلااى ممارسااة 

 عملية، من أبرزها ممارسته هو لها ليكون قدوة لتالميذه.

أهمية المناهج في تأكيد القيم، وأن القيم هي أساس السلوك،  ولقد أدرك المربون

فسلوك الفرد مرهون بمجموعة القيم التي يكتسبها، ومن مهام المدرسة تنمية وتقوية 

وغرس القيم المرغوب فيها في نفوس التالميذ من خالل المناهج الدراسية وعن طريق 

 المناقشة والمحاورة داخل الفصل الدراسي.

 نهج ةور الم -

تعتبر المناهج التربوية وسيلة أساسية لترسيخ ثقافة الحوار في نفوس النشء وفكره،       

فهي اآللية التربوية األساسية في التعليم التي يعول عليها المشرفون على التربية قصد 
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تلقين مفاهيم العقيدة والشريعة اإلسالميتين لتمكنهم من ترسيخ سلوك ديني وسطي معتدل 

 النشء بعيد عن اإلفراط والتفري . في نفوس

تسعى العملية  اً أساسي اً نفوس النشء يعد هدف إن غرس ثقافة الحوار و تنميته في

التربوية إلي تحقيقه، وذلك من خالل المناهج التي تعد أكثر عناصر المنظومة التعليمية 

والحوار  إسهاما في غرس قيم الحوار، وكذلك من خالل تبني المعلمين أسلوب المناقشة

لترسيخها وتعزيزها في نفوس التالميذ، ولذا يحرص معدو الكتب المدرسية ومخططو 

المناهج ، على تضمين القيم التي يسعى المجتمع إلى ترسيخها لدى المتعلمين والتي من 

أهمه قيم الحوار"التسامح، واحترام اآلخر"، مع مراعاة مناسبتها لسن المتعلم، وحاجاته، 

ن دورا فاعال في وته، ومواكبتها لثقافة المجتمع ومعتقداته، ويلعب المعلموميوله، وقدرا

  غرس القيم، وتجسدها، وتكوينها لدى التالميذ، فهم يمثلون القدوة الحسنة ألبنائهم التالميذ.

ويتمثل الهدف األساس للتربية اإلسالمية في تنظيم حياة المسلم في الدنيا وإعداده  

بدأ الحوار في ديننا الحنيف، ويتضح هذا من خالل النهج الذي اتبعه لآلخرة، انطالقاً من م

القرآن الكريم في مخاطبة للمؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: }اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة 

بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوهَُو َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم 

(.  ويتضح أيضاً من خالل المواقف الحوارية بين 125أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن{ )سورة النحل:

، كما هو بين في قوله تعالى في حق نوح عليه السالم : )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً ماألنبياء وأقوامه

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم أَلِيٍم، فَقَاَل إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر مب  بِيٌن، أَن الَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ هللاَّ

ْثلَنَا َوَما نََراَك اتَّبََعَك إاِلَّ الَِّذيَن هُْم أََراِذلُنَا  الَمألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن قَْوِمِه َما نََراَك إاِلَّ بََشراً مِّ

ْأيِ  يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِن ُكنُت َعلَى  َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمن فَْضٍل بَْل نَظُنبُكْم َكاِذبِيَن، قَالَ  بَاِدَي الرَّ

بِّي ن رَّ يَْت َعلَْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموهَا بَيِّنٍَة مِّ ْن ِعنِدِه فَُعمِّ َوأَْنتُْم لَهَا َكاِرهُوَن، َويَا قَْوِم  َوآتَانِي َرْحَمةً مِّ

 ِ القُوا َربِِّهمْ  الَ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى هللاَّ  َوَما أَنَا بِطَاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّهُم مب

ِ إِن طََردتبهُْم أَفاَلَ تََذكَُّرونَ  .. إلى َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوماً تَْجهَلُوَن، َويَا قَْوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن هللاَّ

اِدقِ  يَن، قوله سبحانه " قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

ُ إِن َشاءَ  الَغْيِب  َوَما أَنتُم بُِمْعِجِزيَن.. إلى قوله سبحانه: " تِْلَك ِمْن أَْنبَاءِ  قَاَل إِنََّما يَأْتِيُكم بِِه هللاَّ

قَْوُمَك ِمن قَْبِل هََذا فَاْصبِْر إِنَّ الَعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِيَن"( )هود  َوالَ  نُوِحيهَا إِلَْيَك َما ُكنَت تَْعلَُمهَا أَْنتَ 

(. فهذا النموذج الحواري الذي دار بين نوح عليه السالم وقومه، يتضمن الحوار 26-49:

المسلمين إتباعه في الدعوة لإلسالم، كما بالتي هي أحسن، أي الحوار المفروض على 

يتضمن الجدل المذموم الذي يحرمه اإلسالم، وهو جدال المشركين بالباطل ليدحضوا به 

 الحق والذي يعد من االستئثار بالرأي وعدم قبول الرأي اآلخر. 

مما يؤكد أن اإلسالم دين الحوار واالعتدال ومنهج يقوم على قاعدة البرهان حتى مع  

رضيه وبسلك التحاور إلثبات هذا المبدأ ويظهر ذلك جلياً من خالل اآليات الكريمة معا

حيث حاور هللا حتى أكثر الخلق معصية هلل أال وهو إبليس عليه لعنة هللا وكأن هللا سبحانه 

اإلنسان، تقضي إلى إمكانية التفاهم بالطريقة الحوارية مع  أراد أن يضع فلسفة مهمة لبني

َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم  " الحجة عليه ولو كان يمثل النقيض لفلسفة الخير قال تعالى: امةاآلخر، أو إق

اِجِدينَ  َن السَّ ْرنَاُكْم ثُمَّ قُْلنَا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس لَْم يَُكن مِّ ، قَاَل َما ثُمَّ َصوَّ
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ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نَّارٍ َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمرْ  َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطيٍن، قَاَل فَاْهبِْ  ِمْنهَا  تَُك قَاَل أَنَا َخْيٌر مِّ

اِغِريَن، قَاَل أَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن، قَ  اَل فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِيهَا فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ

ْن بَْيِن إِنََّك ِمَن الُمنظَِري َن، قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراطََك الُمْستَقِيَم، ثُمَّ آلتِيَنَّهُم مِّ

تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِريَن، قَاَل اْخُرْج ِمْنهَا  َوالَ  َوَعن َشَمائِلِِهمْ  َوَعْن أَْيَمانِِهمْ  َوِمْن َخْلفِِهمْ  أَْيِديِهمْ 

دْ  ََّم ِمنُكْم أَْجَمِعيَن(. )سورة األعراف:َمْذُءوماً مَّ  – 11ُحوراً لََّمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ألَْمألَنَّ َجهَن

18.) 

وقد اهتم اإلسالم بموضوع الحوار مع اآلخر اهتماما كبيرا، فحّدد ضوابطه وأرسى   

شروطه وشّرع أساليبه ووجه أهدافه، ورفع في مكانته عندما أضفى عليه ُحلَّة حضارية، 

لزم الناس بأن يحترم بعضهم بعضاً، ويتجنبوا أسباب الصراع، ألن طبيعة الحوار تجعله ت

يتسع لكل معاني التخاطب والتفاهم والسؤال والجواب بين الناس، وهذه األمور تتجلى لنا 

عند التأمل في منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، التي بينت أساليب النبي الكريم 

مع الناس، عندما دعاهم إلى رسالته أفراداً وجماعات، والتي انتظمت ضمن في حواره 

َواْلَمْوِعظَِة  القاعدة القرآنية المستفادة من قوله تعالى : " اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمةِ 

َجاِدلُوا أَْهَل تُ  (، وقوله : " َوالَ 125َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن " )سورة النحل:  الَحَسنَةِ 

(، وقوله: " قُْل يَا أَْهَل الِكتَاِب تََعالَْوا 46الِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن..." )سورة العنكبوت: 

َ  إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا نَا بَْعضاً أَْربَاباً يَتَِّخَذ بَْعضُ  َوالَ  نُْشِرَك بِِه َشْيئاً  َوالَ  َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ هللاَّ

ِ..")سورة  آل عمران:  ن ُدوِن هللاَّ )(. 64مِّ
48
) 

فإذا استوفى الحوار هذه الخصائص، كان حواراً هادئا وهادفا، يمّكن أطرافه من    

الوصول إلى الحق واإلنصاف، بعيداً عن التعصب واالنفعال، الناشئ من رغبة أحد 

 األطراف في السيطرة على الطرف اآلخر .

وبما أن المنهج هو احد الوسائل الرئيسة التي يعتمد عليها المعلم والمتعلم في العملية   

التعليمية، بهدف المحافظة على قيم وثقافة وتراث المجتمع، عليه ينبغي أن تكون هناك 

منظومة محكمة من قيم الحوار التي يجب أن تخضع لها هذه المناهج، حتى تتمكن من 

ائم واألسس، التي من خاللها نستطيع إن نربي أبناءنا تربية تعمل إرساء جملة من الدع

على تحقيق طموحاتنا، وأهدافنا، وترسيخ مبدأ الحوار للوصول بهم إلى سلوك ديني 

 وسطي معتدل بالشكل الذي يضمن بقائنا واستمرارنا امة متماسكة وقوية. 

يمية والعملية ولذلك وجب أن تراعى المناهج التعليمية، رب  األهداف التعل

باألهداف األخالقية، بحيث يكون التعليم وسيلة لغرس اآلداب والقيم والمثل العليا 

والفضائل في نفوس التالميذ، وتنمية القدرة على التمييز بين الهدى والضالل، والخير 

والشر، والحق والباطل، حتى يمكنها أن تساهم في الحفاظ على كيان المجتمع من 

)ل. التفكك واالنحال
49
) 
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 ةور المعلا: -

تشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن المعلم هو المسئول األول داخل الفصل، 

ولفاعليته األثر الكبير في تحقيق أهداف الدرس وأغراضه، ويترتب على سلوكه التدريسي 

ا إلى وتعامله مع طلبته نتائج كثيرة ال تنحصر في تفهم التالميذ للمادة الدراسية بل تتعداه

جوانب تربوية عديدة، منها ما يتعلق بالمادة، وآخر يتعلق بالنجاح والتفوق، وقسم آخر له 

)تأثير على شخصية الطالب وتكوين قيمه واتجاهاته وتهذيب خلقه. 
50
) 

والمعلام هااو الفناي والماااهر فاي هااذه العمليااة، ولايس هناااك مان يقااوم مقاام المعلاام مهمااا 

فالم والتسااجيل ومختلااف أساااليب التاادريس ومصااادر اسااتخدمنا ماان وسااائل تربويااة كاااأل

)المعرفة، وذلك الن اثر المعلم في العملية التربوية يفوق اثر هذه جميعا.
51
)  

وكذلك الن المعلم ال يربي بما يقدم من المعلومات فق ، وإنما يربي بما يتصف باه مان 

ون عان طرياق صفات شخصاية وعقلياة وروحياة وأخالقياة واجتماعياة، يتاأثر بهاا المتعلما

)التقليد والمحاكاة، وبقدر ما يكون المتعلم صغيراً بقدر ما يكون ذلك التأثير قوياً.
52
)  

ويقول السيد  "لقد حدد ابن سينا الصفات التي يرى أن تكون فاي المعلام، حياث قاال أن 

يكون عاقال، ذا دين، بصايرا برياضاة األخاالق، حاذقااً بتخاريج الصابيان، وقاوراً، رزينااً، 

)داً عن الخفة والسخف، قليل التبذل، لبيبا ذا مرؤة، ونزاهة ونظافة".بعي
53
)  

إن الناشااائة يتاااأثرون إيجـاااـاباً وسلاااـباً بالشخـصياااـات الاااـتي يتفاعاااـلون معاااـها عباااـر 

مؤسسـات الـتربية فـي المجـتمع ويقلدونها دون تردد. األمر الذي يتحاتم علاى المقتادى بهام 

داب اإلسالمية في التحاور مع زمالئهم أو ماع تالمياذهم مماا من معلمين وخطباء التقيد باآل

يساعد الناشئة على التحلي بآداب الحوار والتفاعل االيجابي للوصول بهم إلى أسلوب راقي 

 في التحاور حتى يستطيعون التواصل مع المجتمع الذي يعيشون فيه مستقبالً. 

رسااة ونفااس األساالوب فااي التربيااة أحياناااً يتلقااى نفااس المعاملااة فااي المد إال أن الناشاائة

والاااروتين الممااال، وذلاااك باكتفااااء المعلااام بتلقاااين وشااارح ماااادة الااادرس مااادة الحصاااة دون 

قضية من خارج الدرس وبحاث حلهاا ماع  تخصيص زمن معين للمناقشة والحوار أو طرح

 وأسلوبه في الشرح -المعلم  –كيفية أداء  التالميذ أو ترك لهم الفرصة في إبداء رأيهم حول

بكاال حريااة حتااى يااتمكن ماان غاارس مفهااوم الحااوار والمناقشااة الجااادة بعيااداً عاان الخااوف 

التالميذ وإخراجهم إلى فضاء أكثار  والرهبة االجتماعية وفك شفرات السكوت المزمن لدى

)أمان وفتح أبواب كانت مغلقة كان باستطاعته فتحها.
54
)
  

ذه األسااليب؛ نظاراً ألناه بمثاباة ويعـد أسلاـوب القاـدوة أو التاـربية بالقاـدوة ماـن أهاـم ها

أساالوب جااـامع لبقااـية األسااـاليب التربااـوية، لااذا حرصاات التربيااة اإلسااالمية عليااه ووجهاات 

المربين على اختالف مواقع تواجدهم  بأن يكونوا قدوة حسنة أمـام الناشائين؛ فكلماـا التاـزم 

لذا فالمقتدي ال يتشبه أو المـربون بسمـات القـدوة الحسـنة كلمـا جاء تأثيرهم أقوى وأسرع. 

)يقلد  إال بمن أحبه  وأعجب به  وأكبره في سنه.
55
) 
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 ،واعتبرها أهم أساليب تعليم القيم اإلسالمية ،ولقد اهتم القرآن الكريم بالقدوة الحسنة

لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي  حيث قال تعالى:  معلماً وأسوة حسنة ألصحابه وكان رسول الكريم 

 ِ َ َكثِيًرا َرُسوِل هللاَّ َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ
 

 (21)األحزاب: 

وهو األسوة ألصحابه بأدبه وصالحه وسمو  ،هو القدوة وهو معلم البشرية فالرسول 

)فيتأثرون به قوالً وفعالً وسلوكاً. ،خلقه
56
ته السيدة عائشة حيث كان خلقه القرآن؛ لما رو (

أم المؤمنين رضي هللا عنها، بمعنى أن فكـره وقولـه وعملـه كان كل ذلك ترجمــة فعـلية 

لتعـاليم وآداب اإلسـالم الحنيف، إذ كان عليه الصالة والسالم قدوة في تواضعه سواء أكان 

لسهم ذلك في عالقته بأكابر الصحابة أم كان في عالقته باإلمــاء والعـبيد، فكان يجا

 ويحاورهم ويسمع لهم وينمي لديهم الحور والتحاور وتقبل اآلخرين.

إن معلم النشء يلزمه برنامج متخصص، لكي يتمكن من الكفايات الخاصة بتعليم ثقافة 

الحوار وتنميتها، كما ينبغي أن يكون ذا ثقافة شاملة وواساعة، ذلاك الن أدواره ومسائولياته 

يطاه التسااؤالت مان المتعلماين فاي كال ناواحي الحيااة، داخل الفصل متعاددة، فهاو دوماا تح

ومن ثم ينبغي أن يكون ملما بواقع مجتمعه ومشكالته وأمالاه وطموحاتاه، وان يكاون علاى 

)وعي بالتحديات التي تواجه المجتمعات اإلسالمية في ظل نظام عالمي جديد.
57
) 

 وس النشءالمبحث الثالث: وسائل وأساليب تنمية وترسيخ ثقافة الحوار في نف

هناك عدة أساليب ووسائل يمكن بها تنمية وترسيخ ثقافة الحوار بالمؤسسات التربوية،      

 تتلخص فيما يلي: 

 الوسائل واألساليب المتبعة في المساجد:

الدروس الفقهية: أن تأخذ الدروس والمحاضرات التي تلقى في المساجد الطابع  -1

والبعد عن الشدة والجدل في طرح الحواري واللين والهدوء والعرض بالحسنى، 

المواضيع، وفتح المجال للمناقشة والحوار العلمي كل ما أمكن ذلك على أن يكون 

 تحت إشراف الواعظ. 

خطبة الجمعة: يجب أن ينتهج الخطيب أسلوب الدعوة بالحسنى والبعد عن الشدة  -2

َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة والغلظة في القول امتثاالً لقوله تعالى }اْدُع إِلِى َسبِيِل َربِّ 

َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن{ 

 (. 125)سورة النحل:

 :المدرسةالوسائل واألساليب المتبعة في 

ناهج التربوية اآللية األساسية في التعليم التي يعول المناهج المدرسية: باعتبار الم -1

عليها المشرفون على التربية. يفضل أن تكون المناهج مرتبطة بالموضوعات 

والقيم التي تعزز ثقافة الحوار لدى المتعلمين من خالل األمثلة الواردة بالكتب 

ة تتحدث والقصص. كتضمين كتاب التربية اإلسالمية شواهد قرآنية وأحاديث نبوي

وتضمين كتاب اللغة العربية والنصوص مواضيع وقصائد وقصص  عن الحوار.

 تدعو إلى الحوار والمحبة والتعارف.
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المعلم: إن لكل مرحلة من مراحل النمو متطلبات نمو مختلف، ومطالب اجتماعية  -2

تتفق والقيم والمعايير السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وعلى المعلم 

هج أن يأخذ في االعتبار المتطلبات المختلفة لمراحل النمو، فيجب مراعاة والمن

ويجب  (58)التوقيت المناسب للخبرات التي تقدم للتالميذ في مختلف مراحل التعليم.

على المعلم  أن يختار الطرائق   المناسبة لتدريس النشء والتي يمكن أن تكون 

 وفق األتي:

 لمناقشة في التدريس.وأن يستخدم التكرار والحوار وا  

االستعانة ببعض المواقف الحياتية التي يمر بها التالميذ ويشاهدونها، والتي تكون  

 قريبة الشبه بالموضوع المراد تدريسه.

فتح باب النقاش أمام التالميذ، بهدف رب  الموقف المطروح بموضوع الدرس،  

 الهدف. حتى يتمكن المعلم من إدارة المناقشة والحوار وتوجيهها نحو

إثراء المناقشة ببعض اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، والحجج بهدف إقناع  

التالميذ، ثم ممارستهم ألسلوب التفكير العلمي والذي يساعد على تبني فكر 

 الحوار.

وهنا يتم التركيز على التطبيقات العلمية التي تتطلب التركيز  :التطبيقات العلمية  

  الظواهر االجتماعية المتعلقة بتنمية الحوار.فيها على المفاهيم و

التي تسهم في غرس ثقافة الحوار والتسامح  :(59)األنشطة الصفية والالصفية   -3

  :والديمقراطية في نفوس المتعلمين، وتتمثل بعض هذه األنشطة فيما يلي

من خالله حالة واقعية أو افتراضية ثم  تالميذنشاطا يقرأ ال علمكأن يقترح الم  

 التالميذللونها، حيث تمثل هذه الحالة قضية تتعلق بثقافة الحوار. ثم يقترح يح

اإلجراءات الواجب اتخاذها، ويقومون بتقييم اإلجراءات التي تم اتخاذها سلفاً في 

على استخدام مهارات  التالميذأن يشجع  علمنفس الموضوع. ويتعين على الم

 .الحوار والحس النقدي، واإلنصات للطرف اآلخر

كأن يقترح المنهاج نشاطا يسند للتالميذ مهاما يقومون بها بكل حرية داخل   

الصف في إطار مجموعات صغيرة. كأن يتقمصون دور شخص آخر ويقومون 

  .بتمثيله، وال شك أن هذا األسلوب مناسب لغرس مهارة الحوار في نفوس النشء

ساليب التي تركز تعد األشغال الجماعية داخل الصف أحد األ: العمل الجماعي -4

على مشاركة التالميذ. ولقد أبانت التجربة أن المناقشة ضمن مجموعات صغيرة 

تزيد من حجم مشاركة المتعلمين، حيث تمنح لهم فرصاً أكثر للتعبير عن آرائهم 

والتعلم من بعضهم بعضاً والثقة بالنفس وبلورة حسن تقبل التنوع في اآلراء 

  : أن يأخذ األشكال التالية واختالفها. ويمكن لهذا النشاط

تجري المناقشة حول قضية ما في مجموعات صغيرة لمدة  المجموعات الصغيرة: 

زمنية محددة. ثم يقدم ممثل عن كل مجموعة تقريراً شفهيا للصف كله، تليه أسئلة 

  .حول األفكار التي خلصت إليها المجموعة

ام بأكبر عدد من األفكار تشجع هذه الطريقة التالميذ على اإلسه : عصف الدماغ 

لحل مشكلة أو نزاع بخصوص قضية ما. ومهما كانت هذه اإلسهامات صغيرة أو 
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غير عملية، فالواجب تدوينها في قائمة األفكار المقترحة وأن يعمل المدرس 

بمشاركة التالميذ على تحسينها. وبذلك يشعر التالميذ أصحاب هذه األفكار 

أن عدم الثقة بالنفس عنصر من العناصر التي  بالرضا والثقة بالنفس. وال شك

  .في كثير من األحيان والتطرف تؤدي أعمال العنف

مجموعات الحوار: في هذا النشاط يشارك التالميذ بكثافة عبر تبادل المعلومات  

. والوسيلة المحورية في مثالً قيم الواألفكار واالقتراحات بخصوص قضية تتعلق ب

، يكون الغرض منها علماء أسئلة محددة من طرف المهذا النشاط تتمثل في إلق

 الشروع في المناقشة أو التركيز أكثر على إحدى مساهمات التالميذ وبلورتها، أو

االنتقال من نقطة إلى أخرى، أو تلخيص ما تم الحوار بشأنه، أو توحيد اتجاهات 

تتجلى أهمية األفكار المعبر عنها من طرف التالميذ، أو إدراج نق  تم إغفالها. و

هذا النشاط في كونه جد مناسب ليتأكد المعلم من مدى قدرة التالميذ على الحوار 

  .والتحلي بآدابه

يقترح المعلم  نشاطا يقوم التالميذ من خالله بإجراءات عملية  : حل المشكالت -5

ة وأعمال فعلية تسمح لهم بحل مشكالتهم دون ممارسة العنف. وفي هذه األنشط

وهو تطبيق المعلومات النظرية التي درسها المتعلم  ذ تحدياً حقيقياً يواجه التلمي

لحل مشكالت حقيقية قد تواجهه في حياته اليومية في المدرسة أو البيت أو 

من المجتمع دون اللجوء للعنف. ويحتاج التلميذ في هذا السياق ألساليب وأدوات 

ية حل المشكالت من ر بشكل أوسع وأعمق في كيفشأنها أن تشجعه على التَّدب

  .خالل طرائق تعتمد على الحوار واألعمال التطبيقية

،: لما لها من أثر في نفوس التالميذ ، حيث يتعرفون الرحالت والزيارات الميدانية -6

من خالل هذه الزيارات والرحالت على بيئة أخرى غير بيئة المدرسة، األمر 

ن خارج مجتمع البيت الذي يساعدهم في القدرة على التعامل مع أفراد م

   والمدرسة، مما يعطيهم الثقة بأنفسهم ويشجعهم على التعاطي مع األخر. 

كيك فاي ثقافاة اآلخار واعتبارهاا ال تتم علاى أسااس التشاإن تحقيق ثقافة الحوار يجب أ 

ولة عن األخطاء الواقعة، ولئن كنا نشير إلاى اآلخارين بإصابع اتهاام، فعليناا أن نادرك مسؤ

صابع تشير إليناا. ومان هناا كاان ال باد أن تنطلاق عملياة الحاوار، مان إعاادة أن عشرات األ

النظر في الخيارات المطروحة، على قاعدة أن رأيي صواب يحتمال الخطاأ، ورأي غياري 

 خطأ يحتمل الصواب.

 ــاتمةـــــخال

 التالية: النقاطالدراسة تمت صياغة  مباحثانطالقاً من 

الحوار، ويظهر ذلك واضحاً من  بأسلوباماً بالغاً اهتمام الشريعة اإلسالمية اهتم -1

 خالل القران الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
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أن اإلسالم دين يدعو إلى الحوار ويُشجعه ويجعله موقفاً أصيالً في دعوته إلى  -2

 .وغيرهم اإليمان باهلل، كما يجعله وسيلة مهمة للتواصل بين المسلمين أنفسهم

طيب والواعظ بالرفق واللين في طرحه للمواضيع، وال الخو المعلم أن يتصف  -3

 يلجأ إلى الترهيب والعقاب، ال سيما مع صغار السن، وقد كان رسول هللا 

 ينصح بالتبشير والتيسير حيث قال " علموا وبشروا وال تعسروا " .

الن المرحلة األولى هي  ،األولىفي مراحل التعليم  أهمية كبيرةلحوار ثقافة ال -4

نش  وي غرس قيم التسامح والمحبة، الحوار يؤدي إلى وأسلوب ،التأسيسمراحل 

 الحوار والتحلي بآدابه. يجيدالتفكير، وينشي جيالً مبدعاً 

 .نجعبصورة أ يةالتعليمالعملية الحوار يحقق أهداف  -5

الحوار أمر ضروري إلقامة عالقات طيبة مع اآلخرين، ألن اإلنسان ال يستغني  -6

 معامالته اليومية وحياته الشخصية. عن أخيه اإلنسان في 

من الوسائل األساسية التي يلجأ إليه المجتمع للتصدي لمظاهر التطرف  الحوار -7

 وللتفري  أيضاً.واإلفراط والغلو والتعصب للرأي 

 التوصيات والمقترحات

 ، نوصي بما يلي:  توصلت إليها الدراسةما استنادا إلى  

، تتركز في المؤسسات التربوية لتدريب وجوب وضع خطة إستراتيجية متكاملة  -1

    .وتعليمهم أساليب الحوار الناشئة

ضرورة إدخال أسس ومبادئ وآداب الحوار في المناهج التربوية ألهميتها البالغة   -2

 على فن التفاهم مع الغير. التالميذفي تنشئة 

 في الدعوة إلى هللاوالخطباء  الحوار من قبل الدعاة بأسلوبضرورة االهتمام  -3

 تعالى، لما له من اثر في المدعوين.

ينبغي أن يتصف الخطيب والواعظ بالرفق واللين في طرحه للمواضيع، وال يلجأ  -4

ينصح  إلى الترهيب والعقاب، ال سيما مع صغار السن، وقد كان رسول هللا 

 بالتبشير والتيسير حيث قال " علموا وبشروا وال تعسروا " .

ر وآدابه، والتصدي لألفكار المنحرفة المضللة، كما وجوب االلتزام بمبدأ الحوا -5

 ظهر في موقف األنبياء في حوارهم مع أقوامهم. 

وفي  على المعلمين أن يستخدموا الحوار في تقييم سلوك التالميذ وتهذيب أخالقهم -6

 ألنه أنجع من العقوبة والتلقين.  تبليغ المعلومات،
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 للتعريف بالدور واألئمةوالخطباء  إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئـة التدريس  -7

مساعدة النشء على التواصل مع أهمية في ثقافة الحوار  الذي تلعبهااليجابي 

 .اآلخرين

 ساسي  لثقافة وقيم الحوار. ألاكتساب تالميذ مرحلة التعليم ا تقييم مدى -8
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 : وامشــــاله
                                                           

أحمد محمد الشرقاوي، الحوار القرآني، بحاث مقادم إلاى الماؤتمر العاالمي حاول الحاوار ماع اآلخار فاي  1

 .9هـ ص1428الفكر اإلسالمي، بجامعة الشارقة،

م وحقوق اإلنسان والديمقراطياة، إطاار العمال المتكامال بشاأن التربياة التربية من أجل السال :(اليونسكو 2

ماان أجاال السااالم وحقااوق اإلنسااان والديمقراطيااة، الااذي أقااره المااؤتمر العااام لليونسااكو فااي دورتااه الثامنااة 

 .3ص .1995والعشرين، باريس، 

 .7المرجع السابق،ص 3

تماعياة لتالمياذ المرحلاة االبتدائياة فاى دول محماد شاحات الخطياب، القادوة و أثرهاـا فاى التنشائة االج - 4

 .203ص.دراسة اعدت لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الخليج العربية 

 .6،مرجع سابق ص أحمد علي كنعان، دور المناهج التربوية في تعزيز السالم 5

ساعودي، جريادة مركز الملك عبد العزيز للحوار الاوطني، دراساة بعناوان ثقافاة الحاوار فاي المجتماع ال 6

 5ص. 2005، فبراير 9584الشرق األوس ، العدد 

ن الثقافاااااة الجماهيرياااااة إلاااااى الثقافاااااة المدنياااااة، بحاااااث منشاااااور فاااااي:                                             جااااااد الكاااااريم الجبااااااعي، مااااا 7

http://hem.bredband.net/b153948/articel34.htm 

 .8ص.2008، 5514الحوار  المفهوم والمصطلح،صحيفة االقتصادية،ع فهد بن عبد هللا البكران، ثقافة 8

 .381، ص380ص .1993، 3الفيروز آبادي، القاموس المحي ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 9

 (4/217ابن منظور، لسان العرب، بيروت ، دار صادر، ص)  10

 . 161، ص 1972محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دار القران الكريم،  11

هاـ 1412، 1الراغب األصفهاني، مفردات القارآن، ، تحقياق : صافوان عادنان داو ودي، دار القلام، ط 12

 .262،ص

 (.10/403هـ ص )1372، 2أبو عبد هللا القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، القاهرة، دار الشعب، ط 13

 .211، دار إحياء الكتب العربية، ص جالل الدين السيوطي، جالل الدين المحلي،تفسير القران العظيم 14

 المكتبة الشاملة. (3888(، وابن ماجه ح )5498رواه النسائي في سننه ح ) 15

 (.19/273هـ ص  )1372، 2أبو عبد هللا القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، القاهرة، دار الشعب، ط 16

 (.61رواه مسلم ح ) 17

علاى صاحيح مسالم، بياروت، دار إحيااء التااراث أباو زكرياا يحياى بان شارف الناووي، شارح الناووي  18

 (. 2/50هـ ص)1393، 2العربي، ط

إحسان عبد المنعم سماره، أضواء قرآنياة علاى دور الجادال والحاوار فاي الادعوة لإلساالم،بحث مقادم  19

مؤتمر )الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي( الاذي تنظماه كلياة الشاريعة والدراساات اإلساالمية بجامعاة 

 18 – 16هاـ الموافاق 1428ربياع األول  30-28ة بدولة اإلماارات العربياة المتحادة خاالل الفتارة  الشارق

 .30ص  م2007أبريل 

الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الحوار الذات واآلخر، ضمن سلسلة كتااب األماة، قطار، وزارة األوقااف  20

 . 40م، ص 2004،  99والشؤون اإلسالمية،ع

د هللا القوساي، ضاواب  الحاوار ماع اآلخار فاي الفكار اإلساالمي، بحاث مقادم مفرح بان ساليمان بان عبا 21

مؤتمر )الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي( الاذي تنظماه كلياة الشاريعة والدراساات اإلساالمية بجامعاة 

 18 – 16هاـ الموافاق 1428ربياع األول  30-28الشارقة بدولة اإلماارات العربياة المتحادة خاالل الفتارة  

 .4ص م2007أبريل 

 .9صفهد بن عبد هللا البكران، ثقافة الحوار  المفهوم والمصطلح، مرجع سابق. 22

بشااااااااااير خلااااااااااف، ثقافااااااااااة الطفاااااااااال ليساااااااااات هااااااااااي التعلاااااااااايم، بحااااااااااث منشااااااااااور فااااااااااي  23

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp 
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ماع اآلخار  عمر بن صالح بن عـمر، مشروعية الحوار مع اآلخر وأهدافه، بحث مقدم مؤتمر )الحوار 24

في الفكر اإلساالمي( الاذي تنظماه كلياة الشاريعة والدراساات اإلساالمية بجامعاة الشاارقة بدولاة اإلماارات 

 .10ص  م2007أبريل  18 – 16هـ الموافق 1428ربيع األول  30-28العربية المتحدة خالل الفترة  

 .1أحمد محمد الشرقاوي، الحوار القرآني، مرجع سابق ص 25

، ثقافااة الحااوار فااي اإلسااالم، حريااة االختيااار وحااق االخااتالف، بحااث منشااور فااي السااماك، محمااد 26

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5330 1ص. 

محمد أحمد حسن القضاة ،الحاوار ماع اآلخار مفهوماه، أهميتاه، ضاوابطه فاي الفكار اإلساالمي، بحاث  27

الاذي تنظماه كلياة الشاريعة والدراساات اإلسااالمية مقادم ماؤتمر )الحاوار ماع اآلخار فاي الفكار اإلساالمي( 

 16هاـ الموافاق 1428ربياع األول  30-28بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خاالل الفتارة  

 .2ص م2007أبريل  18 –

عبااد هللا علااي العليااان ، حااوار الحضااارات فااي القاارن الحااادي والعشاارين رؤيااة  إسااالمية للحااوار،  28

 .55صم. 2004، 1ربية للدراسات والنشر، بيروت، طالمؤسسة الع

 .78. ص المرجع السابق 29

 .44ص الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الحوار الذات واآلخر، مرجع سابق. 30

 .1السماك، محمد، ثقافة الحوار في اإلسالم، حرية االختيار وحق االختالف، مرجع سابق ص 31

 6المرجع السابق، ص  32

 عـمر، مشروعية الحوار مع اآلخر وأهدافه ،مرجع سابق.عمر بن صالح بن  33

 .53، بيروت، دار الفكر،ص1صحيح مسلم، المجلد 34

محمد أحمد حسن القضاة ،الحوار مع اآلخر مفهوماه، أهميتاه، ضاوابطه فاي الفكار اإلساالمي، مرجاع  35

 .1سابق ص

اد، بعض المؤسسات التربوية وأثرها في تربية ال 36 فرد والمجتمع، مركز البحوث صالح بن علي أبو عرَّ

 http://www.Saaid.netالتربوية، أبها، االنترنت، 

حنان درويش، الوسطية سالح التصدي للغلو والتطرف في المجتماع اإلساالمي، دراساة نظرياة مان  - 37

منظااااور تربااااوي، قاااادمت ضاااامن فعاليااااات االحتفااااال بمكااااة المكرمااااة عاصاااامة للثقافااااة اإلسااااالمية .. 

 .15صهـ.1426

، 15على العاجز، دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم، مجلاة الجامعاة اإلساالمية،المجلد فؤاد 38

 .         396، ص2007العدد األول، غزة، 

 . 80. ص1963محمد عبد المنعم نور. أسس العالقات اإلنسانية. مكتبة القاهرة الحديثة،    39

ّي المعاصر )المسألة الحضارية( دار الطليعة للطباعة مدثر عبد الرحيم الطيب. أزمة المجتمع العرب  -40

 .34. ص1961والنشر. بيروت

. 1991الثقافااة اإلسااالمية والثقافااة الغربيااة األخااذ والعطاااء. مطبوعااات أكاديميااة المملكااة المغربيااة.  41

 .18ص

فاي:  دور المؤسساات التعليمياة واألهلياة فاي نشار ثقافاة الحاوار بحاث منشاور  يحيى جبر، عبير حمد، 42

http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-49# 
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فاعلية استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعليم 

التعاوني في تدريس مادة الدراسات االجتماعية على 

تنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذ مرحلة التعليم 

 األساسي
 

 مريم سعد أمحمد النائلي .د                                                              
 جامعة الزاوية -اوية كلية التربية الز

 

 مقدمة :ال

المجتمع الليبي اليوم في حاجة شديدة إلى عقول مبدعة وواعية في عصر سمته 

التغيير المستمر، والسباق الفكري والثورات العلمية العديدة، وسبيل أي مجتمع لتحقيق 

ي كفاياته من العقول البشرية المنتجة، وهو التربية والتعليم، وأداة التربية في تحقيق ذلك ه

لذلك ينبغي أن تكون حركة التطور دائماً موجهة نحو تلك المناهج  .المناهج الدراسية

إنما يعني نظرة جديدة شاملة  -فالتعليم األساسي كإطار عام لسياسة تربوية -ومكوناتها

ويؤكد لعملية التربية في عصر المعلومات، وتحرر فيه البشر من قيود المكان والزمان، 

أن تستجيب وتعد األبناء من أجل هذا التغير غير المتوقع، وتلك  "أحمد اللقاني "ذلك

االهتمام بتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ  -االستجابة من وجهة نظرة تتمثل في

مرحلة التعليم األساسي فالعالم المعاصر يحتاج إلى عقلية قادرة على اإلبداع، وتتعامل مع 

"ر تقليديةالمشكالت المعاصرة بأساليب غي
(1)

. 

فالتربية هي مفتاح التحديث والتطور والنماء للحاق بركب التقدم، وليس هناك 

سوى التربية سبيالً النتشال األمة من هوة التخلف، فالتربية هي المدخل الحقيقي للتنمية 

الشاملة، وهي درع األمة وحصنها الواقي ضد االكتساح الثقافي في زمن العولمة، وهي 

ل إلى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، ورهان األمة أن تفجر التربية في وسيلة لدخو

العقل العربي قوة االبتكار وطاقات اإلبداع كي تحول اإلنسان العربي من كائن مقلد إلى 

فاعل مبدع
(2)

. 

لى رصيد واسع عنتاجها في المتعلم طالقة تستند  وتحقق التربية نجاحها إذا كان

ها وشمولها، ومرونة تمكن الفرد من تغيير حالته الذهنية وتغيير من المعرفة في تنوع

أفكاره كلما تغير الموقف، ونبني وجهات نظر جديدة على أساس عقلي ومنطقي دون جهد 

فكري وذهني، وأصالة تجعل الفرد ينزع إلى التجديد وخلق نظام جديد من العالقات بين 

حدا  في صياغات جديدة غير مسبوقة األشياء، وإعادة ترتيب المواقف والظواهر واأل

ومن رؤيتها رؤية جديدة
(3)

. 

وتؤكد الباحثه علي إعادة النظر في بناء المناهج الدراسية بحيث تكون الخطوة 

هي جعله قادراً على إثارة وتعميق الوعي لدى التلميذ، وتحريك -األولى في بناء المنهج

ل وبذل الجهد الهادف والموجه نحو إدارته الستدراج عقله اإلبداعي الواعي إلى الفع

المستقبل، ويعني هذا أن يقوم بناء المنهج على مخاطبة السمات واالستعدادات الشخصية 

لدى التلميذ لتحويلها إلى قدرات ومهارات فاعلة، واستدراجها إلى دائرة الفعل اإلرادي 
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فاإلبداع ليس مطلباً  .المبدع إلفراز أنماط سلوكية إبداعية يمكن تقويمها واالستنفاذ منها

شكلياً، ولكنه هدف تربوي هام يجب العمل من أجله فكراً، وسياسة وتخطيطاً وتنفيذاً 

وتقويماً وتطويراً، ويعني هذا أنه ال يكفي أن تتحلى به أهداف المناهج، ولكنه يجب أن 

  .يكون محوراً للمادة العلمية

إالَّ بواسطة أساليب تستخدم ي( لدرينى )اكما ير -فاألهداف اإلبداعية ال تتحقق

محتوى معين هو المادة المدروسة، فمعلم الجغرافيا مثالً يستطيع مواجهة تالميذه بسؤال 

ماذا يحد  لو توقفت األرض عن الدوران؟ أو توقفت البراكين عن الفوران؟  :مثل

ويستطيع معلم التاريخ مثالً أن يطلب من تالميذه العمل في جماعات صغيرة إلجراء 

قارنات بين النظم االجتماعية في عصور مختلفة والبحث عن النتائج المتوقعة لتلك النظم م

.في كل عصر مقارناً باآلخر ثم التحقق مما توصلوا أليه من نتائج
(4)

 

أيضاً كهدف تربوي ليس من مسؤولية مجال دراسي معين، ولكنه  –واإلبداع 

ولية مشتركة وموزعة بين جميع هدف يجب تبنيه في مجال أي مادة دراسية، فهو مسؤ

المهم هو أن يكون التفكير المبدع نمطاً مميزا للتالميذ بغض النظر عن .المواد الدراسية

المجال الذي يبدع فيه
(5)
فجميع المواد الدراسية وجميع مجاالت األعمال تتطلب القدرة  

ياتهم في تنمية على اإلبداع، وينبغي اإليمان بهذه الحقيقة لتوجيه المعلمين إلى مسؤول

القدرات اإلبداعية لدى التالميذ كالً في مجال تخصصه، ولتكن المادة الراسية، ما تكون 

فهي مطالبة بأن ترشد من يتعلمها إلى التفكير فيها، وإلى ما يفعله وكيف يفعله في عالم 

 .األشياء

عندما  لقد تدنت قيمة معظم المواد الدراسية ومادة الدراسات االجتماعية من بينهم

اعتبرت المعرفة المتضمنة فيها غاية لذاتها، بينما هي في األصل وسيلة لتحقيق غايات 

مهمة، حيث ينبغي أن تستثمر هذه المعرفة لتعليم التلميذ كيف يفكر؟ وكيف يتمثل؟ وكيف 

 يكتشف عالقة؟ وكيف ينقد؟ وكيف يقدم الجديد؟

يا خاصة تسعى إلى فطبيعة موضوعات الدراسات االجتماعية ومادة الجغراف

تحقيقه من أهداف تتطلب أن يمارس التالميذ بأنفسهم الخبرات التعليمية المنظمة 

والمخططة ولكي يندمج التالميذ ويستجيبوْا للدعوة إلى تلك الممارسة ، يتطلب ذلك اعتماد 

التدريس على أساليب وطرق تدريس تحمل ذاتها إمكانية إثارة التالميذ وخلق الدافع 

م، وإذا كانت تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ تعد احد األهداف الهامة لتدريس للتعلي

مادة الدراسات االجتماعية، فإن البحث كان ضرورياً عن أسلوب تدريس يمكن أن يسهم 

في تحقيق هذا الهدف، ومن هنا برزت استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم التعاوني 

يادة فاعلية التعلم في جوانب عديدة والتي قد تكون تنمية قدرة كطريقة تعليمية من شانها ز

 .اإلبداع من بينها

إن استخدام استراتيجية المسرحة للمناهج يسهل المعلومات (القرشي) ويؤكد

والحقائق لتصل إلي أذهان وعقول الطالب بكل سهولة ويسر ، وبصوره شيقة ومحببة 

.إليهم
 (6)
ور ينقل الطالب من حالة االستظهار إلي التطبيق فالمسرح أو ما يسمس بتمثل الد 

حيث االستنتاج والربط ، فكل ذلك يجعل التعلم باقي األثر وأكثر استدامه في العملية 

.التعليمية
 (7)
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ومن خالل ماسبق يتضح بأن المسرح التعليمي أي مسرحة المناهج الدراسية   

ي مادة يدرسها الطالب ، فهو تسهم في تنشيط وتحفيز كل من المعلم والطالب اتجاه ا

وسيلة لتخفيف حدة التوثر النفسي واالنفعاالت المكبوته داخل التلميذ مثل الرغبة في 

 "ويطلق العلماء علي هذا النوع من المسرح  .السيطره ، واثبات الذات  هو المقاتل

.ويعالج أيضا الخجل واالنطواء اللدين يصيبان في مرحلة المراهقة "السيكودراما
 (8)

 

جية مدخل المسرحة يشبع بعض يوتري الباحثة من العرض السابق ، أن استرات       

الحاجات التي تكون ضرورية عند تلميذ مرحلة االساسي لتحقيق خبرة التوافق 

علي  تنمية تفكيره االجتماعي، وهي الحاجة الي التقدير والحب واالنتماء ، ويساعد ايضاً 

  .شيقه ومسلية  ومبدعه  هقبطرينها تقدم له ألوحبة للمادة 

سات أن مسرحة بعض الدروس يحقق أهم أهداف مادة اوثبتت العديد من الدر      

(1998)دراسة ماري يتاكان، االجتماعيات من خالل تنمية التفكير واالبداع ، ومن بينها
 

(9)
(1998)، ودراسة مريم ماجد سلطان 

 (10)
. 

 

لحديثة في مجال طرق التدريس يهدف إلى كأحد االتجاهات ا والتعلم التعاوني

ربط التعلم بالعمل والمشاركة اإليجابية من جانب التالميذ، ومن ثم فإن االهتمام قد زاد في 

السنوات األخيرة باستخدام التعلم التعاوني في التدريس لما له من مزايا أهمها العمل في 

ليمية مختلفة في جميع جوانبه مجموعات صغيرة والتفاعل فيها يؤدي إلى تحقيق أهداف تع

.العلمية التعليمية
(11)

 

ولكي يؤدي التعلم التعاوني دوره باعتباره إستراتيجية تدريسية هناك عدد من 

تحقق األهداف  -الشروط أو المتطلبات األساسية التي يجب مراعاتها عند استخدامه حتى

.المرجوة منه
(12)
والتفاعل  -بين أفراد المجموعة،المتمثلة في االعتماد اإليجابي المتبادل  

 -والمحاسبة الفردية المسؤوليةوالمهارات االجتماعية لكل فرد في المجموعة -وجهاً لوجه

.قيادة مشتركة
(13)
ومن ثم كان الستخدام أسلوب التعلم التعاوني مزايا كثيرة منها 

(14)
:- 

صة للمحاولة والخطأ بالنسبة للتلميذ، ينمي القدرة على التفكير وحل المشكالت، ويجد فر

يجيب عن بعض التساؤالت  -من خطئه، يلقي األسئلة، ويعبر عن رأيه بحرية دون حرج

 .ويعرض أفكاره على اآلخرين ويقبل وجهات النظر المختلفة منهم

ة وأساليب مختلفة ينفذ بها، ولكنها جميعاً تؤكد على وللتعلم التعاوني طرق عد

بين نماذج التعلم التعاوني في تقسيم الفصل إلى تعاون التالميذ، فالسمة المشتركة 

أفراد يكونوا مختلفين في القدرات، والجنس،  (6-4)مجموعات صغيرة تتألف من 

والمستوى االجتماعي واالقتصادي والخلفية الثقافية، ويكون التعاون في مجموعات التعلم 

بنفس النسبة الموجودة بها في الطبيعة داخل الفصل الدراسي
(15)

. 

وقد أكدت العديد من نتائج الدراسات السابقة على فاعلية استخدام أسلوب التعلم 

التعاوني في التدريس وتنمية التفكير اإلبداعي ونذكر منها دراسة حسن عارف
(16)

، دراسة 

أحمد العجمي
(17)

، ودراسة وجيه المرسي
(18)

. 

تنمية مهارات الحاجة إلى ضرورة إجراء هذا البحث ل –لدى الباحثة  -وهكذا تبين

اإلبداع في مادة الدراسات االجتماعية باستخدام إستراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم 

التعاوني في أثناء تدريسها لتالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم األساسي، وذلك وفق 
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خطة متكاملة تتناول كل مكونات المنهج المقرر وتعيد النظر في أهدافه وفي أسلوب تنظيم 

تواه وطريقة معالجته، وطرائفه في التدريس وأساليب في التقويم إلى جانب وسائله مح

 .وأنشطته التعليمية

 :مشكـلة البحـث

تتحدد مشكلة البحث في قصور طرائق التدريس المتبعة في تدريس مادة 

تنمية مهارات اإلبداع لدى  لىبمرحلة التعليم األساسي ع "الجغرافيا"الدراسات االجتماعية 

 :لتالميذ، من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التاليا

ما تأثير استخدام استخدام استراتيجيتي مسرحة والتعليم التعاوني في تدريس مادة  -

الدراسات االجتماعية في تنمية مهارات اإلبداع لتالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم 

 :ويتفرع منه التساؤالت اآلتيةاألساسي؟   

رة استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم التعاوني في تدريس الدراسات االجتماعية ما صو -1

 لتنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بليبيا؟

ما فاعلية استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم التعاوني على تنمية مهارات  -2

 التعليم األساسي؟ بمرحلة الثامناإلبداع لدى تالميذ الصف 

  :أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحديد مدى تأثير استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم 

التعاوني في تدريس مادة الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذ الصف 

 .الثامن بمرحلة التعليم األساسي

 :آلتيتكمن أهمية البحث في ا  :أهميـة البـحث -

ترجمة غابات التربية الحديثة التي ترتبط باإلبداع والتفكير إلى واقع عملي يمارس  -1

من خالل تقديم نموذجاً إجرائياً لكيفية .داخل فصول الدراسة بالمؤسسات التعليمية

استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم التعاوني في تدريس الدراسات 

ن االستفادة منه في تطوير تدريس الدراسات االجتماعية االجتماعية األمر الذي يمك

 .بالمرحلة األساسية

تزويد معلمي الدراسات االجتماعية بدليل معلم في تدريسها من منظور إبداعي  -2

وباختبار لقياس القدرة .لالستفادة منه في تخطيط الدروس وتنفيذها على نحو إبداعي

 .تقويمهم للتالميذ، وفي إعداد اختبارات مماثلة علي التفكير اإلبداعي لالستفادة منه في

تزويد الباحثين وطالب الدراسات العليا في مجال المناهج وطرق التدريس بدراسة  -3

عملية متخصصة في تطوير تدريس مادة الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم 

مختلف  األساسي من منظور إلبداعي، لالستفادة منها في إعداد دراسات مماثلة في

 .التخصصات بالمراحل التعليمية المختلفة في ليبيا

 :يقتصر البحث الحالي على ما يلي :حـدود البحـث

بناء وحدة التجربة من منهج الدراسات االجتماعية المقررة لتنمية مهارات اإلبداع ـ   .1

 .لدى تالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي
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تجربة من منهج الدراسات االجتماعية على عينة من تالميذ تطبيق وتدريس وحدة الـ  .2 

الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي بمدارس تتبع طرابلس بهدف تيسير إجراء 

 .تجربة البحث

تقويم فاعلية إستراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم التعاوني في تدريس الدراسات  .3

 .بمرحلة التعليم األساسي الثامنالميذ الصف االجتماعية في تنمية مهارات اإلبداع لدى ت

 :أداة البحـث

 الثامناختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي في مادة الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف 

 .إعداد الباحثة  –من مرحلة التعليم األساسي    

 :يستخدم البحث كل من :المنهـج المستخـدم فـي البحـث

في الدراسة الميدانية  -المنهج التجريبيفي الدراسة النظرية و  -المنهج الوصفي التحليلي

مجموعتين تجريبيتين  وسوف يستخدم التصميم التجريبي ذو ثالثة مجموعات ،

ومجموعة الضابطة، لتحقق من مدى فاعلية استخدام باستراتيجيتي مسرحة المناهج 

موعتين التجريبيتين مقارنة والتعلم التعاوني في تنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذ المج

 .بالمجموعة الضابطة

في ضوء مشكلة البحث، وتساؤلها الرئيسي وأسئلتها الفرعية، وحدودها :فـروض البحث 

اً على نتائج البحو  والدراسات السابقة ذات الصلة، يحاول البحث الحالي التحقيق سوتأسي

 :من صحة الفروض التالية

وسطي درجات المجموعتين التجريبيتين والمجموعة يوجد فرق دال إحصائيا بين مت. 1

الضابطة في التطبيق البعدي على اختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي لصالح 

 المجموعتين التجريبيتين

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي في التطبيق . 2

ي التفكير اإلبداعي في  مهارات القبلي والتطبيق البعدى الختبار القدرة عل

الطالقة،والمرونة،األصالة، كل علي حده والدرجة الكلية لالختبار، لصالح التطبيق 

 .البعدى

فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق . يوجد 3

مهارات القبلي والتطبيق البعدى الختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي في  

الطالقة،والمرونة،األصالة، كل علي حده والدرجة الكلية لالختبار، لصالح التطبيق 

 .البعدى

 تحديـد المصـطلـحات

وسيلة لتخفيف حدة التوتر النفسي واالنفعاالت المكبوته هي  :مسرحة المناهج          

يضاً الخجل داخل التلميذ مثل الرغبة في المقاتلة والسيطره واثبات الذات ويعالج ا

واالنطواء اللذين يصيبان التلميذ في مرحلة المراهقة 
(19)

ويعرفها البحث الحالي إجرائياً  .

احدي االساليب الحديثة في التدريس تساعد التلميذ علي تنمية تفكيره وابداعه من "هي  :

خالل اشباع الحاجات التي تكون ضرورية عنده لتحقق له خبره التوافق االجتماعي وهي  

 ."الحاجة إلي التقدير والحب واالنتماء 
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بأنه أسلوب تدريس يتم فيها استخدام المجموعات الصغيرة التي  :التعليم التعاوني          

تضم تالميذ مختلفي القدرات يمارسون أنشطة لتحسين فهم ما يدرسونه وكل عضو في 

ئه في المجموعة المجموعة ليس مسئوال عن تعلم ما يجب تعلمه بل عليه مساعدة زمال

.يخلق جواً من اإلنجاز والتحصيل والمتعة أثناء التعلم -على التعلم وبالتالي
(20)

وتعرف  

بأنه مجموعة من اإلجراءات  : الباحثة التعلم التعاوني إجرائياً في البحث الحالي

يذ والخطوات التدريسية التي يقوم بها المعلم لتنظيم وتهيئة بيئة صفية مناسبة تتيح للتالم

التفاعل والتعاون فيما بينهم داخل مجموعات صغيرة غير متجانسة لتحقيق األهداف 

المرجوة من تدريس الموضوعات المقررة من مادة الدراسات االجتماعية، معتمدة في ذلك 

 .على الدور اإليجابي للتلميذ

تميز بالطالقة القدرة على إنتاج أشياء جديدة من عناصر قديمة ت"بأنه  :اإلبداع             

والمرونة واألصالة، والشخص المبدع هو القادر على التفكير في المشكالت التي تواجه 

بأسلوب جديد بالمرونة والطالقة، بحيث يعطي أكبر قدر من التفصيالت عن الموقف 

"المشكل
(21)

 

مقدرة التالميذ على تجنب "بأنه  وتعرف الباحثة اإلبداع إجرائياً في البحث الحالي

نمطية في التفكير وتجاوز الحدود التي يفرضها الفهم التقليدي لألمور وإدراك عالقات ال

رها مادة الدراسات يجديدة، واإلتيان بحلول غير مألوفة للمواقف والمشكالت التي تستث

االجتماعية بحيث تتسم هذه الحلول وتلك العالقات بأكبر قدر من الطالقة والمرونة 

 :هذه المهارات الفرعية وتعريفها اجرائياً على النحو التاليويمكن تحديد ."واألصالة

يقصد بها قدرة التلميذ على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة في  :الطالقة .أ

زمن معين لسؤال أو مشكلة أو موقف معين من مواقف االختبار المعد لهذا الغرض في 

 .مادة الدراسات االجتماعية

قصد بها قدرة التلميذ على تنويع استجاباته لسؤال أو مشكلة أو موقف معين ي :المرونة  .ب

 .يحدده االختبار بحيث تزداد درجة المرونة كلما زاد تنوع االستجابات

يقصد بها قدرة التلميذ على إنتاج أفكار جديدة وغير مألوفة بالنسبة لزمالئه،  :األصالة .ج

شيوعها وتكرارها بالمعنى اإلحصائي داخل  بحيث تزداد درجة األصالة كلما قلت درجة

 .جماعة الفصل الدراسي

 : اإلطـار النظـري للبحث

   Creativeبداع اإل

أحتل اإلبداع مكانة كبيرة في مجال التربية، وباألخص في اآلونة األخيرة، 

وأصبح من ضمن أهداف التربية الحديثة، ألنه يعتبر هدفاً أساسياً، إلنتاج جيل مبدع مفكر، 

ولذلك أصبح التعليم الجيد هو الذي يزرع في التالميذ ممارسة جميع أنواع التفكير وقيادياً 

وليس اإلبداع مطالباً شكلياً، ولكنه هدف تربوي  .على اإلبداع وخاصة التفكير اإلبداعي

هام يجب العمل من أجلة فكراً وسياسة وتخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً وتطويراً، فالعقل اإلنساني 

ذي خلقة هللا سبحانه وتعالي له إمكانات غير محدودةال
(22)

. 
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ولذلك يتميز العصر الذي نعيشه اآلن بأنه عصر عالمية التفكير، مما جعل دول 

العالم المتقدمة والنامية تسعى جاهداً الستثمار طاقتها البشرية ألقصى درجة ممكنة وتوجه 

 .ومناهجها ومؤسساتها المختلفةكل أهدافها لرعاية عقول أبنائها عن طريق التربية 

ويعرف اإلبداع  أن توجد شيئاً مألوفاً من شيء غير مألوف، وأن تحول المألوف 

إلى شيء غير مألوف هو تفكير اإلبداعي
(23)

بأنه قدرة العقل على  ويعرفه مرد وهبة .

تكوين عالقات جديدة من أجل تغير الواقع
(24)

. 

أنه القدرة على عمل غير مألوف وإنتاج إلى اإلبداع ب (Amabile)ويشير أمابيل

الجديد، والمبتكرون يعطون أهمية كبيرة، ألوجه النشاط العقلي، ويتمتعون بمستويات 

.مرتفعة من الطالقة اللفظية، وأهم أكثر مرونة من غيرهم
(25)

 

ومن خالل التعريفات السابقة نجدها قد تناولت اإلبداع من زاوية خصائص الفرد 

وهناك من ركز على اإلبداع المنتج كعملية لكن جميع التعريفات السابقة المبدع وسماته 

تنفق في أن الناتج إال هوالناتج الذي يتصف بالجدة واألصالة وعدم الشيوع والطالقة، 

 .وهذا ما يسعي الية البحث الحالي لتحقيقه .التحسين والتطوير

 :طور عن مراحل هيإن العملية اإلبداعية ذهنية تت :مراحـل مهارات االبداع 

هي الخلفية المعرفية الشاملة والمتعمقة في الموضوع الذي .مرحلة التحضر أو األعداد •

 .يبدع فيه الفرد

وهي حالة من القلق والخوف والتردد بالقيام بالعمل  .مرحلة الكمون أو االحتضان •

 .والبحث عن الحلول، وهي أصعب مراحل العملية اإلبداعية

لحالة التي تحد  بها الومضة أو الشرارة، التي تؤدي إلى فكرة وهي ا.مرحلة اإلشراف •

الحل أوالخروج من المألوف، فالحالة اليكون تحديدها مسبقاً وهي تحد  في وقت ما 

 .في مكان ما،ولدى الفرد دون سابق إنذار

وهي مرحلة الحصول على النتائج األصلية المفيدة المرضية .مرحلة التحقيق •
(26)

. 

ل ذلك بأن مراحل عملية اإلبداع، تمر بعلميات ال محل للتسلسل ويالحظ من خال

في حدوثها، وأن التفكير اإلبداعي نوع من النشاطات العقلية المتضافرة والمتداخلة مع 

بعضها وأن العمل اإلبداعي ال يبزغ فجأة بل يكتمل بالتدريج ويمر يتناوب مع االحتضان 

 .ى تجزئة السلوك اإلبداعيواإلشراق أما هي علمية تحليلية تعمل عل

 :مكونات وعناصر اإلبداع 

شيوعاً من بينها اختبارات  االختبارات مهارات اإلبداعبمراجعة العديد من 

، ودراسات وبحوت من Guilford (1967)، واختبارات Torrance (1966)تورانس

دراسة إيمان عثمان :بينهم
(27)
والتي حاولت والتي تشير إلى أهم مهارات اإلبداع وقدراته  

يتطلب التفكير عدة قدرات كما حددها كالً من  :العديد من البحو  والدراسات قياسها وهي

فتحي جروان
(28)

، وإيمان عثمان
(29)

، ومحمد هالل
(30)

. 

ويقصد بها القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار التي يقترحها الفرد  :الطالقة -1

الطالقة اللفظية،  .ة بالمقارنة بغيره ولها عدةفروعلموضوع معين في وحده زمنية ثابت

وسيتم التركيز على الطالقة  .والطالقة الفكرية، والطالقة االرتباطية، والطالقة التعبيرية
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وهي القدرة على استدعاء أكبر قدر ممكن من االستجابات المناسبة في فترة  : الفكرية

 .زمنية محدده لمشكلة ما أو موقف مثير

هي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة،  :نةالمرو -2

وتوجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف، والمرونة هي عكس 

الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير ما تستدعي 

وسيتم التركيز في هذه المرونة التلقائية والمرونة التكيفية،  -:الحاجة ومن أشكال المرونة

وهي القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار التي  البحث على المرونة التلقائية

 .ترتبط بموقف معين يحدده االختبار على أن تكون األفكار الخاصة بهذا الموقف متنوعة

ج أفكار وحلول جديدة وفريد في نوعها، أي قليلة وتعني قدرة التالميذ على إنتا :األصالة

لتكرار بالمفهوم اإلحصائي داخل المجموعة التي ينتمي إليها التلميذ، وكلما قلت درجة 

شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها والفرد ذو األصالة هو الذي يبّعد عن المألوف أو 

 .الشائع، وبالتالي يدرك العالقات ويعممها

 :اعية وعالقتها بتنمية اإلبداعالدراسات االجتم

يعد تنمية  اإلبداع من األهداف األساسية التي تسعى التربية إلى تحقيقيها وذلك من 

خالل االهتمام بالمناهج الدراسية التي تساعد على تنمية هذا النوع من التفكير وتكوين 

االجتماعية  الشخصية اإلبداعية القادرة على حل المشكالت المتنوعة، ومناهج الدراسات

من بين المناهج الدراسية التي تمثل أرضية صلبة لتنمية اإلبداع لدى التالميذ بمرحلة 

وتتميز مادة الدراسات االجتماعية من بين المواد الدراسية في  .التعليم األساسي خاصة

المنهج المدرسي بطبيعتها اإلنسانية واالجتماعية، وهذه الطبيعة التي تستمد من مجال 

ها وهو اإلنسان الذي تتناوله بالدراسة والبحث في الماضي والحاضر وتفاعله بأفراد دراست

مجتمعة وبيئته التي يعيش فيها، كما أنها تدرس، ما ينتج عن هذا التفاعل من مشكالت 

اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وبيئية
(29)

.  

ستعمار العربي والصراع نجد التعميميات مثل الكشوف الجغرافية فاتحة اال :فمثالً 

الزالزل والبراكين والسهول الفيضية، وغيرها وكثير من  –الدولي، وكذلك نجد المفاهيم 

هذه المفاهيم مجردة مما يجعلها ميدانياً خصباً لعمليات التفكير، والتفكير ومهاراته خاصة 

بشكل  حيث تدفع التلميذ للبحث واالستكشاف واالستقصاء وجميع المعلومات وتصنيفها

 .يهدف إلى إدراك العالقة بينهما

ولهذا فقد أجريت بعض الدراسات التي اهتمت بتنمية اإلبداع في الدراسات 

االجتماعية، دراسة عبد الروؤف الفقي
(31)

،، دارسة أحمد عبد العزيز
(32)
ودراسة يحي  

عطية وإمام حميدة
(33)

مناهج  ، حيث أوضحت نتائج هذه الدراسات بأهمية تنمية اإلبداع في

 .الدراسات االجتماعية وبأنها مجال خصباً لتنمية مهارات اإلبداع

 :دور المعلم في تنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذه

الربط بين  .تقويم نمو التالميذ في النواحي العقلية واالجتماعية والنفسية والوجدانية .1

.المدرسة والمجتمع
(34)
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المختلفة التي يستطيع عن طريقها التفاعل استخدام طرق التدريس والمهارات الفنية  .2

الناجح مع التالميذ في إطار بيئة تعليمية مناسبة لتوفير الجو المناسب لتنمية اإلبداع 

 .ودرجة من الضبط االجتماعي داخل الفصل

أن يحرص على تقديم شيئاً فريداً حتى يتعود التالميذ على أن يكون لكل تلميذ منهم  .3

 .فكر منفرد ومميز

م المادة العلمية في صورة مواقف ومشكالت بشكل يفرض على التالميذ التفكير تقدي .4

 .تفكيراً مفيداً 

الحرص على أن يكون التقديم خبرة ،وفرصة لمزيد من للتعلم، وبذلك يكون  .5

االمتحانات وظيفة مزدوجة األولى للتعرف على مستويات تقديم التالميذ، والثانية 

 .ليم سابق يؤدي إلى تعليم الحقلتقويم تعلم جديد يستند إلى تع

 ات المستخدمة في هذا البحثوسيتم عرض االستراتيجي :أساليب تنمية مهارات اإلبداع

 :على النحو التالي

سرح يدور حول أشخاص أو عمل م"هي : مسرحة المناهج الدراسية إستراتيجية : أوال

"أحدا  أو مواقف في زمان معين ومكان معين 
(35)

بانها مسرحة "رفةع"وعرفها أيضا .

المناهج تهدف إلي تحصيل فكرة أو معلومة معينة للطالب وقد تكون هذه الفكرة معرفية أو 

.اجتماعية أو أدبية أو علمية أو إنسانية
 (36)

 

 أهمية استخدام إستراتيجية مسرحة المناهج في تدريس الدراسات االجتماعية

كالتعاون ومعرفة الحقوق مساعدة المتعلم علي اكتساب بعض القيم االجتماعية  •

والواجبات والمشاركة ، وتحمل المسئولية والتعبير عن الرأي ، وذلك من خالل 

  .مشاركته في جميع مراحل مسرحة محتوي المنهج مع زمالئه داخل حجرة الدراسة 

اره ومشاعر وأحاسيس فالمتعلم في مساعدة المتعلم علي التعبير عما بداخله من أفك •

ر عن نفسه بأية صورة من صور التواصل ، وخاصة طالب المرحلة ة إلي أن يعبجاح

 .الثانوية ، وذلك من خالل تعاونه مع زمالئه داخل حجرة الدراسة 

تمثيل الدور ومسرحتها يقرب األحدا  الماضية إلي أذهان المتعلم ، فيستطيع أن يري  •

ي عشرات األحدا  والظواهر بغير فواصل زمنية فيري في دقائق ما حد  واقعا ف

  .السينين ، وهو ما يساعد الطالب علي ربط األحدا  بعضها ببعض 

تعمل علي تنمية الخيال االبداعي لدي الطالب ، وذلك التعبير عن انفسهم وفكرهم من  •

خالل نص مسرحي معين من المحتوي المقرر من المنهج الدراسي
(37)

تكوين و .

خالل المشاركة في التخطيط والتنفيذ اتجاهات ايجابية نحو المادة المدروسة وذلك من 

 .المسرحي للمحتوي المقرر

 الخطوات التي تقوم عليها إستراتيجية مسرحة المناهج 

يتم اختياره حسب مستوي الطالب ، مع مراعاة الوقت الذي تستغرقه  : اختيار الدرس •

وتحديد األهداف وصياغتها وتحديد دور كل طالب داخل المجموعة في المسرحية 

 .امة مع توفير كافة المتطلبات من أدوات ووسائل تعليمية المق

لمهامهم لعملية المسرحة المنهجية وتقسيم الفصل الدراسي إلي  تهيئة الطالب •

 .مجموعات وتوزيع األدوار عليهم وإعداد وإدارة المسرح وإعطاء التوجيهات للطالب
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لمنهج أو الدرس بكافه المستلزمات لتسهيل عملية مسرحة ا تجهيز الفصل الدراسي •

       .المقرر

 عالقة إستراتيجية مسرحة المناهج بتنمية اإلبداع 
إستراتيجية مسرحة المناهج من االستراتيجيات الحديثة التي تسهم في تنمية اإلبداع من 

خالل تمثيله للمشكالت االجتماعية واإلحدا  والظواهر ولعب الدور والمواقف التمثيلية 

خصوبة الخيال عند الطالب ، الن عملية التمثيل تتطلب من الطالب التي تساعد في زيادة 

توسيع أفاق الطالب وإطالق العنان  بتمثيله ، وتساعده علي أن يتخيل الموقف الذي يقوم 

لخياله المتحرر من قيود الواقع وسلبية الطرق القديمة التي تقتل اإلبداع ،كما تعمل 

لدية القدرة علي تحديد وحل المشكالت وعلي  إستراتيجية مسرحة المناهج تجعل الطالب

التعبيرات اللفظية االبداعية في الموقف الواحد بأكثر من طريقة في فترة محدده ، وتعمل 

ايضا علي تنمية مهارة االصالة من خالل قدرة الطالب علي أداء الدور بطرق غير مألوفة 

أو قليلة التكرار
(38)

 .  

ة المتعلم علي مسرحة بعض الدروس للمنهج المقرر ن قدرأسبق  ويالحظ علي ما     

االصاله والتفرد تعمل علي تنمية مهارات  هو وصياغة االهداف بطريقه تتميز بالخبر

  .التفكير الحصول علي حلول جديدة ومتنوعة وناذره 

 :دور التلميذ أثناء استخدام استراتيجية مسرحة المناهج 

ذلك بمناقشة مهامهم واهدافهم وانتقاء المعلومات عملية مسرحة الدرس وبقيام التالميذ  .1

 .المتصلة بالدرس

داخل حجرة الدراسة استعدادا لمسرحة الدرس   الميسره اختيار الوسائل واالدوات  .2

 .علي اكمل وجه

 .المشاركة االيجابية في العمل المسرحي في إطار العمل الجماعي التعاوني .3

 زيع االدوار وتوزيع األنشطة اختيار قائد لكل مجموعة أو رئيس لها وتو .4

 :دور المعلم أثناء استخدام استراتيجية مسرحة المناهج

 .تعريف الطالب باهمية المسرحة للمناهج ومهاراتها -أ

مع تغيير دورهم من حين الخر،  .تحديد ادوار الطالب ومدي مناسبتها لكل طالب-ب

 .بحيث تتنوع الخبرات 

التمثيل وترتيبهم في مجموعات استعداداً للمسرحة تحديد حجم كل مجموعة التي تقوم ب-ج

 .قبل بداية الدرس

 .تحديد أهداف الدرس بشكل جيد وواضح حتي يسهل مسرحة الدرس المقرر-د

األسلوب الذي يتبعه التالميذ خالل تواجدهم "بأنها  :إستراتيجية التعلـم التعاونـي :ثانياً 

اعي الفعال إلنجاز المهام التعليمية في مجموعات صغيرة، ويتطلب منهم التفاعل الجم

المحددة من اجل تحقيق أهداف التعلم، وهو يتطلب منهم العمل، والحوار معاً وتبادل 

اآلراء حول الخبرات، وأثناء هذا التفاعل تنمو لديهم مهارات اجتماعية، وشخصية 

.إيجابية
(39)
ميذ للعمل مع ، وتعرف أيضاً بأنها نموذج تدريبي، يتم من خالله إعداد التال 

بعضهم بعضاً داخل مجموعات صغيرة، بحيث يساعد كل منهم اآلخر لتحقيق هدف 
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تعليمي مشترك ووصول جميع أفراد المجموعة إلى مستوى اإلتقان ويتم تقويم أداء 

المجموعة للتالميذ وفق محكات موضوعة مسبقاً 
(40)

 

وني استراتيجية تعلم فعال والتي من خالل التعريفات السابقة يتبين بأن التعلم التعا       

تعتبر التلميذ محور العملية التعليمية وتحث علي التفاعل اإليجابي المتبادل بين التالميذ، 

وكل تلميذ في المجموعة مسئول من تعلمه وتعلم زمالئه، وتنمية المهارات االجتماعية 

 .والشخصية للتالميذ

كالً من ذوقان عبيدات، وسهيلة السيديرى  :المبـادئ األساسيـة للتعليم التعاونـي
(41)
 ،

محمد الحليم،
(42)

 :بأن التعلم التعاوني يستند على األسس التالي

التعاون واالعتماد المتبادل اإليجابي للمنفعة، أن يؤمن كل أفراد المجموعة بأن النجاح  .1

 .لهم جميعاً والفشل عليهم جميعاً 

المعزز لما يقومن به كل فرد في  التفاؤل المنتج المباشر والمشجع، أي التفاعل .2

 .المجموعة من جهد، إلنجاز أهداف المجموعة وتحقيقها يقوي التعاون

 .المسؤولية الفردية، كل فرد في الجماعة مسؤولة عن النتيجة النهائية لعمل المجموعة .3

المهارات االجتماعية الخاصة بالعالقات بين أفراد المجموعات الصغيرة، بمعنى أن  .4

التالميذ مهارات العمل في الجماعة من حيث وسائل االتصال، وتوزيع  يتوفر لدى

 .األدوار، والعمل بروح الفريق

معالجة أعمال الجماعة، كل أفراد المجموعة يناقشون أدوارهم، ومدى إجادتهم، ومدى  .5

 .تقدمهم في تحقيق الهدف

تعلم التعاوني وترى الباحثة بأنه يجب عند تدريس الوحدة الدراسية المختارة بال     

 :مراعاة الشروط اآلتية

 .تحقيق االعتماد اإليجابي المتبادل بين التالميذ •

 .توزيع األدوار من قبل المعلم على التالميذ بما يضمن عملية االعتماد المتبادل •

 .توزيع مهام العمل على المجموعات، وتحقيق التفاعل بين التالميذ •

 .يناسب أسلوب التعلم التعاونيترتيب مقاعد الفصل الدراسي بشكل دوائر  •

ويالحظ على مما سبق بأن جوهر التعلم التعاوني يمكن في التفاعل التعاوني 

اإليجابي بين أفراد المجموعة، كما يساعد على فهم وانتقاء المفاهيم واألسس العامة، كما 

 يعمل على تنمية قدرات التالميذ في حل المشكالت التي تواجههم، واكتساب المعرفة،

المسؤولية وفهم الذات ومهارة االتصال، التفاعل مع اآلخرين من العمل التعاوني داخل 

الفصل الدراسي المتعلقة بالبحث عن المعلومات والبيانات وجمعها وتنظيمها وانتقاء 

 .الحقائق المتصلة بالدرس مما يزيد من حب التالميذ للمادة الدراسية

يحدد محمد الجمل :تعلـم التعـاونيدور المعلـم عنـد استـخدام أسلـوب ال
(43)
دور كال من  

المعلم والتلميذ في طريقة التعلم التعاوني فيميز كال من بدور فعال في انجاز المهام 

 :المطلوب القيام بها فتتمثل في اآلتي

 :دور التالميذ :أوالً 

 .جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وانتقاء المعلومات المتصلة بالدرس •

 .ط الخبرات السابقة، وربها بالخبرات والمواقف الحياتية الجديدةتنشي •
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 .التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني •

 .بدل الجهد ومساعدة اآلخرين واإللهام بوجهات النظر تنشط الموقف التعليمي •

 :دور المعلـم :ثانيـاً 

للمناقشة قبل بداية إعداد بيئة التعلم المناسب وترتيب التالميذ في مجموعات استعداداً  •

 .الدرس 

 .تحديد أهداف الدرس بشكل جيد وواضح من حيث تقسيمه إلى محاور أو عناصر •

متابعة سير تقدم أفراد المجموعة في المناقشة الجماعية من خالل إثارة انتباه التالميذ  •

 .في المجموعات، والتدخل في الوقت المناسب الذي يحتاج فيه التالميذ للمساعدة

حصيل التلميذ، ومساعدة التالميذ على مناقشة الكيفية التي يمكن من خاللها تقويم ت •

 التعاون مع بعضهم

يكمن الدور الرئيسي للمعلم في توزيع األدوار بطريقة يكمل فيها كل تلميذ بقية األدوار  •

  .التي يقوم بها تالميذ المجموعة و شرح المهمة التعليمية والهدف منها للتالميذ

 :الدرس بأسلوب المجموعة التعاونية الصغيرة أثناء الموقف التعليمي خطوات تنفيذ

يتم اختيار الدرس بحيث يرتبط بحاجة تثير اهتمام التلميذ  :اختيار موضوع الدرس .1

 .وأن يمتلكوا الخبرات السابقة ذات الصلة بالدرس حتى يتمكنوا من دراسته ذاتياً 

يذ في الفصل قبل أن ينصرفوْا إلى تقسيم الدرس إلى مجموعة مهام، ويوضحها للتالم .2

أفراد  7-4مجموعاتهم التعاونية للمناقشة الجماعية، بحيث تضم المجموعة من 

مختلفين في اهتماماتهم وقدراتهم أو يمكن عمل مجموعات متجانسة من األفراد 

 .متقاربين في حاالت معينة

ة أو مهام توزيع المهام على المجموعات، يمكن توزيع نفس المهمة لكل مجموع .3

متباينة وذلك يعتمد على عوامل عديدة مثل هدف الدرس وطبيعته الوقت المخصص، 

 -أن تكون المهمة محددة ومثيرة ومقبولة من التالميذ)ويشترط في إعداد المهام ما يلي 

 (وان تكون متشعبة بحيث تتطلب تضافر جهود الجماعة وليس جهوداً فردياً 

، ويطلب منها تقرير مفصل عن أعمالها بعد تخصص وقت معين ألداء كل مجموعة .4

 .االنتهاء من المناقشة الجماعية التعاونية

عرض ):تعرض كل مجموعة أعمالها ويمكن أن يكون الغرض احد الوسائل التالية .5

تعليق  .طباعة التقرير وتوزيعه على التالميذ .تقرير شفوي باستخدام أجهزة العرض

 .(التقرير في مكان بارز ومناقشته

قيم المعلم األعمال للتالميذ كوحدة واحدة، وتحصيل المجموعة على تقييم مشترك ي .6

فأعضاء المجموعة ليسوا متنافسين، بل يدعوا بعضهم البعض النجاز وتقييم 

أفضل
(44)

. 

أن العمل التعاوني الجماعي هو موطن اإلبداع،  :عالقـة أسلـوب التعلـم التعـاوني اإلبـداع

تطلق بالفعل طاقات التالميذ، وإبداعهم وتولد عندهم توليداً  والقوة القادرة على أن

متصاعداً، وبواعث اهتمامات جديدة متنامية، والتربية الحديثة تؤمن بالعمل في إطار 

جماعة متعاونة ومتفاعلة متجاورة وانطالقاً من التجارب الكثيرة التي تثبت في أكثر من 

.هو العمل الخصب المنتج المبدع مجال أن العمل التعاوني الذي توجهه جماعة
(45)
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ويالحظ على ذلك بان أهم نواتج التعلم التعاوني هو اإلبداع ألن من خالله يستطيع  

الفرد أن يعبر عن ذاتيته ويفكر بطريقة مبدعة مع أفراد مجموعته داخل بيئة الصفية 

الدراسية يتخللها  بطريقة جماعية تعاونية يساعد فيها التالميذ بعضهم البعض في فهم المادة

التعاون بروح الجماعة، فمادة الدراسات االجتماعية ومحتواها تجعل التلميذ يعبر عن ذاته 

من خالل رأيه وسط الجماعة المجاورة له وتعاون التالميذ بعضهم البعض، واالستفادة من 

 .آراء بعضهم، وهو ما يهدف إليه أسلوب التعلم التعاوني 

 إجراءات البحث

حث إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم يهدف الب

التعاوني على تنمية مهارات اإلبداع لدى تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي 

بليبيا في تدريس مادة الجغرافيا من خالل تدريس وحدة دراسية من المنهج المقرر، وذلك 

 :بأتباع الخطوات التالية

قامت الباحثة بإعداد الوحدة الدراسية من كتاب  :إعداد مواد التجريب وتشمل ما يلي :أوالً 

الجغرافيا المقرر على تالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي وهذه الوحدة 

 :وذلك فق الخطوات التالي (جغرافية الوطن العربي)

 :ب هيثم اختيار هذه الوحدة لعدة أسبا  :مبررات اختيار الوحدة -

ارتباط موضوعات الوحدة الدراسية يبعضها البعض والتفاعل واالنسجام، فكل  أوال ـ

موضوع مرتبط بالموضوع الذي يليه ومسرحة بعض الدروس المقرره وبالتالي يساعد 

 .لومات التي يتلقاها التالميذعهذا على تحقيق التكامل واالنسجام في الم

الفرصة للتالميذ للمشاركة والمناقشة الجماعية  تساعد هذه الوحدة على إتاحة ثانيا ـ 

التعاونية من خالل تبادل اآلراء وتقديم الحلول للمشكالت التي تطرح أثناء الدرس مما 

 .ينمي لديهم مهارات اإلبداع في صورة أفضل 

درساً وتم تدريسها  (13)اشتملت الوحدة على  :تحـديد موضـوعات الوحـدة( :1الجدول )

 :سابيع وتم توزيعها كاآلتيعلى ثمانية أ

 دروس الوحدة الوحدة
 عدد الحصص

 المراجعة
 التدريب

تضاريس 

 الوطن العربي
الهضاب في  -العوامل التي شكلت الوطن العربي-

 الوطن العربي
2 

      

 حصتان

 2 الجبال في الوطن العربي - 
 المناخ

 في

 الوطن العربي

 2 السهول في الوطن العربي  -
 .الحرارة -الوطن العربي مناخ

 .الضغط والرياح في الوطن العربي

واألقاليم المناخية في  -األمطار في الوطن العربي

 الوطن العربي

 مراجعة عامة -

2 
2 
2 
2 

2 
 16 المجمـــــــوع ستة عشر حصة المجموع

 :األهـداف العـامة للوحـدة

 شمل عليها الوحدة الدراسية التعرف على المفاهيم  الجغرافية التي ت •
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 .إدراك التالميذ للعالقات بين الظواهر الجغرافية وبعض القضايا العالمية المعاصرة •

 .تنمية مهارة العمل التعاوني الجماعي بحيث يشترك في تخطيط العمل الجماعي •

تم تحديد األهداف  :(األهداف اإلجرائية لدروس الوحدة الدراسية)األهداف الخاصة 

ئية الخاصة بكل درس من دروس الوحدة، ورعي في صياغتها أن تكون شاملة اإلجرا

 (.المعرفية، الوجدانية، المهارية)لجميع جوانب التعلم المختلفة 

 :تمت االستعانة في تدريس الوحدة المختاره بالوسائل االتية:الوسائل التعليمية

ما تتضمنه  خرائط توضح بعض المظاهر الجغرافية ،لوحات مرسومة عليها بعض

 .الدروس الوحدة

أفالم وأجهزة لعرض بعض الدروس ، مجموعة من الكتب والمراجع الجغرافية التي من 

الممكن أن يرجع لها المعلم في توضيح المعلومات المهمة الخاصة بدروس 

 .الجغرافيا،عينات

التالميذ من تم اختيار مجموعة من األنشطة التعليمية يمكن أن يقوم بها  :األنشطة التعليمية

خالل دراستهم للوحدة الدراسية المختارة المصاغة بإستراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم 

 .التعاوني

 .تكليف التالميذ بكتابة بحث صغير عن بعض الظواهر الجغرافية •

 .القيام برسم بعض الظواهر الجغرافية •

 .جمع صور عن بعض ما تتضمنه الدروس •

 .بموضوعات الوحدة الدراسيةجمع بعض الملصقات ذات الصلة  •

هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في  :التقويم

تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها المنهج، وكذلك نقاط القوة والضعف به، حتى يمكن 

تحقيق األهداف المنشودة في أحسن صورة ممكنة
(46)

مستمراً حيث يجب أن يكون التقويم .

 :وسوف يتم التقويم من خالل عدة أساليب

يتم قبل عملية التعلم حتى تستطيع أن نحدد مستوى التالميذ قبل بداية عملية  :تقويم قبلي -

 .التعلم والتعرف على خلفيتهم السابقة والتعرف على مستوى تحصيلهم

من عرض كل جزء من يتم أثناء عملية التعلم، حيث يتم عقب االنتهاء  :التقويم المرحلي -

 .أجزاء الدرس، وكذلك نهاية كل درس من دروس الوحدة 

يتم في نهاية تدريس الوحدة وفقاً استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعلم  :التقويم النهائي -

 .التعاوني المتمثل في اختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي

لى العديد من  الدراسات التي اهتمت بعد االطالع ع :وتشمل ما يلي: ثانياً أدوات التجريب

بإعداد اختيارات مهارات اإلبداع، من بينهم دراسة مجدي حبيب،
(47)
عبد هللا سليمان 

(48)
 ،

فؤاد أبو حطب، فايزة الحسيني
(49)
في  اإلبداعي وتم إعداد اختيار القدرة علي التفكير، 

 :الوحدة المختارة كما يلي

ت اإلبداع لدى تالميذ الصف الثامن من مرحلة قياس االختبار مهارا :هدف االختبار

 .التعليم األساسي في الوحدة التي تم اختيارها
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تم إعداد أسئلة االختبار في الوحدة الدراسية المختارة، بهدف  :الصورة األولية لالختبار

 (18)وتكون االختبار من  (الطالقة، المرونة، األصالة)قياس مهارات اإلبداع بمكوناته 

 :ند صياغة األسئلة تم مراعاة ما يليسؤال وع

أن تكون مصاغة بصورة غير نمطية ،وتشمل على أسئلة واضحة ومحددة و متنوعة  •

ومصاغة بشكل واضح يسمح للتلميذ بفهم المطلوب منها، و تكون شاملة لموضوعات 

 .الوحدة المختارة

ختبار وذلك لغرض تم إجراء التجربة االستطالعية لال :التجـربة االستطـالعية لالختبـار

 :األتي

تم حسب زمن تطبيق االختبار عن طريق الزمن الذي استغرقه أول  :زمن تطبيق االختبار

 :تلميذ، والزمن استغرقه آخر تلميذ، فكان الزمن المخصص للتطبيق االختبار
 

 زمن آخر تلميذ +زمن أول تلميذ 

 
 

 .دقيقة80= ائق تعليماتدق 10+  دقيقة 70 = زمن االختيار

ثم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في  :صدق االختبـار

مجال المناهج وطرق التدريس، وقد أشارواٍ إلى مناسبة أسئلة االختيار لتالميذ الصف 

الثامن من مرحلة التعليم األساسي وأن األسئلة واضحة وسليمة من الناحية اللغوية، كما 

اٍ أيضاً إلى بعض التعديالت على بعض األسئلة، وتم تعديلها حتى أصبح االختبار أشارو

 .في  صورته النهائية قابلة للتطبيق

على عينة استطالعية  (إعادة االختبار)تم حساب ثبات االختبار بطريقة  :ثبـات االختبـار

ذلك للتأكد من وبعد تطبيقه بأسبوعين، تم إعادة تطبيقه مرة ثانية على نفس المجموعة و

األولى )وقد تم حساب معامل االرتباط بين النتائج تطبيق االختبار في المرتين  .ثباته

 :عن طريق المعادلة اآلتية "بيرسون"باستخدام معامل ارتباط  (والثانية

N  مج س مج ص –مج س ص 
 =ر

 2{(مج ص)  2ن مج ص}   {2(مج س) – 2ن مج س}
، (0.76)ب ثبات االختبار، حيث بلغ معامل الثبات وباستخدام هذه المعادلة وحسا 

 .وهو معامل ارتباط مرتفع ما يطمئن الباحثة أن االختيار قابل للتطبيق على عينة البحث

 تجربـة البحـث ونتائجهـا

 :إجراءات البحث التجريبية

الجغرافية الوطن )تدريس الوحدة الدراسية المختارة  :الهدف من تجربة البحث

ستخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني، ومعرفة أثرها على با (العربي

تنمية مهارات اإلبداع لدى عينة من تالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي، من 

لبعدي اة والمجموعة الضابطة في التطبيق خالل المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبي

 .الغرض ألدوات البحث التي أعدت لهذا

تم اختيار وحدة دراسة من مادة الجغرافيا واختيار فصلين  :اإلعداد لتجربة البحث

بمدينة  (جيل المستقبل )دراسيين من فصول الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي 
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قسما إلى  8/4،  8/2، 8/1طرابلس بطريقة عشوائية، حيث وقع االختيار على فصل 

 8/2، والتجريبية الثانية 8/1نت المجموعة التجريبية االولي مجموعتين تجريبيتين حيث كا

 .8/4، والمجموعة الضابطة تمثل فصل 

 :متغيـرات البحـث وأسـاليب ضبطـها

 استراتيجية مسرحة المناهج والتعلم التعاوني :المتغير المستقل •

 .اإلبداع  :المتغير التابع •

 :اآلتيالمتغيرات الضابطة وتشتمل  •

م اختيار التالميذ من فئة عمرية واحدة وهي الصف الثامن من مرحلة ت :العمر الزمني •

 .التعليم األساسي

تم اختيار عينة البحث من بيئة جغرافية واحدة وهي  :المستوى االجتماعي واالقتصادي •

 .مدينة طرابلس

ثمانية أسابيع، اي  (8)استغرقت الفترة الزمنية لتطبيق حوالي :الفترة الزمنية للتجريب •

 2011-2010للفصل الدراسي االول للعام  شهرين

ة التعليم ومدرسة جيل المستقبل قامت المعلمة التي روبالتنسيق مع وزا :القائم بالتدريس •

تقوم بتدريس في هذه المدرسة بالتدريس للمجموعة الضابطة، وقامت الباحثة بالتدريس 

 .للمجموعة التجريبية

لصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي بمدرسة تم اختيار عينة من تالميذ ا :عينـة البحـث

ويمثل 8/1فصل :يفصول دراسية ه ةجيل المستقبل بطرابلس حيث تم اختيار ثالث

المجموعة التجريبية  8/2تلميذ وتلميذه، وفصل (40)المجموعة التجريبية األولى وعددها

 (40)وعددها يمثل مجموعةالثالثة الضابطة 8/4تلميذ وتلميذه، وفصل (40)الثانيةوعددها

 .تلميذ وتلميذه

 :تنفيـذ تجربـة البحـث
تم التطبيق القبلي الختيار القدرة علي التفكير اإلبداعي  :التطبيق القبلي ألداة البحث. 1

لكل من المجموعتين التجريبيتن والمجموعة الضابطة، بهدف تحديد المستويات المبدئية 

ث والتأكد من تكافؤهما في اختيار لكل من المجموعات الثال  قبل إجراء تجربة البح

مهارات اإلبداع، وقد راعت الباحثة عند تطبيق األدوات تعريف أفراد المجموعتين 

 .التجريبيتين والضابطة بأدوات البحث، والهدف منها، وتوضيح وقراءة التعليمات بدقة

التطبيق  بعد.المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق القبلي الختيار التفكير اإلبداعي. 2

الختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي وتم تصحيح إجابات التالميذ ورصد الدرجات التي 

حصل عليها كل تلميذ وتلميذة، وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

،وقد أوضحت النتائج بأن الفرق (ت) لدرجات تالميذ كل مجموعة على حدة، وحساب قيمة

مجموعتين التجريبيتين والضابطة غير دال إحصائيا وهذا ما أشار بين متوسطي درجات ال

 .إلى تكافؤهما تقريباً قي المتغيرات التابعة للبحث الحالي

بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية  :التدريس لمجموعتين التجربيتين. 3

ريس للمجموعتين والضابطة في اختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي ، قامت الباحثة بالتد

جغرافية الوطن )التجريبيتين باستخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني 



 مريم سعد النائلي .د    -    فاعلية استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج والتعليم التعاوني

 40                                         5201ديسمبـر                 عـدد الثـالث ال                  مجلـة كليـات التربيـة 

، وذلك بإتباع اإلجراءات وفقاً للخطة الموضوعية للتوجيهات واإلرشادات للوحدة (العربي

التجريبية وتم تسجيل بعض المالحظات أثناء القيام بالتدريس في بداية األمر هناك 

ات في استيعاب التالميذ بهذه الطريقة، وكانت عليهم عالمات االستغراب، وذلك صعوب

العتيادهم على الطريقة التقليدية القديمة، ولكن مع التقدم في التدريس أصبح التالميذ 

يتعودون عليها، وأصبحت مشاركتهم تعاونية إيجابية بين التالميذ أنفسهم، مع إدراك 

ب المعلومة وإدارة المجموعة بأنفسهم، مما ساعدهم في إثارة التالميذ بأنهم أحرار في جل

 .العديد من األسئلة والمشاركة أثناء المناقشات التعاونية الجماعية

 نفسها الوحدة ت معلمة الفصل الفعلية بتدريسقام :التدريس للمجموعة الضابطة.4

 .للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية المعتادة دون تدخل أو تعديل

بعد االنتهاء من تدريس موضوعات الوحدة المختارة  :التطبيق البعدي ألداة البحث .5

المقرر على الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي لكل من  (جغرافية الوطن العربي)

المجموعتين التجريبيتين التي درست باستراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني ، 

الطريقة التقليدية المعتادة، ثم التطبيق البعدي الختيار القدرة علي والضابطة التي درست ب

 .التفكير اإلبداعي على المجموعتين التجريبية والضابطة

تم رصد نتائج التطبيق :المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق البعدي ألدوات القياس .6

التجريبيتين والمجموعة  البعدي الختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي لكل من المجموعتين

 .الضابطة، وتمت لمعالجة اإلحصائية للنتائج، وذلك للتأكد من صحة فروض البحث

 نتائج البحث

 :توصل البحث الحالي الي النتائج التالية     

لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق بما يرتبط من فروض، تعرض الباحثة نتائج 

البرنامج للتدريس والتطبيق البعدي ألدوات  البحث التي تم التوصل إليها بعد تطبيق

وفيما يلي عرض لنتائج البحث والتحقق من فروضه  القياس، ومعالجة البيانات إحصائيا

 :على النحو التالي 

 : أوالً 
ماصورةاستراتيجيتيمسرحةالمناهجوال:لإلجابةعنالسؤاالالولمنأسئلةالبحثالذيينصعلياآلتي

تماعيةلتنميةمهاراتاإلبداعلدىتالميذمرحلةالتعليماألساسيبتعلمالتعاونيفيتدريسالدراساتاالج

ومتوقدأجابتالباحثةعنهذاالسؤالفياإلطارالنظريوأدبياتالموضوعاتالمتعلقةبموضوعالبحثليبيا؟

  . ألولالتساؤالالتابعةوالمستقلةوبهذاتكونالباحثةقدأجابتعنغيراته

 :ياآلتلإلجابةعنالسؤااللثانيمنأسئلةالبحثالتيتنصعلي :ثانياً 
مافاعليةاستخداماستراتيجيتيمسرحةالمناهجوالتعلمالتعاونيعلىتنميةمهاراتاإلبداعلدىتالميذ

  :وقدتمتاإلجابةعنهذاالسؤالمنخالاللتحققمنالفروضالتاليةالصفالتاسعبمرحلةالتعليماألساسي؟

يوجد فرق دال إحصائيا )من فروض البحث الذي ينص بالنسبة للفرض األول  

مجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات ال

وللتحقق من  .(على اختبار القدرة علي التفكير اإلبداعي لصالح المجموعتين التجريبيتين

 : ، وكانت النتائج على النحو اآلتياألحاديهذا الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين 
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افات المعيارية للمجموعتين التجريبيتين األعداد و المتوسطات و االنحر (2)جدول 

الطالقة، والمرونة، "والمجموعة الضابطة الختبار التفكيراالبداعي في مهارات 

 واألصالة، ودرجة االختبار الكلية في  التطبيق البعدى  لالختبار

 متوسط الحسابي عدد العينة المجموعة المهارة
اإلنحراف 

 المعياري

 الطالقة

 

 1.16 17.80 40 ضابطة

 1.86 23.40 40 تجريبيةأولى

 1.44 22.13 40 تجريبيةثانية

 1.25 13.88 40 ضابطة المرونة

 1.19 17.35 40 تجريبيةأولى

 0.98 16.83 40 تجريبيةثانية

 2.11 7.50 40 ضابطة األصالة

 1.06 9.90 40 تجريبيةأولى

 0.91 8.50 40 تجريبيةثانية

 2.51 44.55 40 ضابطة الدرجة الكلية 

 3.82 56.73 40 تجريبيةأولى

 2.57 55.06 40 تجريبيةثانية

وعند مقارنة متوسطات المجموعات الثالثة تبين تفوق  (2)يتضح من الجدول      

المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في المهارات الفرعية والدرجة الكلية 

- scheffe)شيفيه  )ق قامت الباحثة بتطبيق اختبارولمعرفة اتجاه داللة الفرولالختبار ، 

  :وكانت النتائج على النحو التالي 

ابطة في التطبيق ضموعتين التجريبيتين والمجموعة الالفروق بين المج (3)جدول 

البعدى في المهارات الفرعية والدرجة الكلية االختبار التفكير اإلبداعي باستخدام اختبار 

 scheffeشيفه 

  مستوى الداللة الفرق بين المتوسطين المجموعة المهارة

 الطالقة

 

 دالة 0.00 *5.50- تجريبيةأولى-ضابطة

 دالة 0.00 *3.33- تجريبيةثانية-ضابطة

 دالة 0.095 *2.17 تجريبيةثانية- تجريبيةأولى

 المرونة

 دالة 0.00 *2.50- تجريبيةأولى-ضابطة

 دالة 0.00 *1.98- تجريبيةثانية-ضابطة

 غيردالة 0.128 *0.53 تجريبيةثانية- تجريبيةأولى

 األصالة

 دالة 0.00 *1.40- تجريبيةأولى-ضابطة

 دالة 0.00 *2.00- تجريبيةثانية-ضابطة

 عيردالة 0.189 0.60 - تجريبيةثانية- تجريبيةأولى
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الدرجة 

 الكلية

 دالة 0.00 *14.08- تجريبيةأولى-ضابطة

 دالة 0.00 *12.53- تجريبيةثانية-ضابطة

 عيردالة 0.077 1.55 تجريبيةثانية- تجريبيةأولى

تفوق المجموعة التجريبية األولى و التجريبية الثانية في  (3)يتضح من الجدول 

المهارات الفرعية والدرجة الكلية الختبار التفكير اإلبداعي على المجموعة الضابطة، كما 

ة األولى و التجريبية الثانية ، ويعني هذا يتضح عدم وجود فروق بين المجموعة التجريبي

 قبول الفرض االول للبحث، 

ترى الباحثة أن تفوق تالميذ المجموعتينالتجريبيتينعلى المجموعة الضابطة في 

التفكير اإلبداعي ومهاراته الفرعية، إنما يرجع إلى استخدام استراتيجيتي مسرحة المناهج 

فاستخدام هذه  .لطريقة المعتادة في التدريسوالتعلم التعاوني في التدريس كبديل ل

االستراتيجيات في التدريس من شأنها تنشيط قدرات ومهارات التالميذ الفكرية لتصبح 

منتجة وخالقة في إيجاد حلول وإجابات للمشكالت والتساؤالت التي يتعرضون لها أثناء 

ئج جديدة من خالل المواقف التعليمية، كما يساعدهم  على االنطالق نحو تصورات ونتا

خبراتهم ومعارفهم السابقة، ثم التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه هذه الحلول في ظل بيئة 

تعاونيه  جماعيه تمحور فيها التعلم والعمل حول مشكالت مفتوحة النهايات مناسبة لطبيعة 

 .المهارات اإلبداعية، ولمستوى نمو التالميذ

 

دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة  يوجد فرق ) وينص علي :الفرض الثاني 

التجريبية األولي في التطبيق القبلي والتطبيق البعدى الختبار القدرة علي التفكير 

اإلبداعي في  مهارات الطالقة،والمرونة،األصالة، كل علي حده والدرجة الكلية لالختبار، 

  .لصالح التطبيق البعدى

كانت ت للعينات المترابطة و ابارتلباحثة اخذا الفرض استخدمت اوللتحقق من صحة ه

  :dالنتائج  كما بالجدول التال

لداللة الفروق بين التطبيقين القبلي و البعدى للمجموعة  "ت  "قيمة  (4)جدول 

 التجريبية األولى في اختبار التفكير االبداعى ومهاراته الفرعية والدرجة الكلية

 العدد التطبيق المهارة
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"
 مستويالداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

 التأثير

دالة عند  21.12 1.43 18.55 40 قبلى الطالقة

 0.01مستوى 

 مرتفع 0.92

 1.86 23.30 40 بعدى

دالة عند  19.3 1.23 13.98 40 قبلى المرونة

 0.01مستوى 

 مرتفع 0.89

 1.19 16.36 40 بعدى

دالة عند  12.53 1.56 6.81 40 قبلى األصالة

 0.01مستوى 

 مرتفع 0.77

 1.06 7.89 40 بعدى

الدرجة 

 الكلية

دالة عند  26.57 2.87 39.98 40 قبلى

 0.01مستوى 

 مرتفع 0.94

 3.82 55.63 40 بعدى

  2.7= 0.01 قيمة ت الجدولية عند مستوى2.02= 0.05 قيمة ت الجدولية عند مستوى
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،أنه يوجد فرق دال إحصائياً بين التطبيق القبلي والبعدى (4)دول السابقيتضح من الج

لصالح التطبيق  ختبار التفكير اإلبداعيللمجموعة التجريبية األولى في الدرجة الكلية ال

، وكما 0.01و هي دالة إحصائياً  عند مستوى  (26.57)= "ت  "البعدى حيث كانت قيمة 

وهي نسبة مرتفعة وفاقت النسبة  (0,94)م التأثير بلغ أيضاً بان حج(4)يتضح من الجدول 

مما يدل على أن حجم  التأثير استراتيجية مسرحة المناهج  على تنمية  (0.8)المحددة 

 .التفكير االبداعي  لدى تالميذ المجموعة التجريبية كبير جداً 

إحصائيا بين  وعند مقارنة متوسطي التطبيقين القبلي والبعدى تبين وجود فرق دال        

التطبيقين لصالح التطبيق البعدى، مما يدل على فاعلية المتغير المستقل المتمثل في 

التفكير )مسرحة المناهج واإلجراءات التجريبية في إحدا  تحسن في المتغير التابع 

 ويعني هذا قبول الثانيلدي تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي،  (اإلبداعي

  .للبحث
 

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات )والذي ينص على :لفرض الثالث ا

المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدى الختبار القدرة علي 

التفكير اإلبداعي في مهارات الطالقة،والمرونة،األصالة، كل علي حده واالختبار الكلي، 

حة هذا الفرض وللتحقق من ص  .التطبيق البعدى والمجموع الكلي لالختبار لصالح

 :للعينات المترابطة و كانت النتائج  كما بالجدول التالي  (تابارتاستخدمت الباحثة اخ

لداللة الفروق بين التطبيقين القبلي و البعدى للمجموعة  "ت  "قيمة  (5)جدول 

 ية والدرجة الكليةالتجريبية الثانية في اختبار التفكير االبداعى ومهاراته الفرع

 العدد التطبيق المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

 التأثير

 الطالقة

 1.91 19.13 40 قبلى

16.44 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

 مرتفع 0.88
 1.44 22.13 40 بعدى

 المرونة

 1.04 13.73 40 قبلى

16.77 

دالة عند 

ى مستو

0.01 

 مرتفع 0.89
 0.98 15.83 40 بعدى

 األصالة

 1.15 7.00 40 قبلى

15.25 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

 مرتفع 0.87
 0.91 9.50 40 بعدى

الدرجة 

 الكلية

 1.98 39.80 40 قبلى

32.88 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

 مرتفع 0.98
 2.57 54.08 40 بعدى

= 0.01 قيمة ت الجدولية عند مستوى2.02= 0.05 قيمة ت الجدولية عند مستوى

2.71  

أنه يوجد فرق دال إحصائياً بين التطبيق القبلى و البعدى  (5)يتضح من الجدول 

الختبار التفكير اإلبداعي لصالح  متوسط الدرجة الكليةللمجموعة التجريبية الثانية في 
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وهى دالة إحصائياً  عند  ( 32.88 )             = "ت  "طبيق البعدى حيث كانت قيمة تال

 .و هو حجم تأثير مرتفع 0,98=، وكان مربع إيتا0.01مستوى 

وعند مقارنة متوسطي التطبيق القبلي والبعدي يتبين وجود فرق دال احصائيًا بينهما        

لصالح التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية المتغير المستقل المتمثل في استراتيجية التعلم 

 (التفكير اإلبداعي)ي واإلجراءات التجريبية في إحدا  تحسن في المتغير التابع التعاون

وهذا يعني قبول  الفرض الثالث لدي تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي، 

 .للبحث

ويمكن تفسير نتائج التي توصلت إليها الباحثة إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين  

سرحة المناهج و التعلم التعاوني في تطبيق التطبيق ألبعدي التي درست استراتيجيتي م

وهذا التفوق لم يكن  (جغرافيا)الختيار التفكير اإلبداعي في مادة الدراسات االجتماعية 

صدفه، بل يمكن أن يعزي إلى فاعلية استراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني في 

ثامن من مرحلة التعليم األساسي وهذه النتيجة تدريس مادة الجغرافيا لدى تالميذ الصف ال

 تؤكد صحة فروض البحث 

وحيث تعطي هذه النتيجة أهمية كبيرة في المواقف التعليمية، مما يساعد التالميذ  

على إنتاج األفكار الجديدة، ويساعدهم علي التفاعل المباشر،وتحفيز أذهانهم وتنمية 

مسرحة المناهج و التعلم التعاوني في تدريس  تفكيرهم، ولذلك الن استخدام إستراتيجيتي

مادة الدراسات االجتماعية ومادة الجغرافيا خاصة، يجعل التلميذ معبر عن ذاته داخل 

مجموعته ويتعامل معهم ويساعدهم بطريقة إيجابية من خالل تعاونه مع زمالئه واستفادته 

في صورة تعاونية منهم واستفادة زمالئه في المجموعة من آرائهم لبعضهم البعض 

 .جماعية

كما يمكن إرجاع ذلك إلى استخدام إستراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني 

في تدريس الوحدة  المختارة أدى إلى تنمية قدرات اإلبداع لدى التالميذ من خالل قدراتهم 

اقشة على إيجاد الحلول واإلجابات للمشكالت التي يتعرضوا لها والعمل على حلها في من

 .جماعية تعاونية

 :من خالل نتائج البحث توصي الباحثة بالتوصيات التالية :التوصيات

العمل على تطوير منهج الدراسات االجتماعية المقررة على الصف الثامن من مرحلة  •

التعليم األساسي في صورة عمل تعاوني إلعطاء الفرصة للتالميذ في الحوار والمناقشة، 

 .قدرات آخر واستفادة كل تلميذ من

ضرورة تطوير محتوى منهج الدراسات االجتماعية للصف الثامن من مرحلة التعليم  •

 .األساسي في صورة مشكالت وقضايا تثير تفكير التالميذ وإبداعهم

العمل على أن تركز وسائل التقويم في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية  •

 .ركيز على المحتوى والمعلومات فقطالتفكير اإلبداعي لدى التالميذ، ال على الت

من خالل التوصيات تقترح إجراء المزيد من الدراسات التي تؤكد أهمية   :المقترحات

 :أسلوب  التعلم التعاوني في تدريس

دراسة توضح مدى فاعلية التدريس استراتيجيتي مسرحة المناهج و التعلم التعاوني  •

 .ات التي تواجههمعلى تالميذ مرحلة التعليم األساسي والصعوب
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دراسة فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على متغيرات أخرى غير التفكير  •

 اإلبداعي، مثل الميول واالتجاهات وغيرها

إعداد برنامج تدريسي مقترح لتدريب معلمي الدراسات االجتماعية على استخدام  •

 .أسلوب مسرحة المناهج في التدريس للجميع مراحل التعليم
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أسلوب العقاب المدرسي وانعكاساته على سلوك التالميذ كما 

من مرحلة ( الشق الثاني)يدركها معلمو ومعلمات الصف السابع 

 التعليم األساسي بمدينة الزاوية

 منيرة الغضبان بالقائدأ.                                                                     

 جامعة الزاوية كلية التربية الزاوية ـ

 

 المقدمة:

تعد المدرسة من أهم المؤسسات التعليمية التي يأوي إليها التالميذ من أجل طلب العلم  

والمعرفة وتعلم السلوك الحسن وتنمية قدراتهم العقلية، وتوافقهم النفسي، واالجتماعي؛ ألن 

ل تحويل هذه المدرسة ال تقتصر وظيفتها على حشو أذهان التالميذ بالمعلومات فقط، ب

المعلومات إلى سلوك تربوي قابل للمالحظة والقياس، وبما أن المعلم هو المحور 

يمية، وأنه أحد العناصر المسؤولة عن تربية التلميذ بعد األسرة، واألساس في العملية التعل

فهو يحتاج إلى معاناة طويلة وتضحية كبيرة في توضيح ما هو صحيح ، وما هو خطأ 

يق القوانين واللوائح المعمول بها في المدرسة، والمصرح بها من قبل للتلميذ عن طر

بما يتناسب مع السلوكيات التي وزارة التربية والتعليم لغرض تعديل السلوك غير المقبول 

يرتضيها المجتمع، مما يضطر المعلم إلى استخدام أسلوب العقاب هذا ومن المالحظ عدم 

ستخدام العقاب في بعض في المدرسة على تجنب االمنزل أو  قدرة البالغين سواء في

المواقف رغم تأكدهم من نتيجة هذا األسلوب، وعدم فاعليته في تعديل السلوك واعترافهم 

 بأن هناك العديد من اآلثار السلبية التي تترتب على استخدامه.

في خر تعديل السلوك، وأخرى سلبية قد تؤ يجابية قد تساعد فيأثاراً إللعقاب كما أن 

تعديله، وتسبب في حدوث بعض العقد النفسية واإلحباط والفشل أو األضرار الجسمية 

سنة وغيرها، ويكون العقاب إيجابياً في حالة تأديب األبناء تاركي الصالة كما ورد في 

الكريم عليه الصالة والسالم، " مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين  نارسول

ليس القصد تحريم  "ناء عشر سنسن، وفرقوا بينهم في المضاجعواضربوهم عليها وهم أب

العقاب في التربية، وإنما نستخدمه في حدود المعقول، وفي اعتدال وتوازن مع الدوافع 

اإليجابية وصور التعزيز اإليجابي لجعل التعليم أكثر نجاحا بالنسبة للناشئ، وقد نهى 

وهو غضبان"قاضي الرسول عليه الصالة والسالم " أن ال يقضي ال
(1 )

كما أن معظم 

يعارضون استخدام أسلوب العقاب في تعديل السلوك؛ لما يسببه من إحباط علماء النفس 

وفشل ....، وال يستخدمونه إال إذا كان السلوك متكررا وحاداً 
(2)

. 

بالرغم من وجود بعض المواقف التي تتطلب منا الحزم والشدة والعقاب ويفشل فيها 

مين والمعلمات يفضلون إلرشاد والنصح، نلحظ أن بعض المعلب الثواب وااستخدام أسلو

أسلوب العقاب بكل أنواعه، وقد يكون الضرب هو إحدى هذه اللوائح والقوانين استخدام 

كإعادة الواجب عدة مرات، والتوقيف بعد االنصراف،  :إضافة  إلى األساليب األخرى

وغيرها ...، وعندها يحدث ما لم يكن في  االجتماعي، األنشطةوالتوبيخ والحرمان من 

 الحسبان فإنه ربما دون أن يدري قد يتسبب في كراهية التلميذ له ولمادته الدراسية
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ى كراهية المدرسة والعمل المدرسي ككل، والهروب الدراسية، وربما يؤدي ذلك إل

ما أشرنا واالنحراف والعدوان على كل من لهم عالقة بالمدرسة، ومن هنا ومن خالل كل 

إليه سابقا ونظراً ألهمية هذا الموضوع، ولما له من تأثير في شخصية التلميذ كان اهتمام 

الباحثة للقيام بهذه الدراسة لمعرفة درجة استخدام المعلمين والمعلمات ألسلوب العقاب 

 بالمدرسة ومدى انعكاساته على سلوك تالميذ الصف السابع.
 

 * مشكلة الدراسة:
شاهدة اليومية ما يحدث في مدارسنا على اختالف مراحلها وخاصة تكشف لنا الم

مرحلة " الصف السابع" التي تقع في مرحلة المراهقة المبكرة، وهي مرحلة خطيرة جدا، 

ويحدث بها الكثير من المشاكل للمراهقين، والتي يتطلب من المعلم اإللمام بها، وأخذ 

رحلة حتى ال يقع في المحظور، ويقع ما لم الحذر والحيطة في تعامله مع تالميذ هذه الم

ومن خالل إطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة، والتي اهتمت ، يكن في الحسبان

بأساليب العقاب، ومن خالل اإلطالع على بعض التجارب التي أجريت على آثار العقاب 

ات الخاصة بها، مثل تجارب) ستانس، وأولير، واوليري( معظمها تضاربت نتائج الدراس

 .استخدامهكما أن الكثير من علماء النفس شكك في جدوى 

كذلك من خالل تلمس الباحث لهذه المشكلة على مستوى مدينة الزاوية عن طريق 

المقابالت غير الرسمية مع المعلمين والمعلمات، ومن خالل الدراسة االستطالعية تبين أن 

مون أساليب العقاب المدرسي، وقد أكدت تلك هناك البعض من المعلمين والمعلمات يستخد

 المشاهدة إلى الحاجة الماسة للقيام بهذه الدراسة لعدة أسباب منها:

التعارض واالختالف في نتائج البحوث والدراسات السابقة التي بحثت في موضوع  -1

 ) مصر، األردن، السعودية(. العقاب

 لعقاب وانعكاساتها على سلوك التالميذ.ندرة الدراسات في ليبيا التي تناولت موضوع ا -2

موضوع دراسة أسلوب العقاب بالصف السابع بمرحلة المراهقة المبكرة من  -3

الموضوعات التي تستحق الدراسة والبحث؛ لما لهذه المرحلة العمرية من أهمة عظيمة، 

 .االستقاللحيث تمثل بداية مرحلة تكوين الشخصية والرغبة في 

ضوع العقاب المدرسي وانعكاساته على سلوك التالميذ، من إن البحث في مو -4

الموضوعات المهمة التي تتطلب وجود إستراتيجية جديدة وهادفه يستخدمها المعلمون 

، لتطوير مهارة إدارة الفصل الدراسي باألساليب بالتلميذوالمعلمات وكل من لهم عالقة 

 التربوية الحديثة في تعديل السلوك غير المرغوب فيه.

ولكون معرفة هذا الجانب تثري المجال التربوي في صورة إستراتيجية ناجحة داخل         

مدارس ليبيا؛ لذا فإن الباحثة اختارت هذا الموضوع لسد النقص في جزء مهم من المعرفة 

في هذا المجال، ومن هنا تكمن مشكلة البحث في دراسة أسلوب العقاب المدرسي الذي 

 لمعلمات داخل الفصل الدراسي وانعكاساته على سلوك التالميذيستخدمه المعلمون وا

 * أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في األتي: -
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من خالل نتائج هذه الدراسة يمكن الوقوف على التأثير السلبي ألسلوب العقاب  -1

ومحاولة تجنبه، والتأثير اإليجابي ومحاولة تطبيقه في التدريس لردع السلوك غير 

 رغوب فيه.الم

ن تكون نتائج هذه الدراسة في المستقبل دليل عمل المعلمين تأمل الباحثة أ -2

واألخصائيين والمرشدين والمهتمين باإلرشاد التربوي والنفسي في معالجه أنماط السلوك 

 غير المرغوب فيه داخل الفصل الدراسي.

 * أهداف الدراسة:
قاب المدرسي التي يستخدمها المعلمون التعرف على أساليب الع إلىتهف هذه الدراسة 

 والمعلمات في الفصل الدراسي وانعكاساتها على سلوك التالميذ.

 :اآلتيةفضال عن تحقيق األهداف الفرعية 

الكشف عن الفروقات في متوسط استخدام أسلوب العقاب المدرسي اللفظي وغي  -1

 اللفظي تبعا لمتغير القطاع )العام / الخاص(.

أهم الفروقات في متوسط استخدام أسلوب العقاب المدرسي اللفظي الكشف عن  -2

 الجنس ) معلمين / معلمات (.وغير اللفظي تبعا لمتغير 

الكشف عن الفروقات في متوسط استخدام أسلوب العقاب المدرسي اللفظي وغير  -3

 اللفظي تبعا لخبرة المعلم )له خبرة/ ليس له خبرة(.

 * فروض الدراسة:
إحصائية في متوسط األساليب المستخدمة من أساليب  داللةق ذات توجد فرو -1

 العقاب المدرسي اللفظي وغير اللفظي تبعا لمتغير القطاع )العام / الخاص(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط األساليب المستخدمة من أساليب  -2

 ن / معلمات (.العقاب المدرسي اللفظي وغير اللفظي تبعا لمتغير الجنس ) معلمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط األساليب المستخدمة من أساليب  -3

 لمتغير الخبرة )له خبرة/ ليس له خبرة(.العقاب المدرسي الفظي وغير اللفظي تبعا 

 * حدود الدراسة:
 التزمت الباحثة في دراستها بالحدود التالية:

 الحدود البشرية والجغرافية: -
سة اقتصرت على معلمي ومعلمات التعليم األساس ) بالشق الثاني( بمدينة هذه الدرا

 الزاوية ) القطاع العام والخاص(.

( مدارس 5( مدارس عامة و )5اختيرت عشوائيا من مدارس الشق الثاني لعدد ) * العينة :

 معلمين ومعلمات من كل مدرسة.( 210خاصة وبواقع )

 * الحدود الزمنية:

انات وآراء أفراد العينة وعرضها وتبويبها ثم معالجتها وتحليلها جمعت الباحثة بي

 م(.2015 - 2014وتصنيفها واستخالص النتائج واتخاذ القرار خالل العام الجامعي )

 اإلطار النظري للدراسة:
 يحتوي اإلطار النظري للدراسة على المباحث التالية:

 بادئ الفعالة في استخدامه.مفهومه، أنواع، مزاياه، عيوبه، المأسلوب العقاب  -
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 تمهيد: -

إن العقاب متعارف عليه منذ أن خلق اإلنسان على وجه المعمورة، وإن دراسة 

متنوعة قد استخدم الالتطبيع االجتماعي والثقافي المختلفة تدلنا على أن العقاب بصورة 

وسيلة لتأديب وتعليم األطفال
(3)

. 

ين لغرض ضبط سلوك التالميذ، واستخدم كما استخدم العقاب من قبل اآلباء والمعلم

من قبل مديري المدارس والمعلمين من قرون عدة مضت كحافز للتعليم ورادع إليقاف 

للضبطاألذى، ووسيلة 
(4)

، هذا وبالرغم من أن معظم النظم التعليمية المعاصرة ترفض 

معاصراستخدام أسلوب العقاب البدني، وتحرمه التشريعات في كثير من دول العالم ال
(5)

. 

إال أنه ليس القصد منه تحريم العقاب في التربية، وإنما ينادي باستخدامه في حدود 

المعقول، وفي اعتدال وتوازن مع الدوافع اإليجابية وصور التعزيز اإليجابي لجعل التعليم 

أكثر نجاحا بالنسبة للناشئ
(6)

، كما بين لنا ابن خلدون في دراسته عن العقاب" لين في غير 

كل الوسائل، وفي أضيق  نفذف، وشددة في غير ضعف، وأن ال نلجأ إليه إال بعد أن نستعن

الحدود
(7)

كما نهى اإلسالم عن العبوس الدائم في وجه التالميذ وعدم استخدام األلفاظ  

القبيحة معهم، وتجنب االستخفاف والتحقير بشأنهم لذلك فإن المعلم الذي يتعامل مع 

يهمل استخدام أسلوب الثواب، ويستخدم أسلوب العقاب بكثرة التالميذ بقوة وبقسوة و

وبدون حدود أو ضوابط فإنه وربما دون أن يدري قد يتسبب في كراهية التلميذ له، 

ولمادته الدراسية، وربما قد يؤدي إلى كراهية المدرسة والعمل المدرسي ككل والهروب 

وال ننسى أن لكل سلوك نقوم به واالنحراف، والعدوان على كل من لهم عالقة بالمدرسة، 

دوافعه وغاياته، وأسبابه الخفية، كما أن له دالالته التي تستدل بها على هذه الدوافع 

واألسباب
(8)

ويعد قانون األثر الذي نادي به )ثورندايك( ذا شأن كبير في تباين أثر  

ل من أثر الدوافع، وخاصة العقاب، وقد أثبتت الكثير من التجارب أن العقاب أثره أق

الثواب، وأن العقاب يمنع الكائن الحي من تكرار الخطأ الذي عوقب عليه
(9)

. 

 * مفاهيم العقاب وتعريفاته:
لقد استخدم عدد من الباحثين في ميدان التربية وعلم النفس مصطلح العقاب لمعنى 

عض ون راجعاً لغموض مصطلح العقاب، وتعدد جوانبه، فبكمفاهيم متباينة، ولعل هذا قد ي

الجسمي الذي يلحق بالفرد، أو  األلمالباحثين على سبيل المثال عرفوا العقاب من خالل 

 التالميذ كنتيجة لسلوك ما غير مرغوب فيه. 

م( حيث رأى أنه 1968م( إلى معنى العقاب في قاموس ويستر)1974أده ) وقد أشار

حمل، ومن حيث يتضمن عدة معاني كالعقاب المتعمد لواإلجهاد الختبار مدى قوة الت

، أو تطبيقاتها على األفعال اإلنسانية، فيعني عقاب " فرض الجزء على بعض األخطاء

عقاب ارتبطت بالمرادفات الثالثة للكلمات  ةالتعامل بقسوة لتعديل السلوك، وإن كلم

والمرادفات الثالثة أن  (عقاب))يؤدب، يصحح، ينظم( ويتضح من هذا االرتباط بين كلمة 

)يصحح( تعني: االبتعاد عن إيقاع األلم على أمل اإلصالح وكلمة  تعني: كلمة )يؤدب(

تعني: اقتراح أفعال أو قواعد لتحقيق النظام  (ينظموكلمة )األخطاء والتوجيه إلى الصواب 

لكلمة عقاب فهي تستعمل على  ةأما االستخدامات العاميأو السيطرة عن طريق السلطة، 

زاء، حرمان، ألم، خسارة، معاناة، التعذيب( بينما في ج :مثل معان   ةنطاق أوسع أخذ عد
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م( جاءت كلمة عقاب على أنها : ) خبرة غير سارة تلي تكرار 1973القاموس التربوي )

الفعل الخاطئ أو السلوك(
(10)

في حين أن " روبرت" عرف العقاب على أنه " خبرة غير  

سارة تتبع السلوك" 
(11)

. 

م( العقوبة المدرسية بأنها:" المقاييس 1979)كذلك عرف عمر التومي الشيباني 

واإلجراءات الجزائية التي تتبعها المؤسسة التعليمية في مواجهة ذنوب وانحرافات 

ماتها وتقاليدها ولوائحها، أو تقاليد المجتمع يين إليها ومخالفتهم لنظمها وتعلمتالميذها والمنت

دة بهم إلى حظيرة الطاعة الذي توجد هي فيه، وذلك بقصد ردعهم وإصالحهم والعو

واحترام النظام، وبقصد تأكيد سلطاتها وحفظ كيانها وزيادة كفاءاتها في تأدية وظيفتها 

وتحقيق أهدافها
(12)

. 

إذاً العقاب المقصود به هو : خبرة غير سارة أو مؤلمة تتبع سلوكاً معيناً غير مرغوب 

 و عدم تكراره أو إزالته .فيه يعمل على تعديله أ

بالعقاب المدرسي في الدراسة الحالية:" هو: أسلوب من أساليب التأديب الذي  ويقصد

يستخدمه المعلمون والمعلمات مع التالميذ الذين ال يتوافق سلوكهم مع النظم والقواعد 

المعمول بها داخل الفصل الدراسي، بقصد تهذيب سلوكهم والعودة بهم إلى السلوك السوي 

لمدرسة والمجتمع معاً، سواء أكان عقابا لفظيا مثل: الزجر الذي يتمشى مع قواعد ونظم ا

والنهي والتوبيخ وما شابهه، أم عقابا ماديا مثل: إعادة الواجب أو التوقيف بعد االنصراف 

 أو تنظيف الفصل أو الساحة المدرسية أو العقاب بالضرب وما شابهه.

 * أنواع العقاب:
 ين من العقاب كاألتي:م بين نوع2000وقد ميز ) صالح أبو جادو ( 

 النوع األول:  -أ

 هو العقاب الذي يحرم التلميذ من حريته مؤقتا، وهو على أنواع فرعية .

 النوع الثاني: -ب
هو العقاب الذي يخلق أي نوع من أنواع األلم النفسي أو الجسمي، وهو على أنواع 

 فرعية أيضاً.

تقديم مثير غير محبب ) منفر( أو أما بالنسبة للنوع األول من العقاب اإليجابي يتم ب

)مؤلم( إلى الموقف يعمل على إزالة أداة االستجابة غير المرغوب فيها
(13)

، مثل : حرمان 

وقت الفسحة أو احتجازه في المدرسة لمدة من الوقت بعد انصراف التالميذ وما ميذ لالت

حائط أو قد يجلس شابه ذلك، كما يشمل عزل التلميذ عن زمالئه بوقوف التلميذ مواجها ال

خاصة بمفرده يؤدي بعض األعمال أو ما شابه ذلك، ومن في حجرة المشرف أو حجرة 

الواضح أن كل أسلوب من هذه األساليب العقابية يثير كثيرا من المشكالت التي تتعلق 

بالتأثيرات الجانبية من الناحية النفسية واالجتماعية والترتيبات العملية التي تجعل تطبيق 

 األساليب ممكنا، كذلك لها إنعكاساتها على سلوك التالميذ.هذه 

هو العقاب السلبي، ويشير إلى حذف مثير من فأما بالنسبة للنوع الثاني من العقاب 

)أو مرغوب فيه(، للعمل على التوقف عن أداء االستجابة غير المرغوب الموقف وإزالته 

افيه
(14)

ب والزجر والتوبيخ، والعقاب الجسمي ، وهو العقاب المباشر مثل: اللوم والتأني

كالضرب، والركل، والتوقيف بعد االنصراف وتكرار إعادة الواجب وتنظيف ساحة 
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بإعادة الواجب المدرسة أو الفصل الدراسي، أو ما شابه ذلك، وبالنسبة ألسلوب العقاب 

عند التلميذ المنزلي، تثار حوله انتقادات كثيرة من جانب المربين، منها تكوين اتجاه سلبي 

عتباره نوعاً من العقاب، كما أن التلميذ قد يعجز عن القيام به، إنحو العمل المدرسي و

وتزداد المشكلة تعقيداً 
(15)

كذلك تثار انتقادات كثيرة من جانب أولياء األمور ألسلوب  

وما شابه ذلك؛ ألن بعض العقاب المدرسي كالتنظيف للساحة أو الفصل أو مسح السبورة 

ميذ لديهم نوع من التحسس من الغبار والطباشير األمر الذي قد يسبب في زيادة التال

مرض التلميذ وتعقيد المشكلة، ويمكن القول: إنه من الضروري أن نؤكد على ضرورة أن 

نكلف التلميذ بأي عمل يدوي ويشترط فيه أن يكون مناسبا لسن التلميذ وقدراته، كما ال 

في ساحة المدرسة أو حديقتها؛ ألن ذلك يكون لديه ولغيره  ينبغي أن يتضمن العقاب العمل

اتجاها سلبيا نحوها، وأن أفضل أنواع العمل اليدوي الذي يمكن أن يكلف به  من التالميذ

التلميذ هو ترتيب وتنظيف حجرة الدراسة في أخر اليوم الدراسي، أو ترتيب األرفف، وما 

كالغرامات المالية لتعويض ما  - أيضاً  - شابه ذلك، كما توجد بعض العقوبات المدرسية

، أو كسر ممتلكات المدرسة أو تجهيزات الفصل أو المعلم، أو الكتب أو أتلفه التلميذ

غيرها، نتيجة إلهماله أو عن سؤ قصد أو متعمداً وال يعتبر ذلك عقابا في حد ذاته للتلميذ، 

و الذي يقوم بدفع هذه وإنما هو تعويض للخسارة التي أحدثها، كما أن والده عادة ه

الغرامة، وينبغي أال تزيد الغرامة عن التكاليف الفعلية إلصالح ما أتلف أو استبداله، وهذا 

وده ع  يود التلميذ على احترام الممتلكات العامة بما فيها ممتلكات المدرسة، واألسلوب يع  

ول عن بعض أنواع ل القومعداتها وكتبها، وسنفص   بأجهزتهاوالعناية  االهتمامعلى زيادة 

العقاب على النحو التالي
(16)

. 

 ولوم التالميذ...(. ) كالتهديد بالعقاب، التوبيخ، واللوم والتعنيفالعقاب اللفظي -

) كالضرب، وخصم الدرجات، ومواجهة التلميذ للحائط، تكليفه العقاب غير اللفظي -

 بأعمال متعبة...(.

بكثير من المشكالت، ولها انعكاساتها على إذاً يمكننا القول إن أنواع العقاب ترتبط 

ضل للمعلم أال يستخدمها إال بعدما فولهذا كان من األ ؛السلوك إما بالسلب وإما باإليجاب

يستنفذ كل األساليب كحل أخير، حيث يتدرج في العقاب من األخف إلى األشد، أي بداية 

ك بأنه خاطئ أو مقصود من التغافل عن الخطأ إذا ظهر ألول مرة، وال يحكم على السلو

من لحظة واحدة عابرة بل يحكم عليه من بعد تكراره مرات عديدة، واستخدام أسلوب 

النصح واإلرشاد والتأديب على إنفراد، حتى ال نزيد الطين بله،لكي يشعر الطالب بخطئه، 

ويرجع للصواب، ويكون التهديد والوعيد بالضرب في أخر المراتب، مع الحرص على أن 

ون المعاقب غضباناً، بل يجب أن يكون في أتم حاالت الهدوء، وضبط النفس ال يك

عند تعاملهم مع الطالب، واألعصاب، والمعلمون الجدد عليهم أخذ الحذر والحيطة 

ومراعاة هذه الفئة العمرية حتى ال يحدث ما لم يكن في الحسبان، وعليهم اإللمام 

اليب المتبعة فيها بما ال يتعارض مع اللوائح بالممارسات السائدة في المدارس، وكذلك األس

 والقوانين المعمول بها من قبل وزارة التربية والتعليم.
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 * مزايا العقاب:

 ويمكن أن نبرز مزايا العقاب في النقاط التالية:

 االستخدام المنظم يساعد على التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول. -1

كيفة تال يؤدي إلى إيقاف أو تقليل السلوكيات غير المفع  إذا استخدم العقاب بشكل  -2

 بسرعة.

له إن معاقبة السلوك غير المقبول يقلل من احتمال تقليد اآلخرين -3
(17)

. 

 * عيوب العقاب:
توصلت العديد من التجارب والدراسات إلى أن العقاب قد يكون إجراء فعاالً في إزالة 

ثير من البحاث في دراستهم على العقاب أبرزُو السلوك غير المرغوب فيه، إال أن الك

 إيجاز نتائجها في النقاط التالية: نالجوانب السلبية للعقاب، ويمك

العقاب يؤدي إلى كبت سلوك المعاقب أو قمعه انفعاليا وليس إلى محوه أو إطفائه،  -أ

 رى.فبمجرد اختفاء المعاقب أو انتهاء أثره وانقطاعه فإن االستجابة ستظهر مرة أخ

: كرر ما فعلت" للتلميذعلى التنبؤ، فإذا كان الثواب يقول  ىنتائج العقاب تستعص -ب

فإن العقاب يقول له : توقف عما تفعل، ويفشل في أن يحدد للطفل ما يفعله
(18)

. 

م( بأن العقاب قد يؤدي إلى إثارة سلوك 1996كما يرى فؤاد أبو حطب وأمال صادق )

له عالقة بموضوع العقاب، وأن أو أي شخص آخر ليس تجاه الشخص المعاقب  العدوان

 إيجازها في النقاط التالية: نتائج العقاب يمكن

قد تكون النتائج الجانبية للعقاب سيئة للغاية، فمن المعتاد أن يؤدي العقاب إلى  -1

 كراهية مصدر العقاب.

و الوالد الذي قد يترتب على االستخدام المستمر للعقاب عدد من األخطاء، فالمعلم أ -2

يعتمد على العقاب، قد يكون مضطراباً انفعالياً، وقد يعبر عن عدوان مكبوت لديه بعقاب 

طفل أو شخص ال حيلة له، وبالطبع قد يصدر عن الطفل سلوك يثير غضب الكبار، ولكنه 

فال لديهم حساسية شديدة ضد طمن الخطر وجود الظلم الناجم عن العقاب غير المالئم، واأل

 م.الظل

تنجم عن العقاب حاالت نفسية غير متوازنة تجعل من شخصية الفرد المعاقب قد  -3

شخصية غير سوية ذات طابع عدواني أو عصبي أي شخصية مريضة غير متوافقة 

اجتماعيا، ونتيجة العقاب المتكرر قد يعجز الفرد ويستسلم له بدالً من محاولة تفاديه، 

مراض السيكوسوماتية أي ) النفسجسيمية( ومنها ويؤدي ذلك بدوره إلى العديد من األ

 الفزع، وربما يؤدي إلى االكتئاب.

 إلى، ويؤدي والتلميذقد يؤدي العقاب المدرسي إلى تكوين عالقة سالبة بين المعلم  -4

طء والفشل في التعلم أو الهروب من المدرسة، ويفقده الثقة فيه والتي هي ضرورية بال

التالميذلتحقيق نمو 
(19)

. 

إلى أن العقاب ربما يؤدي إلى حدوث عدد من ردود الفعل "يشير )سكنر(  -5 

االنفعالية السلبية، والتي يحدث لها اشتراط مع استخدام العقاب، وربما تعوق التعلم 

"الالحق، وحتى الميل نحو المدرسة
(20)

. 
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بة للموقف، قد يؤدي العقاب إلى جعل التلميذ المعاقب سلبياً بالنسبة لذاته أو بالنس -6

ونقصان الثقة بالنفس واآلخرين، مما يؤدي إلى تكوين اتجاه سلبي نحو المدرسة 

والدراسة
(21)

. 

قد يؤدي حدة العقاب إلى جعل الفرد يكف عن المحاولة والتجريب إضافة إلى  -7

إضفاء جمود  على ما يتعلم
(22)

. 

سلوب العقاب إن تربية الطفل وفق منهج أو أ"ترى مدرسة التحليل النفسي:  -8

ثل في اللوم والتأنيب واإلشعار بالذنب من كل ما يفعل وتهويل األخطاء قد يؤدي موالمت

إلى تضخم خبيث في تكوين الضمير مما يسبب للفرد إستعداداً ال شعورياً يدفع الفرد إلى 

ر الشعور الشاذ بالذنب وإلى القيام بأعمال مختلفة إليذاء نفسه وعقابها أو بإذاللها وتحقي

شأنها للتكفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها ، وبعبارة أخرى فإن العقاب عند مدرسة 

"التحليل النفسي هو المسبب األساسي لعقدة الذنب
(23)

.  

كما كثيراً ما يؤدي العقاب إلى تعلم غير مقصود، فمثالً: قد يتعلم أن ينكر القيام  -9

إذا كان ذلك سيؤدي به باستمرار إلى بعمل معين، وقد يصبح هذا اإلنكار أمراً عادياً 

 التهرب من العقاب.

إنه يؤدي إلى زيادة تمرد المتعلم على النظام، ويزيد نسبة غيابه عن المدرسة  -10

والهروب منها والتسرب والتأخر عن مواعيد الدراسة، والكسل في حضور الدروس 

 وكتابة الواجب.

س حباً في العمل ذاته، بل نتيجة للخوف إنه يؤدي باستمرار إلى تنفيذ األوامر؛ لي -11

 من العقاب.

إنه يعدل السلوك تعديالً وقتياً، ويعالجه عالجاً ظاهرياً دون القضاء على أسبابه  -12

 الكامنة، فسرعان ما يعود المعاقب بنفس القوة بمجرد زوال األمل وغياب المعاقب.

مل للعقلإنه يحدث أضراراً جسيمة، ويقف عائقاً للنمو المتكا -13
(24)

. 

إنه قد يؤدي بالتلميذ إلى الكذب والنفاق تجنباً لأللم -14
(25)

. 

يؤدي العقاب إلى النمذجة السلبية، فالمعلم الذي يستخدم العنف الجسدي مع  -15

تالميذه يقدم نموذجاً سلبياً سيقلده التلميذ، وسيلجأ إلى األسلوب نفسه عند التعامل مع 

التالميذ اآلخرين
(27)

. 

له أيضاً أضرار، وهو من خالل العرض السابق اتضح لنا أنه مثلما للعقاب فوائد  إذاً 

 االهتمامينجح فقط في تعديل السلوك إذا كانت العالقة بين التلميذ والمربي مبنية على 

 واللطف.

ولهذا فإن معظم األخصائيين النفسانيين ينصحون بعدم اعتماده كنمط من أنماط 

ستخدم إال في الحاالت أال يدرسة،واالبتعاد عنه قدر اإلمكان والتأديب في البيت والم

النادرة وينصح الشيخ كامل عويضة المعلم أو الوالد) أال يكون متعجالً في ممارسة أي 

شكل من أشكال العقاب قبل تبين األسباب الحقيقية وراء صور الفشل أو اإلخفاق أو سوء 

السلوك(
(28)

. 
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 غي مراعاتها في استخدام العقاب المدرسي:* المبادئ التربوية التي ينب
 ؛العقاب للسلوك السيئإن النظرية السلوكية تشجع استخدام السلوك السليم الستخدام 

وذلك ألن العقاب يولد المقاومة والرفض، وإذا كان العقاب يمكن أن يوقف السلوك فإنه في 

قف دائما إال باستخدام نفس الوقت يمكن أن يتسبب في مشكلة أخرى مثل أن السلوك ال يتو

 العقاب وتكراره.

أسلوب العقاب في الصف بشكل ال يتعارض مع فلهذا البد من وضع قاعدة الستخدام 

 والضبطاللوائح والقوانين المعمول بها من قبل وزارة التربية والتعليم لتعديل السلوك 

عة مبادئ م( سب2001المدرسي، ويقترح " أوليري وأولير" يوسف قطامي نافئة قطامي)

الة الستخدام أسلوب العقاب وهي كما يليفع  
(29)

: 

 االقتصاد في استخدام أسلوب العقاب. -1

 أن يوضح للتلميذ سبب معاقبته. -2

 أن يقدم للتلميذ خيارات للحصول على بعض اإلثابة اإليجابية. -3

الة الستخدام هذا األسلوب نقاطاً أخرى فع   م(1995كما أضافت حصة صادق )

وهي
(30)

: 

) مثال: إذا كنت تعاقب التلميذ السيئ تعزيز التلميذ عند توقفه  عن ممارسة السلوك  -1

على تركه إتمام المهمة، أو التوقف عن الممارسة، فإنه ينبغي تعزيزه عندما يبدأ ممارسة 

 المهمة(.

 تجنب إنزال العقاب وأنت غاضب، أو في حالة انفعالية غير طبيعية. -2

 لجسدي ما أمكن.تجنب العقاب ا -3

 أن يعاقب التلميذ عند ابتداء السلوك غير المرغوب فيه، وليس عند االنتهاء منه. -4

وإذا تم استخدام أسلوب العقاب، فإن هناك أموراً البد من أخذها بعين االعتبار حتى 

يكون هذا اإلجراء فاعالً:
)31)

 

 ا.يجب تقديم العقوبة فوراً بعد االستجابة غير المرغوب فيه -1

 فيه كلما ظهر.يجب الثبات في معاقبة السلوك غير المرغوب  -2

يجب أال يؤثر العقاب على السلوك المعاقب فقط، بل يؤثر على جميع مستويات  -3

 السلوك العضوية.

عندما يتم معاقبة سلوك ما يجب توفير السلوكيات البديلة، وإال فسوف يؤدي ذلك  -4

 أحد أشكال السلوك العدواني. إلى الخوف والقلق وربما يتطور إلى

 كما يجب أن نضع في الحسبان أن العقاب الذي يصلح للتلميذ ال يصلح لتلميذ أخر. -5

وبالتالي يجب البعد عن السلبيات في تعاملنا مع طالبنا واالتجاه نحو كل ما هو إيجابي 

ترم مهنتنا بدالً من أن نركز في تعاملنا معهم على قصاصهم وإنزال العقوبة بهم، وأن نح

إن هللا لم يبعثني وليس كمعاقبين مصداقاً لقوله عليه الصالة والسالم:"  كمعلمين ومربين

"معنتاً وال متعنتاً ولكن بعثني معلماً وميسراً 
(32)

ولهذا تعد اللقاءات الصفية عنصراً واحداً  ،

ل كوحدة من عناصر النظام المدرسي الذي يقوم على اإليجابيات ويبعد عن السلبيات وتعم

والود والحزم، وتسوده القاعدة السلوكية" لين في  األمنواحدة، لخلق جو مدرسي يسوده 

غير ضعف وشدة في غير عنف"
(33)

. 
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أن نستخدمه في أخر إذاً إذا كان الزماً علينا أن نستخدم أسلوب العقاب فيجب 

التي يرتكبها  المراتب، وأن يتدرج المربي في إيقاع العقوبة على مستوى الذنب والخطيئة

والقدامى بأن ال يلجأ إلى العقاب إال في  يوصي بعض العلماء من المحدثينالتلميذ كما 

وبعد أن تستنفذ كل الوسائل في إصالحه وتقويمه، وال إفارط وال  ؛الضرورة الملحة

وسطاً سعيداً تفريط، وإن حسن استعمال العقاب، وحسن توقيته يؤدي إلى 
(34)

. 

 ة:الدراسات السابق -
يتم خالل العرض التالي تناول عدد بسيط من الدراسات السابقة المتوفرة  فسو

والمرتبطة بالدراسة الحالية في تتابع تاريخي من القديم إلى الحديث بحيث تتضمن 

 األساليب العقابية  المستخدمة في التدريس وانعكاساتها على سلوك التالميذ.

دراسة محمد إبراهيم كاظم -1
(35)

لى الكشف عن أنواع العقوبات المتبعة في هدفت إ 

ن عن فاعلية العقوبات يعن آراء المدير المدارس وأسبابها، كما هدفت إلى الكشف

( 246( من مديري المدارس )112وتكونت عينة الدراسة من )المختلفة في المدارس،

والمعاهد  بالمدارس اإلعدادية والثانوية ومعاهد المعلمين  تلميذاً وطالباً  (521مدرساً)

( من كبار رجال وزارة التربية والتعليم، واستخدمت الدراسة مقياس العقوبات 42يا)لالع

التي توقع على التالميذ كما يذكرها المدرسون المدرسية، وتوصلت النتائج إلى العقوبات 

هي: التأنيب والتعنيف، والفصل المؤقت من المدرسة، والعقاب البدني، تبيلغ والنظارة 

ين بسلوك التلميذ الفصل النهائي، أما العقوبات التي ال يوافق على توقيعها على الوالد

التالميذ، فكانت: مواجهة التلميذ للحائط، الفصل النهائي من المدرسة، وقوف التلميذ خارج 

 الفصل، العقاب البدني، الحرمان من النشاط االجتماعي والترويحي.

دراسة خليفة بركات -2
(36)

تعرف على مدى استخدام العقاب في هدفت إلى ال 

المدارس بمصر أو عدم استخدامه كأسلوب من أساليب حفظ النظام، وقد تكونت عينة 

( معلماً ومديراً من 4582( تلميذاً وتلميذة من المدارس الثانوية و )1329الدراسة من )

وعات ( من كبار رجال التعليم، وتم تطبيق استمارة لكل مجموعة من مجم120الجنسين )

 عينة الدراسة.

 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

أبرزت نتائج هذه الدراسة ألوان العقاب التي تمارس في المدارس المختلفة وموافقة  -

 المعلمين والمديرين على البعض منها، واستنكار البعض األخر.

دراسة رمزية الغريب -3
(37)

ثرها هدفت إلى التعرف على اتجاه المعلم نحو العقوبة وأ 

( معلماً ومعلمة 125على التحصيل الدراسي للتالميذ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( تلميذاً من المدارس االبتدائية واإلعدادية، وتم تطبيق 170بالمرحلتين األولى والثانوية و)

المعلم نحو العقوبة، واختبارات القدرات العقلية األولية، واختبار مقياس اتجاه المعلم نحو 

 المصفوفات المتتالية.

وات الخدمة وطولها لدى المعلم، وبين نوأسفرت النتائج عن عدم وجود عالقة بين س

االتجاه نحو العقوبة، كما توصلت إلى وجود فروق دالة بين اتجاه معلمي المرحلة األولى 

اه معلمي الثانوية) حيث أشارت النتائج إلى أن معلمي المرحلة الثانوية نحو العقوبة، واتج

بدرجة أكبر( كما توصلت إلى أن معلمي االبتدائي أكثر استخداماً  يستخدمون العقوبة



 أ. منيرة الغضبان بالقائد  -          عكاساته على سلوك التالميذ      أسلوب العقاب المدرسي وان

 58                                       5201ر ديسمبـ                العـدد الثـالث                   لتربيـة مجلـة كليـات ا

عدم وجود عالقة بين سنوات الخبرة عند  إلىللعقاب من معلمي الثاني، كما توصلت 

 المعلم واتجاهه نحو العقاب.

أن ألوان العقاب المختلفة أستنكر البعض استخدامها، والبعض اآلخر ح مما سبق يتض

وافق على استخدامها بشرط أن تتناسب مع المرحلة الدراسية والعمرية، وأن تتم ممارسته 

وأن أكثر األساليب اللفظية استخداماً ) كتأنيب التلميذ والتعنيف، في الحاالت الضرورية، 

بليغ ولي األمر، والفصل النهائي وما شابه ذلك(، وأن بالعقاب، وت واللوم، والتهديد

) كالضرب بالعصا أو المسطرة، والتوقيف بعد  األساليب غير اللفظية األكثر استخداماً 

االنصراف، والتوقيف داخل الفصل، وما شابه ذلك(، كما اتضح أن بعض الدراسات 

المرغوب فيه، ال سيما  أشارت نتائجها إلى فاعلية العقاب في التقليل من السلوك غير

الدراسات أسفرت نتائجها عن عدم وجود عالقة بين األساليب الحديثة، كما أن بعض 

سنوات الخبرة عند المعلم واتجاهه نحو العقاب، بينما أثبتت دراسة أخرى أنه كلما زاد 

اتجاهاته سلبية نحو العقاب المؤهل التربوي الذي يحمله المعلم أو المعلمة أصبحت 

 رسته.ومما

 * منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة: -أوال 
عتباره المنهج األنسب لمتغيرات هذه الدراسة ولكونه اتبعت الباحثة المنهج الوصفي با

 يضم العديد من األساليب البحثية.

 مجتمع الدراسة: -ثانيا 
ساسي يتكون من معلمي ومعلمات الصف السابع بالشق الثاني من مرحلة التعليم األ

 بالقطاعين ) العام / الخاص( بمدينة الزاوية.

 عينة الدراسة: -ثالثاً 
( معلمي ومعلمات من إجمالي عدد 210تم اختيار العينة عشوائياً، وقد بلغ قوام العينة )

%( من معلمي ومعلمات التعليم األساسي، تراوحت 10المعلمين والمعلمات، وبنسبة )

( مدارس بالقطاع 5( مدارس بالقطاع العام،)5واقع )( سنوات فما فوق ب3أعمارهم من )

 الخاص.

 محددات الدراسة: -رابعاً 
الحد الموضوعي : أسلوب العقاب المدرسي وانعكاساته على سلوك تالميذ الصف  -1

 السابع كما يدركه المعلمون والمعلمات.

 من معلمي ومعلمات الصف السابع. عينة الحد البشري: -2

 م. 2015 - 2014العام الدراسي  :الحد الزماني -3

 أجريت هذه الدراسة في المدارس التالية: الحد المكاني: -4

بنت أبي بكر، مدرسة المهدي  أسماءالمجاهد عبد الحميد الصغير، ومدرسة  مدرسة

عمر بن عبد العزيز بالقطاع العام، ومدرسة بحر العلوم ومدرسة  بن بركة، ومدرسة

 ومدرسة األوائل، ومدرسة الصفا بالقطاع الخلص)بمدينة األولمبي، ومدرسة الريحانة،

 الزاوية(.
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 * أداة الدراسة:
استعانت الباحثة في بناء االستبيان في صورته األولية بمقياس بعض الدراسات  -1

 السابقة وذلك لالستعانة بها في صياغة عبارات هذا المقياس.

التي  البيانات والمعلوماتاستخدمت الباحثة استمارة االستبيان كوسيلة لجمع  -2

( 43تخص موضوع الدراسة، وقد تم بناء االستبيان في صورته األولية فتضمن عدد )

فقرة موزعة على محورين وهما: ) أساليب العقاب اللفظي، وأساليب العقاب غير 

اللفظي(، ثم عرض االستبيان على لجنة من المحكمين إلبداء الرأي حول فقرات 

ناسبها مع األهداف المحددة لقياسها ومالحظتها بالخصوص من حيث ، ومدى تاالستبيان

 الحذف أو اإلضافة أو التعديل.

ومالحظات المحكمين على إعداد االستبيان في صورته النهائية: بعد جمع آراء  -3

( من الفقرات، وعليه فاالستبيان في 4فقرات االستبيان في صورته األولية حذف عدد )

 لإلجابةوتتضمن كل فقرة من احتماالت ( فقرة 29ن من عدد )صورته النهائية تكو

المقترحة حسب مقياس ليكارت )بدرجة كبيرة، بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة( موزعة 

 على محورين وهما:

 ( عبارة لمحور أسلوب العقاب اللفظي.11) -1

 ( عبارة لمحور أسلوب العقاب غير اللفظي.18) -2

 * الصدق الذاتي:
نباخ لكل محور من محاور المقياس للتأكد من ثبات المقياس كر امل الفاتم حساب مع

( فبلغ معامل الصدق الذاتي 0.86المستخرج )بحساب معامل الصدق الذاتي من الثبات 

( وهو معامل مرتفع ودرجته تدعو إلى الثقة في المقياس ونتائجه الحالية 0.93ككل )

حصائية بعض المعالجات اإلخدمت الباحثة ( كما است0.01وبداللة إحصائية عند مستوى )

 (.f( االنحراف المعياري، واختبار)tختبار)األخرى كالوسط الحسابي، ا

 اإلطار التطبيقي

 نتائج الدراسة: -  

كشف التحليل اإلحصائي لتحليل التباين بين المعلمين والمعلمات بالقطاعين ) العام / 

 لي:الخاص( على حسب ما جاء بفروض الدراسة عما ي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على متوسط أسلوب  نتيجة الفرض األول: -1

العقاب اللفظي وغير اللفظي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بالقطاعين) العام/ 

 الخاص(.

% فترة ثقة 95وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء مقارنة للفرق بين الوسطين بنسبة 

 ( والجدوالن التاليان يوضحان ذلك:tتخدام اختبار )للمتوسط وعولجت النتائج باس
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 (1جدول رقم )

( للفروق بين درجة تأثير أساليب العقاب اللفظي في مجال tيوضح نتائج اختبار )

 التعليم العام والخاص

نوع قطاع 

 التعليم

االنحراف  المتوسط

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة 95

الثقة للفرق 

 بين الوسطين

أختبار 

(t) 

مستوى 

 الداللة

 0.05 0.39 8.09 1.31 19.0 50 العام

 22.3 49 الخاص

( أن متوسط درجة تأثير أسلوب العقاب اللفظي في التعليم 1ول رقم )ديتضح من الج

( بينما متوسط درجة تأثير العقاب اللفظي 19.0%( بانحراف معياري)50العام يساوي )

الفرض الصفري وجد أن  وباختبار( 22.3ياري)%( بانحراف مع49في التعليم الخاص )

( 22.3%( بانحراف معياري )49متوسط درجة تأثير العقاب اللفظي في التعليم الخاص )

في التعليم  و  وباختبار الفرض الصفري وجد أن متوسط درجة تأثير العقاب اللفظي متسا

( وهي تقع بين 0.39( المحسوبة تساوي )t( وقيم )1.31العام والتعليم الخاص بفارق )

قبول الفرض الصغرى وأن متوسط درجة تأثير  إلى( الجدولية مما يشير t-tقيمتي )

 العقاب اللفظي متساو  في التعليم العام والتعليم الخاص.

 (2جدول رقم )

( للفروق بين درجة تأثير أساليب العقاب غير اللفظي في مجال tيوضح نتائج اختبار )

 التعليم العام والخاص

قطاع  نوع

 التعليم

االنحراف  المتوسط

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة 95

الثقة للفرق 

 بين الوسطين

أختبار 

(t) 

مستوى 

 الداللة

 0.05 1.47- 1.7 -11.6 5.0- 19.8 42 العام

 15.6 70 الخاص

( أن متوسط درجة تأثير أسلوب العقاب غير اللفظي في 2يتضح من الجدول رقم )

( وأن متوسط درجة تأثير 19.8%( بانحراف معياري )42ليم العام يساوي )قطاع التع

( وأن الفرق بين متوسط درجة 20.3%( بانحراف معياري )47التعليم الخاص يساوي )

( ومتوسط درجة 50-تأثير العقاب غير اللفظي في التعليم العام والتعليم الخاص يساوي )

% 95( عن التعليم العام، وأن 5اص أعلى بفارق )تأثير العقاب غير اللفظي في التعليم الخ

ختبار الفرض الصغرى وجد أن با%( و2،  - 12فترة ثقة بين المتوسطين يتراوح بين )

متوسط درجة تأثير العقاب غير اللفظي في التعليم العام والتعليم الخاص متساو ، وتم 

ا يشير إلى قبول الفرض ( الجدولية ممt-t( وهي تقع بين قيمة )t( )47  ،-1قيمة )حساب 

و  في التعليم العام والتعليم االصغرى، وأن متوسط درجة تأثير العقاب غير اللفظي متس

 الخاص.
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 نتيجة الفرض الثاني: -2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استخدام أسلوب العقاب اللفظي وغير  -

لتحقق من صحة هذا الفرق تم اللفظي في المجموعتين من ) المعلمين / المعلمات( ول

% فترة ثقة للمتوسط، وعولجت النتائج 95إجراء مقارنة للفرق بين الوسطين بنسبة 

 ( والجدوالن التاليان يوضحان ذلك tباستخدام اختبار )

 (3جدول رقم )

يوضح المقارنة في استخدام أساليب العقاب اللفظي بين مجموعتي المعلمين حسب 

  معلمات(. الجنس ) معلمين /

االنحراف  المتوسط المجموعة

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة الثقة 95

للفرق بين 

 الوسطين

أختبار 

(t) 

 0.94 12.05،  4.58 4.14 25.8 53.3 المعلمون

 19.5 68.41 المعلمات

أن متوسط استخدام أساليب العقاب اللفظي لدى مجموعة  ( 3يتضح من الجدول رقم )

( 49.1( والمعلمات بلغ )25.8%( بانحراف معياري )53.3ن من الذكور يبلغ )المعلمي

( وأن متوسط استخدام أساليب العقاب لدى المعلمين أعلى من 18.9بانحراف معياري )

%( وباختبار الفرضية الصفرية وجد أن 4.14المتوسط لدى المعلمات بفارق بلغت نسبته )

لفظي لدى مجموعتي المعلمين من الذكور واإلناث متوسط درجة استخدام أساليب العقاب ال

البديلة، وأن متوسط درجة استخدام كل األساليب لدى متساو  مقابل الفرضية الصفرية 

( 0.94( ووجد أن قيمتها المحسوبة متساوية )tالمجموعتين غير متساو ، وتم حساب قيمة )

(، مما يشير 0.05نوية )( ومستوى مع185حرية )( الجدولية بدرجة tوهي أقل من قيمة )

استخدام أساليب العقاب اللفظي متساو  لدى  إلى قبول الفرضية الصفرية، وأن متوسط

 المجموعتين.

 (4جدول رقم )

يوضح المقارنة في استخدام أساليب العقاب غير اللفظي بين مجمعتي المعلمين حسب 

 الجنس )معلمين/ معلمات(.

االنحراف  المتوسط المجموعة

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة الثقة 95

للفرق بين 

 الوسطين

أختبار 

(t) 

 1.25- 3.20،  14.32 5.56- 24.1 38.1 المعلمون

 19.5 68.41 المعلمات

( وتبين أن متوسط استخدام أسلوب العقاب اللفظي tعولجت النتائج باستخدام اختبار )

 .في المجموعتين و  امتس

 * نتيجة الفرض الثالث:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استخدام العقاب اللفظي وغير اللفظي ال -

في المجموعتين من ) المعلمين/ والمعلمات( حسب الخبرة) له خبرة، ليس له خبرة( 
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% فترة ثقة 95وللتحقق من صحة هذا الفرق تم إجراء مقارنة بين الوسطين بنسبة 

 ( والجوالن التاليان يوضحان ذلك.tار )للمتوسط، وعولجت النتائج باستخدام اختب

 (5جدول رقم )

يوضح المقارنة في استخدام أساليب العقاب الفظي بين مجموعتي المعلمين من 

 )اإلناث/ والذكور( حسب الخبرة ) له خبرة / ليس له خبرة(.
االنحراف  المتوسط المجموعة

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة الثقة 95

 لوسطينللفرق بين ا

 (tأختبار )

 عشرأقل من 

 سنوات

50 19.1 1 -5  ،7 0.49 

 عشرأكثر من 

 سنوات

49 21.2 

 (6جدول رقم )

يوضح المقارنة في استخدام العقاب غير اللفظي بين مجموعتي المعلمين من 

 )اإلناث/الذكور( حسب الخبرة )له خبرة / ليس له خبرة(.

االنحراف  المتوسط المجموعة

 المعياري

الفرق بين 

 الوسطين

% فترة الثقة 95

للفرق بين 

 الوسطين

أختبار 

(t) 

عشر أقل من 

 سنوات

44 20.4 2 -4 ،8 0.54 

عشر أكثر من 

 سنوات

42 19.2 

( كما هو مبين بالجدولين السابقين تبين عدم وجود t)بمعالجة النتائج باستخدام اختبار  

لعقاب غير اللفظي على التالميذ من فروق معنوية في متوسط درجة استخدام أساليب ا

وجهة نظر المجموعتين أي أنه هناك أثر ذو داللة إحصائية لمتغير الخبرة ) له خبرة / 

ليس له خبرة( على استخدام أساليب العقاب غير اللفظي بين ) المعلمين / المعلمات( حيث 

سلوب العقاب غير أشارت النتائج إلى أنه كلما زادت خبرة المعلم كلما كان استخدام أل

 اللفظي بدرجة أقل.

ويرى الكثير من البحاث أن الخبرة مهمة في اكتساب المعلم مهارة إدارة الصف، 

م( :" أنه باكتساب المعلمين للخبرة خالل السنوات األولى في العمل 1985ويلز )ويقول 

قاب يكونون أقدر على فهم سلوكيات التالميذ ومساعدتهم بشكل أفضل، ويستخدمون الع

 بنسبة أقل.

بينما هناك من يرى أن الخبرة في التدريس ليست كافية في حد ذاتها الكتساب المعلم 

أو المعلمة درجة مناسبة من الوعي التربوي والنفسي فيما يتعلق بالعقاب المدرسي، وترى 

الباحثة عكس ذلك، ألن خبرة المعلم الطويلة في التدريس لها درجة كبيرة من وعي 

باستخدام العقاب ومن عدم استخدامه حتى وإن استخدم بدرجة قليلة والمعلمات المعلمين 

%( من المدرسين يستخدمون أسلوب 38م( أن )1977وأورد" هيمان ومكدوجل ووينز" )

العقاب البدني لهم خبرة في التدريس، أقل من ثالث سنوات، كما وجد "دين" أن المدرسين 
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ربع سنوات يستخدمون طرقاً سلبية في التأديب بنسبة الذين لهم خبرة في التدريس أقل من أ

(، بينما 41أكبر من أولئك الذين تزيد سنوات خبرتهم في التدريس عن األربع سنوات)

المعلمون الذين لهم خبرة كبيرة في التدريس من عشر سنوات فما فوق فهم أكثر حرصاً 

هم األكيدة بمساوئه وسلبياته على التلميذ وال يستخدمون العقاب غير اللفظي نظراً لمعرفت

 على سلوك التلميذ.

 )أ( محور العقاب اللفظي:
 (7الجدول رقم )

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين )ذكور / إناث( 

  حول الفقرات المتعلقة بمحور أسلوب العقاب اللفظي.

 الترتيب بدرجة عالية بدرجة متوسطة بدرجة قليلة الفقرة ر.م

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 4 35 65 43 80 22 42 لوم التلميذ 1

محاسبة التلميذ  2

 على أخطائه

31 17 62 33 94 50 1 

 8 24 44 10 74 37 69 التهديد بالعقاب 3

تقديم اإلنذار   4

 النهائي  للتلميذ

56 30 50 27 81 43 2 

التوبيخ واللوم  5

 نيفوالتع

91 49 49 26 47 25 7 

نعت التلميذ بألفاظ  6

 نابية

102 55 36 19 49 26 6 

التهكم والسخرية  7

 من التلميذ

88 47 49 26 50 27 5 

استخدام اإلنذار  8

 األولي

41 02 67 36 79 42 3 

( أن نسبة االتفاق بين أفراد عينة الدراسة 7المدونة في الجدول) أوضحت النتائج

( 2تنازلياً على التوالي، وفقا للتكرارات والنسبة المئوية حيث جاءت الفقرة ) جاءت ترتيباً 

( معلماً 94)محاسبة التلميذ على أخطائه( في المرتبة األولى، وكان عدد التكرارات )

%(، وتركزت في فئة اإلجابة بدرجة كبيرة، وتنخفض في فئتي درجة 50ومعلمة وبنسبة )

الباحثة ذلك إلى درجة التأثير العالية في  خفضة، وتعزوتأثير متوسطة و درجة تأثير من

استخدام هذا النوع من األساليب العقابية اللفظية التي تؤثر على السلوك وتسارع في تعديله 

()التهديد بالعقاب( في أخر تقدير، وكان عدد 8وانخفاضه، وبالمقابل جاءت الفقرة رقم )

%(، وتركزت في فئة اإلجابة بدرجة قليلة، 37وبنسبة )( معلماً ومعلمة 69التكرارات )

وتنخفض في فئتي درجة تأثير متوسطة، ودرجة تأثير كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

استخدام مثل هذاه األساليب تتناقض مع األساليب التربوية الحديثة التي تدعو إلى اللين 

ه ذلك؛ ألنها أساليب تثير في واللطف والتودد إلى الطالب، وتدعيمه بدالً من عقابه وما شاب
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الفرد األم النفسي وال يمكن أن تعدل في السلوك المرغوب تعديله وإصالحه، بل قد تؤدي 

يجعل التلميذ مكوناً فكرة سلبية  ا، ممإلى زيادته وتكراره، وبالتالي إلى خطره واستفحاله

ترك الدراسة وقد يعن ذاته فتحبط قدراته وتنخفض دافعيته للتعلم وتضعف سلوكياته، 

وقد يجد  والمدرسة والنظام التعليمي، ويصل إلى قمة االنحراف؛ ألنه في فترة حرجة،

 هروبه متنفساً له.

 محور العقاب اللفظي: -)ب( 
(8رقم ) الجدول  

إلجابات أفراد عينة  %( فترة ثقة للمتوسط95) المعيارييوضح المتوسط واالنحراف 

الفقرات المتعلقة بمحور العقاب اللفظي ومدى الدراسة من المعلمين والمعلمات حول 

 انعكاساتها على سلوك التالميذ.

 % فترة ثقة للمتوسط95 االنحراف المعياري المتوسط ر.م

1 2.1 0.74 2.0-2.2 

2 3.3 0.75 2.2-2.4 

3 1.9 0.77 1.8-2.0 

4 2.1 0.85 2.0-2.3 

5 1.8 0.83 1.6-1.9 

6 1.7 0.86 1.6-1.8 

7 1.8 0.84 1.7-1.9 

8 2.2 0.78 2.1-2.3 

استخدام أساليب العقاب اللفظي يتراوح من الجدول السابق نالحظ أن متوسط درجة 

( )محاسبة التلميذ على أخطائه( التي جاءت في 2( بالنسبة للفقرة رقم )2.4 - 2.2بين )

مية أول تقدير، وهي أكثر األساليب استخداما بين المعلمين والمعلمات، حيث بلغت األه

، وهي أعلى نسبة في أبعاد المقياس، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عامل %(95النسبية لها )

النصح واإلرشاد والتوجيه مهم في العملية التعليمية، وأن معظم علماء التربية ينصحون 

المراتب حتى ال نظلم التلميذ، وبالمقابل جاءت  بالتدرج في أسلوب العقاب، وجعله في أخر

( وهي أقل األساليب 2.0 - 1.8( )التهديد بالعقاب( في أخر تقدير، بين ) 3م )الفقرة رق

استخداما بين المعلمين والمعلمات في القطاعين، ) العام / الخاص(، هذا يدل على حرص 

المعلمين على تالميذهم، وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعف استخدام هذا األسلوب نظراً لتفادي 

 التالميذ. نتائجه السلبية على سلوك
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 الفرق الثاني:

 : محور العقاب غير اللفظي -أ

 ( 9الجدول رقم )

  يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب نوع الجنس 

 )معلم / معلمة( حول الفقرات المتعلقة بمحور العقاب غير اللفظي. 
 الترتيب بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة الفقرة ر.م

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% لتكرارا

 1 53 98 33 62 14 27 استدعاء ولي األمر 1

استخدام أسلوب العقاب  2

 البدني

77 41 74 39 36 19 10 

تقديم إنذار خطي  3

 للتالميذ

67 36 72 39 48 26 5 

تقديم التلميذ إلى مجلس  4

 الضبط المدرسي

46 25 82 44 59 32 3 

التلميذ من الدوام منع  5

 فترة محددة من الوقت

100 53 68 36 19 11 14 

الحرمان من النشاط  6

 االجتماعي والرياضي

87 47 54 29 46 25 6 

حرمان التلميذ من  7

امتيازات سبق وأن 

 حصل عليها

75 40 60 32 52 28 4 

تكليف التلميذ بأعمال  8

 متعبة قصد تأديبه

74 39 83 44 30 16 11 

التلميذ خارج  وقوف 9

 الصف أثناء الدرس

102 55 57 30 28 15 12 

 13 14 26 39 72 48 89 مواجهة التلميذ للحائط 10

 8 23 43 44 83 33 61 الضرب على راحة اليد 11

الخصم من دراجات  12

 أعمال السنة

60 32 74 40 53 28 4 

الخصم من دراجات  13

 السلوك

56 30 93 50 38 20 9 

 7 24 44 30 56 47 87 المقاطعةاإلهمال و 14

الفصل النهائي من  15

الدراسة عن طريق 

تطبيق اللوائح 

 والقوانين

83 44 36 19 68 36 2 

دراسة من المعلمين فراد عينة ال( أن غالبية أ  9أوضحت النتائج المدونة في الجدول )

اً مما يدل عتمدت استخدام أسلوب العقاب غير اللفظي بشكل منخفض نسبيوالمعلمات قد ا

م( 1983على صالحيته تربوياً، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )إمحمد عاشور 

( )استدعاء ولي أمر التلميذ( في أول الترتيب، وجاء عدد التكرارات 1حيث جاءت الفقرة)
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%(، وتركزت فيه اإلجابة بدرجة كبيرة، وتنخفض في 53( معلماً ومعلمة وبنسبة )98)

وبدرجة تأثير متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك إلى درجة بة بدرجة تأثير قليلة فئتي اإلجا

التأثير العالية في استخدام مثل هذه األساليب العقابية غير اللفظية التي تؤثر على السلوك 

لتلميذ من الدوام فترة محددة من الوقت( في أخر ل ( ) منعا5وبالمقابل جاءت الفقرة رقم )

%( ، وتركزت في فئة 53( معلم ومعلمة وبنسبة )100تكرارات )تقدير، وكان عدد ال

اإلجابة بدرجة تأثير قليلة، وتنخفض في فئتي درجة تأثير متوسطة، ودرجة تأثير كبيرة، 

وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة استخدام المعلمين والمعلمات لمثل هذا األسلوب؛ ألنه قد تكون 

 تلميذ سلباً.له ردود فعل انعكاسيه تؤثر على سلوك ال

 محور العقاب الغير اللفظي: -ب 
 (10الجدول رقم )

% فترة ثقة للمتوسط إلجابات أفراد عينة 95يوضح المتوسط واالنحراف المعياري، و

الدراسة من المعلمين والمعلمات حول الفقرات المتعلقة بمحور العقاب غير اللفظي، ومدى 

 انعكاساتها على سلوك التالميذ.

 % فترة ثقة للمتوسط95 االنحراف المعيار المتوسط ر.م

1 2.4 0.73 2.3-2.5 

2 1.8 0.75 1.7-1.9 

3 1.9 0.78 1.8-2.0 

4 2.0 0.75 2.0-2.2 

5 1.6 0.96 1.5-1.8 

6 1.8 0.82 1.7-1.9 

7 1.9 0.82 1.7-2.0 

8 1.8 0.71 1.7-1.9 

9 1.6 0.74 1.5-1.7 

10 1.7 0.71 1.6-1.8 

11 1.9 0.74 1.8-2.0 

12 2.0 0.78 1.9-2.1 

13 1.9 0.78 1.8-2.0 

14 1.8 0.81 1.6-1.9 

15 1.9 0.90 1.8-2.0 

أن متوسط درجة استخدام أساليب العقاب غير اللفظي  من الجدول السابق نلحظ

( ) استدعاء ولي أمر التلميذ( والتي جاءت في 1( بالنسبة للفقرة )2.5 - 2.3يتراوح بين )

األكثر األساليب استخداما وتأثيراً، حيث بلغت األهمية النسبية لها أول تقدير، وهي 

في أبعاد المقياس، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلم على حذر %( وهي أعلى نسبة 53)

وحيطة، ومطبق للقوانين واللوائح المعمول بها في المدرسة والمعتمدة من وزارة التربية 

( ) وقوف التلميذ خارج الفصل أثناء الدرس( في 9م )والتعليم وبالمقابل جاءت الفقرة رق

( وتعزو الباحثة 1.6( وبلغ متوسطها )1.7 - 1.5أخر تقدير، والتي تتراوح درجاتها بين )
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مالئه فلهذا حرمانه من متابعة دروسه مع بقية زذلك إألى حرص المعلم على التلميذ وعدم 

 د يزيد الطين بلة.ألنه غير تربوي وق ؛ال يستخدم هذا األسلوب قطعاً 

 اليب العقاب اللفظي وغير اللفظي:المقارنة بن أس -ج
 (11الجدول رقم )

  قاب اللفظي وغير اللفظي.( للفرق بين درجة تأثير العt)يوضح نتائج اختبار 
االنحراف  المتوسط األسلوب 

 العياري

الفرق 

بين 

 الوسطين

% فترة ثقة 95

 للفرق بين

 الوسطين

ى مستو (tاختبار)

 الداللة

العقاب 

 اللفظي

50 19.8  

6.6 

 

1.6 -10 

 

3.23 

 

0.05 

العقاب غير 

 اللفظي

43 20.0 

 

( أن متوسط درجة تأثير استخدام أسلوب 11أوضحت النتائج المدونة في الجدول )

( وأن متوسط درجة تأثير العقاب 19.8%( بانحراف معياري)50العقاب اللفظي يساوي )

( وأن الفرق بيم درجة تأثير العقاب 20.0%( بانحراف معياري )43غير اللفظي يساوي )

%( فترة ثقة للفرق بين 95( درجة، وأن )6.6اللفظي والعقاب غير اللفظي يساوي )

%( وباختبار الفرضية 10.7 - 2.6العقاب اللفظي والعقاب غير اللفظي يتراوح بين ) 

( وجد قيمة tي بعد إجراء اختبار )الصفرية وجد أن متوسط درجة تأثير العقاب غير اللفظ

(t( المحسوبة تساوي )( ، وهي أكبر من قيمة )3.23t( الجدولية بدرجة حرية )372 ، )

( مما يشير إلى رفض الفرض الصفري، وأن متوسط 0.05أكبر من مستوى معنوية )

 درجة العقاب اللفظي أكبر من متوسط درجة تأثير العقاب غير اللفظي.

 نتائج الدراسة:
 من خالل البيانات إحصائيا أسفرت النتائج عن األتي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استخدام أسلوب العقاب اللفظي  -1

 وغير اللفظي بين المعلمين والمعلمات حسب القطاع ) العام / الخاص(.

ط استخدام أسلوب العقاب اللفظي د فروق ذات داللة إحصائية في متوسال توج -2

ين / غير اللفظي بين المعلمين والمعلمات بالقطاعين حسب جنس المعلم )المعلمو

 المعلمات(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استخدام أسلوب العقاب اللفظي  -3

بالقطاعين حسب الخبرة)له خبرة / ليس لديه وغير اللفظي بين المعلمين والمعلمات 

 خبرة(.

 التوصيات:
 معلمين والمعلمات إعداداً تربوياً كافياً من خالل دورات في تعديل السلوك.ال إعداد -1

إنشاء مؤسسات إعادة تأهيل للمهنة، ويجب أن يتضمن إعالم المربين ببرامج  -2

 توعوية تربوية بالخصوص.
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ضرورة البحث عن بدائل ألسلوب العقاب البدني) غير اللفظي( في تعديل السلوك  -3

 غير المرغوب فيه.

المربي الستخدام أسلوب العقاب ينصح بالتدرج فيه، كأن يبدأ باللوم  اضطرإن  -4

 سراً ثم اللوم والزجر سراً ، ثم جهراً.

كما على المربين أن يتجنبوا استخدام أسلوب العقاب وهم في حالة إنفعالية غير  -5

 طبيعية.

 العقاب مع الذنب المرتكب.ضرورة تناسب  -6

العقاب في الفصل هو الوقود المحرك للتلميذ سلباً أم إيجاباً إن استخدام أسلوب  -7

 فيفضل استخدامه في أخر المراتب حتى ال يحدث ما لم يكن في الحسبان.

 االطمئنانإن استخدام أسلوب الثواب بمثابة الضوء األخضر الذي يعطي للتلميذ  -8

ت والمربون على أن يركز المعلمون والمعلمالكي يمر اليوم الدراسي بسالم، فيجب 

 استخدامه، وتجنب استخدام أسلوب العقاب.

توثيق العالقة بين المدرسة والبيت عن طريق تنشيط مجالس اآلباء والمعلمين  -9

 للتشاور المستمر في المسائل المتعلقة بشؤون الطالب.
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المشكالت التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس أثناء 

تدريس مادة التطبيقات التدريسية في األقسام العلمية 

 بكلية التربية الزاوية

 عبد الرزاق البشير قدارةأ.                                                        

 جامعة الزاوية- كلية التربية الزاوية 

 

 المقدمة

غيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في العالم اليوم وقد حدثت تتسارع الت

 تى غدت الكرة األرضية قرية صغيرة ،ثورة في الوسائل التقنية ومنها وسائل االتصال ح

المبادرة مطلوبة  لي التربية ،لذلك تعتبرؤون وألقى عبئاً جسيماً على مسمما أذهل التربويي

هذا التغيير اعتماد مناهج قتضى إذ ي ،قون خارج السربحتى ال يبي في قطاعهم التعليم

 .ي المناهج وطرق إعداد المعلمينف تربوية جديدة تصل إلى عمق المنجز وأساليبتعليمية 

مراحل الاالهتمام بالمقررات الجامعية  بجميع  مسؤوليةقع علي عاتقها يفكليات التربية 

مواجهة تحديات العصر الحالي ويتجسد التعليمية وفق تصورات النظام التعليمي الجديد ل

ذلك من خالل المناهج الدراسية المطورة وفق أساليب واستراتيجيات تربوية حديثة، لتكون 

، فمادة التطبيقات التدريسية تعد من مهارات فاعلة  واكتسابعوائدها عقوال مبدعة 

رها تشكل المختبر اعتبباالتربية  اتلرئيسية في التأهيل التربوي لكليمة واهمالمقررات ال

العملي لتطبيق المعلومات التربوية والنظرية علي ارض الواقع ، التي من خاللها يكسب 

والخبرات العملية التي تفيدهم في تحسين أدائهم المعلمين مهارات التدريسية  –الطالب 

     .في المستقبل التدريسي عندما يمارسون مهنة التدريس 

في تبادل الخبرات ب داخل الكلية على التدريس متدريبه أثناء نوالمعلم -الطالبويشعر    

 يجدون  هموكثيراً من ،فرصة للحوار والتفكير والنمومما يتح ، موقف تعليمي متكامل 

لم  الطالبفبعض  ،الكبيرة من التالميذ األعدادراحة نفسية في اإلعداد قبل مواجهة 

كثيراً من المعلمين  ولو سألت ،ةيتعودوا الحديث إلى مجموعات كبيرة او حتى صغير

ة عملهمالمهرة عن تطورهم المهني لقالوا إنهم كانوا يشعرون بالحرج عند بداي
(1)

. 

لذلك مكانة وتدنت تبعاً  ،الكثير من قدسيتهالقد فقدت مهنة التعليم في الوقت الحاضر       

طر على باله أن شخص خ كأي كأنه الناس ينظرون إلى المعلم  المعلم االجتماعية وأصبح

ويسدوا  معلمينا يزاول مهنة التعليم بسبب الحاجة الماسة لتجنيد أكبر عدد ممكن ليصبحو
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النقص الحاصل في العدد المطلوب منهم نظراً للزيادة المتسارعة في عدد الملتحقين 

 لتزايد السكاني.لبالمدارس نتيجة 

معلمين وخطة الدراسة في مؤسسات وتزداد الحاجة إلى إعادة النظر في مناهج إعداد ال     

ونتيجة لطبيعة المجتمع  م من تغيرات وتطوراتلي العاإعداد المعلمين نتيجة ما يحدث ف

تجاهات في واالقتصادية وفقاً ألحدث اال االجتماعية العربي وواقعه الحضاري وظروفه

ساعد المعلمين لتوفير المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي ت مجال تربية المعلمين،

 على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم داخل الصف وخارجه.

العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات  توصفقد أ ؛ نظراً ألهمية الموضوعف       

الدولية واالقليمية والوطنية بضرورة االهتمام بإعداد المعلمين كما أكدت اللجنة الدولية 

رن الحادي والعشرين في تقريرها الذي قدمته إلى اليونسكو على الدور جل القأمن  للتربية

مة ومتابعة تدريبهم أثناء المركزي للمعلمين، وضرورة العناية بإعدادهم قبل الخد

الخدمة
(2)

 

ليبيا اهتماماً كبيراً بالتعليم ، وعملت علي توفير كافة متطلبات العملية  أولتوقد    

الكليات الجامعات و الدولة ج والمقررات الجامعية ، حيث أنشأتالتعليمية بما فيها المناه

وأولتها كثير من الرعاية لتمكنها من أداء دورها التربوي وفروعها  بمختلف أقسامها 

لين بقطاع ؤوم من جانب الدولة يحتم علي المس، وان هذا االهتماوالتعليمي بشكل أفضل 

رورة االهتمام بالمناهج والمقررات التعليم الجامعي بمختلف المراحل الدراسية ض

ويكمن االهتمام من  ،المرجوة من العملية التعليمية األهدافالدراسية  ومفرداتها لتحقيق 

الجامعيين والقائمين علي العملية التعليمية في كليات التربية  ةساتذأللين واوجانب المسؤ

ومناهج  والوسائط ئلوساالمن كافة إلعداد المعلمين ضرورة توفير متطلبات التعلم 

ضرورة استخدام المقررات  إليالجامعي  األستاذتعليمية التي تساعد وتوجه الوالمقررات 

في العملية التعليمية  واجههمللتغلب علي الصعوبات التي ت المقررةلتدريس المواد  المناسبة

قادرين  ، باعتبار إن المعلم الجامعي هو المصدر األساسي والمحرك الفعال لخلق معلمين

 في مهنة التدريس . اإلبداععلي التميز 

من الضروري التعرف علي المشكالت والصعوبات التي تواجه  أصبحوعليه        

 المناسبةهيئة التدريس في تدريس مادة التطبيقات التدريسية بغية اقتراح الحلول  أعضاء

   لها .  
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 :مشكلة البحث 

ة في التأهيل لمقررات الدراسية المهمة والرئيسا حدأة سييعد مقرر التطبيقات التدري  

وهو يشكل المختبر العملي لتطبيق المعلومات ة الثالثة في كلية التربية ، التربوي للسن

يكسب الطالب المعلم العديد من  كما ان المقرر ،الواقعالتربوية والتخصصية على أرض 

إن المتتبع و التدريسي. ن أدائهتحسي لىإالتي ترمي المهارات والخبرات العلمية والعملية 

لواقع مقرر التطبيقات التدريسية في أقسام كلية التربية بالزاوية يالحظ وجود العديد من 

جوانب القصور التي تتصل بالمادة، وإدارتها، وتصميمها، وتقويمها، فبحكم عمل الباحث 

واألدبيات  العديد من الدراسات كمدرس ومشرف تربوي، إضافة إلى اطالع الباحث على

وال خطة تدريس واضحة لمادة التطبيقات ، واضح  دراسيد مقرر ووجعدم حظ ال

بين الجانب لربط لفتقد تي تال مفردات المقرروغالباً ما يضع المدرس التربوي  ،التدريسية

يتولى تنسيق في الكلية الما يتعلق بإدارتها فال يوجد مكتب لإلدارة وما أالنظري والعملي، 

ناحية  نأما م ،على التطبيقات التدريسية ة من خالل األقسام بالكليةمباشرال المسؤولية

وتفتقر ، تمثل في غياب آليات محددة لتنفيذ مراحل التطبيقات التدريسية ي فإنه  التصميم

 أيضاً إلى قلة اإلمكانات المادية والوسائل الحديثة للتدريس.

بلوغ أهدافها على مجموعة من العوامل  نجاح مقرر التطبيقات التدريسية يتوقف فيف     

 ،والتنظيم ،بإدارتهتبطة وخاصة تلك المر ،المتشابكة والمتداخلة والمتفاعلة فيما بينها

واإلشراف على كفايات المشرفين عليها أو المكلفين بتدريسها وحرصهم  ،والتنسيق

 . ة للطالب المعلمفاعلهم من أجل رفع الكفاية المهنيوت

عصب اإلعداد التربوي يعد  مقرر التطبيقات التدريسية  بأنلى ما تقدم ع ويالحظ     

االهتمام ب تحظ لمومشكالتها، لكن رغم أهمية المادة  ،ة للمهنةيالمهني ومواجهة حقيق

المطلوب، لذلك البد من وضع مجموعة من اآلليات لالرتقاء بواقعها لتتسم بقابليتها لتطبق 

ما  لتالي:االتساؤل الرئيسي ة في صاغ مشكلة الدراستوفي ضوء ذلك  -على أرض الواقع

عضاء هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات أأهم المشكالت التي يواجهها هي 

  التدريسية في األقسام العلمية بكلية التربية بالزاوية ؟ 

 في النقاط التالية: ا البحث تبرز أهمية هذ  :أهمية البحث

ادة التطبيقات التدريسية في األقسام العلمية بكلية التربية الوقوف على واقع مقرر م -1

 الزاوية. –

تفيد هذه الدراسة الجهات الرسمية المسؤولة والمتخصصين والمعنيين بإعداد  -2

أهم المشكالت التي يواجهها بدراسة علمية حول  المعلمين في جامعة الزاوية
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داخل الكلية وكيفية  ريسيةهيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات التد أعضاء

 . حلها

تي هذه الدراسة استجابة للتوصيات المتكررة التي تنادي بضرورة تطوير واقع تأ -3

 .التطبيقات التدريسية

أهم المشكالت التي  ىفي كونها محاولة للتعرف عل أيضا تكمن أهمية هذه الدراسةـ 4    

التدريسية في األقسام العلمية هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات  أعضاءتعوق 

هذه  ىلمقترحات التي تفيد في التغلب علومن ثم تقديم بعض ا الزاوية ،بكلية التربية ب

 داخل كليات التربية . مشكالت وتحسين العملية التعليميةال

 :  اآلتي إلى البحثهدف ي -: البحثأهداف 

التدريس أثناء تدريس مادة  أهم المشكالت التي يواجهها اعضاء هيئة ىلتعرف علا      

التوصيات تقديم بعض والعلمية بكلية التربية بالزاوية ،  التطبيقات التدريسية في األقسام

  .لمادةلالمقترحات لتحسين الواقع التدريسي و

 :  البحث تساؤل

عضاء هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات أأهم المشكالت التي يواجهها ما هي  -1

 ية في األقسام العلمية بكلية التربية بالزاوية ؟ التدريس

    -:البحثحدود 

في كلية  ن بتدريس مادة التطبيقات التدريسيةهيئة التدريس المكلفي أعضاء البشري:الحد - 

 .التربية بالزاوية

 .جامعة الزاوية  كلية التربية بالزاوية الحد المكاني:-

 .م 2015/م2014 عام الجامعيال الحد الزماني:-

 البحث:مصطلحات 

بأنها الصعوبات التي :  إجرائياعرفها الباحث وي المقصودة في البحث ، المشكالت  -

التدريس داخل الكلية والتي تحول بينهم وبين أدائهم لعملهم أثناء  هيئة أعضاءواجهها ي

تدريس مادة التطبيقات التدريسية ، مما يتطلب معالجه إصالحية من خالل تناول 

 ومحاولة تذليلها وحلها . والتنقيبت بالفحص المشكال
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من أساليب تدريب  اأسلوب الذي يعتبر التدريس المصغروهى :  التطبيقات التدريسية -

جزائه أو مهارة من مهاراته تحت أمثل صورة مصغرة للدرس أو جزء من المعلمين ي

ظروف مضبوطة ويقدم لعدد محدود من المتعلمين أو المعلمين المتدربين
(3)

عرفه ليث يو .

حد المقررات االساسية إلعداد المدرسين في أهو  بأنه (1990)حمودي نقالً عن فؤاد

، منذ التحاقه بالكلية رتباط المباشر بواقع المعلمكليات التربية يهدف إلى تحقيق اال
(4)

 

بأنه هو المقرر الذي يهدف إلى ممارسة التدريس في  (1991)عرفه السويدي  كماو.

إذ فيها يترجم الطالب  ،عداد التربوي وهدفهطبيعة وتعد هذه الممارسة لب اإلال موافقة

كتسبها في المؤسسة إلى سلوك عملية النظرية والتطبيقية التي اتالمعلم معرف
(5)

 . 

تدريب الطالب بأنها عرفها الباحث إجرائياً في هذا البحث :  والتطبيقات التدريسية      

ارات التدريس المتنوعة لممارسة مواقف تدريسية تتيح له المعلم داخل الكلية علي مه–

التي الفرصة للتجريب وتطبيق المفاهيم والمبادي والنظريات التربوية والعلمية والثقافية 

علي ارض الواقع في صورة تدريس  درسها ويدرسها طيلة السنوات الدراسية تطبيقاً عملياً 

ل حسب تخصصه داخل قاعات كرة بحيث ال تتجاوز ألمجموعه عشره طالب مصغ

ف ذوي االختصاص من اعضاء هيئة التدريس التربويين بهدف تعويد اشرالدراسة بإ

 المعلمين علي تحسين أدائهم التدريسي في المستقبل .   –الطالب 

 اإلطار النظري للبحث-

 طبيقات التدريسية العمودتالمادة تعتبر : )التدريس المصغر( مفهوم التطبيقات التدريسية

الفقري في إعداد الطالب أثناء الدراسة وفيها يقوم الطالب بتنفيذ كل العلوم التي تم دراستها 

تدريس مع زمالئه في العلى   هوذلك بتدريب خصوصية اعلوم متربوية أ اسواء كانت علوم

اب نص المعلم  –ة ، بحيث يأخذ الطالب المكلفين بتدريس الماد األساتذةالكلية بإشراف 

ولياته ويتوقع منه توظيف معارفه النظرية ومشاهدته ؤمالً ويتحمل جميع مسالمعلم كا

رسها في ية والثقافية واألكاديمية التي دوخبراته التدريسية من خالل المعلومات التربو

قدرته علي القيام بعملية التدريس مية السابقة في إطار كلي متكامل والمراحل التعلي

موعات صغيرة ، كل مجموعة تضم ن داخل مجية ساعتالدراسة لمدالمصغر داخل قاعات 

والتقييم ، وسهولة اإلشراف  لكل طالب فرصة التدريب  ىعطت( طالب حتي 10-8) من

    بل األستاذ المشرف علي التدريب .من ق

تعود نشأة التدريس المصغر إلى االعتقاد الذي كان  : المصغرالتدريس  أهمية مفهوم و

عات في الستينات، وبخاصة كليات اآلداب بالواليات المتحدة، أنهم سائداً بين خريجي الجام

لم يستفيدوا من الدراسات التي تلقوها إلعدادهم لمهنة التدريس، وقد كان ذلك راي 

 أحد الرواد األوائل للتدريس المصغر. ،Allenألين
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و ويرى ألين بعد مرور عشر سنوات أخرى أن أهمية التدريس المصغر تتضح فيما ه    

أوسع من نتائج البحوث، وهو القبول الواسع من طالب التربية واألساتذة والعاملين 

بالمدارس في شتى أنحاء العالم، وقد صدرت كتب ودراسات عديدة حول التدريس 

المصغر في دول عديدة، ومن منظمات عديدة، منها اليونسكو، وهي جميعاً تؤكد دوره في 

ثاً عديدة تؤيد إدخال أبحاأن  (Copeland, 1982)إعداد المعلمين ويضيف كوبالند

حيث يفترض  ،التدريس المصغر ضمن برامج إعداد المعلمين كخبرة معملية في التدريس

أن اشتراك المتدرب في التدريس المصغر يؤدي إلى اكتسابه مهارات فنية في التدريس 

رب بعد ذلك في يصاحبها تغيرات في السلوك وهذه التغيرات والمهارات يستخدمها المتد

 .الفصل

ويستخدم التدريس المصغر حالياً كوسيلة معملية تنمي مهارات تدريسية منتقاة        

التدريس المصغر بصفات كثيرة  يتميزو بعناية، وهنا تكمن قيمة التدريس المصغر.

 منها:و

 (.10ـ8)أ( صغر المجموعات )  

 دقائق(. 10-3)ب( صغر فترة التدريب أو األداء )

 دقائق(. 5صغر فترة التعليق ))ج( 

 )د( إمكانية المالحظة والتحليل والمراجعة الذاتية والجماعية.

)هـ( إمكانية تسجيل األداء للمراجعة والتحكم الجماعي والمتكرر، وهذه إحدى سمات 

 علم.مال

س لبحث أسلوب تقديمها أو تقويمها)و( انتقاء أجزاء محددة في الدر
(6)

. 

يقوم العمل في معامل التدريس :   معمل التدريس والتعلم-صغرمكونات التدريس الم-

 الخبرة. التدريب المكثف على اكتساب -2      التعلم بالعمل -1        المصغر على مبدأين

وهذا  التدريس،ب على مواقف مشابهة للمواقف الطبيعية في يالتدرب ويتم العمل 

ريب قبل العمل متبعاً عند العلماء ، ونجد التدالمبدأ مقبول في ميادين كثيرة أخرى

والمهندسين وفي مهن أخرى، ويجري العسكريون تدريبات ومناورات تشابه المواقف 

ضاء قبل انطالقهم في مهامهم، التدريبات التي يقوم بها رجال القالحقيقية، كذلك نجد اليوم 

  كية.ويستخدم المتخصصون في العلوم السلوكية معامل للتدريب في العلوم السلو

هو  الطالبساس أن أتبع في التدريس المصغر يقوم على ونمط عملية التعلم الذي ي   

ذلك يقوم العمل على تحسين ببغي مراعاة اهتماماته وحاجاته، ومحور عملية التعلم، وأنه ين

شكل  في الشكل التالي : ااألداء بما يحقق هذا الهدف والنموذج الذي يمكن اتباعه مشابه

 (1رقم )
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أن النمط الذي يقوم عليه التدريس المصغر ال ينبغي أن يكتفي بالنواحي المعرفية  يالحظ -

 .الطالبفحسب، ولكن ينبغي ان يتضمن بقية جوانب "الخبرة" التي البد أن يكتسبها 
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 ( : نمط دائري لتجريب الخبرات في التدريس المصغر1شكل رقم )

 

 

 

 

 خبرة تدريسية منتقاة

 دراستها: األسس
 والمفاهيم والمهارات

تجربة األداء 
 تحليل األداء:  وتسجيله

 جماعي -فردي 

 

 تغذية راجعة

 إعادة التجربة
 تعديل األداء

 

 الخبرة

 المعرفة

 ميتفكير عل

 اتجاهات علمية

  مهارات

 ميول

 قيم

 أوجه تقدير

 تذوق فني وجمالي

 مبادئ روحية
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يعني أن الموقف المختار للتدريب عليه  -الخبرة تعدد جوانبويالحظ من الشكل السابق   

وهي  كثر من جانب في الموقف الواحدأب يكتس فالطالبيمكن أن يشمل جوانب عديدة، 

 تي :آلعلي النحو ا

ن إ حيث من ابرز مزايا التدريس المصغر .األمان في التدريس المصغر ـ1        

 ية.المتدرب ال يواجه أخطار العمل في المواقف الحقيق

و غيره أحمل هو المتدرب في موقف االستكشاف والتجريب، فإذا فشل لن يتـ 2

  ي تحدث في المواقف الواقعية .نتائج الخطأ الت

ال يشعر المتدرب بالحرج أو الخوف أو الرهبة التي تواجه كثيراً من المتدربين ـ 3

      خالل التربية

العملية التقليدية.     
 (7)

 

يقوم التدريس المصغر من البداية على تصغير كل شيء من - .صغرالم حدود التدريس-

المهارات والمهام؛ وهذه المبادئ الموقف التدريسي الحقيقي: الدرس، والوقت، وتشابك 

تحمل حدود التدريس المصغر، فهو ال يقدم درساً كامالً أو متكامالً، فخصائصه هي نفس 

س مجموع األجزاء التي يتدرب عليها يرى بعض المربين أن الدرس الكامل ليو حدوده.

المتدرب، فالمجموع ليس جمع األجزاء، ألن الدرس المتكامل يحمل خصائص عديدة ال 

تتوفر في شظايا الدرس منفردة، وعلى سبيل المثال فإن مقدمة الدرس تثير أسئلة عند 

اإلعداد الطالب في نهاية الدرس، كما أن األنشطة التي تثار في نهاية الدرس يجرى لها 

كذلك فإن التدريس المصغر ال يقدم عينة الطالب الذين سيواجههم - طوال الدرس.

المتدرب بعد االنتهاء من التدريس المصغر، الذين لهم سمات عديدة مختلفة في األسئلة، 

وإذا كان المتدرب يجد حرجاً في مواجهة - والتفاعل واإلدارة، والخبرة، واالنفعاالت.

أربعين تلميذاً أو خمسين، فإن الموقف قد يكون أصعب في مواجهة الفصل وهو ممتلئ ب

 زمالء أكبر في السن وإن كان عددهم أصغر.

ن التدريس المصغر هو معمل للتدريب والتجريب أقد يرى البعض أنه بالرغم من ف         

ن أ، ويعلى مهارات التدريس، فغنه مهما كانت مزاياه إال أنه ال يقدم الموقف الحقيق

التدريب على تدريس الصغار يكون بتدريس الصغار، تماماً كما أن التدريب على السباحة 

يكون بالسباحة، مهما كان تجهيز قاعات المحاضرات، وإن كان ال يخفى أهمية الدراسة 

النظرية وإجراء التمارين
(8 )

. 
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  . مبادئ التعليم المصغر-

ليمي مصغر يتدرب فيه الطلبة المعلمون التعليم المصغر هو عبارة عن موقف تع          

طار مة على مواقف تعليمية حقيقية في إوالمعلمون في أثناء الخد ،في مرحلة اإلعداد

التي ترافق الحصة غرفة الصف العادي، ولكنه ال يشتمل على التعقيدات  همبسط يشب

مية واحدة او فيه الطالب المعلم على مهارة تعلي الصف ويتدرباسية العادية في غرفة رالد

وذلك في فترة قصيرة من الوقت ، مهارتين بقصد اتفاقهما قبل االنتقال إلى مهارة جديدة 

وهو يقوم فقط،  10-4، ولعدد من المتعلمين او الزمالء من دقيقة 15إلى  5تتراوح بين 

 : على المبادئ التالية
(9)

 

ختزال المهمة التعليمية يقوم التعليم المصغر على مبدأ ا اختزال المهمة التعليمية: -

كأن يقتصر على مهارة طرح  ،وتحديدها بمهارة تعليمية واحدة يتم التدريب عليها وتقويمها

ويتم  الختوظيف السبورة... الحافزة للدرس، أو وإعطاء التغذية الراجعة أو التهيئة  األسئلة

لرغم من اختزال تعليم هذه المهارات في جو صفي حقيقي، كما يتم فيه تعليم حقيقي على ا

 المهمة التعليمية.

نظراً لصغر المهمة فإنه يمكن التخطيط والتنفيذ بدقة أكثر : التحكم بالعملية التعليمية  -

من الدروس العادية، كما يساعد التسجيل بالفيديو او التسجيل الصوتي على التقويم 

 الموضوعي الذي يمكن من جديد من التحكم بالعملية التعليمية.

علم يقتصرعلى تنفيذ مهمة ما دام العمل الموكول للطالب الم صار مدة التنفيذ:اخت -

ن طريق عقت طويل، ويتم ووهذا العمل ال يحتاج إلى  ،و تعليم مهارة محددةأمختزلة 

 بهللقيام  ويستعدب المعلم يتقبل العمل ويقدم عليه الطالفإن هذا يجعل  ٠تنفيذ انشطة محددة 

 فيمكنددة  محرة واألنشطة قصينت مدة التنفيذ كااح. وإذا يه فرصة أوفر للنجويعط

 إمكانيةلم المعوبهذا تجنب الطالب  ،على تنفيذها االفتراضيمراجعتها وتحسينها والتدريب 

 ألنشطة الصفية وتنوعها. اة كثرالنسيان او االرتباك من 

 للمشاركة فييعتمد اختيار المتعلمين    :رالمصغللدرس  وإعدادهمين لماختيار المتع-

 أنواععداد المتدرب للعمل يه إدف هن الكادف من الدرس، فإذا هر على الغالدرس المص

م. ويعتمد عدد هاختيار المتعلمين من تلك المدارس أو مشابهين ل فيجبمعينة من المدارس 

هدافه. ومن المركز وأين تكور على غعدادهم للدرس المصوإارهم اختي المطلوبالمتعلمين 

مشابهين للمتعلمين الذين سيتعامل معهم المتدرب  المتعلمونون يكن أ األساسيةالشروط 

 التربية العملية.ثناء أ أو فيالخدمة  أثناء

 خالل  رس وذلك من الدالمصغر فهو ضروري قبل  للدرسما إعداد المتعلمين أ   

 كما المستهدفة،دف منه وعن المهارة الهر وعن المصغواضحة عن الدرس فكرة عطائهم إ
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ر وذلك من خالل تدريبهم على المصغتقويم الدرس  في المشاركةيجب تدريبهم على 

 ر والمهارة المستهدفة. المصغبالدرس   بطاقات تقويمية خاصة

أن تسجيل دروس التعليم المصغر على  المسؤولين يرى بعضتسجيل التعليم المصغر:-

طبقت  اإلعدادوالكثير من مؤسسات  شرائط الفيديو ليس جزءاً أساسياً من التعليم المصغر،

التسجيل  أنإال  ،التعليم المصغر بالتسجيل السمعي فقط أو بمجرد المشاهدة بدون تسجيل

 الفيديو يدعم أهداف التعليم المصغر ويعزز من فاعليته بطريقتين: أشرطةعلى 

 .التسجيل مفيد في تطوير نماذج مختلف المهارات التعليمية وعرضها 

 قوي للتغذية الراجعة في التعليم المصغر، ويساعد المتدرب على  التسجيل مصدر

 فهم أدائه ويساعد المدرب كذلك.

هذا  أنبالقلق من تسجيل أدائهم، ويبدو  غير أن بعض المتدربين يشعرون في البداية  

القلق سرعان ما يختفي بمجرد اكتشافهم فائدة هذه الطريقة والنجاح فيها. ولالستفادة من 

يختار المدرب أجزاء معينة من الشريط لتوعية المتدرب بسلوك  أنفيديو ينبغي شريط ال

. ومن المنطقي أن يركز المدرب على إجابتهمعين مثل توجيه أسئلة استطالعية تعزز 

ثالث مرات بدالً من مشاهدة أومواقف جوهرية معينة في الشريط وان يناقشها مرتين 

 بأكمله مرة واحدة. الشريط

إلى عشرة  أربعةفي الدرس المصغر بين  تعلمينيتراوح عدد الم المتعلمين: تحديد عدد-

 فيتحصل  التي الفوضىعلى التخلص من  المتعلمين يساعدمتعلمين، وهذا التحديد لعدد 

تنفيذ في اك الفعلي للمتعلمين االشتريسهل عملية  كما العادية،بعض الحصص الدراسية 

الطالب المعلم من التقدم بخطوات  تمكنراجعة فورية ويزودهم بتغذية  الدراسية،األنشطة 

ويوفر  ،بالعملية التعليمية التحكميسهل ووالتقليل من عدد المتعلمين  ،متسارعة وسليمة

انتقاء  وفي، التعرف بسرعة على المتعلمين  فيويساعد الطالب المعلم  ،أيضاً الوقت 

 ين.المتعلمالء هؤ

الدرس المصغر بعد االنتهاء منه مباشرة، فتعطى  يتم تقويم توفير التغذية الراجعة:-

فور انتهائه من تعليم المفهوم وتنفيذه للمهارة.   التغذية الراجعة الفورية للطالب المعلم

التسجيل  بشريط أوالمصغرة. وغالباً ما يتم تسجيل الدرس بشريط التسجيل الصوتي 

 ،مي بكامله أثناء مرحلة التقويمالصوتي المرئي فيرى الطالب المعلم نفسه والموقف التعلي

 ،ويسمع حديثه وحديث المتعلمين، ويصحح في ضوء ذلك بإلقاء الدرس المصغر من جديد

فيركز على الجوانب اإليجابية ويتجنب النواحي السلبية. هذا ويحصل الطالب المعلم على 

 التغذية الراجعة من مصادر متعددة منها :
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 ها المشرف والزمالء الذين حضروا الدرس المصغر. والمقترحات التي يقدم التعليقات-

ت بة على البطاقاناء الدرس المصغر، ومالحظاتهم المكتوثردود فعل المتعلمين الفورية أ-

 .رضالمصممة لهذاالغ

 التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي المرئي / الفيديو/ للدرس المصغر. -

 دواعي التعليم المصغر:

التعلم  علمفي ، وإلى مبادئ أساسية التعلم المتقن استراتيجيةر إلى يستند التعليم المصف -

 ،عطاء التغذية الراجعة الفورية التي تثبت التعلم وتقويهبإ ،منها : مبدأ التعزيز الفوري

داء الطلبة المعلمين. وفيما يلي أهم األسباب الداعية إلى اعتماد تقنية وترفع من مستوى أ

 عداد المعلمين: إ فيالتعليم المصغر وتوظيفها 

ائهم الدروس لقفهام الطلبة المعلمين قبل إأتعصي مشكلة تعقيد غرفة الصف على تس -

ن كمقيقية التي يقدمها التعليم المصغر توالممارسة الح قهم بالخدمة.قبل التحاالعادية أو

ة مصغر. وبالتالي فال تكون المشكل ٠ لتعليم في سياق مبسطتعقيدات ا المبتدئ من تلمس

 العادي.  معقدة بقدر ما هي عليه في الصف

دور الطالب المتدرب في درس المشاهدة على مجرد المشاهدة السلبية وبدون  يقتصر -

 ،تعلمهوري لما وإذا تعلم شيئاً جديداً فال تكاد توجد لديه فرصة للتطبيق الف ،خبرة مسبقة

 بينما يتيح التعليم المصغر فرصة التطبيق واإلعادة.

ن ذلك ال يخلو من مع أو ،ق التقليدي مشاهدة الدرس العادي الى التعلم عن طريتؤد  -

قلد الطالب المعلم امج المشاهدة. فهل سيإال أنه يطبق بكثير من التساهل في معظم بر ،فائدة

؟وإذا كان معلم الصف جيداً فهل يتجه المشاهد إلى تقليد المهارات ةاألشياء الصحيح

بينما  ؟سلوب معين ينفرد به هذا المعلم يب؟ او هل يتجه إلى تقليد أواالستراتيجيات واألسال

 ر على إتقان المهارة المستهدفة. يركز التعليم المصغ

التطبيقات بعيدة عن معهد اإلعداد  مدرسةن ، فقد تكوتتسبب المشاهدة في هدر الوقت -

ضمان  كفي غرفة الصف دون أن يكون هناطويال  وقد يقضي الطالب المشاهد وقتاً 

 هذا الوقت.إلى كل ، بينما ال يحتاج التعليم المصفر الستفادة المشاهد مما يراه

لمستوى المناسب في العثور على اصعوبة  في الدرس العادييعاني الطلبة المعلمون  -

الدرس وكذلك في تصميم  في يجدون مصاعب كما -تصال بينهم وبين المعلمينمن اال

في كيفية داخل غرفة الصف، ويالقون عناء  نشطةإلى أهذه الدروس وترجمتها  تنفيذ

عض السنوات. وقد يعاني هؤالء من إال بب التعامل مع متعلمين قد ال يصغرونهم كثيراً 

حياناً ر مفهومة وألهجة أو كلمات غيوي مع المتعلمين فقد يستخدمون مشكلة االتصال اللغ

 ة ويؤدي إلى ملل المتعلمين وفشلظياللف ألخطاءا فية باأللفاظ المجردة مما يوقعهم مليئ

من خالل التحضير  رفي التعليم المصغتحاشي هذه السلبية  لحصة الدراسية. ويمكنا

 . المسبق للعدد المحدد من المتعلمين
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بين المعلومات النظرية  سد الهوة  لتالفي هذه المشكالتر يأتي التعليم المصغ -

ويقوم  ،ففي غرفة الصالممارسة التعليمية  التي تلقاها الطالب المعلم وبين والتربوية

لطلبة ربية العملية واالطرائق والمشرفين على التالتعليم المصغر بتوحيد طاقات مدرسي 

المعلمين لتحقيق تدريب حقيقي في التعليم وتدريب على مهارات واستراتيجيات محددة قبل 

 روس العادية. االنتقال إلى إلقاء الد

والنقد والمراجعة واإلعادة  ن تقبل المالحظاتر الطلبة المعلمين ميمكن التعليم المصغ -

قوم بين تي المناقشات التي تكما تؤ،الخدمةأثناء  رار وهو سلوك ضروري للمعلم فيوالتك

 ه بأساليب الحوار المفيدة. الطالب المعلم وتسليح طالقة لسان المشرف والطالب ثمارها في

 همما يتيح له المرونة الحر ،الب المعلمشخصية الط لعليم المصغر على صقتيساعد ال  -

، المتعلمين أماموالتفاعل والسيطرة على الصوت المرتفع او السرعة او الوقوف بتصلب 

ومن خالل التشجيع  ،زمالءمن األمور، وذلك من خالل جو األلفة بين ال غير ذلك إلي

بعض األحيان. في واإلعادة والتكرار
 (10)

 

لمالحظة والنقد امثل  ،المصغر الطالب المعلم إتقان المهارات المصاحبة يساعد التعليم -

 وتقبل المالحظات والنقد البناء. وحسن االستماع

مواجهة ل ،على التحديات المختلفةللسيطرة  يفتح التعليم المصغر مجاالً واسعاً  -

 ا. بمواجهتها وحله المشكالت الواقعية والتمكن من المهارات المتعددة الكفيلة

 مزايا التعليم المصغر-

عالجة الماهرة واللبقة تتاح الم ، كماللممارسةر بالمراقبة المتزايدة يسمح التعليم المصغ -

والتقويم وطرح األسئلة  ،لتغذية الراجعةرس العادي: الوقت والمتعلمين والعناصر الد

ة من إدخال درجة عالي ر ذلك من عناصر .الدرس ومهارته. وبنتيجة ذلك يمكنيوغ

 ملية.عوالتربية ال ٠ج التدريب على برنام السيطرة والضبط

 ،ذية الراجعةالمصغر إلى حد كبير البعد القائم على معرفة النتائج والتغيوسع التعليم  - 

عملية نقد شاملة لما  يشرع الطالب المعلم في ،بعد تنفيذ الدرس المصغر مباشرةإذ 

قدر من مراجعة ما قام  راجعة إلعطائه اكبوتوجد مصادر عديدة للتغذية الر، قام به

في ضوء  ن يحلل عناصر الدرس المصغرأي الدرس. ويستطيع الطالب المعلم به ف

باإلمكان االستفادة من  هتيسرت كاميرا الفيديو فإن ف المحدد للدرس. وإذا ماالهد

د تنفيذه مرة ثانيةإعادة العرض والمساعدة في تحسين الدرس عن
(11)

 . 

نتباه على التفاعل الصفي بين سلوك الطالب المصغر في تركيز االالتعليم يساعد  -

تحليل وظيفة المعلم وتحاشي السلوك . وذلك للمساعدة في وسلوك المتعلمينالمعلم 

 الخطأ والسلوك الزائد. 

 . تقانها من خالل التعليل واإلعادةعلى مهارة محددة إل يركز  -

 في ومن خالل التحكم لدرس المصغر إلى حد كبيرر التحكم في ايتيح التعليم المصغ-
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 وعدد المتعلمين ونوعيتهم.  مدة الدرس

 ويزيد من فرص نجاحه مستقبالً   للطالب المعلم ورييقدم التعليم المصغر التعزيز الف -

 درس آخر.   في

حيث  - يعطي التعليم المصغر فرصاً لعدد أكبر من الطلبة المعلمين لممارسة التعليم-

 .منهم  كبرأح لعدد احدود مما يتمن الدرس المصغر ان زم

ن الطالب المعلم يتقن أي أ ،: التعلم الفعال المتقن يعتمد التعليم المصغر على مبدأ-

ن يمارس التعليم الصفي الحقيقي. أيم نتيجة التدرب عليها وذلك قبل ات التعلمهار

 لة والخطأ .المحاوو يمنع احتمال تعلم المهارات بأسلوب التعلم بأ للوهذا يق

وذلك بتخطيط مسبق  مةهمالمهارات الرئيسة واليتم التدريب في التعليم المصفر على -

فيتم التدريب على المهارات حسب ظروف الحصة  الدرس العادي ما فيأ ،لكل مهارة

قف التعليميوالمو  سيةاالدر
(12)

 . 

 شروط التعلم المصغر-

مركز للتدريب على التعليم المصغر إلى توفير  إقامة فيجهات التي ترغب تحتاج ال        

 إلى القيام بتجربة التعليم المصغر في يحتاج الراغبون كما  الكثير من العناصر الضرورية،

 : .هم هذه الشروطأتتوافر لنجاحها و نأاالطالع على الشروط التي ال بد 

التعليم المصغر على  ن تجنى من تجربةأيمكن  ج التيالنتائتتوقف  تحديد األهداف: -

 ،محددة لدى المتدربين األهداف المحددة. المرجوة منها . فقد يكون الهدف تكوين مهارات

في و التعمق أ ،من التعليم خاصعن المهارات الالزمة لمهنة التعليم او لنوع  او الكشف

 ليمية.خرى للعملية التعمظاهر أ

 رفة وتخصيصها للتعليم المصغر وتوفيروذلك بتنظيم الغ : المصغر التعليمتنظيم مخبر  -

ويمكن أن يحتوي مخبر التعليم  ،رية الالزمة إلدارتها وتنظيم استخدامهاالعناصر البش

 رة. المصغر على أكثر من غرفة واحدة حسب اإلمكانات المتوف

 في غرفة التعليم المصغر بحيثالتدريب  ينظمن أيجب   :تحديد نمط التدريب المطلوب -

تعليم المصغر، واألنماط الشائعة التي استخدامها وفقاً لألهداف هداف الق أيسهل تحقي

 .العالجيةالبحوث  جلسات-المصغرالصف  المرسومة: الدرس

معلم، ودوره هو  في التعليم المصغر هو أساساً المدرب  :  ب وتحضيرهتوفير المدر -

لى إتقانها، لطالب المتدرب إبا ولالوص إلى ن أداء المهارات التي تهدفتحسي

 . ومسؤولية المدرب مزدوجة، فهو

، وان يكون  ويدعم أداءه لكل مهارة، المهارات  التمييز بينيساعد المتدرب على  -:أوالً  

مارس المتدرب المهارة، وعندما يلإلشارات التي يتعين عند ظهورها ممارسة هذه اً حساس

بعبارة أخرى يساعده على أن ممارستها يدعم المدرب سلوكه هذا، والمهارة أو يبدأ في 

 .ف ما الذي يجب عليه عمله والمدرب يعر
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تستخدم المهارات او يتم  " يساعد المتدرب على اتخاذ القرار في تحديد متى وأينثانياً "

توظيفها
(13)

 . 

من األفضل للطالب المعلم الذي يتدرب على التعليم المصغر أن  .مراحل التعليم المصغر-

:عليها، ثم يقوم بالخطوات التاليةيرغب التدريب  يختار المهارة التي
(14)

 . 

يقوم الطالب المعلم بالتعرف على المهارة المطلوبة من مشرفه أو من خالل مشاهدته  -

 لهذه المهارة مسجلة على شريط الفيديو.

التفصيلية مع وخطواتها يسمح للطالب المعلم بعد ذلك أن يناقش هذه المهارة وابعادها  -

 على التعليم المصغر. المشرف

 .التخطيط للدرس المصغر من قبل الطالب المعلم ويركز فيه على المهارة المطلوبة -

أمام عدد من  المحددة تنفيذ الدرس المصغر من قبل الطالب المعلم بممارسة المهارة -

دقيقة( وقد يتم تسجيل هذا الدرس باستخدام  15-5المتعلمين او الزمالء ولمدة قصيرة )

 يرا الفيديو او التسجيل الصوتي .كام

برصد أداء الطالب المعلم  لهذا الدرس المصغر وذلك باستخدام  يقوم المشرف والزمالء -

 استمارات رصد خاصة.

راجعة حيث تتم مناقشة الطالب المعلم من قبل المشرف والزمالء للتعرف تنفيذ التغذية ال -

الب المعلم نفسه على شريط الفيديو أو على نواحي القوة والضعف في أدائه ويشاهد الط

 يسمع الدرس من التسجيل الصوتي.

خرى من قبل الطالب المعلم في ضوء التغذية الراجعة أإعداد الدرس المصغر مرة  -

 وإلقائه من جديد.

 رة المطلوبة.اتكرار إلقاء الدرس من قبل الطالب المعلم نفسه حتى يتقن المه-

لمتدرب فعالً بكل هذه الخطوات وفق التسلسل السابق وليس من الضروري أن يمر ا   

فاألمر فيه المرونة بحيث يسمح بتقديم خطوة أو حتى إهمالها وذلك حسب الظروف 

المحيطة فقد ال تتاح دائماً إمكانية تسجيل الدرس على شريط فيديو إذ ليس هذا شرطاً 

 عادةإ  فرصة الطالب يعطى ال قد ذلك. كذلك عمل تحسنو المصغر التعليمفي  أساسياً 

 الدرس إعادة ان تبين إذا المهمة هذه ألداء  آخر طالب اختيار يتم قد اذ ثانية مرة الدرس

 للتغذية بالنسبة والملل. اما إحباطا لها يسبب قد نفسه المعلم لطالبا قبل من المصغر

 وعدد الوقت حجم يتغير  قد كذلك التربويون عليها اجمع التي النقاط من فهي  الراجعة

 المتعلمين.  من بدالً  زمالءه المعلم الطالب يستخدم وقد المتاحة لظروفا حسب المتعلمين

 لىإ الصفي التعليم عملية تقييم على قام  قد المصغر التعليم نأ -علي ما سبق  الحظي 

 الدرس في لتنفذ المهارات هذه من واحدة  اختيار يمكن ثم ومن المهارات من مجموعة

 ضبطه  ويمكن مسبقاً  عدادهإ تم جو في ومناقشتها اومالحظته صدهار ويتم المصغر

 وبين والمهنية النظرية لمعلوماتبين ا يربط جسراً  رالمصغ التعليم ويعتبر عالية بدرجة
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 الدرس بين تصرةمخ مقارنةيوضح الباحث  يلي وفيما- العادية.  والدروس العملية التربية

 :ل التالي ومن خالل الجد رالمصغ والدرس العادي

 رالمصغ والدرس العادي الدرس بين الفرق حوضت ةمقارن( 1)لجدو

 الدرس المصغر الدرس العادي

تتعدد الخبرات هنا فقد تكون عدة مفاهيم أو 

 عدة مهارات أو عدداً من الحقائق

 أكثر إلقاء يتم فال الدراسية الخبرة تتجزأ 

 بأكثر المتعلمين وتعريف م واحدمفهو من

 واحدةمن مهارة 

التي يقوم بها المعلم لتحقيق  تتعدد األساليب

أهداف الدرس وبذلك يستخدم أكثر من 

 مهارة في الحصة الواحدة

في العادة توظف مهارة واحدة فقط في 

الدرس المصغر، وفي حاالت قليلة يتدرب 

 الطالب المعلم على مهارتين.

عشرة وقد  لىلمين عال يزيد عدد المتع يضم الصف عدداً كبيراً من المتعلمين

يكون هؤالء من زمالء الطالب المعلم 

 نفسه.

 ال يتعدى زمن الدرس المصغر عشر دقيقة 45زمن الحصة في حدود 

 دقائق

فرصة التغذية الراجعة والمناقشة محدودة 

 جداً 

تتعدد مصادر التغذية الراجعة من 

المشرف والزمالء والمتدرب نفسه إضافة 

 الفيديو.إلى التسجيل الصوتي أو ب

يوجد في الغالب تسجيل صوتي أو صوتي  ال يوجد تسجيل للحصة

 مرئي

ال توجد فرصة أخرى إلعادة الدرس على 

 المتعلمين أنفسهم

فرصة إلعادة الدرس المصغر أمام توجد 

 المتعلمين أنفسهم

 .التي ينميها التعليم المصغرالتدريسية بعض المهارات  -

جهوداً كبيرة لتحديد المهارات التي يحتاجها المعلم في مؤسسات إعداد المعلمين بذلت    

  المعلمين. لبةللط العملي التدريب داففي أه المهارات هذه إلدخال وذلك الصفي، عمله

 بالكفايات مةقائ تنظيم إلى فلوريدا جامعة ومنها المشهورة الجامعات بعض لتتوص وقد

 أن، والمعلمين إعداد سساتمؤ من ركبي عدد مةالقائ بهذه وأخذ المعلم، من وبةالمطل

 ةتهيئ ةشريط المهارات جميع لتعليم صلحأ هي بأن يقولون رالمصغ بالتعليم ينالمناد

 يساعد رالمصغ مالتعلي أن لىإ تشير ةالعديد راتوالخب التجارب نأ إال المناسبة، الظروف

:التالية هاراتالم ينتكو لىع بنجاح
(15)

 . 
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 اعتماد كيفية المعلم لبطاال تعليم لىع المهارة ههذ كزرت  :مهارة تنويع المثيرات -1

 تحليل تم قدوانتباههم.  زيادة على لوالعم المتعلمين ملل لتالفي  وذلك درسهفي  التنوع

 : التالية الفرعية المهارات ىة إلالمهار هذه

 ويمارسها س،الدر موضوع لتعلم الحافزة التهيئة وهي   تهيئة الموقف التعليمي: -1/1

 جو لىإ الخارجية األجواء من المتعلمين لنقل سيةاالدر الحصة بداية في عادة المعلم

 . سيةاالدر الحصة

 غرفة في والمقصودة ةهادئال المعلم كةحربر تعت الصف:  غرفةفي  المعلمحركة  -2/1

 المتعلمين.   هالنتبا الجاذبة العناصر من الصف

 يككتحر انفعاالته، عن رللتعبي المعلم تعملهايس التي اإلشارات وهي المعلم:  شارةإ -3/1

 كيدالتأ وأ اهاالنتب جذب بغرض وذلك والوجه سالرأ ريكبتح واإليماءات صابعواأل اليدين

 وأ جامأح وا لأشكا يحلتوض وأ ين،مع انفعال وأ يرأ عن رالتعبي أو الموضوع هميةأ على

 . ما جسم كةحر

 وسرعة قوتها او الصوت راتفي نب لمفاجئا ييرالتغ : الصوت نبرات التغيير في-4/1

 انتباه لجذب ل. وذلكالجم أو رالتعابي او تلكلماا بعض ارتكر ذلك في بما ملكالا

 المتعلمين. 

 النتقالكا آخرإلى  نشاط من المعلم ينتقل عندماهذا  ويتم  الصفي:  النشاطتغيير  -5/1

 ومن المتعلم مكال الى المعلم مالك ومن اليدوي النشاط أو إلى المشاهدة ىإل الستماعا من

 المتعلمين.  قبل من الدفاتر على بةلكتاا أو السبورة على بةلكتاا إلى ملكالا

 ان يجب والتي الصفي التعليم مهارات اهم من المهارة هذه تعد : األسئلة مهارة طرح -2

 منعدداً  المهارة هذه وتتضمن اإلتقان، درجة حتى المعلم الطالب عليها يتدرب

 : وهي اله نةلمكوا تكياالسلو

 .األسئلة طرح في التعمق -2/2                      .األسئلة طرح في الطالقة -1/2

 طرح أسئلة التفكير المتمايز. -4/2                       .األسئلة مستوى التنوع في -3/2

 ثم ومن لتعليمية،ا العملية لنجاح األساسية الشروط من التعزيز يعد مهارة التعزيز: -3

 هذه وتحتوي والمعلم، المعلم الطالب ةكفاء من يزيد سوف المهارة هذه على التدرب فإن

  التالية : القدرات على المهارة
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 المتعلمون.  بها وميق التي المجهودات تقدير على المعلم الطالب قدرة -1/3

 األعمال.  بعضفي  المتعلمين مع التعاون على قدرته -2/3

 . المتعلمين أفكار تقبل على قدرته - 3/3

 المتعلمين.  رفكاا توظيف على قدرته -4/3

 حدة.  على متعلم لكل تعليمية براتخ تقديم على المعلم الطالب قدرة  -5/3

 جيد اللفظية: مثل: احسنت، وغير اللفظية اإليجابية واإلرشادات لالوسائ استخدام -6/3

 المتعلم ثقة لتعزيز وذلك،  مالتعل من مزيد ىإل ودفعه المتعلم لتشجيع وذلك؛ ..الخ

هبنفس
(16)

. 

 وإال ،واضحاً  المعلم شرح نيكو نأ جداً   المهم ر:منوالتفسي حالشر وضوح مهارة -4

 واضح بشكل التعليمية الرسالة استقبال المتعلم يستطيع ولن اللفظية داء في سيقع فإنه

 تحليل نماإوالمقيت.  اركرلتوا اإلطناب هو الشرح بوضوح المقصود وليس وسهل،

 ي: ه فرعية مهارات إلى روالتفسي الشرح وضوح مهارة

 والعطف الربط تكلما باستعمال وذلك : بطالمترا المتسلسلالتفسير  استخدام -1/4

 ؛ماذا.. الخ - الماذ -لكلذ نتيجة–ألن مثل:  ةوالنتيج السبب تكلماو االستفهام، اتوأدو

 في   ىاألقص المسجد فإن ولذلك القدس، ةمدين ئيليوناإلسرا يحتل :ذلك على لكمثاو

 .خطر

 ةطبواس تدرك حسية وجعلها المعلومة لتجسيد ذلكو : التعليم استخدام تقنيات -2/4

 المعقد.  العقلي التحليلو التجديد عنصر يقل ثم ومن المتعلم حواس

 وذلك ملخص وأ مثلةأ ءعطاإ أو الجمل ةصياغ وهوالمقصود: ارلتكروا اإلسهاب - 3/4

غير  الجمل استعمال او الجمل بتر يتجنب ان المعلم لىوع ،المتعلمين فهم انلضم

. ىأخر نقطة لىإ اهلإكما دون نقطة من ةفجأ االنتقال وأ ،متناقضة تبدو قد والتي المترابطة

 مرنة تعابير او المعاني محددة غير تكلما المعلم يستخدم حينما الغموض يحدث لككذو

 خ. ال .العموم على-ربماـ  ما حد إلى – تقريباً مثل:  ةواضح داللة لتعطي

 استعمال عدم ذلك ويتضمن  مة: والتعابير غير المالئ داتالمفر استخدام تجنب -4/4

 دون المتعلمين ىمستو من أعلى مصطلحات استعمال او غير ضرورية فنية اتمصطلح

 المرحلة لطلبة ليكي/يدروهال الضغط-اللزوجة / لفاظأ مثل: استخدام ا:له واف   شرح
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 يضطر ثم ومن اللفظية داء أومشكلة  وتسبب المعنى ضغمو لىإ دييؤ ةياالبتدائ

 معناها.  فهم دون اتالمصطلح هذه حفظإلى  المتعلمون

 تايكالسلو من مجموعة المهارة هذه وتتضمن : اللفظية هوطالقت المعلممرونة  مهارة - 5

 : مثل

، و توظيف الوسائل التدريس في طريقة من أكثر توظيف لىع المعلم الطالب قدرة  -1/5

 التعليمية المختلفة.

 قدرة المعلم على توصيل المفاهيم للمتعلمين بلغة سهلة وميسرة. -2/5

 قدرة المعلم على إتاحة الفرصة للمتعلمين لفهم البيئة التي يعيشون فيها. -3/5

 الدراسات السابقة :

2009، ل هللا المالكيدراسة سلطان بن سعد بن دخي -1
 (17)

: بعنوان  فاعلية التدريس  

المصغر في إكساب الطالب معلمي الرياضيات بعض مهارات التدريس وهدفت الدراسة 

مهارات و - مهارات التهيئة. الطالب المعلمين إكسابفاعلية التدريس المصغر في - إلى :

 واتبعت- ات إدارة الصف .مهار --الصفية األسئلةمهارات توجيه و -استخدام السبورة.

: منهج شبه تجريبي يعتمد على المجموعتين التجريبية والضابطة والمالحظة الدراسة

: فاعلية استخدام أسلوب همهاأ نتائجاللي جملة من إ الدراسةوتوصلت القبلية والبعدية.

التدريس المصغر في اكساب الطالب المعلمين بعض مهارات التدريس حيث بلغ المتوسط 

الضابطة ( لصالح المجموعة 56.1( لصالح المجموعة التجريبية مقابل )86.5حسابي )ال

 ما يأتي:ومن أهم توصيات الدراسة 

إجراء دراسات أخرى الستخدام التدريس المصغر في مهارات وتطبيقات تدريسية -

إجراء  - تشخيصي . كأسلوبإجراء دراسات الستخدام التدريس المصغر  -أخرى.

 التدريس المصغر كأسلوب عالجي.دام دراسات الستخ

2009سنة ،دراسة د. محمد ياسر مهدي -2
(18)

 : بعنوان أثر استخدام برنامج التدريس

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام  دريس.المصغر في تنمية بعض مهارات الت

ستنتاجات وتوصلت الدراسة إلى اال ،التدريس المصغر الكلية التربوية المفتوحة في النجف

 التالية:

ة إحصائية بين متوسط درجات الطالب المدرسين أفراد ال توجد فروق ذات دالل-

 المجموعة الضابطة في مهارات التنفيذ بين التطبيق القبلي والبعدي.
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لك عدي  وذتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات في التطبيق القبلي والب- 

 في مهارات التقويم.

لى مستوى المهارات ككل )تنفيذ وتقويم( فإن هناك تحسناً في استخدامها بدليل أما ع-

 وجود فروق وتؤدي قيمة )ت( المحسوبة حيث أنها أكبر من الجدولية.

 :ما يلي ب وأوصت الدراسة 

ضرورة إعادة النقد في محتوى مادة طرق التدريس وكيفية تنفيذه بشكل يزيد من فاعليته -

ن وتصبح منطلقاً ت حتى يعتاد عليها الطالب المعلموام تلك المهارابالتدريب على استخد

 لتدريسهم بعد ذلك.

االهتمام ببرامج التدريس المصغر عند إعداد الطالب المدرسين في كليات ضرورة -

 التربية.

االهتمام بمهارات التدريس العامة بشكل مباشر على أن تحدد وتنفذ في مادة طرق -

 .بجميع التخصصات بالكلية ةمليالتدريس والتربية الع

 : إجراءات البحث

المنهج الوصفي بأسلوبه  الباحثنظراً لطبيعة البحث فقد استخدم  : منهج البحث -

المسحي، واعتمد في دراسته على ما ُكتب في هذا المجال من تقارير ورسائل ونشرات 

دريس المكلفين وباإلضافة إلى استطالع عينة من الخبراء وأعضاء هيئة الت ،ومؤلفات

الشخصية المتواضعة من خالل عمله  الباحثإلى ذلك خبرة  إضافةً  ،بتدريس هذه المادة

 في مجال التدريس بمختلف المراحل الدراسية خالل السنوات الماضية وحتى اآلن.

ية من أعضاء هيئة التدريس تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمد  : عينة البحث -

باألقسام العملية بالكلية  )التدريس المصغر( ادة التطبيقات التدريسيةن بتدريس ميالمكلف

( عضو 20أي ) % من العينة الكلية50( أستاذ وتم اختيار ما نسبته 40والبالغ عددهم )

 هيئة تدريس.

 أدواتأن يعتمد علي  الضروريفمن  ،أهدافهن البحث العلمي لكي يحقق إ أداة البحث :  -

يترك  بحيث -استبيان مفتوح ىوهذا البحث اعتمد عل، قائق أو تنفيهاعلمية للبحث تأكد الح

هم المشكالت أالعلمية لكي يحددوا  األقسامهيئة التدريس بمختلف  أعضاءالحرية للسادة 

استمارة  إعداد بقام الباحث  ذلك علي وبناءاجههم دون التقيد بمشكالت معينه التي تو

 اآلتي:تحتوي على سؤال مفتوح وتضمن  استبيان

عضاء هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات أا هي أهم المشكالت التي يواجهها مـ  

في تطبيقها علي عينة البحث  أثم بد التدريسية في األقسام العلمية بكلية التربية بالزاوية ؟ 

 هيئة التدريس داخل كلية التربية بالزاوية . أعضاء ( من20)المتمثلة في 
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العينة إلي  استجابات:بعد تطبيق أداة البحث حولت  حصائية ألداة البحثالمعالجة اإل

 .التكرارات والنسب المئوية  باستخداموذلك  ،أدائهم ستمارةادرجات خام من خالل 

 التيللنتائج  الوتحلي اعرض البحث يتناول الباحث تساؤالت نلإلجابة ع: البحثنتائج  -

المشكالت التي يواجهها تتضمن  التي لالستمارةة أسفرت عنها الدراسة الميدانية بالنسب

أعضاء هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات التدريسية في األقسام العلمية بكلية 

 من خالل مايلى : التربية الزاوية 

ما أهم المشكالت التي  : يقولمن أسئلة البحث الذي  الرئيسؤل لإلجابة عن التسا

ريس أثناء تدريس مادة التطبيقات التدريسية في األقسام العلمية يواجهها اعضاء هيئة التد

 بكلية التربية بالزاوية ؟

 (2جدول)

اهم المشكالت التي يواجهها اعضاء هيئة التدريس أثناء تدريس مادة التطبيقات 

 التكرارات والنسب المئويةمن حيث التدريسية في األقسام العلمية بكلية التربية بالزاوية 

النسب  اتالتكرار نالبيا ت

 المئوية

 الترتيب

كثرة اعداد الطالب ببعض األقسام العلمية بالكلية  1

 يعيق تطبيق المادة
19 %95 1 

نقص في الوسائل التعليمية واألجهزة مما يعيق  2

 تدريس المادة
م1 %95 19  

عدم وجود مفردات للمقرر الدراسي للمادة يشكل  3

 عائق كبير
18 %90 2 

ويم االداء التدريسي للطالب المعلم غير بطاقة تق 4

 دقيقة وواضحة
17 %85 3 

ال توجد بطاقة تقويم لألستاذ المشرف األكاديمي  5

 )التخصصي(
 3م %85 17

الوعاء الزمني المخصص للمادة غير كاف  6

 للتدريس
 2م %90 18

آلية التقويم غير واضحة بالنسبة للمشرفين عليها  7

المشرف المتخصص  سواء المشرف التربوي او

 )األكاديمي(

 1م %95 19

ال توجد خطة تدريس موحدة تتماشى مع الطالب  8

 المتدرب
 ام %95 19
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ترتيب أهم المشكالت ، والتكرارات ، والنسب المئوية ، ويوضح  ( 2)الجدول أعاله

في استمارة  الواردةمن خالل الواقع لتدريس مادة التطبيقات التدريسية  -المشكالت 

ككل . ويتضح من الجدول  العينةمن وجهة نظر أفراد  أهميتهاالمفتوح حسب  تبياناالس

)كثرة اعداد الطالب ببعض األقسام العلمية بالكلية يعيق  المتعلقةأن المشكالت  (2)

نقص في الوسائل التعليمية واألجهزة مما يعيق ( والمشكالت المتعلقة ) تطبيق المادة

آلية التقويم غير واضحة بالنسبة للمشرفين عليها تعلقة )( والمشكالت المتدريس المادة

ال ( والمشكالت المتعلقة)سواء المشرف التربوي او المشرف المتخصص )األكاديمي

 ،جاءت في مقدمة المشكالت( توجد خطة تدريس موحدة تتماشى مع الطالب المتدرب

المادة  هذههمية وهذا يدل علي أ  (%95بنسبة مئوية ) – تكرراحيث تحصلت علي اعلي 

المعلم االكاديمي الجيد عن طريق  –الطالب  إلعدادوبضرورة وضع خطة مستقبلية 

لطالب المعلمين عن طريق مادة التطبيقات  والتأهيلواالهتمام بالتدريب  ،الكليات التربوية

 تقليل عدد الطالب –علي كيفية استخدام الوسائل التعليمية وانتاجها وتدريبهم  –التدريسية 

والبد من وجود مقومات تدعم مادة التطبيقات  –( 10وليكن ) الواحدة المجموعةداخل 

 -مثل اختيار ذوي االختصاص من اعضاء هيئة التدريس في المجال التربويالتدريسية 

لطالب المعلم من حيث التوحيد لوتوفير خطة تدريس مناسبة  ،والمناهج وطرق التدريس

ويم وذلك الكتمال العملية التعليمية بصورة صحيحة من خالل بين جميع االقسام وكيفية التق

 مادة التطبيقات التدريسية .

عدم وجود مفردات للمقرر الدراسي المتعلقة ) همية  الثانية المشكالتألوتليه في ا     

الوعاء الزمني المخصص للمادة غير كاف المشكالت المتعلقة ) (للمادة يشكل عائق كبير

اهمية  ىويدل هذا عل ( %90بنسبة مئوية ) –(18تكرر) ىصلت علحيث تح (للتدريس

ولضمان نجاحها في أداء دورها البد من  ،الدور الذي تقوم به مادة التطبيقات التدريسية

التدريب العملي بهدف تهيئة الطالب توفير مفردات للمادة وزيادة عدد الساعات لتسهيل 

والتأكد من صالحية إعدادهم  ،ع الطبيعيالمعلمين لممارسة مواقف تدريسية علي الواق

 النظري والعملي والتعليمي والمهني .

بطاقة تقويم االداء التدريسي ثم جاءت في االهمية الثالثة المشكالت المتعلقة )     

ال توجد بطاقة تقويم لألستاذ ( و المشكالت المتعلقة)للطالب المعلم غير دقيقة وواضحة

 (%85بنسبة مئوية ) –(17حيث تحصلت علي  تكرر)( المشرف األكاديمي )التخصصي

بطاقة التقويم لألداء التدريسي لطالب المعلم أثناء التدريب العملي  أهمية ىويدل ذلك عل

وذلك من خالل اعداد بطاقتين االولي للمشرف التربوي  –للمادة التطبيقات التدريسية 

حتي  ،تخصصي انية للمشرف الوالث ،والبد ان تكون متضمنة جميع المهارات التدريسية

والعملية (  –المعلم أثناء التدريب من جميع الجوانب)النظرية  –نستطيع تقويم أداء الطالب 
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حتي تسهم هذه البطاقة في إنجاح برنامج  ،أي التربوية والعلمية والتخصصية والثقافية

 التدريب العملي للجانب النظري لمادة التطبيقات التدريسية .

 :  البحثتساؤل الفسير النتائج الخاصة بمناقشة وت

( عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية 20ملت عينة البحث على عشرين )تشأ     

ن هناك العديد من أالمبحوثين قد اتفقوا على  نسبة عالية جدا من( يتبين ان 2ومن الجدول )

ية وقد تم حصرها في زاوالالسلبيات المصاحبة لتطبيق التدريس المصغر في كلية التربية ب

ن التعليم المصغر عبارة عن موقف تعليمي مصغر يتدرب فيه الطلبة إ(. 2الجدول )

المعلمون في مرحلة اإلعداد والمعلمون في أثناء الخدمة على مواقف تعليمية حقيقية في 

إطار مبسط مقارب جدا لما تكون عليه عملية التدريس في غرفة الصف العادي، ولكنه ال 

مل على التعقيدات التي ترافق الحصة الدراسية العادية في غرفة الصف ويتدرب فيه يشت

الطالب المعلم على مهارة تعليمية واحدة او مهارتين بقصد اتفاقهما قبل االنتقال إلى مهارة 

جديدة وذلك في فترة قصيرة من الوقت. إضافة الى ذلك فان السلبيات المحصورة في 

تنظيم تحديد األهداف، شروط التعليم المصغر والتي تتحدد في ( تتعارض مع 2الجدول )

لتدريب ، بحيث يتوفر فيها جميع لأي قاعة تدريسية مخصصه  بر التعليم المصغرتمخ

 تحديد نمط التدريب المطلوب، توفير المدرب وتحضيره. ، المستلزمات التعليمية 

يم يتعارض مع مبادئ التعل ن واقع التعليم المصغر في الكلية قيد البحثإوكذلك ف    

ن يتميز التعليم المصغر في الكلية باختزال المهمة ألى ضرورة إالمصغر والتي تشير 

التعليمية والتحكم بها، واختصار مدة التنفيذ، واختيار المتعلمين وإعدادهم للدرس 

ان المصغر، وتسجيل التعليم المصغر، وتحديد عدد المتعلمين، وتوفير التغذية الراجعة. 

وال يمكنه من ، واقع التعليم المصغر في كلية التربية بالزاوية ال يخدم الطالب المعلم 

إعادة النظر في واقع تدريس هذا المقرر  ينبغياكتساب مهارات التدريس الفعال مما 

 الدراسي المهم.

علي وفي ضوء ما سبق يقترح الباحث أن يشتمل محتوي منهج التطبيقات التدريسية     

 : ةالتالي ضوعاتالمو

 اسم الفصل . -الحضور –الغياب  –الحصة  –التاريخ المعلومات العامة وتشتمل على : -1

 الخاصة بالمادة . –صياغة األهداف العامة  -2

 صياغة األهداف الخاصة بالدرس. -3

 الوسائل التعليمية المستخدمة في تدرس موضوع الدرس. -4

 ريس الدرس )الموضوع(.األساليب والطرق المستخدمة في تد -5

 التمهيد للدرس: عبارة عن تهيئة عقول المتعلمين قبل الدخول في الدرس. -6

  عرض الدرس: ويتكون بناء على األهداف الخاصة بالدرس. -7
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 ربط الدرس أو التطبيق: -8

 يقصد بربط الدرس ربط أجزاء الدرس مع بعضها البعض ثم ربطها مع درس قبلهاأ. 

 وجدت. نومفاهيم أخرى إوربطها مع علوم 

 ويتم التطبيق تطبيق العلوم والمفاهيم التي أخذت في الدرس.ب. 

حوار ونقاش يدور بين المعلم والمتعلمين أو سؤال استنتاجي  ناالستنتاج وهو عبارة ع -9

 يطرح على المتعلمين بهدف استنتاج مدى فهمهم للدرس.

 التغذية الراجعة وتكون بناء على االستنتاج. -10

إصدار أحكام بصورتها النهائية على مدى تحقيق أهداف  نالتقويم وهو عبارة ع -11

 الدرس.

الواجبات المنزلية وهي عبارة عن مهام ونشاطات يكلف بها المتعلم خارج حجرة  -12

الدراسة من الدرس نفسه وهذه المهام قد تكون إما إحضار وسيلة تعليمية أو حفظ أو حل 

 أسئلة معينة .

مقترحات وتوصيات لتدريس مادة التطبيقات لى ضرورة وضع إلنتائج تقود هذه ا 

 اآلتي:تتمثل في التدريسية في األقسام العلمية في كلية التربية بالزاوية 

 :المقترحات  ــوالً أ

هميته في تنمية بعض وأعقد ندوة مصغرة لتسليط الضوء على واقع التعليم المصغر  -1

  .الكلية نميها التعليم المصغر داخلالمهارات التدريسية التي ي

طالب كليات  ىلد ةبرنامج مقترح لتنمية بعض المهارات التدريسي إجراء بحث عن -2

  .التربية بجامعة الزاوية

إعداد برنامج تربوي لتطوير مادة التطبيقات التدريسية داخل كليات التربية بجامعة  -3

    .الزاوية

  : التوصيات ــثانياً 

جديد يتميز بالحداثة والواقعية هداف التعليم المصغر في الكلية وفق منهج أ تحديد -1

 .الطالب المعلم  ىلد لتنمية المهارات التدريسية هداف ورؤيا سليمة وواضحةأعبر عن يو

اختيار عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتميزون بالكفاءة العلمية والخبرة  -2

  .تدريس مادة التطبيقات التدريسية  في كيفية السيرعطاء دورات علمية لإل التدريسية

توفير أدوات وأجهزة تقنيات التعليم المتمثلة في اللوحة الذكية، كاميرات الفيديو،  -3

 أدوات العرض الفوري للمادة التعليمية.

يوصى الباحث أيضاً بتقسيم أعداد الطالب في األقسام العلمية إلى أعداد صغيرة يسهل  -4

 في مادة تطبيقات تدريسية.تدريسها 

 يوصي الباحث أيضاً بتنفيذ المقترح المقدم لتدريس مادة التطبيقات التدريسية بالكلية.5-
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 الهوامش

، 7، ص: دار الكتاب الجامعي، التدريس المصغر وتعليم القرآن، القاهرة1999عزيز،  واصف -1

 .25-20، ص19، ص11ص

دار الكتاب القاهره : ، 1من اإلعداد إلى التدريس، ط ، تكوين المعلمين2005خالد طه األحمد، -2

 .182،183، ص22-21، ص9الجامعي، ص

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت .-3

، تطوير واقع مقرر التطبيقات التدريسية في أقسام كليات التربية 2012ليث حمودي إبراهيم التميمي،  -4

 .107العدد الثالث والثالثون، صجامعة بغداد، مجلة البحوث التربوية والنفسية، 

، دور مشرف التربية العملي، من ابحاث المؤتمر الثالث للجمعية 1991السويدي، وضحي علي،  -5

 .26المصرية للمناهج وطرق التدريس، المجلد األول، االسكندرية، ص

 . 30،مرجع سابق ،ص1999واصف عزيز،  -6

 . 34سابق ،صالمرجع ال،1999واصف عزيز،  -7

 . 37-34ص سابق ،صالمرجع ال،1999اصف عزيز، و -8

 .83-80منشورات جامعة دمشق، ، ص دمشق : ، تدريب المعلم،1995ناصر يونس،  -9

 .85-83، صالمرجع السابق،1995ناصر يونس،  -10

عمان :  -األردن ، االشراف التربوي الحديث، )واقع وطموح(،1996، المساد محمود أحمد -11

 .65-64األمل ، صدار

المرشد الحديث في التربية العملية  1999، جامل  عبدالرحمن عبدالسالم– الفرا عبدهللا عمر -12

، األردن -والتدريس المصغر، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، اإلصدار األول، عمان

 .166-161ص ص 

 .83-80، صقريب المعلم، دمشق:  منشورات جامعة دمش، تد1995ناصر يونس،  -13

 .83-80، ص،المرجع السابق 1995، ناصر يونس -14

 .166-161ص مرجع سابق، ص  1999، جامل  عبدالرحمن عبدالسالم–الفرا عبدهللا عمر  -15

، التعليم المصغر ودوره في إعداد المعلم، مجلة تكنولوجيا التعليم، ، العدد 1982جامع حسن حسني،  -16

 .113، ص: المركز العربي للتقنيات التربوية يتالتاسع، السنة الخامسة، الكو

، فاعلية التدريس المصغر في إكساب الطالب معلمي 2009سلطان بن سفر بن دخيل هللا المالكي،  -17

 الرياضيات بعض مهارات التدريس، شبكة المعلومات الدولية االنترنت.

في تنمية بعض مهارات ، أثر استخدام برنامج التدريس المصغر 2009محمد ياسر مهدي،  -18

 التدريس، بحث تجريبي على طلبة الكلية التربوية المفتوحة، مركز النجف، جامعة الكوفة، االنترنت.
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الوسائط  التقنيات الحديثة وستراتيجية استخدام

في  االلكترونية والتعليم االلكترونيالمتعددة 

المتوسط بمنظومة التعليم  الدراسية تطويرالمناهج

 العالىو
 

 جامعة الزاوية ـد. السيد عثمان شعرون 

 ة بالزاويةكلية التربي

 جامعة المرقب  ــأ.خديجة منصور أبوزقية 

 كلية اآلداب والعلوم الخمس

 

 : مقدمةال
 

التعليم في العصر الحديث  أصبحت الحاجة ملحة إلي إستراتيجيات جديدة توجه مسار     

تؤثر علي  المعرفي ، وسرعة التغيير التي يشهدها العالم المعاصر التي لالنفجارنظراً 

حصيل تطلبات  سواء على مستوى األفراد لتنمية أنفسهم في التمالتعليم وتفرض أعباء و

واكتساب المهارات التي ترفع من قدرتهم علي رفع مستوي معيشتهم والتواجد في مجتمع 

م كحق من حقوق اإلنسان في التعلم يالعولمة، وعلى مستوى الدولة في نشر مظلة التعل

 والمعرفة مما يسهم في جهود التنمية القومية المستدامة. 

ود إطار إستراتيجي طويل األمد ومن هذا المنطلق، صارت هناك حاجة ملحة إلي وج

يوجه مسار التعليم وتطوره ارتكازا علي التعلم غير التقليدي المعتمد علي التكنولوجيا 

والجماعي  الذي يساند التعلم الفردي ستوعب التعليمي اإللكتروني المرنالمتطورة والم

لي أن المدرس هو ع يركز يالذالتعاوني والبنائي الذي يبتعد عن التعلم التقليدي الساكن و

 مركز التعلم، بدال من إعطاء الطالب الفرصة في التعلم وفقا الحتياجاتهم وتقدمهم الذاتي.

مـع التطـور الهائـل في مجـال تكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت المتقدمة وإمكانيـة 

لة تحويـل كل أنواع ووسائل المعلومات تقريبا إلي الشكل الرقمي القابل إلعادة الهيك

والمراجعة وإعادة االستخدام وإمكانية التشغيل المتداخل ذا الطبيعة التفاعلية ، مما يساعد 

قدم بواسطة تلكثـير مـن المقـررات التعليمية إلى الشكل الرقمي المافي تحويـل محتوي 

الكمبـيوتر التفاعلي والممكن نقله عبر شبكات الكمبيوتر المحلية وشبكة الويب الدولية إلي 

طالب أينما يوجدون وفي أي وقت.  ومن التصور بزغ مفهوم التعلم اإللكتروني وانتشر ال

على نطاق واسع. وقد ساعد في ذلك ظهور تكنولوجيات متقدمة تدعم وتعزز المناهج مثل 

تكنولوجيا الوسائل المتعددة اإللكترونية وتكنولوجيا برمجيات المواد الدراسية  

Courseware تمل التعلم اإللكتروني علي خبرات التعلم التي وطرق تطويرها ويش

يحصل عليها كناتج من العملية التعليمية التي تؤدي إلي تغيير السلوك وتنمية المهارات 

 وإكساب معارف متجددة تستخدم في جهود التنمية والتطوير. 

 

 



  المتعددة االلكترونية والتعليم االلكترونيالتقنيات الحديثة وستراتيجية استخدام الوسائط 

 د. السيد عثمان شعرون                                                                                                                  

 خديجة منصور أبوزقية  أ.         
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  -شكلة البحث:م
 

المستحدثة في سوق أصبح من الضروري الموازنة بين مواكبة الخبرات الجديدة و      

العمل دون تعطيل أوقات العمل أو فقد كثير من أولويات الحياة  فيجب الموازنة بكل ما 

سبق واستغالل الوقت االستغالل األمثل دون التقييد بالتواجد المكاني داخل قاعات 

المحاضرات. ويعتبر استراتيجية استخدام  الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم 

وني بكافة الزوايا استثمارا حقيقيا، فعلي سبيل المثال استثمار للوقت الذي كان االلكتر

يستغرق أمام آلة نسخ األوراق،استثمار للمواد التي كانت تستخدم في عملية النسخ، 

استثمار لجزء كبير من وقت المحاضر والمتدربين في كتابة األسئلة المطلوب إجابتها. 

الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني يجب   فمع ظهور استراتيجية استخدام

أن يصبح المتدرب يعتمد علي نفسه في عملية التعليم وبالتالي تنشئ لديه القدرة علي تقييم 

المدربين واألدوات المستخدمة في عملية التعليم بما يتناسب مع متغيرات العصر وظروفه 

ستقبال المدربين والمتدربين القادريين علي واحتياجاته، وتصبح الساحة مهيأة فقط ال

ومع تزايد مشكالت مخرجات العملية  سرعة مواكبة ما يستجد من تغيرات بكفاءة وفاعلية

التعليمية وتدنى مستوى الخريجين، تظل قضايا مثل زيادة أعداد الطالب والكتاب 

التعليم في شخص  الجامعي ومحتواه الثابت تقريبا فى العملية التربوية، واختزال عملية

واحد وهو المحاضر، وفى مصدر واحد وهو الكتاب الذي يعجز في كثير من األحيان عن 

مالحقة الرؤى الجديدة في عالم المعرفة. يضاف إلى ذلك صعوبة تطبيق استراتيجيات 

ومداخل التعلم الحديثة. في الوقت نفسه، أتاحت الثورة المعرفية والتكنولوجية فرص 

ع في مصادر المعرفة، من خالل الكمبيوتر وشبكات المعلومات واالتصاالت للتعدد والتنو

وغدت حافزة على التعلم الذاتي. وهذا التنوع في مصادر المعلومات، ويسر الحصول 

عليها كفيل بأن يحدث تطويرا في العملية التعليمية معتمدة فى ذلك على الشبكة العنكبوتية 

طالب، كما يتماشى مع األدوار الحديثة للمعلم، باإلضافة وسيطا تفاعليا ال يتأثر بأعداد ال

إلى إمكانية الوصول لكافة أشكال المعرفة بسهولة ويسر، كما أنها تمكن من الوصول 

لطالب ال يستطيع التعليم التقليدي الوصول إليهم.
 (1)

 

 اليبهاوأس الحياة أنماط فى كبيرا تغيرا أن تحدث القائمة على الحاسوب التقنية واستطاعت

 كل في دخل حتى واإلنتاج، الكفاءة درجة ورفع ، والوقت الجهد اختصر زمن قياسي في

مصادر  بين الحدود وأدى االنترنت إلى تقريب المسافات وإزالة الحياة. من مرافق مرفق

 المهارات من وتقنياته الحاسوب استخدام أصبح فقد هنا عنها. من يبحث ومن العلم

 العلمية النواحي في األمم فتسابقت ، الحضارة ركب في والسير دمالتق الالزمة لمواكبة

التغيرات. مسايرة كي تستطيع ؛ المختلفة
 
 

حيث تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسى التالي: 
 

 

الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني وفق االتجاهات  من االستفادة يمكن كيف

 الحديثة ؟

  -:بحثتساؤالت ال
 : التالية الفرعية التؤالتسا تفرعت من السؤال الرئيس للبحثوقد   
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 ؟ انواعة لمقصود بالتعليم والتعلم والتعليم التقليدى وماا مشاكلماهى سلبيات و -1

وفق الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني  من ستفادةاإلما مدى  -2

 االتجاهات الحديثة ؟

 ؟ستخدام التعليم االلكترونيبأقضايا المتعلّقة بأهمية تطوير المناهج ال ماهى  -3

 ؟.قنية االلكترونيةتأوالتعليم بأستخدام ال وسبل التعلم  كيفية تطوير المناهج الجامعية -4

 ؟ماهى أستراتيجية  الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكترونى. -5

 ؟والتعليم االلكترونى.الوسائط المتعددة االلكترونية  ماهى معوقات استخدام استراتيجية -6

 -أهمية البحث :      

يوضح البحث أهمية تركيز كافة الجهود على إنتاج مناهج إلكترونية، وبناء بوابة       

تعليمية إلكترونية، تكون منبراً للتعليم المتواصل، والتدريب الفعال، ولهذه البوابة المقدرة 

التالميذ والطالب، والمعلمين، وأولياء األمور، جات المستفيدين من تلبية احتيا على

المعلومات التي يبحثون عنها،  -والمختصين، والباحثين كال بحسب احتياجاته واهتماماته 

واالنخراط في برامج التدريب التفاعلي كلما أمكن ذلك، من مساكنهم أو أماكن عملهم 

 جدت، عن طريق شبكات االنترنت.وذلك بربط المستفيد بالخدمات حيثما و

 -أهداف البحث:
 

 :ي تآللى تحقيق اإيهدف البحث 
 

 ـالتعرف على سلبيات ومشاكل التعليم التقليدي ، والتعريف بالتعليم والتعلم وأنواعه .1

ـ مدى االستفادة من الوسائط المتعددة االلكترونية ، والتعليم االلكتروني وفق االتجاهات  2

 الحديثة .

 عرفة القضايا المتعلقة بأهمية تطوير المناهج باستخدام التعليم االلكتروني .ـ م3

 ـ بيان كيفية تطوير المناهج الجامعية ، وسبل التعلم باستخدام التقنية الحديثة . 4

 ـ التعريف باستراتيجية الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني .5

 جة الوسائط االلكترونية والتعليم االلكتروني .ـ شرح معوقات استخدام  استراتي6

 -مصطلحات البحث:
  -:مصطلحات نذكر منها عدة  اشتمل البحث على

 

 -  Multimedia :الوسائط المتعددة -

وتعني متعدد ،  Multi كلمتين حسب الترجمة العربية الوسائط المتعددة مكونة من     

فت بأنها :طائفة من تطبيقات الحاسب إعالمية ، عر   وتعني وسيط أو وسيلة Media و

بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة  اآللي يمكنها تخزين المعلومات

وفقا لمسارات المستخدم .  بطريقة تفاعلية والرسوم المتحركة واألصوات ، ثم عرضها

المتعددة هي عبارة عن دمج بين الحاسوب والوسائل  وعلى هذا يتضح أن الوسائط

تفاعلية تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والفيديو  تعليمية إلنتاج بيئة تشعبيهال

خالل الرسوميات المستخدمة في البرامج . ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي من
 (2)
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 -:E-learningالتعليم اإللكتروني  -

عملية نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع ال   

 التعليمية من خالل مجموعة من الوسائل منها االنترنت .

ويقصد به في هذا البحث طريقة للتعليم يستخدم فيه وسائط تكنولوجية،كالوسائط   

المتعددة، والوسائط الفائقة، واألقمار الصناعية، وشبكة المعلومات الدولية، حيث يتفاعل 

ط لتحقيق أهداف تعليمية محددة.طرفي العملية التعليمية من خالل هذه الوسائ
 
 

 -:Qualityالجودة   -

تعرف الجودة بأنها " استراتيجية إدارية تركز على مجموعة من القيم ، مستمدة طاقة    

حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين ، واستثمار 

إبداعي ، لتحقيق التحسن المستمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو 

للمنظمة". 
(3)

   

  -:Universityالجامعة    -

الجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي واألبحاث، وهي تعطي شهادات أو إجازات أكاديمية   

لخريجيها. وهي توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع )كاستكمال للدراسة المدرسة 

ة جامعة مشتقة من كلمة الجمع واالجتماع، كما كلمة جامع، االبتدائية والثانوية(. وكلم

ففيها يجتمع الناس للعلم. 
(4)

 

 :منهجية البحث
 

يعد المنهج المالئم لهذه الدراسة هو منهج البحث الوصفي لما يملكه من مقومات     

الوصف والتحليل والتفسير ، ذلك ألن هذه الدراسة تتناول قضية تحتاج إلى معالجتها 

وأهميته المناهج الدراسية ،  تطوير واستخدامه في،  التعليم االلكترونين وشرح معنى لبيا

 في العملية التعليمية ، وعالقته بواقع تعليمنا الحالي .

 لمحة سريعة عن التعليم التقليدي: -أوالا 
هذا الوضع الراهن المتسم بالسلبية المطلقة أصبح ال يتفق مع التغيير الحديث الذي     

 -ده العالم المعاصر من حيث :يشه

 التحول القتصاد المعرفة. -

 بزوغ بيئات تعلم جديدة لألعمال والخدمات والتجارة اإللكترونية. -

 التحول إلي القدرة التنافسية في عصر العولمة والتجارة الحرة واألسواق المفتوحة. -

د للتغيير المستمر بزوغ وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعامل مدعم ومسان -

 النشط. في بيئات التعلم

وعند مقارنة عالم اليوم بالعالم من مائة سنة مضت، يمكن مالحظة تقدم مدهش في     

العلوم والتجارة والرعاية الصحية والنقل وفي كثير من مجاالت المعرفة األخرى التي ال 

 تحصي. 

لوم والتكنولوجيا، فإن التعليم والطريقة بواسطة التقدم المذهل في الع وبينما التغير الكبير  

التي يتعلم بها الطالب والتدريس الذي يقوم به المعلمون بقي كما هو لم يتغير بدرجة 

كبيرة. علي أي حال، في عالم اليوم المبني علي المعرفة والمعلومات يحتاج كل من 
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قنية تات والالطالب والمدرس إلي مجموعة من المهارات الجديدة المرتبطة بالمعلوم

والتعليم .
 (4)

 

التعليم والتعلم، حيث  قبل استعراض التعليم التقليدي ، يجب تحديد مفهوم كل منو    

 -:يعرف

التعليم بأنه االتصال المنظم والمستمر والهادف إلحداث التعلم. ويتطلب "االتصال"  -1 

 .شخصين أو أكثر يترتب عليها نقل المعلومات بين  إيجاد عالقة 

تعلم فيقصد منها أن أي تغيير يطرأ علي السلوك أو المعارف والفهم والمواقف ال -2 

 والمهارات أو القدرات ويمكن االحتفاظ به وعن طريقه يحدث األداء والبناء الداخلي. 

من هذا المنطلق يمكن اعتبار أن جميع أنواع التعليم تنطوي علي التعلم، كما أن كثير      

 ينظر إليها علي أنها تعليم. ال من أشكال التعلم 

 : وبذلك يمكن تحديد التعليم التقليدي  بأنه

 تعليم مؤسسي قائم علي التلقين والحفظ واالمتحانات. -

 يعلب الطالب في قوالب جامدة نسبيا، وبذلك يمثل نموذجا خاويا إلي حد كبير. -

 يصبغ المدرس والكتاب المدرسي بالمركزية المطلقة. -

  أو المتعلم إلي مستلم سلبي للمعرفة. يحول الطالب -

 يعتمد علي التعليم المتزامن المرتبط بالوقت والمكان المحددين. -

 يتسم بالتكاليف الباهظة. -
 

هذا الوضع الراهن المتسم بالسلبية المطلقة أصبح ال يتفق مع التغيير الحديث الذي يشهده  

 -العالم المعاصر من حيث :

 رفة.التحول القتصاد المع -

 بزوغ بيئات تعلم جديدة لألعمال والخدمات والتجارة اإللكترونية. -

 التحول إلي القدرة التنافسية في عصر العولمة والتجارة الحرة واألسواق المفتوحة. -

بزوغ وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعامل مدعم ومساند للتغيير المستمر  -

 في بيئات التعلم النشط.

رنة عالم اليوم بالعالم من مائة سنة مضت، يمكن مالحظة تقدم مدهش في العلوم وعند مقا

والتجارة والرعاية الصحية والنقل وفي كثير من مجاالت المعرفة األخرى التي ال 

تحصي. 
(5)

 

  -ولكن عند مقارنة الفصل الدراسي اليوم يمكن مالحظة التالي :

 ورقية واألقالم في أيديهم.يقف الطالب في صفوف حاملين الكراسات ال -1 

 تواجد المدرس أمام السبورة حيث يدون الحقائق المهمة المتعلقة بالدرس. -2 

يقوم الطالب بنسخ ما يكتبه المدرس علي السبورة ويتوقع منهم تذكر الحقائق  -3 

 وتدوينها كما هي في االختبارات واالمتحانات. 

لمذهل في العلوم والتكنولوجيا، فإن   التعليم وبينما تغير الكثيرين بواسطة التقدم ا     

والطريقة التي يتعلم بها الطالب والتدريس الذي يقوم به المعلمون بقي كما هو لم يتغير 

بدرجة كبيرة. علي أي حال، في عالم اليوم المبني علي المعرفة والمعلومات يحتاج كل 
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رتبطة بالمعلومات والتعليم من الطالب والمدرس إلي مجموعة من المهارات الجديدة الم

والحاسبات.
 (5)

 

 :الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني   استراتيجية -ثانياا 
 

على أنه الثورة استخدام  الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني ينظر إلى 

ليه التقنية من أجهزة و الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي تسخر أحدث ما تتوصل إ

برامج في عمليات التعليم، بدءاً من استخدام وسائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس 

في الفصول التقليدية و استخدام الوسائط المتعددة في عمليات التعليم الفصلي والتعلم 

الب الحضور والفصول االفتراضية التي تتيح للط ، الذاتي، وإنتهاءاً ببناء المدارس الذكية

والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخرى من خالل تقنيات اإلنترنت 

 . ومؤتمرات الفيديو

ويعرف التعليم االلكتروني بأنه طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من  

الكمبيوتر وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة  ورسومات وآليات بحث و 

 ,Google, yahoo, AltaVista)ترونية، وكذلك  محركات البحثمكتبات إلك

looksmartأسلوب أن ( سواًء أكان التعليم عن بعد أم في الفصل الدراسي. ويبين 

 بين ومواضيع األبحاث الدروس وتبادل لتوصيل على اإلنترنت  المعتمدة التعليم وتقنيات

التقنيات واألساليب .  من الكثير يهف تدخل مفهوم اإللكتروني والتعليم والمدرس، المتعلم

 وقت بأقصر للمتعلم المعلومة إيصال في أنواعها بجميع التقنية استخدام هو فالمقصود

وأقل جهد وأكبر فائدة.
(6)

  

( تعد وسيطا تفاعليا أكثر World Wide Webومما ال شك فيه أن الشبكة العنكبوتية )

ن استخدام مدخل التعليم عن بعد القائم من غيرها من الوسائط. فعلى سبيل المثال، يمك

في تقديم   Web-based Distance Learningعلى استخدام الشبكة العنكبوتية 

مقررات متكاملة لعدد كبير من الطالب المتباعدين جغرافياً مما يتغلب على مشكالت 

مرتبطة بتوفير كوادر التدريس المتخصصة وتوفير مصادر التعلم الالزمة وتوفير 

ماكن الالزمة للتدريس لعدد كبير من الطالب في آن واحد. حيث تتميز مقررات التعليم األ

التي يتم توصيلها من خالل الشبكة العنكبوتية بإمكانية الوصول إلى طالب غير تقليدين 

 -مثل الطالب الذي يدرس بمنزله أو الذي يقطن بمنطقة آنية. كما يمكن للطالب التقليديين 

من المقررات اإللكترونية عندما ال يكون المقرر متوافراً  –تفادة هم اآلخرين االس

 .بالمدرسة أو الجامعة التي يدرسون بها

فالشبكة العنكبوتية تقدم الكثير من األوراق البحثية وفصول الكتب والكتب الكاملة 

في  والتقارير والمواد السمعية والفيديو واألدوات والمناقشات... الخ، مما يمكن استخدامه

الموضع التعليمي، حتى إن بعض مقررات الجامعة موجودة على الشبكة العنكبوتية 

مجاناً. وبالرغم من ذلك فإن تلك المصادر وحدها ال تفيد المقرر ، فهي ال تفي وحدها 

بتزويد الطالب بمسار عملية التعلم. فالطالب بحاجة إلى إطار عام يمكنهم من خالله 

رشاد الالزم الستخدام تلك المصادر والبد للمحاضر أن يبذل التعلم ، كما يقدم لهم اإل

 الجهد لجعل المصادر المتوفرة مناسبة ألهداف التعليم.
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ويرى العديد من الباحثين بأهمية بناء بيئات تعلم الكترونية تحوى الكثير من فرص التعلم 

م التى تؤكد على التى تقدمها للمتعلمين. وينطلق هؤالء الباحثين من خلفية نظريات التعل

الحاجة والقيمة المتضمنة فى بيئات التعلم التى تقدم نشاطات مشركة للتالميذ. حيث يجب 

أن يحظى التلميذ بالفرصة الكافية لبناء المعرفة وليس مجرد التعرض لعملية انتقال 

 المعرفة
(7)

. 

     التعلم اإللكتروني:االلكترونية ومعالم 
ني عن التعلم التقليدي  بأنه تعلم نشط أي أنه ببساطة يضم يختلف التعلم اإللكترو      

ويستوعب المتعلمين في النشاط الذي يدعوهم للتفكير والتعليق علي المعلومات 

المعروضة عليهم. وبذلك لن يكون الطالب مجرد مستمعين فقط ولكنهم سوف يطورون 

لفة، كما يساعدهم في تجميع المهارات في تداول المفاهيم المتصلة بالمجاالت العلمية المخت

المعلومات وتحليلها وتقويمها في إطار مناقشاتهم مع غيرهم من الطالب اآلخرين، من 

خالل طرح األسئلة أو الكتابة. وباختصار، يتضمن التعلم النشط الطالب في األنشطة التي 

ها في تدعوهم إلي االستجابة لآلراء واألفكار المطروحة وكيفية االستفادة القصوى من

أنشطة الحياة التي يزاولونها. 
(7)

 

 لتعليم في مهامه يجب تنظيمه حول هذه المنارات األربع المتمثلة في:ا كي ينجح 

عن طريق فهم اآلخرين وتاريخهم  Learning to live togetherالتعلم للعيش معا  -1

ة البشرية. وتقاليدهم وقيمهم الروحية، أي المشاركة والتعاون مع اآلخرين في كل أنشط

وعلي هذا األساس يمكن خلق روح جديدة لالعتماد الشخصي المتداخل وتحليل مخاطر 

وتحديات المستقبل المشترك الذي سوف يؤثر علي تنفيذ المشروعات المشتركة وإدارة 

الصراعات واالختالفات بطرق تتسم بالذكاء والعقالنية.
 (5)

 

تبط بالحصول علي تعليم عام عريض الذي ير Learning to knowالتعلم للمعرفة  -2

بطريقة كافية بغية التعلم للتعلم ذاته، لكي يمكن االستفادة من فرص التعلم المقدمة خالل 

لفرد، مع التوجه نحو مسئولية العمل المتعمق لموضوعات مختارة، ويقدم ذلك لالحياة 

أساسا للتعلم مدي الحياة ويرتبط بالتزود بأدوات الفهم.
 (8)

 

أي القدرة للشخص علي العمل بابتكاريه في بيئته،  Learning to doلم للعمل التع -3

كما أنه يسهم في أداء وظيفة محددة، مما يستدعي تزوده بالكفاءة الالزمة للمساعدة في 

التعامل مع تنوع من الحاالت التي تكون في الغالب غير مرئية، إلي جانب العمل بروح 

الفريق.
 (9)

 

والعيش في عالم دائم التغير علي الدوام   Learning to beد في الحياة التعلم للتواج -4

حتى يمكن تطوير مسئولية أفضل للفرد ولقدرته علي البقاء والحياة باستقاللية أعظم .
 (9)

 

وتتنوع الطرق التي تضمن الطالب في تعلم األنشطة وتحقيق التعلم المرن والتي منها: 

(Active Learning)  

 واضح في عرض المحاضرة.التغيير ال 

 .التساؤل والمناقشة 
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 .التعلم التعاوني 

 .تمثيل األدوار ودراسات الحالة 

 ل الرئيسية في التعلم ومن المالحظ أن هذه الطرق يدعمها توافر العوام

ما هو واضح من الجدولين التاليين:واالعتبارات المتضمنة قيه ك اإللكتروني
 (10) 

 (: العوامل الرئيسية للتعلم اإللكتروني1جدول )

يحدد الجدول السابق ثالث عوامل رئيسية نشكل التعلم اإللكتروني تتمثل في الوقت 

وخاصة غير المتزامن، المسافة بحيث يمكن الوصول لفرص التعلم من أي مكان، 

ستثمار التربوي للتعلم. وترتبط هذه العوامل الثالث بأربعة وتقليص التكلفة وارتباطها باال

عشر اعتبارا للتعلم اإللكتروني كما هو مبين في الجدول التالي:
 (10)

 

 النقاط األساسية االعتبارات

* برهنة النتائج المتوصل إليها المتمثلة في  النتائج

 المنتج أو الخدمة التعليمية.

بطريقة * برهنة معالم المتعلم وتعلمه 

 محسنة.

 * توافر نتائج التقييم للطالب المتعلمين. 

 *مصحوبة بالحاجات المعرفة جيدا. جودة المحتوي

* مصحوبة بتطبيق المعايير الوطنية 

 والدولية المرتبطة بتنظيم المحتوي.

 التطوير العامل

عامل الوقت لن يكون قيدا علي التعلم فيما بعد. حيث  الوقت

يحرر التعلم غير المتزامن الطالب من متطلبات 

 الوقت.

تعلم فيما عامل المسافة لن يكون أيضا قيدا علي الم المسافة

بعد، حيث يمكن للمتعلم أخذ جزءا من التعلم دون 

 الحاجة للحضور شخصيا في المدرسة أو الجامعة.

االستثمار التربوي للتعلم عن بعد يمثل بالتأكيد  التكلفة

نموذجا أعظم من التعليم التقليدي، في إطار الطابع 

التمهيدي أو االستثمار المتصل باإلمداد أو اإلتاحة 

مية. ويوجد عامالن يقلالن التكلفة اإلجمالية في التعلي

 هذا اإلطار، هما:

 تقليص الحاجة المتصلة بألفاظ مجاالت التعلم،

 الزيادة المفضلة في الجانب االفتراضي من التعلم.
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 * تعمق المعرفة المتعلقة بالمحتوي.

 * توسع وامتداد وتداخل المحتوي.

 أي وقت ومن أي مكان. * الوصول في الوقت المرن

 * سهولة التصفح واإلبحار.

 * توافر الوقت للتعلم أثناء العمل اليومي.

 * تواجد نقاط دخول متعددة.  مرونة المحتوي

* تصميم المحتوي المفصل لالحتياجات 

 المتنوعة.

 * مهارة معرفة الكمبيوتر األساسية.    استعداد المتعلم

 * مهارات اإلبحار األساسية.

 توافر الدعم الفني.* 

 * التوجه نحو بيئة التعلم. 

* عملية إعادة الدخول علي الموقع 

 والمساعدة علي الخط.

 * التوجه والحث الذاتي من قبل المتعلم..

 * ربط المتعلمين معا. الدعم التتابعي

* الدعم الجاري وحل المشكالت المرتبطة 

 بتطبيق التعلم من خالل طرق عديدة.

 * التفاعل الجاري. تسهيل المهاريالتدريس وال

 * التغذية المرتدة المستمرة.

 * توجيه أسئلة فكرية لتعميق التعلم.

 * تلخيص المعلومات وإدارتها.

 * بناء مجتمع من المتعلمين.

 * تشجيع المشاركة في التعلم.

 

 * تبادل اآلراء والمعلومات. تقوية الشبكات

وافر المنتديات للمناقشة اآلراء * ت

 والمشاركة في الموارد.

 * تطوير مجموعات تفاعل متعددة. 

 * توافر التكنولوجيات المتعددة لدعم التعلم. االستخدام المالئم للتكنولوجيا

* االستخدام غير المحسوس للتكنولوجيا 

)محتوي التعلم في األساس والتكنولوجيا في 

 الخلف(.

 تكرس لدعم التعلم وتعزيزه.* التكنولوجيا 

 * االستخدام المالئم للتكنولوجيا.
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 * سهولة القراءة والفهم. قبول الرسومات 

* استخدام األلوان، األشكال المرئية 

 واأليقونات لتسهيل التعلم.

* وضوح األشكال المستخدمة في الشرح 

 والعرض.

بيني * تصميم أشكال متعددة للنشاط ال النشاط البيني المتداخل

 المتداخل.

* االشتراك في التعلم ذات التوجه الواحد، 

 الثنائي أو المتعدد.

 * توافر تسهيالت مريحة لدعم التعلم. أماكن التعلم

 * توافر إمكانيات التعلم بصفة مستمرة.

 * االتصال العام والخاص بين المتعلمين.

* ارتباط أهداف المتعلم الخاصة  خطط التعلم المهنية

 ة بأهداف البيئة والمدرسة.والشخصي

 * تشخيص وتقييم مجاالت الحاجة للتعلم. 

* تواجد استراتيجيات، ومؤشرات نجاح 

 موجهة لتحقيق غايات التعلم.

* المراجعة الجارية والمستمرة بواسطة 

 الزمالء والمشرفين علي التعلم.

* االستثمار في جودة منتجات وخدمات  التكلفة

 التعلم.

 البيئة األساسية لدعم التعلم. * االستثمار في

 األجهزة. -    

 البرمجيات. -    

 االتصال فائق السرعة. -    

 الصيانة العادية والمخططة. -    

 التدرج المخطط. -    

 نسبة المشاركة المالئمة. -    

(: اعتبارات التعلم اإللكتروني2جدول )
(10) 

 

ذي نتوقعه سوف يكون مجتمع تعلم تتمثل من العرض السابق يتضح أن المجتمع الجديد ال

  (Dowes, Stephen, Eight principles)مبادئه في: 

 التعلم ليس خاصا، بل هو نشاط اجتماعي.

 يتطلب االبتكار واإلبداع للتعلم أشخاصا ثوريون وأصحاب عقيدة راسخة.

 يحتاج التعلم لبيئة مساندة تشتمل علي ثالث عناصر أساسية، هي:

 يه الناس للتعلم من الخبراء.مكان بأتي إل -
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 مكان يأتي إليه األشخاص بطريقة غير رسمية. -

 مكان يمكن للناس االنسحاب منه والتفكير جديا في ذلك. -

يعبر التعلم الحدود الهرمية، حيث لن تصبح المعرفة مقصورة علي نخبة من        

 في التعلم والمعرفة. المتعلمين أو الخبراء فقط، بل سوف تتعداهم إلي الجماهير المتشوقة

 التعلم الفردي أو المتجه نحو التنمية الذاتية يعتبر بالتأكيد جوهريا.

وبذلك ‘ التعلم للعمل هو أكثر قوة من الحفظ، حيث تعتبر الذاكرة مهمة عما يتذكره الفرد

 يمن التوجه والتحرك نحو الجانب التحليلي والتجريبي.

 المستخدم، وليس خطأ المتعلم نفسه.الفشل في التعلم هو غالبا خطأ النظام 

في بعض األحيان يعتبر التعلم األحسن جدا يحتاج إلي التعلم ألداء األشياء الجديدة، ال 

كيفية أداء األشياء القديمة بطرق جديدة. 
(10)

 

 -:العالىالتعليم 
 

يعد التعليم الجامعي ضرورة من ضرورات إعداد رأس المال البشرى المؤهل       

والبحث والتطوير، ورفع المستوى الفكري والثقافي العام للعملية التعليمية في ظل  لإلنتاج

الثورات المعرفية والتكنولوجية، وذلك من أجل التعامل الفاعل مع تلك الثورات والتي 

تفرض على كافة المجتمعات ضرورة إنتاج المعرفة والعمل على تراكمها وزيادة أعداد 

لتغلب على المشكالت والتحديات المجتمعية بهدف االرتقاء طالب التعليم الجامعي ؛ ل

 والتنمية.

ومع تزايد مشكالت مخرجات العملية التعليمية وتدنى مستوى الخريجين، تظل  

قضايا مثل زيادة أعداد الطالب والكتاب الجامعي ومحتواه الثابت تقريبا فى العملية 

و المحاضر، وفى مصدر واحد وهو التربوية، واختزال عملية التعليم في شخص واحد وه

الكتاب الذي يعجز في كثير من األحيان عن مالحقة الرؤى الجديدة في عالم المعرفة. 

يضاف إلى ذلك صعوبة تطبيق استراتيجيات ومداخل التعلم الحديثة. في الوقت نفسه، 

خالل أتاحت الثورة المعرفية والتكنولوجية فرص للتعدد والتنوع في مصادر المعرفة، من 

الكمبيوتر وشبكات المعلومات واالتصاالت وغدت حافزة على التعلم الذاتي. وهذا التنوع 

في مصادر المعلومات، ويسر الحصول عليها كفيل بأن يحدث تطويرا في العملية 

التعليمية معتمدة فى ذلك على الشبكة العنكبوتية وسيطا تفاعليا ال يتأثر بأعداد الطالب، 

دوار الحديثة للمعلم، باإلضافة إلى إمكانية الوصول لكافة أشكال كما يتماشى مع األ

المعرفة بسهولة ويسر، كما أنها تمكن من الوصول لطالب ال يستطيع التعليم التقليدي 

 الوصول إليهم.

 الحياة أنماط فى كبيرا تغيرا أن تحدث القائمة على الحاسوب التقنية واستطاعت       

 حتى واإلنتاج، الكفاءة درجة ورفع ، والوقت الجهد اختصر زمن قياسي في وأساليبها

 الحدود وأدى االنترنت إلى تقريب المسافات وإزالة الحياة. من مرافق مرفق كل في دخل

 من وتقنياته الحاسوب استخدام أصبح فقد هنا عنها. من يبحث ومن مصادر العلم بين

 النواحي في األمم فتسابقت ، ضارةالح ركب في والسير التقدم الالزمة لمواكبة المهارات

التغيرات. مسايرة كي تستطيع ؛ المختلفة العلمية
(10) 
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ويتميز الحاسوب عن غيره من الوسائل التعليمية التقليدية بأنـه يجمع كل مكونات التعلم 

الذاتي في برامجه: فهو وسيلة للتعلم الذاتي، بوصفه آلة تعليمية متكاملة، تجمع بين 

واستجابة المتعلم والتغذية الراجعة. ويستخدم الوسائط المتعددة لعرض  عرض المعلومات

المعلومات وتسجيل اإلجابات وتحليل محتوى المادة الدراسية واختبار الطرائق التي يجب 

اعتمادها ضمن عملية التعليم والتعلم وتحديد األهداف السلوكية المطلوب تمثلها من قبل 

اهيم وإزالة الغموض، باإلضافة إلى إيجاد عنصر المتعلم، وساعد على توضيح المف

التشويق.  كما يمكن الحاسوب من امتداد بيئة التعليم إلى خارج حجرة الصف، ويساعد 

على تأمين التفاعل بين المتعلم وبرنامج الحاسوب، فيقبل المتعلم على التعلم في مناخ 

التعليمية معاً: مثل القراءة يمتاز بالتفاعل والتركيز من خالل تأديته لعدد من األنشطة 

والمالحظة واالستماع واالستجابة للمثيرات التعليمية، إضافة إلى إطالعه على نتيجة 

استجابته بصورة فورية، مما يسهم في تعزيز عملية التعلم وتعديل اتجاهها؛ لذلك يعد 

نحو  الحاسوب آلة تعلم وتدريب متكاملة، ساعدت على تغيير البنية المنهجية للتعليم

منهجية مدخل النظم، والتعليم المبرمج، التي تعد المنهجية األكثر موائمة في عصر 

 المعلومات.

إضافة الى أن المتعلمين يتعلمون عند استخدام الحاسوب بسرعة أكثر من تعلمهم       

% من الوقت العادي،   40وفق الطرائق العادية، إذ يختصر الحاسوب الوقت بما يعادل 

عيتهم نحو التعلم ويزيد قدرتـهم على المتابعة، وبالتالي يساعد على االحتفاظ ويثير داف

 بالمعلومات .

ومع ذلك، فإن استخدام الحاسوب في التعليم يصحبه مشكالت كثيرة، بعضها نفسي       

يتمثل فى عزل المتعلم وإضعاف التواصل االجتماعي بين المتعلمين ووضع مغريات 

ينصرف إلى البرامج واأللعاب غير التعليمية. وبعضها اآلخر كثيرة أمامه قد تجعله 

صحي، يتلخص فى تأثير اإلشعاعات الضارة المنبعثة من شاشة الحاسوب على عين 

المتعلم، وأثر الكهرباء الساكنة على أعضائه، إضافة إلى كون الجلوس الطويل يؤدي إلى 

أمراض كثيرة في الظهر، والرقبة وما إلى ذلك.
)10)

 

 -اإللكتروني : لتعليميا العامة لالرؤ
   

ينظر إلى التعليم اإللكتروني على أنه الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي      

تسخر أحدث ما تتوصل إليه التقنية من أجهزة و برامج في عمليات التعليم، بدءاً من 

التقليدية و استخدام استخدام وسائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس في الفصول 

الوسائط المتعددة في عمليات التعليم الفصلي والتعلم الذاتي، وإنتهاءاً ببناء المدارس الذكية 

، والفصول االفتراضية التي تتيح للطالب الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام 

.في دول أخرى من خالل تقنيات اإلنترنت ومؤتمرات الفيديو
(11)

 

 : عليم االلكترونيأشكال الت -1

 والمكان األسلوب اختيار فى الحرية بعض المتعلم يمنح الذي المفتوح التعليم -

 المواد العلمية التى يرغب فيها. وأيًضا والسرعة
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 في مجتمعين غير والمتعلم المعلم فيه يكون الذي النظام وهو بعد عن التعليم  -

 متصلون أنهم غير ةأومن بالد مختلف البلد نفس سواء كانوا من واحد مكان

 .البريدية المراسلة طريق عن أو اإلنترنت شبكة عبر إما ببعضهم

 سواء وبرمجياتها المختلفة اآللية الحاسبات باستخدام التعلم هو اإللكتروني التعليم  -

 مفتوًحا مرنًا تعلًما وهو مفتوحة، شبكة مشتركة أو شبكات أو مغلقة شبكات على

 .بعد وعن

 الشبكات على الذي يعتمد اإللكتروني التعليم من القسم ذلك هو االفتراضي التعليم -

اإلنترنت على  شبكة طريق عن فيه يكون مضمون اإلتصال أن أي المفتوحة،

 مستوى العالم
(11)

. 

 سمات التعليم االلكتروني : -2
 

 وأيام األسبوع، أيام وطيلة ساعة 24 متاح بأنه اإللكتروني المقرر يتميز -

فى  استخدامه الطالب يستطيع إذ مكان، أو زمان استخدامه عيقوال ي  العطالت،

 وليس دراسية، قاعات إلى يحتاج أي مكان كان. كما أنه ال وفي شاء وقت أي

 يمكن إذ المدرسة، أو في الجامعة الحاسب أجهزة تتوفر أن الضروري من

 على واإلطالع مرات،  عدة استخدامه الطالب المنزل ويستطيع من استخدامه

 اإللكتروني من المقرر باستمرار. ويزيد والمحاضرات للمقرر العلمية لمادةا

 دور البعض. وللطالب بعضهم والطالب المعلم بين والتواصل التفاعل عملية

 العلمية المادة إعداد في يسهم حيث اإللكترونى في المقرر وفاعل إيجابي

 المقرر طالب. ويتيحال من غيره ما قدمه على ويعلق فيها، رأيه ويبدي للمقرر،

 من هائل الوصول إلى كم للطالب الفرصة اإلنترنت على المعتمد اإللكتروني

 التقليدي المقرر محل تحل التي اإللكتروني التعليم برامج المعلومات. كما تتميز

 طرق استخدام المعلم والمراجعة. ويستطيع لإلثراء فرص بالمرونة وتقديم

الخبرة.  على القائم والتعلم باالستكشاف لتعلمالمحاكاة وا مثل متعددة تدريس

 تشخيص من يتمكن جيد، تصميم واختبارات ذات تدريبات استخدام وعند

 لهم ويقدم معين، ويسهل لعنصر الطالب إتقان دون تحول التي الصعوبات

 العنصر. يتقنوا ذلك أن إلى بديلة أو إضافية وتدريبات شروحات

 له ويقدم والواجبات، اإلختبارات تصحيح عملية المعلم كما أنه يسهل على -

 أن األمور أولياء الطالب وتقدمهم. ويستطيع تحصيل مدى عن إحصاءات

 أبنائهم نتائج وعلى اإللكتروني في المقرر المقدمة العلمية المادة على يطلعوا

 والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية التطورات ومع .بأول أوال
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 تكنولوجيا أصبحت الحاضر، عصرنا في على العالم طرأت تيال والتكنولوجية

 لنقل أهمية األكثر العربي. فهى الوسيلة للعالم عنها غنى ال ضرورة المعلومات

 هي ونظم المعلومات متقدمة. مجتمعات إلى العربية الدول في النامية المجتمعات

 ثالث رئيسة تمقوما بين تجمع ألنها التكنولوجيا هذه عليه تقوم الذي األساس

 بناء في مباشر بشكل وتساهم االتصال، وشبكات والبرمجيات هي الحاسبات

 مباشرة صلة ذات إلكترونية معلوماتية خدمات يعتمد على جديد عربي مجتمع

والتعليم واإلنتاج باالتصال
(11)

. 

 :أهمية التعليم اإللكتروني -3

الستخدام  يو عن البعد االستراتيجأ يلبعض عن أهمية هذا الشكل التعليمقد يتساءل ا     

 يظهر جليا فى عدة نقاط منها :  يلوجيا فى العملية التعليمية والذالتكنو

المناهج المطبوعة )الكتاب سهولة تحديث المناهج االلكترونية ومتابعتها مقارنة ب -

 ( يالجامع

 زيادة التفاعل بين الطلبة ومدرسيهم  -

 عملية التعليمية إلغاء الحواجز الزمانية والمكانية لل -

 المساعدة فى تجاوز الفروق الفردية بين الطلبة  -

  Learner Centeredيتحكم فيه المتعلم  ينمط تعليم -
(11)

. 

 :ي وسائل التعليم االلكترون -4
 

يتدرج استخدام الوسائل التكنولوجية فى العملية التعليمية. ويعزى ذلك لعوامل كثيرة       

لمتعلم ودوافع المؤسسة التعليمية الستخدام التكنولوجيا  وزمان منها خبرة المعلم  وخبرة ا

: ي ... الخ، ومن هذه الوسائل ما يل ومكان العملية التعليمية
(11)

 

 استخدام وسائل العرض التكنولوجية البسيطة.  -

استخدام برامج الكمبيوتر التعليمية ومنها برامج الوسائط المتعددة والتى تساعد  -

 م التعليمية؛ مدعومة بالصورة والصوت والمقاطع المتحركة. فى توصيل المفاهي

بكات الدردشة أو ما شتكنولوجيا البث المباشر إما من خالل مؤتمرات الفيديو أو  -

 يقوم مقام ذلك من التقنيات الحديثة. 

 شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت(.  -

 الفصول االفتراضية. -

 .بيئات التعليم االفتراضية -
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استراتيجية الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم  استخدام معوقات - ثالثا

   :االلكتروني
 

ق ائمن طر اكغيرهاستراتيجية  الوسائط المتعددة االلكترونية والتعليم االلكتروني    

التعليم األخرى لديه معوقات تعوق تنفيذه ومن هذه العوائق:
(12)

 

  .تطوير المعايير -1

المدارس، لوجدنا  عض المناهج والمقررات التعليمية في الجامعات أولو نظرنا إلى ب   

كل سنة، بل كل  أنها بحاجة إلجراء تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطورات المختلفة

شكل كتب أو  شهر أحيانا. فإذا كانت الجامعة قد استثمرت في شراء مواد تعليمية على

الكتب  ديل أي شيء فيها ما لم تكن هذه، ستجد أنها عاجزة عن تع CD أقراص مدمجة

استثمار  واألقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكنا. ولضمان حماية

 .بسهولة الجهة التي تتبنى التعليم اإللكتروني ال بد من حل قابل للتخصيص والتعديل

لطالب على التعليم األنظمة والحوافز التعويضية من المتطلبات التي تحفز وتشجع ا -2

 اإللكتروني. 

حيث الزال التعليم اإللكتروني يعاني من عدم وضوح في األنظمة والطرق واألساليب      

التي يتم فيها التعليم بشكل واضح كما أن عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة 

 التي تعوق فعالية التعليم اإللكتروني.   التعليم هي إحدى العقبات 

 التسليم المضمون والفعال للبيئة التعليمية .  -3

   نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة .  -

   نقص المعايير لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل .  -

 نقص الحوافز لتطوير المحتويات .  -

 :  Methodologyعلم المنهج أو الميثودولوجيا  -4

قرارات التقنية من قبل التقنيين أو الفنيين معتمدين في ذلك على غالباً ما تؤخذ ال      

استخداماتهم وتجاربهم الشخصية ، وغالباً ال يؤخذ بعين االعتبار مصلحة المستخدم  ، 

أما عندما يتعلق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري، ألن ذلك 

  ( وعلى الطالب ) كيف يتعلم ( . يؤثر بصورة مباشرة على المعلم )كيف يعلم 

  :الخصوصية والسرية -5

إن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية في اإلنترنت ، أثرت على المعلمين       

والتربويين ووضعت في أذهانهم العديد من األسئلة حول تأثير ذلك على التعليم 

ن أهم معوقات التعليم اختراق المحتوى واالمتحانات م اإللكتروني مستقبالً،ولذا فإن

 اإللكتروني.

  :التصفية الرقمية -6

هي مقدرة األشخاص أو المؤسسات على تحديد محيط االتصال والزمن بالنسبة       

لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالتهم ، ثم هل هذه االتصاالت مقيدة أم ال ، 



  المتعددة االلكترونية والتعليم االلكترونيالتقنيات الحديثة وستراتيجية استخدام الوسائط 

 د. السيد عثمان شعرون                                                                                                                  

 خديجة منصور أبوزقية  أ.         

 110                                 5201ديسمبـر                 د الثـالث العـد                  مجلـة كليـات التربيـة 

ت لمنع االتصال أو وهل تسبب ضررا" وتلفا"، ويكون ذلك بوضع فالتر أو مرشحا

 إغالقه أمام االتصاالت غير المرغوب فيهاوكذلك األمر بالنسبة للدعايات واإلعالنات. 

 مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه. -7

مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكد من أن المناهج الدراسية  -8

 لها .  الخطة المرسومة  تسير وفق 

زيادة التركيز على المعلم وإشعاره بشخصيته وأهميته بالنسبة للمؤسسة التعليمية  -9

 شعوره بعدم أهميته وأنه أصبح شيئاً تراثياً تقليدياً .  والتأكد من عدم 

 وعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه.  -10

 وتوسيع المجال لالتصال الالسلكي .  ناطيسلكهرومغتوفر مساحة واسعة من الحيز ا -11

الحاجة المستمرة لتدريب ودعم المتعلمين واإلداريين في كافة المستويات ، حيث إن  -12

 هذا النوع من التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر وفقاً لتجدد التقنية. 

 رنت.الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيفية التعليم باستخدام اإلنت -13

 . الجودة، ذلك أن المنافسة عالمية الحاجة إلى نشر محتويات على مستوى عاٍل من -14

تعديل كل القواعد القديمة التي تعوق  االبتكار ووضع طرق جديدة تنهض باالبتكار  -15

وزمان للتقدم بالتعليم وإظهار الكفاءة والبراعة . في كل مكان
 
 

 

 -خاتمة :ال
 

التقني دوراً كبيراً في بناء الحضارة اإلنسانية الحديثة وكان السبب لقد لعب التطور       

في جميع مجاالت اإلنتاج الذي هو األساس الحاوي للحياة في  في كل التحوالت الجذرية 

المجتمع. كما أدت التقنية إلى تغيير المجتمعات التقليدية في الدولة الصناعية الحديثة إلى 

 على السلوك اإلنساني لألفراد وعلى اإلدارة وعلى المجتمع.مجتمعات تقنية أثرت بدورها 

ت البحث تنادي الورقة بتسخير كل الطاقات البشرية والخبرات في قطاع التعليم وقطاعاو

 التربيةتأسيس وإيجاد وحدة تنسيق بين كليات العلمي والتنمية والتطوير والعمل على 

ج، والتخطيط بقطاع التعليم لتحديد الكم والمركز العام لتدريب المعلمين وإدارتي المناه

استخدام   الوسائط المتعددة  عتماد نظام إلوالنوع، واإلمكانات المطلوب توفرها 

  .االلكترونية والتعليم االلكتروني

 ( االستنتاج:1

  سهولة تحديث المناهج االلكترونية ومتابعتها مقارنة بالمناهج المطبوعة )الكتاب

 .الجامعى( 

 فاعل بين الطلبة ومدرسيهمزيادة الت.  

 إلغاء الحواجز الزمانية والمكانية للعملية التعليمية.  

  المساعدة فى تجاوز الفروق الفردية بين الطلبة. 

 يتحكم فيه المتعلم  ينمط تعليمLearner Centered  . 
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 :التوصيات ( 2

يمية تركيز كافة الجهود على إنتاج المقرر اإللكتروني، وبناء بوابة تعل     -

إلكترونية، تكون منبراً للتعليم المتواصل، والتدريب الفعال، ولهذه البوابة المقدرة 

التالميذ والطالب، والمعلمين، وأولياء  –على تلبية احتياجات المستفيدين من 

المعلومات  -األمور، والمختصين، والباحثين كال بحسب احتياجاته واهتماماته 

 في برامج التدريب التفاعلي كلما أمكن ذلك، منالتي يبحثون عنها، واالنخراط 

مساكنهم أو أماكن عملهم وذلك بربط المستفيد بالخدمات حيثما وجدت، عن 

 .طريق شبكات االنترنت

وضع السياسات واالستراتيجيات للوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة،  -

 له.أخذين بعين االعتبار خصائص قطاع التعليم، ودراسة الوضع الحالي 

تحسين أساليب التدريس في الجامعات ودعمها بالمستحدثات التكنولوجية، والبعد  -

عن الطرق المعتادة مما يساعد على نمو االتجاهات االيجابية نحو المستحدثات 

 لديهم .

هيكلة وتطوير البرامج األكاديمية والمسارات التعليمية في مؤسسات التعليم  -

ب مقومات اإلتاحة والجودة في مدخالت االساسي والمتوسط والعالي؛ لتواك

 التعليم وتعدد المسارات والقدرة على إحداث التغيير والتطوير المطلوب.

مواصلة الجهود للتوصل إلى إطار عام للنظام القومي للمؤهالت والمهن لالرتفاع  -

بمستويات التعليم المختلفة، وتأكيد المرونة المطلوبة بين مستويات ومسارات 

 بينها وبين مستويات العمل وهيكله الوظيفي والمهني.التعليم، و

السعي إلى إيجاد تكامل معلوماتي ومعرفي بين المؤسسات والمراكز المحلية  -

 وإنشاء شبكة معلوماتية ومعرفية تساهم في اإلفادة العلمية واإلدارية.

ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول أثر استخدام التعليم  -

 ي في تحصيل طالب المستويات المختلفة.اإللكترون

التوأمة مع بعض الكليات التي لها باع وتجارب ناجحة في إعداد معلمي التعليم  -

 اإللكتروني.

االهتمام بالكادر البشري المؤهل والمتخصص في مجال التقنيات التربوية، وتقنية  -

لمستجدات المعلومات، ويتم االعتناء ببرامج التأهيل والتدريب المستمر وفق ا

 التقنية، لمواكبة التطور التقني.

 .مكاتب إلكترونية لمناهج  التعليم بالجامعات أنشاء -
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 حسن البديع فى القرآن الكريم
 

 د . أبوبكر العربي المجدوب                                                                       

  ـ جامعة الزاويى العجيالت كلية التربية

 

 المقدمة :

الحمددهلل ر  ا العددالميو ل والوددالال والىددالت  لددى ادداال اسلييددا  والمر ددليو      

 ( و لى آله وصحيه أجمعيو وبعهلل .مهلل ) يهلللا مح

فالقرآن الكريل حيل هللا المتيو ل ولدر   الميديو ل ومعجزاده الدالدهللال يلدى يدرت      

 الهلليو ل ال يعرجُّ فيقرت وال انقضي  جائيه .

وهر أ اس  مر العربية ومنهل العلدرت المقهلل دة ل و دهلل  ايندا أن يكدرن بح ندا    

 لددى أن ليحدد   ددو حىددو اليددهلليا  فددي  أ ددرا   لابعددام مددو بحددر القددرآن الكددريل ل

 بعض اس اليب اليالاية في القرآن الكريل 

 ددنهلل س اعريددم المةابقددة فددي اللالددة واالصددةال  وألرا هددا ل وكدد ل   –أوال 

ارظيفها مو االل اآليات القرآلية الكريمة ل وأيضام المقابلدة مدو حيد  التعريدم 

 حي  التعريم واسلراع والترظيمل باسلراع والفرق بيو المةابقة والمقابلة مو

 نتناول اعريم االلتفات لالة واصةالحام ل وأ ىامه ما ارظيم ذل  فدي  -ثاليا  

 القرآن الكريل ل 

لتةرق يلى  " أ لرا الحكيل " وارظيفه مو ادالل القدرآن الكدريل ثدل ادل  –ثال ا 

 ا ييل ذل  بالداامة ولتائج اليح  .

 ــعحســـــــــن البديـــــــــــ

 في القرآن الكريم  المقابلةو المطابقةتوظيف  -أوال 

 في القرآن الكريم االلتفات توظيف أسلوب -ثانيا 

 في القرآن الكريم أسلوب الحكيم توظيف -ثالثا 

 في القرآن الكريم والمقابلة المطابقةتوظيف  -أوال

 المطابقة : -1

 في اللغة : تعريف المطابقة
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لوالةيدق مدو ق تةي دفاةييقام فالةيق ل وأطيقه  هقأطياق ل وطي  اةا  كل شي  ل ج الةيق : 

ما  اوا  و هلل طابقده مةابقدة وطيا دام ل والةيدق : الحدال ومنده لتدركيو طيقدام  دو  كل شي  :

ل والىماوات طياق ل والتةييق : اقريب الفرس فدي العدهللول أو أن يضدا اليعيدر  جلده  طيق

  . ( 1 ) مرضا يهلل  ل مادال ) ط ل ا ل ق (

 : في االصطالح عريف المطابقةت
 هي الجما بيو الضهلليو أو بيو الشي  وضهلل  في الكالت   

 .(  2 ) هي اجتماع المعنييو المدتلفيو في لقةة واحهللال مكر الأو      

 : أنواع المطابقة
 والمةابقة ثالثة ألراع :      

 :مطابقة اإليجاب  -1

 ل يدتلدم فيده الضدهللان ييجابدا  و دليام هي ما صر  فيهدا بظظهدا  الضدهلليو ل أو هدي مدا لد     

   (3  )  فَأ ْولَئَِ  ي يهلَلِّل  هللاه  َ يِّئَااِِهْل َحَىنَات    ها :ومو أم لت

وهددي مددا لدل يوددر  فيهددا بظظهددا  الضدهلليو ل أو هددي مددا ااتلددم فيهددا :  مطابقةة السةةل   -2

درَن َوالهدِ يَو اَل   دْل هَدْل يَْىدتَِر  ا  الضهللان ييجابام و ليام ل لحر  رله اعالى :  لهدِ يَو يَْعلَم 

 .  (4  )يَْعلَم رنَ 

 مطابقة إيهام التضاد : -3

 وهر أن يرهل لفظ الضهلل أله ضهلل ما أله ليس بضهلل .     

َحَما  بَْينَه ْل {م ال :  ال اعالى :  فهاِ     ِ َوالهِ يَو َمَعه  أَِشهللها  َ لَى اْلك  هلل   ه  رل  هللاه َحمه  .(  5)  }مُّ

فدي ضدهللا فالمةابقة هندا هدي فدي الجمدا بديو " أشدهللا  و حمدا  " فلفءدة  حمدا  ليىد       

الن أشهللا  " ولكو الرحمة اىتلزت الليو المقابدل للشدهللال ل سن مدو  حدل  ليده للفءة " المعنى 

 و ق ل ومو ه   الناحية الدفية صح  المةابقة .

 : ظهور التضاد وخفاؤه

ل و دهلل يكدرن افيدام كقرلده الىدابقة يكرن ظاهرام كما في اسم لدة المعنييو  هلل  والتضاد بيو     

ا َاِةيئَااِِهْل أ ْاِر  را فَأ ْدِال را لَا ام  اعالى :   ِممه
 (6  )

ل فظداال الندا  لديس ضدهلل ااادراق فدي 

ل النا  احترق ل واالحتراق ضهلل المعنى ل ولكنه يىتلزت ما يقابله وهر ااحراق فظن مو دا

 . رقالال

    ة المطابقة :بالغ

معنى  ال في اللفءيو متضاديو أو متقابليو  بمجرد ااايانوبالاة المةابقة ال يكفي فيها    

ا رلِج  اللهْيَل فِي اْلنههَاِ  َوا رلِج  النههَداَ  فِدي اللهْيدِل َوا ْددِرج  اْلَحديه ِمدَو اْلَميِّدِ  َوا ْددِرج    اعالى : 

ق  َمو اََشا  باَِلْيِر ِحَىاا  الََميهَ  ِمَو اْلَحيِّ َواَ    ْرز 
( 7  )

. 
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ق  َمو اََشا  باَِلْيِر ِحَىاا    :  العةم بقرله اعالىففي       ل داللة  لى أن مدو  دهلل   َواَْرز 

وهد   ميالالدة  بالير حىاا مو شا  مو  يداد   لى ال  اسفعال العءيمة  هلل   لى أن يرزق

 الحقيقية وميالالة التكميل . تمع  المةابقةالتكميل المشحرلة بقهلل ال هللا ل فهنا اج

 المقابلة  -2

 : تعريف المقابلة في اللغة
  َيل  : لقيض بعهلل .أيضام التةييق والةياق والتضاد ل  ويقال لها      

بِر ل   .(  8 )( ل مادال ) ق ل ا ل ل  والتقابل : التضادوالق يل  : لقيض الهلل 

 : تعريف المقابلة في االصطالح
 يذا جاوز الةياق ضهلليو كان مقابلة ل هي :   

 . ( 9 ) هي ييراد الكالت ثل مقابلته بم له في المعنى واللفظ  لى وجه المرافقة أو المدالفة    

 : أنواع المقابلة

 مقابلة اثنيو باثنيو . -1

 مقابلة ثالثة ب الثة . -2

 مقابلة أ بعة بأ بعة . -3

 بأك ر مو ذل و هلل ارد المقابلة في اير القرآن الكريل 

 : الفرق بين المطابقة والمقابلة
والفددرق بدديو المةابقددة والمقابلددة يددأاي مددو وجهدديو : أحددهللهما أن المةابقددة ال اكددرن يال      

 . أك ر مو ذل بالجما بيو الضهلليو ل أما المقابلة فتكرن االيام بالجما بيو 

كرن المقابلة باسضدهللاد وايدر وال الي : أن المةابقة ال اكرن يال باسضهللاد ل  لى حيو ا     

َوِمدو  اسضهللاد ل ولكنها باسضهللاد اكدرن أ لدى  ايدة وأ ءدل مر عدام ل لحدر  رلده اعدالى : 

ن را فِيِه َولِتَْيتاَل را ِمو فَْضلِهِ  ل  اللهْيَل َوالنههَاَ  لِتَْىك  ْحَمتِِه َجَعَل لَك  ل فالءر يلدى   ( 10  )  ه

ت وهمددا ضددهللان ل ثددل  ابلهمددا بضددهلليو : همددا الىددكرن مجددي  الليددل والنهددا  فددي صددهلل  الكددال

 والحركة  لى الترايب .

 النماذج :

وا َمْكرام َوَمَكْرلَا َمْكرام  :  ال اعالى -1 ل فالمكر مو هللا اعالى العد اا ل جعلده  (11  ) َوَمَكر 

 .  ( 12)   هللا  ز وجل مقابلة لمكرهل بألييائه وأهل طا ته

را ِمو فَْضلِهِ َوِمو  :  ال اعالى -2 ن را فِيِه َولِتَْيتاَل  ل  اللهْيَل َوالنههَاَ  لِتَْىك  ْحَمتِِه َجَعَل لَك   . (13 )  ه

ل ثل طابق بيو الىكرن  لقهلل طابق هللا اعالى بيو الليل والنها  ثل طابق بيو الىكرن والحركة

ددرا ِمددو فَْضددلِهِ  والحركددة فددي  رلدده :  ن را فِيددِه َولِتَْيتاَل  ل وبجمددا المةددابقتيو اتحددرل   لِتَْىددك 

 المةابقة يلى مقابلة فهر جما بيو ضهلل الضهلليو .
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دو اََشدا  َوا ِعدزُّ   ال اعالى :  -3 ْلدَ  ِممه ْلَ  َمو اََشا  َواَنِزع  اْلم  ْلِ  ا ْؤاِي اْلم    ِل اللهه له َمالَِ  اْلم 

 . ( 14  ) َمو اََشا  َوا ِ لُّ َمو اََشا 

" اؤاى وانزع " فهما ضهللان ثل طدابق هللا بديو    يحاله واعالى بيو لفءتيابق هللالقهلل ط     

 رله " اعز " و رله " ا ل " ل فالعزال ضهلل ال لة وب ل  اجتما أك ر مو ضهلليو في ه   اآلية 

  فكان الىياق مقابلة .

          في القرآن الكريم االلتفاتتوظيف أسلوب  -ثانيا

 تعريف االلتفات لغة :

ا زوج وولدهلل مدو واللفدرت امدرأال لهدل ومنده االلتفدات  ته  : لرا  وصرفه  و  أيه ليلف لفته   

 .(  15)  ت ( -ف -) ل   اير 

 وفي االصطالح :

يا  يلى المداطية وما يشيه ل و و اااهر الوراف المتكلل  و المداطية يلى ااايا       

 (  16)  آار و معنى يكرن فيه يلى معنى  ومو االلتفات االلورافذل  ل

وااللتفددات مددو محا ددو الكددالت وبهلليعدده ل ويىددمى : )) شددجا ة العربيددة (( سن اللالددة      

 . (  17 )العربية ادتص به دون ايرها مو اللالات 

ومعضل النقاد واليالاييو يرون أن االلتفات يأاي لهللفا الىدممة مدو اال دتمرا   لدى ضدمير 

الدةاا يلى الاليية ومدو المدتكلل يلدى الدةداا المتكلل ل أو ضمير المداطب ل فينتقلرن مو 

أو الاليية ل فيحىو االلتقال مو بعضها يلى بعض ل سن الكالت المتدرالي  لدى ضدمير واحدهلل 

 (  18ال  يىتةاا . ) 

ندت ْل فِدي اْلف ْلدِ  َوَجدَريْ   ال اعالى :       ْل فِدي اْليَدرِّ َواْليَْحدِر َحتهدى يَِذا ك  ك  َو بِِهدل ه َر الهِ   ي َىديِّر 

دلِّ َمَكدان  َوظَنُّدرْا أَلهه دْل  درْا بِهَدا َجا ْاهَدا ِ يدح  َ اِصدم  َوَجدا ه ل  اْلَمدْرج  ِمدو ك  بِِريح  طَيِّيَدة  َوفَِرح 

اِكِريوَ  يَو لَئِْو أَلَجْيتَنَا ِمْو هَـِ ِ  لَنَك رلَوِّ ِمَو الشه ْدلِِويَو لَه  الهللِّ َ م  ْا هللاه  . (19 )أ ِحيطَ بِِهْل َدَ ر 

ندت ْل فِدي اْلف ْلدِ  َوَجدَرْيَو بِِهدل  فااللتفات في اآلية الكريمة هر في  رله اعالى :       َحتهى يَِذا ك 

مدو هدا هندا الكدالت رل ابدو اسثيدر : " فظلده يلمدا صدرف و و ه ا االلتفدات يقد بِِريح  طَيِّيَة  

ها كالمدير لهل ويىدتهلل ي الهل ليعجيهل منائهللال وهي أله ذكر لاليرهل حالدةاا يلى الاليية لف

ريح طيية وفدرحتل بهدا بكا   ليهل ولر أله  ال حتى يذا كنتل في الفل  وجريو بكل منهل اال

 .(20) لفائهللال التي ألتجها اةاا الالييةل و اق الدةاا معهل يلى آار اآلية ل ل هي  ال  ا

 أقسام االلتفات :

 .ومو الدةاا يلى الاليية  لى الدةاا في الرجرع مو الاليية يلالقسم األول :  -1

في الرجرع  و الفعل المىتقيل يلى فعل اسمر ل و و الفعل الماضدي  :القسم الثاني  -2

 يلى فعل اسمر .
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فدي ااايدا   دو الفعدل الماضدي بالمىدتقيل ل و دو المىدتقيل بالفعدل  القسم الثالة  : -3

 الماضي .

 النماذج :

 لى الدةاا : في الرجرع مو الاليية ي –أ  القسم األول :

ام    ال اعالى :       ْحَمو  َولهلَلام لَقهلَْل ِجْئت ْل َشْيئام يِده   لَقَدهلْل ِجْئدت لْ ويلما  يل  (21 ) َو َال را ااهَدَ  الره

ْحَمو  َولَدهللام  وهر اةاا للحاضر بعهلل  رله :  وهدر اةداا للالائدب لفائدهللال   َو َال را ااهَدَ  الدره

 لى  ائلي ه ا القرل بالجرأال  لدى هللا ل والتعدرل لىددةه ل  حىنة ل وهي زيادال التىجيل

بيو يهلليه منكرام  ليهل ومربدام  وانييه لهل  لى  ءل ما  الر  ل فكأله يداطب  رمام حاضريو

   لهل .

)  ددل لدةدداا يلددى الالييددة ل  رلدده اعددالى :    ومددو االلتفددات بددالرجرع أو العددهللول  ددو ا –ا 

ي يأيها الناس يلي   رل هللا يليكل جميعا ال   له مل  الىمرات واس ل ال يله يالم هر يحيد

  .ويمي  ل فممنرا بار و  رله النيي اسمي ال   يؤمو بار وكلمااه واايعر  لعلكل اهتهللون ( 

 (22  ) 

يقدل : ) فدممنرا بدار  : ) فدممنرا  بدار و  درله ( ولدلل : ) يلي   رل هللا ( ل ثدل  دال فقهلل  ا 

لكدي اجدر   ليده الودفات التدي وبي (   ةفا  لى  رله : ) يلي   درل هللا يلديكل جميعدا ( 

أجري   ليه ل وليعلل أن ال   وجب اايمان به واالاياع هر ه ا الشددص المرصدرف بألده 

ف وبعدهللام النيي اسمي ال   يؤمو بار وبكلمااه كائنا مو كان ألا أو اير  ل يظها ا لإللودا

 و التعوب . فقر  أوال في صهلل  اآلية يلي   رل هللا يلدى النداس ل ثدل أادرج كالمده مدو 

الدةدداا يلددى معددرل الالييددة لالرضدديو : أوال منهددا يجددرا  الدد  الوددفات  ليدده ل وال ددالي 

 الدروج مو اهمة التعوب . 

 في الرجرع  و الفعل المىتقيل يلى فعل اسمر :  –أ  : القسم الثاني

 َال رْا يَا ه رد  َما ِجْئتَنَا بِيَيِّنَة  َوَما لَْحو  بِتَاِ ِكي آلِهَتِنَا َ و  َْرلَِ  َوَما لَْحو     رله اعالى : و     

وْا أَلِّدي ِ َواْشدههلَل  َر    َاَل يِلِّدي أ ْشدِههلل  هللاه ْؤِمنِيَو يِن لهق رل  ياِله اْ تََراَك بَْعض  آلِهَتِنَا بِى  بَدِر     لََ  بِم 

ا ا ْشِرك رنَ  مه  .(23  )  مِّ

وْا  : فظله يلما  ال       ِ َواْشههلَل  ليكرن مرازلدام لده وبمعندا   وأشههللكل   ولل يقل  أ ْشِههلل  هللاه

ل سن يشهاد  هللا  لى اليرا ال مو الشرك صدحيح ثابد  ل وأمدا يشدهادهل فمدا هدر ياله اهداون 

الادتالف  –المىدتقيل  –به  دو لفدظ اسول  بهل وداللة  لى  لة المياالال بأمرهل ول ل   هللل

  .ل وجي  به  لى لفظ اسمر ) واشههللو (ما بينهما 

 رله اعدالى :  )  سمرومو االلتفات بالرجرع أو العهللول  و الفعل الماضي يلى فعل ا  –ا 

وأ يمرا وجرهكل  نهلل كل مىجهلل وأد ر  مدلويو له الهلليو كمدا بدهللأكل    ل أمر  بي بالقىط

 (  24 )اعردون (  
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ل وكان اقهللير الكالت : أمر  بي بالقىط وبظ امة وجرهكل  ( وأ يمرا) ثل  ال :  (أمر )  ال : 

 نهلل كل مىجهلل ل فعهللل  و ذل  بااللتفات يلى فعل اسمر للعنايدة بتركيدهلل  فدي لفر دهل ل فدظن 

 الوالال مو أوكهلل فرائض هللا  لى  ياد  ل ثدل أايعهدا بداااالل الد   هدر  مدل القلدب ل يذ

  مل الجرا   ال يوح يالم بااالل النية .

 اإلخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل :  –أ  القسم الثال  :

يِّدد   فَأَْحيَْينَددا بِددِه  رلدده اعددالى :       ددْقنَا   يِلَددى بَلَددهلل  مه يَدداَ  فَت  ِيددر  َ ددَحابام فَى  }َوهللاه  الهددِ   أَْ َ ددَل الرِّ

 ( . 25)لَِ  النُّش ر   {اْسَْ َل بَْعهلَل َمْراِهَا َك َ 

مىتقيالم وما  يله وما بعهلل  مدال ل وذلد  حكايدة للحدال التدي يقدا   فَت  ِير   ويلما  ال :      

 عة الهللالة  لى القهلل ال الياهرال .ياليهلل لتل  الور ال افيها يثا ال الريح الىحاا ل وا تحضا 

                                              اعددددددالى : رلدددددده  بالماضددددددي    ددددددو المىددددددتقيلومددددددو أم لددددددة االلتفددددددات بااايددددددا –ا 

. (  26)       (  ) ويرت لىير الجيال وارى اس ل با زال وحشرلاهل فلل لالاد  منهل أحدهللا

للهللاللددة  لددى أن  ماضدديا بعددهلل ) لىددير واددرى ( وهمددا مىددتقيالن ويلمددا  ددال ) وحشددرلاهل (

وحشدرلاهل  يدل ذلد  سن  ل :أله  اكل ل حشرهل  يل التىيير واليروز ليشاههللوا ال  اسحرا

الحشر هر المهل ل سن مو الناس مو ينكر  كالفال فة وايرهل ل ومو أجدل ذلد  ذكدر بلفدظ 

 الماضي . 

فالعهللول بااللتفات  و صديالة مدو اسلفداظ يلدى صديالة ال يكدرن ل كمدا  أيندا ل يسم لندرع مدو 

المتمدرس بفدو القدرل والعدا ف  الدورصية ا تض  ذل  وه ا أمر ال يتراا  في كالمه يال

 بأ را  الفواحة واليالاة . 

 في القرآن الكريم أسلوب الحكيم توظيف -ثالثا

 )) أسلوب الحكيم من خالل القرآن الكريم ((

 و  ؤال المداطب بالير ما يتر يه ل يما بترك  ؤاله وااجابة  كيل: القييقوهلل بأ لرا الح

يىدأل  ينيالدي أن ل يشدا ال يلدى ألده كدانا كان يقوهلل مل كالمه  لى اير ملل يىأله ل ويما بح

ل فقهلل يىأل  ائل  و أمر مو اسمر  فتجدهلل فدى لفىد  مديالم ه ا الىؤال أو يقوهلل ه ا المعنى

مو اا رال  دو يجابتده لىديب مدا  دهلل يكدرن  جدز الىدائل  دو فهدل الجدراا  لدى الرجده 

يددؤد  يلددى مددا ال الوددحيح ل أو  ددهللت الرايددة فددى الدددرل فددى مرضددرع ال يعنيدد  ل أو  ددهلل 

يرضددي مداطيدد  ل أو مددا أشدديه ذلدد  ل ففددى هدد   اسحددرال اوددرفه بلةددم وليا ددة  ددو هدد ا 

 وه ا اساير ما  نتناوله هنا .  .( 27 )المرضرع بااجابة  و شي  لل يىأله أو ال يريهلل   

ولعل الجاحظ أول مو فةو يلى ه ا النرع مو اليهلليا المعنر  فقهلل  قدهلل لده بابدا ااصدا فدي   

 .(  28) ا الييان والتيييو ل وأطلق  ليه ا ل )) اللالز في الجراا ((كتا

 (  29 ) ال اعالى : )) يىألرل   و اسهلة  ل هي مرا ي  للناس والحج (( 
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صدحاا الر درل ) ل (  دو اسهلدة لِدَل ايدهللو صداليرال ثدل ادزداد حتدى ففى ه   اآلية  دأل أ

مو مىائل  لل الفل  احتاج ىألة د يقة ل وه   م ؟ يتكامل لر ها ل ثل اتضا ل حتى ال ارى

يلى فلىفة  الية ل وثقافة  امة ل فورفهل  نها باآلية الكريمة ل ليييو لهل أن اسهلة و ائل 

للتر ي  فدى المعدامالت والعيدادات ل ويشدا ال منده يلدى أن اسولدى لهدل أن يىدألر   دو فائدهللال 

 اسهلة ال حقيقتها . 

نفقرن  ل ما ألفقتل مو ايدر فللرالدهلليو واس دربيو واليتدامى و ال اعالى : )) ويىألرل  ماذا ي

 ( 30)والمىاكيو وابو الىييل (( 

 ل ماذا لنفق مو أمرالنا ؟ ) ل ( فالمىلمرن  هلل  ألرا الر رل 

 فأجاا بلىان القرآن بييان المورف ل سن النفقة ال يعتهلل بها ين لل اقا مر عها

 .( 31) كالت الىائل مو فحرى لفءه وه ا ما يىميه  لما  اليالاة : الرد  لى

 : ونتائج البح  الخاتمة

ين المةابقة هي اجتمداع المعنيديو المدتلفديو فدي لقةدة واحدهللال مكدر ال وللمةابقدة ثالثدة  -1

 مةابقة اايهات والتضاد . –مةابقة الىلب  –ألراع مةابقة اايجاا 

ه بم له في المعنى واللفدظ  لدى فعلى  كس المةابقة المقابلة هي : يبرا  الكالت ثل مقابلت -2

مقابلددة ثالثددة  –وجدده المرافقددة أو المدالفددة ل فددظن للمقابلددة ألرا ددام هددي : مقابلددة اثندديو بدداثنيو 

 ب الثة ل مقابلة أ بعة بأ بعة ل وهك ا .

لدى وجهديو أحدهللهما أن المةابقدة ال اضح لنا أن الفدرق بديو المةابقدة والمقابلدة يدأاي  ا     

 هلليو ل أما المقابلة فتكرن االيام بالجما بيو أك ر مو ذل  .ضيو كرن يال بالجما با

 ضمير واحهلل ال يىتةاا  االافات ( أن الكالت المترالي  لىولىتنتج مو ) أ لرا  -3

أ لرا الحكيل : ااضح مو د ا ة هد ا اس دلرا ألده يعندي الدرد  لدى كدالت الىدائل مدو  -4

 فحرى لفءه .
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 االتجاه النقدي في شرح شعر المتنبي لإلمام الو احدي
 

 محمد على جودر د .                                                                  

 ةكلية التربية العجيالت ـ جامعة الزاوي

 

 :المقدمة 
اإلعجاب. أثار شخص المتنبي، كما أثار شعره كثيرا من االهتمام المقرون بالدهشة و     

شخصاً وشعراً مسوغين  وكان شراحه ونقاده على السواء فى موقفهم منه إما: معجبين به

له كل مايفعله ويقوله ، وإما حاسدين مبغضين منكرين عليه كثيرا مما يفعله ويقوله، فال 

الباع فى ميدان  ام الشديد، وأن ينبري كثير من ذويعجب إذن أن يظفر شعره بهذا االهتم

اللغة والنحو لشرح ديوانه، وقد تلونت هذه الشروح بحسب اهتمام كل شارح منهم األدب و

، وبحسب تكوينه الثقافي والفكري، فظهر لدى كل شارح منهم تغليب وجه من وجوه 

االهتمام على الوجوه األخرى، كبروز الجانب اللغوي عند ابن جنى، وبروز الجانب 

نرى أن الواحدى قد اهتم مثال بقضية المعنى  الذوقي والنقدي عند ابن فوّرجة ، فى حين

دون غيرها من قضايا الشروح، فأكثر من تقليب الوجوه للمعنى الواحد، وناقش بعض من 

 سبقه من الشراح وبخاصة ابن جني وابن فورجة .

غم من تداخل الشروح التي ندرسها في معظم العناصر التي اهتم بها  وعلى الرُّ

عناية باللغة والنحو والصرف، والعروض والمعاني، وصدروا عنها، من  الشراح

والصور واألخيلة، ووقوفهم عند بعض القضايا النقدية، كموضوع السرقات على وجه 

الخصوص ؛ على الرغم من ذلك فإننا نستطيع أن نتبين غلبة االتجاه إلى االهتمام بعنصر 

 العناصر دون غيرها عند شارح دون آخر. من

 هذا الموضوع راجعاً لألسباب اآلتية :ولقد جاء اختياري ل
 أهمية هذا الموضوع في الدراسات األدبية . -1

 بيان مدى القدرة األدبية لدى اإلمام الو احدي في شرح النصوص األدبية . -2

 الوصول إلى دقائق النقد األدبي من خالل الدراسة . -3

 ى اإلمام الواحداي التأكيد على أثر العاطفة اإلنسانية والميل الوجداني لد -4

اإلحاطة بالجهود التي بذلها اإلمام الو احدي على أكثر من مستوى سواء أكان على  -5

 صعيد اللغة أم المعاني ، أم البالغة ، أم الفكر .

إن هذه الدراسة ، قد استوجبت من أن تكون دراسة نقدية تحليلية تقوم على استقصاء      

يمكن الوصول إليه من نتائج مع محاولة رصد القضايا النصوص وتحليلها ، واستنتاج ما 

 النقدية ، وإصدار األحكام عليها .

 : منهج الواحدي وموقفه من الشراح السابقين
الشرح مام الواحدي من أشهر أعالم اللغة الذين تناولوا  ديوان المتنبي بيُعد اإل

في فنون القول، ثم بين ه بالحديث عن الشعر وفضله ومكانته والتعليق ، وقد استهل كتاب

اتجاهه في تفضيله الشعر المحدث. والحداثة عنده تعني ما شهده العصر العباسي من تغيير 
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كبير في اتجاهات الشعر العربي بخاصة واألدب بعامة، وقد أشار الواحدي إلى أن اهتمامه 

  :بشعر المتنبي يعود إلى أمرين

لم يسبق  ما ولطائف أبكارمنها " مافي شعر المتنبي من معان مخترعة بديعة ،  -1

 .دقيقة " ، إليها 

 ؛بالمتنبي لم يدركوا هذه المعاني ن الذين سبقوه من الشراح وسواهم ممن اعتنىإ  -2

ولهذا ))خفيت معانية على أكثر من روى شعره من أكابر الفضالء واألئمة 

ز العلماء حتى الفحول منهم والنجباء ، كالقاضي أبي الحسن على بن عبدالعزي

كانوا من فحول . وهؤالء ى بروجردي رحمهم هللا تعالالجرجاني، وابن فورجة ال

صابوا معاني شعره مما اخترعه وانفرد باإلغراب فيه وأبدعه وأالعلماء وتكلموا ف

بعضه، فلم يبن لهم غرضه المقصود، لبعد مرماه  في كثير من ذلك وخفي عليهم

وامتداد مداه (( 
(1)

. 

جزءا من ذلك المنهج على معارضة  ىي أن يرسم منهجا لشرحه، وبنلواحدستطاع ااو     

النقاد فالجرجاني في رأي نقصا، أو عيبا عند من سبقه من الشراح وما قد رآه خطأً أو 

لى ماقد رسمه لنفسه من الحياة والتوسط. إ، لم يصل  الواحدي... مع ما اد عاه من الوساطة

إال أنَّه كان إذا تكلم ))في معاني صاحبه تبلد  -مع تفرده، بفصاحة المتنبي-وابن جني 

حماره، ولج به عثاره، ولقد استهدف في كتاب الفسر غرضا للمطاعن، ونهزه للغامز 

والطاعن ، إذ حشاه بالشواهد الكثيرة التي الحاجه له إليها في ذلك الكتاب، والمسائل 

كون كالمه مقصورا الدقيقة المستغنى عنها في صنعة اإلعراب، ومن حق المصنف أن ي

ما اليحتاج ب يتعلق به من أسبابه، غير عابئ على المقصود بكتابه، والمسائل الدقيقة، وما 

معاني عاد طويل كالمه قصيرا، بيان ال ىليه ، ثم إذا انتهى به الكالم إلإليه، وال يعرج ع

(( بالمحال هراء وتقصيراوأتى 
(

2
)

ه بعامة، أما ابن فورجة ، فإن الواحدي قد أثنى علي 

لم يخل من ضعف البنيه البشرية ، والسهو  وإن لم يسلم من مطاعنه، فهو يقول عنه: ))

 (( الذي قلما يخلو منه أحد من البرية
(

3
)
فإذا انتهى الواحدي إلى عمله في الشرح ، فإنه  .

عن الكتب األخرى،  ييضاح ، ويغنتأليف كتاب يشتمل على البيان واإليبين أن مقصده هو 

 من التطويل ويخلو من األخطاء التي وقع فيها السابقون. ويسلم

  ::  شرح الواحديشرح الواحدي

عتقد أن شرح الواحدي من أعم شروح ديوان المتنبي نفعاً وأعمقها فائدة، قال أو 

عنه بالشير: ))بيد أنه يجب االعتراف للعالم بفضل إعطائنا أحسن شرح لفكر المتنبي آال 

 . وهو الواحدي اللغوي((

  ::  الدوافع لهذا الشرحالدوافع لهذا الشرح  ــــ  للالمطلب االوالمطلب االو

بيَّن الواحدي في مقدمة شرحه األسباب التي دفعته إلى تأليف كتابه، فقد أقبل  

الناس على تعلم ديوان المتنبي، وتعلقوا بفنه الشعري، ولم يقعوا على شرح شاف يفتح 

الفلق، ويسيغ الّشرق، وال بيان عن معانيه، كاشف األستار حتى يوضحها لألسماع 

صار واألب
(4)

، وقد كانت للمآخذ التي أخذها على " فسر" ابن جنى، وكتابي ابن فورجة من 

أكثر من  –عنده  –األسباب التي دفعته إلى أن يتوجه إلى شرح الديوان، فابن جنى 
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الشواهد القرآنية والشعرية واألمثال، ووقف عند قضايا ال داعي لذكرها في هذا الموضع 

ونحوية، قال الواحدي عنه: ))إذ حشاه بالشواهد الكثيرة  من استطرادات لغوية وصرفية

عنها في صنعة  لكتاب، والمسائل الدقيقة المستغنىالتي ال حاجة له إليها في ذلك ا

اإلعراب، ومن حق المصنف أن يكون كالمه مقصوراً على المقصود بكتابه... ثم إذا 

(( انتهى به الكالم إلى بيان المعاني عاد طويل كالمه قصيراً 
(

5
)

 : اهفشرح ، أما ابن فورجه

لم يخل الواحد منهما، ))من ضعف البنية  (التجني على ابن جنى، والفتح على أبي الفتح)

البشرية والسهو الذي قل أن يخلو منه أحد من البرية، ولقد تصفحت كتابه وأعلمت على 

مواضع الزلل "
(

6
)

هللا تعالى من  واستطرد الواحدي بعد ذلك قائالً ))فتصديت بما رزقني 

العلم، ويسره لي من الفهم إلفادة من قصد تعلم هذا الديوان وأراد الوقوف على مودعه من 

المعاني((
(

7
)
. 

 روايته:  -1

أوضح الواحدي في أكثر من مناسبة أنه قرأ الديوان على أبي الفضل العروضي، 

كان يقول: وأقرأني أبو الفضل العروضي
(

8
)

با الفضل العروضي أن أ ـً   أيضا ـ ، وقد بين

نقل روايته للمتنبي عن طريق الشعراني راوية المتنبي، وكان الواحدي يقول: ))سمعت 

العروضي يقول: سمعت الشعراني يقول: لم أسمع المتنبي ينشد
(

9
)

كما اعتمد في رواياته  

للديوان وفي تفسير المعاني على أبي بكر الخوارزمي
(

10
)

كان يقول: " وكان األستاذ أبو  

ر يقول" ((بك
(

11
)
. 

 : منهجه  -2

في مقدمة الواحدي موجزاً مختصراً لمنهجه في الشرح فهو يريد أن  تقديمه جاء 

يصنع كتاباً يسلم من التطويل، وذكر ما يستغنى عنه في الكثير بالقليل، مشتمل على 

البيان واإليضاح ((
(

12
)

وقد نجح في االختصار نجاحاً واضحاً، ونبه إلى: ))أنه كان  

على الجانب األدبي في كثير من األحيان وعلى الجانب النحوي إذا اقتضت  يركز

 الضرورة ذلك.

فمن حيث الترتيب فقد جاء ترتيبه للشرح ترتيباً تاريخياً ، كما رتبها الشاعر نفسه، 

 مخالفاً ابن جنى في ذلك وقد قسم الواحدي شرحه جزأين.

 : الجزء األول -1

عند الواحدي تسعة نماذج بين مقطوعة وقصيدة، وهو لم  : وعددهاالقصائد العراقيات  -أ

يذكر لها تاريخاً محدداً، ولم يكترث كثيراً بالمناسبة، وإن جاءت موجزة جداً، 

فمنها ما قالها في صباه
(

13
)

، ومنها ما قالها في هجاء رجل "
(

14
)

مدح ومنها ي 

إنساناً.
(

15
)

 

يتها: وقد أشار الواحدي إلى بداالقصائد الشاميات  -ب 
(

16
)

وقد بلغ عددها ثالثة وخمسين  

ماذج السابقة لم يذكر ومائة نموذج بين قصيدة ومقطوعة، ومن بين مجموع الن

عشر نموذجاً بين قصيدة ومقطوعة  يمناسبة اثن
(

17
)

، أما القصائد الباقيات فقد 

 ذكر مناسباتها لكنه لم يفّصل بل أوجز كثيراً.
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 الجزء الثاني:  -2

: وهي القصائد التي قيلت في سيف الدولة الحمداني قبل إقامته  القصائدالسيفيات

مجموع القصائد والمقطوعات التي قيلت فيه  اءها، وبعد تلك اإلقامة، وقد بلغعنده، وأثن

إحدى وثمانين
(

18
)

وبعد أن ينتهي الواحدي من السيفيات يشعرنا بقصائده التي قيلت في  

تملت على تسع وعشرين قصيدة ومقطوعة، مصر وتسمى بالكافوريات وغيرها، التي اش

معظمها في كافور مدحاً وهجاء
(

19
)

العراقيات ، ثم فسر
(

20
)

ثم العميديات 
(

21
)
 

والعضديات 
(

22
)

وكانت آخر قصيدة في ديوانه هي في وداع عضد الدولة مطلعها: )من 

 الوافر(

 َكافالَملَُك إَِذْن إالَّ فَدا  فَدًى لََك َمْن يُقَتِّصُر َعْن َمداَكا

وكان الواحدي في أغلب هذه القصائد يذكر المناسبة ويذكر أحياناً سنة نظم  

 عن المقدمات الطويلة. اً القصيدة، لكن بإيجاز بعيد

وقد عده من ومما يالحظ على منهج الواحدي في شرحه أنه كان يطري عمله كثيراً 

وكان في  –ى ألنه يكشف عن المعنى ويجلي غوامضه، كما يرأفضل الشروح وأقواها ؛ 

بعض األحيان يقلل من شأن الشروح األخرى، لهذا وجدناه يكثر من القول: " وقد سعيت 

المجد سالكاً للتجديد " وسبقت فيه غيري سبق الجواد إذا استولى  يسعفي علم هذا الشعر 

على األمر، حتى سهلت حزونه،... وذلت لي أبكاره وعونه
(

23
)

" وقد أكثر من القول: " 

أحد... هذا البيت كما فسرته، وكان بكراً إلى هذا الوقت "ولم يفسر 
(

24
)
ومما قاله أيضاً: "  

لم يفسر أحد هذا البيت تفسيراً شافياً كما فسرته وبينته، ولو حكيت تخبط الناس في هذا 

البيت وأقوالهم المرذولة والروايات الفاسدة لطال الخطب.
(

25
)

 

ى معظم ما كتب حول شعر المتنبي، فلقد لع علطّ ويبدو من خالل شرح الواحدي أنه ا

وقف عند شروحهم، وتعليقاتهم إما عارضاً لها أو مناقشاً، أو مؤيداً أو رافضاً أو مرجحاً 

وقد ركز على جانب المعنى ألنه امتلك الحس النقدي والذي ساعده على تفهم النص 

ال األداء والشعور بما يحتويه من خالل إحساسه بما يتضمنه من حس الصياغة، وجم

ولطف المعاني 
(

26
)

لبعض األبيات حتى أن  ه" ظهر في هذا الشرح ضعف في تفسير

الشارح ال يقدم شيئاً جديداً في هذا التفسير، وأنه ال يستطيع أن يوضح المعنى للقارئ، وما 

 يقوم به هو تكرار لكلمات الشاعر من مثل قول المتنبي: )من المنسرح(

 خير صالِت الكريِم أعوُدها    اً فَُعْدبها ال َعدِمتُها أبد

قال مفسراً: " أَِعْد هذه المكرمات فإن خير ما وصل به الكريم أكثره عوداً 
(

27
)

ومثله 

 )من الكامل(   -:فيقول  يمدح إنساناً أراد أن يستكشفه عن مذهبه

 لحماً فينحله السقام وال دماً   وخيال جسم لم يخل له الهوى         

وى بجسمي محالً للسقم من لحم ودم فيعمل به " قال: " لم يترك اله
(

28
)
. 

 ومثله: )من الكامل(

 يُْعطيك ُمْبتًِدراً فإن أْعَجْلتَه     أعطاك ُمْعتَِذراً كمن قد أجرما

قال: )) يبتدرك بالعطاء فإنه سبقته بالسؤال أعطاك واعتذر إليك من تأخر عطائه 

عن سؤالك كاعتذار من أتى بجرم((
(

29
)
. 
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 من الطويل(ومثله: )

 أَرْتَك اْحِمراَر الَمْوِت في َمْدرِج النَّملِ     ٍب الَعيَش فِي الُخْضرِة التّي وُخْضُرة ثَوْ    

قال: " طيب العيش في السيف: أي في استعمال السيف والضرب فيه "
(

30
)
. 

ظهر في شرحه أكثر من احتمال لتفسير البيت الواحد، وقد يرجح معنى على آخر، 

" ويجوز أن يكون " أو " يحتمل أنه قال" وقد ينهى هذه االحتماالت بقوله: " وكان يقول: 

واألول أظهر في المعنى "
(

31
)
. 

وقد يقف الشارح عند تفسير الكلمات في البيت الواحد دون أن يتطرق إلى المعنى 

من مثل األبيات.
(

32
)

 )من السريع(

بالوبَعْلهَا ِمْن ُكلِّ   على فَتًَى ُمْعتَقٍِل َصْعدةٍ   افي السِّ

ومثله:
(

33
)
 )من الخفيف( 

 ي وتليديف من غزال وطار نها فدى لعينك نفسيفأسقي

ومثله:
(

34
)
 )من الطويل( 

 وال البَْرُق فيِه ُخلبَّاِحيَن يَْلَمعُ     غماٌم علينا ُمْمطُر لَْيَس يَْقَشعُ 

ومثله:
(

35
)
 )من البسيط( 

 عُت بديباٍج على ُكنسما َضاَق مثِْلَك َخْلخاُل على َرَشا     وال َسمِ 

وقد يفسر الشارح لفظه واحدة في البيت وال يتعرض لأللفاظ األخرى
(

36
)

أو لمعنى  

هذا البيت من مثل:
(

37
)
 )من الكامل( 

 َوَرَد الفَُراَت َزئِيرهُ والنَّيالّ    َوَرَد إذا َوَرَد البحيرةَ َشاِرباً 

 اها تركن مثل غادرن.فسر كلمة ) ورد( فقط وتعني األسد، فسر كلمة أعذرن ومعن

ومثله:
(

38
)
 )من البسيط( 

 وَصْبُر َجْسمي على أَْحداثِه الُحطمُ   الدَّهُر يُعِجُب من َحْملي نََوائبهُ 

 قال: الُحطم جمع حطوم.

وظهر في هذا الشرح أبيات لم يفسرها إطالقاً 
(

39
)

بي منتقداً هاجم الواحدي المتن

بعض أبياته وهذا بارد"فيها، قال عن معنى  دبعض المعاني التي أجا
(

40
)

وقال عن بيت  

آخر " أساء أبو الطيب في هذا "
(

41
)

ولم تعجبه مبالغته في القول وإغراقه في  

الوصف
(

42
)
 . 

وال ننسى أن نذكر أن الواحدي قد أكثر من استخدام الشواهد الشعرية المختلفة 

سوب ح المناألغراض وأن كثيراً من هذه الشواهد قد تكررت في الفسر أو في الشر

 للمعري المسمى ) معجز أحمد(.

 مصادره: -3

معظم الشروح السابقة ، راداً تفاسيرها أو موافقا  ىطالعاً علاكان الواحدي أكثر 

عليها، أو عارضاً لها دون تعليق ومن أهم الشروح التي وقف عندها شرح ابن جنى 

يناً بمسائل اللغة مستفيداً من شرحه للمعاني أو ناقالً عنه بعض الشواهد أو مستع

والنحو
(

43
)

فكان تارة يرد تفسيره 
(

44
)

وأخرى يتركه دون تعليق 
(

45
)

وثالثه يوافقه 
(

46
)

أو 
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يرجحه ونقل أقوال ابن فورجة وناقشها أيضاً يقبل تفسيره حيناً ويرفضه حيناً 

آخر
(

47
)

مثلما نقل أقوال الصاحب بن عباد
(

48
)

والقاضي الجرجاني 
(

49
)

وأبي الفضل  

العروضي
(

50
)

يعرض رأيه  –أحياناً  –وأطال في النقل والمناقشة والقبول والرفض وكان 

دون مناقشة أما ابن دوست
(

51
)

فيبدو أنه لم يذكره إال ليهاجمه وبين أنه الوحيد القادر على  

تفسير شعر المتنبي أكثر من غيره، وقد اتهمه غير مرة أنه يخطئ في تفسير شعر المتنبي، 

ن هفواته لكثرتها وقلة الفائدة منها.وإنه ال يمكن السكوت ع
(

52
)

 

ومن مصادر الواحدي التي أعانته على تفسير شعر المتنبي شرح الخوارزمي
(

53
)
 

وشرح علي ابن حمزة البصري 
(

54
)

وشرح أبي العالء المعري المسمى " الالمع 

العزيزي"
(

55
)
. 

اء أكان ذلك سو –القرآن الكريم  –ومن مصادره المهمة باإلضافة إلى شروح الديوان 

شاهداً على اللغة أم على النحو، أم على معنى أم على تفسير لفظةٍ 
(

56
)
. 

كما استشهد بالحديث الشريف لكن بقلٍة 
(

57
)

، وال ننسى أن نذكر الشواهد الشعرية 

الكثيرة المتناثرة في الديوان، وقد تعددت استخداماتها من شاهد لغوي إلى شاهد على 

و، إلى شاهد على السرقة الشعرية، وإضافة إلى ما سبق نجده المعنى إلى شاهد على النح

يضيف إلى مصادره الشعرية مصدراً آخر وهو األقوال المأثورة والحكايات المختلفة يأتي 

بها لزيادة المعنى وضوحاً.
(

58
)

 

الذين وقف عندهم واستفاد من ثروتهم اللغوية، فلم ينس أن  –أما علماء اللغة 

الكتاب( حيث استعان به الواحدي لتفسير بعض )سيبويه وكتابه  يذكرهم في شرحه: مثل

مسائل النحو واللغة في ديوان المتنبي.
(

59
)

 

ونقل الواحدي عن عدد من النحاة واللغويين أمثال ابن دريد
(

60
)

وأبي عمرو بن  

العالء 
(

61
)

وابن األعرابي وأبي يزيد  
(

62
)

واألصمعي  
(

63
)

، وقطرب
(

64
)

والفراء 
(

65
)
 

واألخفش
(

66
)
وثعلب 

(
67

)
وأبي بكر بن السراج. 

(
68

)
 

 موقف الواحدي من الشراح السابقين: ــ المطلب الثاني
أوضح الواحدي في مقدمة شرحه أنه اطلع على أغلب شروح  ديوان المتنبي ،  

لذلك يمكن القول: إن شرح الواحدي لشعر المتنبي كان جامعا ألغلب الشروح السابقة، 

ي الذاتية للشعر وطر يقته الخاصة به التي تراوحت بين نقل مضافا إليها نظرة الواحد

الشروح السابقة ومناقشتها، وبين وجهات النظر الخاصة به. وأهم الذين أخذ عنهم 

 الواحدي في شرحه هم: 

 هـ(:383هـ 323الخوارزمي )ــ وال أ

 وهو أبوبكر محمد بن العباس الخوارزمي ، أحد الكتاب والشعراء العلماء من رجال

كان ثقة في اللغة ومعرفة األنساب ، ويبدو أن الخوارزمي كان يحتل  ـهـ القرن الرابع

مكانة كبيرة في نفس الواحدي والعروضي، ومعظم ما أورده الواحدي عن الخوارزمي 

 يتعلق بالروايات ومن أمثلة ذلك: )من الخفيف(

  لوتشمُل َمْن دْهِرهَا يَشمْ    أينَْفُع في الخيَمِة الُعذَُّل 

                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 د . محمد على جودر  -                          مام الو احدياالتجاه النقدي في شرح شعر المتنبي لإل

 127                           5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

يقول ))وروي الخوارزمي أيقدح في الخيمة العذل (( : ُُ
(

69
)
 وأيضا  

 َعلَيِه لبْشَرتِه بالخلُُودِ   ولَْو لَْم أََخْف َغيَر أَْعدائِه 

ويقول: )) رواية األستاذ أبي بكر عين أعدائة((
(

70
)

 

 هـ(:392ابن جني ت) ــ ثانياً 
األخذ به، مع ذكره ول ما شرحه ووكان موقف الواحدي منه يتأرجح ما بين قب

 آلراء الشراح اآلخرين ومناقشتهم على نحو مانرى في المثال التالي: )من المنسرح(

واِرَم والقَنَا والـ  ماَحِ والَعِكرٍ   وأنَّ إْعطَاَءهُ الصَّ  خيُل وُسمُر الرِّ

عطاء االسم ال المصدر، يريد به العطاء قال ابن جني:يقول: قدرك أن المراد باإل 

ضافة إلى محلك.قال هذا ، فكأنك معيب به ، لقلته باإلك فوق هذا، فإذا فعلت يكون عطاؤ

هجى الكبار بأكثر من أن ابن فورجه:إن كان التفسير على ماذكر فهو هجو ، وكيف يُ 

يقال:ماوهبت يسير بجنب قدرك ، فيجب أن تهب أكثر من ذلك..والذي ذكره ابن جني 

بأن قدره يقتضي أكثر مما أعطي قال  ير العطاءثدح اإلنسان الكصحيح ، فقد يم

أبوالطيب:يامن إذا وهب الدنيا فقد
(

71
)
 . 

أو رفض هذا الشرح متناوالً إياه با لمناقشة والتعليق، متبعا إياه بما يراه الشرح 

 األصوب: )من الخفيف(

 فهم التقائه الدهر في يوِم      نزاٍل وليس يوَم نزال

ن لم يباشرهم إإلعماله رأيه ومضائه فيهم، وونه "قال ابن جني:أي فهم الدهر يتق

بحرب وال لقاء ، هذا كالمه ، وليس إلعمال الرأي ومضائه ههنا معنى ، إنما يقول:هم أبدا 

يخافونه كأنهم في يوم حرب لشدة خوفهم ، وليس الوقت يوم حرب " 
(

72
)
 . 

 هـ(:431ابن دوست ) -ثالثاً 

عيد الحاكم المعروف بابن دوست هو عبدالرحمن محمد بن محمد بن عزيز، أبو س

عالم بالعربية من أهل خراسان، أخذ اللغة عن الجوهري، وأخذ عنه الواحدي في اللغة إال 

دوست في شرحه لبعض أبيات المتنبي، معظم ما أورده ابن  –بصورة عامة  –أنه رفض 

 مثال ذلك:

 أْم يَُكوُن الُصراُح َغيَر ٌصراحِ  أيكوُن الِهجاُن غيَر ِهَجاِن 

" ذكر الحاكم أبو سعيد بن دوست في تفسير هذا البيت أن الهجان جمع هجن ولم 

 يقل ذلك أحد من أهل اللغة، وإنما جمعوا هجنا وهجناء... ثم أخطأ أيضا 

في معني البيت فقال: أي ال يكون الهجن إال هجينا وال يكون الصريح إال صريحا، 

النتساب، ولَم ينتسب الصريح إلى غير وإن انتسب إلى غير نسبه وليس في البيت ذكر ا

نسبه، وإنما يفعل ذلك الهجين، وكثيرا ما يخطئ في هذا الديوان وليس يمكن عد هفواته 

وداللة على أمثاله... فائدة في ذكرها. وإنما هذا تعجبلكثرتها وقلة ال
(

73
)
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 ابن فورجه ت  هـ(449هـ( أبو العالء المعرى ت)416والعروضي ت ) -رابعا

 هـ( 455)

دون أن يعارضه في شرح لفظ أو معنى. اعتمد الواحدي على أبي العالء في شرحه        

احدي، وقد وقفنا على ن مصدر معرفتنا بشرحه هو كتاب الوأما موقفة من العروضي فإ

 ذلك في حينه

  مكونات منهج الواحدي :مكونات منهج الواحدي :

  بناء الجملة في شعر المتنبي:بناء الجملة في شعر المتنبي:  --  أأ

من خالل بناء الجملة في شعر المتنبي عند إعادته  أشـار الو احدي إلى هذا االتجاه   

ترتيب كلمات كل بيت لفهم معناه، ونظر إليه كذلك على ضوء فكرة الصواب والخطـأ 

  المعيارية فابن فورجة يعده من أسباب غموض المعنى وإبهامه.

ى " الصاحب بن عباد" اتهام قول ويعتبره دليالً على التعقيد يظهر هنا في رده عل    

يد المتنبي: والترك واإلحسان خير لمحسن... بالتعقيد يقول:" أما زعمه إنه عقَّد، فوجه التعق

وال أخرَّ أخرى عن موضعها وال أغرب في المعنى وال في  ما ال نعلم، فإنه لم يقدم لفظة

لفظه سواء من غير زيادة وال  اللفظ " أال ترانا حين فككنا النظم وجعلناه نثراً أتينا بمثل

نقصان، وال تقديم وال تأخير فليت شعري أين التعقيد؟"
(

74
)

 

 (75)ومن ذلك صنع الواحدي يقول المتنبي: )من الطويل(

 أَقلُّ ُجزٍئ بَعْضهُ الَرأُي أَْجمعٌ   فتَى أَْلُف ُجزٍء َرأيهُ في َزِمانهِ 

ألف أقل جزء من هذه األجزاء : " ترتيب الكالم، فتى رأيه في زمانه يقول الواحدييقول الواحدي

األلف، بعضه أي بعض أقل جزئ من رأيه الرأي الذي في أيدي الناس كله فألف جزء 

مرفوع ألنه خبر مبتدأ قدم عليه وهو قوله رأيه، وأقل مرفوع باالبتداء، وبعضه مبتدأ ثان 

للرأي وهو مضاف إلى ضمير المبتدأ األول والرأي خبر عن المبتدأ الثاني وأجمع توكيد 

وهذا كما يقال زيد أبوه قائم فيعيد ترتيب أجزاء الكالم ليحصل على معنى مفيد، ثم يورد 

 (76)اإلعراب خدمة لقضية توضح المعنى وكذلك قول المتنبي: )من الكامل(

 إسآدهَا في الَمهمِه اإلنَضاءِ   فتبيت تَسيُد مَسئدأ في نَيتِها 

دأ حال من الناقة وهو اسم فاعل سئ"اإلنضاء "مصدر أنضاه ينضيه إذا هزله، وم

زال سيرها في المهمة وأقام سائراً في جسدها اله ه اإلنضاء، يقول أتيت ناقتي تسيروفاعل

مقام الهزال للقافية، واإلنضاء فعل أبي الطيب بها ألنه ينضيها وكان األولى أن  إلنضاءا

البيت هذه الناقة تسئد  يجعل مكان اإلنضاء مصدر فعل الزم فتكون أقرب إلى الفهم وتقدير

نضاء، وجرى حاالً ل أسادها في المهمة ومسئد فعل اإلمسئدا اإلنضاء في نيها أسآدا مث

على الناقة لما تعلق به في ضميرها الذي في نيها كما تقول مررت بهند واقفا عندها 

عمرو" 
(

77
)

فيتجسم الواحدي العناء مستعيناً بالتحليل الصرفي والنحوي من أجل  

راج معنى البيت بإعادة ترتيب أجزائه وإذا كان الواحدي قد عالج البيت السابق استخ

معالجه لغوية خالصة ال أثر فيها لظهور ذاتيته وحسه النقدي فإن أبا القاسم األصفهاني 

 يعيب نظمه ويرجعه إلى قول أبي تمام: )من الطويل(

وِض يَْنهلٌّ َساِكبهُ  َرَعاهَا      َرعتَهُ الفَيافَي بَْعدَما َكاَن ِحْقبةً  وَماُء الرَّ
(78)
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"إال أن المتنبي عقد األلفاظ وعوصها وأظلم المعنى
(79)

وقد يصنع الواحدي صنيعه  

 فنجده ينتقد قول المتنبي:)من الكامل( -أحياناً -

 َشوقاً إليِه ينَْبٌت األسلٌ  ٍل يَشْتاُق ِمْن يَدِه إلى ُسبُ 

قاً إليه أي إلى الممدوح ولكنه قدم وأخر والبيت قائالً " وتقدير اللفظ ينبت األسل شو

مختل النظم 
(

80
)

 

 وكذلك يشير الواحدي كضرورة شعرية في تعليق على قول المتنبي: 

 ) من الوافر(

 الَ لََك في ُسؤالك إالَّ أال الو   َجَواُب َسائلي آلةُ نَْظيِر 

وال لك أيضاً في  : الفجوابه ؟الذي يشرحه " أي إذا سألني سائل فقال هل له نظير

سؤالك نظير ألن أحداً ال يحصل هذا غيرك فأنت في وجهك به بال نظير وأراد ال وال لك 

 وأخر المعطوف عليه لضرورة الشعر كما قال: )من الوافر(

 علَيِك وَرْحمةُ هللاِ السَّالُم  أال يا نَخلَة ِمْن َذاِت َعْرٍق 

هل هذا السائل يوجب إعادة الجواب عليه وكرر النفي بقوله أال ال إشارة إلى أن ج    
(

81
)
. 

 الفصل بين أجزاء الجملة:الفصل بين أجزاء الجملة:  --بب
الواحدي كغيره من الشراح السابقين إلى كثير من هذه الصور  يميل

للفصل بين أجزاء الجملة التي تتفاوت أهميتها على حسب دورها فيها ، 

 وتتوقف على صورة الفصل إمكانية تصور معنى البيت وإدراكه.

رها تأثيراً الفصل بين ركني الجملة: المبتدأ والخبر لجملة كاملة ومن أكث

 مما يؤدي إلى تعسر فهم البيت والحاجة إلى إعادة ترتيبه كما في قول المتنبي:

 (82))من الكامل(

 وأَبُوَك والثِّقالِن أْنَت ُمَحمدٌ  أنّي يََكُون أبا البَراَيا آدُم 

سف وتقديره كيف يكون أبا : " في إعراب هذا البيت تعيقول ابن جنىيقول ابن جنى

البرايا آدم، وأبوك محمد، وأنت الثقالن يفصل بين المبتدأ الذي هو أبوك وبين 

كما يعلن  (83)الخبر الذي هو محمد، بالجملة التي هي قوله، " الثقالن أنت "

الواحدي " وفصل أبو الطيب في هذا البيت بين المبتدأ والخبر بجملة من مبتدا 

 .(84)ف"أو خبر، وهذا تعس

ومن صوره أيضاً ما كان موضع خالف بين النحويين البصريين 

والكوفيين ومدى استعمال المتنبي له متفقاً مع آراء الكوفيين كالفصل بين 

 (85)المضافين في قول المتنبي:)من الطويل(

 سقاها الحجا سقَي الرياَض السحائبِ         حملت إليه من لساني حديقة 
 

" فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كما  يقول الواحدي أنه:

 (86)قال: )من الطويل(
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ناً   َزّج القُلوِص أبي َمزاِده  فَزَجَجتها متمكِّ

فيقبله الواحدي معتمداً على وروده في الشعر ويستدل عليه بأحد شواهد 

ومثل هذا الفصل ال يجيزه البصريون  (87)الكوفيين مع تغير يسير في روايته

يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف ألنهم ال 

الجر ويجيزه الكوفيون لضرورة الشعر اعتمادا على وروده في الشعر كالبيت 

 (88).السابق

ومنه الفصل بين الموصول وصلته، الذي حاول ابن جنى تبريره عند 

 شرحه لقول المتنبي: )من الطويل(

ُوم   بِهَذا َوما فِيها لمْجِدَك َجاِحدُ     أْهلُهاوأُشقَى بالِد هللاِ َما الرُّ
 

" أراد أشقى بالد هللا بهذا ما الروم أهلها والوجه أن ال يقال أنه  يقول:يقول:

تصل بين الموصول وصلته بالخبر الذي هو ما الروم أهلها، لكنه علق الباء 

 بمحذوف يدل على المبتدأ.

 ثل في قول المتنبي: ويشير الواحدي إلى نوع من الفصل ال يعتذر عنه يتم

 )من المنسرح(
 

 أوجد ميتاً قبل أفقدها يا حادي عيسها وأحسبني 

 

 يقول " دعا الحاديين ثم ترك ما دعا هماله حتى ذكره في البيت الذي بعده 

 

ُدها    قِفا قليالً بها علىَّ فال   أقّل ِمن نَْظرٍة أزوَّ
 

ر من شأنه فإن كان وتسمى الرواة هذا االلتفات كأنه التفت إلى كالم آخ

 كالماً أجنبياً رفضه ولم يصلح ومثله: )من الطويل(

 أَسنةُ قَْوٍم ال ِضعاُف وال عزلُ   َوقْد أْدَرَكتنَي والَحَوادُث َجمةٌ 

فصل بين الفعل والفاعل، بما سمى التفاتا ألن إدراك األسنة من جملة 

فيه من  الحوادث كذلك قوله: واحسبني أوجد ميتاً ليس بأجبني عما هو

 (89)الفصل.

وهذا نوع جديد من الفصل يعده الواحدي من الوسائل الفنية ويسميه 

بااللتفات، وعلى الرغم من أن ال مشاحة في االصطالح كما يقولون، فاألولى 

به أن يتبع اصطالحاً معروفاً حتى ال يوقع في الخلط خاصة، وإن االلتفات قد 

حول المضمر صيغة إلى أخرى بت سبق إلى تحديده بالتحول في األسلوب من

هـ( أول من أشار إليه في تعليقه على 217ت) المستخدم ولعل األصمعي
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التفاتات جرير المشهورة  باإلضافة إلى أن ما أورده الواحدي أقرب إلى أن 

 يكون ضرباً من االستطراد أو نوعاً من الحشو المفيد.

  إعمال إال عمل أدوات األسماء واألفعال:إعمال إال عمل أدوات األسماء واألفعال:  --جج  

ظاهرة أخرى تتكرر في شعر المتنبي ، ونبه على وجودها  وهناك

عمال إالَّ عمل إن لم يمتد إلى تحليلها، من ذلك إالواحدي وغيره من الشراح و

 الفعل في قول المتنبي: )من المنسرح(

 ال لِسوى ُودَّك لي ذاكا  كا  لَْم تَرَمْن نادمٌت إالَّ 

ا( قبيح ال يجوز  إال في ضرورة الشعر قال ابن جنى " وقوله )إالكَّ

والوجه إالّ إياكا ألن ) إالَّ ليس لها قوة الفعل وال هي عاملة عمل كان ونحوها 

 وقد أنشدوا بيتاً وصلت فيه إال بالكاف وهو: )من البسيط(

 (90) أاَلَّ يُجاِوَرنَا إالَّك ديارٌ   فََما نُبَالي إِذا َما ُكْنِت َجارتَنا 

 .)وهذا شاذ ال يقاس عليه"

بإزاء موقفين األول للمتنبي واآلخر البن جني، يشير الثاني إلى  فنحن

موقف البصريين وتمثل في إنكار إال ألنه ليس لها قوة الفعل، خاصة 

والبصريون ال يرجعون إليها العمل في المستثنى ويجعلون العامل )هو الفعل 

 ويشير قوله: (91)أو معنى الفعل بتوسط إال (

وهذا شاذ ال يقاس عليه " إلى جريه على عادةً  " وقد أنشدوا بيتاً... 

البصريين في إهدار الشواذ وإنكار القياس عليها باإلضافة إلى التشكيك في 

 الشاهد الذي غير البصريون روايته إلى سواك أو حا شاك.

كذلك يشير الواحدي وغيره من الشراح إلى استعمال المتنبي الظروف 

 (92)ن الطويل(استعمال األسماء كما في قوله:)م

ٍد   أياٍد لَهُ ِعْندي يَضيُق بِها عندٌ   َويمْنَعني ِمّما ِسوى ابَن ُمَحمَّ

وهي من الظروف التي ال يقول الواحدي ناقالً عن ابن جني "رفع عند 

ظروفا، وذلك أنه حمل الكالم على المعنى" مع أن الحمل على المعنى تستعمل االّ 

ا كان ابن جنى يلتمس بتعليقه مخرجاً للشاعر ال يسوغ دائماً عند البصريين فربم

يتمثل في الحمل على المعنى ويعلق الواحدي "عند اسم مبهم ال يستعمل إال ظرفاً 

يجعله أسماً خاصاً للمكان كأنه قال يضيق بها المكان هذا كقول الطائي: )من 

 الطويل(

 (93)َوعْندي حتّى بَقيُت باِل عندُ  َمْنشوراً على نَوالهِ  ومازلتُ 
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وقد يكون لربطه بين استخدام المتنبي واستخدام أبي تمام لهذه الظاهرة 

دالالته على كونها استعماالً لغوياً استحدثه المولدون أو على شيء من الموافقة 

 على المذهب الفني يتمثل في مخالفة العرف في غير هذا.

كذلك يشير الواحدي إلى مثل استخدامه السابق في تعليق على قول 

 متنبي:)من الطويل(ال

 (94) وال ُمْنتهى الجوِد الذي َخْلفهُ خلفٌ      ولسُت بدوَن يُرتجى الَغيِث دونهُ 

 )... ورفع خلف ألنه جعله أسماً ال ظرفاً(.

 وكذلك في قول المتنبي:     )من الوافر(
 

ياحُ بَع ألنّي ُكلََما فَاَرقُت طَرفَي   يٌد بَْيَن َجْفنىَّ َوالصَّ

عن الظرفية ورفعه بفعله وهو معنى  (بين)"... وأخرج  يقول الواحدييقول الواحدي

 : )من الوافر(قول اآلخرقول اآلخربعيد ومثله 

 (95)بَعيٍد بَْيَن َجانِبَهَا َجرْور  كأنَّ ِرَماحهٌم أَْشطاُن بئٍر 

وكانت حجة المتنبي في هذه االستعماالت الحمل على المعنى، ويتفق مع 

ل الالزم حمالً على المعنى، فيعمل هذا ما يالحظه الشراح من أنه قد يعدى الفع

 (96)الالزم عمل المتعدى كما في قوله: )من الكامل(

عراءُ         َمْن يَْهتدَي في الفَعِل َما ال يَْهتدي     فِي القَوِل َحتَّى يَْفعُل الشُّ

" وكان من حقه أن يقول لما ال يهتدي وإلى ما ال يهتدي  :يقول الواحدييقول الواحدي

اه المعنى، ألن االهتداء ه وله وال يقال اهتد يته ولكن عدألنه يقال: اهتديت إلي

معرفة به فكأنه قال من يعرف في الفعل ما ال يهتدى ويشير قوله "  يءإلى الش

وكان من حقه.. " إلى المعيارية التي حكمت النظر إلى هذه الظاهرة كما يشير 

 (97)المتنبي:)من الطويل( دي في قولإليها الواح

 إذا نفحت شيخاً روائحها شباّ  فتانة الهوى  وفتانة العينين

يقول "...وإنما عدى النفح ال على اللفظ كأنه قال:إذا أصابت شيخاً 

روائحها شباّ 
(

37
)

كذلك يشير الواحدي إلى أنه قد استعمل )ما( في موضع  

 )من( في قوله:  )من البسيط(

 هُب َما َجْمَعواَ َوالنَّاُر َما َزَرعواَوالنَّ        للَسبي َما نََكَحوا َوالقَْتُل َما ولََدواَ 

ام ) ما ( مقام ) من ( في المصراع األول ليوافق ما في " أق قال الواحديقال الواحدي

، وحكاه أبو (98)والسماء وما بناهاالمصراع الثاني، وذلك جائز كقوله تعالى: 

عُد بَِحْمِده زيد   (99)َسبََحاَن َما يَُسْبُح الرَّ
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 : الخاتمة

أن يكون بين يديه عدد  يللواحدينا أن الظروف قد أتاحت وهكذا رأ 

البأس به من الشروح التى سبقه بها طائفة من كبار الشراح كما كانت بين يديه 

أقوال نقاد المتنبي التى استفاضت في األوساط األدبية ، وسجلها أحيانا في عدد 

،  يلحاتم، والرسالة الموضحة ل يكتب والرسائل ، كالوساطة للجرجانمن ال

 والكشف عن رسائل المتنبي للصاحب بن عباد، وغير ذلك.

دعاه مع ما ا يابه إلى أن يكون الجرجانفي مقدمة كت يوقد نبه الواحد 

لنفسه من الحيطة والحِذر، لم يستطع أن يكون محايدا ، والمنصفا وأما مواقفه 

أخرى يؤيد من الشراح اآلخرين فقد كان يورد ماقالوه ، فيعلق عليها أحيانا 

ها مواقَِف كثيرة ، رأيها ، وقد كانت تلك الشروح مع ما تتضمنته آراء أصحاب

مجاال أوسع من الحركة في شعر المتنبي ، وبخاصة في مجال  يأتاحت للواحد

 السابقون من معانٍ المعانى، فقد كان بوسعه أن يختار أفضل ما توصل إليه 

التى سبق  ييقرع في ضوء المعان فيها ، أوأن وأبيات للمتنبي بخاصة المفضلة

لمعانى السابقة ، اقتراحها معنى جديدا يتراءى له ، مخالفا في قليل أوكثير تلك ا

من القرآن  وقد كان يتوصل إلى هذه المعاني الجديدة بمادة تراثية متنوعة

الكريم، والحديث الشريف، وأشعار العرب، ومأثوركالمهم كما كان يعتمد على 

تلك المعانى، هذا  غوية والنحوية والصرفية للعبارة للتوصل إلىالتوجيهات الل

لمامه الكامل بالروايات المختلفة لكثيرمن أبيات المتنبي ، تلك باإلضافة إلى إ

للبيت  الروايات التى كان لها تأثير كبير في استنباط الشراح أكثرمن معنى

 الواحد لعدد من الروايات.

  : نتائج البحت

 ز شرحه لشعر المتنبي هو:م ما يميأما أه

يسلك طريق الشراح السابقين في شرح ال ن الواحدي كان مبدعاً مبتكراً إ -1

 الشعر.

جاء منهجه معبراً خير تعبير عن شخصيته وثقافته التي تلونت بالطابع  -2

 اللغوي والنحوي .

الوقوف عند هفوات العلماء وأخطائهم وتعرضه لها بالنقد في كثير من  -3

 ع .المواض

تباعه األسلوب الواضح وابتعاده عن األسلوب الغريب وعدم ميله إلى ا -4

 الغموض والتعقيد .
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اإلحاطة بكل جوانب الموضوع الذي يشرحه واستخدامه للغة الخطاب  -5

والحوار، وهذا كان نتيجة طبيعية للنزعة التعليمية التي تجلت على حياته 

 العلمية.

شعر حاولنا أن نعرضه في صورة ال وهذا هو عمل الواحدي في شرح ال

تغمط الرجل حقه فهو شارح استطاع أن يبتكر منهجاً يختلف عن سابقيه من 

الشراح فقد وجدهم قد سلكوا مناهج مختلفة في شروحهم كل شرح أعطى جانباً 

دون آخر من األهمية فأراد بمنهج جديد أن يجمع بين هذه الشروح في شرح 

شرح، ومن ثم جاء عمله مغايراً لهم، وبذلك كان  واحد أي أن يجمع شروحاً في

الواحدي قد بذل جهداً مضنياً ودل على استيعاب شامل، وعلى وعي وإدراك 

ضور ذهن في استدعاء معلوماته  التي أخذها عن مشايخه أثناء عملية وح

 الشرح وأن يوظف ذلك في مواضعه.
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 :  الهوامش

برواية  -حف الشريفـــم، )المصـــــــــــــــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــــــــــــــقـالـ  -

 ع المدني( .ــــــــــــون عن نافـــــــــــــقال

 ن أبي األرقم، بيروت، شرح ديوان المتنبي للوا حدي ـ تحقيق عمر فاروق الطباع، دار األرقم ب  (1

 . 3 .لبنان د.ت ، ص

 . 4ص ، المصدر نفسه   (2

 . 4المصدر نفسه ، ص   (3

أبو الطيب المتنبي، دراسة في التاريخ األدبي، ريجيس بال شير . ترجمة إبراهيم الكيالني،   (4

 . 271، ص  1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي .دمشق، 

 . 4، ص  1شرح ديوان المتنبي للواحدي ج  (5

 . 4ص ، المصدر نفسه   (6

 . 92-25ص ، المصدر نفسه   (7

 . 22-5نفسه ، ص  المصدر  (8

 . 92-25المصدر نفسه ، ص   (9

الخوارزمي هو محمد بن العباس بن أئمة الكتاب ، كتب للشعر وله رسائل معروفة بأسمه اتصل  (10

( أنظر ابن خلكان وسمية 282بالصاحب وكان بينه وبين بديع الزمان مساجالت أدبية ، ت )

 . 4/222الدهر 

 . 122،  109،  79، 41،  27شرح ديوان المتنبي للواحدي ، ص  (11

 . 4المصدر نفسه ، ص  (12

 . 23، 22،  6، 5المصدر نفسه ، ص  (13

 . 16المصدر نفسه ، ص  (14

 . 17،  6المصدر نفسه ، ص  (15

 . 24المصدر نفسه ، ص  (16

 . 25،  87،  60، 52،  49،  29المصدر نفسه ، ص  (17

، ص  1980سيفيات المتنبي ، زكي الدين مبارك ، طباعة السعودية ، جامعة الرياض ، سنة  (18

373  - 623 . 

 . 716 – 622ديوان المتنبي للواحدي ، ص  (19

 . 732 – 716سيفيات المتنبي ، ص  (20

 . 758، 732المصدر نفسه ، ص  (21

 . 708 – 758المصدر نفسه ، ص  (22

 . 4السابق في مقدمة الشارح ص  (23

 .  191السابق في مقدمة الشارح ، ص (24

 . 209-199-169المصدر نفسه ، ص  (25

وابي تمام ، ابو البركات شرف الدين المبارك بن احمد االربلي ، مجلة ن النظام في شرح الديوا (26

 . 121/ ص  1ودود للمحفوظات ، ج

 . 15، ص  1شرح ديوان المتنبي ، ج (27

 . 17المصدر نفسه ، ص  (28

 . 19المصدر نفسه ، ص  (29

 . 22المصدر نفسه ، ص  (30

 . 22المصدر نفسه ، ص  (31

 . 681-226-22-29-14-13-12المصدر نفسه ، ص  (32

 . 16مصدر نفسه ، ص ال (33
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 . 22المصدر نفسه ، ص  (34

 . 45المصدر نفسه ، ص  (35

 . 90المصدر نفسه ، ص  (36

 . 227المصدر نفسه ، ص  (37

 . 579المصدر نفسه ، ص  (38

 . 32-244-242-123-116-79-62-16المصدر نفسه ، ص  (39

 . 21المصدر نفسه ، ص  (40

 . 284-22المصدر نفسه ، ص  (41

 . 75-73-72-67-17للواحدي ، ص شرد ديوان المتنبي  (42

 . 61-256-92-11المصدر نفسه ، ص  (43

 . 44-32-22-12المصدر نفسه ، ص  (44

 .  415- 65المصدر نفسه ، ص  (45

 . 18المصدر نفسه ، ص  (46

 . 825-78-77-74-67المصدر نفسه ، ص  (47

 . 473-462-2المصدر نفسه ، ص  (48

 . 298-92- 25المصدر نفسه ، ص  (49

 . 92-25المصدر نفسه ، ص  (50

السعيد عبد الرحمن بن محمد أحد أعيان األئمة بخراسان العربية أقرأ ابن دوست هو أبن هو أبو  (51

هـ( أنظر بقية 421الناس األدب والنحو، أخذ اللغة عن الجوهري، وأخذ الواحدي عنه اللغة ت )

 . 89/ 2الوعاة 

 . 208-85شرح ديوان المتنبي للواحدي ، ص  (52

 . 290-79-27المصدر نفسه ، ص  (53

 . 682المصدر نفسه ، ص  (54

 . 60- 92صدر نفسه ، ص الم (55

 . 266-27-11-7-6-5المصدر نفسه ، ص  (56

 . 29المصدر نفسه ، ص  (57

 . 726-476-195-19المصدر نفسه ، ص  (58

 . 294المصدر نفسه ، ص  (59

 . 294المصدر نفسه ، ص  (60

 . 233المصدر نفسه ، ص  (61

 . 477-391- 241المصدر نفسه ، ص  (62

 . 726-291المصدر نفسه ، ص  (63

 . 454المصدر نفسه ، ص  (64

 . 265لمصدر نفسه ، ص ا (65

 . 727-228شرح ديوان المتنبي للواحدي ، ص  (66

 . 284- 115المصدر نفسه ، ص  (67

 . 578 – 265المصدر نفسه ، ص  (68

 . 115المصدر نفسه ، ص  (69

 . 445المصدر نفسه ، ص  (70

 . 768-571-88وأنظر أيضاً ص  81المصدر نفسه ، ص  (71

 . 741-83وأنظر ايضاً ص  415المصدر نفسه ، ص  (72

 . 19نفسه ، ص المصدر  (73

 . 131-120وأنظر ايضاً  85المصدر نفسه ، ص  (74
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الفتح على أبي الفتح البن فورجة _ تحقيق عبد الكريم الدجيلي ، منشورات وزارة اإلعالم ،  (75

 . 41، ص  1974بغداد ، 

 . 85المصدر نفسه ، ص  (76

 . 194،ص  1شرح ديوان المتنبي للواحدي ، ج (77

 . 9، ص  1970، المؤسسة العامة للطباعة ، بغداد  الفسر البن جني _ تحقيق صفاء خلوصي  (78

 . 79، ص  1شرح ديوان المتنبي للواحدي ، ج (79

 . 333المصدر نفسه ، ص  (80

هـ ومعه كتاب االنتصاف  513،577اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري ـ النحوي ت  (81

بيروت )د.ت( ، من اإلنصاف، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، 

 . 427،  2ج

 . 7، ص  1جشرح ديوان المتنبي ،  (82

 . 260علم المعاني ص  (83

 . 163ابيات المعاني ، ص اختصار تفسير   (84

 . 261، ص  1االنصاف في مسائل الخالف ،ج (85

،  1)د.ت( ، ج 17أوضح المسالك إلى اللفية ابن مالك ـ تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، ط  (86

 . 91ص 

 . 108جني ، ص  الفسر ألبن (87

 . 124فورجة ، ص  الفتح على ابي الفتح ، أبن (88

 . 300، ص  1شرح ديوان المتنبي ، ج (89
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 التكرار في الشعر العربي وداللته البالغية
 

 أ . سليمان مفتاح منصور المنصوري 

 كلية التربية العجيالت ـ جامعة الزاوية

 

 : مقدمةـال 

القران الكريم قد ظاهرة التكرار متأصلة في أدبنا العربي القديم والحديث بل نجد       

كال سوف قال تعالي)) ورة التكاثر قوله تعالي في سألغراض مختلفة مثل  تخدم التكراراس

صدق هللا (((5)كال لو تعلمون علم اليقين ( 4ثم كال سوف تعلمون )( 3تعلمون )

 (2).لتهديد واإلنذار لفجاء التكرار (, 1)العظيم

تتمتع  فسية ألن لغة األدب لغة راقية لمبالغية ون راضـألغويلجأ الشعراء واألدباء       

عاشها صاحبها بخالف اللغة اليومية أي  علي تجربة شعوريةبه من أسلوب راقي يفهم 

ألعراض بالغية متنوعة التعد الكالم يخرجال اليومي لالستهالك اللغة العادية التي تستخدم

كما سيظهر  اً,ا أوامر للمخاطب بينما في اللغة األدبية تعطي للمتلقي إحساسا آخرـوكونه

اثنين من المفردات أو الحروف أو  ال يتجاوز فالتوكيد التوكيدفي البحث والتكرار عبر 

وسيكون البحث مقتصرا علي نماذج شعرية من قصائد تخدم هذا البحث وبيان الجمل 

 .أغراضه وداللته التركيبية

 : تكرار الموضوع بين الشعراءــ أوال

يظهر التكرار واضحا في المقدمات الطاللية عند شعراء الجاهليين وهنا أخص       

فهو موضوع واحد لدي الشعراء ا ـع وهو الوقوف علي األطالل أو المرور بهالموضو

حتي يحس المتلقي الواعي بأنه في موقف , تشابههاختلفت المفردات أو  نإالحقبة وهذه 

 -:عنترةبل هو موضوع واحد قال , إنساني واحد وليس هناك خالف بينهم

 .(3توهم ) أم هل عرفت الدار بعد***ردم تهل غادر الشعراء من م

قوله :"من متردم" من قولهم: رد من الشيء ,إذا أصلحته وقويت ما وهي يقول : هل أبقي 

( وهذا 4إليه ؟ وهذا كقولهم :هل ترك األول لآلخر شيئا) سبقواوقد إالألحد معني  الشعراء

في اللفظ والعبارة  االختالفضوعاتهم مع يدل علي أن الشعراء في العصر الجاهلي مو

وسيكون البحث في العصر الجاهلي مقتصرا علي المقدمة واحد لديهم  النفسي والشعور

 -الطاللية في معلقة كل من :

 .وليد بن ربيعةوزهير بن أبي سلمي,وطرفه بن العبد,

إن هؤالء الشعراء من أصحاب المعلقات تدور مقدماتهم الطاللية علي موضوع واحد      

لربوع ,فالشعراء في هذه المقدمات يتذكرون الماضي هو الحنين للحبيبة الراحلة عند هذه ا

 ويكررون ذكريات الماضي للتسلية عن النفس .
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 بن أبي سلمي , ووليد بن ربيعة . وأبدأ بطرفة بن العبد وزهير     

 قال طرفة بن العبد في مقدمة معلقته :

 تلوح كباقي الوشم في ظاهرة اليد*** مهدثلخولة أطالل ببرقة 

 أسي وتجلد يقولونال تهلك**علي مطيهم* يبا بها صحفوقو

 دن بالنواصف من د  يفخاليا س**ة غدوة*ـكأن خدوج المالكي

 (5بها المالح طورا ويهتدي)ر يجو**ن يامن*عدولية أو من سفين اب

 -:وقال زهير بن أبي سلمي أيضا

اـــحومانب***م  ة لم تكل  ــن أم أوفي دمنـأم  ج فالمتثلمة الدر 

 م في نواشر معصمـمراجيع وش**ا*ـرقمتين كأنها بالـودار له

 مجثممن كل واطالؤها ينهض  **بها العين واآلرام بمشين خلفة*

 فأليا عرفت الدار بعد توهم**د عشرين حجة*ـوقفت بها من بع

 ثلمتونؤيا كجذم الحوض لم يل ***ـجفعا في معرس مرفي سثاأ

 (6) لربع واسلمعم صباحا أيها انالما عرفت الدار قلت لربعها*أال ف

 -يد بن ربيعة:بوقال ل

 فرجامها تأبد غولهابمني  **عفت الديار محلها فمقامها *

 ا كما ضمن الوحي سالمهاقخل**ع الريان عري رسمها*ففمدا

 خاللها وحرامها نجج خلوح **سها*يم بعد عهد أنردمن تج

 ودق الرواعد جودها فرهامها**رزقت مرابيع النجوم وصابها*

 (7)وعشية متجاوب إرزامها**جف*غاد مدة ومن كل ساري

 -إلي أن يقول:

 امهاـوش*كففا تعرض فوقهن **ة أسف نورهامورجع واش

 كالمها بينيا ـتم*صما خوالد **ها وكيف سؤالناألفوقفت أس

 (8)مامهاث و*منها وغودر نؤيها **فأبكرواعريت وكان بها الجميع 

وان  د وهو الوقوف علي االطاللتدور حول موضوع واح المقدمات الطالليةإن هذه 

 .محبوبة الراحلةالوقوف علي االطالل تسجيل حنين لل

وقد يكون رثاء لها ألنها تعبر مسألة وجودية كبري , وهناك من يري إنها انعكاس      

 للصراع األبدي في نفس االنسان وفي الحياة من حوله يقول الدكتور عاطف جوده حضر:

بين ايروس وكانا توس أي بين الحب ي في اإلنسان وفي الحياة إنها انعكاس للصراع األبد

 .والحياة وعريزه المون التي تعمل في صمت

فالوقوف علي االطالل أرى أنه ذو داللة علي استرجاع الزمن الضائع الجميل من       

وإن  الشاعر الذي يحاول جاهدا أال تجدب حياته فهو يدور حول موضوع واحدحياة 

دات التي يستخدمها الشعراء مع االشتراك في البعض منها مثل: الوشم اختلف المفر
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والطباع إال انها تذكر لحظات االنس التي كانت تزخر بها وتهدف إلي إثارة مشاعره 

 .ومشاعر المتلقي معه

 : االسمتكرار  ــ ثانيا

 -:لقيسداللته قال امروء اوقد يلجأ الشاعر الجاهلي إلي ذكر االسم فيكون التكرار     

 م هطالحل اسـا كـألح عليه **بذي خال* سلمى عافياتلار ـدي

 اللـــــيثاءمحبم من الوحش أوبيضا **زال تري طال*ـــــــــي التــــــوتحسب سلم

 بوادي الخزامي أو علي رس أوعال**دنا*ــــــــزال كعهـــــــــى التــــوتحسب سلم

 الـــــــــطعم ليس يمــــــئد الرـــــــــوجيد كجي**ا*منصب كــــــــإذا تري ىـــــــليالي سلم

 واالستعذابالقيس اسم سلمى أربع مرات للداللة علي التشوق والحنين امروءكرر        

ثقل لدي المتلقي, بهذا االسم وهذا التكرار جاء في محله حيث انه مستقر في محله بدون 

بن رشيق القيرواني عنده اهتماما د ذلك اتنافر الن الغرض هو النسيب وقد أكبوال يشعر 

 -تكرار فقال:بال

إذا كان في تغزل أو  واالستعذابال يجب للشاعر أن يذكر اسما اال علي جهة التشوق ))

 .((تسيب

 -:ر الشيباني  هليزيد مس األعشىويأتي تكرار االسم للتهديد والوعيد كقول 

 يهيم لعينه من الشر هائم**ا*ــــــــــــــــفإنم واــــــــــــــــتمنتأو  تــــــــا ثابـــأب

 ك رماحنا *** أبا ثابت أقعد وعرضك سالمنأبا ثابت ال تعلق

 (9أبا ثابت واجلس فانك ناعم) **ا*ــــــــلن دواـــــعمودرنا وقوما ان هم 

)تنتمون ) :فذكر االسم هنا لم يأت للتلذذ بل جاء للتهديد للقرائن التي تؤيد ماذهبت إليه مثل 

 ((.اجلس فانك ناعم -اقعد-التعلقنك رماحنا–

بالهجو كقول ذي الرمة  علي سبيل الشهرة وشدة التوضيع ويقع التكرار في الهجاء    

 يهجو المري.

 الرمة يهجو المري: ذيكقول 

 رالصهب واالنف الحم السبال وتأبى القيس بن سعد إذا اعتزلت *** امرئتسمى 

 مرخ*** يحل لهم لحم الخنازير والس معشرـــــــل امرئ القيـــــــــــــولكنما أص

 رصة وال مالالفحى م *** ممر المساــــــــــــــــالعبيد وأرضهامرئ القيس  بنصا

 لى إلي القفر امروء القيس  إنه *** سواء علي الضيف امروء القيس والقفرخت

 رـــــــــــا إذا طلع الفجـــــــــــــــــحب امروء القيس القرى أن تناله *** وتأبى مقاريهت

 (10)يا امرأ القيس غادر *** وواف ومافيك وفاء والغدر ,هل الناس إال

ويأتي التكرار للنصح واإلرشاد وعند بعض الشعراء مثل :أبو العتاهية عندما كرر      

 الفعل "سترى" الذي يفيد التجدد واستغراق الحاضر والمستقبل معاً 

 -تاهية مؤكد ذلك:فيقول أبو الع
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 ر هذا الذي تريـــــــــــــغي*** ما ترىرى بعد ـــــــــــست

 ع الناعس الكرىــــــــــيمن **ما* تـــــــما بقيرى ــــــست

 الثرى بعد نعيــــــــــم إلي***ير ـــــرى ممن يصــــــست

 (11)كيف يجري إذا جرى **ادث*ـــــــــــــرى كل حـــــست

استقرار ضعف وقوة ومن  وما يعتريهابيات ارتبطت ارتباطا عميقا بحياة اإلنسان هذه األ

ل في هذه الحياة التي تتغير ـــــــــان إلي التأمــــــــــــــرحيل فالشاعر يدعو أخاه األنسو

أمامه , وهو عاجز الحول له وال قوة, فالشاعر استفاد من الحياة وخبرها , وقد يشاركه 

وهكذا يصلح الفعل للحدث الذي ..:)أحمد درويش مؤكد ذلكالدكتور س فيقولكثير من النا

يتجدد لحظة بعد لحظة أو لنقل للتعبير عن الحدث المتحرك في النفس ويستطيع الشاعر أو 

اد استغالل الفعل المضارع في نظم عبارته أن ينقل جو الحدث ــــــــاألديب إذا أج

 .(12)(والتصور المتجدد به 

ميري فقد كرر "بني نمير" في عدة نر يهجو بنى نمير موجها الهجاء للراعي القال جري

 -أبيات أورد منها ثالثة أبيات وهي:

 ا وخاباــــــن إذا غلبـــنيــمع القي **قرنت العبد بني نمير *

 اـاإليابوانتظرووكــــإذا استأن **كسبه نمير*تلبئس الكسب 

 اباــوا سبــهم القــأبيفقد و **بنو نمير* باــمس السبتلــأت

 (13)انصباباأتحت من السماء لها  **أنا البازي المدل علي نمير*

بني نمير وهو نوع من الهجاء  ات يدل علي التهكم وتقليل من مكانةداللة التكرار في األبي

رار في الهجاء علي ـــــــــــــــالتك يقع :)عتاب قال صاحب كتاب العمدة بــــــــوفي قال

 .(14)(بالهجورة وشدة التوضيعـــــــــل الشهسبي

وقال الصاحب بن عباد قصيدة بعنوان الح لعينك الطلل فقد كرر الشاعر لفظ أنت في 

سبعة وأربعين بيتا من مجموع أبيات القصيدة البالغ عددها سبعة وتسعون بيتا وهذا 

الذي يدفع بالمتلقي  التكرار له داللته فهو يدل علي المدح والمشحون بالفخر لدى الشاعر

 -الهمة فقال: ذحإلي ش

 ي ليل الوجلــــــــــــــفراش فال***ام علي ــــأنت الذي ن

 ع خير مصلـــــــــــالناس م **ام*ــذي صلي أمـــأنت ال

لــضـت العــدر العفاريــب**دل في *ــــــــجذي ــالت ــأن  

 ورا كالجبلــــــــــــثبت ط**د *ـــــــــــــأنت الذي في أح

 اف العللـــــأزحت أصن **ر*ـــــــبــــخيبذي ــــــــأنت ال

 لــحماضرو فـــــــلعمتدـ *** ــدق اشــــــبالخنذي ــالأنت 

 راف األسلـــــــــأط محك**ب *ـــــــــــفي مرحالذي أنت 

 (14فرصة النصر اهتبل)ن***ــــــحنيــوم ــــــــأنت الذي ي
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فهذه األبيات التي أوردتها نموذجا للتكرار عند هذا الشاعر الذي ذكر فيها خصال علي بن 

مثيل لها شخصية تربت في ة التي ال ذاعتزازه لشخصيته الفابي طالب رحمه هللا تأتي من 

 .بيت النبوة وتشربت من صفاتها وأخالقها فله المدح كله

 :تكرار الفعل  ــثالثا 

 -ل ألغراض ودالالت نفسية مثل قول الجواهري :يكرر الشاعر الفع   

 جهاما ياسحاب ضباب***اطبقْ  دجى اطبقْ اطبق ْ

 عذابا اطبق ْــــــــــدخان من الضمير***محرق اطبقْ 

 ابــــم اطبق تبـــــار علي حماة***دمارهـــــــــدم اطبقْ 

 ورهم اطبق عقابــــــــــــ***قب أةـــــــــنبجزاء علي  اطبقْ 

 ب يجب***صداك اليوم اطبق ياخرابــــــــــــــــــــنعي قْ اطب

 (15م الذباب)ـــــــــــــخموله***شكا نــــــــــــــــيدلتبمعلي اطبق ْ

وداللة التكرار في هذه  كرر الشاعر الجواهري فعل "اطبق" في صدر البيت وعجزه      

عل "اطبق" اتني عشرة مرة األبيات هو التأثير في وجدان الشاعر حيث كرر هذا الف

فشاعت في نفس المتلقي نوعا من اإلنسانية الن الشاعر ربط بين الماضي المؤلم في 

 ...الخ"نعيب-قبور-دمار-دخان-ضباب-مثل: "دجينفسيته واأللفاظ لها داللة مؤلمة مظلمة 

يمكن القول إن الجواهري شاعر وإنسان يشكل )قال الدكتور علي جعفر العالف :"    

 .(16)(قة متينة ضرورية تربط بين الشعر وتصدعات الواقعحل

 : الجملة تكرار ــربعا

 -الشابي: بو القاسملم يقتصر التكرار علي الفعل واالسم بل شمل الجملة كما قاأل   

 رها "إرم"ــــــــــــــفج ***كأنها حين  يبدو ةـــــدنيا محجب ياقلبكم فيك من

 ت فوقه األممـوس وعاشمفيه الش***ياقلبكم فيك من كون قد اتقدت

 دمـــــــــــــــواكب تتحلي تم تنعـــــــــــــــك***ق تنمقهـــــــــــياقلب كم فيك من أف

 ممه الحياة وضجت تحته الرـــــــــــــفي***انطفأتياقلبكم فيك من قبر قد 

 تدوي به الريح أو تسمو به القمم ***ياقلبكم فيك من غاب ومن جبل

 (17***منه الجداول تجري مالها من لجم )تجسياقلب كم فيك من كهف قد انب       

ذهب الشاعر مذهب  افي نفس المتلقي لم رر يثيكرر الشابي العبارة ولعل هذا التكرا

التكرار وأري أن الشاعر ذهب هذا المذهب للداللة علي التعجب من هذه العضلة الصغيرة 

ل الشاعر يريد إيصال للمتلقي أهمية المحافظة علي هذه في حجمها العظيمة في العطاء ولع

 .العضلة

 -قال الشاعر علي الفزاني مكررا جملة رسمتك:

 إني رسمتك قبل انطفائي علي جيهات النساء

 ي مفكرة الفصولـــــــــــــرسمتك في المدارات وف
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 را أبيض عنده كل المطرــــــــــــــــــــــرسمتك مط

 لشرفات فكان ربيع العيونرسمتك ليال علي ا

 نوبي المثقلةذات ــــــــرسمتك قبلة علي صفح

 (18ات طلوع البذار)ــــــــــــــــــرسمتك علي وشوش

تحمل هذه القصيدة عنوان نشيد ثالث من مجموع فضاءات اليمامة العذراء وقد كرر فيها 

لحدث وللداللة علي أن الجملة الفعلية والتي تفيد الزمن الماضي الذي يدل علي اللذة با

ألن الرسم يستوعب أكثر جوانب الموصوف لك حتي كأنك تراه  يى باقية التنقضالذكر

 نصب عينيك

وإنما يكون ذلك :)..قال الدكتور عوض محمد صالح مؤكد دور العامل النفس للتكرار

 (.19()لدواعي نفسية شعورية من مكان آلخر وبصور مختلفة

في القصيدة وليس من باب الحشو العميق بل يمثل الجانب  وهذا يكون التكرار محوريا  

النفسي والشعوري للشاعر والمتأمل في شعر الشعراء الليبي يرى التكرار ظاهرة منتشرة 

 -عندهم , ولكن هذا التكرار له داللته في المعني قال راشد الزبير السنوسي :

 ي شدت خطابي *** لربعكم فشقت عطرهـــــالتوهي 

 رهـــــــــــــــــره وآســـــوهبتني الفلذات *** آخ وهي التي

 وهي التي عصيت فؤادي *** يوم أن شرخته عدره

 (20لت أحفظها ليكره )اي *** مازـي وهي التـوهي الت

يالحظ علي الشاعر تكراره "وهي التي " وهي مكونة من حرف العطف والضمير         

ستعذاب ألن إلر له داللته وهي التشوق وا"هي " واسم الموصل "التي " وهذا التكرا

 والنسيب.القصيدة من باب الغزل 

وقد يلجأ الشاعر إلي تكرار المعاني كما فعل أمرؤ القيس في معلقته للداللة علي القلق 

  -راب النفسي الذي يعيشه الشاعر حيث قال :طواإلض

 ليــوم ليبتــواع الهمـنــي بأــعلى سدوله ***ــر أرخــوج البحــل كمــولي

 اء بكلكلــــــــــــوأردف أعجازا ونــــــــــــه لما تمطى بصلبه***فقلت ل

 ك بأمثلـاح منــــاإلصب***بصبح وماأال انجلي ا الليلــــــــــــــــــــأال أيه

 دت بيذبلـــــــبكل مغار الفتل شكــــــــــــــــأن نجومه*** فيا لك من ليل 

 (21)ندلـم جـى صـــــكتان إلبأمراس *** في مصامها ا علقتـأن الثريــك

" فالبيت األول يغني عن الثاني والثاني  األخيرين عن البيتين معلقاً  (ابن رشيق)قال     

يشتمل علي  يغني عن األول ومعناها واحد , ألن النجوم تشتمل علي الثريا كما ان يذبل

 قوله "علقت بأمراس كتان " صم الجندل , وقوله "شدت بكبل مغار الفتل " مثل

 عقرب يموت" ياة الشعرية الكاملة من قصيدة " رؤتمجموععلي الفزاني في وقال    
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 وخ ترابا إلي تراب ؟ـــــــــــــــــــــوخ إلي كـــــــف من كــكي

 ن كهف إلي كهف ضياعا واغترابــــــــــــــــــــــــكيف م

 (22)هابوخ اإلعيد الحرف مسل مكيف أمي تركتني يو

وداللته البالغية التقرير وداللة  االستفهامالنموذج كرر علي  الفراني أداة ففي هذا      

 التكرار لهذه العبارة التي تدور حول معني العجز أمام واقع اإلنسان المر المؤلم.

 الشاعر ال يقعوإذا لم يكن للتكرار هدف داللي  فهو معيب يجب االبتعاد عليه حتي      

مشار اختالف في المؤلفات النقدية علي مرور تحت سطوة النقادة الن مسألة التكرار 

 ما كانفمثال يري الجاحظ يقبل من التكرار العصور فنجد المؤيد لها والنافر منها 

لضرورته المعني وتقريره أو ماكان منه مثال باحتياج المخاطب إلي التنبيه , كما الحظ أن 

 ني مالم يجاوز الحاجة ويخرج الي العبث.ترداد االلفاظ ليس يع

 : التكرار المعيب ــ خمسا

ومن التكرار المعيب الذي إذا لم يكن للتكرار مطلب بالغي وداللي فأنه يصبح معيبا,     

 -أبيات البن الزيات :أورده ابن رشيق القيرواني 

 ة العتاب ـــــــــــــي ***فقد كثرت منا قلـــــــــالتصاب ىف أم تقيم علزأتع

 ن اسمه نفر الصعابـــي ***نفرت مــــــــــــــلو عن التصابسإذا ذكر ال

 وأنت فتى المجانة  والشبابي *** ـــــــمثلك في التصاب وكيف يالم

 ا الح شيب بالغرابــــــــــــإذا م   ***سأعزف إن عزفت عن التصابي  

 (23التصابي )ــــالمالمة ب ي *** فأغرقتنيـــــــــألم ترني عدلت عن التصاب

فمأل الدنيا التصابي علي التصابي لعنة هللا من أجله )قال ابن رشيق معلقا عن هذه األبيات :

معن واحد علي الوزن كم يعد به  ىوال سيما وقد جاء به كله عل  ,, فقد يرد به الشعر

 (24)(عروض البيت

إال للحاجة وإال صار عبثا ال فائدة فيه وهذا يتفق مع ما أورده الجاحظ بأن التكرار ال يأتي 

  كما في أبيات ابن الزيان

 : الخاتمـة

  -من خالل ما تقدم نصل إلي النتائج اآلتية:

 .ادثـــــــــــــــي وليس حــــــــــنا العربـل في أدبــــــــــالتكرار أصي .1

 .في المتلقي التأثيريلجأ الشاعر إلي التكرار رغبة في  .2

 حشو بل محور ارتكازي تقوم عليه القصيدة.التكرار ليس  .3

 .يستخدم التكرار للتنغيم الموسيقي لدي الشاعر .4

 .يشيع التكرار في الشعر الحديث الجو النفسي لدي الشاعر .5

 موقف النفاد من ظاهرة التكرار ليست واحدة بل آراء مختلف. .6

 من تشوق , وهجا, وحث...الخالتكرار له داللته المختلفة بين الشعراء .7
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 لتكرار قد يكون في الموضوع الواحد باستخدام ألفاظ ذات داللة متعددة.ا .8

في نفس  المؤثرالتكرار في شعرنا العربي يهدف إلي إشاعة اإليقاع الداخلي  .9

 المتلقي.

 يتنوع التكرار بين االسم والجملة اإلسمية والفعلية والحرف وكل له داللته. .10
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 حياته وآثارهـ  دكامل بن عيا )محمد( 

 م(1986ـــ1901)

 
  الناجح محمد األخضر د .                                                                 

 جامعة الزاوية -كلية اآلداب 
 

 

 محمد كامل بن عياد

 : المقدمة

فرر ل دحرثاو والثرا ير ليهرا  تعتبر الهجرر  اراةر  متزيرز   دو دوما مهزرا لرر  لر م  اأ    

مزامسرة كرأ  ار ا   عرث   عث  عائالو ليبية  إلى سر ميا ةاجرو يطاليا لليبيا إ عقاب غزو 

ل اارر    الضررط تاو علررى اأةررالر مررخ  جررأ الوررروغ مألهررا وتفريرر, اأم  مررخ سرر ااها 

هرر ةجرر  ريررية اارطرامية  مغزر  ةرائ العرائالو علرى ترر  ل الهجر  الويرام ال دحيرث 

س ألاةا عقب غزو ايطاليا لزثيألة ترا لس وريامها  إمغام اأةرالر  رالق   علرى ترر    ماكخ

. لالتجر  الليبير إ إلرر  رالد ال)رام اسر ميام مثرأ مرا التجر  إليهرا الزطام رة ةر را  مرخ مياكألهم
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االاطهاد والعيف والج م االستعزامي  الاي لرر  علرى  ةرالر ال)رزاف األريقرر  وررث 

 ية الي مية .لزألا الألصرف اأوف مرخ القررإ التاسرر ع)رر ررثم  إلرى اكتيب ا الجأليية العر

 الد ال)ام س ميا جالياو مطر ية ةر ا مخ االاطهاد االستعزامي لر الز ارر الترر ادحتلهرا 

محلررة  واؤا)رر ة وسرر خ معهزهررم لررر الزيررثاإ والفرايرري إ واطيطررالي إ مررخ  لريقيررا العر يرر

 .ثمج ا مر  ةأ الحرلزيثاإ ورث ااتثعى  واإ الزطام ة شزاف ا

لزهاجر  إلى  الد ال)رام سر ميا عائلرة  رخ عيراد  الترر يألتيرب ا الليبيةومخ  يخ العائالو     

امحزثمإليها  
ا*م
جألزوم التر تبعث دح الر خزية  كامأ  خ عياد  والتر كاا   تقطخ  مألطقة 

 .خ مثيألة ترا لس والى الطرب مألهاع اكيل  متر ع)ر

مخ  عالم الزهاجريخ الليبييخ لر  الد ال)ام اس ميام  ولقث سبق  ازيتألاوف ةاا البحث عل    

للبادحث دماسة ةاا الز ا   لر جزئيرة مرخ كتراب ا الزهراجروإ الليبير إ إلرى  رالد ال)رام 

 1952ــــ 1911اس ميام ودومةم لر الحيا  اليياسية واالرتصادية واالجتزاعية والثقالية ا

البادحرث لأليرأ دمجرة الرثكت مائ لرر التراميي الحرثيث  م.وكاا  لر اأصأ  ترودحة تقرثم  هرا

 والزعاصر مخ جامعة رامي اس جامعة  ألطازي دحاليا.

والبادحررث ةألررا يحرراوف  إ يعرر د إلررى ةررائ الجزئيررة  مررخ خررالف مررات لر لثيرر  مررخ معل مرراو    

 رخ عيراد  القاتألرة  زثيألرة تررا لس اجثيث  تحصأ عليها مخ  عض العائالو وخاصة عائلة 

ال  ائق  مخ ةرائ العرائالو دحيرث  اسرترعى البادحرث ااتباةر  معل مراو جثيرث  وكالك  عض 

تفيرث البرادحثيخ . والترر ي مرأ ليهرا البادحرث   إ ي ر إ ةراا  اجثيرث ئاتضيف إلى الز ا   شي

العلزية  لثماسة ةائ ال)وصرية  والترر كراإ  طسهاماو ص مت  الحالية  مخ ازخ االبحث 

مزا يثلعألا  ر لر س ميا و عض البلثاإ العر ية اأخرى  لها دوم لر الزجاف الثقالر والعلز

 ررز   رةر ئ لرر مجراف التعلريم  ير ميا و ومرالليؤاف مخ ة  كامأ  رخ عيراد و ومرا ةر  دوم

 و   ةالعلزي  اتا)ات

 ولزعالجة ذلك سألحاوف مألار)ة :ــ 

 كامل بن عياد ,مولده ,وتعليمه  .)محمد( ترجمة لحياة  ـ1

 عياد في مجال التعليم بسوريا . كامل بن )محمد( ـ دور2

 .)محمد( كامل بن عيادثارآ ـ3

 ه في بعض القضايا.ؤراآـ 4

 :كامل بن عياد ,مولده وتعليمه  مد(ح)ملحياة  ترجمة ـ أوال

 عائلة بن عياد  

كاا  تقطخ مألطقة جألزوم  القرب مخ مثيألة ترا لس ويعر د  الترمخ العائالو العريقة     

إدحثى ربائأ ةائ الزألطقة عبث اللطيف د والربيلة  إلى  ص لها
م1ا

  والرث اأسرر  ال)ريي علرى  

                                                 
ا*م
 جرو العاد  عألث معهم اآلسر الزهاجر  إلى  الد ال)ام س ميا إاالة اسم محزث ليصبح االسم مركبا. 
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 خ عياد  خ صالح  رخ عبرث اللطيرف
م2ا

م  1868 وكراإ مريالدئ  هرائ الزثيألرة لرر دحرثود سرألة 

تلقرررى عل مررر  الثيأليرررة اأولرررى لرررر  ال تاتيرررب  هرررا  م مدحرررأ إلرررى اأزةرررر ال)رررريف طتزرررام 

 سررى   ومحزررث الب صرريرى   وادحزررث دماسررت  مر مجز عررة مررخ الليبيرريخ كزحزرر د  ررخ م

الفيات ى
م3ا

م محررما  للعقر د   رم مئييرا ل تراب 1896وعراد إلرى تررا لس لعريخ لرر عرام  

م   وكراإ يلقرر دموسرا لرر العلر م ال)ررعية والعر يرة  1904الزح زة ال)رعية دحترى عرام 

التر  وة  مخ الايخ عزل ا على تحرير جريث  التررر  رلقة عثزاإ القيزااى ومحزث التركر

 تعتبر لهم ااديا  يجتزع إ لي  للزطالبة  اطصالح .

م عألثما ادحتل  إيطاليا ليبيرا كراإ ال)ريي علرى  رخ عيراد مرخ الزحراريخ 1911ولر عام     

علررى الجهرراد  لطامدترر  إيطاليررا  اأمررر الرراي  دى  رر  إلررى العرر د  إلررى ميررق  م سرر  مثيألررة 

سررا  ؤا الوألرراع علررى الز)ررايي ومإيطاليرر جألررزوم  ةرراجر  عررثةا إلررى لبألاإ عألررثما ارريق 

مخ الفئاو  اكبير االزحالو  عثم إي ا  الزطل  يخ مخ ربأ إيطاليا . .دحتى  األا االدحظ  إ عثد

لى  الد ال)ام التر كاا  ت)رهث اهضرة ل ريرة و د يرة لرر إلزتعلزة والزثقفة لضل  االلتجا  ا

ستعزام  أل)ر مقراالتهم لرر تلك اآلواة.سزح  للعثيث مخ   ألا  الزجتزر العر ر الزألثديخ  اال

الصحف والأل)راو الترر كاار  تألت)رر لرر  رالد ال)رام  كثرر مرخ غيرةرا مرخ الربالد العر يرة 

 .اأخرى

عير إ استقر ال)يي على  خ عياد  وال لر لبألاإ  وعيخ رااريا   بلرث  مررغ    
م4ا

   رم ااتقرأ  

 عررثةا ترر لى  م   1913إلررى دحلررب وعيخ مئييررا  لل ترراب لررر الزح زررة ال)رررعية دحتررى عررام 

م 1928مح زة التزييز  ثم)ق التر  قرر ليهرا إلرى  إ  دحيرأ علرى التقاعرث لرر عرام 
م5ا

.  عرث 

ذلك زاوف ال)يي على  خ عياد مهألة الزحاما   ز جب إجراز   الزحامرا  صرادم  مرخ وزام  

 .  1954العثلية الي مية واقا ة الزحاميخ  حلب دحتى ولات  لر عام 

 .لدهكامل بن عياد, مو امحزثم*

لرر تررا لس الطررب     1901ولث امحزثم كامأ  خ عياد مر  ثاية القرإ الع)رريخ عرام     

و عث  إ استقرو ةائ اأسر  لر سر ميا دحررو والرثئ ال)ريي علرى  رخ عيراد علرى ت جيهر  

 اتجائ التحصيأ العلزر  لتلقى العل م والزعامف الزوتلفة والتر دحرم مألها عثد مرخ الليبيريخ 

صطيرا مر  سرت  مرخ االدحرتالف االيطرالر لليبيرا اأمرر  ىدحتالف االيطالر.وعااإ اإ لتر  اال

الاي ااطر  سرت  إلى الهجر   ولرى سر ميا اسرتزرو معاااتر  مرر  سررت  مرخ االسرتعزام 

الفراير ليها والبريطاار لر ج امةا العراررر والفليرطيألر   كزرا عرااى مرخ دحالرة التولرف 

جتزرر العر رر اأمرر الراي اسرت جب مألر  التف يرر لرر الزجتزعر التر كاا  تهريزخ علرى الز

تررررع الورررالو عرررخ تريرررق الزيررراد  الزعرليرررة لرررر  ل رررام التألررر ير والتحريرررر والعثالرررة 

ولرى  ال وجيرأ ال)رباب  االجتزاعية م جها اةتزام  احر  ا)رات ولاعليرة تضرزخ الثرا ير لرر

الزجتزر كل 
م6ا

. 
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 : تعليمه*

م واصأ كاا  لر ميق  م س  ترا لس ومخ   ىلوعلى مايبثو  إ  ثاياو تعليز  اال    

تعليز  لر تركيا   وس ميا و لزاايا ودحصأ على الثكت مائ  رسالة عخ " ا خ خلثوإ" لر 

  لزاايا 

عيراد إلرى الهجرر  مرخ   رخ كامأ  خ عيراد" لزرا اارطر والرثي ال)ريي علرى امحزثميق ف    

لرى تركيرا   لتا عر  دماسرتر لرر م اصطحبألر معر  إ1911البالد   ألا  الطزو الطليااى سألة 

سررالرو إلررى   لزاايررا و ررث و الثماسررة لررر  1921اسررتااب ف   ولررى مثيألررة دحلررب ولى سررألة 

  1930جامعة  رليخ   ورث دحصل  على شرهاد  الزاجيرتير   والرثكت مائ لرر الفليرفة سرألة 

اترودحتررى  اللطررة األزاايررة عررخ ااهريررة ا ررخ خلررثوإ لررر 1930وا)رررو لررر  رررليخ سررألة 

ي واالجتزا م التامي
م7ا

. 

 :كامل بن عياد في مجال التعليم بسوريا  )محمد(ــ دورثانيا

 : * التعليم العام

م 1933 عث  إ است زأ امحزثم كامأ  خ عياد دماست  عراد إلرى دم)رق وعريخ لرر عرام     

سالر إلى  طثاد  1936مثمسا للتاميي لر الزثمسة التجهيزية االثاا ي م  ثم)ق  ولى سألة 

ثميس تاميي العرب واطسالم لر دام الزعلزيخ العالية لزث   الو سأل او   ولى عام ورام  ت

 ررم  مجررر إلررى دم)ررق للتررثميس لررر الزثمسررة التجهيزيررة ودام الزعلزرريخ اال تثائيررة   1939

عريخ عضر ا لرر  1944عرام  ار  تر يرة والتعلريم  ثم)رق دحترى تثمغ  عث ذلك لر واائف ال

البح وملجألة التر ية والتعليم اإدام  
م8ا 

 . 

 * التعليم الجامعي 

 عث  إ عزأ امحزثم كامأ  خ عياد لتر  لر التعلريم العرام و عرث  إ ت سير  كليرة اآلداب     

ميي الي اراار  ااتقرأ  للتر اميراعث الر جامعة دم)ق  ااتقأ للعزأ  الجامعة دحيث عريخ  سرتاذ

خ عيراد "....ولزرا ت سير  للعزأ   لية التر ية جامعة دم)ق  يق ف امحزثم كامأ  ر ك عث ذل

كلية اآلداب لر جامعة دم)ق عيأل   سرتاذا ميراعثا للتراميي الي اراار    رم ااتقلر  لرر سرألة 

إلى كلية التر ية  ستاذا لتاميي التر ية... 1950
م9"ا 

. 

كامأ  خ عياد ااتثب لتثميس  عض الز اد لر الجامعاو والزعاةث العليا  ممحزث اكزا  إ    

ذلك مخ إدحثى ال  ائق الزحف اة  ثام ال  ائق والزحف ااو التاميويرة )ف  وايتالي مية 

للترثميس لرر كليرة   زثيألة دم)ق والتر  شامو إلى  إ الييث امحزثم كامأ  رخ عيراد ااترثب

خ عررصررادم  294سررب عية  ز جررب ررررام مرررم اآلداب ريررم الترراميي   ارررر  ررالو سرراعاو  

الجامعة الي مية  ثم)ق
م10ا

س ماد   صر ف ترثميس االجتزاعيراو لرر   وااتثب  يضا لتثمي

صرادم  36الزقررم  ز جرب رررام مررم  الزعهث العالر للزعلزيخ زياد  علرى اصرا   القراا ار

خ الجامعة ع
م11ا

 . 
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 مررا علررى الصررعيث    مااررى اليرر ميةأداخررأ ا ي كرراإ ذلررك علررى الصررعيث الررثاخلر      

ميي لر الجامعة اأمداية  ريخ عزأ  ستاذا للتا دحيثلقث ااتثب للعزأ لر اأمدإ    الوامجر

هز ا لرر  رثاياو سر   مر عرثد كبيرر مرخ  سراتا  جامعرة دم)رق الرايخ 1966  1963عامر 

ت سيس الجامعة اأمداية لر عزاإ.
م12ا 

. 

 وظائف أخرى* 

 مندوب سوريا في جامعة الدول العربيةأ.  

 زثيألررة دم)ررق  والزحف ارراو التاميويررة ال  ررائق الز دعررة  ررثام ال  ررائق ىدحررثإتفيررثاا      

ترثمغ لرر اليرلم الر ايفر دحترى وصرأ إلرى دمجرة  سرتاذ كرسرر  إامحزثم كامأ  خ عياد  

 الزعهث العالر للزعلزيخ  ولى اط ألا  واتيجة لتفااي  لرر العزرأ  الحقرأ التعليزرر والترثميس 

دحراز لير  علرى  قرة وتلقيخ العلم للثامسيخ والطالب ووص ل  إلى مراترب عليرا االمرر الراى 

وليخ الي مييخ مزا  ةل   ر إ ي لرث لرر مهزرة علزيرة لرثى جامعرة الرثوف العر يرة لزرث  الزيؤ

سررألة كاملررة لتزثيررأ الجزه ميررة العر يررة اليرر مية لررر الجامعررة العر يررة  ز جررب ررررام مرررم 

21/9/1952خ الجامعرة اليرر مية  تراميي عرصرادم ال 1449
م13ا

 قالترر   إ  ر وةر  مررا يؤكرث 

  إ ي  إ مألثو ا لثى جامعة الثوف العر ية.  لالعالية وإخالص  ودحب  لعزل    ة

 : بدمشق العلميعضو المجمع ـ ب 

سأل)ير إليها لر  والتر والترجزة الت ليف لرامحزثم كامأ  خ عياد  إاتاغاتيجة لطزام       

يألتيرب ال والراي  ثم)رق العلزررالزجزرر   عضا دحث  ي  إ   إ اختيرالصفحاو القادمة لقث 

 لرر مأل) ماو و  حراو علزيرة متأل عرة االختصاصراو لها الترعلزية ال)وصياو ال إال إلي 

 الررثكت م جزيررأ صررليبا  لقاةررا التررروالترجزررة ولعررأ كلزررة التقررثيم والتردحيررب  الترر ليفمجرراف 

كبر دليأ على الز اارة العاليرة والزرم ررة للرثكت م  الثكت م امحزثمكامأ  خ عياد   ااضزام

رر ا  مخ  لرليعةالزحزثم كامأ  خ عياد  يخ عالية واي كث الز ااة الوامحزثم كامأ  خ عياد 

مجاف التعليم والزثقفريخ الير مييخ والليبيريخ الزهراجريخ  يقر ف الرثكت م جزيرأ صرليبا عألرث 

تقثيز  الزحزثمكامأ  خ عياد عقرب ااضرزام  إلرى الزجزرر العلزرر  ثم)رق ".... وةرأ  ار  

لفر  لير    م ’ تعلز  العلم وعلزت   و العلم  العزأ اياسيثى إال مخ عألصر  ولئك الايخ ررا 

ولرى ا)رر  عرض الألصر و ’ دحرث كترب الزألطرق  اشترك  معر لر تر ليف  عث  تصاايف  

الفليفية   واشترك  مر الثكت م ج مغ دحثاد   والثكت م اهيم الز صلر لر تر ليف  عرض 

عأل ااها  كتب التاميي للزثامس الثاا ية   واافردو  ت ليف كتاب اأخالع   و ترجزة مسالة

كتب التاميي والتفراةم الرثولر ولرك تصراايف  خررى لرم تطبرر  عرث ك تراب تراميي الي اراإ   

كراإ مرخ  إ ةرائ التصراايف   ذكررو معهرا مراآلاالتر يرة   وغيرةزرا   وإذا ذكررو  وتاميي

ة   وال لعقررث يرردحرصررك علررى جزعهررا للطررالب   ل ارر  لررم تؤلررف كتبررك لطلررب ال)ررهر  والزثال

اى     و مث الجائ عألثةم    أ الفتها لتقر عيألك  ااتفا  الطالب  هرا   وكر الرياسة  يخ الألاس

إلرى العلرم لرر  إ ادحتاج إاد  إال  أل)ر العلم   ل ك تق ف لر افيك إإ العلزا  اليثمك إ اليع
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 قر   ول  علزر   إ  إ ادحتاج  إلي  للألاس لهاا خير وإخاصة  افيهم لهاا مخ لضأ هللا   و

تفا    تبك  ل ياد س ع العلم   أدحررتها لقلة جثواةا كزا لعأ     دحياإ الألاس اليز ألهم االا

ربلك.."
م14ا

. 

ااتقأ إلى  1986.ولى عام  1960.12.31 دحيأا محزثم كامأ  خ عياد على التقاعث لر     

 ج ام م   ودلخ  زثيألة دم)ق.

 : كامل بن عياد (محمد)آثار ـ ثالثا  

: المؤلفات المدرسية ـ أوال  
 

 

لررر الحقررأ التعليزررر    وكرراإ لرر  دوم  ررامز  اكبيررر اماهسررإهم امحزررثمكامأ  ررخ عيرراد سرر     

وم ااة مرم رة لر الحقأ العلزرر لرر سر ميا  وترر  لألرا عرث  مؤلفراو صرادم  عرخ وزام  

زالرر  ةررائ  مرراتثائيررة واطعثاديررة والثاا يررة  والزعررامف اليرر مية للصررف ف الثماسررية اال 

 ال تألية  ثم)ق.ولعل  مخ اأايب  إ ايرد ةائ الزؤلفاو. الزؤلفاو محف اة  ز تبة اأسث

 1934كتاب التاميي   اشتر  مر اأستاذ امحزثم عبث الطألى الباجقألى لر ت ليف  لر سألة  ـ1

  ررم ال تاب على تلبة ال)هاد  اال تثائيرة   ورامر   أل)ررئ وزام  الزعرامف الير مية
م15ا 

 .

1937و عيث تبع  لرر سرألة 
م16ا

شرراف وزام    إ1941مرر   اايرة لرر عرام   و عيرث تبعر  

الثماسية الزعامف وللزردحلة افيها
م.  17ا

1947و عيث تبع  مر   الثة عام 
م  18ا 

.كزا اشتر  

 ت ليف كتراب  راإ لرر التراميي  1934 يضا مر اأستاذ امحزثم عبثالطألى الباجقألى لر سألة 

ررم على تالميا الصف الرا ر اال تثائر  وتبر  زطبعة الت ليق
م19ا

. 

تاميي العص م القثيزة  اشتر  لرر ت ليفر  مرر الزعلزريخ الير مييخ جر مغ دحرثاد واهريم  ـ2

وررم على تلبة اليألة اأولى مخ الزثامس الزت سرطة  1951الز صلر وكاإ ذلك لر عام 

ورامرررر   أل)رررررئ وزام  الزعررررامف
م20ا

   رعايررررة وزام  1952. و عيررررث تبعرررر  لررررر عررررام 

الزعامف
م21ا

 ذكرر لير  1947العأل اإ ولألفس الزؤلفيخ صرثم عرام .وةألا  كتاب يحزأ افس 

  دوإ ذكر اليألة الثماسية والثاا ياإاا  مقرم على تلبة الزثامس الزت سطة 
م22ا

. 

   يضا مرر جر مغ دحرثاد واهريم م صرلر لرر ت ليفر  لرر تاميي العص م القثيزة   اشتر ـ3

رئ وزام    وررررم ال ترراب علررى تلبررة اليررألة اليررادس مت سرر    ورامرر   أل)رر 1954سررألة 

الزعامف  ي ميا
م 23ا

. 

لر إصثام ةاا   افيهم دموس التاميي العام ا تاميي ال)رع القثيمم اشتر  مر الزؤلفيخ ـ4 

م ورث ررم ال تاب على ترالب اليرألة اليادسرة مرخ التعلريم 1935ال تاب وكاإ ذلك لر عام 

الزت س  ورام   أل)ر  وزام  الزعامف
م24ا

. 

شترا  مر افس الزؤلفيخ وررم على تالب اليرألة الواميرة دموس لر التاميي العام  اال ـ5

  وة  مخ مأل) ماو وزام  الزعامف1941 اا ي لر عام 
م25ا

. 

 ى ةائ الزؤلفاو يتضح اآلتى :ومخ خالف اتال  البادحث عل
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إإ معهم ال تب التر ذكرو  اشتر  لر  ت ليفها مر اوبرة مرخ مجراف التعلريم الزعرروليخ  ـ1

يخ الليبييخ الزهاجريخ إلى  الد ال)ام س ميا لر تلك اآلواة  والايخ ومخ الزعلز   لر س ميا

 امتب  معهم  عالراو دحزيزة وتيبة 

معهم ال تب التر تم ذكرةا كاا  كتب لرر التراميي وخاصرة التراميي القرثيم الراي يألفررد ـ 2

 ثميي . كامأ  خ عياد لر امحزثم

مسيخ مرخ الطرالب لرر موتلرف اشتزل  ةائ ال تب على دموس مألهزة سهل  مهزة الثا ـ3

ومفه مرر  للزجتزررر ل اارر  معيألررة للطررالب    الفصر ف الثماسررية  وكاارر   لطررة عر يررة سررهلة

على لهم التاميي العام والقثيم 
م26ا

. 

إإ ةائ الزقرماو الثماسية اشتزل  على معل ماو دريقة و ييطة وسهلة لجزير الطالب  ـ4

 العزرية. الثامسيخ  الزرادحأ التعليزية وموتلف الزرادحأ

اها  إ تعريخ الثامسريخ والزعلزريخ علرى  مزود   الص م والورائ  التر مخ ش اها كاا   ـ5

 لهم الثمس  طريقة سهلة وميي م  .

التاميويررة لرربعض اليررأل او الثماسررية  رربعض ال)وصررياو  الزؤلفرراوزودو  عررض مررخ  ـرر6

عزامي لرر الزألطقرة العر ية التر كاإ لها دوم لر تاميي الألضاف العر ر اث الت اجث االسرت

العر ية ومخ اأمثلة على ذلرك صر م  ادحزرث ال)رريف   وعزرر الزوترام لرر كتراب التراميي 

 لل)هاد  اال تثائية.

 : الكتب ـ ثانيا

 سهم امحزثمكامأ  خ عياد لرر تر ليف العثيرث مرخ ال ترب   ميرتطال وجر دئ لرر الجامعرة     

أ   ررز مرا يؤكرث ذلرك ال ترب الي مية واتالع  ال اسر والبحرث لرر مجراف توصصر   ولعر

التر  لفها لر مجاف التاميي  وكتب  خرى لر التر ية وعلم الألفس ولر الفليفة وغيرةا مخ 

الز اارررير اأخررررى والترررر مازالررر  م تبرررة اأسرررث ال تأليرررة تحرررتفظ  زجز عرررة مرررخ ةرررائ 

الزؤلفاو
م27ا

 ومألها:ـــ

 م1933ا خ خلثوإ  دحيات  ولليفت  ا مطبعة ا خ زيثوإ ـ1

 م1939قا مخ الضالف للطزالرا م تب الأل)ر العر ىالزأل ـ2

 م1955مهزة الجامعة لر العالم العر راالجامعة اأمري ية  ـ3

 م1990الزألقا مخ الضالف والز صأ إلى ذي العز  والجالفادام االاثلس ـ4

 م1969تاميي الي ااإا مطبعة اأمدإ ـ5

 م.1940دحر  ألر يقهاإ ال خ تفيأ االاثليى ا مطبعة جامر دم)ق ـ6

 م1940الطزالرام تب الأل)ر العر ى ـ7

 م1994مقاالو موتام اوزام  الزعامف ـ8

 ديررب عر ررر و ديررب سرر ليتر : عزررر لرراخ مى وم يرريم غرر مكى ا جزعيررة التعرراوإ  ـرر9

 م1960الي مية
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الرثكت م جزيرأ صليباادم)رق. م تبرة  الزألطق وترائق العلم العامة  لف   االشرترا  مرر ـ10

 م.1948العل م واآلداب 

 : مترجماتهـ ثالثا  

اتيجة لثماسة الثكت م امحزثم كامأ  رخ عيراد لرر  لزاايرا واتالعر  ال سرر علرى  عرض     

زؤلفاو إلى اللطرة العر يرة هم لر ترجزة  عض الس الزؤلفاو   واتقاا  للعثيث مخ اللطاو لقث 

لر الز تباو الي مية   إلى دحث يز خ الق ف عأل  اا  خير مرا عرلتر   زال  محف اةما التر 

مات  ةائ الثوم الفعاف لر اهسطاتالع   ل اإ  الد ال)ام اس ميام لر مجاف الترجزة ليعة 

إ رررا  الز تبررة لررر سرر ميا  هررائ الزؤلفرراو الزترجزررة   ولعررأ  واررح دليررأ علررى ذلررك تلررك 

 ها م تبة اأسث ال تألية الرواياو "القصص الزترجزة" التر تحتفظ
م28ا

  والترر مرخ  ةزهرا 

تلررررك التررررر تحزررررأ عألرررر اإ ا دحيررررخ القصررررصم ومرزها  التصررررأليف لررررر م تبررررة اأسررررث 

104416ال تألية
م29ا

م وتقر لر  زاايخ 1945عخ دام الهالف عام  صادمال 242066ومرم 

 صفحة  وةى على الألح  التالر:ـ

 سحر الزثيألة  وس امماميا غراف.1- 

 ا ك ةا ت)يك.الجألثي ش 2- 

 تاغ ت إ/ و. غراسيز لا.3- 

وال تاب الزترجم الثاار كتاب الر ي العام  ت ليف الفريث س لر  صادم عخ دام دم)ق       

  184090  50346  18436م  ومرررم التصررأليف لررر م تبررة اأسررث ال تأليررة  1962عررام 

 صفحة. 198ويقر لر 

الزترجزررة مررخ ال تررب  يتضررح لألررا ومررخ خررالف اتررال  البادحررث علررى ةررائ  الزجز عررة       

 اآلتر:ـ 

إ ةررائ اأعزرراف  ذاو ميررت ى عرراف مررخ اطتقرراإ لررر ةرراا الزجرراف والزيررت ى العلزررر إـرر 1

 كامأ  خ عياد لر مجاف الترجزة.الزحزثمالرلير

 ـ كاا  ةائ داللة  كيث  على ميت ائ الرلير الاي  لط  لر ةاا الزيثاإ لر تلك الفتر .2

 : بحوث العلميةالمقاالت والرابعا ـ 

مررخ خررالف ا)ررر  لررر سرر ميا  هم امحزررثم كامررأ  ررخ عيرراد لررر إ رررا  الحيررا  الثقاليررة سرر       

لرربعض الزقرراالو والبحرر و العلزيررة ولررى موتلررف االختصاصرراو مررخ خررالف العثيررث مررخ 

م لرر هرممجلرة الثقالرة  والترر ررام  رثوم  لررواصرة  الزجالو التر كاا  تصثم  ي ميا  و

ل  دوم كبير لر إ را  ةائ الزجلة. والترر  عيرث ا)ررةا أةزيتهرا وريزتهرا إصثامةا لقث كاإ 

العلزية جا  لر تقثيم الطبعرة الجثيرث  مرخ ةرائ الزجلرة"لعب  الزجرالو الثقاليرة العر يرة مألرا 

الألصف الثاار مخ القرإ التاسر ع)ر   ودحتى الي م   وخص صا لر لترر  مرا يخ الحرر يخ 

رإ الع)ريخ   دوما مياديا تأل يريا وتثقيفيا لر الزجتزر العر ر اأوم يتيخ العالزيتيخ لر الق

. لقررث كاارر  ةررائ الزجررالو ةررر الفضررا  الرراي تفاعلرر  ليرر  التيرراماو والعقرر ف واأل ررام 
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ر ييخ ربررأ شرري   وسررائأ االتصرراف والثقالررة عررالأله اررية الحثيثررة لررر الزجتزررر والثقالررة ال

م زا كاار   كثرر تر  يرا مرخ ال تراب افير     والفأل إ الحثيثة مخ تلفزي إ وااترا  ..الي  أ

لقث عرل  ةائ الزجالو الألاس على األ ام الحثيثة  مثلزا عرلتهم  عضرهم  ربعض  خالقرة 

 الك ماايزي  :ودحث  الثقالة العر ية الزعاصر   علرى تعرثد اتجاةاتهرا ومؤاةرا   مرا  الأليربة 

ثى الزجررالو الزعرولررة    و لررر إدحرر ـ  وال ـ لل ترراب لقررث كرراإ علررى ال اتررب  إ يقررثم افيرر 

 القرام  يطرامر  إ"الييام " على لطة ذالك العصرر   ربرأ  إ يألراف اعترراف القررا    وربرأ 

 ارتألا  كتا  .... اعيث إصثام مجلة الثقالة والتر صثم مألها سألة وادحث  لر ع)ر   عثاد لق  

لررر زررة هزيررلة إعرراد  إصررثام  عررض الزجررالو ال  لررر مجلررثيخ اررزخ سل1933خررالف عررام 

تررزاف م ارر عاتها ماةألررة   ال تقررثيرا أةزيررة ةررائ الزجلررة التررر عصررر الألهضررة العر يررة   

وتحيرررة لجهررر د جيرررأ عر رررر تألررر يري كررراإ تحررررم الررربالد وتقرررثمها و قالتهرررا ةرررثف دحياتررر  

اأوف"
م30ا

. 

  : الثقافة أهم المقاالت المنشورة في مجلة*

تعريبها وترجزتها للقرا  مخ االصطفا  الطبيعر و قا  اأايب  وةر رصة  لزااية رام   .1

خالف صفحاو الزجلة الزاك م 
 م31ا

اأزماو وتعليلها لر التاميي .2
م32ا

. 

اليأل سر ماذا يريث اأخ اإ اليأل سي إ .3
م33ا

. 

اهضة اليا اإ .4
م34ا

. 

امر   الزيتقبأ .5
م35ا

. 

الجألثي "ش ايك"لل اتب الت)ي  سل لاكر ةا ت)يك   معر ة .6
م36ا

. 

الوطر اأ يض .7
م37ا

 

ال ةم ات يخ والهأل د الث .8
م38ا

. 

غأليزة لل)اعر األزاار اأكبر غ ت  .9
م39ا

. 

ال تاب والعالم تعريب وترجزة   .10
م 40ا

. 

إ ةألا  تائفة مرخ الزقراالو والبحر و العلزيرة ررث ترم ا)ررةا لرر إل  اطاالة إلى ذلك       

مجرررالو مح زرررة علزيرررة مألها مجلرررة الزعلزررريخ والزعلزاو مجلرررة الطليعرررة  مجلرررة الزعلرررم 

الطريق مجلررة الزعرلةادم)ررقم مجلة الزعلررم العر رادم)ررق ـررـ وزام  الجثيثا طثادم مجلررة 

التر يةم مجلة الألقاد مجلة كليرة التر يرةا جامعرة دم)رقم مجلة اأ حراو ا يررووم الجامعرة 

اأمري ية مجلة الزعرلةادم)ق ــ زام  الثقالةم مجلة مجزر اللطة العر ية  ثم)ق  والعثيرث 

 ااير موتلفة  خرى مألهرا  ت مراس مراإ  التر يرة الترر التعريف  الألقث وم لرمخ الزقاالو 

احتاغ إليها لر عصر التصرألير  اطمبراتر م لردميرك الثراار تلزيرا العررب و وف اومو رى 

دحررثيث الث م  شرررت ل,صررالح  ةيرررودوو و ررالد العرررب   مسررالة محزررث صررلى هللا عليرر  

م.   1976.12.20  يألر  ا كلزة  لقاةا لر دحفأ توسلم عزر  القضا   الثكت م جزيأ صليبا 
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العالررراو التاميويررة  رريخ الصرريخ والعرررب   الردحالررة الرر يس م زيررأم  سرر ميا لررخ توضررر 

لالستعزام  وغيرةا مخ الز ااير اأخرى
م41ا

. 

 ( كامل بن عياد في  بعض القضايا: راء )محمدآمقتطفات من  رابعا ـ

 رخ عيراد " لزراذا تحرثو يقر ف الرثكت م امحزرث م كامرأ  :األزماات وتعليلااا فاي التااري  ـ1

الحروب والزجاعاو مخ ور  آلخروومخ  يرخ تألرزف علرى الب)ررية تلرك الزصرائبووماةى 

سرر لألا مؤمخررا صررادرا   زمرراو التاميويررة دحيألررا  عررث دحرريخو إاألررا إذا أا رترر الاأسررباب لررى 

ا عرخ االزمراو لرر إذا سر لألا مؤمخر سرف  لأل ويرا ررأ  مثالر   ريخ الزرؤمخيخ صريحاـ ومرا 

إ يجيبألررا  رراإ جزيررر العصرر م واأمصررام كاارر  دائزررا ميررردحا لرر يالو  لررال  ررث الترراميي 

ألراإ لرم ت رخ إ  ورراو اليرلم والهألرا  واالتزئإو   الحروب ولهائر الفتخ ول اجر الزجاعاو

و  اأدحرى مرادحأ تيتريح ليها الب)رية رلريال ربرأ  إ تعر د إلرى  س ى لتراو رصير  جثا 

إ عصرر م الف اررى إ : الم والتررزادحم . ويز ررخ القرر فواآلعهررثةا اليررا ق   عهررث الزالدحررم 

دوام  ييرر  إال إ سررأل او الرادحررة واالزدةررام لإارطراب ةررر الحرراف الطبيعيررة للب)ررر وواال

ااتقاف مؤرتة..."
م42ا 

. 

يقرر ف الررثكت م امحزررثم كامررأ  ررخ عيرراد" السنوسااي مااارا يريااد ااخااواي السنوساايوي    ـرر2

سالم اليياسر يجب  إ ييربق  اات)رام التجرثد واطخ اإ اليأل سي إ مقتألع إ  اإ تحرير اط

الرودحررراار والرررثع   اأخالريرررة لرررر الزيرررلزيخ وتهرررايب الرعيرررة وتأل)رررئتها علرررى الفضرررائأ 

اطسالمية العليا    م يألبطرر  يضرا مرخ ال جهرة االرتصرادية تحيريخ  سرباب الزعرا  وتر لير 

التجام    وررث كثررو خ على اةتزام زائث  الزماعة ويسائأ ال يب   وتثف  عزاف اليأل سيو

فرو اآل رام الحثيثرة لرر الصرحرا   ل دحاو الوصبة وااتع)  الزماعة ودح   ثعايتهم لالدحة 

كزا اات)رو التجام "
م43ا

. 

لرى عدحرث يأل رر  زرثمكامأ  رخ عيراد".... للريس ةألرا  يقر ف الثكت مامح امرأة المساتقبل: ـ3

زيراوا  الحق ريرة  ول ررخ إ تتزترر  ال  إ ت)رام  الرجرأ لرر دحيرا  العزرأ و الزرر   الحرق لرر

الزعضررلة التررر ت)ررطأ األ ررام ةررر معرلررة التطرر م لررر عالررراو الجأليرريخ ودحررأ ةرراا اللطررز 

الزيزى  الزر   الإ دحيا  الرجأ لخ تيتقر ويي د ليها االتزئألاإ واليرعاد  واط رثا   ال إذا 

زرا مقرى شع مئ وتف يرئ كزرا تتل يتطا صبح  الزر   جز ا متززا ل  تألفح  الق   والأل)ات و

يألقصها لر دحياتها الواصة مخ ع اتف ومباد ...."
م44ا 

. 

يق ف الثكت مامحزثمكامأ  خ عياد"إإ العزأ  جزير  ا اع  مخ ال اائف  كرامة العمل: ـ4

ديهرررا  زألتهرررى اطخرررالو والألزاةرررة . ومرررخ ؤتزاعيرررة الترررر يجرررب علرررى كرررأ لررررد  إ ياالج

خرص لرر  رالد  الب)رر و صر م   م  هاا ال اجب عألرثالضرومي  إ ايعى إلى إيقاا ال)ع 

مثأ  الداا   اعتاد الألاس ليها على ال يأ مغم دحاجتها ال)ثيث  إلى جهر د جبرام  لرر سربيأ 

إاعاشها وعزرااها والأله    ها.... لقث اعتراد الألراس  إ  يألهرروا إلرى العزرأ كجهرث مرةرق 

ر ارروف يق م إ    عخ كراةية وااطراب لر سبيأ البقا    وةائ الألهرر  إازرا ا)ر و لر
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تاميوية معيألة خضر ليها الب)ر لألهام الرع واطرطا  واالستثزام لر ةائ اأاهزة لرم ي رخ 

ا   لرالك كراإ يبرثو لر  اطاياإ يعزأ  اختيامئ وإمادت  وإازا لر  علي  العزرأ رهررا وريرر

خامغ غريب عأل  اليؤلرف جرز ا مرخ كياار  وال يعبرر عرخ افير    واار  لرم  ر إ عزل  ش  

ول أل  كاإ يعااى البؤس وال)قا ...." والطز ايألةا  العزأ  االمتياح ي خ يحس   أل
م45ا 

. 

إ دحريرة الف رر ليير  ةبرة تزرألح إامأ  رخ عيراد".... يق ف الثكت مامحزثمك حرية الفكر: ـ5

ت يرأ وتضرحياو  إلى األراد  رأ إاهرا صرفة ي تيرب اها  جهر دةم ال)وصرية    عرث اضراف

اآلخريخ  ادحترام  مائ  إذا لم يبررةخ علرى اار  ةر  ى شوص  إ يطالب أكبير  . وال يحق 

افي   يحترمها ويثالر عألها ويعزأ  ها . الي فى  إ اجث دحرية الف ر واتفق على ارومتها 

   أ يجب كرالك  إ اعررف كيرف ات صرأ إليهرا لرر دحياتألرا ربرأ  الرألص عليهرا لرر ر اايألألرا. 

علرى الجهر د   ت ررف ربرأ كرأ شرركيف احققها لر  افيألا ربأ مطالبة غيراا  ها . واأمرر ي

الترررر اقررر م  هرررا احرررخ  افيرررألا . إإ دحريرررة الف رررر تؤخرررا وال تعطرررى لهرررأ احرررخ ميرررتعثوإ 

للألضافو...." 
م46ا 

.  

إ ةرراا الز ارر   محاولررة مررخ البادحررث لتيررلي  الضرر   دحرر ف إلرر : وخالصااة القااول      

ثماسرة علرى لير  ال  كرثو والترر الد ال)ام س ميا    إلىشوصية مخ ال)وصياو الزهاجر  

مخ ؤ ألرا  جيرأ مر لررز)رامكت   كتا اتر     العزليرة التعليزيرة و خرالف رام  ر  مرخ الايالثوم 

 طخالصر .لقث كاإ  "س ميا" الد ال)ام  لرالثقالية  الحركة إ را ولى    وعرو ت   تأليت  

ا الع)رريخ  الزااررجيأ القررإ  لرال بير  اأ ر وإاتاج وغزام  علز   رخالرأوالتزام  ا

يزتاز  ها ذلرك  التر  لقث مثأ القثم  والحي ية  الي ميال تخ    ألا مخ  ا ارر م مر  لة مخ 

الليبيرة معترزا  ز اتألتر     صر ل  ما وديام العرو ة   ل اإ ل لر العر روالزثقف    الزتعلم

 والتررر   العر ررالرائرث علرى صررعيث الر تخ  الف ررريودومئ     و ثقالتر  العر يرة   الير مية

التر ية والتاميي والزعلزريخ  أريامجامعية الف رية مخ كتب مثمسية ومألاةج  آ امئ مازال 

وغيرةرا  ال)وصريةةرائ  رهرتح  إ و تزألرى   هزا ل رأ الثامسريخمومرجعا   ساسيامصثما 

 لردمة االق واأجياف     االةتزام مخ ربأ الجيأ الحاار اأخرىمخ ال)وصياو الزهاجر  

 . ومألهج  لر كتا ة التاميي  لليفت واصة لر و  معزقة   كاديزيةدماساو 
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 الهوامش
                                                 

ا 
1

م يألحثموإ إلى سيثي عبث اللطيف دليخ الزألطقة للززيث ااهر ةألري  د اغيطيألى   س اإ ليبيا   

 الطبعة 1978ئ.1398تعريب وتقثيم خليفة محزث التلييى  الثام العر ية لل تاب  ليبيا   ت اس 

 .362الثااية و

ا  
2

الاي زود البادحث  ال ثير مخ ال  ائق الواصة  دحفيث ال)يي على  خ عياد يادم مقا لة عال  صبري ع

ول  العثيث مخ اطعزاف   الفألاإ صبري  خ عياد الزعروف لر اأوسات الفألية  ي ميا  عخ جثئ ووالثئ

للززيث دح ف الفألاإ ااهر الألاجح محزث اأخضر   الزهاجروإ  زثيألة ترا لس . كاا  ةزقا لالالفألية 

 إ لبالد ال)ام س ميا ودومةم لر الحيا  اليياسية واالرتصادية واالجتزاعية والثقالية الليبي

 265م و2012م الزركز ال تألر للزحف ااو والثماساو التاميوية 1952ــ1911ا

ا
3

م عفاف ادحزث الباشا الزثمسة التاميوية لر والية ترا لس الطرب خالف القرإ التاسر ع)ر  مسالة 

 . 21 و2006   كلية اآلداب   جامعة الزاوية ماجيتير غير مأل) م

ا
4

   الزيت إ والفاكهة   إليها  ال الر الطالف الزماعر  ت)تهر  يهلها ال)رررجأل ب لبألاإ  لرم مثيألة 

يألتيب جزاعة مخ  ةأ الف ر والعلم والصحالة  ااهر. يحر شامر   م س عة الزثإ العر ية واطسالمية   

 . 122 و1993بألاإ  الطبعة االولى  دام الف ر العر ر   يروو  ل

ا
5

 م و ائق عائلة  خ عياد  ص م  مخ إجاز  الزحاما    يحتفظ البادحث  ص م  مخ ةائ اطجاز .

ا
6

م ادحزث الحل اار    عالم ليبية لر  الد ال)ام   وزام  الثقالة والزجتزر الزثار   ترا لس   ليبيا   

 .31م   و2014ئ   1434الطبعة اأولى 

ا
7

 32لزرجر افي    وم  ا

ا
8

 32م الزرجر افي    و

ا
9

 .32م الزرجر افي   و
م 10ا

وزام  الزعامف  الجامعة الي مية  و يقة مرم  -دم)ق  مركز ال  ائق التاميوية   و ائق الثولة

  35/6م/2
م11ا

 . 35/6م/2وزام  الزعامف  الجامعة الي مية  و يقة مرم  -الزصثم افي   و ائق الثولة 
م12ا

 . 33ل اار   الزصثم افي   وادحزث الح 
م13ا

وزام  الزعامف  الجامعة الي مية  و يقة مرم  -و ائق الثولة دم)ق  مركز ال  ائق التاميوية  

 .  35/6م/2

ا
14

 .44م ادحزث الحل اار  الزرجر افي   و 

ا
15

 م105867م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا

ا
16

 م42339ية   مرم التصأليف  الز تبةام دم)ق . م تبة اأسث ال تأل

ا
17

 م42344م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا

ا
18

 م109915م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا

ا
19

 م4801م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا

ا
20

 م197808صأليف  الز تبةام دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم الت

ا
21

 م30075م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبا

ا
22

 م33669,29970م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبا

ا
23

 م43930م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا
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ا
24

 م14625لز تبةام دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  ا

ا
25

 م54197م دم)ق . م تبة اأسث ال تألية   مرم التصأليف  الز تبةا

ا
26

 245و الزرجر افي  مالألاجح محزث اأخضر  
م 27ا

 و ائق م تبة اأسث .
م 28ا

 الزصثم افي .
م 29ا

الزصثم افي   والبادحث يحتفظ  أليوة مص م  مخ ةائ القصص كاإ رث تحصأ عليها مخ م تبة   

 اأسث ال تألية.
م30ا

  و    د  ةائ  2006مجلة الثقالة  مأل) ماو وزام  الثقالة  ثم)ق  الجزه مية العر ية الي مية 

الزجلة ساةم لر إعثادةا إلى جااب كامأ  خ عياد   خليأ مردم  ك   وجزيأ صليبا وكاام الثاغيتاار   

يحتفظ  ها   ورث م  ورث تحصأ البادحث على اأجزا  الع)ر  اأولى مألها و1933ورث صثمو لر عام 

مخ ازخ سليلة إعاد  إصثام  عض الزجالو الهامة  عصر الألهضة  ثلر مجل 2006 عيث ا)رةا عام 

 العر ية تقثيرا لقيزة و ةزية ةائ الزجلة والتر تبألتها وزام  الثقالة.
م 31ا

 . 84مجلة الثقالة العثد اأوف و 
م 32ا

 . 155 و2مجلة الثقالة العثد  
م 33ا

 . 176 و2عثد مجلة الثقالة ال 
م 34ا

 .146 و3مجلة الثقالة العثد  
م 35ا

 274 و3مجلة الثقالة العثد  
م 36ا

 .390 و4مجلة الثقالة العثد  
م 37ا

 .466 و5مجلة الثقالة العثد  
م 38ا

 .488 و6مجلة الثقالة العثد  
م 39ا

 .679 و7مجلة الثقالة العثد  
م 40ا

 .789و8مجلة الثقالة العثد   
م 41ا

 .39  34الزرجر افي   وادحزث الحل اار   
م42ا

كامأ  خ عياد
  

. يام 5االزماو وتعليلها لر التاميي  مجلة الثقالة   الجز  الثاار ـ  ليألة اأولى .دم)ق 

 155.و1352. محرم 11  1933ماي .
م43ا

كامأ  خ عياد
  

اليأل سر ماذا يريث اطخ اإ اليأل سي إ  مجلة الثقالة   الجز  الثاار ـ  ليألة اأولى 

 180.و1352. محرم 11  1933. يام ماي .5 .دم)ق
م44ا

كامأ  خ عياد
  

  1933.دحزيراإ.5امر   الزيتقبأ  مجلة الثقالة   الجز  الثالث ـ  ليألة اأولى .دم)ق 

 276.و1352. صفر 11
م45ا

 .97ادحزث الحل اار  الزرجر افي   و 
م46ا

  .121الزرجر افي   و   
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التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للفشل الكلوي عند 

 لعالج مرضى الفشل الكلوي المزمن بمستشفى الزهراء

 و جراحة الكلى 

                                                                                                              

          مد عمر الباشاـد. مح                                                                          

 بيد عزــد. عزب الس                                                                          

جامعة الزاوية -العجيالتبكلية العلوم 
 

 

 :المقدمة
فال   هالاوتفازوالسالوالل مالم مجالال الال م  تعمل الكلية السليمة على إزالة الفضالالت

لمالا  والمعالا   لالدالو يوم التالواز  الال ايل  لعلالى الحفالا  على لكلى تعمل االبول، وأيضا 

الفشالل و[. 1]بالجسال  ( ...إلال غنيساليوم الوري  والكالسيوم والفوسالفور والموالبوتاسيوم والك

ع م ق رة الكلى على إزالة الفضالالت والمحافةالة علالى التالواز  الال ايل  للمالا   الكلوي هو 

التالال هور بالفشالالل الكلالالوي المالالزمم هالالو متالزمالالة تتدالال  و [.2]واألمالالالا المع ةيالالة بالجسالال  

[. 3] ىالكلال بااةشاليماو ال  الكلى بسبب بط  ت ميا بالذي ال رجعة فيه البطئ  الت ريج  

وياجالالا الفشالالل الكلالالوي المالالزمم إلالالى االةدفالالات فالال  معالال ل التاجالالين الكبيبالال  النالالاج  عالالم 

و ارتفالا   مالات السالكاي،اعتالل الكلية النالات  عالم مجموعة متنوعة مم األماات، مثل 

 اتالتكيسال، ومالات [4الدلقيالة الوراييالة ]واألمالاات ضغط الال م والتاالاك كبيبالات الكلالى، 

أحياةا  وو ال  الكلى، لالفحص المدباي ب الفشل الكلوي تشديصيت  و. [5&  4] ةالكلوي

زيالالا ة  والمشالالكلة الاليسالالية عنالال  ماضالالى الفشالالل الكلالالوي المالالزمم هالال [. 6] كلويالالةدزعالالة ب

ومتالزمالة اليوريميالا  إرتفالا  مسالتويات البولينالا والماكبالات النيتاوجينيالةمالا  حموضة الال م

الفشالل  عالال يالت  [. 3] لالتسم  النات  مم تااك  الفضالت النيتاوجينية فال  الال م( الساياية

غساليل ال عالم رايال  يوةالات بالجسال  األلسالوالل وبالمحافةة على التالواز  الال ايل  ل الكلوي

 [.6& 2] ة الكلىعاأو زروي الكل

 ايدوصال فال  ليبيالاالاليسالية دالحية ال لكامشالمات الفشل الكلالوي المالزمم مالم ال إ       

 ، ويعاةو  مم مالات الكلالى السالكاي والتاالاك كبيبالات الكلالى المالزممعن  الماضى الذيم 

[. 7ارتفا  ضغط ال م والسمنة ومتالزمة األيض ]لاذا المات األكثا جيوعا  مم األسباك

فالال  الشالالا   مالالات الفشالالل الكلالالوي المالالزمموالعالال   امجمالالال  للماضالالى الالالذيم يعالالاةو  مالالم 

لكالل مليالو  ةسالمة  ا  مايضال 430اةتشالار بمعال ل ، وضمالاي 100 .000 حالوال األوسط هو 

لكالالل مليالالو  مالالايض  200 كالالا  معالال ل اةتشالالار المالالات 2003فالال  عالالام أمالالا فالال  ليبيالالا [. 8]

 .لكالل مليالو  ةسالمة ا  مايضال 350مع ل اةتشالار المالات إلالى  زا ، 2007ف  عام  ، وةسمة
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ليبيالا  ، ارتفا ع   الماضى الذيم يجالاو  الغساليل الكلالوي فال 2009و  2007وبيم عام  

ومالالم المتوقالالا أ  عالال   ماضالالى الغسالاليل الكلالالوي  ،ا  مايضالال 2417إلالالى  ا  مايضالال 2116 مالالم 

 [.4] 2024فالالال  عالالالام  ا  مايضالالال 7667إلالالالى  2009فالالال  عالالالام   ا  مايضالالال 2417سالالاليزي  مالالالم 

معال ل اةتشالار مالات أ   2012منةمة الدالحة العالميالة فال  عالام  ااأ اات بياةات ةشاتو

يالالو  ةسالالمة، و زا  معالال ل اةتشالالار المالالات إلالالى لكالالل مل ا  مايضالال 282الفشالالل الكلالالوي عالميالالا  

وةةالالالاا  لقلالالالة المعلومالالالات المنشالالالورة عالالالم التغيالالالاات  .]7[لكالالالل مليالالالو  ةسالالالمة ا  مايضالالال 624

الفسيولوجية المداحبة للفشل الكلوي عن   ماضى الفشل الكلوي المزمم ف  ليبيا لالذل  تال  

الكلالالوي عنالال   إجالالاا  هالالذا البحالالف لمعافالالة التغيالالاات الفسالاليولوجية المدالالاحبة لمالالات الفشالالل 

 ماضى الفشل الكلوي المزمم بمستشف  الزهاا  ألماات وجااحة الكل   ف  غاك ليبيالا

 .محليا  وعالميا  ومقارةة هذه التغياات 

 :  المواد وطرق العمل

ق  أجايت هذه ال راسة على ماضالى الفشالل الكلالوي فال  مستشالفى الزهالاا  لعالال  

م. وقال  جالملت ال راسالة عينالة 2013/ 1/6حتالى  2013/ 1/1وجااحة الكلى ف  الفتاة مالم 

،  20إةاث( مدابيم بالفشل الكلوي تتااوا أعماره  بيم  30ذكور،  30مايضا  ل 60مم 

إةالاث( أصالحا  لغيالا مدالابيم بالضي مالات(  15ذكور،  15جددا  ل 30عاما ، وعلى  55

 .ف  ةفس األعمار

 طريقة سحب العينات:

 ل جدص مم المشاركيم ف  هذه ال راسةكمل مم ال م الوري ي مم  5ت  سحب كمية       

ف  الفتاة الدباحية قبل امفطار، وجمعت ف  أةابيب ايتبار ياصة تحتوي على ما ة 

مم أيال مل  5سحب  وت  .المتغياات ال مويةالماةعة للتجلط لتعييم    ( EDTA)ام يتا 

للتجلط  ةفس األجداص وجمعاا ف  أةابيب يالية مم أي موا  ماةعةمم ال م الوري ي 

 20الماكزي لم ة  مجاا  التحاليل الكيموحيوية، وبع  تجلط ال م ت  إجاا  عملية الطا 

عن   هحفةلي  أيذ المدل  .للحدول على مدل ال م لفة ف  ال قيقة 3000 قيقة وبساعة 

20- رجة حاارة 
°

.إجاا  التحاليلم لحيم 
 

 تعيين المتغيرات الدموية:

 م الحماا  والبيضا  و الدفالن ال موية ف  مدتبا عل  ال م تعييم ع   كايات الت        

 Wongبالمستشفى باستد ام الايموسايتوميتا وقياس تاكيز الايموجلوبيم حسب رايقة 

 تح ي  ةسبة الايماتوكايت باستد ام األةابيب الشعاية المحتوية على الايباريم.و، ]9[

    :تعييم المتغياات الكيموحيوية ف  مدل ال م  

ت  قياس المتغياات الكيموحيوية ف  مدل ال م عن  األجداص المشاركيم ف  ال راسة     

ف  معمل الكيميا  الحيوية بالمستشفى.  قياس تاكيز الجلوكوز ف  مدل ال م ت  باستد ام 
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-GOD، المعتم ة على رايقة Trinder [10]حسب رايقة   Biconموا  مم جاكة  

PAP الكلى ف  مدل ال م ت  حسب رايقة  .  وقياس تاكيز الباوتيمBiuret [11] 

ت  بواسطة ، مستول امتداص الضو  Biconوباستد ام موا  مم جاكة 

ت  باستد م موا  مم جاكة مستول األلبيوميم ف  مدل ال م قياس   االسبيكتاوفوتوميتيا.

Bicon  لقياس تاكيز األلبيوميم كلوريميتاي حسب رايقةBromocresol green 

ت  راا تاكيز األلبيوميم مم ستول الجلوبيوليم ف  مدل ال م حساك م  .[13,12]

-GPOت  بطايقة ز ال هو  الثاليية ف  مدل ال م تاكيز الباوتيم الكلى.  قياس تاكي

PAP  حسبYoung and Pestaner [14] ،Fossatic and Principe [15].  قياس

 Richmondحسب  CHOD-PAPتاكيز الكلوليستاول ف  مدل ال م ت  بطايقة 

،  [17]م يوآيا  Burstein، وت  قياس تاكيز ال هو  ماتفعة الكثافة حسب رايقة [16]

 .Friedewald equation  [18]وتعييم ال هو  مندفضة الكثافة باستد ام معا لة 

، وتاكيز حمض البولي  حسب [19] ورازإةزي  الي تعييم تاكيز البولينا باستد امت      

قياس و ،[21]، و قياس الكاياتنيم ب و  تاسيب الباوتيم Fossatti [20]رايقة 

، Maruna& Trinder  [22]حسب رايقة  أيوةات الدو يوم والبوتاسيوم مستويات

، وتعييم تاكيز الفوسفور  Arsenazo III  [23]وتعييم تاكيز الكالسيوم بطايقة 

 . Fiske and Subbarow  [24]بطايقة

ف  االسباتيت امينوتااةسفيااز  وإةزي  االالةيم أمينو تااسفيايز قياس ةشار إةزي       

وق  ت  تعييم ةشار  .Reitman S and Frankel  [25]رايقة  ت  حسب مدل ال م 

 . [26]وآياو    Kindف  مدل ال م بطايقة إةزي  الفوسفاتيز القاع ي 

 التحليل اإلحصائي :

 إحداليا النتال  تحليل ت و، المعياري ةحاا اال± ت  التعبيا عم النتال  بالمتوسط       

. وتمت الحاسوب  SPSS) لالحزمة امحدالية للعلوم االجتماعية باستد ام باةام  

ألجداص المدابيم بالفشل لوامةحاا  المعياري  القي  متوسطات بيم الفاوقاتمقارةة 

مستول االحتمالية  . ويعتبا( P<  0.05عن  ل  t-test الكلوي المزمم واألصحا  بايتبار

 ( ف  كل االيتبارات امحدالية معنويا .P<  0.05ل

 النتائج

بع  إجاا  التحليل امحدال  للمتغياات ال مويالة  والكيموحيويالة عنال  ماضالى الفشالل       

 -ضت  :يالكلوي  تبيم ما

 لمتغيرات الدموية :ا -أوال

تاكيالالز الالال م الحمالالاا  واةدفالالات معنالالوي ملحالالو  فالال  كالالال مالالم عالال   كايالالات فقالال  وجالال         

الدالالفالن ال مويالالة لالال ل  ياليالالا الالال م البيضالالا  و والايماتوكايالالت وكالالذل  عالال  الايموجلالالوبيم 
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م بالفشالالالل الكلالالالوي ماضالالالى الفشالالالل الكلالالالوي مقارةالالالة باألجالالالداص األصالالالحا  غيالالالا المدالالالابي

 (.5 -1: ليم، الشك1لج ول.

  التغياات ال موية المداحبة لمات الفشل الكلوييوضن :  1ج ول .

                

 المتغيرات     

 المجموعة                 

عدد خاليا الدم 

 الحمراء

(x10
6

 

 (3ة/ممكري

 تركيز

الهيموجلوبين 

 مل(100)جم/

الهيماتوكريت)

)% 

عدد خاليا الدم 

 البيضاء

(x10
3

 

 (3خلية/مم

عدد الصفائح 

 الدموية

(10
3

 x 

 (3خلية/مم

المجموعة 

 السليمة

± المتوسط (

االنحراف 

 )ياريالمع

0.35   ±

4.72 

1.01   ±

13.36 

4.07  

±41.10 

0.5  ± 7.9 30.9 ± 

307.4 

مجموعة الفشل 

 الكلوي

± المتوسط (

االنحراف 

 )المعياري

*
0.33±3.7

6 

*
1.04±10.

43 

*
3.00±32.

50 

*
0.4±6.2 

*
20.3±19

7.2 

النسبة المئوية 

 للتغير )%(

- 20.34 - 21.93 - 20.92 - 21.52 - 35.86 

 الكلوي التغياات األيضية المداحبة لمات الفشل : يوضن 2ج ول .

                

 المتغيرات                                

 المجموعة                 

تركيز 

 الجلوكوز

في مصل 

 الدم

(mg/dl) 

تركيز 

الدهون 

 الثالثية

في مصل 

 الدم

(mg/dl) 

تركيز 

 الكوليسترول

في مصل 

الدم 

(mg/dl) 

تركيز 

ينات البروت

الكلية  في 

مصل الدم 

(g/dl) 

تركيز 

 األلبيومين

في مصل 

 الدم

(g/dl) 

تركيز 

 الجلوبيولين

في مصل 

 الدم

(g/dl) 

المجموعة 

 السليمة

± المتوسط (

االنحراف 

 )المعياري

±8.3 10

1.5 

6.61 

±138.7 

9.5  

±145 

0.31  ± 

7.36 

0.38 ± 

4.35 

0.28   ±

3.01 

مجموعة 

 الفشل الكلوي

± المتوسط (

نحراف اال

 )المعياري

*
10.7±1

47 

*
7.3± 

168 

*
8.3 ± 

179 

*
0.29 ± 

6.4 

*
0.31 ± 

3.3 

0.21 ± 

3.1 

النسبة المئوية 

 للتغير )%(
 +44.87   +21.16   +23.44  - 13.04  - 24.14   +2.99  
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 لمتغيرات الكيموحيوية:ا -ثانيا  

 المتغيرات األيضية:أ. 

  :فق  وج ت تغياات معنوية ملحو ة كاةت كالتال 

بمدل الال م عنال  ماضالى   ارتفا  ف  تاكيز الجلوكوز وال هو  الثاليية والكوليستاول -1

 (.8-6: يمل،  الشك2لمجموعة السليمة لج ول.الفشل الكلوي مقارةة با

اةدفات ف  تاكيز الباوتينالات الكليالة واأللبيالوميم فال  مدالل الال م باليم ماضالى الفشالل  -2

 (.10، 9 يمللشك، ا2لمقارةة باألصحا  لج ول.الكلوي با

 لالال  يحالال ث أي تغيالالا معنالالوي فالال  الجلوبيالالوليم بمدالالل  م الماضالالى مقارةالالة باألصالالحا  -3

 (.11)شكل.
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 وظائف الكلى: -ب
 

يالالال  مالالالم تاكيالالالز البولينالالالا وحمالالالض البول  ت ارتفاعالالالات معنويالالالة ملحو الالالة فالالال  كالالاللوجالالال -1

دالالل  م فال  م ورمالم تاكيالز أيوةالات البوتاسالاليوم والفوسالف والكايالاتينيم ،وكالذل  تاكيالز كالالل

 (.16 – 12: شكليم، ال3ارةتا  باألصحا  لج ول.الماضى عن  مق

لوحظ اةدفات معنوي ف  تاكيز أيوةات الدو يوم عن  المدابيم بالفشل الكلوي عنال   -2

 (.17، جكل.3مقارةته باألصحا  لج ول.

وج  اةدفات غيا معنوي ف  تاكيز أيوةات الكالسيوم بمدل ال م ل ل ماضالى الفشالل  -3

 (.18، جكل.3بالمقارةة باألصحا  لج ول. الكلوي

 التغياات ف  و ال  الكلى المداحبة لمات الفشل الكلوي - 3ج ول .

                

 المتغيرات                                

  

 المجموعة               

 تركيز البولينا

في مصل  

الدم 

(mg/dl) 

تركيز 

حمض 

 البوليك

في مصل  

الدم 

(mg/dl) 

تركيز 

 الكرياتينين

في مصل  

الدم 

(mg/dl) 

تركيز 

أيونات 

 الصوديوم

في مصل  

الدم 

(mEq/L) 

تركيز 

أيونات 

 البوتاسيوم

في مصل  

الدم 

(mEq/L

) 

تركيز 

أيونات 

الكالسيو

 م

في  

مصل 

الدم 

(mg/dl

) 

تركيز 

أيونات 

الفوسفو

 ر

في  

مصل 

الدم 

(mg/dl

) 

المجموعة 

 السليمة

± المتوسط (

االنحراف 

 )معياريال

1.7±18.3 1.41 

±4.2 

0.53  

±0.95 

2.  ± 1 

140.8 

0.34 ± 

4.10 

0.3   ±

9.5 

0.41   ±

3.99 

مجموعة 

الفشل 

 الكلوي

± المتوسط (

االنحراف 

 )المعياري

*
10.1±65

.4 

*
3.3± 

10.9 

*
4.1± 

13.9 

*
3.3± 

133.9 

*
0.8± 

8.7 

*
0.5± 

8.5 

*
0.7± 

7.3 

النسبة 

المئوية 

 للتغير )%(

+257.32 +

159.62 

+

1365.26 

4.90 - + 

101.70 

10.62- +

82.25 
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 وظائف الكبد: -ج

مم ةشارات امةزيمات الناقلة لمجموعة  ة ملحو ة ف  كلأ اات النتال  ارتفاعات معنوي

األمالاليم لآالةالاليم أمينالالو تالالااةس فيالالااز، واألسالالباتيت أمينالالو تالالااةس فيالالااز(، والفوسالالفاتيز 

الفشالالل الكلالالوي  ىذل  تاكيالالز البيليالالاوبيم الكلالال  فالال  مدالالل الالال م عنالال  ماضالالالقاعالال ي، وكالال

 (. 22 -19: ليمالشك ف ،4مقارةة باألصحا  لج ول.بال

 التغياات ف  و ال  الكب  المداحبة لمات الفشل الكلوي - 4ج ول .
                

 المتغياات     

 المجموعة                 

ةشار إةزي  آالةيم 

 ةس فياازأمينو تاا

( ف  مدل ALTل 

 (U/Lال م ل

 ةشار إةزي  

األسباتيت أمينو 

تااةس فياازل 

AST ف  مدل )

 (U/Lال م ل

 ةشار إةزي  

الفوسفاتيز 

القاع ي ف  

مدل ال م 

 (U/Lل

تاكيز البيلياوبيم 

الكل   ف  مدل 

 ال م

 (mg/dlل

 المجموعة السليمة

± المتوسط (

 )االةحاا  المعياري

2.16   ± 21.7 2.26   ± 24.9 3.25  

±85.7 

0.55  ± 

1.05 

مجموعة الفشل 

 الكلوي

± المتوسط (

 )االةحاا  المعياري

4.12±38.23 3.19±34.51 45.2±397 0.39±4.65 

النسبة المئوية للتغيا 

 ل%(

+67.18 +38.59 +363.24 +342.86 
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 :المناقشة 

ألماات  مستشفى الزهاا ب   الفشل الكلوي بيم الماضىأيتضن مم هذه ال راسة       

يكو  مدحوبا  بنقص ف  ع   كايات ال م الحماا  وياليا ال م البيضا   وجااحة الكلى

والايماتوكايت، وهذه التغياات متوافقة ما ال راسات السابقة الت  تاكيز الايموجلوبيم و

بما ف  ، ال موية االضطاابات إلى مجموعة متنوعة مم ق  يؤ ي توضن أ  الفشل الكلوي

ق  ياجا فقا ال م وةقص ع    .[27]ياليا ال م البيضا  فقا ال م و ايتالل و يف  ف   ذل 

 إلى ح وث يلل ف  إةتا  هامو  الفشل الكلوي ياليا ال م البيضا  بيم ماضى

مم  ، أو ةتيجة ةقص كلامريثاوبويتيم الذي ينت  مم الجااز المجاور للكبيبة ف  الكلية

ض الفولي ، وزيا ة تكسيا كايات ال م الحماا  وعوامل أيال كتااك  حم و  الح ي  عندا

الفضالت النيتاوجينية والموا  السامة الت  التستطيا الكلية إيااجاا ف  حالة امصابة 

 بالفشل الكلوي الت   تؤيا على إةتا  كايات ال م الحماا  مم ةدا  العةام وتؤ ي إلى قدا

    .[28&29]زول ال م ف  البول عما كايات ال م الحماا  وكذل  ة

لوحظ ف  ماضى الفشل الكلوي اةدفات معنوي  ف  ع   الدفالن ال موية وق  يكو        

سبب هذا امةدفات  ةقص إفااز امرياوبويتيم  الذي يؤ ي إلى اةدفات ف  ع   الدفالن 

 موية وبسبب أل  مستويات امرياوبويتيم يمكم أ  تؤيا على مستول الدفالن ال؛ ال موية 

كتلة مل امريثاوبويتيم كمنة  رليس  لالتمايل بيم امريثاوبويتيم والثاومبوبويتيم، وع

  [28&30].الدفالن ال موية

ف  مستول الباوتينات الكلية واأللبيوميم ف  مدل  م  لق  وج  اةدفات معنوي      

اسة وهذه النتال  ماضى الفشل الكلوي المتا  يم على مستشفى الزهاا  يالل فتاة ال ر

متوافقة ما ةتال  ال راسة الت  أجايت على ماضى الفشل الكلوي ف  جنوك الان  عام 

.[32&31]  

لق  وج ةا إرتفاعات معنوية  ملحو ة ف  مستويات تاكيز ال هو  الثاليية      

والكوليستاول بيم ماضى الفشل الكلوي ف  هذه ال راسة وهذه النتال  تشبه النتال  الت  

 34&35].،[31عام  2013،  2006سجلت بيم ماضى الفشل الكلوي ف  الان  عام  

يستد م تاكيزالبولينا والكاياتينيم وحمض البولي  ف  مدل ال م كايتبارات تشديدية       

مم البولينا والكاياتنيم  ج ت ارتفاعات معنوية واضحة ف  كللو ال  الكلى، وق  و

وهذا النتال  تتماجى ما الع ي  مم ، لفشل الكلوي وحمض البولي  ف  مدل  م ماضى ا

إذا ارتفا مستول تاكيز البولينا  هالمعاو  أة. مم  [31&35]عام  ال راسات السابقة

والكاياتينيم  ف  مدل ال م أكثا مم المع ل الطبيع   ي ل ذل   على ح وث يلل ف  

الكاياتينيم ف  مدل ال م بيم القي  ال موية وتاكيز  ل  الكلى، وق  وج  تناسب عكس و ا

[36]. 
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ولذل  فإ  ، الكلى تلعب  ورا حاسما ف  تنةي  مستويات أيوةات الدو يوم والبوتاسيوم      

اضطااك مستوياتاا ف  ال م يتعل  بو يفة الكلى. يتضن مم ةتال   راستنا اةدفات مستول 

وهذه  ،البوتاسيوم  تاكيز أيوةات الدو يوم ف  مدل ال م ، وارتفا  مستول تاكيز أيوةات

 2012النتال  تمايل النتال  الت  سجلت بيم ماضى الفشل الكلوي المزمم ف  العاا  عام 

ق  ياجا ةقص أيوةات الدو يوم ف  مدل ال م بيم ماضى الفشل الكلوي إلى ةقص  .[29]

   .[29]هامو  األل وستياو  مما يزي  مم فق  أيوةات الدو يوم ف  البول 

 ـياتالتوصــــــــ

 ةوص  بالمحافةة على اللياقة الب ةية والقيام بنشار ب ة   -1

غذا  صح  والمحافةة على وز  مثال  أساس  للمحافةة على أ ا  القلب، األوعية . 2

أل  حوال  ةد  ماضى السكاي  ، الذي يضا بض ا  الكلية ؛ ال موية ومنا السكاي

 يعاةو  مم ضار بالكلى.

ا يضا بض ا  القلب وق  يؤ ي أل  ضغط ال م الماتف؛  ربيع المحافةة على ضغط  م  -3 

 ماغية وهو مسبب جالا لقدور الكلى، ولذل  يجب قياسه بشكل  وري  ةلسكت

 ومعالجته حسب التعليمات حيم يكو  ماتفعا.

أل  الع ي  مم األ وية، يدوصا ، االمتنا  عم استعمال أ وية ب و  وصفة ربية  -4

( Nurofen -ا ات االلتااك غيا الستياوي ية لمثل ةوروفم المنتمية إلى عاللة مض

 .وبتا   عالة تعمالاا بكميات كبياتؤ ي لضار متااك  للكلى عن  اس

 القيام بفحص  م  وري، يمكم بمساع ته اكتشا  امصابة بالكلية ف  ماحلة مبكاة. -5

جاام / كج  مم  0.8 -0.5يوميا إلى حوال    يجب تح ي  كمية الباوتينات المتناولة -6

 يوميا ا  جاام 60 - 40وز  الجس  أي بمع ل 

باليوم  اجاام 350-250تح ي  كمية الموا  الكابوهي راتية الالزمة بحيف ال تقل عم  -7

 لك  تقلل مم ه م الجس  للباوتينات كمد ر للطاقة.

اسيوم يجب الح  ق ر اممكا  مم تناول األرعمة الت  تحتوي على ةسب عالية مم البوت -8

ل الموز والباتقال وعديا الفواكه والسباة  ( و الفسفور ل اللحوم و األسماك (، حيف 

  الفشل الكلول يقلل مم استداا  النسب الزال ة مم البوتاسيوم و الفسفور يدوصا  إ

عبا البول، مما ق  يتسبب ف  ع م اةتةام كاابية القلب واضطااك الجااز العدب  و 

 ضا .الاضم  و التنفس  أي

يجب الح  مم تناول األرعمة والمشاوبات الت  تحتوي على الدو يوم بنسب عالية  -9   

جاام مم  2ل ملن الطعام واألجبا  المالحة والبسكويت ( بحيف ال يزي  ذل  عم 

  زيا ة ةسبة الدو يوم تعمل على زيا ة را ية لكمية سوالل إالدو يوم يوميا  حيف 

 ضغط ال م ومم ي  زيا ة العب  الواقا على عضلة ال م.الجس  مما يتسبب ف  زيا ة 
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 الصحفي اإلخراج ودوره في تصميمال
 

 د/عمران الهاشمي المجدوب

 جامعة طرابلس ــ واإلعالمون كلية الفن 

 

 : مقدمةال

التصميم هو إعادة تشكيل األفكار وصياغتها لتطبيقها عملياً، وتكون هذه الصيياغة 

فكييرة وو ييج تصييور مبييدل ا للشييكل الييذ  سييتكون بدراسيية جميييج البوالييع المتعلقيية بهييذه ال

عليي،، مييج األبيذ بعيييب ا عتبييار جمييج البوالييع التييه سيتتفكر بهييا هييذه الفكيرة عنييد تنفيييذها 

ويدبل التصميم فه ل  عمل ينيو   .وكيف ستؤكر هه  فه البيئة الته ستو ج فيها ،عملياً 

دما يكييون هنييام تصييميماً فييه لسييان القيييام بيي، والتفكييير بالبييافه، فمييضالً فييه الريا يية عنيياإل

تحقيق الفوف تو ج الخطط الكفيلية بتحقييق هيذا الفيوف، وفيه ا  تصياد عنيدما يكيون هنيام 

المدروسة لتحقيق ذلك،  تصميماً فه رفج المستوى ا  تصاد  لمعيشة الفرد تو ج الخطط

عالم وبشكل باص فه الصحافة، لبد المخرج الصحفه لو المصمم يعصير جيل لما فه اإل

كيياره وابداعاتيي، وتصييورات، وتوليفهييا للخييروج بصييفحة متناسييقة تر ييه وتشييبج رغبيية لف

ج الصيحفه اليذ  ارة فه عمليية اإلبيساسيبطوة ل يعتبر التصميمبالتاله وواهتمام القارئ. 

لعطاء الصحيفة شكالً متميزاً يختلف عب شكل الصحف األبرى، وبمعنيى خبير  يهدف إلى

 ا عب با ه الصحف.منحها هوية مميزة وباصة تنفرد به

ويسييعى القسييم الفنييه وعلييى رلسيي، المخييرج الصييحفه وبتوجييي، مييب ر يييس التحرييير لو    

ساسيه لبمييج الصيفحا  إلالسكرتير الفنه، ولحيالاً مب هيئة التحريير إليى جعيل التصيميم ا

كابتيياً وغييير متوييير وبالصييورة التييه يحييافل علييى هوييية الصييحيفة واسييتقرارها مييب حييي  

وبطريقة تمكب القارئ مب التعرف عليها بسهولة وببساطة ومب الوهلة  المضمون والشكل،

 األولى مب بيب جميج الصحف.

عيروف عليى الصيفحة األوليى، التيه والتصميم األساسه للصحيفة   يقتصر وكما هو م    

هم وإلى حد كبير فه لبراف شخصية الصحيفة، والحفيال عليى سيمتها الممييزة، وتصيميم تس

ة بطريقيية منسييبمة مييج تصييميم الصييفحة األولييى، ولن المفهييوم الواسييج الصييفحا  الدابلييي

للتصميم األساسه يشيمل ليضياً تصياميم فيروع العمليية اإلبراجيية األبيرى، مضيل تصياميم 

 طارا  وغيرها مب العناصر التيبوغرافية.إلالحروف والعناويب والصور وا

 لهدافيي،مفهييوم التصييميم وفييه السييؤار اليير يس التيياله   مييا  وتتحدددد ملددهذة اددحا ال حدد    

 براج الصحفه ؟(لواع،، وعال ت، باإلول وعناصره ولسس،

 افا  جدييدة فيه المبيار العلميه اليذ  يسيعى فيما يقدم، مب إ امية احا ال ح وتهمن أ   

ساسية لية التصميم كول، بطوة لمهميت، تتبلى فه تو يح عففن لالباح  لدراست، ، ولذلك 
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 براج الصحفهإلفه ا

ساسه مب هيذا ولذا ففن الهدف األ ؛ صدار الصحفهدوره فه عملية اإلهميت، ولبراف وإ     

  وهو التصميم و لبراج الصحفه ركان عملية اإللهم حد للالبح  هو تسليط الضوء على 

 صدار المطبوعة الصحفية.   فه إسهام، إ

ى المصييادر البحييوا النيرييية المكتبييية التييه تعتمييد علييتحييأ للييواع  وينددد ه اددحا ال حدد    

لوير   و لياهرة معينيةجميج المعلوميا   لسيبر غيور مشيكلة ل والمراجج المتخصصة فيه

 (1. لهافهمها والوصور إله لتا ج محددة بشف

اإلبييراج  التصييميم فييه تحديييد مفهييوم لييه يسييعى إ لهددحا ال حدد  إن الهدددا الددر ي 

 يم لسياسيتها لهيار المطبوعية الصيحفية بالشيكل المالفه إ هميت،للواع، والصحفه، وبيان ل

بيرى. وييتم تنياور ذليك ميب صيدارا  الصيحفية األب غيرهيا ميب اإلالتحريرية، والمميز ع

 ته اآلبالر 

 مفهوم التصميم

 التصميم لغة واصطالحا:

  هو فعل الما ه فه األمر بعزيمة كابتة.   التصميم المصمم   هوالعربية ففه اللوة  ل(  

 المصمم ولتيبة فعل، معا.

  (   اسم تَصميم:

  تَصاميم   و تَْصميمات  البمج

َم فه  الضقافة والفنون ( رسم تخطيطّه لعمل طباعّه يمضل  َم على / صمَّ َم / صمَّ مصدر صمَّ

 . العمل تمضيالً د يقًا بكامل شكل، وميهره

  َوَ َج تَْصِميماً لَِمْوُ وِعِ،   تَْخِطيطاً لَِعنَاِصِرِه َوأِلَْجَزا ِ،ِ 

ايَْنيُُر إِلَى لُُمورِ   ِه بِِبدا َوتَْصِميٍم   اإِلَراَدةُ َعلَى فِْعِل َعَمٍل مَّ

    اسم ( تصميم:

مَ  تصميم    مصدر َصمَّ

َم:  .  فعل ( َصمَّ
(2) 

 .( ل  عييييزمكلميييية تصييييميم مشييييتقة مييييب الفعييييل  صييييمم لفهييييم مييييب ذلييييك لن ؛ وعلييييي،

 :العديييييد ميييب المعيييياله ليييذكر منهييييا  (Design)وفيييه اللوييية ا لكليزييييية تحميييل كلميييية 

عملييية ترتيييع العناصيير  كييالخطوط واألشييكار وغيرهييا( بهييدف الوصييور إلييى  تعنييهلهييا ا

كما تعنه عمل مكتمل يبسيد فكيرة . (  ل  فب صناعة شهء.والتفكير تكويب يتمتج بالباذبية

لو مفهوما ما ، مر بمراحل عديدة مب التخطيطا  والرسوما  األولية .
(3)

 

دسيية الشييهء بطريقيية مييا علييى وفييق محكييا  لمييا مفهييوم التصييميم اصييطالحا فيعنه هن ب( 

معينيية لو عملييية هندسييية لمو ييف مييا. ويسييتعمل مفهييوم التصييميم فييه العديييد مييب المبييا   

 كالتصميم الهندسه والتبار  والصناعه، وكذلك الفنه وغيرها.
 4 )

فالتصميم هو تحضيير 
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عة طييارة، وترتيع وتهيؤ واستعداد للشروع فه للباف عمل يفيد اإللسان، فهو يسيبق صينا

لو للشاء مدينة لو ل امة مشروع فراعه  خم.
 5)

 

 له احد فروع هذه الفنونن التصميم ينتمه إالمتخصصون فه الفنون التطبيقية؛ لويرى      

ذلك  على لساس لن جميج الفنون اإللسالية هه فنون تبميج العناصر  هم ، حي  يرى بعض

لعناصير وفقيا لمينهج رخه يتولى تنييم  هذه ايباد تكويب جديد ،  ويبرف دور الفنان  حي  إل

 ييافة تقيياد الكضيييريب ان التصييميم عملييية إحاسيسيي، وميوليي، .وبييالرغم مييب اعمعبييرا عييب ل

 االشكل سواء لكان تكوين له فاء لاحية جمالية معينة إو حلية معينة أل  شكل إلف لفبار

عكيس ذليك تماميا ؛ إذ والحقيقية هيه بير.  معماريا لو منتبا إ افيا لو ل  منتج تصيميمه خ

و النحأ ميب بداع مر ه، وهه مختلفة عب الرسم لالتصميم هو عملية هادفة لتكويب لو إ نإ

بداعية وهذا ميا   تركيز عليي، بعي  ه والوليفه لهذه العملية اإلبالر بروف البالع العمل

 ب ميب العميل التصيميمه إيصيار فكيرة لو هيدف معييب، باإل يافةالفنون البميلة . فالمطلو

لنسيبة عيالن، كيذلك هيو الحيار بار المشياهد ولحاسيسي، كميا فيه فيب اإللنيي ةإله جلع المتع

م مج حاجية المسيتهلك. وعليى  يوء ذليك  يؤكيد احيد ن يتالءللمنتج الصناعه فيبع علي، ل

صميم البيد " هو ببسياطة إمكاليية إبيراف اكبير  يدر ممكيب ميب اإلبيداع الباحضيب على لن الت

.لتاجية"لشهء المصمم ، باإل افة إله اعتبارا  العملية اإلوجوهر ا لهار بساطةإل
 6)

    

لــم لعمــور المصمـح تصــفهو رسم لَوله يو  ؛ ووفق المفهوم الصحفه للتصميم     
 

 وحاً ـوفيعاً يضفه عليها و ـالصفحا  فه الصحف متوبياً توفيج العناصر البنا ية، ت 

.ل النسع فه لإلبعادـابط الد ة إ  لحفوجما ً، و  يراعى فه الرسم األوله  و 
 7)

 . 

بفلي،  فيصف، لهل ا بتصاص فه عليم الصيحافة  فه اإلبراج الصحفه وليرا ألهميت،     

خاصية ب"مرحلة لساسية ومهمة ميب العميل الفنيه فيه مؤسسية ميب المؤسسيا  اإلعالميية و

فيييه العميييل لييي، المرحلييية العمليييية فيييه اإلبيييراج ومعهيييا يبيييدل اليييدور الفنيييه ة، إفيالصيييح

اإلعالمه".
 8) 

سياس  العمليية الفنيية (  "إن التصيميم  هيو لBarton Frankوبهيذا الخصيوص يقيور      

الصحفية المكولة للبالع األور العمله مب اإلبيراج، والتيه ييتم ميب باللهيا الوصيور إليى 

شيكل المالمح الر يسية والتفصيلية العامة المتميزة، والته تميز كل جز ية فيهيا ميب حيي  ال

لو الميهر، وتكون لها شخصيتها المستقلة الته تميزها عب با ه البرا د األبرى".
 9) 

 : وأوجز ستانذي جونسون مفهوم التصميم األساسي بقوله

"إن المعادلة الصعبة فه التصميم األساسه هه كيف تكيون جذابية بيدون مليل ومنيمية      

بدون جمود وبارفه بيدون صيرا.".
 10) 

ج ميب الصيحفه لو المصيمم لن يينهو بيد للمخيرج 

بداعييي، وابتكاراتييي، ولفكييياره إليييى لحيييداا ليييوع ميييب التيييوافن بييييب توفييييج لشيييكار بيييالر إ

التصميما  التيه يضيعها، و يرورة لن تكيون حسيع حركية عييب القيارئ بصيورة تسيهل 

عملية القراءة لو ً وإبعاد الملل والتعع عب القارئ كالياً.
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اء األسييـاسه للعملييية اإلبراجييية ومنيي، تسييتمد الصييحيفة ويعتبيير تصييـميم اإلبييراج البنيي    

شخصيـيتها و وتهيا، ذلييك لن التصيـميم هيو تلييك العمليية الكاملية لتخطيييط شيهء ميا وإلشييا ، 

ل السييرور إليى اليينفس بطريقية ليسيأ مر ييـية ميب الناحيييـة الوليفيية فحسيع، ولكنهييا تيدب

واحد. لسان لفعياً وجمالياً فه و أليضاً، وهذا إشباع لحاجة اإل
 11) 

ويييرى  ليلسييون رو ( لن التصييـميم كلميية ذا  مييدلور واسييج، فهييه لصييـل كييل العقلييية     

والقييدرا  الفنييية
 6)

اً تصييميم ليييس عمييال فنييياً بحضيي، بينمييا يؤكييد د. لشييرف صييالح علييى لن ال

تقتصيـر لهميتيي، عليى الباذبييية الشيـكلية لبصييـر القيارئ، للمييا هيو فييو  ذليك عمييل إعالمييه 

لتباه مب بالر التعبير المو ـوعه عب الوحدا  الته تهم القارئ.صـحفه يلفأ ا 
 12) 

وفييه رل  محمييود علييم الييديب، فييفن التصييميم هييو جييزء مييب جييالبه العملييية اإلبراجييية،     

( لو الميهير العيام للصيحيفة ككيل، Basic Designالبالع األور هو التصميم األساسه  

مميييزة للصييحيفة عييب بييا ه الصييحف والصييفحا  كمكولييا  جزيئييية بحييي  تعطييه هوييية 

( هييذه الصييفحا  لو توفيييج المييادة Lay outالمناسييبة، والبالييع الضيياله هييو تو يييع  

التحرير  واإلعالله، ويتضيمب الصحفية عليها شاملة العناويب والصور والرسوم والمتب 

والصيور المرافقية لهيا، ووسيا ل  يع تحديد مو ج كل مب هذه المو وعا  وحبمهياالتو 

راف المختلفيية، وكيفييية تو يييع العناصيير التيبوغرافييية المختلفيية، لو لويية الشييكل فييه بيياإل

الصحيفة، وهه تشمل عناصر بعضها كابأ واألبر متوير.
 13) 

اسيه، هيه كييف ويقور  سكو  روبر  جيالم( لن المعادلية الصيعبة فيه التصيميم األس    

".؟ را.وبارفة بدون ص تكون جذابة بدون ملل ؟ ومنيمة بدون جمود ؟
 14) 

ومب بالر التصميم األساسه يتم توفيج المضمون التحرير  على الصيفحا  بفلواعهيا     

المختلفة لبباراً ومو وعا  ومقا   وغيرها وكذلك توفيج العناصر التيبوغرافية، وفيق 

بيداع وا بتكيار والتفميل تليك الصيفا  التيه يتمتيج نية تحقق لهدافها عبر التخيل واإللسس ف

بها المصممون العاملون فه  سيم اإلبيراج، ولحيالياً  يد تكيون ليادرة تواجي، هيو ء  ويتميز

بعييي  الصيييعوبا  والتيييفكيرا  التيييه تقيييف فيييه طرييييق عملهيييم، وفيييه مقيييدمتها تعيييار  

،  تيه تسياعدهم فيه العميلالتصميما  مج سياسة الصحيفة وعدم تيوفر ا مكاليا  التقنيية ال

 ادية البيدة.الصحيفة لالر ية ا  تص قارتولبيراً اف

التحريير وتفته هذه الصيعوبا  لحيالياً بعيد ا لتهياء ميب عميل الماكييأ وإطيالع ر ييس     

لواء لها ياً، مميا يضيطر ه فه تعديل الماكيأ لو اإلبداء وجهة ليروالسكرتير الفنه علي، وإ

المصممون إلى العودة إليى التفكيير والتخييل وا بتكيار مبيدداً وعميل ماكييأ جدييد ينسيبم 

وجهييا  النييير وا عترا ييا  التييه لبييديأ، وهييذا يمكييب لن يحصييل فييه جميييج األعمييار و

 وليس فه العمل الفنه فقط.

عضيياء البهيياف الفنييه علييى مكييان، لن يقييف لب ناداً إلييى ذلييك، لييرى مييب الضييرورةواسييت    

سياسة واتباها  الصيحيفة التيه يعمليون فيهيا وبشيكل د ييق، وكيذلك معرفية لفكيار ر ييس 
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سييكرتير الفنييه، وبقييدر هييذه المعرفيية تييزور حتميياً كييل ا شييكا   والصييعوبا  التحريير وال

 وا عترا ا .

وعلينا لن لدرم لن التصيميم األساسيه ميا هيو إ  لتياج المخيرج الصيحفه والمصيمميب     

والمنفييذيب الييذيب يقضييون سيياعا  العمييل وهييم متعبييون فكرييياً وجسييدياً، فكرييياً حييي  للهييم 

التصور بشيكل مسيتمر ميب لجيل بليق الصيورة البهيية والبميلية يسبحون فه عالم الخيار و

والبذابة للصحيفة، والته تعبر بصورة مر ية عب مضمون المادة المطبوعية بميا ينسيبم 

فيييذ نواهتمامييا  القييراء، وجسييدياً يتمضييل بديموميية الحركيية بلييف طيياو   التصييميم والت

ن الصيحافة بشيقيها التحـيـرير  لساعا  طويلة و وفاً متسابقيب مج الزمب، وهذا ميا يؤكيد ل

 والفنه هه مهنة المتاعع.

منفيذيب تقيج عليى عياتقهم والعاملون فه التصميم األساسه مب المخيرج والمصيمميب وال    

ويحقيق اهتماميا   : أولا براج الصيحيفة بالشيكل اليذ  ير يه ر اسية التحريير مسؤولية إ

،  الصيحيفة صيفحة بعيد لبيرىالقراء ويعمل على جذبهم وسحبهم لإلطالع على محتويا  

وهييم يشييكلون عا ليية  لسييرة( صييويره، يييرتبط لفرادهييا بييروابط األبييوة والمحبيية  : ثانيدداا 

بداعي، ويقيدم المشيورة ميب بيالر تقيييم التصيميم إوالزمالة، لحدهم يسياعد األبير بففكياره و

شياد ر  يتيفبر عيب تقيديم المسياعدة واإل والتنفيذ، ورب هذه العا لة وهو المخرج الصيحفه

ورة والنصيا ح ومباركياً طالع على لتاج كل فرد مب لفراد العا لة، مسدياً المشإلمب بالر ا

بييداع حتييى تنفييرج الوميية وتيهيير الصييحيفة بكامييل صييفحاتها بحليية بهييية وجذابيية الخلييق واإل

وبمضيياميب تقييج فييه دا ييرة اهتمامييا  القييراء وحينييذام ترتسييم البسييمة علييى وجييوه الكييادر 

 لفنه.التحرير  والكادر ا

ويعد التصميم األساسه الخطوة األولى فه عملية اإلبراج الصحفه، وهه تشيكل لقطية     

ة التحريريية البداية فه العمل اإلبراجه الذ  يتميز باألهمية ألية صحيفة، ومضاميب الماد

ن تتناسييع مييج البييوهر، والبييوهر هييو الصييحيفة فييه كيفييية توفيييج هييذه المضيياميب  بييد ل

 رافية على الصفحا .والعناصر التيبوغ

لسان لهيا ميا يبررهيا، وبمعنيى لد  لن يكيون فاً لن األعمار الته يقوم بها اإللقد ذكرلا خل    

لها هدفاً معيناً وبموجب، تو يج الخطيط التيه ميب بيالر تنفييذها ييتم الوصيور إليى الهيدف، 

م وهيذا ينطبيق تمامياً علييى عميل المخيرج الصيحفه والمصييمم، حيي   بيد لن يحيدد المصييم

هدف، مب توفييج الميادة التحريريية والعناصير التيبوغرافيية عليى مسياحة الصيفحا  بشيكل 

   يتفق مج األسئلة التالية

 هل الهدف مب هذا التوفيج لتحقيق ا لسبام مج سياسة الصحيفة؟ -1

 فه القراءة؟ لم مب لجل جذب القارئ وجعل، يستمر -2

 قاً متميزاً؟وهل هذا التوفيج يكسع الصفحا  جمالية ورول -3

جابة عليى إلقق اوفه الوا ج ففن المصمم يسعى وبصورة ديناميكية الوصور إلى ما يح     
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يبابيياً، وفيه هيذا الصيدد يقيور عبيد العزييز الصيويعه  و بيد للمصيمم لن األسئلة السابقة إ

، جملية ميب العناصير واألسيباب التيه تبيرر تصيميم، وتبعلي، ذا جيدوى يييضج صيوب عين

 تنفيذه، وهذه العناصر هه، الور  والشكل والمادة والتطبيق. وفعالية بعد

ة الته ستؤديها الصحيفة فه توسيج ر عة العلم بة للور   الهدف( ففل، يمضل الوايبالنس     

والمعرفيية واإلطييالع والتضقيييف والتوعييية والتوجييي، وكلهييا لهييداف لبيليية تخييدم كافيية لفييراد 

 المبتمج.

ئييية التيييه سيييتخرج فيهيييا مقيييا   ومو يييوعا  الصيييحيفة وعنصييير الشيييكل يمضيييل الهي     

 بيار عليهيا شيديداً والمييل ا وترتيبهيا وتبميلهيا حتيى يكيون اإلوالحرص على حسب تنسييقه

 إليها  وياً.

لما عنصر الميادة ففلي، يمضيل تليك الخاميا  والميواد األوليية التيه تتشيكل منهيا الصيفحة      

ئ عليى هيئية مقيا   رلتتبميج بييب لييد  القياوالته يقوم المخرج الصيحفه بتحريكهيا فنيياً 

ب والصور والخطيوط والفواصيل وكيل عناصير ومنوعا ، وتسمى حروف المتب والعناوي

 التيبوغرافية.  ةالطباع

ة الته سيتم بواسطتها تنفيذ اإلبراج، والمخيرج طباعمكالا  الوعنصر التطبيق يمضل إ     

لمام بكل ما يدور فه المطبعة ميب خ   مب اإلمبتكراً لو مصمماً  بد ل، الصحفه باعتباره 

 اتصيياميم يعبييز فنيييو  وتبهيييزا  حتييى   يخييرج بخياليي، عييب حييدود تلييك ا مكالييا  ويقييدم

المطبعة عب تنفيذها.
 15) 

لفأ لير القارئ إلى محتويا  الصفحة المصممة تصميماً  إن هدف المصمم دا ماً ولبدا    

، ولفأ النير   يتحقيق إ  إذا اسيتطاع المصيمم بخبرتي، تدريبياً والموفعة توفيعاً تناسقياً 

 لن يضفه علي، عنصر الباذبية مب بالر التبايب فه مكولا  الصفحة.

طار يقور د. لشرف صالح  إذا و ج المصمم هدف تحقيق الباذبية لصع وفه هذا اإل     

حقيقية لمرهيا  عين،، ففل، سوف يبيد التعامل بكل تفكيد مج مكولا  التصميم، الته هيه فيه

الباذبيية المنشيورة فيه المطبوعية، عليى لن األمير لييس سا ل عديدة، يمكننا بها لن لحقق و

بهذه البساطة، ففل، يقتضه كيذلك دراسية المطبوعية لفسيها التيه يقيوم تصيميمها، طبيعتهيا، 

سياستها،لهدافها، جمهورها، ولن يدرس مضيالتها فه السو  بحي  يكيون  يادراً دا مياً عليى 

ير المختلف وغير العاد  والمبهر.تقد
 16) 

: عناصر التصميم
(17)

 

   وهه العناصر التشكيلية الخاصة ببناء التصميم وتتلخص فه

  هه بداية ل  تكويب وهه لصور جزء ليس ل، مساحة و  لبعاد هندسية -النقطة  •

 -،  للواعو  تباه ما لو هو مبموعة مب النقاط تكون بطهو حركة لقطة فه ا -الخط  •

 ... . المستقيم ، المنكسر ، الحلزوله ، المنحنى ، المولق

  .لتقاء الخطوط بعضها مج بع هو المساحة الدابلية وا -الشكل  •
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 والضقل.وهه اإلحساس بالوفن  -الكتلة  الحبم او  •

الحسه   التفكيرالقيمة السطحية وهه ملمس السطح كما يحس، العقل والنير  -الملمس   •

 .(لسطوح األشياء لو البصر 

هو إلفعار يقج على العيب عب طريق األشعة المتحللة الضو ية لو هو  -اللون   •

 (، األصفر ، األفر   األحمرالياهر على سطح ما وينقسم إلى الوان لساسية  اإللعكاس

  .....(الوان كالوية   البرتقاله ، البنفسبه ، األبضر

واليالر هه المقابل السلبه لها فهه لتيبة  اإل اءة عنصر إيبابه -واليل  الضوء  •

 .األجساملسقوط الضوء على  حتمية

 الفراغ دابل إطار العملالعمل الفنه إذا كان مبسم لو هو هو البزء المحيط ب -الفراغ   •

: لذتصميم .س  الفنيةاأل
(18) 

الصحفى المخرج  لتباه حتى يضمبتصميم الى تحقيق هدف الباذبية و إكارة اإلسس اللتهدف 

 -همها   الوحدة تتكامل فى هذا التصميم ل عناصرن يوفر عدة لسس وجيد ففن علي، ل تقديم تصميم

 . (ا يقاع -التناسع  -الحركة 

 : الوحدة (1)  

ووحدة المضمون تسبق  كضر مب لص كوحدة الشكل و ا سلوب و الفكرةلى ليشير هذا المفهوم إ

  وحدة الشكل

بر ومج الشكل جزء باآل شكال، و التصا  كلا تتفق وعندما ينتيم لالشكل عندم و تتحقق وحدة

  العام مب لاحية

لى مج هذا العنصر ينصرف إ جزاء المكولة للصفحة و الحدي برى بحي    يوجد تنافر بيب األل

  . ى متابعة القراءةكوحدة فنية تريح العيب وتح  القارئ عل الصحيفة التعامل مج هذه

  :الحركة (2) 

ماديا فه   د يحدا ية تميز الوحدا  المر ية وتنصرف إلى مفهوم التويير الذ وهى باص      

التصميم برغم عدم وجود حركة  معا فهو فيهما درام لمب بالر اإل ذهنيا ول المبار المر ه

الته لمام،  يشعر بان العناصر الصفحة تبعل القارئ جزاءذاتها على ل ففن حركة العيب حقيقية

يقة تتوافق وحركة الصفحة بطر فه تى مب التصميموهذا يعنى لن الحركة تف. تتحرم هه الته

 . لمتابعة القراءة اسلوبل تتخذ مب الفقرا  عيب القارئ الته

  :لتوازنا (3)  

عا متساويا توفي  التصميم على جالع المركز البصر جزاء الدابلية فهأليقصد ب، توفيج ا    

الصحفى  براجاإل وفب ا ،و متباينل ما لن يكون متماكالوالتوافن إ جزاءوفق لوفان هذه األ

 . المتماكلالبعد عب التوافن الشكلى  يفضل

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.hello-7abeby.com/vb/showthread.php?t=50724
http://www.hello-7abeby.com/vb/showthread.php?t=50724
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  :التناسب  (4) 

بحي  تنتج  بر وكذلك بالنسبة للكلاألجزاء بعضها بالبع  اآليعنى جمار العال ا  بيب      

 إلحساس بالبماروا 5 - 3لسبة  الذهنية الته تحكم هذا المفهوم هه القاعدةوتصميم منسبما 

 . دابل،ساسا مب عال ا  التناسع فى تصميم ما ينبج ل 

  :يقاعاإل (5)  

 فه عناصر يم وذلك مب بالر التحكمكضر دابل التصملو ويعنى التكرار المنتيم لعنصر ل     

  اللون بشرط لن يكون اإليقاع وليفت، إعالمية محددة ولو كالحبم والشكل العمل الفنه 

 تنافر بيب  سس التصميم بحي    يوجدساس مب لكفالوحدة  وليفة تحقيق يكون مبرد 

 . الشكلالمضمون يسبق المضمون بل شكل والو الوحدة وحدة  جزاء المكولة للصفحةاأل

 بوجود  سبة للحركة فالصفحة عناصرها كابتة وحركة العيب تعطى لحساس عكسهبالنو   

 وتصميم الصفحة لفس، مضار التوافق بيب حركة العيب على الصفحة حركة و يبع مراعاة

 ..وغيرها( صفحة الوفيا  -  صفحة الفب  

الع على للواع المادة طحف لمامنا ومحاولة القراءة لو اإلوعند و ج مبموعة مب الص   

شكار التصاميم المستخدمة، لالتحريرية والعناصر التيبوغرافية المستخدمة والو وف على 

 سوف لبد لن هنام لوعان مب التصميم 

 -:التصميم الثابت -أولا 

الصيفحا  فيه  فه هذا النوع مب التصميم يتم في، و ج الوحدا  الدا مة والمحددة عليى    

ة األولى الته لحيالياً فحسبوعية.. ويبدل التصميم الضابأ مب رلس الصو للية صحيفة يومية ل

سم الصحيفة، الذ  يحتل وسط الصفحة ويمتيد يها بالترويسة، والته تحتو  على ايطلق عل

لعمدة لو بمسة لو لربعة لعمدة حسيع سياسية  عمدة الصفحة، ولحيالاً ينحصر بـستةعلى ل

فيادة ميب المسياحة المتبقيية لنشير ع ميب لاحيية وفيه اإلالتبديد والتنيوالصحيفة ورغبتها فه 

 عمود كابأ لو لببار مهمة مب لاحية لبرى.

ولن التصميم الضابأ يبدل مب الصفحة األولى، و بل الدبور فه هذا النيوع ميب التصيميم     

مكاليا  المخيرج حة الته تعتبير مختبيراً للكشيف عيب إ بد مب التفكيد على لهمية هذه الصف

ة فيها، بقيدر ميا تعطيه صيورة توليف الوحدا  التحريرية والطباعفبقدر حسب  الصحفه،

 والطباع جيد عب المخرج الصحفه والعكس صحيح.

وتحتييل الترويسيية  رلس الصييفحة( لعلييى مكييان فييه الصييفحة بشييكل عييام وفييه بعيي      

األحيييان تنسييحع إلييى وسييط الصييفحة فييه حاليية وجييود لببييار مهميية تسييتحق لن تكييون لهييا 

 ا  معبرة عب مضمون هذه األببار.مالشيت

لسيم الصيحيفة وتياريد صيدور ويقصد بالرلس البزء العلو  مب الصفحة اليذ  يحميل      

سيييم صييياحبها ور ييييس التحريييير وبياليييا  لبيييرى عيييب ا شيييتراكا  واإلعالليييا  العيييدد وا

وغيرها، لما جسم الصفحة فهو البزء البا ه الذ  ينقسم إليى لعميدة تحتيو  عليى األببيار 
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المو وعا  والمقا   واإلعاللا  وغيرها مب المواد الصحفية.و
 19)

 

تيب األوليى واألبييرة فحبيراج الصيحفه، لن الصيويؤكد ببيراء تحلييل المضيمون واإل     

مب الصحيفة تعد لكضر مب لكضر الصفحا  لهمية وجذباً للقارئ.
 20 )

 

 ويحتو  رلس الصفحة على   

ل لتبياه كيال لبرف مكان مب رلس الصفحة بشكل يلفأ وهو يحت ة )الالفتة(:فحسم الصا -1

شارة لو شعار مضل صحيفة  األهرام( المصرية  ارئ إليها.. ولحيالاً يفته ا سم مصحوباً بإ

مب  العالم لبذ  لسماءً الته اتخذ  شعار األهراما  وهنا لشير لن الكضير مب الصحف فه 

سيم ف تسيتخدم  ار( التعريفيية فيه ا صيحمعالم األكرية فه البلد الذ  تصيدر فيي،، وهنيام 

سييتخدام التعريييف مضييل صييحيفة هورييية( العرا ييية، يقابلهييا صييحف  مضييل صييحيفة  البم

حيفة  واشيينطب بوسييأ(  عكييال( السييعودية، وصييحيفة  ديلييه ميييرور( األلكليزييية، وصيي

ع  الصحف تستخدم شعاراً باصاً بها.. وبهذا الصدد يقور د. سامه ذيبان  األمريكية، وب

افة إليى األسيم هنيام رميز  شيعار( تختياره الصيحيفة يميزهيا عيب غيرهيا مضيل صيحيفة إ 

 النهار( اللبنالية التيه ابتيار  شيعار رلس اليديك للتيدليل عليى لن النهيار ييهير ويبيدل ميج 

صياح الديك، وصحيفة السفير اللبنالية الته ابتار  الحمامة للتدليل على كولها سفير ينقل 

بسرعة الطير.األببار والمعلوما  
 20)

 

فتاتها بيبع  الرسيوم التيه اتخيذتها شيعاراً لهيا، وبع  الصحف درجأ على تزييب       

وكالأ بع  هذه الرسوم تمضل المصادر الته تستنقه منها األببار كرسم سيفينة لو ميوفع 

بريد، والبع  األبر كالأ تعبر عب عاطفة دينية كرسم الكتاب المقدس لو عاطفية وطنيية 

كرسم لحد المعالم الته يتميزبها الوطب.
 21) 

فتا  بع  الصحف إ افة إلى الشعار المرسوم جملة  صيرة  د تكون خية وتتضمب       

لية  وجاهيدوا فيه ح حيق جهياده( لبهاد( الليبية الته و عأ خية  رخ رللية مضل صحيفة  ا

وحدة(.. لو حكمة مقتبسة لو  -اشتراكية -وصحيفة الكفاح الليبية الته و عأ عبارة  حرية

لو غيير ذليك، وهيذه البملية تكيون ذا  ميدلور بالنسيبة ألسيم  بيتاً مب الشيعر لو ميضالً شيعبياً 

الصحيفة لو البلد الذ  تصدر في، لو الحزب الذ  لنطق باسم، تتخذها الصحيفة كشعار لها 

لو كدعاية عب لفسها.
 22) 

وهه الوحدة الطباعية الته توجد على جالبه رلس الصفحة  الترويسة( وتفبذ األذنين:  -2

لو مستطيلة لو دا رية حسيع رغبية الصيحيفة وحبيم المعلوميا  الميراد  اشكا ً عدة مربعة

 و عها فه دابل كل لذيب، وهنام صحف تستخدم لحد األذليب ولحيالاً لذن واحدة.

ن اليسيرى لنشير لبير ببير و د جر  العادة فه معيم صحف العيالم عليى اسيتخدام األذ    

مييب موا يييج مهميية.. لمييا األذن  عاللييا  لو كفهرسييأ ألهييم محتويييا  الصييحيفةمهييم لو لإل

اليمنى فقد استخدمأ فه الصحافة بشكل عام لكتابة لسم ر يس التحرير ولصحاب ا متيياف 

 ور يس مبلس اإلدارة.
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بييراج الصييحفه، يحبييذ ن ا تبيياه الييوليفه المعاصيير فييه اإلويييرى د. لشييرف صييالح، ل    

سياحة العنيق ارتفاعياً واتسياعاً، ا ستوناء عب لحد األذليب لو كلتيهما، وعيدم المبالوية فيه م

ولعييل هييذا ا تبيياه يتماشييى مييج الصييحف المحافييية علييى احييتالر الييرلس  تسيياع الصييفحة 

األولى كلها.
 23) 

بييراج الصييحفه لييم تتفييق علييى صيييوة واحييدة حييور ومعيييم الكتييع التييه تناولييأ اإل     

رف  هذا ا تبياه ر ياستخداما  اإلعاللا  فه األذليب لو كليهما لإلعاللا  والبع  األب

ببار  للصفحة األولى مب الناحية اإلبراجيية والتقلييد العيام يحيتم و يج ؛ إن المحتوى اإل

 األببار فه  مة الصفحة مب بالر استخدام األذليب.

ولرى لن الضرورة تقضه التفريق بيب لوعيب مب الصحف، فه استخداما  اإلعالليا     

صيحف  والندوع الثدانيصيحف مبد يية حزبيية ، صحف رسيمية تابعية للدولية والنوع األول

  صياحبة مستقلة وصحف تبارية، النوع األور يعتمد فه ا تصاديات، عليى الدولية والبهيا

يييرادا  اإلعاللييا  بشييكل ادية مكفوليية ولهييذا   يعتمييد علييى إصييدار، وميزاليتيي، ا  تصيياإل

ن ا عتمياد عليى بعدم  درتي، عليى ا سيتمرار فيه اإلصيدار دو كامل.. والنوع الضاله يتميز

يييرادا  اإلعاللييا ، لهييذا فهييه تخضييج لرغبيية المعلييب فييه لشيير اإلعييالن وحسييع رغبتيي، إ

ذليب ه ل  مكان مب الصحيفة وحتى فه األوابتياره المكان الذ  يرغع فه لية صحيفة وف

 مقابل الضمب الذ  تحدده الصحيفة.

ب حي  يمكب مب بالل، ربييحقق فا دة كبيرة للمؤلفيب والمؤ هو مرجج تاريخهالعنق:  -3

الرجوع إلى المعلوما  والمو وعا  المنشورة فه الصحف، حيي  تيدون فيي، ر يم العيدد 

وتاريخ، وكمب النسخة الواحدة، ويعتبر وبدون شيك ميب العناصير التيبوغرافيية المتحركية، 

وهو يفته على شيكل لطيار يحتيو  عليى المعلوميا  السيابقة ويفبيذ شيكل لطيار يمتيد عليى 

للبياليا  التيه تقيج دابيل  يسة، وفه الصحافة العربية تكون البهة اليمنى امتداداً طور الترو

، سيابقا  طار، مضل صحيفة النهار اللبنالية والبع  السورية والزحف األبضر الليبيةهذا اإل

متييداد مضييل صييحيفة التييايمس اللندلييية ألجنبييية تكييون البهيية اليسييرى هييه ا وفييه الصييحف ا

 وليمولد الفرلسية.

لهييار  ليية م كبيييرة بهييدف عييدم إحبييارور  لن تسييتخدم فييي، حييروف تتميييز بفومييب الضيي   

 التبايب الناتج عب تساو  لون الحروف السوداء مج لون األر ية الشبكية.

 : التصميم المتحرك -ثانياا 

براج كالييا  و ابلييية المخييرج الصييحفه فييه إبداعيي، الفنييه بييإموهييو المبييار الييذ  يحييدد إ   

تعياون ميج جهياف التحريير الصيحفه، حيي  يسيتلم الميادة المحيررة ميج صفحا  متناسقة بال

الصور والعناويب ويقوم بتوفيعها على الصفحا  ومب بيالر تحدييد لماكنهيا بد ية متفاعلية 

ذا كييان هنييام لمييط عييام مط المعيييب لشخصييية الصييحيفة، فييإمييج التصييميم الضابييأ محققيياً اليين

يكيون هاد ياً وبسييطاً فيه إبراجي،  لنلشخصية صحيفة هاد ة ففن التصميم المتحرم يبيع 
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بييراج اإل نفييإ بيير لشخصييية صييحيفة مضيييرة، ، وعلييى العكييس إذا كييان هنييام لمييط خالتقلييد

البذابيية والزيييادة فييه سييتخدام، للعنيياويب البرا يية وكييارة مييب بييالر اسيييكون معبييراً عييب اإل

شيمس ستخدام الصور التيه تعميل عليى جيذب القيارئ، وميب لمضلية النيوع األور صيحيفة الا

، وصيحيفة األهيرام التيه تصيدر فيه القياهرة، لميا النيوع الضياله كالأ تصيدر فيه ليبيياالته 

بيير مضيل عليى لسيلوب  التيه كاليأ تصيدر فيه ليبييا المضير ففن صحيفة الريا يه الصيادر

كارة الذ  تعتمده هذه الصحيفة ومب األمضلة األجنبية لرى لن صحيفة  ليمولد الفرلسيية( اإل

وب الهادئ فه لبراجها، بينما لبد لن صحيفة  فرالس سوار( تعتمد عليى تعتمد على األسل

 األسلوب المضير والبذاب.

كيارة يعيود بالدرجية بيراج الصيحفه ميب حيي  الهيدوء واإلبتالف بيب لسلوب اإللن ا     

األولى إلى اتباه وشخصية الصحيفة لفسها لو  وعليى الطريقية التيه يتبعهيا المخيرج، فيه 

 نياً.سياسة الصحيفة وشخصيتها ف ية علىالمحاف

وهنام لسباب عديدة تؤكر فه تصميم الصفحا  الدابلية فه الصحيفة، بعضها بارجية     

تباههييا ولييوع ا والييبع  األبيير دابلييية، وتتعلييق األسييباب الخارجييية بسياسيية الصييحيفة

تحريريييف ومضييمولاً وبنييوع الييور  المسييتخدم هييل هييو ور  لبييي  صييقيل لم ور  لسييمر 

 ولبيراً بنوع الطباعة حسع لشكالها. ربيص

لمييا األسييباب الدابلييية فهييه التييه تييتحكم فييه التييفكير علييى تصييميم الصييفحة الواحييدة لو    

الصفحا  ككل، ويفته فه مقدمتها السهولة والبساطة والهدوء والو وح التيه تعميل عليى 

سيتمر م، وتبعل، يهتماها شكال مقبو  للقارئ مما يشير اترابط الشكل العام للصفحة ويعطي

ذا لحسب المخرج الصحفه مب تولييف العناصير التيبوغرافيية بالقراءة، وهذا يتحقق فعال إ

 المختلفة و للواع المادة التحريرية.

حة بسيييطة غييير ذا  ييدم المخييرج الصييحفه للقييارئ صييفويمكييب لن يتحقييق الو ييوح، إ   

لتصميم األفضل.لفعار والمقا  ، فالتصميم البسيط هو امركبة، بعيدة عب اإل
 24)

 

ركيييع، بييرى المييؤكرة فييه تصييميم الصييفحا  الدابلييية التبييايب والتومييب األسييباب األ    

مييا للييون مضييل اللييون األبييي  واألسييود، لبييراج ويتحقييق فييه افالتبييايب يعتبيير مهمييا فييه اإل

التركيع فهو يعمل على إبراف المضيمون مضيل تركييع صيورة كبييرة ميج صيورة صيويرة.
 

 25) 

فييادة مييب كييل هييذه العوامييل علييى المنسييوبيب الخييارجه مكييب المخييرج الصييحفه اإلو ييد ت    

والدابله والته  منأ ل، الممارسية الحيرة فيه اسيتخدام العناصير التيبوغرافيية بالصيورة 

اته ترسمها مخيلت، ولفكاره مب اجل إبراج صيفحة جميلية وجذابية تبـيـهر القيارئ وتبعلي، 

 بر.مب مو وع آلة مب صفـحة إلى لبرى ويستمر بالقراء

 يفاء سيمة البماليية عليى جمييج الصيفحا  الدابليية لن المخرج الصيحفه يسيعى إليى إ    

وهذا يفسر اهتمام، بناحيية الشيكل لكضير ميب المضيمون وهيو يسيعى ليضياً إليى إيبياد حالية 
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رتياح الكامل وهو يتابج  راءة محتويا  الصفحة، مب هذا ى القارئ تخلق عنده ا لفسية لد

لن الصييفحة التييه تتميييز بسييمة البمييار تعتمييد علييى لمكالييية وإبييداع المخييرج الفنييه لسييتنتج 

 و درت، على بلق الصفـحا  فه الصورة الته تخدم المضمون.

د عليى تيدعيم شخصييتها ميب و د  دم المخيرج الصيحفه رولقياً جمييالً للصيحيفة وسياع     

 ه الصييفحا  فييه عطيياء الصييفحا  الدابلييية بصوصييية كابتيية تتميييز بهييا عييب بييابييالر إ

الصيحف األبيرى مييب حيي  تقسيييم الصيفحا  إليى ل سييام مضيل المربعييا  واليدوا ر والكتييل 

 التحريرية.

ولييى التييه يبييع لن تتحلييى بهييا الصييفحة األويييرى كمييار عبييد الباسييط  لن سييمة البمالييية    

براج الصحفه والفيب التشيكيله، حيي  ية تتحدد مب بالر العال ة بيب اإلوالصفحا  الدابل

 ا معتمدا على المرتكزا  التالية موم كل منهيق

حييي  يتبيي، الفنييان التشييكيله إلييى إبييراف فكييرة التييوافن بيييب عناصيير  التددوازن اللددهذي: -أ

ومكولا  لوحت، الفنية، مضلما يتب، المخرج الصيحفه إليى تحقييق فكيرة التيوافن ميب بيالر 

بيييد القبيييور رة تعتبيييار لن هيييذه الفكيييصيييفحة وعناصيييرها التيبوغرافيييية عليييى امحتوييييا  ال

 لى اللوحة الفنية لو القارئ إلى الصفحة.وا رتياح بيب النالر إ

يتب، الفنان التشكيله إليى فكيرة اسيتخدام فكيرة البيؤر البصيرية التيه  التركيز ال صري: -ب

تعتمد على الحبم واللون والخطوط ومصادر الحركة دابيل اللوحية للفيأ النيير إليهيا إليى 

مون الذ  يريد الفنان توصيل، إلى الذيب يشاهدون اللوحة، وفه حي  مركز األهمية والمض

المقابييل يحييدا ذلييك عنييدما يقييوم المخييرج الصييحفه مسييتنداً علييى فكييرة التركيييز البصيير  

و يوعا  األبيرى مسيتخدماً براف مو وع لو لكضير فيه الصيفحة عليى حسياب بيا ه المبإ

 . براف كالمساحا  وا تساع واللون والحبموسا ل اإل

حي  تتضيمب العال ية بييب اإلبيراج الصيحفه والفيب التشيكيله  لتع ير عن الموضوع:ا -ه

فه لر ى صورها حي  لبذ التعبير شكالً مبتكراً غير مقيد بقاعدة محددة سوى التعبير عب 

المضمون، فالمخرج فه سعي، للتعبير عب المضمون يتعامل ميج الصيفحة عليى للهيا لوحية 

ل بها الفنان التشكيله مج اللوحة  بل لن يضيج بطوطي، لو بيضاء بنفس الطريقة الته يتعام

بصمات، عليها.
 26) 

لن الفب التشكيله هيف للفنان لر يية يتمتيج ميب باللهيا بحريية كاملية بعييداً عيب الشيروط    

الته تقيف حياجزاً لميام طريقتي، فيه التعبيير عيب المو يوع، كميا يتمتيج المخيرج الصيحفه 

داً عب الشروط التيه تحيد ميب حريتي، فيه يعلا  الصفحة بة فه التعامل مج مكوبنفس الحري

 لبراج صفحة جميلة وجذابة.

بييتالف بيير مييب العييامليب فييه الصييحف علييى اوهنييام فرو ييا  بيييب مخييرج صييحفه وخ   

بيداع، صور والخلق والخييار والضقافية واإلمكالية والتاعها ولشكالها مب حي  القدرة واإلللو

ى مسييتوى إبيراج الصييفحا  البميلية والبذابيية التييه وميب البييديهه لن يينعكس هييذا كلي، عليي
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 تسحع القارئ لمواصلة القراءة.

ة  بيد لن تتيوفر يى الصفحة بقيمة جماليية عاليييقور عبد العزيز الصويعه" وحتى تحو   

 ساسية كالا فه صالعها شروط ل

بييراج والتصييميم والصييحافة والطباعيية كضقافيية مهنييية مكتسييبة دراييية كامليية بعلييوم اإل -1

  رورية لخو  غمار هذه الصنعة وحذ ها مهما كالأ لدواتها.

تطور فكر  مواكع للفنيون البصيرية واكتشياف ميواطب البميار التيه تر يه األذوا   -2

 مب بالر األشكار المتطورة.

بداعية وتوفير منا. مناسع لذلك.ة تامة لكناء القيام باألعمار اإلراحة لفسي -3
 27)

 

بييراج ييب مهنييياً،  بييد ولن ييينعكس علييى إمخييرجيب الصييحفوا بييتالف بيييب مسييتوى ال  

للمواصيفا  الد يقية للتميييز بييب  الصفحا  الدابلية فيه الصيحف، فكييف السيبيل للوصيور

 براج هذه الصفحا .إ

سيييلوب محكيييم التنفييييذ وصيييبوأ إذا ميييا اكتمليييأ عناصيييرها ولبرجيييأ بف إن الصيييحيفة    

لم صورها وعناوينها، ورتبأ موا يعها مساحاتها بفلوان متناسقة ومتناغمة وو عأ معا

متعية الرييية وفيتح شيهية القيارئ فه تسلسل منطقيه جييد النوعيية، كاليأ مصيدراً ممتيافاً ل

تحقيق الصيفحة الوايية المرجيوة  بار عليها وتفكيد رغبت، فه  راءة كل حرف فيها، وهنا لإل

تج بج العيب  بل يصار المادة اإلعالمية للقارئ عب طريق شكل إبراجه جميل تستموهه إ

 دبور الفكر فه تحليل تفاصيل، المكتوبة.

 :اإلخراه الحدي 

راً إن لهور الكمبيوتر فه السبعينا  مب القرن الما ه جعل عالم الصحافة يعيش طيو    

حداا كورة ما بعدها مب كورة فه اإلبراج الصيحفه، وسياعد جديداً فه التقدم والتطور، وإ

ضالا ومهيد إليى اسيتحداا جاء  بها المدارس اإلبراجيية الي على الهيار كل األساليع الته

ة جديدة تنسيبم ميج الطير  التيه يسيتخدمها فيه الما يه وحليأ مكالهيا تقنييا  خ   طباع

عالية البودة، عملأ وبصورة مباشرة عليى توييير شيكل الصيحيفة، وييفته فيه مقدمية هيذه 

الكمبييوتر، وخ   الصيحف براج على شاشيا   ، لجهزة البمج المر ه ولجهزة اإلالتقنيا

التصوير  الته تعتمد على لشعة الليزر، لتقدم ما يطلع منها بشكل سليم.
 29) 

إن المسييتحدكا  والمسييتبدا  البديييدة لتييه جيياء  بهييا التقنيييا  الحديضيية مييب كومبيييوتر     

براج الصحفه ميب حيي  التصيميم والتو ييع صناعية تركأ لكراً ملحولاً فه اإلول مار 

صبح المحيرر فيه مو يف   يحسيد مون التحرير  والصورة والرسم.. ولة المضفه معالب

علي،، فإذا كان مطلوباً في، فه السيابق الحصيور عليى الخبير لو كتابية الحيدي  الصيحفه لو 

ابتيار فكرة لو حدا لو مشكلة وكتابة تحقيق عنها لصيبح الييوم وبفضيل هيذه التقنييا  هيو 

ج حيييروف الميييادة التيييه كتبهيييا ويقيييوم بمراجعتهيييا اليييذ  يقيييوم وبواسيييطة الكومبييييوتر ببمييي

براجهيا عليى شاشية الكومبييوتر بعيد ها لووياً ولحوياً ولبييراً ولييس خبيراً يقيوم بإوتصميم
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 . التها ، مب عملية التصميم

مكان كيل المحيرريب القييام بهيذه العملييا  دفعية واحيدة، ذليك ألن لكيل ولرى لل، ليس بإ    

بهييا، المصييمم يقييوم بو ييج بارطيية الصييفحة  شييكلها واحييد مواصييفا  وبصييا ص يتمتييج 

العناصر التيبوغرافية األبرى النها ه( والمنفذ يضج المادة التحريرية والصور والرسوم و

مكالهييا، والمخييـرج يلقييه النيييرة األبيييرة علييى شييكل الخارطيية  الماكييـيأ( المصييـور فييه 

 لواء فه بع  األحيان.وم بإبداء الرل  والتـعديل لو اإلويق

ويقور عبد العزيز الصويعه "على صعيد اإلبيراج الصيحفه، ييرى بعي  المخيرجيب     

لل، مب الممكب إبراج الصفحا  مباشرة على شاشية الحاسيوب دون لعيداد بريطية مسيبقة 

لذلك، إ  لله عار أ هذا الرل  ولا شيت، ميج العدييد ميب فميالء المهنية، وميج طلبية كليية 

ة هيذا العميل تسيتوجع لعيداد بارطية لساسيية  ماكييأ( الفنون واإلعالم، ولكد  لهم لن د 

يتم عليها و ج اللمسا  الفنيية اليدويية والحكيم عليهيا وا  تنياع بهيا  بيل لن تيدبل للبهياف 

الذ  سيقوم بتنفيذها، وهنام يبع الفصل بيب اإلبراج وتنفيذ اإلبراج".
 30) 

لميام دا يرة ابتصاصي،، إن هذه التقنية الحديضة و يعأ المخيرج الصيحفه وجهياً لوجي،     

وفر أ علي، شروطاً وصفا  إ افية، إذا لراد ا ستمرار بعملي،، تاركياً طير  اإلبيراج 

 التقليدية ومنسبماً مج التطورا  الحديضة فه اإلبراج.

يطابق وينفذ، ويعييد التبربية ميرة ولهذا وجد المخرج الصحفه لفس، مبتدل يقراً ويتابج،     

كيل المسيتحدكا  والمسيتبدا  وا ستكشيافا  التيه برجيأ  ليىومرا ، دارساً ومتطلعاً ع

على السطح فه فنون اإلبراج الصحفه.. وهذا يعنه لن التقنية الحديضة  يد جياء   بتبيار 

 مكالات، للتعامل مج شاشة الكومبيوتر.ف على مدى إ درات، والو و

     

فة أو فدي نتاه الصحيويقول د. محمود عذم الدين: أن العالم شهد ثو ة اا ذة في أسذوب إ

 : في التط يق العمذي لذمستحدثات والمستجدات التالية تهنولوجيا الصحافة تمثذت

رسييار اليينص إلييى خليية البمييج المرتبطيية البمييج التصييوير  للحييروف مييب بييالر إ ليييام -1

 بالحاسبا  ا لكترولية  الكومبيوتر(.

علييى الحييروف الييذ  ليييام البمييج التصييوير  الييذ  يسييتعيب ببهيياف التعييرف البصيير   -2

مكاليا  مكتوبة على خلة كاتبة و وجمعها خلياً فه حروف مج إ يستطيج مسح حروف صفحة

 عر ها على الشاشة وتصميمها.

 استقبار لصوص األببار والمو وعا  مب محرريب بارج مقر الصحيفة. -3

ابل البمج التصوير  للحروف والمراجعة والتصميم وا ستكمار مب  سم المعلوما  د -4

 الصحيفة.

التنفيذ الكامل لعمليية إبيراج الصيحيفة تصيميماً وتو ييباً عليى شاشيا  لهايية العير   -5

 الضو ه.
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 تطوير طر  طباعة األوفسأ واستخدام اللون. -6

تمام العديد ميب الوليا ف الصيحفية كيالبمج والتو ييع إدبار الحاسبا  ا لكترولية إل -7

 حريرية.والطباعة وتخزيب واسترجاع النصوص الت

طباعة الصحيفة فه لكضر مب مكان دابل البلد الواحد وبارج، فه لكضير ميب دولية عبير  -8

القارا .
 31) 

إن التطور الكبير فه مبار الطباعة والذ  شهده العالم ساعد على تنفيذ الفقرا  السابقة     

فيه لوعية ة حديضة عملأ على لحداا لقلة براج الصحفه، حي  لهر  خ   طباعفه اإل

لوان ر يسية مب بالر ها لن تطبج صفحتيب فه خن واحد وبفة بإمكالالطباعة، منها خلة طباع

 الكومبيوتر الذ  يقوم بتحديد درجة وكمية األحبار المستخدمة فه الطباعة.

وعلييى الييرغم مييب التطييورا  الها ليية فييه تقنيييا  الطباعيية والتييه سيياعد  علييى تطييور     

مراحل متقدمة ومتطورة مهد  الطرييق لميام المخيرج اإلبراج الصحفه، حتى وصل إلى 

الصحفه على ا بتكار والتطوير والتنويج، إ  لن هنام كوابأ ليم تسيتطج التقنييا  الحديضية 

تباوفهيييا فيييه الو يييأ اليييراهب، ومنهيييا، ا سيييتقرار عليييى مقييياس كابيييأ ألحبيييام الصيييحف 

ا  التيه تقيوم عليهيا  يوة المتعارف علي، ومب كم لحبام األعمدة الته تعتبر مب لهيم اليدعام

بيداع يبقيى دا مياً متبيدداً عبير خصيتها المتميزة.. ولكيب علينيا ل  لنسيى لن اإلالصحيفة وش

بييراج وطباعيية محيياو   استكشيياف المزيييد مييب التطييورا  التقنييية المتواصييلة فييه مبييار إ

سراع واألسهل واألد .الصحف وصو ً إلى اإل
 32) 

بلتر( إلى ما يمكب لن يحقق، ا تصار المطبعه، إذ عرف  طار يشير  للدري،وفه هذا اإل     

كيف يتفلف مج التطور البديد وفه مواجهة الوسا ل ا لكترولية البديدة وفه التكييف معها 

حتى تحافل على دور ممتاف فه حضارة الود، فالمطبعة الته غيير  وجي، لوروبيا، سيوف 

توير وج، العالم.
 33) 

 : الخاتمة

 ن المفهوم الشامل للتصميم يعنه هو التخطيط لشهء مياا إجمار القور فه لومما تقدم يمكنن 

شياء ممتعة وجميلة وفيق بطيوا  علميية متكاملية ومنيمية ومتدابلية ومتسلسيلة ، وصنج ل

له تحقييق لهيداف محيددة لنيوع معييب تلزم متطلبا  كضيرة تؤد  إومترابطة ومستمرة ، تس

 عمار بالر فترة فمنية محددة.مب األ

كيون صياحع بييار واسيج، ويبع لن يتميز المصمم بصفا  لساسية منها لل، يبيع لن ي   

، وذكاء ممتاف، كما يبع لن يتمييز بالقيدرة عليى ا لتبياه عليى لد  التفاصييل وذاكرة  وية 

ألن ل  بلييل فييه عملييية التصييميم سييينعكس بالضييرورة علييى الفكييرة عنييد  ؛ ولشييدها تييفكراً 

 ألحيان كوارا ها لة.تنفيذها مما  د يسبع فه بع  ا
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مجمع - الصناعية العربيةالمؤسسات التحفيز في   

أبي كماش الكيماوي  في ليبيا كأنموذج   
 

سالممحمد علي أحمد  أ .                                                                   

 

 المقدمة :

لقد شهد القرن الماضي تطور ملحوظ في علم اإلدارة، حيث تجاوزت معظم      

المفاهيم التقليدية لعلم اإلدارة، خاصة فيما  في العالم المتقدم منظمات األعمال و المؤسسات

هور ما يعرف بالتخطيط شهد هذا القرن ظخطيط المستقبلي لهذه المؤسسات، ويتعلق بالت

حيث تعمل كل منظمة أعمال أو مؤسسة للحصول على أفضل موارد  (،1.)تيجيااإلستر

شاغرة وتسييرها بكل إقتدار، وجودة هذا العمل تتوقف بشرية بإمكانها ملئ الوظائف ال

 ويعد التحفيز( 2ا هذا العمل)على الجهد الذي يبذل من إدارة الموارد البشرية الموكل له

تؤدي إلى نجاح تضمن حسن األداء وتي بدورها وال ،من أهم أسباب الدافعية للعمل

الكيماوي بأبي كماش في ليبيا  والمجمع،  حيث ترتبط بعالقة مباشرة مع التحفيز المؤسسة

يق أهدافها من قتح عن الدراسات، عجزها التي أظهرت نتائج الصناعية أحد المؤسسات

 وفق ما كان تصدير الفائض إلى الخارجحاجة السوق الليبي من منتجاته و حيث سد

ة للعيان تستحق العناية و التفحص، هذا جعلها ظاهرة أو مشكلة واضحي مما، (3)مخطط له

إلى  الميدانيةالدراسة  هذه ، وقد هدفتلباحث يتحفز لدراسة هذه الظاهرةدوره جعل اب

 . في هذه المؤسسة الصناعية التحفيزالتعرف على واقع 

       ث :مشكلة البح

تتمثل مشكلة البحث في كون المجمع الكيماوي بأبي كماش أستهدف من خالل إنشائه      

 يبدو أنه تصدير الفائض إلى الخارج إال أن الواقعتغطية الطلب المحلي من منتجاته و

، وهذا ما اثبتته الدراسات التقييمية  لم يصل انتاجه حتى إلى الطاقات المتاحة إذ عكس ذلك

مما يجعلها   ومن خالل تقارير االنتاج الصادرة عن مكتب التخطيط (4)للمجمع المذكور

الضاهرة،  ل والمعالجات لهذه مكانية تقديم الحلوإلمشكلة تستحق البحث والتفحص 

 : ه هونلدراسة لإلجابة عا والسؤال الرئيسي الذي تسعى

 ، واالحتفاظ بهم ، هل يستخدم نظام المكافآت والحوافز في الرفع من انتاجية العاملين

 ؟ ورفع درجة رضاهم الوظيفي

 وانبثق من السؤال الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية :

 ؟ الظروف المعيشيةمع تتناسب  ، و قوانيين ومعايير لمنح الحوافز. هل توجد  1
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 ؟ . هل الحوافز التي يمنحها المجمع مرضية وخالية من المحسوبية 2

 ؟ من الجهد . هل تمنح شهادات الشكر للمتميزين لحثهم على بذل المزيد 3

 ؟ . هل الحوافز السلبية لها آثر ايجابي على عطاء العاملين 4

 : بحثأهداف ال

. التعرف على القوانين واللوائح المنظمة لمنح الحوافز، وهل القيم التي تمنحها هذه  1

 . القوانين تتناسب والظروف المعيشية

مدى خلوها من ، ولهم  . معرفة درجة الرضا لدى العاملين حول الحوافز الممنوحة 2

 . الوساطة والمحسوبية

 هادات الشكر والتقدير للمتميزين فيه.. معرفة واقع المجمع المذكور في منح ش 3

 .أبي كماش  املين في المجمع الكيماوي الع على آثر الحوافز السلبية على . التعرف  4

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في األتي:

ومحاولة وضع  البالدمشكلة تعاني منها معظم المؤسسات الصناعية في  يعالج البحث.  1

 . الحلول لها 

 والليبية خصوصا   ، في تغطية حاجة المكتبة العربية واإلسالمية عموما اماإلسه. 2

 . درسات و أبحاث لها عالقة بأهمية التحفيزب

في الوحدات منح المزايا والحوافز،  بعدم . االستفادة من األخطاء واالنحرافات الخاصة 3

 حتى ال يتأثراإلنتاج . الصناعية 

منح الحوافز والمزايا  حولعلمية تصف الواقع المعاش  تالقيام بدراستحفيز الباحثين ل.  4

وصناع  داخل الوحدات الصناعية بليبيا، يمكن االستفادة بنتائجها من قبل المخططين،

 . والمراكز البحثية والباحثين في هذا المجال، القرار 

 حدود البحث :

 االمجمع الكيماوي بأبي كماش ـ ليبيالحد المكاني : 

 م2010 الحد الزماني :

ومديروا اإلدارات ، ورؤساء األقسام الحد البشري : اإلدارة العليا ، والمدراء العامون ، 

 . بالمجمعالوحدات اإلدارية و

 : مصطلحات البحث

 : عملية تهتم بإحداث التغييرات الالزمة في التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية -

تتناسب مع المتغيرات البيئية الداخلية و أهداف وسياسات وأنظمة الموارد البشرية، حتى 



محمدعلي أحمد  أ . -  الكيماوي التحفيز في المؤسسات الصناعية العربية مجمع أبي كماش  

 193                                 5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

الخارجية للمنظمة، يتم من خاللها دراسة حجم و عبء العمل المستقبلي المحدد في 

استراتيجية المنظمة، وتؤدي في نهايتها إلى تعديل سلوك العاملين لتحقيق االسترتيجية 

 .(5) العامة للمنظمة

تص بصناعة المنتجات الكيماوية خمجمع صناعي ي : المجمع الكيماوي بأبي كماش -

أُحادي  –التحليل الكهربائي  –هي )الملح حتوي على خمسة مصانع ويوالبتروكيماوية، و

من أهم منتجات المجمع الصناعي و ،عديد كلوريد الفنيل( –كلوريد الفنيل  –كلوريد الفنيل 

 الكلور( –ريك حمض الهيدروكلو –مادة الصودا الكاوية  –مادة اللدائن  –)ملح المائدة 

(6). 

اإلدارات، ورؤساء األقسام  يروادراء العامون ومدرالم:  ن وصناع القراروالمسؤول -

 ستراتيجية للمؤسسات و منظمات األعمالالمشاركين في صنع الخطط االوالوحدات و

(7). 

 منهجية الدراسة :

الدراسة،  هذه في إجراء التحليلي استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  

هل يستخدم نظام المكافآت والحوافز في الرفع من انتاجية العاملين، للوصول إلى معرفة 

 تعتمد، واالمجمع الكيماوي بأبي كماشفي  واإلحتفاظ بهم ورفع درجة رضاهم الوظيفي

أطلع الباحث على مجموعة من  ، حيثوب الدراسة الميدانيةهذه الدراسة على أسل

ع والباحث بتطوير استبانة خاصة بالموض قام ولت نفس الموضوع، ثماالستبانات التي تنا

، ومدراء اإلدارات ورؤساء ها على المدراء العامون بالمصانعتم توزيع ،قيد البحث

، بعد تحكيمها حدات الصناعية بالمجمع المذكورالوفي  كذلك العاملين،و األقسام والوحدات

( SPsS، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي )انةتحليل بيانات هذه االستببالباحث وقام 

التي  ،لنسب المئوبة، لمعالجة البيانات باستخدام التكرارت واللعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 البحث . ل إلى نتائج تحمل إجابة صريحة حول السؤال المطروح في هذاالوصومن  هتمكن

 : عينة الدراسة

 وي بأبي كماشارية و الموظفين بالمجمع الكيماتكونت عينة الدراسة من القيادات اإلد   

  فردا . (198حيث بلغ عددها )

  : أداة الدراسة
 تتمثل في األتي:ر عن استبانة مكونة من جزئين تم تطوير أداة الدراسة وهي عبا  

الشخصية للمشاركين في هذه الدراسة من حيث : يحتوي على الخصائص الجزء األول

مؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المستوى لة، العمر، االجنس، الحالة االجتماعي

 الوظيفي.
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نظام المكافآت والحوافز في الرفع من انتاجية  استخدام مدى : يتعلق بتحديد الجزء الثاني

  العاملين، واإلحتفاظ بهم ورفع درجة رضاهم الوظيفي.

 : تطوير االستبانة

ابقة، ومجموعة الدراسات الساألدبيات وخالل االطالع على أهم تم تطوير االستبانة من   

موضوع الدراسة، وتم عرض االستبانة على مجموعة من من االستبانات تناولت نفس 

حيث أبدى يمها، اإلحصاء بهدف تحك  مختصين في علم اللغة و اإلدارة واألساتذة ال

على  قد احتوت هذه االستبانةحظات تم أخذها بعين االعتبار، والمختصين جملة من المال

نظام المكافآت والحوافز في الرفع من انتاجية العاملين، مدى استخدام  أسئلة حول 

كل فقرة ، وداخل المجع الصناعي المذكورواإلحتفاظ بهم ورفع درجة رضاهم الوظيفي 

غير  –موافق إلى حد ما  –موافق  -فقرات االستبانة أمامها خمس إجابات )موافق تماما  من 

 تماما (.غير موافق  –موافق 

 :  صدق و ثبات االستبانة

مين، بهدف التعرف على تم عرض االستبانة كما أسلفنا سابقا  على مجموعة من المحك    

الشمولية، بعدها قام الباحث بإجراء التعديالت التي من حيث واللغوية و سلوبيةاأل سالمتها

ء اختبار )كرمباخ من بعد قام الباحث بإجراثم احتوتها مالحظات األساتذة المختصين، 

( 0.92الفا( لمعرفة الثبات لدى الفقرات التي أحتوتها االستبانة، حيث كانت نتيجة التحليل )

وما يعزز نتيجة الثبات ألداة  (0.5و هي نتيجة مقبولة في كونها أكبر من القيمة الدنيا )

دبيات التي االستبانة أن أداة الدراسة تم تطويرها باإلعتماد على عدد من الدراسات واأل

، الضمور، 0.82، وكانت قيمة )ألفا(، 2007تناولت هذا الموضوع مثل دراسة )الشويخ، 

 .0.82، وكانت قيمة )ألفا( 2012، وقباجة، 0.89، وكانت قيمة )ألفا( 2008

بعد أن قام الباحث بالتأكد من صدق وثبات االستبانة، تم توزيع  : اإلجراءات التطبيقية

لكيماوي بأبي كماش من من العاملين في المجمع ا ا( موظف230)االستبانة على عدد 

( استبانة أي 198ويات الوظيفية، وقد وصل عدد االستبانات المستردة )مختلف المست

 %( من عدد االستبانات الموزعة.85حوالي ما نسبته )

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة

ي نماذج أُعدت لهذا الغرض، تم إدخال جعتها و تفريغها فابعد تجميع االستبانات و مر  

  ( حيث تم استخدام التحاليل اإلحصائية التالية:SSSSالبيانات إلى البرنامج اإللكتروني )

 تحليل اختبار معامل )كرمباخ الفا(. -

 لمشاركين في هذه الدراسة.إلجابات اتحليل التكرارات  -
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 : الدراسة نتائج تحليل

 خصائصلبرنامج المذكور سلفا ، لمعرفة ورة بواسطة اتم إجراء االختبارات المذك    

 التالي:كانت على النحو  التيالتكرارات في إجابات المشاركين وو العينة

 : خصائص العينة

 ( يبين نوع الجنس المشارك في عينة الدراسة.1الجدول التالي رقم )الجنس : : أوالا 

 ( يوضح نوع الجنس1جدول رقم )

 العدد الجنس

 196 ذكور

 2 إناث

( يتضح أن الغالبية العظمى من المشاركين هم 1من خالل النظر إلى الجدول رقم )    

(، بينما يشكل جنس اإلناث العدد 196من جنس الذكور حيث بلغ عدد المشاركين )

في مثل هذا النوع من المصانع طبيعة العمل  سببه( ، وهذا 2يتجاوز العدد ) األقل فلم

بيعة المرأة الخلقية، بالتالي نجد تواجدها يكون دائما  في األعمال طالتي ال تتناسب مع 

 التي ال تطلب مجهود عضلي.اإلدارية 

 ( يبين الفئات العمرية المشاركة في هذه الدراسة.2: الجدول التالي رقم )ثانياا: العمر

 ( يوضح الفئات العمرية2جدول رقم )

 العدد الفئة العمرية

 18 سنة 30أقل من 

 42 سنة 30-39

 92 سنة 40-49

 46 سنة فأكثر 50

يتضح من الجدول المبين أعاله أن الفئة العمرية األكثر مشاركة في هذه الدراسة     

( سنة فأكثر، ثم الفئة العمرية 50( سنة، ثم تلتها الفئة العمرية )49-40من الفئة )هي 

سنة فأقل، وهو مؤشر ( 30( سنة، بينما الفئة العمرية األقل مشاركة كانت )30-39)

يُعزى ذلك إلى بة للعمل بهذا المجمع الصناعي، وعدم ضخ دماء جديدة شا يدل على

كذلك ( سنة، و65في الشركات والذي محدد بـــــ) تأخر سن التقاعد بالنسبة للعاملين

 االنتاجية لوحداتح وحدات انتاجية جديدة أو توسعة اعدم تطوير المجمع من خالل فت

 .هلدي القائمة
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( يبين المؤهالت العلمية للعناصر 3الجدول التالي رقم ):  ثالثاا: المؤهل العلمي

 المشاركة في هذه الدراسة.

 يوضح المؤهالت العلمية( 3جدول رقم )

 العدد المؤهالت العلمية

 26 أقل من ثانوية عامة

 82 دبلوم متوسط أو ما يعادله

 87 شهادة جامعية

 3 ماجستير فأكثر

( يتضح أن غالبية المشاركين كانوا من حملة الدبلوم 3نظر إلى الجدول رقم )بال    

( 82المتوسط و الشهادة الجامعية، حيث بلغ عدد حملة الدبلوم المتوسط أو ما يعادله )

مشارك، بينما  (87مشارك، بينما بلغ عدد المشاركين من حملة الشهادة الجامعية )

عن  الدراسات العليا، وهو ما يعطي مؤشر سلبي الفئة العمرية األقل فكانت من حملة

 تشجيع العاملين  بالمجمع على مواصلة دراساتهم العليا.في عدم تمكين و إدارة المجمع

( عدد سنوات الخبرة 4يبين الجدول التالي رقم ):  رابعاا: عدد سنوات الخبرة

 .للمشاركين في هذه الدراسة

 كين في الدراسة( يوضح سنوات الخبرة للمشار4جدول رقم )

 العدد عدد سنوات الخبرة

 10 سنوات 1-5

 38 سنوات 6-10

 150 سنوات فأكثر 10

من المشاركين من لديهم خبرة عمل  ( يتضح أن الغالبية4رقم ) بالنظر إلى الجدول   

( 10-6ك، ثم تأتي الفئة )( مشار150تتجاوز العشرة سنوات حيث بلغ عددهم )

( 5-1ة )تبقى الفئ( مشارك، و38شاركين فيها إلى )لمالتي وصل عدد اسنوات و

 مؤشر كما ذكرنا سلفا   (، وهو10بلغ عدد المشاركين )سنوات األقل مشاركة حيث 

 تشغيل دماء شابة جديدة.ب ع الصناعي في السنوات األخيرة لم يقوميدل على أن المجم

 ت الوظيفية( يبين المستويا5الجدول التالي رقم ):  خامساا: المستوى الوظيفي

 . المشاركة في هذه الدراسة
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 ( يوضح المستويات الوظيفية للمشاركين5جدول رقم )

 العدد المستوى الوظيفي

 4 مدير عام إدارة

 16 مدير إدارة

 30 رئيس قسم

 40 رئيس وحدة

 108 موظف

( أن المشاركين في هذه الدراسة، كان أغلبهم من فئة 5يتضح من الجدول )      

ات و ( مشارك، ثم تلتها فئة رؤساء الوحد108ظفين حيث وصل عددهم إلى )المو

( مشارك، ثم فئة رؤساء األقسام و الذين بلغ عددهم 40) التي كان عدد المشاركين فيها

( مشارك، و الفئة األقل مشاركة 16( مشارك، بينمامدراء اإلدارات فكان عددهم )30)

 ( مشاركين.4) كانت فئة المدراء العامون و كانوا عدد

هل يستخدم نظام المكافآت والحوافز في السؤال الرئيسي المطروح : اإلجابة عن 

ولإلجابة الرفع من انتاجية العاملين، واإلحتفاظ بهم ورفع درجة رضاهم الوظيفي؟

 هدف من خاللهاتكونت من عشر فقرات ستبانة ا بإعدادعن هذا التساؤل قام الباحث 

المطروح  لتساؤلجل الحصول على إجابة كافية وشافية لن أقياس آراء المشاركين، م

 :   حيث أظهرت نتائج التحليل األتي

: توجد قوانين ومعايير موضوعية لمنح المكافآت تقوم على أساس األداء  الفقرة األولى

 الفعلي.

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة األولى.6والجدول )

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة األولى6) جدول

 النسبة المئوية % التكرارات ةـاإلجاب ت

 3 6 غير موافق تماما   1

 5.1 10 غير موافق 2

 33.3 66 موافق إلى حد ما 3

 50 99 موافق 4

 8.6 17 موافق تماما   5
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اسة أظهرت، أن أكثر من بالنظر إلى الجدول المبين أعاله يتضح جليا  أن نتائج الدر    

نصف المشاركين يقرون بوجود قوانين ومعايير موضوعية  لمنح المكافآت تقوم على 

%(، بينما 58.6( مشارك بنسبة مئوية قدرها )116أساس األداء الفعلي، وقد بلغ عددهم )

( مشارك بنسبة مئوية قدرها 16المشاركين الذين يرون خالف ذلك فقد بلغ عددهم )

( مشارك بنسبة مئوية قدرها 66ما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد بلغ عددهم )%(، أ8.1)

(33.3.)% 

 : الحوافز و المرتبات التي أتقاضاها تتناسب وظروفي المعيشية. الفقرة الثانية

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة الثانية.7والجدول )

 رات والنسب المئوية للفقرة الثانية( يبين التكرا7جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات اإلجابـة ت

 36.4 72 غير موافق تماما   1

 31.3 62 غير موافق 2

 26.3 52 موافق إلى حد ما 3

 5.6 11 موافق 4

 5 1 موافق تماما   5

بية من بالنظر إلى الجدول المبين أعاله يبين أن نتائج الدراسة، أظهرت أن األغل   

المشاركين، يرون أن الحوافز والمرتبات التي يتقاضاها العاملين في المجمع الكيماوي 

( مشارك 134بأبي كماش ال تتناسب وظروفهم المعيشية، حيث بلغ عدد من يرون ذلك )

%(، بينما المشاركين الذين يرون عكس ذلك فقد بلغ عددهم 67.7بنسبة مئوية ققدرها )

%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد يلغ 10.6وية قدرها )( مشارك بنسبة مئ12)

 %(.26.3( مشارك بنسبة مئوية قدرها )52عددهم )

الفقرة الثالثة: الحوافز والمرتبات التي أتحصل عليها مرضية مقارنة مع ما تعطيه 

 مؤسسات أخرى في ليبيا.

 ركين حول الفقرة الثالثة.( يبين التكرارات و النسب المئوية إلجابات المشا8والجدول )
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 ( يبين التكرارت و النسب المئوية للفقرة الثالثة8جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات ةاإلجاب ت

 34.8 69 غير موافق تماما   1

 25.3 50 غير موافق 2

 29.8 59 موافق إلى حد ما 3

 7.1 14 موافق 4

 3 6 موافق تماما   5

( تبين نتائج الدراسة، أن أكثر من نصف المشاركين يرون أن 8بالنظر إلى الجدول )    

الحوافز التي تمنح من قبل المجمع الكيماوي بأبي كماش، للعاملين فيه غير مرضية مقارنة 

 ا( مشارك119مع مؤسسات أُحرى في الدولة الليبية، وقد بلغ عدد الذين يقرون بذلك )

 ا( مشارك20ن خالف ذلك فقد بلغ عددهم )%(، بينما الذين يرو60.1بنسبة مئوية قدرها )

( 59%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد بلغ عددهم )10.1بنسبة مئوية قدرها )

 %(.29.8بنسبة مئوية قدرها ) امشارك

: تُمنح الحوافز بناء على الوساطة و المحسوبية والقرابة وتفتقر لألنظمة  الفقرة الرابعة

 والقوانين.

 بين التكرارات و النسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة الرابعة.( ي9والجدول )

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة الرابعة9جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات اإلجابة ت

 6.1 12 غير موافق تماما   1

 27.3 54 غير موافق 2

 52.5 104 موافق إلى حد ما 3

 9.6 19 موافق 4

 4.5 9 افق تماما  مو 5

أظهرت نتائج الدراسة حول هذه الفقرة أن أكثر من نصف المشاركين كانت إجاباتهم    

%(، بينما األكثرية 52.5( مشارك بنسبة مئوية قدرها )104محايدة، حيث بلغ عددهم )

من بقية المشاركين فكانوا يرون أن الحوافز ال تمنح بناء على الوساطة والحسوبية 

( مشارك بنسبة مئوية قدرها 66وال تفتقر لألنظمة والقوانين وقد بلغ عددهم ) والقرابة،
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( مشارك بنسبة مئوية قدرها 18%(، أما الذين يرون خالف ذلك فبلغ عددهم )33.4)

(14.1.)% 

الفقرة الخامسة: تُمنح شهادات الشكر والتقدير للمتميزين بهدف حثهم على المزيد 

 وتحفيز اآلخرين على العطاء.

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة الخامسة.10الجدول )

 ( بين التكرارات والنسب المئوية للفقرة الخامسة10جدوول )

 النسبة المئوية % التكرارات ةاإلجاب ت

 1 2 غير موافق تماما   1

 3 6 غير موافق 2

 25.3 50 موافق إلى حد ما 3

 58.1 115 موافق 4

 12.6 25 موافق تماما   5

بالنظر إلى الجدول المبين أعاله تظهر نتائج تحليل هذه الفقرة، أن األكثرية من المشاركين 

يرون أن إدارة المجمع الكيماوي بأبي كماش، تمنح شهادات الشكر والتقدير للمتميزين 

( 140)بهدف حثهم على بذل المزيد وتحفيز اآلخرين على العطاء، حيث بلغ عددهم 

( 8%(، بينما الذين يرون خالف ذلك فقد بلغ عددهم )70.7مشارك بنسبة مئوية قدرها )

 ا( مشارك50%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فبلغ عددهم )4بنسبة مئوية قدرها )

 %(.25.3بنسبة مئوية قدرها )

 الفقرة السادسة: تزيد سياسة العقاب من إلتزامي بالعمل.

 ين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة السادسة.( يب11والجدول )

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة السادسة11جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات ةإلجابـا ت

 27.3 54 غير موافق تماما   1

 19.2 38 غير موافق 2

 29.3 58 موافق إلى حد ما 3

 20.7 41 موافق 4

 3.5 7 وافق تماما  م 5



محمدعلي أحمد  أ . -  الكيماوي التحفيز في المؤسسات الصناعية العربية مجمع أبي كماش  

 201                                 5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

يتضح من الجدول المبين أعاله أن نتائج تحليل الدراسة أظهرت أن المشاركين الذين ال    

يرون أن سياسة العقاب تزيد من الإللتزام في العمل، أكثر عددهم من عدد المشاركين 

%(، 46.5( مشارك بنسبة مئوية قدرها )92الذين يرون خالف ذلك حيث بلغ عددهم )

%(، 24.2( مشارك بنسبة مئوية قدرها )48الذين يرون خالف ذلك فقد بلغ عددهم )بينما 

%( 29.3( مشارك بنسبة مئوية قدرها )58أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد بلغ عددهم)

 من عدد المشاركين.

: يؤدي نقلي من مستوى إداري إلى مستوى إداري أقل إلى زيادة  الفقرة السابعة

 عمل.مثابرتي في ال

( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين في هذه الدراسة حول 12والجدول )

 الفقرة السابعة.

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة السابعة12جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات ـةاإلجاب ت

 24.7 49 غير موافق تماما   1

 42.4 84 غير موافق 2

 21.7 43 حد ماموافق إلى  3

 9.1 18 موافق 4

 2 4 موافق تماما   5

( تظهر نتائج تحليل الدراسة أن النسبة العالية من 12) رقم بالنظر إلى الجدول   

المشاركين، يرون أن نقل الموظف من مستوى إداري إلى مستوى إداري أقل، اليؤدي إلى 

بنسبة  ا( مشارك133يرون ذلك )زيادة المثابرة في العمل وقد بلغ عدد المشاركين الذين 

( بنسبة مئوية 22%(، بينما الذين يرون خالف ذلك فعددهم بلغ )67.1مئوية قدرها )

بنسبة  ا( مشارك43%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد بلغ عددهم )11.1قدرها )

 %(.21.7مئوية قدرها )

 ل.الفقرة الثامنة: يزيد أسلوب التوبيخ من رفع دافعيتي للعم

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة الثامنة.13والجدول )
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 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة الثامنة13جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات اإلجابـة ت

 44.9 89 غير موافق تماما   1

 39.4 78 غير موافق 2

 11.6 23 موافق إلى حد ما 3

 4 8 موافق 4

 0 0 موافق تماما   5

( يتضح أن نتائج التحليل أظهرت، أن األغلبية من المشاركين 13بالنظر إلى الجدول )    

أي  ت( مشارك167ال يرون أن أسلوب التوبيخ يزيد من دافعية العمل، و قد بلغ عددهم )

خالف ذلك فقد  %(، بينما المشاركين في الدراسة الذين يرون84.3بنسبة مئوية قدرها )

%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة 4( بنسبة مئوية قدرها )8كانوا قلة حيث بلغ عددهم )

 %(.11.6بنسبة مئوية قدرها ) ا( مشارك23فقد بلغ عددهم )

الفقرة التاسعة: نشر إسمي ضمن قائمة العاملين المهملين في لوحة اإلعالنات يساعد 

 في حثي على زيادة األداء.

 ( يبين التكرارات و النسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة التاسعة.14جدول )و ال

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للفقرة التاسعة14جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات ةاإلجاب ت

 40.4 80 غير موافق تماما   1

 35.9 71 غير موافق 2

 16.2 32 موافق إلى حد ما 3

 7.1 14 موافق 4

 5 1 موافق تماما   5

يتضح من الجدول المبين أعاله أن نتائج تحليل الدراسة حول هذه الفقرة بينت، أن     

الغالبية من عدد المشاركين يرون أن نشر أسمائهم ضمن قائمة العاملين المهملين في لوحة 

مشاركين الذين اإلعالنات، ال يساعد في حثهم على العمل وزيادة األداء، وقد بلغ عدد ال

%(، بينما المشاركين الذين يرون 76.3بنسبة مئوية قدرها ) ا( مشارك151يرون ذلك )

%(، أما 12.1بنسبة مئوية قدرها ) ا( مشارك15عكس ذلك فقد كانوا قلة حيث بلغ عددهم )

بنسبة قدرها  ا( مشارك32المشاركين الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد يلغ عددهم )

(16.2.)% 
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 قرة العاشرة: الخصم من راتبي يزيد الوالء الظيفي لدّي.الف

 ( يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين حول الفقرة العاشرة.15والجدول )

 ( يبين التكرارات و النسب المئوية للفقرة العاشرة15جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات اإلجابـة ت

 30.8 61 غير موافق تماما   1

 33.3 66 غير موافق 2

 24.2 48 موافق إلى حد ما 3

 7.1 14 موافق 4

 4.5 9 موافق تماما   5

( يتضح أن نتائج التحليل قد أظهرت، أن األغلبية من  15بالنظر إلى الجدول )    

المشاركين، يرون أن الخصم من الراتب ال يزيد الوالء الوظيفي لديهم، حيث بلغ عدد 

%(، بينما 64.1بنسبة مئوية قدرها ) ا( مشارك127رون ذلك )المشاركين الذين ي

بنسبة مئوية  ا( مشارك13المشاركين الذين يرون خالف ذلك فهم قلم حيث بلغ عددهم )

بنسبة  ا( مشارك48%(، أما الذين كانت إجاباتهم محايدة فقد بلغ عددهم )11.6قدرها )

 %(24.2مئوية قدرها )

 : نتائج البحث

من  الثانينتائج التحليل لجميع الفقرات المذكورة سلفا  والمتعلقة بالجزء بالنظر إلى    

االستبانة، يمكن أن نستنتج آراء المشاركين في هذه الدراسة حول هذا الجزء ، حيث تبين 

آت وعية لمنح المكافالنتائج أن نسبة المشاركين الذين يرون أنه توجد قوانين ومعايير موض

%، وهي نقطة مقبولة تحسب إلدرة المجمع 58.6يث بلغت والحوافز كانت مقبولة ح

الكيماوي بأبي كماش، غير أن الباحث يرى أنه بالرغم من وجود قوانين ومعايير لمنح 

ها هذه القوانيين  المكافآت إال أنها ليست موضوعية على سبيل المثال القيم المالية التي تقر 

تية أو المعيشية للمواطن في ليبيا، وهذا ما واألنظمة أو المعايير التتناسب والظروف الحيا

%، وهي 67.7تؤكده نسبة المشاركين الذين يرون ذلك في الفقرة الموالية والتي بلغت 

د، وهنا يرى الاألخرى الموجودة في البأيضا  غير مرضية بالمقارنة من بعض المؤسسات 

عة عملهم ال تختلف الباحث أن العاملين في المجمع الكيماوي بأبي كماش يرون في طبي

كثيرا  عن العاملين في قطاع النفط، الذي يمنح مرتبات وحوافز ومزايا للعاملين فيه 

أضعاف مما يتقاضاه الموظف في المجمع الكيماوي بأبي كماش، ويرى الباحث أيضا  أن 
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(، 1980( لسنة )15القوانيين والمعايير المنظمة لمنح المزايا وعلى رأسهم القانون رقم )

 بر قوانين قديمة ال تصلح للوقتلمعمول بها في معظم مؤسسات الدولة الليبية تعتوا

وتغير نمط العيش للمواطن الليبي،  ليبيازيادة التكاليف المعيشية في  الحاضر، بسبب

فالثقافة اإلستهالكية زمن الثمانينيات تختلف إطالقا  عن ما هو عليه األن، فكثير من السلع 

مواطن كماليات أصبحت األن من الضروريات، كما يرى الباحث أن التي كانت يراها ال

هذه األسباب كانت رئيسية في هجرة العقول واأليادي الماهرة والخبرات من المجمع 

الكيماوي إلى قطاع النفط والقطاع الخاص، مما أثر بالسلب على الكفاءة االنتاجية للمجمع 

وساطة ومحسوبية في منح الحوافز، فإن آراء الكيماوي بأبي كماش، أما فيما يتعلق بوجود 

% 52.5المشاركين في هذه الدراسة حول هذه الفقرة لم تكن صريحة حيث أن ما نسبته 

من عدد المشاركين التزموا الحياد، أي نسبة من إجابات المشاركين شابها نوع من 

ومحسوبية المجاملة ولم تكن صريحة، بينما نسبة المشاركين الذين يرون وجود وساطة 

% من المشاركين، وهي نسبة ضعيفة جدا  تؤشر 14.1في منح المزايا فقد بلغت نسبتهم 

على أنه ال توجد هناك وساطة ومحسوبية في منح المزايا، ولكن إذا ما نظرنا إلى نسبة من 

%، مما يعطي مؤشر سلبي على أن 33.4ينفون ذلك فنجدها ليست بالمرتفعة حيث بلغت 

ن حول هذه لم تكن صريحة، بالتالي قد يكون هناك وساطة ومحسوبية في إجابات المشاركي

منح المزايا وهو مؤشر سلبي إذا ما وجد يؤثر على عطاء الموارد البشرية العاملة في 

المجمع الكيماوي، أما فيما يتعلق بمنح شهادات الشكر والتقدير للمتميزين لحثهم على بذل 

% من عدد 70.7فنتائج التحليل تظهر نسبة جيدة بلغت  المزيد وتشجيع البقية على العطاء،

المشاركين من يرون ذلك موجود، وهو مؤشر إيجابي لصالح إدارة المجمع الكيماوي، 

بينما نتائج تحليل بقية الفقرات من هذه الدراسة فهى تدل على أن العنصر البشري من 

ير إيجابي، حيث بينت النتائج أن العمالة الوطنية، تكون تأثير الحوافز السلبية عليه سلبي غ

% من عدد المشاركين من يرون أن سياسة العقاب تزيد من 24.2نسبة ضعيفة بلغت 

% من عدد المشاركين الذين 11.1اإللتزام في العمل، كذلك سجلت نسبة ضعيفة جدا  بلغت 

ا يرون أن نقل الموظف من مستوى إداري إلى مستوى إداري أقل يزيد من مثابرته، بينم

% من عدد المشاركين الذين يرون أن أسلوب التوبيخ 4سجلت نسبة ضعيفة جدا  بلغت 

يزيد من الدافعية في العمل، أما نسبة المشاركين الذين يرون أن نشر أسم الموظف ضمن 

قائمة الموظفين المهملين، يساعد في زيادة الحث على العطاء فهي كذلك كانت ضعيفة جدا  

% من عدد المشاركين أن الخصم 13رى نسبة ضعيفة جدا  بلغت %،وأخيرا  ت12.1بلغت 

من الراتب يزيد من الوالء الوظيفي، من هنا يتضح أن كل هذه السياسات ال يكون 

مردودها إيجابي على عطاء وإلتزام الموظف في العمل بالمجمع الكيماوي بأبي كماش، 

الدولة الليبية، التي أشتغل ويرى الباحث أنه من خالل خبرته العملية في عديد مؤسسات 

بها أن طبيعة سلوك الموظف الليبي يحتاج إلى نوع من التعامل يكون للقائد أو المدير 
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األعلى والمباشر له دور في خلق مناخ شبه أُسري، بحيث يشعر العامل أو الموظف أنه 

عضو يعمل ضمن أسرة يسودها التقدير واإلحترام، وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى من 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والبد من إشعار الموظف بأن مكان العمل هو بيته 

الثاني يجب المحافظة عليه، وكذلك هو مصدر رزقه ومصدر سعادته باعتباره يوفر له 

العيش الكريم بالتالي يجب السعي لنجاحه، ويتفق مع الباحث في وجهة النظر هذه كل 

في المجمع الكيماوي بأبي كماش، لمس ذلك الباحث من خالل لقائه الموظفين من العاملين 

بالعديد منهم أثناء فترة توزيع االستبانة، ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن القوانيين 

المنظمة لمنح الحوافز والمكافآت موجودة بالمجمع الكيماوي بأبي كماش، إال أن القيم 

ظمة ال ترقى إلى مستوى الرضا لدى العاملين، المالية التي تحددها هذه القوانين واألن

بحيث تكون الحصن المانع لهروب األيادي الماهرة والخبرات الجيدة، التي بإمكانها قيادة 

هذه المؤسسة الصناعية إلى تحقيق األهداف التي أُنشيء من أجلها، ولمعرفة تأثير عوامل 

، أجرى الباحث التحليل الالزم المؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة والمستوى الوظيفي

( تظهر نتائج التحليل أنه لم يكن هناك 5الذي يقوده لمعرفة ذلك، وبالنظر إلى الملحق رقم )

تأثير لهذه العوامل على توجهات إجابات المشاركين، مع مالحظة  تفاعل المشاركين في 

لفقرات تمس إجاباتهم الصريحة على هذه الفقرات، ويعزي الباحث ذلك إلى كون هذه ا

 الموظف مباشرة سواء  من الناحية المادية أو المعنوية.

 : النتائج والتوصيات خالصة

 : النتائج - أوالا 

 من خالل متابعتنا لنتائج التحليل اإلحصائي يمكن تلخيص ما أظهرته النتائج في األتي:  

ل نسبة وتمث ماوي بأبي كماش هم من جنس الذكورمعظم العاملين في المجمع الكي -1

 الشباب الفئة األقل.

نسبة ضئيلة من العاملين يحملون مؤهالت علمية ماجستير فأكثر، والعاملين الذين  -2

  .( سنوات هي الفئة األقل5-1لديهم خبرة عملية )

المكافآت والحوافز الممنوحة للعاملين غير مرضية مقارنة مع بعض المؤسسات  -3

 العاملة في البلد.

لشكر والتقدير للمتميزين لحثهم على بذل المزيد وتشجيع البقية على تمنح شهادات ا -4

 العطاء.

 الحوافز السلبية لها آثر سلبي على نفسية العاملين في المجمع الكيماوي بأبي كماش. -5
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 التوصيات وآليات تنفيذها: -ثانياا 

والتي تم تلخيصها بناء  على النتائج التي تم الحصول عليها بعد عملية التحليل اإلحصائي    

في جملة من النقاط، يرى الباحث من األهمية بمكان اقتراح جملة من المعالجات 

والتوصيات التي قد تقود هذه المؤسسة الصناعية، للوصول إلى الغايات واألهداف 

في  هاالمنشودة من قبل الدولة المالك الرئيسي لهذه المؤسسة الصناعية، ويمكن تلخيص

  النقاط التالية:

فتح المجال امام العنصر النسائي للعمل بالمجمع الكيماوي بأبي كماش في الوظائف  -1

حول الوظائف التي يمكن  التي تناسب طبيعتها كمرأة، من خالل تشجيعها وتسليط الضوء

 ، لتمكينها من العمل في هذه المؤسسة الصناعية.المختلفةفي وسائل اإلعالم  شغلها

بدماء شابة جديدة يمكن أن تعطي اإلضافة بعد تدريبها  تغذية المجمع الكيماوي -2

واعطائها فرصة االحتكاك بالخبرات الموجودة في المجمع، وتطوير المجمع بحيث يصبح 

قادر على استيعاب هذه الدماء الشابة من خالل فتح خطوط انتاج جديدة أو تطوير القائم 

يعاب المالك الوظيفي لهذه منها، حتى ال تكون عملية التوظيف على حساب قدرة است

 المؤسسة الصناعية.

تشجيع العاملين على مواصلة دراساتهم العليا سواء  من خالل اإليفاد الداخلي أو  -3

الخارجي، للرفع من مستوياتهم العلمية وتوسيع مداركهم في مجال عملهم وتشجيع 

وحوافز للبحوث البرامج البحثية للعاملين في المجمع الكيماوي، من خالل منح مزايا 

الجيدة والتي تقدم اإلضافة، وكذلك تشجيع الباحثين من خارج المجمع الذين لديهم 

  دراسات بحثية حول مصانع المجمع لإلستفادة من نتائجها وتوصياتها.

عمل مراجعة من وقت إلى آخر لكافة القوانين والمعايير والشروط والضوابط  -4

المزايا للعاملين، بحيث تكون الحوافز والمزايا الموضوعة لمنح المرتبات والحوافز و

الممنوحة للعاملين تتالئم والظروف المعيشية في البلد، ومتوافقة مع ما تمنحه 

المؤسسات األخرى ذات طبيعة العمل المشابهة في البلد من مزايا وحوافز لموظفيها، 

مثل هذه بهدف منع هروب الخبرات والكفاءات الموجودة بالمجمع الكيماوي إلى 

الجهات، على سبيل المثال الشركات النفطية داخل ليبيا والتي تمنح مزايا وحوافز 

 لموظفيها تصل إلى ضغف ما يمنحه المجمع الكيماوي بأبي كماش.

االستمرار في منح شهادات الشكر والتقدير للمتميزين بهدف حثهم على بذل المزيد  -5

تهاني والمعايدات في المناسبات الدينية وتشجيع البقية على العطاء، وبعث رسائل ال

والوطنية، وإقامة الحفالت والمعايدات الجماعية والرحالت الترفيهية للعاملين، وعيادة 

المرضى وتقديم واجب التهاني في األفراح وواجب العزاء في األطراح، ومد يد العون 
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من المجمع لهم من خالل إنشاء صندوق للرعاية االجتماعية، يكون دعمه المادي 

الكيماوي ومن خالل رسوم اشتراك العاملين في المجمع، على أن تحدد شروط 

وضوابط منح هذه االعانات من قبل خبراء ومتخصصين في هذا المجال مع إمكانية 

 اإلستفادة من تجارب مؤسسات أخرى في البلد في هذا المجال.

ارات الشفوية المنفردة بين تجنب الحوافز السلبية قدر اإلمكان، واألكتفاء باإلنذ -6

 الموظف ورئيسه المباشر.

 

 

 :الهوامش 

المرسي، جمال الدين ، اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية: المدخل لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة ـ 1

 (2003، .92،ص القرن الحادي و العشرين، اإلسكندرية: الدار الجامعية

. عمان: دار التخطيط في الموارد البشريةن شافي األكلبي.. صفوان محمد المبيضين  وعائض ب - –2

 2012 ، 49،ص اليازوري العلمية للنشر و التوزيع

، علي أحمد ، مصنع الملح و دوره في تغطية الطلب المحلي، رسالة ماجستير غير منشورة،  سالم -3

 2008 ،ليبيا. -ليبيا، مكتبة معهد التخطيط طرابلس 

 صادرة عن مكتب التخطيط بالمجمع الكيماوي بأبي كماش ـ تقارير اإلنتاج ال4

قباجة، محمد سالمة ، مدى استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الشركات المدرجة في  –5

 2012 ، بورصة فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين

جمع الكيماوي بأبي كماش ، إنتاجية المـ فرعون المختار محمد ، أثر  إدارة المخزون للمواد الخام في 6

 2006رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، 

 . الم ، علي أحمد ، مرجع سابقـ س 7
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 التخطيط السياحي وإمكانات التنمية السياحية بليبيا
 

 بشير علي بلعيد دخاند .                                                                          

 جامعة الزاوية -كلية االداب زوارة 

 

 : مقدمةال
م من وجود مقومات إن النشاط السياحي في ليبيا مازال يحتاج إلى عناية ورعاية بالرغ     

الجذب السياحي المختلفة والتي تجمع مقومات وأنواع سياحية متعددة من خالل بيئات 

،  عديدة، وما تحتويه كل بيئة من شواخص أثرية،وسياحة صحراوية،وطبيعية، وعالجية

زال مسيطراً على أكثر عناصر مارث شعبي، وفنون وتقاليد ليبية، إال أن اإلهمال إ

الرغم من رغبة الدولة في تنويع مواردها المالية وعدم االكتفاء على النفط السياحة، على 

المورد األساسي للدولة،ولعل بالسياحة يمكن لالقتصاد الليبي أن يكون له دور ملحوظ في 

يجابية، أهمها إبراز ج عنها من انعكاسات إالحياة االقتصادية في المراحل المقبلة وما ينت

حضاري على مر العصور وما تكتنزه من ثروات تراثية وطبيعية، دور ليبيا الثقافي وال

واإلسهام في تطوير وتنويع قائمة االقتصاد الوطني وما ينتج عنه من تشجيع لالستثمار 

وإيجاد فرص لتوظيف الشباب الليبي، كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السياحة الداخلية، 

من تحسين ميزان المدفوعات من خالل بحيث تكون بديلة للسياحة الخارجية، وما يرافق 

 خفض اإلنفاق الخارجي وزيادة اإلنفاق المحلي.

مما تحتويه ليبيا من عناصر داعمة لخدمة السياحة ومن ذالك االستقرار وبالرغم      

السياسي واألمني الذي مرت به،باإلضافة إلى ساحل طويل وجبال ومنتزهات وصحاري 

ية المستهدفة إال أن ذلك لم لكثير من الطموحات السياحوغيرها من العوامل التي تحقق ا

زالت مازالت في حالة مخاض في ليبيا وما ن متطلبات السياحة إيستفد منه كثيراً، وعليه 

     .تسير ببطء شديد

 مشكلة البحث:
تظهررر مشرركلة البحررث فرري ضررعف صررناعة السررياحة فرري بعررض االقتصرراديات العالميررة      

أن أي استثمار في السياحة هو أسرع طريق لتحقيق األهداف بعلماً خصوصا منها النامية، 

 المرجوة من خطط التنمية. 

فالتنمية السرياحية ليسرت مهمرة أحاديرة الجانرن بمعنرى أنهرا وزارة السرياحة فقرط، وإنمرا      

مهمة وطنية لمجموعة الوزارات والمؤسسات التي تشكل حلقات متكاملرة تعمرل جميعراً فري 

 مرن السرياحي التخطيط ويعد ة وتسويقها لزيادة ريعيتها واستثماراتها.ية السياحإطار التنمي

 مرن االسرتفادة علرى تعمرل  خطرط لوضرع تسعى التي العالم دول لمعظم األولويات الرئيسة

 افتقرار سياسرة حرول البحرث مشركلة ، وتتمحرورالسرياحة صرناعة عبرر المختلفرة مواردهرا

 السرياحية التنميرة فري المروارد هرذه دة مرن توظيرفاالسرتفا أعراق ممرا السرياحي  التخطريط

 .المستدامة
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 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث في المحاور اآلتية:

  مسرتوياتهبتزايد االهتمام العالمي والعربي بالتنمية السرياحية والتخطريط السرياحي  -1

 .كافة  وأشكاله

البنيررة الثقافيررة أهميررة اتبرراع سياسررة تخطيطيررة جيرردة مررن شررأنها المحافظررة علررى  -2

واالجتماعية  واالقتصادية وعلى الموارد الطبيعية والبيئية...على أن تبقى صالحة لألجيال 

 القادمة.

 ذات العالقرة اإلنسرانية الدراسرات مجرال في كثيراً  السياحي التخطيط مفهوم تناول عدم -3

 .الثقافية والسياحة التراث باقتصاديات

كونها حلقة جديدة لسلسلة من البحوث والدراسات فري هرذا تكمن أهمية هذه الدراسة في  -4

ولين وواضرعي القررار فري ليبيرا لهرذا القطراع يسعى الباحرث أن يوجره أنظرار المسرؤ اإلطار

 م.مهال

. يستفاد من هرذه الدراسرة فري مجرال العمرل السرياحي، وتوضرير القصرور الرذي يصراحن 5

 قبالً. حركة السياحة وكيفية التغلن عليها لتدارك ذلك مست

. تقديم رؤية جغرافية للتخطيط السياحي مما يساعد الجهات المختصة علرى اتخراذ القررار 6

 المناسن في التنمية السياحية  في البالد.

 أهداف البحث:
و يهردف إلرى انطالقاً من أهمية البحث واإلطرار النظرري والفكرري الرذي وضرع فيره فهر     

 النقاط  اآلتية: التوصل إلى إجابات عن

 أهمية وأهداف التخطيط السياحي. -1

 مفهوم التنمية السياحية وعناصرها وكيفية التغلن على مشاكلها. -2

 أهم االقتراحات التي تساعد في تسريع وتطوير التنمية السياحية. -3

 منهج البحث:
توضرريحاً لتحقيررق أهررداف البحررث فقررد اعتمرردنا علررى المررنهج الوصررفي ألهررم مررا ورد فرري      

مراجع العربية واألجنبية والردوريات واإلحصرائيات والتقرارير الرسرمية المتعلقرة الكتن وال

 .والتفسير العلمي واالستنتاج المنطقي بأدبيات البحث. 

 :البحثالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في 

: تعني انتقال أي شخص من مكان إقامته إلى مكان آخر لمدة قصيرة السياحة -1

ته وليس من العمل في المكان الذي يزوره وقد ينشد نسبياً واإلنفاق من مدخرا

السائر مجرد الزيارة أو تمضية اإلجازة أو الحج أو الصحة أو الدراسة وبناء عليه 

ينتقل السائحون بصفتهم مستهلكين ال منتجين وقد تكون السياحة داخلية أو 

 .(1)خارجية

ت السياح، والمواقع : بأنها هي التي تلبي احتياجاالتنمية السياحية المستدامة -2

المضيفة، إلى جانن حماية، وتوفير الفرص للمستقبل  كما أنها تمثل: جملة 

القواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد، بطريقة تتحقق فيها متطلبات المسائل 
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االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقافي، والعوامل 

 .(2) ، ودعم نظم الحياةالبيئية، التنوع الحيوي

: هو مستهلك الخدمات السياحية الذي يقبل عليها أو الذي يسعى للحصول السائح -3

 .(3)عليها ويعمل على االستفادة منها

مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة  هوالتخطيط السياحي :  -4

لجذب والمشرعة التي تهدف إلى تحقيق استغالل واستخدام أمثل لعناصر ا

، مع متابعة وتوجيه وضبط لهذا تاح والكامن ألقصى درجات المنفعةالسياحي الم

، ومنع حدوث أي نتائج والمنشود فيه ، قائه ضمن دائرة المرغوباالستغالل إلب

 . (4)أو آثار سلبية ناتجة عنه

هي مجموعة من األعمال التي تؤمن للسياح الراحة الخدمات السياحية :  -5

راء واستهالك الخدمات والبضائع السياحية خالل وقت والتسهيالت عند ش

سفرهم، أو من خالل إقامتهم في المرافق السياحية بعيداً عن مكان سفرهم األصلي 

(5). 

ارد التي تحتويها البالد، عبارة عن خليط من العناصر أو الموالعرض السياحي :  -6

نها البشرية على ، ومغرافي والمناخ والمناظر الطبيعيةالموقع الجمنها طبيعة 

 .  (6)شكل آثار قديمة أو حديثة في صورة منشآت حضارية وتجهيزات سياحية 

 .أولويات التنمية السياحية في ليبيا
تعد ليبيا متحفاً يحتوي على الكثير من الحضارات والمواقع األثرية والدينية ناهيك عن      

وزارة السرياحة التعريرف  لتالي علرىإلى الحقن المختلفة وبا اإلمكانات الطبيعية التي ترجع

بهذه المواقع والترويج لها في األسواق العالميرة مرن خرالل معرفرة أعرداد السرياح ودوافعهرم 

ورغبرراتهم شرررط أال يتعررارض أي نشرراط سررياحي مررع مبررادم الشررريعة اإلسررالمية الغررراء 

مرراعي واحترررام عررادات وتقاليررد المجتمررع الليبرري وتحقيررق الخصوصررية كمبرردأ إسررالمي واجت

 يتصف به المجتمع الليبي. 

قبرل  تنتشر فيهرا عردة معرالم تاريخيرة تمترد عبرر فتررات زمنيرة طويلرة مرن عصرور مراو     

الترراريم مررروراً بالعصررور الفينيقيررة واإلغريقيررة والرومانيررة واإلسررالمية وتنتهرري بالمعررالم 

أن بعررض  الحديثة،وتعررد هررذه المعررالم مررن أهررم مصررادر الجررذب السررياحي فرري ليبيررا وبخاصررة

ن مررن خررارج الرربالد ،ناهيررك عررن مررا اً عالميرراً يقصرردها السررياح القررادمومعالمهررا صررنفت تراثرر

تمتلكرره مررن مرروروث ثقررافي وعررادات وتقاليررد مميررزة  ومررن خررالل الزيررارات المختلفررة لهررذه 

تتمترع ليبيررا بمقومرات سرياحية جبررارة، تاريخيرة وطبيعيرة وحضررارية لكنهرا تحررض  المنراطق

النشرراط السررياحي العررالمي، وهررذا األمررر يحترراج إلررى وقفررة تأمررل مررن بنصررين محرردود جررداً 

 ليبيرا هري الدولرةقرد تكرون وعليه  دت إلي ذلك وسبل معالجتها.للوقوف على األسباب التي أ

 كثرر غنررىبقرى الدولررة األت االمثرل علررى ترردي الواقررع السرياحي ، لكنهرر النضررب بهرر ةالمثالير

إن خطرط  ، ذبيرةً للسرياح فري هرذه البقعرة مرن العرالمكثر جاحضارياً والمؤهل ليكون البلد األ
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االعتمراد  وتخفيرفم  استهدفت تنويع مصادر الدخل 1975 التنمية في ليبيا منذ بداياتها عام

فري تنميرة القطاعرات  وعلرى الررغم مرن جهرود الدولرةعلى البترول كمصدر أساسي للردخل 

القطاعررات فرري النرراتج  هررذه امهيررة، إال أن المؤشرررات ترردل علررى أن إسرراألخرررغ غيررر النفط

ممرا يعكرس ضررورة العمرل علرى  تعزيرز دور  حلي ال ترزال منخفضرة ودون المرأمول  الم

القطاعات األخرغ وبخاصة قطاع السياحة.وقد حددت أولويات التنمية السياحية بنراًء علري 

األهميررة النسرربية لكررل عنصررر مررن عناصرررها وبالتررالي تررم اتخرراذ عرردة أهررداف ذات األولويررة 

 .:(7)وهي

 ( التعريف بليبيا كوجهة سياحية متميزة ،وتسويق المنتج السياحي وتنميته وحمايته.1

 (تسهيل عملية دخول السياح ،وانتقالهم.2

 ( تنمية الموارد البشرية الليبية.3

 ( توفير البنية األساسية الفنية للمواقع السياحية.4

 واها.( توفير مرافق اإليواء السياحي والخدمات وتحسين مست5

 ( تخصيص وتخريط مناطق التنمية السياحية وتهيئتها.6

 القطاع األهلي في عمليات التنمية السياحية. هامس( دعم إ7

 تشجيع االستثمار السياحي. (8

ونجد اليوم وقد أصبحت المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية  تنظر إلى السياحة      

قتصادية إلى جانن قطاعات  النشاط االقتصادي كقطاع  اقتصادي له دوره في التنمية  اال

لذلك فإن أغلبية الدول الصناعية والسائرة في طريق النمو تعتبرها) صناعة(    األخرغ

قطاع إنتاجي له أهميته  التجارية واالقتصادية  والسياسية فهو بذلك لم يعد حاجة اجتماعية 

أساسيا تعتمد عليه الدول في تنمية  أو مجاال للترفيه والراحة فقط بل أصبحت تشكل موردا 

 . (8)اقتصادياتها 

والتخطيط السياحي يعد نوعاً من أنواع التخطيط التنموي وهو عبارة عن مجموعة من      

اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة والمشروعة التي تهدف إلى تحقيق استغالل 

وتحقيق أقصى درجات المنفعة  واستخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي المتاح والكامن

 ،فيه  الممكنة، مع متابعة وتوجيه وضبط لهذا االستغالل إلبقائه ضمن دائرة المرغوب

والمنشود، ومنع حدوث أي نتائج أو آثار سلبية ناجمة عنه والتخطيط الحديث يقوم علي 

ة تتالءم التحليل المتتابع للمنتج السياحي في ضوء تحليل الطلن للوصول إلي تنمية سياحي

 .(9)مع إمكانيات البالد

وبالتالي يوفر المعلومات والبيانات واإلحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير      

واالستبيانات، ويضعها تحت يد طالبيها وعليه فإن الدولة مطالبة اليوم العتماد التخطيط 

ألسلوب اتخاذ القرار  السياحي السليم في تنشيط الحركة السياحية وأنه يوفر أرضية مناسبة

لتنمية السياحة في القطاعين العام والخاص، من خالل دراسة الواقع الحالي والمستقبلي مع 

األخذ بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي تقررها الدولة لتطوير السياحة 

 وتنشيطها.

حداث منظم ترسم األ عملية تغير على نحوأما فيما يتعلق بالتنمية السياحية فهي      

كبر عدد من لق من تعظيم القدرات على اجتذاب أالمستقبلية وتأثيراتها المحتملة وتنط
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والمهم في التنمية السياحية المحافظة على البيئة ومصادرها الطبيعية التي تشكل .، السياح

لسياحية ن التنمية المطلوبة سياحيا هي التنمية ا، وعليه فإاألساس في التنمية السياحية 

المستديمة وهي التنمية التي تلبي الحاجات السياحية للجميع وطموحاتهم دون المساومة 

م في التنمية السياحية مهالعنصر ال على قدرة األجيال المقبلة في تلبية تلك الحاجات وتحقيق

إن  شكل رأس مال التنمية السياحية آولطبيعية التي تاهو الحفاظ على البيئة ومصادرها 

نة البيئة الطبيعية تعتمد على حمايتها وسالمتها والتي تعني التفكير والسعي للحفاظ صيا

على سالمة واتزان الطبيعة إما بشكل طبيعي أو عن طريق تدخل اإلنسان بحيث تبقى 

وتعد  .الطبيعة ذات فائدة مستمرة لإلنسان دون حدوث أي خلل في اتزان مكوناتها الطبيعية

ية الخاصة بإنشاء المحميات والحدائق الوطنية التي تشهدها الكثير مشاريع التنمية السياح

لقد أصبحت المناطق الطبيعية .من دول العالم من أهم اتجاهات حماية البيئة الطبيعية

ن باسم)السياحة الطبيعية أو السياحة س لما يعرف اآلعوامل الجذب الرئيسة وتشكل األسا

 تفوق تكاليف صيانة الحدائق وتنميتها وتهدف التنمية التي تدر مبالغ مالية مباشرة البيئية(

وتطوير البنية التحتية لألقاليم السياحية  ، رفع المستوغ المعيشي للسكان السياحية، إلى

  .ورفع الوعي البيئي للمواطنين في تلك األقاليم

لهم في وأثبتت دراسات عديدة أن التنمية السياحية أدت إلى تحفيز العمالة وزيادة دخو     

شتى األعمال والخدمات وتوفير مرافق البنية األساسية في األقاليم المشمولة بالتنمية حتى 

أصبر جمهور تلك األقاليم على وعي متزايد بان حماية البيئة تزيد من مكاسبهم االقتصادية 

تلعن دورا  المتحققة عن التنمية السياحية عن طريق زيادة عدد الزوار إن تلك النتائج 

التوعية البيئية لن يكون ن سلوك من لديهم نقص في   أل يرا في صيانة البيئة الطبيعيةكب

ذ يصبر همهم األول واألخير تلبية احتياجاتهم وال يهتمون نيا وبعيد المدغ إقالسلوكا ع

 .(10)بمن سيأتي بعدهم وبهذا يساء استخدام البيئة بسبن الفقر والجهل

تصادية التي يمتاز بها النشاط السياحي إذ يعد وبخاصة في وهذا ما يؤكد الفعالية االق    

الدول السياحية المحرك الديناميكي لالقتصاد القومي ويبعث النشاط فيه ويعمل علي تحقيق 

 .(11) التنمية

وهذا ما دفع العديد من الدول ومنها الدول العربية إلى االستثمار في تنمية وتطوير قطاعها 

تميز منتجها السياحي وتوافق هذه النشاطات مع ثقافتها وعاداتها السياحي نظرا لوفرة  و

 العربية اإلسالمية، إضافة إلى رغبة هذه الدول في تنويع مواردها المالية.

ومن هنا فإن الدولة الليبية مطالبة بالعمل على تنمية وتشجيع السياحة الداخلية فيها      

تحديد األدوار  وزارة السياحة على الخارجي على السياحة.وبالتاليلخفض اإلنفاق 

والمحلية لغرض  واإلقليمية ، منها والخاصة الوطنية ، والمسؤوليات للقطاعات الحكومية

مما يسهم في تنمية النواحي  المناطقتحقيق أهداف التنمية السياحية والمساعدة في تنمية 

ة الوطنية التي تهدف إلي االقتصادية واالجتماعية الثقافية في سياق أهداف التنمية السياحي

 تنويع االقتصاد وتوسيع التنمية اإلقليمية وإيجاد فرص التوظيف والعمل للمواطنين.

 السياحةبالموارد العديدة التي تشكل أساس تنمية أنماط متعددة من  ليبياوتحظى    

 . مثال  المرتبطة بالبيئةك
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ة الخالبة كل ذلك يوفر فرًصا وتشمل الموارد الطبيعية والتي تعد المناظر الطبيعي    

ضم الموارد المرتبطة بالمواقع التاريخية واألثرية ترائعة لالستمتاع بالمناظر أيضاً 

مة خاصة أنماط الطراز العمراني التقليدي مهوالتراث العمراني وبعض الموارد ال

ف إضافة إلي المتاح مثال ، الموجود في عدد من األحياء الحضرية )المدينة القديمة(

الثقافية والمهرجانات الثقافية،مثل مهرجان المصنوعات اليدوية والعادات والتقاليد في 

ر واألعراس األفراح ومهرجانات المأكوالت الشعبية  ومهرجانات الشعر الشعبي والفصي

ن االهتمام بهذا القطاع يعد رافدا مهما لعملية التنمية السياحية حيث الجماعية. وعليه نجد أ

لتحسين من مركز البالد لوبخاصة الداخلية  ، مكانات الصناعة السياحيةاستغالل إ

 االقتصادي.

 2004لقد أعطت ليبيا اهتماما متزايدا بالسياحة في اآلونة األخيرة وبالتحديد من عام      

االعتبارية  حيث تم إصدار القانون المنظم للسياحة والذي أعطى السياحة الشخصية

 2004للعام  7ا نشاط اقتصادي وتجاري واستثماري فالقانون رقم نهوالقانونية من حيث إ

بشأن السياحة والئحته التنفيذية جاء قانونا مؤسسا للسياحة وكذلك متضمنا العديد من 

حتى يمكن أن يستثمر في ليبيا بحافزيه   الحوافز االستثمارية للمستثمر الوطني واألجنبي 

 تي يقدمها هذا القانون وغيره من القوانين االستثماريةنظراً لإلعفاءات والمزايا المختلفة ال

 :(21)ومن هذه الحوافز التي تقدمها التشريعات في ليبيا اآلتي ،

 أهم الحوافز االستثمارية :
 ، واألثاث ، والمعدات ، واألدوات ، (اإلعفاء من الرسوم الجمركية على مواد البناء1

 ، ومختلف أنواع التجهيزات الالزمة إلنشاء وتشغيل المرافق ، ووسائل النقل السياحية

 والمشروعات السياحية.

(اإلعفاء من ضرائن دخل المباني والمالهي مدة خمس سنوات تبدأ من تاريم بداية 2

سنوات أخرغ بقرار يصدر من )رئاسة الوزراء(  5النشاط ويجوز تمديد مدة اإلعفاء لمدة 

 احة(.بناء على عرض من )وزير السي

(أي إعفاءات أخرغ تقترحها )وزارة السياحة( ويصدر بشأنها قرار من )رئاسة 3

 الوزراء(.

 (إعفاء من ضريبة الدمغة .4

 (تتمتع األرباح الناتجة من المشروع بنفس اإلعفاءات إذا أعيد استثمارها .5

 (الحق في ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خالل سنوات أخرغ .6

 ل ملكية المشروع من مستثمر آلخر كليا أو جزئيا.(الحق في نق7

 (الحق في إعادة رأس المال المستثمر في نهاية المشروع أو تصفيته أو بيعه.8

(القانون ضد تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو االستيالء الجبري عليه أو مصادرته أو 9

ير إال بقانون أو حكم فرض الحراسة عليه أو التحفظ أو إخضاعه إلجراءات لها نفس التأث

 محكمة مقابل تعويض فوري وعادل وحسن سعر السوق .

ية السياحية في ليبيا والتي هذه الحوافز واإلعفاءات تعد خطوة مهمة في دفع عملية التنم    

 نها أن تدفع المستثمر الوطني واألجنبي على االستثمار بثقة وطمأنينة وحافزيه.أمن ش
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 (1ذه الحوافز.جدول رقم)ليبيا بعد هلي السياح القادمين إعداد وعليه نالحظ زيادة أ

 .(1خريطة)

 

 م2010 م إلى1970ليبيا من حركة السياحة الدولية إلى تطور( 1رقم)جدول 

السياح  عدد السنة

القادمين إلي 

 لفليبيا باأل

الزيادة 

 والنقصان

عدد السياح 

 العرب

الزيادة 

 والنقصان

1970 77 --- 50 --- 

1975 238 161+ 188 138+ 

1980 136 102- 43 145- 

1985 232 96+ 132 89+ 

1990 919 687+ 596 464+ 

1995 1,830 911+ 1775 1179+ 

2000 1,926 96+ 943 833- 

2005 3,831 1،905+ 1،510 575+ 

2010 1,931 1،9- 813 697- 

م إلي 1970غير منشورة لسنوات مختلفة ) سابقا  إحصائيات أمانة السياحة-المصدر:

 م(.2010
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م2010-1970توزيع السياح حسب مناطق القدوم خالل الفترة من  (1خريطة رقم)  

 (.    1بيانات الجدول ) المصدر:. عمل الباحث اعتماداً على

الخلل أو المعطيات الناقصة التي تخص تنظيم والحظنا من خالل بحثنا هذا وجود 

 نن.  المعلومات الخاصة بالسياح األجا

مين بالتخطيط ـ وعليه فإذا توفرت بيانات كافية خاصة بالنواحي المذكورة يمكن  للقائ      

ما نحو التوسع في بناء  الفنادق من فئة معينة أو تحسين  الخدمة بها مثال ـ توجيه الجهود إ

أو تطوير خدمات المرافق كالنقل والمرافق  الصحية وكذلك تنمية أو تطوير الموارد 

 مقومات السياحية  الموجودة حاليا.وال

رز وبالتالي نجد أن كل السياسات المتبعة من قبل المخططات الوطنية والسياسية لم تب    

هم في التطوير والتنمية الشاملة للبالد وهذا راجع إلى السياحة كقطاع أساسي وفعال يس

 ولة المختلفة.اعتماد الدولة الليبية على دخل البترول والذي يغطي احتياجات الد
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ن درجة االستقرار  السياسي أو األمن الوطني والعالقات ويمكن القول بصفة عامة إ    

السياسية للدولة بالدول األخرغ العربية واألجنبية من بيـن المتغيرات التي يمكن أن تؤثر 

 تأثيرا مباشرا على الحركة السياحية .

كما يشجع قدوم الزوار  ، ياحة المحليةوذلك ألن االستقرار السياسي واألمني يشجع الس

الدوليين لليبيا بما يحفز من االستثمارات في صناعة السياحة،وعلي الرغم من ذلك كله لم 

تفلر الحكومة حتى اآلن في القيام بمسؤولياتها الجزئية من بينها االنقطاع المتواصل في 

وعدم إصالح ذلك في  ، تعمدنتيجة التخرين الم  الطاقة الكهربائية واالتصاالت الضعيفة 

أسرع وقت إضافة إلي عدم توافر األمن كل ذلك وغيره يؤدي لتخوف السياح ناهيك عن 

 .المستثمرين في هذا القطاع

ليبيا ويفضلون دوال أخري وبديلة  ن المستثمرون الدوليون القدوم إلىومن هنا يتجن   

 ر هذه العيوب.الحكومة أن تتفادغ تقصيرها بتصحي ، وبالتالي على عنها

جل النهوض بصناعة السياحة واالعتماد عليها ولة بجهود عديدة من أأيضاً قامت الد

 : م ومن أهم هذه الجهودمهكمورد اقتصادي 

 (.2025-2009المخطط العام للتنمية السياحية)
إدراكاً من قطاع السياحة بأهميتها تم تكليف لجنة من الخبراء واالستشاريين المحليين      

وقد نتج عنها  2025-2009العالميين بإعداد المخطط العام للتنمية السياحية بليبيا للفترة و

للسنوات الخمس عشرة المقبلة  إعداد السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة في ليبيا

وتعد بمثابة طرح شامل ومتكامل إلطار العمل االستراتيجي والسياسات الالزمة لتنمية 

، وتهدف إلى توفير  قد بنيت المرحلة على نتائج وتوصيات المرحلة األولىالسياحة، و

اإلطار التنفيذي للمرحلة األولى   وذلك من خالل إعداد خطة عمل خماسية لتنمية السياحة 

وهذه  ، دمجها في برامج التنمية الوطنية الشاملة ( ليتم2013-2009سنة )للفترة من 

ة في ليبيا في الوقت الحاضر ومستقبال وهي جزء من الخطة وضعت من أجل تنمية السياح

العام  خطة التنمية السياحية الشاملة وتهدف هذه الخطة إلي تحديث وتطوير المخطط

م التشريعات والقوانين واللوائر المشجعة لالستثمار وانفتاح السوق للتنمية السياحية بما يالئ

 تنفيذ مراحل المخطط العام.،ووضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تساعد على 

أعمال إعداد المخطط ومتابعتها من قبل لجنة مختصة شكلتها الهيئة  وقد تم اإلشراف على 

 : تيقليدية ، ويهدف هذا المشروع إلي اآلالعامة للسياحة والصناعات الت

.تحديد وصيانة الموارد السياحية وتحسين البيئة واالستفادة منها بشكل مناسن في الوقت 1

 الحاضر والمستقبل.

 .تشجيع القطاعين العام والخاص على االستثمار في مجال التسهيالت السياحية .2

 .توفير فرص عمل جديدة.3

 .تنويع مصادر الدخل.4

. تعزيز صورة ليبيا وإبراز دورها الريادي على الصعيد العالمي والترويج لإلمكانيات 5

الليبي لتعزيز برامج الشراكة والتعاون والمقومات السياحية والفرص المتاحة بالسوق 

 اإلقليمي والعالمي.
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قطاع السياحة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تقوية  امه.تفعيل إس6

 فرص العمل والتوظيف وزيادة صافي اإليرادات من العمالت األجنبية.

تفعيل برامج التنمية وترسيم الوحدة الوطنية من خالل  ، .تقوية النسيج االجتماعي7

  المكانية بإقامة المشروعات السياحية المختلفة.

.تطوير برامج التنمية البشرية وتأهيل وتكوين الكوادر القادرة على المنافسة في سوق 8

 العمل المحلي والعالمي.

تي لتحقيق ونجاح التنمية بقطاع لجانن يري الباحث ضرورة تطبيق اآلوفي هذا ا   

  : احةيالس

ورة ربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرغ ليتم تحقيق أهداف السياسات ضر - أ

 العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية على كل مستوياتها.

إدراج المدينة السياحية المزمع إقامتها في منطقة صبراته األثرية ضمن المخطط  - ب

يؤكده من خالل إقامة مركز سياحي على درجة من الفخامة ،وهذا خالف ما 

مثل في إقامة المرافق السياحية الصغيرة تالمخطط العام للتنمية السياحية الم

 والمتوسطة.

وضع الخطط التفصيلية لرفع المستوغ السياحي لبعض المناطق المتميزة،  - ج

 والمتخلفة. 

االهتمام بصيانة التراث العمراني والمحافظة عليه في المدن التاريخية والمراكز  - د

مع الحفاظ على الهوية العربية والحضارة  ، قع التراثية فيهاالتقليدية والموا

التاريخية والتراث اإلسالمي واألصالة وسماتها المميزة، ومعالجة المشكالت 

ألنها    والقضايا التي تواجه المدن وبشكل خاص النواة األولي للمدن المختلفة

حافظ على الطابع تشكل جزءاً من التراث اإلنساني وتساعد على توطين السكان وت

العمراني للمدن القديمة)المدينة القديمة طرابلس،الحصون والقالع المنتشرة في 

أقصي جنوب غرب سهل الجفارة( ويعد ذلك ضرورة حتمية لضمان استمرارية 

تتم من  االقتصادية الحاضر وربطه بالماضي وإعادة التأهيل للمناطق ذات القيمة

  البنية األساسية وإعادة تحسين المكان . خالل عملية االرتقاء برفع كفاءة

توجيه التنمية لجذب االستثمارات المحلية والخارجية، وتطوير المصرادر الثقافيرة، هـ ـ 

ويشمل ذلك العمليات الالزمة للحفاظ، وحماية وإدارة المواقع التراثية، وجلن مشراريع 

الميرة، والبحرث عرن الترميم، وتشجيع إقامرة المهرجانرات الثقافيرة ووضرع الخطرط اإلع

جررل وتشررجيع مشرراريع تنمويررة أخرررغ مررن أبط المشررتركة مررع المواقررع األخرررغ ،الررروا

ودعرم السركان مرن ورفرع مسرتوغ معيشرة السركان ،ضمان استقرار النمرو االقتصرادي، 

خالل تقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة، وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار فري 

البشرررية مررن خررالل بنرراء القرردرات فرري مجرراالت اإلدارة  هررذا الجانررن، وتطرروير المرروارد

والعمل علرررى ربرررط المسرررار السرررياحي لسرررياحية وتنميرررة الحررررف التقليديرررة،والخررردمات ا

 .(13)المقترح في المنطقة ليكون جزءا من مسار سياحي على مستوغ الدولة
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مرراد خلرق ال كافرة  اعتماد سياسة التنمية المستدامة علرى جهرود جهرات المجتمرع المحلريـ و

 ، مع الحذر من ربط هذه التنمية فقط بجهود الخبراء والمختصين. تنمية له

تهررا السررياحية القابلررة  القيررام بررإجراء مسررر شررامل للبيئررة الطبيعيررة للتعرررف علررى إمكانا -ز

 .من إمكانية سياحية أو أكثر لألقاليمإذ ال تخلو البيئة الطبيعية لالستثمار

ة باإليجابية، واالبتعراد قردر المسرتطاع عرن العوامرل التري قرد أن تتصف السياسة التنموي -ح

 تعيق عملية التحول المنشود كاالنتماء الجهوي والمحسوبية.

الترري تضررمنتها تقررارير الخبررراء والخطررط اإلسررتراتيجية للتنميررة  كافررة المؤشرررات دلررت -ط

عة علرى تروفر إمكانرات الجرذب السرياحي وهري واعردة ومشرجفي المناطق ، على  السياحية 

 لتطويرها وتنميتها . المضي قدًما 

توعية المواطنين بالتاريم المحلي وتعزيز الشعور باالنتماء لدغ األجيال الناشئة  -غ

 وحماية وصيانة المباني التاريخية.

وإذا وضعت هذه اآلراء والمقترحات موضع التنفيذ وأولتها الدولة االهتمام الالزم       

لمناطق السياحية وبناء الفنادق وتمهيد الطرق المرصوفة وبناء وتشجيع المستثمرين في ا

خطوط حديدية وتنمية أرصفة بحرية الستقبال السائحين وتطوير البنية التحتية للنقل 

الجوي مع اإلعالن والدعاية الكافية للسياحة في الداخل والخارج عن طريق إنشاء مكاتن 

هتماماً بالسياحة في ليبيا وبهذا يمكن ان نتوقع في السفارات الليبية في البالد التي تبدي ا

 .زيادة في أرقام السياحة الداخلية والخارجية 

و انعدام المنهج العلمي السليم وضعف أن العشوائية والتلقائية في التنمية السياحية إ     

لى ضعف الحركة ستخدم في التخطيط السياحي هو من أبرز األسباب التي أدت إالم

علمي في التخطيط للسياحة ن السعي لوضع ونهج مسلك د   لذا فإي هذه البالالسياحية ف

نما تضم باقي طني ال يشمل وزارة السياحة فقط، إ، ضمن منهج وكافة  المستويات على

 الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة المرتبطة بقطاع السياحة، باإلضافة

احة ضمن منظومة متكاملة تعمل مجتمعة في إطار المجتمعات المحلية المستقبلة للسي إلى

التنمية السياحة المستدامة، لتسويقها وزيادة ريعيتها واستثماراتها وبالتالي زيادة عدد 

 خرغ.لد سنة بعد أالسياح الوافدين للب

اتجهت العديد من الدول وحكوماتها   ونتيجةً للعولمة التي تسود الكرة األرضية اليوم      

مام بالتنمية الشاملة والمستدامة عن طريق االستثمار األمثل للموارد المتاحة إلى االهت

بهدف تنويع القاعدة االقتصادية للبالد وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتعزيز دور القطاع 

الخاص في المجاالت المختلفة. ومن بين هذه القطاعات التي حظيت باهتمام خاص، قطاع 

ام بإنشاء وزارات وهيئات متخصصة تهتم بالتنمية السياحية، السياحة وتأكد هذا االهتم

وأصبحت غالبية الدول العربية لديها وزارة للسياحة. وفي هذا السياق نشير إلى أن ليبيا 

مة مهأنشأت الهيئة العامة للسياحة لتطوير صناعة السياحة بصفتها أحد القطاعات ال

رة مستقلة وأصبر ينظر إلى السياحة على لالقتصاد الوطني ثم تحولت هذه الهيئة إلي وزا

 أنها صناعة ومصدر دخل أساسي.

ويتطلن تحقيقها اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والوسائل المناسبة ضمن اإلمكانات 

وعليه فإن الهدف الرئيسي للتنمية هو تلبية الحاجات والطموحات  ، والموارد المتاحة
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أكبر الصناعات في العالم وأحد أسرع  غحدوعليه فإن السياحة كانت إ ، اإلنسانية

 .(14 (القطاعات االقتصادية نموا 

والتنمية في أي شكل من أشكالها تعني التغير لألفضل، وهي عملية مخططة تهدف إلى  

لذا فهي تعتبر تغيرا ونمواً مخططا في األساس أو على األقل يجن أن    تغير مخطط

 .وتستغرق التنمية عادة فترة زمنية طويلة نسبيايتوفر لها قدر معين من التنظيم والسيطرة 

: الخاتمة   
اع السياحي أصبر ضرورة نظراً لما ن تخطيط و تنمية القط: إمن الممكن القول 

 يحمله لالقتصاد من فوائد.و قد باتت أغلن الدول تسعى إلى ذلك.

: جالنتائ  

 كافة طاعاتاألخذ بمبدأ التخطيط السياحي لتحقق التكامل في التنمية بين الق .1

النهوض بواقع السياحة في الخطط  رصد المبالغ المالية الالزمة للشروع في .2

إجراء مسر دقيق وشامل  ية في ليبيا وتطويرها وقبل ذلك ضرورةووالبرامج التنم

حول اإلمكانات السياحية المتوفرة وذات جدوغ اقتصادية في تنميتها وضمان 

 واألجنبية مشاركة الخبرات الوطنية

التنمية  ة تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البالد حتى تؤديضرور .3

 إلى توزيع وإنشاء مشروعات سياحية جديدة في جميع مدن البالد السياحية

 دينية تتوزع بين مختلف أرجاء البلوبخاصة ان المواقع الحضارية واألثرية والد

 ع المدن دون استثناء.من شماله إلى جنوبه مما يعني حصول تنمية متوازنة لجمي

 أضرارtYk  الوقت نفس و في األجنبية، بالعمالت أرباحا السياحة نستفيد منها إن .4

 بينها. نوازن نأ وبالتالي علينا جدا قد تكون كبيرة أخطار السياحة و
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 يالتالميذ في قاعة الفصل الدراسهمية ترتيب جلوس أ

 محســن ابـوبكر احمـد .د                                                                      
 كليـة االداب -جامعة الزاوية

 

:ملخص البحث   
ية التعليم الفصل الدراسي هو المكان الذي يتلقى فيه التالميذ بالمعلم وتتم فيه عمل     

والتعلم وفق الطرق المتبعة والسائـــدة منـــــذ القدم. وحيث ان الفصل  الدراسي مكان 

يتقابل فيه المعلم والتلميذ وجها لوجه فانه بأهمية بمكان ان يزيد ترتيبه بعدا ايجابيا فى 

م على اجراءات العملية التعليمية من أجل زيادة الفائدة والتحصيل. لذلك من الواجب والمه

الطرفين المعلم والمتعلم ان يدركــوا اهمية ترتب جلوس التالميذ داخل الفصل ومدى 

تأثيره على مشاركتهم  وتحصيلهم العلمي. وعلى الرغم من اهمية ترتــيـــــب وتنوع 

مكان جلوس التالميذ داخل القصلفان العديد من المعلمين والمعلمات وخاصة االخير منهم 

ل شامـل وواضح. لقد اوضح العديد من الباحثينبان عملية التعلم لها ال يدركن ذلك بشك

صلة كبيرة بعملية ترتيب التالميذ داخل الفصل واجراء التطبيقات واالنشطة المصاحبة 

للدرس.  ولقد اضاف البعض من الباحثين بأن عملية تدريس أي لغة بشكل فاعل ال 

اهمة فن ترتيب جلوس التالميذ مع يقصر على اتبــــــاع طرق التدريس فقط بل بمس

معلميهم داخل فصلهم. وان أي تجاهل لطرق ترتيب القاعــــة الدراسية ال يعطى للعملية 

 التعلمية شموليتها واكتمال صورتها المطلوبة. 

هذه الورقة تصليت الضوء على اهمية ترتيب الفصل الدراسي وخاصة كيفية جلوس     

تى تساعــد على انجاح ذلك ومحاولة تفادى االحراجات التى التالميذ والطرق والوسائل ال

تواجه المعلمين والمعلمات من قبل اولياء االمور وخاصــــة االمهــــاتفى المبادرة بحجز 

االماكن والمقاعد االمامية ألبنائهم دون ترك هذه العملية للصحاب االختصاص. كما 

اد من تقنيات الجلوس والتي يشعر فيها تستعرضالورقة الجانب التربوي المتبع والمستف

جميع التالميذ بالمساؤة وتقضى على عزلت بعض التالميــــــذ المنعزلين خلف نظائرهم 

 فى جلوسهم بالخلف وتزيد من ثقتهم بأنفسهم. 
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The Importance of Classroom  SeatingManagement 

Introduction 

Classroom is the locate where most traditional teaching and learning operations 

take place. And well managing gives another positive dimension in the process 

of both teaching and learning. AsGör et al. (2014) state that “Classroom 

management, training management are the first and fundamental step in the 

directory. The classroom is the place where teachers come face to face with 

students. The formation of student behavior which is the goal of education 

begins here”.  However, both teachers and students should be familiar with the 

impact of classroom management in the why of improving students’ 

achievement. Although many experienced teachers who spend a long time in 

the field of education, they still blind and unaware of the importance of 

classroom management (see Evertson and Weinstein 2006). By the same token, 

Art-in (2013: 940) adds that “In learning management process emphasis is 

placed on the arrangement of subject content and learning activities”. 

Moreover,Zerin  (2009) pointed out that “No language can be taught effectively 

by focusing only on the methodology and ignoring the issues pertaining to 

classroom management”. Therefore, my focus in this paper is on the seating 

arrangements in ESL classrooms which is one of the most important aspects of 

classroom management in order to  solve many problems face various teachers 

at the third world with special reference to Libyan context. 

Background 

Well-managed classroom gives opportunity to the students and teacher to be 

able to respond to what happens in classroom. Teachers, while performing 

teaching activities, need to acquire skills in classroom management issues, such 

as rulemaking, establishing healthy communication with students, changing 

unwanted behaviors, effective time management and class order.Kizlik, (2015) 

pointed out that classroom management and management of student conduct are 

skills that teachers acquire and hone over time. These skills are achieved 

through years of teaching experience.  Effective teaching requires considerable 

skill in managing the myriad of tasks and situations that occur in the classroom 

day by day. Skills such as effective classroom management are central to 

teaching and require "common sense," consistency, an often undervalued 

teacher behavior, a sense of fairness, and courage. Therefore, these skills also 
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require that teachers understand in more than one way the psychological and 

developmental levels of their students. The skills associated with effective 

classroom management are only acquired with practice, feedback, and a 

willingness to learn. 

So, the role of the teacher in the classroom to create a positive atmosphere is 

based on a well-organized management. As Scrivener (2005: 79) points out that 

“Your most important job is perhaps to ‘create the conditions in which learning 

can take place’. The skills of creating and managing a successful class may be 

the key to the whole success of a course”. So, teachers' effective classroom 

management has influence on the student achievement and development of 

positive attitudes toward school. In a case study, it has been found out that 

teacher's encouragement, use of positive strategies, such as drawing attention to 

positive behavior causes to increase desired behaviors and decrease undesired 

behaviors (Ellis andBlake1986; Sadık, 2002). 

Another aspect of effective classroom management of teachers is to be able to 

successfully manage unwanted behavior. Understanding the underlying causes 

and the behavior of undesirable behavior by the teachers is importantto 

anticipate the unwanted behavior and to solve it in an accurate approach when it 

occurs. All teachers at different levels are in need of strategies and techniques 

related to the class management while intervening the undesirable behavior. 

Strategy adopted by the teacher becomes effective on the extinction or the 

repetition of undesirable behavior. 

A corroding to Evertson and Weinstein (2006:909) argue that “A number of 

studies have found that classroom management is a primary area in which 

beginning teachers feel under prepared”. Classroom management is not wide 

studied at university or at teachers training colleges as Evertson and Weinstein 

(2006: 888) point out that “Beginning teachers frequently place the blame for 

their lack of preparation squarely on the inadequacies of the classroom 

managements”.Therefore, researchers affirm that teachers must have trained on 

how to manage their classes (see Bryson 1998, Evertson and Weinstein 2006), 

in order to know how to implement methods for responding to student behavior 

that disrupts the learning environment or create unsafe learning 

setting.However, all techniques and methods of teaching are affected by the 

teachers’ beliefs and thoughts as Johnson (1999:30) states that “our beliefs 
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shape our representation of reality and guide both our thoughts and our 

behaviors”.   

The Arrangement of Seating 

Seating arrangement is one of the most important parts of floor space. There are 

some common seating arrangements which include horizontal rows, vertical 

rows, circles and long tables which serve different purposes.  As Ming-Tak and 

Li Wai-Shing (2008:48) believe that “a good seating arrangement is one which 

facilitates specific learning tasks and activities and communicates a teacher’s 

beliefs about learning and teaching”.Moreover, changing seating arrangement 

plays a vital role to make the learners more involved in the class and can help 

them interact with different people. For example, seating in circles, squares and 

horseshoes rather than parallel rows increases student interaction. This can 

make eye contact with everyone else in the group and encourages students to 

communicate and  interact much more naturally. 

According to this Harmer (2007:40-2) proposed and classified students seating 

inside the classroom into three types of seating arrangements.   They are as the 

following: 

 1.Orderly rows: In orderly rows seating arrangement, both teacher and 

students can see each other and they can have eye contacts. Maintaining 

discipline is easier in this seating arrangement. Teacher can also walk up and 

down if there is an aisle and can have personal interaction with the students and 

watching what they are doing. This type of arrangement is suitable for watching 

a video, using the board, explaining a grammar point, demonstrating text 

organization, showing student work on an overhead transparencyetc where the 

teacher can work with the whole class in the same time by focusing on the same 

message. Teacher needs to engage the whole class while working with them in 

this arrangement and for this teacher must move round especially when s/he 

wants to see every individual student. Orderly row is best suited for medium to 

large classrooms over forty.  

2 • Circles and horseshoes: This type of seating is preferable in smaller 

classrooms and both teacher and students prefer these seating arrangements. 

However, there is a slight difference between circles and horseshoes, that is, in 

horseshoe; teachers’ position is at the open end of the arrangement where the 

blackboard is situated, whereas in circle, teachers’ position is between the 



 دمحسن ابوبكر احم .د  -                      همية ترتيب جلوس التالميذ في قاعة الفصل الدراسيأ

 5                                      5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

circle. In circle seating arrangement, there is a feeling of equality  among the 

students since the teacher’s position is among them. In horseshoe seating, it 

may not be true since the teacher position is  at the centre of the classroom 

although there is a greater chance to get close to the students. The most 

important advantage of this type of seating arrangement is that, all the students 

can see each other which are not possible comparing with orderly row 

arrangement.  

3 • Separate tables: Separate table is more informal than other seating 

arrangements where students are seated in small groups in separate tables. In 

this arrangement, teacher work as a facilitator who moves around and checking 

the students’ work helping out if  they are having difficulties. The atmosphere 

of the class is less hierarchical in this arrangement compared to the others. 

When the teacher works with the students of one table, the other students get on 

with their own works. The negative sides of this arrangement are that the 

students may not want to work with the same peers all the time. Another 

problem of this arrangement is that it is difficult to teach the whole class since 

the students are more scattered and separated.  

Besides, teachers need to consider the nature of the students while arranging the 

seats. They should arrange the seating in such a manner so that the teaching and 

learning can occur in the class as effectively as possible. They also need to 

ensure the participation of all the students in the class. It should not happen that 

students who are seated in the front or at the centre of the classroom are 

interacting and participating in the activities more than the students seated in 

the corner or back of the classroom.  

Students seating is a crucial and important step in the classroom management 

because if a teacher does not well managed this students will squeeze and tray 

to isolate themselves by seating within private groups or individual which may 

affect learning and participation as Bryson (1998:20) points out that “Left to 

their own device pupils will normally choose to sit with their best friends, their 

friends of moment, in peer groups or in isolation-none of which is the best 

arrangement for learning”. Therefore, changing students places of setting melt 

the gape among them to ovoid keep sticking on one friend or one group. 

Scrivener (2011:61) points out that  
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Changing seating arrangements can help students       

interact with different people, change the focus 

from you when appropriate and allow a range of 

different situations tobe recreated within the 

classroom, as well as simply addingvariety to the 

predictability of sitting in the same place every 

time. 

This is also useful to keep students in the same distance from their teacher when 

they change their seating position. Moreover, this technique of rearrangement 

student seating positions helps students to achieve better and gain the purpose 

of the activity as Bennett & Dunne (1992: 109) state that “teachers should set 

up different groups for different tasks and purposes”. This indicates that the 

teachers treat students equally and avoid allocating roles according to race, 

gender, and sexuality (see ibid). However, Harmer (2012: 180) states that “it is 

also important to bear in mindthat the students may not want to be stuck with 

the same three or four students forever”. 

But Packard & Race (2000: 90) state that “A disorganized classroom or 

constantly changing routines make for chaotic lesson”. Because only with well-

organized classes, teachers have the opportunity to move, circulate during the 

activity and listen, observe, and take notes. Arrange the classroom furniture 

helps both teachers and students tomaximise leaning opportunities and 

minimize disruption (see Bryson 1998, Harmer 2015).  

In order to engage your students, you need to manage them well. Setting rules 

and routines from the first day of school will help you create a positive 

environment where students and teachers will feel comfortable learning and 

teaching. Although establishing a productive routine takes time, it is necessary 

to create it from beginning. Gain knowledge on effective strategies, routines 

and seating arrangement can implement inside the classroom which experience 

plays crucial principle in the whole operation. 

However, in some cultures teachers do not give any attention to the classroom 

rearrangements during the whole course or year. According to my experience as 

a teacher and an inspector, the majority if not all teachers especially at primary 

and preparatory schools do not keep this technique in their agenda and never try 

to change the classroom routine. Thus, Libyan teachers face various problems at 

each beginning course or year from the students’parentswho want to have a 
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grantee to sit their children at the first row without taking any other 

consideration in the account. Therefore, any student who may not come with 

his/her mother to the teacher from the first school day equipping the first 

seating row may sit at any place (most of the time at the back) until the end of 

the course or year. If we ask why this has happened, simplythe answer is that; 

teachers in Libya may not have learnt the importance of seating arrangement 

techniques and have not applied them at their classes.  

Based on these, teachers should be familiar with classroom management which 

is most important job of them to create the conditions in which learning can 

take place to the whole students as Scrivener (2011:54) states that “the skills of 

creating and managing a successful class may be the key to the whole success 

of a course”.  Students are indeed profoundly affected by what they see, hear, 

and feel when they inside their classroom. Hughes et al. (2007:52)state that 

“The classroom environment itself plays an important role in students’ language 

learning. A positive classroom environment offers opportunities for students to 

use English and encourages them in their learning”.Therefore, the teacher is the 

one who decides the way of seating in order to come up with configurations that 

make interaction among students most feasible and does not allow some 

students to ovoid facing other students or their teacher due to their weak 

performance orshyness. Teachers should give students plenty of opportunities 

to participate with each other based on the students way of seating.  

The teacher should decide who sits next to the other student and s/he asks 

his/her students when to arrange due to the need of doing so (see Brown 2007: 

242) He (ibid) also states that “In some ESL contexts, or where students come 

from varied native language backgrounds, English will be more readily 

practiced if students of the same native language are not sitting next to each 

other. And if some adjacent students are being disruptive, you may decide to 

selectively move a few people”. It is also important in organizing class seating 

that the teacher should know well what s/he wants to do and what students need 

to learn. According to this respect Harmer (2013: 136) points out that “One 

aspect of organization that is especially appropriate for large-class teaching in 

telling the students what is going to happen in a lesson and summarizing what 

has happened when it has ended”.   

There are many ways of arranging students’ ways of seating inside the 

classroom in order to avoid student’s fossilization in one particular place and 
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with one or two colleagues only. As Johnson (2008: 343) points out that 

“Different ways of grouping students naturally suggest different ‘desk 

patterns’”. In traditional classrooms teachers sit in the front, centre while the 

students are in serried ranks in front of them. This way is accepted but it is not 

in the whole course or year. As Pasteur (2015) stated that “There are different 

ways to organize the students in your classroom. Types of seating charts 

include student choice, alphabetical, and teacher placed”. He also emphasized 

that “Seating charts are one of the best preventative measures a teacher can use” 

(ibid).  

Rearranging students seating gives the teacher a chance toget ridof the parents 

by asking for the first rows. These ways of arrange students’ seating may take 

the following techniques: the teacher may ask students to sit according their 

date of birthday, by their height, by their names i.e names start with the same 

letter, by color of their clothes, shirts, trousers, skirts, shoes…. The teacher my 

play this games with his/her students to start arranging their ways of seating at 

the beginning of the lesson.   So, the teacher does not have to limit himself to 

one particular set-up if a variety of arrangements will work best for him and his 

students. 

Conclusion and Recommendation  

Seating arrangement is one of the most important aspects of classroom 

management which is connected to the other aspects of it. In a language 

classroom, seating arrangement is important to create a positive learning 

environment. There are different types of seating arrangement for different type 

of classroom. All type of seating arrangement has some positive and negative 

sides. All of them are not suitable for all classes. Some are good for some 

classroom contexts whereas some are not. So, our teachers should be familiar 

with the importance of seating students inside the class and why they should 

change students seating. 

Teachers should try to make their students feel comfortable in the class by 

changing the classroom setting from time to time and according to the necessity 

of the lesson. So, teachers instead of fixed seating arrangement as traditional 

way of seating, they can try different types of seating arrangement and remove 

the concept of fixed seating  all the year or course. I believe, one type of fixed 

seating arrangement cannot benefit the students all the time and it also does not 

fulfill the purpose of teaching and learning 
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Naturally, there are different types of students in each class; some students are 

weak and some strong. This indicates that some need teachers help so 

frequently whereas some do not need any help. Therefore, if the teachers place 

those types of students together, it will be easy for the teacher to work with 

them. Otherwise teachers have to move from one place to another very 

frequently. 

Students can participate in arranging their seating and instead of getting stuck in 

an unsuitable seating arrangement, ask students to rearrange the seating 

arrangements when it is preferable and possible. 

Rearrangement students seating can encourage shy students who hide 

themselves at the back of the class to participate with their colleagues in any 

class activity. Finally, teachers need to be aware enough to the importance of 

seating arrangements and how they can create suitable atmosphere inside their 

classes to encourage learning EFL. 
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 واإلريديوم، تشخيص مركبات عنقودية لعناصر الروديوم 
 [RhIr2(-PPh2)3 (CO)5] 

وثنائي  أحادي ضافة مثالية باستخدامإواصق لبعد تفاعلها مع 

 بعاد للرنين النووي المغناطيسي و مطياف الكتلةألا

 دد الصيد. فتحي محم                                                                  

  جامعة الزاوية-علومالكلية  - قسم الكيمياء 

 

البحث : ملخص  

 RhIr2(-PPh2)3]المركبات العنقودية لعناصر الروديوم واإلريديوم المختلطة      

(CO)5]  و[IrRh2(-PPh2)3(CO)5]والتحقق من تفاعلها مع  لواصق ،  تم تخليقها

 D , 2-D-1مركبات بأستخدام ).  تم تشخيص هذه ال(DPPM) و (CO)اضافة مثل  

COSY 31P{1H} NMR ( احادى وثنائى االبعاد للرنين النووي المغناطيسي و )FAB-

MS  واصق ل( مطياف الكتلة.   النشاط الكيميائي  لهذه المركبات من خالل التفاعل  مع

 . اضافة مثالية وتم مقارنته مع نظائرها من المركبات المتجانسة الفلزات

     [Ir3(-PPh2)3 (CO)5]  و[Rh3(-PPh2)3 (CO)6]  وأظهر اختالفات في

الى تأثير فلز على االخر فى المركب الواحد.هذا التأثير غالباً ما تكون  عالتفاعالت ترج

و تفاعالت كيميائية  ، ألهداف له اهمية بالغة في انظمة المحفزات من حيث تصميمها

مثال تستغل قوة المركز الفلزي لعنصر على محددة. ففي تفاعالت الهدرجة على سبيل ال

االخر في المركب الواحد ، وتستخدم هذه الخاصية في محفزات من هذا النوع في العديد 

حالة  من التفاعالت العضوية التي تتطلب اضافة ذرة هيدوجين اوكربون في

وية و التفاعالت العضهمية لهذه المركبات في دراسة عديد أالهيدروفورمولة.  لذا نرى 

 الغير عضوية

 

1-D and 2-D COSY  31P{1H} NMR Spectra of mixed Rhodium- 

Iridium clusters[RhIr2(-PPh2)3 (CO)5] reaction with PPh3 and 

DPPM. 

Abstract. 

 The synthesis of mixed rhodium and iridium clusters [RhIr2 

(-PPh2)3 (CO)5],and [IrRh2(-PPh2)3(CO)5] and their reactions with 

triphenylphosphine (PPh3), and Bis(diphenylphosphino)methane 
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(Dppm)was investigated.  These derivatives were characterized by 

1-D and 2-D COSY 31P{1H} NMR, fab-mass spectrometry and x-ray 

crystallography . The reactivity of these mixed metal clusters with 

(CO) and P(OMe)3was compared to their analogues homonuclear 

clusters [Ir3(-PPh2)3 (CO)5], and [Rh3(-PPh2)3 (CO)6] and showed 

significant differences attributable to the effect of one metal on the 

other. 

Introduction 

 Heterometallic transition metal clusters are of considerable 

interest in recent years.  This area of research has been reviewed in 

past few decades to indicate the considerable potential of mixed-

metal clusters in homogeneous catalysis(1-4).  Braunstein and co-

workers(5) synthesized the Pd-Mo heterogeneous catalyst derived 

from the cluster [Pd2Mo2(-C5H5)2(CO)6(PPh3)2].  This catalyst 

resulted in a total conversion of and higher selectivity for reductive 

carbonylation of nitrobenzene to phenylisocyanate than did 

conventional bimetallic catalysts.  Clusters such as Fe2Ru (CO)12 and 

Ru2Fe(CO)12 played a significant role as heterometallic carbonyl 

clusters in homogeneous catalysis in the hydrogenation and 

isomerization of alkynes and dienes(6).  It has been found that in 

some instances, cluster catalysis occurs and that the activity is 

related to the electronic effects of substituent(7). 

 Hydrogenation experiments with phosphido-bridged clusters 

as catalysts showed that the activity is dependent neither on the 

presence of hydrido- or phosphido-bridges nor on their 

number(24,25). With respect to analyzing reaction mechanisms in 

cluster systems, mixed-metal clusters are particularly useful to 

provide information with regard to (1) the effect of one metal on 

the reactivity of the adjacent metal centers; (2) details concerning 



 دد. فتحي محمد الصي  -                       واإلريديوم، تشخيص مركبات عنقودية لعناصر الروديوم 

 14                                    5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

site(s) of chemical reactions; and (3) the mechanisms of the cluster 

assembly process(8).  Information relevant to these aforementioned 

goals has been obtained from the utilization of phosphido-bridged 

ligands in the development and study of new and chemically 

heterometallicsystems(9-14). 

 A few phosphido-bridged trimetallic mixed-metal clusters 

have been reported.  The novel mixed cobalt and iron cluster 

Fe2Co(-PMe2)3(CO)5(NO)2has been prepared by reacting Me2PH 

with -C3H5Co(CO)3 and (NO)(CO)3Fe(PMe2H)(15).  Dixon and co-

workers (16) reported the mixed Palladium and Platinum cluster 

[Pd2Pt(-PPh2)2((-Cl) (PPh3)3].  Study of this cluster using 31P{1H} 

NMR has shown the utility of this technique in work involving 

previously difficult to characterize cluster systems, and several 

features of 31P{1H} NMR spectra are diagnostic of the presence of 

metal-metal bonds. Braneset. al.,(17) reported aseries of 46-electron 

mixed Co, Rh, and Ir clusters; [(Cp* M) (CpCo)2 (CO)2] (M2Co series 

M=Ir,or Rh) and [(Cp* M)2 (CpCo) (CO)2] (MCo2 series M=Ir,or Rh).  

This work focuses on the synthetic approach of the mixed rhodium 

and iridium clusters [RhIr2(-PPh2)3 (CO)5] and [IrRh2(-PPh2)3 

(CO)6] and their derivatives.  With the aid of 31P{1H} NMR (1D and 

2D), line shape analysis, and FAB-MS, identification and 

characterization of these mixed metal clusters. 

Experimental. 

All the syntheses descried in this work were carried out 

under an atmosphere of dry nitrogen gas using standard Schlenck 

preparative techniques at ambient temperature. Microanalysis 

data were supplied by Canadian Microanalytical Services Ltd. , 

Vancouver, B.C. Infrared spectra were obtained using a Perkin-
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Elmer 283 spectrophotometer, and ultraviolet-visible were 

measured on a Philips PU 8740 spectrophotometer.  31P{1H} NMR 

spectra were recorded on a Bruker WM250 and AC360 FT-

spectrometer operating at 101.3 MHz, and 145.8 MHz respectively.  

Protons were decoupled By broad band irradiation at appropriate 

frequencies. Chemical shifts are reported in ppm relative to 85% 

H3PO4.  Second order 31P{1H} NMR spectra were analyzed by 

computer simulation using Veastr and NMRPLOT programs(18,19).  

FAB-mass spectra were recorded on a Kratos Concept mass 

spectrometer using matrix meta-nitrobenzyl alcohol, sample 

sometimes dissolved in dichloromethane.  The data for the crystal 

structure collected on Enraf-Nonius CAD4 diffractometer.  The 

instrument uses Mo K radiation.  

 Most of the commonly used reagents including RhCl3.3H2O 

and PPh3 were purchased from Aldrich Chemicals Ltd. (NH4)2IrCl6 

and K3RhCl6 were synthesized from recovered metals using 

procedures described in references(21), for Ir and(17), for Rh.  Rh2(-

Cl)2(COD)2, [COD = 1,5-cyclooctadiene] and Ir2(-Cl)2(COE)4, [COE = 

cyclooctene ]synthesized according to procedures described in(22).  

Synthesis of [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](1) and [IrRh2(-

PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](2)carbon monoxide was bubbled vigorously 

through a solution of [Ir2(-Cl)2(COE)4](0.20 g ,0.11 mmol) and 

[Rh2(-Cl)2(COD)2] ( 0.11g mmol), 0.22 in benzene (20 ml) resulting 

in dark greencolor solution  .  Diethylamine (0.091 ml, 0.88mmol) 

was added dropwise to the stirred mixture and after 10 minutes a 

brow-yellow solution had formed. Addition of diphenylphosphine 

(0.15 ml, o.88mmol) caused an immediate change to pink-red 

solution containing a mixture of [RhIr2(-PPh2)3 (CO)5] ,[IrRh2(-
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PPh2)3 (CO)5],  [Ir3(-PPh2)3 (CO)5], and [Rh3(-PPh2)3 

(CO)6].Triphenylphosphine (0,15g, 0.59 mmol) was added to the 

stirred solution and the color changed from pink-red to dark green.  

After 16 hours solvent was removed in vacuo, and the residue was 

dissolved in a minimum amount of benzene and transferred to 

alumina column.  A dark purple band was eluted with benzene, 

solvent was removed in vacuo, and crystallization of the residue 

from dichloromethane and hexanes gave the product as dark red 

purple crystals (0.11g).  The clusters were isolated as,[RhIr2(-

PPh2)3 (CO)3(PPh3)2] (1),  [IrRh2(-PPh2)3 (CO)3(PPh3)2] (2), [Ir3(-

PPh2)3 (CO)3(PPh3)2](3), and [Rh3(-PPh2)3 (CO)3(PPh3)2](4) in the 

respective ratios 6:4:2:3 ( mixture was identified by 2D-and 1D 
31P{1H} NMR, IR, and FAB-MS). 

Synthesis of [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 (dppm)] (5) and [IrRh2(-

PPh2)3 (CO)3 (dppm)] (6) carbon monoxide was bubbled vigorously 

through a solution of [Ir2(-Cl)2(COE)4](0.20 g ,0.11 mmol) and 

[Rh2(-Cl)2(COD)2] ( 0.11g mmol), 0.22 in benzene (20 ml) resulting 

in dark green color solution  .  Diethylamine (0.091 ml, 0.88mmol) 

was added dropwise to the stirred mixture and after 10 minutes a 

brow-yelllow solution had formed. Addition of diphenylphosphine  

(0.15 ml, o.88 mmol) caused an immediate change to pink-red 

solution containing a mixture of [RhIr2(-PPh2)3 (CO)5] ,[IrRh2(-

PPh2)3 (CO)5],  [Ir3(-PPh2)3 (CO)5], and [Rh3(-PPh2)3 (CO)6].  

Bis(diphenylphosphino)methane (Dppm) (0.11g, 0.29 mmol) was 

added to stirred solution and the color was changed from pink-red 

to dark purple.  After 1.5 hour solvent was removedin vacuo, and 

the residue dissolved in a 5ml of benzene and transferred to 

alumina column. A red-purple band was eluted with benzene, 

solvent was removed in vacuo, followed by crystallization of the 

residue by dichloromethane and hexanes to afford dark-purple 
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cubes (0.13).  The clusters isolated as,[RhIr2(-

PPh2)3(CO)3(dppm)](5)[IrRh2(-PPh2)3 (CO)3(dppm)](6), [Ir3(-

PPh2)3(CO)3(dppm)](7), and [Rh3(-PPh2)3 (CO)3(dppm)](8) in the 

respective ratios 5:5:4:3 ( mixture was identified by 2D-and 1D 
31P{1H} NMR, IR, and FAB-MS). 
 

Results and discussions 
 

Crystallographic analysis 
 

The crystal structure of [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3(PPh3)2] (1) was 

determined.  The cluster crystallizes in the Pna2 space group.  The 

molecule is shown as an ORTEP diagram in figure 1.  The structure 

is very similar to that of [Rh3(-PPh2)3 (CO)3(PPh3)2]reported by 

Jamerson and co-workers(25).  The structure of [RhIr2(-PPh2)3 

(CO)3(PPh3)2](1) based on triangle of two iridium atoms and one 

rhodium atom.  The relevant selected bond lengths and angles are 

shown in tables 1.  The rhodium atom Rh(1), is two electrons short 

of the raregas configuration and is thus coordinatively unsaturated.  

Each edge of the trimetallic triangle of the cluster is bridged by 

diphenylphosphido ligand. The two PPh2 groups coordinated to the 

rhodium atom are coplanar with the metal atoms plan, while the 

third, coordinated to Ir(1) and Ir(2), is almost perpendicular to the 

Ir2Rh plane.  The metal-metal distances [Ir(1)-Rh(1), 2.87(4) Å; Ir(2)-

Rh(1), 2.837(5) Å; Ir(1)-Ir(2), 2.723(4) Å] correspond with those 

normally associated with formal metal-metal bonds.  Each iridium 

atom has PPh3 ligand coordinated to them, and each metal atom 

has a single CO ligand.  
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 (2)                                   (1) 

 

Figure 1.  The molecular structure of  [RhIr2(-PPh2)3 

(CO)3(PPh3)2](1) ( Phenyl groups are not shown for 

clarity).[Crystallographic parameters: formula, C75H60O3P5Ir2Rh; 

fw,1652; Space group, Pna21(No.33);  Radiation(Å), Mo(λ=0.71069);  
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Total reflections collected, 4406; No. of unique reflections in the 

final database, 2030; R=0.1003; Rw=0.1293)]  

Table(1).   Selected bond distances (Å) and angles( ) for the cluster 

[RhIr2(-PPh2)3 (CO)3(PPh3)2] 

                     (Estimated standard deviations are given in 

parentheses) 

 
Atoms                                Distances                                             

Atoms                                      Distances 

Ir(1)-Ir(2)                               2.723(4)                                          Rh(1)-

Ir(1)                                   2.817(4) 

Rh(1)-Ir(2)                             2.837(4)                                          P(1)-Ir(1)                                      

2.310(3) 

P(2)-Ir(1)                                2.330(3)                                         P(4)-Ir(1)                                      

2.340(3) 

C(2)-Ir(1)                                1.900(3)                                         P(2)-Ir(2)                                      

2.350(3) 

P(3)-Ir(2)                                2.290(3)                                         P(5)-Ir(2)                                       

2.310(3) 

C(3)-Ir(2)                                1.940(3)                                         P(1)-

Rh(1)                                     2.290(3) 

P(3)-Rh(1)                              2.250(3)                                         C(1)-

Rh(1)                                     1.758(10) 

C(1)-O(1)                                1.179(10)                                      C(2)-O(2)                                       

1.160(3) 

C(3)-O(3)                                1.050(3) 

 

     Atoms                    Angles 
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Rh(1)-Ir(1)-Ir(2)                                                                            61.60(1) 

Rh(1)-Ir(2)-Ir(1)                                                                            60.80(1) 

Ir(2)-Rh(1)-Ir(1)                                                                            57.60(1) 

P(2)-Ir(1)-P(1)                                                                               100.0(6) 

P(4)-Ir(1)-P(1)                                                                               110.6(6) 

P(4)-Ir(1)-P(2)                                                                               109.0(7) 

C(2)-Ir(1)-P(2)                                                                               88.40(3) 

P(3)-Ir(2)-P(2)                                                                               110.0(6) 

P(5)-Ir(2)-P(3)                                                                               103.1(6) 

P(5)-Ir(2)-P(2)                                                                               101.3(6) 

C(3)-Ir(2)-P(5)                                                                               91.8(3) 

P(3)-Rh(1)-P(1)                                                                             159.2(6) 

Rh(1)-P(1)-Ir(1)                                                                             75.60(5) 

Ir(2)-P(2)-Ir(1)                                                                               71.20(5) 

Rh(1)-P(3)-Ir(2)                                                                             77.50(6) 
 

Spectroscopic Analysis 

1D- and 2D- 31P{1H} NMR spectra of the mixture (1) – (4) have 

been obtained and analyzed.The31P{1H} COSY NMR spectrum 

indicates the presence of four different cluster systems (figure 2).  

Signals due to clusters (3) and (4) are easily matched with their 

previously reported clustered(26,27).  Correlation of contours 

resulting from heteronuclear clusters [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 

(PPh3)2](1) and [IrRh2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](2), leads to the 

identification of both clusters. 31P{1H} NMR spectrum of the 

asymmetric  [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](1) consists of five 

resonances corresponding to five different phosphorus 

environments.  The multiplets  at 278.7, 218.3, 104.2, 51.7, and 

29.7 ppm are assigned to P(1), P(2), P(3), P(4), and P(5) respectively 

table(2). 
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Table(2). 31P{1H} NMR chemical shift (,ppm) and coupling 

constants (Hz) of the clusters (1) and (2) 

 Cluster 

(2) 

Cluster 

(1) 

 Cluster(2) Cluster(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

J(1,2) 

J(1,3) 

J(1,4) 

J(1,5) 

J(1,6) 

J(1,7) 

J(1,8) 

J(2,3) 

J(2,4) 

J(2,5) 

J(2,6) 

278.7 

218.3 

104.2 

51.7 

29.7 

 

226 

0 

0 

0 

115 

115 

--- 

21 

0 

0 

119 

226.3 

226.3 

58.9 

29.8 

29.8 

 

0 

18 

0 

0 

117 

--- 

--- 

18 

0 

0 

117 

 

 

 

 

 

 

J(3,5) 

J(3,6) 

J(3,7) 

J(3,8) 

J(4,5) 

J(4,6) 

J(4,7) 

J(4,8) 

J(5,6) 

J(5,7) 

J(5,8) 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

108 

--- 

55 

0 

159 

--- 

0 

0 

--- 

 

 

 

 

 

 

21 

0 

--- 

--- 

0 

0 

--- 

--- 

0 

--- 

--- 
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Figure 2.31P{1H} COSY NMR spectrum of the cluster (D): [RhIr2(-

PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](1) and  (C): [IrRh2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](2) 

The resonance P(1) is interpreted as overlapping doublet of triplets.  

The doublet results strong coupling of P(1) with P(2) (226 Hz) and 

the triplets are due to equal coupling of P(1) with Rh(6), and Rh(7) 

(115Hz). The large J(1,2) value suggests planarity of these two 

bridging phosphides with metal triangle.  The multipletP(2) is 

viewed as doublet of doublets of doublets.  P(2) couples strongly 

with P(1) (226Hz), then couples with Rh(6) (119Hz), and finally 

couples with P(3) (21Hz). The small coupling constant J(2,3) results 

from the P(3) bridge being perpendicular to the trimetallic core, 

whereas P(1) and P(2) are in the plane of the metal core.  The third 

resonance P(3) is also viewed as doublet of doublets of doublets.  

P(3) couple withRh(7) giving the large doublet (108Hz), then 

couples with P(2) (21Hz), and finally with P(4) (5Hz).  The resonance 

assigned to terminal PPh3P(4) and P(5) are easily analyzed. P(4) 

couples strongly with Rh(7) (159Hz), to give large doublet, then 

couples with P(5) (55Hz). The resonance P(5) is observed as doublet 

(55Hz). The large J(4,5) suggests linearity between PPh3-Rh-Ir-PPh3, 

which correlates with the small J(3,4) value. 

 The symmetric  cluster [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](1) gives 

much simpler 31P{1H} NMR spectrum.  The resonances at 226.3, 

58.9, and 29.8 ppm are assigned to P(1,2), P(3), and P(4,5) 

respectively (table 3).  The first multiplet due to P(1,2) isdoubletof 

doublets, in which P(1) and P(2) are equally coupled with Rh(6) so 

that J(1,6)=J(2,6)= 117Hz, the similarly P(1) and P(2) couple equally 

with P(3), so that J(1,3)=J(2,3)=18Hz.  The resonance due to P(3) is 

simple triplet (18Hz), due to coupling to both P(1) and P(2).  Finally, 

the terminal P(4) and P(5) couple equally with P(3) to give strong 
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doublet (21Hz).  Structurally the small coupling value of J(3,4) 

suggests a small angle between the terminal triphenylphosphine 

and the unique diphenylphosphido bridge P(3).  Since the latter is 

above the metal plane, it is likely that the carbonyl ligands are 

below the plane. 

 FAB-MS analysis of the mixture of clusters (1)-(4) is 

particularly diagnostic of the mixed metal clusters [RhIr2(-PPh2)3 

(CO)3 (PPh3)2](1) and [IrRh2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](2).  The mass 

spectrum of both clusters shows a molecular ion peak at m/z 1652 

[MH]+ corresponds to [RhIr2(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2](1) and 

afragment ion peak at m/z 1535, [M-CO]. A sequential loss of CO 

ligands as well as PPh3 is observed for both spectra. 

 Phosphido-bridged mixed iridium and rhodium clusters are 

structurally similar to their corresponding homonuclear systems. 

This is evident from 31P{1H} NMR spectroscopy  of both 

heteronuclear and homonuclear systems.  The reactivity of both 

systems with CO and P(OMe)3 on the other hand differs slightly.  

Homonuclear clusters such as [Ir3(-PPh2)3 (CO)3 (dppm)](27), and 

[Rh3(-PPh2)3 (CO)5](28) react with CO and result in metal-atom core 

expansion.  No reactions observed when corresponding 

heteronuclear cluster mixtures treated with excess CO.   The reason 

for this inertness of mixed-metal clusters towards CO molecules is 

not clear at present.   P(OMe)3 easily replaces ligands such as PPh3 

in [M3(-PPh2)3 (CO)3 (PPh3)2], M= Ir or Rh to result in [M3(-

PPh2)3(CO)3(PPh3)2{P(OMe)3 }] leaving PPh3 ligands unaffected.  

This represents another example which demonstrates the effect of 

one metal on the reactivity of an adjacent metal.  
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 لالتنبؤ بأعطال رشاشات الوقود في محركات الديز
 

 د. جمال مهلهل  /د. رمضان أمحمد قنش 

 د. عبد السالم الفيتورى  /د. محمد الحاج 

 

 : ملخص البحث

يتلخص هذا البحث بدراسة إمكانية تخمين ضغط االسطوانة أو ضغط االحتراق وشكل      

ادل الغازات في محركات الديزل لتنبو موجات ضغط غازات العادم الناتجة اثنا عملية تب

بأعطال رشاشات الوقود . بمعرفة اإلبعاد الهندسية لبعض أجزاء منظومة طرد غازات العادم 

وتحليل الدورة الثرموديناميكية للمحرك وذالك بقياس وعمل نموذجية األعطال الناتجة في 

ارية المنتجة والضغط الناتج منظومة حقن الوقود وتحليل عملية االحتراق لمعرفة الطاقة الحر

داخل اسطوانة المحرك. تم دراسة عالقة وتأثير كمية الوقود المحقون لالسطوانة أثناء عملية 

قد تم عادم عند شوط طرد الغازات، كما واالحتراق في كل شوط قدرة على ضغط غازات ال

ي يجسد عمليات دورة تشغيل لكل نموذج رياض (MATLAB)بناء برنامج حاسوبي 

و قد اعتمد البحث على النتائج المعملية التي تم قياسها من محرك ديزل نوع فورد  المحرك ،

رباعي األشواط ذو أربعة اسطوانات تم تشغيله تحت ظروف مختلفة لمحاكاة بعض األعطال 

 التي قد تحدث لرشاشات الوقود.

ضغط المستنتجة من قيم الو،  لقد أظهرت النتائج تقاربا جيدا بين قيم الضغط المقاسة عمليا     

ت الضغط لغازا قد تم استنتاج تأثير أعطال رشات الوقود على شكل موجاتهذه الدراسة ، و

  العادم وإمكانية استعمالها لتنبؤ ببعض أعطال رشاشات الوقود في محركات الديزل.

 

Diesel Engine Exhaust Gas Flow Modeling for 

Fuel Injector fault Detection  

Abstract  
 

    When the engine basic design parameters are known, the performance of the 

engine can be predicted with the assistance of simulation programs into the 

less time, cost and near value of actual. However, Mathematical modeling and 

dynamical simulation of the combustion processes in internal combustion 

engines have advanced rapidly, and is being increasingly accepted in the 

industry as a design aid. Most of these models have used the geometric 
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parameters of the engine's systems and their relationship with the cylinder 

pressure wave as input data to predict engine performance. In this articles, 

cylinder pressure and an exhaust gas pressure wave based analysis was 

developed,  for monitoring of fuel injector  faults. A quasi-dimensional  

model  was developed  to simulate  a 4- stroke direct injection diesel engine. 

The model includes the prediction of incidence of various faults such as fuel 

system or fuel injector damage  in a combustion system of a direct injection 

diesel engine. Obtained results have shown that the simulated exhaust pressure 

behaviors and measured exhaust pressure waveforms are in good qualitative 

agreement and hence enable the waveforms to be used for the accurate 

diagnosis of the different fault sources from the complicated combustion 

system. 

 

Keywords. Diesel engines, Exhaust pressure, Fuel injector.   

1. Introdictions  

     The future designs  of diesel  engines  are centering  on  the combustion  

system,  valve timings and the fuel injector characteristics so that they can 

meet the ever stringent emission regulations. Such designs include the use of 

high pressure fuel injectors, micro injector nozzles, variable valve timing and 

smart control systems. If any of these components or systems were to fail or 

degrade there would be a negative effect leading to variances in the 

evaporation rate, bulk spray formation, spray penetration, engine gas exchange  

and  fuel  injector  delivery  rate  variances.  This  would  then  result  in  an 

imperfect combustion processes and therefore a reduction in the engine 

performance.  

As the requirements for emission reduction and fuel economy improvements 

have increased significantly the development of more complex engine 

control systems and combustion techniques become essential, for 

reducing engine emissions while maintaining the engine  efficiency [1-

3].  

 

    However, presently  it is not possible to achieve such a monitoring  scheme 

without combustion monitoring sensors such as cylinder pressure sensors, 

optical sensors or ionization sensors. These are however expensive, difficult to 

install and therefore are unsuitable for use in diesel engines.  

The use of exhaust gas pressure measurements as a combustion monitoring 

tool for internal combustion engines has been investigated for misfire 

detection, valve leakage and exhaust manifold leakage [4-9]. The results from 

this work are promising for further development in diesel engines.  
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Recently the application of exhaust pressure measurements in diesel engine 

combustion monitoring was introduced. This method was used for valve 

leakage fault detection [8] and  fuel  injector  fault  detection  [9-10]  by  using  

both  the  time  and  frequency  domain analysis of the exhaust pressure wave 

measured at various locations along the exhaust system. The results from this 

research show that the accuracy of this method strongly depends on the 

measurement locations and engine speed. Measurement locations have a strong 

effect due to the variation of the exhaust system components geometry and their 

distance from the combustion events. 

    The effect of fuel injector faults on the engine exhaust pressure waveform 

were investigated using different exhaust systems and by varying  the  sensor  

locations.  This  clearly shows its capability for detecting minor combustion 

deviations between engine cylinders. 

   However, it is difficult to identify the exact causes of the deviations because 

there are many   factors   affecting   the   engine   combustion   process.   

Therefore,   this   study concentrates on engine modeling and simulation to find 

the features of exhaust pressure variations  with  different  system  

configurations  including  various  abnormalities.  It attempts to bridge the gap 

between highly detailed chemical kinetics, computational fluid dynamic 

simulations, and the more simple dynamic models used in flow analysis. The 

features developed in this way can thus be relied on to diagnose the root of the 

faults which are detected from exhaust pressure measurements. 

2. Engine Cycle Modeling   

    The engine cycle modeling has been proven to be one of the ways to 

understand the engine thermodynamics and working cycle operation. During 

the last three decades the mathematical modeling and dynamical simulations of 

the processes in internal combustion engines have advanced rapidly. Their use 

is being increasingly accepted in industry as a design aid. There are generally 

three types of models, gas dynamics, filling and emptying and quasi-steady 

models for calculating the intake and exhaust gas flow. The gas dynamics 

models describe the spatial variation in the flow and pressure in the manifolds. 

The filling and emptying models take into account the finite volume of critical 

manifold components and the quasi-steady models model the flow through 

restricted areas [11]. As the exhaust and intake manifold pressure ratio and 
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engine volumetric efficiency play a key role in the parameters of engine 

performance, most of these models have used the geometric parameters of the 

engine's systems and their relationship with the pressure wave as input data to 

predict engine performance. 

An analysis of the engine gas exchange process determines that the air mass to 

the cylinder depends on the pressure ratio between the exhaust manifold 

pressure and the intake manifold pressure [11] and [12]. Any change in exhaust 

manifold pressure will therefore require a change in the amount of injected fuel 

and mass flow rate of the inlet air which  is governed  by the engines  valve  

timings.  Several  pieces of research  on exhaust pressure estimation are 

reported in [9] and [7]. Each of these studies shows a particular aspect of the 

subject and uses a different approach from the other. 

3. Gas Exchange Modeling  

The model developed in this work is based on the first law of thermodynamics  

for engine cycle simulation and consideration of the exhaust valve opening 

period and gas flow from the engine as a thermodynamic open system. The 

flow calculation take into consideration the changing cylinder volume with 

movement of the piston to predict the mass flow and pressure variation in the 

exhaust system.  The model includes a one dimensional analysis of the gas flow 

in the engine process by solving the mass and energy balance on each side of 

the engine system. 

Figure 1 shows the gas exchange processes through the neutral breathing diesel 

engine components. When the inlet valve is open during the intake stroke the 

air enters the cylinder where it is compressed, the fuel is injected and then 

burned in the combustion process.  
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Figure 1 Schematic diagram of a 4 cylinder diesel engine, (subscript 1 refers to cylinder  

1, etc) 

The combustion  products leave the combustion  chamber when the exhaust 

valve opens. This process is repeated with every cycle of the engine. To 

describe this process accurately, it is necessary to develop the mathematical 

models of the dynamic cylinder pressure, heat release, exhaust gas pressure, 

valve movement and fuel injection.  

In the models used for this study, the system is treated as an open system with 

the transfer of mass, enthalpy and energy in the forms of work and heat and 

with the engine cylinder as a variable control volume. Ignition commences 

when there is positive heat release and the resulting combustion process is 

simulated as a uniform heat release with the rate of heat release proportional to 

the rate of fuel injection to the engine cylinder during the entire combustion  

process.  The fraction  of the total fuel injected  is burned  in both period and 

depending on combustion period and engine load and speed, without any heat 

transfer to the cylinder wall or other engine system. 
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3.1 Flow Through Valves 

Lets assumed that there is no leakage or any reverse flow from the engine 

cylinders to the inlet manifold or from the exhaust manifold to engine cylinders. 

The mass flow rate through  the  engine  valves  will  include  a  mass  of  fresh  

air  flowing  from the  inlet manifold to the engine cylinder  , and mass flow 

rate of exhaust gases  from the cylinder to the exhaust manifold as shown in 

Figure 1. Considering the variation of the valve  open  area  with  valve  lift,  

the  equation  for  calculating  the flow  rate  can  be simplified by using the 

assumption of compressible, steady state and one-dimensional isotropic flow 

through the inlet valve [11]. 
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Where  is the valve open area,    is the manifold  pressure,       is the 

cylinder pressure during intake event, is the inlet manifold temperature, is 

the gas constant and γ specific heat ratio. In the case of the exhaust valve the 

exhaust gas flow rate   is calculated by the same equations by replacing   

and  in equation 1 and 2 with and . Where  is the exhaust 

manifold pressure,  is the cylinder pressure during the exhaust process and 

 is the coefficient of discharge for a given valve area which is assumed as 

constant and equal 0.6 [14]. To compute the instantaneous valve curtain 

area,  the valve lift and crankshaft rotation were experimentally determined 

from the engine by measuring the valve lift displacement as a function of the 

crank angle. Approximating the measured points using a polynomial function, 

the equation for instantaneous lift was determined by the given equation: 
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.(3) 

Where 1a , 2a , 3a and 4a are polynomial constant. 

3.2 Cylinder Pressure Calculation 

By applying the concept of a control volume to the engine cylinder, as shown in 

Figure 1 and neglecting the heat transfer from the system, the general equation 

for a cylinder pressure calculation [11] can be derived as: 
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where is the piston cross-sectional area and  is displacement of the piston 

referring to TDC. 

For the induction stroke, Equation (4) is simplified as 

dt

dm
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dZ
P

zdt

dP i
ii

p

c
c 

 ……………………………………….………

…(5) 

For combustion stroke equation 4 is simplified as 

  

ff
c hm

dt

dV
p

dt

dQ

dt

du 

 ………………………………………….…………..(

6) 

Where  is the total mass flow rate of the injected fuel during the combustion 

phases and  is the enthalpy of the mixture within the cylinder. Considering 

the gas as ideal and neglecting the enthalpy component ( ) and assuming 

 is constant over the range of combustion temperature, from equation (4) and 

(6): 
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The heat release rate during the combustion phase is presented by: 

 

bfLHVch mQQ ,. ………………………………………………………………….

.(8) 

Where  is the total mass of fuel burning during premixed and mixed 

controlled combustion  and both can be calculated by the Wiebe function 

[13]: 
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Where  is the crank angle,   is the crank angle at the start of combustion,  

is the 

change  in  crank  angle  that  occurs  during  combustion  and    and    are  

adjustable parameter obtained from Stone [13] where typically  = 5 and  = 4 

. When there is no mass flow in or out of the valve the cylinder pressure during 

the combustion period can be calculated by: 

dt

dV

V

P

dt

dQ

Vdt

dP cc 






1

…………………………………….…………………

.(10) 

In the exhaust period, the exhaust valve opens at the end of the expansion. 

During this period the inlet valve is closed and the exhaust gases are forced out 

of cylinder by the piston  into the  exhaust  manifold. Assuming  there  is  no 

back  flow  into  the  engine cylinder, equation (4) becomes 
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(11) 
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Where  is the cylinder pressure at the exhaust period,  is the exhaust gas 

pressure and  is the volume of exhaust gas from one cylinder. The exhaust 

gas mass flow rate from the cylinder can be determined by equations (1) and 

(2). 

3.3 Exhaust Gas Pressure Calculation  

The total mass flow rate from all cylinders to the exhaust manifold ( ) is 

simply calculated from conservation of mass law. 





n

n

ex
em

dt

dm
m

dt

d

1

,  …………………………………………..………………………… 

(12) 

Where n is the number of cylinders. Assuming there is no heat transfer from 

and to the cylinder,  from the ideal gas  law  the  exhaust  manifold  can  be 

modeled as a controlled chamber with a flow-in and flow-out. The pressure in 

this chamber can therefore be obtained by 

])()[( outeminem

em

emem mm
V

RT

dt

P
 …………………………….…………………… 

(13) 

Where  and are the manifold temperature and volume respectively. 

4. The Experimental Work 

All the experiments and data used in this work are from the Ford FSD 425 four 

cylinder 2.5 litter direct injection diesel engine. The major engine geometry and 

specifications  used in this model are shown in Table 1.  

Table 1. Physical dimensions of engine and valves 

Number of cylinder 4 Exhaust valve out head diameter 36.4 mm 

Firing order 1, 2, 4, 3 Exhaust valve inner head diameter 32.0 mm 

Bore 93.67mm Exhaust valve stem diameter 8.92 mm 

Stroke 90.54 90.54mm Inlet valve stem diameter 8.94 mm 
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Connecting road  length 153.89mm Exhaust valve lift 10.50mm 

Exhaust manifold 

volume 
0.000062m

3 
Inlet valve head outer diameter 41.90 mm 

Inlet valve open 
13° before 

TDC
 Inlet valve head inner diameter 37.90 mm 

Inlet valve closed 39° after BDC Exhaust valve  seat angle 45° 

Exhaust valve open 
51° before 

BDC 
Inlet valve seat angle  45° 

Exhaust valve close 13° after TDC Inlet and valve left  10.50 mm 

To establish the validity of the model and to investigate the ability to detect the 

fuel injector faults at different operating conditions, the measurements of 

cylinder pressure,  exhaust  manifold  pressure,  exhaust  temperature  and  

engine  load  were collected as shown in figure 2.  

 

 Figure 2. Schematic diagram of engine and measurement equipments  

5. The Model Evaluation  

To validate the model and determine how well it supported the objectives of 

this work it was tested with different input data to simulate engine operation at 
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different loads and speeds. Figure 3a shows the instantaneous measured and 

predicted cylinder pressure at different engine loads. The measured pressures 

are very close to those of the predicted ones. An accurate prediction of the 

cylinder pressure when the exhaust valve is open is essential for this work. This 

is because it strongly affects the exhaust pressure wave characteristics. Looking 

closer at the pressure peak it can be seen that there is a slight difference 

between measured and predicted cylinder pressures in the case of high load (63 

Nm). This variation in pressure is due to an increase in the amount of fuel 

injected and the heat released as shown in Figure 3b. 

 

 

Figure 3. ( a) measured and predicted cylinder pressure at different load  (b) predicted 

heat release at different amount of fuel injected 

The valve lift and valve opening area are the two main factors that control the 

out flow of the engine cylinder. The rate of mass through the valve and the 

exhaust pressure wave fluctuations are determined from the model and show 

that the flow rate follows the path of the piston motion. This would agree with 

Assanis and Heywood [15]. This shows the exhaust flow has two peaks, the 

first due to a rapid blow-down event when the exhaust valve is open and the 

second is consistent with the piston motion. Figure 4 and 5 shows the measured 

and predicted exhaust pressure for three different fuel injection rates (engine 

loads) for an engine speed of 1500 rpm. Comparing them, it can be seen that 

both the measured and the predicted pressure have similar variation behaviors 

with the engine load. The main peak of the pressure waveform for individual 

cylinders  is  just  after  the  end  of  the  exhaust  stroke  because  of  the  



 د. رمضان أمحمد قنش                               ل التنبؤ بأعطال رشاشات الوقود في محركات الديز

 ىد. عبد السالم الفيتور   -د. محمد الحاج  -  د. جمال مهلهل  -                                                         

 38                                   5201ديسمبـر                 لعـدد الثـالث ا                  مجلـة كليـات التربيـة 

0 90 180 270 360 450 540 630 720
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Crank Angle(deg)

A
m

pl
itu

de
(k

Pa
)

Pressure Waveforms for Different Load at 1500rpm

 

 

22

43

62

0 90 180 270 360 450 540 630 720
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Am
pl

itu
de

(k
Pa

)

Exhaust Pressure vs Load

Crank Angle (o)

 

 

5.2 mg/inj.

7.6 mg/inj.

9 mg/inj.

effects  of  the advanced opening and the retarded closing of the valve motion. 

There are two distinct types of pressure feature can be observed. The first type, 

around the major peak, is due to the exhaust stroke from the upward piston 

motion. The second is between the smaller dip and the larger dip. This is mainly 

due to the residual pressure inside the cylinder at the moment of valve opening. 

With an increase in combustion pressure, the amplitudes of the main peak 

increase whilst the secondary peaks decrease. Moreover, the shape of the  

waveforms  is  uniform  over  the  four  cylinders.  It  is  these  features  upon  

which condition monitoring can be performed for a multiple cylinder engine 

without the extra requirement of baseline signatures. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Measured exhaust  pressure at different load  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Predicted  exhaust  pressure as function of injected fuel (load) 
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6. Fuel Injector Fault Detection  

The fault diagnosis was conducted on abnormal fuel injector faults which is one 

of the most common combustion faults in diesel engines. By comparing the 

predicted exhaust pressure behaviors with those of measured at when the 

engines running with faulty injector. By varying the amount of fuel injected 

into cylinder 1, the severity of an injector fault was simulated. The variation of 

the fuel quantity is from 7.6 mg/injection (for a normal injector) to 8.0 and 8.4 

mg/injection in low load conditions and from 9.0 to 9.5 and 9.9 mg/injection for 

high load conditions. However, the amount of fuel injected into other cylinders 

remains the same. 

Figure 6 shows the measured waveforms from a faulty injector installed in 

cylinder1. The fault was seeded by setting the injection break pressure from 

250bar to 190bar. Because of the low injection break pressure, more fuel is 

injected into the cylinder. The three waveforms corresponds three different load 

conditions for all the cylinders. By comparing the waveforms between different 

cylinders it is seen that the main peak from cylinder 1 is clearly high than that 

of others. Because of this non-uniformity, it can be concluded easily that the 

fault is in cylinder 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Measured  exhaust  pressure with injection faults at cylinder 1 
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Effect of injector fault  

Figure 7 shows the predicted exhaust pressure waveforms with cylinder 1 faulty 

injector. Compared with the normal fuel injection, the two higher fuel quantities 

result in the exhaust pressure amplitude to increase at the major peak while the 

amplitude at the secondary peak remains the same. Based on the change in the 

amplitudes it is easy to identify the fault is from the cylinder 1 because its wave 

shape is clearly different from the others.  

         Figure 7. Predicted  exhaust  pressure with injector fault at cylinder 1 at high load  

 

Figure 8 shows the effect of reducing the amount of fuel from 9.0 to 7.6 

mg/injector, on the predicted exhaust pressure waveforms with cylinder 1 faulty 

injector. Compared with measured pressure waveform, there are some changes 

around the secondary peak of the waveforms. This may be caused by the 

variation of speed and load settings during tests and the influences of exhaust 

pipeline. 
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Figure 8. Predicted  exhaust  pressure with injector fault at cylinder 1 at low load  

7. Conclusion   

An attempt has been made to develop a simple mathematical engine model 

based on the first law of thermodynamics, capable of simulating the four stages 

of the diesel engine cycle and to predict the exhaust pressure for injector faults. 

The model has been tested against the experimental measurements for a number 

of engine operating conditions. From the model results there is a strong 

correlation between the amounts of fuel injected to cylinder and the both heat 

release and predicted cylinder pressure. Furthermore, the exhaust pressure 

waveform shows close agreement between modeled and measured pressure 

waves The variation of the exhaust pressure peak with deviation of the amount 

of fuel injected into the cylinder from the healthy condition proves confirms the 

possible application of the model for fuel injector fault detection. Injector faults 

such as low opening pressure, wear or clogged injector nozzle which led to 

excess fuel can be clearly detected and diagnosed. 
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الطفرات  حدوث على جفيتامين الفئران من حرمان  تأثير

 الجنينية
 

  ثريا على محمد شعبانأ.                                                                     
كلية التربية الزاوية ـ جامعة الزاوية   

 

  : ملخص البحث
االنتاج الحيوي  مهم في المرحلة االخيرة من Gulonolactoneيعتبر أنزيم 

 Gulo geneلحمض أسكوربك. يحول أنزيم جلولونوالكتون أوكسيديز بواسطة جولو جين

, والذي تنتج من خالله Gulo Geneمعظم الحيوانات مثل الفئران لديها الجين جولو  

االسكوربيك من الجلوكوز , بينما يحمل االنسان وخنازير غينيا والحيوانات من رتبة 

ولهدا يعتبر االسكوربيك اسيد عنصر  وظيفيغير  Gulo geneالرئيسيات جين 

للعمليات الحيوية في داخل الجسم و يقلل من مضادات االكسدة. يلعب حمض  ضروري

 freeمن الجدور الحرة DNA)  ) االسكوربيك دورا حيويا في حماية الحمض النووي

radicals التأكسديتنتج من االجهاد  التي oxidative stress ي قد يسبب العديد من الذ

ه الدراسة على بحث دور حمض ذتركز همراض مثل السرطان وأمراض القلب. اال

. للتحقق من كيفية التأكسديعن االجهاد  الناشئزالة التغير الجيني إفي  االسكوربيك

( لتقليل مستوى معدل التغير االحيائي للحمض النووي vitamin Cاستخدام فيتامين ج )

(DNAوحماية ا ) لحمض النووي من الجدور الحرةfree radicals  تم استخدام نوعان .

 Knockout Gulo( و )Big Blue miceمن الفئران )الفئران الزرقاء العمالقة 

mice )تحمل فئران  التأكسديتقليل من االجهاد اللتحديد قدرة فيتامين ج على  كنموذج .

 األحيائييمكن تحديد معدل التغير  جين وهو cll reporter geneالزرقاء العمالقة على 

, قمنا بتكوين فئران معدلة وراثيا  . بناء عليه جزاء الجسمأ يفDNA) للحمض النووي )

, وتم  cll reporter gene( و تحمل Knockout Gulo miceينقصها الجين جولو )

-Homozygote Gulo +(positive Guloالحصول على فئران متجانسة الزيجوتية )

/- cll  من خالل تهجين نوع ايجابي غير متجانس من الجين جولو وفئران متجانسة  الجين

فئران تغدية يوجد  جولو.  خمسة فئران أعطيت تغدية ينقصها فيتامين ج وتم اعطاء خمسة

كان هناك ف.  . تم تحليل معدل تحول الحمض النووي في المجموعتين بها فيتامين ج

( وبين vitamin Cينقصها فيتامين ج ) التيمتجانسة اختالفات كبيرة بين المجموعة ال

درجة التحول  كانتف  (. vitamin Cاء غنى بفيتامين ج )ذعطيت غأ   التيالفئران 

على بشكل كبير من المجموعة أتامين ج  لم تعطى في التياالحيائي لجين جولو في الفئران 

نتائج تدعم دور فيتامين ( .  هده الvitamin C( التي أعطيت فيتامين ج )104االخرى )

همية العمل المستقبلي أوتسلط الضوء على  لألكسدة( كعامل مضاد vitamin Cج )

في عدم وجود فيتامين ج  التأكسديالناشئ عن االجهاد  األحيائيلتحديد أنواع التحور 

(vitamin C. ) 
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Effect of vitamin C deprivation diet to increase mutation by 

reporter gene knockout Gulo
-/-

cII
+
 mice Abstract 

 Gulonolactone oxidase enzyme is important in the final stage of ascorbic acid 

biosynthesis.  Gulonolactone oxidase is encoded by the Gulo gene.  Most animals, such 

as mice have the Gulo gene, through which they produce ascorbic acid from glucose, 

while humans, guinea pigs and primates carry a nonfunctional Gulo gene.  Ascorbic 

acid plays an important role in many biological processes.  However, it is primarily an 

essential as an antioxidant.  Ascorbic acid protects genomic DNA from free radicals 

which result from oxidative stress that may cause a variety of diseases such as cancer 

or heart disease.  This study focuses on investigating the role of ascorbic acid in the 

elimination of oxidative stress-induced mutagenesis. 

 To investigate how vitamin C decreases level of the DNA mutation rate and 

protects DNA from free radicals, knockout Gulo and Big Blue mice were used as 

models to determine the ability of vitamin C to minimize oxidative stress. The Big 

Blue mice carry the cII gene which is a reporter gene through which DNA mutation 

rate can be detected in any part of body.  Therefore, we generated double transgenic 

mice which are Gulo deficient or a Big Blue background.  Homozygote Gulo cII 

positive (Gulo
-/-

 cII
+
) were obtained by crossing heterozygote Gulo cII positive and 

homozygote Gulo mice. Five Gulo
-/-

cII
+
 mice were vitamin C deficient diet from water 

and another five were supplemented with vitamin C. DNA mutation frequency were 

analyzed in the two groups.  There were significant differences mutation frequencies 

between homozygote Gulo
-/-

 cII
+
 mice on vitamin C deficient diet and homozygote 

Gulo
-/-

 cII
+ 

mice fed vitamin C rich diet.  In fact mutation frequencies of Gulo
-/-

 cII
+
 

mice on vitamin C deficient diet were significantly (10
-4

) higher than on vitamin C 

group .  These founding support the role of vitamin C as a potent antioxidant reagent 

highlight the importance future work that may identify the mutation types generates by 

oxidative stress in absence of vitamin C.  

Introduction 

Vitamin C is an important nutrient for humans and primates (30). This nutrient 

plays many roles in the human body.  It is necessary for humans to obtain vitamin C 
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through their diet, as humans do not synthesize vitamin C due to the absence of the 

gene, Gulo (26;30) . This gene was present in early ancestors but was lost through 

selection, since more distantly related mammals contain the gene, such as mice (24). 

Vitamin C works as an antioxidant to protect DNA from damage that is caused by 

reactive oxidative species (ROS) (13).  Ascorbate also induces immunity to minimize 

lung pathology during influenza infection (23). In this study, is use to determine 

whether vitamin C can be synthesized in these transgenic animals and the effect 

vitamin C was on preventing DNA damage. A cross of knockout  Gulo
-/-

 mice with Big 

Blue mice provides a reporter gene that detects mutations resulting from a vitamin C 

deficient diet (10). This research is significant as it will determine whether this vector 

can be administered as a therapy to people who are extremely deficient in vitamin C 

(10).  It will also investigate the effectiveness of vitamin C in minimizing the oxidation 

of DNA, a condition which leads to complicated diseases like cancer (20).  

Furthermore, this work will  contribute to the use of adenoviral vector for gene therapy 

in general (13). Vitamin C, also known as ascorbic acid, is a water-soluble vitamin, an 

essential in nutrient for cells, especially connective tissue cells (04).  Ascorbic acid has 

a therapeutic effect in many biological molecules, such as DNA, lipid and protein (20). 

The daily recommended intake of vitamin C is 60 mg/day for adults (20).  Ascorbic 

acid is not stored in the body but it is eliminated by the kidney when it accumulates 

(20). Vitamin C acts as an antioxidant, which maintains both intracellular components 

and important processes that are sensitive to free radicals, is a co-factor in many 

processes in the body, and plays a role in collagen synthesis, which is the main 

component of connective tissue in humans and animals (20;27).  Decrease in collagen 

synthesis leads to impairment and weakness in blood vessels. This can cause bleeding 

as a result of a rupture in blood vessel walls, thus appearing purple and causing pain, 

especially in the legs, hands, and skin (15).   

 Importance of vitamin C 

As an antiscorbutic agent, ascorbic acid helps the formation of connective 

tissues (39).  Ascorbic acid plays an important role in collagen synthesis, and it is an 

essential nutrient in humans, guinea pigs and primate animals that lack the enzyme for 
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ascorbic acid production (39).  Low levels of ascorbic acid in cells cause the collagen-

deficient disease, scurvy.   L-ascorbic acid is required for collagen biosynthesis in the 

connective tissues of cells (33;36).  L-ascorbic acid acts as a co-factor for the enzyme 

prolyl hydroxylase and catalyzes the hydroxylation of peptidyl proline in post-

translational processes (16;33). Ascorbic acid reacts with the oxidized iron bound to 

prolyl hydroxylase, reduces the iron and helps to produce prolyl hydroxylase enzyme, 

which is important for the synthesis of hydroxyproline (36).  Hydroxyproline is an 

amino acid which is a component of type II collagen, the main structural protein in 

connective tissues, such as tendons, bone, blood vessels, ligaments, teeth and skin 

(27;36).  The protein that constitutes collagen has three polypeptide chains, forming 

triple helices.  An inadequate amount of ascorbic acid in the cell leads to a breakdown 

of the triple helices of collagen, which results in scurvy (36).  

Water-soluble vitamins, such as vitamin C, play an essential role as an 

antioxidant and a co-factor in many hormonal processes (38).  Ascorbic acid is 

primarily a component used in minimizing oxidative stress, which normally is a by-

product of normal biochemical processes in the presence of excess  glutathione (32). 

(ROS) are formed by normal processes in the body, such as cell proliferation and cell 

signaling. Free radicals are produced, which leads to a disturbance of the bimolecular 

components of the cell, especially DNA, proteins and lipids.  In particular, ROS leads 

to DNA damage, which may cause a variety of diseases such as cancer and 

neurodegenerative diseases (03;08;09). To minimize this disturbance in cell molecules, 

some enzymes work defensively and protect against DNA damage (03;08;09). 

Ascorbic acid acts as a therapy to protect the cell membrane and other intracellular 

components and processes that are sensitive to oxidative species  (30).  Many cell 

studies have shown beneficial antioxidant effects of ascorbic acid when using ascorbic 

acid as a supplement in cell biology and vascular disease (22). Vitamin C is a 

micronutrient in food which has the beneficial effect of  enhancing the  immune system 

in the human body (07). Intracellular vitamin C provides protection for neutrophils 

from apoptosis during any inflammation (42).  In addition, there is a lot of evidence 

that vitamin C has the ability to inhibit NO production that is necessary for 

macrophage proliferation and activity during phagocytosis (41). Therefore, adequate 
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amounts of this antioxidant  improves the function  and restoration of leukocytes (01).  

Experimental models of vitamin C 

Knockout mice and Big Blue mice 

Small laboratory animal models have been used to study some human diseases 

(26).  Many endogenous and exogenous factors have been shown to cause genetic 

diseases, through the use of mutant mice (26).  Targeted modification of the mouse 

Gulo gene was done by using the neomycin resistance gene as a target vector inserted 

into the Gulo gene and introduced in embryonic stem cells, which can be verified by 

Southern blot analysis (26).  This modification inactivated the Gulo gene, and therefore, 

halts the synthesis of vitamin C (26).  Embryonic stem cells are used to generate 

knockout mice. These knockout mice like humans, require 330 mg/L of vitamin C as a 

supplement in water to survive (26).   

Big Blue transgenic mutation models (mouse or rat), carrying cII or lacI as 

reporter genes, can used to analyze mutations in DNA (18;28). Lambda lacI or cII is 

inserted in the chromosome of Big Blue mice and can be packaged into a lambda 

vector.  It then is infected into Escherichia coli to analyze the quantity of mutations  

(28) . The lacI phage particles, when infected in E.coli appear as blue plaques on plates 

in the presence of a chromogenic substrate X-gal (5-bromo-4chloro-3-indoyl-β-D-

galactopyranoside) (19).  Mutation frequency can be measured and the DNA sequence 

can be analyzed. For the cII gene, the Big Blue model DNA is collected, packaged into 

the lambda cII vector and infect into E. coli (G1250 hfl-) (19).  The phage infected 

E.coli (carrying cII) is grown in two different conditions: (1) incubation at 30
o
C for 

enumerates the number of phage and (2) incubation at 24
 o
C to enumerate the packaged 

lambda cII
-
. Mutation frequency will be measured (19).  This transgenic mouse 

mutation assay is able to identify spontaneous and somatic mutations, as well as 

determine the mutation frequency.  DNA sequence can be analyzed determine to the 

type of mutation  (02;18).  The significance of this recent Big Blue mouse strain is the 

ability to determine the mutation frequency in any part in the body (28;29).  Since,  

mutations represent a main cause of most types of cancer (28). 
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Research question: 
- Does vitamin C reduce DNA mutation during stress? 

- How can vitamin C protect the human body from diseases, such as 

cancer and cardiovascular disease?   

Research Hypotheses: 
Vitamin C reduces DNA mutation frequency in vivo 

 

Experimental design 
1- Create Gulo-/- cII+ mice:  

Big Blue mice: 

Is formed from two λ phage-based Transgenic mice 
— In this system, both lacZ and cII genes are integrated into the 

mouse chromosome by λ shuttle vectors.  
— lacZ and cII  are reporter  genes for mutation detection (18;28).  

Knockout Gulo mice:  
— Have a deletion of Gulo gene exons (15). 

2- First cross knockout Gulo-/- with Big Blue Gulo+/+ cII+ mice 

3- Second cross Gulo-/- with Gulo+/- cII+ mice.   

4- Confirm Gulo expression using Western Blot. 

5- Gulo-/- cII+ mice  on vitamin C deprivation diet or on vitamin C. 

6- Weight measurement.  

7- Mutation assay. 

 

Definition of terms: 

Free radicals: are produced, which leads to a disturbance of the bimolecular 

components of the cell, especially DNA, proteins and lipids.  In particular, ROS 

leads to DNA damage, which may cause a variety of diseases such as cancer 

and neurodegenerative diseases( 03;08;09) 

Oxidative stress: 

Oxidative stress is also referred to as oxidation or free radical damage 

Mutation : Mutation is a change in the base pair sequence of genetic material 

(DNA or RNA) 

Reporter genes: can used to analyze mutations in DNA such as carrying cII or 

lacI as(18;29)  

RESULTS: Crossing 

The plan for crossing the mice was to start with homozygous Gulo mice and 

Big Blue mice. The first generation produced the expected results.  There were four 

heterozygous Gulo and two cII positive mice, each confirmed by Gulo and cII 

genotyping. The body weight of these pups (heterozygote Gulo cII positive) was less 
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than wild type Gulo after weaning, but pups (heterozygote Gulo cII positive) were 

maintained from the first crossing on vitamin C supplementation. Then the 

heterozygous Gulo cII positive mice were crossed with homozygous mice.  After that, 

results of this cross were confirmed by genotyping in both cases.  Four homozygote 

Gulo cII positive mice were obtained, two males and two females.  In addition, some 

were heterozygous Gulo cII positive.  For our experiment at least twelve mice 

homozygous for Gulo and cII positive were needed.  Therefore, homozygous Gulo cII 

positive males were crossed with homozygous Gulo cII positive females, producing 

twenty homozygous Gulo cII positive mice. All homozygous Gulo cII positive mice 

were on vitamin C supplementation in drinking water (330 mg per liter) for protection. 

Seven heterozygous Gulo cII positive were also obtained.  The homozygous Gulo cII 

positive were kept and crossed with other homozygous Gulo cII positive and confirmed 

by genotype.  Thirty homozygous Gulo cII positive mice were used for the experiment. 

Five groups of homozygous Gulo cII positive were placed on vitamin C deficient diet 

while continuing another group of age, genotype and gender matched mice on ascorbic 

acid supplementation. Five groups were started on treatment at different times and also 

harvested at different times.   

Genotype 

Knockout Gulo mice were used to study the effect of ascorbic acid on 

preventing DNA mutation as a result of oxidative stress. Big Blue mice (carrying the 

cII gene) were used to analyze mutation frequencies. PCR was used to detect alleles of 

the Gulo gene as well as the cII gene. Wild type Gulo cII negative, wild type Gulo cII 

positive, heterozygote Gulo cII negative, heterozygote Gulo cII positive, homozygote 

Gulo cII negative and homozygote Gulo cII positive mice were obtained during the 

experiment (Figure 1). These results were confirmed by PCR results, which are 330 bp 

for wild type Gulo and 230 bp for a Gulo deletion, and 381bp if the mouse is cII 

positive but no band if cII negative (Figure 1: lane 1 and 2). In heterozygous Gulo mice 

there are two different bands:  one for the deletion (230 bp) and one for the wild type 

allele (330 bp) (Figure 1: lane 3 and 4).  Also, cII primers were used to detect the 
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presence or absence of the cII gene in homozygote or heterozygote Gulo mice.  The 

PCR amplificon for cII positive mice was 230 bp in size (Figure 2: lane 5 and 6).   

 

Figure 1: Gel photo showing PCR products from amplification of genomic DNA 

isolating from mice using Gulo and cII primers. As well, the different genotypes 

resulting from crossing Gulo and Big blue mice are shown, such as Wild type Gulo cII
- 

(lane: 1), Wild type Gulo cII
+ 

(lane: 2), Heterozygote Gulo cII
-
( lane: 3)

 
, Heterozygote 

Gulo cII
+ 

(lane: 4), Homozygote Gulo cII
-  

(lane: 5), Homozygote Gulo cII
+
( lane: 6). 

 First generation results 

 Homozygous Gulo (Gulo
-/-

) mice were crossed with Big Blue mice (cII
+
) 

while on vitamin C supplemented water, and four mice were obtained: two males and 

two females, referred to as the first generation.  Once these mice were weaned, tissue 

samples were taken from these mice for genotyping. Genotyping was done by PCR 

using Gulo primers and cII primers (Figures 2).   All first generation mice were 

heterozygous for Gulo while two mice were positive cII. (Figure 6 for Gulo and cII 

genotyping). For Gulo, Each mouse tissue sample shows two bands: one is 230 bp and 

the other is 330 bp.  The same DNA from these mice was then taken and used with cII 

primers to detect the cII gene from Big Blue mice. Two mice were carrying the cII 

gene, with one 381 bp band (Figure 2). The conclusion of results was two mice were 

heterozygote Gulo cII positive (Referred as first generation Gulo
+/-

 cII
+
) (Figure 2: lane 

1 and 3). 
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Figure 2: First generation results of PCR genotyping from amplification of genomic 

DNA isolated from first generation mice (crossed Gulo
-/-

 with Gulo
+/+

 cII
+
). The results 

were two heterozygote Gulo and two heterozygote Gulo cII
+
 mice (lane: 1 and 3). 

Second generation result 

The first generation Gulo
+/-

 cII
+ 

was re-crossed with homozygous Gulo mice, 

producing six mice.  Tissue samples were collected from these mice for DNA 

extraction. DNA samples were used for PCR reactions (using Gulo primers and cII 

primers), and the result was two homozygote Gulo cII positive mice and one 

heterozygote Gulo cII positive mouse (Figure 3). The homozygote Gulo was re-crossed 

to obtained more homozygote cII positive mice. After DNA extraction and PCR, as 

seen in the result, the mice were  

homozygous Gulo cII positive (Figure 3).  
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Figure 3:  Genotype results of second generation mice (F2).  Genomic DNA was 

extracted from F2 (crossed Gulo
+/-

 cII
+ 

with Gulo
-/-

), and the results were three mice 

homozygote Gulo (lane: 1, 3 and 5), two homozygote Gulo
-/- 

cII
+
 (lane: 2 and 6) and 

one heterozygote Gulo
+/-

 cII
+
 mouse (lane: 4). 
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Figure 4: Image of PCR amplification of genomic DNA from mice with Gulo
-/-

 cII
+
 

parents.  All mice shown were homozygote Gulo
-/-

 cII
+
. 

Effect of vitamin C deficiency on weight of homozygote Gulo cII 

positive mice  

The initial sign of scurvy is weight loss, as shown in guinea pigs (17;25). They 

start to lose weight after 2 weeks on a vitamin C deficient diet. To determine whether 

this weight loss is noticeable in the homozygous Gulo cII positive mice and investigate 

how long it take to start to be scurvy after both them on vitamin C deficient diet, six 

groups (A, B, C, D, E and F) of mice were used for treatment.  The first group was 

three males on vitamin C deficient diet and three males on vitamin C, as well, in a 

second and third group.  These (six groups) homozygote Gulo
-/- 

mice were under 

treatment at age 35 days and weighed once a week and results are discussed below.  

 Effect of vitamin C deficient diet on homozygote Gulo cII 

positive mice (Group A and B) 

Group A (Gulo
-/-

 cII
+
) and group B (Gulo

-/-
 cII

+
) were 86 days old when first 

weighed. They were under treatment for four months. Figure 12 shows weight of mice 

in cage A and B.  Mice A1 (Gulo
-/-

 cII
+
), A2 (Gulo

-/-
 cII

+
) and A3 (Gulo

-/-
 cII

+
) are 

under treatment of water without vitamin C.  Mice B1 (Gulo
-/-

 cII
+
), B2 (Gulo

-/-
 cII

+
) 

and B3 (Gulo
-/-

 cII
+
) are under treatment of water with vitamin C, which is a control of 

group A.  There is a difference between the weights of mice under water with and 

those without vitamin C.  The mice B1 (Gulo
-/-

 cII
+
), B2 (Gulo

-/-
 cII

+
) and B3 (Gulo

-/-
 

cII
+
) are heavier than mice A1 (Gulo

-/-
 cII

+
), A2 (Gulo

-/-
 cII

+
) and A3 (Gulo

-/-
 cII

+
).  

However mouse B1 in (control) has a high weight compared to the others.  It has a high 

variation as shown in figure 12.  Overall, the mice under water with vitamin C (B1, B2 

and B3) gain weight more than mice without vitamin C treatment (A1, A2 and A3). 

Mice A2 and A3 had a rise and fall in their weight, followed by a big drop in weight 

after being given water without vitamin C. However, Mouse A1 started to gain weight 

(Figure 5).  
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 Effect of vitamin C deficient diet on homozygote Gulo cII positive mice 

(Group C and D)  

Six male mice were 66 days old when first weighed. Figure 13 shows the 

weight of mice in groups C and D.  Mice C1, C2 and C3 are under treatment of water 

without vitamin C, and mice D1, D2 and D3 are supplied with vitamin C as a control 

of group C. There is no significant weight loss observed until two months after taking 

away vitamin C. Then, after three months of absence of vitamin C, they started losing 

weight. The mice on C1, C2 and C3 are between 28 g and 31 g.  Also, during the 

treatment mice on a vitamin C deficient diet were in stable weight as in lane C3. But 

mice in the control group have variation as shown by the weight of mouse D2, and 

mouse D3 (Gulo
-/-

 cII
+
) had a low weight compared with other mice on vitamin C 

(Figure 6).  

Effect of vitamin C deficient diet on homozygote Gulo cII positive mice 

(Group E and F) 

As mention before, the difference between homozygote Gulo
-/-

 cII
+
 mice on 

vitamin C deficient diet and on vitamin C, group E (Gulo
-/-

 cII
+
 on vitamin C deficient 

diet) mice and F (Gulo
-/-

 cII
+
 on vitamin C), was significant in weight loss. Group E 

mice started to lose in weight one month after vitamin C withdrawal. After nineteen 

days of losing weight, they lost 22% of their weight and the experiment was 

discontinued.  However, mice in Group F gained weight and were still healthy until the 

end of the experiment (Figure 7).    

Estimated cII mutant frequencies in the liver of homozygote Gulo 

cII positive mice on vitamin C deficient diet 

Spontaneous production of hydrogen peroxide has been recognized as a 

mutagenic factor (14).  Ascorbic acid is an antioxidant that can reduce the harmful 

effect of oxidative stress (14).  Knockout Gulo
-/-

 mice have been used to investigate the 

role of ascorbic acid on free radicals and 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxoG)(12).  Big 

Blue mice have been used to detect spontaneous mutations (31). To determine whether 

ascorbic acid can suppress production of free radicals following oxidative stress, we 
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placed one group of Gulo
-/-

 cII
+
 mice on water without ascorbic acid for forty eight 

days while maintaining another group of same age and gender mice on ascorbic acid 

supplementation.  After 48 days the ascorbic acid deficient mice had lost 22% of their 

weight.  The mutation frequency was calculated (Table 1). The total plaques in an 

ascorbic acid deficient (E3) mouse were an insufficient plaque which means no 

significant number to calculate the mutation frequency (Table 8 and 9). But, the total 

plaques in another ascorbic acid deficient mouse (E2) were 108,750 pfu and a total of 

13 mutant plaques. The mutation frequency in this mouse (E2) was 1.25 x 10
-4

.  Also, 

in mouse E4 the total number of plaques screened was 108,750 pfu and 7 were mutant 

plaques, making the mutation frequency in this mouse (E4) 6.5 x 10
-5

. The total 

number of plaques measured in the ascorbic acid supplemented (F1, F2 and F3) group 

included one mouse with no significant result (F3).  However, the F1 mouse had a 

mutation frequency of 1.96 x 10
-5

 and mouse F2 had 6.9 x 10
-5

 (Table 2). The level of 

mutation frequencies of Gulo
-/-

 cII
+ 

(untreated) was 1.25 x 10
-4 

mutation frequency (MF) 

and of (treated) was 6.9 x 10
-5

 mutation frequency (MF). Therefore the number of 

spontaneous mutations was greater in an ascorbic acid deficient diet than in the group 

on ascorbic acid supplementation. To this point, the level of mutations in other groups 

must be confirmed as well as in the rest of mice (E2 and E3) because a low number of 

plaques were obtained in tittering. Furthermore, the Package DNA sample will be 

amplified and then sequenced to identify mutation type.  
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Table 1: Titration of the packaged DNA samples of Gulo
-/-

 cII
+
 treated and untreated. 

 

      

Mean number 

 of plaques  

Total Plaques 

Screened 

Group E 

&F Genotype 

Treatment 

Ascorbic Acid 

(AA) 

Titer 

20    Titer 20  

E2 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA 69    103,500  

E3 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA 0   0  

E4 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA 108.75   108,750  

F1 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA 34   51000  

F2 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA 106.25   159,375  

F3 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA 0    0  

 

Table 2: Measurement of mutation frequency on Gulo
-/-

 cII
+
 treated and untreated. 

 

          

Group 

E &F Genotype 

Treatment 

Ascorbic 

Acid 

(AA) 

 Total 

Mutant 

(screened) 

Mutant 

Frequencies 

E2 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA   13 plaques   

1.25 

X 

10
-4 

E3 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA  0 plaques  0 

E4 

Gulo
-/-

cII
+
 No AA  7 plaques  

6.4 

x 

10
-5

 

F1 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA  1 plaques   

1.96 

x10
-

5
 

F2 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA  11 plaques   

6.9 

X10
-

5
 

F3 

Gulo
-/-

cII
+
 On AA   0 plaques   0 
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Figure 5: Weight data of mice in groups A and B.  A1, A2 and A3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and 

under water without vitamin C. B1, B2 and B3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and under water with 

vitamin C (control). There is a different between mice on water without vitamin C and 

on vitamin C. 
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Figure 6: Weight data of mice in groups C and D.  C1, C2 and C3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and 

under water without vitamin C. D1, D2 and D3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and under water with 

vitamin C (control).  There is a different between mice on water without vitamin C and 

on vitamin C. 

  

 
 

Figure 7: Weight data of mice in groups E and F.  E1, E2 and E3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and 

under water without vitamin C. F1, F2 and F3 are Gulo
-/-

 cII
+
 and under water with 

vitamin C (control). Figure shown; there is a difference between mice on water without 

vitamin C and on vitamin C. 

DISCUSSION 

Vitamin C is required for several important biological processes in the body. It 

minimizes mutations by reducing the effect of free radicals during oxidative stress 

(32;37). Ascorbic acid has been implicated to be important in processes such as iron 

absorption, spermatogenesis, wound healing, blood formation and in boosting the 

immune system (06; 07; 11; 36).  It acts as a co-factor to help in hydroxylation of 

proline to protect against cardiac vascular diseases, cancer and common colds (07). In 

this study, we investigated 1) whether vitamin C acts as an antioxidant and 2) the 

ability of vitamin C to eliminate the harmful effects of free radicals, and therefore the 

development of certain diseases. Reactive oxidative species (ROS) are a byproduct of 
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normal processes that occur in the body, and these free radicals lead to DNA damage 

(03;08;09).  There is an increase in the level of 8-oxoG during any oxidative stress (40).  

In addition, one study reported that vitamin C acts as antioxidant, and described the 

damage that can happen during vitamin C deficiency (32;37).  Animal models are used 

to investigate the role of ascorbic acid in oxidative stress in vivo (12). Knockout Gulo
-/-

 

mice, guinea pigs, and Osteogenic Disorder Sionogi rats are common animal models 

used to study vitamin C (03;23). These model organisms cannot form L-gulonolactone 

oxidase, which is the main enzyme for the production of vitamin C (35;40). In this 

study, we utilized knockout Gulo
-/- 

mice to investigate the function of ascorbic acid in 

decreasing the mutation rate and Big Blue mice to quantify and identify the type of 

mutations caused during vitamin C deficiency. Big Blue mice can detect DNA 

mutations in any part of the body because they have prokaryotic shuttle vectors 

carrying a reporter gene, such as the cII and the lacI genes (19;21).  These reporter 

genes are integrated into chromosome 4 in Big Blue mice (21). Here, we crossed Big 

Blue mice with homozygote Gulo
-/-

 mice.  The first generation, which was 

heterozygote Gulo
+/-

 cII positive, was then re-crossed with homozygote Gulo
-/- 

mice to 

produce
 
homozygote Gulo

-/-
 cII positive mice. We had several problems with the first 

cross. It took a long time to breed, pups often died soon after birth, litter sizes were 

small, and pups were skinny.  Pups from the first generation were weak, and we had to 

keep them more than four weeks with their parent.  The second generation mice were 

healthy.  Their weights, once weaned as normal mice, were between 18 g and 19 g.  

The main symptom of knockout Gulo mice on a vitamin C deficient diet is weight loss.  

This symptom is apparent in guinea pigs when also on a vitamin C deficient diet.  

Vitamin C deficiency in the guinea pig may affect the digestion of food (17;25), which 

may also affect their weight. In homozygous Gulo
-/-

 mice, animals were fed without 

vitamin C, and control animals were fed with vitamin C in water.  Our results show 

that vitamin C deficiency affects the weight of homozygous Gulo
-/-

 mice. The knockout 

Gulo
-/-

 cII positive mice were observed for more than five months for weight loss while 

on a vitamin C deficient diet.  Some of these mice, after two months, lost more than 

22% from their original weight. Post-mortem inspection showed some hemorrhaging in 

the muscles and an emaciated carcass. The control mice matches with vitamin C water 



 ثريا على محمد شعبانأ.   -     الطفرات الجنينية حدوث على جفيتامين حرمان الفئران من  تأثير

 61                                 5201ديسمبـر                 العـدد الثـالث                   مجلـة كليـات التربيـة 

were healthy, and showed no sign of weight loss, and in fact gained weight.  Another 

group of mice on a vitamin C deficient diet had fluctuated in their weight. These mice 

remained healthy, and did not show signs of scurvy.  Their overall weight, however, 

was less than the control mice on vitamin C.  Our results show two general trends in 

mice without vitamin C: mice losing weight after two months of treatment and mice a 

fluctuation in weight.  Our investigation was about the difference in weight of 

knockout Gulo
-/- 

cII positive mice, but how these mice can survive for a long time and 

no scurvy symptom shows? Also, why did one group had early signs of scurvy and lost 

22 % of their weight in a short period? To answer to questions, the level of vitamin C 

will be measured in their blood by using HPLC and the food and shelter will be 

reanalyzed in the future. We then investigated the level of mutation in knockout Gulo
-/-

 

cII positive mice in a vitamin deficient diet. After a period of weight observation, 

group E and group F were killed and different tissue samples were collected. After 

DNA extraction, the DNA was packaged into phage and infected into an hfl
-
 strain 

(E.coli G1250).  Cells were grown at two different temperatures (24
o
C and 37

o
C).  

Only mutant phage could grow at 24
o
C and make plaques at low temperature.  On the 

other hand, all infected bacteria could make plaques at 37
o
C.  The mutant frequency 

that resulted from vitamin C deficiency can be determined by the ratio of lambda cIl 

plaques to the total number of plaques screened. Mutant plaques can be sequenced, and 

the type of mutation determined.  The results show a high level (10
-4

) of mutation in 

the vitamin C deficient group - more than those on vitamin C.  Similarly,  Big Blue 

mice were used to detect spontaneous mutations during vitamin E deficiency (10
-5

 ) of 

mutation frequency (31).  However, our result was a higher level of mutation which 

means that there is something stressful that may increase the mutation frequency.  It 

could be that the absence of vitamin C results in a greater number of DNA mutation.  

To confirm this result we need to obtain data from all mice and all groups.  In addition, 

analysis of the mutation frequency for all the groups at that time can be compared to 

make conclusions of the final result and to see any differences.  Then we can analyze 

and confirm the result by DNA sequencing and identify the types of mutation 

(spontaneous or transition).  In addition, we are going to detect the level of 8-oxo-7, 8-

dihydro-2-deoxtguanosine  (oxo
8
dG) that result from oxidative stress and cause 
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spontaneous mutation (05;31).  Moreover, the results show that vitamin C is important 

as a nutrient, in both spontaneous mutation and body weight experiments.  This study 

demonstrated that body weight in mice decreased during a vitamin C deficient diet, 

compared with a control group which received vitamin C.  But the variation between 

these groups was large, which means that there could be other variables. These mice 

may have been in a stress condition or been infected which could affect body weight. 

Also the level of mutations was high, making it surprising that mice can survive with 

such a high level of mutations.    

FUTURE WORK 

a) PCR amplification and sequence analysis of lambda cII
-
 mutants: 

The cII
-
 mutant will be amplified and sequenced by PCR by using cII primers.  Primer 

sequences are listed in table 1.  As well, we can analyze the sequence of the PCR 

product and compare to the wild type lambda cII gene and surrounding regions in Big 

Blue shuttle vector.  

b) Group A, C, G, and I will be tested by using lambda select-cII mutation 

detection system and compared with results of group E. 

c) Measurement of vitamin C concentration in blood by using HPLC. 
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 القيم المرجعية التنفسية ألهالي مدينة صرمان

سنة(  53 – 40 )الذين تتراوح أعمارهم بين   

 

    أ/ سكينة أبوزيد سعيد أبوزيد                                                                       

كلية التربية الزاوية ـ جامعة الزاوية   

 

 :ص البحثخمل

لمرجعية الطبيعية لوظائف الرئة ذات أهمية قصوى ألنها تستخدم كمرجع تعتبر القيم ا     

قياسيا من نفس الفئة العمرية. حيث ينم  القيم الغير طبيعية المتحصل عليللتعرف على 

مقارنة القيم المتحصل عليها قياسيا بالقيم المرجعية الطبيعية التي تم تحديدها مسبقا لنفس 

توجد قيم مرجعية  وحيث أنه ال ، تقدير طبيعة درجة الخلل الفئة العمرية وبالتالي يمكن

ن اختبار وظائف الرئة يعتمد  على عدد من ، وأ طبيعية لوظائف الرئة بمدينة صرمان

لذلك كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة  ؛ العوامل مثل الطول والعمر والجنس والعرق

الليبيين األصحاء والغير مدخنين  هو إيجاد قيم مرجعية طبيعية لوظائف الرئة لألشخاص

 سنة. 53-40الذين تتراوح أعمارهم مابين 

 269كمم رمرم مدينمة طمرابلسد لعمدد  60أجريت الدراسة في مدينة صرمان ) حوالي     

-Vitalograph limited)وباسممممتخدام جهمممماظ قيمممماة وظممممائف الرئممممة اليبيمممم اشخصمممم

Spirometer Germany).    ( تم قيماة السمعة القسمرية FVC د و الحجمم الزفيمرى فمي

 وقممد أظهممرت نتمممائ    د.(FEV1% د ونسممبة الحجمممم الزفيممرى  FEV1الثانيممة األولممى ) 

تمميرير قمموى علممى قمميم وظممائف الرئممة حيممث أن قمميم  االدراسممة أن عمماملي العمممر والطممول لهممم

وظائف الرئة تقل مع تقدم العمر وبذلك فهي ترتبط ارتباطما سمالبا ممع العممر وتزيمد بزيماد  

 وبذلك فينها ترتبط ارتباطا موجبا مع الطول. ، ولالط

كما أظهمرت نتمائ  الدراسمة انخفما  فمي السمعة القسمرية والحجمم الزفيمرى عنمد مجموعمة 

 . النساء مقارنة بمجموعة الرجال
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Pulmonary Function Reference Values   

in Libyan- Sormanians Aged  

40-53 Years. 
 

Introduction 

     Pulmonary function values (FVC,FEV1 and FEV1%) are known 

to vary with age, sex, height and race. (1,2).The influence of ethnic 

variation on pulmonary function has been the subject of many 

studies.(3,4).In routine testing, lung function values are measured in 

members of given communities and then compared with values 

derived from a population with a different ethnic background. 

However, failure to account for ethnic differences in lung function 

values could lead to errors in diagnosis and classification of 

impairment,(5,6).Therefore, normal reference lung function values 

should be established for every ethnic and age group. These 

reference values are used as standard to identify abnormal values 

derived from population with the same ethnic background . 

Consequently the nature and the degree of functional abnormality 

can be assessed. 

    Therefore, it is becoming mandatory to establish a normal range 

of spirometric reference values for every specific population. 

      Up-till now, there have been no reference values of pulmonary 

function for healthy Libyan adults aged between 40-53 years. 

Studies carried out in Libya were limited to age group 6-21years.       

(7,8). The Libyan study carried out in the city of Subrata was 

limited to the age group 20-40 years (9). Pulmonary function studies 

have been carried out in various populations in different parts of the 

world to establish reference values and formulae from which normal 

values can be predicted. (10,11,12). However these studies were 

performed in populations with different ethnic background.                       

Consequently the reference values obtained from these studies are 

not applicable to the Libyan population.  
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     To insure the validity of spirometric reference standard values it 

is important that the healthy subjects should be representative of the 

population from which patients will be derived. Since the Libyan 

studies limit only the age of 40 years, therefore, it is necessary to 

have normal pulmonary function data for Libyan adults beyond the 

age of 40 years to interpret accurately the pulmonary function 

changes in adulthood pulmonary diseases. 

Due to the lack of information about lung function of aged male and 

female of Sorman people. We try to investigate the pulmonary 

function in order to determine of pulmonary function reference 

values (FVC and FEV1) for healthy Libyan – Sormanians aged 

between 40-53 years.  

Material and Methods. 

    The subjects included in this study were Libyan men and women 

aged 40 -53 years randomly selected from various schools Kuran 

schools and hospital employee, all located in Surman city (60 km 

west of Tripoli) .                                                                                  

    The study group consisted of 269 subjects (131 males and 138 

females) all healthy non smokers and received no medication . 

Immediately  before undergoing the pulmonary function  tests, a 

questionnaire was filled out during an interview concerning the their  

past medical history.  

    Physical Parameters such as  standing height were obtained  with 

a portable height and weighting scale (Seca Mod.220,max 150 kg).   

     The spirometric measurements (FVC, FEV1, and FEV1%) were 

obtained with a vitalograph spirometer (Vitalograph limited-

Spirometer, Germany).  

Respiratory measurements were performed in the morning (9:00 -

11:00 a.m).The procedures  for the lung function test were explained 

individually to each person and three maneuvers were performed 

after adequate rest . Maneuvers were performed in the sitting 

position (without a nose clip) using disposable mouthpieces. The 
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person
 
`s lips were held tightly around the mouthpiece. The subject 

inhaled deeply, then exhaled as forcefully and rapidly as possible 

through the tubing while measurements were taken . The test was 

repeated two more times with a five minute interval between the two 

trials. These efforts were recorded and graphed on vitalogram 

charts. All values were automatically expressed to conditions of 

body temperature and pressure saturated  with water vapor (BTPS 

units).                                                                                             

Statistical analysis : 

Regression analysis were applied to each of the lung spirometric 

parameters, and for each sex separately. The linear regression was  

applied to assess the dependency of the lung function parameters on 

the variables age, height, and sex. The mean, and standard error 

were calculated. A value less than 0.05 was regarded to indicate 

statistical significance.  

     Results.      

    The total numbers of participants in this study was 269 (138 

females and 131 males). Description of the study and the percentage 

of the groups are presented in table (1). 

Table (1). Sample description 

Sample Frequency % 

Males 131 48.70 

Females 138 51.30 

Demographic characteristics:   

   The age range of all subjects in the present study was 40-53 years. 

The average age for males was 45.374 ± 0.346 years and for females 

was 45.971 ± 0.335 years. The average  length of all subjects was ( 

162 ± 0.51 ) cm . The average length of males was 168.4 ± 0.49  cm 

whereas , the average length of female was (155.8 ± 0.44 ) cm 

respectively.  
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The demographic parameters of males and females are presented in 

table (2). 

Table (2). The demographic parameters of males  and females.  

Variable 

Males 

n=131 

Females 

n=138 

M ± 

SE 
M ± SE 

 

Age (in 

years) 

45.374 

± 

0.346 

45.971 

± 0.335 

Lenghtt 

(cm) 

168.4 

± 0.49 

155.8 ± 

0.44 

M = Mean.        N =  number of subjects.  SE = Standard 

Error.  

The males are taller than the age  matched females. 

Respiratory function variables: 

    The obtained lung function values (FVC, FEV1) for males and 

females are presented in table (3). 

Variable 

Males 

n=131 

Females 

n=138 

M ± 

SE 
M ± SE 

FVC in 

liter 

3.90 ± 

0.04 

2.91± 

0.03 

FEV1 in 

liter 

3.24 ± 

0.04 

2.39± 

0.03 

FEV1% 
82.98 

± 0.45 

82.44 ± 

0.46 

 

Table (3). Mean values with SE of FVC, FEV1, and FEV1% in 

males and females  
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The lung function parameters (FVC, FEV1) were greater in males 

than females, but FEV1% was similar in males and females.                      

Table (4). Presents, the mean values with SE of height , FVC , FEV1 

and  FEV1 % in the population sample (269 subjects).           

 

Table (4). Mean . SE values of height , FVC , FEV1 and  FEV1 % in 

the      population sample.                  

 

      Figure (1a), shows the linear relationship between age and FVC 

and FEV1 for males, with their respective prediction equations. 

Statistically significant correlations  (negative relationship) were 

found between age and FVC and FEV1 at P=0.02 with FVC and 

P=0.01 with FEV1. Figure (1b), shows the linear relationship 

between age and FVC and FEV1 for females, with their respective 

prediction equations. Statistically significant correlations  (negative 

relationship) were found between age and FVC and FEV1 at P=0.00 

with FVC and FEV1. The linear relationship between age and FVC 

or FEV1 decline with age in both sexes. Regression equations of 

relationship between age and FVC or  FEV1  in males are shown in 

table (5 a). Regression equations of relationship between age and 

FVC or  FEV1  in females are shown in table (5 b).  

 

Figure (1a). Correlation of FVC, FEV1 with age for males, with their 

respective prediction equations. Y = b0 + b1 × 

 

n 

 

Lenght 

(cm) 
FVC FEV1 FEV1% 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

 

269 
162.0 0.51 3.39 0.04 2.81 0.03 82.70 0.32 
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FVC_M = 5.3633-0.0327*Age

FEV1_M = 4.5123-0.0284*Age

 FVC_M

 FEV1_M
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Age

0

1

2

3

4

5

F
V

C
 o

r 
F

E
V

1
 

 
Table (5a). Regression equations of relationship between age and 

FVC or  FEV1  or  FEV1% in males . 

 

D.v Id.v 
Cons

tat 
Slope 

SE  

of  

Slope 

t P 
R-

Sq% 

FVC Age 5.36 
-

0.033 
0.012 -2.67 0.020 37.2 

FEV1 Age 4.51 
-

0.028 
0.010 -2.73 0.018 38.4 

FEV1

% 
Age 84.30 

-

0.026 
0.134 -0.20 0.848 0.3 

 

  Id.v= Independent variable.                     D.v= dependent variable 

 

R-Sq% = coefficient of determination.              t= Students t-test. 
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Figure (1b). Correlation of FVC, FEV1 with age for females, with 

their respective prediction equations. Y = b0 + b1 × 

 

FVC_F = 4.0663-0.0252*Age

FEV1_F = 3.6735-0.0279*Age

 FVC_F

 FEV1_F

 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Age

0

1

2
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F
V
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 o
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F

E
V

1
 

 
Table (5b). Regression equations of relationship between age and 

FVC or  FEV1  or  FEV1% in females . 

D.v Id.v 
Const

ant 
Slope 

SE  of  

Slope 
t P 

R-

Sq% 

FVC Age 4.07 -0.025 0.007 -3.47 0.005 50.1 

FEV Age 3.67 -0.028 0.006 -4.83 0.000 66.0 

FEV1

% 
Age 90.00 -0.166 0.082 -2.02 0.066 25.4 

 

  Id.v= Independent variable.      D.v= dependent variable 

   

R-Sq% = coefficient of determination.                                      t= 

Students t-test. 
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    Figure (2a), shows the linear relationship between height and 

FVC or FEV1 for males, with their respective prediction equations. 

Statistically significant correlations (positive relationship) were 

found between height and FVC and FEV1 at P=0.000 with FVC and 

FEV1. Regression equations of relationship between height and FVC 

or FEV1 or FEV1% for males are shown in table (6a). Figure 2b), 

shows the linear relationship between height and FVC and FEV1 for 

females, with their respective prediction equations. Statistically 

significant correlations  (positive relationship) were found between 

height and FVC and FEV1 at P=0.000 with FVC and FEV1. 

Regression equations of relationship between age and FVC or  FEV1  

in males are shown in table (6b).  

Figure (2 a). Correlation of FVC, FEV1 with height for males, with 

their respective prediction equations. Y = b0 + b1 × 

FVC_M = -4.9374+0.0524*Height(Cm)_M

FEV1_M = -4.1787+0.0438*Height(Cm)_M

 FVC_M

 FEV1_M
155 158 161 164 167 170 173 176 179 182

Height(Cm)_M

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

F
V

C
 o

r 
F

E
V

1

 
 

Table (6a). Regression equations of relationship between height and 

FVC or  FEV1  or  FEV1% in males.  
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D.v  Regression Dependent variable Id. V 
Const

ant 
Slope 

SE  of  

Slope 
t P 

R-

Sq% 

FVC 

Lengt

h 

(Cm) 

-4.94 0.052 0.005 10.10 0.000 82.8 

FEV1 

Lengt

h 

(Cm) 

-4.18 0.044 0.004 10.09 0.000 82.8 

FEV1

% 

Lengt

h 

(Cm) 

76.98 0.033 0.074 0.45 0.659 1.0 

 

  D.v= dependent variable       Id.v= Independent 

variable. 

t= Students t-test.          R-Sq% = coefficient of determination. 

Figure (2b).Correlation of FVC, FEV1 with height for  females, with 

their respective prediction equations. Y = b0 + b1 

×

FVC_F = -3.595+0.0417*Height(Cm)_F

FEV1_F = -2.1309+0.029*Height(Cm)_F

 FVC_F

 FEV1_F
143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167

Height(Cm)_F
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Table (6b). Regression equations of relationship between height and 

FVC or  FEV1  or  FEV1% in females.  

D.v Id. V 
Const

ant 
Slope 

SE  of  

Slope 
t P 

R-

Sq% 

FVC 

Lengt

h 

(Cm) 

-3.59 0.042 0.004 9.68 0.000 80.1 

FEV1 

Lengt

h 

(Cm) 

-2.13 0.029 0.005 5.85 0.000 59.1 

FEV1

% 

Lengt

h 

(Cm) 

105.1

2 
-0.147 0.078 -1.88 0.073 10.0 

D.v= dependent variable.        Id.v= Independent variable. 

t= Students t-test.        R-Sq% = coefficient of determination. 

The prediction equations for Libyan Sormanians males and females 

aged 40-53 years are shown in table (7). 

 Table (7). Prediction equations for the spirometric parameters FVC 

,FEV1 of male and female subjects .  

Variables Regression equations 

men (n = 131 ) 

FVC 

FEV1 

Women (n = 138 ) 

 

FVC 

FEV1 

 

 

-0.342 + [0.032× Length] + (-

0.025) × age 

0.201 + [0.025 × Length ] + (-

0.027) × age 
 

-0.269 + [0.027 × Length ] + 

(-0.023) × age 

 

1.134 + [0.016 × Length ] + (-

0.027) × age 
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Discussion 
 

      The objective of this study was to construct the spirometric        

reference equations for Libyan-Sormanians (residents of Sorman 

city) aged between 40-53 years. Appropriate  spirometric reference 

values are vital for the assessment of lung function. The practice of 

functional testing dictates the qualification of the degree of 

functional impairment depending on the level of FEV1 estimated as 

a percent of the reference value. Improper predicted values can 

delay the recognition of a developing  illness or lead to inadequate 

rating of the  observed impairment. Therefore this study was carried 

out to investigate the spirometric reference values in healthy  

Libyan-Sormanians aged between 40-53 years. This investigation 

determined the reference values (normal standard values) of  forced 

vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second 

(FEV1). This investigation also determined the relationship between 

lung function parameters (FVC, FEV1) and anthropometric factors 

(age and height) in both sexes. In pulmonary function studies, 

Length and age are considered to be good predicators of pulmonary  

function.  besides  height and age lung function profile is also 

affected by gender (sex). In other words, there are some differences 

between males and females concerning lung function parameters 

(spirometric values). The findings of this study revealed that the 

lung function parameters FVC and FEV1 were greater in males than 

females. This is in agreement with the findings of several other 

studies. (13,14,15). The fact that FVC and FEV1 are greater in males 

than females is explained by several means. First, the lateral and 

longitudinal dimensions of the thorax are greater in males  than 

females. Second, males have larger lungs. Third, the strength of 

respiratory muscles is greater in males than females. All these 

variables combined lead us to expect that males normally would 

elicit a greater response than females. In other words, the lung 
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function parameters (FVC and FEV1) are expected to be, and they 

are larger in males than females. (16,17). 

     This study demonstrated a significant correlation (negative 

relationship) between age increment and FVC and FEV1 in both 

males and females. The decline in FVC and FEV1 in elderly subjects 

is in agreement with the study of Gloshan et al. (18) who reported 

that FVC and FEV1 decreased gradually with age increment, but the 

precise rate of decline depended on the interrelationship between 

age and Length. The fact that spirometric indices (FVC and FEV1) 

decline after the age of 20-25 is verified by  several other 

studies.(19,20,21,22). It is well known that a reduction in the 

strength of respiratory muscles, and an increase in stiffness of the 

thoracic cage are products of aging. In other words, aging causes a 

progressive loss of alveolar elastic recoil, calcification of costal 

cartilage, a reduction in the space between the spinal vertebrae, and 

a greater degree of spinal curvature. All these changes combined 

lead to a decrease in chest wall compliance resulting in a 

progressive and gradual fall in the spirometric values (FVC and 

FEV1). Since the performance of a satisfactory lung function test 

depends upon a proper functioning chest cage and normal elasticity 

of the lungs, one would anticipate a decline in the lung function 

parameters (FVC and FEV1) with age increment and this is 

consistent with the results reported by this study.  

    As stated earlier height is considered to be a good predictor of 

pulmonary function. This investigation showed statistically 

significant correlations (positive relationship) between Length and  

FVC and FEV1 in both males and females. The association between 

lung function parameters (FVC and FEV1) and Length found in this 

study is consistent with the results reported by other studies carried 

out in different parts of the world. All these previous studies 

reported an increase in FVC and FEV1 with Length in both sexes 

(23,24). The positive correlation between height and increment in 
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FVC and FEV1 is explained by the reasoning  that  taller people have 

larger lung volumes (25).     

     It is crucial to remember the importance of using reference 

(prediction) equations appropriate to the ethnicity, age, and Length 

characteristics of the population to whom inferences are to be 

applied.                                                                         

Conclusion 

It is concluded that the standard reference equations for pulmonary 

function tests for the Libyan population of Sorman. In other words, 

the results obtained from the study should be applicable to the 

Libyan population of sorman (males and females) and provided that 

they are of similar age and length.                             

The study so far provides the standard predicted values, against 

which measured values obtained from patients of similar gender, 

age and lenght should be compared. Therefore, the reference 

equations derived in the study may be helpful clinically to diagnose 

of some respiratory disorders. It is concluded that the final results 

can be also applicable on Libyan population for long termes.                                                                        
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