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ىفيىمجلظىدراداتىموصلوظىذروطىالنذر
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 شر يف جملة دراسات موصلية الترسل اىل التحكيم.االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والن -2
البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل  كمني ػ   -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن  كمني ػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
أي أغلبيػػة احملك ػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػػ . واجمللػػة  ػػا ا ػػق يف البحػػث عالعت ػػاد علػػى ر 

 تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر أو الرفض.
يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك   بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ   -4

 ضرورل، أرسل البحث اىل  كمني   آخرين.
ىوطىالكتابظ:ذر
 :زبطيط الصسحة 

( وجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordجيب أف تكتب األحباث على برانمج )
 التالية:
 .A4طوؿ الصسحة: ع ودي  -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14ضجم خط النص العادي يف املنت :  -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16العنواف عالنكليزية:  -8
 .لألحباث العربية 13ا واش  الهسلية  -9

 رنوانىالبحثى:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
  قبل العنواف عللغة االنكليزية.جيب ترؾ سطر واضد فارغ 
 .جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و مهافة التباعد ب  العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

   عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العل ية، مكاف ع له فقط عللغت  العربية واالنكليزية.يكتب رب 
 :الملخص

  ل ػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

 للغة االنكليزية.يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ ع 
 .تكوف  ل ة )امللشص( يف بداية الهطر 

 الكلماتىالمغتاحوظى:

  ل ات مستاضية.  5-3جيب اف تهتشدـ يف البحث  
 .  يكتب تر يب )الكل ات املستاضية( عرينًا اىل الي 
 ( 14تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط.) 
 .توضع فاصلة ).( ب  الكل ات املستاضية 
 ة االخريل من الكل ات املستاضيةتوضع ).( بعد الكل . 

 المدخل:ىى

 .جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن: ادؼ البحث، ونطاقه، ومقارعته ، ومن جه 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14كوف  ل ة )املدخل( يف وسط الهطر، وتكتب خبط )غامق( ضج ه )ت 

 نّصىالبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0( وبعد الك )6كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف البداية )ت. 

 الطناوونىالغرروظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل الي   ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبػظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 الرتقيم اآل.   يل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
  توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة امسه فوقه، واإلضالة اىل املصدر الذي ُأخذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن

 مصدر.
 الشػػػػكل )..(( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب 1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ ،

 ما ل يف الوسط.التوضيحات الالضقة خبط 

 االقتباداتىواالحاالت:

 ( نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ )دراسػػات موصػػلية( يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػةAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 المصادر:

 ( يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظاـAPA) 
 .يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 ظات واملراجع.جيب التسريق ب  املالض 
  ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آ يل(. ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت

 البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  صسحة تش ل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا ط، واملصادر. 20جيب أال يتجاوز البحث 

  االنكليزية.لغات البحث املعت دل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة 

  ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتح ػػػػل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

  )ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية
 ستشدام ا دوف االضالة الي ا.وز اوالجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التا يل 

E-Mail:mosul.studies@gmail.com 
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 ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ: اتريخ قبول النشر  ٕٕٓٓ/ٚ/ٛاتريخ استبلم البحث: 
 

ىالمقاهيىفيىالموصلىاواخرىالطكدىالطثماني

Coffee-houses in Mosul  

at the end of the Ottoman era 

ىرثمانىرروبظىجمولىمحمودد.ىم.ىأ.

قدمىالدراداتىالتاروخوظىواالجتماروظ،ىمركزىدراداتىالموصل،ى
ىجامطظىالموصل

ىتاروخىالطرا:ىالحدوثىوالمطاصرختصا ىالدقو: ىاال

Assist. Prof. Dr. Oruba Jameel Mahood Othman. 
Historical and Sociological Department,Mosul 

studies centre, Mosul University 
Specialization: History of Modern Iraq 
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 ملخص البحث:
املقاىي يف املوصل أكاخر العهػد العماػاٍلب صوصػ ها الرةيػملة املهاػجمل يف اإذاػ  إذ يهدؼ البحث إىل تسليط الضوء على  

يذم من خالهلا اسذقطاب  شرائح اإذا  املوصليب إذ يذم فيها اللقاء كتبادؿ كجهات النظر على  املسػذوتت  ةافػجمل فضػال 
جػػػارم يف ااسػػػواؽ مػػػن خػػػالؿ إ امػػػجمل عال ػػػات عػػػن ةومػػػا ماػػػال مناسػػػبا لل فيػػػوب لذنايػػػجمل   رةػػػجمل البيػػػ  كال ػػػراء كالذعامػػػل الذ

جتاريجملبفضػػال عػػن مسػػاشمذها يف  ػػل املنازعػػات الػػا  ػػدث صػػخ أصنػػاء ااػػالت مػػن خػػالؿ ال ػػلح كالذ ػػاىم كالذسػػامح صػػخ 
 ااطراؼ.

 الالاات امل ذا يجمل: مقاىيب العهد العمااٍلب املوصلب العال ات الذجاريجملب الر الجمل االجانب.
Abstract:  

      The research aims at shedding lights on coffee-houses in Mosul at the 

end of the Ottoman era, as it is an important pillar in the society through 

which, the segments of the Mosul society are attracted, they have to 

exchange  of views at all levels as well as being an appropriate place for 

entertainment are highlighted, and the most prominent findings   of  the 

study is that these Coffee - house  have  playa role in developing the 

movement of buying and selling and doing business in the markets through 

establishing commercial relations, as well as their contribution to resolving 

disputes that occurred  among the in habitants of the city shopkeepers in by  

resorting  reconciliation, understanding and tolerance. 

 : املقدمة 
املوصل أكاخر العهد العمااٍلبإذ تعد املقاىي أماةن اس ا جمل تسذقطب  يهدؼ البحث إىل تسليط الضوء على املقاىي يف

شرائح اإذا  املوصليب  إذ يذم فيها اللقاءب كتبادؿ كجهات النظر على مجي  املسذوتت االجذااعيػجمل كالمقافيػجملب فضػالن عػن  
اكىل: أكال: تعريػػػػق املقهػػػػى ل ػػػػجمل ةومػػػػا ماػػػػالن مناسػػػػبان  لل فيػػػػو.  سػػػػم البحػػػػث إىل العديػػػػد مػػػػن ال قػػػػرات تناكلػػػػ  ال قػػػػرة ا

كاصطال اب اثنيا :صداتت ظهور املقاىيب اثلما:كظائق املقهىب كراصعا خ    الن اطات اادصيجمل كاالجذااعيجمل  كخامسا 
دكر صػػا ب املقهػػى كسادسػػا  تنػػاكؿ املقػػاىي مػػن خػػالؿ ةذػػاات الر الػػجمل كسػػاصعا دراسػػجمل ك ػػق املقػػاىي اثمنػػا : سمػػاذج مػػن 

 ك ق املقاىي.
 : ريريا املق ل ل ة والابل : :أوالً 

ك:ن لكل املق:ىي مك:نة  اليومية للمولل إذ ريمل علل رقرير أوالر اليبلق:ت والروابط االجتم:عية  بٌن األى:يل 
 ومس:ع األخب:ر.

 مقهى:اسم كمجعها :مقاهوب مقاىي.-ُ
 املقهى :مااف عاـ تقدـ فيو القهوةي كرموىا من ااشرصجمل.
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 يػيٍقهيبأٍ ًوبإ هاءب فهو ميٍقوو  أن ىهى) فعل( أ هى-ِ
شرب  القهوة  أما القهوة عند اصن منظور ىي مااف ل رب القهوة كىي اخلارب كمسي  صذلك الما .أ هى فالف :داـ على ي

 (.  ّّٕب صُُتقهى شارهبا  عن الطعاـ ام تذىب ص هوتو )لساف العربب د/تب ج 
 املقهى:اصطال ا 

 فيو القهوة كرموىا من امل ركات  الساخنجمل كالباردة يلذقوف يف املقهى ةل مساء.مقهىن مج  مقاهو مااف عاـ تقدـ 
ٍذسي  هوتو: اال الذم يي ربي فيو القىهوةي كما شاصو ذلك  مقهى مج  مقاةب املقاىي ]ؽ ق ك[:جىلىسى يف املقهى ضمى

)اصن  
 (ّّٕبصُُمنظورب د/تب ج

 اثني:ً :بداايت ظ ور املق:ىي :
قػػاىي ماانػػجمل يف اايػػاة اليوميػػجمل للاوصػػل إذ تعاػػل علػػى تعمليػػمل أكاصػػر العال ػػات كالػػركاصط االجذااعيػػجمل صػػخ ةػػاف لاػػل امل       

 ااىايل كمساع  ااخبار الا تنذ ر يف املوصل يف خمذلق جوانب ااياة كعرؼ يف املوصل عددن من املقاىي كمنها:
ـ كأك  وىا جلام  الباشا. ُٕٓٓق/ ُُٗٔليليوف سنجمل مقهى الموب:تعد من أ دـ املقاىي يف املوصل كالا أن أىا اجل-ُ

كتقػػ   ػػرب  اجلسػػر اخل ػػ،  القػػدَلب كمسيػػ  سقهػػى المػػوب نسػػبجملن إىل م ػػب جمل الميػػاب القطنيػػجمل كال ػػوفيجملب كةانػػ  تسػػذقطب 
ب ص َُِٖ؛ جػرجيسبّٗب ص ََِٖ) اؿ زةػرتب  أىايل املوصل عاوما فضال عن الذجار الوافدين  إىل املدينجمل الذجػار

ُّٕ .) 
مقهى السويديجمل :تق  يف حملجمل اب اجلبلخ أماـ مسجد العقبجمل الذم ةاف يػدرس فيػو ال ػيدمحم )ا صػاو اجلػوادم( علػم -ِ

 لياػجمل خػاتوف صنػ  م ػط ى زكجػجمل امػخ اشػا اجلليلػي َالقراءات القرآنيجمل) رمحو هللا ( كةاف ك  ػا هلػذا املسػجد الػذم صنذػو 
يف تلػػك ال ػػ ة كةػػاف ماذػػوا علػػى اهبػػا ىػػذا ك ػػق مسػػجد مقهػػى العقبػػجمل ـ( أم اف املقهػػى صنيػػ  ُّٕٔق/ ُُٕٕسػػنجمل) 
ـ كهلػػذا ةانػػ  تعػػرؼ سسػػجد العقبػػجمل يقػػ  يف حملػجمل خػػوش اخلػػاف  كمػػن ت   ت يػػ  امسهػػا فأصػػبح  َُٖٔق/ ُُِِسػنجمل 

 .(ِْب ص ُٕٗٗ؛ الطائيبُْب ص ُٔٓٗتعرؼ السويديجمل كةاف يقاـ فيها املنا ب النبويجمل كالق خوف  )سيويفب 
ـ مسي  هبذا االسم رسا نسبجمل اصحاهبا كتق  يف اجلهػجمل اليسػرل ُُٖٗق/ ُِّٓمقهى الطين:  الا أن أت يف عاـ -ّ

من شارع نينولبك القرب من مسجد املذعاىف  رب جام  ال  ار إذ ةاف ماذوا على اب القهوة اتريدمحم إن ائها كىو يف 
)    فػػوؽ  هػػوة  يسػػاريجمل القػػملازين القػػرب مػػن جػػام  الباشػػاـب ةاػػا عرفػػ   هػػوة القػػملازين الػػا ةانػػُُٖٗق/ ُِّٓسػػنجمل 

 جرجيسب "صداتت ظهور املقاىي ال عبيجملب د/ت(.
ـ تقػػ  يف رأس الاػػور كةذػػب فو هػػا )حمػػل  أمػػخ للحسػػخ شػػاده ُِٖٔق/ ُِٕٗمقهػػى ضمػػك الارةػػور: صنيػػ   عػػاـ  -ْ

 (.َُُب ص ُٔٓٗضمك كللاراـ  مأكل ىيأة  )سيويفب 
اف ااٍل ااصل من أىل ةرةوؾ كيدعى عبد هللا ااٍل كةاف هبا ملهى لل ناء كالطرب ك راءة املقاـ  هوة ااٍل : كة-ٓ

 .   (.َُُب ص ُٔٓٗسيويفب  )  ـُّٓٗالعرا ي كعلى ااغلب ةان  موجودة إىل سنجمل 
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فوؽ السطح  ـ كأن أت ُٖٕٖمقهى ال وافجمل :ان أت  صلديجمل املوصل يف زمن رئيس البلديجمل يونس أفندم يف سنجمل -ٔ 
 (. ِّٔب صََِٓ هوة ال وافجمل ) العلي صكب

مقهى اب البيض : تق  القرب من اب البيض  اـ صبنائها يونس صن عبد الرمحن اشا اجلليلي -ٕ
 ـ.ُٖٔٗق/ُِِٖسنجمل
(.بتق  ىذه املقهى  رب خاف محو القدك يف صدايجمل شارع غازم  ُّٗب صُٖٗٗمقهى  يو اا دب )العبيدمب  -ٖ

ده ال رضمجمل الرا يجمل من اإذا ب منها املمق وف كاملوظ خ  كالضباط أثناء ااام العمااٍل فاانوا يرتدكف زيهم فااف يرات
 (.ْْب ص ََِٔالعسارم  أ يال  )عماافب 

(  هوةب كيف سػالنامجمل كاليػجمل ُُّـ أ  ى  عدد املقاىي ب )ُٖٕٔق /َُُِكيذةر تسخ  العارم " انو ةاف يف سنجمل 
 (.ِْٓبص ََِِ(  هوة  )  اشابِٔـ صلغ )َُٕٗق/ ُِّٓاملوصل لسنجمل 

 اثلثً:: وظ:ئا املق ل 
 ظماننا تلاس عدد من املهاـ  كالوظائق  الا تقدمها املقاىي كتساىم  هبا يف ااياة االجذااعيجمل كمنها :

ى عاػػل اليػػـو الذقػػاء أصػػحاب املهنػػجمل الوا ػػدة ممػػل البنػػائخ  كالنقػػارين كأصػػحاب  الػػب اخل ػػب  كعاػػاهلم يقذ ػػر علػػ -ُ
الماٍلب كمن ت تلقي طلبات ااىايل هلػذه ااصػناؼ  للعاػل كاالت ػاؽ مػ  ا ػد البنػائخ كمعاكنيػو علػى صنػاء كتػرميم  كىنػاؾ 

؛  سػاـ  ٓٓب ص ََِٔ) ال خػرمب .مقاىي خاصجمل ااصناؼ ةالبنائخ كال وافجمل  كاملػوظ خ كأصػحاب املهػن ااخػرل
 (.ِٖٖبالعدد َُِٖديجملب ب جريدة  املدينجمل اال ذ اَُِٖالدينب 

 اما شجع  على تنايجمل  رةجمل البي  كال راء كالذعامل الذجارم يف  هاكم ااسواؽ.-ِ
إ امجمل عال ات جتاريجمل صخ جتار املدينجملب صعضها م  البعض االخر كزتدة المقجمل املذبادلجمل  من خالؿ اللقاءات اليوميجمل فضال -ّ

؛ مهػػػدمب َّْب ص ََُِممػػػل ص ػػػداد ك لػػػب  )الػػػديوه جػػػيب  عػػػن العال ػػػات مػػػ  الذجػػػار مػػػن داخػػػل كخػػػارج املدينػػػجمل
  (.ٓٓبصََِٔ؛ ال خرمبَُِّ/ٕ/ٗ؛ العطارب ٕٖب ص َُِّ

 رابي:ً: النش:ط:ت األدبية واالجتم:عية:
ةانػػ  املقػػاىي ماػػال للن ػػاطات االجذااعيػػجمل كاادصيػػجمل  فذعػػم عػػن  اجػػات اإذاػػ  إىل ال فيػػوب إذ ةانػػ  ت ػػ   فيهػػا      

صليجملب كال  وؿ اهلملاليجمل هبدؼ صث السػعادة كالسػركر يف ن ػوس ااانػرين  كلاػن ال يذنػاىف مػ  دكر املقهػى يف املقامات املو 
( فضػالن عػن إ امػجمل  لقػات للػذةر. ةاػا الرسػوؿ )ا مإ امجمل املناسػبات الدينيػجمل كمنهػا علػى سػبيل املمػاؿ اال ذ ػاؿ سولػد 

ب ِب جََُِ)الديوه جػيب  ثقايف  ذم مضاوف أديب من خالؿ دكر القاص ا ذوت  أغلب مقاىي املوصل على ن اط
كالق ػػخوف: ةلاػػجمل فارسػػيجمل مػػن   ػػجمل خػػواف  أم   ػػارئ الق ػػجمل كيعػػد شخ ػػيجمل فلالوريػػجمل ظهػػرت يف املوصػػػل  (.َّْص 

محدب مذايملة  صام السن كنعق اليدين فهو يذسم صاونو  ذؽ اللسافب ف يح املنطق كمذانطقا السيق ي هره أ يالن )أ
ك ةاف صملس يف مااف مرت   كالذم صدكره ي ص  على خت    (.ِِّ ب صُٕٗٗالطائيب  ؛ُّب ص ّٗب العددُٖٗٗ
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طم ص لو إذ يقـو صسرد الق ص الذارطميجمل ذات املضاوف ااخال ي املذعلق صبناء النخوة كال ػجاعجمل كالاػـر كال ػ ة كاملعرفػجمل 
؛  َُِّ/ٕ/ٗ؛ العطػػارب ُّب ص ُٖٗٗتت( كمنهػا   ػجمل أصػو زيػد اهلػاليل )أمحػدب لػدل ااىػايل كاملعركفػجمل صػػػػػػػػػػػػػػ ) العنػ  

(.  كعن ة  صن شداد كالملير سامل  كفارس صن محداف كالنعااف صن املنذر أك ت ريبو صين ىالؿ َّْب ص ََُِالديوه جيب 
ارصػػجمل االسػػذبداد كالقهػػرب كيعػػد ىػػذا كىػػءالء ااصطػػاؿ الػػا  افظػػ  ىػػذه السػػ  كأصطاهلػػا يف صػػن  أةػػاد اامػػجمل يف اجلمليػػرة  كحم

القػػاص مػػػن ال خ ػػيات املوصػػػليجمل املهاػػػجمل كالبال ػػجمل ااثػػػر يف معرفػػجمل سػػػ ة ااصطػػػاؿب العػػرب كاملسػػػلاوف آنػػذاؾ كغػػػرس  ػػػب 
املواطنجمل يف ن وس املسذاعخ كت وير البطلب كمن اجلدير الذةر انو صمب توفر شرطخ يف إرساء رغبجمل شػبيهجمل علػى مواصػلجمل 

ذاملػػجمل يف القػػراءة كإي ػػاؿ السػػ ة ملسػػذاعيو كلػػذلك ملػػا ظمذلاػػو مػػن مواىػػب إلقائيػػجمل تػػءثر يف الن ػػوس فضػػالن عػػن الق ػػخوف كامل
امذلاػػػو اجلػػػرأة كال طنػػػجمل يف  ريػػػك ن ػػػوس كم ػػػاعر املسػػػذاعخ. مػػػن خػػػالؿ  يامػػػو صذحريػػػك كاسػػػذمارة م ػػػاعرىم كت ػػػويقهم 

ب َُِٖ؛ جػرجيسب ْٗب ص ََُِ؛  اسمب َّْ ب صََُِكاسذ ملازىم رمو االسذااع ااذر كاملرىق )الديوه جيب 
 (.ُُٖص 
شال  املقاىي اادصيجمل ةاا أكرد الدةذور إصراىيم خليل العالؼ اما ةان  الذاةرة للمقافجمل العرا يػجمل كغػدت الوسػط الػا     

اىي دكرا ثقافيػػػا ختػػػرج منػػػو املػػػ  املمق ػػػخ العػػػرا يخ الػػػذين أسػػػهاوا صن ػػػاط يف امل ػػػهد المقػػػايف "سػػػواىبهم اخلال ػػػجمل كلعبػػػ  املقػػػ
 (.ُّب ص ّٗب العددُٖٗٗكاجذااعيا كسياسيا )أمحدب 

ـب كمن ىنا ت  ت ُٖٓٗك  ل تطور ملحوظ يف ما يذعلق املقاىي املوصليجمل إذ دخل ال ام إىل املقاىي  يف سنجمل 
راتدىا املوصليوف تسايجمل املقهى على املسذول االجذااعي إىل تسايجمل )جااطمانجمل(ب الا تعين مااف تقدَل ال امب إذ ةاف ي

كاملوظ خ العماانيخ. كفضال عن ذلك   ل تطور آخر فياا يذعلق صن اط املقاىي املوصليجمل املذامل صدخوؿ )ال ونوغراـ( 
ـب كىو جهاز خم ص إلمساع الركاد ااغاٍلب كمن اجلدير الذةر اف آراء اجذااعيجمل طر   ص أف  رظموب َُْٗيف سنجمل 

آنذاؾ صوص و جهازا إلفساد اإذا ب كجوزكا اسذخدامو يف  اؿ ا ذ اره على االشيد  كمن خالؿ ت ور اجذااعي سائد
 (.    ُْبص ََِٔ؛بعماافب ُٓٓب ص ُْٖٗكال اتيل الدينيجمل ) تسخب 

ةاا خ    صعض املقاىي  طاكالت جللوس ال رائح االجذااعيجمل الا تعد من أعياف اإذا  املوصليب إذ يذم  
 جمل كا  اـ يذا ى م  ماالهتم. كجتدر اإلشارة إىل اف ىناؾ مقاىي صي يجمل  م ذو جمل ال ضاءب كمعظاها  الذعامل معها صلبا

 (.      ِْب صََِٔ)عماافب  ةان  القرب  من النهر  كمرت عجمل نسبيا عن مسذول سطح اارض
سان الناسب كيبدأ  كعاوما فقد توزع  املقاىي على ااالت )ااز جمل ال عبيجمل( كىذا لشئ عن  رب املقهى من  

الذىاب  للاقاىي على رمو  كاس  صعد صالة الع ر إىل صالة الع اء. أما فياا يذعلق صاي يجمل الذعامل صخ ركاد تلك 
املقاىيب فذ   املعلومات إىل كجود أماةن يف صدارة  املقهى خاصجمل لل يوخ كأعياف اإذا ب كأصحاب الرأمب كيف  الجمل 

( أك الداما ىي لعبجمل شعبيجمل ت بو ال طرنج تلعب فوؽ  طعجمل َّْب ص ََُِ)الديوه جيب دمارسذهم العاب الطاكلجمل  
لال العب  ُٔأبسرع ما ظمانب كيعال ااخر على أتخ ه الوصوؿ  بلوب كعدد القط   َٔ× َٔمن اخل ب أصعادىا
 (.  ُِّب ص ُٖٗٗبصلوف خاص )ألعبيدم
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صال ا  اـ يذناسب م  كن  أكلئك ااعياف من اإذا  املوصلي.  ضمضر عددان من امل اىدين الذين ير بوف اللعبجمل      
أما ال باب فعاوما ةانوا  صملسوف صعيدا عن أماةن جلوس ال يوخب كيلعبوف الطاكلجمل كاالوسا كالداماب كىي من االعاب  

طب الا ةان   (. كجتدر اإلشارة إىل اف ل جمل الذخاَّْب صََُِالا ةان  شائعجمل  يف ذلك الو   ) الديوه جيب 
ماثلجمل  صخ ركاد املقاىي يعذاد على ااخالؽ كاآلداب كلذلك نال ظ م ردات أخال يجمل  يف املناداة كخ وصا من ال باب 

 (.َُّب ص ُِٕٗ)عبد العمليملب  إىل ال يوخ  صالاات ممل"سيدباغايتب  جيبجناصكب شركاؾ"
 ة اااػػم العماػػاٍلب فيااننػػا  القػػوؿ اف ت ػػايم كصنػػاء القهػػوة كإذا  اعذاػػدل أسموذجػػا للقهػػوة  الػػا ةانػػ  سػػائدة  يف فػػ     

املوصليجمل  يذاوف من فناء كاسػ  حمػاط اػدار تذخللػو  ال ػباصيك الملجاجيػجمل. كيف جانػب مػن داخػل فنػاء املقهػى يوجػد  حمػل 
اكجػاغ  إال  ض  ال ام الذم يعرؼ اللهججمل  املوصليجمل صذسايجمل )اكجػاغ( ىػي تسػايجمل موصػليجمل كلاػن  ػوير عماػاٍل كىػي 

اف لساف املواصلجمل ينطقوما اكجاغب  يث يذم  ض  ال ام اسذخداـ ال حم يف  ض   أكالنرجيلجمل كىي ل ظجمل عرصيجمل نرجل 
كتعين جوز اهلند كتذألق من الملجاججمل ال وشجمل اخلارجيجمل كالباار  كاملبسم كالرأس م  أنبوب مطاطي  صطوؿ ) م  كن ق( 

 (.ِْب ص ََِٔ؛ عماافب ِٓب ص ََُِ؛ صنديوب  َُّبص ُٖٗٗ كماشجمل لذحريك النارب) ألعبيدمب
كيف أ دل زكات املقهى ةاف يوجد زير ماء يعرؼ عند أىايل املوصل  صذسايجمل ) ب املاء(ب فضال عن اجلرار كاا داح   

كالطاسات اخلملفيجمل. ك د  سم البعض من أصحاب املقاىي مقاىيهم إىل مقهى شذوم كمقهى صي ي حبيث يسذطي  
سذ ادة من املقهى  يف ف وؿ السنجمل ةافجملب إذ كنعوا يف الذ ايم مدخال يءدم إىل فناء مسقق صوص و مقهى  اال

صي يا.كمنو مدخل أخر إىل ا جمل م ذو جمل  على ال ضاء  يف ف ة ال يق ما صعد غركب ال اس إىل منذ ق  الليلب إذ 
إىل اف آليجمل  العال يف داخل املقهى تقـو على اعذبار   تقدـ فيو ااغاٍل ال عبيجمل  كامل اىد اهلملليجمل. كتنب ي اإلشارة

القهوجي )صا ب املقهى(ب الذم ةاف يرتدم الملم املوصلي كىو )زصوف( كانعا على كسط جساو فوطجمل محراء أك 
ص راءب هبدؼ جتنب االتساخ  أثناء عال ال ام أك القهوةب فضال عن ذلك ةاف يساعد القهوجي   شخص  يطلق عليو 

املوصلي )اخلل جمل(ب كىو نوع  من العااؿ املهرة  كاملقدمخ لدل القهوجيب فهناؾ عدد من العااؿ  يعرفوف  يف العرؼ 
ب)ال ناع(كمهاذهم إي اؿ طلبات الملائن  صواسطجمل صينيجمل معلقجمل صمالث أسالؾ مذ لجمل  يف مايذهاب كيف الو   ن سو 

للملائنبةاا يوجد يف املقهى عامل خاص يساى يعال ال ناع على تنظيق املقهى كرشها املياه ل رض هتيئذها 
)اجلبقجي( الذم ياوف مسءكال عن هتيئجمل النرةيالت  للملائن.: كاصل الالاجمل ترةيجمل تعين صان  اجلبوؽ أك ال بوؽب أك ما 
ا يساى ال ليوف  كىي نوع من العيداف الطويلجمل نسبياب كتاوف على شال أنبوب يون  يف رأسها أداة ا و الذبغ فيها أم

الطرؼ ااخر فيون  يف فم ال ارب أك املدخن اجلبو جي اشي أيضا كىو اخلادـ املوةل لذهيئجمل اجلبوؽب كاجلبو جي اشي  
  (.َُّ-َّٗب ص ُٖٗٗ؛ ألعبيدمب ٔٗب ص ُٓٗٗبالذم تاوف مهنجمل عال القالكين ( )النحاس

ب  اارؼ كالذجار  كلذقاصل الناس من ذكم أما املقاىي الا تن أ  القرب من ااسواؽ  فذعد أماةن لذجا  أصحا    
اااججملب تنا ش فيها أمور  تذعلق البي  كال راءب ممل مقهى الذجار كمقهى امليدافب مقهى ال يدمحم عبداؿ كلعل من أىم 

ـ(ب كيبدك اما ةان  ُٕٖٓق/ُِْٕمقاىي املوصل أاف العهد العمااٍل  هوة السوؽ ال    الا ن أت يف سنجمل )
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يد من املوصلخب كظهر ذلك من خالؿ أصيات شعريجمل ةذب  على اب املقهىب الا تونح ماانجمل املقهى يف تسذقطب العد
 مدينجمل املوصل  كااصيات ال عريجمل ىي :

 ىذه القهوة  ازت                                ةل شي  د هتذب 
 صبناء  د تعاىل                                   لعل ذلك ينساب

 ن راـ ذىاا                                    يف سواء فهو يذىبفلا
 (. ِّٕب ص ََِْ؛ الطائيب  ُٔب ص ُٔٓٗ)سيويفب 

 خ:مس:ً:دور ل: ب املق ل :
ىو ذلك ال خص املسءكؿ عن القهوة إذ صملس صا ب املقهى يف صدايجمل مدخل القهوة على خت  خ ، كأمامو  

س ة كيعذار الاوفيجمل البيضاء كالسوداء أك ال  راء اململةوشجملب كالعقاؿب كصيده ةيس نقوده منضدة ص  ة  كيرتدم الملصوف كال
كدكره يقذ ر يف ةونو يامر من تنبيو العاملخ من ال ناع إىل كاجباهتم  فضال عن دكره املساعد على  ث ال ناع على  

 ذ اظو صعدد من النراةيل كالنرةيلجمل مج  نراةيل تقدَل اخلدمجمل للملائن. كالصد من اإلشارة  إىل اف صا ب املقهى يذسم ا
كالا يقـو هبا صان  خاص عنده إبعدادىا ملن يذعاطى تدخخ النراةيل ةذلك يعد للناس ةاوعجمل من مسذلملمات اللعب 

 (.     ِّٔب صََُِكاللهو من )الطاكيل  كالدكمنجمل )الديوه جيب 
الة الع ػر كتاػوف م ذو ػجمل إىل صعػد صػالة الع ػاءب كمو ػ  ةاف لال حملجمل مقهى خاص يراتدكما الػملائن صعػد صػ    

ىذه القهوة على عدة طرؽ ياوف ال دارة فيها لل يوخ كارا ب الرأمب كىءالء  دظما يلعبوف لعبا الطاكلجمل  كالداما كياوف 
ا ال ػػػباب  ػػػوؿ الالعبػػػخ عػػػددا مػػػن امل ػػػجعخ فيلعبػػػوف هبػػػدكء كك ػػػارب كال ظماػػػن لل ػػػباب اف يػػػراتدكا  ىػػػذه املقػػػاىيب أمػػػ

فيجلسػػػػوف يف أمػػػػاةن صعيػػػػدة عػػػػن ال ػػػػيوخب كعلػػػػيهم اف يلذملمػػػػوا اهلػػػػدكء  يف  ػػػػاهلم ألعػػػػاهبم  فيلعبػػػػوف  النػػػػردج  كالػػػػدكمنياب 
كااالوسي أما الورؽ فال ظمان اف يلعب صو ا د يف القهوة. أصناؼ القهاكم.صعضها تاوف ل نق معخ ةقهوة ال وافجملب 

يجملب كةػػػػاف يراتدىػػػػا  اةػػػػجمل اا ا ػػػػجمل  ال ػػػػوفيجمل  الػػػػا تذخػػػػذ للػػػػمادع كسػػػػركج كىػػػػم اعػػػػجمل ال ػػػػوؼ الػػػػا تذخػػػػذ ك هػػػػوة ال ػػػػاجل
اخليلبك هوة الب ل فوؽ سوؽ الب ل ك هوة البنائخ  كمن  يملاكؿ أعااهلمب كىذه القهاكم تااد تاوف خاليػجمل صعػد الظهػرب 

 (ُْب صََِٔ؛ عماافب َّْب صََُِأما أتـ اجلا  فذاوف ماذظجمل الملائن ) الديوه جيب 
 :ً: املق:ىي من خبلل كت:ابت الر :لة :س:دس
سلط الر الجمل الضوء علػى املقػاىي صوصػ ها  ماػال للػ كيح عػن الػن س مػ  ااصػد اء علػى شػال ةػالس كأنديػجمل فقػد      

كصق الر الجمل نيبور" أبف القسم ااعظم منها مجيل كخالب أما صان هاـ فقد كصق ىذه املقاىي أبما ةم ة ككاسعجمل صوجو 
كىي ك دة  يػاس الطػوؿ   تردة( صطولجمل كظمذد زىاء مئجمل َُِب ص ََُِبعض منها  د ضمذل ا د ال وارع) ب ب عاـب كال

( أنػػشب ككفػػق االت ا يػػجمل الدكليػػجمل ّٔاذمليمليػػجمل تسػػذعال يف صريطانيػػا كالػػوالتت املذحػػدة اامريايػػجمل كتعػػادؿ  ثالثػػجمل أ ػػداـ  أك )
كت ػق املقاعػد (ب ْٖب ص ُٓب العػدد َُِٗ  ) إمساعيػلب( من املَكُْْٗفاف اليارد يعادؿ الضبط)  ُٗٓٗلسنجمل
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( كتنػػاكؿ ّْٓب ص ََِِ؛  اشػػاب ُٔب ص ُب ج ُٖٔٗعلػػى جػػان، ال ػػارع يظلػػو سػػقق مػػن اا ػػراف )صان هػػاـب 
الر الجمل صنديو م  ان  وؿ ةي يجمل صناء املقاىي القوؿ:اما " تب   وؿ ااسػواؽ  كصعضػها عبػارة عػن أةػواخ خ ػبيجمل كج ػيجمل 

كاد صملسوف فيها على مقاعد مػن   ػراف يػدخنوف أنػواع عديػدة ممػل ال ػيبوؾ كالنارجيلػجمل  كضمذسػوف القهػوة...")  يث الر 
(. ككصق املقهى ةاف مملدمحا الركاد كصطاصقيو العلوم كالس لي  يث مل يلقػى املػرء مونػعا ٗٓ-ٖٓب ص ََُِصنديوب 

ايق( كتعد على ااغلب أما مادة اا ي جملب الا أطلق  للجلوس كأكرد صنديو "إىل شي ةاف ال ر يوف يذعاطونو كىو )ال
عليهػػا ىػػذه الذسػػايجمل كأكنػػح صنديػػو اف تعػػاطي ىػػذه املػػادة يػػءدم إىل مػػا ىػػو أةمػػر مػػن اإلشمػػاؿ كالاسػػل انػػو نسػػياف اتـ 

مهاػا ةانػ  كإرادم لال ما ي د إىل ااياة أك ىو نـو اليقظػجمل دملػوءا أب ػالـ لذيػذة خاليػجمل مػن ااعبػاء كامل ػاةل كاهلاػـو  
امل اةل  كمن ت  يث ي    ائال :"ليس مثجمل شرطي كا د ال ظمارس الايق مرة كا دة يف النهار"كظمان تعليل كجود ممل 
ىػػذه املػػادة  املخػػدرة كالػػا ةانػػ  منذ ػػرة يف املوصػػل كاف ةػػاف صػػحيحا فهػػو يػػدؿ علػػى مػػدل الذسػػيب كاإلشمػػاؿ يف اجلهػػاز 

م مدة أرصعجمل أك مخس ساعات يف اليـو كتعاطيهم ململ ىذا النوع من املخدرات يءدم اامين الف ترؾ عناصر اامن لواجباهت
إىل عدـ  دراهتم على تن يذ املهاـ املناطجمل هبم  يف   ظ اامن كاالسذقرار الا تطلب  در ةايف من اليقظجمل كااذر) صنديػوب 

 (.ٗٓ-ٖٓب ص ََُِ
مدينجمل املوصل خالؿ ف ة ااام العمااٍل  مل ي  كا  إىل تلك  كجدير الذةر  اف الر الجمل ااجانب الذين زاركا       

 املعلومجمل  عن تعاطي ال رطجمل للاادة املخدرة. 
ك د أشار الٌر الجمل  اكصنهاَل يف  ديمو عن املقهػى الوا عػجمل علػى مػر دجلػجمل كالػا سحػاذاة النهػر يف ماػاف غػ  صعيػد    

ةمػر إ بػاال يف املوصػل  كىػو مبػ  نوافػذه مطلػجمل علػى النهػر شػأنو شػأف عن ) لعجمل اشطاصيا( فقد كص و أبنو مػن املقػاىي اا
 ب)اكصنهاَل  البيوت املالصقجمل لو  كالوا عجمل على سور املدينجمل كلو شرفات ةب ة على امذداد املقهى كىذا املقهى ماذظا الركاد 

 (.  ْٕب صََِٕ
 س:بي:ً : وقا املق:ىي 

( مطلقا سواءا أةاف  سيا أـ معنوت كىو م در ّٗٓب صٗبجُٔٓٗنظورل جمل اابس كاملن  )اصن م :تعريق الو ق   
ك      ق سع   بس  كك    يقاؿ الداصجمل أم  بسذها على مااما كمنو املو وؼ الف الناس يو وف أم ضمبسوف 

 .للحساب
 (اؿ أك يف املػاؿكاصطال ا: فهو عنػد ال قهػاء  ػبس العػخ عػن ملػك الوا ػق كالذػمع صريعهػا جلهػجمل مػن جهػات اخلػ  يف ااػ

 كعلى  ساخ. 
الو ػػق اخلػػ م: كيق ػػد صػػو الو ػػق علػػى جهػػجمل اخلػػ بإذ ياػػوف ريعػػو يف أكجػػو اخلػػ  اصذ ػػاء مرنػػاة كجػػو هللاب ك ػػد ضمػػدد -ُ

 الوا ق جهجمل اإلن اؽب إذا ا ذن  أبف ىذه اجلهجمل ت ال م در خ  ل رضمجمل اجذااعيجمل أك مدرسجمل دينيجمل.
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إىل شخص أك أشخاص معينخ من أصناء الوا ق كذريذهم  من صعدىم ت إىل  الو ق الذرم: كىو ما خ    منافعو-ِ
 جهجمل من جهات الم عند انقراض الذريجمل  سب شرط الوا ق 

الو ق امل  ؾ: "كيق د صو ما ك  و على جهجمل اخل  كعلى اافراد أك الذرارم كنسبجمل االش اؾ أمػا اف تاػوف معينػجمل أك  -ّ
)العلي صكب   لى جهجمل خ يجمل كم ركط فيها صرؼ ال ضلجمل من غلذها كالذرارم أك العاس" غ  معينجمل ةااك اؼ املو وفجمل ع

 (.ُُُب ص ََِِ؛ عليبِٕٕبص ِب العددِٔباإلدُٗٗٗ؛   رعوشب  ْب ص َُِٖ
كلألك اؼ أغراض مذعػددة منهػا ديػينبب أك  االجذاػاعي) الذاافػل االجذاػاعي ( كىػذا مػا سنونػحو يف صعػض الو  يػجمل       
ص ىػذا املونػوعبةاا ىػو مونػح  اف صعػض القهػاكم اغػراض مذعػددة  مػن اجػل تسػي  اامػور ااياتيػجمل للاجذاػ  الا خت

 املوصلي ةاا  ت   إىل ذلك صعض الواثئق الو  يجمل.
 (. َُبص َُِٗفامال من النا يجمل الدينيجمل نال ظ  صعض الواثئق الو  يجمل  تءةد على اجلانب الديين )عماافب       
 :ذج من وقا املق:ىي اثمن:ً : من 

 .لل  ااك اؼ اىذاامان ةب ان يف الدكلجمل العماانيجمل كمن أىم ىذه ااك اؼ ك سب ما ذةرتو ااجج الو  يجمل      
تناكل  ك  يجمل مسيجمل صن  علي على اما ك    ما ىو سلاها ك ػ  ت ػرفها ثلمػي  هػوة خانػجمل ال ػه ة صقهػوة العطػارين  -ٔ

اياة  كشرط  الوا  جمل اف يرج  ريػ  ىػذا املو ػوؼ علػى ن سػها مادامػ  يف  يػد اايػاة  كمػن على ن سها مادام  يف  يد ا
صعدىا ل  يقجمل صن  عبد هللا كمن يورثها  كمن صعدىا يرج  الري  لنجيبجمل صن  علػي افػق كمػن صعػدىا لذريػجمل مػال  سػن صػن 

ا يرجػػ  الريػ  إىل ذريػجمل ا طػاىر صػن إصػػراىيم عبػد الػرمحن حمضػر اشػي الػذةور كاإللث كلػػذريذهم  كمػا تناسػلوا  فػ ذا انقرنػو 
أل المػػي اإللث كالػػذةور كذريػػذهمب كعينػػ  للاذػػويل  يف ةػػل سػػنجمل  مػػن ىػػذا الريػػ  اخلاػػس  كي ػػرؼ ال انػػل علػػى ال قػػراء  
كاملساةخب  صعدما طمرج  من ري  املو وؼ  يف ةل سنجمل من شهر رمضاف مشعػجمل اجػل صػالة الػ اكيح  يف أم مسػجد ةػاف  

م أيضان من ىذا الري   رأس غنم من الضاف كيضحى يف عيد اانحىب كشرط  اف يبدأ  أكال صعاارة  القهوة خانجمل كي   
(. ّٗٔب ص ََِٓ) العلػي صػكب    كشرط  الذوليجمل لن سها مادام  يف  يد ااياة  كمن صعدىا على ال تيب املػار الػذةر

ـ حم وظػػػجمل يف سػػػجالت  ااك ػػػاؼب ُْٖٔق/ٍُِّٔل عػػػاـ ك  يػػػجمل مسيػػػجمل صنػػػ  علػػػي  اليػػػـو المػػػامن مػػػن شػػػهرم مجػػػاد المػػػا
(ب كىػػي ارض الو ػق املػػءجرة صذ ػػييد ّٗٔب ص ََِٓ)خمطػوط(ب مسػػجلجمل يف سػجالت. ااااػػجمل ال ػػرعيجمل )العلػي صػػكب 

ب ََِِ؛  عػػالكمب ٖٕب صُٖٗٗصنايػجمل عليهػػا كتعػود ملايػػجمل اارض كالبنػػاء إىل ااك ػاؼ  يف  الػػجمل كفػػاة املػءجر )علػػيب 
 (.ُِٕص 

 نوء اسذقراء الوثيقجمل يذبخ لنا اف الوا  جمل مسيجمل صن  علي. أما أك    القهوة ال ه ة صقهوة العطارين شرط  يف     
الوا  جملب صرؼ ريعها على ن سها كمن ت على ذريذها كعلى ال قراء.)أكجو صرفها على الو ق اخل م( كعلى ال قراء 

نيا فقد أكردت يف شرطها) ك ق ديين(كاجذااعيب  من خالؿ ما كاملساةخ ةاا ىو مونحه  يف الوثيقجمل ىذه أكالب أما اث
ذةرتو الوا  جمل يف شرطها للاو وؼ على ال قراء كاملساةخ صعد ما طمرج من ري  املو وؼ يف ةل سنجمل من شهر رمضاف 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(11) 

اجل صالة ال اكيح  يف أم مسجد ةاف فضال أما طلب  اف ي  م أيضا  رأس غنم من الضاف يف عيد اانحى 
 يبدك اف الوا  جمل ةان  هتدؼ من شراء ال اعجمل اجل صالة  يف أم مسجد ةاف )ىدؼ اجذااعي (. .ملبارؾا

 اف شرط الوا ق على ال قراء كاملساةخ )ك ق خ م(
كىي ارض الو ق املءجرة صذ ييد صنايجمل عليهػا كتعػود ملايػجمل اارض كالبنػاء إىل ااك ػاؼ  يف  الػجمل   كت   ك  يجمل عرصجمل -ِ

(ب القهوة الوا عػجمل  يف حملػجمل إمػاـ إصػراىيم  كاملو وفػجمل  علػى ُِٕب ص ََِِ؛ عالكمب ٖٕب ص ُٖٗٗجر )عليبكفاة املء 
مسػػجد السػػوؽ ال ػػ   اف السػػيد امحػػد صػػن علػػي مػػن سػػااف حملػػجمل إمػػاـ إصػػراىيم خاصػػجمل اانبيػػاء  ةػػاف  ػػد اشػػ ل  حبسػػب 

شما  من البائ  اسعد صن السيد خضر فباع ما ىو كةالذو عن زكجذو فاطاجملب  كأخذها أمسى صنا م ط ى لن سهاا  دكف غ  
ملاػػو كصيػػده ك ػػ  ت ػػرفو الذػػاـ ذلػػك املبيػػ  ىػػو صنػػاء القهػػوة خانػػجمل امل ػػذالجمل علػػى  بذػػخ كركا ػػخ كسػػذجمل خبناػػات كسػػرداصخ 

مػػاـ ك ػوش  ااػػدكدة  أكال  سلػػك تػو ي صػػن علػػيب كاثنيػا سلػػك امحػػد صػػن صػاو كاثلمػػا : صطريػػق سػالكب الوا عػػجمل يف حملػػجمل اإل
إصراىيم كالا عرصذها  ك ق على جام  سوؽ ال    صمان مقداره ألق كسذاائجمل  رشب ف ار املبي  أم القهوة خانجمل ملاا 

 (. ّٖٔب ص ََِٓالعلي  صكب  ) خال ا للاوةلذخ فاطاجمل كأمسى صيعا صحيحا شرعيا.
د كةل  زكجها املدعو عرصجمل القهوة  يذضح دما تقدـ اف الملكججمل فاطاجمل  كأخذها أمسى صنا م ط ى لن سهااب        

  .(ك ق على جام  سوؽ ال   )ك ق ديين 
كت   ك  يجمل اااج عبد هللا جل، محو القدكب انو  د ك ق ما ىو سلاو ك   ت رفو كىي مجي  القهوة خانجمل  الوا عجمل  -ٖ

 كصطريق سالكب كشرط الوا ق يف حملجمل جام  مج يد اادكد صدار يونس صن  دك اجلليلي كسلك ا صن  دين صن ا
الذوليجمل لن سو ماداـ يف  يد ااياة  كمن صعده ترج  الذوليجمل إىل الذةور من أكالده كأكالد أكالده اا رب فاا رب كما تناسلوا 

د من كإذا انقرض الذةور فال بياف من صناتو كإذا مل يبقى ا د من الذةور كال من اإللث  ترج   الذوليجمل إىل اا رب كاالرش
ع بذوب كاش ط الوا ق ري  املو وؼ على م اريق  اجلام  الذم أن أه ت يقسم ال انل من الري   صخ أكالد الوا ق 

ك  يجمل اااج عبد هللا جل، محو  .(ّٖٔب ص ََِٓالذةور كاإللث  للذةر ممل  ظ اانميخ  كما تناسلوا ) العلي صكب 
ب حم وظجمل يف سجالت  ُٕٕ-ُٕٓـب ص  ُِٖٖق/ََُّراـب عاـ القدك  اليـو اخلامس ع ر من شهر حمـر اا

 (.ّٖٔب ص ََِٓااك اؼب)خمطوطجمل(ب مسجلجمل يف سجالت. ااااجمل ال رعيجمل )العلي صكب 
فياا تقدـ يذبخ لنا  اف الوا ػقب اشػ ط شػرط الذوليػجمل لن سػو مػاداـ يف  يػد اايػاة  كمػن ت لذريذػوب فضػال عػن اشػ اط      

على م اريق  اجلام  الذم  أن اه  كمن ت يقسم ال انل من الري   لذريذو.نوع الو ق )ك ق ذرم  الوا ق ري  املو وؼ
 كك ق ديين تعبدم(.   

 اخلبللة 
 يف نوء ماتقدـ يذبخ لنا:
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ةػاف للاقػاىي حماسػن  ػػد  ققػ  لركادىػا  يػث امػػا شػجع  علػى تنايػجمل  رةػػجمل البيػ  كال ػراء كالذعامػل الذجػػارم يف -ُ
ؿ إ امػػػجمل عال ػػػات جتاريػػػجمل صػػػخ جتػػػار املدينػػػجمل صعضػػػها مػػػ  الػػػبعض ااخػػػر كزتدة المقػػػجمل املذبادلػػػجمل مػػػن خػػػالؿ ااسػػػواؽ مػػػن خػػػال

 اللقاءات اليوميجمل فضال عن العال ات صخ الذجار من داخل كخارج  املدينجمل ممل ص داد ك لب.
ظػػائق عػػدة منهػػا أمػػا جتاػػ  ةانػػ  املقهػػى مقػػران لذ ػػريق ااعاػػاؿ الذجاريػػجمل أك ااػػرفيخ فضػػال عػػن أتسػػأمها صذأديػػجمل ك -ٕ

أصػػحاب املهػػن  ممػػل البنػػائخ كالنقػػارين كأصػػحاب  الػػب اخل ػػب ص يػػجمل االت ػػاؽ علػػى العاػػل  يف اليػػـو الذػػايل ل ػػرض تلقػػي 
 طلبات ااىايل هلذه ااصناؼ كاالت اؽ عليها.

صخ ااطراؼبةاا ةاف ساشم  يف  ل املنازعات الا  دث صخ أصناء ااالت من خالؿ ال لح كالذ اىم كالذسامح  -ّ
هلا الدكر ال اعل يف رف   ضات اخلطوصجمل  من خالؿ تدخل ااطراؼ كةبار الرجاؿ يف دف  عاليجمل الملكاجب أم ةاف هلا الدكر 

 االجذااعي املءثر  عن طريق إ امجمل امل اىرات.
اء املولد النبوم سنوتن  ساشم  يف  قيق أىداؼ دينيجملب كذلك من خالؿ مساشمذها يف إ امجمل املنا ب النبويجمل كإ ي -ْ

 كخاصجمل أتـ اخلايس من شهر رمضاف املبارؾ.
ةاف هلا دكرا من خالؿ ااافظجمل على الذقاليد ال عبيجمل كالعادات املوركثجمل  ملراتديها كذلك من خالؿ اان طجمل كاالعاب -ٓ

 الا ظمارسوىا  كخاصجمل لعبجمل الدكمينا  كاالوس)اللهججمل املوصليجمل (. 
الذعاكف كالذسامح صخ مراتديها ف ذا ت يب ا دىم سأؿ عنو اجلاي   كاف ةاف مريضا  اموا صملترتوب  ساشم  يف غرس-ٔ

 كإذا ةاف حمذاجا أعانوه ك  دموا  لو يد العوف كاملساعدة.  
 ق:ئمة املص:در واملراجع :

 (.ّٗملءرخ العريبب العدد )ـ"ب ةلجمل اُُٖٗ -ُُٓٓ(. ااياة االجذااعيجمل يف كاليجمل املوصل ُٖٗٗأمحدب إصراىيم خليل.)  -ُ
( خمذارات م مججمل.)ةلجمل دراسات املوصليجمل (ب ُُّٗ-ُٖٗٗ(ب املوصل يف ةذاات مارؾ ساياس  العدائيجمل )َُِٗإمساعيلب عامر صلوب )-ِ

 (.ُٓالعدد)
 ب ص داد :دار الن ر. ُ(ب ر لجمل اىل دتر مشر  كصالد مشاؿ اجلمليرةب مراجعجمل) كتد يق : حماود ةبيبو(بطََِٕاكصنهاَلب ماةس فوفب )-ّ
 أرصيل.ُب ترمججمل  يوسق  ،ب طُٖٖٓ(. ر لجمل إىل ةردسذاف  يف صالد ماصخ النهرين سنجملََُِصنديوب ىنرمب)-ْ
 ب) ترمججمل سليم طو الذاريا(.ص داد:ُب جُُٖٔ(. ر لا اىل العراؽ سنجمل ُٖٔٗصان هاـب جياس.)-ٓ
 ص داد: دار نوف  للطباعجمل كالن ر.  ال ور املوصليجمل.(ب الذح جمل البهيجمل  يفَُِٖ) .جرجيسب عبد اجلبار ا-ٔ
 .املوصل :دار الاذب للطباعجمل كالن ر.ِ(. اتريدمحم املوصل جََُِالديوه جيب سعيد.) -ٕ
 (ب ةاوع الاذاات ااررة يف أصنيجمل مدينجمل املوصلب ص داد:  مطبعجمل ش يق.ُٔٓٗسيويفب نيقوال.)-ٖ

 : دار ال ءكف المقافيجمل العامجمل.(.مقاىي ص دادب ص دادَُِّش يقب مهدم.) -ٗ
(. خطط املوصل يف العهد العمااٍل من خالؿ ةذاات الر الجمل العرب كااجانبب من ورات مرةمل ُٕٗٗالطائيب ذنوف يونس  سخ.)  -َُ

 دراسات املوصل.
 (ب السنجمل ُيجمل (بالعدد )(ب  مورفولوجيا   مدينجمل املوصل يف العهد العمااٍلب )ةلجمل دراسات اترطمََُِالطائيب ذنوف يونس :) -ُُ
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(مءسسجمل ُ(ب مورفولوجيا  ااوانر يف العهد العمااٍل املوصل اسموذجاب )ةلجمل دراسات اترطميجمل (ب العدد )ََِْالطائيب ذنوف يونس:) -ُِ
 .الذاياي للبحث العلاي كاملعلومات

 (.ٖ(.مقهى  ديح.)ةلجمل ال اث ال ع، (.ةلد )ُِٕٗعبد العمليملب أنور.) -ُّ
 (ب جادة اب لاشب املوصل.ُٔٗٗعبيدمب أزىر : )ال -ُْ
 ( املوصل أتـ زماف.ُٖٗٗالعبيدمب ازىر.)-ُٓ
.أطرك جمل دةذوراه غ  من ورةب ةليجمل اآلدابب جامعجمل ُُٖٗ-ُّْٖ(.ااياة االجذااعيجمل يف املوصل ََِٔعماافب عركصجمل مجيل حماود :)-ُٔ

 املوصل.
ـب أطرك جمل ُُٖٗ-ُّْٖق/ُّّٕ-ُِْٗريدمحم اخلدمات الو  يجمل يف املوصل (. ات ََِٓالعلي صكب منهل إمساعيل  سخ :) -ُٕ

 دةذوراه غ  من ورةب جامعجمل ص داد ةليجمل ال صيجمل اصن رشد.
ـ َُِْ-ُّٓٔق / ُّْٓ-ٕٕٔ(. موسوعجمل ااجج الو  يجمل يف املوصل كأكجو صرفها َُِٖالعلي صكب منهل إمساعيل العلي: ) -ُٖ

 دار نوف للطباعجمل كالن ر دراسجمل ك  يجمل يف تطبيق شرط الوا ق: 
ـبرسالجمل ماجسذ  غ  من ورةبةليجمل اآلدابب)جامعجمل ُّٖٗق/ُّّّ-ُِٓٓ(. النظاـ العمااٍل يف العراؽ ُٖٗٗعليبغاًل ا:)-ُٗ

 (.ُٖٗٗاملوصلب 
غ  من ورةب  ةليجمل ـب رسالجمل ماجسذ  َُٖٗ-ُٕٖٗاإلدارة العماانيجمل يف املوصل  (.ََِِ:) عالكمب نسيبجمل عبد العمليمل عبد هللا اااج-َِ

 اآلداببجامعجمل املوصل.
 (.منيجمل ااداء يف اتريدمحم املوصل ااداءب)  قيق سعيد الديوه جي (.ص كت :الدار العرصيجمل للاوسوعات.ُٓٓٗالعارمب تسخ.)-ُِ
ذجا. ةلجمل (. مقاىي املوصل يف منذ ق القرف املاني  مقهى ااديقجمل أك مقهى البلديجمل أسمو ََِٔال خرمب ا توفيق.)-ِِ

 (.ُٓموصلياتبالعددب)
دراسجمل يف أكناعها اال ذ اديجمل   ُُٖٗ-ُُْٗ(ب كاليجمل املوصل أاف اارب العامليجمل ااكىل ََُِ اسمب زاىر سعد الدين شي .)-ِّ

 كاالجذااعيجمل رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة ةليجمل ال صيجملب جامعجمل املوصل.
 ر  ا صديق اجلليليب  لبناف  ماذبجمل السائح املءسسجمل ااديمجمل للاذاب.(.ب من أعالـ املوصل الدةذو ََِِ اشاب سهيل :)-ِْ
(ب أطرك جمل دةذوراه غ  ُُٖٗ-ُُٔٓ(بب املوصل يف ةذاات الر الجمل يف العهد العمااٍل )ََُِ ب ب سجى  حطاف ا علي :)-ِٓ

 من ورةبةليجمل اآلدابب جامعجمل املوصل.
اء كاإلل اء يف ال قو كالقانوف"بةلجمل دراسات علـو ال ريعجمل كالقانوفب اإلجمل  رعوشب ةايد يوسقب" الو ق الذرم صخ اإلصق-ِْ

 .ُٗٗٗ(ب ِ(ب العدد)ِٔااردنيجملباإلد)
ـب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورةب ةليجمل اآلداب جامعجمل ُُٖٗ-ُّْٖ(.اإلدارة العماانيجمل يف املوصل ََِِاب سجى  حطاف :)-ِٓ

 املوصل.
ـب أطرك جمل دةذوراه غ  ُّٗٗ-ُُٗٗ(اتريدمحم الن اط الذجارم يف املوصل صخ اارصخ العامليذخُٓٗٗالنحاسب زى  علي :) -ِٔ

 من ورةبةليجمل اآلداببجامعجمل املوصل
ق /     (.)د/ت(. لساف العرب. ) ت حيح أمخ  ا عبد الوىاب  كا ال ادؽ  ُُٕاصن منظور. مجاؿ الدين ا صن ماـر )ت-ِٕ

  ياء ال اث العريب.العبيدم(ب ص كت: دار إ
 (.ر لجمل نيبور اىل العراؽ يف القرف المامن ع ر )ترمججمل  سخ اامخ (. ُٓٔٗنيبورب ةارسنت.)-ِٖ
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رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة من  املعهد العايل للدراسات  ُُْٗ-ُٖٗٔ(ب صداتت الذحديث يف العراؽ ُْٖٗتسخب سم  طو :)-ِٗ
 ن ريجمل.القوميجمل كاالش اةيجملباجلامعجمل املسذ

 قع االلكرتونية :ااملو -  
 جرجيس، عبد اجلب:ر دمحم، بداايت  ظ ور املق:ىي  الشيبية منشور علل موقع  االلكرتوين. -ٔ

topicihla-https://iraqmax.mam9.com/t1479 
topic-https://shiaatalmosel.yoo7.com/t747بدابية  

 https://shiaatalmosel.yoo7.com/t747-topic                                      ظ ور املق:ىي الشيبية
 يونيو.ٕٚاليراقية بت:ريخ  موقع عبد اجلب:ر دمحم جرجيس، بداية ظ ور املق:ىي الشيبية منتدى اايم زم:ن املق:ىي الشيبية

(. مق:ىي املولل الك:زنيوات بٌن الثبلثين:ت والسبيين:ت من القرن امل:ضي املولل  أايم ٕٛٓٓال زكراي، مين  عبد الق:در. ) -ٕ
 زم:ن، مق:ل منشور علل املوقع االلكرتوين   

-160515931606-https://www.baytalmosul.com/1575160415751587157815751584
15861603158516101575/category/1b9abb9d60-15701604ٖٜ؛. 

وار مااااع أقاااادم ق ااااوجي بياااا  املولاااال    اتريااااخ ، مقاااا:ىي املولاااال بااااٌن ايف:ضاااار وامل:ضااااي    اااأٖٕٓ،اليااااا:ر، عبااااد الاااارزا -ٖ
ٜ/ٚ/ٕٖٓٔ.. 
 منشور علل املوقع االلكرتوين  

  -157516041585158615751602-https://www.baytalmosul.com/159315761583
751604159315911575158515 . 

م رصحيح أمٌن  دمحم عبد الوى:ب  ودمحم الص:د  اليبيدي، ٔٔٚه/ٖٓٙابن منظور،لس:ن اليرب لئلم:م اليبلمة  ابن منظور -٘
 . ؛ق:موس املي:ين منشور علل املوقع االلكرتوين ٖٖٚ، دار ا ي:ء الرتاث اليريب، )د/ت(، ص ٖ،لبن:ن، بًنوت، طٔٔج

com. l arldictarwww.almaanyhttps:ll  -1 
com. l arldictarwww.almaanyhttps:ll -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iraqmax.mam9.com/t1479-topicihla
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 ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ: اتريخ قبول النشر  ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔاتريخ استبلم البحث: 
ىاىوردتىفيىكتابلحواةىالطلموظىفيىمصرىكما

ىم(6554هـ/456قالئدىالجمانىالبنىالذطارىالموصليى)ت

The Scientific Life In Egypt as is Written in  

“Qalaid AI-Juman” by Ibn  A-Sha’ar AI-Mosuli 

(654 A.H./1256 A.D.) 

ى
ىم.ىد.ىحنانىربدىالخال:ىرليىالدبطاوي

ىلموصلقدمىالدراداتىاالدبوظىوالتوثو:،ىمركزىدراداتىا
ىجامطظىالموصل

ىاالختصا ىالدقو: ىحضارةىرربوظىادالموظ
Lecturer Dr. Hanan Abdul-khaliq Ali Al-Sab’awi 

Department of literary studies and 

Documentation 

University of Mosul / Mosul Studies Center 
Specialization: Arabic And Islamic Sivilization 

ى
ى
ى
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 :ملخص البحث
ـ( من ةذب  ُِٔٓىػ /ْٓٔيعد ةذاب ) الئد اجلااف يف فرائد شعراء ىذا الملماف( الصن ال عار املوصلي   )ت
كمن ىذه البالد م ر يف ف ة  بال اجم الا سلط  الضوء على شخ يات خمذل جمل من صالد ةم ة فياا طمص س هتم العلايجمل

(ب إذ افػرد اصػن ال ػعار املوصػلي صػ حات ةمػ ة أكرد فيهػا ـَُِٓ-ُُُٕىػػ/ْٖٔ-ٕٔٓااام االيويب هلا املاذد مػن  )
معلومات  ياجمل عن ااياة العلايجمل لعلاائهػا صذخ  ػاهتم املخذل ػجمل ةااػدث كاملقػرمء كال قيػو كاالديػب كال ػاعرب فضػال عػن 

ا ةل ػوا هبػا مػن ذلك فقد اشار اصن ال عار اىل ماانجمل البعض من ىوالء العلاػاء لػدل اااػاـ االيػوصيخ يف م ػر كاملهػاـ الػ
 . بل ىوالء ااااـ

 الكلم:ت املفت: ية: مصر. ابن الشي:ر املوللي. علم:ء. قبلئد اجلم:ن. ايفكم االيويب.
Abstract: 

Qalaid  Al-Juman  Fi Faraid Shu’ara hadha A-Zaman،which is 

written by Ibn AL-Asha’ar AL-Mosuli (654 A.H/1256A.D)،is considered 

as a biographical book which shed light on different Personage from 

numerous countries with regard to their scientific bibliographies.One of 

those countries is Egypt during the Ayubites  rule (567-648 A.H/،1171-

1250 A.D) Ibn Al-sha’ar dedicated many pages in which he wrote valuable 

information about the scientific life of its Ulama with their various  

specializations  like: Hadeth-tellers، Quran reciters، Jurists، men of letters 

and poets. Moreover، Ibn  Asha’ar referred to the prestiges of some of 

those Ulama for the Ayubid rulers in Egypt and showed the Occupation 

that those rulers assigned to them. 

Key words: Egypt. Ibn Al-sha’ar Al-Mosuli. Scientists. Qalaid Al-

Juman. Ayubites rule. 

 :املقدمة
ال ػػػػػعار املوصػػػػػلي )ت  يهػػػػػدؼ البحػػػػػث اىل تسػػػػػليط الضػػػػػوء علػػػػػى اايػػػػػاة العلايػػػػػجمل يف م ػػػػػر الػػػػػا اكردىػػػػػا اصػػػػػن

ـ( يف ةذاصو ) الئػد اجلاػاف يف فرائػد شػعراء ىػذا الملمػاف(ب تلػك اايػاة العلايػجمل الػا ت ػال رةنػان جػوىرتن مػن ُِٔٓىػ/ْٓٔ
أرةاف ااضارة العرصيجمل االسالميجمل كمعنيان خ ػبان يءةػد أصػالجمل االمػجمل ك ػدرهتا سػا انذجذػو مػن عطػاء علاػي كاديب كفاػرم. ك مػل 

للحيػاة العلايػجمل يف م ػر مػن خػالؿ ةذػاب ) الئػد اجلاػاف...( صع ػر اااػم االيػويب هلػا الػذم امذػد لل ػ ة مػن   اايمل الملماٍل
ـ( ام مػػػن الن ػػػق المػػػاٍل مػػػن القػػػرف ) السػػػادس اهلجػػػرم ك ػػػ  منذ ػػػق القػػػرف السػػػاص  َُِٓ-ُُُٕىػػػػ/ْٖٔ-ٕٔٓ)

ىنػػاؾ دراسػػات ةمػػ ة عػػن م ػػر يف عهػػد  اهلجرم/المػػاٍل ع ػػر ك ػػ  منذ ػػق القػػرف المالػػث ع ػػر للاػػيالد(  كاملعػػركؼ اف
االيوصيخب ك د تناكل  ىذه الدراسات االكناع السياسيجمل كاال ذ اديجمل كاالجذااعيجمل كااياة ال اريجمل سجال ت اصيلها كمنهػا 
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(.)ااياة ال اريجمل ُٕٔٗ(.)االدب يف الع ر االيويب( )سالـبُِٕٗ)م ر كال اـ يف عهد االيوصيخ كاملااليك ( )عاشورب
(.)اايػػػاة العقليػػػجمل يف ع ػػػر ااػػػركب ال ػػػلبيجمل س ػػػر كال ػػػاـ( )صػػػدكمب ََِٕم ػػػر خػػػالؿ الع ػػػر االيويب()االتركشػػػيبيف 

اال انو ال توجد دراسجمل عن ااياة العلايجمل يف م ر يف ةذاب ) الئد اجلااف...( الصن ال عار املوصػليب لػذلك ك ػ   بد.ت(
دـب انو افرد ص حات ةم ة يف اجملاء ةذاصو عن امل ريخ كأكرد يف ىذه اخذيار البا مجمل على اصن ال عار املوصلي كةذاصو املذق

ال اجم معلومات  ٌياجمل عنهم على الػرغم مػن اف تػراجم ىػءالء العلاػاء  ػد ذةػرت يف م ػادر اخػرل. ممػل ترمجػجمل ااػدث اصػو 
ص ص  بّج  بِب مػػػجََِٓـ( )اصػػػن ال ػػػعاربُِِٔىػػػػ /ِْٔاملعػػػركؼ صػػػد جمل صػػػن عبػػػدهللا صػػػن ايب صاػػػر ااسػػػيين )ت 

(. ُٖٗص  بىػػَّٔ-ُِٔب السػنوات ُٖٗٗ ب؛ الػذى،ُٗٗ-ُٖٗب ص ص ّب جُْٖٗ؛ املنػذرمب  َُّ-ُِٗ
ص ص  بّجبِمجبََِٓ( )اصن ال عاربُِْٔىػ/ْْٔكترمججمل ال اعر اصو ال ذح عبدهللا صن املخذار صن ا الملىرم )ت

إال اف اصػن ب(َُِبصِبؽْبج؛ اصن ال وطيب د.تِِٓصبىػَٓٔ-ُْٔب السنوات ُٖٗٗ؛ الذى،ب  ُِّ-ُُِ
ال ػػػػػعار املوصػػػػػلي ان ػػػػػرد يف الػػػػػبعض منهػػػػػا ممػػػػػل ترمجػػػػػجمل ال ػػػػػاعر اصػػػػػو اسػػػػػحاؽ اصػػػػػراىيم صػػػػػن ايب الاػػػػػـر صػػػػػن امل ػػػػػرج القبطػػػػػي 

( كترمجػػػجمل اصػػػو اسػػػحاؽ اصػػػراىيم صػػػن ايب عبػػػدهللا صػػػن اصػػػراىيم ٕٗبصُبجُمػػػجبََِٓـ()اصػػػن ال ػػػعاربُِِٓىػػػػ/ِِٔ)ت
 (.ُّٓ-ُِٓبص ص ُبجُبمجََِٓب(.)اصن ال عارـُُٖٗىػ/ٓٗٓاالساندرم الذم كلد يف سنجمل )

من ىنا أتيت اشميجمل ىذه الدراسجمل ملعرفجمل ماىيجمل ال اجم امل ػريجمل الػا كردت يف ىػذا الاذػاب كاملػدف الػا كلػدكا كتوفػوا 
ل ػعار فيهاب كالعلـو الا صرعوا فيها كماانذهم العلايجملب فضالن عن الر الت العلايجمل هلم كمن ت لقاءات الػبعض مػنهم اصػن ا

يف املػػدف الػػا زاركىػػػا ةاملوصػػل ك لػػب كدم ػػػقب ًعلاػػان أف اصػػن ال ػػػعار املوصػػلي مل  ًت اىل م ػػر علػػػى الػػرغم مػػن ر التػػػو 
العلايجمل اىل عدة مدف ممل ارصل كص داد كدم ق ك لب. كعلى نوء ذلك   تقسيم البحث اىل املقدمجمل ت أرصعجمل فقرات كةل 

  ال قرة ااكىل  هيدان عن ااكناع السياسيجمل يف م ػر يف عهػد االيػوصيخب امػا فقرة ا ذوت على عدد من النقاطب فقد ةان
ال قرة المانيجمل فاان  اعطاء نبذة خمذ رة عن اصن ال عار املوصلي كةذاصو ) الئد اجلااف...(ب كتناكل  ال قرة المالمػجمل عوامػل 

ال ػػعار املوصػػلي اىل الػػبعض منهػػا يف ةذاصػػو. أمػػا  ازدىػػار اارةػػجمل العلايػػجمل يف م ػػر يف عهػػد اااػػاـ االيػػوصيخ كالػػا اشػػار اصػػن
ال قػػرة الراصعػػجمل كاالخػػ ة فهػػي عػػن تػػراجم العلاػػاء امل ػػريخ الػػذين كردكا يف ةذػػاب ) الئػػد اجلاػػاف...( كاعػػدادىم كالعلػػـو الػػا 

 اشذهركا فيها كماانذهم العلايجملب ت اخلا جمل.
 يخ.أكالن:  هيد عن االكناع السياسيجمل يف م ر على عهد االيوص

اةذسػػػب  م ػػػر يف عهػػػد االيػػػوصيخ طاصعػػػان لػػػو مالحمػػػو املايػػػملة كذلػػػك اف م ػػػر اصػػػبح  خػػػالؿ ىػػػذه ال ػػػ ة  لػػػب 
ـ( مل يػرث ُُّٗ-ُُُٕىػػ/ٖٗٓ-ٕٔٓاملقاكمجمل االسالميجمل نػد ال ػملك ال ػلي،. فامللػك الناصػر صػالح الػدين  االيػويب )

و من م ر كصالد ال اـ فحسبب صل كرث ـ( دكلذُُّٕ-ُُْٔق/ٗٔٓ-ُْٓ)امللك نور الدين حماود صن زناي  عن
 (.ُّٔبص َُِٖعنو سياسذو يف مج  القول االسالميجمل كالنهوض حبرةجمل جهاديجمل ند ال ليبيخ )العظااكمب

فػرأل االخػ  يف ىػذا ال ػاب مالمػح بكةان  صداتت صالح الدين عندما  دمو اصوه ذمم الدين لنور الػدين زناي
(ب كدعػػاه اىل انذداصػػو للسػػ ر اىل م ػػر مػػ  عاػػو اسػػد الػػدين شػػ ةوه يف ْبصُْٔٗبدالػػذةاء كالنبػػوغ فقرصػػو اليػػو )اصػػن شػػدا
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(. كعنػدما اصػبح كزيػران صعػد كفاتػو عاػو اسػد الػدين شػ ةوهب اخػذ يذطلػ  ليبسػط يديػو ِٖبصُٕٔٗ بمحلذو المانيػجمل )سػالـ
لوب كىو طرد ال ليبيخ  على م رب كظمان ن سو من كن  لبنات دكلذو لي ل اىل غرنو االمسى الذم ةرٌس  ياتو كجهده

 من دتر االسالـ.
كةػػاف صػػالح الػػدين يسػػ  يف سياسػػذو علػػى مػػج يػػذلخص يف ااػػمـل مػػن غػػ  عنػػق ك سػػن السػػ ة يف غػػ  نػػعق 

(. كاسػػػػػذااؿ صػػػػػالح الػػػػػدين  لػػػػػوب امل ػػػػػريخ حبسػػػػػن سػػػػػ تو كت ػػػػػدؽ االمػػػػػواؿ )اصػػػػػن ّٔ-ّٓب ص صُٕٔٗ)سػػػػػالـب
خلنػاؽ علػى ال ػاطايخ أبمػر مػن نػور الػدين زناػي فػاعلن اخلطبػجمل (ب  ت نيق صالح الػدين اُٖٕبصُب جَُٔٗبكاصل

ـ( ك ط  اخلطبجمل للخلي جمل العاند لدين هللا ال اطاي َُُٖ-َُُٕىػ/ٕٓٓ-ٔٔٓللخلي جمل العباسي املسذضيء امر هللا )
ـ(ب كأمػػا م ػػ  اخللي ػػجمل العانػػد ال ػػاطاي فقػػد ُُُٕىػػػ/ٕٔٓـ(ب كةػػاف ذلػػك يف عػػاـ )ُُُٕ-َُُٔىػػػ/ٕٔٓ-ٓٓٓ)

(بفاصػػػػبح صػػػػالح الػػػػدين  اةاػػػػأ علػػػػى م ػػػػر يف ن ػػػػس السػػػػنجمل ايضػػػػأ ُٔٓبصُّٔٗيف ىػػػػذه السػػػػنجمل )اصػػػػن االثػػػػ ب تػػػػويف 
( ك اػػن مػػن صنػػاء دكلذػػو الػػا نػػا  فضػػالن عػػن م ػػر عػػددان مػػن املػػدف كالبلػػداف االسػػالميجمل يف صػػالد ّٔبصُٕٔٗ)سػػالـب

م اىل اف تػػػػويف صدم ػػػػق سػػػػنجمل (. كاسػػػػذار صػػػػالح الػػػػدين يف اااػػػػُّٓب صَُِٖال ػػػػاـ كااجػػػػاز كالػػػػيان )العظاػػػػاكمب 
ـ(ب كةاف  بل كفاتو  د كن  على الوالتت املهاو أصناءه كاخوتو فوىل اصنو العمليمل عااد الدين عماػاف لئبػان ُُّٗىػ/ٖٗٓ)

(.كاخػاه امللػك العػادؿ سػيق الػدين اصػو صاػر علػى االردف ِْب صُٕٔٗعنو يف م ر كالظاىر غازم على  لب )سػالـب
-ُُّٗىػػػػ/ٓٗٓ-ٖٗٓ(. كالنسػػػبجمل للعمليػػػمل عماػػػاف )ّٕٗ-ّٖٕبص ص ِبجَُٔٗكاصػػػلبكاجلمليػػػرة كدتر صاػػػر)اصن 

ـ(ب فبعد كفاة صالح الدين اصبح ىو  اةاان على م رب كات ق انو ةاف عادالن ةرظمػان  سػن االخػالؽ كالعقيػدة ُُٖٗ
ـ( فجػاء ُُٖٗىػػ/ٓٗٓشديد اخلوؼ من هللا تعاىل ذا س ة  سنجمل يف معاملجمل الرعيجمل فاسػذار يف اااػم اىل اف تػويف سػنجمل )

صعده اصنو امللػك املن ػور كةػاف صػ  ان يف العاػر فلػم يسػذار سػول سػنجمل كا ػدة ليػأيت صعػده امللػك العػادؿ االكؿ  اةاػان علػى 
ـ( كارسػػػل اىل اصنػػػو امللػػػك ُُٓٗىػػػػ/ِٗٓـ( اىل جانػػػب صػػػالد ال ػػػاـ الػػػا ةػػػاف توالىػػػا سػػػنجمل )ََُِىػػػػ/ٔٗٓم ػػػر سػػػنجمل )

الػػػػػػػػدتر امل ػػػػػػػػريجمل كمل يػػػػػػػػملؿ امللػػػػػػػػك الاامػػػػػػػػل ينػػػػػػػػوب عػػػػػػػػن اصيػػػػػػػػو اىل اف تػػػػػػػػويف سػػػػػػػػنجمل  الاامػػػػػػػػل يسػػػػػػػػذدعيو ككاله لئبػػػػػػػػان عنػػػػػػػػو
ـ( فاػػاف  ااػػو ُِّٖىػػػ/ّٓٔـ(بت تػػوىل امللػػك مػػن صعػػده كظػػل سػػلطالن ع ػرين سػػنجمل اخػػرل اىل سػػنجمل )ُُِٖىػػ/ُٓٔ)

ان مهػػاا شػػجاعان مل ػػر أطػػوؿ  اػػم لاليػػوصيخ اذ اسػػذار  ريبػػان مػػن ارصعػػخ سػػنجمل صػػخ النياصػػجمل كالسػػلطنجمل. ككصػػق انػػو ةػػاف عارفػػ
(. كصعد امللك الاامل  ام م ػر ثالثػجمل مػن اااػاـ االيػوصيخ كىػم امللػك العػادؿ المػاٍل ْْ-ّْب ص ص ُٕٔٗ)سالـب

ـ( َُِٓ-ُِْٗىػػػػػػػػػػػػػ/ْٕٔ-ّٕٔـ(ب كامللػػػػػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػػػػػاو ذمػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػدين ايػػػػػػػػػػػػوب )َُِْ-ُِّٖىػػػػػػػػػػػػػ/ّٕٔ-ّٓٔ)
ـ(الػػػذم انذهػػػى يف َُِٓ-ُِْٗ/ىػػػػْٖٔ-ْٕٔ(كاخػػػرىم امللػػػك املعظػػػم تػػػوراف شػػػاه )ِٓٗبص ُبجُٔٓٗ)املقريػػػملمب

  .(ُِٔب صُِٕٗعهده  ام الدكلجمل االيويب مل ر. )عاشورب
 ..(..اثنيان: نبذة خمذ رة عن اصن ال عار املوصلي كةذاصو ) الئد اجلااف

ىػػػػػو ةاػػػػػاؿ الػػػػػدين املوصػػػػػلي املبػػػػػارؾ صػػػػػن ايب صاػػػػػر امحػػػػػد صػػػػػن محػػػػػداف صػػػػػن امحػػػػػد الػػػػػذم كلػػػػػد املوصػػػػػل يف سػػػػػنجمل 
(. كتلقػػى تعلياػػو يف املوصػػل علػػى يػػد شػػيوخ أًجػػال ء درس علػػيهم ّْٖبصُبؽَُٖٗويفبـ( )اصػػن املسػػذُُٖٗىػػػ/ٓٗٓ)
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كمل .القػػراف الاػػرَل كااػػديث النبػػوم ال ػػريق كالنحػػو كالل ػػجمل كال ػػعر كفنػػوف االدبب ةاػػا   ػػل مػػنهم علػػى اجػػازات علايػػجمل
منهػػػا أرصػػػل كص ػػػداد )اصػػػن  ياذػػػق اصػػػن ال ػػػعار سػػػا تلقػػػاه مػػػن علػػػم يف املوصػػػل صػػػل ةانػػػ  لػػػو ر ػػػالت علايػػػجمل اىل مػػػدف ةمػػػ ة

بص ص ّبجِبمػػػػػػػػػػػجََِٓ( ك لػػػػػػػػػػػب كدم ػػػػػػػػػػػق )اصػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػعاربِٗٓبّٓٓبص صْبجّبمػػػػػػػػػػػجََِٓال ػػػػػػػػػػػعارب
(بليااػػل مػػا صػػدأه يف املوصػػل كللح ػػوؿ علػػى العلػػم مػػن شػػيوخ ىػػذه املػػدف. فضػػال عػػن ذلػػك ةانػػ  الصػػن ال ػػعار ٔٓبٓٔ

عراء ىػػػذا الملمػػػاف ( ليػػػءرخ فيػػػو ل ػػػعراء ع ػػػره العديػػػد مػػػن املءل ػػػات اشػػػهرىا ةذاصػػػو املوسػػػـو ب:) الئػػػد اجلاػػػاف يف فرائػػػد شػػػ
( كيعد ىذا الاذاب من اغ  ةذب ال اجم ملػا فيػو مػن غػملارة يف املعلومػاتب كىػو تػرجم ملػن ّّب صُب جُْٓٗ)اليونيينب

عػػػاش يف القػػػرف )السػػػادس للهجػػػرة /المػػػاٍل ع ػػػر للايالد(كادرةػػػوا القػػػرف )السػػػاص  للهجرة/المالػػػث ع ػػػر للايالد(كيقػػػ  ىػػػذا 
(.ك ػد ذةػر اصػن ال ػعار تػراجم ٓٗ-ْٗبص صّبمػجُِٗٗيف ع رة اجملاء فقد منو اجلملئخ الماٍل كالمػامن )طػوب الاذاب

لعلاػاء مػن مػدف ةمػ ة سػواء القريبػجمل مػن املوصػل ةارصػل كص ػداد ككاسػط كمػدف ةمػ ة مػن صػالد ال ػاـ ةحلػب كدم ػق كمحػػاة  
صنهاججمل كم ر الا  دث اصن ال عار عن علاػاء ةمػر كمحص اك البعيدة عن املوصل ممل اليان كش از كتونس كمراةش ك 

ـ( ُِٔٓىػػػػػػػ/ْٓٔمػػػػػػن العديػػػػػػد مػػػػػػن مػػػػػػدما كىػػػػػػذا مػػػػػػا نػػػػػػذةره ال قػػػػػػانب ت ةانػػػػػػ  كفػػػػػػاة اصػػػػػػن ال ػػػػػػعار يف  لػػػػػػب سػػػػػػنجمل )
 (. ّّبصُب جُْٓٗب)اليونيين

 اثلث:ً: عوامل ازدى:ر ايفركة اليلمية   مصر   ع د ايفك:م االيوبيٌن.
نو ةاف ع ران مل يقذ ر على الن اط ااريب فحسبب كاسما ةاف ع ران  ضارتن كاس  امذاز  ام االيوصيخ مل ر ا

النطاؽ مشل النوا ي اال ذ اديجمل كالعلايجمل كادل اىل  ياـ مضجمل علايجمل ةب ةب جعل  م ر يف ذلك الع ر تعد من ااوانػر 
 مضجمل اارةػجمل العلايػجمل س ػر لعػل (. كىناؾ عوامل عديدة اسها  يفُّٓبصَُِٖالعرصيجمل االسالميجمل املهاجمل )العظااكمب

 من اشمها:
 م: عرف من  ب ورقدير ملوك الدولة االيوبية لليلم واليلم:ء ودعم م هلم م:دايً ومينواًي: .ٔ

لقػػد ةػػاف ةلػػس السػػلطاف صػػالح الػػدين  ػػافالن أبىػػل العلػػم يذػػذاةركف فيػػو اصػػناؼ العلػػـو كصػػالح الػػدين ضمسػػن 
(ب كةػذلك اصنػو العمليػمل عماػاف كممػل ذلػك يقػاؿ عػن صقيػجمل سػالطخ صػين ٔ-ٓص ص  بد.ت بالسااع كامل ارةجمل هلم )صػدكم

ـ(ب َُِٓ-ُُُٕىػػ/ْٖٔ-ٕٔٓ( الػذين  ااػوا م ػر علػى مػدل مثانيػجمل عقػود  ) ُِٔص  بُِٕٗ بايوب )عاشور
 انطال ػػان مػػن اظمػػامم الػػدين االسػػالمي الػػذم  ػػث علػػى بكجػػاءت اسػػهاماهتم يف اايػػاة العلايػػجمل كت ػػجيعهم للعلػػم كالعلاػػاء

كجتسد  الدعم االيويب للنهضجمل ال اريجمل من خالؿ ت جي  العلاػاء كتقػريبهم كاغػداؽ االمػواؿ علػيهم كاعطػائهم  بطلب العلم
(. ك ػػػد اشػػػار اصػػػن ال ػػػعار اىل ىػػػذا العامػػػل يف ترامجػػػو عػػػن العلاػػػاء ِٓػػػػُٓبص ص ََِٕاملناصػػػب الرفيعػػػجمل )االتركشػػػيب 

مرمو ػجمل كارتقػوا عنػد امللػػوؾ االيػوصيخ كتولػوا كظػائق مهاػجمل يف الدكلػػجمل  امل ػريخ فػذةر اف ىنػاؾ شػعراءب كةذٌػاب  ضػػوا ساانػجمل
 كىذا ةاف جليان يف ال اجم االتيجمل:
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فضػالن عػن ةونػو شػاعرانب فقػد درس ال قػو كااػديثب الش:عر ابو اسح:  ابراىيم بان ايب الكارم بان املفارج القبااي:  -
ـ عند امللوؾ االيوصيخ ك ظي لديهم املاانجمل ااسػنجملب ككصق انو كاس  املركءةب سخيب صمود سا  لك يداهب ك د تقد

 كصسبب ذلك توىل القضاء سدينجمل موش كاعااهلا ص عيد م ر االدٌل كمن شعره:
 َفَمَين:َك   قَليب َمْيي ال يُف:ر ُ  *** لَْئن ُكنَ  عن َطرْ  ِبَشْخصَك غ:ئب:ً 
 ذيَّ قُلُ  َل:د ُ َفقيٌد وإينّ   ال *** َوَشوْقي جلُِ دي زائٌد ورصَّربيْ 

 (ٕٗب صُبجُبمجََِٓـ(.)اصن ال عاربُِِٓىػ/ِِٔكةان  كفاة ىذا ال اعر سنجمل )
الػذم ةػاف اصػلو ن ػرانيان مػن مليػوط الػا ىػي صلػدة صػ  ة الك:رب ابو املك:رم اسيد بن م اذب بان زكاراي املصاري:  -

ى ديواف اجليش س ر لاونو من اسرة ص عيد م رب ت أسلم يف عهد السلطاف صالح الدين ككاله كظي جمل االشراؼ عل
عريقجمل توارث اصناؤىا كظائق مهاجمل يف الدكلجملب ةاا انو  ظي ص حبجمل كاةراـ القاني ال انل الذم نٌبو عػن فضػل اصػو 
املاػػػػػػػػػػػػاـر كمػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػن  سػػػػػػػػػػػػن اخلطاصػػػػػػػػػػػػجمل كف ػػػػػػػػػػػػا جمل يف املنطػػػػػػػػػػػػق كالااػػػػػػػػػػػػاؿ يف البالغػػػػػػػػػػػػجمل. )اصػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػعارب 

الر يم صن علي صػن ا البيسػاٍل الػذم كلػد ص لسػطخ سػنجمل  (. كالقاني ال انل ىو عبدّٗٔبصُبجُبمجََِٓ
ـ(ب كانذقػػػػل اىل االسػػػػاندريجمل ت اىل القػػػػاىرةب كةػػػػاف شػػػػاعران  كاديبػػػػان كةاتبػػػػان يف دكاكيػػػػن الدكلػػػػجمل ككزيػػػػران ُُُّىػػػػػ/ِٔٓ)

اؿ كةانػ  ك د صرع يف صناعجمل اإلن اء كفاؽ املذقدمخ يف ىذا اإػبكمسذ اران للسلطاف صالح الدين لبالغذو كف ا ذو
(. ت انػػػيق اىل الااتػػػب اصػػػو املاػػػاـر يف عهػػػد ٕٔبصّبجُٕٗٗـ(.)اصػػػن خلاػػػافب ُُٗٗىػػػػ/ٔٗٓكفاتػػػو سػػػنجمل )

السلطاف العمليمل عمااف ديواف املاؿ الذم يعد من أجٍل دكاكين م ر كاسذار يف ىذه الوظي جمل اىل اف  ام م ر امللك 
ـ( َُِٗىػػ/َٔٔاىل  لب كا اـ هبا اىل اف تويف سػنجمل )العادؿ سيق الدين اصو صار ا صن ايوببفر ل اصو املااـر 

 (.َّٕ-ّٗٔبص ص ُب جُبمجََِٓكدفن حبلب ايضان )اصن ال عارب
ـ(ب كذةػػر اصػػن ُُٕٔىػػػ/ّٔٓالػػذم كلػػد سػػنجمل )الك:رااب ابااو الق:ساام عبااد الاار يم باان علااي باان اسااح  املصااري:  -

يوخ الاذػاب البل ػاءب كاصػحاب ( ص ات ىذا الااتب فقاؿ "صقيجمل ال ّٖٓبصّبجِبمجََِٓال عار املوصلي )
الدكاكين ال ضالءب كةاف ذا فضائل ةم ة كرسائل شػه ة"ب كسػاعدت ىػذه ال ػ ات علػى توليػو ةذاصػجمل االن ػاء صػديواف 
م ػػر للالػػك العمليػػمل عاػػاد الػػدين عماػػافب ت ر ػػل اصػػو القاسػػم اىل دم ػػق كصػػار ةاتػػب ان ػػاء  اةاهػػا امللػػك املعظػػم 

كا اـ يف ب(ّٗٓبصّجِبمجََِٓـ(ب)اصن ال عاربُِِٕ-ُُِٖىػ/ِْٔ-ُٓٔعيسى صن ايب صار صن ايوب )
 (.ُّٓبصُبؽَُٖٗـ()اصن املسذويفب ُِِٕىػ/ِٓٔدم ق اىل اف تويف فيها سنجمل )

ىػػو الػػذم ةػػاف مػػن ال ػػعراء امل ػػريخ الشاا:عر ابااو ايفساان علااي باان دمحم باان يوسااا املصااري امليااروف ابباان النبيااو:  -
كتػػػوىل س ػػػر ديػػػواف اخلػػراج كااسػػػابب كمػػػدح يف شػػػعره ملػػػوؾ ككزراء  باشػػػعاره امل ػػهورين حبسػػػن معػػػاٍل كال ػػػجمل ك ػػالكة

ت ر ػػػػل اىل دم ػػػػق كات ػػػػل  شدمػػػػجمل امللػػػػك االشػػػػرؼ مظ ػػػػر الػػػػدين اصػػػػو ال ػػػػذح موسػػػػى صػػػػن ا                بكاةػػػػاصر صػػػػين ايػػػػوب
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هبػا يف سػنجمل  غ  انو يف مايجمل  ياتو سان ن يبخ كمات ب(ب ف ار من شعراء دكلذؤُِّ-ُِِٖىػ/ّْٔ-ِٔٔ)
 ـ( كمن شعره ظمدح امللك االشرؼ مظ ر الدين:ُِِِىػ/ُٗٔ)

 (.ِِٗ-ِِٔبص صْبجّبمجََِٓ)اصن ال عارب
كةػػاف ذا ماانػػجمل رفيعػػجمل كمنمللػػجمل يف عهػػد  بكلػػد س ػػر كن ػأ هبػػاالشاا:عر ابااو ايفساان علااي باان ايبااك باان عبااد  الرتكااي:  -

 اةم م ر امللك العادؿ سيق الدين صن ايب صار ا كصعده اسذارت ىذه املنمللجمل يف عهد كلده امللػك الاامػل لصػر 
-ٕٔٓ) باملن ور اصو املعايل ا صن عار صن شاىن اهالدين. ت ر ل عن م ر اىل محاة  يث خدـ  اةاها امللك 

-ُٓٔ) ب يػػػػػػث سػػػػػػافر اىل دم ػػػػػػق كات ػػػػػػل حباامهػػػػػػا امللػػػػػػك املعظػػػػػػم بـ( كمل يبػػػػػػق فيهػػػػػػاَُِِ-ُُُٕىػػػػػػػ/ُٕٔ
كىناؾ ص ات امذاز هبا  اصو ااسن جعلذو  بـ(  كلؿ عنده ايضان املنمللجمل الرفيعجمل كاملقاـ االعلىُِِٕ-ُُِٖىػ/ِْٔ

أال كىػي ال ػجاعجمل كال ػهامجمل كال ركسػيجمل فضػالن عػن ةونػو شػاعران ف ػيحان ضميسػن نظػم ال ػعر  بيػوصيخمقران من امللوؾ اال
بص ْبجّبمػػػجََِٓـ()اصػػػن ال ػػػعاربُِِِىػػػػ/ُٗٔكالنمػػػر. كصقػػػى اك ااسػػػن يف دم ػػػق اىل اف تػػػويف فيهػػػا سػػػنجمل )

 (.ّّٔ-ِّٔص
و ر لجمل اىل ارصلب كنظران لا اءتو اإلداريجمل الذم ةان  لالش:عر أبو الفتح نصر   بن يوسا بن ايب الفتح الكن:ين:  -

ـ(  ُِّٓ-ُُْٓىػػػػ/ّّٔ-ْٗٓاجليػػػدة ك سػػػن خطػػػوب فقػػػد عينػػػو  ػػػاةم ارصػػػل مظ ػػػر الػػػدين ةوةبػػػورم صػػػن علػػػي )
( أم املسػػػػػػػػػءكؿ امامػػػػػػػػػو يف أمػػػػػػػػػور الدكلػػػػػػػػػجمل )اصػػػػػػػػػن منظػػػػػػػػػورب ٓٔبصٗبجٕبمػػػػػػػػػجََِٓ)اصػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػعارب  بمذ ػػػػػػػػػرفان 
ـ(. )اصػػػػػػن َُِِىػػػػػػػ/ُٕٔ اف تػػػػػػويف ارصػػػػػػل سػػػػػػنجمل )(. كصقػػػػػػى أصػػػػػػو ال ػػػػػػذح يف ىػػػػػػذه الوظي ػػػػػػجمل اىلِٗبصُبجُْٗٗ
 (.ٓٔبصٗبجٕبمجََِٓال عارب

ـ( يف دمنهػور )اصػن ُُٕٔىػػ/ّٔٓكلػد سػنجمل )الش:عر أبو الربك:ت ىبة   بان ايب ايفسان بان ايب اخلاًن النصاراين:  -
( كىػػػػي صلػػػػدة صينهػػػػا كصػػػػخ اإلسػػػػاندريجمل يػػػػـو كا ػػػػد مذوسػػػػطجمل يف ال ػػػػ ر ُّْ-ُِْبصٗبجٕبمػػػػجََِٓال ػػػػعارب
كعيخ مذ رفان يف دكلجمل امللك االشرؼ مظ ر الدين أصو ال ذح موسى صن ايب .(ِْٕبصِبمجََُِ.)اااومبكالام

صار صن أيوبب ت ترؾ كظي ذو ك  د ارصل. كانو ةانػ  لػو خػمة كدرايػجمل عاليػجمل يف اامػور ااسػاصيجمل كاال اػاـ اخلراجيػجمل 
ةبػػػػورم االشػػػػراؼ صػػػػديواف االرت ػػػػاع اخلػػػػاص )اصػػػػن اخلاصػػػػجمل اارض الملراعيػػػػجملب فقػػػػد كاله  ػػػػاةم ارصػػػػل مظ ػػػػر الػػػػدين ةو 

(. كمهاػػػػجمل ىػػػػذا الػػػػديواف االشػػػػراؼ علػػػػى لتػػػػج اارض كتماػػػػخ اااصػػػػل. )اصػػػػن ُّْبصٗبجٕبمػػػػجََِٓال ػػػػعارب
(ب كظػػػػػػػػل أصػػػػػػػػو المةػػػػػػػػات يذػػػػػػػػوىل عالػػػػػػػػو يف ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػديواف اىل اف تػػػػػػػػويف ارصػػػػػػػػل  سػػػػػػػػنجمل َُّبصُٔٔٗالطقطقػػػػػػػػيب

 (.ُّْ-ُِْبص صٗبجٕب مجََِٓـ(. )اصن ال عاربُِِْىػ/ُِٔ)

 َكم ََتَ  ُكمَّة الرتُكيَّ ِمْن َعجبَ  ***  ُ اكرُب لَيَس ايفُسُن   الَيربَ 
 واخلُّد جَيمُع بٌن املَ:َء والل َّبِ  *** ُلبُح اجلبٌن بليِل الشير ُمنيقدُ 
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كةانػ  لػو ر لػجمل اىل محػاة كنظػران ملاانذػو العلايػجمل مػن فضػل كعلػم الك:رب أبو الق:سام ىباة   بان ايب اااد املصاري:  -
كصراعجمل يف الاذاصجمل كف ا جمل يف  وة ال عرب جعلذو ذا  ظوة عند  اةم محاة امللك املن ور لصر الػدين اصػو املعػايل ا 

(  الػػػذم ُٕٓبصٗبجٕبمػػجََِٓ ب ديػػواف االن ػػػاء )اصػػن ال ػػعارب صػػن عاػػر صػػن شاىن ػػاه كمػػػن خاصػػذو كصػػا
تنح ر مهاذو يف  رير كمراجعجمل الرسائل كاالكامر الرمسيجمل الا تػرده مػن الػديواف االمػ م ككنػعها يف صػي ذها النهائيػجمل. 

(. كةػػػػػاف الصػػػػػو القاسػػػػػم شػػػػػعر ظمػػػػػدح صػػػػػو امللػػػػػك املن ػػػػػور  ػػػػػاةم محػػػػػاة كمػػػػػن ىػػػػػذه ْٖبصُبجُٕٖٗ)القلق ػػػػػندمب
 (.ُٕٓبصٗبجٕبمجََِٓت.)اصن ال عارباالصيا

 الر بلت اليلمية: .ٕ
تعػػد الػػر الت العلايػػجمل مػػن العوامػػل الػػا أثػػرت علػػى ازدىػػار اارةػػجمل العلايػػجمل يف م ػػر عنػػدما  ااهػػا االيوصيػػوفب 

ات العلايجمل من خالؿ إلذقاء العلااء صعضهم صبعض من خمذلق البالد ل رض الذبا ث كنقل لاوما تساعد على تبادؿ اخلم 
 العلـو كاالسذ ادة منهاب كىذا صدكره ساعد على الذواصل العلاي كال ارم صخ العلااء.

دل مسػاشمذها كتاان أشميجمل الر الت العلايجمل أيضان يف أف هلا دكران ةب ان يف توطيد العال ات المقافيجمل صػخ املػدف كمػ
كيف ت ػػػايل معػػػامل الو ػػػدة المقافيػػػجمل االسػػػالميجمل صػػػخ املػػػدف مػػػن خػػػالؿ خمذلػػػق الاذػػػب  بيف تن ػػػيط اارةػػػجمل المقافيػػػجمل كال اريػػػجمل

( فضالن عن تبادؿ اخلمات العلايجمل صخ املدف العرصيجمل ُٕٓبص َُِّكامل ن ات الا ةانوا يذداكهلا العلااء كالطلبجمل )المعجملب
ر الت العلايجمل للعلااء امل ريخب فقد اشار اصن ال عار املوصلي يف ةذاصو ) الئد اجلااف...( اىل اإلسالميجملب كفياا طمص ال

كالػا اسػها  يف ازدىػار اارةػجمل العلايػجمل س ػر مػن خػالؿ ر لػجمل علاائهػا اىل املػدف الػا ن ػط  هبػا  بىذا العامػل يف ترامجػو
ةاا امم تولوا مناصب   بسجمل على شيوخها كلذلقي العلم منهمللدرا باارةجمل العلايجمل ممل املوصل كص داد كارصل كدم ق ك لب

كعينوا ايضان يف مناصب اداريجمل ةالقاني كالوزير فضالن عن لقاء صعض ىءالء  بمهاجمل ةالذدريس يف صعض مدارس ىذه املدف
هػا ماعػدا املوصػل ةػوف اصػن ال ػعار املوصػلي ةانػ  لػو ر ػالت الي  بامل ريخ اصػن ال ػعار املوصػلي يف املػدف املػذةورة سػاصقان 

كةػاف اصػن ال ػعار املوصػلي يذبػادؿ معهػم اطػراؼ ااػديث فياػا يذعلػق أبصػل ىػءالء العلاػاء ككالدهتػم ككفيػاهتم  بالا كلػد هبػا
كس هتم العلايجمل السػياا يف ةػاؿ االدب كمػا لػو عال ػجمل ال ػعر كالنمػرب فػ كم ىػءالء االداء شػعرىم علػى اصػن ال ػعار لاػي 

ئد اجلااف...(ب لذلك ةاف اصن ال عار املوصلي  ري ان على اللقاء هبم ك   انػو   ػل علػى اجػازات يدكنو يف ةذاصو ) ال
كت اكت  مدة إ امجمل ىػءالء امل ػريخ مػا صػخ اال امػجمل الدائايػجمل  يف املػدف الػا ر لػوا اليهػا كيف صعػض  بعلايجمل من البعض منهم

 اىل م ر. أك أ امجمل مء ذجمل كمن ت الرجوع باال ياف تاوف كفاهتم فيها
 وىذه الرتاجم ىي:

 علل َضي:ء القمرِ  *** ف:ق  ُُنسِن املَنظرِ 
 قَ:مُة ُغصٍن َنَضرِ  *** وقَ:مًة كأهن:
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ـ(ب كت قػو ُُٖٗىػػ/ٓٗٓكلػد سػنجمل )الش:عر ابو اسح:  ابراىيم بن ايب عبد  بن اباراىيم بان دمحم االساكندري:  -
على مذىب االماـ مالك صن أنس )هنع هللا يضر(ب كأتدب على ال يدمحم اصو زةرت ضمك صن معػط صػن عبػد النػور النحػوم امل ػريب 

ب كاملوصػػػل الػػػا زارىػػػا سػػػنجمل  ـ( كةػػػافَُِّىػػػػ/ِٖٔ)ت  اصػػػو اسػػػحاؽ ر لػػػجمل اىل صػػػالد الػػػيان كاهلنػػػد كال ػػػاـ كالػػػرـك
ـ ( كالذقى صو اصن ال عار يف املوصل فأخمه عن  ياتو ةاا ان ده اشعار فان شعره:)اصن ال عارب ُِّْىػ/  ِّٔ)

 (.ُّٓ-ُِٓبص صُبجُبمجََِٓ

الذم ر ػل اىل امللػوؾ كالسػالطخ لياسػب املػاؿ أبشػعاره الش:عر أبو اليب:س امحد بن سليم:ن بن محيد الكس:ئي:  -
الػا ةػاف يػرد اليهػا ةػل عػاـ ماد ػان  اةاهػا صػدر  فاشذهر أمره ال عر يف البالد الا زارىا كمنها صػالد اجلمليػرة كاملوصػل

ـ( غػ  اف أصػػو العبػاس الاسػائي رجػ  اىل م ػػر كعػاش فيهػا  ػ  كفاتػػو ُِٖٓ-ُِِّىػػ/ٕٓٔ-ُّٔالػدين لءلػء )
 .(ُٗٔ-ُٖٔب ص صُب جُب مجََِٓ)اصن ال عارب  .ـ(ُِّٔىػ/ّْٔالقاىرة سنجمل )

ـ( كمس  ااديث  ُُّٖىػ/ٕٗٓكلد القاىرة سنجمل ) صري:احملدث أبو الا:ىر إمس:عيل بن سودكٌن بن عبد   امل -
ال ػػػريق صعػػػدة مػػػدف منهػػػا دم ػػػق ك لػػػب الػػػا اسػػػذوطنهاب ةاػػػا انػػػو اىػػػذم صقػػػوؿ ال ػػػعرب كةانػػػ  كفاتػػػو حبلػػػب سػػػنجمل 

 (.ُْٕب صُب جُب مجََِٓـ(. )اصن ال عارب ُِْٖىػ/ْٔٔ)
ـ( س رب كةاف  افظان لل قو ُُِٖىػ/ٖٕٓ)كلد سنجمل  الفقيو أبو امل:ثر عبد الصمد بن عبد   بن امحد املصري: -

علػػػى املػػػذىب ال ػػػافعي كلػػػو معرفػػػجمل أًبصػػػوؿ ال قػػػو كصػػػنق فيػػػو ةذػػػاان مسػػػاه )أركاح ااقػػػائق( كىػػػذا الاذػػػاب مل ت ػػػلنا 
معلومات عنو سواء ةاف خمطوطان أـ مطبوعػان كفضػالن عػن ذلػك فقػد تػوىل  ضػاء  ليػوب كنوا يهػا الػا تعػد مػن اعاػاؿ 

ـ(ب  يػث الذقػى اصػن ال ػعار ىنػاؾ كسػألو عػن ُِِٕىػ/ِٓٔذا القاني ر لجمل اىل ارصل سنجمل )دتر م رب كةان  هل
ب ََِٓ)اصػػػن ال ػػػعارب  .ـ(ُِّْىػػػػ/ِّٔكالدتػػػو كعلاػػػو الػػػذم صػػػرع فيػػػوب كةانػػػ  كفػػػاة أصػػػو املػػػأثر صدم ػػػق سػػػنجمل )

 (.ّٖٔ-ّٖٓبص ص ّبجِمج
سافر اىل امللػوؾ كمػد هم يف ن االسكندري: الش:عر واالديب أبو الفضل عبد املنيم بن عبد اليزيز بن عبد املؤم -

ـ(  كمد ػػو ص ػػعره عنػػدما ذىػػب ُِِٓ-َُُٖىػػػ/ِِٔ-ٕٓٓةاػػا زار اخللي ػػجمل العباسػػي الناصػػر لػػدين هللا )  بشػػعره
 بإال اف أنعػم عليػو انعامػان  كفػ ان صػديواف اخلالفػجمل كصػار ا ػد شػعرائوً  بفاػا ةػاف مػن اخللي ػجمل الناصػر لػدين هللا باىل ص داد

ذلك فقد كاله راطان اجلانب ال ريب من ص داد فاصبح مسءكالن عػن النظػر يف ك  ػو كم ػااو يعػرؼ صػراط كفضالن عن 
ـ( َُِٔىػػ/َّٔكصقى أصو ال ضل مقياػان يف ص ػداد كمل يرجػ  اىل م ػر كتػويف يف ص ػداد سػنجمل ) بالعايد شيدمحم ال وفيجمل

 (.َُِبصٗج بُّْٗ ب؛ اصن الساعيُُِبص ْبجّب مجََِٓ بكدفن فيها. )اصن ال عار

 اَترًة وَمراَض: ُعقوالً َلَح: :ً  *** َرصفَّح َرص:نيَا ااَلانم جتد هب:
 َوإن ُرضَ  أرض:ى: رايَ  َرايَض: *** فإن زَُرت َمرَض:َى: َوجدَت رايضةً 
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كشػاعران لػو معرفػجمل اادب كالعػركض  بكةػاف شػافعي املػذىبالفقيو أبو دمحم عبد الوا د بان جيفار بان دمحم املصاري:  -
كصقى مقياا يف ص داد كتويف فيها  بكلو ر لجمل اىل ص داد للدراسجمل يف   املدرسجمل النظاميجمل بكضم ظ الام  من اشعار العرب

 (.ُِٗبصْبجّبمجََِٓ بال عار )اصن .ـ( كدفن فيهإُُِىػ/ُْٔسنجمل )
ـ( كةػاف ضمسػن ُُّٗىػػ/ٖٗٓكلػد س ػر سػنجمل ) الش:عر أبو دمحم عباد اليظايم بان عباد الوا اد بان ظا:فر املصاري: -

 وؿ ال عر إذ كصق شعره ص ايجمل اال ساف كةاف لو معرفجمل النحػو كالعػركض كالقػوايفب كخػرج مػن م ػر اىل مػدف صػالد 
ـ( ت عػػػػػػػاد اىل م ػػػػػػػر كتػػػػػػػويف فيهػػػػػػػا سػػػػػػػنجمل ُُِٗىػػػػػػػػ/ُٔٔل يف سػػػػػػػنجمل )ةػػػػػػػذلك كرد اىل ارصػػػػػػػبال ػػػػػػػاـ فاػػػػػػػدح ملوةها

(. َٕٔب صُب جُْٕٗ؛ الاذػػػػػ،ب َُٔ-ُٗٓبص صْبجّب مػػػػػجََِٓـ( )اصػػػػػن ال ػػػػػعارب ُِٔٓق/ْٓٔ)
 (:ُّٔبصْبجّب مجََِٓبكمن شعره ظمدح صو اإلماـ ااسخ صن اإلماـ علي صن ايب طالب )هنع هللا يضر( )اصن ال عار

 ب)اصػػن ال ػػعار بـ( يف إسػنإُُْىػػػ /َٕٓكلػػد مػػا يقػارب مػػن سػنجمل )الفقياو أبااو عماار عثما:ن باان عماار باان ياونس:  -
ب ُبمػػػػػػػجََُِ ب(  كىػػػػػػػي مدينػػػػػػػجمل تقػػػػػػػ  أب  ػػػػػػػى صػػػػػػػعيد م ػػػػػػػر)اااومُُِ-َُِبص صْبجّك مػػػػػػػجََِٓ

فقد ةاف أيضان اديبان شاعران  با ال يدمحم يف اةمر من علمب فعلى الرغم من ةونو فقيهان مالاي املذىب(. كصرع ىذُٖٗص
كإمامان فانالن سافر اىل القاىرة كىدىرىسى على يد شيوخها القرآف الارَل كااديث النبوم ال ريق كال قو كالنحػوب  برموتن 

مػػجمل خمذ ػػرة (كةذػػاب يف أصػػوؿ ال قػػو مسػػاه )منذهػػى االمػػل كألػػق ةذبػػان منهػػا ةذػػاب )امػػالء شػػرح امل  ػػل( كةذػػاب )مقد
ـ(  يػػػث دىرىسى هبػػػا ال قػػػو املػػػالاي َُِِىػػػػ/ُٕٔكالوصػػػوؿ يف علػػػم  ااصػػػوؿ(ب كةانػػػ  لػػػو ر لػػػجمل اىل دم ػػػق سػػػنجمل )

كالنحو  كصنوؼ االدب املدرسجمل املالايجمل الا ان أىا نور الدين حماود صن زناي ةاا   ل اصن ال ػعار علػى إجػازة 
 ُُِص ص  ْج بّمج بََِٓ ب)اصن ال عار .أصو عار ةذبها لو شط يدًه اثناء تواجد االثناف صدم ق من ال قيو

 .( ّص بَُٗٗـ( )النعيايب َُِْىػ/ّٖٔ(  كةان  كفاتو يف اإلساندريجمل سنجمل ) ُِِ -
ةػاف فقيهػان فقد   بك د صرع يف العلـو الدينيجمل بكىو من اىل اإلساندريجملالشيخ أبو ايفسن علي بن املفضل بن علي:  -

كلو ر لجمل  بمالايان مدرسان على مذىب االماـ مالك صن انس  افظان للقراف الارَل حمداثن لو ت انيق يف ال قو كااديث
كلو ماانجمل  بةاا لو معرفجمل صنظم ال عر  باىل ااجاز كال اـ  يث مس  ااديث ال ريق على شيوخهم إنافجمل اىل م ر

كةػػاف إمامػػا يف ااػػديث  باامنػػاء ال ضػػالء املعذػػمين العلاػػاء ال هاػػاء بقػػاتعلايػػجمل فقػػد ةػػاف مػػن" اا ػػاظ االثبػػات الم
 .(ّْٓب ص ْب جّب مجََِٓ)اصن ال عارب  .ك  ظو كمعرفجمل علومو"

كلػد سدينػجمل    ػط مػن ال ػعيد ااعلػى الق:ضي والك:رب والوزير أبو ايفسان علاي بان يوساا بان إباراىيم القفااي:  -
علػم القػاىرة علػى شػيوخها ك ػد صػرع يف ةػل فػن مػن فنػوف العلػم كىػي علػـو ـ( كن ػا كت ُُِٕىػػ / ٖٔٓس ر سنجمل )

كيعد من  بالقراف الارَل كااديث النبوم ال ريق كال قو كالنحو كالل جمل كاملنطق كالرتنيات كالنجـو كاهلندسجمل كالذاريدمحم

 ىَو املُجَتىب البَارُّ  *** ىَو البحُر أودَى بلْ 
رُ  *** ىَو أبُن البُتوِل الاُ رِ   والَيَلْم ايفَباْ
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  ػػيل الاذػػب الن يسػػجمل  الاذٌػػاب امل ػػهورين كال ضػػالء  كاملعػػدكدين يف زمانػػو فضػػالن عػػن ذلػػك ةػػاف ذا شمػػجمل  عاليػػجمل يف
ةاا انو الٌق ةذبان ةم ة يف ش  صنوؼ املعرفجمل  منهػا مػا ىػو خمطػوط كال نعػرؼ   بكا ذنائها    لو ةاف مبالغ يف امثاما

معلومػػات عنػػو سػػواء طبػػ  اك صقػػى خمطوطػػا اك  ػػ  فقػػد كمػػن ىػػذه الاذػػب ةذػػاب )الضػػاد كالظػػاء(  ػػوؿ مػػا اشػػذبو يف 
ب )الدر الماخ يف اخبار املذياخ(ب ةذاب )اتريدمحم م ػر مػن اصذػدائها اىل امللػك الناصػر الل ظب كاخذلق يف املع ب ةذا

  بصػػالح الػػدين يوسػػق صػػن أيػػوب ("هنع هللا يضر" كمنهػػا مػػا طبػػ  ممػػل  ةذػػاب )إنبػػاء الػػركاة يف أنبػػاه النحػػاة( يف ثالثػػجمل ةلػػدات
(. كسػافر َُ-ٗب ص صٓبجْب مػجََِٓةذاب )اتريدمحم اااااء(ب ةذاب )ااادكف مػن ال ػعراء(.)اصن ال ػعارب

ـ(ب كعاش ُِّٔ-ُُِٔىػ/ّْٔ-ُّٔالق طي اىل  لب عندما ةاف  اةاها امللك غازم غياث الدين يوسق )
كتقػػرب صػػدكره مػػن االيػػوصيخ فذػػوىل من ػػب  انػػي  ضػػاة  لػػب خػػالؿ ال ػػ ة مػػن  بفيهػػا يػػدرس العلػػـو الػػا اىػػذم هبػػا

االةػػـر كصعػػد ىػػذه املػػدة طلػػب اع ػػاءه مػػن من ػػبو  ـ( كلقبػػو اىػػل  لػػب القانػػيَُِّ-ُُِٗىػػػ/ ِٖٔ-ُٔٔ)
ىػػػػ / ْٔٔليذ ػػػرغ للاذاصػػػجمل كالذػػػأليق فاانػػػ  داره  ل هػػػا اىػػػل ال ضػػػل كالعلػػػم كصقػػػى يف  لػػػب  ػػػ  كفاتػػػو فيهػػػا سػػػنجمل )

 (.ُّٗ-ُُٗب ص ص ِب جُْٕٗـ ()الاذ،ب  ُِْٖ
 لى حبػػػدكد سػػػػنجمل كلػػػػد صبلػػػدة سػػػػخا يف م ػػػر السػػػػالشااايخ أبااااو ايفسااان علااااي باااان دمحم بااان عبدالصاااامد الساااخ:وي:  -

ـ( كةػػػاف مقػػػرين كاديبػػػان كرمػػػوتن ك ػػػد مسػػػ  علػػػم القػػػراءات كالنحػػػو كالل ػػػجمل علػػػى شػػػيوخ مػػػن صلدتػػػو كمػػػن ُُِٔىػػػػ/ٖٓٓ)
ـ ( كأصػػػو اجلػػػود  ُُّٗىػػػػ /  َٗٓاإلسػػػاندريجمل كالقػػػاىرة كمػػػن ىػػػءالء ال ػػػيوخ أصػػػو ا القاسػػػم ال ػػػاط، املقػػػرئ )ت 

 بـ ( َُُٖىػ / ٕٔٓأصو طاىر امحد صن ا السل ي )تـ( كااافظ َُِٖىػ/َٓٔغياث صن فارس صن ماي )ت
ـ ( القراف الارَل القراءات  ُُِٔىػ /  ُّٔت  دـ دم ق ك رأ على ال يدمحم أصو اليان زيد صن ااسن الاندم )ت 

لقػراف فذ در فيها لأل راء اجلام  االموم كا بل الناس عليو  رأكا عليو ا بك د اشذهر  كتقدـ على علااء فنونو بالسبعجمل
ـ(.)اصن ال عارب ُِْٓىػ/ ّْٔالارَل كااديث النبوم ال ريق كعلم العرصيجمل كصقى من دم ق    كفاتو فيها سنجمل )

 .(ُِٔب صِب جُٕٗٗ؛ اصن خلاافب ِِ-ُِص ص  بٓج بْمج بََِٓ
اد ك ػػدـ اىل ص ػػد بـ(ُُٖٕىػػػ/ْٕٓكلػػد يف سػػنجمل )احملاادث أبااو ايفساان دمحم باان إمس:عياال باان عبااد اجلباا:ر املقدسااي:  -

كعاد اىل صالده كتويف  بت ارمدر اىل كاسط لسااع ااديث النبوم ايضان  بلسااع ااديث النبوم ال ريق من شيوخها
 (.ِّٖ-ِّٕب ص ص ٔج بٓمج بََِٓ ب)اصن ال عار .ـ(ُِْٗىػ/ْٕٔالقاىرة سنجمل )

ـ( س ر كةػاف لػو اىذاػاـ َُِٔىػ/َّٔكلد حبدكد سنجمل )املقري أبو عبد   دمحم بن عبد احملسن بن دمحم القرشي:  -
كاىل دم ق  بصقوؿ ال عر فضالن عن  يامو صر الت علايجمل اىل القدس  يث  رأ القراف الارَل على مجاعجمل من م اطمها

 كاىل  لب  يث الذقى صو اصن ال عار كاملى عليو اشعاره فان شعره. بالا جٌود القراءات فيها
 َمن وَاَلَل املَحُبوَب ف و ُمنَايَّمُ  *** ََنوْي ُسرْت ُكلُّ املَسَّرّة فَ:علُموا
 فَلو بَصدري منزُل َوُُمياااَّاااامُ  *** عْندي اقَ:َم ايُفبُّ أمجُع ُكلُّااااااو
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 ( َِٓص بٕج بٔمج بََِٓ ب)اصن ال عار
 ك د ان رد اصن ال عار يف ىذه ال مججمل الا مل ترد يف م ادر أخرل  دث  عن ال اجم امل ريجمل.

صػػرع االمخياػػي يف اةمػػر مػػن علػػم فقػػد ةػػاف فقيهػػان علػػى تح نصاار باان ايب النجاا:ة االمليمااي املصااري: الشاايخ أبااو الفاا -
أديبػان   ػظ مػن الاذػب اادصيػجمل   بكشاعران جيدان ظمدح كيس فد يف شعره الاماء كاالعياف  رموتن بمذىب االماـ ال افعي

)املقامػػػات ( اليب ا القاسػػػم صػػػن علػػػي  ةذػػػاب) امل  ػػػل يف النحػػػو( اليب القاسػػػم حماػػػود صػػػن عاػػػر الملخم ػػػرم كةذػػػاب
ـ( كسػانها  ت  ُُِٕىػ / ُْٔك د ر ل اىل دم ق كا اـ هبا  ف ة طويلجمل ت خرج منها اىل املوصل سنجمل ) بااريرم

ب ص ٗج بٕب مجََِٓ ب)اصن ال عار برج  اىل دم ق فأ اـ هبا يدٌرس يف املدرسجمل االمينيجمل اإاكرة للجام  االموم
اكؿ مدرسجمل لل افعيجمل صني  يف دم ق كصناىا ااتصك العساةر صدم ق امخ الدين ةا ذاخ صػن  كىي ب(ِِ-ُِص 

( ت انذقػػػل أصػػػو ال ػػػذح االمخياػػػي اىل ُّّ-ُِّبص ص ُبجَُٗٗ بـ( )النعياػػػيُُّٓىػػػػ/َّٓعبػػػد هللا سػػػنجمل )
 .(ِِبص ٗبجٕبمجََِٓب)اصن ال عار .صي  املقدس كصقى مقياان فيها اىل اف تويف

ـ( سدينػػجمل ُُْٖىػػػ/َٖٓكلػػد يف  ػػدكد سػػنجمل )لفااتح نصاار   باان ىبااة   باان عبااد  الباا:قي الكناا:ين: الشاا:عر أبااو ا -
ةاا  ػرأ القػراف الاػرَل علػى ال ػيدمحم   ب وص ص عيد م رب كن أ س ر كدىرىسى االدب على  اداء من م ر كصالد ال اـ

ةاػا انػو تػوىل كظي ػجمل ةاتػب لألن ػاء ـ( صدم ػقب  ُُِٕىػػػ/ُّٔالعامل أصو اليان زيد صن ااسن صػن زيػد الانػدم )ت
ـ( كصعػػػده لولػػػدًه امللػػػك الناصػػػر ُِِٕ-ُُِٖىػػػػ/ِْٔ-ُٓٔيف عهػػػد امللػػػك املعظػػػم شػػػرؼ الػػػدين  ػػػاةم دم ػػػق )

كارت   شأنو كعل  منمللذو عندشماب ةاػا ةانػ  لػو ر لػجمل اىل  بـ(ُِِٗ-ُِِٕىػ/ِٔٔ-ِْٔصالح الدين  داؤد )
صراىيم اخلليل عليو السالـ يـو اخلاػيس يف المالػث ع ػر مػن ذم ااجػجمل  لب  يث الذقى صو اصن ال عار سقاـ الن، إ

 ـ( كان ده اشعاره كمن شعره  اؿ:ُِْٗىػ/ْٕٔسنجمل )

ب ص ٗبجٕب مػػػجََِٓ ب)اصػػػن ال ػػػعار .ـ(ُِِٓىػػػػ/ َٓٔدم ػػػق كمل يػػػملؿ مقياػػػان هبػػػا اىل اف تػػػويف سػػػنجمل )ت سػػػافر اىل 
 .(ّٖٓبصِبؽُجبُٔٓٗ؛ املقريملمب ُٔ-َٔص
ـ( س ػر كسػافر َُِٓىػػ/َِٔكلػد سػنجمل )الفقيو امل:لكي أبو احمل:سن يوسا بن عبد   بن عبد البا:قي البكاري:  -

ةاػػػا انػػو سػػػافر اىل دم ػػػق كالذقػػى صػػػو اصػػػن ال ػػػعار   ببػػػوم علػػػى شػػيوخ ص ػػػداداىل ص ػػداد كدرس ال قػػػو كمسػػػ  ااػػديث الن
ـ( كىػػو مذوجهػػان اىل م ػػر سعػػ  انػػو  ُُِْىػػػ/ّٗٔاملوصػػلي يف املسػػجد اجلػػام  صدم ػػق يف اكاخػػر ذم ااجػػجمل سػػنجمل )

)اصػػػن  .يػػػوالف اصػػػن ال ػػػعار ان ػػػرد يف ذةػػػره ىػػػذه ال مجػػػجمل كمل ي ػػػر اىل كالدة ككفػػػاة ىػػػذا ال ق بةػػػاف  يػػػان يف ىػػػذه السػػػنجمل
  .(ِٓٔب ص َُب جٖب مجََِٓ بال عار

 ظ وُر مذاك أو لُدوُر جم:لسِ  *** وَ َقُكم مل يُل ين بيَد بُيدُِكم
 وال آنسْ  رو ي بُودِّ ُمؤانسِ  *** وال راقين   الن:ِس إ س:ُن ُُمسنِ 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(27) 

ككصػق انػو  بـ(ُُِّىػػ/ ُٕٓكلد س ر سػنجمل )الشيخ ابو ايفج:ج يوسا بن امس:عيل بن عبد اجلب:ر املصري:  -
كلػو ةذػاب يف الذػاريدمحم ىػو  بكعلم الذػواريدمحمبمن عقالء الناس كنبالء الرجاؿ كفضالئهمب كةان  لػو معرفػجمل اادب كالل ػجمل

 .ـ( كمسػي ىػذا الاذػاب )الػمؽ الياػاٍل(ُُّٕىػػػ/ٗٔٓاتريػدمحم الػيان( الػذم ال ػو عاػارة الياػين )تذيل على ةذػاب )
إال انػو  بفضالن عن ذلك فقػد سػافر اصػو ااجػاج اىل الػيان كا ػاـ هبػا مػدة  يػدرس  علػى علاائهػا كيسػذ يد مػن علاهػم

 ب؛املنذرمُْْ-ُّْصبص َُبجٖبمجََِٓـ (.)اصن ال عاربُِّٗىػ/ّٕٔرج  اىل م ر كتويف فيها سنجمل )
 (.ّٗٓ-ّٖٓب ص صّبجُْٖٗ

 راصعان: تراجم العلااء امل ريخ الذين كردكا يف ةذاب ) الئد اجلااف...(:
نبغ يف م ر علااء كاداءب ك د اش  اىل ىػءالء يف ةذػب الػ اجم الامػ ة كمنهػا ةذػاب ) الئػد اجلاػاف...( الػذم 

فقػػد ذةػػر املقػػرئب ااػػدثب ال قيػػوب  بوا يف علػػـو شػػ  كالػػا اشػػذهركا فيهػػاأكرد فيػػو اصػػن ال ػػعار املوصػػلي تػػراجم مل ػػريخ صرعػػ
الااتبب ال اعرب االديبب تراك   كالداهتم ككفياهتم ما صخ القرف )السادس كمنذ ق القرف الساص  اهلجرم/ المػاٍل ع ػر 

ىػػذه الػ اجم مػػدف خمذل ػػجمل مػػن كمملػػ   بكمنذ ػق القػػرف المالػػث ع ػر املػػيالدم(ب ك  مػػل  ىػذه ال ػػ ة  اػػم االيػػوصيخ مل ػر
(ب مليوط الا ىي صلدة ِِّب صٓب مج ََُِكموش الا تق  ص عيد م ر اادٌل )اااومب  بم ر منها مدينجمل القاىرة

اسػػنا كىػػي مدينػػجمل أب  ػػى ال ػػعيد س ػػر تقػػ   ب(ب اإلسػػاندريجملّٗٔب صُب جُب مػػجََِٓص ػػعيد م ػػر )اصػػن ال ػػعارب 
ب ََِٓ(ب   ػط الػا تقػ  يف ال ػعيد ااعلػى س ػر )اصػن ال ػعارب ُٖٗص بُب مػجََُِعلى شاطئ النيل )اااػومب 

(ب ُٔٗب صّب مػجََُِ(ب سخا كىي ةورة تق  أبس ل م ر كىي   بجمل ةورة ال رصيػجمل )اااػومب ُُب صٓب جْمج 
(ب كىػػذا اف دؿ علػػى ُّٗب صُب مػػج ََُِأسػػيوط كىػػي مدينػػجمل يف غػػريب النيػػل مػػن نػػوا ي صػػعيد م ػػرب )اااػػومب 

يػػدؿ علػػى  ػػػرص اصػػن ال ػػعار علػػى ذةػػػر تػػراجم مػػن مػػدف غػػ  م ػػػهوره كمل ياذػػًق امل ػػهورة منهػػا ةالقػػػاىرة  ف سمػػا بشػػيء
 .كاإلساندريجمل

ك د ذيًةرىٍت البعض من ىذه ال اجم يف مونػوع عوامػل ازدىػار اارةػجمل العلايػجمل يف م ػر يف عهػد االيػوصيخ الػا   
اما ىذه ال قرة فذ ال ما تبقى من ىذه ال اجم الا  باىل البعض منها الذطرؽ اليها ساصقانب كالا أشار اصن ال عار املوصلي

 ك د  يسًا  ىذه ال اجم حبسب العلـو الا اىذاوا هبا اىل : بكلد اصحاهبا كتوفوا يف م ر
 العلـو الدينيجمل : .ٔ

كنبػغ عػدد ةبػ  مػن العلاػاء   يملت م ر ااف  ام الدكلجمل االيوصيجمل هلا صن اط ةب  يف ميادين العلـو الدينيجمل كفركعهاب      
 :صو ) الئد اجلااف...(ب كىءالء ىمأشار اصن ال عار املوصلي اىل البعض منهم يف ةذا بيف ىذا اإاؿ

اصػلو مػن مدينػجمل اإلسػاندريجمل ككصػق انػو مػن افانػل احملدث أبو امليروف لادقة بان عباد   بان فتاوح ايفسايين:  -
ـ( كةان  كفاة أصػو املعػركؼ سػنجمل َُُٖىػ /ٕٔٓ صن امحد السل ي )تىذه املدينجمل كركل عن أصو طاىر امحد صن ا

 (.ُِٗب ص ّب جِب مجََِٓب)اصن ال عار .ـ(ُِِٔىػ/ِْٔ)
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ـ(ب ك ػد مسػ  ااػديث ُُٗٔىػػ /ٓٔٓكلػد سػنجمل)احملدث أبو الق:سم ىباة   بان  ا:ن بان عباد اجلليال االنصا:ري:  -
فضػػػل كادب كيقػػػوؿ شػػػعران الأبس صػػػو كتػػػويف سػػػنجمل ال ػػػريق علػػػى الػػػبعض مػػػن شػػػيوخ ااػػػديث ك ػػػدث عػػػنهم كىػػػو ذك 

 (.َُْب صٗب جٕب مجََِٓ بـ(.)اصن ال عارُِِٓىػ/َٓٔ)
 علـو الل جمل العرصيجمل كآداهبا: .ٕ

كيف الل جمل  .كالوعظ باخلطاصجمل بكاما االدب فذضان ال عرب الاذاصجمل كاالن اء باشذال  العلـو الل ويجمل على الل جمل كالنحو      
كةانػ  دراسػػات الل ػجمل يف ذلػػك  بكأل ػػوا مءل ػات يف الل ػجمل العرصيػػجمل ص ركعهػا املخذل ػػجمل بذا اإػاؿاىذاػ  مجاعػجمل مػػن االعػالـ هبػػ

( كفياػا طمػص ّٗب صُٕٔٗ ب)سالـ.فااف صعضها أتلي ان عامان يف فقو الل جمل اك يف مونوعات خاصجمل هبا بالع ر مذنوعجمل
ك ػػد أكرد اصػػن ال ػػعار  .(ُّٓب صُِٕٗ ب)عاشػػور .فقػػد ن ػػط  اايػػاة اادصيػػجمل يف ىػػذا الع ػػر صاافػػجمل فركعهػػا باالدب

 املوصلي يف ةذاصو ) الئد اجلااف...( تراجم مل ريخ صرعوا يف علـو الل جمل العرصيجمل كآداهبا كىءالء ىم:
 بـ( كمػن شػعره : )اصػن ال ػعارُُِٕىػػ /ٖٔٓكلػد سػنجمل )الش:عر أبو املكا:رم امحاد بان دمحم بان عباد   املصاري:  -

 .(ِْٔ-ِْٓبص صُبجُب مجََِٓ

لػػو م ػػن ات يف علػػم الاذاصػػجمل كال سػػل مليااروف ابباان ق:ضااي دارا: الشاا:عر أبااو الفااتح عبااد   باان املختاا:ر باان دمحم ا -
فضالن عن ذلك فقػد عينػو امللػك الاامػل لصػر الػدين أصػو  بلذلك كصق انو ةاف شاعران ةيدان كفانالي اديباي  بكال عر

جمل مي ػػرفان صػػدكاكين  ػػوص كاسػػواف كةػػاف كفاتػػو سػػن .ـ(ُِّٕ-َُُٖىػػػ /ّٓٔ-ٕٔٓاملعػػايل ا صػػن امللػػك العػػادؿ )
 .(ُِِ-ُُِبصّبجِبمجََِٓ بـ(. )اصن ال عارُِْٔىػ/ْْٔ)

كةػاف أصػو المةػات ىػذا شػاعران لطي ػان فانػالن  الش:عر أبو الربك:ت عباد القاوي بان عباد اليزياز بان ايفساٌن االغلايب: -
؛ اصن ت رم ٓٓبصْبجّبمجََِٓبـ(.)اصن ال عارُِِٓىػ/ِِٔضمسن نظم ال عر كشعره جيد ك د تويف سنجمل )

 (.ِٗٓبصٔبجُّٔٗصردمب 
عدلخ هباب الش:عر أبو ايفسن علي بن إمس:عيل بن ايفسن املصري:  -

ي
الذم يعد من ةماء أىل م ر كا د ال هود امل

ب ََِٓبـ(.)اصػػػن ال ػػػعارَُِِىػػػػ/ُٕٔفضػػػالن عػػػن ذلػػػك ةػػػاف يهػػػذم صاذاصػػػجمل الذػػػواريدمحم كالسػػػ  كةانػػػ  كفاتػػػو سػػػنجمل )
 (.ُّٗبصْبجّمج

كةػػػاف مذػػػأدان يػػػنظم شػػػعران جيػػػدان كمػػػن شػػػعره : )اصػػػن  اد املصاااري:الشااا:عر أباااو ايفسااان علاااي بااان ايفسااان بااان شاااد -
 (.ِّّبصْبجّبمجََِٓبال عار

 فُلسُ  أعرُف أرض:ً َغًَن ارضُكم *** يَرُديَنْ الشَّو ُ إم: ُكنُ  ََنوُكمُ 

 ِمن   رَاْنايٌ  لِفكري إبهل:مِ  ***  َملَك اإلسبلم ُخذَى: بش:رةً أايَ 
 وَك:َن عليِو نُوُر َديٍن وإسبلمِ  *** إذا َم: عبلَ دَمي:َط ابلُكفِر ظُلموُ 
 يَاُزوُل أبمِر   عن : وإرغ:مِ  *** فبل ريأسْن م: ذاك ابٍ  وإنوُ 
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 إالَّ طريق:ً يُؤديين لرِبُيكمُ  *** َنِسيُ  ُكلَّ طريِ  كنُ  أعرُف :
ـ( سدينػػجمل سػػخا امل ػػريجملب ك ػػد ُُٗٓىػػػ/ْٓٓكلػػد سػػنجمل ) باان إبااراىيم اهلااذيل: النحااوي واالديااب علااي باان إمس:عياال -

كت در إلفادة علم النحو كالل جمل فااف لو تالميػذ يقرئػوف عليػو كمرجعػان هلػم يف النحػو كالل ػجمل كمػ  ذلػك   بسان القاىرة
العاػاؿ الديوانيػجمل س ػر ك ػد اشػذ ل يف ا بفضػالن عػن املاانػجمل العلايػجمل بك وؿ ال عر بةان  لو معرفجمل يف ال قو كااصوؿ

؛  ِّٓبصْب جّب مػجََِٓبـ(.)اصن ال ػعارُِّْىػ/ِّٔمدة طويلجمل كتنقل فيها كةان  كفاتو يف م ر عاـ )
 (.ّٖٗبص ّب جُْٖٗ باملنذرم

ـ( كيعػد مػن ال ػعراء ُُٖٔىػػ/ْٔٓكلد اإلسػاندريجمل سػنجمل ) الش:عر أبو الفتح عمر بن املظفر بن سييد القرشي: -
ك ػد فػاؽ شػعراء زمانػو اػودة  بجػملؿ ال ػعر" بمذ ػنن الػنظم بيف م ر لاوف شعره " حمام الاالـ امل هورين كاملعركفخ

ةاػا ةػاف   بكيقػوؿ ال ػعر يف أغػراض ةمػ ة كمنهػا املػديح باملعاٍل كف ا جمل االل اظ الا أت  مػن معرفذػو اادب كالل ػجمل
 ضم ظ أتـ الناس ك ااتهتم كك ائعهمب كمن شعره: 

 وانفَد مين اجلَ ُد اضي:َف م: أبقل *** رْب عن طوِ  م: أَلقللقد شبَّ ُعمرو الصَّ 
 عليَّ ومل اعَلم هل: قَِبلْي َ قَّ: *** وقد َعُظمْ  دعوى اخلُاوِب بب:طلِ 

 ب؛ الاذػػػػ،ُْٕ-ُِٕبص صٓبجْبمػػػػجََِٓبـ(. )اصػػػػن  ال ػػػػعارَُِْىػػػػػ/ّٖٔكةانػػػػ  كفػػػػاة ىػػػػذا ال ػػػػاعر سػػػػنجمل )
 (.ِِٖ-ِِٕبص ص ِج بُْٕٗ

ك ػد ةػاف اجػداده مػن صيػ  ف ػا جمل كعلػم كةػذلك اصػوه مػن فضل دمحم بن دمحم بن عبد املنيم املصري: الش:عر أبو ال -
 ـ( كمن شعره :ُِِٔىػ / ِّٔاما أصو ال ضل فهو من اىل املعرفجمل كال عر كةان  كفاتو سنجمل ) بال هود املعيدلخ

 لَة األملِ اي َكَيبَة الفضِل بل اي ِقب *** اي ُعمدَة املُلِك بل اي ُعمدَة الُدول
 إليك يَيثُر   ثوِب مَن اخَلجلِ  *** قد البَح الدىَُّر َيسيل َسَيي ُميتِذر

 (.ُٕٖ-ُٖٓبص صٔبجٓبمجََِٓ ب)اصن ال عار
كلػػد أصػو عبػد هللا سدينػػجمل اصػن اخل ػػيب االدياب أبااو عباد   دمحم باان فضا:ئل باان عباد الساا:رر املياروف ابباان امليياد:  -

ـ(.)اصػػػن َُِٕىػػػػ/َْٔال ػػػعر كالنمػػػرب ام فػػػن الاذاصػػػجملب ك ػػػد تػػػويف حبػػػدكد سػػػنجمل ) ص ػػػعيد م ػػػرب كةػػػاف مهذاػػػان صقػػػوؿ
 (.ُِٖ-َِٖب ص صٔبجٓب مجََِٓبال عار

ـ(ب ك ػػد  ػرأ االدب كالنحػػو يف ُُّٓىػػ/ْٖٓكلػد سػػنجمل )الشا:عر أبااو الق:سام ىبااة   باان جيفار باان دمحم املصااري:  -
ـ(ب ةاػا ُُٕٔىػػ/ِٕٓرةات البهنسي امل رم )تالقاىرة على االديب القاني أصو اااسن مهذب صن ااسن صن ص

صرع أصو القاسم امل رم يف عال املوشحات إنافجمل اىل ال عر فضالن عن فن البالغجمل كالاذاصجملب كلذ و و ىذاب فقد عاػل  
فا بو الناس لدماثجمل اخال و فذاع صيذو كاشذهرب كةػاف الصػو القاسػم  بةاتبان لالن اء صديواف ملوؾ م ر كاجرم لو رز ان 
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 ات منها ةذاب )م ائد ال وارد( كةذاب )مراسالت( كةذاب املوشحات مساه )دار الطراز( الػذم طبػ  صذحقيػق م نٌ 
 صذحقيق إصراىيم ن ر كمن شعره: ُٖٔٗـب كلو ديواف شعر طب  القاىرة سنجمل ُْٗٗجودة الرةايب يف دم ق سنجمل 

 مين رلَك ايف:لَة الَف:ِخرةْ  *** أَ سَن  الدُّني: اليت اسرَتَجي ْ 
 إْذ َفرَغْ  قليَب لآلخرة *** م: َشَ لْ  ابيْل بِتَقبيحَ :

؛ ُِْ-ُِِبص ص ٗبجٕبمػجََِٓـ(.)اصػن ال ػعارب ُُُِىػ/َٖٔكةان  كفاة ال اعر أصو القاسم القاىرة سنجمل)
 (.ِّٖبصُٕٗٗاصن خلاافب

اصػن ال ػعار املوصػلي سػنجمل  كمل يػذةرالش:عر أبو الربك:ت ىبة   بن دمحم بن شكر املصاري املياروف اببان اليصا:ر:  -
كالدة ككفاة ىذا ال اعرب إال إنو اث  عليو كعلى شعره صقولو: "شاعر ع رل كةيده مالك عناف القريض ةيق ماشاء 

 (.ُْٗبصٗبجٕبمجََِٓيبدع فياا ين ئو كيقولو". ) بيقودهب رائق ال عر م قولو
ـ( كةاف شاعران فانالن مدح يف شعره  اةم ُُّٔ/ىػٗٓٓكلد سنجمل )الش:عر مه:م بن راجي   بن سرااي املصري:  -

ـ( ُِِّىػػػػػػ/َّٔم ػػػػػر امللػػػػػك الاامػػػػػل لصػػػػػر الػػػػػدين أصػػػػػو املعػػػػػايل اب كةانػػػػػ  كفػػػػػاة ال ػػػػػاعر شمػػػػػاـ الػػػػػدين سػػػػػنجمل )
 (.ُٖٔ-ُٖٓب ص صٗب جٕب مجََِٓالقاىرة.)اصن ال عارب 

ـ( كيعد َُِْىػ/َُٔكلد سنجمل )ار: الش:عر أبو ايفسٌن حيٍن بن عبد اليظيم بن حيٍن املصري امليروف اببن اجلز  -
من ال عراء امل ريخ امل هورين القادرين على اسذنباط املعاٍل اللطاؼ فوصل شعره اىل السالطخ كامللوؾ كمد هم يف 

؛ اصػن ِٔٔبصٗبجٕبمػجََِٓـ(.) اصػن ال ػعاربَُِٖىػػ/ ٕٗٔشعره ةاا  ػرأ االدب ايضػان كةانػ  كفاتػو سػنجمل )
 (.ّْٓب صٕجبُّٔٗت رم صردمب 

ـ(ب كةػػاف ُُْٔىػػػ/ ُْٓكلػػد القػػاىرة سػػنجمل)الك:رااب أبااو ايفسااٌن حيااٍن باان منصااور باان اجلّااراح اخلااا:ط املصااري:  -
 .كةاف مهذاان ايضان االدب ك وؿ ال عر كالعنايجمل صذح يل الاذب كمعرفذها بخطوي  سنان كمجيالن لذلك نىع  اخلطاط

ر امحػػػػػػػد صػػػػػػػن ا صػػػػػػػن امحػػػػػػػد السػػػػػػػل ي فضػػػػػػالن عػػػػػػػن ذلػػػػػػػك مسػػػػػػػ  ااػػػػػػػديث ال ػػػػػػػريق مػػػػػػػن االمػػػػػػػاـ ااػػػػػػافظ أصػػػػػػػو طػػػػػػػاى
ـ(.)اصػػػػػػػػػػػػػػػػػن ُُِٗىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ُٔٔـ( كةانػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػاة أصػػػػػػػػػػػػػػػػػو ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ صػػػػػػػػػػػػػػػػػدمياط سػػػػػػػػػػػػػػػػػنجمل )َُُٖىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ٕٔٓ)ت

 (.ِّٖب صّبجُٕٗٗ ب؛ اصن خلاافٖٔ-ٕٔبص صَُبجٖبمجََِٓال عارب
كةػػػػػػاف ايضػػػػػػان شػػػػػػاعران ف ػػػػػػيحان نبيهػػػػػػان كتػػػػػػويف الك:رااااااب أبااااااو زكااااااراي حيااااااٍن باااااان واثب باااااان عبااااااد األعلاااااال املصااااااري:  -

 (.ٗٔبصَُب جٖبمجََِٓـ(. )اصن ال عاربُِِّىػ/َّٔسنجمل)
كةػاف ذا ماانػجمل علايػجمل مذايػملة فهػو الك:رب والش:عر أبو الفضل يوساا بان علاي بان ايب ايفسان اليمياد املصاري:  -

من ال عراء كالاذاب املقذدرين على ان اء االشعار كالرسائلب كمن ا در ةٌذاب زمانو علػى الذوسػ  يف صػناعجمل االن ػاء 
ك د عاصر السلطاف امللك الناصػر صػالح  بنمورهب كلو يف ذلك رسائل ةم ة م هورة ك  ائد  شعريجململنظـو الاالـ كم
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-ِّٕبص صَُبجٖبمػػجََِٓـ(.)اصػػن ال ػػعارب َُِٕىػػػ/َْٔالػػدين يوسػػق صػػن أيػػوبب كةانػػ  كفاتػػو سػػنجمل)
ِْٕ.) 

 اجلمع بٌن اكثر من علم : .ٖ
ذات خت  ػػات خمذل ػػجمل ةػػأف تاػػوف علػػى سػػبيل اكرد اصػػن ال ػػعار تػػراجم مل ػػريخ درسػػوا كاىذاػػوا سجاوعػػجمل علػػـو 

 كملن  الذارار فقد ذةرت ىذه ال اجم ىنا كمشل  ترمججمل:ػ باملماؿ العلـو الدينيجمل كعلـو الل جمل العرصيجمل
كةػػاف لػػو ماذبػػان يٌعلػػم فيػػو  بمػػالاي املػػذىبالفقيااو والشاا:عر أبااو اليباا:س امحااد باان عبااد ال ااين باان امحااد اللخمااي:  -

ب ََِٓكةػاف فانػالن نبػيالن لػو درايػجمل أبصػوؿ ال قػو.)اصن ال ػعارب بذار يف ذلك ف ة طويلجملال بياف اخلط  كيءدهبم كاس
( كىو العلم القواعد الا يذوصل هبا اىل اسذنباط املسائل ال قهيجمل من ادلذها الذ  يليجمل) صدكمب ُٓٓب صُب جُمج

( كىػػي مدينػػجمل ةبػػ ة ـَُِٔىػػػ/َّٔ( فضػػالن عػػن ال لسػػ جمل ك ػػوؿ ال ػػعر كةانػػ  كفاتػػو صقػػوص سػػنجمل )ُِٖد.تبص
؛اصػػػػػػػػػػػن ُّْبصْبمػػػػػػػػػػػجََُِكاسػػػػػػػػػػػعجمل تعػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػبجمل صػػػػػػػػػػػعيد م ػػػػػػػػػػػر كأىلهػػػػػػػػػػػا اراب ثػػػػػػػػػػػركة كاسػػػػػػػػػػػعجمل )اااػػػػػػػػػػػومب

 (.ُٕٔ-ُْٔص صُبمجُٕٗٗ؛ اصن خلاافبُٓٓبصُبجُمجبََِٓال عارب
كلػػػػػد صقػػػػػوص سػػػػػنجمل الفقياااااو والشااااا:عر أباااااو الق:سااااام عباااااد الااااارمحن بااااان دمحم بااااان عباااااد اليزياااااز اللخماااااي ايفنفاااااي:  -

ـ( )اصػػػػػػػػػػػػػن ُِْٓىػػػػػػػػػػػػػػ/ّْٔصػػػػػػػػػػػػػخ ال قػػػػػػػػػػػػػو كعلػػػػػػػػػػػػػـو اآلداب كتػػػػػػػػػػػػػويف سػػػػػػػػػػػػػنجمل ) ـ( ك ػػػػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػػػػ َُُٔىػػػػػػػػػػػػػػ/ٓٓٓ)
 (.ِٕٗبصّبجِبمجََِٓال عارب

الػػذم ةػػاف علػػى املػػذىب املػػالاي كالػػق رسػػػائل الفقيااو والك:رااب أبااو عبااد   دمحم باان فاا:رس باان محاازة املصااري:  -
 (.ُْٔ-ُّٔبصٔبجٓب مجََِٓـ(.)اصن ال عارب ُُِٗىػ/ ُٔٔكمءل ات كلو اشعار كتويف سنجمل )

ـ(ب ك ػد ُُِٓىػػ/ْٕٓكلػد يف سػنجمل ) لنحوي واالديب أبو الفضل عبد املانيم بان لا:ن بان امحاد اإلساكندري:ا -
" لػو تالميػذ يدرسػوف عليػو العلػم كاالدبب  اث  اصن ال عار املوصلي عليو فوصػ و انػو "إمػاـ ةامػل ذك فنػوف مػن العلػـو

ب ُْٖٗ؛املنػػػػػذرمب ُِٕب صْبجّبمػػػػػجََِٓـ(.)اصػػػػػن ال ػػػػػعاربُِّٓىػػػػػػ/ّّٔك ػػػػػد تػػػػػويف أصػػػػػو ال ضػػػػػل سػػػػػنجمل)
 (.ُُْبصّج

ـ(ب كةػػاف ارعػػان يف َُُٖىػػػ/ٕٔٓكلػػد القػػاىرة سػنجمل ) الشايخ أبااو  فااص عماار باان علااي باان عبااد اليزيااز ايفماوي: -
مجي  العلـو الدينيجمل كاادصيجملب فهو من ال عراء املعركفخ كاملقذدرين على  ان ائو كاملطيل يف   ائده كاتى ذلك من  وتو 

ارة مادتػػو كاتسػػاع اعػػو فضػػالن عػػن ذلػػك فهػػو مػػن عبػػاد هللا ال ػػااخ كاكليائػػو املذقػػخ كةانػػ  كفاتػػو يف نظػػم ال ػػعر كغػػمل 
 (.ُٖٗ-ُٖٖبص صٓبجْبمجََِٓـ(.)اصن ال عاربُِّْىػ/ ِّٔالقاىرة سنجمل)

ـ( ك ػد ن ػأ ن ػأة علايػجمل ُُُٕىػػ/ٕٔٓكلػد س ػر سػنجمل )الشيخ أبو املنصور علاي بان ظا:فر بان ايفساٌن االزدي:  -
أما اصنو فقد ت وؽ يف اةمر من علػمب  يػث ةػاف  بكالده فقيهان على املذىب املالاي إمامان يف ال قو كااصوؿفقد ةاف 

كةػػػذلك صػػػرع يف علػػم الذػػػاريدمحم كأخبػػػار امللػػػوؾ كلػػػو يف ذلػػك مءل ػػػات منهػػػا ةذػػػاب )اخيػػػار الػػػدكؿ  بفقيهػػان كاديبػػػان كشػػػاعران 
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)ال جعاف(ك) أساس السياسػجمل(  كةانػ  كفاتػو س ػر ايضػان  املنقطعجمل (ك)صدائ  البدائو( كشما مطبوعاف فضالن عن ةذاب
بص ْبجُْٖٗ؛املنػػػػػػػذرمب ُِٗ-َِٗبص صْبجبّبمػػػػػػػجََِٓـ(.)اصػػػػػػػن ال ػػػػػػػعاربُُِٔىػػػػػػػػ/ ُّٔسػػػػػػػنجمل )

 (.ّّٖ-ّّٕص
ـ( ال عيد ااعلى س رب ُُّٕىػ/ٖٔٓكلد سنجمل )الشيخ أبو جيفر دمحم بن عبد اليزيز بن دمحم ايفسين املصري:  -

ة كتعلػػػم هبػػػا كاالسػػػاندريجمل كصػػػرع كالػػػٌق مءل ػػػات يف اةمػػػر مػػػن علػػػم كىػػػي علػػػـو القػػػراف الاػػػرَل ن ػػػأ أصػػػو جع ػػػر القػػػاىر 
كلػػذلك يعػػد مػػن العلاػػاء امل ػػريخ امل ػػهورين ذا منمللػػجمل ةبػػ ة  بكاال اديػػث النبويػػجمل كالل ػػجمل العرصيػػجمل كالذػػاريدمحم كفنػػوف االدب

اتريػدمحم  ب؛ الذى،َُِ-ََِصبص ٔبجٓبمجََِٓـ(.)اصن ال عاربُُِٓىػ/ْٗٔكةان  كفاتو القاىرة سنجمل )
 (.َّْب ص َٓٔ-ُْٔاإلسالـب السنوات 

ـ( كىػػو فقيػػو كاديػػب كشػػاعر ُُْٕىػػػ/َٕٓكلػػد سػػنجمل )الشاايخ أبااو  :مااد دمحم باان عبااد امللااك باان عيساال املاا:راين:  -
 (. ِّٓب صٕبجٔبمجََِٓـ(.)اصن ال عاربَُِٔىػ/ ٗٓٔكةان  كفاتو القاىرة سنجمل )

 اخلا جمل:
..( اصػن ال ػعار املوصػلي يف .ف عدد تراجم امل ريخ الػا كردت يف ةذػاب ) الئػد اجلاػافتبخ لنا يف ما تقدـ أب

ع ػػػر اااػػػم االيػػػويب مل ػػػر ىػػػي )ا ػػػدل كمخسػػػوف( ترمجػػػجمل ذات خت  ػػػات خمذل ػػػجمل فاػػػاف مػػػنهم املقػػػرئ كااػػػدث كاالديػػػب 
 كال اعر كالنحوم كالااتب كمنهم من ت وؽ يف اةمر من علم.

صػػخ فقػػرات البحػػث فػػبعض منهػػا كرد يف مونػػوع ت ػػجي  اااػػاـ االيػػوصيخ للعلػػم ك ػػد توزعػػ  ىػػذه الػػ اجم مػػا 
كالػػبعض االخػػر ذةػػر يف مونػػوع الػػر الت العلايػػجمل  الػػا  بالعلاػػاء كدعاهػػم هلػػم مػػادتن كمعنػػوت كةػػاف عػػددىم )مثانيػػجمل( تػػراجم

زاركا مػدف ص ػداد ككاسػط  ساعدت علػى ازدىػار اارةػجمل العلايػجمل س ػر كعػددىم )سػبعجمل ع ػر( ترمجػجمل كاصػحاب ىػذه الػ اجم
كاملوصل كارصل كدم ق ك لب كمحاة كالقدس كااجػاز كالػيان لالسػذملادة مػن العلػم كللدراسػجمل علػى شػيوخ تلػك املػدف كنظػران 

فقد تولوا الذدريس يف صعض املدف الا زاركىا كةذلك عينػوا يف مناصػب مهاػجمل يف  بللااانجمل العلايجمل لبعض العلااء امل ريخ
كمػػا صقػػي مػػن ىػػذه الػػ اجم فقػػد ذيةػػر يف مونػػوع   .أف اصػػن ال ػػعار املوصػػلي الذقػػى هبػػم كالقػػوا لػػو اشػػعارىم ةاػػا  بتلػك  املػػدف

تراجم العلااء امل ريخ كالعلـو الا صرعوا فيها كعددىم )سذجمل كع ركف( ترمججمل  توزع  يف ثػالث فقػرات ىػي العلػـو الدينيػجمل 
كاجلاػػ  صػػخ اةمػػر مػػن علػػم كعػػددىم )مثانيػػجمل(  .)سػػذجمل ع ػػر( ترمجػػجمل كعلػػـو الل ػػجمل العرصيػػجمل كآداهبػػا كعػػددىم .كعػػددىم ترمجذػػاف

لاوف اصن ال عار اديبان كاىذاامو ال عر  بكةاف عدد من اىذم صعلـو الل جمل العرصيجمل كآداهبا اةمر من صقيجمل الذخ  ات .تراجم
 .كا ي العلااء امل ريخ توزع  على صقيجمل الذخ  ات بكاالدب ي لب على تراجم ةذاصو

ل اصن ال عار يف ىذه ال اجم اعطائو مادة  ياجمل عن املدف امل ػريجمل الػا كلػد فيهػا ىػوالء العلاػاء كن ػأكا ك د افاد
 باسػيوط بدمنهػور بدميػاط ب ػوص بسػخا بإسػنا   ػط بمليػوط بمػوش باالسػاندريجمل بهبا كتوفوا فيها كىذه املدف ىي القػاىرة

وصلي مادة   ياجمل عن اارةجمل العلايجمل  س ر يف ع ر ااام االيويب كصذلك  دـ لنا اصن ال عار امل .منيجمل اصن اخل يب باالجمل
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ةاػا انػو ان ػرد صػذةره تػراجم مل تػرد يف م ػادر اترطميػو آخػرل   بهلا من خالؿ ال اجم الا اكردىا عػنهم يف ةذاصػو عػن علاائهػا
 كعددىا )سذجمل ع ر( ترمججمل.   
 روثي  املص:در واملراجع :

 (. ااياة ال اريجمل يف م ر خالؿ الع ر      االيويب. عااف: دار دجلجمل.           ََِٕ)االتركشيب شوة  عارؼ ا  – ُ
علػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػن ايب الاػػػػػػػػػػـر ا صػػػػػػػػػػن ا صػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد الاػػػػػػػػػػرَل صػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد الوا ػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػيباٍل اجلػػػػػػػػػػملرم  باصػػػػػػػػػػن االثػػػػػػػػػػ  – ِ

 بر امحػػػػد طلياػػػػات() قيق عبػػػػد القػػػػادب(. الذػػػػاريدمحم البػػػػاىر يف الدكلػػػػجمل االاتصايػػػػجمل يف املوصػػػػلُّٔٗـ(.)ُِّّىػػػػ/َّٔ)ت
                    .القاىرة : دار الاذب ااديمجمل

 .القاىرة : مطبعجمل م ر بامحد امحد  )د.ت(. ااياة العقليجمل يف ع ر ااركب ال ليبيجمل س ر كال اـ بصدكم – ّ
رة يف (. النجػػـو الملاىػػُّٔٗـ(. )ُْٗٔىػػػ/ْٕٖاصػػن ت ػػرم صػػردمب مجػػاؿ الػػدين أصػػو اااسػػن يوسػػق االاتصاػػي )ت – ْ

 القاىرة: املءسسجمل امل ريجمل العامجمل للذأليق كال مججمل      كالن ر.  بملوؾ م ر كالقاىرة
صػػ كت :دار  بٖط ب(. معجػػم البلػػدافََُِـ(.)ُِِٖىػػػ/ِٔٔشػػهاب الػػدين أصػػو عبػػد هللا ت ػػوت )ت باااػػوم – ٓ

 صادر للطباعجمل كالن ر.
االعيػػاف كانبػػاء كاصنػػاء  ( كفيػػاتُٕٗٗـ(.)ُِِٖىػػػ/ُٖٔأصػػو العبػػاس مشػػس الػػدين امحػػد صػػن ا )ت بأصػػن خلاػػاف – ٔ

 .ال اث العريب )تقدَل ا عبد الرمحن املرع لي(ب ص كت : دار ا ياء بالملماف
. اتريدمحم اإلسالـ (ُٖٗٗ) ـ(.ُّْٕىػ/ْٖٕمشس الدين أصو عبد هللا ا صن امحد صن عمااف صن  اظماز )ت بالذى، – ٕ

 .ص كت : دار الاذاب العريب  قيق عار عبد السالـ تدمرم (بب)ِط بككفيات امل اى  كاالعالـ
اجلػػام  املخذ ػػر يف عنػػواف  .(ُّْٗـ(.)ُِٕٓىػػػ/ْٕٔايب  طالػػب علػػي صػػن اذمػػب اتج الػػدين )ت باصػػن السػػاعي – ٖ

 .)عين صن ره كتعليق  واشيو م ط ى جواد(ب ص داد : املطبعجمل الااثوليايجمل .الذواريدمحم كعيوف الس 
  .القاىرة : دار املعارؼ ب(. االدب يف الع ر االيويبُٕٔٗ) .زغلوؿا  بسالـ – ٗ

النػػوادر  السػػلطانيجمل كاااسػػن  .( ُْٔٗـ(.)ُِّْىػػػ/ِّٔهبػػاء الػػدين يوسػػق صػػن رافػػ  االسػػدم )ت باصػػن شػػداد – َُ
 .القاىرة : الدار امل ريجمل للذأليق كال مججمل بب) قيق مجاؿ الدين ال ياؿ (ُطباليوس يجمل

(.   الئػد اجلاػاف يف فرائػػد ََِٓـ(.)ُِٔٓىػػ/ْٓٔةاػاؿ الػدين أصػو المةػات املبػارؾ املوصػلي )ت  باراصػن ال ػع – ُُ
صػ كت : دار الاذػب  بب) قيق ةامل سلااف اجلبػورم (ُطبشعراء ىذا الملماف امل هور صعقود اجلااف يف شعراء ىذا الملماف

 .العلايجمل
 بُط ب(. ال خػػرم يف االداب السػػلطانيجملُٔٔٗـ(.)َُّٗىػػػ/َٕٗا صػػن علػػي صػػن طباطبػػا )ت باصػػن الطقطقػػي – ُِ

 .ص كت :دار القلم ب) قيق : عبد القادر ا مايو(
ب املوصػػػل : دار ُط بموسػػوعجمل املوصػػػل ااضػػػاريجمل ،اليلاااوم الت:رخيياااة واجل رافياااة .(ُِٗٗعبػػد الوا ػػػد ذنػػػوف )بطو – ُّ

 .الاذب للطباعجمل كالن ر
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 .ص كت : دار النهضجمل العرصيجمل ب ر كال اـ يف عهد االيوصيخ كاملااليكم .(ُِٕٗ).سعيد عبد ال ذاح بعاشور – ُْ
(. آثػر علاػاء العػراؽ يف اايػاة العلايػجمل يف م ػر يف عهػد الدكلػجمل االيوصيػجمل َُِٖ) .اظمػاف جاسػم الطيػق بالعظاػاكم – ُٓ
 .               ُْٕ-ُّٓ(: ص ص ُُب عٓ)مج ،جملة امللوية للدراس:ت االاثرية والت:رخيية بـ(َُِٓ-ُُُٕىػ/ْٖٔ-ٕٔٓ)

ـ(.)د.ت(.تلخػيص ُِّّىػػ / ِّٕػ اصن ال وطيب ةااؿ الدين أصو ال ضل عبد الػرزاؽ صػن اتج الػدين الب ػدادم )تُٔ
 .ةا  االداب يف معجم االقابب ) قيق م ط ى جواد(ب  مطبوعات  مديريجمل ا ياء ال اث القدَل

)شر جمل ب(. صبح االع ى يف  صناعجمل االن إُٖٗـ(.)ُُْٖىػ/ُِٖأصو العباس امحد صن علي )ت بالقلق ندم – ُٕ
 .ص كت : دار الاذب امل ريجمل با  سن مشس الدين (

 ب) قيػق ا سػاف عبػاس ( ب(. فوات الوفيات  كالػذيل عليهػإُْٗ) .(ُِّٔىػ/ْٕٔا صن شاةر )ت بالاذ، – ُٖ
 .ص كت : دار المقافجمل

جملااة كاا:ن ب كاالنػػواع بكالػػدكاف  ب:امل هػػـو كدكرىػػا يف اثػػراء اإػػاؿ العلاػػي  (.الر لػػجمل العلايػػجملَُِّ) .زةػػرم بالمعػػجمل – ُٗ
 بُُٔ-ُٕٓ(: ص صِِبعٔب)مج الت:رخيية

      www.ivsl.orgكالبحث من ور يف املاذبجمل االف انيجمل العلايجمل العرا يجمل على املو   االلا كٍل 
 .(َُٖٗ) (.ـُِّٗىػػػػ/ّٕٔللخاػػي االرصلػػػي  )تالػػدين أصػػػو المةػػػات املبػػارؾ صػػػن امحػػػد ا شػػػرؼ  باصػػن املسػػػذويف – َِ

) قيق سػامي صػن السػيد مخػاس ال ػقار(ب ص ػداد: دار الرشػيد  باتريدمحم ارصل املساى نباىجمل البلد اخلامل سن كرده من االماثل
 .للن ر
ب)ت ػحيح ا م ػط ى ِطبدكؿ امللػوؾ (. السػلوؾ ملعرفػجملُٔٓٗـ(.)ُُْْىػ/ْٖٓامحد صن علي )ت باملقريملم – ُِ

 .القاىرة : مطبعجمل جلنجمل الذاليق بزتدة (
ب ّط ب(.الذاالػػجمل لوفيػػات النقلػػجملُْٖٗـ(.)ُِٖٓىػػػ/ٔٓٔزةػػي الػػدين عبػػد العظػػيم صػػن عبػػد القػػوم )ت باملنػػذرم – ِِ

 .) قيق ص ار عواد معركؼ (ب ص كت : مءسسجمل الرسالجمل
ب صػ كت : ّط ب(.لسػاف العػربُْٗٗـ()ُُُّىػػ/ُُٕ صػن ماػـر )تأصػو ال ضػل مجػاؿ الػدين ا باصن منظور – ِّ

 .دار صادر
صػ كت : دار الاذػػب  ب(. الػدارس  يف اتريػدمحم املػػدارسَُٗٗ(.)َُٕٓىػػػ/ٖٕٗعبػد القػػادر صػن ا )ت  بالنعياػي – ِْ

 .العلايجمل
) قيق  بار صين أيوبم رج الاركب يف اخب .(َُٔٗـ(.)ُِٕٗىػ/ٕٗٔمجاؿ الدين ا صن سامل )ت باصن كاصل – ِٓ

     .القاىرة : مطاص  دار القلم بمجاؿ الدين ال ياؿ(
(. ذيػػل مػػرآة  ُْٓٗـ(.) ُِّٓىػػػ /ِٕٔ طػػب الػػدين أصػػو ال ػػذح موسػػى صػػن ا البعلباػػي اانبلػػي )ت باليػػونيين – ِٔ

 . يدر آاد الدةن : مطبعجمل دائرة املعارؼ العماانيجمل بالملماف
 

http://www.ivsl.org/
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 ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ:اتريخ قبول النشر   ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ اتريخ استبلم البحث:
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ىالموصلبناءىمقواسىتضخمىاألناىلدىىطلبظىجامطظى

Develop a scale of ego inflation among students of 

the University of Mosulى
 رمرىرباسىحامدىالباحثأدامظىحامدىمحمدىىىىىىىىىىىىىىىى األدتاذىالدكتور
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 البحث: ملخص
يهدؼ البحث اىل صناء مقياس تضخم اال لدل طلبجمل جامعجمل املوصلب فضال عن  ياس مسذول تضخم اال لدل      

(كتاون  عينجمل ََِِ-َُِٗطلبجمل اجلامعجمل كإصماد ال رؽ تبعا ملذ  ات )اجلنسب الذخ صب ال ق(ب للعاـ الدراسي )
( ذات الذخ ص ٕ( ذات الذخ ص العلاي ك)ٗ( ةليجمل منها )ِْ( طالبان كطالبجمل موزعخ على )َْٕالبحث من )

اإلنساٍلب لذحقيق اىداؼ البحث اعد البا ماف مقياس تضخم اال ك د   الذحقق من املءشرات السياوم يجمل للاقياس 
اء( كالمبات صطريقذخ )أعادة االخذبارب كال اةركنباخ( كاصبح املقياس من خالؿ اسذخراج ال دؽ )الظاىرمب الذايتب البن

( فقرة. كصعد معاجلجمل البيالت ا  ائيا ةان  النذائج اف مسذول تضخم اال لدل طلبجمل اجلامعجمل نان ّٖص ورتو النهائيجمل )
جمل البحث كفقا ملذ   اجلنس املسذول فوؽ املذوسط االف اني. كجود فركؽ داؿ معنوتن يف تضخم اال صخ افراد عين

الراص ( ةذلك -االلث( كل او الذةور كعدـ كجود فرؽ ذات داؿ معنوتن النسبجمل ملذ   ال ق الدراسي )الماٍل-)الذةور
 االنساٍل(.-عدـ كجود فرؽ داؿ معنوتن النسبجمل ملذ   الذخ ص )العلاي

 صيالت.ب مءشراتب الالاات امل ذا يجمل: طلبجملب جامعجمل املوصلب منقياس تضخم االل
Abstract 

         The research aims to develop a scale of ego inflation among students 

of the University of Mosul, and measuring the level of ego inflation among 

university students and finding the difference according to variables 

(gender, specialization, class), for the academic year 2019-2020. The 

research sample consisted of (704) students distributed among (24) colleges 

and these, including (9) pure science colleges with a scientific 

specialization and (7) humanities colleges, To achieve the objectives of the 

research, The researchers prepared the scale of ego inflation. The 

psychometric indicators of the scale were verified by extracting validity 

(apparent, subjective, constructive) and consistency in two ways (retesting) 

And Vackronbach) and the scale becomes in its final form compose from 

(38) paragraphs. After processing the data statistically, the results were that 

the level of ego inflation among the sample was within the level upper then 

the normal average. The presence of significant differences in ego inflation 

between the members of the sample according to the gender variable (male-

female) and in favor of males, and the absence of significant difference for 

the academic grade variable (second-fourth) as well as the absence of a 

significant difference in relation to the variable of specialization (pure 

scarce and human ities). 
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 مشكلة البحث:
ال ظ البا ماف خالؿ اطالعهاا على االدصيات كالدراسات العرا يجمل كالعرصيجمل ندرة كجود أداة مونوعيجمل لقيػاس تضػخم  -ُ

ماصجمل  اججمل مهاجمل لذ خيص الام  من الظواىر السلوةيجمل كالذعليايجمل السلبيجمل الا  د اال ال سياا كأف ممل ىاذا أداة تعد س
 تاوف سببها تضخم اال )سلبان اك اصماان(.

كاالمػػر ااةمػػر أشميػػجمل اف مونػػوع الدراسػػجمل لػػو عال ػػجمل ص ئػػجمل عاريػػجمل كاجذااعيػػجمل كتعليايػػجمل مهاػػجمل جػػدان تذامػػل صطلبػػجمل اجلامعػػجمل  -ِ
  هم املءىلخ لقيادة اإذا .الذين سياونوف كاجهجمل اإذا  صوص

يف ىذا السياؽ كإف اإذاعات اإلنسانيجمل تسخر نسبجمل ةب ة من مواردىا كثوراهتا على البحوث العلايػجمل الػا تعاػل   
على  ديػد م ػاالت ىػذه اإذاعػات ككنػ  االػوؿ هلػا سػا يسػاىم يف  قيػق الذنايػجمل ال ػاملجمل كمػن أىػم ىػذه المػركات ىػي 

  جمل عامجمل كال سياا ال باب ص  جمل خاصجمل كنظران لاوف ال باب أىػم المػركات الب ػريجمل هلػذا اصػبح  غايػجمل المركات الب ريجمل ص
(  نذيجػجمل لػذلك ذمػد أف لاػل ِ: َُِٔالبحوث صدراسجمل أكناع ال باب كاجتاىاهتم ك ياهم كأدكارىم يف اإذا  )سالمجملب 

ف ال عور العظاجمل كالذارةػمل  ػوؿ الػذاتب كاااجػجمل جنس م ادر ن سيجمل خمذل جمل ملواجهجمل الق ور يف الذاتب فالذةور يظهرك 
امللحػػجمل لجعجػػاب هبػػم مػػن أجػػل ال ػػعور صذايػػملىم كاخػػذالفهمب أمػػا اإللث فياػػيلنه إىل الذو ػػد امل ػػرط مػػ  ااخػػرين مػػن أجػػل 

% ٕٓ-%َٓاسػػػػذعادة العال ػػػػجمل أبآلـ ةاػػػػا ينذ ػػػػر انػػػػطراب ال خ ػػػػيجمل النرجسػػػػيجمل صػػػػخ الػػػػذةور أةمػػػػر مػػػػن االلث صنسػػػػبجمل 
(Carolyon& Frederick,2001: 183) كإف اجلوانػػب اإلصماصيػػجمل كالسػػلبيجمل للػػذات تػػءثر ص ػػال ةبػػ  علػػى .

الذايػػػق ال خ ػػػي كاالجذاػػػاعي لل ػػػردب فهػػػي تػػػءثر علػػػى اجلوانػػػب ال خ ػػػيجمل املخذل ػػػجمل اجلسػػػايجمل كاالجذااعيػػػجمل كاالن عاليػػػجمل 
 (.َُٗ: َُِّكالعقليجمل كإف انطراهبا يءدم إىل انطراب سلوؾ ال رد ص ال عاـ )سلياافب 

 أمهية البحث:
يعيش اإلنسػاف املعاصػر زمنػا ةمػرت كتعػددت فيػو ركافػد الضػ ط الن سػي كامذػاز ىػذا الع ػر الذ ػ  السػري  يف مجيػ         

اإػػاالت دمػػا جعػػل ال ػػرد يواجػػو الامػػ  مػػن الذحػػدتت يف طريػػق  ديػػد أىدافػػو كتلبيػػجمل ا ذياجاتػػو كصػػوال للذوافػػق ال خ ػػي 
اعػػل اإلنسػػاف مػػ  البيئػػجمل ذمػػده يف  اجػػجمل دائاػػجمل إىل عاليػػجمل توائاػػجمل مسػػذارة صػػخ ماولتػػو الذاتيػػجمل كاالجذاػػاعي كمػػن خػػالؿ ت 

كالظركؼ اخلاصػجملب كالػا يسػعى ال ػرد مػن خالهلػا إىل  قيػق الذػوازف صػخ ذاتػو كظركفػو اخلارجيػجمل سػواء صذ ػ  مػا صداخلػوب مػن 
يواجو ال رد ك  (ٖ: َُِِتعديل أىدافو كطاو اتو )العبديلب أساليب الذعامل م  البيئجمل أك تعبئجمل طا اتو أك ت ي  أفااره أك 

يف  ياتػػو اليوميػػجمل العديػػد مػػن املوا ػػق الضػػاغطجمل الػػا تذضػػان خػػمات غػػ  مرغػػوب فيهػػا كأ ػػداث تنطػػوم علػػى الامػػ  مػػن 
وانػب م ادر القلق كعوامل اخلطر كالذهديد يف ةاالت ااياة ةافجملب كانعاسػ  أاثر تلػك املوا ػق الضػاغطجمل علػى معظػم ج

 (.ٖٓ: ُٕٗٗشخ يجمل ال رد )النياؿب عبد هللاب 
كانطال ا مػن ااشميػجمل البال ػجمل ملر لػجمل الذعلػيم اجلػامعيب صوصػ ها غايػجمل الذنايػجمل ككسػيلذها معػانب أنصػبح مػن الضػركرم صلػورة        

ذقػػػدات كتطػػػوير شخ ػػػيجمل مذااملػػػجمل للطالػػػب اجلػػػامعي حبيػػػث تذاذػػػ  صوجػػػود مسػػػذوتت مالئاػػػجمل كمعذدلػػػجمل مػػػن اافاػػػار كاملع
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العقالنيػػػجملب كال ػػػحجمل الن سػػػيجملب لاػػػي يذسػػػ  هلػػػا القيػػػاـ أبدكارىػػػا اإذاعيػػػجمل صمقػػػجمل كا ذػػػدار ملواةبػػػجمل مسػػػذجدات الع ػػػر ك دتتػػػو 
 (.ّ: َُِّ)ال افرمب 

كخمرجػػات  بكتعػػد الػػذات مرةػػمل شخ ػػيجمل ال ػػردب كىػػي ذلػػك الاػػل الػػذم تذاػػوف مدخالتػػو مػػن فاػػرة ال ػػرد عػػن ن سػػو       
هرت من امل اىيم املخذل جمل الا  اكؿ فهم اانساف عػن طريػق ت ػور عامػل مسػاعد داخلػي يذوسػط ك د ظ بالسلوؾ الظاىر

إف نعم هللا على العبد أف يهبو املقدرة على معرفجمل ذاتو  بصخ داخل اإلنساف كخارجوب فذظهر م هومات العقل كاال كالذات
نساف لذاتػو صمعػل تقيياػو خطػأب فاػا أف يعطيهػا اةمػر دمػا كالقدرة على كنعها يف املون  الالئق هباب أذ جهل اال بكإدراةها

تسػػذحقو فيمقػػل ةاىلهػػا  كأمػػا أف يملدريهػػا كيقلػػل مػػن  ياذهػػاب فال ػػعور السػػيء عػػن الػػن س لػػو أتثػػ  ةبػػ  يف اإلصماصيػػات الػػا 
: َُِٓنا )خضػػرب ظملاهػػا ال ػػخصب فبقػػدر ازدتد امل ػػاعر اإلصماصيػػجمل الػػا سملاهػػا جتػػاه ان سػػنا صقػػدر مػػا تػػملداد ثقذنػػا أبن سػػ

ٗ.) 
كاف ااشػػخاص امل ػػاصوف انػػطراب ال خ ػػيجمل النرجسػػيجمل لػػديهم انػػطراان دميػػملان يظهػػر صوجػػود م هػػـو مذضػػخم لػػألل        

ان سهم صيناا يف ن س الو   تظهر  اججمل م رطجمل لالىذااـ كااب كالمناء اإلعجػاب مػن اآلخػرين مػن أجػل اا ػاظ علػى 
ء اافػراد الػذين لػديهم جنػوف العظاػجمل شػديدك القلػق كال ضػب كاالةذئػاب كيبػدكف غػ  م هـو الذاتب ظمان اف ي بح ىػءال

كا عيخ لل ايجمل كأف ااشخاص امل بوىخ كالقلقخ كالضع اء مدفوعخ البحث املسذار عن الذألق كالمركة كالسػلطجمل كاجلاػاؿ 
(plakun, 2016:75.) 

كاإل ساس الضياع كاخذالؿ الذ ا  كفقداف ال ةيمل كت ويش أف تضخم اال ينذج عنها شاال من أشااؿ اخلوؼ        
الػػذاةرة كعػػدـ القػػدرة علػػى إصػػدار اا اػػاـب فػػاف ىػػذه اا اسػػيس الو ذيػػجمل  ػػد ت قػػد  ػػدهتا الظاىريػػجملب كتذ ل ػػل يف الػػن س 

يط االجذاػاعي اإلنسانيجمل حمدثجمل شرخا عايقا فيها صما  صخ اإل ساس املرني االعذااد على اآلخرين كفقداف المقػجمل يف ااػ
 (.ِ: َََِكاملادم )الراشدمب 
 اىداف البحث:

 يهدؼ البحث ااايل اىل:
 صناء مقياس تضخم اال لدل طلبجمل جامعجمل املوصل -ُ
 الذعرؼ على مسذول تضخم اال لدل طلبجمل جامعجمل املوصل -ِ
فقػػػان للاذ ػػػ ات الذعػػػرؼ علػػػى ال ػػػركؽ ذات الداللػػػجمل اإل  ػػػائيجمل يف مسػػػذول تضػػػخم اال لػػػدل طلبػػػجمل جامعػػػجمل املوصػػػل ك  -ّ

 -ااتيجمل: 
 ألث(. –اجلنس )ذةور  - أ

 اإلنساٍل(. –الذخ ص )العلاي  - ب
 الراص (. –ال ق )الماٍل    -ج
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  دود البحث:
 (.ََِِ -َُِٗيقذ ر  دكد البحث ااايل على طلبجمل جامعجمل املوصل )الدراسجمل ال با يجمل( للعاـ الدراسي )

 َتديد املصالح:ت:
 -عرؼ تضخم اال ةل من: 

 -(:Karen horney، (1986ورين ك:رين ى -ٔ
"كىػػػػػػػػي حماكلػػػػػػػػجمل إلخ ػػػػػػػػاء نقػػػػػػػػص ال ػػػػػػػػ ات مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػرض زائػػػػػػػػق مػػػػػػػػن القػػػػػػػػدرات الػػػػػػػػا ال كجػػػػػػػػود هلػػػػػػػػا اساسػػػػػػػػان" 

(morrison,1986:120.) 
 -(:DSM-5,2012دليل األمراض اليقلية ) -ٕ

 .(dsm-5 ,2012 :841)"تعظيم الذات صطريقجمل تمليد ال طرسجمل جتاه االخرين" 
 -:(Nour et- al, 2016)نور واخرون  -ٖ

 :nour,et-al,2016)"أبنو الذأث  الذم يضٌخم ا  اـ اال صطريقجمل تءدم إىل شعور مبالغ المقجمل كالذ وؽ كال طرسػجمل"
5). 
)أبنػػو شػػعور أبشميػػجمل الػػذات املبال ػػجمل ك ذػػاز  - )رضااخم األان( نظااراًي:مػػن خػػالؿ الذعػػاريق اآلن ػػجمل الػػذةر ظماػػن اف نعػػرؼ     

 عليو ص ات ال ركر كاملبال جمل ااكصاؼ الذاتيجمل كامل اعر الذسلط كالنرجسيجمل(.اإل ساس الذ رد كتظهر 
)الدرجػجمل الاليػجمل الناجتػجمل عػن اسػذجاصجمل طلبػجمل اجلامعػجمل ملقيػاس تضػخم اال الػذم أعػده  -)اجرائيان( انػو:  رضخم األانكيعرؼ 

 البا ماف(.
 اإلط:ر النظري ودراس:ت س:بقة:

عامجمل "انذ اخ" ةحالجمل انذ اخ اك تضخم العالجمل نذيججمل ازم اض  ياذها مقاصل الذىبب تعين ةلاجمل تضخم يف الل جمل ال       
ازم اض  ياجمل الذىبب كمن خالؿ زتدة يف ةايجمل النقود تءدم اىل ارت اع ااسعار صدكف ا ذياطات الذىب أم فقداف 

 (.Szondi,2008:45القياجمل ااقيقيجمل للعاالت كضمدث شيئان دماثالن أيضا م  مضاع جمل اال خارج  دكدىا )
كالذضخم يعم عن اإل ساس ااشميجمل الذاتيجمل سواء على املسذول السلوةي أك اخليايل كتاوف نذيججمل اااججمل اىل 
ااعجاب كفقدانو الذعاطق م  ااخرين كتذجسد م اعر الذضخم ىذه يف الذام كال طرسجمل كالذ اخر ممل االدعاء غ  

 أك م هورين ك د يعم ال رد عن م اعره املذضخاجمل ص ال خيايل فقط املنطقي صوجود عال جمل عال م  أشخاص مهاخ
فلديو أ الـ يقظجمل  وؿ امذالؾ ثركة طائلجمل أك منملؿ فخم أك   ر ارع اجلااؿب كسيارة فخاجمل من أ دث املوديالت 

ء )عبد الرمحنب كأبغلى ااسعار يعيش  ياة المراء كالسالطخ ةاا يف الركاتت اخلياليجملب كلديو إ ساس  وم االسذعال
ُٗٗٗ :ّٕٔ.) 
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كأف طبيعجمل سلوؾ اانساف ىي ألنيجمل يف االساس أم ىي غريمليجملب كىو يذم تدريبو كتعلياو من خالؿ الذعمليمل كالمواب        
كالعقاب كاامل كالذن ئجمل االجذااعيجمل الا ظمر هباب ةاا اف الذضخم  الجمل طبيعيجمل موجود لدل مجي  الب ر لان صدرجات 

 .(Myers,1980: 5)مذ اكتجمل 
كيذضان تضخم اال معنان أةمر من االلنيجمل فهي املبال جمل يف اسذحقاؽ الذات كتوجيو امل اعر رمو الذات أةمر من        

توجيهها رمو االخرين كاظهار العجرفجمل كاالزدراء كعدـ االة اث ملعاي  السلوؾ امل  ؾب كأكلئك الذين ي عركف أبمم فوؽ 
 .(Millon&Millon, 1974: 298)كاخالؽ المقافجمل الا ينذاوف اليها االعراؼ كالذقاليد 

كيذةر )ةوىوت( اف صناء ال رد لذات مذضخاجمل ما ىو إال   يلجمل ااجات ن سيجمل مل تلىب ممل االىذااـ كالرا جمل         
 :Yoshihisa Kashima rt al, 2002)كمنح ااب كالذايل الذعويض عن غياب االىذااـ الذم تلقاه يف ط ولذو 

صذضخيم ال رد اله "االنياا" يذ ق اافراد أبف لديهم طاو ات كأىداؼ غ  كا عيجملب كال يذحالوف موا ق  (107
 (.ّْ: ُٕٖٗال  ل كال يذقبلوف عيوب ذكاهتم كلديهم رغبجمل  ادة ال ت ب  يف أف ياونوا مونعا لألعجاب )البح مب

ضخم الذات ىو االن  اؿ شيالت النجاح كالقوة كاال ساس ال دارة كذمد يف  اموس "ةاممج" لعلم الن س اف ت       
(. اذ يعد اإل ساس العظاجمل كأبشميجمل الذات أك الذ رد كاالن  اؿ أبكىاـ ٕ: َُِِبكامليل اىل اسذ الؿ ااخرين )البجارم

إف الذخيالت الا (. ُْ: ََِٓالنجاح غ  حمدكد كاااجات االسذعرانيجمل جللب االىذااـ كاالعجاب الدائم ) سخب
تنطوم على اىداؼ عاليجمل املسذول  د تنطوم على  قيق غ  حمدكد القدرة اك القوة اك المركة اك الذةاء اك اجلااؿ اك 
ااب االم ب على الرغم من ىذه غالبا ما  ال ااكىاـ حمل الن اط الوا عي عندما تاوف ىذا ااىداؼ يف الوا   ىو يف  

 .(cooper,2015: 29)يجمل عاصرة " مدفوعجمل" كطاوح ال ظمان اشباع ةم  من اا ياف من نوع
 :Corr et al, 2009)كأف الذضخم مرتبط ص ال إصمايب ص ورتو الذاتيجمل كتقديرات اآلخرين ك سن ااداء         
الذات كظمركف شمات لذقدير الذات املرت   كاملنخ ض على الذوايل معذادين على اال داث اخلارجيجملب فذقدير  (756

اليومي مرتبط سدل سلبيجمل اك اصماصيجمل الذ اعل كالعال ات االجذااعيجمل كظمان القوؿ اف الذضخم ي بح مرادفان للذقدير االصمايب 
 Forgas)(. يف  خ اف تقليل الناس ا  اـ الذات فأنو يءدم اىل )اناااش اال( ُْٓ: ََِٕلذات ال رد )البح مب

et al, 2009:176) . 
 -فسرة ملف وم رضخم األان: النظرايت امل

 نظرية كوىوت ىنز -ٔ
( الذات يف كص و العيادم صخ الذات العظياجمل كأمراض النرجسيجمل الا من أجلها يوصي صبعض ُُٕٗرصط ةوىوت )

(ب اذ تطرؽ ةوىوت اىل الذطور السوم للنرجسيجمل كالذطور املرني ِْ: ََِِال تيبات الذقنيجمل للعالج الن سي )اسعدب 
ر الطبيعي تناو الذات العظياجمل كال ورة الوالديجمل املماليجملب اما يف النرجسيجمل املرنيجمل فهي لمججمل عن عيوب املعاملجمل اثناء الذطو 

الوالديجمل القاسيجمل كغياب انعااسات مانح االىذااـ ف ي  الجمل صورة أ د الوالدين املماليجمل يبحث النرجسي عن املونوع 
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صسبب اما مونوعات رافضجمل سينحاز اىل سلوةيات نرجسيجمل عظياجمل القادرة ليندمج معوب كلان عدـ اشباع املونوع 
 (.ْٓ: ََِٕ)البح مب 

 د يعاٍل ىءالء اافراد من غضب نرجسي عايق كالذم  د ي بح مملمنجمل كالطالبجمل السيطرة املطلقجمل على نرجسيجمل        
ب ال رد اىل اصطداـ مسذار م  العامل صيئيجمل  دظمجمل ع ا عليها الملمن كفقداف الوعي االسذمارة الطاو جمل ال  دكد هلا جتل

اخلارجي كاشخاص اخرين عالكة على ذلك منذ ااىداؼ ك ااىداؼ العظياجمل لل خ يجمل النرجسيجمل مدفوعجمل صال ىوادة 
الن س العظياجمل املن  لجملب ال ظمان اف ياوف ىنالك أم إرناء دائم هلا ا ذياجات غامضجمل ال مايجمل هلا كال  دكد هلاب تذنازؿ 

ل مذملايد عن ت ا ىا كتعديلها كتنظياها القدرة على مهاجمل ترشيد اإلصرار كاملسذار على معرض ذماح يف االل ص ا
اااالت الق ول كيعملل ال  ل كالضعق اىل ااقد كال ساد لألفراد غ  املذعاكنخ خارج الذات صدال من االع اؼ القيود 

 (.chessick, 2015: 13املالزمجمل لل رد )
 رز:نظرية ك:رل روج -ٕ

يرل ركجرز اف م هـو الذات يناو م  ااط اؿ  يناا يال ظوف أعااهلم اخلاصجمل ةاا يال ظوف سلوؾ اآلخػركف   
فخالؿ سنوات الط ولجمل ااكىل املباػرة يػذعلم ااط ػاؿ الامػ  مػن السػلوؾ كضمػددكف ان سػهم مسػات معينػجمل كىػم علػى درجػجمل 

يجملب الط ليجملب ةذلك يذعلاوف الام  من الساات اإلصماصيجمل ممل الذعاكف عاليجمل من الوعي ممل ال ضبب العنادب ال  ةب العدكان
تقبػل االخػر أل ػذهم  ػ  تاػوف هلػم ال اجذااعيػجمل شػػجاعجملب كتذطػور لػديهم م ػاىيم الػذات صػبطء كيػرل ركجػرز اف الاائنػػات 

يء إلشػباع  اجػاهتم الب ريجمل جتاىد لذحقيق الذناسق صخ اخلمات كصػورة الػذاتب كيػذةر اف ااط ػاؿ سػوؼ ي علػوف أم شػ
كاذا مػػا اشػػبع  تػػػ ؾ اثػػرا ن سػػػيا يف الػػذات اشمػػو اارمػػػاف اك الػػنقص االن عػػػايل اك االجذاػػاعي فااسػػرة تعلػػػم الط ػػل اشػػػباع 
 اجات ممل ااػبب املعرفػجملب ال هػمب االنذاػاء الذ اعػل االجذاػاعي الذقػدير اخلضػوع الػذ هم تقػدير الػذات الذعػاكف )االمػارةب 

َُِْ :ُِٔ-ُِٕ.) 
 دراس:ت الس:بقة:ال
نظػػران لعػػدـ تػػوفر دراسػػات سػػاصقجمل عرصيػػجمل كعرا يػػجمل )علػػى  ػػد علػػم البا مػػاف( الػػا تناكلػػ  مونػػوع تضػػخم اال لػػذا ظماػػن    

 -االسذ ادة من الدراسات املقارصجمل من م هـو تضخم اال كىي على النحو االيت: 
 (:ٕٚٔٓدراسة )اخل:لدي والدف:عي، -ٔ

 تدين النفيي لدى طلبة اجل:مية املستنصريةالشخصية النرجسية وعبلقت : ابل
.. داللجمل ال ركؽ يف ال خ يجمل النرجسػيجمل لػدل .اسذهدؼ البحث الذعرؼ على ال خ يجمل النرجسيجمل لدل طلبجمل اجلامعجمل 

( ََْالث(. كتاونػػ  عينػػجمل الدراسػػجمل مػػن ) َالث(. كفػػق مذ ػػ  اجلػػنس )ذةػػر -طلبػػجمل اجلامعػػجمل كفقػػا ملذ ػػ  اجلػػنس )ذةػػر
. ت (raskin& hall,1981)اـ البا ػػػث اعذاػػػاد مقيػػػاس ال خ ػػػيجمل النرجسػػػيجمل لراسػػػان كىػػػل طالػػػب كطالبػػػجمل. ك ػػػ

اسػػذخراج ال ػػدؽ صطػػريقذخ )صػػدؽ الظػػاىرمب كال ػػدؽ البنػػاء( ك  اسػػذخراج المبػػات صطػػريقذخ )اعػػادة االخذبػػارب كمعامػػل 
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مذوسػط ال رنػي كاملذوسػط ااسػايب  ال اةركنباخ( كاس رت النذائج الا توصػل اليهػا البحػث كجػود فػركؽ دالػجمل ا  ػائيا صػخ
للطلبجمل على مقياس ال خ يجمل النرجسيجمل. كجود فرؽ دالجمل ا  ائيا صخ املذوسط ااسايب للذةور كاملذوسػط ااسػايب لػجلث 

 (.ْٕٓ: َُِٕعلى مقياس ال خ يجمل النرجسيجمل )خالد كالدفاعيب
 (:ٕٙٔٓدراسة )موسل وج:سم،  -ٕ

 ية لدى طلبة ج:مية ب دادال رور وعبلقتو ابضاراب الشخصية النرجس
اصماد العال جمل صخ ال ركر كانطراب ال خ ػيجمل النرجسػيجملب فضػال عػن  يػاس املذ ػ ين ةػال علػى  ػده كاصمػاد  كهتدؼ اىل

( طالبػػا كطالبػػجملب اعذاػػد البا ػػث َِِال ػػركؽ فيهػػا علػػى مسػػذول مذ ػػ  اجلػػنس كالذخ ػػص كتاونػػ  تاونػػ  العينػػجمل مػػن )
( ُٖٗٗفقػرةب ك ػاـ البا ػث اعذاػاد مقيػاس )اجلػاؼب  ِِالػذم يذاػوف مػن  (lebel, 2003:1-30)مقياس ال ركر 

فقرة. ك  اتباع نوعخ من ال دؽ شما ال دؽ الظاىرم كصدؽ  ْٓلقياس انطراات ال خ يجمل النرجسيجمل كىو ماوف من 
الن سػػيجمل كاالجذااعيػػجمل  صػػدؽ اجػػراءات مطاصقػػجمل البنػػاءب ك   يػػاس المبػػات صطػػريقذخ ك  االسػػذعانجمل ااقيبػػجمل اال  ػػائيجمل للعلػػـو

(SPSS)   يف معاجلجمل البيػالت ىػذه الدراسػجمل كاسػ رت النذػائج اف طلبػجمل يذ ػ وف ال ػركر كىنالػك فػرؽ فيػو كل ػاو الػذةور
كلذكم االخذ اص العلايب كةذلك يذ  وف انطراب ال خ يجمل النرجسػيجملب كمل ياػن ىنالػك فػرؽ صػخ الػذةور كااللثب 

 (. ُٗٓ: َُِٔبجمل االخذ اص العلاي)موسى كجاسمب يف  خ ةاف ىنالك فرؽ ل او طل
 (:(Pincus & Ansell,2009دراسة بنكوس وأنسل  -ٖ

 بن:ء مقي:س الضاراب النرجسية
 ػػاـ  .( طالبػػا جامعيػػإٕٔكىػػدف  اىل الذحقػػق مػػن اخل ػػائص السػػياوم يجمل للاقياس.كتاونػػ  عينػػجمل الدراسػػجمل مػػن ) 

كأسػػ رت نذػػائج الدراسػػجمل عػػن كجػػود سػػبعجمل عوامػػل للاقيػػاس نذيجػػجمل البا ػػث صبنػػاء مقيػػاس انػػطراات ال خ ػػيجمل النرجسػػيجمل. 
الذحليل العال ىي: االسذ الليجملب كال دارةب كختيالت العظاجملب تقدير الذات املرني كالذضحيجمل الذاتب كالذقليل من  ياػجمل 

ركؽ ةانػ  ل ػاو ااخرينب إخ اء الذات ةاا أس رت نذائج الدراسجمل عػن كجػود فػركؽ يف النرجسػيجمل تعػملل ملذ ػ  النػوع كال ػ
 (.(Pincus & Ansell,2009: 365اإللث 

 :(Miller & cambell, 2008)دراسة ملًن وك:مبل  -ٗ
 النرجسية ومس:ت الشخصية لدى عينة من طلبة اجل:مية

( طالبػا كطالبػجمل ُِٕالا ق عن مسذول النرجسيجمل كال ركؽ تبعا ملذ   اجلنس. كصل   عينػجمل الدراسػجمل ) كىدف  اىل 
ب كالمػػاٍل مقيػػاس انػػطراب ال خ ػػيجمل NPIث مقياسػػخ لقيػػاس النرجسػػيجملب مقيػػاس ال خ ػػيجمل النرجسػػيجمل كاسػػذخدـ البا ػػ

PDQ ب أس رت النذائج عن كجود فركؽ يف النرجسيجمل تعملل ملذ   النوع على مقياسخ كال ركؽ ةان  ل او الذةورب ةاا
اب ال خ ػيجمل كالع ػاصيجمل كعال ػجمل ارتبػاط اس رت عن كجود ارتبػاط موجبػجمل كدالػجمل صػخ النرجسػيجمل الػذم يقيسػها مقيػاس انػطر 
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 :Miller & cambell, 2008سػالبجمل كدالػجمل صػخ النرجسػيجمل الػذم يقيسػها مقيػاس ال خ ػيجمل النرجسػيجمل كالع ػاصيجمل )
450.) 

 من جية البحث وإجراءارو
 :جمتمع البحث

: ََُِائجهػا )ةوافحػجملب ىم مجي  اافراد اك االشياء ذات العال جمل س الجمل الدراسجمل الا يسعى البا ث إىل تعاػيم نذ 
(  ِْ( مػػوزعخ علػػى )ََِِ – َُِٗيذاػػوف ةذاػػ  البحػػث ااػػايل مػػن طلبػػجمل جامعػػجمل املوصػػل للعػػاـ الدراسػػي )(. ُِٕ

( طالبا كطالبجمل. كانسػجاما مػ  اىػداؼ البحػث صلػغ ُْٖٔٔةليجمل )االنساٍل كالعلاي( البالغ ةاوعهم الالي للطلبجمل فيها )
 ( طالباى كطالبجمل.ُُُِٖعدد طلبجمل ال  خ الماٍل كالراص  )

 عينة البحث:
تعػد العينػجمل جػملء مػن اإذاػ  الػذم جتاػ  منػو البيػالت امليدانيػجمل كىػي جػملء مػن الاػل سعػ  أنػو تءخػذ ةاوعػجمل مػن أفػػراد  

( كفياػا  يت عرنػا لعينػات البحػث ااػايل علاػا اف ةػل ّّْ: ََِٕاإذا  على أف تاػوف دمملػجمل إذاػ  البحػث )زركايتب
 -ـ يذم اسذبعادىا يف املر لجمل الال قجمل: عينجمل تسذخد

  عينة التابي  االستابلعي: - أ
ل ػػػرض الذعػػػرؼ علػػػى املعو ػػػات كال ػػػعوات اثنػػػاء تطبيػػػق أداة البحػػػث كمعرفػػػجمل معػػػدؿ الو ػػػ  املسػػػذ رؽ عنػػػد االجاصػػػجمل  

جاصػجمل. فضػال كالذعرؼ على نقاط ال اوض يف فقرات ااداة كمعرفجمل مدل كنوح الذعلياات كاالرشادات اخلاصػجمل صاي يػجمل اال
عن االسذ ادة منها يف مج  صعض ال قرات اخلاـ ملقياس تضخم اال ك  اخذيار عينجمل ع وائيجمل من ةليجمل العلـو كةليجمل اآلداب 

( طالبػػان كطالبػػجملب مػػن خػػالؿ ىػػذه العينػػجمل    سػػاب الو ػػ  اداة تضػػخم اال ِْمػػن ال ػػ خ المػػاٍل كالراصػػ  صلػػغ ةاوعهػػا )
 طبيق النهائي( ك  اإلفادة منها للذُٓ)
   عينة الثب:ت:-ب

( طالبان ُُٔل رض اسذخراج ثبات أداة البحث صطريقجمل الذطبيق كاعادة الذطبيق فقد سحب  عينجمل المبات  درىا )
 عينة التمييز: –ج ( ةليات انسانيجمل ْ( ةليات علايجمل )ْكطالبجمل   اخذيارىم الطريقجمل الع وائيجمل البسيطجمل ك  سحب )

البنػػاء مػػن  يػػث القػػوة الذاييمليػػجمل لل قػػرات كعال ػػجمل ةػػل فقػػرة الدرجػػجمل الاليػػجمل للاقيػػاس ادايت ل ػػرض  سػػاب صػػدؽ        
 %( من ةذا  البحث.ُٓ.ِ( طالبان كطالبجمل كصنسبجمل )ْٖٓالبحث   سحب عينجمل ماونجمل من )

 عينة التابي  الن :ئي )البحث األس:سي( ألدايت البحث: -د
لذطبيق علػى عينػجمل الذطبيػق النهػائي فبعػد  ديػد ةذاػ  البحػث املذامػل صطلبػجمل اجل  قيق اىداؼ البحث ااايل   ا       

( ةليػجمل ُْ( ةليػجملب   سػحب عينػجمل ع ػوائيجمل صلػغ عػددىا )ِْالاليات العلايجمل كاإلنسانيجمل يف جامعجمل املوصل البالغ عددىا )
يجمل طبقيػػػػجمل تناسػػػػبيجمل ( ةليػػػػات إنسػػػػانيجمل يف جامعػػػػجمل املوصػػػػلب ت سػػػػحب  عينػػػػجمل ع ػػػػوائٕ( ةليػػػػات علايػػػػجمل ك)ٗموزعػػػػجمل علػػػػى )
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( طالبػان كطالبػجمل كصعػد ُُُِٖ%( من  جم ةذا  البحث من طلبػجمل ال ػ خ المػاٍل كالراصػ  البػالغ عػددىم )8ّٖٔكصنسبجمل)
( طالبػان كطالبػجمل مػن خػارج العينػات َْٕ ديد اا ساـ راعى البا ماف أف ياوف افراد عينجمل الذطبيق النهائي البالغ عػددىم )

 بات.االسذطالعيجمل كالبناء كالم
 أداة البحث:

 -بن:ء مقي:س رضخم األان: 
لذحقيق اهلدؼ االكؿ من البحث ااايل يف  ياس تضخم اال لدل طلبجمل جامعجمل املوصػل  ػاـ البا مػاف صبنػاء مقيػاس        

 تضخم اال صعدما أتةد البا ماف من عدـ كجود مقياس جاىمل كمناسب لقياس تضخم اال فقد   اتباع اخلطوات ااددة
يف عاليجمل صناء مقياس تضخم اال كفقا اطار نظرم من النظرتت كالدراسات ذات العال جمل املونوع كمن ت  ديد فقرات 

 -مناسبجمل للاقياس تذناسب م  اإذا  كاملرا ل العاريجمل ك د مرت عاليجمل اعداد املقياس املخطط االيت: 
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 (ٔالشكل )
 

 ختايط مرا ل رابي  أداة رضخم األان
 -علاان انو مج  فقرات مقياس تضخم اال   من خالؿ: 

االطػػالع علػػى االدصيػػات كالنظػػرتت اخلػػاص صذضػػخم االب ةاػػا اسػػذ اد البا مػػاف مػػن الدراسػػات السػػاصقجمل الػػا تناكلػػ   -ُ
 (.ُاا يال ظ يف اجلدكؿ )مقاييس مقارصجمل ممل النرجسيجمل كالذسلطيجمل كالذام كال ركر كتقدير الذات كة

 املداكلجمل م  اخلماء من االساتذة يف خت ص علم الن س ال صوم. -ِ
مج  صعض ال قرات اخلاـ من العينجمل االسذطالعيجمل من خالؿ منا  ذهم  وؿ املظاىر املايملة لسلوؾ تضخم اال. كصعد  -ّ

مرتبطػجمل الذعريػق النظػرم يف صػورة مبسػطجمل الذحديد النظػرم مل هػـو تضػخم اال راعػى البا مػاف اف تاػوف صػياغجمل ال قػرات 
 كسهلجمل ك ان الطالب من فهاها كذات ل جمل م هومجمل كسهلجمل كتذناسب م  املع  صد جمل.

 تحليل الفقرات بهاسطة عيشة البشاء

 التطبيق الشهائي

 تحديد مفههم تزخم األنا

 ابة عن السقياسصياغة الفقرات وتعليسات االج

 عرض فقرات السقياس بريغة الخام على عيشة استطالعية

 عرض السقياس برهرته األولية على الخبراء

جسع الفقرات الخام من مرادر: األطر الشظرية، 
 الدراسات الدابقة، عيشات االستطالعية، الخبراء

 عرض السقياس للكذف عن الثبات بطريقة االعادة

 ظاهري لالداة لتحقق من الردق للل خبراءالالتطبيق على عيشة 
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 (ٔاجلدول )
 الدراس:ت الس:بقة اليت استف:دة من : الب: ث:ن   مجع الفقرات اخل:م ملقي:س رضخم األان

اليينة اليت طب   السنة مؤلا املقي:س عنوان الدراسة ت
 علي :

 املصدر

 (َُِِ)جودةب طلبجمل جامعجمل َُِِ جودة النرجسيجمل كعال ذها الع اصيجمل ُ

 (َُِٔموسىبجاسمب طلبجمل جامعجمل َُِٔ ُٖٗٗاجلاؼ  ال ركر كعال ذها النرجسيجمل ِ

 (َُِٕ)اخلالدمبالدفاعيب طلبجمل جامعجمل َُِٕ (raskin & hallK1981) ال خ يجمل النرجسيجمل ّ

ْ 
مظاىر الذات يف الذعاظم 

 (stossel,2007) طلبجمل جامعجمل ََُِ (robbins&swann,2001) لنرجسي كاالذمراح النرجسيا

 (Rosenthal,2005) طلبجمل جامعجمل ََِٓ ُٖٖٗرساخ كت م  اخليط الرفي  صخ المقجمل كالذام ٓ
 -( فقرة توزع  م ادرىا على النحو االيت: ْْكهبذا صلغ عدد ال قرات ص ورتو االكليجمل )

 ( فقرة.َُطالعيجمل )العينجمل االسذ-أ
 ( فقرة.َِاخلماء )-ب
 ( فقرة.ُْاملقاييس املقارصجمل )-ج

كصعد اةااؿ ال ي جمل االكليجمل للاقياس فقد   كن  أرص  صدائل مق  جمل ىي )تنطبق على صدرججمل ةب ةب تنطبق على 
 صدرججمل مذوسطجملب تنطبق على صدرججمل  ليلجملب ال تنطبق علي(

(. ك  الذحقػػق مػػن ِّٕ: َََِيس املقيػاس مػػا كنػ  لقياسػػو )ملحػمبكيعػػرؼ ال ػدؽ أف يقػػ :(Validity)الصاد  
 -ال دؽ على كفق االنواع ااتيجمل: 

 الصد  الظ:ىري: -ٔ
يسذند ىذا النوع من ال دؽ اىل فارة مالئاجمل املقياس ملا يقيس كملن يقيس كغالبا ما يقيم من  بل ةاوعجمل من        

ك  أداء ال ػػدؽ الظػػاىرم صعػػرض أداة تضػػخم اال  (.ُْٖ: ُٖٗٗباخلػػماء يف ةػػاؿ مونػػوع القيػػاس )عبػػد الػػرمحن
( ِ( كجاءت النذػائج علػى كفػق مػا يونػحو جػدكؿ )ّٔعلى ةاوعجمل من اخلماء يف علم الن س ال صوم صلغ عددىم )

 -االيت: 
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 (ٕاجلدول )
 عدد اخلرباء املوافقٌن ونسب م املئوية لفقرات مقي:س رضخم األان

 النسبة عدد املوافقٌن الفقرات النسبة عدد املوافقٌن الفقرات
ُ ّٓ ٕٗ8ِ% ِّ ّٔ ََُ% 
ِ ّْ ْٗ8ْ% ِْ ّٔ ََُ% 
ّ ّٔ ََُ% ِٓ ّٔ ََُ% 
ْ ّٓ ٕٗ8ِ% ِٔ ّّ ُٗ8ٔ% 
ٓ ّٓ ٕٗ8ِ% ِٕ ّٔ ََُ% 
ٔ ّٔ ََُ% ِٖ ُّ ٖٔ8ُ% 
ٕ ّْ ْٗ8ْ% ِٗ ّْ ٕٗ8ِ% 
ٖ ّٔ ََُ% َّ َّ ّٖ8ّ% 
ٗ ّٔ ََُ% ُّ ّٔ ََُ% 
َُ ّْ ْٗ8ْ% ِّ ّٔ ََُ% 
ُُ ّْ ْٗ8ْ% ّّ ّٓ ٕٗ8ِ% 
ُِ ُّ ٖٔ8ُ% ّْ ّٓ ٕٗ8ِ% 
ُّ ّٔ ََُ% ّٓ ّْ ْٗ8ْ% 
ُْ ّٔ ََُ% ّٔ ُّ ٖٔ8ُ% 
ُٓ ّٓ ٕٗ8ِ% ّٕ ّْ ْٗ8ْ% 
ُٔ ُّ ٖٔ8ُ% ّٖ ّّ ُٗ8ٔ% 
ُٕ ّٓ ٕٗ8ِ% ّٗ ّٓ ٕٗ8ِ% 
ُٖ ُّ ٖٔ8ُ% َْ ّٔ ََُ% 
ُٗ ّٓ ٕٗ8ِ% ُْ ّّ ُٗ8ٔ% 
َِ ّْ ْٗ8ْ% ِْ ِٔ ْْ8ْ% 
ُِ ّٓ ٕٗ8ِ% ّْ ّٓ ٕٗ8ِ% 
ِِ ّٓ ٕٗ8ِ% ْْ ّٔ ََُ% 

%( ةنسبجمل  ديجمل لقبوؿ اك رفضها هلذا فاف ال قرة الا   ل  علػى نسػبجمل ا ػل َٓك د   االعذااد على نسبجمل )
 %(.ْ.ْٗ%( فقد   رفضها. كهبذا   ل املقياس ص ورتو االكليجمل على معدؿ معامل صدؽ ظاىرم  دره )َٓمن )
 الصد  الذايت:  -ٕ
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(48) 

للػػدرجات ااقيقيػػجمل الػػا خل ػػ  مػػن شػػوائب كاخطػػاء القيػػاس يعػػد صػػدؽ الػػدرجات الذجريبيػػجمل للاقػػاييس النسػػبجمل        
كصذلك تاوف الدرجات ااقيقيجمل لالخذبار ىي امليملاف الذم ننسب اليو صدؽ االخذبار كظمان اصماد ال دؽ الذايت حبساب 

( ِٖ.َغ )(. كسا انو معامل المبات صلُْٔ-ُْٓ: ََِٔاجلذر ال صيعي ملعامل ثبات االخذبار صطريقجمل االعادة )حماودب 
 (.َٗ.َفاف معامل ال دؽ الذايت ملقياس تضخم اال ىو )

 الصد  البن:ء -ٖ
اما تبخ لنا  درة ال قرات على الذاييمل صخ االفرادب فليس من املعقوؿ اف يذ ق االفراد املخذل وف يف االجاصجمل علػى  

ياس اجليد اف يظهر ىذا االخذالؼ كالذاييمل فقرات االخذبارب كذلك انو ينب ي اف ياوف ىناؾ فرك ا د يقجمل صينهمب كعلى املق
(. كيقػػاس صػػدؽ البنػػاء صعػػدة مءشػػرات كيف البحػػث ااػػايل   اعذاػػاد املءشػػرين ُٓ: ُٖٗٗبصػػخ االفػػراد املخذل ػػخ )عػػوض

 -ااتيخ: 
 -:  س:ب درجة القوة التمييزية للفقرات - أ

( من طلبجمل جامعجمل املوصلب كصعدىا ْٖٓيمل البال جمل )ل رض اا وؿ على ال قرات املايملة طبق املقياس على عينجمل الذاي       
%( مػػػن العػػدد الالػػي لعينػػػجمل ِٕ  ت ػػحيح املقيػػاس ك سػػػاب الدرجػػجمل الاليػػجملب ك ديػػػد الػػدرجات العليػػا الػػػا  مػػل نسػػبجمل )

يف  ( طالبػػان كطالبػػجملُِْ%( مػػن الػدرجات الػػا  مػػل اإاوعػػجمل الػدنيا كهبػػذا صلػػغ عػػدد اإاوعػجمل العليػػا )ِٕالذاييػملب ك ديػػد )
( طالبػػان كطالبػػجملب ك   سػػاب القػػوة الذاييمليػػجمل لل قػػرة اسػػذعااؿ االخذبػػار الذػػائي ُِْ ػػخ صلػػغ عػػدد اإاوعػػجمل الػػدنيا أيضػػا )

(T-test( لعينيذخ مسذقلذخ كصواسطجمل ااقيبجمل اال  ائيجمل للعلـو االجذااعيجمل )spss( كةاا يونحو اجلدكؿ )ّ:االيت )- 
 (ٖاجلدول )
 مقي:س رضخم األانالقوة التميزية لفقرات 

 ت ُمسوبة االَنراف امليي:ري املتوسط ايفس:يب اليدد ااموعة الفقرات

ُ 
 8َُٕٗ 8ِّٖٓ ُِْ عليا

 8ََُْ 8ُِْٗ ُِْ دنيا 8ٕٓٓٔ

 8َٖٕٓ 8ُّٔٗ ُِْ دنيا 8ُِِٖٔ 8َْٕٗ 8ُّٖٓ ُِْ عليا ِ

 8َٗٗٔ 8ِِٔٔ ُِْ دنيا 8ُِٖٖ 8َٖٕٓ 8َّّٔ ُِْ عليا ّ

 8ّْٓٔ 8َْٕٓ 8ّّْٔ ُِْ عليا ْ
 8َُٖٗ 8ُِٔٔ ُِْ دنيا

 8َُّْ 8َُِٔ ُِْ دنيا 8ِٕٕٔ 8َُِٕ 8َِّّ ُِْ عليا ٓ
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(49) 

 ت ُمسوبة االَنراف امليي:ري املتوسط ايفس:يب اليدد ااموعة الفقرات

 8َُٓٓ 8ُٕٗٓ ُِْ دنيا 8ََُُٓ 8َُٖٖ 8ّّْٓ ُِْ عليا ٔ

 8َٖٔٔ 8ُْٔٓ ُِْ دنيا 8ِْٕٔ 8َُُّ 8ُُِٔ ُِْ عليا ٕ

 8َْٔٗ 8َٖٖٕ 8ِِّْ ُِْ عليا ٖ
 8َْٗٗ 8َُّٗ ُِْ دنيا

 8َِِٗ 8ُِْٖ ُِْ دنيا 8ِْٗٓ 8َّٕٔ 8ُُّْ ُِْ عليا ٗ

َُ 
 8َْٖٔ 8ّّٗٓ ُِْ عليا

 8َُٗٓ 8ََّٖ ُِْ دنيا 8ِّٕٕ

 8ََُْ 8ُُِٗ ُِْ دنيا 8ُِٗٔ 8َّٔٔ 8َّٖٓ ُِْ عليا ُُ

 8َُٔٔ 8ُّّٖ ُِْ دنيا 8ُْٖٖ 8َُْٖ 8ِِِّ ُِْ عليا ُِ

 8ِّْٓ 8َِٖٖ 8ّّْٓ ُِْ عليا ُّ
 8ُُّٕ 8ِِٕٖ ُِْ دنيا

 8َٖٕٗ 8ُُُٗ ُِْ دنيا 8َُّٔٗ 8َٖٗٓ 8ُّٖٓ ُِْ عليا ُْ

ُٓ 
 8َّٖٔ 8َّٖٓ ُِْ عليا

 8َُٗٔ 8َّْٖ ُِْ دنيا 8ُّْٓ

 8ََِٖ 8ُْٕٔ ُِْ دنيا 8َٖٗٗ 8ََِٕ 8ِٔٔٗ ُِْ عليا ُٔ

 8َُُِ 8َِّٖ ُِْ دنيا 8ِِٕٕ 8َٔٓٗ 8ّٔٔٗ ُِْ عليا ُٕ

 8ُْٖٗ 8ُُُٗ 8ِّْٓ ُِْ عليا ُٖ
 8َْٔٓ 8ُُّْ ُِْ دنيا

 8ََُُٕ 8َُٖٕ 8َِّٖ ُِْ عليا ُٗ
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(51) 

 ت ُمسوبة االَنراف امليي:ري املتوسط ايفس:يب اليدد ااموعة الفقرات
 8َُٖٔ 8ُٖٖٓ ُِْ دنيا

 8ّّٗٔ 8ََُٕ 8َِِْ ُِْ عليا َِ
 8َّٖٔ 8َُْٔ ُِْ دنيا

 8َّٕٕ 8ُّْٖ ُِْ دنيا -8ُُّٔ 8َُٔٔ 8ُّّٖ ُِْ عليا ُِ

 8ُُُْ 8ُِّٕ ُِْ دنيا 8ُٖٕٔ 8َُِٖ 8َََّ ُِْ عليا ِِ

 8َِّٕ 8ُّْٓ ُِْ دنيا 8َُِِٓ 8َُِٓ 8ِّّٕ ُِْ عليا ِّ

 8َُّٖ 8ِِٕٓ ُِْ دنيا 8ُٕٗٓ 8َٕٕٓ 8ّٓٓٔ ُِْ عليا ِْ

 8ٖٔٓٗ 8ُُِٕ 8ُِْٗ ُِْ عليا ِٓ
 8َُِٕ 8ُِٖٗ ُِْ دنيا

 8ُُْٔ 8ِِٖٓ ُِْ دنيا 8ٖٖٓٔ 8َِٗٓ 8ُّٔٗ ُِْ عليا ِٔ

 8َُٕٗ 8َِِٓ ُِْ دنيا 8ِْٖٔ 8ََٗٓ 8ََّْ ُِْ عليا ِٕ

 8َُٔٗ 8ِّْْ ُِْ دنيا 8ُّْٗ 8َُُْ 8ِّٔٓ ُِْ عليا ِٖ

 8َُّّ 8َُْٔ ُِْ دنيا 8ْْٗٔ 8َُْٖ 8ُِٕٓ ُِْ عليا ِٗ

 8ُّْْ 8َُْٗ 8ِْٖٓ ُِْ عليا َّ
 8ُُٕٔ 8ِّّٖ ُِْ دنيا

 8َِّٕ 8ُُُِ ُِْ دنيا 8ّٕٕٔ 8َُِٗ 8َُِٗ ُِْ عليا ُّ

 8َُّٕ 8َُّْ ُِْ دنيا 8ُُّٖٗ 8ُُُِ 8ِٕٔٔ ُِْ اعلي ِّ
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 ت ُمسوبة االَنراف امليي:ري املتوسط ايفس:يب اليدد ااموعة الفقرات

 8َُِٕ 8ُٕٖٗ ُِْ دنيا 8َْٓٗ 8َُْٕ 8ُُِْ ُِْ عليا ّّ

 8َٖٓٗ 8ُْٕٓ ُِْ دنيا 8ْٕٖٖ 8ُُِِ 8ُِِٔ ُِْ عليا ّْ

 8ُّٖٕ 8ُُِْ 8ُِٔٗ ُِْ عليا ّٓ
 8ََِٔ 8ُُّٗ ُِْ دنيا

 8ُُٖٔ 8َِٖٖ ُِْ دنيا 8َُْٔ 8ُُٖٔ 8َََّ ُِْ عليا ّٔ

ّٕ 
 8ُِِْ 8ُُِْ ُِْ عليا

 8َُْٕ 8ُُّٗ ُِْ دنيا 8َََُِ

 8َّٕٓ 8ُّّٖ ُِْ دنيا 8ِٔٗٔ 8ُِّٖ 8َِِٗ ُِْ عليا ّٖ

 8ُُْٓ 8َِّْ ُِْ دنيا 8ُِٓٔ 8َْٖٗ 8ُِّْ ُِْ عليا ّٗ

 8َُٔٗٗ 8ُُِٖ 8َِّّ ُِْ عليا َْ
 8َََٗ 8َُْٔ ُِْ دنيا

 8ََُُ 8ُِٔٗ ُِْ دنيا 8ٕٓٗٔ 8ُِِٔ 8ِِٔٗ ُِْ عليا ُْ

ِْ 
 8َُِّ 8ُُّٔ ُِْ عليا

 8ُُِٖ 8ِِّٔ ُِْ دنيا 8ّٖٔٓ

 8ُُُّ 8ِْٓٔ ُِْ دنيا -8ُٖٕٔ 8ُُْْ 8ِِِّ ُِْ عليا ّْ
 
 

ل ػجمل ( انو  ياذها الذائيجمل ااسوصجمل ا ل مػن  ياذهػا اجلدكليػجمل الباّْب ِٖب ُِكهبذا    ذؼ ال قرات الا  ال الذسلسل )
( كجد أف القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل لبا ي ال قرات ةان  اعلى من َٓ.َ( كمسذول داللجمل )ِْٔ( عند درججمل  ريجمل )ٔٗ.ُ)

 القياجمل اجلدكليجملب لذا تعد فقرات دميملة.
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(52) 

 - س:ب مي:مل االررب:ط بٌن درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقي:س:  - ب
( ْٖٓالػػب كطالبػػجمل مػػن عينػػجمل الذاييػػمل البػػالغ ةاوعهػػا )( طََُ  سػػحب اسػػذاارات عينػػجمل ع ػػوائيجمل مقػػدارىا )

كصعػػد اسػػذبعاد ال قػػرات ال ػػ  دميػػملة مػػن  طالبػػان كطالبػػجمل اسػػاب معامػػل االرتبػػاط صػػخ درجػػجمل ال قػػرة كالدرجػػجمل الاليػػجمل للاقيػػاس
 -( االيت: ْاملقياسب كجاءت النذائج على كصق ما يونحو اجلدكؿ )

 األان (مي:مل ارس:  فقرات مقي:س رضخمٗاجلدول )

 

 قيمة ت مي:مل االرس:  ت القيمة الت:ئية مي:مل االررب:ط ت
ُ َ8ْٖ ٓ8ُْٔٓ ُِ َ8ْٖٓ ٓ8ََُّ 
ِ َ8ّٔ ٖ8ََّٖ ِِ َ8ٔٔٗ ٖ8َُّٗ 
ّ َ8ُْْ ْ8ِْٖٔ ِّ َ8ِّٕ ّ8ّٕٗٔ 
ْ َ8ُْٓ ٓ8ََِِ ِْ َ8ُٖٓ ٓ8ْٗٗٗ 
ٓ َ8ِْٗ ٓ8ْٓٗٓ ِٓ َ8ُْٕ ٓ8ِٖٓٔ 
ٔ َ8ِٔٓ ٕ8ِٗٓٗ ِٔ َ8ِٓ ٔ8َِٔٔ 
ٕ َ8ُٕٓ  ُ8ٕٓٗٓ  ِٕ َ8ِْٔ ٓ8ُٓٔٗ 
ٖ َ8ٓٗٓ ٕ8ِّٖٔ ِٖ َ8ِٖٖ ِ8ُٕٕٗ 
ٗ َ8ِْ ْ8ُْٖٓ ِٗ َ8ُّٔ ٕ8َٖٕٔ 
َُ َ8ّْٓ ّ8َْٕٕ َّ َ8ٕٔٓ ٖ8ِِٕٔ 
ُُ َ8ُُْ ْ8َِّٓ ُّ َ8ِْٕ ِ8َِّٖ 
ُِ َ8ْٔ ٖ8ِْٓٓ ِّ َ8ْْٓ ٓ8َُْْ 
ُّ َ8ْٕٔ ٓ8ُِِٖ ّّ َ8ِٓٓ ٔ8َُْٔ 
ُْ َ8ٕٓٓ ٔ8ِّٔٗ ّْ َ8ُِْ ْ8ْٕٓٗ 
ُٓ َ8ُّٖ ّ8َِّّ ّٓ َ8ٖٓ ٕ8َّْٖ 
ُٔ َ8ٕٓ ٔ8ٖٕٔٓ ّٔ َ8ّٓ ّ8ٖٕٔٗ 
ُٕ َ8ْٔٓ ٓ8ُٗٗٔ ّٕ َ8ُّٖ ْ8َّٕٗ 
ُٖ َ8َٔٗ ٕ8ََٖٔ ّٖ َ8ّٓٓ ٔ8ِٖٖٔ 
ُٗ َ8ِّٔ ٕ8ْْٖٖ ّٗ َ8ُّٓ ّ8َُٕٖ 
َِ َ8ُٔٓ ُ8ُٔٓٔ َْ َ8ُٕٓ ٓ8ُٕٗٗ 
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(53) 

( عنػػػد مسػػػذول داللػػػػجمل ٕٖٗ.ُ( لاوماػػػا ا ػػػل مػػػػن القياػػػجمل اجلدكليػػػجمل البال ػػػجمل )َِبٕكهبػػػذا    ػػػذؼ ال قػػػرتخ )
( فقػرة صػاد جمل لاومػا دميػملة كذات ارتبػاط داؿ مػ  الدرجػجمل ّٖ( كمن خالؿ اإلجػرائيخ السػاصقخ   اا ػوؿ علػى )َٓ.َ)

 الاليجمل للاقياس.
 :(Reliability) لثب:تا -س:دس:

اف االخذبػػار الماصػػ  ىػػو الػػذم يعطػػي ن ػػس النذػػائج اك نذػػائج مقارصػػجملب إذا طبػػق أةمػػر مػػن مػػرة يف ظػػركؼ مذااثلػػجمل 
  -(.  ك  اجراء المبات على كفق الطر ذخ االتيجمل: ّْٔب َََِ)دكيدرمب 

 : (Test-Retest Method)طريقة اع:دة االختب:ر  -1
 ( كتعد  ياجمل عاليجمل كمءشران جيدان لمبات املقياس.ِٖ.َصخ الذطبيقخ )ك د صل   درججمل معامل ص سوف 

 ( : (Cronbach's  alpha  coefficientمي:دلة ألف: كرو نب:خ -2
   ساب معامل المبات صطريقجمل )ال ا_ةركنباخ( على كا   نذائج تطبيق أداة على عينجمل الذاييمل اذ صل ػ   ياػ  

 (. ٖٔ.َمعامل المبات )
 ضخم األان:رصحيح مقي:س ر

 -  ت حيح اسذجاصجمل ةل م حوص من خالؿ  ديد اكزاف درجات صدائل ال قرات كىي على النحو االيت: 
 ( درججمل للبديل )تنطبق على صدرججمل ةب ة(ْ)
 ( درججمل للبديل )تنطبق على صدرججمل مذوسطجمل(ّ)
 ( درججمل للبديل )تنطبق على صدرججمل  ليلجمل(ِ)
 ( درججمل للبديل )ال تنطبق علي(ُ)

 اف مجي  ال قرات ىي سلبيجمل علاا
( كأدٌل ٓٗ( يف  خ اف املذوسط االف اني للاقيػاس ىػو )ُِٓكصذلك ت بح اعلى درججمل ضم ل عليها املسذجيب ىي )

 (. كيف نوء ذلك سذذم اسذخراج الدرججمل الاليجمل لال مسذجيب.ّٖدرججمل ىي )
 الوس:ئل اإل ص:ئية:

 .الخذبار الذائي لعينجمل كا دة
 .ينذخ مسذقلذخاالخذبار الذائي لع

 .معامل ارتباط ص سوف
 معادلجمل أل ا _ ةركنباخ

 عرض لنت:ئج ومن:قشت ::
 التيرف علل مستوى رضخم األان لدى طلبة ج:مية املولل.
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( 8َََُّْٖاظهرت نذائج الذحليل اال  ائي للبيالت اف املذوسط ااسايب لعينجمل البحث  د صل   )
(ب كمن اجل معرفجمل داللجمل ال رؽ صخ املذوسط ااسايب ٓٗوسط ال رني صلغ )( كاملذ8ُِْٖٖٗٔكارمراؼ معيارم صلغ )

لعينجمل كا دةب إذ صل   القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل  t-testكاملذوسط ال رني افراد العينجملب اسذخدـ البا ماف االخذبار الذائي 
( ظهر َّٕ( كدرججمل  ريجمل )8ََٓ( عند مسذول داللجمل )8َُٗٔ( كعند مقارنذها م  القياجمل اجلدكليجمل البال جمل )8َّّٗ)

 ( يبخ ذلك.ٓاف املذوسط ااسايب اعلى من املذوسط االف اني يف مسذول تضخم اال يف البحث ااايل كاجلدكؿ )
 (٘اجلدول )

 االختب:ر الت:ئي ليينة وا دة لقي:س مستوى رضخم األان لليينة االس:سية
اليدد 
 الكلي

املتوسط 
 ايفس:يب

املتوسط 
 االفرتاضي

َنراف اال
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

َْٕ ََُ8َّْٖ ٗٓ ُْ8ِٖٖٗٔ ٗ8َّّ ُ8َٗٔ 
(َ8َٓ()َّٕ) 

يوجد فرؽ داؿ 
 معنوت

( اف املذوسط ااسايب املذحقق لذضخم اال دالجمل ا  ائيا إذ ةان  القياجمل ااسوصجمل اعلى من القياجمل ٓيذبخ من اجلدكؿ )
ا يدؿ على اف تضخم اال مذوافرة لدل افراد عينجمل البحث االساسيجملب كسسذول فوؽ املذوسط االف اني ةاا ىي اجلدكليجمل دم

 (.ِمونحجمل يف ال ال )

 
 (ٕالشكل )

 يوضح مستوى رضخم األان علل وف  املنحىن االعتدايل
م شػعور االعذػداد الػن س كيعذقد البا ماف اف السبب يف ىذه النذيججمل لتج عن ةػوف طلبػجمل اجلامعػجمل عاومػان لػديه

 كال خر كرسا المقجمل العاليجمل صقدراهتم صوص هم زمبجمل ال باب املمقق كالواعي عن سواىم من ال باب اا ل منهم يف المقافجمل.
التيرف علل مينوية الفرو    مستوى رضخم األان لدى طلبة اجل:مية ربي: ملت ًنات: )اجلنس، الصا  – ٕ

 الدراسي، التخصص(.
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 اانث(. –س )ذكور اجلن -أ 
( اما املذوسط ااسايب لجلث 8ُِّْٕٖٗ( كارمراؼ معيارم )8َُُِّْٕإذ صلغ مذوسط الذةور ااسايب ) 
(ب كمن اجل معرفجمل داللجمل ال ركؽ اسذخدـ البا ماف االخذبار 8َُِْٕٕٗ( كارمراؼ معيارم صلغ )8َُْٕٗٗفقد صلغ )
( كعند مقارنذها م  القياجمل اجلدكليجمل 8ْْٖٕقياجمل الذائيجمل ااسوصجمل )لعينذخ مسذقلذخب  يث صل   ال T-testالذائي 

( ظهر كجود فرؽ داؿ صخ الذةور كااللث ل او َِٕ( كدرججمل  ريجمل )8ََٓ( عند مسذول داللجمل )8َُٗٔكالبال جمل )
 (.ٔالذةورب كةاا يف اجلدكؿ )

 (ٙاجلدول )
 اانث(-رضخم األان وفق:ً ملت ًن اجلنس )ذكوراالختب:ر الت:ئي ليينتٌن مستقلتٌن لداللة الفر    مستوى 

 املتوسط اليدد املت ًنات
 ايفس:يب

 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 8ُِّْٕٖٗ 8َُُِّْٕ ّْٗ ذةور

ْ8ْٖٕ ُ8َٗٔ 
(َ8َٓ()َِٕ) 

 يوجد فرؽ داؿ
 8َُِْٕٕٗ 8َُْٕٗٗ َُّ إلث ل او الذةور

 ماف اف السبب يف ىذه النذيججمل ىو اف الذةور يف ال الب ظمذازكف صذضخم اال ص ال أةم نسبيان عن يرل البا
 االلث كرسا يعود ذلك اىل الذقاليد االجذااعيجملب لوا   أكلئك الطلبجمل  يناا تعملزىا لدل الذةور على  ساب االلث.

 الرابع(. –الصا الدراسي )الث:ين –ب 
بار الذائي لعينذخ مسذقلذخ حبسب مذ   ال ق الدراسيب إذ صلغ مذوسط ااسايب اسذخدـ البا ماف االخذ 

(ب اما ال ق الراص  فقد صلغ مذوسطهم ااسايب 8َُُُٖٔٓ( كارمراؼ معيارم صلغ )8ََُِّٕٔال ق الماٍل )
مقارنذها م   ( كعند8ُّّٗ(ب  يث صل   القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل )8ُْْٕٕٔٗ( كارمراؼ معيارم صلغ )8ُِِٓٗٗ)

( كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ َِٕ( كدرججمل  ريجمل )8ََٓ( عند مسذول داللجمل )8َُٗٔالقياجمل اجلدكليجمل كالبال جمل )
 -( االيت: ٕدالجمل معنويجملب كةاا يونحو اجلدكؿ )

 (ٚاجلدول )
 الرابع(-ي )الث:يناالختب:ر الت:ئي ليينتٌن مستقلتٌن لداللة الفر    مستوى رضخم األان وف  ملت ًن الصا الدراس

 املتوسط اليدد الصا
 ايفس:يب

 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 8َُُُٖٔٓ 8ََُِّٕٔ ُْٓ اثٍل

ُ8ّّٗ 
ُ8َٗٔ 

(َ8َٓ()َِٕ) 
 ال يوجد فرؽ
 8ُْْٕٕٔٗ 8ُِِٓٗٗ ِٖٗ راص  داؿ معنوتن 
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 -اسػػوصجمل ملقيػػاس تضػػخم اال كحبسػػب مذ ػػ  ال ػػق الدراسػػي )المػػاٍل( اف القياػػجمل الذائيػػجمل إيذبػػخ مػػن اجلػػدكؿ )
الراص ( يػدؿ علػى عػدـ كجػود فػركؽ ذات داللػجمل معنويػجملب إذ ةانػ  القياػجمل الذائيػجمل ااسػوصجمل ا ػل مػن القياػجمل اجلدكليػجملب كتاػافء 

كلػػػديهم شػػعوران مذاافئػػػان مػػػن ال ػػ خ )المػػػاٍل كالراصػػ ( يف مسػػػذول تضػػخم اال رسػػػا يعػػود اىل ةػػػومم مػػػن فئػػجمل عاريػػػجمل مذقارصػػجمل 
( اف الطالب اجلامعي العريب يدرؾ اايػاة علػى اف الارامػجمل ََِٗاالعذبار الذايت كاالعذملاز الن سب كىنا ت   دراسجمل )اث ب

 (.ّٔ: ََِٗتساو فوؽ ةل القيم ااخال يجمل كعادة يذم الذعب  عن الارامجمل صطريقجمل االعذداد الن س )اث ب
 االنس:ين(. –التخصص )اليلمي  –ج 

اسذعال البا ماف االخذبار الذائي لعينذخ مسذقلذخ لل رؽ صخ املذوسط ااسايب لعينجمل البحثب ك د صلغ املذوسط  
( اما املذوسط ااسايب للذخ ص اإلنساٍل 8َُٕٕٖٓٓ( كارمراؼ معيارم )8َََُٕٗٗااسايب للذخ ص العلاي )

لعينذخ مسذقلذخ ملعرفجمل داللجمل  T-testكاسذعااؿ االخذبار (ب 8ُُِّْْٓ( كارمراؼ معيارم )8َٕٖٗٗٗصلغ )
( كعند مقارنذها القياجمل اجلدكليجمل كالبال جمل 8ُٓٗٗال رؽ الفراد العينجمل ملذ   الذخ ص العلايب فقد صل   القياجمل ااسوصجمل )

( يبخ ٖجلدكؿ )(ب ظهره صعدـ كجود فركؽ دالجمل ا  ائيان كإَِ( كدرججمل  ريجمل )8ََٓ( عند مسذول داللجمل )8َُٗٔ)
 ذلك.

 (ٛاجلدول )
 اإلنس:ين(-االختب:ر الت:ئي ليينتٌن مستقلتٌن لداللة الفر    مستوى رضخم األان وف  مت ًن التخصص )اليلمي

 اليدد التخصص
 املتوسط
 ايفس:يب

 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 8َُٕٕٖٓٓ 8َََُٕٗٗ ُْٔ علاي

ُ8ٓٗٗ ُ8َٗٔ 
(َ8َٓ()َِٕ) 

 ال يوجد فرؽ
 8ُُِّْْٓ 8ٕٕٖٗٓٗ ِٖٖ إنساٍل داؿ معنوتن 

انساٍل( يدؿ علػى  -( اف القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل ملقياس تضخم اال كحبسب مذ   الذخ ص )علايٖيذبخ من اجلدكؿ )
القياجمل اجلدكليجملب كيعذقػد البا مػاف اف السػبب  عدـ كجود فركؽ ذات داللجمل معنويجملب إذ ةان  القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل ا ل من

يف عدـ كجود فركؽ معنويجمل صخ الذخ ص )العلاي كاإلنساٍل( رسا يعود اىل المقافجمل العلايجمل الا يذعلاها أكلئك الطلبػجمل تعػد 
 مذاافئجمل يف صناء شخ يجمل الطالب اجلامعي ص ورة عامجمل.

 االستنت:ج:ت:
 اـ.إف عينجمل البحث لديها تضخم اال ص ال ع -ُ
توجػػد فػػركؽ ذات داللػػجمل إ  ػػائيجمل يف مسػػذول تضػػخم اال لػػدل طلبػػجمل جامعػػجمل املوصػػل تعػػملل ملذ ػػ  اجلػػنس )ذةػػور/  -ِ

 الث( كل او الذةور.
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ال توجد فركؽ ذات داللجمل إ  ائيجمل يف مسذول تضخم اال لدل طلبجمل جامعجمل املوصل تعملل ملذ   ال ق الدراسػي  -ّ
 )الماٍل/ الراص (.

لػػػجمل إ  ػػػائيجمل يف مسػػػذول تضػػػخم اال لػػػدل طلبػػػجمل جامعػػػجمل املوصػػػل تعػػػملل ملذ ػػػ  الذخ ػػػص ال توجػػػد فػػػركؽ ذات دال -ْ
 )علاي/ انساٍل(.

 التولي:ت:
 نركرة  ياـ اجلامعات صعقد الندكات العلايجمل كاملء رات الا ترةمل على م هـو تضخم اال كآاثره على طلبجمل اجلامعجمل. -ُ
  صويجمل كالن سيجمل الال قجمل.اإلفادة من مقياس تضخم اال يف إجراءات الدراسات ال -ِ
توجيػػو املسػػءكلخ عػػن ال صيػػجمل كالذعلػػيم يف اإلفػػادة مػػن نذػػائج البحػػث ااػػايل يف ت سػػ  امل ػػاالت ال صويػػجمل كالن سػػيجمل الػػا  -ّ

 ترتبط سذ  ات البحث ااايل يف صيئجمل اجلامعجمل.
 املقرت :ت:

درسػػػخ/طلبجمل املر لػػػجمل اإلعداديجمل/طلبػػػجمل دراسػػػجمل تضػػػخم اال كعال ذػػػو ال ػػػجاعجمل الن سػػػيجمل علػػػى عينػػػات أخػػػرل ممػػػل )امل -ُ
 املعاىد(.

 صناء صرلمج ترصوم يهدؼ اىل خ ض تضخم اال لدل طلبجمل اجلامعجمل. -ِ
 املص:در:

 ( َُِٔسػػالمجملب فػػداء عليػػافب :)ب ةليػػجمل مف ااوم الااذات وعبلقتااو ابلقلاا  واالكتئاا:ب لاادى متياا:طي الرتاماا:دول   ُم:فظاا:ت قااا:ع غاازة
 .ال صيجملب اجلامعجمل اإلسالميجملب غملة

 ( َُِّسلياافب فرتؿ خليلب :)ب ةليجمل ال صيجملب جامعجمل دم ق.مف وم الذات وعبلقتو مبستوى الذك:ء لدى أطف:ل الرايض 
 ( َُِِالعبديلب خالد صن ا صن عبػد هللاب ) الصبلبة النفساية وعبلقت ا: أبسا:ليب مواج اة الضا وط النفساية لادى عيناة مان طابلب

 ب ةليجمل ال صيجملب جامعجمل اـ القرالب ماجمل املارمجمل.والي:ديٌناملر لة الث:نوية املتوفقٌن دراسي: 
 ( ُٕٗٗالنيػػاؿب مايسػػػجمل امحػػػدب عبػػػد هللاب ىاشػػػم إصػػراىيمب :) أسااا:ليب مواج اااة ضااا وط أ اااداث ايفيااا:ة وعبلقت ااا: بااابي  االضااااراابت

الرشاد كاإاؿ ال صػوم(ب جامعػجمل عػخ ب املء ر الدكيل الراص  ملرةمل االرشاد الن سي )ااالنفي:لية لدى عينة من طبلب وط:لب:ت ج:مية قار
 مشس.

 ( َُِّال ػػػافرمب ن ػػػراء مسػػػلم محػػػدب :) ،ةليػػػجمل العلػػػـو األفكااا:ر االعقبلنياااة وعبلقت ااا: ابخلاااوف االجتمااا:عي لااادى طلباااة كلياااة اليلاااوم
 كاالدابب  سم ال صيجمل كالدراسات اإلنسانيجملب سلطنجمل عااف.

 ( َُِّفريدب صوتعينب :)ب  سػم ذات والنس  القيمي لدى طلبة املركز اجل:ميي، كلية اليلاوم اإلنسا:نيةاالغرتاب كمت ًن بٌن رقدير ال
 العلـو االجذااعيجملب جامعجمل اااج اخلضرب اتنجمل.

 ( َََِالراشػػدمب ص ػػ  صػػاوب :)ب ماذػػب ااسمػػاء االجذاػػاعيب ُب طاالضاااراابت الت:ليااة لؤل ااداث الصاادمية دراسااة ابيدديولوجيااة
 الاوي .

 ب دار  بػػاء للطباعػػجمل علاام االمااراض النفسااية واليقليااة األسااب:ب واالعااراض والتشااخيص والياابلج(: ُٗٗٗب )عبػػد الػػرمحنب ا السػػيد
 كالن ر كالذوزي ب القاىرة.
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 ( ُٕٖٗالبح مب عبد الر يب امحدب :)ب دار املعارؼب القاىرة.ُب طالشخصية النرجسية دراسة   ضوء التحليل النفسي 
 ( َُِِالبجػػارمب امحػػد يػػونس اب :) جملااة أُناا:ث كليااة )إثػػر صػػرلمج ارشػػادم لذخ يػػق مػػن نرجسػػيجمل الطػػالب ال ػػعراء يف ةليػػجمل ال صيػػجمل(ب

 ب ص داد.ُُػ العددْب اإلد الرتبية األس:سية
 ( الدينامياتََِٕالبح مب عبد الر يب امحدب :) ب ماذبجمل ااذملو امل ريجملب القاىرة.الوظيفية للشخصية النرجسية 
 ( َُِْاالمارةب أسعد شريقب :)ب دار ص اء للن ر كالذوزي ب عااف.ُب طسيكلوجية الشخصية 
 ( َُِٕاخلالػدمب أمػل إصػراىيمب الػدفاعيب ةػاظم علػيب :)ب جامعػػجمل الشخصااية النرجساية وعبلقت ا: ابلتادين النفيااي لادى طلباة اجل:مياة

 املسذن ريجملب ص دادب العدد ااادم كالماانوف.
 ( َُِٔموسػػػىب انعػػػاـ ل ذػػػوب امحػػػد لطيػػػق جاسػػػمب:) ِٔٔب العػػػدد جملاااة األسااات:ذ )ال ػػػركر كعال ذػػػو انػػػطراب ال خ ػػػيجمل النرجسػػػيجمل(ب ،

 جامعجمل ص داد.
 ( ََُِةوافحجملب تيس  م لحب :)،ب دار املسػ ة للن ػر كالذوزيػ  ّط القي:س والتقييم وأس:ليب القيا:س والتشاخيص   الرتبياة اخل:لاة

 ااردف.-كالطباعجملب عااف
 ( ََِٕزركايتب رشيدب :)ب دار اهلدل للطباعجمل كالن ر كالذوزي ب اجلملائر.ُط اليلمي   اليلوم االجتم:عية، من:ىج البحث 
 ( َََِملحمب سامي اب): ب من ورات جامعجمل عار املخذارب البيضاء.ُ. طالقي:س والتقومي   الرتبية وعلم النفس 
 ( ُٖٗٗعبد الرمحنب سعدب :) لعريبب القاىرة.(ب دار ال ار اّب ط )القي:س النفسي النظري والتابي 
 ( ََِٔحماودب محدم شاةرب :)السعوديجمل.-ب دار ااندلس للن ر كالذوزي ب  ائلّب طالبحث الرتبوي للميلمٌن وامليلم:ت 
 ( ُٖٗٗعوض. عباس حماودب :) ب دار املعرفجمل اجلامعيجملب جامعجمل االساندريجمل.القي:س النفسي بٌن النظرية والتابي 
 ( َََِدكيدرمب رجاء ك يدب :)ب دم ق.ُب دار ال ارب طاليلمي اس:سي:رو النظرية ومم:رستو اليلمية البحث 
 (ََِٗأث ب حماسن رةػاسب :)ب جامعػجمل غػملةب مرةػمل الدراسػات ال لسػطينيجملب العرصيػجمل مش:عر الكرامة   الشخصية طلبة اجل:مي:ت اليربياة

 للطباعجمل.
 ( الذات املدرةجمل كاالةذئاب لدل امل ددات علَُِٓخضرب أزىار خالدب :) ى مراةمل اإلخ اب سحافظجمل غملةب ةليجمل ال صيجملب اجلامعجمل
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 ملخص البحث :
ػػى كالذعرؼ عل بىدف  الدراسجمل الػػى صناء مقياس الذوافق الدراسي لدل طلبجمل املر لجمل االعداديجمل فػػي مدينجمل املوصل     

مسذول الذوافق الدراسي لدل الطلبجمل فضال عن الذعرؼ علػػى داللجمل ال ركؽ فػػي الذوافق الدراسي صخ افراد عينجمل البحث تبعا 
 .املو   اجل رافػػي( بال رع الدراسي بمل   )اجلنس

ذ كا الطريقجمل الع وائيجمل %( مػػن اإذا  الالي اخٓ.ٕ( طالبان كطالبجمل كصنسبجمل )ََٖأذ أتل   عينجمل البحث االساسيجمل )     
( فػػي اجلانب ْ( اعدادتت مػػنها )ٗ( كموزعخ علػػى )ََِِ-َُِٗمػػن اعدادتت مدينجمل املوصل للعاـ الدراسي )

كلذحقيق اىداؼ البحث طبق البا ماف   ب( اعدادتت مػػن اجلانب االيسر مػػن مدينجمل املوصلٓاالظمػػن مػػن مدينجمل املوصل ك)
 بصدؽ البناء بلدراسي الذم  اـ البا ماف صبنائو ك  الذحقق مػػن صدؽ املقياس اعذااد )ال دؽ الظاىرممقياس الذوافق ا
كطريقجمل االتساؽ الداخلي اسذخداـ معادلجمل  باما المبات فذم  ساصو صطريقذخ شما )طريقجمل اعادة االخذبار بال دؽ الذايت(

ا  ائيا اسذخداـ صرلمج ااقيبجمل اال  ائيجمل للعلـو االجذااعيجمل ال ا ةركنباخ( كصعد تطبيق االداتخ عوجل  البيالت 
(SPSS: كاظهرت النذائج ما  يت ) 
 .مسذول الذوافق الدراسي لدل طلبجمل املر لجمل االعداديجمل ناػػن املسذول املذوسط .ُ
 كجود فركؽ دالجمل إ  ائيا فػػي الذوافق الدراسي صخ افراد عينجمل البحث كفقا ملذ   .ِ

 .لث( كل او االلثا –اجلنس )ذةور  - أ
 .ال رع االديب( ال يوجد فرؽ داؿ ا  ائيا –ال رع الدراسي )ال رع العلاي   - ب
 اجلانب االيسر( ال يوجد فرؽ داؿ إ  ائيا. –املو   اجل رافػػي )اجلانب االظمػػن  -ج

 املولل ( –االعدادية  –طلبة  –الدراسي  –الكلم:ت املفت: ية ) التواف  
Abstract 

The study aimed to build a measure of academic compatibility among 

middle school students in the city of Mosul, to identify the level of 

academic compatibility of students, as well as to identify the significance 

of differences in academic compatibility between members of the research 

sample according to a variable (gender, branch of study, geographical 

location). 

As the basic research sample consisted of (800) male and female students, 

and at a rate of (7.5%) of the total community, they were chosen randomly 

from the preparations of the city of Mosul for the academic year (2019-

2020) and distributed on (9) middle schools, of which (4) are on the right 

side of the city of Mosul and ( 5) Preparations from the left side of the city 

of Mosul, and in order to achieve the research objectives, the two 

researchers applied the study compatibility scale that the two researchers 
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built, and the validity of the two scales was verified by adopting (apparent 

validity, construct validity, and self-validity). The internal consistency 

method using the Cronbach Alpha equation) and after applying the two 

tools, the data were statistically treated using the SPSS program, and the 

results showed the following: 

1.The level of academic compatibility of middle school students within the 

intermediate level. 

2.There are statistically significant differences in the academic 

compatibility between the members of the research sample according to a 

variable. 

A- Sex (males - females) for the benefit of females. 

B- The academic branch (the scientific branch - the literary branch) there is 

no statistically significant difference. 

C- Geographical location (the right side - the left side) there is no 

statistically significant difference. 

Key words (compatibility - academic - students - middle school – 

Mosul) 

 مشكلة البحث : 
تعد املدارس فػػي خمذلق الدكؿ نظامان اجذااعيا دميملا لو خ ائ و كمساتو اخلاصجمل ليذطلب مػػن الطلبجمل املػػنذاخ اليها     

فال صيجمل اليـو مل تعد هتذم اجلانب املعرفػػي فقط صل اصبح  هتذم صبناء الطلبجمل كسموىم الناو السليم علػػى خمذلق  بالذوافق
ال صويجمل كالن سيجمل كاالجذااعيجمل ةاا هتذم سساعدة الطلبجمل علػػى  قيق الذوافق كذلك الف اخلمات كاملهارات ال صويجمل  اإاالت

ضم ل عليها الطلبجمل داخل املدارسب اذ تعد م درا مهاا فػػي توافقهم م  ااياة ص ورة عامجمل كتساعدىم فػػي تنايجمل القدرة 
فااياة املدرسيجمل ليس  ةرد   يل دراسي فقط صل ىي  بخمذلق اجلوانب االجذااعيجملعلػػى اختاذ اسذجاات اصماصيجمل فػػي 

 (ُّٖٗ:ََّالػػى جانب ىذا ايضا عال ات اجذااعيجمل اما اف يذوافق الطلبجمل اك ال يذوافق )اسعدب
جمل كسا فػػيها مػػن فالذوافق الدراسي ي   الػػى عاليجمل الذ اعل صخ ال رد سا لديو مػػن  اجات كإماالت كصخ البيئ    

كهبذا فاف الذوافق ااسن ياوف م درا  بةاا انو ي   الػػى ما ينذهي اليو ال رد مػػن  الجمل ن سيجمل  بخ ائص كمذطلبات
صيناا ياوف الذوافق السيء م دران لل راع كالقلق كاالنطراب  بلالطائناف كاالرتياح كال حجمل الن ػػيسجمل

(Sears,2002:P7) 
النطراب املرتبط الذوافق السيء علػػى ال خ يجمل صخ أتث  صسيط يبدك علػػى شال  لق مونوعي كصخ كي اكح أتث  ا     

 (ُٓٗٗ:ِْانطراب يبدك علػػى شال ع اب اك انطراب اةمر شدة يبدك علػػى شال ذىاف )عبدالطيقب
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ءثرات املذعلقجمل ص حجمل الطلبجمل الن سيجملب  يث اذا فاف الذوافق الدراسي للطلبجمل فػػي املر لجمل االعداديجمل ييعدُّ كا دان مػػن أ ول امل
اف توافق الطلبجمل م  جو املدرسجمل كشعوره الرنا كاالرتياح ينعاس علػػى انذاجياتو كاجلوانب املخذل جمل مػػن شخ يذو ك  يلو 

 ( ُٕٖٗ:ِٕبالدراسي. )الرفاعي
 امهية البحث :

 أ االىذااـ الاب  حباجات الطلبجمل كميوهلم ك دراهتم كاسذعداداهتم فػػي العاليجمل ال صويجمل كنركرة فهم اجتاىاهتم ك ياهم ن     
 .كخ ض الذوتر الن سي كالض وط الا يذعرنوف هلا نذيججمل امل االت الا يواجهوما فػػي خمذلق املرا ل كنوا ي ااياة

فعلػػى الرغم مػػن اشميجمل الذوافق  بيجمل الا تسعى العاليجمل ال صويجمل لذحقيقها لدل الطلبجملكالذوافق الدراسي مػػن االمور االساس
جلاي  االفراد اال اف لو اشميجمل خاصجمل النسبجمل للطالب فػػي املر لجمل االعداديجمل  يث  ذول االعدادتت علػػى املئات مػػن 

يجمل املذباينجمل الا صمب علػػى الطالب اف ينسجم كيذوافق معها مػػن الطلبجمل مػػن خمذلق اخلل ػػيات االجذااعيجمل كاال ذ اديجمل كالمقافػػ
ةاا يعد الذوافق  مػػن اةمر املءشرات املذعلقجمل ص حجمل الطالب الن سيجمل  يث اف   باجل اف يذأ لم كيوازف صخ ن سو كصيئذو

نا كاالرتياح ينعاس علػػى الطالب يقضي مدة طويلجمل فػػي املر لجمل االعداديجمل التقل عن ثالث سنوات فذوافقو كشعوره الر 
 (ُٔٗٗ:ٔٗبانذاجيذو )خورم

كلعل الذوافق يعد جملءا طبيعيا مػػن  ياة االنساف فػػيءثر علػػى سلوةو كىو جانب مهاا فػػي صناء ال خ يجمل كمذ   مػػن       
عند مجي  االفراد فػػي  كالذوافق مهمه بكىو مػػن اىم ىذه العوائق الا تواجو الطالب داخل موا ق الذعلم بمذ  ات السلوؾ

خمذلق موا ق ااياة الختاذ االجراءات السلوةيجمل املػػناسبجمل ملواجهجمل املوا ق كامل اةل الا ظمر هبا ال رد 
 (.ََِٗ:ُْب)املركاٍل
م هـو فالذوافق  بفقد ش ل م هـو الذوافق  يملا ةب ا فػػي البحوث العرصيجمل كاالجنبيجمل كذلك اشميذو فػػي ااياة االنسانيجمل     

 يث اف معظم سلوؾ االنساف ىي حماكالت مػػن جانبو لذحقيق توافقو م  البيئجمل اما  بمرةملم فػػي علم الن س ص  جمل عامجمل
ةاا تيعدُّ عاليجمل الذوافق عاليجمل ديناميايجمل كظي ػػيجمل حبيث ال  دث   بعلػػى املسذول ال خ ي اك علػػى املسذول االجذااعي

 (َََِ:ُُبمعينجمل العاس فهي هبذا املع  تعد عاليجمل مسذارة كدائاجمل. )شوة فػػي مو ق معخ اك ف ة زمػػنيجمل 
فامل اةل كالعقبات امر عادم فػػي  ياة  بكالذوافق السليم يقاس سدل  درة ال رد علػػى مواجهجمل ىذه امل االت ك لها

د فػػي ةل مر لجمل مػػن مرا ل ال رد كاالمر غ  العادم ىو ف ل ال رد فػػي  ل ىذه امل االتب فالذوافق نركرم لال فر 
ةاا تيعدُّ املدرسجمل ةذلك املءسسجمل االجذااعيجمل المانيجمل صعد االسرة كالا هلا أتث  مهم فػػي  ياة االفراد كت ايل   بالناو

فهي تسذطي  عن طريق املواد الدراسيجمل كاسلوب ال صيجمل الذم تسذخدمو كالعال ات االنسانيجمل السائدة فػػي  بمسذقبلهم
لذا فاف م هـو الذوافق فػػي اجلانب الذعلياي  بملدرسي كاالن طجمل املخذل جمل الا تساعده علػػى  قيق الذوافق املدرسياإذا  ا

نظران الرتباطو الوثيق العديد مػػن العوامل ذات الذأث  الوانح  باك اجلانب الدراسي ش ل اىذااـ البا مخ مػػنذ ك   طويل
 بسواء علػػى ال عيد الدراسي اك ااسرم أك االجذااعي بات فػػي خمذلق نوا ي ااياةك قيق النجا  بفػػي  ياة ال رد
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كالذايل ف نو يعال  بكيسهم ال عور الا اءة الذاتيجمل كصذنايجمل كتطوير الساات ال خ يجمل ذات الطاص  اإلصمايب لدل الطلبجمل
  .(ٖٓ: 9002 بـ الذات )صين خالدعلػػى  سخ الذوافق الدراسيب كيسهم صملتدة المقجمل الن س ك قيق ا  ا

 أىداف البحث
  ياس مسذول الذوافق الدراسي لدل طلبجمل اخلامس االعدادم. - ُ
 الذعرؼ علػػى ال ركؽ يف الذوافق الدراسي صخ افراد عينجمل البحث تبعا ملذ  : - ِ
 الث( –اجلنس )ذةور –أ 

 اديب( –ال رع الدراسي )علاي  –ب 
 اجلانب االيسر( –جلانب االظمػػن املو   اجل رافػػي )ا –ج 

  دود البحث :
 ََِِ-َُِٗاادكد الملمنيجمل  : سنجمل  -
 اادكد الب ريجمل :طلبجمل املر لجمل االعداديجمل -
 اادكد املاانيجمل : مرةمل مدينجمل املوصل  -
 اادكد املعرفيجمل : تقذ ر على الذوافق الدراسي -

 َتديد املصالح:ت :
 .اوال :التواف  بشكل ع:م 

 -عرف : كل ماان :
 (ٜٜ٘ٔ سن )

الذوافق كىو  درة ال رد علػػى الوصوؿ الػػى  الجمل الرنا الن سي عن ذاتو كا ساسو حبالجمل مػػن الذناغم فػػي عال اتو م    
 (ُٓٗٗ:ٖب) سن  .البيئجمل كاايط الذم يعيش فػػيو

 (ٜٕٓٓاملرواين )
الذوترات كال راعات ال خ يجمل الا تق ف أف ياوف ال رد رانيا عن ن سو كتذسم  ياتو ال خ يجمل اخللو مػػن          

 (ََِٗ:ُٔبس اعر الذنب كالقلق كالضيق كىو أيضا ما يقـو علػػى أساسو شعور ال رد اامػػن ال خ ي. )املركاٍل
 اثلث: : التواف  الدراسي 

 عرفو كل ماان 
 (:ٜٜٛٔالشربيين وبفليقة )
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اءة صخ الطالب مػػن جهجمل كحميطجمل املدرسي مػػن جهجمل أخرل سا يسهم انو ىو اا لجمل النهائيجمل للعال جمل الديناميايجمل البن  
فػػي تقدـ الطالب كسمائو العلاي كال خ ي ك مل اىم املءشرات اجليدة لذلك العال جمل فػػي االجذهاد فػػي الذح يل العلاي 

 (ُٖٗٗ:ُْ)ال رصيين كص ليقجملب.كالرنا كالقبوؿ املعاي  املدرسيجمل كاالنسجاـ معها
 (:ٕٗٔٓوالدمل:ين ) الفضلي

أبف الذوافق الدراسي: ىو سلوؾ ال رد املذعلق املوا ق املدرسيجمل كالا تعد جانيان مػػن جوانب الذوافق العاـ لل رد الذم ظمان  
 (َُِْ:ُٕكىو نذاج أساسي لذ اعل ال رد م  املوا ق ال صويجمل.)ال ضلي كالدملاٍل ب بأف تءثر ص ال ةب  علػػى ال رد

: )إنو عال جمل الطالب االصماصيجمل املذبادلجمل م  ةل مػػن لو عال جمل صو داخل املدرسجمل مػػن  للتواف  الدراسينظرم الذعريق ال
 .زمالئو كمدرسيو كامل ارةجمل ال عالجمل فػػي االن طجمل ال صويجمل كاالع اؼ صقدراتو كتقبلها(

بجمل االعداديجمل ملقياس الذوافق الدراسي الذم ( : )الدرججمل الاليجمل الناجتجمل عن اسذجاصجمل طلإجرائي:ً ) التواف  الدراسيكيعرؼ 
 .اعده البا ث يف البحث ااايل(
 إط:ر نظري ودراس:ت س:بقة 

 مف وم التواف  :
ك د طم ق فػػي ذلك دما يوثر علػػى توافقوب  بي رؼ االنساف معظم ك ذو كطا ذو فػػي سبيل اشباع  اجات ةم ة    

ااجات املخذل جمل كىو يعين  درة ال رد علػػى الذايق السليم كالذواـؤ م  البيئجمل كيذضاػػن الذوافق خ ض الذوتر الذم تم ه ا
كعن طريقها ي بح  بالذوافق عاليجمل مسذارة اسذارار ااياةييعدُّ ةاا   باملاديجمل كاالجذااعيجمل كالذوافق م  ن سو كم  االخرين

اف تاوف لديو القدرة علػػى اسذجاات مذنوعجمل تالئم  كلاي ياوف ال رد سوت ينب ي بال رد اةمر ة اءة فػػي عال ذو م  البيئجمل
كهلذا ظمان القوؿ أبف ةل سلوؾ ي در مػػن ال رد ما ىو اال حماكلجمل جاىدة مػػنو  باملوا ق املخذل جمل كتنجح فػػي  قيق دكافعو

كمواجهجمل معظم  يث اف الذوافق ىو االنسجاـ م  البيئجمل كي ال القدرة علػػى اشباع  اجات ال رد  بالف ضمقق توافقو
 (ََُِ:ْٗب)شاذيل .املذطلبات اجلسايجمل كاالجذااعيجمل

فػػيقاؿ اف الذوافق يقسم الػػى  بكالذوافق ص ال عاـ اعم كامشل كاةمر اتساعا عند اسذخدامو لذ س  السلوؾ االجذااعي    
 –الذوافق البيئي  –)الذوافق املهين  اإلنافجمل الػػى ةاؿ ن اط اك سلوؾ ال رد فػػيقاؿ ب)الذوافق الن سي كالذوافق االجذااعي(

 –ةذلك اإلنافجمل الػػى سمط االسذجاصجمل الا يقـو هبا ال رد فػػي املوا ق الا تواجهو )الذوافق السوم   بالذوافق الدراسي(
 (َُٗٗ:ُِٗ بكالذوافق الالسوم(.)عوض

 خاوات عملية التواف  :
ود داف  اك رغبجمل معينجمل تدف  االنساف كتوجو سلوةو رمو غايجمل معينجمل اك لعاليجمل الذوافق خطوات فذبدا عاليجمل الذوافق صوج      

كعندما يعيقو مػػن الوصوؿ  بىدؼ خاص ي ب  ىذا الذوافق ت يظهر عائق يع ض سبيل االنساف مػػن الوصوؿ الػػى ىدفو
 بت ص ي  الوصوؿ الػػى اهلدؼالػػى ىدفو كضمبط اشباع دافعو  خذ فػػي القياـ الام  مػػن االعااؿ كاارةات كاااكال
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كالوصوؿ الػػى اهلدؼ الذم ي ب  الداف  كتذم عاليجمل الذوافق كعلػػى ىذا االساس فاخلطوات الرئيسيجمل فػػي ىذه العاليجمل ىي 
 االيت:

 .كجود داف  يدف  االنساف الػػى ىدؼ خاص -
 .كجود عائق ظمػػن  مػػن الوصوؿ الػػى اهلدؼ كضمبط اشباع الداف  -
 .اف أبعااؿ ك رةات ةم ة للذ لب علػػى العائق ياـ االنس -
  (ُٗٗٗ:  ٕٔ ب)امحد .لداف ا يءدم الوصوؿ الػػى اهلدؼ كاشباعالوصوؿ الػػى  ل ظمٌان مػػن الذ لب علػػى العائق ك  -

  النظرايت املفسرة للتواف 
  الابية :-النظرية البيولوجية  –أوال 

يط اخلارجي حبيث اف ت   البيئجمل كالظركؼ اايطجمل هبا ينب ي اف يرل اصحاب ىذه النظريجمل اف ال رد يذأثر اا
كترل ىذه النظريجمل ايضا اشااؿ ف ل الذوافق الػػى  بت ا ب الذ   فػػي سلوؾ ال خص كذلك اسذجاصجمل مػػنو هلذه الظركؼ

يق اإلصاات كاجلركح امراض فػػي انسججمل الدماغ كاملدمحم كممل ىذه االمراض ظمان توارثها اك اةذساهبا خالؿ ااياة عن طر 
اك اخللل اهلرموٍل الناتج عن ن ط الوا   علػػى ال رد كيرج  م هـو ىذه النظريجمل الػػى ةل 

 (َُٗٗ:َٗب)عوض .كغ ىم (Darwin,Mindel,Galton)مػػن
 النظرايت النفسية : وماان اىم ىذه النظرايت نذكر : –اثني: 

كاالل  بكاالل برنيا تذاوف مػػن ثالث مػػنظومات ىي )اهلواف ال خ يجمل ف (Freud): يرل نظرية التحليل النفسي
االعلى( كسذامل اهلو اللذة كالذم يظهر م  كالدة االنساف كعاليجمل اشباع اجلانب القياي كاالخال ي لدل ال رد أبعلػػى 

باعها ص ال مذوازف ك سب درججمل كظممل االل مبدأ الوا   كعالو محايجمل ال رد كىو يوازف صخ اهلو كاالل االعلػػى كضماكؿ اش
ىذه النظريجمل فأف االنطراب الن سي ين أ مػػن عجمل االل للوصوؿ الػػى  الجمل الذوازف صخ مطالب االل االعلػػى كاهلو فاذا 
ف ل  االل فػػي  ل ال راع صخ املاولت يذولد القلق كمػػن ت ال راع صخ اشباع ال رائمل كصخ  يم اإذا  فهنا تلجا االل 

لػػى اسذخداـ اليات الدفاع اك مايساى مياانملمات الدفاع كخاصجمل الاب   يث يذم دف  اخلمات املقلقجمل مػػن ال عور الػػى ا
الالشعورب كاف عاليجمل الذوافق ال خ ي غالبا ما تاوف الشعوريجمل أم اف ال رد ال يعي ااسباب ااقيقيجمل للام  مػػن 

ةاا يضيق اف   ب  اشباع املذطلبات الضركريجمل للهو صوسائل مقبولجمل اجذااعيافال خص املذوافق ىو مػػن يسذطي بسلوةياتو
ةاا اف الساات ااساسيجمل لل خ يجمل املذوافقجمل كاملذاذعجمل ص حجمل   بالع اب كالذىاف شما شال مػػن اشااؿ سوء الذوافق

  .القدرة علػػى العال كالقدرة علػػى ااببن سيجمل جيدة تذامل فػػي :  وة االل
 :  نظرية السلوكية: ال اثلث:ً 
اف عاليجمل الذوافق لديو الظمان اف تناو عن طريق ماتبذلو اجلهود ال عوريجمل لل رد كلانها تذ ال ( Skinnr)يرل   

 .صطريقجمل آليجمل عن طريق تلايحات البيئجمل
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اليجمل فقد اسذبعدك ت س  توافق ال رد انو ضمدث صطريقجمل  (Mahoney)ك (Bandura)اما السلوةيخ املعرفػػيخ امماؿ 
تبعده عن الطبيعجمل الب ريجمل كاعذمكا اف ةم  مػػن الوظائق الب ريجمل تذم كال رد علػػى درججمل عاليجمل مػػن الوعي كاالدراؾ مملامػػنجمل 

كلقد لقي االجتاه السلوةي  .لالفاار كامل اىيم االساسيجمل ام امم رفضوا ت س  طبيعجمل االنساف صطريقجمل اليجمل مياانيايجمل
ان ت س  السلوؾ علػػى ماافئات كعقوات ام اعذااد علػػى مم  كاسذجاصجمل دكف تدخل العوامل انذقادات ةم ة اذ ال ظم

 .(ُٕٖٗ:ُِٓ بالداخليجمل ةالذ ا  كالذخيل )اصو زيد
 التواف  الدراسي 

ات اف االنساف مػػنذ كالدتو ك   الوفاة ىو فػػي  رةجمل كن اط مسذار كت ا  مذواصل ساعيا رمو  قيق أىدافو كاثب    
ذاتو كاشباع  اجاتو البيولوجيجمل كاالجذااعيجمل كالن سيجملب كعندما ي ل الػػى ىدؼ معخ تن أ اىداؼ أخرلب كعندما ي ب  

 ( ُٖٔٗ:ُُٗب اجو معينجمل تظهر  اجات أخرل كىاذا فهو يسعى الػػى الذوافق م  موا ق كا داث جديدة. )مرسي
ذعليايجملب كيناؿ سسذوتتو املخذل جمل ةم ا مػػن العنايجمل كاالىذااـ فػػي معظم دكؿ الذعليم االعدادم مػػن اىم املرا ل الكييعدُّ       

فالذوافق إذا عاليجمل ديناميجمل مسذارة مدل  .العاملب ملا يءديو مػػن دكر مهم فػػي ةاؿ الذنايجمل الب ريجمل كاالجذااعيجمل كاال ذ اديجمل
رة ما دام  ااياة مسذارة. فالذوافق الدراسي كا دان مػػن اىم ااياة سع  اما ال تذم ملرة كا دة كص  جمل مائيجمل صل ىي مسذا

مظاىر الذوافق العاـب ةاا يعد مػػن أةمر املءشرات املذعلقجمل ص حجمل الطالب الن سيجمل  يث اف الطالب يقضي مدة ال تقل 
ػػى انذاجيذو كاف عن ثالث سنواتب كاف توافقو م  جو الدراسجمل اإلعداديجمل كشعوره الرنا كاالرتياح ظمان اف ينعاس عل

يسهم فػػي  ديد مدة اسذعداده لذقبل االجتاىات كالقيم الا تعال املدارس اإلعداديجمل كالمانويجمل علػػى تطويرىا لدل الطلبجملب  
ةاا اف الطلبجمل املذوافقوف دراسيا ضم لوف علػػى نذائج دراسيجمل أفضلب كي ارةوف فػػي المامج كاان طجمل الطالصيجمل ص ورة 

 (ََِٓ:ُُٓبب كعرصياتكاسعجمل.)حماميد
 مس:ت الالبة املتوافقون وغًن املتوافقون دراسي: 

 ( ص ات الطالب املذوافق دراسيا أبنو ذلك الطالب :Youngman دد )
 .املػػنذبو اهلادئ الن يط فػػي الذ اعل داخل ال ق الدراسي -
 .ااافظ علػػى النظاـ -
 .اليذحدث م  زمالئو اثناء الدرس -
 . ق اارججمل مػػن  بل مدرسيوال يٌعرض ن سو للاوا -
 .املءدب املطي  ملا يقوؿ لو مدرسيو مػػن تعلياات كتوجيهات -

 ةذلك ذةر ةاوعجمل مػػن الساات الا يذ ق هبا الطالب ال   مذوافقخ دراسيا كالا خل ها فػػي مايلي:
 السم:ت اليقلية 

 .مسذول ادراؾ عقلي دكف املعدؿ كنعق ادراةو للعال ات صخ ااشياء -
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 .نعق الذاةرة كصعوصجمل تذةر ااشياء -
 .عدـ القدرة علػػى الذ ا  اإرد كاسذخداـ الرموز -
 . لجمل اا يلجمل الل ويجمل -

 النفي:لية االسم:ت 
 .فقداف اك نعق المقجمل الن س -
 .شركد الذىن اثناء الدرس -
 .عدـ االسذقرار كعدـ القدرة علػػى الذحال -
 .ال عور العدكانيجمل اثناء العداء -
 .سل كالذهاكفالنملكع للا -

 السم:ت اجلسمية 
 .نعق البنيجمل اجلسايجمل كاملرض نذيججمل سوء الذ ذيجمل -
 .م االت مسعيجمل كص ريجمل اك عيوب اك عاىات اك ت وىات -

 السم:ت الشخصية االجتم:عية 
 . درة حمدكدة فػػي توجيو الذات اك الذوافق م  املوا ق اجلديدة -
 .االنطواء كاالنسحاب مػػن املوا ق االجذااعيجمل -
 بلق:ت واالجت:ى:ت الدراسية الي
 .الذأجيل اك اإلشماؿ فػػي اذماز االعااؿ اك الواجبات -
كةذلك ةره الطالب للادرسجمل كعدـ الرغبجمل فػػي الذىاب اليها  بنعق الذقبل للاوا ق ال صويجمل كاالعااؿ املدرسيجمل -

اتو اخلاصجمل كميولو ال خ يجمل كال ركؽ كاالجذااع م  االخرين صسبب عال ذو السلبيجمل م  زمالئو كعدـ مراعاة املدرسخ لقدر 
 ال رديجمل ص ورة عامجمل.

 (ََُِ:ُّٕبكعبد الر يم ب)ن ر هللا
 اليوامل املس:عدة علاال َتقي  التواف  الدراسي : 

كسعيا لذحقيق افضل ما ظمان مػػن انسجاـ كتوافق الناشئجمل م  ء املدرسجمل املسءكؿ الماٍل صعد االسرة علػػى ترصيجمل الن ىتيعدُّ 
 كشاصجمل توافقهم الدراسي كالذم لن يذحقق إال صذوفر مجلجمل مػػن العناصر كىي ةااليت : .كم  اايطخ ن سها
  :  اختي:ر الدراسة 

اف اخذيار الطالب لنوع دراسذو طمض  فػػي الام  مػػن اااالت الػػى رغبجمل اإلاء مػػن جهجمل كالػػى القواعد الا             
مػػن جهجمل أخرل دكف مراعاة لرغبات كاجتاىات الطالبب اف ااغلبيجمل العظاى مػػن الطلبجمل مل ت رنها السلطات الذعليايجمل 
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يسذطيعوا اعداد ان سهم إاؿ مهين معخ يذ ق م  ميوهلم كاسذعداداهتم اما صسبب القيود الا ت رنها السلطجمل الذعليايجمل اك 
صيناا ةاوعجمل ص  ة نسبيا مػػن الطلبجمل  بيجمل كاالجذااعيجملصسبب اف صعض املدارس اخلاصجمل تسذهوم ااءىم مػػن النا يجمل املاد

كهلذا فحريجمل االخذيار  .تسذطي  اف تذخذ مػػن  راراهتا فػػياا طمص اإاؿ النوعي لدراسذهم كفقا لرغباهتم كسساعدة اائهم
راسيجمل كالعاليجمل كضمقق لو للطالب فػػي انواع دراسذو عامل مهم لضااف ذما و ذلك النجاح الذم صمنبو ال  ل فػػي  ياتو الد

كلان عندما نقرر مبدا ااريجمل فػػي االخذيار اليعين اف ن ؾ الطالب دكف أم  بالذوافق ال حيح م  الذخ ص الذم اخذاره
توجيو ترصوم اك مهين فعاليجمل الذوجيو أصبح  فػػي الو   ااانر امرا نركرت فهي تذضاػػن املساعدة ال رديجمل الا يقدمها 

كذلك لاي يناو فػػي االجتاه الذم صمعل مػػنو فردا لجحا  ادرا علػػى اف ضمقق  بى الطالب الذم ضمذاج ملساعدتواملوجو الػػ
 .ذاتو فػػي امليادين الدراسيجمل اك املهنيجمل كغ ىا كاف يذوافق فػػيها صدرججمل  قق لو ال عور الرنا كالسعادة

 : ااثرة الدافيية 
رمو الدراسجمل كالذعليم كاال باؿ عليها كاالجتاه ال حيح رموىا كةل ما الو البيئجمل صمب ااثرة الداف  لدل الطالب      

ةاا اف للحوافمل اخلارجيجمل اثر فػػي توافق الطالب  فالذعمليمل كالمواب ي جعاف فػػي الطالب ركح العال املمار كضم ملانو   باملدرسيجمل
فالوسائل اإلصماصيجمل مػػن ت جي  كماافأة  بنقطاع عنوفػػي االسذارار العال اجلاد كال ي ار الطالب خالؿ ذلك فػػي اال

كشهادات ت وؽ كلو جمل ال رؼ كميداليات البطولجمل كجوائمل ااكلويجمل لذٌاوف المقجمل الن س كاالعذملاز الذات أساس الذوافق 
فهذه  ببجملذلك اف اهلدؼ ال صوم صمب اف يون  علػػى أساس  اجات الطالب كدكافعو ال طريجمل كاملاذس بال صوم املدرسي

 (َُِٕ:ُِٕب)لوغاؿ.اااجات كالدكاف  ىي ااساس املهم فػػي ت ايل املػػنهاج الدراسي كحمذوتتو
 : هتيئة الفرص 

فعدالجمل  بهتيئجمل ال رص الالزمجمل مػػن العوامل املساعدة علػػى الذوافق الدراسي لألفاده مػػن الذعليم أبةم  در دمانتيعدُّ  
طاء ةل طالب ما ضمذاجو حبسب طا ذو ك دراتو كال ظمػػن  مػػن ذلك صل ي ج  عليو ةوف ال رص كتاافءىا يق د مػػنو إع

املدرسجمل أساس أداة  ييمل للضع اء كاال وتء كاملذوسطخ اغراض النجاح كالرسوب كالذقديرات كال ركؽ ال رديجمل املوجودة صخ 
 .الطلبجمل
 : الكشا عن القدرات 

الا ق عن  درات الطلبجمل كاخذبار الذح يل الدراسي كاملهارات كغ ىا ملعرفجمل لذحقيق القدرات ال غ  للادرسجمل       
مسذواىم مػػنذ البدايجمل كالس  هبم رمو توجيو ترصوم يءىلهم الػػى الذوجيو املدرسي كاملهين مسذقبال فػػياا ظمذاز ةل مػػنهم فػػيو 

 .كيذ وؽ اسذعداده لو
 : ضبط النظ:م املدرسي 
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ق الدراسي الصد مػػن الذحام فػػي النظاـ املدرسي ةأساس لعاليجمل الذ اعل اإلصمايب كيذم ذلك الذ جي  كلذحقيق الذواف      
كاملاافأة كشهادات الذ وؽ كالذقدير كمػػنح اجلوائمل الذح ػػيمليجمل كىذه الف الذ جيعات ت وؽ سلبيات العقاب ةجملء مهمن 

 . س كاالعذااد علػػى الذات أساس الذوافق الدراسيلذاوف المقجمل الن ب خ جلأت املدرسجمل صضواصطها ال صويجمل
  املوازنة املدرسية 

صمب االعذااد علػػى املوازنجمل املذاملجمل فػػي املػػناىج الدراسيجمل ككاجبات الذح يل الدراسي كصخ ما يسذطي  الطالب       
الطاوح الف عدـ املوازنجمل يءدم الػػى اسذيعاصو ك  يلو أم املوازنجمل صخ املقررات كالقدرات كصخ مسذول الذح يل كمسذول 

 .سوء الذوافق الدراسي للطالب
 :  ااثرة التن:فس والتس:ب 

إف ااثرة الذنافس اإلصمايب كالذساصق ال صوم مػػن العوامل املساعدة علػػى  قيق الذوافق الدراسي صخ الطلبجمل سا يدف  الػػى       
ار الذنافس املعركفجمل ةيأس الضع اء كغركر اا وتء كارىاؽ املذوسطخ أم صمب لان سا ال يءدم الػػى انر  بال  ة كاالىذااـ

 .مراعاة كالذاييمل فػػي ال ركؽ ال رديجمل صخ الطلبجمل
 
 : رشجيع اليمل اجلم:عي 

ةجمل لذحقيق الذوافق الدراسي يسذحسن االعذااد علػػى العال اجلااعي فػػي املذاةرة اك اذماز امل اري  اك االعااؿ امل         
فػػي  ةوف فػػي الذخطيط كيبحموف عن كسائل اإلذماز كمواد ااداء ت ي  ةوف فػػي تن ػػيذه كيذحالوف مسءكليجمل  بصخ الطلبجمل

 بذما و اك ف لو ليعلاوا الذضحيجمل كااليمار فػػي سبيل اهلدؼ امل  ؾ فػػيذدصركف علػػى  ياة اإذا  كين ذكف دظمقراطيجمل القيادة
ػي املخذم لذحض  مادة ةايائيجمل مقررة فػػي املػػنهاج الدراسي فػػيذطلب مػػن اإاوعجمل العال اجلااعي    ممل عال جترصجمل فػ

 (ََِِ:ِٕ)لبوزب . يادة طالب ياوف ىو مسءكؿ عن ىذه اإاوعجمل
 دور االرش:د النفسي فااي َتقي  التواف  الدراسي :

اذ ما أريد  سخ  ب ياهتم م اةل خاصجمل مػػن ا باهلم علػػى الدراسجملدما الشك فػػيو اف صعض الطلبجمل يواجهوف فػػي         
مسذول   يلهم الدراسي الصد مػػن الذعرؼ علػػى ىذه امل االت كالعال علػػى  لها    توفر للطالب ةل دكاعي االمػػن 

 .كيدفعو لج باؿ عليها بكاالسذقرار الن سي الذم ضمالو علػػى االسذاذاع املدرسجمل
كىنا يمز دكر املرشد ال صوم فػػي  قيق توافق الطالب فػػي الدراسجمل كعالكة علػػى ذلك مػػن مجي  جوانب شخ يذهم        

ةذلك   بمػػن خالؿ مجلجمل مػػن املهاـ حبيث يعال علػػى مساعدة الطالب فػػي الا ق عن إماالهتم  ك دراهتم كاسذعداداهتم
كمساعدة  بانجمل عن طريق اسذخداـ تلك اإلماالت كالقدرات اسذخداما سلياامساعدهتم علػػى الناو الػػى ا  ى درججمل دم

كاالسهاـ فػػي  بالطالب علػػى اخذيار نوع الدراسجمل املالئاجمل لو كالذوافق معها كالذ لب علػػى ال عوات الا تواجو الطلبجمل
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الذهم لذم االخذ اص ال توجههم فػػي  ياهتم املدرسيجمل صوجو عاـ إنافجمل لال ىذا  ال مسءكليجمل توجيههم كإ 
 (َُِٔ:ُّْب)ةاظم .م اةلهم

 الدراس:ت الس:بقة
(: )الثقة ابلنفس وعبلقت : ابلتواف  الدراسي لدى املراىقٌن املستمرين فااي مر لة التيليم ٕٕٔٓدراسة داؤود )

 دراسة مق:رنة بٌن املتفوقٌن واملت:خرين دراسي:( )اجلزائر( ،الث:نوي
كىي  بلمقجمل الن س كعال ذها الذوافق الدراسي لدل املراىقخ املسذارين فػػي مر لجمل الذعليم المانومتناكل  الدراسجمل ا       

دراسجمل مقارنجمل صخ املذ و خ كاملذاخرين دراسيا صمانوتت كاليجمل كزك اجلملائرب سع  أشميجمل المقجمل الن س النسبجمل للاراىقخ 
ك د اسذخدـ فػػي ىذه  بكالا تءثر علػػى شخ يذو كمملاجو بوافق الدراسياملسذارين الدراسجمل كمدل مساشمذو فػػي  قيق الذ

( سنجملب  يث ُٖ-ُٔ( طالبا ت كاح أعاارىم صخ )ُّّكتاون  عينجمل البحث مػػن ) بالدراسجمل املػػنهج الوص ػػي الذحليلي
المانيجمل ف ال  املراىقخ املذأخرين  اما العينجمل ب( طالباُِٖاف العينجمل ااكىل ت ال املراىقخ املذ و خ دراسيا كةاف عددىم )

 ( طالبا كمػػن صخ النذائج الا توصل  اليها ىذه الدراسجمل مايلي :ُْٗدراسيا كةاف عددىم )
 ىناؾ عال جمل ارتباطيجمل ذات داللجمل إ  ائيجمل صخ المقجمل الن س كالذوافق الدراسي لدل املراىقخ املذوفقخ دراسيا. -
 . ائيجمل صخ المقجمل الن س كالذوافق الدراسي لدل املذأخرين دراسياىناؾ عال جمل ارتباطيجمل ذات داللجمل إ  -
 .ىناؾ فركؽ ذات داللجمل إ  ائيجمل فػػي المقجمل الن س صخ املراىقخ املذ و خ كاملذاخرين دراسيا -
 .ىناؾ فركؽ ذات داللجمل إ  ائيجمل فػػي الذوافق الدراسي صخ املراىقخ املذ و خ كاملذاخرين دراسيا -

( : )التواف  الدراسي ومستوى النضج االنفي:يل وعبلقت م: ببي  املت ًنات لدى عينة ماان ٕٗٔٓدراسة نييسو )
 طلبة ج:مية دمش ( )سوراي(
 ىدف  ىذه الدراسجمل الػػى :

 تعرؼ مسذول الذوافق الدراسي كمسذول النضج االن عالػػى لدل عينجمل مػػن طلبجمل جامعجمل دم ق. – ُ
 .راسي كمسذول النضج االن عالػػى لدل عينجمل البحثتعرؼ العال جمل صخ الذوافق الد – ِ
تعرؼ داللجمل ال ركؽ فػػي اجاات افراد عينجمل البحث علػػى مقياس الذوافق كمقياس النضج االن عايل كفق مذ  ات  – ّ

 السنجمل الدراسيجمل(. بالبحث )نوع الذخ ص اجلامعي
كمقياس بادايت البحث)مقياس الذوافق الدراسي كاسذخدم  بكاعذادت البا مجمل علػػى املػػنهج الوص ػػي الذحليلي  

 .( طالبا كطالبجمل  مػػن ةليا اال ذ اد كال صيجمل فػػي جامعجمل دم قََْكمشل  عينجمل البحث) .النضج االن عايل(
 كمػػن اىم النذائج الا توصل اليها البحث :

ى مقياس الذوافق الدراسي كدرجاهتم علػػى توجد عال جمل ارتباطيجمل اصماصيجمل ذات داللجمل ا  ائيجمل صخ درجات الطلبجمل علػػ  - ُ
 .مقياس النضج االن عايل
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توجد فركؽ ذات داللجمل ا  ائيجمل صخ مذوسطات درجات الطلبجمل علػػى مقياس الذوافق الدراسي كعلػػى مقياس النضج  – ِ
 .االن عايل تعملل الػػى مذ   الذخ ص الدراسي ل او ةليجمل اال ذ اد

ائيجمل صخ مذوسطات درجات الطلبجمل علػػى مقياس الذوافق الدراسي كعلػػى مقياس النضج توجد فركؽ ذات داللجمل ا   – ّ
 .االن عايل تعملل الػػى مذ   السنجمل الدراسيجمل ل او طلبجمل السنجمل الراصعجمل

 الدراس:ت االجنبية :
 Uguak,Elias, Uli&Sundi (2006)دراسة 
 Abdullah & Et al(2009 :)دراسة 

 )م:ليزاي( .ب السنة االوىل فااي ج:مية م:ليزاي()التواف  الدراسي لدى طبل
Adjustment among First Year Students in a Malayian University. 

ىدف  ىذه الدراسجمل الػػى فحص عاليات الذوافق الدراسي اجلامعي لدل طالب السنجمل االكىل فػػي جامعجمل ماليملت         
اجلنس فػػي الذوافق الدراسي كاثر الذوافق الدراسي علػػى الذح يل الدراسي  ةاا ىدف  الدراسجمل الػػى فحص دكر  باااوميجمل
 .كسع  الدراسجمل الػػى اةذ اؼ امل االت املذعلقجمل الذوافق الدراسي لدل طالب السنجمل االكىل فػػي اجلامعجمل بللطالب

اسذخدـ  .جمل فػػي جامعجمل ماليملت( ةليات خمذل ٔ( طالبا مػػن طالب السنجمل االكىل مػػن )َِٓكأتل   عينجمل الدراسجمل مػػن )
( كاملقسم الػػى ارصعجمل مقاييس Baker & Siryk1999البا ث االدكات الذاليجمل فػػي الدراسجمل )مقياس اةر كس يكب 

 .فرعيجمل كىي : مقياس الذوافق الدراسي كمقياس الذوافق االجذااعي كمقياس الذوافق العاط ػػي كمقياس االرتباط املءسسايت
الدراسجمل اف الذوافق االمجايل للطالب ةاف سسذول معذدؿ كاف الطالب الذةور ةانوا افضل مػػن  كاظهرت نذائج  

كاشارت الدراسجمل انو خالؿ اةااؿ ال  ل الدراس االكؿ ةاف يذم الذنبء ص ال ذم  بااللث فػػياا يذعلق الذوافق الدراسي
 .ال خ ي –اجلامعجمل كالذوافق الدراسي كالذوافق العاط ػػي داللجمل الذح يل الدراسي للطالب مػػن خالؿ الذوافق الالي فػػي 

 ماان جية البحث وأجراءرو 
 إجراءات البحث :

يذضاػػن ىذا ال  ل كص ا إذا  البحث كالعينجمل املاملجمل إذا  البحث كاادكات املسذخدمجمل فػػيو كةي ػػيجمل اسذخراج صدؽ 
 .كفػػياا  يت عرض هلذه اخلطوات بجمل البيالت ا  ائيان اادكات كثباهتا كالوسائل اإل  ائيجمل املسذخدمجمل ملعاجل

 -أواًل: ماان جية البحث :
 اعذاد البا ماف مػػنهج البحث الوص ػػي الذم يسعى الػػى  ديد الون  ااايل للظاىرة املدركسجمل.

 -اثني:: جمتمع البحث :
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املوصل مرةمل حمافظجمل نينول فػػي املدارس يذألق ةذا  البحث مػػن طلبجمل ال ق اخلامس االعدادم فػػي مدينجمل       
( مدرسجمل كالبالغ عددىم ٗٓ( مػػن ةال اجلانبخ )ااظمػػن كااليسر( موزعخ علػػى )ََِِ-َُِٗال با يجمل للعاـ الدراسي )

 .( طالبان كطالبجملٙٚٙٓٔ)
 -اثلث: : عينة البحث :

  م ردات الظاىرة الا يدرسها البا مافب أك مجي  كيق د العينجمل فئجمل  مل ةذا  البحث أك مجهور البحثب أم مجي      
 (.َّٓ: َََِاافراد أك ااشخاص الذين ياونوف مونوع م الجمل البحث )دكيدرمب 

 ( طالبا كطالبجملََٖكالبالغ عددىم ) %( مػػن اإذا  الالي للبحثٓ.ٕاذ   اخذيار عينجمل ع وائيجمل طبقيجمل كصنسبجمل )
( مدراس فػػي اجلانب ٓ( مدارس فػػي اجلانب ااظمػػن مػػن مدينجمل املوصل ك)ْنها )( مدارس اعداديجمل مػػٗ)موزعخ علػػى 

 .االيسر مػػن مدينجمل املوصل
 رابي: : اداة البحث :
 -: Academic compatibilityاداة التواف  الدراسي 

 ببا ث صبناء مقياس جديدكجود العديد من املقاييس االما التالئم عينجمل البحث لذا  اـ الل رض  ياس الذوافق الدراسي 
 .فضال الػػى اطالعهم علػػى عدة مقاييس هبدؼ اا وؿ علػػى فقرات مالئاجمل كمػػناسبجمل اداهتم

 اخلص:ئص السيكومرتية للمقي:س  
 اوال : لد  املقي:س :
 الصد  الظ:ىري 

ال ال العاـ للاقياس كىنا يذم عرض  يعذاد علػػى مػػنطقيجمل حمذوتت املقياس كمدل ارتباطها الظاىرة املقاسجمل كىو ظممل     
 .(َُِٔ:َُّباملقياس علػػى ةاوعجمل مػػن اخلماء لبياف صدؽ املقياس )الرظماكم

  عرض املقياس علػػى ةاوعجمل مػػن  بل رض الذعرؼ علػػى مدل صال يجمل فقرات مقياس الذوافق الدراسي كالبدائل اخلاصجمل صو
%( فأةمر ٕٓك د اعذاد البا ماف علػػى نسبجمل ) .( خب اِٖكالن سيجمل كالبالغ عددىم )اخلماء كاملخذ خ فػػي العلـو ال صويجمل 

كصناءي علػػى مال ظات اخلماء    ذؼ عدد مػػن فقرات املقياس الا  بمػػن اراء اخلماء صوص و معيارا لل دؽ الظاىرم
 ( يبخ ذلكُ( كاجلدكؿ )ّٕ بّٓ بِّ بِْ بُّ بٓ ال الذسلسالت االتيجمل  )

 النسبجمل عدد املوافقخ سلسل ال قراتت
ُ ِٖ ََُ% 
ِ ِٔ ِٗ% 
ّ ِٓ ٖٗ% 
ْ ِٖ ََُ% 
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 النسبجمل عدد املوافقخ سلسل ال قراتت
ٓ ٗ ِّ% 
ٔ ِٕ ٗٔ% 
ٕ ِٕ ٗٔ% 
ٖ ِْ ٖٓ% 
ٗ ِِ ٕٖ% 

َُ ِٔ ِٗ% 
ُُ ِٖ ََُ% 
ُِ ِٕ ٗٔ% 
ُّ ُِ ِْ% 
ُْ ِٖ ََُ% 
ُٓ ِٕ ٗٔ% 
ُٔ ِٓ ٖٗ% 
ُٕ ُِ ٕٓ% 
ُٖ ِٓ ٖٗ% 
ُٗ ِٕ ٗٔ% 
َِ ِٖ ََُ% 
ُِ ِٖ ََُ% 
ِِ ِٕ ٗٔ% 
ِّ ِٖ ََُ% 
ِْ ُُ ّٗ% 
ِٓ ِْ ٖٓ% 
ِٔ ِِ ٕٖ% 
ِٕ َِ َٕ% 
ِٖ ِْ ٖٓ% 
ِٗ ِّ ِٖ% 
َّ ِٖ ََُ% 
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 النسبجمل عدد املوافقخ سلسل ال قراتت
ُّ ِٓ ٖٗ% 
ِّ ُِ ِْ% 
ّّ ِٔ ِٗ% 
ّْ ِٔ ِٗ% 
ّٓ ُُ ّٗ% 
ّٔ ِٓ ٖٗ% 
ّٕ َُ ّٓ% 
ّٖ ِٖ ََُ% 

 .( فقرةِّح عدد ال قرات )كاصب ( فقرات من املقياسٔ   ذؼ )كصناء علػػى مال ظات اخلماء 
 -الثب:ت :

مػػن ال ركط السياوم يجمل للاقياس اجليد المبات كيدؿ علػػى اتساؽ ترتيب االفراد عندما يطبق عليهم االخذبار اةمر مػػن 
 ( ََِِ:ّٔمرة فػػيح لوف علػػى ن س الدرججمل. )السيد عبده كفاركؽب

 طريقة إع:دة االختب:ر : –أ 
جمل علػػى تطبيق املقياس علػػى ن س اإاوعجمل مػػن االفراد مرتخ مذال قذخ مذباعدتخ )أسبوعخ تقريبا( تقـو ىذه الطريق      

كتعد طريقجمل اإلعادة مػػن  .(ََِٓ:َٓت نقارف درجات املقياس فػػي املرتخ كيسذخرج معامل االرتباط صينهاا )العيسومب
سذخداـ ىذه الطريقجمل صذطبيق املقياس علػػى العينجمل البالغ عدد افرادىا كجرل ا بالطرائق ال ائعجمل فػػي اسذخراج ثبات املقاييس

( أم َُِٗ/ُِ/ُٖ( كاعيد تطبيقو مرة اثنيجمل علػػى ن س العينجمل صذاريدمحم )َُِٗ/ُِ/ّ( طالبا كطالبجمل صذاريدمحم )ََُ)
مل االرتباط ص سوف ك  اسذخراج معامل المبات ملقياس الذوافق الدراسي اسذخداـ معا ب( يومآُص اصل زمػػين  دره )

( كتعد  ياجمل عاليجمل ِٖ.َك د صل   درججمل معامل ارتباط ص سوف صخ الذطبيقخ ) .إلصماد االرتباط صخ درجات الذطبيقخ
  .لمبات املقياس كمءشران جيدان 

 مي:دلة الف:كرونب:خ : –ب 
اك البنود م  صعضها البعض داخل   تطبيق معادلجمل )ال اةركنباخ( كتا ق ىذه الطريقجمل مدل ارتباط الو دات      

( كيعد مءشران ٖٓ.َك د صلغ معامل ثبات املقياس ) .(ُّٖٗ:َٕاملقياس أم االتساؽ الداخلي للاقياس )عبدالرمحػػنب
 .(َٗ.َ -َٕ.َكاةد العيسوم اف معامل المبات يعد جيدا اذ تراكح صخ ) بجيدان علػػى ثبات الداخل للاقياس

 (ُْٕٗ:ٖٓب)العسوم
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   الن :ئي ألدايت الدراسة :التابي
كصعد االنذهاء صناء من مقياس الذوافق الدراسي ص ي ذو  بصعد اف أتةد البا ماف مػػن صدؽ كثبات ك ييمل اداة البحث     

( ََٖك قيقا اىداؼ البحث طبق البا ماف مقياس البحث ص ي ذو النهائيجمل علػػى عينجمل الذطبيق النهائي كالبالغ ) بالنهائيجمل
 .كطالبجمل مػػن طلبجمل ال ق اخلامس االعدادم فػػي مدينجمل املوصل طالبا

 الوس:ئل اال ص:ئية :
 ..االخذبار الذائي لعينجمل كا دةُ
 .. االخذبار الذائي لعينذخ مسذقلذخِ
 ..  معامل االرتباط ص سوفّ
 ..  معادلجمل أل ا _ ةركنباخْ
 .اخذبار مرص  ةام -ٓ

 رفسًن نت:ئج الدراسة :
 .ستوى التواف  الدراسي لدى طلبة اخل:مس االعداديالتيرف علاال م -ٔ

اسذعال البا ماف االخذبار الذائي لعينجمل كا دة ملعرفجمل ال رؽ صخ املذوسط ااسايب لعينجمل البحث ملقياس الذوافق        
  .( يبخ ذلكِكاجلدكؿ ) بالدراسي م  املذوسط ال رني للاقياس

 ( ٕاجلدول )
 وا دة لقي:س مستوى التواف  الدراسينت:ئج االختب:ر الت:ئي ليينة 

املتوسط  اليدد
 ايفس:يب

املتوسط 
 االفرتاضي

االَنراف 
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

ََٖ ِٕ.ََّٓ َٔ ٕ.ّْْٓٓ ْٔ.َّٕ ُ.َٗٔ 
 يوجد فرؽ داؿ (ٕٗٗ()َٓ.َ)

 
القياجمل اجلدكليجمل دما يدؿ علػػى انو داؿ ا  ائيا كىذا يدؿ علػػى توافر  ( اف القياجمل الذائيجمل للاقياس اعلػػى مػػنِيبخ اجلدكؿ )

 (.ُالذوافق الدراسي لدل افراد عينجمل البحث كسسذول مذوسطب كلان اةم من الوسط ال رني ىي مونحجمل فػػي ال ال )
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 (ٔالشكل )
 يوضح مستوى التواف  الدراسي وف  املاانحىن االعتدايل

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
املوقع  ،التيرف علاال مستوى التواف  الدراسي لدى اخل:مس االعدادي ربي: ملت ًن :)اجلنس، الفرع الدراسي – ٕ

 اجل رافااي (
 اانث( –اجلنس )ذكور  –أ 

 (.ّاسذعال البا ماف االخذبار الذائي لعينذخ مسذقلذخب ةاا مبخ فػػي اجلدكؿ )       
 (ٖاجلدول )

 نت:ئج االختب:ر الت:ئي ليينتٌن مستقلتٌن  لداللة الفر  فااي التواف  الدراسي  وف  اجلنس 

 اليدد املت ًنات
 املتوسط
 ايفس:يب

 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 ْٖٖٕٔ.ٕ ْٕٖٕ.ُٕ َْْ ذةور

ِ.ُْٔ 
 ُ.َٗٔ 

(َ.َٓ()ٕٖٗ) 
 يوجد فرؽ داؿ 
 َََْٖ.ٕ ِٖٔٗ.ِٕ ّٔٗ إلث االلثل او  

 
( اف  ياجمل االخذبار الذائي ااسوصجمل ملقياس الذوافق الدراسي كحبسب مذ   اجلنس علػػى كجود فرؽ ّيبخ اجلدكؿ )        

 .داؿ ا  ائيا  يث ةان  القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل اعلػػى مػػن اجلدكليجمل دما يدؿ علػػى كجود فرؽ داؿ ل او االلث
 
 االديب(  –الفرع الدراسي )اليلمي  –ب 

متوسط 
 فرضي

مدتوى 
 متوسط

09 57 57 09 09 

5050799 
 المتوسط الحدابي المتحقق

مدتوى 
 عالي

مدتوى 
 مــنخفض
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 (.ْاسذعال البا ماف االخذبار الذائي لعينذخ مسذقلذخ ةاا صخ فػػي اجلدكؿ )        
 (ٗاجلدول )

 نت:ئج االختب:ر الت:ئي ليينتٌن مستقلتٌن  لداللة الفر  فااي التواف  الدراسي وف  الفرع الدراسي

 املتوسط ايفس:يب اليدد املت ًنات
 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 ُِّٖٓ.ٕ ُّٖٔ.ِٕ ِٕٓ علاي

َ.ٖٖٗ 
ُ.َٗٔ 

(َ.َٓ()ٕٖٗ) 
 ال يوجد فرؽ داؿ

 ُٕٕٖٓ.ٕ ٕٕٓٔ.ِٕ ِِٖ أديب 

 رع الدراسي ا ل مػػن ( اف القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل ملقياس الذوافق الدراسي كحبسب مذ   الْيذبخ مػػن اجلدكؿ )       
 .القياجمل اجلدكليجمل ام اليوجد فرؽ داؿ ا  ائيا صخ مذ   ال رع الدراسي

 اجل:نب االيسر( –املوقع اجل رافااي )اجل:نب االدياان  –ج 
 ( يبخ ذلك.ٓاسذخدـ البا ماف االخذبار الذائي لعينذخ مسذقلذخب كاجلدكؿ )        

 (٘اجلدول )
 ليينتٌن مستقلتٌن  لداللة الفر  فااي التواف  الدراسي وف  املوقع اجل رافااي ماان مدينة املولل نت:ئج االختب:ر الت:ئي

 اليدد املت ًنات
املتوسط 
 ايفس:يب

 االَنراف
 امليي:ري

 القيمة الت:ئية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 َِْٔٔ.ٕ ِّٖٖ.ِٕ ِْٕ أظمػػن

َ.ُٕٔ 
ُ.َٗٔ 

(َ.َٓ()ٕٖٗ) 
 ؿال يوجد فرؽ دا

 َٕٗٔٓ.ٕ ُِّٖ.ِٕ ِٔٓ أيسر 
( اف القياجمل الذائيجمل ااسوصجمل ملقياس الذوافق الدراسي كحبسب مذ   املو   اجل رافػػي ا ل مػػن القياجمل ٓيبخ اجلدكؿ )      

 .اجلدكليجمل كىذا يدؿ علػػى انو اليوجد فرؽ داؿ ا  ائيا النسبجمل ملذ   املو   اجل رافػػي
اف ىذه النذائج علػػى اف الدكر الذم تلعبو االسرة فػػي تعلم االصناء كمساعدهتم علػػى  قيق الذوافق كي سر البا م        
كاصراز الدكر الذم يذامل فػػي االت اؿ داخل االسرة حبيث يساعد االاء االصناء فػػي اخذيار املوا ق املػػناسبجمل  بالدراسي

مػػن خالؿ تنايجمل القيم كجعلهم  ادرين علػػى اخذيار الدراسجمل الا تذناسب لألصناء كمساعدهتم فػػي تاوين امليوؿ كالرغبات 
كةذلك جعلهم  ادرين علػػى  بم  مسذواىم ال ارم ك درهتم علػػى الذوجو ال حيح لاي ال يقعوف فػػي امل االت الن سيجمل

 .جتاكز امل االت السلوةيجمل كاالن عاليجمل الا تعيق توافقهم الدراسي
لعال ات االجذااعيجمل االسريجمل كدكرىا ال عاؿ يف  قيق االنسجاـ االجذااعي الدراسي كىذا يرتبط ةذلك كيرج  ىذا ل      

صذحقيق اااججمل الػػى الذقدير االجذااعي كىذا يظهر البعد االجذااعي للذوافق الدراسي فػػي امل ارةجمل االجذااعيجمل املدرسيجمل 
مالء فااسرة الواعيجمل الا تضاػػن الناو السليم اصنائها مػػن خالؿ فهم مػػن خالؿ عاليجمل الذ اعل كاالت اؿ م  املدرسخ كالمل 
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صرلمج املدرسجمل كسياسذها كالذااشي معها صطريقجمل سلسجمل كمذاصعجمل دركسهم اللقاء م  مدرسيهم دما يبخ معرفجمل سلوؾ اصنائهم 
 .كطبيعجمل ت اعلهم م  دركسهم داخل  اعجمل ال ق

  -اوال : االستنت:ج:ت :
   -ائج البحث خرج البا ماف االسذنذاجات االتيجمل :فػػي نوء نذ

 ..اف عينجمل البحث لديهم مسذول مػػن الذوافق الدراسي لدل طلبجمل املر لجمل االعداديجمل ناػػن املسذول املذوسطُ
 ..اف ملذ   اجلنس دكر فعاؿ يف  قيق عاليجمل الذوافق الدراسي كل او االلثِ
 .فعاال يف  قيق الذوافق الدراسي . اف مذ   ال رع الدراسي ليس لو دكرّ
 ..اف مذ   املو   اجل رايف ليس لو دكرا فعاال يف  قيق الذوافق الدراسيْ 

 -اثني: : التولي:ت :
 -فػػي نوء ما اس رت عنو الدراسجمل مػػن نذائج يوصي البا ماف االيت :

صنائهم كمهاا ةان  الظركؼ الا  يط توعيجمل االاء كاالىل مػػن خالؿ اجذااع اكلياء االمور صضركرة مساعدة ا .ُ
 .هبم اك النذائج الا   ل عليها اصنائهم فػػي  قيق الذوافق الدراسي للطلبجمل

االىذااـ الطلبجمل فػػي املر لجمل االعداديجمل الا تعد مر لجمل ذات اشميجمل علػػى شخ يجمل الطالب لذا صمب علػػى ادارة  .ِ
دَل الدعم الاامل للطالب  للذخ ػػيق دما يذعرنوف لو مػػن ن وط ظمان اف املدرسجمل كاملدرسخ كاملرشد ال صوم ااخص صذق

  .تءثر علػػى توافقهم الدراسي
 املقرت :ت  -اثلث: :

 .( لدل طلبجمل املر لجمل االعداديجملA,Bدراسجمل الذوافق الدراسي كعال ذو صناطي ال خ يجمل ) .ُ
كغ ىا  بالقلق االجذااعي بال عور الرنا بايتدراسجمل الذوافق الدراسي كعال ذو سذ  ات  اخرل ممل )الذنظيم الذ .ِ

 .مػػن املذ  ات(
 املص:در اليربية واالجنبية:
 اوال : املص:در اليربية

 بدار النهضجمل العرصيجمل للطباعجمل كالن ر بالقي:س والتجريب فااي علم النفس والرتبية( : ُْٕٗعبد الرمحػػن ا ) بالعسوم .ُ
 .لبناف بص كت

 بص كت بدار ال ار العريب للطباعجمل كالن ر كالذوزي  بُط بفن القي:س النفسي( : ََِٓ)باعبد الرمحػػن بالعسوم .ِ
 .لبناف

 ب ماذبجمل ال الحب الاوي .القي:س النفسي(: ُّٖٗعبد الرمحػػنب أسعد ) .ّ
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 بدار ال اػػر العػػريب بُط بلقياا:س واالختباا:رات النفسااية( : اََِِ)بكفػػاركؽ السػػيد عماػػاف بالسػػيدب عبػػد اهلػػادم .ْ
 .اىرةالق

ب دار اةػد للن ػر ُبطبن:ء ورصاميم االختبا:رات واملقا:ييس النفساية والرتبوياة ( : َُِٔ) بعار طالب بالرظماكم .ٓ
 .عاافب االردفبكالذوزي 

 بب دار ال اػػػر املعاصػػػر البحاااث اليلماااي اس:ساااي:رو النظرياااة ومم:رسااا:رو اليلمياااة( : َََِرجػػػاء ك يػػػد ) بديػػػودرم .ٔ
 .لبناف بص كت

التوافاا  الدراسااي ومسااتوى النضااج االنفياا:يل وعبلقت ماا: باابي  املت ااًنات لاادى  (:َُِْ)برغػػداء علػػي بنعيسػػجمل .ٕ
 .ب رسالجمل ماجسذ  مػػن ورةعينة ماان طلبة ج:مية دمش 

الثقة ابلنفس وعبلقت : ابلتواف  الدراسي لدى املراىقٌن املستمرين فااي مر لة التيليم (: َُِِ)بداؤكدب ش ػػيقجمل .ٖ
 .اجلملائر برسالجمل ماجسذ  غ  مػػن ورة ب املذ و خ كاملذأخرين دراسيادراسجمل مقارنجمل صخ بالث:نوي

التوافاا  الدراسااي لاادى ط:لباا:ت اجل:ميااة املستنصاارية كليااة الرتبيااة االس:سااية ( : َُِٔ) بت ريػػد خضػػ  بةػػاظم .ٗ
اجلامعػػجمل  برسػػالجمل ماجسػػذ  غػػ  مػػػػن ورة بدراسااة مق:رنااة بااٌن املتزوجاا:ت وغااًن املتزوجاا:ت فااااي ضااوء بياا  املت ااًنات

 .املسذن ريجمل
دراساااة  ،التنشااائة االسااارية وعبلقت ااا: ابلتوافااا  الدراساااي لااادى طااابلب املر لاااة الث:نوياااة( :ََِِ) بعبػػػده بلبػػػوز .َُ

 .جامعجمل كر لجمل ب اجلملائر برسالجمل ماجسذ  فػػي علم الن س ال صوم بميدانية َتليلية ببي  اثنوايت مديرية ورقلة
 .دار عويدات للن ر كالذوزي  كالطباعجمل بالتخلا املدرسي(: َُِٕ)بماـترمججمل ظمػػن االعسر ا بلوغاؿ اندريو .ُُ
دار املسػػػػ ة للن ػػػػر كالذوزيػػػػ  ب ِطبمباااا:دى االرصاااا:ل الرتبااااوي االنساااا:ين( : ََُِ)بعاػػػػر عبػػػػد الػػػػر يم بن ػػػػر هللا .ُِ

 .االردف بعااف بكالطباعجمل
االكا:دديي وعبلقتاو ابلتوافا  اجت:ى:ت طلبة ج:مية مؤراو َناو االرشا:د ( : ََِٓكامحد عرصيات ) بشاةر بحماميد .ُّ

 .ْالعدد  بٔاإلد  بفػػي ةلجمل العلـو الن سيجمل كال صويجمل برسالجمل ماجسذ  مػػن ورة بالدراسي
 .الاوي  بدار القلم بِط بالصحة النفسية فااي ضوء علم النفس( : ُٖٔٗ)بكعودة ابمرسيب ةااؿ .ُْ
 .م ر بار املعارؼد بسيكولوجية الذات والتواف ( : ُٕٖٗ)باصراىيم باصو زيد .ُٓ
 بب درا النهضػجمل العرصيػجمل للطباعػجمل كالن ػرِط بالصحة النفساية واليابلج النفساي( : َُٗٗ) بعباس حماػود بعوض .ُٔ

 .ص كت
 .القاىرة بمرةمل االساندريجمل للاذاب بالصحة النفسية والتواف ( : ُٗٗٗ)بسه  ةامل بامحد .ُٕ
 .االساندريجمل باملاذبجمل اجلامعيجمل بالتواف  النفسي للمسنٌن( : ََُِ)بعبد ااايد ا بشاذيل .ُٖ
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التوافاا  االكاا:دديي وعبلقت اا: ابلبيئااة (: َُِْ)بماجػػد مسػػيهج م ػػرح الػػدملاٍلبماجػػد مػػان  عبػػد اهلادم بال ضػػلي .ُٗ
 بةلػجمل العلػـو ال صويػجمل برسػالجمل ماجسػذ  مػػػن ورة بالدراسية لدى طلبة املدارس الث:نوية املتفوقٌن والي:ديٌن بدولة الكوي 

 .العدد الراص 
قي:س التواف  الدراسي لدى طلبة املر لة الث:نوية ( : ُٖٗٗ)بكذميب حم وظ اصو صارص ليقجمل بزةرت امحد بال رصيين .َِ

 .ب ماذبجمل االذملو امل ريجمل إبم:رة الفجًنة
 .م ر بالقاىرة بب دار ال ار العريبّط،التواف  النفسي واملسؤولية االجتم:عية(: ََِٗ)با باملركاٍل .ُِ
 .القاىرة بب دار ال ريبُطباسس التواف  النفسي( : ُٓٗٗ) بليق ب سن .ِِ
التواف  االكا:دديي وعبلقتاو ابلكفا:ءة الذارياة الي:ماة لادى طلباة كلياة اليلاوم الرتبوياة ( : ََِٗ)با بصين خالد .ِّ

 .فب االردِْاإلد  ب)العلـو االنسانيجمل (ةلجمل النجاح لالحباث  بب رسالجمل ماجسذ  مػػن ورة فااي ج:مية ال البي 
التوافاا  الدراسااي لاادى ط:لباا:ت اجل:ميااة املتزوجاا:ت وغااًن املتزوجاا:ت وعبلقت اا: ( : َََِشػػوة ب عواطػػق ) .ِْ

ةلػػػجمل  براصطػػػجمل االخ ػػػائيخ الن سػػػيخ امل ػػػريجمل باطرك ػػػجمل دةذػػػوراه مػػػػػن ورة بببيااادي الكفااا:ءة الشخصاااية والثبااا:ت االنفيااا:يل
 .َُب ةلد ُالعدد  بالدراسات الن سيجمل

ب املءسسػجمل العامػجمل للدراسػات ُط بالشخصاية مف وم ا: سالوك : وعبلقت ا: ابلاتيلم(: ُٔٗٗ)بتوما جػورج بخورم .ِٓ
 .لبناف بص كت بكالن ر كالذوزي 

 .سورت بجامعجمل دم ق بدراسة فااي سيكولوجية التكيا ،الصحة النفسية( : ُٕٖٗنعيم ) بالرفاعي .ِٔ
 بصػ كت بدار النهضػجمل العرصيػجمل بالصحة النفساية والتفاو  الدراساي( : ُٓٗٗ)بمد   عبد ااايد بعبد اللطيق .ِٕ
 .لبناف
 .م ر بالقاىرة بدار غريب للطباعجمل بسيكولوجي: الشك( : ُّٖٗيوسق ميخائيل ) باسعد .ِٖ

 اثني: : املص:در االجنبية
29. Abdullah , M,Elias,H Mahyuddin ,R &Uli, J.(2009): Adjustment among 

First year Students in a Malaysian University. European Journal of 

Social Science.8(3). 

30. Sears,M(2002), The Psychology of  Interpersonal Relation – London : 

Penguin Book. 
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 :البحث ملخص
يدكر مونوع البحث  وؿ الدراسات ااديمجمل الا تذناكؿ االمن كسبل  قيقو يف اإذاعات املذعددةب ك مل الدراسات     

الا  دمذها مدرسجمل ةوصنهاجن إ دل اىم كاةم ىذه الدراسات  يث اما تعد سموذجا رائدان يف ىذا اإاؿ السياا  االمنيجمل
كاما تطرح م هومان اك صعدان جديدان لألمن كىو "االمن اإذاعي"ب ةاا يرـك البا ث االسذ ادة من ىذه الدراسات االمنيجمل 

من اإذاعي يف حمافظجمل نينول الا ات  ت هد توترات كهتديدات كانحجمل امنها كاصماد صعض االوؿ كاملعاجلات لذحقيق اال
( كما  دث من  ذلو كهتج و كاعذداءاتو على جملءو ةب  من َُِْاإذاعيب السياا صعد سيطرة تنظيم داعش عاـ )

 ماولت اإذا  فيها. 
 ياتب الدراسات االمنيجمل ااديمجمل: االمنب االمن اإذاعيب حمافظجمل نينولب اال لالكلم:ت املفت: ية

Abstract:  
      The topic of the research revolves around modern studies that tackles 

security and ways to achieve it in multiple societies. Security studies 

presented by the Copenhagen School represent one of the most important 

and largest of these studies as they are considered a pioneering model in 

that field, especially  they present a new concept or dimension of security 

which is " social security". The research aims to take advantage of these 

security studies and find some solutions and treatments to achieve social 

security in Ninawa Governorate, which is now witnessing  tensions and 

blatant threats to its social security, especially after the ISIS control in 2014 

and what following of killing, displacement, and attacks that occurred on a 

large part of the components of the community.  

Key words: security, community security, Ninawa governorate, minorities, 

modern security studies.  

 املقدمة
اصعاد كم اىيم جديدة  يعد اامن من أةمر امل اىيم الا شهدت تطوران ةب ان يف السنوات ااخ ةب إذ شهد إنافجمل

كخمذل جملب ك د اناف  الدراسات االمنيجمل ااديمجمل صعدان جديدان مل هـو اامن كىو البعد اإذاعيب كالذم سوجبو ينذقل حمور 
ك مل حمافظجمل نينول ةاالن كاسعان االىذااـ اامين من مسذول الدكؿ إىل مسذول املاولت اإذاعيجمل داخل الدكلجمل الوا دةب 

خاللو تطبيق كدراسجمل اافاار ااديمجمل  وؿ اامن اإذاعيب السياا كأما تضم عددان ةب ان من املاولت  ظمان من
 كاال ليات الا تعرن  لذحدتت ةب ة ىددت ص ال كانح اامن اإذاعي فيها.

منيجمل اإذاعيجمل الا ات  تنبمق أشميجمل البحث من اااججمل إىل اصماد معاجلات كسبل الحلجمل املعضلجمل اا اوال: أمهية البحث:
تعاٍل منها حمافظجمل نينولب السياا صعد سيطرة تنظيم داعش عليها كك وع انذهاةات عديدة حبق مجي  املاولت كخ وصان 

 اصناء اال لياتب دما تسبب يف تعايق االنقساـ كال عور الظلم االجذااعي لديهم.
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ادراؾ الام  من الدراسات كاالحباث الذقليديجمل املذعلقجمل اامن أبف  تذامل اشااليجمل البحث يف عدـاثنيً:: اشك:لية البحث: 
ك دة الذحليل يف الدراسات اامنيجمل ت  ت من الدكلجمل إىل املاولت اإذاعيجمل ص عل ت   امل اىيم ملاانذها كدكرىا يف النسق 

ضماكؿ معاجلجمل ىذه االشااليجملب  اإذاعيب كةان  كملا تملؿ ترل أبف اامن يذحقق من خالؿ القوة. كلذلك ف ف البحث
ك ليل ما تقدـ من افاار تقليديجملب كسم غور االمن اإذاعي كفق الدراسات االمنيجمل ااديمجملب كةي يجمل توظيق الدركس 

 املسذ ادة لذحقيق االمن اإذاعي يف حمافظجمل نينولب من ت اامن ال امل للدكلجمل.
ادىا: أف اامن اإذاعي يف حمافظجمل نينول يرتبط أساسان هبوتت ينبمق البحث من فرنيجمل م اثلثً:: فرضية البحث: 

اجلااعات كاال ليات املوجودة فيها كصعال اهتا م  صعضها البعضب فالاا ةان  اال ليات يف ااافظجمل  ادرة على الذعب  عن 
 اامن ال امل كاملسذداـ فيها. ىويذها ك ادرة على ااافظجمل عليهاب تعاظم ادراةها صذحقيق امنها اإذاعيب كمن ت  قيق

كالثبات ال رنيجمل اعاله   اسذخداـ مناىج عدة كىي املنهج الوص ي كاملنهج الذارطمي فضال عن رابي:ً: من جية البحث: 
 املنهج الذحليلي.

  دد البحث على النحو اآليت:خ:مسً::  دود البحث : 
 ََِّجمل االمن اإذاعي يف حمافظجمل نينول منذ عاـ ا ذ رت  دكد البحث الملمانيجمل على دراس ايفدود الزم:نية: -ُ

 كماصعدىا م  ال ةيمل على املدة الملمنيجمل الا سيطر فيها تنظيم داعش على ااافظجمل كماتالىا.
ا ذ رت  دكد البحث املاانيجمل على دراسجمل االمن اإذاعي يف حمافظجمل نينول ك ديدا يف سهل ايفدود املك:نية:  -ِ

 نينول.
ا ذ رت  دكد البحث الب ريجمل كن  املسيحيخ كااليمليديجمل فضالن عن ال بك كال ةااف كامنهم ايفدود البشرية:  -ّ

 اإذاعي يف ااافظجمل.
  ا ذ رت  دكد البحث املعرفيجمل على الدراسات املذعلقجمل اامنب السياا االمن اإذاعي. ايفدود امليرفية: -ٗ

 س:دسً:: َتديد املصالح:ت: االمن ااتميي
ن اإذاعي من امل اىيم املسذحدثجمل يف علم السياسجمل ك د عرفو البا ث كامل ار "كاي ر" على انو  درة ةذا  ما يعد االم     

 (.ُُٗب صَُِٖالمبات على مساتو االساسيجمل يف مواجهجمل الظركؼ املذ  ة كالذهديدات ااذالجمل كااقيقيجمل )سليمب 
داخل اإذا  على إعادة إنذاج أسماط خ وصياهتا املذعلقجمل اهلويجمل   اصليجمل ك درة اجلااعات ةاا يعرفو ارم صوزاف أبنو"     

الوطنيجمل كالل ويجمل كالدينيجملب فضالن عن العادات كالذقاليد يف إطار اك نان شركط مقبولجمل لذطورىاب ةاا اف االمن اإذاعي++ 
اء االندماج القومي للاواطنخ من يعين خلق توازف فعلي صخ اخل وصيات المقافيجمل كالدينيجمل كالعر يجمل كالل ويجمل كنركرة صن

 (.ٖٗب صْب عَُِٖخالؿ خلق ةذا  تعددم عادؿ)امسهافب 
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يرل البا ث اف االمن اإذاعي ىو  الجمل ت عر فيها ماولت اإذا  اما يف عال جمل مذاافئجمل التيريا االجرائي للب: ث: 
  االت ادماجو  سريجمل من  بل املاولت االخرل م  املاولت االخرل كاف ل ذها كتراثها كتقاليدىا م انجمل  كالتذعرض اىل

 الامل كاملسيطرة يف اإذا .
  تقسيم البحث إىل ثالثجمل مبا ثب كةل مبحث   تقسياو اىل عدة مطالبب إذ تناكؿ  س:بيً:: ىيكلية  البحث: 

ا ماىيجمل االمنب  ككصق املبحث االكؿ: الذأصيل النظرم ملاىيجمل االمن ك   تقسياو اىل ثالثجمل مطالب كصق االكؿ: منه
اما املبحث الماٍل ف خذص سونوع  بةاا اىذم  المالث: س هـو املعضلجمل االمنيجمل اإذاعيجمل  بالماٍل: م هـو االمن اإذاعي

االمن اإذاعي يف حمافظجمل نينول ك سم اىل مطلبخ تناكؿ االكؿ: دراسجمل اال ليات يف حمافظجمل نينول صيناا تناكؿ  الماٍل: 
(ب اما املبحث المالث: تناكؿ املعاجلات كاالوؿ الا ظمان ََِّاالمن اإذاعي يف حمافظجمل نينول صعد عاـ ) دراسجمل كا  

اسذنباطها من الدراسات االمنيجمل ااديمجمل كتطبيقها يف حمافظجمل نينول لذحقيق االمن اإذاعي فيهاب ةاا   تقسياو اىل ثالثجمل 
اخل وصيات المقافيجملب كتناكؿ الماٍل: صناء ثقجمل افراد اال ليات اااومجملب اما  مطالبب تناكؿ االكؿ: تعمليمل اهلوتت كمحايجمل

 المالث:  فذناكؿ الذأةيد على دكر االطراؼ ال اعلجمل يف اإذا  يف  قيق االمن اإذاعي.
 املبحث األول

 التأليل النظري مل:ىية األمن
 بل البا مخ كالدارسخب السياا يف العقود المالث يعد م هـو اامن من امل اىيم الا ال   اىذاامان ةب ان من 

املانيجمل كيعود ىذا االىذااـ إىل تعدد اصعاد كةاالت اامن الذم مل يعد حم وران يف اإاؿ العسارم فقطب صل تعداه إىل 
ص يء من جوانب كةاالت اخرل سياسيجمل كا ذ اديجمل كانسانيجمل كصيئيجملب فضالن عن اجلانب اإذاعي كالذم سيذم تناكلو 

 الذ  يل يف ىذا املبحثب على النحو اآليت:
 املالب األول: م:ىية األمن

 بل الدخوؿ يف تعريق م هـو اامن الصد من تعري و ل جملنب  فاامن يف الل جمل ىو من "أىًمن اامانجمل كااماف سع   
(ب فاامن يعين أف ُٗب صَُِٗ)الطائيب  أًمن ي فأل آمن كآمن  غ م من اامن كاامافب كاامن ىو ند اخلوؼ"

ياوف اإلنساف سلياان كصعيدان عن ااذلب فال يوجد أ د آمن الااملب فااوادث ترد يف أم ك  ب كاملوارد اال ذ اديجمل  د 
تاوف  ليلجمل كلدرةب كي قد الناس عالهم كتبدأ ااركب كالنملاعات كلان ااةيد ىو أف اااججمل إىل اإل ساس صوجود االمن 

 (.ٖٕب صََِٖ)غري ذش كاكةاالىافب  جمل اساسيجمل كشرط أساسي للعيش ص ال حمـ  ياجمل انساني
ةاا إف اامن يعين يف االصطالح الذحرر من الذهديدب كيرل صعض االلخ يف ذلك شرطان مطلقانب ف ما أف 

ذل جمل من اامنب كمن ياوف املرء آمنان كإما اف ال ياوفب ةاا امم ينظركف إىل االمن على أنو أمر نس،ب فهناؾ درجات خم
املاان النظر إليو صوص و أمر مونوعي كذايت يف آفو كا دب فاملونوعي ي   إىل كا   اااؿب فياا إذا ةاف ال خص 
مهددان فعالن كتذوافر لو اااايجمل الاافيجملب أما الذايت في   إىل ت ور املرء عن الون  كرغبذوب ال يف الذحرر من الذهديد 
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(ب ك درج  ااحباث كاغلب كالدراسات الا تدكر  وؿ ِٗٔب صََِٗ)ركصنسوفب ااريجمل فحسبب صل يف ال عور
الدكلجمل على  ليل م طلح اامن  يث الدرججمل )العاليجمل أك املذدنيجمل(ب كليس من  يث الوجود الذاـ أك العدـب ك د عدى 

 من اال ياف نانيان كم  نان كليس ظاىران اامن أترطميانب  ياجمل جوىريجمل كىدفان تسعى اليو الدكؿب كةاف ىذا املو ق يف ةم 
 (.ُٕٔب صََِْكم ر ان صو )اي انمل كنوينهاـب 

كصذلك ياوف اامن اهلدؼ ااكؿ لألفراد كلل عوب كللدكؿب كىو ظممل ااافمل ااكؿ لن اطاهتم كعال اهتم الا 
كؿ كعاليات سباؽ الذسلح ىي املهدد هتدؼ إىل   ظو كالقضاء على الذهديدب ةاا أنو كيف ع ر املعلوماتيجمل مل تعد الد

 الو يد لألمن صل ظهرت  ضات جديدةب على مسذول االفراد كاإذاعات صدأت ت ال هتديدان ةب ان لألمن.
 املالب الث:ين: األمن ااتميي وف  مدرسة كوبن :جن

صنهاجن الحباث يف معهد ةو  ُٖٓٗ مل مدرسجمل ةوهباجن ا د اىم املدارس االمنيجمل يف العاملب كن أت عاـ 
السالـ ك دم  اىم الدراسات االمنيجمل كاناف  اصعادان جديدة لألمنب كنا  ىذه املدرسجمل العديد من البا مخ كمن 
اصرزىم "ارم صوزاف" ك"اكيل كاي ر" ك"ليين ىانسخ" كاخركفب كيعد البعد االجذااعي لألمن )اامن اإذاعي( ا د اىم 

 (.ِٓص بُٗٔبعَُِِرسجمل ةوصنهاجن كإبشراؼ ارم صوزاف ) وجليب الطرك ات النظريجمل الا  دمذها مد
إذ انطلق )ارم صوزاف( يف دراسذو مل هـو اامن اإذاعي من إعادتًو صياغجمل م هـو اإذا ب فبدالن من أف يقدـ 

 م هـو خمذلق كيعد اإذا   صوص ًو نظامان من العال ات املذبادلجمل يرصط اافراد فيو صمقافجمل م  ةجملب يذجو صوزاف رمو تبين
اإذا  يف االساس مذاحوران  وؿ اهلويجملب كانو يذ ال من ةاوع اافاار كاملاارسات الا  دد اافراد  صوص هم أعضاء 
يف ةاوعجمل اجذااعيجملب ةاا كإف اامن اإذاعي عند صوزاف يذامل صقدرة اإذا  يف ااافظجمل على ثقافذو كل ذو كىويذو كدينو يف 

(ب فضالن عن  درة اجلااعات على إعادة إنذاج ُٖٔب صَُِّ-َُِِ)امينجملب  لذهديدات ااذالجمل أك ال عليجملظل كجود ا
أسماط خ وصيذها يف اهلويجمل الوطنيجمل كالدينيجمل كيف الل جملب كالعادات كالذقاليد يف إطار شركط مقبولجمل لذطورىاب لذا كنان ىذا 

لقضاء على ثالثجمل مسائل رئيسجمل: اخلوؼب اجلوعب كاملرض الذم يواجو النوع من اامن)اإذاعي(ب يق  على عاتق ةل دكلجمل ا
االفرادب كلان ذلك اليذحقق صعاليجمل الدكلجمل ك دىاب صل ىو عاليجمل م  ةجمل صخ اصناء اإذا  الوا د كصخ املسءكلخ عنوب 

 (.ِٖب صَُِٕ-َُِٔرزاؽب )عبد ال فالقدرة على الذعاكف صخ السلطجمل كافراد اإذا  يعد شرطان أساسيان لذحقيق اامن
كأدت ىذه اافاار إىل ممليد من الذاييمل صخ أمن الدكلجمل املسذند على محايجمل السيادةب كأمن اإذا  الذم يسذند 
على محايجمل اهلويجملب اامر الذم دعا أبن ار مدرسجمل ةوصنهاجن كعلى رأسهم )صوزاف( إىل عدى اإذا  مرجعان لألمن مسذقالن 

 (.ُٖب صَُِْ) وجليب" مون  هتديد مقاصل "السيادة -ةقياجمل-لجملب كاىل عًد "اهلويجمل"صذاتو كمقاصالن للدك 
ًانُّ اجلااعجمل من االشارة إىل  كيءةد صوزاف أف اامن اإذاعي يعين "أمن اجلااعات داخل الدكلجملب كىو يرتبط سا ظمي

م رمن( كالا  د تاوف )أمجملب أ ليجملب ن سها صضا  "رمن" يف مقاصل اآلخر الذم شال هتديدان مونوعيان هلذه اهلويجمل )أ
 (.ْٓب صَُِٔ-َُِٓ)خضراكمب" اثنيجملب مجاعجمل دينيجمل كغ ىا(
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كظمان القوؿ انو كرغم أتةيد )ارم صوزاف( على دكر اجلااعات داخل الدكلجمل على اامن اإذاعيب لانو من 
ض امنها كلان يساىم يف اعطاء دفعجمل ةب ة جهجمل اثنيجمل يءةد على أف اامن اإذاعي يظل مرتبطان الدكلجمل حبيث انو ال يقو 

للدراسات االمنيجملب كىذا ما يءةد على اف صوزاف صقي كفيان للطرح الدكاليت الوا عي)النظريجمل الوا عيجمل(ب فقد ةاف ىدفو من 
ىاب يف توسي   طاع اامن لي ال اامن اإذاعي ىو االصقاء الدائم على الو دة السياسيجمل)الدكلجمل( كااافظجمل على اسذقرار 

 (.ْٓب صَُِٔ-َُِٓ)خضراكمب  ظل نظاـ دكيل فونوم
كهبذا ف نو ظمان تلخيص نظرة صوزاف لألمن اإذاعي يف انو يذامل يف  درة اجلااعات داخل الدكلجمل على   ظ 

اإذاعي  كتعمليملىاب كيف  درة الدكلجمل على محايجمل خ وصيجمل ةذاعها كىويذوب فذحقيق اامن بىويذها المقافيجمل كالدينيجمل كاالثنيجمل
ىو مسألجمل م  ةجمل صخ الدكلجمل من جهجمل كاإذا  من جهجمل اخرلب كلان يبقى اهلدؼ ااساس ىو  قيق اسذقرار الدكلجمل  

 ةال.
 املالب الث:لث: امليضلة االمنية ااتميية   رؤية مدرسة كوبن :جن

وزاف(بطر ان جديدانب  مل  دم  مدرسجمل ةوصنهاجن كمن خالؿ م اريها البارزينب امماؿ )اكيل كاي ر( ك)ارم ص
يف عًدىا اف اإذاعات ظمان أف تواجو العاليات ن سها الا تءدم إىل ن س نوع كعاليجمل الذ اعل السل، للاعضلجمل االمنيجمل 
صخ الدكؿب كأف املعضلجمل اامنيجمل اإذاعيجمل  دثب عندما تءدم جهود ا دل اجلااعات لملتدة امنها اإذاعي )تعمليمل 

اعجمل اخلوؼ يف اجلااعات االخرلب ص ال يدفعها إىل زتدة امنها اإذاعيب كىاذا تسذار االقجمل امل رغجمل ما ىويذها( إىل اش
صخ اجلااعاتب حبيث تءدم مساعي  زتدة اامن إىل انقاصو كتقليلو يف النهايجملب كيعود السبب يف  دكث ىذه املعضلجمل 

ن أف ياوف ةب ان لدرججمل انو ينذج سلوةان )شبو اادم( جتاه إىل أف داف  اامن لدل مجاعجمل معينجمل )خاصجمل اا ليجمل( ظما
 (.ّٖبصَُِْ) وجليب  اجلااعات اإاكرةب أك جتاه الدكلجمل ن سها

ةاا اف القوؿ أف املعضلجمل اامنيجمل تذاحور  وؿ اهلويجملب يعين اما تذاحور  وؿ ما ظمان إاوعجمل من اإلشارة إىل   
يف فرنساب رمن االةراد يف ترةياب كرمو ذلك"ب لان الذحدم يذامل يف تطور ن سها صضا  رمن "رمن اصناء املهاجرين 

مسارىا فهي عاليجمل ت اعليجمل مسذارة للذحام املطالب كإشباع  اجات معينجملب  يث يءدم اإلدراؾ كال هم دكران ةب ان 
اهلويجمل اساسان كجوىران لل راع  كمهاانب كمن ت ف ف املسار الذ اعلي  د يذطور كيءدم إىل معضلجمل امنيجمل ةذاعيجمل إذا أصبح 

كيذضح ذلك يف ت ليب  بعلى امل او كسندان للهيانجمل أك    سندان لبنيجمل العال ات القائاجمل م  ا ي املاولت اإذاعيجمل
مظاىر "االل" على املظاىر الذعاكنيجملب كىذا االلذجاء إىل املاولت اإذاعيجملب صدؿ مءسسات الدكلجمل امل ركعجملب صوص ها 

)ز اغب  لل راع من أجل البقاءب كصعًدىا الضااف الو يد لألفراد للح وؿ على اااايجمل يف مناخ يسوده اخلوؼ إطاران 
 (.َُٖب صٓعببَُُِ

ةاا أف املعضلجمل اامنيجمل اإذاعيجمل ىي معضلجمل "إدراةيجمل"ب فعندما يدرؾ االفراد أف اااومجمل غ   ادرة أك اما ت ذقد 
لجأكف إىل شال تنظياي آخر كىو اإاوعجمل االثنيجملب صوص و إطار يذا ل الدفاع عنهم يف اإلرادة ااايجمل اجلاي ب ف مم سي

كجو الذهديد اخلارجي الذم يسذهدؼ صقاءىم كاسذارارىمب كيف ظل مأزؽ ممل ىذا ف ف حماكلجمل أم ةاوعجمل اثنيجمل لذعمليمل 
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 سب -جتاه الذ عيدب كممل ىذه اارةجمل امنهاب سيذم ت س ىا من  بل اجلااعات االثنيجمل ااخرل على اما  رةجمل عداء ا
تمليد من فرص الذعبئجمل اغراض غ  دفاعيجمل)ىجوميجمل( كتقوم ا ذااالت اارب الو ائيجملب إذ ت ن ةاوعجمل اثنيجمل  -رأم صوزاف

اهلجـو هبدؼ محايجمل صعض املناطق الا يسانها افراد اجلااعجمل االثنيجمل ن سهاب كذلك حبججمل الدفاع عنها  بل أف يقـو اخل م 
ب ََُِ)م ط ىب  ذ  يذها كىو ما يءدم إىل  رب شاملجملب كىذا ما اصرزتو جترصجمل )البوسنجمل( فياا صعد اارب الباردةص

 (.ُِٕص
كصناءن على ما تقدـ ظمان  ديد مرتاملات املعضلجمل االمنيجمل االثنيجمل عند ارم صوزاف أبرص  مرتاملات اساسيجمل ىي:
 

 (ّٖب صَُِٕ-َُِٔ)عبد الرزاؽب
مل يف نعق السلطجمل املرةمليجمل كنعق اخلدمات العامجمل كالمامج االجذااعيجمل املخذل جملب دما يءدم إىل ال ونى: الا تذا .ُ

 إنذاج ت ور لبيئجمل شبو فونويجمل.
اخلوؼ كانعداـ المقجمل صخ االطراؼ: كالذم ي ال اخلوؼ من فقداف ىويجمل اجلااعجمل االثنيجملب كاخلوؼ من  ا  كطاس  .ِ

 عجملب فضالن عن اخلوؼ من الذطه  كاالادة العر يجمل.جملء من الذقاليد كاالعراؼ االثنيجمل للجاا
الذبارم صخ اجلااعات  وؿ املوارد ك وؿ توف  اامن كفق منطق "اللعبجمل ال  ريجمل"ب لذلك ف ف زتدة مسذول أمن  .ّ

 اجلااعجمل )أ( يءدم إىل ازم اض مسذول أمن اجلااعجمل )ب(ب كىو ما يساح ص ال ةب  يف  دكث ال راع االثين.
فذدفق املعلومات امل لوطجمل كامل وشجمل ظمان أف يءثر على مو ق اجلااعجمل االثنيجملب ةاا ضمذال أف تلجأ إىل  سوء ال همب .ْ

 القوة ةرد فعل عن تلك املعلومات.
 املبحث الث:ين

 األمن ااتميي   ُم:فظة نينوى
م عددان ةب ان من تعد حمافظجمل نينول من أغ  ااافظات العرا يجمل من  يث تاوينها اإذاعي كالمقايف فهي تض

اجلااعات كاال ليات ف ىل جانب العرب كاالةراد ىناؾ املسيحيوف كااليمليديجمل كال بك كال ةااف كالااةائيوفب كمنذ عاـ 
ـ( شهد اامن اإذاعي يف حمافظجمل نينول تدىوران ملحوظان كازدادت  دتو عامان صعد آخر    كصل إىل ذركتو صعد ََِّ)

ـ(ب كسنحاكؿ يف ىذا املبحث الذعرؼ على الذاوين َُِْظيم داعش على ااافظجمل يف )سقوط املوصل كسيطرة تن
ـ( ََِّاالجذااعي كعلى اال ليات يف حمافظجمل نينولب فضالن عن الذعرؼ على اامن اإذاعي ك دتتو  فيها منذ عاـ )

 كاد اآلف.
 املالب األول: األقلي:ت   نينوى

الصد أف رمدد ما املق ود اا لياتب فاا ليجمل ىي "مجاعجمل أ ل عددان من   بل ااديث عن اال ليات يف نينول
صقيجمل سااف الدكؿب كيف كن  غ  مسيطر من النا يجمل السياسيجمل أك اال ذ اديجمل أك االجذااعيجملب ظملك أفرادىا مسات اثنيجملب 

 سان الذضامن هبدؼ اال ذ اظ  دينيجمل أك ل ويجمل ختذلق عن تلك الا ظملاها االغلبيجمل من الساافب كيظهركف كلو نانيانب
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ب خمذل وف كمذساككفب  صمقافذهم كتقاليدىم كدينهم كل ذهم" (ب كيرل صرىاف غليوف أبف اا ليجمل  ذاز ٓب صَُِّ)سلـو
صوجود  س الذضامن الداخلي الذم يو دىا يف مواجهجمل االغلبيجملب دكف أف يل ي انقساماهتا كاخذالفاهتا الداخليجمل كنملاعاهتا 

الظركؼ الطبيعيجمل الا ال تذسم صطاص  املواجهجملب كيظهر ىذا الذضامن يف أك ات اازمات االجذااعيجمل السياا اخلاصجمل يف 
(ب ةاا اف لأل ليات مخس ِْٗب صِب عَُِٖ)محدكب   خ ي بح ال راع على السلطجمل صراعان من أجل البقاء

 (ُِب صُِٖٗ:)ةرب ص ات اساسيجمل تذاذ  هبا كىي
 ذا  الدكلجمل الا تنضوم    لوائها.تذاوف من أجملاء داخل ة  .ُ
 ذاز ص  ات عضويجمل كثقافيجمل خاصجمل هباب ةاا اما تنظر اىل ااجملاء املسيطرة يف اإذا  الذم تعيش صداخلو   .ِ

 على اما  اكؿ الذقليل من  ياذها.
خل اال ليات    يف  الجمل عدـ كجود صعض اخل ائص المقافيجمل أك البيولوجيجمل اخلاصجمل كالوا عيجملب ف ف العضويجمل دا .ّ

 تنذقل الوراثجمل عم االجياؿ.
تاوُّف الساات اخلاصجمل امل  ةجمل صخ افراد اال ليات نوعان من ال عور العجمل اك النقصب ينذج عنو كجود م الجمل  .ْ

 يف ال عور الذات فياا صينهم.
 يذجو افراد "اال ليات" عادةن إىل الذملاكج الداخلي فياا صينهم. .ٓ

 -كالا ينطبق عليها الذعريق الذم تقدـ فضالن عن ال  ات امل  ةجمل-افظجمل نينول كظمان تقسيم اال ليات يف حم
 إىل أرصعجمل أ ساـ:

 أواًل: املسيحيون
عند ااديث عن املسيحيخ يف العراؽ ص ال عاـ الصد من تونيح أبمم يذوزعوف اثنيان ما صخ: ةلدافب كارمنب 

ب خمذل وف  يخ ارثدكةسب كةاثوليكب كاذميليخب كصرتسذان كسرتفب كآشوريخب ةاا ينقساوف مذىبيان إىل: مسيح )سلـو
(ب أما عن املسيحيخ يف حمافظجمل نينول  ديدان فهم ينقساوف اىل عدة ا ساـ: القسم ااكؿ ّٕب صَُِّكمذساككفب 

ااافظجمل يف صعض )السرتف الااثوليك(ب كىم من الطوائق املسيحيجمل الا تنذاي إىل )السرتنيجمل القدظمجمل(ب ك يذواجدكف يف 
القرل يف ) ره  وش(ب مرةمل  ضاء ااادانيجملب كيف صرطلجمل كيف صع يقجمل يف  ريجمل )م ةي( الذاصعجمل للنا يجملب كايضان يف صعض القرل 
الذاصعجمل لقضاء سنجارب كهلذه الطائ جمل دير أثرم م هور اسم ال هيد القديس "هبناـ" كيعرؼ لدل ااىايل صدير "مار 

ماٍل فهم )السرتف االرثدكةس(ب كىم أيضان طائ جمل تنذاي إىل السرتنيجمل القدظمجمل ك مل إ دل سالسل هبناـ"ب اما القسم ال
االسرة الساميجمل الا اسذوطن  العراؽ كاعذنقوا املسيحيجمل منذ ظهورىاب كهلم اليـو يف العراؽ ثالثجمل )اصرشيات( اثنذاف منها يف 

أما القسم المالث )االرمن( فهم  لجمل يف ااافظجمل كال  بو )دير مار ما(املوصل ككا دة يف ص داد كهلم دير كا د يف نينول كى
يوجد إال صعض العوائل داخل املدينجمل كخارجهاب اما القسم الراص  كاآلخ  فهم املسيحيوف )اآلثوريوف(ب كيطلقوف على 

يف صعض اا ضيجمل كالنوا ي  ان سهم )اآلشوريوف( كىم من )اآلراميخ( القدماء كيذواجدكف داخل ااافظجمل صنسبجملو نئيلجمل
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ب ُْب عََِٔ)كيسي كةنعافب  كصنسب خمذل جمل يف )ال يخافب سنجارب تلايق(ب إىل جانب المقافات ال رعيجمل ااخرل
 (.ٓٔص

 اثني:ً: األيزيدية
اايمليديجمل ىم من أ دـ اجلااعات العر يجمل كالدينيجمل يف العراؽ كجذكر دتنذهم تعود إىل آالؼ السنوات يف صالد ما 

النهرين كتسايجمل ىذه اجلااعجمل أاثرت لبسان عن طبيعجمل معذقدىم فػالاجمل )ئيملم( أيملم يعين هللا ك)ئو زادم( يعين اخلالق صخ 
الل جمل الارديجمل كةلاجمل االيمليدم تعين عبد اخلالقب كصذلك يطلق االيمليديوف على ان سهم االسم )ايمليدم( سا معناه من 

ب خمذل وف كمذساككفب )خلقين( كليس يمليدم نسبجملن إىل )يمليد صن مع ب َُِّاكيجمل( ةاا ىو شائ  لدل صعض الناس )سلـو
( ةم غرب املوصلب كيف منطقجمل ال يخافب كيف صعض القرل كالنوا ي ُُٓ(ب كيذارةمل االيمليديوف يف جبل سنجار )ّٗص

من صخ  (ب كتعد الدتنجمل االيمليديجملِِب صَُِٓ)سلـو كاخركفب  يف  ضاء تلايق كل يجمل صع يقجمل يف حمافظجمل نينول
 (ِٕ- ُٕب ص صَُِِ)العجليب  الدتلت الا مل تا ق عن اسرارىا كصقي  غامضجمل نوعا ما لألسباب اآلتيجمل:

االنطهاد الذم ةان  تذعرض لو ىذه الطائ جمل الدينيجملب كعلى مر الذاريدمحمب ةالذعذيب كالذ ريد كالسلبب ككصل ىذا  .ُ
 اامر إىل  د الذ  يات اجلسديجمل.

 هم إبسذخداـ الوسائل املخذل جمل غ  امل ركعجمل اجل ادخاهلم يف الدتنجمل االسالميجمل أك املسيحيجمل.حماكلجمل  ويلهم عن دين .ِ
ن ر صعض امل الطات عن دتنذهمب    عدىم البعض مسلاخ ارتدكا عن االسالـ كصموز  ذلهمب كةاا أدعى صعض  .ّ

 دتنذهم عن اآلخرين. رجاؿ الدين املسيحي ن س الدعولب دما جعل االيمليديوف ياذاوف كيعمللوف أسرار
 اثلث:ً: الرتكم:ن

( عاـب ََُٓينحدر ال ةااف يف أصوهلم من  بائل "اكغوز" الناطقجمل ال ةيجمل ك د صدأكا الذوطن يف العراؽ منذ )
كال ةااف ىم اثلث اةم مجاعجمل اثنيجمل يف العراؽ )صعد العرب كالارد(ب كىم يعي وف يف  رل كمدفو مشاؿ العراؽ يف تلع ر 

(ب كال ةااف مسلاوف ل ذهم ال ةاانيجمل َٔب صََِٗ)اتنيجاب  صل كالذوف كةرةوؾ كطوزخورماتو كة رم كخانقخكاملو 
تعود إىل الل جمل ال ةيجمل )القدظمجمل(ب كلانها تاذب أباديجمل عرصيجملب كمن جهجمل أخرل ف ف ال ةااف ال يءل وف "ةذلجمل ةذاعيجمل" 

الارد صل يذوزعوف يف القرل القريبجملب كالا اصبح  ص عل عامل   وؿ مدينجمل املوصل أك داخلها ةاا ىو  اؿ العرب أك
الذطور نان اطار املدينجملب ةاا امم يذواجدكف يف  ضاء تلع ر فضالن عن  رل خمذل جمل تضم انافجمل اليهم ال بك كالباجوافب 

 ل جمل ال بك كل جمل كيف صعض القرل ي عب الذ ريق صخ ال ةااف كصخ ال بك كالباجواف عند من ال يسذطي  الذاييمل صخ
 (.ُٔ-َٔب ص صََِٔ)كيسي كةنعافب  ال ةااف

 رابي:ً: الشبك
يسان ال بك يف العراؽ منذ ما يناىمل مخسجمل  ركفب كىم يف الوا   مسلاوفب كيذحدثوف ل جمل خاصجمل هبم تذايمل 

طقجمل سهل نينولب ةاا اف عن العرصيجمل كالارديجملب كىم يعي وف م  اا ليات الدينيجمل االخرل ممل املسيحيخ كااليمليديخ يف من
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%( من ال يعجمل اإلماميجمل )ااثين ع ريجمل(ب كالبا وف من السنجملب كعلى الرغم من انقسامهم َٕغالبيذهم )ام ما يقرب 
املذى،ب ف مم يذ ارةوف س اث عقائدم طقوسي خاص من )العرفاف كالذ وؼ(ب كذلك لذأثرىم أترطميان صبعض الطرائق 

 (.ِٓب صَُِٓ)سلـو كاخركفب  ال وفيجمل
(ب  يث ََِّكيذوزع ال بك على عددو من القرل يف سهل نينولب كلل بك  ميل سياسي صرز صعد العاـ )

(ب كنم ةاوعجمل من املمق خ كال خ يات الع ائريجمل البارزةب كزمبجمل من ََِّأتر ) َِتبلور أكؿ ةياف سياسي هلم يف 
ب خمذل وف كمذساككفب  هم املسذقلجملال باب الذين أخذكا على عاتقهم  ميل ال بك كإصراز ىويذ  (.ّٗب صَُِّ)سلـو

 (ٖٕٓٓاملالب الث:ين: األمن ااتميي   ُم:فظة نينوى بيد ع:م )
إف حمافظجمل نينول ىي حمافظجمل جتا  عددان ةب ان من اال ليات كاملاولت املخذل جملب فهي موطنب املسيحيخب 

منها اإذاعي للعديد من االنذهاةاتب ظممل اكهلا حماكالت الذعريب كااليمليديخب كال بكب كاالةرادب كالعربب ك د تعرض ا
الا فرنذها اانظاجمل الساصقجمل الا  اا  العراؽ فضالن عنب نقل القبائل العرصيجمل هبدؼ ت ي  ال ةيبجمل الساانيجملب دما ساىم 

(ب ََِّااام صعد عاـ )يف ى اشجمل الذااسك االجذااعيب كةلها ظواىر ت ا ا  يف السنوات الا اعقب  ت   نظاـ 
(ب كعلى الرغم من اف ت رضمات العديد َُِْكمهدت اإاؿ لنجاح تنظيم )داعش( يف صسط سيطرتو على املنطقجمل  عاـ )

من اجلااعات الناز جمل على اف العال ات صينها ةان  جيدة كمقبولجمل  بل سيطرة )تنظيم داعش(ب اال اف ىناؾ العديد من 
شجمل النسيج كاالمن اإذاعيب كي عب على املدنيخ الذعب  عنها  يف صيئجمل القا  املوجودة يف العوامل الا ساشم  يف ى ا

العراؽب كيذضح من اتريدمحم النملكح يف نينول  كجود سمط مسذار إل ذالع  السااف املدنيخ من مناطقهمب إما صذن يذ 
ينجمل املوصل سماصجمل صدايجمل هلجرة اال ليات شبو كةان  عاليات النملكح املذعددة لأل ليات من مد بسياسات  اوميجمل اك  ملصيجمل

 .(kheder and others, 2015, p10()َُِْالااملجمل من نينول صعد سيطرة تنظيم داعش عليها يف عاـ )
( صدأت تذعرض لذهديدات كاسذ ملازات كعاليات ََِّف ي اإاؿ اامين ظمان القوؿ: أف اال ليات كمنذ عاـ )

اات االرىاصيجملب ك د طاؿ اامري ةل اجلااعات كاال ليات فاملسيحيوف تعرنوا للذهديد خطق من  بل امليلي يات كالع 
كالقذل كاخلطق دما  دل هبم إىل االنذقاؿ من داخل مدينجمل املوصل إىل ااطراؼ يف ااادانيجمل كصرطلجملب كغ ىا من املناطق 

 سهل نينول تعرض املسيحيوف إىل مضايقات من الا ت ال مناطق ترةمل للاسيحيخ كتعد اةمر أمنان النسبجمل هلمب ك   يف
ب ََِٗ)اتنيجاب   بل اال ملاب الاورديجملب كتعرض املسيحيوف للعديد من الذهديدات كاملاارسات القسريجمل هبدؼ صهرىم

(ب ككصل  الذهديدات إىل مسذول الذركة عند سيطرة تنظيم داعش على حمافظجمل نينول كما  دث من هتج  ٗٔص
 ااافظجمل كسر جمل منازهلم كدمذلااهتم.  سرم للاسيحيخ من

( اعلن  مجاعات ارىاصيجمل مذطرفجمل جواز  ذل ََِّأما االيمليديوف فاان  معالهتم اةم من غ ىم فانذ عاـ )
االيمليديخ كصدأت عاليات  ذل كاسذهداؼ اصناء الطائ جمل االيمليديجمل كخالؿ شهرين فقط )ايلوؿ كةانوف ااكؿ( عاـ 

(ب ةاا كاسذارت اعااؿ ٗٔب صََِٗ)اتنيجاب  ( آخرين اعااؿ عنقَٓدتن كتعرض )( ايمليِٓ(  ذل )ََِْ)
العنق ند االيمليديخ    كصل  اىل أعلى مسذوتهتا عند سيطرة تنظيم داعش على ااافظجمل ك ذلهم لعدد ةب  من 
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يبخ عدد االشخاص االيمليديجمل ككنعهم يف مقاصر مجاعيجملب إنافجمل إىل س، نساءىم كخطق ااط اؿ. كال ال اآليت 
 املسذهدفخ ك جم االنرار الا تعرن  هلا الطائ جمل االيمليديجمل على يد تنظيم داعش:

 )عدد االشخاص ك جم االنرار الا تعرن  هلا الطائ جمل االيمليديجمل على يد تنظيم داعش( (ُال ال)
  ََََٓٓ عدد االيمليديخ  بل اهلجاات االرىاصيجمل   
  ََََّٔ صعد اهلجـوعدد االيمليديخ الناز خ    

 ُِّٗ عدد القذلى
 ِْٕٓ عدد االيذاـ

 ِٖٔٗإمرأة ك ّْٖٓ)منهم ُْٕٔ عدد املخطوفخ        
 رجل(

  ٖٔ عدد اململارات كدكر العبادة املدمرة

 ٖٔ عدد املقاصر اجلااعيجمل
إمرأة  َُُٓشخص)منهم ََِّ عدد االشخاص الذين    ريرىم

 اط اؿ ُُّٖرجل ك ّّٕك
إمرأة  ُِْٓشخص )منهم  ُُّٕ شخاص املخطوفخ كاليعلم م  ىمعدد اال

 رجل( ُٓٔٔك
 (.                                                   ٓب صَُِٖينظر: )امل ونيجمل العليا اقوؽ االنسافب 

( حبوايل ََِّكال بك ةذلك ةاف هلم ن يب من اعااؿ العنق  يث يقدر عدد القذلى منهم منذ عاـ )
(ب ك د   اسذهدافهم من  بل امليلي يات يف املناطق املذنازع عليها يف حمافظجمل نينول هبدؼ هتج ىمب كمملهم ممل ََُّ)

(ب إذ كردت تقارير  وؿ َُِْا ي اال ليات االخرل عاٌل ال بك من ا ذحاـ داعش للاوصل كسهل نينول عاـ )
 ج ىم اىل ااافظات ال يعيجمل يف كسط كجنوب البالدتعرض ال بك إىل مذاصح كعاليات خطقب فضال عن نملك هم كهت

 (ب كفياا يلي عدد ال بك الذين   اسذهدافهم من  بل تنظيم داعش:ُْٕب صَُِْ)صوتك كاخركفب 
 )عدد ال بك املسذهدفخ من  بل تنظيم داعش( (ِال ال)
  َََََِ عدد املهجرين

  ُِْ القذلى
 إمرأة( ِٕ)منهم ُِٔ املخطوفخ

                           (.ٓبصَُِٖامل ونيجمل العليا اقوؽ االنسافب ينظر:) 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(94) 

( كال ةااف نحيجمل اعااؿ امليلي يات الا ََِّكمل يسلم ال ةااف ةذلك من اعااؿ العنقب فانذ عاـ ) 
حافظجمل نينول تسعى إىل هتج ىم عن طريق ال كي  كالقذلب كم  ا ذحاـ  وات داعش االرىاصيجمل كسيطرهتا على )تل ع ر( س

 اموا إب راؽ عدد ةب  من املنازؿ كاملواشي كاااصيل كصذ ج  اجلوام  ال يعيجملب دما تسبب يف نملكح عدد ةم من 
 (ب كفياا يلي عدد ال ةااف الذين   اسذهدافهم من  بل تنظيم داعش :ُْٕب صَُِْال ةااف)صوتك كاخركفب 

 تنظيم داعش()عدد ال ةااف املسذهدفخ من  بل  (ّال ال)
 ََََٔٓ املهجرين
 َِٖ القذلى

 ط ل ََِإمرأة ك ََٔ املخطوفخ
                              (.ٓبصَُِٖ بينظر:)امل ونيجمل العليا اقوؽ االنسافب

أما من اجلانب السياسي كالقانوٍل فياان القوؿ أف اال ليات يف حمافظجمل نينول تعرن  إىل نوع من اال  اء       
ايشب فان النا يجمل العاليجمل ظمان القوؿ إف امل ارةجمل السياسيجمل أك الذاميل السياسي لأل لياتب ىو  ميل رمملم أك غ  كالذه

مءثر كسط صراع الاذل الاملب فيذعخ على دمملي اال ليات الذعاكف أك مد جسور عال ات م  ا دل الاذل الاملب دما 
لسياسيجمل إل دل الاذل الاملب اةمر من ةومم دمملخ لقضات ا لياهتم جعل دمملي اال ليات ةرد اتصعخ يف املوا ق ا

ب خمذل وف كمذساككفب  كمعمين عنها (ب ةاا أف  انوف محايجمل اال ليات اليملاؿ يف ادراج ةلس النواب ْٓب صَُِّ)سلـو
العن رمب كالتملاؿ االجراءات املذبعجمل  كمل يذم ا راره اد االفب ةاا اف القوانخ اجلنائيجمل الزال  ال ت ال  ضران صرضمان للذاييمل

لنبذ خطاب الاراىيجمل ال ترتقي للاسذول املطلوبب كال يعد ن ر االفاار الا تذضان الذاييمل العن رم كالاراىيجمل جرظمجمل 
 (.ٓب صَُِٖيعا ب عليها القانوف )امل ونيجمل العليا اقوؽ االنسافب 

من صقيجمل اجلوانب فعاليات الذهج  القسرم الا تعرنوا هلاب  ةاا اف اجلانب اال ذ ادم لأل ليات مل يان افضل     
فضالن عن موججمل نملكح اال ليات اهلائلجمل من حمافظجمل نينولب أدت إىل نذائج ا ذ اديجمل سيئجمل جدان النسبجمل اصناء اال لياتب فقد 

ملنازهلم كدمذلااهتم  خسر الام  من اصناء اال ليات فرص عالهم كازم ض  مدخوالهتم ص ال ةب ب فضالن عن خسارهتم
%(ب كصعبارة أخرل ف ف كا دان من صخ ةل ارصعجمل افراد ّٖ%( إىل  وايل )ِّكازدادت نسبجمل ال قر صخ االسر الناز جمل من )

 (.ّٔب صَُِٖ)م نتب  من الناز خ ىم فقراء  اليان 
ي ةب  يذامل  الذ اكت  يف أما من اجلانب االجذااعي ف ف أصناء اال ليات يركف إمم ك   عليهم ظلم اجذااع      

ب َُِٖ)عبد هللا كاخركفب  ااقوؽب ككجود  الجمل من الذاييمل ل او فئات معينجمل من اإذا  صعاس فئات اخرل
(ب ك د ةاف للنملكح اثر ةب  يف تعمليمل االنقسامات صخ خمذلق اال ليات الناز جملب الصل كداخل اجلااعجمل الوا دة ُّٕص

قطاب العاـ صخ اال ليات كاالةراد من جهجملب كالعرب السنجمل من جهجمل اخرلب ةاا ازداد ايضانب فضالن عن  الجمل االسذ
ال عور لدل اال ليات شيبجمل االمل نذيججمل إلنعداـ اااايجمل هلم خالؿ سيطرة تنظيم داعشب دما دف  اال ليات اىل السعي رمو 

 ب  لألمن اإذاعي يف ااافظجمل. تاوين ميلي يات خاصجمل للحاايجمل على اسس عر يجمل كدينيجمل كىذا ماي ال  دو ة
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يضاؼ اىل ذلك تنامي اال ساس لدل اال ليات صوجود خلل اجذااعي جعلها ت عر اإل باط كصعدـ  درة اإذا      
على اسذيعاهبا ص ال ةاملب كىذا ما دف  اال ليات إىل نوع من االنعملاؿ كحماكلجمل االلذ اؼ  وؿ  يادهتا ص ال خلق  الجمل 

(ب إذ شهدت الب  االجذااعيجمل لأل ليات تطوران َّب صَُِِ)العجليب  ر ي كال ارم كااليديولوجيمن الذطرؼ الع
ملحوظانب ك وؿ ًخطاهبا رمو ممليد من أتةيد اهلويجمل كالبحث عن اجلذكرب كأتةيد  ضورىا السياسيب ص يجمل اا اظ على 

ع اال داث على ارض الوا  ب السياا صعد أف كجودىا كاملطالبجمل صسائر  قو هاب كىذا ما عاس تطوران يذالئم م  تسار 
اةدت القول الامل )ال يعيجملب السنيجملب الارديجمل( حبضورىا الدظموغرايف القومب أشميجمل ممل ىذا ااضور يف نذائج االنذخاات 

ب اال ليات يف العراؽب  الا محل  زمبها إىل السلطجمل  (.ُّب ص َُِّ) سلـو
اال ليات يف العراؽ صذهاي هم يف ةاؿ الذعليم كالل جملب فاملناىج الدراسيجمل يف املدارس فضالن عن ذلك  تملايد ال عور لدل     

العرا يجمل التملاؿ ت  ل يف ةم  من اال يافب دراسجمل أتريدمحم كثقافجمل خمذلق اال ليات العر يجمل كالدينيجملب كعلى الرغم من ذةر 
ب ةاا أنو على الرغم (ب غ  أف الام  منهم َُِِاال ليات يف املناىج الدراسيجمل منذ عاـ ) ي ر أف ذلك يعد غ  ةاؼو

من أف الدسذور العرا ي يضان  ق تعليم االط اؿ صل ذهم ااـب لان عاليان ال يطبق ىذا ااق كاليعال صوب كصرح دمملوا 
داخل  ال ةااف كال بك كااليمليديخ كاملسيحيخ اةمر من مرةب امم يواجهوف ن وطان ةب ة يف الدراسجمل الل جمل الارديجمل

 (.َِب صَُِْ)صوتك كاخركفب  املناطق اخلانعجمل ااومجمل ةردسذافب كمن تٌ ف ف ل ذهم ااـ معرنجمل للملكاؿ
كظمان القوؿ إف ىذه الذحدتت ت ال اسباان دافعجمل ادت إىل هتديد كفقداف لألمن اإذاعي يف حمافظجمل نينول كإىل     

ؿ كعالجات فوريجمل ك امسجملب كسنحاكؿ يف املبحث اآليت اصماد صعض الوصوؿ  ملسذول معضلجمل أمنيجمل ةذاعيجمل  ذاج إىل  لو 
االوؿ عم االسذ ادة من افاار )مدرسجمل ةوصنهاجن كسياا ارم صوزاف(  وؿ اامن اإذاعي أك ما ظمان تسايذو )أمن 

 اخل وصيات االجذااعيجمل كاهلوتت المقافيجمل(.
 املبحث الث:لث

 يي   ُم:فظة نينوىاملي:جل:ت وايفلول لتحقي  االمن ااتم
صدايجمل ظمان القوؿ إف الدراسات االمنيجمل ااديمجمل  ٌدم  أفااران خمذل جمل  وؿ اامن كةي يجمل  قيقوب السياا إما رةملت على     

اجلانب اإذاعي كعلى اهلوتت كدكرىا يف تعمليمل اامنب فضالن عن  ديدىا لاي يجمل ت اعد  دة املعضلجمل اامنيجمل اإذاعيجملب 
 ليل ىذه االفاار ظمان  ديد ةاوعجمل من املعاجلات كاالوؿ الا ظمان االفادة منها لذحقيق اامن اإذاعي  كعن طريق

 يف حمافظجمل نينولب كسيذم تناكهلا كفقان للاطالب اآلتيجمل:
 املالب االول : ريزيز اهلوايت ومح:ية اخلصولي:ت الثق:فية

ت كمحايجمل اخل وصيات المقافيجمل للجااعات كاا لياتب كص ورة عادلجملب من الضركرم اف تقـو اااومجمل صذعمليمل اهلوت     
 كظمان أف تقـو اااومجمل هبذه املسألجمل عن طريق عدة ةاالت:
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: اىذااـ اااومجمل ص اث ك ضارة اال ليات املوجودة يف حمافظجمل نينول كااافظجمل عليهاب كدعم ا امجمل اا:ل األول
جمل ىذه ااضارات كالذعريق هباب فضالن عن تضاخ مناىج الذعليم شر ان كافيان ندكاتب كمء راتب ككرش تءةد على أشمي

عنهاب ص ال يعملز ال عور لدل اال ليات هبويذهم كصمقافذهم كدكرىم يف اإذا ب ىذا فضالن عن االىذااـ ص ميم اململارات 
 خ وصيذها المقافيجمل.كالانائس الا تضررت يف ااقبجمل االخ ة اما ت ال جملءان من أتريدمحم اال ليات ك 

ةاا كي   البعض إىل نركرة االسذماار يف "رأس املاؿ ااضارم" الذم ي ال م در  وة للبالدب السياا كأف 
ب َُِِ)العجليب  ما تذعرض لو اال ليات من خطر االنقراض كاهلجرة يعد هتديدان هلويجمل العراؽ كغناه المقايف كااضارم

 (.ِٓٓص
ى ل جمل اال ليات املوجودة ااافظجمل كاالىذااـ هباب فالل جمل لدل اال ليات ىي مسألجمل الذأةيد عل: اا:ل الث:ين

اساسيجمل ككجوديجمل؛ ةوما تعم عنهم كعن ثقافذهم كعن انذاايهتم. كترل اليونساو أف يف انداثر أم ل جمل خسارة ال تعويض 
ب خمذل وف كمذساككفب  للب ريجمل عنها لألسباب اآلتيجمل  (:ُٖب صَُِّ)سلـو

الل ات ادكات الذن ئجمل االجذااعيجمل كاالت اؿب كهبا تذم عاليجمل الذعب  ةذلك عن املاارسات االجذااعيجمل كالمقافيجمل تعد  .ُ
 كاي اهلا لالخرين.

 ال ظمان االسذ ناء عن الل ات يف تنايجمل املعرفجمل كنقلها. .ِ
 الل ات شواىدب على الن اط االصداعي للب رب كىذا ص ضل تنوعها املذىل. .ّ
 اطقخ هبا ىويجمل.الل ات تعطي الن .ْ
 تنطوم الل ات على جتارب املاني كالمقافات كاهلوتت ك ال ةذلك الذطلعات كا الـ املسذقبل. .ٓ
 املذااملجمل صخ الذنوع البيولوجيب كالذنوع المقايفب كالذنوع الل وم. -ىناؾ كعي مذناـ للعال جمل املذبادلجمل .ٔ

يض ند اال لياتب كت جي  ااوار كالسياا ااوار : ايقاؼ كمن  خطاب الاراىيجمل كالذاييمل كالذحر اا:ل الث:لث
الديينب عم تعمليمل ااطر املدنيجمل للحوار ما صخ رجاؿ الدين املسلاخ كرجاؿ الدين من صقيجمل اال لياتب  يث أف هتيئجمل 

كاملسيحيجملب  االجواء خللق  وار تواصلي عن طريق الملترات املذبادلجمل كامل ارةجمل يف املناسبات الدينيجمل املخذل جمل االسالميجملب
كااليمليديجمل ة يل صذهيئجمل ارنيجمل مناسبجمل لذ حيح ال ورة الناطيجمل عن اآلخر عن طريق إ امجمل فعاليات م  ةجملب فضالن عن 
ت جي  رجاؿ الدين على امل ارةجمل يف املء رات الدكليجمل كاملناسبات العامليجمل اخلاصجمل الذسامح كااوار الا تقياها اامم 

املهذاجمل ااوار( دما ظمانهم من االن ذاح على خمة غنيجمل تعملز خطاب االعذداؿ كخت ق من  املذحدة )املنظاات الدكليجمل
 (.ُّٓب صَُِٓ)سلـو كاخركفب خطاب الذحريض ند اآلخر املخذلق دينيان 

 املالب الث:ين: بن:ء ثقة افراد االقلي:ت ابيفكومة
توف  اااايجمل هلم لذا ف ف مسألجمل اعادة ثقجمل اصناء  من املعلـو اف افراد اال ليات فقدكا المقجمل اااومجمل كصقدرهتا على

 اال ليات الصد اف تاوف هلا االكلويجملب كإف ىذه املسألجمل تذطلب دعم اااومجمل يف عدة ةاالت أشمها:
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: توف  اااايجمل لأل ليات عن طريق من  االعذداء عليهمب كالذم يذطلب توف   وات اةم من اا:ل االول
طق تواجد اال لياتب فضالن عن ةبح املذنبخ كمعا بجمل ةل من يعذدم أك يهدد أمن اا ليات ص ض ال رطجمل كاجليش يف منا
 النظر عن انذااءاتو.

كإف ىذا اامر يذطلب من اااومجمل العرا يجمل أف تن ذ إجراءات جادة للذحقيق كالا ق عن الذحقيقات يف 
عنق كالا ق عن ال اعلخ ىو أكىل خطوات القضاء اعااؿ العنق كاجلرائم الا ارتاب  ند اصناء اال ليات ف ضح ال

عليوب كعلى اااومجمل املرةمليجمل الذدخل لدل  اومجمل ا ليم ةردسذاف ملطالبذها إبجراء  قيقات مسذقلجمل ت ال  وات اامن 
 (ْٕٗب صَُِِ)العجليب  كالبي ارةجمل كالا كجه  اليها هتم إبرتااب انذهاةات  اصناء ند اال ليات.

تعمليمل املو ق السياسي كالقانوٍل لأل ليات عن طريق تطبيق الدظمقراطيجمل الذوافقيجملب كااام من خالؿ : اا:ل الث:ين
ائذالؼ كاس  يضم ةل ماولت اإذا ب  كظمنح  ق النقض )ال يذو( املذبادؿ جلاي  املاولت كتسذعال اال ليات ىذا 

الذاميل النس، يف اإلدارات كاملءسسات )الوزارات كاإلدارة ااق صوص و محايجمل من انطهاد االةمريجمل العدديجمل هلاب  فضالن عن 
فضالن عن السعي إىل تضاخ الدسذور  وانخ  ب(ِْٗب صِب عَُِٖ)محدكب  الذاتيجمل للاناطق اخلاصجمل صال ماوف(
 (:ّْٗب صَُِِ)العجليب  تعملز محايجمل اال ليات كعلى النحو اآليت

  دث لأل ليات.  ديد دكر اااةم يف  الذ دم لالنذهاةات الا .ُ
 اسذحداث اك تعديل ت ريعات جديدةب  ظمان اف تض   دان االجمل الذاييمل القانوٍل ند اا ليات. .ِ
 اعطاء دكر اةم لأل ليات يف صياغجمل القوانخ الا ت جم املواد الدسذوريجمل املذعلقجمل اال ليات. .ّ
 ال لياتب كيف إطار القانوف العرا ي.دمج املعاىدات الا ك ع  عليها اااومجمل العرا يجمل كاملذعلقجمل حبقوؽ ا .ْ
: العال على  سخ الون  اال ذ ادم لأل لياتب كىذا ما ضمذاج إىل إعادة صناء الب  الذحذيجمل ملناطق اا:ل الث:لث  

اا ليات كالا اماذها معارؾ الذحرير من سيطرة تنظيم داعشب فعوائل اال ليات الناز جمل لن يرغبوا يف العودة إىل مناطق 
 ساناىم دكف توفر اخلدمات االساسيجمل ممل ال حجمل كالذعليم كالبلديجمل كغ ىا.

ةاا صمب على اااومجمل العرا يجمل أف تذعامل اديجمل أةم فياا يذعلق الناز خ كتوف  مسذلملمات العودةب فضالن عن     
)م نتب  ال عاليات كاان طجمل اآلتيجمل نركرة إعادة صناء الب  الذحذيجملب كتوف  اخلدمات ااساسيجمل صمب على اااومجمل أف ت طي

 (:َْب صَُِٖ
 .ان طجمل كصرامج تدر الدخل مل اري  مذوسطجمل كص  ةب لضااف اااايجمل اال ذ اديجمل كاالسذقرارب كإعادة االندماج .ُ
ان طجمل خاصجمل املعا خ  كذكم اال ذياجات اخلاصجملب كال ئات اهل جمل من االيذاـ كاارامل كاملطلقاتب كاصحاب  .ِ

 نجمل.اامراض الملم
 أن طجمل كصرامج فاعلجمل من اجل توف  اااايجمل القانونيجملب فضالن عن إصدار الواثئقب كإعادة املاذلاات. .ّ
 ا امجمل أن طجمل كصرامج فاعلجمل إلةااؿ الدراسجملب كالعودة  لالنذظاـ يف املءسسات الذعليايجمل. .ْ
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كلئك الذين   تدم  دمذلااهتمب تن يذ م اري  لذوف  السان للاذأثرين النملكح كعلى املدل الطويلب كعلى رمو خاص ا .ٓ
 أك تعرن  للذ خيدمحمب كالذخريبب كاارؽ.

فضالن عن ذلك ف نو الصد من القوؿ أف ممل ىذه اجلهود إلعادة البناء اال ذ ادم تذطلب توجيو اةم للاوارد 
املنظاات الدكليجملب من  بل اااومجمل العرا يجمل رمو ىذه املناطقب إنافجمل إىل اا وؿ على دعم دكيل اةم من  بل الدكؿ ك 

 إلعادة أتىيل ىذه املناطق.
 املالب الث:لث:التأكيد علل دور االطراف الف:علة   ااتمع   َتقي  االمن ااتميي

صمب أف ياوف لألفراد كاإذا  ةال دكر فاعل يف  قيق االمن اإذاعي إىل جانب اااومجمل كالذعاكف معهاب فال      
ك دىا اف تقـو صذحقيق االمن اإذاعي دكف أف ياوف لألطراؼ ال اعلجمل يف اإذا  دكر  يوم ظمان للسلطجمل اك اااومجمل 

كةب ب كمن اىم ىذه االطراؼ ال يوخ كرجاؿ الدين ك ادة اإذا  املدٍل املوثوؽ هبمب فضالن عن النساء كال باب كال يوخ 
 الذين   لوا على الذدريب الالـز كاةذسبوا المقجمل يف اإذا .

كظمان أف يساعد ىءالء االفراد يف  قيق اامن من خالؿ الوساطجمل كااوارب السياا كأف الوساطجمل ىي "عاليجمل ميسرة      
ملساعدة االطراؼ املذنازعجمل على فض ك ل ال راع اك النملاع كت ي  ال ال السل، يف عال اهتم م  صعضهم البعض"ب ةاا 

راؼ املذنازعجمل على اصماد  لوؿ م  ةجمل لل راع اك امل الجملب فضال عن كتذضان الوساطجمل كجود الوسيط الذم يساعد االط
ذلك ف ف الوساطجمل تساعد على نااف تلبيجمل ا ذياجات ةافجمل االطراؼب كعلى ا امجمل عال ات سلياجمل كصحيجمل صخ افراد 

ط كعاليجمل كساطجمل اإذا ب ةاا اف للوساطجمل دكر يف من  العنق اذا ما   ل النملاع اك ال راع ص ال سليم سساعدة الوسي
 (ُٖب صَُِٔ)جاوصسوف كشميافب  جيدة
كيءدم ااوار دكران اساسيان يف  قيق االمن اإذاعي فهو يعطي مجي  االطراؼ ال رصجمل لذبادؿ كجهات نظرىم  وؿ      

طريقو القضات امل  ةجملب كيذم عم تدكين االىذاامات كاال ذياجات كاملخاكؼ كاهلاـو صدالن من املوا قب كظمان عن 
 (.َّب صَُِٓ)ركصوسب  الذوصل اىل صناء توافق يف االراء صخ االطراؼ املذنازعجمل كاملخذل جمل

كسا اف اجراء عاليات  وار على مسذول ااافظجمل ةال ك صخ اةمر من مجاعجمل كا ليجمل ىو ليس االمر اهلخ كالسهل فال     
اعات /ال ةيبجمل الساانيجمل للاجذا ب فضالن عن اعضاء صد من أتسيس جلاف "سالـ حمليجمل"  تضم دمملخ عن خمذلق القط

اإذا  املدٍل كالذاميل من خمذلق اإاوعات /اإذاعات العر يجمل اك المقافيجمل اك الدينيجملب كتقـو ىذه اللجاف العال صن اط 
ا ختلق عال ات سلبيجملب على تعمليمل السالـ كالذعايش كاال  اـ يف اإذا ب فضالن عن  ديد ال راعات كالعوامل ااذالجمل ال

)جاوصسوف  ةاا تسعى ىذه اللجاف اىل اشراؾ اإذا  لذحويل النملاعات صطريقجمل صناءة كتعمليمل رسالجمل السالـ كالذعايش
 (.ِّب صَُِٔكشميافب 

دكران  صناءن على ما تقدـ ككفقان للدراسات االمنيجمل ااديمجمل ظمان القوؿ إف  قيق اامن اإذاعي يف حمافظجمل نينول يذطلب   
فاعالن للحاومجمل العرا يجملب من أجل تعمليمل ىوتت اال لياتب كاا اظ على إرثهم الذأرطمي كااضارم كعلى ل ذهم كتقاليدىمب 
فضالن عن دعاهم امنيان كسياسيان كا ذ ادتنب ص ال يعملز المقجمل لديهم اااومجمل أكالن كاملاولت ااخرل كعال اهتم فيها يف 
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ذطلب ةذلك  راةان ةذاعيان تقوده النخبجمل املمق جمل كالواعيجملب الا ظمان أف ت ذح افا ان للذعاكف كااوار صخ اإذا  اثنيانب ةاا ي
 خمذلق اجلااعات كاال ليات يف ااافظجملب كأف تسهم يف خت يق  دة املعضلجمل االمنيجمل اإذاعيجمل فيها.

 اخل:متة
م أصعاد اامن يف الدكلجملب  يث انو يرتبط ص ال يعد اامن اإذاعي كفق الدراسات االمنيجمل ااديمجمل أ د أى

أساس اإذاعاتب كاجلااعات كاا ليات الا تذاوف منها تلك اإذاعاتب كىو يرتبط إبدراؾ اجلااعات كاال ليات أبف 
 ىوتهتا كخ وصياهتا المقافيجمل غ  مهددةب كأما ال تذعرض ااالت صهر كإدماج  سرم نان ةاوعات ةب ة مسيطرة.

 مل حمافظجمل نينول اسموذجان كانحان لألمن اإذاعي ك االت هتديدهب السياا كأف ااافظجمل تذايمل صذاوين ةذاعي ك 
تعددمب فهي تضم إىل جانب العرب كااةرادب أ ليات أخرل مذعددة ممل املسيحيخ كااليمليديخ كال بك كال ةاافب ةاا 

 اإذاعيب كأدخلذها يف معضلجمل أمنيجمل ةذاعيجمل. أما تعرن  لذحدتت ةب ة ىددت ص ال كانح أمنها
 كمن خالؿ ما تقدـ فقد   الذوصل إىل العديد من االسذنذاجات:

أف اامن اإذاعي يف نينول يرتبط سدل إدراؾ اال ليات أبف هلم ىوتت كانحجمل كمسذقلجمل ال يذم الذعدم عليها أبم  .ُ
 شال من ااشااؿ.

عمليمل ال عور لدل اا ليات أبف ىوتهتا حمايجمل كأنو ال ظمان الذجاكز عليو كأف ىذا يق  على الدكلجمل مسءكليجمل ةب ة يف ت .ِ
 اامر صمب أف ي ال ثالثجمل جوانب:

 االىذااـ حبضارة كاتريدمحم كتقاليد اال ليات. -أ 
 الذأةيد على اشميجمل ل جمل اال ليات كعدـ انداثرىا. -ب 
 ااد من خطاب الاراىيجمل كالذاييمل ند اال ليات. -ج 

اعي يف نينول أبصعاد اامن ااخرل العساريجمل كالسياسيجمل كاال ذ اديجملب السياا كأف ىذه ااصعاد تعملز يرتبط االمن اإذ .ّ
 من ثقجمل اال ليات اااومجمل كصدكرىا يف  قيق اامن ال امل يف ااافظجمل.

خالؿ الوساطجمل  الظمان للحاومجمل أف  قق االمن اإذاعي يف ااافظجمل مامل يذعاكف االفراد معها كيقوموا صدكر فاعل من .ْ
 كااوار كالسعي اديجمل رمو  قيق امل ااجمل اإذاعيجمل.

على الرغم من اشميجمل فارة  قيق االمن اإذاعي ك اصليذها للذطبيق إال اما  د التذناسب  يف صعض جوانبها م  اإذا   .ٓ
من املال ظ يف نينول يف حمافظجمل نينول ةوما  ذاج اىل ةذاعات  كصل  اىل مر لجمل اعلى من النضج السياسيب ك 

سعي صعض  يادات اال ليات اىل حماكلجمل الذعبئجمل غ  امل ركعجمل لقطاعات اال ليات كتبنيها افاار كمطالب  ختل الو دة 
الوطنيجملب ةاا اف اااومجمل العرا يجمل كعلى مدار سنوات اثبذ  ف لها يف ا ذواء  االخذالفات االجذااعيجمل كالمقافيجمل يف 

ممليد من فرض السلطجمل القوة كخرؽ الدظمقراطيجمل كالذقليل من  جم امل ارةجمل السياسيجمل ةذاعاهتاب كاجته  رمو 
 لال ليات.
 ق:ئمة املص:در
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 أواًل: القواميس واملوسوع:ت
 .ُب  اموس صن وين للعال ات الدكليجملب )ديبب مرةمل اخلليج لألحباث(ب طََِْ باي انملب غراىاف/ نوينهاـب جي رم .ُ
 .ُمن الدكيلب )اصو ظ،ب مرةمل اإلمارات للدراسات كالبحوث االس اتيجيجمل(ب طب  اموس ااََِٗبركصنسوفب صوؿ .ِ
ب دليل امل طلحات العرصيجمل يف دراسات السالـ ك ل النملاعاتب )ص دادب مجعيجمل اامل َُِٖبعبد هللا كآخركفب عارك خ م .ّ

 .ُالعرا يجمل(ب ط
 .ُ ات الدكليجملب )ديبب مرةمل اخلليج لألحباث(ب طب امل اىيم االساسيجمل يف العالََِٖبمارتن /اكةاالىافب ت مبغري يذش .ْ

 اثني:ً: الكتب
ب الوساطجمل كااوار كامل ااجمل اإذاعيجمل يف نينولب ترمججمل ساماف سليم كطيبجمل اب )دىوؾب َُِٔجاوصسوفب ةام صراند/ شميافب ةوينثب .ُ

 مسارات نينول للذعايش السلاي كالذااسك االجذااعي(.
 س  ااوارب )صرلخب مءسسجمل ص غهوؼ(.اسس تي َُِٓببركصوسب نورصرت .ِ
ب سعد .ّ  .ُب اال ليات يف العراؽ..الذاةرة..اهلويجمل..الذحدتتب )ص دادب مءسسجمل مسارات للذنايجمل المقافيجمل كاإلعالميجمل(ب طَُِّبسلـو
ب  .ْ ب )اصو ظ،ب مرةمل ب االجتاىات اجلديدة يف الدراسات االمنيجمل..دراسجمل يف تطور م هـو االمن يف العال ات الدكليجملَُِٖسليمب  سـو

 .ُاالمارات للدراسات كالبحوث االس اتيجيجمل(ب ط
 .ُب اامن الدكيل يف القرف الوا د كال عرينب )عاافب دار االةادظميوف للن ر كالذوزي (ب طَُِٗالطائيب طارؽ ا ذنوفب .ٓ
 .ُط ب كا   م االت االثنيات كاال ليات يف العراؽب )ص دادب صي  ااااجمل(بَُِِالعجليب مشرافب .ٔ
ب الدراسات االمنيجمل النقديجمل..مقارات جديدة إلعادة تعريق اامنب )ااردفب املرةمل العلاي للدراسات َُِْ وجليب سيد امحدب .ٕ

 .ُالسياسيجمل(ب ط
 .ُب املدخل لدراسجمل اال لياتب )القاىرةب ماذبجمل االذملو امل ريجمل(ب طُِٖٗبةرب مس ة .ٖ
 .ُسيجمل الدكليجملب )السلياانيجملب اةادظميجمل الذوعيجمل كأتىيل الاوادر(ب طب اامن كمسذقبل السياََُِم ط ىب فرىاد جالؿب .ٗ

ب اجتاىات النملكح يف العراؽ..ج رافيجمل االنذ ار كسياسات الدعم كاإلغاثجملب )ص دادب مرةمل البياف للدراسات َُِٖبم نتب امحد  اسم .َُ
 كالذخطيط(.

 اثلث:ً: البحوث والدراس:ت
ل لبناء االمن االنساٍلب ةلجمل العلـو االجذااعيجملب املرةمل الدظمقراطي العريبب صرلخب ب االمن اإذاعي مدخَُِٖامسهافب خرموشب .ُ

 (.ْالعدد)
ب الذوافقيجمل كتعمليمل املواطنجمل لأل ليات يف العراؽب ةلجمل جامعجمل دىوؾ للعلـو االنسانيجمل كاالجذااعيجملب دىوؾب العدد َُِٖمحدك حماود عملكب .ِ

(ِ.) 
إذاعيجمل..خطاب اامنيجمل كصناعجمل السياسجمل العامجملب دفاتر السياسجمل كالقانوفب جامعجمل اتنجملب اجلملائرب ب املعضلجمل اامنيجمل اَُُِز اغب عادؿب  .ّ

 (.ٓالعدد )
ب سعدبب .ْ ب خمذل وف كمذساككف..ااطر الدكليجمل كالوطنيجمل اقوؽ اا ليات يف العراؽب م ركع تعمليمل  قوؽ اإلنساف يف العراؽب َُِّسلـو

 ص داد.
ر الدراسات االمنيجمل كمعضلجمل الذطبيق يف العامل العريببةلجمل دراسات اس اتيجيجملب مرةمل االمارات ب تطو َُِِ وجليب سيد امحدب  .ٓ

 (.ُٗٔللدراسات كالبحوث االس اتيجيجملب اصو ظ،ب العدد)
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رةمل ب الذوزي  اجليوثنوغرايف يف حمافظجمل نينول )دراسجمل انمركصولوجيجمل(ب ةلجمل دراسات موصليجملب مََِٔكيسيب موفق/ ةنعافب   ي رتضب .ٔ
 (.ُْدراسات املوصلب جامعجمل املوصلب املوصلب العدد )

 رابي:ً: الرس:ئل واألط:ريح
ب الدراسات االمنيجمل النقديجملب رسالجمل ماجسذ  )غ  من ورة(ب ةليجمل العلـو السياسجمل كاالعالـب جامعجمل َُِّ-َُِِامينجملب م ط ى دلجملب  .ُ

 اجلملائرب اجلملائر.
وجي يف م هـو اامن..دراسجمل يف اسهامات مدرسجمل ةوصنهاجنب رسالجمل ماجسذ  ب الذحوؿ االنطولَُِٔ-َُِٓخضراكمب خدصمجملب  .ِ

 )غ  من ورة(ب ةليجمل ااقوؽب جامعجمل ا صو رهب صومرداس.
ب ُّٔٗب أتث  املأزؽ اامين االثين على االسذقرار الداخلي للدكلجمل..دراسجمل الناوذج االسباٍل منذ َُِٕ-َُِٔعبد الرزاؽب  نافب .ّ

 صسارةب اجلملائر. -  من ورة(ب ةليجمل ااقوؽ كالعلـو السياسيجملب جامعجمل خيضراطرك جمل دةذوراه )غ
 خ:مس:ً: التق:رير

 ب من االزمجمل اىل الاارثجمل..كن  اال ليات يف العراؽب تقرير ةاوعجمل  قوؽ اال ليات الدكليجمل.َُِْصوتك كاخركفب مرَلب  .ُ
ب ترمججمل عبد اإللو النعيايب سلسلجمل دراسات ََِّمنذ عاـ  ب تقرير صهر كنملكح كاسذئ اؿ مجاعات اال لياتََِٗاتنيجاب صريذينب .ِ

 عرا يجملب ص داد.
يف مهب الريح..ا ليات العراؽ صعد تسولمي داعشب تقرير )انذهاةات  قوؽ اال ليات(ب مءسسجمل  بَُِٓسلـو كآخركفب سعدب  .ّ

 مسارات للذنايجمل المقافيجمل كاالعالميجملب ص داد.
قرير عن مدل إمذماؿ العراؽ لالت ا يجمل الدكليجمل للقضاء على مجي  اشااؿ الذاييمل العن رمب ب تَُِٖامل ونيجمل العليا اقوؽ االنسافب .ْ

 ص داد. 
 (Reportسادسًا: المصادر االجنبية )

1- Kheder, Hewa Haji and others,2015, After ISIS Perspectives of displaced 

communities from Ninewa on return to Iraq’s disputed territory, PAX Iraq report, 

KurdishRegion-Iraq.                                                                  
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ىاآلثارىاالجتماروظىللطبظىالبوبجي
ىالموصلىرلىىفئظىالمراهقونىفيىمدونظى

ىدرادظىتحلولوظىاجتماروظىىىىى
The Social Effects of PUBG Game on the 

Adolescent Group-Age 

in the City of Mosul: An analytic and social study 

ىهناءىجادمىمحمدىى.أ.م
ىمركزىدراداتىالموصلىقدمىالدراداتىالتاروخوظىواالجتماروظ،ى
ىجامطظىالموصل

ىمىاجتماعىالتنموظاالختصا ىالدقو: ىرل
Assit. Prof. Hanaa jasim Mohamaad  

Historical and Sociological Department,Mosul 
studies centre, Mosul University 

Specialization: Sociology  
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 -:ملخص البحث
عيجمل كالن سيجمل كال حيجمل يهدؼ البحث إىل صياف مدل أتث  لعبجمل البواي على شرضمجمل املراىقخ من النوا ي االجذاا

كاال ذ اديجمل كالذعليايجمل كالدينيجملب ك د توصل البحث إىل أف لعبجمل البواي اسذطاع  أف تسيطر على عقوؿ املراىقخ كجذهبم 
ملاارسػػذها مػػن خػػالؿ إتبػػاع إسػػ اتيجيجمل دميػػملة يف اللعػػبب  يػػث ةػػاف للعبػػجمل كظػػائق ظػػاىرة مذاملػػجملن الذسػػليجمل كاملذعػػجمل ككظي ػػجمل 

العمللػجمل  بان على املراىقخ يف عديػد مػن اجلوانػب منهػا ىػدر أك ػات طويلػجمل علػى  سػاب  ضػ اهتم الدراسػيجملمسذ ة أثرت سلب
اإلرىاؽ كالقلق كالذوترب عدـ االنذظاـ يف أتديجمل العبادات الدينيجملب ىدر اامواؿ يف  ديث اللعبجمل اسذارار  بصعيدان عن ااىل

 كتبديل اهلواتق الذةيجمل. 
 ايب املراىقخب تسليجملب ارىاؽب ىدر االمواؿب ىواتق ذةيجمل.الالاات امل ذا يجمل: صو 

Abstract: 

     The research aims at explaining to what extent the PUBG game has 

effect on the adolescent group-age from social, psychological, healthy, 

economic and religious aspects. The research found out that the PUBJ has 

gained control of the adolescent group-age own brains and attracted them 

to play by pursuing distinguished strategies. The PUBJ has ostensible 

functions represented by amusement, pleasure, and has veiled functions 

which has passively affected the adolescent group-age in many aspects like 

wasting too much time at the expense of doing their homework as students 

and they socially separated from their families. They also suffer from 

weariness, worry, tension, ignoring of the religious practices and finally 

waste of the money in upgrading the PUPJ and changing their mobile 

phones.  
      -مقدمة:

يف ظل الذ  ات الذانولوجيجمل الر ايجمل كاملعلوماتيجمل ااديمجمل ظهرت االعاب االلا كنيجمل كالا تعد كا دة من اذمازات 
ا على  ساب االعاب ااخرلب  يث تعد االعػاب االلا كنيػجمل  قيقػجمل كا عيػجمل الذانولوجيا ااديمجمل الا ا ذل  مراتب علي

سريعجمل االنذ ار ذائعجمل ال ي  كىي من أةمر املاارسػات الػا يملاكهلػا اافػراد علػى اخػذالؼ أعاػارىم كأجناسػهم كمسػذوتهتم 
ل ئػات العاريػجمل ااةمػر أتثػرا ساارسػجمل ال اريجملب كىي يف الوا   منذجات غريبجمل هلا مقاصدىا كأصعادىا البعيدةب كمن صخ تلك ا

تلػػك االعػػابب فئػػجمل املػػراىقخ  يػػث ي ػػعركف ص ػػ ق اللعػػب كاالسػػذاذاع ساارسػػجمل تلػػك االعػػاب اك ػػات طويلػػجمل دكف ملػػل 
  يث يلجأ املراىقوف إىل ىذه االعاب إلشباع رغباهتم أكالن ك اجاهتم كسد ال راغ الذم يعي ونو اثنيان.

ااةمػػر انذ ػػاران كمملاكلػػجمل ىػػي لعبػػجمل )البػػواي( ىػػذه اللعبػػجمل الػػا دخلػػ  ةذاعاتنػػا العرصيػػجمل صعػػد عػػاـ  كمػػن ىػػذه االعػػاب        
صػػػدكف اسػػػذئذاف  يػػػث ال طملػػػو منػػػملؿ مػػػن كجػػػود أشػػػخاص يملاكلومػػػا فأصػػػبح  ال ػػػ ل ال ػػػاغل للاػػػراىقخ كالػػػا  َُِٕ
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رسجمل أك    أثنػاء امل ػي يف ال ػارع أصبح  من نان أ اديث املراىقخ كال نعجب عندما نسا  أ اديمهم سواء يف املد
ااديث عن أم مر لجمل كصل  يف لعبجمل البواي كمواةبذها صال ت اصيلها دكف االىذاػاـ صذحضػ ات الدراسػجمل اليوميػجمل كا ػي 

 اامور ااياتيجمل ااخرلب كهبذا فقد اسذطاع  اللعبجمل أف ت رض سيطرهتا على اىذااماهتم كعقوهلم ص ال كانح.
ةومػػا لعبػػجمل  ذاليػػجمل  اػػل يف طياهتػػا أسػػاليب العنػػق كامل ػػامرة كاملنافسػػجمل كالذحػػدم مػػن اجػػل  قيػػق ال ػػوز يف   تذايػػمل اللعبػػجمل     

اجلولجمل  يث ي عر املراىقوف الذسليجمل من خالؿ ازمراطهم كان ااسهم يف اارب ال اريجمل أك القذاليجمل كالذحام يف اايط كفقا 
للنظر كيقضوف عدد ساعات طويلجمل يف الليل ملاارسػذها إىل  ػد اإلدمػاف  فيملداد اإل باؿ عليها ص ال مل   بلقواعد اللعبجمل

عليهػػػا كأصػػػبح  هلػػػا شػػػهرهتا كشػػػعبيذها ات تقػػػارب شػػػعبيجمل م ػػػاىدة ةػػػرة القػػػدـب لػػػذا اسػػػذحق  أف يطلػػػق عليهػػػا ظػػػاىرة 
راىقخ. دمػا صػدأ اجذااعيجمل كشاصجمل م  انذ ارىا الواس  يف أرجاء البالد ص ػال كانػح كزتدة السػاعات امل ػركفجمل مػن  بػل املػ

يم  البا مخ يف ةايل علم الن س كاالجذااع كينظركف صطريقجمل جديجمل  وؿ ىذا املونوع كأصبح ممار جدؿ  ائم صخ العلااء 
 بفياػا طمػػص مػػدل  خمػػاطر تلػػك اللعبػػجمل كمػػا  الػػو مػػن أتثػػ ات أثنػػاء مملاكلذهػػا ص ػػال يػػومي سػػواء أةانػػ  اجذااعيػػان كن سػػيان 

 انب تعليايان.  صحيانب ا ذ ادتب ديني
تضػػان البحػػث مبحمػػخ تنػػاكؿ املبحػػث ااكؿ اإلطػػار املنهجػػي للبحػػث ةاػػا تضػػان م ػػالجمل البحػػثب أشميػػجمل البحػػثب     

أىػػداؼ البحػػثب  ديػػد امل ػػاىيم العلايػػجملب كتنػػاكؿ املبحػػث المػػاٍل اإلطػػار النظػػرم كالػػذم تنػػاكؿ ال قػػرات اآلتيػػجملب ماىيػػجمل لعبػػجمل 
أتثػ ات االعػاب االلا كنيػجمل علػى املػراىقخ ك ػد  سػا   بت ػني ات االعػاب االلا كنيػجملالبوايب من خم ع لعبػجمل البػوايب 

إىل مخػػػس فقػػػرات ) االجذااعيػػػجمل كالن سػػػيجملب ال ػػػحيجملب ال صويػػػجملب اال ذ ػػػاديجملب الدينيػػػجمل( ت تالىػػػا اسػػػذنذاجات البحػػػث كاىػػػم 
 الذوصيات كاملق  ات. 

 املبحث األول/ اإلط:ر املن جي للبحث 
    -البحث:َتديد مشكلة 

ال   االعاب االلا كنيجمل ركاجان ةب ان يف اآلكنجمل ااخ ة ص ورة ةب ة جدان ك د أصبح  تسػذحوذ علػى عقػوؿ ال ػ ار      
كالابار على  د سواء صل أصبح  تلك االعاب االلا كنيجمل  ديث الساعجمل عند ااغلبيجمل  يث ذمح  تلك االعاب يف 

ا ص ال مل   للنظر كشاصجمل م  امػذالؾ املػراىقخ للهواتػق النقالػجمل الػا سػهل  علػيهم جذب عقوؿ املراىقخ لذملايد تداكهل
  ايلها على ىوات هم كالقياـ ساارسذها يف أم ك   كأم مااف. 

كتعد لعبجمل البواي كا دة من تلك االعاب االلا كنيجمل امل ضلجمل يف العامل على الرغم من أما مل تان من االعاب املعركفجمل     
ملنذ رة من  بلب إال أمػا اليػـو أصػبح  لعبػجمل سػهلجمل املنػاؿ كظماػن صسػهولجمل اا ػوؿ عليهػا عػم  الهػا مػن خػالؿ ال ػباجمل كا

فأصبح   مل كا عان  قيقيان ملاوسان لدل املراىقخ ةوما  ػاةي العػامل ااقيقػي الػذم نعي ػو إذ اسػذطاع  أف  بالعنابوتيجمل
ن عناصػػر اجلػػذب كامل ػػامرة كاملنافسػػجمل كالقذػػاؿ كالذحػػدم كاارةػػجمل كاااةػػاةب فطبيعػػجمل تقػػذحم  يػػاهتم ص ػػال ةبػػ  ملػػا  ذػػاز صػػو مػػ

العوامل ال اليجمل كالذ ايم للعبجمل اخذ يرسم كيدخل املراىق للوا   االف اني الػذم يعي ػونو كالػذم ال ظمػ  لوا عػو ااقيقػي 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(116) 

الػػا اسػػذطاع  الوصػػوؿ إىل دكاخلهػػم كغرائػػملىم أبم صػػلجملب  فانبهػػارىم هبػػذه اللعبػػجمل كطبيعػػجمل ت ػػاياها ةانػػ  البواصػػجمل الرئيسػػجمل 
ص ػػال سػػهل كالسػػيطرة علػػيهم ىػػذا دمػػا نال ػػظ دمارسػػجمل فئػػجمل املراىػػق هلػػذه اللعبػػجمل ل ػػ ات طويلػػجمل دكف االةػػ اث للو ػػ  لاػػن 

بيجمل املقاصلب  ف ف اإلفراط يف دمارسػجمل لعبػجمل البػواي لسػاعات طويلػجمل خػالؿ اليػـو ظماػن أف ياػوف هلػا تػداعياهتا كخماطرىػا السػل
علػػى  يػػاة املراىػػق تعليايػػا كاجذااعيػػان كا ذ ػػادتن كصػػحيان كسػػلوةيان دمػػا تسػػبب لػػو العديػػد مػػن امل ػػاةل مػػ  حميطػػو مػػن ىنػػا 

 انطلق  م الجمل البحث يف الذساؤؿ اايت ما درججمل أتث  دمارسجمل لعبجمل البواي على فئجمل املراىقخ يف مدينجمل املوصل؟  
 the importance of the research -أمهية البحث:

 تذجلى أشميجمل البحث فياا  يت. 
تمز أشميجمل البحث صقلجمل الدراسػات الػا تذطػرؽ إىل لعبػجمل البػواي مػن  بػل البػا مخ علػى الػرغم مػن أمػا أصػبح  ظػاىرة  -ُ

 ت اجذااعيجمل سريعجمل االنذ ار انذقل  ص ال سري  إىل ةذاعنا العريب عاوما كةذاعنا العرا ي كمنها مدينجمل املوصل. لذا اخ
ىذا املونوع للبحث كالذعرؼ على ما ظمان الوصوؿ إليو من ىذه اآلاثر من أجل إصماد  لوؿ كمعاجلػات لجعػجمل لعالجهػا 

 كالذخ يق من  دة أثرىا على املراىقخ.
تناكؿ البحث شرضمجمل مهاجمل كمر لجمل  رججمل يف  ياة ال رد أال كىي مر لجمل املراىقجملب  يث  مػل ىػذه ال ػرضمجمل نقلػجمل نوعيػجمل  -ِ
يػػاهتم مػػا صػػخ الط ولػػجمل الػػا تذسػػم البنػػاء املعػػريف كالسػػلوةي ك ػػ  القياػػي كاملر لػػيب كالمانيػػجمل مر لػػجمل ال ػػباب كالػػا تذ ػػق حب

كمن املعلـو أف شرضمجمل املراىقخ أةمر ال ػرائح سػهلجمل االنقيػاد كالذػأث  كالذسػرع رمػو أم  بصعاليجمل االندماج م  اإذا  كالعطاء
  لجمل اخلمة املعرفيجمل. مسار ااياة كىذا يعود إىل 

االسػػذ ادة مػػن نذػػائج الدراسػػجمل يف إيضػػاح الرؤيػػجمل للعديػػد مػػن املءسسػػات كحماكلػػجمل ن ػػر الػػوعي اإذاعػػي صػػدءان املءسسػػات  -ْ
كصيػػاف أىػػم اجلوانػػب  بال صويػجمل كمءسسػػات الذن ػػئجمل االجذااعيػػجمل ك ػػ  اااوميػجمل  ػػوؿ خطػػورة أاثر ىػػذه اللعبػػجمل علػى املػػراىقخ

  .للعبجمل اتق اجلهود ااميمجمل من أجل ااد من أاثر اجلوانب السلبيجملالسلبيجمل كنركرة تا
 the aim of the research -أىداف البحث:

 هتدؼ الدراسجمل إىل ما  يت   
االجذااعيػػػجملب  بمعرفػػػجمل مػػػدل أتثػػػ  لعبػػػجمل البػػػوحبي علػػػى شػػػرضمجمل املػػػراىقخ كصيػػػاف أاثرىػػػا كخماطرىػػػا مػػػن  يػػػث اجلوانػػػب ال ػػػحيجمل

 لذعليايجمل. اال ذ اديجملب الدينيجملب ا
   -َتديد املف:ىيم :
( إما النذائج الا يلذاسها اإلنساف نذيججمل كجود  وادث كك ائ  تءثر يف اإذا  social effects) -:اآلاثر االجتم:عية

ب ّب العػػػدد ِّب اإلػػػد َُِٓكاايػػػاة االجذااعيػػػجمل كىػػػذه اآلاثر ظماػػػن اإل سػػػاس هبػػػا كم ػػػاىدهتا كتسػػػجيلها ) ال ػػػارمب
 (.ُّْٕص
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( نػػوع مػػن االعػػاب الػػا تعػػرض علػػى شاشػػجمل الذل ػػاز ) ألعػػاب electronic games )  -:ب االلكرتونيااة:األلياا
ال يػػديو( أك علػػى شاشػػجمل اااسػػوب ) العػػاب اااسػػوب( كألعػػاب اهلػػاتق النقػػاؿ كالػػا تػػملكد ال ػػرد املذعػػجمل مػػن خػػالؿ  ػػدم 

ت العقليػػػجمل كىػػػذا ياػػػوف مػػػن خػػػالؿ تطػػػوير للػػػمامج اسػػػذخداـ اليػػػد مػػػ  العػػػخ ) الذػػػكزر الب ػػػرم كاارةػػػي( أك  ػػػدو لجماػػػال
 (. ٖب صَُِٔااللا كنيجمل ) محدافب 

 ( PUBGختذ ر ) PUBG  (:player Unknowns Battegrounds)ليبة البوَني
كىػػي لعبػػجمل ةمي ػػجمل الالعبػػخ علػػى االن نيػػ  كلعبػػجمل صقػػاء  بكتػػ جم إىل الل ػػجمل العرصيػػجمل أبمػػا )سػػا ات معػػارؾ الالعبػػخ اإهػػولخ(

ب كىي مذوفرة على أجهملة )كيندكز كاةس صوةس كف ( كصدرت نسػخذاف يف أكائػل سػنجمل َُِٕمارس  ِّت صذاريدمحم صدر 
كشػػػذاتب كالعرك ػػػيب كاالدغػػػمب كاخلضػػػرمب ب)مقداد كاندركيػػػد مػػػن تطػػػوير شػػػرةجمل )تينسػػػن ( بملن ػػػا )آم أك إس ( َُِٖ
 ػػدكنغ مذخ  ػػجمل يف ةػػاؿ االن نيػػ  كيقػػ  مقرىػػا يف شػػينملين غوانُٖٗٗ( كىػي شػػرةجمل صػػينيجمل اتسسػػ  عػػاـ ّب صَُِٖ

(  ةاػا  امػ  الذعػاكف  wiki<ar.m.wikipedia.org موسوعجمل كيايبيػدتكتطوير االلعاب كن ر العاب ال يديو)
  تطػوير  بم  شرةجمل ) صلوىلوؿ( إلصدار اللعبجمل على اهلواتق اااولجمل كتعال صػن س ااػرؾ الػذم تعاػل صػو النسػخجمل ااصػليجمل

ب َُِٖ(  ذػوم علػى الل ػجمل العرصيػجمل ) مقػداد كاخػركفب 4بل شرةجمل )صلوىوؿ( على حمرؾ )أنريػل اذمػن النسخجمل ااصليجمل من  
 .(ّص

عبػارة عػن نػوع مػن االعػاب االلا كنيػجمل القذاليػجمل تلعػب أمػا علػى اهلواتػق النقالػجمل أك علػى ااجهػملة اااسػوصيجمل  -أم: إجرائيا::
امل يذ اعلوف فياا صينهم صركح الذحػدم كاملنافسػجمل كالقذػاؿ مػن خػالؿ تضم ةاوعجمل من الالعبخ اإهولخ من خمذلق أرماء الع

إتباع إس اتيجيجمل معينجمل للعب لساعات طويلجمل للوصوؿ إىل ال وز اجلولجمل ىػذا دمػا يػ ؾ أاثران جسػاانيجمل علػى املراىػق مػن عػدة 
   نوا ي سواء أةاف صحيانب اجذااعيانب ن سيانب تعليايانب ا ذ ادتنب دينيان. 

مر لػػجمل مهاػػجمل يف  يػػاة اافػػراد ذات طبيعػػجمل كخ ػػائص ايولوجيػػجمل كاجذااعيػػجمل علػػى ( adolescence) -:ةاملراىقاا
 السواء تذايمل صبداتت كت  ات ايولوجيجمل عند ااصناء كىي مر لجمل ما صعد الط ولجمل. 

  -كتقسم إىل ثالث مرا ل:
 ( سنجمل. ُْ-ُِاملراىقجمل املبارة ) -ُ
 ( سنجمل ُٕ-ُٓاملراىقجمل املذوسطجمل ) -ِ
  .(ُّٗٔ-ُّٖٔب صّٖالعدد  بَُِٖ( سنجمل)غملكافب ُِ-ُٖاملراىقجمل املذأخرة ) -ّ

   -من جية البحث:
 اعذاد البحث املنهج الذحليلي ملناسبذو م  طبيعجمل مونوع الدراسجمل. 
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 املبحث الث:ين / اإلط:ر النظري 
 م: ىي ليبة بوَني -أوالً :
اب  يف أجهملة الاومبيوتر كاهلواتق الذةيجمل العاب شبايجمل ي  ؾ فيهػا ظهرت اللعبجمل يف السنوات ااخ ة كم  الذطور ال     

 ْعػػدد نػػخم مػػن الالعبػػخ عػػن طريػػق شػػباجمل االن نيػػ  البػػواي) إدمػػاف لعبػػجمل البػػواي.. ةيػػق تػػءثر يف اإذاػػ  العرا ػػي؟ب 
 (. َُِٖاةذوصر 
طػػػػورت اللعبػػػػجمل مػػػػن  بػػػػل شػػػػرةجمل  بيػػػػجمل يػػػػث اسػػػػذطاع  اللعبػػػػجمل  أف جتذػػػػاح يف املػػػػدة ااخػػػػ ة سػػػػوؽ االعػػػػاب االلا كن     
(PUBG Crouporation ( الذاصعػجمل لػػػػػ )Bluehole)اللعبػػجمل  ب( عرفػػ  اللعبػجمل العرصيػجمل صػػػػػػػػػػ ) صبجػي( اك ) صػواي

عبػػارة عػػن معػػارؾ مذعػػددة ت ةػػمل فيهػػا علػػى غريػػملة البقػػاء ي ػػارؾ فيهػػا العبػػوف ةهولػػوف خمذل ػػوف مػػن خمذلػػق أرمػػاء العػػامل عػػم 
()  يث توفر اللعبجمل للالعبخ اللعػب امل ػ ؾ كالذنافسػي ََِِ/ُ/ُِ ريناكمب صالحب ك ريناكم ركاف كتدب االن ني  ) 

ب أصػدرت ال ػرةجمل املطػورة للعبػجمل إصػداران خاصػان أبجهػملة اهلواتػق َُِٖمن خالؿ شباجمل االن ني ب إال انو كم  صدايػجمل عػاـ 
 اران من االعاب املنافسجمل صل ك   أةمر من انذ ػار نسػخجمل اللعبػجمل الذةيجمل م  توفر خدمجمل االن ني  دما جعل اللعبجمل أةمر انذ

إذ إف إصدار اهلواتق الذةيجمل سهل على املسذخدمخ اللعب يف أم مااف مسػذ لخ صػ ر  جػم اهلواتػق  بعلى الاومبيوتر
لهػا يف أةمػر مػن مائػجمل الذةيجمل ك انهم من اللعب أثناء عالهػم أك تػنقالهتم دمػا جعػل اللعبػجمل أةمػر تطبيقػات اهلواتػق الػا  ا

  .(َُِٖاةذوصر  ْدكلجمل ) ادماف لعبجمل البواي.. ةيق تءثر يف اإذا  العرا ي؟ب 
 يث ضماكؿ الالعب أف ضمافظ على  ياتو داخل اللعبجمل  ػ  مايذهػا كذلػك  بكتعد لعبجمل البواي نوع من ألعاب البقاء     

كاا اظ على ن سػو سواجهػجمل الالعبػخ اآلخػرين  بذخائر كالدركعمن خالؿ إتباعو إس اتيجيجمل لجحجمل يف جتاي  ااسلحجمل كال
 (. ْٔٓب صُْالعدد  بَُِٗك ذلهم مجيعان لاي ياوف ال ائمل ) رمضافب 

تنقػل الالعػب إىل أجػواء ااػرب امليدانيػجمل ك ػرب  بتذامػل صاومػا لعبػجمل فيػديو اة ػن  ذاليػجمل PUPG) إف فارة لعبػجمل )     
كجعلها تذ وؽ على منافساهتا ىو اللعب امل  ؾ من خالؿ فريق ماوف من أرصعجمل أشخاص الع اات كأةمر ما ظميمل اللعبجمل 

نػان سػػا جمل تذسػػ  ملائػػجمل العػبب فضػػالن عػػن أماانيػػجمل الذحػػدث صػخ أعضػػاء ال ريػػق الوا ػػد مػن خػػالؿ سػػ فرات اللعبػػجمل هلػػذه 
البػػػواي.. ةيػػػق تػػػءثر يف اإذاػػػ  اخلاصػػػيجمل ك اصليػػػجمل  اػػػل السػػػ ف ات لضػػػ ط ماليػػػخ الالعبػػػخ  ػػػوؿ العػػػامل ) ادمػػػاف لعبػػػجمل 

  .(َُِٖاةذوصر  ْالعرا ي؟ب 
ت يبحػػث ةػػل  بصمػػدكف يف أن سػػهم علػػى خريطػػجمل بالعػػب( ََُأمػػا عػػن عػػدد الالعبػػخ يف اللعبػػجمل فهػػي تذاػػوف مػػن )      

ياػوف العػب عػن ااسػلحجمل كالػذخائر كعلػب اإلسػعاؼ ك قػن االدرينالػد كمػا إىل ذلػك مػن أدكات اللعبػجملب تبػدأ اللعبػجمل الػا 
ةاػػا توجػػد يف اللعبػػجمل ثػػالث خػػرائط يقػػـو الالعػػب   بىػدؼ ةػػل العػػب فيهػػا أف يقذػػل الالعبػػخ مجيعػػان كيبقػػى  يػان إىل النهايػػجمل

فاخلرائط ااساسيجمل ىي اخلريطجمل  بكختذلق اخلرائط المالث من  يث ااجم كالطبيعجمل باخذيار كا دة منها ليدخل إىل املعرةجمل
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أما اخلريطجمل المالمجمل فهي  بأما اخلريطجمل المانيجمل اةم كذات طبيعجمل صحراكيجمل بكفيها غاتت املذوسطجمل كتذألق من جملئيخ مذ لخ
 .(ُْب صَُِٖااص ر  جاا كىي عبارة عن ثالث جملر خضراء مذ لجمل م  صعضها اسور ) مقداد كآخركفب 

 من ُمرتع ليبة بوَني -اثني:ً:
 يػث ةػاف يقػيم خمػ ع لعبػجمل البػواي م ػام االعػاب االيرلنػدم صدأت لعبجمل البواي يف مدينػجمل ايرلنػدا تسػاى الي ػانوف     

( عامػا ىػو مػن مواليػد مدينػجمل الي ػانوف االيرلنديػجمل عػاـ ّْ( غػوين صػا ب )Brendan Greene)ىمينػداف غػرين( )
بػػواي  ػػاـ )ص ينػػداف غػػرين( خمػػ ع لعبػػجمل البػػواي اخػػ اع ألعػػاب ةمػػ ة كذات ت ػػاميم مبذاػػرة كجػػودة عاليػػجملب كلعبػػجمل ال ُٕٗٗ

كال  َُِٗإ دل االعاب الا اخ عها كالا أدمن عليها ةم كف كالا صل   أر اـ  ايلها إىل أةمر مػن مليػار  ايػل يف 
 تملاؿ  ديماهتا مسذارة 

 (. ََِِ/ُ/ٖ)من اخ ع صبجي؟ من ىو خم ع لعبجمل صبجي كما ىي   جمل ذما وب
 رصنيف:ت األلي:ب االلكرتونية  -اثلث::
   -ت نيق االعاب االلا كنيجمل إىل عدة أنواع:ظمان        
كىػػي ألعػػاب ترتاػػمل علػػى ن ػػس املبػػدأب لاػػن موجهػػجمل رمػػو مونػػوع  -:ألياا:ب إساارتاريجية ايفاارب ) اليسااكرية( -ٔ

خمذلػػق فهػػذه االعػػاب جتعػػل الالعػػب كريمػػان لقائػػد عسػػارم  قيقػػيب فاػػن أجػػل النجػػاح يذطلػػب عليػػو صنػػاء مبػػاٍل عسػػاريجمل 
رانػػي املنافسػػجمل لػػذا علػػى الالعػػب أف يعػػرؼ  ػػدرات اجلػػيش الػػذم اخذػػاره ككنػػ  إسػػ اتيجيجمل  قيقيػػجمل كت ػػايل فيػػالق ل ػػملك أ

كتذطلػب ىػذه االعػاب علػى غػرار ألعػاب اإلسػ اتيجيجمل  بللهجـو كالدفاع من أجل  سن الذو   أك الرد أك  رةات اخل ـو
ودة يف االعػاب اال ذ ػاديجمل أم مػن النػادر اختػػاذ  ػدرات للذقيػيم كالذحليػل كسػػرعجمل الذ اػ  أصعػد مػن تلػك املوجػػ باال ذ ػاديجمل
 (. ّْب صَُِٖ) ىاٍلب   رارات فوريجمل

ىػػػي صػػػورة طبػػػق ااصػػػل لن ػػػاطات كا عيػػػجمل خ وصػػػان الرتنػػػيجمل منهػػػاب ك واعػػػدىا دمملػػػجمل صد ػػػجمل  -أليااا:ب التااادريب: -ٕ
ذػدريب علػى  يػادة الطػائرات الذػنسب سػباؽ السػياراتب ف ػي لعبػجمل ال بكمسذادة مػن الوا ػ  ةالعػاب مبػاراة ةػرة القػدـب السػلجمل

مػن أشػهر كأ ػدـ ألعاهبػا  يػث أف الطيػار  خػذ  ب"ىي لعبجمل من إنذاج شػرةجمل " مياركسػوف " FIysimuIationلعبجمل " 
ماانو يف كاجهجمل الطائرة ةاا ىو اااؿ يف ااقيقجمل أمامو عدة أجهملة للػذحام كالقيػادة  ذػاج ةلهػا إىل مرا بػجملب كإعػادة صرةػجمل 

العلػػػػوب سػػػػرعجمل الػػػػرتحب  بكأسػػػػس نظريػػػػجمل لذحديػػػػد دكر ةػػػػل منهػػػػا يف لػػػػوح املرا بػػػػجمل مػػػػن خػػػػملاف الو ػػػػودتذطلػػػػب معرفػػػػجمل خاصػػػػجمل 
ب َُِٖ) مقػداد كآخػركفب )االجتاه....اخل كصمب الذحام فيها عن طريق اااكلجمل كاإلعػادة للذػأ لم عػن طريػق ال ةيػمل الػذىين

   .(ٖص
فالالعػػب  بت ػػبو أخواهتػػا ألعػػاب امل ػػامرة كاارةػػجمل كىػػي مػػن منظػػور املذ ػػرج البسػػيط -ألياا:ب امل اا:مرة والتفكااًن: -ٖ

يػػذقاص الػػدكر املرةػػملم مػػن خػػالؿ صطػػل اف انػػي  انػػر أك ال يف ال اشػػجملب لانهػػا تذايػػمل عنهػػا يف مسػػذول ال اػػوض فيهػػا 
كالػػذم ضمذػػل ماانػػجمل ىامػػجمل يف سػػ كرة السػػيناريوب كيعػػد االسػػذنذاج كاملال ظػػجمل شػػرطاف أساسػػياف لنجػػاح الالعػػبب فعػػن طريػػق 
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ق اخلاص يعال الالعب خالؿ اللعبجمل على  ل خمذلق ال اوض اايط الل مل الرئيسيب كصذنوع ااػيط ص ػال ةبػ  مػن ااق
لعبػػجمل إىل أخػػرل غػػ  انػػو يرةػػمل علػػى الوا عيػػجمل كمجػػاؿ الرسػػمب  يػػث تبقػػى علػػى الذ ػػويق ص ػػ جمل دائاػػجمل ليقػػوده صػػبطء رمػػو تن يػػذ 

 .(ٓٔب صَُِٔاملهاجمل ) م رمب 
كىي  ريبجمل من الذقاص طاملا أما تعيد إنذاج ك ميل املياانيملمات ااساسيجمل  -ة االقتص:دية :ألي:ب اإلسرتاريجي -ٗ

لسػػػ  مدينػػػجمل كصقائهػػػاب لانهػػػا تذطلػػػب الذ اػػػ  كالقػػػدرة علػػػى تسػػػي  كاسػػػذماار املػػػوارد الػػػا تونػػػ   ػػػ  ت ػػػرؼ الالعػػػبب 
و   اجل ػرايف إل امػجمل املدينػجملب تسػي  مواردىػا الطبيعيػجملب كاإاالت الا يذوجب تسي ىا ىي ةم ة صعدد ما يف الوا  : اخذيار امل

الذجػػارةب ال ػػناعاتب الػػدظم رافيا.....اخل كاهلػػدؼ ىػػو القيػػاـ أبفضػػل تسػػي  مػػن خػػالؿ ةػػل العناصػػر املاونػػجمل هلػػا مػػن  يػػث 
فالعػاب  باملدينػجملال ناعجمل كاملاؿ كةذلك الذوترات االجذااعيجمل إذا ةان  يف  الجمل الذػوازف صػخ ةػل عواملهػا تسػاىم يف ازدىػار 

اإلسػػ اتيجيجمل اال ذ ػػاديجمل تعطػػي الالعػػب ااريػػجمل يف اخذيػػار مرا ػػل الناػػو أك  ػػ  الذالعػػب صقواعػػد اللعبػػجمل مػػن خػػالؿ القيػػاـ 
 (. ٔٔ-ٓٔب صَُِٔالعديد من الذجارب ) مسيحجملب 

 أتثًن األلي:ب االلكرتونية علل املراىقٌن  -رابي:ً: 
نيػػػػجمل ىػػػػي ت ػػػػايم شػػػػالي داليل فاػػػػرمب لػػػػذلك فاعاجلذنػػػػا لذػػػػأثر املراىػػػػق االعػػػػاب مػػػػن املعلػػػػـو أف االعػػػػاب االلا ك       

االلا كنيجمل سذ ال شال االعاب كمضاوماب إذ ترسم تلك االعاب للاراىق كا عان اف انيان ال ظم  ص لجمل لوا عو ااقيقي 
اءه كتن ػػذه ةػػمتت ال ػػرةات العامليػػجمل مػا صمعلػػو امل ضػػل لديػػو انبهػػاره صذلػػك الذ ػػاميم سػياا كاف خطػػاب املعلوماتيػػجمل تقػػق كر 

البا مجمل عن اململيػد مػن  ااسػواؽ كالػ كيج كااراحب كىػي هبػذا ت اػر دائاػا إلنذػاج مػا يلػ، اااجػات املذجػددةب كمػا صمػذب 
 ب% من ثقافجمل اإلنساف عامػجمل ىػي ثقافػجمل  سػيجمل ص ػريجملَٖكٕٓاململيد من املذلقي كت   الدراسات العلايجمل أف ما ي اكح صخ 

ملراىق لن ياوف سعملؿ عن ىػذه ااقيقػجمل العلايػجمل يف ع ػر ثقافػجمل ال ػورة الػا أصػبح  سػطوة الذالػك فيػو يف يػد املػذحام كا
  .الذةي يف تقنيات ال ورة

فأصػػبح  االعػػاب االلا كنيػػجمل كفػػق ذلػػك عاملػػان  ائاػػان حبػػد ذاتػػو عػػم االن نيػػ  الػػا  اصػػرت  يػػاة املراىػػق اليوميػػجمل       
 ظل غياب الر اصجمل ااقيقيجمل صدء مػن الوسػط ااسػرم إىل اإذاػ  كاهليئػات املعنيػجمل سرا بػجمل الوافػد ال ػريب مػن كالوا عيجمل خاصجمل يف

ىػػػذه االعػػػابب  يػػػث أف املضػػػامخ  الػػػا تبمهػػػا ىػػػذه االعػػػاب إىل املراىػػػق ىػػػي مضػػػامخ ذات مرجعيػػػجمل غرصيػػػجمل تنطلػػػق مػػػن 
( كتعػػػد لعبػػػجمل البػػػواي كا ػػػدة مػػػن تلػػػك االعػػػاب ٖٓ-ٕٓص بَُِٖم ػػػنعيها كحمػػػيط  يػػػاهتم المقافيػػػجمل كالقيايػػػجمل )ىػػػاٍلب 

االلا كنيجمل الػا انذ ػرت ص ػال ةبػ  ككاسػ  علػى مسػذول دكؿ سػواء أةانػ  أجنبيػجمل أك غرصيػجمل كالػا يػذم دمارسػذها مػن  بػل 
 املراىقخ عم ىوات هم الذةيجمل من خالؿ شباات االن ني  

فقػػػػد أصػػػػبح  كسػػػػيلجمل للذواصػػػػل  بكران ةبػػػػ ان يف  يػػػػاة النػػػػاسكال يناػػػػر عا ػػػػل أف اهلواتػػػػق الذةيػػػػجمل أصػػػػبح  اآلف تلعػػػػب د 
كزادت املػدة الػا ظمضػوما مػ  تلػك  باالجذااعي كال فيو كاملعرفجمل كنذيججمل لذلك أصبح  تنذ ر صػخ املػراىقخ ص ػال الفػ 

 ذا االسذخداـ. ااجهملة اامر الذم ةم ان من ااخ ائيخ ككالة اامور لدؽ ل وس اخلطر من اانرار الا ي تب على ى
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سػػياا كاف ةمػػ  مػػن املػػراىقخ ظمضػػوف سػػاعات طويلػػجمل علػػى اهلواتػػق الذةيػػجمل كااواسػػيب لدرجػػجمل  ػػد ت ػػل إىل اإلدمػػاف       
(ب فاالرتبػاط  ػوم مػا صػخ املػراىقخ َُب صَُِٖحبيث ي ػبح إصعػادىم عنهػا مسػألجمل تػملداد صػعوصجمل مػ  الو ػ  ) مقػدادب 

ءان ال يذجملأ من ثقافجمل اال يجمل المالمجمل أدل إىل سجاؿ صػخ علاػاء الػن س كال صيػجمل  ػوؿ كاالعاب االلا كنيجمل كالذم أصبح جمل 
  (.ُٕب صَُِٔمدل أتث  ىذه االعاب على املراىقخ من مجي  النوا ي )م رمب 

لعاب أما لان  بل اخلوض يف اانرار كالذأث ات السلبيجمل ال ختلو االعاب االلا كنيجمل من االصماصيات  يث أثبذ  اا      
تعطي إ ساسان االذماز كتناي  دراهتم املعرفيجمل كاإلدراةيجمل إىل جانب ذلك فذناي لديهم القدرة على الذخطيط كالذعامل م  

( إىل جانػػب ذلػػك فػػ ف الذعامػػل مػػ  االعػػاب ٗٗ-ٖٗب صَُِٓاملوا ػػق الػػا  ػػد تاػػوف غػػ  معذػػادة كمعقػػدة )نسػػياجملب 
ممػل االن نيػ  كغ ىػا مػن الوسػائل ااديمػجملب فضػالن  بامل مػ  تقنيػجمل جديػدة ك ديمػجملااللا كنيجمل تعطي فرصجمل للاراىق أف يذع

عن ال كيح عن الن س يف أك ات ال راغ كمن اصماصيذها أيضا انو حمط منا  جمل ااصد اء من خالؿ اللعب االعاب مذعػددة 
  .(ْٔب صَُِٖالالعبخ على أفاار جديدة كمعلومات  ديمجمل )ىاٍلب 

ب أخػػػر فػػػ ف لأللعػػػاب االلا كنيػػػجمل أتث اهتػػػا السػػػلبيجمل كالػػػا  انػػػا صذ ػػػني ها إىل مخػػػس فئػػػات كىػػػي اانػػػرار كمػػػن جانػػػ      
 ال صويجملب اال ذ اديجملب الدينيجمل.  باالجذااعيجمل كالن سيجملب ال حيجمل

 -أواًل / التأثًنات االجتم:عية والنفسية:
كاامهػػات لذوف ىػػا اصنػػائهم ظننػػا مػػنهم أمػػم  ػػد  ققػػوا تعػػد االعػػاب االلا كنيػػجمل إ ػػدل اامػػور الػػا يذسػػاصق اآلاء        

(ب  يػث أف دمارسػجمل ّٕص بَُِٔجانبان من الرفاىيجمل هلم دكف الذ اػ  أبصعادىػا كأنػرارىا االجذااعيػجمل كالن سػيجمل )محػدافب 
ا تذامل يف عمللػجمل تلك االعاب االلا كنيجمل كاملذاملجمل صلعبجمل ) البواي( تءدم إىل  دكث صعض اآلاثر االجذااعيجمل السلبيجمل كال

 يث ذمد ااىايل يسذسهلوف ذلك كي ضلوف العمللجمل  ب(ّٗب صِّب العدد َُِٖااصناء عن صقيجمل أفراد ااسرة ) حماودب 
حبجػػجمل االصذعػػاد عػػن امل ػػاةل صػػخ ااصنػػاء مػػن امل ػػاجرات كغ ىػػا كىػػذا لػػيس  ػػالن كلاػػن ىنػػا زمطػػط صق ػػد أك صػػدكف   ػػد 

 بَُِٔعيػػجمل الػػا يػػذعلم فيهػػا أسػػس ااػػوار كمذعػػجمل الذ اعػػل ك ػػل امل ػػاالت )مسيحػػجملب إلصعػػاد أصنائنػػا عػػن املوا ػػق االجذاا
( أف أ دل السلبيات الا ترافق دمارسجمل االعاب االلا كنيجمل  لجمل َُُِ( كىذا ما أشارت إليو دراسجمل مرَل  ويدر ) ِٕص

جمل ااصنػاء كا ذياجػاهتم دمػا طملػق م ػاةل يقلل من معرفجمل اآلاء كاامهػات لطبيعػ بالذواصل ااسرم صخ أفراد ااسرة الوا دة
( إىل جانػػػب ذلػػػك  ػػػد يذسػػػبب عمللػػػجمل ااصنػػػاء عػػػن صقيػػػجمل ااسػػػرة ّٓص بَُِٔأسػػػريجمل ةػػػاف مػػػن املااػػػن ت اديها)محػػػدافب 

أشخاصان غ  اجذااعيخ فال خص الذم يقضي ساعات طويلجمل يف دمارسجمل اللعبجمل من دكف الذواصل م  اآلخػرين صمعػل منػو 
كإسرافو يف الذعامل م  عامل الرممل ظمان أف يعمللو عن الذعامل م  عامل الوا   في ذقد  بطوتن على ذاتوشخ ان غ  اجذااعي من

صعػػػض  ػػػػيم املواطنػػػجمل ةاةذسػػػػاب املهػػػارة االجذااعيػػػػجمل يف إ امػػػجمل صػػػػدا ات كالذعامػػػل مػػػػ  اآلخػػػرين كالذسػػػػامح ك بػػػوؿ ااخػػػػر ) 
 (. ّٗب صِّب العدد َُِٖحماودب
 ػػخص الػػذم يعذػػاد الػػناط السػػري  يف االعػػاب االلا كنيػػجمل  ػػد يواجػػو صػػعوصجمل ةبػػ ة يف كمػػن جانػػب أخػػر ذمػػد أف ال      

االعذياد على ااياة اليوميجمل الطبيعيجمل الػا تاػوف فيهػا درجػجمل السػرعجمل ا ػل صامػ  دمػا يعػرض ال ػخص إىل سمػط الو ػدة كال ػراغ 
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ىل تقليػػل اجللػػػوس كااػػوار مػػػ  ااىػػل دمػػػا ( ىػػذا دمػػػا  يسػػهم الذػػػايل إٔٔص بَُِٖالن سػػي يف املدرسػػػجمل أك املنػػملؿ )ىػػػاٍلب 
صمعلهػػم ي ضػػلوف االنعػػملاؿ كالو ػػدة ص ػػال تػػدرصميب كىػػذا اآلمػػر يعطػػي االنعاػػاس السػػل، للعبػػجمل علػػى املراىػػق  يػػث ي ضػػل 
اللعب لساعات طويلجمل م  أصد ائو كاالندماج كااوار كالذ اعل معهم أةمر من رغبذو يف االجذااع كالسػهر مػ  أفػراد أسػرتو 

 ا صمعلو أنسال انطوائيا غ  اجذااعي كىذا دما يولد اخلالفات ااسريجمل ص ال مسذار معهم.  ىذا دم
فػػػاف دمارسػػػجمل االعػػػاب  بأمػػػا الوجػػػو اآلخػػػر للعبػػػجمل فيذامػػػل يف أنػػػرارىا الن سػػػيجمل كفقػػػان للعديػػػد مػػػن الدراسػػػات كااحبػػػاث      

سػػم امل ػػ ؾ يف مجيػػ  ىػػذه الػػدكؿ ىػػو العنػػق الػػذم فالقا بااللا كنيػػجمل ةانػػ  السػػبب يف صعػػض املاسػػي كمنهػػا ازدتد العنػػق
تعرنػػو االعػػاب االلا كنيػػجمل كيػػذم تقػػدظمها للاراىػػق ص ػػ ذو نوعػػان مػػن أنػػواع الذسػػليجمل كاملذعػػجمل علاػػان أف املراىػػق يذػػأثر سػػلبان سػػا 

االعذداء عليهم كتدم  أمالةهم ك  بفاللعبجمل أساسا تعذاد على الذسليجمل كاالسذاذاع صقذل اآلخرين بي اىده من تلك االعاب
كهبػػذا ظماػػن للعبػػجمل أف  قػػق مػػردكدان سػػلبيان يف أمػػا تعلػػم كتبػػين يف عقػػوؿ املػػراىقخ مهػػارات ك ػػدرات العنػػق  بدكف كجػػو  ػػق

كالعػػػدكاف كالػػػا تقػػػودىم يف النهايػػػجمل إىل ارتاػػػاب اجلػػػرائمب كىػػػذه القػػػدرات تاذسػػػب مػػػن خػػػالؿ االعذيػػػاد علػػػى دمارسػػػجمل تلػػػك 
( لعبػػجمل ِِِريػػ  دراسػػجمل ةنديػػجمل ملراجعػػجمل كتقػػوَل ااذػػول لمالمثائػػجمل لعبػػجمل الا كنيػػجملب تبػػخ أف  )فعلػػى سػػبيل املمػػاؿ أج باالعػػاب

( فذعلػػق كأتثػػر ُٕب صُبالعػػدد َُب اإلػػد َُِٓتعذاػػد اعذاػػادان مباشػػران علػػى فاػػرة ارتاػػاب اجلرظمػػجمل كالقذػػل )المليػػودمب 
اشرةن على ت رفات كسلوةيات العنق كالعدكاف عند املراىق صذلك االعاب من خالؿ امل اىدات املذنوعجمل كاملم ة ينعاس مب

 باملراىق كخاصجمل يف  اؿ مواجهذو للا اةل ااياتيجمل الا تواجهو.... كالا صطبيعجمل ااػاؿ سػوؼ ي لػب عليهػا طػاص  العنػق
 اب  يث أثبذ  ااحباث الا أجري  يف ال رب كجود عال جمل صخ السلوؾ العنيق كم اىد العنػق الػا يراىػا يف ىػذه االعػ

(ب كىػػػذا ينطبػػػق علػػػى لعبػػػجمل البػػػواي كتعلقهػػػم هبػػػا ص ػػػال ةبػػػ  كاملعلػػػـو إف تلػػػك اللعبػػػجمل م ملاىػػػا َُْب صَُِٓ)نسػػػياجملب 
ااسػػاس ىػػو القذػػاؿ كالعنػػق كالعدكانيػػجمل فااارسػػجمل املػػراىقخ لذلػػك اللعبػػجمل لسػػاعات طويلػػجمل دكف مرا بػػجمل جديػػجمل مػػن  بػػل ااسػػرة 

اكلجمل تطبيق تلك السلوةيات العني جمل يف  ياهتم كطريقجمل تعاملهم اليومي كت بح ظمان أف ياوف هلا أتث اهتا على املراىق يف حم
جملءان من ت رفاهتم املعذادة كصطبيعجمل اااؿ أف أساليب العنق تاذسب من خالؿ االعذياد املسذار عليهػا كىػذا مػا ال ظنػاه 

عبػػجمل كسػػيطرت علػػى عقػػوؿ املػػراىقخ فنجػػد أثنػػاء لعبػػجمل البػػواي  يػػث أسػػاليب العنػػق كالذػػوتر كاالنيػػجمل الػػا أنذجذهػػا ىػػذه الل
ن وب صراعات كم االت مػ  ااخػوة داخػل املنػملؿ كالػا ت ػل إىل  ػاالت ال ػراخ كالعنػق كالضػرب كال ػذائم يف  الػجمل 

 اخلسارة إب دل جوالت اللعبجمل خ وصان أثناء اللعب ص ال مجاعي م  إخوتو.  
انػب العنػق كال ػراع صػخ فػريقخ أك صػخ العبػخ كتذجسػد يف كعالكة على ذلك ظمان القوؿ أف تلػك االعػاب  يػل جل     

عقليػػجمل االصػػن صػػل تػػوىم املراىػػق أف أسػػلوب العنػػق ىػػو أفضػػل طريقػػجمل للػػدفاع عػػن الػػن س كاف العنػػق ىػػو الوسػػيلجمل املن ػػودة 
 ب(ُٓص بَُِٖللوصػوؿ إىل اهلػػدؼ مػػ  إل ػػاء الذ ػاىمب كاملنا  ػػجملب كااػػوارب كاللػػخب كالػود مػػن أذىػػامم )مقػػداد كآخػػركفب

ىذا امل ملل يعطي انطباعان لػدل املراىػق إف طبيعػجمل اايػاة ةلهػا عبػارة عػن دكامػجمل مػن ال ػراعات كامل ػا نات كخاليػجمل مػن أم 
 شال من أشااؿ ااوار الذ اىم الذناغم الذعاكف كالذكزر يف اامور ااياتيجمل. 
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   -/ التأثًنات الصحية : اثني:ً 
ب االلا كنيػػػجمل يسػػػذعالوف كسػػػائل ترفيػػػو  ليلػػػجمل ةا ػػػاىدة الذل ػػػاز ك لػػػيالن مػػػا ة ػػػ   الدراسػػػات أف مسػػػذعالي االعػػػا     

لجمل ك ػ   ػ  أيطالعوف الاذبب ةاا أةدت الدراسػات إدمػاف نسػبجمل ةبػ ة  سخذلػق ااعاػار علػى االعػاب عبػارة عػن مسػ
ت أف صعػض ااكليػاء م  ال ئجمل الا ةان  تقوؿ أف الو   املارس للهو عبارة عن تبذير للو  ب ك ػد ذةػرت صعػض الدراسػا

)لعبجمل البواي( كاإلدماف عليها من كجود صعض امل ػاةل  ي ذاوف أصنائهم دما أصيبوا هبوس ا ذناء االعاب االلا كنيجمل كمنها
مونحجمل أف  ب( منها اإلصاات اجلهاز العظاي كالعضلي نذيججمل اارةجمل السريعجمل املذاررةٗٗب صَُِٓال حيجمل  )نسياجملب 

(  يػػث ٔٔب صَُِٖأمػػاـ اااسػػوب أك املوايػػل سػػبب اآلالـ مم ػػجمل يف أسػػ ل الظهػػر )ىػػاٍلب اجللػػوس لسػػاعات طويلػػجمل 
ي ذاي العديد منهم من اآلالـ الر بػجمل كخاصػجمل النا يػجمل اليسػرل منهػا أذا ةػاف يسػذخدـ اليػد الياػ ب كيف  اجلانػب ااظمػن إذا  

ب َُِٖلسػػػجمل غػػػ  السػػػلياجمل )امل ػػػذمب ةػػاف أعسػػػر نذيجػػػجمل لسػػػرعجمل اسػػػذخداـ اليػػػد كشػػػد عضػػالت الر بػػػجمل كعظاػػػجمل اللػػػوح كاجل
( ةاا أف ةمرة اارةجمل لألصاص  على لو جمل امل اتيح تسبب أنراران ال جمل اصب  اإلهباـ كم  ل ِِّب صُٕٕب العددِاجلملء

)لعبجمل البواي( سلبان على النظر إذ  د ي اب ال خص  الرسدمحم نذيججمل لذمبيذها ص ورة مسذارةب ةاا تءثر االعاب االلا كنيجمل
النظر نذيججمل تعرنو إاالت ااشعجمل الاهركم ناطيسيجمل    ة ال دد املنبعمػجمل مػن شاشػات اااسػوب أك املوايػل الػا  صضعق

ةاػػػا أف  رةػػػجمل العينػػػخ تاػػػوف سػػػريعجمل جػػػدا أثنػػػاء دمارسػػػجمل االعػػػاب   بصملػػػس أمامهػػػا سػػػاعات طويلػػػجمل أثنػػػاء دمارسػػػذهم اللعػػػب
إىل  ػػدكث امحػػرار العينػػخ كج ػػاؼ ك اػػجملب كةلهػػا أعػػراض تعطػػي االلا كنيػػجمل دمػػا يمليػػد مػػن فػػرص إجهادىػػا صػػدكرىا تػػءدم 

 (.ٔٔص بَُِٖاإل ساس ال داع كال عور اإلجهاد البدٍل كأ يالن القلق كاالةذئاب )ىاٍلب
كمن النا يجمل ال حيجمل أيضا ة    دراسجمل طبيجمل  ديمجمل كأحباث علايجمل لألطباء أف الوميض املذقط  سبب املسػذوتت        

ب َُِٔملذباينػجمل مػن اإلنػػاءة املوجػودة يف االعػاب االلا كنيػػجمل يذسػبب يف  ػدكث نػػوات مػن ال ػرع  )م ػػرمبالعاليػجمل أك ا
%( مػػػن ةاػػػوع سػػػااف أم دكلػػػجمل ُ( فعليػػػجمل لػػػدل ااشػػػخاص امل ػػػاصخ ااساسػػػيجمل جتػػػاه الضػػػوء كالػػػذين ي ػػػالوف )ّٕص

االىذملازيجمل يمليد ا ذااؿ مرنهم ارتعاش  (عالكة على ذلك فأف االسذخداـ املذملايد هلذه االعابَُِب صَُِٓ)نسياجملب 
( إىل جانػػػب ذلػػػك فػػػاف هلػػػا أتث ىػػػا السػػػل، علػػػى الػػػدماغب ك ػػػد ك ػػػدت صعػػػض ّٕب صَُِٔااذرع كااةػػػق )م ػػػرمب 

الدراسػػػات اف االعػػػاب االلا كنيػػػجمل تذجػػػو رمػػػو تػػػدم  أدم ػػػجمل املػػػراىقخ  كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ إعا ػػػجمل تطػػػور الػػػدماغب كاف ىػػػذه 
ةاػا أف لػديهم امليػػل رمػو فقػداف السػػيطرة   بغبيػػجمل كظميػل إىل دمارسػجمل العػػدكاف أةمػر مػن ااجيػاؿ السػػاصقجمل االعػاب تنػذج أجيػاالن 

ك د    ياس مسذول الن اط لدل فئات املراىقخ الذين يعلبوف العاب الا كنيجمل ك ورف أبدم جمل طلبجمل آخػرين  بعلى أن سهم
اط الػدماغ الػذين يقومػوف العاليػات ااسػاصيجمل أةمػر مػن يقوموف أبن طجمل  ساصيجمل صسيطجملب أظهػرت النذػائج اف مسػذول ن ػ

ىءالء الذين يلعبوف العاب الا كنيجملب فضػالن عػن ذلػك فػاف اللعػب العػاب العنػق تمليػد مػن اإلاثرة ال سػيولوجيجمل كنػرات 
ناء يف خطر ةاا أظهرت نذائج الدراسات أيضان أف اللعب اللعاب االلا كنيجمل ل  ات طويلجمل يض  ااص  بالقلب كن ط الدـ

( إىل جانب اإلصاصجمل صسوء الذ ذيجمل فااصناء ال ي ارةوف أسرهتم يف كجبات ُِْب صَُِِالبدانجمل لطوؿ اجللوس ) ويدرب
 بُٕٕالعػػػػدد بِاجلػػػػملء بَُِٖال ػػػػذاء كالع ػػػػاء فيذعػػػػود ااةػػػػل غػػػػ  ال ػػػػحي يف أك ػػػػات غػػػػ  مناسػػػػبجمل للجسػػػػم )امل ػػػػذمب 
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الا ت  لهم عػن اآلةػل ااك ػات املناسػبجمل صسػبب املنافسػجمل ال ػديدة صينػو ( صسبب لعبجمل البواي كأتث اهتا السحريجمل ِّّص
كصخ أصد ائهم كعدـ رغبذهم شسارة جولجمل اللعبجمل ممالن لذا ال ضماكؿ االنذظاـ م  أسػرتو كاالجذاػاع معهػم يف أك ػات اآلةػل 

ا يػػءثر عليػػو إىل  ػػدكث صدانػػجمل ىػػذا دمػػا يذعػػود اسػػذارار علػػى نظػػاـ اآلةػػل غػػ  ال ػػحي يف أك ػػات غػػ  منذظاػػجمل مػػن اليػػـو دمػػ
 نذيججمل صقائها لساعات طويلجمل على دمارسجمل اللعبجمل. 

  -/ التأثًنات الرتبوية: اثلث:ً 
من صخ االنذقادات ااةمر شيوعان من اسذخداـ الطلبجمل لأللعاب االلا كنيجمل أما تمليح اان طجمل ااخرل الا يعذقد أما       

(ب فان ٗٗب صَُِٔ)م رمب  كالقراءة كال فيو بكأداء الواجبات املدرسيجمل بء الطلقتاوف أةمر فائدة ممل اللعب يف اهلوا
أنػػرارىا ىػػو الو ػػ  الابػػ  الػػذم يقضػػيو الطلبػػجمل يف اللعػػب كىػػي الػػا تسػػبب العديػػد مػػن امل ػػاةل املخذل ػػجمل فاػػن أكىل ىػػذه 

د مػن الطلبػجمل الػذين ظمارسػوف لعبػجمل امل اةل ىي إناعجمل الو   كالا أصػبح  منذ ػرة ص ػال ةبػ  صػخ الطلبػجملب فيعػاٍل العديػ
 بَُِٖ)عبػػاسب  البػػواي إىل ان ػػ اهلم عػػن الامػػ  مػػن اامػػور املهاػػجمل كمنهػػا الواجبػػات املدرسػػيجمل مػػن دكف أف يػػدركا صػػذلك

(ىػػػذا دمػػػا يػػػءدم إىل إشمػػػاؿ الواجبػػػات املدرسػػػيجمل كاهلػػػركب مػػػن املدرسػػػجمل أثنػػػاء الػػػدكاـ الرمسػػػي كيػػػءدم إىل ُّٔب صٗٓالعػػػدد
 الػػذعلمب كاف مػػن سػػلبياهتا أيضػػان الػػا أثبذهػػا البػػا موف انػػو عنػػدما يذعلػػق املراىػػق االعػػاب االلا كنيػػجمل  ػػدكث انػػطراات يف

(ب كىذا ما توصػل  لػو دراسػجمل أةػـر مقػداد  ػوؿ ) اثػر ٕٔبصَُِٖذلك يءثر سلبا على دراسذو كنطاؽ ت ا ه )ىاٍلب 
لعلاي المانويجمل للبنخ سحافظجمل غػملة( أف لعبػجمل " على الذح يل الدراسي لدل طالب مدرسجمل سامي اPUBGلعبجمل صبجي "

البواي هلا نذائج سلبيجمل اما تسيطر على عقوؿ الطالب  يث  ن  ت ذق الػذىن كصػ اءه كتقبػل املػادة الذعليايػجمل مػن املعلػم 
واي الػا فضالن عن شعور الطالب امللل من املواد الدراسيجمل  يث أمػا ال  ذػوم علػى عناصػر اجلػذب املوجػودة يف لعبػجمل البػ

فضػػالن عػػن أتث ىػػا علػػى مسػػذوتت الطػػالب الذح ػػيليجمل إىل جانػػب الذػػأث  علػػى أسمػػاط  بت ػػد الػػذىن كتسػػيطر علػػى ااػػواس
(ب كذلػػك يعػػود إىل سػػهر املػػراىقخ ِٗب صَُِٖالذ اػ  لػػدل الطػػالب كشاصػػجمل الػػا  ذػػاج إىل  ليػػل )مقػػداد كآخػػركفب 

ر يف ةهػػػوداهتم الدراسػػػيجمل يف اليػػػـو الذػػػايل ك ػػػد صمعلهػػػم غػػػ   ػػػادرين علػػػى طيلػػػجمل الليػػػل يف دمارسػػػجمل اللعبػػػجمل يػػػءثر ص ػػػال مباشػػػ
كاف ذىبػػوا فػػ مم  ػػد يسذسػػلاوف للنػػـو يف ف ػػوهلم الدراسػػيجملب ةاػػا أف ةمػػرة دمارسػػجمل  باالسػػذيقاظ  مباػػران للػػذىاب إىل املدرسػػجمل

ب َُِٓ)المليػودمب  كالذح ػيل اللعبجمل تءدم إىل صعض االنطراات يف مقدرهتم على ال ةيمل يف أعااؿ أخػرل ممػل الدراسػجمل
( كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو ةاوعػػجمل مػػن الدراسػػات اف ىنػػاؾ عال ػػجمل ذات داللػػجمل إ  ػػائيجمل مػػا صػػخ ُٕب صُب العػػددَُةلػػد

كىػػذه نذيجػػجمل طبيعيػػجمل  يػػث إف  ضػػاء  ب(ٗٗبصَُِٔاسػذخداـ االلا كنيػػجمل كتػػدٍل مسػػذول الذح ػػيل الدراسػػي )م ػرمب 
فيهػػا كالذنػػافس مػػ  أصػػد ائهم طػػوؿ الليػػل مػػن اجػػل  قيػػق ال ػػوز يػػءدم إىل إشمػػاهلم أك ػػات طويلػػجمل يف دمارسػػجمل لعبػػجمل البػػواي 

كإناعجمل الو   املخ ص للواجبات املدرسيجمل كىذا ما الذاسػناىا مػن خػالؿ مسػذوتهتم العلايػجمل املذدينػجمل كالػا علػى ااغلػب 
لبػػػواي أةمػػػر مػػػن االىذاػػػاـ ليسػػػ  املسػػػذول املطلػػػوب كالسػػػبب يعػػػود إىل ت ػػػويش كتاػػػريس ت اػػػ ىم كان ااسػػػهم صلعبػػػجمل ا

صواجبػػاهتم ك ضػػ اهتم اليوميػػجمل ىػػذا دمػػا يػػءثر علػػى الناػػو الػػذىين ال اػػرم كاالسػػذعداد السػػذقباؿ أم معلومػػات دراسػػيجملب  كيف 
كسػػط ىػػذا الذ ػػذ  لػػدل املراىػػق ي ػػبح مذلقػػي سػػل، للاعلومػػات الدراسػػيجمل أةمػػر مػػن أف ياػػوف مذلقػػي اصمػػايب يذ اعػػل مػػ  
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ص الها ال حيح كىػذا الذػايل سػوؼ يػءدم إىل خلػق أدم ػجمل ص ػريجمل شػباصيجمل غػ  منذجػجمل كمبدعػجمل دمػا   م ردات املادة العلايجمل
 يءثر سلبان على صناء اإذا  كتطوره. 

    -/ التأثًنات االقتص:دية )امل:دية(: رابي:ً 
ديمػجمل اخلاصػجمل اللعػب الػػا يذامػل ىػذا الضػرر يف إىػدار كتبػذير اامػواؿ يف شػراء تلػك ااجهػملة االلا كنيػجمل كالر ايػجمل اا      

تعد اىظجمل المانب فااصناء ص عل الذحريض ال خ ي من أصد ائهم كالذنافس فياػا صيػنهم يػدفعوف أبكليػائهم كصمػمكمم علػى 
شػراء أخػػر صػػيحات أجهػػملة اهلواتػػق الذةيػجملب فضػػالن عػػن ذلػػك يذامػػل إىػػدار املػدخوؿ املػػادم أيضػػان يف صػػيانجمل كت ػػليح ىػػذه 

فباا أما أجهملة اىظجمل المان فاػن الطبيعػي أف تاػوف  بما تذعرض للذلق صسبب سوء االسذخداـ كةمرتو ااجهملة اما ةم ان 
كىذا  ب(َُٓب صَُِِصيانذها غاليجمل المان ملا  ذويو من  ط  مرةبجمل كد يقجمل ك ديمجمل كصعبجمل الذ ليح كال يانجمل  ) ويدرب 

ذاج لعبجمل البواي اسذارار إىل شحنها من أجل  ديمها أبشياء اامر ي ال عبئان ماليان ةب ان على ااسرة إىل جانب ذلك  
جديدة كشاصجمل أف ىذه ال رةات تعذم ىذه اللعبجمل نوع من االسذماار فذحاكؿ ةل ف ة القياـ صذحديمها أبمور ت وؽ كت د 

شػػػراء أجهػػػملة ىواتػػػق املراىػػػق ىػػػذا دمػػػا يذطلػػػب إىػػػدار الامػػػ  مػػػن اامػػػواؿ كالنقػػػود يف شػػػحن اللعبػػػجمل أك إجبػػػار ااسػػػرة علػػػى 
 سواص ات أةمر تطوران ك داثجمل ىذا صطبيعجمل اااؿ ظمان أف يرىق ااسرة ا ذ ادتن خ وصان ااسر من ذكم الدخل اادكد.

   -/ التأثًنات الدينية: خ:مس:ً 
فػ ف  لعبػجمل  بميف ظل غياب كعدـ مرا بجمل ااسرة ملا ظمارسػونو أصنػائهم مػن العػاب الا كنيػجمل كعػدـ الػوعي سخاطرىػا علػيه     

 يػػث ات اسػػذخدامهم للعبػػجمل لسػػاعات  بالبػواي  اػػل العديػػد مػػن السػػلبيات علػى ااصنػػاء مػػن  يػػث تعلقهػػم صذلػك اللعبػػجمل
طويلػػجمل مػػدار اليػػـو أدل إىل الذػػأث  سػػلبان كتػػراجعهم عػػن أداء صعػػض العبػػادات ال ػػرعيجمل... كالػػذات أداء ال ػػلوات يف أك اهتػػا 

فااصنػػاء يذهػػاكنوف يف ذلػػك لل ػػالة صذااطػػل  كصذااسػػل كرسػػا ال  باللعبػػجمل لسػػاعات طويلػػجمل كذلػػك الن ػػ اهلم كارتبػػاطهم صذلػػك
( ُُُب صَُِٓ)نسػياجملب   كأ يال ممل ىذه االعاب جتعل االصن ألنيان يقطػ  رمحػو كيعذػدم علػى إخوانػو بي لي أصالن 

هم عػن طاعػجمل الوالػدين كاالسػذجاصجمل هلػم كتلبيػجمل فضالن عن ذلػك فػ ف لذعلػق املراىػق هبػذه االعػاب أثػران سػلبيان أخػر يف أمػا تلهػي
( ىػػػذا يعطينػػػا داللػػػجمل كانػػػحجمل عػػػن ُُب صَُِٓطلبػػػاهتم فضػػػالن عػػػن إهلػػػائهم عػػػن صػػػلجمل اار ػػػاـ كزترة اا ػػػارب )ليػػػقب 

ذعاليم الذداعيات السلبيجمل هلذه اللعبجمل على أجيالنا  املسذقبليجمل من خالؿ جتسيدىا كزرعها لقيم الالمباالة كالذهاكف يف االلذملاـ ص
 ديننا اانيق  كىذه إ دل املضامخ ال رصيجمل الا جسدهتا اللعبجمل. 

 استنت:ج:ت البحث 
  -من خالؿ العرض الساصق ظمان اسذخالص النذائج اآلتيجمل:

تعػػد لعبػػجمل البػػواي ظػػاىرة اجذااعيػػجمل  ديمػػجمل اسػػذطاع  أف تسػػيطر علػػى عقػػوؿ املػػراىقخ كجػػذهبم ملاارسػػذها مػػن خػػالؿ  -ُ
يجمل دميملة يف اللعب كىي البقاء من ردان ك قيػق ال ػوز صعػد القضػاء علػى مجيػ  الالعبػخ كىػذا حبػد ذاتػو سػوؼ إتباعها إس اتيج

 يءثر سلبا على سلوةيات املراىقخ يف ال عور االنيجمل كالعدكانيجمل كالعنق جتاه اايطخ صو. 
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قخ أثنػاء دمارسػذها لسػػاعات طويلػجمل مػن الػػملمن تبػخ أف ىػذه اللعبػجمل  مػػل كسػيلجمل مذعػجمل االسػػذاذاع كالسػركر كالرا ػجمل للاػػراى -ِ
ىذه الوظي جمل الظاىرة للعبجمل إال أف للعبػجمل كظػائق مسػذ ة داخليػجمل ظماػن أف تػءثر سػلبا علػى املػراىقخ يف العديػد مػن اجلوانػب 

 كمنها 
امل ػػرط للعبػػجمل أف معظػػم املػػراىقخ يقضػػوف أك ػػااتن طويلػػجمل يف دمارسػػجمل اللعبػػجمل كلسػػاعات غػػ  منذظاػػجمل مػػن اليػػـو فاالسػػذخداـ  -

البواي ظمان أف ياوف لو أتث اتو العاسػيجمل سػلبان علػى املػراىقخ يف العديػد مػن اجلوانػب منهػا الذػأث  يف ازم ػاض مسػذوتهتم 
 الدراسيجمل كعدـ االىذااـ اجلاد صو ص ال ةب .

السذاذاع اجللسات العائليجمل ىذا جتعل املراىق منعملالن اجذااعيان فال يبايل يف االجذااع ك ضاء أك ات السهر م  ااىل كا - 
تبخ أف للعبجمل أنرارىا ال ػحيجمل علػى املراىػق منهػا اإلرىػاؽ  –دما يءثر يف توليد االغ اب االجذااعي داخل ااسرة الوا دة 

كالذعب كعدـ االنذظاـ يف تناكؿ كجبات الطعاـ يف ااك ات املناسبجمل دما طملق م اةل صحيجمل عديدة للاراىق كمنهػا البدانػجمل 
 أمراض ال داع كم االت النظر.....اخل ك 
أتث ىا ا ذ ادتن فاملراىق صطبعذو ضمب الذقليد كحماةاة اآلخرين كىذه اللعبجمل  ذاج على ااغلب أجهملة ىواتق  ديمجمل من  -

 اجل الذحديمات املسذارة للعبجمل ىذا دما يرىق العائلجمل يف إجبارىم على شراء كتبديل ااجهملة ص ال مسذار.
ذه اللعبجمل ص ات الالمباالة كعدـ االة اث كااللذملاـ أبمور العبادات الدينيجمل كعدـ أتديذها أبك اهتا ك   إذا الذمـل تولد ى - 

  .هبا فهو ياوف صون  الذااسل كالذهاكف فيها
 التولي:ت  واملقرت :ت 

بذهم صػػل صمػػب تػػوجيههم كعػػدـ علػػى ااسػػرة أف ال تػػ ؾ ااريػػجمل ةاملػػجمل اصنائهػػا دمارسػػجمل اللعبػػجمل لسػػاعات طويلػػجمل دكف مػػرا  -ُ
 السااح هلم ساارسذها أثناء الذحض ات املدرسيجمل أك تناكؿ كجبات الطعاـ.  

على ااسرة أف تنظم أك ااتن ل فيو أصنائها يف ألعاب أخرل كحماكلجمل إصعادىم  در اإلمااف عن لعبجمل البواي منها تنظياهم  -ِ
 ىا كالا تعود ال ائدة اجلساانيجمل على ااصناء من النوا ي ةافجمل. دمارسجمل العاب ةرة القدـب السبا جمل كغ   بلر الت

ت عيػػػػل دكر املءسسػػػػات ال صويػػػػجمل كاملذاملػػػػجمل املدرسػػػػجمل يف تػػػػوعيذهم  ػػػػوؿ خماطرىػػػػا السػػػػلبيجمل علػػػػيهم مػػػػن خػػػػالؿ الػػػػدركس  -ّ
  .اإلرشاديجمل

اىرة سقػػارات مذعػػددة كفئػػات تعػػد ىػػذه الدراسػػجمل فا ػػجمل للعديػػد مػػن الدراسػػات ااخػػرل كااةمػػر خت  ػػا يف تناكهلػػا الظػػ -ْ
 أخرل يف اإذا . 
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 ق:ئمة املص:در 
 املص:در اليربية -اواًل:

(. اصماصيات االعاب االلا كنيجمل الا ظمارسها أط اؿ مر لا الط ولجمل املذأخرة َُِٔ) .محدافب سارة حماود عبد الرمحن -ُ
مب رسػالجمل ماجسػػذ  غػػ  من ػػورةب ةليػجمل العلػػـو ال صويػػجملب جامعػػجمل كاملراىقػجمل كسػػلبياهتا مػػن كجهػػجمل نظػر املعلاػػخ كااط ػػاؿ أن سػػه

 ال رؽ ااكسطب م ر.
( العال ػػات االجذااعيػػجمل ملسػػذخدمي االعػػاب االلا كنيػػجمل عػػم االن ني "لعبػػجمل َُِٗ) .رمضػػافب نػػورا طلعػػ  إمساعيػػل -ِ

PUBG(.)ْْٔب ص(ُْ(ب جامعجمل املن ورةب )العدد االة اليربية للنشر اليلمي) صبجي سموذجان-ْٖٗ 
(.  االنعااسات ال صويجمل السذخداـ ااط اؿ لأللعاب االلا كنيجمل ةاا يراىا معلاو َُِٓماجد ا.)  بالمليودم -ّ

املالاجمل العرصيجمل ب جامعجمل طيبجملب الرتبوية( جملة ج:مية طيبة لليلومكأكلياء أمور طلبجمل املدارس االصذدائيجمل املدينجمل املنورة"ب )
  .َّ-ُٓب ص(ُ)َُالسعوديجملب 

(. االعاب االلا كنيجمل كالعنق املدرسي/ دراسجمل ميدانيجمل على عينجمل مذ تالميذ مذوسطجمل َُِٔ) .مسيحجملب صرتياجمل -ْ
ةليجمل العلـو اإلنسانيجمل كاالجذااعيجملب جامعجمل   بصلديجمل املرارة كاليجمل الودامب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة –ال هيد عركؾ  ويدر 

 اجلملائر. -صسارة–ا خيضر 
)جملاااة ج:مياااة  ب(. اآلاثر الن سػػػيجمل كاالجذااعيػػػجمل النامجػػػجمل عػػػن تعػػػدد الملكجػػػات"َُِٓ ػػػارمب مػػػدين نػػػورم طػػػالؿ) ال  -ْ
 .َُْٗ-ُْٗٔب ص (ّ) ِّ(ب اببل
(. االعاب االلا كنيجمل كأثرىا على مسذول الذح يل الدراسي لدل طلبجمل املر لجمل َُِٖ).عباسب رل فانل -ٓ

 .ِّٗ-َّّب ص ٗٓالبحث العلايب العراؽب العدد رة الذعليم العايل ك (ب كزاجملة البحوث الرتبويةاملذوسطجمل"ب )
(. امل االت االجذااعيجمل كالن سيجمل للاراىقات يف املدارس املذوسطجمل/ دراسجمل اجذااعيجمل َُِٖغملكافب انس عباس.) -ٔ

-ُّٔٔب ص ّٖالعدد ب جامعجمل اصلب جملة كلية الرتبية األس:سية لليلوم الرتبوية واإلنس:نيةميدانيجمل يف مدينجمل االجمل"ب 
ُّّٖ. 

( اثر االعاب االلا كنيجمل على السلوةيات لدل ااط اؿ / دراسجمل كص يجمل  ليليجمل على عينجمل من  َُِِ ويدرب مرَل. ) -ٕ
 ةليجمل العلـو السياسيجمل كااعالـب جامعجمل اجلملائر.   بااط اؿ املذادرسخ اجلملائر العاصاجملب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة

جملة الافولة (. الط ل العريب كاالعاب االلا كنيجمل القاتلجمل/ دراسجمل  ليليجمل"ب َُِٖصالح  ن ي. )حماودب خالد  -ٖ
 .ْٓ-ُِب صرجامعجمل القاىرة بب ي درىا اإلس العريب للط ولجمل كالذنايجملِّب عدد والتنمية

سي للذلايذ اجلملائرم/دراسجمل (. اثر االعاب االلا كنيجمل عم اهلواتق الذةيجمل على الذح يل الدرأَُِ) .م رمب أم ة -ٗ
ةليجمل العلـو االجذااعيجمل كاإلنسانيجملب   بميدانيجمل من منظور عينجمل من ااكلياء سدينجمل أـ البوا يب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة

 جامعجمل العريب صن مهيدم أـ البوا ي. 
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لقيم لدل أط اؿ املر لجمل (. معاي  توظيق االعاب االلا كنيجمل يف تنايجمل صعض ا َُِٖ).امل ذمب عادؿ صن عايض -َُ
ب (ُٕٕ)ِجامعجمل اازىرب  بجملة كلية الرتبيةاالصذدائيجمل من كجهجمل نظر املعلاخ كاملعلاات يف نوء صعض املذ  اتب 

 .ّّْ-ِٗٗص
ب كشذاتب عليب كالعر يب مس ب االدغمب حماودب اخلضرمب يوسقب اثر لعبجمل  مقدادب -ُُ على الذح يل  PUBGاةـر

 ( غملةب مديريجمل ال صيجمل كالذعليم. َُِٖرسجمل سامي العلاي المانويجمل للبنخ سحافظجمل غملةب) الدراسي لدل طالب مد
(. أتث  االعاب االلا كنيجمل على ال رد كاإذا / دراسجمل ميدانيجمل  وؿ الط ل املرىقب َُِٓنسياجملب صل مل ايل. ) -ُِ

 صن اديسب اجلملائر.  ةليجمل العلـو االجذااعيجملب جامعجمل عبد ااايد  برسالجمل ماجسذ  غ  من ورة
(. أتث  االعاب االلا كنيجمل على ااط اؿ/ دراسجمل كص يجمل  ليليجمل لألط اؿ لل ئات َُِٓ) .ليقب كساـ سامل -ُّ

 سنجمل"ب مديريجمل شباب كرتنجمل اصلب العراؽ:  ُٓ-ٕالعاريجمل من 
راسجمل مسحيجمل لعينجمل من تالميذ اثنويجمل (.اثر االعاب االلا كنيجمل عم االن ني  على املراىقخ/دَُِٖىاٍلب ةوثر. ) -ُْ

ةليجمل العلـو االجذااعيجمل كاإلنسانيجملب جامعجمل اجلياليل   باام  عبد القادر مدينجمل مخيس مليانوب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة
 صونعامجمل مخيس مليانوب اجلملائر.

 املواقع االلكرتونية  -اثني:ً:
العراؽ مقاؿ  ب سم الذقارير كةالجمل يقخ لألنباءب بإذا  العرا ي؟ةيق تءثر يف ا  .(َُِٗ/ُِ/ٖ) .إدماف لعبجمل "البواي-ُ

 من ور على املو   االلا كٍل
Yaqein-net/reports/143515  

(. إدماف" الببجي" كأتث ىا على أكالدل من  يث ال ندرمب ََِِ/ُ/ُِ) . ريناكمب صالحب ك ريناكمب ركاف كتد -ِ
 مقاؿ من ور على املو   االلا كٍل 

www.panet.co.il>article    
 wiki<ar.m.wikipedia.orgمن ور على املو   االلا كٍل  ب.........ب موسوعجمل كيايبيدت.-ّ
( من ور على ََِِ/ُ/ٖ.......ب )...........ب من اخ ع صبجي؟ من ىو خم ع لعبجمل البواي كما ىي   جمل ذما وب-ْ

  syrbest.comاملو   االلا كٍل 
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