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 ولبط للنشر يف جمةل  لةلة  لدآال ض

العلمية يف العلوم هتتم بنشر البحوث والدراسات  ،اآلداب جملة علمية حمكمةكلية جملة  
 لآليت: اإلنسانية على َوْفق

يف أي نفسه الوقت ، وال يكون حتت املراجعة يف من قيل يكون البحث مبتكرا غري منشور .1
  . اسابقجمازٍة تنشر اجمللة األحباث املستلة من حبوث أو رسائل جهة أخرى، وال 

 النشر حلقوق نتهاكا أي دون األصيلة ثهماوأحب اقهمر أو  يقدموا أن حثنيباال على جيب .2
على َوْفق القالب احملدد للنشر، كما أهنم مسؤولون عن مجيع القضااي، والدعاوى  ،طباعةوال

املتعلقة حبقوق النشر، وامللكية الفكرية اليت قد تثار من كل ذي مصلحة ضد اجمللة بسبب 
أحباهتم، وهم ملزمون بتحمل مجيع التبعات القانونية املرتتبة ابخلصوص، دون أدىن مسؤولية 

  للمجلة.
ا على نسبة أمساء الباحثني املسامهني يف الورقة العلمية أو البحث اعتماد   ُيْسرد جيب أن .3

 اإلجناز، حبيث يكون االسم األول للباحث األكثر مسامهة، مث الباحث الذي يليه، وهكذا.
 وذكره داخل الورقة. ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،إذا كان البحث مموال من قبل جهة ما .4
 صول البحث العلمي وضوابطه ومنهجه.أب جيب أن يلتزم الباحث .5
 بنوع خط (1.15) السطور بني املسافة تكون العربية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .6

(Traditional Arabic)ابخلط  العناوين الرئيسة والفرعية ، وتكتب(15) ، وحبجم
 (.Bold) غامق (، وبشكل16حبجم ) نفسه، ولكن

 بني املسافة تكون االجنليزية أو الفرنسية، أو اإليطالية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .7
 العناوين ، وتكتب(12) وحبجم ،(Times New Roman) بنوع خط (1.15) السطور

 (. Bold) غامق (، وبشكل14) حبجم ابخلط، ولكن الرئيسية والفرعية
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 والبياانت العناوين تشمل على أن ،الصحيحة أبماكنها واألشكال اجلداول توضع .8
 .غريها أو العربية ابللغة للكتابة( 12) خط وحبجم ،الضرورية اإليضاحية

رتك يف كل فقرة جديدة مسافة اجلهات، وي جلميع ،سم( 2.50) الصفحة هوامش تكون .9
 سم(.1مبقدار ) ،للسطر األول ابدئة

 Times نوع من اخلط ويكون الورقة، أسفل من الصفحة وسط يف الصفحات ترقيم كوني .10

New Roman، (.12) حجم 
 مع نسخة مطبوعة على قرص. ،ُيسل ِّم الباحُث ثالث نسخ ورقية .11
 (السابعة النسخة) النفس لعلم األمريكية اجلمعية لدى املتبع التوثيق اجمللة تعتمد .11

(American Psychological Association, APA 7
th

.) 
 تعارض نتيجة التحكيم.ُُيكم البحث من قِّبل حمك ِّمنْيِّ علمي َّنْيِّ، ويستعان بثالث عند  .11
 أو إعادة صياغة. ،أو زايدة ،كحذف  ،يلتزم الباحث بتعديل حبثه إذا طلب منه تعديل .11
 إال مع اإلشارة إىل اجمللة. ،ال جيوز النقل أو االقتباس من البحث املنشور .11

األعمال العلمية املقدمة للنشر يف اجمللة تصبح من حق اجمللة نشرت أم مل تنشر، واجمللة غري  .11
لزمة بردها ألصحاهبا، ويؤول إليها حق النشر والطباعة، وُيق للباحثني االقتباس منه م

 بشرط اإلشارة إىل املصدر، ولكن ال جيوز إعادة نشره يف جملة أخرى. 
 مبا فيها قائمة املراجع واملالحق. ،صفحة 11ال تزيد عدد صفحات البحث عن  .11

 على الرابط التايل:ملزيدا من املعلومات يرجى مراجعة موقع اجمللة  .11
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 (جامعة مصراتة)ألعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب  االجتماعية واقع املسؤولية
1أحالم سليمان امسيو

 

 كلية اآلداب، جامعة مصراتة
 2021-07-24 إتكرتونيا يفنشر   ،2021 -07-24  اتيرخ  اتدبول ، 2021-07-12يرخ  اتقدي:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj.2021.n18.03      

 البحث: ملخص
تعي اجلامعة مؤسسة تعليمية تسعى دائًما إىل إنقاج املعرفة وتنميةة املعةايرو واتدةييراإ وإدةياد 

اتدةةوا يف لقلةةال  ةةااإ اويةةا ، وتةةىت  تدةة  دلةةى اجلامعةةة اتدةةوا اتبشةةرخةم تقمكةة  تلةة  
مسةةؤوتية كةةكا، كمةةا خدةة  دلةةى دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق اتعةة،  اهكةةك تق ديةة   تةة ، فم نةةة 
دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ا تن صةةر فدةةء دلةةى إتدةةا  اًااةةراإ ىةةل قختةةاً اوةةر  دلةةى اتر ةة  

 ات  جتةةاط بلبقةة  وكليقةة  و قمعةة  و تةة  مةةل اةةيل اتديةةا   سةةؤوتي ،اجملقمةة  ىةة  ابتقعلةةيل تقتدةة 
إىل معرفةةة وا ةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةةة اتقةةييرخق ىكليةةةة  وهتةةيو  ةةىط اتييراسةةةة

وتعقةةك  ةةىط اتييراسةةة ولةةيية حليليةةة،  يةة  ادقمةةيإ دلةةى املسةة   اآلداب جامعةةة مصةةراتة 
   يلةةة ( دتةةو مةل قدتةا40ااجقمةاد ، و تة  ىقوعخةة  اسةقماير  اسةقبياع دلةةى دينةة ىعةيد  

وىعةي  اتةىخل   ااقيةاير ل ىيرخدةة اتعينةة اتعشةوائية و اتقييرخق ىكلية اآلداب ة جامعةة مصةراتة، 
مج  اتبياانإ وحليل ا إ صائيًّا، قظ رإ اتنقائج قنة  توجةي فةروا  اإ داتةة إ صةائية توا ة  

ان يةةةة املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق اجتةةةاط اتيلبةةةة تبًعةةةا ملق ةةةق اتنةةةو   ومةةةل 
قاةةرا، فهنةة  ا توجةةي قخةةة فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا  

  يلة اتقييرخق جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق اتييرجة اتعلمية 

املسةةؤوتية ااجقماديةةة، اجلامعةةة، دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق، اجملقمةة ، بلبةةة  املفتاحيااة: الكلمااا 
 اجلامعة 

                                                 
1 a.esmu@art.misuratau.edu.ly 
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The Reality of Social Responsibility of Lecturers at the 

Faculty of Arts (Misurata University) 

 

Ahlam Sulaiman Ismiew  

Faculty of Arts, Misurata University  

 

Abstract: 

The university is an educational institution that always seeks for the 

producing/developing knowledge and capabilities, besides the 

preparation of manpower; to empower these forces in various areas of 

life, therefore the university bears a great responsibility, and lecturers 

have the greatest burden to achieve that by carrying out their 

responsibilities towards the students, college, and the community. 

This study aims to know the reality of the social responsibility from 

the point of view of lecturers at the Faculty of Arts, Misurata 

University. This is a descriptive and analytical study, as it relied on a 

survey, by distributing a questionnaire to a sample of (40) lecturers at 

the Faculty of Arts - Misurata University, the sample was randomly 

selected. After data have been collected and analyzed statistically, it 

has shown that there are statistically significant differences in the 

reality of the lecturers' social responsibility towards students 

according to the gender variable. On the other hand, there are no 

statistically significant differences in the reality of the lecturers' social 

responsibility towards the university according to the degree variable. 

 

Key words: Social Responsibility; University; Lecturers; Community; 

University Students. 
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 دقدمة:. امل1
ثةل اتقعلةةيل اجلةةامع   أةةراً قساسةةيًّ  ا يف إدةياد قفةةراد اجملقمةة  وم ةةيل ل تل يةةا  امل ني ةةة، ُيم

 ،كما خعقك دتو  يلة اتقييرخق دنصةراً م مةاً يف اتعمليةة اترتىوخةة واتقعليميةة ابملر لةة اجلامعيةة
  ئةةةةفدةةةةي قلةةةةب  قدا  دلةةةةى مةةةةيا قدائةةةة  توظييقةةةة  اتقعليميةةةةة دلةةةةى قكمةةةةل وجةةةة   ةةةةال ةةةةىا خقو و 

مواةة  اا قمةةا  مةةل  بةةل لقلةةال اتبةةا ث ، كمةةا تسةةعى اتبا ثةةة إىل  ومسةةؤوتيات  جتةةاط دملةة 
 ،يف اجلامعةةة إجةةرا  ديراسةةة تةةكع اا قمةةا  ىوا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق

  ل دلي ل اتن وض هبىا اجليل حنو اتعليا اتىخل خمعو  
سة  واجقمةاد   ةو مةا نيم يةل م ةو و ومل  ىا املنيل  فهع ما خقمقة  ىة  املعلةل مةل 

توظييقة  و ةىا  ئة إ سةا   سةؤوتيق  جتةاط بيىة  وأةا  قدا خعول دلي  تك  خةؤد  دويرط ىكةل  
خرج  إىل ميا املسؤوتية ااجقمادية تيا قفراد اجملقمة  ىصةويرط دام ةة وتةيا اتيلةة املثديةة مةل 

اهمهيةةةة يف اتقعةةةرو دلةةةى  اهسةةةاتى  قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق ىصةةةوير  اال ةةةة خعةةةي قمةةةراً يف  اخةةةة
اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا وات ةةروو اتةةث ترفةة  مةةل مسةةقوا املسةةؤوتية ابتعمةةل قو تندصةة ا دنةةي 

اتسةةةةلوذ اتةةةةى   تقتةةةة  مةةةةل اةةةةيلدتةةةةا   يلةةةةة اتقةةةةييرخق هملسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة  وااهفراد
مةةل يف اتعمةةل  لمةةيا تيةةاني  خقتةة  ،في ةةا وعىةة  دااةةل املؤسسةةة اتقعليميةةة اتةةث خعملةة وعخدومةة
  ااتقزا   واديي اتعمل ، ومياااراإاًإتدا  كييية و  ، زمياتييب و اتم   لتعامل  ايل

يف اتةةةةل  وتةةةةيإاملسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة كل ةةةةي املصةةةةيل اإ اويخثةةةةة اتةةةةث  تدةةةةي ظ ةةةةرإو 
تقلاى دويراً  اماً خؤار يف مسةقدبل اجملقمعةاإ، ملةا حملة  مةل  ماتق واإ واتصراداإ املخقلية

 ةةةيير مةةةل إ ةةةبا  مةةةل قجةةةل حديةةة  قكةةةك  ميرتدةةةا  وتتةةةافر اجل ةةةودااحةةة  دلةةةى   معةةةاع دةةةي
 واتل اا ىرك،  ياير اتقدي  وااعد اير   ،اواجاإ
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 :البحث مشكلة 1.1
مواةو  املسةةؤوتية ااجقماديةة مةل املواةةوداإ امل مةة تةيا قفةةراد اجملقمة  ىصةةوير   خعةي  

دامةةةة وتةةةيا املثديةةة  مةةةل قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق ابجلامعةةةاإ ىصةةةوير  االةةةة، ملةةةا تعمةةةل ىةةة  
مةل اجملقمة   اجلامعة ابدقباير ا ق ةل مؤسسةاإ اجملقمة  يف ىنةا   خصةية اهفةراد ابدقباير ةا جةز ً 

جتا  ةةا وجتةةاط بيهبةةا وجتةةاط  ا خعقمةةي دلةةى مةةيا مسةةؤوتية قدتةةائ اتةةؤار فيةة  وخقةةلار هبةةا، و ةةى
ماةق  مةل اجملقم ، وخد  د،  املسؤوتية ااجقمادية دلى دةات  قدتةا   يلةة اتقةييرخق ملةا  ةل 

كبةق دلةى اتيلبةة اتةىخل  ةل جةز  ا خقأةزق مةل اجملقمة  وكيةال خةنعكق  ةىا اتقةلاق دلةى ىنةا  
ة ابدقباير قع فلة اتشباب  ل اتعمود اتيدر  تبنا  اجملقم ، ودوير اجملقم  واتقنمية اًلية اجملقمعي

اإلدةياد اجليةةي تينقيةة  هبةةا  دتةو  يلةةة اتقةةييرخق اترتكيةز دلةةى لةةدل  ةىط اتشخصةةية وإدةةياد ا
 وتيوخرط   ئ اجملقم  وتسا ل يف ىنا

يف تعامل ةةةةةا مةةةةة   إع ف ةةةةةل املسةةةةةؤوتية ااجقماديةةةةةة خبةةةةةيق مةةةةةل سةةةةةلوذ اإلداير  املسةةةةةؤوتية
ملعنية داال اوةر  اجلةامع  مةل قدتةا   يلةة تةييرخق وبةيب ومةوظي  فاملسةؤوتية اهبراو ا

تقخةى ا اجلامعةة  شةايركة كةل املعنية   اتةث ااجقمادية    تيبي  جملمودةة اتدةرايراإ واهفعةال
هبةا تلولةول إىل حدية  اه ةياو املر وىةة واتدةيل اتسةائي  يف اجملقمة ، و ةىا مةا قكيتة  ديراسةةة 
ميسةةر قسةةعي اتروا ةةي  وقكةةاير اتكةةييس  وا ةة  املسةةؤوتية اجملقمعيةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق يف 

  املسؤوتية اجملقمعية هدتا   يلةة نقائج قع وا اتاجلامعاإ اهيردنية اوكومية(  ي  قظ رإ 
  (202   2017ا  اترا ي ، اتكييس، مقوسيً  كاع  اتقييرخق يف اجلامعاإ

تةةىت  جةةا إ  ةةىط اتييراسةةة تلو ةةوو دلةةى وا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا  
 يلة اتقييرخق وتإلجاىة دلى اتقساؤل  ما وا   املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة اتقةييرخق 

 ؟( قدتا   يلة اتقييرخق ابتكلية امعة مصراتة مل وج ة ن ر دينة ملجب لية اآلدابيف ك
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 : البحث أمهية 2.1
تقمثةةل قمهيةةة اتييراسةةة يف ااسةةقياد  مةةل نقائأ ةةا يف تعزخةةز دوير املسةةؤوتية ااجقماديةةة 

تمعةي املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا   يلةة اتقةييرخق دااةل  ي   ،هدتا   يلة اتقييرخق
اجلةةامع   اإ قمهيةةة اجقماديةةة تلقعةةرو دلةةى اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا واتةةث  ةةي ترفةة  قو اوةةر  

هبا ىيد  ويف اتو ت اتى  تسعى في  تلق ل،  ختيض مل مسقوا ا ونقيأة تل روو اتث متر  
( و ةة  تقيلةة  تلق يةةق واتبنةةا ، 2011دلةةى املعو ةةاإ اتةةث فراةةت دلي ةةا مةةل ىعةةي ق ةةيا   

واتقيةةوخر يف  اتةةة تةةييرخ، اجملمةة  هىنائةة   قماديةةة مةةل ق ةةل دنالةةر اتبنةةا وتعقةةك املسةةؤوتية ااج
مة  اًلة  قمة  اىقةياً  مةل اهسةر  واملييرسةة واجملقدلي ا تك  خدوموا أبدواير ل كما خنب ة  يف اجمل

مةة  اإلنسةةاس اتكبةةق ومجيةة  املؤسسةةاإ دااةةل اجملقمةة ، ىوسةةائل مقعةةيد  من ةةا قاتصةة ق إىل اجمل
ابتعي اإ ااجقمادية ىة  اتيةرد واجملقمة  اتةث  ةواتقنموخة، اوياتية اتث  ا للاتكامج اترتىوخة 

 ( 23   1989 ،تنم  املسؤوتية دني ل  اتيتيم 
 اتعلميةةةة واتقعليميةةةة واتوظييي ةةةة  نةةةايف مجيةةة  قمةةةوير  يات وجةةةود لمسةةةؤوتية ااجقماديةةةةت
أةةةةةاع  اجةةةةةاإ اتيةةةةةرد إيف همهيق ةةةةةا و ، اآلاةةةةةرخل( ويف مجيةةةةة  معاميتنةةةةةا مةةةةة  اتيوميةةةةةةواويةةةةةا  

تق ديةة  اه ةةياو املرجةةو  لأميةة م  ةةعايراً ت تكةةوع ،فهنةة   ةة، قعوإ ساسةة  جاجةةاإ  قمع 
اتييراسةةة تلبةةا ث   تدةةي مةةل اتنا يةةة اتن رخةةة و تلن ةةوض ابجملقمةة  واتل ةةاا ىبديةةة دول اتعةةا   

وجلمية   ،ةقفكايراً جيخي   ول قمهية وا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقةييرخق اال ة
مع ةةل فيمةةا خقعلةة  ىبيلةةة اتعمةةل اتةةى  خنقمةةوع إتيةة  وخدتةةوع فيةة   ، و تةة قفةةراد اجملقمةة  دام ةةة

   لهتاو ق
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إ اً تقمثةةةل قمهيةةةة اتييراسةةةة يف اتب ةةة  دةةةل ببيعةةةة اتعي ةةةة اتةةةث تةةةرىء وا ةةة  املسةةةؤوتية 
دلةى دلى اتيةيب و  هدتا   يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة كلية اآلداب وماق اة ااجقمادي

 اجلامعة ودلى اجملقم  ابدقباير اجلامعة مؤسسة م مة مل مؤسساإ اجملقم   
 :البحث أهداف 3.1

معرفةةةة وا ةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق إىل هتةةةيو  ةةةىط اتييراسةةةة 
مةةا ، كىكليةة اآلداب جامعةة مصةةراتة مةل وج ةةة ن ةر دينةةة مةل قدتةةا   يلةة اتقةةييرخق ابتكليةة

  تسعى اتييراسة إىل
ة معرفة اتيةروا توا ة  تيبية  املسةؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة اتقةييرخق جتةاط اتيلبةة تبًعةا 1

  تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
معرفةةة اتيةةروا توا ةة  تيبيةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجلامعةةة  -2

  اتييرجة اتعلمية(تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، 
جتاط اجملقم  تبًعةا  معرفة اتيروا توا   تيبي  املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق -3

  تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
 فرضيا  البحث: 4.1
ةةةةة توجةةةةي فةةةةروا  اإ داتةةةةة إ صةةةةائية توا ةةةة  تيبيةةةة  املسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة هدتةةةةا   يلةةةةة 1

  جتاط اتيلبة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(اتقييرخق 
توجةةةي فةةةروا  اإ داتةةةة إ صةةةائية توا ةةة  تيبيةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة  -2

  اتقييرخق جتاط اجلامعة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
بيةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة توجةةةي فةةةروا  اإ داتةةةة إ صةةةائية توا ةةة  تي -3

  اتقييرخق جتاط اجملقم  تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 ألساتذة الكليةاملسؤولية االجتماعية واقع            2021 ديسمرب 18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

14                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 :البحثمفاهيم  5.1
 ةةة  اتسةةةلوذ اهاي ةةة  ملؤسسةةةة مةةةا جتةةةاط اجملقمةةة  وتشةةةمل سةةةلوذ  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة  -

 ةةا مصةةل ة  ةةردية املؤسسةةة  مةةؤمتر  وتة يف تعامل ةةا مةة  اهبةةراو املعنيةةة اتةةثؤ اإلداير  املسةة
  (2004 ،اهمل املق ي 

     سةلوكياإ قدتةا   يلةة اتقةييرخق مةل  ية  تلمسؤوتية ااجقمادية اتقعرخال اإلجرائ -
 ةة  حمةةل ، و تعةةامل ل مةة  اتيةةيب تق ديةة  اه ةةياو املر وىةةة يف ىنةةا  جيةةل مةةقعلل ومثدةةال

تر يةة، اتةةياال  اتةةى   علةة  خدةةو  دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق تعملةة  ابدقباير ةةا اتتةةمق اوةة  قو ا
   سؤوتيات  اهاي ية يف اتعمل واتدرايراإ اتث خقخى ا إ ساس ىعمل  م  

ي  نقيأة قو ىعباير  قارا ما خيعل  اتيرد اسقأاىة مل مةة معينةة سةو اه-   ادا    و سلوذ ُيم
  (42   1999 ،هبا مل  ات   اخلزام  فرا ا دلي  اآلاروع قو  ا 

اتديةةا  ابمل ةةا  اتيوميةةة واتعلميةةة ىيرخدةةة تقخلل ةةا  ى ةةو اتدةةيير  دلةة تةةادا   جرائةة اإلاتقعرخةةال 
 امل اير  تقكوع قكثر جيخة وإتداع 

ا تيةةؤدا وظائيةة  وم ةةا  ومقيلبةةاإ ا وقكادُييًّةةاهسةةقا  اجلةةامع    ةةو اتشةةخع املؤ ةةل دلميًّةة -
ى  تدةةو  اتة دمةةاد اتب ة  اتعلمةة  واهكةادُي  و ةةو اتةركل اهساسةة  اتعمةل اجلةةامع ، و ةو

ا دةل قدا  م مقة  دلةى قلب   ةىا اهسةقا  دةاجزً  دلي  اتعملية اتقعليمية يف اجلامعاإ، وإ ا
  (2020،  مركز اهجا  اتعامل  قكمل وج  تيىن مسقوا اتقعليل

 ةةو اتشةةخع اتةةى  قكمةةل ديراسةةات  اتعليةةا املاجسةةقق   تاسةةقا  اجلةةامع  اتقعرخةةال اإلجرائةة -
قو املاجسقق واتيكقويراط ومل ايل   ادت  اهكادُيية  ىط خدو    مة اتقييرخق داال اور  

 اجلامع  
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 الدراسا  السابدقة: 6.1
توجي اتعيخي مل اتييراساإ اتث تؤكي دلى قمهية املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة 

وانعكاسةةةاهتا دلةةةى اتيلبةةةة واجلامعةةةة واجملقمةةة  ىعتةةة ا  ةةةا دي ةةةة مبا ةةةر  ابملواةةةو  اتقةةةييرخق 
   واتبعض دي ق   ق مبا ر   واو  اتييراسة

 دراسا  عن املسؤولية االجتماعية:  1.6.1
ديراسةةةة عاخةةةي ىةةةةل دأةةةق اوةةةايرا ، وا ةةةة  املسةةةؤوتية اتشخصةةةية ااجقماديةةةةة تةةةيا اتشةةةةباب  -

، و ةةةةيفت  ةةةةىط اتييراسةةةةة تلقعةةةةرو دلةةةةى وا ةةةة  2014ض، اتسةةةةعود  وسةةةةبل تنميق ةةةةا، اتةةةةرا
املسؤوتية اتشخصية ااجقمادية تيا اتشباب اتسعود  وسبل تنميق ا ببدت اتييراسةة دلةى 
دينةة مقنودةةة مةةل فلةةة اتشةةباب نلةةت دةةيد مةةل اهببةةا  واملعلمةة  واتعسةةكرخ  واملوظي ،ىلةة  

توجةي دي ةة ىة  مق ةق اتعمةر  نة قو ةي تولةلت اتييراسةة إىل نقةائج  ( فرد،600ديد اتعينة  
نةة  توجةةي فةةروا داتةةة قواملسةةقوا اتقعليمةة  هفةةراد اتعينةةة وىةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة وقىعاد ةةا و 
 إ صائيًّا ى  مق ق اتنو  واملسؤوتية ااجقمادية تصاحل دينة اتىكوير  

   يلةة ديراسة فاخز كمال  لياع ومسية مصييى لاُية، املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا -
،  ةةيفت اتييراسةةة ملعرفةةة  2014 اتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا، فلسةةي ،

املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا و ةةي 
تولةةةلت اتييراسةةةة إىل نقةةةائج من ةةةا قع املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تةةةيا قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق يف 

%، كمةا تولةلت إىل قنة  ا توجةي فةروا  اإ داتةة إ صةائية 58 79نت ىنسبة اجلامعة كا
ملق ةةق اتنةةو ، اتعمر،واملسةةؤوتية ااجقماديةةة ىينمةةا تولةةلت توجةةود فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية 

 اتعلمية واملسؤوتية ااجقمادية  تلييرجة
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  :االجتماعية( واملسؤولية و هيئة التدريس )األستاذ اجلامعيدراسا  عن عض 2.6.1
ديراسةةة  ا ةةةل ىةةةل سةةعيي اتشةةةيخ ، دوير اهسةةةقا  اجلةةةامع  يف حسةة  نوديةةةة برائةةة  تدةةةو:م  -

، وهتةةةيو ديراسةةةق  إىل معرفةةةة 2015 اتيلبة،كليةةةة اترتىيةةةة، جامعةةةة امللةةة  فيصةةةل، اتسةةةعودخة،
دوير اهسقا  اجلامع  يف حس  نودية برائ  تدو:م اتيلبة وقساتيب   ا خس ل يف حيخةي مةيا 
جةةةةود  لرجةةةةاإ اتقعلةةةةيل اجلامع  و ةةةةي تولةةةةلت اتييراسةةةةة تنقةةةةائج مياد ةةةةا وجةةةةود اةةةةعال يف 
لرجةةاإ اتقعلةةيل اجلةةامع ، وإع تةةىت  اتتةةعال ماةةقاإ سةةلبية يف اجملقمةة   ؤسسةةات  املخقليةةة 
إاافة إىل املؤسسة اجلامعية مل  ي  قاعاو فرل ا يف اوصول دلى اادقماد اهكادُي  

 تكا  ا 
املخقةاير اتسةيي كرُيةة،وا   املسةةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا  ا يلةة اتقييرخسةةية ديراسةة مسةق  -

ىكليةةةة اترتىيةةةة جامعةةةة اتزاوخةةةة، تيبيةةةا  و ةةةيفت اتييراسةةةة تلقعةةةرو دلةةةى وا ةةة   ايرسةةةة املسةةةؤوتية 
ااجقمادية تيا قدتا  ا يلة اتقييرخسية حنو اتيلبة، اجلامعة، اجملقمة ، كمةا تسةعى تلكشةال 

تكونةةت  اتةةة إ صةةائية ىةة  مق ةةقاإ  اتنةةو ، اتعمةةر، اتييرجةةة اتعلميةةة(دةةل اتيرو ةةاإ  اإ د
( دتةةو  يلةةة تةةييرخق واتبعةةت اتييراسةةة املةةن ج اتولةةي  اتق ليلةة ، 100دينةةة اتييراسةةة مةةل  

و ةي تولةةلت نقةةائج اتييراسةةة توجةةود فةةروا داتةة إ صةةائيًّا ىةة  مقوسةةياإ ديرجةةاإ قفةةراد دينةةة 
اتييرجة اتعلميةة( ووا ة   ايرسةة املسةؤوتية ااجقماديةة اتب ت جس، مق قاإ  اتنو ، اتعمر، 

 تيا قدتا  ا يلة اتقييرخسية 
 :اإلطار النظري 7.1

 املسؤولية االجتماعية: 1.7.1
 مفهوم املسؤولية االجتماعية: 1.1.7.1

يف اتساى  كل  و اوال يف و قنةا  ةىا،  مصيل  املسؤوتية ااجقمادية   خكل معروفاً 
، فدةي  ناذ اتعيخةي مةل اجل ةود واًةاواإ مةل اتعلمةا  تق يخةي مي ةو   ةامل  ةىا املصةيل 
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اتقةةزا  اتيةةرد  ادقك ةةا اتةةبعض يةة  يرا  اتعلمةةا   ةةول مي ةةو  املسةةؤوتية ااجقماديةةة آتعةةيدإ 
ااقليةةت تعرخيةةاإ   و ا ةةيوتركةةز ا قمام ةةا دلةةى اتن اخةةة مةةل حديةة  ، و ىواجباتةة  جتةةاط  قمعةة 

ف ةةا اتبعض در  ،فةةو سةة، وج ةةة ن رط ،  سةة، ختصصةة ااجقماديةةة كةةي   تلمسةةؤوتية اتعلمةةا 
واهفعةةال واتيةةرا اتقييرخبيةةة دلةةى تعبةةق تيةةوير يرفا يةةة اجملقمةة   أبهنةةا مجيةة  اتدةةرايراإ واتيلسةةياإ

مةةةاإ اتقزااأبهنةةةا  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةةو كمةةةا تعةةةر    ( 20   2011 ،ولةةةي   ا  ةةةا ةةةيفً 
  2010  باتةةةةة،،واتواجبةةةةةاإ امليلوىةةةةةة مةةةةةل املن مةةةةةاإ واتشةةةةةركاإ واهفةةةةةراد جتةةةةةاط اجملقمةةةةة  

 37 ) 
 أمهية املسؤولية االجتماعية:   2.1.7.1

تكمةةل قمهيةةة املسةةؤوتية ااجقماديةةة تلمؤسسةةاإ وتلمأقمةة  يف حسةة  اخلةةيماإ اتةةث 
سةةيمة اتعمةةال تدةةي  تلمأقمةة ، والةة  فةةر  دمةةل  ديديةةة ودفةة  اهجةةوير اتعادتةةة واةةماع 

واملةةوظي  واملشةةايركة يف إ ةةاد  لةةول تلمشةةكيإ ااجقماديةةة واتبيليةةة، كمةةا تعقةةك املسةةؤوتية 
ااجقماديةةةة مةةةل ق ةةةل اتواجبةةةاإ اتوا عةةةة دلةةةى دةةةات  املؤسسةةةاإ يف تيةةةوخر وحسةةة  املسةةةقوا 

واا قصةةاد  واتتةةماع ااجقمةةاد  هفةةراد اجملقمةة  و تةة  مةةل اةةيل تةةوفق  اتقعليمةة  واتثدةةايف
 خليماإ املقنودة  ا

 عناصر املسؤولية االجتماعية:  3.1.7.1
دنصةةةر   ةةيد املقخصصةةةوع  واةةةو  املسةةؤوتية ااجقماديةةةة اياةةةة دنالةةر خكمةةةل كةةةل  

  ار و ىط اتعنالر   آلُيكل ااسق نا  دل دنصر دوع ا وا ،ارمن ا اآل
 اا قما    ر  اتيرد دلى سيمة اجلمادة ومتاسك ا واا قما  ىق دي  ق ياف ا   -
 إتي ا وف ل املعاس ااجقمادية   خنقم  اتي ل  ف ل اتيرد تلأمادة اتث -
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اآلاةةةرخل يف دمةةةل مةةةا ومسةةةادي  اجلمادةةةة دلةةةى حديةةة  د فةةةراامشةةةايركة اتيةةةرد ت املشةةةايركة  -
تبة  مةيا  ةيير  اتيةرد ومكانقة  دااةل   واتي ةل و ةق ياف ا وتدو  املشايركة ى  اا قمةا  

 ( 98   2014 ، لياع اجملقم  
 :جماال  املسؤولية االجتماعية لعضو هيئة التدريس 4.1.7.1

ُيثل اهسقا  اجلامع  اهسا  داال اور  اجلامع  وا خق دة  اتقعلةيل اجلةامع  دونة  
تواجةةةةي اهسةةةقا  اجلةةةةامع  ودلةةةةى  وا تسةةةقيي  اجلامعةةةةة اتديةةةا  ىعمل ةةةةا وحديةةةة  ق ةةةياف ا دوع

اهسةةقا  اجلةةامع  اتديةةا  هبةةىط املسةةؤوتية  ةة  حدةة  اجلامعةةة ق ةةياف ا وتق ةةيد مسةةةؤوتيات  يف 
 اجملااإ اآلتية 

مسةؤوتيات  جتةاط املؤسسةة اتةث خعمةل هبةا مةل اةيل املشةايركة يف اهنشةية وا يلةاإ اتعلميةة  -
 وااجقماداإ واملسامهة يف يرف  كيا   املؤسسة  

 مسؤوتيات  جتاط اتيلبة مل  ي  اتقييرخق واإلير اد واتقوجي  واا قما   -
مسؤوتيات  جتاط اجملقم  اًيء ى  مةل اةيل ايمةة مؤسسةاإ اجملقمة  اًلةى ونشةر اتثدافةة  -

  (95   2014، لياع اجملقمعية وإجرا  اتب و  واتييراساإ اتث هتقل ىدتاا اجملقم   
 األداء الوظيفي: 2.7.1

  داء:األمفهوم  1.2.7.1
إىل ديرجة حدي  امل ا  املكونة توظيية اتيرد و و خنعكق يف اتكييية اتةث  دا هخشق ا

دا  "أبنة  ديرجةة أةا  املؤسسةة اه ُيد  قو خشب  هبا اتيرد مقيلباإ اتوظييية، وُيكةل تعرخةال
ا وديرجةةة أا  ةةا يف حديةة  اتقوعخةة  واًةةيد  مسةةبدً  املواةةودة املن مةةة يف حديد ةةا ه ةةياف ا قو

  1989 ،اتشةةةا ي اهمثةةةل ملصةةةادير ا املقةةةوفر  يف سةةةبيل اوصةةةول دلةةةى قدلةةةى دائةةةي  كةةةل" 
ط اتيةةةةرد يف قدائةةة  تانشةةةية وامل ةةةةا  خةةةىخق دا  أبنةةة  "اتسةةةةلوذ اتةةةى ه كمةةةا خعةةةرو ا(22 

 ( 36   2001 ،انخال املخقلية يف دمل " 
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 داء الوظيفي: ألمفهوم ا 2.2.7.1
 يةةا  اتيةةةرد ابمل ةةا  واتواجبةةاإ املقعلدةةةة ىوظييقةة  املكلةةال هبةةةا جكةةل دملةة  وُيكةةةل  ةةو 

اوكةةل دلةةى قدا   ةةىا اتعمةةل مةةل اةةيل مدةةاخيق معيايرخةةة االةةة ويةةيد  مثةةل كميةةة ونوديةةة 
 ( 200   1989 ،دا وير  دا هاجل ي املبىول وكء ا

 الوظيفي: داءألأمهية ا 3.2.7.1
اتدةةةةةيير  تةةةةةيا اتيةةةةةرد دلةةةةةى اتعمةةةةةل إىل جانةةةةة، تةةةةةوافر دا  اتةةةةةوظيي  تةةةةةوافر هخقيلةةةةة، ا

د  اتيةةرد دملةة  فدةةء، قمةةا ؤ املعلومةةاإ واتةةى  خقوتةةي مةةل اتقةةييرخ، وكسةة، امل ةةايراإ جيةة  خةة
جةز  مةل ط دا  اتيعال تليرد واتى  هتيو املؤسسةاإ قو املن مةاإ تل صةول دلية  ابدقبةاير ها

ا في خكي  قع خكةوع اتيةرد  ةاديرً ن  مرتبء ابتيوير اتى  خدو  ى  دامل اتق ييز هقدا  املن مة ف
مل ايل حييةزط  نةا  دلى اتعمل ىل مل اتتروير  قع خقوفر تيخ  اتر بة يف قدا  دمل  و ت 

تقتةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تليةةةرد جتةةةاط دملةةة  ومسةةةؤوتية اإلداير  يف حييةةةز قفراد ةةةا تقتةةةمل 
يةةةض وتتةةةعال قدائ ةةةل اتةةةث خت تيةةةاني ل يف ق دائ ةةةل تةةة  واىقعةةةاد ل دةةةل قسةةةباب اتدلةةة  واتقةةةوتر

 ( 346   1988 ، ا ل  هدما ل
 األستاذ اجلامعي )عضو هيئة التدريس(: 3.7.1

  اهسةةقا  اجلةةامع   ةةو دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ابجلامعةةة اتةةى  خبا ةةر تةةييرخق اتيلبةةة قاًّ 
  قسقا  مشايرذ ةةة قسقا (ةة قسقا  مسادي ةة  ياارةة   ياار مساديكانت يرتبق  
 األستاذ اجلامعي: ةيأمه 1.3.7.1

كمةا قع ىعةض اتعلمةا   اهسقا  اجلامع  واتياتة، مكةوع قساسة  مةل مكةوانإ اجلامعةة خعي  
اهسقا  اجلامع  أبن  اتعمود اتيدر  يف اتعمليةة اترتىوخةة يف ىنةا  مسةقدبل اتيةيب، و ةو    ب

يف  ت   ال يرئةيق اجلامعةة ودميةي اتكليةة ويرئةيق اتدسةل وا ُيكةل ااسةق نا    مسلول  ات
ا نرخةي قسةقا ً  قعامل اجليةي مة  بيىة  وااىقعةاد دةل قسةلوب اتقسةلء ق  اتدن  وخقيل، من  ا
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ههنةل يةوير اوةةر   ا خشةعر ابتيلبةة يرفيًدةنرخةي إنسةةاانً  ،خعةرو إا اًااةر  ومقيلباهتةا ا امقسةليً 
اتقعامةةل مبةةو دلةةى قسةةا  اا ةةرتا  املقبةةادل  يةة  خبدةةى اتياتةة،  قسةةلوب اجلةةامع  وخكةةوع

ا مبةةةي  خثةةةق اا قمةةةا  ا جامعيًّةةةا واهسةةةقا  يف يراىةةة  دوع إندةةةا  مةةةل  يمقةةة  ونرخةةةي باتبًةةةباتبًةةة
 ( 25   2016 ،اتدتا   واملعرفة

  ا قمهىعي  اصائع  تاسقا  اجلامع  خقميز اإلىيا  اتقييرخس و 
وخدصةةي ىة  مةةا ُيكةل دتةةو  يلةة اتقةييرخق مةةل مدخةة واجبةة  ىشةكل جيةةي اجلانة، اتعملة    -

كةةةل مةةةا  ةةةو جيخةةي واتق سةةةل املسةةةقمر يف مسةةةقواط  بةةةي  دلةةىابجملةةةال امل ةةةو واا واا قمةةا 
 اتعلم  واتقييرخس  

 امل ايراإ اتقييرخسية  وتشمل اإلدياد اجليي تلم ااةر ، واتدةيير  دلةى دةرض املةاد  اتعلميةة -
شةةةوا، وكةةةىت  تدةةةو:م قدا  اتيةةةيب ىيرخدةةةة مواةةةودية، وإديةةةا  تليةةةيب ىشةةةكل مةةةن ل وم

واجباإ معدوتة،ومقنودة تقناس، مة  مسةقواإ اتيةيب و ةييراهتل، وتشةأي  اتيةيب دلةى 
 قانا  اًااراإ وإات ة اورخة تلقعبق دل آيرائ ل  املشايركة اإل اىية اتيعاتة

اإ، واتصةةةةيا، واهمانةةةةة، اتسةةةماإ اتشخصةةةةية  وتشةةةةمل اا ةةةةرتا  واهدب قانةةةةا  اًااةةةةر  -
 اتييب، امل  ر اوسل، واادرتاو ابخليل  واتعياتة م 

 ة  خةقمكل  إىةياديًّاقع خكةوع اهدا  اتقييرخسة  تاسةقا  اجلةامع  وىشكل دا   ، 
 اإلىةةةيا م و ةةةىا اإلىةةةيا  ا خن صةةةر يف كةةةء معةةة  مةةةل مواكبةةةة مق ةةةقاإ اتعصةةةر، ونشةةةر يرو 

  (04   2015 اتكلثل، 
 نظرية البحث:  4.7.1

مةةةةل اتن ةةةةراإ اويخثةةةةة يف دلةةةةل ااجقمةةةةا ، ظ ةةةةرإ يف  ن رخةةةةة اتةةةةيوير ااجقمةةةةاد  
ع دوير اتيةةرد ومركةةةزط ااجقمةةةاد  يف اويةةةا  قتعقدةةي  ةةةىط اتن رخةةةة و اإ اتدةةةرع املااةةة ، يدشةةرخن

ااجقماديةةةة وببيعةةةة دي قةةة  مةةة  اآلاةةةرخل وببيعةةةة اتةةةيوير ُيةةةيد  اتةةة  ومةةةا دليةةة  مةةةل  دةةةوا 
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تؤكةةي ن رخةةة اتةةيوير دلةةى قع سةةلوذ اتيةةرد ودي اتةة  و  ( 25   1991، املليأةة   وواجبةةاإ
اتةث خشة ل ا اهسةقا  اجلةامع  يف اجملقمة   ااجقماديةة ااجقمادية تعقمي دلةى اتةيوير واهدواير

 ةةىا اتةةيوير اتةةى  خةةن ل تيادلةة  مةة  اتيةةيب اتةةىخل خشةة لوع اهدواير ااجقماديةةة قع ابدقبةةاير 
ومةةل منيلةة   ( 2020 اًمةةياو ،  وا وواجبةةاإوتةةىت  خنيةةو  اتةةيوير دلةةى  مودةةة  دةة

 ع املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تاسةةةقا  اجلةةةامع  تقتةةة  مةةةل اةةةيل اتةةةيوير املقو ةةة ه ةةةىط اتن رخةةةة فةةة
 اتى  خدو  ى  جتاط بيى  وجتاط اجلامعة وجتاط اجملقم  

 املنهجية: اإلجراءا . 2
 منهج البحث: 1.2

مةن ج املسة  ااجقمةاد  ابسةةقخيا  نةو  اتييراسةة ولةيية حليليةة، واملةةن ج املسةقخي  
    اةةةةةةةةةةةاتعينة، هن  املن ج اهنس، تل صول دلى اتبياانإ واملعلوماإ اخلال ة ابت ا ر ، وحليل

 و ىا خقما ى م  ببيعة اتييراسة اواتي ة   وتيسق ا،
 حدود الدراسة: 2.2
 تيبيا   -اويود املكانية  جامعة مصراتة، كلية اآلداب  يخنة مصراتة  -
 كلية اآلداب /اويود اتبشرخة  قدتا   يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة  -
  (1/7/2021( إيل اتيرخ   30/6/2021اويود اتزمنية  مل اتيرخ    -

 :جمتمع الدراسة 3.2
و ي قجرخةت اتييراسةة يف كليةة  خدصي  أقم  اتييراسة املكاع اتى  متت في  اتييراسة،

اتعينةةة  اآلداب جامعةةة مصةةراتة دلةةى دينةةة مةةل قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق و ةةي ىلةة   أةةل  قمةة 
( دتةةةو  يلةةةة تةةةييرخق 162مةةةل قلةةةل   مصةةةراتة اآلداب دتةةةو  يلةةةة تةةةييرخق ىكليةةةة (40 

 %(  25  س ، اتعينة ىنسبة متثيل   ابتكلية،
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 :أداة مجع البياان  4.2
اسةةةقماير  ااسةةةقبياع كل ةةةي اتوسةةةائل امليئمةةةة جملقمةةة  اتب ةةة  ف ةةةل   اادقمةةةاد دلةةةى 
وادافيةةة جتعل ةةل  ةةاديرخل دلةةى ف ةةل ااسةةقبياع ويةةاويرط، وتتةةمنت  خقصةةيوع  سةةقواإ تعليميةةة

 اًاوير اتقاتية اتث انييرجت حت  اسقماير  اتب   ديد مل اهسللة
  خق جتاط اتييبوا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقيير  اًوير اهول 
  وا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق جتاط اجلامعةاًوير اتثاس 
  ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق جتاط اجملقم  املسؤوتية وا  اًوير اتثات  

 قياس ثبا  األداة: 5.2
 ،  توعخةة  ااسةةقبياع دلةةى اتعينةةة املسةةق يفة تلقلكةةي مةةل لةةيا وابةةاإ ااسةةقبياع تدةةي

 وكانت اتنقائج كما خل   معامل الثبا  ألفا كرونباخو ت  ابسقخيا  
 

 معامل ألفا كرونباخ احملاور
 823 0 احملور األول 
 882 0 احملور الثاين

 821 0 احملور الثالث 
 

 عرض النتائج ومناقشتها:. 3
 ،اتب ةة  فراةةياإ لةةىااقبةةاير كروسةةكال دلةةى دينةةة اتييراسةةة تإلجاىةةة د قجةةر تدةي 
 واملقمثلة يف 

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق  -1
 اتييرجة اتعلمية(  - اجتاط اتيلبة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 
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توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية  -2
 اتييرجة اتعلمية(  - اجتاط اجلامعة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق  -3
 ة( اتييرجة اتعلمي - اجتاط اجملقم  تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 

 كانت اتنقائج كما خل  و 
 املسؤوتية ااجقمادية تعتو  يلة اتقييرخقوا   ( 1جيول ير ل  

 اتيدراإ ير
املقوسء  ا إىل  ي  ما نعل

اوسا
 يب

ااحنراو 
 %     %     %     املعياير 

1 
تعقمي قسلوب اوواير 

 30 0 90 2 0 0 10 4 90 36 م  اتيلبة

2 
تقأن، اهتياظ اتداسية 

 40 0 87 2 5 2 1 5 7 3 90 36 اتيلبةم  

3 
توفر اتبيلة املناسبة يف 

 54 0 37 2 5 2 1 5 57 23 40 16 اًاار 

4 
تعقىير دل ليوير ق  

 ايل قو تدصق
36 90 4 10 0 0 2 90 0 30 

5 
ختصع و قا تليلبة 

 اسقيسايراهتل
26 65 14 35 0 0 2 65 0 48 

6 
ترىء ى  متموع 

اتيلبة اًاار  و تاا 
 ااجقمادية

18 45 20 50 2 5 2 40 0 59 

7 
تدي  املساني  
 62 0 15 2 5 27 11 60 24 5 12 5 ااجقمادية تليلبة

8 
قىو دي اإ إ اىية م  

 57 0 67 2 5 2 5 22 9 5 72 29 اتيلبة
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9 
قدزع  يل اتقعاوع 
 واتعمل اتيرخد 

20 50 17 42 5 3 7 5 2 42 0 63 

10 
وسع  قىىل كل ما يف 
 إلأاع امل ا 

35 87 5 5 12 5 0 0 2 87 0 33 

11 
قتعامل م  املسؤوت  

 ىكل ا رتا 
37 92 5 3 7 5 0 0 2 92 0 26 

12 
ق عر ابتتي  دني 
 اتدصوير يف اتعمل

35 87 5 5 12 5 0 0 2 87 0 33 

13 
قدقمي قسلوب اتقعاوع 
 واملشايركة م  اتزمي 

19 47 5 21 52 5 0 0 2 47 0 50 

ق ، قع قدمل امل  14
 فرخ  دمل مجاد 

20 50 18 45 2 5 2 45 0 59 

ق ايرذ يف اهنشية اتث  15
 تدو  هبا اجلامعة

5 12 5 21 52 5 14 35 1 77 0 65 

 52 0 67 2 2 1 5 27 11 70 28 ق عر ابانقما  تلكلية 16

17 
ق ايرذ يف اتنيواإ 
 واملؤمتراإ   اخل

8 20 18 45 14 35 1 85 0 73 

18 
ق رت  اتلوائ  واتدوان  

 اجلامعية
37 92 5 3 7 5 0 0 2 92 0 26 

ق عر ابع تي  دوير يف  19
 ايمة اجملقم 

24 60 16 40 0 0 2 60 0 49 

ق ايرذ يف قنشية  20
 اجلمعياإ اه لية

4 10 15 37 5 21 52 5 1 57 0 67 

قتعاوع م  لقلال  21
 مؤسساإ اجملقم 

6 15 22 55 12 30 1 85 0 66 

22 
ق و  أبدمال تيودية 

 68 0 87 1 30 12 5 52 21 5 17 7 ختي  اجملقم 

23 
قتك  تلم قاج  مادا 

 57 0 32 2 5 2 5 57 23 5 37 15  س،  ييريت
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24 
ق قل ابملشايركة يف 
 املناسباإ اتوبنية

7 17 5 21 52 5 12 30 1 87 0 68 

25 
ق اول ت يق اتعاداإ 
واتقداتيي اتسلبية يف 

 اجملقم 
20 50 17 42 5 3 7 5 2 42 0 63 

26 
ق ايرذ يف نيواإ 
ويااراإ تودوخة 

 تلمأقم 
8 20 16 40 16 40 1 80 0 75 

27 
قسقأي، تليدواإ 
املديمة مل مؤسساإ 

 اجملقم  املخقلية
9 22 5 24 60 7 17 5 2 05 0 63 

وفيمةةا  ةةع دةةيط وا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تعتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ابتكليةةة قخواةة  اجلةةيول 
، تيةةةاظ اتداسةةةيةخقأنةةة، اسةةةقعمال اه، و سةةةلوب اوةةةوايرقخي  قنةةة  خسةةةقو  ،تعاملةةة  مةةة  اتيلبةةةة

قمةةةا مةةةل ان يةةةة تدةةةي:م املسةةةاني  ااجقماديةةةة تليلبةةةة  %،90ىنسةةةبة  (نعةةةل  اإلجاىةةةةكانةةةت و 
ىنسةةبة (كةةانوا اا  جةةاىو قىينمةةا اتةةىخل  ،%60ىنسةةبة  (مةةا  ةةي   إىل فكانةةت إجاىةةة املب ةةوا  

إلجاىةةة ىقخصةةيع و ةت ت ةةؤا  اتةىخل خدومةوع % 65ىنسةبة  انةت اإلجاىةةةكا  مة%، ىين27
خقتةة  مةةل و  ، اىيةةة مةة  اتيلبةةةإخكونةةوع دي ةةاإ تلةةىخل % 72و ،تيلبةةةااسقيسةةايراإ دلةةى 
ا دلةةةى نقةةائج قع وا ةةة  مسةةؤوتية قدتةةةا   يلةةة اتقةةةييرخق مةةل فلةةةة اتةةىكوير قكثةةةر  رًلةةاتاةةيل 

  (2014اتنقيأة تقي  م  ديراسة اوايرا   ان ، و ىط اتقعامل م  اتيلبة مل فلة اإل
تية ااجقماديةة تعتةو  يلةة اتقةييرخق جتةاط اجلامعةة فدةي ىينةت و ة توا   املسؤ بما ابتنسق
ع قو  ،دلةةةةى ا ةةةةرتا  اتلةةةةوائ  واتدةةةةوان  ع% ُيرلةةةةو 92ع ا لةةةة، املب ةةةةوا  وىنسةةةةبة قاتنقةةةةائج 

نقةائج قع وا ة  مسةؤوتية اتمةل  واتتة  ،% تةيخ ل انقمةا  تلكليةة70ا ل، املب ةوا  وىنسةبة 
مةةا ، قا دلةةى تيبيةة  وا ةةرتا   ةةوان  اتكليةةةقدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق مةةل فلةةة اتةةىكوير قكثةةر  رًلةة
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قواةة ت اتنقةةائج قع نسةة،  ، فدةةيفيمةةا  ةةع مسةةؤوتية قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجملقمةة 
  ملا خديم  مل دوير يف ايمة اجملقم  (نعل و (ما  ي   إىل املب وا  ترتاو  ى  

 اتييرجة( وفًدا اجتاط اتيلبة  -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 2ل ير ل  جيو 

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
ط ساملتو 

 الرتيب
قيماااااااااااااااااااااة  
 كروسكال

مساااااتو  
 املعنوية

مساااااااتو  
 الداللة

اجتاااااااااااااااااااااا  
 الطلبة

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

22 03 
15 21 
20 75 
28 58 

6 313 0 105 
 ةةةةق داتةةةةة 
 إ صائيًّا

اجتاااااااااااااااااااااا  
 الطلبة

  كر
 قنثى

26 
14 

17 33 
26 39 

5 586 0 018 
ة تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا

 إ صائيًّا

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 313 6 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اهوىل خسةةةةاو    -1
 ا توجي دي ة داتة إ صائيًّا(، تىت  ُيكل اتدول  05 0 و   قكك مل 105 0املعنوخة 

توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق ا  قنة 
جتةةةةةةاط اتيلبةةةةةةة تبًعةةةةةةا ملق ةةةةةةق اتييرجةةةةةةة اتعلميةةةةةةة، ااقليةةةةةةت  ةةةةةةىط اتنقيأةةةةةةة مةةةةةة  نقيأةةةةةةة ديراسةةةةةةة 

( توجةةةةةةةود فةةةةةةةروا داتةةةةةةةة إ صةةةةةةةائيًّا تلييرجةةةةةةةة اتعلميةةةةةةةة واملسةةةةةةةؤوتية 2014  ،لةةةةةةةاُيةمو اعلي 
 ااجقمادية 

وكانةةةةةت  يمةةةةةة مسةةةةةقوا  (586 5تليراةةةةةية اهوىل خسةةةةةاو    يمةةةةةة ااقبةةةةةاير كروسةةةةةكال   -2
 توجةي دي ةة داتةة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 قل ر مةل و   018 0املعنوخة 

توجي فروا  اإ داتة إ صائية توا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلةة اتقةييرخق جتةاط  قن 
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داتةة إ صةائية ىة  مق ةق اتنةو  واملسةؤوتية اتنو ، تىت  ُيكل اتدةول ىوجةود  اتيلبة تبًعا ملق ق
تصاحل اتعينة مل فلة اتىكوير وُيكل تيسق  ت  تدتا  فلة اتةىكوير  ااجقمادية جتاط  اتيلبة(

فةةرت  عمنيةةة قبةةول مةةل فلةةة اإلان  وملشةةايركق ل يف ق لةة، قنشةةية اتكليةةة واملشةةايركة يف املةةؤمتراإ 
  (2014 يراسة اوايرا  واتيدت نقيأة  ىط اتييراسة م  د ،واتنيواإ و ق ا

 اتييرجة( وفًدا اجتاط اجلامعة  -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 3جيول ير ل  

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
املتوسط 

 الرتيب
قيمة  

 كروسكال
مستو  
 املعنوية

مستو  
 الداللة

 جتا  اجلامعة

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

23 63 
14 61 
23 13 
24 17 

5 659 0 129 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

 جتا  اجلامعة
  كر
 قنثى

26 
14 

19 29 
22 75 

0 822 0 365 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 659 5 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اتثانيةةةةة خسةةةةاو    -1
إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  ا توجي دي ة داتة  05 0و   قكك مل 129 0املعنوخة 

ا توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق  قنة 
 اتييرجة اتعلمية  جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 822 0 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اتثانيةةةةة خسةةةةاو      -2
توجي دي ة داتة إ صائيًّا(، تىت  ُيكل اتدول   ا 05 0 قكك مل و   365 0املعنوخة 

ا توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق  قنة 
 اتنو   جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق
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 اتييرجة( وفًدا اجتاط اجلامعة -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 4جيول ير ل  

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
املتوسط 

 الرتيب
قيمة  

 كروسكال
مستو  
 املعنوية

مستو  
 الداللة

 جتا  اجملتمع

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

21 97 
16 11 
19 63 
27 42 

4 395 0 222 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

 جتا  اجملتمع
  كر
 قنثى

26 
14 

18 92 
23 43 

1 365 0 243 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

( وكانةت  يمةة مسةقوا املعنوخةة 395 4 يمة ااقباير كروسكال تليراية اتثاتثة خسةاو     1
 ا نة إ ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 و   قكك مل 222 0

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط 
 تبًعا ملق ق اتييرجة اتعلمية اجملقم  

( وكانةت  يمةة مسةقوا املعنوخةة 365 1تثاتثة خسةاو   ا يمة ااقباير كروسكال تليراية   2
ا  نة إ ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 قكك مل و   243 0

اتقةةييرخق جتةةاط توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة 
 اجملقم  تبًعا ملق ق اتنو  

 اخلالصة:. 4
، وهتةىخ، اتنيةو  لة  معرفةة جيخةي خباتعدةول  ىشكل دةا  إىل توسةعةتقعليل خ يو ا

مةوابن  تيكونةوا  مى ر  اهايا واتديل تيا اتيةيب، وتزوخةي ل ىكةل  مةا ُيقةاجوع معرفقة 
إا  قع اتقعلةةيل يف خومنةةا  ةةىا قلةةب  خواجةة  اتعيخةةي مةةل اتعدبةةاإ   لةةاو  وفع ةةات  يف اجملقمةة 
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واتةةةث تةةةنعكق ىةةةيوير ا دلةةةى سةةةق اتعمليةةةة ، واتسياسةةةية واا قصةةةادخةاتق ةةةياإ ااجقماديةةةة و 
 فةةةةاجملقم  كةةةةل  مةةةةرتاىء وتةةةةؤار قجةةةةزا ط دلةةةةى ىعتةةةة ا اتةةةةبعض، وتكةةةة  خرتدةةةة  اهدا ، اتقعليميةةةةة
تعزخةةز اتر بةةة يف عاد  عليميةةة  اجلامعةةة(،  ةة، وخسةةقييي اتيةةيب  مةةل املؤسسةةة اتق  ،اتقييرخسةة

تةةيا قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق، واتةةى  ىةةيوير ل سةةيعملوع دلةةى املسةةؤوتية ااجقماديةةة واتةةود  
  ر  اتديل اإل اىية تيا اتيي ب ودلى يرقس ا املسؤوتية ااجقمادية جتاط اآلارخل واتوبل 

قسلوب دلى خعقمي قع اتقييرخق  دتو  يلةوتدي الصت اتييراسة اواتية إىل قن   ، دلى 
 ، و ةىا ىةيويرطفرلةة املشةايركة وإىةيا  اتةرق   ةل ةا خقةي   ماوواير وفق  ابب اتندةا  مة  اتيلبةة

وقختةةاً، دنةةيما   اتياتةة، وتةةرددط يف مشةةايركة اآلاةةرخل فيرائةة  وقفكةةايرط اةةوو ةةي   خدلةةل مةةل 
  وفيمةةا ع قكثةةر اسةةقيعاابً مةة  املدةةرير وخكةةو فهنةة  خنسةةأل املناسةةبة اتييراسةةية لياتةة، اتبيلةةة تقةةوفر ت

 املةن ج يفكلما كاع  ناذ تتم  تدتاا اجملقم  خقعل  ىود  اتييب  ا خيوير  و ل، فهن   
ب تقلةة  اتدتةةاا،  ةةا خزخةةي  ةيةةاجلامعاهنشةةية قو  اتييراسةة  اتثدافيةةة،كلما عاد اسةةقيعاب اتيةةي 
 ابملسؤوتية ااجقمادية   عوير ل

تعمل دلى إديراج قو تواي  مي و  املسؤوتية ااجقمادية امل توائ  دلي ، نول  اب
ملسةةةةةؤوتية  اإ اتعي ةةةةةة ابإدةةةةةياد املزخةةةةةي مةةةةةل اتييراسةةةةةاإ واتب ةةةةةو  اتعمةةةةةل دلةةةةةى اجلامعةةةةةة  
  ابملسؤوتية جتةاط اجملقمة  ومكةاع اتعمةل وا  ىرامج حيز دلى عاد  اوق  وقع ت  ااجقمادية
  ة، قع تكةوع ىةل ،امع  دلى إتدا  اًااةراإ ف سة، خدقصر دوير اهسقا  اجلقا  وقاقاً، 
 قةة ىةة  وكلي  جتةةاط بي    ةةاقع خسةةعى إىل تعزخز قوتواتةة  امل نيةةة، و مةةل اةةمل  ااجقماديةةة املسةةؤوتية

  واجملقم  ككل  
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 املراجع
وا ةةةةة  املسةةةةةؤوتية اتشخصةةةةةية ااجقماديةةةةةة تةةةةةيا اتشةةةةةباب "  (2014عاخةةةةةي ىةةةةةل دأةةةةةق   اوةةةةةايرا ، 

 ، اتراض "اتسعود  وسبل تنميق ا
  ولاجلةةةز  اه  تكنوتوجيةةةا اآلدا  يف اتقديةةيل ايل اتق سةةة ( 1999   دبةةةي اوكةةيل يمةةةي ،اخلزامةة 

 تدا ر     امكقبة اىل سينا  تلنشر واتقوعخ ( تدييل اآلدا 
 يةةا  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا بلبةةة اجلامعةةة يف " ( 1989   ىةةرا يل  إ سةةل دةةود ،اتةةيتيم 

   اتعراا جامعة ى ياد دابكلية اآل   منشوير  ، يرساتة ماجسقق  ق"مر لة ما ىعي اورب
دتةةةا   يلةةةة وا ةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة ه" ( 2017قكةةةاير   ، اتكييسمو سةةةعيقميسةةةر   ،اتروا ةةي

اجمللةةة اترتىوخةةة يردنيةةة تلعلةةو  اترتىوخةةة، ، اجلمعيةةة اه"يردنيةةة اوكوميةةةاتقةةييرخق يف اجلامعةةاإ اه
 (  2  يردنيةاه
ديراسةة حليليةة توا ة  اتعي ةة اتدائمةة ىة  ااسةرتاتيأية وا يكةل " ( 1989    ا  يمود ،اتشا ي

، يرسةاتة ماجسةةقق  ةق منشةةوير ، "اتقن يمة  واآلدا  يف اتشةركاإ اتصةةنادية اايردنيةة املسةةامهة
  يردنية، دماعاجلامعة اه

قماديةة تةيا قدتةا   يلةة املسةؤوتية ااج( "2014   مسيةة مصةييى ،لةاُيةمو فةائز كمال ، لياع
اجمللةة  " سةيمية ةةة  ةز  ةةة فلسةي سيمية وسبل تيعيل ا، اجلامعةة اإلاتقييرخق يف اجلامعة اإل

 (  18 07 اتعرىية تتماع جود  اتقعليل اجلامع 
دوير اهسةةةةقا  اجلةةةةامع  يف حسةةةة  نوديةةةةة برائةةةة  تدةةةةو:م ( "2015 ا ةةةةل ىةةةةل سةةةةعيي   ، اتشةةةةيخ 

 لةةة احةةاد اجلامعةةاإ اتعرىيةةة تلرتىيةةة "  امللةة  فيصل،اتسةةعودخة اتيلبة،كليةةة اترتىيةةة، جامعةةة
  89-55 ( 01 13    سويراودلل اتنيق

فلسةةةةةية  ( 2010دبةةةةةي اوسةةةةة   سةةةةةل    ، بيةةةةة،مو مق  امن،قاتعواد مو دةةةةةي  فر ةةةةةاع ،باتةةةةة،
    اهيردعاعدم   داير ليا  تلنشر واتقوعخ  اتراتقسوخ  اه

   تبناع ىقوإ  اتياير اجلامعية  نساس يف املن ماإاتسلوذ اإل(  1989دي لدر   ، قدا وير
 01     ااسةرتداد جرخةي  اتةرقا، "سةقا  اجلةامع  واتياتة، يف امليةزاعاه( "2018   يمي  ، تا

 https://tinyurl.com/5ae8bhzhمل   2021خوتيو 
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ا يلةة اتقييرخسةية وا ة  املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا  (  "2019كرُية، مسةق املخقةاير اتسةيي   
 لةةة جيةةل اتعلةةو    تيبيةةا  جامعةةة اتزاوخةةة، كليةةة اترتىيةةة، تيبيةةا"   ىكليةةة اترتىيةةة جامعةةة اتزاوخةةة

  156-135      (53    اإلنسانية وااجقمادية
"  املةةةؤمتر اتةةةيويل اهول اًااةةةر  اإلىياديةةةة يف اتقعلةةةيل اجلةةةامع (  "2015اتكلةةةثل، م ةةةا إىةةةرا يل   
  مركةةةز امللةةة  دبةةةياتعزخز 2015قىرخةةةل  15-12،   آفةةةاا املسةةةقدبلاترتىيةةةةتكلي ةةةة اترتىيةةةة  

 اوتاير   اتسعودخة 
، دةةةرب سةةةاخكوتوج ،    "Role Theory"ن رخةةةة اتةةةيوير  ( 2020اًمةةةياو ، يمةةةي جةةةواد   

 https://tinyurl.com/ypxady5yمل   2021خونيو  25ااسرتداد 
املكقةةة،  اخليمةةةة ااجقماديةةةة مةةةل من ةةةوير تن ةةةيل اجملقمةةة ، (1991 ىةةةرا يل دبةةةي ا ةةةاد  ، إاملليأةةة 

     مصرسكنييرخةإلا اجلامع  اويخ 
   ييراساإ اتعرىيةلاملع ي اهويرويب اتعايل ت  جامعة اىل ير ي يف  وتنيا مركز اهجا  اتعامل 
 www.averroesuniversity.orgمل  2021خونيو  27   ااسرتداد 

ىقةةلاق اتشةةركاإ دلةةى  ةاانإ املقعلدةةيةةكشةةال اتب( 2004   تلقأةةاير  واتقنميةةة  مةةل املق ةةيمةةؤمتر اه
  نيوخويرذ وجنيال   مل املق ي، منشويراإ اهااجتا اإ واتدتاا اترا نة  اجملقم 

  " ةةةق اوكوميةةةةداير  اتةةث تواجةةة  املن مةةةاإ معو ةةةاإ اآلدا  اإل" ( 2001   فةةةائ  يمةةةي ،انخةةال
 اهيردع  اتبيت آل يرساتة ما جسقق  ق منشوير ، جامعة 

قاةر " ( 2011   ىةرا  ،درفةاإةم و قسةام ،دمر،و يمةي ،ىو ألة م وقدةي، قودىى موقىولي  ،نزال
 ةةةة ن ةةةر جاملسةةةؤوتية ااجقماديةةةة دلةةةى امليةةةز  اتقنافسةةةية تشةةةركة ااتصةةةال اتيلسةةةيينية مةةةل و 

جامعةةة  ،دايرخةةةكليةةة اا قصةةاد واتعلةةو  اإل  ، سةةل اتقسةةوخ   مشةةرو  ختةةرج منشةةوير، "اتعمةةي 
  فلسي   اتنأا  اتوبنية

  اتكوخت   اإ اتسيسل  إداير  املوايرد اتبشرخة ( 1988   عك  يمود ، ا ل

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ملخص البحث:
علم مصطلحاته اخلاصة به، فكذتك تلفلسفة مصطلحاهتا وتو أن اتفلسفة هي فكر  ئن كان تكلت

ثدافات بما مييزها عن غريها كوهنا تقدوم أبنساٍق فلسفية مقنوعة  اوهل، ومنهجها فكر اتفكر
ملا بينهم من اخقالف خعود يف أساسه تبيئاهتم بل حىت ألدايهنم اتيت شكلت يرؤاهم،  ،اتفالسفة

قناقض ختقلف وتقشابه و تواحي إال أهنا يف اتواقع فلسفات  فة وإن بيت كل  تذتك فإن اتفلس
قضاد، تبًعا تلمنطق اتذي خشكل أساس كل فلسفة منها، فاتفلسفة اتواقعية مثاًل هي غري املثاتية تو 

واتفلسفة املادخة اتعلمية هي غري اتروحية، وكذتك االجتاه اتقحليلي اترايضي هو غري االجتاه 
وتكل اجتاه موضوعاته وفالسفقه وفلسفقه اتيت تطبعه بطابعها ومتيزه عن غريه،  اإلنساين،
وفالسفقها وطابعها اتذي خشكل هوخقها ومييزها، فموضوعها  هامن بينها هلا موضوع اواهلرمنيوطيد

فقجمع بذتك بني اتوجود واإلنسان وما خعنيه يف بوتدة  ،خقمثل يف اتقداٍء ابتوجود من خالل اتلغة
، وعلى ذتك، "ريداماإىل "غ واحية، وهلا فالسفقها من "شالخرماخر"  مرويرًا بـ"دتقاي" ووصوالً 

ة سعًيا تقبياهنا  واتوقوف على دي اهلرمنيوطيريداماخنحصر اتبحث يف تناول بعض مصطلحات غ
خطوة تألمام حينما أخذها إىل املرحلة  ابهلرمنيوطيدامضامينها ودالالهتا، خاصة وأنه تديم 

 اتبيءاتبحث كان تزاًما  خنجزيرأى أن اتوجود اتذي ميكن فهمه هو اتلغة، وحىت  حيث"اتلغوخة"، 
 بشيء من اتقوضيح عن نشأة اهلرمنيوطيدا، ومسات املصطلح اتفلسفي عموًما.

 .مقلدي ،املؤول ،نص ،اتوعي ،اتفهم، اتقأوخل  الكلمات املفتاحية

                                                 
1

 khaledsebaie31@art.misuratau.edu.ly 
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A Study in some of Gadamer’s Hermeneutic Terms 

 

Khaled Sebaie 
Faculty of Arts, Misurata University  

 
Abstract 

Each of sciences has its own terminology, so also philosophy has its 

own, even if philosophy is thought and its method is the thought of 

thought. Philosophy has what distinguishes it from other sciences as it 

is based on various philosophical systems, doctrines and trends, with 

the diversity of the philosophers cultures, due to the difference 

between them that is mainly due to their cultures, even to their 

environments and religions that formed their visions and philosophies, 

therefore, philosophy in general, although it is seen by those who do 

not specialize in it as having a common orientation, but in reality are 

disciplines that have similarities, differences and even contradictions, 

according to the logic that forms the basis of each philosophy, for 

example, realistic philosophy is not idealistic one, and scientific 

materialist philosophy is not a bio-spiritual one. Likewise, the 

analytical-mathematical trend is not the human one, for each trend has 

its themes, its system, its philosophers, and its philosophy that 

characterizes it with its character and distinguishes it from others, its 

subject is a meeting with existence through language, thus combining 

existence and man, the worlds of man and what he suffers and what he 

aims for in one crucible. Hermeneutics has its philosophers from 

“Schleirmacher” through “Dilthey” to “Gadamer”. Accordingly, the 

research is limited to dealing with some of “Gadamer’s” hermeneutic 

terms, in an effort to clarify them, reveal their ambiguity, and 

determine their implications and connotations, especially since he 

made hermeneutics a step forward when he took it to the “linguistic” 

stage, when he saw that the existence that can be understood is 

language.                                              

Keywords: Interpretation, Understanding, Consciousness-Text, 

Interpreter, Perceiver 
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 . املقدمة:1

أو نظرخة اتقأوخل وممايرسقه االجتاه األقيم فلسفًيا يف سرب غوير  ادوطيهلرمنيا يتع
اتنصوص وكشف كنهها، فكل مصطلح ميقلك تصرحًيا ظاهرًا يف اتوقت اتذي ميقلك أخًضا 
تلميًحا خمبوًءا حيفز على املشايركة إلظهايره، وهذه املشايركة ال تُنَقظُر من غري اتدايرئ اتزاخر 

 هالت اتفكرخة واملهايرات اتلسانية وحىت غري اتلسانيةاملقدي ابملؤ ، (1)املؤثث اتذهن
 ،وكذتك تيخناميكا اتقندل بني ماٍض فات ،واتكفاءات اتلغوخة اتيت هتيئ تلممكن واملقخيل
براز ما إعلى اسقجواب اتنصوص واسقنطاقها و وحاضر وآت، اتيت من شأهنا أتهيله ابملدييرة 

تقلميح أحياًًن، وال غرو يف ذتك مادامت حتوخه من مسكوٍت عنه أيىب اتقجلي ابتقصرخح وا
اهلرمنيوطيدا هي اتقأوخل مبا خعين محل اتلفظ على املعىن اجملازي أو االسقعايري أو اتكنائي أي 
لِغزة اتياتة على هوخة اتفكرة اتيت 

ُ
مبا هو مضمر ومسقوير، وتلهرمنيوطيدا مصطلحاهتا امل

، ومصطلحات "أًن" و"أنت" وما امعً آٍن حتملها وترخي تبليغها، هوخة اتقأوخل واتقطبيق يف 
 بينهما من عالقة َتسم اتوعي اتقايرخيي.

 مشكلة البحث: 1.1

 اهلرمنيوطيدية، ريداماخسقدصي هذا اتبحث ابتييراسة واتقحليل بعض مصطلحات غ
من حيث كوهنا متثل مصطلحات تربط بني اتوجود واتلغة، وخبحث يف سياقها اتفلسفي 

 ريداماإنساين حمض ابتلغة واتفهم واتقايرخ  واتواقع، وكشف براعة غاتذي ايرتبط فيه ما هو 
اتيت ال تقم مبعزل عن اتقايرخ  مبكوًنته ، يف جعل اتذاتية "مركزخة" يف عملييت اتفهم واتقأوخل

                                                 
(1)

ُجُل أَصاَب َخْيًرا 74وفي التَّنِزيِل الَعِزيِز }أثاثا ورئيا{ مريم  المؤثرالُمَؤثَِّث أَي    المحكم .  ينظر: وتأَثََّث الرَّ

 .(171/ 10والمحيط األعظم )
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قلدي وفهمه وتن تلك ، )املاضي واحلاضر واملسقدبل( اتثالث
ُ
اتذاتية اتيت خراها تصوغ كيان امل

 هذا؟اول اتفكاك عنها، فما اتذي ميكنه اتديام به إزاء وضعه تنزاح جانًبا مهما ح

 البحث: أمهية 2.1

خسقمي اتبحث أمهيقه من أمهية موضوعه اتذي خسعى تلوقوف على معانيه        
ومضامينه، ذتك أن اتوقوف على معاين مصطلحات فلسفة ما، هو يف بعيه األقصى 

غريها، كما أنه وقوف على آتية متثل عنواهنا وقوف على هوخقها وطابعها اتذي مييزها عن 
وطرخدة اتقعامل معها وتوظيفها، فمصطلحات كل فلسفة تقضمن توجهاهتا ويرؤاها ووجهات 

 ومن مث حبث توظيفها واالسقفادة منها. ،نظرها وتوقعاهتا

 البحث: دافهأ 3.1

وخقمثل يف إثراء اتبحث اتفلسفي يف جمال املصطلحات اتفلسفية،  ،اهليف اتعام
واهليف اخلاص خقمثل يف حماوتة اتوقوف على معاٍن ملصطلحات فلسفية هرمنيوطيدية، 

وتبيني  ،وحبث اتكيفية اتيت ِصيغت هبا هذه املصطلحات تنداًل بني اتفهم واتلغة من جهة
فضل ما تنطوي عليه اتذات من مؤهالت ب من جهة أخرى دوير املشايركة اتذاتية يف ذتك

 وميكنها توظيفها وصواًل تإلبياع اتقوتييي. ،متلكها

 منهج البحث:. 2

خرتبط منهج اتبحث ايرتباطًا وثيًدا مبوضوع اتييراسة ملناسبقه ته، وهو املنهج اتفلسفي 
ومن مث اسقنقاج مضمونه، كما اسقخيم  ،اتقحليلي اترتكييب اتذي خقمثل يف حتليل املصطلح

املنهج اتقايرخيي أحياًًن نظرًا ملا خدقضيه تقبع اتيرخ  املصطلح إذ تكل مصطلح اتيرخيه، مع 
 اتلجوء أحياًًن تلمنهج املدايرن مىت اققضى األمر ذتك.
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 أو نظرية التأويل: اطيقو . اهلرمني3
 نشأة اهلرمنيوطيقا وطبيعتها: 1.3

منيوطيدا صلة وثيدة بيويرها ووظيفقها، فدي عرفت ألول مرة يف اتثابت أن تنشأة اهلر 
اتذي خعين أتوخل املرتبط اتيرخيًيا برسول  Hermeneuinاتيوًنن اتديمية مدرونة ابتفعل 

يف األوملب اتذي كان خبلغ يرسائل تلك اآلهلة تلبشر، حيمل ” Pantheon“جممع "آهلة" 
بلغة اآلهلة ويرموزها ًنهيك عن تغة اتبشر  إتيهم ما هو خاٍف عنهم، وهو يف نظرهم ُملم  

ٍق إىل ل  ومداصيها، وتذتك صاير كل ما احقاج تقأوخل من بالغ أو نص هو يف مجلقه من مُ 
مقلٍق، أو من ُمنقٍم تعامل إىل ُمنقٍم تعامل آخر، إنه ندطة اتقداء خلفاء سابق مع ابحث 

تقايل فهناك حاجة دائًما هلرمس السقظهايره، كقلك اتيت  بني "عامل اتنص وعامل اتدايرئ، واب
(، وأن تؤول 37،ص 2018)عادل مصطفى، تكي "خرتجم" من أحي اتعاملني إىل اآلخر"

To interpret  خعين أن تسقظهر أو أن ترتجم معىن، وال خكون ذتك إال ابتييراخة واخلربة
” Objectification“اتداديرة على اتقعبري بعي أن أجرى املؤول تذاته "موضعة ذاتية" 

ظهاير ما هو حبيس عامله اخلاص تلعلن، أي أن تنقدل من احملقوى اتظاهر إىل إمتكنها من 
املضمون اتكامن املخفي، وذتك من خالل فك كل اترموز واإلشايرات واإلحياءات سواء  

حسب  Equivocalأو مقعيدة أي ملقبسة املعىن  Univocalكانت حميدة املعىن 
فإنه البي من املمايرسة  ،ا فيها تلك اتيت يف األحالم، وحىت خقسىن ذتكتصنيف "يرخكوير" مب

اهلرمنيوطيدية اتيت تكفل اتقندل اتسلس بني املاضي واحلاضر، خاصة وأن طبيعقها تعطينا 
ن اتكيفية اتيت ندرأ هبا اتنصوص ونفهمها هي إاألساس تكوهنا "مل تكن أبًيا سكونية، إذ 

(، 22،ص2007خقغري فهمنا ألنفسنا" )دافيي جاسرب، مقغرية ابسقمراير، متاًما كما
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اسقعادة تلوعي اتدادير على ضم آفاق اتزمان أببعادها  نزتةفيخناميكيقها "حركقها" هي مب
 ووضعها على مشهي ممقلئ ابحلياة بعي أن أخذ بشىت نواحي جمامع اتوعي عليه.  ةاتثالث

 مسات املصطلح: 2.3

ال خدبل اتفكاك بني مفهومه وصويرته، خاصة  خقميز كل مصطلح أبنه ميلك احتاًدا
بصلة تلعدل أكثر من احلس أو ابتعكس، إال أنه  وأن كلمة منطوقة تقضمن فكرة يرمبا متت  

وميثل صويرة تعرب عنه، ومبا أنه   ،يرغم ذتك خظل أواًل وأخريًا مفهوًما حيمل نوًعا من اتوجود
تذي قي ميقي به تعصوير أو خكون كذتك فهو كاتكائن احلي مدييرًا ته أن خكون ته عمره ا

أخرى تيبدى وحيظى أبمهية  وخعود يف أحيانٍ  ،يرهن عصره فحسب، كما أنه قي خغيب تدرون
ابتغة كمصطلح اتيميدراطية مثاًل اتذي مأل اتفلسفة اتسياسية منذ عهي "سوتون األثيين" 

“Solon( ”640-560  إىل ققل اتفيلسوف سدراط وهجوم أفالطون عليها )ق.م
وأيرسطو، وظل قروًًن طوخلة غائًبا حىت اتدرن اتسابع عشر امليالدي، تيشهي املصطلح عودته 
مع عهي "اتعدي االجقماعي" وانقعاشه من جيخي، وكل مصطلح ته اتيرخيه اتذي خشهي 

ودة، وعليه، فإن مهمة تقبع مسرية املصطلحات مبيالده ودوامه وزواته وعودته إن كانت ته ع
من اتقعديي، اتذي خقطلب اتوقوف  شيء تديير ما تبيو يرائعة فإهنا ابتديير ذاته تنطلي على 

ن املصطلح حييث إعلى كنهه واتظروف اتيت نشأ فيها سواء من حيث اتزمان أو املكان، مث 
"مقفائل" مثال كان قي من زمان إىل آخر، فمصطلح  و  ،ن خهاجر من فكر إىل آخرأ
سقخيمه اتعلماء اتيسوعيون ألول مرة، مث حيث أن تناوته اتفيلسوف الخبنقز حينما أتف ا

وترس  حىت صاير وصًفا ته ” Memoires de Trevoux“"مذكرات ترخفو" 
”  Theodicee“"فيلسوف اتقفاؤل" حينما مجع أعماته يف مؤتفه "اتعياتة اإلهلية" 

 Natura“ذتك احلال مع مصطلح "اتطبيعة اتطابعة" م، ك1710اتذي صيير عام 
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naturans اقرتنت بكل من "جيويردانو برونو" و"سبينوزا" تكنه  ،اتذي حاز شهرة واسعة
ابألساس مصطلح مهاجر من اتعربية إىل اتالتينية كما أوضحت اتييراسات بعي ترمجة 

 أعمال اتفيلسوف "ابن يرشي".

طيدا تيست اسقثناًء من حيث ما جرى وعلى ما تديم فإن مصطلحات اهلريمنيو 
على مصطلحات اتفلسفة عموًما، فإذا كان تكل مذهب أو نسق أو تياير مصطلحاته 
اتياتة عليه فإن تلهرمنيوطيدا مصطلحاهتا اتياتة عليها، وهلذا اتسبب كثريًا ما يرأخنا اتفالسفة 

املقخصصة ، خاصة وأن تكل منهم مصطلحاته اخشكون من أهنم ال خفهمون بعضهم بعض
 وتذتك، اخصاهلإاتيت أتخذ على عاتدها تبيان اتيالتة اتيقيدة ملفهوم من املفاهيم اتيت خرخي 

من معىن ” Terminology“جني أحياًًن مصطلحات مبا خعنيه "علم املصطلحات" 
خاصة بفيلسوف دون غريه تفهم فلسفقه، واألمثلة على ذتك كثرية، تعل أوهلا وأقيمها 

واترتادف وانقداء اتكلمات اتيت  ،قمثلة فيما قيمه من بيان تلمشرتك اتلفظيحماوتة أيرسطو امل
جياد مصطلحات تدنية تليب احلاجة إىل اتيقة إوضرويرة ربيرة، امل غريال تعقمي احملويرخة اتبشرخة 

اتيت تقوافق مع املنهجية اتعلمية، وهكذا، تقواىل احملاوالت سواء من اتفيلسوف نفسه أو من 
فصرًن نرى فيما بعي مصطلحات فلسفية خاصة بـ"كانط" وأخرى خاصة غريه تفهمه، 

أهنا  سبانبـ"هيجل" وغريها بـ"هاخيجر"، وابتفيلسوف اتذي قيي ديراسقنا، مع األخذ يف احل
تيست مصطلحات تدف عني بيان مراده فحسب، بل تقعياه أحياًًن تقبني يرؤخة اتنسق 

 خعين أبن ذتك خشكل غموًضا تلفيلسوف أو وتصري عنواًًن ته، وهذا ال ،اتذي ميثله أبسره
يرمبا مل خقم أو  ،خضاًحا عن جوانب غامضة فيهإتنسده خبعيه عن احلياة، بل ابتعكس تديم 

كان خندل معرفة جيخية من شأهنا اتعمل على تنظيم فكرة ما عنيما   اتقطرق إتيها، خاصة 
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اتفلسفات تعطيها  غريها، فييراسة مصطلحات فلسفة منبني ومن مث اتربط بينها و ، 
 وترس  طابعها اتذي مييزها عن غريها. ،وتؤكي هوخقها، ختصصها 

  اآليتاتيت اسقهيفت ابتييراسة تبًعا ألمهيقها هي ك صطلحاتوامل

 The Hermeneutic Circleالدائرة اهلرمنيوطيقية:  -1

ة املؤهالت اتيت متكنه من نزتوهي أن ما خكقنزه املؤول من خربات وفهم تكون مب
ة آمر من خالل يرده كل ما خواجهه هلا، ك” Fore-understand“"اتفهم سلًفا" 

فإنه خقناوته بقوقعات  ،خعكس عليها ما خدع حتت اهقمامه، فمثاًل عنيما خقناول نًصا ابتدراءة
اتذي  Fore-projectionمعينة مرسومة سلًفا، وهذا ما خعرف ابإلسداط املسبق 

هنا تدي:م إسداط أذتك أن كل مراجعة إلسداط من شه أن خراجعه على اتيوام، تخنبغي 
فينقج عن اصطفافها أن خصري  ،جيخي من املعىن، وحييث أن تصطف اإلسداطات املقنافسة

سداط جيخي، إاملعىن أكثر جتلًيا، على أن هذه اتعملية املقواصلة يف كل مرة تنفقح على 
ها حركة اتفهم واتقأوخل سداط على آخر، وهذه احلركية هي يف جوهر إوهكذا، خفضي كل 

"فهذه اتعملية املقواصلة إلسداط جيخي من شأهنا أن تشكل حركة اتفهم واتقأوخل" 
(Gadamer, 2006,p.269وحىت خصل املؤول ملرحلة اإل ،)  بياع عليه أن خعرف

كيف خعود من اتنص إىل ذاته، مقفحًصا إايها ابتبحث عن املعاين املسبدة اتيت خنطوي 
أقصى فهم ممكن، وهذا خقم يف عملية مقبادتة تقمثل يف حماويرة اتنص اتذي  عليها حىت خبلغ

مث خعود تذاته تيحاويرها، وابتقايل فإن دائرخة األحكام املسبدة ال غىًن ، خيفي عوامل مقعيدة 
 على اإلطالق. خلي ٍ أتو  فهمٍ  حرازإعنها يف سبيل 
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    Aesthetic Objectاملوضوع اجلمايل:  -2

كل عمل فين  أو مجايل ته موضوعه اتذي حيمل دالتة ما، ال معىن هلا إال مىت جتلى 
تإلديراك مبا حيمله  تكونه ابألساس قابال؛تذات تدوم ابسقعراضه ومتعنه، فيصري بذتك مييرًكا 

من قصيايت ضمنية تنفقح على اآلخر وجتذبه إتيها، فقحيث حلظة اتقفاعل من اآلخر وتن 
معه  االنسجامصيايته اتكامنة فيه، بل سيكقسب دالالت أخرى بفعل تبدي هلذا اتعمل ق

فقصري دالالت اتعمل مقجيدة، فاملوضوع ، من قبل املقفاعل بعي تفكيكه وإعادة بنائه 
وال خنبغي اتقعامل معه على هذا اتنحو، ملا ته من أصاتة ، اجلمايل تيس "كياًًن منفصاًل 

 Chrisاملشاهي فيصري "حيًًث" حنن نشايرك فيه" ) متايرس سطوهتا على  اتدايرئ واملؤول أو

Lawn & Niall Keane,2011,p.9 ومشايركقنا تكون ابتظنون أو ،)
ه كوناتقخمينات وتصويرات من شأهنا اسقيعاء كل ما فيه  من املعاين املخفية انطالقًا من  

ممايرسة وسبك ألتفاظ تسيغ  ،أثرًا ميكن اكقشافه من جيخي، طاملا كل ما فيه من أسلوبية
اتفعل اتقأوخلي عليه، فكل موضوع مجايل هو يف حاتة  وحية مع مقلديه حُيِيُث فهًما 

وتقكن ، خقمناه من قيم عماًل ما  اتصويراًي سواء كان نًصا أو توًحة، وما من شك أن كل م
نية وميقلك املهايرات اتلغوخة واتذائدة اتفنية واترباعات اتلسا ،يرواخة مثاًل، هو أن جيي من خقلداه

تلقفاعل معه، فهذه مجيًعا "قييرات تواصلية متكنه مجيعها من فهم اتنص وأتوخله ، إنه مقلق 
 (.318، ص 2010مثايل خنشيه اتراوي" )حممي اتداضي،

 Anticipation of Meaningتوقع املعىن:  -3

من خالل جزء من اتنص، وابتعكس فهم جزء من  هو فهم اتدايرئ معىن كامال
اتنص من خالل املعىن اتكامل،  واتواقع أن اتنص ال خقم معناه مبجرد فهم مجلة أو عبايرة 

 خعود تداعية أتوخلية ًنشئة عن بالغة قيمية، من شأهنا أن ريدامامنه، وهذا فيما خرى غ
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، واتذي  A circular relationshipتوقعنا فيما أطلق عليها بـ"اتعالقة اتيائرخة" 
خنبغي هو منح كل ميتول مزخًيا من اتفرص إلتداء ميتوالته ال أن حنيه عني حي ما عماًل 

حينما قال "اتعالمة كسر ال خنفقح أبًيا إال على وجه ” Barthes" ‘تابير يروالن مبا خدره "
، وعلى أخة حال، فإن كمال فهم  ) )R. Barthes,1970, p.72عالمة أخرى"

بفعل اتزمان   تعرقله مداومة اتنص اتيت تقضمن توترات تنفرضريداماىن غاتًبا وفًدا تغاملع
واملكان على أقل تديخر، خصوًصا عنيما خقياخالن يف ذاكرة املقلدي فينقهيان به تنهاخة يرمبا 
تكون غري واقعية، وما جيب هو أن خقحي املعىن اتعام تلنص، حىت خنفقح أفده على توقع 
"، جيخي، وذتك خقسىن "بقحرك اتفهم بثبات من اتكل إىل اجلزء، تيعود من اجلزء إىل اتكل

يف اتوقت اتذي تكون فيه املهمة امللداة على عاتق املقلدي هي أن خعمل على "توسيع وحية 
 هنا معيايرًا تلفهم ريداماوحييد غ (Gadamer, 2006,p.291) املعىن وبسطها" 

اتصحيح يف شكل نقيجة حتيث جراء اتقناغم "بني مجيع األجزاء مع اتكل"، أما معياير 
خعين ضمًنا أن تفاعل املقلدي على مسقوى اتفهم مل  ياغم اتذاتفشل خكمن يف انعيام اتقن

 خفاق.حييث أن اتفق فيه ما هو واقعي مع ما هو ممكن وابتقايل حيث اإل

 )إن الوجود الذي ميكن أن يكون مفهوًما هو اللغة( -4
  Being that can be understood is  language                 

وهو من  ، أن اتوجود خكمن ويراء اتلغة وخقجاوزهاريداماعبايرة خدصي من ويرائها غ
وتيس تلقفكري على اتلغة،  ،خعطي هلا اإلمكان، وبعبايرة أخرى، مثة أوتوخة تلغة على اتقفكري

 ،ملعىن هذه اتعبايرة، وإذا ما تيسر ته ذتك أن ال خقناول نًصا إال وهو مييرك  ه تفاتدايرئ خنبغي 
خضاح غموضه، وذتك ألن كل نص ته إاتنص و خسقطيع اسقنطاق مسكوت حينئذ  فإنه

اتيت حتقل أزماًًن "جرى   وجودخة، وعليه فإن تلغة بشكل عام بناها ات اين واملكاينبعيه اتزم
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عطائها أصوااًت فيها بفعل اتقجربة ، وعليه فإن عالققنا ابتعامل جرت يف إتفعيلها من خالل 
ضوء اتفهم واتقأوخل، وهذان اخليطان املقشابكان دائًما ما تقوسطهما اتلغة، وبعبايرة أخرى، 

 Chris Lawn & Niallتيعم اتلغة اتعالقة اتقفسريخة املفهومة تإلنسان مع اتعامل") 

Keane,2011,p.88اي من اإلشايرة إىل أن تكل صوت ملفوظ بنية حتمل تصوير (، وهنا الب 
 ته معىن خدصيه، قي ال خقجلى إال إبضافة أتفاظ أخرى ته.

 Closed circuits of historical lifeحلقات احلياة التارخيية املغلقة:  -5

هي ما تقضمنه اتذاتية  من حضوير تألشياء واملوجودات حيثت بفعل تراكم خرباهتا 
ا فصايرت كما تو أهنا مرجعية ذاكراتية هلا، تشيها كلما تناهى وعيها أو املاضية هب

 يكان مرتبطًا بوعي اتفرد اتذي خع   ابملصطلح ملاريداماإحساسها مبا مياثله، وهذا ما قصيه غ
جمرد ومضة يف حلدات احلياة اتقايرخيية املغلدة، فقصري مثاًل عبايرة ما مرتبطة يف وعيه أبخرى 

أبحكام وحتيزات،  هبفعل ماضيه اخلربايت، وقي بىن عليها حكًما أو ايرتبطت عني ةوءبخم
خر، مشهي آتصري تسقيعى كلما صادف عبايرة تشبهها أو ترتبط هبا بصويرة ما، أو كمثال 

وقي ايرتبط حبيٍث أو حىت ترنيمة ما خظل فيما بعي كلما صادف ما ن ترس  يف تصويراته 
اقرتن به، وجيري اسقحضاير اتوعي اتسابق هنا دون شعوير خشبهه خعييه تذتك اتسابق ومبا 

ا كومضة تظهر يف منطدة اتوعي مىت ما متثل أمامه ما خسقيعيها تلحضوير إهن  ،من اتفرد
 Constitute the“ تشكل "حديدة وجوده اتقايرخيي" ريداماما بعي خنسب غيًثنية، وهلذه ف

historical of his being” " (Gadamer, 2006,p.278)،  وأثرها على اتذات خقمثل
فقؤثر على أحكامه كما أهنا يرمبا تفقح أمامه سلسلة من  ،يف أهنا تظل تشي اتفرد إتيها

مكاًنت عني قراءته تنٍص ما مثاًل ، خاصة وأن أي فن من اتفنون هو االحقماالت واإل
"شكل مغلق يف تفرده وككل كامل عضوي مقوازن، ويف األثناء خشكل منقًجا مفقوًحا 
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وال متس خصوصيقه اتيت ال تدبل  ،بسبب قابليقه تلقأوخالت املخقلفة اتيت ال تعي وال حتصى
أو اسقدبال تعمل فين هو أتوخل وأداء ته، حيث يف كل اسقدبال  اتقغري، ذتك أن كل تلق ٍ 

ن بال و .(، فاملقلدUmberto Eco,1989,p 4أيخذ اتعمل منظويرًا جيخًيا تنفسه")
 وما حيضر هلم من صوير ذهنية. ،ويرؤاهمشك خيقلفون يف وعيهم 

 Experience   اخلربة: -6

 مدروء   يف حينها نص   مَ ي ِ اتيرخيية معينة، قُ  هي اتلحظة من اتزمان اتيت تنقمي ملرحلة
هنا أن تعمل على اتقداء امللدي واملقلدي/ املؤول واملؤ ِول/ اتنص أما، من ش فين   و عمل  أ معني  

واتدايرئ، خكون فيها اتثاين مزوًدا خبربة أتوخلية إىل جانب ما تنطوي عليه ذاته من حتيزات 
متييز  اكنه من خالهلهذه اخلربة اتقأوخلية مت  Pre-understandingمتثل فهمه املسبق 

ًيا، أي خفهم املوقف /اتوضع /اتلحظة اتقايرخيية اتيت أنقج فيها ما وقع يف دائرة اهقمامه اتيرخي
ة متثيل واسقحضاير تعملية جرت يف نزتاتعمل اتذي هو قيي اهقمامه، إهنا ابتنسبة تلمؤ ِول مب

لماضي، تذتك فكل عمل تحظة اتيت هي اآلن واترجوع هبا لاملاضي، ويف اتوقت ذاته جر ات
خلربات أو اتقجايرب وال خلبث حىت "خرتفع فوقها مبا يف ذتك اتفين منه، خنطلق من ا

(. Gadamer, 2006,p.xiii) تيقجاوزها فيكقسب أمهية عاملية تقجاوز اتقايرخ "
تدايرئ/ املؤ ِول أن حييط ابتظرف أو املدام اتذي أنقج فيه ما هو بصيده سواء  اوهذا ال خعفي 

ا معه ال خقم بل يرمبا ه أتوخليً كان مدروًءا أو حىت ملفوظًا أو حىت مشاهًيا، فجزء من تفاعل
خكون من املسقحيل )إذا اققصر اتسامع على اجلملة وظل جاهال ابملدام اتذي نشأت فيه( 

(، فكل عمل نقج عن خربة ميقلك انفقاحا 7-256، ص.ص  2010" )حممي اتداضي،
  هي ضمن جمالريدامايف ذاته جيعله يف حراك دائم خقجاوزها تغريها، فكل خربة يف نظر غ

اتفهم، سواء كانت علمية أو إنسانية أو فنية أو حىت فلسفية هي "يف اتنهاخة جانب من 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 ريدامادراسة يف بعض مصطلحات أتويلية غ              2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

44                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 Circular“نه خنطوي على "بنية دائرخة" إجوانب اتفهم اتقأوخلي من حيث 

structure ”( "من عيم االكقمالChris Lawn & Niall 

Keane,2011,p.154)،  وعليه فإن كل خربة "عمل" صييرت هي تيست يرهينة
 بداعية مضبوطة وهنائية عملت على جتمييها تلحظقها.

 Fusion of horizons التحام أو انصهار اآلفاق:  -7

  "خنم مفهوم األفق على نفسه، ألنه خعرب عن سعة اترؤخة اتعظمى ريداماخدول غ
Superior breadth  أن خفهم أن ميقلكها" لفرد اتذي خرخي تاتيت خنبغي

(Gadamer, 2006,p.304فاألفق هو يف معناه األبعي حسي .)،  وخظل تغواًي إذ
اتلغة متيه ابالنكشاف واحلي ، واملرء مطاتب أبن حيرز أفًدا تيس ابملعىن اتذي خقبىن فيه 
ة وجهة نظر غريه أو أن خقدمصه عاطفًيا، بل عليه أن خنقدل مرتدًيا إىل مشوتية أعلى مقجاوز 

تطبيعقه اجلزئية وطبيعة اآلخر اجلزئية كذتك تييرجة تذوب فيها اتذات مع املوضوع 
وابتعكس، وال خفهم من هذا أنه خصرف نظره عن األشياء اتدرخبة بل أن خراها  من أعلى 
بصويرة "ابنويرامية" تشقمل على مجيع األجزاء واملكوًنت اتيت متثلها، بطرخدة تقيح تنا يرؤخة 

خر اتقايرخيي، فاألفق إذن هو طموح من نوع عال مقحرك أبًيا إال أنه يرغم آلويرؤخة ا ،اتذات
على اتقحدق اتقام، ذتك ألننا ال ميكن أن ننجز اتشفافية اتقامة حنو اآلخر،  يذتك خسقعص
 أن انصهاير آفاق اتقأوخل ال خصل إتيه املقلدي بصويرة مطلدة، وذتك ملا  ريداماوعليه أكي غ

نه كلما الح منه إوال خعرف االسقدراير على معىن بذاته، بل  ،ئمكان مقصًفا ابتقغري اتيا
معىن آخر، إنه متاًما خقصف ابالخقالف اتذي خقسم به أفدنا اتبصري مع   إىلمعىن أحال 

(، فكل أفق هو تذات كما كل قراءة Gadamer,2004,p.61كل خطوة خنطوها )
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مقعيد األطراف  أو داليل(  )عالمايت وهذا اتدايرئ خدوم بنشاط "مسيوتوجي  ،هي تدايرئ 
 على حي تعبري "إخكو".

 Historically effected consciousness      الوعي املتأثر اترخيًيا: -8

، ريداماجياد اتسؤال، هكذا إبجياز خعرفه غإهو عنصر اتفهم ذاته، وخؤثر يف عملية 
ن كل وعي هو وعي مقأثر ابتقايرخ  طاملا أنه خعيش يف اتواقع أتكن ما عالققه ابتقايرخ ؟ 

أن هذا اتوعي هو وعي املؤِول اتذي  ثابتاتو وخبحث يف غريها من املاضي، ، حلظقه 
ماضي ذاكرته اتيت ختقزن معطيات ثدافية مقنوعة إنه فيه،  امؤثر  اأتوخلي ياخقضمن ماض

اتقفاعل مع اتعمل اتفين او وتوقعات وختمينات تصري يف حاتة سريويرة ال تنقهي مبجرد 
اتشروع يف معاجلة نصية ما، فكل عمل فين أو نصي خقضمن ما خشجع اتوعي اتذايت 
اتقايرخيي على املضي فيه، وذتك ملا كان ذتك اتعمل أو اتنص ميقلك دخناميكية مقحركة هي 

وخالت، من اتقأ ال مقناهٍ  على املسقوى األبعي فعاتية حمفزة تلوعي على أن خنفقح على عيدٍ 
 فاملؤول هنا هو اتسائل اتذي خطرح اتسؤال منطلًدا من ذاته وابتقايل "تن خقسىن ته موقف  
خكون فيه حماخًيا حبيث خسقجوب ما هو بصيده من عمل، ذتك أن موقع اتقأوخل هو ذاته 

(، Chris Lawn & Niall Keane,2011,p.79املاضي على احلاضر" )
تة ما يف حماوتة تسي فجوة ما يرمبا تكون نقيجة فيحصل أن خكون اتنص مقضمًنا "إلحا
(، وعليه، فكل وعي هو وعي 15، ص  2010إلضماير أو حلجب )حممي اتداضي،

متكنه من تدي:م يرؤخقه ، ومبا خقضمنه من خربات إذا ما وظفها ، اتيرخيي أي مقأثر ابتقايرخ  
قه ا حيافظ على أصاتحياث اتقواتي يف اتنص مبإاتقأوخلي، اتفعل اتذي تكون نقيجقه  ومنوذجه

 .وخصوصيقه
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  Ontology :االنطولوجيا-9

(، وحتظى 1976-1889خيجر )ا تسقمي أساسها من أسقاذه هريداماعني غ
بديمة جوهرخة عنيه حيث نلمس ذتك يف مؤتفه "احلديدة واتنهج"، ففي اتوقت اتذي خؤكي 

 Practical“فيه أبن اتقأوخل ال خعرب عن ذاته بوصفه "فلسفة عملية" 
philosophy ” ة" ـــــو "أنطوتوجيا أتوخليـــــــــل شيء هــــــك لــــــنه أخًضا قبإفحسب، بل

“A hermeneutic ontology” وهذا ، ، فاتقأوخل خقسم بطبيعة اتبحث اتيائمة
 ابتطبيعة احلوايرخة تلقأوخل، بسبب ما يف بنية اتلغة من تطوير وتغري خعكس ريداماما خدصيه غ

 "أفق األنطوتوجيا ريداماأتماًل من شأنه أن خعمل على انفقاح أو توسيع ما خطلق عليه غ
ألنه ببساطة ال "إجراء يرمسي" ته، سوى أنه  ؛اتقأوخلية" اتذي ال خدف عن قيي وال حيي حبي

مبا خقمقع به من "دخناميكية" فعاتة ال تفرت وال ” Self- perpetuating“خثري ذاته 
اتذي  األنطوتوجيعملية تسعى حنو اتكشف  ةتلغة تلعب دويرًا حمويراًي يف أختندطع، وعليه فا

ال خنفقح إال ابتلغة، كما ال ميكن اتقعبري عنه إال هبا، واتلغة من حيث هي كلمات منطوقة 
( تذتك فهي يف 43أو "أصوات خعرب هبا كل قوم عن أغراضهم")ابن جين، اخلصائص ص.

نطوتوجيا اتيت ب وخماِطب واألًنت أو عناصر هم خُمَاطَ مكو  ةجراء خقم بني ثالثإماهيقها 
، وهنا "ال تسأل عن املعىن  ،بينهما اتيت جتعل اتفاقًا بينهما من حيث اسقعمال اتكلمات

( ، فاالسقعمال هو  (Janet Fodor,1977, p.19ل عن االسقعمال" وتكن سَ 
وإما  اتفعل أو اتعمل اتذي أيخذ صويرة من اتصوير اتيت من طبيعقها إما االنفصال 

 أن خطوير أنطوتوجيا اتلغة تو مل خدم هاخيجر ريدامااالتصال، وعلى أخة حال، ما كان تغ
 متكن من اتدضاء على ريدامابقفكيك اتيرخ  األنطوتوجيا، وبذا اتقطوخر خسقديم اتدول أبن غ
 اتبعي أو االندسام خصوًصا ذتك اتذي بني اتذات واملوضوع.
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  Playاللعب:  -10

 "احلديدة واملنهج" ريداماحتقل فكرة اتلعب مكانة يرئيسة بشكل خاص يف مؤتف غ
خصوًصا فيما خقعلق ابجلماتيات، فدي سعى تلقحول هبذه اتفكرة من اتنحو اتذي كانت 

حنن إىل اتفن واتلغة، ومنذ أيرسطو اتذي قال ” Schiller“عليه مع "كانط" و"شيلر
؟  وهل من خلعب خعلق ريدامانلعب من أجل االسقمقاع"!، عليه فما هو اتلعب عني غ“

 هو ريدامااجليخة جانًبا خاصة وأن اتلعب خقضمن جيخقه اخلاصة؟ احلديدة أن اتلعب عني غ
جي أننا نقحيث عن تعب معانيها االسقعايرخة "فن دحيوث تلحركة حبي ذاهتا، وتذتك تقعي

اتضوء، وتعب املوج، وتعب ملعشق تروس اتناقل تلحركة يف آتة، وكذتك تفاعل ألطراف 
 ,Gadamerاتبعوض، وحىت تعب اتكلمات ) جسم اإلنسان، وتعب اتدوى، وتعب

2006, p104 ،فمها تعيدت صوير اتلعب هو يف معناه األبعي خنم عن حركة من وإىل ،)
فهو جتيخي وتكراير ال مقناه ال حيمل غاخة يف ذاته أبًيا، وحنن من  إىل ما ال غرض أو سر،

” Sphere of subjectivity“ندوم بربط "ظواهر كظاهرة اتلعب حبدل اتذاتية" 
 حينما خندل املفهوم تلفن خرخي أن خوضح أن ما تقضمنه عملية اتلعب هي كوهنا ريداماوغ

هنا حاتة إإتيها دوًما ملا كانت ال تقضمن أفًدا يف ذاهتا، مث  جتعل من اتالعب منجذاب
مقصاعية من اتشعوير ابتوعي اجلمايل ابملعىن اتذي تعنيه اجلماتيات ملا بعي املعىن 

 أبن اتلعب خدوم على تعبة والعب ومقفرجني تربط بينهم ريداما"اتكانطي"، وقي ذكر غ
 A playing“تلعب جنًبا إىل جنب" عالقات مقحركة، وقي أطلق على هذا اتقوضيح "ا

along with ”تلفرق اتيت متايرس  فللعبة األسبدية على اتالعبني اتفردخني، وصحيح أن
وفوق ذتك   ،ن خكقسبون جمًيا شخصُيا، تكن املهمو ن جنوم وأفراد أساسيبو اتلعب هلا الع

من  كله هو أن "اتلعبة ذاهتا حيث خشرعن اتلعب سقحظى على اتيوام بشموتية أكثر
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، (Chris Lawn & Niall Keane, 2011, p110)" موتصرفاهتاتالعبني سلوك 
 هذا اتقشبيه على حيود اتذاتية من حيث أشكال اتفهم واتفرد، فنسبة ريداماوجير غ

جمرد  ياتالعبني إىل بنية اتفرخق أو اتلعبة ذاهتا، كقلك اتيت تلذات اتفردخة املفكرة حيث تع
 The closed“جزء من عملية أتوخلية أكرب خسميها "حلدات اتيوائر اتقايرخيية املغلدة" 

circuits of historical life ” ،اتيت خكون فيها اتوعي اتذايت  جمرد ومضة خاطفة
يير ما حنن ننقمي إتيه، بعي أن أجرخنا عملية فحص بدذتك ألن اتقايرخ  ال خنقمي إتينا 

نا أننا يف كل مرة جزء يف حلدة أكرب وتقسع، وهلذا تيخنا أحكام مسبدة اتذات اتيت بينت ت
 تشكل حديدة وجودًن اتقايرخيي. وهي مقمثلة يف اتلغة واتعادات واتقداتيي. 

  The Logic of Question and Answer منطق السؤال واجلواب: -11

( هو من ابقكره عنيما أصر يف 1943-1889) ابألساس كان كوتينجوود
على اتبحث ابتسؤال  Roman Britain“اترومانية"  اًثير اتربخطانية "برخطانيديراسقه تآل

"، وعلى واالسقنباط االسقدراءواجلواب، وعرف عنه أنه خسقخيم املنطق اتدائم على شدني "
نه منطق خدابل املنطق  اتنظر إىل أن "منطق اتسؤال واجلواب" على أمت، فإنه حال أخة

 "منطق اتسؤال واجلواب" موظًفا إايه كإجراء ريدامااتصويري اتقدلييي وخضاده، وقي تلدف غ
  وضوًعا تلقأوخل هو يف احلديدة نص  تفهم اتنصوص اتقايرخيية واسقنطاقها، فكل نص صاير م

  ”The Hermeneutical Phenomenon“حيقمل "اتظاهرة اتقأوخلية"  اتيرخيي  
ق أفوعليه عني اسقعراضه خظل نًصا خطرح سؤااًل بغية اتوصول ملعىن خلقدي فيه أفق املؤول و 

 توظيف "منطق اتسؤال واجلواب" ريدامااتنص، هذه هي املهمة اتيت من ويرائها قصي غ
واتنقيجة املرجوة من ويرائه بوجه خاص فهم اتنصوص اتقايرخيية، فلن حييث اتفهم ما مل خقم 

أن خقساءل عن ما خكمن ويراء ما قيل"  تهاملرء اتذي خرخي أن خفهم خنبغي طرح اتسؤال "ف
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(Gadamer, 2006, p.363 وما خدع حتت فهمه عليه أن خقصويره كإجابة عن ،)
سؤال طرحه حىت خقمكن من إعادة بنائه مبا خضفيه من فرضيات تعقمل يف خميلقه وتوقعات 

على  اتدايرئ اتنموذجي هو اتذي خكون "قاديرً خسعى تلوصول إتيها إن كان قايرًًئ منوذجًيا، فا
(، مبعىن أنه 22، ص2007أن خقحرك أتوخلًيا كما حترك املؤتف توتيياًي" )امبريتو اخكو،

بنيقه وإعادة تركيبه حىت أجيري فهًما كما تو أنه سأل مسكوت اتنص من خالل تفكيك 
 تقحدق ته اتدراءة اتبناءة اتقوتييخة.

 النتائج:. 3

 فيها منوما  يرائعة،مما سبق نسقنقج أن مهمة تقبع سرية املصطلحات بديير ما هي        
تكوهنا تدصي فإهنا يف اتوقت نفسه تنطلي على قييٍر ال أبس به من اتقعديي واتصعوبة  ،مقعة

ن ديراسة أي مصطلح تسقلزم اتوقوف على بنيقه وكنهها، وابتقايل ، وأاتوقوف على حديدقها
من مهيه األول،  انطالقاأته وظروف تكوخنه ضمن مساير اتقايرخ  البي من اتسؤال عن نش

دت يوكذتك ضرويرة اترجوع تلظروف اتيت دفعت تسبكه وصياغقه بل حىت اتيوافع اتيت س
 .ألجله

ابتيخناميكية احلركية تقسم  اهلرمنيوطيدية ريدامامصطلحات غكما اسقنقجنا أن         
واتذات واآلخر من جهة ًثنية، وال تعرف اتسكون  ،املقواصلة بني اتذات واملوضوع من جهة

وحتيل إىل احلركة األساسية تلوجود اإلنساين املنفعل املنطوي على اتقايرخ  واسقغراق اخلربة 
 إلحياث حركة فهم شاملة.

سداط فرضية إمن خالل مصطلحاته حاول  ريداماغومما ال خيع جمااًل تلشك أن     
خقشايرك مع غريه طاملا هناك قاسم مشرتك بينهم مقمثل  اتنشاط املسقدل تلوعي، فكل وعي

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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مكان إلجراء اتقحاوير يف اتلغة، مما خفقح اتباب أمام اتقأوخل اتذي بيويره خفقح ابب اإل
 بياع.نقاجية واإلواالسقكشاف واتيفع حنو اإل
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 ملخص البحث:

سعى اتبحث إىل اتوقوف على أصول مصطلحات احلدل اتبنيوي وأتسيس مفاهيمها يف 
يف اتفضاء اتعريب وأسباب تعيدها، وقي توصل إىل مجلة من ياغقها صة اتفضاء اتغريب وآتي

اتنقائج أمهها؛ مصطلحات احلدل اتبنيوّي ومفاهيمها يف اتفضاء اتغريب بعضها تعود أصوهلا 
أما  .إىل حدول أخرى غري تسانّية، منها اتفلسفة واملنطق واتّرايضّيات وعلم اتنفس وغريها

ما بني اترتمجة واتنحت واتيخيل؛ فقعّيدت  هايف احلدل اتعريب فدي تنّوعت آتيات وضع
املصطلحات تبًعا تقعّيد آتّيات وضعها، ما بني مرتمجة ودخيلة ومنحوتة، وتعّيدت 
املصطلحات املرتمجة بقعّيد معاخري وضع املصطلح، وبقعّيد املرتمجني واخقالفهم يف األوتوخّة 

تقلك املعاخري، وأخًضا بعض املصطلحات اتّيخيلة تعّيدت بقعّيد اتلغات املندول  اتيت منحوها
عنها، هذا وقي تعّيدت املصطلحات بقعّيد اتناقلني، وبل تعّيدت على مسقوى اتناقل 
نفسه بقعّيد مؤتفاته، وتعّيدت عني اتناقل نفسه يف اتكقاب نفسه، وسبب ذتك إّما مراعاة 

على مصطلح، وهو ما جنيه يف اقل وعيم اسقدرايره ضطراب اتنّ خللفيات اتدراء، وإّما ا
 ، وإّما توثيق املرادفات املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح وهو شأن أغلب املعاجم.اتكقب

 .ةكيبيّ ة، اترّت ية، االسقبياتيّ مانّ ة، اتزّ ة، اآلنيّ اتبنيوّخ  اتبنية،  الكلمات املفتاحية 
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Terminology of Structuralism Field and Establishing its 

Concepts 

Hanan Abu Seksaka 

Faculty of Arts/ Misurata University 

Abstract: 

This research aims to identify the origins of the terminology of the 

structural field and to establish its concepts in the Western Space, their 

formulation mechanism in the Arab Space and the reasons of their 

multiplicity. This paper reached a number of results, the most 

important ones are; the terms and concepts of the structural field in 

Western space, some of their origins descend to other non-linguistic 

fields, including philosophy, mathematics, psychology, etc. The Arab 

field, the mechanisms for developing terminology of this field varied 

between translation, coining, and loanwords. Terminology varied 

according to multiplicity of their setting mechanisms, between 

translated, coined, and loanwords. Translated terms diversify 

according to varying the criteria of setting the term, translators and 

who come first to give them such criteria. Some of loanwords diverse 

according to the diverse of their source languages. Terminology 

multiplicity diversify according to their transferees and diversify 

according to the transferee themselves in the book itself. The reasons 

behind this are either taking into account the backgrounds of readers, 

or the transferee’s confusion on a term, which are found in theoretical 

or applied books. Concerning documenting common and accepted 

synonyms for the term is the norm of most dictionaries.  

Keywords: structuralism, structure, instantaneous, temporal, 

substitutive, structural. 

 :املقدمة .1
حاته، فمفاتيح اتعلوم قبل اتوتوج إىل أّي علم واألخذ منه بطرف، جيب معرفة مصطل

فق عليها أصحاب خقّ  م عن مفاهيتوضع مصطلحات تعّب  حدل ففي كلّ مصطلحاهتا، 
وتكن هذه املصطلحات اتيت  .وخنجز بنجاحبينهم واصل ، فيسهل اتقّ عريّف اتواحياحلدل امل
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 ،واصلاتقّ  ةتصعوب ااصل وتسهم يف إجناحه قي تقحول إىل معرقل وتصبح مصييرً و اتقّ  تسّهل
ال و د مفهوم املصطلح اتواحي، مصطلحات املفهوم اتواحي أو خقعيّ  دعنيما تقعيّ وذتك 

وهذه املشكلة توجي بني املصطلحات  .ن مقضادخن يف احلدل ذاتهاملفهوما كانما إذا  سي  
اتيت تكون وتيية مفهوم داخل اتلغة ذاهتا كما توجي بني املصطلحات املندوتة عن تغة 

كما هو شأن املنجزات اتغربّية   .خرية أكثر تفاقًمابيي أّن املشكلة يف هذه احلال األ .أخرى
اتيت ندلت إىل اتعربّية وعلى يرأسها اتبنيوخّة اتيت كانت أّول حلدة علمّية تالّتصال املعريّف 

 .وأهّم يروافي اتّندي األديّب احليخثاحليخث،  اتّييرسابتغرب يف 
 ة البحث:أمهي   1.1

بني  واصل املعريفّ ق اتقّ أساس حتدّ  يف كوهناة املصطلحيّ مهّية اتبحث يف تكمن أ
ة أتصيل مصطلحات احلدل وتكمن أمهيّ  .د املصطلحاتتعيّ  ما يف ظلّ وال سيّ اتباحثني، 

  .واتعريبّ  يرس احليخث بني اتفضاءخن اتغريبّ يف اتيّ  صال معريفّ ل حلدة اتّ أوّ اتبنيوي يف كونه 
 :أسئلة البحث 2.1

مصطلحات احلدل اتبنيوّي، وكيف   كيف وضعت خنطلق اتبحث من األسئلة اآلتية
أتّسست مفاهيمها يف اتفضاء اتغريّب اتذي وتيت فيه؟ وكيف ندلت إىل اتفضاء اتعريّب؟ 

 وما أسباب تعّيد املصطلحات يف هذا احلدل؟
 :البحث أهداف 3.1

 ة أتسيسوكيفيّ مصطلحات احلدل اتبنيوّي،  أصولف على عرّ خهيف اتبحث إىل اتقّ 
 ها.أسباب تعّيداتوقوف على و  ،إىل اتفضاء اتعريبّ ة ندلها آتيّ و  ،مفاهيمها يف اتفضاء اتغريبّ 

 ابقة:راسات الس  الد   4.1
ييراسات أقرهبا إىل موضوع بحظي فدي  ؛تيس جيخًيا اتبحث يف مصطلحات احلدل اتبنيويّ 

 اتعريبّ  دييّ ة املصطلح يف اخلطاب اتنّ )إشكاتيّ  (2008)خوسف وغليسي ديراسة اتبحث 
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ة االسقبياتيّ ، و مصطلح اتبنية واتبنيوخّة، اآلنّية واتّزمانّيةفيها على  وقفاجليخي(، حيث 
االصطالحّي تقلك املصطلحات، وخص مصطلح بنية ابتوقوف فهوم امل مقناواًل ، ةكيبيّ واترّت 

كما يرصي املدابالت اتعربّية تقلك املصطلحات ويرّجح  عني مفهومه اتلغوّي وأصوته املعرفّية،
قام به وغليسى  ابإلضافة إىل مابينها ابالعقماد على املعياير اتّقياويّل واملعجمّي واتّياليّل، 

وسيدف جبانب املفهوم االصطالحي على  ،مصطلح اتلغة واتكالم واتلساناتبحث قناول سي
يراسات يف اتيّ  ااسقعماهلو املعرفّية واتلسانّية  اصوهلأ عسيققبّ املصطلحات و  تكلّ  املفهوم اتلغويّ 

 .د هذه مصطلحاتخكشف عن أسباب تعيّ و  ،سوسري ة بعياتلسانيّ 

 :واإلجراءات املنهج .2
يف اتفضاء  مصطلحات احلدل اتبنيويّ  أصولف على عرّ اتبحث خهيف إىل اتقّ  مبا أنّ 

واألسباب  تعّيد مصطلحّي، ويرصي ما نقج عنها من، ةات ندلها إىل اتعربيّ وآتيّ  اتغريبّ 
ذا ت ؛احلدل صطلحات هذامل وصفيّ ع بققبّ مرهون  كذتق يحتد دها، فإنّ اتكامنة ويراء تعيّ 

 ًعا حركة وضع املصطلح يف اتفضاء اتغريبّ ، مققب ّ فاتبحث سيعقمي على املنهج اتوصفيّ 
اآلنية  -اتثّاين اتبنية واتبنيوخّة، -حماوير؛ األّول أيربعةوذتك وفق ، انقداته إىل اتفضاء اتعريبّ و 

 .اتلغة واتكالم واتلسان -، اترّابعاترّتكيبّيةتية ااالسقبي -اتثّاتثواتّزمانّية، 
 . حماور البحث:3

 (:Structuralisme) والبنيوية( Structure)البنية  1.3
 ومفهوميهما اتبنيوخّة( structuralisme( اتبنية و)structureمصطلح )إّن        

تيسا جمّرد طفرة عرضّية شهيت ميالدها حدبة اتّسقينات من اتدرن اتعشرخن على خي 
  .صريويرة اتيرخيّية متقّي جذويرها إىل حدول تغوخّة ومعرفّية مقنّوعة نقاج، بل فردخناني دو سوسري

 مفهوم البنية والبنيوي ة لغة واصطالًحا: 1.1.3
 نّ ياتفعل اتالت"إىل  هإبيرجاع (structure)قي أتّلث املعاجم اتّلغوخّة األجنبّية تلفظ        

"struere ّ2008 )وغليسي، "شيييأسيس واتبناء واتقّ " مبعىن  تنضيي املواد... أو اتق ،
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( structureكلمة )"نسبة إىل  فهو( structuralisme)أّما مصطلح ، (121ص
 .(65، ص2004)خونس،  "( اتيت تعن بناءstruere)تينية الاملأخوذة من اتكلمة ات

أّما من حيث املفهوم االصطالحّي فمفهوم اتبنية تعّيد بقعّيد امليايرس اتبنيوخّة 
نسق من " أبهنااتبنية  تيونز حتيخي تلك املفاهيم  وأبرزاحلدول اتيت أتثّرت هبا،  وبقعّيد

اتعناصر من أصوات  ببعض، وحيث إنّ اتعالقات أو جمموعة من األنساق خرتبط بعضها 
دابل اتيت تربط بعضها واتقّ  كافؤة قيمة ابسقدالهلا عن عالقات اتقّ وكلمات، تيس هلا أخّ 

 ا أهنّ ( 8، ص1985) جان بياجيه تعرخفو  .(179، ص2013)غلفان، ببعض"
"جمموعة حتوخالت حتقوي على قوانني كمجموعة )تدابل خصائص اتعناصر( تبدى أو تعقن 
بلعبة اتّقحوخالت نفسها، دون أن تقعّيى حيودها أو أن تسقعني بعناصر خايرجّية، وبكلمة 

 ."، واتّقحوخالت، واتّضبط اتّذاتّ ]أّي اتكلّية[ موجزة، تقأتف اتبنية من ميزات ثالث  اجلملة
  "اتبنية حتمل ...طابع اتّنسق أو اتّنظام، فاتبنية تقأتف من ف  كلود تيفي سرتاوش عنيأّما 

عناصر خكون من شأن أّي حتول خعرض تلواحي منها، أن حييث حتواًل يف ابقي اتعناصر 
مقعّيدة تكّنها مجيًعا مل خترج عن وإن بيت تلك املفاهيم و  .(31ص)إبراهيم،  األخرى"

سوسري مفهوم اتبنية، وهو خرّكز على اتكلّية واتعالقات بني  اتّقصوير اتذي أّسس عليه
 .اتعناصر وقيمقها

ومفهوم اتبنيوخّة هو اآلخر تعّيد، وإن كانت مجيع تلك املفاهيم املقعّيدة تلقدي يف  
تكنها ، هاعالقات اتدائمة بينكون اتبنيوخّة ال تييرس اتعناصر مفردة بل ختقّص بييراسة ات

ي هوخقها املنهجية أهي منهج أم مذهب أم فلسفة؟؛ فسرتاوش تعّيدت خمقلفة يف حتيخ
خذهب إىل أّن "اتبنيوخّة تيست أبي حال من األحوال "فلسفة"، وإّّنا هي جمّرد "منهج" 

بياجيه خرى أّن "اتبنيوخّة منهج، ال مذهب؛  وأخًضا (.22، ص)إبراهيمتلبحث اتعلمي" 
، )إبراهيم من أّن تدود إىل كثرة املذاهب" وهي إذا اكقسبت طابًعا مذهبيًّا، فإهّنا البيّ 
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ويف اتوقت اتذي خّقفق فيه شرتاوس وبياجيه على أهنا منهج، جني شاتليه خسل   (.21ص
عنها صفة املنهج واملذهب بدوته  "إنّه تيس مثّة مذهب بنيوّي، بل يرمبا كان يف اسقطاعيت 

 .(22ص، إبراهيم) وّي"أقول إنّه تيس مثّة منهج بنيأن أذهب إىل حي أبعي من ذتك ف

 األصول املعرفي ة ملصطلحي البنية والبنيوي ة: 2.1.3
ة، ة واألدبيّ انيّ يراسات اتلسّ ة تليّ ة يف حماوتقها تدي:م ديراسة علميّ اتبنيوخّ  نّ أمعلوم 

تذا فال  وعلم اتّنفس واتعلوم اتطبيعّية؛ات ايضيّ اعقميت يف بناء أسسها على املنطق واترّ 
 رجعت بنيوخّةيت عليه اتن  اتذي ب  ومفهومه اتبنية  (structure)بة أن جني املصطلح األساس اغر 

  "مفهوم )اجملموعة  فباتّنسبة إىل اتّرايضّيات فهو امقياد ت ، تلك احلدولإىل  أصوته
groupe")  ،يمكن يف حدل املنطق ف هوابتّنسبة إىل أصوت .(120، ص2008)وغليسي

بنفسه بذتك ف رت كايرانب إذ خعبا حبلدة فيينا حتيخيً  هلمسيلف اتبنيويّ أن نسقشهي ته بقأثر 
ا إهنّ  ظر اتيت دافعت عنها، أيّ ا مع وجهات اتنّ تعرخف كايرانب تلبنية خقطابق كليًّ    "إنّ قائاًل 

ن أّما يف علم اتّنفس فيكم .(258، ص2013)غلفان،  خاتص" وعالقيّ  حيث صويريّ 
من علم اتّنفس اجلشطاتيت اتذي أمّيها أبهم مدوتة و"تقمّثل يف مصطلح يف إفادة اتبنيوخّة 

  .(67ص ،2007 )خوسف، اتذي خعن إديراك األجزاء يف كلّيقها" Gestaltاتّشكل 

 مصطلحا البنية والبنيوي ة يف احلقل الل ساين : 3.1.3
ا خصوصً ة ا واتبنيوخّ ات عمومً سانيّ داخل اتلّ  ماهيومفهوم نياملصطلح خنوالدة هذ

عني متييزه بني اتّييراسات اآلنّية واتّزمانّية مرّكزًا على نظامّية  ترجع إىل سوسري يف حماضراته
وإن كان هناك اخقالف يف كونه اسقعمل املصطلح حبرفيقه أو  .اتلغة وأوتوخّة اتّييراسة اآلنّية

سق "اتنّ  سوسري كان خسقعمل مصطلح أمجعوا على أنّ  ايرسنيما خرادفه، فأغلب مجهوير اتيّ 
)وغليسي،  ("structure( ومل خكن خصيع مبصطلح اتبنية )systémeظام )أو اتنّ 
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وإتيه ذهب أمحي خوسف مؤكًيا أّن "اتبنية مل تظهر إاّل يف أعمال  .(120، ص2008
 (120، ص2008)هو ما نفاه وغليسي (، و 115ص ،2007 )خوسف، حلدة براغ"

( واتبناء structureحماضرات سوسري تسقعمل "حبرفية واضحة اتبنية  ) ا أنّ مؤكيً 
(Construction") دون أن خسوق دتياًل من تلك احملاضرات أو حيّيد موضع ويرود ،

وتعل اخقالف اتعلماء يف ويرود مصطلح اتبنية  .ح عني سوسري، وتو فعل تكان أوكياملصطل
حملاضرات اتيت اعقميوا عليها إذ إنّه كما يراجع إىل اخقالف نسخة ا -يرأخي يف –من عيمه 

 هو معلوم أّن حماضرات سوسري كقبها جمموعة من طالبه.
ل من اسقعمل مفهوم اتبنية يف احلدل ه وإن كان سوسري أوّ وجتيير اإلشايرة إىل أنّ 

امن عشر واتدرن اتعشرخن؛ في اتدرن اتثّ اتّلغوّي، فيرس ا على اتيّ تكنه تيس جيخيً  ساينّ اتلّ 
ة(، ومع بياخة غوخّ )اتبنية اتلّ  مصطلحشالخشر  واسقعملة، حوخّ مهبوتيت عن اتبنية اتنّ حتّيث 

          .(178ص، 2013)غلفان،  ة(حوخّ )اتبنية اتنّ  مصطلح اتدرن اتعشرخن اسقخيم فنييرخس
ومصطلح اتبنية ومفهومه يف احلدل اتّلسايّن مل خدف عني سوسري بل شهي يرواًجا يف 

، بل هناك من بشكل واضح مفهوم اتبنيةظهر نيوخّة بعيه، ففي مييرسة براغ اتّييراسات اتب
تيس  هذه املييرسةوجيخي  أيرجع اتّظهوير األّول ملصطلح اتبنية حبرفّيقه إىل هذه املييرسة،

سان يف بعيخه املدايرن ا تعميمه تيشمل ديراسة اتلّ ، وإّنّ دطف أتكييها على هذا املفهوم
 مييرسة كوبنهاكن عمدتو  .(219، ص2013)غلفان،  فدط وتيس اتّقزامن، عاقبّ واتقّ 

 (.66، ص2012)اتعمري،  نظرخّة مقكاملة صويرةها يف قجخر أو سوسوير أفكاير 
 ،وفضاًل عن ذتك فإن يرواج مفهوم اتبنية مل خبَق حكرًا على اتّييراسات اتّلسانّية فدط

وعلى  ،اتّشكالنيني اتّروسبل دخل إىل اتّييراسات األدبّية، وخعود اتفضل يف ذتك إىل 
يرأسهم تنيانوف اتذي خرى أن اتّنسق كفيل بقطبيده على اتعيخي من أنظمة اتوقائع، ومن 

 .(126ص، 2007)خوسف، ضمنها اتوقائع األدبّية
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 انتقال البنية والبنيوي ة إىل الفضاء العريب : 4.1.3
يوخّة؛ ودوير اتّقالقح يف يركاب اتبحث عن اتّصريويرة اتّقايرخيّية ملصطلحي اتبنية واتبن

اتفضاء اتغريّب وانقداهلما خايرجه، أيروم هنا اتبحث عن اتّقفاعل املعريّف  يفاملعريّف يف إنقاجهما 
 تلمصطلحني خايرج اتفضاء اتذي تكّوان فيه حتيخًيا عن كيفّية انقداهلما إىل اتفضاء اتعريّب. 

ملت مع مصطلح اتبنية املعاجم واتكقب اتعربّية اتيت تعا يفال خيفى على اتّناظر 
(structure)  اهليكل، كيباترتّ  اتبنية،)  ما عاتده من تعّيد مدابالته اتعربّية فدي قوبل ب، 

ة وإن هذه املدابالت املصطلحي .(123، ص2008)وغليسي،  (ظماتنّ ، اتبنيان، اتبناء
نقج عنه نوع  ممّااترّتمجة، بيي أهّنا تعّيدت بقعّيد املرتمجني، وضعت ابسقعمال آتّية واحية؛ 

نفسه من اتفوضى املصطلحّية وخاصة تلك املصطلحات اتيت مل خقعي  اسقعماهلا دائرة املرتجم 
يف مصطلح )اتبناء، اتبنيان، اتّنظم، اهليكل(، وتعّل اتفوضى تزداد بل تبلغ أوجها وحنن  كما

ومجيل شاكر  نواجه اتّقعّيد على مسقوى اتكقاب اتواحي ومن ذتك اسقعمال مسري املرزوقي
، 2008)وغليسي،  )ميخل إىل نظرخة اتدصة(  مصطلح )هيكل( و)اترّتكيب( يف كقاهبما

هذا فضاًل عن أّن دخين أغلب املعاجم مدابلة املصطلح أبكثر من مرادف،  .(123ص
فعله ما وابألصح تسجيل مجيع مرادفات املصطلح املقياوتة واملدبوتة عنيها، ومن ذتك 

وتعّل مرجع اتّقعّيد . ذكر مرادفني )بنية، تركيب( إذ( 102، ص1996) غزاتة يف قاموسه
أحي ثالثة؛ إّما مراعاة اتناقل اخللفيات املخقلفة اتيت خقصّيير عنها اتدرّاء بذكره  -يف يرأخي–

مرادفات املصطلح املطروح تلّقياول عني غريه، وإّما انعكاس تقذبذب اتّناقل يف اترّتمجة وعيم 
ق املرادفات اسقدرايره على مصطلح، ومها ما جنيه يف اتكقب اتّقنظريخّة أو اتّقطبيدّية، وإّما توثي

وهو شأن أغلب املعاجم، ومهما خكن من أمر فإّن اتّقعّيد ما  ،املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح
 هو إال انعكاس تقعّيد معاخري صناعة املصطلح واخقالف اتّناقلني يف أوتوخّقها. 
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مصطلح اتنظم بناء على  (125، 124صص ، 2008)فدي اسقبعي وغليسي 
ويرّجح مصطلح اتبنية على اهليكل واتبناء مسقنًيا إىل املعياير  ،ةيالتيًّ اتة يشغوتامل معياير

تنقظم هبا  ة اتيتإىل اتكيفيّ  نصرفخرى أن مططلح )اتبنية( خحيث  ،اتّياليّل واملعجميّ 
يء اتشّ  حييل إىل ءاتبنامصطلح  يف حنيمع على ب ىن وب ىن وبنيات، جيو ، عناصر )اتبناء(

 كليّ )اهليكل( خنصرف إىل مفهوم اإلطاير اتشّ  ومصطلح، جيمع على أبنية وأبنياتو املبن 
  .اخلايرجيّ 

فيما خيّص املشغوتّية اتّيالتّية وإن كنت أتّفق مع وغليسي يف أمهّية مراعاة املشغوتّية 
اتّيالتّية عني اخقياير املصطلح، تكن أخقلف معه يف مدياس االشقغال، إذ أيرى أّن املشغوتّية 

رفّية اتّيالتّية حتّيد ابتدياس إىل احلدل املعريّف ذاته، وتيس كما ذهب ابتّنظر إىل احلدول املع
األخرى أخًضا، بذا وإن كنت أتّفق معه يف كون مصطلح اتّنظم مشغواًل دالتيًّا فإّن مصطلح 
اهليكل واتبناء غري مشغوتني داخل احلدل اتّلغوّي، وميكن أن خسقعايرا من حدليهما املعرفّيني 
وال ضري، كما هو اتّشأن يف اسقعايرة كثري من املصطلحات من حدول معرفّية أخرى  

 ضّيات واتفلسفة، وتكن مع ذتك ال أيرّجحهما وذتك اسقناًدا إىل معياير اتّقياول.كاتّراي
تيس أبحسن حظ من سابده فدي تعّيدت  (Structuralisme)مصطلح و 
، ةاتبنيانيّ  ،ةاتب ناوخّ ، ةاتب نيوخّ ، ةاتب نيوخّ   )بّية ووصلت إىل اثن عشر مصطلًحااتعر  مدابالته
، ةكيبيّ اترتّ ، ةرتوكقويراتيّ اتسّ ، ةاهليكالنيّ ، ةاهليكليّ ، ةب اتبنيي، اتب َنوخّ املذه، ةاتبنيوانيّ  ،ةاتبنائيّ 

(، 126، 125صص ، 2008)وغليسي،  (سقنظرخة اتنّ  املنهج اتّشكلّي، اتوظيفّية،
تلك املصطلحات تعّيدت بقعّيد آتّيات وضع املصطلح؛  .(66ص ،2012)اتعمري،

ابقي . وبعضها مرتجم كما يف ة(رتوكقويراتيّ اتسّ فبعضها دخيل وهو شأن مصطلح  )
 املصطلحات.  
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واملصطلحات املرتمجة تعّيدت هي األخرى بقعّيد املرتمجني، ومرّد ذتك إىل تعّيد 
آتّيات صياغة املصطلح من جهة، وإىل تعّيد معاخري وضع املصطلحات واخقالف 

مينح  -نداًل عن وغليسي –فها هو صالح فضل املصطلحيني يف أوتوخّقها من جهة أخرى، 
 .تسالسقها وقرب مأخذها)اتبنيوخّة( وتفضيله )اتبنائّية(؛ األوتوخّة ملعياير اخلّفة يف اسقبعاده 

اتّياليّل يف اسقبعاد  وعيانن ذيرخل حيقكم إىل املعياير اتّلغوّي يف اسقبعاد اتبنيوخّة واملعياير
)اتبنائية(، حترخف وأن ىل اتبنية، )اتبنيوخة( حلن فاحش يف اتنسبة إإذ خرى أن  اتبنائّية،

واسقني إىل معياير اخلّفة إىل اتبنية، بل األمر هنا ال خنصرف إىل اتبناء،  ألنّ  ؛تلجانب املعريفّ 
إّن يف املفاضلة بني مصطلحني سليمني تغوايًّ ودالتيًّا )اتبنية واتبنوخّة( مفّضاًل األخرية إذ 

على أما طق، دال  )بنيّي(، وهو ثديل يف اتنّ خعلى أصل اتلفظ اتذي هو )اتبنية(  اتّنسبة
ووغليسي  .نطًداأخف  من اتناحية اتلغوخةسالمقه  وهو جبانبيدال )ب َنوي(، فاتدلب، 

 مسقبعًياعياير اتّقياول، فرّجح )اتبنيوخّة( وأعطى األوتوخّة ملمعاخري عية احقكم إىل 
ا ابالعقماد على املعياير اتلغوي  وإمّ  ،(سرتوكقويراتية) كما يف تغرابقهاا املصطلحات األخرى إمّ 

إما تلمشغوتية و  ،سبة اتعربيةأبعي حيود اتنّ  انقجاوز خ ماألهنّ  ؛وبناوخة (بنيوانيةكما يف )
 Fonctionتسمى ) ةاتذي خنصرف إىل مييرسة تغوخّ  (ةيّ اتوظيف)مصطلح يف  ة كماالتيّ اتيّ 

nalisme)،  و)اتبنوخة( اتّسليمني فمرجعه معياير )اتبنيّية( أّما تفضيله )اتبنيوخة( على
 .(132، 127صص ، 2008)وغليسي،  ا وأشيع اسقعمااًل أكثر اطرادً  اتّقياول، فهي

يف اتكقاب  ،فضاًل عن تعّيد املصطلحات بقعّيد املرتمجني تعّيدت عني املرتجم نفسه
 .(66ص، 2012)اتعمري،  اتعمري بني اتبنيوخة واتنظرخة اتنسديةنفسه ومن ذتك مزاوجة 

بعض املعاجم املقخصصة حاوتت أن ترادف بني كثري من املصطلحات اتعربية "كما أن 
اترتكيبة، اتنظرخة اتبنيوخة، املذهب اترتكيب، " اتواحي؛ كما فعل اخلويل  بأمام املصطلح األجن

اتّقعيد داخل اتكقاب اتواحي  سبب، تعل (130، ص2008)وغليسي،  "املذهب اتبنيوي
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ّما توثيق املرادفات املدبوتة تلمصطلح، وإّما مراعاة الخقالف خلفّيات اتدرّاء، إثة؛ أحي ثال
 وإّما انعكاس الضطراب املرتجم وعيم اسقدرايره على مصطلح واحي.

 (:Diachonie) والز ماني ة( Synchronie)اآلنية  2.3
وسري األوتوخّة س، حتيخًيا وتيية منح اآليّن واتّزماينّ مفهومي مييز بني اتقّ اتبنيوخّة نقاج 
وتكّنهما تيسا طفرة مفهومّية اتفضل يف اجرتاح هذخن املفهومني،  خعودتلّييراسة اآلنّية، فإتيه 

 نهجنيشهيت ميالدها على خيه، بل ما مها إاّل بلويرة ملفاهيم قائمة، اسقجابة تلخلط بني امل
 .تّييراسات يف اتدرن اتّقاسع عشر)اآليّن واتّزمايّن( اتذي وسم ا

 مفهوم الز ماني ة واآلني ة لغة واصطالًحا: 1.2.3
( اتفرنسّي فأصله "خوانين من Diachonieابتنسبة إىل اجلذوير اتلغوخّة ملصطلح )

dia عب" و"khronos ""وأصل مصطلح  .(267، ص2012)نوفو،  "اتزمن
synchronie) اتفرنسّي املشقق من كلمة )"synchrone  ذات األصل اتالتين
synchronus ( يف اتيواننيةsynchronous")  ،(. 107، ص2012)نوفو 

أّما من حيث دالتقه االصطالحّية فيشري  ،هذا من حيث اتّقأثيل اتلغوّي تلمصطلح
، 2012)نوفو، ( يف املنظوير اتّسوسريي إىل "مرحلة من اتّقطوير"Diachonieمصطلح )

ابدة "اتسّ  تقصّييره ب  وذتك ة وهو مفهوم مل خترج عنه مجيع املعاجم املخقصّ  .(267ص
(Dia ّاتي )ة، منيّ دسيم، خالل، املروير عب ...(، ابإلضافة إىل اتالحدة اتزّ )اتقّ  ...اتة على
)وغليسي، "ة املقعاقبةمنيّ من أو عب املراحل اتزّ ير املوضوع خالل اتزّ عبري عن ديراسة تطوّ تلقّ 

ايرئة على نظام ات اتطّ ري غياتقّ فدي عرفه فونو يف قاموسه أبنّه ديراسة " .(139ص، 2008
 .(267، ص2012)نوفو،  "يرهااألتسن من وقت إىل آخر من تطوّ 
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( فقجمع املعاجم األجنبّية على تعّلدها (synchronieأّما دالتة املصطلح 
اتة على ( اتيّ Sunة )ابدة اإلغرخديّ مصيير ابتسّ " املفهومألّن  ابتوضع املسقدّر أو حاتة معّينة؛

(، Tempsمن )اتة على اتزّ ( اتيّ Chrono) ابتالحدة (، مقبوعةAvecة )املعيّ 
)وغليسي،  "ة واملوضوع اتلغويّ يراسة اتعلميّ التقني حيصل ما خفيي تزامن اتيّ وابجقماع اتيّ 

خعني "حاتة تسان خ ييرس من دون اإلشايرة إىل أبنّه  فدي عرفه فونو  .(139ص، 2008
أّي من دون أن أنخذ بعني االعقباير مراحل اتّقطّوير املقعاقبة  ،تطّوير هذا اتّلسان عب اتّزمن
 .(108، ص2012 )نوفو، اتيت قادت إىل احلاتة املعّينة"

اآلنية يف وإن كانت تلك املفاهيم تصرّح بقجّرد اتّييراسة اآلنّية عن اتّزمن بيي أّن "
ها تسقني إىل زمن افرتاضّي خرمز إتيه بندطة على وتكنّ  ،منعن اتزّ  حديدة أمرها ال تنفكّ 

دطة قي خكون خوًما أو سنة أو عدًيا أو قراًن أو حّيز هذه اتنّ   أنّ املقعاقب، إاّل  منّ احملوير اتزّ 
، فاتّييراسقان وإن تبيو مسقدلقني وتكن (184، ص2010)املسيي،  "عصرًا من اتعصوير

خشكل بصوة " سوسري حسبسان اتلّ  ألنّ  ال تنفي إحيامها األخرى بل ميكن أن تقداطعا؛
 .(186، ص2013غلفان، ) ا تلماضي"سة يراهنة ونقاجً دائمة مؤسّ 

 األصول املعرفي ة ملصطلحي )الز ماني ة( و)اآلني ة(: 2.2.3
وإن كان سوسري خنسب إتيه اتفضل يف إدخال مفهومي اتّزمانّية واآلنّية إىل احلدل 

بل إّن أغلب اتعلوم يف  جيخيخن على املعايرف اإلنسانّية، اتّلسايّن، تكن  املفهومني تيسا
اتدرن اتّقاسع عشر "سادها منزعان هبما حتّيدت فلسفة املناهج املعرفّية قاطبة، فأوهلما منزع 
اتوعي أبثر اتّقايرخ  وفعله يف صريويرة اإلنسان، واثنيهما منزع اتبحث عن اتدوانني املقحّكمة 

واألصول األوىل  .(168، ص2010)املسيي، منها واإلنسانّية"يف كّل اتّظواهر  اتطبيعّية 
هلذا املنهج املزدوج تعود إىل ظواهرخّة هيجل ومادخّة مايركس اتلقني ظهرات يف أملانيا وأّسسقا 
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ويف اتوقت اتذي اهقمقا فيه ابتّقعليل انبى يرخيّية كدانون تفسريّي وتعليلّي، مًعا مبيأ اتّقا
على خي كونت، خنادي ابتّقخلي عن اتبحث يف اتعلل املّقصلة املذهب اتوضعّي يف فرنسا 

مباهّيات األشياء، وخيعو إىل أتسيس املعرفة على اتبحث يف اتدوانني احملّيدة فعاًل تلوقائع 
على إيرساء مبيأ اتّسببّية اجلماعّية من أجل اتبحث عن واهر، وأتثرًا به عمل كها:م واتظّ 

وجاءت ذيروة هذا املنزع  ،قمعات عن طرخق قوانينها اخلفّيةجملفييرس ا ،نظام اتّظواهر اجلماعّية
اتدوانني املقحّكمة يف انقظام اتّظواهر على خي عامل  ناتّقايرخيّي مزدوًجا بسيطرة اتبحث ع

اتطّبيعّيات دايروخن حيث أيرسى مبيأ تفسري اتّظواهر عن طرخق االنسالخات املقعاقبة فيمج 
 .(170-168صص ، 2010املسيي، ) قانون اتّقعليل مع قانون اتّزمن

 مصطلحا الز ماني ة واآلني ة يف احلقل اللساين : 3.2.3
يف احلدل اتلغوّي يف اتدرن اتّقاسع عشر مل خكن يرواد اتبحث اتلغوّي مندطعني عّما 

 .بل أتثروا ب ه وتفاعلوا معه مسقفييخن منه يف ديراسة اتلغة ،جيرى يف تلك احلدول املعرفّية
فاتلسانّيون اتّقايرخييون وعلى يرأسهم فرانزب بوب أّسسوا اتبحث اتّقايرخيّي املدايرن؛ وذتك 

وعلى أنداض اتلسانيني اتّقايرخييني املدايرنني  .صف اتّقغريات اتلغوخّة املقعاقبةمبناداهتم بو 
أبن تقجاوز  ، منادخنعليلمن اتوصف إىل اتقّ  اتلغويّ  بحثتانعطف اتّنحاة اجليد اب

ة املقعاقبة وأن تسعى إىل تفسريها ابتكشف ة جمّرد وصف اتّقغرّيات اتلغوخّ ايرخييّ ات اتقّ اتلساني
 عن األسباب املؤدخة إتيها.

ويف اتعديخن األوتني من اتدرن اتعشرخن وابتّقزامن مع حماوالت سوسري اهقّم 
ديرس وخنّية، وكانت ديراسقه صيى تلّقطّويرخة اتّياير  ،أوتوجسبسن بييراسة ظاهرة اتّقطّوير اتلغويّ 

ة من اهرة اتلغوخّ اتظّ  بييراسةسابري وقام إدوايرد  .تطّوير اتلغة -مقأثرا بيوير كها:م-نييرخس ف
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وكانت ديراسقا فنييرخس خالل مدومات اتعالقة بني شكل عناصرها ووظيفة تلك اتعناصر، 
 . ظة اتوصفبلحكوين املرتبط مان واتبعي اتسّ ايرخيي املدرتن حبركة اتزّ اتقّ اتبعي بني  مزجًيا وسابري

ويف ظّل هذا اخللط املنجهي انبى سوسري تلّقفرقة بني اتّييراسة اتّقايرخيّية واآلنّية، أو 
تطويرخة وتسانيات  (Linguistique Statique) تسانيات سكونيةكما خسميهما 

(L. Evolutive)168صص ، 2010)املسيي،  ، فجرد مفهوم اتّزمانّية واآلنّية-
 .تلّييراسة اآلنّية، ومنح األوتوخّة (180

حظي متييز سوسري ابالنقشاير بني امليايرس اتلسانّية من بعيه؛ فاملييرسة اتغلوسيماتّية 
اتلسانّيات وضع هلمسيلف حًيا تلّقياخل بينهما مفّرقًا بني حيث  ،أّكيت هذا اتّقمييز

يراسة بني اتيّ  توازانً  صّيقت هذا اتّقمييز وخلدتبراغ  اتلسانّيات املقعاتية، ومييرسةاحملاخثة 
 .(219 ،259صص  ،2013)غلفان،  اآلنّيةو  ّزمانّيةات

 انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب : 4.2.3
إىل اتفضاء اتعريّب أبحسن حال من غريمها، فدي هذخن املصطلحني  خكن ندل مل

  (Synchronieصطلح )مل جني ما ال خدّل عن سقة عشر مداباًل  إذطاهلما أخًضا اتّقعّيد؛ 
اهن، ديراسة احلاتة احلاضرة، ، اترّ وزع اآلينّ كوين، اتقّ ة، اتسّ قييت، اآلنيّ او واقت، اتقّ زامن، اتقّ )اتقّ 

، نكرونيةاتسّ اسقبياتّية، بات، حال االسقدراير، عاصر، اتدرايري، حال اتثّ ة، اتقّ اتوصفيّ 
 .(49(، )إبراهيم، ص142-140صص ، 2008)وغليسي،  ،(ةانكرونيّ اتسّ 

عاقب، ا  )اتقّ  عربيًّ مداباًل  عشرخنب فدي قوبل( Diachronieا مصطلح )أمّ 
، الحدية، احلركيّ اتقّ ، اتّقايرخيية، اتقأيرخيي عب اتزمنّية، منية،اتّقزّمن، اتزّ  اتّزمانّية، طوير،اتقّ 
، اتّقواتيّي، اتّقفايرق، تغري، اتّققابع، ديراسة اتّقطوير عب اتّزمنّية، زامن، اتعموديّ قحرك، اتقّ امل
 .(142-140صص ، 2008)وغليسي،  ة(اخكرونيّ ة، اتيّ ايكرونيّ اتيّ 
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تعّيدت هذه املصطلحات بقعّيد اتّناقلني من جهة، وبقعّيد آتّيات وضع املصطلح 
من جهة أخرى؛ إذ كما هو ملحوظ بعضها مرتجم وبعضها دخيل، واملصطلحات املرتمجة 

تعّيد معاخري صناعة املصطلح تعّيدت بقعّيد املرتمجني، وتعّل مرجع هذا اتّقعّيد هو 
فمثاًل وغليسي وهو خرّجح من ذاك  واخقالف املصطنعني يف أمهّية تلك املعاخري وأوتوخّقها،

 اعقمي ن(ة(، )تزامن، تعاقب(، )تزامن، تزمّ ة أو زمنيّ ة، زمانيّ )آنيّ اتكّم املصطلحّي مصطلح 
واملقمّثل  (ةآنيّ ) سوخغ مدبوتّية املدابلعلى املعياير اتّياليّل واتلغوّي، فحّكم املعياير اتلغوّي يف ت

بينما اسقني إىل املعياير ، (اآلن)مان تلوقت احلاضر من ظرف اتزّ  مصيير صناعيّ يف أنّه  
تلزمن، اتصريويرة واالنقساب  تيالتقها على ومماثالهتا، وذتك (اتقزّمن)اتّياليّل يف قبول املدابل 

يئني اتفاق اتشّ إذ تقمحوير دالتقه على  (تزامنّ )وأخًضا حّكم املعياير اتّياليّل يف قبول املدابل 
حيث قّلل من  ،ويف مدابل قبول بعض املصطلحات خرفض مصطلحات أخرى، منيف اتزّ 
صيى توصف بل ا تيست ترمجة تلمصطلحني، هنّ أل ؛ة(طويرخّ ة واتقّ ة )اتوصفيّ نائيّ ثّ أمهّية ات
أبهّنا ة ايكرونيّ اتيّ  اتلسانّياتو  ةات وصفيّ ا تسانيّ ة أبهنّ نكرونيّ ات اتسّ وسري تلسانيّ دوس
)وغليسي،  تعيم وجود ضرويرة تهاتّقعرخب )دايكرويّن، سنكرويّن(  واسقبعي، ةات تطويرخّ تسانيّ 

 .(143، 142صص ، 2008
( Diachronie؛ إذ ق وبل )أخًضااملصطلح اتّيخيل  وجبانب تعيد اترتمجات تعيد
 ومرجع( ب  )سانكروين، سنكرويّن(، Synchronieب  )دايكرويّن، داخكرويّن( وق وبل )

، «ةدايكرونيّ »ة خدوتون اقلون عن اتفرنسيّ ة املندول عنها؛ فاتنّ اخقالف اتلغة األجنبيّ " ذتك
 .(143، ص2008)وغليسي، "«!ةداخكرونيّ »اقلون عن اإلنكليزخة خدوتون واتنّ 

وخاصة يف -ت املصطلحني بقعّيد اتّناقلني، وهذا اتّقعّيد اتكبري  تعّيدت مدابال
، دون شك خلق نوًعا من اتفوضى -املصطلحات اتيت مل خقعي  تياوهلا دائرة اتّناقل نفسه

وصعوبة يف اتّقواصل اتعلمّي اتذي خدقضي أّن خكون املصطلح مّقفًدا عليه من تين طائفة 
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بل تبلغ أوجها وحنن نواجه اتّقعّيد  ،اتفوضى تزدادمعينة أو أصحاب حدل معني، وتعّل 
زكراي إبراهيم اتذي ومن ذتك ما جنيه عني  ،على مسقوى املؤّتف اتواحي يف اتكقاب نفسه

؛ املرتمجة  )اتقواقت دخيلواحي و  مرتمجةثالثة مدابالت تكل مصطلح؛  أيربعةنواجه معه 
  يخيلا اتأمّ  .واتيرخيي تطويري()تزامن سكوين،  واتقعاقب(، )اتقزامن واتقطوير(،

بل إّن املعاجم اعقميت أكثر من ترمجة  ،وتيس هذا فحسب .(، دايكروينّ ف )سانكروينّ 
مدابالت  ةاعقمي يف معجمه ثالث( 327ص، 2009)فعبي اتدادير اتفهري  ،تلمصطلح

تعّيد  (، وسبب، سنكروينّ ، تزامنّ آينّ (، و)ةة، دايكرونيّ ة، تطويرخّ تزّمنيّ تكل مصطلح وهي  )
املدابالت ال خيرج عن ثالثة؛ إّما أنّه خعكس عيم اسقدراير املؤّتف على مصطلح واحي، وإّما 

وإّما ترصي مرادفات املصطلح  ،مراعاة تلدرّاء بذكر اترّتمجات اتّسابدة عليه واملقزامنة معه
-ادفاملدبوتة، وتعّل األخري هو ما ميكن أن خفّسر به جلوء املعاجم إىل ذكر أكثر من مر 

 كما هو احلال مع اتفهري مثاًل.  -مدبول عنيهم
بل حتقكم عديهتا ابسقعمال  ،وفوضى املصطلح ال تدقصر على تعّيده فحسب

 ذيرخل مصطلحاسقعمال  ، حيث-وإن كان قلياًل -املصطلح اتواحي ملفهومني مقضادخن، 
 .(143، ص2008)وغليسي،  (ةايكرونيّ اتيّ ) ضادهمل (ةنكرونيّ اتسّ ))تزامن( املسقعمل ت 

 :((Syntagmatiqueوالرتكيبية Paradigmatique))االستبدالية  3.3
إّن سوسري مبنحه األوتوخّة تلّييراسة اآلنّية املقعّلدة بييراسة اتّلسان يف حاتة معّينة خرى 

، 2013)غلفان،  ا على اتعالقات"تسان ما خكون قائمً  taté شيء يف حاتة "كلّ  أنّ 
 .ةتركيبيّ ة و عالقات اسقبياتيّ  على نوعني؛ بني اتعناصراتدائمة اتعالقات وتلك  .(181ص
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 لغة واصطالًحا: مفهوم املصطلحني 1.3.3
ذات  Paradigme" اتفرنسّي مشقق من Paradigmatique)مصطلح )
 أّما مصطلح ،(211، ص)فونو مثال"" "منوال، Paradigma األصل اتيوانينّ 

Syntagmatique) اتفرنسّي فمشقق من كلمة )"Syntagme  ّة نة من اتيواننيّ املقكو
Syntagma “"(420ص ،2012)فونو، شيء مرتب. 

فاتعالقات اترّتكيبّية هي عالقات تربط بني عنصرخن أو  ،أّما من اتّناحية اتّيالتّية
أكثر على مسقوى اتّصوت أو اترّتكيب، فقنقظم اتعناصر اتلغوخّة اتواحية تلو األخرى دون 
أن حييث بينها أّي اتقداء يف ندطة معّينة من سلسلة احليخث، فهي عالقات حضويرخّة تنشأ 

 بل حمكوم بدواعي اتلسان ،بطرخدة اعقباطّية داخل اخلطاب وترتابط، وهذا اترّتابط ال خقمّ 
 .(119ص، 2009( )اتبداعي، 183، ص2013غلفان، )

أّما اتعالقات االسقبياتّية فهي تربط بني "جمموعة من اتوحيات اتيت ميكن أن 
 ترتادف )تقناوب( مع وحية تغوخّة معطاة، واتيت بوسعها اتّظهوير يف اتّسياق نفسه"

 .فهي عالقات غيابّية تنشأ خايرج اخلطاب يف اتّذهن .(199ص، 2008)وغليسي، 
، 2009)املسيي،  وتقعّلق ب "االخقياير املدرتن يرأًسا بثَ ْبت اتّرصيي املعجمّي يف اتلغة"

وإّّنا هو اخقياير حمكوم بعالقات تغاخر  ،وهذا االخقياير ال خقّم بطرخدة اعقباطية .(206ص
 .(30، ص2004 )خونس، قواعي اتلغةأو تشابه، وتسقيعيه يرغبة املقكّلم أو تدقضيه 

 الرت كيبي ة واالستبدالي ة يف احلقل الل ساين : 2.3.3
قي:م يف تفكري سوسري  تدي "ة غوخّ وعني من اتعالقات اتلّ بني هذخن اتنّ  اتّقميز إنّ 

 ،2009)اتبداعي،  ("يف اجلوهر املزدوج تلغة)ظهر يف واقع األمر منذ مشروع كقاب 
 .(119ص
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وخنبغي اإلشايرة إىل أّن سوسري مل خسقعمل مصطلح اتعالقات االسقبياتّية 
(Rapporls paradigmatiques)  اتقياعي أو حبرفيقه وإّّنا اسقعمل مصطلح

أّما مصطلح اتعالقات االسقبياتّية  .(Rapports associatifsاتعالقات اترّتابطّية )
(Rapporls paradigmatiguesفلم خسقعمل إاّل مع )  وآثره اتبنيوخونهلمسلف 

من خلط بني املنظوير  نظرًا ملا خوحي به مصطلح اتّقياعي ؛من بعيه على مصطلح اتّقياعي
 .(183 ، ص2013( )غلفان، 244ص ،1971)دخكرو، اتّنفسّي واملنظوير اتّلساينّ 

تباخنت يف األمهّية اتيت عي سوسري على هذا اتّقمييز، و وديرجت اتّييراسات اتّلسانّية ب
 أما يف .اتّلسانّيات اتّقوزخعّية تبز أمهّية اتعالقات اترّتكيبيةفي منحقها تكّل ّنط منهما، ف

 أغلب اتّلسانّيات األويروبّية على اتعكس من ذتك تعطي األمهّية تلعالقات االسقبياتّية
 .(246، 245، 244صص )دخكرو، 

 انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب : 3.3.3
يف املصطلحات اتّسابدة نواجه اتّقعّيد يف اتّقلدي اتعريّب ملصطلحي كما هو احلال 
ل  (، ب (Syntagmatiqueواترّتكيبّية Paradigmatique)اتعالقات االسقبياتّية )

إىل أكثر من عشرخن مداباًل وهي   األولحيث ندل كان نصيبهما من اتّقعّيد أكب 
عمودخّة، اتّقوايردخّة، اترّتابطّية، االخقيايرخّة،  )اسقبياتّية، يرأسّية، اجليوتّية، جيول اتّقصرخف،

مثال، مست، ّنوذج، تراتّب، املثل، اتّصيغ اتّصرفّية، املنسدّي، اإلحاليّل، اتّقعوخض، 
 (202-200صص ، 2008)وغليسي،  اتّقجرخيخّة، اجلرخيخّة، اتبادجيماتّية، برادمجاتّية(،

إىل ما ال  ايناملصطلح اتثّ وندل  .(55ص ( )إبراهيم،420، 213ص ،2012 )فونو،
خدّل عن أيربعة وعشرخن مداباًل  )االئقالفّية، اترّتكيبّية، املركبّية، األفدّية، اترّتابطّية، اتّنظمّية، 
اتّسياقّية، اتّققابعّية، اترّتاصفّية، اتّضميمّية، اتّنسدّية، اترّكنّية، اتّقوزخعّية، اتّقوزخعّية اترّتكيبّية، 
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ألفدّي، اترّتكيب اتّقعبريّي، بناء، حتول صوت، تركيب سلسلة، سلسلة اتوحيات، اتّسنقاكّية ا
( 30ص، 2004)خونس،  (اتّسنقامجاتّية، سانقجماتّ اتوحية اتّنظمّية اتّصغرى، اترّكبة، 

 (.55( )إبراهيم، ص202-200صص ، 2008)وغليسي، 
اآلتّيات من جهة  ة، وبقعّيدتعّيدت مدابالت املصطلحني بقعّيد اتّناقلني من جه

 .كما يف )اتبادجيماتّية، برادمجاتّية، اتّسنقامجاتّية، سانقجماّت(  فبعضها دخيلة ،أخرى
 كما يف )يركبة( اتيت حنقها عبي امللك مراتض "من اتفعلني "يرّكب" و"عّب""  ةبعضها منحوتو 

 ابقي املصطلحات. وبعضها مرتمجة كما يف .(202، ص2008)وغليسي، 
بل جنيه أخًضا على  ،د املصطلحات مل خدقصر على تعّيد اتّناقلنيكما أّن تعيّ 

ص ، 2013) مسقوى اتّناقل نفسه يف اتكقاب نفسه، ومن ذتك اسقعمال مصطفى غلفان
أيربعة مدابالت )اجليوتّية، واخقياير واسقبيال، عمودّي( ملصطلح  (181،182ص
((Paradigmatique،  ملصطلح اتّسياقّية()االجتاه األفدّي، اتعالقات ومدابلني 

Syntagmatique)).  مرادفني تكل منهما  (75، 105صص ، 1996)غزاتة وأويرد
 .وهي على اتّقوايل  )عالقة يرأسّية، عالقة جيوتّية(، )عالقة أفدّية، عالقة تقابعّية(

أيرّجح من ذاك اتكّم املصطلحّي مصطلحي )االسقبياتّية واترّتكيبّية( اعقماًدا على 
أخًضا يف ( 204، 203صص ، 2008)هو معياير اعقميه وغليسي  .لمعياير اتّقياو 

واسقبعي مصطلحات أخرى ابالعقماد عليه  .ترجيح مصطلح االسقبياتّية واترّتكيبّية
ابإلضافة إىل معياير اتغرابة كما هو احلال يف مصطلح )اترّكبة(، واحقكم إىل املعياير اتّلغوّي 

واسقني يف اسقبعاد  .جي ته تصرخفات معجمّيةتذي ال تو يف اسقبعاد مصطلح )اتّضميم( ا
مصطلح )اتسياق( إىل معياير املشغوتّية اتّيالتّية؛ ألنّه مسقعمل ملصطلح آخر وهو 

(Contexte).  واملعياير اتّياليّل سوغ اسقبعاده  -املشغوتّية اتّيالتّية –وهبذا املعياير
مصطلح )اتّقوايرد( فهو من جهة مسقعمل يف احلدل اتبالغّي مبفهوم خقعاىل على مفهوم 
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اتّسرقة األدبّية، ومن جهة أخرى خناقض مفهوم االسقبيال اتذي وضع ته؛ ألّن اتويرود يف 
ال حتضر فيه فيف املوضع اتواحي، أّما االسقبيال اتلغة خعن احلضوير مبا فيه احلضوير اجلماعّي 

 .اتكلمات كّلها بل حتضر كلمة واحية نيابة عن اتكلمات املرادفة هلا

 (:Parole)الكالم ، (Langue)اللسان (، Langage)اللغة  4.3
سوسري تلظّاهرة اتلغوخّة قسم اتلغة إىل ثالثة مكّوانت؛ اتلغة،  إطاير تدسيميف 

 .وقي مّيز بني اتلسان واتلغة من جهة، واتلسان واتكالم من جهة أخرى .اتلسان، اتكالم

 مفهوم اللغة واللسان والكالم: 1.4.3
ابتنسبة إىل اتّقأثيل املعجمّي هلذه املصطلحات مل أجي ته ذكرًا يف املعاجم واملراجع 

 واتيت وجيت فيها أتثياًل تلمصطلحات اتّسابدة.  ،اتيت اطّلعت عليها
، حيث خرى أّن اتلغة هااالصطالحّية فدي مّيز سوسري بين ابتّنسبة ملفاهيمها أّما

(Langage ظاهرة طبيعّية متّيز اإلنسان عن غريه من اتكائنات، وجتعله قاديرًا على"  )
اتّقعامل مع بن جنسه يف اجملقمع عن طرخق نسق من اإلشايرات اتّصوتّية، وهي ظاهرة 

األفراد يف كّل زمان ومكان، بصرف اتّنظر عن االخقالف  مشوتّية؛ مبعىن أهّنا توجي عني
اتعرقّي أو االعقبايرات احلضايرخّة اخلاّصة، وخترج اتلغة هبذا املعىن عن نطاق اتّقدعيي أو 
اتّضبط، وتشّكل هذه اتظّاهرة يف جوهرها نوًعا من االسقعياد عني اإلنسان السقعمال نسق 

آاثير اتلغة هبذا املعىن وتقبلوير يف نطاق  صوت ذي طبيعة خاصة داخل اجملقمع وتظهر
( "تيس سوى جزء Langueوخرى أن اتلسان ) .(156ص، 2013)غلفان، ...اتلسان"

حمّيد من اتلغة كظاهرة عامة، إنّه نقاج مجاعّي تلغة وجمموعة من االصطالحات اتالزمة اتيت 
... وهو نقاج ما هو مجاعي وال اد املقكلمني مبمايرسة هذه امللكةخكّيفها اجملقمع تيسمح تألفر 

دخل تلفرد املقكّلم اتذي ال خيلده وال خغريه، وإّّنا أيخذه قسرًا عن اجلماعة اتيت خعيش فيها" 
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( فهو "نشاط تغوّي Paroleا اتكالم )أمّ  .(158، 156صص ، 2013)غلفان، 
ملقكّلم ومرتبط قائم على إيرادة اتفرد ا ]فهو[ تنفيذ قواعي نسق تسان معنّي...فردّي خقمثل يف

بذكائه؛ ألنّه خدوم برتكيبات وتوتيفات خسقخيمها وفق ما خوفّره ته اتلسان من إمكاانت 
اتّقعبري عن األفكاير واألغراض اتّشخصّية، وال خوجي اتكالم ابتطّرخدة نفسها عني املقكلمني 

أداء بلسان معنّي، وإّّنا خيقلف من مقكّلم آلخر، فلكل واحي منهم طرخدقه اخلاصة يف 
وهبذا خنلص إىل أّن سوسري حيّيد  .(159ص ،2013 )غلفان،قواعي اتلسان املشرتك" 

اتلغة بوصفها امللكة، واتلسان اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها، أّما اتكالم فهو 
اتلغة عني سوسري خيقلف عن املقعايرف عليه  أّن حتيخي إىلوأنّبه  .االسقعمال اتفردّي تلسان

 واملصطلحات املقواضع عليها املخزّنة يف اتّذهن أو املعاجم.  دواعياتيف اتعربية تعن  إذعربيًّا؛ 

 أصول )اللغة والكالم( يف احلقول املعرفي ة: 2.4.3
تكن ذا اتّقمييز يف احلدل اتلسايّن، إن كان هناك اتّفاق على ابقياع سوسري هل
فدي ذهب دويروزخفسكي إىل أّن  ؛االخقالف قائم حول كونه وتيي أتثره بعلم االجقماع
، حيث يامها تيوير كها:م واألخرى تقايردسوسري أقام هذا اتّقمييز مقأثرًا بنظرخقني مقدابلقني إح

جاء تدسيمه تلظّاهرة اتلغوخّة إىل تسان وكالم كموقف وسط أيخذ من دويركها:م جانًبا هو 
 يث فردّي.اتلسان كحيث اجقماعي، ومن اتيرد جانًبا آخر هو اتكالم بوصفه ح

سري بعلم االجقماع خنفيه فاشابوغ، ويف اتوقت اتذي خؤّكي فيه دويروزخفسكي أتثر سو 
 سوسري تيلّ فاشابوغ اسقني يف نفيه إىل عيم وجود أّي إشايرة يف حماضرات ، وكونراد كويرنر

على اطالعه على نظرخّة دويركها:م، وعّلل كونر نفيه بعيم إشايرة سوسري إىل مفهوم )اتدسر( 
سقعمل مصطلح )اتطّابع اإلتزامّي تلسان(، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال خبيو حيث ا

ص  ،2013غلفان،)اتلسان هلوخة  قماعّي تيويركها:م يف حتيخي سوسريأّي أثر تلمنظوير االج
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ومهما خكن من أمر هذا االخقالف فإنّه خثبت ضمًنا وجود مصطلحي  .(161، 160ص
 اتلغة واتكالم قبل سوسري، وأهّنما تيسا جيخيخن على اتعلوم اإلنسانّية.

 اللغة والكالم واللسان يف احلقل اللساين: 3.4.3
كما أشران آنًفا خعزى إدخال اتّقمييز بني )اتلغة واتلسان واتكالم( يف احلدل اتلساين 

وفيما اشقهر عنه أنّه اسقبعي  .ىل سوسري، وقي أوىل أمهّية تلسان وجعله موضوًعا تلسانّياتإ
واجليخر ابتّقنبيه  .اتكالم من دائرة اهقمامه، وتكن هناك من خرى أنّه المسه مالمسة طفيفة

وخرى أّن اتدول ابسقبعاد سوسري اتكالَم ال خعيو   ،أّن أيرخفيه خنفي اسقبعاد سوسري تلكالم
ابيل، مسقيالًّ على ذتك مبا مسعه وسّجله قسطنطني تلميذ شايرل نه خطأ وقع فيه كو 

ن ديراسة اتلغة هي ما نقابعه، وهذا ال خعن أنّه ال إسوسري  حتيخًيا بدول سوسري  )قلنا 
فإّن متييز  ات اتكالم(، ومهما خكنخنبغي يف تسانّيات اتلسان أن نلدي نظرة على تسانيّ 

ظهر االهقمام سوسري حظي ابالسقعمال يف اتّييراسات اتلسانّية واألسلوبّية بعيه، هذا وقي 
األسلوبّية أو تسانّيات اتكالم  مؤّسًساابيل بعي سوسري على خي بشكل كبري ابتكالم 

 .(749، ص2007(، )اتبداعي، 163 -160صص  ،2013)غلفان، .اتّقعبريخّة
 لغة والكالم واللسان إىل الفضاء العريب:انتقال مصطلح ال 4.4.3

إن كان مصطلحا )اتلغة( و)اتلسان( مها اترتمجة املهيمنة ملصطلحي 
(Langage(و ،)Langueعلى اتّقوايل ). 379صص ، 2012)فزنو  كما عني ،

، 1984) املسييو ( 55، ص1996) غزاتةو ( 165ص ،2009) اتفهري، و (386
( Langageبيي أّن هناك من عكس اترّتمجة فاسقعمل مصطلح اتلسان ت  ) (،155ص

( فقعّيدت Paroleأّما مصطلح ) .وهي ترمجة جمانبة تلصواب (Langueواتلغة ت  )
وترمجة اتكالم  .ترمجقه حيث ترجم ب  )اتكالم، احليخث، اتلغة أداًء، تغة فعلّية، تغة منطوقة(
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، (2013) ان، غلف(2009) اتبداعيثريون منهم هي األكثر تياواًل حيث اسقعملها ك
أّما ابقي اترّتمجات فإن اسقعماهلا مل خقعي  دائرة  .(2009) ، اتفهري(1984) املسيي

وترمجه  (.228، ص2012)املرتجم اتواحي، فدي ترمجه ب  )احليخث( صاحل اتفاخري 
وابتّنسبة ترتمجات  .(76، ص1996) ب )اتلغة أداًء، تغة فعلّية، تغة منطوقة( حسن غزاتة

أقصي تفظ -غزاتة أسقبعيها؛ ألهّنا مصطلحات مرّكبة من جهة، وألّن اجلزء األول منها 
هذا فضاًل عن  .( من جهة أخرىParole( وتيس )Langueهو ترمجة تلفظ ) -)تغة(

كما أسقعبي ترمجة )حيخث( مرّجحة )اتكالم( اعقماًدا على معياير اتّقياول   .عيم تياوهلا
 )اتكالم( أكثر تياواًل وشيوًعا.فمصطلح 

وأنبه إىل أنّه فيما خيص مفهوم مصطلح اتلغة واتلسان، وإن بيا تلوهلة مثّة اخقالف 
يف ندل مفهوميهما، إذ إّن هناك من املرتمجني من جعل اتلغة مبعىن امللكة، واتلسان مبعىن 

هناك من عكس ، و -ومنهم مصطفى غلفان -جمموع اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها 
وهو ما  .اواتلغة اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليه .املفهومني جاعاًل اتلسان مبعىن امللكة

تكنه  .(52ص ، 2008) واتسعيي شنوقة (،71، ص2009) جنيه عني حممي اتبداعي
(؛ Langue( و)Langageاخقالف سطحي انتج عن اخقالفهم يف ترمجة مصطلح )

 عيي شنوقةيف حني اتسّ  .اين ابتلسانل ابتلغة واتثّ خرتجم األوّ ( 156، ص2013)فغلفان 
 .خرتجم األول ابتلسان واتثاين ابتلغة (52، ص2008)

  :النتائج. 4
 إىل اتّنقائج اآلتّية  ت، خلصذه املعاجلة تلمصطلحات اتبنيوخّةإثر ه

غ    ري  حد    ول أخ    رى اس    قعري م    نبعض    ها يف احلد    ل اتبني    وّي ومفاهيمه    ا املص    طلحات  -1
 واتّرايضّيات وعلم اتنفس وغريها. اتفلسفة واملنطقمنها  تسانّية،
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حبرفّيق    ه ب    ل  Paradigmatique)إن سوس    ري مل خس    قعمل مص    طلح االس    قبياتية ) -2
(، أم               ا مص               طلح Associationاس               قعمل مص               طلح اتقّ               ياعي أو ات               رتابط )

((Paradigmatique .فيعود اتفضل يف اسقعماته إىل هليمسلف 

إذ هن   اك م   ن خ   رى أن   ه  عمال سوس   ري مص   طلح اتبني   ة حبرفيق   ه؛اس   ق ح   ولمثّ   ة اخ   قالف  -3
 اسقعمل مصطلح اتّنسق، أّما مصطلح اتبنية فلم خظهر إاّل مع مييرسة براغ.

أخًضا و  .اتناقل نفسه بقعّيد مؤتفاته عنيوتعّيدت  .تعّيدت املصطلحات بقعّيد اتناقلني -4
ه، وس بب ذت ك إّم ا مراع اة خللفي ات اتد راء، وإّم ا تعّيدت عني اتناقل نفس ه يف اتكق اب نفس 

يف اتكق ب اتّقنظريخّ  ة أو اتّقطبيديّ ة، وإّم  ا  كم  ااض طراب اتناق ل وع  يم اس قدرايره عل  ى مص طلح،  
 املقياوتة واملدبوتة وهو شأن املعاجم.املصطلح توثيق املرادفات 

م ودخي  ل نّوع  ت م  ا ب  ني م  رتجتع  ّيدت املص  طلحات بقع  ّيد آتيّ  ات وض  ع املص  طلح، فق -5
تع   ّيدت املص   طلحات املرتمج   ة بقع   ّيد املرتمج   ني، وتع   يدت بقع   ّيد مع   اخري وض   ع ومنح   وت، و 

تع  ّيدت بع  ض املص  طلحات توخّ  ة ات  يت منحوه  ا تقل  ك املع  اخري، و املص  طلح وابخ  قالفهم يف األو 
 بقعّيد اتلغات املندول عنها. -كما أشاير وغليسي– اتّيخيلة

ندل  ه  اا واح  يً مص  طلحً  وه  و قلي  ل مل خقع  ي   مقض  ادخنفه  ومني ملص  طلح واح  ي مل ااس  قعم -6
 (.Diachonie( وت  )synchronieت  ) املسقعملوغليسي وهو اتّقزّمن 

ل ميثّ  املصطلح يف حدول أخرى الشغوتّية اتّيالتّية تداس ابحلدل ذاته، بذا فاسقعمال امل -7
 . وال حيول دون إعادة تشغيله يف حدل آخر إذا وجيت مناسبةإشكااًل 
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 ملخص البحث:

خقناول اتبحث موضوعات اتفنون واجلماتيات، وخهيف إىل إخضاح ختصصات علم اجلمال 
Aesthetics كما أن أمهية ديراسة  .ما ي وتنمية اتااقدة اجلماتيةوأمهيقه يف نشر اتوعي اجل

علوم اجلماتيات من شأنه صدل املواهب ومتكني اهلواة واملهقمني من فهم واسقيعاب املعاين 
اتيت  مظاهر اتقعبريواملضامني اتيت هتيف إتيها األعمال اتفنية، ابعقبايرها مظهر من 

بيع تقوصيل ما حيس به من مشاعر وانفعاالت كامنة يف وجيانه خسقخيمها اإلنسان امل
كما خهيف اتبحث إىل ديراسة قضااي اتفن من اتنواحي اجلماتية  .اوتعجز اتلغة عن توصيفه

واتنديخة اتيت غاخقها بيان خصاقص اجلمال يف األعمال اتفنية ومعرفة تدييمها وإصياير 
ة اجليتية اتداقمة ما بني اتفن واتيخن كما نسقعرض اتعالق األحكام اجلماتية عليها.

 واألخالق وميى أتثريها على مسقوايت اإلنقاج واإلبياع اجلما ي.
 

 األحكام اجلماتية، اتفنون اجلميلة، غاايت إسقاطيدية.  الكلمات املفتاحية
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Concepts in Aesthetics 

 

Faisal Elkharraz 

Faculty of Arts - Misurata University 

Abstract 

The research deals with topics of arts and aesthetics, and aims to 

clarify the art of Aesthetics disciplines and its importance in 

spreading aesthetic awareness and developing an aesthetic taste. 

The importance of studying the sciences of aesthetics will refine 

talents and enable amateurs and those interested to understand and 

comprehend the meanings and implications that art works aim at, 

as it is a manifestation of expression used by the creative person to 

convey what he feels from feelings and emotions latent in his 

conscience that language is unable to describe. We also review the 

dialectical relationship between art, religion and ethics and their 

impact on the levels of production and aesthetic creativity. 

 

Key Words: Aesthetic Judgments – Fine Arts – Aesthetic Intent 

 

 :املقدمة .1
قيمياً ومنا صّوير هللا اإلنسان، وأودع فيه احلواس، وأقر فيه اتعدل واتقفكري، هيأأ  ألن 
خدبل على كل مجيل وخديير ، وخبقعي عن كل قبيح وخنفأر ، ولتأه هأو اتأنهس املسأقديم وات بأ  

ً عأن اتسليم، وتله هي ف رة هللا وسنقه، ومن نعمه على اإلنسان أن جعلأه مييأ ز اجلمأال دًو
غأأري  مأأن سأأاقر املخلوقأأات، فكلنأأا وسأأه ونأأرا  وهأأو حيأأيح بنأأا مأأن كأأل جانأأب، حيأأث  أأي  
ظاهراً يف توحات ات بيعة اتراقعأة، وتلأه املنأاظر اةالبأة، أو نلمسأه ووسأه يف ابطأن اتنفأوس 
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إبياع فأ   اةرية وامللهمة من هؤالء اتفنانني مبخقلف أمناطهم واجتاهاهتم اتيت تظهر على هيئة
 يف اتشعر أو اترسم أو اتنحت أو املوسيدى وغريها من اتفنون اتراقعة األخرى.

وتكأأأن اتنأأأاس وا قمعأأأات علأأأى مأأأر اتزمأأأان واخأأأقالف املكأأأان قأأأي  قلفأأأون يف تدأأأيخر 
اجلمال واتدبح، وخقباخنون يف إديراك معانيه، ولته تبعاً تقأثري بيئاهتم وأحأواهلم وجتأاير م وأخضأاً 
عداقيهم وثدافاهتم وعأاداهتم تداتيأيهم املقوايرثأة بيأنهم، وتكأن مهمأا خكأن بيأنهم مأن تباعأي أو 

مظأأاهر اجلمأأال  حأأولأو يف أحكأأامهم اتعدليأأة  جأأواهر األشأأياءأحاسيسأأهم وأأو  خأأالف يف
 واتدبح، فإننا دون شه  ي قامساً مشرتكاً جيمعهم يف أصول اجلمال.

فدأأي  قلأأف اتنأأاس يف أسأأاتيب تفكأأريهم، وأنأأواع معأأايرفهم وعلأأومهم كمأأا  قلفأأون يف 
يف املن أ،، وقواعأي اتقفكأري أو  فهم مداخيس اةري واتشر، وم  لته هلم أصول كليأة مقشأا ة

معاخري معينة حتكم اتسلوك واألخالق ومن لته فإنه تيس مأن اتصأعب علأى املفكأرخن إجيأاد 
أصأأأول جامعأأأة ميكأأأن االسرتشأأأاد  أأأا وت بيدهأأأا تقأأأاوق ومعرفأأأة وحتيخأأأي اجلمأأأال، إل البأأأي أن 

 ألواقهم. هناك عالقة بني املظاهر اجلماتية وخاصية مشرتكة جتم  هؤالء اتناس مبخقلف
 أمهية البحث: 1.1

اجلمأأأا ي اتأأأاب خنقابنأأأا وخعرتخنأأأا أو احلأأأس ابتشأأأعوير  اتأأأيت نسأأأميهاتعأأأل تلأأأه اةاصأأأية 
عنأأيما وأأس اتفأأن علأأى هيئأأة موسأأيدى أو شأأعر أو يرسأأم أو مأأا نشأأاهي  مأأن يرواقأأ  املشأأاهي 

 جيخرة ابالهقمام واتبحث. اتيت تثري مشاعًر وحترك ما يف وجياننا ات بيعية
تبحأأأث مأأأن خأأأالل تسأأأليح اتضأأأوء ومعرفأأأة ات بيعأأأة اتعامأأأة هلأأأاا اتشأأأعوير وأتيت أمهيأأأة ا

واتأيت قأي متأر دون أن نعريهأا  ،اجلما ي املمق  اتاب خبعث يف تلأه اتنفأوس اتراحأة واالنسأجام
 اهقماماً أو نع ي هلا اباًل.
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ويرأخأأأت مأأأن املهأأأم تفأأأت االنقبأأأا  إتيهأأأا وفهأأأم بواعثهأأأا وفلسأأأفة مجاهلأأأا، حأأأ  نسقشأأأعر 
ته عنيما نقعرض ته على كافة أمناطه وأشكاته املقنوعة.اجلمال ونقعر   ف على مالحمه ومكنًو

 إشكالية البحث: 1.1

حأ  واجه اتفن عرب اتعصأوير منأا أفالطأون وأيرسأ و وتومأا األكأوخ  وكأانح وهيجأل و 
سأأأانقياً وبرجسأأأون وكخأأأرخن كثأأأري غأأأريهم، واجأأأه مشأأأكلة عأأأيم اتثبأأأات يف نسأأأ، واحأأأي، وأن 
االتفأأاق مأأ  اجتأأا  فكأأرب معأأني خأأؤدب إىل خأأالف وتنأأاق، مأأ  اجتاهأأات أخأأرى، فهنأأاك مأأن 
خربح اتفن ابألخأالق ومفكأر كخأر خن لأ، مأن يرنى دخنيأة أو غأري دخنيأة، وهأل اتفأن مثأا ي أو 

ة أم موضأأوعيةو ومأأا هأأي طبيعأأة اتفكأأر املأأادب ومأأا إىل لتأأه مأأادبو وهأأل هأأا  املثاتيأأة لاتيأأ
يف أتيرجأأأح يرنخأأأة اتفأأأن مأأا بأأأني هأأأاا اتفيلسأأأوف ولاك املفكأأأر، وصأأأياغقهم سأأأبب وكأأان لتأأأه 

 تنظرايهتم يف اجلمال وفلسفة اتفن.
وكانأأت اةالفأأات واملفايرقأأات كبأأرية، فنجأأي فيلسأأوفاً كبأأرياً تأأه يرنخأأة فلسأأفية أو مأأاهباً 

ت اتوقت خقعايرض مأ  فيلسأوف كخأر منأاظر تأه و اتفأه اتأرأب متامأاً يف مأا قوايً، وتكنه يف لا
 .قيم ته احلجة وأثبت صحقه

تياوتأأه اتفالسأأفة  اإلشأأكاتية موضأأوعاً خصأأباً وهامأأاً  وتعأأل هأأاا مأأا جعأأل اتقسأأانل أو
 .على مر اتعصوير

 أهداف البحث: 1.1
 عرض اآليراء تبع، اتفالسفة حول مفهوم اتفن واجلمال. -
 مال واتقمييز ما بني اتفن واجلمال واتعالقة بينهم.حترخر ماهية اجل -
 اتقمييز ما بني اجلمال ات بيعي واجلمال اتف . -
 معرفة مداخيس اجلمال وكيف خثري فينا اتشعوير اباليرتياح. -
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معرفأأة اتعوامأأل املأأؤثرة يف اتقدأأيخر اجلمأأا ي وصأأواًل إىل اتقديأأيم اجلمأأا ي وإصأأياير األحكأأام  -
 اجلماتية.

 السابقة:الدراسات  1.1

اتييراسات اجلماتية يرغم أمهيقها فإن املكقبات اتعربية تفقدر بشأكل ملحأوإ إىل كقأب 
ومؤتفات يف جمال اتفن واجلمال وهاا بسبب اتبيئة واتعوامأل االققصأادخة ابملن دأة اتعربيأة ومأا 
تعانيأأه مأأن أ مأأات وعأأيم اسأأقدراير وفدأأر ًأأا خأأؤثر سأألباً علأأى اتأأوعي اجلمأأا ي واإلديراك اتفأأ ، 

ديرة وهأاا مأا جيعأل اتكفاخأة يف و  ابتقا ي فإن اتبحوث اتعلمية املخقصة ابتفن واجلمال قليلأة ًو
 هكاا جمال أو ختصص مفيي وعلى قيير من األمهية.

 منهج البحث: .2

خرتبح منهس اتبحأث مبوضأوع اتييراسأة، فدأي اتبعأت املأنهس اتقحليأل املدأايرن يف حماوتأة 
وضأأأوع اتبحأأأث حأأأ  خكأأأون عرضأأأها ضأأأمن سأأأياق السأأأقنقاج املضأأأامني اتفلسأأأفية املقعلدأأأة مب

 اتييراسة وصواًل إىل اتغاخة أو األهياف املنشودة.

 علم اجلمال:. 3
وإلا بأيأً مأأن علأأم اجلمأأال فهأو أحأأي فأأروع اتفلسأأفة، وخبحأث هأأاا اتعلأأم يف املسأأاقل 
 املقعلدة بوجود األشياء اجلميلة واسقجابة اإلنسان هلا  األشياء وميى أتثر   ا، كمأا خبحأث

وإصياير األحكام اجلماتيأة وميكأن أن ندأول أخضأاً أنأه ا أال  عام،يف طبيعة وقيمة اتفن بوجه 
اتأأاب خقعامأأل مأأ  وصأأف اتظأأواهر اتفنيأأة واةأأربة اجلماتيأأة وتفسأأريها وكأأل مأأا خقعلأأ، بييراسأأة 

 اإلديراك تلجمال واتدبح.
وبشأأكل عأأام فأأإن علأأم اجلمأأال منأأا اتدأأيم خعأأ  ديراسأأة اجلمأأال يف اتفأأن وات بيعأأة أمأأا 
حأأيخثاً فدأأي اتسأأعت داقأأرة هأأاا املفهأأوم تقشأأمل ديراسأأات عيخأأية مأأن طبيعأأة اتقجربأأة اجلماتيأأة 
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وطأأرق وأسأأاتيب اتقعبأأري اتفأأ  وعمليأأة اإلبأأياع واتقأأاوق اتفأأ  وهأأو مأأا خسأأمى بسأأيكوتوجية 
 اتفن.

بأأني فأأرعني مأأن  1958مأأؤخراً يف  Beardsley ()بريدسأألي وقأأأي ميأأز اتفيلسأأوف
علأأوم اجلمأأال، األول يف جمأأال اجلماتيأأات اتفلسأأفية أو فلسأأفة اجلمأأال و أأقص بييراسأأة معأأاين 
اجلمأأأال وخصاقصأأأها وأنأأأواع األحكأأأام اجلماتيأأأة. أمأأأا اتثأأأاين فهأأأو علأأأم اجلمأأأال اتسأأأيكوتوجي 

 ، ص2001، يعبأي احلميأ) نفسو أقص ابجلماتيأات مأن اجلانأب اتسأيكوتوجي أو علأم اتأ
18). 

وابتقأأأأأا ي فأأأأأإن هأأأأأاا اتعلأأأأأم قأأأأأي جييأأأأأب علأأأأأى مجلأأأأأة تسأأأأأانالتنا اتأأأأأيت هأأأأأي مأأأأأن صأأأأأميم 
اخقصاصأأأاته فهأأأو خبحأأأث عأأأن معأأأم اجلمأأأال واتفأأأن ومأأأا هأأأي عالقأأأة اتشأأأكل ابملضأأأمون يف 
األدب اتف و وما هو اتيوير املشرتك اتاب تدوم بأه كافأة اتفنأون يرغأم اخقالفهأاو وعلأى لتأه 

اجلمال ال خبحث فيما إلا كان هاا اتشأيء مفيأياً أو ضأايراً، صأادقاً أو كأالابً، خأرياً  فإن علم
أم شراً، فهو خبحث يف اجلمأال ومداخيسأه ونظرايتأه ويف اتأاوق اتفأ  واألحكأام اجلماتيأة اتأيت 

 تنصب على األعمال اتفنية.
أول من خصه  خعقرب علم اجلمال من اتعلوم احليخثة وإن كان مقياواًل منا اتديم، وإن

ابتبحأأث هأأو أبأأو اتفالسأأفة أفالطأأون ومأأن بعأأي  أيرسأأ و وإن كأأان تكأأل مأأنهم كيراء  ونظرخقأأه 
اةاصة بأه واسأقمر اتفالسأفة مأن بعأيهم يف ديراسأة هأا  اتظأاهرة كعلأم، مأن ضأمن ديراسأاهتم 

 اتفلسفية تلديم اإلنسانية األخرى.
إالّ على خأي اتفيلسأوف إال أن هاا اتعلم مل خعلن عنه بشكل مسقدل كعلم قاقم بااته 

، وهو من Alexander Boumgarten 1767-1714األملاين إسكنيير بوجمايرتن 
                                                 

()  مونرو بريدسليMonroe Beardsley (1915-1985فيلسوف أمرخكي، وأسقال جأامعي ،) ويرقأيس ،
 تألكادميية األمرخكية تعلم اجلمال.
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، حيأأث أصأيير كقابأه اأتمأأالت Leibinzأتبأاع ااتأيخكايرتينيا وخنقمأأي إىل مييرسأة اتيبنقأزا 
، وتنأأاول فيأأه ديراسأأة اجلمأأال حتأأت 1757فلسأأفيةا حأأول املسأأاقل املقعلدأأة ابتشأأعر يف اتعأأام 

أب علأأأم اجلمأأأال وبأأأاته أصأأأبح  Aestheticesعه وهأأأو ااسأأأق يداا املسأأأمى اتأأأاب وضأأأ
اجلمأأال خأأييرس كعلأأم  أأقص بقكأأوخن اتأأاوق وطبيعأأة االنفعأأال وخهأأقم بقحليأأل ظأأاهرة اجلمأأال 

 (.39، ص.1981، اتيخيب) واةيال اتف  وكل ما خقعل،  ا
ملعرفأة وقي أطلأ، عليأه اسأم علأم احلساسأية وعرفأه رنأه نظرخأة اتفنأون احلأرة، وأنأه علأم ا

احلسأأأأية، وخهأأأأقم ابتنأأأأواحي اتعمليأأأأة وتأأأأيس فدأأأأح اتقأمأأأأل اتنظأأأأرب، وأشأأأأاير إىل أن اتفالسأأأأفة 
نيني ميأزوا بأني موضأوعات اإلحسأاس واجلمأال وموضأوعات اتقفكأري، حيأث أن يرنخأأقهم  اتيأًو
يرنكأأة ابتعدأأل، ألن األشأأياء اتأأيت ال  لي 

إىل موضأأوعات اإلحسأأاس أ أأا ال تق أأاب، مأأ  األشأأياء امل
ابتفعأل تسأمى ابملقخأيالت، ومأن لتأه فأإن موضأوعات اتفكأر هأي موضأوعات  تكون ماثلة

، جماهأي) املن ، بينما موضوعات اإلحساس واجلمال هلا علمها اةاص  ا وهو علأم اجلمأال
 (16، ص.1980

وقأأي الحأأو وجأأود ندأأص يف اتقدسأأيم اتأأاب خقبعأأه اتفالسأأفة بوجأأود قأأوى عليأأا وقأأوى 
اتدأأأوى اتعليأأا ووضأأ  اإلديراك احلسأأأي كعلأأم خبحأأأث يف دنيأأا، وجعأأل املن أأأ، كعلأأم خبحأأث يف 

، اينير أبأو ) اتدوى اتينيا مث جعل علم اجلمأال تكأي خبحأث يف تديأيم اإلديراك احلسأي اإلنسأاين
 .(30، ص.1992

وبأأأأاته خرجأأأأ  تأأأأه اتفضأأأأل يف االهقمأأأأام ابتييراسأأأأات واأل أأأأاث املقعلدأأأأة ابجلماتيأأأأات 
 نهجاً علمياً قوايً منظماً.وضرويرهتا ابتنسبة تلفلسفة وأ ا ميكن أن تكون م

( كلمأأأأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأق يدا 1724-1804) E.kantكمأأأأأأأأأأأأا اسأأأأأأأأأأأأقعمل اكأأأأأأأأأأأأانحا 
Aesthetics  يف كقابأأه اتشأأهري اندأأي اتعدأأل اةأأاتصا وكأأان خبحأأث يف األشأأكال اتنفسأأية

تلمشأأاعر واألحاسأأيس، وتنأأاول املصأأ لح بعمأأ، وأكثأأر هوتيأأة يف كقابأأه اندأأي ملكأأة احلكأأما 
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اتقديخرخة اتيت تقعل، بشؤون اجلمال، وكان من أبر  ما جاء فيه أنه حيث ت رق إىل األحكام 
ميز بني اجلمال ات بيعي واجلمال اتف ، فاألول وهو ما خعقرب  اتشيء اجلميل، وهو من صن  
ات بيعة لاهتا وال دخل تإلنسان فيها، بينما اتثاين وهو اتعمل اجلميأل اتأاب خكأون مأن صأن  

اعقرب أن ما ميكن وصأفه ابجلميأل خقواجأي يف ات بيعأة بينمأا اجلليأل اإلنسان وإبياعه، وابتقا ي 
.  ال ميكن مالحظقه ويرنخقه إال يف ن اق فكًر

وتعأأل أبأأر  مأأا خهمنأأا هنأأا هأأو تعرخفأأه تلجمأأال رنأأه  كأأل مأأا خعأأرب عأأن االنسأأجام أو 
جمال  االتساق واتنظام وهاا هو قوام اجلمال وحمح تديخًر وإعجابنا يف جمال ات بيعة، أما يف

 .(Kant, 1790, P.79) اتالمقناهي فإن إعجابنا خرج  إىل اتشعوير ابتروعة واجلالل
وقأأي علأأرّلف علأأم اجلمأأال رنأأه اتعلأأم املقعلأأ، ابتشأأروس اةأأاص ابإلديراك احلسأأي وخلعقنأأرب 
هأأاا اتقعرخأأف عأأام ألنأأه يف اتدأأرن اتعشأأرخن حتأأول اتقأكيأأي اةأأاص يف هأأاا ا أأال مأأن االهقمأأام 

ومأن لتأه فإ أا تعقأرب اتقجسأيي  Sensibilityإىل االهقمام ابحلساسأية  Senseابحلاسة 
 Theاتواضأأأح تالنفعأأأال يف اتفأأأن، ومأأأن هأأأاا اتسأأأياق  أأأي اتدأأأاموس اإل ليأأأزب اجليخأأأي 

New English Dictionary  عرفأه رنأه فلسأفة أو نظرخأة اتقأاوق أو إديراك اجلميأل
 .(18 ، ص2001، يعبي احلمي) يف ات بيعة واتفن

واجليخر ابتاكر أن اتشعوير اجلما ي أو موضوعات اجلمال اتيت  قص  ا علم اجلمأال 
أو فلسأأأأفقه سأأأأابدة علأأأأى ظهأأأأوير هأأأأاا املبحأأأأث نفسأأأأه، فاإلنسأأأأان فل أأأأر علأأأأى حأأأأب اجلمأأأأال 
واإلحساس به، فهو مل خنقظر إنشاء هاا اتعلم تكي خقاوق اجلميل، وخصيير أحكاماً مجاتيأة، 

سأم وخكأون أقأيم منأه بكثأري قبأل أن خقأييرج وخق أوير تيصأبح فمن اتعادة أن املبحأث خسأب، اال
علم معروف قاقم بااته، فحسب ما هو معروف فإن أب علم تصدله ثالثة مراحل األوىل مأا 
قبأأل حتيخأأي تسأأمية هأأاا اتعلأأم، واتثانيأأة وهأأي ظهأأوير اتقسأأمية أو املصأأ لح اةأأاص بأأه، وهأأاا 

ملرحلأأة اتثاتثأأة اتأأيت خأأقم فيهأأا حتيخأأي اتعلأأم مبثابأأة اتأأوعي اتأأاايت  أأاا اتعلأأم، ومأأن مث خأأيخل يف ا
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وديراسأأقه وندأأي  ومأأزااي  وأهيافأأه، ومأأن لتأأه فأأإن حتيخأأي اسأأم أب علأأم خعأأ  حمصأألة جهأأأود 
عظيمة وبعيية تقحيخي معامله وهاا اتقحيخي ال أيت ب بيعة احلال يف اتبياخة وإمنأا عدأب أب 

 .(15، ص.1980)جماهي،  حدبة اتير ية
واتسأأاعه واترغبأة يف اإلحاطأأة مبفهومأه جعأأل اتفالسأفة خعملأأون وتعأل أمهيأة هأأاا اتعلأم 

 على إديراجه من ضمن اتعلوم اإلنسانية حتت مسمى فلسفة اجلمال أو علم اجلمال.
وعلأأأأم اجلمأأأأال خهأأأأقم بنظأأأأرايت اتفالسأأأأفة وخعقمأأأأي علأأأأى أ أأأأاثهم وكيراقهأأأأم يف اجلمأأأأال 

وإبياعاتأأه اتفنيأأأة يف  وعالققأأه ابإلنسأأان وخأأييرس مشأأأاعر وإحسأأاس اإلنسأأان وأتثأأأر  ابجلمأأال
 جماالت اتفنون املخقلفة وتدييمها وإصياير األحكام اجلماتية عليها.

وتأأأاته ال خأأأقم تفسأأأري هأأأا  اتنظأأأرايت بغأأأري اإلشأأأايرة إىل اتيرخأأأ  اتفنأأأون علأأأى وأأأو مأأأا 
تدقضي ابقي اتعلوم األخأرى مثأل اتفلسأفة األخالقيأة اتأيت تدقضأي اتبحأث يف دوافأ  اتسألوك 

 تاب خدقضي اتبحث يف اتيرخ  اتعلوم وطرق اتقفكري.وغاايته أو املن ، ا
وتدأأأي حأأأاول اتفالسأأأفة اتوصأأأول إىل هأأأاا اهلأأأيف وبقفسأأأري اتظأأأاهرة اجلماتيأأأة وحتيخأأأي 
تعرخفاهتا ومضمو ا واعقدي اتأبع، أ أا مدنعأة علأى طرخدأة املن ديأني وتكأن جأانبهم اتصأواب 

يف جمال اتبحث اجلما ي وهاا يف لته وأديركوا أ م أمام ظاهرة تسقعصي على اتقعرخف أل ا 
، 1992)أبأويراين،  خع  أ ا يف جمال اتوجيان واتشعوير ال يف جمأال اتعدأل واتدضأااي املن ديأة

 .(70ص.
واجلمال قي خييرك يف ات بيعة كما خييرك يف اتفن، وتكن إلا مأا كأان مأن اتيسأري علأى 

ه، إل قأأي خصأأعب اإلنسأأان إديراك اجلمأأال ات بيعأأي، فأأإن اجلمأأال اتفأأ  علأأى اتعكأأس مأأن لتأأ
إديراكأأه يف كثأأري مأأن األحيأأان، ألن لتأأه خق لأأب معأأاخري ومهأأايرات معينأأة خقوجأأب اإلملأأام  أأا 
وديراسأأقها وتأأييرخب إحسأأاس اتنأأاس  أأاا اجلمأأال بواسأأ ة اتفأأن وعلومأأه وهأأاا علأأى غأأراير مأأا 
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حييث م  ساقر اتعلوم األخرى ملعرفة حديدة األشياء واملوجودات اتيت تظهر بوضوح يف علأم 
 يعية وتق لب تعليم وتييرخب إديراكه تلواق  بواس ة اتعلم.ات ب

وابتقأأا ي فإننأأا ميكأأن أن ن مأأئن إىل اآليراء واتييراسأأات امليونأأة واملقخصصأأة يف تفسأأري 
اجلمأأال مثلمأأا ن مأأئن إىل نقأأاقس املعرفأأة اتعلميأأة يف فهأأم حديدأأة األشأأياء املوجأأودة يف اتواقأأ ، 

تأأيى بعأأ، اتفالسأأفة عأأل لتأأه خوضأأح تنأأا وهأأاا مأأا خأأيعًو إىل اسأأقعراض مفهأأوم اجلمأأال 
 املفاهيم األساسية هلا  اتظاهرة.

 مفهوم اجلمال: 1.1
 إلا  ثنا يف املعم اتلغوب فإننا  ي أن اجلمال خع  اجلميل،

 Beauty, Beautiful  ويف اتلغة اإل ليزخة فإن اجلمال خع    
 Beauté, Beau       ويف اتلغة اتفرنسية فإنه خع             

                           Bellusوهاا يراج  إىل األصل اتالتي   
واجلمال عني اتفالسفة كافة صفة تلحو يف األشياء وتبعأث يف اتأنفس سأرويراً ويرضأاً، 
 واجلمال هو أحي املفاهيم اتثالثة اتيت تنسب إتيهم أحكام اتديم وهي اجلمال، واحل،، واةأري

 .(407 ، ص1982، صليبا)
اً قال اتسوفس اقيون أنه ال خوجي مجيل ب بعه، بل خقوقأف األمأر علأى اتظأروف وقيمي

وعلأأى أهأأواء اتنأأاس، وعلأأى مسأأقوى اتثدافأأة واألخأأالق يف حأأني قأأال اتفيثأأاغويرخون أن اجلمأأال 
خدأأوم علأأى اتنظأأام واتقماثأأل يف االنسأأجام، كمأأا وصأأف دميدأأرخ س أن اجلمأأال هأأو املقأأوا ن أو 

أو اتقفرخح، ويربح اجلمأال ابألخأالق، يف حأني  أي سأدراس خدأول  املعقيل يف مدابل اإلفراس 
، (99 ، ص1965)أفالطأون،  ااجلمال هو اتشيء اتاب حييل كل األشياء اجلميلأة مجيلأةا

ويربأأح اجلمأأال ابةأأري واتفضأأيلة واتفاقأأية وقأأي سأأاير علأأى  جأأه تلميأأا  املخلأأص أفالطأأون وإن  
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مسأأأقداًل عأأأن مبأأأيأ اتشأأأيء اتأأأاب خظهأأأر فيأأأه، كانأأأت تأأأه يرنخقأأأه اةاصأأأة، فدأأأي اعقأأأرب اجلميأأأل 
فاجلمال اتاب نشاهي  يف األشياء تيس حديدياً فما هأو إال خيأال ومظهأر تلجمأال احلديدأي 
املثا ي يف اتعامل املعدول عامل املثل اتعليا، فاجلميل صويرة عدلية مثأل صأويرة احلأ، أو اةأري، وإن  

تلجمأال مأن دنيأا اتواقأ  خقعأايرض مأ   كان تلميا  أيرس و وض  يف كقابه افن اتشعرا تعرخفأاً 
 اتعامل املثا ي األفالطوين.

أمأأأأا اتدأأأأيخس اأوغسأأأأ نيا فكأأأأان خأأأأرى أن اجلمأأأأال خدأأأأوم يف املخقلأأأأف، واتقناسأأأأأب 
اتعيدب، واالنسجام بأني األشأياء يف حأني خدأول اتدأيخس اتومأا األكأوخ ا  اإن اجلميأل هأو 

ل عأن طرخأ، احلأواس أو داخأل لته اتاب تيى يرنخقأه خسأرا ومبعأث لتأه أنأه موضأوع تلقأمأ
 .(15-14 ، ص ص2001، يعبي احلمي) اتاهن

والحدأأأأاً  أأأأي يرنخأأأأة أخأأأأرى ومنظأأأأوير  قلأأأأف ملفهأأأأوم اجلمأأأأال حيأأأأث خأأأأرى دخكأأأأايرت 
(1596-1650 )Descarts أن اجلمأأأأال مسأأأأأتة نسأأأأبية يف احلكأأأأم اجلمأأأأا ي وتدأأأأيخًر ،

اب اتعيد األكرب مأن تلجمال فما ميكن أن ن ل، عليه صفة األمجل هو ما خروق وخنال إعج
 .(25، ص.1992)أبويراين،  حكم اتناس

-A Schopenhauer (1788 وأييت يف مرحلأة مقديمأة عأن لتأه شأوبنهوير
( اتأأاب خأأرى أن اجلمأأال واتفأأن أيرقأأى وأعلأأى مسأأقوى أو مرتبأأة ًكأأن أن خصأأل إتيهأأا 1860

اإلنسان، وخرى أن اتعامل تيس سوى موسيدى جتسيت، وأن مفهوم علم اجلمال عنأي  خأرتبح 
 .(490، ص.1992)أبويراين،  مبيقافيزخدا  املثاتية
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ي أن ترتيأأأب ( تأأأه يرنخأأأة أخأأأرى وهأأأ1888-1854) 1 كمأأأا أن جأأأان مأأأايرب جوخأأأو
 وهاان صنوا اجلمال.األجزاء وفداً تغاخة معينة خن وب على نظام وانسجام 

فدي خرج عن املأأتوف برنخأة فنيأة  قلفأة، حيأث  Paul Valiry 2 أما بول فاتريب
قال  وتي علم اجلمال لات خوم من مالحظة وشهية فيلسوف، وخّعرف علم اجلمال رنه علم 

 .(38ص.، 2001، اتصباغ) احلساسية
وإلا مأأأا أيردً أن وصأأأل علأأأى تعرخأأأف مبأأأيقي وهأأأو ي فأأأإن هيجأأأل خدأأأول  اإن علأأأم 
اجلمأأال هأأو فلسأأفة اتفأأن اجلميأأل، إنأأه فلسأأفة اتأأوعي اجلمأأا ي، وفلسأأفة تلدأأييرة علأأى اإلبأأياع 

 ، ص1980)جماهأي،  ااألكثر صيقاً ومجااًل وفلسفة تلقاوق األكثر قييرة على االسقيعاب
20). 

املثا ي فلسفة اتفن األملاين عامأًة بعأي كأانح وهيجأل، فنجأي يرنخأة شأوبنهوير وقي ساد اتقياير 
تلجمأال رنأه صأفة تلشأيء اتأاب خبعأث اتلأاة واملقعأة يف اتأنفس بغأ، اتنظأر عأن أب فاقأية، فهأو 
خبعأأث علأأى اتقأمأأل وحيدأأ، نأأوع مأأن اتسأأعادة اةاتصأأة، فهأأو خعأأرب عأأن اتشأأعوير واإلحسأأاس اتندأأي 

ان وحيأأرير اتعدأأل تأأبع، اتوقأأت مأأن اترغبأأة وحيدأأ، تلأأه اتصأأويرة اةاتأأية واتعبدرخأأة اتفنيأأة تأأيى اإلنسأأ
 .(17 ، ص1985)اتيخيب،  تله اتيت ًدت  ا املثل األفالطونية قيمياً 

هو صأاحب اتفضأل األكأرب يف ظهأوير  George Hegel 3 هيجلجويرج وخعقرب 
 4يرخأأي هربأرتعلأم اجلمأال بصأأويرة جيخأية، وقأأي تقأاب  اكقمأال هأأاا اتعمأل فيمأأا بعأي علأى خأأي 

                                                 
(، فيلسوف وشاعر مهقم ابتنظرخة اجلماتية 1854-1888) Jean Marie Goiaoجان مايرب جوخو  1

 ودويرها يف ت وخر ا قم .

 (، شاعر وفيلسوف فرنسي.1871-1943) Paul Valiryبول فاتريب   2

( ، فيلسوف أملاين من أهم مؤسسي املاهب املثا ي 1770-1831) Goerge Hegelجويرج هيجل  3
 واملنهس اجلي ي.

قي إ ليزبHerbert Read (1893-1968هربرت يرخي  4  ( فيلسوف ًو
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Herbert Read  اتأأأأاب أطلأأأأ، عليأأأأه اسأأأأم اعلأأأأم اجلمأأأأال اتصأأأأويربFormal 
Aesthetics ا، كما خعقرب هاا اتفيلسوف هأو صأاحب اتيفعأة اتدوخأة يف جمأال اتييراسأات
 .(49 ، ص1992)أبويراين،  اجلماتية املعاصرة

واألهأم مأأن لتأأه هأأو أن اجلماتيأأة اتضأأحت معاملهأأا بشأأكل واضأأح وصأأرخح كمأأاهب 
، وخؤكأأأأي هأأأأاا Aestheticimيف اتدأأأأرن اتقاسأأأأ  عشأأأأر وهأأأأو املأأأأاهب اجلمأأأأا ي اةأأأأاتص 

املاهب على أمهية واسقدالتية اجلمال يف اتعمل اتف ، وأن اتديمة اتوحيأية تلعمأل اتفأ  هأي 
مقأأأياد ملأأأاهب اتفأأأن تلفأأأن اتأأأاب دعأأأا إتيأأأه اتشأأأاعر اتديمأأأة اجلماتيأأأة اةاتصأأأة ومأأأا هأأأاا إال ا

 Theophile Gautier 1811-1872 واترواقأأأأأي اتفرنسأأأأأي )بقوفيأأأأأل جوتييأأأأأه(
 .)6ص. ،2004 ،عبياحلفيو)

 إدراك اجلميل يف الفن والطبيعة: 1.1
اأن تفأأأو مجيأأأل ال خشأأأري ابتضأأأرويرة إىل أخأأأة  Clive Bell 1 خدأأأول كالخأأأف بأأأل

اتدأرن اةأامس قبأل  Zeuxis 2 وكيس خأكأانوا ميقأيحون وعامة اتنأاس  اسقجابة اسق يديةا، 
 ألنأأأه صأأأوير أعنأأأاابً تشأأأبه األعنأأأاب ات بيعيأأأة تييرجأأأة أن ات يأأأوير كانأأأت أتيت تقلقد هأأأااملأأأيالد  

، وابتقا ي فإن اتفنان ال خسجل شيئاً جاهزاً وتكنه خرى يف لتأه (17، ص.1996، ع ية)
اةاص، فصياغة اتفنان املوضأوعية قأي خلدأت فيأه حماكاة وموضوعاً تلبحث  ضعه ألسلوبه 

 واقعة جيخية بقعبريها.
وهأأأاا تعلأأأه سأأأبب اةلأأأح اتأأأاب حيأأأيث بأأأني اجلمأأأال ات بيعأأأي واجلمأأأال اتفأأأ  تأأأيى 
اتكثريخن عنيما خدوم اتفنان برسم توحات املناظر ات بيعية اةالبة أو مأا خعأرب عنأه اتشأاعر أو 

                                                 
(، ًقي ف  إ ليزب اجلنسية، مهقم ابتشكليات وت وير نظرخة 1881-1964) Clive Belكالخف بل  1

 اتفن.

 ق.م، اشقهر ابترسم اتقصوخرب آلهلة. 464، يرسام إخ ا ي وتي عام Zeuxis خوكس  2
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، وتكن ما مييز لته هأو أن احلكأم علأى مجأال اتكقاب عنيما خصف مجال ات بيعة وسحرها
ات بيعأأأأة وتدييمهأأأأا ال خأأأأقم إال مأأأأن خأأأأالل األعمأأأأال اتفنيأأأأة اتأأأأيت تضأأأأفي إتيهأأأأا وجتعلهأأأأا لات 

اات بيعة تيست هلأا   Charles Lalo 1 مضمون ومعم. وهاا على حي قول شايرل التو
 .(7، ص.1959 ،التو) قيمة اسقي يدية إال عنيما خنظر إتيها من خالل فن من اتفنونا

علم اجلمال ال خقخا من اجلمال ات بيعي موضأوعاً تأه إال حينمأا خكأون هأاا  كما أن
اجلمأأال معروضأأاً مأأن خأأالل يرنخأأة فنيأأة إنسأأانية، فاملوضأأوع احلديدأأي املباشأأر تعلأأم اجلمأأال هأأو 
اتديم اجلماتيأة يف األعمأال اتفنيأة وتأيس يف ات بيعأة، علأى هأاا فأإن اتفأن هأو حتليأل أو حتأوخر 

نسان تلمواد ات بيعية وإعادة صياغقه ومأن خالتأه ورسألوبه اإلنسأاين اتفأردب، أو حسأب اإل
 ما خدول بيكون أن اتفن هو اإلنسان مضافاً إىل ات بيعة.

فمأأن خأأالل اتقعبأأري اتفأأ  خكقسأأب اجلمأأال ات بيعأأي قيمأأة، وخصأأبح موضأأوعاً تلقأأاوق 
موضوع اجلمال تيس هو األشياء اجلميلة اتيت نييركها بشكل  إناتف  وتاته ميكن أن خدال 

مباشر بل هو أقرب إىل أن خكون تفسرياً تلقعبري اجلميل عأن األشأياء سأواًء كانأت طبيعيأة أو 
مسأأقمية مأأن احليأأاة اإلنسأأانية، فعلأأم اجلمأأال إلاً خهأأقم ابتدأأيم اجلماتيأأة كمأأا تبأأيوا مأأن خأأالل 

 .(8 ، ص1994، م ر) األعمال اتفنية
ال ميكن إديراك قيمة أب عمل ف  إال من خالل املنهس أو ات رخدأة االسأقاطيدية ألن و 

تأأاوق اتفأأن واالسأأقمقاع بأأه ال خأأقم إال مأأن خأأالل اتديمأأة اتكامنأأة أو االسأأق يدية تلفأأن، وال 
ميكننأأأا أن نفهأأأم هأأأا  اتديمأأأة اتأأأيت هأأأي أهأأأم أنأأأواع اتدأأأيم يف اتفأأأن إال بعأأأي أن نفهأأأم اإلديراك 

علنا قاديرخن على فهمها ومن مث نسأق ي  أن نفهأم ونأييرك املوضأوع اتفأ  االسق يدي اتاب جي
تااته ونسقمق  به تااته ونقجنب اةلح بني املقعة اتنابعة عن قيمة مجاتيأة خاتصأة وبأني قيمأة 

                                                 
1 Charles Lalo (1877-1953فيلسوف فرنسي، أحي مؤسسي األس ).قاتيكا اتفرنسية احليخثة 
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 ، ص2005، علأأي) قأأي تكأأون ألغأأراض أخأأرى مقياخلأأة معهأأا نفعيأأة أو أخالقيأأة وغريهأأا
27). 

 التقييم اجلمايل: 1.1
تدأأي اخقلأأف اتندأأاد واتفالسأأفة يف تعأأرخفهم ت بيعأأة اتديمأأة اجلماتيأأة ومداخيسأأها، فدأأي  

خرجعأأون هأأا  اتدأأيم إىل عأأامل مثأأا ي خفأأوق اتواقأأ  يف حأأني خأأرى كخأأرخن أ أأا ترجأأ  إىل شأأعوير 
اإلنسان فيما خنال إعجابنا أو تفضلنا هو اجلميأل واتدأيم، وتكأن قأي ال نثبأت علأى حأال قأي 

تية بأني مكأان وكخأر أو حأ   مأان و مأان، فدأي حيأيث أن خعجأب اتنأاس تقبيل اتديمة اجلما
بعمل ف  معني وال خهقمون تعمأل كخأر، مث تثبأت األايم أن مأا كأان خعجبأون بأه  أضأحى ال 
قيمأأأة تأأأه، يف حأأأني قأأأي خثأأأري إعجأأأا م مأأأا كأأأانوا ال خهقمأأأون تأأأه وخصأأأبح مأأأن األعمأأأال اتنأأأاديرة 

ثلأأة كثأأرية، فكأأم مأأن يرواقأأ  مل خدأأييرها أهأأل  ما أأا واألكثأأر قيمأأة، وتعأأل اتيرخأأ  اتفأأن حافأأل رم
 .(10، ص.1994)م ر،  اتقديخر اتالق،  ا ومل خقوصلوا إىل قيمقها اجلماتية

وأخضأأأأاً فأأأأإن اخأأأأقالف األلواق واملعأأأأاخري اجلماتيأأأأة ختقلأأأأف مأأأأن مكأأأأان إىل كخأأأأر فدأأأأي 
و أأي أ أأا عنأأي خقهافأأت بعأأ، اتنأأاس علأأى توحأأة يراقعأأة  ينأأة ترنخقهأأا أو شأأرانها ر أأان غاتيأأة، 

كخرخن ال تساوب شيئاً وال متله أخة قيمة، فمأا خدأيير  جمقمأ  معأني ال خعأ  اتكثأري  قمعأات 
 أخرى.

وابتقأأأا ي فأأأإن إديراك اجلمأأأال وإصأأأياير األحكأأأام اجلماتيأأأة ال خأأأقم إال مأأأن خأأأالل خأأأربة 
مجاتيأأأأة نكقسأأأأبها مأأأأن ديراسأأأأات علأأأأم اجلمأأأأال وإن كانأأأأت ال توجأأأأي قواعأأأأي صأأأأايرمة كدواعأأأأي 

ق واملعرفة اتعلمية ميكن أن ختض  هلا هأا  اتقجربأة اجلماتيأة، كمأا خصأعب تدييمهأا يف األخال
ظأأل معأأاخري املن أأ،، ومأأ  لتأأه فدأأي تقفأأ، اةأأربات اجلماتيأأة يف جانأأب األحكأأام اتأأيت تصأأيير 
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عن أصحا ا وهاا خعقمي على فهم طبيعة اتديمأة اجلماتيأة ومأن مث إصأياير األحكأام اجلماتيأة 
 املوفدة.

حأأال فأأإن هأأاا ال خعأأ  انعأأيام اتشأأعوير اجلمأأا ي عنأأي عامأأة اتنأأاس، فاتديمأأة وعلأأى أب 
اجلماتية واحلكم اجلما ي تيس غاقبأاً عنأيهم يف كثأري أو قليأل، وتكأن هنأاك فأرق كبأري بأني أن 
خفهموا أو ال خفهموا اتديمة اجلماتية هلا  اتلوحة أو أخة مظأاهر مجاتيأة أخأرى وبأني غيأاب أو 

نأأيهم الطأأالق، وعنيقأأا خكأأون اإلديراك اجلمأأا ي مأأن نصأأيب هأأأؤالء وجأأود احلكأأم اجلمأأا ي ع
املثدفني أو املقعلمني وتيس من عامة اتناس ومأ  لتأه خظأل تكأل إنسأان، مهمأا كأان بسأي اً 
أن خصيير أحكاماً مجاتية ومييز اتدبيح واجلميل، وإن كان ال خصل إىل إصياير احلكم مبسقوى 

بح األحكأام اجلماتيأة ابألحكأام األخالقيأة تأيخها، املثدف واملقعلم كما أن هناك جمقمعأات تأر 
وابتقأأا ي تفأأرض سأأي رة اتدأأيم األخالقيأأة علأأى اتدأأيم اجلماتيأأة، وتأأقحكم األخأأالق يف اتأأاوق 
اجلمأأا ي، فأأاورم واتألخالقأأي واتشأأرخر ال خكأأون مجأأياًل، بينمأأا  أأي كخأأرون علأأى اتعكأأس مأأن 

 منا األخالقية وو .لته متاماً، فهم خدوتون اجلميل مجيل مهما كانت أحكا
فدي خظهر اجلمال مثاًل يف أثر ف  حمرم دخنياً أو مسقهجن أخالقياً كما هأو احلأال يف 
معظأأم متاثيأأل اتفنأأان اتفرنسأأي يرودان أو يرواايت بعأأ، األدابء املشأأاهري مثأأل هوجأأو، وابتقأأا ي 

إلنكأاير قي حيكم يرجال اتيخن أو األخالقيون أو االجقماعيون علأى هأا  األعمأال ابتأرف، وا
أل ا تيعو إىل االوالل واتفساد واال يأاير األخالقأي وظأل هأاا مثأاير خأالف داقأم بأني اتفأن 

 .(83 ، ص1992)أبويراين،  واتيخن واألخالق
وتكأن هأاا احلكأم األخالقأأي ال خنفأي اتديمأة اجلماتيأة وهأأاا اةلأح خقشأابه مأ  اةلأأح 

ألنه غري ًفأ  وتأيس ألنأه خفقدأي  اتاب حييث بني اجلميل واتناف ، فدي ترف، موضوعاً ضايراً 
اتديمأأة اجلماتيأأة، فإننأأا ميكأأن أن نأأرف، موضأأوعاً مناقضأأاً تألخأأالق ألنأأه كأأاته وتأأيس ألنأأه 

 .(114 ، ص1994، أبودبوس) خفقدي اتديمة اجلماتية
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إل الحأأأو اتفالسأأأفة منأأأا اتدأأأيم أننأأأا نأأأربح خربتنأأأا اجلماتيأأأة وهأأأي إحساسأأأنا اةأأأاص 
يراكنأأأا تألشأأأياء اجلميلأأأة رحكأأأام معينأأأة، هأأأي أحكأأأام قيميأأأة، ابتلأأأاة واملقعأأأة اةاصأأأة عنأأأي إد

اليرتباطها بديمة معينة ندييرها هلاا اتشيء اتاب حكمنا عليه رنه مجيل، تكن هاا احلكم ال 
عالقأأة تأأه عأأادًة ابألمأأوير اتعمليأأة يف حياتنأأا أو املنأأاف  واتفواقأأي املادخأأة، فكأنأأه حكأأم جمأأرد ال 

 .(240 ، ص2003، أمحي) أو اتفنية لاهتاخهيف إالّ إىل املقعة غري احلسية 
ومأأن مث فأأإن اتديمأأة اجلماتيأأة تقعأأني تأأااهتا ال تنقاقجهأأا كمأأا هأأو احلأأال ابتنسأأبة تلدأأيم 
األخالقيأأة أو اتيخنيأأة أو االققصأأادخة، وابتقأأا ي ال ميكأأن أن تصأأف اتفأأن اجلميأأل ابتصأأواب أو 

و غأري صأأادق مأأن ًحيأأة اة أأ، وإمنأأا نقعامأأل معأه علأأى أسأأاس سأألوك فأ  أو تعبأأري صأأادق أ
اتفنان، كما خقوجب اتفصل بني اتديمة اجلماتية واألخالقيأة لتأه ألن اتفأن اجلميأل ال ميكأن 

 أن خوض  حتت يرقابة أصحاب املثل واتفضاقل األخالقية تعيم وجود صلة جتم  بينهما.
وقي حييث أن خوجه اتفن إىل غاايت سياسية أو اجقماعية وأخضاً دخنية وهأاا حأيث 

مر اتعصوير، فدأي اسأقغل اتفأن واسأقخيم كأأداة تأرتوخس وخيمأة أغأراض وأهأياف أخأرى على 
بعيية عنه وتكنها على أخة حال تظل أعمأال مصأ نعة تفقدأي إىل اتدأيم اجلماتيأة وبعيأية عأن 

وتكن هاا قي خثري تسانتنا عن أمهية األعمال اتفنية اتأيت نبحأث  اتفن وتيست منه يف شيء.
مبعأث وأسأأاس اتدأيم اجلماتيأة فدأأي طأرح فالسأفة اتفأأن هأاا املوضأأوع  عأن اتدأيم فيهأأا ونعقربهأا

تلقسانل، ما هي اتديمة اتيت خن وب عليها اتفن خاصة وإن معظم اتنظرايت اجلماتية تفرتض 
 ، فما هو هاا املفهوم وما هي غاخقهويمة ما تلظاهرة اجلماتية أو اتفنوجود ق
 املفهوم العام للفن: 1.1

وتعرخفأأات اتفأأن تبعأأاً آليراء اتفالسأأفة واخأأقالف ووجهأأات اتنظأأر  نظأأراً تقعأأيد مفأأاهيم 
كأأأأل حسأأأأب يرنخقأأأأه واالجتاهأأأأات واملأأأأااهب اتأأأأيت خنقمأأأأي إتيهأأأأا، وابتقأأأأا ي فإنأأأأه مأأأأن اتصأأأأعب 
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اإلحاطأأأة مبفهأأأوم خأأأاص وحمأأأيد وميكأأأن أن خصأأأف أو خعأأأرف هأأأا  اتظأأأاهرة أو هأأأا  اتديمأأأة 
 كلها.اإلنسانية بشكل ومضمون كامل وشامل خعرب عن حديدة اتفنون  

فأأأاتفن ظأأأأاهرة خصأأأعب تعرخفهأأأأا أو حتيخأأأيها متامأأأأاً، فأحيأأأاًً ال تكأأأأون هنأأأاك حأأأأيود 
واضحة بني ما ميكن اعقباير  فناً، وما ال ميكن اعقباير  كأاته، ومأا قأي نعقأرب  اتيأوم فنأاً قأي ال 
خصبح كأاته بعأي حأني مأن اتأزمن، وهأاا تبعأاً تالهقمامأات اتشأاقعة وأسأاتيب احليأاة املقغأرية 

 ة يف كل عصر.واملق وير 
ومأأأأا  اد األمأأأأر تعديأأأأياً أن هنأأأأاك تصأأأأنيفات عيخأأأأية تلفنأأأأون مأأأأن اتصأأأأعب حصأأأأرها 
وحتيخأأيها هأأي األخأأرى، فدأأي تأأياخلت إن مل ندأأل تضأأايربت املفأأاهيم بأأني مأأا هأأو فأأن ابتفعأأل 
حسأأب مأأا هأأو معأأروف يف اتقصأأنيفات اتفلسأأفية أو األكادمييأأة بشأأكل عأأام، وبأأني مأأا كأأان 

واعقأرب دخأياًل عليهأا مثأل فنأون األ ايء واملوضأة وفنأون ات هأي  خعقرب خأايرج عأن جمأال اتفنأون،
أو اتفنون اترايضية االسقعراضية، وما شأابه مأن املوضأوعات اتأيت خت أت احلأيود وتسأببت يف 
اةلأأح واتقأأأياخل بأأأني مأأأا هأأأو فأأأن ومأأأا هأأو غأأأري لتأأأه، فهأأأاا اتقنأأأوع يف جمأأأاالت اتفأأأن جعأأأل 

مأر اهلأني، وتكأن مأا  اد يف األمأر صأعوبًة إمكانية وض  تعرخف حميد ملصأ لح اتفأن تأيس ابأل
هأأو عأأيم حتيخأأي األسأأاس أو املعيأأاير اتأأاب منيأأز بأأه اتعمأأل اتفأأ  عأأن غأأري  مأأن األعمأأال غأأري 

 اتفنية.
 معىن الفن: 5.1

عأأرب اتقأأايرخ  وأخأأات معأأانح  قلفأأة حسأأب اهلأأيف أو  Artتدأأي ت أأويرت كلمأأة اتفأأن 
اتغأأأرض اتفأأأ  أو اتنظأأأرة اتأأأيت تكمأأأن خلأأأف معنأأأا ، وتعأأأل أبأأأر  األسأأأباب تعأأأيم إمكانيأأأة أو 
صأأعوبة حتيخأأي مفهأأوم حمأأيد تلفأأن ألنأأه نشأأاس إنسأأاين ال  ضأأ  تألحكأأام امل لدأأة وال خعرفهأأا 
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 قغري علأى اتأيوام وسأرخ  اتق أويروال خقديي بزمان وال مكان، فهو نشاس خقسم بعيم اتثبات وم
 .(27 ، ص2001)اتصباغ، 

وإلا مأأا  ثنأأأا عأأن معأأأم هأأاا املصأأأ لح بياخأأًة يف اتلغأأأة فأأإن كلمأأأة فأأن يف اتلغأأأة تعأأأ  
بأأن ) حسأأب مأأا ويرد يف اتدأأاموس اوأأيح )تغأأة احلأأال واتضأأرب مأأن اتشأأيء أب أنأأه نأأوع مأأا(

 .(258 ، صخعدوب
وهأو لات املعأم يف اتلغأة اتفرنسأية،  Art  وأما يف اتلغة اإل ليزخة فإن كلمأة فأن تعأ

 .Arsوهاا خرج  إىل األصل اتالتي  هلا وهو  
واتفن ابملعم اتعام مجلة من اتدواعي املقبعة تقحصيل غاخة معينة مثأل اجلمأال أو اةأري 
أو املنفعأأة وابتقأأا ي فإنأأه وفدأأاً هلأأا  اتغأأاايت خأأقم حتيخأأي اتقسأأمية، فأأإلا كانأأت اتغاخأأة مأأن اتفأأن 

ديأأ، اجلمأأال مسأأي اتفأأن ابتفأأن اجلميأأل، يف حأأني خ لأأ، علأأى اتفأأن ابتصأأناعة عنأأيما تكأأون حت
 .(165 ، ص1982)صليبا،  غاخقه املنفعة واتفاقية تإلنسان

ين اتدأأأي:م، فإ أأأا تعأأأ   واتواقأأأ  تأأأو أننأأأا  ثنأأأا يف أصأأأل كلمأأأة اتفأأأن منأأأا اتعهأأأي اتيأأأًو
Techne  نيأأأأأة وهأأأأأو مأأأأأا ميثأأأأأل اتنشأأأأأاس اتصأأأأأناعي اتنأأأأأاف بشأأأأأكل عأأأأأام املقمثأأأأأل يف  ابتيًو

اتصأأناعات املهنيأأة واملهأأايرات اتييوخأأة كاتنجأأايرة واحلأأيادة واتزخرفأأة واتعمأأايرة ومأأا شأأابه، إضأأافة 
إىل ابقي اتفنون االعقيادخة األخرى مثل اتنحت واترسم واملوسيدى وغريها من اتفنأون اجلميلأة 

 .(8 ، ص1977)إبراهيم،  املقنوعة
نية املص لح   Technologyويف اتلغات األويروبية احليخثة خرج عن اتكلمة اتيًو

، Artوخدصأأأي بأأأه اتصأأأناعة أو اتقدنيأأأة اتصأأأناعية، يف حأأأني خأأأرج عأأأن املعأأأم اتالتيأأأ  كلمأأأة 
واققصأأأر اسأأأقخيامها يف تسأأأمية اتفنأأأون اجلميلأأأة املقخصصأأأة مثأأأل اتنحأأأت واترسأأأم واملوسأأأيدى 

 واتشعر وغريها.
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نيني جعأأل اأيرسأأ وا خأأرى  وتعأأل هأأاا اةلأأح بأأني اتفنأأون اجلميلأأة واتق بيديأأة عنأأي اتيأأًو
 اتفن مساوايً تلصناعة أو احلرفة، أما اواكاة فكان خدقصرها على اتفنون اجلميلة.

وإلا كان ال وجود تلقمييز بني اتفنأون اجلميلأة اتق بيديأة يف تلأه اتعصأوير اتديميأة فأإن 
املعقدي فدي يرأى اتديخس اتوماا أن صأناعة األحاخأة  ادانيتا واتوما االكوخ ا  اتفان لته

 وات ب  وفن اتشعولة واتنحو واحلساب تيست أقل من اتفنون.
وهنأأاك كخأأرخن أخضأأاً خفرقأأون بأأني اتفأأن واملهأأن، فيدوتأأون أن اتفأأن نشأأاس تلدأأاقي حأأر 

أو بينما املهن صناعة مأجويرة وهاا علأى غأراير يرنخأة كأانح اتأاب خأرى اتفأن ال خأرتبح ابملنفعأة 
، 2004)خضأر،  اتفاقية يف حني أن املهن أو اتصأنعة عمأل نفعأي غاخقأه اتفاقأية واملصألحة

 .(393 ص
وإن كأأأان اتكثأأأري مأأأن فالسأأأفة اجلمأأأال فيمأأأا بعأأأي فرقأأأوا بأأأني اتفنأأأون اجلميلأأأة واتفنأأأون 
اتق بيدية أو اتنفعية فإننا  ي الحداً أن جون دخوب على اتعكس من لتأه، فهأو خؤكأي علأى 

يدأأة بأأني كأأل تلأأه اتفنأأون وجيمأأ  بأأني األنشأأ ة اتصأأناعية واتفنيأأة اتأأيت متثأأل اتنأأاف  اتعالقأأة اتوث
واجلميل على اتسواء، كاته خبني سويرخو يف مسقدبل علم اجلمال، اتقشابه اتواضح بني اتفأن 
واتصأأناعة وفأأرق بأأني اتشأأأكل اتعملأأي واتشأأغل اتفأأ  وابتقأأأا ي خقوجأأب اتقعامأأل مأأ  اتفأأأن إىل 

اء يف تو خ  اتشغل االجقماعي فإ ما ال  قلفان، وهنأاك مأن خأرى جانب اتصناعة على اتسو 
 ، ص2004)خضأأر،  أن اتفأن ابقكأاير واتصأأناعة منقجأة، واتفأن هأأو يروح اتصأناعة اتفاقدأة

الحدأأاً ويرفأأ، اجلمأأ   Sydney Colvin 1 . وهأاا مأأا عأأاد وأنكأأر  سأأيين كأأوتفن(20
 ، ص2004)خضأر،  ون اتنفعيأةبني تله اتفنأون اتأيت هتأيف إىل املقعأة واتقأمأل وتلأه اتفنأ

39). 

                                                 
قي ف Sydney Colvin (1845-1927سيين كوتفن  1  .(، مؤتف ًو
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 وابتنظر يف معجم االالنيا  ي تعرخف اتفن على صويرتني 
صويرة عامة، وتع  جمموع اتعمليات اتأيت تسأقخيم مأادة تلوصأول إىل نقيجأة معينأة، واتصأويرة 

أنه عملية إبياعية هتيف إىل غاايت اسقاطيدية و  اةاصة، وهي اتصويرة اجلماتية االسقاطيدية.
 .(La Land, 1947, PP 77-78) خهيف اتعلم إىل غاايت من ديةمثلما 

أن اتفأن نشأاس حأر، ويربأح بأني اتفأن  1905-1859وخدول خوهأان فرديرخأه شأيلر 
اتفن ال خبلغ احلديدة إال عنيما خند أ   إنواتلعب على أساس أن اتفن خرادف احلرخة، وخدول 

ن عأن سأاقر األنشأ ة اتعمليأة األخأرى متاماً عن اتواق  وخصبح مثاتياً متاماً، وبأاته فصأل اتفأ
 .(35 ، ص2001)اتصباغ،  اتيت ميايرسها اإلنسان

 الفن غاية أم وسيلة: 6.1
تدي ميز اتعيخي من فالسفة اتفن واجلمال بني األشياء اتنافعة واألشياء اجلميلة وتله 
اتأأيت حتدأأ، تنأأا اتقسأألية واتلهأأو األشأأياء اجلميلأأة، وكانأأت األشأأياء اجلميلأأة حتظأأى ابملدأأام األيرفأأ  

 The Gautierواتديمأأة األعلأأى مأأن هأأا  األشأأياء، إل نأأرى اتكاتأأب اتفرنسأأي جوخقيأأه 
ال م  املنفعة تيس مأن مجيأل حدأاً إال مأا خأال متامأاً مأن أب غأرض، فأإن  خدول بقعايرض اجلم

. (117 ، ص1973)إبأأأراهيم،  كأأأان مأأأا هأأأو ًفأأأ  البأأأي ابتضأأأرويرة مأأأن أن خكأأأون لميمأأأاً 
وابملدابل هناك اجتا  مغأاخر ال خأؤمن رمهيأة اتديمأة امل لدأة تلفأن وإمنأا خرجأ  أمهيقهأا اليرتباطهأا 

مأأن قيمقهأأا تعأأيم تديأأيها وخضأأوعها تدواعأأي اتعدأأل واملن أأ،  ابتلأأاة واتلعأأب واملنفعأأة أو خدلأأل
 .(250 ، ص2003، أمحي) واملصاحل اتعملية

وتعأأأأل اتقسأأأأانل اتفاقأأأأت أييت بنأأأأا إىل تسأأأأانل قأأأأي خكأأأأون أقأأأأل اتسأأأأاع وتكنأأأأه أكثأأأأر 
 خصوصيًة وعمداً  هل اتفن غاخة يف حي لاتهو أم وسيلة تقحدي، غاخة ماو
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ملنا م  اتفأن علأى أنأه فأن وتأيس شأيئاً كخأر غأري ، قي تكون اإلجابة مدنعة إلا ما تعا
وال نبحأأث يف اتفأأن عأأن قيمأأة غأأري قيمأأة اتفأأن يف لاتأأه وهأأاا هأأو اجتأأا  أصأأحاب نظرخأأة اتفأأن 
تلفأأن مبعأأزل عأأن مق لبأأات احليأأاة اتنفعيأأة واملادخأأة ودون يرب أأه ابجلوانأأب األخالقيأأة أو اترتبوخأأة 

 واتسياسية وال ح  اتيخنية.
رى غأأري لتأأه، فهأأو وسأأيلة تقحديأأ، غاخأأة، فأأاتفن ابتنسأأبة هلأأم وابملدابأأل هنأأاك مأأن خأأ

خلعب دويراً يف احلياة وخرجعون أمهيقه إىل اتيوير اترتبأوب واألخالقأي وقييرتأه علأى ترسأي  اتدأيم 
واتفضأأأاقل بأأأني اتنأأأاس أو ةيمأأأة أغأأأراض وطنيأأأة أو سياسأأأية ودخنيأأأة كمأأأا حأأأيث يف اتعصأأأوير 

تفن خعاين وخكابي من مثل ها  اتظأواهر وإن  اتوس ى إابن س وة وسي رة اتكنيسة، وال ال ا
كأأان رقأأل حأأية، وأخضأأاً فأأإن أصأأحاب هأأاا االجتأأا  ال خهملأأون اتأأيوير اتنفسأأي وحتديأأ، املقعأأة 
واتراحأأة وإشأأباع احلاجأأات اتنفسأأية واتروحيأأة تأأيى اإلنسأأان، فهأأي وإن كانأأت حاجأأات غأأري 

يأأ، غاخأأة مأأا يف احليأأاة مادخأأة وتكنهأأا أساسأأية فهأأو حيدأأ، نظأأرة هأأؤالء تلفأأن رنأأه وسأأيلة تقحد
اإلنسانية وابتقا ي حتد، أمهية وقيمة اتفن حتت شأعاير اتفأن مأن أجأل احليأاة وتأيس مأا خسأمى 

 ابتفن تلفن.
وإلا ما أخاً املفاهيم عامًة أو االجتاهات األساسأية تلرنخأة اتفنيأة وبشأكل عأام فإننأا 

أب عمأأل فأأأ  ال خثأأأري  أأي بعأأأ، اتفالسأأفة خأأأرون أن اتفأأأن تعبأأري عأأأن اتعاطفأأة وابتقأأأا ي فأأأإن 
عواطفنأأا أو حيأأرك مشأأاعًر ال خعقأأرب مجأأياًل، وبأأاته ميأأزوا بأأني فأأن خثأأري اتعاطفأأة أو كخأأر خعأأرب 
عنها وبني فن حيد، اتشروس اتفنيأة وخنبأ  مأن اتدأييرة اةالقأة والمكانأه حتديأ، أكأرب قأيير مأن 

 اإلمكانيات اتفنية داخل اتعمل اتف .
اتفأأن ابحللأأم أو اتعاطفأأة واةيأأال، وخعقأأربون  وهنأأاك فالسأأفة كخأأرون خعقدأأيون بعالقأأة

اتفن هو وسيلة تندلنا إىل عأامل اةيأال واألحأالم ابعقبأاير  اتعأامل اآلخأر اتأاب خقدابأل مأ  حيأاة 
 .(40-39 ، ص ص2004)خضر،  اتواق  وعامل احلداق،
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والحداً يف فلسفة اتدأرن اتقاسأ  عشأر ميكأن مالحظأة أمثلأة تلخلأح بأني اتفأن واتأيخن 
وابرجسأأأأأأأونا  Schellingواشأأأأأأأيلنسا  Hegelة كمأأأأأأأا هأأأأأأأو عنأأأأأأأي اهيجأأأأأأألا واتفلسأأأأأأأف

Bergson  وكأأأأاته خلأأأأح اتفأأأأن ابتعلأأأأوم ات بيعيأأأأة عنأأأأي اتأأأأنياTaine وخلأأأأح اتفأأأأن ،
وأخضاً خلح اتفن م  اترايضيات عنأي  ،كروتشه  وكاته ابتقايرخ  واتواثق، على خي اتفرنسيني 

تأأأأت منهأأأأا االنقدأأأأادات واسأأأأقمر  اتشأأأأكليني وكأأأأل تلأأأأه املعقدأأأأيات ظهأأأأرت  أأأأا مغات أأأأات ًو
اتقسأأانل واتبحأأث يف عدأأل اإلنسأأان عأأن لتأأه اتعأأامل مأأن اةيأأال اتندأأي اةأأا ي مأأن اتشأأواقب 

 تنفعية.وبيون تله احلداق، اتفلسفية واتقاير ية واتيخنية وبيون اتديم األخالقية وا
وقأأي أمجأأ  اتفالسأأفة علأأى أمهيأأة علأأم اجلمأأال كعلأأم قأأاقم بااتأأه  أأقص بييراسأأة تفسأأري 
اجلمأال واتفأن وات بيعأة وديراسأة هأا  اتظأاهرة ابعقبايرهأا قيمأة مجاتيأة خاتصأة وإن كأان أغلأب 
اتفالسفة خسقبعيون ات بيعة مأن هأا  اتييراسأة ألن علأم اجلمأال وفلسأفقه تبحأث يف اتشأكل 

ل اتفنية وما حتمله من معانح وتعبري عأن املشأاعر واألحاسأيس اإلنسأانية يف واملضمون تألعما
حأأني أن ات بيعأأة صأأامقة وختلأأو مأأن أخأأة مضأأامني وال دخأأل تإلنسأأان فيهأأا إل خعقربهأأا اتأأبع، 
جملي اإلبياع اإلهلي، وخكمن مجاهلا يف حماكاة اتفنان هلا فهي مصأيير اهلامأة وإبياعأه، وبراعأة 

 ات بيعة صويراً يراقعة ومعربة.اتفنان جتعل من توحات 
وابتقا ي فإن األعمال اتفنية تسقمي قيمقها تيس من خالل اتدياسات اةايرجية وتكن 
جليايرهتا أو قيمقها اجلماتية بااهتا، فاتفن ال خعرب عن شيء سأوى لاتأه وتأاته فأإن األعمأال 

عأأيم إخضأأاعها ألخأأة اتفنيأأة ال ميكأأن تدييمهأأا وإصأأياير األحكأأام عليهأأا إال ابملعأأاخري اجلماتيأأة و 
مدومات أخرى مثل اتيخن أو اتسياسة، وعأيم يرب هأا بديأود اجقماعيأة أو أخالقيأة ومأا شأابه 

 ح  خقسم تلفن اتقحرير وحتدي، أهيافه.
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 اخلامتة وأهم النتائج: -1
 ًا تديم عرضه ميكن أن خنلص إىل اتنقاقس اتقاتية 

اتييراسأأة املقعلدأأة بفهأأم وإديراك ( هأأو اتعلأأم أو Aestheticesعلأأم اجلمأأال )اسأأقاطيدا  -1
اجلمال فيما خدوم به األشخاص من إبياع يف  قلف جماالت اتفنون، وتدي:م منأاهس تييراسأة 

كمأأأا  أأأقص  اتفأأأن واجلمأأأال وعالققأأأه ابإلنسأأأان ومشأأأاعر  وإحساسأأأه ومأأأيى أتثأأأر  ابجلمأأأال.
 عليها.  األحكام اجلماتية اتفنية وإصياير بقدييم األعمال

ال يف إجيأأاد تعرخأأف جأأام  تلفأأن ويف حتيخأأي معأأاخري حمأأيدة تقديأأيم اخقلأأف فالسأأفة اجلمأأ -2
األعمأأأال اتفنيأأأة إال أ أأأم اتفدأأأوا علأأأى وضأأأ  شأأأروس وأصأأأول ميكأأأن االسرتشأأأاد  أأأا وت بيدهأأأا 

 تقاوق ومعرفة اجلمال وحتيخي  وتدييمه وإصياير األحكام اتفنية واجلماتية عليها.
اجلمأأأا ي االسأأأقاطيدية مأأأن حيأأأث كمأأأا اخقلأأأف اتفالسأأأفة واملفكأأأرون يف وضأأأ  املعأأأاخري  -3

خضوعها ألخة مدومات أخرى مثأل اتأيخن واتسياسأة مأ  عأيم يرب هأا رخأة قيأود اجقماعيأة أو 
 أخالقية، وأن خكون ااتفن تلفنا.

خظل من اتصعب فهم وإديراك األعمال اتفنية إال من خالل املناهس االسقاطيدية تلفأن،  -4
فأأ ، فأأاألول هأأو اتشأأيء اجلميأأل، واتثأأاين هأأو وميكأأن اتقمييأأز بأأني اجلمأأال ات بيعأأي واجلمأأال ات

اتعمل اجلميل، أب خل، اةات،، وإبياع اتبشر، بينما اجلليل ال ميكأن إديراكأه أو يرنخقأه وخظأل 
وغاتبأأاً مأأا حيظأأى بنصأأيب أوفأأر تأأيى فئأأات املثدفأأني ن أأاق فكأأًر يف اجلمأأال اتالمقنأأاهي، يف 

ا قمأأ ، وتكأأن خظأأل تكأأل فأأرد حظأأوة تزخأأي واملقعلمأأني، فيمأأا خضأأمحل تأأيى اتعامأأة مأأن أفأأراد 
، وتيس أدل مأن لتأه اهقمأام ويرقأي وتندص أن خسقشعر اجلمال ومييز ما بني اجلميل واتدبيح

 .ا قمعات املقديمة واملثدفة ابتفن واملظاهر اجلماتية
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 ملخص البحث:
عني اتسيوطي من خالل كقابه اتشمايرخ  يف علم  ينج  اتقايرخاملخقناول اتبحث املعنون )

به مظاهر  توثق ت اتعرب قيميااتقايرخ ( احليخث عن مبيأ اتقايرخ  بصويرة عامة وكيف كان
فيجا مثل اتوقائع كعام  ياث عظام أخرى كانت تلبشرخة دويرطبيعية كاتنجوم واألهلة، أو أح

اتيرخجم ابهلجرة اتنبوخة اتيت كانت اتفيل، وبناء اتكعبة وحنوها، إىل أن جاء اإلسالم فكان 
وهذا ما أكيه مؤتفة  ومضى األمر على ذتك حىت خومنا هذا. ،أساس اتقايرخ  اإلسالمي

عن  هبياخة حيخثعرض حيث  ،اتقايرخ دو:م اتسيوطي من تنظيم وتسلسل اتيرخي جملرى ت
سقعرضجا ابألايم واتشجوير امث فوائي اتقايرخ  وكانت شىت قي  مبيأ اتقايرخ ، مث اتقايرخ  اهلجري،

 .واتسنني
 .اتسيوطي اتشمايرخ ، املنج ، اتقأيرخ ، مبيأ  الكلمرت املفارحية
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Al-Suyuti 's History Approach through his Book  

“Al-Shamareikh in the Science of History” 

 
Saleem Mohammed Shreiri 

Faculty of Arts - Misurata University 

 
Abstract 

This research that entitled (Al-Suyuti 's History Approach through his 

Book “Al-Shamareikh in the Science of History”) deals with the 

discussion of the principle of history in general and how the ancient 

Arabs used to document natural manifestations such as stars and 

crescents, or other great events in which humanity had a role, such as 

events like the year of the Elephant, the construction of Kaaba and so 

on, until Islam came, since then, they used the Prophet's Mohammed 

migration as a date which was the basis of Islamic history, and the 

matter has continued on that to this day. This was confirmed by the 

author of Al-Suyuti regarding the organization and historical sequence 

of the course of the date calendar, as he presented at the beginning of 

his talk, the principle of history, then the Hijri date, followed by the 

benefits of the history which were many and various and reviewed by 

days, months and years. 

 

Keywords: the principle of history, the method, Al-Shamreikh, Al-

Suyuti. 

املقدمة. 1  
خرخن، واتصالة واتسالم اتذي جعل اتيرخ  األوتني عربة تآل يرب اتعاملني احلمي هلل
ته وصحبه أمجعني واتقابعني هلم إبحسان آى لألنبياء واملرسلني سييان حممي وععلى أشرف ا

إن " (344، ص1981)بن خليون يف مديمقه ايذكر اتعالمة ف وبعي،إىل خوم اتيخن، 
وقي   ."ألن تعلم اتعلوم مجلة اتصنائع تكثر يف االمصاير ،اتعلوم تكثر حيث خكثر اتعمران
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 يفكانت من تلك االمصاير بالد مصر، حيث كانت قبلة اتعلماء اتذخن كانوا قي سامهوا 
تكث ر من املؤيرخني بينجم، اتذخن تركوا ابا، وقي حفل اتيرخ  اتفكر اإلسالمي هتهنضة حضاير 

اتفكرخة يف احلضايرة اإلسالمية، ومن هؤالء بصماهتم يف اتعلم واملعرفة جبجودهم وإسجاماهتم 
يرتبط امسه بعيخي املؤتفات اظ اتقايرخ ، املؤيرخ اتسيوطي اتذى اتعلماء اتذخن نيخن هلم حبف

عن هذا املؤتف يف   كقابقه خصص اتباحثمنجا األدبية، واتفدجية، واتقايرخية، وهنا سوف 
اتذى ال خقعيى  اتُكقَ يَّب  "اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ " وذتك من حيث منججه يف هذا  هكقاب

إال أنه خسقوجب اتوقوف عنيه وخاصة اتباحث ودايرس  ،خمطوطه تسع عشرة صفحة
 اتقايرخ .
 البحث:  أمهية 1.1

 ومعرفة املنج  اتقايرحيي اتذي اتبعه املؤتف )اتسيوطي(اتبحث يف ديراسة تكمن أمهية 
وتدوميه وميى س ره يف جمرى األحياث وتناقلجا بصويرة  اتقايرخ فه من حيث اتقوثيق و يف مؤت

سلسة يف اتقعامل اإلدايري ابحلضايرة اإلنسانية اإلسالمية، بعي ما كان اتعرب خوثدون اتيرخجم 
املؤتف موضوعه تيييرك ميى أمهية تبيان اخقاير ابحلوادث اتعظام واتوقائع املشجويرة، تذتك 

وهي هجرة  ،ناالاحليث املجم يف اتقايرخ  واتذي عمل على اتنج  واملساير اتقنظيمي حىت 
خُعي أهم حيث عمل على تنظيم واسقدراير اتيوتة بعي  ذياتوسلم  هعلياترسول صل هللا 
 ندلجا من اتيعوة. 

 ينج  اتقايرخاملن هذا اتبحث )أن خكون عنوا أى اتباحثير  ،وأمهيقهومما سبق ذكره 
 عني اتسيوطي من خالل كقابه اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ (.

حوال عصر أاتبحث هو اتوقوف على س ر أحياث و هذا  اخقيايروقي كان سبب 
 املؤتف، واسقنباط منججه اتقايرخي، وحمقوى كقابه.
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 : البحثإشكرلية  2.1
يف توظيف املنج  اتقايرخي بسرد ما تقمثل يف كيفية معرفة اتسيوطي من خالل مؤتفه 

 حتصل عليه من معلومات.
 تسرؤالت البحث: 3.1

 وتطرح اتييراسة اتقساؤالت اتقاتية.
 ؟ما املنج  اتذي اعقميه املؤيرخ اتسيوطي -
 هل هناك تسلسل اتيرخي يف كقابه؟ -
 ؟عالقة مصاديره وموايرده بكقابة اتقايرخ ما  -

 أهداف البحث: 4.1
 اتقعرخف مبؤتف هذا اتكقاب واسقنباط منججه اتقايرخي.هتيف اتييراسة إىل  -
خسقحق اتييراسة على حي علم اتباحث ألنه ميثل توثيق تسليط اتضو على موضوع مجم  -

 اتقأيرخ  وفائيته.
 اظجاير اتديمة اتقايرخية واتثدافية ملوضوعات هذا اتكقاب. -
 

 سربقة: الدياسرت ال 5.1
تسابدة قليلة وخمقصرة على حي علم اتباحث ومل تكن شاملة كانت اتييراسات ا

 ه اتييراسات وفيما خلي ذكر خمقصر تبعض هذ .وموسوعية عن موضوع اتييراسة
سنة  ير حممي كمال اتيخن، مشويرات ب روتديراسات نديخة يف املصادير اتقايرخية تليكقو  •
ومل تكن اال ترمجة واعادة تكقاب  أخرى،( حيث أويردها املؤتف مع مواضيع شىت 1983)

 اتشمايرخ  بصويرة خمقصرة.
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  (1991سنة ) يرسائل ونصوص يف اتلغة واألدب واتقايرخ  حددجا "إبراهيم اتسامرائي" •
 بغياد.اقرأ أخرى، منشويرات داير  وموضوعاتكانت مع مصادير 

د.ت( )شرف، حممي جالل أبو اتفقوح  اتكالمية،جالل اتيخن اتسيوطي منججه وايراءه  •
ب روت. وهو كقيب صغ ر احلجم سرد مؤتفه ديراسة وايراء منج   اتعربية،داير اتنجضة 

 ومل خذكر منج  اتيرخه اال بصويرة مبسطة.  غاتبا،اتسيوطي بصويرة فلسفية 
 . مهنج  البحث:2

هذه اتييراسة سوف خقبع اتباحث املنج  االسقدرائي اتقحليلي يف  املقبعوعن املنج  
أن خصوصًا  ،ومناهججا، وأساتيبجا موضوعاهتااتذي خعقمي على قراءة اتنصوص ملعرفة 

املؤيرخ اتسيوطي اعقمي كث رًا على طرخدة اتسرد اجلامع يف أحياثه وسياقه يف هذه اترسائل 
 ومتعنه يف اسنادها بصويرة طوخلة.

 يف اتقايل  متثل  اتييراسةتدسيماً ملوضوعات هذه اتباحث  وقي وضع
 أواًل  س رة وحياة املؤتف وعصره.

 اثنياً  حمقوى اتكقاب واتذي خقمحوير حول مبيأ اتقايرخ  وفوائيه.
 اتقايرخية تكقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ . ةاثتثاً  منج  اتسيوطي يف اتكقاب

 موضوعرت البحث:. 3
  وحيرته وعصره:  هالسيوطي: سريت 1.3

 نسبه ومولده:  1.1.3
هو جالل اتيخن أبو اتفضل عبي اترمحن بن أيب بكر أبن حممي بن سابق اتيخن أيب 
بكر بن عثمان ابن خضر بن أخوب بن حممي بن اتشي  مهام اتيخن اخلض ري اتسيوطي 

ما أو  اتفضل،دب جبالل اتيخن، وكىن أبيب وتُ  (.51، ص8 ج، 1979اتشافعي )احلنبلي،
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وأما نسبقنا ابخلض ري فال " هو عنجا يف ترمجة تنفسه إذ قال نسبقه ابخلض ري فدي حتيث 
مسع علم ما تكون إتيه هذه اتنسبة إال اخلض رخة حملة ببغياد، وقي حيثين من أثق به أنه أ

ن جّيه األعلى كان أعجمياً أو من اتشرق، فاتظاهر أن اتنسبة أواتيي يرمحه هللا تعاىل خذكر 
 (.7ص ،1، ج1993)اتسيوطي،  احمللة املذكويرة"إىل 

رب تيلة األحي مسقجل يرجب سنة تسع ن موتيه فدي كانت والدته بعي َمغوأما ع
 (.128، ص5، ج1958 م( )كحاتة،1445ه/849) وأيربعني ومثامنائة

 نشأته وحيرته العلمية:  2.1.3
وقي كانت  ،نشأ يف اتداهرة خقيماً، ومات واتيه وعمره مخس سنوات وسبعة أشجر

واتيه أحرص ما خكون على أن خوججه وججة سيخية نعومة أظفايره، فكان نشأته علمية منذ 
خصحبه معه يف خمقلف جماتسه وكان حتفيظه اتدرآن اتكر:م من صغره،  إىلصاحلة، فعمي 

 (.8ص ،1، ج1993اتعلمية واتدضائية. )اتسيوطي،
مث حفظ  ،سنني ر دون مثاينوكان قي حفظ اتدرآن إىل سويرة اتقحر:م وته من اتعم

وقي  (.153، ص1، ج1967وأتفية أبن ماتك )اتسيوطي،  ،واألصول ،اتفدهمنجاج 
حيث كان ن خيعو ته ابتربكة واتقوفيق أيه من احلافظ ابن حجر اتعسدالين طلب وات

اتسيوطي خرى يف ابن حجر مثله األعلى حىت إنه ملا شرب من ماء زمزم كان خنوى وخيعوا 
 )اتسيوطي، ن أبرز اتعلماء ومن أكرب احلفاظجيعله مثل ابن حجر حىت صاير مهللا أن 
 (.9ص ،1ج، 1993

عقزل اوملا بلغ أيربعني سنة  ،فكانت نشأته ابتداهرة وقرأ على مجاعة من اتعلماء
وأتف أكثر   ،منزواًي عن أصحابه مجيعاً  ،اتناس وخال بنفسه يف يروضة املدياس على اتنيل

واألمراء خزويرونه وخعرضون عليه األموال واهليااي ف ردها )كحاتة،  وكان األغنياء ،كقبه
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وأيرسل  ،" مرايرًا فلم حيضر إتيهه اتسلطان "قنصوه اتغويريبُ لَ وطَ  (.128، ص5ج ،1958
شقغل ابتقييرخس، وقال اوكان قي  (.301، ص3ج ،1980إتيه هيااي فردها" اتزيركلي، 

يف مسقجل سنة  (155، ص1، ج1967)اتسيوطي،عن نفسه "وأجزت بقييرخس اتعربية" 
 سقة وسقني. 

 شيوخه:  3.1.3
شيوخه  وبلغ معجم ،  عجيهخعالم عصره، ومشاأتقلمذ اتسيوطي على طائفة من 

 حدهيف اتذي قال اتسيوطي  1اتكافيجي مام اتعالمة حمي اتيخنحنو ثالمثائة شي  منجم اإل
احملدق عالمة اتوقت، وأسقاذ شيخنا اتعالمة حمي اتيخن حممي بن حممي بن سليمان اإلمام "

 (.154، ص1، ج1996اتينيا يف املعدوالت" )اتسيوطي،
سنة، فأخذت اتفنون  ةتزمت شيخنا اتعالمة اتكافيجي أيربع عشر " وقال عنه أخضاً 

من اتقفس ر واألصول، واتعربية واملعاين وغ ر ذتك، وكقب يل إجازة عظيمة 
ذي قرأ عليه ات 2اتيخن املناويوكذتك اتشي  شرف  (.154، ص1، ج1997)اتسيوطي،

  منه عية ديروس. عقطعة من املنجاج ومس
فضال عن شيوح كثر أويردهم اتسيوطي يف معجمه وعيدهم حنو مائة ومخسون 

 (.154-153، ص ص 1، ج1967)اتسيوطي، 
 تالميذه:  4.1.3

                                                 
ه يف بالد صروخان )من 788وتي سنة  ابتكافيجي،وخعرف  اترومي،حمي اتيخن أبو عبي هللا  مسعود،هوحممي بن سليمان بن سعي بن  1

، ص 6، ج1980 ،اتزيركلي)مت قيم اتشام واتداهرة بعيي اتثالثني مرة.  واتققاير،ويرحل اىل بالد اتعجم  ابتعلم،اشقغل  اتغزخني(،قبائل اترتك 
 (.328-326، ص ص 7، ج1979 ،احلنبلي) ; (151-150ص 

فديه شافعي أصله من املنية يف اتصعيي ونسبقه  ه،798وتي سنة  اتيخن،هو حيي بن حممي بن حممي املناوي اتداهري أيب زكراي شرف  2
 (.167، ص 8، ج1980ته عية كقب أمهجا "شرح خمقصر املزين يف فروع اتشافعية". )اتزيركلي،  اتيجا،
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 ،كان تقبحره يف اتعلم وحرصه على اإلفادة فيه سبباً يف توجه أنظاير طالب اتعلم إتيه
 ومنجم  ،فقّجمع حوته ثُلة من اتقالميذ تيأخذوا من علمه

  حممي بن على اتياودي املاتكي تلميذه وانس  كقبه، ومرتجم حياته، شي  أهل احليخث
ترمجة احلافظ "وته وته مصنفات منجا  طبدات املفسرخن، قال عنه اتزيركلي   ،يف عصره

وكانت وفاته سنة  .(291، ص6ج ،1980)اتزيركلي، " اتسيوطي يف جملي ضخم
 ه.945

  بن إايس املسمى احث مصري من املماتيك، وته اتيرخ  ايس احلنفي مؤيرخ وابإحممي بن
 (.6، ص5، ج1980 ه )اتزيركلي،930تويف سنة  ."بيائع اتزهوير يف وقائع اتزهوير"

  زخن اتيخن أبو حفص، عمر بن أمحي بن على اتشّماع احلليب، ومن مصنفاته "اتفوائي
 (.218، ص8، ج1966ه )احلنبلي، 930توىف عام  .اتسالتة اتطاهرة"اتزاهرة يف 

 نشأ بساقية أيب  ،من علماء اتصوفية ،عبي اتوهاب بن أمحي بن علي احلنفي اتشعراين
 شعرة )من قرى املنوفية( وإتيجا نسبقه ومن مصنفاته 

 (.372، ص8، ج1966ه )احلنبلي،973توىف سنة  ،تواقح األنواير يف طبدات األخياير
اتعيخي من  هبموزخرت  ،وغ رهم كثر فكانوا طالب علم هنلوا اتكث ر من شيخجم اتسيوطي

 املؤتفات اتعلمية.
 : العقديانامرؤه  5.1.3

رة يف كان اتسيوطي مقصوفاً، وما خيل على تصوفه قوته يف كقابه )حسن احملاض
  خاحلديدة، ومن مشاخن فكان من أهل ّيى األعلى مهّام اتيجاتيرخ  مصر واتداهرة( "أما 

ومما خيل على بلوغه ديرجة يرفيعة من  (.336، ص1، ج1980اتطرخدة )اتزيركلي، 
اتقصوف، تييرخسه وإمساعه احليخث يف مشيخة اتقصوف برتبة برقوق انئب اتشام اتيت بباب 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     عهند السيوطي يهنج  الاريخامل                         2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

112                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 اتشاذتية،وخبيو أنه كان من مشائ  اتطرخدة  (.67، ص4، ج1979اتدرافة )اتسخاوي، 
وته كقاب يف اتقصوف "أتخي احلديدة اتعلية وتشييي اتطرخدة اتشاذتية" وكان شافعيا 

 (.7، ص2002)اتسيوطي، 
 مالمح عصره:  6.1.3

 وهي كاتقايل   اتسيوطي،اتيت كان هلا أتث ر على حياة ومنج   واتيت تعي من اتعوامل
 األحوال السيرسية:  -أ

خلالفة يف ظل نظام ا ،عصر األمراء واتسالطني ،عاش اتسيوطي يف عصر املماتيك
ىل جميء اتعثمانيني، تكنجا كانت ضعيفة، فاخلليفة أحيااًن خُعي  إاتعباسية اتيت بديت مبصر 

كاألم ر يف حاشية اتسلطان حىت كان اتسلطان حيجب اخلليفة عن اتناس تكون أصحابه  
 (.374، ص2004طي،كانوا خرجون اىل اتبلي وخقكلمون يف أمر اتيوتة. )اتسيو 

فقه أيربعني سنة تيس ته فيجا "وبعضجم اسقمرت خال وخدول املدرخزي يف هذا اتشأن
 (.242، ص2ج د.ت،)املدرخزي،  "إمنا حظه أن خدال  أم ر املؤمنني يالهنو  أمر  

فكان قي عاصر اتسيوطي دوتة مماتيك اجلراكسة أو اتشراكسة، من سالطينجا ثالثة 
ه( وانقجاء ابألشراف 857ه 842اتظاهر سيف اتيخن اتعالئي )عشر سلطااًن ابقياء من 

 .ه(922ه 906قنصوه اتغويري )
 ،تذتك ميكن اتدول إن وضع بالد مصر مل خكن مسقدرًا تكثرة توىل اتسالطني

سة اتيوتة آنذاك. وهذا خيل على ضعف سيا ،فبعضجم مل حيكم أكثر من شجرخن
 (.23، ص 2000 )اتبيوضي،

منجم أمثال برقوق اتذي كان قي عمي على حتديق بعض  إال أن هناك من برز
اإلجنازات واتعمايرة وحتسني أحوال اتبالد، وكذتك اتسلطان "قاخقباى" اتذي خُعي من أفضل 
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وهي تسعة  ،فرتة حكمه أطول فرتة حكم سلطان مملوكي وتعياتسالطني دخناُ وخلدًا وعلمًا 
 (.374، ص 2004وعشرون عاماً )اتسيوطي،

ثر عام ت اتسياسية واتقغ رات املفاجئة أتاتطبيعي أن خصاحب هذه اتقدلباوكان من 
خسود اتبالد، تقخلله اتفنت واالضطراابت حيث قال اتسيوطي يف هذا اتشأن "أتيس هذا 

وقال أخضاً" وأ:م هللا إن هذا هلو اتزمان اتذي  "،زمان اتصرب؟ اتصابر فيه كدابض على اجلمر
 (.589، ص 1974 )اتسيوطي، خلزم فيه اتسكوت"

 األحوال االجامرعية:  -ب
احلياة االجقماعية هي انعكاس تلحياة اتسياسية، فاجملقمع خقأثر ابألحوال اتسياسية 

فاحلياة االجقماعية يف أواخر عجي املماتيك وهي  ،ألنه مادهتا ،من حيث اسقدرايرها وتذبذهبا
اتفرتة اتيت عاش فيجا اتسيوطي اتسمت ابتفوضى واتقفكك وانقشاير األمراض واألوبئة، 

اتفدر واتفاقة، وقلة " اتفدر واتفاقة، وكان قي وصف املدرخزي هذه احلاتة بدوته عنفضاًل 
... وغال سائر ال اخلرابومشاملال، وخراب اتضياع واتدرى وتياعى اتيول تلسدوط 

 (.373، ص1ج د.ت،)املدرخزي،  "األسعاير
 ىل اتطبدات اتقاتية  إجملقمع كان مدسماً أايم اتسيوطي فا

هؤالء طبدة اتسالطني واألمراء  وهذه اسقأثرت ابحلكم ومتقعت خبربات اتبالد واعقمي  -
 اً يف عالققه واجتاهاته.يقطاع، وصاير اجملقمع طبداتسالطني على اإل

يرابب اتوظائف اتيخوانية، واتفدجاء واتعلماء واألدابء واتكقاب، وقي متقع أاملعمَّون من   -
اتعلماء ابحرتام اتسالطني وإجالهلم، عاشوا يف سعة وبسطة من احلياة ملا اغيققه اتيوتة 

فضاًل عن املناصب اتعليا اتيت تدليوها مثل اتدضاء  ،عليجم من يرواتب وهبات وعطااي
 (.24، ص2007توزايرة )اتبيوضي، واحلسبة وا
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قي كسبوا اتكث ر من خالل اتقجايرة بني اتشرق واتغرب، و طبدة اتقجاير  وهم من األثرايء،  -
وقي أديرك اتسالطني أن طبدة اتقجاير هي املصيير األساسي  ،ومصر هلا نشاط كب ر يف ذتك

 بايرزة واالحرتام اتكب رملكانة اتاتذي ميي اتيوتة ابملال، وتذتك قرهبم اتسالطني، وصايرت هلم ا
  .(24، ص2007،)اتبيوضي

 الثقرفية والعلمية:  األحوال -د
حاتة االسقدراير يف بعض  وانعيام ،اترغم من األوضاع اتسياسية اتصعبةعلى 

يا عو ي واتسيطرة على اتطبدة اتبسيطة واتعامة، وكذتك االندسام اتطبد ،اتسنوات واتفرتات
يف عصر سالطني املماتيك مييااًن تلنشاط اتعلمي اتواسع كانت إال أن بالد مصر   ،ذتك

خيل على ذتك اترتاث اتضخم من املؤتفات واملوسوعات، وخربط اتسيوطي بني هذا اتنشاط 
اتعلمي اتواسع يف مصر وبني إحياء اخلالفة اتعباسية يف اتداهرة بعي أن سدطت يف بغياد 

غيت هذه اتبالد حمل سكن اتعلماء، إنه منذ إحياء اخلالفة اتعباسية يف مصر " وخدول
 (.18، ص 1993)اتسيوطي، "رجال اتفضالءاتوحمط 

بعض سالطني املماتيك  إىل تشجيعوخرجع اتفضل يف ازدهاير هذا اتنشاط اتعلمي 
تلعلم واتعلماء، فيذكر ابن تغري بردي يف كقابه اتنجوم اتزاهرة " كان امللك اتظاهر حيب أن 

أعيان دوتقه، حىت مل خف من أحواهلم شيء" )ابن تغري بردي، خطّلع على أحوال أمرائه، و 
 (.182، ص7ج ،1971

كان قي   "اتغويري اتسلطان"وكذتك أيرابب اتكماالت من اتفن واتعلم، وكان خدرب 
حرص على عدي اجملاتس اتعلمية واتيخنية ابتدلعة وحضويرها بل حىت املشايركة فيجا وخصوصاً 

  (.18، ص 1993يف املسائل اتعلمية اتيت كانت تثاير يف تلك اجملاتس آنذاك )اتسيوطي، 
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تذتك كان  ،علماء هذا اتعصر ُمل مني مبخقلف اتعلوم من فده وتغة واتيرخ وتدي كان 
قي أتثر هبا اتعالمة اتسيوطي، فكان قي ترك اتعيخي من املصنفات اتعلمية ما خؤكي على 

"يرزقت  تلديه وتبحره يف اتعيخي من اتعلوم، حيث قال عن نفسه يف كقاب حسن احملاضرة
اتقبحر يف سبعة علوم  اتقفس ر، واحليخث، واتفده، واتنحو، واملعاين، واتبيان واتبيخع، على 

 (.153، ص1، ج1967دة اتعرب اتبلغاء ال على اتعجم وأهل اتفلسفة" )اتسيوطي،طرخ
نقاجاً يف اتعصر اململوكي، بل تعله أغزير كّقاب إال عنه ابن كث ر"أغزير املصرخني وقي ق

 (.27، ص13، ج1966اتعربية قاطبة )ابن كث ر، 
ت غَ لَ قي شرعت يف اتقصنيف سنة ست وسقني وب َ "  نه قالأنفسه وخذكر اتسيوطي 

، 1، ج1967،)اتسيوطي "مؤتفايت إىل األن ثالمثائة كقاب سوى ما غسلقه ويرجعت عنه
فدي اسقغرق اتقأتيف حياته فله  (.68، ص4ج ،1979)اتسخاوي،  ،(158-154ص

ما بني سقمائة إىل سبعمائة يرساتة، واالخقالف يف تعياد مؤتفات عي اتباحثون خفيما 
ة )شاكر، وايل اخلمسمائة ومنجم من قال سقمائاتسيوطي قي:م فمنجم من قال إهنا ح

ألننا بصيد  ،الذكرها يف هذا اجمل خسعال و  ،ةوهي كث رة حديد، (183، ص3، ج1990
ويردها اتكث رون يف عيخي اتكقب أوكان قي  ،ديراسة نديخة تكقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ 

 واترسائل اجلامعية.
وأما عن يرحالته فيكر اتشوكاين أنه "قي سافر اىل اتفيوم، ودمياط، واحمللة" وكذتك 

 1اتقكرويرسافر تبليان بعيية مثل بالد اتشام، واحلجاز، واتيمن، واهلني، واملغرب، وبالد 
 (.328، ص1ج ه ،1348)اتشوكاين
 وفرته:  7.1.3

                                                 
ميخنة يف بالد  إهنابالد اتقكروير  بالد تنسب اىل قبيل اتسودان يف أقصى جنوب املغرب، وأهلجا أشبه اتناس ابتزنوج، وهناك من خدول  1

 (.44، ص2ج، 1990سوير، وأهلجا مسلمون وكفاير وامللك فيجا تلمسلمني )ايقوت احلموي،  اتسودان عظيمة ومشجويرة، وهي بال
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األوىل يف منزته "بروضة كانت وفاة اتسيوطي تيلة اجلمعة اتقاسع عشر من مجادي 
ه، ودفن 911وكان ذتك عام  ،املدياس" وذتك بعي مرضه سبعة أايم بويرم يف ذيراعه األخسر

يف حوش قوصون خايرج ابب اتدرافة، بعي أن مأل اتينيا علمًا وفضاًل وشجرة وذ كراً. 
 (.19ص  ،1993)اتسيوطي، 

 حماوى الكارب:  2.3
يرة عن يرساتة صغ رة تقعيد يف تسع عشرة كقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  هو عبا

صفحة جعلجا مؤتفجا اتسيوطي يف ثالثة أبواب مع مديمة وخامتة خمقصرة ملا هو معروف 
 (.184، ص3، ج1990غاتباً ابملصادير اتقايرخية )شاكر، 

  أما املديمة فدي أشاير من خالهلا إىل اتيافع تقأتيفجا قائالً 
مبزخي  احملبو"احلمي هلل ذي اتفضل اتشامل اتعام، واتصالة واتسالم على يرسوته 

على كقاب يف علم اتقايرخ  فلم أير فيه  شيوخنااإلكرام، وبعي فدي وقفت تبعض 
قلياًل وال كث راً وال جلياًل خسقفاد وال حد راً فوضعت يف هذا اتكقاب من فوائيه ما 

ويرتبقه على  ،يف علم اتقايرخ  1يقه ابتشمايرخ لى به األتسن ومسحعني وتقتدر به اال
 (.8، ص2009)اتسيوطي،" أبواب
 

 كاتقايل ذكر أهم ما ويرد فيجا  ون

 ـــــ البرب األول: يف مبدأ الارييخ: ـــ1

تناول فيجا املؤتف مبيأ اتقايرخ  من احلياة األوىل تإلنسان أي مني اخلليدة أي منذ 
هبوط سييان أدم إىل مبعث يرسوتنا اتكر:م صلى هللا عليه وسلم، وىف هذا اتباب كان قي يراع 

                                                 
اتشمايرخ   اتشمراخ يرأس  مسقيخر طوخل دقيق يف أعلى اجلبل، وقال االصمعي  اتشمايرخ  يرؤوس اجلبال وهي اتشناخيب )اتزبييي،  1

 (.284، ص7، ج1970
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املؤتف اتسيوطي اتقسلسل اتزمين تبياخة أتيرخ  اتبشرخة، واتيت جاءت حبسب أحياث 
ييان آدم، مث سييان نوح أي إىل حادثة اتطوفان، إىل سييان ووقائع، أي مني هبوط س

إبراهيم، إىل مبعث سييان خوسف إىل سييان موسى، إىل ُملك سليمان، إىل مبعث عيسى، 
 (.89، 88، ص2009اتسيوطي، )إىل مبعث اترسول حممي صلى هللا عليه وسلم. 

طاب يرضى هللا عنه، وابتساع اتيوتة اإلسالمية يف عجي اخلليفة اتثاين عمر بن اخل
وتشعب ادايرهتا، برزت احلاجة امللحة إىل تيوخن وتوثيق اتقايرخ ، تذتك مت اتقايرخ  من اهلجرة 

 (.90، ص 2009وكان ذتك سنة سبع عشرة، أو مثان عشرة )اتسيوطي، 

 اتقايرخ ،ويف دات اتسياق اسقشجي املؤتف اتسيوطي هنا بواقعة مجمة تفائية ذكر 
وذتك عني ويرود صك تلخليفة عمر بن اخلطاب يف شجر شعبان فدال أي شعبان؟ اتذي 
 ;حنن فيه أو اتذي مضى أو اتذي هو ات؟ مث قال الصحاب اتنيب صلى هللا عليه وسلم

 (.100، ص 2009ضعوا تلناس شيئا خعرفونه من اتقايرخ  )اتسيوطي، 

  1وىف هذا اتسياق أويرد اتسيوطي عن ابن عساكر

بو موسى إىل عمر أنه ذتك فدال أتتينا من قبلك كقب تيس هلا اتيرخ  كقب أ
فأيرخ فأسقشاير عمر يف ذتك فدال بعضجم  أيرخ ملبعث اترسول صلى هللا عليه 

فرق بني  نؤيرخ ملجاجرته فإن مجاجرته وسلم، وقال بعضجم توفاته فدال عمر ال بل
 (.10، ص 2009)اتسيوطي،  احلق واتباطل فأيرخ به

 

                                                 
( وهو إمام أهل احليخث ومؤيرخ يف زمانه، يرحل يف هذا 1176ه/570سن )ت/ابن عساكر  هو ثدة اتيخن أبو اتداسم على بن احل 1

، 1997اتشأن فجمع وكقب اتكث ر يف اتعراق، وخرسان، واصبجان وته مصنفات جليلة أمهجا اتيرخ  دمشق يف مثانني جملياً اتذهيب )
 (.55، ص20ج
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 البرب الثرين: فوائد الارييخ: ــــــــ 2

وتضمنت فوائي علم اتقايرخ  كما ذكرها مؤتفه أهنا معرفة اآلجال وحلوهلا، واندضاء 
اتعيد، ووفيات اتشيوخ ومواتييهم، واترواة عنجم فقعرف بذتك كذب اتكاذبني وصيق 

 (.101، ص 2009اتصادقني )اتسيوطي، 

تقايرخ  وذتك يف اتنظم اإلدايرخة وسبل فضاًل عن فوائي أخرى كانت مجمة يف تيوخن ا
 احلياة، وذتك ملعرفة اتصيق يف املعامالت واترسائل واتكقب وغ رها.

 ــــ البرب الثرلث: فوائد شىت من كارب الشمرييخ: ـــ 3

ألزمنة وفيه تناول املؤتف فوائي شىت تقعلق ابتقايرخ  واألايم، واتشجوير، وىف مياير ا
*اتقأيرخ  ابألشجر اهلالتية اتيت قي تكون ثالثني أو تسعة وعشرخن، عمومًا وهي كاتقايل  

وذتك كما ويرد يف احليخث اتشرخف "إانَّ اَمة أُميه ال تكقب وال حتسب تشجر هكذا أو 
 (.676، ص3، ج1993هكذا" )اتبخايري، 

أي أنه مرة تسعة وعشرخن ومرة ثالثني، وىف حيخث آخر "إذا يرأخقموه فصوموا، وإذا يرأخقموه 
 (.259، ص2001فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا اتعية ثالثني" )اتنيسابويري، 

 *االققصاير يف اتقأيرخ  على اتليايل دون األايم، ألن اتليلة سابدة خومجا.

*فوائي أخرى تقعلق ابألايم، وكان قي أويردها املؤتف يف كقابه اتشمايرخ " أن أول األسبوع 
بال خوم األحي، واتشجر خوم االثنني، واملكروه خوم اتسبت، وهو اتذي خلق فيه اترتبة واجل

اتثالاثء، واتنوير خوم األيربعاء، وبث فيجا اتيواب خوم اخلميس، وخلق آدم بعي اتعصر خوم 
وهنا وقع خالف وجب ذكره على أول أايم  (.105، ص2009اجلمعة")اتسيوطي، 
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خالفا ألهل اتقويراة تدوهلم خوم األحي )اتسامرائي،  اتسبت،فيكر املسلمون أنه خوم  االسبوع،
 (.398، ص1991

ومتعنًا يف فوائيها وميى شجرهتا اخضًا )أن خوم األحي خوم عرس وبناء، وخوم االثنني 
خوم سفر، وخوم اتثالاثء خوم دم، وخوم األيربعاء خوم أخذ وعطاء، وخوم اخلميس دخول 

 (.106، ص 2009طي،اتسلطان، وخوم اجلمعة خوم تزوخ ( )اتسيو 

هذه األبيات اتشعرخة اىل على بن أيب طاتب يرضى هللا عنه كما  ةوهذا خقفق مع نسب
 خطجا احلافظ شرف اتيخن اتيمياطي وهي  

 مرتاءااً            تصيي إن أيردت بال تنعم اتيوم خوم اتسبت حد
 يَّ هللا يف خلق اتسماءه            تب               ألن في اتبناءوىف األحي              
 راء          تنجاح واتثابفرتجع    ه               وىف االثنني إن سافرت في             
 هي ساعاته هرق اتيماء            احلجامة يف اتثالث وإن خُرد               
 اء    فنعم اتيوم خوم األيربع     اً دواًء                 مرؤ خوماوإن شرب              
 اء        فإن هللا أيذن ابتدض            اخلميس قضاء حاجخوم وىف             
 اتنساء معوتذات اترجال      رس         وىف اجلمعات تزوخ  وعُ             

 (.400ص  ،1991، امرائي)اتس
تقعلق ابتشجوير كان قي بينجا اتسيوطي يف كقابه أو يرساتقه  فضاًل عن فوائي آخرى

 هذه، وكانت قي ويردت عن ابن عساكر حيث قال  
فيه بالداً خدال  وصفر ألن اتعرب كانت تنزل ،إمنا مسى احملرم ألن اتدقال حمرم فيه"

يربيع كانوا خربعون فيجما، ومجاداين كان جيمي فيجما املاء، ويرجب   هلا صفر، وشجر
وشعبان تشعبت فيه اتدبائل، ويرمضان يرمضت فيه  ،كانوا خرجبون فيه اتنخل

بل أبذانهبا تلضراب، وذو اتدعية قعيوا ال من احلَّر، وشوال شاتت فيه اإلاتف ص
 (.112، ص 2009،اتسيوطي) "فيه عن اتدقال، وذو احلجة كانوا حيجون فيه
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 يف الكاربة لاريخه:  مهنججياه 3.3
 موايده ومصرديه: 1.3.3

أعقمي اتسيوطي يف إعياد كقابه أو يرسائله املسماة اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  على 
وكث رة  ،حيث كانت ال أبس هبا ،فدجيه وتغوخةو  حيخثيةوكقب  ،اتيرخية  عية مصادير مقنوعة

 عشر مصييراً  واتيت بلغت حوايل تسع ،اإلسالمي هخمطوطة مبادة وصغر حجم كقابه أو مدايرن
 كاتقايل   وهي  
 كقب احليخث   •
 م(.855ه/ 241بن حنبل )ت املسني ال .أ

 (.م870ه/256)ت، واتصحيح. تلبخايري ،واتقايرخ  اتصغ ر ،األدب املفرد ب.
 م(.875ه/261صحيح مسلم )ت ج.
 م(.923ه/310املوصلي )ت،  ىمسني ايب خعل د.
 م(.958ه/ 347اتقنبيه ألبن خونس )ت،  مسني ه.
 م(.971ه/ 360املعجم اتكب ر تلطرباين )ت  .و
 م(.976ه/365اتكامل يف معرفة ضعفاء احمليثني البن عيي )ت  .ز
 ه(.1014ه/405املسقييرك تلحاكم اتنيسابويري )ت  .ح
 م(.1066ه/ 458شعب االميان تلبيجدي )ت  .ط
 م(.1449/ ه852آماين ابن حجر اتعسدالين )ت  .ي
 كقب اتفده   •
 م(.1278ه/ 677)ت  تلنوويشرح املجذب  أ.

 م(.1340ه/ 741جمموع ابن اتدماح )ت  ب.
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 م(.1403ه/ 805اتقييرخب تلسراج اتبلديين )ت  ج.
 كقب اتقايرخ    •
 م(.890ه/277املعرفة واتقايرخ  تلدسوي)ت .أ

 م(.893ه/279اتيرخ  ابن خيقمة )ت   .ب
 م(.923ه/310اتيرخ  اترسل وامللوك تلطربي )ت  .ج
 م(.1176ه/571دمشق ال بن عساكر )ت  ةاتيرخ  ميخن .د
 م(.1373ه/774ت )كث ر اتبياخة واتنجاخة البن   .ه

تلفراء  ققبس من كقاب واحي وهو األايم واتليايل واتشجويراوأما كقب اتلغة فدي 
وسوف  فيجا،وهنا اكقفينا بذكرها وال خسعنا اجملال تلغوص واتييراسة م(. 822ه/207)

 هللا تعاىل. نتكون يف حبث اخر مسقدل إبذ

 يخ: ي مهنج  السيوطي يف كارب الشمر 2.3.3
إن تطوير كقابة اتقايرخ  خعي جزءًا حيواًي من اتقطوير اتثدايف، فاترواايت املبعثرة يف 

وظجر اتقايرخ  بصويرة اثبقه حني بيأ اسقعمال األخباير واحليخث واالنساب صايرت جتمع، 
كر اتسيوطي ذ حيث خ (.65، ص 1983، اتيويرياتكقابة حلفظ األخباير واترواايت )

وقبل هذا اتعصر كان اتناس خقكلمون من  ،"ودونت كقب اتعربية واتلغة واتقايرخ  وأايم اتناس
 (.416ص ، 1999)اتسيوطي،  "حفظجم أو خروون اتعلم من صحف صحيحة غ ر مرئية

تدي خصص املؤيرخ اتسيوطي يف كقابة اتشمايرخ  موضوعًا مجمًا وهو اتقعلق أبمهية 
مبيأ اتقايرخ  وفوائيه وتوثيده ابألايم واتشجوير، فدي أصبح تدوميًا اثنيًا منذ أن وضعه اخلليفة 

فمنذ ذتك اتوقت  ،عمر بن اخلطاب، وعنصراً حيوايً يف نشأة اتفكرة اتقايرخية عني املسلمني
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، اجلجشبايريأصبح توقيت احلوادث أو اتيرخجا هي اتعمود اتفدري تلكقاابت اتقايرخية )
 (.52، ص 2009

 وقي أتبع اتسيوطي منججاً يف كقابه كاتقايل 
سقدى منجا، حيث اعلى ذكر موايرد مادة كقابه اتيت  اتسيوطي يف هذا اتكقاب اعقمي -1

بل هو يف اتقايرخ  أكثر ضرويرة نظرًا حلاجة اتقايرخ   ، قائلهإىل نسبقهإن بَ رَكة اتعلم "خدول 
 (.74، ص 2009)اتسيوطي، " ملصيير خوثق احلادثة

اتروائي  األخباير ونديها، كما بني تقبعه ابإلسناد بققبعتبع اتسيوطي منج  احمليثني ا -2
اتبعه يف تفظ حيثنا اتذي مثل  ،لصحابه أبتفاظ معروفه تيى احمليثقني واتكقاب األوَ أل

 ندال عن اتبخايري وابن عساكر وغ رهم كثر. سياق حيخثه كث را
اتبع املؤتف املنج  املوضوعي يف كقابه اتشمايرخ  إال أنه حتاشى اإلطاتة يف اتوصف  -3

حث وصل املنج  واملوضوعية اىل اتدمة عني  فقميز ابحلياد اتقام واألمانة املوضوعية.
اتسيوطي حينما متكن من وضع شروطا علمية دقيدة تكي خصبح اتقأيرخ  صحيحا وسليما 

 املؤيرخ،متثلت هذه اتشروط يف صيق  اتشخصية،خاتيا من اتقناقض واتنزعات وامليول 
وابتقايل تعي تلك اتشروط تعب را عن اجتاهه ومنججه اتعلمي يف  عنه،وتسمية املندول  وندله،

 (.34ص د.ت، اتفقوح،)أبو  صحة اتقأيرخ 
وذتك عنيما  ،أحقوى على مديمة تكاد تكون مبنججيه حيخثة ،مؤتفه تطيف احلجم -4

دوافع وأهياف أتتيف يف حيث اسرتسل  ،ويرد يف مديمقه اتيافع من أتتيف هذا اتكقاب
 وذتك كما ويرد ذكرها يف بياخة مديمة اتكقاب.وتالميذه  هقرائهذا املوضوع تكي تصل اىل 

كما تبني ذتك من مؤتفاته   ،ىل من قاتهإقول كل  عزوبخلقزم مانقه يف اتندل، فجو أ -5
 اتعيخية.
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بيأ حيخثه يف اتشمايرخ  عن موضوع  اتبع اتقسلسل اتزمىن تلموضوع يف منججه حيث -6
مث خَع ي مبيأ اتقايرخ  اتعام، مث اتقايرخ  اهلجري، مث فوائي اتقايرخ   منبياخة  تسلسل األحياث

يف وهذا منج  وأسلوب قو:م  ،أي مثل نقائ  اتييراسة يف اتعصر احليخث وضوع،بنقائ  امل
 اتكقابة اتقايرخية خسلكجا حىت املؤيرخني املعاصرخن.

، وذتك ااتردود اتيت ويردت ابسم صاحبج اخوضح املسأتة إببراز األقوال اتيت جاءت فيج -7
 نظراً تسعة اطالعه على املروايت واألخباير.

فدي اسقخيم  االخالقي،كان اهليف اترئيسي تلقايرخ  عني اتسيوطي هو اجلانب   -8
منججا خقسم نوعا ما ابتشموتية واتيقة يف االققباس بشكل مباشر من مصاديره مع ذكر اسم 

، ص 2015املؤتف وكقابه احياان عني اعقماده على مصييره يف صياغة يرواخقه )ابزخنه، 
255.) 
صره وال سيما احلياة اتثدافية واتعلمية اتيت مكنقه من تنوع معايرفه أتثر اتسيوطي حبياة ع -9

فضال عن مدييرته على يربط  واتفده،حيث كقب يف اتلغة واالدب واتقايرخ   واهقماماته،
فجو جيمع بني  اتعلمية،االحياث وتسلسلجا. وابتقايل أن منججه خشجي على قييرته ومكانقه 

س يرواخة اتيرخية فحسب بل كقاب أدب وثدافة فكان كقابه اتشمايرخ  تي مقنوعة،فنون 
 أخضا.
وأخ رًا ذخل خبامتة قص رة تكقابه وهي  "آخر اتكقاب واحلمي هلل امللك اتوهاب"  -10

(. وهذه اعقادها ميونوا املخطوطات حبيث تيل على هناخة 75، ص2009)اتسيوطي، 
 املخطوط.
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 اخلرمتة: . 4
 اتنقائ  اتقاتية   هذا اتبحث تبينتمن خالل 

اتظروف اتعلمية اتيت عاش يف ظلجا اتسيوطي إابن حكم املماتيك كان هلا األثر اتكب ر  -1
الف من فقأسست امليايرس اتيت اسقدبلت األ يف ازدهاير اتنشاط اتعلمي يف مصر آنذاك،

وإنشاء املكقبات حيث شجي اتعصر نشاطاً كب راً يف اتقأتيف ومجع اتكقب، ابترغم  ،اتطالب
 من بعض حاالت اتفوضى خصوصاً يف أول عجي هذا اتعصر.

من خالل ديراسة هذا اتبحث أتكي أن اتسيوطي قي تلدى اتعلم على عيد كب ر من  -2
 نته األثر اتكب ر فيم ر هبم، وكانعلماء عصره، وتلدى عنجم خمقلف اتعلوم واتفنون فقأث

 تصل به بعي ذتك من طالب اتعلم اتذخن أتثروا به واسقفادوا منه، وتركوا مؤتفات ضخمة.ا
حيث  ،أسلوب مبسط انقج  منججًا اتيرخيًا ذاتبث اتبحث أن املؤيرخ اتسيوطي قي أ -3
 اتبع منججاً نه أ عنفضاًل  ،وذتك تقوثيق مادته ووضوحجا ،سناده ملصاديرهإهقم بققبع ا

 ، وهوتوضيح مديمقه أببرز عناصرهاخالل وذتك من  ،احليخث لمنج ت مشاهبًا يف أسلوبه
 املقمثل يف اتيافع من أتتيف هذا اتكقاب.

يخي املوايرد عه اتقايرخية إال أنه أعقمي على ابترغم من صغر حجم اتكقاب أو يرساتق -4
املقنوعة، وهذا خذل على تنوع ثدافقه وتوسع قراءاته يف علوم اتقايرخ  واتلغة، واألدب، 

 احليخث.و 
" أي انه خرمز "ابتشمايرخ  اتفرخيةمة اتقايرخية ملوضوع كقابه، وتسميقه يأثبت اتبحث اتد -5
ه اهلجري ميتدو ، ومن مث مبيئهيرخ ، مبينًا تسلسل اتقايرخ  يف أموضوعه، وهو اتق ةقيمىل إ

كر ذ خعجي اخلليفة عمر بن اخلطاب، حيث من ذي اتبع يف عجي اخلالفة اتراشية اتدو:م وات
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أن اتقايرخ  اإلسالمي بيأ من اترسول صلى هللا عليه وسلم، وتبعه عمر يف ذتك، مث تسلسل 
 فوائي اتقايرخ  املقعيدة واملجمة اىل خومنا هذا.بيان أخ را يف 

ألايم ابيرخ  أاتقث عن خوذتك ابحلي ه،جه تفصياًل عن موضوعأثبت املؤيرخ يف منج -6
ني، حيث فسر واقعجا اتقايرخي ملا حيث قيميًا توقعاً، وما كان مسقحباً واتشجوير واتسن

 ومعروفاً يف شؤوهنا ومأتوفاً بني اتناس إىل خومنا هذا من معان كل خوم من األايم وكل شجر.
تغلب على مؤتفه اتندل احلريف من مصاديره واتقجميع اثبقت اتييراسة ان حمقوى اتكقاب  -7

 تعناصر موضوعه.
أعطاان اتسيوطي تفس را علميا وفلكيا تلفايرق اجلوهري بني األشر اتشمية واألشجر  -8

اهلالتية مسقشجيا بذتك بنصوص من احليخث مع حتليال طرخفا تألسباب اتيت مسية على 
 دوميا يف اإلدايرة انذاك. أساسجا اتشجوير اتعربية وتوظيفجا تنظيما وت
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 املراجع
 امليين رآن اتكر:م برواخة قاتون عن انفعاتد

يرساتة دكقويراه غ ر  ،مؤيرخاحممي بن عبيوس اجلجيشايري (. 2015عبي هللا ) ابزخنة،
 كلية االداب.  مصراتة،جامعة  منشويرة،
مصطفى دخب اتُبغا، داير  .حتديق، د ،اتبخايريصحيح  .(1993عبي هللا ) واتبخايري، أب

 بن كث ر ب روت.
، يرساتة ماجسق ر غ ر منشويرة، املراد يف شرح ابنت سعادكنه  .(2007اتبيوضي، عبي هللا )

 جامعة مصراتة، كلية اآلداب.
خباير ملوك مصر أاتنجوم اتزاهرة يف  .(1971) مجال اتيخن أبواحملاسن بردي،ابن تغري 

 داير اتكقب اتعلمية. ب روت، ،واتداهرة
 ، اإلمايرات، حتديق إبراهيم صاحلاتوزيراء واتكقاب(. 2009، حممي بن عبيوس )ايرياجلجشي

 .هيئة أبو ظيب تلثدافة
داير اتفكر ب روت، ، خباير من ذهبأ يرات اتذهب يفذش .(1979احلنبلي، ابن اتعماد )

 تلطباعة، واتنشر.
 داير املشرق. ب روت، ،عني اتعربنشأة علم اتقايرخ   .(1983اتيويري، عبي اتعزخز )

، حتديق شعيب عالم اتنبالءأس ر  .(1997اتذهىب، مشس اتيخن حممي بن أمحي )
 مؤسسة اترساتة، ب روت.ب روت،  األيرانؤوط،

 داير تيبيا تلنشر واتقوزخع.بنغازي ، اتج اتعروس .(1980اتزبييي، حممي مرتضى )
 داير اتعلم تلمالخني.ب روت، ، عالماأل .(1980اتزيركلي، خ ر اتيخن )
 .أداير إقر بغياد،  ،واتقايرخ يرسائل ونصوص يف اتلغة واألدب  .(1991اتسامرائي، إبراهيم )
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، اتضوء اتالمع ألهل اتدرن اتقاسع .(1979اتسخاوي، مشس اتيخن حممي بن عبي اترمحن )
 مكقبة احلياة.اتداهرة، 

، تدان يف علوم اتدرآناإل (.1974اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن )
 اهليئة املصرخة اتعامة تلكقاب.اتداهرة، حتديق حممي أبو اتفضل إبراهيم، 

، حتديق مجال اتيرخ  اخللفاء .(2004)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن 
 داير اتعلم تلرتاث، اتداهرة.اتداهرة، حممود مصطفى، 

أتخيي احلديدة اتعلمية . (2002كمال اتيخن )اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن  
 داير اتدلم اتعريب. حلب، مصطفى،حتديق حممي حسين  ،اتشاذتيةوتشييي اتطرخدة 

تييرخب اتراوي يف شرح  .(1993) اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن
 ، حتديق د، أمحي عمر هاشم، داير اتكقاب اتعريب، د. م.تدرخب اتنواوي

ُحسن احملاضرة يف اتيرخ   .(1967)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن 
 حتديق حممي أبو اتفضل اتداهرة.اتداهرة، ، مصر واتداهرة

شرح اتسيوطي على أتفية  .(1993)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن  
منشويرات  طرابلس نوي، ، حتديق على سعي اتشيابن ماتك املسّمى اتبججة املرضية

 كلية اتيعوة اإلسالمية.
، اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  .(2009)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن  

 .داير اإلمامة اتعربية ، اتداهرة،حتديق، د. أنوير حممود زانيت، حممي سامل صدر
 تلمالخني، ب روت، تبنان.، داير اتعلم اتقايرخ  اتعريب واملؤيرخون .(1990مصطفى ) شاكر،

مصر،  ،اتبيير اتطاتع حملاسن من بعي اتدرن اتقاسع .(1940)على اتشوكاين، حممي بن 
 مطبعة اتسعادة.
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داير  ب روت، ،اتكالميهه ؤ جالل اتيخن اتسيوطي منججه وايراشرف )د.ت(.  اتفقوح،أبو 
 اتنجضة اتعربية.

ة داير مكقب ب روت، ،اتبياخة واتنجاخة .(1966ابن كث ر، عماد اتيخن أبو اتفياء، إمساعيل )
 .املعايرف
 داير أحياء اترتاث.ب روت، ، مكقبة املثين، معجم املؤتفني .(1958كحاتة، عمر )

 ، ب روت.ديراسات نديخة يف املصادير اتقايرخية .(1983حممي ) اتيخن،كمال 
 بوالق.اتداهرة، ، اخلطط املدرخزخة .(1960اتيخن أمحي بن علي ) ىاملدرخزي، ثد

مكقبة  ، طجران، حتديق يرضا جترداتفجرست .(1971) ابن اتني:م، حممي بن إسحاق
 ضباط.
 .مكقبة اترشيياترايض، ، صحيح مسلم .(2001احلسني ) وأب اتنيسابويري،

داير اتكقب ب روت،  ،اتبليانمعجم . (1990ايقوت احلموي، شجاب اتيخن أبو عبي هللا )
 اجلنيي.اتعلمية، حتديق فرخي عبي اتعزخز 
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 دور االتصال اإلداري يف عملية اختاذ القرار الرتبوي لدى 
 مديري مدارس األساس مبحلية اخلرطوم

 

 أمرية حممد علي                                                   1طه الزبري حسني اابنق              
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الرتبية،كلية                                  اخلرطوم جامعة الرتبية،كلية             

                                                             
 إمام حبيب حممد

 جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا، الرتبيةكلية 
 

 2021-11-09 نشر إلكرتونيا يف                    2021 -11-08  اتيرخ  الدبول                    2021-10-15يرخ  التدي:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.10 

________________________________________________________________________ 
 
 البحث: ملخص 

رف على دوير االتصال اإلدايري يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرس األساس هيف البحث إىل التع        
معلماً  1172من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم. استخيم الباحثون املنهج الوصفي، وقي تكون جمتمع الييراسة من 

تخيم الباحثون االستبانة كأداة يرئيسة جلمع معلماً ومعلمًة. اس 186ومعلمًة. اختاير الباحثون عينة عشوائية بسيطة بلغت 
توصل البحث إىل نتائج عيخية أمهها  أن  .(SPSS)برانمج استخيم الباحثون  ،البياانت املطلوبة، ولتحليل البياانت

راير املهايرات اليت ختميز هبا ميخري امليايرس جاءت بتديخر مرتفع جياً، وإن طبيعة العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الد
جاءت بتديخر مرتفع، وكذلك متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس جاءت بتديخر 
مرتفع، وأن معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي جاءت بتديخر متوسط. ويف ضوء النتائج 

بشبكة اإلنرتنت واستخيامها كوسيلة من وسائل االتصال، وكذلك خلص البحث لعية توصيات منها  ضرويرة االهتمام 
 استغالل التدنية احلالية يف سرعة عملية االتصال، وانشاء شبكة داخلية تربط املييرسة مع إدايرة التعليم والوزايرة.

 
 االتصال اإلدايري. الدراير، معوقات اإلدايري، اختاذاالتصال  لكلمات املفتاحية:ا 
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Abstract 

The aim of the research is to identify the role of administrative communication in the 

educational decision-making process of the principals of the basic schools from the point of 

view of teachers in the locality of Khartoum. The researchers used the descriptive approach, 

and the study community may be of 1,172 teachers. The researchers selected a simple random 

sample of 186 teachers. The researchers used resolution as a key tool for collecting the 

required data, and for analyzing data The researchers used SPSS. The research reached many 

conclusions, the most important of which is that the skills of school principals were very 

highly appreciated, and that the nature of the relationship between administrative 

communication and decision-making was highly appreciated, as well as the requirements of 

administrative communication for educational decision-making among school principals, and 

that the obstacles to administrative communication that limit the educational decision-making 

process came with an average estimate. In the light of the findings, the research concluded 

several recommendations, including: the need to take care of the Internet and use it as a means 

of communication, as well as to exploit the current technology in the speed of the 

communication process, and to establish an internal network linking the school with the 

Department of Education and the Ministry. 

 

Keywords: Administrative Communication, Decision-making, Administrative 

Communication Constraints. 

 قدمة امل. 1
خعي االتصال ظاهرة وسلوك إنساين خستخيم لتبادل املعلومات واملنفعة الستمراير احلياة، فهو عملية اجتماعية          

هامة ال ميكن أن خعيش بيوهنا اإلنسان أو املؤسسات على املستوى اجملتمعي ككل، وهذه العملية خنبغي أن تدوم على 
 (.152، ص2014النصري، )احلديدية اير واملعلومات مع ذكر مصاديرها الصيق والصراحة والوضوح ودقة األخب

وحتتل عملية االتصال منزلة مهمة للغاخة يف اإلدايرة الرتبوخة، فاالتصال الفعال هو الضامن الستمراير وجود أي        
وأساليب االتصال اليت من خعمل يف جمال اإلدايرة الرتبوخة أن خكون له ديراخة وافية مببادئ  بي لكلمؤسسة، ولذلك فال 
الرتبوي  الدراير الختاذ الالزمة العناصر أحي اإلدايری ميثل (. فاالتصال25، ص2019)حسني،  حتتاجها العملية الرتبوخة
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، 2010ايغي، )ونشاطاهتا اختاذ الدراير الرتبوي عملية متياخلة يف مجيع وظائف اإلدايرة املييرسية جني أن عملية  حيث
 (.26ص

 عية على ترتكز األهياف حتديدها هلذه سبيل يف وهي جمتمعية أهياف لتحديق تربوخة مؤسسة ييرسةامل وتعي       
املييرسة  مستوى على وإدايري قيادي دوير من ميايرسه ما من خالل وذلك املدومات هذه أهم امليخر وخعي مدومات،
 (.36، ص2007كنعان، )وخايرجها 
إنه ختخذ جمموعة من الدرايرات الرتبوخة سواًء عني توجيه مرؤوسيه وتنسيق وعنيما ختخذ امليخر وظيفته الديادخة ف        

جمهوداهتم أو استشايرة دوافعهم وحتفيزهم على األداء اجليي أو حل مشكالهتم وهكذا جترى عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف 
  .(125ص ،2008بركة، )اإلدايرخة دويرة مستمرة مع استمراير العملية 

يخر كدائي تربوي يف مييرسته خؤثر يف كافة العاملني، وخغرز فيهم يروح املشايركة، هلذا كان البي أن خهتم بعملية إن امل       
اإلدايري عملية مهمة فاالتصال االتصال حىت خكون عالقات إنسانية طيبة ختيمه يف عمله ليحدق األهياف الرتبوخة، 

الكبيسي )الرتبوخة تكن أمهها، وضرويرة حتمية لتحديق األهياف  أحي أهم أنشطة اإلدايرة إن مل وهيوأساسية يف اإلدايرة 
 (.  85ص ،2020وحسني، 
وخعي ميخر املييرسة الركيزة األساسية يف العملية الرتبوخة والتعليمية وعليه خعتمي النظام الرتبوي يف بلوغ أهيافه وحتديق       

أبو )األخرى عالقة اجملتمع ابملييرسة، وعالقة املييرسة ابمليايرس تطلعاته وله األثر البالغ يف جناح املييرسة وفعاليتها، وعن 
 .  (84ص ،2012يرمحة، 

   مشكلة البحث:  1. 1
يف ضوء ما الحظه الباحثون من خالل عملهم لفرتة طوخلة بعيد من ميايرس األساس كمشرفيني مبحلية اخلرطوم،         

يايرس بتطوخر أنفسهم يف هذا اجملال، مما خؤثر سلبًا على اختاذ أن هناك ضعف يف االتصال اإلدايري وعيم يرغبة ميخري امل
الدراير. ويرمبا خرجع هذا إىل عيد من األسباب واملسببات األمر الذي لفت إنتباه الباحثون ليبحثوا هذا املوضوع، وهنالك 

(، 2014) لنصريعيد من الييراسات اليت أوصت بييراسة هذه املوضوع ومن منها على سبيل املثال ال احلصر ديراسة ا
 .(2006) (، وكذلك ديراسة عليان2006) وديراسة اهلجان

 تساؤالت البحث: 2.1
ما دور االتصال اإلداري يف يف السؤال الرئيس التايل  "تساؤالت البحث تتمثل مشكلة الييراسة  من خاللو 

ذي تتفرع منه والم؟ رطو عملية اختاذ القرار الرتبوي لدى مديري مدارس األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخل
 األسئلة التالية  
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األساس  الرتبوي مبرحلةك ميخري امليايرس ملهايرات االتصال اإلدايري اليت تساعي يف عملية اختاذ الدراير متالما ميى ا/ 1
 من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟ 

يايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني / ما طبيعة العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير ليى ميخري امل2
 مبحلية اخلرطوم؟ 

/ ما متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية 3
 اخلرطوم؟ 

األساس من وجهة نظر / ما معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة 4
  اخلرطوم؟املعلمني مبحلية 

   :أهداف البحث 3. 1
 خهيف هذا البحث إىل التعرف على   
األساس من  الرتبوي مبرحلة/ ميى إمتالك ميخري امليايرس ملهايرات االتصال اإلدايري اليت تساعي يف عملية اختاذ الدراير 1

 وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم. 
قة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية / طبيعة العال2

 اخلرطوم. 
 / متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم. 3
عملية اختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني  / معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من4

 مبحلية اخلرطوم. 
  :أمهية البحث 4. 1

 :اآلتية النداط خالل البحث من أمهية تربز
ية، املسئول موقع ميخري امليايرس يف االتصال اإلدايري ليى والضعف الدوة خطلع املسؤولون مبحلية اخلرطوم على جوانب -

 كاملة معرفة ليخها احمللية خصبح فإدايرة الدادمة، املراحل يف التوظيف عملية خالل من وذلك تالفيها، أو عالجها وحماولة
 قي اليت الفاشلة الدرايرات وجتنبهم اختاذهم للدرايرات عملية على املؤثرة امليخرخن والعوامل ختبعها اليت ابألساليب االتصالية

 احمللية.  تكلف
 املعلومات توفري يف خطويرة لذلك من وما الدراير الرتبوي فاعلية يف ودويره اإلدايری االتصال ملوضوع البحث ةمعاجل -

 .وانجحة موضوعية اختاذ قرايرات تربوخة يف للمسامهة العمل لتسيري الضرويرخة والبياانت
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 العالقة ذات األطراف مجيع بني يرثدافة احلوا ونشر وامليخر العاملني بني التفاعل تشجيع يف خساهم الفاعل االتصال -
    وخايرجها.داخل امليايرس 

دايري اليت تواجه ميخري امليايرس عني تفيي وزايرة الرتبية والتعليم يف ضرويرة وضع خطط للتدليل من معوقات االتصال اإل -
 الرتبوخة.اختاذهم للدرايرات 

يي وفعال عني اختاذهم للدرايرات الرتبوخة، مما حماولة الوصول مبيخري امليايرس مبرحلة األساس إىل مستوى إتصايل ج -
 خساهم يف معرفة جيخية تسهم يف تديم وتطوخر االتصاالت.   

الييراسات السودانية يف هذا اجملال واليت من املتوقع أن تعود ابلنفع على كل  قلةتكمن األمهية أخضاً يف حيوخة املوضوع و  -
 يف وزايرة الرتبية والتعليم.  من ميخري امليايرس واملعلمني وميخري اإلدايرات

 حدود البحث:    5. 1
احليود املوضوعية  تتمثل احليود املوضوعية يف دوير االتصال اإلدايري يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرس  -

 األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم.
 ي وميخري مرحلة تعليم األساس يف حملية اخلرطوم.احليود البشرخة  تتمثل احليود البشرخة يف مجيع معلم -
 احليود املكانية   تتمثل احليود املكانية يف ميايرس األساس احلكومية يف حملية اخلرطوم. -
 م. 2021 – 2020الييراسي احليود الزمانية   تتمثل احليود الزمانية يف الفصل األول للعام  -
 مصطلحات البحث:   6. 1
عملية اليت ختم هبا ندل التوجيهات واملعلومات واألفكاير وما شاهبها من شخص الخر أو من جمموعة ال وه  االتصال  -

 (.14، ص2000منصوير، )األفراد عملية ختم عن طرخدها احياث التفاعل بني  ألخرى. وهي
 إليه.    رسل واملرسلبه الباحثون تبادل املعلومات من شخص أو أكثر وذلك عن طرخق خلق التفاهم بني امل إجرائياً  خدصي 
نساين املنطوق أواملكتوب الذي ختم داخل املؤسسة على املستوى الفردي أو اجلماعي االتصال اإلهو   االتصال اإلدايري -

   .(97ص ،2013، يرعي)املواطنني وخساهم يف تطوخر العمل وتدوخة العالقات االجتماعية بني 
ق واملكتوب الذي ختم بني ميخر املييرسة واملعلمني والعاملني وأولياء أموير االتصال املنطو  ونإجرائياً  خعين به الباحث 

 التالميذ من أجل حتديق األهياف الرتبوخة املرسومة من قبل اإلدايرة التعليمية والرتبوخة.  
املرجوة االختياير الواعي واليقيق ألحي البيائل املتاحة يف موقف معني لتحديق األهياف هو اختاذ الدراير الرتبوي   -
 .(16ص ،2000أكرم، )
 إجرائياً  أبنه هو العملية اليت من خالهلا خيتاير ميخر املييرسة واحي من البيائل املتاحة من أجل حتديق أهياف املييرسة.  -
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 . اإلطار النظري والدراسات السابقة2
 مفهوم االتصال اإلداري:   1. 2

ألن امليخر خستطيع الديام بتحليل املوقف أو املشكلة إن وجود نظام اتصال سليم وفعال ضرويرة ملحة لإلدايرة 
بشكل سليم، كما خستطيع وضع حل مالئم ومناسب لذلك املوقف من كل جوانبه مع حساب كل التوقعات والنتائج 
املرتتبة على ذلك احلل، لكن ذلك كله خفشل إذا كان هناك خطأ يف عملية االتصال وقي خكون ذلك اخلطأ مكلفًا جياً 

 (. 25، ص2000املصري، )للمييرسة ب عليه نتائج سيئة ابلنسبة وخرتت
 واالجتاهات لتبادل األفكاير وسيلة وهو املؤسسة داخل اخلاصة املعلومات وتبادل ندل "عملية أنه وخُعرف على

 يف باملطلو  التأثري حيدق املسؤول خالله ومن والتماسك، االيرتباط على خساعي وذلك العاملني بني واآليراء والرغبات
أبو مسرة، )البشري  السلوك يف إلحياث التغيري هامة أداة أخضا االتصال املطلوبة، وخعترب األهياف حنو اجلماعة حترخك
( على أنه عملية ندل وتبادل املعلومات اخلاصة 273ص ،2010)والعجمي (. وكذلك خعرفه حسان 9ص ،2008

واإلجتاهات والرغبات وااليراء بني أعضاء هيئة التييرخس داخل ابملييرسة داخلها أو خايرجها، وهو وسيلة تبادل االفكاير 
إن لالتصال اإلدايري أمهية ابلغة جتعله  (87ص ،2006)جان اهلو  (79، صThill)، 2005 وخرى كل من املييرسة.

ثر سلباً احملفز األساسي لضمان سري اإلدايرة، فبيونه ال ميكن للعملية اإلدايرخة أن تكتمل، فأي قصوير يف عملية االتصال تؤ 
فأمهية االتصال اإلدايري يف املنظمة تتمثل يف التخطيط للعمل، والبعي من التخمني على مستوى األداء يف املييرسة. 

 والتديخر الشخصي، والتنفيذ الكفء للعمل.
إن جناح أي مؤسسة يف حتديق أهيافها ختوقف على نظام عملية االتصال هبا، وختم ذلك عرب تسهيل مهمة 

احلصول على إحتياجاهتا من الدوة الالزمة، وتوفري كافة إحتياجات املؤسسة ابلكميات املناسبة واجلودة املناسبة املؤسسة يف 
واألسعاير املناسبة، وتعرخف العمالء مبزااي السلع واملنتجات ومستوى اخليمة، وتسهيل مهمة املؤسسة يف احلصول على 

 (.102ص ،2010توفيق، )تكلفة التموخل املناسب وأبقل 
 وظائف االتصال اإلداري:     2. 2 
 تكوخن عمليات به (، التوجيه  وخدصي50، ص2013)ومهييل  من وظائف االتصال اليت أويردها عطية  

 بعناصر اجلماعات أو األفراد تزوخي وهو ألهيافه. وكذلك التثديف  وحمددة صاحلة اجملتمع األفراد خراها يف فكرخة اجتاهات
 عن املتبعة األكادميية األساليب تعجز اليت العامة عليه ختناول النواحي املتعايرف الواسع مبعناه فجيخية والتثدي معرفية
 عنهم خيفف واجلماعات كونه لألفراد خؤدي ما بفضل املعاصر اجملتمع يف وضرويرايً  هاماً  نشاطاً  أصبح به. وأخضاً قي الديام
 األحيان. أغلب يف حميود لوقت ولو
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 الناس يف من التأثري متكننا اجتماعي تفاعل عملية االتصال عملية تعترب دخناميكية حيث عملية لاالتصاو            
 مع اتصال دائم عملية يف فنحن االتصال لعملية هناخة أو بياخة توجي ال مستمرة حيث عملية هبم. وأخضاً االتصال والتأثر
 آلخر فدط شخص من مستديم خط يف خسري ال تصالاال أن دائرخة حيث عملية جمتمعنا. وكذلك االتصال ومع أنفسنا
 معدية ملا عملية يف عملية االتصال. كما أن االتصال مجيعاً  الناس خشرتك حيث دائري شكل يف خسري ما عادة أنه بل

 ،2009)عبود،  االتصال سيفشل وٕاال االتصال عني بيقة جیب اختيايرها وشروط وأنواع وعناصر أشكال من حتوخه
 (. 121ص
 معوقات االتصال اإلداري:                            3 .2

 يف تؤثر اليت العوائق فعالة ومن اتصاالت حتديق إمكانية دون حتول وعدبات معوقات متثل كثرية عوامل وهناك         
 وجود معي إىل تؤدي اليت الدصوير (، وكذلك أوجه349ص ،2008سامل، )التنظيمي منها اهليكل  االتصال عملية جناح
 الديادات جیعل املنظمة، مما يف الرمسية السلطة وخطوط االتصال وخطوط مراكز االتصال بوضوح حييد تنظيمي هيكل

)النمر،  األهياف التنظيمية مع أهيافه يف األحيان من كثر يف ختفق ال الذي الرمسي غري االتصال على اإلدايرخة تعتمي
املرجعي، واإلديراك االنتدايل من قبل  اإلطايرواملستدبل، مثل تضايرب  لابملرس (. وأخضًا معوقات تتعلق388ص ،2006

املستدبل، ومصياقية املرسل، كذذلك احلكم املسبق من قبل املستدبل، وأخضًا عيم اإلصغاء اجليي من قبل املستدبل 
 (. 20ص ،2014)عطوي، 

         :مفهوم القرار الرتبوي 4. 2
( أن الدراير ميثل صلب العملية 101، ص2005) املرسيو  إديرخس، و (83ص ،2006)حسن خرى كل من        

اإلدايرخة وجوهرها، إذ ختوقف على جناحها جناح املؤسسة يف حتديق األهياف املنشودة، وحيث أن العملية اإلدايرخة تعين 
قراير، وكـل قراير خشتمل الديـام بوظـائف التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، فإن كل عملية من هذه العمليات تنطوي على 

 على مجع البياانت والبحث عن البيائل، واختياير أفضلها.
الدراير أبنه "عبايرة عن أداة من أدوات ممايرسة السلطة إن مل خكن األداة ) 18، ص2007وقي عرف كنعان )       

 . "ملني يف التنظيمالوحيـية أمـام املـيخر ملمايرسة حده الشرعي الذي من خالله حيدق نتائج ملموسة له وللعا
 أمهية القرارات الرتبوية:     5. 2

الدرايرات الرتبوخة أحي أهم عناصر النجاح والتديم يف مؤسساتنا الرتبوخة والتعليمية وبنفس الوقت قي تكون أخطرها،        
لذلك حيرص مجيع فهي صمام أمان أساسي لتنظيم وتوجيه مجيع العاملني حنو اهليف وحنو حتديده على أفضل وجه ممكن، 

متخذي الدراير على اختاذ الدراير بطرخدة إسرتاتيجية تضمن قبول وجناح الدراير والتعامل معه بشكل سلسل وسهل ومضمون 
 (. Pedro & Hoyle, 1992, p25)منه من حيث الدييرة على تنفيذه والوصل للهيف املراد 
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مبـيأ تغلغـل الدرايرات وخعين أن اختاذ  وهيلية صنع الدراير هناك عيد من املبادئ األساسية اليت تعتمي عليها عمو         
الدرايرات عملية مســـتمرة، ومتغلغلة يف مجيع جوانب النشـــاط اإلدايري يف أخة مؤسسة. وكذلك مبيأ التفكري املركب 

كري املنطدي  لكي للوصول إىل أعلى مستوى من الدرايرات املمكنة إنسانيًا استنادًا على التفكري اإلبتكايري. ومبيأ التف
خكون التفكري منطديًا جیب أن خكون خاليًا من التناقض، واملغالطات، وأن خكون دقيدًا واضحاً. وأخضًا مبيأ اإلنطالف 

الفكري الفكري  للحصـــول عىل أكرب كمية من األفكاير يف أقل وقت ممكن ختطلب األمر اســـتخيام حلدات اإلنطالق 
 (. 52ص ، 2005سالمة، )

 ،2005)سالمة هناك عيد من اخلصائص جیب توافرها يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي وخرى كل من كما أن           
( أهنا تتمثل يف احلاجة إىل اختاذ قراير عني مواجهة الفرد ملهمة، أو مشكلة. وإن 140ص ،2003)والزغلول (، 152ص

دية ومركبة وخباصة عنيما خكون الدراير هامًا إذ تتضمن حتليل عملية اختاذ الدراير، عملية عدلية تكون أحيااًن عميدة ومع
املشكلة واستكشاف جوانبها، للوصول إىل أهياف خسعى الفرد إىل حتديدها. وأخضًا إن عملية اختاذ الدراير هى مهايرة 

 عدلية ميكن تطوخرها ليى األفراد وهي عملية متعلمة.
        :القراراالتصال واختاذ  6. 2

عي االتصال العمود الفدري ألي مؤسسة، ذلك أن أي مؤسسة مهما كان توجهها ونوع نشاطها حتتاج دوما خ         
لوجود عملية اتصالية فعالة ختم من خالهلا ندل املعلومات الالزمة وتبادهلا بني خمتلف األفراد الفاعلني يف املؤسسة، وحىت 

واسعة من االتصاالت املتبادلة بني األفراد من أحادخث تؤدي املؤسسة نشاطها العادي البي أن تشمل على سلسلة 
(. من أهم العوامل اإلنسانية اليت هلا 38ص ،2013يرعي، )واملعلومات ومناقشات واجتماعات لتبادل وندل األفكاير 

ذلك املرؤوسون دوير يف التأثري على فاعلية الدراير امليخر متخذ الدراير، واملساعيون واملستشايرون الذخن خستعني هبم امليخر، وك
إن عملية اختاذ الدراير جوهر األداء السليم ملختلف املييراء ويف و (. 194ص ،2006العزاوي، )الدراير وغريهم ممن ميسهم 

 ،2006حر:م، )والرقابة خمتلف مستوايهتم االدايرخة، إذ ترتبط ابلوظائف االدايرخة املختلفة كالتخطيط والتنظيم والتحفيز 
( أن الدراير له عية خطوات تتمثل يف حتيخي املشكلة، ووضع البيائل، ومرحلة 103ص، 2006)حممي (. وخرى 86ص

 تدييم البيائل، وتنفيذ الدراير، وكذلك متابعة تنفيذ الدراير وتدييم النتائج.
 العالقة بني االتصال اإلداري واختاذ القرار يف املدرسة:       7. 2

التصاالت، أي مشكلة توفري البياانت واملعلومات الالزمة للعملية إن مشكلة اإلدايرة األوىل يف هى مشكلة ا        
 (. 45ص ،2019حسني، )اإلدايرخة 
وقي أكي على أمهية العالقة بني االتصاالت واختاذ الدراير، إذ أن االتصاالت هى اليت تندل البياانت واملعلومات       

علومات قي ختم عن طرخق التسلسل الرساسي وفق الداعية اهلرمية واحلدائق الالزمة الختاذ الدراير. وأن ندل هذه البياانت وامل
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نصر )الرمسية بطرق أخرى ال تلتزم يف سريها قنوات االتصال الرمسي كما هو يف االتصاالت غري  –أخضًا  -وقي ختم الندل
 (.12ص ،2001هللا،

ملية اختاذ الدراير الرتبوي، واملعوقات اليت السابدة أمهية االتصال اإلدايري ودويره يف ع وتظهر البحوث والييراسات        
( إىل الكشف عن أهم تدنيات االتصال اليت تستخيمها البنوك التجايرخة يف 2014) تواجهه، ففي ديراسة أجراها النصري

الوالخة الشمالية للحصول على املعلومات الالزمة والضرويرخة لعملية اختاذ الدرايرات، استخيمت الييراسة املنهج الوصفي 
لتحليلي وكانت أهم نتائج الييراسة  أن واقع تدنيات االتصال املتمثلة يف اإلنرتنت والربخي اإللكرتوين والشات أبنه واقع ا

 جيي ولكن حباجة إىل حتسني وتطوخر، أما بنسبة لوسائل االتصال األخرى كاهلاتف واجلوال والفاكس فإنه جيي. 
فت إىل التعرف على سبل تطوخر االتصال اإلدايري مبيايرس وكالة الغوث ( هي2012ويف ديراسة أجراها أبو يرمحة )        

اإلدايرخة(. وكانت أهم نتائج الييراسة  أن ديرجة فاعلية االتصال  )اهلنيسةاليولية حبافظة غزة يف ضوء مفهوم اهلنييرة 
لة إحصائيًا عني مستوى %(، وال توجي فروق دا 68.4اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية حبافظة غزة كبرية بنسة )

( بني متوسط تديخرات امليخرخن عينة الييراسة لفاعلية االتصال اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية á ≤ 0.05اليالة )
حبافظة غزة تبعاً ملتغريات الييراسة )اجلنس، سنوات اخليمة، املؤهل العلمي(، وكذلك جاءت تديخرات ميخري ميايرس وكالة 

 %(. 77.97افر متطلبات اهلنيسة اإلدايرخة يف ميايرسهم بييرجة عالية بنسبة )الغوث لييرجة تو 
( هيفت إىل التعرف عل دوير نظم وتدنيات االتصال اإلدايري يف خيمة اختاذ الدرايرات. 2008)طبش ويف ديراسة     

والشات أبنه جيي ولكن  وأظهرت نتائج هذه الييراسة أن واقع تدنيات االتصال املتمثل يف االنرتانت والربخي االلكرتوين
حباجة اىل حتسني وتطوخر، أما ابلنسبة لوسائل االتصال األخرى كاهلاتف واجلوال والفاكس فانه جيي، وأن أفراد العينة 
مييلون اىل املوافدة بشكل كبري على أن توظيف نظم وتدنيات االتصال خساهم يف سرعة أداء املهام ويف اختاذ الدرايرات، 

ثر وسائل فاعلية يف اختاذ الدراير هي االتصاالت الكتابية مث الشفهية مت االتصاالت االلكرتونية أما وكذلك بينت أن أك
االتصاالت غري اللفظية فإهنا غري فعالة يف اختاذ الدرايرات ابلوزايرة، وأخضًا أن هناك معوقات حتي من استخيام تدنيات 

 قات املتعلدة بتدنية االتصال.االتصال يف خيمة الدرايرات وأكثر هذه املعوقات هي املعو 
( هيفت إىل التعرف على أثر اإلتصال اإلدايري يف حتديق الكفاءة يف أداء الدوى 2006) ويف ديراسة عليان         

البيعية بشركات األغذخة. وكانت أهم نتائج الييراسة  إن اإلتصال اإلدايري خلعب دويرًا أساسيًا ىف حتديق وزايدة الكفاءة 
أداء الدوى البيعية، وإن فعالية اإلتصال اإلدايري ترتبط إيرتباطًا وثيدًا ابلتييرخب وتبادل املعلومات بني األطراف والفعالية ىف 

ذات الصلة داخل وخايرج الشركة، كما ميثل اإلتصال اإلدايري عاماًل مهمًا من عوامل حفز الدوة البيعية، وابلتايل زايدة 
هناك معوقات فردخة وتنظيمية وبيئية ترتبط ابإلتصال اإلدايري، وهذه العوامل مسامهتها ىف حتديق أهياف الشركة، وأخضًا 

 حتي من حتديق أهياف التنظيم، لكنها هتمل من أغلب اإلدايرات مبؤسسات الدطاع اخلاص حسب نتائج هذه الييراسة. 
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 الكتابة، )مهايرة التدلييخة مهايرات االتصال ميى توافر معرفة ( إىل2006)الذايابت وهيفت الييراسة اليت أجراها        
 املظهر، املكان، الزمان، )التصرفات، اللفظية غري الرسائل التحيث( ومهايرات التواصل عرب مهايرة االستماع، مهايرة

 فاعلية على ذلك وأثر املرؤوسني نظر وجهة من األيردنية االتستخراجية الشركات الرؤساء يف احلركات( ليى الصوت،
 غري الرسائل ومهايرات التدلييخة االتصال مهايرات أن :أمهها من نتائج عية إىل الييراسة توتوصل .االتصال اإلدايري
نظر  وجهة من املبحوثة الشركات يف الرؤساء ليى اإلدايري االتصال فاعلية مرتفعة، وأن وبييرجة متوافرة اللفظية كانت
 توافر ميى بني إحصائية داللة ذو مهماً ثرًا أ هنالك مرتفعة، وكذلك أن وبييرجة إجیايب بشكل متوافرة كانت املرؤوسني،
 اإلدايري.     االتصال فاعلية وبني اللفظية، والرسائل غري التدلييخة االتصال مهايرات

 :إجراءات البحث امليدانيةمنهج و . 3
   منهج البحث 1. 3

االتصال اإلدايري  استخيم الباحثون املنهج الوصفي وذلك من خالل التعرف على آيراء املعلمني واجتاهاهتم حنو
ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم وذلك من خالل الوقوف على الظاهرة ووصفها 
وصفا علميا وهذا ما خدوم به املنهج الوصفي، حيث خروا أنه ختناسب مع طبيعة بياانت وأهياف هذه الييراسة، ألنه خعتمي 

ها وتفسريها واستخالص النتائج منها، وختضمن ذلك ديراسة اخلصائص املتعلدة بطبيعة االتصال على مجع احلدائق وحتليل
 اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم.

  جمتمع البحث: 2. 3
( معلماً 1127لغ عيدهم )تكون جمتمع البحث من املعلمني واملعلمات يف ميايرس األساس مبحلية اخلرطوم، البا

 ومعلمة.   
              

 عينة البحث:  3. 3
إذ بلغ  ومعلمةً  اً ( معلم186بلغ عيد أفراد عينة البحث من معلمي ومعلمات ميايرس األساس مبحلية اخلرطوم )

ي جملتمع البحث، سحبت عينة % من العيد الكل15.8( وميثل العيد نسبة 157)املعلمات ( وعيد 29عيد املعلمني )
 البحث ابلطرخدة العشوائية البسيطة من جمتمع البحث لتطبيق استبانة البحث عليها.

يايرس األساس مبحلية اخلرطوم حىت مببصويرة مناسبة املعلمني واملعلمات  البحثغطي خفدي عمي الباحثون إىل أن         
االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري  ختحصل على نتائج من شأهنا تربز اخلصائص املتعلدة

 امليايرس مبحلية اخلرطوم.
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 :وصف عينة البحث 1.3.3
 وصف عينة البحث 01جيول

 النسبة املئوخة التكراير املتغري
 
 النوع

 15.6 29 ذكر
 84.4 157 أنثى
 100.0 186 اجملموع

 
 

 املؤهل العلمي

 71.5 133 بكالويرخوس
 15.6 29 دبلوم عايل
 11.8 22 ماجستري
 1.1 2 دكتويراه
 100.0 186 اجملموع

 
 سنوات اخليمة

 14.5 27 سنوات 5 وأقل من 1
 14.5 27 سنوات10 وأقل من5

 8.1 15 سنة15 وأقل من10
 62.9 117 سنة فأكثر 15

 100.0 186 اجملموع
 

 التييرخب
 29.6 55 مل أتييرب
 16.1 30 دويرة واحية
 9.1 17 دويرتني

 45.2 84 أكثر من دويرتني
 100.0 186 اجملموع

 
( من 157%(، مدابل )15.6( فردًا بنسبة مئوخة )29من اجليول أعاله أن أفراد العينة من الذكوير بلغ )         

ميايرس تعليم %( خالحظ أن النسبة متيل لصاحل اإلانث، وهذا خوضح قلة املعلمني الذكوير يف 84.4اإلانث بنسبة مئوخة )
ألساسي من قبل املعلمني. وكذلك ختضح ما خدايرب وكذلك هجر املهنة أو العزوف عن االلتحاق ابلتعليم ا األساس

نصف أفراد العينة حيملون مؤهل علمي عايل، وأخضًا خالحظ من توزخع سنوات اخلربة تواصل األجيال وتعاقبها يف خيمة 
لية التعليم مما جیعل طرح موضوع البحث االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبح

اخلرطوم حيوي الستمرايرخة هذه املسرية وزايدة العطاء ألطول مية ممكنة. وكذلك ميكن الدول إن مستوى التييرخب متوسط 
وهذا خعي عاماًل حمفزًا يف يرفع عيد املتييربني لضمان جودة االتصال اإلدايري وأمهيته يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى 

 ميخري امليايرس.
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 أداة البحث: 4.3

دوير االتصـال  أداة البحث عبايرة عن الوسيلة اليت استخيمها الباحثون يف مجع املعلومات الالزمة عن موضوع البحث      
، اعتمــي البــاحثون االســتبانة كــأداة جلمــع اإلدايري يف اختــاذ الدــراير ملــيخري املــيايرس مبرحلــة لتعلــيم األساســي مبحليــة اخلرطــوم

اة املناسـبة مـع مشـكلة البحـث وأسـئلته. قـي اعتمـي البـاحثون يف بنـاء االسـتبانة علـى املعلومات من عينة البحث لكوهنا األد
 املصادير اآلتية  اإلطاير النظري، وأدبيات الييراسة ابإلضافة للييراسات السابدة.

 وصف االستبانة:  1.4.3

 الدسم األول  البياانت األساسية وتشمل  النوع، املؤهل العلمي، الييرجة الوظيفية واخلربة.

مديــاس ليكــرت اخلماســي  أوافــق بشــية، أوافــق، حماخــي، ال أوافــق، ال أوافــق بشــية ليختــاير كــل  اً م وفدــيصــمتالدســم الثــاين  
 مفحوص من عبايرات االستبانة ماخناسب يرأخه.

 صدق وثبات االستبانة: 2.4.3

 أواًل: صدق االستبانة:

من أجلها، واملدصود ابلصيق الظاهري هنا هو  قياس األهياف اليت صممت خدصي ابلصيق قييرة األداة على         
ميى ايرتباط فدرات االستبانة ابألهياف اليت صممت من أجلها والذي خشري إىل الشكل العام لالستبانة وميى وضوح 

وقي مت التحدق من صيق لالستبانة بعرض  اللغة ومناسبتها للعينة ووضوح التعليمات وصحة ترتيب اخلطوات األساسية.
( من احملكمني ذلك بغرض اإلدالء آبيرائهم ومالحظاهتم حول العبايرات اليت ختص كل حموير وصياغة 10)على فدراهتا 

  مفرداته. ولدي قام الباحثون إبجراء التعيخالت اليت اقرتحها عليهم احملكمني.

 الثبات√الصيق =   

 اثنياً: ثبات االستبانة

مكونة  البحثعلى عينة استطالعية من خايرج جمتمع  البحثيق أداة ، مت تطبالبحثلغرض التحدق من ثبات أداة        
من جمتمع البحث لدياس الثبات والصيق والتحدق من صالحية املدياس للتطبيق، ابستخيام برانمج  فرداً ( 20)من 

 ( مت حساب معامل ألفاكرونباخ لدياس معامل الثبات، ومعامل الصيق الذايت. SPSSالتحليل اإلحصائي )
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 معامالت الثبات والصيق الذايت حملاوير استبانة االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي. 02 جيول
عدد  املوضوع احملاور

 البنود
معامل 
 الثبات

     معامل
 الصدق 

 0.93 0.88 10 املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس األول
 0.92 0.85 8 تصال االدايري واختاذ الدرايرطبيعة العالقة بني اال الثاين

 0.93 0.88 10 متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي الثالث
 0.97 0.95 10 معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي الرابع

 0.96 0.93 48 الصدق والثبات الكلي لالستبانة

    
ن استبانة االتصال اإلدايري أبالصيق ميكن الدول الثبات و أعاله ويف ضوء هذه املعامالت العالية من  من اجليول         

 ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي صاحلة للتطبيق امليياين ومجع البياانت.

 تطبيق االستبانة:  3.4.3

س مبحلية اخلرطوم بتطبيق االستبانة، قام الباحثون األسامرحلة بعي احلصول على اإلذن واملوافدة من إدايرة التعليم       
ابالتصال مبعلمي ومعلمات املرحلة األساسية مبحلية اخلرطوم الذخن ميثلون جمتمع وعينة البحث، وعرفوهم أبنفسهم 

علماً ( م200)على اليت خدوم به وشرح اإلجراءات املراد تنفيذها، وجيوا تعاواًن كبريًا منهم. وزعت االستبانة  لبحثوا
% ومن مث 93( استبانة صاحلة للتحليل لتمثل عينة الييراسة، بلغت نسبة االستباانت املسرتدة 186ومعلمًة، مت اسرتداد )

( استبانة انقصه من جمموع العيد 14)هنالك فرغ حمتوايهتا وحولت متغرياهتا إىل أيرقام لتسهل عملية حتليل معلوماهتا. 
 املستجيبني.اكتمال بياانهتا، أو مل تسرتد لغياب الذي مت توزخعه إما استبعيت لعيم 

 يف مدياس االستبانة وتصحيحها وذلك على النحو التايل  (Likert Scale)متَّ االعتماد على مدياس ليكرت 

 تصحيح استبانة االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس. 03 جيول
 داري يف اختاذ القرار الرتبويدور االتصال اإل املدى

 خعي دويراالتصال اإلدايري متيين جياً. 1.80إىل أقل من  1.00من 
 خعي دوير االتصال اإلدايري متيين. 2.60إىل أقل  1.80من 
 خعي دوير االتصال اإلدايري متوسط. 3.40إىل أقل من  2.60من 
 تفع.خعي دوير مستوى االتصال اإلدايري مر  4.20من إىل أقل  3.40من 

 خعي دوير مستوى االتصال اإلدايري مرتفع جياً. 5.00إىل  4.20من 
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   األساليب اإلحصائية:      5.3
لتحليل املعلومات والبياانت اليت حصل عليها الباحثون من خالل االستبانة، مت إدخال هذه البياانت يف جهاز          

(، مث طبق جمموعة من األساليب اإلحصائية منها  SPSS) احلاسب اآليل استخيم الباحث برانمج التحليل اإلحصائي
 اجلياول التكرايرخة والنسب املئوخة والوسط احلسايب واالحنراف املعيايري، معامل الفاكرونباخ لدياس الثبات.

 عرض وحتليل البياانت ومناقشة النتائج وتفسريها. 4
عن تساؤالت البحث، واملتعلدة ابالتصال اإلدايري ودويره  عرض النتائج اليت توصل إليها البحثون، من خالل اإلجابة     

 يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم استناداً على استجاابت أفراد العينة على أداة البحث.
ذ القرار الرتبوي ك مديري املدارس ملهارات االتصال اإلداري اليت تساعد يف عملية اختامتالامدى  ماالسؤال األول: 

 مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة للمهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس مرتبة تنازليًا 04 جيول

 مستوى املهارة االحنراف املعياري الوسط احلسايب الــعــبــــارة م
 مرتفع جياً  7720. 4.47 اجليي عني طرح وجهات نظر املعلمني.  االستماع 1
 مرتفع جياً  7380. 4.32 قراءة الواقع اإلدايري للمييرسة.  2
 مرتفع جياً  7870. 4.32 تشجيع اآلخرون عنيما ختحيثون معه  3
 مرتفع جياً  8960. 4.27 خستخيم نربات الصوت املناسبة حسب املوضوع.  4
 مرتفع جياً  8170. 4.24 إليه من كل العاملني بيقة.قراءة ما خديم  5
 مرتفع 8790. 4.23 مهايرات إقناع العاملني لتنفيذ الدرايرات.   6
 مرتفع 8230. 4.22 خستخيم عبايرات حميدة ومفهومه للعاملني.  7
 مرتفع 7860. 4.19 مهايرة حتيث تعرب عما خرخي بوضوح  8
 مرتفع 8650. 4.19 لني معه مهايرة إنصات تسهل التفاهم مع العام 9
 مرتفع 8630. 4.15 مهايرات كتابية تعرب عما خرخي بوضوح.  10

 مرتفع جياً  0.823 4.26 املتوسط العام للمحوير األول

 
(  تشري النتائج إىل أن متوسط ديرجات استجاابت أفراد العينة جتاه 4من خالل النظر ملعطيات اجليول يرقم )      

 4.15ل  املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس، تراوحت املتوسطات احلسابية بني )عبايرات السؤال األو 
( اليت 12،15،19،11،17( وتنوعت تديخراهتا حيث جاءت بعضها بتديخر مرتفع جيا، كما يف العبايرات )4.47 –

وير الثاين املتمثل يف املهايرات اليت ختميز أظهرت من املهايرات اليت ختمتع هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس. ولكن جاء احمل
 (.0.823معيايري ) وإحنراف( 4.26هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس بتديخر مرتفع جياً، ومبتوسط حسايب بلغ )
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 التدلييخة االتصال مهايرات ( حيث أشاير إىل أن2006)الذايابت وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها       
 .مرتفعة وبييرجة متوافرة كانت املرؤوسني نظر وجهة من الشركات املبحوثة يف الرؤساء ليى اللفظية غري لرسائلا ومهايرات

 ملهايرات الثانوخة امليايرس ممايرسة حيث أشاير إىل أن ديرجة (2006)مذكر وأخضًا اتفدت مع النتيجة اليت توصل إليها 
 املعلمني.  نظر وجهة من عالية الفّعال االتصال
خرى الباحثون أن مهايرات االتصال تعترب عامالً مهماً لتحيخي جنـاح عملية االتصال يف أي موقف كالدييرة  لذلك          

على الكتابة والدرءاة والدييرة على إدايرة احلواير الفاعل والدـييرة علـى االنصات والدـييرة علـى احليخث، والدييرة على التحليل 
ير إىل آخر. وأن التواصل مهمة أساسية للعاملني يف اجملال الرتبوي، واالتصال مهايرات ختتلف من مصي والدييرة وكلها

عملية ضرويرخة ووهامة لكل عمليات التوافق والفهم اليت ختوجب على الرتبوخني الديام هبا هبيف الوصول إىل األهياف 
كبريًا يف حيوثها على املشايركة يف   املنشودة للمؤسسة الرتبوخة، واالتصال عملية إجتماعية تفاعلية تدوم وتعتمي اعتماداً 

 املعاين بني املرسل واملستدبل. 
السؤال الثاين: ما طبيعة العالقة بني االتصال اإلداري واختاذ القرار لدى مديري املدارس مبرحلة األساس من وجهة 

 نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
 العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير مرتبة تنازليًا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة لطبيعة 05 جيول
 مستوى العالقة االحنراف املعياري الوسط احلسايب العبارة م
 مرتفع جيا 7060. 4.53 تكوخن عالقات إنسانية سليمة. 1
 مرتفع جيا 7450. 4.40 حتسني سري العمل الختاذ الدراير الرتبوي. 2
 مرتفع جيا 801. 4.35 رتبوخة.متابعة تنفيذ الدرايرات ال 3
 مرتفع جيا 8340. 4.27 توفري معلومات تسهل عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف الوقت املناسب 4
 مرتفع 7810. 4.21 صناعة الدرايرات الرتبوخة. 5
 مرتفع 9230. 4.13 الرتبوي.توفري معلومات تسهل تطبيق الدراير  6
 مرتفع 9320. 4.05 وخة لتنفيذها.قبول العاملني ابلدرايرات الرتب 7
 مرتفع 1.057 3.77 توقيت اختاذ الدراير الرتبوي أبكثر سرعة. 8

 مرتفع 0.847 4.21 املتوسط العام للمحور الثالث

 
أظهرت نتائج اجليول أعاله أن متوسط ديرجات استجاابت أفراد العينة جتاه عبايرات احملوير الثاين والذي ختمثل يف        
( احنراف 4.21مرتفع، وذلك مبتوسط حسايب بلغ ) الرتبوي بتديخرعالقة بني االتصال االدايري واختاذ الدراير طبيعة ال
 (. 0.847معيايري )
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فعالية اإلتصال  ( يف ديراسته حيث أشاير إىل أن2006)عليان وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها        
يرخب وتبادل املعلومات بني األطراف ذات الصلة داخل وخايرج الشركة، كما ميثل اإلتصال اإلدايري ترتبط إيرتباطاً وثيداً ابلتي

 اإلدايري عاماًل مهماً من عوامل حفز الدوة البيعية، وابلتايل زايدة مسامهتها ىف حتديق أهياف الشركة. 

من  ميثالن وظيفتني، تتمثل يف أهنما خرى الباحثون أن العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير الرتبوي وطيية         
الوظائف الرئيسية لالدايرة، حيث خعمل االتصال اإلدايري على توفري املعلومات والبياانت اليت تعترب بيائل وحلول تسعى 
 حلل املشاكل املطرو حة داخل املييرسة، واختاذ الدراير ال خكون إال بتوفري هذه املعلومات. وخعزو الباحثون ذلك إىل مدييرة
ميخري امليايرس على جعل عملية االتصال والتواصل فعااًل بني مجيع أطراف العملية الرتبوخة مما خساهم يف حتديق األهياف 

 عني مدابلته ألفراد عينة البحث.   ونالرتبوخة املنشودة وهذا ما وجيه وأحساه الباحث

ي املدارس مبرحلة األساس من وجهة نظر السؤال الثالث: ما متطلبات االتصال اإلداري الختاذ القرار لدى مدير 
 املعلمني مبحلية اخلرطوم؟ 

 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة حملوير متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي مرتبة تنازلياً  06 جيول
 متطلبات االتصال االحنراف املعياري الوسط احلسايب العبارة م
 مرتفع جيا 7650. 4.53 نية جيية يف العمل بناء عالقات إنسا 1
 مرتفع جيا 8400. 4.40 تشجيع املناقشة مع املعلمني. 2
 مرتفع جيا 8080. 4.32 وجود اسرتاتيجية عامة ابملييرسة. 3
 مرتفع جيا 8240. 4.31 االلتزام ابلتوقيت إلجناز املطلوب من األعمال. 4
 مرتفع جيا 8270. 4.27 الدراير الرتبوي. توفري املعلومات ابلديير الكايف الختاذ  5
 مرتفع 9850. 4.22 املشايركة بني العاملني يف اختاذ الدراير الرتبوي.  6
 مرتفع 8670. 4.19 وجود قنوات اتصال بني متخذ الدراير واملنفذخن له  7
 مرتفع 1.069 4.09 هتيئة التسهيالت املادخة لعمل االتصال  8
 مرتفع 1.003 4.00 ت يف اختاذ الدراير الرتبوي.تفوخض مزخي من الصالحيا 9
 مرتفع 9950. 3.85 تشجيع الالمركزخة اإلدايرخة  10

 مرتفع 0.898 4.22 املتوسط العام للمحور الرابع

       
(  تشري النتائج إىل أن حموير متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي 6)جيول من خالل النظر ملعطيات       

 (.0.898)معيايري ( احنراف 4.22)بلغ يى ميخري امليايرس بتديخر مرتفع، مبتوسط حسايب ل

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     دور االتصال اإلداري يف عملية اختاذ القرار                                    2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
__________________________________________________________________________ 

145                                                                                https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

( يف حبثه حيث أشاير إىل أن تديخرات ميخري 2012)يرمحة واتفدت هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها أبو      
 يرجة عالية.ميايرس وكالة الغوث لييرجة توافر متطلبات اهلنيسة اإلدايرخة يف ميايرسهم جاءت بي

وخرى الباحثون أن وجود عالقات إنسانية سليمة، حتسني سري العمل الختاذ الدراير الرتبوي، متابعة تنفيذ الدرايرات         
الرتبوخة ابالضافة إىل توفري معلومات تسهل عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف الوقت املناسب هذا أهم العوامل اليت  تظهر 

ني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير الرتبوي، حيث هتيف أي مييرسة إىل يربط العاملني ببعضهم البعض العالقة الوطيية ب
حيث أن مشايركة العاملني يف هذه العملية تعمل على توطيي فكرة العمل وتوفري يروح التعاون وحب العمل وسعي 

 سني اإلدايرة  وزايدة الكفاءة والفاعلية.املسئولني إىل اقرتاهبم من مرؤوسيهم خعزز الروابط بينهم مما خؤدي إىل حت

السؤال الرابع: ما معوقات االتصال اإلداري اليت حتد من عملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس مبرحلة األساس 
 من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟

يت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي مرتبة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة ملعوقات االتصال اإلدايري ال 07 جيول
 تصاعيايً 

 تقدير معوقات االتصال االحنراف املعياري الوسط احلسايب العبارة م
 متوسط 1.296 3.35 مييل امليخر لالستماع اىل ما ختناسب مع معتدياته  1
 متوسط 1.405 2.91 عيم كفاخة أدوات االتصال اإلدايري.  2
 متوسط 1.302 2.80 لعدي عملية االتصال  سوء اختياير الوقت 3
 متوسط 1.300 2.77 .استخيام تعابري ولغة غري واضحة يف االتصال 4
 متوسط 1.296 2.77 عيم قبول امليخر الختالف وجهات النظر  5
 متوسط 1.230 2.74 اإلفراط يف طلب البياانت. 6
 متوسط 1.334 2.73 .إمهال العاملني التدايرخر اليت تتضمن تعليمات مهمة 7
 متوسط 1.301 2.70 إمهال العاملني قراءة االعالانت. 8
 متوسط 1.388 2.68 عيم اإلصغاء اجليي من قبل امليخر  9
 متوسط 1.413 2.63 عيم التعاون بني امليخر والعاملني  10

 متوسط 1.327 2.81 املتوسط العام للمحور اخلامس

 
احملوير الرابع معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير  أنأعاله أشايرت النتائج يف جيول      

 (. 1.327( احنراف معيايري )2.81احلسايب بلغ ) متوسط، والوسطالرتبوي بتديخر 

هناك معوقات م( يف حبثه حيث أشاير إىل أن 2012) أبو يرمحة واتفدت هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها       
تنظيمية وبيئية ترتبط ابإلتصال اإلدايري، وهذه العوامل حتي من حتديق أهياف التنظيم، لكنها هتمل من أغلب فردخة و 
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طبش اإلدايرات مبؤسسات الدطاع اخلاص حسب نتائج هذه الييراسة، وكذلك اتفدت مع النتيجة اليت توصل إليها 
 هذه وأكثر الدرايرات خيمة يف االتصال ياتتدن استخيام من حتي معوقات ( يف حبثه حيث أشاير إىل أن هناك2008)

 االتصال.  بتدنية املتعلدة املعوقات هي املعوقات

وخرى الباحثون أن معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ قرايرت تربوخة غري صائبة خؤدي ذلك إىل        
دق األهياف الرتبوخة املنشودة، ويف هذا البحث أظهرت نتائج سلبية على العاملني واملؤسسات الرتبوخة معًا ابلتايل ال تتح

النتائج أن معوقات االتصال االدايري جآءت بتديخر متوسط وخعزو الباحثون ذلك إىل أن ميخر مييرسة األساس ميتلك من 
اه االتصال املهايرات اليت متكنه من قراءة واقع االتصال اإلدايري للمييرسة اليت خعمل هبا وتطوخع ميول ويرغبات العاملني جت

 اإلدايري لدبول الدرايرات الرتبوخة اليت خصييرها وتصييرها اإلدايرة التعليميمة وتنفيذها ابلصويرة املطلوبة.

 والتوصيات  االستنتاجات. 5

 :                االستنتاجات 1. 5

 س مبحلية اخلرطوم./ إن لالتصال اإلدايري دويراً كبرياً يف اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرس مرحلة األسا1

 (4.26/ املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس جاءت بتديخر مرتفع جياً، مبتوسط حسايب بلغ )2

 (4.21حسايب بلغ ) مرتفع، مبتوسط/ إن طبيعة العالقة بني االتصال االدايري واختاذ الدراير جاءت بتديخر 3

الرتبوي ليى ميخري امليايرس جاءت بتديخر مرتفع، مبتوسط حسايب بلغ / متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير 4
(4.22.) 

والوسط احلسايب بلغ  متوسط،/ معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي جاءت بتديخر 5
(2.81.) 

 التوصيات:          2. 5

 تالية  يف ضوء النتائج خديم الباحثون التوصيات ال           

 / على الديادة الرتبوخة مواكبة التطويرات التكنولوجية بنشر الوعي التدين على مستوى االتصال.1

 / العمل مبفهوم اإلدايرة االلكرتونية هبيف تدليل االعتماد على االتصال الويرقي.2

 / انشاء شبكة داخلية تربط املييرسة مع إدايرة التعليم والوزايرة. 3

 مركزخة تساعي متخذي الدراير على أداء أعماهلم ابلسرعة واجلودة املطلوبة. / انشاء قاعية بياانت4
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 / دعم تنمية املوايرد البشرخة يف جمال استخيام التدنية من خالل نظام تييرخيب فعال.5

 / االستفادة مما تديمه االنرتنت من بياانت ومعلومات ملتخذي الدرايرات.6

 التدنيات احليخثة يف جمال اعماهلم. / اصياير تشرخعات تلزم املوظفني ابستخيام7

 / معاجلة املعوقات اليت حتول دون استخيام وسائل االتصال بكفاءة.8

 / االعتماد على التدنية يف حفظ املعلومات واسرتجاعها لتدليل تكاليف احلفظ وتوفري الوقت واجلهي.9

 ثة يف االتصاالت وتبادل املعلومات./ تشجيع املوايرد البشرخة وتييرخبها يف جمال استخيام التدنيات احليخ10

 / استغالل التدنية احلالية يف سرعة اجناز األعمال وتسهيل عملية االتصال.11

 / ضرويرة االهتمام بشبكة االنرتنت واستخيامها كوسيلة من وسائل االتصال.12

 االدايرخني. / تشجيع االتصاالت الشخصية والتغذخة الراجعة خللق الثدة املتبادلة بني املعلمني و 13
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 املراجع
 أواًل: املراجع العربية:

تطوخر االتصال اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية مبحافظة غزة ابستخيام  .(2012أبو يرمحة، أمل حممي على )
 يرسالة ماجستري غري منشويرة(، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة.، )اهلنييرةأسلوب 

 لنشر. أسامة داير :عمان .واإلعالمي اإلدايري االتصال(. 2008) حممي مسرة، أبو

السلوك التنظيمي نظرايت ومناذج وتطبيق عملي إلدايرة (. 2005إديرخس، اثبت عبي الرمحن واملرسى، مجال اليخن حممي )
 الياير اجلامعية.   اإلسكنييرخة .السلوك يف املنظمة

 . الداهرة  داير التوزخع االسالمية.عالكيف حتل مشكالتك وتتخذ الدراير الف(. 2000أكرم، يرضا )

دوير تكامل وظائف املشروع ىف فعالية الدراير اإلدايري ابلشركات من منظـوير ميخل (. 2008سليمان )بركه، حممي أمحي 
 يرسالة دكتويراه غري منشويرة(، كلية الييراسات التجايرخة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.، )النظــم

 خرباء مراكز اخلربات املهنية لإلدايرة، مبيك. االتصال الفعال.(. 2010الرمحن )توفيق، عبي 

 الداهرة  مؤسسة هويرخس اليوليـة. اإلدايرة والتنظيم اإلدايري.(. 2004سامي )مجال اليخن، 

 عمان  داير زهران.  العالقات العامة مفاهيم وممايرسات.(. 2009أمحي )جودة، حمفوظ 

 الكنيي.  داير :عمان .احليخثة اإلدايرة مبادئ(. 2006حسني )حر:م، 

 عمان  داير املسرية للنشر والتوزخع. اإلدايرة الرتبوخة.(. 2010حسنني )حسان، حسن حممي والعجمي، حممي 

 الياير العربية للنشر والتوزخع. نظرايت اإلعالم. الداهرة (. 2007مكاوي )حسن، عماد 

 والتنمية. األداء تطوخر مركز :. القاهرةاالتصال مهايرات(. 2006حممي ) هالل حسن،

 داير جامعة اخلرطوم للطباعة والنشر، الطبعة األوىل. ميخل لإلدايرة الرتبوخة. اخلرطوم م(. 2019حسني، ابندا طه الزبري)

 فاعلية على وأثره غري اللفظية والرسائل التدلييخة االتصال مهايرات توافر ميى(. 2006الذايابت، أمحي سليمان )
 االستخراجية األيردنية الصناعات قطاع العاملني يف الرؤساء اجتاهات على مييانية ديراسة يوه ،االتصال اإلدايري

 يرسالة ماجستري غري منشويرة(، كلية إدايرة األعمال، جامعة مؤتة، األيردن.املرؤوسني، ) نظر وجهة من

لرتبوخني واالختصاصيني، . جودة الدراير اإلدايري وعالقته ابلتفكري اإلبياعي ليى املشرفني ا)2013عطية )يرعي، خلف 
 .99 -78( 4)3، جملة البحوث الرتبوخة والنفسية
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 ، عمان  داير املسرية.علم النفس املعريف(. 2003نصري )الزغلول، يرافع 

  الرايض  مكتبة الرشيي.  قراءات يف االتصال والتواصل يف املنظمات الرمسية.(. 2008حممي )سامل، العطاس 

 الداهرة  داير النهضة العربية. دخناميات وأخالقيات صنع الدراير.(. 2005حسني )سالمة، عبي العظيم 

 على تطبيدية حالة" الدرايرات اختاذ خيمة يف اإلدايري االتصال وتدنيات نظم دوير(. 2008امساعيل ) مصعب طبش،
 السالمية، غزة.اإلعمال، اجلامعة ا ماجستري غري منشويرة( كلية إدايرة يرسالة، )غزة قطاع يف الرتبية والتعليم وزايرة

 عمان  داير وائل للنشر.  االتصال الرتبوي.(. 2009حايرث )عبود، 

 األوىل. الطبعة املعرفة كنوز عمان  داير  اإلدايري. الدراير اختاذ إدايرة(. 2006حممي ) العزاوي، خليل

يرسالة األغذخة )ت أثر االتصال اإلدايري يف حتديق الكفاءة يف أداء الدوى البيعية بشركا(. 2006علي )عليان، يرمحة 
 ماجستري غري منشويرة(، كلية الييراسات التجايرخة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

داير الثدافة   عمان .دايرة املييرسية احليخثة، مفاهيمها، النظرخة وتطبيداهتا العمليةاإل .(2014عزت )عطوي، جودت 
 للنشر والتوزخع.

. االجتماعية اخليمة وممايرسة االجتماعي االتصال(. 2013مود )حم حممي احلميي ومهييل، عبي السيي عطية،
 .احليخث اإلسكنييرخة  مكتبة اجلامع

. فهرست املكتبة الوطنية، اخلرطوم  مطابع جي الديادة الرتبوخة(. 2020الزبري )الكبيسي، هيى سامل وحسني، ابندا طه 
 اتون.

 مبستوى دافعية وعالقتها الفاعل ملهايرات االتصال الثانوخة امليايرس ميخري ممايرسة ديرجة(. 2006كر، حممي دخيل هللا )
يرسالة ماجستري غري منشويرة(، جامعة عمان العربية لليايرسات العليا، ) الكوخت دولة يف العمل حنو املعلمني
 األيردن.

 توزخع.داير الثدافة للنشر وال اختاذ الدرايرات اإلدايرخة بني النظرخة والتطبيق. عمان (.  2007كنعان، نواف )

 الرشيي.  مكتبة  الرايض املييرسية. اإلدايرة مبادئ(. 2006بله )حممي، عباس 

السلوك التنظيمي، نظرايت ومناذج وتطبيق عملي إلدايرة (. 2004الرمحن )املرسي، مجال اليخن وإديرخس، اثبت عبي 
 ، الداهرة  الياير اجلامعية.السلوك يف املنظمة
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اإلسكنييرخة  مؤسسة شباب  احليخثة  معلومات، اتصاالت، اختاذ الدرايرات.اإلدايرة (. 2000حممي )املصري، أمحي 
 اجلامعة.

 اجلامعية. املعرفة اإلسكنييرخة  دايرومهايرته.  وأساليبه مفاهيمه الفعال االتصال(. 2000هالة ) منصوير،

 .عمان  داير وائل للنشرمبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين. (. 2001نصر هللا، عمر عبي الرحيم )

، )يرسالة تدنيات االتصال اإلدايري وأثرها يف فاعلية اختاذ الدرايرات(. 2014فرح )النصري، عثمان عبي الرمحن حممي 
 ماجستري غري منشويرة(، كلية الييراسات التجايرخة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 التجايرخة. زدقالفر  الرايض  مطابعوالوظائف.  األسس العامة اإلدايرة(. 2006سعود )النمر، 

الرايض  معوقات االتصال اإلدايري يف ميايرس التعليم العام يف اململكة العربية السعودخة. (. 2006محزة )جان، علي اهل
 مكتبة العبيكان.

 داير وائل للنشر. عمان . اختاذ الدرايرات التنظيمية .(2010الفتاح )ايغي، حممي عبي 

 
 : جنبيةاثنياً: املراجع اال

Thill, V. & Bovee, L. (2005) Excellence in Business, communication, ed 6, U S A: person 

prentice Hall 

Pedro, R.  & Douglas H. (1992) Teachers' Satisfaction with Principals' Communication, The 

Journal of Educational Research Volume 7(5), 163-168 | Published online: 15 Jul 

2010. 
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 -قراءة معرفّية- القصديّة يف اخلطاب الّنحوّي العريّب القدمي
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 ملخص البحث:
خهيف لتبحث ديرلسة لتدصيخّة يف لخلطاب لتّنحوّي لتعريّب لتدي:م مبدايربة لتّنحاة لألولئل 
مداصي لملقكّلمني ولسقظهاير لتدولعي لتّنحوخّة يف خطاهبم بوصفهم لتّنظام لتّذهيّن لملاثل يف 

على لإلجنازلت لتّلغوخّة مبرلعاة مدقضيات سياقّية وصوال إىل دالالت تولصلّية حميدة، مركزخن 
لحلاالت لتّذهنّية ولتعدلّية ولتّنفسّية لحلاصلة يف لإلجناز لتفعلّي تلكالم ولتّقمثالت لتدبلّية 
لجلماعّية من معايرف مقصلة ابتّلغة ولتثّدافة ولجملقمع ولتّقايرخ  إضافة إىل لملنجز لتّلغوّي ذلته 

لملعطى  لتّذي تقحكم فيه صيغ تغوخّة كنظام تفاعلّي حركّي، خدقضي لملالءمة بني
ال ميكن لجلزم ابتوصول إىل مداصي لملقكّلمني إمنا  لتّياليّل ولملعطى لتدصيّي.-لتفنوتوجيّ 

تولصلّية، مقفاعلة فيما بينها -معرفّية-خسعى لتّنحوّي إىل مدايربقها مبرلعاة مدقضيات تسانّية
 بشكل أيىب لتّقناقض وهو ما خضمن عملية تولصل سليمة دون تبس.

 نيات لملعرفيّة، لخلطاب لتنّحويّ لتدصيخّة، لتسّياق، لتلّسا  املفتاحيةالكلمات  
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The Intentionality in the Arabic Grammatical Discourse 

-Cognitive reading- 

 

Fazia Tiguercha 

Mouloud Mammeri University - Tizi Ouzou – Algeria 

 

Abstract 

This research aims to study the intentionality in the ancient 

arabic grammatical discourse using the first grammarians 

appraoch to reveal the intentions of speakers and show the 

grammatical rules in their discoyrs as it represents the mental 

system of linguistic achievements. The research reached a set of 

results, the most important of which is the association of the 

approach of purposes in the ancient Arab heritage with 

interpretation. It is not possible to say for sure that the purposes of the 

speakers are reached, but grammar seeks to approach them with 

linguistic- cognitive-communicative requirements, interacting with 

each other in a manner that does not contradict, which ensures an 

unequivocally sound communication process. 

Keywords: Intentionality; Interpretation; Cognitive linguistics; 

Grammatical discourse. 

 

 :. املقدمة1
ترتبط لتدصيخّة ابتوصول إىل معىن لتدصي أو لتبنية لتعميدة عن طرخق لتّقحوخالت 

لتدصيخّة يف لتّييرلسات لتعربّية  لتّّت جتري يف نظام لتعالقات لترّتكيبّية. أما عن إبسقموتوجيا
لتديمية، فهي مرتبطة ابتّيالتة تذل لشقغل لتّلغوخون كثريل على مسقوايت لتّقأوخل لتّياليّل 
ولالسقخيلم لجملازّي ملدايربة مداصي لملقكّلمني، ويربطول لتدصي ابتّقأوخل كدرخنة تقحيخي جراين 

أو خضم قصي لملقكّلم وفهم لتّسامع لتّقأوخل يف لتكالم لملنجز نقيجة تشّكل فضاء جيمع 
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وإعادة لتّقشكيل لتّذهيّن عني لملؤّول، وكل هذه لجلولنب تظهر بصفة جلّية يف جناح عملية 
لتّقولصل دون تبس يف لتكالم ووصف لإلجناز لتّلغوّي يف صيغ حنوخّة، إذ جيمع لتّنحوّي 

 ومنطق لتّلغة.  لملرجعيات لتّّت لسقني إتيها من لملعىن ولتدصي وفهم لتّسامع 
 مشكلة البحث وأمهيتها:  1.1

من لتدضااي لتّّت خطرحها هذل لتبحث إشكاتية حتيخي مداصي لملقكّلمني وميى لسقظهاير 
لتدولعي لتّنحوخّة هلذه لملداصي لنطالقا من إجرلءلت معرفّية لنطلق منها لتّنحاة لتعرب لألولئل تقحليل  

لملاثلة يف أذهان لملقكّلمني لتّّت عّّبول عنها ابتنّية ولملدصي كالم لتعرب ولفرتلض لتّلغة لتّيلخليّة 
ووصف نظام لتّلغة، وهنا تكمن أمهّية هذل لتبحث كونه خييرس لترّتلث لتعريّب لتدي:م ديرلسة معرفّية 
أبدولت معرفّية لسقخيمها لتّنحاة لتعرب لألولئل يف خطاهبم لتّنحوي دون لسداط لتّنظرايت لملعرفّية 

 . على لتنصوص لتديمية لتغربيّة
 :وفرضياتهالبحث  أسئلة 2.1

 حاول لتبحث لإلجابة عن أسئلة حمويرخّة تقمّثل يف 
ما ميى إديرلك لتّنحاة لألولئل لتعناصر لملقفاعلة يف لتّسياق لتّقولصلّي تقديخر مداصي  -

 لملقكّلمني؟
ي أسباب هذل ملاذل خيقلف لتّسامع ولتّنحوّي يف مدايربة مداصي لملقكّلمني؟ وما ه -

 لالخقالف؟
خفرتض لتبحث أّن تلّنحاة لألولئل آتيات ذهّنية منهجّية علمّية تقحليل لتكالم 
تلوصول إىل مداصي لملقكّلمني، كما خفرتض ظهوير لخقالفات لتّنحاة يف لتّقخرجيات لتّنحوخّة 

 الخقالف تديخر مداصي لملقكّلمني.
 البحث: أهداف 3.1

لتّلغوّي لتعريّب لتدي:م توصف لإلجرلءلت لتّقطبيدية  خهيف لتبحث لسقنطاق لملويروث
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توصفهم كالم لتعرب ولتّقدعيي لتلّغوّي لنطالقا من تفاعل جمموعة من لتعولمل لتّّت تقيّخل يف توجيه 
 لملعىن أوهلا قصي لملقكّلم.

 مصطلحات البحث وحدوده: 4.1
:م ابإلبداء حاول لتبحث لحلفاظ على خصوصيات لخلطاب لتّنحوّي لتعريّب لتدي

لألصلّية ولتفرعّية ولتّقوهم   على لملصطلحات لتّّت لسقعملها لتّنحاة لتعرب لألولئل من قبيل
وطول لتكالم ولالّتساع ولإلجياز... يرغم وجود ما خدابلها يف لتّييرس لتّلسايّن لحليخث 

 ما حتمله ته وإجرلءلته ابإلشايرة إىللتوصف لخلطاب لتّنحوّي لتعريّب لتدي:م مبصطلحاته وأدو 
 من مفاهيم معرفّية ندلها تسانيون إىل لتّييرس لتّلسايّن لتعريّب لحليخث مثل لألزهر لتزاند

)لتبىن لتّقصويرخّة ولتّلسانيات  (2011) بوشعيبيرلغني و )نظرايت تسانية عرفنية(  (2010)
 لملعرفّية يف لتدرآن لتكر:م(.

 :البحثمنهج . 2
، حيث وظّفت إجرلءلت هذل لملنهج من يوصفلتلعقميت هذه لتّييرلسة لملنهج 

تلخطاب لتّنحوّي وحتليله السقنباط لسرتلتيجية لتنحاة وأدولهتم يف مدايربة مداصي ء لسقدرل
لملقكلمني يف لمليّوانت لتّنصية تلّييرس لتّلغوّي لتعريّب لتدي:م أخن تظهر لجقهادلت لتّنحاة 

 لألولئل.
 جسم البحث: .3

 مقاربة املقاصد:  1.3
ألن لملعىن "هو ما عناه  ؛لتدصي ابملعىن كونه يركنًا أساسًا يف عملية لتقّدعيي لتلّغويخدرتن 

لتّشاطيّب إىل أّن ترجيح لتوجه  أشاير( وقي 17، ص2013)ابزي، لتعاين وما دلير يف ذهنه وَقَصيه" 
كالمه على مداصي لتعرب، وأحناء إذ خنبه لتنحوي يف "لتّنحوّي خقّم حسب مداصي لملقكلّمني 
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تصرفاهتم ومعانيها ومل خدقصر فيه على بيان أن لتفاعل مرفوع، ولملفعول منصوب وحنو ذتك، بل هو 
مبنّي يف كل ابب ما خليق به، حّّت إنّه لحقوى على علم لملعاين ولتبيان ووجوه تصرفات لألتفاظ 

ن لتقّأوخل أل ؛( فايرتبط مصطلح لتقّأوخل بنيّة لملقكّلم أو قصيه71ص ،2004 ولملعاين" )لتشاطيب،
وسيلة من وسائل لتكشف عنه، وهذه لتنّية مرتبطة مبصطلح لملعىن "وهو ذتك لتّشيء لتذي عناه 

 ( مع وجود أنولع تلنّية هي  153ص ،2012 وقصيه لملقكلّم" )لتسيي،
ية لتنّية لتدصيخة. فاألوىل مقصلة هبيئة لترتّكيب تبعا تنّ  -3لتنّية لتّيالتية  -2لتنّية لتّنحوخة/ -1  

لملقكلّم وقصيه وقي تكلّم عنها سيبوخه يف لتكقاب يف مولضع مقعّيدة. أما لتنّية لتّيالتية فهي تقصل ابملعىن 
لملسقوىف يف لترتّكيب حسب قصي لملقكلّم، وتكون مقضمنة يف مفهوم لتكالم كنيّة لملخاتفة ولجلمع ونيّة 

أو لملعرفيّة جلميع لملقكلّمني، كيالتة لتقّعرخف أو لتعموم ولخلصوص. وهذل لملسقوى مقصل ابتّيالتة لملعنوخّة 
لتقّنكري أو لتقّدي:م أو لحلذف، أما لتنّية لتدصيخّة فهي لملضمر يف لتنّفس العقبايرلت خاصة ابملقكلّم لتولحي. 

ألّن  ؛فاألوىل خاصة ابتلّغة ولتثّانية خاصة ابتّيالتة لتّقصويرخّة لالجقماعيّة ولتثّاتثة خاصة بسلوكات لألفعال
   هناك نيّة لتدصي دون أن تظهر يف لتلّغة مثل إضماير لالحقداير تشخص ما وإظهاير لالحرتلم ته.

 اسرتاتيجية مقاربة املقاصد:  1.1.3
خقحكم يف عملية مدايربة لملداصي لملالءمة بني لملعطيات لتفعلّية يف لملنجز لتّلغوّي، 

مع مادة لملعطى لتّلغوي وسياقات ابتبحث عن مسايرلت تقوجيه قصي لملقكّلم حّت خقولفق 
 ( 52، ص 2013لتقحّدق فعلًيا، بقوظيف جمموعة من لتعناصر لملساعية، هي )ابزي، 

خعقمي لتّسامع تفهم كالم لملقكّلم على لملعايرف لتدبليّة وما جيمعهما من  املعارف املسبقة:•
 عالقة، وهي معايرف مقصلة ابتّلغة ولتثّدافة ولجملقمع ولتقّايرخ ...

خقلدى لتّسامع كالم لملقكّلم كما هو يف حاتقه لتّشكلية لتبنوخة لتّسطحية  تشكل املعىن األويل:•
 ذف.حختمينات أو تعيخالت أو   عليها أيدون أن خيخل 
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جيري لتّسامع تعيخالت لنطالقا من معطيات معينة فيحذف وخضيف حسب  الّسامع:•
لتّياليل ولملعطى -أتوخالته مبا تدقضي صويرة لملالءمة ولالنسجام بني لملعطى لتفنوتوجي

 لتدصيي.
وهي جمموع لملعلومات لملقدايربة مع لتكالم استحضار الّتمثيالت والفضاءات الّذهنية: •

 .اء إىل آخر بشكل لنقظامي خييم لملعىن لتباطيّن وأتوخل لتّسامعلملسقدَبل ولالنقدال من فض
أيخذ لتّسامع بعني لالعقباير يف عملية فهم لتكالم وأتوخله لملعطيات لخلايرجيّة  الوعي ابلسياق اخلارجّي:•

لتّت تقحكم يف لخلطاب ككل، وتقحكم يف حتيخي مساير أتوخله تلمسموع. إذ خسقحضر لتّسامع ما تسمح 
 .رلف ولتقداتيي لالجقماعيّة ولتثّدافيّةبه لألع

خسقحضر لتّسامع لملعلومات لتّت من شأهنا سي لتفرلغات  استحضار متّممات املعىن:•
لتّيالتّية لتّت قي خقعّرض إتيها يف عملية بناء لتفهم ولتّقولصل، ابالنقدال إىل لتّذلكرة 

وبىن معجمية موجودة يف لتّذلكرة لتطوخلة  السقحضاير ما خساعيه على ذتك من معاين
 لمليى أو لتدرخبة لمليى، وهي لفرتلضات معنوخة تلدائية تقحكم فيها لملعايرف لخللفّية.

 مرجعيات املقاصد:  2.1.3 
تقعّيد مرجعيات مدايربة مداصي لملقكّلمني حسب لملوضوع لتذي خنطلق منه لتّسامع 
أو لتّنحوي ولملقطلبات لتّت حتيدها هذه لتعملية لتّذهنية، ولسقعمال أدولت إجرلئّية 
ابسقغالل كّل ما من شأنه أن حيّدق هذه لتغاخة، سولء سّي لتثّغرلت يف لتكالم أو لتّسياق 

 م أو لخللفّيات لملعرفّية لتّت خبين عليها أتوخله أو نّية لملقكّلم وقصيه... لتذي جرى فيه لتكال
   خقحّكم يف عملية مدايربة لملداصي جمموعة من لتعولمل تقفاعل يف ذهن لتّسامع، منها

بىن ذهنيّة وبىن نصيّة وبىن سياقيّة أثناء عملية لتفهم وبناء لملعىن. ولملدصود ابتبىن لتّذهنية جمموع 
لملعايرف لتدبليّة تلمؤّول، وهي جمموع لترّتلكيب ولتبنيات لتّت خقأتف منها لتّنص موضوع لتفهم، 
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صي معيّنة، وترلكيب وتقشّكل من مكوانت تغوخّة، وترلكيب حنوخّة لققضاها نظم لتكالم وفق مدا
 ( 66، ص 2013)ابزي،  بالغيّة مت لخقيايرها على أهنا لألبلغ يف إخصال لملعىن

قي ختقلف خمرجات هذه لتعملية لملعرفية من سامع إىل آخر حسب لتبىن لتذهنية لتّت خديس عليها، وهي 
لجلماعة لتلّغوخة لتّت خنقمي إتيها،  لملعايرف لتدبلية تلسامع أو لتّنحوي، لتناجتة عن خّبته وجتربقه وتعامالته مع

ولتّقصويرلت لتّت تيخه عليها، وحتديق تالئم بني كالم لملقكلّم ولملعىن لتّذي خرخي بلوغه ولملوجود يف ذهنه مبا خالئم 
 لحمليط لتعام بقوظيف لتبىن لتلّغوخة لملمثلة مبجموع لتبنيات لملعجمية ولترّتلكيب لتّنحوخّة لملؤسسة تلكالم لملنجز
وتضمن سالمقه، مرلعيًا ظروف لحمليط لخلايرجّي وعناصر لتّسياق لتّت تقحّكم يف لخقيايرلت لملقكلّم تلرتلكيب 
ولتوحيلت لملعجميّة بشكل مقجانس، وحّت طرخدة أتدخقها لتصوتية لتّت تساعي على إخصال لملعىن بشكل أبلغ، 

 ب خمقلفة منها  تقنقج دالتة قي تولفق قصي لملقكلّم كما قي ال تولفده، ألسبا
 عيم إديرلك معاين لتوحيلت أو دالتة لملقخاطبني.• 
 لتدصي لتدبلّي يف بلويرة هيئة لترّتلكيب لتّلغوخّة• 
 طبيعة لحلال لتّنفسّية تلمقكّلم أو لتّسامع.• 
 عيم إديرلك لملضامني لتثّدافّية لتّقخاطبّية ولالجقماعّية تلمقولصلني.• 
  عيم لتّقحكم يف عولمل لتفهم.• 

ترتبط عملية مدايربة لملداصي بفهم لتسامع ونّية لملقكّلم، فمدايربة لملداصي عملية انجتة عن 
 منطوق لملقكّلم ومفهوم ذتك لملنطوق عني لتّسامع، 

"فاملنطوق قصي به ما دّل عليه لتلّفظ يف حمل لتّنطق أو ما دّل على لحلكم بلفظه أو ما 
... أّما لملفهوم فعبايرة عن دالتة لتّلفظ على معىن فهم من دالتة لتلّفظ قطعا يف حمل لتّنطق

، يرلغنيبلغة لملقكّلم( ما دّل عليه لتلّفظ ال يف حمّل لتّنطق" )  غري وليرد يف لتلّفظ نطًدا )أي
 .(49، 48 ص ، ص2011

لملعىن لخلفّي لتّذي مل خفصح عنه لملقكّلم، وتكن فهم ولسقنبط من لتّسامع. وخدول لبن لتدّيم   أي
 يف هذل لملدام  
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َقَيلُّ هِبَا َعَلى ُمرَلِد لتأُمَقَكلِِّم، فَِإَذل  َا ِهَي أَِدتمٌة خُسأ َتأَفاُظ ملَأ تُ دأَصيأ تَِذَولهِتَا، َوِإمنم ظََهَر ُمرَلُدُه َولألأ
أَوأ َداَلتٍَة  َوَوَضَح أبَِيِّ طَرِخٍق َكاَن َعَمٌل مبُدأَقَضاُه، َسَولٌء َكاَن ِبَِِشايرٍَة، أَوأ ِكقَابٍَة، أَوأ ِبِِميَاَءةٍ 

، 1991)لبن قيم لجلوزخة،  ُمطمرَِدٍة اَل خيُِلُّ هِبَا َعدألِيمٍة، أَوأ قَرِخَنٍة َحاتِيمٍة، أَوأ َعاَدٍة تَهُ 
  .(167ص

أَُخر نكشف عنها  غري لملعاين لتظّاهرة لتّّت هي عليها، وإمنا جني معاين فاألتفاظ حتمل معاين
 بدرلئن حاتية أو مدامية، وهذل لتّقصوير تعلماء أصول لتفده يف دالتة لملفهوم ولملنطوق.

إن لتكالم ال خنشأ من لتعيم ولملقكلّم ال خفصح إال تغرض يف نفسه ونيّة يف إحيلث تغيري إجيايّب أو 
نطلق من نيّة لملقكلّم تيييرك مداصيه، فلهذه سليّب يف لتولقع لتّذي خعيش فيه، ولملؤّول خييرك هذه لحلديدة تذل خ

تيصل إىل هذه لحلديدة  لً جييللتعمليّة جولنب نفسيّة ولجقماعيّة وسياقيّة على لملؤول توظيفها ولسقثمايرها لسقثماير 
 لملفرتضة. 

تداس نسبة صيق لتقّأوخل أو جناحه وفشله أو كذبه مبيى لقرتلب لملؤول من هذه لحلديدة 
َتأَفاُظ ملَأ تُ دأَصيأ تِنَ فأِسَها َوإمنمَا ِهَي َمدأُصوَدٌة تِلأَمَعاين، وَلتق مَوصُُّل هِبَا  لملضمرة يف نيّة لملقكلّم ومدصيه "وَلألأ

( وهنا نالحظ أن نيّة لملقكلّم ومرلده 166، ص 1991إىَل َمعأرِفَِة ُمرَلِد لتأُمَقَكلِِّم" )لبن قيم لجلوزخة، 
الم خدال يف أتوخل قول ما خيوير حول هذل لملركز، وتفاعل لملعطيات هو مركز مدايربة لملداصي وكل ك

لتسابدة ومناسبقها فيما بينها مع نيّة لملقكلم هي لتّت تدّرِب لملؤول إىل لملركز، وتضايرهبا وتباعيها وعيم 
لنسجامها خشوش لملؤول وخبعيه من مركز دلئرة لتدصي إىل هامشها، تيحكم عليه يف لتنهاخة ابتكذب 

فشل، ولملرلد هنا إيرلدة لملقكلم من مداصي لتكالم حسب لهليئات لتّت خويردها. ومن لألموير لتّت ولت
تؤّكي ليرتباط عملية لتقّأوخل ابتدصي تعرخف لتقّأوخل ابتدصي، فهو  "صرف لتلّفظ إىل أوته. وأّول كل 

لخلطاب، فإن  شيء هو لتداصي ملا خرخيه، فاملؤول إذن خبنّي تلّسامع لتدصي لتّذي من أجله ويرد
( وكلما توصل لملخاطب 162ص ،2012 لتدصي هو لحلديدة لملرلدة من ويرلء لخلطاب" )لتسيي،

إىل مرلد لملقكلّم، دّل على لشرتلك لألفرلد يف لخلطاطة لتّذهنية لتنّفسية لتّت لنطلدول منها، وكلّما توصل 
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ّي خطابق لسقعمال لملقكلمني لتّنحوخون إىل أتوخالت مقشاهبة ومقدايربة، دّل على بناء نظام تغو 
تلوصول إىل نظام ذهيّن كلّي، خصف لتلغة لملوجودة يف أذهان لملقكلمني ال لتلّغة لتّصناعية لملوجودة 
يف أذهان لتّنحوّخني. وهو لإلشكال لتدائم فيما إذل كانت لتدولعي لتّنحوخة هي لتّنظام لتّذهين لملوجود 

لالسقعمال أو هي لتّنظام لتّنحوي لتنّاتج عن صناعة لتّنحوخني يف أذهان لجلماعة لتلّغوخة لملنجز يف 
 ولتّذي خنفرد كّل حنوّي مبذهبه حسب أتوخالته.

تدوم عملية مدايربة لملداصي على لعقبايرلت خمقلفة ولجلمع بني مسقوايت مقنّوعة، وخنطلق 
ا لتّنحاة لألولئل يف تفسري لملؤّول من ظاهر لتدول ولتّسياق لتّنحوّي ولالجقهادلت لتعدليّة لتّّت قيمه

لتظولهر لتّلغوخّة دون لالققصاير على لحليود لتّشكليّة لتّت تبنّي جَتاوز وصف لتكالم شكل قولعي 
جزءل من علم لتّنحو  وصفهاأسباب لألحيلث لتّلغوخة بلتّسلوك لتلّغوي وقولنينه إىل لتبحث يف 

 لتذي خصف مجيع ما خرلفق لتّسلوك لتّلفظي تلمقكّلمني. 
 ومن هنا خقحدق لتقّأوخل لتّصحيح عنيما حيدق لتّنحوي قصي لملقكّلم 

ولتّذي خيّل على أهنم قي أحسول ما أحسسنا، وأيرلدول وقصيول ما نسبنا إتيهم إيرلدته 
وقصيه شيئان  أحيمها حاضر معنا ولآلخر غائب عنا، إال أنه مع أدىن أتمل يف حكم 

من علمائنا تشاهيه من أحولل لتعرب لحلاضر معنا. فاتغائب ما كانت لجلماعة 
ووجوهها، وتضطر إىل معرفقه من أغرلضها وقصودها  من لسقخفافها شيئًا أو لسقثداته 
وتدبله أو إنكايره ولألنس به أو لالسقيحاش منه ولترضا به أو لتقعجب من قائله وغري 

 ين،)لبن ج ذتك من لألحولل لتّشاهية ابتدصود بل لحلاتفة على ما يف لتّنفوس
  .(246ص ،1ج ،1955

نفوسهم، مشريل   وهنا مدايرنة بني تغة لتّنحاة ولتّلغة لملوجودة يف أذهان لملقكلمني ومداصيهم أي
 إىل أن تعليالت لتنحاة هي نفسها مداصي لملقكّلمني، وهذل تسببني  

مشافهة لتّنحاة لألولئل تلعرب ومالحظقهم أدق خصائص لتّلغة وأدق تفاصيل  األول:
 ممايرسة لتّلغة لتعربية يف لجلماعة لتّلغوخّة يف لألفرلح ولألحزلن ولحلروب ولملآمت.... 
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لحليس لتّنحوي لتّذي لكقسبه لتّنحوّي بعي جتربة وخّبة يف أتوخل كالم لتعرب، ولحلّس مبا  الثاين:
ريّب وما خرفضه، تيجي تعليال هلذل لالسقحسان أو لترّفض مبا خناسب لتّنظام لتّنحوّي خسقحسنه لتع

 .ابتدياس على لملطّرد ولملسقعمل
لتكالم لملنجز هو لملعياير على صحة مدايربة لملداصي، حيث خداس مبيى مطابدقه تكالم 

طأ  فاتّصولب ما لتفرد، وهو لألمر لتذي جعل أتوخالت لتنحاة "لجقهادخة حتقمل لتّصولب ولخل
ولفق قصي لتعريّب أثناء سلوكه لتّلغوّي. ولخلطأ ما خاتفه وحاد عن غرضه وغاخقه... ]ف [ جعل 

فاتّنحاة خنطلدون يف  .(211، ص 2011لتّنحاة تفسريلهتم جمرد لسقنباط ولجقهاد" )بوعلي، 
صنيفّية لملوجودة يف أذهان حتليلهم من كالم لتعرب لملسموع تلوصول إىل لتبىن لتّنحوخّة لملعرفّية لتقّ 

لملقكّلمني مع حتديق لنسجام بني لملسقوخني، تقحديق بعي تولصلّي تيلويّل معريّف بني لملقكّلم 
 ولتّسامع.

ومن هذه لترؤخة نالحظ أن لتّنحو ما هو إال أدلة وظيفيّة نصل من خالهلا إىل مداصي 
ل يف ذهن لملقكّلم وتعّب عنه بعالقات لملقكّلمني لتّت من خالهلا نبين شبكة عالقات ذهنية حتص

حنوخة تصويرخة تلوصول إىل لتدولعي لتكلية لتّت توجي يف أذهان لجلماعة لتّلغوخة ككل وبذتك 
 لتوصول إىل مداصيهم وأغرلضهم كوهنم معّبخن هبذه لتّلغة يف مولقف خمقلفة يف حياهتم لتيوميّة. 

 حنو الّلغة ومقاربة املقاصد: 2.3
  الّنحويّة والّنحو الّذهيّن: األنظمة 1.2.3

خشري لتّنظام لتّنحوّي تّلغة لتعربّية يف كقب لترّتلث لتّلغوّي لتعريّب إىل نوعني من 
 لألنظمة لتّنحوخّة 

 :(Fitch, Hauser, Chomsky, 2005, PP2-3) أو النحو الذهين الّنحو الّتصوريّ •
 وهو لملوجود يف لتّقصوير لتّذهيّن ملقكّلم لتّلغة. 
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)لخلايرجي/ لتصناعي/لتفعلي(  وهو لملوجود ابتفعل يف أدلءلت لملقكّلمني تلّغة  :نحو البنويال•
لتّّت لسقخرجها علماء لتّلغة وسطروها يف كقب لتّنحو، وهم حياوتون لالمقثال تلّنحو لتّذهيّن 
لتّقصويرّي، ووصفه حسب لخقالف تصّويرلت لملقكّلمني تلكالم لتفعلّي، فإذل جاءت مجلة ما 

االت إعرلبّية ظاهرة قي ختقلف هذه لحلاالت إىل أوجه مقعيدة وخقم توجيه لترّتكيب من لتكالم حب
إعرلاب أو دالتة حسب تصّويرلت لملقكّلمني تلّيالتة ومتثالهتم لتّذهنية تلبىن لترّتكيبة تّلغة لملؤدلة، 

ّت توصّلت إتيها لتّلسانيات ابعقباير وجود تغقني، تغة ذهنّية وتغة فعلّية، وهذل لالجتاه من لتنّقائج لت
لملعرفيّة، إذ أقّرت بوجود أصل متثّله  لتّلغة لملوجودة يف ذهن لملقكّلم، وهو ما خعّي معيايرًل تلدياس 
لتّذي خسقخيمه عموم لملقكّلمني ابتّلغة وتيس خاصا بفرد ولحي من أمة لملقكّلمني، ابفرتلض وجود 

قكّلم لتّلغة عنيما خسقخيم ميلخل من لتّلغة خترج عن قياس لملقكّلم خؤكيه لتّنظام لالسقعمايّل مل
لملطرد من لتّنظام لتعام ِبدخاته أنظمة لسقبيلل على لتوحيلت لملويرفيمية ذلت لتديم لتّنحوخة لترّتكيبّية 
ولتّّت حتيل إىل قيم دالتّية مل جيي لملقكّلم هلا من متثّلها يف لتّنظام لتعام لتبنوّي  فأحيث ميلخل هلا 

ألنظمة لالسقعماتّية تّلغة تلّقوصيل ولتقّبليغ مثل لالتساع يف لتكالم ولإلضماير ولإلشايرة ولتوصل يف ل
ولتفصل ولالبقيلء ولالنقهاء ولالسقئناف ولالسقمرلير ولتّسكون فهذه أمثلة مضمرة يف أذهان 

 لملقكّلمني وخقمثّلوهنا تركيبًا ودالتة.
 طبيعة الّلغة وتصّور املعاين:  2.2.3

 طبيعة اللغة:  1.2.2.3
تدايرب لملداصي ابملعاين ابتعودة إىل خصائص لتّلغة ومميزلهتا لملشكّلة تطبيعقها، تذل جني 

( من لتعولمل لتّت تؤثر على ظهوير لتلّبس يف لتكالم، 57، ص 2008لتّقعيد لتّلهجي )لجلاسم، 
تالخقالفات لتّّت قي إذ خقصاعي مؤشر لحقمال لتقّأوخل عني مقكّلمني تيسول من هلجة ولحية 

تكون بني هذه لتّلهجات ولتّّت تؤثر ال حماتة على لملعاين لتّت تؤثر يف لتكالم، وبذتك تعيد 
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لتقّأوخالت لتّنحوخة ولتّيالتية، ومن هنا تديير لسقعماالت تغوخّة حسب ما تدقضيها طبيعة لتّلغة. 
ؤّدي هذه لتظّاهرة إىل تعّيد يف لملعاين ومن هنا نالحظ أن لتعالقة لتّنحوخّة بني لملفردلت معدّية، وت

 لملقوخاة من لترّتلكيب أو غموضها بسبب 
ممّا خشوش عملّية لالتصال  ؛لسقعماالت تغوخة تبىن معجمية أو صرفية ال تقضح يف لتّذهن- أ

 لتّلغوّي.
مناسبة، تقجري لتعالمات توظيف بعض لتعناصر لتّنحوخّة يف موضوعات حنوخّة تغوخّة غري -ب
عرلبيّة على غري وجهها من لملطرد من لتبناء لترّتكييّب لتّنحوّي فقوّجه قياًسا على ما مياثلها يف لإل

 أذهان لملقكّلمني.
فاملؤّول خسقخيم عّية معامالت مقيلخلة ومعدّية ملدايربة لملداصي، منها لتدرلئن لتّلغوخة  

لملعجمّية  ولتّنحوخّة ولتّيالتيّة ولتّصرفيّة... لملقوفرّة يف لملخزون لتّلغوّي لملشرتك بني عموم لتنّاطدني 
عطيات لتبنوخّة لملقوفرة يف ابتلّغة وخنقدل إىل توظيف معطيات تغوخة هلا عالقات غري مباشرة مع لمل

لتّنظام لتلّغوّي، منها شكل لتبناء لالنقظامّي بني بنية لتّنظام لملخزن يف لتّلغة عن طرخق لحملمول 
لملشرتك من لألنظمة لتبنوخّة لملقعيدة ولتّنظام لالسقعمايّل تلّغة، وهو كذتك  نظام مشرتك بني 

لوحات إعالمية جتمع مجيع صوير لالسقعمال لتنّاطدني تّلغة، وخوجي يف أذهان لملسقعملني ك
 وكيفياته وحمقوايته يف لجملموعة لتنّاطدة. 

إن لخلروج عن هذخن لتوجهني خسبب لتلّبس ولتغموض يف لتّلغة أو هيف لتّقولصل ومها 
عامالن خؤّداين حقما إىل بروز لتقّأوخل تيى لتسامع إذل تعيدت صويرة لألدلءلت لالسقعماتّية 

 عجمية أو لتّيالتية خاصة. تلمحقوايت لمل
 املعىن:  2.2.2.3

وخل على آخر، جتقمع عني لملقلدي عولمل عّية تساعي على تصاعي نسبة لخقياير أت
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إىل آخر، ومن أهم لتعولمل لملكّونة تلمعىن عني لملقلدي وتساعيه على  وهذل خيقلف من مقلق
 ( 76، 73، 72 ص ، ص2008أتوخل لتكالم ما خلي )لجلاسم، 

 وهي جمموع لتظروف لحمليطة ابخلطاب ككل. حضور املقام:• 

إن غياب لملدام خساعي على تعّيد لتقأوخالت لتّّت قي تقبادير إىل ذهن لملقلدي  غياب املقام:• 
وتدل هذه لالحقماالت ولالفرتلضات كّلما حتّيد ته سياق لتكالم أكثر فغياب لملدام قي جيعل 

ا خؤّدي إىل تعّيٍد يف فهم لملعاين لتّنحوخّة وحتليلها ممّ  ؛وجهىن لتّياليل حمقمال ألكثر من لملع
 (.73، ص 2008)لجلاسم، 

 لتّصويرة لتصوتية لتّت خؤدى هبا لتكالم. األداء:• 

وميثل ابتّنّب ولتقّنغيم ولتوقف ولتدطع ولتوصل، ومثال ذتك ما لسقيل به  :غياب األداء• 
 ( 62، 61ص، 3، ج2014سيبوخه يف قول لتّشاعر )سيبوخه، 

يأ خوماً على َمن خقمِكلأ.         إّن لتكر:م وأبيَك خَعَقِملأ        إن مل جيَِ
 خرخي  خقمكل عليه وتكنه حذف.

خدوم تصوير جهاز لتّنحو على عيد أدىن من لتّضرويرلت لملفهومية، وعلى عيد من 
 ,Chomsky, 1995, PP 167,172/ Jackendoffلالفرتلضات وهي  )

1997, PP 11-20) 
إذل كانت لتلغة مسموعة منطوقة، خسقوجب تضّمن لتّنحو وجاهات بني لتّنظام لتّنحوّي -1

 لإلديرلكّي.-ولتّنظام لتّنطدي
إذل كانت لتّلغة تعّب عن لتفكر بوجه من لتوجوه، خسقوجب وجاهات من لتّنظام -2

 لتدصيّي.-لتّنحوّي ولتّنظام لملفهوميّ 
م خنييرج يف مجل، خسقوجب وجاهات بني لتّنظام لتّنحوّي إذل كانت لتّلغة قائمة على كال-3

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 القصديّة يف اخلطاب الّنحوّي العريّب القدمي                   2021 ، ديسمرب18العدد  -جملة كلية اآلداب

164                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 ولملعجم. 
خسقجيب لترّتكيب تنوعني من لتديود لتوجيهّية )جاكنيوف، تشومسكسي، فنيتر، 

 (51، ص 2007
 تلك لتّت خضعها لتّنسق لحلركّي. -
نّية لتدصيّي، ولتّت تنقمي إىل لتدييرة لتفكرخّة لإلنسا–تلك لتّت خضعها لتّنسق لتّقصويريّ -

 وإىل تنوّع لألفعال لتّلغوخّة.
-فاألوىل تعود إىل أعصاب تندل لحلس لحلركّي على شكل سياتة عصبّية ولتثّانية معرفّية

 تصويرخّة، فيها تقجسي عملية إنقاج لتّلغة أبشكاهلا لملخقلفة.
 التحليل املعريف يف الدراسات اللغوية العربية القدمية: أدوات 3.3

 الّنظام العام لّلغة:  1.3.3
خقّم لتكشف عن لألنظمة لملضمرة ابسقعمال لملعطيات لتّسابدة من جهة لالطّرلد، 

أن لتّنظام لتعام تّلغة لتّذي ميّثل قانوهنا وبنيقها مقمثّلة يف أذهان عموم لملقكّلمني تقجلى   أي
هيم لتّقوصيل ولتّقبليغ يف مفهوم لالشرتلك يف لتبنية لتّلغوخّة وقي متّثل هذل لتّنظام يف مفا

ولتّقفهيم، إذ أن هذل لتّنظام لملّطرد هو مدياس ملعاخنة ديرجة لتقزلم لملقكّلمني هبذه لألنظمة 
وعملّية إديرلج لتوحيلت حسب لملسقوايت يف صنفها، جتري يف أذهان لملقكّلمني بطرخدة 

ين عنيما تكّلم على ضمنّية يف لتّلغة، وقي أشاير إىل لتعمليات لتّلسانية لتّذهنّية لبن ج
إجرلءلت لتّقصنيف تدياس لتوحيلت، معجمّية أو صرفّية أو حنوخّة أو دالتّية حسب 
لتّقصنيف لملشرتك بني لملقكّلمني، ولتعمليات لتّّت جيروهنا على لتّلغة هي لتعمليات نفسها 

ى لتّلغة... لتّّت تقم فيما بينهم، وإن كانت عمليات جتري على بنية لتّنظام لتّلغوّي وتيس عل
 فهناك دلئما لملضمر يف ذهن لملقكّلم ولتّذي مل خفصح به فدال  
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 -إال أهّنا مع ذتك مدّييرة-ال خنكر أن خكون يف كالمهم أصول غري ملفوظ هبا 
وهذل ولسع يف كالمهم كثري. أال ترى أهنم قي أمجعول على أن أصل "قَاَم  قَ َوَم"، 

هم إن أصل "خَ ُدوم  خَ دأُوم" ومل نر وخدوتون  وهم مع ذتك مل خدوتول قط  "قَ َوَم"، 
 ن هنا أصول مدّييرة غري ملفوظ هباقاتول  "خَ دأُوم" على وجه، فال خنكر أن خكو 

  .(348، ص 1954)لبن جين، 
وخؤكي على هذخن لملسقوخني قائال  "وال خسقنكر لالعقيلد مبا مل خيرج إىل لتّلفظ؛ ألن لتّيتيل 

حكم لمللفوظ به، وإن مل جير على أتسنقهم لسقعماته..." )لبن جين، إذل قام على شيء كان يف 
( فابن جين خقكّلم على ما هو غري ملفوظ وهو يف حكم لمللفوظ من 345ص  ،2ج ،1955

لتّلغة ابعقباير ما جيري يف أذهان لتّسامعني ولملقكّلمني من لتعمليات لتّلغوخّة لتّذهنّية وقي أقّر أنّه 
قعمال لتّلغوّي تكثرته وسعقه ابملفهوم لإلحصائّي وخشري إىل مسأتة مسقوى منبسط يف لالس
معروفة يف حيودها وشكلها   ألهنا يف حساب لملقكّلم مدّييرة أي ؛لتعمليات لتّذهنّية ابتّضمنّية

وماهيقها ومادهتا وأنظمة لشقداقاهتا مبفهوم لتّنظرخة لتكلّية تقشومسكي، فهي هنا تيست تديخرًل 
ألن مصطلح "أمجعول" خيل على فعل  ؛م هلا وعموم لملقكّلمني ابتّلغةي تديخر لملقكلّ لفرتلضًيا بل ه

لالشرتلك يف إجرلء تلك لتعمليات على لتكيفية نفسها يف لالسقعمال العقيلد بغري لمللفوظ يف 
لمللفوظ، أو   نظام لتّلغة مبا خدابل لمللفوظ. فهناك نظام لسقعمايّل فعلّي خدابله أدلء فعلّي أي

بعبايرة أخرى، نظام لسقعمايّل ذهيّن خدابله نظام تسايّن ذهيّن، وتنشأ عالقات ترلبطّية بني هذه 
لألقطاب أثناء لتكالم فقنقج عنها صوير ترلبطّية تّبير مجيع لتوضعيات لتّلسانية لالسقعماتية لتّت 

 تيخل نطاق لتّقيلول لتّلسايّن. 
 الّتوهم وطول الكالم:  2.3.3

تقصل ابملقكّلم حيخثهم عن لتّقوهم وطول لتكالم إذ ميكن أن خنسى من لتعناصر لتّت 
لملقكّلم صيير لجلملة إذل طال لتكالم بني يركين لإلسناد، فيأيت ابترّكن لآلخر على لفرتلض أن أّول 
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ما لبقيأ به.  فنسيطال به لتكالم  هألنّ  ؛لتكالم كان على هيئة غري لتّّت هو عليها يف لحلديدة
تبط أساسا ابتّذلكرة لإلنسانّية وقييرة لإلنسان على لحلفظ ولتّقذكر. وهذل وهذل لحليخث خر 

لتكالم خصح على لملقكّلم كما خصح على لتّسامع، ومن هنا ظهر لتّلبس يف لتكالم، وعمل 
 (.421، ص2007لملقكّلم على يرفع لتّلبس بقكرلير بعض أجزلء لجلملة إذل طاتت )قاسم، 

 تعّدد أوجه اإلعراب:  3.3.3
ممّا خقناوته  ؛"تعّيد لألحكام يف تفسري أمر ما خعرف تعّيد لألوجه على أنّه 

، 2008لتّقحليل لتّنحوّي، وذتك يف عبايرة حمّيدة، ترّد بصويرة تركيبّية معّينة" )لجلاسم، 
(. وهو كثري يف كقاب سيبوخه منه قوته  "وأنشيول هذل لتبيَت على وجهنِي  22ص 

ُر بُن أىب َخازٍِم على لتّنصب ولتّرفع، قال بِ   شأ
 فَأتفاُهم لتدوُم يَروأىَب نِياَما              فأّما متيٌم متيُم بُن ُمرٍّ  
، 2014ألنّه إذل أيرلد لإِلعمال فأقرب" )سيبوخه،  ؛ب عريبٌّ كثرٌي ولتّرفأُع َأجودُ فاتّنص
 (.93، ص 1ج

 األصلّية والفرعّية:  4.3.3
هو لفرتلضّي خقوصل لإلجناز هو لتفرع، أّما لألصل فإن لتّذي خقعامل مع لملقكّلم يف 

. 123، ص1982ا خعين أّن لتفرع إجناز ولألصل صناعة )متام حسان، ممّ  ؛إتيه لتّنحويّ 
تصوير ما هو موجود يف أذهان لجملقمع لتّناطق، قال لبن   (، أي126، ص2011بوعلي، 
 جين 

وانم وهاب  خوف ونوم  لألصل يف قام قوم ويف ابع بيع ويف طال طول ويف خاف
ا خّيعي أن ته أصاًل ممّ - ؛وهيب... فهذل خوهم أن هذه لألتفاظ وما كان حنوها

قي كان مرّة خدال... وتيس لألمر كذتك بل بضيه. وذتك أنه  -خياتف ظاهر تفظه
 ،1ج ،1955)لبن جين،  مل خكن قط مع لتّلفظ به إال على ما ترله وتسمعه
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  .(258، 257ص
ونالحظ أن لألصلّية ولتفرعّية ال تظهر يف لملسقوى لترّتكييّب فحسب بل تقعيله إىل 
لملسقوايت لتّلغوخّة كّلها  لتّصرفّية ولتّيالتّية ولتّقيلوتّية تقمّثل لتكالم يف حديدة لسقعماته 

طاب وإجنازه تقدي:م لتّصوير لملخقلفة لتّّت قي أييت عليها لتكالم وذتك أّن "من أهم مميزلت لخل
لتطّبيعّي أنّه خطاب قابل تلّقأوخل ولتّرشح ابملعاين لملخقلفة، إذ لألصل يف لتدول لتطّبيعّي أن 

/ لملالخ، 45، ص 1998تقعيد معانيه إىل أن خثبت ابتّيتيل خالف ذتك" )طه، 
( فاألصل يف لتكالم تعّيد معانيه، وهذل ما خظهر عني مساعنا تكالم 197، ص 2009

خقجلى تنا إال بعي يربطه مبعطيات خايرجية حتّيده وتضبطه بعي أن كان معني، فمعناه ال 
شائعا حيقمل أكثر من معىن، كدصي لملقكّلم ولحمليط لتذي قيل فيه ذتك لتكالم. حيث 
حيقمل هذل لترّتكيب أوجها خمقلفة ابخقالف نّية لملقكّلم وقصيه وفهم لتّسامع ومدام لإلجناز. 

لملقلدي بعي لسقيعاب لتكالم وأتوخله حسب لملدام لتّذي خكون  فهذه لملعاين لتّّت تقوتي عني
فيه، ولخللفية لملعرفّية لتّت خبين عليها أتوخله، كلها معاين فرعية انجتة بعي وجود لحقماالت 
مقعيدة، وهي تصويرخة ميكن تكل لحقمال أن خصيق على لحلديدة يف لإلجناز لتكالمي بقوفر 

ملكونة هلذل لإلجناز، ومن هنا ميكننا لتدول إن ما خضعه شروط معينة يف معطيات لخلطاب ل
لتّنحوي من أتوخالت لفرتلضّية حمقملة لتوجود يف ذهن لملقكّلم أخضا، بيتيل أننا عنيما نقلدى 
كالما معينا ونؤوته أتوخال ال خطابق قصي لملقكّلم ونفصح عن فهمنا، خقيخل لملقكلم ِبعادة 

مه، أو خصرح عن قصيه مباشرة بقوضيح أو تفسري، فكل توجيه فهمنا إىل ما أيرلده من كال
 تركيب حيقمل أكثر من معىن.

أيرجعت لتييرلسات لتنحوخة وجود قولعي أصلية وقولعي فرعية إىل لملطرد يف لالسقعمال 
ولتّشائع بني لجلماعة لتلّغوخة، وخكون لتدياس يف لتقأوخل ابترّجوع إىل لألصل لملطّرد لتثّابت يف 

ن لتداعية لألصليّة تنشأ قاعية فرعيّة عايرضة، تنحصر يف لسقعماالت تيّل على لتّسماع، وم
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دالالت وأغرلض ال تسقوفيها لتدولعي لألصليّة، ومثال لتدولعي لألصليّة كثري يف كقب لتّنحو  فاألصل 
وزخي  أن خقدّيم لملبقيأ عن لخلّب وأتخر لملفعول به عن فعله "ومثل هذل  زخيلً أُعطيُت، وأعطيت زخيل،

، 128، 121، 92، 91 ص ، ص1، ج2014)سيبوخه،  ألن أعطيت مبنزتة ضربُت" ؛أعطيقه
( ومن هذه لتدولعي تقفرّع قولعي فرعيّة حسب لالسقعمال جبولز تدي:م لخلّب على لملبقيأ مثال 137

وجولز تدي:م لملفعول به عن لتفعل ومن أمثلة لخلروج عن لملطرّد ما أويرده سيبوخه على تسان لخلليل 
   أنّ 

وضع أن خُذكر لملخاطب برجل قي عرفه قبل ...هذل عبي هللا منطلًدا. وإمّنا خُرخي يف هذل لمل
ذتك وهو يف لترّفع ال خرخي أن خذكره أبحٍي وإمنا أشاير فدال هذل منطلق فكان ما خنقصب 

ألن لملبقيأ خعمل فيما بعيه كعمل  ؛من أخباير لملعرفة خنقصب على أنّه حاٌل مفعول فيها
حيول بني لخلّب ولالسم لملبقيأ كما لتفعل فيما خكون بعيه وخكون فيه معىن لتقّنبيه ولتقّعرخف و 

حيول لتفاعل بني لتفعل ولخلّب فيصري لخلّب حاال قي ثبت فيها وصاير فيها كما كان لتظرف 
، 61 ص ص، 2ج ، 2014 ،)سيبوخه تنّية وإن مل خذكر فعالموضعا قي صرَي فيه اب

126). 
ألّن أتوخل لتكالم  هذل عبي هللا هو منطلق، وإما أن جنعل  ؛وقوتنا  منطلق خكون إما خّبل حملذوف

 عبي هللا ومنطلق مجيعا خّبًل عن لملبقيأ لسم إشايرة.
 اتعرب "حتمل على لتفروع كما حتمل على لألصول"فإال أن هناك محال على لتفرع، 

خفش هذل لتكالم يف ( فال وجود ألصل اثبت. وأكي لأل77، 74ص ، 2006)لتسيوطي، 
"ألن لتكالم إمنا وضع على أن خضمر فإذل ظهر كان ذتك على غري ما وضع يف  ؛آخر قالموضع 

( فاألصل هنا لإلضماير ولإلظهاير هو 73، ص 1، ج1990)لألخفش،  لتلّفظ فييخله لتلّبس"
 لتفرع تعامل حفظ لتلّبس.

 االختصار يف الكالم:  5.3.3
كثرية أبقل عيد ممكن من لألتفاظ إذ   لتقعبري عن معان  لإلطناب، أيوهو عكس 
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خسقهيف لملعىن، فاالخقصاير كاالتساع موجود يف لتعرف لتّلغوي لتعريّب ومها من خصائص 
هذه لتّلغة. وهو أتدخة لتكالم لملدصود أبقل عبايرة مقعايرف عليها، وبقعبري آخر هو لالتساع 

ح لحليخث ابالققصاد يف لملعىن ولالخقصاير يف لتّلفظ وهو ما خسمى أخضا يف لالصطال
لتّلغوي إذ خعمل لملقكّلم على لتّقعبري عن أكّب قيير ممكن من لملعاين أبقل قيير ممكن من 

 لألتفاظ ملا فيه من لققصاد تلجهي ولتوقت.

 احلذف يف الكالم:  6.3.3
لحلذف هو قطع لتشيء أو أخذ لتّشيء لحملذوف من طرفه أو غريه من أجزلء لحملذوف   

ى أنّه "حذف لتعامل مع بداء أثره لإلعرليّب أو إسداط صيغ دلخل لترّتكيب يف منه. وخعرف عل
بعض لملولقف لتّلغوخّة، وهذه لتّصيغ لتّّت خرى لتّنحاة أهّنا حمذوفة تلعب دويرل يف لترّتكيب يف حاتّت 

سداط، وهذه لتّصيغ خفرتض وجودها حنواي تسالمة لترّتكيب وتطبيدا تلدولعي، كما أهنا لتذّكر ولإل
 .(196، ص 2001موجودة، وميكن أن تكون موجودة يف مولقف تغوخّة خمقلفة )جاد لتكر:م، 

َناعَ  ِوّي لتّنظر فِيِه ُهَو َما لققضقه لتصِّ َذف لتمِذي خلأزم لتنمحأ ة َوَذِتَك أِبَن إالّ أّن لبن هشام خرى أن "لحلأ
ِس أَو شرطا ِبُيوِن َجزَلء أَو اِبتأَعكأِس أَو َمعأطُوفًا ِبُيوِن َمعأطُوف  َقيأ أَو اِبتأَعكأ جيي َخّبل بُِيوِن ُمب أ

هذل لتدول ( ولتّذي خثري لتّقساؤل يف 853، ص1975، لبن هشامَعلَيأِه أَو َمعأُموال ِبُيوِن َعامل" )
ميايرسها لملقكلّم ومكون ذهيّن خسقحضره لملقكلّم، مث أييت لتّنحوّي هو  هل لحلذف صناعة أو حديدة 

، 1988/ لبن لتّسرلج 248، ص 1996تكشف هذل لحلذف لنطالقا من شروط أمهها )لملّبّد، 
 ( 303، 302 ص ص
 وضوح لملعىن وأمن لتلبس.-/ وجود دتيل مدايل  -/ وجود دتيل حايل -

 البسط أو الّطول يف الكالم أو االّتساع:  7.3.3
خسقعمل لملقكّلم جمموعة من لتعمليات لتّذهنّية لتّّت تقيح ته لخلروج عن لألصل إىل لتفرع 
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ومرلعاة مدقضيات لتّسياق يف لترّتكيب  -لترّتكيب–أمهها لالّتساع، فهو "لملرونة يف لتّلفظ 
وقي خصه سيبوخه بباب مساه "ابب ( 17، ص2001ولتعالقات لتّنحوخّة" )جاد لتكر:م، 

 ،م ولإلجياز ولالخقصاير" )سيبوخهلسقعمال لتفعل يف لتّلفظ ال يف لملعىن التساعهم يف لتكال
( وقي قييه بشروط، من مثل أن أييت لالتساع "على سعة لتكالم 193ص، 1ج ،2014
ه بني ( وهنا يربط سيبوخ194ص ،2014 ،1ج ،)سيبوخه تعلم لملخاطب ابملعىن"ولإلجياز 

 .لالتساع وأمن لتلبس ابتنسبة تلمخاطب لتذي خرتبط به فهم لملعىن وإديرلكه ته
 اإلجياز:  8.3.3

آتيات أخرى تلخروج عن لألصل إىل لتفرع وهي  يف لمليّوانت لتلغوخة لتعربية لتديمية
ِقَصايُر يف لتأَكاَلِم  أَن تَيََع لتأُفُضوَل  قَ وأِجَز لتمِذي أيأيت َعَلى لتأَمعأىَن، لإلجياز ولالخقصاير، "َولاِلخأ وَتسأ

ِقَصايُر يف لتطمرِخق" )لبن منظوير، ( لتذي حيقاج إىل زايدة 243ص  ،4، ج1994 وََكَذِتَك لاِلخأ
 فهم تلكشف عن نولاي لملقكّلمني من ويرلء لتكالم. 

 اجملاز:  9.3.3
 فيكون تلفظهو تفرع معىن لتكلمة لتولحية إىل معىن اثن حييده لتسياق لتذي لسقعمل فيه 

، ميتول أول قرخب ظاهر تيس هو لملدصود، وميتول اثن (213ص  ،1ج ،2014 )سيبوخه، ميتوالن
نصل إتيه من خالل عالقات عدلية وهو لملدصود. وقي خنشأ ميتول اثتث ويرلبع... ابخقالف لتقأوخالت 

القا من خلفيات ذهنية ثدافية ومعرفية، وقي أشاير لبن ققيبة إىل أن لجملاز عيول عن لألصل بصوير عّية لنط
 قائال  

وتلعرب لجملازلت يف لتكالم، ومعناها  طرق لتدول ومآخذه. ففيها لالسقعايرة  ولتقّمثيل، ولتدلب، 
تقّعرخض، ولإلفصاح، ولتكناخة، ولتقّدي:م، ولتقّأخري، ولحلذف، ولتّقكرلير، ولإلخفاء، ولإلظهاير، ول

ولإلخضاح، وخماطبة لتولحي خماطبة لجلميع، ولجلميع خطاب لتولحي، ولتولحي ولجلميع خطاب 
 )لبن ققيبة، لالثنني، ولتدصي بلفظ لخلصوص ملعىن لتعموم، وبلفظ لتعموم ملعىن لخلصوص
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 ( 22ص  ،1973
لملفردلت يف لجلمل، أو دالتة لجلمل يف لتّسياق فكلها فروع خمقلفة عن لتصويرة لألصل تظهر يف دالتة 

ابحقمال تعيد لملعىن النعيلم لتدرخنة لتّضابطة ته، إذ خنطلق لتّنحوي تفهمه لتكالم من "لملعطيات لتّسياقية 
، ص 2008 لتّت خقشّكل منها لملعىن، وطبيعة لملقلّدي، من حيث لتّقكوخن لتفطري ولملكقسب" )لجلاسم،

تقعّيد ابتنّظر إىل معطيات خمقلفة متيز كل معىن عن آخر، وهو ما خؤثر ابتضرويرة على  ( فيالتة لتكالم47
لحلاالت لإلعرلبية وتعّيد أوجه لتّقحليل لتّنحوي تلعالقة لتدائمة بني لجلانب لتّياليل ولجلانب لتّنحوي ومها 

جناز لتكالم وتفكيكه وحتليله، مسقواين مقالزمان يف لتعمليات لتّذهنية عني لملقكلّم ولتسامع ولملؤّول يف إ
تذل عّي لجملاز من آتيات مدايربة لملداصي ذتك أن "عيم لحلمل على لجملاز يف بعض لألحيان قي خؤّدي إىل 

 ( فاجملاز طرخدة من طرلئق لتقّأوخل. 194ص ، 2012أتوخل غري مدبول" )لتسيي، 
 التضمني:  10.3.3

أنّه   تثّاين يف لتعمل لتّنحوّي أيهو إعطاء تفظ معىن تفظ آخر خؤدي لألول حكم ل
( "ِ لبن إشرلب تفظ معىن تفظ آخر وإعطاؤه حكمه تييّل "ِبَكِلَمة َولِحَية على معىن َكِلَمقَ نيأ

( فقأخذ تلك لتكلمة معنيني، لملعىن لألصلي ته، ومعىن لتكلمة 687، ص 1985، هشام
أخضاً، وهو كثري يف لالسقعمال لملضافة إتيها أو لتّت تضمنقها وهو ما خنطبق على لترّتلكيب 

 لتعريّب.
    :. النتائج4

 ه لتنقائج ذخلص لتبحث إىل ه
لتدصي من لتدضااي لتّّت خصعب على لتّنحوي ولتّيليرس لتّلغوّي لجلزم هبا كوهنا مرتبطة  -1

بنفسية لملقكلم، وكل ما من شأنه أن خقيخل يف عملية لتّقولصل ولتّقبليغ بني لملقكّلم 
 ولتّسامع وكذل لملعطيات لتظّاهرة ولملضمرة يف مكنون لملقكّلم ابتنسبة إىل لتّسامع. 

ل إىل مدصي لملقكّلم ابتنسبة تلمخاطب يف حي ذلته فما ابتك ابتّلساين لتوصو خصعب  -2
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لتّذي خرتقب لتعملية لتّقولصلية عن بعي، فباالسقعانة بدرلئن تغوخّة تيلوتّية تساعي على 
لتوصول إىل لتّقأوخل لتصحيح هلذل لتّسياق لتّقولصلّي، لتّذي خقكون من عية مكوانت 

 .م لملكّون لتّلغوي وتفسره لملكوانت غري لتّلغوخة لتّّت ترتجتغوخّة وغري تغوخّة، إضافة إىل
تّّت حيقوخها لتّسياق غوخة للّ لتخظهر لتّقأوخل يف شكل لملولءمة مع لتّسياقات غري  -3

ألّن لألنظمة لتّقولصلّية مقعّيدة مقيلخلة ومقفاعلة، تشّكل صويرة لتّقولصل  ؛لتّقولصليّ 
 وحمقوله.

إّن دقّة لتوصول إىل مدصي لملقكلّم دون لالحقماالت لألخرى خّقصل مبضمون لتقّأوخل لتّصحيح  -4
تولصليّة، وهذه لتّيقة هي لتّّت تضمن تنا -معرفيّة-لتّذي حيقمل وجًها ولحًيل ال أكثر، مبرلعاة تسانيّة

رلد لتّذي خرخيه عملية تولصل سليمة دون تبس، فكلما تعّيدت أتوخالت لملخاَطب تلمداصي دون لمل
 .لملقكلم، تعّيدت لالسقفسايرلت ملولضع لتلّبس لتنّاتج من سوء لتقّأوخل ملعطيات معينة عني لتّسامع

ألّن لتّقأوخل ظاهرة  ؛ؤخذ به يف بناء لتدولعي لتّنحوخّة وتصميمهالتّقأوخل تيس أصال وال خُ  -5
ماء لتّنحو اباب يف لتّقأوخل مرحلّية يف لتكالم وتيست ظاهرة مسقدرة فيه، تذتك مل خقنب عل

بل أجروه جمرى لجملقهي فيه اليرتباطه مبا َغُمَض من لتكالم أو لتقبس من تصنيفات 
 لألحكام لتّنحوخّة.

 :. االستنتاجات والتوصيات4
لتنحاة يف  لألصل يف لتقولصل هو أمن لتلبس ولإلخضاح ولتقفاهم يف حني ختقلف خترجيات

مدام لتكالم وسياقه وجه لتنحوخة الخقالف متثلهم مدايربقهم مداصي لملقكلمني ما خؤدي إىل تعيد لأل
ل كانت حديدة لألشياء دلئما يف ذلملداصي، تإضافة إىل لملعايرف لتدبلية ونيقه هو لآلخر يف توجيه 

 أصلها.
 ات هي يخرج لتبحث مبجموعة من لتقوص
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خضاعها ملناهج لهتا دون إذضرويرة لتعودة إىل ديرلسة لمليوانت لتنصية لتعربية لتديمية يف  -1
 من يرمحها. تونظرايت تيس

لتلسانيني يف لملصطلحات ولملدايرابت هو ما خؤسس تلسانيات عربية حيخثة أما  يتدايرب يرأ -2
 .لالخقالف فال خؤدي إال إىل تفقيت لجلهود وتالشيها

إن إسداط لتنظرايت لحليخثة على لترتلث لتلغوي لتعريب لتدي:م وإدعاء أن لتديماء مل  -3
خرتكول تلمحيثني شيئا إال وأشايرول إتيه ال جيانب لحلديدة وال خزخي وال خندص من قيمة لتييرس 

 لتلغوي لتعريب لتدي:م.
 قائمة املراجع

 أوال: املراجع العربية:
، )حتديق  معاين لتدرآن(. 1990لألخفش، لألوسط أبو لحلسن لجملاشعي ابتوالء، لتبلخي مث لتبصري )

 .1هيى حممود قرلعة(. لتداهرة  مكقبة لخلاجني. ج
، نظرخة لتقأوخل لتقدابلي، مديمات ملعرفة بيخلة ابتنص ولخلطاب(. 2013) ابزي، حممي

 لترابط  دلير لألمان.
. لأليردن  عامل لألسس لملعرفية ولملنهجية تلخطاب لتنحوي لتعريب. (2011) بوعلي، فؤلد

 لتكقب لحليخث.
 . لتداهرة  لهليئة لتعامة لملصرخة تلكقاب.لألصول(. 1982متام حسان )

 . لتداهرة  مكقبة لآلدلب.1، طلتقوهم عني لتنحاة(. 2001جاد لتكر:م، عبي هللا أمحي )
. دمشق  دلير لتنمري يف لتقحليل لتنحوي تعيد لألوجه(. 2008لجلاسم، حممود حسن )
 تلطباعة ولتقوزخع.

، )ترمجة  غاتيم، حممي. دالتة لتلغة وتصميمها(. 2007. )فنيتر، يرجاكنيوف، ير. تشومسكسي، ن. 
 لترحايل، حممي. جحفة، عبي لجمليي(. لتيلير لتبيضاء  دلير توبدال.
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علي لتنجاير(. بريوت   . )حتديق  حمميلخلصائص (.1955) لبن جين، أبو لتفقح عثمان
 .2، ج1دلير لهليى تلطباعة. ج

. شرح كقاب لتقصرخف أليب لملنصف(. 1954لبن جين، لملوصلي أبو لتفقح عثمان )
 عثمان لملازين، دلير إحياء لترتلث لتدي:م.

، لأليردن  لتبىن لتقصويرخة ولتلسانيات لملعرفية يف لتدرآن لتكر:م(. 2011يرلغني، بوشعيب )
 يخث.عامل لتكقب لحل

 .. تونس  دلير حممي علي تلنشرنظرايت تسانية عرفنية. (2010) لتزاند، لألزهر 
. )حتديق  عبي لحلسني لألصول يف لتنحو(. 1988لبن لتسرلج، أبو بكر حممي بن سهل )

 .2لتفقلي(. بريوت  مؤسسة لترساتة. ج
)حتديق  عبي لتسالم حممي  .. لتكقاب(2014) شر عمرو بن عثمان بن قنّبسيبوخه، أبو بِ 

 .3، ج 2، ج 1هايرون(. بريوت  دلير لتقايرخ . ج
سكنييرخة  دلير لملعرفة . لإلظاهرة لتقأوخل وصلقها ابتلغة (.2012) لتسيي. أمحي عبي لتغفاير

 لجلامعية.

، لالقرتلح يف علم أصول لتنحو(. 2006)لتسيوطي، جالل لتيخن عبي لترمحن بن أيب بكر 
 .سليمات ايقوت(. مصر  دلير لملعرفة لجلامعية)حتديق  حممود 

، )حتديق  لملولفدات يف أصول لتشرخعة لتكّبى (.2004) لتشاطيب، أبو إسحاق إبرلهيم بن موسى
 .4عبي لتسالم عبي لتشايف(. بريوت  دلير لتكقب لتعلمية، ج

لتثدايف . بريوت  لملركز لتلسان ولمليزلن أو لتقكوثر لتعدلي(. 1998طه، عبي لترمحن )
 لتعريب.
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كقب إعرلب   لألسس لملنهجية تلنحو لتعريب ديرلسة يف(. 2007قاسم، حسان أمحي )
 لتداهرة  دلير لآلفاق لتغربية. لتكر:م. لتدرآن

. )حتديق  أتوخل مشكل لتدرآن (.1973) لبن ققيبة، أبو حممي عبي هللا بن مسلم لتيخنويري
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_____________________________________________________________ 
            البحث:ملخص 

األورام هي نوع من األمراض الشائعة أو املزمنة اليت واجهت اإلنسان منذ القدم، حيث 
من لعدد  تقرخباق.م 1600 عامإىل  رجعخعلى أقدم وصف وعالج لألورام يف مصر ثر ع  
يف هناخقها ال خوجد عالج هلذا املرض، كما عرف مكقوب  اال  علي أوراق الدرد احل

ق.م( الذ  خذكر أنه أول من 370-460اإلغرخق تشخيص هذا املرض ومنهم ابقراط )
حىت أن أصل كلمة ورم من الكلمة ، حيث دعاها ابألورام اخلبيثة ،وراماأل صشخ  
(onklogic ) من( اللغة اليواننيةonkos ) احلجم أو الكقلة، ولذلك واليت تعين الورم أو

الةة اإلسالمية يف وبعد حركة الرتمجة والنقل اليت شهدهتا اخل ،دراسقه علم األورام ىخطلق عل
صحح العلماء املسلمون و  شاع هذا املصطلحة ،رمجت املخطوطا  اليواننيةت   عصرها الذهيب

 حيثالكثري من املفاهيم املغلوطة يف الطب وقدموا الشروح الكثرية والكقب يف هذا اجملال، 
مث ظهر  جراحة ا، ام كما شرحوا طرق عالجاهتر املسببة لألو  ؛ذكروا ةيها العوامل واألسباب

 .رتعوا كثرياً من اآلال  اجلراحيةواخ ماسقئصال األورا

 ، احلضارة اإلسالمية، الطب.األورام، السرطان  املفتاحيةالكلمات 
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Abstract 
 

Tumors are a type of common or chronic diseases that have 

confronted man since ancient times. The oldest description and 

treatment of tumors were found in Egypt, dating back to the year 1600 

BC. AD, for a number of cases on papyrus written at the end of which 

“there is no cure for this disease”, as the Greeks knew the diagnosis of 

this Disease, including Hippocrates (460-370 BC), who mentions that 

he was the first to diagnose tumors, calling them malignant tumors, so 

that the word tumor comes from the word (onklogic) from the Greek 

language (onkos), which means tumor, size or mass, so it is called His 

study of oncology, and after the movement of translation and 

transmission that the Islamic Caliphate witnessed in its golden age, the 

Greek manuscripts were translated. Then there was surgery to remove 

tumors and they invented many surgical instruments. 

 

Keywords: tumors, cancer, Islamic civilization, medicine. 

 املقدمة. 1
ارًا للدراسة والنقاش، ةهو من أخطر ثمرض السرطان وال خزال موضوعًا م كان

األمراض اليت عرةها اإلنسان، إال أن االخقالف واجلدال كان يف ةرتة ظهور الورم، ةمنهم 
والبعض اآلخر خرى أن اكقشاةه كان بقطور الطب  ،من خقول عرف يف ةرتة ما قبل امليالد
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ةظهر  ،يف تطوره اً ، حيث كان لألطباء املسلمني دورًا ابرز يف عصر احلضارة اإلسالمية
العدخد من األطباء املسلمني املقخصصني يف هذا اجلانب من الطب، ومع مرور الزمن 

 ةالصحيعلى جمموعة من النصائح  ثابحل ،تطور  طرق عالجه وكيفية احلد من انقشاره
ولقد سجل اترخ  احلضارة اإلنسانية دور العلماء املسلمني األوائل يف خمقلف  ،واتباعها

من اليواننية والفارسية خاصة فضل الرتمجة من اللغا  األجنبية وبضروب الثقاةة والعلوم، 
يف البحث والقأليف واتسع أةق الفكر  نضجت ملكا  املسلمني واهلندخة إىل العربية،
أورواب اليت كانت تعيش يف  ، بعكسيف مشارق األرض ومغارهبا ملسلمنياإلسالمي ابرحتال ا

ظالم العصور الوسطى وتقع حتت سيطرة الكنيسة، اليت كانت ترى أهنا املسؤولة على شفاء 
حىت جس  ،األمراض، وكانت تنظر بعني االحققار إىل كل من ميارس مهنة الطب ابليد

 شني حقًا أن خعمل الطبيبمل"وأنه ارسقه مت على رجاهلا مموحر   ،النبض اعقدر أمرًا مهيناً 
 ؛أوروابوال أدل على ختلف الطب يف ، (220-219ص ، ص1990)هونكه،  "بيدخه

تويف املرخض نقيجة لعملية  اإذامللك )ثيودور( أحد ملوك القوط الغربيني أمراً  "أنه إصدار 
وهلم احلرخة ليفعلوا به ما  ، املقوىفجراحية، ةإن الطبيب الذ  أجرى العملية خسلم ألهل 

، حىت أن املدارس (71، ص1990)ةروخ ، "سواء ققله أو اسرتقاقه مدى احلياة ،اؤ شا
هنا ال تليق وأل راحة وخنظرون إليها بكل احققار،الطبية كانت ختشي ممارسة تعليم اجل

أصدر جملس تورس البابو  قرارًا خوجب على املدارس الطبية أن خهملوا  ابألطباء احملرتمني
وبينما هذه احلال يف أورواب من اعقبار اجلراحة من ، (25، د. ، صطوقان) اجلراحةتعليم 

األمور غري املقبولة أو املسموح هبا وكان اإلقبال على اجلراحة يف أورواب حمدودًا جداً؛ كان 
القناةس العلمي على أشده بني األطباء املسلمني، وظهر األطباء اجلراحون املرموقون يف 

 (. 40، ص1990، حالق ) اإلسالميالعامل 
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 :ة البحثيلاشكا 1.1

 وتكمن اشكالية الدراسة يف سؤاهلا الرئيسي وهو  

ة مهاسمعند األطباء املسلمني؟ وما مدى  ما قدم مصطلح األورام؟ وهل كان شائعاً  
 يف طب وجراحة األورام؟احلضارة االسالمية 

 :البحث أسئلة 2. 1

ما هو مصطلح األورام؟ وهل اسقعمل هذا املصطلح يف احلضارة اإلسالمية أم ظهر  -
 حدخثاً؟

 يف هذا اجملال؟  املسلمني من هم أبرز األطباء -

 واجلراحة يف القضاء على الورم؟ دور الطبما هو  -

 :البحث أهداف 3. 1

 األورام.مصطلح القعرف على اجلذور القارخيية لظهور  -

 دراسة هذا املرض. و حتدخد العصر اإلسالمي لقطور  -

 معرةة الطرق العالجية اليت اتبعها األطباء يف معاجلة األورام.  -

بيان دور األطباء املسلمني وما قدموا من إسهاما  كبرية يف اترخ  الطب عامة واجلراحة  -
خاصة وابقكارهم للعدخد من اآلال  واألدوا  اجلراحية وطرق اسقعمال كل واحدة منها، 
وإجراءهم العمليا  اجلراحية الناجحة يف خمقلفة أجزاء اجلسم ما خدل على خدرهتم الطبية 

  اجلراحة.الواسعة يف علم 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


يف احلضارة اإلسالمية                                                      طب وجراحة األورام              2021 ، ديسمرب18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

180                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

خر يف لنا من مآثر طبية سامهت بشكل أو آب ا تركهمل راحكج إبراز دور الطبيب املسلم -
ار ومؤلفا  آن وإىل أ  مدى اسقفاد  أورواب م ،اإلسالميم يف العامل لالعازدهار هذا 

 .العلماء املسلمني

 : البحثأمهية  4.1

من مظاهر احلضارة اإلنسانية اليت  اً تكمن أمهية املوضوع  يف كون الطب مظهر 
 ،جيب االهقمام به ودراسقه وأنه من املهن اإلنسانية اليت هلا دور كبري يف اسقمرار حياة البشر

وتبني دور األطباء املسلمني وما قدموه من جهود جبارة يف هذا اجلانب احلضار ، وإعطاء 
بصفة اجلراحة و عامة  ساهم بشكل كبري يف ازدهار الطب بصفة ذ م الةكرة عن دوره

  . ة ورونق خاص خشد  انقباه كل ابحثةموضوع الطب يف طبيعقه شيق له أمهي خاصة،

كما تكمن أمهية البحث يف كونه خسلط الضوء على اشكالية خعاين منها جمقمعنا 
يف الوقت احلايل من كثرة انقشار األورام السرطانية، ةهي حماولة لبحث يف القارخ  اإلسالمي 
عن جذور هذا املرض ومدى اسهاما  األطباء املسلمني يف طب وجراحة األورام، وما 

 .وخاصة اجلراحة ودورها يف القضاء على الورم، العلمجليلة يف هذا تركوا لنا من آاثر محيدة و 

 :. املنهج واإلجراءات2
 منهج البحث: 1.2

الذ  خعقمد على مجعع النصعوص معن املصعادر  القارخيياملنهج   تنقهج هذه الدراسة
دراسععععقها، وحتليلهععععا، لغععععرض الوصععععول إىل نقععععائج علميععععة واترخييععععة واضععععحة حتقععععق و واملراجععععع 
 املرجوة من الدراسة. األهداف

 ، وقائمة املصادر واملراجع.مباحث وخامتة ةمقدمة ومتهيد، وثالثقسم البحث إىل 
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 : التمهيد، عرض مبسط خلطة البحث 2.2

الطب عند  بدااي مث نبذة خمقصرة عن ، الطبقعرخفا  لعلم الوخقضمن بعض 
أواًل تعرخف   األولاملبحث وخقضمن  .اإلسالميةالعرب من أايم اجلاهلية حىت احلضارة 

  بعنوان أما املبحث الثاينأشهر األطباء يف هذا اجملال،  األورام، اثنيًا ظهور املرض، اثلثاً 
ومقسم إىل  أوالً  ،املسلمنيالعوامل واألسباب املؤدخة إىل انقشار األورام يف رأ  األطباء 

مث  ،احلضارة اإلسالمية  عنوانه طرق عالجه يف واملبحث الثالثاألسباب،  العوامل، اثنياً 
 اخلامتة للوصول إىل أهم نقائج الدراسة وقائمة املصادر واملراجع.

 هيكل البحث:. 3

منذ أن وجد اإلنسان على وجه األرض وجد  معه الرغبة يف العالج والقخلص 
من األمراض واآلالم، وجند هذه الرغبة الغرخزخة واضحة عند احليوان ةهو خقمرغ يف الرتاب 

، وال نعرف بدقة مىت وأخن نشأ جروحه عند اصابقه قعلخللقخلص من احلشرا ، كما 
هو خعد من أشرف العلوم وأشدها و بيئا  وأقاليم خمقلفة، الطب على وجه الدقة، ةهو وليد 

وكثريًا من مؤرخي العلوم وعلى   ،(71، ص1998مرحبا،  اًل ابإلنسان )ارتباطًا واتصا
أن النساء هن أول من تعاطني صناعة  ح( خرج  اترخ  العلمرأسهم جورج سارتون يف كقابه )

الطب وةن العالج وذلك حبكم اتصاهلن ابألرض وممارسة أعمال الفالحة والزراعة، مما أاتح 
 هلن علمًا أوسع ابلنبا ، كما كن خققن مهنة وةن القوليد أقدم املهن الطبية على اإلطالق

اء الوالدة اضطر (. ونقيجة للخطر الذ  تقعرض له املرأة أثن72، ص1998)مرحبا، 
اإلنسان إىل حتسني وسائل املعاجلة ومنها على سبيل املثال  ما عرف يف العهد الروماين 

 (. 158، ص1990، ةروخ) قيصر ابسم العملية القيصرخة اليت اختذ  امسها من اإلمدراطور
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يوس( بليقذكر أطباء منهم )اسشاع  ،ابلطبكان لليواننيني خدرة طوخلة وكبرية و 
املعلم السابع، رت ب الطب وبناه  (1)و)ابقراط( ،أول من اعقىن ابلطب عن طرخق القجربة ةهو

األطباء اإلغرخق  شهر، أ(2)و)جالينوس( ،من اخلراةا  واألساطريره ه  طية و ملععلى أسس 
اعقمد  ،مقالة يف تشرخح املوتى واألحياء 17وعامل القشرخح، ألف كقبًا يف الطب ووضع 

ق.م،  300،وخسجل القارخ  أن هريوةيلوسالقشرخح من أطباء املسلمني يف دراسة عليه كثرٌي 
 .(141، ص1990أمحد، )حا اجلسم البشر  علنا ق.م، كاان قد شر  250وإخرازسرتاتوس

جمموعة اآلراء العلمية  أبنه  يف ةرتة احلضارة االسالمية الطب عنوميكن القول 
، 1974 موراين،)اليوانين ملسقوحاة من الطب ااملسلمون و الطبية اليت كقبها األطباء 

واألمراض (. كما أنه علم نظر  وعملي، ملا ةيه من حفظ الصحة ودةع العلل 58ص
ةالطب من العلوم املطلوبة يف كل زمان ومكان ملا له من صلة ، (79، ص1989، حالق)

ةاجلسم البشر  خقعرض لألمراض  (.380، ص1989، جواد)اإلنسان يف حياة 
 (. 380، ص1989، )الفاضل ، ةكان البد من العالج إلزالة اآلالمثواحلواد

وعرف العرب الطب من أايم اجلاهلية عندما خالطوا الروم والفرس وأخذوا بعض 
ث بن كلدة ر (، ةمنهم النضر بن احلا110، ص1981)ابن أيب أصيبعة،  معارةهم الطبية

األحبار والكهنة وأخذ صناعة الذ  عاشر   الرسولم( وهو ابن خالة 623ه /2) 
قفي ثوأخضًا احلارث بن كلدة ال، (99، ص1995)الشطشاط،  ه وعن غريهالطب عن أبي

م( وهو من أهل الطائف درس الطب بناحية ةارس يف مدرسة 634ه/ 13 )

                                                 
( ابقراط  صاحب نظرخة األخالط األربعة؛ أن البدن خقكون من أربعة أخالط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، ولد مبدخنة كور أبحدى 1)

 (.247، ص1993إايس،  )ابن املطرانجزر اليوانن ابن 
ام يف روما يف بالط ماركو م( درس يف اليوانن وآسيا الصغرى واإلسكندرخة، وأق200-130( جالينوس  ولد مبدخنة برجامون )2)

 (.52صد. ،  ،ناملطرا )ابن الشوكيبل حلأورخليوس، له إضاةا  يف علم الوظائف والقشرخح واألعصاب وامل  وا
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(، وقد 143، ص1990)أمحد،  شروان()انو  الفرسكسرى   ، وانل عيادة(1)جندخسابور
الصحة وأوصى بعدم اإلةراط يف الطعام، كما أوصى ابحلجامة، ختصص )احلارث( يف علم 

              مان، وعلي بن أيب طالب، وأيب بكر، وعمر، وعث  وبقى حىت أايم الرسول

 "(، وخذكر ابن أيب أصبيعة أن الرسول126، ص1985 )األندلسي،  ومعاوخة

امسه  احملاورة يف (، وله كقاب 142، ص1990)أمحد،  كان خوصي ابلقطبيب عنده
وتقحدث املصادر كذلك عن بعض النسوة ، (111، ص1981أيب أصيبعة، ابن ) طبال

ووقف  ممن مارسن الطب يف اجلاهلية وأدركن اإلسالم وقمن بدور ابرز يف مداواة املرضى
ْمَن مبواساة اجلرحى خق ، "صلى هللا عليه وسلم" ع رةن ابآلسياالنزخف أثناء غزوا  الرسول

، (2)، ومن أشهرهن  الشفاء بنت عبدهللا(144، ص1990)أمحد،  والقخفيف عنهم
)كشرخد، د. ،  حيث مسح هلا الرسول" صلى هللا عليه وسلم" مبزاولة عملها بعد إسالمها

لقد كان الطب يف ، (4)األنصارخة، وأم عطية (3)(، ورةيدة بنت سعد األسلمية260ص
الوقاخة من األمراض واخقيار األطعمة الناةعة، وأصول صدر اإلسالم خدور يف األكثر على 

وميكن القول أبن ، (135، ص1956الشطي، ) ارة األطباءعيادة املرضى ولزوم اسقش
الطب يف صدر اإلسالم هو"الطب النبو " وهو جمموعة من األحادخث النبوخة، خبلغ عددها 

، 1990)أمحد،  اواةثالمثائة حدخث، وحتقو  على النصائح اهلامة كاحلث على املد
 ،، ومعرةة الناس بشؤون دنياهم يف هذا اجملال واختاذ األساليب العلمية يف ةهمه(145ص

                                                 
 (.30، ص1989، )جواد من جندهسكنها الروم وطائفة أبناها سابور األول ةنسبت إليه و  ( هي مدخنة يف منطقة خوزسقان1)
، 1990، )أمحد الغزوا  واحلروب( هي أول امرأة عربية قامت مبمارسة ةن القطبيب يف اجلاهلية، كما قامت مبداوة اجلرحى يف 2)

 (.144ص
 (.144، ص1990، عبد الرزاق، )أمحد ( هي صاحبة أول خيمة طبية مقنقلة يف صدر اإلسالم3)
، )أمحد تداو  اجلرحى مث مسح هلا الرسول مبمارسة مهنقها بعد اسالمها( هي امرأة نصرانية مارست الطب قبل اإلسالم، حيث كانت 4)

 (.145، ص1990
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، 2005)اهلوار ،  ًا ووحياً، يف ضوء وجود املقخصصني من األطباءخنأكثر منها د
(، وأن ما ورد من مبادئ صحية وغذائية أخذ  هبا النظراي  العلمية احلدخثة، 192ص

 ال خزال معمواًل هبا يف خمقلف املناطق اإلسالميةو واتبعها األطباء يف نصائحهم ملرضاهم، 
 (. 180، ص1989)حالق، 

بن خزخد بن "خالد  أول من عىن بنقل الطب هوأما يف عصر الدولة االموخة ةإن 
وطلب إليهم أن خنقلوا له   معاوخة" حيث دعا مجاعة من اليواننيني من مدرسة اإلسكندرخة،

بن ليفة األمو  الوليد اخل وخعد(، 365د. ، ص، اخلربطلي) ن الكقب اليواننيةم كثرياً 
، وجعل ةيه األطباء ه88رسقان يف اإلسالم، وذلك سنة عبد امللك أول من بين البيما

قائداً  (2) ضروكل  ،خادمًا خهقم أبمره (1) مقصد، كما أعطى كل األعطيا وخصص هلم 
 (.51، ص1957، )حسن خسهر على راحقه

، انقشر  الكقب الطبية وكثر  مراكز املعاجلة وكثرة ويف عصر اخلالةة العباسية
 الكقب الطبية م بعضترج حيث"جرجس"  الطبيب النصراين اشقهر يف زمنها و  ،األطباء

اء يف بننصور على حد ما جاء يف عيون األأيب جعفر امل عهديف اليواننية إىل اللغة العربية 
وعلى حسب ما ذكر يف  (،188، ص1989)حالق،  البن أيب أصيبعة األطباء طبقا 

، "وكان املأمون خعطيه من للمأمون لرتمجةابقام  (3)ب الرتاجم أبن خوحنا بن ماسوخهكق
 بفضلو  .(256) مظهر، د. ، ص "الكقب إىل العربية مثاًل مبثل الذهب وزن ما خنقله من

                                                 
 (.221، ص1989، )حالق ( مقصد  مبعىن مكان خمصص إىل املرخض البيمارسقان1)
 (.221، ص1989، )حالق املرخض اليت تطول ةرتة عالجه ضر ( 2)
قبل أن خنققل إىل بغداد ومن أهم مؤلفاته "غل العني" وهو أقدم كقاب يف أمراض  ( هو أهم مدرسي الطب يف مدرسة جندخسابور3)

 (.200د. ، ص ،مظهر)العيون 
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 لقخرخج األطباء (1)مارسقاان ين البو يم الطبية، وأسس املسلمذلك وضع أسس القعال
يف اخلالةة العباسية يف  أنشأ أول بيمارسقانو . (266-365صص )اخلربطلي، د. ، 

عهد هارون الرشيد ببغداد يف هناخة القرن الثامن امليالد ، مث أخذ  تنقشر يف مطلع القرن 
وخشار مبصطلح الطب اإلسالمي إىل الطب الذ  ، (120، ص1992)اخلازن،  العاشر

كانت تطور يف العصر الذهيب لإلسالم يف عصر اخلالةة العباسية وكقب بلغة عربية، واليت  
لغة القواصل املشرتك يف زمن احلضارة اإلسالمية، ونشأ كنقيجة للقفاعل الذ  حدث بني 

(، وأن االزدهار القام 197)اهلوار ، د. ، ص الطب الققليد  العريب واملؤثرا  اخلارجية
(، مما 248، ص1990)حمفوظ،  يف هذا العصر مشل مجيع املعارف والعلوم وخاصة الطب

من األطباء الذ  برعوا يف مجيع جماالته مثل طب العيون، وطب أدى إىل ظهور عدد 
 .طب األوبئة، وطب األوراماألطفال، وطب العظام، و 

جهت اإلنسان منذ القدم، إال أن اهي نوع من األمراض اخلطرية اليت و  واألورام
هناك اخقالف حول ظهور هذا املرض، ةمنهم من خقول أبنه موجود من قبل امليالد 

 مصر حيث عثر على أقدم وصف وعالج "لألورام" خعود إىل ما خقارب من واكقشف يف
(، وعثر أخضاً 23، ص2018)ابراهيم،  ق.م وكانت مكقوبة على أوراق الدرد 1600

على جمموعة من أوراق الدرد  اليت حتمل عالجًا هلذا املرض، منها األوراق اليت حتمل 
لراس  يف السحر أبن كل دواء تقرخبًا خقرتن الوصفا  والقعاوخذ السحرخة، وذلك لالعققاد ا

(، وجمموعة أخرى توضح طرق 174، ص1991 ناوله بقعاوخذ سحرخة )سيف الدخن،ت
 العثور على ومث (،23، ص2018)ابراهيم،  (2)عالجه "ابلكي" أبداة تسمى حفر النار

                                                 
، د. ، )اخلربطلي املرطب( حدخثًا مبعىن الكليا  واملعاهد العملية، وهو لفظ ةارسي ذا البيمار، مسكنة املرض وشأن موضع 1)

 (.367ص
 دخد وتوضع على النار مث تسقعمل يف مكان الورم.( هي أداة تشبه املسمار تصنع من احل2)
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ص من شخ  وخذكر أن أول ، "هلذا املرض (1)ورقة الدرد  مكقوب عليها أبنه "ال خوجد عالج
 .(23،16صص ، 2018هيم، اق.م( )ابر 370-460هو "ابقراط" )مرض األورام 

  اإلسالمية:تعريف مصطلح األورام وظهوره يف احلضارة  1.3

  األورام: طب 1.1.3

 يت أصل الكلمة من وأتةروع الطب اليت تعين ابلسرطان، ميثل طب األورم أحد 
(onklogic)  من اللغة اليواننية(onkos)  واليت تعين الورم أو احلجم بينما تعين

(logos) ص ، 2008، الفيصل جملة) العلم، ولذلك خطلق عليه دراسة علم األورام
م منطقة معينة يف جسم اإلنسان ر  بعض أن أصل القسمية هي نقيجة تو ، وخقول ال(3،5ص

(، والبعض اآلخر خرى أن تغري اخلالاي يف 100، ص2008، )حممد وظيفقه همما تفقد
ةقسبب تورم على جزء ما يف  النوو ،إىل تغريا  يف محضها  خؤد  مواصفاهتا الطبيعية 

والبعض خطلق على هذا  .(110، ص2008، )حممد اجلسم ومن ذلك جاء  كلمة الورم
، )أمحد نقيجة تغري وظائف اخلالاي السرطانية يف جسم اإلنسان ،املرض األورام السرطانية

عبارة عن جمموعة من األمراض  نالسرطا، و املسمى األكثر انقشاراً وهو ، (57، ص1990
 )جملة اليت تقميز خالايها ابلقوغل واالنقشار مبعىن النمو واالنقسام اخللو  الغري احملدود

 .(7، ص2008الفيصل، 

  ظهور املرض: 2.1.3

، (90، ص1989)حالق،  يف عصر اخلالةة العباسية اسقعمل مصطلح األورام      
وذلك يف عهد املأمون حينما أمر جبمع املخطوطا  اليواننية القدمية من كل مكان وأرسل 

                                                 
 فعل ةإن أغلب األطباء حدخثاً مل خقوصلوا إىل عالج شفائي هلذا املرض.ل( اب1)
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إىل بالد الروم مجاعة من علمائه منهم احلجاج بن مطر، وابن البطرخق ةأخذوا ما وقع عليه 
حد اليوانن القدمية، اليت كانت مهملة يف بالد الروم وال خنقفع هبا أاخقيارهم من كقب 
وبعد حركة الرتمجة من اليواننية إىل العربية  ،(256)مظهر، د. ، ص ونقلوها إىل بغداد

وأما ابقراط دعاها  ،أثبت أن جالينوس حتدث عن األورام وأطلق عليها األورام احلميدة
، 1988)الراةعي،  املرتمجني يف القرن الثاين امليالد  األورام اخلبيثة، وكان ذلك من قبل

وخذكر ابن أيب أصيبعة أن من املخطوطا  اليواننية اليت نقلت إىل بغداد هي  (،292ص
الورم الذ  ال خرشح منه شيء هو مركب  ن  إ" اليت تقول عن الورم  (1)خمطوطة آاي صوةيا

وال خعلمون أن الورم إذا حدث يف عضو مقخلخل أخضاً مبنزلة العني، إن كانت مادته رقيقة، 
)ابن أيب أصيبعة،  رشح وجرى منه بعضها، وإن كانت غليظة مل ترشح شيء منها"

خلالةة وهذا ما خثبت أن مصطلح األورام قد اسقعمل ةعاًل يف عصر ا، (137، ص1981
ري من املفاهيم املغلوطة يف ، ةفي هذا العصر صحح الكثوالنقل العباسية نقيجة حركة الرتمجة

، (137، ص1991)حممد،  ن الشروح الكثرية يف هذا اجملالوه م، ةضاًل عن ما قدمالطب
 ذ الرتف ال وورام هولعل السبب الذ  جعل األطباء يف ةرتة اخلالةة العباسية خهقموا ابأل

وتنوع الطعام والشراب ةقعرضت األجسام لعدة أمراض ةاحقاج  ،العصر هذا حصل يف
(، وقد اققبس العباسيون الطب من 78، ص1990)ةروخ،  دراسة الطبل سلمونامل

 ، ار )اهلو  وصناعة العقاقري وتركيبهاالفرس واهلنود، ومن مث ظهر  مهاراهتم يف اجلراحة 
 (.59، ص2005

 

 
                                                 

 قام برتمجقها جالنيوس. امليالد ،( وهي خمطوطا  ترجع إىل القرن الثالث 1)
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  اجملال:األطباء يف هذا  أشهر 3.1.3

كان له أسلوبه يف معاجلة القورما    مسلمأول طبيب  (1)خعقدر )الزهراو (
(، وهو من أعطى هلذا املرض وصفاً 153، ص1990)سليمان،  السرطانية اخلبيثة

 رخف ملن عجز عن القأليف"صيف كقابه "الق إليه سقعمل إىل اليوم وقد أشارتوعالما  
قد نقل معلوما  عنه اكقمل يف هناخة القرن العاشر، و  الذ  (151، ص1989حالق، )

  دون إضاةة أخة معلوما  هامة صبيعة(أتراجم الحقون أمثال )ابن أيب  مؤلفوو "احلميد " 
خعقدر الزهراو  أسقاذ أطباء أورواب بواسطة كقابه " املرتجم" و  ،(96، ص1990حمفوظ، )

الذ  ساعدهم على وضع  هاألطباء مبا جاء يف كقابملدة مخسة قرون، حيث أتثر العدخد من 
 (.156، ص1990سليمان، ) أسس اجلراحة يف أورواب ةيما بعد

ثالثة    اً ماوخعقدر كقاب القصرخف دائرة معارف طبية كبرية وذلك أنه خضم أقس
قسم يف الطب وقسم يف الصيدلة والقسم الثالث يف اجلراحة وهذه األقسام مقسمة إىل 

( ، واملقالة الثالثون اشقهر  يف اجلراحة وهي 94، ص1990العمر ، ) لةثالثني مقا
، وما خقرب من مائيت صورة ةصالً  188أبواب وتضم يف جمموعها مقالة من ثالث 

لقد شرح الزهراو  ةن  (92-91، ص1986الطييب، ) توضيحية لآلال  اجلراحية
ورم الرحم ذلك ما ذكره عن تالعمليا  اجلراحية ووصف آالهتا وخاصة جراحة األورام ومن 

طرخقة الشق على هذا الورم وعالجه ابجلراحة، ونصح بعدم إجراء "ةيقول الزهراو  يف ذلك 
( 522، ص 2ج، 1995الشطشاط، ) العملية اجلراحية إال بعد نضوج الورم وحتلله"

                                                 
امللكية ودرس وعلم ومارس الطب واجلراحة حىت وقت  م( ولد يف املدخنة1013ه/ 940( هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراو  )1)

 (.101ص ،1990، )ةروخقليل من وةاته 
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(plvnging ranvla) ، ويف طب وجراحة أورام الفم ةعن ورم الضفدع املقولد حتت
 خصف طرخقة إجراء العملية اجلراحية على هذا الورم بقوله  اللسان 

صلباً  رم ةإن رأخقه كمد اللون أو أسود"أن تفقح  ةم العليل إبزاء الشمس وتنظر إىل الو 
نه سرطان، وأن كان مائاًل إىل البياض ةفيه رطوبة إال جتد له حسًا ةال تعرض له ة

، ةإن غلبك الدم يف حني كل جهةوشقه مببضع لطيف وخلصه من  ةألق ةيه الصنارة 
ه ك ةضع عليه زاجًا مسحوقًا حىت خنقطع الدم، مث عد إىل عملك حىت خترجعمل

الشطشاط، ) ، مث تعاجل بسائر العالج املواةق"بكامله مث خقمضمض ابخلل وامللح
 .(599، ص 2ج، 1995

أما عن سرطان األنف وبواسريه ونواصريه ةقد تطرق الزهراو  لعالج انصور 
ب إجراء العملية اجلراحية األنف وخرى أنه إذ عوجل ابلكي أو الدواء احملرق ومل خفد ذلك ةيج

"أن تشق على الورم عند نضجه وخسقخرج مجيع الرطوبة اليت ةيه أو القيح حىت  إذ قال 
 خنكشف العظم، ةإذا انكشف العظم ورأخت ةيه ةسادًا أو سوادًا ةجرده آبله..."

، وأما عن الزوائد اللحمية يف األنف ةقد حتدث (559ص ،2ج، 1995الشطشاط، )
قد تثبت يف األنف حلوم خمقلفة زائدة منها شيء خشبه العقرابن  ةيذكر  الزهراو  عن ذلك

الكثري األرجل ، ومنها ما خكون حلمًا سرطانيًا مقحجراً كمد اللون، ومنه ما خكون حلماً ليناً 
غري كمد اللون ةإن كانت هذه اللحوم لينة ليست خببيثة وال سرطانية، ةينبغي أن جتلس 

خرة وتلقي الصنارة يف تلك اللحوم، مث جتذهبا وتفقح منالعليل بني خدخك مسققبل الشمس 
علم أن ، مث تقطع ما أدركت منها مببضع لطيف حاد من جهة واحدة حىت تإىل اخلارج

للطاف اخذ اآلال  أب، ةإن بقى منه شيء مل تسقطع قطعه ةأجره اللحم كله قد ذهب
أورام اللهاة أو ويف ، (556ص ،2ج، 1995الشطشاط، )  وخرةق حىت ال خبقى منه شيء

إما أن خقورم "  وام اللهاة خكون على ثالثة أنواع، ةقد ذكر الزهراو  أن أاألورام الليفية
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رأسها ةيسمى ورماً عينياً وإما أن خقورم أسفلها ةيسمى ورماً صلباً، وإما ما أن خقورم بكليقها 
 .( 573ص،2ج، 1995الشطشاط، ) اسطوانياً"ةيسمى ورماً 

أورام  ( وهو أول من نصح اجلراحني مبعاجلة1037-980)أما )ابن سينا( 
، 1990، )حمفوظ السرطان يف بداخقه وذلك ابلقأكد من اسقئصال كل األنسجة املرخضة

يف الطب" وهو مبثابة خمطوط ذ   "القانون(، ومن أعظم أعماله الطبية كقاب290ص
مليون كلمة، ولقد تقبل العامل الطيب اإلسالمي القانون كمرجع وحيد حىت القرن القاسع 

، 1990، )حمفوظ عشر، كما اسقخدمقه احلضارة الغربية ملدة تزخد على اخلمسمائة سنة
 (.291ص

اسقه و)ابن النفيس(، الذ  اهقم بدراسة هذا النوع من األمراض، ومتيز  در 
أبصالة الرأ  واعقمد على املشاهدة والرصد، واهقم أخضًا بدراسة الظواهر، والعوامل املؤثرة 

 على أساس عليها يف اجلسم أكثر من اهقمامه مبوضوع الطب العالجي، وال أيخذ برأ  إال
املوجز وهو ملحق لقانون ابن   وأهم مؤلفاته، (94، ص1994، )ةخر  علمي سليم

 (.95، ص1994، )ةخر  القانون شرح تشرخح، و سينا

م( عن مرض 944ه/384)ن اجملوسي بعباس" املعروف ابالكما حبث "علي بن         
، )ةروخ األورام، أعطى هلذا املرض تشخيصًا ممقازًا له بعد دراسقه األعراض الظاهرة له

يف عصر الدولة البوخهي، وله كقاب  (، وكان مقصاًل ابلسلطان ةناخسرو170، ص1990
 "املكي" والذ  خقع يف عشرخن مقالة، وخقميز عن غريه من كقب الطب ابلوضوح والدقة

 (.399ص ،2جأبو طه، د. ، )
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 العوامل واألسباب املؤدية إىل انتشار األورام يف رأي األطباء املسلمني 2.3

  العوامل: 1.2.3

املسببة، أو املساعدة يف حدوث األورام "السرطان" قبل أن خعرف العامل العوامل 
هنى اإلسالم عن  ،أبكثر من أربعة عشر قرانً وحلماخة اجملقمع من وخال  هذا املرض اخلبيث

ةقد حرم اإلسالم ، (124، ص2008)حممد،  صرةا  الشاذةبعض السلوكيا  والق
، 1971)الشرخقي،  طان املر ء وسرطان املعدةألنه هو السبب الرئيسي لسر  ؛اخلمر
ا إيمنَ يََ " ي والكامل يف قوله سبحانه وتعاىل، وجاء القحر:م النهائ(23ص ا يَهَها الذينيَ  ََمنْهو 

ْر َواَلَمي سي  ٌس مي   َعَملي الشن ْر َواألَن َصاْب َواأَلز  اخلَم  َتنْبوْه لََعلن اَلْم ريج  ليْحونَ  ْكميطَان فَاج   "تْهف 
كما حرم أكل حلم اخلنزخر الذ  أثبقت األحباث احلدخثة أبن ،  (92)سورة املائدة، اآلخة 

اإلةراط يف تناول الدهون احليوانية اليت مصدرها حلم اخلنزخر خؤد  إىل اإلصابة ابلسرطان  
َم ة َوالدَم تَ يه  ا َحرَمَم َعَلي ْكْم املَ إيمنَ (، خقول تعاىل  "130، ص2008)حممد،  كسرطان املعدة
 (.172سورة البقرة ، اآلخة " )َوحلَ َم اخلين زييرَ 

  ألورام:ا أسباب 2.2.3

، (28، ص1971، )الشرخقي ن كثرة اجللوس يف الشمسإخقول بعض األطباء املسلمني  -
، وأخرج ابن السين وأبو نعيم يف الطب النبو  عن (1) ورممث خقحول إىل  جلدايً  اً خسبب مرض

ال تطيلوا اجللوس يف الشمس ةإهنا تغري اللون وتفيض اجللد "  قال ابعمر بن اخلط
 .(40، ص2002قيم اجلوزخة،  )ابن "ث الداء الدةنيعوتبلي الثوب، وتب

                                                 
 .أشعة الشمس تسبب يف سرطان اجللد( أثبت بعض الدراسا  احلدخثة أن 1)
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 ةقسبب األوراماإلسراف يف األكل والشراب خؤد  إىل ةقدان اخلالاي مواصفاهتا الطبيعية  -
وقد  ،(1) كقابهحسب ما أورده الزهراو  يف   ، وذلك على(20، ص2008 الفيصل، )جملة
 امآداهبعلى االعقدال يف الطعام والشراب وعلى العناخة يف تناوهلما ومراعاة اإلسالم  حث

 .(140، ص1991)ةروخ، 

وقد ذكر الراز  أن العدوى الوراثية هي سبب انقشار املرض، ومل تكقمل اآلراء اليت  -
وإمنا جند حني خقحدث عن مرض من األمراض خقوم خوردها نقيجة جلهوده اخلاصة ةقط، 

أواًل جبمع اآلراء اليت ذكر  عن املرض، مث خبدأ بعد ذلك يف عرض رأخه والقجارب اليت 
، 1991، )حممد أجراها واملشاهدا  اليت توصل إليها كنقيجة عملية للقشخيص والعالج

 .(96ص

 حيل اجلفاف والقحط يف منطقة ماوللمناخ والبيئة دور يف انقشار األورام وذلك عندما  -
، ةيفقد اإلنسان تعادل املواد الكيميائية يف جسمه، خقول (24، ص2008الفيصل،  )جملة

أن تعادل املواد الكيميائية يف جسم اإلنسان خعقدر حصانة من األمراض "  جابر بن حيان
، واجلذام، ةمىت حصل القعادل وجد اإلنسان مناعة قوخة ضد األمراض اخلطرية مثل الدرص

ومن حكمة هللا عز وجل أن ةرض الوضوء  .(190، ص1989،حالق) "وغريها واألورام.
ةقد أثبت العلم احلدخث أن الوضوء خقلل من حدوث األورام السرطانية اليت  ،صالةلل

؛ ألن الوضوء مخس مرا  يف اليوم (115، ص2008 ،)حممد تسببها املواد الكيميائية
 .(149، ص2002ابن قيم اجلوزخة، ) ةوق سطح اجللدخكفل إزالة املواد من 

 

                                                 
 إىل أورام.من مت تقحول و ( ةقد اثبت الدراسا  احلدخثة أن اإلةراط يف الطعام ةوق حد جسم اإلنسان تسبب مخول يف خالاي اجلسم 1)
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 احلضارة اإلسالمية. يف طرق عالجه 3.3

اخقلفت طرق عالج األورام من منطقة إىل أخرى، ةالبعض منها اعقمد على 
عن طرخق  رام، وخرى الزهراو  أن عالج األو (2)واحلجامة واحلمية (1)الكي والبرت والفصد
، أما ما أخذ عن (198، ص1989حالق،) احلدخد حىت خققرح، وعن األدوخة والقخدخر

   الطب اهلند  يف عالج األورام يف ةرتة احلضارة اإلسالمية هو اسقخدام األعشاب والكي
حني ، و ي، والطب الصيين اعقمد على األدوخة النباتية والك(154، ص2008حممد، )

صابة ألشعة الشمس لغرض عدم ض املناطق املخخعاجل بعض األطباء املسلمني األورام بقعر 
 .(3)(154، ص2008حممد، ) انققاهلا إىل جهة أخرى يف اجلسم

عن حفظ ه تكلم ةي الذ  يف كقاب )علي بن عباس الزهراو ( وأما ما جاء
أكد على ممارسة الرايضة حلفظ حيث اليت هي أهم وسائل العالج هلذا املرض و الصحة، 

وخرى بعض (، 192، ص1989حالق،) مباشرةاألبدان، وحذر من ممارسقها بعد األكل 
ر على الوقاخة ابحلث على اكثة الوحيدة لعالج هذا املرض هو اإل أطباء املسلمني أبن الطرخق
ن أيب زهر بكما قام )عبد امللك (،  143، ص1991ةروخ، ) النظاةة وسالمة البدن

امللقب أبيب مروان( بدراسة مفصلة عن مرض السرطان يف املعدة والبلعوم، أدهشت علماء 
بقنظيف املعدة اليت تعرضت لألورام  مسلمونقد اسقطاع أطباء و وأطباء العصر احلدخث، 

ابسقخدام أنبوب املعدة، وكانوا خدركون متامًا مبادئ عالج العضو ابلعضو، وهذه الطرخقة 
اجلة اليت نسبت يف أوائل القرن العشرخن إىل )براون سيبكوارد( كان األطباء املسلمون يف املع

 .(190، ص1989حالق، ) قد اطلعوا عليها وطبقوها قبل عدة قرون
                                                 

 .(18، ص1995، )الشطشاط مقدار من الدم لغرض العالج  قطع العرق أو شقة السقخراج صدف( ال1)
 .(18، ص1995، )الشطشاط قالل من الطعام وحنوه مدة معينةهي اإل احلمية ( 2)
 ( وهي أساس تقنيا  القصوخر اإلشعاعي حدخثاً.3)
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السحر والشعودة، وهلذا كانت تسقخدم  منوهناك ةئة ترى أن سبب هذا املرض 
، وكذلك اسقخدمت (72، ص1995الشطشاط، ) بعض العقاقري وأدوخة نباتية أو معدنية

اإلصابة ابلعني هذه الفئة اخلرزا  واألحجار، وذلك للقخلص من بعض اآلالم والوقاخة من 
مث ظهر  جراحة األورام وبلغت ذروهتا يف  احلضارة  .(53، ص1989النجار، ) ةا واآل

اجلراحية  اآلال  اخرتع كثريًا من حيث املسلمنيأشهر جراحي  ، وخعقدر الزهراو اإلسالمية
كان هو املصدر العام جلميع من ظهر من    (هللر) العامل الطبيعي هعنبه، وقال اورمسها يف كق

م أطباء املسلمني الذخن عرةوا طرخقة عظ، وهو من أ(292، ص1988 الراةعي،) اجلراحني
اهقم  ةقدأما )عباس األهواز (  .(59، ص1970) كفاجي،  اسقئصال الورم ابجلراحة

، (Aneurysmانورمسا ) عالج قطع الشراين والورم املسمىووصف  ،أخضاً بطب اجلراحة
، مع وصف األعشاب واألدوخة عند بعض االطباء حقل الصدارةا قدإال أن الكي ابلنار 

مواد لكي  يف العصر العباسياسقخدم االطباء و  .(24، ص1971لشرخقي، )ا النباتية
كاحلشيش واألةيون، وأما اآلال  اجلراحية اليت اسقعملها جتر  اجلراحة وهي املخدرا   

 ب،، للثق(واملثقب، )خسقعمل حلك األجفانو  (احملك) أشهرها ة األطباء يف هذا العصر
 .(25طوقان، د. ، ص) لشق األورام (واملشرط)

بن حيان( أن الرتكيبا  الكيميائية الصحيحة هي اليت متنع األمراض اوأكد )
ريى أبن ةأما )الراز (  .(97، ص1994، )ةخر  اجلسم على املقاومةاخلطرية وتساعد 

وأن تناول اإلنسان اللحم الذ   ،القغذخة الصحيحة هي السبب يف الوقاخة من أ  مرض
، )اجملذوب خعقدر من أهم أنواع الغذاء وأوةرها نفعاً، وهو أمر قد أكده علم القغذخة احلدخث

 (.168، ص1976
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  :اخلامتة. 4

   القالية نقائجللوجراحة األورام عند املسلمني الدراسة عن الطب توصلت  

 طباءه األلاسقعم ةقدقد:م مل خظهر حدخثًا  أن مصطلح األوراموضحت الدراسة أ -
 اهلجر .يف ةرتة احلضارة اإلسالمية حتدخداً يف القرن الرابع 

ةهو  أما السرطان ،ى ابلورم احلميد مس   ؛الذ  ال خنقشر الورمبي نت الدراسة أن  -
 ةرتة ما قبل امليالد. يفاكقشاةه وتشخيصه ، وكان الذ  خنقشر بسرعة يف اجلسم

ن النصائح الطبية ال خزال معمواًل هبا يف الوقت مما جاء  نأأظهر  الدراسة و  -
طب النبو  اققداء ابلرسول احلاضر، وهي اليت أخذها املسلمون عن ال

خزال خعمل هبا  عالجا  ال اأهن أوضحت الدراسة وابلنسبة لعالج األورامالكر:م
حاليًا ما خشبه ؛ ةهو الً  الكي والقعرض ألشعة الشمسيف هذا العصر ةمث

حاليًا ما خعرف  القصوخر اإلشعاعي أو اسقخدام الليزر، والرتكيبا  الكيميائية
 املقورم. ءوالفصد حالياً ما خشبه اسقئصال اجلز  ،ابلكيمياو 

ذروهتا يف احلضارة اإلسالمية  بلغت راحة واسقئصال األورامأن جوأظهر  الدراسة  -
وكانوا  ،كثريًا من اآلال  اجلراحية  بقكرواوا ،ظهر العدخد من اجلراحيني املسلمنيو 

  من بعدهم.األساسي جلميع من ظهر من اجلراحنيهم املصدر 
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 قهايتها وأنواعها وطرق حتقية ماهيالفروض العلم
 1يزة عبد الرمحن مصباح عبد الرمحن

 كلية اآلداب ــ جامعة مصراتة
 2021-12-05 نشر إتكرتونيا يف  ،2021 -12-01  اتيرخ  لتدبول  ،2021-08-15يرخ  لتقدي:م  ات
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________________________________________________________ 
 البحثملخص 

ة ولتثاني وىل مرحلة لتبحث،ألل مرلحل بثالث  مير لتقجرخيبمن لملسلم به أن لملنهج لتعلمي 
ساسي ملرحلة لتبحث خقمثل يف لتثاتثة مرحلة لتربهان، فإذل كان لملكون لألو  ،مرحلة لتكشف

 تشكل إذ ،لملالحظة ولتقجربة، فإن لتفروض لتعلمية هي لملكون لألساسي ملرحلة لتكشف
ننا عنيما ندوم ذتك أل ؛لملالحظة ولتقجربة يتعنصر  مكمالً ة عنصرًل يلتفروض لتعلم

أما لتقحدق من  لملبيأ لتعام أو لتدانون، لتقجايرب هنيف تلوصول إىل يابملالحظات وجنر 
ا وبعي لتقحدق من صحة لتفرض جترخبيً  ،مرحلة لتربهان يفقم يرض أو ذلك فصحة هذل لتف

لملنهج  يف ل جوهريً هذل لملنطلق خعي لتفرض لتعلمي عنصرً  ومن ،اكليً  ونً نقاخصبح  فإنه
أو  ،حبث يام أبيوتواله ملا أمكن لتد ،كل لسقيالل جترخيب  يفندطة لتبيء لتقجرخيب إذ ميثل 

تسليط لتضوء على لتفرض  ه فإن هذه لتييرلسة هتيف إىليمعرفة، وبناًء عل يل أيحتص
ان أنولع لتفروض يفضاًل عن ب ،وبيان وظيفقه يف لتعلوم لتقجرخبية ،يقهلتعلمي وتوضيح ماه

 ة لتقحدق منها.يفيوك ،روطهاي شخوحتي
 لحليس لتعلمي،لتكشف  لتقجربة، لملاهية، لتعلية، لتعلمي،لتفرض  :املفتاحيةالكلمات 
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Scientific Hypothesis: Essence, Types, and Methods of 

Verification 
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Abstract 

It is well-known that the experimental method has three steps: the 

research step, discovery stage, and the proof step. Since observation 

and experiment are the main components of the research step, 

scientific hypotheses are considered as a complement to these 

components. The reason for that is when we make observations and 

conduct experiments, we aim to reach the general principle or the law. 

As the verification of the validity of this hypothesis or that, it takes 

place in the proof step. After verification of the validity of the 

empirical hypothesis, it becomes a general law, and from this point of 

view, the scientific hypothesis is an essential element in the 

experimental method, as it represents the starting point in every 

experimental inference, and without it, it would not be possible to do 

any research, or acquire any knowledge. Therefore, the purpose of this 

study is to shed light on the scientific hypothesis and clarifies its form 

and its function in the experimental science, as well as stating the 

types of hypotheses and determining their conditions, and how to 

verify them. 

Key words: Scientific Hypothesis, Cause, Essence, Experiment, 

Scientific discovery, Intention. 

  :املقدمة ــ 1
حتيخي  لفات يفر لتديمية كانت تعقمي على لألساطري ولخل لألزمنةم به أن لمن لملس

، وتكن مع مروير لتعامل لتقجرخيب يفتيوير حول لهلوخة ولتسببية  لإلجابة عن لألسئلة لتيت
، لألمر ةوير ولتنظريت لملقط تفرضياتابفات للخلر وتلك  ه لألساطريذلسقبيتت ه لتوقت
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ل ابتعلوم لتطبيعية، وعلم لتنفس، وعلم يرً لتعلم لتقجرخيب، مرو  عو ر  فىتخنطبق على ش ذيلت
ول اتقن لسات ولألحباث لتيتير ن لتيإف على ذتكوبناء   إىل علم لتقايرخ .اًل ، ووصو علالجقما 

خمقلف ظولهر لتطبيعة، قي تعيدت من جانب لملناطدة  لسةير دخدوم على  ذيهج لتنلمل
ي خنقدل من ذئي لتلسولء، وأمجع لجلميع على أن لملنهج لالسقدر وفالسفة لتعلم على حي 
حله، حيث جني أن لتعلماء لمن لتفرض مرحلة أساسية من مر  ذلملعلوم إىل لجملهول، خقخ

لة لتفرض لهر سولء تفهمها أو لتقنبؤ هبا، قي لسقعانول مبرحو هتم تلظلثهم وتفسري اجل أحب يف
 تقحديق لهليف لملنشود.

فهو  ؛خعقرب لتفرض لتعلمي من أهم خطولت لتقفكري لتعلميلق ومن هذل لملنط
من  ، وبني لتدولنني لتعلميةمن جهة بني كل من لملالحظة ولتقجربةلترلبط لتذي خربط 

ابملثل و  لتعلمية صيقه، أكيت لتقجربةلض لفرت ا هو إال م يكل قانون علمف ،جهة أخرى
فروض علمية ميكن لتقحدق منها  إىلنقه ت ماملقيمة،  تيست ذلتكل مالحظة أوتية فإن  

خصاغ هلا عية فروض  كلةشولنطالقا من أن لتبحث لتعلمي خبيأ من م .بولسطة لتقجربة
فإن ، يف توجيه مساير لتبحث لتعلمي ضرويريً  اعلميً  اتذتك خعي لتفرض مطلبً  ،تقفسريها

 ،وشروطه ،وبيان وظيفقه ،ما خهمنا وحنن هبذل لتصيد هو توضيح ماهية لتفرض لتعلمي
 لتعلمية. لتدولنني ولتنظريت حىت نصل إىل ،وحتيخي معاخري وُسبل حتديده

 الدراسة: مشكلة 1.1
 تقمحوير مشكلة لتييرلسة يف لإلجابة عن لتقساؤالت لآلتية  

شكاتية لالخقباير  هل لخقباير إمن بينها  شكاتياتمن لإلاثير لتفرض لتعلمي لتعيخي أتدي ــــ 
كان لحلال كذتك إىل أي حي من لحلاالت خكون لتفرض   لنقدائي؟ وإذللتفروض خقم بشكل 
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عقماد على لتقحدق يف مسأتة صيق لتفروض لتعلمية، ولحلال نا لالإمكانا؟ هل يف صحيحً 
 أساسها؟ذتك هل خوجي ضمان تيقة لتنقائج لتقجرخبية لتيت سوف خرفض لتفرض على 

 لحقماتية؟قضية  نال خكو  لجزئية؟ وملاذة ـ هل خعي لتفرض لتعلمي قضية كلية أم أنه قضيــــ
سقيالل م أنه نقيجة تالأـ هل خعي لتفرض لتعلمي نقيجة السقدرلء لتوقائع لملالحظة، ــــ

لتعدلي، أم أنه عملية منطدية هلا قييرة لالسقشفاف من لملوقفني على وضع فرض خفسر 
 ؟لالخقباير بعيبني جمموعة من لتدولنني، وخكون قانون  فحميدة، وخؤتظاهرة 

 أهداف الدراسة: 2ـ1
 يقه،هتيف هذه لتييرلسة إىل تسليط لتضوء على لتفرض لتعلمي وتوضيح ماه

 وحتيخي شروطه ومعاخري وُسبل لخقبايره.  ،وبيان وظيفقه يف لتعلوم لتقجرخبية
 أمهية الدراسة: 3.1

 تكمن أمهية هذه لتييرلسة يف لآليت 
 بيان لألثر لتذي تلعبه لتفروض لتعلمية يف صياغة لتدولنني ولتنظريت لتعلمية. -1
 .توضيح أن لالسقعانة ابخليال دتيل على جرأة لتباحث وإقيلمه -2
 نم فهولتقجرخبية، تعلمي يف جمال لتعلوم لتيت خدوم هبا لتفرض ل بيان لتوظيفة لملزدوجة -3

لتدولنني لتيت تربط بني  جهة اثنية خبني لتصلة ن، وملتثابقةنني عن لتدولجهة خكشف 
 صحقها.ولتقحدق من 

 :الدراسات السابقة 4.1
 ية تكن يفخبييرلسات عي ييًل فدي حظخس جيية تيلتفروض لتعلم لتبحث يف 

عة حبثه، وابتنسبة تقخصص يتقفق وطب دة لتيتخة خمقلفة، وكل جمال تناوهلا ابتطر يجماالت علم
 وسف حممي سكرلنخز خفاعرضه تعي لتييرلسات يف هذل لملوضوع نديرة، وقي لتفلسفة 
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 هلا نية موقف لملعايرضشة مع مناقيلتفروض لتعلم)عنونة يرساتقه تليكقويرله لمل ( يف1993)
ف ختقعر  اهيث تطرق فيح قسم لتفلسفة. لآلدلبة يجبامعة لإلسكنييرخة كل ن(خمن لملعاصر 
هذل لتبحث قناول يه سميىل ما مت تديإ ةوإضافة. يوأنولع لتفروض لتعلم يلتفرض لتعلم
قها يف لتفرض تغًة ولصطالحاً، وتقبع ماهخة وذتك من خالل تعر يلتفروض لتعلم ابسقفاضة

ال ولحليس إىل جانب يابخل اوعالققه روطهاشو  أنولعهافقها و يوظ انيخقلفة وبعرب لتعصوير لمل
 .يولملنهج لتفرض يلالسقدرلئ لملنهج نيبما يفلتفرق  انيبو  ايرهابلخق ريمعاخ
 املنهج .2

تدي يُروعي يف هذه لتييرلسة عرض لملوضوعات وتديميها بطرخدة منطدية تربز أهم 
تباعها عني كقابة لتبحث لتعلمي، مققبعة يف للملولضيع، ولضعة يف لالعقباير لخلطولت لتولجب 

 ذتك لتقسلسل لملنطدي، مسقخيمة لملنهج لتقحليلي يف لتعرض.
مديمة ومطاتب وخالصة، حيث لحقوت لملديمة على  منهذه لتييرلسة  تكونت

لملطاتب فخمسة، لملطلب  اسبب لخقياير لملوضوع وأمهيقه ولملنهج لملقبع يف ديرلسقه، وأم
لألول ـــ لتفرض لتعلمي  لملاهية ولتوظيفة، لملطلب لتثاين ـــ أنولع لتفروض لتعلمية، لملطلب 

س يف لتفروض لتعلمية، ولملطلب لترلبع ـــ شروط لتفروض لتعلمية، لتثاتث ــــ دوير لخليال ولحلي
لملطلب لخلامس ــــ ُسبل لخقباير لتفروض لتعلمية، وأما لخلالصة فدي تضمنت أهم نقائج 

 لتييرلسة.

 . مطالب البحث:3
 :والوظيفة املاهية :الفرض العلمي 1ـ 3

  ماهية الفرض العلمي: 1.1.3
أساسي،  عينت" Hypothesisكلمة مشقدة من لتيوننية  Hypothesis لتفرض

نظري مل خقم لتربهان عليه بعي، وبذتك خيقلف عن لتنظرخة لتعلمية لتيت  ، طرح،مبيأ، إنشاء
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هو لتوجوب، وهو ما  الفقهاءولتفرض عني  .(14 ،1971)صليبا، "تقسم بطابع لتيدني
، أي لحلكم جبولز لتقجوخز لتعدليفهو احلكماء خثبت بيتيل قطعي أو ظين، أما عني 

 يءموجود يف لتش ما هو جأي إخرل " لنقزلعي، من لتفروض لألولنوعان  هناكو ، يءلتش
فرض ترتيبا بني أن أ، ويف قول دخكايرت ا تلمفروضخكون لتولقع خماتفً  ، واللتفعل ابتدوة إىل

ا تلولقع كان مطابدً   سولءلتعدلي لتفرض  ا ابتطبع إشايرة إىلموير لتيت ال خسبق بعضها بعضً لأل
 (.142نفسه،  )لملرجع" ا تهأو خماتفً 

مبعىن لملبيأ لتعدلي لتذي خسلم لملرء بصحقه  غريقاإل وقي ُعرفت كلمة فرض عني
عليه تشية شيوعه، مثل قوتنا لملساوين تثاتث مقساوين، فهذه قضية  دون أن ميلك دتيالً 

 1أسقعملها أفالطون يلالخقصاص. وقة تشية عمومها بني أهل خسلم هبا لتريضي بيله
ه ن كلمة فرض عنيه كانت تيل على لملبيأ لتعام لتذي خسقنبط منإ، حيث نفسه ملعىناب

، ول تكل معرفة نكقسبهالملنبع لأل فدي عرف لتفرض أبنه 2أما أيرسطو .مجيع لتدولنني لتفرعية
قي  العصور الوسطىكلمة فرض يف أن  فيحني  وندطة لتبيء يف كل برهان نصل إتيه.

حكام لجلزئية لتيت تسمح بقنبؤ تقيل على لتدضاي لتعامة لتيت خسقنبط منها لأل سقعملتل
 لتظولهر يف لملسقدبل.

سقخيمت مبعىن لحليس أو لتقكهن، لفإن كلمة فرض  ةاحلديث العصور أما يف
خضعها لتباحثون الكقشاف وهذل خعين أن لتفروض يف تلك لحلدبة كانت عبايرة عن تكهنات 

"فهو حيس ابتسبب يف وجود لتظاهرة، إذل صيق هذل  لتعالقات بني لتظولهر وأسباهبا،
                                                 

ق م( فيلسوف خونين يريضي كاتب تعيد من لحملاويرلت لتفلسفية، وخعقرب مؤسس ألكادميية أثينا لتيت هي  347ق م ــ 427)أفالطون 1
 ته.أول معلم يف لتعامل لتغريب، أوجي ما عرف من بعي بطرخدة لحلولير، وكان تلميًذل تسدرلط وخعقرب أيرسطو تلميًذل 

ق.م(؛ فيلسوف خونين وعامل موسوعي ومؤسس علم لملنطق تصنف مؤتفاته من حيث لملوضوع إىل  لتكقب 455 -481)أرسطو 2
لملنطدية لتطبيعية، لمليقافيزخدية، لألخالقية، لتشعرخة. كان أتثريه على لتفكر لإلنساين عظيم وبشكل خاص على لتعصوير لتوسطى حيث 

 ختاتف.مثل معياير لحلديدة لتيت ال 
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ا نرجع إتيه يف تفسري هذه لتظاهرة عني تكرلير  عامً لحليس بعي لخقبايره أصبح قانونً 
خر نقوقع صحقه وصيقه يف آحيوثها، أما إذل كذب لحليس فينبغي لتبحث عن فرض 

تطلق كلمة فرض على  العلوم الرايضية(، ويف 109 ،ب ت )قرين، اهرة"تفسري لتظ
لتربهان على إحيى لتدضاي، مث  يفخسقني إتيها لتعامل  لتيتوتيات ولملسلمات ولتقعرخفات لأل

تفرض  يمثالف العلوم التجريبيةيف خسقنبط من هذه لتفرضية بعض لتنقائج لتالزمة عنها، أما 
تفسري هنائي تلظاهرة  إىل بعي لالخقباير قحولحلولدث لتطبيعة، خ مؤقت تفسري لتعلمي

لتبيلخة على سبيل لتظن  يفهو خطوة متهييخة تلدانون لتعلمي، خوضع ف"، موضوع لتييرلسة
 ، وإذل مل تؤخيه لسقبيل بغريه، وهكذل حىت نصل إىلئع كان قانونً ، فإن أخيته لتوقاولتقخمني
فاتفرض إذل جاء من  .(143 ،1971 )صليبا، ا"حً ل صحيفسر لتوقائع تفسريً فرضية ت

ختمني أما إذل جاء نقيجة "لخلربة خعين أنه مت لالسقفادة من لملالحظات ولملعلومات لتسابدة، 
، )جممع لتلغة لتعربية "لجلانب لتقجرخيب تلقيتيل عليه عدلي فإنه هنا حباجة إىل

قحدق لتم قخقضية توضع  فإن كلمة فرض لسقعملت مبعىن املنطقيف أما  .(1970،135
وقي قيم لتُبحاث عيخي لتقعرخفات  من صيقها أو خطئها عن طرخق لملالحظة أو لتقجربة.

نقديم  ض"لفرتل هون لتفرض ألتذي خرى  1مل تسقيولير ، منها تعرخف جون تلفرض لتعلمي
 .(78 ،1984 لتدادير، )عبي "هنا حديديةبه السقنباط نقائج مطابدة تلوقائع لتيت نعلم أ

 متثل يفيم تعرخف تلفرض قُ  قي، و نيه مرتبط ابتبحث عن علة لتظاهرةوابتقايل فإن لتفرض ع
ما خعرب هبا لتباحث عن  ءأبنه "عبايرة عن مجلة تدرخرخة مبعىن أهنا تدرير حيوث شيلتدول 

ختمينه لملبيئي تلعالقة لتيت خقوقع قيامها بني مقغريلت لتظاهرة لتيت خُعىن بييرلسقها" 

                                                 
( فيلسوف لجنليزي لشقغل يف لملنطق ومناهج لتبحث لتعلمي لهقم ابالسقدرلء ووضع ته طرق 1991 -1911)جون ستيوارت مل1

خدة تلوصول إىل لملعرفة لتعلمية، وكان مييل تقوكيي خدني لتدولنني لتطبيعية لتيت نصل إتيها ابالسقدرلء أما طرقه فهي  طرخدة لالتفاق، طر 
 ، طرخدة لالتفاق ولالخقالف معاً، طرخدة لتبولقي.لتنسيبدة لتقغري لالخقالف، طرخ
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 يفمتثل  خشري إىل ليرتباطه ابتقفسري تلفرضأخر تعرخف وهناك (. 1991،82)لحلصادي،
 ،1991 )زخقون، لتعامل وتفسريها" يففهم لتظولهر أو لالحيلث يف لتدول أبنه "لعقداد 

تُبىن منها لتنظريت ولتدولنني لتعلمية  لتيتأن كل لتفروض على خؤكي  لتقعرخف وهذل .(116
إال  نال خكو أساس لتعلم، حيث إن لتعلم مبعناه لتيقيق  ضتفسريخة. فاتفر هي فروض 

تعميمات من لخلربة، وهو "عن  ةعباير  فهواثنيا بفرض لتفروض أواًل مث حماوتة لتقحدق منها 
خضا لسقنقاج عدلي مقييرج من مديمات من مسقوى يرفيع أو مرتبة أعلى، وهذه كذتك أ

ميكن خروج مجل مشقدة  عنيئذً لقرتلحات أو ختمينات نشأت حبرخة عن طرخق لتعدل، و 
 ؛ما هو مساعيمنها ولتفروض منها ما هو عيين، و  .(35 ،2013 حملجوب،)ل منها"

ذتك لتفرض لتذي خوضع تقفسري ظاهرة بعينها، وتيس ته ما خثبقه غري  ولتعيين هلتفرض "
حني  يف .(43، 1971" )مهبل،هذه لتظاهرة، وال ميكن لخقبايره مسقدال عن لتنسق ككل

خرى أأن لتفرض لملساعي هو ذتك لتفرض لتذي تدوم على صيقه بينة مسقدلة، وتثبقه أموير 
 غري لتيت وضع تقفسريها. 

 :يوظيفة الفرض العلم 2.1.3
شاد لتباحثون بديمة لتفروض يف جمال لتبحث لتعلمي، ابعقبايره خطوة البي أتدي 

عنها يف كل لسقيالل جترخيب، وقي حيدول تلفرض  ال غىن علمي، وضرويرةمنها يف كل حبث 
أن تسعى تلكشف عن لتدولنني  افهي "إملتعلمي وظيفة مزدوجة يف جمال لتعلوم لتقجرخبية 
ن تسقخيم تقبيان ميى لتصلة بني أ، وإما وىللتثابقة وهي ما خطلق عليها فروض لتييرجة لأل

خطلق عليه فروض لتييرجة  جمموعة من لتدولنني ولتقحدق ولتقثبت من صحقها وهي ما
وجيب لإلشايرة إيل أن وظيفة لتفرض عني لتباع لملنهج  .(139 ،1970 )لتشنيطي، لتثانية"
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لتقدلييي ختقلف عنه عني لملنهج لتعلمي لملعاصر أو ما خسمى ابملنهج لتفرضي  1لالسقدرلئي
كونه جمرد لقرتلح   يف ني تكملالسقدرلئن وظيفقه عني لتباع لملنهج إ لالسقنباطي حيث

ذل تطابق مع لملالحظات ولتقجايرب، أما إذل إ قانونً  وتفسري تلمالحظات ولتقجايرب، خصبح
تباع لملنهج لتعلمي ل عني هقوظيفأما  ،خرآفسرها حكمنا عليه ابتكذب وحبثنا عن فرض خمل 

وقائع مفسرة  إىليف تدي:م عية تفسريلت حتيل لتوقائع لملقعثرة  مقطويرة "تقمثللملعاصر فهي 
تفسري لتدولنني لتيت سبق  (. أي لهنا تكمن يف179 ،1985 ،عبي لملعطيوأكثر نسدية" )

لتكثري من لتقفسري، فإذل ما قام  لتوصول إتيها ابتطرخدة لالسقدرلئية، تكنها مازلتت حتقاج إىل
ن خكون فإن جوهر لتفرض لتعلمي هو أ من مث، و لتفرض بقفسري لتوقائع لملدبلة أصبح قانونً 

 .مطابدقه تلوقائع يفا، ومعياير صيقه خكمن ممكن لتقحدق جترخبيً 
 أنواع الفروض العلمية: 2.3

لتدول أبن لتفرض لتعلمي هو  ىولتباحثني علعلى لترغم من لتفاق جل لتعلماء 
خيقلفون يف حتيخي لملفهوم  إال أهنم، التيت خييرسهلقرتلح مؤقت خضعه لتباحث تقفسري لتظاهرة 

أن لتفرض  مل إىل سقيوليرتعليه مصطلح لتفرض، حيث خذهب جون  يخنطو لتذي 

                                                 
لتذي هو لنقدال غري  استقراء علمي انقصــ  1هو لالنقدال من حاالت وأحكام جزئية إىل حكم كلي عام. وخندسم إىل  االستقراء  1

ضرويري من لحلكم على لجلزئيات إىل لحلكم على لتكليات، ومن لحلكم على لحلاالت لملشاهية إىل لحلكم على كل لحلاالت لملمكنة لتيت 
شاهينها ولتيت مل نشاهيها، فهو لسقيالل تعميمي غري خديين معرض تلسدوط مهما كثرت حاالت لتقأخيي ته فيكفي تسدوطه ظهوير 

ة معايرضة ولحية، ومن لألمثلة على ذتك سدوط لحلكم لالسقدرلئي لتقجرخيب " كل لتبجع أبيض" عنيما لكقشف لخريلً جبعًة سودلء يف حات
 لسرتلتيا.

فهو لالنقدال من لحلكم على بعض لحلاالت إىل لحلكم على مجيعها وهو لسقدرلء خديين بل كامل لتيدني  ــ االستقراء الرايضي الكامل2
هو لحلكم على لجلنس مبا حكمنا به على لألنولع وهو لسقدرلء خديين   االستقراء الصوري الكاملــ 3لنقدال من خاص إىل عام. مع لنه 

 كامل بشرط إحصاء لألنولع إحصاًء شامالً ال خفلت أي نوع منها من لتقجربة / مثال ذتك  
 لإلنسان خقنفس، لحليولن خقنفس، لتنبات خقنفس

 لتنبات هي كل لتكائنات لحليةلإلنسان ولحليولن و 
 كل لتكائنات لحلية تقنفس.
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أن لتفرض عبايرة عن  ىلتذي خر  1 عليي تلطاهرة، وخشايركه فيذتك هينريخنطوي على تفس
لفرتلض خقعلق ابتكشف عن علة لتظاهرة. وتكن هذل لتقفسري لتعليي تلفرض ال خقفق مع علم 

ن تفسري لتعالقات لتدائمة بني لتكولكب ال على لتفروض لتوصفية، أل يلتذي خعقملتفلك 
لتفيزيء لملعاصرة، فدي لهقمت ابتفرض  يفذتك  لتعليية. ولحلالميكن أن خنطوي على مبيأ 

ال نالحظ عللها، وبذتك لبقعيت عن لتفرض لتعليي  لتيتلتصويري لتريضي تقفسري لتظولهر 
هذل لملنطلق  نوم لتفلكية لتيت لعقمي عليها علماء فلتذي ندى به )مل(، ولتفروض لتوص

 .صويرخة، و وصفية، و ةأنولع  عليي ةفإن لتفروض لتعلمية ثالث
 أ ــ الفروض العّلية:

ا جون سقيوليرت مل ، وقي ندى هبجترخبياتلك لتفروض لتيت خقم لتقحدق منها  هي 
ولتسبب يف هذل لاليرتباط هو ، يرتباط بني لتفرض ولتعلييةلعالقة على أن هناك  لتذي أكي

ن على مل أن خيعم مبيأ "تذل فدي كا ،يرلء حول مبيأ لتعلييةما وجيه من تضايرب يف لآل
 جعله خنسحب على ظولهر لتطبيعة، ومن مث نظر تلدانون لتعلمي على أنه تفسريليية مبا لتع

لتفرض لتعلمي على أنه  فإن مل خنظر إىل من مثو  .(79، 1984، لتدادير)عبي عليي"
خنصب على معرفة لتعلية لحلديدية حليوث لتظاهرة، وقي لشرتط مل على لتفرض أن خديم تنا 

ابخلربة لحلسية، ونقائجه تكون مقفدة مع لتوقائع، وأال خقعايرض مع  لخقبايرهانقائج ميكن 
 بصيقها. التيت سلمنقولنني لتطبيعة 

 ية:صفب ــ الفروض الو 
يف لتفروض لتيت ال تدوم على  لتفلك وتقمثلوهي لملسقخيمة يف مييلن علم 

خدوم  حيث لتكونتعقمي بديير كبري على خيال لتباحث وفكرته عن  لتقجرخيب بللالخقباير 
إبجرلء عملية لالسقنباط لتريضي على لتفروض لتيت تيخه، وخقجه مرة أخرى "لتباحث 

                                                 
( وتي يف بيوي إتيون ابتواليت لملقحية لالمرخكية، متيز ابتريضيات، شغل منصب يرئيس جامعة برخنسقون 1933ــ 1861) جون هينبـ 1

يف لتذكرى لخلمسني  1932، تداعي عام 1894، أصبح أسقاًذل مساعًيل 1891(، مييرس يف مادة لملنطق 1932ــ  1912من )
، لملنطق لالسقنقاجي ولالسقدرلئي 1903، منطق هيجل 1898شاكل لتفلسفة ، م1896تقخرجه، أهم كقبه  لملنطق لالسقدرلئي 

 .  1910، فلسفة لتقنوخر 1905
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لتسماء تريى ما إذل كانت نقائج عملية لالسقنباط لتيت تيخه تقفق مع ما  ببصره إىل
 عبي لتدادير،)"خشاهيه أم ال، وهل تفسر ته ما حييث أمامه من ظولهر فلكية

صحيحة كانت فروضه ،  مقفدة مع مالحظاته هفإذل جاءت نقائج (.79 ،1984
فإن عليه يف هذه لحلاتة أن خبحث عن فروض جيخية تفسر ما معها خقلفت لإذل  أما

ميكن  هذل لملنطلق فإن لتفرض لتوصفي ال خنطوي على عالقات عليية، وال ن. ومخالحظه
لتقحدق منه جترخبياً من خالل إجرلء لتقجايرب لملعملية، إمنا عملية لتقحدق من صيقه تكمن 

لتريضي، كما أن لتفروض لتوصفية مؤققه  يف أتخيي لملالحظات لتفلكية تنقائج لالسقنباط
 وقابلة تلقطوخر ولتقعيخل وبذتك ختقلف عن لتفروض لتقجرخبية.

 جـ ــ الفروض الصورية:
ن لتقجربة لملعملية أل ؛تقمثل يف لتفروض لتيت تقجاوز نطاق لملالحظة لملباشرة

خدوم فيه لخليال لتعلمي  تلذهن، عليها مسقحيلة، فيكون لتفرض مبثابة تصوير يريضي
خنص على أن "كل  لتريضي. وخعي قانون لجلذب لتعام عني نيوتن لتذي لتقأتيفبوظيفة 

جسمني يف لتكون خقجاذابن بدوة تقناسب طرديً مع حاصل ضرب كقلقيهما، وعكسياً مع 
رة، فرضًا صويرًي خقجاوز نطاق لملالحظة لملباش، (90 ،نفسه)لملرجع  نهما"مربع لملسافة بي

"وجود كائنات   قيم تنا تفسريًل عن لتظولهر لتيت نالحظها، وهو هبذل لملعىن خدرير إال أنه
ولقعية هي من حيث لملبيأ ال ختضع تإلديرلك لحلسي، ومن مث ال تقصف بدابليقها تلقحدق 
لملباشر، وتكن ميكن فدط أن ندوم إبجرلء حتديق غري مباشر عن صيغة لتفرض عن طرخق 

فإن لتفروض  كإىل ذتإضافة  .(90 ،نفسه لملرجع) توضع موضع لتقحدق" لسقنباط قضاي
لتصويرخة تقضمن تفسري قولنني لتنظريت لتيت سبق لتوصول إتيها، تقصبح هذه لتدولنني مبثابة 

 نقائج مباشرة ته.
 عالقة اخليال واحلدس ابلفرض:       3.3

ن هناك صالت وثيدة تربط أوأعماهلم خقبني تنا  ءلكقشافات لتعلماخالل تقبع من 
أما تنعم هبا لتبشرخة لآلن جاءت وتيية   لتيتبني لتفرض ولخليال ولحليس، فكل لالبقكايرلت 
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لتبناء أن خشيي 1بني لحلدائق لتكيميائية لسقطاع خيال دلتقون نفم" لحليسلخليال أو 
قييرته وخصوبقه   ترجعو  على لخليال يف مجيع جتايربه، يلعقم فدي 2لتنظرخة لتذيرخة، أما فايرلدلي
 لوخيقلف لخليا(. 1881،101فردج،يندال عن  ب" )تلخيال ةكمكقشف إيل لتدوة لتيلفع

وتيي مالحظة لتولقع مبا فيه من  ي، وذتك أن لخليال لتعلميعن لخليال لمليقافيزخد يلتعلم
ظولهر خرلد تفسريها، فهو خبيأ من لتظولهر وخرتي إتيها، مما ميكن لتقحدق من صيقة عن 

على لتفروض لمليقافيزخدية، كما أن  ململيقافيزخدي خدو يف حني أن لخليال لتقجربة، طرخق 
 لتفروض بلفرتلض ل لتعلوم لتطبيعية وحيها يف مدصويرة علىتيست  ي"وظيفة لخليال لتعلم

 ابتقايلو  (.73 ،1977 )إسالم، لتعلوم لتريضية" لتعلوم، خاصةخمقلف  يف تيخل أخضاً 
 .لالعقماد على لخليال خؤثر يف جناح لتفروض لتعلمية نفإ

 على 3كايرل بوبرلتفرض ال تدل عن أمهية لخليال، حيث خؤكي   يف أمهية احلدسو
 كي إديرلأ، يفشكابتضرويرة على عنصر ال عدلي أو حيس   يعلمي خنطو ن كل كشف أ

ما ترد هذه  لإلهلام فعادةفكاير لتيت توصف أبهنا وتيية موقف ما فجأة، وخقمثل يف لأل

                                                 
فيزيئي وكيميائي برخطاين وعامل إيرصاد جوخة، حيث كان ته مرصًيل صغريًل ملرلقبة لألحولل لجلوخة، فوضع ( 1844ــ 1766جون دالتون)1

ط لجلوي وكمية لملطر ولترطوبة ولتريح وغريها، وضع لتنظرخة لحليخثة لملسماة ابمسه، أهم جيلول تقسجيل لملعطيات لتيومية تكل من لتضغ
 أعماته  وحية لتكقلة لتذيرخة، عمى لالتولن، قانون لتنسب لملقضاخدة، قانون دلتقون.

هرومغناطيسي ( هو عامل كيميائي وفيزيئي إجنليزي وهو من لملشايركني يف علم لجملال لتك1867ــ1791)مايكل فاراداي2
ولتكهروكيميائي، مكقشف نظرخة لحملاثه وقولنني لتقحليل لتكهرابئي، وهو لتدائل أبن لملوجات لملغناطيسية تؤثر على لألشعة لتضوئية، 
وفايرلدلى كعامل فلك هو أول من لكقشف لتبنزخن وديرس مسأتة هيييرلت لتغاز ولخرتع آتة حرق لتبنزخن، وهو من أطلق أتفاظ لملصعي 

 بط ولتدطب ولالخون.ولمله
( فيلسوف منساوي وعامل منطق ولجقماع معاصر، ته تطويرلت علمية ومعرفية وسياسية كربى منها  1994 -1902)كارل بوبر3

منصب نظرخة لتنسبية ونقائجها لتثويرخة، لملايركسية وإشكاتية تطبيدها، لنقشاير لتفروخيخة فضال عن لحلربني لتعامليقني لألوىل ولتثانية، شغل 
حماضر تلفلسفة يف جامعة كنرتبرى يف نيوزخلنيل، عمل أسقاًذل تلمنطق ومناهج لتعلوم مبييرسة تنين تالققصاد من سنة ) 

( أهم مؤتفاته  1966 -1945( ويرئيس قسم لتفلسفة ولملنطق ومناهج لتعلوم يف مييرسة تنين تالققصاد من )1969ـ1949
(عدم لملذهب لتقايرخيي 4519( لجملقمع لملفقوح وأعيلؤه )1934تكشف لتعلمي )( منطق ل1932مشكلقان أساسيقان تنظرخة لملعرفة )

 (.1972( لملعرفة لملوضوعية )1963( ختمينات وتفنييلت )1945)
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 ي"ق بدوته ة فكاير لحليسيعن مثل هذه لأل 1فكاير تلعامل يف ومضة وقي عرب كلود برنيرلأل
 شيئا وإذحييث أن فكرة ما أو مالحظة ما تظل طوخالً أمام عني أحي لتعلماء دون أن توحي إتيه 

أن خؤول هذه لتولقعة  لتذهن حينئذ لتسبيل وخسقطيعبشعاع من نوير خهبط عليه فجأة فيضي ته 
 ية كلنفسها أتوخاًل جيخيلً خمقلفاً كل لالخقالف عما سبق من تفسريلت، وجيي هلا عالقات جيخ

 ،يو نداًل عن  م) وحي مفاجئ" لتربق كأهناسرعة هذه لتفكرة لجليخية حينئًذ ب لجلية وتبيو
فجأة فيذهن لتعامل  طلتذي خهبوبناًء عليه قي شبه برنير لحليس ابتنوير  .(405 ،1962

لتفكرة  عليه وهذهفيزوده بفكرة جيخية خسقطيع من خالهلا تفسري كل ما كان خصعب 
 للتربق لخلاطف. ومما تديم خقبني تنا أن تلحيس دويرً  ومضة بسرعةلحليسية أتيت تلعامل يف 

ل من لتفروض لملمكنة تلطبيعة، لألمر لتذي كبريً   ل، فهو مينحنا عيدً يلملنهج لتعلم يف فعالً 
 لخقباير لتفرض. يفبيويرها هلا دوير  لتيتلملالحظات،  يفخؤدى إىل لتقنوع 

 فروض العلمية:شروط ال 4.3
ال ختضع ألي قولعي عامة،  فهيمسأتة ضرويرخة حبقة،  هيإن عملية لقرتلح لتفروض  

تعقمي على تصوير  يقييرلهتم ولسقعيلدلهتم تصياغة لتفروض، فه يف نلتناس خيقلفو ذتك ألن 
فإن أي لقرتلح تيس ابتضرويرة أن خكون  من مثلتفرد هلا، ولتعلوم لألخرى لملقصلة هبا. و 

 ةقاعية حميدهلذل لملصطلح، كما أننا ال نسقطيع أن نضع ي ولملنطد يا ابملعىن لتعلملفرتلضً 
ولتولقع، مبيأ تولفده مع لحلديدة  تديم أساس حديدة فرض معني، إال تعيد لتشروط لتيت

جمال لتبحث عن ماهية لتظاهرة  ساسي يفأمن مبيأ أن لتفرض لتعلمي عنصر  ولنطالقاً 
 بلتيت جي لتيت تسري مبدقضاها، فإنه جيب أن حنيد لتشروط وعالقاهتا، وكشف لتدولنني

                                                 
عامل فرنسي وكاتب طبيوسياسى وعامل وظائف لألعضاء خعقرب مؤسس لملييرسة لتقجرخبية لتعلمية، ديرس  (1878ــ  1813)كلود برانرــ  1

طب يف ميخنة تيون قبل أن خقخصص يف علم لألحياء، تيخه عية لكقشافات علمية هامة من أبرزها  فهم دوير عصايرة لتصييتة ولت
لتبنكريس يف هضم لتيهون، فهم دوير لتكبي يف إفرلز لتغلوكوز، فهم لتنظام لحلرليري تلجسم، دوير أحادي أكسيي لتكربون يف لخقناق 

     ولتطب.لألحياء أعماته ولكقشافاته يف هنضة وتطوخر علم لخلالي، لعقربت إجنازلته ثويرخة وسامهت 
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 شرط مادي إىل فرضًا علميًا صحيحاً، وتندسم هذه لتشروط حتكي خصبتوفرها يف لتفرض 
 وشروط منطدية.

، من ولقع لملالحظة خنبثق لتفرض لتعلمي" يف لتدول بضرويرة أن ط لملاديخقمثل لتشر  
به  لتبحث وتصلة خعقنق أي فكرة حىت ال خصل إىل فروض مضللة، قي تعوق عملي قبل أن

فكم من فروض خياتية قطعت صلقها ابتولقع  .(123 ،1801،)بيفردج إىل نقائج مضللة"
فرتض ليف لتدرن لتقاسع عشر، فدي  ثما حيذتك على  مثال ،لتباحثنيلتقجرخيب فضللت 

"أن مثة   لخليايل لتقأملي لملندطع عن لتولقع لتقجرخيب مفادهطباء فرضاً من هذل لتنمط أحي لأل
شيخي خنيفع يف أثره لتيم حنو  لحقدانمرلض لملزمنة، إذ تنشأ نقيجة معظم لأل سببًا خفسر

ترتب قي ، و (142 ،1970 ،)لتشنيطي "لتعضو لملرخض فقضطرب وظيفقه وتنحل أنسجقه
حقدان لتدناة لهلضمية أخطر أنولع لالحقدان لفأسقنقج أن "خر، آلخلطأ خطأ هذل على 

 يف لترتخثونظرًل تعيم  (.142)لملرجع نفسه،  لملسقعصية"مرلض تعزى كل لأل مجيعا وإتيه
علم وظائف  لملالحظة ولتقجربة من قبل هذل لتطبيب كان هلذل لتفرض أخطاير عيخية يف

 عضاء. لأل
 يت لآل نطدية تقمثل يفأن لتشروط لمل حني يف 

لملفاهيم لملوجودة فيه،  ضال خناق ذلته وأنغري مقناقض مع  يجيب أن خكون لتفرض لتعلم -
حتديق فروضه ابتقجربة لتفعلية لحلامسة، أن خعمي  يففيجب على لتباحث قبل أن خشرع 

إىل لتقحدق من صحقه ابتنظرة لتعدلية لتثاقبة، حبيث ال خكون منافيًا تنقائج أثبققها 
بقصيخق لآليرلء  موأال خدو به عن كل شك،  لتفرض وخبقعيلتقجايرب لتسابدة، وأن خغربل 
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عنيما قام  1ا فعل جاتيليوكم  كمنها. وذتهبا، وإمنا لتقحفظ عليها ولتقحدق  ولألخذ
صاغ  سدوطها حيث يفجسام إبجرلء جتايربه تقحيخي لتدانون لتطبيعي لتذي ختضع ته لأل

لملعدول أن تقناسب سرعة لجلسم لتساقط من مسافة قيمني  نلتقايل "ملتبيلخة لتفرض  يف
(، وبعي أن قام 142 ،نفسه )لملرجع ولحي"ضعف سرعقه وهو خسدط من مسافة قيم 

على لتقناقض، فعمل على لسقبعاده  يلتفرض حتلياًل يريضيًا تبني ته أنه خنطو  بقحليل
تناسباً  لتساقط تقناسبدة سرعة لجلسم "أن زي  لتدول يفأخر متثل  بفرض ل بهسقبيلو 

وبعي ما قام إبجرلء  .(142 ،نفسه)لملرجع  لتسدوط" يفن زمن مطردًل مع ما خسقغرقه م
 اكم  عاًما.يضيًا تبني ته صحقه فصاغه وأصبح قانوًن جتايربه على هذل لتفرض وفحصه ير 

ابملظهريت ذ لألخيف يف جماهل لتغموض وخقعجل  قأال خنساجيب على لتباحث 
ولتسطحيات، "فكثريًل ما لنقشرت لتفروض لتقأملية يف لتعصوير لتوسطى لملسيحية، وكانت 

  تالحرتلقهذه لتفروض أن هناك قوة  لتقجرخيب مثلمضللة وومهية؛ ألهنا بعيية عن لتولقع 
 (.143 ،نفسه لملرجع) "لألشياء لتطبيعية يفكامنة 

أن خقسم لتفرض جبرأة لتقنبؤ ولملولجهة لملسبدة مع لتولقع، وهذل لتنوع من لجلرأة هو ما  -
خقباير، سولء بطرخدة مباشرة أو غري مباشرة، مييز لتفرض لتعلمي، وأن خكون قاباًل تال

حيث مع جاتيليو عنيما مل خسقطع أن خربهن بطرخق مباشر على لتفرض لتذي وذتك كما 
أن خسقنقج قضاي أخرى ضرويرخة لسقطاع أن  إىل ضطرافرضه ولملقعلق بسدوط لالجسام "ف

 (.              2013،40،)لحملجوب. صلي"على لتفرض لأل لتربهنةخربهن عليها فيسر ته ذتك 

                                                 
( يريضي وفلكي وفيزيئي وفيلسوف إخطايل دلفع عن نظام كوبرنيكوس ضي منقديخه. بعي أن طوير 1215 -1221جاليلي ) جاليلو1

لكقشف لتشكل لتبيضاوي ترجل وديرب لتقبانة وجنومه لتيت  1610لكقشف جبل لتدمر وأقماير لملشرتي، ويف سنة 1609تلسكوبه سنة 
 هلا. ته فضل كبري يف تشييي لملنهج لتقجرخيب ولتعمل على لتصيانة لتريضية يف أحباثه ألول مرة يف اتيرخ  لتعلم. رال حص
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مهية مبكان ابتنسبة ملفاهيم بساطة، وتعي لتبساطة من لألجيب على لتفرض أن خقحلى ابتـ -
أقل عيد من لملفاهيم،  حقولء لتفرض يفل، وخدصي هبا يوقولنني ونظريت لتعلم لتطبيع

 1لهقم به لتعيخي من لتباحثني من بينهم بولنكايرخه ؛وموضوع لتبساطة نظرًل ألمهيقه فلسفياً 
لملفهوم،  لتفرض بساطةبعادها، بساطة لتنظرخة أو ألتذي لنشغل مبشكلة لتبساطة جبميع 

"على لتعامل أن خنقدي ملوضوع ديرلسقه أبسط لتوقائع   خدول لتوقائع إذبل وحىت بساطة 
من أبسط  حيوثها ولملؤتفةخقكرير  ميكن لسقخيلمها مرلت مقعيدة، ولتيت لتيتلملمكنة وهى 
وقي أكي (. 419 ،1989 خلويل،ل)نداًل عن   مقغاخرة لخلولص" لتعناصر ولتغريعيد من 

لملمكنة خقياير أبسط لالصطالحات لبولنكايرخه على أن مبيأ لالخقياير بني لتنظريت هو 
تفرضها عدوتنا  عدي من جهة، وبني لتدولنني لتعلمية لتبسيطة لتيتميز بني لتولقع لمل ثيح

 ينفرضها عليها ه لتيتفليست لتطبيعة هي لتبسيطة، بل قولنيننا "عليه من جهة أخرى، 
)لملرجع  "تفرض ما ترخيه على عامل خكاد خكون مصطنعاً  لتيت ين لتدولنني هأل ؛لتبسيطة
وصف حركة لتكولكب  ابتسهوتة بينما 2وقي وصف بولنكايرخه قانون نيوتن (.419 ،نفسه

أن قانون نيوتن قي أعطى تفسريًل مبسطًا هلذه لتظولهر  ضمناً  عىنخمما أبهنا معدية، 
 .ةلتطبيعي

 :معايري اختبار الفرض العلمي 5.3
، خضع لتباحث يجمال لتبحث لتعلم يفإن مرحلة لخقباير لتفرض من لألمهية مبكان  

قرتلح جاابت ممكنة، وبعي أن خدوم لتباحث ابإأهنا  ىلقرتلحها علا خمقلفة خقم عني حبثه فروضً 

                                                 
هنا قائمة على قيير من (  مفكر وعامل يريضي، فرنسي، قيم أحبااث تقضمن ندي لملعرفة لتعلمية أل1912–1854هنري بوانكاريه )1

(، 1906، قيمة لتعلم )1903لتفرضية وأن لتنظرخة لتسائية ماهي إال لنفع لتنظريت لملوجودة، ومن مؤتفات بولنكايرخه  لتعلمولتفرضية
 (.1913( خولطر أخرية نشر بعي وفاته )1908لتعلم ولملنهج )

إجنليزي، من مؤتفاته لملبادئ لتريضية تلفلسفة لتطبيعية  ( فيزيئي ويريضي وصاحب فلسفة علمية1727 -1642) اسحاق نيوتن2
، وقي لشقهر يف أحباثه حول طبيعة لتضوء ولألثري، ووضع قولنني يف 1707، ولحلساب لتكلي يف 1704ولتبصريت يف سنة  1687

تغري لحلركة خقناسب مع  2يه. على تغيري هذه لحلاتة بولسطة قوة تسلط عل لجلسم خبدى يف حاتة سكون إال إذل أيرغم 1لحلركة  وهي 
 ـ تكل فعل يرد فعل مضاد ته ومساو ته. 3مديلير لتدوة لملسلطة على لجلسم. 
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 منطدية، وذتكوىل لسقدرلئية، ولتثانية خكون بطرخدقني  لألك وذتلتفرض أتيت عملية لخقبايره، 
 تقايل لعلى لتنحو 

 اختبار الفروض استقرائيا:    1.5.3
لالسقدرلئي، حيث قيم مخس طرق تلقحدق من  ممثال تالجتاهمل  تسقيولير خعقرب جون       

صيق لتفروض لتعلمية، وهذه لتطرق كما خرى مل هي وسيلة مشروعة تلقأكي من صحة 
 ،مرحلة كونه قانونً  إىل على أهنا تندل لتفرض من وضعه كقفسري مؤقت لتفروض، فضاًل 

مل خدمها  هتكنإىل هذه لتطرق لإلشايرة  يفقي سبق مل  1ومن لملالحظ أن فرنسيس بيكون
 جمال لتبحث لتعلمي.  يفأغفل لتيوير لتذي تؤدخه لتفروض   يرلسخة فديسس علمية أعلى 

   يتلآل ح هذه لتطرق يفيكن توضميو 
 The Method of agreement:ــ طريقة االتفاق 1

ومفادها أنه "إذل لتفدت حاتقان أو أكثر تلظاهرة لملرلد حبثها يف عامل ولحي كان هذل       
 ،1970 ،)لتشنيطي لتعامل لتذي خثبت مجيع لحلاالت هو علة لتظاهرة أو معلوهلا"

بني لتعلة  افاتعالقة فيم ،فهذه لتطرخدة هتقم ابتكشف عن علة لاليرتباطات لتعلية .(145
خرى ابتضرويرة، وتطبيق هذه تقبعها لأل اوقعت أحيمهة مقالزمة، فإذل ولملعلول هي عالق

لحلاالت لتطرخدة خقطلب مجع أكرب عيد ممكن من لحلاالت وتنوعها، وعن طرخق تنوع 
بينها عنصر مشرتك"  لحلاالت لألصلية لتيت لتعرضية ونسقبديف لحلاالت ذأن حن ن"ميك

لترتكيب  فيأنوقي زودن مل مبثال تطرخدة لالتفاق تقمثل  (.105 ،1984 )عبي لتدادير،
 لتبلويري ألجسام خمقلفة خنجم عن مروير لجلسم من حاتة لتسيوتة إىل حاتة لتقجمي"

 (.146 ،1970 )لتشنيطي،

                                                 
( فيلسوف وكاتب وقاضي وسياسي وحمامي ومنجم إجنليزي، معروف بديادته تلثويرة لتعلمية عن 1626 - 1561) فرنسيس بيكون1

ه دوير ابيرز يف جمال لألحباث لتعلمية، فدي ساعي يف إجياد طرخدة تقطوخر طرخق فلسفقه لجليخية لتدائمة على لملالحظة ولتقجرخب، ت
 منهجيات علمية جيخية، إضافة لىل دويره ككاتب ومؤتف تلعيخي من لألعمال لهلامة كان خعرف أببو لإلمربلطويرخة.
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 The Method of difference طريقة االختالفــ  2
 لتوقوع فإذل يفظاهرة معينة خقالزمان  يفوملخصها أنه "إذل كان هناك عامالن  

سقخلصنا من هذل ال ،غياب لتعامل لتثاين لملالزم ته ناحظحيث أن غاب لتعامل لألول وال
وهذه لتطرخدة تدرير وجود لخقالف بني  .(146 )لملرجع نفسه، ول علة تلثاين"أن لأل

سقثناء جانب ولحي مجيع لتظروف اب يفن ان مقشاهبقاكانت هناك حاتق  لحلاتقني فاذل
لالخقالف تدوم  لتظاهرة فطرخدةفإن هذل لجلانب هو علة أو سبب  ،لحلاتقانلخقلفت فيه 

لالمثلة على  نبينهما. ومنداط لالخقالف فيما  أساس لملدايرنة بني ظاهرتني تنييركعلى 
لالخقناق ول خؤدي إىل فغياب لألكسجني ولتقنفس، القة فيما بني لألهذه لتطرخدة لتع

 (. 146 نفسه، )لملرجع" م لتصوتإىل لنعيل يغياب لهلولء خفض وكذتك
 :االتفاق واالختالف نياجلمع بطريقة ــ  3

The joint Method of agreement and difference 

 توجي فيها لتظاهرة لتيت كانت لحلاتقان لتيت  ل"إذ  أنه قمثل يفخلتطرخدة  ههذ مفاد 
 يفال توجي فيها لتظاهرة ال تشرتك إالي  لتيتحني أن لحلاتقني  ولحي يفظرف  نييرسها تشرتك يف

مها عن لحيإختقلف فيه لجملموعقان من لحلاالت  يفإن لتظرف لتوحيي لتذ ،هذل لتظرفعيم وجود 
 يفوخالصة هذه لتطرخدة تكمن .(1985،186،عبي لملعطي)خرى هو معلول لتظاهرة"لأل

غابت لتعلة غاب لملعلول، فاتعلة تيوير مع  لملعلول وإذللتدول أبنه إذل حضرت لتعلة حضر 
تفاق ولالخقالف فيما بني معلوهلا وجودًل وعيماً، فاتفرض خكون صحيحًا بناًء على لال

 . لحلاالت
  The Method of concomitant variationالنسيبطريقة التغري  4

كلما تغريت ظاهرة أخرى  مهما كانت لتظاهرة مقغرية بصويرة ما،"أنه  يفوتقمثل  
أو أهنا ترتبط هبا  إما علة أو سببًا هلذه لتظاهرة، يوىل، فهتغريت هبا لأل لتيت لتصويرة نفسب
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أنه أي  لتقغري مبعىن رخدة لتقالزم يفوتسمى بط .(109 ،1984 )عبي لتدادير، "ليرتباطًا عليياً 
على  لملعلول، وتعي هذه لتطرخدة من أهم طرق تغري يف ةابتضروير  خقبعه تلعلة فإنهتغري حييث 

لزم إجياد لتعالقة بني تسقذتك ألهنا "ال  لالطالق وأمهيقها ترجع إىل طابعها لتعلمي؛
 حتيخيًل كميا"تسقهيف فدط حتيخي لتعالقة بينهما  وإمنا ،لتظاهرتني
وهذه لتطرخدة تعطينا نقائج دقيدة، خاصًة إذل كنا إبخزلء تغري   (.1970،147،)لتشنيطي

كمي ميكن قياسه، فضاًل على أن لتعلوم لتقجرخبية لملقديمة تعرب عن لتعالقات بني لتظولهر 
مثلة على هذه صيغ كمية، نعرب عن قولنينها بصيغ يريضية أو يرسوم بيانية. ومن لأل يف

 يفلتذي حييد لتعالقات بني ضغط لتغاز وحجمه  تلغازلت Boyle 1"قانون بوخل  لتطرخدة
 ،)عبي لتدادير يف ديرجة لحلرليرة لتثابقة" صيغ دقيدة تدرير أن لتضغط ولحلجم خقناسبان عكسياً 

1984، 110)                          . 
 The Method of Residuesالبواقي:طريقة ــ  5  

ظاهرة ذتك لجلزء لتذي سبق معرفقه ابالسقدرلء على  يإذل لسدطنا من أ"وتدرير أنه  
 لتيتمن لتظاهرة خعي سببًا تلمديمات  يما خسقبد معينة، فإنإنقاج مديمات  يفأنه لتسبب 

حينما نعلم مجيع علل لتظاهرة عيل علة  "أننا هذل(، ومعىن 108 نفسه، )لملرجع "اتيخن
 ("وىل )كعليةألمن لتظاهرة ل يمن لتظاهرة )لملعلول( خكون نقاج لملقبد يولحية فإن لملقبد

،  لالخقالفطرخدة لتبولقي فيما خرى مل هي تطوخر تطرخدة  .(186 ،1985 ،)عبيلملعطي
لملثال لتقايل على هذه مل وقي أويرد  لتكشف لتعلمي. إىلأهنا من أهم لتطرق لملؤدخة  كما

                                                 
( لجنلو لخرتنيي فيلسوف طبيعي كيميائي فيزيئي وخمرتع، خعي من أبرز لتذخن عملول يف جمال لتغازلت 1690-1627)روبر وليام بويل 1

قام بقطوخر مضخة  1657وخولصها، وأحي مؤسسي لتكيمياء مبعناها لحليخث، وأهم يرولد لتطرخدة لتعلمية لتقجرخبية لحليخثة، يف سنة 
بني لتضغط ولحلجم تلغازلت لملخقلفة عني ثبوت ديرجة لحلرليرة يف نظام مغلق، ووضع بذتك قانونً هولئية وبيأ بييرلسة لتعالقة لتعكسية 

ة ُعرف ابمسه "قانون بوخل"، وخعقرب صياغقه تدانون بوخل من أهم أعماته، كما أنه خعي أول من قام بفصل لمليثانول من بني لملنقجات لتناجت
 .لوقي أتثر جباتيليو ويرخنه دخكايرت وفرلنسيس بيكون وأوتوفون ولبن طفي ،1661عن لتقدطري لالتاليف تلخشب وذتك سنة 
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"إذل علدنا إبرة ممغنطة خبيط من حرخر مث حركناها فوق وعاء من حناس تشاهين أن   لتطرخدة
وتيس أمامنا إالي عامالن ميكن لعقبايرمها علة هلذه لتظاهرة، ومها  يرجوعها إىل لتسكون أسرع،

سدطنا أتثري هذخن لتعاملني مل خعي تيخنا إالي سبب ولحي أمداومة لهلولء ومداومة لخليط، فإذل 
وخالحظ على  .(147 ،1970 ،لتشنيطي) "لإلبرة اء لتنحاس فهو لملعوق حلركةوهو وع

تيست وسيلة  تكنها ،خضعها لتعامل لخقباير لتفروض لتيتطرخدة لتبولقي أهنا وسيلة من وسائل 
ميكن أن  ، وعلى مبيأ أن علة شيء ما الفذكما أهنا "تدوم على لحل ،من وسائل لتربهان

 (.190 ،1985 لملعطي،شيء" )عبي  تكون علة كل
 اختبار الفروض منطقيا:  2.5.3
 لخقباير فروضهم لتعلمية   يفخقبع لتعلماء إحيى لتدولعي لملنطدية لآلتية  

يف صويرة  غلتعلمية تصا وىل لتيت خقبعها لتعلماء يف لخقباير فروضهم ــ لتداعية لملنطدية لأل 1
ظهرت لتقجايرب أن أحيث ترى أبنه "إذل  ،قياس شرطي مقصل يف صويرة نفي لملديم

ا، ولالسقيالل لملؤدي مضمون لالخقباير كاذب فإن لتفرض بناء على ذتك سيكون مرفوضً 
  (1989،45)زخيلن،"يرفض لتفرض ميكن توضيحه على لتنحو إىل

 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
 هر ابتيتيل كاذبةظتكن ل كما خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذن ق كاذبة ـ

نقيجقه كانت ، أي إذل  تقعايرض معهولحية حاتة سلبية  وجيت ، إذلكاذابً خكون  فاتفرض 
 .مطابدة تلولقع غري
خيت أوىل حيث ترى أبنه "إذل ــ أما لتداعية لملنطدية لتثانية فهي على لتعكس من لأل 2

بشكل هنائي  تال تثبلتقجربة صيق مضمون لالخقباير، فإن لتنقيجة لملؤخية من قبل لتقجربة 
  (12، 1976)مهبل،  "يتوسيأخذ لالسقيالل صويرة لتشكل لآل ،أن لتفرض صادق
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 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
 هر ابتيتيل صادقةظتكن ل كما خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذن ق صادقة
ال تلزم عن لملديمات  ةأن "لتنقيجأي وهذه لتصويرة من لالسقيالل فاسية منطدياً، 

ابتضرويرة، أو أن لتنقيجة قي تكذب حىت تو صيقت لملديمات، وتسمى هذه لتصياغة 
 (.                             1989،49لتقايل(" )زخيلن، لغلوطة إثبات)
 ، حبيثلتظاهرة لملرلد ديرلسقهاسقنقاج نقيجة تقسق مع لعلى لتفرض قي خدوم ــ لخقباير  3
هذه لحلاتة تسقخيم صيغة  يلتنقيجة مبالحظات أو جتايرب حمسوسة، فف تسمح هذه"

 وإذل ما صيغت يف (.44 ،نفسهلملرجع ) "لتقايل صوير إثبات يفلملقصل  يلتدياس لتشرط
، لتفرضندول  "إذل شوهيت حاالت جزئية من نوع معني ل صيق  يصوير لسقيالل علم

 "عنه ابتصويرة لترمزخة لآلتية ما خعرب صادقة. وهوق  تكن لحلاالت لجلزئية ل شوهيت، إذل
    (44 ،نفسه)لملرجع 

 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
                                       هر ابتيتيل صادقة                         ظتكن ل كما خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذلً ق صادقة

جة هلا طابع لتدانون ية إىل نقيه من مديمة جزئيننقدل ف يلسقدرلئحنن هنا بصيد لسقيالل 
لملديمات ال خقضمن اً، تكن صيق يح لسقنباطيلتعام، وابترغم من أن هذل لالسقيالل صح

 صيق لتنقيجة.
 :. النتائج4
قحول خ مؤققهمرحلة  وق غاخة، فهيلة تقحدي، بل وسذلته ة يفخس غايت يــ لتفرض لتعلم 1

ا تلظاهرة حً يل صحريً صبح تفسي، فيبخي نقائجه لتقحدق لتقجر خة عنيما تؤ خنظر  إىل قانون أو
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حال مل تقحدق، يفديها فخمقه عنيما تقحدق نقائجه، و يحقفظ لتفرض بديموضع لتبحث، ف
ق خطر  وإما عنفنيه، خي لتفرض أو خؤ خ يلتذ يبخلتقجر  خقبايرلالق خما عن طر إقم ذتك خو 
 ي لتوقائع ته. يي أو تفنخيأت
 يسقدرلئتباع لملنهج لالاديرلسقها، ف لملنهج لملقبع يف ابخقالففة لتفروض يختقلف وظ ــ2
صبح قانوًن إذل خقرتلح تلمالحظات ولتقجايرب، لعلى أنه جمرد  يلتعلم تفرضلإىل نظرون خ

خر، أما أتباع آث عن فرض ه ابتكذب وحبُ يها ُحكم علري تفس ل يفشإذل ف اتطابق معها، أم
ل لتوقائع يلت حتري  عية تفس:متدي فة لتفرض عنيهم تكمن يفيفإن وظ يسقنباطلملنهج لال

اير صيقه يا، ومعيً بخكون ممكن لتقحدق جتر خلملقعثرة إىل وقائع ُمفسرة، فجوهر لتفرض هو أن 
 قوقف على مطابدقه تلوقائع. خ

كل   عنها يف غىنعقرب ضرويرة ال خ، بل يكل حبث علم  عي لتفرض خطوة هامة يفخــ  3
 نيف عن لتدولنشسعى تلكخمن جهة  وفة مزدوجة، فهيديم وظخنه ، أليبخجتر  سقياللل

 ولتقحدق منها ني جمموعة من لتدولننيان ميى لتصلة بيسقخيم تبخجهة أخرى  ومن لتثابقة
 ولتقثبت من صحقها.

قعلق خ ية  فرض علي يبخلتعلوم لتقجر  ها يفيعل نلتيت خربه من لتفروض نيــ توجي نوع 4
 يبخقحول ابتقحدق لتقجر خف عن علة لتظاهرة، توحى تنا به لملالحظات ولتقجايرب، شابتك

ه ية عليلمعن لتقجربة لملأل ؛رةشقجاوز نطاق لملالحظة لملباخ يإىل قانون. وفرض صوير 
سقنبط منه خملا  لتقجرخيبي خيقحول ابتقأخت لتسابدة، ي ولتنظر نيسقنقج من لتدولنخلة، يمسقح

  لتيتنيم تلدولنيي وتيعية تكون مبثابة أتكية برهانخإىل نظر  لتقجرخيبمن نقائج تدبل لتقحدق 
 قمثل يفخعلم لتفلك، و  يفها يربهن علخصييرت عنها. وهناك نوع اثتث من لتفروض 

ال لتباحث يخ يعقمي علخ، بل يبخدوم على لالخقباير لتقجر خ، وهو ال يلتفرض لتوصف
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ة تنقائج يي لملالحظات لتفلكخيأت يفكمن خة لتقحدق من صيقه يلتكون، وعملوفكرته عن 
 ل.خر ولتقعيخ، وهو فرض مؤقت قابل تلقطو يضيلالسقنباط لتر 

كون خمن لملالحظات ولتقجايرب، وأن  مسقوحىكون خأن  يلتفرض لتعلم رتط يفخشــ  5
من لملمكن أن تسقنبط  ئع لتيتاماًل ألكرب قيير من لتوقاشكون خ، وأن يبخقاباًل تلربهان لتقجر 

كون خ الأوضع ألجلها ولتقنبؤ هبا، و   لتوقائع ولتظولهر لتيتريكون قاديرًل على تفسخمنه، وأن 
على  يدة موجزة ال حتقو ياغة دقيكون ُمصاًغا صخقانون سبق قبوته، وأن  يمقعايرًضا مع أ

من لتفروض أو لالحقماالت  لحميودً  لضع عيدً خعلى لتباحث أن  بكما جيقناقض،  خأ
ي ختؤ  يلتفرض لتذ صل إىليخر، تقمكن من لخقبايرها لتولحي تلو لآليلملمكنة؛ وذتك ت
 لتقجربة نقائجه. 

 ىخنطوي علنه  عن لتظاهرة إنقاًجا وإبيلًعا؛ ذتك ألريعي لتفرض من أكثر صوير لتقعبخــ  6 
 من مثه، و يأو نربهن علفه شعلنا نييرك كل ما نكقجي، ي وحيس عدلنيوختم يخيال علم

 ولحليس.ال ي لتفرض ولخلنيما بيدة تربط فيفهناك عالقة وث
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 :ملخص الدراسة
متثيد  شكددكال وشم داو الومدديار ا دايرخدة مبليخددة مصدراتة  را  يددا، هديت  هد ا الييرا ددة إ  

وميددداا مدددا ىدددرش ةلدددا اةرخ دددة ا دايرخدددة لل ش ددددة مدددح ا ق تدددار يف كدددك  وم ددد  الومددديار 
املرامد  القايرييدة املققاةبدة،   د لا دايرخدة  مديودهاةلا  ىرشرالقغريار اليت نقي ة  ؛ا دايرخة
مددددرامم ن دددد   اب ددددق ياو ،2015آ ددددر تدإددددي  إداير  يف ةدددداو  إ  1951مددددح  ددددشة  مددددي   

ف الشدددك  القددداو  ا دددقالييرا دددة إ  ةددديج نقدددا م مدددح ميش دددا   وتوصدددل املقلومدددار ااغراتيدددة 
شنددقم القغددري املإددق ر يف اةرخ ددة ا دايرخددة للددب د  مددت تدإددي  وآ ددر،لل رخ ددة ا دايرخددة ملصددراتة 
 والش رخة شثرر ةلا ترص القش ية وةلا الييرا ار الق بيدية مققيدج مشك  ةاو مشك ر 

 ااغرايف، الرة شة، الرتميز  ع، ا يرجا الكايرتوغراتيااةرخ ة الرة ية، املفتاحية:  تالكلما
 
 
 

                                                 
1 m.jahan@lam.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.14


                                                     التمثيل اخلرائطي                                             2021، ديسمرب 18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

224                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

Cartographic Representation of the Shapes and Sizes of 
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Abstract:  

This study aimed to map the shapes and sizes of the administrative 

units in the municipality of Misurata, and to show the differences that 

occurred on the administrative map of the region in the form and size 

of administrative units as a result of the changes that occurred on its 

administrative borders during the successive historical stages, starting 

from 1951 to the last administrative division in 2015. Using GIS 

software. The study reached several results, including the difference in 

the general shape of the administrative map of Misurata between one 

division and another. The continuous change in the administrative 

map of the country in general produced multiple problems that 

affected development opportunities and applied and theoretical 

studies. 

Keywords: Digital map, Cartography, Geo referencing, Digitization, 

Symbology. 

 

   :املقدمة .1
والق ةدددار املكانيدددة لل  ق قدددار البشدددرخة  ةدايرخددد اخددددال امهق ددداو مييرا دددة القش ي دددار   

ديرا ددة اودديود الدديت ت صدد  مددت و ، ااغراتيددة ا ددية لقلدد  ألا ميش ددا ندد ح امهق امددارالدا  ددة 
شمددي تددروع  تددي   ندد ح اهق امددار اليا ليددة لليولددة ةلددا املإددقو  الدددوم  وا لدد األةإدداو 
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تإهندددا ، مدددح صدددشال ا نإدددااهددد  تلدددحل اوددديود ألا و ، ()ااغراتيدددا ا دايرخدددةااغراتيدددا وهدددو تدددرع 
وحتيخددديا ااغراتيدددا  ،ىددداير ااغراتيدددا البشدددرخةإمدددي  ال دددواهر البشدددرخة الددديت تدددي   يف إتشدددك  
تااغراتيددا الإيا ددية إددق  إ  جاندده اهق ام ددا مييرا ددة الدديول ، )البددال ، )د ر(( ،الإيا ددية

املإقدلة واملإقق رار مييرا ة الوميار ا دايرخة دا   اليولة، اليت ةدي تق د  صدويرج ومخدة شو 
هبديف  متثيد  مدا ىدرش ةلدا م د  وكدك  وجا ر ه ا الييرا ة ، (1981)اليخه، حمات ة 

 2015  شة إ  1951 شة مش  القغريار اليت ىرشر ةلا األةإاو ا دايرخة لبليخة مصراتة 
اب دددق ياو  ميدددل الشدددك  واو ددد  حلبيددداا ام ق تدددار مدددت تلدددحل القدإدددي ار مددد ، را  يدددا

اوا دو  ومراهد   ارلق دوير القدد  ةلدا إمكانيدونقي دة ل الديت ااغراتيدة، تدشية ن   املقلومدار
يف  ، وةددي ش د   هدد ا القوظيدد ااغراتيدة تصدد ي  وإنقداخل اةددرا  يف  توظي  داشصدب  اب مكدداا 

و ددا   هددرد يف حتددول اةددرا   مددح    دد ك ددا ش ،الويرةيددةاةددرا    اةددرا   الرة يددة حمدد إمدد ل 
  إمصا يا ومصراي حتلي  البياانرلقرض ال اهرار و إ  شداج  ال اهرارقرض ل

خقدددي مددددح  اةدددرا  إا ا دددق ياو ن ددد  املقلومدددار ااغراتيدددة كقدشيددددة ما دددومية يف إةدددياد   
القدا،، ملدا  دولاملوانيال الق بيدية اويخثة، اليت ميش خق   إلي ا الكثري مدح البادايف يف لقلد  

هلا مح ةييرج ةلا حتوخ  اةرخ ة الويرةية إ  هيئة يرة ية خإ   الققام  مق ا وإدايرإدا وةيا د ا 
يل دددا، مدددال  ددد ولة اوددد ف وا نددداتة والق دددزخح والقاددديخل، وإمكانيدددة ةرنددد ا مدددح  وااي وحتل

مح األ اليه وا مكاانر ن   املقلومار ااغراتية الكثري  توترو مققيدج   ل وة  ةصري  
اليت تقي  ملص    ومشق   اةرا   والباايف ىي ا وا قا مح الرمو  واألككال واأللواا الديت 

خصددبو  ة ددا تقددر األغددراض،اتدد  وإمكانياتدد  مددح إةددياد  ددرا   لقل ددة متكددش   كدد  مإدده ةيير 
لددددايرخل اةرخ دددة واألكدددكال واأللدددواا البادددايف إ  حتديدددد  مدددح شهدددياف، وتقدددي  تلدددحل الرمدددو  

     لل اهرار املوناة ةلي ا   ولة ا ديراك البصر  

                                                 
() ،ااغراتيدة ا دايرخددة  هد  القلدد  الد   خددييرا القش ي دار دا دد  اليولددة هبديف إيدداد شةإداو إةلي يددة تق قدال مج ددزج إدايرخدة تقالددة  )مصدد  ا 

 (35، ص1996
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 مشكلة الدراسة: 1.1
خة مصدراتة،  دي مأ شا تلدحل املققبال للقغريار اليت ىرشر ةلا اويود ا دايرخة لبلي

اودديود ةددي تغددرير مددرار ةيخدديج مددح ميددل كددكل ا ومإدد ياإا وةدديد ومددياإا وم دد  كدد  
والإؤال هد  ميكدح لقدشيدة ن د  املقلومدار ااغراتيدة كدا متقلكد  مدح  ،وميج مح تلحل الوميار

 شدوار شا تبت كك  وم   وةيد الوميار ا دايرخة الشاجتة ةح تلحل القغريار؟
 مشكلة الييرا ة يف القإاؤمر القالية تقايد  
 ىددرشر تغددريار ةلددا شكددكال ومإدددامار الومدديار ا دايرخددة لبليخددة مصددراتة  ددد ل هدد -1

  2015إ  1951امليج مح 
 درا   القدإددي ار ا مكانيدار الدديت توترهدا ن دد  املقلومدار ااغراتيددة لقصد ي  وإنقدداخل  مدا-2

 ؟يف امليج ا يدج للييرا ة صراتةملا دايرخة 
 الدراسة: : أهداف2.1

 إيف الييرا ة إ  
القغددريار الدديت ىدرشر ةلددا الومدديار ا دايرخدة لبليخددة مصددراتة كايرتوةراتيدا مددح ميددل  التقبد -1

 وتق   وار حميدج  لييرا ةل جامليج ا يد  ل الشك  واو   
وإنقاخل  را   يرة ية لل ش دة تون  شككال وشم او القغريار اليت ىدرشر ةلدا تص ي   -2

  يف امليج ا يدج للييرا ة صراتةمل القدإي ار ا دايرخة
 ددددرا   الققرخدددد  اب مكانيددددار الدددديت توترهددددا ن دددد  املقلومددددار ااغراتيددددة لقصدددد ي  وإنقدددداخل  -3

 املشق ة مح   ل اةرا    مصراتة املققاةبة لبليخةالقدإي ار ا دايرخة 
 ة الدراسة:أمهي .3.1

الييرا ة يف تص ي  وإنقاخل  را   جغراتية يرة يدة اب دق ياو تدشيدة ن د  تك ح شمهية 
املقلومار ااغراتية تبت القغريار اليت ىدرشر ةلدا اوديود ا دايرخدة لبليخدة مصدراتة مدح ميدل 

 الشك  واو   وةيد الوميار ا دايرخة يف ك  تغري  
 الدراسة: : فرضيات4.1
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 ر الييرا ة صيغ  ال رنيار القالية لإلجامة ةلا تإاؤم
ةلددددا الومدددديار ا دايرخددددة لبليخددددة مصددددراتة  دددد ل املدددديج مددددح  رىددددرشر القيخددددي مددددح القغددددريا -

  2015إ  1954
 دددددرا   مدددددرامم ن ددددد  املقلومدددددار ااغراتيدددددة ا مكانيدددددار ال  مدددددة لقصددددد ي  وإنقددددداخل  رتدددددوت -

 القدإي ار ا دايرخة املققاةبة للبليخة مصراتة؟
  الدراسة وأدواهتا أسلوب. 5.1

اةق ير الييرا ة اةرخ ة كأ لو  ش ا   لقرض البياانر، وميداا مغدز  الييرا دة 
كدأداج  Arc GIS 10.8وحتديدق شهديات ا، إنداتة إ  القدرض البيداس، وا دق يو مدرانمم 

اةق ددددير  اير يإددددية مددددح   لدددد  ص دددد    وش نق دددد  اةددددرا   املققلدددددة كونددددوع الييرا ددددة  ك دددد
 الييرا ة ةلا ااانه املكقيب يف جت يال البياانر ال  مة  نشا  ةاةيج مياانر جغراتية 

 الدراسة: جماالت 6.1
 تق ث  هامر الييرا ة يف القايل 

الدددديت تقو دددد   مبليخددددة مصددددراتة،للييرا ددددة اجملددددال املكدددداس ملش دددددة  مدددديد اجملااااال املكااااا : أوال:
 032 /30وديرجدديت ةددرض، كددرة ا 014 /50و 015 /50 ىددول الشدد ال الليدديب، مددت   دد 

ااشدو  ومدح  مح الشد ال والشدرا البادر املقو د  كادي ىبيقد ،حييها  ،مشام 031 /40و
شمددا مددح  ااشددو  الغددرد مليخددة مدد  وليددي،ومددح  اتويرغددا ، ومددح ااشددو  الشددرة  مليخددة  ددرر،

 ( 1اةرخ ة )  الغر  تقايها مليخة  لينت
  2015إ   شة  1951 ابمليج محميد اجملال الزم  للييرا ة  الزمين: اجملالاثنيا: 

 : الدراسات السابقة:7.1 
  القغيري يف اةرخ ة ا دايرخة ملصراتةمح مت الييرا ار الإامدة اليت تشاول  مونوع 

تشاولد  الييرا دة تغدريار اوديود ا دايرخدة وشثرهدا ةلدا مصدراتة  ( 2018)جلغد ،  دراسة-1
مقللدة ش دبا  تلدحل  2014إ  1964تقبال تلحل القغريار يف املديج مدح هيت  الييرا ة إ  

القغدددريار والددديت مشلددد  القوامددد  امةقصدددادخة والإيا دددية وامجق اةيدددة، وتوصدددل  الييرا دددة إ  
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ككلقا  ةيد مح الشقا م مح ميش ا شا القوام  ال بيقية كاألودخة والإب ار والقام  الإيا  
 ةالياير د  ار املإدق رج يف اوديود ا دايرخدة لل ش ددة  وشوصدةاملت ير يإيت وة دا ويرا  القغيدري 
اجدددرا  تغيدددريار ةلي دددا، ووندددال ندددوام  وش ددد  حمددديدج ةشدددي  ومضدددرويرج تثبيددد  اوددديود، وةدددي

 إ  اجرا  تغيريار ةلي ا مإقدب    ن راير ام
 

 وتدإي  ا ا داير   ( موةال مش دة الييرا ة1 ة ) رخ

 
و ايرج اوكد  ا لدد ، اجمللد  البلددي   إ   ا دقشادا .Arc 10.8 مددرانمم البامدل اب دق ياواملصديير  مدح ة دد  

    5ص، 2015مصراتة، القدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وحم إا ،

تشاولدددد  هدددد ا الييرا ددددة يف جاندددده مددددح جوانب ددددا القغددددريار  (2013)شمددددو رج،  ديرا ددددة -2
شمناى دا و ، مر ج شككال تلدحل القغدريار 2006إ   1964ا دايرخة يف مصراتة يف ال رتج مح 
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ةلا  را   لل ش دة، وتوصل  الييرا ة إ  نقا م مح ميش ا شا تقيد القدإي ار  ومإ ياإا
وجددود ةدديو ا ددقدراير إداير ، ومددا ندد  ةشدد  مددح آ ير  لددق مدديودا غددري واندداة، وتإددبه يف 

ضرويرج تثب  اويود وشوص  الييرا ة م لبية ةلا الق  ي  وةلا لقل  الشوام  ابملش دة  
ا دايرخدددة ملدددا خشدددكل  تغريهدددا املإدددق ر مدددح مشددداك  ن ي يدددة تدددد  ويرا  ةددديو تش يددد  املشدددايرخال 

 الق  ي ية والقش وخة 
 األ ضددر الدديتااغراتيددا ا دايرخددة ملش دددة اابدد   ةددح (2012 مددح ة ددوير، وداود،ا) دراسااة-3

واةرتح البامثاا  رخ ة  ،هيت  إ  مياا مرام  ت وير اةرخ ة ا دايرخة ملش دة ااب  األ ضر
 الييرا ة  للوميار ا دايرخة ملش دة 

تشاولدد  ابلقاليدد  الق ددوير الق ددراس لل راكددز ا دايرخددة مشددقبية  ،(2008)املشقصددر،  دراسااة-4
مصراتة، مبيشة شثر القوام  ال بيقية يف تكوا وتو خدال تلدحل املراكدز، مققبقدة لقلد  القدإدي ار 

القغيريار ا دايرخة ا دايرخة اليت مرر هبا املش دة، وتوصل  إ  ةيد مح الشقا م مح ميش ا  شا 
أل در ، قغدري مديود املشداىق مدح تدرتج نقي ة ل ؛لق ليار الق  ي يةإ  ةرةلة اشدر املإق رج 

وتلقد  ديرا قشا مال ديرا دة املشقصدر يف تقبدال الييرا دقت للق دوير ا داير  يف مصدراتة ةدر مرامد  
 اتيريية لقل ة 

 :املنهج واإلجراءات. 2
 اتبق  الييرا ة املش  ية القالية      

اةق دددير الييرا دددة يف اندددال مياانإدددا ةلدددا مدددا تدددوتر مدددح كقددده مجااال البياااا ت:  مصاااادر-1
 وديرا ار، مققلدة ابملونوع    

بامدل البق ا ات ش اليهملش م هو ش لو  شو ه وةة ا املستخدمة يف الدراسة: املناهج-2
الييرا دة، وللدحل هبديف الوصدول إ  ملدول ونقدا م ميدل خ د  كد  ملشكلة موندوع لقالي  ا
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ا ددق يم  وةددي  )الشركإدد ، )د ر(( الييرا ددة،  امددة مددح مر  لبددار مرملددة مقيشددقكمددش م 
 الييرا ة املشاهم القالية 

مرامدد  اتيرييددة ةددر  الييرا ددةملش دددة لقغددريار ا دايرخددة مددح  دد ل تقبق ددا ل :التااار ي املاانهج-أ
  ومتثيل ا  را  يا 2015إ   شة  1951 شة  مققامقة مياخة مح

ملش دددة الييرا ددة  ا ددق يو املددش م ا ةلي دد  لييرا ددة اةرخ ددة ا دايرخددة  اإلقليمااي: املاانهج-ب
 ( 1)وهو ما تونا  اةرخ ة  كإةلي  حميد مكانيا وتق ميود جغراتية وتلكية،

ااغراتيدة  ةدح ىرخدق ا دق ياو مرهيدة ن د  املقلومدار )األسالوب  الكاارتوارايف: املنهج-ج
توندد  يرة يددة نقدداخل  ددرا   جغراتيددة إ يف Arc GIS10.8املق ثلددة يف ا ددق ياو مددرانمم 

ةدر لل ش ددة مدح ميد  الشدك  واممقدياد واملإدامة يف القدإدي ار ا دايرخدة اواص  الق وير 
  لقل ةاتيريية مرام  

 موضوع البحث:. 3
 التغريات اليت طرأت على اخلريطة اإلدارية ملصراتة: 1.3

ااغراتيدة الإيا دية  مبدادخلخقد  مباكدرج  جغدرايفدايرخة ك ونوع ا  القدإددي ار  اا
للقدإددي  ا داير    (2013)داوود،   دايرخددة شا خإدد ا اباغراتيددا ا  ميكددحو مددا ش ،اليا ليددة

لددإلدايرج ا ليددة شمهيددة ير يإددية  اصددة تي ددا خققلددق مقكددوخح اهليكلددة اوضددرخة شو الش دداو اوضددر  
مدددح  ددد ل  ،اةددديمار البليخددةمصدد ة ةامدددة، وةلددا وجددد  اةصددوص يف حتيخدددي ش ددد  تدددي:م 

ديرا ة القوام  اليت تش   املوةال ااغرايف واملإامة والكثاتة الإكانية  ك دا شا وندال  رخ دة 
بىن ةلا ش   ومقاخري يه األ   هبا ةشي ش  تدإي  إداير  )ال إداىو ، خإدايرخة ليولة ما 

 2015 إ 1951مدددح  املددديج(، كددد ير اةرخ دددة ا دايرخدددة ملش ددددة الييرا دددة  ددد ل 2020
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ا قل ددد  يف مإددد ياإا وشكدددكال وشم ددداو القدإدددي ار الشاجتدددة ةش دددا ةلدددا  ،تغدددريار مققددديدج
 الشاو القايل 

 2015إىل  1951من املدة أهم التقسيمات اإلدارية يف  -
الكبدددريج الددديت  نقي دددة القغدددريار ،إدايرج اوكددد يف هي شق دددا ةلدددا تواجددد  اليولدددة حتدددياي كبدددريا     

الق ةددة مدت الدديول واأل دواا واجملق ددال املديس، م قدد  القوملدة والقغددري القدد  الإددرخال  و، ةرتق دا 
ةددح األمددر الدد   دتق ددا للق لدد  خقددي دوير اليولددة يف القش يددة كشددأ  ةددح مثدد  تلددحل القغددريار؛ 

الكثددري مددح األة ددال القش وخددة ل ا دديج شج ددزج للاكدد  ةلددا مإددقو  إةلي دد  شو حملدد  يف إىدداير 
يف الق ددد  خددددوو ةلدددا مبددديش تو خدددال  دددل ة صدددشال الددددراير ش دددلو    الددديت هددد  زخدددة يا دددة ال مرك

والصدد ميار مددت الإددل ة املركزخددة وهيئددار ش ددر  مإددقدلة تقواجددي يف األةددالي  والق  قددار 
ا دايرخددة وهدد ا خقدد  شا ال مركزخددة    (14، صدد اة ص2006)مرمددة،   الإددكانية امل قل ددة

تق ث  يف ت قي  دوير الإل ار ا ةلي ية وا لية، وللحل إب شاد م او إدايرخدة وتش وخدة هلدا تزخدي 
مح تاةليق ا، وتقز  دويرها يف حت   مإؤولياإا وص مياإا ابلشك  ال   خق د  ةلدا دمدم 

 (2006)مرمدة،  وخدؤد  يف الش اخدة إ  نام دا ،الإكاا ا ليت يف ة ليار القش ية ا ليدة
 تو خدددالإ  ومددديار إدايرخدددة حمليدددة   إشيراندددي ا تدإدددي  الددديول مدددح ويرا   دددقي ا إ   وإددديف  

وخدق  القدإدي  لقاديدق شهدياف  الواميج،ليولة ا لقل  شجزا األةبا  ا دايرخة والقش وخة دا   
للإد اح مكدر  والإيا دية، كر ةيير ممكح مدح ال مركزخدة ا دايرخدةشإة ا   يا ية مق ثلة يف 

قش دي  ا دقغ ل مدوايرد اليولدة شو مدا ماةقصداد  شو حتديدق هديف  ،املشدايركة الإيا ديةةيير مح 
امل دد  يف تدإددي  اداير  مقددت هددو اجق دداة   خقددرف ابلقش يددة امةقصددادخة، وةددي خكددوا الإددبه

  (2013)داوود، تش ي  مياج اجمل وةار البشرخة يف اليولة  إ خ يف 
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ةبيدددد  ام ددددقد ل كاندددد  املش دددددة الغرميددددة  انددددقة لددددإلدايرج  :1954-1951تقساااايم  -1
ىدددرامل  الغدددر  مدددح الشاميدددة ا دايرخدددة إ  ثددد يف مداىقدددار هددد    الرخ انيدددة، الددديت ةإددد   

املداىقدددة الشدددرةية ومركزهدددا مصدددراتة، واملداىقدددة  ىدددرامل  واملداىقدددة الغرميدددة مركزهدددا ىدددرامل ، 
( ةضدددا  شو مقصدددرتية ةلدددا 21) الو ددد ا ومركزهدددا غدددرايا، وكانددد  كددد  مداىقدددة مدإددد ة إ 

ومقي شا ا دقدل  الدب د  يف ، (1953)يرا  ، ن   الش او ال   ونقق  إخ اليا دوا تغيري 
كيولدة تيييراليدة، شانقد  اا قيدة الوىشيدة الديت شةدير د دقوير الدب د   ، 1951 دخإد ر 24

، ةلدددا تدإدددي  الدددب د إدايراي إ  ثددد يف وماير، 1950دخإددد ر  22يف ةرايرهدددا الصدددادير يف 
الدديت   2( شلدد  كدد 929 301وومخددة ىددرامل )،  2( شلدد  كدد 249 938هدد   ومخددة مرةددة )

وةدددي جدددا  يف املدددادج   2كدد  شلددد  (170 757وومخدددة تدددزاا  ) كاندد  مصدددراتة جدددز ا مش ددا ،
( مح ال صد  القاكدر املققلددة اب دايرج ا ليدة مدا خلد    تدإد  ليبيدا إ  ومديار إدايرخدة 176)

وتد ا للدانوا ال   خصيير يف ه ا الشأا، ويو  شا تشك  تي  هال  حمليدة وهدال  مليخدة، 
 ا الدددوماير وحيددديد الددددانوا ن ددداا هددد ا الومددديار ك دددا خدددش   هددد ا اجملدددال  ، وةإددد   هددد

( خبدت امل  د  الق صديل  1الشك  ) ( 2012الث يف إ  مداىقار ومقصرتيار، )ة رو 
 للقدإي ار ا دايرخة ملصراتة  و قدقصر الييرا ة ةلا شمه ا ةلا الشاو القايل 

مقصددرتية اتمقددة لل داىقددة الشددرةية  تلددحل ال ددرتج مصددراتة يف كاندد   :1951تقساايم ساانة  - 
شيرمددال مدديخراير، هدد   ا  ددو ، الددزيروا، ى يشددة، اتويرغددا ، ومددوني   تقبق ددا ،لومخددة ىددرامل 

 ( 2008)املشقصر 
مصددراتة حمات ددة حتدد  ا دد  حمات ددة مصددراتة، مكونددة مددح    شصددبا 1954تقساايم ساانة  –

  وه  ك  مقصرتية إ  ميخراير ةإ     ،مقصرتيارث يف 
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ومقصددددرتية  )الو دددد ، ال ددددواتري ا خ اليددددة، واا قددددة(، ( مدددديخراير3تضدددد  )  لددددي حمقصددددرتية 
نإددد ة،  20004الدددزيروا )مددديخراير ( 4)نإددد ة مدددو ةت ةلدددا  56902خد ش دددا مصدددراتة 

)مصددلاة  (5598نإدد ة، الدددر  ا خ اليددة  6615نإدد ة، اتويرغددا   24658وا  ددو ، 
ويرتلددددة، الد التددددة، )مدددديخراير ( 6) وتضدددد  ومقصددددرتية  ددددرر  (1954ا مصددددا  والققددددياد، 

 مصدددددراتة املددددددر ا داير  لل اات دددددة يف ميخشدددددة وخددددددالال رجددددداا،  دددددرر، الشوتليدددددة، البدددددوخرار( 
    (1954)مصلاة ا مصا  والققياد، 

 
 2015إ  1951( ل   هيكل  للقدإي ار ا دايرخة ملصراتة لل يج مح 1)كك  

 
 البامل املصيير مح ة   
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  دب ا، مشغدا  ، ر هد  )ىدرامل ، ةشدر مداىقداإ ةإ   الدب د  1964تقسيم سنة  –
(، وكددد  مداىقدددة شوابير   األ ضدددر،اابددد   ديرندددة، مصدددراتة، اة ددد ، الزاوخدددة، الغدددرد،اابددد  

)الققددياد،  ةإد   إ  ةدديد مدح املقصددرتيار، وةإدد   كد  مقصددرتية إ  ةدديد مدح املدديخراير
 مصدراتةمقصدرتيار هد  ) ليدنت و ثد يف إ   مصراتة مداىقة تدي ةإ   ير، وابةقبا(1964

( توند  شكدكال 2اةرخ دة )(1966)والققياد، ( نإ ة 116232)و رر( خد ش ا ةيد 
، وشمددا كوهنددا مقصددرتية تدددي اندد ر كددك  مثلددل يرش دد  خق دد   ددو وشم دداو تلددحل املقصددرتيار

( 4ااشدو  وةاةيتدد  تدوا    ددام  البادر املقو دد  ااشدود مشددال غدر  ليبيددا،  ةإدد   إ  )
 (  تون  ميخراير مقصرتية مصراتة  3ميخراير ا قل   يف شككاهلا ومإاماإا اةرخ ة )

شددود مددح املقصددرتية هدد  األكددر مإددامة، ممددأ شا ميخرخددة اتويرغددا  الدديت حتقدد  ااددز  اا   
تلي ا ميخرخة ا  و ، اليت ان ر كك  مثلل يرش   خق    و ااشو  الغرد وةاةيت  توا   
 ددام  الباددر املقو دد ، واندد ر ميخرخددة الددزيروا شخضددا كددك  مثلددل يرش دد  يف الشدد ال الغددرد 

 وةاةيت  ت م  اويود الش الية مليخرخة اتويرغا  
حمات دار، الديت مديويرها تإ ية املداىقدار إ   يف ه ا القدإي  تغرير :1973تقسيم  -2

 اابددد )( حمات دددار هددد  10)( مدددح مدددت 4ةإددد   إ  ملدددياير، وكانددد  مصدددراتة  رخ دددة )
 دب ا( مشلد  ، مصدراتة، اة د ، ىدرامل ، الزاوخدة، غدرايا، ديرنة، مشغا  ، اةلديماأل ضر، 

ندد   مددال شمددوني  إ   اا ددرج، الدديت،  ليددنت، مصددراتة ثدد يف ملددياير، هدد   )مصددراتة حمات ددة
ا ات ددددة ، ملددددا اانددددايل مإددددامة (1954مصددددراتة مقددددي شا كانقددددا اتمققددددت ل ددددزاا يف تدإددددي  

( خقبددت شا ا ات ددة اندد ر كددك  غددري مشددق  ، ت دد  4، مددح اةرخ ددة )2كدد  (912 136)
حمالخددة لإددام  متقددي مددح الشددرا وااشددو  الشددرة  ابجتدداا الشدد ال والغددر  والشدد ال الغددرد 

الباددددر املقو دددد  يف مليخددددة مصددددراتة مشدددداىئت كدددداىذ كددددرة  وكدددداىذ مشددددايل تقرتدددد  مدددد ار 
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الشاىئت، ه ا اممقياد جق  ا ات ة تشرتك يف ميودها الشرةية مال ث يف ملياير، وشيرمدال 
ملددياير ودديودها الغرميددة، وملدديخقاا مددح ااشددو  الغددرد، ك ددا تبددت اةرخ ددة شا مليخددة اا ددرج 

 كر مإامة تلي ا مليخة مصراتة مث مليخة  لينت ه  األ
(  هددد  5رخ دددة )توندددا ا اة تدددروع( 8)إ  مليخدددة مصدددراتة    ةإددد  1976 تقسااايم-3

كد  تدرع ،  (شمدو ندي  الدياميدة، اتويرغدا ، ى يش  ،لياتشيةا ا  و ، والزيروا، املركز،)مصراتة 
البلدددددياير ) 2كددددد ( 10667ةإددددد  إ  ةددددديد مدددددح ا ددددد ر ملدددددا ااندددددايل مإدددددامة البليخدددددة )

1976)  
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ةإدد   كدد  مليخددة إ  ةدديد مددح  مليخددة،( 13الددب د إ  ) ةإدد   :1989 تقساايم-4
ك درع مبليخة  ليم  رر  ود  مصراتة وش ةيج حم ر،إ   ال روع، وةإ   ال روع ميويرها

اا درج  - الوامدار –إجدياميا - درر -مصدراتة -هد   ( تروع مليخة 5مشل  ) ملي ، اليت
 ك ا هو مون   )*(2 ( ك405762 751119( كغل  مإامة ملغ  )6) ةاةرخ 

 
 1973  اخلريطة اإلدارية حملافظة مصراتة سنة 4خريطة )             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةبدي الل يد  املشقصدر   القوامد   ةا دقشادا إ   تاى دArc Gis 10.8املصديير  البامدل اب دق ياو مدرانمم 
مراكز الق راا يف كقبية مصراتة ديرا ة يف الق  ي  ا ةلي    ير الة ماجإقري  غري مششويرج   يف منوال بيقية وشثرها 
  171ص ،2008شكقومر،  7مصراتة  جامقة 

                                                 
 Arc Gis 10.8برنامج تم حساب المساحات الواردة على الخرائط باستخدام  )*(
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ةلددا ال ددروع، ملغدد  نإددبة مإددامة ال ددرع البلددي  مصددراتة مددح  ة(  مو ةدد6اةرخ ددة )ةلددا 
( 69مصددراتة إ )%، ووتددا هلد ا القدإدي  تددي ةإد   15 1ااندايل مإدامة مليخدة اةلديم 

مشددال غددر     مددح اةرخ ددة ن مددأ وةددوع ال ددرع البلددي  مصددراتة (1989)البلددياير، حملددة 
  كرة   رر وإ  الشرا مح مليخة املرةه م   ةلا البار املقو   مشاىئت ال رع البلي 

 1976( اةرخ ة ا دايرخة لبليخة مصراتة  شة 5 رخ ة )

 
وص  اويود ا دايرخة   ا قشادا إ  و ايرج البلياير Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياواملصيير  مح ة   

  (5ص  ،1976) هلا،لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القامقة 

( الشدددك  7ومشددايل، ميدددث ا ةاةدديتت ملثلدددل خق ددد  مرش دد   دددو الغدددر ، وت  ددر اةرخ دددة )
البلي  كا ت  اب قثشا  حم ر مصراتة املركز اليت ت  رهدا اةرخ دة  القاو لل رع مليخة مصراتة

(8     ) 
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 1989( مليخة  ليم  رر وال روع القامقة هلا  شة 6اةرخ ة )

 
إ  الل شة الشقبية ا قشادا  8ا قشادا إ   Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياواملصيير  مح ة   

  (1ص  1989)لل راتق، القدإي  ا داير  لبليخة  ليم  رر وتروة ا وا  ر القامقة هلا، 

د   مصدراتة  ،ا دق ر ن داو الشدقبيار  دا يا كقدإدي  إداير  :2002 تقسيم-5 ووتدد  ة إم
،  اوخددددة هدددد   الياتشيددددة( تبددددت شكددددكاهلا وشم ام ددددا، و 9كددددقبية،  رخ ددددة )( مددددؤمترار 8إ  )

 وةإدد  كدد ا  ددو ، مصددراتة املركددز، والغددرياا، والددزيروا، وةصددر ش ددي، وى يشددة، واتويرغددا ، 
اةرخ ة ن مدأ شا الشدقبية اند ر كدك  املثلدل، ةاةدياتا  حم ا  ر مؤمتر إ  ةيد مح 

 اليت كغل  املإامة األكر مح الشقبية  ،يف الش ال ويرش   يف ااشو  ةشي اتويرغا 
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كش داو إدا    1993الد   ا دقاييف ةداو   ،ن او الشدقبيار  ا ق ر 2006تقسيم  -6

( كدقبية، 22إ  ) 2006ووصد  ةديد الشدقبيار  دشة  ،للب د  دا يا  د ل هد ا املرملدة 
مدددح ميش دددا كدددقبية مصدددراتة، الددديت اتإدددال ن اة دددا ااغدددرايف  ليشددد   كددد  مدددح  ليدددنت ومددد  وليدددي  

( مؤمترا كدقبيا وهد   25ية دا ليا إ  ةيد )ك ش دقت إدايرخقت اتمققت هلا، وةإ   الشقب
وهدددد    )اتويرغددددا ، وى يشددددة، والياتشيددددة، وةصددددر ش ددددي، والددددزيروا،  ،مددددؤمترار مش دددددة مصددددراتة

( شما م  الرميلة،وك يا   الرمال،ولار  يرشا ال ومة،خوليو، وك يا   9والغرياا، وا  و ،
  والزخقونة، دخشاير،وك يا   لصشاة ،اوالش ر  وال  رج،وتشيشا   مؤمترار )املردوو،وليي تض   
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 2002( اةرخ ة ا دايرخة لشقبية مصراتة 9 رخ ة )

 
ا قشادا إ  مص  ا ج اا وموا    Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياوة    املصيير  مح

إ   1551ا دايرخة يف ليبيا يف ال رتج مح  شثر القوام  ااغراتية يف القغيريار اليت ىرشر ةلا القدإي ار امل رد ،
  198ص، 2021(،19، هلة الباويف األكادميية، القيد)2013

 والياتشيدددة، ومدداجر، وادواو، والداةددة، الددث   ،  دددوا)واملشددايرج،( وندد    ليددنت مددؤمترار 
مدح  2002(، شما القدإي  اليا ل  ملش ددة مصدراتة تددي ا دق ر مدش   تدإدي  وك يا  كقاو

ميل الشك  واملإ يار، ال ايرا تد  يف شا مدا كداا خقدرف كدؤمتر مصدراتة املركدز يف تدإدي  
، كددد يا  الرميلدددة، لار الرمدددال، وكددد يا  يرشا وليدددخو  9)ةإددد  أليرمدددال مدددؤمترار هددد   2002

  2006 او الوميار ا دايرخة ملش دة مصراتة ( تون  شككال وشم10ال ومة(  اةرخ ة )

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     التمثيل اخلرائطي                                             2021، ديسمرب 18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

241                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 2006صراتة لشقبية ما دايرخة  ة( اةرخ 10 رخ ة )

 
ا ددقشادا إ   تاى ددة ةبددي    ا ددقشادا إ  Arc Gis 10.8مددرانمم  البامددل اب ددق ياوة دد   املصدديير  مددح

الل يدد  املشقصددر   القوامدد  ال بيقيددة وشثرهددا يف منددو مراكددز الق ددراا يف كددقبية مصددراتة ديرا ددة يف الق  ددي  ا ةلي دد   
  194، ص2008شكقومر،  7ير الة ماجإقري  غري مششويرج  مصراتة  جامقة 

مت إنشا  اجملال  ا ليدة الديت ملدا  2011تراخر يف  17مقي ةياو ثويرج  :2015تقسيم  -7
صددديير ةدددانوا يرةددد   2012( هلإدددا حمليدددا، مإدددريج مل ددداا تإددديريخ ، ويف ةددداو  45ةددديدها )

( اةاصدة ككدوانر الش داو يف ال صد  الثداس 3( مشأا ن او ا دايرج ا لية، جدا  املدادج )59)
ة يف ليبيددا مددح  ا ات ددار والبلددياير وا دد ر ، وصدديير يف مشدد    خقكددوا ن دداو ا دايرج ا ليدد

( مليخة 99( مش  إنشا  )1( إبنشا  البلياير، جا  يف املادج )180ةراير يرة  ) 2013ةاو 
( مققددديخ  مكددد  الددددراير 540مدددح ميش دددا مليخدددة مصدددراتة ، وصددديير يف لار القددداو ةدددراير يرةددد  )

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     التمثيل اخلرائطي                                             2021، ديسمرب 18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

242                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

(، تقديخ  ةديد البلدياير 1ادج )إبنشا  البلدياير، ميدل جدا  يف املد 2013( لإشة 180)
 ( مليخة 90( مليخة إ  )99مح )
و مقددددددايرخ  2014  (( لإددددددش04)) مصددددددراتة ةددددددراير يرةدددددد الإدددددديي ة يددددددي مليخددددددة وشصدددددديير   
اويود م  ة ونال وتر ي   شوكل  إلي ااشة تشية إدايرخة  الدان  مقشكي  13/11/2014

مددح   لدد   تصددوير خددق لددحل إبةددياد ول هلددا تروة ددا وا دد ر القامقددة و لبليخددة مصددراتة  ا دايرخددة
وشخضدددا  وندددال اوددديود ا دايرخدددة  اجملددداويرج،وندددال اوددديود ا دايرخدددة لبليخدددة مصدددراتة مدددال البلدددياير 

القدإدددي  املقق ددي والددددرايرار الصددداديرج ابةصدددوص  هلدددا وتدددقوا ددد ر القامقددة  –ل ددروع البليخدددة 
تدددروع  و إبنشدددا  2014  لإدددشة 21اجمللددد  البلدددي  لبليخدددة مصدددرات  يرةددد   مش دددا  ةدددرايروالددديت 

والوكدك  إ   ةدرخح،ك  مح مش دة شمدو   مض -و  2014(( لإشة 42يرة  )) يرالبليخة  والدرا
 هلدددددا مليخدددددة مصدددددراتة ويدددددل تصدددددب  تروةدددددا  هلدددددا اوددددديود للبليخدددددة وتروة دددددا وا ددددد ر القامقدددددة 

  (2015قدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القالبقة ل ، )اشةإةياد ال
وتر دددي  اوددديود  لأل ددد  هبدددا ةشدددي وندددال الل شدددة ه وةدددة مدددح األ ددد  واملقددداخريووندددق  

  مح ميش ا وتروة ا وا  ر القامقة هلا  للبليخةا دايرخة 
 الإامدة املقزاو ةيير ا مكاا ابويود   1
ندددرويرج شا تكدددوا اوددديود ال اصدددلة مدددت ال دددروع مقدددا، جغراتيدددة وانددداة  ددد لة الوصدددول    2

   مقبيج وخ ض  شا تكوا ىرا 
الق   ةيير ا مكاا ةلا شا تكوا مراكز اةيمة ملواى  ال دروع دا د  ن اة دا ا داير     3

 الإكانية وتقو   الكثاتة 
وابأل دد    الإددامدة  الق دد  ةلددا ونددال ملددول لددبقت امكددكاليار الدا  ددة يف اودديود   4

وةدديو ونددوح مقددا، اودديود لكوهنددا   ددو  ومهيددة غددري  اةدديمار،تي ددا خققلددق كواةددال مراكددز 
 موجودج 
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األ   كقياير ال را املقبيج الدا  ة ك قيداير مدح مقداخري ير د  اوديود تدرض وخ مأ شا   
 ال ددددرا املقدددديج مققبقددددا لققددددرخل تلددددحل ةلددددا اةددددرا    ال دددداهرج اودددديودتقرجددددار ةلددددا وجددددود 

  (2015)اشةإةياد القدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القالبقة ل ، 
( ترةددا 12ن مددأ شا البليخددة تكوندد  مددح )( 1)ان ددر امللاددق يرةدد   (11مددح اةرخ ددة ) 

 ومدة، مصددراتة ملدياي هد   )الياتشيدة، ا  دو ، كدد يا  الرميلدة، لار الرمدال، كد يا  يرشا ال
( ى يشد ، الغدرياا، الدزيروا، ةصدر ش دي، شمدوةرخح، 2006خوليو يف تدإي 9املركز )مل  حم  

ويرغد  وجدود  ( حملدة 66تدرخبدا مو ةدة ةلدا ) 2( ك 5568)إانايل مإامق ا  االوككة،( مل
تدإدددي   شا  يف انيددال القدإدددي ار الإددامدة نددد ح اودديود ا دايرخددة لبليخدددة مصددراتة إم ااتويرغدد

  مالددة ندد  ويف ، خشدد ل ا، مدد  ظلدد  هلإددا حمليددا خقددرف ابجمللدد  ا لدد  اتويرغددا ،  2015
 دد  قوةددودج م ،مددت مصددراتة واتويرغددا متدد  مقددي املصدداوة الدديت  ملصددراتة،  اصددةك ددرع ملددي  

اةرخ ددة  تددإا اةرخ ددة ا دايرخددة للبليخددة  ددقق   الشددك  الوندد  يف شهددايل اتويرغددا  إ  مشددا هل  
 ( 1( )ان ر امللاق يرة  12)
   ستنتاجات والتوصياتاال. 4

 :توصل  الييرا ة لقيج نقا م وه 
، ا دايرخة ملصدراتة كدا كد يت  ليبيدا مشدك  ةداو مدح تغدريار ةرخ ةايرتب   القغريار يف ا -1

شنق ددد  شكدددكام  ا قل ددد  ش دددباهبا مدددا مدددت ش دددبا   يا دددية واةقصدددادخة واجق اةيدددة 
ةح ال    بد  وةح ال   خليد  وهدو مدا تبيشد  نقل  مإامار لقل ة لك  تدإي  و 

 اةرا   املقيج ن ح ه ا الييرا ة  
 يرغ  القدإي ار املققديدج تددي ظلد  مصدراتة مدش   ام د  يرغد  ا دق ف ندوع القدإدي  -2

 1989مقصرتية مصراتة وكقبية مصدراتة ومداىقدة مصدراتة اب دقثشا  تدإدي  إ ي  ت
 ترةا ملياي اتمقا ةليم  رر شصبا   مت

 دددير ال دددرا لوندددوم ا ك اددديدار للاددديود مدددت ا ددد ر يف شغلددده القدإدددي ار ةق  ش -3
 ومث  البار املقو   اوي ال بيق  لل ش دة يف كاتة القدإي ار 
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ا قلد  الشدك  القداو لل رخ دة ا دايرخدة ملصدراتة مدت تدإدي  وآ در، تددي ظ در يف كدك  -4 
  ، إم شا الشددك  القدداو لل ش دددة مددي1973يف تدإددي   غددري مشددق   ك ددا هددو اوددال

يف ابةدد  القدإدددي ار شةددر  إ  املثلدددل الددد   لدد  ةاةدددياتا متددث ا الشددداىذ الشددد ايل 
 والشرة  لل ش دة  

مشددك ر انددة شثددرر ةلددا مشددك  ةدداو القغددري املإددق ر يف اةرخ ددة ا دايرخددة للددب د شنددقم -5 
 لق بيدية والش رخة ترص القش ية ابلب د وةلا كاتة الييرا ار ا

ر ملا ةديد القدإدي ا 2015مىت1951مح  امليجالقداير  الزم  مت القدإي ار ت   -6
مدا مدت يف املقو د  (  دشوار 5)( تدإي ا م اص   م  مديايرا 12ا دايرخة ملصراتة )

 تدإي  وآ ر 
 التوصيات:. 5

 القالية يف نو  ما ش  رر ةلي  الييرا ة مح نقا م ميكح تدي:م القوصيار 
يده شا تراةد  املإدامة املثلدا ةشي اواجة إ  ا قايايف شو تغيري القدإي ار ا دايرخة  -1

ك دددا يددده مراةددداج مدددي  تدددوتر املدددوايرد ا ليدددة الددديت تقشا ددده وم ددد    ،للومددديج ا دايرخدددة
  الإكاا وكثاتق   

ة ميددل يددده تدددوتري البشيددد ،ةدديو إغ دددال القامددد  امةقصدداد  يف ن دددي  اوددديود ا دايرخدددة -2
 األ ا ية وكبكار الشد  ااييج الرام ة مت املشاىق ووجود ةاةيج اةقصادخة جييج 

املقدداخري ااغراتيددة والإيا ددية وامةقصددادخة واليميوغراتيددة وغريهددا مددح املقدداخري  يدده مراةدداج -3
  ةشي امن راير  جرا  تقيخ ر شو تغيريار ةلا اويود ا دايرخة لل ش دةالق  ي ية 
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 واملراجلاملصادر 
مقياد الق راا  كش دة اوشثرا ةلا  وتو خال الإكاا (  منو2013مو رج، ةل  ة ية  )ش

   املشصويرج امقةج( غري مششويرجدكقويراا  ير الة) مصراتة 

هلة املإقشصرخة   إدايرج كرمياا ديرا ة يف ااغراتية ا دايرخة  )د ر(البال ، ةا   ديروخش  
  128-155، 62، للييرا ار القرمية واليولية

ن   حتيخي اويود ا دايرخة (  2020البيان ، ةبي الرؤف ةل ، ال إاىو ، حي  ش ي  )
امال للقدشيار اايومكانية   ويرةة وثية مديمة لل ؤمتر الر للبلياير واا ات ار يف ليبيا

    ىرامل 1-15، الرامال

  الداهرج  مكقبة ت بيدارااغراتيا الإيا ية ش   و (  1981اليخه، حم ي حم ود  )
 األنلو املصرخة  

 ،ليبيا(  مش دة ااب  األ ضر يف 2013داوود، غايل ةباا، مح ة وير،  الي حم ي  )
  1618 -1584 ،203، ، األ قال هلة ديرا ة يف ااغراتية ا دايرخة 

    ىرامل ىرامل  الغر  مت املان  واوانر(  1953يرا  ، يركي   )

    لينت  يرؤاي للكقا  شوايف يف جغراتية مصراتةالشركإ ، وني  ةبي الدادير  )د ر(  

  ىرامل   مصلاة 1954الققياد القاو للإكاا (  1954اد  )مصلاة ا مصا  والققي
 ا مصا  والققياد 

  ىرامل   مصلاة ا مصا  الققياد القاو للإكاا(  1964الققياد  )و مصلاة ا مصا  
 والققياد 

  ىرامل   مصلاة ا مصا  1964تقياد ةاو (  1966مصلاة ا مصا  والققياد  )
 والققياد 
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منو مراكز الق راا يف  القوام  ال بيقية وشثرها يف(  2008املشقصر، تاى ة ةبي الل ي   )
 شكقومر  7  مصراتة  جامقة كقبية مصراتة ديرا ة يف الق  ي  ا ةلي  

القدإي  ا داير  لبليخة  ليم  رر وتروة ا وا  ر القامقة (  1989و ايرج البلياير  )
 لل راتق مبليخة  ليم  رر مصراتة  الل شة الشقبية  هلا 

(  ال مركزخة ا دايرخة ومإامهق ا يف القش ية ا لية  2006وليمرمة،  لي اا ولي ماميا  )
  124-114، 02، هلة جامقة  ب ا للقلوو ا نإانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1امللاق يرة  )
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لعليا كللية اآلداب اامعة معوقات استخدام حمركات البحث لدى طلبة الدراساات
 ةمصرات

 محيدة التهامي اندش                             1سعدنبيلة كلعيد 
 اامعه مصراتة، اآلدابكلية 

 2021-12-12 نشر إتكرتونيا يف  ،2021 -12-05  اتيرخ  لتدبول  ،2021-11-24يرخ  لتقدي:م  ات
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.15 

________________________________________________________ 
  :ملخص البحث

خهيف لتبحث إىل لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات 
ما  ني ــــــــــــلآلتيوذتك من خالل لإلجابة على لتسؤلتني  ،لب جامعة مصرلتةلتعليا بكلية لآلد

معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة 
هل توجي فروق ذلت دالتة إحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة و  من وجهة نظر لتطلبة؟

لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة ملعوقات لسقخيلم حمركات 
تكون جمقمع لتبحث من مجيع  تعزى ملقغريلت لجلنس، لملرحلة لتييرلسية، لتييرجة لتوظيفية؟

ومن أجل حتديق أهيلف  وطاتبة، ( طاتبا209عيدهم ) لتباتغو طلبة لتييرلسات لتعليا 
 ثالثموزعة على  ( فدرة28فدرلهتا ) لتبحث قامت لتباحثقان بقصميم لسقبانة بلغ عيد

جماالت وعرضها على جمموعة من لحملكمني تلقأكي من صيقها وحساب معامل لتثبات 
وتلوصول إىل  (.0.85ابسقخيلم لتقجزئة لتنصفية، حيث بلغ معامل لتثبات لتكلي تألدلة )

ئوي هلا ما بني ( فدرة وخرتلوح لتوزن لمل12بلغ عيد لتفدرلت لملقحددة ) -1 لمهها  لتنقائج
( فدرة وخرتلوح لتوزن لملئوي هلا 16بلغ عيد لتفدرلت لتغري مقحددة ) -2 (.60 – 81.4)

ملعوقات لسقخيلم  ديرجة تديخر أفرلد لتعينة توجي فروق يفال  -3 (.40.4 – 66ما بني )
  ولتوظيفة.ملقغريي لجلنس،  لتعليا تعزىحمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات 

 .تييرلسات لتعليال لتبحث،حمركات  ،معوقات حية:الللمة املفتا
                                                 

1 n.saad@art.misuratau.edu.ly 
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Obstacles to Using Search Engines among Graduate 

Students at the Faculty of Arts, Misurata University 

 

Nabila Beleed Saad                           Hamida Tohamy Endish 

Faculty of Arts, Misurata University 

Abstract: 

The research aims to identify the obstacles to using search engines 

among graduate students at the Faculty of Arts, Misurata University, 

by answering the following two questions: 1- What are the obstacles 

to using search engines among graduate students at the Faculty of 

Arts, Misurata University from the students’ point of view? 2- Are 

there statistically significant differences in the degree to which the 

sample members estimate the obstacles to using search engines among 

postgraduate students at the Faculty of Arts, Misurata University, due 

to the variables of gender, academic stage, and occupational degree? 

The research community consisted of all (209) postgraduate students, 

and in order to achieve the objectives of the research, the two 

researchers designed a questionnaire whose number of paragraphs was 

(28) divided into three areas and presented to a group of arbitrators to 

ensure its validity and to calculate the reliability coefficient using the 

split-half., where the overall stability coefficient of the tool (0.85). In 

order to reach the results, the most important of them are: 1- The 

number of achieved paragraphs was (12) paragraphs, and their 

percentage weight ranged between (81.4-60). 2- The number of 

unfulfilled items was (16) items, and their percentage weight ranged 

between (66-40.4). 3- There are no differences in the degree to which 

the sample members estimate the obstacles to using search engines 

among postgraduate students due to the variables of gender and 

occupation. 

Key words: Obstacles, Search engines, Students 
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   املقدمة. 1
أصبح لتقعليم لتعايل لتيوم حيظى ابهقمام لتعيخي من لتيول وذتك ملا ته من أمهية      

أصبح خؤدي دويرل كبريل  ث(، حيكبرية وأتثري يف شىت لجملاالت )لققصادخة، ثدافية، لجقماعية
دوتة الكقساب ميزة  يف إحيلث لتقنمية لتشاملة على خمقلف تلك لجملاالت، تذل تسعى كل

 لتعايل لتذي خعقرب لسقثماير يف لترأس لتبشري خوفره لتقعليمصعب تدلييها، وهذل ما ختنافسية 
 .(81ص، 2008 )مرخزخق، 

وإذل كان لتقعليم لتعايل خعي مصييرل تقنمية ثرولت لألمم فإن برانمج لتييرلسات لتعليا 
هذه لتربلمج عصب لجلامعة  ذ تعقربإلتيت تديمها لجلامعات خعي مصييرل تلقطوخر ولإلبيلع، 

لملوليرد  لملعرفة، وتنميةوحمرك عجلة حبثها لتعلمي، وهتيف إىل إثرلء لتبحث لتعلمي وزايدة 
أهنا  لجملاالت، كمالتبشرخة ولملادخة، وإجياد لحللول لتعلمية ملشكالت لجملقمع يف خمقلف 

يف ظل لتقنافس على بناء لتسبيل تلوصول إىل لققصاد معريف خدوم على لتبحث ولتقطوخر 
 .(2 ص، 2019 لتشمري،)لتعامل جمقمعات لملعرفة على مسقوى 

وظهوير كثري من لتسرخع يف تدي:م لتبحوث لتعلمية وتدي ساهم لتقطوير لتقكنوتوجي    
لتوسائل لتيت ساعيت طلبة لتييرلسات لتعليا على تبادل معايرفهم ولالنفقاح لتثدايف يف جمال 

تعي لملعلومة ملكا تلجميع أو فرد بعينه  لتعلمية، ومليف شىت لجملاالت لملعلومات لملقخصصة 
وإن كان هناك من لتضولبط ما خضمن حدوق لمللكية لتفكرخة إال أن تيلول لملعلومة 

شليلن، ) ولنقشايرها عرب لتشبكة لالتكرتونية سهل لحلصول عليها ولإلفادة منها بطرق خمقلفة
 .(30، ص2018 ،وحرزهللا
جمال لتقعليم ولتبحث كوهنا تساهم  يف (أمهية لتشبكة لإلتكرتونية )لالنرتنت وتربز   

يف تدي:م لتكثري من لخليمات لالتكرتونية يف جمال لملعلومات تطلبة لتييرلسات لتعليا وتعزز 
خساهم بشكل أساسي يف لتعملية لترتبوخة وخفضل لتكثري من  ابملكقبة، ولتذيلتيوير لملنوط 
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، 2012 بلغيث،) ةوبياانت حيخثمعلومات، شبكة ألهنا حتقوي على لتطلبة لسقخيلم لت
 .(17 ص

أخضا من لتوسائل لملعقمية تيى لتباحثني تلحصول على  لتشبكة لإلتكرتونية وتعي
 اولتقكلفة، وكلمهنا توفر لتوقت ولجلهي لملعلومات ولتبياانت لتيت ختيم لتبحوث لتعلمية، أل

كات لتبحث وتوظيفها لسقطاع لحلصول إىل ما خصبول متكن لتباحث من مهايرة لسقخيلم حمر 
 .(28 ص، 2018، وحرز هللاشليلن، ) إتيه بشكل أفضل

وعلى لترغم من لتقطوير لتكمي ولتنوعي لتذي شهيته برلمج لتييرلسات لتعليا لحليخثة 
ولسقخيلمها حملركات لتبحث على شبكة لالنرتنت تلمساعية يف لحلصول على لملعلومات 

أهنا تولجه لتعيخي من لملشكالت حتول دون حتديدها أهيلفها منها  طلوبة، إاللملولملعايرف 
لتطلحي بعض لتييرلسات كييرلسة أشايرت  لتبحث، كذتكقخيلم حمركات صعوبة لس

( أن طلبة لتييرلسات لتعليا 2011)حممي  ة( وديرلس2013)عرعاير  ة( وديرلس2012)
 نرتنت وقلة لملعرفة لتكافية به.خولجهون صعوابت يف لتبحث عن لملعلومات ولسقخيلم لال

يرأت لتباحثقان ضرويرة لتديام ببحثهن حول هذل لملوضوع  ،بناء على ما سبق
لتيت تناوتت معوقات  -على حي علم لتباحثقان-خصوصا مع لفقداير لملييلن تلييرلسة 

 لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا يف كلية لآلدلب جامعة مصرلتة.
 ة البحث:مشلل 1.1

خعي لالنرتنت من أهم لتوسائل لملعقمية تيى لتباحثني تلحصول على لملعلومات 
حيث  ولتبياانت لتيت ختيم لتبحوث لتعلمية، ألهنا توفر لتوقت ولجلهي ولتقكلفة لملادخة،

على لخقالف أشكاهلا، أصبح مبثابة لملكقبة لتعاملية لتيت حتقوي على أوعية لملعلومات 
ظهوير شبكة لإلنرتنت ولعقبايرها أحي لملصادير لملعلوماتية من خالل حمرك  عوموضوعاهتا، فم

لتبحث جوجل ولنقشاير لتبيلئل لتكثرية ته، فدي أصبح مطلواب من لتباحث إجادة مهايرلت 
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 ص، 2018هللا،  زشليلن، وحر ) مناسبة السقخيلم حمركات لتبحث لتعربية ولألجنبية
28). 

علومات يف كافة لتقخصصات، وال غىن من فشبكة لالنرتنت مصييرل عامليا تلم
هلذل أصبح تزلما مولكبة  تكوهنا حتقوي على كميات ضخمة من لملعلومات، لترجوع إتيها،

لسقخيلم هذه لتقدنية بكفاءة لتعصر وإعيلد لتطالب يف مرلحلهم لتقعليمية لملخقلفة تكيفية 
تييرلسات لتسابدة العهن على بعض لفدي الحظت لتباحثقان من خالل لط، وعلية وخسر

ولتديام بييرلسة  (،2012) وديرلسة لتطلحي (،2003) لتديمية ولحليخثة كييرلسة لجلرف
 جامعة مصرلتة، مت تطبيدها على عينة من طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب، لسقطالعية،

وجين أن هناك ضعفا يف لسقخيلم حمركات لتبحث ،مما دفع هبن إلجرلء هذه لتييرلسة 
وكناء  ،لى معوقات لسقخيلم طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب حملركات لتبحثتلقعرف ع

 اآلتيني:على ما سبق ميلن حتديد مشللة البحث يف السؤالني 
ما معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب  -1س

 جامعة مصرلتة من وجهة نظر لتطلبة؟
دالتة إحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات لسقخيلم هل توجي فروق ذلت  -2س 

حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة تعزى ملقغريلت 
 لجلنس، لملرحلة لتييرلسية، لتييرجة لتوظيفية؟

 البحث:أهداف  2.1
عليا بكلية لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لت -1

 لآلدلب جامعة مصرلتة من وجهة نظر لتطلبة.
لتقعرف على لتفروق ذلت لتيالتة لإلحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات  -2

لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة 
 تعزى ملقغريلت لجلنس، لملرحلة لتييرلسية، لتييرجة لتوظيفية.
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 مصطلحات البحث: 3.1
كل لألشياء أو لألشخاص أو لألشكال لالجقماعية لتيت ميكن أن خكون   يه املعوقات: -

 .(6ص، 2005 )جرجس، عائدا حيول دون أن حيدق لإلنسان أهيلفه وطموحاته
أبهنا جمموعة لتعدبات ولتقحيايت لتيت تولجه لتطلبة  وتعرف الباحثتان املعوقات إارائيا:

 وحتي من تنفيذهم تألحباث لتعلمية.يف ديرلسقهم 
أدولت برجمية أو برلمج مصممة تلمساعية يف لتعثوير على  يه البحث:حمركات  -

لملعلومات لملوجودة على لتنظام لحلاسويب مثل شبكة لالنرتنت، أو لحلاسوب لتشخصي، 
 .(335 ص، 2003،يعبي لملعط) وذتك من خالل لتبحث لملنطدي

السرتجاع لملعلومات صمم تلمساعية  منظا إارائيا:البحث وتعرف الباحثتان حمركات 
 على لتبحث عن لملعلومات لملخزنة على أي نظام حاسوب.

أبهنا لتصعوابت  إارائيا:وتعرف الباحثتان معوقات استخدام حمركات البحث 
ولتقحيايت لتيت تولجه طلبة لتييرلسات لتعليا، وتؤثر على تعلمهم، وتعيق إعيلدهم تألحباث 

لمية ولسقخيلمهم حملركات لتبحث ولتيت ميكن قياسها من خالل أدلة لتبحث لتيت أعيهتا لتع
 لتغرض.لتباحثات هلذل 

لتطلبة لملدييون لملسقمرون  لتبحث أبهنمتعرخفهم يف هذل  نميك :العلياطلبة الدراسات  -
 (.)لملاجسقري يف لتييرلسة ولمللقحدون بربلمج لإلجازة لتعاتية

ال خوجي تعرخف جامع حملرك لتبحث، ميكن لالعقماد عليه  لبحث:امفهوم حمركات  -
ولالكقفاء به دون غريه، وتكن هناك تعرخفات عية، فمثاًل عرفقه لتوخكيبيياي أنه "نظام 

 برانمج صمم تلبحث عن لملعلومات يف لتشبكة لتعنكبوتية". 
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ي يف عمله وهو عبايرة عن برانمج خقم لتوصول إتيه على لإلنرتنت خسقنوُعرف أبنه 
على قاعية بياانت حتقوي على معلومات كثرية، فيوفر حمرك لتبحث قائمة ابتنقائج لتيت 
تطابق ما حياول لملسقخيم لتعثوير عليه على أفضل وجه، فمع وجود لملليايرلت من لملولقع 
على لإلنرتنت لتيوم، هناك لتكثري من لملعلومات عليه، تذتك فإّن حمركات لتبحث تسهل 

  .24/2/2021 تاريخ  https://mawdoo3.com ولملعلوماتلى هذه لملولقع لتعثوير ع
وخُعرف أخضًا أبنه عبايرة عن منصة ميكنك لتيخول إتيها ولتبحث عن أي شيء 
ترخيه، وتساعيك خمقلف أنولع حمركات لتبحث مبخقلف أنولعها يف لتوصول إىل أي شيء 

 .وتظهر تك لتنقائج بشكل صحيح ترخي معرفقه
)sengine-search-of-https://m7et.com/types  1/3/2021 تاريخ) 

كما خُعرف أبنه برانمج مصمم تلمساعية على لتعثوير على لملعلومات لملخزنة يف   
أو  ( WebWWW Word Wide)لتوِخب نظام حاسويب مثل لتشبكة لتعنكبوتية لتعاملية 

حمرك لتبحث تلمسقخيم أبن خطلب لحملقوى لتذي خدابل  لحلاسوب لتشخصي، وخسمح
معاخري حميدة )ولتداعية فيها تلك لملعاخري لتيت حتقوي على كلمة أو عبايرة ما( وخسرتجع 
قائمة ابملرلجع تولفق تلك لملعاخري. تسقخيم حمركات لتبحث فهايرس منقظمة لتقحيخث 

 ((http://arab-ency.com.sy/detail/9468  تقعمل بسرعة وفعاتّية.
 الدراسات الساكقة: 4.1

 (:2018)هللا دراسة ِشلدان وحرز -1
هيفت لتييرلسة إىل لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة   

لسقخيم عليها، و  قغلبلتييرلسات لتعليا بكلية لترتبية يف لجلامعة لإلسالمية بغزة، وسبل لت
لتباحثان لملنهج لتوصفي ولألسلوب لتقحليلي، كما مت تصميم لسقبانة ، حيث طُبدت على 

ومن نقائج لتييرلسة أن ديرجة معوقات لسقخيلم ،( طاتبًا 164عينة عشولئية بلغت )
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حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لترتبية يف لجلامعة لإلسالمية بغزة، كانت  
%( وعيم وجود فروق إحصائية ملعوقات لسقخيلم حمركات 71.05ة وبوزن نسيب )كبري 

)لجلنس، ولتدسم لألكادميي( ومقغري لملعيل لبة لتييرلسات لتعليا تعزى مبقغريلتبحث تيى ط
 .لترتلكمي

 (:2015)رزيقة دراسة  -2
هيفت لتييرلسة إىل لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تيى لتطاتب لجلامعي،   
إذل كانت هناك فروق يف لسقخيلم و ذتك من خالل ديرلسة لتعادلت ودولفع لالسقخيلم، و 

لتطلبة تإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تعزى ملقغري لتقخصص وذتك بني طلبة لتبيوتوجيا من  
كلية علوم لتطبيعة ولحلياة وطلبة تكنوتوجيا لالتصال لحليخثة من كلية لتعلوم لإلنسانية 

لتبحث لملييلين ولملنهج  على بعض لإلجرلءلت لملنهجية إبتباع منهج ولالجقماعية ولعقميل
بعي لتقأكي من صيق لألدلة مث توزخع  ولالسقبيان و لملدابلة لسقخيمت كما  لملدايرن،

ال توجي فروق ذلت دالتة إحصائية أن  لتنقائج طاتب وكانت( 83لالسقمايرلت على عينة )
 .زى ملقغري لتدسم، ومقغري لجلنسيف لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تع

 (:2014) دراسة الطلحي -3
هيفت هذه لتييرلسة إىل تقعرف على سلوكيات لتبحث عن لملعلومات، 
ولسقخيلمها تيى طلبة كلية لآلدلب، وميى لسقخيلم لتطلبة تلبيلئل لإلتكرتونية ألوعية 

سة لالسقبانة، وكان لملعلومات، وقي لسقخيمت لتييرلسة لملنهج لتوصفي، وكانت أدلة لتييرل
وكانت نقائج لتييرلسة، إن أكثر حمركات لتبحث  طاتبًا وطاتبة، (2927جمقمع لتبحث )

لسقخيلمًا حمرك لتبحث جوجل، وإن معظم لتطلبة خفضلون لسقخيلم لملصادير لملطبوعة 
تلغة لألجنبية تعي من لتطلبة ة دير لالتكرتونية، وأخضًا ضعف إجادتلمعلومات عن لملصا

 .تولجههم يف لتبحث عن لملعلومات ت لتيتلتصعواب
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 Cothran (2011:) دراسة -4
تقعرف على ديرجة لسقخيلم طلبة لتييرلسات لتعليا من جامعة هيفت لتييرلسة ل

لتباحث لملنهج  ملتبحث، ولسقخيمينيسوات يف لتوالايت لملقحية لألمرخكية، حملرك 
تعليا، حيث ُوزعت لملسحي وطبق لالسقبانة على جمموعة من طلبة لتييرلسات ل

( طاتبًا وطاتبة من جامعة 1141)عيدها لالسقبانة على عينة لتييرلسة لتباتغ 
حمرك لتبحث  لتييرلسة  أنمينيسوات يف لتوالايت لملقحية لألمرخكية، وأظهرت نقائج 

 وأنجوجل خعقرب من أهم لحملركات لتبحثية لسقخيلمًا من ِقبل طلبة لتييرلسات لتعليا. 
يفع لتطلبة إىل لسقخيلم قولعي لتبياانت على لتشبكة هي سهوتة لألسباب لتيت ت

 .لالسقخيلم
 الساكقة: االستفادة من الدراسات  1.4.1

إثرلء لإلطاير لتنظري -كيفية حتيخي أهيلف لتبحث  - لتبحثكيفية حتيخي مشكلة -
 لملساعية يف حتليل نقائج لتبحث.- كيفية بناء أدلة حبث -تلبحث

 ت:اراءااإلنهج و امل. 2
 منهج البحث: 1.2

 لتبحث، وخعرفلتبعت لتباحثقان لملنهج لتوصفي ألنه أكثر لنسجاما مع أهيلف 
أحي أشكال حتليل لتقفسري لتعلمي لملنظم توصف ظاهرة أو مشكلة  لملنهج لتوصفي أبنه 

حميده وتصوخرها كميا عن طرخق مجع بياانت ومعلومات عن لتظاهرة أو لملشكلة وتصنيفها 
 .(37ص، 2007 ،ملحم) لتيقيدةإخضاعها تلييرلسة وحتليلها و 

 جمتمع البحث: 2.2
طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة  مجيعتكون جمقمع لتبحث من 

( من لألقسام 6)على  ( موزعني209)عيدهم  غ، ولتبات2021-2020تلفصل لتييرلسي
 لتعلمية.
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 مصراتة.آلداب اامعة ( يوضح توزيع جمتمع البحث يف كلية ا1ادول رقم )
 العليا()عدد طلبة الدراسات  العلمية()األقسام 

 28 الرتكية
 69 اللغة العركية

 25 علم االاتماع
 11 علم النفس

 11 الفلسفة
 65 اللغة اإلجنليزية

 209 اجملموع

 عينة البحث: 3.2
 :2006هغرخب ،زلينم) لتييرلسةلجملموعة لتيت جتمع عنها لتبياانت يف  ي  هالعينة     
 لآلدلب، مت( طاتب يف لتييرلسات لتعليا بكلية 80تكونت عينة لتبحث من ) .(18ص

( 80، وقي بلغ عيد أفرلد لتعينة )عشولئية طبدية من لجملقمع لألصليلخقيايرهم بطرخدة 
  .وعض

 ( يبني توزيع عينة البحت حسب اجلنس 2ادول رقم )
 لتنسبة لتعيد لجلنس
 18.75% 15 ذكر
 %81.25 65 أنثى
 100 80 لإلمجايل

 ( يبني توزيع عينة البحث حسب املرحلة الدراسية3ادول رقم )
 لتنسبة لتعيد لملرحلة
 %52.5 42 ماجسقري
 %47.5 83 دبلوم 
 100 80 لإلمجايل
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 ( يبني توزيع عينة البحث حسب الوظيفة 4ادول رقم )
 لتنسبة لتعيد لتوظيفة
 %18.75 15 معيي

 .%81.25 65 لياطاتب ديرلسات ع
 100 80 لإلمجايل

 
 البحث:أداة  4.2

تغرض حتديق هيف لتبحث وهو لتقعرف على ولقع لألدلء لإلدليري تيى يرؤساء 
لألقسام لتعلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة لتقييرخس بكلية لآلدلب جامعه مصرلتة كان من 

لتباحثقان ببناء هيه لتضرويري وجود أدلة ميكن بولسطقها حتديق هيل لهليف، فدي قامت 
لالسقبانة، وذتك ألن لالسقبانة تعي من لألدولت لملهمة يف مثل هيه لتبحوث  وهيلألدلة 

مرت عملية بناء لالسقبانة  لملعلومات، وقيفمن خالهلا ميكن لحلصول على أكرب قيير من 
 لآلتية وفق لخلطولت 

تعليا لتذخن سوف خقم قامت لتباحثقان بقوجيه سؤلل مفقوح تبعض طلبة لتييرلسات ل 1.
 لتقطبيق عليهم تلحصول على بعض لتفدرلت من خالل إجابقهم.

هللا ِشليلن وحرز  مرلجعه لتبحوث ولتييرلسات لتسابدة لملقعلدة مبوضوع لتبحث كييرلسة .2
( وتكي تقمكن لتباحثات من إاثيرة لهقمام 2014)لتطلحي وديرلسة ،( 2018)

 لالسقبانة بروحضرويرة لإلجابة على مجيع فدرلت لملسقجيبني من طلبة لتييرلسات لتعليا ب
مهيت هلا يف عبايرلت موجزه بفكرة عامه عن لتبحث ولهليف منه وقي بلغ  موضوعيه فدي

وأعطت لتباحثقان تكل فدره  فدره موزعه على ثالث جماالت، (31) عيد فدرلت لالسقبانة
 جيل(. ة، قليلةلوزان مييرجا متثل على لترتتيب )كبريه جيل، كبريه، مقوسطة، قلي
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 األداة:صدق  5.2
أن خديس لالخقباير ما وضع من  به لتظاهري، وخدصيلعقميت لتباحثقان لتصيق   

تذتك قامت لتباحثقان بعي تبوخب لتفدرلت بقنظيمها  .(99ص، 2002 )لتصرلف، أجله
يف جماالت تبيان ميى متثيل كل فدره تلمجال لتذي لشقدت منه وعرضها على لحملكمني 

مجع لالسقمايرلت لطلعت  وضوحها، وبعيميى  تدوميها، وحتيخيعلوم لترتبية، بدصي بدسم 
 لالسقبانة.على آيرلئهم قامقا بقعيخل  وتوجيهاهتم، وبناءلتباحثقان على مالحظات لخلربلء 

 ثبات األداة: 6.2 
حصل نفس لتفرد على نفس  لتساقه، فإذلخدصي بثبات لالسقبانة دقة لتدياس أو   

يف هذه لحلاتة أبنه على ديرجه عاتية  نصف لالخقباير مره، فإنناتطبيده أكثر من  لتييرجة عني
وتكي تقحدق لتباحثقان من ثبات لالسقبانة  .(870ص، 2005 )أبو عالم، لتثباتمن 

( عضو هيئة تييرخس من لجملقمع لألصلي، ومت 20)من قامقا بقطبيدها على عينة مكونة 
لتقجزئة لتنصفية، ذتك بقدسيم فدرلت لالسقبانة إىل حساب معامل لتثبات ابسقخيلم طرخدة 

فدرلت فردخة، وفدرلت زوجية، وإجياد معامل لاليرتباط بينهما وفدا ملعادتة بريسون، وتصحيح 
(، 0.85معامل لتثبات لحملقسب ابسقخيلم معادتة سبريمان برلون، وبلغ معامل لتثبات )

أن قيمة معامل لتثبات مرتفعة جني  (.0.01، 0.05)مسقوى دالتة إحصائية عني  ووذ
وبذتك تكون لالسقبانة جاهزة تلقطبيق وتيل على أن أدلة لتبحث مناسبة ومالئمة إلجرلء 

 لتبحث.
 توزيع االستبانة: 7.2

لالسقبانة، بيأات يف توزخع لسقمايرلت  لالسقبانة، وثباهتامن صيق  لتقحدقبعي 
لآلدلب، لألقسام لتعلمية بكلية  ابالتصال بطلبه لتييرلسات لتعليا يف كل قسم من وذتك
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تزوخيهم بعيد لالسقمايرلت وفدا تعيد طلبه  لتبحث، مثفكرة موجزه عن  وإعطائهم
 (80لسقمايرة عاد منها ) (100بلغ عيد لالسقمايرلت لملوزعة ) لتعليا، وقيلتييرلسات 

 أسابيع. ثالثةولسقمرت فرتة لتقطبيق  (،20) عيد لتفاقي لسقمايرة، وبلغ
 البياانت:تفريغ  8.2

وبلغ عيد  مت تفرخغ إجاابت طلبة لتييرلسات لتعليا يف جيلول أعيت هلذل لتغرض،
تكل لسقجابة عن لالسقبانة على  ديرجةوقي أعطت لتباحثقان  (80) أفرلد عينة لتبحث

تقحول كل فدره إىل أيرقام تيسهل حتليلها ولسقخرلج لتنقائج  ( حىت5-4-3-2-1لتقوليل )
 منها.لتنهائية 

 الوسائل اإلحصائية: 9.2
 ملعاجلة لتبياانت لحصائيا لسقخيمت لتباحثقان لتوسائل لالحصائية لالتية         

 معامل ليرتباط بريسون إلجياد معامل لتثبات. -
 معامل ليرتباط سبريمان برلون تقصحيح معامل لتثبات لحملقسب بنصف لتفدرلت. -

 لملئوي.رجح ولتوزن تإلجابة عن لتسؤلل لألول مت لسقخيلم لتوسط لمل - 
تإلجابة عن لتسؤلل لتثاين قامت لتباحثقان ابسقخيلم لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفات  - 

ولملرحلة  مسقدلقني فيما خقعلق مبقغري لجلنس، ( تعينقنيtest) -tلملعيايرخة ، ولالخقباير لتقائي
 لتوظيفة. ، ومقغريلتييرلسية

 عرض النتائج وتفسريها:. 3
 لتساؤل األول:أوال: دراسة ا

تإلجابة على لتسؤلل لتذي نص )ما معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة         
مت حساب لتوسط لملرجح ولتوزن لملئوي  (مصرلته؟لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة 
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ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث، ولعقميت لتباحثات كمعياير تلحي لتفاصل بني لتفدرلت 
بلغ  لملقحددة، وقيحسايب فما فوق تدبول لتفدرلت  ط( مقوس3وغري لملقحددة )لملقحددة 

لتقاتية توضح ذتك  ل(، ولجليلو 16)مقحددة ( ولتفدرلت لتغري 12عيد لتفدرلت لملقحددة )
 مفصال مع ترتيب لتقسلسل لتسابق ولتالحق تفدرلت لالسقبانة.

 ستخدام حمركات البحث من واهة نظر أفراد العينة.ا املئوي ملعوقات( يبني الوسط املراح والوزن 5)ادول 
 لتالحق لتوزن لملئوي لتوسط لملرجح لتفدرلت لتسابق
 13 66 3.30 قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية 1
 23 46.4 2.32 جهل لتطلبة مبرلكز لتبحث يف لتكلية 2
لتبحث وجود مثبطات يف لسقخيلم حمركات  3

 لندطاع لتكهرابء()
2.40 48 21 

 11 68.4 3.42 لفقداير لحلولسيب إىل لتصيانة لملسقمرة 4
خمقربلت لحلاسوب مع أوقات فرلغ  تعايرض أوقات 5

 لتطلبة
3.53 70.6 8 

قلة وجود خمقربلت تلبحث خاصة بطلبة لتييرلسات  6
 لتعليا

3.88 77.6 3 

قلة وجود لجلهات لملساعية يف لسقخيلم حمركات  7
 لتبحث

3.61 72.2 7 

 5 73.8 3.69 قلة وجود حمركات حبث جمانية تلطلبة 8
قلة لتيويرلت لتقييرخبية تلطلبة السقخيلم حمركات  9

 لتبحث
3.92 78.4 2 

ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات  10
 لتبحث لتعلمي

3.30 66 13 

 9 69.2 3.46 ضعف لتقولصل مع لملرلكز لتبحثية يف لتكلية 11
 9 69.2 3.46 اسوب غري كافية ألعيلد لتطلبةخمقربلت لحل 12
تلطلبة لالسقعانة  لألكادمييحتيخر لملشرف  13

 ابإلنرتنت يف يرسائلهم
2.16 43.2 27 

 28 40.4 2.02 إال بقسجيل لشرتلك pdfصعوبة فقح ملفات 14
وجود أكثر من معىن تلمفردلت فيعطي لحملرك  15

 موضوعا لخر
2.61 52.2 18 

 4 74.6 3.73نشرلت توعوخة بكيفية لسقخيلم نييرة لصيلير  16
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 حمركات لتبحث 
ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية  17

 لتطلبة 
3.30 66 13 

قلة توجيه لحملاضرخن تلطلبة حنو لسقخيلم حمركات  18
 حبث عاملية

3.42 68.4 11 

ضعف ثدة لتطلبة مبحركات لتبحث على شبكة  19
 لالنرتنت

2.48 49.6 20 

لالفقداير لىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف  20
 بعض لحملركات

4.07 81.4 1 

قلة معرفة طلبة لتييرلسات لتعليا أبنولع حمركات  21
 لتبحث

3.65 73 6 

خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة  22
 السقخيلم لحملركات

3.00 60 17 

ضعف لحلافز تيى لتطلبة يف لسقخيلم حمركات  23
 لتبحث

2.22 44.4 25 

 13 66 3.30 ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحث 24
 19 50.4 2.50 جهل لتطلبة ابتفائية لتعلمية حملركات لتبحث 25
ضعف لخللفية لتعلمية حول لملوضوع لتذي خبحث  26

 عنه
2.40 48 21 

صعوبة متكن لتطلبة من نس  أو حفظ بعض  27
 pdfملفات 

2.32 46.4 23 

خوف لتطلبة من أتثر لتدييرلت لتبصرخة عني  28
 لسقخيلم لحملركات

2.19 43.8 26 

       
لالسقبانة  لملئوي تفدرلتمن خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن 

وهي ( من لالسقبانة 20حتصلت لتفدرة ) ث(، حي40.4 – 81.4خرتلوح ما بني )
لترتتيب لألول من  ىلحملركات( علزخة لتيت هي أساسية يف بعض لالفقداير لىل لتلغة لإلجنلي)

( من لالسقبانة وهي 14)لتفدرة  ت(، وحتصل81.4)قييره قبل عينة لتبحث وبوزن مئوي 
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لترتتيب لألخري من قبل عينة لتبحث  ىلشرتلك( علإال بقسجيل  pdf )صعوبة فقح ملفات
  .(40.4)قييره  وبوزن مئوي

 رات املتحققة من قبل عينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا( يبني الفق6)رقم ادول 
 حقلتال لتوزن لملئوي لتوسط لملرجح لتفدرلت لتسابق
 1 81.4 4.07 لالفقداير لىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف بعض لحملركات 20
 2 78.4 3.92 قلة لتيويرلت لتقييرخبية تلطلبة السقخيلم حمركات لتبحث 9
 3 77.6 3.88 قربلت تلبحث خاصة بطلبة لتييرلسات لتعلياقلة وجود خم 6
 4 74.6 3.73 نييرة لصيلير نشرلت توعوخة بكيفية لسقخيلم حمركات لتبحث 16
 5 73.8 3.69 قلة وجود حمركات حبث جمانية تلطلبة 8
 6 73 3.65 قلة معرفة طلبة لتييرلسات لتعليا أبنولع حمركات لتبحث 21
 7 72.2 3.61 ساعية يف لسقخيلم حمركات لتبحثقلة وجود لجلهات لمل 7
 8 70.6 3.53 ةتعايرض أوقات خمقربلت لحلاسوب مع أوقات فرلغ لتطلب 5
11 
12 

 ضعف لتقولصل مع لملرلكز لتبحثية يف لتكلية
 خمقربلت لحلاسوب غري كافية ألعيلد لتطلبة

3.46 
 

69.2 9 

4 
18 

 10 68.4 3.42 لفقداير لحلولسيب إىل لتصيانة لملسقمرة
 قلة توجيه لحملاضرخن تلطلبة حنو لسقخيلم حمركات حبث عاملية

1 
10 
17 
24 

 11 66 3.30 قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية
 ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات لتبحث لتعلمي
 ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية لتطلبة

 لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحثضعف مهايرلت 
خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة السقخيلم  22

 لحملركات
3.00 60 12 

من خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن لملئوي تلفدرلت لملقحددة 
اير لالفقد)وهي ( من لالسقبانة 20حتصلت لتفدرة ) ث(، حي60 – 81.4خرتلوح ما بني )

لترتتيب لألول من قبل عينة  ىلحملركات( علإىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف بعض 
خشية )وهي ( من لالسقبانة 2)لتفدرة (، وحتصلت 81.4)قييره لتبحث وبوزن مئوي 
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لترتتيب لتثاين عشر من  ىلحملركات( عللتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة السقخيلم 
 ( وتعزو لتباحثقان ذتك إىل لألسباب لألتية 60)قييره مئوي قبل عينة لتبحث وبوزن 

 قلة أتهيل وتييرخب لتطلبة على كيفية لسقخيلم قولعي لملعلومات لالتكرتونية. -1
 .حمركات لتبحث لسقخيلم لتبحث، ومهايرلت مبهايرلت ندص معرفة طلبة لتييرلسات-2
لتيت هتيف إىل تطوخر قلة لحملاضرلت وويرش لتعمل لتيت تطرحها لألقسام لتعلمية  -3

 لملهايرلت لتبحثية تيى لتطلبة.
 لتسابدة.خرجع لىل مرلحل لتقعليم  وذتكضعف مهايرلت لتلغة لإلجنليزخة  -4
غاتبية طلبة لتييرلسات لتعليا من لملعلمني ولملعلمات، وتعي لتوظيفة عائدا كبريل وختلق  -5

 ضغوطات عليهم مما خنعكس ابتسلب على أدلئهم.
طلبة لتييرلسات لتعليا مبحركات لتبحث لملقعيدة مما خرتتب عليه قلة  ضعف معرفة -6

 لسقخيلمها تعيم معرفقهم ابسرتلتيجيات وأساتيب لتبحث فيها.
قلة أوقات لتفرلغ تيى معظم لتطلبة وضغوطات لتعمل قي تكون عائدا أمام لترتدد على  -7

 خمقربلت لحلاسوب بشكل مسقمر.
كل عام مما خرتتب عليه ضعف لتيلفعية تيى لتطالب ضعف متوخل لتبحث لتعلمي بش -8

 يف لسقخيلم حمركات لتبحث.
وجيت فهي  لتعليا، وإنقلة توفري لتكليات لجلامعية خمقربلت خاصة بطلبة لتييرلسات  -9

 عادة جلميع لتطلبة سولء طلبة لتليسانس أو طلبة لتييرلسات لتعليا.
 بيوهتم نظرل تعيم تولجي مرلكز حبثية لسقخيلم لتعيخي من لتطلبة شبكة لالنرتنت يف -10

 يف لتكلية مقاحة السقخيلمها بعي لالنقهاء من لحملاضرلت.
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 ( يبني الفقرات الغري متحققة من قبل عينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا7)رقم ادول 
 لتالحق لتوزن لملئوي لتوسط لملرجح لتفدرلت لتسابق
 1 40.4 2.02 لكإال بقسجيل لشرت  pdfصعوبة فقح ملفات 14
تلطلبة لالسقعانة  لألكادمييحتيخر لملشرف  13

 ابإلنرتنت يف يرسائلهم
2.16 43.2 2 

خوف لتطلبة من أتثر لتدييرلت لتبصرخة عني  28
 لسقخيلم لحملركات

2.19 43.8 3 

ضعف لحلافز تيى لتطلبة يف لسقخيلم حمركات  23
 لتبحث

2.22 44.4 4 

2 
27 

 يف لتكلية جهل لتطلبة مبرلكز لتبحث
صعوبة متكن لتطلبة من نس  أو حفظ بعض 

 pdfملفات 

2.32 46.4 5 

3 
26 

لتبحث وجود مثبطات يف لسقخيلم حمركات 
 لندطاع لتكهرابء()

ضعف لخللفية لتعلمية حول لملوضوع لتذي خبحث 
 عنه

2.40 48 6 

ضعف ثدة لتطلبة مبحركات لتبحث على شبكة  19
 لالنرتنت

2.48 49.6 7 

 8 50.4 2.50 لتطلبة ابتفائية لتعلمية حملركات لتبحثجهل  25
وجود أكثر من معىن تلمفردلت فيعطي لحملرك  15

 موضوعا لخر
2.61 52.2 9 

خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة  22
 السقخيلم لحملركات

3.00 60 10 

1 
10 
17 
24 

 قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية
ومات ولتبياانت يف حمركات ضعف قاعية لملعل

 لتبحث لتعلمي
ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية 

 لتطلبة
ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات 

 لتبحث

3.30 66 11 
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من خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن لملئوي تلفدرلت لتغري مقحددة      
)صعوبة  ( من لالسقبانة وهي14حتصلت لتفدرة )حيث  (،40.4 – 66خرتلوح ما بني )
على لترتتيب لألول من قبل عينة لتبحث وبوزن  إال بقسجيل لشرتلك( pdf فقح ملفات
 )قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية(، وحتصلت لتفدرلت (،40.4) مئوي قييره

عاون أمناء )ضعف ت )ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات لتبحث لتعلمي(،
 )ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحث( خمقربلت لحلاسوب مبساعية لتطلبة(،

 (. 66) على لترتتيب لحلادي عشر من قبل عينة لتبحث وبوزن مئوي قييره
 اثنيا: دراسة التساؤل الثاين:

هل تواد فروق ذات داللة إحصائية يف دراة ) نصهعلى لتسؤلل لتذي  لإلااكة-2 
ر أفراد العينة ملعوقات استخدام حمركات البحث لدى طلبة الدراسات العليا كللية تقدي

 اآلداب اامعة مصراته تعزى ملتغريات اجلنس، املرحلة الدراسية، الدراة الوظيفية؟
 متت لإلجابة عن هذل لتسؤلل وفدا ملقغريلته على لتنحو لتقايل 

 متغري اجلنس: -1
ولالحنرلفات لملعيايرخة ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث مت حساب لملقوسطات لحلسابية    

لجلنس، ولجليول لتقايل  ملقغري test-t"" "ت"تيى طلبة لتييرلسات لتعليا، وتطبيق لخقباير
 خوضح ذتك.

 )ت( كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة8ادول )
 مسقوى لتيالتة قيمة)ت( لالحنرلف لملعيايري ط لحلسايبلملقوس لتعيد لجلنس
 0.762 0.31- 0.34 3.42 15 ذكر 

 0.45 3.44 65 أنثى
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ملعوقات  ديرجة تديخر أفرلد لتعينة توجي فروق يف( أنه ال 8)لجليول يرقم خقضح من 
ت ملقغري لجلنس، وتعزو لتباحثا لتعليا تعزىلسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات 

ذتك إىل أن طبيعة لملعوقات لتيت تولجههم ولحية، حيث خولجهون نفس لملعوقات لتيت 
حتول دون لإلفادة من حمركات لتبحث يف حبوثهم ابتشكل لملطلوب وتقفق هذه لتنقيجة مع 

 (. 2015(، وزيرخفة )2018)هللا ديرلسة كل من شليلن وحرز 
سابية ولالحنرلفات لملعيايرخة ملعوقات حساب لملقوسطات لحل مت الدراسية:متغري املرحلة  -2

 ملقغري test-t ""توتطبيق لخقبايرلسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا، 
 لتقايل خوضح ذتك. للتييرلسية، ولجليو لملرحلة 

)ت( كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري املرحلة  ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة9ادول )
 الدراسية

 مسقوى لتيالتة قيمة)ت( لالحنرلف لملعيايري لملقوسط لحلسايب لتعيد لملرحلة لتييرلسية
 0.236 1.19 - 0.47 3.37 38 متهييي

 0.43 3.46 42 ماجسقري

ملعوقات  ديرجة تديخر أفرلد لتعينة أنه توجي فروق يف( 9)لجليول يرقم خقضح من 
ملقغري لملرحلة لتييرلسية، وتعزو  لتعليا تعزىت لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسا

لتباحثات ذتك إىل قلة بعض لملهايرلت لتيت حيقاجها لتطلبة تإلفادة من حمركات لتبحث مثل 
 مع لحلاسوب، وقلة معرفقهم مبحركات لتبحث.  لإلجنليزخة، ولتقعامللتلغة 

 الوظيفة:متغري  -3
يايرخة ملعوقات لسقخيلم حمركات مت حساب لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفات لملع

 .لتوظيفة ملقغريtest-t "" ت لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا، وتطبيق لخقباير
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 )ت( كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري الوظيفة ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة10ادول )
 مسقوى لتيالتة ت(قيمة) لالحنرلف لملعيايري لملقوسط لحلسايب لتعيد لتوظيفة
 0.762 0.31- 0.34 3.42 15 معيي

 0.45 3.44 65 طاتب ديرلسات عليا 

 ديرجة تديخر أفرلد لتعينة توجي فروق يف أنه ال( 10)لجليول يرقم خقضح من 
ملقغري لتوظيفة، وتعزو  لتعليا تعزىملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات 

بة سولء كانول معييخن أو طلبة ديرلسات عليا خولجهون نفس لتباحثات ذتك إىل أن لتطل
لملعوقات عني لسقخيلمهم حملركات لتبحث بسبب قلة أتهيل وتييرخب بعض لتطلبة على  

 .كيفية لسقخيلم قولعي لملعلومات لإلتكرتونية
  التوصيات:. 4

 خلي مبا  لتباحثقان، خوصنيضوء لتنقائج لتيت توصلت إتيها  يف
 وحاسوب.تدبول طلبة لتييرلسات لتعليا حبيث خشمل دويرلت تغة لجنليزخة، وضع معاخري  1-
مدريرلت مناهج لتبحث  لتعلمي، وتضمنيلعيلد خمقربلت حاسوب خاصة ابتبحث  -2

 لتعلمي ساعات عملية خسقخيم فيها لتطلبة حمركات لتبحث.
نت من خالل تعرخف لتطلبة يف لملرحلة لجلامعية لألوىل ابألدولت لتبحثية على لالنرت  -3

 .لالنرتنتختصيص مدرير هلذل لتغرض خقناول أدولت لتبحث على 
وإنشاء مرلكز  عليها،توفري آتية سهلة تلقولصل مع مصممي مولقع لتبحوث ولتدائمني  -4

 حبثية مقخصصة يف تدي:م لخليمات لتيت حيقاجها طلبة لتييرلسات لتعليا أثناء إعيلد لألحباث 
لسقخيلم حمركات لتبحث وتشجيعهم على تفعيل تييرخب لتطلبة على كيفية  -5

لسقخيلمها، وتطوخر مسقوى طلبة لتييرلسات لتعليا يف لتلغة لإلجنليزخة يف لملفردلت لترتبوخة، 
 .ويف لتبحث لتعلمي لترتبوي ومناهجه
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تقنمية لملها ليرت لتبحثية تيى  ضرويرة لهقمام إدليرة لتييرلسات لتعليا بعدي ويرش عمل -6
 .أتهيل لتباحث ي يفتعليا، ابعقبايرها عنصر أساسطلبة لتييرلسات ل

ضرويرة لتديام بقدي:م دويرلت مقخصصة يف لسرتلتيجيات لتبحث على لالنرتنت،  -7
 لالنرتنت.على  ةولملقاحلملسقخيمة ث يف لألدولت لتبحثية وتدنيات لتبح

 
 املصادر واملرااع

 أوال: املرااع العركية:
، 5، طهج لتبحث يف لتعلوم لتنفسية ولترتبوخةمنا .(2006) أبو عالم، يرجاء حممود

 لتداهرة  دلير لتنشر تلجامعات.
لملشكالت لألكادميية لتيت تولجه طلبة لتييرلسات لتعليا  .(2019لتشمري، أمل حممي، )

يرساتة ماجسقري(، كلية لتييرلسات لتعليا، )، لتكوختيف برلمج كلية لترتبية جبامعة 
 جامعة لتكوخت.

سلوكيات لتبحث عن لملعلومات تيى طلبة كلية لآلدلب جبامعة  .(2014لتطلحي، حيي، )
 يرساتة ماجسقري(، لتبيضاء، تيبيا.) لملخقايرعمر 

لتسلوكيات لملعلوماتية تيى طالب لتييرلسات لتعليا يف جامعة  .(2010لتعمرلن، محي، )
-95، 36، جملة لملكقبات ولملعلومات لتعربيةلإلمام حممي بن سعود لإلسالمية، 

109. 
من  علسرتج .ولألكادمييمن أفضل حمركات لتبحث لتعلمي  .(2014لتدائي، مصطفى، )

http://www.new.educ.com 
لسقخيلم حمركات لتبحث  .(2007) ، سالفة عادليعبيي، حبر لتدرين، عبي لترمحن بن 

لملكقبة لملركزخة يف جامعة لمللك عبي لتعزخز، لآلتية على قولعي لتبياانت لملقاحة يف 
 .56-50، 1(13) -جملة لمللك فهي لتوطنية
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، مركز ولقع لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي ابجلامعة .(2012بلغيث، سلطان، )
  http://alnoor.se/article.asp لتنوير تلييرلسات. لسرتجع من 

سلوك طالب لتييرلسات لتعليا يف لحلصول على لملعلومات،  .(2002) زهريبدلة، حممي 
 .46-43 ،1،(3)، لجمللة لتعربية تلمعلومات

ولقع لسقخيلم شبكة لإلنرتنت من قبل طلبة جامعة لتسلطان  .(2001) لجملييبوعزه، عبي 
 .50، 1، (16 )، جملة مكقبة لمللك فهي لتوطنيةقابوس، 

فرنسي  –ليم  عريب معجم مصطلحات لترتبية ولتقع(. 2005) ميشالجرجس، جرجس 
 لتعربية. دلير لتنهضة  بريوت  .لجنليزي –
ت لتعليا جبامعة لمللك عبي لتعزخز ولقع لسقخيلم طاتبات لتييرلسا .(2005)علي، دوخيي، 

ع ، ديرلسات يف لملناهج وطرق لتقييرخس – تإلنرتنت كمصيير تلقعليم ولملعلوماتية
(108.) 

 لجلامعي لتطاتبلسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تيى  .(2015يرزخدة، هاجر، ) 
 يرساتة ماجسقري(، جامعة قاصيي مرابح، لجلزلئر.)

معوقات لسقخيلم حمركات  .(2018) ، حسام يرفعتشليلن، فاخز كمال، وحرز هللا
لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لترتبية يف لجلامعة لإلسالمية بغزة وسبل 

 -وزليرة لترتبية ولتقعليم، كلية لترتبية –لتقغلب عليها، يرساتة ماجسقري أصول لترتبية 
(، 34)ع ، ليم لجلامعيلجمللة لتعربية تضمان جودة لتقعلجلامعة لإلسالمية، غزة، 

30. 
لتكوخت  دلير لتكقاب . لتدياس ولتقدو:م يف لترتبية ولتقعليم .(2002صرلف، قاسم علي، )

 لحليخث.
عريب مع  -ولملعلومات  لجنليزيمعجم علوم لملكقبات (. 2003)ايسر عبي لملعطي، 

 ، لتكوخت، لجمللس لتعلمي تلنشر، جامعة لتكوخت.لجنليزي-كشاف عريب
. أشهر حمركات لتبحث يف وققنا لحلايل. لسرتجع بقايرخ  (2013) ماجي، عطوى

22/2/2021 http://www.seo-ar.net . 
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 –  لتقعليم لملفقوح قضااي معاصرة يف لتقعليم لتعايل .(2008مرخزخق، هشام خعدوب، )
يرشاد، دلير لترلخة لتيوتية تلصحافة لإل –لتبحث لتعلمي  –لتقموخل  –لتقعرخب 
 ولإلعالم.

دلير  عمان ، 3، طمناهج لتبحث يف لترتبية وعلم لتنفس .(2005ملحم، سامي حممي، )
 لملسرية تلنشر ولتقوزخع.

دلير  عمان  .لإلحصاء لترتبوي .(2006فالح، غربية، عاخش موسى، ) ، عبي هللامنيزل 
 لملسرية تلنشر ولتقوزخع.

 رااع األانبية:اثنيا: امل
Cothran, T. (2011). Google Scholar acceptance and use among 

graduate students: a quantitative study. Library and 

Information Science Research,33 (4) pp. 293-301. 

 Shuib, N., & Ismail. M. (2010). The use of Information Retrieval 

Tools: A study of computer science postgraduate students. 

International conference on science and Social Science 

Research. Kuala Lumpur, Malaysia 
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لعالج صعوابت التعلم  ما وراء املعرفة اسرتاتيجيةفاعلية برانمج تدرييب قائم على 
 القرائية

 أحالم عبد القادر بن صالح                             1حممد مصطفى شرميط    
 جامعة مصراتة  –كلية الرتبية                              مصراتةجامعة  –كلية الرتبية   

 2021-12-12 نشر إلكرتونيا يف  ،2021 -12-10  اتيرخ  الدبول  ،2021-11-20يرخ  القدي:م  ات
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________________________________________________________ 
 ملخص البحث:

خهيف البحث إىل القعرف على فاعلية برانمج تييرخيب قائم على اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة 
ت عينة وتكونلعالج صعوابت القعلم الدرائية، اعقمي يف هذا البحث املنهج القجرخيب، 

( إانث، أما أدوات البحث فقمثلت 7( ذكوير و )7منهم )( مفحوصاً، 14من )البحث 
لدياس الذكاء، واسقمايرة امللونة يرافن مصفوفات ، واخقباير صعوابت القعلم الدرائية يف مدياس

وقي  املعرفة، ءما ويرا اسرتاتيجية برانمج تييرخيب قائم علىاملسقوى االققصادي واالجقماعي، و 
تالميذ اجملموعقني يف القطبيق بني مقوسط يرتب  النقائج وجود فروق دالة إحصائًيا أظهرت

عن  أخًضا النقائج البعيي يف صعوابت القعلم الدرائية لصاحل اجملموعة القجرخبية، وأسفرت
القطبيدني تالميذ اجملموعة القجرخبية يف  بني مقوسط ديرجات دالة إحصائًيافروق  وجود

 لصاحل القطبيق البعيي. البعييالدبلي و 

 .القعلم الدرائية صعوابت - ما ويراء املعرفة اسرتاتيجية -تييرخيببرانمج   الكلمات املفتاحية
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The effectiveness of a training program based on a 

metacognitive strategy to treat reading learning 

difficulties 
 

 

Mohamed Shermit                       Ahlam Bn-Salah 

Faculty of Education, Misurata University 
 

 

Abstract: 

This research aims to identify the effectiveness of a training program 

based on a metacognitive strategy to treat reading difficulties. In this 

research, the empirical method is adopted, and the research sample 

consists of (14) people, including (7) males and (7) females. The tools 

of research I use in my study are; the reading difficulties scale, the 

Raven's Progressive Matrices, the socio-economic level form, and the 

metacognitive training program. The results showed that there were 

statistically significant differences in the average levels of the students 

of the two groups of students in the stage of post application of 

reading difficulties strategy. In addition to the differences in the 

average grades of the students in the sample group between the stages 

of pre and post application of the strategy 
 

Keywords: Metacognition strategy, Reading difficulties, Training 

Program. 

 

 

 :                               . املقدمة1
يف جمددال الرتبيددة ا اصددة الدد   احليخثددةعددي موعددوو صددعوابت الددقعلم مددن املوعددوعات خ  

وقدددي  ،هناخددة الددددرش العشددرخن يف املخقصدددنيمدددن قبدد   امقزاخدديً  ا، واهقماًمدددامقسددايرعً  اشددهيت  دددوً 
 ،عملدت علدى تدوفل البيئدة القعليميدة املناسدبةو الفئدة مدن افافدال  هبيهاملقديمة  هقمت اليولا

يف واحدية أو أكثدر مدن  صدعوابت الدقعلمتظهدر لكي خقحصلوا علدى فدرت تعليميدة أفضد ، و 
وتقمظهر ، واسقعماهلا ال  تقضمن فهم اللغة املكقوبة أو املنطوقة العمليات النفسية افساسية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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عبددددي و  كوافحددددة) القفكددددل والكددددالء والدددددراءة والقهجئددددة واحلسددددا  مشدددداك  علددددى مسددددقوىيف 
 .(116ت ،2010 ،العزخز

صددعوابت  ائيددة تقعلددق ابعددطرا  أو خلدد  يف قسددمني  صددعوابت الددقعلم إىل  تندسددمو 
 ،والدذاكرة واللغدة ،والقفكل ،واإلديراك ،نقباهالافكادميي كاالالزمة للقعلم  افساسيةالعمليات 

 والدراءة. الكقابة ا  و احلس ايراتمه كادميية تقعلق بقعلمأصعوابت و 
اعطرا  خظهدر يف صدعوبة تعلدم الددراءة علدى الدر م مدن " عسر الدراءة أبنه وقي عرف

وحيديث نقيجدة  ،توفر فدرت تعلدم مناسدبة وديرجدة ذكداء عادخدة يف بيئدة اجقماعيدة ادافيدة عادخدة
 .(56ت ،2008، عبي الغفاير) "العطراابت معرفية عصبية يف البنية املخية

ه علدى فهدي تسداعي ،الدراءة من أهم املهايرات الد  خقعلمهدا القلميدذ يف املييرسدةوتعقرب 
 ،انتج تفاع  العيخي مدن العمليدات العدليدةيف خمقلف املدريرات الييراسية، وهي  حتصي  املعرفة

كثدل   خؤكديو  .والفهدم اللغدوي ،والدذاكرة ،واالنقبداه ،واإلديراك السمعي ،اإلديراك البصري أمهها 
الدددراءة يف مراحدد   إذا مل خصدد  القلميددذ إىل مسددقوى مددر   مددن أبندده ، واملخقصددنيمددن الرتبددوخني

مددن القعلدديم يف املراحدد  القعليميددة افخددرى،  فوىل خقعددذير عليدده حتديددق مسددقوى مدبددوالً اة مددتعلي
وعدددالج مدددا قدددي خواجهونددده مدددن  ،الرتكيدددز علدددى عدددرويرة تعلددديم القالميدددذ الددددراءة كددداش هنددداومدددن 

يف املراحدد   هددذه املرحلددة مددن االيرتددداء صددعوابت قرائيددة لأبخددذ أبخدديخهم حددخ خقمكنددوا خددالل
 .(62ت ،2001،)البجة املقديمة

وتشدددل الييراسدددات واف ددداث إىل ايرتفددداو معددديل املصدددابني بصدددعوابت الدددقعلم الدرائيدددة، 
فددددي ( 2012) أبودقدددة أمدددا ديراسدددة %،14 ، وبلغدددت نسدددبة(2011) اليدددا يومنهدددا ديراسدددة 

، )اليهيين ممن خعانوش من صعوابت تعلم قرائية %22 والذكوير ،%17 بلغت نسبة اإلانث
 .(10، ت2017
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ش اسقخياء اسرتاتيجيات أ، فعدلية تسقخيء ميخالت القفكللية ومبا أش الدراءة عم
وخقوقع أش خكوش  ،خعي من املياخ  املناسبة عالج صعوابت القعلم الدرائيةما ويراء املعرفة يف 

   .القالميذ سلوك ابيا علىجيله أارًا إ
ي وقي تزاخي االهقماء ابسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف العدي افخل من الدرش املاع

 ،ومن مث توظيفها ،وختزخنها ،كقسا  املعلوماتا و  ،نظرا ليويرها الكبل يف الفهم الدرائي
، وابلقايل تعم  على حتسني ش خيطط املقعلم وخراقب وخسيطرأ إىل هذه االسرتاتيجيةوهتيف 

وتسمح هلم بقحم  املسؤولية والقحكم يف  ،اكقسا  املقعلمني لعمليات القعلم املخقلفة
 .(52، ت2007 ،)احلايراي رفية املرتبطة ابلقعلمعمليات املع

املدادة القعليميدةحب  يدث تعمد  جتاه حنو ديراسة بشك  مباشر يف تنمية اإل أخًضا وتسهم
يفهدا يف وتوظ ،افمثد  للمعلومدات سدقخياءواال، واالنقبداهة املقعلم علدى الرتكيدز زايدة قيير على 

 .(135ت ،2004 ،ا زنيايرو عفانة ) املخقلفةمواقف القعليم 
 اجدة أكثدر مدن  دلهم مدن  صدعوابت الدقعلم الدرائيدةالذخن خعانوش مدن قالميذ الولع  

فكددل لدديخهم، ليقمكنددوا مددن مواكبددة قنميددة اللق، االسددرتاتيجيةالقالميددذ إىل تعلددم اسددقخياء هددذه 
 .(2، ت2017 )كنيي، وجمايراة زمالئهم وأقراهنم من القالميذ العادخني

 البحث: مشكلة 1.1
 اخة فش ك  تلميذ جيب الوقت نفسه يف كوهنا  اخة ووسيلة يف  أمهية الدراءة تكمن

ييراسة املواد واملدريرات لأش ميقلك الدييرة على الدراءة كمادة مسقدلة، ووسيلة فهنا مفقاح 
أصبحت الدراءة يف عصران عرويرخة  فديحتصي  املعرفة،  على القلميذافخرى، فهي تساعي 
، فمن خالهلا تغرس الديم وخظهر دويرها أخضًا خايرج املييرسة ا،ال ميكن االسقغناء عنه
على أش خقعلمها أوالدهم،  اكبلً   امليول، وحيرت ك  اآلابء حرصاً  ىوتكوش االجتاهات، وت نم

وخاصة يف  ،صعوابت أاناء تعلمهم للدراءةتالميذ امليايرس االبقيائية بعض  ولكن تواجه
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الييراسي، وهذا ما خالحظه معلمو الصفوف افوىل  مما خؤار على حتصيلهم املراح  افوىل
 مبيخنة مصراتة.

فاعلية برانمج  ىمي ما  القايليف القساؤل  البحثمشكلة  تقحيدبناًء على ما تديء 
 ة؟عالج صعوابت القعلم الدرائيلما ويراء املعرفة  اسرتاتيجيةتييرخيب قائم على 

 

 

 أمهية البحث: 2.1
 لآليت تكمن أمهية البحث يف حتديدها 

من نقائج هذا البحث ملساعية القالميذ الذخن خعانوش صعوابت القعلم  االسقفادة-1
 الدرائية.

 .نساشاإليف حياة  مهيقهافعلى مرحلة الطفولة،  الرتكيز -2
 

قاعية أساسية للمساير  ابعقبايرها ،الييراسيةالبحث من حيث املرحلة  أمهية تكمن-3
 الييراسي للفرد.

 فروض البحث:  3.1
بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة الدراءة للمجموعقني  توجي فروق دالة إحصائًيا-

 الضابطة والقجرخبية يف القطبيق البعيي لصاحل تالميذ اجملموعة القجرخبية.
بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة الدراءة يف اجملموعة  توجي فروق دالة إحصائًيا-

 والبعيي لصاحل القطبيق البعيي.القطبيق الدبلي  بنيالقجرخبية 
 

 أهداف البحث: 4.1
 خهيف البحث احلايل إىل القعرف على ميى فعالية برانمج تييرخيب قائم على

 عالج صعوابت القعلم الدرائية.ل ما ويراء املعرفة اسرتاتيجية
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 مصطلحات البحث: 5.1
ا ملعرفة حميدة مسبدً  اهي الدييرة أو الكفاءة ال  خوصف هبا أداء معني ابدً " الفاعلية
 .(14ت ،2003 )اليويري، "فع  معني أولقحديق هيف 

 

واالسرتاتيجيات واملعرفة ال   واملهايراتجمموعة من افنشطة  والقييرخيب "هالربانمج 
 .(10ت ،2017")كنيي،للقالميذ، ابسقخياء مهايرات ما ويراء املعرفة الباحثخديمها 

بعملياته املعرفية ونواجتها، وبدوته وععفه  وعي الفردأبنه  فاملعرفة "خعر ما ويراء 
خقعلق هبذه العمليات، مث  خصائص املعلومات، واجلوانب  يءاملعريف، وكذلك حسه أبي ش

 .(39ت ،2004 ،حسنو  )الفرماوي "املخقلفة للقعلم
لكنه ال  ،املقعلم الذي أتيحت له فرصة تعلم مهايرهتا و"ه الدرائيةصعوابت القعلم 

 وه، هم يف مث   عمنيف اسقجابقه الدرائية  املحوظً  اكما خقوقع منه، وخظهر أتخرً   اخدرأ جييً 
وخد  سنه ديراسية واحية عن الصف املقوقع له، وال خرجع ذلك إىل  ،قييراته العامة ومسقوى

فافسبا  قي تكوش تربوخة أو اجقماعية أو  ،أو الفرصة القعليمية املناسبة ،ندص الذكاء
 .(315ت ،2016 )الفرا،" نفسية

 

 الدراسات السابقة:. 2
 ت أخرى:ادراسات تناولت صعوابت القراءة وعالقتها مبتغي  أواًل: 1.2

بدددددددرانمج تدددددددييرخيب قدددددددائم  إعددددددديادالييراسدددددددة إىل  هددددددديفت (2015ديراسدددددددة الظفدددددددلي )
ومعرفددددددة مدددددديى فاعليددددددة الددددددربانمج يف تنميددددددة مهددددددايرات مددددددا ، علددددددى مهددددددايرات مددددددا ويراء الدددددددراءة

املرحلددددددددددة  تالميددددددددددذمددددددددددن  تلميددددددددددًذا( 30ويراء الدددددددددددراءة، وتكونددددددددددت عينددددددددددة الييراسددددددددددية مددددددددددن )
وأسدددددفرت نقددددددائج الييراسدددددة عددددددن ، ( سدددددنة11-9اوحدددددت أعمددددددايرهم مدددددا بددددددني )تر  ،االبقيائيدددددة

 .ات ما ويراء الدراءةاير فعالية الربانمج يف تنمية مه
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هيفت الييراسة إىل معرفة أتال افسلو  املقعيد  Obaid (2013) أوبيي ديراسة
عينة من التكونت  و ،احلواس يف القييرخس على حتصي  افافال ذوي صعوابت تعلم الدراءة

، وقي مت تدسيمهم إىل أيربع جمموعات على بقيائيالامن الصف السادس  تلميًذا( 117)
، تلميًذا (55) موعقاش عابطقاش، وجمتلميًذا (62) لنحو القايل  جمموعقاش جترخبيقاشا

خس مها  يف القيير  واسرتاتيجيقني، احتصيلي ااخقبايرً يف هذه الييراسة  واسقخيء الباحث
يف  املحوظً  اتدلييخة، وأظهرت نقائج الييراسة حتسنً  واسرتاتيجية احلواس، افسلو  املقعيد

بعي  ادالة إحصائيً الذخن ا بق عليهم الربانمج العالجي، حيث وجيت فروق  أداء افافال
 .واس لصاحل اجملموعقني القجرخبيقنياحلتطبيق افسلو  املقعيد 
هيفت الييراسة إىل تدو:م فاعلية اسقخياء  Jetindra (2004) اديراسة جقنيير 

مت و يف حتسني افداء الدرائي لأبافال ذوي صعوابت الدراءة،  ا(كيف تدرأ جييً )برانمج 
مققاليقني على مييرسقني، ففي السنة افوىل تكونت عينة جراءات الييراسة مرتني إتطبيق 

، ويف السنة الثانية تكونت عينة الييراسة الثالاة افوىلالصفوف  من تالميذ (7الييراسة من )
من تالميذ الصفني الثاين والثالث االبقيائي ممن خعانوش من صعوابت  تالميذ( 5من )
وأسفرت ، اسبوعني إىل سقة عشر أسبوعً أمن  واسقمر تطبيق الربانمج لفرتة تراوحت ،الدراءة

 يف حتسني الدراءة والقهجئة، والفهم ليى افافال. الربانمج فاعليةإىل نقائج الييراسة 
 

عياد وتطبيق برانمج تشخيص عالجي إهيفت الييراسة إىل  (2003ديراسة السيي )
( 40لأبافال ذوي صعوابت تعلم الدراءة ابملرحلة القأسيسية، وتكونت عينة الييراسة من )

منها اخقباير  ،من االخقبايراتا من الصف الثالث االبقيائي، واسقخيء الباحث عيدً  تلميًذا
وتية، واخقباير نطق واخقباير دمج الوحيات الص، تسمية احلروف، والربط بني احلرف والكلمة

الوحيات الصوتية، اخقباير القميز السمعي، وتوصلت الييراسة ال  حتسن مسقوى أافال 
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اجملموعة القجرخبية يف فهم املعىن من خالل سياق اجلملة، والقحسن يف متيز الكلمات 
وتقبع سالس  احلروف من اليمني إىل اليساير، وذلك  ،ودمج الوحيات الصوتية ،البصرخة
 عرعهم للربانمج العالجي.نقيجة ت
 :أخرى مبتغيات وعالقتها دراسات تناولت ما وراء املعرفةاثنياً: 2.2

ما ويراء  اسرتاتيجياتهيفت الييراسة إىل تدصي أار  (2012) ديراسة أبو بشل
ليى الصف القاسع  القكنولوجيااملعرفة يف تنمية مهايرات القفكل القأملي يف منهاج 

، ومتثلت امت اخقيايرهم عشوائيً  تالميذ،( 104) الييراسة علىساسي، واشقملت عينة اف
توصلت الييراسة و أداات الييراسة يف قائمة ملهايرات القفكل القأملي، واخقباير القفكل القأملي، 

 .إىل فاعلية االسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية القفكل القأملي
اعلية برانمج قائم على هيفت الييراسة إىل تدصي ف (2010ديراسة عبياحلميي )

ييراسي ليى والقحصي  ال ،اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل اإلبياعي
، واتبع الباحث املنهج القجرخيب ابلقصميم الدائم على جمموعقني  اال  املرحلة الثانوخة

 ا( االبً 37اجملموعة الضابطة على )وأخرى عابطة، حيث احقوت  ،جمموعة جترخبية
داات الييراسة يف أ، ومتثلت اوال  مت اخقيايرها عشوائيً  ا( االبً 37واجملموعة القجرخبية على )
تفوق  إىلالييراسة  وأسفرت نقائجوالقحصي  الييراسي،  ،اإلبياعياخقيايري مهايرات القفكل 

اال  اجملموعة القجرخبية على اال  اجملموعة الضابطة يف مسقوى  و مهايرات القفكل 
والقحصي  الييراسي، فيما عادت هذه النقيجة إىل فاعلية الربانمج الدائم على  ،بياعيإلا

 ما ويراء املعرفة. اسرتاتيجيات
كشف عن ميى اسقخياء لهيفت هذه الييراسة إىل  (2011) ديراسة عساس

ت العليا يف كلية الرتبية مهايرات ما ويراء املعرفة يف البحث الرتبوي من خالل ديراسة املدريرا
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( 140عينة الييراسة من ) وتكونت، واتبعت الباحثة املنهج الوصفي القحليلي، اتللبن
توصلت الييراسة إىل وجود و  ، ومتثلت أداة الييراسة يف اسقبانة ملهايرات ما ويراء املعرفة،تلميًذا

يرات الفرعية بييرجة كبلة ملعظم املهايرات احول اسقخياء مجيع امله إحصائًيافرق دال 
 إحصائًياواملراقبة الذاتية، وعيء وجود فرق دال  ، مهايرايت القدو:م الذايتالرئيسية كك  لصاحل

 حول اسقخياء تلك املهايرات لصاحل القخصص.
اسرتاتيجيات  هيفت الييراسة إىل الكشف عن فعالية (2001) ديراسة السليماش

ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرة الفهم الدرائي ليى تلميذات صعوابت الدراءة يف الصف 
 ،( تلميذة من ذوات صعوابت الفهم الدرائي23وتكونت العينة من )، السادس االبقيائي

وقسمت  ،( سنة من تلميذات الصف السادس االبقيائي12-5ممن ترتاوح أعمايرهن من )
وجود فروق دالة وأسفرت نقائج الييراسة عن وأخرى عابطة،  ،جترخبية  موعقنيالعينة إىل جم

( بني االخقيايرخن الدبلي والبعيي الخقباير الفهم الدرائي ليى 0.01عني مسقوى ) اإحصائيً 
من اسرتاتيجيات  اسرتاتيجيةويف ك   ،تلميذات اجملموعة القجرخبية، وذلك يف الييرجة الكلية

ة  القنبؤ، املعاين الرئيسة، املعاين الضمنية، الفكرة الرئيسة والقلخيصحب ما ويراء املعرفة اآلتي
عني مسقوى  اوجود فروق دالة إحصائيً  أسفرت عن وذلك لصاحل االخقباير البعيي، كما

( بني االخقبايرخن الدبلي والبعيي يف مدياس الوعي الدرائي ليى تلميذات اجملموعة 0.01)
 ، القنظيم، املعرفةطالقخطي اآلتية يرات اية، ويف املهوذلك يف الييرجة الكل القجرخبية،
 ، وذلك لصاحل االخقباير البعيي.املشرواة

 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 3.2
القنوو يف  هلماييراسات السابدة تبني للاحملوير افول على  الباحثنيمن خالل ااالو 

تطبيق أاناء هياف تلك الييراسات، فدي اهقم بعضها بقحيخي ما إذا كاش هناك فاعلية أ
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مث  ديراسة الظفلي  ،برانمج تنمية مهايرات ما ويراء الدراءة يف خفض حية عسر الدراءة
ومنها ما هيف إىل ديراسة معرفة أتال اسقخياء افسلو  املقعيد احلواس يف  ،(2015)

 Obaid ديراسة اوبيي مث  ذوي صعوابت تعلم الدراءة، القييرخس على حتصي  افافال
ذوي  فافالوتطبيق برانمج تشخيص عالجي  إعيادومنها ما هيف إىل ، (2013)

 Jetindra وكذلك ديراسة جقنييرا ،(2003ديراسة السيي )مث  صعوابت تعلم الدراءة 
يف حتسني افداء  (اكيف تدرأ جييً )تدو:م فاعلية اسقخياء برانمج ال  تناولت ( 2004)

 الدرائي فافال ذوي صعوابت الدراءة.
أش معظم الييراسات العربية وافجنبية تناولت مراح   للباحثنيمن حيث العينة تبني 

باخن حجم العينة من كما ت ،( سنة11-9تراوحت أعمايرهم ما بني ) ، ال الطفولة املقأخرة
 Jetindra يف ديراسة جقنييرا تالميًذا (7وكاش أق  عيد للعينة ) ،ديراسة إىل أخرى

 Obaid (2013.) يف ديراسة اوبيي تلميذ (117( وأكرب عيد للعينة )2004)
على مدياس القشخيص  اوجود فروق دالة إحصائيً تبني  نقائج الييراساتمن حيث 

 Obaid كما توصلت ديراسة أوبيي  ،(2015لصاحل اجملموعة القجرخبية لييراسة الظفلي )
( إىل حتسن ملحوظ يف أداء افافال الذخن ابق عليهم الربانمج العالجي 2013)
بعي تطبيق أسلو  مقعيد احلواس لصاحل اجملموعقني  إحصائًياوجيت فروق دالة و 

افال أسقوى مل احتسنً  إىل حيوث (2003نقائج ديراسة السيي ) أسفرتو  ،القجرخبيقني
والقحسن يف متييز الكلمات  ،ل سياق اجلملةاجملموعة القجرخبية يف فهم املعىن من خال

وتوصلت  ،وتقبع سالس  احلروف من اليمني إىل اليساير ،ودمج الوحيات الصوتية ،البصرخة
يف السنة افوىل إىل فاعلية الربانمج يف حتسني االقة  Jetindra (2004) اديراسة جقنيير 

فاعلية الربانمج يف  إىل الثانيةالدراءة ليى افافال، كما أوعحت نقائج الييراسة يف السنة 
 والفهم ليى افافال. ،والقهجئة ،حتسني الدراءة
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 تبني: الباحثنيومن خالل اطالع  ،ابلنسبة لدراسات احملور الثاينو 
( 2012بو بشل )أحيث هيفت ديراسة  ،الييراسات يف هذا احملوير أهيافتعيدت 

تنمية مهايرات القفكل القأملي يف جيات ما ويراء املعرفة يف تيإىل ندص أار اسقخياء اسرتا
( إىل تدصي فاعلية برانمج 2010ديراسة عبياحلميي )هيفت وكذلك  القكنولوجيا،منهاج 

والقحصي   ،بياعيإلقائم على اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل ا
كشف ( إىل ال2011الييراسي ليى اال  املرحلة الثانوخة، كما هيفت ديراسة عساس )

عن ميى اسقخياء مهايرات ما ويراء املعرفة يف البحث الرتبوي من خالل ديراسة املدريرات 
اسرتاتيجيات ما  عن فعاليةإىل الكشف ( 2001العليا يف الكليات، وديراسة السليماش )

ويراء املعرفة يف تنمية مهايرة الفهم الدرائي ليى تلميذات صعوابت الدراءة يف الصف السادس 
 .االبقيائي

أما من حيث العينة فإش معظم الييراسات تناولت مراح  خمقلفة منها يف املرحلة 
ومنها جامعية، ومن حيث حجم العينة فدي تنوو  ،ومنها يف املرحلة الثانوخة ،االبقيائية
كرب عيد أو  ،(2001( االبة يف ديراسة السليماش )23وكانت أق  عينة  جم ) ،حجمها
 (.2011ساس )ديراسة ع يفتلميًذا ( 140عينة )

تفوق اجملموعة القجرخبية على اجملموعة الضابطة يف القطبيق تبني النقائج  ومن حيث
فاعلية اسرتاتيجيات ما ال  أشايرت نقائجهم إىل  (2012مث  ديراسة أبو بشل ) ،البعيي

إىل  ال  توصلت (2010وكذلك ديراسة عبياحلميي ) ،ويراء املعرفة يف تنمية القفكل القأملي
تفوق اال  اجملموعة القجرخبية على اال  اجملموعة الضابطة يف مسقوى  و مهايرات 

إىل وجود  ال  توصلت (2011وديراسة عساس ) ،والقحصي  الييراسي ،اإلبياعيالقفكل 
حول اسقخياء مجيع املهايرات الفرعية بييرجة كبلة ملعظم املهايرات الرئيسة   افرق دال إحصائيً 
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حول  اواملراقبة الذاتية، وعيء وجود فرق دال إحصائيً  ، القدو:م الذايتكك  لصاحل مهايريت
حول اسقخياء  ااملهايرات لصاحل القخصص، ووجود فروق دالة إحصائيً  تلكاسقخياء 

 (2001، وديراسة السليماش )اليكقويراهواملهايرات كك  لصاحل االبات  ،مهايرات القخطيط
بني االخقبايرخن الدبلي  (0.01مسقوى )عني  اوجود فروق دالة إحصائيً  ال  أظهرت
 الفهم الدرائي ليى تلميذات اجملموعة القجرخبية.  خقبايرالوالبعيي 

 منهج البحث: . 3
ربانمج الفعالية عن  وذلك للكشف حبعلى املنهج القجرخيب احلايل خعقمي البحث

 .ما ويراء املعرفة لعالج صعوابت القعلم الدرائية اسرتاتيجية قييرخيب قائم علىال
 

 :البحث وعينته جمتمع 1.3
 البة الصف ا امس االبقيائي من ( تلميًذا49افصلي للبحث ) حجم اجملقمعبلغ 

 –شهياء السكلات –اجلزخرة–عمر املخقاير –جابر بن حياش)  اآلتيةاملنقظمني يف امليايرس 
ء والذخن خعانوش من 2019- 2018، املسجلني ابلعاء الييراسي (شهياء الروخسات

 بني جملانسة تلميًذا، ومتت (14) بلغ عيد أفراد عينة البحثصعوابت القعلم الدرائية، وقي 
 :اآلتيةاملقغلات  يف الضابطةو  القجرخبية اجملموعقني

 يف الدرائيدددددةالدددددقعلم  صدددددعوابت ذوي لأبافدددددال الزمنيدددددة افعمددددداير بلغدددددت:العمرررررر الررررر مي. أ
( سدددنة تدرخبًددددا، ومت إجدددراء القكددددافؤ لقصدددبح اجملموعقدددداش 11القجرخبيدددة، والضددددابطة) اجملمدددوعقني

 ( خوعح ذلك.1مقجانسقني، واجليول يرقم )
 العمر خبني حسا  الفروق بني جمموع  البحث يف مقغل ((1جيول يرقم 

 الياللةمسقوى  (zقيمة ) االحنراف املعيايري املقوسط اجملموعة املقغل

 العمر
 0.91 11 القجرخبية

  ل دال 0.00
 0.91 11 الضابطة
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(، ومت إجددددراء 103 -90) تراوحددددت ديرجددددة ذكدددداء أفددددراد العينددددة بددددني معامررررذ الرررر كاء: .ب
 ( خوعح ذلك 2القكافؤ لقصبح اجملموعقاش مقجانسقني، واجليول يرقم )

 الذكاء مقغلخبني حسا  الفروق بني جمموع  البحث يف  ((2 جيول يرقم

 مسقوى الياللة (zقيمة ) االحنراف املعيايري املقوسط اجملموعة املقغل

 الذكاء
 0.95.5 99 القجرخبية

  ل دال 0.00
 0.97 100 الضابطة

 
 

ومت  على أفراد عينة البحث،االسقمايرة  ابدت :املستوى االجتماعي واالقتصادي .ج
 ( خوعح ذلك 3مقجانسقني، واجليول يرقم )إجراء القكافؤ لقصبح اجملموعقاش 

 االققصادي و املسقوى االجقماعي خبني حسا  الفروق بني جمموع  البحث يف مقغل (3( جيول يرقم

 مسقوى الياللة (zقيمة ) االحنراف املعيايري املقوسط اجملموعة املقغل
املسقوى االجقماعي 

 واالققصادي
 0.83 21.2 القجرخبية

  ل دال 0.00
 0.81 20.5 الضابطة

 

علدى عيندة البحدث، ومت إجدراء القكدافؤ لقصدبح ديداس امل ابدق صعوابت التعلم القرائيرة: .د
 ( خوعح ذلك 4اجملموعقاش مقجانسقني، واجليول يرقم )

 صعوابت القعلم الدرائية خبني حسا  الفروق بني جمموع  البحث يف مقغل (4 (جيول يرقم

 مسقوى الياللة (zقيمة ) االحنراف املعيايري املقوسط اجملموعة املقغل

صعوابت القعلم 
 الدرائية

 0.80 66 القجرخبية
  ل دال 0.00

 0.81 62 الضابطة
 
 

  :أدوات البحث 2.3
 صعوابت التعلم القرائية:  مقياس. أ

 – )دائًمامخسة بيائ  و  فدرة، (30) الدرائية منصعوابت القعلم  خقكوش مدياس
يف املدياس عر   متو  من إعياد فقحي مصطفى الزايت، أبًيا(، – اانديرً  – أحياانً  – ا البً 
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وذلك للقأكي من صيق ، صويرته افولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االخقصات
، وقي حتص  على صفيةنحسا  ابات املدياس بطرخدة القجزئة المت ذلك وبعي ، االخقباير

 دياس بنسبة مرتفعة من الثبات.(، وتيل هذه الييرجة على متقع امل0.80)

 :اختبار املصفوفات املتتابعة امللون لرافن .ب

لدياس الدييرة العدلية لأبافال،  اواسعً  ايء مصفوفات يرافن امللونة اسقخيامً تسقخ
ناسب خو ، (2014) امليينمن أعياد جوش يرخفن، ومت تدنني على البيئة الليبية من قب  خالي 

معظم فدراهتا  (36) سنة، وخقكوش هذا االخقباير من (11)سنوات إىل  (5) من عمايرفا
وخصحح املدياس  الصعب،إىل  السه فدرة مقييرجة الصعوبة من ( 12)موزعة على  ،ملونة

 صحيحة.ال ل  إبعطاء ديرجة واحية لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة

 :االجتماعيو  االقتصادي املستوى .ج

 وهي  عية،وخقضمن مسقوايت  ،افسرةخدصي به الييرجة ال  حتيد وعع 

 وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء مخسة مسقوايت. ،مسقوى الوظيفة )ير  افسرة، يربة افسرة( -

 وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء مخسة مسقوايت. ،يربة افسرة( افسرة،مسقوى القعليم )ير   -

 مقوسط دخ  الفرد يف الشهر، وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء االاة مسقوايت. -
 

 .فوزي كندي من إعدادما وراء املعرفة  اسرتاتيجية برانمج تدرييب قائم على .د

الذخن خعانوش من  القالميذ علىمبييرسة اجلزخرة  يف معم  العلوءالربانمج  تنفيذمت 
بعيد ، كامالً   شهرًاه تطبيد اسقغرقو ، تالميذ (7)البالغ عيدهم  صعوابت القعلم الدرائية

  .تدرخًبا دقيدة (40)جلسة ك  مية  ، جلسة ةعشر  إحيى
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 :أهرداف الربانمرج
 خسعى الربانمج للوصول إىل افهياف القالية 

  .صعوابت القعلم الدرائية اسرتاتيجية ما ويراء املعرفةحب لعالجالكشف عن فاعلية  -
 ى نطق اللغة بشك  السليم. والقيير  عل ارخدة الدراءة ا اائة،القعرف على  -
 داخ  امليايرس. صعوابت القعلم الدرائيةاحلي من املشكالت ال  ترتتب عن  -

 

 تقومي الربانمج: 
 خقم تدو:م الربانمج بناء على 

 صعوابت القعلم الدرائية.على مدياس  والبعييمدايرنة نقائج الدياسني الدبلي  -
 .القالميذ وقييرهتم على الدراءة بشك  صحيححتسن  -

 تطبيق الربانمج: خطوات 
فكرة عن املوعوو  إىل القمهيي للجلسات، وإعطاءمرحلة االسقعياد والقهيؤ  هتيف 

إقامة عالقة ، و ميذمعرفة البياانت واملعلومات الضرويرخة عن القال ، وكذلكفسر القالميذ
ليقم  حبك  تلميذل صعوابت الدراءةحتيخي ، و لساتاجلأاناء  ملضماش اسقجابقه معهمحبايبة 

 القعام  معها بطرق خمقلفة.

صعوابت القعلم  عالج إىل  هتيف الدرائيةرحلة القييرخب على تصحيح افخطاء م
 للكلمات. مالنطق السليوالقييرخب على  الدراءة،وحتسني  الدرائية،

مرحلة القدييم والقأكيي  هتيف إىل القعرف على ما مت حتديده من خالل جلسات 
مدايرنة العينة و  ،يف حتديق افهياف املرجوةالربانمج  ةفاعلي على ، وكذلك القعرفالربانمج
 .لضابطةابالقجرخبية 
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 :ربانمجال السرتاتيجيات والفنيات العالجية املستخدمة يفا
ارخدة تعقمي على قياء املعلم إبدايرة حواير شفوي خالل املوقف  ي"هواملناقشة  احلواير

 .(6،ت2012)الرشييي،"لوصول إىل معلومات جيخيةالقعليمي، هبيف ا
ند  املعلومة  على هي إحيى االسرتاتيجيات القعليمية ال  تعقمي" القعليم املباشر

من املعلم إىل املقعلم دوش احلاجة إىل وسيلة تواص   ل مباشرةحب إذ أش املعلم خعطي املعلومة 
دوش تعيخ  عليها، ودوش احلاجة إىل يرأي املقعلم هبا، وخفهمهما املقعلم ابلطرخدة ال  خبينها 

 .(6ت ،2016 )علياش، "املعلم له
 للخطوات اآلتية  ة وفًدايهذه االسرتاتيج اللفظي  تسلالرتدخي 

 عر  املهايرة على الطالب، ومن مث خدوء املعلم بشرح املهايرة. .أ
 .مرايرًاخدوء املعلم بدراءة املهايرة أماء الطالب، ومن مث خدوء الطالب برتدخي املهايرة .  
 .(201ت ،2000 )أبو نياش، على لقطبيدات مبساعية من املعلم خقيير  الطالب. ج

جمموعة من اإلجراءات تسمح للطال  ابلقحيث  ي"همرتفع القفكل بصوت 
على اكقشاف ما  همليقمكنوا من القواص  مع بعضهم البعض، ومع مييرسيهم، مما خساعي
 ،2013 )محود، ليخهم من أنظمة، وعمليات تفكل، وتطوخرها وحتسينها ليخهم"

 .(464ت
ميذ ليدوموا بقمث  عملية ح هذه االسرتاتيجية الفرصة للقالياملشايركة الثنائية  تق

حب وذلك من خالل القأم  يف أعمال اآلخرخن، وتدوء على أساس أش قياء القالميذ القفكل
 مبراقبة عم  اآلخرخن خدودهم حقما إىل القأم  يف أعماهلم.

هي اسرتاتيجية خقم فيها تدسيم الطلبة إىل جمموعات صغلة، تضم  " ينالقعلم القعاو 
ايت القحصيلية، وخقعاوش البة اجملموعة الواحية يف حتديق أهياف ك  جمموعة خمقلف املسقو 
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)خضر،  "مشرتكة، وتقحيد وظيفة املعلم يف مراقبة جمموعات القعلم وتوجيهها وإيرشادها
 .(254ت ،2006

فع  خؤدي إىل تكراير وزايدة ممايرسة القلميذ لسلوك معني نقيجة  أي"هو  القعزخز
 .(417ت ،2003 ،)زخقوش "عليهتعود  ال جيابية إلللنقائج ا
 

 الربانمج القائم على اسرتاتيجية ما وراء املعرفة:حمتوى جلسات 
خوعح سل ( 05يرقم )يول اجلو  ،جلسة إحيى عشرةعلى الربانمج اشقم  

 .اجللسات العالجية
 برانمج ما ويراء املعرفة ( ملخص جللسات 05جيول يرقم )

 الفنيات املسقخيمة                                            افهياف                            اجللسة يرقم

       متهييخة

 القالميذ وإقامة عالقة ايبة وإجيابية فيما  *القعرف على 
 بينهم وإزالة مشاعر الرهبة وا ج  ليخهم   
                                  هياف الربانمج أبالقالميذ  *تعرخف  
 بني القالميذ ةودجو من افلفة وامل *هتيئة 
      امسه على ذكر ك  تلميذ يف اجملموعة القجرخبية*حت   

 القعزخز -احلواير 

     افوىل
 القعرخف مبفهوء ما ويراء املعرفة*

 مهايرات  إىلوتدسيمه تصنيف ما ويراء املعرفة *توعيح 
 االث "القخطيط، املراقبة، القدو:م

 املباشرالقعلم  -احلواير 
 مسموو القفكل بصوت
 

 حتيخي معىن مهايرايت القخطيط واملراقبة* الثانية
 توعيح أمهية مهايريت القخطيط واملراقبة*

 الرتدخي اللفظي -حلواير ا
 مسموو القفكل بصوت

 الثالثة
 حتيخي معىن وأمهية القدو:م*
 قدو:مالراقبة و املقخطيط و الإعطاء أمثلة لعمليات *

 

 القعليم املباشر –احلواير
 القفكل بصوت مسموو

 الرابعة
 *الدراءة يف مج  اتمة  

 *قراءة مج   ل مضبواة ابلقشكي 
 *قراءة نصوت مضبواة ابلشك  قراءة جهويرخة سليمة 

 املشايركة الثنائية -احلواير 
 القعزخز -الرتدخي اللفظي

 واإلبيالوالقكراير  واإلعافةعيء احلذف * ا امسة
 القعرف على املبقيأ وا رب يف النص املدروء *

 الثنائية املشايركة -احلواير 
 القعزخز -اللفظي الرتدخي 
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  القعرف على الفاع  واملفعول به يف النص املدروء*

 السادسة
 *قراءة كلمات هبا عالمات القنوخن 

 القعرف على أمساء الوص  يف النص *
 القعرف على أمساء اإلشايرة يف النص *

 الرتدخي اللفظي -احلواير 
 القعزخز -املشايركة الثنائية

 السابعة
 والقمييز بينهما.القاء املربواة واملفقوحة واهلاء *قراءة 
 والقمييز بينهما.ل الشمسية االدمرخة و  ل  *قراءة ا

 املشايركة الثنائية -احلواير 
 القعزخز - الرتدد اللفظي

 الثامنة
 .املدروءذكر أمثلة حلروف اجلر من النص *
 .اسقخراج املثىن من النص املدروء*
 .اسقخراج اجلمع من النص املدروء*

 القعلم القعاوين- احلواير
 القعزخز -الثنائية املشايركة 

 القاسعة
 حتوخ  بعض الكلمات من النص املدروء إىل مثىن. *
 حتوخ  بعض الكلمات من النص املدروء إىل مجع. *
 توظيف كلمقني لقكوخن مجلة مفيية من حصيلة القلميذ. *

 املشايركة الثنائية - احلواير
 القفكل بصوت مسموو

 القعزخز

 العاشرة
 .اسقخراج الفع  املاعي من النص املدروء*
 .اسقخراج الفع  املضايرو من النص املدروء*
 .اسقخراج الفع  افمر من النص املدروء*

 الرتدد اللفظي -احلواير 
 القعزخز -القعاوين القعلم 

 احلادخة عشر
 ملة فعلية من حصيلقه اللغوخةالقلميذ جلتركيب *
 ملة امسية من حصيلقه اللغوخةالقلميذ جلتركيب *
 حسن الوقوف عني اكقمال املعىن*

 املشايركة الثنائية –احلواير
 القفكل بصوت مسموو -القعزخز 

 
 النتائج:. 4

بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة  افروق دالة إحصائيً  يتوج افول القساؤل 
 حباجملموعة القجرخبيةالبعيي لصاحل الدراءة للمجموعقني الضابطة والقجرخبية يف القطبيق 

اخقباير ماش وتين للقعرف على الفروق بني اجملموعة  قمت تطبيلإلجابة على هذا القساؤل و 
 ذلك. خوعح  (06واجليول يرقم ) الضابطة واجملموعة القجرخبية يف القطبيق البعيي،
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 خوعح الفروق بني اجملموعة الضابطة واجملموعة القجرخبية  (06) يرقم اجليول
 مسقوى الياللة ماش وتين جمموو الرتب مقوسط الرتب العينة اجملموعة
 11.24 5 7 الضابطة

2.82 0.01 
 65 10 7 القجرخبية

 

خشل إىل وجود فروق دالة  توعح بياانت اجليول السابق حتديق الفر  الذي
بني مقوسط يرتب تالميذ اجملموعقني يف القطبيق البعيي يف صعوابت القعلم الدرائية  إحصائًيا

لصاحل اجملموعة القجرخبية، وخشل ذلك إىل فاعلية الربانمج القييرخيب، وهذه النقيجة تيل على 
أش تالميذ اجملموعة القجرخبية أظهروا حتسًنا إجيابيًّا يف تعلم مهايرات الدراءة بشك  أفض  من 

موعة الضابطة، وخعزو الباحثني هذه النقيجة إىل االسرتاتيجيات املسقخيمة ال  أعطت اجمل
والقدو:م، وتقفق هذه  ،واملراقبة ،القالميذ قييرًا من احلرخة والقشجيع لقنمية عمليات القخطيط

(، وديراسة 2013(، وديراسة أوبييا )2015ديراسة عادل الظفلي )نقيجة  النقيجة مع
يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مقوسط ديرجات اجملموعقني (، 2004جقنييرا )

 .لصاحل اجملموعة القجرخبية الضابطة والقجرخبية يف القطبيق البعيي على مهايرات الدراءة

بني مقوسط يرتب تالميذ اجملموعقني  ا وجود فروق دالة إحصائًياأخضً  وخرجع الباحثني
فلم  ،بني أفراد اجملموعة وحرصهم على احلضوير جيايبإىل القفاع  اإل القجرخبية والضابطة

عضهم، وهذا خقفق وتعاوهنم مع ب ،ابفداءوااللقزاء  ،خقغيب أي تلميذ عن جلسات الربانمج
ا خعقرب يف الواقع حترخرً  هاإليرشاد والقوجيأش  Carl Rogersكايرل يروجرز مع ما ذهب إليه  
 له تقوفر أشبشرط  ،عبط ذاتهو  نظيملق ال يف الفرد، فالفرد ليخه الطاقةلطاقة موجودة فع

شروط معينة وحميدة، ويف  يا  هذه الشروط خصبح الفرد يف حاجة إىل أش خكوش هناك 
نه سينمي ااققه بشك  إمعدولة للنمو ف ان خايرجه، وعنيما نقيح للفرد ظروفً عبط وتنظيم م
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ا الظروف عنيما هتيأ هل البذيرةبنمو  احلالةبناء، وخشبه يروجرز تنميه الفرد ااققه يف هذه 
 .(271ت ،1994 )الشناوي، املناسبة، وتزخي بنفسه

بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة  اتوجي فروق دالة إحصائيً  القساؤل الثاين 
 بلي والبعيي لصاحل القطبيق البعيي.دمجموعة القجرخبية يف القطبيق الللالدراءة 

اخقباير ماش وتين للقعرف على الفروق بني  قمت تطبيلإلجابة على هذا القساؤل 
 ذلك. خوعح  (07واجليول يرقم ) الدياس الدبلي والدياس البعيي يف اجملموعة القجرخبية،

 .( خوعح الفروق بني الدياس الدبلي والبعيي يف اجملموعة القجرخبية07) يرقم اجليول
 مسقوى الياللة Z جمموو الرتب مقوسط الرتب العينة املقغل

 الدياس الدبلي
7 

4 8 
2.34 0.01 

 44 9 الدياس البعيي
 

ر  الذي خشل إىل وجود فروق بني فحتدق هذا ال السابقبياانت اجليول  توعح
لصاحل القطبيق  البعييالقطبيدني الدبلي و يف مقوسط ديرجات تالميذ اجملموعة القجرخبية 

 .يف الدراءة اإجيابيً  اقي أظهروا حتسنً موعة القجرخبية أش تالميذ اجمل إىل، وخشل ذلك البعيي

الربانمج خصائص ذوي صعوابت القعلم  ةمراعا هذه النقائج إىلوخعزو الباحثني 
الدرائية، حيث أصبح دوير القلميذ أساسيًّا من حيث املشايركة الفاعلة واإلجيابية، وكذلك 

ومن عمنها فنية القعزخز ملا له  ،مقسلس  ومنظماسقخياء االسرتاتيجيات والفنيات بشك  
ديراسة  ةمع نقيجالنقيجة  ههذ وتقفق، دة دافعية القلميذ لقعلم الدراءةمن دوير مهم يف زاي

يف  ادالة إحصائيً يف وجود فروق  (2015(، وديراسة عادل الظفلي )2001) السليماش
 .موعة القجرخبية لصاحل القطبيق البعيياجمل
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 توصيات:. ال5
، وذلك بقيائيالاابلقالميذ من ذوي صعوابت القعلم الدرائية يف مرحلة القعليم  هقماءاال .أ

 من خالل إعياد الربامج القييرخبية املناسبة.
 يف تعليم الدراءة ومهايراهتا. القعلم اسرتاتيجيات تشجيع معلمي الدراءة على اسقخياء.  
أسلو  القخوخف وعيء إتباو جيب على املعلم القعام  مع القالميذ بك  لطف،  .ج

 ، واسقخياء أساليب القعزخز.والضر 
 

 
 
 

 املصادر واملراجع
 

صعوابت القعلم وارق القييرخس االسرتاتيجيات  (.2000) أبونياش، إبراهيم بن سعي
 .الراي   أكادميية الرتبية ا اصة .املعرفية

  . العنيأساليب تييرخس مهايرات اللغة العربية وآداهبا (.2001) نالبجة، عبي الفقاح حس
 .داير الكقا  اجلامعي

الوعي مبهايرات ما ويراء املعرفة ليى االبات كلية الرتبية (. 2007احلايراي، سايرة مصلح )
ماجسقل  ل  .)يرسالةوعالققها بدلق االخقباير والقحصي  وافدبيةالعلمية  افقساء
 كلية الرتبية للبنات، جامع افملة نويرة.  منشويرة(.

أسقدصاء فعالية ك  من أسرتاتيجية القفكل بصوت مرتفع  (.2013محود، أحالء )
واسرتاتيجية عظم السمكة يف تنمية االسقيالل العلمي للطال  وحتصيلهم للمعرفة 

 .480-451، 1 جملة االسقاذ. العلمية

 .عماش  داير املسلة .ارائق تييرخس الييراسات االجقماعية(. 2006خضر، فخري يرشيي )
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فاعلية برانمج عالجي سلوكي معريف يف الصحة النفسية (. 2003اجلابر )اليويري، و 
 ، جامعة بغياد.الرتبيةكلية  ل منشويرة(.   )أاروحة دكقويراه. املوهوبنيللطال  

فاعلية تييرخس اللغة العربية أبسلو  احلواير يف حتصي   (.2012الرشييي، أمحي عنيزاش )
. كلية (يرسالة ماجسقل  ل منشويرة). البة الصف القاسع وتفكلهم االسقدرائي

 العلوء الرتبوخة، جامعة الشرق افوسط.

 عامل  القييرخس لذوي االحقياجات ا اصة. الداهرة(. 2003) عبي احلمييكمال زخقوش،  
 .الكقا 

داير  رخب الداهرة  . والعالج النفسي اإليرشادنظرايت  (.1994) حممي حمروس الشناوي،
 للطباعة والنشر.

اعطرا  الدراءة االيرتدائي من منظوير علم النفسي العصيب  (.2008)  ادة ،يرعبي الغفا
 .للطباعة خرتاكإ الداهرة  .اإلكلينيكي

  عماش .القييرخب الصيفي ابلذكاءات املقعيدة(.2004) جنيبو  ،ا زنياير حبانئلةعفانه، 
 ة.داير املسل 

 

القعلم املباشر والقعلم ابملسقد  يف  اسرتاتيجيةأار اسقخياء (. 2016علياش، أمين خلف )
. كلية (يرسالة ماجسقل  ل منشويرة) .ة املرحلة افساسية يف الرايعياتحتصي  الب

 العلوء، جامعة الشرق افوسط.

صعوابت تعلم الدراءة وتشخيصها وأساليب معاجلقها وفق (. 2016) الفرا، إمساعي  صاحل
 س، فلسطني.. جامعة الديأيراء معلمي املرحلة افساسية

. الداهرة  معرفية بني النظرخة والبحث امليقا(. 2004حسن، وليي ) حبالفرماوي، محيي
 مكقبة االجنلو املصرخة.
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فاعلية برانمج تييرخيب قائم على مهايرات ما ويراء املعرفة (. 2017كنيي، فوزي مفقاح )
القعليم وأاره يف تنمية مهايرات الدراءة ليى تالميذ صعوابت القعلم يف مرحلة 

 . افكادميية الليبية للييراسات العلياماجسقل  ل منشويرة( )يرسالة .افساسي
 .مصراتة

 ة. عماش  داير امليسر مديمة يف الرتبية ا اصة(. 2010) عبي العزخز، عمر حبكوافحة، تيسل
 للنشر والقوزخع.

(. تدنني مصفوفات يرخفن امللونة على أافال ليبيني يف ميخنة 2014امليين، خالي حممي )
     .60-34، 1 ،جملة كلية اآلدا  جامعة مصراتةمصراتة. 

4.n01.02https://doi.org/10.36602/faj.201 
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 اإلعداديةاملرحلتني  طالباملتتابعة املتقدم على  ريفن مصفوفات تقنني اختبار
 مبدينة مصراتةوالثانوية 

 

 سلوى عبداحلميد الضلعة                                   1خالد حممد املدين       

 فرع مصراتة -األكادميية الليبية                              جامعة مصراتة –اآلداب كلية 

 2021-12-16 نشر إلكرتونيا يف  ،2021 -12-15  اتيرخ  الدبول  ،2021-11-28يرخ  القدي:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.17 

________________________________________________________ 
 ملخص البحث:

املققابعة املقديم لالسقخيام يف ميخنة  يرخفن صفوفاتتدنني  اخقباير مىل إخهيف هذا البحث 
و  إانث 515طالبة من ميخنة مصراتة )طالبا و  1030البحث عينة ، وقي مشلت مصراتة
مت اخقيايرهم بطرخدة قصيخة من املقفوقني يف حتصيلهم الييراسي، من مجيع  ،ذكوير( 515

فر البحث قي و و   سنة. 17و  12تراوحت أعمايرهم بني املكاتب القعليمية مبيخنة مصراتة، 
من أداء عينة البحث وفدا ملقغريي العمر واجلنس  معاخري مئينية، ونسب ذكاء احنرافية احلايل

 .تصلح لالسقخيام يف ميخنة مصراتة

 .القدنني؛ اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم؛ اخقبايرات الذكاء  الكلمات املفتاحية
 
 
 

                                                 
1 Khalidelmadani@misuratau.edu.ly 
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Standardisation of The  Advanced Progressive Matrices 

Scale for Preparatory and Secondary Schools on 

Misurata City 
 
    Khalid M. Elmadani                     Salwa A. Aldolha 

         Misurata University                           Libyan Acadimy- Misurata 

 
Abstract 

The research aims to standardize the Raven Advanced Progressive 

Matrices test (APM) for use in the city of Misurata. The research 

sample included (1030) male and female students from the city of 

Misurata (515 females and 515 males), whose ages ranged between 12 

and 17 years. The current research provided local norms (percentiles 

and intelligence quotient) from the performance of the research 

sample according to the variables of age and gender, suitable for use 

in the city of Misurata. 

Keywords: Standardization; Raven Advanced Progressive Matrices 

Test; Intelligence tests. 

 . املقدمة1
تعقرب الفروق الفردخة من الظواهر العامة اليت حظيت ابهقمام الباحثني مبخقلف 

 من وديراسة اهقماما   لديت اليت الفردخة الفروق جماالت أكثر من الذكاء خعقرب و ،ختصصاهتم 
النفسي  يرشاد والقوجيه اإلالعالج النفسي، و والعاملني يف جماالت  الباحثني والرتبوخني قبل

 على القعرف أصبح وابلقايل األفراد، ليى النشاط وكفاءة توجيه يف ألمهيقه ،والرتبوي واملهين
 ومنفذخها،الرتبوخة  الربامج ومصممي الدراير صناع ليى أساسيا مر اأ الذكاء يف الفردخة الفروق

ء، الذكا اخقبايرات من كبرية أعياد وإنقاج الذكاء قياس حركة نشاط إىل أدى األمر الذي
 ( من  أول وأشهر1904)عام   ((Simonوزميله ساميون  (Bine)ة يوخعي اخقباير بين

 (.2، ص. 2001يعي، ف)الن  الذكاء قياس يف اجلادة احملاوالت

 أتكيي إىل الذكاء قياسيف  بينيه خقبايرال السرخع االسقخيام الواسع و أدى ولدي
فردخة يف مسقوايت الذكاء، وقياس وحتيخي الفروق ال األفراد، ذكاء عن الكشف أمهية
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يف كثري من اجلوانب على  -واالخقبايرات املماثلة –شكالية  اعقماد هذا االخقباير وظهرت إ
 والبكم الصم ذكاء قياساللغة وأتثرها ابملسقوى القعليمي للفرد، وابلقايل عيم إمكانية 

وظهرت  االخقباير؛ هذا مفردات عليها تدوم اليت اللغة خعرفون ال الذخن واألجانب ،واألميني
 ما على جوهرها يف تدوم وإمنا اللغة على تعقمي ال للذكاء اخقبايرات إعياد إىل احلاجة
تديس الدييرة على  مقنوعةو  معدية عدلية عمليات مني احلرك سلوكه خالل الفرد عنه خفصح

  .(01، ص. 2016بن زيرقني، ا)دي القفكري املنط

أو كما خسميها كاتل الذكاء السائل  –اخقبايرات الدييرة على القفكري املنطدي  تعي
 للقعلم، و مداخيس لقديخر قييرة الفرد على حل املشكالت بعييا عن القأثري املباشر -)اخلام(

مؤشر ممقاز للدييرة العدلية العامة للفرد، وهي أخضا  السابدة، اخلربةللمعرفة املسقمية من 
إن اخقبايرات الذكاء اخلام شاع اسقخيامها يف القطبيدات والبحوث وهلذا السبب، ف

لقحكم لـأهنا هتيف إىل ااخقبايرات الذكاء املقحريرة من أثر الثدافة،  ، وبشكل خاصالنفسية
 من أكثر هذه االخقبايرات شيوعا  ، و من ثدافة إىل أخرى الذي خيقلف اللغة يف بعي

  (.156، ص. 2019)امليين، والضلعة،  امللونة والعادخة واملقديم مصفوفات يرخفن املققابعة

أجرخت عيد من الييراسات يف البيئة وألمهية مصفوفات يرخفن وشيوع اسقخيامها، 
واشقداق -موضوع هذا البحث -  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم ةالعربية الخقباير صالحي

( على عينة من طالب املرحلقني املقوسطة 2001) منها ديراسة النفيعيهلا، معاخري عربية 
الباحث بقطبيق  والثانوخة مبنطدة مكة املكرمة ابململكة العربية السعودخة، حيث قام

ابسقخراج معامالت الصعوبة لفدرات  اجملموعقني من االخقباير يف جلسة واحية، مت قام
وأظهرت  ئل الصيقدالو معامل الثبات  حسابكما مت ،اجملموعقني ومعامالت القمييز 

 ،النقائج معامالت ثبات وصيق ممقازة، أما فيما خقعلق ابجراءات اشقداق املعاخري لالخقباير
اجياد املعاخري املئينية اخلاصة ابلبيئة السعودخة وذل  للممموعة األوىل من قام الباحث إب

 (95، 90، 75، 50، 25،  10، 5السبعة القالية )  االخقباير، حيث مت إاجياد املئينيات
حتيخي املفحوصني و  اليت ضمقها الييراسة،وما خدابلها من ديرجات خام للفئات العمرخة 

وهم  ،وعة الثانية من اخقباير املصفوفات املققابعة املقديممجملعليهم االذخن ميكن أن تطبق 
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 ديرجقه من وقعت كل اسقبعاد ومت، ( أو أكثر 25اخلام مدابل املئني )  هتمالذخن تدع ديرجا
 املئني يف تدع اخلام ديرجقه كانت من األوىل، وإبداء اجملموعة يف (25) املئني حتت اخلام
اجياد إبمث قام الباحث  ؛الذكاء ملقوسطي األدىن احلي ميثل الذي املئني وهو فأكثر( 25)

اليت وما خدابلها من ديرجات خام للفئات العمرخة الثانية املعاخري املئينية السبعة للممموعة 
 الييراسة.ضمقها 

اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم  بقدنني( 2004حلايرثي )ا ويف ديراسة أخرى، قام
( طالب وطالبة من كليات الرتبية بسلطنة عمان، وقي مت يف 801على عينة مكونة من )

وكذل   ،االخقبايرمن اجملموعة الثانية معامالت الصعوبة لفدرات  حسابهذه الييراسة 
االتساق و  ،إعادة االخقبايربطرخديت كما مت حساب مؤشرات الثبات  ،معامالت القمييز

دالالت الصيق القالزمي  ، كما مت حسابلي ابسقخيام معادلة ألفا كرونباخالياخ
ابسقخيام معامل ايرتباط بريسون بني اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم والقحصيل 

ول صيق وثبات املصفوفات، وأظهرت النقائج مؤشرات ميكن الوثوق هبا ح ،الييراسي
 االحنرافية الذكاء ونسب القائية املعيايرخة والييرجات وأخريا، قام احلايرثي حبساب الرتب املئينية

 (.24، ص2016)ويرد يف  ابن زيرقني،  املدابلة للييرجات اخلام لالخقباير

( بييراسة هتيف إىل تدنني اخقباير املصفوفات 2013قام إبراهيم وآخرون ) كما
 ا  ي  م  يف سلطنة عمان، وأظهرت النقائج  (12و 11)املققابعة املقديم على طالب الصفني 

،كما دعمت النقائج صيق وثبات متييز الفدرات تمعامالو ملعامالت صعوبة  واسعا  
املدابلة  حبساب الرتب املئينية قام الباحثون ا ،ري وأخ ؛ئة العربيةيمصفوفات يرخفن املقديم يف الب

 (.12و 11) ملقغري الصف الييراسيوفدا للييرجات اخلام 

صفوفات املققابعة امل( بييراسة هتيف إىل تدنني 2016بن زيرقني )اويف اجلزائر، قام 
 ويرقلة جامعة من وطالبة طالبا( 408على الطلبة اجلامعيني، وبلغت عينة الييراسة ) املقديم
 اإلحصائية القحليالت نقائجوأظهرت  القخصصات، خمقلف من قسم (20)على موزعني
 املققابعة املصفوفات اخقباير ومتقع والقمييز، ،الصعوبة معامل حيث من املدياس فدرات فاعلية
 بويرقلة اجلامعيني الطلبة على لالسقخيام وصالحيقه، جيية سيكومرتخة خبصائص املقديم
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املدابلة للييرجات اخلام على  االحنرافية الذكاء ونسبة املئينية عاخريامل حساب مت كمااجلزائرخة،  
 االخقباير.

ىل اخقباير صالحية إديراسة هتيف  (2019) حمليا، أجرى امليين والضلعة
من خالل حتليل فدراته  الليبية املصفوفات املققابعة املقديم لالسقخيام يف ميخنة مصراتة

تلميذ وتلميذة  (400)عينة البحث  وضمتوحساب اخلصائص السيكومرتخة لالخقباير، 
سنة، مبقوسط خساوي  (17  12)بني  هم، ترتاوح أعماير من مييراس ميخنة مصراتة

خقباير الت صعوبة لفدرات اال(، وأظهرت النقائج معي  1.71)احنراف معيايري =  14.31
 ومعامالت متييز (%68.56 )م = %100% إىل 10 منترتاواح  -اجملموعة الثانية -

كما أظهر االخقباير   ؛(22.)م = 56.إىل  02.عن طرخق االيرتباط الثنائي ترتاوح من 
ني مل خدوما ابسقخراج معاخري لالخقباير، ، وثباته، إال أن الباحث  مؤشرات جيية على صيقه

والعمل  ،اسقكمال هلذه الييراسة الباحث ني إىلاألمر الذي اجيعل اسقخيامه حميودا؛ مما دفع 
 .اشقداق معاخري حملية اتئية ونسب ذكاء احنرافية من أداء عينة ليبية من ميخنة مصراتة على

 وهو ما خهيف إليه البحث احلايل.

 مشكلة البحث وأمهيتها 2. 1

األفراد املوهوبني يف متييز ويرغم أمهية اخقباير املصفوفات املققابعة  يف جمقمعنا اللييب،
يرشاد يان الرتبوي، ويف القوجيه واإلمليذوي الدييرات العدلية العالية، خسقخيم العاملون يف ا

وغريها من اخقبايرات الذكاء والدييرات  –فن املققابعة املقديم خمصفوفات ير  النفسي واملهين
احمللي، ن اجملقمع مسقمية م اخري حملية لالخقبايرعيم وجود مع ابلرغم من –العدلية 

عقميخن على وخعقميون يف تفسري ديرجة الفرد على املعاخري املسقمية من جمقمعات عربية، م
، فمهما وأخالقيا   شابه بني اجملقمع اللييب واجملقمعات العربية، وهو أمر غري صحيح علميا  الق

غريه، وحىت يف  عنخظل لكل جمقمع خصوصيقه اليت متييزه  ،تشاهبت اجملقمعات العربية
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على اخقباير للذكاء مثال ، ما منطده  من ي يرمبا توجي فروق بني أداء األفرادمع الواحقاجمل
وهو ما  ،دة جغرافية أخري يف نفس اجملقمعن منطوأداء أفراد آخرخن على نفس االخقباير م

من منطدة اجلبل ( عني مدايرنة أداء عينة من األطفال الليبني ب2014وجيه امليين )
، حيت وعينة من األطفال من ميخنة مصراتة على مصفوفات يرخفن امللونةخضر الليبية، األ

وجي فروقا دالة إحصائيا بني مقوسط ديرجات العينقني، مما خشري إىل عيم  إمكانية اعقبايرمها 
جمقمعا واحيا، وأن كل منطدة خنبغي أن خكون هلا معاخري منفصلة، هلذا خهيف البحث 

 خقباير مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم يف ميخنة مصراتة.احلايل إىل اشقداق معاخري حملية ال

 أهداف البحث  3. 1

يف خهيف البحث احلايل إىل اشقداق معاخري حملية ملصفوفات يرخفن املققابعة املقديم 
السؤالني اإلجابة على البحث احلايل على  يركز، العام اهليف هذا ولقحديق ميخنة مصراتة،

  القاليني
تبعا اجملموعة الثانية  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمهل خيقلف أداء عينة البحث على  .1

 قغريي العمر واجلنس مل
من أداء عينة ميخنة مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم ما هي معاخري األداء على  .2

  مصراتة
 . منهجية البحث2
 ثعينة البح 1. 2

عيادخة املقفوقني ديراسيا  ابملرحلة اإلن وطالبة م ا( طالب1030ضمت عينة البحث )
 (515)و%(، 50( ذكوير )بنسبة 515)والثانوخة من مجيع مناطق ميخنة مصراتة، منهم 

، مبقوسط عمر خساوي عام (17   12) %(، ترتاوح أعماير العينة بني50إانث )بنسبة 
( لعينة 1.81)احنراف ( و 14.55( للعينة الكلية، و)1.79)احنراف معيايري و  (14.53)
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( خوضح توزخع عينة 1واجليول يرقم ) ( لعينة اإلانث.1.77)احنراف ( و 14.51)الذكوير، و
  البحث على مناطق ميخنة مصراتة وفدا ملقغري العمر واجلنس.

 عيد عينة البحث وفدا للمقغريات  العمر اجلنس، واملنطدة 1جدول 
 إانث ذكور  

 
 

 اجملموع 17 16 15 14 13 12 17 16 15 14 13 12 العمر

قـــة
ــطـــ

ــمـن
ال

 

 190 20 20 10 20 20 20 20 20 10 10 10 10 الزروق
 110 20 20 10 10 10 10 - - - 10 10 10 مصراتة املركز
 110 - - - 10 10 10 20 20 10 10 10 10 ذات الرمال
 160 20 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 احملجوب

 160 20 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 شهداء الرميلة
 110 - 20 5 10 10 10 20 - 5 10 10 10 طمينة
 80 10 - - 10 10 10 10 - - 10 10 10 الدافنية
 50 - 10 - - - - - 10 - 10 10 10 الغريان

 30 - - - 10 10 10 - - - - - - قصر أمحد
 30 - - - - - - - - - 10 10 10 رأس الطوبة

 
 اجملموع

90 90 90 45 90 110 90 90 90 45 110 90 
1030 

 515 515 

 البجث أداة 2. 2
  Raven's Advanced Progressive Matricesاملصفوفات املتتابعة املتقدم لريفن:

جون  من إعيادموضوع هذا البحث وأداته هو مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم 
 وىلاجملموعة األ  تضم خقباير من جمموعقنيالا هذا خقكونو ، (John Raven, 1936) يرخفن
 املؤهلنيولقحيخي  االخقبايرعلى لقييرخب املفحوص ، تسقخيم فدرة (12)االخقباير من 

ي ومقوسط ،ذكياءاأل  ثالث فئات إىلفراد مبوجبه دسم األحيقم خ   لقطبيق اجملموعة الثانية،
بينما  موعة األوىل هو مخس دقائق؛ الزمن املعيايري لقطبيق اجملو ، فراد األقل ذكاء  واألالذكاء، 
فما  ذوي معيالت ذكاء مقوسطوتسقخيم مع األفراد فدرة،  (36)اجملموعة الثانية  تضم
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بناء  على ديرجات اجملموعة األوىل من االخقباير، وميكن تدي:م االخقباير دون حتيخي زمن  فوق
تقكون  يف صعوبقها، و  املصفوفاتتقييرج و ؛ دقيدة كزمن للقطبيق (40)للقطبيق، أو بقحيخي 

 ىمن تسعة أشكال هنيسية موضوعة يف ثالثة صفوف تربط بينهم عالقة عل مصفوفةكل 
شكال القسعة ووضع الشكل احملذوف ضمن حذف أحي األ ومتفدي والرأسي، املسقوى األ

العنصر  أن خقعرف على حيث خطلب من املفحوصبيائل مثانية حتت الشكل األساسي، 
ابة صحيحة ديرجة واحية لكل إج إبعطاء وخصحح االخقباير، املفدود الذي خكمل النمط

 (.161 .، ص2019)امليين والضلعة، 

للفرد حسب  عنصرخن أساسيني من الدييرة العدلية العامةمصفوفات يرخفن  تديس و 
وتعين ، Eductive Ability الدييرة على االسقنقاج  العنصر األولافرتاض سبريمان، 

 –، والدييرة على توليي خمططات عالية املسقوى الدييرة على اسقخالص معىن من الغموض 
الدييرة على   والعنصر الثاينجتعل من السهل القعامل مع األشياء املركبة،  -غالبا غري لفظية

نقاج على اسقيعاب، واسقعادة، وإعادة إ وتعين الدييرة ،ReproductiveAbility االنقاج
، ص 2019)امليين والضلعة،  األفراداملعلومات اليت أصبحت واضحة وقابلة للقواصل بني 

  (.Raven, 2000 ، ندال عن158

 االخقبايرصالحية ابخقباير ( 2019ويف ديراسة سابدة قام امليين والضلعة )
وحساب اخلصائص السيكومرتخة  ،من خالل حتليل فدراتهالبيئة احمللية لالسقخيام يف 

على القمييز بني من ميقلكون ديرجة عالية من  املصفوفاتقييرة  وأظهرت النقائج  ؛لالخقباير
و  (02.) بنيااليرتباط الثنائي حيث تراوحت معامالت  ؛ومن ميقلكون ديرجة أقل ،الذكاء
 مؤشرات جيية على صيق الييراسة اسقخلصت، كما (22.)( مبقوسط خساوي 56.)

يف معيالت الذكاء،  القمييز بني اجملموعات العمرخةمن خالل قييرته على حتديق  االخقباير
وبني  من الذكاء، املنخفضةالييرجات  و ،املرتفعةوقييرته على القمييز بني ذوي الييرجات 

ديرجات القحصيل بني األداء على املصفوفات و  الدوي وااليرتباطاملقفوقني وغري املقفوقني، 
االسقدراير متقع املصفوفات خباصية الثبات من خالل اخقباير  الييراسة تكما أظهر   الييراسي؛
 .(70.=  كرونباخ  اخلي )الفاي(، واتساقه ال89.عرب الزمن )
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 إجراءات البحث  3. 2

وفدا ابسقخيام طرخدة العينة العشوائية مقعيدة املراحل  البحث مت اخقياير عينة
 خطوات القالية   لل
من الطالب  أساسي ومقوسط تعليم مت حتيخي حمم العينة املنقداة من كل مييرسة (أ 

على مسقوى املييرسة، يف حتصيلهم الييراسي  املقحصلني على الرتاتيب العشرة األوىل
 ،من الصف السابع و الثامن والقاسع ألساسيمن مرحلة القعليم ا( طالب 30بواقع )
( طالب من الصف األول 10بواقع )قوسط من مرحلة القعليم امل ( طالب 50وعيد )
( من 10علمي، و)من الصف الثاين  (10أديب، و)( من الصف الثاين 10، و)

 .( من الصف الثالث علمي10الصف الثالث الثانوي أديب، و)

اتة بواقع مييرسة عشوائيا من مجيع املكاتب القعليمية مبيخنة مصر امليايرس  اخقيايرمت  (ب 
؛ غري أن الباحثني مل خقمكنا من القطبيق لإلانث من كل مرحلة تعليمية للذكوير وأخرى

ض امليايرس اليت مت اخقيايرها بسبب جائحة كويروان اليت أدت إىل إخداف الييراسة يف بع
 ألكثر من مرة.

الطالب  مجيع مجاعيا داخل امليايرس على األول والثاين جبزئيه بق االخقبايرط   (ج 
بزمن حميد ب  املسقهيفني بعي احلصول على قائمة األوائل معقمية من إدايرة املييرسة

 .( دقيدة للممموعة الثانية40( دقائق للممموعة األوىل من االخقباير، و)10)

( يف اجملموعة األوىل، 25مت اسقبعاد كل من وقعت ديرجقه اخلام حتت املئني ) (د 
 عينة اشقداقليشكلوا  ( فأكثر25وإبداء من كانت ديرجقه اخلام تدع يف املئني )

 .معاخري االخقباير يف ميخنة مصراتة
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والقفلطح واملقوسط املعيل،  واملنوال، والوسيط، ،املقوسط اسقخراج متإحصائيا،  
للقأكي من حسن متثيل العينة جملقمع االخقباير لييرجات عينة البحث على وااللقواء، 
لدياس اعقيالية  Shapiro-Wilk)) وخل  -شريبو اخقباير كما مت اسقخيام   الييراسة،

 -كروسكال  و Mann-Whitney))العينة، واخقبايري مان وتين القوزخع القكرايري لييرجات 
 يالخقباير داللة الفروق بني ديرجات الطالب وفدا ملقغري  (Kruskal-Wallis)واليس 
للمدايرانت  (Games – Howillهوخل ) –اخقباير قيمز والعمر على القوايل، و  اجلنس
مت اسقخيام املعادالت اخلاصة بقحوخل الييرجات اخلام إىل ديرجات مئينية،  كما؛املقعيد ة
يف حساب (  SPSS)(، وقي أ سقخيم الربانمج اإلحصائي زائية)ديرجات  معيايرخةوديرجات 

  .معظم العمليات اإلحصائية السابدة

 ومناقشتها . النتائج3
 مت حيث اإلحصائية القحليالت من العيخي إجراء مت الييراسة تساؤالت على لإلجابة

 واليت هبا اخلاصة األداء معاخري على واحلصول االخقباير من األوىل اجملموعة بياانت حتليل أوال  
 االخقباير من الثانية للممموعة أدائهم يف الكلية العينة أفراد وفرز تصنيف مت ضوئها على
ومن مت  ،موعة األوىلاجملعلى أدائهم يف  بناء   أكثر أو الذكاء مقوسط كان من إببداء وذل 
 موعة األوىل مناجمل نقائج القحليل اإلحصائي لبياانتيقم أوال  عرض بياانهتم، وس لليحت

وعة الثانية من اجملم القحليل اإلحصائي لبياانت ، مث عرض نقائج(1030)ن =  االخقباير
 جابةاإل اليت مت االعقماد عليها يف( وهي العينة 891)ن =  االخقباير بعي القصنيف والفرز

 عن تساؤالت البحث املقعلدة بقدنني اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم.

 االختبار من األوىل اجملموعة لبياانت اإلحصائي التحليل نتائج  1. 3
 تعطى فدرة (12من )املقديم  املققابعة املصفوفات اخقباير من األوىل موعةتقكون اجمل

 قلق وختفيف ،احلل بطرخدة املفحوص تعرخف عني بياخة االخقباير هبيف تييرخبية كممموعة
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وقي مت تطبيق  ؛، وحتيخي األفراد املؤهلني لقطبيق اجملموعة الثانية من االخقبايراالخقباير
 حميد وبزمن طالبا ،( 1030)ن =  العينة أفراد اجملموعة األوىل من االخقباير على مجيع

 ومداخيس املركزخة عةالنز  مداخيس بعض قيم خوضح (2) يرقم واجليول دقائق، (10) مديايره
 .وفدا ملقغري العمر الطالب لييرجات القشقت

قيم املقوسط واملقوسط املعيل والوسيط واملنوال لييرجات الطالب يف اجملوعة األوىل من  2جدول 
 االخقباير وفدا ملقغري العمر

 التفلطح االلتواء املنوال الوسيط املتوسط املعدل املتوسط العمر

12 7.18 7.15 7 7 -.226 -.549- 

13 7.36 7.35 7 8 -.056- -.817- 

14 7.26 7.23 7 8 -.092 -.727- 

15 8.73 8.77 9 8 -.331- -.316- 

16 8.54 8.55 9 8 -.255- -.485- 

17 8.76 8.76 9 9 -.243- -.458- 

  0.358- 0.373- 8 8 7.87 7.93 الكلية

( عيم تطابق مداخيس النزعة املركزخة )املقوسط ، واملقوسط 2يرقم ) هر اجليولخظ
، مما خشري إىل املعيل، والوسيط، واملنوال( يف مجع الفئات العمرخة وكذل  يف العينة الكلية

احنراف توزخع الييرجات عن القوزخع الطبيعي،كذل  تظهر مداخيس القشقت )االلقواء 
لعاملني  يرجات فوق املقوسط، وهو أمر مقوقع والقفلطح( نزوع ديرجات القوزخع حنو د

سهلة  -وخاصة الفدرات األوىل-األوىل موعة جملفدرات امعامالت الصعوبة لأن  ،االول
هتيف إىل  متهييخةفدرات  نسبيا مدايرنة بباقي الفدرات، ألن اجملموعة األوىل ابألساس هي 

يف  األوائلاخقيايرها من الطلبة  متأن عينة البحث  ؛ الثاين خقبايرالافحوص على ملتييرخب ا

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقنني اختبار ريفن املتقدم                             2021ديسمرب  18العدد  – بجملة كلية اآلدا

306                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

خيعم صحة اسقخيام  ، وهو أمرمتييزهم وايرتفاع ديرجاهتم مسبدااملييرسة، وابلقايل نفرتض 
  حم  القحصيل الييراسي لقمييز الطالب من فئة الذكاء املقوسط فما فوق. 

ات عينة البحث يف اجملموعة األوىل من ع القكرايري لييرجوللقأكي من اعقيالية القوزخ
لدياس اعقيالية   Shapiro-Wilk)) وخل  -شابريو اخقبايرن حثا، اسقخيم البااالخقباير

( الذي خظهر أن مجيع قيم االخقباير 3يول يرقم )، ويرصيت النقائج يف اجلالقوزخع القكرايري
 خؤكي( مما 0.001جلميع اجملموعات العمرخة دالة احصائيا عني مسقوى داللة أكرب من )

 عن القوزخع الطبيعي. البحث يف اجملموعة األوىل من االخقبايرديرجات عينة احنراف 

على من كانت ديرجة ذكائه  الثانية من االخقباير ال تطبق إال ونظرا ألن اجملموعة
يف  ، وألمهية املعاخري املئينيةيف اجملموعة األوىل من االخقباير مقوسطة فأكثر بناء  على أدائه

، 5ن حبساب املئينيات السبعة )اترتيب األفراد وتديخر موقعهم يف الصفة املداسة، قام الباحث  
( وما خدابلها من ديرجات خام للممموعات العمرخة 95، 90، 75، 50، 25، 10

 (.4السبعة ويرصيت يف اجليول يرقم )

لييرجات الطالب يف لدياس اعقيالية القوزخع القكرايري   Shapiro-Wilkنقائج اخقباير  3جدول 
 اجملوعة األوىل من االخقباير وفدا ملقغري العمر

 مسقوى الياللة ديرجة احلرخة قيمة االخقباير العمر
12 .895 180 .0005 
13 .885 180 .0005 
14 .895 180 .0005 
15 .927 90 .0005 
16 .950 200 .0005 
17 .945 200 .0005 

 0005. 1030 0.940 الكلية
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 املعاخري امليئينية للممموعة األوىل من اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم   4جدول 
 العمر 

 17 16 15 14 13 12 الرتتيب املئيين
95 9 9 9 11 11 11 
90 8 9 8 10 11 11 
75 8 8 8 10 10 10 
50 7 7 7 9 9 9 
25 6 7 6 8 8 8 
10 6 6 6 7 6 6 
5 6 6 6 6 6 6 

 200 200 90 180 180 180 العدد

وتسقخيم املعاخري املئينية للممموعة األوىل من االخقياير لقحيخي األفراد الذخن ميكن 
املئني  مدابلاخلام تدع  مكانت ديرجقهأن تطبق عليهم اجملموعة الثانية من االخقباير ممن  

كما ميكن اسقخيامها للفرز السرخع لألفراد وتصنيفهم دون تطبيق اجملموعة ؛  أكثرأو ( 25)
 10( منخفضي الذكاء )املئني 1الثانية من االخقباير وذل  بقصنيفهم إىل ثالث جمموعات  

( مرتفعي الذكاء ) املئني 3(، 75إىل املئني  25( مقوسطى الذكاء )من املئني 2فما دون(، 
 وأكثر(. 90

 االختبار من الثانية اجملموعة لبياانت حصائياال حليلالت نتائج 2. 3

ذكران يف فدرة سابدة أن فدرات اجملموعة الثانية من اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم 
تطبيق ال تديم إال لألفراد ذوي الذكاء املقوسط فما فوق، ونظرا لظروف الباحثني، وصعوبة 

ن بقدي:م اجملموعة الثانية الباحثا األوىل أوال مث تطبيق اجملموعة الثانية من االخقبايرـ، قام اجملموعة
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من االخقباير إىل مجيع األفراد، مث  بعي تصحيح اجملموعة األوىل، مت فرز عينة اجملموعة الثانية 
(،  4يف اجملموعة األوىل )جيول ( 25حيث مت حيف كل من وقعت ديرجقه اخلام حتت املئني )

وهو املئني الذي ميثل احلي األدىن للذكاء املقوسط، وابلقايل تشكلت عينة البحث النهائية بعي 
 (. 5فردا كما هو موضح يف اجليول يرقم ) (891الفرز والقصنيف من )

  وفدا ملقغري العمر الفرز بعييف اجملموعة الثانية  عيد العينة 5جدول 
 بعي الفرز العيد العيد قبل الفرز العمر
12 180 178 
13 180 144 
14 180 178 
15 90 77 
16 200 154 
17 200 160 

 891 1030 الكلية
 

 اختبار خصائص عينة اجملموعة الثانية   1.  2. 3

أوال ابخقباير خصائص عينة البحث  ناقام الباحث ،لبحثأسئلة الإلجابة على 
اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات عينة اجملموعة الثانية، وإمكانية اسقخيام للقأكي من 

 عةالنز  مداخيس بعض قيم خوضح (6يرقم ) واجليول، االحصاء البايرامرتي لقحليل الباايانت
وفدا ملقغري قباير ن االخمة الثانية يف اجملموع الطالب لييرجات القشقت ومداخيس املركزخة
 .العمر
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وعة الثانية من ماملقوسط واملقوسط املعيل والوسيط واملنوال لييرجات الطالب يف اجملقيم  6جدول 
 االخقباير وفدا ملقغري العمر

 التفلطح االلتواء املنوال الوسيط املتوسط املعدل املتوسط العمر
12 22.32 22.33 22.00 27 .082- 1.421- 
13 22.26 22.27 22.00 27 .077- 1.587- 
14 22.21 22.22 22.00 27 .038- 1.527- 
15 21.58 21.62 22.00 23 .281- .373- 
16 24.19 24.19 24.00 24 .133 .172- 
17 24.84 24.84 24.00 24 .089 .778- 

 750. - 105..- 27 23 23 23.06 الكلية

مقدايربة يف مجيع األعماير، يرغم ( 6يف اجليول يرقم )تبيو مداخيس النزعة املركزخة 
تبيو مرتفعة عن الصفر  -وبشكل خاص لألعماير الصغرية-ذل ، فإن قيم مدياس القفرطح 

؛ مما خشر إىل احقمالية احنراف القوزخع القكرايري لييرجات اجملموعة الثانية عن القوزخع الطبيعي
ن االخقباير، اسقخيم نية موللقأكي من اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات اجملموعة الثا

، ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم  Shapiro-Wilk)) وخل  -شابريو اخقبايرن الباحث ا
الذي خظهر أن مجيع قيم االخقباير جلميع اجملموعات العمرخة ، وكذل  لعينيت الذكوير  .(7)

ديرجات عينة ( مما خؤكي احنراف 0.01واإلانث دالة احصائيا عني مسقوى داللة أكرب من )
عن القوزخع الطبيعي، وابلقايل عيم إمكانية اسقخيام االحصاء  اجملموعة الثانية من االخقباير
حصاء ، هلذا، اسقخيام الباحثان يف الفدرات القالية اإلالبايرامرتي لقحليل البياانت

 ابيرامرتي لقحليل البباانت واإلجابة على أسئلة البحث.الال
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قياس اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات الطالب يف   Shapiro-Wilkنقائج اخقباير 7جدول 
 واجلنس وعة الثانية من االخقباير وفدا ملقغري العمرماجمل

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة االختبار العمر
12 0.915 180 .0005 
13 0.884 180 .0005 
14 0.898 180 .0005 
15 0.964 90 .01 
16 0.981 200 .008 
17 0.976 200 .001 
 0005. 515 0.977 ذكور
 0005. 515 0.969 إانث
 0005. 1030 0.974 الكلية

 

 املعاجلات اإلحصائية للمتغريات املرتبطة ابملعايري 2. 2. 3

هل خيقلف أداء عينة   األول للبحثاإلجابة على السؤال  إىل اخلطوة هتيف هيه
 ، قغريي العمر واجلنستبعا ملاجملموعة الثانية  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمالبحث على 

وتعي هيه اخلطوة أساسية يف بناء وتدنني االخقبايرات واملداخيس النفسية، للكشف عن ميى 
وما خرتتب على ذل  من جتانس فئات عينة البحث، وميى انقساهبا إىل أصل واحي، 

ب الفروق اليت خكشف اشقداق جيول موحي للمعاخري للعينة الكلية أو جياول مقعيدة حس
ميى جتانس فئات وللقأكي من ، (49، ص.أ 2014)امليين،  عنها القحليل اإلحصائي

اجملموعة الثانية لييرجات عينة حنراف املعيايري االو املقوسط احلسايب  حساب ، مت  عينة البحث
 (.8واجلنس، ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم )ملقغري العمر  وفدا من االخقباير
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وعة الثانية من االخقباير وفدا مقيم املقوسط واالحنراف املعيايري لييرجات الطالب يف اجمل  8جدول 
 العمر واجلنس يملقغري 

االحنراف  املتوسط العدد العمر
 املعياري

 االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس

12 178 22.37 4.22 
 4.484 22.22 89 ذكور
 3.952 22.51 89 إانث

13 144 22.24 4.39 
 4.261 22.59 71 ذكور
 4.516 21.90 73 إانث

14 178 22.21 4.17 
 3.865 22.37 89 ذكور
 4.464 22.04 89 إانث

15 77 21.74 2.39 
 2.486 21.78 40 ذكور
 2.320 21.70 37 إانث

16 154 25.06 3.86 
 3.521 25.74 70 ذكور
 4.058 24.49 84 إانث

17 160 23.33 4.52 
 4.674 26.06 96 ذكور
 4.256 25.17 64 إانث

 الكلية
 4.437 23.62 455 ذكور
 4.299 23.02 436 إانث

 قيم املقوسط احلسايب لألعماير األصغر يف تدايرب (8)يول يرقم اجل النقائج يف تظهر
 17و 16) سنا   بينما ترتفع قيم املقوسط احلسايب لألعماير األكرب ،سنة( 15إىل  12) سنا  
مما خشري إىل احقمالية وجود فروق دالة احصائيا خنقج عنها تشكل جمموعقني  ،سنة(

( القدايرب الكبري بني ديرجات ذكوير 8كما ميكن أن نسقنقج من اجليول يرقم )عمرخقني،  
( 16عمر ) فوفات املقديم جلميع األعماير عياوإانث اجملموعة الثانية من اخقباير املص

ط ديرجات الذكوير أعلى من مقوسط ديرجات االانث يف مجيع ، يرغم أن مقوس(17و)
 اجملموعات العمرخة.
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وعة الثانية من االخقباير وفدا مديرجات الطالب يف اجمل والخقباير داللة الفروق بني
الذي   (Kruskal-Wallis)وليس -اخقباير كروسكال ان، اسقخيام الباحثملقغري العمر

ا عني حصائيإ، دالة (5لييرجة حرخة )(، و 93.998)اليت تساوي أن قيمة مربع كاي  أظهر
ولقحيخي ، مما خؤكي وجود فروق حديدية بني اجملموعات العمرخة؛ (0001.مسقوى الياللة )

ومعرفة لصاحل من هذه الفروق بني اجملموعات العمرخة، وألن توزخع الييرجات غري اعقيايل، 
املقعيد ة  للمدايرانت (Games – Howill)هوخل  –اسقخيام الباحثان اخقباير قيمز 
  .(9ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم )

 

، جمموعقني عمرخقني خمقلفقني هوخل صحة افرتاض وجود -تيعم نقائج اخقباير قيمز
، حيث ال توجي (15و  14، 13، 12)اجملموعة األوىل من األعماير تقشكل حيت 

 16، وتقشكل اجملموعة الثانية من األعماير )فروق ذات داللة احصائيا بني هذه األعماير
 ختقلف وبصويرة دالة احصائياما بينها، بينما ث ال توجي فروق ذات داللة في( سنة حي17و

 عن ابقي األعماير.
 

 وفدا ملقغري العمر ة( للمدايرانت املقعيدGames – Howill)  هوخل –اخقباير قيمز  9جدول 
 مقوسط الفروق

 العمر 13 14 15 16 17
-3.341* -2.693 * .625 .157 .122 12 
-3.463* -2.815 * .503 .035 -- 13 
-3.498* -2.851 * .468 --  14 
-3.966* -3.318 * --   15 

-.648 --    16 
  0.001دالة احصائيا عني مسقوى الياللة  =*

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقنني اختبار ريفن املتقدم                             2021ديسمرب  18العدد  – بجملة كلية اآلدا

313                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

اسقخيام  ،املصفوفاتعة الثانية من وملعرفة دوير مقغري اجلنس على أداء عينة اجملمو 
ديرجات  الخقباير داللة الفروق بني، (Mann-Whitney) وثين -اخقباير مان انالباحث

عيم  ( الذي خظهر10يرصيت النقائج يف اجليول يرقم )و  الذكوير واالانث وفدا ملقغري العمر
وجود فروق جوهرخة بني ديرجات الذكوير وديرجات اإلانث يف مجيع األعماير عيا عمر 

اجلنسني دالة إحصائيا عني مسقوى الياللة ( سنة، حيث وجيت الفروق بني 16)
(0.05.) 

ديرجات ذكوير وإانث  لياللة الفروق بني (Mann-Whitney)نقائج اخقباير مان وتين  10 جدول
 اجملموعة الثانية وفدا ملقغري العمر

 
وخالصة حتليل البياانت اخلاصة ابالجابة على السؤال األول للبحث الذي خنص 

اجملموعة  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمهل خيقلف أداء عينة البحث على   على القايل
وجود فروق يف أداء عينة البحث وفدا ملقغريي العمر    هيالعمر واجلنسقغريي تبعا ملالثانية 

  تضم اجملموعة األوىل األعماير تالبحث خندسم إىل ثالثة جمموعا أن جمقمعواجلنس، و 
 16( ذكوير وإانث؛ وتشمل اجملموعة الثانية ذكوير األعماير )15و 14، 13، 12)
 وخرتتب على ذل  ضرويرة (؛ 17و 16) (، بينما تضم اجملموعة الثالثة إانث األعماير17و

 معاخري خاصة بكل جمموعة، وهو ما عمل عليه الباحثان يف الفدرة القالية. اشقداق

 

 12 13 14 15 16 17 
 قيمة االخقباير

Mann-

Whitney U 

3876.5 2365.5 3804.0 733.5 2411 2694 

Z -.245 -.910 -.458 -.067 -1.93 -1.32 
 مسقوى الياللة

P value 
.81 .36 .65 .95 .05  .19 
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 معايري اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم على عينة مدينة مصراتة  3. 2. 3
ما هي  والذي خنص على القايل  الثاينهتيف هيه اخلطوة إىل اإلجابة على السؤال 

ولقحديق   معاخري األداء على مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم من أداء عينة ميخنة مصراتة
ويرصيت  ،ان حبساب املئينيات السبعة وماخدابلها من ديرجات خامقام الباحث اهليف، هذا
 .(11نقائج يف اجليول يرقم )ال

 األسلوب هي( 95، 90، 75، 50، 25، 10، 5) السبعة املعاخري املئينية وتعي
)على سبيل  املسقخيم يف النسخة األصلية لالخقباير، ويف العيخي من الييراسات السابدة

؛ بن زيرقني، 2013 ،إبراهيم وآخرون؛ 2004 ،حلايرثي؛ ا2001،النفيعياملثال  
  ابلرجوع إىل املسقوايت كم على املسقوى العدلي للفرد وذلويف ضوئها خقم احل ،(2016

 (. 12ايردة يف اجليول يرقم )العدلية والقديخرات الو 

املدنن على  املققابعة املقديم ملصفوفات ا للممموعة الثانية من اخقباير املعاخري املئينية  11جدول 
 وفدا ملقغريي العمر واجلنس. عينة ميخنة مصراتة

 الرتتيب املئيين
 العمر الزمين

 17و 16 15، 14، 13، 12
 إانث ذكور ذكور وإانث

95 28 33 32 
90 27 31 30 
75 26 30 28 
50 22 26 24 
25 18 23 22 
10 17 20 20 
5 16 19 18 
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 املققابعة املقديمملصفوفات ا الخقباير املعاخري املئينية املسقوايت العدلية بناء  على 12جدول 
 الرتبة املئينية القديخر واملسقوى الفرعي املسقوى العدلي
 فأكثر 95 1 املمقاز

 املقوسطفوق 
 95إىل أقل من  90 +2
 90إىل أقل من  75 2

 املقوسط
 75إىل أقل من  60 +3
 60إىل أقل من  50 3
 50إىل أقل من  25 -3

 أقل من املقوسط
 25إىل أقل من  16 4
 16إىل أقل من  6 -4

 فأقل 5 5 القأخر العدلي
 

وحتيخي نسبة  املقديماملققابعة ملصفوفات ا اخقباير ولقفسري ديرجة املفحوص على
قام الباحثان  ،نة مصراتةيخم من االخقباير عينة تدننيأبداء  من خالل مدايرنقها ذكائه

بقحوخل الييرجات اخلام على اجملموعة الثانية من االخقباير  إىل مئينيات وفدا ملقغري العمر، مث 
إحنرافية مقوسطها قام بقحوخل الييرجات املئينية إىل ديرجات معيايرخة ومن مت إىل نسبة ذكاء 

( على 14( و )13( ويرصيت البياانت يف اجليول يرقم )15( واحنرافها املعيايري )100)
 القوايل.

 

 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقنني اختبار ريفن املتقدم                             2021ديسمرب  18العدد  – بجملة كلية اآلدا

316                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

الييرجات اخلام و ما خدابلها من مئينيات ىف اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم   13جدول 
 موعة الثانية( وفدا ملقغريي العمر واجلنس)اجمل

 الدرجات اخلام
 العمر

 17و  16 15، 14، 13، 12 الدرجات اخلام
 إانث ذكور ذكور وإانث

16 5 1 1 16 
17 10 2 4 17 
18 25 3 5 18 
19 30 5 8 19 
20 36 10 10 20 
21 42 15 19 21 
22 50 19 25 22 
23 56 25 35 23 
24 62 36 50 24 
25 66 45 55 25 
26 75 50 65 26 
27 90 60 72 27 
28 95 66 75 28 
29 99 72 81 29 
30 - 75 90 30 
31 - 90 93 31 
32 - 92 95 32 
33 - 95 97 33 
34 - 99 99 34 
35 - - - 35 
36 - - - 36 
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 ( IQحتويل املئينيات اىل نسبة ذكاء إحنرافية )  14جدول    
 كاءذ نسبة ال الدرجة املئينية  كاءذ نسبة ال الدرجة املئينية

1 65  50 100 
2 69  55 102 
3 72  56 102 
4 74  60 104 
5 75  62 105 
8 79  66 106 
10 81  72 109 
15 84  75 110 
19 87  81 113 
25 90  90 119 
30 92  92 121 
35 94  93 122 
36 95  95 123 
42 97  97 128 
45 98  99 135 

 15 املعيايري = ، واألحنراف 100مالحظة  مقوسط نسبة الذكاء = 

 اخلالصة والتوصيات. 4

من اخقبايرات الذكاء شائعة االسقخيام  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمخعي اخقباير 
أجرخت ، يف البحوث العلمية، ويف مراكز القوجيه واإليرشاد النفسي والرتبوي واملهين، هلذا

، منها ديراسة حملية أجراها ة هذا االخقبايرالخقباير صالحي حول العامل من الييراسات العيخي
صفوفات الخقباير امل اخلصائص السيكومرتخةمت فيها اخقباير ( 2019امليين والضلعة )

إال أن امليين والضلعة مل خدوما  ؛املققابعة املقديم، وصالحيقه لالسقخيام يف اجملقمع اللييب
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هلذا وأتسيسا على ابسقخراج معاخري لالخقباير، األمر الذي اجيعل اسقخيامه حمليا حميودا؛ 
واسقكماال هلا، عمل الباحثان يف الييراسة احلالية على اشقداق  ،ة السابدةائج هذه الييراسنق

هبذا أصبح ، و ونسب ذكاء احنرافية من أداء عينة ليبية من ميخنة مصراتة ،مئينية معاخري حملية
 من املمكن اسقخيام االخقباير حمليا وفق اإلجراءات القالية  

 . احمليد لكل جزء من أجزائه قعليمات االخقباير وابلزمنااللقزام ب .1
اخلطأ ، أما حيسب الصواب بييرجةبكل جزء، و  وفق املفقاح اخلاص خصحح االخقباير .2

 .صفربأو املرتوك 
ال خسمح (، 4) وابالسقعانة ابجليول يرقم، خطبق أوال اجلزء األول من االخقباير .3

 اجملموعة ( يف25اخلام حتت املئني )وقعت ديرجقه للمفحوص بقطبيق اجلزء الثاين إذا 
 .األوىل

حتسب نسبة الذكاء االحنرافية من أداء املفحوص على اجلزء الثاين من االخقباير عن  .4
ييرجة اخلام إىل ديرجة مئينية ب( حتوخل ال ؛أ( حتيخي العمر الزمين للمفحوص   طرخق

املئينية إىل حتول الييرجة وفدا لعمر وجنس املفحوص؛ ج( ( 13من اجليول يرقم )
 .(14ابالسقعانة ابجليول يرقم ) (IQ) احنرافية نسبة ذكاء

 العدلي للمفحوص.سقوى امللقحيخي  (12ميكن االسقعانة ابجليول يرقم ) .5
( مشقدة من أداء عينة من ميخنة 14و 13معاخري االخقباير الوايردة يف اجليولني ) .6

بعيم اسقخيام  الباحثان ( سنة، هلذا خوصي17و 12مصراتة ترتاوح أعمايرهم بني )
مدايرنة أداء عينة  من خالل اخقباير صالحيقهاهذه املعاخري خايرج هذه احليود قبل 

البحث احلايل )املقوسط احلسايب واالحنراف املعيايري لييرجات عينة البحث( أبداء عينة 
 .فيها املصفوفاتمن املنطدة املراد اسقخيام 
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 قائمة املراجع
، على مهيي؛ النبهاين، هالل زاهر؛ اجلمايل، فوزخة عبيالباقي إبراهيم، على حممي؛ كاظم

(. اخلصائص السيكومرتخة واملعاخري الخقباير يرخفن للمصفوفات املققابعة املقديم 2013)
جملة احتاد املسقمية من طلبة الصفني احلادي عشر والثاين عشر يف سلطنة عمان. 

 مقوفر الكرتونيا يف           .57-37(، 1) 11، اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol11

No1Y2013/aaujep_2013-v11-n1_037-057.pdf  

على الطلبة  ناخقباير املصفوفات املققابعة املقديم جلون يراڤ ننيتد(. 2016بن زيرقني، حممي )ا
 . )يرسالةطلبة جامعة قاصيي مرابح ويرقلة منة نعيية على نديراسة مييا  اجلامعيني

 ماجسقري(. سحبت من 
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10964/3/ 

Benrezkin-Mohammed%20%281%29-ilovepdf-compressed.pdf 
ميخنة  أ(. تدنني مصفوفات يرخفن امللونة على أطفال ليبيني يف2014امليين، خالي حممي )
 .60-34، 1،جملة كلية اآلداب جامعة مصراتةمصراتة. 

https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02  
ب(. دوير اخقالف الثدافة على أداء األطفال على مصفوفات يرخفن 2014امليين، خالي حممي )
 .127-111، 11، جملة الساتلامللونة. 

 والثبات الصيق مؤشرات اخقباير(. 2019)سلوى عبياحلميي امليين، خالي حممي و الضلعة، 
، . جملة كلية اآلداب جامعة مصراتةمصراتة ميخنة يف املقديم املققابعة يرخفن للمصفوفات

14 ،155-179 .https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08 

للمصفوفات املققابعة املقديم على  يرخفنتدنني اخقباير  .(2001النفيعي، عبي الرمحن عبيهللا )
 ،(يرسالة ماجسقري غري منشويرة)، املرحلقني املقوسطة والثانوخة مبنطدة مكة املكرمة طالب

  https://doi.org/10.35270/0011-039-148-001 .جامعة أم الدرى، مكة املكرمة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02
https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02
https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08
https://doi.org/10.35270/0011-039-148-001


 2021، ديسمرب 18العدد  -جملة كلية اآلداب
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 : ملخص البحث
 للمكبات املرحلية نييني احلاللة املوقعديد ررةة لاءحتتقييم و  الدراسة إىل هتدف

 هتدفكما ظم املعلولات اجلغرافية  ابستخدام نلكب الكرارمي( -)لكب الغريان البلدية يف
مبا يتناسب لع ذلك و  لستقباا  تكون لكبات آلنة ألنلواقع ةديدة تصلح  جيارا إىل

، البعد عن البعد عن الطرق الرئيسية :ملتمثلة يفاالدولية ابزل  اتفاقيةعايري ل لن بعض
احندار السطح ، ، البعد عن لصدر توليد النفاايت، استخدام األرض، نوع الرتبةاملطارات

 نهج التلليلياملو لوصف املعايري  الوصفيالدراسة املنهج  نتهجتا، وعمق املياه اجلوفية
الدراسة إىل  خلصت وزان النسبية هلا،لي الستخراج األوالتلليل اهلر  لكانياا عايري اململعاجلة 
ضة لة لنخفاملرحلي الغريان حقق ررةة لاء بلوقع املك أن أمههالن النتائج  جمموعه
يف  غلب لعايري الدراسة،أنه ال يتفق لع أذ إ النسيبررةة لن ررةات املقياس  23 وقدرها
يتفق لع  فهورةة ر 37قدرها و  ةلرتفعلة لاءررةة حقق املكب املرحلي الكرارمي حني 

 رتفعة املاءلةاملاألراضي  ن لساحةأكما استنتجت الدراسة ،  لعايري الدراسةلعظم 
 .2كم  320.8تبلغ  آلنه لستقبا باتقالة لكوالصاحلة إل

 .لرحلي، التخطيط البيئي ، لكبالتلليل املكاين الكلمات املفتاحية:
 

                                                 
1 f.abdulati@art.misuratau.edu.ly 
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Landfill Site Evaluation and Planning in 

MisurataMunicipalty Using Geographic Information 

System 

Fatma Ahmed Abdulati  
Misurata University 

Abstract: 

The study aimed at assessing the locational suitability of the two-

interim landfills (Alghiran and Alkarareem) in Misurata municipalty 

utilizing GIS technique. The study, as well as, searched the possibility 

of finding new, safe burial waste sites. It did so according to some 

standards of Basel Convetion, and these are: keeping away from 

mainraods, keeping away from airports, keeping away from waste-

generating sources, ground use, soil type, slope and groung water 

depth. The obtained data was analyzed using spatial analysis, so that 

the evaluation of the studied landfills was  given by means of analytic 

hierarchy. In conclusion, it was found that the two landfills scored 

conflictual results. Whereas Alghiran Lndfill achieved a low degree of 

suitability (23 degrees), which does not agree with the study 

standards, Alkrarareem interim burial waste got a a high-suitability 

degree (37 degrees) and this meets most Basel Convention standards. 

It was also revealed that an area of about 320.8 km2 in the 

municipality can be considered suitable for future, safe burial waste 

sites. 

Keywords: Spatial Analysis, Interim Landfill, Environmental 

Planning. 

 .املقدمة:1
الذي يركز على مجيع لكوانت تعترب هذه الدراسة ضمن لواضيع التخطيط البيئي 

ى توازهنا لن خال الوقوف على ة علاحملافظ العضوية  حماوالا  النظام البيئي العضوية وغري
وعلى ( 26، ص2007عزيز، ع احللول املثلى للتنمية البيئية )وض وجيابيات والسلبيات اإل

وصناعية  وأنشطة وخدلات جتارية لرتفعةكثافة سكانية   ذات لصراتة بلديةالرغم لن أن 
أنواع املخلفات ومها فقط يف جتميع وإرارة مجيع  لرحليني تعتمد على لكبني إال أهنا لتنوعة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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خال سنة  ه حديثاا ب الكرارمي املرحلي الذي مت إنشاؤ ولك ،لكب الغريان املرحلي
 يتم جتميع املخلفات الصلبة هبما قبل نقلها للتخلص لنها بشكل اتم يفحيث ، م2020

 لنطقة الدراسةيف  ،البلديةكم شرق   60على بعد  الواقع اتورغاء الواقع بنطقة املررم النهائي
يف املكبات املرحلية  وتتم هذه العملية بتجميع القمالة ،دفنهابالنفاايت  يتم التخلص لن

وبعد ذلك تتم تسوية هذه النفاايت لن فرتة  ،النهائي نقلها وتفريغها يف املررمولن مث 
 نإ وهي عملية ال تتوفر هبا شروط الدفن الصلي، حيث ،وتغطيتها ابلرتاب ،ألخرى
الذي تتوفر فيه مجيع الشروط الصلية حسب لا  مل تتمكن لن احلصول على املوقعالشركة 

 .( ابملنطقة343املارة ) 1973سنة ل( 106ةاء يف الائلة التنفيذية للقانون رقم )
لة اءولن هنا ةاءت هذه الدراسة لتقييم وحتديد ررةة ل ،(101ص ،2007البرية، )

 ةيها اتفاقية ابزل سنابملقارنة لع بعض املعايري التخطيطية اليت نصت عل لواقع هذه املكبات
يف: املتمثلة  GISراخل برانلج  التلليل املكاين أرواتضافة إىل استخدام ابإل ،(1989)

يف القيام  والتطابق املوزونعارة تصنيف املعايري، املكانية، إ احلدور حول الظاهرات عصن
  أفضل النتائج. ة املكانية هبدف الوصول إىلءلاملا ليلحت يةعملب

 سعت الدراسة لإلةابة عن التساؤالت التالية: :حثالبمشكلة 1.1
 لعايري اتفاقية ابزل؟يتفق لع  املوقع احلايل للمكبني املرحليني الغريان والكرارمي هل-أ

 ررةة لاءلة لواقع املكبني املرحليني الغريان والكرارمي بشكل كمي؟ حسابهل ميكن -ب
ح أفضل املواقع إنتاج خرائط رقمية توض القدرة على لتقنية نظم املعلولات اجلغرافية هل-ج

 النفاايت؟لدفن  ةإلنشاء لكبات آلن
 :النقاط التاليةمتثلت فرضيات الدراسة يف البحث:  فرضيات 2.1

 .املستخدلة يف الدراسة لع لعايري اتفاقية ابزل ةقع رفن النفاايت احلاليالو  تتوافقال -أ
 كاين.ملوظائف التلليل اابستخدام ملواقع املكبني  كمية  حتديد ررةة لاءلة ميكن -ب

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ملواقع تاج خرائط رقمية توضح أنسب اإنعلى  قاررةنظم املعلولات اجلغرافية  تقنية-ج
 نشاء لكبات لدفن النفاايت بدقة عالية.  إل
 اآلتية: هدافيسعى البلث إىل حتقيق األ البحث: أهداف 3. 1
 .الدراسة لع لعايري اتفاقية ابزللوقع املكبني املرحليني يف لنطقة لدى توافق  لعرفة -أ

 وفق لعايري اتفاقية ابزل.لة املوقع احلايل للمكبني املرحليني ررةة لاء حتديد -ب
 ملنطقة الدراسة GISاجلغرافية خريطة رقمية ابستخدام تقنية نظم املعلولات  إنتاج -ج

 توضح أفضل املواقع إلقالة لكبات لدفن النفاايت املختلفة.
ثراء البلوث العلمية املختصة ابملاءلة إ تكمن أمهية البلث يفث: أمهية البح 4.1 

التلليل عملية لع  GISاملكانية واملعتمدة على رلج أسلوب التلليل املكاين ابستخدام 
 نشاء قاعدة بياانت ميكن االعتمار عليها لن قبل صناع القرار يفابإلضافة إىل إاهلرلي، 

 هلا. املستقبلي بات والتخطيطملواقع املك حتسني التخطيط املكاين
رحليني يف املوقع اجلغرايف للمكبني املاجملال املكاين للبلث يتمثل  حدود البحث: 5.1

 م2015حسب التقسيم اإلراري لسنة لصراتة بلدية راخل الغريان والكرارمي الواقعني 
يقع حيث  ،اأبوقرين لعدم توفر بياانت عنهمالفرع البلدي الفرع البلدي الوشكة و  ابستثناء

رائرة لع 150 0/ 20" خط طولراخل الفرع البلدي الغريان عند تقاطع  كب الغريانل
يقع فلكب الكرارمي  ألا، 2م21447.36 قدرها لساحةعلى  320 19/ 40"عرض 

 320 10/ 0"ورائرة عرض  150 5/ 40" خط طولراخل الفرع البلدي طمينة على 
الفرتة املمتدة لن عام  حدر يف للبلث واجملال الزلاين ،2م 29635وتبلغ لساحته 

 م. 2021 عام حىت 2015
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 2021 لصراتة بلديةراخل  املوقع اجلغرايف للمكبني املرحليني( 1خريطة )

 
ىل وزارة احلكم احمللي بلدية لصراتة، حدور إ ستناراا اArcMap10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

 .3، ص2015ابعة هلا، واحملات الت بلدية لصراتة وفروعها
 

 الدراسات السابقة: 6.1
كتقنية لكانية لساعدة يف   GISهدفت الدراسة إىل استخدام  ،(2012) رراسة شتية-أ

احلة أفضل املواقع الص ختطيطها واختيارو تقييم واقع لكبات النفاايت يف الضفة الغربية 
ر وتصميم اخلاصة ابختيا لعايري اتفاقية ابزل لن جمموعةإلقالة لكبات صلية بناء على 

 لائمة.غري املكبات احلالية لواقع إىل أن وتوصلت الدراسة وتشغيل لكبات النفاايت، 
لتقييم لوقع  GIS(، هدفت هذه الدراسة إىل استخدام 2010) الرحيلي رراسة-ب

أرضها املدفن العام للنفاايت ابملدينة املنورة، والختيار لواقع ةديدة وحتديد لدى صاحية 
لدفن اآللن ابالعتمار لدفن للنفاايت اخلطرة وإنتاج خريطة رقمية ألفضل لواقع ا إلقالة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

325                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ة إىل أن لوقع املدفن احلايل وتوصلت الدراس ،لن لعايري اتفاقية ابزل العامليةعلى جمموعة 
% فقط لن لساحة لنطقة الدراسة تعد لثلى إلقالة 2ة لنخفضة، كما أن ذو لاءل

 رة.طاايت اخللدافن لستقبلية للنف
 .املنهج واإلجراءات:2

لن  املنهج الوصفي جني رئيسيني مهاتمدت الدراسة على لنهاعمنهجية البحث:  1.2
لن  املنهج التلليلي، و خال وصف وعرض البياانت واملعلولات املستخدلة يف الدراسة

 إلضافةاب Arc GIS10.3ابستخدام برانلج  خال حتليل البياانت الوصفية حتليا لكانياا 
 استخدام عملية التلليل اهلرلي لللصول على األوزان النسبية ملعايري الدراسة. إىل

 مجع البياانت: طرق 2.2
إىل ةانب  نياا االعمل امليداين لن خال رصد إحداثيات املكبات املرحلية ولعاينتها لك-أ

 لغرض مجع املعلولات. الدراسة زايرة لكتب اخلدلات العالة ملنطقة
كتب   مبوضوع الدراسة لنل االطاع على املراةع ذات الصلة خا لناملكتيب:  العمل-ب

 وجتميع اخلرائط اليت اعتمدت عليها عملية التلليل املكاين.وأحباث علمية ورسائل علمية 
 حتديد وصياغة املعايري املستخدمة يف الدراسة:.3

 ،لاقية ابز لقررات اتف أساسعلى املستخدلة يف البلث املعايري  ممتقد ص  ل
فيما خيص  األورويبوتوةيهات االحتار  ،األلريكيةووكالة محاية البيئة  ،ولعايري البنك الدويل

خذ يف االعتبار عند يؤ   لعياراا  30النفاايت، وحسب اتفاقية ابزل يوةد لا يزيد عن  إرارة
اعتمدت الدراسة  ولقد(. 123ص ،2012 )شتية، ت النفاايتواقع لكبامل تخطيطلا

كما هو لوضح   ووصفيةلكانية  بياانتلن  ملا توفر للباحث اا لعايري فقط وفق سبعةعلى 
 .ابجلدول التايل

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 املستخدلة يف الدراسةلعايري اتفاقية ابزل  (1)ةدول 
 املقياس املعيار

 املطاركم لن حدور 9.5قل لن ألوقع يبعد  أي استبعار املطار البعد عن
 م 500سافة ال تقل عن ل السريعة الرئيسيةالطرق  البعد عن

 كم كلد أقصى  50كم لثايل و3لن  أكثر البعد عن لصدر توليد النفاايت
 لستبعدةبينما املواقع الزراعية لناسبة األراضي البور واملناطق املللية  استخدالات األرض

 % يعترب احندار لثايل5 احندار السطح
 لنخفضة ةنفاذيذات تربة أن تكون  نوع الرتبة

 م200لن  أكثريكون عمق املياه اجلوفية جيب أن  ه اجلوفيةامليا
عهور بنت عائض الرحيلي، استخدام نظم املعلولات اجلغرافية يف حتديد  إىل استناراا  بتصرف لن الباحثاملصدر: 

م القرى، كلية العلوم أنسب لواقع رفن النفاايت ابملدينة املنورة، رسالة لاةستري "غري لنشورة"، ةالعة أ
 .60ص ،2010 اجلغرافيا،ةتماعية قسم اال

 معاجلة معايري الدراسة ابستخدام وظيفة التحليل املكاين:1.3
 :وهي ArcGIS10.3 برانلجلرت هذه العملية بعدة خطوات وذلك ابستخدام 

 لوحد إحداثيابالعتمار على نظام  ArcMap10.3 برانلج اخلرائط ابستخدام يمترق-1
خال هذه اخلرائط  ولن ،UTM-WGS1984يالعاملض هو نظام لاركيتور املستعر 

 .Layersىل طبقاتإوحتويلها  املعايري اليت اعتمدت عليها الدراسة ديدمت حت
لع ها اعدة البياانت وربطق إىلالبياانت الوصفية املتمثلة يف املعايري،  وختزين إرخال-2

 اخلرائط املناظرة هلا. 
 ضمن Euclidean Distance أراة واسطةاحلدور حول الظواهر املدروسة ب إنشاء-3

ن لتغريات الدراسة تعتمد على لسافات وذلك أل ؛Arc toolboxأروات  حزلة
 حمدرة.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 وذلك بتلويل املدخات الوصفية Reclassification املعايريتصنيف  إعارة-4
ل فئة ك، لتلديد ررةة لاءلة  وتصليح اجتاه القيم لتعطي نتائج رقيقة ،رقمية إىل )املعايري(

 لعاماملقياس ا استخدممت  .ةراء عمليات التلليل املكاينوتسهيل التعالل لعها عند إ
Common Scale  أعلى 7 القيمة متثلحيث  ،(7-1القيم ) أساسالذي يقوم على 

، ويعد هذا املقياس أحد يف عملية التقييملة ءررةة لا أرىن 1يمة لقوا لةءلا ررةة
، 5-1، 3-1رةة لاءلة كل طبقة واليت لن بينها املقاييس )املقاييس املشرتكة لتلديد ر

 .(148ص ،2012 شتية،) (1-10
 أمهيتهاخمتلفة حسب  أوزاانا املعايري  أعطيت Weighted Overlayاملعايري وزن -5

النسبية هلا  واألمهية األوزاندرت هذه % وح  100 األوزانهلذه  ياجملموع الكلحبيث يكون 
لرؤية  إضافة Analytic Hierarchy Process يل اهلرليعملية التلل بناء على

  .لراةع عربيةعدة سة واالطاع على لنطقة الدرا أوضاعالباحثة بعد رراسة 

روات املستخدلة يف حتديد املاءلة األ إحدىAHP يلترب عملية التلليل اهلر تع
كما يلى:  مليةذه العاملكانية للمواضيع لتعدرة املعايري وميكن تلخيص خطوات القيام هب

 نقوممت  ،9-1لصفوفة املقارانت الثنائية املتبارلة بني لعايري الدراسة بقيم لن  نضع
جنعل قطر املصفوفة واحد صليح ألنه ميثل املعيار لع نفسه، مت ، ابملفاضلة الرقمية للمعايري

ي نستخرج لعكوس القيم، مت جنمع األعمدة ونقسم كل خانة يف العمور على اجملموع الكل
وزان موع كل صف على عدرها الستخراج األيتم مجع الصفوف وقسمة جم للعمور، وأخرياا 

 يوضح أوزان املعايري( 2واجلدول )، (85، ص2020النسبية للمعايري )عبدالكرمي، 
 .عملية التلليل اهلرلياملستخرةة عن طريق 
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 (AHP)أوزان لعايري الدراسة ابستخدام عملية التلليل اهلرلي  (2)ةدول 
املياه  الرتبة املعيار

 اجلوفية
 استخدام

 األرض
الطرق  االحندار

 الرئيسية
لركز  املطار

 التولد
 الوزن

 %النسيب
 %33 7 7 7 2 5 3 1 الرتبة

 %27 7 7 7 5 5 1 0.333 املياه اجلوفية
استخدام 

 األرض
0.2 0.2 1 3 5 5 3 13% 

 %15 7 7 7 1 0.333 0.2 0.5 االحندار
الطرق 
 الرئيسية

0.142 0.142 0.2 0.142 1 3 3 5% 

 %4 3 1 0.333 0.142 0.2 0.142 0.142 املطار
 %3 1 0.333 0.333 0.142 0.333 0.142 0.142 لركز التولد

 %100 31 30.333 27.666 11.426 12.066 4.826 2.459 موعاجمل
 (AHP) التلليل اهلرلي بناء على نتائج عملية املصدر: إعدار الباحث

 :البعد عن املطاراألول/ املعيار 
خال  ابلطائرات وتقليل االصطدام العشوائي للطيور لاناأل الغرض لن هذا املعيار توفري

 اليتحسب نص املعيار استبعدت املواقع ، (62ص ،2010)الرحيلى،  هبوطها أو إقاعها
( أن 2واخلريطة )( 3)اجلدول يتضح لن  ،كم9.5لن  أقللصراتة تبعد  عن حدور لطار 

 3وبذلك يتلصل املوقع على كم* لن لطار لصراتة5بعد املكب املرحلي الغريان يقع على 
 ةيبعد عن لطار لصرات بينما املكب املرحلي الكرارمي، النسيبلن ررةات املقياس ررةات 

 .النسيبقياس ررةات لن ررةات امل 7علىطابق املعيار ويتلصل وبذلك ي   كم17قرابة 

 
 
 

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 
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  املطارلبعد عن ا لةءلاررةة  (3)ةدول 
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 كم  9.5<
   لتوسط 5 كم9.5 -6

   لنخفض 3 كم3-6
   غري لائم 1 كم3> 

  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:           
 

 لصراتة طارابلنسبة مل نياملرحلي املكبني لوقع (2)خريطة 

 
  ArcGIS10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث  

 الطرق الرئيسية السريعة: البعد عناملعيار الثاين/
حدوث لؤثرات تنتج لن تفاعل النفاايت لع لكوانت الرتبة  يهدف هذا املعيار إىل استبعار

رؤية عام للطريق وجتنيب املارة ظهر ال، ابإلضافة إىل لراعاة املتدهور الطرق إىلمما يؤري 
وحسبما نصت عليه املعايري التخطيطية جيب أن تكون املسافة أكرب لن لناظر غري لناسبة، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 (4واجلدول ) (3)ويتضح لن اخلريطة  ،لرت بني لواقع املكبات وأقرب طريق سريع 500
صل على حت وقد لرت*35قل لن أأن املسافة بني املكب املرحلي الغريان والطريق السريع 

ألا املكب املرحلي الكرارمي يبعد عن الطريق  س النسيب،ررةة واحدة لن ررةات املقيا
 .املقياس النسيبلن ررةات 7بذلك يتلصل على  لرت530 السريع لسافة

 البعد عن الطرق الرئيسية لة ررةة لاء( 4ةدول )
 الكرارمي الغريان ةاملاءل لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 م500>
   لتوسط 5 م336-500
   لنخفض 3 م168-336

   غري لائم 1 م168>
  Reclassification عمليةنتائج بناء على  عمل الباحثاملصدر:           

 السريعة لطرق الرئيسيةل ابلنسبةاملرحليني املكبني  لوقع( 3)خريطة

 
 Open street mapالعتمار على اب ArcGis10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

331                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 البعد عن مصدر توليد النفاايت: /الثالث املعيار
وتتنوع فيها  املقصور مبصدر توليد النفاايت تلك املناطق اليت ترتفع فيها الكثافة السكانية

األنشطة البشرية، ابعتبار أن السكان هم املصدر األساسي لتلك النفاايت، حيث استخرج 
 Mean Centerابستخدام أراة التلليل املكاين ملنطقة الدراسة  لركز الثقل السكاين

املركز اجلغرايف املتوسط يف الفرع البلدي لصراتة  ومتثل ،Arc Map10.3برانلج ضمن 
 179749 إذ بلغ عدر سكانه املرتبة األوىل لن حيث عدر السكان احتلالذي  املركز
 ،(97، ص2020)بشري،  2018سنة للن مجلة سكان البلدية % 47.7 بنسبة، نسمة

كم   50تزيد عن وأال كم 3أكثر لن وحسب لاةاء به املعيار جيب أن تكون املسافة 
نقل  لتخفيض تكاليف وذلك بني لصدر توليد النفاايت ولواقع املكبات أقصىكلد 

حيث  كبات النفاايتافة والوقت املستغرق للوصول ملوتقليل املس لنها التخلصو  املخلفات
 إنتاةهايف عملية التخلص لن النفاايت ابلرحلة اليولية للمخلفات لن لصارر تتأثر تكال

 قع التخلص لنها.الو  إىل
  لصارر التولدالبعد عن لة ررةة لاء( 5ةدول )

 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب
   لرتفع 7 كم3

   لتوسط 5 كم3-15
   لنخفض 3 كم15-30

   غري لائم 1 كم  50->30
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:            

كم* لن 7أن املكب املرحلي الغريان يقع على بعد ( 4( واخلريطة )5)اجلدول يتضح لن 
ررةات لن املقياس النسيب، بينما املكب  5لصدر توليد النفاايت وبذلك يتلصل على

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

332                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 3لن لصدر توليد النفاايت وبذلك يتلصل على  ⃰كم19لى بعد املرحلي الكرارمي يقع ع
 (.5لن ررةات املقياس النسيب كما لوضح ابجلدول )

 
 صدر توليد النفاايتابلنسبة مل املكبني املرحليني لوقع (4) خريطة

 
  ArcGis10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

 :األرضاستخدامات املعيار الرابع/ 
عترب ي إذاالقتصارية لألرض زارت صاحيتها لتطوير لدافن النفاايت،  مهيةاألكلما قلت 

لناسبة ملثل هذه  والسبخاتغري الصاحلة للزراعة  واألراضي ،الفضاء يضااألر املقياس 
مبنطقة  األرضاستخدالات نفت ص   إذ، الزراعية والعمرانية األراضيستبعد يبينما  ،املواقع

 ورض فضاء أرئيسية وهي لناطق عمرانية ولناطق زراعية و  إىل ثاثة استخدالات الدراسة
مت استخراج هذه التصنيفات لن خال عملية التصنيف املراقب للمرئية الفضائية 

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 
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landsat8 ( 5( واخلريطة )6يتضح لن اجلدول)  راخلأن املكب املرحلي الغريان يقع 
ألا املكب املرحلي ، لن املقياس النسيب ررةات 5علىعمرانية وهو بذلك يتلصل لنطقة 

يتلصل ي طابق املعيار و فضاء وبذلك  نفت كأرضلنطقة ص   راخليقع فالكرارمي 
 .ررةات لن املقياس النسيب7على

 األرضاستخدالات ة ررةة لاءل (6) ةدول
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 أرض فضاء
   لتوسط 5 استخدام حضري

   لنخفض 1 ستخدام زراعيا
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:         

 ابلنسبة الستخدام األرض املكبني املرحلينيلوقع  (5)خريطة 

 
 LandSat8املرئية الفضائية ابالعتمار على  ArcGis10.3ابستخدام  املصدر: عمل الباحث

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 لسطح:درجة احندار ااملعيار اخلامس/ 
ن هذه أل ،ررةات5 يقل عنفيف تكون لواقع رفن النفاايت ذات احندار ط أنيفضل 

السطح طبقة متثل احندار  استخرةت، حيث طبيعياا  األلطارلياه  صرافانالنسبة ال تعيق 
ابالعتمار على مناذج االرتفاعات  Slope ابستخدام أراة التلليل املكاينملنطقة الدراسة 

 ةلوزع نقاط ةموعجم ميكن تعريفها أبهنا اليت  Modelsvation leEDigital الرقمية
ولن خاهلا ميكن بناء  ةواملنسوب بدق اإلحداثيات لعلولة ،سطح تضاريسي لعني على

 ،(P81 k.,,Chang ,2020) عار للمناطق املختلفةبالنماذج التضاريسية ثاثية األ
 ختلو لن املنلدراتلنبسطة  يةسهل لنطقة الدراسةطبيعة ويتبني لن خريطة االحندار أن 

لا يقع فوق لنطقة يرتاوح احندارها املكب املرحلي الغريان وأن الوعرة،  واملرتفعات الشاذة
، بينما املكب لن ررةات املقياس النسيب 5ررةة وبذلك يتلصل على  15-5 بني

املعيار يطابق لك وهو بذرةات ر 5 عناملرحلي الكرارمي يقع فوق لنطقة ال يزيد احندارها 
 .(7واجلدول) (6خلريطة )اب هو لبني اكم  النسيبلن ررةات املقياس 7ويتلصل على 

  ررةة لاءلة احندار السطح( 7ةدول )
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 0-5%
   لتوسط 5 5-15%

   لنخفض 3 15-25%
   غري لائم 1 25%<

  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث در: املص         
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 ابلنسبة الحندار السطح املكبني املرحلينيلوقع  (6)خريطة 

 
  DEMال رقميةابالعتمار على مناذج االرتفاعات  ArcGis10.3ابستخدام املصدر: عمل الباحث 

 نوع الرتبة:املعيار السادس/ 
تلك اليت تكون عليه املعيار  صلا نحسب ت للنفااي ةلنآ اتلكبإلنشاء  ةقع املناسبااملو 

 مما األرضابطن  إىلألهنا حتد لن تسرب عصارة املوار املتلللة  لنخفضة يةنفاذتربتها ذات 
 وهي الرتبةرئيسية لن  أنواع ةأربع مبنطقة الدراسة يوةد، املياه اجلوفية ثينتج عنه تلو  قد

، و السبخةأوالرتبة املللية ، رتبة اجلريية الضللة، الرتبة الرلليةالرتبة اجلافة البنية احملمرة، ال
رللي  يينطلنطقة الدراسة وتتميز بقوام رللي  بشكل كبري يفالبنية اجلافة احملمرة شر الرتبة تنت

وترتاوح ررةة نفاذية هذا النوع لن الرتبة لن ةيدة إىل لتوسطة هو وتعترب صاحلة للزراعة 
 .(8ح يف اجلدول )لوض
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 خصائص الرتبة وررةة نفاذيتها (8)ةدول 
 وصف الرتبة املاءلة (اثنية/ للم)النفاذية  نوع الرتبة

 - ممتاز 1 حصوية صخرية
 لتجدرة لع أرىن نسبة لن الرلال ةيد ةدا 2-10إىل  1-10 حصوية

 - ةيد 4-10إىل  3-10 رللية حصوية

 لن ةيد إىل لتوسط 6-10 إىل 4-10 رللية
ية ذات حمتوي تكوينات رلل

 لنخفض لن الطمي والطني
 خليط لن الرلل والطمي والطني لعتدل إىل ضعيف 10-10إىل  6-10 طينية خمتلطة

 12-10إىل  10-10 طينية
غري لنفذة بشكل 

 عملي
 طني نقي

 properties.html-geosynthetics.com/geosynthetic-.abghttps://www املصدر:

وترتفع  وةبسيهلشتقة لن تكوينات ةريية تتمثل يف السبخات وهي بينما الرتبة املللية 
الرتبة  ألا، ةداا فيها امللوحة وتتميز بشدة متاسكها وتتسرب املياه خاهلا بصورة ضعيفة 

تتميز بقوالها الرللي و  على طول الشريط الساحلي املمتدةتتمثل يف الكثبان الرللية فالرللية 
يط تمتد على شكل شر فألا الرتبة اجلريية الضللة ، وال تستغل يف الزراعة ونفاذيتها املرتفعة

قليلة العمق أو صخرية فقرية يف  ي السبخية وتعتربراضضيق مبلاذات اجلانب الغريب لأل
 خيةلسبالرتبة اتعترب على ذلك بناء  .(51-49، ص ص2010)عنيبة،  لوارها العضوية

الرتبة تليها  ،لعدم صاحيتها للزراعةو نفاذيتها  الخنفاض كبات نظراا امل نشاءإل ةداا  لناسبة
وصاحية  وتستبعد الرتبة الرللية والرتبة البنية اجلافة احملمرة الرتفاع نفاذيتهماالضللة  اجلريية

 3أن املكب املرحلي الغريان يتلصل على  يبني (7) ( واخلريطة9اجلدول ) ،خرية للزراعةاأل
ررةات لن املقياس النسيب لوقوعه فوق لنطقة تغطيها الرتبة البنية اجلافة احملمرة، ألا املكب 

ررةات لن 5يقع يف لنطقة تربتها ةريية ضللة بذلك يتلصل على فاملرحلي الكرارمي 
 املقياس النسيب.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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  ررةة لاءلة نوع الرتبة( 9ةدول )
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا النسيباملقياس 

   لرتفع 7 الرتبة املللية
   لتوسط 5 الرتبة اجلريية الضللة

   لنخفض 3 الرتبة اجلافة البنية احملمرة
   غري لائم 1 الرتبة الرللية

 8ل وبياانت اجلدو  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:          
 ابلنسبة لنوع الرتبة املكبني املرحلينيلوقع  (7)خريطة 

 
(، اجلغرافية الطبيعية لن  2010) إىل عمر عنيبة استنارا ArcGis10.3ابستخدام املصدر: عمل الباحث  

ة الشعب للطباعة والنشر الشركسي، حسني أبولدينة، لصراتة: رار ولكتب سحترير: وني، كتاب ةغرافية لصراتة
  .52، صعوالتوزي
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 املياه اجلوفية:عمق  املعيار السابع/
عند ختطيط لكبات النفاايت وذلك لتأثرها بتسرب امللواثت  لهماا  متثل املياه اجلوفية عنصراا 

ذات املياه اجلوفية  ياألرضتفضل  لذياملكبات، حتلل النفاايت راخل لن الناجتة  إليها
لطبقات احلاوية للمياه يف لنطقة ميكن حصر ا ،األقلذات املخزون  واألحواضالعميقة 

ميتد اخلزان  يف السطلي واخلزان اجلويف العميق،الدراسة يف خزانني رئيسيني مها اخلزان اجلو 
الشرق اجلويف السطلي يف املناطق املمتدة لن واري لاةر يف الغرب حىت لنطقة اتورغاء يف 

للفرتة املمتدة لن عصر  تكوينه على التدار الشريط الساحلي ويرةع مجيع املناطقشمل وي
 وطمينه امليوسني وعصر البايوسني والزلن الرابع وعمق املياه يف هذا اخلزان يف الدافنية

ص  ،1989كجاليك، ) اا لرت 75-30لرت ويف لصراتة والسكت 40-5والكرارمي 
تمتد الطبقات احلاوية للمياه فيه حتت طبقات فألا اخلزان اجلويف العميق  (.222-223ص

لا  املياه يرتاوح الكريتاسي وعمقاألول وهذه الطبقات تنتمي يف مجلتها إىل العصر  اخلزان
كجاليك، )األعلى يف الطبقات اليت تنتمي للزلن الكريتاسي  اا لرت 800-200 بني

 (.229-228ص ص ، 1989
  لة عمق اخلزاانت اجلوفيةءلا ( ررةة10)ةدول 

 الكرارمي انالغري  املاءلة لةءررةة املا املقياس النسيب
   لرتفع 7 اجلويف العميق

   غري لائم 1 اجلويف السطلي
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:          

و أ اا لرت 1100-600توةد على عمق  األسفل والطبقات اليت تنتمي للزلن الكريتاسي 
د أن كا املكبني يقعان جن (8وابلنظر للخريطة ) (233ص ،1989كجاليك، )أكثر 

وعمق املياه يف هذه  فوق اخلزان اجلويف السطلي ابعتباره يغطي كالل لنطقة الدراسة
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يكون عمق  أننصت املعايري على  بينما فقط اا لرت 75-5 لا بنييرتاوح كما ذكران الطبقة  
بني على وهبذا يتلصل كا املك، نشاء املكباتإ لواقع يف لرتاا 200لن  أكثراملياه اجلوفية 

 (.8) واخلريطة (10ررةة واحدة لن ررةات القياس النسيب كما هو لوضح ابجلدول )
 ابلنسبة للخزاانت اجلوفية املكبني املرحليني لوقع (8)خريطة 

 
 Open Street Mapابالعتمار على  ArcGis10.3ابستخدام  املصدر: عمل الباحث 

  الغريان والكرارمي: املرحليني املكببنيقع امو ة مالءمحساب درجة  2.3
اءلة املوقع للدراسة لن حتديد ررةة لن خال عملية التلليل املكاين متكنت ا       

عتبار ابررةة  49و 7بني لا واليت تراوحت قيمها  ،بشكل كمي احلايل للمكبني املرحليني
الناجتة لن حاصل ضرب ؛ ةءلل قيمة أرىن لاأقلة و ءقيمة تدل على أعلى لا أكربأن 

عايري الدراسة البالغ عدر ل يف (7، 5، 3، 1املقياس املستخدم ) لة حسبررةات املاء
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 كما هو لوضح ابجلدول  لعايري ولن مث استخرةت النسبة املئوية لكل قيمة 7عدرها 
وعند مجع الدرةات اليت حتصل عليها كل لكب كما وضلنا يف اجلداول  ،واخلريطة (11)

بذلك يعترب لوقعه لنخفض ررةة  23ي الغريان حتصل على املكب املرحل السابقة جند أن
 37الكرارمي فقد حتصل على ألا املكب املرحليفهو مل يتطابق لع مجيع املعايري  لةءاملا

لن أصل سبعة، وهذا لعايري  أربعةتطابق لع  ألنهلة اا لرتفع املاءوحيقق بذلك لوقع ررةة
 .الثانية األوىل و يثبت صلة الفرضية

 املكبات املرحلية الغريان والكرارميقع الة لو ررةة لاء (11)ةدول 
 الكرارمي الغريان ررةة املاءلة النسبة املئوية القياس النسيب

   املاءلةلرتفع  100%  -75.1 49 –36.76
   املاءلةلتوسط  75% -50.1 36.75- 24.6

   املاءلةلنخفض  50% -25.1 24.5 -12.26
   ري لائمغ 25% -14 12.25 -7

   بناء على نتائج التلليل املكاين املصدر: الباحث

 :ةجديد اتإلنشاء مكب نسب املواقعأحتديد  3.3
للمعاير  طابقةلإلنشاء لكبات  املواقع أفضل تبني)خريطة( طبقة ةديدة  ستخرةتا

 Weighted Overlayلن خال عملية التطابق املوزون املستخدلة يف الدراسة؛ 
رلج مجيع الطبقات )اخلرائط( اليت متثل لعايري الدراسة وإرخال الوزن النسيب  القائمة على
لساحة كل  مت حسابكذلك اليت تعترب لن أقوى وظائف التلليل املكاين.  و  ،لكل لعيار

نفت الدراسة ص  لنطقة  أن وتبني اخلريطة لك مت اثبات صلة الفرضية الثالثة،وبذ استخدام
 هي:و  أربعة تصنيفات أساسية إىل
ختالف مجيع لعايري املوقع األلثل، وتتوزع يف لساحات صغرية ةداا  لائمة:لواقع غري -1

 ألف لرت لربع.  640مشال لنطقة الدراسة حيث تبلغ لساحتها 
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أو اثنني على األكثر، ومتتد على  اا واحد اا سوى لعيار  املاءلة: مل حتققلواقع لنخفضة -2
قرابة ة وغرهبا ومشاهلا الغريب وتبلغ لساحتها لساحات واسعة يف وسط ملنطقة الدراس

 .2ك م 109.856
تتوزع يف نطاقات لبعثرة يرتكز يف شرق لنطقة الدراسة ويشغل  املاءلة:لواقع لتوسطة -3

 .2ك م 796.48لساحة قدرها 
وهي تتوافق لع لعظم لعايري املوقع األلثل ومتتد يف شرق لنطقة  املاءلة:لواقع لرتفعة -4

 .2ك م 320.8بشكل واضح لن الشمال إىل اجلنوب مبساحة قدرها الدراسة 
 للنفاايت قع إلنشاء لكبات ةديدةاو امل( أنسب 9اخلريطة )

 
  ArcGis10.3برانلج ابستخدام  املصدر: عمل الباحث
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 . االستنتاجات والتوصيات:4
 :االستنتاجات 1.4

لن فقط ررةة  23على وله لنخفض املاءلة، حلصقع املكب املرحلي الغريان لو يعترب -أ
  ررةة. 47النسيب البالغ جمموعها  ررةات املقياس

ررةة لن  37يعترب لوقع لكب الكرارمي املرحلي لرتفع املاءلة، حيث حتصل على -ب
  ررةة. 47ررةات املقياس النسيب البالغ جمموعها 

    2كم320.8نشاء لكبات ةديدة تبلغ لساحته املناطق لرتفعة املاءلة واملناسبة إل-ج

ابالعتمار  لدفن النفاايتقالة لكبات ةديدة إل ةقع املثالياتوضح املو  رقمية ريطةخ إنتاج-ر
لعايري )البعد عن الطرق، البعد عن املطار، البعد عن لصارر توليد النفاايت، 7على 

 اجلوفية(. وعمق املياهاستخدام األرض، احندار السطح، نوع الرتبة 

يسهل التعالل لعها ملنطقة الدراسة ذات لفررات طبيعية وبشرية  قاعدة بياانت إنشاء-ه
 .ةديدةكن االستفارة لنها يف رراسات ميوحتديثها 

عدم وةور إرارة ةيدة للتخلص لن النفاايت اخلطرة راخل لنطقة الدراسة، حيث يتم -و
صلبة أو جتميع خمتلف أنواع النفاايت راخل املكبات املرحلية رون تصنيف سواء املنزلية ال

 الطبية أو الصناعية واألخريتني تصنف لن النفاايت اخلطرة.

 التوصيات: 2.4
 .كافة تقنية نظم املعلولات اجلغرافية يف ختطيط وإرارة املشاريع البيئية استخدام-أ

لة وقد يتسبب ءلوقعه لنخفض املا قفال لكب الغريان املرحلي ألنإيقرتح الباحث -ب
 يف لشاكل بيئية لستقبلية.

على الفكرة التطبيقية  ابالعتمارع إلنشاء لكبات لرحلية ةديدة نسب املواقأ اختيار-ج
 .التلليل املكاينألسلوب 
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اآلراب، كلية  (.غري لنشورةرسالة لاةستري ) .لؤمتري لصراتة املدينة والزروق
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        سبظم املعلولات اجلغرافية يف حتديد أنستخدام نا .(2010) عهور بنت عائض الرحيلي،
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 حتسني التخطيط املكاين حملطات الوقور ولراكز .(2020)على ، أشرف أمحد عبد الكرمي
إىل نظم املعلولات  اخلدلة على طريقي لكة املكرلة واملدينة املنورة استناراا 

 ،30العدر ، رافيةالكارتوةلركز البلوث اجلغرافية  جملة، املعايري لتعدر اجلغرافية
58-118. 

: الكويت، رراسات تطبيقية يف نظم املعلولات اجلغرافية .(2007) زيز، حممد اخلزاليع
 العلم.  رار

  ، حترير: ونيساجلغرافية الطبيعية لن كتاب ةغرافية لصراتة .(2010) مدحماعنيبة، عمر 
اعة والنشر رار ولكتبة الشعب للطب، لصراتة: حسني أبولدينة ،الشركسي      

  والتوزيع.
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اإلنتاج ولظاهره الرئيسية إبقليم سهل  لقولات .(1989)يوسف سعيد  كجاليك،
اإلنسانية، لعلوم ةالعة انصر، قسم ا (.غري لنشورةرسالة لاةستري ) .لصراتة

 طرابلس.

ة لصراتة وفروعها واحملات التابعة ، حدور بلدي(2015)، وزارة احلكم احمللي بلدية لصراتة
 .هلا

 مراجع ابللغة االجنليزية. اثنيا:
Chang, K.,(2010). Introduction to Geographic 
Information System. Singapore. 
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 امعة مرااةةجبكلية الرتبية  معايري اجلودة ومتطلبات سوق العمل يف مناهج
 هدى قزيط                                      1مرطفى بن نرا         

 كلية الرتبية/ جامعة مصراتة                         كلية الرتبية/ جامعة مصراتة      
 2021-12-21 نشر إلكرتونيا يف  ،2021-12-20  اتيرخ  الدبول  ،2021-11-26يرخ  القدي:م  ات 

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.19 

________________________________________________________ 
   ملخص البحث

هيف هذا البحث القعرف على ميى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية 
الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس، وما إذا كان هناك اخقالف يف أيراء 
أعضاء هيئة القييرخس حول ميى توافر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية 

امعة مصراتة وفدًا ملقغريي )املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(، ومتثل جمقمع البحث يف مجيع أعضاء جب
العينة ابلطرخدة العشوائية  واخقريت(، 217) هيئة القييرخس بكلية الرتبية جامعة مصراتة وعيدهم

الباحثان على  واعقمي%( تدرخبا من جمقمع البحث. 20( مفردة مبا ميثل )44البسيطة، وقوامها )
القواصل مع  –االسقبانة كـأداة جلمع البياانت مكونة من سقة أبعاد وهي )األهياف القعليمية 

ومت القأكي من  القييرخب(، -القدو:م  –األنشطة القعليمية –تصميم حمقوى املنهاج  –اجملقمع 
أن معاخري اجلودة ، وأظهر النقائج ( يف حتليل البياانت (SPSSبرانمج واسقخِيمصيقها وثباهتا، 

ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية/ جامعة مصراتة كانت مقوافرة مبسقوى مقوسط من 
أنه ال توجي فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري  ؛ كماوجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس

؛ غري )املؤهل العلمي(اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية/ جامعة مصراتة تعزى ملق
فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة ومقطلبات كما اظهرت النقائج عيم وجود 

 .سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية/ جامعة مصراتة تعزى ملقغري )سنوات اخلربة(

 معاخري اجلودة، مقطلبات سوق العمل، مناهج كلية الرتبية.الكلمات املفتاحية: 

                                                 
1 bennassr@edu.misuratau.edu.ly 
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Quality Standards and Labor Market Requirements in Curricula 

of Faculty of Education at Misurata University 

Bennassr. Mustafa                                              Huda  .  Eqzeet 

Faculty of Education, Misurata University 

Abstract:    Abstract  

The research aims to identify the availability of quality standards and 

labor market requirements in the curricula of Faculty of Education, 

Misurata University from the point of view of the teaching stuff, and 

whether there is a difference in the opinions of faculty teaching stuff 

about the availability of quality standards and labor market 

requirements in the curricula of the Faculty of Education at University 

Misurata according to the two variables (educational qualification, 

years of experience),  and the research community represents all (217) 

teaching stuff in the Faculty of Education, Misurata University. The 

researchers relied on the questionnaire as a tool for data collection 

consisting of six fields (educational objectives - communication with 

the community - curriculum content design - educational activities - 

evaluation – training). Based on the answers to the research questions, 

these results have been concluded  

1. The quality standards and labor market requirements in the 

curricula of the Faculty of Education, Misurata University were 

available at an average level from the point of view of the teaching 

stuff.  

2. There are no differences between the averages of the sample’s 

opinions about quality standards and labor market requirements in 

the curriculum of the faculty of Education, Misurata University due 

to the variable (educational qualification). 

3. There are no differences between the average opinions of the 

sample about quality standards and labor market requirements in 

the curriculum of  the faculty of Education, University of Misurata 

due to the variable (years of experience). 

Keywords: Quality standards, labor market requirements, Faculty of 

Education curricula. 
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       :املقدمة. 1
خواجه القعليم الكثري من القحيايت اليت تفرضها عليه جمموعة القحوالت اليت        

خشهيها العامل املعاصر من ترس  العوملة والقطوير اهلائل يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات 
وكل هذه القحوالت البي ان تنعكس على تطوير ومنو  وغريها،وحركات القكامل االققصادي 

وضرويرة صياغة يرؤى جيخية ملؤسساته ابلييرجة اليت جتعلها تسقجيب وتقفاعل  قعليم،ال
بشكل إجيايب مع حركات القغيري والقطوخر اليت ال ميكن حبال من االحوال جتاهلها والقغاضي 

  .(11ص، 2003العيواين، )عنها 
اخقه والقحكم لذلك أصبحت قضية تطوخر القعليم اجلامعي وحتسني مسقواه ويرفع كف        

يف كلفقه وحسن اسقثمايره، من الدضااي الرئيسة املثايرة يف الوقت احلاضر اسقجابة لقحيايت 
وقضية تطوخر القعليم اجلامعي ليست قضية كم بديير ما هي قضية جوهر  السرخع،العصر 

   .(214 ص  ،؛ ذكي؛ عبي العال)السيي القعليم ومضمونه وحمقواه وطرائده
فإهنا أخضا حتاول أن  كمًيا،فكما تقسابق اليول يف القوسع يف مظلة القعليم العايل         

مبا خكفل يرفع جودة  القعليم،تقسابق يف يرفع مسقوايت اجلودة يف هذه املرحلة املهمة من 
عابيخن وعماير، )العالية اخلرخج يف عصر تسوده القنافسية وال خعرتف إال ابخلرخج ذو اجلودة 

 .(312 ، ص2003
فأصبح إعياد خمرجات القعليم اجلامعي بطرخدة مالئمة لقلبية احقياجات سوق العمل        

املسقدبلية وحتسني الروابط بينهما خشكل اهقمامًا يرئيسيًا للقعليم اجلامعي يف العامل أمجع، 
لعمل، حبيث خكون ليى اخلرجيني املهايرات والكفاءات اليت سقكون هناك حاجة إليها يف ا

  .(220 ، ص2018 ،عبي العال؛ ذكي؛ )السيي تقوافر فرص عمل هلموبذلك 
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وتُعي املناهج من أهم عناصر العملية القعليمية وإحيى مدومات جناحها وبديير         
جودهتا تكون جودة خمرجات هذه العملية واليت تعقرب عنصرًا مهمًا من عناصر ميخالت 

األمر  ؛املعلمني وأتهيلهم يف املراحل القعليمة كافةسوق العمل. وتدوم كلية الرتبية إبعياد 
الذي حيقم عليها مسؤولية القطوخر املسقمر لرباجمها لقليب احقياجات الطالب من جانب 
ومطالب اجملقمع وسوق العمل من جانب آخر. ومن هنا أتيت فكرة هذا البحث؛ يف 

لقايل جودة خمرجاهتا ومالئمقها تسليط الضوء على جودة املناهج القعليمية لكلية الرتبية واب
 ملقطلبات سوق العمل.

 :مشكلة البحث .1.1
األمر الذي خيعو إىل ضرويرة تطـوخر  احلياة،خشهي العامل تطويرًا سرخًعا يف مجيع جماالت        

وميثــل القعلــيم العــايل أهــم دعــائم  القغــريات،العمليــة القعليميــة وجتوخــيها مبــا خقماكــى مــع تلــك 
وذلــك ملكانقــه يف إعــياد وهتيئــة املــوايرد البشــرخة لقحديــق حاجــات اجملقمــع  اجملقمعــات،تطــوخر 

ومقطلبات القنمية املسقيامة. ولقحديق أهياف العملية القعليمية البي من االهقمـام بعناصـرها 
املقمثلـــة ابملـــنهج واملعلـــم والطالـــب، واملنـــاهج اجلامعيـــة يف معظمهـــا قيميـــة اســـقهالكها الــــزمن 

الرتخكي وهذا ما توصلت إليه ديراسة ب ابجلمود يف ظل القطوير السرخع، وتدادم حمقواها فأصي
بضـــــرويرة الـــــربط الكامـــــل بـــــني السياســـــات االققصـــــادخة ( والـــــيت أوصـــــت 2013) والندـــــرا 

وخمرجات القعليم يف ليبيا وحتيخي اسرتاتيجية واضحة لقطوخر القعليم من خالل تطـوخر املنـاهج 
ويف ظــل ســعي كليــة الرتبيــة جبامعــة مصــراتة  لعمــل،الييراســية وتوجيههــا تــو مقطلبــات ســوق ا

للحصــول علــى االعقمــاد الرباجمــي للجــودة، جــاء هــذا البحــث بغيــة إلدــاء الضــوء علــى مــيى 
جــودة املنــاهج القعليميــة يف كليــة الرتبيــة وقــييرهتا علــى مدابلــة مقطلبــات ســوق العمــل وميكــن 

 اآليت صياغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي 
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معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة  ما ميى توفر
 من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس ابلكلية؟

  نيتياآلالفرعيني  نيوخقفرع منه القساؤل
أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة  روق ذات داللة إحصائية يف تديخرهل توجي ف -1

 مقغري املؤهل العلمي؟راتة وفق ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مص
أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة  روق ذات داللة إحصائية يف تديخرهل توجي ف -2

 مقغري سنوات اخلربة؟كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق   ومقطلبات سوق العمل يف مناهج
 :أهداف البحث. 2.1

 خسعى البحث إىل حتديق األهياف اآلتية         
معرفة ديرجة توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة  -1

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس مصراتة
فر معاخري اجلودة أفراد العينة لييرجة تو  راك فروق يف تديخمعرفة ما إذا ما كان هن -2

مقغري املؤهل وفق جامعة مصراتة  /ةكلية الرتبي ومقطلبات سوق العمل يف مناهج
 .العلمي

توافر معاخري اجلودة  العينة لييرجةمعرفة ما إذا ما كان هناك فروق يف تديخرات أفراد  -3
مقغري سنوات وفق جامعة مصراتة  /ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية

 اخلربة.
 :أمهية البحث. 3.1
خكقسب البحث احلايل أمهيقه من أمهية موضوعه املقمثل ابجلودة يف القعليم اجلامعي  -1

والذي خعي حتياًي جيخًيا للجامعات فرضقه العيخي من القغريات والقطويرات اجملقمعية 
 العلمية واملعرفية والقكنولوجية.
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ديق حلديدة قييرة املناهج بكلية الرتبية على حت فيما خديمه للمسؤولني من يرصي -2
 .مقطلبات سوق العمل

 :حدود البحث. 4.1
 ناهج.واملوتقمثل يف معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل  احلدود املوضوعية: -1
 أجري البحث على كلية الرتبية جبامعة مصراتة. احلدود املكانية: -2
 م.2021-2020  اجلامعيلبحث خالل العام ا هذا أجري احلدود الزمانية: -3
 جامعة مصراتة. /كلية الرتبيةبأعضاء هيئة القييرخس  تكون من احلدود البشاية: -4
 :مرطلحات البحث .5.1

تقمثل و اليت خنبغي توافرها يف نظام القعليم  تاصفاو "املهي  :يف التعليم معايري اجلودة -
م يف جودة اإلدايرة والربامج القعليمية، من حيث أهيافها وطرائق القييرخس املقبعة، ونظا

واالمقحاانت وجودة أعضاء هيئة القييرخس واألبنية والقجهيزات املادخة، حبيث تؤدي القدو:م 
، 2016)العمايري،  على تلبية احقياجات املسقفييخن"إىل خمرجات تقصف ابجلودة، وتعمل 

 .(95ص

  "هي جمموعة من املؤكرات اليت خنبغي أن تقوفر يف اجلودة يف املناهج التعليمية معيار -
لعمل انطالقًا من اجلودة املناهج القعليمية واليت تليب يرغبات الطالب ومقطلبات سوق ا

 .(8  ، ص2014)الطالع ،  الشاملة
فات اليت واصهي جمموعة الشرو  وامل :التعايف اإلجاائي ملعايري اجلودة يف املنهج -

فرها يف املناهج، واملقمثلة يف جودة األهياف القعليمية، واألنشطة القعليمية يف حمقوى جيب تو 
املنهاج ، والقدو:م، والقييرخب، واليت جتعلها قاديرة على حتديق مقطلبات املسقفييخن من هذا 

 الربانمج من طلبة وسوق عمل واليت سيقم حتيخي ميى توفرها من خالل أداة البحث.
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"املكان الذي جيقمع فيه كل من املشرتخن والبائعني خليمات العمل  وهو: سوق العمل -
والبائع يف هذه احلالة هو الذي خرغب يف أتجري خيماته، واملشرتى هو صاحب املنشأ وأن 
صاحب العمل هو الذي خرغب يف احلصول على خيمات العمل، وهبذا فإن مكوانت 

 .(215 ، ص2018 ،ذكي وعبي العالو السيي ) ائع والشايري"سوق العمل هي الب
اجملاالت الوظيفية املقاحة يف الدطاعني العام واخلاص  أبنه  إجاائيا   سوق العمل ويعاف
 كلية الرتبية.  تقناسب مع مسقوايت وختصصات خرجييواليت 

هي جمموعة من املهايرات والدييرات   التعايف اإلجاائي ملتطلبات سوق العمل -
 واملعايرف واخلربات الواجب توافرها يف املقديم للعمل يف املؤسسات القعليمية والرتبوخة.

هو مجيع اخلربات الرتبوخة اليت تديمها كلية الرتبية إىل   لمنهجالتعايف اإلجاائي ل -
يادة سليمة لقساعي خايرجها وفق اهياف حميدة وحتت ق أو الطالب داخل الداعة الييراسية

 . على حتدق النمو الشامل من مجيع النواحي اجلسمية والعدلية واالجقماعية والنفسية
هي مؤسسة تربوخة هتيف إىل تدي:م وتطوخر القعليم : / جامعة مرااةةكلية الرتبية -

الكوادير الرتبوخة تكون مركزاً لألنشطة واخليمات والربامج احملفزة لقنمية و اجلامعي حمليًّا وقوميًّا 
)دليل كلية الرتبية،  وااليرتداء ابجملقمع يف إطاير مقطلبات العصر ومقغرياته احمللية والدومية

 (.1، ص2010
صاير جيًيا،  املفهوم اللغوي للجودة  )جاد(، َجاد، جيود، جودة، أي: مفهوم اجلودة

 (.552 ، ص1996)الزاوي،  وأجاده غريه، واجوده
على حتديق مقطلبات اجلماهري ابلشكل الذي  ة"الديير  هي :مفهوم اجلودة الشاملة

 ، ص2015خقطابق مع توقعاهتم، وحيدق يرضاهم القام عن اخليمة اليت قيمت هلم" )عطية، 
17). 
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 :ةفايد مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم. 6.1
أبهنا "جمموعة اخلصائص واملميزات يف ميخالت  اجلودة الشاملة يف التعليمعرفت        

وعمليات وخمرجات نظام القعليم اليت تليب االحقياجات اآلنية واملسقدبلية والقطلعات 
 .(10 ، ص2007)داغسقاين،  تيجية للمسقفيي الياخلي واخلايرجياالسرتا
أن تقوفر يف  خصائص خنبغيهنا "جمموعة معاخري و أب معايري اجلودة يف التعليموتعرف        

مجيع عناصر العملية القعليمية، سواء منها ما خقعلق ابمليخالت أو العمليات أو املخرجات 
واليت تليب احقياجات اجملقمع ومقطلباته ويرغبات املقعلمني وحاجاهتم وحتديق تلك املعاخري من 

 .(12 ، ص2000 عشيبة،) خالل االسقخيام الفعال جلميع العناصر املادخة والبشرخة"
تعين قييرة املنقج على تلبية مقطلبات الطالب وسوق العمل  وجودة التعليم العايل       

خقطلب توجيه كل املوايرد البشرخة والنظم و واجملقمع واجلهات الياخلية واخلايرجية املنقفعة، 
 ضمان تلبية املنقجللق ظروف مواتية لالبقكاير واإلبياع خلواملناهج والعمليات والبنية القحقية 

 ، ص2009)كنعان،  املطلوبالقعليمي للمقطلبات اليت هتيئ الطالب لبلوغ املسقوى 
35). 

 .وخدصي هبا ديرجة القميز يف املنقج نقيجة للعمليات املديمة: اجلودة
 للطالب.حبيث جتعل من القعليم مقعة وسروير  طرخدة وفلسفة يف احلياةهي  :اجلودة يف التعليم

 اجلودة على مجيع العناصر الياخلة يف تدي:م املنقج بصويرته النهائية. اكقمال وهي: الشاملة
وخقضح من هذا املفهوم القأكيي على املواصفات واخلصائص اليت جيب أن تقوفر يف         

 ، وابلقايل تركز اجلودة على توفريلوظائف أو االدواير املطلوبة منهاملنقج لكي خسقطيع الديام اب
 .(343 ، ص2003)العيواين،  سوق العمل املنقج وفق احقياجات
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حميدة ذات  من الفرص القعليمية لقحديق غاايتتربوخة لقدي:م جمموعة  ة"خطهو  :املنهج
، 2016)سعيي،  "ةاألفراد مبراكز تعليمية حميد عالقة، جملموعة حميدة ومعروفة من

 .(14ص
 :مكوانت أو عناصا املنهج

خعرف اهليف القعليمي أبنه وصف لقغري سلوکي نقوقع حيوثه يف  :األهداف التعليمية
كخصية املقعلم نقيجة مرويره خبربة تعليمية وتفاعله مع موقف تييرخسي. فاهليف هو الغاخة 

  ب أن خكون اهليف الرتبوي املنشود، ووجل الغرض األمسى يف احلدل الرتبويوحتديده ميث
  .(301ص ،2011 )قركي، إليه ميكن الوصول -سهل املنال-واضحاً -حميداً 

قلب املنهج لقأثريها إذ حتقل  ،هي جزء من طرائق القعليم أو القييرخس :األنشطة التعليمية
الكبري على تكوخن خربات الطالب أو املقعلم ألهنا متثل اجلانب القطبيدي والسلوكي يف 

القعليمية لطلبقها القخصص املعين فهي تعرب عن جمموعة األعمال اليت تنظمها املؤسسة 
داخلها أو خايرجها مثل الرحالت واحلفالت واأللعاب الرايضية واهلواايت، وهي كل ما خدوم 

 ت فكرخة واجقماعية وحركية حمسوسةبه الطلبة لقحديق األهياف وترمجقها إىل مهايرا
 .(8 ، ص2012واخلفاجي،  )البصيصي

کل ما خضعه املخطط من خربات معرفية أو انفعالية أو   هو :احملتوى واخلربات التعليمية
حرکية، هبيف حتديق النمو الشامل، على أن خيضع ملعاخري معينة منها  أن خكون مرتبطاً 

خكون هناك و  الطالبه واقع الثدايف الذي خعيشصادقًا وله داللقه، وخرتبط ابلو ابألهياف، 
 .(301ص ،2011 )قركي، طالبخراعي حاجات التوازن بني مشول وعمق احملقوى، و 
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عملية كاملة تبيأ ختطيطيا قبل العملية القعليمية والقعلمية، وتنقهي مقابعة بعيها،  :التقومي
عاجلة ندا  وهو خشخص ندا  الدوة والضعف للقييرخسي والطالب ومن خالله خقم م

 .(8 ، ص2012البصيصي واخلفاجي، ) الضعف وتيعيم الدوة
 : جودة املناهج التعليمية

)عامر   تيةاآلنوجزها يف الندا  معاخري عية ميكن قياس جودة املناهج القعليمية وفق      
 (72ص، 2014واملصري، 

 املرونة والقجيخي املسقمر ملساخرة القغيري املعريف. -1
 قييرة املناهج يف يربط الطالب بواقعه. -2
 مالئمة املناهج حلاجات سوق العمل واجملقمع. -3
 وتعزخز دافعيقه.الدييرة على جذب الطالب  -4
 تكامل األهياف واحملقوى واألساليب والقدو:م. -5
 تكامل اجلانبني النظري والعملي. -6
 .  جودة الفصول الييراسية واالمكاانت -7
 

 فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم
 )قركي،ما خلي   لضبط اجلودة يف مؤسسات القعليم فوائي عية نذكر منهاإن      

 (301ص ،2011

 .الربامج ليى اجملقمع الذي خثق بعملييت القدو:م الياخلي واخلايرجي تعزخز مسعة -1

 . توفري آلية ملساءلة مجيع املعنيني ابإلعياد والقنفيذ واإلكراف على الربامج األكادميية -2

 .تعزخز ودعم ثدة اليولة واجملقمع ابلربامج األكادميية اليت تديمها املؤسسة -3

  .وضوح الربامج األكادميية وحمقوايهتا -4
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  :سابقةالدراسات ال. 7.1
معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف بعنوان "  (2010) وهزاع ،دراسة حممد .1

فر معاخري اجلودة ومقطلبات مسقوى تو  لقحيخي وهتيفات جامعة عين" مناهج كلي
سوق العمل يف مناهج كليات جامعة عين من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس 

تكونت عينة البحث من و . لقحديق أهياف الييراسةاالسقبانة  واسقخيمتوطلبقهم. 
امعة عين. وأظهرت جب( طالبّا يف مخس كليات 274( عضو هيئة تييرخس و)68)

ّن معاخري جودة املنهاج املرتبطة ابجملقمع وسوق العمل يف مناهج كليات جامعة أالنقائج 
البحث اىل أّن  %(. كما توصل60.1بنسبة ) عين، حتصلت على تديخر عام مقين  

جاءت بييرجة  وظيفة،توقعات عينة البحث يف حصول خرجيي جامعة عين على 
العينة هذه القوقعات إىل مجلة من  و%(. وتعز 54.4ضعيفة وبنسبة أكرب من النصف )

ختطيط القعليم اجلامعي غري مقوافق مع احقياجات خطط القنمية من  نّ أاألسباب منها  
الدوى البشرخة. وأّن املناهج اجلامعية احلالية ال تكسب الطالب املهايرات املهنية الالزمة 

 الحقياجات سوق العمل.
بعنوان "ميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي بكليات   (2016) ديدراسة سع .2

يف  TQMجقماعية ابجلامعة اجلزائرخة ملعاخري إدايرة اجلودة الشاملة العلوم اإلنسانية واال
هيفت اىل الكشف على ميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي  ضوء آيراء األساتذة"

 الشاملة،بكليات العلوم اإلنسانية واالجقماعية ابجلامعة اجلزائرخة ملعاخري إدايرة اجلودة 
 219وتكونت عينة الييراسة من  لوصفي،اواعقمي الباحثان على اسقخيام املنهج 

ومت اسقخيام االسقبانة كأداة  البسيطة،أسقاذ مت اخقيايرهم عن طرخق العينة العشوائية 
ن مناهج القعليم اجلامعي أللييراسة. ومن أهم النقائج اليت توصلت إليها اليايرسة  
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ال توجي فروق و  جيية،تسقجيب ملعاخري إدايرة اجلودة الشاملة بييرجة  ابلكليات املذكويرة
كليات ملعاخري ذه الميى اسقجابة مناهج القعليم اجلامعي هبحول ذات داللة إحصائية 

 .ري القخصص واملؤهل العلميإدايرة اجلودة الشاملة وفدا ملقغ
الحقياجات سوق  بعنوان "الربامج اجلامعية وميى اسقجابقها :(2017) أمحددراسة  .3

اسقجابة برامج ومناهج القعليم العايل ىل الكشف على ميى إ هيفت العمل"
الحقياجات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني على ضوء مقغريي اجلنس 
والقخصص، ولقحديق هذه األهياف مت اعقماد االسقبانة كأداة للييراسة وطبدت على 

طالب وطالبة، ومت اسقخيام املنهج الوصفي، ومن أهم النقائج اليت توصلت  230عيد 
يها اليايرسة  أن اسقجابة الربامج القعليمية الحقياجات سوق العمل كانت بييرجة إل

 ضعيفة، وعيم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملقغريي اجلنس والقخصص.
بعنوان "تطوخر القعليم اجلامعي   (2018) ، وعبدالعالوذكي ،السيددراسة  .4

ذج العاملية املعاصرة" هيفت ملواجهة حتيايت سوق العمل املصري يف ضوء بعض النما
إىل تطوخر القعليم اجلامعي ليليب احقياجات سوق العمل اليت تقسم ابلقغريات السرخعة 

 لتوحل توصنف متالبياانت ونظ تمجعو واملقالحدة، واسقخيمت املنهج الوصفي، 
بيقة للوصول إىل وسيلة ميكن أن خقم من خالهلا تطوخر القعليم اجلامعي، ومن أهم 

ج اليت توصلت إليها الييراسة  أن القعليم اجلامعي حيقاج إىل تطوخر حىت خليب النقائ
وحتوخلها إىل إدايرة قائمة على  ابملركزخةاحقياجات سوق العمل، خشمل إدايرته اليت تقصف 

أسس علمية حيخثة ومعاصرة، ومتوخله الذي خعقمي على املخصصات املالية اليت حتيدها 
تطوخر املناهج العديمة لقناسب خشمل و ، أخرىبحث عن مصادير إضافية والاليولة، 

مقطلبات سوق العمل املسقدبلية، وسياسة الدبول اليت تعقمي فدط على جمموع الطالب 
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يف الثانوخة العامة وحتوخلها إىل سياسة تراعي ميول وقييرات الطالب واحقياجات سوق 
 .العمل

جتاهات خرجيي اجلامعات تو تكييف بعنوان "ا  (2021) لقطيط ومهايدراسة  .5
تناولت املناهج القعليمية املنقهجة يف  لقعليمية مع مقطلبات سوق العمل"املناهج ا

اىل سوق العمل، حول املهايرات  تقوجهاليت  ااهات خمرجاهتمؤسسات القعليم العايل، واجت
ابلشكل اليت خقزودون هبا خالل الًقكوخن اجلامعي وميى متكنهم من أداء وظائفهم 

الصحيح يف سوق العمل، مبا خقالءم وحاجاهتم حيث هتيف الييراسة إىل معرفة املهايرات 
املنهج الوصفي، ومن أهم  فيهااليت خكثر عليها الطلب يف سوق العمل، واسقخيم 

ن اجلانب املهايري للمناهج القعليمية اجلامعية ال أقائج اليت توصلت إليها الييراسة  الن
 سوق العمل حسب اجتاهات خرجيي اجلامعات.خقكيف مع مقطلبات 

 :ةعقيب على الدراسات السابقة
خشرتك يف تدييم مناهج القعليم اجلامعي وفق معاخري  الييراسات أن معظمخالحظ  

اجلودة واسقجابقها الحقياجات سوق العمل، واسقخيمت الييراسات السابدة املنهج 
لقعرف لوخقميز البحث احلايل أبنه خهيف  .هذا ناحبثصفي القحليلي، وهذا ما خقفق مع الو 

على ميى توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية الرتبية جامعة مصراتة 
من الييراسات السابدة يف حتيخي  الباحثان اسقفادمن وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس. كما 

نظري، وتوظيف نقائج هذه املنهج املقبع، وبناء أداة البحث، واالسقفادة من اإلطاير ال
 .  البحثهذا ئج اليت توصل إليها الييراسات يف النقا
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 :جااااتاملنهج واإل .2
يف إجراء هذا البحث، وخعي  القحليلي املنهج الوصفي اسقخيممنهج البحث: . 1.2 

 .يلألغراض البحث احلا هذا املنهج مناسباً 
متثل جمقمع البحث يف مجيع أعضاء هيئة القييرخس بكلية  جمتمع وعينـة الدراسة:. 2.2
(، مت اخقيــــــــــــاير العينة من جمقمع البحث ابلطرخدة 217امعة مصراتة وعيدهم )جبالرتبية 

( عضو هيئة تييرخس، 44%( من جمقمع البحث قوامها )20العشوائية البسيطة بنسبة )
   واجليول القايل خوضح خصائص عينة البحث

 أفااد عينة البحث خرائص ( ةوزيع 1رقم)جدول 

 النسبة املئوية التكاار فئات املتغري املتغري

 ياملؤهل العلم
 %70.5 31 ماجسقري
 %29.5 13 دكقويراه

 سنوات اخلربة
 %52.3 23 فأقل سنوات 10
 %47.7 21 سنوات 10 من أكثر
 %100 44 اجملموع

بعي االطالع على األدب النظري والييراسات  بناء أداة البحثمت  أداة البحث:. 3.2
 ( فدرة ضمن سقة أبعاد هي35) ، وتكونت االسقبانة منلبحثابالسابدة املقعلدة 

ة، القدو:م، األهياف القعليمية، القواصل مع اجملقمع، تصميم حمقوى املنهاج، االنشطة القعليم)
 مصراتة.جامعة كلية الرتبية/وق العمل يف مناهج  معاخري اجلودة ومقطلبات س لدياس القييرخب(

اعقمي الباحثان مدياس )ليكرت الثالثي( لقحيخي  املقياس املستخدم يف البحث:. 4.2
 اسقجابة عينة البحث عن فدرات االسقبانة،  واجليول القايل خوضح ذلك 
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 ( يوضح استخدام مقياس ليكات الثالثي، ومدلول املتوسط احلسايب2جدول )
 موافق حد ماإىل  غري موافق البيان
 3 2 1 الرتبة
 3 – 2.34 2.33 -1.67 1.66 – 1 املقوسط
 فر بييرجة مرتفعةخقو  فر بييرجة مقوسطةخقو  ليس مقوفراً  امليلول

للقحدق من ثبات االسقبانة اسقخيم الباحثان معامل ألفا   :ثبات استبانة البحث. 5.2
 القايل ذلك (، واجليول spssكرونباخ ابسقخيام الربانمج اإلحصائي)

 ( خبني معامل ألفا كرونباخ لدياس ثبات االسقبانة3اجليول )      
 البعي الفدرات ألفا كرونباخ البعي الفدرات ألفا كرونباخ

 األهياف القعليمية 6 8490. األنشطة القعليمية  5 8280.

 القواصل مع اجملقمع 5 0.898 القدو:م 5 9000.

 حمقوى املنهاج تصميم 8 8870. القييرخب 5 8830.

 مجيع األبعاد   34 9610.

.( أي أعلى من 961من اجليول أعاله جني أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هي )        
 ونقائجها.  اخعين أن مسقوى ثبات االسقبانة جيي وميكن االعقماد على بياانهتو .(، 700)

 صدق أداة البحث: .6.2
قدييم لكمني من ذوي اخلربة واالخقصاص، حمعلى    عرضت االسقبانةالردق الظاهاي-

 .مومت األخذ بقوجيهاهتومالءمقها للواقع  ملوضوع البحث افدرات االسقبانة من حيث مشوهل
 :البنائي ألبعاد االستبانةاالةساق صدق -

بصيق االتساق البنائي إىل أن مجيع معامالت  النقائج ابجليول اخلاص أكايرت     
%(، وهو ما 5االيرتبا  جلميع فدرات أبعاد االسقبانة دالة إحصائيًا عني مسقوى معنوخة )

 .خشري إىل أن البنية الياخلية لالسقبانة تقوافق مع بنية السمة اليت خديسها

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 معايري اجلودة ومتطلبات سوق العمل يف املناهج             2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

360                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ب اإلحصائية ياسقخيم يف هذا البحث األسال األساليب اإلحرائية املستخدمة:.7.2
 -املقوسط احلسايب-النسب املئوخة -القكراير -ايرتبا  بريسونو  ألفا كرونباخ يمعامل اآلتية 

 ( لعينقني مسقدلقني.T)اخقباير-االتراف املعيايري
 :عاض النتائج ومناقشتها.3

 : الائيسي التساؤلالنتائج املتعلقة ابإلجابة على  .1.3
ديرجة توفر معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية  اعلى "موخنص         

 "؟الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة القييرخس
 ألبعاد االسقبانة ج املقوسط احلسايب واالتراف املعيايري اسقخِر  القساؤلجابة هذا إل       

 الرتبية  العمل يف مناهج كليةاالت معاخري اجلودة ومقطلبات سوق جمل( املقوسطات 6اجليول)
 املدلول املتوسط احلسايب البعد الرتةيب الاقم
 خقوافر بييرجة مرتفعة 2.35 األهياف القعليمية 1 1
 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.28 القواصل مع اجملقمع 2 2
 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.14 تصميم حمقوى املنهاج 4 3
 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.15 يف حمقوى املنهاج األنشطة القعليمية 3 4
 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.15 القدو:م 3 5
 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.06 القييرخب 5 6

 مقوسطةخقوافر بييرجة  2.18 االستبانة ككل          

أبعاد اسقبانة معاخري اجلودة ومقطلبات  أغلبمن خالل اجليول السابق خقضح أن         
من  ةمقوسط بييرجةفرة مقو كلية الرتبية/ جامعة مصراتة؛ جاءت سوق العمل يف مناهج  

ىل حي وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس، حيث جاء املقوسط احلسايب يف نطاق اإلجابة )إ
ث كان مقوفر يمية حيفر مقوسطة، ماعيا بعي األهياف القعلما(، وهو خشري إىل ديرجة تو 

)موافق(، من خالل العرض  ملقوسط احلسايب يف نطاق اإلجابة، حيث جاء اعال   ىمبسقو 
، خقضح أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج بكلية سابق لبياانت االسقبانةال

الرتبية جامعة مصراتة جاءت مقوفرة بييرجة مقوسطة من وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس 
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(، وخيقلف على كل من ديراسة 2016، وخقفق مع ديراسة )سعيي (2.18)مبقوسط حسايب 
وفيما  ( واليت كانت النقيجة فيها ضعيفة.2010، وهزاع ،حممي)( وديراسة 2017، أمحي)

 خلي النقائج الوصفية لكل بعي على حية 
 اف القعليمية (( خوضح املقوسط احلسايب واالتراف املعيايري للبعي األول)األهي7جيول )    

 ت الفدرة االتراف  املقوسط  الرتبة االجتاه العام
 1 تديم املعرفة كمخرجات تقحدق ليى الطالب 6130. 2.36 2 موافق

 2 تديم املهايرات كمخرجات تقحدق ليى الطالب 6320. 2.30 3 إىل حي ما
 3 تديم الديم كمخرجات تقحدق ليى الطالب 6150. 2.25 4 إىل حي ما
 4 هتيء الطالب إلمتام ديراسقه اجلامعية العليا 6650. 2.50 1 موافق
 5 هتيء الطالب لالخنرا  يف سوق العمل يف جماله 6290. 2.50 1 موافق

 6 خُعرف الطالب أبمهية احملقوى يف تطوخر اجملقمع وتنميقه 7240. 2.18 5 إىل حي ما
  مجيع فدرات البعي 0.646 2.35  موافق

اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف املناهج من         
قييره حسايب ( مقوفرة بييرجة عالية؛ مبقوسط األهداف التعليميةبكلية الرتبية واملقمثلة يف )

، وهذا خيل على صياغة االهياف مبا خقوافق مع مقطلبات الييراسات العليا (2.35)
 .واحقياجات سوق العمل

 ( خوضح املقوسط احلسايب واالتراف املعيايري للبعي الثاين)القواصل مع اجملقمع(8جيول )    

 الرتبة االجتاه العام
املقوسط 
 احلسايب

االتراف 
 املعيايري

 ت الفدرة

 0.698 2.02 5 إىل حي ما
تعي الطالب ملواجهة القحيايت والدضااي العاملية )قضااي 

 العوملة....اخل(السالم، اليميدراطية، حدوق االنسان، 
1 

 2 تنمي يروح االنقماء للوطن والقضحية من أجله 0.765 2.14 4 إىل حي ما
 3 تعي الطالب لاللقزام ابلعمل وحتمل املسؤولية 6580. 2.41 2 موافق

 6630. 2.45 1 موافق
تعكس الديم اليت تؤكي ثدافة اجملقمع االسالمي وتراثه 

 واحلواير(  )احرتام االنسان ، القعاون، القسامح،
4 

 5 تنمي يروح القعاون والقواصل مع االخرخن 6550. 2.39 3 موافق
  مجيع فدرات البعي 0.688 2.28  إىل حي ما
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من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف املناهج         
مقوسطة؛ مبقوسط حسايب ( مقوفرة بييرجة التواصل مع اجملتمعبكلية الرتبية واملقمثلة يف )

 (2.45قييره ) األوىل مبقوسط حسايب عال  ابملرتبة  (4) وجاءت الفدرة (،2.28قييره )
األدىن  (1)الفدرة جاءت و  الديم والثدافة من خالل املناهج،وخيل على االهقمام بغرس 

 .(2.02مبقوسط حسايب قييره )و سط مبسقوى مقو 
 واالتراف املعيايري للبعي الثالث)تصميم حمقوى املناهج(( خوضح املقوسط احلسايب 9جيول )   

 الرتبة االجتاه العام
املقوسط 
 احلسايب

االتراف 
 ت الفدرة املعيايري

 1 خواكب املعايرف احليخثة والقطويرات العلمية 6080. 2.05 5 إىل حي ما

وكبكة خشجع الطالب على اسقخيام القدنيات كاحلاسب اآليل  7110. 2.23 2 إىل حي ما
 اإلنرتنت يف عمل األحباث واملشايرخع

2 

 3 خقسم بوضوح عرض حمقوى املادة الييراسية 7220. 2.39 1 موافق
 4 خيفع ابسقخيام القدنية والطرق احليخثة يف القييرخس 7760. 2.16 3 إىل حي ما
 5 خلزم احملاضر ابلقحيخث اليويري للمراجع واملصادير 7310. 1.98 7 إىل حي ما
 6 خشجع ممايرسة املهايرات القدنية كالقصميم واالنقاج وتطبيق املعلومات 6820. 2.00 6 ماإىل حي 

 7 هتقم بقطوخر مهايرة كقابة القدايرخر العلمية واملهايرات اللغوخة 6550. 2.11 4 إىل حي ما
 8 خركز احملقوى على الفروق الفردخة بني الطالب 7130. 2.16 3 إىل حي ما
  مجيع فدرات البعي 0.70 2.14  إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف املناهج         
؛ مبقوسط قييره ( مقوفرة بييرجة مقوسطةةرميم حمتوى املناهجبكلية الرتبية واملقمثلة يف )

مقوفرة بييرجة  أي( 2.39( ابملرتبة األوىل مبقوسط قييره )3(، وجاءت الفدرة )2.14)
حمقوى املناهج القعليمية ابألهياف ووضوحها وتسلسلها على ايرتبا  عالية، وخيل 

أي (، 1.98( مبسقوى مقوسط ومبقوسط قييره )5)كانت للفدرةوتنظيمها، والفدرة األدىن  
 .للمراجع واملصادير قحيخث اليويريالأن أعضاء هيئة القييرخس خعملون على 
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 (يف حمقوى املنهاج احلسايب واالتراف املعيايري للبعي الرابع)األنشطة القعليمية( خوضح املقوسط 10جيول )   
االجتاه 
 العام

 الرتبة
املقوسط 
 احلسايب

االتراف 
 املعيايري

 ت الفدرة

 1 توجه الطالب تو البحث والقدصي للحصول على املعرفة 7010. 2.20 2 إىل حي ما
 2 االبياع واالبقكاير وحل املشكالتتيفع الطالب اىل  7450. 2.16 3 إىل حي ما
 3 تيفع للحصول على املعرفة من اجملقمع وسوق العمل 5940. 2.14 4 إىل حي ما
 4 خركز حمقوى املنهج على مهايرات الندي املوضوعي 6400. 1.91 5 إىل حي ما

 6390. 2.32 1 إىل حي ما
توجه مشايرخع القخرج تو املشكالت املرتبطة ابملهنة اليت 

 خقخصص فيها واقرتاح احللول هلا
5 

  مجيع فدرات البعي 0.664 2.15  إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف املناهج         
( مقوفرة بييرجة مقوسطة يف الكلية؛ مبقوسط األنشطة التعليميةبكلية الرتبية واملقمثلة يف )

( وهي )توجه مشايرخع القخرج تو املشكالت 5وجاءت الفدرة ) ( ،2.15حسايب قييره )
املرتبطة ابملهنة اليت خقخصص فيها واقرتاح احللول هلا( ابملرتبة األوىل مبقوسط حسايب قييره 

( وتيل على مسقوى مقوسط، وخيل ذلك على اهقمام الطلبة وأعضاء هيئة 2.32)
اجه املييان الرتبوي والقعليمي، والفدرة القييرخس بييراسة مواضيع مرتبطة ابملشكالت اليت تو 

نهج على مهايرات الندي )خركز حمقوى امل ( مبسقوى مقوسط وهي4انت للفدرة )األدىن ك
 (.1.91حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره ) املوضوعي(

 ( خوضح املقوسط احلسايب واالتراف املعيايري للبعي اخلامس)القدو:م(11جيول )    
االجتاه 
 العام

املقوسط  الرتبة
 احلسايب

االتراف 
 املعيايري

 ت الفدرة

تييرب الطالب على حتليل ندا  الدوة والضعف يف احملقوى  642. 2.23 1 إىل حي ما
 1 وابياء الراي

 2 (الوجيايناملهايري، تديس االسئلة جوانب املعرفة الثالث)املعريف، 657. 2.18 2 إىل حي ما
 3 تو القفكري االبياعيتوجه االسئلة  689. 2.11 4 إىل حي ما
 4 تيفع بقدو:م املنهج وتطوخره ابسقمراير 632. 2.14 3 إىل حي ما
 5 تدييم القييرخب امليياين وتطوخره حسب احقياجات سوق العمل 661. 2.07 5 إىل حي ما
  مجيع فدرات البعي 0.656 2.15  إىل حي ما
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وق العمل يف مناهج كلية من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات س       
( مقوفرة بييرجة مقوسطة يف الكلية؛ مبقوسط حسايب قييره التقومياملقمثلة يف ) الرتبية

( وهي )تييرب الطالب على حتليل ندا  الدوة والضعف يف 1، وجاءت الفدرة )(2.15)
( وخيل ذلك على 2.23ابملرتبة األوىل مبقوسط حسايب مقوسط قييره )احملقوى وابياء الراي( 

مناقشة أعضاء هيئة القييرخس حملقوى املدرير القعليمي مع الطلبة، والفدرة األدىن كانت للفدرة 
م القييرخب امليياين وتطوخره حسب احقياجات سوق ي( مبسقوى مقوسط وهي )تدي5)

 .(2.07العمل( حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره )
 ( خوضح املقوسط احلسايب واالتراف املعيايري للبعي السادس)القييرخب(12جيول )    

 الرتبة االجتاه العام
املقوسط 
 احلسايب

االتراف 
 املعيايري

 ت الفدرة

 722. 2.11 2 إىل حي ما
حيقل القييرخب امليياين مكانة يف املنهاج وفق آليات مت 

 والقعليم اجلامعيالقخطيط هلا ابلقنسيق بني سوق العمل 
1 

 698. 1.98 3 إىل حي ما
خوزع الطلبة للقييرخب امليياين يف الوظائف املناسبة وفق 

 أتهيلهم لسوق العمل
2 

 3 خوجه القييرخب تو تطوخر املهايرات الديادخة واختاد الدراير 728. 1.93 4 إىل حي ما

اليت خُعي  خوجه القييرخب للمشايركة بوعي مع الوظيفة 734. 2.14 1 إىل حي ما
 الطالب هلا

4 

 5 خمرجات املنهاج تليب مقطلبات القنمية وسوق العمل 632. 2.14 1 إىل حي ما
  مجيع فدرات البعي 703. 2.06  إىل حي ما

من اجليول السابق نالحظ أن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية         
(، وجاءت كل 2.06؛ مبقوسط قييره )بييرجة مقوسطة( مقوفرة التدريبالرتبية واملقمثلة يف )

( وهي )خوجه القييرخب للمشايركة بوعي مع الوظيفة اليت خُعي الطالب هلا( 4)من الفدرة
ملرتبة )خمرجات املنهاج تليب مقطلبات القنمية وسوق العمل( اب( واليت تنص على5والفدرة )

ىل ان برانمج الرتبية إذلك  و الباحثانخعز و ( 2.14قييره ) األوىل مبقوسط حسايب عال  
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تقيح يف كلية الرتبية خقم وفق خطة حميدة حبيث خسقمر على ميى فصلني ديراسيني،  ةالعملي
ة وتوظيفها يف ممايرسقه العملية، والفدرة يلطالب فرصة تطبيق ما تعلمه يف املناهج الييراسل

ملهايرات الديادخة ( مبسقوى مقوسط وهي )خوجه القييرخب تو تطوخر ا3األدىن كانت للفدرة )
ذلك إىل أن القييرخب  ا( وقي خعز 1.93واختاد الدراير( حيث جاءت مبقوسط حسايب قييره )

 خركز على تطبيق املعرفة املكقسبة وااللقزام هبا واليت سيقم القدييم على ميى اتدنها.
  الفاعي األول: النتائج املتعلقة ابإلجابة على التساؤل .3.3
أفراد العينة لييرجة توافر معاخري اجلودة  يف تديخر اً دالة إحصائيتوجي فروق  ل"ه هونص     

 "؟(العلمي مقغري )املؤهلكلية الرتبية جامعة مصراتة وفق   ناهجمبومقطلبات سوق العمل 
لعينقني مسقدلقني للقعرف على داللة  tاخقباير  اسقخِيمولإلجابة على هذا القساؤل        

بعي أن مت القأكي من أن البياانت تقبع القوزخع  الفروق بني اسقجاابت أفراد عينة البحث
  ائج كما هي موضحة ابجليول القايلوكانت النق الطبيعي،

 

 املناهجإلجياد الفروق ملقغري املؤهل العلمي حول   t ( اخقباير 13جيول )       
مسقوى 
 الياللة

 البعي املؤهل العلمي العيد االتراف املعيايري املقوسط tقيمة  

.358 .930 
 ماجسقري 31 4490. 2.23

 املناهج
 دكقويراه 13 4550. 2.09

.( أي أنه ال توجي 050( جني أن مسقوى الياللة جاء أكرب من )13من اجليول )       
اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري 

 . (2016ي )يوهي تقفق مع ديراسة سع ؛)املؤهل العلمي(رتبية/ جامعة مصراتة تعزى ملقغريال
 الفاعي الثاين:النتائج املتعلقة ابإلجابة على التساؤل  .4.3
خري اجلودة يف تديخرات أفراد العينة لييرجة توافر معا اً دالة إحصائي"هل توجي فروق  هنصو     

 ؟")سنوات اخلربة( كلية الرتبية جامعة مصراتة وفق مقغري  ومقطلبات سوق العمل يف مناهج
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لعينقني مسقدلقني للقعرف على  tولإلجابة على هذا القساؤل مت اسقخيام اخقباير        
  وضحة ابجليول القايلاملائج النق أظهرتداللة الفروق بني اسقجاابت أفراد عينة البحث و 

 املناهجإلجياد الفروق ملقغري سنوات اخلربة حول  (t) ( اخقباير14جيول )
 البعي سنوات اخلربة العيد االتراف املعيايري املقوسط tقيمة  مسقوى الياللة

.243 1.183 
 سنوات فأقل 10 23 4130. 2.26

 املناهج
 سنوات 10 أكثر من 21 4830. 2.10

.( أي 050مسقوى الياللة لكافة األبعاد جاء أكرب من )( جني أن 14من اجليول )       
أنه ال توجي فروق بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف 

 .  مناهج كلية الرتبية/ جامعة مصراتة تعزى ملقغري )سنوات اخلربة(

 :. االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات4
 هم النقائج اليت توصلت إليها الييراسة  فيما خلي ملخص أل         

ة الرتبية جامعة إن معاخري اجلودة ومقطلبات سوق العمل يف املناهج القعليمية بكلي-1
 من وجهة نظر اعضاء هيئة القييرخس. ةمقوسط بييرجةفرة مصراتة كانت مقو 

اجلودة أنه ال توجي فروق ذات داللة إحصائية بني مقوسطات أيراء العينة حول معاخري -2
 ؟)املؤهل العلمي(مصراتة تعزى ملقغريالرتبية/جامعة وق العمل يف مناهج كلية ومقطلبات س

أنه ال توجي فروق بني مقوسطات ذات داللة إحصائية أيراء العينة حول معاخري اجلودة  -3
 .سنوات اخلربة()رتبية/ جامعة مصراتة تعزى ملقغريومقطلبات سوق العمل يف مناهج كلية ال

  القوصيات وهي كاآليت  بعضعلى ما توصلت إليه الييراسة من نقائج مت اقرتاح  بناءً  
 أمهية حتيخث وتطوخر املناهج القعليمة جبوانبها املخقلفة لقواكب مسقجيات العصر. -1
 .املناهجالقعليمية وتضمينها يف  ىل املؤسساتإندل االجتاهات احليخثة يف مييان العمل  -2
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 .الشامل يف مناهج كلية الرتبية دةأمهية اعقماد معاخري اجلو  -3
 ني لسوق العمل.جياخلر  مالءمةضمن تدبول يف ضوء معاخري اجلودة الشاملة لوضع سياسة ل -4
ات سوق تركيز مؤسسات القعليم العايل على مواءمة خمرجاهتا مع مقطلبات مؤسس -5

 م.ولضمان حصول اخلرجيني على فرص عمل مناسبة هل ،العمل لسي تلك االحقياجات
الرتكيـــز علـــى عمليـــات الـــقعلم وجعلهـــا مرادفـــة لـــربامج القـــييرخس االعقيادخـــة كوهنـــا تعـــزز  -6

 مسقوى كفاءة املخرجات القعليمية وتسهم مسامهة كبرية يف ضمان جودة اخلرجيني.  
 إجراء املدايرانت مع اجلامعات الرائية بشكل دويري مبا خسهم يف حتديق ضمان اجلودة.  -7

 اء ديراسة تقبعية ملخرجات كلية الرتبية ودويرها يف تنمية اجملقمع.جر إ وأخرياً اقرتح الباحثان

 املااجعاملرادر 
جودة املنهج العلمي اجلامعي وتدنيات (. 2009) .البصيصي، محي هللا، واخلفاجي، حاكم

. كلية القعليم املسقخيمة يف حتسني جودة خمرجات العملية القعليمية الواقع والطموح
جامعة املؤمتر االول لضمان اجلودة واالعقماد االكادميي األيردن  . اإلدايرة واالققصاد

 الكوفة.
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(15 ،)105-120. 
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 .ويرقة عمل مديمة يف اللداء الثاين عشر لإلكراف الرتبوي
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من وجهة نظر  (COVID-19)عد يف ظل جائحة كوروان ب  معوقات التعليم عن 
 ي مرحلة التعليم األساسي مبدينة مصراتةمعلم

 1سليمة عمر الثائب
 , جامعة مصراتةاآلدابكلية 

 
 2021-12-21 نشر إتكرتونيا يف  ,2021-12-20  اتدبول اتيرخ   ,2021-12-15يرخ  اتقدي:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.20 

________________________________________________________ 
 ملخص البحث:

 (COVID-19)عن بُعي يف ظل جائحة كويروانعليم اتبحث إىل معرفة معوقات اتق خهيف
املنهج اتوصفي  سقخيما  و , اتةمن وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة مصر 

( معلمًا ومعلمة من 100تطبيعة اتبحث, وتكونت عينة اتبحث من ) مقهءملالاتقحليلي 
االسقبانة  ( ميايرس, واسقخيمت 8( معلمًا ومعلمة من واقع )300) واقع جمقمع قوامه

ل موضوع اتبحث, واسقخراج كأداة جلمع اتبياانت املقمثلة يف اسقجاابت عينة اتبحث حو 
, وحتليل اسقجاابت اتعينة إحصائيا عن طرخق املقوسطات احلسابية باهتاثو  صيقها

واخقباير حتليل اتقباخن أحادي االجتاه تيالتة اتفروق, وأسفرت نقائج  واالحنرافات املعيايرخة,
اسقجاابت عينة اتبحث إىل وجود معوقات السقخيام اتقعليم عن بعي مبراحل اتقعليم حتليل 

األساسي, حيث جاءت كافة املعوقات مبقوسطات حسابية عاتية وبقديخر مرتفع, كما 
 . اخلربة أسفرت على عيم وجود فروق ذات دالتة إحصائية تعزى ملقغري

 جائحــــــة كويروان., اتقعليم األساسي, تقعليم عن بعـــــيا :املفتاحيةكلمات ال

                                                 
1 s.eltaieb@art.misuratau.edu.ly 
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Obstacles of Distance Education in Light of Corona 

Pandemic from the Point of View of Basic Education 

Teachers in Misurata 

 

Salima Omar Altieb 

Faculty of Arts - Misurata University 

Abstract 

The research aims to know the obstacles of distance education in light 

of Corona pandemic (COVID-19) from the point of view of teachers 

of basic education in the city of Misurata. The researcher used the 

descriptive analytical method for its suitability to the nature of the 

research, The research sample consisted of (100) male and female 

teachers from a community of (300) male and female teachers from 

(8) schools, and a questionnaire was used as a tool to collect data 

represented in the responses of the research sample on the topic of the 

research and extracting its validity and reliability, and analyzing the 

sample responses statistically by means of arithmetic averages and 

standard deviations, and a one-way analysis of variance test for 

significance of differences. It also resulted in the absence of 

statistically significant differences due to the variables of years of 

experience. 

Key words: Distance learning, basic education, Corona Pandemic 

 

 املقدمة  .1
خعي نظام اتقعليم اتيافع تقحرخك عجلة تطوير وتديم  األمم, وخدع على عاتده         

,  وتوفري كافة اتسبل تضمان دميومقهاتنهوض هبا, تذا تسعى اتيول تبذل جل اهقمامها به, 
ألن جناحه مؤشرا قواًي علي تديم اتشعوب, تذتك حترص اتيول على االهقمام أبنظمقها 
اتقعليمية وتطوخرها مبا خقالءم مع حاجات ومقطلبات اتعصر. وزاد االهقمام ابسقمرايرخة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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اتقعليم بعي انقشاير فاخروس كويروان يف اتعامل واندطاع اتقالميذ عن امليايرس, واعقماد اتقعليم 
ل اشإشكاتيات ات ي تواجه اتقالميذ كافخفاض اتيافعية حنو اتقعليم, واتعزتة عن بعي حل

 االجقماعية.  
ملعلومات واالتصاالت على انقشاير واسع ا اتكنوتوجيوساعي اتقطوير اتسرخع يف   

تلقعليم املفقوح واتقعليم عن بعي, وأصبح ابشإمكان يربط اتيايرسني واملييرسني عن بعي بطرخدة 
ث خوجه بعضهم بعض وكأهنم خقناقشون وخقحاويرون وجها توجه يف حجرة إتكرتونية حبي

واحية, مثل غرفة اتصف االفرتاضية واملؤمترات املرئية وبرامج األقماير اتصناعية بفضل هذه 
 (.2019 اتقكنوتوجيا أصبح من األسهل ندل املعلومات إىل أماكن خمقلفة )حالوة,

األزمات ات ي مير هبا  منأن UNESCO, 2020) ) ,اتيونسكو منظمة وأشايرت
ات ي تسببت يف اندطاع اتقعليم حيث كان هلا أتثري شبه شامل  19اتعامل اتيوم جائحة كوفيي 

بقيائي األوىل وميايرس علي طاتيب اتعلم واملعلمني حول اتعامل, من مرحلة ما قبل اتقعليم اشإ
تعطيل أنشطة  هيعل ترتبمما واملهين واجلامعات  اتثانوخة ومؤسسات اتقعليم واتقييرخب اتقدين

اتقعليم وإغالق امليايرس واملؤسسات اتقعليمية فلجأت اتكثري من اتيول تقكنوتوجيا 
 املعلومات واالتصاالت تقدي:م اتييروس عرب اشإنرتنت. 

وتيبيا كغريها من اتبليان سعت ابتقوجه تلقعليم عن بعي تلحفاظ على املسرية   
إصياير اتعيخي من اتدرايرات من قبل وزايرة اترتبية واتقعليم اتقعليمية, وهذا اتقوجه أدى إىل 

واتبحث اتعلمي إىل كافة املؤسسات اتقعليمية ومنها مؤسسات اتقعليم األساسي إبتباع 
اتقعليم عن بعي من خالل املنصات االتكرتونية, ونظرا ملروير اتبالد بظروف احلرب واندطاع 

مج اتقعليم عن بعي عصب اتقواصل يف براناتقياير اتكهرابئي تساعات طوخلة واتذي خعي 
دون حتديق قرايرات وزايرة اترتبية واتقعليم  حاتتوجود معوقات وصعوابت  الحظت اتباحثة

وحتوخل اتقعليم عن بُعي إىل واقع ملموس تذتك يرأت اتباحثة اتقطرق إىل هذه املشكلة من 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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مرحلة اتقعليم  خالل إجراء اتبحث احلايل تلوقوف على معوقات اتقعليم عن بعي يف
 األساسي يف ظل جائحة كويروان. 

 مشكلة البحث وأسئلته: 1.1
أدى انقشاير فريوس كويروان بشكل سرخع ومفاجئ يف مجيع دول اتعامل إىل إغالق 

اجلائحة, واتقحول بشكل إتزامي إىل اسقخيام اتقعليم عن  انقشايرامليايرس وذتك تلحي من 
بُعي  تلحفاظ على اسقمرايرخة اتييراسة السقكمال املناهج اتييراسية ات ي مل خنجزها اتقالميذ,  

بقفعيل اتقعليم عن بُعي, وقامت عية  اهقمامااتعراقيل واحلروب  منرغم على اتوأوتت تيبيا 
اتقعليم عن بُعي يف دوتة تيبيا منها ديراسة )حببح  ديراسات تلقعرف على صعوابت ومعوقات

(, ات ي جاءت نقائجها بوجود معوقات تقطبيق اتقعليم عن بُعي يف واقع املعهي 2021
اتعايل تلمهن اتشاملة ببنغازي من وجهة نظر األساتذة, وملا تلمراحل اتييراسية األوىل من 

جراء ديراسة تلوقوف على معوقات دوير يف أتصيل أسس اتقعلم تيى اتناشئة يرأت اتباحثة إ
تطبيق اتقعليم عن بُعي مبيايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان, وبناًء 
على ما سبق فإن مشكلة اتبحث احلايل تقمثل يف اتسؤال اترئيس اتقايل  ما معوقات اتقعليم 

حلة اتقعليم من وجهة نظر معلمي مر  (COVID-19)عن بُعي يف ظل جائحة كويروان 
توجي  لاتقايل  هاتفرعي  لاسؤ اتوخقفرع من هذا اتقساؤل اترئيس األساسي مبيخنة مصراتة؟ 

( تيى اسقجاابت عينة α  =0.05فروق ذات دالتة إحصائية عني مسقوى اتيالتة )
 اتبحث تعزى ملقغري اخلربة؟

 أهداف البحث: 2.1
خسعى اتبحث إىل اتقعرف على معوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل جائحة كويروان 

(COVID-19)  من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة. كما

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( تيى α  =0.05اتفروق ذات دالتة إحصائية عني مسقوى اتيالتة ) لىعاتقعرف  خهيف
 ؟ت عينة اتبحث تعزى ملقغري اخلربةاسقجااب

 أمهية البحث: 3.1
 تقمثل أمهية اتبحث يف اتنداط اآلتية  

إفادة واضعي اتسياسات اتقعليمية يف وضع تصوير تقحسني عملية اتقعليم عن بُعي يف  -1
 ظل جائحة كويروان.

قي تفيي نقائج اتبحث املسؤوتني يف حتيخي املعوقات ات ي حتي من اسقخيام اتقعليم عن  -2
 عليها.بُعي, واتعمل على وضع احللول تلقغلب 

تسليط اتضوء على معوقات اتقعليم عن بُعي من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم  -3
 األساسي يف ميخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان.

 مصطلحات البحث: 4.1
 حالً  قطلبتأتملي و  قاج اىل تفكريحتو  ةمأتوفغري  اهنقصف أبت  يقف اتااملو   تلك املعوقات

 (.2020 )هتوم,
جمموعة اتصعوابت ات ي تواجه معلم مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة  :أبهنا إجرائياوتعرف 

 االنقشايرمصراتة يف ممايرسقه تلقعليم عن بُعي وحتول دون حتديق أهيافه اتقعليمية يف ظل 
 اتواسع جلائحة كويروان. 

( أبنه تدي:م اتقعليم من خالل طرق Zafari, 2020عرفه زفايري ) التعليم عن بعد:
لمقعلمني يف املنازل أو أي امليجمة, تلوصول ت األقراصو اشإنرتنت, و اتقلفزخون,   عية مثل
  خر.آمكان 
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جمموعة اتقصاميم واتربامج اتقعليمية اتقفاعلية ات ي أصييرهتا وزايرة اترتبية  :أبنه ويعرف إجرائيا
واتقعليم اتليبية إتباعها عرب االنرتنت تكافة املؤسسات اتقعليمية ابتبالد اتليبية واالنقفاع من 
ميزاهتا املقوفرة وتوظيفها يف خيمة اجلانب اتقعليمي وذتك إبخصال املعلومات تكل تالميذ 

قعليم األساسي كال حسب موقعه اجلغرايف تلوقاخة من اشإصابة بفريوس كويروان واحلي مرحلة ات
 من انقشايره.

( أبنه إحيى سالالت اتسايرس, 2019عرفقه منظمة اتصحة اتعاملية ) فريوس كوروان:
ات ي تقسبب يف إحلاق مرض ابجلهاز اتقنفسي, كإصابة اشإنسان بنزالت اتربد واتصياع 

   .(www.who.int) واحلمى
 حدود البحث: 5.1

 .2021  مت إجراء هذا اتبحث يف اتفصل اتييراسي يربيع احلدود الزمانية
   خدقصر اتبحث احلايل على ميايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة.احلدود املكانية

أجري اتبحث احلايل على عينة من معلمي مييراس اتقعليم األساسي مبيخنة  احلدود البشرية:
 مصراتة

 الدراسات السابقة:. 2
 (.2020Andrea &Berkovaدراسة اندريه وبيكوفا ) 1.2

تنامجة عن اتقعليم عن بعي يف حاتة اتطوايرئ ا هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على
من اتقعليم عن بعي,  ربأكبشكل ب على املعلمني االسقفادة جي نهأجائحة كويروان, وأشايرت 

 أداةكواسقخيمت االسقبانة   واسقخيم املنهج اتوصفي اتقحليلي, ,اتقكيف معهوعلى اتطلبة 
إدايرة اتطلبة تلقعليم عن بعي وتبني أهنم خسقخيمون مداطع اتفييخو املعية ومواقع  يةكيفملعرفة  

اتييراسة أن ( أكثر من غريها, وكانت اسقجابة عينة web work) االنرتنت عرب منصة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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إعيادا مرتابطا بقدنية عاتية, تذتك  عيأحيل حمل املعلم إذا ما  نأاتقعليم عن بعي ميكن 
 خفضلون اتييراسة اتقدلييخة وجها توجه.  

 Van & Thi, 2020)) دراسة فان واثي 2.2
إىل اتقعرف عن اتعوائق ات ي خواجهها اتطلبة يف فيقنام يف ظل  اتييراسةهيفت 
واعقميت اتييراسة أدايت االسقبانة املنهج اتوصفي اتقحليلي, واسقخيم جائحة كويروان, 

( طاتبا 1165ة من )واملدابلة جلمع اتبياانت حول مشكلة اتبحث, وتكونت عينة اتييراس
  اتقباخن اجلغرايف هيعوائق  ةاتييراسة عن ثالث كشفتو ميايرس. ( 9)و ( جامعة12من )

 قنامية. اتثدايف تلبيئة اتفي اتقنوعو االققصادي تلطاتب اتفيقنامي,  اتوضعو تلمناطق, 
 (2020دراسة جماهد ) 3.2

هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على واقع اتقعليم االتكرتوين يف املؤسسات اتقعليمية 
تلبحث, واسقخيم املنهج  أداةكاملصرخة خالل جائحة كويروان, واسقخيمت االسقبانة  

اتوصفي, وتوصلت اتييراسة إىل ضرويرة هتيئة اتقكنوتوجيا تلمعلم, ومتكينه من امقالك 
مهايرات اتقعامل مع اتقكنوتوجيا, واالسقفادة من جتايرب اتيول املقديمة يف جمال برجمة 

 املناهج اتييراسية بشكل تفاعلي واألخذ مبا خناسب اتنظام اتقعليمي املصري. 
 ( 2021) راسة أبو شخيدم وآخروند 4.2

ىل اتكشف عن فاعلية اتقعليم االتكرتوين يف ظل انقشاير فاخروس  إ اتييراسةهيفت 
 املنهج اتوصفي اتقحليليواسقخيمت كويروان من وجهة نظر املييرسني جبامعة خضويري, 

(, عضو هيئة تييرخس يف جامعة 50, وتكونت عينة اتييراسة من )أهيافهاتقحديق 
خضويري, واسقخيمت االسقبانة أداة جلمع اتبياانت, وكشفت اتييراسة أن تدييم عينة 

 اتييراسة تواقع اتقعليم االتكرتوين كان مقوسطا. 
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 ( 2021دراسة حببح ) 5.2
ظل أزمة  هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على معوقات تطبيق اتقعليم عن بعي يف

جائحة فريوس کويروان ابملعهي اتعايل تلمهن اتشاملة ببنغازي من وجهة نظر األساتذة, کما 
هيفت إىل معرفة اتفروق يف مسقوى هذا االسقخيام واملعوقات تبعاً ملقغريات اجلنس واملؤهل 
اتعلمي واخلربة, واسقخيمت اتييراسة املنهج اتوصفي اتقحليلي, وتکونت عينة اتييراسة من 

( عضوا, واعقميت اتباحثة  االسقبانة کأداة 25يع أفراد جمقمع اتييراسة اتبات  عيدهم )مج
جلمع اتبياانت ,وتوصلت اتييراسة إىل أن املعوقات ات ي تواجهه األساتذة جاءت مبسقوى 
مقوسط, کما بينت أنه ال توجي فروق يف مسقوى اسقخيام األجهزة اشإتكرتونية تبعاً 

 هل اتعلمي وسنوات اخلربة تألساتذة ابملعهي اتعايل تلمهن اتشاملة.ملقغريات اجلنس واملؤ 
 ( 2021دراسة الرقب ) 6.2

هيفت إىل اتكشف عن صعوابت اتقعلم عن بعي يف ظل انقشاير فاخروس كويروان من 
اتوصفي  املنهجت واسقخيموجهة نظر معلمي ميايرس حمافظة خان خونس مبيخنة غزة, 

مع ( معلماً, واعقميت االسقبانة أداة جل164ة من )اتقحليلي, وتكونت عينة اتييراس
 وجود صعوابت بييرجة مرتفعة على مجيع حماوير اتييراسة.    نعاملعلومات, وأسفرت اتنقائج 

 ( 2021دراسة مصطفى ) 7.2
اتييراسة إىل اتقعرف علي معوقات اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان من  هيفت

املنهج  تواسقخيموجهة نظر معلمي وأوتياء أموير طلبة ميايرس تواء اجليزة ابأليردن, 
( 141اتوصفي اتقحليلي, واالسقبانة أداة جلمع اتبياانت, وتكونت عينة اتييراسة من )

ت اتنقائج أن معوقات اتقعليم عن بعي مبيايرس ( ويل أمر, وتوصل143معلمًا ومعلمة, و)
 تواء اجليزة جاءت مرتفعة. 
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 االستفادة من الدراسات السابقة: 8.2
 اسقفادت اتباحثة من اتييراسات اتسابدة يف اتنداط اتقاتية 

بناء أداة اتبحث,  كيفيةو حتيخي أهياف اتبحث,  كيفيةو كيفية حتيخي مشكلة اتبحث, 
 وتفسرييف حتليل  املساعيةو  ,اتسابدة اتييراساتعلى مناهج اتبحث ات ي اتبعقها  اتقعرفو 
 قائج اتبحث.ن

 جراءات:إلوااملنهج  .3
 منهج البحث: 1.3

 اتبعت اتباحثة املنهج اتوصفي اتقحليلي ألنه األنسب تطبيعة أهياف اتبحث.

 جمتمع البحث وعينته: 2.3
تكون جمقمع اتبحث من مجيع معلمي مرحلة اتقعليم األساسي واتبات  عيدهم 

( معلماً ومعلمة موزعني على كافة ميايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة اتباتغة 13532)
داخل نطاق ( ميايرس 8( مييرسة, واشقدت اتباحثة من جمموع امليايرس عيد )131)

اتقعاون  ابشإضافةمليايرس يف اتنطاق املذكوير, تسهوتة اتوصول اىل ا املركز وذتكمصراتة 
معلماً  (300) األصلي تلمعلمني  وبل  اجملقمعاتفعال من قبل معلمي وإدايرات امليايرس. 

( معلمًا ومعلمة من 100( ميايرس, وتكونت عينة اتبحث من )8ومعلمة موزعني على )
قصيخة من جمقمع  بطرخدةمت اخقيايرهم  %(,33)معلمي مرحلة اتقعليم األساسي بنسبة 

 اتبحث.
 أداة البحث:  3.3

تقحديق أهياف اتبحث مت إعياد أداة اتبحث )االسقبانة( ابترجوع تألدب اتنظري 
(, 2020) جماهيو (, 2021مصطفى, )كال من    واتييراسات اتسابدة, مثل ديراسة
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(. وأُعطي تكل فدرة وزن مقييرج وفدًا تسلم تيكرت 2021) حببح,و (, 2021) اترقب,و 
ماسي, حيث )أُعطي أعلى تييرج تالسقجابة مخس ديرجات, أوافق بييرجة كبرية جياً, اخل

وأدىن ديرجة تالسقجابة ديرجة واحية, وهي غري موافق إطالقا(. ومتثل يرقميًا اترتتيب 
(. بعي ذتك أُعقِمي املدياس اتقايل تغرض حتليل اتنقائج  تديخر ثالثة 1,2,3,4,5)

 3.67-2.34منخفض, من  2.33 -1ن مسقوايت )مرتفع, مقوسط, منخفض( م
مرتفع. وتلقأكي من صيق األداة مت عرض أداة اتبحث على  5 -3.68مقوسط, من 

( خبريًا حيث يراجعوا فدرات األداة وأبيوا اترأي حول ميى وضوحها وانقمائها تلُبعي 11)
املقضمن هلا. ويف ضوء مدرتحاهتم مت تعيخل بعض اتفدرات وحذف اتفدرات ات ي أمجع 

%( من احملكمني على حذفها. وبذتك تكون االسقبانة يف صويرهتا اتنهائية قي أتتفت 80)
 ( فدرة. 30من )

وتلقحدق من ثبات أداة اتبحث مت حساب معامل اتثبات بطرخدة االتساق اتياخلي 
( أن قيم معامالت أتفا كرونباخ  االسقبانة جاءت 1أتفا(. وخبني اجليول ) –)كرونباخ 

   بييرجة مدبوتة. 
 (قيم معامالت أتفا تألداة اتبحث 1جيول)

 النسبة من عينة البحث          ألفا كرونباخ العينة 
44 15                               .%0.83 

 
 إجراءات التطبيق:  4.3

بعي أن أتكيت اتباحثة من صيق األداة وثباهتا, شرعت يف توزخع االسقمايرات على        
عينة اتبحث, وبعي اسرتجاع االسقمايرات املوزعة على عينة اتبحث مت حتليل االسقجاابت 

, وقي أعطيت ديرجات تكل حنراف املعيايريواالمن خالل حساب املقوسط احلساب 
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كل فدرة إىل أيرقام تيسهل حتليلها واسقخراج اتنقائج   اسقجابة على اتقوايل حىت تقحول
 اتنهائية منها. 

 . عرض النتائج وتفسريها:4
معوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل  ا  معلىلإلجابة عن السؤال األول الذي نص  1.4

من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة  COVID-19))جائحة كويروان 
 ( خظهر ذتك  2. اجليول )املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخةمت اسقخيام  .مصراتة

 ( املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة السقجاابت اتعينة مرتبة تنازتياً 2جيول ) 
رقم 

 الفقرة 
االحنراف  املتوسط نص الفقرة                  

 املعياري
 التقدير الرتتيب

خصعب تنفيذ عملية  ضعف شبكات اشإنرتنت مما 25
 اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 1 0.73 4.67

عيم توفر اتكهرابء يف كل األوقات مما خصعب  26
 تنفيذ عملية اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 1 0.58 4.67

صعوبة تعاون املوجهني مع املعلم أثناء عملية  24
 اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 2 0.98 4.48

بعي غري مقاحة من  اشإمكانيات املادخة تلقعليم عن 8
 انرتنت وأجهزة كمبيوتر.

 مرتفع 3 0.90 4.38

ضعف اتقدنيات املقوفرة املقعلدة ابتصوت واتصويرة  3
 .أثناء اتقعلم عن بعي

 مرتفع 4 0.81 4.34

اتيعم اتفين اتكايف تلمعلم السقخيام ضعف  7
 اتقعليم عن بعي. اسرتاتيجية

 مرتفع 4 0.84 4.34

وويرش عمل تعرف عيم إقامة نيوات  30
 ابسرتاتيجيات اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 5 0.95 4.28

خصعب على املعلم تدييم ميى فهم اتقالميذ أثناء  9
 عملية اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 6 0.87 4.22

 مرتفع 7 0.91 4.18ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ  املعلم علىخصعب  14
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 أثناء عملية اتقعليم عن بعي.
اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلقالميذ أثناء صعوبة  27

 عملية اتقعليم عن بعي.
 مرتفع 8 1.02 4.17

اتقعليم عن عملية خدع كل اتعبء على املعلم أثناء  6
 بُعي.

 مرتفع 9 0.89 4.15

إقامة دويرات تلمعلم واتقالميذ تلقعرف عن قلة  29
 أساتيب اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 10 1.08 4.12

املعلم اتقأكي من أداء اتقالميذ  خصعب على 19
 تواجباهتم أثناء عملية اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 11 0.94 4.00

اتقعليم عن بعي ال خقيح اتقفاعل واالتصال املباشر  1
 بني املعلم واتقلميذ.

 مرتفع 12 1.02 3.96

أساتيب اتقدييم غري فعاتة ابتنسبة تلمعلم أثناء  15
 عملية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 12 0.90 3.96

أثناء عملية  خصعب على املعلم تدو:م اتقالميذ 20
 اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 12 0.96 3.96

كثرة األعمال امللداة على عاتق املعلم "اشإدايرخة  23
 واتفنية " أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 12 0.87 3.96

عن اتدوانني اشإدايرخة ال تسهل اسقخيام اتقعليم  2
 بُعي.

 مرتفع 13 0.90 3.93

صعوبة جذب انقباه اتقالميذ تلييرس أثناء عملية  28
 اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 14 1.13 3.92

صعوبة تعليم اتقالميذ على اشإمالء أثناء عملية  22
 اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 15 1.07 3.90

صعوبة اسقخيام اتقغذخة اتراجعة أثناء عملية  21
 بُعي.اتقعليم عن 

 مرتفع 16 0.77 3.80

 وجود شبكة تربط اشإدايرة املييرسية مع املعلمعيم  12
 اتقعليم عن بُعي.عملية ضبط ت

 مرتفع 17 1.12 3.71

 مرتفع 18 1.11 3.67 اسقخيام برامج اتقعليم عن بُعي جيهي املعلم مادايً. 10
 مرتفع 19 1.13 3.64اتدييرة على غرس اتديم األخالقية تلقالميذ ضعف  17
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 اتقعليم عن بُعي.أثناء عملية 
خسبب اتقعليم عن بعي كثرة اتقفاعالت غري اجمليخة  16

 واتييردشة اتزائية بني اتقالميذ.
 مرتفع 20 1.15 3.59

فلسفة وأهياف اتقعلم عن بعي غري واضحة ومن  4
 اتصعب حتديدها.

 مرتفع 21 1.02 3.57

اتقعليم صعوبة اتقنوخع يف أساتيب اتقييرخس أثناء  5
 عن بعي.

 مرتفع 22 1.11 3.56

خصعب على املعلم شرح املسائل اترايضية املعدية  18
 أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 23 1.25 3.55

اتقعليم عن بُعي ال خعطي عملية اتقعليم طابعها  13
 اشإنساين

 مرتفع 24 1.12 3.51

ال خقيح اتقعليم عن بُعي اتوقت اتكايف تشرح  11
 اتييرس بشكل جيي.

 مرتفع 25 1.11 3.44

( املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة تييرجات واقع 2بني من اجليول )قخ  
تقعليم قات اتقعليم عن اتبعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي مرحلة امعو 

( 3.44–4.67حيث تراوحت قيم املقوسطات احلسابية بني ) األساسي يف ميخنة مصراتة.
 (25) حيث حصلت اتفدرة ( وبقديخر مرتفع.0.73-1.11وقيم االحنرافات املعيايرخة )

( واحنراف معيايري 4.67على اترتتيب األول وعلى أعلى مقوسط حسايب وقيمقه )
( 3.44) قه( على مقوسط حسايب قيم11( وتديخر مرتفع, وحتصلت أدين فدرة )0.73)

ومن املالحظ السقجاابت اتعينة أهنا جاءت مجيعها مرتفعة,  (.1.11واحنراف معيايري )
( 10(, تذتك يرأت اتباحثة أن خقم تفسري نقائج )2.5ومل تسجل أي اسقجابة أقل من )
 مبني يف اجليول اتقايل   هو( فدرة. كما 30فدرات األوىل املرتفعة, من أصل )
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 تنازتياً ( املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة تلفدرات اتعشرة املقحددة مرتبة 3جيول )     
االحنراف  املتوسط الفقرات ت

 املعياري
 التقدير الرتتيب

ضعف شبكات اشإنرتنت مما خصعب تنفيذ عملية  25
 اتقعليم عن بعي

 مرتفع 1 0.73 4.67

األوقات مما خصعب عيم توفر اتكهرابء يف كل  26
 تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 1 0.58 4.67

صعوبة تعاون املوجهني مع املعلم أثناء عملية  24
 اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 2 0.98 4.48

اشإمكانيات املادخة تلقعليم عن بعي غري مقاحة  8
 من انرتنت وأجهزة كمبيوتر.

 مرتفع 3 0.90 4.38

املقوفرة املقعلدة ابتصوت ضعف اتقدنيات  3
 .واتصويرة أثناء اتقعلم عن بُعي

 مرتفع 4 0.81 4.34

توفر اتيعم اتفين اتكايف تلمعلم ضعف  7
 السقخيام إسرتاتيجية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 4 0.84 4.34

إقامة نيوات وويرش عمل تعرف قلة  30
 ابسرتاتيجيات اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 5 0.95 4.28

على املعلم تدييم ميى فهم اتقالميذ خصعب  9
 أثناء عملية اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 6 0.87 4.22

ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ املعلم على خصعب  14
 أثناء عملية اتقعليم عن بعي.

 مرتفع 7 0.91 4.18

صعوبة اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلقالميذ   27
 أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.

 مرتفع 8 1.02 4.17

( املقوسطات احلسابية, واالحنرافات املعيايرخة تييرجات تلفدرات 3خبني اجليول )
( املقحددة ملعوقات اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي 10)
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مرحلة اتقعليم األساسي يف ميخنة مصراتة. حيث تراوحت قيم املقوسطات احلسابية بني 
وتعزو  ( وبقديخر مرتفع.0.73-1.02االحنرافات املعيايرخة )( وقيم 4.17–4.67)

اتباحثة هذه اتنقيجة إىل ضعف املوايرد املقاحة داخل اتبالد ات ي تعيق اسقخيام عملية اتقعليم 
عن بُعي, ويرمبا خكمن اتسبب يف ذتك إىل االعقماد على األساتيب اتقدلييخة, فاتقعليم 

أساتيب اتقعليم احليخثة ات ي خسقخيمها اتعامل يف اآلونة وإمهال اتقعليم عن بُعي اتذي خُعيمن 
 ع( وتقفق هذه اتنقيجة م19كوفيي  ةاألخرية, وخاصة يف ظل اتوضع اتراهن تقفشي )جائح

 (. 2021( و مصطفى )2021) نقيجة ديراسة كال من اترقب
( على اترتتيب األول ونصها )ضعف شبكات اشإنرتنت مما 25) وحتصلت اتفدرة

(, 4.67تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي( على أعلى مقوسط حسايب وقيمقه )خصعب 
( وات ي كان نصها 27(, وبقديخر مرتفع, وكان أدانها اتفدرة )0.73واحنراف معيايري )

)صعوبة اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلطالب أثناء عملية اتقعليم عن بُعي( مبقوسط حسايب 
(, وبقديخر مرتفع. وتعزو اتباحثة حصول اتفدرة 1.02(, واحنراف معيايري )4.17وقيمقه )

)ضعف شبكات اشإنرتنت مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم  ( على أعلى ترتيب ونصها25)
عن بُعي( إىل وضوح اتعجز اتذي تعاين منه اتبالد من ضعف شبكات االتصال واملعلومات 

مع نقيجة ديراسة حببح  مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي, واتفدت هذه اتنقيجة
املعوقات ات ي تواجه جمال اتقعليم عن بُعي  رثأكأكيت حببح على أن  ( حيث2021)

 وتطبيده تقمثل يف حميودخة اتدييرة على إنشاء بنية حتقية تشبكات واسعة اتنطاق.
( على اترتتيب نفسه وات ي كان نصها )عيم توفر اتكهرابء 26كما حتصلت اتفدرة )

مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي( حيث حتصلت على مقوسط يف كل األوقات 
اتباحثة  اتسبب  زوعوت ( بقديخر مرتفع,0.58( واحنراف معيايري )4.67) حسايب وقيمقه

يف ذتك إىل اتعجز اتذي تعاين منه حمطات اتكهرابء يف اتبالد وعيم قييرة املسؤوتني على 
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( حيث 2021) جة مع نقيجة ديراسة اترقبإجياد حلول هلذه األزمة, واتفدت هذه اتنقي
املعوقات ات ي تواجه اتقعليم عن بعي وتطبيده عيم توفري اتبنية  أكرتأكي اترقب على أن 

 اتفاعلة ته. 
( فدي حتصلت على اترتتيب اتثاين ونصها )صعوبة تعاون املوجهني 24) أما اتفدرة

( 4.48مقوسط حسايب قيمقه )صلت على مع املعلم أثناء عملية اتقعليم عن بُعي( حيث حت
وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن دوير املوجه  ( بقديخر مرتفع.0.98راف معيايري )واحن

يف عملية اتقعليم عن بُعي من اتصعب أن خقحدق ألن عملية اتقعليم هنا ال تقم داخل نطاق 
دت هذه اتنقيجة مع املييرسة, وأن املعلم يف هذه احلاتة ال خيضع إىل اترقابة اتقديمية. واتف

على أن فلسفة اتقعليم عن  (2020جماهي ) أكيحيث (, 2020) نقيجة ديراسة جماهي
بعي تعقمي على اسقخيام تدنية املعلومات واالتصال وتوفري اتعيخي من اتطرق اترقابية ات ي 
هتيف إىل اتقفقيش اتشامل, على اترغم من عيم اسقخيام اتقفقيش من أعضاء هيئة 

 هقمام بقطبيق معاخري اجلودة يف اتقجربة املقعلدة بنظام اتقعليم عن بعي.اتقييرخس واال
)اشإمكانيات املادخة تلقعليم  ( على اترتتيب اتثاتث ونصها8كما حتصلت اتفدرة )

( واحنراف 4.83) مبقوسط حسايب قيمقه عن بُعي غري مقاحة من انرتنت وأجهزة كومبيوتر(
هذه اتنقيجة على وجود عائق يف توفري األجهزة  ( وبقديخر مرتفع, وتيل0.90معيايري )

ات ي تساعي يف اسقخيام عملية اتقعليم عن بُعي, وتعزو اتباحثة ذتك إىل وضوح اتعجز 
زمة تقطبيق عملية اتقعليم عن بُعي, تالا املقطلباتاتذي تعاين منه اتيوتة يف عيم توفري 
على ضرويرة  ,اتوصياهتيف  أكي( حيث 2021) واتفدت هذه اتنقيجة مع ديراسة مصطفى

وضع برانمج واضح ميَكن نظام اتقعليم عن بُعي, وتوفر كافة املوايرد اتبشرخة واملادخة ات ي 
 حيقاجها تطبيق نظام اتقعليم عن بُعي.
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)ضعف اتقدنيات املقوفرة املقعلدة  ( يف اترتتيب اترابع ونصها3وجاءت اتفدرة )
( واحنراف معيايري 4.34مبقوسط حسايب قيمقه ) ابتصوت واتصويرة أثناء اتقعليم عن بُعي(,

وات ي  ( بقديخر مرتفع. وهذا خيل على اتضعف اتذي تعاين منه اتقدنيات املقوفرة,0.81)
تعيق أداء عملية اتقعليم عن بعي من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي, وتعزو 

ء خيمات ذات جودة عاتية اتباحثة أن اتسبب خعود إىل عيم اسقدراير اتبالد وصعوبة إنشا
  دون إقامة دوتة حتدق األمن واالسقدراير تلبالد. 

اتيعم اتفين ضعف ) ( ونصها 7أما اترتتيب اخلامس فدي حتصلت عليها اتفدرة )
( 4.34اتقعليم عن بُعي( مبقوسط حسايب قيمقه ) اسرتاتيجيةاتكايف تلمعلم السقخيام 

ل ايرتفاع مقوسط نقيجة هذه اتفدرة إىل اتفاق ( بقديخر مرتفع. وخي0.84واحنراف معيايري )
عيد كبري من معلمي مرحلة اتقعليم األساسي على أن عيم توفري اتيعم اتفين اتكايف خعقرب 

اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل  زوعوتقخيام عملية اتقعليم عن بُعي, خعيق عملية اس اعائد
املعلمني وتنمية خرباهتم السقخيام عملية اتقعليم  يعمباهقمام وزايرة اترتبية واتقعليم ضعف 

 .كويروانائحة  جعن بُعي يف ظل 
إقامة نيوات وويرش قلة ) ( على اترتتيب اتسادس ونصت على30وحتصلت اتفدرة )

( واحنراف معيايري 4.28اتقعليم عن بُعي( مبقوسط حسايب ) ابسرتاتيجيةعمل تُعرف 
اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل انعيام ثدافة اتقعليم عن بُعي  زوعوت( بقديخر مرتفع, 0.95)

ويرمبا خعود هذا إىل االعقماد على اتقعليم اتقدلييي وعيم مواكبة أساتيب اتقعليم احليخثة, 
 (.2020( و جماهي )2021هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة كال من  اترقب ) اتفدتو 

على املعلم تدييم  )خصعب نصها( فدي حتصلت على اترتتيب اتسابع و 9اتفدرة ) ماا
( واحنراف 4.22مبقوسط حسايب قييره ) أثناء عملية اتقعليم عن بُعي(. قالميذميى فهم ات
( وبقديخر مرتفع, وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن اتطالب أقل 0.87معيايري )
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ى من انضباطًا عني تلدي اتييروس عن بُعي فمن اتسهل تشقت انقباه اتطاتب يف أشياء أخر 
حوته على عكس عملية اتقعليم اتقدلييي, واتفدت هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة كال من 

 (.2021( وحببح )2020اترقب )
على  خصعب) ( على اترتتيب اتثامن حيث كان نصها 14وحتصلت اتفدرة تفسري )

قيمقه مبقوسط حسايب  ضبط احلاتة اتذهنية تلطالب أثناء عملية اتقعليم عن بعي(.املعلم 
مرحلة اتقعليم األساسي أنه من  ومعلم( حيث اعقرب 0.91( واحنراف معيايري )4.18)

اتصعب ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ وتديخر ميى اسقيعاهبم ومعرفة ما إذا كان اتطاتب 
خعاين من أتخر يف اتفهم واالسقيعاب, وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل عيم تزوخي املعلم 

ل اتقالميذ اتذخن خعانون من أتخر ديراسي حىت خنقبه املعلم هلم أثناء شرحه ابملعلومات حو 
 وتبسيط املعلومة هلم. ييرستا

)صعوبة اتقعرف على  ( على اترتتيب اتقاسع ونصت اتفدرة على27وجاءت اتفدرة )
( 4.17مبقوسط حسايب قييره ) اتفروق اتفردخة تلقالميذ أثناء عملية اتقعليم عن بُعي(.

( بقديخر مرتفع وهذا خيل على اتفاق أغلب معلمي مرحلة اتقعليم 1.02عيايري )واحنراف م
األساسي على أن اتقعليم عن بُعي خعيق معرفة املعلم تلفروق اتفردخة ات ي خعاين منها اتقالميذ  
وات ي تؤثر على مسقواهم اتقحصيلي, وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل عيم تعاون اشإدايرة 

 ايل مع املعلم وتزوخيه ابملشكالت ات ي خعاين منها اتطالب. املييرسية واأله
هل توجي فروق ذات دالتة إحصائية  لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نص على: 2.4

ملعوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم 
 األساسي يف ميخنة مصراتة تعزى ملقغري اخلربة؟ 
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 ملقغري اخلربة. تعزى  ( اتقحليل اتقباخن أحادي االجتاه حلساب دالتة اتفروق بني اجملموعات4) جيول
 مستوى الداللة  قيمة االختبار املتوسط العدد اجملموعات  املتغري          

 
 اخلربة         

  118 21 سنوات 5أقل من
0.48 

 
 119.08 37 سنوات 5-10 0.99

 119.19 42 سنوات 10أكثر من 

اتقحليل اتقباخن أحادي االجتاه حلساب دالتة اتفروق بني ( 4ل )خظهر جيو 
اتقعليم عن بعي من وجهة نظر  توجي فروق ذات دالتة إحصائية ملعوقات أنه ال اجملموعات

معلمي مرحلة اتقعليم األساسي يف ميخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان ابخقالف مقغري 
 اتعلمية% وترجع اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن اخلربة 0.05اخلربة عني مسقوى 

 يف أنتلمعلمني اكقسبت خبربات اتقعليم اتقدلييي واتضح ذتك من خالل اسقجاابت اتعينة 
إىل دويرات تييرخبية تلقعامل مع املنصات االتكرتونية تذتك مل  كثري من املعلمني  حيقاجون

تؤثر سنوات اخلربة يف اسقجاابت عينة اتبحث, ابشإضافة إىل معاخشة معلمي هذه املرحلة 
 .  تلمعوقات ات ي حتول دون اكقمال عملية اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان

 . التوصيات: 5
 على نقائج اتبحث أوصت اتباحثة ابتقايل بناء 

وضع برامج تييرخبية خاصة ملعلمي مرحلة اتقعليم األساسي تقمكينهم من ممايرسة دويرهم يف ●
 عملية اتقعليم عن بعي.

اتعمل على إصالح اتبنية اتقحقية واتقدنية يف اتبالد شإاتحة اسقخيام عملية اتقعليم عن  ●
 بعي.

 اتعمل على نشر ثدافة اتقعليم عن بعي بني أفراد اجملقمع. ●

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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اتعمل على تطوخر شبكات اشإنرتنت وتدوخة اسقخيامها تلقمكن من ممايرسة عملية  ●
 اتقعليم عن بعي بصويرة جيية.

اتقعليم عن  اسرتاتيجيةإقامة نيوات وويرش عمل تعرف املعلم واتطاتب على اسقخيام  ●
 بعي.

املادخة من انرتنت وأجهزة كمبيوتر تقسهيل اسقخيام عملية اتقعليم عن توفري اشإمكانيات 
 بعي.

 املقرتحات:
إجراء ديراسة تلقعرف عن معوقات اتقعليم عن بُعي يف اتقعليم اجلامعي يف ظل انقشاير ●

 جائحة كويروان.
ديراسة مسحية تلمنصات االتكرتونية تلقعليم عن ب عي يف اتيول ات ي انقهجت هذا اتنوع  ●

 من اتقعليم وجنحت فيه تالسقفادة منها وتوظيفها يف واقع اتقعليم يف تيبيا.
 .تيبيا يف اتقدلييي واتقعليم بعي عن اتقعليم بني تلمدايرنة ديراسة جراءإ●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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Abstract 

This study aims to examine the proficiency level of Libyan EFL 

(English as a Foreign Language) undergraduate students in terms of 

the types of subject-verb agreement errors they commit. It also 

attempts to identify, analyze and categorize the frequency errors 

related to subject-verb agreement into three categories. These errors 

are statically analyzed and classified into: subject-verb agreement 

(SVA) errors with third person singular subjects (TPSS), with third 

person plural subjects (TPPS), with compound subjects (CS). The 

participants of this study were 40 intermediate and advanced students 

whose major is English at the Faculty of Arts in Misurata University, 

Libya. They were chosen based on their level of English language 

proficiency during the current study. The data of this study were 

collected through a written test consisting of six short passages. The 

results showed that the percentage of errors made by both groups was 

below 30% which refers to non-significant differences among the two 

groups with respect to the SVA errors made by them. Consequently, it 

can be concluded that language proficiency has little effect on the 

participants' use of the SVA rule. It was also found that subject-verb 

agreement errors with (TPPS) were the least frequent, and the most 

common errors committed were (CS) and (TPSS). This study is 

important for EFL teachers to be aware of the subject verb agreement 

errors that their target learners commonly produce. The implications 

for SLA research and classroom teaching practice are given for 

foreign language teachers and researchers. 

Keywords: Subject Verb Agreement (SVA), Third person Singular 

Subject (TPSS), Third Person Plural Subject (TPPS). 
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 على للةة انالجلييةة ني الدارسنييام  اجنيالطلبة الليبيأتثري مستوى كفاءة 
 استخدامهم لقاعدة تطابق الف ل مع الفاعل

 

 أمل حممد مسيمري             فاطمة حممد اليواوي               إميان علي اجملي ي     
 جامعة مصراتة -اآلداب كلية

 البحث ملخص
مدى أتثري مستوى كفاءة الطلبة الليبيني اجلامعيني يف استخدام هتدف هذه الدراسة إىل اختبار 
خطاء ال ي يعع يياا األأنواع  حتليل وحتديد هتدف أيضا إىلو  ,قاعدة تطابق الفعل مع الفاعل

للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية. ا مأثناء تعلما الفاعلابتفاق الفعل مع أيضا واملتعلعة  هؤالء الطلبة
إىل ثالث يئات: أخطاء حتليال إحصائّيًا األخطاء هذه  ليلحتمن أهداف هذه الدراسة كذلك و 

, (TPPS)ع أخطاء اتفاق الفعل مع الفاعل اجلم , (TPSS)اتفاق الفعل مع الفاعل املفرد
من  ا وطالبةً طالبً  40 الدراسة شارك يف هذهوقد (CS). ب وأخطاء اتفاق الفعل مع الفاعل املرك

ختصصوا يف دراسة اللغة اإلجنليزية يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة, ممن املستويني املتوسط واملتعدم 
 مجع البياانتكفاءهتم يف اللغة االجنليزية حيث مت ملستوى  ويعا  املشاركني , وقد مت اختيارليبيا

نسبة األخطاء  الدراسة أنوقد أظارت نتائج ت يعرات قصرية, ن من ساختبار مكوّ  ابستخدام
ويعا لنتائج هذه الدراسة يعد  %.30أقل من كانت من كال املستويني  كني ر املشا قع ييااال ي و 

املتعلعة و  يف كال املستويني ونتبني عدم وجود يارق يذكر يف نسبة األخطاء ال ي وقع يياا املشارك
مستوى كفاءة الطلبة ليس له أتثري يذكر  ويستنتج من هذه الدراسة أن ,بتطابق الفعل مع الفاعل

تفاق الفعل مع الفاعل املتعلعة ابخطاء األ . وأظارت الدراسة أيضا أنهذه العاعدةعلي استخدام 
بينما األخطاء األكثر تكرارا كانت يف قاعدة اتفاق الفعل مع الفاعل  أقل تكرارا اجلمع تبدو

إعطاء بعض املعرتحات ال ي من  خالل هذه الدراسةمت  . قه مع الفاعل املركباتفا وكذلك ,املفرد
  .كلغة أجنبية  معلمي وابحثي اللغة االجنليزيةكل من شأهنا مساعدة  

اجلمع  الفاعلاملفرد للشخص الثالث,  الفاعل, مع الفاعل فعلالاتفاق  :الكلمات املفتاحية
 .للشخص الثالث
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1. Introduction 

English is considered to be a foreign language in Libya. 

Teaching and learning English in Libya have gone through various 

problematic stages during the 1990s. A few years later, the policy of 

Libyan educational authorities towards teaching and learning English 

has totally changed. English has been taught as a compulsory subject 

at Libyan schools. English, as a foreign language, is only used in 

certain public and private places such as in schools, universities, some 

offices, etc. In other words, English is not used in daily 

communication but it has become the first foreign language, which is 

used only in those special places (Abdalwahid, 2012). 

In learning English, EFL learners are assumed to be able to learn 

and mange four language skills (listening, reading, writing and 

speaking) and language elements (phonology, vocabulary, and 

grammar). Although several changes have been achieved in favor of 

teaching and learning English in Libya, the objectives have not been 

yet accomplished (Aldabbus, 2010). It has been noticed that some 

intermediate and advanced students still face different challenges in 

mastering and learning the English grammatical rules despite the fact 

that they have been learning the language for several years. In other 

words, the acquisition of grammar has become one of the most 

common issues when learning the English language (Aldabbus, 2010). 

For example, one of the most discussed questions that is considered an 

area of difficulty to foreign language learners in different levels is 

mastering the rules of subject verb agreement (SVA). Although some 

Libyan studies (Abdalwahid, 2012; Aldabbus, 2010; Hamed, 2014) 

have investigated different grammatical errors in writing made by 

EFL Libyan learners, little focus has been noticed on investigating the 

effect of proficiency level of Libyan EFL students in terms of types of 

subject-verb agreement. Therefore, this study is essential for EFL 

teachers to be aware of the SVA type errors the EFL learners regularly 

commit. The study can also lead them to examine whether the 
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proficiency level of the EFL learners can affect mastering SVA rules 

or not.  

1.1 Research Questions 

The production of SVA in the English language is still 

understudied. This study aims to answer two research questions which 

investigate the effect of the language proficiency level on the 

participants' use of the SVA rule and try to identify the types of SVA 

errors committed by the Libyan EFL undergraduate students, at the 

Faculty of Arts in Misurata University. The study deals with the 

following research questions: 

1. Does the level of language proficiency have an effect on Libyan 

EFL undergraduate students’ actual practice of the rules of SVA? 

2. What are the types of errors regarding SVA made by EFL Libyan 

undergraduate students at the Department of English in the Faculty of 

Arts at Misurata University? 

 

1.2 Significance of the Study 

This study aims at: 

 Examining the proficiency level of Libyan EFL undergraduate 

students at the Department of English in the Faculty of Arts at 

Misurata University in terms of the types of SVA errors. 

 Identifying, analyzing and categorizing the types of errors of 

English among the EFL undergraduate Libyan students related to 

subject-verb agreement according to their proficiency level. 

 

1.3 Literature Review 

Based on second language acquisition (SLA) studies, the 

process of English language learning is like any other process of 
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learning and acquiring skills which includes making a variety of 

errors. Many EFL language teachers have been focusing on analyzing, 

assessing, categorizing and encountering the language learners’ errors 

committed at different proficiency levels for different reasons. EFL 

Libyan teachers should be able to analyze and identify errors the 

learners produce at different levels in order to figure out, understand 

the linguistic causes and reasons for their occurrences and determine 

what action needs to be taken to minimize these errors. In addition, 

studying errors can assist EFL teachers to master and introduce the 

knowledge of learners’ language, provide them with information on 

how the language can be learned and acquired, and present adequate 

background knowledge about English language (Hamed, 2014). 

 

Several Second Language Acquisition (SLA) researchers have 

illustrated the concepts and the importance of studying the English 

grammatical errors. Referring to Corder (1974), studying errors is an 

important part in learning any language. One of the most challenging 

errors that EFL learners commit is related to subject verb agreement. 

Any basic English sentence needs at least a subject and a predicate to 

be understood and mastered. Regarding the importance of learning 

and mastering how to match subjects with verbs in English sentences, 

many second language acquisition (SLA) researchers around the 

world have been studying subject verb agreement errors made by 

learners of English. For instance, Sofian and Huran (2018) stated that, 

 

Subject-Verb Agreement (SVA) refers to the rules of grammar 

in English language where the subject usually agrees or matches 

with the verb/s used in a sentence. According to this rule of 

grammar, if the subject is singular, the verb used in that 

sentence should be singular to agree with it; for the plural 

subjects, similarly the plural verbs are generally used 

considering the number of the subject (p.95) 
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In addition, Wood (1981) presented that subject verb agreement 

is related to the matching of subjects and verbs according to their 

numbers. This means that a singular subject must go with a singular 

verb form as in ‘the girl shouts’, and a plural subject must agree with 

a plural verb form as in ‘the girls shout’. Accordingly, SVA is an 

important element to be mastered by EFL learners at different 

proficiency levels while learning English language. Aldabbus (2010) 

goes with Celce-Murcia and Freeman’s idea (1999) in which he says 

that in spite of the early introduction of SVA rules, EFL learners still 

encounter problems at all proficiency levels. 

 

According to Turkenik (1998), it is important to clarify the rules 

of subject-verb agreement in order to help EFL learners minimize 

their SVA errors. The SVA rules are classified into three basic rules: 

using the main verb of ‘verb to be’ and ‘verb to have’ with simple 

present and simple past tenses, adding the suffix ‘-s, -es, -ies’ in 

simple present tense, using verb to be (is /are/ was /were) and verb to 

have (has/have) as the first auxiliary verb with compound tenses. 

Turkenik added that many EFL learners face struggles in using, 

mastering and applying these rules in their learning skills although 

they have been learning English for many years. Correspondingly, 

Payne (2011), as cited in Pandapatana,(2020), declared an essential 

point in which he said that: 

 

English is not a list of rules to memorize but it is dynamic, ever-

changing, and complex to express the kinds of ideas human 

beings need to express through which understanding the various 

structures and patterns that the language made up is 

internalized. Hence, teachers should fully understand the goal is 

to make the learners realize that language is absorbed 

comprehensibly (p.130) 

 

Along in the same lines, Alahmadi (2019) stated that making a 

subject goes along with a verb or vice versa is one of the most 
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common problems produced by EFL learners. Although this rule looks 

easy, many EFL learners, even in advanced levels, may have obstacles 

to use, manage and apply this rule. According to Alahmadi, there are 

three types of SVA errors the EFL learners could produce: subject-

verb agreement (SVA) errors with (TPSS) such as ‘A little girl plays’ 

subject-verb agreement errors with (TPPS) such as ‘The children cry’, 

and subject-verb agreement errors with (CS) such as ‘Sam and Jack 

ride their bikes to school’. The findings of Alahmadi ’s study (2019) 

supported the earlier researchers' results which sought to analyze the 

subject and verb agreement errors made by EFL learners to find 

solutions and sources of these errors, and take pedagogical precautions 

towards them. 

Quirk and Greenbaum, (1973) stated that there are many 

struggles faced EFL learners on using, forming, and mastering the 

SVA rules because of many reasons: some of English learners do not 

have rules regarding of (SVA) in their first language (L1) and all 

singular and plural subjects need the same form of verb, and other 

EFL learners are influenced by their L1 while matching subjects and 

verbs in simple present and simple past tense. These problems led to 

the students’ unsuccessful mastery of SVA. Quirk and Greenbaum 

demonstrated that the difficulty is clearly noticed when there are 

words and phrases interfering between subjects and verbs. For 

example, ‘The words of the song are written by Sam Molar’. The verb 

‘are’ agrees with the subject ‘words’ not with the word ‘song’. In 

addition, the two researchers displayed that the form of a verb relies 

on whether the subject of a sentence is a singular or a plural. The 

distinction between singular and plural appears in present tense 

sentences, where the (TPSS) has the suffix –s and the (TPPS) has the 

base form. According to Quirk and Greenbaum ’s study (1973) which 

was supported by Gunawan and his colleagues (2018), EFL learners 

encountered problems with three types of (SVA) because of some 

effective sources. The types of SVA errors based on Surface Structure 

Taxonomy (SST) are omission as in, ‘She clearly describe all the 
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lessons’, addition as in, ‘It is has many historical buildings’, 

misinformation as in, ‘There are many schools that has a classical 

architecture’, and mis-ordering as in, ‘I did not know what was it’. 

Referring to the causes of these errors, there are some causes that 

could affect EFL leaners’ ability to master the SVA rules. The causes 

could be the negative language interference, lack of mastery of 

English grammatical rules, carelessness and translation.  

1.4 Related Studies 

It is important to put lights on some of SLA studies, which have 

focused on investigating SVA errors that have been made by EFL 

learners. The errors related to SVA are very common while learning 

the English language. Abdel-ghani, (1989) focused on studying the 

SVA errors committed by 90 Jordanian secondary learners, who were 

from three different proficiency levels, first, second and third level, 

from five academic secondary schools in Irbid, Jordan. The study 

showed that there were no considerable differences between the three 

levels of Jordanian learners with regard to the SVA errors produced 

by them.  

Several scholars have conducted similar studies related to SVA 

errors. For example, Salebi (2004) examined the grammatical errors of 

Saudi EFL learners in the fourth and the seventh semesters at the 

Department of Foreign Languages at King Faisal University. This 

study aimed to investigate the effect of the English proficiency level 

of the learners and identify the types of errors 32 Saudi female college 

learners produced in the two semesters in their writing tasks. The 

participants joined an error analysis course to learn how to classify, 

categorize and recognize SVA errors in English. The researcher used a 

test and students’ comments to collect and analyze the data. The 

results showed that almost 45% of the participants in the two 

semesters had a problem with matching the verbs with (TPSS) and 

(TPPS). Regarding the level of proficiency, the study demonstrated 

that there are no big differences between the participants in the two 
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levels in making SVA errors. The study also clarified that the main 

reason for these errors was the lack of mastery of English grammatical 

rules. 

Marzuki and Zainal (2004) conducted a study among Malaysian 

EFL learners from intermediate and advanced levels. The study aimed 

to examine the SVA errors made by 59 Malaysian learners when 

writing tasks. The participants were studying at University Teknologi 

Malaysia. The researchers analyzed the tasks done by the target 

learners from the Faculty of Science. They were asked to write a task 

consisting of three to four pages following the instructions given 

during the class. The findings showed that the Malaysian EFL learners 

committed different SVA errors. These errors were classified into 

three types in terms of their proficiency levels: (TPSS), (TPPS) and 

(CS). The study revealed that the most common error was the 

disagreement of verbs with compound subjects (CS) registering a total 

of 70% for the intermediate participants and 65% for the advanced 

learners. According to Marzuki and Zainal ’s study, the language 

proficiency has little effect on the participants' use of the SVA rules. 

Wulandari (2005) focused on analyzing and classifying the SVA 

errors done by 48 fourth and sixth semester participants at Department 

of English at Muhammadiyah University of Malang, Indonesia. The 

researcher used a written test to examine the participants. The results 

of the study displayed that the Indonesian students were unable to 

master English SVA rules. They were unable to match the subjects 

with the correct verbs. The study revealed that the most common 

frequency of error the two level students made was for basic subject-

verb agreement error with a percentage 82%. This result proved the 

same result of Marzuki and Zainal ’s study (2004), which showed that 

the language proficiency has very little effect on the participants' use 

of the SVA rule. 

Regarding to the three types of SVA errors, Zawaherh (2012) 

aimed to identify the written SVA errors done by 350 students, in the 
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tenth grade, who were selected randomly from different levels in 

different schools in Jordan. The participants were asked to write a 

descriptive essay about a ‘Journey to Jerash’ in Jordan. The essays 

were collected and analyzed to find out the SVA errors. The results 

demonstrated that the most committed errors were (TPSS) and (TPPS) 

respectively. 

Alahmadi (2019) aimed at examining subject-verb agreement 

errors made by twenty five female undergraduate learners in the first 

year at Tiabah University, Saudi Arabia. The participants were from 

two different levels of English language, intermediate and upper-

intermediate. Their level was determined by a special test. Error 

analysis (EA) method was used to analyze, evaluate and classify the 

errors that appeared in the learners’ language. The participants were 

given eight different topics over two months and asked to write a new 

essay in an hour. The results revealed that three types of SVA errors 

were produced by the learners. 72% of errors were in the verbs not 

going along with the singular subjects. For instance, ‘A teacher give a 

grammar class every day’. The results also demonstrated that 

approximately 65% of the total number of errors were the verbs not 

matching with the third person plural subjects (TPPS). For example, 

‘The governments has the right to make decision’. The second 

common errors were third person singular subjects (TPSS) as in, ‘Sam 

study hard’ while the third common errors were compound subjects 

(CS) as in ‘Jack or his friends run every weekend’. This study showed 

that language proficiency has no effect on the participants' use of the 

SVA rule. 

2. Research Methodology 

2.1 Research Design  

The study applies a quantitative approach to analyze the data 

using Microsoft Excel (version 2013). Creswell (2007) describes a 

quantitative approach as a type that requires statistical numbers.  
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2.2 Research Context and Participant 

The participants of the current study were forty Libyan EFL 

undergraduate students in the Department of English at the Faculty of 

Arts, Misurata University, Libya. Their native language is Arabic. The 

participants were chosen based on their level of English language 

proficiency during the current study. One group (among the other 

groups in the same semester) which contained twenty students was 

chosen from two levels. Twenty students were in the third semester, 

and the other twenty students were enrolled in the eighth semester 

which is the last stage of the study. The level of the first group was 

intermediate while that of the second group was advanced. This was 

determined by tests undertaken by each group during their regular 

classes, with the permission of their teachers and the participants.  
 

2.3 Research Instrument 

Data were collected by means of a written test consisting of six 

short passages. Each verb appearing in these passages was given in 

two forms in brackets and the task was for the participants to choose 

the correct form in each case. The test was designed to assess the 

students’ knowledge of the rules for SVA use in English. The test 

items represented three types of potential SVA error, which were (1) 

compound subject (CS), (2) third person singular subject (TPSS), and 

(3) third person plural subject (TPPS). Each error type was tested ten 

times, giving a total of thirty test items. The different error types were 

randomly distributed between these items. 

3.  Data Analysis and Discussion 

The test results were analyzed by counting the number of 

incorrect choices produced by the participants while completing the 

test. These numbers and the percentages of incorrect answers are 

presented below in tables and bar charts created using Microsoft Excel 

(version 2013). Table (1) shows the results for the intermediate level 

learners. 
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Table (1):  Number of errors made by the intermediate participants in 

the test. 

PERCETAGE OF 

ERRORS 

TPPS 

ERRORS 

TPSS 

ERRORS 

CS 

ERROES 

Students 

23.33% 4 2 4 1 

43.33% 2 7 4 2 

0.00% 0 0 0 3 

26.67% 3 1 4 4 

6.67% 0 0 2 5 

30.00% 2 2 5 6 

33.33% 0 5 6 7 

13.33% 1 1 2 8 

26.67% 0 4 4 9 

30.00% 3 3 3 10 

33.33% 4 0 6 11 

10.00% 0 1 2 12 

50.00% 4 6 5 13 

40.00% 4 5 3 14 

50.00% 4 5 6 15 

6.67% 1 1 0 16 

40.00% 4 6 2 17 

46.67% 5 4 5 18 

26.67% 4 3 1 19 

40.00% 4 4 4 20 

26.9% 21.60% 29.20% 30.00%  

Table (1):  Number of errors made by the intermediate participants in 

the test. 

 

As can be seen from the data in table (1), the overall percentage 

of the participants' errors in this group is 26.9 %. All the participants' 

error percentages range between 0% and 50%. This shows that the 

participants were able to apply the grammatical structure rules relating 
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to subject-verb-agreement correctly. Table (1) shows that 21.60% of 

errors were found in students' responses to the third person plural 

subjects (TPPS) agreeing with the verb. This percentage is the lowest 

in comparison to the other two types i.e. CS, which was the highest 

percentage (30% of errors) and TPSS (29.2%).  This result is different 

from the findings of other studies such as Zawaherh (2012) and Salebi 

(2004), where TPSS and TPPS errors were found to be more frequent 

than CS errors. 

 

When asked to choose the correct form of the verb, nineteen 

participants were unable to recognize which form agreed with the 

subject of the sentence. For example, in the sentences ‘*countries 

….(has-have) problems’, although the sentence structure is simple and 

it consists of common and familiar words in English, ten of the 

participants did not recognize that the plural noun ‘countries’ requires 

the third person plural form of the verb, namely ‘have’. This finding 

supports Wulandari 's study (2005), which showed that Indonesian 

students had difficulties in differentiating between singular and plural 

verbs as well as singular and plural subjects.   

The most problematic type of SVA error was in the case of a 

compound subject CS. As shown in table (1), the error percentage in 

this category was 30%. This finding is in line with Marzuki and Zainal 

's study (2004) in which CS was found to be the most frequent error.  

It seems that the Libyan students found difficulty to distinguish 

between the singular and the plural form of verb, when combined with 

or separated from the subject in the same sentence. To clarify this, 

some examples from the test are shown below as follows: 

 

1. The population in some countries ……….. (is-are) extremely 

increased.  

2. Both Jack and Mike ……… (has-have) to pass the final exam. 
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As shown above, the participants committed SVA errors in both 

singular and plural. For instance, in the phrase ‘the population in some 

countries’, the word ‘the population’ is a singular subject and 

therefore requires the singular form of the verb, namely ‘is’. However, 

thirteen participants have identified the word ‘countries’ as the 

subject, since they selected the plural form ‘are’ as their answer. The 

second example is a similar case. The subject phrase ‘Both Jack and 

Mike’ should be followed by a plural form of the verb, but four 

participants incorrectly chose the singular form. The same idea has 

been raised by Quirk & Greenbaum (1973) who said that ESL learners 

usually have difficulty to use SVA correctly, especially when the 

subject is more than one word. 

A similar data analysis procedure to that used with the 

intermediate group was applied to the data provided by the advanced 

proficiency group. 

As can be seen in table (2), the overall percentages for each 

error type achieved in the target test were very similar to the results 

from the intermediate level participants. 

As shown in table 2, the third person plural subject TPPS got the 

lowest percentage of errors, while the frequency of the other two types 

of errors i.e. CS and TPSS was almost the same (29.6%) for TPSS and 

28.0% for CS.  With regard to the TPPS type, participants 6, 9, 10, 11 

and 15 answered correctly throughout, always choosing the correct 

form of the verb to agree with the subject, whereas the other 

participants made between 1 and 5 errors out of ten. Student 18 made 

a total of 7 errors in this category, which makes his score 3 out of 10. 
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Table (2): Number of errors made by the advanced participants in the 

test 
PERCETAGE OF  

ERRORS 

TPPS 

ERRORS 

TPSS 

ERRORS 

CS 

ERROES 

Students 

23.33% 4 6 3 1 

43.33% 1 2 5 2 

0.00% 4 4 1 3 

26.67% 3 5 5 4 

6.67% 1 3 4 5 

30.00% 0 2 3 6 

33.33% 3 2 5 7 

13.33% 2 7 2 8 

26.67% 0 2 1 9 

30.00% 0 2 2 10 

33.33% 0   3 2 11 

10.00% 1 2 2 12 

50.00% 4 6 8 13 

40.00% 5 6 6 14 

50.00% 0 3 4 15 

6.67% 2 4 3 16 

40.00% 5 4 3 17 

46.67% 7 4 2 18 

26.67% 6 3 5 19 

40.00% 4 4 4 20 

26.1% 20.80% 29.60% 28.00%  

. 
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Most of the errors in the advanced proficiency group were 

recorded for the third person singular subject, such as ‘My teacher 

…... (is-are) funny’. ‘He…..(like, likes) to tell jokes’. Even though the 

sentences seemed to have simple words, six participants failed to 

select the correct form of the verb to agree with the subject. (CS) is 

considered problematic for both language proficiency groups. 

 

Figure (1): The comparison between two levels of the participants in 

terms of (CS), (TPSS) and (TPPS). 

 

Based on the arguments about whether English language 

proficiency level can affect the Libyan students' use of subject-verb-

agreement or not, figure (1) shows a comparison between the two 

groups of participants (intermediate and advanced) regarding the three 

error types of SVA. i.e. CS, TPSS and TPPS, discussed in this study. 

It appears that language proficiency has little effect on the 

participants' use of the SVA rule. This finding is in line with Abdel-

ghani 's study (1989), which showed that few differences were 
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observed among Jordanian learners at three different levels in terms of 

SVA errors made by them. 

The overall percentages of errors for each error type made by 

the participants in the two groups were very similar. The intermediate 

participants had 26.9 % of errors overall, while the group of the 

advanced participants had 26.1 %. This finding shows that the ability 

of all the participants to recognize the correct forms of subject-verb 

agreement is quite good. A very high percentage of the participants 

(more than 70% at both levels) chose the correct answers in the test. 

The results of this research suggest that participants’ proficiency in 

English is not a significant factor in their ability to apply SVA rules, 

and that they made relatively few errors in distinguishing between 

correct and incorrect forms, this may be considered a surprising 

outcome given the fact that Libyan students have little exposure to 

English outside of the language classroom.  

4. Conclusion and Recommendations 

 This study investigated the effect of the level of language 

proficiency of two groups of Libyan students on their ability to apply 

SVA rules in English. This is one of the grammatical problems that 

Libyan students encounter when learning English as a foreign 

language. The findings reveal that Libyan EFL learners with different 

proficiency levels face some struggles in applying, mastering and 

following the rules of SVA. 

 The data of this study was analyzed based on three types of 

grammatical SVA errors, which are CS, TPSS, and TPPS. It was 

shown that a number of participants made subject-verb-agreement 

errors related to each subject type, and that errors in the CS area were 

the most frequent. This might be because in such cases the sentence 

subject consists of more than one word. However, subject-verb 

agreement in the case of TPSS also seems to be problematic for both 

intermediate and advanced participants. Errors were committed least 

frequently in the case of TPPS. 
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It is noteworthy that even though some subject verb agreement 

errors were made by the participants of the two groups; the overall 

percentage of errors is quite low, compared to the number of correct 

answers. The results show that the percentage of errors made by both 

groups was below 30%.  Based on the fact that there was very little 

difference in the percentage of errors made by both groups, it can be 

concluded that language proficiency has little effect on the 

participants' use of the SVA rule. This finding supports Alahamadi 

(2019) and Wulandari (2005)’s studies, which found that no 

considerable differences between two different levels of language 

proficiency in terms of applying SVA rule. 

Although the rules of SVA are taught at a very early stage of 

learning English, they can be difficult for learners to acquire and apply 

correctly since errors in the area of SVA are not significant for the 

communication of meaning. In other words, a learner who writes ‘My 

teacher like to tell jokes’ or ‘Both Jack and Mike has’ will not be 

misunderstood as a consequence of such errors; the meaning is still 

clear and unaffected by the error. For this reason. it is recommended 

that classroom practice should not focus too strongly on formally 

teaching the rules of SVA agreement, which were already covered at a 

lower level, but should proceed by highlighting errors when they 

occur during language practice, especially in learners’ writing. For the 

sake of fluency in speaking, it may be more beneficial to the learners’ 

language development to ignore most SVA errors as they rarely lead 

to any problems of communication. It is also recommended that the 

EFL teachers may use and comprise the differences between the 

grammatical rules so that learners will be aware about such 

differences and they may minimize producing such errors. 
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Abstract 
How Teacher Power (TP) is exerted impacts affective learning and 

class participation. This mixed-method case-study research explores 

TP and the role of gender in a Libyan EFL Teacher Education context. 

Classroom discourse is analysed to determine the scale of Teacher 

Power Strategies (TPS) manipulated by both male and female 

educators with respect to Pro-social Teacher Power (PTP) and Anti-

social Teacher Power (ATP). Six teacher educators (three males and 

three females) have been observed over 18 lectures involving 47 

second-semester students. How the student teachers perceive and react 

to TP is explored through focus group interviews. The findings reveal 

interesting gender differences in the application of anti and pro-social 

power; the males’ TP ratio (2.3:1) is much greater than the females’ 

(1.5:1) who display far less ATP, e.g. command power, with zero 

criticism and zero coercion; PTP is distinguished by politeness and 

compliment; “command softening”, mitigated power and lowered 

anxiety. The students tolerate teachers’ command, interruption, 

questioning for pedagogic reasons; cases of unwarranted coercion and 

unconstructive criticism are met with silent protest. In conclusion, a 

balance of power is deemed essential in fostering students’ well-being, 

promoting a relaxed stress-free atmosphere, and facilitating active 

student participation.  

Keywords: Classroom discourse; gender difference; Libyan EFL 

teacher education; student teachers; teacher power strategies. 
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وفروقات اجلنس يف احلوار الفصلي للمعلم الرتبوي مع طلبة اللغة  سلطة املدرس
 اإلجنليزية كلغة أجنبية: رؤى من خالل دراسة حالة

 نسرين صالح الدين الرتهوين                     رضا خالد املربوك  
                 ، جامعة طرابلسكلية الرتبية 

 ملخص البحث
اختالفات اجلنسني يف استخدام سلطة املعلم مع من حيث حالة بعينها البحث  اهذ يدرس

مزجيا من األساليب الكمية ويتضمن  طلبة قسم اللغةاإلجنليزية بكلية الرتبية جنزورجمموعة من 
ثالث ذكور و ثالثة بويني )ستة معلمني تر الفصلية لاشاهد  أسلوب املالباحثان استخدم  .والنوعية

بتحليل خطاب الفصل الدراسي كمًيا  اقامو  طالًبا 47حماضر  شارك فيها  18ل إانث( خال
: املؤيد  هاسلطة ابإلشار  إىل نوعني مناللتحديد مدى استخدام املعلم الرتبوي السرتاتيجيات 

مفهوم  .أتثري سليب(ذات أتثري إجيايب على الطالب( واملناهضة هلا ) ذاتللعالقة اإلجتماعية )
أظهرت الطلبة. مع مقابالت مجاعية من خالل ظهر  تفاعل معهاال يةلسلطة املدرس وكيف الطلبة

كانت السلطة يف إذ   النتائج اختالفات يف استخدام اسرتاتيجيات سلطة املعلم بني اجلنسني
السلطة عند اإلانث  (، بينما1: 2.3اخلطاب الفصلي للذكور أكثر مناهضة للعالقة االجتماعية )

أساليب و  ةمستوى أدىن من السلط املعلمات ت( حيث أظهر 1: 1.5)هلا كانت أكثر أتييدًا 
املعلمات بدرجة أعلى كما متيزت سلطة بدون أي نوع من االنتقاد أو اإلكراه.  و استجواب أكثر 

أيضاً ف  درجة القل  لدى الطالب. لوح  مما أدى خل دب والثناء و"ختفيف حد  األوامر"من األ
واألسئلة ألغراض تعليمية ولكن بعص حاالت اإلكراه غري  األوامر، واملقاطعة اأن الطالب تقبلو 

توازن القوى اعترب املربر والنقد غري البناء قوبلت ابالحتجاج الصامت من قبل الطلبة. يف اخلتام، 
لتعزيز الرفاهية الذهنية للطالب وخلل  بيئة تعليمية  يف سلطة املدرس خالل الفصل أمرًا ضروريً 

  .فصلية فعالةمرحية وخالية من التوتر مما يسهل ماشاركة 

 ؛اسرتاتيجيات سلطة املعلم ؛إعداد املعلمني لتعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية فااحية:املكلمات ال
  .الفروق بني اجلنسني ؛الطالب املعلم ؛اخلطاب الفصلي
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1. Introduction 

Because knowledgeable people possess power, teachers are 

rendered more superior over their students (Foucault, 1972). In this 

sense, Teacher Power (TP) is viewed as an individual's capacity to 

influence the behaviour of another person or group of persons 

(McClelland, 1975). Within the Libyan culture, teachers at all levels 

of education are highly respected by both students and society, and 

hence TP is traditionally accepted and to some extent tolerated. As 

McCroskey and Richmond (1983, p.176) maintain, power vests 

teachers with the capacity to “affect in some way the students’ well-

being beyond the students’ control”, the consequences of which could 

be more far-reaching than initially imagined. 

1.1 Significance of the study 

The significance of the study lies in inviting teachers and lecturers 

to consider their perception of power and avoid, or at least minimise, 

its negative consequences. When teachers are conscious of the adverse 

consequences of power, they will be in a better position to manipulate 

power to reduce anxiety and promote a relaxed classroom 

environment. Mitigating anti-social power using “command 

softening” expressions has proven successful in the present study. 

Bearing in mind the high power distance between teachers and 

students within the Libyan society, an attenuation of power would 

almost certainly contribute to friendlier learner-centred conditions and 

the fostering of more active student participation.  

1.2 Research statement 

Notwithstanding the embedded social tolerance for TP, excess 

anti-social power, e.g., coercion or criticism, can cause harm the less-

powerful students hence causing increased anxiety and avoidance of 

class contribution (Chioukh, 2011). Therefore, teachers and teacher 

educators must develop a conscientious understanding of how to 

manipulate teacher power strategies, and understand how their 

students’ affective learning is influenced by such strategies. As Reid 
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and Kawash (2017) emphasise, “understanding power use in the 

classroom is essential to setting up positive, pro-social learning 

environments and avoiding the abuse (or perception of) teacher 

power” (p.7). 

1.3 Research questions 

Based on the underlying perspectives set out above, three pivotal 

research questions guided the direction of the study:  

1. To what degree are anti-social and pro-social power manifested in 

the classroom discourse of Libyan EFL teacher educators?  

2. What gender differences are exhibited in the use of anti-social and 

pro-social power in the teachers classroom discourse? 

3. What are the students’ perception of and reaction to anti-social and 

pro-social power?  

2. Conceptual framework 

2.1 Teacher power and discourse 

As teachers apply power through discourse, its impact is felt by 

students in more than one way; in their affective learning (McCroskey 

& Richmond, 1983), motivation to participate in class activities 

(Richmond, 1990); in their academic achievement (Diaz, Cochran & 

Karlin, 2016). As a result, teachers are vested with the capacity to 

modify behaviour through the power of classroom discourse.  

Hurt, Scott and McCroskey (1978) emphasise an interrelationship 

of power with discourse by advocating a "difference between knowing 

and teaching, and that difference is communication in the classroom" 

(p. 3). Maftoon and Shakouri (2012, p.1208) stress that power is 

“linguistically expressed by teachers and presented in the classroom”. 

According to Kearney, Plax, Richmond, and McCroskey (1985), 

teacher power discourse is expressed not only by content-knowledge 

alone but more specifically through the manipulation of discursive 

strategies; “we now realize that knowledge of content material is an 
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insufficient condition to instruction; the practising teacher must learn 

the communication strategies that can control student behaviours 

requisite for learning” (p. 5).     

2.2 Teacher power strategies 

Kearney et al. (1985, p.6) associate TP with “power strategies” 

that comprise “behaviour alteration techniques which teachers use to 

control or modify student actions; if power strategies are not 

employed, the teacher's ability to enhance student learning is reduced 

thus, power strategies are critical to teaching effectiveness and 

classroom management” (Kearney et al., 1985, p.5). 

A categorization of Teacher Power Strategies (TPS) typically 

implemented in classroom discourse has been extracted from the 

literature. This classification identifies eight sources of power used in 

this study to assess manifested power:  

1. Command: As one of the most common forms of TP (Monsefi & 

Hadidi, 2015), this type typically involves the use of imperatives 

to issue instruction. 

2. Questioning: Questioning is an essential classroom activity which 

teachers use to elicit information, check comprehension, or 

evaluate students. Fairclough (1989, p. 46) asserts that a teacher 

“has the right to give orders and ask questions, whereas the 

students have only the obligation to comply and answer”.  

3. Interruption: According to Zimmerman and West (1975, p. 103) 

interruption is a “device for exercising power and control in 

conversation” as people with high-power status can interrupt other 

speakers and thus control discourse. 

4. Criticism: Teachers legitimately possess the power to be critical 

of students. As Lahlali (2003, p. 156) points out, criticism may 

have negative effects; it can “discourage and intimidate the learner 

and may even stop him answering future questions”.  
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5. Coercion: Coercive power is known to have negative 

consequences on learning (McCroskey & Richmond, 1983). It is 

based on learners’ expectations that they would be penalised if 

they do not adhere to requirements; thus “the strength of a 

teacher's coercive power is contingent upon the student's 

perception of how probable it is that the teacher will exact 

punishment for non-conformance” (McCroskey & Richmond, 

1983, p. 181).   

6. Politeness: According to Senowarsito (2013), politeness involves 

using appropriate words in context; a tactic that is governed by 

social norms. Hence, a teacher may mitigate power with forms of 

politeness to make learners feel at ease. 

7. Compliment: Offering compliment or praise is another strategy 

that reduces power. Chioukh (2011, p. 148) points out that one 

common way of giving a compliment is positive feedback, which 

can “boost learners’ sense of confidence and simultaneously 

decreases their language anxiety which is very common in FL 

classroom”.  

8. Reward: This form of power “involves introducing something 

pleasant or removing something unpleasant, if the student does 

comply” (McCroskey & Richmond, 1983, p. 177). Shindler (n.d.) 

states that teachers may use reward power, e.g. grades, prizes, or 

privileges, in different ways to influence learners’ behaviour. He 

warns, however, that the influence of reward is associated with 

how desirable that reward is to students. 

2.3 Anti-social and pro-social power 

Schrodt, Whitt and Turman (2007) attribute the positive impact of 

TP to pro-social strategies, such as complement and reward, which 

have motivating effects on students (Diaz, Cochran & Karlin, 2016). 

Reid and Kawash (2017) confirm that pro-social power positively 

impacts motivation and learning. Negative power is associated with 

the exertion of anti-social strategies, e.g. interruption, coercion and 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Teacher Power and Gender   
____ ________ ____________________________________________  

60 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

criticism. Chioukh, (2011) points out that command, criticism, 

coercing, interruption, and questioning in various degrees do cause 

increased student anxiety. Table 1 classifies TPS into Anti-social 

Teacher Power (ATP; 1-5) and Pro-social Teacher Power (PTP; 6-8).    

Table 1: Sources of anti and pro-social power 

TPA Command1. Questioning2. Interruption3. Criticism4. Coercion5. 

TPP 6.Politeness Compliment7. 8.Reward    

2.4 Teacher Power and gender 

Regarding the association of teacher power with gender, 

researchers have held dissimilar views. Some assert that there is a 

relationship between teacher power and gender; others believe that 

there is no relationship.  

Previous studies by Monsefi and Hadidi (2015); Rashidi and 

Naderi (2012); Fikri, Dewi and Suarnajaya (2014) found that gender is 

an important variable in the distinction between male and female 

classroom discourse. On the other hand, studies by Rashidi and 

Rafieerad (2010); Li and Guo (2012) reveal that no relationship 

between teacher power and gender were found. 

Doray (2005, p. 180) confirms that variation in TP is not due to 

gender; “context determines discourse rather than gender”. He 

explains that “in the teaching situation, the occupational variable 

which invests the teacher with authority and power allows both female 

and male teachers to adopt different features of masculine and 

feminine discourse” (p. 119).  

3. Methodology 

This paper adopted a case-study design with a mixed-method 

approach. A case study is characterized by in-depth inquiry where 

data describes and explains the explored phenomenon (Ishak & Abu 

Bakar, 2014). The typicality of case (commensurate with a sampling 

frame in quantitative research) is also significant in case-study 
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research, which Bassey (1993, p. 62) describes in the sense of 

singularity that is “expected in some way to be typical of something 

more general; the focus is the issue not the case as such”.  

Mixed-methods research implies the integration of quantitative 

and qualitative methods as components of a research design (Creswell, 

2009). The mixed-method approach in this study combines qualitative 

research methods (observations and focus groups) with quantitative 

measurement techniques (percentages and ratios) to generate 

complementary qualitative and quantitative data (Caruth, 2013), 

which enhances the robustness and rigor of findings.  

3.1 Participants 

A convenient ample of six teachers (three males and three 

females), all with MA English certification, voluntarily participated in 

the case study. Table 2 summarizes their background information 

including age, experience, subjects taught, and the hours observed. To 

maintain anonymity, the participating teachers are referred to 

alphabetically from A to F.  

Table 2: Background information 

Teacher Gender Age 
Teaching 

experience 

Subject 

taught 

Hours 

observed 

A Male 57 33 Reading 3 

B Male 47 10 Writing 4 

C Male 57 35 Grammar 4 

D Female 34 5 Listening 3 

E Female 31 7 Vocabulary 4 

F Female 43 19 Speaking 4 

     22 

The student population consisted of 62 second-semester students 

of English at the Faculty of Education Janzour. 47 of these 

sophomores (46 females and 1 male, aged between 17 and 23), who 

were enrolled for the listed subjects, constituted a convenient sample 

and volunteered to participate in the focus group interviews. The 
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female students clearly outnumbered the males due to the fact that 

faculties of education in Libya are largely less favoured by male 

students (though not necessarily at such a low proportion).  

3.2 Instruments 

 Classroom observation: Having obtained the case teachers’ 

consent to being observed, it was deemed necessary to initially 

conceal the exact purpose of the study to minimise threats to 

internal validity. Observed teacher behaviour should occur 

authentically, not due to reactivity (e.g. Praetorius, McIntyre & 

Klassen, 2017). When later debriefed, all case teachers confirmed 

they would have probably manipulated their power strategies in 

some way had they been aware of the exact purpose of research. 

The teachers were observed over 18 lectures with 22 hours of 

observation. The sessions averaged one hour twenty minutes. 

 Focus Group Discussion (FGD):  Seven focus groups were 

organized to fit in with the students’ schedule. Two main themes of 

discussion were raised; students’ perceptions of teacher power and 

how it impacts their classroom behaviour and involvement in class 

activities. 

4. Data analysis 

Observed TPS were categorized as either anti or pro-social power 

according to the classification in Table 1. Tokens of power for each 

teacher were expressed in terms of percentages and ratios with respect 

to individual total power discourse. These strategies were then totalled 

and contrasted with one another for gender differences. Content 

analysis highlighted relevant extracts from the students’ FGDs; 

insertions in square brackets were added to clarify intended meaning 

where applicable.  



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Teacher Power and Gender   
____ ________ ____________________________________________  

63 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

5. Discussion and findings  

5.1 Manifestation of power 

Table 3 illustrates the teachers’ ATP contrasted with PTP in 

descending order (top to bottom) and the ensuing TP Ratio (the ratio 

of ATP to PTP).  

Table 3: Manifested TP 

                   TPS Freq.   % Cum % TP Ratio 

ATP 

Command   615 36.7   36.7 

2.3 

Questioning   442 26.4   63.1 

Interruption     75   4.5   67.6 

Criticism     22   1.3   68.9 

Coercion       7   0.4   69.3 

Subtotal 1161 69.3     - 

PTP 

Politeness    343 20.5   20.5 

1 
Compliment   167 10   30.5 

Reward       5 0.2   30.7 

Subtotal   515 30.7      - 

 Total 1676 

5.1.1 Anti-social strategies 

Overall, the educators exhibited a higher degree of anti-social 

power (69.3%) when compared with pro-social (30.7%) at more than 

twice the ratio (2.3:1). ATP was predominantly displayed through 

Command (36.7%), a finding that is consistent with Monsefi and 

Hadidi (2015); Hidayati, Zen and Basthomi (2017).  

Questioning (26.4%) was the second most frequent ATP with 

open-ended questions being posed more often than yes/no questions. 

Students mostly responded in short phrases or sentence fragments. 

This excerpt is from Teacher C’s class:  

(1) T: How can you form the negative form of imperative? 
S1: Not! 

T:  Yes, but what comes before not? 

S2: Do not! 
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T:  Thank you! Do not or don’t. Give me an example. 

S2: Don’t come late. 

T:  Very good, thank you.  

 

Teachers’ Interruption, Criticism and Coercion constituted 6.2% 

of total ATP. Interruption was used primarily to correct students’ 

grammar and pronunciation. Being a grammar instructor, Teacher C, 

displayed the highest Interruption power (13.5%). 

Criticism appeared low (0.4%). It was used in association with 

slow progress, or failure to engage in discussion:  

(2)  I think I’ve done [a] big effort but without any benefit 

(Teacher A). 

(3) You are university students... you aren’t high school students 

(Teacher B). 

(4) You are not with us; you’re sleeping (Teacher C). 

 

As Teacher A praised himself for “doing big effort” (2), he 

criticised class progress (without any benefit). Despite such 

unconstructive criticism, the students did not object or argue; they 

sombrely endure it in silence. Teacher B (3) criticised them again for 

low competence comparing them with high school students. Though 

the students were dissatisfied, they could not contradict the teacher, 

for he possessed the authority to criticise, be it unconstructively.  

In (4), Teacher C caught a student ‘daydreaming’. He asked her a 

question, and she looked in bewilderment. Her classmate tried to help 

by whispering something, but it was too late; the teacher had delivered 

his verdict: “you’re sleeping”.   

The reported incidents of Criticism (4-6), appear unconstructive, 

i.e. they lacked a well-reasoned opinion, gave negative personal 

comments in a non-friendly manner. Tolerance for teacher power is by 

convention embedded in the Libyan culture; students traditionally 

show respect to the teacher by remaining silent and only speak when 

asked (Wagner, 1993).  
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Altmiller (2016) points out that unconstructive criticism is linked 

to irresponsible teacher behaviour and can cause harm to the 

relationship with students, thus fuelling possible retaliation in 

response. Moreover, unconstructive criticism is likely to reduce 

motivation and limit engagement with upcoming feedback (Ibrahim, 

MacPhail, Chadwick and Jeffcott, 2014). 

Teacher A appeared to be the only educator to use Coercion: 

(5) You are playing with your phone... looking at your photos. 

You’ll be doing [repeating] Reading Two next semester. 

(6) I’ll fail you all. Next semester you’ll be doing Reading Two. 

 

In (5), a strong unwarranted, form of coercion (repeating Reading 

2) was applied to reprimand a student who was looking at photos in 

her mobile during the lecture. Feeling rather embarrassed, she put her 

phone away and looked down silently. In (6), as the class did not 

answer a question, the teacher resorted to unwarranted coercion; this 

time to “fail all”. However, the students did not object outwardly; 

perhaps as Benesch (1999) notices, silence may be interpreted as a 

protest. Silent resistance meant also that the students withdrew from 

further classroom interaction.  

5.1.2 Pro-social strategies 

The pro-social strategies displayed (30.7%) indicate a moderate 

level of positive power. Politeness (20.5%) was affected through 

expressions such as please…/can/could/would you? which reduced the 

impact of command power. The highest rate of Politeness (30.1%) 

was demonstrated by female Teacher D. 

Complement (10%) was used to praise and motivate students, 

e.g. good; that’s good; thank you; well done; excellent. Such forms of 

praise encouraged the students to take part without worrying too much 

about mistakes since incorrect answers were acknowledged. Teacher 

D frequently complimented contributions regardless of quality: 
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I want you to answer questions with no worry; don’t worry if 

you answer wrong way [wrongly], just try to express yourself.  

Such error tolerance encouraged student contribution; it reduced 

anxiety and facilitated stress-free learning (Altun, 2015; Bran, 2018). 

Other teachers, e.g. Teacher A, rarely offered compliment (1.8%). A 

lack of praise associated with unconstructive criticism raise anxiety 

and harm affective learning (Chioukh, 2011). 

Though Reward (0.2%) was seldom used by the educators, it was 

offered bizarrely, e.g. by Teacher A:  

(7) If you tell me [the] right topic, you [can] go to Reading 

Three from now. 

(8) I think I [will] let you pass to Reading Three. 

The students were ‘promised’ to pass to the next level of Reading 

and “from now” if they could guess the topic for a given paragraph, 

which was both impractical and unacceptable.  

5.1.3 Gender differences in TP 

Table 4 contrasts ATP and PTP by males and females. It shows 

individual teacher power strategies (A% - F%) and the total (sum%) 

for each one. ‘Ratios’ represents TP ratios for each case teacher.  

Table 4: Male and female power 

TPS 

Male Educators Female Educators 

A% B% C% Sum% TP 

Ratio 

D% E% F% Sum% TP 

Ratio 

AT

P 

Command 68.2 41.8 37.6 49.3  

   

  3.5 

20.7 16.4 32.6 19.8  

 

  1.4 

Questioning 22.1 25.5 12.2 19.1 32.2 22.1 32.6 34 

Interruption   0   0 13.5   4.5   0.6   0.8 12.8   4.3 

Criticism   1.8   5.1   0.7   2.3   0   0   0   0 

Coercion   2.1   0   0   1.0   0   0   0   0 

Subtotal 94.2 72.4 64 77.6 53.5 39.3 45.4 58.1 

 

PTP 

Politeness   3.1 24.7 21.2 15.3   

   1 

30.2 19.1 11.9 25.8   

   1 Complimen

t 

  1.8   2.9 14.8   6.3 16.3 40.2   6 14 

Reward   0.9   0   0   0.3   0   1.3   0.4   0.2 

Subtotal   5.8 27.6 36 22.4 46.5 60.6 18.3 40.8 

Ratios 16.2:1 2.6:1 1.8:1 3.5:1 1.1:1 0.6:1 4.2:1 1.4:1 
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Interesting gender differences in the use of TPS have emerged. 

The females used anti-social strategies less frequent (59.2%) than the 

males (77.6%). This finding confirms results of previous studies by 

Monsefi and Hadidi (2015); Rashidi and Naderi (2012); Hidayati, Zen 

and Basthomi (2017); Fikri, Dewi and Suarnajaya (2014).  

Conversely, the females exhibited higher pro-social power 

(40.8%) almost twice as much as the males (22.4%) with more 

expressions of politeness and praise. This helped to reduce learner 

anxiety and created a relaxed classroom atmosphere for the students, 

hence attracting active involvement (Said and Weda, 2018). 

Figure 1 highlights gender differences in using anti-social 

strategies. Command by the males was more frequent (49.3%) than 

females (19.8%). The female educators mitigated command power 

through what was termed “command softening” by introducing 

attenuating expressions such as try to and just…, which mitigated the 

impact of command, a technique that was not observed in the male 

teachers’ discourse.  

 Figure 1: ATP by male and female teachers 
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Interruption was used almost equally by both sexes (4.5% by 

males; 4.3% by females). Whereas criticism, unconstructive at that, 

was exercised 22 times (2.3%) by the male educators, it was missing 

from the females’ discourse, i.e. zero criticism. The same was true for 

Coercion power (zero coercion). This “non-critical non-coercive” 

tactic minimized the impact of TP and created an increasingly relaxed 

and stress-free environment that supported active class participation.  

Contrasting male and female pro-social power (Figure 2) reveals 

higher female pro-social strategies, e.g. Politeness (25.8%). This is 

consistent with findings by Monsefi and Hadidi (2015); Fikri, Dewi 

and Suarnajaya (2014); Rashidi and Naderi (2012) who confirm less 

use of overall female power.                 

 

 

The female teachers also used over two times the Complement 

strategies (14%) displayed by the males (6.3%), a result which agrees 

with studies by Monsefi and Hadidi (2015); Rashidi and Naderi 

(2012); Fikri, Dewi and Suarnajaya (2014). Reward power was 

negligent and almost similar for both males and females (0.3% and 

0.2% consecutively). 
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Figure 2: PTP by the male and female teachers 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Teacher Power and Gender   
____ ________ ____________________________________________  

69 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

Based on TP Ratios in Table 4, it is apparent that the females 

approached a balance of power much more so than their male 

counterparts (1.4:1 in contrast with 3.5:1). Remarkably, for female 

Teacher D the scale of power was in favour of pro-social strategies 

with a ratio of 0.6:1; that is PTP was almost half that of ATP.  

5.2 Perceptions and reactions of students 

The students’ perceptions of and reactions to teacher power 

revealed through the focus groups are discussed in terms of anti-social 

and pro-social power.  

5.2.1 Tolerable anti-social power  

Unanimously, the students acknowledged TP and accepted the 

teachers' privilege to exercise reasonable power, principally to 

accomplish pedagogic objectives, e.g. maintain discipline, hold 

attention, issue instruction, pose questions, maintain respect and, to a 

certain extent, interrupt students if necessary.  

5.2.2 Intolerable anti-social power 

All the students opposed excessive anti-social power. For them, it 

was unacceptable; it deeply concerned their emotional well-being, e.g. 

feeling afraid or scared, discouraged, uncomfortable, or unconfident. 

More importantly, it was felt that too much anti-social power impacts 

cognitive development, keeping up with lectures, asking questions, 

expressing opinions or participating in class activities.  

Specific strategies of anti-social power, e.g. Command were 

rejected by most students (38). Instead, they preferred a modified or 

mitigated version of command:  

S1: The student should feel being asked to do something not 

being ordered, and that would make [a] difference.  

S2: I don’t like [the] teacher when [he/she] say[s] ‘do that’, 

‘not to do that’. I think ‘please’, ‘could you’, ‘do you 

mind’ is more politely [polite]. 

 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Teacher Power and Gender   
____ ________ ____________________________________________  

70 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

Teacher interruption was a thorny issue. A majority of the 

students (39) disliked being interrupted for no apparent reason. It 

could lead to loss of focus and withdrawal from an activity.  

S3: When the teacher interrupt[s] anyone [it] is not polite and 

I’ll not be comfortable with [the] teacher who 

interrupt[s] me all the time. I will not focus, and I will not 

say anything.  

Teacher interruption for cognitive gains was nevertheless tolerated 

by most students (32), e.g. to supplement or rectify a response, or to 

correct grammar/ pronunciation mistakes. 

S4: Sometimes [it’s] good for teachers, maybe to correct an 

answer and put another idea to help [the] student; to give 

him some words to keep him going. Sometimes [a 

student] [is] feeling shy, so interrupt[ion] maybe [may] 

help the student.  

S5: I like [the] teacher when [he/she] correct[s] my grammar. 

I want [to] improve grammar to be [a] good teacher. 

Sometimes [the] teacher correct[s] pronunciation. In 

speaking, pronunciation must be in [a] good way. 

  

However, being interrupted for non-cognitive purposes (e.g. when 

making a presentation, expressing an opinion, or when engaged in an 

open activity) was disliked by the majority of students (42). For them, 

interruption makes them confused, lose confidence, or feel 

unimportant:  

S6: Teacher interruption confuse[s] me; I lose the point. That 

happens with me many times. [It] make[s] me confused.  

S7: When [the] teacher interrupted [interrupts], [the] 

students won’t feel confident.  

S8: It [interruption] makes me feel [that] what I say isn’t 

important and I don’t have to participate again.  

 

One student praised her (female) teacher who encouraged her to 

speak freely without paying attention to mistakes. Such attitude of 

error tolerance was praised by all students:   
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S9: I like her way (Teacher D). She said we should speak with 

no worry about [the] mistakes we do. Now I feel 

confidence [confident] to speak in her class.  

 

Criticism is a sensitive issue for students. Criticism often 

overlaps with interruption; a teacher may criticise by immediately 

interrupting a student, or delay the criticism till later. In either case, 

(immediate or delayed) criticality can be constructive or 

unconstructive; a topic of interest under corrective feedback. As a 

matter of fact, a large majority of students (45) hated immediate 

criticism, especially in front of peers, to the point of complete 

withdrawal from further activities.  

S10: I don’t like [it] when [the] teacher criticise[s] me in 

front of [the] class. I feel embarrassed; it’s not good for 

me if [the] teacher [is] critical all the time; I stop talking.  

 

The students thought the teacher should first listen, then criticise 

afterwards (delayed criticism) as necessary:  

S11: The teacher has to listen carefully and then respond and 

interact with the students. 

 

Criticising improper behaviour was deemed a teacher’s duty by all 

students, so long as he/she deals with it in a non-provocative manner.  

In response to Teacher A’s coercive power, the students reacted to 

two types of coercion. One was unwarranted (threat of being failed) 

which they met with silent resistance on two occasions and withdrew 

from further contribution; a counterproductive consequence to 

coercive treatment. Keeping silent was the only form of resistance 

whilst maintaining respect for the teacher. On a third incident, a 

humorous variety of coercion (the threat of being thrown out of the 

window if they do not bring their pencils) emerged. The students took 

this kind of threat with a sense of humour. 
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5.2.3 5.8 Pro-social power 

Contrary to their views on anti-social power, the students 

unanimously favoured teachers who exercised pro-social power more 

often, e.g. politeness and complement. Instead of exerting control 

purely to impose authority, the students expected teachers to come 

down to their level, be polite and offer praise to make them feel less 

anxious and more motivated to participate.  

S12: Teachers who minimise [power] are better; this makes 

you love [the] teachers more and appreciate and respect 

them more.  

S13: Less power helps to feel relaxed in the lecture, [the 

result of which is] asking and understanding more.  

S15: Politeness is very good to use because [it] make[s] [the] 

teacher have [a] relationship like father and sons. I like 

this teacher to learn and participate with.  

S17: I prefer the medium between them [anti and pro-social 

power], because eventually he is a teacher, and he is on 

the top of students [has higher status]; I think he should 

be in the middle [adopt a middle position].  

6. Conclusion 
The case teachers' manifestation of power was loaded with more 

anti-social than pro-social power, resulting in over twice the ratio 

(2.3:1). Command (36.7%) was the most common to provide 

instruction and maintain control; questioning rated second (26.4%) 

with more open questions to engage students. Interruption power 

appeared much less (4.5%) mainly to correct mistakes. Occasions of 

unconstructive criticism (1.3%) and unwarranted coercion (0.4%) 

were unwelcome but confronted with silent protest. 

Remarkable gender differences emerged. The females manifested 

far less ATP in terms of command but employed more questioning 

that motivated student interaction. Impact of command power was 

mitigated by 'command softening' expressions. Little gender 

differences occurred regarding interruption or reward. A higher ratio 

of Politeness and Compliment was observed which, in combination 
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with zero criticism and zero coercion and a tolerance for error, notably 

reduced student anxiety and facilitated livelier class participation. 

The student teachers acknowledged the privilege of educators to 

exercise power. The students tolerated command and questioning to 

facilitate instruction. Interrupting was welcome to augment response 

or correct mistakes, but not while engaged in dialogue or free activity. 

The students had to endure unconstructive criticism and unwarranted 

coercion with silent resistance. Whereas excessive anti-social power 

discouraged contribution, teachers with low power risked losing 

students' respect.  

7. Recommendations 

Libyan EFL teachers and educators are encouraged to undergo a 

shift in attitudes from traditional teacher-centred to learner-centred 

pedagogy that is based on “students’ needs and shared power 

relations” (Vasiliadi, 2018, p. 18).Since TPS are critical to effective 

teaching (Kearney et al., 1985), teachers should employ power more 

consciously to facilitate learning. They should balance their act of 

power in such a way that it is not too anti-social to trigger anxiety, nor 

should it be too pro-social that control is lost.   

According to Krashen’s (1981) affective filter hypothesis, factors 

such as anxiety, motivation, and self-confidence influence learning. 

Therefore, teachers are advised to minimise anti-social power e.g. 

unnecessary interruption, unconstructive criticism, and unwarranted 

coercion, which hinder learner motivation and self-confidence. 

Command softening techniques to mitigate power may be used to 

reduce anxiety and create positive affective learning.  

The frequent students’ errors and the typically fragmentised 

responses expose by the verbatim extracts reveal a somewhat low 

level of competence incommensurate with teachers of English to be. 

While a tolerance for grammar errors is not recommended in teacher 

education contexts in particular, it has been shown to encourage 

stress-free engagement in speaking classes. Nevertheless, despite 
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increased student engagement observed under error-tolerant teachers, 

the researchers argue that an open error-tolerance, particularly in EFL 

teacher education, can be counterproductive.  

8. Limitations and further research 

The authors acknowledge the small number of case teachers in the 

study (six). However, in covering 18 lectures and 22 hours of audio-

recorded observations a huge amount of data was collected. Moreover, 

a case study as Tsang (2014) argues usually entails a small sample of 

participants within a reasonably controlled environment, where “the 

experiences, features, behaviours, and processes of a bounded unit” 

are understood in context (Duff & Anderson, 2015, p.112).  

Additionally, as this study investigates, for the first time, how TP 

is manifested through classroom discourse of Libyan EFL teacher 

educators, the scope and reliability of the findings could be supported 

by extending research to other Faculties of Education, or pedagogic 

contexts in Libya and/or beyond. 
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ABSTRACT  

This study aims to analyze Luigi Malerba's novel Il pataffio, from a 

new perspective, namely that of its double value between historicity 

and actuality. Despite being set in the Middle Ages, the work reflects 

not only the social and political reality experienced and perceived by 

the writer in Italy in the sixties and seventies, but also reflects the 

contemporary one in other parts of the world. The novel is therefore 

nothing more than a denunciation of the multiform crisis of numerous 

contemporary societies where values are lacking, and where evil 

dominates in all its forms. By analyzing the plot of the work and the 

development of its story we will try to outline the traits of totalitarian 

regimes and highlight the catastrophic consequences of absolutism. 

The study will also highlight the similarity of the class struggle in the 

novel and the conditions experienced by some peoples under 

totalitarian regimes, especially in the countries of the Arab Spring, 

where the rebellion of the peoples and their revolution against the 

tyrants were the protagonist of the scene in the last few years. 
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ت و والاراب بني القبتا اجملأزمة  :البتافيو للوجيي مالرياب بني التارخيية واملعاصرةرواية   
 

 د. فوزي حم د عبد احل يد عيسى
جامعة عني مشس –كلية األلسن   

 

 ملخص البحث
 وهو أال جديد، منظور من" إلبتافيو" اݒهتدف هذه الدراسة إىل حتليل رواية لويچي مالري

جتمع بني التارخيية واملعاصرة. فعلى الرغم من وقوع أحداث الرواية يف  اليت املزدوجة القيمة
العصور الوسطى، إال أهنا تعكس ليس فقط الواقع االجتماعي والسياسي الذي عاشه 
وأدركه الكاتب يف إيطاليا يف الستينيات والسبعينيات، وإمنا تعكس أيًضا الواقع املعاصر يف 

فإن الرواية ليست سوى إدانة لألزمة متعددة األشكال يف  أجزاء أخرى من العامل. وابلتايل،
العديد من اجملتمعات املعاصرة حيث تنعدم القيم، ويسود الشر جبميع أشكاله. ومن خالل 
حتليل حبكة العمل وتطور أحداثه، سنحاول حتديد مسات األنظمة الشمولية وإبراز العواقب 

ء على تشابه الصراع الطبقي يف الرواية الكارثية لالستبداد. كما ستسلط الدراسة الضو 
والظروف اليت تعيشها بعض الشعوب يف ظل األنظمة الشمولية، خاصة يف بلدان الربيع 
العريب، حيث كان مترد الشعوب وثورهتم على الطغاة هو الذي حيكم املشهد يف السنوات 

 القليلة املاضية.
 
 صراع طبقي –معاصرة  –اترخيية  –مالرياب  –إلبتافيو  :تفتاييةاملكل ا  ال
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1. INTRODUZIONE 

Romanziere di successo e pluripremiato, Luigi Malerba è stato 

oggetto di numerosi studi e ricerche, per la sua copiosa produzione 

letteraria. La sua scrittura dalle forme plurime ha indotto i critici 

letterari e i linguisti a dedicare grandi spazi allo studio e all’analisi 

della sua opera. Le opere di Malerba offrono numerose dimensioni per 

la loro ricchezza e la loro varietà, dovute alle sue numerose 

esperienze. Per la sua varia e distinta produzione letteraria, 

caratterizzata da una dimensione surreale, Malerba è stato uno degli 

autori italiani più tradotti del Secondo Novecento. Tra la sua vasta 

produzione romanzesca, Malerba scrisse tre romanzi storici: Il 

pataffio, 1978, di sfondo medioevale, Il fuoco greco, 1990, di sfondo 

bizantino, e Le maschere, 1994, di sfondo rinascimentale. 

Ambientato in un Medioevo irreale e grottesco, Il pataffio ha 

una trama imperniata su una vicenda buffa e fantastica dove succede 

di tutto: il marconte Berlocchio di Cagalanza prende in sposa la 

contessa Bernarda di Montecacchione, una donna grassa e sgraziata, e 

riceve perciò in dote il fatiscente castello di Tripalle.  

Dopo un lungo e faticoso viaggio in cui succede di tutto 

Berlocchio e il suo sgangherato seguito arrivano a destinazione e 

allora scoprono che il dono non è altro che una maledizione, poiché 

entro i confini del feudo non vi sono che lumache, bisce e scorpioni e 

il palazzo cade a pezzi, a causa delle intemperie e dei terremoti. I 

contadini del luogo l’hanno trasformato in una stalla.  

Per il marconte il sogno si trasforma in incubo e il suo scontro 

con i villani è inevitabile. In un susseguirsi di situazioni grottesche gli 

abitanti del feudo, guidati da Migone, non si fanno lusingare dalle 

fumisterie dei sedicenti potenti, ma reagiscono con la sagacia 

contadina di chi ha imparato tanto dalla vita. Il marconte, con 

l’inganno e la manipolazione mostra la sua vera natura di despota che 

commette ogni tipo di crimine contro il proprio popolo, spingendolo 

alla rivoluzione.  
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1.1 PROBLEMATICA DELLA RICERCA 

Come molte altre opere malerbiane, Il pataffio presenta diverse 

chiavi di lettura, cosa che rende difficile coglierne subito il suo vero 

senso. Dato ciò l’opera va guardata e letta da una nuova prospettiva. 

Studiata e analizzata con una chiave nuova, cioè quella del suo doppio 

valore che unisce tra storicità e attualità, il romanzo può essere 

considerato una denuncia e un grido dello scrittore non solo contro la 

situazione in Italia, ma anche contro la realtà vissuta in altre parti del 

mondo.  

Con il suo sfondo medioevale, l’opera viene classificata come un 

romanzo storico, e non ricorda esplicitamente la realtà contemporanea 

a cui rappresenta una forte allusione. Tuttavia, il lettore attento può 

intravvedere facilmente che dietro alla sua vicenda buffa e fantastica 

c’è un messaggio molto profondo e significativo. 

 

1.2 DOMANDE O IPOTESI  

- Quali sono gli aspetti della crisi descritta nell’opera e che legame 

ha con la realtà attuale? 

- Perché lo scrittore usa questo stile sarcastico ed ironico? 

- Perché la vicenda è ambientata nel Medioevo? 

- Quali sono le caratteristiche dell’assolutismo di Berlocchio nel 

romanzo e quali sono i punti in comune con i regimi totalitari nei 

nostri giorni. 

 

1.3  OBIETTIVI  

Questo studio mira quindi a guardare l’opera da una nuova 

prospettiva e analizzarla con una chiave diversa per rivelare il suo 

vero messaggio celato sotto la forma storica, collegandone la vicenda 

alla realtà contemporanea sia in Italia, che in altre parti del mondo. Si 

mira anche a mettere in rilievo gli aspetti della crisi multiforme 

trattata nel romanzo e i punti in comune con la realtà della società 

contemporana. 

Cercheremo anche di mettere in risalto i motivi che stanno alla 

base dello stile sarcastico e ironico adottato da Malerba in questa 
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opera e delineare la caratteristiche dei regimi totalitari e le consegueze 

catastrofiche dell’assolutismo, attraverso l’analisi dello sviluppo della 

vicenda del romanzo. 

 

1.4  TERMINI DELLA RICERCA 

Il pataffio tra storicità e attualità - una società in crisi- crisi 

multiforme: sociale, morale e religiosa - crisi politica e lotta di classe- 

assolutismo- regimi totalitari. 

 

1.5 STUDI CORRELATI 

Chiefele, Anna, Ironia: metafinzione nelle opere di Luigi 

Malerba, Tesi di dottorato, Graduate Department of Italian Studies, 

University of Toronto, 2010. 

Crotti, Cecilia, “Indovina le strutture e i contenuti 

seguiranno”, Tre studi narratologici sul romanzo di Luigi Malerba, 

Tesi di laurea in Letteratura italiana contemporanea, Università di 

Bologna, Scuola di Lettere e beni culturali, Anno accademico 2016-

2017. 

Lenci, Laura Marzia, Contesti Malerbiani, Poetica sperimentale e 

rappresentazione della scena matrimoniale, Università degli studi di 

Verona, Scuola di Dottorato di Studi Umanistici, Dipartimento di 

Culture e Civiltà, 2013. 

 

2. METODOLOGIA  

La ricerca adotta il metodo analitico-descrittivo: seguendo lo 

sviluppo della vicenda e analizzando il comportamento dei personaggi 

e le varie componenti dell’opera, cercheremo di mettere alla luce il 

messaggio simbolico trasmesso dallo scrittore. Attraverso l’analisi 

degli episodi più significativi e di alcuni dialoghi e situazioni 

cercheremo di dare risposta alla domande sopracitate.  
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3. TRATTAMENTO E RISULTATI  

3.1  IL PATAFFIO TRA STORICITÀ E ATTUALITÀ 

L’opera, classificata come un romanzo storico, rispecchia 

chiaramente lo sperimentalismo linguistico e letterario dello scrittore. 

Uno degli aspetti di questo sperimentalismo consiste nel doppio valore 

del romanzo, poiché malgrado sia ambientata nel medioevo la vicenda 

può essere considerata la metafora della situazione non solo in Italia 

del secondo Novecento, ma anche in diverse altre parti del mondo, 

perciò: 

In ogni caso, la storicità viene falsata sotto numerosissimi aspetti 

che passano in particolare dalla rappresentazione e concezione del 

potere, di cui si esplicita principalmente l’anacronismo: i ragionamenti 

di Migone di fronte all’idea di società feudale, stilizzata e stereotipata, 

di Berlocchio sono lo specchio di una serie di prese di coscienza 

politiche che appartengono alla contemporaneità, o quanto meno che 

identificano un passaggio di concezione storica che nasce negli ultimi 

secoli (Crotti, 2016-2017, p. 107).   

Dato ciò, la comicità e l’umorismo dominanti nell’opera non sono 

altro che una maschera che cela l’indignazione e la critica dello 

scrittore nei confronti del sistema politico e sociale in Italia degli anni 

Sessanta e Settanta. Tale indignazione e tale critica possono anche 

estendersi verso la realtà politica e sociale alla fine del Novecento e 

all’inizio del terzo Millennio in tante altre parti del mondo: 

Malerba riesce perfettamente a narrare il contingente e anche per 

tale ragione le sue opere si prestano ad essere decifrate come una 

metafora dell’oggi. Il presente, non ancora finito, viene vissuto come 

un momento storico ineffabile, i cui legami con il passato e soprattutto 

con il futuro non sono ancora stati identificati. Solo l’uomo del futuro, 

tramite un processo di intramazione, può ricomporre coerentemente il 

nostro presente, ovvero il suo passato, illudendosi di aver così 

rintracciato la verità storica (Chiafele, 2010, pp. 103-104). 

Se la vicenda si svolge all’interno di un involucro storico, si tratta 

di un involucro dentro il quale lo scrittore ha voluto occultare le frecce 
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della sua critica, lanciate contro la corruzione politica, morale e 

religiosa nel suo Paese. Basti pensare alla logica, al metodo e alle idee 

di Migone nella sua campagna di consapevolizzazione per i suoi 

compaesani per rendersi conto che siamo di fronte a ideali liberali 

tipici dell’età moderna e dell’uomo moderno e non certamente del 

Medioevo: 

Era l’esplosione del comico malerbiano in una formulazione 

quasi parossistica del “ludismo formale” (M. Corti) che poteva trovar 

venia, da una parte,  per la ribollente e spregiudicata invenzione, 

dall’altra, per la possibilità di leggere in controluce quesl Medioevo 

sullo sfondo dei diversi ma analoghi orrori dell’età nostra (Manacorda 

1996, p. 673). 

Lo scrittore ricorre anche all’aspetto storico come mezzo di 

distanziamento dalla realtà che sta raccontando, cosa che gli consente 

di penetrare nella percezione del lettore sensibile che, pian piano, si 

accorge che tra le righe c’è un’allusione alla propria realtà quotidiana: 

Più degli altri romanzi, quindi, le opere medievali del nostro autore 

sono costituite da una serie di aneddoti, tra loro poco connessi. Anche 

per questa ragione, ma non solo, Il pataffio, Storie dell’anno mille e I 

cani di Gerusalemme vengono spesso interpretati come una metafora 

del presente (Chiafele, 2010, p. 102).  

E, come dice Mauri, P. (2013), uno scrittore contemporaneo si 

serve qualche volta del passato per raccontare di traverso il presente, 

proprio come fa in questo romanzo Malerba che usa la storia per 

dimostrare che il mondo non funziona e bisognerebbe guidarlo. La 

storia gli fa comodo e lo conforta nella sua visione delle cose (pp. 90-

91). 

Infatti, le ingiustizie, le oppressioni e i soprusi subiti dai poveri 

villani tripallesi ad opera del marconte e della sua guarnigione hanno 

condotto, alla fine, alla rivoluzione del popolo di Tripalle contro la 

classe governante. Si tratta di una situazione paragonabile a quella 

vissuta da molti altri popoli che vengono sfruttati e oppressi da una 

classe governante corrotta. Una volta accortosi di questa realtà il 

lettore comincia inevitabilmente a riflettere sulle proprie condizioni e 
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a paragonare tra la propria vita quotidiana e quella di Migone e dei 

villani nel romanzo. Da questo paragone potrebbe, di certo, scaturire 

una reazione aperta a tutti gli scenari, inclusi quelli più gravi. Migone 

e il suo ragionamento possono, cioè, diventare una fonte di ispirazione 

per molti altri, come pure il popolo di Tripalle può diventare un 

esempio da seguire per molti popoli che vivono le stesse condizioni 

sotto il governo dei tiranni. 

D’altronde, si può paragonare la vicenda dell’opera con quello 

che è successo nello scorso decennio in molti Paesi della primavera 

araba dove i popoli, una volta accorti della loro realtà misera e delle 

ingiustizie subite, si sono ribellati contro i loro despoti. Proprio in 

questo aspetto consiste l’attualità de Il pataffio. Non solo, ma la realtà 

rivelata alla fine dell’opera, cioè che Migone non è altro che un 

dettatore moderno, è quasi identica ai risultati della primavera araba in 

molti paesi dove i nuovi governi non sono che dittature moderne, più 

pericolose e più onerose di quelle precedenti: 

Esiste, infatti, una grande differenza tra il desiderio di potere di 

Berlocchio e quello di Migone; il marconte Berlocchio, essere vile, 

meschino, stolto ed inconcludente, in realtà, non dovrebbe incutere 

così tanto terrore. I suoi atteggiamenti, dopo tutto, sono scontati e 

soprattutto prevedibili; con un po’ d’astuzia e d’intelligenza è quindi 

possibile reagire ai suoi numerosi soprusi. Il furbo Migone, invece, è 

potenzialmente più pericoloso del marconte; i due personaggi 

rappresentano, infatti, due mentalità tra loro opposte. Berlocchio è 

l’uomo del passato, medievale, mentre Migone ha in sé alcune 

caratteristiche del dittatore moderno e per questo è da ritenersi più 

temibile (Chiafele, 2010, p. 103). 

  

3.2 UNA SOCIETÀ IN CRISI 

L’opera, da questo punto di vista, può essere considerata una 

denuncia di una società in crisi. Una crisi multiforme dove mancano i 

valori, la dignità dell’uomo, la giustizia e dove dominano la miseria e 

il male in tutte le sue forme. Questo vuol dire che Malerba era 

consapevole della situazione politica, economica, religiosa e sociale 
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del proprio Paese, e che il romanzo non è altro che un segno di sdegno 

verso tale situazione: 

In primo luogo, l’autore, fortemente cosciente della crisi 

religiosa, morale e politica del suo tempo, sviluppa una riflessione 

che, partendo dall’osservazione del mondo a lui coevo, arriva alla 

constatazione, cinica e ironica al contempo, di vivere in una società 

dominata dal paradosso: il male, la crisi dei valori e l’arrivismo 

politico nascono con la nascita della società stessa. Proprio questa 

riflessione è alla base della scelta di descrivere in alcune opere realtà e 

avvenimenti di epoche passate (la realtà feudale del Pataffio o la 

decadenza della Roma rinascimentale nelle Maschere); una scelta tesa 

a dimostrare la perfetta coincidenza tra passato e presente (De Palma, 

2012, p. 25). 

Fin dalla prima pagina, l’autore mette in risalto la crisi 

economica e la miseria generale che fanno da sfondo per tutta l’opera, 

disegnando un quadro molto espressivo dove appare il corteo del 

marconte mentre si avvia verso il palazzo di Tripalle e il feudo 

donatogli dal padre della sposa. Tutto il corteo soffre la fame e la 

fatica del viaggio, persino i cavalli che tirano le carrozze degli sposi e 

di frate Capuccio. La campagna introno fa parte della tetra scena, 

apparendo priva di ogni segno di vita come se fosse devastata da una 

calamità naturale. 

La scena risulta più cupa con l’ambiente circostante, poiché 

oltre alla fatica, la fame, e la polvere sollevata dalla strada che acceca 

gli occhi, ci sono anche turbe di moscherini come nuvole nel cielo che 

attaccano gli uomini e gli animali. Il corteo, perciò, invece di arrivare 

al feudo, perde la strada e si mette nei pasticci: 

Il cielo è annuvolato a tratti da turbe di moscherini 

molestissimi che si buttano a succhiare gli occhi ai cavalli e ai soldati, 

già mezzo cecati per la polvere. È per via di questo cecamento 

generale da polvere e da moscherini che il corteo del marconte 

Berlocchio de Cagalanza si è sperso nella piana del Tevere (Malerba, 

2015, p. 7). 
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La miseria e la crisi economica risultano più chiare quando il 

marconte fa un giro ai confini del proprio feudo per compilare un 

inventario di tutti i possedimenti. Egli si rende conto della differenza 

tra il proprio feudo e quelli adiacenti: nel proprio feudo la campagna è 

magra e secca con qualche albero morto in piedi, e in quelli vicini 

invece verdeggiano prati e olivi, e ci sono greggi di pecore, pollami, e 

capannoni di animali. Allora,  

Berlocchio avrebbe una gran voglia di dire sui denti a 

Bernarda sua moglie e al re di Montecacchione suo padre: tenerevi 

questo feudo de merda e io me ne vado! Dopo il viaggio di ispezione 

guidato dal villano Migone, Berlocchio di chiude nella sua stanza e 

quasi si metterebbe a piangere per la rabbia. Gli avevano promesso un 

feudo e invece gli hanno dato una terra di miserabilia, un castello 

diroccato e i sudditi più magri e più ladri del reame. Chissà quanto 

ride il re di Montecacchione, ma si vedrà, chi ride ultimo (Malerba, 

2015, p. 111). 

 

3.3 CRISI MORALE E RELIGIOSA 

La crisi morale e religiosa viene riflessa dall’autore in modo 

stravagante attraverso tutta l’opera e fin dall’inizio, a partire dal 

matrimonio stesso di Berlocchio con Bernarda, figlia del re di 

Montecacchione. Non si tratta di un matrimonio normale, ma di un 

matrimonio di convenienza o di un affare, il cui unico obiettivo è 

quello di ottenere la dote della sposa e acquistare un titolo nobile. Si 

nota infatti che, fin dall’inizio lo sposo non nutre nessun affetto per la 

sua sposa né la minima attrazione verso di lei. Anzi, lui trova sempre 

le scuse per non consumare il matrimonio, mentre Bernarda, brutta e 

grassa come è, appare impaziente e chiede continuamente con 

volgarità il rapporto coniugale. 

Si tratta perciò di un matrimonio emblematico con cui lo scrittore 

mette in rilievo la dissacrazione del matrimonio e della famiglia nelle 

nostre società moderne. Perciò come dice Lenci: 

Lungi dal demonizzare la vita coniugale, dal sovvertirne i 

valori o dal rifiutarne la necessità, Luigi Malerba assume un 
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atteggiamento interrogativo che gli consente di mantenere ciò che vi è 

di esistente, portando all’attenzione del lettore alternative, peraltro non 

sempre plausibili, sulle ragioni del matrimonio (Lenci, 2013, pp.28-

29). 

La crisi morale viene espressa anche esplicitamente nella 

relazione carnale tra i due armigeri, Ulfredo e Manfredo, che praticano 

la sodomia anche durante il viaggio nella loro tenda di accampamento. 

Questa mancanza di moralità risulta più palese soprattutto nella 

reazione degli altri soldati agli atti osceni commessi dai due armigeri, 

una reazione partecipe come se fosse tutto normale. Questo 

atteggiamento potrebbe essere considerato un’allusione a quanto 

succede oggi in molte società dove l’omosessualità sta diventando una 

normalità: 

Che cosa stanno facendo i due compari come tutte le notti è 

risaputo dai soldati che manco li ascoltano più come una musica 

troppo sentita. Vanno avanti a chiamarsi così per una mezza ora o 

poco presso e poi si sente un orlo di gola da ambedue insieme. 

Finalmente si indormentano quando già tutto il campo dorme nel 

sonno sprofondo della notte (Malerba, 2015, p. 21).  

Le oscenità commesse assumono qualche volta gli aspetti più 

strani e più assurdi, come la relazione carnale che Berlocchio ha con 

la somara trovata nel bosco. Egli la conduce poi al palazzo, e mentre 

tutti alla corte pensavano di aver già trovato la carne deliziosa da 

arrostire, egli ordina di preparare una stanza nella corte per la somara 

e le dà il nome di Bianchetta. Non solo, ma poi chiama frate Capuccio 

e gli chiede di celebrare il proprio matrimonio con l’animale: 

“Et quod altro fare potest de asina qua presente?” 

Risponde Berlocchio con voce sicura: 

“Matrimonium celebrare”. 

“Matrimonium infra chi? Ubi sunt contraentes?”. 

“Io e Bianchetta”. 

“Bianchetta cognoscere non cognosco”. 

“Bianchetta è la somara che vedere potete davanti a li occhi vostri”  

(Malerba, 2015, p. 136). 
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La crisi morale e religiosa è rispecchiata soprattutto dalla 

condotta di frate Capuccio che, invece di essere il custode dei valori 

supremi della religione, si comporta come una persona buffa e 

ipocrita. Egli commette tutti i peccati che proibisce ai suoi 

parrocchiani. Se non in realtà, li commette in sogno, perché secondo 

lui “sognare il peccato non è peccato”. E allora di notte si abbandona 

ai suoi sogni pieni di lussuria e peccati carnali. Ha una donna tutta sua 

in quei sogni, una donna che si chiama Adelaide che gli torna quasi 

tutte le notti, e qualche volta lo incontra anche durante il sonnellino 

che fa nel pomeriggio. Quasi sempre Adelaide appare in camicia, ma 

alcune volte si presenta già nuda e gli fa commettere tutti i peccati 

possibili (Malerba, 2015, pp. 44-46). 

D’altronde, il prete non solo asseconda il marconte nei suoi 

decreti arbitrari contro i sudditi e le sue voglie oscene, ma anche 

favoreggia le sue porcherie. Per esempio, credendo che il villano 

Migone sta per morire in seguito alle quarantotto frustate ricevette, 

egli si reca nella casa del villano con un soldato e cerca di portare via 

con la forza la moglie di Migone, Margherita, per condurla dal 

Marconte che la vuole possedere. E quando trova che il marito della 

donna è vivo e sta migliorando, cerca di ucciderlo con due colpi in 

testa dati da lui e dal suo aiutante.   

L’ipocrisia di frate Capuccio risulta molto chiara quando 

Berlocchio gli chiede di celebrare nella parrocchia il proprio 

matrimonio con al somara Bianchetta. Il prete, anche se non gli dà il 

suo consenso al matrimonio considerandolo una bigamia, gli consiglia 

di avere relazione con essa e far finta di niente (Malerba, 2015, p. 

138). 

Non solo ma commette anche l’adulterio, tenendo una 

relazione segreta con la moglie del marconte, Bernarda, che trova in 

lui la propria soddisfazione sessuale che il marito non le dà. E così 

mentre Berlocchio tiene una relazione carnale con la somara, la 

marcontessa lo tradisce con il prete: 

Si sente l’ansimare del galoppo ancora per un po’. Migone 

resta poggiato al muro nel buio fino a quando viene un urlo da tutte e 
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due le voci, una specie di muggito furioso che fa tremare i muri. 

Migone ha recognosciuto le voci di Bernarda e di frato Capuccio, che 

adesso sbuffano stremati dalla fatica. Si ritira in punta di piede per 

ritornare nella stanzetta da dove era venuto mentre si risente la voce 

ansimante del frato (Malerba, 2015, p. 168). 

Il culmine della miseria e della crisi morale e religiosa appare 

poi nell’episodio in cui Baldassarre er Faticone, un villano tripallese, 

decide di vendere al mercato del villaggio sua moglie Cisira perché 

non è più in grado di mantenerla né di soddisfarla sessualmente. Dopo 

essere diventato allo stremo delle forze e senza un soldo come tutti gli 

altri suoi compaesani, questo villano si approfitta della soldataglia 

arrivata al paese con il marconte per mettere in vendita la moglie 

come prevede una antica disposizione capitolare e costumanza del 

reame di Montecacchione: 

Badassarre er Faticone monta su un panchetto e incomincia: 

“Sordati! Ce sta n’usanza delli tempi der nonno der mi’ nonno, 

quanno che li omeni se faceveno respetta’ da la moje sia drento la casa 

che da fora. L’usanza era cusì confatta che un marito quanno che nun 

je garbava più di vive co’ ’na moje che j’aveva mancato de respetto, 

sia pe’ raggione de corna che pe’ raggione de cattiveria o de antro, 

ciaveva er deritto de menarla ar mercato come se mena ’na vaccina, e 

qui la metteva in vendita ar mejo offerente. Adunque ciavete davante a 

li occhi la moje mia che ho deciso de vende con il suo propio 

regittimo consenso. [...]” (Malerba, 2015, p. 91). 

Davanti a questa scena gli altri villani si raggruppavano, si 

guardavano in faccia e si ridevano nelle orecchie. Baldassere, che 

aveva fissato il prezzo della moglie con sette baiocchi, sapeva che 

nessuno di loro possiede nemmeno un baiocco, perciò mirava invece 

ai soldati arrivati di recente nel paese. In verità anche i soldati 

vivevano la miseria, perciò sette di loro si mettono a parlare fra loro e 

decidono di comprare la moglie di Baldassarre in società e di goderla 

tutti insieme: ognuno la tiene per un giorno alla settimana. 

Questo episodio può essere considerato il più emblematico e il 

più rappresentativo della dissacrazione della famiglia e del legame 
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coniugale, un fenomeno che si sta diffondendo nelle società di oggi.  

Riflette anche la misera e la crisi generale e soprattutto la mancanza di 

valori morali e religiosi in una società in cui la donna si è trasformata 

in una merce che si vende al mercato e uno strumento di pochissimo 

valore per soddisfare il desiderio maschile, perciò come dice Renato 

Barilli (2013): 

Ecco perché, in lui, comicità e sessualità vanno sempre a 

braccetto, e si deve anche aggiungere che l’impertinenza di tanti 

sberleffi e offese recate al senso comune del pudore, a tutti i principi 

autoritari, è anche un modo per dare sfogo a uno spirito aggressivo, 

portato a una rivolta, che però non riesce o non vuole prendere la via 

dell’effettualità, ma si accontenta di gesti di profanazione e di 

oltraggio mantenuti a un livello simbolico, come minacce, come 

digrignamento dei denti, più che come atti fisicamente consistenti (p. 

83).  

 

3.4 CRISI POLITICA E LOTTA DI CLASSE 

Come succede tuttora nei paesi governati da regimi totalitari, 

dove il potere viene esercitato da una sola persona, la miseria e la crisi 

economica conducono, alla fine, alla ribellione del popolo e allo 

scontro con il regime. È quello che dice la vicenda de Il pataffio dove 

i tripallesi si ribellano contro l’ingiustizia e l’assolutismo del 

marconte. Lo scontro si trasforma in una accanita tra governati e 

governanti. Tale lotta è dovuta soprattutto allo sfruttamento, ai soprusi 

ed ai tributi che spingono la popolazione all’estremo. 

Alla base della rivoluzione è stato anche il carattere stesso del 

marconte e la sua natura di despota che prende le decisioni più 

arbitrarie e spietate. In principio, appena arrivato al feudo decide di 

prendere possesso delle bestie dei villani trovate nel castello. E 

quando i contadini riescono a far uscire le loro bestie di notte dal 

palazzo e farle sparire, egli ordina di arrestare Migone e gli fa 

l’interrogatorio. Egli adopera i mezzi tuttora usati dai regimi totalitari, 

cioè il linguaggio della forza e la tortura, senza ascoltare a Migone che 
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gli consiglia di usare la lingua piuttosto che la frusta per capire i 

problemi dei suoi sudditi:  

“Vuoi dire che è tempo perso parlare con te? Forse intendi 

meglio il linguaggio de la frusta che quello de le parole”. 

“Vossignoria, vui sete apena apena arivato”. 

“E allora?” 

“Allora vossignoria dovrebbe da parla’ massimamente co’ le parole. 

La lingua potrebbe aiutarve mejo che la frusta a capi’ li problemi de la 

gente deqquà”. 

“A me me interessano le bestie involate dal castello più che i problemi 

de la gente” (Malerba, 2015, p. 38). 

Il marconte non ascolta le parole di nessuno, neanche della 

moglie, Bernarda, quando gli dice che la sua politica con i sudditi era 

sbagliata e che doveva imparare a governare, invece di usare sempre 

la frusta o di aumentare i tributi. Invece di ascoltare il consiglio della 

moglie, egli decide di raddoppiare i dazi e di costringere i contadini a 

pagare con la frusta: 

“Me doveranno pagare i tributi doppi due volte, sti villani!”. 

“E tu doverai imparare a governare”. 

“Governarò a forza di frustate”. 

“Non bastarà. Governare è arte difficultosa e ardua che se impara per 

lungo e periglioso esercizio”. 

“Presto se vedrà come il marconte Berlocchio mettarà a la frusta sti 

villani despettosi!” (Malerba, 2015, p. 70). 

L’autore mette in risalto anche la collaborazione tra il potere 

politico e quello religioso a scapito del popolo, poiché Belcapo e frate 

Capuccio si mettono d’accordo per fregare la popolazione. Questo 

appare chiaro quando il curiale si serve dei registri della parrocchia 

per fare un elenco dei mestieri e un censimento degli abitanti che 

dovranno pagare i tributi. Il curiale chiede poi a frate Capuccio di 

incitare i suoi parrocchiani a digiunare, così si mangia meno e allora 

avanzerano le vivande per i tributi. Il prete vuole condividere con la 

corte l’introito, ma il curiale propone solo il decimo delle decime e 
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frate Capuccio è costretto ad accettare per evitare lo scontro con il 

marconte: 

“Decima pars de le decime suficere potest. Concordamus?”. 

“Mica tantum”.  

“Conviene concordare, frato Capuccio, ad evitandam discussionem 

con Berlocchio”. 

A frate Capuccio non garba fare discussioni con il mrconte. 

“E concordamus!”. 

[...].  

“Mi raccomando di predicare il digiuno”. 

“Predicabo degiunum settimanale parziale et domenicale absolutum et 

totale”. 

I due si sringono la mano (Malerba, 2015, p. 48). 

Con una sfumatura sarcastica Malerba allude alla mediocrità e 

al fallimento dei regimi totalitari quando il curiale, alla base dei 

registri della chiesa, compila un elenco approssimativo dei nomi e dei 

mestieri e comincia a riscuotere i tributi da vettovaglia per favore 

della guarnigione. Belcapo corre in piazza, dove la gente è radunata a 

guardare Migone mentre viene frustato, e comincia a chiamare i nomi 

del sigillo e con ogni nome la tassa imposta a base del mestiere. Dopo 

aver pronunciato alcuni nomi e la tassa prestabilita senza ricevere 

nessuna risposta, il curiale scopre che tutti sono morti e che il registro 

della parrocchia è rimasto indietro di due o tre generazioni e quelli 

segnati sono i bisnonni e i trisnonni degli abitanti attuali di Tripalle. 

Berlocchio allora ordina di fare un censimento nuovo, ma per il 

momento i discendenti dei defunti devono pagare come i loro avi in 

moneta sonante. I paesani, però, non hanno le monete e non le hanno 

mai viste. Il marconte emana allora l’ordinanza che il pagamento dei 

tributi e delle tasse, per quelli che non hanno monete, avvenga in 

natura, cioè con i prodotti della terra, della stalla, o del pollaio e 

quindi vino, olio, grano, salami, prosciutti, pollastri...ecc. I contadini, 

perciò, si affrettano a nascondere i loro cibi: 

“E succede allora che si mettono di lena a scavare buche da tutte le 

parti. Buche fonde e meno fonde, rotonde o squadrate, larghe o strette, 
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bislunghe, a forma di orcio o di cassapanca e qualcuna a forma di 

presciutto, i fortunati che hanno un presciutto da nascondere. Le buche 

vengono chiuse con un coperchio di pietra, così che i cani non 

possono scavare, e nemmeno gli altri animali come le volpi i tassi i 

gatti selvatici. Un vero cemeterio di roba da magnare” (Malerba, 

2015, pp. 69-70). 

Un’altra forma di collaborazione tra la chiesa e il governo a 

scapito del popolo si vede quando il marconte decide di organizzare 

una grande festa nel cortile del palazzo per derubare i tripallesi.  

Mentre i villani sono radunati nel cortile a guardare i giochi e i 

festeggiamenti, il marconte manda un gruppo di soldati con i due 

armigeri a rastrellare le loro case e confiscare ogni specie di cibo. 

All’inizio frato Capuccio non si oppone dicendo che si tratta di un 

latroncinio, ma quando il marconte gli dice che è invece una 

requisizione, egli benedice l’operazione e chiede il decimo che spetta 

alla parrocchia: 

Frato Capuccio però ritorna sui passi, si avvicina a Berlocchio e gli 

dice a un orecchio: 

“Rammemoro a vossignoria che la decima pars de la requisizione 

versare debetur pro parocchia”. 

“Se vedarà”. 

Frato Capuccio insiste: 

“Rammemoro a vossignoria che latronciniun peccatum est”. 

“Ormai deffinita è stata come requisizione. Tornare indietro non 

potest”. 

“Si est requisizione, repeto che la decima pars versare debetur pro 

parocchia affamata”. 

“E io non deniego ma repeto che se vedarà” (Malerba, 2015, p. 80). 

La lotta prende una nuova svolta quando Berlocchio ordina di 

catturare Migone, il più colto e il più furbo dei villani, per interrogarlo 

sulle bestie sparite di notte dal palazzo feudale. Quando il contadino 

rifiuta di collaborare con il marconte, quest’ultimo ordina di chiuderlo 

nudo in una gabbia di ferro appesa nel cortile del castello per 

intimidire tutti i villani del feudo. Per maggiore umiliazione ordina 
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anche di coprirlo di merda di bestie, e quando non si trova merda 

perché non ci sono bestie ordina ai soldati di coprirlo con merda di 

uomo. Una folla si è radunata a guardare e beffeggiare Migone nudo 

nella gabbia coperto di Merda, ma lui resiste e cerca di sensibilizzare i 

villani, per renderli consapevoli della loro realtà: 

Ve va de ride, de divertirve, ah! – attacca Migone verso la gente del 

paese ammucchiata là sotto. – Ve duvrebbe veni’ da piagne a tutti 

quanti invece che da ride! Nun capite o nun ve va de capi’ er 

signifficato der fatto che un tripallese come vui l’hanno dispogliato e 

smerdato drento la berlina. Nun ve sete manco addomandato er perché 

de sto fatto. Se vede proprio che nun ve va de fa’ un raggionamento 

perché nun ce sete abituati a raggiona’. Me despiace per vui. Ve 

duvrebbe basta’ de sape’ che m’hanno messa qua drento perché nun 

vulevo racconta’ indo’ le bestie vostre (Malerba, 2015, pp. 142-143). 

Una volta liberato, Migone continua la sua campagna di 

mobilitazione: comincia a radunare i villani tripallesi e a 

consapevolizzarli della loro miseria e dell’ingiustizia subita, 

invitandoli alla vendetta e alla rivoluzione contro l’assolutismo di 

Berlocchio. Così, pian piano, il popolo di Tripalle si rende conto della 

sua realtà e comincia ad organizzarsi in una ribellione collettiva che si 

trasforma in una rivoluzione contro il marconte: 

Migone ha radunato nella notte Baldassarre, Galletto, 

Luigione, Pedrotto e Beletto nel fienile di Baldassarre sotto la ripa 

dritta. Sono venuti giù dal paese intabarrati nei loro tabarri di 

lanapecora, neri i tabarri e nere le facce. Una radunata di notte e di 

soqquatto per parlare, dopo che Migone è stato liberato dalla gabbia e 

si è lavato da capo a piede. Tutti intorno si siedono i villani e Migone 

accende un lume e incomincia a dire: “Semo amichi, semo drentro a la 

merda tutti quanti” (Malerba, 2015, p. 162). 

Migone pianifica la propria vendetta, tramando per il marconte 

una umiliazione più forte di quella subita: mentre Berlocchio e la sua 

soldataglia fa la guerra con il feudo adiacente, egli entra di nascosto 

nel castello e ruba un vestito del marconte. Con questo vestito egli 

addestra un cane a mangiare l’“uccello” di Berlocchio, riempendo il 
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vestito di paglia e mettendo tra le gambe una salsiccia poi lanciando il 

cane affamato che corre subito a strappare la salsiccia. Abituato il 

cane a questa azione, Migone comincia a tenere sempre d’occhio il 

marconte accompagnato dal cane affamato. Un giorno arriva il 

momento tanto aspettato: durante una partita di caccia e mentre il 

marconte sta per fare una delle sue porcherie con la figlia della 

padrona del feudo vicino, e appena slacciati i pantaloni ben 

memorizzati dal cane, Migone lancia il suo animale che scatta come 

fulmine strappando i genitali di Berlocchio. 

In un crescendo di tensioni negli ultimi tre capitoli del 

romanzo, lo scontro diventa aperto e irrimediabile, poiché il marconte, 

invece di rimediare alla situazione e attenuare la rabbia del popolo di 

Tripalle, manda i suoi soldati a fare incursioni nelle case dei villani e 

saccheggiare ogni tipo di cibo o di prodotti commestibili: 

Che i villani arroganti e strafuttenti vengano puniti con la 

requisizione de ogni vettovaglia de qualsivoglia tipo se ritrovi riposta 

ne le case loro. Chi opporrà resistenza che venga prima sfondata la 

porta con le picche e poi sfondato con le medesime picche anco il 

villano. E qualora il villano ardisca alzare la mano oltre che la voce, 

che venga punito con il taglio de l’uccello sul luogo istesso ad evitare 

che il castello venga imbrattato del sangue loro infetto (Malerba, 

2015, p. 225). 

Quando poi i villani si raggruppano fuori delle mura del 

castello e lo assediano facendo strepito e chiedendo la restituzione dei 

propri beni, il marconte ordina, per l’ennesima volta, di catturare e 

portare subito Migone. Quest’ultimo viene acchiappato da quattro 

soldati, mentre sta dormendo nel bosco.  

Il confronto tra Migone e Berlocchio, verso la fine del 

romanzo, è illuminante poiché riassume tutta la filosofia dell’opera. In 

questo episodio l’autore mette in risalto la crisi politica e lotta di 

classe tra i villani guidati da Migone da una parte e il marconte e la 

sua corte dall’altra. La brama di potere di Berlocchio viene contrastata 

dall’astuzia di Migone che si rivela un uomo molto furbo e tenace, 
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consapevole del fatto che un popolo indignato e affamato malgrado sia 

inerme può diventare tanto pericoloso quando si ribella:  

Il marconte diventa tutto rosso nella faccia a sentirsi 

disconsigliare da un villano. 

“I tuoi desconsigli non me interessano!” 

“Ve desconsijo per il bene vostro”. 

“Il bene mio non te deve angustiare!” 

“E invece me angustia, vossignoria. Vui duvete sape’ che la gente se 

lagna de brutto, è arrivata a lo stremo de la pazienza. La gente 

ignorante, li villani come dite vui, quanno se incazzano diventano 

gattivi, ah!” (Malerba, 2015, p. 234). 

Migone dimostra al suo interlocutore la propria efficacia 

facendo un fischio e allora sul castello comincia una pioggia di sassi 

lanciati dai suoi compagni, e poi un altro fischio che fa cessare 

l’attacco. Quando Berlocchio si rende conto della gravità della 

situazione e della pericolosità di questo villano, cambia strategia 

cercando di lusingarlo con vari mezzi. Prima lo invita a sedere a 

tavola con lui e mangiare il coniglio arrosto, poi gli propone di 

nominarlo cortigiano o di metterlo al comando delle truppe e alla fine 

anche di dargli un salario annuale e di lasciarlo libero in cambio di 

tener quieti i villani e di spiarli e maneggiarli per conto del castello. 

Migone asseconda astutamente il marconte, gli giura di fare tutto 

questo e prende due monete d’argento come anticipo del salario 

accordato. Appena uscito dal castello, però, egli va a pianificare 

l’assedio totale del palazzo con i suoi compagni e racconta loro tutto 

quello che è successo tra lui e il marconte: 

“Ve devo da di’ n’antra cosa più importante. Che ciò 

promesso, a quer zozzone der marconte, che jo faccio le spiate a li 

danni vostri, che ve persuado de lavura’ pe’ mntene’ lui e quelli antri 

zozzoni der castello, er curiale, Ulfredo e Manfredo, er frato e tutti li 

sordati!” (Malerba, 2015, p. 251). 

In una scena ispiratrice i tripallesi tengono una specie di 

tribunale popolare, davanti al palazzo, e prendono alcune decisioni 

riguardo alla forma del governo dopo la caduta del tiranno e 
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condannano alla forca Berlocchio, il curiale Belcapo, i due armigeri 

Ulfredo e Manfredo e tutti i soldati che oppongono resistenza. Il 

marconte, da sopra il muraglione sente tutto e si rende conto di essere 

stato preso in giro da Migone. Le sue decisioni diventano più 

disastrose: ordina a Ulfredo e Mafredo di prendere i soldati e uscire ad 

affrontare la popolazione con la forza, ma quando questi rifiutano 

perché i soldati non sono in grado di farlo perché sono pochi, deboli e 

non si reggono neanche in piedi dalla fame, egli ordina le sue guardie 

di appiccare alla forca i due armigeri considerati traditori. 

Lo scrittore mette in rilievo il carattere immutevole dei despoti 

quando Berlocchio, accortosi della sua imminente fine, chiama frato 

Capuccio per confessargli i propri peccati e chiedergli l’assoluzione. 

Egli confessa di aver fatto uccidere la moglie, Bernarda, e quando il 

frate dice di non poter assolverlo dall’uccisione di una persona il 

Marconte ricorre alle minacce: 

“Frato Capuccio, parliamoce chiaro. Io non ho più gnente da 

perdere, ve faccio mettere a le catene e frustare e anco scorticare la 

pelle e anco fare i buchi con lo schidone de l’arrosti. Ve conviene 

darme l’assoluzione e la grazia per il paradiso come ve ho 

addomandato. Siamo in trappola, frato Capuccio, e conviene che ce 

aiutiamo in modo vicendevole” (Malerba, 2015, pp. 262-263). 

In un’altra scena suggestiva Malerba ci presenta la drammatica 

fine del tiranno quando, ottenuta l’assoluzione dal parroco, il 

marconte esce nel cortile dove continuano a piovere i sassi lanciati dai 

popolani e dice al curiale Belcapo di aver deciso, per non dare 

soddisfazione ai villani, di appiccarsi insieme a lui alla forca. Appena 

appiccato Berlocchio alcuni soldati, trascinando i piedi aprono il 

portone del castello e danno il segno di resa. I villani precipitano 

dentro il castello dove vedono il marconte e il suo curiale appiccati in 

mezzo al cortile, mentre frato Capuccio si affaccia da una finestra 

benedicendo Migone e i suoi “onoratissimi” villani. 

Con questa scena Malerba richiama alla mente del lettore 

scene simili della nostra storia moderna che hanno commemorato la 

tragica fine di alcuni tiranni come Hitler e Mussolini, Ceausescu e 
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Gheddafi...ecc., come se volesse dire che anche se i tempi cambiano il 

carattere dei despoti e la fine dei regimi totalitari sono sempre gli 

stessi. Perciò come dice Rinaldo Rinaldi nella prefazione all’opera: 

Protagonisti non di una parabola filosofica ma di una lotta di classe 

senza esclusione di colpi, l’astuto Migone ed i suoi villani riescono a 

vincere il potere politico, militare e religioso rappresentato da 

Berlocchio, dai suoi scalcagnati soldati e dall’ipocrita frate Capuccio, 

proprio perché incarnano il diritto naturale: un diritto indebolito dalla 

fame e conculcato dalla violenza, ma capace di distruggere i mostri 

generati dalla sopraffazione (Malerba, 2003, p. VI). 

 

4. CONCLUSIONE  

Concludendo possiamo dire che l’opera ha un doppio valore 

poiché, malgrado sia ambientata nel medioevo, può essere considerata 

la metafora della situazione attuale in diversi Paesi del mondo. Il 

romanzo, da questo punto di vista, può essere considerato una 

denuncia di una società in crisi non solo economica, ma anche 

religiosa e morale, dove mancano i valori e la dignità dell’uomo, e 

dove domina il male in tutte le sue forme. Questo vuol dire che 

Malerba era consapevole della situazione politica, economica, 

religiosa e sociale del proprio Paese, e che il romanzo esprime 

l’indignazione nutrita dallo scrittore verso tale situazione. 

La comicità e l’umorismo che caratterizzano l’opera 

rappresentano una specie di maschera che cela lo sdegno dello 

scrittore nei confronti del sistema politico e sociale in Italia degli anni 

Sessanta e Settanta, ma anche rappresentano una critica verso la realtà 

politica e sociale alla fine del Novecento in tante altre parti del 

mondo. 

Lo scrittore ha scelto la forma storica per il suo romanzo come 

mezzo di distanziamento dalla realtà che sta raccontando, cosa che gli 

consente di penetrare nella percezione del lettore facendolo pensare 

alla propria realtà, paragonandola a quella di Migone e dei villani nel 
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romanzo. Da questo paragone potrebbe scaturire una reazione simile a 

quella dei cittadini tripallesi. 

Con una sfumatura sarcastica l’autore allude al fatto che la 

dittatura ha come conseguenza la miseria generale e la fame che 

inducono il popolo alla ribellione e allo scontro con il regime.  Egli 

sottolinea anche che un popolo indignato e affamato, malgrado sia 

inerme, può diventare tanto pericoloso quando si ribella, e che il 

carattere dei despoti e la fine dei regimi totalitari sono sempre gli 

stessi. 

L’attualità dell’opera è reflessa dalla sua vicenda che richiama 

alla mente avvenimenti recenti, tra cui quelli avvenuti dopo la morte 

dello scrittore, cosa che conferma la natura profetica del romanzo. La 

vicenda è paragonabile a quello che è successo nello scorso decennio 

in molti Paesi della primavera araba dove i popoli, per le ingiustizie 

subite, si sono rivoltati contro i loro governanti. Non solo, ma alla fine 

dell’opera scaturisce una verità sorprendente, cioè che il cambiamento 

non migliora sempre la realtà, ma porta spesso nuove dittature più 

pericolose e più onerose di quelle precedenti.  
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Abstract 

This paper presents an analysis of the rise of do support and the 

gradual loss of verb movement during the period of Early Modern 

English. The analysis focuses on studying the structures in which do 

support was first used as an alternative to verb raising to I. It takes 

into consideration the analysis of the relationship between the position 

of the negation marker not in negative interrogative structures and the 

position of the subject and the object pronouns in these structures. The 

analysed structures are negative interrogatives taken from 

Shakespeare’s works in the period of Early Modern English. The 

results of the data analysis show that in most cases, there is do support 

when the subject pronouns are above negation, while there is no do 

support when object pronouns appear above negation. This suggests 

that do was first inserted here to avoid object raising with the verb to I 

or to C to avoid putting object and subject pronouns in subsequent 

positions.  

 

Keywords: verb raising, do support, negative interrogatives, Early 

Modern English. 
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ومواقع الضمائر كوسيلة لدراسة فقدان حركة الفعل  النفيالعالقة بني موقع عالمة 
 ةبداية فرتة االجنليزية احلديث يف بدء االستعانة ابلفعل املساعدو  الرئيسي

 عائشة فتحي أبوغرسة
 داب, جامعة مصراتةكلية اآل

  ملخص البحث
بداية فرتة  يفكفعل مساعد و الذى تزامن   )يفعل(تقدم هذه الدراسة حتليال لبداية استخدام الفعل 

 .لبداية اجلملةوارتفاعه  الرئيسيمع فقدان اللغة االجنليزية خلاصية حركة الفعل  االجنليزية احلديثة
نتيجة ام اهنا كانت احد دام الفعل املساعد ما اذا كانت بداية استخ البحث ىفعلى الدراسة تركز 

تركز الدراسة على حتليل بعض  االجنليزية. اللغة يفالعوامل املسببة لفقدان خاصية حركة الفعل 
الفعل  حركةتزامن فيها استمرار وجود خاصية  اليتتلك الفرتة  يفكانت مستخدمة   اليتالرتاكيب 

. استندت الدراسة عن ارتفاع الفعلكفعل مساعد بدال   (يفعل)دام الفعل خاستمع بداية  الرئيسي
تعود للفرتة الزمنية املستهدفة ابلدراسة وهى فرتة بداية  اليتعلى حتليل مناذج من كتاابت شاكسبري 

تلك الفرتة  يفمسرحيات شاكسبري  يفاستخدمت  اليتاختريت االسئلة املنفية  .االجنليزية احلديثة
حتتوى  اليتلتكون حمور عملية التحليل مث مت تقليص انواع اجلمل املستهدفة لتشمل االسئلة املنفية 

 النفيعلى ضمائر الفاعل او ضمائر املفعول به الن الدراسة تفرتض وجود عالقة بني موقع عالمة 
نتائج عملية التحليل.  هما أثبتتالسؤال وبني احلاجة لبداية استخدام الفعل املساعد وهو  يف

استخدامه لتجنب رفع ضمائر املفعول به مع  يفاظهرت النتائج ان الفعل املساعد قد يكون بدئ 
موقع سابق لضمائر الفاعل مما يؤدى اىل  يفالفعل لبداية اجلملة عند حتويلها لسؤال فبهذا تكون 

ستخدام الفعل املساعد كانت بعض اجلمل. هذه النتيجة تدعم فرضية ان بداية ا يفالتباس املعىن 
 االجنليزية احلديثة. يفالفعل  ارتفاع اناحد العوامل املسببة وليست نتيجة لفقد

 ,مواقع ضمائر الفاعل واملفعول ,النفيموقع  ,بداية استخدام الفعل املساعد فتاحية املكلمات ال
 .بداية االجنليزية احلديثة
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1. Introduction 

Languages differ in whether the verb moves from VP (Verb 

Phrase) to Infl. (Inflectional phrase). In English, which is not a verb 

raising language, the main verbs remain within the VP while in French 

main verbs move to Infl. which means that French is a verb raising 

language. Verb-raising parameter refers to whether a language permits 

verb movement or not. The property of verb raising parameter in 

English states that main verbs cannot raised to inflectional phrase 

which is in a higher position than the verb phrase. High and low 

positions here refer to positions in the phrase structure trees which are 

used in syntax to illustrate the structure of sentences. In other words, 

this means that English does not allow a main verb to raise or to move 

to the beginning of sentences to form questions which is known as V 

to I and to C movement. 

 

1.1 Research problem 

As a result of the fact that English does not allow main verbs to 

rise to the beginning of sentences to make questions, there is the need 

in English grammar to insert the dummy auxiliary do wherever there 

is no auxiliary verb in the sentence. During previous eras of the 

history, English main verbs exhibited verb raising and it was 

grammatical to put main verbs in the beginning of sentences to form 

questions as can be seen in the written records of English scripts that 

go back to the era of Middle English from 1150 to 1500. Later, several 

syntactic changes happened which led to the loss of verb raising at the 

begging of Early Modern English.  
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Kroch (1989: 15) describes the emergence of do support as “one 

of the most studied syntactic changes”. He explains the historical 

development of this change by illustrating that “in Middle English, 

questions were formed by inverting the tensed verb [the main verb] 

with the subject and negative sentences by placing the negative 

marker not immediately after the tensed verb”. He considers the “rise 

of periphrastic do in late middle English” as a “reflex of the loss of V 

to I movement for main verbs”. 

Macleod (2020: 670) argues that the “decline of postverbal 

negation in early Modern English was part of a broader series of 

changes affecting verbal Syntax”. He describes this spread of do as the 

“most prominent manifestation of these changes”. He says that “most 

syntactic analyses agree in interpreting the rise of do support as 

related to the loss of verb movement parameter”. Roberts (1985) takes 

a similar point of view as many other researchers when he argues that 

English lost V to I movement for lexical verbs in the middle of the 

16th century and he considers the emergence of do support as a reflex 

of losing V to I movement. 

 

1.2 Research questions  

This study aims to shed light on a number of issues related to the 

loss of verb raising parameter in English and the emergence of do 

support in English negative interrogative sentences. The main 

question that this study tries to answer is whether the emergence of do 

support was a reason more than it was a result of losing the properties 

of verb raising parameter during the history of English language. 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Do Support and Verb Raising   

___________________________________________________________________  

12 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

The second question is about the relationship between the position 

of negation and that of subject pronouns and/or object pronouns in 

English negative interrogative sentences. It tries to investigate whether 

the results of studying this relationship can be taken as evidence for 

any answer found for the first research question about the sequence of 

losing verb raising parameter and the emergence of do support in the 

period of Early Modern English. 

 

1.3 Research hypotheses and objectives  

The first hypothesis of this study is primarily focused on the 

assumption that the emergence of do support is a reason more than it 

is a result of losing verb raising parameter in English language. This 

hypothesis claims that do was used in Early Modern English before 

losing verb raising parameter so that it cannot be considered as a 

response of losing verb raising parameter. 

Secondly, the study hypothesizes that considering the position of 

negation in negative interrogative sentences with that of subject 

pronouns and/or object pronouns can give some evidence on the 

connection and the relationship between losing verb raising and the 

emergence of do support in the English language. 

 

1.4 Previous studies 

Han and Kroch (2000: 311) present “an account of the statistical 

patterns in the development of do forms in various sentence types in 

English”. In their analysis, they distinguish between two types of verb 

movement which are “movement over the low negation and 

movement over the higher negation”. Goodhue (2019: 469) explains 
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the difference between high and low negation in questions by 

explaining that high negation questions are “questions in which 

negation is proposed with the auxiliary like Isn’t Moira home?”. Low 

negation questions, on the other hand, can be seen in structures like ‘Is 

Moira not home?’. 

In Han and Kroch’s study, (2000: 311) , they show that the 

“development of do support in imperatives as well as in questions and 

negative declaratives can be explained if the loss of verb movement 

occurs in two steps in the history of English with the loss of higher 

movement preceding the loss of lower movement”. The data that they 

used to study the development of do forms were taken from Ellegard’s 

(1953) collection of clauses. The other source of data was the Pen-

Helsinki parsed corpus of Middle English. 

They analysed various kinds of English sentences and their 

findings showed that do support was much more frequent in questions 

than in negative declaratives. They explain this difference in 

frequency by hypothesizing that the loss of verb movement was 

gradual and it did not happen in the same way in the different kinds of 

structures. Concerning interrogative structures, Han and Kroch (2000: 

324) give an account of the development of do support in questions by 

explaining that “even though the loss of M-T [V to I and then to C] 

movement has gone to completion at 1575, affirmative questions do 

not reach 100 % do support because the grammar with direct ASP-C 

movement [to form questions] is active at this period”. 

Han and Kroch (2000: 325) present a scenario for negative 

questions to explain “the fact that do support in negative questions is 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Do Support and Verb Raising   

___________________________________________________________________  

14 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

always higher than in affirmative questions, but still does not reach 

100 % until after 1575”. This scenario states that “the direct ASP-C 

movement option is not available in negative questions formed with 

higher negation, since feature movement would be blocked by higher 

negation”. They add that “because only negative questions with lower 

negation can exhibit direct Asp-C movement, negative questions show 

a relatively high frequency of do support, reaching 90% by 1575”. 

Macleod (2020: 670) studied the postverbal negation in Early 

Modern English as he was interested in examining structures in which 

negation after main verbs without do support was still permitted in 

Modern English. In his analysis, he used data from the “Hansard 

Corpus, which includes the full text of the published proceedings of 

the British Parliament from 1803 to 2005’’. While investigating this 

data, he was interested in studying postverbal negation as his analysis 

included lexical verbs modified by a following not as “the approach 

adopted was to search for all occurrences in which a lexical verb was 

followed by the lexeme not”. Macleod (2020: 683) comes to the 

conclusion that “postverbal negation without do support, enjoys a real, 

and limited, productivity within present-Day English”. 

 

2. Methodology 

The study adopts the content based approach to analyse 

Shakespeare’s negative interrogative structures in order to investigate   

the syntactic changes that happened in this kind of structures at the 

period of Early Modern English. Hsieh and Shannon (2005: 1277) 

explain that this research tool is used to determine the presence of 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Do Support and Verb Raising   

___________________________________________________________________  

15 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

certain words or concepts or structures within some given qualitative 

data like certain texts.  

 

2.1 Data Used in the Study 

The data used in the study are negative interrogative sentences 

taken from 30 plays written by Shakespeare in the period of Early 

Modern English. These plays were approximately written between 

1589 and 1634. There are a number of different works by different 

writers that belong to the target period in the history of English 

language, but Shakespeare was chosen because his works contain very 

variable and rich examples of the syntactic structures in question. 

Aitchison (2001: 99) explains that “Shakespeare’s characters vary 

between using questions in which the main verb and the pronoun 

switch places [in which V raises to I and to C] and those in which do 

is inserted”. 

The source from which the research data is taken is the online 

search engine of the University of Virginia Modern English Corpus. 

The search process using this engine was by looking for negative 

interrogative sentences written by Shakespeare and this was done by 

limiting dates to 1550-1650, and text type to drama. After that, there 

was a limitation process followed to choose only negative 

interrogative sentences in which the verb raises to I (Inflection) and/or 

C (Complementiser) or those in which do is inserted instead of verb 

raising. The third stage of choosing research data was by limiting the 

chosen sentences to those in which the subject is a pronoun and/ or 
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which have pronoun objects to investigate whether these pronouns 

appear above or below the negator not. 

 

2.2 Data Analysis 

As mentioned earlier, the data analysis process focused on 

choosing negative interrogative structures used by Shakespeare and 

neglected the other kinds of structures. The chosen structures were 

narrowed further to include just sentences which contain subject and 

object pronouns. The analysis focused on investigating the 

relationship between the position of subject and object pronouns and 

the negator not. 

2.2.1. Subject pronouns and position of not  

1) not is below the position of the subject pronoun: 

It was found that in 89 sentences, the subject pronouns appear 

above (before) negation as not is below (after) the position of the 

subject pronoun. Among these sentences, there were 38 cases (42.69% 

of the total number) in which V raises to I without do support. These 

sentences are the following: 

-That they wait not here? The first part of King Henry VI (1589-1590) 

-speak’st thou not? 

-Why come you not?  The Third Part of King Henry VI (1590-1591) 

-Saw’st thou not signs of fear lurk in mine eye?   

    Venus and Adonis  (1592-1593) 

-Grew I not faint? 

-Fell I not downright? 

-that I slew them not?  The Tragedy of King Richard III (1592-1593) 
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-of you trembles not that looks on me? 

-thou help’st me not? 

-Says he it not? 

-and came I not at last to comfort you? 

-Why know you not?  The Life and Death of King John (1594-1596) 

-Smacks it not something of the policy? 

-She not hear of it? 

-Why comes he not himself? The First Part of King Henry IV (1596-1597) 

-Looks he not for supply? 

-I know not what?  The Second Part of King Henry IV (1598) 

-Know you not Pampey? Julius Caesar   (1599) 

-Then saw you not his face? Hamlet, Prince of Denmark (1600-1601) 

-Looks it not like the king? 

-You spoke not with her since?     

    King Lear   (1605) 

-you heard not? 

-Note it not you, Thaisa? Pericles    (1607-1608) 

-reflect I not on thy baseness court contempt?   

    The Winter’s Tale  (1610-1611) 

-Comes it not something near? 

-that he helps not to take away?     

    Romeo and Juliet   (1623) 

-That I yet know not? 

-you not see moure him? Twelfth Night   (1623) 

-Why went you not with Mr. Doctor?     

    The Merry Wives of Windsor (1623) 



Faculty of Arts Journal – Issue: 18  December 2021       Do Support and Verb Raising   

___________________________________________________________________  

18 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

-Hath he not reason to turnebacke an hour in a day?   

    A Comedy of Errors  (1623) 

-Why see you not?  Macbeth    (1623) 

-Know you not, he ha’s? 

-Came they not by you? 

-it not say he lyes?  The Tempest   (1623) 

-that thou feelst not?  Two Noble Kinsmen  (1634) 

-You care not for a Grand guard? 

 

On the other hand, there is do support in the rest of the 

sentences in which not is below the position of the subject pronoun. It 

was found that in 51 sentences (57, 30% of the total number), do is 

inserted where not is below subject pronouns. These sentences are: 

 

-do I not breathe a man? The Third Part of King Henry VI (1590-1591) 

-Didst thou not hear me swear? 

-Didst thou not mark my face? 

-Didst thou not kill this king? The Tragedy of King Richard III (1592-1593) 

Did they not sometime cry? The Tragedy of King Richard II (1593-1594) 

-did he not? 

-Did you not use his daughter?     

    Titus Andronicus   (1593-1594) 

- Why didst thou not come from heaven? 

-Doe you not read some tokens of my sonne?   

    The Life and Death of King John (1594-1596) 

-Wy did you not provoke me? 
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-Do we not likewise see our learning there?    

    Love’s Labour’s Lost  (1594-1597) 

-Did he not send you twain? 

-Didst thou not swear, to give me what I would?   

    Edward the Third   (1596-1599) 

-did he not? 

-Do you not love me?  The First Part of King Henry IV (1596-1597) 

-do you not, indeed? 

-dost thou not hear them call? 

-do I not bate? do I not dwindle? 

-What! He did not? 

-Did you not tell me this...? 

-Doth it not show vilely in me to desire?    

    The Second Part of King Henry IV (1598) 

-Did I not meet thy friends? Julius Caesar   (1599) 

-Didst thou not hear their shouts? 

-Did you not speak to it? Hamlet, Prince of Denmark (1600-1601) 

-Does he not?   Troilus and Cressida  (1601-1602) 

-do you not hear the people cry ‘Troilus’? 

-do you not? Servant 

-Why do you not speak to her? 

-Do you not love my sister? King Lear   (1605)  

-Did I not, fellow? 

-Didst thou not say?  Pericles    (1607-1608) 

-did you not name a tempest? 

-Doest thou not laugh? Romeo and Juliet   (1623) 
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-Do you not see that I am out of breath? 

-doth she not give us thanks? 

-doth she not count her blest? 

-Dost thou not bring me letters from the frier? 

-Why do you not know him? All’s Well That Ends Well  (1623) 

-doe you not like it?  Two Gentlemen of Verona  (1623) 

-Dost thou not know?  A Comedy of Errors  (1623) 

-dost thou not know my voice? 

-Do you not hope your children shall be kings?   

    Macbeth    (1623) 

-Didst thou not heare a noyse? 

-Did he not straight in...? 

-Do you not heare him?  The Tempest  (1623) 

-Doth it not then our eye-lids sinke? 

-Do you not heare me speake? 

-Didst thou not say he lyed? 

-Lyons, did’t not wake you? 

-Doe you not feele it thaw you? Two Noble Kinsmen (1634) 

 

2) not is above the position of the subject pronoun: 

Not appears above the subject pronouns in only 16 negative 

interrogative sentences. Except in one example out of 16 (6,25% of 

the total number), do support can be noticed clearly in this kind of 

sentences. In one sentence which is  

-Say not I that I am old?  The Passionate Pilgrim (1599) 
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It can be noticed that the verb rises to I (Inflection) with no do support 

while not is above the position of the subject pronoun.  

On the other hand, do is inserted by Shakespeare where the 

subject pronoun appears below negation in the other 15 sentences (in 

93, 75% of the total number). It can also be noticed in these sentences 

that do+ not rise to C to form negative interrogative clauses. These 

sentences are the following: 

-Do not I know thou wouldst? The Life and Death of King John 

        (1594-1596) 

-Did not I dance with you in Brabant once?    

     Love’s Labour’s  Lost (1594-1597) 

-and did not they put on my brows? Julius Caesar  (1599) 

-do not you follow the young Lord Paris?    

     Troilus and Cressida (1601-1602) 

-Did not I tell you? 

-Did not you hear a cry?  Othello, the Moor of Venice 

        (1604) 

-did not you chiefly belong to my heart?    

     Timon of Athens  (1607-1608) 

-Doe not you loue him Madam? All’s Well That Ends Well (1623) 

-did not I tell you?   Twelfth Night  (1623) 

-Didst not thou share?   The Merry Wives of Windsor 

        (1623) 

-Did not I tell you how you should? 

-And did not she herself reuile me there?    

     A Comedy of Errors (1623)  

-And did not I in rage depart from thence? 
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-Did not you speake?      Macbeth (1623) 

-Doe not you know me?  Two Noble Kinsmen (1634) 

 

2.2.2. Object pronouns and position of not  

The second part of the used research data contains negative 

interrogatives with object pronouns and this part is divided into two 

groups concerning the position of not.  

1) not is below the position of the object pronoun: 

In the 30 plays written by Shakespeare that are included in the 

study, it was noticed that there are only eight examples in which the 

object pronoun appears above negation that not appears below object 

pronouns in phrase structure tree diagrams. These examples are: 

-And love them not?   Venus and Adonis (1592-1593) 

-that I slew them not?   The Tragedy of King Richard III 

        (1592-1593) 

-thou help’st me not? 

-and love them not? 

-Awaked you not with this sore agony? 

-Says he it not? 

-Know me not Galloway nags? The Second Part of King Henry IV 

        (1598) 

-I serve thee not?   The Historie of Troylus and Cresseida

        (1609) 

 

It can be noticed in the previous examples in which not appears 

below the position of object pronouns that there is no do-support in 
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any of them (in 0% of the total number).  Instead, there is (100%) V-

to-I raising or V-to-I-to-C raising in the structure of these negative 

interrogatives. In these examples, it seems that the object pronoun 

rises with the verb to Inflection and sometimes to Complementizer 

position to form these negative interrogatives. If we compare this 

result with what was noticed where not appears below subject 

pronouns, it can be noticed that the case is just the opposite that in 

most sentences there was do support when subject pronouns appear 

above negation. 

 

2) not is above the position of the object pronoun 

It seems that among the 25 examples that can be found in the 

included plays, there are only two examples (8% of the total number) 

where not appears above the object pronouns while there is no do 

support. These examples are: 

-Note it not you, Thaisa?  Pericles   (1607-1608) 

-spare not me?    All’s Well That Ends Well (1623) 

 

However, do support can be noticed clearly in the other 23 

examples (in 92% of the total number) in which the object pronoun is 

below the position of negation. These examples are: 

-Didst thou not hear me swear? The Third Part of King Henry VI 

        (1590-1591) 

-Why did you not provoke me? The Life and Death of King John 

        (1594-1596) 

-Doe not I know thou wouldst? 
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-Did he not send you twain?  Love’s Labour’s Lost (1594-1597) 

-Do you not love me?   The First Part of King Henry IV 

        (1596-1597) 

-dost thou not hear them call? 

-Did you not tell me this? 

- dost not know me?   The Second Part of King Henry IV 

        (1598) 

-Did not I tell you?   Troilus and Cressida (1601-1602) 

-doth she not give us thanks?  Romeo and Juliet  (1623) 

-Dost thou not bring me letters from the frier? 

-Doe not you loue him Madam? All’s Well That Ends Well (1623) 

-Why do you not know him? 

-did not I tell you?   Twelfth Night  (1623) 

-doe you not like it?   Two Gentlemen of Verona (1623) 

-Why didst not tell me sooner? 

-Did not I tell you how you should? The Merry Wives of Windsor 

        (1623) 

-And did not she herself reuile me there?    

     A Comedy of Errors (1623) 

-Do you not heare him?  The Tempest  (1623) 

-Do you not heare me speake? 

-Lyons, did’t not wake you? 

-Doe not you know me?  Two Noble Kinsmen (1634) 

-Doe you not feele it thaw you? 

 

It might be said then that V to I raising was used in sentences 

where not is below object pronouns and do support was used when not 
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is above object pronouns.  Moreover, it is noticed in these examples 

that the subject is also a pronoun. So, it might be that do is inserted 

here to avoid object raising with verb to I or to C to avoid putting 

object and subject pronouns in subsequent positions. This result is 

very similar to what was noticed with subject pronouns below 

negation where do support was used in most sentences (15 out of 16). 

 

3. Results 

In general, and as can be noticed in tables 1 and 2, there is no do 

support when subject and/or object pronouns appear below negation. 

There is also no do support when object pronouns appear above 

negation. As a result, it can be said that there is no do support in 

sentences with object pronouns whether they appear above or below 

negation. These results are summarized in the following tables: 

Not is below subject and/ or object pronouns 

 Subject pronouns Object pronouns 

Results -In 89 sentences the subject 

pronouns appear above negation. 

-38 sentences (42.69%) has verb 

raising with no do support. 

-51 sentences (57.30%) has do 

support. 

-Object pronouns appear 

above negation just in 8 

examples and in all of 

them (100%), there is no 

do support. Instead V 

raises to and to C. 

Conclusion In most cases, there is do support 

when subject pronouns are above 

negation. 

No do support where 

object pronouns appear 

above negation. 

Table 1: Results of investigating pronouns above negation 
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Not is above subject and/ or object pronouns 

 Subject pronouns Object pronouns 

Results -Not appears above subject 

pronouns in only 16 sentences. 

- One of them (6.25%) has no 

do support but verb raising. 

-15 sentences (93.75%) has do 

support 

- Not is found above the 

position of object pronouns 

in 25 sentences. 

-2 sentences (8%) has no do 

support but verb raising. 

-23 sentences (92%) has do 

support. 

Conclusion In most cases, there is do support when pronouns appear 

below negation. 

Table  2 : Results of investigating pronouns below negation 

 

4. Discussion 
 

The analysed data provide evidence for the hypothesis that 

emergence of do support can be considered as one of the factors which 

led to losing verb raising parameter in the period of Early Modern 

English. The results suggest that verb raising parameter was available 

in English at the same time as do support was used. For example, it 

was noticed that sentences in which subject pronouns appeared above 

negation are almost divided in half between cases where the verb 

raises to I and other cases in which do is inserted instead.  This 

suggests that the two methods (verb raising and do support) were used 

at the same period of time by Shakespeare which denies the claim that 

do support was emerged as a result of losing V to I raising in English 
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language and which consequently indicates that do started to be used 

in a later period than the time when English had the property of Verb 

raising parameter. 

Therefore, the results present evidence against the claims that do 

was emerged as a result of losing verb raising in English which 

suggests that when V to I raising was no more available in English, do 

was inserted as an alternative method which is not true.  Ellegard 

(1953) explains that each insertion of a periphrastic do as inflectional 

markers “represents a case where V-to-I operation has not applied, so 

a steady increase in the distribution of do entails fewer and fewer 

instances of V-to-I, the two operations are mutually incompatible” 

(quoted in Lightfoot 1993: 207). Lightfoot, (1993: 208-209) has one 

of the points of view which says that the use of the dummy do instead 

of V raising was the reason that English lost this property of verb 

raising parameter. He explains that “...there was in addition an 

element do which could be analysed as a ‘dummy’ tense carrier 

generated in I and come to be used more and more frequently. As a 

result, V-to-I ceased to be triggered”. 

It appears from the result that the two methods were used together 

at the same time in sentences with similar structures (i.e. negative 

interrogative sentences in which subject pronouns appear above 

negation). This phenomenon that the old method (verb raising) and the 

new method (do support) co-exist at the same time is described by 

Aitchison (2001: 98) who refers to it as a natural phenomenon in 

syntactic change. She says, “All syntactic change involves variation. 

As in case of sound change, the old and the new co-exist”. Aitchison 
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(ibid: 110) explains that this phenomenon is an example of the 

“Constant Rate Hypothesis which was first proposed by Anthony 

Kroch, who as explained by Aitchison, argued that ‘‘the insertion of 

do in English negatives ...and also in questions.... happened in parallel, 

not one context after another”.  

 

5. Conclusion 
 

At earlier stages of its history, the English language was a verb 

raising language similar to other languages which still have this 

property at the present time such as French. A number of changes 

happened which led to the fact that English main verbs do not have 

this movement property in Modern English. This change happened as 

a result of a number of internal syntactic factors such as the 

relationship between the position of the negator not and the subject 

and object pronouns which led to the necessity of inserting the dummy 

verb do. The results of this study suggest that do was inserted to avoid 

object raising with verb to I or to C to avoid putting object and subject 

pronouns in subsequent positions. As a result, the insertion of do 

gradually replaced verb movement which gives proof against 

arguments which consider the emergence of do as a result of losing 

Verb movement during the history of English Language. 
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