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  تاريخ استالم البحث
١٣/١٢/٢٠١٧  

  تاريخ قبول النشر 
٢٤/١/٢٠١٨  

  
 

 كيف مـع  يهدف البحث إلى اإلجابة عن تساؤالت أهمها، هل استطاع الفرد الموصلي الت             
؟ وهل استطاع إعـادة    ٢٠١٤التغيرات السريعة التي حدثت في مدينة الموصل بعد انهيارها سنة           

  .تكيفه بعد التحرير؟ وهل أثرت ظروف الحياة المتغيرة على مسيرة الفرد التنموية؟
وقد كان من ابرز نتائج البحث امتالك الفرد الموصلي مرونة كبيرة للتكيف مع التغيرات                
  .، إال أن أفراد المجتمع تعرضوا الى تراجع كبير في مجال التنمية االجتماعيةالفجائية 

SOCIAL ADOPTATION OF THE MOSULI INDIVIDUAL TO THE 
CIRCUMSTANCES OF THE VARIABLE LIFE 
A DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL STUDY 

Lect. MARAH MUAYAD HASAN 
abstract 
The research aims at answering about questions the most 

important of which could the Mosuli individual adapt to the quick 
changes which accord in the city of Mosul after its decline in 2014? 
Could he re-adopt after liberation ? Did the circumstances of the 
variable life affect on the developmental individual s march? 
 One of the most prominent results of the research is that Mosuli 
individual has considerable flexibility to adopt to the sudden changes 

                                         
 . مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلة واالجتماعية، قسم الدراسات التاريخيمدرس، *
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 )٢( 

 
 

:but members of the society subjected to a considerable retraction in 
field of the social development.   

 
 كل شيء في أنسنة من سنن الحياة، والمتتبع لحركة المجتمعات الحديثة يجد  التغير يعد

 واألفكار والجماعات والشعوب والمجتمعات األفرادعالمنا يتغير ويتحرك، وهذا ينطبق على 
  .كد الحسابات فكل شيء يسير ويتحرعا وتُاألوضاعقلب والمبادئ والقيم فتُ

ويعد اإلنسان اكثر الكائنات قدرة على التكيف مع التغيرات المختلفة مقارنة ببقية 
، فهو مخلوق اجتماعي يتميز بامتالكه عقال ووعيا يميزه عن غيره من الكائنات وبالتالي الكائنات

 .المختلفة فهو يبذل جهدا في البحث عن وسائل تساعده على التكيف مع بيئته ومواجهة الظروف
مثال  امر التكيف في هذه الحالة ال يتم بصورة فطرية غريزية كما هو الحال في النباتات أنأي 

 مع وتالؤما تغيير في السلوك ليكون الفرد اكثر توافقا إحداث إلىبل انه عملية ديناميكية تهدف 
  .البيئة والواقع المحيط

خرج من ي أن ما  انهإذ جمة وأزماتمشكالت  العراقييعاني مجتمعنا وعلى صعيد اخر 
ا  الذي يجعل هذاألمر اجتماعيا ام اقتصاديا مكان سياسيا اأواء دخل في اخر سي وإالصراع 

 بغية المحيطة تهتالئم مع بيئيقاوم بها ظروفه وي مختلفة تكيفيهبحث عن اشكال يالمجتمع 
  .استمرار الحياة عبر بدائل متنوعة

 والتحليل ضمن حدود مدينة الموصل هذه التكيف تم معالجته في هذا البحث بالدراسة
التي واجهت تغييرات مجتمعية كبيرة في مجاالت الحياة المختلفة مما اضطر الفرد الموصلي إلى 

  .التكيف مع تلك التغييرات عبر وسائل وأساليب عدة بغية استمرار الحياة
البحث من فقد قسم البحث إلى مباحث لتنظيم الدراسة، المبحث األول تناول تحديد أبعاد 

تحديد لمشكلة البحث وأهدافه وأهميته للمجتمع، فضال عن تحديد نوع البحث وادواته المستخدمة 
  .ومجاالته ومن ثم تم تحديد المفاهيم والمصطلحات المهمة الداخلة فيه ليسهل فهمها

وجاء المبحث الثاني تحت عنوان ثالثية التغيير والتكيف والتنمية ليتناول نظريا تلك 
دات العلمية ويوضح أهم ما قيل عنها ومما يخدم البحث مستندين في ذلك إلى المصادر المفر

  .والمراجع العلمية
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أما المبحث الثالث فقد خُصص لوصف وتحليل هذه الثالثية وكيف سارت في مدينة 
الموصل كون الباحثة احد أفراد المدينة وقد عاشت وعاصرت أحداثها وتغييراتها وراقبت 

  .األفراد لهاوشهدت تكيف 
 وقد قسم هذا المبحث إلى فقرات تناولت التغييرات والتكيي الجديدة لهذه التغيرات في 

الحياة من ماء وكهرباء ووقود وملبس،  مجال العمل والدخل، السكن، التعليم، مستلزمات
  .واالتصال بالعالم الخارجي

وصيات والمقترحات وأخيرا عرضت النتائج التي توصل إليها البحث ومن ثم وضعت الت
  .ضمن المبحث الرابع

 
 

 يعيش في مجتمعه حياة مستقرة قد تكيف مع اإلنسان أن مشكلة البحث من انطلقت  
 وسلوكه وعاداته وثقافته وسار وفق متطلبات مؤسسات المجتمع بما يحقق له تحقيق أنشطته
ت فيه تغييرات سريعة ثة، ولكن في حدود مجتمعنا الموصلي الذي حد وخططه المستقبليأهدافه

على يد  ٢٠١٤استثنائية قلبت الموازين وأحدثت أزمة مجتمعية وذلك بعد انهيار المدينة منتصف 
رات شملت المسكن ي، هذه التغي من معارك لتحرير المدينةأعقبهاوما جماعات الفكر المتطرف 
  . غيرت كل مفاصل الحياة أنها، أي تعليم وحتى القيم و المعتقداتوالوالملبس والحالة المادية 

والظروف المستجدة قبل رات السريعة يفهل استطاع الفرد الموصلي التكيف مع هذه التغي  
رات ياستطاع الفرد الموصلي التكيف مع التغي  وهل قاومها؟أمولو بصورة مؤقتة  التحرير

 أهدافه تحقيق على  الجديد التكيفاثروهل تحرير؟ والظروف المستجدة ايضا بعد الالسريعة 
  .؟ االجتماعية التنمية كافة مجاالت وطموحاته سلبا وبالتالي على 

 
  -:يهدف البحث إلى   

محاولة كشف مدى استطاعة الفرد الموصلي التكيف مع التغييرات السريعة التي حدثت في -١
  .ى يد جماعات الفكر المتطرف عل٢٠١٤مدينة الموصل بعد انهيارها سنة 

محاولة كشف مدى استطاعة الفرد الموصلي على إعادة تكيفه مع التغييرات التي حدثت في -٢
  .مدينة الموصل بعد التحرير
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  التعرف على تأثير ظروف الحياة المتغيرة وتكيف األفراد لها غلى مسيرة الفرد التنموية؟-٣
 

  -:تكمن أهمية البحث فيما يلي 
انه يتناول موضوع شائع وهو التكيف االجتماعي ولكن بخط سير معاكس للمألوف  -١

فغالبا ما تدرس تكيف األفراد خارج أوطانهم او مجتمعاتهم الصغيرة ويدرس هنا 
 .داخل مجتمعه االصلي

يعد إضافة علمية يمكن ان تغني الباحثين في حقل التنمية االجتماعية والتغير  -٢
 ين في شؤون مدينة الموصل االجتماعي او الباحث

يتناول مدينة الموصل وأفرادها بالدراسة والبحث بعد خروجها من أزمة اجتماعية  -٣
كبيرة حيث الحاجة إلى تقويم وتصحيح المسار عن طريق البحوث التي من الممكن 

 .االستفادة منها مستقبال
 

حليل مدى استطاعة الفرد عد البحث من البحوث الوصفية التحليلية تم فيه وصف وتي  
، الموصلي على التكيف في ظروف متغيرة سريعة وتحليل ذلك وكشف مدى تأثيره على التنمية 

 
 والتغييرات روفت الظ وعايشت شاهدااحد افراد مجتمع البحث ولكونهثة لكون الباح  

اركة كأادوات التي مرت بها مدينة الموصل فقد اعتمدت على المالحظة والمالحظة بالمش
هذا فضال عن االستعانة باالدبيات والمصادر التي ، للحصول على الملومات التي تخدم البحث

  .تدعم موضوع البحث
 
  مدينة الموصل/ المجال المكاني 
  افراد المجتمع الموصلي/ المجال البشري 
  ٢٠١٧/ ١/١٢الى  ١/٩/٢٠١٧من / المجال الزماني 
 
 

 البيئة عملية التغير وفقا للظروف التي تحيط بالفرد او تبعا لمتطلبات بأنهيعرف التكيف   
  .)١ (واالجتماعيةالطبيعيه 
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 التكيف بشكل عام فقد يشمل التكيف العضوي او الوظيفي في ضوهذا التعريف يعر
ة ت وعاداته وتقاليده وبيئاإلنسانشمل سلوك جسم الفرد او يشمل التكيف االجتماعي الذي ي
  .ووظيفة المؤسسات االجتماعية وهذا مايخص بحثنا 

بأنه االستعداد والقدرة على التغيير والتعامل مع الظروف االجتماعية  ويعرف التكيف االجتماعي
 على المختلفة واالستجابة لمستجدات الحياة وما تحفل به من متغيرات اجتماعية جديدة والقدرة

المجتمع الجديد بأفراده وعاداته وتقاليده والقوانين التي تنظم عالقات األفراد بعضهم  التعايش مع
  .) ٢(ببعض 

  -: )٣(أنواع هنا يكون على والتكيف االجتماعي 
   ويقصد به القدرة على االستمرار لفترة طويلة من الزمن /التكيف الزمني 
   األجيالمرار مع تعاقب  على االستةدرق وهو ال/التكيف الجيلي 

 للتكيف مع أنشطتها تعديالت في إجراء على المؤسسة ويقصد به قدرة /ي فالتكيف الوظي
  .الظروف المستجدة 

 مثل التأقلم االجتماعي والتطبيع أخرى وبجانب مصطلح التكيف االجتماعي مصطلحات 
  . تلف في بعض الجزئيات االجتماعي واالندماج االجتماعي وكلها تتشابه في معناها العام وتخ

  . المجتمع ألفرادقصد الدراسة هو التكيف الوظيفي االجتماعي وفيما يخص بحثنا فان التكيف 
 قدرة الفرد الموصلي على التعايش بأنه يائإجرااالجتماعي  تعرف التكيف أنولهذا يمكن 

 اليومية او نشطةواأل من خالل تغيرات في السلوك السريعة المتغيرة مع ظروف الحياة والتأقلم
  . بهالمحيطة االجتماعية البيئة تغيرات في إحداثفي 

 
 االجتماعية ةواألجهز واألنساق كل تحول يحدث في النظم بأنهيعرف التغير االجتماعي 

    )٤( المورفولجية او الفيسولجية خالل فترة زمنيه محدده الناحيةمن 
جه نتي الدور الوظيفي للنظام االجتماعي أول البنائي او هو التغير الذي يحدث في الشك

  . )٥( المجتمع إلى معينه تمدخال
اما التعريف االجرائي للتغير االجتماعي فهو كل تحول او تبدل تعرضت له المؤسسات 

  . المجتمعية في مدينة الموصل ووظائفها والتي ادت الى تكيف االفراد لهذا التتغير
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 يعيشون معا بشكل منظم تربطهم قيم األفراديتكون المجتمع من مجموعة من  عادة ما

لحاجة  كاوالمجتمعية الفردية حاجاتهم إشباع ويعملون على ةعالقات اجتماعيو ثقافة مشتركةو
 كحق ية غير ماد وحاجاتوالصحة ووسائل التعليم النقيةلطعام والسكن والمالبس والمياه إلى ا

  . وغيرها االجتماعية والعدالة والحرية المشاركة
 من خالل األحسنر حياتها نحو يوهذه المجتمعات تحاول باستمرار تطوير نفسها او تغي

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أن حيث ،أفرادها حاجات إلشباع المجتمع ةما يعرف بعملية تنمي
 تلك أمثلةمن العراق ، ومجتمعألي  التنمية لقياس ةانياإلنساعتمد على مؤشرات الحاجات 

 مدنه، فقد شهد تقدما واضحا في إحدىمدينة الموصل و تطوير نفسها تحاولالمجتمعات التي 
 الحاجات في نهايات القرن العشرين حيث شهد المجال االجتماعي وإشباعمجال تنمية المجتمع 

وتزايد نصيب الخدمات االجتماعية بمعدل سنوي  والصحةفي التعليم % ٥،٨نسبة نمو بمقدارها 
  .وغيرها الكثير ) ٦(% ١٠بلغ 

 دوام الحال من المحال فالحروب والثورات السياسية والدينية والتحضر وتنوع أنغير 
 اآثاروقد تكون لها . رات في المجتمعات ومنها مجتمعناي تغيأحدثتوسائل االتصال كلها عوامل 

ر في المجتمع وظروفه حقيقة حتمية ير، فالتغييلمسبب للتغي ايعة العامل حسب طبة او سلبيةجابياي
هو نمط من المجتمع  "بأنه مريم احمد مصطفى ذلك المجتمع الذي عرفتهينتج عنه مجتمع جديد، 

نشأ بفعل ظروف اجتماعية معينة او تلبيه لسياسة معينة او نتيجة برامج مخططة من اجل 
 على المجتمع إدخاله يراد أساسياو تغيير  اإلنتاجية او تطوير مواجهة مشاكل الكثافة السكان
   .)٧(" القائم بتحريك بعض عناصره

تغييرات   مرت وشهدتاذ وهذا ما حدث لمجتمعنا العراقي من ضمنه مدينة الموصل،
 وانقسامات خارجيةكثيرة منها ما تعرضت له البالد من حصار اقتصادي وحروب وغزوات 

 مع والتأقلم ومؤسساته التكيف أفرادهوين مجتمع جديد هش يحتاج من  تكإلى أدت ليةداخ
  .مستجدات الحياة الجديدة الستمرار الحياة، ومن ثم التقدم فيها وتنميتها

 الظروف الطبيعية ىاقسعلى البقاء حيا في ظل الفرد  والتكيف بمعناه الواسع هو قدرة 
ويقصد به القدرة على تحفيز ،  هما االستيعابنأساسيا، وللتكيف عامالن ة واالجتماعيةوالبايولجي

 وتراكيب ونظم اجتماعيه ةوأنظم الجديدة من قوانين ةالحواس الستيعاب كل ما حوله من البيئ
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 بشكل يتناسب مع المخزون التاريخي للفرد في بيئته اوتنظيمه وقانونيه ومحاولة فهمها وتعليمية
 أما تالئم متطلبات العصر الجديد، القديمة خبرةال يحذف بعضا منها ليجعل أن فيحاول السابقة

 البيئة إلى بثه وإعادةالعامل الثاني فهو التمثيل ويقصد به قدرة الفرد على تفسير استيعابه وفهمه 
  . )٨(الجديدة على شكل سلوك مقبول في نطاق المجتمع الجديد 

 من الخارج، او عندما يكون مفروضا عليهموال تتكيف وقد تقاوم المجتمعات التغيير   
 كأن يأتي التغيير من قوة احله البنائية في المناقشة والتعليق خاصة في مرأفرادهعندما ال يشارك 

 المجتمع لمعنى التغيير، أعضاءهم ف للرفض يكمن في عدم س، لكن المصدر الرئيمحتلة مثال
 عنيفة إشكاال تتخذ مقاومة التغيير أنوعدم قدرتهم على استيعاب ضروريته وجدواه، ونجد احيانا 

 ما ظهر التغيير في صورة تخالف تقاليد المجتمع وقيمه حيث يرونه نوعا من إذاخاصة 
مثال ذلك نظام الفرنسة الذي اعتمدته قوى  )٩(االستفزاز وعدم االحترام لذا ال يتكيفون معه

  .االحتالل الفرنسي للمغرب العربي
 البيئة المحيطة به، ومن مظاهره واضطراب التكيف ينتج عنه عدم توافق الشخص مع  

مواجهته   من بدايةاألولى الثالثة األشهرالسلوكيات غير المالئمة التي تظهر على الفرد خالل 
فرد  ينتج عنه قصور في قدرة الإذللتغيير، واالضطراب يعد اكثر جدية و خطورة من التكيف 

  . )١٠(االجتماعية  وظائفه أداءعلى 
 الجديدة المتغيرة في المجتمع، الهجرة او النزوح مع الظروفومن مظاهر عدم التكيف   

وترك األعمال والممتلكات والبحث عن مجتمعات أكثر امنا وتالؤما والبحث عن فرص بديلة، 
كما حدث مع بعض سكان المجتمع اليمني بعد انهيار السلطة الشرعية وسيطرة الحوثيين على 

جرة اغلب سكان سوريا وبعض سكان العراق الى ، وكما حدث في ه) ١١(بعض المدن اليمنية 
أوربا بحثا عن األمان وعيش الكفاف بعدما تعرضت مجتمعاتهم إلى الحروب وانهيارات في 

الف طلب لجوء ) ١٩٥ (٢٠١٥البنى التحتية،اذ ان المفوضية السامية لالمم المتحدة استلمت عام 
ويبدو ان مسار  ، )١٢(ر شرعيةقضال عن هجرة االف العائالت العراقية بطرق غي، عراقي

رفض التكيف موجود عبر التاريخ، ففي مدينة فاس المغربية غادر ميسوري الحال المدينة بعد 
ان تولى عليهم احد السالطين والذي فرض عليهم الزكاة والضرائب ونهج سياسة التفرقة بين 

   .)١٣(مكونات المجتمع
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ظروف الحياة المتغيرة وتكيف األفراد لها وبالعودة إلى التنمية االجتماعية وهل أثرت   
على مسيرة الفرد التنموية، نستطيع القول أن عملية تنمية أي مجتمع تحتاج إلى مؤسسات ونظم 

ومجتمعنا تعمه الفوضى في كل ذلك، كما أن اآلثار ، كما تحتاج إلى أنماط تنسق وتدعم أنشطته
لما يتمكن المجتمع أو الدولة من الخروج المادية للحروب واألزمات القوية يمكن أن تنتهي طا

منها وإتمام عملية األعمار، لكن اآلثار االجتماعية للحرب ال نهاية قريبة لها، حيث إنها يمكن أن 
تمتد ألجيال الحقة ولعشرات السنين، كذلك إن تأثيراتها اإلنسانية واألخالقية على المجتمع 

  .) ١٤( ألنها تبقى إلى أمد طويلوالعالقات العامة هي المشكلة األكثر تعقيدا
ولهذا فان عملية التكيف الحاصل لألفراد في المجتمع الموصلي هي محاولة للوصول   

إلى مستوى الحياة الطبيعي الذي كانوا عليه وليس التاقلم والتعايش مع تطورات العصر في 
المستجدة كثيرة مسيرته، وهذا يوقف من عجلة التنمية ويجعلها تدور في الفراغ، فالسلبيات 

وتحتاج إلى ترميم وإعادة بناء أوال وهذا ما أكده الدكتور عدنان ياسين عندما تعرض المجتمع 
العراقي الى انتكاسات الحروب والدمار الذي لحق به، إذ ذكر أن التنمية في أحسن حاالتها هي 

دأ يتراجع بشكل محاولة للتخفيف من احتماالت االنفجار المجتمعية بل ان العمل االجتماعي ب
واضح وتدهورت أوضاع البيئة، وازدادت مصادر تهديد األمن االجتماعي وظواهر السلوك 

   .)١٥(المنحرف والرشوة والفساد اإلداري وازداد عدد األرامل والمعوقين إلى آخره 
 

ة موضوع التكيف االجتماعي لشريحة من الناس تغيرت اعتاد الباحثون على دراس  
حياتها بسبب انضمامها إلى مجتمع جديد لم يكن لها سابق معرفة به، أو لم تتعايش مسبقا معه، 
كدراسة تكيف الطلبة الجدد في المدرسة أو تكيف المهاجرين مع مجتمعات الهجرة وما إلى 

ثنائية هو تكيف الفرد مع مجتمعه الذي يعيش فيه إال أننا في هذا المبحث سنتناول حالة است.ذلك
لسنوات طويلة، فالفرد الموصلي في مدينة الموصل مر بظروف وتغييرات سريعة وصعبة بعد 

 ٢٠١٤ حزيران ١٠الحياة الطبيعية التي كان يعيشها وذلك بعد انهيار المدينة التام بعد احداث 
ث تغييرات كبيرة في كل المؤسسات على يد جماعات الفكر المتطرفة، مما أدى إلى حدو

 نسق القيم وطرق العيش وفي العمل وفي ياالجتماعية الصحية والتعليمية واألسرية والدينية وف
مجاالت الملبس والمأكل وفي كل جوانب الحياة صغيرها وكبيرها، فضاعت خطط ورؤى 
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 جمة اجتماعية رسمها األفراد لمستقبلهم وتطوير حياتهم، وتركت ورائهم مخلفات وسلبيات
  ..واقتصادية وأخالقية، وأخرت وأوقفت برامج وأنشطة عديدة

فأننا في هذا المبحث سنحاول توضيح ما هي السبل التي اتبعها الفرد الموصلي في   
وبعد معارك التحرير وجد الفرد .التعايش والتكيف مع هذه المتغيرات، وهل نجح في تكيفه؟ 

أخرى طالت أيضا مؤسسات المجتمع كلها ونظمه، فهل أعاد الموصلي نفسه أمام تغيرات سريعة 
. وما هي اآلثار المترتبة من ذلك على التنمية تكيفه وما هي السبل المتبعة لتحقيق ذلك؟

  -:واتوضيح ذلك قسم المبحث إلى محاور حسب التغييرات الحاصلة وكاالتي
  

ل فرد موصلي عمل معين يقوم به سواء على مستوى العمل الحكومي ام بعدما كان لك
الخاص، وجد اغلب الموصليون أنفسهم فجأة بدون عمل، إذ انهارت المؤسسات الرسمية وتوقف 
العمل بها وأخذت المؤسسات تلك تُدار من قبل الجماعات المتطرفة فتوقف الكثير من الموظفين 

قف الدولة عن دفع الرواتب للموظف وصدور التعليمات بادخار عن االلتحاق بأعمالهم تبعها تو
، ففقد عدد )١٦(رواتبهم حسب مشروع االدخار الذي قدم إلى مجلس النواب لحين تحرير المدينة

  .كبير من الموظفين مصدر رزقهم الوحيد
 أما بالنسبة لألعمال الحرة او الخاصة فقد تأثرت هي األخرى، فانقطاع الدخل هذا أدى 

لى انخفاض المستوى االقتصادي للمدينة مما اثر على النشاط التجاري والعمراني والصناعي ا
فقل العمل عند أصحاب األعمال الخاصة مما ترك أثاره السلبية على مستواهم المعاشي أيضا، 
فضال عن أن الجماعات المتطرفة قد أوقفت عمل بعض المهن أو ضيقت الخناق عليها بحجة 

نها ال تتناسب وتشريعاتهم مثل صالونات التجميل النسائية ومحالت بيع األلبسة تحريمها أو أل
وهذا ما الحظته الباحثة من خالل المعايشة الميدانية للظروف التي ، ومهنة المحاماة وما إلى ذلك

  . مرت بها المدينة
 كان البد وبما أن اغلب العاملين هم أصحاب عوائل او معيلين ألسرهم او حتى ألنفسهم

لهم من التكيف مع الوضع الجديد الستمرار الحياة والحصول على مصدر للرزق، فحول بعض 
األفراد أعمالهم إلى أعمال أكثر دخال مثال تحول بائع المالبس إلى بيع المواد الغذائية، وعمل 
 استاذ الجامعة سائق أجرة، وموظف آخر عمل بالحدادة وهكذا، في حين اعتمد عدد آخر من

األفراد ممن لم يجدوا فرصة العمل على اآلهل واألقارب وخصوصا من المتقاعدين، إذ أن 
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الدولة استمرت في صرف رواتب المتقاعدين التي أصبحت المتنفس الوحيد لشريحة واسعة من 
األفراد حيث قام األهالي باقتسام رواتبهم التقاعدية مع أوالدهم وبناتهم ممن فقدوا مصدر رزقهم 

هم، هذا فضال عن قيام بعض العوائل ببيع مصوغاتها الذهبية ومدخراتها للعيش أو فتح وأعمال
أعمال بسيطة للرزق، وفي أثناء معارك التحرير التي استغرقت أشهر عدة ونتيجة للقصف 
والمعارك الدائرة بين الطرفين تعرضت الكثير من البنايات واألسواق للتهديم وحرقت الكثير من 

حال مما اضطر الكثير إلى البحث عن آماكن عمل جديدة وخاصة أصحاب البضائع والم
المحالت من الجانب األيمن التي دمرت نسبة كبيرة منها مما اضطر أصحابها لالنتقال إلى 
الجانب األيسر وإيجاد بدائل عمل، مثال ذلك انتقال سوق السمك من منطقة الميدان في الجانب 

 الجانب األيسر، وتوزع الصاغة على شكل مجاميع في أسواق األيمن إلى منطقة الفيصلية في
بعد أن كان لهم سوق  ،مختلفة كسوق النبي يونس او سوق المثنىحسب المشاهدة الميدانية للباحثة

خاص بهم يدعى سوق الصاغة بالجانب األيمن، وقد قام قسم من التجار بتحويل بضائعهم الى 
مير أو السرقة أو المصادرة وما إلى ذلك من المشاكل، المنازل وتخزينها خوفا عليها من التد

  .وبعد التحرير تم استخراجها وإعادة العمل بها أو بيعها
 

نتيجة النخفاض الدخل ومصدر الرزق لكثير من العوائل لم يعد بإمكان عدد كبير من 
توفير المواد الغذائية الكافية أو دفع بدالت اإليجار إذ العوائل االستمرار بالعيش في مساكنهم و

كانت من المعوقات التي تعرض لها الفرد الموصلي، فكان الحل أو التكيف الجديد لتفادي هذه 
األزمة لجوء عدد من األفراد إلى االنتقال من مسكنهم إلى مسكن آخر اصغر أو اقل سعرا 

 تقسيم مصاريف العيش فيما بينهم وذلك للتخفيف وتعايش عدد من العوائل في مسكن واحد وتم
من ثقل اإلنفاق الواقع على كاهلهم، فاجتمع اإلخوة في منزل األب مثال بعد أن كان كل أخ في 

  .سكن مستقل
من جهة أخرى هناك بعض المناطق السكنية تعرضت للقصف أكثر من غيرها لموقعها 

مما اضطر بعض األسر إلى ترك مساكنهم ووجود دواوين ومضافات الجماعات المتطرفة فيها 
  .واالنتقال إلى مناطق اكثر امنا

وفي المسكن الواحد تكيف األفراد للوضع المتأزم الجديد فتخلى بعضهم عن السكن في 
الطابق العلوي وانتقل إلى الطابق السفلي من المنزل كونه أكثر امنا، وقام آخرون بتحصين 
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خوفا من الضرر وتدمير الحرب، مثال ذلك وضع شريط الصق منازلهم بما يستطيعون القيام به 
على الشبابيك لمنع تناثره من اثر القصف أو حتى بناء جدار أو ما شابه أمام الشبابيك لحمايتها، 

  .والمبيت والسكن في أكثر الغرف أمنااو النزول الى قبو المنزل ان وجد
ه أعدادا كبيرة من سكان الجانب وبعد تحرير الجانب األيسر من المدينة، استقبل ساكني

األيمن الذين سارعوا إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم والسكن مع أقاربهم أو تأجير مسكن جديد 
وبالفعل فَقَد عدد كبير من سكان الجانب األيمن مساكنهم األصلية ، للتخلص من ويالت المعارك

  .السيما في المنطقة القديمة من المدينة
حد إن المعارك تترك اثارا مادية كبيرة وهذا ما طال مساكن ومما ال يخفى عن ا

إذ هدمت أو خربت أجزاء من المنازل نتيجة سقوط الهاونات والصواريخ ، المواطنين ايضا
عليها أو بالقرب منها فقامت معظم العوائل بإصالح ما تضرر من مساكنهم وتعميرها السترجاع 

  .اكن أخرىالحياة الطبيعية فيها او تأجير وشراء مس
ان كل ما سبق وصفه من سلوكيات وافعال قام بها الفرد الموصلي في وقت االزمة هو 
دليل على قدرته على مواجهة المواقف الصعبة والتصدي لها اي انه في حالة تكيف مستمر 

  .للتغيرات المستجدة
٣ 

اقي القطاعات إلى انهيار مؤسساتي بعد أن تسلمت تعرض قطاع التعليم حاله كحال ب
الجماعات المتطرفة ملف التعليم في المدينة، غير أن أفراد المجتمع لم يستسلموا للوضع الجديد، 
فقام عدد كبير من األهالي الى النزوح لمحافظات أخرى وذلك من اجل إلحاق أبنائهم في 

  .التعليمية رتهمالمدارس والجامعات هناك واالستمرار بأداء مسي
إال أن الباقين في المدينة استمروا بإرسال أبنائهم إلى المدارس في الفترة التي استمرت   

تلك المدارس بتدريس المناهج الحكومية، ولكن توقفوا عن ذلك بعد التغيير الذي حصل للمناهج 
 المدارس إال العدد من قبل الجماعات المتطرفة وخوفا على األبناء من األفكار الهدامة لم يبق في

القليل، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تعويض الوقت المهدور دون دراسة بتعلم أمور أخرى في 
المنزل حيث استغلت الفتيات أوقاتهن بتعلم الخياطة والحياكة حتى غدت تعلم الحياكة ظاهرة في 

لك الحين، كما المجتمع الموصلي وذلك بالعودة إلى االنترنت الذي كان اليزال يعمل إلى ذ
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وقامت بعض األسر بتدريس أبنائهم بأنفسهم وخاصة طلبة المرحلة االبتدائية خوفا عليهم من 
  .نسيان المعلومات التي اكتسبوها سابقا

وبعد التحرير عاد الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم وانضموا في صفوفهم غلى الرغم من   
والفوضى في مفاصل الحياة وذلك حسب الخراب الذي لحق بالمدارس وعدم انتظام األمور 

معايشة الباحثة للمدينة، إذ أن وزارة التربية وضعت آليات وحلول لتجاوز األزمة والخروج 
  . منها
 

 
اإلسالة في الشرب تقع مدينة الموصل على نهر دجلة، وتعتمد المدينة على مياه 

 تعرضت منظومة ٢٠١٤حزيران ١٠والتنظيف واستعماالت المياه األخرى، إال انه بعد أحداث 
المياه الى الخلل أيضا، إذ لم تجِر عملية تصفية المياه وتعقيمها كما يجب، لذا قام أفراد المجتمع 

الشرب أو قيام بعض بشراء حبوب مادة الكلور المتوفرة في األسواق والصيدليات وتعقيم مياه 
العوائل بغلي مياه الشرب أو تعريضها ألشعة الشمس لتعقيمها، في حين اعتمد آخرون على 
شراء المياه المعدنية المتوفرة في األسواق، وتفاقم الوضع سوءا في فترة المعارك الدائرة في 

باء في المدينة المدينة إذ تعرضت محطات اإلسالة إلى التخريب والتدمير، وكذلك انقطاع الكهر
أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة لتوقف محطات اإلسالة عن العمل، فكان التكيف الجديد بحفر 
اآلبار في المنازل إما على شكل انفرادي أو على شكل اشتراك مع سكنة المحلة الواحدة في بئر 

ن االعتماد الكلي واحد ويستخدم إلغراض التنظيف واالستحمام وللحدائق، أما مياه الشرب فكا
على المياه المعدنية، وقد اضطرت بعض العوائل غير المتمكنة ماديا إلى استخدام مياه اآلبار 

  .وهذا ما قامت الباحثة بمالحظته .للشرب أيضا
أما في مجال الكهرباء فأن سنوات عديدة مضت لم تكن مدينة الموصل تستلم ما يكفيها   

 ساعات ٦كهرباء نينوى  كان التجهيز وحسب مصدر في دائرةاذ، من الطاقة الكهربائية الوطنية
وقد قامت الحكومة العراقية بقطع الكهرباء نهائيا فترة احتالل ،  ساعة انقطاع١٨يوميا مقابل 

، لذا فقد اعتمد السكان على المولدات األهلية التي تزودهم )١٧(الجماعات المتطرفة للمدينة
، ويتم تشغيل المولدة عند انقطاع الكهرباء الوطني، )اتامبير(بالكهرباء وفق وحدات محددة 

 تم قطع التيار الكهربائي نهائيا عن المدينة هذا فضال عن ٢٠١٤ولكن بعد أحداث حزيران 
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تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى التخريب من قبل الجماعات المتطرفة فأصبحت 
دات واجهت هي األخرى مشاكل قلة الوقود المولدات األهلية هي البديل المتاح، إال أن المول

وغالء أثمانه وكثرة االعطال فيها لعدم توفر قطع الغيار أو عدم توفر المولدات الجديدة، وقبل 
بدأ معارك التحرير تهيأ الفرد الموصلي لمشكلة انقطاع الكهرباء كليا فعاد إلى استخدامات الزمن 

ابيح التي تعمل بالنفط أو شراء مصابيح الماضي وقام بشراء الفوانيس وغيرها من المص
  .اإلضاءة التي تعتمد على بطارية الشحن وما إلى ذلك

أن الوقود المستعمل في مدينة الموصل هو الغاز  وبالنسبة للوقود فال يخفى عن احد  
السائل والذي يستخدم في الغالب للطبخ، والنفط األبيض الذي يستخدم للتدفئة فضال عن استخدام 

اء للطبخ والتدفئة والتبريد أيضا، إال أن األزمة طالت الوقود أيضا كما طالت جميع الكهرب
مستلزمات الحياة، فارتفعت األثمان وشحت وساءت النوعية فبدال من اعتماد األهالي على 
الكهرباء لتشغيل الحمامات بدأوا يعتمدون النفط األسود لرخص ثمنه، وبدل استخدام الغاز في 

 الف دينار استخدم النفط كبديل حيث ظهرت الطباخات ٤٠ل سعر القنينة إلى الطبخ الذي وص
، واعتمد آخرون على األخشاب واألوراق إلشعالها واستخدامها )الجولة(النفطية أو ما يعرف ب 

في الطبخ والتدفئة، من جهة أخرى اضطر الفرد الموصلي إلى التخلي عن سيارته واستخدامه 
مشي وذلك الرتفاع أثمان الوقود الخاص بالسيارات ورداءة نوعيته، إذ الدراجة الهوائية او ال

توقفت الدولة عن تجهيز محطات الوقود بالوقود الجيد وبدأ التجار باستيراد الوقود بنوعيات 
  . وأسعار مختلفة

وفي مجال الملبس اضطرت النساء الموصليات إلى التكيف مع الوضع الجديد فارتدت   
 والتزم الفتيان بقصات معينة للشعر وأطالوا اللحى بس الرجال اإلزار القصيرالخمار والسواد ول

وذلك تماشيا مع تشريعات الجماعات المتطرفة، وبعد التحرير أعاد الفرد الموصلي تكيفه فحلقت 
في ارتداء المالبس التي اعتاد عليها قبل  اللحية ورفع الخمار وعاد الوضع إلى حاله السابق

  .األحداث
  
  

                                         
 االزار هو ما يلف به الرجل نفسه من االسفل 
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حاولت الجماعات المتطرفة إجبار أفراد المجتمع الموصلي على عدم االتصال بالعالم   

الخارجي قدر إمكانهم، فمنعوا السفر خارج المدينة إال بموافقات خاصة منهم وذلك من خالل 
فترة يتم تحديدها، وبالفعل استطاع بعض األفراد رهن عقار أو سيارة والتعهد بالعودة بعد 

التكيف مع هذا الوضع الجديد وسافروا خارج المدينة أو البلد بأكمله للعالج او إلكمال أعمالهم 
ومنهم من خرج من المدينة ولم يعد حيث قامت تلك الجماعات بالسيطرة على العقارات التي لم 

مجتمع لم يستطيعوا التكيف مع هذا اإلجراء بالذات يعد أفرادها، إال إن الكثير من أبناء ال
  .لصعوبته وخوفا على ممتلكاتهم من االستيالء عليها

من جهة أخرى قُِطع االنترنت عن المنازل ورفعت مستقبالت االنترنت من المنازل بأمر   
ورا من تلك الجماعات وحِصر استخدامه بقاعات خاصة، فارتاد أفراد المجتمع هذه القاعات ذك

وإناثا على الرغم من القيود الموضوعة من قبل تلك الجماعات وهي فصل الرجال عن النساء 
وذلك من اجل استمرار التواصل االجتماعي مع معارفهم أو تتبع أحداث المجتمع والعالم 

، )الستاليت(الخارجي، ومنع استخدام الهاتف النقال ايضا وأخيرا منعت مستقبالت البث الفضائي 
 أن الفرد الموصلي اجبر نفسه على التكيف مع الوضع فخبأت أجهزة االستقبال في أماكن ال إال

يمكن رؤيتها واستمر في تشغيل أجهزة التلفاز الخاصة به، وزادت الزيارات العائلية تعويضا 
  .عن الهاتف النقال

ير مما سبق عرضه يتبين أن أفراد المجتمع الموصلي قاموا بحراك اجتماعي عمودي كب
ولكن إلى األسفل، فالحراك االجتماعي مصطلح يشير إلى تحرك األفراد والجماعات بين مواقع 
اقتصادية واجتماعية مختلفة، والحراك العمودي يعني حركة األفراد صعودا أو هبوطا على السلم 

دل وهذا يعني أن المجتمع سار إلى الوراء في مجال التنمية، فب . )١٨(االقتصادي أو االجتماعي
التغير نحو األفضل واألحسن والذي يرافق تطورات العصر سار المجتمع وأفراده إلى الخلف في 
كل مجاالت الحياة بتكيفاتهم الجديدة، ثم أنهم عادوا إلى نقطة انطالقهم األولى في أحسن 

  . سنوات من التقدم والتنمية٣الظروف وهنا خسروا أكثر من 
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موصلي إلى تغييرات جذرية كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا تعرض المجتمع ال-١
- كهرباء-ماء"في جميع مجاالت الحياة كالعمل، السكن، التعليم، مستلزمات الحياة ) سنوات٣(

 التلفاز -الهواتف النقالة" ، وحتى في طريقة التعامل مع وسائل االتصال الحديثة " ملبس-وقود
  " . االنترنت-وأجهزة االستقبال

امتالك أفراد المجتمع الموصلي مرونة كبيرة على التكيف مع الظروف المتغيرة الفجائية -٢
  .على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم لتحقيق ذلك التكيف

استطاع الفرد الموصلي إعادة تكيفه من جديد بعد تغير الظروف المحيطة به، إذ أن تكيفه -٣
 .وقتي يزول بزوال المؤثر

مية اجتماعية وتقدم مجتمعي مرتبط بالتغيرات السابقة بل على العكس حدث لم تحدث تن-٤
الى  تراجع كبير في جميع نظم المجتمع، إذ قام أفراد المجتمع بحراك اجتماعي عمودي سلبي

 .االسفل لغرض التكيف الجديد مؤقتا
حقيق استأنف أفراد المجتمع نشاطهم وحياتهم الطبيعية بشكل سريع نسبيا واستمروا بت-٥

أهدافهم وطموحاتهم وخططهم لحياتهم مما يدل على ان المجتمع الموصلي حي يتعلق بالحياة 
  .على الرغم من المعوقات التي تعترضهم

 
 -:توصلت الباحة الى جملة من المقترحات والتوصيات وكاالتي

الدولة الحكومية وغير الحكومية وتقديم زيادة االهتمام بمدينة الموصل من قبل مؤسسات  -١
كافة الخدمات لها والتي تساعدها على إعادة التحاقها بالحياة والتطور الذي وصل اليه المجتمع 

  . العراقي عامة
 إرسال دعوات إلى المنظمات الدولية التي تعنى بالتنمية البشرية المستدامة كاألمم المتحدة -٢

  .ع على واقعها وتقديم المساعدات لهاوغيرها لزيارة المدينة واالطال
استغالل قدرة الفرد الموصلي على التكيف والحراك وذلك بمساعدته على التكيف والحراك -٣

االيجابي من خالل برامج عمل تقدمها مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة بالمدينة، إذ 
ضت وازدهرت بعدما مرت باإلمكان تطوير هذا الفرد ليصبح شبيها بالشعوب المتقدمة التي نه

 .بظروف اجتماعية قاسية مثل المانيا وغيرها
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المحافظة على األمن المجتمعي للمدينة لمنع تعرضه إلى انتكاسات اجتماعية مماثلة وذلك  -٤
 .بتوعية أفراد المجتمع بضرورة حماية مدينتهم والتنبه ضد أي خرق مجتمعي

ن الموصلي نحو تطوير وتنمية المدينة تعزيز دور وسائل االعالم في زيادة ثقافة المواط -٥
 .ومساعدتها للنهوض من جديد

 
  .١٣٨، ص٢٠١٠عدنان ابو مصلح، معجم علم االجتماع، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، - ١
، " التكيف االجتماعي للطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض"  صالح بن محمد الصغير،- ٢

  .٣٣، ص٢٠٠١، جامعة ام القرى، ١، عدد ١٣وية واالجتماعية واإلنسانية، مجلد مجلة العلوم الترب
حمد شكر العبيدي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، - ٣

  .٣٣ ، ص٢٠٠٠بيروت، تشرين األول، 
تبة الفالح، الكويت، عادل مختار الهواري، التغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربي، مك- ٤

 .٤٥، ص١٩٨٨
 ابتهال عبد الجواد كاظم، التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتصادي، رسالة ماجستير - ٥

 .١٠، ص١٩٩٩اداب في علم االجتماع غير منشورة، جامعة الموصل، 
ستقبل العربي، المسارات واآلفاق، مجلة الم:  عدنان ياسين مصطفى، التنمية االجتماعية في العراق - ٦

 .٧٢، ص٢٠٠٣، ٢٩٥مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، عدد
مريم احمد مصطفى عبد الحميد، التغير والتحدي في المجتمع الجديد، دار المعرفة الجامعية،  - ٧

 .٩، ص١٩٨٩اإلسكندرية، 
 ٤/١٠/٢٠١٠ لبنى الجادري، التكيف االجتماعي في ظل المجتمعات الجديدة  - ٨

org.ahewar.m.www 
حسين حسن سليمان وآخرون، الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة والمؤسسة   - ٩

 .١٠٤، ص ٢٠٠٥والمجتمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .٢٧عدنان ابو مصلح، معجم علم االجتماع، مصدر سابق، ص-١٠
، مجلة العلوم "المجتمع اليمني أنموذجا. التكيف االجتماعي في ظل االزمات" د الحصيري، محم-١١

  .٣٠، ص٢٠١٧، حزيران ٣السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، عدد
 www.m.annabaa.orgالموقع االلكتلروني  ٢٠١٥ العالم باالرقام عام -١٢
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انية في اآلثار االجتماعية للحرب على المجتمع، دراسة ميد" حميد كردي عبد العزيز الفالحي، -١٤

  .٣٧٣ ،،ص٢٠١٥، حزيران٢٢، مجلة الفراهيدي، جامعة تكريت، عدد"مدينة الفلوجة
  .٧٣ عدنان ياسين مصطفى، مصدر سابق، ص-١٥
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الحراك االجتماعي وعالقته بالمتغيرات المجتمعية "  كاوجة محمد الصغير و كوشي ابتسام، -١٨

الملتقى (، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص "للمجاالت االجتماعية في المدينة الجزائرية
  .٣٣٧ص، ٢٠١٣، الجزائر، ) تحوالت المدينة الصحراوية- الدولي
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  تاريخ استالم البحث
٢٦/١٢/٢٠١٧  

  تاريخ قبول النشر
٢٤/١/٢٠١٨  

 
في تنمية العملية التعليمية    يهدف البحث التعرف على مدى إسهام مدرسة األوائل األهلية          

لطلبتها من خالل دراسة ميدانية طبقت على المدرسة، وقد توصل البحث إلى إسهام المدرسة في               
تنمية العملية التعليمية من خالل توفير البيئة التعليمية الجيدة والمالئمـة لطلبتهـا فـضالً عـن                 

 عملية  ينب الوسائل التعليمية الحديثة ف    األساليب التدريسية المتبعة من قبل الكادر التعليمي إلى جا        
  .الخ كلها كانت عوامل أسهمت في دعم العملية التعليمية في المدرسة.....التعليم 

The role of private schools in developing the Educational process of 
their students  

AL- AWAEL private school as sample (A field study) 
Lecture: Hanaa jasim AL-Sabaawy 
Abstract : 

 The research aims at identifinig the extent of the contribution 
of AL-AWAEL private school in developing the educational process for its 
students , through  a field study applied to the school. The research found 
out that the school has contributed highly in developing the education 
process by providing a good educational environment suitable for its 
students ,as wellas modern teaching methods, plus modern educational 
instruments. All of these are factors contributed in the educational process 

in this school.  
 

 الركائز األساسية التي لها أهميتها في صنع الحضارة وتقدمها وتطورها،            أحد يعد التعليم 
فهو محور من المحاور الرئيسة لعملية التنمية لذلك نجد المجتمعات علـى اخـتالف مـساراتها                

ليم، وال نبالغ إذا قلنا إن اهتمامهم بالتعليم إنمـا          وحضاراتها وثقافاتها تحرص على االهتمام بالتع     

                                         
 .واالجتماعية، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلمدرس، قسم الدراسات التاريخية  *



  )دراسة ميدانية ( مدرسة األوائل األهلية أنموذجا  المدارس األهلية في تنمية العملية التعليمية لطلبتهادور
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يعزى في حقيقة األمر إلى اعتبار التعليم بمثابة العمـود الفقـري لعمليـة التنميـة االجتماعيـة             
واالقتصادية، فكلما ازداد اهتمامهم به من حيث توفير الخدمات والتسهيالت التي تساعد الطالـب              

رصينة والتي تسهم في تطور المجتمع وتقدمه أدى ذلك إلى          على امتالكه المعلومات والخبرات ال    
رفع فعاليات التعليم وازدياد مردوداته كماً وكيفاً، فالعبرة من التعليم بـصورة عامـة هـو مـا                  

 ئميتمخض عنه من مخرجات تعليمية تكتسب المعارف والمعلومات الجيدة من المدرسة والتي تال            
يعد نوعاً من االستثمار لجزء من رأس المال البشري الـذي           متطلبات السوق، فالتعليم وفقاً لذلك      

  .  له دوره وإسهامه الفاعل في دفع عجلة التنمية إلى األمام
 التعليمية ذات االثر الفعـال فـي التربيـة          المؤسسات من   ةوالمدارس االهلية تعد واحد   

دمات جليلة تـستهدف  والتعليم والتي  لها دورها االيجابي واألساسي في المجتمع لما تقدمه من خ            
ذ أصبحت المدارس االهليـة     إ. إعداد وتأهيل كوادر وأجيال مستقبلية تقود عملية البناء والتطوير        

العملية التعليمية من   تمثل شريكاً بل مكمالً للتعليم الحكومي وقادرا على سد الثغرات التي تعتري             
التربويـة  ي وانحـسار قدرتـه      اجل أن تستقيم مسيرة التعليم وبخاصة مع تراجع التعليم الحكوم         

 تطرح نفسها من خالل تبنيها سياسة تعليمية فيها نـوع           األهليةوفعالياته التربوية فبدأت المدارس     
 تربوية عديـدة تمثـل مـدخالت        إمكانياتمن الحداثة والتطور والتجديد من خالل ما تقدمه من          

أهيل كوادر مستقبلية التي تـسهم       وت إعداد للعملية التعليمية والتي تنعكس بشكل كبير على         أساسية
في تنمية مجتمعاتهم كونهم يمثلون مخرجات ناجحة ملبية لطموحات المجتمع في تحقيـق        بدورها  
 .  والغايات المرجوة لتقدم المجتمع وتطورهاألهداف

تناول المبحث األول اإلطار المنهجـي للبحـث مـن          ،  مباحث خمسةلقد جاء البحث في     
  اإلحـصائية  وأهميته ومنهجية البحث ومجاالته والعينة والوسـائل         فهوأهداتحديد مشكلة البحث    

أما المبحـث الثـاني فجـاء بعنـوان     ، ومن ثم تحديد ألهم المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث      
 األنـشطة   متطلبات تنمية العملية التعليمية والذي تناول اإلدارة المدرسـية، الكـادر التعليمـي،            

مبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان التعليم والتنمية ، أما المبحث الرابع             أما ال  ،  المناهجالالصفية،  
  الخـامس  المبحثأما األهلية األوائلفقد خصص للجانب الميداني تحت عنوان لمحة عن مدرسة        

  .  ثم تالها أهم التوصيات والمقترحاتتناول عرض وتحليل نتائج االستبيان
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تعد المدرسة واحدة من العناصر الفاعلة والمهمة في دفع حركة المجتمع وتطوره باتجاه             
تحقيق أهدافه الرئيسة والممثلة بتنمية شخصية الطالب من جميـع النـواحي العلميـة والفكريـة          

ور المجتمع وتقدمه،   حياة كريمة ويساهم في تط     ليحيا   الخ ، .....واالجتماعية والجسمية والخلقية    
فثروات األمم والشعوب تقاس بقدرتها على بناء العنصر البشري واالستفادة من طاقاته العلميـة              

  .التي إذا ما استغلت وطورت ستؤدي إلى تقدم المجتمع كونهم طاقات متدفقة عطاء وعلماً
امـة  ويعد ظهور المدارس األهلية التي بدأت باالنتشار في عموم محافظات العـراق ع             

لـسنة  ) ١( رقـم    واألجنبـي  األهلـي ومدينة الموصل خاصة، والسيما بعد صدور نظام التعليم         
 يمثل احد صروح التربية والتعليم والذي له دوره الفاعـل فـي             األهلي التعليم   ، فأصبح )١(٢٠٠٤

 تحقيق التميـز    إلى من خالل سعيها     أفضلرفد التعليم الحكومي بتطوير المسيرة التعليمية بشكل        
 عـن تزويـدهم بالمعـارف     من جميـع النـواحي فـضالً     شامالً لجودة في بناء الطالب بناءاً    وا

والمعلومات والمهارات التي يمكن أن تتحول فيما بعد إلى رصيد معرفي بقصد إعدادهم وتهيئتهم              
 التقنيات الحديثة فـي  وإدخال مع الحياة من خالل الطرائق التدريسية المتبعة في التدريس      يتكيفوال
 جانب ذلك العناية والرعاية للطالب من خالل توفير البيئة المدرسية والمناخ الـصفي              إلىتعليم  ال

  .المالئم للعملية التربوية والتعليمية والتي تنعكس على المستوى التعليمي للطالب
 هذا النوع مـن  إلى الذين يملكون القدرة المادية من من األسر الموصلية     نسبةلذا اتجهت   

  كثيراً تعول لهذه المدارس دورها وإسهامها في تلبية طموحات األسر التي           إنتقادهم  المدارس الع 
 أفضل نتيجة لما تـوفره مـن        اًي تعليم  تضمن ألبنائهم مستقبالً   أنعلى تلك المدارس التي يمكنها      

إمكانيات وخدمات تفرق عن ما هو متوفر في مدارسنا الحكومية والتي تعاني من تراجع الوضع               
 التي مـرت    الصعبةسنوات  لل والفوضى التي تشهدها المدارس في الوقت الراهن نتيجة          التعليمي

 على النظام التعليمي بشكل كبير والممثلة بمشكلة توزيع المنـاهج واالزدحـام             أثرتبها مدينتنا   
الشديد في الصفوف وعدم توفر اإلمكانيات األساسية لسير العملية التعليمية بشكلها الطبيعي، لـذا              

ت الباحثة إجراء مثل هذه الدراسة لغرض التعرف علـى دور المـدارس األهليـة ومـدى                 ارتأ
  . للدراسة إسهامها في تطوير وتنمية العملية التعليمية متخذين من مدرسة األوائل األهلية أنموذجاً
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يمية مدرسة األوائل األهلية في تنمية العملية التعل      يهدف البحث التعرف على مدى إسهام       

رسة، االهتمـام بالبيئـة     ، البرامج واألنشطة المقدمة في المد      التدريس من حيث طرائق وأساليب   
     . والطلبةلعالقة بين الكادر التعليمياالمدرسية ، مدى االلتزام بالضوابط المدرسية، 

 
   -: فيما يأتيتكمن أهمية البحث

 لالعتقاد السائد في دورها وإسهامها فـي        ألهليةبالمدارس ا اإلقبال المتزايد لاللتحاق     -١
االرتقاء بتطوير العملية التعليمية نحو األفضل خصوصاً مع كثرة االنتقادات الموجهة للمـدارس             

   .الحكومية التي تعاني من تراجع كبير في مستواها
  . تعد هذه الدراسة الميدانية إضافة جديدة في ميدان علم اجتماع التنمية-٢
 حتى باتت ظاهرة اجتماعيـة تـستحق   شار الواسع للمدارس األهلية في االوانة األخيرة      االنت -٣

  .البحث والدراسة
 

 طالـب وطالبـة   )١٩١( بلغ عـددها تم استخدام العينة الطبقية العشوائية لمجتمع البحث     
بقـات بحـسب   حيث قسمت المرحلة المتوسطة واإلعدادية إلى سـتة ط    لكافة المراحل الدراسية،  

من مجموع الطلبة وبالطريقة العشوائية فكان العـدد        %) ٢٠(المراحل الدراسية، وتم اختيار نسبة    
مبحوثاً، والعدد الكلـي للمرحلـة      ) ٩٦(فأصبح حجم العينة     ) ٤٨٠(الكلي للمرحلة الثانوية للبنين   

لعينة بالتـساوي   مبحوثة بعد ذلك تم تقسيم حجم ا      ) ٨٠(فأصبح حجم العينة    ) ٤٠٠(الثانوية للبنات 
على المراحل الدراسية الثالثة، أما المرحلة االبتدائية فقد تم اختيـار عينـة للـصف الـسادس                 

طالب لقدرتهم على اإلجابة على فقرات االستبيان وبنـسبة         ) ٧٥ (االبتدائي حصراً والبالغ عددهم   
  . مبحوثاً) ١٥(فأصبح حجم العينة %) ٢٠(

 
حث من البحوث الوصفية التحليلية التـي تعتمـد علـى جمـع المعلومـات             الب ايعد هذ  

عي لمجتمع البحث    مع طبيعة البحث الحالي فقد اعتمدنا منهج المسح االجتما         وتفسيرها، وانسجاماً 
   . ومنهج دراسة الحالة)مدرسة األوائل األهلية(
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داة رئيسة لجمع المعلومات من مجتمـع       لجأت الباحثة إلى االستبيان كأ     -:االستبيان  -١

حيث وضعت فقراته بالشكل النهائي بعد أن تـم عرضـه علـى             )مدرسة األوائل األهلية    (البحث
  .مجموعة من الخبراء في علم االجتماع لتقويمه

األوائل األهلية للمرحلة االبتدائيـة      أجرت الباحثة مقابلة مع مدراء مدارس        :المقابلة-٢
حيث وجهت لهم مجموعة من األسئلة لغرض الحصول علـى حقـائق      )  والبنات للبنين(والثانوية  

  .متعلقة بالمدرسة
 
  .طالبات وطالب مدرسة األوائل األهلية -:المجال البشري

  .مدرسة األوائل في مدينة الموصل -:المجال المكاني
   ١/١٢/٢٠١٧ لغاية ١/٩/٢٠١٧ -:المجال ألزماني

 
:-           المؤسسة التي ينشؤها مواطنون عراقيون وتدار من قبلهم وتـستمد 

   )٢( من جهات أهلية أو حكومية أو كليهمااماليته
 مدارس مملوكة ألحد المواطنين وتخـضع لـوزارة التربيـة وتتبنـى        -:وتعرف أيضاً   

   )٣(لها من مدارس التعليم الحكوميالمناهج الدراسية نفسها المطبقة في المدارس المناظرة 
:-          عبارة عن مدارس مملوكة لواحد او مجموعة من المواطنين والتي تهدف 

إلى تحسين عملية التعليم وتحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية فضالً عن الربح المادي وهي              
  .بيةكمؤسسة تخضع لنفس األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التر

                                         
  اسماء الخبراء  
  . ماع، جامعة الموصل د حارث حازم ايوب، استاذ، كلية اآلداب، قسم االجت- ١
  . ،استاذ مساعد، كلية اآلداب، قسم االجتماع، جامعة الموصل  د شالل حميد- ٢
  .  د حسن راشد جاسم ، استاذ مساعد،  كلية اآلداب، قسم االجتماع، جامعة الموصل- ٣
  . د جمعة خلف  جاسم ، استاذ مساعد، كلية اآلداب، قسم اإلعالم ، جامعة الموصل- ٤
  . فاضل، ، استاذ مساعد، كلية اآلداب، قسم اإلجتماع ، جامعة الموصل فراس عباس- ٥
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:-           عبارة عن النمو المقصود الذي يتم عن طريق الجهود المنظمـة التـي يقـوم بهـا 
   )٤(اإلنسان لتحقيق أهداف معينة

 التغيرات االيجابية المرغوب الحصول عليها للطالب والناتجة من خـالل           -:أما إجرائياً 
  . رتقاء بهماألنشطة والبرامج التي تقوم بها المدرسة اتجاه طالبها من اجل اال

:-    رسم وتحديد المقررات التي ينبغي إتباعها في توجيـه نـشاط الطلبـة 
  )٥(وسلوكهم لتحقيق نتائج محددة خالل فترة نمو معينة

 
   -:استخدمت الباحثة الوسائل االتية

  

  
  ١٠٠  ×     الجزء  =     النسبة المئوية

  ل    الك           
  

  ١٠٠   ×    ١×ل+٢×ق+٣×  ك =  قانون الوزن الرياضي 
  ٣×      ن                            

  حجم العينة= ال توجد محاسبة،    ن= قليالً،   ل= كثيراً   ،  ق= ك
  : وكما يأتي٢٢وهناك بدائل أخرى لنفس القانون في جدول رقم 

 .حجم العينة= ن.  ضعيفة= متوسطة،  ظ= جيدة،  م= ج
 

 
 اإلدارة المدرسية الناجحة حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية ، فهي تحـدد              تعد

المعالم وترسم الطرق، وتثير السبيل امام العاملين في الميدان التربوي بمراجعة االعمال ومتابعة             
ج متابعة هادفة مما يساعد على اعادة النظر في التنظيمات واالنشطة والتشريعات وتعـديلها              النتائ

او اعادة النظر في اساليب التنفيذ التي يمكن عن طريقها تحقيق االهداف المنشودة، ومن هنا كان                
خـل   على إدارة العمليات التعليميـة دا  وجود نوع من التنظيم االداري الذي يكون قادراً    ضرورياً

سـة وفاعليـة   المدرسة وقيادتها، سيما وان هناك عالقة وثيقة بين النمط االداري السائد في المدر 
  )٦(العملية التعليمية

 الركن األساس الذي يقوم عليه كيان المدرسة والمحرك لطاقاتها وامكاناتها            وتعد اإلدارة 
غ الغايات التربوية التي تـسعى      البشرية والمادية والموجه والمنسق لهذه الطاقات واالمكانات لبلو       

المدرسة الى تحقيقها وهو االرتقاء بنوعية التعليم الذي يحصل عليه الطالب وتحـسين مهـارات          
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التعليم لديهم ولكي يتحقق هذا البد من توفر كفاءة االبداع والتجديد واالبتكـار للقيـادة التربويـة       
بط بالكفاية التي يديرها المدير مدرسته من        في تحقيق اهدافها ورسالتها وهذا االمر مرت       )٧(الناجحة

خالل توجيه الفعاليات المختلفة التي تسهم في العملية التعليمية ، فلم تعد االدارة المدرسية يقتصر               
 من حيث ترتيـب الـسجالت وحفظهـا          روتينياً دورها على مجرد تسيير شؤون المدرسة سيراً      

 يرتبط بتحسين كفاية    ا بل إن فاعلية دوره    ،الدروس على المدرسين وحفظ النظام وحسب     وتوزيع  
ل عن قيادة وتوجيه جميع الجهود والقوى التي يعمل معها مـن  مسؤو فالمدير   )٨(العملية التعليمية   

وتطـويرهم وتنميـتهم      خالل رفع كفايات الكادر التعليمي     وذلك من  )٩(اجل تحسين نوعية التعليم   
دام وسائل إشرافية متعددة من اجل رفـع كفـايتهم           وذلك باستخ   مقيماً  مشرفا تربوياً  مهنيا بوصفه 

نها زيارة المدرسين ومالحظة نشاطاتهم وارشادهم الى تحـسين طرائـق التـدريس     م )١٠(ًمعرفيا
واساليب ادارة الصف والنشرات التربوية فضال عن عقد االجتماعات الدوريـة للكـادر لبحـث               

إلى جانب تـشجيعهم فـي      )١١(بة او البيئة  مشكالتهم التي قد يواجهونها سواء في تعاملهم مع الطل        
 بواجباتهم الهـدف    التعليميمكلف باإلشراف على قيام الكادر      تماء للدورات التدريبية بوصفه     االن

والتـي   )١٢(منها تطوير معرفتهم وفهمهم للمادة التعليمية لتوظيف هذه المعرفة والفهم في التدريس   
 إذا يقوم المـدير   وهذا ما معمول به في مدرسة األوائل ،اباً في تنمية العملية التعليمية    تنعكس إيج 

بزيارات ميدانية لمشاهدة الكادر التعليمي أثناء إلقائه الدرس لمعرفة طريقته وأسـاليب التـدريس         
المتبعة من اجل إعطاء المالحظات فضالً عن تشجيعهم لدخول الكادر في الـدورات التطويريـة      

رجها لغرض تنمية ورفع قدرات الكادر التعليمي بشكل يدعم         سواء التي تقام داخل المدرسة أو خا      
العملية التعليمية، فضالً عن وجود مشرف خاص بكل مادة للمراحل الدراسية كافة من اجل تقديم               

  .التوجيهات والمالحظات للمدرس أو معلم المادة الدراسية من اجل تدعيم العملية التعليمية
 إلى بذل جهـده فـي الكـشف وتفجيـر           جاهداًمدير أي مدرسة     إلى جانب ذلك يسعى     

لعمـل علـى     وا )١٣(تكارية للعاملين معه  ز القدرات االب  يحفتالطاقات االبداعية الكامنة في النفس و     
إذكائها وتشخصيها والقيام بتنسيق جهودهم بحيث ال تتعارض مع بعضها والعمـل علـى فـتح                

شكالتهم ومراعاة لظروفهم وذلـك    ممام ب  واآلراء الجديدة الى جانب االهت      المجال لتطبيق المبادئ  

                                         
  تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة مع مدراء مدرسة االوائل االهلية بتاريخ

١٧/١٠/٢٠١٧ .  
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من خالل اقامة عالقات انسانية ايجابية بالمدرسين التي من شانها ان يكون لها تأثيرها الكبير في                
اخالص المدرسين وحماسهم وارتباطهم بالمدرسة فال يستطيع المدير ان يقوم بمهام عمل وحـده              

 الن المساهمة في وضـع الخطـة يـشعره          والمعاونين مشاركة زمالئه من الكادر التعليمي    دون  
  )١٤(بانتسابه لهذه الهيئة وان جهوده موضع تقدير من قبل االخرين 

واألمر ال يتوقف عند هذا الحد فالمدير بوصفه قائد البيئة التعليمية يتطلـب منـه القيـام        
لما تقدمه مـن  عله مع البيئة المحيطة والممثلة بمجالس االباء التي لها اهميتها         ابمهام من خالل تف   

 من التعاطف والثقة وتتـيح  خدمات ايجابية وفعالة بالنسبة للطلبة والمدرسة وذلك ألنها تخلق جواً    
فرص تبادل اآلراء ومناقشة األساليب التربوية كما انها تعمل على تكتل اتجاهات االبـاء نحـو                

  )١٥(التعليمية للطلبة االهتمام بتعليم ابنائهم وتوجههم التوجيه الصحيح من اجل تحسين العملية 
والجدير بالذكر إن لإلدارة المدرسية وظائف اخرى واهمها مـا يـدور حـول الطالـب       
بوصفه محور العملية التعليمية فال بد ان يكون هناك رعاية للطلبـة والحفـاظ علـيهم واتاحـة                 

ت المتعلمـين   من خالل تحديد حاجا    )١٦ ( واجتماعيا  وانفعالياً  وعقلياً وهم صحياً مالفرص الكاملة لن  
وتكوين لجان لدراسة مشكالتهم وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لتسهيل االشـراف علـيهم             

وذلك مـن اجـل تحقيـق االهـداف       )١٧(ومتابعتهم وتقويمهم لمستويات التحصيل الدراسي للطلبة     
   .التربوية المرجوة في بناء القدرات البشرية واالرتقاء بالعملية التعليمية بشكل افضل

 
الكادر التعليمي دوراً حيوياً في العملية التعليمية، حيث أنهم يمثلون الحجر والركن            يلعب  

 والسيما إن العالم المعاصـر      )١٨(االساسي في انجاحها ولذلك عليهم دائما ان يجددوا من معارفهم         
ولوجية واضـافة هـذه التغيـرات      شهد سلسلة من التغيرات والتطورات المعرفية والعلمية والتكن       

، فـدور  )١٩(مسؤوليات وواجبات جديدة على ادوار الكادر التعليمي التي تتجدد وتتغير بشكل كبير           
المعلم والمدرس لم يعد قاصراً على تلقين الطلبة وحشو ادمغتهم بالمعلومات بل اصـبح دورهـم       

لطالب كيف يفكر وكيـف يكـون      وتعليم ا )٢٠(اعم واشمل في البحث عن المعرفة واكتسابها ونقلها       
   )٢١(باحثاً عن المعلومات ال مستقبالً لها فحسب

وحقيقة األمر إن الكادر التعليمي يستطيعون اإلسهام بشكل اكبر في بناء الكوادر البشرية             
القادرة على مواكبة التغيرات الحديثة من خالل ما تقدمه من انشطة تعليمية قادرة علـى تنميـة                 

ر لدى المتعلمين وتأسيس العقلية النقدية وتكوين الملكيات االبتكارية في مواقـف            االبداع واالبتكا 
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 لذا فالحاجـة أصـبحت ملحـة    )٢٢(تشمل االخذ بنظر االعتبار تفسيراتهم الذاتية وتشكيل االسئلة   
لوجود كادر مؤهل ومن النوع الجيد يقوم في ادائه التربوي لمجموعة من المهام التعليمية التـي                

شاط التربوي لديهم اثناء انجازه للدرس وعلى المعلـم والمـدرس ان يـشَخص ويفهـم     تؤلف الن 
 خصوصاً وان أهم مخرجات العملية التعليمية هو رفـع  )٢٣(المرحلة التعليمية التي يمر بها المتعلم   

مستواهم الدراسي وبناء شخصياتهم من اجل اعداد االطر البشرية للمهن كافة التي تحتاج اليهـا               
تنموية، وهذا االمر يتوقف على المعلم والمدرس من خالل قدرته فـي الوصـول الـى    الخطط ال 

 للفروق الفردية والمرونة في التعلم      ه من خالل مراعات   )٢٤(نتائج كمية وكيفية في العملية التعليمية     
إلـى  ) ٢٥(وربط المادة الدراسية بحياة الطالب واشراكهم في مادة التدريس والتخطيط الجيد للدرس    

ب استخدامه للوسائل واالساليب التدريسية التي تلعب دوراً هاما وأساسياً في توجيه العمليـة               جان
  )٢٦(التعليمية واغنائها ورفع نوعية مخرجاتها 

فاألساليب التدريسية  التي يستخدمها الكادر ينبغي ان يتعامل معهـا المـدرس والمعلـم               
حقائق والمعلومات والمفاهيم العلمية وهـذا     وتعميق ال  )٢٧(بكيفية سريعة ويتعمق في سرد األحداث     

يتطلب من الكادر التعليمي ان يحضر ذهنياً لكيفية إعطاءه المادة بطريقة لبقة ومرنة يعين علـى                
 واالبتعاد عن إتباع الطريقة التقليدية التي تتميز بـالحفظ االلـي            )٢٨(الفهم الجيد والتفكير المبتكر   

لتدريسية التي تمتاز بالتـشويق والفهـم واالدراك والتنظـيم          والتلقين بل التركيز على االساليب ا     
 وهذا يتطلب االستعانة بوسائل تعليمية تعمـل علـى          )٢٩(للمعلومات واثارة التفكير المبدع للطلبة    

تقريب الواقع في البيئة الطبيعية للمتعلم، حتى يتمكن من استيعاب بعض الحقـائق الغامـضة او                
ى انواع مختلفة منها التسجيالت الصوتية، الملـصقات ، اللوحـات    المفاهيم المجردة باالعتماد عل   

 حيث أضـحت الدراسـات والبحـوث        )٣٠ (التعليمية، الشفافيات، الخرائط ، الزيارات، الرحالت     
بالدور الذي تنهض به الوسائل التعليمية في اثراء التعليم من خالل اضافة ابعاد ومؤثرات خاصة               

توسيع خبرات المتعلم وتثبيت المعلومات في ذاكرة الطالب وتنمية         وبرامج متميزة لها اهميتها في      
القدرة على التأمل والتفكير العلمي وترتيب االفكار وتبسيطها فضالً عـن تحريـر الطلبـة مـن      

  .)٣١(دورهم التقليدي في استظهار المعلومات الى مشاركين فاعلين في العملية التعليمية
 

عملية التدريسية هي عملية جماعية وليست فردية، أي أنها تعتمـد علـى أطـراف               إن ال 
التفاعل فيها على حد سواء وأهدافها متعددة بتعدد حاجات اإلنسان في المجتمع ومنها حاجته إلى               
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العلم والقبول االجتماعي وإثراء الشخصية واالرتقاء بهـا بـين شـرائح المجتمـع، وان سـير                 
ات التربوية يتوقف أو يتعدل بحسب األسلوب الـذي يـستقبل بـه شـريك               التفاعالت في العالق  

لتصرف الشريك األخر، وبحسب نمط إرسال التصرف الذي أطلقه كل منهما، فالطالـب لـيس               
بحاجة إلى العلم في المدرسة فحسب، بل يحتاج إلى التوجيه واإلرشاد وصقل مواهبـه الفطريـة          

  )٣٢(عات الدراسة فقط بل خارجهاواتجاهاته وميوله وهذه ال تشبع داخل قا
 وهنا يتجلى مهام الكادر التعليمي في توجيه سلوكيات الطلبة وتنمية قدراتهم ومـواهبهم             
وتشجيعهم على ممارسة المنافسة الفردية والجماعية من خالل مواقف وفعاليات تعليمية وأنـشطة    

كين المتعلمين في التعبير عـن      ال صفية سواء أكانت اجتماعية، رياضية، أدبية، ثقافية، هدفها تم         
حيث إن لهذه النشاطات دورها في التأثير في شخصية الطالب فـي            )٣٣(ميولهم ومواهبهم وتنميتها  

جعلها أكثر اجتماعية وغير انطوائية ومنعزلة وتعزيز سمات الجرأة والشجاعة األدبية مما يؤدي             
   )٣٤(بالنتيجة إلى رفع مستواهم العلمي

عديد من النشاطات والفعاليات المدرسية التي تحرص على إقامتهـا           ال ولمدرسة األوائل 
بشكل مستمر منها نشاطات رياضية والممثلة بإقامة دورات في تعليم السباحة على مـسبح كليـة       
التربية الرياضية، إجراء مسابقات رياضية مع مدارس أخرى وبإشراف من النشاط الرياضـي،             

 الريشة والطائرة والمشاركة لدوري الصفوف بكـرة القـدم          المشاركة في البطولة المفتوحة للعبة    
الخماسي، وهناك نشاطات فنية منها إقامة دورة في داخل مبنى مدرسة األوائـل لتعلـيم الطلبـة        
الرسم والزخرفة والخط والتربية الدينية والحاسوب، إقامة معارض فنية في البيت الثقافي حيـث              

 عن أرائهم وأفكارهم بغية تشجيعهم وتحفيزهم بمزيـد         يتم فيه عرض رسومات الطلبة التي تعبر      
من العطاء، وهناك نشاطات علمية وترفيهية منها االحتفال بيوم الطفل حيث تضمنت االحتفاليـة              
العديد من الفعاليات المتعددة ويتم عرضها على التلفاز، االحتفال بالمناسبات الدينية والوطنيـة ،              

ن إقامتها إشاعة روح البهجة والفرح فـي نفوسـهم إجـراء            إقامة حفل أعياد الميالد الغرض م     
) دجلة ستي وكازينو الغابـات    (سفرات مدرسية داخل المدرسة فضالً عن السفرات الترفيهية إلى          

كنوع من الترفيه وكسر الروتين وإدخال السرور والبهجة في نفوس الطلبة، القيام بزيارة علميـة            

                                         
 بتدائية والثانوية تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة مع مدراء مدرسة االوائل اال
  . ١٨/١٠/٢٠١٧بتاريخ ) البنات والبنين(
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 األحياء المجهرية وقسم النبات وزيارة المتحف التاريخي        قسم/ كلية العلوم   /إلى جامعة الموصل    
الطبيعي ومتحف التراث الشعبي، إصدار مجلة األوائل السنوية التي تتضمن العديد من نـشاطات         
الطلبة وموضوعات مختلفة وقصص ورسوم ومقاالت وصور للطلبة بكافة مـراحلهم،، وهنـاك             

 بمركز القدس الصحي للمدرسة لغرض تأشير       نشاطات صحية منها زيارة اللجنة الطبية الخاصة      
، محاضـرات علميـة عـن       ) نقص البصر، نقص الهيموكلوبين   ( الحاالت المرضية للطلبة مثل     

  .بعض األمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها يقوم بإلقائها أطباء اختصاص
ة المدرسأنشطة أخرى تميز مدرسة األوائل عن غيرها من المدارس منها تطبيق             وهناك  

يمكن  االلكترونية والذي يعد األول من نوعه على مستوى مدارس محافظة نينوى وهذا البرنامج            
يتم فيـه  ) الفيسبوك(من  متابعة المستوى الدراسي للطالب، فضال عن موقع التواصل االجتماعي     

 عرض األنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المدرسة إلى جانب عرض الواجبات اليوميـة             
  .ومواعيد االمتحانات

 أما في مجال العالقة بين الكادر التعليمي والطالب فالطالب يتأثر في نموه االجتمـاعي              
بعالقته بالكادر ومدى نفوره منهم وحبه لهم فالمدرس والمعلم الذي يأمر وينهي ويهدد ويعاقـب               

لمدرس تـشكل حـافزاً      في حين الصالت االيجابية بين الطالب وا       )٣٥(فانه يباعد بينه وبين طالبه    
  .)٣٦(يثير دافعيتهم للتعلم بصورة جيدة

 
تحتل المناهج اهمية مركزية في العملية التعليمية، وتعد من أهم المعـايير التـي يعتمـد              
عليها تصنيف االنظمة التربوية بين متخلف ومتطور، ألنها تـشكل أسـاس العمليـة التعليميـة                

الذي تقوم به المناهج في مساهمتها في تنميـة الـسلوك االجتمـاعي             وجوهرها من خالل الدور     
السليم وايضاح العادات والقيم وبلورة االتجاهات المقبولة اجتماعياً فـضالً عـن تنميـة بعـض               

وتشير سياسة التعليم الى االهمية البالغة لدور المنـاهج       ) ٣٧(الخبرات المعرفية والمهارات المختلفة   
رها والتي يجب ان تنبثق من متطلبات ومقومـات وخـصائص المجتمـع             الدراسية واهمية تطوي  

وتواجه تطورات العصر وتتناسب مع حاجات وميول الطالب وتتوافق مـع البيئـات واالحـوال     
 والتـي تتمثـل بـالتفجير المعرفـي والعلمـي والتطـور الـصناعي               )٣٨(والتطورات المختلفة 

ؤولين أهمية إعادة النظر في نظام التعلـيم         وهذا يتطلب من المتخصصين والمس     )٣٩(والتكنولوجي
واهدافه والنهوض به وتحقيق مفهومه كاستثمار اساس في القوى البشرية واعتبار التعليم وتطوير             
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 لتحقيق التنمية   )٤١( الن هذا التطوير معناه في الواقع تطوير انسان الحاضر والمستقبل          )٤٠(مناهجه
 شخصية المتعلم بشكل شامل وتنشيط تفكيـره ومواجهـة          البشرية وتلبية متطلبات التنمية في بناء     

 وهذا لن يـتم اال      )٤٢(متطلبات المستقبل وتحقيق الهدف التربوي المنشود بتعلم المتعلم كيف يتعلم         
من خالل تبني المنهج الدراسي من حيث االهداف والمحتوى والخبرات واضافة مفـاهيم اكثـر               

تخلق لديهم تحديات عقلية تدفعه الى التفكير اكثر من         عمقا على المستوى العقلي للمتعلمين بحيث       
 والذي يؤدي بـدوره    )٤٣(اتجاهه الحالي وتعمل على إثارة وتنمية التفكير االبداعي عند المتعلمين           

  .الى تحسين نوعية المخرجات التعليمية
 قامت من خالل ادخال العديد من المناهج االثرائية المختلفـة بهـدف             ومدرسة األوائل 

اء التعليم ويتم اختيار المادة الرصينة للعملية التعليمية عن طريق استاذ مختص مـن داخـل                اثر
المدرسة خصوصا لمناهج المحادثة باللغة االنكليزية وهذه المواد يتم الحصول عليها من جامعـة              
أكسفورد، فيكون تدريسها من خالل مختبرات الصوت الحديثة في المدرسة حيـث يكـون لكـل        

خاص له على غرار ما موجود في الجامعة فضالً عن توفر اقراص لطلبة المراحـل  طالب مقعد   
لغرض تقوية اللغة االنكليزية وسالمة النطـق الـصحيح         ) الثالث والرابع والخامس    ( االبتدائية  

والتي توضـع مـن   ) ثانوية البنين( للطالب، إلى جانب مادة الحاسوب ومادة التفكير الخاصة بـ      
لكوادر التعليمية في المدرسة تعنى بتثقيف الطالب من كافة النواحي اجتماعيـاً           قبل مجموعة من ا   

  .وصحياً وثقافياً
 

لما كانت التنمية هي عملية احداث تغيير شامل في حياة افراد المجتمع فليس من الـسهل              
راتهم ورغباتهم وسلوكهم االجتمـاعي     عليهم ان يتقبلوا هذا التغيير دون تبديل في مواقفهم وتصو         

 التي أصبحت ذات أهميـة  )٤٤(واتجاهاتهم وميولهم وهذا ال يتم اال عن طريق المؤسسات التعليمية  
عالمية بالغة في مجال التنمية البشرية وان كانت طريقتها في تأدية مهامها تختلف مـن مجتمـع                 

 فضالً عن دورهـا  )٤٥(وخلق اتجاهات جديدةألخر فقد يساعد التعليم على ازالة المعوقات الثقافية       
في تشكيل شخصية الفرد واعداده وتأهيله بالمعارف والمهارات المعرفية والفنية والعلمية فكلمـا             
زاد مستوى تعليم الفرد في هذه النواحي زاد دخلها الـى جانـب تزويـده باالتجاهـات والقـيم                   

                                         
 االوائل االبتدائية والثانوية تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة مع مدراء مدرسة 
 . ١٩/١٠/٢٠١٧بتاريخ ) البنات والبنين(
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بتكار وهذا االمر مرتبط بطبيعة الحال بنوعيـة         التي تمكنهم من الخلق والتجديد واال      )٤٦(االيجابية
التعليم المقدم لهم فاذا كان التعليم جيد من حيث قدرته على تنمية قدرات الفرد فـان ذلـك يعـد                    

  . استثمارا جيداً في تنمية القدرات والموارد البشرية
حـدى   ويعـد إ   )٤٧(فتنمية الطاقات البشرية هي اساس عملية التنمية في المجتمع والتعليم         

الدعامات التي تقوم عليها تقدم الدول المعاصرة فتقدمها ال يقاس بما تملكه من ثـروات طبيعيـة                 
فقط، بل بما يملكه من عقول مفكرة حيث يستند التقدم على القوى البشرية المتعلمـة والمتدربـة                 

 المجـاالت    وهذا األمر ما شغل الدول المعاصرة وعلمائها والباحثين فيها فاالستثمار في           )٤٨(جيدا
 قادرة على تلبيـة متطلبـات       )٤٩(العلمية يجعل من المخرجات نافعة في المجتمع كعناصر منتجة        

الن التعليم أحد الوسائل الفعالة التي      )٥٠(سوق العمل عن طريق مواكبة التطورات النوعية والكمية       
اعاً بها بـل انـه      تجعل من االفراد  اكثر قدرة على تقبل المخترعات الجديدة واكثر استفادة وانتف            

يجعل امكانية تطبيق المخترعات العلمية الجديدة أمرا سريع الحدوث في حياة االنسان والمجتمـع       
وبذلك يجعل من العامل االنساني عامالً أساسيا في عمليات االنتاج المؤدية الى التنميـة الـشاملة        

والتعليمية لما لتلك العالقة مـن   هذا ما دفع العلماء إلى االهتمام في مجال الدراسات التربوية       )٥١(
اشكالية جدلية حيث يتوقف كل منهما على االخر، فالعملية التربوية تعتبر جـزءاً متكـامالً مـع              

 والتعليم يعد األداة الفعالـة      )٥٢( عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر فيها وتتأثر بها        
  )٥٣(لة التي تؤثر في النمو الحقيقـي االقتـصادي        والمؤثرة في صقل الخبرات وتهيئة القوى العام      

كأداة لزيادة اإلنتاج وتحسينه في جميع مجاالته وبالتالي ينعكس على تحـسين الثـروة الوطنيـة                
  )٥٤(والقومية كما ونوعا

وفي ضوء هذه الحسابات ال نتوانى عن القول ان التربية والتعليم عملية استثمارية فـي               
نفق على المؤسسات الحكومية أو األهلية له عائد من خـالل توظيـف             المقام االول الن كل ما ي     

 هـذا ممـا   )٥٥(القوى البشرية التي تخرجها وتعدها لتأخذ مكانها وأدوارها في النظم االجتماعيـة    
يجعل االنسان هو المحرك الرئيس للتقدم العلمي والتكنولوجي وهذا بطبيعة الحال يتوقـف علـى      

رة االنسان على مواكبة التطورات الحاصلة في المجـاالت العلميـة           عملية التعليم ودورها في قد    
  .)٥٦(والتكنولوجية
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   إلعطاء لمحة واضحة عن مدرسة األوائل األهلية البد لنا من التطرق إلى اآلليات والخطوات 

   -:التي تتبعها المدرسة والمتمثلة بما يأتي
 

من قبل مجموعة من المستثمرين      ٢٠٠٥االبتدائية سنة   تم افتتاح مدرسة األوائل األهلية      
رسـمية  الموافقات  الفي مدينة الموصل وقد تم الحصول على اإلجازة بعد الحصول على            التجار  

الفتتاحها، تقع المدرسة في حي العربي شمال مدينة الموصل فـي مكـان   من قبل مديرية التربية   
مرتفع ومنفصل عن الدور السكنية والبنايات الحكومية والمعامل والمصانع ، وتضم البناية ثالث              

مـصممة  مدارس واحدة للمرحلة االبتدائية والثانية لثانوية البنات واألخرى لثانوية للبنين، فالبناية           
 تتوفر فيها المواصفات والشروط األساسية التي تمكن القائمين عليها من تحقيـق             كمدرسة نظامية 

األهداف التربوية والتعليمية المرجوة، فهي مدرسة حديثة البناء تتكون من ساحة كبيرة وسـاحة              
داخلية وحديقة، وتضم البناية ثالث مدارس منها االبتدائية واثنين لثانوية البنات والبنين، فبالنسبة              

درسة األوائل االبتدائية تتكون من ثالثة طوابق يضم الطابق األول عدد من الصفوف المالئمة              لم
، فالطـابق   )٣٠-٢٥( أو  ) ٢٥-٢٠(من حيث الحجم وعدد الطالب والتي تتـراوح مـا بـين             

شعب للثاني، كما يضم الطـابق      ) ٥(شعب لألول و  ) ٦(مخصصاً للمراحل األول والثاني وبواقع      
 تمسؤول الطابق فانه يتـولى كافـة المـسؤوليا        (صة بالمعاونات أو ما يسمى      غرفة لإلدارة خا  

وغرفة للكادر التعليمي وتواليت وغرفة  خاصة بهم        ) والمهام المتعلقة بالكادر التدريسي أو الطلبة     
لتناول الطعام ، كما يحوي الطابق على مكتبة ومختبر للحاسـوب ومختبـر للعلـوم وصـاالت                 

 الرياضـة فـي أوقـات       ةهزة باأللعاب الرياضية التي تستخدم للممارس     رياضية كبيرة مغلقة مج   
الشتاء، كما يوجد في نهاية كل طابق ممر وحمامين واحدة مخصصة للذكور ذات اللون األزرق               
والثانية لإلناث ذات اللون الوردي كما يوجد ثالثة مغاسل فيها، فضال عن وجود حـانوت فـي                 

  . الطابق
 عليه الطابق اإلداري ألنه يـضم غرفـة مجلـس اإلدارة مـن         أما الطابق الثاني فيطلق   

األشخاص المستثمرين في المدرسة وغرفة المدير والمعاونات والذاتيـة والمحاسـب والوحـدة             

                                         
  الباحثة مع مدراء المدارس كافة تم الحصول على المعلومات الخاصة بالمدرسة من خالل مقابلة أجرتها

  ٢٠/١٠/٢٠١٧االبتدائية والثانوية بتاريخ 
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شعبة ويحوي على مختبر للصوت مجهز بأحـدث األجهـزة          ) ١٢(اإلعالمية، كما يضم الطابق     
ف الوافدين إلـى المدرسـة وحـانوت    ومختبر الحاسوب ومكتبة  وغرفة خاصة الستقبال الضيو  

فضال عن وجود اربع حمامات في نهاية كل ممر وهذا الطابق يكون مخصص للمراحل الثالـث                
شعب للخامس، اما الطابق الثالث فيحوي علـى        ) ٣(شعب للثالث و  )٥(والرابع والخامس وبواقع    

 على مرسم   للصف الخامس ويحتوي الطابق   ) ١(شعب للصف السادس وشعبة     ) ٣( اربعة شعب   
كبير يمارس فيه الطلبة درس الفنية فضالً عن وجود غرفة حضانة مخصـصة ألبنـاء الكـادر               
التعليمي ويوجد في كل طابق منظفين من الذكور واالناث مسؤولين عن نظافة الطـابق بـشكل                

  . مستمر
 

فة اإلدارة وغرفة للمعاونات     تتكون البناية من طابق واحد يضم غر       ٢٠١١ تأسست سنة   
وغرفة خاصة للمدرسات وغرفة للمدرسين فضال عن وجود مختبـرات للحاسـوب واألحيـاء              
والفيزياء والكيمياء مجهز بكافة األجهزة والمستلزمات الضرورية لسير العملية التعليميـة، إلـى             

صفوف ) ٩(شعبة وبواقع   ) ١٢(جانب وجود غرفة خاصة للمرسم ، أما عن عدد الصفوف فهو            
صفوف موجودة فـي ملحـق المدرسـة        ) ٧(للثاني و ) ١(للرابع و ) ١(للخامس و ) ١(للسادس و 

) ٦(لألول، كما يوجـد  ) ٤(للثالث و) ٣(االبتدائية لعدم سعة حجم المدرسة لعدد الطالبات وبواقع       
دورات مياه خاصة للطالبات واثنان مخصصة للكادر التعليمي، كمـا يوجـد كافتريـا مجهـزة                

اوالت والكراسي الملونة وهو المكان الذي تقضي الطالبات فترة االسـتراحة إلـى جانـب               بالط
الحانوت المتوفر في ملحق المدرسة االبتدائية ومطبخ فضال عن ساحة مبلطة وساحة داخلية في              

  . المدرسة 
 

رضـي غرفـة     تتألف المدرسة من ثالث طوابق يضم الطـابق األ         ٢٠٠٨تأسست سنة   
) ٦(غرفة للمدرسين، أما عن عدد الصفوف فهـو      ) ٢(اإلدارة وغرفة المعاون وغرفة الحاسوب      

صفوف مخصصة لألول، ويحتوي الطابق على مختبر كيمياء ومكتبة ومطعم ومطبخ ومرافـق             
غرفة للمدرسين ومختبر أحياء ومختبر حاسوب      ) ٢(، أما الطابق األول يضم      )٦(صحية وبواقع   

للثالـث  ) ٣(للثـاني و ) ١(لألول و) ١(صفوف وبواقع ) ٩(أما عن عدد الصفوف فهو   ومرسم ،   
غرفة للمدرسـين وقاعـة     ) ١(، اما الطابق الثاني يضم      )٦(للرابع مع مرافق صحية عدد      ) ٤(و



  )دراسة ميدانية ( مدرسة األوائل األهلية أنموذجا  المدارس األهلية في تنمية العملية التعليمية لطلبتهادور

   
  

) ٣٤( 

 

للسادس فضالً عـن سـاحة      ) ٥(للخامس و ) ١(صفوف وبواقع   ) ٦(وعدد من الصفوف وبواقع     
  . ةمبلطة وساحة داخلية في المدرس

 
تتبع المدرسة آليةً معينة في طريقة قبولها للطلبة لاللتحاق فيها والتـي تختلـف                

حسب المرحلة الدراسية للطالب، ففي المرحلة االبتدائية يجري للطالب اختبار من خالل مقابلـة              
المختلفة وأشكال هندسية الغاية منها اختبار      شخصية يتم من خاللها عرض مجموعة من الصور         

مدى دقة ومالحظة وقابلية الذكاء لدى الطالب في التركيز واالنتباه من خالل اجابته علـى تلـك              
العروض والتي تبدأ بأشياء بسيطة ثم االنتقال الى المراحل االعلى،  الى جانب ذلك هناك اختبار                

أمـا المدرسـة    . راته لبعض من اآليات القرآنيـة     لمعرفة سالمة النطق لدى الطالب من خالل ق       
الثانوية فاألمر مختلف فآلية القبول تتم من خالل خضوع الطالب الى اختبار عن طريق اجـراء                
امتحان لبعض المواد منها الرياضيات واللغة العربية واللغة االنكليزيـة وعنـد اجتيـازه لهـذا                

ءات التقديم الى المدرسة ومنهـا دفـع االجـور    االمتحان يتم قبوله في المدرسة وبعدها تتم اجرا      
 والتي تدفع بشكل    الدراسية والتي تكون على شكل دفعات يدفعها الطالب عند االلتحاق بالمدرسة            

) ١٦٢٥٠٠٠(للمدرسة االبتدائية، والمدرسة المتوسطة    سنوياً )١٥٠٠٠٠٠(أقساط وتبلغ األجور    
 ليست ثابتة بل متغيـرة      وهذه األجور الدراسية  سنوياً،  ) ١٧٥٠٠٠٠(سنوياً، والمدرسة اإلعدادية    

حسب ظروف كل سنة دراسية وقسم من تلك المبالغ المستحقة من الطلبة تستخدمها المدرسة في               
، علمـا إن هنـاك   توزيع الكتب وتوفير الزي الرسمي الموحد للموسمين الصيفي والشتوي للطلبة  

رسة فضالً عن الطالب الذي يكـون     أو أكثر في حالة وجود أكثر من شقيق في المد         % ١٠خصم  
من المرحلة التي تخرج منها فيدفع نصف األجور فقط، وهذا األمر يـشمل  أبنـاء             % ٩٩معدله  

الكادر التعليمي فيدفع نصف األجور وتخصم من راتبه شهرياً، أما بالنسبة لعمال الخدمـة فـي                
ي أجور دراسية في حالـة   المدرسة ومنهم حارس المدرسة أو المنظف، فالمدرسة ال تأخذ منهم أ          

وجود أبناء لهم في المدرسة، وبالنسبة لطالب مدرسة األوائل الذين أكملـوا المراحـل النهائيـة                
  .   ويرغبون في إكمال دراستهم إلى المراحل الدراسية األخرى ال يخضعون ألي اختبار

 
ر الكادر التدريسي لاللتحاق في المدرسة من خالل اجراء مقابلة شخصية من قبل             يتم اختيا   

االدارة المدرسية يعتمد االختبار عنصر الكفاءة والخبـرة المتراكمـة ومـدى المامـه بالثقافـة                



  بعاويسهناء جاسم ال. م

 >>  
  

)٣٥( 

 
 

والمعلومات العامة وبعد ان تتم الموافقة عليه يتم وضعه تحت المشاهدة لمدة شهر واحد بإشراف               
من داخل المدرسة يقوم بمشاهدة طرائق التدريس المتبعة لديـه بعـدها يرفـع              مشرفين خاصين   

تقرير يتم من خالله تقييم ادائه التدريسي ومدى صالحيته للتدريس، اما عن الهيئات التدريـسية               
العاملة في المدرسة فإنها متنوعة االختصاصات والتي يمكن االستفادة منه من المتقاعدين الـذين              

والخبرة في التدريس فهؤالء يكون لهم إسهاماتهم الفاعلة في رفـع مـستوى تلـك               لديهم الكفاءة   
المدارس نحو األفضل خصوصا ان هناك بعض المواد تحتاج الى تلـك الكـوادر ناهيـك عـن         

  .الكوادر الشبابية القادرة على مواكبة التغيرات والتطورات العلمية
مدرسة فكانت باختصاصات متنوعـة منهـا       أما عن التحصيل الدراسي للمالكات التعليمية في ال       

إذ ال يشترط في المدارس األهلية أن يكون        ) ماجستير ودكتوراه ( بكالوريوس وهناك شهادات عليا   
الكادر التعليمي خريج كلية التربية حصرا إذ يخضع الكادر إلـى دورات متخصـصة بطرائـق                

   -:ي الموجود في المدرسةيوضح أعداد واختصاصات الكادر التعليمالتدريس والجدول التالي 
  يوضح أعداد واختصاصات المالكات التعليمية في المدرسة ) ١(جدول

  المجموع  كادر مدرسة األوائل االبتدائية
  دبلوم  ماجستير تربية وعلوم  هندسة  علوم  آداب  تربية  الكلية
  ٥  ٣  ٤  ٢٣  ١١  ١٤  العدد

٦٠  

  
  
  

  المجموع  كادر مدرسة األوائل لثانوية البنات
ادارة   علوم  آداب  تربية  ةالكلي

  واقتصاد
ماجستير آداب   شريعة  هندسة

وهندسة 
  وعلوم

  دبلوم

  ٢  ٦  ١  ١  ١  ١٤  ٦  ٥  العدد

٣٦  

  
  
  
  

  المجموع  كادر مدرسة األوائل لثانوية البنين
علوم   علوم  تربية  الكلية

  حاسبات
تربية 
  رياضية

ادارة   هندسة 
  واقتصاد

ماجستير   شريعة
تربية 
  وعلوم

دكتواره 
  شريعة

  دبلوم

  ١  ١  ٤  ١  ٢  ٤  ٢  ١  ١٠  ١٢  العدد

٣٨  
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أظهرت نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من سـجالت المدرسـة ان هنـاك              
ية والثانوية للبنين والبنات منـذ تأسيـسها        زيادة في اعداد الطلبة لكافة المراحل الدراسية االبتدائ       

وربما تعود احدى االسباب تلك الزيادة إلى تراجع الثقة بالتعليم الحكومي وافتقاره الى الخـدمات               
والمستلزمات االساسية وازدحام الصفوف بالطلبة والفوضى في المدارس حاليا وقلـة االهتمـام             

ال على مدرسة االوائل بسبب اهتمـامهم فـي نمـو           الخ وهذا ما دفع األهالي اإلقب     .....بالنظافة  
ابنائهم بشكل متكامل تربوياً واجتماعياً وصحياً وإكسابهم قيم واتجاهات ايجابية فضالً عن حـسن            
التعامل مع الطالب بشكل تربوي  فضالً عن المبنى المدرسي المتميز من حيث توافر العديد مـن      

يمة منها وجود مختبرات جيدة ، وسائل تدفئـة وتبريـد       المستلزمات االساسية لتدعيم العملية التعل    
،وسائل تعليمية ممتازة ،اساليب التدريس المتبعة، وجود كادر تدريسي جيد، االهتمـام بالنظافـة              

 / ٢٠١٥-٢٠١٤الخ كلها كانت عوامل جذب لاللتحاق في مدرسة األوائل، أمـا سـنوات              .....
دراسية بسبب سقوط المدينة وما تعرضت له       ، فانخفضت األعداد لكافة المراحل ال     ٢٠١٦-٢٠١٥

من هجمة اثرت بشكل كبير على الجانب التربوي مما اضطر االهالي الى االمتناع عن التحـاق                
ابنائهم في المدرسة ومقاطعتهم للعملية التعليمية، واالشكال البيانية التي قامت بها الباحثة توضـح         

  . أعداد الطلبة في كافة المدارس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ة     ة االبتدائی ل االھلی ة االوائ عدد الطالب الكلي في مدرس
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أظهرت نتائج البيانات ارتفاعاً ملحوظاً لنسب النجاح لطلبة المدرسـة بكافـة مراحلهـا              

عزى السبب في ذلك إلى جودة األداء مـن         ، وربما ي  )البنين والبنات (الدراسية االبتدائية والثانوية    
قبل الكادر التعليمي من خالل األساليب التدريسية المتبعة من قبلهم فضال عن المستويات العلمية              

  . الجيدة للطلبة
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مدى إسهام مدرسة األوائل األهلية فـي تنميـة العمليـة            ف على استكمال التعر لغرض  

طلبة وقد تضمنت االستبانة الفقرات التاليـة  ال تم توزيع استمارة االستبانة على عينة من التعليمية  
  .والتي تناولها البحث بالوصف والتحليل

  يوضح البيانات العامة للمبحوثين ) ٢(جدول                   
  ثانوية  ابتدائية         المرحلةالجنس       

  ٩٦  ٧  رذك
%  ٥٤،٥  %٤٦،٧%  
  ٨٠  ٨  ىأنث

%  ٤٥،٥  %٥٣،٣%  
  ١٧٦  ١٥  المجموع

%  ١٠٠  %١٠٠%  
، في حين نسبة    %٤٦،٧من النتائج المعروضة إن نسبة الذكور في االبتدائية بلغ          نالحظ  

ـ % ٥٤،٥، في حين بلغت نسبة الذكور في الثانوية  % ٥٣،٣اإلناث بلغت  ا ثانويـة اإلنـاث   ، أم
هذا  يدل على أن عينة البحث شاملة لكل المراحل الدراسية مما يفيدنا في              % ٤٥،٥فكانت نسبتها   

  . االطالع بشكل أوسع عن مدى إسهام مدرسة األوائل في تنمية العملية التعليمية
  
  
  

نسبة النجاح المئویة في مدرسة االوائل االھلیة الثانویة للبنات
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   المدرسة في رفع مستوى طلبتهامدى إسهاميبين ) ٣(جدول 
  %  ك  مستوى طلبتهاكيف تسهم المدرسة في رفع 

  %٩٧،٤  ١٨٦  المتابعة مع األهل
  %٩٠،٦  ١٧٣  اهتمام أكثر من ِقبل المدرس بالطالب

  %٧٤،٣  ١٤٢  تقديم المكافآت التشجيعية
  %٥٢،٩  ١٠١   إدخالهم دورات تقوية

سؤال المبحوثين عن كيفية إسهام المدرسة في رفـع مـستوى طلبتهـا تبـين ان                وعند  
، فمن المعلوم إن المتابعة مع األهل تعد واحـدة          )المتابعة مع األهل  (كانت لفقرة   ) %٩٧،٤(نسبة

من األساليب التربوية الناجحة التي توثر على المستوى التعليمي للطالب وزيادة دافعتيـه للتعلـيم    
فالمدرسة ال تستطيع ان تقوم بكافة مسؤولياتها دون مشاركة من قبل االهـل حيـث ان االهـل                  

وراً محورياً مع المدرسة في عملية التعليم فمتابعة المدرسة للطالب مع االهل ومعالجـة              يلعبون د 
اهتمـام  (اإلشكاالت التي ربما تعترض سير عملية تعليمه وبالتالي العمل على عالجها ،أما فقرة              

، فمن المعلوم إن الطالب هـو محـور         )%٩٠،٦( فبلغت نسبتها ) أكثر من ِقبل المدرس بالطالب    
مدرسة من اجل مستوى تعليمي جيد من خالل تقديم العناية واالهتمام بالطالب من كافـة               عمل ال 

النواحي والعمل على معرفة نقاط الخلل أو الضعف في مستواه من اجل عالجها بأساليب تربوية               
فقد حصلت  ) تقديم المكافآت التشجيعية  (جيدة لغرض رفع مستواه الدراسي بشكل أفضل، أما فقرة          

فمثل هذه االساليب التي تتبعها المدرسة مـن خـالل توزيـع المكافـآت              ) %٧٤،٣(على نسبة   
التشجيعية كالهدايا للطلبة المتفوقين وحتى الطلبة ذات المستويات المنخفضة يعد نوع من التحفيز             
والتشجيع من قبل المدرسة في زيادة الدافعية واالستعداد للتحضير والمثابرة للطلبة بشكل افضل،             

فحرص المدرسة على مستوى تعليمي جيد      ) %٥٢،٩(ت التقوية فقد حصلت على نسبة       اما دورا 
لطلبتها والحصول على مخرجات تعليمية جيدة من اجل تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية لـذلك              
تعمل على القيام بإعداد عدد من دورات التقوية لطلبتها للمواد التي يحتاجون إليها من اجل رفـع             

  . راسي مستواهم الد
  
  

                                         
  الن هناك اكثر من اجابة % ١٠٠ال يمكن الحصول على مجموع 
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  يبين أسلوب المدرس في إيصال المادة العلمية) ٤(جدول                       
  %  ك  أسلوب بعض المدرسين في إيصال المادة العلميةفي  صعوبة هل هناك

  %٤٥،٥  ٨٧  نعم
  %٥٤،٥  ١٠٤  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
 وهذا يعـود    )ال(من العينة اجابوا بـ     ) %٥٤،٥( نسبة   من خالل نتائج الجدول تبين إن     

لمادة العلمية للطالب، فالتدريس وأسلوبه فـن ولـه          ا في إيصال قدرة ونجاح الكادر التعليمي     إلى  
وهو الذي يفَعل دور الطالب في الـتعلم فـال يكـون            دوره الحيوي والمؤثر في العملية التعليمية       

ألمـر يتبـع الكـادر      الطالب متلقياً للمعلومات فحسب بل مشاركاً وباحثاً عن المعلومة، وهـذا ا           
التعليمي في اختياره ألسلوب التدريس وفق محددات مترابطة االجزاء مراعيـاً كافـة الفـروق               

الجيد هو الـذي يعـرف الطريقـة        والمعلم  فالمدرس   الفردية للطالب ذات المستويات المختلفة،    
، فـي  جابية فعالةالمناسبة والتي تتماشى مع عقول الطلبة وإمكانياتهم وقدراتهم لكي تحقق نتائج اي    

من العينة يجدون صعوبة في فهم أسـلوب المـدرس أو المعلـم           ) %٤٥،٥(حين ان هناك نسبة     
ال يمكن أن تصل    أساليب تدريسية غير واضحة     يستخدم  وربما يعزى السبب ان هناك بعض من          

مـستوى إدراك فهـم      وتفهم للطالب بشكل واضح وسهل أو ربما هناك من يستخدم طريقة تفوق           
  .على مستواهم الدراسي  ة مما يؤثرالطلب

  يبين طبيعة األسئلة التي يضعها المدرسين في االمتحانات) ٥(جدول               
  %  ك  طبيعة األسئلة التي يضعها المدرس في االمتحانات

  %١،٦  ٣  صعبةأسئلة فكرية 
  %٥،٧  ١١  أسئلة واضحة وبسيطة

  %١٤،٧  ٢٨  أسئلة تعتمد على الحفظ بالدرجة األساس
  %٧٨  ١٤٩  جميعها
  %١٠٠  ١٩١  المجموع

فأشاروا اغلـب    الكادر التعليمي في االمتحانات    اوعن نوعية األسئلة التي يعتمد صياغته     
عنـد    الكادر التعليمـي   فمن األمور التي يضعها   ،  )%٧٨(وبنسبة  ) جميعها(المبحوثين إلى فقرة    

ولـد  مناسبة لقدراتهم وإمكانـاتهم لتَ    الفروق الفردية عند الطالب فتكون األسئلة       وضعهم لألسئلة   
ما ترمي إلى تحقيقـه      لديهم الدافعية نحو التعليم خصوصاً وان األسئلة تمثل فناً وأداة جيدة لقياس           

الطلبة وتحقيق تعليم ناجح وبناء شخصية سليمة، لذا ينبغي أن تكون طبيعة             تنمية التفكير عند  من  
ير الطلبة وال صعبة للغاية فتؤدي إلى تثبيط عزيمتهم         األسئلة ليست سهلة للغاية بحيث ال تثير تفك       
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بل هي شاملة ومتنوعة مراعياً فيها المستويات العلمية المختلفة للطلبة بين المـستوى الـضعيف               
  . الجيدوالمتوسط و

  يوضح النشاطات الموجودة في المدرسة ) ٦(جدول                      
  %  ك  األنشطة الموجودة في المدرسة

  %٥٦،٥  ١٠٨  بقات رياضيةمسا
  %٤٨،٧  ٩٣  سفرات ترفيهية
   %٤٥،٥  ٨٧  معارض فنية 

  %٣١،٤  ٦٠      المشاركة في اللجان المدرسية
حول االنشطة الموجودة في المدرسة أشار المبحـوثين ان هنـاك    وعند سؤال المبحوثين    

) الطـالب ( لمـين العديد من االنشطة المتنوعة في المدرسة والتي لها دورها في اكتـساب المتع            
العديد من المهارات والقدرات وهذا ما سعت اليه المدرسة من خالل تـسخير كافـة إمكانياتهـا                 
وطاقاتها لخدمة العملية التربوية خصوصاً وان محور عملها هو الطالب والعمل على تنميته مـن          

 دورهـا   كافة الجوانب لصقل شخصية الطالب وتوجيهها في االتجاهات السليمة، فاألنشطة لهـا           
األساس في تعزيز العملية التعليمية نحو األفضل، فقد حصلت المسابقات الرياضية على نـسـبة              

فمن المعلوم إن هذه األنشطة تهدف إلى خلق تنمية شاملة للطالب أخالقيـاً وروحيـاً               ) %٥٦،٥(
وجمالياً عن طريق ذلك النشاط فضالً عن دورها في خلق روح الحماس بين الطلبـة وغـرس                  

وهذه ) %٤٨،٧(فقد حصلت على نسـبة     ) السفرات الترفيهية (افس الشريف في نفوسهم ، أما       التن
األنشطة تحمل في جوانبها نوع من الراحة النفسية لدى الطالب ويمكن أن تشكل دافعاً قوياً نحـو          
الدراسة إلى جانب ذلك يمكن أن توطد العالقة مابين المدرسة والطالب مـن خـالل الـشعور                  

) فنيـة المعارض  ال( النفسي والروحي للطالب الذين يشعرون بصلتهم بالمدرسة ، أما           نباالطمئنا
 من األمور التي يمكن من خاللها صقل موهبة اإلبـداع عنـده             ي وه )%٤٥،٥(فقد حصلت على  

فمن )   %٣١،٤( حواسه فنياً، وهناك اللجان المدرسية والتي حصلت على نسبة           فومحاولة تثقي 
طلبة من لهم مشاركات في لجان تنظم في المدرسة منها لجـان صـحية              المعلوم إن هناك من ال    

الخ فيشترك الطالب بوصفه ممثالً عن تلك اللجان والتي لها مردواتها االيجابية            ...ودينية وثقافية   
  .في صقل شخصية الطالب

  
                                         

  الن هناك اكثر من اجابة% ١٠٠ال يمكن الحصول على مجموع .  
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  الشعور بالتمييز بين طالب وآخر من قبل اإلدارة والكادر التعليمييبين ) ٧(جدول         
  %  ك  مدى التمييز بين طالب وآخر من قبل اإلدارة والمدرسين

  %١٦،٢  ٣١  نعم
  %٨٣،٨  ١٦٠  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
      فعلى أي أساس) نعم(إذا كانت اإلجابة بـ

  %٨٠،٦  ٢٥  ألنه من المجتهدين
  %٦،٥  ٢  عالقات شخصية
  %١٢،٩  ٤  مناصب األهل

  %١٠٠  ٣١  المجموع
ألة وجود حالة من التمييز بـين الطلبـة فكانـت اكثـر             عن مس وعند سؤال المبحوثين    

وهذا أمر طبيعي يكون موجود فـي المدرسـة الن جميـع    %) ٨٣،٨(وبنسبة ) ال(الجابات بـ   ا
الطلبة الملتحقين لديهم قدرة مادية فال يوجد تمييز يذكر على مستوى الفوارق الطبقية، في حـين                

تمييز وكانت اغلبها ألنـه مـن المجتهـدين       من العينة أشاروا إلى وجود      ) %١٦،٢(جاءت نسبة 
  .  فاغلب الكادر التعليمي يقيم الطالب المجتهد ويبدي االهتمام به بصورة واضحة

  يوضح مدى محاسبة اإلدارة المدرسية للطالب في بعض المجاالت) ٨(جدول 
 الوزن الرياضي ال توجد محاسبة قليال كثيرا الفقرات

 ٩٤،٤ ٨ ١٦ ١٦٧ ةسلوكيات غير مرغوب
 ٩١،٣ ٧ ٣٣ ١٥٠ عدم تحضير الواجبات
 ٩٤،١ ١٠   ١٤ ١٦٧ االلتزام بالزي الموحد

 ٨١ ٣١ ٤٧ ١١٣ النظافة الشخصية
  ٦٥،٦  ٩  ١٧٩  ٣  الغياب

 بمحاسبة طلبتها عند بعض اإلدارة المدرسيةمدى قيام وعند سؤال المبحوثين عن 
 المرتبة األولى وبوزن )سةسلوكيات غير مرغوب فيها بالمدر(الحاالت، فقد حصلت فقرة 

من الطلبة من تنتشر بينهم ظواهر وسلوكيات غير مقبولة بعض فهناك  ،)٩٤،٤( رياضي
اجتماعياً أو تربوياً أو دينياً أو أخالقياً داخل الحرم المدرسي منها مثالً التفوه بألفاظ نابية عن 

الخ ، فالدور الحقيقي لإلدارة ..رس االلتزام بالهدوء أثناء الد عدم،، المشاحنات فيما بينهمزمالئه
ويم سلوكهم وتصرفاتهم عن طريق األساليب  الطلبة لتقّهو توجيهالمدرسية تجاه هذه التصرفات 

محاولة صقلها وتنميتها لغرض تحقيق والتربوية الممكنة من اجل غرس القيم السليمة والصحيحة 
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، اما نة وبالتالي خلق بيئة مدرسية أمنةاألهداف التربوية المتمثلة ببناء شخصيات متكاملة ومتواز
 %)٩١،٤(والتي حصلت على المرتبة الثانية وبوزن رياضي ) عدم تحضير الواجبات(فقرة 

فعدم تحضير الواجبات  فكما هو معلوم إن الهدف األساسي لتلك المدارس هو الطالب والعناية به،
اسبة طلبتها عند تقصيرهم بهذا تعد من األمور الهامة التي تقوم إدارة تلك المدارس في مح

الجانب بطرق تربوية حكيمة في محاولة للتقليل من هذا السلوك حتى لو كان عن طريق العقاب 
لغرض تحقيق مستوى من المخرجات التعليمية والتربوية الجيدة مستقبالً، أما المرتبة الثالثة فقد 

 فدور اإلدارة يكون بمحاسبة %)٩٤،١(وبوزن رياضي ) االلتزام بالزي الموحد( احتلتها فقرة
سيما وانها مدرسية اهلية فمن ضمن تعليماتها التزام الطلبة الذين ال يلتزمون بالزي الموحد 

 الئق ومنظم لجميع الطلبة، اما من اجل المحافظة على مظهرطلبتها بارتداء الزي الموحد وذلك 
، فالنظافة الشخصية )٨٠،٩(رياضيفقد احتلت المرتبة الرابعة وبوزن ) النظافة الشخصية(فقرة 

المتابعة اليومية طلبتها من خالل من األمور التي تقوم إدارات المدارس بمحاسبة للطالب تعد 
من حيث نظافة الملبس وتقليم األظافر حرصاً من المدرسة على االهتمام بصحة الطالب للطلبة 

على المرتبة ) الغياب( فقرة ، في حين احتلت من اجل خلق بيئة مدرسية فاعلةواالهتمام به 
 فدور اإلدارة المدرسية يقوم بمحاسبة الطلبة المقصرين بهذا )٦٥،٧(الخامسة وبوزن رياضي

من تلك السلوكيات  االتصال مع االهالي للوقوف على االسباب الرئيسة للحد المجال عن طريق
جل خلق بيئة تعليمية  من ااالنتظام عند الطلبةسلوك  تعزيز تعمل علىالمدرسة ألن الخاطئة 

                               .جيدة
  لوسائل التعليمية المستخدمة في المدرسةايوضح )  ٩( جدول

  %  ال  %  نعم  الوسائل التعليمية
  %-  -  %١٠٠  ١٩١  توفر مختبرات علمية

  %٨،٤  ١٦  %٩١،٦  ١٧٥  السبورات الذكية
  %١٠،٥  ٢٠  %٨٩،٥  ١٧١  االستعانة بالخرائط والملصقات

  %١١،٥  ٢٢  %٨٨،٥  ١٦٩  جهاز عرض داتاشو
  %٤٧،٦  ٩١  %٥٢،٤  ١٠٠  زيارات علمية للمتاحف وما شابه

                                         
 الن هناك اكثر من اجابة % ١٠٠ مجموع ال يمكن الحصول على .  
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أمـراً  مع التطور العلمي الذي نشهده أصبحت الحاجة إلى تطوير في األساليب التربوية             
مدرسة االوائـل   سعت الى تطبيقهوهذا في التعليم  الوسائل التعليمية الحديثة  منه من اجل توظيف   

كما من المعلوم إن استخدام الوسائل التعليمية لها دورها الفعـال فـي جعـل الموقـف                 هلية،  األ
التعليمي أكثر تشويقا وجاذبية فهي تعين الطالب على فهم المادة الدراسية مما يؤدي إلـى زيـادة           

 تشد من انتباه الطلبة وتساهم في توضيح بعـض         التفاعل بين الكادر التعليمي والطالب، كما أنها      
المفاهيم الغامضة وتضيف إلى المواد الدراسية حيوية وتجعلها اقرب إلى الواقع فضالً عن بقـاء               
المعلومات حية في نفس المتعلم، وعند تحليل البيانات تبين أن المدرسـة تـستخدم العديـد مـن           
 الوسائل التعليمية التي تتناسب بطبيعة الحال مع مستويات الطلبة العمرية والمعرفية مـن اجـل              

ـ       الحصول على نتائج فعالة للوسيلة     ا يمكن أن تحقق استفادة كبيرة لها أثرها في جـودة مخرجاته
،الـسبورات الذكيـة وبلغـت      )%١٠٠( ومنها توفر مختبرات علمية وبلغـت نـسبتها        التعليمية

، جهاز داتاشو وبلغـت     )%٨٩،٥(،االستعانة بالخرائط والملصقات بلغت نسبتها    )%٩١،٦(نسبتها
  ).%٥٢،٤(، زيارات علمية للمتاحف بلغت نسبتها)%٨٨،٥(نسبتها

  يوضح الطرق المتبعة من قبل الكادر التعليمي في شرح المادة العلمية ) ١٠(جدول 
  %  ك  الطرق المتبعة في شرح المادة العلمية

  %٥١،٣  ٩٨  االثنان معا
  %٣٤،٥  ٦٦  التلقين والحفظ

  %١٤،١  ٢٧  المناقشة والحوار
  %١٠٠  ١٩١  المجموع

كادر التعليمـي فـي شـرحهم        من قبل ال   إتباعاً الطرق   أكثرسؤال المبحوثين عن    وعند  
، وهـذه  %)٥١،٣(وبنسبة ) االثنان معا( كانت اإلجابات من قبل المبحوثين على فقرة        ، لدروسهم

الطريقة المتبعة من التدريس حسب المادة الدراسية فهناك مواد تحتاج الى اتباع هـذه الطريقـة،            
لعمرية سبباً في استخدام تلك الطريقة فالمرحلة االبتدائية كون أعمارهم صـغيرة            وتعد المرحلة ا  

فمن من الممكن ان يتبع معها اسلوب التلقين والحفظ بشكل اكبر من المراحـل االخـرى، امـا                  
على ) الحوار والمناقشة (، في حين حصلت فقرة      %)٣٤،٥(فكانت نسبتها ) الحفظ والتلقين (فقـرة  
  .%)١٤،١(نسبة 
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  يوضح طبيعة عالقة الطالب بالكادر التعليمي ) ١١(دولج
  %  ك  الكادر التعليمي نوع العالقة بين الطالب و 

  %٤٦،٦  ٨٩  عالقة رسمية
  %٣٣  ٦٣  عالقة حميمية

  %١٨،٣  ٣٥  عالقة فيها نوع من الشدة
  %٢،١  ٤  عالقة فيها أسلوب التهديد والتأنيب

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
وع العالقة التي تربط الطالب بالكادر التعليمي عالقـة رسـمية           الجدول أعاله إن ن   يبين  

وهذه العالقة الرسمية تحددها االنظمة واللوائح حتى التطغـى         ) %٤٦،٦(متوازنة وبلغت نسبتها    
) %٣٣(المجامالت على سير العملية التعليمية، في حين حصلت العالقات الحميمية على نســبة           

يقيم عالقات حميمية جيدة معهم كون إن الطالـب فـي تلـك    حيث هناك من الكادر التعليمي من     
المدارس هو محور عملها الرئيس خصوصاً وان الطالب يشكلون المصدر المالي لرواتبهم هـذا              

 في طريقة التعامل معهـم، وهنـاك مـن          بمما يترتب عليهم توفير البيئة المناسبة والجو المناس       
 وهي نسبة قليلة  ) %٢،١(ما التهديد فكانت نسبته     ، أ )%٢،١(يستخدم أسلوب الشدة وبلغت نسبتها      

  . كونها مدرسة أهلية تبتعد عن استخدام مثل هذه األساليب
  يوضح أسلوب المدير المتبع في التعامل مع الطلبة) ١٢(جدول 

  %  ك  األسلوب المتبع من قبل المدير في التعامل مع الطلبة
  %٥٩،٢  ١١٣  المزج بين الشدة والتسامح

  %٢٦،٧  ٥١  لتوجيهالتسامح وا
  %١٤،١  ٢٧  الشدة

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
ـ        يتبين من الجدول أعاله حول األسلوب المتبع          إنه  من قبل المدير في تعامله مـع طلبت

 يعـد و )ب المزج بين الشدة والتـسامح     أسلو(من أفراد العينة أجابوا على  فقرة        %) ٥٩،٢(نسبة  
هذه المرحلة مـن الدراسـة فهنـاك بعـض          األسلوب األمثل من قبل المدير خصوصاً في        هذا  

 منها مـثالً الغيـاب المتكـرر للطالـب أو        ،التصرفات تحتاج إلى نوع من الشدة حتى ال تتكرر        
التقصير في واجباته أو التصرف بسلوكيات غير مرغوب فيها اجتماعياً، فالمدير هـو الـشخص      

لبة إلى نـوع مـن اللـين    يحتاج الط نفسه   الوقت   المحاسبة بهذا الخصوص، لكن في    المخَول في   
والتسامح من قبل المدير في حالة حدوث أخطاء بسيطة يمكن معالجتها ومحاولة تقـويم الطالـب    
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يعـود  األسلوب  وهذا  %) ٢٦،٧(على نسبة    )التسامح والتوجيه (في حين حصلت فقرة     ،  وتوجيهه
جيع الطلبـة   االيجابية فـي تـش  أثاره والذي له    سلوبألأهذا   إتباعبحسب الموقف الذي يستدعي     
وهي نسبة قليلة   %) ١٤،١(فبلغت نسبته   ) الشدة (أسلوب أما،  أفضلوزيادة دافعيتهم للتعلم بشكل     

  .   في تعاملها مع طلبتهااألساليب تبتعد عن استخدام مثل هذه أهليةكونها مدرسة 
  يبين مدى متابعة المدرسين اليومية لتحضير الطلبة وحثهم على الدراسة) ١٣(جدول     
  %  ك  يبعة التحضيرات اليومية للطلبة من قبل الكادر التدريسمتا

  %٩٨،٤  ١٨٨  نعم
  %١،٦  ٣  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
) %٩٨،٤(متابعة المدرسين لواجبات الطلبة اليومية تبين إن        وعند سؤال المبحوثين عن     

الفعال في  من المبحوثين أشاروا إن هناك متابعة مستمرة للطالب، فالمدرس والمعلم يعد العنصر             
العملية التعليمية فمن ضمن واجباته ومسؤولياته هو العناية والمتابعة اليومية للطلبة التي تعد من              
األمور األساسية لنجاح العملية التعليمية فمن خاللها يمكن معرفة طبيعة مستواهم والعمل علـى              

اني مـن مـشكالت      من الطلبة من يع    اًهناك بعض أن  فمن المعلوم   معالجة مواطن الضعف فيهم،     
عديدة تسبب له إحباطاً شديداً يؤثر على مستواهم الدراسي ويصرفهم عن الدراسة ويقلـل مـن                

 للتعلم منها مثالً مشكلة عائلية أو صعوبة في مادة دراسية معينة، فالمتابعة اليومية الجيدة              دافعتيهم
بيعة ما يعانيه الطالـب     يمكن أن يكون لها أثرها االيجابي في معرفة ط        والمعلم  من قبل المدرس    

بهدف االرتقاء بمستوى الطلبـة دراسـياً        والعمل على مساعدته للتغلب عليها بالطريقة المناسبة      
  .وتأميناً لمستقبلهم كونهم الصورة المستقبلية لمجتمعهم

  من فهم الطلبة للمادة العلميةدى تأكد الكادر يبين م) ١٤(جدول        
  %  ك  ة للمادة العلميةمدى تأكد المدرس من فهم الطلب

  %٧٧  ١٤٧  نعم
  %٢٣  ٤٤  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
ليس فقـط ناقـل      والمعلم   ، فالمدرس من العينة ) %٧٧(نسبة  تبين من الجدول أعاله إن      

 للمعلومات والمعارف للطلبة بل إلى جانب ذلك ينبغي أن يقوم بالتأكد في مدى استيعاب الطلبـة                
ية، منها مثالً  توجيه األسئلة على الطلبـة أو الطلـب مـنهم              لما تم شرحه وعرضه للمادة العلم     
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إعطائه أمثلة عن الموضوع الذي تم شرحه وذلك لغرض التأكد من فهمهم واستيعابهم للمادة التي               
فان مثل هذه الطريقة تكشف عن مواطن الضعف لدى الطـالب فيعمـل             نفسه  الوقت  وبشرحها،  
ية مزدوجة فمن جهة يقوم بشرح الدرس ومن جهة ثانية           فهو بهذا يقوم بعمل    ،على تقويمها الكادر  

، وهذا األمر يقع ضمن المهام الرئيسة للتدريس الفعال         للمادة المشروحة  استيعاب الطلبة    يتأكد من 
  .   من اجل خلق بيئة تعليمية تفاعلية ايجابية بين الطالب والمدرس

   واالمهاتاء بين اإلدارة المدرسية ومجالس اآلبوضح العالقةي) ١٥(جدول 
  %  ك  ألمهات واالنتائج االيجابية من لقاء اإلدارة المدرسية بمجالس اآلباء

  %٥٧،١  ١٠٩  نعم
  %٤٢،٩  ٨٢  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
من العينة أشاروا إلى أن مدرسـة األوائـل          ) %٥٧،١(إن نسبة   يتبن من الجدول أعاله     

 والفعالة من عقد تلك اللقاءات مع أوليـاء         استطاعت أن تحقق أهدافها المنشودة بنتائجها االيجابية      
األمور حيث تمثل تلك اللقاءات جزءاً فاعالً من العملية التعليمية فنجاح المـدارس األهليـة فـي     
تنمية العالقة والتفاعل االيجابي ما بين المدرسة والبيت من اجل دعم العملية التعليمية كـان لـه                 

رتها من خالل تلك المجالس االهتمام بشكل أكبر بالطلبـة        مبرراته منها مثال قلة أعداد الطلبة وقد      
والتركيز عليهم واالطالع على مشكالتهم وتقديم المشورة لهم من اجل تحسين مستواهم الدراسي             
أو توجيه األهل في تعديل بعض التصرفات والسلوكيات بشكل سليم والقدرة على كـشف نقـاط                

  .الخلل فيهم
  سرة في متابعة ومساعدة أبنائها في فهم المواديوضح مدى تدخل األ) ١٦(جدول 

  %  ك  مدى تدخل  أسرتك في المتابعة او المساعدة  في فهم بعض الدروس
  %٣١،٤  ٦٠  أحيانا
  %٤٣،٥  ٨٣  نعم
  %٢٥،١  ٤٨  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
وهذا ربمـا   ) احيانا( ألبنائهم دراسياً وجدنا ان اغلب االجابات جاءت         وعن متابعة األهل  

بحسب المرحلة الدراسية فمثالً االبتدائية تحتاج الى متابعة من قبل االهـل ألبنـائهم أثنـاء       يعود  
تحضير الواجبات الدراسية او قد يكون يعزى السبب أيضاً إلى صـعوبة فـي بعـض المـواد                  
الدراسية خصوصاً إن هناك مراحل دراسية موادها مزدوجة ما بين العلوم العلميـة واالنـسانية               
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 بعض الصعوبات في تلك المواد هذا مما يدفع االهالي الى التـدخل فـي توضـيح                 فيجد الطالب 
  .بعض المواد الدراسية للطلبة حرصاً منهم على مستقبل أبنائهم

  يوضح تواصل األهل مع المدرسة ) ١٧(جدول                 
  %  ك  تواصل المدرسة مع االهل من خالل التكنولوجيا الحديثة 

  %٥٥  ١٠٥  نعم
  %٤٥  ٨٦  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
من أفراد العينة يتواصلون مـع المدرسـة      ) %٥٥(تبين من خالل نتائج البحث ان نسبة        

عبر وسائل االتصال الحديثة منها الموبايل او االيميل وكذلك موقع المدرسة هذا يتـيح  لألهـل                 
الت يوميـة،   معرفة المستوى الدراسي ألبنائهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وما يواجهون من مـشك          

فضالً عن معرفة الطرق الكفيلة التي تساهم في تقديم الدعم الدراسي ألبنائهم، ومن جانب اخـر                
يتيح التواصل فرصة للمدرسة في معرفة طبيعة البيئة المنزلية للطالب، فتبادل اآلراء واألفكـار              

وف يسهم بالتالي    الطالب س  ةما بين المدرسة واالهل بأسلوب متكامل لتحقيق النمو السليم لشخصي         
في تقدم الطالب دراسياً ألنه يولد إحساس وشعوراً ايجابياً بتواجد األهل معه فيعطيه نوعـاً مـن                

 بسلوكيات افضل والذي يـسهم بطبيعـة        ءالثقة والطمأنينة ويعد هذا من محفزات التعليم واالرتقا       
  .  الحال في انجاح العملية التعليمية

   في إبراز وتنمية مواهب الطلبة الشخصيةمدى مساهمة المدرسة) ١٨(جدول 
  %  ك  هل ساهمت المدرسة في إبراز وتنمية مواهب طلبتها

  %٥٦،٥  ١٠٨  نعم
  %٤٣،٥  ٨٣  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
األهداف التي تسعى إليها المدرسة هو تنمية الموهبة واإلبداع لدى الطـالب            فمن ضمن   

منها مثالً مواهـب الرسـم      ديد من المواهب     من الطلبة من يمتلكون الع      فهناك %)٥٦،٥(وبنسبة
الكبيـر  واالهتمام  الخ فالمدرسة كان لها دورها من خالل تقديمها الرعاية          ....الزخرفة الموسيقى   

ن خالل توفيرهـا للـشروط      م بشكل صحيح    اكتشاف الموهبة ورعايتها واستغاللها   العمل على   و
بـشكل  مردوداتها في رفع مكانة الطالـب       األساسية لتنميتها وتطويرها والتي يمكن أن يكون لها         

  .كبير
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  يوضح البرامج المتوفرة في المدرسة) ١٩(جدول
  %  ك  البرامج الموجودة في المدرسة

  %٩٢،٧  ١٧٧  رعاية المتفوقين دراسيا
  %٥٧،١  ١٠٩  ادخال الطلبة دورات تعليمية

  %٠،٥  ١  رعاية الطلبة المحتاجين وااليتام
) رعاية المتفوقين ( منهاتبنيها العديد من البرامج     الفاعل في   ان للمدرسة دورها     فقد تبين   

 تولي اهتماماً كبيراً بالطلبة المتفوقين عن طريـق تكـريمهم           فمدرسة األوائل ) %٩٢،٧(وبنسبة  
للطلبـة  القيام برحالت ترفيهية إلى الخـارج       شهادات تقديرية تثمينا لجهودهم او      بهدايا عينية أو    

هم وتشجيعهم نحو زيادة دافعتيهم للتعلم، فاالهتمام بهم يعد ضـرورة           الغرض منها تحفيز  االوائل  
تربوية يتطلع إليها المجتمع الذي يريد التطور والتقدم من خالل تكريس اهتمامهم بـشكل كبيـر                
لرعاية هذه الفئة من الطلبة المتفوقين لما لهم من دور في المستقبل من خالل إسـهامهم الفاعـل                

فهـدف  ، )%٥٧،١(وبنسبة ) إدخالهم دورات تعليمية  ( أما فقرة    ،  وتقدمه الذي يعود على المجتمع   
المدارس األهلية ومحور عملها هو االهتمام بالطالب لذا كان للمدرسة دورها من خـالل إدخـال     

 الغرض   مثل الرسم على الزجاج والخط وتعليم فن الحياكة        الطلبة في الدورات التعليمية المتنوعة    
أما رعاية األيتام فال يوجـد  . ارات الطلبة في العديد من المجاالت المختلفة  منها تنمية قدرات ومه   

  .  أي اهتمام من قبل المدرسة في هذا الجانب
  يبين متابعة المدرسة لألحوال الصحية لطلبتها) ٢٠(جدول          

  %          ك  متابعة المدرسة لألحوال الصحية لطلبتها 
  %٩٦،٩  ١٨٥  نعم
  %٨،٤  ١٦  ال

  %١٠٠  ١٩١  مجموعال
عن مدى اهتمام المدرسـة بالوضـع الـصحي لطلبتهـا تبـين             وعند سؤال المبحوثين    

 من المبحوثين أشاروا إلى هناك اهتمام واضح بالجانب الصحي للطالب من خـالل    %)٩٦،٩(إن
المتابعة المستمرة للحالة الصحية للطالب فهناك من الطلبة من يعانون من مشاكل صحية فـدور               

يأتي من خالل متابعتها المستمرة للحالة الصحية للطلبة عن طريق الفحـص والكـشف             المدرسة  
الدوري من قبل أطباء متخصصين من اجل تقييم الحالة الصحية للطالب فضالً عـن اإلشـراف                
المستمر على الحانوت والكافتريا الموجودة في المدرسة ومدى تطبيقها للشروط الـصحية فـي              
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قديمها للطلبة، إلى جانب االهتمـام بنظافـة دورات الميـاه وبنايـة             تحضير األغذية وخزنها وت   
المدرسة بشكل عام، فتوفير البيئة الصحية المدرسية السليمة يمكن أن يعزز صحة الطالب وهـذا           

فالعقل السليم  ( عامل مهم يساعد على التعليم واكتساب المعلومات والخبرات التعليمية بشكل سليم            
  ).  في الجسم السليم

  ئي اجتماعي في المدرسة  مرشد تربوي أو أخصايبين مدى وجود) ٢١(جدول    
  %  ك  ئي اجتماعي في المدرسة مرشد تربوي أو أخصامدى وجود

  %-  ٠  نعم
  %١٠٠  ١٩١  ال

  %١٠٠  ١٩١  المجموع
أظهرت النتائج عدم وجود أخصائي اجتماعي أو مرشد نفـسي فـي المدرسـة                      

 تصور عن قصور المدرسة في هذا الجانب، فوجود األخـصائي           ، وهذا يعطي  %)١٠٠(وبنسبة  
االجتماعي ضروري وهام تتطلبها المرحلة العمرية الحرجة إال وهي مرحلة المراهقة، فالعديـد             
من الطلبة يعانون من مشكالت اجتماعية وصحية ونفسية وتعليمية وغيرها والتي ازدات حـدتها              

كل كبير في معاناة الطلبة من مشكالت تنعكس سـلباً          مع تعرض المدينة  لهجمة كبيرة  أثرت بش        
 في هذا الجانـب يتـيح       متخصص  األمر وجود شخص أكاديمي    على أدائهم الدراسي، لذا يتطلب    

 التعبير عن انفعاالته وما يعانيه من ضغوط داخلية، فدور األخصائي يتركز فـي              فرصةللطالب  
لبة وهذا الـدور ال يمكـن أن يؤديـه الكـادر         اإلرشاد والتوجيه والمتابعة الدقيقة والمستمرة للط     

 االجتماعي أو المرشد النفسي له أساليبه وطرقه في المعالجة الصحيحة من            فاألخصائيالتعليمي،  
خالل دراسته ألسباب المشكلة التي يعاني منها الطالب وتقديمه للحلول الصحيحة التي تعيد تكيفه              

  . د والذي ينعكس ايجابياً على مستواهم الدراسيوتوافقه النفسي واالجتماعي مع بيئته من جدي
  يوضح مدى صالحية االحتياجات األساسية في المدرسة ) ٢٢(جدول                    

الوزن   ضعيفة  متوسطة  جيدة  الفقرات
  الرياضي

  ٩٦،٧  -  ١٩  ١٧٢  كهرباء مستمر
  ٩٥،٦  ٥  ١٥  ١٧١  مياه شرب صالحة
  ٩٣،٩  ٥  ٢٥  ١٦١  عدد رحالت سليمة

  ٩٣،٢  ١١  ١٧  ١٦٣  ت مدرسي وكافترياحانو
  ٨٧،٤  ٤  ٦٤  ١٢٣  وسائل تدفئة وتبريد 
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  ٨٨،٧  -  ٦٥  ١٢٦  إضاءة مناسبة
  ٨٧،٣  ٧  ٥٩  ١٢٥  عمال نظافة

  ٨٢،٤  ٢٠  ٦١  ١١٠  دورات مياه صحية نظيفة
  ٨١،٨  ٣٥  ٣٤  ١٢٢  مكتبة علمية

  ٧٧،٣  ٤٢  ٤٦  ١٠٣  ساحات لعب كبيرة
  ٦٦،٥  ٤١  ١١٠  ٤٠  واسطة نقل

لويات األساسية للمدرسة أن تؤمن بيئة دراسية جيدة ومالئمة لطلبتهـا ألنهـا     إن من األو  
تؤثر بشكل كبير على نوعية ومستوى التعليم لطلبتها وهذا ما سعت اليه مدرسـة االوائـل مـن             
خالل توفيرها العديد من االحتياجات الضرورية التي تمكن المدرسة من اداء وظائفها التربويـة              

ليم سيما وانها مدرسة اهلية فينبغي عليها ان تلبي حاجيات طلبتها بمـا تهيئـه         والتعليمية بشكل س  
لهم من خدمات منها كهرباء مستمر من خالل وجود مولدات خاصة بالمدرسة وتوفير مياه شرب               
ورحالت مريحة للطلبة وحانوت وكافتريا خاصة بالطلبة فضالً عن توفيرها لـصفوف مالئمـة              

 االضاءة المناسبة وتوفير وسائل التدفئة والتبريد  كـالمرواح الـسقفية            للعملية التعليمية من حيث   
صيفا والمدافئ الكهربائية شتاءاً لكل صف بغية توفير اجواء دراسية مريحة لطلبتها الن وجودها              
يؤثر بشكل على درجات انتباه ومستويات تركيز الطلبة، أمـا عـن الجانـب الـصحي فالبيئـة             

 بل عامالً مهماً من عوامل الصحة والمرض من خالل تـوفير بيئـة              المدرسية تعد جزءا أساسياً   
صحية مالئمة لطلبتها وانطالقاً من هذا المفهوم فكان للمدرسة اسهامها بهذا الجانب مـن خـالل           
وجود عمال نظافة مهتمهم االساسية الحرص على نظافة البناية ودورات المياه بـشكل مـستمر               

لبتها، فضالً عن توفيرها للمكتبة والتي تسهم بشكل كبير فـي           بغية الوقاية والحفاظ على صحة ط     
مساعدة الطلبة على حب القراءة واالطالع والتحصيل الدراسي الى جانب وجود ساحات مبلطـة              
وواسطة نقل الطالب من خالل بعض االشتراكات الموجودة داخل المدرسـة والجـدول اعـاله               

ترتيب كل فقـرة، كهربـاء مـستمر وبـوزن          يوضح االوزان الرياضية للفقرات جميعاً وحسب       
، عدد رحالت سليمة وبـوزن      %)٩٥،٦(، مياه شرب صالحة وبوزن رياضي     %)٩٦،٦(رياضي
، اضاءة مناسبة وبوزن رياضـي      %)٩٣،١(، حانوت وكافتريا وبوزن رياضي    %)٩٣،٨(رياضي

، %)٨٧،٢(، عمال نظافـة وبـوزن رياضـي         )٨٨،٦(،وسائل تدفئة وبوزن رياضي   %)٨٧،٤(
، واسـطة   %)٧٧،٣(،ساحات لعب كبيرة وبوزن رياضي    %)٨١،٨(علمية وبوزن رياضي  مكتبة  

  %).٦٦،٤(نقل وبوزن رياضي
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    -:لقد أسفر البحث إلى عدة نتائج وكما يأتي

 إن مدرسة األوائل تسهم في رفع مستوى طلبتها من خالل متابعتها المـستمرة مـع االهـل               -١
ب التربوية الناجحة التي توثر على المستوى التعليمي للطالب وزيادة          تعد واحدة من األسالي   والتي  

  .دافعيته للتعليم
ال يوجد هناك صعوبة في فهم واستيعاب المادة العلمية من قبل الطلبـة وهـذا يعـود الـى                 -٢

فالتدريس وأسلوبه فـن ولـه   األساليب التدريسية المتبعة من قبل الكادر في إيصال المادة العلمية         
  الحيوي والمؤثر في العملية التعليمية دوره 

  .  تبين إن طبيعة األسئلة مناسبة لكافة المستويات العلمية للطلبة من اجل تحقيق تعليم جيد -٣
 هناك العديد من األنشطة المتنوعة لمدرسة األوائل والتي تعمل على إقامتها بشكل مـستمر               -٤

ة شخصية الطالب من كافة الجوانب ومن هذه        بهدف تعزيز العملية التعليمة، ومن جانب أخر تنمي       
  . الخ ...األنشطة كانت المسابقات الرياضية 

 ال يوجد أي نوع من التمييز بين الطلبة فالرعاية واالهتمام المقدم من قبل المدرسة لطلبتهـا                 -٥
  . بشكل عادل

ـ    هناك محاسبة من قبل اإلدارة المدرسية تجاه بعض التصرفات من اجل             -٦ داف تحقيـق األه
منها المحاسبة عن    التربوية المتمثلة ببناء شخصيات متكاملة ومتوازنة وبالتالي خلق بيئة مدرسية         

السلوكيات غير المرغوب فيها بالمدرسة، االلتزام بالزي الموحد، عـدم تحـضير الواجبـات ،               
  . النظافة الشخصية

علـى المزاوجـة مـابين       تبين أن الطرق المتبعة من قبل الكادر التعليمي في الشرح يعتمد             -٧
  . اسلوب الحفظ والتلقين واسلوب المناقشة والحوار وذلك بحسب المرحلة الدراسية

 تبين إن نوع العالقة مابين الطالب والكادر التعليمي عالقة رسمية متوازنة تحددها االنظمـة               -٨
  .واللوائح حتى التطغى المجامالت على سير العملية التعليمية

لعالقة مابين المدير والطلبة كان االسلوب المزدوج ما بين الشدة والتسامح           اتضح أن طبيعة ا    -٩
  . وهذا االسلوب االمثل بحسب الموقف نفسه
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ومدى فهم الطلبـة    هناك متابعة مستمرة من قبل الكادر التعليمي لتحضيرات الطلبة اليومية            -١٠
 اجل خلق بيئة تعليمية تفاعليـة     يقع ضمن المهام الرئيسة للتدريس الفعال من        للمادة العلمية وهذا    

  . تعد من األمور األساسية لنجاح العملية التعليميةوالتي 
وهذا يؤدي إلـى خلـق       إن هناك نتائج ايجابية مثمرة من لقاء اإلدارة المدرسية مع األهل             -١١

  .انطباع ايجابي على قدرة المدرسة األهلية في تقديم الرعاية والعناية بالطالب بشكل اكبر
هناك تواصل من قبل األهالي مع المدرسة من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة والممثلـة               -١٢

  . مثال بالموبايل وااليميل وموقع المدرسة والذي يسهم في إنجاح العملية التعليمية
مـن خـالل تقـديمها الرعايـة       تسهم المدرسة في إبراز وتنمية مواهب الطلبة بشكل كبير          -١٣

  . ى توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلبةوالعمل علواالهتمام 
 للمدرسة دورها الفاعل من خالل تبنيها العديد من البرامج منها رعاية المتفوقين وإدخـال               -١٤

  . الطلبة لدورات تعليمية
 هناك اهتمام من قبل المدرسة بالجانب الصحي للطالب وهذا عامل مهم يساعد على التعليم               -١٥

  ).فالعقل السليم في الجسم السليم( لخبرات التعليمية بشكل سليم واكتساب المعلومات وا
  .  تفتقر المدرسة لوجود مرشد نفسي أو أخصائي اجتماعي-١٦
توفر المدرسة العديد من االحتياجات الضرورية من اجل خلق بيئة تعليمية مشجعة للتعلـيم              -١٧

 وكافتريا، وسائل تدفئـة     منها كهرباء مستمر،مياه شرب صالحة، رحالت سليمة،حانوت مدرسي       
وتبريد، إضاءة مناسبة، أعداد طلبة مناسب في الصف وسائل تعليمية متطورة منها جهاز عرض              

، والسبورة الذكية ومختبرات علمية مجهزة بأحدث األجهزة والمعـدات التـي تجعـل              ) داتاشو(
ظيفـة، مكتبـة   مرونة في العملية التعليمية إلى جانب وجود عمال نظافة، دورات مياه صـحية ن          

  .  علمية، ساحات لعب كبيرة، واسطة نقل
 اتضح إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة ونسب النجاح منذ تأسيس المدرسة والـى                -١٨

حد أالن وتعزى هذه الزيادة إلى جودة مستوى التعليم المقدم مـن قبـل الكـوادر العاملـة فـي          
  . المدرسة
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وفير اخصائي اجتماعي او مرشد نفسي ضمن الكادر التعليمي للمدرسة من اجـل             ت ضرورة   -١

  .تذليل الصعوبات والمشكالت التي تعترض الطلبة
  .  زيادة الدعم المقدم من قبل مديرية تربية نينوى للمدارس االهلية -٢
  .   إجراء دراسات مقارنة مع مدارس اهلية وحكومية أخرى-٣
 من قبل مديرية تربية نينوى لغرض االستفادة من ايجابيـات مدرسـة              األخذ بنتائج الدراسة   -٤

األوائل األهلية في تنمية العملية التعليمة بشكل جيد لغرض تعميمها على بقية المدارس األهليـة               
  . الموجودة في محافظة نينوى

 
اسة ميدانية مقارنـة فـي      در/ عادل نمر عطية، واقع المدارس األهلية وأبعادها االجتماعية والتربوية        -١

  . ١،ص٢٠١٤مدينة الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتماع، جامعة الموصل، 
كفـاءة األداء، دار ابـن      –المـشكالت   – زهير جاميران، المدارس األهلية في محافظة نينوى الواقع          -٢

  . ١٨، ص٢٠١١األثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
صالح، المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصـة مـن وجهـة نظـر المـديرين               أمنة عزت أنيس    -٣

والمعلمين وأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فلسطين، رسالة ماجستير غيـر منـشورة فـي                
  .٨، ص٢٠٠٤فلسطين، ، جامعة النجاح الوطنية اإلدارة التربوية، 

ي العراق، دراسة نظرية وميدانيـة، المركـز         نجم عبود وخولة خريبط خلف، السياسة االجتماعية ف        -٤
  . ٢٦، ص١٩٨٦القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، بغداد، 

دراسـة  - أمنة صوالح، المواصفات الفيزيقية للمبنى المدرسي واثرها على انجاز العمليـة التعليميـة           -٥
تير غير منـشورة فـي   ، رسالة ماجس-بسكرة–ميدانية على عينة من مؤسسات التعليم الثانوي في مدينة        

  . ٣٣، ص٢٠١٤علم اجتماع التربية، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 
 عمر احمد عبد الغني المناعمة، دور االدارة المدرسية في المدارس الحكومية والمـدارس الخاصـة                -٦

 دراسة مقارنة، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة فـي     -في محافظات غزة في تحسين العملية التعليمية      
  . ٥، ص٢٠٠٥لتربية، الجامعة اإلسالمية،غزة، أصول ا

  . ٣٧ المصدر نفسه ، ص-٧
القدرة على القيادة التربوية وعالقتها بالثقة بالنفس وعدد الـسمات          "  عبد المجيد احمد خليل واخرون،     -٨

، مجلة التربية والعلم، جامعة الموصـل،       "الشخصية االخرى لدى مديري المدارس المتوسطة في العراق       
  . ١٥١، ص٢٠٠٦، ٢، العدد١٣المجلد
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معايير تقويم اداء مديري المدارس مجلة التربية، اللجنة القطريـة للتربيـة والثقافـة            " عيسى نصار،    -٩
  .١٧٨، ص١٩٩٧، سبتمبر١٢٢والعلوم، االردن، العدد 

 أنوار محمود علـي،دور ادارات المـدارس المتوسـطة فـي الحـد مـن ظـاهرتي الرسـوب                    -١٠
ية اجتماعية في مدينة الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتمـاع،             دراسة ميدان /والتسرب

  . ٧٧، ص٢٠٠٣جامعة الموصل، 
 عبد الستار طاهر يونس، انماط القيادة لمديري المدارس المتوسـطة وعالقتهـا بأسـاليب اإلدارة                -١١

وم التربويـة، جامعـة   الصفية للمدرسين في مركز محافظة نينوى، رسالة ماجستير غير منشورة في العل     
  . ٥، ص٢٠٠٧الموصل، 

 أزهار يحيى، السلوك التربوي لدى مدرسي الثانوية وعالقته بسمات الشخصية والتأهيل التربـوي              -١٢
  . ١١، ص٢٠٠١ومدة الخدمة، رسالة ماجستير غير منشورة في علم النفس التربوي، جامعة الموصل، 

ة في تنمية االبداع في المدارس الحكومية في محافظات          أنجود شحادة بلواني، دور االدارة المدرسي      -١٣
شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها ، رسالة ماجستير غير منشورة فـي اإلدارة التربويـة،             

  . ٧٧-٧٦، ص٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
  . ٨١-٨٠ أنوار محمود علي ، مصدر سابق، ص-١٤
  . ٤ المصدر نفسه، ص-١٥
  . ٤٩-٤٨ احمد عبد الغني المناعمة ، مصدر سابق، ص عمر-١٦
  .  ٤٩ المصدر نفسه، ص-١٧
 رندة نمر توفيق مهاني، دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمـين                 -١٨

الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة، رسالة ماجستير غير منـشورة فـي قـسم             
  . ٣-٢، ص٢٠١٠لتربية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية ، غزة، أصول ا

  . ١١٣ المصدر نفسه، ص-١٩
  . ٣-٢ المصدر نفسه، ص-٢٠
 وجدة عواد غفوري المشهداني، دراسة مقارنة في بعض سمات الشخصية بـين طـالب إعداديـة           -٢١

لنفس التربوي، كلية التربيـة،  المتميزين وطالب اإلعدادية العامة، رسالة ماجستير غير منشورة في علم ا      
  . ٦، ص١٩٩٩جامعة الموصل، 

معلمات التعليم األهلي الواقع والمأمول من وجهـة نظـر المـشرفات            "  أسيا حامد محمد ياركندي،    -٢٢
، الجمعية المـصرية    ٩٩، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد          "التربويات وأولياء األمور  

  . ٢، ص٢٠٠٤فمبر للمناهج وطرق التدريس، نو
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  .١٩ رندة نمر توفيق مهاني، مصدر سابق، ص-٢٣
  . ٣٤، ص٢٠٠٢ صائب االلوسي وطالل الزعبي، التدريس اإلبداعي، ، دار المنهل، عمان، -٢٤
مدى ممارسة مدرسي المرحلة اإلعدادية ومدرساتها      " فاضل خليل إبراهيم وداليا فاروق عبد الكريم،       -٢٥

، ١، العـدد  ١١جلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة الموصـل، المجلـد           ، م "لمبادئ التدريس الفعال  
  . ٣، ص٢٠١١

 فارس محمد حياوي المولى، تقويم عالقة األساليب التدريسية لمدرسي الجغرافيـة فـي المرحلـة                -٢٦
، ١٩٩٢المتوسطة مع تحصيل الطلبة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعـة الموصـل،           

  . ٢٠ص
٢٧-khalid Tahtah, problematic concept of historical time in school curricula, 

historical Kan periodical,volume2,issue 6,year 2009, 
pages 69-71.  نقال عن المكتبة االفتراضية العلمية العراقية  

متوسطة بدولة الكويت حول    أراء مدرسات االجتماعيات في المرحلة ال     "  عبد الرحمن احمد األحمد،    -٢٨
  . ١٩، ص٢٠٠٨ مارس ، ٨٦، العدد ٢٢، المجلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد "أدائهن التدريسي

  . ١٨ فارس محمد حياوي المولى،مصدر سابق، ص-٢٩
، ٢٠١٦ سـبتمبر،    ٢٦، مجلـة األثـر، العـدد        "دور الوسائل في العملية التعليميـة     "  سهل ليلى،    -٣٠
  . ١٤٩ص
  . ١٥٣-١٥٢صدر نفسه، ص الم-٣١
  .١١٨، ص٢٠١٢ حارث علي حسن العبيدي، دراسات سوسيوانثروبولوجية، جامعة الموصل، -٣٢
  . ٣٦ صائب االلوسي وطالل الزعبي، مصدر سابق، ص-٣٣
  . ١١٨ حارث علي حسن العبيدي، مصدر سابق، ص-٣٤
مات الشخـصية والتأهيـل      أزهار يحيى قاسم، السلوك التربوي لدى مدرسي الثانوية وعالقته بـس           -٣٥

التربوي ومدة الخدمة، رسالة ماجستير غير منشورة في علم الـنفس التربوي،كليـة التربيـة، جامعـة                 
  . ٦، ص٢٠٠١الموصل، 

  . ٣ فاضل خليل إبراهيم وداليا فاروق عبد الكريم، مصدر سابق، ص-٣٦
  . ٤٣-٤٢ أنوار محمود ، مصدر سابق، ص-٣٧
، " مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ومواجهـة تحـديات العولمـة    تطوير" عبد السالم مصطفى،     -٣٨

  .  ٢٨٧، ص٢٠٠٦ ابريل ، ١٣-١٢المؤتمر العلمي األول لكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة 
  . ٥٨ صائب االلوسي وطالل الزعبي، مصدر سابق، ص-٣٩
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  . ٢٨٦ عبد السالم مصطفى، مصدر سابق، ص-٤٠
  . ٦٠طالل الزعبي ،مصدر سابق ، ص صائب االلوسي و-٤١
  . ٥٨ المصدر نفسه ، ص-٤٢
  .٦١ المصدر نفسه ، ص-٤٣
، مجلة آداب الرافدين، جامعـة الموصـل،        "العالقة الجدلية بين التعليم والتنمية    " خليل محمد حسين،   -٤٤

   .٤٦، ص٢٠٠٢، ٣٥العدد 
 البشرية فـي العـراق محافظـة    دور التربية والتعليم في التنمية    " رضا عبد الجبار وحسون عبود،       -٤٥

  .  ٧، ص٢٠١٥، ٣، العدد٨، مجلة أوروك، جامعة المثنى، المجلد "القادسية دراسة حالة
  . ٤٧-٤٦ خليل محمد حسين، مصدر سابق، ص-٤٦
  . ٤ رضا عبد الجبار وحسون عبود، مصدر سابق، ص-٤٧
  .٤ المصدر نفسه، ص-٤٨
  . ٤٧ خليل محمد حسين، مصدر سابق، ص-٤٩
  . ٢٢ عبد الجبار وحسون عبود، مصدر سابق، ص رضا-٥٠
  . ٤٧ خليل محمد حسين، مصدر سابق، ص-٥١
 مصطفى احمد سليمان، دور التعليم العالي في التنمية االقتصادية في فلسطين، رسـالة ماجـستير                -٥٢

  . ٩١، ص٢٠١١منشورة في االقتصاد، جامعة االزهر، 
  . ٤ رضا عبد الجبار وحسون عبود، مصدر سابق، ص-٥٣
  . ٤٧ خليل محمد حسين، مصدر سابق، ص-٥٤
  . ٤٦ المصدر نفسه، ص-٥٥
  .٤ رضا عبد الجبار وحسون عبود، مصدر سابق، ص-٥٦
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  تاريخ استالم البحث

١٤/١/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٥/٣/٢٠١٨  
 

كشفت لنا االحالة عن القيمة االشارية والداللية بين النص والواقـع أو بـين واقـع الحكايـة                     
رجعها الواقعي، حيث أن الرواية كانت حافلة وغنية بهذا النوع مـن االحـاالت              السردي وبين م  

    .الرمزية
The symbolic assignment in Sakalker al-Barjes 

 for Salem Sultan 
 Dr. Ali A. M. Alubaidi 
Mosul Studies Centre 
Abstract 
          The symbolic assignment revealed to us the symbolic and semantic 
value between the text and  the reality,or Between the reality of the 
narrative reality of the tale  and its factual reference.The novel was rich this 
type of symbolic assignments.                

 
 

  . رواية سكاكر البرجسحديد فاعلية اإلحالة الرمزية فيتتكمن مشكلة البحث في 
 

   . اإلحاالت الرامزة في رواية سكاكر البرجسيهدف البحث إلى الكشف عن
  
  

                                         
 .استاذ مساعد، رئيس قسم الدراسات االدبية والتوثيق، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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  .رواية سكاكر البرجس للقاص سالم سلطانتحدد البحث بقراءة 
 

  .لبرجس رواية سكاكر االرمزية في االحالة دور عن الكشف
 

 
 .مدخل الى مفهوم اإلحالة والرمز -

 ).موجز حياة(القاص سالم سلطان  -

 )الزمان والمكان واألشياء(اإلحالة الزمكانية  -١
 اإلحالة الى الشخوص واألسماء -٢
 اإلحالة الى المواقف واألحداث -٣
 اإلحالة الخرافية والعجائبية  -٤
  اإلحالة الحكمية والفلسفية -٥

 
 

 
مما الشك فيه أن النص أو الخطاب األدبي يحمل في طياته إحالـة مرجعيـة وسـياقية                 
ومقامية وتداولية، فال يمكن فهم الملفوظ النصي أو الخطاب بوصـفه كليـة عـضوية متـسقة                 

ويمكـن أن نـذهب الـى أن      . ة والسياقية ومنسجمة إال إذا راعينا مفهوم اإلحالة النصية والمقامي       
مفهوم اإلحالة قد تجاوز معناه التقليدي، وهو تلك العالقة الموجودة بين األسماء ومسمياتها الـى               
دخوله ميدان لسانيات النص، لكن والحال هذه فإن المتحدث بطريق اإلحالة يتحدث عـن أشـياء              

 ليفهم المعنى ، وما عليه إال أن يـستفز  هي في ذهن السامع ، وما على السامع إال أن يعمل فكره        
 عمالهقـديم، لكنـه بمفهـوم اسـت    ) اإلحالة(ومما الشك فيه أن مصطلح   . حدث التواصل ذاكرته لي 

    تفـق علـى   والتوسع فيه وفي تطبيقاته في علم اللغة النصي، إنما هو مصطلح جديد، ولهذا لـم ي
إلحالة تعني العالقة بين العبارات من      ا"بأن  ) جراندبوروبرت دي   (فقد أشار . تعريفه بشكل نهائي  
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) جـون الينـز  (أما .)١("جهة وبين األشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير اليه العبارات     
العالقة القائمة بين األسماء والمسميات هي عالقة إحالة، فاألسـماء تحيـل الـى              "فيشير الى أن    

لمة ومحيطها، وهذا المحيط يمكـن أن يكـون         كال وقد تؤدي هذه العالقة بين معنى        )٢("المسميات
  .النص أو العالم الواقعي

في سـياق دراسـته للترتيـب فـي الخطـاب           ) جونات( وقد ورد مصطلح اإلحالة عند       
أو اإلحالـة    )االرتداد التكميلـي  ( وأطلق عليه . القصصي، وبالتحديد عند تناوله وظائف االرتداد     

  .)٣(ة والذي يسد فجوة سابقة في القصةعلى االرتداد الداخلي المضمن في الحكاي
رمزي بامتياز، فهو إذ ينقل الحيـاة مـن         تمثيل   األدب في طبيعته التكوينية هو       وبما أن 

مستوى الفكر والشعور والوعي واإلدراك المبهم، إلى مستوى الوعي اللغوي الجمالي، في تجليه             
 ويفتح آفاقا للحوار من خالل المعرفـة  ة،ءل قابلة للمعاينة والتأمل والمساالنصي، مما يجعل الحياة  

ويـستمد الرمـز    . )٤(األدبية، التي ينتجها الكاتب، بما يمتلك من موهبة، وتصقلها التجربة األدبية          
حيويته الجمالية من قدرته على استدعاء ذاته واالنخراط في عالقات جديدة يـستدعيها الـنص،               

للرمز متعددة األبعاد، فهو يغوص في معناه،       تحقق حوارية بناءة على المستوى البنيوي والداللي        
ويمتد بما يكتنز من معنى إلى غير معناه، ويشكل معان أخرى تستشف من اللغة ومـن الـسياق                  

عـن  ومن الوجود الذي تتكفل الذات بصياغته وفق ما يمكنها أن ترى، كما ال يمكن عزل الرمز                 
  .)٥(ي، وحتى معناه األصليفقد كل المعانألنه بعزلها سوف ي ،هذه األقطاب الثالثة

مرجعيـة الـنص الفكريـة      وإذا تناولنا الرمز في العمل األدبي فإننا بال شك سـنتناول               
 لذا فإنـه يعـد وسـيلة لتجـسيد          .والجمالية والوجودية، وهذا ما تحيلنا عليه المرجعيات النصية       

طبقـاً لقـانون    عالمة تحيل على موضوع، وتـسجله       " وهو. التجربة االبداعية في صورة مكثفة    
 العـابرة،  البسيطة الحسية التجارب وحفظ لتخزين وسيلة "نهأب رريساك ارنست هعرف وقد. )٦("ما

بمعنـى آخـر أن     . )٧(" االنسانية أن تنمو بـدونها     للخبرة يمكن ال التي الدوام صفة تكتسب بحيث
 لتجـسيد  وسيلة هو"و  أ. تشكيل الخبرة األدبية يستند الى هذه التمثالت الواقعية المرئية والمعاشة         

 تميـز  التـي  العبوريـة  الـشحنة  نفـس  لها ومركزة مكثفة صورة في الفنية التجربة وتوصيل
 الوصـف  بطريـق  االدبي التعبير مظاهر كل على تمرداكذلك فإن الرمز قد ظهر  .)٨("التجربة
 يحـاء اال لمفـاهيم  والنقل والوصف التقرير طريق عن بمسمياتها االشياء تسمية طريقة مستبدال
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 ألنـه  ،الرمز ذلك معنى يجهل مجتمع في رمزاً  يمكن أن يستخدم الكاتبفال ،والكشف وااليماءة
 علـى  فيجـب  المتلقـي  فكر تشتيت على يعمل او به، يهتم وال معناه يجهل شيء مجرد يعدهس

 المعنـى  إليـصال األشياء  صورة يرمز ان يريد الذي المجتمع ثقافة يعرف ان الرمز مستخدم
  .الرمز ذلك راءو المخبأ
 هي تلك التي تستند إلى صور تناظرية تربط بين ولعل أكثر استعماالت الرمز شيوعاً    

وفي هذه الحالة . وحدات مجردة وأخرى محسوسة، تنوب فيها الثانية عن األولى وتقوم مقامها
ف  صورة دالة تستعمل لإلحالة على مدلول يقابلها عن طريق العر على أنهينظر إلى الرمز

  .والتواضع
 والتمويه التعمية من حالة ليخلق اإلبداعية طاقته جل كاتبال بذل المنطلق فقد هذا ومن

 فالجمالي ،السردي المتخيل فضاء إلى امتعين اواقع كونه حالة من ويرفعه اإلبداعي بعمله ليسمو
 في الواقعي جإنتا ليعيد الخيال سماء في حلق كلما ويسمو معاشاً، يومياً واقعاً يصف حين ينحط
 التي الروائية الكتابةوتعد  .)٩(لنصل  المنتجالروائي ذهن في إال له وجود ال متخيل جمالي ثوب
 إلى لتنتمي الواقع ذلك عن إبداعي انسالخ حالة هي) جغرافي أو تاريخي (ما واقع على تتكئ
 الذيسالم سلطان حققه  ما وهذا. ويلعنهما والمتعين التاريخي يجافي الذي المتخيل المطلق أفق

 كينونتها في تنتمي وشخصيات ووقائع أحداث على استناداً )سكاكر البرجس( روايته أسس
 إلى عمدإال أنه  وعايشه، عاشهفقد  الروائي يدركه واقع وهو يصفه، الذي الواقع إلى وتاريخيتها

 شواهدأن كما . الرحبة الخيال آفاق إلى الواقع سخف من يرفعهل اإليهام من قالب في وضعه
، والرؤية الرمزية لألشياء التي قدمها بامتياز وجودية تجربة شواهد  في الرواية تعداالشياء

 مع خالقة جدليةعالقة  في يدخل الذي العالم خراب تستشرف الروائي سالم سلطان في روايته
 تحيل وعالمة خراآل على رمزية نافذة منهما كل وليصبحر االدوا معه ليتبادل المعيش، المكان

  متعددة،لعوالم خرابا العالم خراب يغدو وهنا ينفصم، ال نفسي مركب في االخرى على حفرياتها
دينتك، وتتجذر تكتب عن مفحين  .الكبر في للمتناهي خراب هو الصغيرة العوالم تلك وخراب

 على بتفاصيله الصغيرة، بحثا عن بناء كُلية ما بأدوات تلتقطها من ت منه،في المكان الذي أت
فيه الرواية  أصبحت  الذيفي الوقتقارعة الطريق، أو قابعة في عمق الهامش والمنسي، 

تستحوذ على فئة المهمشين، كالفقراء والجياع، وغيرهم من الفئات الذين لم يحظوا من العربية 
 عن انطولوجيا للحياة والحب  تكتبفأنت قبل بكل هذا الحضور داخل تلك النصوص األدبية،
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في زمنية تُستلب فيها ذاكرة   عن استشفاء من انجذابات المركز ومرايا الذاكرة،والموت،
  .)١٠( األشخاصاألمكنة، وترتحل فيه ذاكرة

 
 خريج اعدادية ،١٩٦٤محلة السجن القديم /  روائي مواليد الموصل  وسالم صالح سلطان قاص

  .١٩٨٥/١٩٨٦ كترونياإللقسم /الصناعة 
 في )بيضاء(  بعنوانكانت خاطرةو . بداية الثمانينات من القرن الماضي االدبيةهنشر أولى نتاجات

  .جريدة الحدباء الموصلية
 في  وقام بالنشر.١٩٩٠ في جريدة الحدباء حتى العام النثريةتوالت القصص والقصائد و

    العرب اللندنية في صحيفةثم )القادسية والثورة والجمهورية والعراق(الصحف العراقية تباعا 
 

  .١٩٩٠عضو رابطة االدباء الشباب في الموصل 
  .١٩٩٠عضو منتدى االدباء الشباب في نينوى 

  .١٩٩١عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في نينوى 
  .١٩٩١عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقيين 

 
 عن ١٩٩٤ثة في مسابقة جامعة الموصل للقصة القصيرة سنة أحرز الجائزة القصصية الثال _ 

  .قصة عود البخور
 عن قصة سفر ١٩٩٣أحرز الجائزة القطرية الثالثة على مستوى الشباب في العراق سنة _  

 الحب الرمادي
 ٢٠٠٢اعتبرت قصة االسوار البعيدة أفضل قصة نشرت في الساحة الثقافية العراقية سنة   _

  .دة العرب اللندنيةجريفي وقد نشرت 
 :  

          للقصة القصيرةفي مجموعة مشتركة مع الفائزين بالجائزة االولى) سفر الحب الرمادي(قصة  -
  .١٩٩٣ العراق أتحاد شباب العراق –بغداد 

 .أتحاد أدباء نينوى.١٩٩٦مجموعة قصصية عن سلسلة نون للنشر _ أكليل الملك _
   . بغداد٢٠٠٠جموعة قصصية عن وزارة الثقافة واالعالم العراقية  م _ األسوار البعيدة_  
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 . نينوى٢٠٠٧ رواية عن مؤسسة الواحة للنشر والتوزيع سنة  _ سكاكر البرجس_ 
 .  في الموصل٢٠١٠نصوص نثرية عن مطبعة االخوة _ تسابيح الخيول  -

        ب في الموصل سـنة   مختارات قصصية وشعرية مع مجموعة من االدباء الشبا _الدم الطريد -
  .عن مطبعة األخوة في الموصل٢٠١٠

  .٢٠١٨ في الموصل  التوزيععن دار نون للنشر. رواية تحت الطبع المباشر  _ أوثان لزجة -
الزمـان   . )االصـالح .الصدى  . الموصل   إشراقة( . عدة أعمدة ثقافية في صحف الموصل      هل_ 

  . ٢٠١٤ ولغاية ٢٠٠٩الدولية من سنة 
نشر فيها ومضات وأفكار عـن الحيـاة        ي .)فيسبوك( التواصل االجتماعي     في مواقع  فحة ص هل_ 

 .والمجتمع
  ).فيسبوك( عدة لقاءات صحفية أدبية على مواقع التواصل االجتماعيهل_ 

سنحاول أن ندرس التمثيل الرمزي اإلحالي في الرواية من خالل مجموعة من اإلحاالت 
  :النصية نجملها على النحو اآلتي

١- : 
ن والمكان يعمالن معاً ويؤديات وظيفة ديناميكية كوحدة متصلة ا أن الزممما ال شك فيه

) الزمكانية(ن مندمجة دائما بفكرة المكان فيما يسمى بـ احقيقة كون الفكرة عن الزمبالقصة، 
يثية ومن ثم بوجودهما المتصل أصالً بوجود كصورتين متداخلة إحداهما باألخرى بعالقة تحا

إذ ال يمكن تصور حدٍث ما، دون التخيل لمكان حدوثه . الكون واألشياء كإحدى ركائزه األساسية
المحتمل أو الفعلي، أو استيعاب زمن منفلت عن أطره المكانية وعائم خارج محيط واقعه في 

لواقعي إال إن هذا سيكون ذا أبعاد جديدة التصورات الذهنية، وإن استند إلى نفس ذلك المكان ا
صورها قدرته العالية على تحسس المدلوالت المكانية من تُبمسحة جمالية يعكسها وعي القاص و

خالل ارتباط القاص بذلك الواقع واالنطالق منه، وبما يحويه مثل ذلك الواقع من دالالت 
  .)١١(إيحائية، رمزية، تصويرية، تاريخية

فاتحدت قنطرة الساعة مع قناطر العالم، وجلست خزرج ترفو مكامن . يدهمد عبد برجس "
بعد دهر من الدماء، وعندما فاضت الدندان والطيانة، تلظت الزهور . القطيعة مع العكيدات

تبعثان لهما بنشيج تعازيهما المفرطة باليأس، وعندما اخرست . والزنجيلي بحرقة المصاب
. ، ودقت معها ساعات العالم وهو يخطو الى النهايةبن دقت ساعة بك. ساعة شارع غازي
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فقد مّل طوله وتعبت . ماذا لو سار عرضاً. سحب النهر تدفقه، وقرر الجريان الى حيث ما بدأ
  .)١٢(."مفاصله

نالحظ في هذا النص فاعلية الزمن في تشكالت المكان، ويتحقق ذلـك عبـر سلـسلة مـن                  
لماضي والحاضر، اللذان يشكالن نـسقين متـوازيين        المؤشرات الفعلية، حيث يتداخل الزمنان ا     

تبعثان، تتـسع، تـسيل،     (ومتداخلين في آن، ويتحقق النسق الحاضري بداللة األفعال المضارعة        
ويتحقق النسق الماضوي بداللة األفعـال الماضـية        ) يحتمي، يحتضن، يستل، توشك، تفتته، ينثر     

فنجد أن هذين النسقين    ) ، طال، قطع،  مد، جلست، فاضت، تلظت، دقت، سحبت، قرر، سار، مل        (
المتداخلين يعمالن على رسم صورة المكان واألشياء، وكذلك يمنحان المكان فاعليـة وحيويـة،              
بحيث يبدو وكأنه صورة حية غير هامدة، ويمكن تحديد المؤشرات المكانية والشيئية التي طالهـا               

فمع هـذا المـد   ) مد عبد برجس يده(الفعل الزمني عبر هذين النسقين، ابتداء من فعل الشخصية          
) قنطرة الساعة (اندفعت الصور تتشكل تباعاً، ابتداء من اتحاد        ) مد(المؤشر عليه بالفعل الماضي     

جلـست خـزرج ترفـو     (بمع قناطر العالم، وفي المقابل تحدث القطيعة المكانية  المؤشر عليها        
دهراً من الدماء وفي مقابل صورة القطيعة       هذه القطيعة التي خلفت     ) مكامن القطيعة مع العكيدات   

المكانية، تتشكل صورة االتحاد  والتعاون والتكافل والتعاطف بين سلسلة من المؤشرات المكانيـة   
حيث كان المصاب المتمثل بفيـضان الدنـدان والطيانـة          ) الدندان، الطيانة، الزهور، الزنجيلي،   (

 والزنجيلي معهما، الذي يـأتي علـى صـورة          حافزاً على هذا االتحاد المتمثل بتعاطف الزهور      
/ اخرسـت (فضال عن الصورة االخرى المتمثلة بالتضاد بـين فعليـة           . التعازي المفرطة باليأس  

) سـاعة بـك بـن      (بوالدق المستمر تمثل    ) ساعة شارع غازي   (بحيث أن الخرس تمثل     ) دقت
ضي الى النهاية، وليس الـى      وعلى الرغم من أنها تدق ، إال أن دقها يف         . وساعات العالم االخرى  

وهذا نوع من الترميز واإلحالة الى الزمن الوجودي، حيث تفقـد األشـياء    . الديمومة واإلستمرار 
قيمتها الوجودية، على الرغم من استمرارها بالحياة، بسبب موت الحافز المشكل لمعناه المتمثـل              

 المتـشكلة مـن الزمكـان       وكذلك نالحظ نوعاً من اإلحالة الرمزية     . بتوقف ساعة شارع غازي   
النهر الذي يجري بشكل منطقي بداية ونهاية، لكن افتراض الراوي بأن            (بوالمؤشر عليها زمانيا    

يسير النهر عرضاً يحيل الى الالمألوف والالمعقول، لكنه بوصفه افتراضا يحيل الى نـوع مـن                
تعاون واال تشارك، وكـذلك     الداللة اإليحائية التي تكشف لنا عن مفهوم المخالفة المفضي الى الال          
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 والدال على ذلك وجود نوع من العالقة الترابطيـة بـين المكـان   . المفضي الى االنتهاء والموت 
والناس، فكأنهم إن خالفوا المألوف وانتفت العالقات االنسانية بينهم وهذا يمثل تماماً، كما             ) النهر(

ئقية اإلنسانية يقابلها من جهة اخـرى  لو أن النهر سار عرضاً، أو بعبارة اخرى أن الفوضى العال 
ألن الحقيقة المأساوية قد ال تتبدى على مستوى اإلدراك والـشعور فـي إطـار               . فوضى مكانية 

فوضى العالقات اإلنسانية، بسبب كونها شعورية غير مدركة عياناً، ولكنها في اإلطـار المرئـي    
معايشة، ألن اآلثار المترتبة علـى  المحسوس بخروج النهر عن مساره الطبيعي تبدو أكثر تجلياً و  

خروج النهر تكون أكثر دماراً ومأساوية، ألنه في ساعة زمنية واحدة في إطار مفهوم المخالفـة                
المكانية قد يحدث دماراً للمكان ماكان له أن يحدث طوال السنين الكثيرة لو سار النهر في مجراه                 

  .الطبيعي حتى في فترات فيضانه
قد ول لمدينة الموصل من قبل الراوي،       بد في الرواية استشراف المستق    ومن بين اإلحاالت نج   

هذا االستشراف للمستقبل على نحو جلي في الرواية؛ أي أن االستشراف هنــا بـدأ مـن               تمثل
وإذا كانت الراويـة تعلم ما جرى فـي الماضـي فإنهـا            . الحاضر الروائي متجهاً إلى المستقبل    

منت هذه المفارقة الزمنية التشويق تبعـاً لجهلهـا المـستقبل           وقد ض . تجهل ما سيحمله المستقبل   
وال يختلف االهتمام بالتعاقب التـاريخي هنـا        . ولعودة الضوء الروائي إلى الراوية وأسرتها معاً      

عما رأيناه في استرجاع الماضي، فهو محدد بالمعالم الزمنية ذاتها، فضالً عن أن الفصول حملت               
احتفالية الجمعة، النزهـة، الكـسوف،      (  ومنها على سبيل المثال    م من األرقا  عنوانات زمنية بدالً  
لم يكن يرغب في ركوب     :" ونجده على هذا النحو في هذه المقطوعة السردية       ) ذبالة النسغ الجديد  

المترو يشعره بضيق   . فقد اعتاد على المشي واستنشاق هواء كل محلة يمر بها         . متو الموصل 
شـركة بـرجس    ( .أضواء إعالنات الكترونية شدت انتباهه    .  عن الفضاء  ُأفق المدينة وتكورها  

ألعاب . مقاٍه ونوادٍ . تعلن عن مسابقتها السنوية الختبار أفضل حلوى وطنية       ) للسكاكر السحرية 
ما عـاد يـذكر   . اختلط عليه األمر. يدخلون إليها عبر ساللم إشعاعية شفافة. معلّقة في الهواء  

  .)١٣("ليوم، فقد بدت الوجوه باردة متشابهةلمن سيعطي سكاكره هذا ا
 فيه تتحرك الذي الروائي المسرح تشكل التي الجغرافية بالرموز الرواية تكتظوقد ا   

 ذاكرة في) المكانية (المحطات أهم من الجغرافية واإلشارات الرموز هذه وتعد ،الرواية شخوص
 إلى سعى الذي الواقع إلى تومئ تعالماوجعلها  ،اختيارهاالمدينة، والتي نجح في /الروائي

منارة الحدباء، : ( أهم تلك الرموز الجغرافية المتناثرة في الرواية نجدومن. جمالياً ترتيبه إعادة
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 قبر البنت، حديقة  باب سنجار،، قلعة باشطابيا، جبل مقلوب،)العتيق (الجسر الحديدي
الطوافة، الزهور، الزنجيلي،  باب الطوب، باب لكش، العكيدات، خزرج، الدندان، الشهداء،

 في عاش من وكل)  محلة اليهود، قنطرة الساعة، شارع النجفيشارع غازي، محلة الميدان،
 في أجراسها ورنين المكانية الرموز لهذه الداللي البعد جيداً يدرك الروائي يصفها التيمدينة ال

  .الذاكرة
٢- : 

في عالمها الروائي بالعديد من الرموز واإلشـارات        ) البرجسسكاكر  ( لقد زخرت رواية  
السردية التي تتماس مع الواقع الجغرافي والتاريخي لمدينة الموصل، التي يسعى الكاتـب إلـى               

، ما شخوص الرواية  وتتحرك هذه الرموز على محورين دراميين ه      . إعادة ترتيب وقائعها روائياً     
ية هي في الغالب رموز لشخصيات عاشت وتعايشت مع         فشخوص الروا . وأماكن الحدث الدرامي  

وقد آثر الروائي االحتفاظ ببعض أسماء شخصيات الواقع وأحالها         . ذلك الواقع الموصوف روائياً   
بطـل الروايـة    : فنجد أسماء شخصيات الرواية مثل    . إلى شخوص روائية وفق إرادته اإلبداعية     

ات محلية فقيرة، وهي خيالية، ولو أنهـا        والشخصيات االخرى، تمثل عينة لشخصي     )عبد برجس (
في الرواية لـيس  ) عبد برجس(وشخصية . ملتقطة من الواقع، ومع هذا فإنها تكمل بعضها بعضا      

وإنما جعله شخصية أسطورية دخل من خاللها الروائي الى مدينة الموصـل،         . هو كما في الواقع   
وتعـد هـذه    . وزعهـا علـى النـاس     من خالل السكاكر التي ي     ،وكان همه الدائم سعادة االنسان    

والشخصية الشعبية التي استعان بهـا هـي   الشخصية في واقعها من الشخصيات المختلف عليها،  
شخصية واقعية موصلية، سبق ألهالي الموصل أن تعرفوا عليها، وعاشوا معها زمن وجودهـا،              

ة فـي التـاريخ   ظاهرة بـارز "وقد كان . وعلى مقربة من المكان الذي وقعت فيه أحداث الحكاية       
 شأنه شأن الكثير من رجال ونساء عرفتهم الموصـل لـم يكونـوا              –االجتماعي لمدينة الموصل  

منسجمين مع واقعهم أو كانوا رافضين له ألسباب بيولوجية واجتماعية ونفسية، أو كانوا يعـانون    
تعـاملون  وكثيرا ما كان الناس االسوياء يدركون هذا االمر وي      . من مرض عقلي أو كانوا مجانين     

 عبد البرجس لمـاذا ال      مع الحاالت االجتماعية الشاذة بنوع من التسامح فلم يكن احدا يقول للسيد           
؟ أو تنظف مالبسك ولماذا ال تتزوج؟ وتؤسس عائلة ولماذا ال تعمل؟ ولماذا تـوزع               تهذب لحيتك 
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 مـن يعـد     الحلوى بدون مقابل؟ النهم قد اعتادوا على تبرير الوضع العام لهذه الشخصية فثمـة             
الرجل مجذوباً، وثمة من يعده مجنوناً، وثمة من يعده غاضباً، وثمة من يعده فيلسوفاً، أو مؤمنـاً                 

  )١٤(".بعبثية الحياة والجدواها
عبد ( وتتصدر الرواية بعنوانها األول الشخصية الرئيسة والفاعلة فيها وهي شخصية

طل روايته الذي يتصدر هذا العنوان إذ يقدم ب) ناسك األلواح( وقد نعته الكاتب بقوله )برجس
وجعله من النساك وهو يحمل أو يحتقب كيس سكاكره ليجوب شوارع المدينة، فهذه إحالة رامزة 

التي ) السكاكر(واأللواح بهذا المعنى تشير الى ) عليه السالم(متناصة مع ألواح النبوة بيد موسى 
  :يحملها في كيسه) عبد برجس(كان 

ميمماً وجهه شطر باب الجسر . كان عبد برجس يحتقب كيس سكاكرهعبر تماوج سبحاته "
 لقد سعى الكاتب .)١٥("العتيق منتشياً بدفء شمس نيسانية تهيم في فالة سماء مرصعة بالغيوم

عبد (في هذه الرواية الى تسليط الضوء على المهمشين في الحياة اليومية للمدينة، ولعل السيد 
يطوف في ) عبد برجس(حيث بدأ . هو أحد الشخوص المهمشين في مدينة الموصل) برجس

حالة إنجد في هذا النص . )١٦("يتلمس وعيه صورة لبلد رابع جاء بعد الطوفان" شوارع المدينة
الى المصادر البلدانية التي تتحدث عن مدينة الموصل، وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح 
في هذه المصادر يؤكد أن الموصل هي البلد الرابع بعد الطوفان، إال أن حادثة الطوفان نفسها قد 

 بلدة منها ومن )نثماني(وقعت ضمن ما يسمى عند البلدانيين بأرض الموصل والتي كانت 
 كل في عاماً يجول أربعين منذ) برجس عبد (بدأه الذي الروحي الرمز هإن .)١٧(نها الموصلضم

ليوزعها على تالوين المجتمع الموصلي القادمين الى الموصل، حامالً كيس سكاكره،  شوارع
 المدينة من قراها ونواحيها، فنراه واقفاً شامخاً يحول بصره تجاه المارة من أمام الجسر العتيق

تبط لعبور الناس رصيف الجسر الى سوق المدينة، يشغل بصره باليزيدي وهو يبحث عن يغ"
معول جديد ألرضه، والنصراني يلج مع زوجته عيادة طبيب أو شبكي يتبضع من دكاكين باب 

 وجود وعلى الرغم من .)١٨("المكتظة بالنجارين والسماكين والحدادين وباعة البذور. الجسر
 كان يعتمد أيضاً على التقاط المشاهد )الكلي المهيمن(ية إال أن الراوي سياق خطي سردي للحكا

، ويتمظهر بصورة مونتاجية، وتشغيلها بقوة في السياق العام لفاعلية السرد الروائي داخل المتن
هذا جلياً من خالل اإلحاالت التي يضيفها الى المتن الحكائي، وقد تعددت اإلحاالت في النص 

إحاالت دينية، وإحاالت إنسانية، وإحاالت إيهامية، وإحاالت اسطورية أو  (الروائي، فمنها
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وتمثل هذه جميعاً أنماطاً من ) خرافية، وإحاالت مكانية، وإحاالت زمنية ، وإحاالت شخصية
  . اإلحاالت التي اعتمدها الروائي في نصه

ن تكون قد تكاد أ) حنوشي، متي أبو الصمون، مردانه، يزدان، العنود( ولعل شخصيات
فهذه األسماء جميعها رموز . ارتبطت ذات يوم بذاكرة المدينة وأصبحت جزءاً من خيالها العام

الروائي في تلك اللحظة التاريخية التي يلتقطها  / لشخصيات كانت جزءاً من ذاكرة المدينة
ات وتكمن مواصف. الروائي بملقط خياله ليحركها داخل ملعبه الروائي حسب رؤيته الجمالية

إما باإلحالة على الشخصيات في الرواية من خالل المحموالت المواصفاتية في تحديد الشخصية، 
خصائصها الطبيعية، وإما باإلحالة على مواصفات شخصيات أخرى مالكة لمواصفات مشابهة أو 

اإلحالة على  (اًوبعبارة أخرى، فإن األمر يتعلق بتحديد الشخصية إما إيجاب. مخالفة لألولى
وكال ). وضع الشخصية في تقابل مع الشخصيات األخرى (اًوإما سلب) ائصها الذاتيةخص

التحديدين يستند إلى وضع وموقع كل فعل صادر عن هذه الشخصية أو تلك داخل النص 
 الرواية مشهد في وحيدا) البرجس عبد (البطل ترك  وهذا مادعى الكاتب الى عدم.الروائي
 ببيئة عليه يصطلح فيما  االحداث النطالق ومرتكزا محورا سالبرج تعتمد شخصيات معه فألحق

 ترميز ايضا لكنها خياله من ظاهرها في تبدو بشخصية البطل الكاتب يقابل حيث الرواية
 الكاتب  يستمد)حنوشي (المدعوة الشخصية وهذه البرجس نحو نظر العامة وجهة من مستوحى
 إلماطة الفكرة هذه وتكفي والئمها ليتناول عزاءال مجالس لحضور شره  بأنه،لها بوصفه واقعيتها

 وجريه حنوشي يوميات الى باالستناد الرواية احداث تتيحها التي النفسية السيكولوجية عن اللثام
 يحملون وهم بسطاء الرواية شخوص إن. )١٩(االخير وبال هوادة حقيقة لمعرفة البرجس وراء

 عن معروف هو كما وآرائهم بتقاليدهم تمسكهم رعب عليها المسيطر وقناعاتهم المركبة عقدهم
  .الموصليين
يكفي أنك تشبع من موائد الفواتح مثل هر جائع، وتلملم ما يتبقى في أكياس  " 

أتعلم أن شكلك يحزن أهالي الموتى أكثر من حزنهم على . ي عبكفالنايلون التي تخبئها 
  .)٢٠("مصابهم

  
  



  للقاص سالم سلطاناإلحالة الرمزية في رواية سكاكر البرجس 

   
  

) ٧٠( 

 

٣- . 

حبكة أدبية وتوليفة فنية    ب لنا الرواية العديد من اإلحاالت الى المواقف واألحداث          ترصد
استطاع الكاتب أن يحمله من الرموز والدالالت ما يكفي لإلضاءة علـى             وأسلوبية وسرد رشيق،  

عبـد  (  ويتحكم رمز.الرؤى اإلنسانية بكل المقاييس الجمالية والفنية واألدبية      هذه الموضوعات أو  
ذاته بالمسار الخطي لحركة    ) سكاكر البرجس ( بوصفه عتبة نصية يدونها عنوان الرواية     ) برجس

أحداث الرواية من بدايتها وحتى نهايتها، فهو يرافق الناس على مختلف أطيافهم وديانـاتهم منـذ           
الصباح وحتى مغيب الشمس في شوارع المدينة، حامال هموم المدينة ويخامره بـأن شـيئا مـا                 

يجتـرح زمانهـا    . صفحة النهر الملتمعة تحتويه بسرعة    .  عيناه بغيوم السماء   تتعلق"سيحصل  
فيبدو مثل جناح غراب أسود يغطي السماء، وتقبل معـه رائحـة           . ريح مقبلة من بوابة الجسر    

يناجي عقاباً طالما وطّن    ...يرفع يديه الى السماء   . كلور خانقة، فيشعر بالخطر المحدق بالمدينة     
يمهـد   .)٢١("يخامره شك في أن شـيئاً مـا سيحـصل      ....ت تداخلت بخياله  عابراً مساحا ، خياله

الداكنـة   )غيوم الـسماء   (ببمؤشرات طبيعية سواء تعلقت     _  وهذا يحصل بشكل مستمر    -الراوي
التي تحيل داللياً الى حد     ) النهر الملتمعة (التي تحيل داللياً الى حدث قد يكون مأساوياً  أو صفحة            

ضي الى الخوف والرعب، ويربط الراوي ذلـك المـشهد بـزمن الـريح              السيف القاطع الذي يف   
ويؤطر الـراوي كـذلك المـشهد    . وصوتها الذي يشبه زئير األسد، وهي قادمة من بوابة الجسر    

ومـامن  . وتتخلل ذلك كله رائحة كلور خانقـة ) لجناح غراب أسود يغطي السماء(ليجعله مشابهاً   
 ذات الصفة اإلحالية تعمل على بنـاء مـشهد صـوري           شك أن هذه المؤشرات المكانية العالمية     

محسوس، وفيه أيضاً أفعال شعورية وإدراكية نفسية مرعبة تؤكد للقارئ أو المتلقي بأن خطراً ما               
سوف يحدق بالمدينة، وهو يمثل في نهاية المطاف تمهيداً أولياً إلدخال المتلقي في جو الحـدث،                

فارقة الزمنية اإلستقبالية أو التنبؤيـة، وإن جـاءت         وقد عبر الراوي عن ذلك الحدث بصيغة الم       
وهذا الحدث الذي تنبـأ بـه       ). يخامره شك في أن شيئاً ما سيحصل      ( بصيغة الشك والريب بقوله   

الراوي على وجه الشك، وإن كان التمهيد الذي قدمه يجعله يقينياً في تصور المتلقي وهذا الحدث                
 من الصواريخ والقنابل التي هشمت أجزاء من وجههـا  لم تهدأ المدينة تحت وابل: "يتمثل بقوله 

بيـوت محلـة   . سار عبد برجس بموازاة النهر وعكس اتجاه تيـاره       . مثلما هدأت هذه الساعة   
تتطلع نوافذها في جريانه، بينما نسوتها تحكي للصغار كحكايـا عـن            . الميدان متوسدة ضفته  
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ثاً أولياً يحيل الـى الواقـع المعاصـر          حد  هذا الحدث  يمثلو. )٢٢()فريج األكرع (و) مال فسفيس (
المعاش عندما تعرضت المدينة الى القصف األمريكي في حاضرها، وقد ورد في هـذا الحـدث                
ايضا إحاالت الى أبطال حكايات شعبية، والتي جيء بها كنوع من تـسلية النفـوس وتعزيزهـا                 

ومواقف تاريخية تتمثـل    ويقوم الراوي باستدعاء أحداث     . وتدعيمها بماضيها ونوع من المواساة    
 وحصاره للمدينة وقصفه إياها بالمنجنيق، لكي يؤكد مـن  )نادر شاه(م جوبتعرض الموصل الى ه 

ن الخطر ال يتمثل بحهة واحـدة،  إخالل هذا الترابط العالئقي في الحدث بين الماضي والحاضر،      
مظـاهر المدينـة    يقول الراوي واصفاً أحداث الماضي وتأثيرها علـى          وإنما من جهات متعددة،   

وعنـد الجهـة    ): "رياح الشمال الثلجيـة   (العمرانية والتكوينية، التي وقفت بصالبة وثبات بوجه        
. المقابلة تقف أشجار الغابات السامقة كدعامات سور تحرس المدينة من رياح الشمال الثلجيـة  

 األزمنـة   مازالت تقف بأحجارها القديمة بعد أن حولتهـا       ) قلعة باشطابيا (مضت خطواتها نحو    
مثل عيـون تتأمـل     . الغابرة الى شكل متآكل ال لون له، تبرز الثغور من بقايا جدرانها العتيقة            

المدينة الجديدة، تراءى له قصف المنجنيقات على بعض أكتافها المهشمة وأسوارها المالصقة            
يـسدون الثغـور بجثـث      . آالف من القذائف انهمرت عليها، جنود موصـليون        لبيوت الميدان 

دائهم، وتتدفق الدماء منهم الى ساحل النهر، أصغى عبد برجس لـصليل الـسيوف ودوي               شه
المدافع واشتباك الرماح، خيول تركض األرض وتثير الغبار، يشعر بذلك الزمان يحتويه كحالة             

التجـأ الـى    . قائمة، يتجه الى حافة النهر، يشرب غرفة ماء، لم يشعر بعطش مثلما شعر اآلن             
إن هـذا    .)٢٣("ب ذلـك اليـوم    هبكة قرب النهر، ظلها الظليل حرره من ل       أشجار صفصاف متشا  

  :الترابط بين الحدثين التاريخيين المتعلقين بماضي المدينة وحاضرها يؤكد على اإلحاالت اآلتية
 )القـالع واألسـوار والمحـالت واألزقـة    ( إحالة مكانية تؤشر على قوة العناصر المكانية   -١

 .بمختلف أزمنتها وأقنعتهاوصالبتها في مواجهة األخطار 

  .  إحالة داللية الى الماضي والحاضر ال يختلفان كثيراً بوصفهما مؤشرين على الخطر-٢
  . إحالة نصية تتمثل بالجمع بين حدثين يتشاكالن معنوياً وإن اختلفا صورياً-٣
  . إحالة زمانية حيث يمثل الحدث األول حاضر الحكاية، والثاني ماضيها-٤
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تماعية شعبية تتمثل باستدعاء أبطال الحكايات الشعبية من أجل تقوية العزائم وتذكير             إحالة اج  -٥
الفئات االجتماعية بقوة ماضيها وتاريخها لتصمد في وجه هذه الريح القادمة من الغـرب أو   

  .الشمال على حٍد سواء
٤ _.     

كانت امرأة مسنّة " ومعتقدات خرافية شعبية ومن أمثلة اإلحاالت التي تحيل الى عادات
تجاوز امرأة . كانت تبغي الوصول الى المرآب حاملة بطتها بدالل. تعتمر عمامة نصارى تلكيف

. تحث فطيمها على رمي بيضته المسلوقة والملطخة بالسواد في النهر. ترتدي عباءة سوداء
. وي الطائرات المغيرة في السماءلم يأبه ألبواق المركبات المسرعة في شارع الجسر، والد

ناولها بضعة سكاكر، فأومأت برأسها شاكرة، وهي . ذهلت المرأة النصرانية لوقوفه جوارها
تحاول اإلمساك ببطتها المستكينة تماما، قذف الطفل بيضته المسلوقة تجاه الطائرات الصاخبة 

زمة الحادة، إلى الواقعية النصية  حالة الواقعية الملتراويلنا ال جسد لقد .)٢٤("في سماء الموصل
فقد جرت المعتقدات الشعبية في الموصل . العجائبية/والواقعية الوصفية، أو إلى الواقعية الرمزية

بأن األم إذا أرادت فطام رضيعها أن تسلق له بيضاً وتلونه بألوان متعددة، وتأخذ معها عدداً من 
ل الفطيم برمي البيض في النهر وسط زغاريد النسوة ويتجهن الى الجسر العتيق، إذ يقوم الطف

 بيضته النسوة، إال أن الكاتب قد عكس هذا المعتقد الشعبي بأن جعل هذا الطفل الفطيم يقذف
المسلوقة تجاه الطائرات المغيرة في السماء بدالً من رميها في النهر، وهذه إحالة رامزة، الى 

عينة من الزمان، وربما تكون إحالة الى أن هذا أجواء الحرب التي كانت في المدينة خالل مدة م
، وأن هذا الطفل يمثل عي الجمعي ألهل المدينة تجاه الحرب التي فرضت عليهمالالوالطفل يمثل 

المستقبل من األجيال القادمة الرافضة للحروب بشتى أنواعها، أو ربما يمثل المقاومة لالعتداءات 
الذي يمتلك داللة رمزية على الخصب كما و تاالحتفاالفي  وقد استعمل البيض الملون .القادمة

إذ عثر على بقايا بيض مزخرف في قبور تعود إلى فترة ما قبل انتشار الديانة . هو معروف
وقد سعى بطل الرواية بكل طاقته  . محتوى دينياً جديداً الشعبية أعطت هذه العادةوقد ،المسيحية

قدم لها السكاكر، على الرغم من أجواء الحرب الوصول الى المرأة النصرانية ألجل أن ي
 الخيط فهو والحرية، والسالم الحب تعني السكاكريقول بأن ) عبد برجس( المشحونة، فقد كان

 وحلم طاقة اعتمر الذي الكبت فجر التالقي وهذا جمع تالوين المجتمع الموصلي برمته، الذي
  .منهم فرد كل وأمنية
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٥-  .  
 على مستويات سردية متنوعة وتحفل ببنية سردية تعددية من خالل تخلي            تنطوي الرواية 

راويه الضمني عن سلطته األوتوقراطية وإحالة السرد إلى الشخـصيات ذاتهـا مـن       أو الروائي
خالل سرد داخلي مبؤر تفصح فيه الشخصيات عبر منولوجات أو حوارات ثنائية عن أعماقهـا                

 داخل المتن الحكائي، ومن أمثلة هذه الحوارات الحـوار          ناتها في لحظات زمكانية   الداخلية ومكنو 
نظـر  . انتصب أمامه حنّوشي مرة أخرى، وألح في طلب السكاكر        " ):حنوشي وعبد برجس  ( بين

  :عبد برجس جانباً وقال
  . الجمعة لك-

  .تغيرت مالمح حنّوشي من االستكانة الى الهيجان
 .يهودمن األفضل أن تعطيني مع ال -

  :، كمن يخرج كل كلمة من أسر موحشرد عبد برجس وهو ينظر بعيداً
) عليـه الـسالم  ( إنهم بحاجة الى عصا موسى... أتمنى لو تنفع اليهود سكاكر عبد برجس       -

نجد في هذه المقطوعة السردية الحوارية إحالـة رمزيـة الـى            ،)٢٥("لتمحق دهاءهم المكين  
ع من خاللها محق كل مكر اليهود، والسؤال الـذي          والتي استطا ) عليه السالم ( عصا موسى 

يبدو أن اإلحالة هنـا     ! يطرح نفسه لما أحالهم الى عصا موسى؟ وقال بأن سكاكري التنفعهم          
        وحسي فـسكاكر  ) الـسكاكر و العـصا  ( من الجانب المعنوي، وهناك مقابلة بين ماهو حسي

اكر البرجس إحالة رامزة للبركـة      كما أن سك  . البرجس داللتها البركة، والعصا داللتها القوة     
والتقديس والبهجة لغير المسلمين، والعصا إحالة رامزة للقوة والسلطة، واإلحالة الى موسى،            

، وجعل العصا رمزاً للتعامل معهم، وهي إحدى الوسائل التي كان يستخدمها            إحالة دينية تعني  
ة الموجودة بـين شـخوص      وقد حققت العديد من المنتديات الحواري     . موسى مع بني إسرائيل   

مدينـة    الرواية مايصبو إليه الكاتب من خالل سعيه المتواصل لعقد تلك الحوارات الى بلورة     
وفـي إشـارة   . الموصل بوصفها مدينة للتعايش السلمي بين جميع األديان السماوية وطوائفها  
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ـ               : سعدوارمزية جعل الكاتب العالم في كيس سكاكر البرجس، وبأنه يوزع عليهم الحلـوى لي
 :ترتسم على محياه. قال يزدان، وبوادر ابتسامة ساخرة"

 .إنه يجعلهم سعداء...المال سيد كل شيء    
 .ولكني أوزع عليهم الحلوى ليسعدوا    
 .نخرتهم الحرب، واألعداء يتربصون بهم، بعينّي قط خبيث.. إنهم مأزومون ومحاصرون    
                 أتعلم يا يزدان؟ مـاذا يعنـي كـيس         . الحب بينهم عندما أوزع عليهم السكاكر فإني أوزع           

ويتـابع  . )٢٦(."إنه يعطي الجميع.. ؟ إنه يستطيع أن يجمع العالم كلّه بداخله   السكاكر الفارغ هذا  
  ):عبد برجس(
البشر غارقون في الخطيئة، وال تكاد سكاكري تفعل إال النزر اليسير، في أحيان تتقاطر النقود               "

ينتهـي أمـدها فـي    . ثل أوراق خريف لمن أعطيهم سكاكري، فآخذها كأنها تذكرة قطارعلي م 
فلسفية عبر بها بطل الرواية هي شواهد تجربة وجودية         يإن هذه الرؤيا التي     . )٢٧("المحطة القادمة 

تستشرف خراب العالَم ويدخل في جدلية خلّاقة مع المكان المعـيش واألشـياء، ويتبـادل معهـا        
صبح كل منها نافذة رمزية على اآلخر، واآلخر هنا هي النقود التي وصفها البـرجس               األدوار وي 

 ويـشاكل هـذا الـنص       .بأنها لن تكون سارية المفعول، بل تنتهي صالحيتها بأول محطة قادمة          
االمر فوق طاقتي، أرى العام يغـرق فـي         : "اإلحالي في تصوره الحكمي والفلسفي قول الراوي      

عة واحدة، أو أسـتحم  اال أريد أن أنسى العالم لس. ان هذا عذاب لي . اذهستطيع انق  أ خطاياه وال 
 الحافيتين، وصوال الى رأسـي المنكـشف      تمتد سكاكينه من قدمي   . بماء دافئ في شتاء متجمد    

أذكر يوماً هدأت الهواجس فـي     ال أذكر متى شبعت ونمت، وال      .دوما للريح والشمس واألمطار   
 نالحظ في هـذا الـنص اإلحـالي         )٢٨("تدعوني ألداء األمانة  . ترأسي الفائر بالصور والتوقعا   

الحكمي أن الراوي نصب نفسه حامالً للمأساة ومنبهاً لإلنسانية من أن تقع في مستنقع الخطايـا،                
يبدع الكاتب بتقديم اإلحالة الرمزية القوية في دالالتها، التـي          . الذي يوصلها الى الفناء واالندثار    

بالنسبة إلى واقعية الثيمة الروائية، التي يقوم عليهـا الـنص، سـواء علـى          تقطع الشك باليقين،    
 إحاالت رمزية متعددة، أم على مـستوى العنوانـات الفـصلية            مستوى السرد الذي ينهض على    

إلى دورهـا فـي    تحيل الداخلية والتي واناتوقد احتوت  الرواية على تراكمات من العن  للرواية،  
، فضال عما تتأدى عبرها من وظائف فنّية وداللية على صلة بجماليـة        صياغة بناء األثر الداخلي   
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فلئن عد العنوان العام عنصرا ضروريا في العمل األدبي ال غنى عنه لـضمان              . النص وإنشائيته 
 الداخلية تتـصل بطريقـة      واناتوجوده المادي من حيث التّداول والتّبادل إنتاجا وتقبال، فإن العن         

فالعنوان . ه وتبويبه وبطريقته في توجيه القارئ المنخرط في عملية القراءة         الكاتب في تنظيم نص   
 الداخلية فال تتّجه إالّ إلى دائرة منحسرة من القـراء           واناتالعام موجه إلى عموم القراء، أما العن      

وهي ليست مجرد عالمات تطبع العمـل الروائـي، بـل لهـا     .  النص بعملية قراءة شرعوا فعال   
 وإحـاالت الـى   ، من شأنها أن تساعد على قراءة الرواية وتشي بدالالت ووظـائف وظائف دالّة 

رواية مختلفة من حيث األبنيـة النحويـة،        ال الداخلية في    واناتوقد وردت العن   .عالمها الخارجي 
النزهـة،  ( بنيـة اإلفـراد    :وتوزعت على ثالث بنى هـي     . ومتنوعة من حيث الصور التركيبية    

ناسك األلـواح، نعيـب العنـود، احتفاليـة        (  المضاف وبنية التركيب الجزئي   )الرقائق، الكسوف 
وانات وتتحول هذه العن   .)العالم في كيس سكاكر   (  وبنية التركيب التام   )الجمعة، ذبالة النسغ الجديد   

وتـشكل وحـدة    . الداخلية بدورها الى تالخيص للمتن الروائي تكثّف من مادته وتختزل وهجـه           
  . موضوعية للرواية

 
  : في متن الرواية تبين لنا ان نتائج البحث تكمن في ما يأتيبعد جولة

النص والواقع ن كشفت لنا االحالة كما تم عرضها في التمهيد عن القيمة االشارية والداللية بي    
أو بين واقع الحكاية السردي وبين مرجعها الواقعي، حيث أن الرواية كانت حافلة  وغنية بهذا 

من االحاالت الرمزية، سواء أكانت احاالت زمكانية ارتبطت بتاريخ المدينة وتكوينها النوع 
،  ارتبطت بطقوسها ومعتقداتها الشعبيةمشخوصها، أوارتبطت بمسمياتها أم العمراني والجغرافي 

 ما عبرت من احاالت حكمية وفلسفية أو ؤيويةما توفرت عليه جوانبها الفكرية والرب ارتبطت مأ
  .داثها ومواقفها من صور واقعية وانسانية تؤكد على الحياة والتماسك والتفاعل مع العالمعنه اح
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   ٣) ت.د(جامعة القاهرة/كلية دار العلوم/احمد عفيفي/ اإلحالة في نحو النص) ١(
   ٣/ ن. م ) ٢(
   ١٥/ ١/٢٠١٠ط/تونس/  علي للنشردار محمد/محمد القاضي وآخرون/ معجم السرديات) ٣(
)٤ (com.massareb://httpًحكيمة صبايحي/   شعرية اإلحالة في اللعنة عليكم جميعا.  
   ٥٩/ ١٩٨٠/ ١ط/ بيروت/  منشورات عويدات/ هنري زغيب: ترجمة/هنري بير/ الرمزي االدب) ٥(
   ٥٩/ ١٩٨٤ الدار البيضاء/منشورات المكتبة الجامعية/ سعيد علوش/المصطلحات األدبية المعاصرة) ٦(
 الـشارقة  /مركز الشارقة لإلبـداع الفكـري     / الشارقة/ نهاد صليحة / التيارات المسرحية المعاصرة  )٧(
/٢٠٠١/١٠   
   ١٠/ن. م) ٨(



  لي احمد محمد العبيديع. د .م. أ
  

 >>  
  

)٧٧( 

 

 الثقافي زالمرك /إبراهيم عبداهللا/ والداللة والرؤى التناص في نقدية مقاربات/ السردي المتخيل )٩(
   ١٩٩٠/بيروت/ العربي

)١٠ (org.ahewar.m.www://http رواية المغاربة )موالي عبدالحكيم  / )عبدالكريم جويطي
  .الزاوي

)١١( com.thaqafat://httpطالب عباس الظاهر/ الزمان والمكان في منظور القصة الحديثة.  
  الموصل/ العراق/مؤسسة الواحة للنشر والتوزيع  /سالم صالح سلطان /رواية سكاكر البرجس) ١٢(

٢٠٠٧/١٢٣    
) ١٣( com.facebook.m://httpsًمدونة االستاذ الدكتور إبراهيم  / عبد برجس هل كان مجنونا

   ٢٠١٤ الثاني كانون ٩٢ العدد نيسان زهرة مجلة .العالف
   ٦/ مصدر سابق/رواية سكاكر البرجس) ١٤(
   ٦/ ن. م) ١٥(
  )ثمانين(مادة /١٩٩٣ /لبنان /بيروت /دار صادر/ ياقوت الحموي /معجم البلدان) ١٦(
   ٩- ٨/مصدر سابق/رواية سكاكر البرجس) ١٧ (
)١٨(org.ahewar.m.www://httpللحوار          منطلقا السكاكر تكون حينما / سامر الياس سعيد

       بين األديان
   ٦١/ سكاكر البرجس) ١٩(
   ١٠/ ن. م ) ٢٠(
   ١١-١٠/ن . م ) ٢١(
  ١٠٨/ ن. م ) ٢٢(
  ١٠٩-١٠٨/ ن. م ) ٢٣(
  ٧/ن. م ) ٢٤(
  ١٧/ن. م ) ٢٥(
  ٣٦/ن. م ) ٢٦(
  ٤٢/ن. م ) ٢٧(
 ٧١- ٧٠/ن. م) ٢٨ (
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  تاريخ استالم البحث

١٣/١٢/٢٠١٧  
  تاريخ قبول النشر

٢٤/١/٢٠١٨  
  

 
    ان موضوع اللقاءات العلمية قد عكس جانباً من الحضارة العربية واإلسالمية، اذ سلطت 

تأثير المتبادل الذي حصل بين العلماء في مدن الحواضر االسالمية، وقد تم تناول الضوء على ال
اللقاءات بين ياقوت الحموي وأعالم الموصل الذين ترجم لهم أو أشار إليهم في مؤلفاته،ومن 
خالل هذه الدراسة تبين ان ياقوت الحموي التقى باثني عشر شخصية من أعالم الموصل 

وان تلك اللقاءات تفاوتت بما يخص مادتها من حيث المعلومات  ها،المقيمين فيها أو خارج
  .ومضامينها وأهميتها

The meetings of yaqut AI-Hamawi with Authorities of Mosul to 

Whom he Wrote Biographies Through His Compositions 

Asst. Prof. Dr. Maha S. Hameed 
Abstract 

The subject of the scientific meetings has reflected an aspect of the 

Arab and Islamic civilization. It shed light on the altevnative effect which 

occur among the scientists in any of the Islamic cities.Thus,meetinas held 

among Yaqut Al-H amawi and the authorities of Mosul to ,whom he wrote 

biographies ,or to whom he pointed to in his compositions, were dealt with 

                                         
 .، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلاريخية واالجتماعيةالتقسم الدراسات رئيس ، استاذ مساعد *



  بأعالم الموصل من خالل مؤلفاته )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(لقاءات ياقوت الحموي 
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.Therefore ,this study showed that Yaqut Al-Hamawi has met with twelve 

authorities of Mosul who were resident in it or a broad, and that those 

meetings differentiated as to their contents in. information, indications, and 

importance.  
 

    شهدت الدولة العربية اإلسالمية حركة تأليف زاخرة في المجاالت الدينية والـسياسية فـضالً     
عن االقتصادية واالجتماعية ، وظهر لدينا نخب من األدباء والنحويين والجغرافيين مـن بيـنهم               

موي،ولسعة حركة التأليف وقع االختيار على ياقوت الحموي أنموذجاً للدراسة وعلـى            ياقوت الح 
وجه الخصوص اللقاءات العلمية ،اذ اعتمد في بعض مادته على نقل مشاهدات فيها مفردات فـي      
غاية األهمية عن البلدان التي تحدث عنها،فضالً عن استماعه لبعض التجار الذين لـم يـصرح                

ار البالد البعيدة التي لم يستطع زيارتها بنفسه بحكم  اشتغاله بالتجـارة فقـد               بأسمائهم لبعض أخب  
  .أحتك بأولئك التجار

    وتكمن أهمية الموضوع في ان ياقوت الحموي التقى بعلماء مدينة الموصـل سـواء أكـانوا              
ية داخلها أو خارجها، مما يدل على تأثير شخصيتها النسبي على بقية المدن العربيـة واإلسـالم               

شهد ازدهاراً للحياة   ) الثالث عشر الميالدي    /القرن السابع الهجري      (خالل مدة البحث السيما ان      
العلمية، وهذا ما سنالحظه في ثنايا البحث اذ ظهر الكثير من العلماء،فضالً عن مؤلفـاتهم فـي                 

  .مختلف مجاالت العلم والمعرفة
ت الفقرة األولى نبذة مـوجزة عـن حيـاة                وقد قسم البحث الى مقدمة و ثالث فقرات ، تناول         

ياقوت الحموي بما يتناسب مع البحث من حيث ذكر لقاءاته بشكل عـام ،مـع التركيـز علـى                   
شيوخه، وشملت الفقرة الثانية لقـاءات يـاقوت الحمـوي مـع أعـالم الموصـل المتواجـدين            

 هذه المدينـة ، فـي   فيها،وتضمنت الفقرة الثالثة لقاءات ياقوت الحموي مع أعالم الموصل خارج  
حين ان مواردنا عن تلك اللقاءات سواء في داخل الموصل أم الخارج كانت من خـالل مؤلفاتـه    

  .التي أستعرضها البحث بشكل موجز، وخُتم البحث بأبرز ما توصل إليه الباحث من استنتاجات
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 ولد في ،والمعروف بياقوت الحمويبن عبد اهللا الملقب بشهاب الدينياقوت وهو أبو عبد اهللا     
 في تحديد المدينة،وقد أختلف  أكثر تفاصيل في المصادر ولم يرد في اسيا الصغرىبالد الروم
انه أشار ،والقسم األخر )١()م١١٧٨/هـ٥٧٤( فمنهم من يذكر سنة في ذكر سنة والدتهالمؤرخون

وكان  ، )٣(ر صغيراً سوبعد ان أصبح عمره خمس سنوات ُأ ،)٢()م١١٧٩/هـ٥٧٥(ولد سنة
، فنقل الى )٤("يفهم لغته األصلية أو على األقل لم يجدها ال"شكوفسكيتيومئذ كما أستنتج كرا

، حيث أشتراه تاجر بغدادي أصله من حماة أسمه األسرىأسواق الرقيق في بغداد مع غيره من 
 وغلب عليه لقب الحموي، إليهفنسب ياقوت ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(كر بن ابراهيم الحموي عس

ب ليتعلم القراءة والكتابة  لينتفع منه مواله  الكُتاًإلىوكان مواله عسكر ال يعرف الكتابة فأرسله 
في إدارة تجارته،فتلقى العلوم المعروفة في عصره ، ثم دعاه مواله التاجر فاخذ يرسله من بلد 

، لكن ياقوت )٦(، والسيما مدينة كيش وهي جزيرة في بحر عمان)٥( في أعماله التجاريةآخرلى ا
الحموي نفسه ذكر تردده إليها مراراً ولم يشر إلى تاريخ تلك الزيارات،فيبدو انها كانت لغرض 

رأيت بلجان :" اذ ذكر ياقوت الحموي قال) م١١٩٢/هـ٥٨٨(سنة ثم توجه الى بلجان ، التجارة
   )٧( " أو بعدها٥٨٨ية كبيرة بين البصرة وعبادان رايتها مراراً أخرها سنة قر

 اذ التقى )م١١٩٦/هـ٥٩٣( وذلك في سنة)٨(مدأوله رحالت أخرى  حيث وصل الى     
وجالسه وناقشه في األدب ) م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(باألديب علي بن الحسين المعروف بشُميم الحلي

غداد وجرى بينه وبين مواله عسكر خالف أوجب عتقه وذلك ،ثم عاد الى ب)٩(ومؤلفاته األدبية
بعد ان أشركه معه في تجارته، فاخذ ياقوت الحموي يشتغل بنسخ الكتب ) م١١٩٩/هـ٥٩٦(سنة

، وهذا قدر )١١(،وكان كثير النسخ حتى ذكر انه كتب بيده ثالثمائة مجلد في سبع سنين)١٠(باُألجرة
ابتها في الماضي،وتمكن من خالل عمله هذا من كبير على ما كان عليه نسخ الكتب  وكت

االطالع على كثير من الكتب المختلفة،كما اخذ يلتقي مع علماء بغداد بحكم نسخه وتجارته للكتب 
فألتقى معهم لالستفادة منهم اذ درس الحديث على شيخه التاجر ابو الفرج عبد المنعم البغدادي 

 طويل حتى عاد إليه سيده عسكر فأرجعه الى ، ولم يمض وقت)١٢() م١١٩٩/هـ٥٩٦ت(الحنبلي
عهدته وكلفه بتجارة سافر بها إلى كيش مرة أخرى، ولما عاد كان مواله قد مات فحصل على 
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المال من هذه التجارة بعد ان أعطى زوجة مواله وأوالده ما أرضاهم به، وبقي لديه جزء من 
، وكان ذلك سبب اجتماعه بحلب مع ابن )١٣(المال فعاد يشتغل بالتجارة وجعل بعض تجارته كتباً 

فانه قصدني بالكتب الى حلب لما شاع غرامي "اذ ذكر أألخير) م١٢١٢/هـ٦٠٩( القفطي سنة
ورأيت ما ...حلبب] م١٢١٢[٦٠٩بها بين المتجرين فيها، فكان اجتماعي به في شهور سنة 

 وفي سنة ،)١٤(..."عتهما منهجلبه من الكتب على قلتها فلم يكن فيها ما أرغب إليه سوى كتابين ابت
  ولم يذكر انه التقى بأحد أعالمها، وفي سنة)١٥(توجه الى تبريز) م١٢١٣/هـ٦١٠(
توجه الى مصر والتقى هناك مع احد علمائها وهو عبد الخالق بن صالح ) م١٢١٤/هـ٦١١(

 واألمير عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ ،)١٦()م١٢١٧/هـ٦١٤ت( المسكي
وقد رأيت أنا "وباعه كتباً واستمع من شعره وشعر والده اذ ذكر ياقوت) م١٢١٦/هـ٦١٣ت(

  )١٧("العضد هذا بمصر،عند كوني بها، في سنتي إحدى عشرة واثنتي عشرة وستمائة
    كما التقى مع ابا جعفر محمد بن عبد العزيز االدريسي الحسيني بالقاهرة سنة

 عن شيخه الحسن بن الخطير الذي ترجم لهوجرى حوار بينهم ) م١٢٠٥/هـ٦١٢(
و توجه في نفس السنة إلى دمشق، لكنه سرعان ما تركها بسبب مشاكل  ،)١٨()م١٢٠١/هـ٥٩٨(

 )١٩()١٢٠٦/هـ٦١٣(واجهته فيها فغادر الى حلب ومنها توجه إلى الموصل وكان ذلك في سنة 
يمة إحدى قواعد بالد اإلسالم قليلة المدينة المشهورة العظ" :وهي المرة األولى لزيارته وقال عنها

النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق وسعة رقعة،فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد الى جميع 
، فالتقى مع علمائها من أبرزهم يحيى بن سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان )٢٠("البلدان

 )٢٢(توجه إلى نيسابور) م١٢١٧/هـ٦١٤( ومع بداية سنة )٢١()م١٢١٩/هـ٦١٦ت( الموصلي
اذ ذكر انه سئَل في مجلس شيخه أبو المظفر عبد ) م١٢١٨/هـ٦١٥(  سنة)٢٣(فذهب الى مرو

عن موقع سوق من أسواق العرب في الجاهلية يدعى ) م١٢٢٠/هـ٦١٧ت( الرحيم السمعاني
 اذ )٢٥(، ثم قام بزيارة بغشور)٢٤()معجم البلدان(حباشة فكان ذلك من أول بواعث تأليف كتابه 

بسبب هجمات المغول، كما )  ٢٦(" والخراب فيها ظاهر٦١٦رايتها في شهور سنة :"ذكرها قائالً
 )٢٨(وقت هروبي من خوارزم) م١٢٢٠/هـ٦١٧( التي قال عنها رايتها سنة )٢٧(زار شهرستان

 فترك خوارزم في هذه السنة متجهاً الى اربل فلم يذكر سوى ،)٢٩(من المغول الذين وردوا إليها
ثم اتجه أواخر هذه السنة الى الموصل وهي  ،)٣٠(لقائه بابن المستوفي الذي التقى معه وأثنى عليه

المرة الثانية التي يقوم بزيارتها وكتب منها رسالة الى الوزير ابن القفطي وهو بحلب يطلب منه 
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وبقي ) ٣١(له،العون المادي ملتمساً منه تحقيق أمنيته باللقاء والترحال بقربه ويشكو له ضعف حا
 والتقى بعلمائها منهم ياقوت بن عبد اهللا النحوي) م١٢٢١/هـ٦١٨( ياقوت بالموصل الى سنة

،وبعد ان استجاب له ابن القفطي وشمله )٣٢(على ما يبدو في أواخر ايامه) م١٢٢١/هـ٦١٨ت(
 وأقام بها ثالث سنوات تمكن) م١٢٢٣/هـ٦٢٠( بعطفه وأحاطه برعايته أستدعاه الى حلب سنة

خاللها من لقاء بعض العلماء مثل أبو محمد القاسم بن عمر بن منصور الواسطي 
أألديب الغوي النحوي صاحب المؤلفات الكثيرة في هذا المجال اذ قال ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(

، ثم رحل إلى بيسان الواقعة في غور األردن )٣٣("أنشدنا لنفسه سنة عشرين وستمائة" :عنه ياقوت
والتقى ) م١٢٢٦/هـ٦٢٤(  ثم توجه إلى مصر سنة)٣٤()م١٢٢٦/هـ٦٢٣(وقد اجتاز بها سنة 

الذي قال ) م١٢٥٢/هـ٦٥٠ت(مع شيخه أبو عبد اهللا شرف الدين المرسي األديب النحوي 
ثم رحل  ،)٣٥("انتقل الى مصر وانأ بها سنة أربع وعشرين وستمائة...  احد أدباء عصرنا"عنه

  .)٣٦(حتى وفاتهواستقر بها ) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(الى حلب سنة 
 

لم نتردد في القول بأن ياقوت الحموي قد بنى ثقافته المعرفية على الكتب أكثر من تتلمذه 
اذ عاش أكثر حياته متنقالً بين بلدان العالم االسالمي، ولم يتفرغ للجلوس أليهم  على الشيوخ،

مما مكنه من  تجار بها،واألخذ عنهم، فضالً عن اشتغال ياقوت الحموي بحرفة نسخ الكتب واال
كما ساعدته األسفار على ان يطلع على مختلف  االطالع على كثير من أمهات الكتب وقراءتها،

، ومع ذلك فانه )٣٧(في دمشق وحلب ومصر ومرو والموصل وغيرها ثقافات المدن اإلسالمية،
لمدن اإلسالمية ان تمكن من خالل اللقاءات التي أجراها مع العلماء الذين التقى بهم في مختلف ا

يدرس ويأخذ منهم، مما انعكس تأثير ذلك على شخصيته العلمية اذ وصفه الذهبي بأنه األديب 
فتلقى ياقوت الحموي ثفافته على كثير من الشيوخ  ،)٣٨(األوحد السفار النحوي اإلخباري المؤرخ

 ذكر في أثناء بعض اذ وجدناه يذكر شيوخه في ثنايا كتبه معترفاً بهم وبفضلهم عليه ومنهم من
 حسب تواريخ وقد تم ترتيبهم ترجمات ياقوت الحموي لهم او بعض كتب التراجم األخرى،

  :وفاتهم وهم
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 أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب الحراني ثم البغدادي الحنبلي التاجر .١
المحدث كان مسند عصره درس ياقوت الحموي عليه علم الحديث ) م١١٩٩/هـ٥٩٦ت(

 .)٣٩(ال عن اشتغاله بالتجارة، وهذا يدل على انه تعرف عليه من خالل تجارتهفض
كان ) م١٢٠٦/هـ٦٠٣ت( أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسان الجلياني االندلسي .٢

فلقيه ياقوت الحموي وذكر لنا بأنه كان  ،طبيباً وشاعراً، انتقل الى دمشق وأقام بها هناك
 مما يدل على )٤٠("أنشدني لنفسه ما لم أضبطه عنه" نهعجيباً في عمل األشعار وقال ع

 .حرص ياقوت الحموي  ذكر ما يلفت نظره أحياناً ويجعله ناقداً ألعالم عصره
 أبو محمد تقي الدين عبد العزيز بن المبارك الجنابذي أألصل البغدادي المولد والدار .٣

وشيخنا " :ي بقوله، كان محدث العراق في عصره ذكره ياقوت الحمو)م١٢١٤/هـ٦١١ت(
، له العديد من المؤلفات في )٤١("سمعت منه وأجاز لي ونعم الشيخ...عبد العزيز بن المبارك 

 )٤٢()م٨٥٥/هـ٢٤١ت(علم الحديث وكان متعصباً لمذهب احمد بن حنبل 
) م١٢١٤/هـ٦١١(أبو المرجي سالم بن احمد بن سالم التميمي الحاجب المعروف بالمنتخب  .٤

ألف العديد من  لعروضي البغدادي، قرأ عليه العربية ببغداد وترجم له،النحوي األديب ا
 ويالحظ ان تجارة )٤٣(، فضالً عن اشتغاله بالتجارة،)أرجوزة في النحو( المؤلفات منها كتاب

 .ياقوت كانت في مقدمة أسباب تعرفه على أعالم بعض الحواضر التي زارها
 دهان الضرير الواسطي المعروف بالوجيهأبو بكر المبارك بن المبارك بن سعيد بن ال .٥

كان يحسن الى جانب  ، وهو شيخ ابو المرجى سالم الذي سبق ذكره،)م١٢١٥/هـ٦١٢ت(
كان حنبلياً ثم حنفياً وأصبح شافعياً بعد  العربية لغات كثيرة مثل الفارسية والتركية والحبشية،

ا ياقوت الحموي محاورة جرت وروى لن ،)٤٤(ان  تولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد
هو شيخي الذي به تخرجت "ذكره ياقوت الحموي بينه وبين شيخه تدل على سماحة صدره،

 .)٤٥("وعليه قرأت
النحوي أالديب  )م١٢١٦/هـ٦١٣ت( سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري .٦

به في عدة اجتمعت " ذكر ياقوت الحموي العروضي له العديد من الكتب األدبية والشعرية،
 .)٤٦(توفي بالقاهرة" واجازني برواية مصنفاته...مجالس
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وهو مصري  كان ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت( عبد الخالق بن صالح بن علي بن زيدان المسكي .٧
 عليه كتاب أ، وقر)م١٢١٤/هـ٦١١( لقيه ياقوت الحموي بمصر سنة نحوياً لغوياً،

 .)٤٧()م١١٨٦/هـ٥٨٢ت( لعبد اهللا المقدسي) االنتصار(
ينسب الى حرستا ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(  الصمد بن محمد بن أبي الفضل الحرستانيعبد .٨

 .)٤٨(أحدى قرى دمشق، تولى القضاء بدمشق وكان ياقوت الحموي قد أشار بالتلقي منه
كان  النحوي الحنبلي،) م١٢١٩/هـ٦١٦ت( البقاء عبد اهللا بن الحسين تقي الدين العكبري  .٩

ردد الى الرؤساء لتعليم األدب ألف العديد من الكتب قصده الناس من األقطار وت ضريراً،
استفاد منه ياقوت الحموي كثيراً وبخاصة في علوم األدب  )شرح الحماسة( منها كتاب

 .)٤٩("شيخنا إمام عصره" ذكره ياقوت بقوله وتراجم األدباء والرواة،
الشيخ ابو القاسم مطهر بن سديد بن محمد بن علي بن احمد النوزكاثي  .١٠

المحدث، كتب الحديث وأكثر منه وكان حافظاً ألسماء رجال الحديث ) م١٢١٩/هـ٦١٦ت(
والذي يبدو  ، ولم يشر الى نوع االجازة ومادتها،)٥٠("أجاز لي"عارفاً به قال ياقوت الحموي 

 .لي انها في رواية الحديث الشريف
تاب صاحب ك) م١٢٢٠/هـ٦١٧ت( أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني .١١

ودخلت مرو على شيخنا " :، وقد تردد ياقوت الحموي على مجلسه في مرو اذ قال)األنساب(
 .)٥١("أبي المظفر عبد الرحيم  السمعاني للسماع منه وذلك سنة خمسة عشر وستمائة

كان ) م١٢٢٠/هـ٦١٧ت( أبو الحسن المؤيد بن محمد  بن علي رضي الدين الطوسي .١٢
درس ياقوت الحموي  اد بنيسابور ورحل اليه من بالد مختلفة،انتهى اليه علو االسن مقرئاً،

 .)٥٢(عليه علم الحديث وسماه شيخنا
) م١٢٢٤/هـ٦٢١ت(محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد الحراني يعرف بابن تيمية  .١٣

الخطيب الواعظ الحنبلي عالم حران، سمع الحديث وقد التقى ياقوت الحموي معه  أكثر من 
ولي منه اجازة رأيته غير " ازة في رواية الحديث اذ ذكره ياقوت الحمويواخذ عنه إج مرة،

 .)٥٣("مرة وقد أسن
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كان مؤرخاً حافظاً للحديث ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت( أبو عبد اهللا محمد بن سعيد ابن الدبيثي .١٤
شيخنا الذي استفدنا :" وأخرى بابن الدبيثي وكان يقول)٥٤(ذكره ياقوت الحموي مرة بالدبيثي

 . )٥٥("خذنامنه وعنه أ
المقرىء الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر المصري المعروف بابن  .١٥

،كان من أذكياء العالم رأساً في العربية خالف النحاة ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(الحاجب المالكي 
حدثني :"في مسائل دقيقة وأورد عليهم إشكاالت مفحمة ،روى عنه ياقوت الحموي وقال

 .)٥٦(الكثير من رواياته..." النحوي المالكيعثمان بن عمر 
من علماء ) م١٢٦٣/هـ٦٦١ت(أبو محمد القاسم بن احمد بن الموفق االندلسي اللورقي .١٦

) م١٢٠٦/هـ٦٠٣(العربية باالندلس ،رحل الى الشرق فدخل بغداد ثم  قدم دمشق سنة
 بما كان ففاز من لقائه كما قال) م١٢٢١/هـ٦١٨(والتقى ياقوت الحموي معه بحلب سنة

 .)٥٧(يتمناه وحصل على فوائد جمة من لقائه معه
 

    لقد ترك لنا ياقوت الحموي العديد من المؤلفات في التاريخ واألنساب واللغة والجغرافية، 
اعتماداً على مشاهداته وأسفاره في العديد من البلدان،ولقاءاته مع شيوخه، فضال عن استماعه 

 أخبار البالد البعيدة  التي لم يستطع زيارتها بنفسه نتيجة احتكاكه الدائم للعديد من التجار عن
  : وهذه المؤلفات هي)٥٨(معهم بحكم اشتغاله بالتجارة 

/ هـ٦٢١(وانتهى منه سنة ) م ١٢١٥/هـ٦١٢(الذي قام بتأليفه سنة : كتاب معجم البلدان-١
بوع،ويعد بحق من أهم المصادر ويقع في عدة مجلدات وفقاً الختالف الطبعات وهو مط) م١٢٢٤

التي يعتمد عليها الباحثين في كل ما يتعلق بجغرافية وتاريخ البلدان واألقاليم وتعد طبعة فرديناند 
  .)٥٩(.م من أوثق هذه الطبعات وأدقها وهو مرتب على حروف المعجم١٨٧٦ويستنفيلد 

ويقع في سبع مجلدات وهو ) : ارشاد االريب في معرفة األديب (كتاب معجم األدباء،ويسمى -٢
أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشهورين، واإلخباريين " مطبوع جمع فيه

 مرتب ترتيبا )٦٠("وكل من صنف في األدب تصنيفاً أو جمع في فنه تأليفاً ... والمؤرخين 
  .هجائياً

اقوت الحموي دار ودارة وهو كتاب جغرافي ركز فيه على ما أعتبره ي: كتاب الخزل والدال -٣
الخزل "وسميته "والدير والديرة، وذكر أقوال أهل اللغة واشتقاقها وهو كما وصفه ياقوت الحموي



  مها سعيد حميد. د .م. أ
  

 >>  
  

)٨٧( 

 

، وهو "والدال بين الدور والدارات والديرة راجياً من اهللا ان ينتفع به كما انتفع بمعجم البلدان
  )٦١(مطبوع في جزئيين 

معجم (وهو كتاب جغرافي اختصر فيه كتابه :  كتاب المشترك وضعاً والمفترق صقعاً-٤
انتحلتها من كتابي الكبير المسمى بمعجم ...فهذه طرفة طريفة "اذ قال في مقدمة الكتاب)البلدان
  .)٦٢(وهو مطبوع  تناول فيه أسماء البلدان المتشابهة في االسم والمختلفة في المكان" البلدان
 
تعريف بلط ينسب اليها عثمان بن عيسى "ذكره ياقوت الحموي عند : كتاب أخبار النحويين-١

 ٢،)٦٣(" وهو مذكور في أخبار النحويين من جمعنا) م١٢٠٢/هـ٥٩٩(البلطي توفي بمصر سنة
 كتاب أخبار أهل الملل وقصص أهل النحل في مقاالت أهل اإلسالم،ذكره ياقوت عند تعريفه -
وقد ذكرت ذلك في كتابي الذي سميته بأخبار أهل الملل وقصص أهل النحل في مقاالت "بربرلل

كتاب مجموع - ٥،)٦٦(كتاب الدول- ٤،)٦٥(.كتاب المبدأ والمال في التاريخ-٣ ،)٦٤(أهل اإلسالم 
كتاب - ٧،)٦٨(كتاب المقتضب في النسب يذكر فيه أنساب العرب - ٦،)٦٧(كالم أبي علي الفارسي

كتاب في اشتقاق أسماء -١٠ كتاب المشتبه ،- ٩،)٧٠(كتاب معجم الشعراء- ٨،)٦٩( المتنبيأخبار
لياقوت الحموي في حديثه عن ) الخزل والدأل(ورد ذكر عنوان هذا الكتاب في كتاب: المواضع

دارة شبيت، وواضح من خالل عنوانه انه يدرس االشتقاقات اللغوية ألسماء المواضع 
  .)٧١(الجغرافية
 

المؤرخون ان ياقوت الحموي توفي يوم األحد العشرين من شهر رمضان      ذكر 
، وكان قد أوقف كتبه على مسجد )٧٢(في الخان الواقع بظاهر مدينة حلب ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦(سنة

 ببغداد،وسلمها الى الشيخ أبو الحسن علي بن )٧٣(الزيدي الذي بدرب دينار
 هناك، وقد قدم  ابن خلكان شهادة بحقه عن أهل حلب فحملها إلى) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(األثير

  .)٧٤(بعد وفاة ياقوت الحموي والناس يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه 
 

   استطاع ياقوت الحموي عند زياراته لمدينة الموصل كما أوضحنا سابقاً ان يلتقي مع أبرز 
ا آنذاك ويأخذ منهم ما شاهده فيهم من العلم والعطاء ، وقد قمنا بإحصائهم وترتيبهم حسب علمائه

  :ِسني وفياتهم وهم
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أحد الشخصيات الموصلية التي اهتمت ) :م١١٩٦/هـ٥٩٣ت(بزان بن سنقر الموصلي -١
باألدب في الموصل،ولم تتطرق المصادر الى أي تفاصيل عن هذه الشخصية وفق ما أطلعت، 

كره ياقوت الحموي عند ترجمة أبو الحسن علي بن خليفة بن المنقى فقط ذ
 )٧٥(" أنشدني بزان بن سنقر الموصلي "اذ قال ياقوت الحموي ) م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(الموصلي

،ولعل هذا النص يشير ان بزان كان له أهتمام بالشعر لكنه ال يرتقي الى مصاف الشعراء 
  .        الموصليين الذين لهم مكانتهم في المدينة

وهو ) :الثاني عشر للميالد/القرن السادس للهجرة(العباس بن يحيى التكريتي توفي في -٢
ولم يشر بماذا حدثه، لكن )٧٦("حدثني في الموصل"معروف بالعلم والفضل،قال عنه ياقوت الحموي

السياق ال يخرج عن نطاق الحديث الشريف حسب مانرجح، ويبقى السؤال ان مثل تلك 
ت التي عرفت بالعلم والفضل لماذا لم تنل نصيبها في كتب التراجم والسير؟ مثل كتب الشخصيا

صالح الدين الصفدي وشمس الدين الذهبي وغيرها من الكتب،ولعل محلية تلك الشخصيات 
  .  حالت دون شهرتها أو ذكرها وغلب عليها طابع الغموض

 بن سعيد بن محمد بن نصر بن ابو زكريا يحيى بن سعيد بن المبارك بن علي بن عبد اهللا-٣
النحوي ):م١٢١٩-١١٧٣/هـ٦١٦-٥٦٩(عاصم المعروف بابن الدهان البغدادي األنصاري

 ولد وتوفي بالموصل درس النحو على يد النحوي مكي بن ريان األديب الصوفي الشاعر،
قوت ، ويالحظ ان يا)٧٧(وانقطع اليه وتخرج عليه في النحو واللغة واألدب ) م١٢٠٦/هـ٦٠٣ت(

اذ ذكر ياقوت   ،)م١٢١٦/هـ٦١٣( الحموي التقى معه في الموصل عند زيارته األولى لها سنة
وان ياقوت الحموي التقى به )٧٨(" اجتمعت به لما كنت بالموصل"الحموي انه في هذه السنة 

وعمره ثمانية وثالثون سنة،و لم يحدد مكان االجتماع هل كان في البيت او المسجد أو في 
ص، في حين ان ابا زكريا يحيى كان متصوفاً ،وان ياقوت الحموي أخذ منه النحو اذ مجلس خا
   )٧٩("أحد نحاة العصر وأدبائه المشاهير" ذكره بأنه

وردت ):م١٢٢١/هـ٦١٨ت(  ياقوت بن عبد اهللا الرومي األصل نزيل الموصل الكاتب-٤
ة الذهبي بان هناك من يأتي مما يدل على قصدي) كبير(ترجمته عند الذهبي وجاء بعد اسمه لفظ 

 هـ٦٢٢ت( في المقام الثاني بعد ياقوت الكبير واسمه أيضاً ياقوت المعروف بالشاعر
 وهو غير ياقوت الحموي موضوع بحثنا، وقد أشار إليه ابن األثير في أحداث سنة )٨٠()م١٢٢٥/
 ولعل إشارة ابن ،)٨١("صديقنا ياقوت الكاتب الموصلي"إلى ياقوت الكبير بأنه ) م١٢٢١/هـ٦١٨(
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األثير تلك تدل على ان كليهما من وسط اجتماعي متقارب على اقل تقدير،اما بما يخص 
مولى السلطان ملكشاه بن سلجوق بن محمد بن ملكشاه "عالقتهما بالسلطة ،فياقوت الكاتب 

وابن األثير معروفة عالقة أسرته باالتابكة ) م١١١٦-١١٠٧/هـ٥١٠-٥٠١( "السلجوقي
 لذا يمكن القول ان مكانة األول ال تقل عن مكانة الثاني في عصره،وهو النحوي الزنكيين،

كان  )م١١٧٣/هـ٥٦٩ت( األديب درس النحو على يد أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان
واحد عصره في جودة الخط وإتقانه على طريقة أبو الحسن علي بن هالل المعروف بابن البواب 

الناس من البالد وكتب عليه خلق ال يحصون كثرة ، التقى معه فقصده  ،)م١٠٢٢/هـ٤١٣ت(
وكان سبب ) م١٢٢١/هـ٦١٨( ياقوت الحموي عند زيارته للمرة الثانية لمدينة الموصل سنة

لقاء ياقوت الحموي معه انه كانت له مكانة كبيرة وسمعة طيبة، وانتشر خطه في اآلفاق وكان 
ن يقاربه في حسن الخط وال يؤدي طريقة ابن البواب في نهاية الحسن ولم يكن في آخر زمانه م

) م١٠٠٣/هـ٣٩٣ت( للجوهري) الصحاح(في النسخ مثله وكان ينسخ كتب كثيرة خاصة كتاب 
اذ أشار ابن خلكان انه كان ينسخ كل نسخة في مجلد واحد ورأى منها عدة نسخ وكل نسخة تباع 

 وكانت غالية الثمن، ولعل اشتغال ياقوت ،فضالً عن امتالكه كتب كثيرة بحوزته)٨٢(بمائة دينار
اجتمعت به في الموصل سنة :"بنسخ وبيع الكتب دفعه ان يلتقي به وهذا  ما أكده األخير بقوله

ثمانية عشر وستمائة ،فرايته على جانب عظيم من األدب والفضل والنباهة والوقار، وقد أسن 
ولها الناس ويتغالون بأثمانها، بينها عدة نسخ وبلغ من الكبر الغاية ، ورأيت كتباً كثيرة بخطه يتدا

وهذا يدل على تهافت الناس في مدينة الموصل  . )٨٣("من الصحاح للجوهري والمقامات الحريرية
  .على هذه الكتب وغيرها وازدهار العلم

  أبو عبد اهللا علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد اهللا بن محمد  بن -٥
شاعر مشهور من بيت ): م١٢٣٢-١١٧٦/هـ٦٢٩-٥٧٢(ابراهيم جمال الدين العيوني البحراني

، وهو من أهل اإلحساء، اضطهده أميرها أبو منصور )موضع بالبحرين(امارة نسبة الى العيون
ن علي وكان من أقاربه فأخذ أمواله وسجنه مدة ، ثم أفرج عنه ورحل الى علي بن عبد اهللا ب

العراق فمكث في بغداد ،ثم نزل االحساء محاوالً استرداد أمواله وأمالكه ،فلم يفلح فزار 
،فاجتمع به ياقوت الحموي في الموصل وروى عنه بيتين من ) م١٢٢٠/هـ٦١٧(الموصل سنة

وغيره من ) م١٢٣٤-١١٩٩/هـ٦٣١-٥٩٥(لدين لؤلؤشعره، وذكر انه مدح األمير بدر ا
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، ذكره )ديوان شعر(األعيان ونفق فأرفدوه وأكرموه، وعاد بعد ذلك إلى البحرين فتوفي بها له 
ياقوت الحموي عند الحديث عن بلدة العيون والتقى به عندما كان األخير بالموصل 

كر ان العيوني التقى مع الملك ،وقد وقع الزركلي في الخطأ عندما ذ)٨٤()  م١٢٢٠/هـ٦١٧(سنة
وعرفه بأنه صاحب الموصل النها كانت تحت حكم األمير بدر ) م١٢٢٠/هـ٦١٧(االشرف سنة 

   )٨٥(الدين لؤلؤ في تلك الفترة
- ٥٧٠( أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن الفضل شرف الدين المرسي السلمي -٦

المفسر المحدث الفقيه على المذهب الشافعي النحوي األديب الزاهد ): م١٢٥٧-١١٧٤/هـ٦٥٥
وتوجه الى بغداد ودرس في ) م١٢١٠/هـ٦٠٧(األصولي، ولد بالمغرب ،ثم خرج منها سنة

المدرسة النظامية ودرس النحو على يد شيوخ عدة منهم  ابو اليمن تاج الدين 
الطوسي ، ثم رحل الى خراسان ومرو ولقي المشايخ منهم المؤيد ) م١٢١٧/هـ٦١٣ت(الكندي

وقد التقى به ياقوت الحموي اذ )٨٦(،ثم عاد الى بغداد واقام بحلب ودمشق وزار الموصل
، لكن ياقوت الحموي لم يذكر لنا سنة لقائه أو مناسبة اللقاء، ويبدو انه )٨٧("ورايته بالموصل:"قال

حد ، واستفاد منه في مجال النحو اذ ذكره بانه كان ا)م١٢٢١/هـ٦١٨(جاء الى الموصل سنة
أدباء عصره ، فضالً عن امتالكه العديد من الكتب في البالد التي  ينتقل اليها،بحيث ال 
يستصحب كتباً في سفره أكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه وفق ما ذكر ياقوت في 

  .)٨٨ (معجمه، كما التقى معه خارج الموصل وهذا ما سيذكر الحقاً
توفي في القرن ( بن أبي بكر بن الحسين بن محمد العدوي العقري الشهاب محمد بن فضلون-٧

النحوي الفقيه المتكلم الحكيم جامع أشتات الفضل ،درس ): الثاني عشر للميالد/السادس للهجرة
الحديث واألدب على جماعة من أهل العلم،لم نعثر على ترجمته ، وقد ورد ذكره عند تعريف 

لموصل أهلها أكراد تقع شرق الموصل تعرف بعقر الحميدية، العقر وهي قلعة حصينة في جبال ا
  اذ حدث بينه وبين ياقوت الحموي جلسة علمية حول إعراب قصيدة المية الشنفري

وكنت مرة أعارض معه إعراب شيخنا أبو البقاء "اذ ذكر لنا ياقوت الحموي)قبل الهجرة٧٠ت(
أبلغ ألنه نزه نفسه عن ذي الطول :ري قول الشنف:فقلت له...العكبري بقصيدة الشنفري الالمية

صدقت الن الشنفري كان يرى متطوالً فينزه نفسه عنه وانأ ال :وأنت نزهتها عن اللثيم فقال 
وهذا يدل على ان ياقوت )٨٩(" أرى إال اللئيم فكيف أكذب فخرج من اعتراضي إلى أحسن مخرج
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 يذكر محاسنهم ونبوغهم في الحموي يذكر بعض من يترجم لهم بترجمة ذات طابع ايجابي، اذ
  .بعض العلوم التي برعوا فيها

 
      كان لياقوت الحموي لقاءات مع علماء الموصل الذين رحلوا إلى بعض المدن اإلسالمية  

الذين ورد ذكرهم في وهم بمثابة سفراء يمثلون مدينتهم بنشاطها العلمي والحضاري ومن هؤالء 
  :مؤلفاته

): م١٢١١/هـ٦٠٨ت(العالم أبو علي الحسين بن هبة اهللا بن زاهر ضياء الدين الموصلي -١ 
كان  نحوياً أديبا شاعراً متفنناً ، تصدر في مدينة الموصل لقراء اللغة العربية، وتقدم عند 

 عليه فرحل وتغير) م١١٩٣-١١٨٠/هـ٥٨٩-٥٧٦(صاحب الموصل أألمير عز الدين مسعود
ثم وفد على أبنه الملك ) م١١٩٣-١١٨٣/هـ٥٨٩-٥٧٩(إلى السلطان صالح الدين أاليوبي

في حلب فقربه وجعل له راتباً على إقراء ) م١٢١٨-١١٨٦/هـ٦١٥-٥٨٢(الظاهر غازي
أحد نحاة "العربية،وأغلب الظن الحموي ان له شهرة واسعة في المدن اإلسالمية حتى انه كان

 ،ولم )٩١("ولقيته بحلب:"بما كان هذا احد أسباب لقاء ياقوت معه في حلب اذ ذكر ، ور)٩٠("العصر
  . يذكر سنة اللقاء  مع هذا العالم الذي استمر في عمله بخدمة الملك الظاهر حتى وفاته بحلب

- ٥٤٢(أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن محمد بن خميس المغربي أألصل موصلي المولد -٢
ان شيخا حسناً ظريفاً ذات أطباع حسنة ،درس الفقه الحنفي ك) :م١٢٢٥-١١٤٧/هـ٦٢٢

والخطيب أبو ) م١١٨٠/هـ٥٧٦ت(بالموصل على يد أبو الرضا سعد بن عبد اهللا الشهرزوري
،وانتقل الى حلب وحدث بمجلس ،والتقى )م١١٨٢/هـ٥٧٨ت(الفضل عبد اهللا بن احمد الطوسي

 القضاة أبو المحاسن يوسف ابن شداد به ياقوت الحموي في مجلسه هذا وسمع منه،وكان قاضي
كان "يثني على ابن خميس الموصلي بقوله ) م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(رافع بن تميم االسدي الموصلي

، وقد ذكره ياقوت الحموي عند ترجمته البن المنقى )٩٢("عين المجلس ووجهه
الذين ،ويالحظ ان الكثير من تراجم ياقوت الحموي تعطي إشارات ومعلومات عن )٩٣(الموصلي

  .تأثر بهم  وصاغ تراجمهم بطابعها االيجابي
أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي االسدي الملقب بموفق -٣

النحوي المعروف، موصلي األصل الحلبي ): م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(الدين ويعرف بابن الصائغ
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، ثم رحل وسمع الحديث من أبي المولد والمنشأ قرأ النحو على ابي العباس المغربي بحلب
كما درس اللغة على يد تاج الدين الكندي بدمشق، ثم عاد ،الفضل عبد اهللا الطوسي بالموصل

وحدث بحلب وكان فاضالً ماهراً في النحو والتصريف، فذكر ابن خلكان أنه لما وصل الى حلب 
 )٩٤(" الجماعة في األدبشيخ"كان أبو البقاء) م١٢٢٨/هـ٦٢٦(الجل االشتغال بالعلم الشريف سنة

ولم يكن فيهم مثله فشرع في القراءة عليه وكان يقرىء بجامعها في المقصورة الشمالية  بعد 
،وكان له حلقة علمية هناك، كما كان يدرس في )٩٥(العصر وبين الصالتين  بالمدرسة الرواحية

 صفحات عدة في مدحه ،كما أورد ابن القفطي)٩٦("العالمة"داره، ولذلك نجد ان الذهبي يصفه 
والثناء عليه،وذكر ان له خصلة فاق بها أقرانه وهي السكوت في أداء الجواب وقد كان ابن 

) شرح كتاب المفصل للزمخشري( ، له مصنفات منها)٩٧(القفطي لقرب داره يستفيد من مذاكرته
وقت كانوا انتفع به خلق كثير من اهل حلب وغيره حتى ان الرؤساء الذين كانوا بحلب ذلك ال

 دون أن يشير الى )٩٩( ،وتصدر لإلقراء بحلب وقد ذكره ياقوت الحموي انه شيخه)٩٨(تالمذته
سنة او مكان اللقاء،لكن الشك ان لقاءه به كان في أأليام األخيرة من حياة ياقوت الحموي،فمع 

وذلك قبل شهر رمضان توفي ياقوت الحموي في ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦(وصول أبو البقاء في سنة
  الشهر المذكور من السنة

 أبو الربيع محمد بن حامد بن محمد بن جبريل بن محمد بن منعة الموصلي  العقيلي فخر -٤
، كان مشهوراً في الفقه )١٠٠()م١٢٥٢/هـ٦٥٠ت(ألنه شديد السمرة :الدين الملقب بالجعل

اقوت الحموي ،وهناك التقى مع ي)١٠١(الشافعي لكنه لم يؤلف فيه،سافر إلى خراسان لطلب العلم
، اذ أشار إلى ذلك ياقوت الحموي عند ترجمته لعلي بن الحسن بن )م١٢١٨/هـ٦١٥(بمرو سنة

   .)١٠٢(شميم الحلي، ثم عاد إلى الموصل وبقي فيها حتى وفاته
 أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن الفضل شرف الدين المرسي السلمي النحوي -٥

الذي ذكر سابقاً، بعد ان استقر في دمشق مدة،أنتقل ): م١٢٥٢/ـه٦٥٠ت(المفسر المحدث الفقيه
الى مصر وأقام بها ويبدو انه تزهد فأخذ يطلق عليه لقب الشيخ الزاهد كانت له خلوات وانقطاع 

انتقل الى مصر "، ومما يؤكد ذلك  أن ياقوت الحموي ذكر لنا أنه)١٠٣(ومعرفة جيدة بعلوم متعددة
، وأغلب الظن أن )١٠٤("ن وستمائة،ولزم النسك والعبادة واالنقطاعوأنا بها سنة أربع وعشري

  . ياقوت الحموي لم يلتِق بهذا العالم في دمشق وانما في مصر وفق ما ورد في هذا النص 
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  جدول زمني بالرحالت العلمية والتجارية لياقوت الحموي إلى األقاليم والبلدان والقرى
اسم اإلقليم 

  المصدر  المالحظات  افع الرحلةد  سنة الزيارة  المدينة

ياقوت الحموي،معجم   مقتبل عمره  تجاري  )م١١٨٦/هـ٥٨٢(  كيش
  ٤/٤٩٧البلدان،مج

أكثر من   تجاري  )م١١٩٢/هـ٥٨٨(  بلجان
  مرة

  ١/٣٧٧المصدر نفسه،مج

  ١/٥٦المصدر نفسه،مج  أول مرة  علمي  )م١١٩٦/هـ٥٩٣(  أمد
  ٥/١٠٤ان،وفيات األعيان،ابن خلك  أول مرة  تجاري وعلمي  )م١١٩٩/هـ٥٩٦(  بغداد
  ٥/١٠٤المصدر نفسه،ج  المرة الثانية   تجاري  )م١٢٠١/هـ٥٩٨  كيش
  ٤/٧٥ابن القفطي، أنباه الرواة،ج  أول مرة  تجاري  )م١٢١٢/هـ٦٠٩(  حلب
ياقوت الحموي،معجم   أول مرة  تجاري  )م١٢١٣/هـ٦١٠(  تبريز

  ١/٤٣٠البلدان،مج
-١٢١٤/هـ٦١٢-٦١١(  مصر

  )م١٢١٥
اقوت،الحموي،معجم ي  أول مرة  علمي

  ٢/٣٠٥األدباء،مج
  )م١٢١٥/هـ٦١٢(  حلب–دمشق 

  
ابن المستوفي، تاريخ   المرة الثانية  تجاري علمي 

  ١/٣١٩اربل،ق

ياقوت الحموي،معجم   أول مرة  علمي  )م١٢١٦/هـ٦١٣(  الموصل
  ٤/٣٣٩البلدان،مج

  ٤/٤٢٣المصدر نفسه،مج  أول مرة  تجاري  )م١٢١٧/هـ٦١٤(  نيسابور
  ١/١٩المصدر نفسه،  أول مرة  علميتجاري   )م١٢١٨/هـ٦١٥(  مرو

  ١/٣٦٩المصدر نفسه،  أول مرة  تجاري  )م١٢١٩/هـ٦١٦(  بغشور
  ٤/١٦٦المصدر نفسه،مج  أول مرة  تجاري  )م١٢٢٠/هـ٦١٧(  شهرستان

  تجاري  )م١٢٢١/هـ٦١٨(  أربل
  علمي

تاريخ /ابن المستوفي  أول مرة
  ١/٣١٩اربل،ق

/هـ٦١٨(سنةنهاية  الموصل
  )م١٢٢١

ياقوت الحموي،معجم   المرة الثانية  علمي
  ٧/٢٣٠األدباء،مج

ياقوت الحموي،معجم   المرة الثالثة  علمي  )م١٢٢٣/هـ٦٢٠(  حلب
  ٦/٢٢١،٢٢٩األدباء،مج
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  ٧٦ياقوت الحموي،المشترك،ص  أول مرة  تجاري  )م١٢٢٦/هـ٦٢٣(  بيسان
ياقوت الحموي،معجم   المرة الثانية  علمي  )م١٢٢٦/هـ٦٢٤(  مصر 

  ٦/٦٤١األدباء،مج
ابن خلكان،وفيات   المرة الثالثة  علمي  )م١٢٢٧/هـ٦٢٥(  حلب

  ٥/١١٣االعيان،ج
 

  :لقد تبين من خالل  البحث عدة نتائج يمكن إجمالها بما يأتي
ان ياقوت الحموي كان يشير الى بعض مفردات يومياته من خالل تراجمه ألعالم قد التقى -أوالً

 يحرص على اللقاء بمشاهير المدن التي يزورها من بهم في الموصل أو خارجها ، وانه كان
رجال األدب واللغة والتاريخ ،فضالً عن المحدثين والفقهاء وانه كان يشير الى اكتسابه العلم 

  منهم 
ان أكثر علماء الموصل الذين التقى بهم ياقوت الحموي كانوا نحاة وأدباء مثله ، وهذا يبين -ثانياً

األدب، وان مدينة الموصل لها مكانتها من حيث أعداد نحاتها ان هناك عالقة بين اللغة و
  .وأدباءها

 لقد استمرت هذه الصلة بين اللغة والجغرافيا خالل القرون المتعاقبة، وقد كان لعلماء اللغة -ثالثاً
دور مهم في هذه البدايات، اذ شكلت مؤلفاتهم جزءاً كبيراً منها ، وهذا ما يؤكده ياقوت الحموي 

اذ ذكر انه أعتمد في كتابه على طبقة أهل األدب ويعني بهم ) معجم األدباء(ة كتابه في مقدم
  .اللغويين الذين تحدثوا عن األماكن الغريبة والمنازل

كما تبين ان ياقوت الحموي كان له شيوخ عدة أكثرهم من بغداد او مصر أو بالد الشام، -رابعاً
قر في مدينة معينة لفترة طويلة ليملئ على طالبه، لذا ولم يكن له تالميذ ألنه كان تاجراً ولم يست

  .لم يرد في المصادر  او الدراسات ما تشير الى ان هناك من تتلمذ على يده
كما يالحظ ان أكثر علماء مدينة الموصل كانوا على المذهب  الحنبلي، ولعل ذلك يدل  -خامساً

الثالث عشر /لقرن السابع الهجريعلى ان الحنابلة أخذوا حيزاً كبيراً في الموصل خالل ا
الميالدي، الذي شهد ازدهار الحياة العلمية، وقد وعى ياقوت الحموي هذه النهضة العلمية وتأثر 
بها مما جعلها تنعكس على مؤلفاته في الربع األخير من القرن السادس وأوائل  القرن السابع 

  .الثاني والثالث عشر الميالديين/الهجريين
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لقول ان مؤلفات ياقوت الحموي السيما المعاجم منها هي نتاج مسيرته الطويلة في يمكن ا-سادساً
الرحلة والتنقل والعمل في تجارة الكتب ، وان عمله ذلك ساعده في االطالع على الكثير من 

  .المصنفات التي ضاع معظمها ضمن مفردات التراث االسالمي
معجم ( قى بعلماء الموصل عند تأليفه لكتابيهيتبين من خالل البحث ان ياقوت الحموي الت-سابعاً
، في حين ان معلوماتنا عن تلك اللقاءات في أغلبها لم ترد عن تراجم )معجم األدباء(و) البلدان

ألصحابها ،انما وردت في ثنايا مؤلفات ياقوت الحموي بما يخص وصفه الجغرافي او تراجمه 
  .ألدباء عصره بشكل عام

 تلك اللقاءات انفرد بذكرها ياقوت الحموي في مؤلفاته،لكن ما يعيب تبين من البحث ان-ثامناً
عليه انه ال يذكر منا سباتها واحياناً كثيرة أوقاتها، في حين تكمن أهميتها لتاريخ مدينة الموصل 
بكون المدينة شكلت حيزاً مهماً في تكوينه المعرفي وأضافت لرحالته تنوعاً إقليميا السيما وان 

  الجزيرة الفراتية وحلقة وصل بين األقاليمالموصل مركز 
 

، دار إحياء التراث )ت/د:بيروت(ياقوت الحموي،شهاب الدين أبو عبد اهللا،معجم البلدان،) ١(
ابن المستوفي،شرف الدين بن ابي البركات المبارك بن احمد االربلي،تاريخ  ؛١/١٠العربي،مج

  .١/٣١٩دار الرشيد،ق ،)١٩٨٠:بغداد( سامي بن السيد خماس الصقار، :أربل، تحقيق
ابن خلكان،أبو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ) ٢(

 ،دار الكتب العلمية،)١٩٩٨:بيروت( ،١ط يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، :تحقيق
يمان، مرآة الجنان وعبرة اليقظان أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي  بن سل ؛اليافعي،٥/١٠٤ج

 ،)١٩٩٧ :بيروت( ،١ط خليل المنصور،:في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه
؛ ابن الحنبلي،أبو الفالح عبد الحي بن العماد،شذرات الذهب في أخبار ٤/٣٨دار الكتب العلمية،ج

  .٥/١٢١،دار أحياء التراث العربي،ج)ت/د:بيروت(من ذهب،
محمد  :تحقيق أنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف، ن القفطي،اب) ٣(

  .٤/٧٤ج مطبعة دار الكتب القومية، ،)٢٠١٢:القاهرة( ،٤ط ابو الفضل ابراهيم،
صالح  :ترجمة تاريخ األدب الجغرافي العربي، اغناطيوس يوليا نوفتش ، كراتشكوفسكي ، :ينظر) ٤(

  .١/٣٣٨ج لجنة التأليف والترجمة والنشر، ،)١٩٦٣:القاهرة( ن هاشم،الدين عثما
 احمد رمضان، احمد، ؛٥/١٠٤ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ؛٤/٧٤ج أنباه الرواة، ابن القفطي،) ٥(

  .١٧٧ص دار البيان العربي، ،)ت/د :جدة( الرحلة والرحالة المسلمون،
  .٤/٤٩٧مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،)٦(
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  .١/٣٧٧مج المصدر نفسه،)٧(
على يد عياض بن غنم ) م٦٤٠/هـ٢٠( أعظم مدن ديار بكر واجلها قدرا وأشهرها فتحت سنة :أمد) ٨(

  .  ١/٥٦مج معجم البلدان، ياقوت الحموي، :للمزيد ينظر
 ،١ط عمر فاروق الطباع، :شهاب الدين أبو عبد اهللا، معجم األدباء، تحقيق ياقوت الحموي،) ٩(

  .٥/٣٣مج مؤسسة المعارف، ،)١٩٩٩ :بيروت(
  .٥/١٠٤ابن خلكان، وفيات األعيان،ج) ١٠(
 :تحقيق قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، كمال الدين أبو البركات المبارك، ابن الشعار، )١١(

  .٩/١٩٨ج دار الكتب العلمية، ،)٢٠٠٥ :بيروت( ،١ط كامل سليمان الجبوري،
  .٤/٣٢٧ج شذرات، ابن الحنبلي،) ١٢(
  .٥/١٠٤ج وفيات األعيان، ابن خلكان،)١٣(
  .٤/٧٥ج ابن القفطي، انباه الرواة،) ١٤(
: من أشهر مدن أذربيجان وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة للمزيد ينظر: تبريز) ١٥(

  .١/٤٣٠مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،
  .٤/٢٦٥مج المصدر نفسه،) ١٦(
  .٢/٣٠٥مج ألدباء،ياقوت الحموي، معجم ا) ١٧(
  .٣/٢١٣مج المصدر نفسه،) ١٨(
  .٥/١٠٤ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ؛١/٣١٩ق تاريخ اربل، ابن المستوفي،) ١٩(
  .٤/٣٣٩مج معجم البلدان، :ينظر) ٢٠(
  . ٧/٢٤٤مج ياقوت الحموي، معجم األدباء، )٢١(
: ، للمزيد ينظر)رضي اهللا عنه( وهي مدينة عظيمة فتحت أيام الخليفة عمر بن الخطاب :نيسابور) ٢٢(

  .٤/٤٢٣مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،
  .٤/٢٥٣مج معجم البلدان، ياقوت الحموي، :للمزيد ينظر وهي من أشهر مدن خراسان،: مرو) ٢٣(
  .١/١٩مج المصدر نفسه،) ٢٤(
  ١/٣٦٩ياقوت الحموي، معجم البلدان،: بلدة تقع بين هراة ومرو للمزيد ينظر :بغشور) ٢٥(
  .١/٣٦٩مج المصدر نفسه،)٢٦(
وستان تعني الناحية  مدينة في بالد فارس تتكون من مقطعين شهر تعني المدينة، :شهرستان) ٢٧(

  .٤/١٦٦المصدر نفسه،مج :للمزيد ينظر
 البلدان، :للمزيد ينظر وهو اسم يطلق على ناحية فيها قرى كثيرة البيوت والقصور، :خوارزم) ٢٨(

  .٢/٢٥٢مج
  .٣/٣٧٦مج نفسه،المصدر )٢٩(
  .١/٣١٩ق ابن المستوفي، تاريخ اربل،) ٣٠(
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  .٥/١٠٤ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ،٤/٧٤ج أنباه الرواة، ابن القفطي،) ٣١(
  .٧/٢٣٠مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٣٢(
  .٢٢٩، ٦/٢٢١مج المصدر نفسه،) ٣٣(
 وسـتنفلد، : اعتنـاء  ، والمفترق صـقعاً ، المشترك وضعاًياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا    ) ٣٤(

  .٢/٤١٤مج معجم البلدان، ولنفس المؤلف، ؛٧٦ص ،)١٩٤٦:غوتنجن( ،١ط
  .٦٤٢- ٦/٦٤١مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٣٥(
  .٥/١١٣ج ابن خلكان، وفيات األعيان،) ٣٦(
  معجم البلدان،ياقوت الحموي مؤرخاً من خالل كتابه الحميدي، يوسف بن عبد العزيز بن محمد،) ٣٧(

  .٦٧ص ،)١٩٩٨:السعودية( رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة ام القرى،
بشار عواد .د :تحقيق سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي،: ينظر) ٣٨(

  ٢٢/٣١٢مؤسسة الرسالة، ج ،)٢٠٠١:بيروت( ،١١ط محيي هالل السرحان،.د معروف و
  .٤/٣٢٧بلي ،شذرات،جابن الحن)  ٣٩(
  .٢/٧١معجم البلدان،مج:ينظر)  ٤٠(
  .٢/٧٨المصدر نفسه،مج) ٤١(
   ٤/٢٨،دار العلم للماليين ،ج:)بيروت(الزركلي،خير الدين،) ٤٢(
بغية الوعاة في  السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن، ؛٤/٢٧٦مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٤٣(

، المكتبة )٢٠٠٦:بيروت( ،١ط حمد أبو الفضل ابراهيم،م :تحقيق طبقات اللغويين والنحاة،
  .١/٤٨٥العصرية،ج

  .٢/٢٢٨ج بغية الوعاة، السيوطي،) ٤٤(
  .٦/٢٨٢مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٤٥(
  .٤/٣١٢مج المصدر نفسه،) ٤٦(
  .٢٢/٨٣سير،ج ؛ الذهبي،٤/٢٦٥مج ياقوت الحموي، معجم البلدان،) ٤٧(
  .٢/١٣٥مج المصدر نفسه،) ٤٨(
الخزل والدأل بين  شهاب الدين أبو عبد اهللا، ؛ ياقوت الحموي،٣/٣٤٢مج معجم البلدان، :ينظر) ٤٩(

 ،)١٩٩٨ :دمشق( يحيى زكريا عبارة ومحمد أديب جمران، :تحقيق الدور والدارات والديرة،
  .١/٢٨٨ق منشورات وزارة الثقافة،

  .١/١٠٣ق تاريخ اربل، ؛ ابن المستوفي،٤/٤٠٧مج معجم البلدان،) ٥٠(
  .١/١٩مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،) ٥١(
  .٥/٧٨ شذرات، ابن الحنبلي، ،٣/٤٢٢مج المصدر نفسه،) ٥٢(
  .٢٨٩- ٢٢/٢٨٨ج سير، الذهبي،) ٥٣(
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  .٦/٢٠١مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٥٤(
  .١/٤٦٤مج ياقوت الحموي، معجم البلدان،) ٥٥(
  .٢/١١٤ج  الوعاة،بغية ؛ السيوطي،٢٣/٢٦٦ج سير،:ينظر) ٥٦ (
 السيوطي بغية، ؛٤/١٦١ج أنباه الرواة، ؛ ابن القفطي،٦/١٧٤مج معجم األدباء، ياقوت الحموي،) ٥٧(

  .٢/٢٠٩ج
ياقوت الحموي وكتابه معجم البلدان األوضاع االقتصادية دراسة  أبو ليل، رقية عبد اهللا احمد،) ٥٨(

 .خلف ، غريب؛٥٢ص ،)٢٠١١:فلسطين( في جامعة النجاح الوطنية، تاريخية، رسالة ماجستير
، )الرحالت الجغرافية في التراث العربي األسالمي في القرنين الرابع والخامس الهجريين(
، في المكتبة االفتراضية العلمية ١٢- ٨بحث منشور في مجلة كان التاريخية ص ،)٢٠٠٩(

  www.ivsl.org:العراقية على الموقع االلكتروني
  .١/٣٣٩ج تاريخ األدب الجغرافي، ؛ كراتشكوفسكي،٤/٥١٥؛ مج١/١٩، مجمعجم البلدان :ينظر) ٥٩(
  .١/١٧مج معجم األدباء، :ينظر) ٦٠ (
  . ٤٦- ١/٤٥ق الخزل والدال،ياقوت الحموي، ) ٦١(
  .١ص المشترك، ياقوت الحموي،) ٦٢(
  .١/٣٨٢مج معجم البلدان، :ينظر) ٦٣(
  .١/٢٩٣مج المصدر نفسه،) ٦٤(
  .١/٣١ق ،الخزل والدال :ينظر) ٦٥(
  .٥/١٠٥ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ؛١/٣١ق المصدر نفسه،) ٦٦(
  .١/٣١ق الخزل والدال،)٦٧(
  ٥/١٠٥ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ؛١/٣١ق المصدر نفسه،) ٦٨(
  .١/٣٢ق الخزل والدال، :ينظر) ٦٩(
  .١/١٢مج معجم البلدان،: ينظر) ٧٠(
  .٥/١٠٥ج وفيات األعيان، ابن خلكان، ؛١/١٩٧ق الخزل والدال، ياقوت الحموي،) ٧١(
  .٩/١٩٨ج قالئد الجمان، ابن الشعار، ؛٤/٧٧ج أنباه الرواة، ابن القفطي، :ينظر) ٧٢(
سميت بهذا االسم نسبة إلى دينار بن عبد اهللا وهو من  هي محلة معروفة في بغداد،: درب دينار) ٧٣(

احمد  سوسة، :للمزيد ينظر أمون،أهم القادة زمن الخليفة المأمون وتعرف اليوم بشارع الم
 ،)٢٠١١ :بيروت( دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاً، ومصطفى جواد،

  .١١٩ص مكتبة النهضة،
  ٥/١١٣ج وفيات األعيان، :ينظر) ٧٤(
  .٥/١٢٩مج معجم األدباء، ياقوت الحموي،) ٧٥ (
  ،١/٤٤٩مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،) ٧٦(
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  .٢/٢٨٠ج لسيوطي، بغية الوعاة،ا) ٧٧ (
  .٧/٢٤٤مج ياقوت الحموي، معجم األدباء،) ٧٨ (
  .٧/٢٤٤مج المصدر نفسه،) ٧٩(
  .٥/٨٣ج ؛ ابن الحنبلي، شذرات،٢٢/١٤٩ج سير، الذهبي،)٨٠(
  .٤٢٨ /١٠ج الكامل،: ينظر) ٨١(
  .٢٢/١٤٩ج الذهبي، سير، ؛٥/٩٧ج وفيات األعيان، :ينظر) ٨٢(
  .٧/٢٣٠مج عجم األدباء،ياقوت الحموي، م) ٨٣(
  .٣/٣٧٢مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،) ٨٤(
  .٥/٢٤ج األعالم،: ينظر) ٨٥(
 أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي،) ٨٦(

 ؛٤/٢٧٦ج ، دار الكتب العلمية،)٢٠١٢:بيروت(، ٢ط مصطفى عبد القادر احمد عطا، :تحقيق
  ١٣٢-١/١٣١ج بغية الوعاة، السيوطي،

  ٦/٦٤١مج معجم األدباء، ياقوت الحموي،) ٨٧(
  .٦/٦٤١مج المصدر نفسه،) ٨٨(
  .٣/٣٣٨مج معجم البلدان، ياقوت الحموي،) ٨٩(
  .١/٤٥٦ج بغية الوعاة، السيوطي،) ٩٠(
  .٤/١٠٢مج معجم األدباء، ياقوت الحموي،) ٩١(
  .٢٨٢-٦/٢٨١ج ابن الشعار، قالئد الجمان،) ٩٢(
  .٥/١٢٨مج معجم األدباء، :ينظر) ٩٣(
  .٥/٤١٢مج وفيات األعيان،: ينظر) ٩٤ (
وهي مدرسة في حلب أنشاها زكي الدين ابو القاسم هبة اهللا بن محمد بن عبد : المدرسة الرواحية) ٩٥(

ابن :يتوالها حاكم متصرف للمزيد ينظروفاء الحموي وشرط في وقفها ان الالواحد بن أبي ال
،عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم،االعالق الخطيرة في ذكر  أمراء الشام والجزيرة، شداد

  .١/٢٥٥ق١،منشورات وزارة الثقافة،ج)١٩٩١:دمشق(يحيى زكريا عبارة،:تحقيق
  .١٤٥- ٢٣/١٤٤سير،ج:ينظر) ٩٦(
  .٤/٤٠أنباه الرواة،ج:ينظر) ٩٧(
  .٥/٤١٢ابن خلكان،وفيات األعيان،مج) ٩٨(
  .١/٣٣٩وي،معجم البلدان،مجياقوت الحم) ٩٩(
  .٦١-٣/٦٠ابن الشعار،قالئد الجمان ،مج) ١٠٠(
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ابن الفوطي،كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق تاج الدين احمد، تلخيص مجمع اآلداب في ) ١٠١(
  .٣/١٧٩ ق٤، المطبعة الهاشمية،ج)١٩٦٢:دمشق(مصطفى جواد،.د:تحقيق معجم األلقاب،

  . ٦١- ٣/٦٠؛ ابن الشعار،قالئد الجمان،مج٥/٤١باء،مجمعجم األد ياقوت الحموي،) ١٠٢(
 االرنأووط وتركي مصطفى، احمد:الصفدي صالح الدين خليل بن أيبك،الوافي بالوفيات، تحقيق )١٠٣(

  .٣/٢٨٥دار أحياء التراث العربي،ج ،)ت/د: بيروت(
  .٦/٦٤٢معجم األدباء،مج :ينظر) ١٠٤(
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  تاريخ استالم البحث

١٨/١/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٥/٣/٢٠١٨  
  

 
إرشادي لخفض مـستوى  تصميم برنامج و إلى قياس العنف المدرسيهدف البحث الحالي   ي       

  .ب الصف األول المتوسط في الجانب األيسر من مدينة الموصلالعنف لدى طال
طالباً من طالب األول المتوسط موزعين على عدد مـن           )٣١٣( البحث   وتضمنت عينة 

المدارس وبعد تطبيق المقياس على هذه المدارس وإجراء عملية التشخيص تم اختيار مدرسـتين              
كمجموعـة  ) دار الـسالم الثانيـة    (رسة  كمجموعة تجربيبة ومد  ) البراء بن مالك  (وهما مدرسة   

  . ضابطة
 أهداف البحث فقد اعتمد الباحث على مقياس العنف المدرسي المعد مـن         ولغرض تحقيق 

العنـف اللفظـي    (فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي       ) ٤٣(والذي تكون   ) ٢٠١١سميرة  (قبل  
وبـه تـم    ) ، أحياناً، أبداً  دائماً(ويقابل كل فقرة ثالث بدائل هي       ) والعنف المادي والعنف الرمزي   

ولغـرض خفـض مـستوى العنـف        . تحقيق هدف قياس مستوى العنف المدرسي عند الطالب       
 وتـم   دروس) تـسعة (المدرسي عند الطالب فقد قام الباحث بتصميم برنامج إرشادي يتكون من            

عرض دروس البرنامج على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم الـنفس وتمتـع البرنـامج                
  .  عالبصدق

                                         
 المديرية العامة لتربية نينوى *
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تم التوصل إلى عدد من النتائج منها أن البرنامج اإلرشادي الذي تم تصميمه أدى إلـى                و   
 البحـث   خفض مستوى العنف المدرسي لدى طالب الصف األول المتوسط وفي ضـوء نتـائج             

  .وضعت عدد من التوصيات والمقترحات
The Effect of A Guiding Program in Slowing Down the School 

Violence Level for the First Intermediate Class Students 
 
Assist. Lecturer: Mohammed Ahmed Khalaf 
Nineveh Education Directorate 
Abstract: 

The current research aims at measuring the school violence and 
designing a guiding program to slow down violence level for first 
intermediate class students in the left side of Mosul City. 

The research’s sample consists of (313) students of first intermediate 
class students distributed on a number of schools.  

After applying the scale on these schools and making diagnosis 
process, two schools were selected (Al-Bar’a bin Malik) as an experimental 
group and (Dar Al-Salam Al-Thaniya) as a control group.    

To achieve the research aim, the researched depended on the school 
violence   scale prepared by (Sameera2011) which consists of (43) items 
distributed on three fields (verbal violence, real violence and symbolic 
violence) and each item has three alternatives (always, sometimes and 
never) and this achieved the aim of measuring school violence level for the 
students. To slow down the school violence for the students, the researcher 
designed a guiding program consists of (9) lessons, they were played on a 
number of experts of education and psychology, and it has high validity.  

A number of results were achieved, one of it is that the guiding 
program which was designed led slow down the school violence level for 
the first intermediate class students, and in the light of the research results, 
a number of recommendations and suggestions were set. 
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ن والمسؤولين فـي قطـاع       أساسياً للباحثي  أصبحت مشكلة العنف المدرسي تشكل انشغاالً       
، والعنف سلوك عـدواني  ما لها من خطورة على المسار التعليمي والتربوي في المدرسة      التربية ل 

د يكـون  مكتسب إما من األسرة أو من المدرسة أو األصدقاء أو البيئة يتخذه الفرد لدوافع شتى وق 
العدوان بين الطالب على أشكال كثيرة تؤدي إلى ارتكاب المخالفات ضد النظام المدرسـي ممـا         
يؤثر سلباً على المستوى التحصيلي، وعليه يجب أن يكون للمدرسة دور فـي معالجـة سـلوك                 

فالدور الرئيس للتعليم هو تنمية الشخـصية       . العنف لدى الطالب وتعليمهم النظام وكبح الرغبات      
ومن أجل ذلك يجب أن نسعى إلى الوقوف ضد تلك المشكلة           . ا يتناسب مع التطلعات المستقبلية    بم

 والتعمق بالموازنة مـع حجـم تعقـدها وانتـشارها         هاتحليلبالقدر الكاِف و   والعمل على دراستها  
  .ودرجة تأثيرها

ومن خالل عمل الباحث كمرشد تربوي في إحدى المدارس الثانوية فقد الحـظ انتـشار                 
ظاهرة العنف المدرسي بين الطالب وبخاصة في المرحلة المتوسطة ومن خالل عـدة مجـاالت          
منها المجال السلوكي واللفظي والتعليمي واالجتماعي واالنفعالي، ويتضح اتساع هذه المشكلة من            
خالل الطالب الذين يتم تحويلهم من قبل المدرسين إلى المرشد التربوي وإدارة المدرسـة ومـن            

الحظة الباحث للطالب إثناء االستراحة بين الدروس، مما دفع بالباحث إلى إجراء دراسة             خالل م 
محاوالً خفض مستوى العنف المدرسي لدى طالب الدراسة المتوسطة من خالل إعداد برنـامج              

  .إرشادي يقدم إلى الطالب الذين يعانون من العنف المدرسي
لمدارس في جميع المستويات وفـي      وتعد ظاهرة العنف المدرسي مشكلة تواجه طالب ا       

المرحلة المتوسط خاصة، اذ تعد المرحلة المتوسطة بداية لمرحلة المراهقة وفيها تظهر مظـاهر              
العنف بأشكاله المختلفة وتكون ذات تأثر كبير على تكوين شخصيته لذلك تحتاج هذه المرحلة إلى               

إلى بناء جسمي وعقلي وعـاطفي      معاملة وعناية خاصة واهتمام كبير لنتمكن من إيصال الطالب          
 في تجاوز المشكالت    مشكالته ويفهمه ويساعده  إلى  مع  ت لذا فهو في أشد الحاجة إلى من يس        .سليم

التي تواجهه وهذا ما يسعى إليه الباحث من خالل إعداده لبرنامج إرشادي يهدف إلـى خفـض                 
  .العنف المدرسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
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التغيرات السريعة في شتى مجاالت الحياة ولكي نكـون قـادرين علـى مواكبـة               نتيجة    

التطورات والتغيرات السريعة علينا إعداد جيل واع مثقف منظم يكون دعامة لبناء مجتمع سـليم               
وهذا من أهداف التربية الحديثة اذ يعتمد تقدم األمة يعتمد بالدرجة األساس على إعـداد قواهـا                 

) ٢ :٢٠٠٣سـعيد،   (هم الجسمية والعقلية والخلقية وقدرتهم على التوافـق         البشرية وعلى سالمت  
ويقع على كاهل العملية التعليمية جهد كبير في تكوين سلوكيات ايجابية لدى الطـالب وعـالج                
السلوكيات السلبية لديهم، فالسلوك االيجابي يجعل منه شخصاً اجتماعياً متعاوناً محباً لآلخـرين،             

السلبي يجعل منه شخصاً حقوداً وأنانياً يستخدم أنماط مـن التعامـل تتمثـل          في حين أن السلوك     
  ).Buss & Perry, 1992 :250(بالعنف  
 ويعرف العنف بأنه أحد أوجه الروح السادية الكابتة في الفرد وانعكاس من انعكاسـات                

 يزال العنف    وال) ٥٣ :١٩٩٢جولد وآخرون،   (األنا واألنانية لديه حتى وان كان في حالة الدفاع          
يثير جدال فكرياً وهو محل مماحكات كالمية يومية في المدارس والجامعات ومراكز البحث ألنه              
مسألة إنسانية شائكة ممتدة األبعاد وأصبح العنف من أهم المشكالت التي يعاني منهـا مجتمعنـا                
                الذي صار من أولياتـه محاولـة التـصدي لهـذه الظـاهرة مـن خـالل فهمهـا واحتوائهـا                

والعنف له أنماط سلوكية تعرف من الوجهـة االجتماعيـة بأنهـا      ) ٣٨ :٢٠٠٤الزقاي وايوب،   (
مؤذية أو ضارة أو هدامة كاالعتداء على اآلخرين بالضرب أو علـى ممتلكـاتهم أو الـسخرية                 

وقد تم تعريف العنف على انه سلوك عـدواني وليـد الـشعور             ) ١٥ :٢٠٠٣العمري،  (والتهكم  
لعداوة وقد يوجه ضد الطبيعة او ضد أفراد أو مـن أفـراد إلـى جماعـات منظمـة أخـرى               با
وان مشكلة العنف من اكبـر المـشكالت التـي تواجههـا المجتمعـات              ) ٣١ :٢٠٠٠عويس،  (

المعاصرة كافة متطورة كانت أو نامية ووصفت ظاهرة العنف بظاهرة العصر لسبب انتـشارها              
  ).١٣ :٢٠٠٥مرشد، ( إلى القلق وتعقدها وتطورها بشكل يبعث

وقد سبق الدين اإلسالمي كل القوانين والتشريعات وأكد على العناية بالفرد وتربيته تربية             
وتَعاونُواْ علَى   ( تعالى  سبحانه يقول اهللا سليمة ونبذ العنف ودعى إلى الرفق والعطف والتسامح إذ          

يـا َأيهـا الَّـِذين     (وقوله تعالى) ٢ اآلية  المائدةسورة  () ِإلثِْم والْعدوانِ الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى ا     
آمنُوا ال يسخَر قَوم من قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيرا منْهم وال ِنساء من نِّساء عسى َأن يكُن خَيـرا                    
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نَابزوا ِباأللْقَاِب ِبْئس اِالسم الْفُسوقُ بعد األيماِن ومن لَّم يتُب فَُأولَِئك           منْهن وال تَلِْمزوا َأنفُسكُم وال تَ     
ونالظَّاِلم م١١سورة الحجرات اآلية () ه(.  

وهناك العديد من وجهات النظر التي حاولت تفسير العنف منها أالتجاه النفسي المتمثـل              
أما االتجـاه البـايلوجي     . غريزة فطرية تنبع نتيجة اإلحباط    حيث يرى أن العنف     ) فرويد(بالعالم  

حيث يرى أن العنف من طبيعة اإلنسان وهو تعبير عـن عـدد مـن               ) لمبروزو(المتمثل بالعالم   
في حين أن االتجاه االجتماعي يرجع العنف إلى عوامـل اجتماعيـة            . الغرائز العدوانية المكبوتة  

ونظريـة التفكـك االجتمـاعي       ) سذرالند(لطة الفارقة   مكتسبة وهذا ما أكدت عليه نظرية المخا      
   ).٧٨ :٢٠٠٥الطيار، (صاحب نظرية التعلم االجتماعي ) باندورا(و) دورثن سلين(

 المواضيع المهمة التي شغلت      جزء من العنف بشكل عام وهو من        العنف المدرسي  ويعد  
 تكوين وتكامل شخصية اإلنسان،     الباحثين والعلماء في التربية الحديثة لما له من آثار وخيمة على          

العقل والتفكير   ويساهم في تعطيل طاقات      ند المراهقين حيث يعمل على هدم وتشويه الشخصية ع      
 والمجتمعـي  وهو يعد أحيانا استمرارا للعنف األسـري بخاصـة   )١٠٢:٢٠٠١أبو عليا ،  (لديهم
ع الديني األسري الذي    ، فقد يؤثر المستوى العلمي واالقتصادي لألسرة وكذلك ضعف الواز         بعامة

يهذب السلوك ويقومه ويكسب الفرد قيماً سامية رفيعة تنأى به عن السلوكيات المنحرفـة علـى                
 إال العنف المدرسي ليس     أنوحقيقة األمر   ) ١١٥ :٢٠٠٥السنوسي،  (مستوى العنف لدى أفرادها     

م جزء من ذلـك     ، فالطلبة المتواجدون في المدرسة ه     سا للعنف الذي يحدث خارج المدرسة     انعكا
 ذلـك  ) Horpetsهـوربيتس  (المجتمع الصاخب الذي يمارس العنف خارج المدرسة، وقد أكد 

المهداوي،  () كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فان المدرسة ستكون عنيفة حتما          إذا(  :عندما قال 
ب المتمثـل   ولعل من أكثر جوانب الحياة المدرسية سلبية وتعقيداً وإشكاالً هو الجان          ). ٦ :٢٠٠٧

في السلوك العدواني الذي يمارسه بعض الطالب مع أقرانهم في المدرسة ممـا يـسبب شـعور                 
  ). ٣ :٢٠١٣ناصر الدين، (الطالب بالتعاسة والرغبة في ترك المدرسة 

لدى طلبة الـصفوف    ) ١٩٩٢ ( دراسة قام بها شحاذه    ي تحرت العنف  ومن الدراسات الت  
 وتوصـلت الدراسـة إلـى أن    )عمان(رس الخاصة بـ  المداالثاني والثالث والرابع األساسي في  

 وفي السعودية   )١٠ :١٩٩٨الزغول وآخرون،    (العنف أكثر انتشارا عند الذكور منه عند اإلناث       
وبدراسة إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم كشفت عن العديد مـن مخالفـات الطلبـة                
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عنف واعتداء تراوحت ما بـين اعتـداء        حادثة  ) ٢١٧١(وحوادث العنف المدرسي حيث وقعت      
على المعلمين من قبل الطلبة وتهجم وشتم على الطلبة اآلخرين وفوضى داخل المدرسة واعتداء              

وعالمياً فقد توصلت الجمعية األمريكيـة مـن خـالل          ) ١٠ :٢٠٠٢الزهراني،  (على الممتلكات   
ماليـين  ) ٣(ة وان أكثر من إلى أن المعلمين محاطون بالعنف والقسو    ) ٢٠٠١(إحصائية لها عام    

ألف حالـة   ) ١٦(حالة عنف تحدث في حرم الجامعات والمدارس في السنة الواحدة أي ما يعادل              
وقد دلت نتائج   ) ٢ :٢٠٠٩الشهري،  (ثوان  ) ٦(عنف مدرسي في اليوم الواحد أو حالة عنف كل          

 عنف داخل المدارس    د وجو إلى  الدراسات التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية       العديد من 
 أو كليهما بين الطـالب أو علـى ممتلكـات           لفظي عنف أو   جسمي عنفويكون إما على شكل     

 (Berkouitz 1983)  ودراسـة  (Walker 1979)  المدرسة ومن بين هذه الدراسات دراسـة 
  .)Stets, 1990 :514(وأن لألسرة والبيئة االجتماعية دور كبير في ذلك 

  :لعنف المدرسي على الطالب من خالل أربعة مجاالت وهيويمكن أن يرى تأثير ا
١.  :            ويتصف بعدم المباالة وعصبية زائدة ومخاوف غيـر مبـررة ومـشاكل

انضباط وعدم القدرة على التركيز وتشتت االنتباه والسرقات والكذب والقيام بسلوكيات ضـارة             
المدرسة وإشعال نيران وعنف كالمـي      مثل محاوالت االنتحار وتحطيم األثاث والممتلكات في        

  .مبالغ فيه
٢.  :    ويتصف بهبوط في التحصيل العلمي، وتأخر عـن المدرسـة وغيـاب

 .متكرر، وعدم المشاركة في األنشطة المدرسية، والتسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع

٣.  :        مع اآلخـرين، وعـدم     ويكمن في انعزاليته عن الناس، وقطع العالقات
 .المشاركة في نشاطات جماعية، وتعطيل سير نشاطات الجماعية، والعدوانية تجاه اآلخرين

٤.  :         ،ويالحظ في انخفاض الثقة بـالنفس، واكتئـاب، وردود فعـل سـريعة
ء والهجومية والدفاعية في مواقفه، التوتر الدائم، والشعور بالخوف وعدم األمان، وعـدم الهـدو     

 ). ٣٠٢ :٢٠١١البادري، (واالستقرار النفسي 

 إعداد والتوجيه من خالل اإلرشاد خدمات أهميةقد أكدت الكثير من الدراسات والبحوث ل
العديد من السلوكيات السلبية  في معالجة األثربرامج مصغرة طبقت وفي مدة محدودة وكان لها 

على أن ) E. R. clinchy,etal( ايوقد أكدت دراسة كلينج). ٦ :٢٠٠٤الدلي، (لدى الطلبة 



  محمد احمد خلف. م. م
  

 >>  
  

)١٠٧( 

 

قيام المدارس بزيادة خدماتها باستخدام طرائق متقدمة بغية تحسين اتجاهات الطلبة والبرامج 
في اتجاهات الطلبة ايجابياً  المقدمة ال ريب في أنها ستحرز تغييراً اإلرشادية

)Mead,2008:183.(توفير الجو المالئم  وإن الوصول بالفرد إلى التوافق الذاتي واالجتماعي و
في المدرسة والمجتمع من األهداف الرئيسية للبرامج اإلرشادية ومن خاللها يمكن تحقيق 

  ).    ٢٠٨ :٢٠١١الحياني، (البرنامج اإلنمائي والوقائي والعالجي 
فالبرنامج اإلرشادي عنصر مهم وجوهري في العملية التربوية، ومن الوسائل الضرورية في 

ا األلفة، والمحبة، واالحترام، فضال عن قدرتها على مساعدة الجماعة خلق جماعة يسوده
اإلرشادية على التخلص مما يواجهها من أزمات ومشاكل في الجوانب التي أعدت لها تلك 

وقد نجحت تلك البرامج نجاحاً باهراً في القضاء على الكثير ). ٣٠ :٢٠٠١االميري،(البرامج 
جهها الطلبة واإليفاء بحاجاتهم وهو عنصر جوهري في من المشكالت والصعوبات التي يوا

العملية التربوية، وحينما أصبحت نتائج تلك البرامج ملموسة وواضحة بدأت دول كثيرة في العالم 
  ). ٤٤ :٢٠٠٨سلمان وآخرون، (باألخذ بمبادئها 

ها إن الطالب في المرحلة المتوسطة يتعرض إلى انفعاالت قوية وعنيفة يصعب السيطرة علي
حافظ (والتحكم فيها، فالعنف مثال يصبح في هذه الفترة أكثر شدة وتكرارا من المراحل األخرى  

 المراحل التي أصعب من  وهيمرحلة المراهقةبداية   المرحلة المتوسطةوتعد). ١١٥: ١٩٨١،
 مرحلة الرشد بسبب إلى ينتقل من مرحلة الطفولة ألنه كثيرة اًيمر بها الفرد ويواجه ضغوط

 مرحلة بأنها )ستانلي هول( و)فرويد(تغير السريع في تركيبات جسمه وقد وصفها كل من ال
 وتعقد الحياة ومتطلباتها فرضت وضعاً جديداً ومهمات جديدة يجب أن عواصف وضغوط نفسية

يقوم بها الطالب المراهق وكل هذا يحدث معه الكثير من المشكالت االنفعالية بسبب حالة 
لمرحلة إلى عناية ويحتاج المراهق خالل هذه ا. )١٤٣: ١٩٩٨ الوقفي،(اإلحباط والصراع 

، إذ تتميز هذه المرحلة بتغيرات جسمية ونفسية لها أثر كبير في خاصة من قبل المحيطين به
  ).٢٩٩: ١٩٨١زهران، ( من حيث كونه سلوك ايجابي أو سلبي  المراهقسلوك
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 يمكـن أن     إرشـادي  من إعداد برنامج  من هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية في كونها تتض        
 مما يسهم في إيجاد البيئة المناسـبة        خفض العنف المدرسي لديهم    يسهم في مساعدة الطالب على    

تتجلى أهمية البحث الحالي بما له من فائـدة         و داخل المدرسة لتحسين المستوى التحصيلي لديهم،     
، في توجيـه     والمرشدون التربويون  عاملين في المجاالت التربوية والسيما المدراء والمدرسون      لل

المبكر ووضـع الحلـول     االنتباه إلى اآلثار السلبية للعنف المدرسي األمر الذي يستدعي التدخل           
  .المناسبة لها

 
  يهدف البحث الحالي إلى

  .العنف المدرسي لدى طالب المرحلة المتوسطة  مستوىقياس: أوالً
  . المرحلة المتوسطة لدى طالبمستوى العنف المدرسيإرشادي لخفض بناء برنامج : ثانياً
الب  لدى ط خفض مستوى العنف المدرسي فياإلرشاديالتعرف على اثر البرنامج : ثالثاً

  .الصف األول المتوسط
  :ولتحقيق الهدف الثالث صيغة الفرضيات الصفرية االتية

جريبية في أفراد المجموعة التين متوسط درجات ال توجد فروق دالة إحصائياً ب .١
  .في خفض مستوى العنف المدرسياالختبارين القبلي والبعدي 

 التجريبية والضابطة تين المجموعط درجات أفرادبين متوسال توجد فروق دالة إحصائياً  .٢
 . في خفض مستوى العنف المدرسيفي االختبارين القبلي والبعدي

مدرسي لدى طالب األول مدى تأثير البرنامج اإلرشادي في خفض سلوك العنف ال: رابعاً
 .المتوسط

 
 الذكور فقط ومـن المـدارس        المرحلة المتوسطة من   بيقتصر البحث الحالي على طال    

 - ٢٠١٧( للعام الدراسي    الموصل مدينة    الجانب االيسر من    في لصف األول المتوسط   ول النهارية
٢٠١٨(.  
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 Counseling Programالبرنامج اإلرشادي : أوالً

  عرفه كل من
  ) ١٩٧٧( Shaw شاو .١
 مترابطة مع بعضها ، تبدأ بأهداف عامة أنشطة حلقة من العناصر المعبرة عن هو"   

 "وخاصة ومجموعة عمليات تنتهي باستراتيجيات تقويمية لمعرفة مدى الوصول إلى األهداف
(Shaw, 1977 :40).  

  )١٩٩٨(زهران . ٢
 ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة هو برنامج مخطط منظم في"

وغير المباشرة فردياً أو جماعياً لجميع من تضمهم المؤسسة والمدرسة بهدف مساعدتهم في 
تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي لتحقيق التوافق النفسي داخل المدرسة وخارجها 

  ) ٤٩٩ :١٩٩٨زهران، ". (من المسؤلين والمؤهلينويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقييمه لجنة وفرق 
  )٢٠٠٢(الصوالحة . ٣

إنه مجموعة من اإلجراءات واألنشطة والعمليات التي تقدم لمجموعة معينة من اجل "
" تحقيق حاجاتهم لبلوغ هدف معين، وتخليصهم من المشكالت السلوكية التي يعانون منها

  ).٩ :٢٠٠٢الصوالحة،(
  )٢٠٠٨(سلمان وآخرون . ٤

هو برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة "  
وغير المباشرة فرديا وجماعيا لجميع الطلبة بغية مساعدتهم في تحقيق النمو السوي والتوافق 

  ).٤٣ :٢٠٠٨سلمان وآخرون، " (النفسي داخل المدرسة وخارجها
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و عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية المنظمة تقدم إلى طالب المرحلة المتوسطة ه(  

  ).من خالل جلسات إرشادية جماعية معدة لغرض خفض مستوى العنف المدرسي لديهم
 

ولقد   إرشادي وفق أسلوب علمي تربويدروس والتي أعدها الباحثهو مجموعة من ال(
 في خفض مستوى العنف لغرض التحقق من فاعليتها) مستقل(متغير تجريبي فها كوظ

  .)المدرسي
 

  عرفه كل من
  )١٩٩٦(إبراهيم . ١

الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان وال تنطلق إال بتأثير المثيرات الخارجية وهي مثيرات "
شكاالً من التخريب والسب والضرب بين العنف وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتضمن أ

  ).٢٨ :١٩٩٦إبراهيم، " (التالميذ أو بين تلميذ ومدرس
  ) ٢٠٠٣(العريني . ٢

كل ما يصدره الطالب من سلوك أو فعل يتضمن إيذاء اآلخرين، ويتمثل في االعتداء "
ر بالضرب والسب أو إتالف ممتلكات عامة أو خاصة وهذا الفعل مصحوب بانفعاالت االنفجا
" والتوتر وكأي فعل أخر البد وان يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة معنوية أو مادية

  ).١٣ :٢٠٠٣العريني، (
  )٢٠٠٤(األحمد . ٣

سلوك عدواني مبالغ فيه يقوم به الطالب ضد طالب آخر، ويهدف إلى إلحاق أذى "
مر الذي يؤدي إلى خلق جسدي خطير بالطالب الذي وقع عليه العدوان أو بممتلكاته وحاجاته، األ

  ).١٤٥:٢٠٠٤األحمد ،" (أنماط شخصية مضطربة نفسيا واجتماعيا داخل المدرسة
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  )Bauer) 2010باور . ٤
هو سلوك أو تصرف يصدر من الطالب داخل المدرسة، سواء أكان هذا السلوك جسمياً "

  ). ٩٦ :٢٠١١سميرة، " ( المدرسةتأم رمزياً، يهدف بإلحاق األذى والضرر بممتلكا
  )٢٠١٢(أبو صفية . ٥

أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من طالب أو طالبة أو مجموعة "  
من الطلبة نحو أنفسهم أو آخرين أو ممتلكات خاصة أو عامة داخل المدرسة أو خارجها نتيجة 

رغبة في حب الظهور أو الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن النفس أو الممتلكات أو ال
االنتقام من اآلخرين أو الحصول على مكاسب معينة ويترتب عليه إلحاق أذى بدني ومادي أو 

  ). ١١ :٢٠١٢أبو صفية، " (نفسي بصورة متعمدة بالطرف األخر
 

للعنف المدرسي فسيتبنى الباحث ) ٢٠١٢(بما أن الباحث سيعتمد مقياس أبو صفية (
  ).النظري لصاحب المقياسالتعريف 

 
 العنف الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته على فقرات مقياس(
  .)بحث الحالي المستخدم في الالمدرسي
 

ة وقبل مرحلة الدراسة  انتهاء الدراسة االبتدائيعدهي المرحلة الدراسية التي تقع بو
 مدارس أكانتسواء ) األول، الثاني، الثالث(  اإلعدادية ومدتها ثالث سنوات وتشمل الصفوف

  ).١٠: ١٩٨١ – ١٩٨٠وزارة التربية، (   ضمن المدارس الثانويةدمجة مأممنفصلة 
 

وأفادته في بحثه ع عليها يتناول الباحث أهم الدراسات السابقة التي استطاع االطالس
قامت ببناء برنامج إرشادي   تجريبيةدراساتالحالي، وتنطوي تحت محورين المحور األول 
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 .العنف المدرسيتناولت مفهوم وصفية دراسات   أما المحور الثاني فهو.لخفض العنف المدرسي
  :حسب تسلسلها الزمني وعلى النحو اآلتي وسيتم عرضها 
 

  Pendleton (1990)دراسة بندلتون . ١
  دراسة كشفية ألثر برنامج إرشادي في تخفيف حدة العنف لتالميذ المرحلة االبتدائية

برنامج إرشادي في تخفيف حدة العنف لتالميذ       كان هدف الدراسة التحقق من مدى تأثير          
يـا مـن الـصفوف                 تلميـذاً فـي واليـة كالفورن      ) ١٢٦(تكونت العينة من    . المرحلة االبتدائية 

) ٨٠ (رسنة ثم قام الباحث باختيـا     ) ١٢-١٠(االبتدائي ممن تتراوح أعمارهم     )  السادس -الرابع(
تلميذاً وقسمهم إلى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية كل مجموعـة تتكـون مـن            

أسابيع ) ٦(ي لمدة   والبرنامج إرشاد ) بندلتون(أداوت الدراسة هي مقياس العنف لـ       . تلميذاً) ٤٠(
معامـل  (ولتحليل النتائج كانت أهم الوسائل اإلحصائية المـستخدمة         . وكالهما من إعداد الباحث   

ومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات    ). االرتباط بيرسون 
ن الدرجات في مجموعة البحث فيما يتعلق بالعنف وتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـي                 

متوسطات الدرجات في المجموعة التجريبية والضابطة كما تبين أن العنف قد انخفض لدى أفراد              
المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم البرنامج اإلرشادي مقارنة بالمجموعة الضابطة مما يؤكد             

     ).    Pendleton, 1990(فاعلية برنامج اإلرشاد النفسي في خفض حدة العنف المدرسي 
  )٢٠٠٢(دراسة أبو حطب . ٢

فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني لدى طالب الصف التاسع األساسي بمحافظـة             
  غزة

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية برنامج مقترح في تخفيف السلوك العدواني لـدى              
طالب الصف  طالباً من   ) ٢٤(عينة الدراسة كان قوامها     . الطالب ذوي السلوك العدواني المرتفع    

واستخدم الباحـث مقيـاس الـسلوك       ). بني سهال اإلعدادية للذكور   (التاسع األساسي من مدرسة     
معامـل  (واهم الوسائل اإلحصائية كانـت      . العدواني وبرنامج تم إعداده وهما من إعداد الباحث       

 داللة  ومن أهم النتائج وجود فروق ذات     ). االرتباط بيرسون ومقياس مان ويتني والتحليل العاملي      
إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الـضابطة فـي المقيـاس البعـدي          
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للسلوك العدواني لصالح المجموعة التجريبية، ووجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية ألفـراد        
  ). ٢٠٠٢أبو حطب، . (المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

  )٢٠٠٥(ة جمعة دراس. ٣
مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح في السايكودراما للتخفيف مـن حـدة بعـض المـشكالت          

  السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية
للتخفيف مـن   هدفت الدراسة التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح في السايكودراما             

طالبـاً  ) ٢٤(دراسة تتكون من    عينة ال . حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية      
. طالبـاً ) ١٢(قسموا إلى مجموعتين قوام كـل مجموعـة         ) رفح اإلعدادية للذكور  (من مدرسة   

. واستخدم الباحث مقياس المشكالت السلوكية وبرنامج إرشادي كالهمـا مـن إعـداد الباحـث              
ـ       (واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية       ان ويتنـي   معامل االرتباط بيرسـون ومقيـاس م

ومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجمـوعتين             ). ويلكوكسون
التجريبية والضابطة في حدة المشكالت السلوكية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المشكالت            

 في حـدة    السلوكية كما وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية            
المشكالت السلوكية بين التطبيقين البعدي والتتبعي بعد شهرين من تطبيـق مقيـاس المـشكالت               

  ).٢٠٠٥جمعة، (السلوكية 
 

)٢٠٠١( عليا أبودراسة . ١ 
اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي 

 استقصاء اثر العنف المدرسـي فـي        إلى والتي هدفت    ناألردفي  تم إجراء هذه الدراسة     
من طلبـة الـصفين   ) ٢٤٥(وضمت عينة الدراسة . درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي  

مقيـاس  : وطبقت على عينة الدراسة ثالث مقاييس هـي       . السابع والثامن بمدارس مدينة الزرقاء    
 ومن أجل التوصل    .قياس التكيف المدرسي   الباحث، ومقياس القلق، وم    أعدهالعنف المدرسي الذي    

 ومعامل االرتبـاط    معادلة الفاكرونباخ (إلى أهداف الدراسة تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية         
 بين مجموعـة الطلبـة الـذين       إحصائيا وجود فروق دالة     إلى نتائج الدراسة    وأشارت). بيرسون
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وى القلق والتكيف المدرسـي ولـصالح   تعرضوا للعنف المدرسي والذين لم يتعرضوا له في مست      
  ).٢٠٠١ عليا،أبو(األولى المجموعة 

  )٢٠٠٧(المهداوي . ٢
 

محافظة ديالى واستهدفت التعرف على     أجريت الدراسة على طلبة المرحلة المتوسطة في        
حلة المتوسطة والعالقة االرتباطيـة مـا بـين العنـف           مستوى العنف المدرسي لدى طلبة المر     

تكونـت عينـة     .المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى طلبة المرحلة المتوسـطة          
تقريبـا  %) ٧(طالبة وتشكل نسبة    ) ٣١٣(طالبا و ) ١٨٧(طالبا وطالبة بواقع    ) ٥٠٠(ث من   البح

مقياس العنـف    بحثه وهما    حقيق أهداف  وقد استخدم الباحث أداتين لت     .من أفراد المجتمع األصلي   
، أما المقياس الثاني فهو مقياس اضـطراب مـا بعـد             الباحث لهذه الدراسة   المدرسي الذي أعده  

مربـع  (  ومن أهم الوسائل اإلحصائية).٢٠٠٥االزيرجاوي ، (الضغوط الصدمية والمعد من قبل      
وكانـت   .)االختبار الزائـي  ونارتباط بيرسومعامل و معادلة الفاكرونباخواالختبار التائي  وكاي  

العالقـة  وان   مستوى العنف المدرسي لدى عينة البحث الحالي منخفض           تدل على أن   ئجااهم النت 
.      بين متغيري العنف المدرسي واضطراب ما بعد الـضغوط الـصدمية غيـر دالـة إحـصائيا                

  ).٢٠٠٧المهداوي، (
 

دراسات التجريبية هدفت التعرف على مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي الذي تـم            ال: األهداف. ١
  . إعداده في خفض السلوك العدواني عند الطلبة

 استقـصاء اثـر العنـف    إلى) ٢٠٠١(أما الدراسات الوصفية فقد هدفت دراسة ابو عليا     
فقـد  ) ٢٠٠٧ ( أما دراسة المهـداوي    المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي       

طلبة  والعالقة االرتباطية ما بين العنـف  المستوى العنف المدرسي لدى هدفت إلى التعرف على    
  .المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفـض                 
  .سطمستوى العنف المدرسي لدى طالب الصف األول متو

 كانت العينة  (1990)بندلتونفي الدراسات التجريبية اختلفت عينة البحث ففي دراسة : العينة. ٢
 كانت العينة من طالب المرحلة المتوسـطة وتحديـداً   )٢٠٠٢(أبو حطب  على تالميذ االبتدائية،    
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 كانت العينة من طالب المرحلـة اإلعداديـة         )٢٠٠٥(جمعة  طالب الصف التاسع، وفي دراسة      
  .كحد أعلى) ١٢٦(كحد أدنى و ) ٢٤(راوحت أعداد العينات بين وت

ابو عليا  الدراسات الوصفية كانت العينة من طالب المرحلة المتوسطة في كال الدراستين              
  طالب وطالبة) ٥٠٠(وبلغت ) ٢٠٠٧(طالب وطالبة ودراسة المهداوي ) ٢٤٥(وبلغت ) ٢٠٠١(

حلة المتوسطة من محافظـة نينـوى وقـد         أما الدراسة الحالية فستكون على طالب المر        
  .في المجموعة الضابطة) ١٠(في المجموعة التجربية و) ١٠(طالب ) ٢٠(شملت على 

 جميعها شملت على مقياس لقياس العنـف المدرسـي مـع            في الدراسات التجريبية   :األدوات. ٣
  (1990)ونإعداد برنامج إرشادي لخفض العنف المدرسي من اعداد الباحثين ففي دراسة بنـدلت 

أبـو  أسابيع، وفي دراسـة     ) ٦(والبرنامج اإلرشادي لمدة    ) بندلتون(هي مقياس العنف المدرسي     
جمعـة   استخدم الباحث مقياس السلوك العدواني وبرنامج إرشادي، وفي دراسة           )٢٠٠٢(حطب  

  .استخدم الباحث مقياس المشكالت السلوكية وبرنامج إرشادي )٢٠٠٥(
ثالث مقاييس هـي     استخدم الباحث    )٢٠٠١(ي دراسة ابو عليا     أما الدراسات الوصفية فف     

وفـي  )  الباحث، ومقياس القلق، ومقياس التكيـف المدرسـي    أعدهمقياس العنف المدرسي الذي     (
مقيـاس العنـف    بحثـه وهمـا    أداتين لتحقيق أهداف   استخدم الباحث  )٢٠٠٧(دراسة المهداوي   

مقياس الثاني فهو مقياس اضـطراب مـا بعـد          ، أما ال   الباحث لهذه الدراسة   المدرسي الذي أعده  
  .)٢٠٠٥ ،االزيرجاوي(صدمية والمعد من قبل الضغوط ال

لقياس مستوى العنف المدرسـي     ) ٢٠١١سميرة،  (أما البحث الحالي فقد استخدم مقياس         
  لدى الطالب مع برنامج إرشادي قام بإعداده الباحث من اجل خفض مستوى العنف المدرسي

معامـل  ) 1990(بنـدلتون    في الدراسات التجريبية استخدمت دراسـة     : ئيةالوسائل اإلحصا . ٤
فقد اسـتخدمت معامـل االرتبـاط بيرسـون         ) ٢٠٠٢(االرتباط بيرسون، أما دراسة ابو حطب       

معامـل   اسـتخدمت ) ٢٠٠٥( دراسة جمعـة     ومقياس مان ويتني والتحليل العاملي، في حين أن       
  .ناالرتباط بيرسون ومقياس مان ويتني ويلكوكسو

 ومعامـل  معادلة الفاكرونباخ استخدمت )٢٠٠١(دراسة ابو عليا  كأما الدراسات الوصفي  
معادلـة  واالختبار التـائي  ومربع كاي  استخدمت )٢٠٠٧(المهداوي ودراسة  االرتباط بيرسون، 

  .االختبار الزائي وارتباط بيرسونمعامل و الفاكرونباخ
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  . اإلحصائية المناسبة ألهداف البحثأما الدراسة الحالية فسيتم استخدام الوسائل 
الدراسات التجريبية جميعها دالة على فاعلية البرنامج االرشادي الـذي تـم            : النتائج. ٥

  .إعداده من اجل خفض العنف المدرسي
 وجود فروق   فكانت أهم النتائج هي    )٢٠٠١(ابو عليا   الوصفية ففي دراسة     أما الدارسات  

 الذين تعرضوا للعنف المدرسي والذين لم يتعرضوا لـه فـي             بين مجموعة الطلبة   إحصائيادالة  
 )٢٠٠٧(المهـداوي    األولى، أمـا دراسـة    مستوى القلق والتكيف المدرسي ولصالح المجموعة       

العالقـة بـين    وان   منخفض   توى العنف المدرسي لدى العينة     مس فكانت أهم النتائج تدل على أن     
  .لصدمية غير دالة إحصائيامتغيري العنف المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط ا

 النتائج التي سيسفر عنها البحث الحالي سيقوم الباحث بمناقشتها وتفسيرها ومقارنتهـا            أما 
  .بنتائج الدراسات السابقة

 
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التأكيد على مشكلة البحث وبلورتها وبيان أهمية              .١

  .البحث
اإلفادة من إجراءات الدراسات السابقة من خالل تحديد التـصميم التجريبـي والوسـائل             .٢

  .اإلحصائية
مقارنة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحاليـة مـن خـالل أوجـه الـشبه                  .٣

 .واالختالف

  .اإلفادة من الدراسات السابقة في طريقة تحليل النتائج وتفسيرها .٤
 

 
يتحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصف االول المتوسط صباحي مـن الـذكور فـي               

والبالغ ) ٢٠١٨-٢٠١٧(مركز محافظة نينوى بالجانب األيسر من مدينة الموصل للعام الدراسي           
  .مدرسة متوسطة للبنين) ٢٤(طالباً موزعين على ) ٣٤٥٤(مجموعهم 
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  :عينة المدارس. ١

مدارس بالطريقة العشوائية البسيطة في الجانب األيسر من مركز محافظـة         ) ٧(اختيرت  
طالباً موزعين على صفوف االول المتوسط كما في الجدول         ) ٣١٣(نينوى وقد بلغ عدد الطالب      

)١.(  
وبعد إجراء عملية التشخيص وذلك بتطبيق مقياس العنف المدرسي المستخدم في البحث            

لي حيث كان المتوسط الحسابي لهذه المدارس أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس والجدول             الحا
متوسطة البراء بن مالك و متوسـطة دار الـسالم          (يوضح ذلك وتم اختيار مدرستين وهما       ) ١(

  .بطريقة قصدية لتكون ميداناً إلجراء البحث الحالي وذلك لألسباب االتية) الثانية للبنين
كان لديهم مستوى عاٍل من العنف المدرسي في هاتين المدرستين كان أعلى مـن              إن الطالب   . ١

باقي المدارس األخرى حيث حصلوا على درجات أعلى من الوسط الفرضي للمقيـاس والبـالغ               
  .درجة) ٨٦(
  تعاون كادرهما اإلداري والتدريسي مع الباحث مما سهل عملية تطبيق البرنامج  . ٢

  )١(جدول 
  عينة البحث

  عدد الطالب  موقع المدرسة  سم المدرسةا  ت
  ٤٠  حي الجزائر   النعمانية للبنين  ١
  ٤٣  حي الفيصلية   للبنين٢ دار السالم   ٢
  ٥٣  حي الوحدة   حذيفة بن اليمان للبنين  ٣
  ٥١  حي الميثاق   البراء بن مالك للبنين  ٤
  ٤١  حي المزارع  الزبير بن العوام  ٥
  ٤٥  حي الشرطة  فتح الفتوح  ٦
  ٤٠  حي دوميز  مجاداأل  ٧

  ٣١٣  المجموع
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  :عينة البرنامج. ٢
متوسطة البراء بن مالك للبنين ومتوسـطة  (تم اختيار عينة قصدية للبرنامج من مدرستي   

درجـة  ) ٨٦(التي أظهر طالبها درجات اعلى من المتوسط الفرضي البالغ          )  للبنين ٢دار السالم 
طالب من متوسطة البراء    ) ١٠(طريقة قصدية   وبلغ عدد الطالب الذين اختيروا كعينة للبرنامج ب       

بن مالك للبنين والتي اعتبرت المجموعة التجريبية للبحث الحالي فيما بلغ عـدد الطـالب فـي                 
  . طالباً والتي اعتبرت المجموعة الضابطة للبحث الحالي) ١٠( للبنين ٢متوسطة دار السالم

  التصميم التجريبي : ثالثاً
وعتين المتكافئتين كتصميم تجريبي للبحث ألنهـا مناسـبة         استخدم الباحث طريقة المجم   

لطبيعته، فضالً عن أن المجموعتين المتكافئتين عندما تكون ظروفها متـشابهة فـان االخـتالف      
المالحظ في النتائج بين المجموعتين يعزى إلى االختالف الوحيد بينهما وهو التعرض للبرنـامج              

  ).١٩٣، ٢٠٠٩عباس وآخرون، (أو المعالجة من عدمه 
وعليه فان هذا التصميم قد اختير للبحث الحالي بحيث تتعـرض المجموعـة التجريبيـة         

 كمـا    البرنامج االرشادي  في حين يحجب عن المجموعة الضابطة     ) البرنامج اإلرشادي (للمتغير  
  ).٢( الجدول موضح في

  )٢(جدول 

  التصميم التجريبي ذي المجموعتين
  االختبار  تقلالمتغير المس  االختبار  المجموعة
  بعدي  تطبيق البرنامج  قبلي  التجريبية
  بعدي  ــــــــ  قبلي  الضابطة

 
 

استخدم أسلوب الضبط اإلحصائي لتحقيق التكافؤ وضبط المتغيرات التي قد تؤثر علـى             
  .لدى طالب الصف األول المتوسط) العنف المدرسي(المتغير التابع وهو 
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  :ر القبلي للعنف المدرسياالختبا. ١
اسـتخدم االختبـار    ) التجريبية والضابطة (بعد تطبيق االختبار القبلي لكلتا المجموعتين       

التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي الدرجات تبين أن القيمة التائية المحـسوبة بلغـت               
وبدرجـة  ) ٠,٠٥(اللة  عند مستوى د  ) ١٠١,٢(وهي أقل من القيمة التائية الجدولية       ) ٣٧٦٧,٠(

التجريبيـة  (ويشير ذلك إلى عدم وجود فرق دال بين متوسطي درجات المجموعتين            ) ١٨(حرية  
وبذلك تعد المجموعتين متكافئتين فيمـا بينهمـا        . في االختبار القبلي للعنف المدرسي    ) والضابطة
  .  يوضح ذلك) ٣(والجدول 

  )٣(جدول 
  ي تكافؤ مجموعتي البحث في االختبار القبل

  المتوسط  العدد  المجموعة  القيمة التائية
  الحسابي

  االنحراف
  الجدولية  المحسوبة  المعياري

  مستوى
  الداللة

  الداللة

  ٠٤,٦  ١٠٩  ١٠  التجريبية
  ٢٢,٨  ١٠٨  ١٠  الضابطة

٠٥,٠  ١٠١,٢  ٣٧٦٧,٠  
ال توجد 
فروق 
 دالة

  :متغير العمر الزمني. ٢
ع إلى سجالت المدرسة للحصول على أعمار الطـالب         عند اختيار أفراد العينة تم الرجو       

وقـد  ) ٢٠٠٥(وتحويلها إلى أشهر لغرض التكافؤ ووجد أن معظم هؤالء الطالب مـن مواليـد             
ووجد الباحث أن متوسط أعمار المجموعـة التجريبيـة         ) ١/١٠/٢٠١٧(حسبت أعمارهم لغاية    

لحسابي ألعمار المجموعـة   وان الوسط ا  ) ٣١٩,٤(شهراً بانحراف معياري قدره     ) ١٥٧(يساوي  
  ).٦٢٩,٣(شهراً بانحراف معياري قدره ) ١٥٤(الضابطة 

ولغرض معرفة التكافؤ تم حساب االختبار التائي لعينتين مستقلتين ووجد أن القيمة التائية             
عند درجات  ) ١٠١,٢(وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة        ) ٨٢١,٠(المحسوبة تساوي   

لذا فالفروق بين المجموعتين ليست ذات داللة إحصائية أي         ) ٠٥,٠(ى داللة   ومستو) ١٨(حرية  
  ) ٤(أن المجموعتين متكافئتان في العمر الزمني كما موضح في الجدول 
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  )٤(جدول 

  تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمن
الوسط   المجموعة

  الحسابي
القيمة التائية   التباين

  المحسوبة
قيمة التائية ال

  الجدولية
مستوى 
  الداللة

  ٦٦٢,١٨  ١٥٧  التجريبية
  ١٧٦,١٣  ١٥٤  الضابطة

٠٥,٠  ١٠١,٢  ٨٢١,٠  

  :التكافؤ في المستوى العلمي للوالدين. ٣
المعتمـد  ) العبيـدي (تم اجراء التكافؤ في المستوى العلمي للوالدين اعتماداً على تصنيف   

كمـا  ) ١٠٠، ١٩٩٥العبيدي، (ل عليها والدا الطالب على عدد السنوات الدراسية لكل شهادة حص 
  .)٥(في الجدول 

  )٥(جدول 
  تصنيف الشهادات العلمية للوالدين

  عدد السنوات  الشهادة
  ٦  االبتدائية
  ٩  المتوسطة
  ١٢  اإلعدادية
  ١٤  الدبلوم

  ١٦  البكالوريوس

  :تكافؤ في المستوى العلمي لآلباء. أ
باء أفراد المجموعة التجريبيـة ووجـد أن الوسـط          تم حساب عدد السنوات الدراسية آل     

أمـا المجموعـة    ) ٤,٢(سنة دراسية وبانحراف معيـاري قـدره        ) ١٤(الحسابي لعدد السنوات    
سنة دراسية وبانحراف معيـاري قـدره       ) ١٣(الضابطة فقد بلغ وسطها الحسابي لعدد السنوات        

 القيمـة التائيـة المحـسوبة تـساوي     وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين وجد أن      ) ٤,٣(
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) ١٨(عند درجـات حريـة      ) ١٠١,٢(وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة        ) ٣٨٨,١(
لذا فالفروق بـين المجمـوعتين ليـست ذات داللـة إحـصائية أي أن               ) ٠٥,٠(ومستوى داللة   

  ). ٦(المجموعتين متكافئتان كما في الجدول 
  )٦(جدول ال

  لآلباءوعتين التجريبية والضابطة في المستوى العلمي تكافؤ أفراد المجم

  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  ٤,٢ ١٤  التجريبية
  ٤,٣  ١٣  الضابطة

  غير دالة عند  ١٠١,٢  ٣٨٨,١
٠٥,٠  

  :تالتكافؤ في المستوى العلمي لألمها. ب
تم حساب عدد السنوات الدراسية ألمهات أفراد المجموعة التجريبية ووجد أنـه يـساوي     

أما للمجموعة الضابطة فوجد أن الوسـط       ) ٦,٣(سنوات دراسية وبانحراف معياري قدره      ) ١٥(
وباستخدام االختبـار التـائي   ) ٢,٤(سنوات دراسية وبانحراف معياري قدره ) ١٤(الحسابي كان  
وهي اصغر من القيمة الجدولية     ) ٢١,١(ين وجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي        لعينتين مستقلت 

لذا فالفروق بين المجموعتين    ) ٠٥,٠(ومستوى داللة   ) ١٨(عند درجات حرية    ) ١٠١,٢(البالغة  
  .)٧(ليست ذات داللة احصائية أي أن المجموعتين متكافئتان كما في الجدول 

  )٧(جدول ال
  عتين التجريبية والضابطة في المستوى العلمي لألمهاتتكافؤ أفراد المجمو

  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  ٦,٣ ١٥  التجريبية
  ٢,٤  ١٤  الضابطة

  غير دالة عند  ١٠١,٢  ٢١,١
٠٥,٠  
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 للبحث لكون المقياس معـد     )٢٠١١سميرة  (اختير مقياس العنف المدرسي المعد من قبل        
العنـف  ( فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي       ) ٤٣(للطالب في مرحلة المراهقة وقد تكون من        

) دائما، أحيانـاً، أبـداً    (ويقابل كل فقرة ثالث بدائل هي       ) اللفظي والعنف المادي والعنف الرمزي    
  .على التوالي) ١، ٢، ٣(وإعطائها األوزان 

 
  :صدق المقياس. ١

 وقد اسـتخرج    )٢٧٠،  ٢٠٠٥ملحم،  (يقصد بالصدق أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه         
  .الباحث الصدق باستخدام الصدق الظاهري

  :الصدق الظاهري
هر العـام لالختبـار أو الـصورة        ويعني البحث عما يبدو أن المقياس يقيسه، وهو المظ        

الخارجية له من حيث نوع المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوح هـذه المفـردات وكـذلك                
يتناول تعليمات االختبار ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية ودقـة تحديـد الـزمن                 
  المناسب لالختبار ويتم تحقيـق هـذا النـوع مـن الـصدق مـن خـالل حكـم المختـصين                    

  ). ٩٢: ٢٠٠٥جلبي، ال(
يغته األولية على عـدد     وللتأكد من مدى صالحية فقرات المقياس تم عرض المقياس بص         

  .%)٩٠(خبيراً وبلغ معامل الصدق ) ١٠( من ذوي االختصاص والبالغ عددهم خبراءمن ال
  ثبات المقياس. ٢

ألساسـية  وتقوم الفكـرة ا . تم حساب معامل الثبات في هذا البحث بطريقة إعادة االختبار      
في هذه الطريقة على إجراء االختبار على مجموعة من األفراد، ثم إعادة إجراء نفس االختبـار                
على نفس المجموعة من األشخاص وفي ظروف مماثلة بعد مضي فترة زمنيـة بـين  القيـاس                 
األول و القياس الثاني، ثم نحسب معامل االرتباط بين اإلجراء األول واإلجراء الثاني وهـو مـا               

وإذا افترضنا أن األداء في اإلجراء األول هو نفـس األداء فـي اإلجـراء          . سميه معامل الثبات  ن
جرائين سيكون واحدا صحيحا ولكن هذا الواحـد الـصحيح ال        لثاني فان معامل االرتباط بين اال     ا

نصل إليه بسبب التذبذب العشوائي في أداء األفراد في المرتين، وذلـك أن أداء األفـراد علـى                  
تبار النفسي ال يتم من خالل قوالب جامدة صارمة ولكنه يتسم بقـدر معـين مـن التغيـر                    االخ
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والمرونة بحيث البد أن يحدث فرق بين األداء في المرة األولى واألداء في المرة الثانية، بمعنـى     
أخر فان الفرد في المرة األولى ليس هو بالضرورة في المرة الثانية لإلجراء حيث تؤثر عليه في                 

: ٢٠٠٩ربيـع،   ( من االجرائين عوامل الخطأ التجريبي مثل حالته الجسمية أو حالته النفسية             كل
٨٤-٨٣.(  

طالبـاً مـن   ) ٣٠(والستخراج ثبات األداة للبحث الحالي تم تطبيقها على عينة مؤلفة من   
ثم أعيد تطبيق المقيـاس     ) ٢/١٠/٢٠١٧( الموافق   االثنين في يوم     الصف األول المتوسط   طالب
ولمعرفة داللة معامل الثبات البالغة     ). ١٦/١٠/٢٠١٧( بتاريخ    يوم االثنين   في المرة الثانية   عليهم

وهـي  ) ١٩٥,٨(تم حساب القيمة التائية لمعامل االرتباط ووجد أن القيمة التائية تساوي            ) ٨٤,٠(
  ).٢٨(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٠٤٨,٢(اكبر من الجدولية البالغة 

  لمقياستطبيق ا. ٣
طالباُ من طالب األول المتوسـط مـوزعين        ) ٣١٣(طبق مقياس العنف المدرسي على        

وعند توزيع المقياس على أفراد العينة تحدث الباحث عن أهمية البحث وفائدته وأن . مدارس) ٧(على 
الضرورة العلمية تتطلب أن تكون اإلجابة دقيقة وصريحة مع اإلشارة إلى سرية المعلومـات وعـدم                

 صـادقة طمأنتهم والحصول على إجابات طالع عليها من قبل أشخاص آخرين سوى الباحث ألجل       اال
خضاعهم فيما بعـد للبرنـامج       لكي يتم إ    عنف مدرسي عال   الذين لديهم لغرض تشخيص أفراد العينة     

  . والمعد لهذا الغرض، وذلك باالعتماد على الدرجة التي يحصل عليها المستجيبرشادياال
  قياستصحيح الم. ٤

وعلـى  ) دائما، أحياناً، أبـداً   (فقرة وأمام كل فقرة ثالث بدائل هي        ) ٤٣(تكون المقياس من    
) ٣( أمام البديل الذي يختاره، وتعطى الدرجة        )√(المستجيب أن يختار من البدائل بوضع عالمة        

لطالب علـى   وعند حصول ا  ) أبداً(للبديل  ) ١(والدرجة  ) أحياناً(للبديل  ) ٢(والدرجة) دائماً(للبديل  
درجة مرتفعة على المقياس فان ذلك يدل على ارتفاع العنف المدرسي لديه علماً أن أعلى درجة                

  .درجة) ٨٦(والوسط الفرضي للمقياس هو ) ٤٣(واقل درجة هي ) ١٢٩(في المقياس هي 
 

  ) المدرسـي  بناء برنامج إرشادي لخفض مستوى العنـف       (إن من أهداف البحث الحالي    
تحقيق هذا الهدف قام الباحث بمراجعة عدد من الدراسات التي تناولت العنف المدرسي واطلع              ول

  .المدرسيتي تضمنت برامج إرشادية في موضوعات العنف كذلك على عدد من الدراسات ال
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 )١٢٤( 

 

  صدق البرنامج. ١
اعتمد الباحث على الصدق الظاهري في معرفة صدق البرنامج مـن خـالل عرضـه               

جلسات إرشـادية علـى مجموعـة مـن الخبـراء مـن ذوي              ) ٩( المؤلفة من    صيغته األولية ب
االختصاص لبيان أرائهم في مدى صالحية جلسات البرنامج اإلرشادي وقـد أبـدى المحكمـين               

  .بعض المالحظات الطفيفة على البرنامج
  طريقة تطبيق البرنامج اإلرشادي. ٢

األحـد  (سين فـي األسـبوع وفـي يـومي     دروس إرشادية وبواقع در ) ٩(أعد الباحث   
  :وكانت الجلسات على النحو االتي) األربعاء

  :التعريف . أ
  . وبسيط للطالب عن الموضوع الذي سوف يتم تقديمهاً واضحاًيقدم الباحث تعريف

   : رشاديةعرض للدروس اال. ب
  .يتم شرح الموضوع للطالب مع بيان أهمية الموضوع

  عرض مواقف قصصية. ج
  .ف قصصي فيه مشكلة بين طرفين ويتم حل المشكلة دون اللجوء للعنفسرد موق

  :التقويم . د
  .يسأل الطالب بعض األسئلة من ما تم تقديمه في العرض لمعرفة مدى تحقيق األهداف

  :الواجب البيتي. ه
  .يتم إعطاء سؤال للطالب لإلجابة عليه

 
 العينة التجريبية في يوم     ى عدد من الطالب، من خارج     قام الباحث بتجربة استطالعية عل    

للتعرف على الصعوبات التي سيواجهها في التطبيق ومدى تقبل         ) ٢٩/١٠/٢٠١٧( الموافق   األحد
  .الطالب لمحتويات البرنامج، ولم يلق الباحث وال الطالب أي صعوبة تذكر

 
قد تم االتفاق مع إدارة المدرسة علـى تحديـد          و) البراء بن مالك  (طبق البرنامج في مدرسة     

يومين في األسبوع من غير التأثير على الحصص الدراسية األخرى وقد بدأ تطبيق البرنامج بتـاريخ                
  .يوضح ذلك) ٨(والجدول ) ١٣/١٢/٢٠١٧(إلى ) ١٢/١١/٢٠١٧(
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  )٨(جدول
  أيام وتواريخ تطبيق البرنامج

  الوقت  عنوان الدرس  التاريخ  اليوم  الدرس
  ٤٥  االفتتاحية ١٢/١١/٢٠١٧  األحد  األول
 ٤٥  مفهوم العنف المدرسي ١٥/١١/٢٠١٧  األربعاء  الثاني
 ٤٥  أسباب العنف المدرسي ١٩/١١/٢٠١٧  األحد  الثالث
 ٤٥  موقف قصصي ٢٢/١١/٢٠١٧  األربعاء  الرابع
 ٤٥  اآلثار السلبية للعنف المدرسي ٢٦/١١/٢٠١٧  األحد  الخامس
 ٤٥  موقف قصصي ٢٩/١١/٢٠١٧  األربعاء  السادس
 ٤٥  موقف قصصي ٣/١٢/٢٠١٧  األحد  السابع
 ٤٥  طرق الوقاية من مشكلة العنف المدرسي  ٦/١٢/٢٠١٧  األربعاء  الثامن

    )يوم النصر(عطلة   ١٠/١٢/٢٠١٧  األحد  
  ٤٥  )االختبار البعدي (الختامية  ١٣/١٢/٢٠١٧  األربعاء  التاسع

  
 
االختبـار  ( عدد من الوسائل اإلحصائية لمعالجة البيانات والتي تمثلـت بــ          تم استخدام   

التائي لعينتين مستقلتين، معامل االرتباط بيرسون، االختبار التائي لعينتين متـرابطتين، معامـل             
   .)n² مربع ايتا

 
 

طبيق مقياس العنف المدرسي على عينة البحث الحـالي وجـد أن المتوسـط     تم تبعد أن    
أمـا  ) ٤,١٣(درجة للمجموعة التجريبية وبـانحراف معيـاري قـدره          ) ١٠٩(الحسابي يساوي   

إذ ) ٢,١٦(درجة وبانحراف معياري قدره     ) ١٠٨(المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة فقد بلغ       
وهذا يدل على أن أفراد العينة لديهم مستوى        ) ٨٦(بالغ  كان أعلى من الوسط الفرضي للمقياس ال      

  .يوضح ذلك) ٩(عاٍل من العنف المدرسي والجدول 
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 )١٢٦( 

 

  )٩(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة لمقياس العنف لمدرسي

  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  االفتراضي

يمة التائية الق
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٢٢٨,٢  ٧١٥,٥  ٨٦  ٤,١٣  ١٠٩  التجريبية
  ٢٢٨,٢  ٥٢٦,٤  ٨٦  ٢,١٦  ١٠٨  الضابطة

 

 

عنف المدرسي ضـمن  تحقق هذا الهدف من خالل بناء برنامج إرشادي لخفض مستوى ال       
  .إجراءات البحث التي تم عرضها سابقاً

 لـدى   خفض مستوى العنف المدرسـي  فياإلرشاديالتعرف على اثر البرنامج  : الهدف الثالث  
  الب الصف األول المتوسطط

  :ولتحقيق هذا الهدف صيغة الفرضيات االتية
بية في االختبارين القبلي    ال توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجري         . ١

  والبعدي في خفض مستوى العنف المدرسي
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى تم تحليل البيانات فوجد أن الوسط الحـسابي                 

درجـة  ) ٩,١٦(درجة في االختبار القبلي وتبـاين قـدره         ) ١٠٩(لدرجات المجموعة التجريبية    
درجة وباستخدام االختبـار    ) ٤,١٥(دي وبتباين قدره    درجة في االختبار البع   ) ٧٤(وانخفض إلى   

درجة وهي اكبر من    ) ٥٦٧,٢(التائي لعينتين مترابطتين وجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي          
) ٠٥,٠(ومـستوى داللـة   ) ٩(درجة عند درجة حريـة  ) ٢٢٨,٢(القيمة التائية الجدولية البالغة  

  .يوضح ذلك) ١٠(والجدول 
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  )١٠(جدول 
  سط الحسابي والتباين في االختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبيةالو

القيمة التائية   التباين  الوسط الحسابي  االختبار
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٩,١٦  ١٠٩  القبلي
  ٤,١٥  ٧٤  البعدي

٢٢٨,٢  ٥٦٧,٢  

  
ي والبعـدي دالـة احـصائياً        يتضح أن الفروق بين االختبارين القبل      )١٠(ومن الجدول      

لصالح االختبار البعدي أي أن للبرنامج أثر في خفض مستوى العنف لدى طالب الـصف األول                
  .المتوسط وبهذا ترفض الفرضية الصفرية األولى

وتعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج قد اعد على أسس علميـة وفـق حاجـات العينـة                     
الباحث الفرصة أمام الطالب للتنفيس االنفعالي وطـرح        والمستوى العمري لهم فضالً عن إتاحة       

الحلول للمشكالت من خالل التعايش معها إضافة إلى إشـاعة روح التعـاون والتنـافس بـين                 
  .الطالب

ودراسـة الجمعـة    ) ٢٠٠٢(ودراسة أبو حطب    ) 1990(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بندلتون       
)٢٠٠٥.(   
توسط درجات افراد المجموعتين التجريبيـة والـضابطة   ال توجد فروق دالة احصائيا بين م  . ٢

  .في االختبارين القبلي والبعدي في خفض مستوى العنف المدرسي
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية تم تحليـل البيانـات وبمقارنـة المجموعـة                  

ابي التجريبية مع المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعـدي وجـد أن الوسـط الحـس               
درجـة   ) ٧٤(درجة وفي االختبار البعدي أصبح      ) ١٠٩(للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي      

درجـة وأصـبح   ) ١٠٨(أما الوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي كان          
ـ             ) ١٠٤( ة درجة في االختبار البعدي وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين وجـد أن القيم

درجـة  ) ١٠١,٢(درجة وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة         ) ٠٩٦,٣(التائية المحسوبة   
  يوضح ذلك ) ١١(درجة والجدول ) ٠٥,٠(ومستوى داللة ) ١٨(عند درجات حرية 
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 )١٢٨( 

 

  )١١(جدول 
  لضابطةالوسط الحسابي لالختبار القبلي والبعدي وتباين الفروق بينهما ألفراد المجموعتين التجريبية وا

  المجموعة
الوسط في 

  االختبار القبلي
الوسط في 

  الفروق  االختبار البعدي
التباين 
  للفروق

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٦,١٢  ٣٥  ٧٤  ١٠٩  التجريبية
  ١٠١,٢  ٠٩٦,٣  ٨,١٤  ٤  ١٠٤  ١٠٨  الضابطة

بارين القبلي والبعدي ألفراد    يتضح أن الفروق دالة احصائياً في االخت      ) ١١(ومن الجدول      
المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية وبهـذا تـرفض الفرضـية       

  . الصفرية الثانية
وتعزى هذه النتيجة إلى قدرة البرنامج اإلرشادي الذي تم بناءه علـى خفـض مـستوى                   

  .العنف المدرسي من خالل الدروس التي تم تقديمها للطالب
) ٢٠٠٢(ودراسة أبـو حطـب      ) 1990(بندلتون  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من           

   ).٢٠٠٥(ودراسة الجمعة 

لمدرسي لدى طالب  البرنامج اإلرشادي في خفض سلوك العنف امدى تأثير: الهدف الرابع
  .األول المتوسط

طالب ولمعرفة هل أن للبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة تأثير ايجابي على 
من خالل معرفة داللة القيمة التائية المحسوبة ) ايتا(األول المتوسط تم حساب معامل مربع 

درجة وبما أنه أكبر من ) ٨١٦,١(يساوي ) ايتا(للبرنامج اإلرشادي فوجد أن معامل مربع 
  ).١٢(لذا فالتأثير ايجابي وكبير حسب المعيار األتي الموضح في الجدول ) ٨٠,٠(

  )١٢(الجدول 
  عيار معامل مربع ايتا لتقدير حجم تأثير البرنامجم

  التقدير  حجم األثر  ت
  ضعيف  ٢٠,٠  ١
  متوسط   ٥٠,٠  ٢
  كبير   ٨٠,٠  ٣

  )     ١: ٢٠٠٩قطيط،                                                                     (
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 على التوضيح للمشكالت    وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام األسلوب اإلرشادي المعتمد        
السلبية وإعطاء المواقف القصصية المأخوذة من واقع الطالب يؤدي إلـى زيـادة قـوة تـأثير                 

 لواقع الطالب، ولم تتطرق أي من الدراسات السابقة         مج اإلرشادي بشكل أفضل ألنه محاكٍ     البرنا
  إلى هذا الهدف

 
 
  -: إليها ات بناءاً على النتائج التي توصلصياغة االستنتاجتم   

 لذا نستنج   اإلرشادي في خفض العنف المدرسي    نامج  دال للبر  بما أن النتائج أوضحت اثر      
  اإلرشـادية   بـالبرامج  ينخفض لدى طالب المرحلـة المتوسـطة       يمكن أن     العنف المدرسي  أن
  .ناسبةالم
 

  - :تيةألمور االوصي الباحث باي  
االفادة من البرنامج اإلرشادي المعد في هذا البحث لخفض العنف المدرسي وتطبيقه مـن               .١

 .قبل المختصين والتربويين في المدارس
ضرورة االهتمام بالعنف المدرسي عند الطالب في المؤسسات التربوية لما له من تـأثير               .٢

 .سلبي في التحصيل الدراسي عند الطالب
اآلباء واألمهات والمربين في المؤسسات التربوية بالعوامل المؤثرة علـى          ضرورة توعية    .٣

 .العنف المدرسي لدى األبناء بدءاً من مراحل النمو المبكرة
 

  :قترح يصل إليها الباحث في ضوء النتائج التي تو 
راحـل   اإلرشادي الذي أعده الباحث علـى صـفوف وم         إجراء دراسة باستخدام البرنامج    .١

   .دراسية أخرى
 .إجراء دراسة مقارنة في العنف المدرسي بين المراحل الدراسية المختلفة .٢
التحـصيل  (اجراء دراسات ارتباطية حول عالقة العنف المدرسي بعدد من المتغيرات مثل       .٣

 ).الدراسي، الثقة بالنفس
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 )١٣٠( 

 

 
   القران الكريم-
 االجتماعية المؤدية للعنف في بعـض مـدارس القـاهرة           العوامل"،  )١٩٩٦(إبراهيم، مجدي احمد     . ١

 .٣، العدد٢، المجلدمجلة الدراسات التربوية واالجتماعية، "الكبرى
فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني لـدى طـالب          ،  )٢٠٠٢(أبو حطب، ياسين مسلم      . ٢

  .عة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامالصف التاسع األساسي بمحافظة غزة
مدى فاعلية برنامج نفسي إرشادي للحـد مـن سـلوكيات         ،  )٢٠١٢(أبو صفية، ميسر محمد فهد       . ٣

رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهـر،       العنف لدى تلميذات المرحلة األساسية في قطاع غزة،         
 .غزة
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  تاريخ استالم البحث

٢٤/١/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٥/٣/٢٠١٨  
  

 
  -: البحث الحالي إلىهدف

  .تصميم برنامج وفق نظرية أليس في تعديل أحالم اليقظة لدى المراهقات في مدينة الموصل .١
  .قياس مستوى أحالم اليقظة لدى المراهقات .٢
 في تعديل أحالم اليقظة لدى المراهقات وقد تم صياغة اإلرشاديالتعرف على اثر البرنامج  .٣

 -:الفرضية التالية

 داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابط ال توجد فروق ذات
 .في االختبار البعدي على مقياس أحالم اليقظة

ويقتصر البحث على طالبات المرحلة المتوسطة الصف األول في الجانب األيسر من 
  ).٢٠١٨-٢٠١٧(مدينة الموصل للعام الدراسي 

حثتان التصميم التجريبي ذو المجموعتين أما ما يخص إجراءات البحث فقد اعتمدت البا
) ١٥(طالبة للمجموعة التجريبية و) ١٥(طالبة بواقع ) ٣٠(المتكافئتين وتكونت عينة البحث من 

  -:طالبة للمجموعة الضابطة أما أداتا البحث فقد تم
اعداد مقياس لقياس أحالم اليقظة بعد اطالع الباحثتان على بعض الدراسات واالدبيات قد  .١

-Karin Schermmelleh(ت إلى وجود مقياس اجنبي تم بناءه من قبل توصل

                                         
 .مدرس، قسم علم النفس، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة الموصل *

 .استاذ مساعد، قسم علم النفس، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة الموصل **
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Fuqel,2010) تنطبق علي بدرجة (متبوعة ببدائل خماسية  فقرة) ٢٨( وهو يتكون من
كبيرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق  بدرجة قليلة ، 

 للبيئة العراقية تم ترجمة المقياس ، ولجعل المقياس مالئماً)تنطبق  بدرجة قليلة جدا
باالستعانة بمترجم ومن ثم استخراج صدق الترجمة بعرضه على مجموعة من أساتذة اللغة 
االنكليزية واثنين من أساتذة قسم العلوم التربوية والنفسية وتم التعرف على الثبات بطريقة 

   .فقرة) ٢٨( صيغته النهائية س مناعادة االختبار وثبات بمعاملة الفاكرونباخ وتكون المقيا
 لخطوات نظرية اُ وفقجلسة ارشادية) ١١ (بأعدادالبرنامج االرشادي فقد قامت الباحثتان  .٢

وتم إجراء االختبار القبلي في ) ٧/١/٢٠١٨ إلى ٥/١٢/٢٠١٧(أليس وطبق البرنامج من 
االختبار (ذكورة بداية المدة من خالل تطبيق مقياس أحالم اليقظة كما طبق في نهاية المدة الم

، الفقرةمعامل ارتباط بيرسون، معامل تميز (البعدي ولغرض معالجة البيانات استخدم 
، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين ) مستقلتين لعينتينيئختبار التاالوا

متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت 
نامج مما يدل على اثر دال للبرنامج في تعديل أحالم اليقظة لدى الطالبات، وفي ضوء للبر

نتائج البحث أوصت الباحثتان اعتماد مقياس أحالم اليقظة الذي قام بترجمته عند إجراء 
بحوث متشابهة لعينات أخرى وتضمنت المقترحات دراسة عالقة أحالم اليقظة مع متغيرات 

  ).الخ... ة، تشتت االنتباهأخرى مثل سمات الشخصي
Designing A counseling Programme According to Alees's 

Theory to Modificate Day Dreams for Female Adolescents in 
the City of Mosul 

Dr. Nada Fatah                                              Tamar Mohammed 
Asst. Prof.                                                                Lecture 

This research aims at: 
1. Designing a programme according to Alees Theory to modificate day 

dreams for female adolescents in the city of Mosul.  
2. Measuring the level of day dreams for female adolescents. 
3. Investigating the impact of the counseling programme in 

modificating day dreams for female adolescents.  
The null hypothesis indicates that there is no significant statistical 

difference between the mean scores of the experimental and control groups 
in post test concerning the day dreams scale. The research has been limited 
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to first-year intermediate schools female students for the academic year 
2017-2018.The researches depends on the experimental design of two 
equivalent groups. The sample consists of 30 female students 15 students 
for each group.  

Concerning the instruments of the research the following have been 
prepared: 

1. A scale for measuring day dreams has been selected after reviewing 
literatures. The scale prepared by (Karin Schermmelleh,2010) and 
consisted of 28 items. The scale has been translated by interpreter. 
The validity of translation has been fulfilled by giving the translated 
scale to a jury from English and Educational and psychological 
departments. The scale has been applied upon a pilot group to test 
the reliability by using test-re-test method. 

2. The counseling programme:  
The researches prepared 11 counseling meetings is regards to Alees's 

theory. The programme has been conducted from 5th. Dec. 2017 to 7th. Jan. 
2018.  

The day dreams scale has been applied before starting the 
experiment and at the end. The data has been analyzed by using (Pearson 
Correlation Coefficient Formula, Deserimination Formula and t-test for two 
independent groups). The findings show statistical difference between the 
mean scores of the two groups and for the benefit of the experimental 
group.This indicates the impact of the programme in modificating day 
dreams for female students.  

In the light of those findings, the researches recommend to depend 
on the scale of day dreams, which has been translated, when conducting 
similar researches upon different samples. The researchers suggest to study 
day dreams in regards to other variables such as (features of personality, 
attention randomization… etc.) 

   
 جسيمة تغيرات وترافقها اإلنسان حياة في المهمة المراحل من المراهقة مرحلة دتع      

 من كونها من وبالرغم اليقظة أحالم منها ونفسية سلوكية مظاهر تصاحبها التغيرات وهذه ونفسية
 الواقع من هروب كانت إذا اليقظة أحالم في االستغراق ان اال اإلنسان لحياة المهمة الوظائف

 أو أسلوب عن البحث الحالة، هذه في فعلياً المشبعة غير والحاجات الضغوط عن سوالتنفي
 بجعلها والحياة والدراسة النمو في معوقاً عامل تكون ان من بدالً األحالم هذه لتعديل برنامج
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 تعديل في برنامج بناء في الحالي البحث فكرة جاءت ولذا والنمو التعلم في ومساعداً مهماً عامالً
  .االيجابي إلى السلبي جانبها من اليقظة مأحال

 
فترة المراهقة مرحلة تصاحبها تغيرات طبيعية نفسية وفسيولوجية وهذه التغيرات 

كمرحلة انتقال بين الطفولة والنضج، وتعتبر هذه الفترة من الفترات الهامة في حياة ، ضرورية
ه دور فعال في المجتمع ،ويحتاج المراهق الى فترة من الوقت الفرد، حيث يصبح بعدها راشداً، ل

  ).٤: ١٩٩٢قناوي،(ليتوافق مع عالم الراشدين ويكتسب مهاراتهم 
 وترجع اهمية المراهقة الى تميزها في خصائصها عن مرحلتي الطفولة والرشد مما 

المراهق يؤدي الى تعقيد وتنوع مطالب النمو، ويتبع ذلك وال ينفصل عنه تنوع وظائف 
، ويولي )١٢: ١٩٩٨الزعبالوي،(وواجباته، تمهيداً الكتمال نضجه واندماجه في مجتمع الشباب 

الباحثون والمتخصصون مرحلة المراهقة اهميه بالغة بوصفها مرحلة مشكالت كما وصفها 
بعض فترة من الفترات الهامة الحساسة في حياة االنسان، ذلك ألنها تمثل فترة نمو جسمي 

ونفسي هامة، وقد اجمعت اكثر الدراسات الحديثة على اعتبار المراهقين الفئة الحساسة وعقلي 
  .)١٥: ٢٠٠٤السبتي،(التي يجب العناية بهم صحياً وعقلياً ونفسياً

فالمراهقات يشكلن فئة هامة من فئات المجتمع يقع على كاهلن عبء تربية االطفال 
فهي المعلمة، والمديرة والموظفة لذا فان بناء ومسؤوليات الحياة فضال هن امهات المستقبل 

  .)١٥: ٢٠٠٤السبتي،(شخصيتها بناءاَ سليماً يساعد على تنمية المجتمع والنهوض به 
فمرحلة المراهقة تزخر بكثير من االزمات النفسية والمشاكل السلوكية التي من اخطرها 

مشاكل الخطيرة في مرحلة التمرد والعدوان واالستغراق في احالم اليقظة التي تعد من ال
  ).٥٢٩: ١٩٩٣راجح،( المراهقة فقد يتحول الى االنسحاب واالنطواء ومن ثم الى مرض نفسي 

حالم اليقظة من العمليات التي تؤدي وظائف مهمة في حياة االنسان وتكيفه وتغني اف
وليجني من وجوده وتمده بأفقه الى مستقبل مجهول او ماضي بعيد او فكر او رغبة بعيدة المنال 

الحياة افضل ما فيها وليكون سيد المخلوقات بذكائه وخياله وتفكيره ولغته، وتعد احالم اليقظة 
وسيلة لتجنب الشدة التي يفرضها الواقع على وعي الفرد ،وتأتي احالم اليقظة ايضا وسيلة إلنقاذ 

كما انها تأتي ، )١٠: ١٩٥٠جزين،( الفرد من االرتباك الذي يحدث له في تماسكه مع الواقع 
كوسيلة للهروب من الواقع للتنفيس عن الكبت ،فالمراهق يدرك ان احالم اليقظة اكثر اشباعاً له 
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من الواقع فعندما يشعر بان حياته الواقعية صعبه جداً او انها غير مشبعة بشكل غير عادي وفي 
 خالل الخيال الذي يعطي هذه الحالة تصبح احالم اليقظة مهرباً ممتعاً، فاألماني يتم تحقيقها من

شعورا قوياً بالرضا بالمقارنة مع النشاطات اليومية المملة من حل المشكالت االجتماعية او 
وترتبط احالم اليقظة ارتباطاً وثيقاً بالتفكير خالل مراحل النمو ) ٢: ٢٠١١هيفا،( الدراسية

باع واقعه عن طريق ممارسته المختلفة وتزداد ارتباطها في فترة المراهقة ويميل المراهق الى اش
  .)١١٠ : ٢٠٠٨ابراهيم،( ألحالم اليقظة

، ان بين االطفال والمراهقين والبالغين واالسوياء يرافق عملية )singer(وقد وجد سنجر 
ة نوع من االبتكارية والمرونة والقدرة على التركيز واعاقة العدوان ، اذ يساعد ظاحالم اليق

: ١٩٨٣دافيدوف، (  الجديدة في أذهانهم بدالً من القيام بها تلقائياٌ االفراد في تجريب االستجابات
٦٢٧(  

تكون احالم اليقظة اداة لتنظيم الذات  انظائف احالم اليقظة بمن و) kilnger(ينجر لويلخص ك
ان احالم اليقظة تعتمد على الخبرات السابقة في ،وتبوساطة دورانها حول المتعلقات الحالية للذا

ث المستقبلية والتنبؤ بها فأحالم اليقظة في هذه الحالة تعتبر من االدوات التلقائية توقع االحدا
لعملية التعلم والتخطيط فالنظر في االستجابات السابقة والحالة العاطفية التي يتبعها تجعل الفرد 

  .اكثر انفتاحا ألدراك ابعاد جديدة لتأثير االحداث السابقة على الفرد وعلى االخرين 
 )٢: ٢٠١٧الدويكات، (                                                                    

المستقبلية التي يمكن ان تكون مقابالت او محاضرات فان الناس سيعرفون  شكالاالوان عرض 
خياراتهم بشكل افضل ويتوجهون نحو االفعال االكثر احتمالية وبالمران يتأثر سلوكهم المستقبلي 

ا قد تكون كذلك طريقة ال ثبات الذات وذلك باإلحساس المستمر بالهوية عن طريق االتصال كم
 .بين الماضي والحاضر والذات المستقبلية

ارض خصبة ألفكار تعد احالم اليقظة نقاط انطالق وقائع القصة االدبية ، اي انها وكذلك 
ن االفراد من اخفاء ذاتهم عند السيطرة البارعة على احالم اليقظة تمك،وان مركزية  مبتكرة 

  .االنزعاج وتحفيز انفسهم للجنس او المؤثر العدائي او االسترخاء عند مواجهة االجهاد وااللم
  )٢٠٦: ٢٠١١نمر، (                                                               

رف العقل عن ان احالم اليقظة هي سلسلة من االفكار والمشاعر التي يمكن ان تص
لحظة الحاضرة وغالباً ما تكون عن اشياء سعيدة وامال وطموحات وافكار عقالنية او لالعقالنية 
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في حياة الفرد ومستقبله ، ويختلف محتوى االحالم بشكل كبير من شخص الى اخر ألنها لها 
ثار ، ومن المؤشرات الخطيرة اال)٣: ٢٠١٠محمد،(عالقة مباشرة بحالة ذلك الشخص العقلية 

النفسية السلبية ألحالم اليقظة ، ما نتوقعه من زيادة في انتشار االضطرابات النفسية على 
المستوى الفردي في صورة االستغراق بأحالم اليقظة والتوتر واالكتئاب النفسي فضال عن بعض 
الظواهر االجتماعية مثل االنسحاب والخوف االجتماعي وقد تؤدي هذه االثار الى حاالت من 

 ويفسر االتجاه العقالني االنفعالي حدوث احالم ).cook,2004: 17(لعجز الكامل للمراهقين ا
اليقظة بسبب االضطرابات العاطفية الناتجة عن التفكير الالعقالني والالمنطقي أي نتيجة التفكير 
 الداخلي الخاطئ لدى الفرد مما يؤدي بالفرد من الهروب من الواقع الى االستغراق في احالم

الى ان االفراد الذين لديهم استغراق في ) Eillis(ويشير اليس) ١٣١: ١٩٩٩العزة،( اليقظة 
احالم اليقظة يمتلكون افكار العقالنية تخلو من المنطق فالمراهقات يطورون مشكالت سلوكية 
وانفعالية عندما يهتمون بتفضيالتهم البسيطة كالرغبة في الحصول على الحب والتقبل والنجاح 

تكبون خطأ عند التفكير فيها ،وكأنها حاجات حياتية ال يستطيعون العيش بدونها كما تميل وير
المراهقات بشكل كبير الى تضخم رغباتهم وتفضيالتهم للمعتقدات مطلقة من المطالب الملحة وما 
ينبغي القيام به وهذا يعكس تفكيرا غير عقالني وغير واقعي لديهن ويخلق لهن المشاعر السلبية 

هو الذي يؤدي السلوكيات الغير العقلية وهذه المعتقدات الالعقالنية كلها تعيق المراهقات عن و
تحقيق اهدافهن وغاياتهن ويشعرن بالتعاسة بدون مبرر واقعي لهذه التعاسة 

)Gorey,1996:35 ( وقد كشفت العديد من الدراسات عن فعالية اساليب العالج المعرفي بصفة
 االضطرابات النفسية لدى المراهقات ومنها احالم اليقظة سواء عامة في تخفيف من حدة

) Merch,1991(استخدمت هذه االساليب بمفردها او مع فنيات اخرى فيذكر كل من ميرش 
 ان تنمية تغير او تعديل االفكار هي جوهر twaddle&Scott,1991)(وسكوت وتوادل 

 االنفعالي ال ليس بخاصة ،واتبع االساليب العالجية للسلوكيات عامة والعالج العقالني
في عالج االضطرابات النفسية عالجا يعرف بالعالج العقالني االنفعالي ) Eillis(اليس

Rational_emotiretherapy) ( وهو احد اساليب تعديل السلوك ويهدف الى مساعدة
 نحو العالم المراهقات في التعرف على افكارهن الغير العقالنية التي تسبب رد فعل مناسب لديهن

المحيط وان يفهمن الفلسفة العقالنية للحياة وتشجيعهن على تعديل افكارهن العقالنية وكيف 
ومن خالل االسلوب العقالني ) ٩٠ ،٢٠٠٨ضمرة،(ويمكن استبدالها بأفكار اكثر عقالنية 
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التي االنفعالي يقوم المرشد بتدريب المسترشد على كيفية النظر الى افكاره واعتقاداته الخطأ 
 لذا فان Prochaska&,1994:5)(تسبب له االنفعاالت والسلوكيات واالعراض غير المرغوبة 

ارشاد المراهقات عن طريق مساعدتهن على تنمية تفكيرهن العقالني الى اقصى درجة ممكنة 
والعمل على خفض تفكيرهن الالعقالني الى اقل درجة ممكنة ،يمكن ان يؤثر بشكل ايجابي في 

ل في احالمهم اليقظة لديهن، لهذا جاءت هذه الدراسة لتقدم للمهتمين والمرشدين خفض وتعدي
خاصة في مجال احالم .برنامجا ارشاديا قد يساعدهم في تقديم خدمة ارشادية افضل للمراهقات 

من اهمية وجود طرق وقائية ) اليس(اليقظة لديهن وتجري هذه الدراسة في ضوء ما اوصى به 
التفكير المنطقي العقالني بين المراهقات كجزء من التربية الشخصية يكون هدفها تربية 

  .والطبيعية والنفسية
 

 
 

 
 .تصميم برنامج وفق نظرية أليس في تعديل احالم اليقظة لدى المراهقات .١

 قياس مستوى احالم اليقظة لدى المراهقات  .٢

 . في تعديل احالم اليقظة لدى المراهقاتي االرشادالتعرف على اثر البرنامج .٣

  :تيةوقد تم صياغة الفرضية اال
ال توجد فروق ذات داللة احصائياً بين متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة "

 ".الضابطة في االختبار البعدي على مقياس احالم اليقظة 

في مدينة ) الصف االول( البحث الحالي على طالبات المرحلة المتوسطة تقتصر حدود
  ).٢٠١٨_٢٠١٧الموصل للعام الدراسي 
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  البرنامج االرشادي: أوالً

  -:عرفه كال من 
  )١٩٩٨(حيدر  .١

مجموعة النشاطات المخططة على اسس علمية تقدم لألشخاص االسوياء عبر وسائل 
سهيل توافقهم توطرائق مختلفة بهدف زيادة قدراتهم على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية و

  )١١، ١٩٩٨،حيدر(                                              .الشخصي واالجتماعي
 )٢٠٠٧(العزاوي  .٢

بانه مجموعة من الجلسات التي تعتمد على عدد من االنشطة والتقنيات والفعاليات في 
  )٢٢، ٢٠٠٧ي،العزاو(                    .               ضوء اسس واستراتيجيات علمية 

 )٢٠٠٨(النجمة  .٣

بانه برنامج مخطط منظم في ضوء اسس علمية يتكون من مجموعة من الخبرات البناءة 
المخططة لها والمصممة بطريقة مترابطة ومنتظمة وتشمل هذه الخبرات في طياتها العديد من 

  .اجل تحقيق اهداف محددة في السابق واالساليب المتنوعة وذلك من االنشطة
  )٧، ٢٠٠٨النجمة ،(                                                                     

  -:فقد صاغت الباحثتان التعريف االتي :اما التعريف االجرائي للبرنامج االرشادي 
برنامج ارشادي يستخدمه الباحثتان بتجربتهما وينفذ من خالل اشراك الطالبات ذوات 

مجموعة من الجلسات االرشادية تحتوي على عدد من االنشطة والفنيات احالم اليقظة المرتفعة ب
الذي يرتكز العالج فيه الى تعديل افكار ) أليس(والفعاليات تنفذ بأسلوب العالج العقالني العاطفي 

الطالبات ألحالم اليقظة لديهم من خالل المناقشة والحوار والتدريب على التفكير بطريقة ايجابية 
ية ويجري تحديد اخطاء التفكير ونقد تلك االفكار الخاطئة والتوصل الى االفكار منطقية عقالن

  .  العقالنية التي تالمس الواقع
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  :عرفه كال من 

 -:Kilnger((2000)(كلنجر  .١

جزء من تدفق االفكار والصور التي تشغل معظم ساعات يقظة الفرد وافكار تلقائية غير 
و غير مستجيبة تمر بالوعي وتكون غير ملزمة بغرض واضح كما انها تمثل قصصاً موجهة ا

استطراديه ذهنية خيالية تدور بشان االنجازات الخاصة واعمال االنقاذ البطولية والهروبات 
المدهشة واالعمال الرياضية غير الواقعية اوفوق الطبيعة والهرب الرومانسي او الجنسي 

   )kilnger,2000: p2 (                                   .ر المحتملةواالفعال العدوانية غي
 -:)٢٠١٠(نمر .٢

عملية تفكيرية غير موجه تؤدي الى تحويل انتباه الفرد بعيدا عن الواقع الى عالم من 
الخياالت سواء كانت هذه الخياالت ذات محتوى ايجابي او سلبي يختلف عن المكان والزمان 

  )٢١٠: ٢٠١٠نمر،   (                                             .       المحيط به
   -:)٢٠١١(الكناني  .٣

هي تخيالت واحالم اثناء اليقظة وفيها تجد الرغبات الشعورية والالشعورية سبيلها الى 
التحقق واالشباع اثناء التخيل ،وحينما ينخرط الفرد في احالم اليقظة بدرجة معتدلة فأنها تعتبر 

رة صحية واحيانا ما تكون متنفسا سويا للعواطف ، اما اذا انغمس فيها الفرد بدرجه زائدة او ظاه
مبالغ فيها فأنها تعتبر ظاهرة غير صحية ألنها تكون في هذا المجال انسحابا من الواقع وهروبا 

  ) ٣٢٧: ٢٠١١الكناني ،(                                  .                        منه 
 

  ).٢٠١١(تبنت الباحثتان التعريف النظري للكناني   
  -:ألحالم اليقظة للباحثتين التعريف االجرائي 

تم اعدادها من قبل هي الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس احالم اليقظة الذي 
  .          الباحثتين الغراض البحث

 
ن على العديد من الدراسات حول موضوع أحالم اليقظة أال انهما اطلعت الباحثتا

  :ستقومان بعرض دراسات تجريبية فقط كون موضوعهما تجريبي ومن هذه الدراسات
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  على سنوات متتالية ) tracey L.kahan(علماً ان هذه الدراسة التي اجرتها 
  :)tracey L.kahan) 2013دراسة االولى  .١

هدفت الدراسة الى معرفة ، بين ادراك الحلم واحالم اليقظةالتشابهات واالختالفات 
  .التشابهات واالختالفات بين االدراك والحلم واحالم اليقظة

 فقرات لتقييم الوعي واالدراك ثم ٩ اشخاص قدم لهم استبيان من ٩اقيمت الدراسة على 
بعد امهاء التجربة وجهت لهم اربعة اسئلة لتقييم جوانب الوعي واستمرت التجربة لمدة اسبوع و

دقيقة ووجد ان افراد الدراسة الذين كانوا ) ٦٥(تم اعادة تطبيق االستبيان الذي يستغرق تطبيقه 
مبتدئين في تقييم الوعي واالدراك اصبحوا اكثر قدرة وتركيزا في وصف الوعي واالدراك بعد 

 (tracey L.kahan,2013)التجربة وتعلم االنتباه 

 ) ٢٠١٤ (tracey L.kahan الدراسة الثانية  .٢
اجريت على افراد المجموعة التي استخدمت في التجربة االولى حيث اصبحوا متمرسين 

 فقرات لتقييم الوعي االنعكاسي والعمليات ٩بأداء الحكم وافراد اخرين ووزعوا لهم مقياس من 
غرق هؤالء الفوق المعرفية وأسئلة لتقييم الوعي الشخصي الذاتي والعام وكانت التجربة ان يست

بأحالم اليقظة وتسجيل الحلم وكل ما دار به من احداث ومشاعر وانفعاالت ثم وجه له استبيان 
يتضمن كل ما مروا به وعند االنتهاء وجد ان معرفة الحلم تختلف عن معرفة اليقظة وان 

حلم المعرفة العالية للتنظيم يجب ان تتماشى مع خبرة اليقظة ألفراد العينة وليس مع خبرة ال
  )tracey L.kahan,2014(ألفراد العينة 

 )Jose)2014الدراسة الثالثة  .٣
   احالم اليقظة المستمرة  فيتأثير وقت نوم اليل 

 اشخاص من خريجي الجامعة تم اجراء ٦أجريت الدراسة في جامعة كارولينا وعلى 
والمشاعر التي االختبار القبلي على افراد المجموعة وهو يتضمن فقرات حول التجارب واالفكار 

 مرات في اللية ٤يعيشها الفرد في حلم اليقظة وكانت التجربة هي ان هؤالء االفراد يتم إيقاظهم 
الواحدة لمدة ليلتين ويتم تفهم احالم بالنسبة لحلم اليقظة من عدة ابعاد وتم التوصل الى ان وقت 

ة مع مرور الوقت وهذا اليل يؤثر على حلم اليقظة باستمرار بشكل عام وبشكل خاص يظهر زياد
  ) Jose,2014(. بسبب تبديل الذاكرة الموحدة والدمج خالل الليل
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ان هذه الدراسات الثالثة اجنبية واجريت في ظروف خاصة تختلف بشكل كبير عن 

  اسلوب الدراسات الحالية ولذا سيتم أخذ مؤشرات منها
تعرف على اثر التجربة على محتوى حلم اليقظة هدفت هذه الدراسات الى ال:الهدف  .١

اما الدراسة الحالية فتستهدف الى تصميم برنامج ارشادي وفق نظرية اليس ، والوعي به
 .لتعديل احالم اليقظة لدى المراهقات

أما الدراسة الحالية فتكونت العينة من ،  فردا١٦-٩كانت افراد العينة تتراوح من :العينة  .٢
 . طالبة٣٠

استخدمت الدراسات السابقة االستبيانات والمقاييس اضافة للعامل المستقل  :االدوات .٣
كفترات النوم وتحليل محتوى النوم والدراسة الحالية ايضا تستخدم مقياس احالم اليقظة 

أما الدراسة الحالية فاستخدمت مقياس احالم اليقظة ، واعدت برنامجا لتمديد هذه االحالم
 .االحالمواعدت برنامج لتمديد هذه 

اما الدراسة ، فقد استخدمت الدراسة وسائل احصائية لتحليل البيانات: الوسائل االحصائية .٤
 .الحالية ستستخدم ما يالئمها من وسائل احصائية

اما الدراسة ، توصلت الدراسات السابقة بان اليل يؤثر في استمرار حلم اليقظة: النتائج .٥
  . الحالية ستعرض نتائجها في الفصل الرابع

 
وتتضمن هذه ، يتضمن هذا الفصل وصفاً شامالً لإلجراءات التي اعتمدتها الباحثتان

ووصفاً لألدوات التي استخدمت في ، وطريقة اختيار العينة، تحديد مجتمع البحث: االجراءات
لدى واعداد مقياس احالم اليقظة ، وكيفية بناء البرنامج، والتصميم التجريبي، البحث وتطبيقها

واجراءات استخدام الصدق والثبات واسلوب تطبيقها والوسائل االحصائية التي ، المراهقات
  .عولجت بواسطتها بيانات هذا البحث

 
بين المتغيرات ويدرس ) األثر والنتيجة(يعتمد البحث الحالي المنهج التجريبي أي دراسة 

حدوث تغيرات من متغيرات اخرى مستخدمة في ذلك مدى التأثير بين المتغيرات او التنبؤ ب
فالتجريب اذن هو تغير مقصود ومضبوط ، )٢٤٥: ١٩٩٨، ابو عالم(اساليب احصائية متطورة 
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وتقيد . للشروط المحددة لظاهرة ما ومالحظة التغيرات الحاصلة فيها بحيث يمكن تفسيرها
.                    المتغيرات المستقلة والتابعةالتصاميم في البحوث التجريبية كأفضل طريقة لتثبيت وتحليل

تعديل مقصود ومضبوط للظروف المحددة لظاهرة من الظواهر "ويعرف البحث التجريبي بأنه 
                                                      )٢٤٨-٢٤٧: ١٩٩٠داؤود وعبد الرحمن، " (تفسير التغيرات التي تطرأ عليهاومالحظة و

 
يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع طالبات الصف االول متوسط الموجودات في 

في الجانب االيسر للعام الدراسي مدارس الحكومية المختلفة التابعة لمدينة الموصل 
طالبات علماً ان المديرية العامة للتربية اعتذرت عن تقديم احصائية بأعداد ال ،)٢٠١٨_٢٠١٧(

  .نظراً لظروف ترحيل الطلبة من صف الى اخر
 

ان اختيار عينة البحث امر بالغ االهمية اذ ان الهدف االساسي هو الحصول على 
معلومات عن المجتمع االصلي للبحث يمكن من خاللها تعميم النتائج لذلك اختيرت عينة عمدية 

طالبة ) ١٥( بلغ عددهن )كلثوم للبنات( ول المتوسط من مدرسةمن طالبات الصف اال )ةقصدي(
ليكونوا المجموعة الضابطة نفسها  طالبة من المدرسة) ١٥(المجموعة التجريبية واختير  ليكونوا

واختيرت هذه . طالبة) ٣٠(وبذلك بلغ المجموع الكلي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 
  -:المدارس لألسباب االتية

 خالل الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة وجدت ان هذه المدارس حصلت على من .١
 . وسط حسابي على المقياس احالم اليقظة اعلى

 .ادارة المدرسةتعاون  .٢

تقع المدرسة في مناطق متكافئة من حيث المستوى االقتصادي واالجتماعي حيث ان  .٣
 .المدرسةوالمجموعة الضابطة في نفس المجموعة التجريبية 

 
وقد تم توزيع افراد ، بعد تحديد عينة البحث ثم تقسيمها الى مجموعتين متكافئتين بالعدد

، العمر(وقد قامت الباحثتان بأجراء عملية التكافؤ في كالً من المجموعتين وفقاً للعمر الزمني 
  )ءالذكا، وتحصيل العلمي لالم، التحصيل العلمي لالب
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  .بين تكافؤ مجموعتي البحث في العمر والتحصيل العلمي لالب واالم )١(جدول

الوسط الحسابي   المتغير
  التجريبية

الوسط الحسابي   التباين
  الضابطة

القيمة التائية   التباين
  المحسوبة

  الجدولة

  ٢،١٢  ١،٠٥٨  ١٤،٤  ١٨٦  ١٦،٤  ١٨٤  العمر
  ٢،١٢  ١،٨٢  ٨،٢  ١٥  ١٠،٢  ١٤  تحصيل االب

  ٢،١٢  ١،٠٠٥  ٨،٨  ١٢  ٦،٤  ١٣  المتحصيل ا
  ٢،١٢  ١،١٢  ١٤،٦  ٩٦  ١٢،٣  ٩٥  الذكاء

  ٢،٠٤٨  ١،٩٠٤  ١٦،٤  ١٢٦  ١١،٥٦  ١٢٨  االختبار القبلي
عند مستوى ) ٢،١٢( ان جميع القيم التائية المحسوبة اصغر من الجدولة البالغة ابم

  . أذن فالفروق غير دالة إحصائيا أذن المجموعتين متكافئتين٢٨ودرجات حرية ) ٠،٠٥(
 

المقصود بالتصميم خطة كاملة ألجراء تجربة ميدانية حول موضوع ما فيتدخل الباحث 
ه المتغيرات في متغير أحرى        تغيرات ليرى أثر االختالف في قيم هذفي عدد من الم

 وعليه اختارت الباحثتان التصميم التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين )٢٦،١٩٩٩، منسي(
  ).٢(كما مبين في جدول . المالئم لغرض البحث

  يبين التصميم التجريبي )٢(جدول 
  االختبار  المتغير المستقل  االختبار  المجموعة
  بعدي  خضعت للبرنامج  قبلي  التجريبية
  بعدي  ـــــــــــــــــــــــــــــ  قبلي  الضابطة

 
 

لغرض اعداد مقياس لقياس احالم اليقظة اطلعت الباحثة على بعض الدراسات واالدبيات 
-Karin Schermmelleh(السابقة وقد توصلت الى وجود مقياس اجنبي تم بناءه من قبل 

Engel,2010 ( وهو يتكون من)وقد قامت الباحثتان بعدد من الخطوات لجعل ، فقرة) ٢٨
  .المقياس مالئماً للبيئة العراقية
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 . الذي قام بترجمة المقياس الى اللغة العربية*تم االستعانة بمترجم: ترجمة المقياس .١

 واثنين من *لغة االنكليزيةتم عرض المقياس على اثنين من اساتذة ال: صدق الترجمة .٢
 . للتحقق من صدق الترجمة*اساتذة قسم العلوم التربوية والنفسية

بالرغم من ترجمة المقياس الى ان الباحثتان قامت بعرض المقياس : الصياغة اللغوية .٣
 .المترجم على استاذ في قسم اللغة العربية إلعادة الصياغة اللغوية للفقرات

 .باحثتان االنواع التالية من الصدقاستخدمت ال: صدق المقياس .٤
 

وقد تحقق هذا النوع من الصدق في مقياس احالم اليقظة من خالل عرض المقياس 
 بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في التربية وعلم النفس والقياس والتقويم

ته وحصل المقياس على نسبة اتفاق اكثر لبيان رايهم في مدى صالحية المقياس ومجاالته وفقرا
مع تعديل لصياغة بعض الفقرات لغويا اذ يشير بلوم الى ان نسبة اتفاق الخبراء %) ٩٥(من 

، بلو(فأكثر يمكن اعتبار ان االختبار قد تحقق فيه شرط الصدق الظاهري %) ٨٠(عندما تكون 
١٢٦:١٩٨٥.(  

  .الفهادي الفتاح عبد سعيد شعيب. م.ا.دالمترجم *
  ).العبيدي غانم سرى. د.م ياسر محفوظ حامد، . د .م.أ(اساتذة علم النفس *
  ).فراس مؤيد صالح.م، عمر علي الياس. م(اساتذة اللغة االنكليزية *

 :القوة التمييزية لفقرات مقياس احالم اليقظة .٥

  :    لغرض حساب قوة تمييز الفقرات لمقياس احالم اليقظة تم اتباع الخطوات االتيةا
طالبة من ) ٢٠٠(م سحب عينة عشوائية من خارج العينة االساسية بلغ عددها ت  .أ 

 )٣(المدارس الموضحة في الجدول كما موضح في جدول

  يوضح عينة التمييز للفقرات )٣(الجدول 
  عدد الطالبات  اسم المدرسة  ت
  ٥٠  صنعاء  .١
  ٦٠  الشيماء  .٢
  ٣٠  صفية  .٣
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  ٢٥  زينب  .٤
  ٣٥  شهدة بنت عمرو  .٥

  ٢٠٠  لمجموعا
  

طبق مقياس احالم اليقظة على عينة التمييز وبعدها تم تصحيح المقياس وحسبت .      ب
من الدرجات %) ٢٧(ثم تم ترتيب الدرجات تنازلياً وتم تحديد نسبة ، الدرجة الكلية لكل طالبة

ي تمثل من الدرجات الدنيا والت%) ٢٧(طالبة وتحديد نسبة ) ٥٤(العليا التي كان عدد افرادها 
) Anastasis, 1988:23%) (٢٧(ان النسبة المثلى هي ) Anastasasi(أـذ ترى ، )٥٤(

الى ان هذه النسبة تجعل المجموعتين في افضل مايكون في الحجم ) Kell,1993(ويشير 
  ).Kell, 1993: 488(والتباين 

لفقرات باستخدام تم حساب القوة التمييزية ل، وبعد تحديد المجموعتين العليا والدنيا.      ج
) Spss(االختبار التائي لعينتين مستقلتين وباستخدام نموذج الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية 

وجميعها اكبر من القيمة ) ٢٢،٣٤٥-٤،٣٣٢(ووجد ان القيم التائية المحسوبة تراوحت بين 
ك عدت جميع وبذل) ١٠٦(ودرجة حرية ) ٠،٠٥(عند مستوى داللة ) ١،٩٦(الجدولية البالغة 

فقرة جميعها ايجابية وكما ) ٢٨(الفقرات مميزة وتكون مقياس احالم اليقظة بصيغته النهائية من 
  )٤(موضح في الجدول

  يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس احالم اليقظة)٤ (جدول
تسلسل   )٥٤(المجموعة الدنيا   )٥٤(المجموعة العليا 

الفقرا
  ت

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

١١،٩١٩  ١،٠٢١٥٣  ٢،٨٢٤١  ٠،٩١٦٥١  ٤،٩٨١  ١  
١٧،٤٦٣  ٠،٩٨٠٧٣  ٢،٦٣٨٩  ٠،٧٤٩٤٧  ٤،٧١٣٠  ٢  
١٧،٨٢٦  ٠،٨٦٩٦٢  ٢،٨٠٥٦  ٠،٧٤٣٩٠  ٤،٧٦٨٥  ٣  
١٥،٩٨١  ١،١٤٥٩٧  ٢،٢٩٦٣  ٠،٩٥٧٣٨  ٤،٥٩٢٦  ٤  
١٦،٣٩٣  ١،٠٠٩٣٠  ٢،٥٠٠٠  ٠،٧٦٧٣٢  ٤،٥٠٠٠  ٥  
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١٠،٤٦٩  ١،٧٧٦٠  ٢،٤١٦٧  ١،٢٤٣٣٣  ٤،٠٧٤١  ٦  
١٠،٦٠١  ٠،٩٧١١٦  ٢،٦٣٨٩  ٠،٨٠٥٤٠  ٣،٩٢٥٩  ٧  
١٢،٢٣٦  ٠،٩٨٧٨١  ٢،٥٧٤١  ٠،٩٣٥٥٨  ٤،١٧٥٩  ٨  
٨،٥٧٢  ١،٠٦١٧٨  ٢،٣٥١٩  ١،٣٩٢٦٣  ٣،٧٩٦٣  ٩  
١٩،٩٠٠  ١،٠٢١٩١  ١،٧٥٩٣  ٠،٩٦٠٢٧  ٤،٤٤٤٤  ١٠  
٩،٥٦٢  ١،٠٠٦٠٤  ٢،٨١٤٨  ١،٠١٤٧٧  ٤،١٢٩٦  ١١  
١٥،٨٣٧  ٠،٩٩٦٤٩  ٢،٥٨٣٣  ٠،٧٦٧٣٢  ٤،٥٠٠٠  ١٢  
١٢،٨٢٦  ١،٠٠٨٢٣  ٢،٥٤٦٣  ٠،٩٨٦٣٦  ٤،٢٨٧٠  ١٣  
٩،٦٢٢  ٠،٩٨٢١٤  ٢،٧٦٨٥  ٠،٩٩٧٨٨  ٤،٠٦٤٨  ١٤  
٢٢،٣٤٥  ١،٠٣٩٠٤  ١،٧٩٦٣  ٠،٧٧٤٩٠  ٤،٥٨٣٣  ١٥  
١٣،٢٤٣  ١،١٣٩٦١  ٢،٤٨١٥  ١،٠٢٥٥٩  ٤،٤٣٥٢  ١٦  
١٣،٨٠١  ٠،٩٤٦٦١  ٢،٦٠١٩  ٠،٩٦٦١٥  ٤،٣٩٨١  ١٧  
١٠،٧٩٢  ٠،٩٤٠٠١  ٢،٥٦٤٨  ١،١٤٣٣٧  ٤،١٠١٩  ١٨  
١٦،٩٦٩  ٠،٩٩٠٦١  ٢،١٦٦٧  ٠،٨٩٩٧٩  ٤،٣٥١٩  ١٩  
١٠،٦٧٢  ١،٠٥١٥٩  ٢،٦٥٧٤  ١،٠٣٩٦٧  ٤،١٧٥٩  ٢٠  
١٠،٥٦٦  ١،٠٣١٥٢  ٢،٩٦٣٠  ٠،٩٢٣١٥  ٤،٣٧٠٤  ٢١  
١٥،٠٧٥  ١،٠٣٧٦٧  ٢،٧٦٨٥  ٠،٧٩٧١٩  ٤،٦٦٧  ٢٢  
١٨،٣٤٠  ٠،٨٤٧٨٥  ٢،٩٧٢٢  ٠،٨٩٤٧٣  ٤،٦٧٥٩  ٢٣  
١٨،٣٤٠  ١،٠٣٤٤٠٣  ٢،٥٧٤١  ٠،٦٧١٥٢  ٤،٧٥٠٠  ٢٤  
١٤،٠٨٨  ٠،٩٨٤٢٦  ٢،٦٧٥٩  ٠،٨٤٥٨٠  ٤،٤٣٥٢  ٢٥  
٨،٥٤٠  ١،٠١٨١٤  ٢،٦٩٤٤  ١،٢٣٤٢١  ٤،٠٠٩٣  ٢٦  
١٤،٨٩٥  ١،٠٥٩٣٣  ٢،٥٩٢٦  ٠،٨٤٧٤٩  ٤،٤٣٧٠  ٢٧  
١٠،٩٣٩  ١،١٧٣٨٤  ٢،٣٧٩٦  ١،٠٤٩٤٩  ٤،٠٣٧٠  ٢٨  

 
النفسية اذ يشير الى اتساق يعد الثبات من الخصائص السيكومترية المهمة في المقاييس 

وهو من ) Malongr & word, 1980: 60(الدرجات في قياس ما يجب قياسه بصورة منظمة 
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المفاهيم االساسية في القياس وينبغي توافره في القياس لكي يكون صالحا لالستخدام                       
  ).١٤٣: ١٩٩٠،االمام(

او المالحظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه فيما ويعني الثبات دقة االختبار في القياس 
  ). ١٠٦: ١٩٩٣، ابو حطب. (يزودنا به من معلومات عن سلوك الفرد

ولغرض التحقق من ثبات مقياس احالم اليقظة قامت الباحثتان باستخراج معامل الثبات 
  :بالطرائق االتية

 .طريقة اعادة االختبار  . أ

  قظة طبق االختبار على عينه تكونت من ولغرض التحقق من ثبات مقياس احالم الي
ثم اعيد التطبيق على نفس العينة بعد مرور اسبوعين وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ) ٣٠(

وهو ) ٠،٨٣(بين درجات التطبيق االول والتطبيق الثاني ووجد ان معامل االرتباط بيرسون بلغ 
)      ٠،٩٣-٠،٦٢(عليه يتراوح بين ان معامل الثابت الذي يعتمد ) Likart(ثبات عالي اذ يرى 

)Lazarus, 1966: 22 ( كما ان الباحثتان قامتا بحساب داللة معامل االرتباط بيرسون باستخدام
االختبار التائي لمعامل االرتباط ووجد ان القيمة التائية المحسوبة لمعامل االرتباط تساوي 

بدرجة حرية ) ٠،٠٥(توى داللة عند مس) ٢،٠٤٨(وهي اكبر من الجدولية البالغة ) ٣،٢٢٤(
  .اذن معامل االرتباط دال احصائياً) ٢٨(

 :الثبات بمعاملة الفا كرونباخ . ب

وتقوم فكرة هذه الطريقة التي تمتاز بتناسقها وامكانية الوثوق بنتائجها على حساب 
حد االرتباطات بين درجات جميع فقرات المقياس على اعتبار ان الفقرة عباره عن مقياس قائم ب

: ٢٠٠٢،عوده(ذاته ويؤشر معامل الثبات اتساق اداء الفرد اي التجانس بين فقرات القياس 
استمارة بصورة عشوائية من عينة ) ٣٠(والستخراج معامل ثبات المقياس تم سحب ، )٤٥٤

وهو مؤشر ) ٠،٨٥(تحليل الفقرات وقد طبقت معادلة الفا كورونباخ اذ بلغ معامل ثبات المقياس 
بات المقياس اذ اكد كرونباخ ان االختبار الذي ثباته عالي هو مقياس دقيق جيد على ث

)Cronbach, 1964: 298 (وبذلك اصبح المقياس جاهزا لتطبيقه على افراد العينة االساسية.  
 

تنطبق ، يتم تصحيح المقياس وذلك وفقاً للبدائل الخمسة تنطبق عليه بدرجة كبيرة جداً
وتنطبق عليه ، وتنطبق عليه بدرجة قليلة، تنطبق عليه بدرجة متوسطة، كبيرةعليه بدرجة 
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ويجب ان تكون الدرجة العليا على ) ١-٥(وتتراوح الدرجات على البدائل من . بدرجة قليلة جداً
  ). ٨٤(وبوسط فرضي قدره ) ٢٨(والدرجة الدنية ) ١٤٠(المقياس 

   احالم اليقظة لمتغيرزيع الطبيعي  تمثيل الدرجات على منحني التو مستويات)١(مخطط
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  ١١٢-١٤٠=المستوى العالي ألحالم اليقظة 
  ٥٦-١١٢=المستوى المتوسط ألحالم اليقظة 
  ٢٨-٥٦= المستوى المتدني ألحالم اليقظة 

 
لغرض اعداد برنامج لتعديل أحالم اليقظة اعتمدت الباحثتان على نظرية اليس نظرية 

   ومن اهم االساليب االرشادية المستخدمة في هذه النظرية١٩٤٧عام ). الج العقلي العاطفيالع(
ينتقد المرشد االفكار الالعقالنية ويساعد على جعل افكارهم ، التعليم، االقناع، التنفيذ .١

 .عقالنية مستعيناً باألمثلة

البيتية التي يقوم يهتم االرشاد بهذه الطريقة بالمهمات ، الواجبات او المهمات البيتية .٢
 .اعضاء المجموعة بقراءتها وتفنيدها

يعتبر الوضع الجماعي مناسباً بشكل خاص للعديد من اساليب تعديل : التقليد ولعب الدور .٣
السلوك والمعرفة والمجموعة توفر ألعضائها فرصة للكشف عن ذاتهم ومخاوفهم 

 .ومساعدتهم في اعادة تكوين البناء المعرفي

١٤٠  
 على درجةأأ

٢٨  ٥٦  ١١٢   
 أقل درجة

٨٤ 

  مستوى عالي
  الحالم اليقظة

  نيمستوى متد
  الحالم اليقظة
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يشير اليس اال ان على المسترشدين ان يتعلموا كيف :  للتفكير الوجدانيالضبط االجرائي .٤
يتخلوا عن معتقداتهم الالعقالنية وان يغيروا سلوكم الغير المرغوب من خالل تشجيعهم 

 .وتعزيزهم عند انجاز مهماتهم

ان التدريب على المهارات ضبط الذات تعني تدريب : التدريب على استخدام المهارات .٥
ين على المهارات الخاصة التي يرغبونها ويثقون فيها كالمهارات االجتماعية المسترشد
 .والدراسية

وهي جزء اساسياً في االرشاد الجماعي ويحصل المسترشدين عليها من : التغذية الراجعة .٦
خالل المجموعة وعندما يستخدم االعضاء التغذية الرجعية فانهم يستطيعوا ممارسة 

.                                      افتراضات جديدة تبعث على االرتياحسلوكيات جديدة تقوم على 
 )١٤٦، ١٩٩٩، العزا واخرون(

جلسة ) ١١(وبأتباع الخطوات السابقة قامت الباحثتان بأعداد جلسات ارشادية عددها 
  .وفقاً لخطوات نظرية اليس.) ارشادية

 
رضها على مجموعة من الخبراء في علم النفس بعد االنتهاء من كتابة الجلسات تم ع

وقد اتفق جميع الخبراء على ، واالرشاد التربوي لبيان آرائهم في مدى صالحية الجلسات
  % .١٠٠صالحية هذه الجلسات وينسبه 
 

لتأكد من مدى مالئمة الجلسات ومحتواها للطالبات وقياس زمن تطبيق كل جلسة تم 
طالبات في خارج المجموعتين التجريبية ) ٥( جلسات االولى من البرنامج على عينة ٤ تطبيق

  .دقيقة) ٤٢-٤٠(والضابطة وجد ان الجلسات كانت واضحة ومفهومة وكل جلسة تستغرق 
 

 
بعد التأكد من صالحية البرنامج واجراء االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية 

وتم البدء يتطبق البرنامج بتاريخ الثالثاء ) ٣/١٢/٢٠١٧(ذلك بتاريخ االحد والضابطة و
  : ادناه )٥(بواقع جلستين في االسبوع كما في الجدول) ٥/١٢/٢٠١٧(
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  )٥(جدول 
  يبين عناوين الجلسات االرشادية وتاريخها

  اليوم والتاريخ  اسم الجلسة  الجلسة  ت
  ثاء الثال٥/١٢/٢٠١٧  االختبار القبلي  االولى  .١
  االحد١٠/١٢/٢٠١٧ التعارف  الثانية  .٢

احالم اليقظة اشباع رغبات ام   الثالثة  .٣
  مضيعة للوقت؟

  الثالثاء١٢/١٢/٢٠١٧

  االحد١٧/١٢/٢٠١٧ حلم المشروع الخيري  الرابعة  .٤

  الثالثاء١٩/١٢/٢٠١٧  حلم ثواني  الخامسة  .٥

  االحد٢٤/١٢/٢٠١٧ حلم بائعة الحليب  السادسة  .٦

 الثالثاء ٢٦/١٢/٢٠١٧ حلم عارضة االزياء  سابعةال  .٧

 االحد ٣١/١٢/٢٠١٧ حلم راقصة بالية  الثامنة  .٨

  الثالثاء٢/١/٢٠١٨ حلم رائدة فضاء  التاسعة  .٩

  االحد٧/١/٢٠١٨ حلم الطبيبة المشهورة  العاشرة  .١٠

  الثالثاء٩/١/٢٠١٨ االختبار البعدي  حادي عشر  .١١

 
 

 
قبل بدء البرنامج تم اجراء االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية والضابطة وجد 

والوسط ) ٣،١٦(بانحراف معياري قدره ) ١٢٨(ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي 
وهذا يعني ان المجموعتين ) ٤،٢(بانحراف معياري قدره ) ١٢٦(الحسابي للمجموعة الضابطة 

مستوى العالي ألحالم اليقظة ولمعرفة تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلي تم وقعتا ضمن ال
وهي ) ١،٩٠٤(استخدام االختبار التائي لمجموعتين مستقلتين وجد ان القيمة التائية المحسوبة 

   ).٢٨(ودرجات حرية ) ٠،٠٥(عند مستوى دالة ) ٢،٠٤٨(اقل من الجدولة البالغة 
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  :يتم في هذا الفصل استعراض النتائج التي تم توصل اليها تبعاً ألهداف البحث س

تصميم برنامج وفق نظرية أليس في تعديل احالم اليقظة لدى (نتائج الهدف الذي ينص  .١
 .وقد تم تحقيق هذا الهدف في اجراءات الفصل الثالث) المراهقات

وقد تم ) يقظة لدى المراهقاتقياس مستوى احالم ال(نتائج الهدف الثاني الذي ينص  .٢
 .تحقيق هذا الهدف في الفصل الثالث في تطبيق االختبار القبلي

التعرف على اثر البرنامج في تعديل احالم اليقظة لدى (نتائج الهدف الثالث الذي ينص  .٣
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم تطبيق مقياس احالم اليقظة كاختبار ) المراهقات

 .بعدي وجد ان

بينما ) ٦،٣(وبانحراف معياري ) ٧٢(ن المجموعة التجريبية اصبح وسطها الحسابي ا  .أ 
وهذا يعني انخفاض مستوى احالم اليقظة لديهم من ) ١٢٨(كانت في االختبار القبلي 

المستوى العالي الى المستوى المتوسط وعند حساب القيمة التائية لعينتين مترابطتين 
وجد أنها تساوي ) االختبارين القبلي والبعديمقارنة المجموعة التجريبية في (
لذا فالفروق دالة احصائياً ) ٢،١٤٥(وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) ١٢،٨٧٣(

وهذا يعني تأثر افراد المجموعة ) ٦( كما مبين في جدول لصالح االختبار القبلي 
ظة لديهم وهذه التجريبية في البرنامج مما ادى الى تعديل وخفض مستوى احالم اليق

ودراسة ) tracey-kahan,2013(النتيجة اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة 
Jos:E.Maliuowsh,2014) ( ًان خضوع االفراد للبرنامج يجعلهم اكثر وعيا وادراكا

 .ألحالمهم ويحاولون التعديل في احوالهم نحو االفضل

 ية في االختبارين قبلي وبعديمقارنة درجات المجموعة التجريبيبين )٦(جدول 

القيمة التائية   التباين  الوسط الحسابي  االختبار
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٦١،٥٦  ١٢٨  القبلي
  ٣٦،٩  ٧٢  البعدي

٢،١٤٥  ١٢،٨٧٣  
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كما وجد ان المجموعة الضابطة انخفض وسطها الحسابي درجة واحدة عن االختبار .   ب
 يكون بداعي الصدفة أذ أنهم بقوا في ظروفهم العادية ألنهم لم القبلي وهذا االنخفاض قد

  .يخضعوا للبرنامج
مع ) ٧٢(وعند مقارنة الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي البالغ .   ج

وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي ) ١٢٥(الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والبالغ 
عند مستوى داللة ) ٢،٠٤٨(قارنتها بالقيمة التائية الجدولية والتي تساوي وعند م) ٥٠،٠٩(
وجد ان الفروق ذات داللة إحصائيا وهذا يعني تأثير افراد ) ٢٨(ودرجات حرية ) ٠،٠٥(

المجموعة التجريبية بالبرنامج مما أدى الى انخفاض مستوى احالم اليقظة لديهم على عكس 
  )٧(موضح في جدول كما . افراد المجموعة الضابطة

  مقارنة درجات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة )٧(جدول 
  الجدولة  القيمة التائية المحسوبة  التباين  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة

  ٣٦،٩  ١٢٥  ١٥  الضابطة
  ١٦،٨  ٧٢  ١٥  التجريبية

٢،٠٤٨  ٥٠،٠٩  

 وخفض تعديل الى ادى مما لبرنامجا في التجريبية المجموعة افراد تأثر يعني وهذا
 دراسة مثل السابقة الدراسات نتائج مع اتفقت النتيجة وهذه لديهم اليقظة احالم مستوى

)tracey-kahan,2013 (ودراسة Jos:E.Maliuowsh,2014 ((االفراد خضوع ان 
. فضلاال نحو احوالهم في التعديل ويحاولون ألحالمهم وادراكاً وعيا اكثر يجعلهم للبرنامج

  .وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل بديلتها
  
 

اعتماد مقياس أحالم اليقظة الذي قامت الباحثتان بترجمته عند إجراء بحوث متشابهة  .١
  .لعينات أخرى

إجراء دراسات أخرى عن أحالم اليقظة لدى الطلبة في المراحل الدراسية األخرى ومع  .٢
  .متغيرات نفسية
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ئمين على دراسة شخصية الطالب بأحالم اليقظة نظراً للتداخل أحالم زيادة اهتمام القا .٣
 .اليقظة مع الشخصية

توظيف استراتيجيات متعددة ومناسبة في تنفيذ األفكار الالفكرية وتقويم فاعليتها من  .٤
 .خالل مقارنتها مع أساليب عالجية أخرى

 
  :دراسة عالقة أحالم اليقظة مع المتغيرات مثل .١
 .خصيةسمات ش  . أ

  .تشتت االنتباه . ب
إجراء البحث على الطلبة في المراحل التعليمية األخرى لمعرفة مدى انتشار أحالم  .٢

  .اليقظة
 

، دار النهج للدراسات ١، طالتربية الحديثة للمراهقين، )٢٠٠٨(ابراهيم، اسماعيل خليل  .١
 .والنشر والتوزيع، حلب، دمشق

 .، مكتبة االنجلو المصريةدرات العقليةالق، )١٩٨٧(أبو حطب، فؤاد عبد اللطيف  .٢

، دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، )٢٠٠٧(ابو عالم، رجاء محمود  .٣
 .للجامعات، القاهرة

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقويم والقياس النفسي، )١٩٩٠(االمام، مصطفى  .٤
 . جامعة بغداد

ي، ترجمة محمد أمين تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكوين، )١٩٨٣(بلوم، بنيامين وآخرون  .٥
 .المفتي وآخرون، مطبعة المكتب المصري الحديث، القاهرة

، مطبعة لجنة البيان ١، ترجمة ابراهيم حافظ، طأحالم اليقظة، )١٩٥٠(جزين، جورج هندي  .٦
 .العربي

 دار صفاء للنشر والتوزيع، ،١طاالتجاهات النظرية في االرشاد، ، )٢٠٠٨(حمزة، جالل كايد  .٧
 . األردن–عمان 

طالب  أثر برنامج حجمي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى، )١٩٩٨(حيدر، احمد سيف  .٨
 .، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصريةجامعة صنعاء



  تصميم برنامج ارشادي وفقاً لنظرية أليس في تعديل أحالم اليقظة لدى المراهقات في مدينة الموصل

   
  

 )١٥٨( 

 

ر والتوزيع، ، مكتبة الفالح للنش٢، طتعديل السلوك االنساني). ١٩٩٥(الخطيب، جمال  .٩
 .الكويت

 .، منشورات جامعة القدس المفتوحةتعديل السلوك، )١٩٩٨(الخطيب، جمال .١٠

، ترجمة سيد الطواف وآخرين، الرياض، دار مدخل علم النفس، )١٩٨٣(دافيدوف، لندا، ل  .١١
 .ماكجروهيل

،كلية التربية مناهج البحث التربوي ) ١٩٩٠(داوؤد ، عزيز حنا وانور حسين عبد الرحمن  .١٢
 ن رشد ،جامعة بغداد،اب

                               . ، أحالم اليقظة في علم النفس)٢٠١٧(دوبكان، سناء  .١٣
 com.3mawaoo.www://http     

، االتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه واالرشاد، )١٩٨٥(الدوسري، صالح جاسم  .١٤
 .، الرياض)١٥(، العدد خليج العربيمجلة رسالة ال

 .، دار المعارف، بدون مكان للنشرأصول علم النفس، )١٩٩٣(راجح، احمد عزت  .١٥

 التي المراهق المسلم حاجات المراهق والمشكالت، )١٩٩٨(الزعبالوي، محمد السيد محمد  .١٦
  .، الجزء السادس، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية١تنشأ عنها، ط

-Real. ، ما هي أحالم اليقظة وما هي فوائدها ومضارها)٢٠١٦(الساعدي، احمد  .١٧
sciences.com  

مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية والدراسية، ، )٢٠٠٤(السبتي، خولة بنت عبداهللا  .١٨
دراسة وصفية على عينة من الطالبات السعوديات في المرحلة المتوسطة في المدارس 

 .جستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، رسالة ماالحكومية في مدينة الرياض

، مكتبة الثقافة للنشر ١، ط، نظريات االرشاد والعالج النفسي)١٩٩٩(سعيد حسني وآخرون  .١٩
 . األردن–والتوزيع، عمان 

بناء برنامج ارشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى ، )٢٠٠٧(العزاوي، نضال نجيب عارف  .٢٠
 .اجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية رسالة ممراهقات دور الدولة،

 أساسيات البحث العلمي في التربية، )١٩٨٧(عودة، احمد سليمان وفتحي حسن ملكاوي  .٢١
 .، دار مكتبة المنار، األردن١، طوالعلوم اإلنسانية

، ١، القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط)١٩٩٨(عودة، احمد وحسن ملكاوي فتحي  .٢٢
 .امعة اليرموكج

  .، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية١، طسيكولوجية المراهقة، )١٩٩٢(قناوي، هدى محمد  .٢٣



  ندى فتاح زيدان. د.م.و أمحمد عزيز تمار . م

 >>  
  

)١٥٩( 

 

، دار المسيرة للنشر ١، ط، سيكولوجية الطفل المبدع)٢٠١١(الكناني، ممدوح عبد المنعم  .٢٤
  . األردن–والتوزيع، عمان 

  Mawdoo3.com. ، ما معنى أحالم اليقظة)٢٠١٤(محمد، احمد  .٢٥

.  ، لنفهم أحالم اليقظة)٢٠١٠(مد، نبيهة جابر مح .٢٦
kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/Posts 

 . األردن–، دار الكندي للنشر والتوزيع، اربد مناهج البحث التربوي، )١٩٩٩(منسي، حسين  .٢٧

من  مدى فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتخفيف، )٢٠٠٨(النجمة، عالء الدين ابراهيم يوسف  .٢٨
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية الكتئاب عند طلبة المرحلة الثانويةاعراض ا

  Kenanaonline.comusers.  كلية التربية– عزة –

، أحالم اليقظة وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية، )٢٠١١(نمر، سهام كاظم  .٢٩
 .، جامعة بغداد)١٩(، العدد مجلة العلوم النفسية

مأخوذ من االنترنت : ، أحالم اليقظة عند المراهقين، متى تكون مشكلة)٢٠١١(يفا، ابتسام ه .٣٠
sy.thawra://http  

31. . Gorey, G. (1996), Theory and Practie of counseling and 
psychotherapy, New York, Brooks Colepu publishing Company. 

32. . Prochaska, J.O. & Norcross, J. (1994), System of psychotherapy a 
transtheoratical analysis. Third Ed. New York: Books Cole Publishing 
Company. 

33. Anastasi, A. & Yrbina (1988), Psychological testing (6th ed.), Mucmillan 
Publishing Company, New York. 

34. Cook, C. (2004), Palestinian children and the second intifada. Media 
monitores. Network:  

35.  Cronbach, L.J. (1964), Essential of Psychology Testing Harper Brothers, 
New York. 

http://worldmediamonitors.net/content/view/full/4339/ 
36. Josie, E. Malinowski (2014), The effect of time of night on wake-dream 

continuity, Department of psychology, University of Bedfordshire. 
37. Kelly, K.R. (1993), Therelation of geuder and academic achievement to 

Career. Self efficacy and interests, Journal of gifted child quarterly, Vol. 
34, No. 2. 

38. Klinger, E. (2000), Day dreams, Encyclopedia Psychology, American 
Psychological Association. 

39. Lazarus, R.S. (1966), Coping as aneditor of emotion Journal of 
Prsonality and Social Psychology, Vol. (46). 



  تصميم برنامج ارشادي وفقاً لنظرية أليس في تعديل أحالم اليقظة لدى المراهقات في مدينة الموصل

   
  

 )١٦٠( 

 

40. Tracey L. Kahan and Stephen LaBerge (2013), Sim larties and Differences 
between Preuming and Waking Gognition: An Exploratory Study, at 
Department of Psychology, Santa Clara University. 

41.   Tyler (1969), The work of the coulslorored, New York. 
  



  ذنون يونس الطائي. د .أ
  

 >>  
  

)١٦١( 

 

 
 

  
* 

  
  تاريخ استالم البحث

٢٣/١/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٥/٣/٢٠١٨  
 

 
تسعى هذه الدراسة الى البحث عن بدايات تأسيس معهد اعداد المعلمـين فـي نينـوى،                  

بته وتهيئة المـالك التدريـسي والـوظيفي والتعاقـد مـع            والمجهودات التي بذلت في اعداد طل     
المحاضرين، وكيفية االرتقاء بالواقع التربوي والتعليمي لطلبة المعهد والتخطيط لتخريج دفعـات            
من المعلمين ليمارسوا دورهم التربوي في المدارس االبتدائية لمدينة الموصل، واثـر األنظمـة              

  .ية والعلمية على تطوير اداء العاملين في المعهد وطلبتهوالتعليمات في تطوير األساليب التربو
Institute for the preparation of teachers in Ninavah 

1972-1974 
A Documentary Study 

Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 In this study, we seck to find the beginning of the 
establishment of the  institute for the preparation of teachers 
in Ninevah. The effort made in preparation and the creation 
of teaching staff and employment, contracting lecturers and 
how to improve the educational reality of the student in the 
institute. 

 
 

                                         
 .استاذ تاريخ العراق الحديث والمعاصر، مدير مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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، ورشح إلدارته السيد وعد اهللا      ١٩٧٢د إعداد المعلمين في نينوى أواخر سنة        ُأسس معه   

 كاتب متوسـطة خالـد بـن      – مدير اعدادية المستقبل وخالد ذنون عبد اهللا         –اسماعيل مصطفى   
 الى بغداد لغرض التـزود بالمعلومـات        ٢٤/١٢/١٩٧٢الوليد لمهام كاتب المعهد وقد اوفدا في        

واتخذت بناية اعدادية المستقبل مقراً مؤقتاً للمعهد، وارتبطت مهنياً         . )١(الالزمة حول امور المعهد   
مديريـة اعـداد وتـدريب المعلمـين اعتبـاراً مـن       / بالمديرية العامـة لالشـراف التربـوي     

على ان تكون التخاطبات الرسمية لمعاهد اعداد المعلمين عن طريقها بوصفها           . )٢(٢٢/١/١٩٧٣
معاهد المعلمين في العراق وعن طريقها تنظم استمارات الترفيـع          الجهة التي ترتبط بها ادارات      

  .)٣(والعالوات السنوية لمنتسبي المعاهد
وشهد المعهد اقباالً منقطع النظير من قبل الطلبة الراغبين باالنضمام اليه، حيث رفعـت                

الذين استلموا  ادارة المعهد احصائية الى مديرية اعداد وتدريب المعلمين مبينة فيه ان عدد الطلبة              
في الوقت الذي استلمت مديرية تربية      . )٤(طالباً من شتى المحافظات   ) ٩٩٠(اوراق الكفاالت، بلغ    

) البصرة، اربيـل   نينوى، بغداد، (نينوى قوائم بأسماء المقبولين في معاهد المعلمين في محافظات          
) ٥٤(فكـان عـددهم     ، اما االحتياط في معهد اعداد المعلمين في نينـوى،           )٣٧٦(البالغ عددهم   

  .)٥(طالباً
 

بالنظر لعدم وجود مالك تدريسي، فقد طالبت إدارة المعهد من مديرية التربية لمحافظـة                
نينوى، الموافقة على قيام مجموعة من الـسادة التدريـسيين فـي مـدارس الموصـل، بإلقـاء                 

ما طالبت ايضاً بالموافقة علـى      المحاضرات على طلبة المعهد، حيث استجابت المديرية لذلك، ك        
  :)٦(صرف اجور المحاضرات لهم، وكما مبين تفاصيل ذلك

  االختصاص  العنوان  االسم
عدد 

  المحاضرات
  الراتب االسمي

  بالدينار

اجرة 
  المحاضرة

  دينار/ فلس
عبد الستار عبد  - ١

  الرحمن
مدير 

متوسطة 
  النعمانية 

   دينار١,٠٠٠  ٧٩  ٦  اللغة العربية
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س مدر  طه داؤد بكر - ٢
  الشرقية

   فلس٨٠٠  ٥٤  ٦  اللغة العربية

اندريوس ميرزا  - ٣
  يوخنا

مدرس 
  المستقبل

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٦٥٠  ٣٨  ٩

مدرس   ماجد حموك رجب - ٤
  الشرقية

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٩

مدرس   سالم داؤد كرومي - ٥
  المركزية

اللغة 
  االنكليزية

   دينار١,٠٠٠  ٥٢  ٩

عبد الستار عبد  - ٦
  الكريم خليل

س مدر
  المثنى

   دينار١,٠٠٠  ١٠٠  ١٢  رياضيات

مدرس   هاني ابراهيم شريف - ٧
  المركزية

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ١٢  رياضيات

المناهج   طالل ابراهيم القزاز - ٨
  والكتب

تربية وعلم 
  النفس

   فلس٨٠٠  ٥٠  ٦

عبد الماجود احمد  - ٩
  السلمان

   فلس٦٥٠  ٤٠  ٨  مجتمع  مدير الشرقية

عبد الجواد  -١٠
  صالح االمين

وكيل مدير 
  ستقبلالم

   فلس٦٥٠  ٧٠  ٦  مجتمع

يونس عبد اهللا  -١١
  فتحي

مدرس 
  المركزية

   فلس٨٠٠  ٧٣  ٨  مجتمع

ماجد يحيى  -١٢
  الشيخ صالح

مدرس 
  المستقبل

   فلس٨٠٠  ٣٩  ٦  حياتية

سعد اهللا عبد  -١٣
  الجبار علي

مدرس 
  المركزية

   فلس٨٠٠  ١٠٠  ٦  فيزياء

مقصود خليل  -١٤
  حسن

مدرس 
  المستقبل

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ٦  رياضة

   فلس٦٥٠  ٥٦  ٦  رياضةمدرس مد عدنان مح -١٥
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  الشرقية  حسن
مفيد محمد علي  -١٦

  يونس
مدرس 
  الشرقية

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٣

النشاط   محمد نجم -١٧
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   دينار١,٢٠٠  ٧٠  ٣

النشاط   سمير كلو صفو -١٨
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٣

النشاط   اسماعيل حسين -١٩
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ٣

كما وافقت مديرية التربية على توسيع مالك المحاضرين في المعهد بإضافة عدد آخر 
  :)٧(كما مبين تفاصيلهم ادناه

الراتب   عنوان الوظيفة  االسم
  االسمي

اجرة 
  المحاضرة

عبد الستار عبد القادر عبد  .١
  الرحمن

   دينار١,٠٠٠  ٧٩  مدير متوسطة النعمانية

مدرس االعدادية   محمود سليمان عيسى .٢
  المركزية

  فلس٨٠٠  ٥٦

   دينار١,٠٠٠  ٥٤  مدرس اعدادية الرسالة  محمد بشير سليم .٣

  دينار١,٢٠٠  ٧٩  معاون اعدادية الزراعة  عبد الخالق سعيد يحيى .٤

  دينار١,٢٠٠  ٧٣  مدرس متوسطة الحرية  عبد الوهاب محمود الكحلة .٥

مدرس متوسطة   عز الدين محمد نوري .٦
  النعمانية

  فلس٦٥٠  ١٠٠

مدرس متوسطة   فاضل جابر عبد اهللا .٧
  المنصور

   فلس٨٠٠  ٤٠
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مدرس متوسطة   عبد الجبار عمر خطاب .٨
  الغسانية

  فلس٦٥٠  ٥٢

مدرس متوسطة بجواية   غانم امين حسين .٩
  العليا

   فلس٦٥٠  ٣٨

مشرف تربوي   بشير حسن القطان .١٠
  اختصاصي

١٠٠    

  دينار١,٠٠٠  ٧٣  مهندس زراعي  سامي علي حسين .١١

  دينار١,٠٠٠  ٧٠  اون المعهدمع  احمد جاسم محمد .١٢

ويبدو ان المرأة كان لها نصيب في إلقاء المحاضرات في المعهد السيما بعـد الموافقـة                
  :على قيام عدد من الخريجات الجامعيات بذلك وهن

  اجرة المحاضرة  الشهادة  االسم
  بالفلوس

  ٦٥٠  بكالوريوس اداب  تغريد مجيد شهاب -١
 ٦٥٠  ةبكالوريوس شريع  سهيلة مال اهللا حسين -٢

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  حسيبة توفيق سعيد -٣

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  محروسة جابر االلوسي -٤

 ٦٥٠  بكالوريوس شريعة  امل نجيب الوتار -٥

محروسة محمد علي عبد  -٦
  اهللا

 ٦٥٠  بكالوريوس شريعة

 ٦٥٠  بكالوريوس تربية  هناء يونس سعيد -٧

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  هناء جرجيس جورا -٨

 ٦٥٠  كالوريوس علومب  زهراء رشيد صادق -٩

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  مديحة محمد قاسم -١٠
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 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  ساهرة توفيق العطار -١١

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  باسمة محمد حموشي -١٢

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  خالدة محمود الخطيب -١٣

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  عفاف يوسف فرج -١٤

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  رقية سعيد جاسم -١٥

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  وديخولة محمد سعيد حم -١٦

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  سلوى عبد القادر السنجري -١٧

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  نافعة هاشم عبد العزيز -١٨

واخيرا الخريج عماد عبد  -١٩
  الرحمن السنجري

 )٨(٦٥٠  بكالوريوس اداب

وسعت ادارة المعهد الى العمل على استقرار المالك التدريسي عن طريق الحصول على   
يرية اعداد وتدريب المعلمين، بتعيين مدرسين على المالك الدائم وتثبت بعض موافقة مد

. ١/٩/١٩٧٣ مدرساً بوظائفهم اعتباراً من ١٦المحاضرين، وهذا ما يتضح من خالل مباشرة 
  :وهم

  المهام  االسم  المهام  االسم
  مدرس  كنعان عبد الرحمن عبدالعزيز .٢  معاون المعهد  احمد جاسم محمد .١
 مدرس  اكرم جواد محمد النعيمي .٤  كاتب المعهد   فتحييونس عبد اهللا .٣

 مدرس  عبد المجيد احمد خليل .٦  مدرس  خالد ذنون عبد اهللا .٥

 مدرس  خليل ابراهيم الحاج امين .٨  مدرس  محمد بشير سليم عبد اهللا .٧

 مدرس  محفوظ محمد القزاز .١٠  مدرس  عز الدين محمد نوري .٩

 مدرس  غانم امين حسين الزكو .١٢  مدرس  محمود سليمان عيسى .١١

بد الوهاب محمود ع .١٣
  الكحلة

 مدرس  حازم سلطان مصطفى .١٤  مدرس

 )٩(مدرس  جميل داؤد شابو .١٦  مدرس  فاضل جابر عبد اهللا .١٥
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 محاسـب المعهـد   –وبدون ذكر االسباب تم قبول استقالة السيد باهر محمد ذنون الوتار         
اسـب   وقيام السيد خالد ذنون عبد اهللا الطبو، كاتب المعهد، بأعمـال المح            ٢٩/٧/١٩٧٣بتاريخ  

  .)١٠(وتخويله نفس صالحيات المحاسب
وعلى الرغم من تعزيز المالك بالمدرسين، إالّ أن الحاجة كانت قائمة لالستعانة بـبعض                

المحاضرين في اختصاصاتهم المطلوبـة، إذ اصـدرت ادارة المعهـد امـراً اداريـاً باضـافة                 
 وكمـا مبـين     ١٨/١١/١٩٧٣المحاضرين سداً للشواغر في عدد من المواد العلمية اعتباراً من           

  :تفاصيل المحاضرين والمواد العلمية
  االختصاص  االسم  االختصاص  االسم

عبد الوهاب محمد علي  .١
  العدواني

اللغة العربية 
  والدين

  العلوم  عادل عبد الجبار حسن .٢

 =  نوفل حامد الخياط .٤  =     =  مؤيد يحيى الفارس .٣

 =  حميد يوسف عبد االحد .٦  =      =  هاشم حمو الدباغ .٥

 االجتماعيات  صديق الياس محمد .٨  =      =  ه داؤد البكرط .٧

 =  عبد الواحد ذنون طه .١٠  اللغة االنكليزية  امين حسين النقشبندي .٩

 =  عبد المحسن فخر الدين .١٢  الرياضيات  خزعل الياس خضر .١١

 =  طليع محمد علي الوتار .١٤  =  عز الدين محمد نوري .١٣

 ءالفيزيا  عبداهللا محمدعلي القليجي .١٦  =  محمد سليمان الخفاف .١٥

  الخط العربي  قصي حسين الفرج .١٨  =  اكرم مجيد زبير .١٧
  =     =  يوسف ذنون عبد اهللا .٢٠  العلوم  سعيد الحاج قاسم .١٩
علوم وسائل   محمد سعدون الطعان .٢١

  عملي
  الزراعة  ناطق قاصد الحرباوي .٢٢

النشيد   محمد نجم عبد اهللا .٢٤  الزراعة  سامي علي حسين .٢٣
  والموسيقى

  =  =  حسين الحيواسماعيل  .٢٦  الزراعة  عبد الخالق سعيد يحيى .٢٥
  )١١(=  =  يوسف نجم حمندي .٢٨  =  جنان عبد الكريم جرجيس .٢٧
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واعلمت مديرية التربية في نينوى، مديرية اعداد المعلمين، بأنه اليجـوز قيـام مـدراء                 
المدارس المتوسطة، بالقاء المحاضرات في المعهد اال بعد اخذ موافقة مديرية التربية، اذ ان القاء               

 ٣٦عدم جواز قيام المدرس بتدريس اكثـر مـن          ( لتعليمات تنص على     المحاضرات تجري وفقاً  
  .)١٢()ساعة اسبوعياً اال بموافقة الوزارة بشرط عدم تعارض ذلك مع دوامهم الرسمي

:  اصدرت ادارة المعهد امراً بإنهاء خدمات بعض المحاضـرين وهـم           ٤/٣/١٩٧٤وفي    
 حامد الخياط واحمد خليـل احمـد        وعد اهللا اسماعيل مصطفى وعبد اهللا محمد جرجيس ونوفل        (

ومحمد كمال يونس ويونس عبد القادر علي وقيس عبد اهللا الحافظ، وفـي الوقـت ذاتـه كلفـت      
ادهم عبد العزيز حسن وابـراهيم يـونس   : مجموعة اخرى بالقاء المحاضرات على الطالب وهم  

  .)١٣(حسين واحمد خليل احمد ويونس عبد القادر علي وعلي غزال
 

 ١٩٧٤-١٩٧٣تقرر ان يبدأ القبول في معاهد المعلمين في العـراق للعـام الدراسـي                 
، وأهابت مديريـة اعـداد وتـدريب المعلمـين          ٣٠/٩/١٩٧٣ ولغاية   ١٥/٩/١٩٧٣اعتباراً من   

  :باعالنها المعمم الى مديريات التربية العمل بموجب الشروط االتية
  .أن يكون الطالب عراقي الجنسية -١
 . خريجي الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي او االدبيان يكون من -٢

أي في االول من ( سنة عند بداية العام الدراسي ٢٣ان اليزيد عمر الطالب المتقدم عن  -٣
 ).١٩٧٣تشرين االول 

 .ان يكون سالماً من العيوب والعاهات الجسمية والعقلية والنفسية المخلة بالمهنة -٤

 . لجنة خاصة في مديرية الصحة المدرسيةان ينجح بالفحص الطبي الذي تجريه -٥

 .ان يكون حسن السيرة والسلوك -٦

 .ان اليكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف -٧

 :ان يقدم الطالب المتقدم كافة الوثائق المطلوبة في القبول والتي تشمل ما يلي -٨

اقه الـى المكتـب     شهادة الجنسية العراقية ويستعاض عنها بدفتر النفوس في حالة تقديم اور          
  .المركزي للقبول بوصل رسمي من المركز المذكور

  .الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة مذكوراً فيها درجة السلوك  . أ
 .١٩٥٧شهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس حسب احصاء عام  . ب
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رية الصحة شهادة الفحص االبتدائي الذي يؤيد سالمته من االمراض السارية من مدي. ج
  .المدرسية او طبابات الصحة المدرسية في المحافظات

ان يؤخذ بما ورد من تحديد الوثيقة المدرسية عن (شهادة حسن السيرة و السلوك . د
  ).درجة لسلوك الطالب بنفس الوثيقة

  ).يطالب بها الطالب عند اتمام ترشيحه للقبول(شهادة عدم المحكومية . هـ
  .صوير الشمسيست نسخ حديثة من الت. و
طلب رسمي يطلب فيه الطالب قبوله في معاهد اعداد المعلمين مذكوراً فيه اسم . ز

المحافظة التي ولد فيها واالماكن التي اكمل فيها دراسته المتوسطة واالعدادية وان 
  .يذكر المعاهد التي يرغب االنتساب اليها حسب تسلسلها

 . مديريات التربية في المحافظات كافةيتم تقديم الوثائق المطلوبة في القبول الى -٩

ان يتم تقديم الطلبات مشفوعة بالوثائق المطلوبة الى مديريات التربية في المحافظات  -١٠
 .كافة

ويحق % ٩٠ ويخصص لهم ٧٢/٩٧٣يفضل في القبول خريجو السنة الدراسية  -١١
 .من المقاعد الدراسية% ١٠لخريجي السنوات السابقة تقديم طلباتهم ويخصص لهم 

 .)١٤(ن يجتاز الطالب المقابلة التي تجريها له لجنة متخصصةا -١٢

واتبعت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، اعماماً اخر الى معاهد المعلمين، بضرورة تـشكيل             
  :لجان لمقابلة الطلبة المتقدمين للمعاهد، على ان تتألف من

  .ممثل عن االشراف التربوي -١
 .ممثل عن معهد المعلمين -٢

 . التربية ويفضل ان يكون من وحدة التدريبممثل عن مديرية -٣

 .سكرتير اللجنة عن قسم التسجيل في المعهد -٤

  :كما حددت واجبات اللجنة كما يأتي
  . استالم الملفات الخاصة بالطلبة المتقدمين للمعهد-أ

  . تقوم اللجنة بتنظيم عملية المقابلة وموعدها-ب
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وب الجسمية الظاهرة والعاهات التي تعوق       السعي للتعرف على مدى خلو الطلبة من العي        -    ج
  .اداء المعلم

  . مالحظة مظاهر االضطرابات النفسية حيث برزت-    د
 السعي للتعرف على مدى قدرة الطالب على التحليـل واالسـتنتاج ووضـوح التفكيـر                -  هـ

  .والتعبير باللغة وحسن الفهم
  .كالبشاشة واللياقة وسرعة البديهة مالحظة مدى توفر بعض الجوانب النفسية والشخصية، -   ز
  . توسم الرغبة في مهنة التعليم-   و
  .)١٥( التعرف على بعض القابليات والمواهب التي يتمتع بها المتقدم-   ر

وعليه فقد تم تشكيل لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين الى المعهد من السادة المدرجة اسماؤهم                
  :ووظائفهم في ادناه

  هة التمثيلج  الوظيفة  االسم
  ممثال عن االشراف التربوي  مشرف تربوي  هاشم عبد اهللا العالف -١
  ممثالً عن معهد المعلمين  مدير معهد اعداد المعلمين  وعد اهللا اسماعيل مصطفى -٢
  ممثالً عن مديرية التربية  مدرس منسب للمناهج والكتب  طالل ابراهيم القزاز -٣
للجنة عـن قـسم     سكرتير ا   مدرس معهد المعلمين  محمد بشير سليم -٤

  )١٦(التسجيل
وبعد اقل من شهر صدر امر اداري آخر حل بموجبه حازم عمر خليل بدالً عن هاشـم                   

ثم التحق سعد اهللا عبـد  . )١٧(عبد اهللا العالف وابراهيم خضر محمد بدالً عن طالل ابراهيم القزاز   
  .)١٨(الجبار باللجنة

 
 الطلبة في مديرية اعداد وتدريب المعلمين واقـرت مجموعـة مـن             اجتمعت لجنة قبول    

النقاط التي تتعلق بقبول الطلبة الجدد في المعهد والجل تحقيق العدالة في القبول، اشـارت الـى                 
  :ضرورة اتباع الخطوات االتية في القبول

ة فـي   تتقيد اللجنة بالخطوط العريضة الموضوعة من قبل اللجنة المركزية للقبول المؤلف           -١
  .المديرية العامة لالشراف التربوي والمبلغة الى اعضاء اللجنة حسب االصول
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تأخذ اللجنة بنظر االعتبار تسلسل الدرجات التي حصل عليها الطلبـة فـي امتحانـات                -٢
 .البكالوريا من حيث المفاضلة فيما بينهم

اء اللجنة  تنظم قوائم بأسماء الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط ويزود كل عضو من اعض             -٣
 .بنسخة منها

تعلن قوائم بأسماء الطالب مع مواعيد مقابلتهم لكل يوم ويعتبر اخر يوم من ايام المقابلة                -٤
للطلبة المتأخرين عن المواعيد السباب مشروعة وترسل برقيات الى مديريات التربيـة            

 .في المحافظات المعنية للعلم عن مواعيد المقابلة

المتقدمين للمعهد والذين قد امضوا اكثر من سنة دراسية في          االخذ بعين االعتبار الطلبة      -٥
الكليات المختلفة او في الخدمة العسكرية الفعلية والذين أبدوا رغبتهم االكيدة االنخـراط             

 .في سلك التعليم

هناك عدد من الطلبة المتقدمين من خريجي الخامس االعدادي القديم والذين لديهم مـادة               -٦
 .كالوريا فيؤخذ بعين االعتبار المعدل وليس المجموعاضافية في امتحانات الب

تجرى المقابلة للطلبة المتقدمين للمعهد يومياً بواقع مائة طالب وتعلم مـديريات التربيـة               -٧
المعنية بجدول هـذه المواعيـد الشـعار طالبهـم لحـضور المقابلـة اعتبـاراً مـن                  

 .٢٤/١٠/١٩٧٣ ولغاية ١٥/١٠/١٩٧٣

جة اللياقة التي يحـصل عليهـا الطالـب وتـضاف الـى       تضع اللجنة بعد المشاورة در     -٨
 .)١٩(المجموع الحقيقي ليستخرج منها درجة المنافسة

 علـى ان يثبـت فـي        ١٣/١٠/١٩٧٣وتقرر ان تبدأ مقابالت الطالب المتقدمين للمعهد في         
المقابلة فيما اذا كان الطالب احد ابناء المعلمين، لكي يؤخذ ذلك بنظر االعتبار، حيـث خـصص         

على ان ترسل نتائج المقابلـة الـى مديريـة اعـداد وتـدريب             . من مجموع المقبولين  % ٥لهم  
. )٢٠( للمتخرجين مـن الـسنوات الـسابقة       ١٩٤٩اللجنة المركزية للقبول، ويحدد تولد      / المعلمين

 سنة، قـد  ٢٩وعمالً بذلك التوجيه فان احدى المعلمات المحالة على التقاعد ولها خدمة تزيد عن             
 ١٩٧٢تها الى مديرية تربية نينوى، بقبول نجلها خريج الدراسة االعدادية لـسنة             طالبت بعريض 

  .)٢١(في المعهد
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كما حددت مديرية اعداد وتدريب المعلمين سن الطالب المتقدمين للقبول في معاهـد اعـداد              
سنة للذين انهوا الخدمة العسكرية او اعفوا منهـا او ممـن            ) ٢٤(المعلمين للسنوات السابقة بـ     

  .)٢٢(عوا البدل النقديدف
ووجهت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، بأن ترسل ملفات الطلبة االكراد المتقدمين لمعاهـد             

واعلمـت  . )٢٣(المعلمين في محافظتي كركوك و نينوى الى مديرية تربية محافظة اربيل لمقابلتهم           
 طالبـاً مـن     ٢٧٣لفـات   مديرية اعداد المعلمين، مديرية تربية محافظة االنبار بأنها اسـتلمت م          

محافظتها، وممن يرغبون التقديم بمعهد اعداد المعلمين في الموصل، وان مقابلتهم ستجري يومي             
٢٤(٢٣/١٠/١٩٧٣-٢٢(.  

من جهة اخرى رفضت مديرية التربية في محافظة نينوى، طلباً مقدماً مـن احـد خريجـي              
ي الموصل بوقت متأخر النـه      اعداديات محافظة كركوك، يرجو فيها قبوله في معهد المعلمين ف         

اليجوز النتهـاء   (سبق وان قدم للجامعة والكلية العسكرية وفشل في القبول فكان جواب المديرية             
  .)٢٥()فترة التقديم

) متوسـطة المنـصور   (لبنايـة   وبالنظر لكثرة اعداد الطلبة المقبولين في المعهد ولـضيق ا         
وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية، تقرر ان يداوم طلبـة المعهـد صـباحاً فـي متوسـطة              

  .)٢٦(المنصور ومساءاً في االعدادية المركزية
 

ن، بأن  اوضحت ادارة معهد اعداد المعلمين في كتابها الى مديرية اعداد وتدريب المعلمي             
النية كانت متجهة في البداية حول قبول البنين والبنات في معاهد اعداد المعلمين للسنة الدراسية               "

 وذلك تبعاً لمصادر في الوزارة، وعليه فان اعداد كبيرة مـن خريجـات الـسنة           ١٩٧٤-١٩٧٣
 اتجهت انظارهن للتقديم للمعاهد، وذلك لرغبتهن االكيـدة فـي مهنـة             ١٩٧٤-١٩٧٣الدراسية  

التربية والتعليم، وعندما صدرت شروط التقديم للمعاهد، فان قسماً من مـديريات التربيـة فـي                
وقـد اقتـصر    ) واالن(المحافظات، قد استلموا ملفات الطالبات مثل محافظتي كركوك واالنبـار           

القبول على الطالب فقط، فإن وضع الطالبات اصبح حرجاً جداً النهن حرمن مـن القبـول فـي     
، وبما انه تمت الموافقة على قبول الطالبات في معهد محافظة اربيل، فانه مـن المفيـد     الجامعات

تعميم القبول على بقية المعاهد عمالً بمبدأ تكافؤ الفرص لكافة المواطنين من البنـين والبنـات،                
  .)٢٧("وتطبيقاً لمفهوم تأنيث التعليم االبتدائي
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ان قبـول الطـالب      "٢١/١٠/١٩٧٣يخ  واجابت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، بتـار        
والطالبات في معاهد اعداد المعلمين يسير وفق خطة مدروسة، ويستند الى خطة التعليم االبتدائي              
التي وضعتها وزارة التربية، مراعية في ذلك حاجة البلد الى الكوادر التعليميـة مـن المعلمـين               

الوقـت  ( معاهد اعداد المعلمـين فـي   والمعلمات خالل السنوات القادمة، وان قبول الطالبات في       
  .)٢٨("الينسجم مع الخطة المذكورة ويخلق الكثير من المعوقات) الحاضر
ولذلك نجد بأن مديرية االدارة العامة، طالبت االدارات المحلية في المحافظـات، ببيـان                

عند تخرجهم  العدد المطلوب من البنين والبنات في معاهد اعداد المعلمين، ليكون مساوياً للحاجة             
فأجابت مديرية التربية لمحافظة نينوى، بأن الحاجة للمعلمين والمعلمـات بعـد            . )٢٩()بعد سنتين (

  .)٣٠(معلمة) ١٠٠(معلماً و ) ٣٠٠(سنتين تقدر بـ 
 

بغية رفع مستوى معهد المعلمين وجعله يتناسب والغرض التربوي الذي انشئ من اجله،               
معهد الى مديرية اعداد وتدريب المعلمين جملة من المقترحات التي تراها مناسـبة             قدمت ادارة ال  

  :للتطوير وتساهم في تخريج كوادر جيدة من المعلمين وكما يأتي
 :بناية المعهد -١

بناية مستقلة خاصة به تتوافر فيها كافة المواصفات والشروط المطلوبة          ) حالياً(ليس لمعهدنا     
 على اعدادية المستقبل مما يجعل القيام بمهمته على الوجـه المطلـوب       بل ان المعهد يداوم ضيفاً    

  .امراً صعباً للغاية، عليه يجب توفير بناية مستقلة للمعهد تتوفر فيها كافة الشروط الضرورية
 :الموظفين االداريين -٢

يقتصر عدد الموظفين االداريين في معهدنا حالياً على اربعة فقط هم مدير المعهد ومعـاون                 
حدود عاونين ثالثة على االقل والكتبة ب     ضي بجعل عدد الم   تاسب وكاتب بينما الواقع يق    لمعهد ومح ا

  .االربعة وتوفير معاون المحاسب وذلك لكثرة االعمال في المعهد
 :مالك المعهد -٣

اذا اخذنا بنظر االعتبار استمرارية القبول في السنة القادمة فيجب ان يهيأ مالك ثابت للمعهد   
  .صاداً بالنفقات فضالً عن سير الدراسة الحسنةوذلك اقت
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في المعهد مدرس واحد اختصاصه اللغة العربية وعلى مالك المعهد بينما بقية            : اللغة العربية . أ
الحصص تغطى بالمحاضرات وعليه فإن حاجتنا في السنة القادمة لهذه المـادة الـى سـبعة                

  .مدرسين
احد اختصاصه اللغة االنكليزية وعلى المالك وتغطـى        في المعهد مدرس و   : اللغة االنكليزية . ب

  .بقية الشواغر بالمحاضرين وعليه فإن حاجتنا لهذه المادة الى سبعة مدرسين
في المعهد درس واحد اختصاصه الرياضيات الحديثة وتغطى بقية الحـصص           : الرياضيات. ج

  .بالمحاضرين، وعليه فان الحاجة تستدعي تعيين سبعة مدرسين اخرين
في المعهد سبعة معلمين جامعيين منسبين ومدرس واحد مختص في هذه           : التربية وعلم النفس  . د

المادة لذا يصبح العدد ثمانية، بينما حاجتنا تتطلب تعيين اربعة مدرسين آخرين اضافة للعـدد               
  .الموجود

ماسـة  اليوجد مدرس مختص في هذا الموضوع بينما الحاجة ال        : العلوم الحياتية والطبيعية  . هـ
  .لتدريس هذه المادة تتطلب تعيين ثمانية مدرسين في االختصاص المذكور

ليس في المعهد مدرس يقوم بتدريس هذه المادة المهمة جداً، وعليـه فاننـا            : المجتمع العربي . و
  .بحاجة الى تعيين ثالثة مدرسين في االختصاص اعاله

تصاصه التربية الرياضية، بينما نحتاج     في المعهد حالياً مدرس واحد اخ     : االنشطة والفعاليات . ز
الى مدرس آخر في نفس االختصاص، كما نحتاج الى مـدرس واحـد اختـصاصه النـشيد                 

ونقترح اضافة الخط العربي والمسرح ضمن األنـشطة        . والموسيقى ومدرسين اثنين للزراعة   
  .والفعاليات

 :المستخدمين -٤
افة األعمـال الكثيـرة الموجـودة فـي        فقط مستخدمين اثنين مناط بهما ك     ) حالياً(في المعهد   

المعهد، وعليه فمن االوفق تعيين ثمانية مستخدمين لتمشية أمور المعهد والمحافظة على محتوياته            
  .وينايته وحديقته

 :مالية المعهد -٥
 طالباً يتقاضون سـلفاً     ٧٩٩ان االعتمادات المخصصة للمعهد ال توازي المصروفات ويضم         

فة متطلبات المعاهد االخرى ومعهد اعداد المعلمين ليقـوم بمهامـه   وعليه يرجى النظر بتوفير كا   
  .)٣١(على اكمل وجه
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وعادت ادارة المعهد مرة اخرى لتقديم مقترحـات مـضافة، لغـرض تطـوير العمـل               
والتخلص من اإلهدار الحاصل بالجهد والمال قدر المستطاع، وتطوير اساليب اداء االمتحانـات             

  :من خالل ما يلي
االمتحانات المعمول به حالياً في المعاهد، اليـساعد علـى تقيـيم عمليـة               ان نظام    -١

التدريس واالعداد بشكل موضوعي وصحيح، اذ ان المالحظ، بأن نسبة النجاح عالية جـداً فـي                
معظم االحيان، وهذه الظاهرة تنطبق على كافة معاهد العراق، ومن اجل وضع حد لمثـل هـذه                 

ء تغيير في اسلوب االمتحانات، وذلك بأن يكون هناك امتحـان   الظاهرة فمن المستحسن جداً اجرا    
وسوف يترتب على ذلـك     . عام في نهاية كل سنة على غرار االمتحانات الوزارية لكافة المعاهد          

  :ما يلي
 .يشعر الطالب بأن هناك امتحان وزاري عام فيندفع للدراسة والتحضير -١

 يعـرف طالبـه سـوف يـدخلون     يلتزم المدرس بأداء واجبه بصورة اكثر فاعلية النه        -٢
 .االمتحان العام وتقارن نتائجه مع نتائج المدرسين االخرين

تندفع االدارة بشكل اكثر جدية وحماس لمتابعة سـير التدريـسات وتطبيـق االنظمـة                -٣
 .)٣٢(والتعليمات بحق المقصرين بالنسبة للطالب والمدرسين

  :التطبيق في المدارس االبتدائية
س النظرية على الواقع الميداني مع الطلبة في المدارس االبتدائية،          في اطار تطبيق الدرو     

كـان البـد مـن    . وليتدرب طلبة السنة االخيرة في المعهد على كيفية التعامل مع طلبة المدارس    
وعليه، فقد اصدرت مديريـة     . ارسال طلبة السنة االخيرة للمعهد الى المدارس االبتدائية للتطبيق        

وى، التعليمات الخاصة حول التطبيق في المدارس، وهي علـى قـسمين            التربية في محافظة نين   
  :االولى خاصة بطلبة المعهد المطبقين ومما جاء فيها

على المطبق الحضور في المدرسة قبل بدء الدوام بفترة مناسبة، وال يحق مغادرتها اال بعد                -١
  .انتهاء الدوام الرسمي وبعلم ادارتها

لمدرسة في كل ما له عالقة بوظيفته، مثل اعـداد الخطـة            على المطبق التعاون مع ادارة ا      -٢
 .اليومية لكل درس يومياً وعرضها على االدارة لالطالع والتوقيع عليها



  )دراسة وثائقية (١٩٧٤-١٩٧٢معهد اعداد المعلمين في نينوى  

   
  

 )١٧٦( 

 

تنفيذ كافة التعليمات النافذة، وعند مرضه عليه استحـصال االسـتمارة الطبيـة مـن ادارة                 -٣
 .المدرسة لمراجعة الطبابة

ة الالصفية، ومشاهدة الدروس االخرى عند وجـود        عليه المشاركة بكافة النشاطات المدرسي     -٤
 .شاغر

االهتمام بالمظهر الالئق وعدم استخدام اسلوب العنف والشدة والضرب والكلمـات النابيـة              -٥
 .اثناء القيام بعملية التطبيق مع مراعاة االتجاهات الحديثة في التربية

سوب يعنـي ان الطالـب   عدم االخالل باالنظمة الن ذلك يؤثر على درجة التطبيق، وان الر   -٦
 .يعيد التطبيق ثانية وفي السنة المقبلة

اما القسم الثاني، فيتعلق بواجبات ادارة المدرسة، في تقديم كل ما من شأنه انجـاح عمليـة                 
  .)٣٣(التطبيق وتوفير الوسائل المالئمة للتدريس ووسائل االيضاح وغيرها

اقتراح معهد اعداد المعلمين بتـسمية      وعليه فقد وافقت مديرية التربية لمحافظة نينوى على         
  :عدد من المدارس االبتدائية للتطبيق فيها وهي

  مدرسة المأمون االبتدائية للبنين         في الجانب األيمن لمدينة الموصل -١
 مدرسة الزهور االبتدائية للبنين -٢

 مدرسة صالح الدين االبتدائية للبنين     في الجانب األيسر لمدينة الموصل -٣

 .  )٣٤(الحدباء االبتدائية للبنينمدرسة  -٤

وأرسلت إدارة معهد إعداد المعلمين في البدء مجموعة من المطبقين الـى المـدارس فـي                
  :اطراف الموصل وهم

  المدرسة  االسم
  تل الريم  احمد خالد نايف -١
  خرةبة ردان  صالح محمد عبد الموجود -٢
  كودبك  خليل ابراهيم سليمان -٣
  )٣٥(باقرنة  فاضل علي خلف -٤

مطبقاً موزعين على مدارس الموصل االبتدائية في االقـضية         ) ٩٥(تبع ذلك قائمة تضم     ثم  
  .)٣٦(والنواحي، منها مثالً مدارس باعذرة وعين سفني وعقرة وسنجار وغيرها
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وطالبت المديرية العامة لالشراف التربوي، مديريات التربيـة فـي المحافظـات، بتهيئـة              
  .)٣٧(ال المطبقين وتقويمهمالمشرفين التربويين لالشراف على اعم

وفعالً قام المشرفون التربويون بأعمال االشراف والتقويم لسير التطبيقـات فـي المـدارس              
ـ          مطبقاً التي بدأت   ) ١٠٧٥(االبتدائية اذ دونوا المالحظات العلمية من خالل المشاهدات اليومية ل

هره الخارجي جيد، صـوته     مظ" ومما جاء في احد التقارير مثالً        ٧/٤/١٩٧٤ لغاية   ٢/٣بتاريخ  
جهوري، ضبطه للتالميذ جيد، واحسن التصرف في داخل الصف، لـه المـام بالمـادة واجـاد                 
شرحها، اهتم بالخطة اليومية، واعد وسائل االيضاح واحسن استعمالها، طريقة التدريس مالئمـة             

مادة بـشكل  لطبيعة الدرس، وزع االسئلة على التالميذ وكانت متنوعة، وزع وقت الدرس على ال         
وهكـذا  ". جيد، راعى الفروق الفردية بين التالميذ، يمكن االستفادة منه في جميع مجاالت التعليم            

كانت بقية التقويمات تثني على عمل المطبقين وحسن ادائهم، ومع هذا العدد الكبير من المطبقين               
  .)٣٨(لم تحدث سوى مشكلة واحدة

من طلبة السنة االخيرة للمشاهدة الميدانية الى       وارسلت ادارة معهد اعداد المعلمين مجموعة       
 لغايـة  ٢٦/١١صالح الدين االبتدائية والزهور والحـدباء والمـأمون اعتبـاراً مـن         : مدارس  

  .وهي المدارس المتفق عليها مع مديرية التربية للتطبيق. )٣٩(١٢/١٢/١٩٧٤
 

يل مـصطفى وزيـادة اطالعـه       ومن اجل تطوير مهارات مدير المعهد وعد اهللا اسماع          
وخبرته التعليمية والتربوية، قررت وزارة التربية، ايفاده الى المانيا الديموقراطية اعتبـاراً مـن              

 بمهام ادارة المعهد طيلة مـدة       – معاون المعهد    – على ان يقوم احمد قاسم محمد        ١٢/٩/١٩٧٤
  .)٤٠(ايفاد المدير مع تمتعه بكافة صالحياته

 على شؤون الحسابات وضبط الموجودات المالية واالثاث، فقـد قـام   وفي اطار االطالع   
 بتدقيق حسابات المعهـد     – معاون محاسب في مديرية التربية       –المدقق مؤيد عبد اهللا االطرقجي      

 وسجل التخصيـصات وسـجل االيـرادات وسـجل          ٣١/٣/١٩٧٤ لغاية   ١/٤/١٩٧٣للمدة من   
اب النشاط المدرسـي التـي تـضمنت        ضريبة الدخل، والمصروفات وسجل المحاضرات، وحس     

النشاط الرياضي والفني والمكتبي وحصة القرطاسية ومصروفات االمتحانات وصـيانة االثـاث            
  .)٤١(وغيرها، وسجل بعض المخالفات الحسابية
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) بناية اعدادية الرسالة حاليـاً    ( نقل المعهد من المنصور الى حي المثنى         ١٩٧٤وتم سنة     
عهد كانت قد حصلت على موافقة انشاء حقل دواجـن واالسـتفادة مـن         ومما يذكر فإن ادارة الم    

 معـاون   –يونس عبد اهللا فتحـي      : منتوجاته، عليه تقرر تصفيته باشراف لجنة مؤلفة من السادة        
وكانت النتيجـة ربحـاً صـافياً       ) موظف(وعادل العاني   ) مدرس( ويونس نجم حمندي     -المعهد

ع النفقات صرفت من لدن المنتسبين وكـان االمـل ان      علماً بأن جمي  . دينار) ١٠٣,٨٤٥(مقداره  
يستمر المشروع ويحقق ارباحاً غير انه الغي قبل بدء االنتاج، واستفـسرت ادارة المعهـد مـن                 
مديرية التربية، هل يعتبر الربح المذكور ايراداً نهائياً للمعهد او الطريقة التي تقترحها المديريـة               

المعهد الى انها ستحاول اقامة المشروع من جديد عنـد تـوفر   للتعامل مع المبلغ، واشارت ادارة     
  .)٤٢(الظروف المالئمة لذلك

 
 كان تجربة ١٩٧٢وجدنا مما تقدم بأن معهد اعداد المعلمين في الموصل الذي اسس سنة           

ناجحة لبت حاجة المجتمع الموصلي بتخريج دفعات من المعلمين في السنوات الالحقـة، الـذين               
اعمالهم في المدارس االبتدائية، وان سنوات التأسيس شهدت عمالً دؤوبـاً مـن ادارتـه               باشروا  

واالستعانة بالخبرات العلمية للعمل كمحاضرين في المعهد، الذي تنقل في اكثر من مكان لـضيق         
البنايات المدرسية، كما انتهج المعهد الوسائل التربوية والعلمية في التعامل مع طالبه واعـدادهم              

ل يتوافق ومتطلبات التعليم االبتدائي، وكانت الجدية واضحة في التطبيق بالمدارس االبتدائية            بشك
ومشاهدات المشرفين التربويين وتقويم االداء بتقارير تربوية علمية، لسير عمليـة التطبيـق، وال         

 فـي  ننسى ان المعهد وضع خططاً لتخريج دفعات المعلمين تلبية الحتياجات المدارس االبتدائيـة     
  .مدينة الموصل وتوابعها من االقضية والنواحي

والحظنا التعاون التام من لدن مديرية التربية لمحافظة نينوى ومديرية اعـداد وتـدريب             
المعلمين في وزارة التربية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي جابهت العملية التربوية واالداريـة             

  .لتخريج طلبة المعهد
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، كتاب مديرية التربية لمحافظة نينـوى، ذاتيـة         ١٠٨معهد اعداد المعلمين في نينوى، تسلسل       ملفة   ) ١(

  ١٤/١٢/١٩٧٢ في ٥٠٨٨٠الثانوية العدد 
 .٢٢/١/١٩٧٣ في ٨١/م.كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، العدد ت ) ٢(

 .٢٩/٧/١٩٧٣ في ٣٣٥٦٠كتاب المديرية العامة للشؤون االدارية والمالية، العدد  ) ٣(

 .٢٧/١/١٩٧٣ في ١٢تاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد ك ) ٤(

 فـي   ١٦٩٢كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، مديرية اعداد وتـدريب المعلمـين، العـدد               ) ٥(
٢٠/١٢/١٩٧٣. 

 .٢٠/٢/١٩٧٣ في ٣٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٦(

، واالمـر االداري لمعهـد      ١٩/٥/١٩٧٣في   ١٨٩٨٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد        ) ٧(
 .٢٢/٥/١٩٧٣ في ٢١٤اعداد المعلمين في نينوى، العدد 

 .٢٢/٥/١٩٧٣ في ٢١٤االمر االداري عن معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٨(

 .١٢/٩/١٩٧٣ في ١٧٤٨كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٩(

 .١/٨/١٩٧٣ في ٤٤٤كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٠(

 .١٨/١١/١٩٧٣ في ٧٣١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١١(

 .٥/١٢/١٩٧٣ في ٤٦٤٣٣كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٢(

 .٤/٣/١٩٧٤ في ١١٦كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٣(

 .١٥/٩/١٩٧٣اعالن مديرية اعداد وتدريب المعلمين بتاريخ  ) ١٤(

 .٢٠/٩/١٩٧٣ في ١٧٩الداري لمعهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد االمر ا ) ١٥(

 .٧/١٠/١٩٧٣ في ٣٥٨٧٦كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٦(

 .١٣/١٠/١٩٧٣ في ٣٦٥٩٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٧(

 .٣٠/١٢/١٩٧٣ في ٩٤٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٨(

 .١٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٧٣عداد المعلمين في نينوى، العدد كتاب معهد ا ) ١٩(

 .٩/١٠/١٩٧٣ في ١٩٥٧كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٠(

 .٢١/١٠/١٩٧٢ في ٣٩٦٦٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٢١(

 .١٠/١٠/١٩٧٣ في ١٠٤٨٣٩كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٢(

 .٩/١٠/١٩٧٣ في ١٩٥٦يب المعلمين، العدد كتاب مديرية اعداد وتدر ) ٢٣(
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 .١٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٦٨كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٢٤(

 .٨/١٠/١٩٧٣ في ١٠٢٢٦٥انظر الطلب رفقة كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٢٥(

 .٣١/١٢/١٩٧٣ في ٩٥٠كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٢٦(

 .٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٣٤لمين في نينوى، العدد كتاب معهد اعداد المع ) ٢٧(

 .١٠/١١/١٩٧٣ في ٢٢١٧كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٨(

 .٨/٩/١٩٧٣ في ١٣٨٠٠كتاب وزارة الداخلية، مديرية االدارة العامة، العدد  ) ٢٩(

 .١٩/٩/١٩٧٣ في ٣٢٠٩٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٠(

 .١٤/٦/١٩٧٣ في ٣٧٠ي نينوى، العدد كتاب معهد اعداد المعلمين ف ) ٣١(

 .٢٥/١١/١٩٧٣ في ٩٣١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٢(

 .٢٦/٢/١٩٧٤ في ٨٣٧٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٣(

 .٢٤/٣/١٩٧٤ في ١٢٣٥٢كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٤(

 .٢/١٩٧٤/ ١٠ في ٥١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٥(

 .٢٦/٣/١٩٧٤ في ٨٣٧٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٦(

 .٦/٣/١٩٧٤ في ١٢٧٢كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، العدد  ) ٣٧(

 .٢٥/٤/١٩٧٤ في ٢٠٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٨(

 .٢٣/١١/١٩٧٤ في ٧٣٤كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٩(

 .١٢/٩/١٩٧٤ في ٤٧٦كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٤٠(

 .١٤/١/١٩٧٤ في ١كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٤١(

 .١٢/٩/١٩٧٤ في ٤٧٥كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٤٢(
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