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تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتوافر
فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية :

أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة  ،أو مؤتمر في الوقت نفسه  ،ويتحمل الباحث كامل
املسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث.َّ
 اسم الباحث ودرجته العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها. البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط .12 الكلمات املفتاحية بعد امللخص.أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية
أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول
واملالحق.
ُ
َ
َ
ً
َّ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية.
أن يكون البحث خاليا ِمن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن  ،وفي الهامش نفس الخط معحجم (.)12
 اللغة األجنبية :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخطمع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيمالخط.
أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك .
تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي
بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
ال تلتزم املجلة بنشركل ما يرسل إليها .
ً
حصرا على عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصيغة الكترونية
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االفتتاحية
ّ
األجل سبحانه له الحمد في األولى واآلخرة ،نستفتح بالذي هو خير ،ربنا عليك توكلنا وإليك
باسم هللا املولى
أنبنا وإليك املصير.
ّ
يسر هيئة تحرير « مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية » أن تضع بين أيدي قرائها العدد السابع

ّ
والثالثين ،لشهر ديسمبر . 2017

وقد احتوى العدد على مواضيع كثيرة ومتنوعة من البحوث منها النظرية،ومنها امليدانية التطبيقية التي
ً
تعالج بعض املشكالت الواقعة في مجتمعاتنا واقتراح الحلول املناسبة لهاّ ،
ً
مقدمة لللقارئ
سواء كان تربويا
ً
ً
ً
متخصصا أو مهتما بالشأن التربوي أو العلوم اإلنسانية واالجتماعية عموما.
وما يسعنا في األخير إال القول أن املجلة مفتوحة لكل من يريد االستفادة من هذا الفضاء العلمي ،ونكون
أسعد بتقديم اقتراحاتكم ومالحظاتكم ،ألننا بكم نرتقي ونتطور ،كما أننا نعمل باجتهاد من أجل استمرار املجلة
وتقدديم األفضل دائما.

رئيس التحرير  /أ.جمال بلبكاي
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مفهوم السيادة النصفية للمخ و القدرات اللغوية للنصف األيسرواأليمن من املخ
د.يمينة عطال/جامعة باتنة،الجزائر

9

ملخص :
من املصطلحات الشائعة التي ارتبطت بوظائف املخ مفهوم السيطرة املخية أو السيادة النصفية للمخ،ومن خالل دراسة تاريخ
بداية البحث في وظائف املخ ونصفي الكرة املخية يتضح أن مفهوم السيطرة املخية أو السيادة النصفية للمخ يرجع إلى عالم
األعصاب جاكسون بفكرته عن الجانب القائد من الدماغ.
وقد أشار إلى هذا املفهوم أيضا عالم األعصاب هيوغوليبمان ( ،)Hugo Liepmanحيث أشار إلى سيطرة النصف األيسر لدى
معظم األفراد ،وبين أن النصف األيسر من الدماغ هو الذي يسيطر على الحركات اإلرادية واللغة واملنطق وبالتالي ظهر مصطلح
السيادة النصفية للمخ.
ويمكننا القول ان أساس البحث في هذا املفهوم هو البحث في القدرات اللغوية للنصفين الكرويين للمخ  ،فقد كان اهتمام الباحثين
منصبا حول أي النصفين يضطلع بقدرات لغوية اكثر من الثاني  ،أو بمعنى أخر أي النصفيين الكرويين للمخ له السيادة في
الوظائف اللغوية املختلفة سواء الشفوية أو املكتوبة  ،اللفظية أو غير اللفظية .
لذا يمكننا ان نقسم عناصر هذا املقال الى عنصريين أساسيين األول حول مفهوم السيادة النصفية للمخ ومختلف التعاريف
واملميزات هذا املصطلح.
والثاني حول القدرات اللغوية للنصفيين الكرويين للمخ  ،أي ماهي وظائف كل نصف كرة مخية فيما يخص فهم واستقبال اللغة
أو انتاجها بكل اشكالها واقسامها .
الكلمات املفتاحية  :السيادة النصفية للمخ – النمط األيسر – النمط األيمن – النمط املتكامل – الوظائف اللغوية للنصف
األيسر – الوظائف اللغوية للنصف األيمن.
مقدمة:
املخ أكبر معجزة هلل في خلقه،حير ومازال يحير العلماء الى يومنا هذا ،وفي العصور القديمة حيكت حوله االساطير والخرافات
وحاولوا سبر اغواره بشتى الطرق الوسائل حتى الالإنسانية أحيانا.
ويعتبر املخ القائد بال منازع فهو الذي يستقبل وينظم ويخطط وينفذ ويتحكم في كل الوظائف الحيوية اإلنسانية وفي كل القدرات
والسلوكيات اإلنسانية .
إن الجهاز العصبي بأقسامه البسيطة واملعقدة ،يقوم بإدارة حياتنا الجسمية والنفسية واالجتماعية ،بتناسق وتكامل متناه،
وسالمته هي أساس قدراتنا على استقبال واستيعاب املثيرات الداخلية أو الخارجية ،والقدرة على التكيف والتفاعل مع العالم
املحيط بنا.
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ويقوم الجهاز العصبي بالسيطرة على أجهزة الجسم املختلفة ،لضبط وتكييف وتنظيم العمليات الحيوية املختلفة الضرورية
للحياة بانتظام ،وينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين أساسيين هما الجهاز العصبي املحيطي أو الطرفي والذي يحتوي على جميع
الخاليا العصبية املنتشرة في الجسم عدا الدماغ والحبل الشوكي ،وتتمثل وظيفته األساسية بنقل املعلومات بين الجهاز العصبي
املركزي وأعضاء الجسم املختلفة كالحواس والجلد واملعدة وغيرها.
أما الجهاز العصبي املركزي ،فهو يتألف من الدماغ والحبل الشوكي وتشتمل على املراكز الدماغية التي تتحكم في التذكر
والتفكير واألعمال اإلرادية ،وكذا األفعال االنعكاسية.
أوال – مفهوم السيادة النصفية للمخ :
تعددت مسميات السيادة النصفية للمخ بتعدد واختالف األطر النظرية التي تناولتها منها :السيطرة الدماغية أو السيطرة املخية،
أنماط التعلم والتفكير ،أنماط معالجة املعلومات ،التجنيب ،الجانبية املخية ،التخصص املخي ...إلى غيرها من املرادفات.
ويعرفها سبرنجر ،دوتش (" : )Springer et Deutsch, 2003تميز أحد النصفين الكرويين للدماغ بالتحكم في تصرفات الفرد".
ويعرفها بول تورانس ( )P. Torance,1982بأنها " :ميل الفرد إلى أن يعتمد على أحد نصفي املخ أكثر من اآلخر في معالجة
املعلومات الواردة إليه"1 .
ويعرفها غبرس (": )1995السيطرة الدماغية مفهوم يقصد به أن املراكز العصبية املوجودة في أحد النصفين أكثر نشاطا وتأثيرا
في سلوك الفرد من املراكز العصبية املوجودة في النصف اآلخر ،وقد يسيطر أحد النصفين على سلوك الفرد"2 .
أما الشقيرات ( )2005فيفرق بين ما يسميه الجانبية وهي ( )Lateralisationوالسيطرة ( )Dominanceويقول " :إن الالتماثل في
وظائف نصفي الدماغ يؤدي إلى مفهوم الجانبية والذي يعني أن وظيفة معينة تتمركز في جانب معين من نصف الدماغ ،وهي تتأثر
بعوامل بيئية ومحددات جينية ،مثل :الجنس واليدوية ،وهو مفهوم نسبي وليس مطلقا ،أما السيطرة فتشير إلى الفروق بين نصفي
الدماغ في التخصص الوظيفي ...وعندما نقول أن اللغة متمركزة في النصف األيسر فكأننا نقول أن هناك سيادة أو سيطرة للنصف
األيسر على األيمن بالنسبة للغة"3.
أما برنار كادي ( )Bernard Cadet, 1998فيستخدم مصطلح الالتماثل املخي ( )L’asymétrie hémisphériqueويقصد بها " :لدى
الكائن البشري العادي أحد نصفي الكرة املخية يهيمن (يسيطر) وظيفيا على اآلخر ،وهذا يترجم بطريقة واضحة في الحياة اليومية
بكون الشخص أيمن أو أيسر ،والتفضيل اليدوي هو إحدى تأثيرات الالتماثل املخي4 ."...
رغم املحاوالت العديدة للباحثين في شتى املجاالت النفسية والنفسوعصبية واملعرفية ،لتحديد مفهوم السيادة أو السيطرة
املخية ،إال أنه يبقى بعض الغموض يكتنف هذا املفهوم ،وذلك لعدم االتفاق في تعريفه ،و كذا تحديد خصائصه وتفسير كيفية
استقراره لدى الفرد الواحد ،لكن يمكننا أن نوجز أهم خصائص السيادة املخية من خالل التعريفات السابقة فيما يلي.
ـ إن السيطرة أو السيادة املخية ظاهرة نسبية وليست مطلقة ،أي قد يستخدم الفرد الواحد أنماطا متعددة لكن الغلبة ألحدها.
1معمرية ،بشير ( .)2009عالقة املخ بالتحكم في السلوك اإلنساني ،بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس (الجزء الخامس) ،ط  ،1مصر،
املكتبة العصرية للنشر والتوزيع .ص 99
2الحازمي ،هناء بنت محمد سليمان ( .)2006فاعلية استخدام برنامج مقترح في تنمية نمط تعلم النصف الكروي األيمن للدماغ لدى طالبات العلوم
باملرحلة املتوسطة باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير مودعة بكلية التربية والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،السعودية .ص 19
3الشقيرات  ،محمد عبد الرحمن (  . ) 2005مقدمة في علم النفس العصبي  .ط ، 1األردن  ،دار الشروق للنشر والتوزيع.ص . 111-110
4- Cadet, bernard (1998).Psychologie cognitive, IN PRESS édition,Parisp 198
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ـ إن السيادة املخية ألحد النصفين ال تعني أن النصف السائد هو الذي يقوم بكل النشاطات ،واآلخر غير املسيطر يبقى خامال.
ـ إن السيطرة املخية لدى غالبية الناس تكون في النصف األيسر ،وتتضح من خالل الكتابة باليد اليمنى.
ـ تتأثر السيطرة املخية بعامل الوراثة ،والخبرة ،والجنس ،واليد املفضلة.
ثانيا ـ النظريات املفسرة ألنماط السيادة املخية :
لقد تعددت الوجهات النظرية التي حاولت تفسير كيفية حدوث السيادة املخية ،أو أنماط معالجة املعلومات الخاصة بكل
نصف كروي ،فنجد منحيين رئيسيين تمثال في وجهة النظر البيولوجية ،ووجهة النظر النفسية.
أ ـ االتجاه البيولوجي :
ويمثله العديد من الباحثين املختصين في علم األعصاب ،والفيزيولوجيا ،والطب النفس ي العصبي ،وبدوره يحتوي على عدة
اتجاهات أو نظريات حاولت أن تفسر ظاهرة السيادة أو السيطرة املخية ومن هذه النظريات :النظرية التشريحية والنظرية
الهرمونية والنظرية اإلحصائية.
أ .1 .النظرية التشريحية :
لقد ركزت هذه النظرية على الفروق التشريحية املالحظة على نصفي الكرة املخية ،واختالف هذه الفروق حسب نمط السيادة
أو اليد املستخدمة في الكتابة ،وتفترض أن الفروق التشريحية والبنائية بين النصفين الكرويين قد تفسر الفروق أو عدم التماثل
الوظيفي بين نصفي الكرة املخية ،ومن بين الفروق التشريحية املذكورة ما يلي:
ـ إن الشق الجانبي أو شق سيلفيوس يكون على العموم أطول في الجهة اليسرى.
ـ إن سطح القشرة الجدارية والصدغية الخلفية أكبر حجما في الجهة اليسرى ،وكذا املنطقة املسماة املسطح الصدغي ( Planum
 )Temporaleالتي لها دور في تكامل الجوانب اإلدراكية والداللية ألصوات الكالم ،وهذه املنطقة وبالتحديد التي تقع فوق التلفيف
الصدغي هي منطقة لغوية مهمة وتضم جزءا كبيرا من منطقة فرنيك  ،وتكون أكبر حجما منذ األسبوع  31من اإلخصاب وهذا
التباين في البنية التشريحية بين النصف األيمن واأليسر له عالقة بدرجة التجنيب الوظيفي للغة ،ويالحظ أن هذه الفروق تكون
أحيانا صغيرة أو معكوسة لدى األشاول (.)Les gauchers
ـ هناك عدم تماثل تشريحي آخر يالحظ على مستوى منطقة بروكا في الفص الجبهي ،فمجموع التالفيف والشقوق ( )Plisيكون
أكثر انتشارا واتساعا في الجهة اليسرى.
ـ النصف األيمن أكبر حجما وأثقل من النصف األيسر والقطب ( )Poleالقفوي األيسر أعرض ويتجه أكثر إلى الخلف من
األيمن ،وهذا يالحظ أيضا لدى الرضع.
ـ وقد وجد غور وآخرون ( )Gur et al,1980أن املادة الرمادية نسبة إلى املادة البيضاء أكبر في النصف األيسر ،خاصة في املناطق
الجبهية.
ـ وحديثا اكتشف أن الدوبامين يكون بكميات أكبر في بعض مناطق النصف األيسر ،بينما السيروتونين يكون بتركيز أكبر في
بعض مناطق النصف األيمن ،وكذا بالنسبة لـ  GABAواألستيل كولين1 .

1- Cohen ,henri (1993). Neuropsychologie expérimentale et clinique (processus , spécialisation, dysfonctionnement ) , Gaetan Morin

éditeur , Canada.p11-13
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ـ ويضيف الشقيرات :
* هناك ال تماثل في املهاد ،فالنواة الخلفية الجانبية والتي ترسل إلى القشرة الجدارية تكون أكبر في النصف األيسر ،وكذلك
النواة الركبية الوسطى والتي ترسل إلى القشرة السمعية األولية ،تكون أكبر في النصف األيمن ،ويكون املهاد األيسر مسيطرا
بالنسبة لوظائف اللغة.
* النصف األيمن يمتد أماميا أكثر من النصف األيسر في حين األيسر يمتد خلفيا أكثر من األيمن ،والقرن الخلفي للبطينات
الجانبية يميل أن يكون خمس مرات أطول في األيمن منه في األيسر ،هذا وتتأثرالالتماثالت التشريحية بالجنس واليدوية1.
ويضيف كوهن وآخرون ( ،)Cohen et al 1993إن التساؤل املطروح هو معرفة ما إذا كانت هذه الالتماثالت التشريحية تفسر
تجنيب اللغة ،أو التفضيل اليدوي أو كالهما ،ومن املمكن أن تكون هذه الالتماثالت لها عالقة مباشرة باللغة وباألخص جانبها
التعبيري (التنفيذي) والحركي ،وذلك ألن أغلب الفروق التشريحية ظاهرة أكثر في املناطق التي لها دور في الفهم اللغوي ،ويبقى
التساؤل أيضا حول معنى منطقة أو باحة ( )aireأكبر في جانب من آخر ،وهل أكبر تعني بالضرورة أحسن وأفضل ؟2
أ .2 .النظرية الهرمونة :
ومن أشهرها شيوعا نظرية جيشوويندوجاالبوردا ( ،)Geschwind et Galaburda, 1987والتي ترى أن هرمون الذكورة يلعب في
املرحلة الجنينية دورا أساسيا في تحديد وتعديل التناظر املخي3 .
وقد بينت بعض األبحاث أن للهرمونات تأثير في نمو الدماغ ،فهرمون التستستيرون يؤدي إلى نمو الجزء األيمن من الدماغ
بصورة متزايدة للجنين ،ويظهر بأن له تأثيرا مزدوجا ،فبينما ينمو دماغ الجنين في الرحم ،تتحكم الهرمونات في طريقة تخطيط
الشبكات العصبية لدماغ الجنين ،بمعنى أنها تعمل على إيجاد هيكلية معينة للشبكات العصبية ثم تعود لتؤثر مرة أخرى في مرحلة
الحقة من النمو لتجعله أكثر نضجا وجاهزا للعمل4 .
ويكمن الهدف الرئيس ي في هذه النظرية في شرح الترابط القائم بين جنس الذكورة واليدوية اليسرى ،باعتبار أن الذكور أكثر
استخداما لليد اليسرى من اإلناث ،ومن ثم نجد أحن الذكور أكثر تفوقا في وظائف النصف األيمن بما في ذلك املهارات البصرية
املكانية ،كما أنهم عادة ما يشغلون الوظائف التي تحتاج إلى مهارات هذا النصف مثل الهندسة واملهن املوسيقية ،والوظائف الفنية
األخرى ،بينما تتفوق اإلناث أكثر في مهارات النصف األيسر بما في ذلك املهارة اللغوية واملهارات اليدوية ،وتفترض النظرية أن هرمون
الذكورة يؤخر نضج بعض أجزاء النصف األيسر ،ونتيجة لذلك تنخفض املهارات اللغوية عند األفراد الذين يستخدمون اليد
اليسرى ،وهو ما يفسر انتشار صعوبات القراءة لدى هؤالء األفراد ،كما يسمح الهرمون بزيادة نمو النصف األيمن مما يدعم من
املهارات األساسية املوجودة في هذا النصف للوظيفة الحركية أيضا ،ومن ثم امليل الستخدام اليد اليسرى في النشاط الحركي5.
أ .3 .النظرية اإلحصائية :
وتفترض أن عددا معينا من الوظائف الدماغية يكون موزعا على غالبية املناطق الدماغية ،إال أن مناطق معينة تخدم وظيفة
دماغية بصورة أكثر أهمية ،ومناطق دماغية أخرى تساهم في هذه الوظائف ،كما في الوظائف العقلية فكل منطقة تساهم بدرجات
1لشقيرات  ،محمد عبد الرحمن (  ،) 2005مرجع سابق  ،ص . 112
2Cohen ,henri (1993).opcit , p 13
3عبد القوي ،سامي ( .)2004عالقة أفضلية اليد بالوظائف املعرفية ،دراسة نيوروسيكولوجية مقارنة لدى عينة من طلبة الجامعة .مجلة شبكة
العلوم النفسية العربية .العدد  3جويلية ،أوت ،سبتمبر.ص 24
4الغوطي  ،عاطف عبد العزيز (  . ) 2007العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الصف التاسع بغزة  ،ماجستير مودعة بكلية التربية
قسم املناهج وطرق التدريس  /الرياضيات .الجامعة اإلسالمية  .غزة  .ص . 27
عبد القوي ،سامي ( .)2004مرجع سابق ن ص 524
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متفاوتة في كل وظيفة عقلية ،مع أن لكل منطقة مساهمتها األكثر فعالية في وظائف معينة أكثر من غيرها ،وبهذا فإن الخاليا
الدماغية تنظم نفسها لتقوم بالوظائف العقلية وفقا لطريقة تنظيمية إحصائية ،أطلق عليه جون ( )1990بالنظرية اإلحصائية1.
ب ـ االتجاه النفس ي :
ويرتكز هذا االتجاه على أنماط معالجة املعلومات لنصفي الكرة املخية ،عند أدائها ملهام معرفية مختلفة من االنتباه إلى اإلدراك
ملعالجة معلومات لفظية أو غير لفظية ،ومن هذه النظريات نجد :
ب .1 .نظرية النزعة االنتباهية :
ترتكز هذه النظرية على افتراض أن هناك نزعة انتباهية لكال النصفين الكرويين نحو الجانب العكس ي من املجال البصري
تتسبب في أسبقية الجانب األيسر في معالجة املعلومات اللفظية ،وأسبقية للجانب األيمن في معالجة املعلومات غير اللفظية.
ولقد وجد ما يؤيد هذه النظرية – جزئيا – في دراسة لـ :باريبو وآخرون ( ،)Baribeau et al, 1997عندما وجد أن سيطرة املجال
البصري األيمن أو األيسر تتالش ى عندما يعرض على املفحوصين مهام متزامنة ،وربما يعزى ذلك إلى أن النصف الكروي املعنى
بمعالجة هذه املعلومات يكون محمال بعبء زائد ،وعموما فإن هذه النظرية لم توضح كيفية تأثير العوامل االنتباهية في التخصص
الوظيفي للنصفين الكرويين باملخ ،كما لم توضح عند أي حد تؤثر املهمة املتزامنة في النشاط وتصبح عبئا زائدا على النصف
الكروي للمخ2 .
ب .2 .النظرية البنائية :
وهي من أشهر النظريات التي حاولت تفسير أنماط معالجة املعلومات ،أو السيطرة املخية ،وهي ترى أن الوظائف العقلية
املختلفة يتم تجنيبها إلى أحد نصفي املخ بسبب طبيعة البناء الخاص بالجهاز العصبي.
وتركز هذه النظرية على الفروق التشريحية بين نصفي املخ املوجودة منذ امليالد كأساس لوجود فروق بينهما في الوظائف،
وحسب هذه النظرية فإن الوظائف النفسية ربما تتموضع داخل أحد نصفي الدماغ ثم يتم تجنيبها ،أي يختص بأدائها واحد من
نصفي املخ3 .
ب .3 .النظرية التكاملية للنصفين الكرويين باملخ :
تفترض هذه النظرية أن هناك طبيعة تكاملية للنصفين الكرويين للمخ ،وأنهما ال يعمالن بمعزل عن بعضهما ،بل يعمالن
كمنظومة فائقة التكامل خاصة عند تقديم نمطين مختلفين من املعلومات يوافق كل منها نصف كروي محدد ،عندها يحدث
توزيع لعبء التجهيز واملعالجة فيما بينهما.
ويبدو أن هذا االتجاه التكاملي أقرب إلى الواقعية ،ويتفق كل من كاسكي ( ،)Caskey, 1989جيوريت (،)Guerette, 1990
بيرسون ( ،)Pearson, 1991بيلجر ( ،)Belger, 1993كويلتي ( )Quilty, 1999مع هذا االتجاه حيث وجدوا أن العين رغم سيطرتها
على املجال البصري العكس ي فإنها ترسل املعلومات – أيضا -بطريقة غير مباشرة إلى النصف الكروي اآلخر ومن ثم تصل إلى كال

1الحازمي ،هناء بنت محمد سليمان ( .)2006مرجع سابق  ،ص. 19
2عبد الواحد ،سليمان يوسف إبراهيم ( .)2007املخ وصعوبات التعلم – رؤية في إطار علم النفس العصبي املعرفي ،ط  ،1القاهرة ،مكتبة األنجلو
املصرية .ص . 25
3عبد الواحد ،سليمان يوسف إبراهيم (.)2007نفس املرجع  ،ص . 25
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النصفين الكرويين وتعالج معالجة مختلفة تبعا لنمط أي منهما ،ولذا فإن أغلب األفراد ربما يستجيبون للمواقف بتكامل عمليات
النصفين الكرويين معا اعتمادا على متغيرات املواقف املختلفة.
من خالل عرضنا ألهم النظريات املفسرة ألنماط السيادة النصفية أو أنماط التعلم والتفكير ،يتضح لنا أن هذه النظريات لم
تتفق على نظرة واقعية واضحة لكيفية حدوث هذه السيطرة املخية أو كيفية استقرارها على نمط واحد دون اآلخر لدى الفرد
الواحد1.
ومن هنا يمكن القول أنه ال يمكن الفصل بين وظائف النصفين الكرويين للمخ ،رغم تخصص كل نصف في وظيفة محددة
وطريقة معالجة مختلفة ،إال أن الحصيلة النهائية هي سلوك نفس ي أو معرفي أو حركي على درجة عالية من الوضوح والتكامل ،وهذا
ما يدل على التكامل الوظيفي بين أقسام املخ املختلفة.
ثالثا .أنماط السيادة النصفية للمخ :
ويقصد بها استخدام أحد النصفين الكرويين األيسر أو األيمن أو كليهما معا في العمليات العقلية وتجهيز املعلومات أو السلوك.
وقد حدد كل من رينولد زوتورانسوروبانزر ( ،)Reynolds,Torance, &Rubenzer,1979وصالح مراد ( ،)1982ولفينجر (1984
 ،)Wolfinger,ساند وكارن ( ،)Sund, &carn, 1985وظائف النصفين الكرويين للمخ وأنماط السيادة النصفية كما يلي :
أ .النمط األيسر:
ويقصد به استخدام وظائف النصف الكروي األيسر وسيطرته على العمليات العقلية التي تشمل املواد اللفظية واملنطقية
والتحليلية ،وقد حددها تورانس فيما يلي  :االستجابة للمثيرات اللفظية ،التعامل مع املعلومات بطريقة لفظية ،استخدام اللغة
في التذكر وفهم الحقائق ،االعتماد على األلفاظ لفهم املعاني ،التفكير املنطقي ،النظام والتخطيط لحل املشكالت ،التفكير
التحليلي ،التعامل مع مشكلة واحدة في وقت واحد ،النقد والتحليل في القراءة والسمع ،التجريب في خطوات منظمة ،كبت
العواطف والشعور ،إعطاء املعلومات بطريقة لفظية ،فهم الحقائق الواضحة2 .
ب .النمط األيمن :
يعني استخدام وظائف النصف الكروي األيمن التي تشتمل املواد غير اللفظية واملصورة واملركبة والوجدانية ،وقد حددها
تورانس كما يلي :
إن التعامل مع املثيرات املصورة واملتحركة إعطاء معلومات عن طريق التمثيل الحركي ،االستجابة للمثيرات الوجدانية،
استخدام الخيال في التذكر ،فهم الحقائق الجديدة وغير املحددة ،االبتكار في حل املشكالت ،التعامل مع عدة مشكالت في وقت
واحد ،عدم الثبات في التجريب والتعلم والتفكير ،املبادأة والتفكير املجرد ،حب التغيير ،استعمال االستعارة والتناظر ،فهم
الحقائق الجديدة وغير املحددة3.

1عبد الواحد ،سليمان يوسف إبراهيم (.)2007نفس املرجع  ،ص . 25
2سالم ،صفية محمد أحمد ( .)1991أثراستخدام األنشطة البحثية في تدريس العلوم على أنماط التعلم والتفكيرلتالميذ املدرسة االبتدائية ،مجلة
البحث في التربية وعلم النفس جامعة املنيا ،العدد الثالث ،املجلد الرابع.ص . 156
3مراد ،صالح أحمد وآخرون ( .)1982أنماط التعلم والتفكير لطالب الجامعة وعالقتها بالتخصص الدراس ي ،مجلة كلية التربية (جامعة املنصورة)،
العدد الخامس ،الجزء ( .)1ص .12
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ج .النمط املتكامل :
ويعني التساوي في استخدام النصفين األيسر واأليمن ،وهذا يعني أن أصحاب هذا النمط يمتازون بالخصائص والقدرات التي
توجد لدى األفراد من مستخدمي النمط األيمن واأليسر.
كما أوضح عكاشة ( )1982أن النصف األيسر واملسيطر لدى غالبية الناس ،يعرف بالنصف املسيطر في الفهم اللغوي،
والصيغ الvfلغوية الالزمة لعملية االتصال وعمليات التفكير املعتمدة على الرموز اللفظية ،في حين يهتم النصف األيمن بالقدرات
اللغوية البسيطة ،كالتعرف على الكلمات الشائعة ،وفهم اللغة في حدود معينة ،فهو ال يملك القدرة على صياغة الكالم ،وال
يستطيع التعبير عن نفسه بلغة مركبة ،وفي نفس الوقت يشتمل النصف األيمن على إدراك وتذكر نماذج االستجابات البصرية
والسمعية واملكانية كما في حالة إدراك وتذكر الوجوه أو األنغام أو عالقة األشياء ببعضها البعض في الفراغ ،مع مالحظة أنها ليست
وظائف مطلقة للنصف األيمن ،فيمكن للنصف األيسر في حدود معينة أن يفعل ذلك1.

شكل رقم ( : )1وظائف النصفين الكرويين للمخ.
وتشير الدراسات واألبحاث التي أجراها سبيريوجازانيجا وليفي ( )1964على املرض ى مشطوري املخ ،أن النصف األيسر للمخ له
السيادة في التعامل مع اللغة وتكوين املفاهيم ،وتجهيز املواد املستخدمة في تسلسل وتحليل التفاصيل والتصنيف ،والتعامل مع
املجردات ،وهذه القدرات تشكل األساس الضروري للكتابة والتحدث والحساب

1مراد ،صالح أحمد وآخرون ( .)1982نفس املرجع  ،ص 12
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شكل رقم ( : )2وظائف النصف األيسرمن املخ.
أما النصف األيمن للمخ فله السيادة على وظيفة تكامل املعلومات عبر الزمن ،كما في األدب واملوسيقى ،كما له السيادة على
عملية اإلدراك والتعامل مع املسائل املصورة عن طريق الرسم أو اإليماءة ،وتصور العالقات القائمة في املكان ،كترتيب املكعبات
في تصميمات معينة ،ورسم صور لألشياء ذات األبعاد الثالثة ،والتعرف على الوجوه واألشكال ،وتحويل التفاصيل إلى كليات ،كما
تبين أيضا أن له السيادة على تجهيز املعلومات االنفعالية وإحداث تعبيرات الوجه االنفعالية ،كما له دور في الهلوسة واألحالم2 .
كما يؤكد ذلك وينتر ووينتر ( ،)1996بأن النصف األيمن للدماغ هو الذي يبادر إلى التعامل مع األمور غير املألوفة نوعا ما ،فإذا
صارت مألوفة انتقلت إلى النصف األيسر للدماغ ،حيث أن الخبرة السابقة هي التي تحدد أي جانب من جوانب الدماغ سيقوم
بأداء املهمة3 .
وبذلك نجد أن كال من النصفين يمكن أن يقوما بمعالجة املعلومات اللفظية وغير اللفظية على قدم املساواة ،حيث أنهما
متشابهان تماما بالنسبة للمستويات الدنيا ملعالجة املعلومات ،وال يظهر التخصص الوظيفي إال في حاالت خاصة ،مثل املستويات
العليا ،من اإلبداع أو حاالت النشاط النفس ي األكثر تعقيدا ،أو لدى العلماء ذوي التخصصات املتعددة4.
كما توصلت العديد من الدراسات أن هناك مرونة في نصفي الدماغ في معالجة املهام ،وأن الوظائف ليست منعزلة بوضوح
ولكنها متداخلة ومشتركة في مناطق متعددة في النصفين الكرويين للمخ.

1معمرية ،بشير ( .)2009عالقة املخ بالتحكم في السلوك اإلنساني ،بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس (الجزء الخامس) ،ط  ،1مصر،
املكتبة العصرية للنشر والتوزيع .ص . 101– 100
2معمرية ،بشير ( .)2009مرجع سابق  ،ص . 101
3الحازمي ،هناء بنت محمد سليمان ( .)2006مرجع سابق  ،ص. 19
4العلي ،مريم عبد هللا ( .)1995دراسة مقارنة بين املتفوقات عقليا والعاديات في أنماط التعلم والتفكيرلدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية بدولة
قطر .ملخص الدراسة منشور في املوقع .2011/10/17 http://www.ed-uni.net/ed/ .ص 137
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رابعا .القدرات اللغوية للنصف األيسرواأليمن للمخ :
ال يخفى على أحد أن أول من اكتشف املناطق املسؤولة عن فهم وإنتاج اللغة هما العاملان بول بروكا ( ،)1865وكارل فرنيك واملسماة
باسمهما أهم منطقتين تتدخل في النشاط اللغوي.
وبنفس الطريقة جاء ديجرين ( )Dejrine, 1849 - 1917وبين أن اضطرابات القراءة والكتابة راجعة إلى إصابات في النصف
الكروي األيسر على مستوى الجزء الخلفي للتلفيف الجداري والتلفيف الزاوي ،والتلفيف فوق الهامش ي ( gyrus supra
.1)marginal
ويصنف أدامس وفيكتور ( )Adams et Victor, 1993املناطق العصبية املسؤولة عن اللغة إلى منطقتان استقباليتان ،ومنطقة
واحدة تنفيذية.
أ .املنطقتان االستقباليتان :
متقاربتان تشريحيا ،فاألولى خاصة بإدراك الكالم املنطوق وتقع في املنطقة الصدغية الخلفية العليا (وهي املنطقة الخلفية
ملنطقة  22من خارطة برودمان) ،وتلفيف هاشل ( )Le gyrus de Haschelوهو املنطقة  41و  ،42أما املنطقة الثانية فهي مختصة
باللغة املكتوبة وتشمل التلفيفة الزاوية (( )Circonvolution angulaireوهي املنطقة  )39في الفص الجداري الخلفي ،والتلفيف
العلوي الجانبي (( )gyrus supra-marginalوهو املنطقة  ،)40واملنطقة الصدغية السفلى (املنطقة  )37التي تربط بين املناطق
السمعية والبصرية اللغوية.

شكل رقم (  : ) 3املناطق اللغوية حسب تصنيف فارنيكي – جاشويند

1Perron-bartollotti, Mercele( 2012).

Spécialisation hémisphérique et cartographie du langage chez le sujet sain et le patient
épileptique : effet des variables inter et intra individuelles / évaluation comportementale , neuropsychologique et
neurophysiologique ( IRMF). Doctorat présenté à l’université de Grenoble. P 12

17

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 37ديسمبر 2017 -

ب .املناطق التنفيذية :
وتتعلق بالجانب الحركي للكالم ،وتقع في التلفيف (أو الفص) الجبهي السفلي الخلفي (املناطق  )44 ،45 ،47وهناك نتائج حديثة
تبين تدخل املناطق الحركية والقبل حركية وبعض املناطق في الفص القفوي.
ويضيف لوفبري ( )Lofebvre, 2007تقسيما أكثر وضوحا للمناطق التي تنشط أثناء مهمات لغوية كما يلي:
 .1املنطقة القفوية فوق املخططة اليسرى  )La région occipitale extrastriée gauche ( :ويفترض بترسون ( Peterson
 )1990أن هذه املنطقة مختصة في ما يسمى باملعجم الهجائي (.)le lexique orthographique
 .2املناطق الحركية للغة  :فالكالم يتطلب حركات محددة في الجهاز الكالمي املسؤول عن إصدار األصوات الالزمة للكالم ،إن
هذه الوظ يفة تنشط نطاقا واسعا من البنيات العصبية الحركية والقبل حركية للنصف املخي األيسر ،بما فيها التلفيف قبل
املركزي ( ،)gyrus précentraleاملنطقة الحركية اإلضافية ،املنطقة األمامية من القشرة الجزيرية (  ،)Insulaاملخيخ األيمن،
والبنيات تحت القشرية.
 .3منطقة بروكا  :ودور هذه املنطقة معروف في برمجة التتابعات النطقية للكالم ،ويبدو أن هذه املنطقة تنشط أيضا في مهمات
ال تتطلب بالضرورة إنتاج لفظي ،مثل ما يسمى باملهمات ما وراء اللسانية ( ،)métalinguistiqueالتي تقود الشخص إلى املعرفة
التحليلية لبنية املثير اللساني ،وكذلك أثبت حديثا أن هذه املنطقة تسمح بانتقاء وتفعيل املعلومة اللفظية في الذاكرة العاملة.
 .4منطقة فرنيك  :وهي املنطقة الخلفية والوسطى للتالفيف الصدغية العليا والوسطى اليسرى ،وتنشط في مهمات فهم اللغة
الشفوية ويبدو أن املناطق املقابلة لها في النصف الكروي األيمن تنشط بشكل أقل وضوحا ،هذا ما يدل على دورها الثانوي في
مهمات فهم اللغة الشفوية.
 .5التلفيف الزاوي األيسر  :منذ  1891أسند ديجرين للتلفيف الزاوي األيسر مهمة معجم النماذج البصرية للحروف ،في إطار
نموذجه للقراءة ،والنتائج الحديثة التي توصلت إليها الدراسات النفسوعصبية املستخدمة لتقنية التصوير العصبي الوظيفي
أكدت ما ذهب إليه ديجرين.
هذا ما خلصت إليه الدراسات العصبية والتشريحية للجهاز العصبي ،والدراسات النفسوعصبية ،خاصة التي أجريت على
املرض ى املصابين في إحدى هذه املناطق (مرض ى الحبسة بأنواعها) ،مما سمح بتحديد أكثر لدور هذه املناطق في استقبال أو إنتاج
اللغة بأشكالها املنطوقة أو املكتوبة.
وإن األبحاث التي أجريت حول الصعوبات الناتجة عن إصابات عصبية أحادية ،تبين أن مراقبة التعبير اللفظي مرتبط بالنصف
األيسر لدى  % 95من األشخاص األيامن ،وهذه النتيجة قد برهنت بطرق تجريبية أخرى .وهذا النوع من التخصص النصفي ال
يكون على شكل الكل أو الالش يء ،والصحيح أن النصف األيسر مسيطر في العديد من جوانب إدراك اللغة واملعالجة اللفظية،
لكن في هذه الحاالت تفوقه هو مسألة درجة أكثر منها عملية تخصص في الكل أو الالش يء.
ومن خالل دراسات كل من زيدال ( )EranZaidel, 1983 - 1985وسبرنجر ،دوتش ( )Springer et Deutsch, 1981وأيضا أعمال
كريستين شيرلو ( ،)Christine Chiarllo, 1988تطور االهتمام حول القدرات اللغوية لكال نصفي الكرة املخية ،وخاصة النصف
التابع وهو عادة النصف األيمن ،ففي حين يقترح بعض الباحثين أن النصف األيمن يلعب دورا صغيرا في معالجة اللغة ،يذهب
البعض اآلخر أنه يلعب دورا رئيسيا ومهما.
فقد اتجهت دراسات كل من بيمان وآخرون ( )Beeman et al, 1998وتلمان وآخرون ( ،)C. Telman et al, 2005وجوانات
وآخرون ( ،)Joanetteet al, 1990وزيدال وآخرون ( ،)Zaidal et al 2002إلى أن النصف األيمن يمتلك قدرات عروضية
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( ، )prosodiqueوفوق لسانية ( ، )paralinguistiqueوبرغماتية ( )pragmatiqueفي إنتاج وإدراك اللغة ،هذا النصف الكروي
يشترك أيضا في نشاطات االتصال االجتماعي ،وفهم االستعارة واألمثال ،والسخرية1 .
ويضيف برتولوتي تقسيما يوضح فيه وظائف كل نصف كرة مخية في املعالجة اللغوية كما يلي :
أ .على مستوى اإلنتاج اللغوي :
يقترح لوفي وتريفرتان ( )1977أن النصفان الكرويان للمخ يتحكمان في الكالم ،لكن بعمليات مختلفة ،فالنصف األيسر يتحكم
في الكالم عن طريق تجميع الفونيمات (بطريقة تحليلية) بينما النصف األيمن يتحكم في الكالم ككل (بطريقة كلية).
فالنصف األيمن يكون بهذا مسؤوال عن التعبير الشفوي اآللي العفوي (مثل سرد أحداث اليوم أو األسبوع ،أو قصص وحكايات
األطفال) وكذلك فهو يشترك بشكل فعال في إنتاج العروض ،والعديد من الدراسات التي أجريت على مرض ى مصابين في نصفهم
األيمن ،بينت أن كالمهم كان دون لحن ،ودون تشديد وجد رتيب ،ويتميز بغياب االنفعال ،وفي حين أن النصف األيسر هو املسؤول
عن البرمجة الحركية للكالم ،فإن النصف األيمن يكون مكمال ويضبط العروض والجوانب البراغماتية للتعبير الكالمي.
ب .على مستوى إدراك الكالم :
النصف األيمن يعالج بطريقة هامة استقبال اللغة ،فهو يتخصص في فهم العروض ،كما أثبتت العديد من الدراسات أن إصابة
النصف األيمن تؤدي إلى عدم القدرة على الحكم على نغمة صوت املتكلمين.
ج .على مستوى التعرف على الكلمات املكتوبة :
إن العديد من الدراسات تفترض أن كال النصفين األيمن واأليسر يمتلكان استراتيجيات مختلفة في فك ترميز الكلمات،
فاستراتيجية فك الترميز الخاصة بالنصف األيمن تكون متزامنة ( )Parallèleللكلمة ككل ،بينما النصف األيسر تكون متتابعة حرفا
بحرف.
ويخلص بارتولوتي إلى أن معالجة اللغة ناتجة عن نشاط مشترك للمناطق التشريحية املتجاورة ،هذه األخيرة تشتمل على نظام
وظيفي يعمل باملوازاة مع أنظمة أخرى مختلفة ،هذه األنظمة يمكن أن تكون موزعة بشكل مختلف في النصفين الكرويين للمخ،
اللذان يتبادالن املعلومات عن طريق ألياف الجسم الجاس ئ ومساهمة كل نصف كرة مخية في املعالجة الخاصة ،ترتبط بعدة
عوامل.
ويضيف واطشتاينبادور أنه من املحتمل بسبب الطبيعة الفيزيائية للكالم ،املتكون من أصوات ملفوظة بشكل متتابع والتي من
املستحيل أن تلفظ جملة واحدة ،كانت معالجة اللغة التي استقرت مع نمو املخ في النصف األيسر ،الذي هو النصف الوحيد
القادر على االستجابة ملتطلبات املعالجة التحليلية الذي يفرضه هذا النوع من التعبير ،فالنصف األيسر يواصل العمل الذي
بدأته األذن الداخلية ،ويضع في الذاكرة الوحدات الصوتية املكونة للغة ،لكي يستطيع الفرد فيما بعد التعرف على الكلمات،
ويتعلق األمر هنا بعملية تحليلية في معالجة املعلومات2.

1Perron-bartollotti, Mercele( 2012).

Spécialisation hémisphérique et cartographie du langage chez le sujet sain et le patient
épileptique : effet des variables inter et intra individuelles / évaluation comportementale , neuropsychologique et
neurophysiologique ( IRMF). Doctorat présenté à l’université de Grenoble. P 19
2wettstain-badour ,ghislaine ( 2005). Apport des neurosciences et pédagogie du langage
ecrit .www.forumpourlafrance.org/.../ETUDE_2005_Neuro. 18/07/2011 p 9-10
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وفيما يخص اللغة الشفوية النصف األيمن ليس له دخل في الكالم ،فهو ال يستطيع تسمية األشياء ،لكن يستطيع املزاوجة بين
الصور مبينا بذلك أنه تعرف عليها.
ولدى األطفال الذين يعانون من إصابة في النصف األيسر بدرجة كبيرة ،أو استؤصل نهائيا ،يكتسب النصف األيمن قدرات
لغوية ،لكن تبقى جد بدائية وبسيطة ،فلغته ال تصل أبدا إلى مستوى الخطاب القصدي ،وتبقى هناك ردة فعل انفعالية جد
فقيرة ،وفي الغالب نمطية ،مع ترديد لنفس الكلمات ،ويوجد في هذه الحاالت قدرات إعادة تنظيم عصبي جزئية للوظائف اللغوية
في النصف األيمن.
لكن لوحظ أن هذه القدرة تنخفض بشكل سريع مع التقدم في السن لتصبح معدومة إذا كانت اإلصابة بعد سن  14سنة.
وفي حالة تحويل اللغة إلى النصف األيمن فاملناطق العصبية تغير جزئيا من خصائصها ،وعصبونات املناطق الجدارية
الصدغية اليمنى ،التي في العادة تكون مسؤولة على التعرف املكاني ،تصبح مهيأة للقيام بوظيفة لغوية بسيطة.
ويضيف كامبروفارستيشال في حين أن النصف األيمن يهيمن على معالجة الرسوم والصور واإلدراك (في ثالثة أبعاد) ،فهو ال
يعطي في حالة اللغة املكتوبة إال معلومات متعلقة بضبط استقامة الكتابة على الورقة ،لكن الذي يتدخل في التعرف على شكل
واتجاه الحروف هو النصف األيسر.
يشارك النصف األيمن في تذكر الذكريات ويسهل تحقيق املعنى للعناصر املقروءة بعدة طرق ،فهو يتدخل في حالة استدخالها
في السياق املعجمي (املفرداتي) النحوي ،والداللي ،ويسمح بإدراك التباين في إيقاع الجملة ،ويثري الفهم عن طريق األخذ بعين
االعتبار السياق الجمالي والوجداني للنص.
أما بالنسبة لعناصر اللغة املكتوبة الهامة وهي الفونولوجيا والداللة والعروض ،فدور كل نصف كرة مخية يختلف حسب نوع
املعالجة كما يلي :
ج .1 .بالنسبة للفونولوجيا :
تكون حصريا معالجة من طرف النصف األيسر ،ومن الضروري للوصول إلى التحليل الفونولوجي للكلمة املكتوبة ،تحقيق
تحويل للرمز البصري (املكتوب) إلى تمثيالته الفونولوجية املوافقة ،هذا التحويل للحروف إلى فونيمات يسمى التحويل الحرف -
فونيمي ( )grapho-phonémiqueواملعالجة في النصف األيسر تكون مبكرة وسريعة عند التعرف على الكلمات ،وحتى أنها تكون
آلية.
أما في النصف األيمن تكون غير مباشرة من الكلمة املكتوبة إلى معناها ،دون املرور إلى بنك الترميز الفونولوجي املعتاد ،وانطالقا
من نتائج بحث زيدالوبيترز ( ،)Zaidel et Peters, 1981يقترحان أن النصف األيمن يحقق قراءة تصويرية ( ،)idiographiqueفهو
يتعرف على الكلمة كصورة ( )une iconeويمر بهذا مباشرة من اإلمالء (والخط) إلى معنى الكلمة.
ج .2 .بالنسبة للداللة :
يقترح العديد من الدراسات ،أن كال النصفان يتدخالن في ذلك ،فالنصف األيسر قادر على تنشيط عدد كبير من املعلومات
ذات عالقات داللية مختلفة ،لكن هذا التنشيط ينخفض مع الوقت ،وعلى العكس ففي النصف األيمن التنشيط الداللي يكون
بطيئا جدا ،ويدوم مدة زمنية أطول ،والنصفان يصالن إلى معنى الكلمات عن طريق ميكانيزمات مختلفة كميا وكيفيا ،وهذه
االختالفات تسجل على مستوى ميكانيزم الترميز ( )codageوسرعة الوصول إلى املعلومة الداللية ،فالنصف األيمن يقوم بترميز
كثير األخطاء ( ،)codage grossierويكون بهذا أكثر حساسية للعالقات الداللية بين الكلمات.
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أما النصف األيسر يحقق ترميزا أكثر دقة ويصل إلى معنى الكلمة بسرعة أكبر.
ج .3 .بالنسبة للعروض :
هناك العديد من الفرضيات التي طرحت حول دور كل نصف كرة مخية في معالجة العروض.
األولى  :وظيفية بحتة ،ميزت بين العروض الوجداني والعروض اللساني ،وهذا التمييز يفترض أن النصف األيمن هو املكلف بشكل
خاص بإدراك العروض الوجداني ،في حين أن بعض املناطق من النصف األيسر تكون حاسمة في إدراك العروض اللساني.
وقد تم إثبات أن االختالفات بين نصفي الكرة املخية يكون وفقا للعالمات العروضية املعالجة ،فهي تفترض أن العالمات
العروضية السمعية (( )la prosodie acoustiqueمثل  :التواتر األساس ي ( ،)FOاملدة ،الشدة) تعالج بطريقة مسيطرة في النصف
األيمن ،بينما العالمات العروضية اللسانية (مثل  :التراكيب  )Syntaxeتعالج مسيطرة في النصف األيسر1.
وقد دعمت نتائج هذه الفرضية دراسة شتيروف وزمالءه ( )Shtyrov et al, 2005حيث أوضحوا أن نفس الصوت يعالج من
طرف النصف األيمن عندما يوضع في سياق غير لساني (مثال  :ضمن ضجيج) ،ومن طرف النصف األيسر عندما يوضع في سياق
لساني (مثال  :ضمن كلمة) .هذه النتائج تعارض بشكل جزئي فرضية أن النصفين متخصصان في معالجة عالمات سمعية مختلفة.
الثانية  :تفترض أن التخصص النصفي يختلف وفقا للسلم الزمني للرموز السمعية ويسمى (Asymmetric Sampling ()AST
 )hypothèseوتقترح أن النصف األيمن يكون حاسما في استخالص املعلومة في نوافذ استدخال زمني طويل ( 250 - 150ميلي ثانية،
لها عالقة باملعالجة الكلية) ،بينما النصف األيسر يكون حاسما في استخالص املعلومة في نوافذ استدخال زمني أقل ( 50 - 20ميلي
ثانية ،لها عالقة باملعالجة املحلية).
هذه الفرضية األخيرة دعمتها جزئيا بعض دراسات اإلصابات العصبية ،والتصوير العصبي الوظيفي ( ،)IRM.Fفقد أثبتت أن
املريض ذو نصف أيمن مصاب غير قادر على معالجة عروض جملة ككل ،في حين باحثين آخرين أوضحوا أن العالمات املحلية مثل
النغم ( )le tonsتعالج من طرف النصف األيسر ،أما النغمية الكلية ( )l’Intonation globalتعالج من طرف النصف األيمن2.
إذن ،هناك العديد من الفرضيات التي حاولت أن تبين دور نصفي الكرة املخية في معالجة العروض ،وهيمنة كل واحد منها في
عناصر واشكال اللغة ،لكنها لم تصل إلى اتفاق حول ذلك ،وهذا ما يقودنا إلى القول أن هذه الخاصية جد معقدة و تدخل النصفان
الكرويان فيها أكثر تعقيدا.
وخالصة ما قيل فيما سبق أن هناك العديد من الدراسات العصبية والنفسو -عصبية التي حاولت أن تبين سيطرة نصف كرة
مخية على اآلخر في مهمات لغوية عديدة ،من التعرف البسيط على الحروف أو الكلمات املعروضة بصريا أو سمعيا ،إلى استعمال
الخصائص اللغوية األكثر تعقيدا كالخصائص الفونولوجية و العروضية الداللية للخطاب ،وحتى الجوانب غير اللسانية.
كما يمكن أن نلخص دور نصفي الكرة املخية في املعالجة اللغوية سواء للغة الشفوية أو املكتوبة ،بأن كل نصف كرة مخية
يتدخل في معالجة عناصر املعلومة اللغوية سواء الشفوية أو املكتوبة حسب طبيعة الترميز أو فك الترميز الذي تتطلبه املهمة،
فإذا كانت املعلومة اللغوية تتطلب ترميزا أو فك ترميز متتابع وآني كانت السيطرة للنصف األيسر ،وإذا كانت املعلومة اللغوية
تتطلب فك ترميز متزامن وكلي ،كانت السيطرة للنصف األيمن ،وهذا ال يعني بطبيعة الحال ،أن سيطرة أحدها يلغي أو يعطل عمل
1Perron-bartollotti, Mercele( 2012).

Spécialisation hémisphérique et cartographie du langage chez le sujet sain et le patient
épileptique : effet des variables inter et intra individuelles / évaluation comportementale , neuropsychologique et
neurophysiologique ( IRMF). Doctorat présenté à l’université de Grenoble. P 28-30
2Perron-bartollotti, Mercele( 2012). Op cit. P 28 - 30
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اآلخر ،فالسيطرة هنا ليست بمنطق الكل أو الالش يء ففي حين يكون النصف املسيطر هو الفعال في أداء مهمة ما ،يقوم النصف
التابع ببعض املهمات التي تسهل وتساعد وتكمل عمله ،بإنتاج أو فهم معلومة لغوية.
قائمة املراجع :
 - 1الحازمي ،هناء بنت محمد سليمان ( .)2006فاعلية استخدام برنامج مقترح في تنمية نمط تعلم النصف الكروي األيمن
للدماغ لدى طالبات العلوم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير مودعة بكلية التربية والعلوم اإلنسانية ،جامعة
طيبة ،السعودية.
 - 2الشقيرات  ،محمد عبد الرحمن (  . ) 2005مقدمة في علم النفس العصبي  .ط ، 1األردن  ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
 -3العلي ،مريم عبد هللا ( .)1995دراسة مقارنة بين املتفوقات عقليا والعاديات في أنماط التعلم والتفكيرلدى عينة من طالبات
املرحلة الثانوية بدولة قطر .ملخص الدراسة منشور في املوقع2011./10/17 http://www.ed-uni.net/ed/ .
–4الغوطي  ،عاطف عبد العزيز (  . ) 2007العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الصف التاسع بغزة ،
ماجستير مودعة بكلية التربية قسم املناهج وطرق التدريس  /الرياضيات .الجامعة اإلسالمية  .غزة .
 -5سالم ،صفية محمد أحمد ( .)1991أثر استخدام األنشطة البحثية في تدريس العلوم على أنماط التعلم والتفكير لتالميذ
املدرسة االبتدائية ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس جامعة املنيا ،العدد الثالث ،املجلد الرابع.
-6عبد القوي ،سامي ( .)2004عالقة أفضلية اليد بالوظائف املعرفية ،دراسة نيوروسيكولوجية مقارنة لدى عينة من طلبة
الجامعة .مجلة شبكة العلوم النفسية العربية .العدد  3جويلية ،أوت ،سبتمبر.
 -7عبد الواحد ،سليمان يوسف إبراهيم ( .)2007املخ وصعوبات التعلم – رؤية في إطار علم النفس العصبي املعرفي ،ط ،1
القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية.
 -8عكاشة ،محمود فتحي ( .)1986وظائف النصفين الكرويين وعالقتها باألداء على بعض اختبارات الذكاء والتفكير ،مجلة كلية
التربية باملنصورة ،العدد السابع ،الجزء الرابع.
-9مراد ،صالح أحمد وآخرون ( .)1982أنماط التعلم والتفكيرلطالب الجامعة وعالقتها بالتخصص الدراس ي ،مجلة كلية التربية
(جامعة املنصورة) ،العدد الخامس ،الجزء (.)1
 -10معمرية ،بشير ( .)2009عالقة املخ بالتحكم في السلوك اإلنساني ،بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس (الجزء
الخامس) ،ط  ،1مصر ،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
11- Cadet, bernard (1998).Psychologie cognitive, IN PRESS édition,Paris.
12- Cohen ,henri (1993). Neuropsychologie expérimentale et clinique (processus , spécialisation,
dysfonctionnement ) , Gaetan Morin éditeur , Canada.
13- Lefebvre, laurent( 2007). La réorganisation fonctionnelle des aires cérébrales du langage et de
l’organisation véseiospaciale( influence de régulation environnement - ales lors d’un entrainement non
verbale, études en IRMF) , doctorat présentée à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ,
Académie universitaire Wallonie-Bruxelles.
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معنى الحياة في علم النفس
الباحثة/فاتن السكافي الجامعة اللبنانية،بيروت
25

ّ
ملخص:
هدفت هذه املقالة إلى توضيح مفهوم معنى الحياة كما تناوله علم النفس الفرد متمثال بعالم النفس التحليلي "ألفرد آدلر" وعلم
النفس الوجود متمثال بالعالم الوجودي "فيكتور فرانكل" ّ ،
وتطرقت إلى تحديد هذا املفهوم وعالقته بالعالج النفس ي من خالل
نظريات وآراء هذين العاملين ،وإعطاء أمثلة من خالل آرائهم ونظرياتهم ،كما تم إظهار العالقة بين هاتين املدرستين في تفسيرهما
لهذا املفهوم من خالل التعقيب الذي شرحت فيه الباحثة العالقة بين هاتين النظريتين في طرحمها ملعنى الحياة ودوره في العالج
النفس ي.
الكلمات املفتاحية:معنى الحياة-علم النفس الفردي-علم النفس الوجودي -العالج النفس ي.

مقدمة:
ً
ّ
يعد مفهوم معنى الحياة من أهم املفاهيم النفسية التي يتم درسها حاليا من قبل أصحاب االتجاهين اإليجابي واإلنساني في علم
ّ
ليسد النقص في نظريات علم النفس التقليدية ،األمر الذي دفع بعلماء النفس التحليليين والوجوديين
النفس ،وقد جاء
واإلنسانيين إل ىدراسة هذا املفهوم وتفسيره،هادفين إلى تبلورهذا املفهوم عن معنى الحياة لديهم في عالقته بعلم النفس والعالج
النفس ي.
يسعى كل فرد ّ
منا للبحث عن معنى لحياته ،ربما دون أن يعرف أنه يقوم بذلك ،وقد حاول الكثيرون من العلماء في مجال علم
النفس البحث عن معنى الحياة لكل إنسان يتصارع مع نفسه وأن يجدوا هذا املعنى الخاص به وبحياته ،وربما املعنى الذي تشترك
ً
به اإلنسانية جمعاء .كل ّ
منا ّ
سبيال غير البحث عن الحلول
يمر بتجارب حيايتة تتنازعه فيها األفكار واملشاعر واالنفعاالت،وال يجد
معينة تشعره إلى ّ
التي تعيد إليه توازنهّ ،
تعرضه لضغوط حيايتة ّ
وتؤمن له الراحة النفسية التي يحتاجها  ،خاصة عند ّ
حد ما
ّ
ّ
بالفراغ الداخلي مما يدفعه لهذا البحث .وقد حاول علم النفس أن يغوص في أعماق النفس البشرية ،عله يجد ما يدله على بداية
الطريق نحو ذلك املعنى الحياتي العظيم ما يجعل الفرد يتجاوز مشكالته الحيايتة وربما يتجاوز من خالله ذاته الحالية نحو ذات
أخرى هادئة مطمئنة .تهدف هذه املقالة إلى البحث في معنى الحياة مع علم النفس التحليلي وعلم النفس الوجودي ،من أجل إيجاد
هذا املعنى في آراء ونظريات وكتب عالمي نفس هما "ألفرد آدلر" صاحب نظرية علم النفس الفردي و"فيكتور فرانكل" صاحب
ّ
نظرية العالج باملعنى  ،وذلك بطريقة موضوعية وعلمية .يعتبر هذا البحث قراءة علمية ملعنى حياة مستوحى من نظريات فذة في
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علم النفس وبالرغم من االختالفات الجذرية بين هذين العاملين إال أن الباحثة استطاعت أن تقارب بين نظرياتهم وفلسفاتهم وأن
ّ
توثق املسار الذي جمعهم أي إيجاد معنى للحياة من خالل معرفة اإلنسان للنفس البشرية وفهمها.
مشكلة البحث وتساؤالته :
لم يحظ مفهوم معنى الحياة بالدراسات الكافية ّ
خاصة من قبل علماء النفس حتى ظهور نظرية "فرانكل " في العالج باملعنى ،وقد
ّ
تناوله "آدلر" في كتابه "معنى الحياة " من وجهة نظر تحليلية  ،طبعته بتأثره بنظرية فرويد في التحليل النفس ي .كما أن هذا املفهوم
ً
حديث نسبيا خاصة لجهة البحث فيه من قبل علماء النفس العرب ،كما لم تتم دراسة العالقة التي تتناوله من خالل مقاربات
نظرية بين علم النفس التحليلي وعلم النفس الوجدوي ،مما استدعى دراسته وإجراء هذه املقاربة النظرية حوله من خالل ما طرحه
ّ
هذين العاملين الفذين.
تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:
 هل يتالقى علم النفس الفردي (التحليلي) وعلم النفس الوجودي في تفسيرهما ملفهوم معنى الحياة؟وينبثق عن هذا السؤال األسئلة التالية:
 ما هو مفهوم معنى الحياة ؟ كيف تم تفسيرمفهوم معنى الحياة في علم النفس الفردي وعلم النفس الوجودي؟ هل ملفهوم معنى الحياة دور في العالج النفس ي؟ ما هي العالقة بين علم النفس الفردي وعلم النفس الوجودي في تناولهما ملفهوم معنى الحياة ؟ -1مفهوم معنى الحياة :
ارتبط معنى الحياة بتساؤالت ذاتية :هل يعرف اإلنسان ذاته؟ سؤال يطرحه اإلنسان أو ال يطرحه على ذاته ،ولكن من املؤكد أنه
السؤال الذي تناوله الفالسفة والعلماء النفسيون واالجتماعيون من خالل دراساتهم وكتاباتهم ونظرياتهم  .إن معرفة الذات من
املواضيع التي طرحت وال زالت تطرح وعلى مختلف األصعدة ألن معرفة الذات تعتبر بنظر الكثيرين هي الطريق الذي يؤدي إلى فهم
ً
ً
ومتعدد املعاني ّ
ّ
ً
بحد ذاته ،تبعا
مفهوما غامضا
هذه الذات وبالتالي الوصول ملعنى الحياة الحقيقي .ويعتبر مفهوم معنى الحياة
لفلسفة الفرد ومعتقداته وتجا به وخبراته ،وقد ّ
اتفق معظم العلماء على أهمية أن يشعر الفرد بأن هناك معنى لحياته ،ولوجوده
ر
مما يشعره بالتالي بقيمته وإنسانيته ،وقد ارتبط مفهوم معنى الحياة بمفهوم الذات بطبيعة الحال ،فمن خالل معرفة الذات يصير
ً
ً
معنى الحياة واضحا لدى اإلنسان .إن طرح هذه املفاهيم ليس جديدا فهو قديم بقدم الفلسفة وقد ذكر لدى عديد من الفالسفة
ً
وعلماء النفس من مختلف االتجاهات نظرا ألهميته في فهم الوجود ،فعندما تفهم ذاتك هذه الذات التي ال نعرف مصدرها وال
ّ
مصيرها ،من أين أتت وإلى أين ستؤول؟ قد نستطيع أن ّ
ونتجنب الخوف الذي يعترينا ،فاإلنسان الفارغ من املعنى
نتقبل وجودنا
ّ
ً
ً
قد يصبح مضطربا مفعما بكثير من املشكالت واالضطرابات النفسية ،بل ربما تراوده أفكار حول التخلص من الحياة.
يعد "فيكتور فرانكل" من أوائل املنظرين ملصطلح معنى الحياة ،حيث تولدت لديه هذه الفكرة من خالل معاناته مع مجموعة من
املعتقلين في معسكرات االعتقال في فيينا (سجون النازية) بعد الحرب العاملية الثانية ،فقد رأى أن معنى الحياة وليد الظروف
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والعوامل املحيطة بالفرد ،فهو ال يوجد بالتساؤل عن الهدف أو الغرض من الحياة  ،1ولكنه يظهر من خالل استجابات الفرد
للمواقف واملطالب التي تواجهه في الحياة.2
وقد ّ
عرف "فرانكل" ()1982معنى الحياة بأنها " :حالة يسعى اإلنسان للوصول إليها لتضفي على حياته قيمة ومعنى يستحق العيش
من أجله ،وتحدث نتيجة إلشباع دافعه األساس ي املتمثل بإرادة املعنى" .وهي حالة تجعل اإلنسان غير قادر على العيش في نفس
الوقت من دون الوصول ملعرفة هذا املعنى الذي يشبع هذا الدافع األساس ي نحو الحياة .3
أما "آدلر " فيشير إلى أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش إذا لم يجد لحياته معنى  ،فنحن ال نتعامل مع األشياء باعتبار ما هي عليه ،
لكننا نتعامل معها باعتبار ما تعنيه بالنسبة إلينا  ،أي أننا ال نتعامل مع أشياء ّ
مجردة...بل نعرفها ونتعامل معها من خالل ذواتنا .4
ّ
و قد ّ
عرفه "ليث" ( )1999بأنه قدرة الفرد على إدارك فرص مكافأة الخبرة االنفعالية،وقدرته على امتالك ش يء و التطلع إليه.5
ّ
وعرفه "ريكر" ( )2004بأنه معرفة الفرد لنظم أهدافه واتساقها في الحياة،وفهمه لوجوده،والسعي لبلوغ أهدافه،واإلحساس
املصاحب لتحقيقها.6
كما ّ
عرفه حافظ)(2006بالقدرة على اكتشاف املعنى أومنحه للمواقف واملصادر الحياتية املختلفة و اإليمان بأن للحياة معان
وأهداف ومقاصد جديرةب االنجاز بروح املسؤولية العالية.7
والبحث عن معنى الحياة ظاهرة وجودية مصاحبة لإلنسان طوال مراحل حياته ،بغض النظر عن العمر والجنس ،واملستوى
ّ
ومتفرد ونوعي يختلف من إنسان آلخر ،ويختلف داخل الشخص الواحد من وقت إلى
االجتماعي واالقتصادي ،وهذا املعنى وحيد
آخر ،ويؤدي تحقيق اإلنسان ملعنى الحياة إلى تحقيق وجوده األصيل ،أما عجزه عن تحقيق معنى لحياته فيؤدي إلى شعوره بحالة
تعرف باسم الفراغ الوجودي أو الخواء املعنوي.8

1Carlos, L.(2003). The "UltImate Meaning" of Viktor Frankl.A Demonstration Project in Partial Fulfillment of The Requirements

for The Diplomate Educator, Adminstrator Credential, Viktor Frankl Institute of Logotherapy, p.5.
2خوج ،بنت أسعد حنان ( .)2011معنى الحياة وعالقته بالرضا عنها لدى طالبات الجامعة باململكة العربة السعودية .مجلة جامعة أم القرى،3 ،
( ،)2ص.14
3فيكتور ،فرانكل ( .)1982اإلنسانيبحث عن املعنى ،مقدمة في العالج باملعنى والتسامي بالنفس .ترجمة :طلعت منصور ،الكويت :دار القلم ،ص.131
4آدلر ،ألفرد ( .)2005معنى الحياة .ترجمة :عادل نجيب بشري ،القاهرة :املجلس األعلى للثقافة ،ص.19
5- Leath,Colin (1999): The experience of meaning in life from a psychological perspective. Junior Paper, Psychology Honors
Program U of W,p.7.
6- Reker, G.T.(2004): Personal meaning in life and psychosocial Adaptation in Youth and Emerging Adulthood.Talk given at
Brock Research lnstitue for Yot Studies,p.13.
7حافظ ( )2006ص 15في رحيم عبد الوائلي ،جميلة ( .)2012املعنى في الحياة وعالقته بنمط الشخصية ( .)A, Bمجلة األستاذ ،)201( ،ص.614
8عبد الحليم ،أشرف ( .)2010قلق املستقبل وعالقته بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى عينة من الشباب .املؤتمر السنوي الخامس عشر،
مركز اإلرشاد النفس ي ،جامعة عين شمس،ص .329
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-2التفسيرالنظري ملفهوم معنى الحياة في علم النفس الفردي وعلم النفس الوجودي:
أ -معنى الحياة في علم النفس الفردي (التحليلي) :
أثبت التحليل النفس ي وجوده في علم النفس ،بل تجاوز علم النفس نفسه ّ
وتقدم بخطى واثقة نحو عالم الطب النفس ي! وال
نستطيع إنكار الخدمات الهائلة التي ّ
حققها هذا العلم  ،خاصة من خالل الكشف في أغوار النفس البشرية وما تنطوي ،من خفايا
خطيرة ،وقد كان الفضل األكبر يعود بذلك للعالم "سيغموند فرويد" ومدرسته التحليلية التي ّ
قدمت مفاهيم ّ
غيرت مجرى تاريخ
ً
الحقا على يد فرويد نفسه ّأو ًال ،إلى بعض التعديالت ،ذات ّ
علم النفس ،وقد ّ
الصلة بالالشعور أو العقل
تعرضت الفرويدية نفسها
الباطن وبالتحليل النفس ي والعالج النفس ي ،وأصبح هناك نوعان من األفكار التي تنسب إلى "فرويد" :أفكاره القديمة املبكرة وأفكاره
املتأخرة عن الالشعور.
ً
ّ
والحقا مع علماء التحليل النفس ي والذين خالفوه وعارضوا وجهات نظره في الالشعور وفي التحليل النفس ي وفي حجم تأثير العوامل
البيولوجية والدافع الجنس ي في تشكيل سلوك الفرد ،وكذلك اختلفوا معه في تفسير الكثير من القضايا ذات الطابع "السيكو-
فلسفي" ،كالدين والحضارة والعادات والتقاليد والثقافة وغيرها  ،خاصة مع اإلضافات التي قام بها العديد من طالب ومعاوني
"فرويد" على هذه النظرية خاصة "ألفرد آدلر" و "كارل يونغ" و"إريك فروم" وغيرهم  ،ورغم اختالفهم مع "فرويد" حول العديد من
ً
األمور إال أن هذه االختالفات تعتبر اختالفات تكاملية تمأل ما قد يكون ناقصا .
ّ
قدم "ألفرد آدلر"أحد أعالم املدرسة التحليلية في كتابه "معنى الحياة " أو ما الذي قد تعنيه لك الحياة؟ الذي شرح فيه كيف
يستطيع الفرد التعويض عن شعوره بالنقص والوصول إلى هدفه بالتفوق .ويقوم "آدلر"-الخصم العنيد لفرويد والزميل والشريك
له في نظرية التحليل النفس ي – بشرح وجهة نظره أي "علم النفس الفردي" في معنى الحياة،وما يسميها املشكالت الثالث األساسية
التي تواجه الفرد في حياته،وهي العمل والعالقة مع باقي أفراد املجتمع والزواج ،كما أنه يطلعنا على أهمية "التعاون" في مواجهة
املشكالت الثالث؛ وقد اعتبر أن علم النفس هو العلم الذي يعمل على معالجة القصور من خالل"التعاون".
ّ
وقد ّ
حدد "آدلر"في كتابه معنى الحياة1ثالث مهام رئيسة تشكل ماهية ومكونات معنى الحياة ،أسماها الظروف االضطرارية وهي:
الظرف االضطراري األول :ويتمثل في أن نعيش حياتنا في ضوء ما يوفره لنا كوكبنا الصغير من موارد طبيعية محدودة ،ونطورها
ونحسن استغاللها في حدود معارفنا ،وهذا يتطلب تطوير أجسامنا وعقولنا حتى تستمر حياتنا على األرض ،أما الظرف االضطراري
الثاني :يتمثل في أن كل واحد منا عضو في جماعة ال يمكنه أن يعيش بمعزل عنها ،أو يحقق أهدافه بدونها ،فنحن كأفراد مرتبطين
ً
ارتباطا ً
وثيقا ،وهي رابطة تمثل في أهميتها الحياة نفسها ،وبدون هذه الرابطة فإن الحياة نفسها لن تستمر ،وأما الظرف
ببعضنا
االضطراري الثالث :يتمثل في أن الجنس البشري يتكون من رجل وامرأة ،وال يمكن للحياة أن تستقيم بأحدهما دون اآلخر.ويتضمن
معنى الحياة ثالث مكونات فكرية ترتبط بإدراك الفرد ملعنى حياته ،والخبرات التي تثري املعنى ،ومكونات سلوكية ترتبط بما يقوم به
الفرد من سلوك يترجم هدف حياته املدرك بشكل واقعي في حياته ،ومكونات وجدانية ترتبط بإحساس الفرد بأن حياته لها قيمة،
ّ
ورضاه عنها من خالل ما حققه من أهداف .ويعتبر آدلر أم معنى الحياة ألننا نتعامل مع كل ش يء من حولنا تبعا للمعنى الذي نحمله
بداخلنا عن هذا الش يء ،فاألشياء التي توجد من حولنا ال نتعامل معها إال من خالل ذواتنا نحن .وإذا نظرنا إلى حقيقة ما يحيط بنا
ً
نجده متأثرا بوجهة نظرنا نحن عنه ،ألنه من العوامل املؤثرة في الحياة البشرية .فلن يستطيع أي إنسان الهروب من املعاني التي
تحيط به من خالل كل ش يء.

1آدلر .)2005( ،مرجع سابق ،ص-ص.23-21
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إن علم النفس الفردي قد اكتشف أن كل مشاكل البشر يمكن تصنيفها تحت هذه النقاط الثالث الرئيسية :وظيفية ،واجتماعية،
وجنسية ،وأن ردود أفعال البشر تجاه هذه املشاكل هي التي تكشف طبيعة فهمهم الشخص ي ملعنى الحياة.
 املشكلة األولى :علينا أن نجد وظيفة تمكننا من الحياة في ظل القيود املفروضة علينا بحكم وجودنا على األرض.ً
 املشكلة الثانية :علينا أن نجد ألنفسنا موقعا –تحت الشمس -يمكننا من التعاون مع باقي أفراد املجموعة ،التي نعيش فيها بحيثنفيد ونستفيد من بعضنا البعض.
 املشكلة الثالثة :يجب أن ّيتسع صدرنا لحقيقة وجود نوعين-رجال ونساء -وأن استمرار الجنس البشري يعتمد على العالقات بين
النوعين . 1يدعونا "آدلر" أن نقبل وجودنا ووجود اآلخرين في حياتنا وأن هذا الوجود املشترك يفرض علينا التعاون مع بقية البشر،
نتقبل كذلك حقيقة جنسنا البشري ّ
فمعنى حياتنا يكون في إيجاد طرق تمكننا من العمل وبتعاون مع اآلخرين ،وأن ّ
وتقبل الجنس
البشري والتعايش معه .إن فكرة ّ
التقبل هذه للوجود البشري ترجعنا ملفهوم القدر ،فنحن كبشر لم نختار وجودنا بل وجدنا علة
األرض من دون اختيار ،وعلينا أن ال نحارب هذه الحقيقة بل أن نتقبلها وأن نبحث عن كل السبل للمحافظة على وجودنا من خالل
العمل والتزاوج والتشارك ،فاإلنسان ال يستطيع أن يجد معنى لحياته من دون تكامل هذا املعنى بوجود آخرين في حياته .ونجده
ّ
ً
يتابع ضمن نفس الفكرة عندما يعتبر أن كل إنسان -أيا كان مكانه أو مكانته -في املجتمع يتطلع إلى وجود معنى لحياته ولكننا نرتكب
ً
خطأ شنيعا إذا ما اعتقدنا أنه من املمكن أن نجد هذا املعنى لحياتنا بمنأى عن اآلخرين وأن حياتنا يكون لها معنى عندما نساهم
مساهمة إيجابية في حياة اآلخرين ،وهو يقول ضمن هذا اإلطار" :إن حياة اإلنسان العبقري لن يكون لها معنى إال إذا اعترف اآلخرين
بأن لها هذا املعنى".2
ب -معنى الحياة في علم النفس الوجودي :
ينظر إلى معنى الحياة عند الوجوديين من خالل الوجود نفسه ،أما عن أحوال الوجود أو شروطه عند الوجودية يمكن أن ترد إلى
أحوال ثالث :ضرورة االلتزام واملخاطرة-أولوية الذاتية -ومكابدة اليأس والقلق .يقول "كيركجورد" ":ال بد لي ،وأنا أعاني الحياة ،أن
أصير أنا نفس ي ،قاعدة لسلوكي ،بفضل تلقائية عقل وقلب مؤاخين بالفطرة ،للحق والخير .وبهذا وحدة ،تصبح الحقيقة حقيقتي
أنا  ،إذ ال وجود لحقيقة بالنسبة إلى الفرد إال ما ينتجه هو نفسه أثناء الفعل ،فالحياة هي والحقيقة ش يء واحد" .فالعاطفة عنده
مرتبطة بالحقيقة والوجود وهي ذروة الذاتية وهي بالتالي أكمل تعبير عن الوجود.3
وي ّ
عد "فيكتور فرانكل" هو أول من أشار إلى هذا املفهوم أي معنى الحياة باعتباره الدافع األساس ي والجوهري لدى اإلنسان ،حتى
ّ
عده املفهوم املحوري في نظريته عن الشخصية اإلنسانية ،وقد تبلورت أفكاره عن هذا املفهوم إلى ابتكار أسلوب فعال وجديد في
العالج النفس ي أسماه العالج باملعنى ،ولقد تأثر "فرانكل" في بادئ األمر بالتحليل الفرويدي عند تفسيره للسلوك البشري ،لكنه
سرعان ما تحول إلى املفاهيم الوجودية ،إيمانا منه بعدم كمال التحليل النفس ي فاإلنسان من وجهة نظره أكثر من مجرد جهاز
نفس ي محكوم بغرائزه الشهوية املكبوتة.4
وتتلخص نظرية املعنى في الحياة لدى "فرانكل" في ثالث ركائز أساسية هي :أ -حرية اإلرادة وتعني أن اإلنسان على الرغم من الحدود
التي تحكمه مثل الوراثة والبيئة إال أنه يمتلك حرية اتخاذ قراراته التي يواجه بها املواقف املختلفة التي يتعرض لها ،ومن ثم فإن
الحرية هنا تعني القدرة على االختيار ،وهي متغيرة من فرد آلخر ومن موقف آلخر .ب -إرادة املعنى وهي الركيزة الثانية للعالج باملعنى
1نفس املرجع.23،
2آدلر ،املرجع نفسه ،ص -ص .26- 27
3ريجيس ،جوليفيه( .)1988املذاهب الوجودية .ترجمة :فؤاد كامل .بيروت  :دار اآلداب ،ص.36
4رحيم ،مرجع سابق ،ص.616
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عند "فرانكل" ،وتعني سعي الفرد للتوصل إلى معنى محسوس وملموس في الوجود الشخص ي – أي إرادة املعنى -ولذا فإن على
اإلنسان أن يسعى ويجتهد في سبيل هدف يستحق أن يعيش من أجله؛ ألن هذا يساعده على البقاء بفاعلية حتى في أسوإ الظروف.
جـ  -معنى الحياة :وهي الركيزة الثالثة للعالج باملعنى وتنص على أن الحياة ذات معنى تام وغير مشروط في كافة األحوال والشروط،
ويتحقق معنى الحياة لدى األفراد من خالل ابتكاراتهم ،أو ما يكتسبونه من خبرات من العالم املحيط ،أو من خالل مرورهم بمواقف
مصيرية تمت مواجهتها.1
يذكر "فرانكل" في كتابه اإلنسان يبحث عن املعنى -وفي وصفه للعذاب في املعتقل -أن الوجود في عالم متوحش يطلب منك أن تكون
وردي اللون باستمرار ،يطلب منك أن تعمل بمقياسه الرقمي الوحيد :أن تظهر قدرة كافية في العمل واإلنتاج ،واالستهالك؛ وأن ال
ّ
تعرج أثناء املش ي ،وإال فلو لوحظ ذلك عليك فسيكون مصيرك غرف الغاز لتتبخر مع تلك املداخن! كيف يواجه اإلنسان هذا
ً
بحثا عن املعنى! لم ال ّ
و"رد الفعل غير السوي،إزاء موقف غير سوي ،هو هنا استجابة
ب"إبتسامة" ،تتسامى من غير سذاجة
ّ
سوية!" من ي ّ
حول إلى مستشفى األمراض العقلية ،سيكون لهذا التحويل ردود أفعال غير سوية هي :مقياس درجة سوائه! إنها ظروف
تحاول أن تقتل كل قيم األنا التي يجب أن تكافح لحفظها وتقديرها حتى الرمق األخير.
ّ
في ظروف بئيسة ينتقل املعذب فيها إلى الطور الثاني من ردود الفعل" :طور البالدة واملوت االنفعالي إزاء ردود األفعال العقلية"،
ّ
هكذا تجري إماتة أي رد فعل سوي لديك .ويتبلد حينها الرائي واملرئي من كل ش يء سوى اإلحساس باإلهانة .ولكن هذه اإلهانة
تتخطى خدش قداسة " معبد" الجسد املتسامي! إلى خدش معبد الروح الرباني .البالدة تصبح حيلة دفاع ذاتي ذات أسباب نفس-
جسمية يتقوقع فيها املرء لينكص إلى األحالم البيولوجية التي تدور حول"الخبز".2
ً
ّ
وبشدة في هذه الظروف ،فعمق اإليمان الديني كان مدهشا ألي زائر لتلك املجموعات
والعجيب أن االهتمام الديني ينمو بسرعة
ّ
ّ
البشرية املعذبة ذات الظروف العسيرة" ...أليس في هذا االهتمام الديني لهؤالء البؤساء معنى وجدوا فيه التسامي الذي يخفف
عنهم آالمهم؟" " ...ومن الحب وفي الحب يكون خالص اإلنسان.فالحب هو الخاتم الذي يبصم نفسه على القلب ،وهو في قوته
يتقبل فيها اإلنسان قدره  ،هي التي ّ
كاملوت في وقعته".إن الطريقة التي ّ
تحدد ماسيكونه من معنى؛ فكل ش يء من املمكن أن يؤخذ
ً
ً
"حريته" :أن يختار اتجاهه في ظروف ّ
واحدا هو آخر بوارق ّ
معينة ،أن يختار طريقه! أن يختار املعنى
من اإلنسان عدا شيئا
ً
والتسامي ! أن يختار األمل كعالج عندما تكون اآلالم واملعاناة جزءا من الحياة ال تكتمل بدونها ،وال يملك اإلنسان تغييرها .يكون
للوجود أهمية تستحق أن نحياها عندما يكون هناك معنى وهدف نسعى في هذه الحياة ملعايشته ،ولالستمتاع بمغزاه ،بل ونتخطاه
ً
ّ
دوما في رحلة تسامي متعالية.واملحيط يوجد فيه جنس إنساني مهذب وجنس إنساني سافل ،وكالهما يتغلغالن في كل الجماعات
ً
البشرية ،وال يوجد جنس نقي خالص،أو جنس سافل خالص" ،والواجب هو اختراق الوجود بحثا عن املعنى"! ليتم التسامي.3
ّ
والحرية تكمن في
الحب هنا هو التسامي نحو اإلله  ،نحو هللا صاحب الكمال  ،فالحب هو الشعاع من الذات الصاعدة نحو اإلله.
ّ
الحرية تحتاج للمسؤولية والتركيز على الحاضر واملستقبل.حين يواجه الفرد
االختيار حتى في أصعب الظروف الحيايتة ،وهذه
ً
مشكالت الحياة ،ينبغي أن يتسامى من خالل إرادة الحياة التي ذكرناها مسبقا ،وهي كما يعتبرها "فرانكل" ليست ّ
مجرد ميكانزمات
دفاعية بل هي ّ
قوة أولية ألن الحياة أكبر من ّ
مجرد ردود فعل! واملواجهة يجب أن تكون بأخالق وضمير سليم،والصراع الداخلي
ً
لدى اإلنسان ليس بالضرورة مرض نفس ي يحتاج للعقاقير بل هو دليل على ّ
سوية اإلنسان وعلى إنسانيته.ما ذكر سابقا هو البلسم
ً
ً
لحالة الالمعنى أو الفراغ الوجودي ،قلقا وملال في أوضاع أصبح الفتية فيها يعلنون بألسنتهم عن الجهاد في تضييع الوقت في ...؟ بعد
1Eagleton, T. (2007). The Meaning of

Life. Britian, Oxford University Press,p.135;&Mauser, M., King, R., & Young, M. (2004). The
Meaning of Life: Long Prison Sentences in Context. Washington, The Sentencing Project,p.1-3.
2فرانكل ،مرجع سابق ،ص-ص.41-38
ّ
بتصرف.
3نفس املرجع ،ص -ص،122-59
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أن فقدوا كل جذوة وعي إنساني بله إيماني يشعرهم باإلحساس بالزمن...الفراغ الذي يقع ضحاياه فريسة للمسايرة واالمتثال
والتدجين الجماعي،كما هو بارز في ظاهرة عاملية بشكل صارخ معلنة "اإلحباط الوجودي" ،العصاب الجماعي ،والعدمية املادية،
ً
ً
التي ال ترى للوجود معنى! املنتهى غالبا في التعويض الجنس ي الغفل! التعويض الذي يصبح متفشيا عند فقدان املعنى في هذا الفراغ
الوجودي.
إذن البحث عن املعنى والتسامي إليه يحاوالن أن يستثيرا روح املسؤولية للعثور على معنى للحياة التي يجب أن ّ
يكونها اإلنسان من
ذاته هو ال من إسقاطات الغير كل الغير ،فاملعنى ليس نصائح أخالقية وال حتى تعليم منطقي-املعنى أعمق من املنطق ملن تأمل-
وإنما حفر في الضمير" الحفر في اليابسة بدل املاء ،والفارق بين املعالج باملعنى وغيره هو الفارق بين الرسام وطبيب العيون"فالرسام
يحاول أن يرينا العالم كما يراه! أما طبيب العيون فإنه يساعدنا أن نرى العالم بأعيننا نحن! ...ومع ذلك فإن الوجود الحقيقي
لإلنسان ليس فيما يسمى تحقيق الذات فحسب ،وإنما في التجاوز لهذه الذات التجاوز الذي ال يمكن أن يتم إال من معناها
ً
ً
والتسامي ملعنى معناها! واملعاناة واأللم يزوالن ّ
بمجرد أن تكتسب الحياة معنى متواليا متساميا!1
 -3دور معنى الحياة في العالج النفس ي :
يشرح "آدلر" أن مهمة علم النفس هي أن ّ
تمد البشر بالقدرة على فهم "املعاني" والطرق التي تؤثر بها هذه "املعاني" على البشر
ومقدراتهم ،فهذا الدور يعتبر هو الدور األساس ي لعلم النفس بنظره .فاملعنى الذي نختاره لحياتنا سوف يلتصق بنا طوال وجودنا
ّ
على األرض ،لذا سيكون علينا أن نفهم بمساعدة علم النفس ،كيف تشكل هذا املعنى ،فتعريف معنى الحياة يختلف من فرد آلخر
ً
ويجب أن نعرف ملاذا اختلفت املعاني ،والعمل على التقويم وإصالح التعريف الخطأ ملعنى الحياة .إذا كان حجم الخطأ كبيرا فال
يمكن التغاض ي عنه بل يجب العمل على إصالحهّ .
يصر "آدلر" على معرفة ملاذا تختلف التعريفات لدى األفراد عن معنى حياتهم
ألن اعتماد معنى حياة خاطىء لحياتك قد يكون له تأثير ّ
مدمر على هذه الحياة ،فأكبر مشكلة قد تعترض حياتنا هو فهمنا الخطأ
ً
ملعنى حياتنا ،وكيف ندرك هذا املعنى من وجهة نظرنا نحن وبالتالي كيف نواجه الحياة انطالقا من هذا املعنى الخاطىء .وضمن هذا
ً
ً
اإلطار يشير "آدلر" في كتابه أيضا إلى أن التعريف ل"معنى الحياة" عندما يكون شديد البعد عن الحقيقة وممتلئا باألخطاء الخطيرة،
وعندما تكون طريقتنا الخاطئة في معالجة املشاكل واملواقف التي تواجهنا تؤدي إلى الفشل والخسارة في كل ّ
مرة ،فإننا نكون غير
مستعدين للتخلي عن تلك الطرق الخاطئة ولهذا فإن األخطاء التي نرتكبها في فهمنا ملعنى حياتنا  ،ال يمكن إصالحها إال من خالل
إعادة النظر –بصورة شاملة -في املوقف الذي ّأدى بنا إلى هذا الفهم الخاطىء ل"معنى الحياة" ،ألنه من خالل ّ
التعرف على الخطأ
الذي ارتكبناه واستبدال نظام املاض ي بنظام مخالف له فإنه يمكننا عكس طريقة عمل هذا النظام اإلدراكي الترابطي.2
ولكن كيف سيعرف اإلنسان أن فهمه ملعنى حياته هو فهم خاطىء؟ وهل يستطيع وحده تغيير هذا الفهم الخاطىء؟ يذكر "آدلر"
أنه في بعض الحاالت النادرة ،فإن النتائج الخطيرة-من فشل وخسارة-والتي تواجه الفرد قد تتسبب في أنه سيضطر إلى تغيير
التعريف الذي قام بإلصاقه ب"معنى حياته" وعندها فإنه قد يتمكن من النجاح في تغيير طرقه الخاطئة في معالجة املشاكل بنفسه
ودون مساعدة من أحد .لكنه يجب أن نذكر هنا أن مثل هذا النجاح ال يحدث إال في وجود ضغوط اجتماعية أو عندما يصل
الشخص إلى قرار بأن "االستمرار في هذه الطرق الخاطئة ما هو إال تدمير للذات" .يقول "آدلر"" :نحن ّ
نقرر "معنى الحياة" بالنسبة
إلينا ،خالل السنين الخمس األولى من وجودنا على األرض ،ورغم أن هذا ليس حقيقة ّ
مجردة مثل الحسابات الرياضية ،فإن

1آدلر ،مرجع سابق ،ص .32
2آدلر ،مرجع سابق ،ص .32
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ّ
التحسس الدائم في الظالم واختبار مشاعر جديدة ال نستطيع فهمها ومحاولة فهم تلميحات اآلخرين وشرحها بطريقة
محاوالت
ّ
مناسبة لنا ،كلها يؤدي إلى التعريف الفريد الخاص بنا".1
ويشير "فرانكل" ضمن نفس اإلطار إ لى أن ملعنى الحياة هدف مؤكد وهو أن ننطلق من ذواتنا بعد أن نفهم هذه الذات ،ونفهم ما
الذي تريده من الحياة ،ننطلق بذات مدركة لطبيعة الحياة والوجود  ،ذات تعرف ما لها وما عليها ،تدرك أن حقيقتها الوجودية
ترتبط بكل ما يحدث في الكون من حولها دون أن تترك تلك األحداث تسيطر عليها ،بل ّ
تتقبل قدرها في الوجود وتسعى بكل ّ
حرية
نحو الوجود ،تدرك ما حولها بصورة ّكلية شاملة ،ولكن ال ّ
تقيد نفسها بتلك األحداث  ،والتجارب ،بل تتخطاها نحو ما هو أسمى
حر ألهداف الحياة ،أي كما يقول فرانكل " يجب أن نترك له ّ
 ،نحو اختيار ّ
حرية اتخاذ القرار بشأن إدراكه لنفسه كشخص
مسؤولّ ،
يتحمل مسؤوليته باختياره ألهدافه في الحياة".2
يتقبل بها اإلنسان قدره ّ
ويشير "فرانكل" ضمن نفس املوضوع إلى إن الطريقة التي ّ
ويتقبل بها كل ما يحمله من معاناة ،والطريقة
التي يواجه بها محنه ،كل هذا يهيء له فرصة عظيمة حتى في أحلك الظروف  ،لكي يضيف لحياته معنى أعمق .فاإلنسان الذي يترك
ً
ّ ً
مقيدا عبدا لتلك الظروف ،أما اإلنسان الذي
نفسه للتجارب والظروف كي تصنعه أو باألحرى تصنع له املعنى لحياته ،سيبقى
ً
حتما سيعثر على ضالته .فنالحظ بأن ّ
التقيد بالتجارب هو ما يعيق وصولنا
يتجاوز تلك الظروف إلى املعنى األعمق للحياة فإنه
للمعنى الحقيقي الذي نسعى نحوه ونجد "آدلر" يقدم األسلوب الذي يساهم في إيجاد ذلك املعنى من خالل –التعاون واملساهمة-
ملواجهة الصعاب بشجاعة والوصول نحو النجاح ،في حين يرى "فرانكل" أن الجوهر الحقيقي للوجود اإلنساني هو "بااللتزام
باملسؤولية" .فنجد أن معنى الحياة في علم النفس الفردي يرتبط بوجود اآلخرين في حين أن معنى الحياة الوجودي يرتبط بالفرد
نفسه ،بإرادته ومسؤوليته واختياراته.
ولكن هذا ال ينفي في الوقت عينه أن "آدلر" يدعو الفرد للعمل على تشكيل حياته بنفسه ودون مساعدة من أحد  ،أي أن يكون
ً
الفرد مستقال بذاته وفي نفس الوقت يتعاون مع اآلخرين ،ويشرح فكرته  3من خالل التساؤالت التالية  :ما فائدة حياتي؟ وما
ّ
ً
قائال لنفسه  ":إنه من الواجب ّ
علي أن أعمل على تشكيل
جدواها؟ وما الذي أجنيه من هذه الحياة؟ ويطلب من اإلنسان أن يفكر
حياتي بنفس ي ،فإن هذا هو واجبي وأنا قادر على القيام بهذا الواجب ،فأنا أسيطر على أفعالي ّ
وأقيمها  ،وإذا ما احتجت إلى تغيير
ش يء قديم أو بناء ش يء جديد فإنني الوحيد القادر على القيام بهذه األعمال" .ويؤكد "آدلر" بدوره على أهمية اإلرادة واالختيار
ً
ً
ّ
ويشجعه على املي ي قدما نحو تحقيق أهدافه
واملسؤولية فهو يطلب من اإلنسان أن يختار بإرادته أفعاله وأن يكون مسؤوال عنها،
وأن ال يترك نفسه رهينة للظروف واملواقف تأخذه أينما تريد ،فهو من عليه أن ّ
يوجه أعماله .ويضيف بأنه لو تم النظر إلى الحياة
ّ
بهذه الطريقة  ،أي لو تعاون الجميع من خالل ذوات مستقلة عن اآلخرين في نفس الوقت ،فإن الحضارة اإلنسانية لن يكون
لتطورها حدود .وهو بهذا ورغم اهتمامه بمبدأ التعاون ،ولكنه يؤكد من خالل نظريته في علم النفس الفردي على أهمية الذات
ّ
املستقلة التي تختار وتدير شؤون حياتها ،انطالقا من ذاتها ولكن ليس بمعزل عن اآلخرين.
أما في العالج باملعنى فيعطي "فرانكل" صاحب هذه النظرية منزلة عالية لألبعاد العقلية والروحية لإلنسان ،على أنها من أهم
األبعاد املساهمة في صحته النفسية .أو كما يسميه اإلحباط الوجودي لعدم معرفة اإلنسان لبعده العقلي أو الروحي في الحياة
ً
ً
حيث يقول " قد تتعرض إرادة املعنى عند اإلنسان أيضا إلى اإلحباط وهو ما يعرف (باإلحباط الوجودي) وفقا لنظرية العالج
ً
باملعنى ....وقد يتمخض اإلحباط الوجودي أيضا عن املرض النفس ي" .ويرى "فرانكل" أن العالج باملعنى يتميز بقدرته على التعامل
1آدلر ،املرجع نفسه ،ص .88
2فرانكل ،مرجع سابق ،ص .146
3فرانكل ،ن.م،.ص .48
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مع النواحي الروحية لإلنسان لذا فهو مناسب لعالج حاالت املرض النفس ي املعنوي املنشأ .ويصف ""فرانكل الضيق والقلق املتعلق
بالحياة وحتى اليأس منها بأنه راجع لضعف الناحية الروحية لإلنسان .ويقول "فرانكل" في مقارنة للعالج باملعنى بالتحليل النفس ي
ً
ً
مثال ال يمكن تهدئته وتفسيره إنطالقا من التفسير النفس ي-الدينامي ،ومن ناحية أخرى
بأن" الخوف الواقعي ،كالخوف من املوت
فالخوف العصابي (املرض ي) ال يمكن عالجه بواسطة فهم فلسفي .فما قد يعتبر ً
سببا للعصاب ويعني به العقد والصراعات
ً
والصدمات ،هو في بعض الحاالت عرض للعصاب أكثر من أن يكون سببا له ،أما بالنسبة للتعليل الحقيقي لألمراض النفسية
بصرف النظر عن العوامل التكوينية ،سواء أكانت نفسية أو جسمية ،من حيث طبيعتها ،فإن ميكانيزمات التغذية الراجعة كالقلق
التوقعي تبدو كأنها العامل األكبر الذي يكمن وراء هذه األمراض النفسية ويوجدها .فالعرض يستجاب عليه بواسطة خوف مرض ي،
والخوف املرض ي ّ
يفجر العرض ،والعرض بدوره يدعم الخوف املرض ي.1
 -4تعقيب  :العالقة بين علم النفس الفردي (التحليلي) وعلم النفس الوجودي (العالج باملعنى) في تفسيرهما ملفهوم
معنى الحياة:
قامت نظرية "فرانكل" على أساس انتقاداته التي وجهها لكل من التحليل النفس ي الفرويدي ،وعلم النفس األدلري ،حيث يرى
"فرانكل" أن مبدأ اللذة الفرويدي ودافع املكانة األدلري غير كافيين لتفسير السلوك اإلنساني ،وفي هذا الصدد ّ
يقرر "فرانكل" أنه
ً
وضع ما أسماه مبدأ إرادة املعنى  Will to Meaningليعارض به كال من مبدأ اللذة الفرويدي ،ومبدأ إرادة القوة في علم النفس
األدلري ،فالسعي إلى تحقيق اللذة أو الوصول إلى املكانة املهيمنة للحصول على القوة والنفوذ ،ال يمكن أن يفسر كل صور النشاط
ً
اإلنساني ،في حين أن معنى الحياة لدى كل إنسان هو الذي يمكن أن يجعل من السعي الدؤوب وتحمل املعاناةشيئا يرفع من قيمة
الحياة ويجعلها تستحق أن تعاش .2ويرى "فرانكل" أن معنى الحياة يختلف من شخص آلخر ،وعند الشخص نفسه من يوم إلى يوم،
ومن ساعة إلى أخرى؛ لذا يجب أال نبحث عن معنى مجرد للحياة ،فلكل فرد مهمته الخاصة أو رسالته الخاصة في الحياة ،التي
تفرض عليه مهاما محدودة ،عليه أن يقوم بتحقيقها ،وال يمكن أن يحل شخص محل شخص آخر ،كما أن حياته ال يمكن أن
تتكرر ،ومن ثم تعتبر مهمة أي شخص في الحياة مهمة فريدة مثلما تعتبر فرصته الخاصة في تحقيقها فريدة كذلك.3
ً
ً
ّأما بالنسبة ل"آدلر" ،فإن اإلنسان عندما يتخذ ً
معنى خاطئا لحياته وبعيدا عن الواقع ،ويسيطر ذلك املعنى على حياته ،يكون نهاية
يتثبت معظم الناس عنده وال يبذلون أي جهد للخروج من براثنهّ ،
البداية للحياةـ ويطرح في نفس الوقت موضوع املاضيالذي ّ
ويقدم
ّ
لهم الحل من خالل النظرة الكلية للمومقف وللحياة بشكل عام.فيشير إلى أهمية النظر للمشكلة التي تعترض الفرد بنظرة متكاملة
وليس من وجهة نظر ذاتية ّ
ضيقة  ،فاملواقف الحيايتة هي مواقف ال ترتبط فينا وحدنا بل ترتبط بكل ما يحيط بنا ،بوجودنا،
ً
وبحياتنا ،وباآلخرين ،وبالطريقة التي ّ
نقيم بها املواقف من حولنا ،وأحيانا بجمودنا الفكري الذي يجعلنا ال نعيد النظر بمدى فهمنا
ً
ً
لألحداث التي تحيط بنا .ويؤكد على أن النظام اإلدراكي الذي اعتدنا على اتباعه وتقييم األمور وفقا له قد يكون خادعا ،والكتشاف
ذلك علينا أن نعيد النظر في ماضينا ،وإن كانت طريقتنا في معالجة مشاكلنا تؤدي بنا إلى النجاح أم إلى الفشل؟ علينا الرجوع
للماض ي ليس للعيش فيه هناك ،بل لتقييمه وتقويمه ملعرفة أساليبنا ومدى ّ
صحتها في إدراك األحداث  ،والعمل على تغييرها
وتعديلها وربما استبدالها بعكسها.
ً
فاإلنسان عندما يخطىء قد ال يعرف أنه أخطأ ،ولكن عندما تكون نتائج قراراته السابقة خاسرة وفاشلة دائما ،عليه أن يح ّدد
ً
األسباب التي ّأدت إلى ذلك ألنها قد تكون بكل بساطة في نظام إدراكه الذي يجعله يفهم املواقف بطريقة خاطئة تبعا ملعنى حياة
1فرانكل،ن.م ،ص-ص .168-167
2عبد الرحمن ،سليمان و فوزي ،إيمان ( .)1991معنى الحياة وعالقته باالكتئاب النفس ي لدى عينة من املسنين العاملين وغير العاملين .املؤتمر
الدولي السادس "جودة الحياة توجه قومي للقرن الحادي والعشرين" ،مركز اإلرشاد النفس ي،جامعة عينشمس ،في الفترة من  12 -10نوفمبر،ص.1934
3فرانكل ،مرجع سابق ،ص.145
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ً
خاطىء ،وتبعا لفهم جزئي للكون من حوله ،فالكون الذي نعيش فيه ال يرتبط فقط فينا وحدنا ،بل هو نظام كوني متكامل .علينا
لكي نعي الحياة أن ّ
نغيرمن طريقة إدراكنا لتكون نظرة إدراكية ّ
كلية ،أن نقبل واقع الترابط البشري والكوني ونتخطىالنظرة
ً
السطحية للوجود من خالل فهم عميق لهذا الوجود وملعنى الحياة .إذا ال بد من معنى حياة يكون كلي النظري  ،جوهري املنطلق،
مرن األسلوب.
أما املبدأ الوجودي فيشير إلى أن معرفة الذات وفهم معنى الحياة ينبثقان من شعور الفرد باملعاناة ،املعاناة الحقيقية التي تدفع
ّ
ليفكر ،وبعمق ،وليبدأ البحث عن معنى جديد لحياته ،يدفعه نحو التغيير الداخلي الذي يعطي لحياته قيمة ّ
معينة تعينه
الفرد
على مواجهة الحياة .ويذكر "فرانكل" في كتابه "اإلنسان يبحث عن املعنى"  ،أن الشخص حينما يجد نفسه في موقف ال ّ
مفر منه،
ً
وحينما يكون عليه أن يواجه مقدرا ال يمكن تغييره ،عندئذ فقد يكون أمام الشخص فرصة أخيرة لتحقيق القيمة العليا،لتحقيق
املعنى العميق وهو معنى املعاناة ،واملهم فوق كل ذلك هو االتجاه الذي نأخذه نحو املعاناة واالتجاه الذي نجعل به معاناتنا فوق
أنفسنا .1وإن كان "آدلر" يشير إلى الحقيقة ذاتها التي يشير إليها "فرانكل" في أن املعاناة هي التي تدفع الفرد للبحث عن املعنى لحياته،
والتي يشير إليها "آدلر" بالنجاح وفرانكل بالقيمة .وربما يشعر القارىء بالعمق الوجودي الفلسفي عند "فرانكل" ولكن هذا ال يلغي
العمق الواقعي العملي عند "آدلر" في نفس الوقت.
ّ
ّ
يركز على األفعال التي يعتبرها هي الطريقة التي ّ
يعبر الناس فيها عن فهمهم للحياة ،ويشير إلى إن أفعال البشر تعكر فهمهم
ف"آدلر"
ً
ل"معنى الحياة حتى أن هذه األفعال لن تكون إال تعبيرا عن الطريقة التي يفهمون بها الحياة ،كما أنه سيكون من الصعب إحداث
ً
تغيير في أفعالهم إذا لم نتمكن من إحداث التغيير في طريقة فهمهم ل"معنى الحياة" أوال .وهذا هو االختالف األساس ي بين علم
ً
ً
ً
النفس الفردي ونظرية الحتمية الفرويدية أيضا ،فإنه تبعا ل"آدلر" ال توجد تجربة من التجارب-أيا كانت -تكون بالق ّوة الكافية
جراء التجارب التي ّ
حتى إنها تتسبب –وحدها-في نجاح أو فشل فرد ،فنحن ال نصاب بالصدمة من ّ
تمر بنا –وهو ما يسميه البعض
ً
ً
ً
بالصدمة العصبية  -بل نحن من نسمح للتجربة بأن تتخذ الشكل الذي تؤول إليه في النهاية ،وهو غالبا ما يكون شكال مالئما
ألغراضنا الخاصة ،فنحن غير ّ
تمر بنا ولكن نحن الذين نضع الحدود لهذه التجارب عندما نعطيها ً
محددين بالتجارب التي ّ
معنى
ً
ً
ً
خاصا ،وعندما نقوم باختيار تجربة بعينها ،ونجعل منها األساس لحياتنا املستقبلية ،فإننا نرتكب خطأ مؤكدا  ،فإن املواقف التي
ً
معنى خاص باملواقف التي ّ
حدودا للمعاني ،وإنما نحن الذين نقوم بوضع حدود ألنفسنا عندما نلصق ً
ّ
تمر
نمر بها يجب أن ال تضع
بنا.
ّ
التركيز على "النفس ذاتها ،والعقل كوحدة ،واختيار املعاني التي يلصقها األفراد بكل ش يء ،من حولهم،
في علم النفس الفردي يتم
ً
يختبر علم النفس الفردي أهدافهم والطرق التي يختارونها ،لتحقيق هذه األهداف وأيضا الطرق التي يعالجون فيها مشاكل الحياة،
ومن وجهة نظر "آدلر" فإن " :أحسن ما يرشدنا إلى فهم الفرد هو درجة ومستوى قدرته على التعاون" .فاألطفال الذين لم يتم
ً
ً
ّ
تدريبهم على التعاون ،متشائمون دائما ويعانون من "عقدة نقص"  ،كما أننا ال نستطيع أن نرى أن الحياة ستشكل دائما مشكلة
ً
صعبة حتى للذين ّ
دربوا أنفسهم على التعاون مع اآلخرين ،وأنه لن يوجد أبدا ذلك الفرد الذي يستطيع تحقيق هدفه النهائي في
ّ
از"التفوق" والسيطرة على البيئة املحيطة به ،فالحياة قصيرة وأجسادنا شديدة الضعف ،ومشاكل الحياة الثالثة ،ستدفع بنا
إحر
ً
ً
دائما في اتجاه الحصول على حلول أكثر إيجابية وشمولية ،ولكننا لن نرض ى أبدا باإلنجازات التي حققناها في املاض ي ،وسنسعى
ً
ً
ً
دائما إلى إحراز إنجازات أكبر ،وفي حالة هؤالء األفراد الذين ّ
دربوا أنفسهم على التعاون ،فإن السعي الدائم سيكون مفيدا وموجها
إلى تحسينات حقيقية في وضعنا العام.2

1فرانكل ،املرجع نفسه ،ص 149
2آدلر،مرجع سابق ،ص.87
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ّ
يذكرنا ّ
بأن ما واجهه في املعتقل هو إلى حد ما ما نواجهه في هذه
ّأما "فرانكل"فعندما يصفلحظات عذابه في املعتقل وكيف واجهها،
الحياة ،ليست الحياة سوى معتقل كبير ملن اختار أن تكون كذلك ،ففي لحظات األزمات التي تستمر لفترة طويلة يفقد اإلنسان
ّ
وتتجمد مشاعره ،عند الظروف القاسية لحدث ما وتتحول صدمة زوال األزمة إلى حالة من تدني
شعوره بالسرور والجمال
ّ
ّ
االنفعال من خالل ترويضها بشكل سالب  ،ما يتطلب االهتمام إلعادة الفطرة السوية إلى طبائعها اإلنسانية .فتصبح املشاعر
ّ
متبلدة ،وتصبح األحالم البيولوجية هي وسيلة اإلشباع األولي لحاجات اإلنسان الضرورية ،والهدف هو أن في هذه اللحظات يجدر
ّ
التوجه لآلني وليس الغائي ،والسعي لإلشباع في مواجهة العدم،هذا في املعتقل ،ولكن ماذا عن الحياة خارج املعتقل؟ ألسنا نعيش
في معظم األحيان ملثل هذه اإلشباعات األساسية والتي ربما جعلناها هي األساس أو جعلتها الحياة كذلك!
ً
ّأما "آدلر"ومن هذا املنطلق فيشير في كتابه إلى ّ
أن كل فرد يمر بتجربة يعاني فيها إحساسا بالدونية ،فيجاهد من أجل التغلب على
ً
مثل هذه األحاسيس وفقا ألهداف ّ
محددة ومنتقاة وأن لكل فرد أيضا طريقة متفردة في محاولته لتحقيق تلك األهدافّ .لقد أكد
أدلر على أهمية القوى االجتماعية في تحديد السلوكّ ،
وبين أهمية التعويض الزائد كميكانيزم يلجأ إليه الفرد في محاولة لقهر عقدة
النقص والوصول إلي تحقيق هدفه في التفوق.
ّ
إن وجهة نظر "علم النفس الفردي" في معنى الحياة ،كما وصفها آدلر بأنها املشكالت األساسية الثالث التي تواجه الفرد في حياته ..
أال وهي  ..العمل ،والعالقة مع باقي أفراد املجتمع ،والزواج ،في مشكلة املجتمع يتحدث عن الفرد واملجتمع ،دور العقيدة الدينية،
الشعور االجتماعي ونجاح أو فشل التواصل بين األفراد.
ولفهم أوضح ملعنى الحياة من خالل هاتين املدرستين النفسيتين علينا بالعودة إلى بعض أسباب االضطرابات النفسية والتي ّ
توجهت
املدرسة التحليلية ملعرفتها من خالل الكشف عن الصراعات في املاض ي واملشاعر املكبوتة وتفسيرها  ،وفحصها فى ضوء املوقف
ّ
الحاضر -وهنا أذكر عقدة النقص التي أشار إليها "آدلر" ،أما املدرسة الوجودية فتركز على الخبرة الفسيولوجية فى املكان وفي
الزمان الحاضرين .
فللبحث عن معنى الحياة:هل يجدر بالفرد العودة للماض ي أم البقاء في الحاضر؟ هل عليهتحقيق النضج السيكو – جنس ي  ،وتقوية
وظائف األنا وإضعاف الضوابط الالشعورية والرغبات املكبوتة ،أم عليهتقوية تقدير الذات  ،واألصالة والتكامل من خالل إطالق
كوامن الشخص الداخلية وتوسيع دائرة الوعي؟ هل يهتمبشكل أكبر بالوعي  ،وبالسؤالين "كيف" و "ماذا " أكثر من السؤال "ملاذا "
ّ
ّ
؟ أم يركز على الخبرات االنفعالية والدوافع واملشاعر والالشعور؟ صحيح أن التحليلية عند "آدلر" ركزت على عقد "النقص"
ّ
والسعي نحو التعويض ،ولكنها في الوقت ذاته ركزت على إعادة النظر بإدراكاتنا للوصول للمعنى الذي يؤدي بنا نحو النجاح ،فنحن
ً
نجد لها جذورا فرويدية ولكن في الوقت نفسه نجدها تخاطب وجود اإلنسان والعمل على توعيته ،لالنطالق نحو أهدافه لتحقيق
ً
ّ
ّ
"التفوق " تبعا ل"آدلر" هو هدف شخص ي وفريد ،ويختلف من فرد آلخر ،وهو يعتمد على تعريف" معنى حياة"
"التفوق"  .إن هدف
ً
تماما بل هو ّ
واضح في أسلوب الحياة ،والفرد ال ّ
يعبر عن هدفه بطريقة ملتوية وغير
يعبر عن هدفه بطريقة واضحة ومقنعة
مباشرة ،ولهذا فإنه من الواجب علينا أن ّ
نخمن هدفه من الدالئل التي يتركها لنا .وهنا نجد أن "آدلر" يعود للماض ي وتركاته
ّ
"التفوق
النفسية ،التي تؤثر على حاضرنا والتي يجدر على املعالج النفس ي اكتشافها ليساعد الفرد على معرفة معنى حياته وتحقيق
" الذي يرتبط بهذا املعنى؛ بينما نجد النظرة الوجودية تعتبر السعي نحو البحث عن املعنى ّ
القوة األولية في حياة الفرد وليست "
ً
ً
تبريرا ثانويا" لحزافزه الغريزية،وهذا املعنى فريد ونوعي من حيث أنه يجب أن يتحقق من قبل الفرد وحده  ،ويمكن لهذا أن يحدث؛
ّ
عنده.أما "فرانكل"فيشير إلى أن بعض علماء النفس في إشارة منه
وعندئذ فقط يكتسب هذا املعنى مغز ًى يشبع إرادة املعنى
ٍ
ّ
للتحليلين  ،يزعمون أن املعاني والقيم "ليست إال ميكانزمات دفاعية" وتكوينات ردود أفعال وإعالءات،ويكمل بأنه إذا تكلم عن
ً
نفسه ومن وجهة نظره فإنه ال يبتغي العيش من أجل  :ميكانزماته الدفاعية" وليس مستعدا للموت من أجل "تكوينات ردود أفعال"

35

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 37ديسمبر 2017 -

فحسب ،فاإلنسان قادر على أن يموت ويحيا من أجل مثله وقيمه وطموحاته!1إن الرجوع للماض ي هو رجوع خاسر في معظم
األحيان ،إال إذا قصدنا من ورائه تقييم أفعالنا للخروج بنوع من التقويم أو النقد ّ
البناء لألمور التي ندركها ونعيها ،أما العودة
ً
ّ
ّ
ّ
ً
لالوعي ولالشعور ولكل تلك العقد واملكبوتات التي لم تكن أصال بإرادتنا ،فهي قد تشكلت وتبعا ل"آدلر" في السنين الخمس األولى
من وجودنا على األرض ،فهل لتلك الالوعيات تأثيرها علينا حتى هذه اللحظة؟
نعم ،هو أمر صحيح وعلمي وواقعي ،وينطلق من مدرسة عظمى في علم النفس هي املدرسة التحليلية؛ ولكن هل النبش فيها يعمل
ً
ّ
نهائيا؟ وهل سيتحقق النمو ّ
السوي من خالل حل الصراعات و األزمات من خالل االرتقاء
على فهمنا لها وعالجها والتخلص منها
باملراحل السيكو – جنسية املتعاقبة ؟
ّ
هل تعذيب املريض بتشريح ماضيه وإظهار كل تلك املكبوتات إلى العلن سيؤدي ملعرفته ملعنى حياته؟ ولعل ما يجب أن نتعلمه في
الطفولة إضافة إلى مبدأ " التعاون" " اآلدلري " ،هو معرفة الحياة على حقيقتها من وجهة نظر وجودية ،علينا أن ّ
نتعرف على
طبيعة الحياة وأن ال نعيش في األوهام واألساطير!وعلى األهل تعريف أبنائهم على الحياة الحقيقية،بأن في الحياة األلم يعادل أو
ّ
ّ
يتفوق على الفرح ،وأننا يجب أن نكون أقوياء ،وأن ال تصدمنا الحياة ّ
ملجرد وقوع أحداث كونية،ال دخل لنا فيها .علينا أن نتعلم
كيف نواجه الحياة ّ
بقوة وثبات ،ربما يجدر بهم تعريفنا على الوجه اآلخر للحياة ،ذلك الوجه الحقيقي منها ،الوجه الذي ليس
ّ
املرات ،وسيؤملنا آالف ّ
املرات وسيصدمنا آالف ّ
تتخطاه ،الوجه الذي سيصفعنا آالف ّ
املرات .يجب أن نعرف
بمقدور البشرية أن
ّ
سيسهل علينا ذلك هو معرفة املعنى من الحياة.
كل ش يء عن الحياة كي ال نقع في براثن تلك الحياة .وما
خاتمة:
ما هو املعنى الذي يوصلنا ملعرفة معنى الحياة ؟ وهل االختالفات الفلسفية والنظرية هي طريق نحو معرفة هذا املفهوم؟ إن
ً
أساسا بين مذاهبها ومنطلقاتها وأهدافها وعالجاتها ؛ ّ
فلكل منها
االختالف بين النظريات في تفسيرها ملعنى الحياة ،يرجع لالختالفات
وجهة ّ
معينة ورؤية خاصة ،نبعت من ظروف عاملية أو شخصية  ،أو تجريبية أو ومن خالل معطيات علمية كذلك .ولكن كل منها
ّ
ّ
يتصرف ،كيف يحقق ذاته ،كيف ينظر للعالم من حوله؟ كيف
تهدف نحو رؤية اإلنسان "كفرد "  :كيف يفكر ،كيف يشعر ،كيف
ً
يعيش حياته؟ ورغم االختالفات بين هاتين املدرستين التين تم تناولهما في هذه املقالة إال أنهما ّ
تكمالن بعضهما بعضا إلى حد ما،
ً
فهما تطرحان مشكلة اإلنسان في بحثه عن عامله الخاص الداخلي ،وكيف يجعله متوازنا في مواجهة كل تلك الصراعات الداخلية
ً
والخارجية التي يواجهها ،و قد غاصتا في أعماق الذات البشرية ،في كل ما تحتويه تلك الذات من مجاهل ،فالتحليل النفس ي متمثال
هنا ب"آدلر" ،تناولها من ناحية "النقص" املوجود فيها والذي يسعى الفرد لتعويضه  ،أما "فرانكل" فقد حاول إخراجها من عالم
الحتمية نحو عالم الوجودية الفردية من خالل البحث عن املعنى الوجودي الحقيقي في حياة الفرد .فمدرسة التحليل النفس ي
ّ
ّ
وتتعرف على مكنوناتها  ،لم تكن تتجاهل معنى الحياة بل بحثت عنه من خالل
والتي توغلت في أعماق النفس اإلنسانية لتبحث فيها
أبحاثها تلك داخل النفس البشرية ،كان هدفها األول ّ
حل الصراعات داخل تلك النفس إلعادة التوازن النفس ي لإلنسان خاصة من
الفعالّ .
خالل البحث في أعماق الالشعور ولكن بطريقة يكون فيها للعقل دوره ّ
إن"آدلر" الذي استخلص من نظريات "فرويد"
ّ
يتخل عن اإلطار
الكثير ،أعطى لفمفهوم معنى الحياة القيمة الكبرى في أبحاثه ورغم أن مفاهيمه مغايرة ل"فرويد" إال أنه لم
ً
الفكري ل"فرويد" ،فقد أشار لدور األسرة وكيف تؤثر العقد النفسية في السلوك البشري الحقا .أما الوجوديون خاصة "فرانكل"
ً
ً
فقد كانوا أكثر اقترابا بل ووضوحا من هذا املفهوم ربما ألنهم تناولوه من ناحية فلسفية ،وتعتبر نظرية "فرانكل" األقرب من هذا
ً
ّ
املعنى واألكثر دقة بين النظريات الوجودية خاصة في طرحها ملبادىء عالجية عمليا  ،وقد عرف عالجه باملدرسة الثالثة للعالج
النفس ي.
1فرانكل ،مرجع سابق ،ص.131
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إن تناول مفهوم معنى الحياة عند هذين العاملين فقط ال يعني ّ
تفردهما في البحث عن معنى الحياة  ،ولكن تركيزهما على أعماق
النفس هو ما دفعني للبحث في نظريتهما  ،فما أضافته الوجودية على معنى الحياة هو أن لإلنسان قيمة كبرى في هذا الوجود كان
ظل هذا العالم القاس ي املليء بالصعوبات والذي تسيطر عليه ّ
قد أغفلها في ّ
املاديات واملصالح والحروب؛ ومهما حاول اآلخرون
إنكار هذه الحقيقة م ن أجل تحطيمه أو استعباده أو إلغائه يجب عليه أن ال ينس ى قيمة وجوده وأهميتها  ،يجب عليه أن يعرف
ّ
ّ
الحرية لالختيار ،مهما كانت
أنه يوجد بداخله طاقات وقوى قادرة على التحكم بسلوكه وبردات أفعاله وبمصيره  ،فهو يملك
الظروف الخارجية ترهقه وتؤمله.إن معنى الحياة هو املعنى الذي ّ
يكون نمط حياة ومنهج يسلكه الفرد من أجل الوصول إلى املعرفة
 ،من خالل العودة للذات الباطنية ،ونزع رداء الغيرية ،والسيطرة على االنفعاالت الغرائزية ،والتسامي بالنفس عن كل املاديات
الدنيوية،وقد ذكر "آدلر"،أنه على الفرد أن ال يدع الخارج ّ
يحتل داخله فيصبح داخله عبارة عن ّ
مجرد انعكاس لهذا العالم الخارجي
بكل تناقضاته وثنائياته .
ّ
والتفكر ،يحتاج لإلرادة ّ
الحرة ،واالختيار  ،يحتاج للشعور بقيمة وجوده ،يحتاج للمعنى،
ملعرفة معنى الحياة يحتاج الفرد للوحدة
ّ
ّ
يحتاج لذاته الخاصة  ،ثم لآلخرين،يحتاج ملا تعلمه من املاض ي ولكن بتوجه نحو الحاضر واملستقبل  ،يحتاج إلعادة النظر في كل
ّ
ما سبق ،إلصالحه من خالل التغيير والتطوير ،لرسم أهداف جديدة ،ضمن نظام إدراكي كلي شامل يربطبه بالكون من حوله،
ّ
ّ
وبتقبل ألحداث الكون بطريقة تتخطى الوجود املادي ،نحو الوجود الفردي ،وتوسيع دائرة الوعي ،والتركيز على املكان والزمن
ّ
الحاضرين ،والتركيز على السؤالين :كيف؟ وماذا؟ أكثر من ملاذا؟ كي ّ
يتجه نحو الحياة ّ
بحرية ذاتية تتخطى املعاني الغيرية ،ليكون
لديه املعنى الخاص به  ،لتحقيق الكمال الشخص ي الذي ال يكتمل إال بإدراك املعنى من حياته.
قائمة املراجع:
ً
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ً
أنموذجا"
املغاربة في مواجهة االحتالل البرتغالي":منطقة دكالة
د.أنس الصنهاجي/كلية اآلداب والعلوم االنسانية ظهراملهرازفاس،املغرب

39

ملخص:
تستمد هذه الدراسة شرعيتها من كون أن التاريخ املحلي في سياقه الوطني والكوني مسألة ضرورية من الوجهة املعرفية ،خاصة
وأن فترة البحث تمثل مرحلة في تطور موازين القوة بين ضفتي املتوسط ،بعد امتالك أوروبا وسائل وآليات الغلبة والتغلب على باقي
العالم ،والدراسة ال تتطلع للوقوف على رصد ما حدث ،وكيف حدث فقط ،وإنما تروم خدمة بعد توضيح حقبة مهمة من تاريخ
منطقة دكالة ،ورصد ردود أفعال أهلها تجاه الغزو البرتغالي ،ومحاولة ربط السمات األبرز لروح املقاومة وبطوالتها ،سعيا لحماية
الذاكرة الجماعية ومالحمها ،وإثبات أن املحلي ال ينعزل عن الكوني في عالقة التأثر الناتج عن الخضوع ملنظومة الغزو واالستعمار،
وما تتركه مدفونا في البنيات االقتصادية واالجتماعية التي يستمر فعلها حيا في الوجود باديا للعيان.
الكلمات املفتاحية :دكالة ،االحتالل ،البرتغال ،املقاومة.
مقدمة:
حرص البرتغال منذ إخضاع منطقة دكالة لسطوتهم ونفوذهم ،على استنزاف مقدراتها دون إلجائهم إلى استعمارها وضبطها
لحكمهم املباشر ،فضعف كتلتهم الديمغرافية مقارنة مع شساعة امبراطوريتهم املترامية األطراف ،وتشتت مجهودهم على
املستعمرات القائمة ،خاصة املوجودة جنوب القارة األمريكية ،كانت تطرهم لنهج إستراتيجية الحكم غير املباشر عن طريق تجنيد
أعيان املنطقة املنتفعين من العالئق البرتغالية وتجارتها أو الطامعين في السلطة أو الطامحين للمحافظة عليها ،فلم تتدخل ملوكهم
عسكريا في املنطقة ،إال حينما يتوجسون من انسياب املنطقة من تحتهم ،أو انفراطها عن قبضتهم ،وملا فشلوا في صناعة عمالء
محليين والؤهم خالص للتاج البرتغالي ،تيقنوا أن ال مندوحة من اكتساح املنطقة وإلحاقها باإلمبراطورية.
-1ردود فعل قبائل دكالة إزاء االستعمارالبرتغالي للمنطقة:
ما إن احتلت منطقة دكالة ،حتى أعلنت قبائلها الجهاد ضد املستعمر ،وأباح فقهاؤها وشيوخها هدر دم كل من يتعامل مع
املحتل ،أو حتى من يطيب له القطون في الثغور املغتصبة .فما إن تم استعمار مدينة آسفي سنة 1508م حتى نادت قبائل دكالة و
الشياظمة والحوز بالجهاد لتحريرها ،وبالفعل قام فرسان هذه القبائل بضرب حصار على املدينة بأعداد قوامها  200ألف مجاهد،
يوم الخامس من دجنبر سنة 1510م ،وملا أدركوا أن األيبيريين يمدونهم بما يمنعوهم ،وأن الحصار بات غير ذي جدوى في ظل هذا
املعطى ،قرروا الهجوم على الثغر لحسم املعركة وطرد املحتل ،تأسيا بما تم بمنطقة املغدور حين تم افتكاكها دون عون رسمي على
يد قبائل جنوب التانسيفت ،وبعد هجومين متتاليين يومي 29و 30دجنبر من السنة نفسها ،اقتنع املحاصرون أن السور يجعل
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مهمتهم مستحيلة ،خاصة حين وصلوا إليه ،وبدا لهم أن نقبه يتطلب عتادا ثقيال ال يملكونه ،ما اضطرهم إلى نقض الحصار يوم
 31دجنبر من السنة نفسها.1
واتسمت العمليات الجهادية بدكالة بوسائلها البسيطة ،لكنها كانت مفعمة بالفورة والفعالية ،تسري في سرعة خاطفة تحت جنح
املفاجأة لضرب أهدافها ،في سرايا أو مجموعات منظمة نهجها شبيه بنهج حروب العصابات.2
وقد تمكن البرتغال في ظروف عرف فيه املغرب ضعف الدولة املركزية ،وتوزعه في شتات بين قوى ضعيفة متناحرة حول السلطة
والنفوذ ،وتنافسها في مخاطبة ود املحتل عندما يشتد الصراع بينها ،من القضاء السريع على صمود املقاومة الدكالية ،وإرغام
القبائل على الخضوع قهرا لسلطة الغزاة ،والشاهد ،تأكيد "كويش" أن قبائل دكالة عن بكرة أبيها رضخت بالترهيب والتنكيل ،بعد
أن أخفقت مجابهاتها اليومية في صد غارات البرتغال3.
وكانت الغربية من املناطق األولى التي قاومت املحتل ،ودعت إلى حصار آسفي لتحريرها سنة 1510م ،فكان جزاؤها بعد تسريح
املحاصرين ،تعرضها لعدة غارات أفنت الكثير من أهلها ،وظلت صامدة حتى سنة  ،1512إثر انصياع جزء منها إلى إرادة املستعمر،
وتسليمها ألبناء شيوخها وأعيانها رهائن لديه .4والشاهد ما وصفه "كويش" في مشهد تضرع عيس ى بن أبي بكر شيخ قبيلة الغربية
وهو ّ
خار تحت قدمي القبطان "نونو فرناند دي أتايد" (  ) Nuno Fernandes de Ataideمع سبعة من أعيان القبيلة ،يستعطفونه
أمال في ثنيه عن استباحة مضاربهم .5والحالة نفسها أوردها الوزان مثيرا مسألة الشيوخ الذين كانوا يرغمون على االمتثال والرضوخ
لدرأ الغارات البرتغالية الوحشية6.لكن ما إن تنام إلى مسامعهم بالجيش الوطاس ي القادم لطرد االحتالل ّ
ورده على أعقابه سنة
1514م ،حتى نفروا إليه واألمل يحدوهم في الخالص من عسف املحتل وأزالمه ،وفي املعركة(معركة الجمعة) استشهد سبعة من
شيوخها ،ولم يكترث الشيخ كريمات الذي شارك في املعركة ،ملصير أنجاله الذي سلمهم رهائن في ثغر أسفي ،وآثر العصيان
وااللتحاق بالجيش الوطاس ي ،والفعل نفسه قامت به قبيلة أوالد عمران الجنوبية التي أعلنت عصيانها بعد أن تعهدت لقبطان
أزمور بالسكون واالمتثال ،فقتلت الشيخ الذي فرض على قبيلتها وأسرت ثالثة عشر برتغاليا كانوا يعززون سلطته ،7بل يمكن
القول إن القبائل الدكالية قاطبة التي قارعت االحتالل البرتغالي واضطرت للرضوخ ،انضمت للجيش الوطاس ي ،والشاهد ،الرسالة
التي بعثها امللك إيمنويل إلى قبطان آسفي سنة 1514م ،يأمره بتعيين الشيوخ املعادين للوطاسيين في مناصب قيادية ،فكان جوابه
ينفي وجود ّأيا منهم .8لكن إعالن الوطاسيين والهنتاتيين االنسحاب من مواجهة البرتغال حينا ،و جنوحهم إلى عقد هدنة طويلة
األمد مع قوادهم أحايين أخرى ،لم تكن تترك للدكاليين أي خيار في ظل واقع ضعف اإلمكانيات غير خيار العودة من جديد وبشروط
أكثر قسوة لربقة االحتالل ،فحين أزمع الناصر الكديد سنة 1514م العودة إلى فاس دون أن تحقق الحملة األهداف املرجوة،
عادت بعض القبائل تلتمس العفو من املحتل للسلم من انتقامه ،فاشترط عليها مهاجمة جيش بني وطاس للتدليل على الندم
والوالء .9أما التي أنفت االستسالم للعدو فقد آثرت هجرة أراضيها وترك محاصلها وأرزاقها ،ولاللتجاء إلى قبائل حليفة أو إلى مناطق
 -1بوشرب )أحمد) ،دكالة واإلستعمار البرتغالي إلى سنة إخالء أسفي وأزمور وقبل  28غشت ،دار الثقافة ،1989 ،ص.223.
2 Goulven )Joseph(, Histoire Economiste du doukkala. A.N.R Carton n°C 1985, Carton n°C 1985, p. 16.
3-Damiao de Gois, les Portugais au Maroc1491-1521, traduit et commenté par Robert Ricard, Ed.Frontispice, Casablanca, 2013,
p.99
 -4بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص ص.364 .
5 - Damiao de Gois, les Portugais...op.cit., p.72
 -6الوزان (محمد) ،وصف إفريقيا ،م.س ،ص.124 .
 -7بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص.335 .
 -8نفسه ،ص.353 .
9 - Goulven )Joseph(, la conquête...,op.cit., p.14
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تحت السلطة الوطاسية أو الهنتاتية طلبا للنجاة ،غير أن التشرد والجوع وشح األقوات في القبائل املستضيفة ،كانت ترغم بعضها
على العودة إلى مضاربها والقبول على مضض باألمر الواقع .1وعقب مقتل العميل يحي أوتعفوفت ثارت دكالة من جديد على سلطة
االحتالل ،وفر بعضها إلى منطقة أنماي ينتظر العون الوطاس ي بعد أسرها عددا من البرتغاليين ،وملا تيقنت من خذالن الوطاسيين
لها ،لم يسعها سوى طلب الصلح من جديد ،واملفاوضة بما لديها من األسرى التقاء شر التنكيل واالنتقام ،وأما القبائل األخرى
فقد ّ
فضلت االنصراف عن النفوذ البرتغالي والعيش في كنف السلطة الوطاسية بسهل سايس .2وهذا ما يحيل إلى فهم أن خضوع
قبائل دكالة ،جاء نتيجة الفراغ السياس ي وغياب كيان قادر على تأطيرها وتنظيمها ورص صفوفها في جبهة واحدة ضد الغازي ،لكن
ما إن دخل السعديون إلى مراكش وأظهروا قوة في مجابهة البرتغال ،حتى بادرت القبائل الدكالية إلى االنقالب على املحتل وإبداء
استعدادها في مناجزته تحت قيادة وتوجيهات الشرفاء السعديين .3وكان شيوخ القبائل الدكالية البعيدة أو الواقعة على حواف
مدينتي أزمور ومازيغن ،من أكثر القبائل تمردا وعصيانا على االحتالل البرتغالي ،ومن أمثالهم الشيخ علي مومن والشيخ أويشو،4
األمر الذي كان ّ
يعرض مثل هذه القبائل لحمالت تأديبية غاية في البربرية ،كما سرى على أوالد مطاوع وقريتي "بنكير" و"تافوف"،
لدرجة أن الدكاليين كانوا يفضلون التردي من أعالي الصروح والشواهق ،من السقوط في يد البرتغال الذين اشتهروا بالتفنن في
تعذيب األسرى قبل قتلهم ،5وقد تغيا املحتل من اإلثخان في معاقبة القبائل اآلبقة ،ترويع ص ْنوتها الباخعة وترهيبها من الخروج
عن سلطتها أو التفكير في االنفساق عن طوعها وإرادتها ،ولم يكن العنف والترويع األداة اإلستراتيجية الوحيدة التي وظفتها الطغمة
املحتلة لتطويع القبائل ،بل ّ
جدت في تجنيد الجواسيس والعمالء من مختلف شرائح املجتمع الدكالي وإجزال العطاء لها ،إلخطارها
بتحركات املجاهدين وتدجينها للقبائل ،فالرشاوى أدت أدورا وازنة في مخطط االحتالل ،فبذلها بسخاء مثال حافظ بها قبطان أزمور
على والء بعض القبائل له ،حاملا دخل الجيش الوطاس ي لدكالة سنة 1514م ،ومقابل  50أوقية لكل شيخ من شيوخ أوالد عمران
لواش دكالي  8000ريال جزاء إبالغه بمواقع
تم إغراءهم للعدول عن تمردهم والدخول في طاعته .في حين قدم القبطان "أتايد" ٍ
فسطاط الناصر الهنتاتي املبثوثة على املجال الدكالي سنة 1541م ،وتسلم شيخ الغربية ميمون ثالثة أمتار من الكتان أي ما يساوي
 900ريال ،بينما توصل أحد أعيان السور القديم بنصف رطل من القرنفل ،في الوقت الذي تسلم فيه شيخ عبدة حسون 2420
ريال وأرطال من التين املجفف ،ملعلومات قدموها للبرتغال سنة 1509م.6
-2مظاهرمن املقاومة الدكالية لالحتالل البرتغالي:
استطاع البرتغال بفضل تفوقهم املادي وتباين اإلمكانيات العسكرية بينهم وبين الدكاليين ،من إخضاع حواضر املنطقة وقبائلها
لواقع االستعمار ،ففي الوقت الذي كانت فيه الساكنة تدافع بوسائل قتالية بسيطة من قبيل الفؤوس والسيوف والنبال والرماح
والحجارة بأجساد عارية ،وأوزاع في الغالب غير مدربة أو منظمة ،كان املحتل يملك جيشا نظاميا مدربا مدججا بدروع حديدية
واقية ،وأسلحة نارية فتاكة وأصناف متطورة من البنادق واملدافع واملصدات .والحق أن قبائل دكالة لم تأل جهدا في مواجهة

 -1بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص.364 .
 -2بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص.366.
 -3دييغو دي طوريس ،تاريخ الشرفاء ،ترجمة محمد حجي وآخرون ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،شركة النشر والتوزيع،
الدار البيضاء ،1989 ،ص.84 .
 -4بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص.354 .
 -5دييغو دي طوريس ،تاريخ الشرفاء ،م.س ،ص.40 .
 -6بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص ص215-214 .
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املحتل رغم الفوارق الصارخة بينهما في موازين القوة ،حيث ألجؤوا املحتل غير ما مرة إلى االندحار عن ساحة املواجهة بقصفه
بأكوام من األكياس املحشوة بالعقارب 1وخاليا النحل2.
وكان غالبا ما يتصيد الدكاليون غرماؤهم البرتغال في مراتع الصيد ،على طول نهر أم الربيع ،حيث كانوا يجدونها وسيلة ليقايضوا
أسراهم ،أو لالنتقام وإشفاء الغليل عما اقترفت أيديهم من تقتيل وتذبيح وتعذيب لكل من رفض الخنوع لهم ،كما كانوا يتفننون
في نصب الكمائن واملشارك ملواكبهم وقوافلهم ،قصد نهبها وأسر من فيها ،وحصر اإلمدادات الغذائية عنهم ،وإسكان الرهبة في
نفوسهم وتضييق العيش عليهم ،وكلما آنسوا ضعف الحراسة على املراكب البرتغالية الراسية فوق نهر أم الربيع ،مالوا عليها
ينهبونها ويخربونها ،والش يء نفسه سحبوه على محاصيلهم الزراعية ،إذ كانوا يأتون عليها حرقا وتدميرا ،أو يسرقوها عنوة إذا كانت
اللحظة سانحة .هذه الغارات املترادفة جعلت الحاكم العسكري ألزمور يطلب العون من قائد سال أمال في كبح تنامي وبال األنشطة
الجهادية املترادفة ،وكبت حماسها .3وقد اشتهرت قبيلة أوالد يعقوب وشيخها ناصر بودومة بهذا النوع من الجهاد ،فعمليات
االختطاف الغفيرة التي تحدث قرب نهر أم الربيع في صفوف البرتغال وأعوانهم ،كانت باعتراف قبطان ثغر أزمور ،تتركه في حالة
استنفار قصوى.4
ومن أهم العمليات الجهادية في دكالة التي ّ
رجت الكيان الغاصب في املنطقة ،مقتل القائد العسكري وحاكم دكالة الحمراء املدعو
"نونو فرناندش دي أتايد" -الذي طبق صيته آفاق املغرب برمته ،بما اشتهر به من ممارسات وحشية ضد ساكنة دكالة وأحوازها-
على يد شيخ قبيلة أوالد عمران الجنوبية رحو بن شحموط سنة 1516م ،فبعد أن رفضت قبيلته الخنوع للقائد البرتغالي ،قام هذا
األخير في تجريدة كبيرة باإلغارة عليها ونهبها ،وس ْوق من قدر عليهم من الرجال والنساء واألطفال أسرى مكبلين ،وضمن هؤالء كانت
زوجة الشيخ رحو الذي عزم على تحريرها مع الباقي ،وما إن كفكف صفوفه حتى ركب ظهورهم ،وطفق يتحين املناسبة لفك أسرى
القبيلة ،دون أن يفكر في اإلقدام على مناجزتهم في مواجهة مباشرة ،وملا أحسوا باقتفائه أثرهم ،دبروا لإليقاع به بدفعه للمواجهة،
عن طريق استشاطة غضبه وإفالت أعصابه ،وذلك بالسماح لزوجته مجاذبته الحديث ،وهي تجأر تضرعا في الفكاك والتخليص،
لكن حصافة الشيخ ووعيه بتباين مستوى القدرات العسكرية بينه وبين املغير ،جعلته يتمالك وجدانه ،ويكتفي بمناوشة التجريدة
البرتغالية ومشاغلتها ،وفي الوقت نفسه يترصد اللحظة املوائمة لهجوم مثمر ،وما إن رمق خلع القائد "دي أتايد" ألزرار سترته من
جهة الجيد ،حتى وجه صوبه في ملح البصر نصل رمحه في دقة متناهية ،أرداه في ّتوها صريعا ،ما أدى في ذهول مقتل "دي أتايد"
ورهابهم من املشهد ،إلى ارتباك شديد في تجريدة الغزاة ،وقد زادهم خباال تنازع بعض القادة على من يخلف "دي أتايد" في القيادة
العامة للجيش ،وانقالب جنود القبائل الدكالية (الغربية والشرقية وعبده) املشاركة في الحملة ،حيث قادوا هجوما مشتركا على
الكتائب البرتغالية ،أسفرت عن مقتل أعداد ّ
جمة من البرتغال ،وأسر  35منهم ،بينهم قائدان ،وتحرير كل أسرى القبيلة واستعادت
ّ
الغنائم ،واغتنام األسلحة والعتاد الذي كان بحوزة البرتغال ،5فقلب الشيخ الهزيمة نصرا ،بعدما أبان عن عزم وجلد وذكاء ،خط
بهم صرح ملحمة جهادية ركينة ،ما فتئت الذاكرة املحلية تجترها بفخر واعتزاز .كما تجتر بالشعور نفسه مشهد إرداء يحي أو
تعفوفت غيلة ،جزاء تفانيه في خدمة املصالح البرتغالية في املنطقة ،وقيادته ألكثر الحمالت اإلرهابية امل ّ
سيرة لتطويع القبائل
وانبطاحها للمحتل ،فلما أزمع احتالل مراكش سنة 1519م ،أرسل يطلب من قبيلة أوالد عمران تعزيزات عسكرية بعد أن رفض
الحاكم "نون دي ماسكاريناس" تزويده بالخمسمائة رمح واملدفعين الذي طلبهم إلنجاح الغزوة ،واكتفى بمنحه خمسين فارسا ،بيد
 -1التازي(عبد الهادي) ،أزمور موالي بوشعيب من خالل التاريخ املحلي والدولي للمغرب ،مجلة املناهل العدد  ،35السنة  ،13ص.104.
2 - Damiao de Gois, les Portugais..., op.cit, p.69
 -3نفسه.351 ،
 -4نفسه ،ص.355 .
5 -Damiao de Gois, les Portugais…, op.cit., pp.162-164.
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أن القبيلة امتنعت عن تلبية طلبه 1،وقررت تصفيته ّ
وشل شره عن مراكش ،وعقب وصوله "للمالحات" الواقعة على مقربة من
مضارب قبائل عبدة ،بلغه مقتل ب ْروان أحد قواده بأوالد ْمطاع ،ونهب القبيلة وسلبها على يد فرسان األمير إدريس (أمير قسم من
جبال األطلس املتوسط) املنحدرين من قبائل سكورة وتادال ،فقرر أن يذهب في وفد بصحبة ثالثة شيوخ من القبائل املتحالفة
(هم :محمد موزاند و يعقوب الغربي وبونهيرة) لتقديم التعازي ألخيه ّ
عزو شيخ قبائل عبدة وتقديم هدايا املودة واملواساة .وفي
الوضيمة وأثناء تحلقه حول مائدة العشاء ،دخل عليه شخصان يدعيان عسو وغانم ادعيا أنهما شيخان من قبيلة أوالد عمران
جاءا لتعزيته وتقديم العون لحملته ،وما إن آنسوا غفلة منه حتى وجهوا إليه طعنات قاتلة أسقطته يلفظ أنفاسه األخيرة ،وبمجرد
علم أوالد عمران باغتياله ،قاموا باإلغارة على جنود املعسكر قتال ونهبا ،2ما اضطر فلول الحملة إلى الفرار صوب آسفي ،وفي
الطريق انقلب جنود الغربية على البرتغاليين وراغوا ّ
يقتلون فيهم ،3ثم يمم الجمعان (أوالد عمران وفلول الغربية) وجههما شطر
أعراب الغربية لرص الصفوف ضد النفوذ البرتغالي في املنطقة والتخطيط لثورة جديدة ،4غير أن عامل أسفي استطاع إجهاض
تدبيرهم في حملة تمكن خاللها من قتل خمسمائة دكالي وأسر ستمائة وخمسين آخرين.5
وقد عد مقتل يحي أوتعفوفت في هذه الظرفية خسارة كبيرة للبرتغال ،إذ رزئوا في عميل حارب في سبيل بسط نفوذهم على مناطق
دكالة والحوز والشياظمة ،وامتلك من الجرأة والغلظة والدهاء ما ّ
طوع بهم القبائل إلرادة املحتل ،وما أوقع هزائم مريرة بالحمالت
املغربية امل ْستنفرة لتحرير دكالة ،ففي سنة 1514م رد الجيش الوطاس ي على أعقابه خائبا إلى عاصمة فاس ،وبعد ثالث سنوات
( ،)1517أوقع هزيمة بالناصر الهنتاتي صاحب مملكة مراكش ،وبصنوه أمير الجبل في السنة نفسها ،كما نجح في قطع دابر سلطة
الناصر الهنتاتي في املنطقة ،وتعثير جهود السعديين في بسط سلطانهم شمال تانسيفت والتحالف مع قبائل دكالة.6
فبعد اغتيال القائد يحي أوتعفوفت ،سهل على السعديين اختراق التحالف الدكالي البرتغالي الذي كان يرعاه الهالك ويفرضه على
القبائل ،7ونجحوا في إعادة دكالة من جديد إلى صفوف الجهاد ضد املغتصب ،ولم يسجل منذ أن بدأ السعديون في دعم الجهاد
الدكالي بالسالح والعتاد ،أن انقلبت قبيلة وأعلنت دعمها للطغمة املحتلة ،وهذا ما أفادت به إحدى التقارير البرتغالية املبعوثة
سنة 1519م إلى العاصمة ليشبونة ،تنذر بزوال السيطرة البرتغالية عن قبائل دكالة ،8بعدما أكدت أن كل قبائل دكالة صارت
خارج دائرة الخضوع .9وهذا ما يعضد أطروحة أن الدكالي لم يكن ليخضع لغاصب إال تحت اإلكراه وقلة الحيلة .10وقد شكل
انتصار السعديين بالجنوب على البرتغال ،وتحرير أكادير سنة 1541م منعطفا هاما في تاريخ الصراع املغربي البرتغالي ،إذ ترادفت
على إثره انتصارات السعديين وتحرير بعض الثغور املحتل ،فعقب هذا االنتصار ،قاد الدكاليون بتنسيق مع الشرفاء تحرير ثغري
أزمور وآسفي وأرباضهما مستهل سنة 1542م.11

1- Bellaire (Michaux, Villes..., op.cit., p.163

 -2دييغو دي طوريس ،تاريخ الشرفاء ،م.س ،ص ص52-51 .
3- Bellaire (Michaux, (Villes..., op.cit., p.164

 -4دييغو دي طوريس ،تاريخ الشرفاء ،م.س ،ص52 .
5 Bellaire (Michaux, (Villes..., op.cit., p.165

 -6بوشرب(أحمد) ،دكالة واالستعماروالبرتغالي ،...م.س ،ص ص.219- 217.
7 -Goulven (Jossef), Safi au vieux temp des portugais, 1938, p. 113.
-8نفسه ،ص.235 .
-9نفسه ص.253 .
-10املنصوري (عثمان) ،جوانب  ،...م.س ،ص.85 .
 -11احتالل البرتغاليين للثغور املغربية ،مجلة البحث العلمي ،العدد  ،9السنة  ،3ص.42 .
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وقد أدت الحركة الصوفية دورا وازنا في في تقوية العزائم واستنفار الهمم وجمع الكلمة ،بل تصدرت صفوف املجاهدين والشهداء
الذين سقطوا في معركة تحرير أزمور ،ولعل من بينهم:







سيدي عبد هللا بن مسعود الفكاك ،دفين املقبرة املحادية لضريح موالي بوشعيب
سيدي غالم املشهور بسيدي غانم ،املجاور جدثه لثانوية موالي بوشعيب
سيدي الضاوي دفين زنقة دار الصابون باملالح.
سيدي علي املشهور بسيدي عالمو ،دفين طريق القرعة بحي الزاوية الجديدة
سيدي داود الكائن جدثه على مشارف السور برأس درب العرسة
سيدي عثمان صاحب الجدث الذي يفرق درب سيدي أحمد الجعيني ودرب الجبلي.1

أما في مازيغن باملنطقة الوسطى فقد تزعمت زاوية سيدي سعيد املشترائي ورباطي سيدي بنور واليمس الجهاد ضد محتلي املدينة،2
واشتهر الشيخ سيدي إسماعيل بن سعيد املشترائي بالحماسة في مقارعة البرتغال" ،ذابا عن حوزة اإلسالم منافحا عنه ضد من
استطال عليه 3".حتى إن والده الشيخ سيدي سعيد املذكور ،نزل له في حياته عن إدارة الزاوية وقيادة مجاهديها ،وما إن وفد املريد
محمد بن أحمد املالكي الزياني املشهور بالعياش ي على دكالة بتكليف من شيخه سيدي عبد هللا بن حسون سنة 1604م 4.حتى
اتصل بالشيخ إسم اعيل للتنسيق معه في مجابهة البرتغال ،وتشيد املظان التي تناولت املهمة التي أنيطت به في دكالة ،بالءه وقوة
بأسه في مهارشة املحتل ،وفي هذا الصدد يقول اليفريني" :ولم يزل مثابرا على الجهاد شديد الشكيمة على العدو ،عارفا بوجوه
املكائد الحربية ،مقدما في مواطن اإلحجام صمودا وقورا ذا بطش شديد ،فطار بذلك صيته وشاع بين الناس ذكره بما هو
عليه من التضييق على العدو .وانتهى به األمر إلى أن عين قائدا ألزمور ،فخاض املعارك بجلد ال يقهر وضيق على برتغال
الجديدة أشد تضييق ،وحاصرهم في املدينة ،وغنم ماشيتهم ومنعهم من حرث أراضيهم ،ولكنه فر بنفسه إلى سال في 1614م
حينما علم أن السلطان موالي زيدان أصبح يرتاب في أمره" 5فلما ّ
وجه املولى زيدان قائده محمدا السنوس ي لقتله في أربعمائة
ألف فارس ،أوفد للعياش ي خفية ،أن انج بنفسك فإنك مغدور ،وبمجرد أن توصل بفحوى الرسالة حتى خرج في أربعين فارسا
صوب سال 6".لكنه عاد سنة 1640م بعدما استقل بسال وأصبح حاكما عليها ،حيث أغار على ثغر البريجة وأفنى منهم كتيبة قوامها
 7 139فلم ينج منها سوى سبعة وعشرين برتغاليا ،ثم اقفل عائدا إلى إمارته استعدادا لكرة أخرى ،جارا معه ثمانية عشر أسيرا، 8
بيد أن القدر لم يمهله ملواصلة الجهاد بدكالة ،جراء اغتياله في ظروف لم تسعفن املظان في اإلملام بمالبساتها ،غير أنها أحاطتنا
باألسباب التي دفعته للعودة إلى املنطقة رغم أنها ال تدخل في مجال سلطانه ،وفي ذلك يقول اليفريني...":إن أهل البريجة عقدوا
ّ
املهادنة مع أهل مور ّ
مدة ،فكان من ّ
وذلة اإلسالم في هذه املدة ما تنفطرمنه األكباد ّ
عزة النصارى
وتخرله الجبال ،فمن ذلك
أز
 -1عبد الوارث (أحمد) "،التيار الصوفي ومقاومة االستعمار البرتغالي بدكالة" ،ط  ،2ندوة علمية بعنوان :دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،منشورات
املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط ،2010 ،ص.94 .
 -2بن عبد هللا (عبد العزيز) "،التطور الحضاري بإقليم الجديدة" ،مجلة املناهل ،العدد  ،27السنة  ،10يوليوز  ،1983ص.38 .
 -3الكانوني (محمد) ،جواهرالكمال في تراجع الرجال ،الجزء االول ،الدار البيضاء1352 ،هـ ،ص.129.
 -4الشادلي (عبد اللطيف) ،الحركة العياشية  :حلقة من تاريخ املغرب في القرن 17م ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،1982 ،
ص.81.
 -5اليفريني ،نزهة الحادي بأخبارملوك الحادي ،مخطوط موجود في الخزانة العامة بالرباط ،تحت رقم  ،7099ص.245 .
 -6ميشوبيلير ،تاريخ ناحية دكالة :دراسة جغرافية وتاريخية واجتماعية ،الجزء األول ،ترجمة وتعليق محمد الشياظمي الحاجي السباعي ،منشورات
املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،دار ألي رقراق للطباعة والتشر ،الرباط ،2010 ،ص.168.
169. , op.cit., p....Villes, Bellaire (Michaux)-7
8 - Bellaire (Michaux Villes et tribus du Maroc, Azemmour et sa Baulieue , op.cit., p. 80.
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ّ
ّ
أن زوجة القبطان خرجت ذات يوم في مخفتها ومعها حاشيتها إلى أن وصلت حلة العرب ،فتلقاها أهل الحلة بالوالول والفرح
وصنعوا لها األطعمة وحملوا لها الهدايا من الدجاج والحليب والبيض ،فظلت عندهم في فرح عظيم ،وملا كان الليل ،أمرت
زوجها أن يخرج جيوشه ويبعث لقائد أزمور ليخرج بجيوش املسلمين فيلعبون فيما بينهم ،وهي تنظر إليهم وتتنزه فيه ،فكان
ّ
ذلك ،فجعلوا يلعبون ،فما كان إلى أن حمل كافرا على مسلم فقتله ،فكلم الولي القبطان وأخبره بما وقع ،فقال القبطان" :فما
يضركم إن مات شهيدا" ،يهزأ به ويسخرمن املسلمين ،وكان سيدي محمد العياش ي كلما سمع شيئا من ذلك تغيروبات ال يلتذ
بطعام وال بمنام ،وهو ينظركيف تكون الحيلة في زوال ّ
املعرة عن املسلمين وغسل أعراضهم من وسخ اإلهانة ،وكان قد أصبح
رئيسا إلمارة سال ،فتوجه للبريجة في رابع صفر عام تسعة وأربعين وألف ،وهاجم األعداء وقض ى على كتيبة لم ينج منها سوى
سبعة وعشرين شخصا ،ورجع إلى سال حيث تم اغتياله" .1
وحين أزمع املجاهد العياش ي العودة على مضض إلى سال سنة 1615م ،أراد أن يترك دكالة ورباط الجهاد لجب الزب فيها ،ال يكل
املجاهدون وال يسكنون عن ترويع املحتل ومهاجمته بين الفينة وأخرى ،فلم يجد أفضل من الشيخ إسماعيل يعهد إليه بقيادة
الحمالت الجهادية ،وبث روح الحماسة والتبات في نفوس املرابطين وسعر عزائمهم ،وفي هذا الصدد يقول الفقيه الكانوني" :كان
الزعيم أبي الفداء إسماعيل بن سعيد القاسمي صاحب الزاوية على مقربة من الجديدة ممن انضوى تحت لواء الزعيم أبي
عبد هللا سيدي محمد العياش ي في حرب برتغال ثغرالجديدة ،وملا ارتحل أبو عبد هللا العياش ي من هذه البالد تركه قائما بأعباء
تلك املهمة "2.وحين وافته املنية تسلم قيادة الزاوية والجهاد في املنطقة نجله أحمد املجاهد امللقب بمعبر ،وظلت الزاوية منتصبة
للجهاد ضد املحتل حتى تم تحريرها على يد السلطان محمد الثالث ،3بمعية أولياء ومجاهدين من مختلف أرجاء اململكة الشريف،
أشهرهم موالي الطاهر الغنيمي أكبر أولياء سطات ،و سيدي محمد الضاوي كبير أولياء البيت الشرقاوي في أبي الجعد وشيخ آل
ّ
وزان .وقد خلدت املدينة شهداءها الذين استشهدوا في معارك التحرير ،حيث أبت الزوايا واألربطة في دكالة إال تنصب على بعضهم
قببا وأضرحة بيضاء ،اعترافا بما قدموا في سبيل تحرير البالد والعباد من نير االحتالل البرتغالي ،ولعل من أشهرهم:






سيدي محمد الشهيف امللقب بالشلح ،املوجود رمسه على الطريق املؤدية إلى سيدي بوزيد.
سيدي سالم ،دفن في املرة األولى بالبرج ثم أعيد دفته قرب سيدي الضاوي
سيدي بوافي ،رمسه بجوار املنار
سيدي الضاوي بوخربة ،رمسه موجود باملويلحة
سيدي محمد النخل ،يوجد رمسه بحي بوشريط على مرمى حجر من مستشفى محمد الخامس.4

ورغم أن النساء إبان هذه الفترة كن محظور عليهن الكر على املحتل ،واملشاركة في اقتحام معاقله ومقارعته في مختلف األوضاع،
فإنهن لم يألن جهدا في استنفار الهمم ورفع معنويات املجاهدين وحثهم على الثبات واملكابرة واإلقدام ،وفي هذا الشأن ما انفكت
الذاكرة الدكالية تلوك مالبسات قصة الفتاة التي أصرت أن يكون مهرها رأس أحد فرسان برتغاليي البريجة (الجديدة) ،فما كان
من الخاطب املدعو موالي ّ
حمو إال أن استكتب قائد أزمور ،ملتمسا منه مراسلة حاكم البرتغال على مدينة البريجة ،يدعو فيها
أشجع فرسان البرتغال إلى املبارزة حتى املوت ،وما إن قرأ الحاكم مضمون الرسالة ،حتى أمر بعقد اجتماع عاجل مع وجهاء املدينة
وقواد جيشه ،الستشارتهم في الرد املناسب على الرسالة ،فنصحوه بقبول التحدي ،على الشروط التالية:

 -1اليفريني ،نزهة الحادي بأخبارملوك الحادي ،مخطوط موجود في الخزانة العامة بالرباط ،تحت رقم ،7099ص ص.248-247.
-2الكانوني(محمد) ،آسفي وما إليه قديما وحديثا ،مصر ،املكتبة التجارية الكبرى1353 ،هـ ،ص.81.
 -3عبد الوارث (أحمد) "،التيار...م.س ،ص.96.
 -4نفسه ،ص.97 .
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أوال :أن يبتعد املناصرون عن فارسهم بخمسين خطوة.
ثانيا :أن ال يبق على حلبة الصراع إال متبارزان.
ثالثا :أن يحدد حيز املبارزة في خمسين شبرا.
رابعا :أن الشارد عن الحدود املخصصة للمبارزة يصبح عبدا للمنتصر.
خامسا :أن ال يسمح باستعمال غير السيف والرمح في املبارزة ،ويتأكد من ذلك عدلين من املسلمين وبرتغالي ْين.
أما وقت وساعة املبارزة فقد سمح بتحديدهما من لدن والي أزمور .وبعد أن أذاع الخبر بين صفوف جيشه طلبا في مبارز ،تقدم
إليه شاب برتغالي في الثالثين من عمره ،أسمر اللون ،كثيف الشعر ،أسود اللحية ،برأسه جرح لم يندمل .وبعد يومين من وصول
الرد على الرسالة ،تقررت املواجهة وبه تم اإلعالم ،فحشر في ظهيرة اليوم املعلوم ،جمهور عرمرم من مدينتي أزمور والبريجة ملتابعة
الحدث ،بحضور الحاكمين .وأثناء التأكد من االلتزام بالشروط املذكورة للمبارزة ،وجد مع الدكالي تميمة معلقة على عنقه ،فطالب
البرتغاليون بشلحها ،لكن الدكالي أصر على االحتفاظ بها بحجة أنها ليست سالحا ،وال تدخل ضمن الشروط التي ّ
قيدها البرتغال
لقبولهم للمبارزة ،وفي غمرة هذه املهاترة ،تعالت عقيرة الدكاليين بعبارات هللا أكبر فتح ربي ونصر ،هذه الهتافات سربت في قلوب
ّ
تتملك ّ
املكبرين الحماسة واالندفاع ،فيميلوا عليهم ميلة واحدة ،فطلبوا إلغاء املبارزة،
البرتغاليين الرعب واالرتياب من أن
وانسحبوا على عجل إلى معاقلهم.1
 -3مالبسات تصفية االحتالل البرتغالي من دكالة
لم يمنع اندحار االحتالل البرتغالي من أسفي وأزمور سنة 1542م ،امللك إيمنويل من إصدار أوامر صارمة للتشبث بمدينة البريجة
وتحصينها بما يحفظ احتاللها ،مسوغا هذا اإلجراء بامليناء االستراتيجي الذي تتمتع به ،والدور الذي يمكن أن تؤديه املدينة كقاعدة
هجوم متقدمة في استعادة مكتسباتها في دكالة ،وقد تم تمنيعها أمال في تحقيق هذا األمل بسور سمكه  11مترا وعلو  14مترا،
وخندق ّ
يسيج املدينة عمقه  3أمتار.2
ومنذ ذلك الحين والثغر محط اقتحام السالطين ،ومجمع جهاد املغاربة الدكاليين وغير الدكاليين املرتجين تطهيرها من االستعمار.
وملعايشة هذا املرتجى استنفرت كل الجهود الرسمية والشعبية وتضافرت ابتغاء لذلك ،فعلى املستوى الشعبي بقيت املدينة
محاصرة من قبل املجاهدين ،وظلت طوال فترة االحتالل مركز هجوم قار للمرابطين من مختلف ربوع املغرب ،تحت إشراف وقيادة
شيوخ الزوايا وبعض املريدين ،أما على املستوى الرسمي ففي العهد السعديّ ،
هم محمد الشيخ السعدي القتحامها ،واستنفر
قواته ابتغاء ذلك" ،ففي فجرمارس 954هـ1547/م هاجمت كوكبة من مائة فارس مغربي مدينة البريجة ،فواجهها حاكم املدينة
« لويز دو لوريرو » (  )Louis de Luureiroمصحوبا بابنه مع مائة وعشرين فارسا وثالثمائة راجل ،فتظاهر املقاومون
باالنسحاب الجتذاب الحاكم ورجاله إلى فخ نصبه القائد حمو بن داود ،الذي كان على رأس ستين ألف فارس ،فهلك
البرتغاليون ومن ضمنهم نجل الحاكم.
وقد طوق الشريف السعدي عبد هللا الغالب باهلل البريجة املحتلة من طرف البرتغال بمأتي ألف جندي (  120000من املشاة
و 17000فارس و 13500من الطالئع مع  24مدفعا" ،3لكن خبرا عن تحرك حشود من القوات العثمانية صوب املغرب اضطره
 -1ميشوبيلير ،مدينة أزمور وضواحيها ،ترجمة وتعليق محمد الشياظمي الحاجي السباعي ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش
التحرير ،مطابع سال  ،سال ،1989 ،ص ص.264-263.
 -2مارمول ،إفريقيا ،ج  ،2ترجمة محمد حجي ،محمد زنيبر ،محمد األخضر ،أحمد التوفيق ،أحمد بنجلون ،مكتبة املعارف الجديدة ،1984 ،ص.85 .
 -3بن عبد هللا (عبد العزيز ) "،التطور الحضاري ومظاهره في إقليم الجديدة"  ،مجلة املناهل ،العدد  ،27السنة  ،10يوليوز  ،1983ص.88 .
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إلى إصدار أوامره باالنسحاب ،وعقد هدنة مع القوات اإليبيرية للتفرغ ملواجهة القوات العثمانية.
وكانت املدينة سنة 1562م قاب قوسين أو أدنى من تحريرها على عهد عبد هللا الغالب ،بيد أن التحرك العثماني على الحدود
الشرقية جعل السلطان السعدي يرتاب من ذلك وينسحب بكل القوات تأهبا لكل طارئ .وفي هذا الصدد يقول الناصري" :وحاصر
عبد هللا الغالب باهلل البريجة سنة 969هـ1562/م ،وجهز لذلك جيشا كثيفا واستنفر لها قبائل الحوز ،وجعل قيادة الجيش
البنه املعروف باملسلوخ ،فحاصر الجيش املدينة أربعة وستين يوما ،وحطم بعض أسوارها ،ولم يقض هللا بفتحها"1
وفي الشأن ذاته ،نقل الناصري عن املؤرخ البرتغالي "لويس مارية" ،وصفا لحصار البريجةّ ،
عد فيه "خيل املسلمين بنحو ثالثين
ألفا ،والرماة ضعف ذلك ،وكان فيهم عسكر الترك املعروف بالبلدروش ،وكانوا يومئذ جندا للسعديين ،وكان معهم عشرون
مدفعا ...وتقدموا إلى البريجة فحاصروها حصارا شديدا ،وحاربوها حربا هائلة ،وأرسل الترك عليهم أنواع الحراقات .وبعد
حصار مرير ارتحل املسلمون فعمل النصارى لذلك عيدا ،وأحدثوا في كنائسهم صلوات لم تكن قبل ،وذلك بإشارة من بابا
بروما"2.
وفي الحادث عينه ،أورد اليفريني "أن القائد علي بن تودة دخل البريجة وأخذ أسوراها ،وعزم على أن يستأصل في الغد بقيتها...
فكتب إليه السلطان الغالب باهلل ينهاه عنها ،فتراجع النصارى إليها بعد أن ركبوا البحر عازمين على الجالء عنها"3
كما تنبه عبد امللك السعدي للخطر الذي يمكن أن تحدقه الحامية البرتغالية املستوطنة للبريجة بالقوات املغربية املتوجهة إلى
محاربة البرتغال وحلفائها ،وهذا ما دفعه إلى تشديد الحصار عليها ،وكاد املحاصرون أن يستعيدوا املدينة إثر الهزيمة التي مني بها
امللك "سبستيان" في معركة واد املخازن ،لكن تدخل القوات االسبانية بحرا نقض جهدهم وأجل تحرير املدينة مرة أخرى.4
أما على عهد الدولة العلوية فقد انبرى محمد الثالث لتحرير ثغر البريجة ،وحين عزم على ذلك ّ
جد في تحسين عالقاته مع فرنسا،
وسعى في ضمان حياد إسبانيا من أي حرب تحريرية ضد البرتغال ،كما عقد معاهدة مع الدنمارك سنة 1768م ،نص فصلها السابع
عشر على التزام الدنمارك بتقديم أسلحة وعتاد حربي ،تسلم منها على عجل خمسة وعشرين مدفعا من العيار الثقيل واملتوسط
بقذائفها وكل توابعها ،وفي السنة نفسها زوده الباب العالي بإمدادات عسكرية ،5وما إن هيأ أسباب االنتصار العسكرية
والدبلوماسية ،حتى شرع رسميا في التأهب الستخالص املدينة ،ولعل من أهم املظان التاريخية التي يمكن أن ترض ي الفضول عن
هذا الحدث ،لعنايتها بتفاصيل معتبرة عن معركة تحرير البريجة ،نذكر مؤلف الحلل البهيجة في فتح تغر البريجة 6حيث أورد من
بين ما أوده في هذا الشأن قوله..." :ثم إن امللك أخذ في إصالح شأنه وأرسل إلى جنوده وعساكره يأتون للجهاد في سبيل هللا
ويتهيأون للحرب كما أمرهم وأن يركبوا الخيول املسومة ويلبسوا الثياب لقوله تعالى :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم .ثم أرسل امللك إلى قبيلة دكالة أن ينزلوا البريجة املخلية وأن يربطوا عليها حتى يقدم
امللك عليهم .7"..في حين وصف الضعيف مالبسات املعركة بالقول "وملا أحس – أعزه هللا برضاه وأدام نصره وأعاله – من الكفار
املتعمرين بالبريجة البلدة املعروفة بساحل البحرقرب أزمور األذية لرعيته توجه إليها بعزمه وعنايته وحاصرها بالجيوش التي
 -1الناصري(أحمد ) ،االستقصا ألخباردول املغرب األقص ى ،الجزء  ، 5تحقيق :جعفر الناصري ومحمد الناصري  ،الدار البيضاء ،دار الكتاب،1955 ،
ص110 .
 -2الناصري(أحمد ) ،االستقصا ،...م.س ،ص.43.
-3اليفراني(محمد الصغير)،نزهة الحدي بأخبارالقرن الحادي،ط،2مكتبة الطالب،الرباط،د.ت،ص49.
-4رزوق (محمد)" ،الجهاد البحري في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد هللا" ،دعوة الحق ،العدد ،274أبريل  1989ص.69 .
 -5الزياتي (أبو القاسم) ،الترجمان املغربي مخطوط الخزانة العامة بالرباط ،تحت رقم 658د .
 -6بن القاسم املراكش ي(محمد) ،الحلل البهيجة في فتح ثغرالبريجة ،مخطوط الخزانة امللكية الحسنية بالرباط ،تحت رقم.6977
 -7الزياتي (أبو القاسم) ،الترجمان املغربي ،م.س ،ص.20 .
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ال قبل لهم بها ،ورماها بالكور والبومب ،فلم يلبث إال أن أخرجهم منها أذلة صاغرين وهدمها ،فهي اآلن تسمى املهدومة وتسمى
اليوم الجديدة على أمره ،وهو الذي سماها بذلك – نصره هللا وأيده وأعانه ووفق وسدده – فاستولى عليها1"..
ففي 1181ه املوافق ل1768م ّيممت من مراكش الحملة املغربية وجهها صوب ثغر البريجة ،وأول إجراء قام به قائد الحملة هو
تعيين تجريدة عسكرية بحرية لضرب حصار على امليناء ،للحيلولة دون بلوغ النجدات واإلمدادات البرتغالية لحاميتها باملدينة ،وما
إن وصل جيش التحرير ودق فسطاطه على فحص املجاهدين املتاخم للمدينة ،حتى نصب مدافعه شطر قواعد املحتل ،وبدأ في
رجمه بوابل من القاذفات النارية ،وملا يئس برتغال البريجة من النصرة واإلمداد ،أعلن قائد الحامية استسالمه ،ورجا السماح له
بالرحيل مع من تبقى من أهله وجنوده ،صبيحة يوم السبت الثاني من ذي القعدة سنة  1182ه املوافق للحادي عشر من مارس
سنة 1769م.2فقبل القائد مطلبه على أن ال تتعد مهلة الجالء ثالثة أيام ،ويروي لنا املؤرخ البرتغالي "أمدور باتريسيو" Amador
) ،)Patricioأن الحامية البرتغالية قبل مغادرتها املدينة ،خربت أسلحتها ّ
وفجرت حصونها ودكت أسوارها وأضرمت النار في منازلها
وكل ش ي ذي فائدة ،وقد قتل جراء ذلك ما بين سبعة آالف وثمانية آالف مغربي.3
خالصة:
ّ
حاملا أخفقت اإلستراتيجية البرتغالية بدكالة في صناعة عمالء يكفونها مؤونة غزو واحتالل املنطقة ،وسلمت أن ال مناص من
إدارتها املباشرة ،حتى أزمعت لشبونة على استعمار املنطقة وضبطها مباشرة لعمليات االستغالل واالستحواذ واالحتكار ،وفي غمرة
الظروف السياسية الصعبة التي كان يعيشها املغرب آنذاك ،تمكن البرتغالي من إخضاع دكالة بسرعة إلى ربقة االستعمار ،ثم طفق
يتوغل في تخوم الشياظمة والشاوية والحوز وحاحا رغم إمكانياته البشرية املحدودة ،فالفراغ السياس ي الذي عاشته دكالة ومناطق
أخرى من املغرب ،وما وازاه من ضعف السلطة الوطاسية والصراع املحموم الذي جمعها مع الشرفاء السعديين ،أسباب وبواعث
رئيسة أسهمت بقدر وازن في التذليل لالستعمار البرتغالي والتوطيد له في املنطقة ،وإذا ما اعتبرنا دكالة استثناء من حيث زماع
التوسع االستعماري وقوة انتداحه في املجال- ،إن قورنت بباقي الكور املغربية التي عاشت املصير نفسه ،-فان االستعمار فيها شهد
باملقابل انتكاصا مطردا بعيد دعوة الشيوخ والفقهاء مقاطعة الثغور املحتلة واغتيال العميل يحي اوتعفوفت سنة 1519م ،وقد
ّ
استفحل األمر وتمطى بكلكله ،عقب نجاح السعديين في النفوذ إلى املنطقة ودعمهم للجهاد في دكالة ،الش يء الذي حذا بامللك
"إيمنويل" التفكير جديا في االنسحاب من دكالة سنة 1529م ،بعدما تأكد له أن مغارم املنطقة باتت أكثر من مغانمها ،وأنها بدأت
تفقد جاذبيتها ومنافعها التجارية ،بعد أن صار الكثير من تجار املنطقة يمنع السلع والبضائع عن البرتغاليين ،ويربأ عن التعامل
مع املحتل ،فانقلب الوضع رأسا على عقب ،وأمست املستعمرة عبأ على خزينة اململكة بعدما كانت شريانا يغذي مواردها املالية،
لكن قواد الجيش املقربين من امللك أقنعوه بالعدول عن الفكرة.
ولم يشهد أن وهن عزم القبائل الدكالية في الذود عن بيضة موطنها ودينها ،أو سكتت عن ضيم لحق بها ،إال حين تعدم الوسيلة وال
ً
تجد غير الصبر واالنصياع سبيال ،درأ إلبادتها وتقية للصيانة مقدراتها وأرواح أهلها وعشائرها ،لكنها تظل ترقب أنصاف الفرص
لكسر قيود الخنوع واالمتثال ،وتتربص الدوائر لالنتقام من عدوها الجائر كما بينا في معرض هذه الدراسة ،وفي هذا السياق أكد
ُّ
ّ
ض
املؤرخ البرتغالي "دافيد لوبش" أن الخزي والعار الذي شبه االستعمار في الشعور الجمعي للمغاربة املستعمرين ،جعلهم في ترب ٍ
البد ضد االحتالل البرتغالي ،ودفعهم إلى كفكفة جمعهم ومللمة ّ
صفهم تحت لواء الجهاد الذي عقده السعديون ،وفي السياق نفسه
ّ
عد أن نجاح الشرفاء في قيادة الثورة بحماسة واقتدار ،نابع من كون املغاربة أصحاب دين وحضارة ركينة ،وفرسان يتمنعون
-1الضعيف الرباطي(محمد) ،تاريخ الدولة السعيدة ،تحقيق أحمد العماري ،نشر دار املأثورات ،الرباط ،1986 ،ص166.
 -2رزوق (محمد)" ،الجهاد ،...م.س ،ص.70.
3 - A.N.R, Carton n°P37, Mazagan Deauville marocaine, p. 1
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ببسالة وإقدام ،ومهارة في الكر والفر وفنون القتال عز نظيرها بين الشعوب التي تم إخضاعها من لدن االستعمار البرتغالي .وقد
توجت هذه االنتفاضة ضد "البرطقيز" بجالئه من الكور الدكالية وقبائلها سنة 1541م ،باستثناء مدينة البريجة (الجديدة) التي
ظلت تحت نير االستعمار رغم محاوالت اإلفتكاك الرسمية والعفوية التي لم تفتر طوال هذه الفترة ،حتى تم تحريرها على يد
السلطان العلوي محمد الثالت يوم  11من مارس سنة 1769م.
قائمة املراجع :
املراجع بالعربية:
 .1ابن القاسم املراكش ي(محمد) ،الحلل البهيجة في فتح ثغر البريجة ،مخطوط الخزانة امللكية الحسنية بالرباط ،تحت
رقم.6977
 .2ابن عبد هللا (عبد العزيز) "،التطور الحضاري بإقليم الجديدة" ،مجلة املناهل ،العدد  ،27السنة  ،10يوليوز .1983
 .3بوشرب )أحمد) ،دكالة واإلستعمارالبرتغالي إلى سنة إخالء أسفي وأزمور وقبل  28غشت ،دار الثقافة.1989 ،
 .4الحاجي السباعي ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،دار ألي رقراق للطباعة والتشر،
الرباط.2010 ،
 .5دييغو دي طوريس ،تاريخ الشرفاء ،ترجمة محمد حجي وآخرون ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر،
شركة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء.1989 ،
 .6التازي(عبد الهادي) ،أزمور موالي بوشعيب من خالل التاريخ املحلي والدولي للمغرب ،مجلة املناهل العدد  ،35السنة .13
 .7عبد الوارث (أحمد) "،التيار الصوفي ومقاومة االستعمار البرتغالي بدكالة" ،ط  ،2ندوة علمية بعنوان :دكالة وتاريخ املقاومة
باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط.2010 ،
 .8مارمول ،إفريقيا ،ج  ،2ترجمة محمد حجي ،محمد زنيبر ،محمد األخضر ،أحمد التوفيق ،أحمد بنجلون ،مكتبة املعارف
الجديدة.1984 ،
 .9ميشوبيلير ،مدينة أزمور وضواحيها ،ترجمة وتعليق محمد الشياظمي الحاجي السباعي ،منشورات املندوبية السامية لقدماء
املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،مطابع سال  ،سال.1989 ،
 .10ميشوبيلير ،تاريخ ناحية دكالة :دراسة جغرافية وتاريخية واجتماعية ،الجزء األول ،ترجمة وتعليق محمد الشياظمي ،ج ،1
منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،الرباط.2010 ،
.11مجهول ،احتالل البرتغاليين للثغور املغربية ،مجلة البحث العلمي ،العدد  ،9السنة .3
 .12الكانوني (محمد) ،جواهرالكمال في تراجع الرجال ،الجزء االول ،الدار البيضاء1352 ،هـ.،
 .13الكانوني(محمد) ،آسفي وما إليه قديما وحديثا ،مصر ،املكتبة التجارية الكبرى1353 ،هـ.
 .14الشادلي (عبد اللطيف) ،الحركة العياشية  :حلقة من تاريخ املغرب في القرن 17م ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط.1982 ،
 .15الناصري(أحمد ) ،االستقصا ألخبار دول املغرب األقص ى ،الجزء  ، 5تحقيق :جعفر الناصري ومحمد الناصري  ،الدار
البيضاء ،دار الكتاب.1955 ،
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 .16رزوق (محمد)" ،الجهاد البحري في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد هللا" ،دعوة الحق ،العدد ،274أبريل .1989
 .17الزياتي (أبو القاسم) ،الترجمان املغربي مخطوط الخزانة العامة بالرباط ،تحت رقم 658د .
 .18الزياتي (أبو القاسم) ،الترجمان املغربي ،م.س ،ص.20 .
 .19الضعيف الرباطي(محمد) ،تاريخ الدولة السعيدة ،تحقيق أحمد العماري ،نشر دار املأثورات ،الرباط.1986 ،
 .20الوزان (الحسن) ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ،محمد األخضر ،ط  ،2دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1983 ،
 .21اليفريني ،نزهة الحادي بأخبارملوك الحادي ،مخطوط موجود في الخزانة العامة بالرباط ،تحت رقم .7099
 .22اليفراني(محمد الصغير) ،نزهة الحدي بأخبارالقرن الحادي ،ط ، 2مكتبة الطالب ،الرباط ،د.ت.
املراجع بالفرنسية:
23. Archive national de Rabat., Carton n°P37, Mazagan Deauville marocaine.
24. Bellaire (Michaux), Villes et tribus du Maroc, région des Doukkala, tom 1, Ed Frontis, pice, Casablanca,
1926.
25. Bellaire (Michaux(, Villes et tribus du Maroc, Azemmour et sa Baulieue , tII, ed. Honoré champion, Paris,
1932.
26. Damiao de Gois, les Portugais au Maroc1491-1521, traduit et commenté par Robert Ricard, Ed.Frontispice,
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واقع مشكالت التمدرس لدى التالميذ في ظل صعوبات التعلم
دراسة استطالعية على عينة من تالميذ الصف الرابع ابتدائي
أ.فاضل فايزة/املركزالجامعي،عين تموشنت

أ.سعدون سمية/املركزالجامعي،عين تموشنت
51

ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع مشكالت التمدرس لدى التالميذ في ظل صعوبات التعلم من وجهة نظر أستاذة
التعليم االبتدائي  -دراسة استطالعية على عينة من تالمذة الصف الرابع ابتدائي ،-وهي دراسة ميدانية استكشافية تمت
باستعمال تقنية املقابلة مع أستاذة التعليم االبتدائي بمدرسة "عبد املجيد مزيان" القاطنة بعين البيضاء ،ولقد تم الكشف في
هذه الدراسة عن  07تالميذ يعانون من الصعوبات املدرسية ،وتم توزيعهم على  05حاالت :عسر الكتابة ،عسر القراءة ،عسر
الحساب ،عسر في تطبيق التربية الفنية ،والحالة االخيرة كان فيها اشتراك بين أكثر من عسر ،وفي األخير تم اقتراح مجموعة من
الحلول من قبل أستاذة التعليم االبتدائي ليتم اخدها بعين االعتبار ملعالجة صعوبات التعلم في املدرسة الجزائرية.
الكلمات املفتاحية :صعوبات التعلم ،عسر القراءة ،عسر الكتابة  ،عسر الحساب.
مقدمة:
ّ
تعد املدرسة هي مؤسسة اجتماعية ،وهي املحطة الثانية التي تنوب عن األسرة في إعداد أفراد أكفاء يرغب املجتمع بهم ،فهي أداة
تهذيب وتعليم وتنمية ،1كما تهدف الى تزويدهم باملعلومات والطرق السليمة الستخدمها ،وتنمية حب االطالع وأساليب كسب
املعرفة بصورة ذاتية ،وجعل الطفل يتحلى بالروح العلمية ،والروح اإلبداعية ،وتنمية املهارات واالتجاهات الالزمة لإلسهام في حياة
الجماعة بصورة فعالة ،أي أن يصير مؤديا لواجباته ،متحمال ملسؤولياته ،متعاونا مع غيره ،محترما لحقوق غيره ،غير متهاون في
الدفاع عن حقوقه وأفكاره.2
وتعتبر صعوبات التعلم إعاقة خفية محيرة ،فاألطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات يمتلكون قدرات تخفي جوانب
الضعف في أداءهم ،فقد يسردون قصصا رائعة بالرغم من أنهم ال يستطيعون الكتابة ،وهم قد ينجحون في تأدية مهارات معقدة
جدا رغم انهم قد يخفقون في اتباع التعليمات البسيطة ،وهم قد يبدون عاديين وأذكياء ليس في مظهرهم اي ش يء يوحي بانهم
مختلفون عن األطفال العاديين ،إال أنه هؤالء يعانون من صعوبات جمة في تعلم بعض املهارات في املدرسة فبعضهم ال يستطيع
تعلم القراءة ،وبعضهم عاجز عن تعلم الكتابة ،وبعضهم اآلخر يرتكب أخطاء متكررة ويواجه صعوبات حقيقية في تعلم
الرياضيات ،3وسيتم في هذه الدراسة الكشف عن واقع مشكالت التمدرس التي يعاني منها التالميذ في ظل صعوبات التعلم.
 -1جعنيني ،حبيب :)2009( .علم اإلجتماع التربية املعاصرة بين النظرية والتطبيق .األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع .ص.262 :
 شروخ ،صالح الدين :)2004( .علم اإلجتماع التربوي .الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع .ص2.77 : -3النوبي ،محمد علي  :)2011(.صعوبات التعلم بين املهارات واالضطرابات .االردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع .ص.20 :
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 .1منهجية الدراسة:
إشكالية الدراسة:
تعتبر املدرسة اهم مؤسسة تربوية بعد االسرة ،فهي تعمل على تنمية وصقل شخصية الطفل واكسابه معارف جديدة ،كما
تمكنه من تطوير مهاراته وقدراته.
والتلميذ يعتبر أهم محور في العملية التعليمية ،إال ومع التغيير في املناهج والبرامج التربوية نجده يعاني من بعض املشاكل في
املدرسة ومن صعوبات في التعلم ،وذلك نظرا للتعديالت املختلفة التي طرأت على املنظومة التربوية بالجزائر في اآلونة األخيرة ،والتي
اثرت على املدرسة بصفة عامة وعلى التلميذ بصفة خاصة ،حيث ال يختلف اثنين على وجود فروق فردية بين التالميذ في الصف
الواحد ولعل هذا ما أثار العديد من االنتقادات الواسعة حول هاته التعديالت من طرف االخصائيين النفسانيين والتربويين –
للحصر ال للجزم -على حد سواء ،وهذا نتيجة لعدة دراسات في هذا املجال حيث اهتمت بموضوع صعوبات التعلم ،كدراسة "بشقة
سماح" ( )2008بعنوان 'املشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم االكاديمية وحاجاتهم االرشادية' ،ودراسة "مراكب مفيدة"
( )2010بعنوان 'الكشف املبكر عن صعوبات التعلم املدرس ي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية' ،ودراسة "عمراني زهير" ()2014
بعنوان 'ماهية صعوبات الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية' ،وفي ضوء الدراسات السابقة ذلك ارتأت الباحثتان الى دراسة
املشكالت التي يعاني منها التالميذ في املدرسة في ظل صعوبات التعلم في احدى املدارس الجزائرية ،وذلك من خالل طرح التساؤل
التالي:
ما واقع مشكالت التمدرس لدى تالمذة الصف الرابع ابتدائي في ظل صعوبات التعلم؟
فرضيات الدراسة:
باعتبار أن السؤال استكشافي فإنه ال يحتاج إلى فرضية.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي:
 أهمية موضوع صعوبات التعلم في الدراسات والبحوث النفسية التربوية الحالية.
 التعرف على واقع مشكالت التمدرس لدى التالميذ في املدرسة الجزائرية.
 التعرف على صعوبات التعلم في املدرسة الجزائرية.
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.2االطارالنظري للدراسة:
تعريف صعوبات التعلم:
تعرفها "مراكب مفيدة" على أنها" :صعوبة خاصة أو نوعية تحدث في مجال محدد من التعلم فيكون التحصيل منخفض في
القراءة أو الكتابة أو الحساب ،حسب بعض الدراسات بطيء التعلم يستغرق ضعف الوقت الذي يستغرقه زمالئه".1
ويعرف "سليمان عبد الواحد" صعوبات التعلم أنها" :مصطلح عام يصف مجموعة من األفراد ليسوا متجانسين في طبيعة
الصعوبة أو مظهرها ،يظهرون تباعدا واضحا بين اداءهم املتوقع وبين اداءهم الفعلي في مجال او أكثر من املجاالت األكاديمية'".2
ويشير مفهوم صعوبات التعلم حسب "بشقة سماح" إلى عدم التوازن النمائي الناجم عن اضطراب الناجم عن العمليات
النفسية األساسية (انتباه ،ادراك ،تذكر ،تفكير) ،مما يخلق فروقا داخل الفرد الذي يتمتع بقدرة عقلية تقع ضمن املتوسط أو
أعلى وال تعكس تحصيله الفعلي في املهام االكاديمية وهذا إلمكان وجود قصور في الجهاز العصبي املركزي ،مع استبعاد حاالت
االعاقة الحسية أو الحركية ،التخلف العقلي ،االضطراب النفس ي الشديد ،الحرمان البيئي ثقافيا كان أم اقتصاديا أو نقص فرصة
للتعلم باعتبارها عوامل مصاحبة وليست مسببة.3
والتعريف الذي قدمه "الروسان فاروق" حول صعوبات التعلم فهو يركز على نمو القدرات العقلية بطريقة غير منتظمة ،كما
يركز على مظاهر العجز االكاديمي للطفل ،والتي تتمثل في العجز عن تعلم اللغة والقراءة والكتابة والتهجئة ،والتي ال تعود ألسباب
عقلية أو حسية.4
نشأة صعوبات التعلم:
يرى "أوباري الحسين" في مقال بعنوان "ماهي صعوبات التعلم ،أسبابها وعالجها' أن االهتمام بصعوبات التعلم بدأ أساسا في
املجال الطبي ،وخاصة من قبل العلماء املهتمين بما يعرف اآلن باضطرابات النطق ،أما دور التربويين في تنمية وتطوير حقل
صعوبات التعلم فلم يظهر بشكل ملحوظ إال في مطلع القرن العشرين ،وخصوصا في الستينات من القرن املاض ي ،حيث ظهر
مصطلح صعوبات التعلم حين قام "صموئيل كيرك"

 -1مراكب ،مفيدة  :)2010(.الكشف املبكر عن صعوبات التعلم املدرس ي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .رسالة ماجستير منشورة .ص .25 :راجع املوقع
التاليhttp://biblio.univ-annaba.dz :
 -2سليمان ،عبد الواحد يوسف :)2010( .املرجع في صعوبات التعلم "النمائية واالكاديمية واالجتماعية واالنفعالية" .القاهرة ،مكتبة انجلو املصرية.
ص.35 :
 -3بشقة ،سماح :)2008( .املشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم االكاديمية وحاجاتهم االرشادية .رسالة ماجستير منشورة في االرشاد النفس ي.
جامعة الحاج لخضر .باتنة (الجزائر) .ص .41 :راجع املوقع التالي http://www.ptuk.edu.ps:
 -4الروسان ،فاروق :)2000( .دراسات وبحوث في التربية الخاصة .عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع .ص.201 :
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 Samuel A. Kirkعالم النفس األمريكي في عام  1962بإعداد كتاب جامعي يتحدث عن التربية الخاصة ظهر فيه أول التعريفات
الخاصة بصعوبات التعلم ،وفي نفس العام أيضا كانت البداية العلمية عندما استخدم كل من "كيرك" و "بيثمان" هذا
املصطلح لوصف مجموعة من األطفال في الفصول الدراسية الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة والتهجي أو إجراء
العمليات الحسابية ،وفي عام  1963عقد مؤتمر حضره التربويون وعلماء النفس واملهتمون بموضوع صعوبات التعلم وذلك
ملناقشة واكتشاف مشكالت األطفال املعاقين إدراكيا ،وفي عام  1975تم قبول مصطلح "صعوبة التعلم" في القانون الفيدرالي
(التعليم لكل األطفال املعاقين) وانت هذه هي الخطوة األخيرة الستقرار املصطلح على املستوى الوطني بعد جهود كبيرة لتطوير
تعريف أكثر تحديدا له وللمعايير املتعلقة به في السجل الفيدرالي عام  .1977كما امتازت حقبة السبعينيات أيضا بظهور
القانون العام  ،142 / 94والذي يعتبر لدى التربويين من أهم القوانين التي ضمنت لذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام
حقوقهم في التعليم والخدمات األخرى املساندة ،وحددت أدوار املتخصصين وحقوق أسرهم ،وكان ملجال صعوبات التعلم
نصيب كبير كغيره من مجاالت اإلعاقة فيما نص عليه هذا القانون ،وقد تغير مسمى هذا القانون وأصبح يعرف اآلن بالقانون
التربوي لألفراد الذين لديهم إعاقات ،وقد أعطى هذا القانون منذ ظهوره في عام  1975الجمعيات واملجموعات الداعمة ملجال
صعوبات التعلم قاعدة قانونية يستفيدون منها في مناداتهم ومطالباتهم بتقديم تعليم مجاني مناسب للتالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم ،وقد تم االعتراف رسميا بصعوبات التعلم بموجب القانون العام للواليات املتحدة  230/91عام  1969الخاص
باألطفال ذوي صعوبات التعلم1.
املفاهيم املرتبطة بصعوبات التعلم:
التعلم  /التأخر الدراس ي :على عكس صعوبة التعلم ،التأخر الدراس ي هو مدار التباين الكمي والكيفي في أداء املتعلمالتحصيلي وقدرته الفعلية على التحصيل الدراس ي.2
مفهوم صعوبة التعلم  /اإلعاقة التعلمية :اإلعاقة التعليمية أو األكاديمية مفهوم يشير إلى وصف عام للطفل الذي اليستطيع التعلم بسبب قصور جسمي أو حس ي أو عقلي أو اجتماعي.3
 التخلف الدراس ي :إن التلميذ املتخلف دراسيا هو التلميذ الذي ال يستطيع تحقيق املستويات التحصيلية املطلوبة منه فيالصف الدراس ي ،ويكون متأخرا في تحصيله الدراس ي بالقياس الى العمر التحصيلي ألقرانه في الصف ،وهذا يمكن أن يكون
عائد ألسباب تربوية ،أسرية ،إجتماعية ،صحية ،وهذا يرتبط بقصور وانخفاض نسبة الذكاء ويتسم أداءه باالنخفاض عن
املتوسط بصورة تكاد تكون شبه ثابتة.4
 بطء التعلم :هو ذلك الفرد الذي يكون معدل التعلم لديه أقل من معدل تعلم أقرانه ،أي يكون بطيئا في اكتساب املهاراتالدراسية أو املهارات املعرفية.5

 -1اوباري ،الحسين :)2015-03-09( .ماهي صعوبات التعلم؟ أسبابها وعالجها؟ .استخرج يوم 2015/10/11 :من املوقع التالي:
http://www.new-educ.com
 -2منس ي محمود عبد الحميد  :)2003(.التعلم-املفهوم ،النماذج ،التطبيقات . -القاهرة ،مكتبة أنجلو املصرية .ص.236 :
 -3مراكب مفيدة ،مرجع سابق ،ص.26 :
 -4الزراد فيصل محمد :)1998( .دليل تشخيص صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية لدى تالمذة املرحلة االبتدائية .مجلة الثقافة النفسية
املتخصصة .بيروت ،دار النهضة العربية ،املجلد التاسع :العدد  .34ص.26 :
 -5منس ي محمود عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.234 :
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أسباب صعوبات التعلم:
يمكن تصنيف اسباب املؤدية الى ظهور صعوبات التعلم الى:
العوامل العضوية والبيولوجية :لقد أوضحت الدراسات ان التكوينات العصبية باملخ تعد من اهم العوامل الحاكمة لعملية
التعلم ،وان املخ يتكون من عدة أجزاء تعمل معا في نظام متكامل وذلك بالرغم نمن اختالف الوظيفة او الوظائف الخاصة بكل
منها .وان حدوث اي خلل أو اصطراب في وظائف الجهاز املركزي العصبي لدى املتعلم يؤدي ال الفشل في معالجة املعلومات
وتجهيزها ،1ومن ثم الخلل في الوظائف النفسية االدراكية واملعرفية واللغوية والحركية والدراسية لدى املتعلم مما يؤدي بدوره
الى صعوبات التعلم.2
العوامل الجينية أو الوراثية :لقد اظهرت مجموعة من الدراسات ان حاالت صعوبات التعلم تعتبر وراثية ،بحيث هناك
جينات معينة لها تأثير مباشر في حدوث صعوبة تعلم القراءة بصفة خاصة.
العوامل البيئية :ان املشكالت التي تحث أثناء فترة الحمل ،أو أثناء الوالدة وكذلك العوامل الوراثية ،قد تكون لها صلة بحدوث
بعض صعوبات التعلم ،إال ان العالقات الدقيقة بينها ليست واضحة تماما ،ولذلك يركز املختصون في مجال صعوبات التعلم
على األسباب البيئية.3
كما يقرر "جاسم محمد" أن مصادر صعوبات التعلم تتلخص في:
 إعاقة حسية أو أن الحواس ال تقوم بوظائفها كما ينبغي أن تكون ،وفي تلك الحالة فإن املطلوب هو تحديد نوع الصعوبة
بدقة سمعية ،بصرية ،أو إعاقة حركية بجميع أنواعها.
 قد تكون الحواس سليمة ولكن هناك إصابة أو تلف أو خلل وظيفي في املراكز العصبية العليا ،وفي هذه الحالة البد من
تحديد نوع االصابة املوجودة ،درجة اإلصابة املخية .وفي بعض االحيان تحدث بعض صعوبات التعلم بسبب عدم امكانية
تنفيذ أوامر املخ عن طرق النظام العصابي املحرك مثل بعض الحاالت التي يكون فيه الطفل فيها قادرا على سماع االصوات
اللغوية وفهمه وال يمكنه كتابة أو تقليد الحروف املرئية او السمعية.4
الخصائص النفسية والسلوكية لذوي صعوبات التعلم:
يرى "النوبي محمد" أن هناك مجموعة من الخصائص النفسية والسلوكية التي يظهرها االفراد ذوي صعوبات التعلم،
يمكن ايجازها فيما يلي:
 النشاط الزائد.
 الضعف االدراكي الحركي.
 اضطرابات االنتباه.
 التقلبات الشديدة في املزاج.
 مشكالت في الكالم والسمع.

 -1البطاينة ،أسامة محمد :)2005( .صعوبات التعلم :النظرية واملمارسة .عمان ،دار املسيرة للنشر والتوزيع .ص.471 :
 -2سليمان .مرجع سابق ،ص.56:
 -3النوبي .مرجع سابق ،ص.56
 -4جاسم ،محمد :)2004( .نظريات التعلم .األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع ص. 128-127 :
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 مشكالت اكاديمية محددة في الكتابة والقراءة ،الحساب والتهجئة.
 اضطرابات الذاكرة والتفكير.
 انخفاض الدافعية لإلنجاز وكذا انخفاض مستوى الطموح ،كما لديهم صعوبات في اكتساب أصدقاء جدد.
أنواع صعوبات التعلم:
حسب "النوبي محمد" فيمكن تصنيف صعوبات التعلم الى:
 صعوبات التعلم النمائية :تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات املسؤولة عن التوافق الدراس ي للطالب وتوافقه
الشخص ي واالجتماعي واملنهي وتشمل :صعوبة االنتباه ،صعوبة اإلدراك ،صعوبة التفكير ،صعوبة التذكر ،صعوبة حل املشكلة،
ومن املالحظ أن االنتباه هو أولى خطوات التعلم وبدونه ال يحدث ادراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها في النهاية التعلم،
وما يترتب على االضطراب في احدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في املواد الدراسية املرتبطة بالكتابة والقراءة
وغيرها.
 صعوبات التعلم األكاديمية :تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية أو
أن عدم قدرة التلميذ على تعلم تلك املواد يؤثر على اكتسابه التعلم في املراحل التعليمية التالية.1
وفي هذه الدراسة سيتم التطرق الى صعوبات التعلم االكاديمية التي تتمثل في صعوبات القراءة وصعوبات الكتابة وصعوبات
الحساب (الرياضيات):
أوال :صعوبات القراءة:
تعريف صعوبات القراءة (عسرالقراءة):
هو تعريب للفظ الالتيني  ،Dyslexiaحيث تعني  Dysصعوبة ،و  lexisتعني الكلمات ،وبالتالي  ،Dyslexiaتعني صعوبة في
معالجة الكلمات ،2وهي حسب "مراكب مفيدة " عن "هوررزنباي" ) (Horsnby , 1984فهي عبارة عن صعوبة في تعلم القراءة
والكتابة-خاصة تعلم التهجئة والتعبير -وهي تمس التالميذ الذين خضعوا إلى تمدرس عادي ولم يظهروا تخلفا سابقا في
مواضيع أخرى.3
وتعرفها منظمة الصحة العاملية ) (OMASبأنها" :صعوبة دائمة في تعلم القراءة واكتساب آلياتها عند أطفال أذكياء ،ملتحقين
عادة باملدارس ،وال يعانون من أي مشاكل جسدية ونفسية موجودة مسبقا.4
السيرورات املعرفية الكامنة خلف عملية اكتساب القراءة:
اإلدراك البصري :بالنسبة لتعلم القراءة يعتبر التعرف على الكلمات املكتوبة أولى مراحل هذا النشاط ،لذلك فان أول سيرورةعقلية تتدخل في هذه العملية هي االدراك البصري ،ألن الكلمة املكتوبة تمثل معلومة بصرية تلتقط أوال من طرف العين ويشمل
اإلدراك البصري على عدة قدرات فرعية ،منها التمييز بين مثيرين مرئيين أو أكثر ،التمييز بين الشكل واألرضية.

 -1النوبي .مرجع سابق ،ص.59
2- Habbib.M. (2002) : Aspects étiologiques des dyslexies . Paris : Masson. P : 189
 -3مراكب مفيدة ،مرجع سابق ،ص.44 :
 -4قحطان ،أحمد الظاهر :)2002( .مدخل إلى التربية الخاصة .األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع .ص.126 :

56

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 37ديسمبر 2017 -

 الذاكرة العاملة :تعرف نظرية معالجة املعلومات الذاكرة بصفة عامة على أنها نظام يتكون من مجموعة من امليكانيزماتالتي تسمح بترميز املعلومات ،تخزينها واسترجاعها أو استدعائها.
 الوعي الفونولوجي :يعرف الوعي الفونولوجي على أنه تلك املهارة التي تسمح بكشف املكونات الفونولوجية للوحدات اللغويةوتجهيزها بطريقة واعية.1
أنواع صعوبات القراءة:
أ -صعوبة القراءة العمیقة :هو أكثر أشكال صعوبات القراءة شيوعا  ،حيث يظهر عند حوالي  %70من ذوي صعوبات القراءة
وتطلق عليها 'إلينا بودر'(  "Dyslexie" (Elena Boderوباكر  ،" Dysphonétique de type L " Bakkerلكن التسمية األكثر
استعماال هي عسر القراءة الفونولوجي ،ويرجع سبب هذه الصعوبة إلى قصور معرفي فونولوجي یتميز بعدم قدرة الطفل الذي
يعاني منه على أداء اإلجراءات الخاصة بطريقة التجميع  la voie d'assemblageفي فك رموز الكلمات وكذلك في عملية الربط
بين الحرف وصورته الصوتية .ومن االعراض الشائعة لهذا النوع :صعوبة واضحة في قراءة الكلمات غير املألوفة ،العجز عن
القراءة الجهرية ألشباه الكلمات ،امليل الرتكاب األخطاء االشتقاقية كان یقرأ مثال كلمة" لعبة" "لعبتي" ،فالكلمة األولى والثانية
مرتبطتان من الناحية املفاهيمية ،یحذف ويبدل أحرف أو كلمات أثناء القراءة.
ب -صعوبة القراءة السطحیة :حمل هذا النوع تسميات أخرى مثل"  "La dyséidétiqueالتي جاءت بها  ،Borderواملصطلح
الذي قدمه "باكر"'  ، "La dyslexie du type P" Bakkerكما أطلق علیه 'سيمور'"  ، "La dyslexie morphémiqueويرجع
سبب عسر القراءة السطحي إلى قصور في النظام البصري االنتباهي يؤدي إلى خلل في املسار املفرداتي  La voie lexicaleومن
أهم مظاهر هذا القصور :خلل في التعرف البصري على الكلمات ،صعوبة في قراءة الكلمات التي تتسم بنظام تهجئة غير منظم
أي ال تكتب كما تنطق ،فمثال كلمة" السیارة " الالم" و"التاء" املربوطة تكتبان وال تنطقان ،وكلمة" اضطر "حيث يقوم بقراءة
"الضاد "و"الطاء "في صوتين منفصلين في حين ال بجب نطقهما.
ج -صعوبة القراءة املختلطة :وهو يمثن مزيج بين النوعين السابقين ،وهو أخطر األنواع حيث يرجع سببها إلى قصور في
السيرورتين املعرفتين السابقتين ،أي الفنولوجية والبصرية في آن واحد ،مما يؤدي إلى إعاقة املسارين الفونولوجي واملفرداتي،
فتظهر على الطفل الذي يعاني من هذا النوع أعراض صعوبة القراءة العميقة والسطحية ،ويصبح غير قادر على قراءة أي نوع
من الكلمات ،فيكون بذلك في وضعية عسر قرائي شديد.2
ثانيا :عسرالكتابة:
تعريف عسرالكتابة:
تعرفها "باي حورية" على أنها" :اضطرابات في التمثيل الخطي ألشكال الحروف واتجاهاتها في حيزها املكاني والتنسيق بينها،
فالطفل يرسم الحروف وال يكتبها ،ونعني برسم الحروف تقليد االشكال دون معرفة أساس ومبدأ كل حرف من حيث التوجيه
املكاني له" .3كما يرى "اوباري الحسين" ان عسر الكتابة هي يشير الى عدم تمكن التلميذ من الكتابة ،او انه ال يستطيع التفكير
أثناء االجابة ،4بينما يعرفها 'عمران زهير' عن 'باين وآخرون" ( ) Bain et al, 1991بأنها" :صعوبة تنتج عن اضطراب في التكامل
 -1مراكب مفيدة ،مرجع سابق ،ص.36 :
 -2مراكب مفيدة ،مرجع سابق ،ص.75 :
 -3باي ،حورية :)2005( .عالج اضطرابات اللغة املنطوقة واملكتوبة عند أطفال املدارس العادية .دار القلم للنشر والتوزيع .ص.86 :
 -4اوباري ،الحسين ،مرجع سابق.
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البصري الحركي دون وجود إعاقة بصرية أو حركية ،ولكن املشكل يكمن في عدم القدرة على تحويل املعلومات البصرية إلى
مخرجات حركية"1.
مؤشرات صعوبات الكتابة اليدوية:
تجمع معظم الدراسات والبحوث على مؤشرات ودالالت سلوكية كعالمات على وجود عسر اأو صعوبات الكتابة ،من بينها:
 عدم انقرائية كتابة الحروف والكلمات.
 سوء وعدم اتساق الكتابة ،وعدم انتظام احجامها واشكالها واتجاهاتها.
 سوء استخدام فراغ الصفحة وعدم اتساق سطور الكتابة والهوامش.
 كلمات أو حروف غير منتهية او مكتملة أو محذوفة او مضطربة.
 عدم مالئمة املحتوى واملعاني واالفكار املكتوبة للمهارات اللغوية.
 عدم اتساق املسافات بين الكلمات والحروف واستخدام النقط والفواصل.
 كتابة حروف حادة ومتباعدة غير منتظمة وغير مغلقة النهايات.
 بطء الكتابة أو انخفاض معدل الناتج الكتابي
 صعوبات في التتابع و/أو التذكر ،واسقاط بعض الحروف او استبدالها أو كتابة بعضها مكان البعض اآلخر2

أسباب صعوبات الكتابة:
ترجع "باي حورية" أسباب صعوبات الكتابة إلى ما يلي:
 نقص مرونة أصابع اليد ،وضعف قدرتها على االمساك الصحيح والدقيق بالقلم :وترجع أسباب نقص املرونة إلى تأخر النضج
الحس ي الحركي عند الطفل والذي ال يكتمل إال ما بين  07و 08سنوات وما فوق.
عدم ممارسة الطفل في سن مبكر للخط :ويشمل مسك القلم واثره على الورقة(الخربشة في السن األولى من عمر الطفل.3
أنماط صعوبات الكتابة:
حسب " فتحي الزيات " فتتمايز صعوبات الكتابة في األنماط الثالثة التالية:
 صعوبات انقرائية الكتابة :ويقصد بها عجز الكتابة والتعبير الكتابي عن ايصال املعنى على الرغم من ان اشكال الحروف
بدو عادية ،بمعنى أن الحروف قابلة للقراءة اال ان تراكيب هذه الحروف في الكلمات التي تكونها تبدو غير مقروءة.
 صعوبات ايقاع ورسم الحروف والكلمات :يقصد بها ضعف قدرة الفرد على رسم الحروف والكلمات مع سالمة التهجي ،اي
ان املشكلة في رسم الحروف كما ان معدل ايقاع بطء الكتابة يكون غير عادي.
صعوبات استخدام الفراغ عند الكتابة :يقصد بها صعوبة تنظيم الحروف والكلمات واتساقها واستخدام الفراغ املخصص
للكتابة اليدوية ،وهي صعوبات مكانية تقوم على صعوبات االدراك املكاني الخاطئ4.
-1عمراني ،زهير :) 2014( .ما هي صعوبات الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية .مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد  . 16ص . 46 :راجع
املوقع التاليhttp://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6628/1/S1604.pdf :
 -2الزيات ،فتحي :)2007 ( .صعوبات التعلم (االستراتيجيات التدريسية واملداخل العالجية).مصر ،دار النشر للجامعات .ص.282 :
 -3باي ،حورية ،مرجع سابق ،ص.86 :
 -4الزيات ،فتحي ،مرجع سابق ،ص.283 :
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التناول العيادي للدسغرافيا (صعوبات الكتابة):
يتضمن التناول العيادي للدسغرافيا الفحوصات التالية:
أ -فحص القدرات الذهنية للطفل.
ب -فحص عصبي إلبعاد كل االضطرابات الحركية ذات األصل العصبي.
ج -فحص الوظائف السيكو -حركية (التصور املكاني والزماني ،التصور الجسدي-الجانبية).
د -فحص مرونة اليد واألصابع والقدرة على املسك الدقيق لألشياء ومسك القلم ووضعية الجسد اتجاه الحيز املكاني للورقة.
ه -اختبار كتابي بحيث نطلب من الطفل فيه نقل جمل مكتوبة نقال مباشرا وفيها نالحظ طريقة نسخ الحروف والتنسيق فيما
بينها وتنسيق الكلمات داخل الجمل .ومن بين األمثلة عن بعض صعوبات الكتابة نجد:
 صعوبة تمثيل ورسم (كتابة) الفاء والقاف :البدء بالجزء القاعدي للحرف ثم األعلى. صعوبة تمثيل ورسم (كتابة) التاء املربوطة والهاء :االلتباس بين حرف "التاء" وحرف "الهاء". صعوبة تمثيل ورسم (كتابة) حرف الكاف :بدء الحرف من الجزء القاعدي لألسفل. تمثيل ورسم (كتابة) حرف الراء ،الزاي ،الدال ،الذال ،الالم :كتابة قاعدة الحرف "الدال" والحرف "الراء" بنفس الحيزاملكاني ،كتابة الحرف "الراء" مثل شكل الحرف "الالم" أو العكس ،غياب الحركات او غياب التنقيط أو وجود التباس بين
عددها مثل ما يوجد في الحرفين "التاء والنون" (ت ،ن).1
استراتيجيات التعامل مع ذوي صعوبات الكتابة و التعبيرالكتابي:
يرى "الزيات فتحي" أن استراتيجيات التدريب على الكتابة اليدوية والتعبير الكتابي تشمل ما يلي:
* مساعدة األطفال على دراسة كتاباتهم ونقدها وتصحيحيها ذاتي من خالل اتاحة الفرصة لهم تقريرهم ذاتي اين تقع اخطاءهم
وماهي التصحيحات التي يتعين لهم القيام بها.
* تدريبهم على النصوص التي حققوا فيها نجاحا فقي القراءة والكتابة والتهجئة وفهم معانيها.
* شرح ومناقشة الخصائص املميزة للكتابة اليدوية واالهداف التي يتعين على هؤالء اطالب حقيقها داخل الفصل مع تحليل
االخطاء الشائعة في الكتابة اليدوية من خالل اختيار بعض الكلمات وتحليلها على السبورة وتدريب التالميذ عليها حتى تتم
كتابتها على النحو الصحيح2.
ثالثا :عسرالحساب:
تعريف عسرالحساب:
يعرفه "زيادة خالد" عن "شيالف" بأنها" :صعوبة تعلم الجداول الحسابية ،و إجراء العمليات مثل :الجمع والطرح والضرب
والقسمة ،أو عدم القدرة على تكوين مفهوم العدد وقراءة وكتابة األعداد بطريقة صحيحة".3

 -1باي ،حورية ،مرجع سابق ،ص.99 :
 -2الزيات ،فتحي ،مرجع سابق ،ص.286 :
 -3زيادة ،خالد :)2006( .صعوبات تعلم الرياضيات (الديسكوليا ) .القاهرة ،مطابع الدار الهندسية .ص.25 :
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كما يعرفه كل من بيتروورث" و "الندارل" على أنها":اضطرابات في إجراءات الحساب و استعمال استراتيجيات غير مناسبة
في حل العمليات (املشاكل)".
انواع عسر الحساب:
يمكن أن نميز في عسر الحساب نوعين:
أ -عسر الحساب املكتسب :ينشأ نتيجة تلف أحد نصفي املخ أو كليهما ،يظهر عند األطفال أين يكون النمو في البداية
عادي ،ولكن بعد مشكل من نوع عصبي فإن املهارات التي كانت سليمة تختفي وتكون مضطربة ،ومن أسبابه :اإلصابات
الدماغية املكتسبة هي مختلفة:
* وعائية :انسداد ،أو تجمد الدم.
* ورمية :اصابات البؤر الخلفية هي األكثر شيوعا من إصابات النصف الكرة املخية ،أما إصابات الوظائف القشرية فهي
ثانوية.
* تعفنية :إذا كانت األسباب البكتيرية هي أقل ،فإن اإلصابات الفيروسية هي األهم.
* الصدمات :حاليا نجد األسباب الصدمية هي األكثر شيوعا ،ونجدها عند الطفل وعند الراشد.
* صرعية.
ب -عسر الحساب النمائي :حسب "بريسنتي وسيرون " عن "تامبل" فهو ينشأ نتيجة لقصور أو اضطراب بعض العمليات
املعرفية مثل :االنتباه ،اإلدراك ،الذاكرة ،التصور البصري ،املكاني ،ومعالجة املعلومات ،وهو بدوره يتفرع الى انواع من بينها:
 عسر حساب معالجة األعداد :يتعلق األمر بصعوبات في معالجة الرموز الرقمية أو الكلمات مثل :صعوبات قراءة األعداد،
الكتابة ،التكرار.
 عسر حساب العمليات الحسابية :صعوبات في إتقان العمليات الحسابية :جداول الضرب ،الجمع البسيط ،الطرح
البسيط.
 عسر حساب إجرائي :نسيان أو التباسات في طريقة وضع مصطلحات العمليات في املراحل الفرعية للحل ،وفي كيفية تعيين
اإلضافات.1
مظاهرعسرالحساب:
حسب "البطاينة أسامة" فتتجلى مظاهر عسر الحساب فيما يلي:
 صعوبة التمكن من الحقائق الرياضية االساسية :من خالل عدم القردة على االحتفاظ ببعض العمليات الحسابية
وخاصة فيما يتعلق بالجمع والطرح والضرب والقسمة.
 صعوبة العد :فذوي صعوبات عسر الحساب يواجهون مشكلة في ادراك مفاهيم قواعد العد
 االرتباك في تحديد االتجاه :ككتابة االعداد بصورة عكسية ،صعوبة تحديد مكان البدء باجراء العملية الحسابية.
 اضطرابات في االدراك البصري :يجد صعوبة في قراءة االعداد متعددة االرقام مثل ،9431627:يجد صعوبة في التمييز
بين األرقام ( ،)9/6صعوبة في وضع االرقام او الكسور العشرية او الفاصلة في مكانها.
1 -PESENTI M., SERON X.(2000) : Neuropsychologie des troubles du calcul et du traitement des nombres. Marseille: Solal . p : 60
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 اضطرابات في االدراك السمعي :يجد صعوبة في كتابة االعداد امالئيا ،يجد صعوبة في سماع انماط االعداد ،يجد صعوبة
في العد من داخل سلسلة التتابع العددي.1
أسباب صعوبات الحساب (الرياضيات):
حسب "ملحم سامي" فيمكن ان ترجع صعوبات الحساب (الرياضيات) الى عاملين:
عوامل متعلقة بالنظام التعليمي :كانتشار الدروس الخصوصية وتراجع فعالية التعليم داخل الغرفة الصفية وانتشار
امللخصات النموذجية ،تعطيل العمليات املعرفية العقلية لدى التلميذ ودورها في التجهيز النشط والتفعيل االيجابي لعمليات
تمثيل املعرفة.
عوامل متعلقة بالتلميذ :صعوبة اكتساب التالميذ للمفاهيم والعالقات والقواعد والقوانين الرياضية االساسية ،عدم
اهتمام التلميذ بالتوظيف الكمي التراكمي للمعرفة الرياضية وتحصيلها أو اكتسابها اكتسابا تراكميا تصاعديا واالكتفاء
باالكتساب املوقفي للمعلومات الرياضية بطرقة تعكس عزل وتفكك عناصر املعرفة الرياضية2.
 .3االطارالتطبيقي:
أداة الدراسة :لقد تمثلت اداة الدراسة في املقابلة.
 .1.3املقابلة :وهي عبارة عن حوار بين شخصين ،بهدف جمع املعلومات حول ظاهرة معينة ال يمكن ان تشملها املالحظة وال
االستبيان كذلك.
 .2.3تطبيق أداة الدراسة:
تم إجراء املقابلة مع أستاذة التعليم االبتدائي بمدرسة "مزيان عبد املجيد" بوالية وهران ،وفيما يلي خصائصها الشخصية:
 الجنس :أنثى. املؤهل العلمي :ليسانس في علم النفس العيادي. الخبرة 15 :سنة. عدد التالميذ 38 :تلميذا. .4عرض النتائج:
لقد كشفت هذه الدراسة أن تالميذ القسم الرابع االبتدائي بمدرسة عبد املجيد مزيان القاطنة بعين البيضاء يعانون من
مشكالت بالتمدرس ،بحيث تبين أن هناك إلى  05حاالت ،وتختلف من حالة ألخرى:
الحالة األولى :عسر القراءة.
الحالة الثانية :عسر الكتابة.
الحالة الثالثة :عسر الحساب.
الحالة الرابعة :تطبيق التربية الفنية.
 -1البطاينة ،أسامة محمد  :)2005(.صعوبات التعلم :النظرية واملمارسة .عمان ،دار املسيرة للنشر والتوزيع .ص.174 :
 -2ملحم ،سامي محمد :)2002( .صعوبات التعلم .عمان ،للنشر والتوزيع .ص.340 :
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الحالة الخامسة :اشتراك بين أكثر من عسر.
ولقد تبين من خالل هذه الدراسة أن مجموع التالميذ الذين يعانون من مشكالت التمدرس بالقسم يقدر 07 :تالميذ،
فمثال :وجدنا ان هناك من يحفظون عن ظهر قلب دون التمييز بين الحروف وبالتالي يعانون مشكلة في اإلمالء ،في حين نجد أن
التالميذ الذين يعانون من ضعف في الحساب يتخوفون من العمليات الحسابية ويعتبرونها معقدة مما يشكل عندهم نوعا من
الفشل في عمليات :الجمع ،الطرح ،الضرب أو القسمة.
وفيما يخص التربية الفنية فهي تضم قسمين :التربية التشكيلية والتربية املوسيقية ،فالتلميذ الذي يعاني من صعوبات في
التربية الفنية نجد أن لديه ابداع وخيال ويمكن له ان يبتكر أشياء جديدة ،لكن بالرغم من ذلك نجد أن خياله محدد بحيث
اذا ما طلب منه عمل ش يء فيلتزم بما طلب منه فقط بالرغم من تواجد عنصر االبداع لديه فهو ال يستغل كامل قدراته التقنية
وال يمارسها في املجال الذي يخدمه.
ويمكن التعرف عليهم من خالل التعامل اليومي وهذا عن طريق ما يلي:
أوال :وضعية االنطالقة (من املناهج الدراس ي املعتمد) التي تكشف عن مدى اكتسابهم للمعارف املدرسية.
ثانيا :عن طريق استثمار املكتسبات.
ثالثا :عن طريق التقييم.
وأرجعت أستاذة التعليم االبتدائي أن املشكالت املدرسية تعود إلى تعداد التالميذ في القسم ،ونقائص في املكتسبات ونقص
االدراك وقلة التركيز باإلضافة الى أن هناك من يعانون نقص الذهني في ضل غياب األقسام املكيفة ،واملشكالت االجتماعية،
كما أن هناك عدم تطابق بين الحالة االجتماعية  -املعيشية للتلميذ واملنهاج بحيث أحيانا يتطلب املنهاج امكانيات مادية ال
تتالءم وطبيعة معيشة التلميذ.
وفيما يخص عالج صعوبات التمدرس من خالل الطرق التالية:
األولى :اذا تم التوصل الى أن املعلومة لم تصل الى املتعلم ،فيتبين أن املشكل في األستاذ بحيث لم يوصل املعلومة بالشكل
السليم ،فهنا يقوم األستاذ بما يسمى بالدعم للدرس حيث يعمل جاهدا على ايصال املعلومة للمتعلم بالشكل السليم وضمان
استيعاب التالميذ للدرس أو قد يضطر الى اعادة الدرس بطريقة أخرى.
الثانية :اذا توصل األستاذ الى أن فئة محددة من التالميذ لم يستوعبوا الدرس ،فهنا يقوم األستاذ بما يسمى باملعالجة
التربوية (الحصة االستدراكية) بحيث يعمل االستاذ جاهدا على ايصال املعلومة.
الثالثة :االتصال بأولياء هؤالء التالميذ فمثال كانت هناك حالة مفرطة الحركة فبعد االتصال مع الوالدة ،وتقديم
مقترحات نفسية اجتماعية من طرف االستاذة تتمثل في التقليل من الزيارات املتكررة لألقارب والحث على عدم االنصات
ألحاديث الكبار باإلضافة الى دفعها الى ممارسة الرياضة (وهذا خارج القسم) أما داخل القسم فقد تم تغيير مكان جلوسها الى
جانب تلميذة ممتازة وتشجيعها باستمرار كلما قامت بعمل مستحسن ،وعلى إثر ذلك تم تعديل سلوك التلميذة الى األحسن
انتبهت أكثر على دروسها.
من جانب آخر ترى أستاذة التعليم االبتدائي أن عدم التمييز بين التالميذ في الصف ،ومعاملتهم معاملة عادلة ومنصفة
يحد من املشاحنات التي قد تؤثر على تحصيلهم الدراس ي وانخفاض مستواهم ،حيث تجدر اإلشارة أن املنهاج التعليمي املعتمد
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حاليا واملسمى املقاربة بالكفاءات بحيث يتم التركيز على املتعلم باعتباره محور العملية التعليمية وعلى ما يملكه من قدرات
وكفاءات وكذا العمل على تنمية وتطوير معارفه ومواهبه.
قائمة املراجع:
أ -املراجع العربية:
 البطاينة ،أسامة محمد  .)2005(.صعوبات التعلم :النظرية واملمارسة .عمان :دار املسيرة. الروسان فاروق .)2000( .دراسات وبحوث في التربية الخاصة .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع الزراد ،فيصل محمد .)1998(.دليل تشخيص صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية لدى تالمذة املرحلة االبتدائية .مجلةالثقافة النفسية املتخصصة .بيروت :دار النهضة العربية .العدد .34املجلد التاسع.
 الزيات ،فتحي .)2007 ( .صعوبات التعلم (االستراتيجيات التدريسية واملداخل العالجية).مصر :دار النشر للجامعات. النوبي ،محمد علي  .)2011(.صعوبات التعلم بين املهارات واالضطرابات .االردن :دار صفاء للنشر والتوزيع. اوباري ،الحسين .)2015-03-09( .ماهي صعوبات التعلم؟ أسبابها وعالجها؟ .استخرج يوم 2015/10/11 :من املوقع التالي:http://www.new-educ.com
 باي ،حورية .)2005( .عالج اضطرابات اللغة املنطوقة واملكتوبة عند أطفال املدارس العادية .دار القلم للنشر والتوزيع. بشقة ،سماح. )2008( .املشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم االكاديمية وحاجاتهم االرشادية .رسالة ماجستيرمنشورة في االرشاد النفس ي .جامعة الحاج لخضر .باتنة .راجع املوقع التالي http://www.ptuk.edu.ps:
 جاسم ،محمد .)2004( .نظريات التعلم .األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع. جعنيني ،حبيب .)2009( .علم اإلجتماع التربية املعاصرة بين النظرية والتطبيق .األردن :دار وائل للنشر والتوزيع. عمراني ،زهير .)2014( .ما هي صعوبات الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية .مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية .العدد 16 . 58- 43 .راجع املوقع التاليhttp://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6628/1/S1604.pdf :
 سليمان ،عبد الواحد يوسف .)2010( .املرجع في صعوبات التعلم "النمائية واالكاديمية واالجتماعية واالنفعالية .القاهرة:مكتبة انجلو املصرية.
 شروخ ،صالح الدين .)2004( .علم اإلجتماع التربوي .الجزائر :دار العلوم للنشر والتوزيع. زيادة ،خالد .)2006( .صعوبات تعلم الرياضيات (الديسكوليا ) .القاهرة :مطابع الدار الهندسية.قحطان ،أحمد الظاهر .)2002( .مدخل إلى التربية الخاصة .األردن :دار وائل للنشر والتوزيع. مراكب ،مفيدة .)2010( .الكشف املبكر عن صعوبات التعلم املدرس ي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .رسالة ماجستيرمنشورة .راجع املوقعhttp://biblio.univ-annaba.dz :
 ملحم ،سامي محمد .)2002( .صعوبات التعلم .عمان :دار املسيرة. -منس ي محمود عبد الحميد  .)2003(.التعلم-املفهوم ،النماذج ،التطبيقات . -القاهرة :مكتبة أنجلو املصرية.
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فعالية وحدة تعليمية مقترحة في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملهارات النحوية
لدى طلبة الصف األول الثانوي
د.جاكاريجا كيتا/جامعة ّ
السلطان زين العابدين ماليزيا ()UniSZA
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ملخص:
تعليمية مقترحة في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملها ات ّ
هدفت هذه ّ
الن ّ
ّ
حوية لدى
الدراسة إلى الكشف عن فعالية وحدة
ر
ّ ّ
ّ
طلبة ّ
ّ
قصدية ،وص ًّفا در ًّ
اسيا من
العربية في جمهورية مالي ،واختار الباحث مدرستين بطريقة
األول الثانوي باملدارس
الصف
ّ
عينة ّ
ّ
عشوائيةّ ،
وتكونت ّ
ّ
الدراسة من (ً )60
ّ
املسجلين في العام ال ّدراس ي (،)2017 –2016
طالبا من الطلبة
كل مدرسة بطريقة
ّ
ّ
طالبا ،وضابطة وعدد أفرادها (ً )30
تجريبية وعدد أفرادها (ً )30
طالبا ،واستخدم الباحث املنهج
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:
عليمية املقترحة في تنمية املعارف واملها ات ّ
النتائج فعالية الوحدة ّ
التجريبي ،وأظهرت ّ
شبه ّ
الن ّ
الت ّ
حوية في املعرب واملبني لدى
ر
ّ ّ
طلبة ّ
ّ
العربية في مالي ،حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين
األول الثانوي باملدارس
الصف
والضابطة) في االختبار البعدي للمعارف واملها ات ّ
متوسطي درجات املجموعتين ّ
جريبيةّ ،
الن ّ
(الت ّ
حوية في املعرب واملبني لصالح
ر
الد اسة إلى عدد من ّ
ّ
املجموعة ّ
ّ
الت ّ
التوصيات واملقترحات.
جريبية ،وفي ضوء النتائج خلصت ر
ٍ
ّ ّ
الكلمات املفتاحية :القواعد ّ
الن ّ
األول الثانوي.
حوية ،املعارف واملهارات ،املعرب واملبني،
مقدمة :
ّ
ّ
ّ
ّ
الرئيسة ّ
حوية هيكل ّ
تعد القواعد ّ
ّ
للتفريق بين لغة وأخرىّ ،
الن ّ
اللغوي ،وأحد املالمح ّ
خاصة فيما يتعلق بالشكل الذي
النظام
ّ
ّ
اللغات؛ ّ
تفرضه القواعد ّ
الن ّ
ّ
فإن إتقان
أساسية الكتساب ّأية لغة من
حوية من حيث التراكيب ،إذا كانت املهارات األربع مهارات
ّ
ً
القواعد ّ
الل ّ
الن ّ
غويين ً
قديما وحديثا.
حوية ضرور ٌّي إلتقان تلك املهارات؛ لذا فقد حظيت باهتمام
ً
حوية في االصطالح بالعديد من ّ
عرفت القواعد ّ
الن ّ
التعريفات ً
ولقد ّ
قديما وحديثا ،ومن أبرز تعريفاتها القديمة تعريف ابن جني
والتحقيرّ ،
كالتثنية ،والجمعّ ،
تصرفه من إعراب ،وغيرهّ ،
عرفها ّ
ٌ
انتحاء سمت كالم العرب ،في ّ
( )1إذ ّ
والتكبير،
بأنها "هو
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية بأهلها في الفصاحة ،فينطق بها وإن لم يكن
واإلضافة ،والنسب ،والتركيب ،وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة
َّ
منهم ،وإن شذ بعضهم عنها ،ر َّد به إليها".
بأنها "العلم ّالذي يجمع بين د اسة ّ
عرفتها ّ
النحو ّ
ومن تعريفاتها الحديثة تعريف الروبي (ّ )2
والصرف ،ويعني بدراسة العالقة بين
ر
ّ
التراكيب ،وما يرتبط بها من خواص ،وضبط أواخر الكلم ،وكذلك ّ
الت ّ
غيرات
الكلمات في الجمل ،وأحوال اإلعراب ،ويبحث في
ّ
التي تطرأ على بنية الكلمة من اشتقاق ،وجمود ،وإعالل ،وإبدال ،ونسب ،وتصغير ،وإفراد ،وتثنية ،وجمع"
 1ابن جني ،أبو الفتح عثمان .)1952( .الخصائص .تحقيق :محمد ّ
النجار ،مصر :دار الكتب املصرية .ج  /1ص.34
 2الروبي ،أمل توفيق .)2013( .التكامل وتدريس اللغة العربية .مجلة القراءة واملعرفة -مصر ،)139( ،ص .118
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أن علم القواعد ّ
السابق ّ
علم ّ
الن ّ
يظهر من تعريف ابن جني ّ
حوية لم يوضع ً
مظهرا ّأنه ٌ
ً
يعد من أبرز وسائل الفهم
أساسا للعرب،
ّ
وكتابياّ ،
الصحيح في مواقف ّ
ّ
والنطق ّ
والتعبير ّ
ًّ
ًّ
التواصل اللغوي
السليم.
شفهيا
ّ
أن مفهوم القواعد ّ
السابقين إلى ّ
يخلص الباحث من ّ
شامل لجميع ّ
الل ّ
الن ّ
التعريفين ّ
ٌ
ٌ
مكونات الجملة ،وال
مفهوم
غويين
حوية عند
ّ
يقف عند مجرد اإلعراب ،والبناء ،بل يتعداهما إلى التراكيب ،وغيرها.
ّ
أهمية القواعد ّ
وقد أفاد عبد العال (ّ )1
الن ّ
أن ّ
تتمثل في مستويين أساسيين في نطاق ّأية لغة من لغات العالمً ،
مشيرا إلى
حوية
ّ
ّ
الل ّ
اللغة ّ
ّأنها تكون حاضرة في ّ
أي من مظهري
غوية  -منطوقة كانت أم مكتوبة  -تأخذ صيغتها
الصوتي والكتابي ،فاملفردات
النطق ،أو في تجاورها املكاني في نطاق الكتابةً ،
وأبنيتها ً
الزمني في إطار ّ
وفقا ّ
الصرفي كما ّأنها تتوالى في تسلسلها ّ
للنظام ّ
وفقا
بالضوابط ّ
للنظام ّ
ّ
نساني من االنضباط ّ
الن ّ
حوية وقواعدهاّ .
النحوي ،وال فكاك  -إذن ّ -
ألي نشاط لغو ّ ٍي إ ّ
وأما نصيرات ( )2فأشار
ٍ
ّ
ألية لغة ،فهي ّ
أن القواعد ّ
إلى ّ
اللغة باإلضافة إلى ذلك ّ
حوية ّ
األساسية ّ
الن ّ
النظام ّالذي ّ
ّ
تعد ّ
يعد معيار
يتم به نظم
الركيزة
ّ
ّ
اللغة ،وال ّ
الحية ّ
ً
ّ
صحيحا ما لم ّ
الص ّ
يتم االلتزام به على نحو معلوم  ...مؤك ًدا على
يعد ما يقال أو ما يكتب
والدقة عند استخدام
ّ
ّ
ّ ّ
العربية؛ ّ
أهمية القواعد ّ
ّ
اللغاتّ ،
الن ّ
اهتماما ً
ً
ّ
ّ
لكنها أكثر ّ
أن ّ
العربية يولون
خاصا
ألن علماء اللغة
أهمية في اللغة
حوية تبدو في كل
ّ
والدقة ،إضافة إلى ذلكّ ،
للصالحيةّ ،
ً
ّ
تحديدا يجد صعوبة كبيرة في الفهم ما لم يكن على معرفة ّ
جيدة
فإن دارس التراث العربي
ّ
العربية وصرفها.
بنحو
ّ
ٌ
ٌ
السبيل إلى ّ
العربية األخرى؛ حيث ّ
وللقواعد ّ
التعبير ّ
إن دراستها ومعرفتها هي ّ
الن ّ
ّ
الصحيح الخالي
حوية صلة وثيقة بفروع اللغة
ّ ّ
ً
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
وجر ،ومعرفة
رفع،
ٍ
ونصبٍ ،
من الخطأ ،وكذلك ّباقي علوم ّاللغة العربية ،فمثال القراءة ال تتم إال بمعرفة القواعد النحوية من ٍ
وأيضا البالغة ّ
األساليب ّ
تقوم اللسان من االعوجاج عند القراءة واإللقاءً ،
حوية التي ّ
الن ّ
والنقد ،واألدب ّ
كل هذه املواد تحتاج
ّ
ّ
ّ
إلى معرفة بالقواعد ّ
تعل ًما ً
العربية إلى فروع عديدة ال يعني ّ
الن ّ
ّ
بالضرورة عدم
مفيدا ،وتقسيم مواد اللغة
حوية حتى يكون تعلمها
ٍ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الترابط الوثيق فيما بينها؛ ّ
فكل مادة تكمل األخرى ( .)3وأكد على ذلك مدكور (ً )4
مشيرا إلى "أن االستماع هو الفن اللغوي األساس
ّ
التدريب عليه من البداية ،والكالم هو ّ
ّالذي يجب ّ
ّ
تتضمن فيما تتضمن األدب ،واألناشيد،
التعبير الشفو ّي ،والقراءة
التحريري ،والخط ،واإلمالءّ ،أما ّ
التعبير ّ
تتضمن ّ
ّ
النحو فهو القاسم املشترك األعظم بين ّ
كل
والقصص ،وغير ذلك ،والكتابة
هذه الفنون".
ّ
ً
أن العالقة بين القواعد ّ
ويضاف إلى ما سبقّ ،
الن ّ
ًّ
ًّ
وكتابيا واضحة من أهداف تعليمهما ،وهي
شفهيا
حوية باألداء اللغو ّي تظهر
ّ ّ ّ
ّ
ً
ّ
ّ
الل ّ
ً
غوية ،وتسهم في إثبات ذاته ،وكفاءة
غوية التي تعكس قدرات الفرد
وتركيبا ،وتحقيق الطالقة الل
صحة األداء اللغو ّي لفظا
االجتماعي؛ حيث يختار في حديثه ما ّ
يحقق له الهدف منه ،ويندر أن تخونه ذاكرته عند الحديث أو الكتابة؛ ّ
ّ
ألنها تختزن
تفاعله
ما يفيده ،وما يجد نفسه ً
دائما يستخدمه (.)5

 1عبد العال ،عبد املنعم .)1993( .طرق تدريس اللغة العربية .القاهرة :دار غريب ،ص .172
 2نصيرات ،صالح .)2006( .طرق تدريس العربية .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص .194
 3الشمري ،هاللة والحريش ي ،منيرة .)2012( .أثر استخدام الشواهد القرآنية في تنمية التحصيل الدراس ي لطالبات الصف األول املتوسط في مادة
قواعد اللغة العربية في اململكة العربية السعودية .العلوم التربوية -مصر ،)3( ،20 ،ص.44
ّ
 4مدكور ،علي أحمد .)1990( .تدريس فنون اللغة العربية .ط  .4الكويت :مكتبة الفالح ،ص.50
5 Wray, A., & Perkins, M. R. (2000). The functions of formulaic language: An integrated model. Language & Communication, 20(1),
1-28.
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ّ
وأكدت دراسة ّ
كل من الرسن فريمان ) )1( )Larsen-Freeman, 2001وسافاج وبيترلين وبرايس Savage, Bitterlin, & Price,
ٍ
ً ّ ً
ّ
ّ
أن لتعليم القواعد ّ
) )2( )2010على ّ
ً
الل ّ
وتعلمها ً
الن ّ
دورا ً
(استماعا،
غوية املختلفة
فعاال في تنمية املهارات
رئيسا وتأثيرا
حوية
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ًّ
ً
الل ّ
غوية ،وتكوينها بشكل صحيح ،وسهولة
وتحدثا ،وقراءة ،وكتابة) لدى املتعلمين؛ حيث يساعد تعلمها على استخدام التراكيب
ّ
بدقة ووضوحّ ،
ّ
الصحيح للغة بألفاظها ،وكلماتها ،وتعبيراتها ّ
والنطق ّ
ّ
املتنوعة؛ ما يسهم
الربط بين الجمل ،والتعبير عن األفكار ٍ
ٍ
ّ
ّ
والتعبير في مواقف ّ
والطالقة في الفهم ّ
في تحقيق ّ
ًّ
ًّ
التواصل اللغوي
وكتابيا.
شفهيا
الدقة
ّ
إن موقع القواعد ّ
بناء على ما سبق ،يمكن القول ّ
الن ّ
ّ
ً
اللغة األخرى ّأنها ّ
العربية ،وعليها تدور
سر صناعة
حوية من بقية فروع
ّ
ّ
العربية ّالتي تخدم ّ
اللغة؛ حيث ّإنها ّ
التعبير ،كما ّأنها معيار ّ
الضبط ،واألداء ّ
ّ
الجيد ّ
تعد األساس
لكل فرع من فروع
فروع اللغة
ّ
اللسان والقلم؛ فإذا شعر الفرد بالحاجة إلى القراءة ،والكتابةّ ،
والتعبير ،فمن ّ
الضرور ّي أن تظهر
في ضبط القراءة ،وحفظ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
لديه ّ
أهمية القواعد النحوية؛ ألنه لن يستطيع أن يقرأ قراءة سليمة خالية من األخطاء إال بمعرفته القواعد النحوية ،ولن
ً
ً
ملما بالقواعد ّ
الن ّ
صحيحة ّإال إذا كان ًّ
حوية.
يكتب كتابة
ّ
اللغة األخرى ،فقد بذلت محاوالت عديدة لتطوير مناهجها ّ
ونظرا ملا للقواعد ّ
الن ّ
التعلي ّ
حوية من ّ
ً
مية في
أهمية فائقة بين فروع
متنوعة ،وقياس أثرها في املعرفة ّ
مختلف املراحل ّ
الن ّ
تعليمية ّ
ّ
الدر ّ
حوية ،واألداء
اسية ،إذ سعت دراسات عديدة إلى بناء برامج
ّ
ّ ّ
الطلبة ،كد اسة يوسف (ّ )3التي سعت إلى تقديم برنامج مقترح في ا ّلنحو الوظيفيّ ،
ّ
والت ّ
التعلم
عرف على بقاء أثر
النحو ّي لدى
ر
الجهرية لدى تالميذ الحلقة األولى من ّ
النحو وانتقاله إلى ّ
في ّ
ّ
التعليم األساس ي ،وكشفت نتائج دراسته عن وجود
التعبير والقراءة
ّ
ودلت ّ
والضابطة لصالح املجموعة ّ
إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة ّ
التجريبية ّ
الت ّ
ّ
النتائج
جريبية،
فروق ذات داللة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موجبة بين التحصيل في النحو الوظيفي وبقاء التعلم فيه ،وانتقاله إلى التعبير والقراءة الجهرية لدى التالميذ
عالقة
على وجود
ٍ
ٍ
بدرجة كبيرة.
ّ
ّ
وسعت دراسة السيقلي ( )4إلى تحديد أبرز صعوبات تعلم اإلعراب لدى طلبة قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية في غزة،
ّ
ّ
النتائج ّ
وأظهرت ّ
أن أبرز صعوبات تعلم اإلعراب لديهم تتمثل في إعراب الجمل ،واإلضافة ،واملفعول به ،والحال .وهدفت دراسة
ّ
تعلم القواعد ّ
الصف ّ
حوية لدى طلبة ّ
الن ّ
السادس األساس ي،
أبو عمرة ( )5إلى الكشف عن أثر برنامج مقترح لعالج صعوبات
إحصائية في مستوى تحصيل طلبة املجموعتين ّ
وأظهرت ّ
ّ
(الت ّ
ّ
والضابطة) قبل
جريبية
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
تطبيق البرنامج وبعده.

(ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language,

1 Larsen-Freeman, D (2001). Teaching Grammar. In M. Gelce-Murcia

Third Edition. Boston: Heinle & Heinle. P47.
2 Savage, k; Bitterlin, G . & Price, D. (2010). Grammar Matters: Teaching Grammar in Adult ESL Programs. Cambridge University
Press, USA. P18
 3يوسف ،عيطة .)1993( .أثر برنامج مقترح في ّ
النحو الوظيفي على بقاء أثر التعلم في النحو وانتقاله إلى التعبير والقراءة الجهرية لدى تالميذ الحلقة
األولى من ّ
التعليم األساس ي .ملخص البحوث والدراسات العربية للدكتور الشرقاوي ،)1( ،ص.259-257
ّ
ّ
 4السيقلي ،رجاء .)2001( .برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم اإلعراب لدى طلبة قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية في غزة .رسالة
ماجستير ،قسم املناهج وطرق التدريس .جامعة األزهر :غزة ،ص .8
ّ ّ
ّ
ّ
 5أبو عمرة ،حنان .)2010( .أثر برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم النحو لدى طلبة الصف السادس األساس ي بغزة .رسالة ماجستير غير
ّ
منشورة ،كلية التربية .الجامعة اإلسالمية .غزة ،ص.6
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حوية وفق مبادئ نظرية ّ
سعت د اسة باكير ( )1إلى تصميم برنامج تدريس ي في القواعد ّ
و ْ
الن ّ
التدفق من خالل تدريس (املمنوع
ر
الصحيح واملعتل ،وجزم الفعل املضارع ّ
الصرف ،واألسماء الخمسة ،واألفعال الخمسة ،ونصب الفعل املضارع ّ
من ّ
الصحيح
ّ ّ
التدفق في تدريس القواعد ّ
عرف على فعالية تطبيق مبادئ نظرية ّ
واملعتل)ّ ،
حوية لدى طلبة ّ
الن ّ
والت ّ
األول الثانوي،
الصف
ّ
إحصائية بين تدريس القواعد ّ
النتائج عن فعالية البرنامج ّ
وكشفت ّ
الن ّ
ّ
حوية وفق الطريقة
التدريس ي ،إذ وجدت فروق ذات داللة
التدفق ،لصالح مبادئ نظرية ّ
قليدية ،وبين تدريسها وفق مبادئ نظرية ّ
ّ
الت ّ
التدفقّ .
وأما كروان ( )2فأجرت دراستها للكشف عن
التاسع األساس ي ،وأظهرت ّ
الصف ّ
التفكير ّ
فعالية برنامج مقترح قائم على ّ
التأملي لتنمية مهارة اإلعراب لدى طلبة ّ
النتائج فاعلية
التفكير ّ
البرنامج املقترح القائم على ّ
التأملي لتنمية مهارة اإلعراب لدى طلبة ّ
الصف التاسع األساس ي؛ حيث وجدت فروق ذات
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات طلبة املجموعة ّ
يبية واملجموعة ّ
التجر ّ
ّ
الضابطة في االختبار
داللة
ّ
ّ
البعدي في مهارات اإلعراب لصالح املجموعة التجريبية.
ّ
الطلبة في القواعد ّ
تعدد هذه الجهود في مجال تطوير منهج القواعد ّ
الرغم من ّ
حوية من أجل ّ
الن ّ
الن ّ
على ّ
النهوض بمستوى
حوية
ّ
اسيةّ ،إال ّ
في مختلف املراحل ّ
الدر ّ
أن مشكلة ضعفهم في تحصيلها ،وتوظيفها في األداء اللغو ّي باقية ،ودراستها ال تستأثر
ً
ّ
ً
قبوال ،وكثرة األخطاء ّ
الن ّ
اللغة ً
تعبيرا وقراءة خير شاهد على ذلك،
حوية وشيوعها لديهم عند استخدام
اهتمامهم ،وال تلقى منهم
ّ
ّ 3
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد أظهرت ذلك نتائج بعض الدراسات ،كدراسة السيقلي ( ) التي توصلت إلى نفور الطلبة من دراسة القواعد النحوية ،وأنهم
ّ
ً
ذرعا بها ،وأظهرت د اسة الدقري ( )4شيوع األخطاء ّ
يضيقون ً
الن ّ
مبحثا ًّ
نحويا.
حوية لدى طلبة املرحلة الثانوية في اثني عشر
ر
ّ
ّ
انوية في مها ات ّ
الث ّ
وكشفت دراسة الخرماني ( )5عن وجود أخطاء ّ
التعبير الشفهي.
نحوية شائعة لدى طلبة املرحلة
ر
ّ
ٌ
الطلبة في القواعد ّ
اسية إلى ّ
حوية في مختلف املراحل ّ
وأرجعت در ٌ
الن ّ
الدر ّ
عديدة أسباب ضعف مستوى
أسباب في
عدة
اسات
ٍ
كل من عطا ( )6وعبد العال ( )7والسيقلي ( )8وأبو عمرة ( )9وأبو مغلي ( )10إلى ّ
ّ
مقدمتها طرائق تدريسها ،إذ توصلت دراسة ّ
أن
ٍ
ّ
ّ
ّ
الطلبة في القواعد ّ
الن ّ
من أ ّ
حوية طرائق تدريسها التي تكاد تنحصر في تلقينها أكثر من التركيز على وظيف ّيتها
هم أسباب ضعف
ّ
ّ
ً
حوية؛ ولذا فمن أجل تطوير تدريس القواعد ّ
الطلبة ومها اتهم ّ
الن ّ
الن ّ
اللغوي ً
حوية،
تعبيرا وقراءة ،وتنمية معارف
وربطها باألداء
ر
ّ
ً
ّ
وتطبيقا؛ فمن ّ
ً
ّ
الضروري استخدام إستر ّ
تدريسية أكثر
اتيجيات
استيعابا
والتغلب على مشكلة ضعف تحصيلها لدى الطلبة

 1باكير ،فايزة .)2012( .تصميم برنامج تدريس ي ملادة النحو وفق مبادئ نظرية التدفق في ّ
الصف ّ
األول الثانوي دراسة تجريبية في ثانويات
محافظة دمشق .رسالة دكتوراه .جامعة دمشق ،كلية التربية :قسم املناهج وطرق التدريس :دمشق ،ص.7
ّ
ّ
 2كروان ،غادة .)2012( .فاعلية برنامج مقترح قائم على التفكير التأملي لتنمية مهارة اإلعراب لدى طلبة الصف التاسع األساس ي بغزة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم املناهج وطرق التدريس .جامعة األزهر :غزة ،ص.5
 3السيقلي ،رجاء .)2001( .املرجع السابق .ص .129
 4الدقري ،محمد .)2004( .األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعه صنعاء :اليمن ،ص .243
 5الخرماني ،عابد .)2006( .األخطاء الشائعة في التعبير الشفهي والكتابي لدى تالميذ مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتالميذ قسم العلوم
الشرعية واللغة العربية باملرحلة الثانوية .رسالة ماجستير .كلية التربية ،جامعة أم القرى ،ص .179
ّ
6عطا ،إبراهيم .)1990( .أسباب صعوبات تدريس القواعد ّ
الن ّ
حوية باملرحلة الثانوية .ملخص البحوث والدراسات العربية للدكتور الشرقوي،
( ،)1ص .259-257
 7عبد العال ،عبد املنعم .)1993( .املرجع السابق .ص .169
 8السيقلي ،رجاء .)2001( .املرجع السابق .ص .134
 9أبو عمرة ،حنان .)2010( .املرجع السابق .ص.177
ّ
 10أبو مغلي ،سميح .)2010( .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية .عمان :دار البداية ناشرون وموزعون ،ص.267
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ّ
ّ
ّ
ً
فعالية ،تأخذ في االعتبار – كما أشار إليه الخليفة ( - )1االتجاهات املعاصرة في ّ
التدريس ،التي تؤكد على إشراك الطالب وإحياء
ً
ّ
ّ ّ
تعليمية تتجاوز حفظ القواعد ّ
الن ّ
دوره ّ
حوية إلى ممارستها في األداء اللغوي.
أهداف
التعلم؛ تسهيال لتحقيق
الفعال في عمليات
ٍّ
ٍ
ّ
كل من ليتلوود ( )2( )Littlewood, 2000و( )3( )Clandfield, 2004إلى ّ
ّ
وقد أشار ٌّ
املختصين في مجال تعليم اللغات بصفة
أن
ّ
متنوعة في تدريس القواعد ّ
الن ّ
تدريسية ّ
ّ
ّ
حوية؛ يتركز فيها االهتمام
عامة يوصون بضرورة االتجاه نحو استخدام إستراتيج ّيات
ّ
ّ
ّ
ّ
على ّ
للطالبّ ،الذي من شأنه أن يكسر ّ
الروتين اململ في نظر الكثيرين من الطلبة الذي يفرضه استخدام
الدور النشط
ّ ّ
ً
ّ
الطرائق ّ
التدريس ّ
التركيز على طرائق ّ
الت ّ
الت ّ
ّ
إستر ّ
قليدية ترتكز على دور
قليدية؛ حيث إن
تعليمية واحدة ،فضال عن
اتيجية
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
تؤكد على ّ
علم ،في حين ّ
الت ّ
الطالب كعنصر ّ
أساس ّ ٍي للمعلم ،وتهمل دور
أن
ربوية الحديثة
أن االتجاهات
فعال في عملية الت
ّ
ّ ّ ّ
الدور الحيو ّي واألكبر في العملية ّ
الرئيس لعملية ّ
التعليم ،ويجب أن يكون له ّ
عل ّ
الطالب هو املحور ّ
مية.
التعليمية الت
تدريسية فعالة في تدريس القواعد ّ
الن ّ
ّ
ّ
حوية ،فقد أجرى العديد من الباحثين دراسات ّ
لتعرف
وألهمية استخدام إستراتيجيات
ّ
ّ
معينة في تدريس القواعد ّ
الن ّ
يسية ّ
أثر استخدام إستراتيجيات تدر ّ
حوية ،وفي تحصيل الطلبة ،كدراسة أحمد ( )4التي سعت إلى
ّ ّ
التحصيل وتنمية ّ
حوية على ّ
الخماسية في تدريس القواعد ّ
الن ّ
ّ
التفكير االستداللي لدى
التعلم
الكشف عن أثر استخدام دورة
ّ
ّ
اتيجية التعليم املبرمج للقواعد الن ّ
ّ
اإلعدادية .وأجرى األلفي ( )5دراسة للوقوف على مدى فاعلية إستر ّ
حوية في
طلبة املرحلة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحسين األداء اللغوي لطلبة الصف األول الثانوي .وأما الخفاجي ( )6فأجرى دراسة ملعرفة أثر التعلم التعاوني في تحصيل طلبة
ّ
ّ
الثاني املتوسط في القواعد ّ
الن ّ
ّ
حوية .وسعت دراسة الشمري والحريش ي ( )7إلى الكشف عن أثر استخدام الشواهد
الصف
الصف األ ّول املتوسط في القواعد ّ
الن ّ
آنية في تنمية تحصيل طالبات ّ
القر ّ
حوية .وأجرت العبيدي وتومان ( )8دراستهما ملعرفة أثر
الدائري في تحصيل القواعد ّ
إستراتيجية شكل البيت ّ
حوية لدى طالبات ّ
الن ّ
الصف ّ
الرابع العلمي .وهدفت دراسة عيس ى ( )9إلى
ّ ّ ّ
معرفة فاعلية تدريس القواعد ّ
الن ّ
التعلم املتمركز حول املشكلة في تنمية تحصيل
حوية من خالل استخدام إستراتيجية
ّ
ّ
ّ
القواعد ّ
الن ّ
حوية لدى الطلبة ،وقدرتهم على تطبيقها في األداء اللغوي الشفوي والكتابي.

 1الخليفة ،حسن .)2004( .فصول في تدريس اللغة العربية .الرياض :مكتبة الرشد ،ص .19
2 Littlewood, W. (2000). Communicative Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. P 34.
3 Clandfield, L. (2004). Task-Based Grammar Teaching. Retrieved From Colson, S. (2000). The Effect of Sentence Combining on
The Written language Skills of Six Grade Student With a Learning Disability in Writing Who Received Services in Hudson Class
within a Class Setting. Dissertation Abstract International, 61(4), p 1356.
 4أحمد ،صالح .)2010( .أثر استخدام دورة التعلم الخماسية لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ
املرحلة اإلعدادية .مجلة القراءة واملعرفة – مصر ،)110) ،ص .194 - 139
 5األلفي ،ميادة يونس .)2011( .فاعلية إستراتيجية التعليم املبرمج للقواعد النحوية في تحسين األداء اللغوي لطالب الصف األول الثانوي .مجلة
القراءة واملعرفة – مصر ،)117( ،ص .198- 187
 6الخفاجي ،عدنان .)2011( .أثر التعليم التعاوني في تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط في قواعد اللغة العربية .مجلة مركزدراسات الكوفة –
العراق ،)8( ،ص .194 –175
 7الشمري ،هاللة والحريش ي ،منيرة .)2012( .املرجع السابق ،ص .91-44
ّ
 8العبيدي ،رقية وتومان ،ألفت .)2013( .إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس قواعد اللغة العربية .العلوم التربوية والنفسية ،العراق،
( ،)99ص.275 -245
 9عيس ىّ ،
محمد .)2013( .إستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم املتمركز حول املشكلة لتنمية تحصيل القواعد النحوية وتطبيقها في األداء الشفهي
والكتابي لدى طالب الصف األول الثانوي .املجلة التربوية– الكويت ،)106( ،27 ،ص.404 - 357
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وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن جميع هذه ّ
ّ
الدراسات قد أظهرت فعالية اإلستر ّ
دريسية املستخدمة في تنمية املعارف واملهارات
اتيجيات ال ّت
ّ
العينة؛ لذا فقد استفاد الباحث من مجموع هذه ّ
الن ّ
حوية لدى أفراد ّ
الدراسات في اختيار إستراتيجيات تدريس الوحدة
ّ
الت ّ
عليمية املقترحة في املعرب واملبني.
ّ
ّ
الطلبة في القواعد ّ
حوية في مختلف املراحل ّ
الن ّ
اسية بصفة ّ
الدر ّ
وإذا كان ضعف مستوى
عامة ،فإنه أبرز ما يكون في اإلعراب
ّ
ّ
أهم املوضوعات التي تبحث فيها القواعد ّ
ّ
الن ّ
بالشكل بصفة ّ
خاصة؛ لذا أضحى (اإلعراب والبناء) ّ
حوية؛ أل ّن اإلعراب
والضبط
ّ
حوية ،حيث ّ
يعد من أبرز خصائص القواعد ّ
– كما أشارت إليه كروان (ّ – )1
الن ّ
إن املعاني تكون مغلقة على أنفسها حتى يجليها
الصلة ّ
ّ
الن ّ
ويوضحها ،وبها تعرف ّ
حوية بين الكلمة وجاراتها ،وإذا أسقط اإلعراب يختلط املعنى ،وبدونه يكتنف الكالم
اإلعراب
الغموض ،وتلبس املعاني مالبس اإلبهام.
ّ
العربية ،وجد ّ
وفي ضوء ّ
ّ
اللغة من مادة (العينّ ،
الراء ،الباء) ،وهي
أن جذر كلمة اإلعراب في
تقص ي الباحث ومراجعته املعاجم
ّ
ّ
غوية ،وقد أشار األشموني ( )2إلى اثني عشر معنى منها ،وأبرزهاّ :
الل ّ
ذات دالالت ّ
أن اإلعراب في اللغة
لغوية عديدة في املعاجم
حسن ،أو َّ
مصدر أعرب ،أي :أبان أو أظهر ،أو أجال ،أو َّ
غير ،أو أزال.

ّ
وتعددت ّ
ّ
ً
اصطالحا ،واختلفت من حيث األلفاظ مع تقارب املضمون ً
غالبا ،إذ اختلف
التعريفات التي تناولت مفهوم اإلعراب
ّ
معنويا؛ فاختلفوا ً
ًّ
النحاة في مفهوم اإلعراب باختالفهم في كون اإلعراب ًّ
تبعا لذلك في تعريفه ،إذ ّ
عرفه ابن مالك في
لفظيا أو
ً
ّ
ّ
نقال عن ابن عبد هللا (ّ ،)3
وأيد األشموني
التسهيل بأنه "ما جيء به؛ لبيان مقتي ى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف"
( )4هذا ّ
ّ
األلفية.
التعريف في شرحه على
ً
ّ
نقال عن األشموني ( - )5فيرى ّ
ّ
أن اإلعراب معنو ّي والحركات دالئل عليه؛ لذا فقد ّ
عرف اإلعراب بأنه "تغيير
وأما الشنتمري -
ً
ولكل من ّ
أواخر الكلم الختالف العوامل ّ
ٌ
أعوان ّ
التعريفين ّ
تقديرا" ّ ،
ً
ومؤيدون ومعارضون من
السابقين
الداخلة عليها ،لفظا أو
ٍ
ّ
الل ّ
غويين.

أهمية اإلعراب في القواعد ّ
أن اختالف وجهات نظر ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّ
حوية ّ
الن ّ
النحاة في تعريف اإلعراب يعكس ّ
خاصة ،إذ
فإن مآل ّ
كل نحو ّي من اوية تختلف عن نظرة اآلخر ،وعلى رغم ذلكّ ،
التعريفين ٌ
واحد ،ويكاد الخالف يكون ًّ
ينظر إليه ّ
لفظيا،
ز
ّ
ّ
قوية؛ حيث ّ
يتبين ّ
عملي ،كما ّ
اللغوي ّ
ّ
يترتب عليه ش ٌيء ٌّ
إن تعريف اإلعراب بحسبانه
االصطالحي باملفهوم
أن صلة املفهوم
إذ ال
ّ
ّ
غوية البيان واإلظهار؛ ّ
ألن اإلعراب بهذا املعنى االصطالحي هو العالمات الظاهرة أو ّ
لفظيا ،يناسب من معانيه الل ّ
ًّ
املقدرة على
أواخر الكلمات.
ّ
غيير ،وقد أفاد خاطر (ّ )6
غوية ّ
الل ّ
الت ّ
ًّ
أن اإلعراب بهذا
معنويا ،فيناسب من معانيه
ّأما تعريف اإلعراب االصطالحي بحسبانه
ّ
عربي من أن تكون ّ
العربية ،إذ ال تخلو كلمة ّ
ّ
عربية في ّ
املفهوم ّ
أي تركيب نحو ّي ّ
مبنية ،يلزم آخرها
محل اتفاق بين دارس ي اللغة
ّ
حالة واحدة؛ فيكون محلها من اإلعراب بحسب ما يدخل عليها من العوامل ،وإال فال محل لها من اإلعراب ،أو تكون معربة
 1كروان ،غادة .)2012( .املرجع السابق ،ص .139
ْ
 2األشموني ،علي .)1998( .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .بيروت  -لبنان :دار الكتب العلمية .ج ،1ص.93
 3ابن عبد هللا ،محمد الطائي .)1990( .شرح التسهيل البن مالك .تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمد املختون .هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
ص.7
ْ
 4األشموني ،علي .)1998( .املرجع السابق .ج ،1ص.97
ْ
 5األشموني ،علي .)1998( .املرجع السابق .ج ،1ص.97
 6خاطر ،سليمان .)2010( .اإلعراب العملي :مفهومه ومنهجه وأثره في إتقان العربية وعلومها .مجلة الحكمة -السعودية ،)41( ،ص .43- 19
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الرأيين – على آخر الكلمة ظاهرة أو ّ
بحسب ما يدخل عليها من العوامل كذلك؛ فيكون اإلعراب أو عالماته – على ّ
مقدرة يمنع
ّ
مما هو مبسوط في مطوالت الكتب ّ
من ظهورها ّ
الن ّ
الثقل ،أو اشتغال املحل بحركة املناسبة ً
غالبا ،أو نحو ذلك ّ
حوية
التعذر أو
وحواشيها.
أن ّ
غير ّالتي تصيب شكل الحرف األخير من الكلمة املعربة ،ما يعني ّ
أن اإلعراب هو حالة ّ
مما سبقّ ،
الت ُّ
الت ُّ
ّيتضح ّ
غير إن كان في
َّ
ًّ ّ
وأن هذا ّ
يتعلق ببنية الكلمةّ ،
َّأول الكلمة أو وسطها ،ال ّ
الت ُّ
يعد إعر ًابا ،بل يكون ُّ
أثرا للعامل اإلعر ّ
غير يكون ً
ابي،
صرفيا؛ ألنه
تغي ًرا
ّ
َّ
يتعلق بها ،وتحدث بها ّ
يعد إعر ًاباّ ،
فإن كان لغير ذلك؛ فال ّ
الت ُّ
غيرات التي تعتري آخر الكلمة.
وأن اإلعراب له عوامل
العربية ّ
ّ
ّ
أن جذرها (بنو أو بني) وأكثر املعاجم وضعت معانيها تحت مادة "بني"
عدد من املعاجم
وأما كلمة البناء فقد وردت في ٍ
مع اإلشارة إلى االختالف في أصل الم الفعل ،إذ أفاد ابن منظور(ّ )1
أن المه منقلبة عن واوّ .
وأما الزبيدي ( )2فلم يكشف عن
ّ
واويتها في "بنى" ّ
يائية األلف أو ّ
ّ
ولكنه وضع معاني البناء تحت مادة "بنى" الذي هو نقيض هدم.
ّ
ّ
ّ
غويين في أصل الم الفعل (بنو أو بني) ّإال ّ
الل ّ
بالذكر ّأنه على ّ
أن تحديدهم ملعانيه اتخذت بشكل
الرغم من اختالف
ومن الجدير
ً
ً
ً
ً
عام وجه الحقيقة (البني) :أي نقيض الهدم ،بناه ،يبنيه ،بنيا ،وبناء ،وبنيانا ،وبنيانا ،وبنية ،وبنية ،وابتناه ،وبناه ،والبناء :املبني،
ّ
بالضم والكسر ما بنيته ،والجمع بنى ،وبنى ( .)3وأظهر نوافلة (ّ )4
والجمع أبنية ،وجمع الجمع أبنيات ،والبنية ّ
أن املعنى اللغو ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
غوية فيه ثباتّ ،
الثباتّ ،
ٌ
الل ّ
وأن بناء الكلمة على حال ّ
يدل على ثباتها ،والثبات
وأن البنيان الذي أوردته املعاجم
مستمد من
للبناء
املسمى في علم ّ
يقابله ّ
ّ
النحو باإلعراب.
التنقل من حال إلى حال ،وهو
ّ 5
ضربا ً
واحدا من ّ
بأنه هو " لزوم آخر الكلمة ً
وأما البناء في االصطالح ّ
السكون أو الحركة ،ال لش يء أحدث
فعرفه ابن جني ( )
ً
ذلك من العوامل" ،وأما التهانوي ( )6فأفاد ّ
ً
تقديرا".
أن "املبني ما ال يختلف آخره باختالف العوامل ال لفظا وال
ّ
واالصطالحي إلى ّ
أن ّ
يخلص الباحث ّ
ّ
مما سبق من تعريف البناء اللغو ّي
حد البناء كلمة مستمدة من البنيان ،والبناء في
ّ
ّ
االصطالح ّ
النحو ّي ٌ
قائم على لزوم الكلمة حركة واحدة بجامع الثبات واالستقرار في الحالتين ،وعدم تأثر هذا البناء بالعوامل
ّ
ّ
الخارجية.
أو املؤثرات
للرفع ،والفتحة ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّ
فاألصلية هي ّ
ّ
ّ
أن لإلعراب طائفتين من العالمات ّ
الضمة ّ
للنصب ،والكسرة
وفرعية،
أصلية
للنصب ،والكسرة ّ
للرفع ،واأللف والياء ّ
للنصب ً
للخفضّ ،
والسكون للجزمّ ،
ّ
الفرعية فهي الواو واأللف ّ
أيضا في جمع املؤنث
وأما
النون للجزم ( .)7ولقد أظهر املبارك (ّ )8
والسكون وحذف حرف العلة ،وحذف ّ
السالم ،والياء والفتحة للخفضّ ،
ّ
أن لإلعراب
ّ ّ
ً
ويوضحهاّ ،
ّ
صلة ّ
قوي ًة باملعاني ،فهو ّ
املتعددة التي قرئ بها القرآن الكريم،
والدليل على صلة اإلعراب باملعنى تلك القراءات
يبينها
 1ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي .)2004( .لسان العرب .املجلد الثامن .ط .3بيروت :دار صادر ،ص.21
 2الزبيدي ،محمد .)2004( .تاج العروس .تحقيق :علي هاللي ،مراجعة :عبد هللا العاليلي .الكويت :دار التراث العربي .ج ،2ص .46
 3الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد .)1998( .القاموس املحيط .تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف نعيم العرفسوس ي،
بيروت – لبنان :مؤسسة الرسالة ،ص .60
ّ
 4نوافلة ،محمود رجاء .)2010( .الظاهرة الصوتية في االسم املبني والفعل املسند إلى الضمير املتصل .رسالة دكتوراه غير منشورة كلية اآلداب
جامعة اليرموك .األردن .ص.157
 5ابن جني ،أبو الفتح عثمان .)1952( .املرجع السابق ،ج ،1ص.37
 6التهانوي ،محمد بن علي .)1996( .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،إشراف :رفيق العجم ،تحقيق :علي دحروج ،ترجمة :عبد هللا
الخالدي .بيروت  -لبنان ،مكتبة لبنان ،ج ،2ص.1432
ّ
 7الدليمي ،طه والدليمي ،كامل .)2004( .أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية .عمان :دار الشروق.ص .17
 8املبارك ،مازن .)1979( .نحو وعي لغوي .بيروت :مؤسسة الرسالة .ص .125
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فكان لها أثر في املعاني ،كما في قوله تعالى( :يا ّأيها ّالذين آمنوا إذا قمتم إلى ّ
الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى املرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) سورة املائدة ،آية ،)6( :فقد قرئت كلمة (أرجلكم) بالفتح ً
عطفا على كلمة
(وجوهكم) ،وعلى هذا يجب غسل األرجل ،وقرئت بالكسر ً
عطفا على كلمة (رؤوسكم) املجرورة ،وعندها يجب مسحها.
ّ
ّ
ّ
وتعلمها بصفة ّ
ّ
ّ
العربية ،وقد ّأكد على أ ّ
مما سبقّ ،
يظهر ّ
عامة ،وفي تعليم
العربية
هميته في تعليم اللغة
أهمية اإلعراب في اللغة
القواعد ّ
حوية بصفة ّ
الن ّ
خاصة العديد من الباحثين كاملبارك ( ،)1979والزجاجي ( ،)1986والسيقلي ( ،)2001وخاطر (،)2010
ّ
وكيتا وإسماعيل ( ،)2016وكيتا ( )2017مظهرين ّأنه بيت القصيد في تعليم القواعد ّ
الن ّ
حوية وتعلمها ،إذ بمعرفته يستطيع
ّ ّ
ّ
ّ
ً
ويتحدث
املتحركة إال عند الوقف عليها ،يخطب
فصيحا ال يسكن أواخر الكلمات
الطالب ضبط جميع قراءته وكالمه؛ فيقرأ
ّ
أدبية عالية في ّ
فصيحا ،ويضاف إلى ذلك ّ
الت ّ
ً
ّ
الطالب اإلعراب يمنحه شجاعة ّ
الجهرية.
حدث ،والخطابة والقراءة
أن معرفة
خاصةّ ،إال ّ
أهمية القواعد ّ
عامة ،واإلعراب بصفة ّ
الن ّ
حوية بصفة ّ
الرغم من ّ
أن دراسة ّ
وعلى ّ
كل من كيتا ( ،)1وصوغودوغو (،)2
ّ
ّ
وكيتا وإسماعيل ( )3أظهرت ّ
الث ّ
ّ
انوية بجمهورية مالي إهمال تدريس بعض
العربية في املرحلة
أن من أبرز مشكالت تعليم اللغة
ّ
ّ
أهم موضوعات القواعد ّ
حوية وفي ّ
الن ّ
ّ
ّ
العربية
مقدمتها اإلعراب والبناء ،باإلضافة إلى ضعف استخدام معلمي اللغة
ّ
ّ
ّ
النشط في تدريس القواعد ّ
إستراتيجيات ّ
الن ّ
حوية؛ فأكثر املعلمين يلجؤون إلى طريقة املحاضرة والشرح فقط،
التدريس
حوية ،وعزوا هذه املشكالت إلى ّ
محددة ،ويعتقدون ّأنها كافية لتحقيق أهداف تدريس القواعد ّ
واالكتفاء بأمثلة ّ
الن ّ
أن اختيار
ّ
ّ
ّ
محتوى القواعد ّ
ّ
الن ّ
ّ
ّ
تعليمية في ضوء
الفردية ،إذ يقومون بإعداد مذكرات
العربية
حوية وتنظيمه يعتمد على جهود معلمي اللغة
ّ
بمقررات القواعد ّ
حوية لبعض ّ
الن ّ
ّ
اللجنة املسؤولة عن املناهج ،مع االستئناس ّ
الدول
العربية ،ما
املفردات املقترحة من قبل
ّ ّ
السليمة ّالتي يجب مراعاتها عند اختيار محتوى القواعد ّ
قد ّ
النحويةّ
ربوية ّ
والت ّ
يؤدي إلى عدم مراعاة املعايير واألسس العلمية
ّ
ّ
ّ
ّ
املتمثلة في ّ
والشيوعّ ،
ّ
ّ
العربية إستراتيجيات
واألهمية ،كما عزوا ضعف استخدام معلمي اللغة
والسهولة،
التدرج،
وتنظيمه
ّ
حوية إلى وجود قصور في كفاياتهم في مجال إستراتيجيات ّ
التدريس النشط في تدريس القواعد ّ
ّ
التدريس ،ما ّ
الن ّ
يؤدي إلى تركيزهم
ّ
ّ ّ
العربية ّ
يقدم له مقترحات ّ
ّ
متنوعة إلستراتيجيات
على هذه الطرائق دون غيرها ،مشيرين إلى عدم وجود دليل ملعلم اللغة
ّ
التدريس ّالتي يمكن استخدامها في تدريس القواعد ّ
ّ
الن ّ
ّ
تفصيلية ،بحيث يلمس املعلم بصورة
حوية ،مع تقديم نماذج ،وأمثلة
ّ
أن هناك ً
الطلبة .وأما كيتا ( )4فقد توصل إلى ّ
واضحة طبيعة املطلوب من ّ
ً
شديدا لدى طلبة املرحلة
ضعفا
التفاعالت بينه وبين
ّ
الثانوية باملدارس العربية في القواعد ّ
الن ّ
حوية بشكل عام ،وضعفهم في اإلعراب باملعنى العملي بشكل خاص ،وعلى ّ
الرغم من
املنهجية ّ
نتائج هذه ّ
املحلية ّ
والت ّ
ّ
ّ
السابقة ،ال توجد دراسات سعت إلى اإلسهام في ّ
عليمية حسب
حل هذه املشكلة
الدراسات
ّ
اطالع الباحث.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن الباحث قد استفاد من مجموع ّ
الدراسات ّ
ّ
ّ
والفنية ّ
أهمها:
العلمية
السابقة املعروضة في كثير من الجوانب
الد اسة ،ومناقشة نتائجها ،وفي ّ
عرف على بعض املراجع ذات العالقة بموضوع ّ
ّ ّ
الت ّ
الدراسة ،وفي تصميم الوحدة
تحديد
منهجية ر
 1كيتا ،جاكاريجا .)2013( .مشكالت مناهج املرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي .رسالة ماجستير .قسم املناهج وطرق التدريس ،جامعة امللك
سعود :الرياض ،ص .189
 2صوغودوغو ،آدم ( .)2014مشكالت منهج اللغة العربية باملدارس الثانوية الحكومية في جمهورية مالي من وجهة نظرمعلميها .رسالة ماجستير.
جامعة امللك سعود ،كلية التربية :قسم املناهج وطرق التدريس :الرياض ،ص .144
ّ
 3كيتا ،جاكاريجا؛ وإسماعيل ،محمد ( .)2016تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في جمهورية مالي في ضوء التجارب
العاملية .مجلة الدراسات -الجزائر.65 -37 ،45 ،
ّ
ّ
ّ
 4كيتا ،جاكاريجا .)2017( .واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي في ضوء املواصفات املعيارية .مجلة
الدراسات التربوية والنفسية ،سلطنة عمان ،)2( ،11 ،ص .444
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عرف على واقع منهج القواعد ّ
حوية املناسبةّ ،
عرف على إستراتيجيات تدريس القواعد ّ
عليمية املقترحةّ ،
ّ
الن ّ
الن ّ
الت ّ
والت ّ
والت ّ
حوية
ّ
للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ّ
تعد القواعد ّ
ّ
خاصة ،حيث ّإنها ٌ
العربية بصفة ّ
الن ّ
ّ
ّ
حوية ّ
درع يصون اللسان عن الخطأ ،ويحفظ القلم
األساسية للغة
الركيزة
ّ
ّ
وتعلمها ،حيث ّ
العربية ،واإلعراب هو بيت القصيد في تعليم القواعد ّ
من ّ
الن ّ
ّ
إن إتقانه يساعد
حوية
الزلل ،وهي دستور اللغة
ّ
ّ
الل ّ
غوية.
الطالب في ضبط مهاراته
ّ
ّ
ّ
أهمية القواعد ّ
الن ّ
ّ
الرغم من ّ
على ّ
العربية والجهود العديدة التي بذلت من أجل االرتفاع بمستوى الطلبة
حوية في تعليم اللغة
ّ
خاصة ّإال ّ
عامة ،وفي موضوع اإلعراب والبناء بصفة ّ
فيها بصفة ّ
ّ
العربية في جمهورية
أن مستوى طلبة املرحلة الثانوية باملدارس
حوية واإلعراب ً
بالضعف في القواعد ّ
مالي ّيتصف ّ
الن ّ
وفقا ملا أظهرتها نتائج دراسة ّ
كل من كيتا ( ،)1وصوغودوغو ( ،)2وكيتا
ٍ
أهم موضوعات القواعد ّ
حوية وفي ّ
الن ّ
وإسماعيل ( ،)3وكيتا ( )4حيث كشفت نتائجها عن إهمال تدريس بعض ّ
مقدمتها اإلعراب
ّ
ّ
ّ
النشط في تد يس القواعد ّ
العربية إستراتيجيات ّ
الن ّ
ّ
حوية ،وعدم
التدريس
والبناء ،باإلضافة إلى ضعف استخدام معلمي اللغة
ر
ّ ّ
التدريس الحديثة املناسبة لتدريس القواعد ّ
متنوعة إلستراتيجيات ّ
العربية ّ
الن ّ
يقدم له مقترحات ّ
ّ
حوية.
وجود دليل ملعلم اللغة
ّ
ً
ّ
ّ
العربية في مالي ّأدى إلى إحساس الباحث بوجود
وانطالقا من هذا الواقع الذي يعاني منه طلبة املرحلة الثانوية باملدارس
منهجية في منهج القواعد ّ
عامة ،وفي تدريس اإلعراب والبناء بصفة ّ
الن ّ
حوية بصفة ّ
ّ
خاصة؛ لذا يرى ضرورة القيام
مشكالت
ّ
ّ
بهذه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسة لإلسهام في تطوير منهج القواعد النحوية للصف األول الثانوي باملدارس العربية في جمهورية مالي من خالل
ّ
الطلبةّ ،
عرف على فعاليتها في تنمية املعارف واملها ات ّ
تعليمية مقترحة في املعرب واملبنيّ ،
الن ّ
ّ
والت ّ
حتى
حوية لدى
تصميم وحدة
ر
ّ
ّ
تتحدد مشكلة هذه ّ
يشتد نفور الطلبة منها ،وبذلك ّ
ال يصبح اإلعراب والبناء من املوضوعات التي ّ
الدراسة في اإلجابة عن ّ
السؤال
ّل ّ
عليمية املقترحة في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملها ات ّ
التالي :ما فعالية الوحدة ّ
ّ
حوية لدى طلبة ّ
الن ّ
الت ّ
الثانوي
الصف األو
ر
ّ
العربية في مالي؟
باملدارس
الرئيس األسئلة ّ
ويتفرع عن هذا ّ
السؤال ّ
ّ
التالية:
ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعتين
 .1هل توجد فروق ذات داللة
ّ
جريبية وا ّ
ّ
ّ
القبلي؟
لضابطة في االختبار
الت
ّ
ّ
ّ
جريبية
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعة الت
 .2هل توجد فروق ذات داللة
ّ
ّ
ّ
ّ
والبعدي) بعد تجريب الوحدة التعليمية املقترحة؟
(القبلي
في االختبارين
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعة ّ
ّ
الضابطة
 .3هل توجد فروق ذات داللة
ّ
ّ
والبعدي) بعد تطبيق الوحدة الت ّ
ّ
ّ
االعتيادية؟
عليمية
(القبلي
في االختبارين

 1كيتا ،جاكاريجا ( .)2013املرجع السابق .ص .195
 2صوغودوغو ،آدم ( .)2014املرجع السابق .ص ..147
ّ
 3كيتا ،جاكاريجا؛ وإسماعيل ،محمد ( .)2016تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في جمهورية مالي في ضوء التجارب
العاملية .مجلة الدراسات -الجزائر.65 -37 ،45 ،
 4كيتا ،جاكاريجا ( .)2017املرجع السابق .ص .449
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ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعتين
 .4هل توجد فروق ذات داللة
ّ
ّ
ّ
ّ
والضابطة في االختبارالبعدي بعد تطبيق التجربة؟
جريبية
الت
أهداف الدراسة:
عليمية املقترحة في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملها ات ّ
الد اسة إلى الكشف عن فعالية الوحدة ّ
ّ
الن ّ
الت ّ
حوية لدى
ر
هدفت ر
ّ ّ
العربية في مالي ،ومقارنة فعاليتها بالوحدة ّ
ّ
طلبة ّ
الت ّ
ّ
االعتيادية.
عليمية
األول الثانوي باملدارس
الصف
أهمية الدراسة:
ّ
أهمية ّ
تتمثل ّ
الدراسة الحالية فيما يلي:
ّ
أهمية القواعد ّ
تستمد هذه ّ
ّ
حوية؛ حيث ّإنها ٌ
الن ّ
أهميتها من ّ
الدراسة ّ
درع يصون اللسان عن الخطأ ،ويحفظ القلم من
.1
ّ
العربية ،حيث ّإنه بيت القصيد في قواعدها ّ
ّ
حوية بصفة خا ّ
الن ّ
ّ
الزلل ،ومن أ ّ
صة.
همية اإلعراب في اللغة
ً
السابقة بضرورة تطوير منهج القواعد ّ
موضوعي ًة لتوصيات ّ
عد هذه ّ
 .2ت ّ
الن ّ
املحلية ّ
ّ
ّ
حوية
الدراسات
الدراسة استجابة
ّ
الث ّ
انوية باملدارس العربية في مالي.
للمرحلة
تعليمية مقترحة في املعرب واملبني؛ لتكون نواة ملسايرة تطوير منهج القواعد ّ
 .3تسهم هذه ّ
الن ّ
ّ
حوية
الدراسة في تقديم وحدة
ّ
الث ّ
انوية باملدارس العربية في مالي.
للمرحلة
ّ
ّ
ّ
الوطنية بصفة ّ
ّ
ّ
ومحو ّ
ّ
خاصة في عمليات
األمية واللغات
العربية بوزارة التربية
 .4تفيد هذه الدراسة مسؤولي قسم املدارس
ّ
تطويرهم منهج القواعد ّ
ّ
الن ّ
حوية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي.
ّ
 .5تفتح هذه ّ
الت ّ
ربويين إلجراء دراسات أخرى حول موضوعات أخرى مرتبطة بتطوير منهج
الدراسة املجال أمام الباحثين
القواعد ّ
الن ّ
حوية للمدارس العربية في جمهورية مالي.
حدود الدراسة:
ّ
ّل ّ
الثاني للعام ّ
 .1اقتصرت هذه ّ
ّ
الدراسة على طلبة ّ
الثانوي
الدراس ي ( )2017 – 2016باملدارس
املسجلين في الفصل
الصف األو
العربية في مدينة باماكو بجمهورية مالي.
ّ ّ
الد اسة في االختبار ّ
ّ
ّ
التحصيلي؛ لقياس مدى تحصيل طلبة ّ
ّ
العربية في
األول الثانوي باملدارس
الصف
 .2تتحدد نتائج هذه ر
ّ
مالي للمعارف واملها ات ّ
الن ّ
حوية املتعلقة باملعرب واملبني.
ر
التعريفات اإلجرائية:
ّ ّ
الد اسة على ّ
الفعالية :هي أثر تدريس الوحدة ّ
عليمية ّ ّ
النمو املعرفي واملهاري لطلبة ّ
الت ّ
األول الثانوي باملدارس
الصف
محل ر
ّ
ّ
الطلبة قبل تد يس الوحدة ّ
الت ّ
ّ
عليمية وبعدها.
العربية في مالي ،والذي يمكن الكشف عنه من خالل مقارنة متوسطات درجات
ر
ّ
ٌ
ّ
وتضم مجموعة من املعارف واملها ات ّ
الت ّ
الن ّ
الت ّ
ّ
ّ
تعليمي ٌة ّ
حوية في
ربوية،
مصممة في ضوء األسس
عليمية :هي منظومة
الوحدة
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعرب واملبني لطلبة الصف األول الثانوي في مالي ،وتتضمن مجموعة من األهداف التعليمية ،واملحتوى ،واألنشطة التعليمية،
عليمية وتقنياتها ،وإستراتيجيات ّ
التدريس ،والوسائل ّ
وإستراتيجيات ّ
الت ّ
التقويم.
ّ
ّل ّ
الثانوي باملدارس العربية في مالي في املعارف واملها ات ّ
الن ّ
التنمية :هي رفع مستوى قدرة طلبة ّ
حوية املتعلقة باملعرب
الصف األو
ر
واملبني من خالل الوحدة ّ
الت ّ
عليمية املقترحة.
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ّ
املعارف :هي مجموعة الحقائق واملعلومات واملفاهيم املتعلقة باملعرب واملبني من األسماء واألفعال والحروف.
ّل ّ
الثانوي باملدارس العربية في مالي على ّ
املهارات :هي قدرة طلبة ّ
التمييز بين املعرب واملبني وتطبيقهما في مهارتي
الصف األو
ّ
اإلنتاجّ :
التعبير الشفهي والكتابي بشكل دقيق.
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات ّ
ّ
العربية :هي ّ
ّ
الش ّ
العربية في مالي ،باإلضافة إلى اللغة
رعية ،واللغة
عليمية التي تعنى بتعليم العلوم
الت
املدارس
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفرنسية (لغة البلد ّ
الرسمية) وبعض العلوم العصرية التي تدرس فيها باللغة الفرنسية ،وتتألف من املراحل االبتدائية،
ّ
والث ّ
انوية.
واملتوسطة،
منهجية ّ
الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
الد اسة هو املنهج شبه ّ
ّ
ّ
حدد الباحث مشكلة ّ
بعد أن ّ
الدراسة وأسئلتهاّ ،
الت ّ
جريبي ذو املجموعتين
تبين له أن املنهج املالئم لهذه ر
عليمية في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملها ات ّ
املتكافئتين؛ ملعرفة فعالية الوحدة ّ
الصف ّ
حوية لدى طلبة ّ
الن ّ
الت ّ
األول
ر
ّ
التجريبي يمكن تطبيقه عندما يكون الهدف من البحث ّ
الثانوي ،و"املنهج شبه ّ
التنبؤ باملستقبل حول ّ
أي تغيير إصالحي يجب
ّ
تغييرا ًّ
ًّ
عالجيا أو ً
الظاهرة املدروسة ً
وقائيا"(.)1
تغييرا
إجراؤه على
مجتمع ّ
الدراسة ّ
وعينتها:
ّ ّ
تكون مجتمع هذه ّ
الدراسة من طلبة ّ
ّ
ّ
العربية في (باماكو) العاصمة املالية ،ويبلغ عدد تلك
األول الثانوي باملدارس
الصف
ّ
ّ
ثانوية حسب إحصائية مركز ّ
التربوي للعام ّ
العربية في العاصمة ( )29مدرسة ّ
ّ
الدراس ي
التخطيط واإلحصاء
املدارس الثانوية
(.)2015 – 2014
ّ
ّل ّ
الثاني للعام ّ
جريبية ّ
ّ
والضابطة من طلبة ّ
ّ
العينة ا ّلت ّ
وتكون أفراد ّ
الثانوي
الدراس ي (–2016
املسجلين في الفصل
الصف األو
ّ
ّ
ّ
ّ
القصدية ،األولى :مدرسة
العربية في مالي ،واختار الباحث مدرستين من املدارس الثانوية في العاصمة بالطريقة
 )2017باملدارس
ّ
ّ
ّ
ّ
عشوائية من أصل ( )6صفوف؛ ليكون ّ
ّ
ّ
األول
اإلسالمية ،واختار صفين دراسيين بطريقة
التعاون للتربية ،والثانية :معهد العلوم
ّ
ّ
طالبا بواقع ّ
والثاني (مجموعة ضابطة) ،وبلغ مجموع أفراد ّ
ّ
مثل (ً )30
العينة (ً )60
طالبا منهم
صفين،
تجريبية)
(مجموعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املجموعة الت ّ
جريبية من مدرسة التعاون للتربية ،و( )30ط ً
اإلسالمية.
البا مثلوا املجموعة الضابطة من معهد العلوم
أدوات ّ
الدراسة وموادها:
لتحقيق أهداف ّ
الدراسة اعتمد الباحث على عدد من األدوات واملواد البحثية كما يلي:
ً
ّ
الت ّ
عليمية املقترحة في املعرب واملبني من األسماء واألفعال والحروف:
ّأوال :الوحدة
ّ
قام الباحث بتصميم الوحدة ّ
عليمية في صورتها ّ
األو ّليةّ ،
الت ّ
ثم عرضها على بعض املحكمين املختصين وذوي العالقة في مجال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي ،وعددهم ()12
العربية وطرائق تدريسها ،وبعض معلمي اللغة
مناهج اللغة
ّ ً ّ ّ
ّ
التحكيم في مدى صدق األهداف ّ
وتمثلت جوانب ّ
صالحيتها ّ
الت ّ
ّ
عليمية في ضوء املحتوى
للتجريب،
للتأكد من مدى
محكما،
ّ
ّ
الصف ّ
عليمية ،ومالءمة موضوعات املحتوى ومفرداته لطلبة ّ
ّ
واألنشطة الت ّ
العربية في مالي ،وارتباطها
األول الثانوي باملدارس

 1العساف ،صالح ( .)2010املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار ا ّلزهراء ،ص .324
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ّ
بأهداف الوحدة ،ومدى مناسبة األنشطة ّ
الل ّ
عليمية لتحقيق أهدافها ،وسالمة ّ
الت ّ
غوية للوحدة ،وبعد استرجاع نسخ
الصياغة
ّ
ّ
املحكمين أجرى الباحث ّ
ثم أخرجها في صورتها ّ
الن ّ
الالزمةّ ،
هائية.
التعديالت
ّ
ّ
الت ّ
ًّ
عليمية املقترحة:
ثانيا :دليل املعلم لتدريس الوحدة
ّ
النظري ،واشتمل على ّ
األول :الجانب ّ
األو ّلية ،واحتوى ّ
ّ
الدليل على قسمينّ :
املعلم في صورته ّ
التخطيط العام
أعد الباحث دليل
ّ
الدليل ،وإرشادات ّ
للوحدة ّ
التعامل مع ّ
ومقدمة ّ
ّ
الت ّ
الدليل ،وأبرز املصطلحات الواردة في الوحدة ،ومراجع تعلم
عليمية،
ّ
للمعلم .والقسم الثاني :الجانب ّ
الوحدة ،باإلضافة إلى توجيهات ّ
التطبيقي ،واشتمل على موضوعات الوحدة ومفرداتها،
عامة
اتيجيات تنفيذ األنشطة وإدارة ّ
ائية لتطبيقها ،وإستر ّ
اتيجيات تدريس موضوعات الوحدة ،والخطوات اإلجر ّ
وإستر ّ
الصف،
ّ
ّ
اتيجيات ّ
والخطوات املتبعة لتنفيذها وإدارتها ،وإستر ّ
التقويم وأدواته املقترحة ،باإلضافة إلى بعض األخطاء الشائعة التي قد
ّ
ّ
موذجية ّ
املاليون ،وبعض األمثلة ّ
للتقويم وأدواته .وعرض الباحث ّ
ّ
الطلبة ّ
الدليل على بعض املحكمين املختصين في
الن
يقع فيها
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية للمرحلة الث ّ
ّ
ّ
انوية باملدارس العربية في مالي ،والبالغ
العربية وطرائق تدريسها ،وبعض معلمي اللغة
مجال مناهج اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صالحيته إلرشاد املعلم إلى تدريس الوحدة الت ّ
ّ
عليمية املقترحة ،وتمثلت جوانب التحكيم
عددهم ( )12محك ًما ،للتأكد من مدى
ّ
التعامل معهّ ،
مقدمته ،وإرشادات ّ
مكونات بنائه ،ومدى مناسبة ّ
في :مدى اشتمال ّ
الدليل على أبرز ّ
والتوجيهات ّ
العامة للمعلم،
الصف ،وإستراتيجيات ّ
جيات ّ
اتيجيات تنفيذ األنشطة وإدارة ّ
التدريس املقترحة ،وإستر ّ
ومدى مالءمة إستراتي ّ
التقويم وأدواته،
ّ
ّ
غوية ّ
الل ّ
ومدى مناسبة الوقت املقترح لدروس الوحدة ،وسالمة ّ
للدليلّ ،
وتم تعديل "دليل املعلم" في ضوء ملحوظات
الصياغة
ّ
ثم قام الباحث بإخراجه في صورته ّ
الن ّ
املحكمينّ ،
هائية.
ً
ثالثا :االختبارالتحصيلي" (قبلي ،وبعدي):
حوية املتضمنة في الوحدة ّ
معتمدا على املعارف واملها ات ّ
ً
الن ّ
عليمية املقترحة ّالتي ّ
الت ّ
ّ
تم
تحصيلي
قام الباحث بإعداد اختبار
ر
الد اسة قبل تطبيق ّ
ّ
للعينة ّ
ّ
التجر ّ
تدريسها ّ
التجربة ،واعتمد االختبار
يبية ،واستخدم االختبار للتحقق من تكافؤ مجموعتي ر
ّ
ّ ّ
العربية للمعارف ،واملها ات ّ
الن ّ
نفسه لالختبار البعدي لقياس مدى تحصيل طلبة ّ
ّ
حوية املتعلقة
األول الثانوي باملدارس
الصف
ر
باملعرب واملبني ،ولبناء هذا االختبار ّاتبع الباحث الخطوات ّ
التالية:
ّ
الد اسة ،وبناء االختبا ات ّ
ّ
ّ
حصيلية فيها.
الت
ر
 االطالع على األدبيات ذات العالقة بموضوع ر
ّ ّ
 تحديد الهدف من االختبار ّالذي يهدف إلى قياس مدى تحصيل طلبة ّ
ّ
العربية في مالي
األول الثانو ّي باملدارس
الصف
ّ
ّ
التمييز بينهما ،وتطبيقهما في مهارتي اإلنتاجّ :
تمكنهم من ّ
للمعارف واملها ات ّ
الن ّ
التعبير
حوية املتعلقة باملعرب واملبني ،ومدى
ر
ّ
دقيق.
الشفهي والكتابي
ٍ
بشكل ٍ
ّ
ّ
سبية حسب األهداف ّ
عليمية ّ
الت ّ
الن ّ
املحددة في دليل املعلم.
 إعداد جدول مواصفات االختبار ،وتحديد األوزان
األو ّلية من ( )40مفردة من نوع االختيار من ّ
وتكونت في صورتها ّ
 صياغة مفردات االختبار في ضوء جدول املواصفاتّ ،
متعدد،
لكل مفردة أربعة بدائل ،ومن نوع (صح ،وخطأ) ،وخ ّ
صصت درجة واحدة ّ
ّ
لكل مفردة.
ّ
ّ
ّ 
التحقق من صدق االختبار في صورته ّ
األو ّلية بعرضه على املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال مناهج اللغة
ّ
ّ
وتمثلت جوانب ّ
العربية ،والقياس ّ
التحكيم في ّ
تعرف مدى وضوح أهداف االختبار،
والتقويم ،والبالغ عددهم ( )12محك ًما،
ّ
ّ ّ
الل ّ
العربية في مالي ،ووضوح تعليماته ،ومدى صحة ّ
ومناسبة أسئلته لطلبة ّ
ّ
غوية
الصياغة
األول الثانوي باملدارس
الصف
ّ
للمفردات والبدائل ،ومناسبة عدد األسئلة ،وقد ّ
قدم املحكمون ملحوظات ومقترحات أخذ الباحث بها.
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ّ
طبق االختبار على ّ
 قياس ثبات االختبار باستخدام طريقة االختبار وإعادة تطبيقه ،إذ ّ
استطالعية تكونت من ()30
عينة
ّل ّ
طالبا من طلبة ّ
الثانوي في مدرسة عمر بن الخطابّ ،
ً
ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه بعد مي ّي أسبوعين على
الصف األو
ّ
العينة نفسها ،وبعد تحليل نتائج االختبار وحساب معامل االرتباط (بيرسون) بين درجات تطبيق االختبار ّ
ّ
األول والثاني بلغ
وتدل على صالحية االختبار ّ
معامل االرتباط ( ،)0,92وهي قيمة عاليةّ ،
للتطبيق واألخذ بنتائجه.
الصعوبة ّ
 حساب معامالت ّ
والتمييز ملفردات االختبار ،واستبعدت مفردتان بسبب صعوبتها ،حيث استطاع ( )%15من
ّ
ّ
الطلبة اإلجابة عنها ،وكما استبعدت ثالث مفردات بسبب تمييزها ّ
الطلبةّ ،
وأما بقية املفردات فتراوحت معامالت
بالسالب بين
صعوبتها ما بين ( ،)0,88–0,22وتراوحت معامالت تمييزها ما بين ( ،)0,70–0,33وهي معامالت مقبولة حسب الهويدي (.)1
ّ
ّ ّ
الزمن الذي يحتاج إليه الطلبة لإلجابة عن مفردات االختبار عن طريق املتوسط
 حساب زمن االختبار ،قام الباحث بحساب
االستطالعية لالختبار؛ فكان متوسط املدة ّ
العينة االستطالعيةّ
منية ّالتي استغرقها أفراد ّ
الز ّ
ّ
الحسابي لزمن تقديم طلبة ّ
العينة
يساوي ( )50دقيقة.
ّ
األول "االختيار من ّ
 إخراج االختبار في صورته ّ
وتكون من سؤالين رئيسينّ :
والثاني" :صح ،وخطأ" ّ
النهائيةّ ،
وتكون في
متعدد"،
مجمله من ( )35مفردة ،وبذلك تكون درجة االختبار الكبرى ً
خمسا وثالثين درجة.
 إعداد مفتاح اإلجابة لتصحيح االختبار ،وبذلك أنهى الباحث إجراءات إعداد االختبار ّ
التحصيلي.
إجراءات ّ
الدراسة:
عليمية املقترحة قام الباحث باإلجراءات ّ
لتجريب الوحدة ّ
الت ّ
التالية:
ّ ّ
(العينة ّ
 .1اختيار مجموعتي ّ
جريبيةّ ،
العينة من طلبة ّ
ّ
والضابطة) اختيرت ّ
الت ّ
الدراسة ّ
العربية
األول الثانوي باملدارس
الصف
ّ
في مالي ،من مدرستي ّ
ّ
اإلسالمية.
التعاون للتربية ،ومعهد العلوم
ّ
ً
انطالقا من الحرص على سالمة ّ
املتغيرات قبل بدء ّ
وتجنبا آلثار العوامل ّ
ّ
ً
الدخيلة التي يتوجب
النتائج،
التجريب
 .2ضبط
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة للتعميم؛ لذا حدد الباحث عددا من املتغيرات املرتبطة بخصائص
النحو ّ
التجربة لضبطها على ّ
عينة ّ
ّ
التالي:
ّل ّ
فإن أعمار املجموعتين ّ
الثانوي؛ ّ
الزمني ،بما ّ
(التجريبيةّ ،
 العمر ّ
العينة ممثلة في طلبة ّ
أن ّ
والضابطة) تتراوح
الصف األو
بشكل عام ما بين ( )18-15سنة.
ّ ّ
قافي ،اختيرت مجموعتا ا ّلد اسة ّ
ّ
ّ
والث ّ
تعليمية واحدة ،وفي أحياء
والضابطة) من إدارة
(التجريبية،
 املستوى االجتماعي
ر
ّ
مما يضمن توافر ّ
متقاربة في العاصمةّ ،
االجتماعي ،والث ّ
ّ
التجانس بينها في املستوى
قافي.
ّ
ّ
الت ّ
تم ّ
غوية ،فكان املستوى ّ
الل ّ
ً
أي طالب راسب ،كما ّ
متقاربا؛ حيث ّإنه ال يوجد ّ
حقق من الخبرة
الدراس ي
 خبرة الطلبة
السابقة ألفراد املجموعتين بتطبيق االختبار ّ
ّ
التحصيلي القبلي عليهم.
ّ
عليمية املقترحة ،وأداة االختبار ،إذ تواصل الباحث مع مديري ّ
العينة؛ لتطبيق الوحدة ّ
الت ّ
 .3تهيئة مدرستي ّ
الثانوي
التعليم
ّ ّ
الد اسة ،وال ّتنسيق معهما؛ الختيار ّ
ّ
العينة؛ إلعطائهما فكرة ّ
بمدرستي ّ
األول الثانوي من
صفين من صفوف
عامة عن أهداف ر
ّ
ّ ّ
عينة ّ
املتغيرات ّ
كلتا املدرستين في ضوء ّ
املحددة ،واملرتبطة بخصائص ّ
التجربة ،وتواصل الباحث مع معلم اللغة العربية املكلف
 1الهويدي ،زيد ( .)2004أساسيات القياس والتقويم التربوي .اإلمارات العربية املتحدة .العين :دار الكتاب الجامعي.
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ّ
عامة عن الوحدة ّ
بتدريس املجموعة ّ
جريبية ّ
عدة مرات إلعطائه فكرة ّ
الت ّ
الت ّ
عليمية ،واإلجابة عن استفساراته املتعلقة بتجريب
ّ
الد اسةّ ،
ّ
معلم املجموعة ّ
والتنسيق معه في إجراءات تطبيق
الوحدة ،كما تواصل مع
الضابطة؛ إلعطائه فكرة عن أهداف ر
االختبار ّ
التحصيلي القبلي والبعدي.
الد اسة ّ
ّ
ّ
(التجريبية ،وال ّ
ضابطة) ،وذلك يوم االثنين  ،2017/04/17قبل
 .4تطبيق االختبار التحصيلي (القبلي) على مجموعتي ر
تجريب الوحدة ،وقام ّ سا املادة بتصحيح االختبار وفق مفتاح اإلجابة ّ
املعد لذلك ،ورصد درجاتهم ،وتزويد الباحث بها؛
مدر
ّ
اإلحصائية لها.
إلجراء املعالجة
ّ
فعاليتها في تنمية املعارف واملها ات ّ
عليمية املقترحةّ ،
 .5تجريب الوحدة ّ
الن ّ
عرف على ّ
الت ّ
للت ّ
حوية املتعلقة باملعرب واملبني لدى
ر
ّل ّ
ابتداء من يوم االثنين املوافق  ،2017/05/01واستمر ّ
وتم ّ
طلبة ّ
الثانويّ ،
ً
ّ
حتى يوم األربعاء
الفعلي
التطبيق
الصف األو
ّ
يبية ،واستغرق تدريس املجموعة ( )13حصة بواقع ّ
العينة ّ
التجر ّ
معلم املادة في مدرسة ّ
ستة أسابيع.
 ،2017/06/14من قبل
عليمية للمجموعة ّ
التحصيلي (البعدي) ،بعد االنتهاء من تجريب الوحدة ّ
 .6تطبيق االختبار ّ
الت ّ
الت ّ
جريبية أعيد تطبيق االختبار
ّ
التحصيلي على مجموعتي ّ
الدراسة ،وذلك يوم االثنين املوافق ،2017/06/19:وقام ّ
مدرسا املادة بتصحيح االختبار وفق مفتاح
اإلجابة ّ
ّ
املعد لذلك ،ورصد درجاتهمّ ،
اإلحصائية لها.
وتم تزويد الباحث بها ،إلجراء املعالجة
 .7تحليل نتائج االختبار وتفسيرها ومناقشتها باستخدام برنامج ّ
ّ
ّ
االجتماعية ( ،)SPSSإلجراء
اإلحصائي للعلوم
التحليل
ّ
ّ
اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن أسئلة ال ّدراسة.
التحليالت
املعالجة اإلحصائية:
اإلحصائية ّ
ّ
التالية :معامل االرتباط (بيرسون) لقياس ثبات االختبار
استخدم الباحث لتحليل نتائج االختبار وتحليلها األساليب
باستخدام طريقة إعادة ّ
ّ
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ّ
ّ
للعينتين املستقلتين
التطبيق ،واملتوسطات
( )Independent Samples T-testملعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين ّ
ّ
الت ّ
والضابطة في االختبار
جريبية
ّ
التحصيلي القبلي ،والبعدي.
عرض نتائج الدراسة:
الفرعي ّ
لإلجابة عن ّ
األول ّ
ّ
ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
ونصه "هل توجد فروق ذات داللة
السؤال
تحصيل طلبة املجموعتين ّ
جريبية ّ
الت ّ
والضابطة في االختبار القبلي؟" استخدم الباحث اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ملعرفة
الفرق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعتين في االختبار القبلي ،والجدول (ّ )1
يوضح ذلك.
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الجدول  :1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين في
االختبارالقبلي
املجموعة
ّ
التجريبية
ّ
الضابطة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

30

15,33

2,233

30

16,57

2,956

نوع االختبار العدد

القبلي

قيمة
(ت)
1,823

مستوى
الداللة
0,074

التعليق

غير دالة

ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعتين
يالحظ من الجدول ( )1عدم وجود فروق ذات داللة
القبلي؛ ّ
ّ
ّ
(الت ّ
ّ
ألن قيمة (ت) املحسوبة بلغت ( ،)1,823وبلغ متوسط تحصيل طلبة املجموعة
والضابطة) في االختبار
جريبية
ّ
جريبية ( ،)15,33ومتوسط تحصيل طلبة املجموعة ّ
ّ
الت ّ
إحصائية عند
الضابطة ( ،)16,57ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة
مستوى ( )α≤0.05بين املجموعتين في درجات االختبار القبلي.
لإلجابة عن ّ
السؤال الفرعي الثاني ّ
ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
ونصه " هل توجد فروق ذات داللة
ين (القبلي والبعدي) بعد تطبيق الوحدة ّ
تحصيل طلبة املجموعة ّ
الت ّ
الت ّ
عليمية املقترحة؟" استخدم الباحث
جريبية في االختبار
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ملعرفة الفرق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعة ّ
الت ّ
جريبية في االختبارين بعد تطبيق
ّ
التجربة ،والجدول (ّ )2
يوضح ذلك.
الجدول  :2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة
املجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي بعد تطبيق التجربة
املجموعة
ّ
التجريبية

نوع االختبار

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

القبلي

15.33

2.233

31.07

3.183

البعدي

قيمة
(ت)
22.160

مستوى
الداللة
0.02

التعليق

دالة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعة ّ
الت ّ
ّ
جريبية في
ّيتضح من الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة
ّ
االختبارين (القبلي والبعدي)؛ ّ
ّ
إحصائية
ألن قيمة (ت) املحسوبة بلغت ( ،)22.160وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة
( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعة ّ
الت ّ
جريبية في االختبارين (القبلي والبعدي) لصالح االختبار البعدي ،حيث بلغ
ويتضح ّ
متوسط االختبار القبلي ( ،)15.33ومتوسط االختبار البعدي (ّ ،)31.07
أن الفرق بين املتوسطين كبير ً
جدا.
ّ
لإلجابة عن ّ
ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
السؤال الفرعي الثالث " هل توجد فروق ذات داللة
والبعدي) بعد تطبيق الوحدة ّ
تحصيل طلبة املجموعة ّ
الت ّ
ّ
ّ
عليمية االعتيادية؟" استخدم الباحث
(القبلي
الضابطة في االختبارين
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ملعرفة الفرق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة املجموعة ّ
الضابطة في االختبارين ،والجدول
(ّ )3
يوضح ذلك.
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الجدول  :3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة
املجموعة ّ
الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي
املجموعة
ّ
الضابطة

نوع االختبار

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

القبلي

16.57

2.956

البعدي

22.73

2.083

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة
0.01

9.340

التعليق

دالة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعة ّ
ّ
الضابطة في
يظهر الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة
االختبارين (القبلي والبعدي)؛ ّ
ّ
إحصائية بين متوسطي
ألن قيمة (ت) املحسوبة بلغت ( ،)9.340ما تعني وجود فروق ذات داللة
درجات املجموعة ّ
الضابطة في االختبارين لصالح االختبار البعدي ،حيث بلغ متوسط االختبار القبلي ( )16.57ومتوسط
االختبار البعدي (.)22.73
لإلجابة عن ّ
الرابع ّ
ّ
السؤال الفرعي ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
ونصه "هل توجد فروق ذات داللة
تحصيل طلبة املجموعتين في االختبار البعدي بعد تطبيق ّ
التجربة؟" استخدم الباحث اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ملعرفة
الفرق بين متوسطي درجات تحصيل املجموعتين في االختبار البعدي بعد تطبيق ّ
التجربة ،والجدول (ّ )4
يوضح ذلك.
الجدول  :4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين في
االختبارالتحصيلي البعدي
املجموعة
ّ
التجريبية
ّ
الضابطة

نوع االختبار

البعدي

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

31.07

3.183

22.73

2.083

قيمة
(ت)
11.998

مستوى
الداللة
0.02

التعليق

دالة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعتين ّ
(الت ّ
ّ
جريبية
يكشف الجدول ( )4عن وجود فروق ذات داللة
ألن قيمة (ت) املحسوبة بلغت ( ،)11.998وبلغ متوسط تحصيل طلبة املجموعة ّ
والضابطة) في االختبار البعدي؛ ّ
ّ
الت ّ
جريبية
( ،)31.07ومتوسط تحصيل طلبة املجموعة ّ
ّ
إحصائية بين املجموعتين في
الضابطة ( ،)22.73ما يعني وجود فروق ذات داللة
درجات االختبار البعدي لصالح املجموعة ّ
الت ّ
جريبية.
ّ
مناقشة النتائج وتفسيرها:
عليمية املقترحة في املعرب واملبني لتنمية املعارف واملها ات ّ
الد اسة إلى الكشف عن فعالية الوحدة ّ
ّ
الن ّ
الت ّ
حوية لدى
ر
سعت هذه ر
ّ ّ
طلبة ّ
ّ
ّ
إحصائية عند
العربية في مالي ،وأظهرت نتائج االختبار القبلي عدم وجود فروق ذات داللة
األول الثانوي باملدارس
الصف
والضابطة) في االختبار القبلي للمعارف واملها ات ّ
مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعتين ّ
جريبية ّ
الن ّ
(الت ّ
حوية في
ر
املعرب واملبني ،وقد ظهرت قيمة املتوسطين متقاربة ،وكشفت متوسطات تحصيل طلبة املجموعتين عن ضعف مستوى أدائهم
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في االختبار القبلي ،ويعزو الباحث ذلك إلى ّ
أن املجموعتين لم يكونوا قد درسوا أكثر املوضوعات الواردة في االختبار القبلي بعد،
حيث ّ
ّ
ّ
املاضية واألمر فقط.
(اإلعدادية) تقتصر على األفعال
إن موضوعات (اإلعراب والبناء) في املرحلة املتوسطة
أن املجموعتين متكافئتان في الخبرة عن موضوعات اإلعراب والبناء قبل إجراء ّ
مؤشرا ّ
وهذه ّ
التجربة ،ما ّ
ً
يدل
النتيجة تعطي
عليمية املقترحة .وقد اتفقت هذه ّ
جريبية للوحدة ّ
التجريبي قبل تطبيق املعالجة ّ
الضبط ّ
على سالمة ّ
الت ّ
الت ّ
النتيجة مع نتائج
العديد من ّ
الدراسات كدراسة أحمد ( ،)1واأللفي ( ،)2والخفاجي ( ،)3والشمري والحريش ي ( ،)4والعبيدي وتومان ( ،)5وعيس ى
( )6في تكافؤ املجموعتين ّ
والضابطة) في الخبرة عن موضوعات ّ
جريبية ّ
(الت ّ
الدراسة؛ إذ أظهرت دراساتهم عدم وجود فروق ذات
القبلية للقواعد ّ
إحصائية بين متوسطي درجات املجموعتين في االختبا ات ّ
الن ّ
ّ
ّ
ّ
حوية من خالل قياس فعالية
حصيلية
الت
داللة
ر
تدريسية ّ
ّ
متنوعة.
إستراتيجيات
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعة ّ
الت ّ
ّ
جريبية في
وأظهرت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة
ّ
ّ
ّ
ّ
االختبارين (القبلي والبعدي) للمعارف واملهارات النحوية في املعرب واملبني ،لصالح االختبار البعدي .وهذه النتيجة تدل على
ّ
يبية من الوحدة ّ
استفادة طلبة املجموعة ّ
الت ّ
التجر ّ
عليمية املقترحة؛ حيث ارتفع مستوى تحصيلهم بعد تعليمهم وتعلمهم
ّل ّ
تنمية املعارف واملها ات ّ
موضوعات الوحدة؛ ما ّ
حوية في املعرب واملبني لدى طلبة ّ
الن ّ
يعزز ّ
فعاليتها وأثرها في ّ
الثانوي
الصف األو
ر
ّ
العربية في مالي.
باملدارس
ّ
ودلت ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعة ّ
ّ
الضابطة في
النتائج على وجود فروق ذات داللة
حوية في املعرب واملبني لصالح االختبار البعدي .تشير هذه ّ
االختبارين (القبلي والبعدي) للمعارف واملها ات ّ
الن ّ
النتيجة إلى
ر
ّ
استفادة طلبة املجموعة ّ
ّ
ّ
الضابطة من موضوعات (اإلعراب والبناء) وفق الوحدة التعليمية االعتيادية ،إذ ارتفع مستوى
ّ
وتتفق هذه ّ
وتعلمهم لهاّ .
النتيجة مع نتائج دراسة الشمري والحريش ي ( )7في وجود فروق ذات داللة
تحصيلهم بعد تعليمهم
الضابطة في االختبارين (القبلي والبعدي) للقواعد ّ
إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة ّ
الن ّ
ّ
حوية لصالح االختبار البعدي.
ّ
ألن أكثر املعارف ّ
بديهي؛ ّ
ويرى الباحث ّ
أن ّ
الن ّ
ٌّ
تميز نتائج االختبار البعدي عن نتائج االختبار القبلي ٌ
حوية املتعلقة باملعرب
أمر
ّ
الطلبة معرفة ّ
جيدة عنها؛ لذا كان أداؤهم في االختبار البعدي أفضل من أدائهم
واملبني الواردة في االختبار القبلي ،لم يكن لدى
ّ
ومما ّ
في االختبار القبليّ ،
يؤيد ذلك ارتفاع مستوى تحصيلهم بعد تعلمهم لها.
ّ
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات املجموعتين
وكشفت نتائج االختبار البعدي عن وجود فروق ذات داللة
ّ
ّ
ّ
جريبية ّ
والضابطة) في االختبار البعدي للمعارف واملهارات الن ّ
حوية في املعرب واملبني لصالح املجموعة الت ّ
(الت ّ
جريبية ،وقد ظهر
يدل على وجود أثر واضح للوحدة ّ
الت ّ
كبيرا بين املتوسطين ّ
كبيرا ،وظهور الفرق ً
الفرق بين املتوسطين ً
عليمية في تنمية املعارف
ّ
ّ
يؤكد على فعالية الوحدة ّ
املتعلقة باملعرب واملبني لدى طلبة املجموعة ّ
واملها ات ّ
الن ّ
الت ّ
عليمية املقترحة .وتتفق
التجري ّبية ما
حوية
ر

 1أحمد ،صالح ( .)2010املرجع السابق .ص .139
 2األلفي ،ميادة يونس ( .)2011املرجع السابق ،ص .187
 3الخفاجي ،عدنان ( .)2011املرجع السابق ،ص .175
 4الشمري ،هاللة والحريش ي ،منيرة ( .)2012املرجع السابق ،ص .44
 5العبيدي ،رقية وتومان ،ألفت ( .)2013املرجع السابق ،ص.245
 6عيس ىّ ،
محمد أحمد ( .)2013املرجع السابق ،ص.357
 7الشمري ،هاللة والحريش ي ،منيرة ( .)2012املرجع السابق ،ص .44
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تفوق املجموعة ّ
هذه ّ
النتيجة مع نتائج العديد من ّ
الدراسات كدراسة يوسف ( ،)1والسيقلي ( ،)2وكروان ( )3في ّ
الت ّ
جريبية على
التحصيلي البعدي للقواعد ّ
الضابطة في االختبار ّ
املجموعة ّ
الن ّ
حوية.
واختلفت هذه ّ
ّ
إحصائية في مستوى تحصيل طلبة
النتائج عن نتائج دراسة أبو عمرة ( )4في عدم وجود فروق ذات داللة
ّ
تعلم القواعد ّ
املجموعتين ّ
جريبية ّ
الصف ّ
حوية لدى طلبة ّ
الن ّ
(الت ّ
السادس
والضابطة) قبل تطبيق برنامج مقترح لعالج صعوبات
ّ
ّ
تعلم القواعد ّ
حوية ّالتي سعت دراستها إلى وجود عالج لها؛ وال ّ
الن ّ
األساس ي وبعدهّ .
شك
ولعل هذا االختالف يؤكد على صعوبة
ّ
ّ
تعلمها أسباب ّ
متعددة ،ما يجعل عالجها من خالل دراسة ّ
ً
علمية واحدة ً
عسيرا؛ حيث تحتاح إلى دراسة
أمرا
أن وراء صعوبة
ّ
كافة األسباب والعوامل ّ
املؤدية إلى صعوبتهاّ ،
ًّ
تدريجيا ،وقد حصرت دراسة عطا ( )5أسباب صعوبتها في
والسعي إلى حلها
ّ
ّ
حوية نفسها ،والبيئة ،ما يعني ّ
التقويم ،وطبيعة القواعد ّ
واملتعلم ،وإستراتيجيات ّ
إستراتيجيات ّ
الن ّ
أن
التدريس ،واملعلم،
ّ
ومتنوعة.
أسبابها كثيرة
تفوق املجموعة ّ
الضابطة في ّ
جريبية على ّ
ويمكن عزو ّ
الت ّ
الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 مراعاة الوحدة ّ
الهرمية من ّ
ّ
ّ
الت ّ
السهل إلى األصعب.
العلمية
عليمية املقترحة طبيعة املادة
 تحديد األهداف ّ
تدريسية ّ
ّ
الت ّ
عليمية ّ
متنوعة ،باإلضافة إلى تحديد
لكل موضوعات الوحدة ،واعتمادها على إستراتيجيات
والتنويع في إستراتيجيات ّ
الصفّ ،
خاصة بتنفيذ األنشطة ّ
عليمية وإدارة ّ
إستراتيجيات ّ
الت ّ
التقويم وأدواته ،واالهتمام بتقديم
ّ
ّ ّ ّ
كل ذلك ّ
ّ
ّ
أي قصور أو ضعفّ ،
الفورية ّالتي تعالج ّ
التغذية ّ
للتعلم ،دون إغفال استخدام
يحفز الطالب ،ويرفع دافعيته
الراجعة
تقنيات ّ
التعليم.
ّ
ّ
الرأس ي للموضوعات ّ
عليمية ّ
 مراعاة الوحدة ّ
الن ّ
الت ّ
التكامل ّ
حوية كلما أمكن ،واإلشارة إلى بعض األخطاء الشائعة التي قد
ّ
ّ
عينة من الكتابات ّ
الت ّ
املاليين املستنبطة من نتائج فحص ّ
الطلبة ّ
حريرية لبعض طلبة املرحلة الثانوية باملدارس
يقع فيها بعض
العربية في مالي وتحليلها.
والتمارين) ،حيث ّ
(التدريبات ّ
عليمية ّ
عليمية باألنشطة ّ
 اهتمام الوحدة ّ
الت ّ
الت ّ
إن ّ
كل درس من دروس الوحدة يحتوي على
ّ
ّ
الشفويّ ،
النشاط ّ
ّ
ّ
ّ
املنزلي ،وذلك ما أسهم في تنمية
فالكتابي
الكتابي،
والصفي
الصفي
ثالث مجموعات من األنشطة ،ما بين
ّ
املتعلقة باملعرب واملبني لدى طلبة املجموعة ّ
املعارف واملها ات ّ
ذهنية إلى مهارات لغويةّ
جريبية ّ
الن ّ
وتحولها من معلومات ّ
الت ّ
حوية
ر
ّ
بخالف طلبة املجموعة الضابطة.
ّ
ّ ّ ّ
املعلم فيها اإلشراف ّ
خاصة بتنفيذ األنشطة ّ
 تحديد إستراتيجيات ّ
عل ّ
والتنظيم ،ويكون
مية؛ حيث يكون دور
التعليمية الت
ّ
ّ
التفاهم ّ
بالنفس ،والقدرة على ّ
الثقة ّ
الطالب محور العملية ّ
والتواصلّ ،
الت ّ
وتقبل
عليمية والعنصر الفعال ،ما تسهم في إكسابه
األسئلةّ ،
وتحمل مسؤولية اإلجابة عنها وتوجيهها ،وتقدير العمل مع اآلخرين ،وربط األفكار الجديدة بالقديمة ،باإلضافة إلى
ّ
ّ
تنمية قدرته على الفهم واكتساب املعارف واملها ات ّ
الن ّ
حوية املتعلقة باملعرب واملبني ،وهذا ما تنادي به االتجاهات التربوية
ر
الحديثة في ّ
التدريس.
 1يوسف ،عيطة ( .)1993املرجع السابق ،ج ،1ص .259
 2السيقلي ،رجاء .)2001( .املرجع السابق ،جامعة األزهر :غزة.
 3كروان ،غادة .)2012( .املرجع السابق ،ص .139
 4أبو عمرة ،حنان .)2010( .املرجع السابق ،ص.167
 5عطا ،إبراهيم .)1990( .املرجع السابق ،ج ( ،)1ص.257
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ّ
ّ
معلم املجموعة ّ
املعلم (املصاحب للوحدة ّ
دور ّ
عليمية املقترحة) ٌ
الت ّ
الت ّ
جريبية ،من خالل
فعال في تحسين أداء
 كان لدليل
ّ
ّ
االستفادة من التوجيهات املتضمنة فيه لتنفيذ دروس الوحدة وأنشطتها ،واستخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي ،بخالف
ّ
ّ
ّ
ّ
عليمية ،وإستراتيجيات ّ
يقدم له مقترحات حول األنشطة ّ
يتوفر لديه دليل ّ
معلم املجموعة ّ
الت ّ
التدريس التي
الضابطة الذي ال
ً
فضال عن إستراتيجيات ّ
يمكن استخدامها في ّ
التقويم الواقعي وأدواته.
التدريس،
توصيات ّ
الدراسة ومقترحاتها:
في ضوء ما أسفرت عنه ّ
الدراسة الحالية من نتائج ،يوص ي الباحث بما يلي:
ّ ّ
ّ
النظر في تحديد موضوعات القواعد ّ
 .1إعادة ّ
ربوية ّ
والت ّ
الن ّ
السليمة املتمثلة
حوية وتنظيمها في ضوء املعايير واألسس العلمية
ّ
في ّ
والشيوعّ ،
ّ
واألهمية.
والسهولة،
التدرج،
عليمية في مجال تدريس القواعد ّ
 .2االكثار من تطبيقات األنشطة ّ
الن ّ
حوية بصفة ّ
الت ّ
عامة ،وفي مجال اإلعراب والبناء بصفة
ّ
خاصة.
تعليمية أخرى في القواعد ّ
 .3اإلفادة من الوحدة ّ
الن ّ
ّ
الت ّ
حوية وقياس فعاليتها في تنمية املهارات
عليمية املقترحة لبناء وحدات
ّ
ّ
النحوية لدى طلبة املرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي.
ّ
ّ
ّ
معلم القواعد ّ
املعلم ّالذي وضعه الباحث في هذه ّ
الن ّ
حوية للمرحلة الثانوية باملدارس
الدراسة لوضع دليل
 .4اإلفادة من دليل
العربية في مالي.
ّ
 .5إجراء بحوث مماثلة على موضوعات القواعد ّ
الن ّ
ّ
العربية في مالي.
حوية األخرى للمرحلة الثانوية باملدارس
قائمة املراجع:
ً
ّأوال :املراجع العربية:
ابن جني ،أبو الفتح عثمان .)1952( .الخصائص .تحقيق :محمد ّ
النجار ،مصر :دار الكتب املصرية.
ابن عبد هللا ،محمد الطائي .)1990( .شرح التسهيل البن مالك .تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمد املختون .هجر للطباعة
والنشر والتوزيع.
ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي .)2004( .لسان العرب .املجلد الثامن .ط .3بيروت :دار صادر.
ّ
تعلم ّ
الصف ّ
النحو لدى طلبة ّ
السادس األساس ي بغزة .رسالة
أبو عمرة ،حنان .)2010( .أثر برنامج مقترح لعالج صعوبات
ّ
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية .الجامعة اإلسالمية .غزة.
ّ
أبو مغلي ،سميح .)2010( .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية .عمان :دار البداية ناشرون وموزعون.
أحمد ،صالح .)2010( .أثر استخدام دورة التعلم الخماسية لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكير
االستداللي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .مجلة القراءة واملعرفة – مصر.194 - 139 ،)110( ،
ْ
األشموني ،علي .)1998( .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .بيروت  -لبنان :دار الكتب العلمية.
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األلفي ،ميادة يونس .)2011( .فاعلية إستراتيجية التعليم املبرمج للقواعد النحوية في تحسين األداء اللغوي لطالب الصف
األول الثانوي .مجلة القراءة واملعرفة – مصر.198- 187 ،)117( ،
الصف ّ
باكير ،فايزة .)2012( .تصميم برنامج تدريس ي ملادة النحو وفق مبادئ نظرية التدفق في ّ
األول الثانوي دراسة تجريبية في
ثانويات محافظة دمشق .رسالة دكتوراه .جامعة دمشق ،كلية التربية :قسم املناهج وطرق التدريس.
التهانوي ،محمد بن علي .)1996( .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،إشراف :رفيق العجم ،تحقيق :علي دحروج،
ترجمة :عبد هللا الخالدي .بيروت – لبنان :مكتبة لبنان.
خاطر ،سليمان .)2010( .اإلعراب العملي :مفهومه ومنهجه وأثره في إتقان العربية وعلومها .مجلة الحكمة -السعودية،)41( ،
.43- 19
الخرماني ،عابد .)2006( .األخطاء الشائعة في التعبير الشفهي والكتابي لدى تالميذ مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتالميذ قسم
العلوم الشرعية واللغة العربية باملرحلة الثانوية .رسالة ماجستير .كلية التربية ،جامعة أم القرى.
الخفاجي ،عدنان .)2011( .أثر التعليم التعاوني في تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط في قواعد اللغة العربية .مجلة مركز
دراسات الكوفة – العراق.194 –175 ،)8( ،
الخليفة ،حسن .)2004( .فصول في تدريس اللغة العربية .الرياض :مكتبة الرشد.
الدقري ،محمد .)2004( .األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعه صنعاء :اليمن.
ّ
الدليمي ،طه والدليمي ،كامل .)2004( .أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية .عمان :دار الشروق.
الروبي ،أمل توفيق .)2013( .التكامل وتدريس اللغة العربية .مجلة القراءة واملعرفة -مصر.132–113 )139( ،
الزبيدي ،محمد .)2004( .تاج العروس .تحقيق :علي هاللي ،مراجعة :عبد هللا العاليلي .الكويت :دار التراث العربي.
ّ
ّ
السيقلي ،رجاء .)2001( .برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم اإلعراب لدى طلبة قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية
في غزة .رسالة ماجستير ،قسم املناهج وطرق التدريس .جامعة األزهر :غزة.
الشمري ،هاللة؛ الحريش ي ،منيرة .)2012( .أثر استخدام الشواهد القرآنية في تنمية التحصيل الدراس ي لطالبات الصف األول
املتوسط في مادة قواعد اللغة العربية في اململكة العربية السعودية .العلوم التربوية -مصر.91-44 ،)3( ،20 ،
صوغودوغو ،آدم ( .)2014مشكالت منهج اللغة العربية باملدارس الثانوية الحكومية في جمهورية مالي من وجهة نظر معلميها.
رسالة ماجستير .جامعة امللك سعود ،كلية التربية :قسم املناهج وطرق التدريس :الرياض.
عبد العال ،عبد املنعم .)1993( .طرق تدريس اللغة العربية .القاهرة :دار غريب.
ّ
العبيدي ،رقية وتومان ،ألفت .)2013( .إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس قواعد اللغة العربية .العلوم التربوية
والنفسية ،العراق.275 -245 ،)99( ،
العساف ،صالح ( .)2010املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار ّ
الزهراء.
ّ
عطا ،إبراهيم .)1990( .أسباب صعوبات تدريس القواعد ّ
الن ّ
حوية باملرحلة الثانوية .ملخص البحوث والدراسات العربية
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84

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 37ديسمبر 2017 -
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بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم املناهج وطرق التدريس .جامعة األزهر :غزة.
كيتا ،جاكاريجا .)2013( .مشكالت مناهج املرحلة الثانوية باملدارس العربية في مالي .رسالة ماجستير .قسم املناهج وطرق
التدريس ،جامعة امللك سعود :الرياض.
ّ
ّ
ّ
الثانوية باملدارس العربية في مالي في ضوء املواصفات
العربية للمرحلة
كيتا ،جاكاريجا .)2017( .واقع تطوير منهج قواعد اللغة
املعيارية .مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،سلطنة عمان.468-444 ،)2( ،11 ،
ّ
ّ
العربية للمرحلة الثانوية باملدارس العربية في جمهورية
كيتا ،جاكاريجا وإسماعيل ،محمد .)2016( .تطوير منهج قواعد اللغة
مالي في ضوء ّ
ّ
العاملية .مجلة دراسات ،الجزائر.65 -37 ،)45( ،
التجارب
املبارك ،مازن .)1979( .نحو وعي لغوي .بيروت :مؤسسة الرسالة.
ّ
مدكور ،علي أحمد .)1990( .تدريس فنون اللغة العربية .ط  .4الكويت :مكتبة الفالح.
ميغا ،يوسف الحسن ( .)2014مشكالت تعليم اللغة العربية في املرحلة الثانوية باملدارس العربية اإلسالمية في جمهورية مالي.
رسالة ماجستير .قسم املناهج وطرق التدريس ،جامعة امللك سعود :الرياض.
نصيرات ،صالح .)2006( .طرق تدريس العربية .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
نوافلة ،محمود رجاء .)2010( .الظاهرة ّ
الصوتية في االسم املبني والفعل املسند إلى الضمير املتصل .أطروحة دكتوراه غير
منشورة كلية اآلداب جامعة اليرموك .األردن.
الهويدي ،زيد ( .)2004أساسيات القياس والتقويم التربوي .اإلمارات العربية املتحدة .العين :دار الكتاب الجامعي.
يوسف ،عيطة .)1993( .أثر برنامج مقترح في ّ
النحو الوظيفي على بقاء أثر التعلم في النحو وانتقاله إلى التعبير والقراءة الجهرية
لدى تالميذ الحلقة األولى من ّ
التعليم األساس ي .ملخص البحوث والدراسات العربية للدكتور الشرقاوي.259-257 ،)1( ،
ّ
ًّ
األجنبية:
ثانيا :املراجع
Clandfield, L. (2004). Task-Based Grammar Teaching. Retrieved From Colson, S. (2000). The Effect of Sentence
Combining on The Written language Skills of Six Grade Student With a Learning Disability in Writing Who
Received Services in Hudson Class within a Class Setting. Dissertation Abstract International, 61(4), 1356.
Larsen-Freeman, D (2001). Teaching Grammar. In M. Gelce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or
Foreign Language, Third Edition. Boston: Heinle & Heinle. P47.
Littlewood, W. (2000). Communicative Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching and Research
Press.

85

2017 -  ديسمبر- 37 العدد

مركز جيل البحث العلمي

Savage, k; Bitterlin, G . & Price, D. (2010). Grammar Matters: Teaching Grammar in Adult ESL Programs.
Cambridge University Press, USA.
Wray, A., & Perkins, M. R. (2000). The functions of formulaic language: An integrated model. Language &
Communication, 20(1), 1-28.

86

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 37ديسمبر 2017 -

ّ
الفكرية لـ (زواوة) في القرن ّ
السابع الهجر ّي
اإلسهامات
(دراسة في عوامل إشعاع بجاية ومظاهره)
ّ
د.حاج بنيرد/جامعة مولود معمري،تيزي وزو

ّ
ملخص:
البحث هو محاولة لدراسة ّ
حفرية في مدينة من ّ
أهم مدن الغرب اإلسالمي واملغرب األوسط تحديدا ،وهي مدينة بجاية ،في
جانبها الحضاري والفكري؛ من خالل كتاب (عنوان ّ
الدراية) لقاضيها الغبريني (ت704هـ) ،فالكتاب وإن كان في تراجم أعيانها،
ّ
ّ ّ
ومحالتها ومقابرها وأبوابها أثناء ترجمة أعيانها وصلحائها ،وهو ما ّ
يصور
إال أنه ذكر لها إشارات عن جانبها املعماري من جوامعها
مقررات ّ
والحضارية في القرن ّ
ّ
ّ
السابع الهجر ّي ،باإلضافة إلى ّ
التدريس وهو ما يعكس الجانب الفكري،
املعمارية
لنا بعض جوانبها
ّ
ّ
فتركز البحث على هذه الجوانب ّ
الهامة ،إضافة إلى بعدها الجغرافي وروافدها الفكرية؛ كجالية األندلس وزوايا قبائل الزواوة
املحيطة بها إحاطة ّ
السوار باملعصم ،إضافة إلى اإلشارة ببعض محامدهم وبعض أعرافهم.
الكلمات املفتاحية :تراث بجاية ،اإلسهامات الفكريةّ ،
الزواوة ،القرن ّ
السابع الهجري.
ّ
مقدمة:
العلمية ّ
ت ّ
الت ّ
ّ
عد منطقة زواوة (القبائل) من ّ
قليدية في املغرب األوسط ،وقد برزت خصوصا في علم القراءات
أهم املراكز
عد ّأول من نظم ّ
ّ
الزواوي (ت628هـ) ،وي ّ
والنحو والفقه ،واشتهر علماؤها شرقا وغربا كابن معطي ّ
النحو في ألفيته املشهورة،
وقد ساهم أهلها بقسط وافر في تنمية املعارف في مختلف الحواضر واملعاهد؛ ّ
ّ
والقرويين والقاهرة ودمشق،
بالزيتونة وتلمسان
ٍ
ً
ّ
ّ
وال غرابة فقد كانت بجاية (عاصمة هذا اإلقليم) مركزا علميا ينافس هذه املراكز اإلسالمية الكبرى في املشرق واملغرب،
ً
أدل على ذلك من ّ
وخصوصا في القرن ّ
الرحمن ابن خلدون (ت808هـ) كتب جزءا ّ
السادس الهجر ّي وما بعده ،وال ّ
أن عبد ّ
مهما
ْ
من ّ
مقدمته بها ،ويعتبر القرن ّ
السابع الهجر ّي من أزهى ّأيامها ،فقد صارت م ْهوى أفئدة العلماء والفقهاء ،ومأوى جالية األندلس
ّ
ً
وأدبية ال يستهان بهاّ ،
من الغرباء واألدباء ،فتركت لنا بجاية في القرن ّ
علمية ّ
تركة ّ
فات
السابع الهجر ّي (ق13م)
تجسدت في مؤل ٍ
العباس الغبريني البجائي (ت714هـ) في كتابه( :عنوان ّ
علمي زاخر اشتهر في اآلفاقّ ،
سجل لنا بعضها أبو ّ
كثيرة وتراث ّ
الدراية
ّ
فيمن عرف من العلماء في املائة ّ
السابعة ببجاية) ،وهذا الكتاب يحتاج إلى إماطة اللثام عنه ،والكشف عن مزاياه وذخائره
ّ
الطالب ّ
الراغب ،وتفخر به
واستقراء بعض املظاهر الحضار ّي فيه ،ليستفيد منه الباحث ،ويستنير به العالم ،ويستفيد منه
ّ
ّ
ّ
أفكر ّ
الفكرية ببجاية وأحوازها ،وإسهاماتها بشكل كبير في إثراء
مليا في البحث عن أسباب ازدهار الحياة
العامة ،وهذا ما جعلني
ّ
اإلسالمية فكريا ّ
ّ
وأدبيا ،وقد حاولت استجالء بعض هذه العوامل واملظاهر من خالل هذا البحث املتواضع ،وأنا على
الثقافة
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ٌ
يقين ّ
ّ
أكاديمية أو بحث مقتضب ،لكن حسبي اإلشارة بموجز العبارةّ ،ربما قد ألفت
بأن هذا املوضوع أكبر من أن تحصره مقالة
بذلك ّ
النظر إلى االهتمام باملوضوع من هذه الجوانب املشار إليها.
ّ
وقد ذكرت في هذا البحث بالد ّ
الزواوة وفضائل أهلها وخصائصهم ،واستعداداتهم لقبول العلم واملشاركة فيه ،مع التركيز
ّ
على حاضرة بجاية كونها عاصمة اإلقليم ،فأشرت إلى أبرز معاملها التي ذكرها الغبريني؛ كأسماء املساجد واألحياء واملقابر ومنابع
ّ
خاص على كتاب (عنوان ّ
ّ
والثقا ّ
ّ
الدراية فيمن
فية ،وقد اعتمدت بشكل
الفكرية
املاء وغيرها ،كما مررت على نشأتها وروافدها
عرف من العلماء في املائة ّ
السابعة ببجاية) للقاض ي أبي ّ
العباس أحمد بن أحمد بن عبد هللا الغبريني (ت714هـ) ،باعتباره كتابا
ّ
ّ
ّ
رئيسيا للكثير منها خصوصا
العلمية وإسهامات أهلها ،وعلمنا بأنه كان مصدرا
فريدا في ذكر املنطقة من حيث علماؤها وحركتها
ّ
ّ
باملغرب األوسط (الجزائر) ،وقد استعنت أيضا ببعض كتب التراجم والتاريخ واألماكن وغيرها.
 -1بالد ّ
الزواوة :تحتضنها جبال جرجرة وسفوحها إلى ساحل البحر ،ومن خليج الجزائر ود ّلس 1غربا إلى بجاية 2وجيجل3
شرقا ،وزواوة فرع من فروع أمازيغ كتامة من صنهاجة –برأي ابن خلدون-4؛ وفي سبب تلقيبهم ّ
بالزواوة ذكروا لكثرة زواياهم،5
تبعيتهم لغيرهم ،6وهم م ْهد ّ
ّ
ولكن ّ
ّ
الزواوة لم يكتب ش يء عن تاريخهم بالخصوص؛ باعتبار ّ
الفاطمية ببالد املغرب
الدولة
ومصر.7

ّ
ً
"تدلس" أيضا ،وهي" :مدينة كبيرة بحرية بين بجاية والجزائر ،وبينها وبين مرس ى ّ
ّ
الدجاج أربعة وعشرون ميال وهي على شرف متحصنة،
وتسمى
-1
لها سور حصين وآثار ومتنزهات ،وبها من رخص الفواكه واألسعار واملطاعم واملشارب ما ال يوجد في غيرها ،والبقر والغنم بها موجودة كثيرة رخيصة
ً
ً
األثمان ،وبينها وبين بجاية في البر تسعون ميال ،وكان يحيى بن إسحاق امليورقي دخلها دخلة منكرة وفعل فيها أفعاال مشهورة بالتخريب وهتك األستار".
ّ
عباسّ ،
الروض املعطار في خبر األقطار ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحميري ،تحـ :إحسان ّ
(انظرّ :
مؤسسة ناصر للثقافة ،بيروت ،ط1980 ،2م،
ص .)132
 - 2مدينة بجاية :هى مدينة عظيمة على ضفة البحر ،والبحر يضرب فى سورها .وهى محدثة من بناء ملوك صنهاجة ،أصحاب قلعة أبى طويل،
وتعرف بقلعة حماد اليوم ،ويقال إنه كانت فيه آثار قديمة وإنها كانت مدينة فيما سلف ،فبناها املنصور ،وسماها املنصورية ،وانتقل ملكهم من
القلعة إلى بجاية ،واتخذها دار مملكتهم؛ وبينها وبين قلعة حماد مسيرة أربعة أيام .وهى مدينة عظيمة ،ما بين جبال شامخة قد أحاطت بها ،والبحر
منها فى  3جهات :فى الشرق والغرب والجنوب .ولها طريق إلى جهة املغرب يسمى باملضيق على ضفة النهر املسمى بالوادى الكبير ،وطريق القبلة إلى
قلعة حماد على عقاب وأوعار ،وكذلك طريقها إلى الشرق .وليس لها طريق سهلة إال من جهة الغرب ،فلم يكن للعرب إليها سبيل ،وال كان يدخل من
العرب إال من يبعث إليه امللك ملصانعه على بالد القلعة وغيرها؛ فيدخلها أفراد وفرسان دون عسكر .فبقى صاحب بجاية فى ملك شامخ ّ
وعز باذخ
يضاهى فى ملكه صاحب مصر ،فإن بجاية على نظر كبير وفائد عظيم .وبجاية معلقة من جبل وقد دخل فى البحر يسمى مسيون ،وعليها سور عظيم،
والبحر يضرب فيه .ولها داران لصناعة املراكب ،وإنشاء السفن ،ومنها تغزا بالد ّ
الروم( .االستبصار في عجائب األمصار ،ص  128وما بعدها ،وانظر:
معجم البلدان  339/1وما بعدهاّ ،
والروض املعطار في خبر األقطار ،ص  80وما بعدها).
 - 3مدينة جيجل :مدينة قديمة على البحر وكان لها سور قديم يضرب البحر فيه؛ وهى على نظر كبير ،وهى كثيرة العنب والتفاح والفواكه ،ومنها
تحمل الفواكه والعنب ّ
والرب إلى مدينة بجاية ،وعلى هذه املدينة جبل كتامة ،ويسمى جبل زلدوى ،وهو كثير الخصب فيه قبائل كثيرة من البربر؛
وفيه كانت دعوة أبي عبد هللا الداعي .وبين جيجل وبجاية ،على ساحل البحر؛ موضع يسمى باملنصورية عليه جبل عظيم ،مما يلى البر منه حافة
مثل الحائط ،فيها ثقب فى غلظ حجر الربع املوزون به ،ينبعث منه ماء فى كل وقت من األوقات املعهودة بالصلوات الخمس ،يسمع قبل انبعاثه دوى
ّ
كدوى الرحى الفارغة ،ينبعث املاء هكذا ليال ونهارا فى أوقات الصالة خاصة ،أخبر بذلك من شاهده وسهر الليل كله( .انظر :االستبصار في عجائب
األمصار ،ص ّ ،128
والروض املعطار ،ص  184وما بعدها).
 -4انظر :تاريخ ابن خلدون.120/6 ،
 - 5انظر :نفسه ،ص .133
الزواوة ،أبو يعلى ّ
 - 6تاريخ ّ
الزواو ّي ،ص .120
 -7انظر :تاريخ الزواوة ،أبو يعلى ّ
الزواوي ،ص  90وما بعدها
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ٌ
وزواوة بطون كثيرة وخالئق ال تحص ى؛ منهم :ناث غبري ،وناث إيراثن ،وناث مانجالت ،وناث مشدالة ،وناث كوفي ،وناث ّيني،
وسكالوة ،وناث آقنون ،وناث فراوسن ،وإفليسن وغيرها.1
ً
ً
ل ّ
أ -محامد ّ
الزواوة في كتابه (تاريخ ّ
الشيخ أبو يعلى ّ
الزواوة) -تبعا البن خلدون واستئناسا به" :-قبائل
الزواوة وخصائصهم :يقو
ً
ّ
ّ
الشجاعة والكرم ّ
وشدة
زواوة سكان جرجرة وسفوحها قد جمعوا أشتات محاسن العرب والعجم والبربر ،فتجدهم عربا في
ّ
ّ
األنفة والغيرة وغباية ّ
ّ
الحرية ،وتجدهم مثل العجم في الشؤون
الضيم وحماية الجار واملحافظة على األعراض والنزوع إلى
وباألخص ّ
كالزراعة ّ
ّ
ّ
الصنائع والحرف وسائر األعمال؛ ّ
واملدنية من ّ
ّ
ّ
ّ
النظام
والجد من أعمال اليد،
والكد
والتجارة،
االجتماعية
ّ
ّ
ّ
والثبات في القتال ،وتجدهم مثل البربر في ّ
شدة الحياء واملحافظة على العرضّ ،
والكد
والصبر على الشدائد ،واحتمال املكاره،
ّ
ّ
ّ
والعصبية  ،2"...وقال ابن خلدون بعد كالم طويل في محاسنهم ..." :وجمع لهم
األهلية والجماع ّية
والجد في سبيل األسرة والحياة
خواص اإلنسان" ،3وكان لهم ٌ
ّ
ّ
من ّ
متفرق
الفاطميين ،وبجموعهم
دور كبير في فتح األندلس ،ونصرة األدارسة ،والقيام بدعوة
ّ
دخل جوهر ّ
الصقلي4
اإلسكندرية وبنوا الجامع األزهر.5
ّ
الشرفاء آل البيت ونصرتهم لهم قديما وحديثا ،وأخبارهم في ذلك مألت كتب ّ
التاريخّ ،أما
ومن خصائصهم ومحاسنهم توقير
ّ
ّ
مكونات ّ
هنية الكامنة في صدورهم وضمائرهم ،بل ومن ّ
اليومية فصار ذلك من ّ
هويتهم الث ّ
مكوناتهم الذ ّ
ّ
قافية،
في حياتهم
ّ
ّ
فيتميزون بها إلى أشراف مرابطين ،وإلى ّ
عامة الناس ،وال يعرف من قام بتعظيم آل البيت وتقديسهم كقيام األمازيغ بذلك؛
ّ ّ
الزواوة على وجه ّ
وأهل ّ
ّ
فإن الشريف أو العالم
االجتماعية ّأنهم إذا اختلفوا أو تشاجروا
التحديد ،ومن مظاهر ذلك في حياتهم
الصالح يكون في الحياد ويدخل بينهم ّ
ّ
للصلح ،ويدفع هذا بيده وهذا بيده ،وال يجدون في أنفسهم شيئا وال يؤذونه وال يعارضونه.6
ّ ّ
الزواوة يفصلون في ّ
والصلحاء في ّ
الشرفاء ّ
الدماء ويحكمون في قضاياها ،وال مطعن في أحكامهم؛ إذ يعتبرون ذلك
ومنها أن
ً
ّ
ّ
انيا ،ويتحاشون إغضابهم فدعوتهم مستجابة ،وهكذا شأن الزواوة في االنقياد للشرفاء ّ
حكما ّرب ّ
والصلحاء والعلماء ،وبذلك
ّ
والفاطميين.7
انقادوا لدعوة األدارسة
ّ
ب -نظامهم االجتماعي :يرتكز ّ
الحي ّ
االجتماعي عند األمازيغ على ّ
والطاعة ألعيان القبيلة أو ّ
ّ
والدشرة (القرية)،
السمع
النظام
ً
ّ
الناس ،وهذا ّ
املسنين من الفقهاء أو األغنياء؛ أهل الوجاهة والقبول عند عموم ّ
ّ
النظام
وعادة ما يكون هؤالء من الشيوخ
ّ
ّ
يسمى عند األمازيغ بـ (تاجماعت) – ّ
العصبية واالجتماع ّ
ّ
بالتاء أو بالثاء أيضا.-
االجتماعي املستوحى من روح الشريعة ولوازم
ّ
ّ
ّ
 ثاجماعثّ :اتخاذ ّكل قرية ذات جماعة صغيرة أو كبيرة إماما ومعلما ،ولكن ال يتعلم سوى أبناء الشرفاء واملرابطين،
االجتماعية ،ذلك ّ
وانتقدها أبو يعلى ّ
ّ
الزواوي فقال ..." :وهي عادة فاسدة ّ
بأن جهل الجهالء مثل املرض املعدي،
مضرة في الهيئة
ّ
ّ
ّ
أن ّ
وبالطبع ّ
خصوصا ّ
واألغلبية" ،8ث ّم قالّ .." :
ّ
ّ
كأنهم أخذوها
التأثير للمحيط
األكثرية لغير املتعلمين ،ومنهم يتألف املحيط،
أن
 - 1انظر :تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،املبارك امليليّ ،
ّ
الوطنية للكتاب ،الجزائر 216/2 ،1986 ،وما بعدها.
املؤسسة
الزواوة ،أبو يعلى ّ
 - 2تاريخ ّ
الزواوي ،ص  ،103 -101وانظر :تاريخ ابن خلدون  136/6وما بعدها.
 - 3تاريخ ابن خلدون.136/6 ،
وجهزه إلى ّ
الرومي ،باني القاهرة والجامع األزهر ،كان من موالي ّ
ّ
املعز الفاطميّ ،
 - 4هو :القائد أبو الحسن جوهر بن عبد هللا ّ
املصرية ليأخذها
الديار
ّ
ّ
بعد موت كافور اإلخشيدي ،وتسلم مصر يوم الثالثاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة  358هـ وشرع في بناء القاهرة ،وفرغ من بناء األزهر
سنة  361هـ ،عزله امل ّ
عز سنة  364هـ ،توفي بمصر سنة  381هـ( .انظر :وفيات األعيان  375/1وما بعدها ،واألعالم .)148/2
 - 5انظر :تاريخ ّ
الزواوة ،ص .111 ،110
 - 6انظر :نفسه ،ص .131
 - 7انظر :نفسه ،ص .132 ،131
 - 8نفسه ،ص .125
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عن أروبا القديمةّ ،
للرهبان وامللوك" ،1ومع ما ذكره أبو يعلى ّ
فإن العلم عندهم محتكر ّ
الزواو ّي عن مساوئ نظام "تاجماعت"
أن هذا ّ
ّإال ّ
واملدنية وإبرام العقود و ّ
ّ
الحل والعقد في منطقة القبائل ،كما كان ّ
النظام كان مجلس ّ
الصلح
يتم به انتظام الحياة
الدور في ّ
الناس ،وكذلك نظام محكم ّ
بين ّ
حد اليوم في كثير من املداشر يلعب هذا ّ
للتكافل االجتماعي ،وال يزال إلى ّ
التكافل
ّ
االجتماعية ّ
والد ّ
ّ
ينية كاالحتفال بعاشوراء وغيرها.
والتضامن مع املحتاجين والغرباء ،وفي تنظيم املناسبات
ّ
ّ
ّ
ومما ذكره أبو يعلى من سوء أخالقهم تشغيل النساء ،وصعوبة الطالق بما يشبه امتالك املرأة ،وعدم حجاب من غير نساء
ّ
ّ
املرابطين والشرفاء والعلماء فقط ،وعدم توريث قبائل تيزي وزو النساء بخالف قسم بجاية ،2ومن عاداتهم إلباس املرأة
البرنوس في ّ
السفر سترة ،وهي عادة قبيحة مذمومة ،3ويبقى هذا ّ
مما عاينه وعايشه أبو يعلى في فترة محدودة مع بداية
االستعمار الفرنس ّي.
الرأس واألذنين فيمن ّ
ويتوسمون العلم ّ
ّ
ومن عاداتهم ّالتي كانوا ّ
الصالح بها ألبنائهم هي :جذب شعر ّ
يتوسمون فيه
يتبركون بها
ّ
العلم ّ
عطية هللا بن منصور ّ
والتقوى من ّ
محمد ّ
الصبيان ،كما حدث ألبي ّ
الزواوي اليراثني (ق7هـ) ،فيذكر أنه حفظ كتابا في
ّ
محمد ّ
للمؤلف عندما كان ّ
ليلة وأرجعه لصاحبه ّ
علي بن ّ
صبيا مع شيخه أبي الحسن ّ
الزواوي.5
ثم أماله من صدره ،4وكما حدث
 -2حاضرة بجاية:
ّ
ّ
ّ
تاريخية :بجاية مدينة مشهورة باملغرب األوسط تقع شرقي الجزائر على ساحل البحر ،اختطها الناصر بن علناس
أ -ملحة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(ت481هـ)؛ أشهر ملوك الحماديين وأعظمهم شأنا سنة 460هـ ،ثم اتخذها عاصمة ملكه وسماها الناصرية باسمه ،6وبلغت
ّ
اديين درجة كبيرة من ّ
الت ّ
الحم ّ
واحتلت مكانة مرموقة بين حواضر العلم في املغرب واملشرقَّ ،
بجاية في عهد ّ
فأمها
قدم والعمران،
ّ
العلمية
الكثير من العلماء وقصدها األعيان من علماء األندلس واملغرب األقص ى وإفريقية ومصر وغيرها ،وازدهرت بهم الحركة
ً
ّ
ّ
مفتيا في زمن واحد في القرن ّ
واملحدثين واألدباء.7
السادس الهجر ّي؛ ناهيك عن الفقهاء
حتى وصل عدد املفتين بها نحو تسعين
ً
اديين سنة 547هـ جاء عصر ّ
هامة من تاريخها ّ
الحم ّ
صفحة ّ
وبنهاية عصر ّ
السياس ي
املوحدين ،وفتحت بجاية في عهدهم
ّ
ّ
والفكر ّي والثقافي والعمراني ،فانتقل إليها عشاق األدب وطالب العلم واملعرفة من مختلف األصقاع ،وقصدها األكابر
سيد ّ
الناس اليعمر ّي األندلس ّي (ت634هـ)ّ ،9
واستوطنوها كعبد الحق اإلشبيلي (ت581هـ) ،8وابن ّ
وسيدي أبو مدين الغوث

 - 1نفسه ،ص .125
 - 2انظر :نفسه ،ص .130 -126
 - 3انظر :نفسه ،ص .133
 - 4انظر :نفسه ،ص .135
 - 5انظر :نفسه ،ص .125
ّ
 - 6انظر :تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،243/2 ،وانظر :املوسوعة املوجزة في ّ
التاريخ اإلسالمي( 204/11 ،من املوسوعة الشاملة).
 - 7انظر :عنوان ّ
الدراية ،الغبريني ،ص .55
الرحمن بن عبد هللا األزدي اإلشبيلي ،املعروف بابن الخراط ،من علماء األندلس ،حافظ ّ
محمد عبد ّ
 - 8هو :أبو ّ
الحق بن عبد ّ
محدث مشارك في
ّ
الصحيحين ،والجمع بين الكتب ّ
والشعر ،نزل بجاية بعد فتنة األندلس وذهاب دولة املرابطين ،ت  581هـ ،له :الجمع بين ّ
الس ّتة وغيرها( .انظر:
األدب
ّ
ّ
ّ
بغية امللتمس ،أبو جعفر الضبي  ،391/1وتاريخ اإلسالم للذهبي  ،729/12واألعالم .)281/3
ّ
ّ
ّ
اإلشبيلي األندلس ّي ،املعروف بابن ّ
 - 9هو :أبو بكر ّ
ّ
محمد بن أحمد بن عبد هللا اليعمر ّي
سيد الناس ،محدث مؤرخ أديب ،أخذ عن والده ولقي ابن
ّ
املصرية فتح ّ
خروف النحوي وجماعة ،وهو ّ
ّ
الدين اليعمر ّي (ت734هـ) ،توفي بتونس سنة 659هـ( .انظر :عنوان الدراية ص 291
جد حافظ ال ّديار
وما بعدها ،تاريخ اإلسالم .)535/13
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ّ
(ت594هـ) ،1وهم عيون علماء األندلس وصلحائهاّ ،
وبالتالي عرفت بجاية بفضلهم عصرها الذهبي ،فتزاحم العلماء فيها ،وضربت
ّ
الحفصيين ،وكانت من ّ
ّ
أهم
املوحدين بها ودخلت في سلطة
إلى معاهدها أكباد اإلبل ،وبحلول سنة 633هـ انتهى حكم
حواضرهم ،ومع ذلك فقد تقاسمتها ّ
ّ
التجاذبات ّ
والصراعات بينهم وبين الز ّ
يانيين ملوك تلمسان ،واشتهر علماء بجاية في اآلفاق،
وربما أدركت بجاية ّ
محمد بن علي القيس ي (ت598هـ)ّ ،2
ّ
وربما استعملهم سالطين تونس وم ّراكش؛ كأبي الفضل بن ّ
أعز ّأيامها
في املائة ّ
السادسة ،فقد قال العالمة املسيلي (ت580هـ)" :3أدركت ببجاية ما ينيف عن تسعين مفتيا"ّ ،
ثم قال" :وإذا كان من
املحدثين ومن ّ
املفتين تسعون فكم يكون من ّ
النحاة واألدباء وغيرهم".4
ّ
الد اية) ّ
ّ
عدة مشاهد ومعالم في مدينة بجاية،
ب -معالم بجاية من خالل (عنوان الدراية) :ذكر الغبريني في كتابه (عنوان ر
مما يستجاب عنده ّ
منها :قبر أبي زكريا يحيى ّ
الدعاء ،5وباب ا ْمسيون ،وحارة املقدس ي ،والخزانة ّ
الس ّ
الزواو ّي ،وذكر ّأنه ّ
لطانية
ّ
ّ
وأفاد املؤلف بأنه طالع بها على نسخ نادرة لبعض الكتب ،6ومقبرة باب املرس ى ،7الباب الجديد وبه مقبرة دفن بها أبو الحسن
ّ
ّ
عبد هللا بن عبد املجيد األزدي (ت691هـ) ،8ونبع العين (املاء) كان بجهة ا ْمسيون ،ألنه أشار إلى ما يفيد ذلك فقال" :وجف
ّ
املتمني ،11ودار املقدس بحومة باب باطنة ،وتعرف بدار الفقيه ،12وباب البنود بحومة
امسيون" ،9وتازروت ،10وحومة رابطة
ّ
للشيخ أبي ّ
محمد عبد الكريم بن عبد امللك
بئر مسفرة ،وفيه مقبرة أبي علي رسمية ،13ورابطة ابن يبكي بباب ْامسيون ،نسبة
ّ
بن عبد هللا بن ّ
طيب األزدي (ق7هـ) ،املعروف بابن يبكي ،من أهل قلعة ّ
حماد ،وبها قبره ،14وموضع يقال له تيكات ،ويبدو أنه
ّ
ّ
قيسارية بجاية وكانت
كان بأطراف مدينة بجاية ،وبه توفي ودفن أبو يوسف يعقوب بن يوسف املنجالتي (ت 690هـ) ،15ومنها
ّ
محل ألبي علي ابن عزون ّ
ّ
للتجارة ،وكان بها ّ
الس ّ
الحنفية إلى بجاية.16
لمي (ق7هـ) ،وهو من أدخل كتب
العلمية ببجاية :أسهمت ّ
ّ
عدة عوامل في اإلشعاع الفكر ّي والعلمي ببجاية القرن ّ
السابع الهجر ّي؛ ّ
أهمها:
ج -روافد الحركة
ّ
 - 1هوّ :
واملتصوفة ببالد املغرب ،استوطن بجاية ،وخرج
سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين األندلس ي ،اشتهر بشيخ املشايخ ،من كبار العارفين
ّ
منها إلى تلمسان ،فتوفي قبل أن يدخلها ّ
بالعباد سنة 594هـ ،له أشعار ،ومفاتيح الغيب إلزالة ّ
الريب وستر العيب( .انظر :تاريخ اإلسالم  922/12وما
بعدها ،والوفيات البن قنفذ ص  ،297واألعالم .)166/3
السهيلي وعبد الحقّ
البجائي ،ويعرف بابن محشرة ،روى عن أبي القاسم ّ
 - 2هو :أبو الفضل قاسم بن ّ
محمد بن ّ
علي بن طاهر بن تميم القيس يّ
ّ
الد اية ،ص ،55-53وشجرة ّ
ّ
النور ّ
الز ّ
كية .)237/1
اإلشبيلي ،وع ّين كاتبا لسلطان م ّراكش ،ت 598هـ( .انظر :عنوان ر
محمد املسيلي ،فقيه قاض ببجاية ،كان ينعت بأبي حامد ّ
علي بن ّ
 - 3هو :أبو علي حسن بن ّ
الصغير تشبيها له بأبي حامد الغزالي ،لتأليفه كتاب
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فكر فيما تشتمل عليه ّ
السور) على نسق (إحياء علوم الدين) ،ومن كتبه (التذكرة) في أصول الدين وغيرها ،ت 580هـ( .انظر :عنوان الدراية ص
(الت
ّ
 ،39-33واألعالم  ،203/2ومعجم املؤلفين .)262/3
 - 4عنوان ا ّلدراية ،ص .55
 - 5انظر :نفسه ،ص .29
 - 6انظر :نفسه ،ص .48
 - 7انظر :نفسه ،ص .50
 - 8انظر :نفسه ،ص .108
 - 9انظر :نفسه ،ص .149
 - 10انظر :نفسه ،ص .176
 - 11انظر :نفسه ،ص .193
 - 12انظر :نفسه ،ص .185
 - 13انظر :نفسه ،ص .204
 - 14انظر :نفسه ،ص .213
 - 15انظر :نفسه ،ص .265
 - 16انظر :نفسه ،ص .250
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ثغر بحر ّي ّ
ّ
جغرافي :كونها ٌ
هام في العدوتين جعلها مطمع دويالت املغرب اإلسالمي وأطماع اإلسبان والبرتغال ،فنشأ
 عاملّي ّ ّ
ّ
بها هذا ّ
التكتل البشر املتنوع النسيج.
ّ
ّ
 عامل سياس ي :كما ّّ
تقدم من ّ
الفاطمين بعد نشأتهم في
تحصن ال ّناصر بن علناس بها إثر االضطرابات التي خلفتها دولة
أحوازها.

ّ
الحق اإلشبيلي وغيرهما كثير ،بل ّ
ّ
إن أغلب علماء بجاية الذين
 هجرة علماء األندلس إليها :كأبي مدين الغوث وعبدمروا عليها كانوا من جالية األندلسّ ،
استوطنوا بها أو ّ
وربما جاءها من علماء املغرب األقص ى وتونس واملشرق ،وهؤالء قليلون
جد ًا بالقياس إلى الفئة األولى ،1وذلك في نظري يرجع إلى كون بيئتها شبيهة ببيئة األندلس ،إضافة إلى كونها ثغرا ورباطا ّ
ّ
ضد
ُّ
ّ
هجمات العدوة األخرى من البحر (إسبانيا والبرتغال) ،وهي طريقهم إلى املشرق
والحج أيضا ،فصارت مالذا للن ّساك والعلماء
ّ
محمد عبد ّ
واألدباءّ ،
الشأن في مجلس أبي ّ
الحق اإلشبيلي
وربما اجتمع في املجلس الواحد كبار العلماء واألدباء ،كما هو
ّ
(ت581هـ) ،وأبي عبد هللا ّ
القرشية ،وأبي علي حسن بن علي املسيلي (ت580هـ) كانوا كثيرا
محمد بن عمر القرش ي املعروف بابن
ّ
ّ
أزقة بجاية" ،وكان الحانوت املذكور ي ّ
سمى مدينة العلم الجتماع هؤالء الثالثة فيه".2
ما يجلسون بحانوت بإحدى
ّ
ّ
 زوايا ّاألهم في نظري هو زوايا منطقة ّ
ّ
ّ
العلمية ،3والتي ساهمت بحظ أوفر في ازدهار
الزواوة وعائالتها
الزواوة :والعامل
علميا وتجاريا وسياسيا ،كناث مانجالت؛ منهم أبو يوسف يعقوب بن يوسف ّ
بجاية ّ
الزواوي املنجالتي (ت690هـ) ،4وناث
محمد بن إبراهيم الوغليس ي (ق7هـ) ،5ومن مشدالة أبو علي منصور بن أحمد بن عبد ّ
وغليس؛ منهم أبو عبد هللا ّ
الحق املشدالي
حماد ّ
محمد بن علي بن ّ
(ت731هـ) ،6ومن قرية حمزة –وهي منطقة البويرة اليوم-؛ أبو عبد هللا ّ
الصنهاجي (ت628هـ) ،7ومن
ّ
ّ
مخمسات وأشعار ّ
محمد بن يحيى بن عبد ّ
السالم الفقيه األديب (ق 7هـ) وكان له ّ
تدلس أبو عبد هللا ّ
مطوالت رائقة،8
دلس أو
ومن ناث عيس ي؛ منهم أبو زكريا يحيى بن أبي علي املشتهر ّ
علي بن ّ
بالزواوي (ت611هـ) ،ومن يتورغة شيخه أبو الحسن ّ
محمد
الزواوي ّ
محمد عبد ّ
ّ
اليتورغي (ق7هـ) ،9ومن ناث غبري؛ أبو ّ
الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني (ق7هـ) ،10وأبرزهم القاض ي
ّ
مؤلف (عنوان ّ
محمد ّ
أبو ّ
الدراية) ،ومن ناث إيراثن؛ أبو ّ
عطية هللا بن منصور
العباس أحمد بن أحمد الغ ْبريني (ت714هـ)
مراكش وأغمات ّ
محمد عبد هللا بن ّ
خاصة ،فقد جاءها من أغمات مثال أبو ّ
 - 1جاؤوها من ّ
محمد بن يحيى األغماتي (ق7هـ) ،ومن م ّراكش أبو الحسن
التجيبي (ت638هـ)( .انظر :عنوان ّ
علي بن أحمد بن الحسن ُّ
ّ
الدراية ،ص.)226
ّ
 - 2عنوان الدراية ،ص .36
ّ
 - 3انظر :تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد هللا 182/3 ،وما بعدها.
ّ ّ
 - 4هو :أبو يوسف يعقوب بن يوسف املجالتي ّ
ّ
العلمية من املجالس املعتبرة في بجاية ،أحد املفتين
أصولي متكلم ،كانت مجالسه
الزواوي ،فقيه
واملشاورين بها ،ت 690هـ( .انظر :عنوان ّ
الدراية ،ص .)265
 - 5وغليس من أمازيغ زواوة بأعالي وادي ّ
الصومام( .انظر :تاريخ زواوة ص .)282 ،99 ،23
 - 6هو :أبو علي ناصر ّ
الدين منصور بن أحمد بن عبد ّ
الحق ّ
املعمر ،نشأ ببجاية وأخذ بها ّ
البجائي ،الفقيه ّ
ّ
ثم انتقل مع والده إلى
الزواو ّي املشدالي
ّ
للتدريس ،ت 731هـ( .انظرّ :
السالم وغيره ،وجلس بها ّ
عز ّ
مصر ،وأخذ عن ّ
الدين ابن عبد ّ
الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة  ،125/6وبغية الوعاة
ّّ
 ،301/2وذيل ّ
التقييد في رواة ّ
السنن واألسانيد ألبي الطيب الفاس ي .)284/2
حماد ،نزيل بجاية ،روى عن عبد ّ
حماد ّ
القلعي ،فقيه وشاعر من أهل قلعة ّ
علي بن ّ
 - 7هو :أبو عبد هللا ّ
ّ
ّ
الص ّ
محمد بن ّ
اإلشبيلي ومحمد
الحق
نهاجي
ابن مخلوف الجزائر ّي ،ولي قضاء الجزائر وسال وغيرهما ،ت 628هـ ،له :اإلعالم بفوائد األحكام ،وشرح مقصورة ابن دريد وغيرها( .انظر :عنوان
ّ
الدراية ،ص  ،218وتاريخ اإلسالم  ،868/13وديوان اإلسالم للغزي .)209/3
 - 8انظر :عنوان ّ
الدراية ،ص  241وما بعدها.
 - 9انظر :نفسه ،ص .127 ،126
محمد عبد ّ
الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني ،فقيه نحو ّي لغو ّي ،من أعيان القرن ّ
 - 10هو :أبو ّ
السابع الهجر ّي ،ولي قضاء بعض أكوار بجاية،
ً
عفيفا مليح املذاكرة حسن املحاضرة( .انظر :عنوان ّ
الدراية ص .)320
كان
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محمد بن ّ
حماد الكثير منهم كأبي عبد هللا ّ
ا ّلزواوي اليراثني (ق7هـ) ،1ومن قلعة ّ
محمد بن أبي بكر املنصور القلعي (ت بعد
660هـ) ،2وغيرها من األماكن واألصقاع.
 كما اشتهرت أيضا بعض بيوتات بجاية بالعلم فتوارثوا العلم والقضاء كابرا عن كابر مثل بيت بني الخطيب في القرن ّالسابع
العباس أحمد بن أبي القاسم ّ
الهجر ّي ،وقد قدموا من األندلس؛ ّأولهم أبو ّ
التميمي الخطيب ،3ولي قضاء بجاية قادما إليها من
م ّراكش ،ومنهم ولده أبو ّ
محمد عبد هللا بن أحمد أحد قضاتها أيضا.4
نتائج البحث:
عد كتاب (عنوان ّ
 ي ّالدراية) خير سفير جاءنا من القرن ّ
السابع الهجريّ ،
فعرفنا بأعالم بجاية في هذه املرحلة.
 كتاب (عنوان ّوالفكرية ببجاية ،وأسهموا في بناء صرح ثقافي ّ
ّ
حافل بتراجم ألعالم ْأثروا الحياة ّ
ٌ
متميز.
األدبية
الدراية)
 ساهمت في ازدهار بجاية فكريا وأدبيا عوامل كثيرة؛ أبرزها هجرة نخبة علماء األندلس إليها إثر النكبات ّالتي ّتعرضت لها
ّ
بلدانهم باألندلس ،وساهم فيها أيضا زوايا ّ
الزواوة وجوامعها التي أحاطت ببجاية إحاطة القالدة بجيد العروس.
ّ
ّ
تعرفنا من خالل كتاب (عنوان ّ
 ّالدراية) على بعض معالم بجاية ،كاملساجد واملحالت واألسواق ،وعلمنا بأنه كان يوجد بها
ّ
الكثير من املقابر في القرن ّ
السابع الهجر ّي ،وهذا يعطينا صورة على مدينة كبيرة نشيطة ّ
وتجاريا.
علميا
ّ
وأنهم قد اصطبغوا بصبغة ّ
للس ّكانّ ،
الت ّ
العامة ّ
هنية ّ
الذ ّ
 ّصوف ،ويظهر ذلك من تعظيمهم
تعرفنا أيضا من خالل ذلك على
لألم ّيين واملجانينّ ،
لألولياء األحياء واألمواتّ ،
وربما يبرز أكثر من رؤيتهم ّ
وأنهم يحتفون بهم ويعتقدون بكراماتهم.
ً
النواة ّالتي انتشر منها ّ
 نستطيع اعتبار بجاية ّالت ّ
ّ
وإفريقية
صوف سلوكا واعتقادا ،منها إلى سائر بالد املغرب األوسط
األقل قد ساهمت ّ
(تونس) ،أو على ّ
بالنصيب األكبر في ترسيخ ذلك.

صح ّ
الزواوة في إشعاع بجاية بشكل الفت ،كما كانت هي أيضا بدورها ّ
 ساهمت قبائل ّخزانا –إن ّ
ّ
حقيقيا للحياة
التعبير-
واألدبية ّ
ّ
والس ّ
ّ
ياسية لها.
الفكرية
 وي ّالرئيس في إشعاع بجاية هجرة نخبة علماء األندلس وفقهائها وأدبائها بعد نكبتهم في القرن ّ
عد العامل ّ
السادس الهجر ّي،
ّ
امللثمين (املرابطين) ،وبزوغ فجر دولة ّ
املوحدين.
إثر أفول دولة
ّ
محطة ّ
افي وهو ّ
 كما ساهم في ذلك عامل جغر ّللت ّجار ّ
والر ّحالة ،وصارت
توسطها لعدوة املغرب الكبير جهة البحر ،فصارت
ّ ّ
ّ
اإلسالمي.
الدول التي قامت بالغرب
أيضا محال ألطماع
ّ
 أينا أيضا ّأن امتالك قبائل ّ
ّ
اإلسالمية ،واملساهمة في
الزواوة لخصائص نبيلة وصفات كريمة؛ ّأهلتهم الحتضان الثقافة
ر
إثرائها ،ومن ّ
ثم اصطباغها بما يناسب بيئتهم وسائر أحوالهم.

 - 1انظر :عنوان ّ
الدراية ،ص .135
محمد بن ّ
 - 2هو :أبو عبد هللا ّ
محمد بن أبي بكر املنصور القلعي ،فقيه عالم بالفرائض ،كان أبرز علماء بجاية في الحساب والفرائض ،توفي بعد
 660هـ( .انظر :عنوان ال ّدراية ،ص .)267 ،266
الرحمن ّ
 - 3هو :أبو ّ
ميمي الخطيب ،هو ّأول بيت بني الخطيب ببجاية ،ولي قضاء قضاءها من ّ
الت ّ
العباس أحمد بن أبي القاسم بن عبد ّ
مراكش ،نال
مدة واليته( .انظر :عنوان ّ
حظوة عند بني عبد املؤمن ،وطالت ّ
الدراية ،ص .)243
محمد عبد هللا بن أحمد بن أبي القاسم ّ
التميمي ،أحد قضاة بجاية ،لقي عبد ّ
ّ
 - 4هو :أبو ّ
بلنسية وغيرها ،توفي
الحق اإلشبيلي وأخذ عنه ،ولي قضاء
بتونس سنة 720هـ( .انظر :عنوان ّ
الدراية ،ص .)244 ،243
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املصادرواملراجع:

ّ
محمد العسقالني (ت 852هـ)ّ ،
الثامنة ،تحـّ :
 ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن ّمحمد
الدرر الكامنة في أعيان املائة
ّ
العثمانية ،صيدر آباد ،الهند ،ط1392 ،2هـ1972 /م.
عبد املعيد ضان ،مجلس دائرة املعارف
 ابن خلدون ،عبد ّالرحمن ،تاريخ ابن خلدون ،تحـ :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،ط1408 ،2هـ 1988 -م.
ّ
العباس شمس ّ
خلكان ،أبو ّ
الدين أحمد بن ّ
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي اإلربلي (ت 681هـ) ،وفيات األعيان
 ابنّ
ّ
وأنباء أبناء الزمان ،تحـ :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،ط1994 ،1م.
العباس أحمد بن حسن بن الخطيب (ت 810هـ) ،الوفيات (معجم زمني ّ
 ابن قنفذ القسنطيني ،أبو ّللصحابة وأعالم
ّ
ّ
املحدثين والفقهاء واملؤلفين) ،تحـ :عادل نويهض ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط 1403 ،4هـ  1983 -م.
ّ ّ
محمد بن عمر (ت 1360هـ) ،شجرة ّ
النور ّ
الز ّ
محمد بن ّ
 ابن مخلوفّ ،املالكية ،علق عليه :عبد املجيد خيالي،
كية في طبقات
ّ
العلمية ،لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م.
دار الكتب
ّ
الدين ،الحسني الفاس ي (ت 832هـ) ،ذيل ّ
محمد بن أحمد بن علي ،تقي ّ
التقييد في رواة ّ
الط ّيب املكيّ ،
السنن واألسانيد،
 أبوّ
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1410 ،1هـ1990/م.
تحـ :كمال يوسف الحوت ،دار الكتب
الروض املعطار في خبر األقطار ،تحـ :إحسان ّ
 الحمير ّي ،أبو عبد هللا ّمحمد بن عبد هللا بن عبد املنعم (ت 900هـ)ّ ،
عباس،
ّ
للثقافة ،بيروت ،طبع على مطابع دار ّ
ّ
السراج ،ط1980 ،2م.
مؤسسة ناصر
ّ
عباسّ ،
الروض املعطار في خبر األقطار ،تحـ :إحسان ّ
 الحميري ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللاّ ،مؤسسة ناصر للثقافة،
بيروت ،ط1980 ،2م.
ّ
الذهبي ،شمس ّ
الدين أبو عبد هللا ّ
محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز (ت 748هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،ط2003 ،1م.
واألعالم ،تحـ :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب
محمد بن علي بن فارس ّ
الزركلي ،خير ّ
ّ
الدين بن محمود بن ّ
الدمشقي (ت 1396هـ) ،األعالم ،دار العلم للماليين ،ط،15
أيار /مايو 2002م.
ّ
الزواوي ،أبو يعلى ،تاريخ ّ
 ّالزواوة ،مراجعة وتعليق :سهيل الحامدي ،منشورات وزارة الثقافة ،الجزائر ،ط.2005 ،1
ّ
ّ
اإلسالمي1996 ،م.
 سعد هللا ،أبو القاسم ،تاريخ الجزائر الثقافي ،دار الغربّ
غويين ّ
السيوطي ،جالل ّ
الل ّ
 ّالدين ،عبد ّ
والنحاة ،تحـ :محمد أبو
الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ) ،بغية الوعاة في طبقات
ّ
العصرية ،لبنان ،دت.
الفضل إبراهيم ،املكتبة
ّ
الض ّبي ،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ،أبو جعفر (ت 599هـ) ،بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ،دار الكاتب
العربي ،القاهرة1967 ،م.
العباس أحمد بن أحمد بن عبد هللا (ت714هـ) ،عنوان ّ
الدراية فيمن عرف من العلماء في املائة ّ
 الغبريني ،أبو ّالسابعة
ببجاية ،تحـ :عادل نويهض ،دار اآلفاق الجديدة -بيروت ،ط1979 ،2م.
الغز ّي ،شمس ّ
ّ
الرحمن (ت 1167هـ) ،ديوان اإلسالم ،تحـّ :
الدين أبو املعالي ّ
محمد بن عبد ّ
سيد كسروي حسن ،دار الكتب
ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 1411 ،1هـ 1990 -م.
ّ
ّ
الث ّ
قافية ،بغداد1986 ،م.
 -كاتب مراكش ي (ت ق  6هـ) ،االستبصار في عجائب األمصار ،دار الشؤون
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ّ
ّ
محمد اغب ّ
الدمشقي (ت 1408هـ) ،معجم املؤلفين ،مكتبة املثنى ،بيروت ،ودار إحياء التراث
 كحالة ،عمر بن رضا بن ّ رالعربي ،بيروت ،دت.
 امليلي ،املبارك ،تاريخ الجزائر في القديم والحديثّ ،ّ
الوطنية للكتاب ،الجزائر1986 ،م.
املؤسسة
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ّ
دارو ّ
ينية املعرفة عند كارل بوبروميتافيزيقا العوالم الثالث؛
ّ
املنهجية وسؤال القيمة
إشكالية
أ.عمران جودي/جامعة باجي مختارعنابة،الجزائر

ّ
ملخص:
ّ ّ
ّ
أي ّ
ّ
ّ
منهجية صارمة تأخذ بعين اإلعتبار ّ
إن ّ
كل
معرفية ،وكذا اإلستناد إلى
يتم إال من خالل تصحيحات وتعديالت
تقدم للعلم ال
ّ
النسق العلمي ،لذا ّ
النظرية ،إضافة إلى ّ
ّ
فإن املناقشة
نظرية املحاولة واستبعاد القضايا التي ال تتوافق مع
محاوالت تكذيب
ّ
الن ّ
قدية – حسب بوبر -تسمح بأفضل املقاربات التي من شأنها تطوير املالحظات واملعطيات األولى للفكر.
ّ
إخبارية عن ّ
ّ
ّ
رئيسية وهي:
البوبرية على ضوء عناصر تجيب عن ثالثة أسئلة
نظرية املعرفة
يهدف املقال إلى إعطاء نظرة
ما هي املعرفة؟ سؤال املصدر؛
ّ
كيف ّ
املنهجية؛
يتم بناؤها؟ سؤال
يتم قبول ّ
كيف ّ
صحتها؟ سؤال القيمة.
املنجيةّ ،
ّ
التكذيب ،اإلستبعاد ،القيمة.
الكلمات املفتاحية :العلم،
ّ
مقدمة:
ّ ّ
املنطقيون ّ
ّ
ّ
ّ
الوضعيون
العلمية ،جعلهم ينظرون إليه باعتباره مجموعة من
بتقدم املعرفة
إن الطابع التراكمي الذي أقرنه
ّ
الت ّ
وجدلية ّ
التعميمات ّ
ّ
ّ
جريبية التي تأتي قوانينها خالصة لتركيبات ّ
الت ّ
حقق؛ وإال حازت على أكبر
جزئية وفق منطق اإلستقراء
درجة من ّ
تصاعدية ال تعرف ّ
ّ
التأييد بغية من هنا يكون العلم مشروعا تر ّ
لتقدمها ّ
أي اختالالت ،وتعتبر فكرة
اكميا وفق حركة
ّ
ينص على ّ
ّ
التبرير ّ
ّ
الوضعي الذي ّ
ّ
الطبيعية
أن العلوم
الضامن الشرعي لهذه الحركة الكفيلة بترجمة حركة العلم في قالبه
ّ
ّ
الطبيعة وقوانيها ّ
فإن العلم أيضا استقر ّ
ائي بالجوهر la véritable pensée
جوهرها استقرائي وملا كان العلم ميدانه
 ،scientifique est inductiveلذا ّ
فإن الحديث عن منهج جديد في العلم أو في الفلسفة يستلزم الوقوف عند أصوله وامتداداته
التوضيح ّ
املنطقيون يطالبون بإنهاء امليتافيزيقا كونها ال تخضع ملبدأ ّ
والتحليل ّ
ّ
ّ
الوضعيون
بحجة ّأنها
وحدود رؤيته ،وملا كان
ّ
ّ
ّ
الصيغة ّ
الحسية ،يرى بوبر أن التغلب على هذه املوقف ،يكون بالتخلي عن ّ
ّ
القوية لالستقراء واإلعتقاد في
تعلو عن الخبرة
ّ
ّ
ّ
الظواهر بعضها لبعض وتكرارها ،من هنا يمكن أن نعتبر العلم بناء إبستمولوجي ّ
يتم التفكير فيه على أنه صيرورة لديه
مماثلة
ّ
ّ
تقنيات خاصة تساهم في تفكيكه وإعادة بناءه من جديدّ ،
مما يعني أن الخطاب العلمي هو خطاب إبستمولوجي أعيد بناءه
ّ
ّ
فلسفية صرفة تستطيع حمل البناء مؤق ًتا على األقل.
ثانية عبر تقنية
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ّ -I
نظرية املعرفة:
ّ
العلمية:
1ـ تطور املعرفة

كيف يمكن أن نصل إلى ّ
نظريات إذا لم تكف املالحظات؟
قضية بوبر هي ّ
تقول بوفرسّ » :
أن املعرفة تبدأ من مشكل يأخذ في بادئ األمر مظهر املفاجأة ،وتتمظهر األحداث على هيئة
ّ
تنبؤات ّ
ّ
توقعاتنا ّ
مما يوجب الوقوف أمام الحالة؛ يفرض املشكل منذ
يتم فيها تعليق الحكم ،بحيث ال تأخذ األحداث منحى
ّ
ّ
توقعات ّ
لنظرية موجودة
نظرية« ،1يظهر املشكل من واقعة ننتظر حدوثها كما يمكن أن ال تظهر في البدء كنتيجة
البداية وجود
ّ
كثيرا ما ّ
يتم نفيها بمالحظة مناقضة ،فطبيعة املشكلة تختلف من منطلق آلخر فقولنا مثال  :ما سبب تقدم مدار عطارد مقارنة
بتوقعات كبلر؟ أو كيف يمكن ّ
التقليص من نسبة البطالة؟ أو كيف يتطور عضو في وسط معاد Hostile؟ هذه املشكالت
تخمينية تسمح فيها اإلختيا ات ّ
ّ
النقدية باستبعاد ّ
باختالفها تفرض علينا اقتراح حلول
كل ما ال يتالءم واملشكالت املطروحة،
ر
ّ
ّ
الحل الذي ّ
ّ
تم إيجاده يثير من جديد مشكال آخرا يتحول بدوره إلى فرضية جديدة وهكذا…
ّ
يمكن ّ
التعبير عن هذه الفكرة باملخطط اآلتي:2
ّ
النظرية ّ
قدمتها ّ
ّ
ملوضوعية ( م – ح ح – أ أ – م ) التي ّ
الت ّ
ّ
طورية تحمل صفات مختلفة لكافة النشاطات
إن صياغة املعرفة ا
2
1
ّ
النشاطات ،ويمكن عرض هذه ّ
ّ
ّ
الصياغة كاآلتي:
والحيوية ،باإلضافة إلى وصف العلم كواحد من هذه
العقلية
م1

حح

أأ

م2

ّ
( م ) 1ترمز إلى مشكلة أولى ،حيث ّ
واقعية أو ّ
نظرية افتر ّ
ّ
أن العالم يبدأ البحث من مشكلة سواء كانت ّ
اضية يصعب حلها،
علمية
ّ
حل سريع لها ّ
يتوقع إيجاد ّ
مما يستوجب عليه أن يبدأ بحثه بمشكلة وليس باملالحظة،
فعادة نجد العالم يختار مشكلة ما
ّ
ّ
وبالتالي ال يمكن اعتبار هذه املشكلة نتيجة للمالحظة أو التجربة بل هي عبارة عن مجموعة معارف سابقة.
ّ
(ح ح) يرمز إلى محاولة ّ
باألخص عندما تكون مشكلة غامضة ،فعلى العالم نقد وفهم صعوبات هذه املشكلة
حل هذه املشكلة
والعمل على طرح ّ
ّ
عدة تساؤالت تساعد على اكتشاف أسباب غموضها واملسارعة إلى إيجاد ّ
والحل يجب أن يكون
حل مالئم لها
ّ
ّ
فرضيا يشمل مجموعة من الحلول األخرى التي يمكن أن ّ
تحل مشاكل أخرى مشتركة بينها.
اختياريا
ّ
كيف يمكن اإلختيار بين مجموعة ّ
الن ّ
ظريات املتنافسة؟ وكيف يمكننا اإلستمرار في هذه الخطوة على(ح ح) ؟ يرى بوبر أنه
النظريات أو ّ
كل ش يء يمكن تفنيده " تكذيبه" عن طريق اختبار ّ
ّ
يتعين على الباحث استبعاد ّ
التجارب الحاسمة التي بإمكانها
للتكذيب ّ
قابلية ّ
النظرية األفضل ،هذه ّ
النظريات واإلبقاء على ّ
استبعاد بعض ّ
ظرية يصفها بوبر ّ
الن ّ
بأنها األكثر ّ
ألن ّ
مهمتها تكمن
الحل بعيدا عن أشكال ّ
النقد أو مواجهة اختبارات ّ
حل املشكلة التي استعصت على ّ
في ّ
الصدق إذن الهدف من (ح ح) هو
محاولة الوقوف على الحل.
ّ
الصياغة ،يحاول الباحث أو العالم نقد (ح ح) إليجاد الخطأ بطريقة" ّ
الثالثة في ّ
التفنيد" ّ ،Réfutationربما
(م م) وهي الخطوة
ّ
ّ
ّ
األساسية لهذا العالم يجب
ينجح العالم في إبعاد الفرض وأحيانا يبقي عليه إذا صمد أمام االختبارات النقدية ،لكن القاعدة
ّ
ّ
حدسية قابلة ّ
ّ
أن تكون افتر ّ
للتكذيب وإال ملا اتسمت بالطابع العلمي ،وأحيانا يجد العالم نفسه يأخذ بجزء من املشكلة
اضية
ّ
ّ
ويعمل على حلها حيث تظهر من خاللها صعوبات جديدة غير متوقعة.

1 - R. Bouveresse, Karl Popper ou le rationalisme critique, Paris : J. vrin, 1986, p 37.
2 - Karl Popper, Objective knowledge, Oxford university’s press, London, 1979, p 19.
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حل ّ
بهذه الخطوة ال يكون قد ّ
ظرية التي يدرسها ،أو التي يختبرها بواسطة (أ أ) ومنه يمكن القول أنه ّ
للن ّ
أي ّ
قدم ّ
توصل إلى
قانون.
الختبار ّ
ظرية ،واستبعاد الخطأ ّ
الن ّ
البد من املرور على أربع خطوات:1
التناقض في ّ
اإلستنباطية بعضها بالبعض اآلخر قصد تفادي ّ
 -1يقوم العالم بمقارنة ّ
الن ّ
ّ
ظرية ومنه ضرورة انسجام
النتائج
ّ
الن ّ
ظرية مع نفسها.
منطقيا ،ملعرفة ما إذا كانت ضمن نطاق العلم ّ
 -2فحص تلك ّ
ّ
التجريبي أم ّإنها تحصيل حاصل.
النظرية
النظرية مع ّ
 -3مقارنة ّ
ظريات األخرى في البناء املعرفي للوقوف على مدى اتساقها ،وهل أحرزت شيئا من ّ
الن ّ
التقدم العلمي.
تجريبيا بواسطة ّتطبيق ّ
 – 4اختيار ّ
الن ّ
ّ
النتائج املستنبطة منها.
ظرية
ّ
انطالقا من هذه الخطوات نجد ّ
األدلة اإلستقر ّ
ّ
ائية،
اإلستنباطية بعيدا عن
أن العالم قد اتبع املنهج القائم على اإلختبارات
ّ
النظريات دون أن يكون هذا اإلنتقال تكذيبا ،صحيح ّ
حيث يصعب عليه أن ينتقل من الوقائع إلى ّ
أن اإلستدالل هنا يتم بأدلة
ّ ّ ّ
تجريبية إال أنه استدالل استنباطي بحت يعتمد على العقل فقط .
ّ
ّ
ّأما املرحلة األخيرة ّ
للصياغة فهي (م )2التي ّ
تدل على وصول العالم إلى مشكلة جديدة ليبدأ منها بالطريقة التي اتبعها في املشكلة
ّ
األولى وهكذا… ّ
لكنه ال يستطيع الوصول إلى اليقين في املعرفة ،يقول بوبر (» :وملا كان من املستحيل أن نعرف شيئا بيقين ،فليس
ّ
يستحق عناء البحث ونحن نقوم بذلك في املقام األول
ّثمة ما نجنيه من البحث عن اليقينّ ،أما البحث عن الحقيقة فهو أمر
بالبحث عن األخطاء بغية إصالحها)«.2
إمكانية وجود تخمينات كثيرة ّ
تقدم حلوال كثيرة لنفس املشكل ،كما ّأنه من املمكن وجود ّ
ّ
نظرية خاطئة لم يتم
ال يقص ي بوبر
ّ
العامة لنيوتن حيث صمدت قرنين من ّ
إال بمرور وقت طويل من ظهورها مثل ّ
الجاذبية ّ
ّ
الزمن إلى أن جاءت
نظرية
تفنيدها
ّ
نظرية أينشتاين.
ما نريد أن نقوله هنا هو ّأنه من املمكن أن تكون ّ
نظريات كثيرة تبحث عن إجابة ملشكل واحد:
P1

EE

TTa

P2a

E Eb

T Tb

P2

EEc

T Tc

ّ
ّ
املخطط ّ
إمكانية حلول كثيرة للمشكل ّ
أن الفرضية ّ TT
ّ
تم تفنيدها ولن تطول
األولي ،كما افترضنا في هذا
يظهر هذا املخطط
b
إلى مرحلة استبعاد األخطاء.

يمنى طريف الخولي ،فلسفة كارل بوبرمنهج العلم…منطق العلم ،القاهرة :الهيئة املصرية للكتاب ،1989 ،ص -1 .172-169
كارل بوبر ،بحثا عن عالم أفضل ،تر :أحمد مستجير ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،1966،ص -2 .15
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ّ
وسيتم اختبارهما على ّأنهما ّ
ّ
نظريتين متنافستينDeux
التخمين  TTc, TTaيفسح املجال ملشكلين علميين مختلفين P2c et P2a
théories rivales
يقدم بوبر طرقا كثيرة للمقارنة بين ّ
ّ
الن ّ
ظريات املتنافسة:
ّ
الطريقة التي تجيب بها ّ
النظريات عن املشكل ّ
األول.
أوال :يجب األخذ بعين اإلعتبار
ثانيا :مقارنة املشاكل الجديدة التي تثيرها ّ
الن ّ
ظريات قصد استبعاد املشاكل البعيدة عن املشكل األصلي.
حتى قبل أن تخضع ّ
ثالثاّ :
بنظرية أخرى حسب معيار بسيط ّ
جدا ،يصفه بوبر بقولهّ (» :
ّ
يبين
النظرّية لإلختبار يمكن مقارنتها
أن ّ
األفضلية ّ
ّ
ّ
ّ
التجريبية في محتواها؛ هي األقوى
منطقيا
النظرية التي تتضمن أكبر عدد من املعلومات
"هذا املعيار" عل سبيل
ّ
الشرح ّ
ألنها ّ
ّ
ّ
التنبؤية
والتنبؤ؛ يمكنها إذن أن تخضع ألقس ى أنواع اإلختبارات وذلك باملقارنة بين األحداث
تتمتع بقدرتها على
ّ
ّ
يسميه بوبر املحتوى ّ
يتعلق األمر بتفضيل ّ
دقة أو ما ّ
النظري Le contenu
التخمينات األكثر جرأة واألكثر
واملالحظات)«، 1
.théorique
النظرية باختبارها ،ويمكننا توضيح فكرة املحتوى ّ
رابعا :محاولة تطبيق نتائج ّ
النظري :عبارة (الشمس نجم) تعتبر أكثر إخبارا
ّ ّ
من عبارة (الشمس نجم طول قطرها يتراوح بين 1,3و 1,5مليون كلم) ّ
أن الشمس
ألن هذه العبارة األخيرة تمنع على سبيل املثال
ظرية أن تستفيد منه ،محتوى ّ
تحد من مجال املمكنات التي يمكن ّ
تتربع على قطر 5مليون كم فهي إذن ّ
ال يمكنها أن ّ
للن ّ
النظرية
ّ
التفسيرات األخرى؛ ّ
دقة ما دام تعبيره إ اءها يمنع ّ
إذن يفوق مجموعة ّ
فالن ّ
ظريات األكثر قدرة هي األكثر جرأة
التنبؤات األكثر
ز
ألنها تقوم بتنبؤات دقيقة تستطيع بدورها أن تخضع ملحاوالت ّ
و خطورة ّ
التفنيد األكثر قسوة.
ّ
ّ
ّ
تمكننا من تفضيل ّ
ّ
النظريات فيما بينها من حيث قدرتها على الشرح  pouvoir explicatifودقة العبارات
يقدم بوبر معايير كثيرة
 ،précision des énoncésكما يمكن أن نضيف إلى هذا درجة ّ
التعزيز التي ّ
تبين في ّ
أي مستوى بإمكان بعض الحجج (املالحظات)
تفندا بعد ،بفضل تلك ّ
نظرية مع اختالف طريقة إثباتها بين نظريتين لم ّ
أن ّ
تعزز ّ
النظريات التي تبدو أكثر إثباتا بتأييد املالحظة
أو مجموعة من املالحظات
ً
انطالقا من بعض الوقائع ،وهذا اإلهتمام ّ
التي سيكون لها قدر من ّ
بالتعزيز ّيتصل مباشرة بالقدرة على تفضيل نظرّية
التعزيز
عن أخرى.2
ّ
الطابع ّ
ّ
ّ
العلمية ،فهو ال
النقدي للمعرفة
اإلبستمولوجية على ضوء
يمكننا القول أ ّن ما ذهب إليه بوبر يعتبر امتدادا لنظريته
يبتعد عن هذه الفكرة عندما ّ
يتحدث عن ميدان البحث:

1 - Karl Popper, Conjectures et réfutations, la croissance de savoir scientifique, trad : Michelle Irène et Marc b. de Launay, Paris:

Payot, 1985, p 294.
هذه العالقة نتيجة مذهلة؛ بقدر ما ّ
يتقدم العلم بقدر ما تنقص االحتماالت في النظرية ألنها تتوسع في املحتوى بمعنى ّأنها ّ
تقيد أكثر فأكثر مجال
ّ
ً
منطقيا :كلما اقتربت نظرية من الحقيقة بقدر ما توافقت مع األحداث و تخلصت من حقل املمكنات وبقدر ما اقتربت
املمكنات ،ويمكن ترجمة هذا
احتماالتها من الصفر ،ويمكن أن نشير إلى عالقة محتوى القضية م ق(أ) م ق(أب)  م ق(ب) ودرجة احتمال القضية املركبة ح(أ)  ح(ب) 
ح(ب) .ويمكن التعبير عنه لغويا:
نمو املعرفة  صياغة نظريات ذات مستوى أرفع  نقص اإلحتماالت.
2 - Karl Popper, conjonctures et réfutations, p 83.
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النظرية األفضل من سابقتهاّ ،
الصدد نختار ّ
»( ّإننا نبحث دائما عن تخمينات أصيلة لبناء العالم ،ونحن بهذا ّ
النظ ّريات التي
بقابلية ّ
الصدق)« ، 1بقي أن نعرف ّ
تواجه اختبارات تصمد لها وتقترب أكثر فأكثر من ّ
ّ
أن ّ
التكذيب من
قابلية اإلختيار ترتبط
النظرية وهذا اإلختيار يفي ي ّإما إلى ّ
النظرية هو في نفس الوقت اختيار ّ
حيث أن محاولة ّتكذيب ّ
التكذيب أو إلى التعزيز.2
ّ
2ـ ّ
نظرية العوالم الثالثة:
ّ
ّ
ّ
املوضوعية  La connaissance objectiveعن العوالم الثالثة التي عرفت ّأول األمر صدى واسعا في
تحدث بوبر في املعرفة
وبالرغم من ّ
ميدان اإلبستمولوجيا والفلسفة ،هذه ّ
النظرية ّ
تم عرضها ّأول األمر سنة  1967بغرض تعليمي تربويّ ،
أن األعمال
ّ
التي ّ
تم تداولها كثيرا تعلقت بميدان املعرفة ونقصد بذلك تطور املعرفة ،تحقيقها ،تعزيزها...،3
ّ
ّ
يستعمل بوبر تفريق  Bolzanoبين الحقائق في ذاتها ّ Vérité en soi
وتطور الفكر الذات  ،4 La pensée subjectiveتتعلق األولى
ّ ّ
الثانية بالعالقة بين ّ
ّ
تطورات
املنطقية بين الحقائق التي يمكن أن تكون متوافقة أو غير متوافقة في حين تتعلق
بالعالقات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفكر التي ال يمكن القول أنها تناقض تطوراته من شخص إلى آخر ،بل حتى مع تطورات ينتجها الشخص الواحد ،باملقابل
التفريق بين األفكار من وجهة ّ
يمكن للمحتوى أن يتناقض مع تطورات أخرى ،هذا ما دفع بوبر إلى ّ
ّ
التقدمية Les idées
النظر
 en tant que processusواألفكار كمحتوى  ،Les idées en tant que contenueويضيف إلى جانب هذا ّ
التمييز تمييزا آخر بين
العوالم الثالثة.5
ّ
ّ
يتعلق بالحدود بين العالم  2و 3بتسميتهم عاملا ّ
ّ
شخصيا Monde
ماديا  Monde matérielوعاملا
يقدم  Malherbeتوضيحا
 privéوعالم ّ
ثقافيا .6Monde culturel
يمكن توضيح هذه الفكرة باملثال اآلتي:7
ّ
ألنه ّ
تم تفنيدها ،وليست من
تنتمي فكرة الفلوجستيقا  phlogistiqueإلى العالم( )3وهي باملقابل ليست من أشياء العالم()1
ّ
الشكل ّ
العالم( ) ّ
ألنها لم تعد مستعملة في الوقت ّ
يوضح العالقة بين هذه العوالم:
الراهن… هذا
2

1 - Ibid, p 248.

يمنى طريف الخولي ،فلسفة العلم في القرن العشرين ،الكويت :مجلة عالم املعرفة ،عدد  ،2001 ،164ص-2 .372
3 -Johsua et Dupin, introduction à la didactique des sciences et des mathématiques, Paris : P.U.F, 1993, p 85.
4- Karl Popper, La connaissance objective, trad : Jean Jacque Rosat, Paris: flammarion,1998, p 207.
5- Karl Popper, L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme, trad : R. Bouveresse, Paris : Hermann, 1994, p 94.
6 - J. F. Malherbe, la philosophie de Karl Popper et le positivisme logique, Paris : P.U.F, 1976, p 227.
7 - Bertier and Scardamaia, The handbook of education and human development, oxford: Torrance, 1996, p 485.
 الفلوجستيقا مبدأ استعملته الكيمياء في القرن 18م ،وهو املتحكم في عملية االحتراق.
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الخلق

اإلستقبال

()créativité

)(Perception
العالم األول

العالم الثالث

العالم الثاني
ّ
النشاط الفيزيائي

الفهم

)(Activité physique

)(Compréhension

الدور املركزي لهذه ّ
ويظهر ّ
النظرية في جانبين:
 تسمح بنقد معرفة العالم الثالث.تم ّ
التواصل بين العوالم ،حيث يقول بوبر (» :هذا اجع أساسا إلى ّ
تسهل ّ
لغوياّ ،
التعبير عنها ّ
وبمجرد أن ّ
 ّّ
تتحول
أن الفكرة
ر
ّ
ومنا أيضا)« ، 1ومن الواضح ّ
محل نقد من طرف اآلخرين ّ
بالنسبة لنا؛ أي موضوع يمكن أن يكون ّ
أن هذا
إلى موضوع خارجي
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
يتم إال باإلستعانة بوظائف اللغة التي يمكن استعراضها على النحو التالي:2
النقد ال
التعبيرية  :fonction expressiveبها ّ
ّ
يعبر الحيوان عن انفعاالته كاأللم.
 الوظيفة
مزية (اإلشارة)  :fonction de signaleبها ّ
الر ّ
 الوظيفة ّ
يعبر الحيوان بواسطة رسالة مختصرة (صرخة خطر مثال).
الوصفية  :fonction descriptiveو بها ّ
ّ
يعبر اإلنسان لغيره عن مختلف األشياء التي تحيط به.
 الوظيفة
ّ
ّ
ّ
بالتحدث بطريقة ّ
كالتحدث في مشكلة
عقلية
التعبيرية  :fonction de discutions argumentéeتسمح لإلنسان
 الوظيفة
فلسفية أو ّ
ّ
علمية.
ّ
نقدية من دون تطور وصفي ّللغة غير العضوية  ،Ex- somatiqueفمع ّ
إن ما استعرضناه هنا يؤكد ّأنه ال وجود ملناقشة ّ
تطور
ّ
ّ
ّ
الثالث ممكنا ّ
جدا وبفضل ّ
ّ
نمو الوظائف العليا للغة
الوصفية أصبح العالم
اللغة
ّ
اإلنسانية أكثر ميال إلى الحوار ّ
ّ
ّ
العلمية ،3حيث يعتبر بوبر
النقدي ومن هنا يظهر دور اللغة في انبثاق املعرفة
أصبحت امللكات
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغة القاسم املشترك في ّ
كل عالم 4سواء كان التعبير عن األفكار كتابيا (رمزيا)
ّ ّ
في طابعه الفيزيائي أو ّ
بالتعبير عنه ّ
أن اللغة أشياء مستعملة Des outils objectifs
ذاتيا  Formulation subjectiveباعتبار
مجرد أفكار ّ
أكثر من كونها ّ
ثقافية عارضة .Artefact
ّ
ّ
خاص فهي تتناول
التطورية مع أدواتنا وآالتنا فإ ّن املعرفة الخالصة  La connaissance pureتنموا بأسلوب
إذا اتفقت
ّ
الطبيعية التي ّ
ّ
تهتم بوسيلة العيش والبقاء ،في حين تسعى املعرفة الخالصة نحو توحيد
تفسيرية وتكون عكس املعرفة
مشكالت
1 -Karl R. Popper, L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme, trad : R. Bouveresse, Paris : Hermann, 1994, p 97.
2 -Karl Popper, La connaissance objective, p 198.
3 -Karl Popper : L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme, p 129.
4 -Karl Popper, La connaissance objective, p 250.
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ّ
ّ
ّ
ّ
نظرية نيوتن التي جمعت بين ّ
ومثل بوبر لذلك ب ّ
الخاصة
ونظرية كبلر
نظرية جليلو
النظريات unification des théories
السماوية ،وهناك أيضا ّ
ّ
نظرية أينشتاين التي جمعت
بالحركات
السبب في افتراضنا ّ
بكل سهولة توضيح ّ
ّ
ّ
الضوئية ....1الخ وفي هذا يقول بوبر (» :يمكن ّ
أن نظ ّرية
األشعة
بين قوانين نيوتن وحركة
نيوتن هي األقرب إلى ّ
الصدق من نظ ّرية كبلر)«.2
العلمية طبقا للمنهج ّ
إذن فموضوعات العالم ( ) تتجه نحو توحيد ّ
ّ
التطوري .La méthode évolutionniste
النظريات
3
ّ
 IIIـ التموضع املفهومي للمعرفة عند بوبر:
 1ـ املفهوم املوضوعي للمعرفة:
ّ
ّ
ّ
ّ
القضية التي أدافع عنها تفترض وجود اتجاهين في فهم كلمة معرفة أو فكر املعرفة أو الفكر باملعنى الذاتي الذي هو حالة
إن
ّ
الشعور أو استعداد ّ
للتصرف أو ّرد الفعل… واملعرفة أو الفكر باملعنى املوضوعي الذي هو مجموعة مشكالت
من حاالت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ونظريات وحجج نتبناها بوصفها كذلك وفي هذا املعنى املوضوعي تكون املعرفة مستقلة عن تأكيد أي شخص يدعي املعرفة،
ّ
التصرف ،هذا ّ
أي شخص كان ،أو عن استعداده للقبول أو ّ
مستقلة أيضا عن اعتقاد ّ
ّ
النوع من البحث يعتبر
التأكيد أو
وهي
ّ
مالئما لإلبستملوجيا حيث يدرس محتواها املعرفي وعالقاتها املنطقية ،أي ذلك الذي ال يدرس اإلعتقادات كيف ال واملجال
ّ
اإلبستملوجي يقتصر على املواضيع القابلة ّ
للنقد ويقطع ّ
الذوات,3
كل صلة بينه وبين
ّ
اإلنتاجية ّ
ّ
ّ
(النظريات)…أهم من دراسة اإلنتاج ،ودراسة املنتوج أفضل بكثير من دراسة اإلنتاج (املعرفة) حتى بالنسبة
إن دراسة
النفس بد اسة ّ
وحتى علم ّ
املنهجية ّ
املقدمة لها ّ
النظريات والحجج ّ
ّ
وضدها من
لفهم اإلنتاج ومناهجه ،نستطيع أن نفهم أكثر
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
4
نفسية أو سوسيولوجية ،
سلوكية مباشرة سواء كانت
أي مقاربة
ى ّ
للنظرياتّ ،
فإننا عندما نستخدم كلمة "فكرة"  Idéeبمعنى املحتوى املوضوعي أو املنطقي ّ
فإن املعرفة
ومن جهة أخر
ّ
ّ
ّ
ّ
املوضوعية تستند عموما على العالقات املنطقية بين األفكار وهي معرفة خارجة عن ذهن األفراد ،5وهي معرفة كونتها توقعات
ّ
التعبير عنها بالحوار ّ
تم ّ
الذاتية على تنظيمات ّ
ّ
ّ
املوضوعية على
تنبؤية ،وتقومتقوم املعرفة
النقدي في الوقت الذي تقف املعرفة
خاصيتين ّ
مهمتين:

ّ ّ
ّ
العلمية.
بخاصية اللغة التي تسمح بانبثاق الحقيقة
 العالم الثالث نتاج بشري ينفردّ
ّ
الالقصدية ّ ،sous-produit non intentionnel
الثالث عالم مستقل؛ قسم كبير منه ّ
حتى
يتكون كنوع من العائدات
 العالمّ
ّ
ّ
ّ
وإن كانت هناك أفعال متبادلة  Interactionبين الذات والعالم الثالث تساهم في تقدم املعرفة فإن تقدم املعرفة هو نوع من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والعقلية للعلماء.
العمليات الذاتية
الضوء تسلطه االبستملوجيا على

 -1محمد محمد قاسم ،كارل بوبرنظرية املعرفة في ضوء املنهج العلمي ،الفنية للطباعة والنشر ،1986 ،ص .335 ،333
 -2كارل بوبر ،بحثا عن عالم أفضل ،تر :احمد مستجير ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،1966 ،ص 101
 -3أالن شاملرز ،نظريات العلم ،تر :الحسين سحبان وفؤاد الصفا ،املغرب :دار توبقال للنشر ،ط ،2000 ،1ص .157
4 - M. Grawitz, Méthode des sciences sociales, Dalloz, 1996, p 372.
5- Alain Chalmers, qu’est ce que la science ? Paris: la découverte, 1976, p 188.
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ّ
 2ـ املفهوم الذاتي للمعرفة:
ّ
تدرس ّ
التفكير في إطار املعنى الذاتي الذي ينتمي إلى العالم الثاني ،كما تدرس املعرفة املسموعة La connaissance entendue
ّ
الذاتية وأصولها وأسسها (ديكارت ،هيوم) ليس ّ
كاعتقاد إنساني مضمون على وجه الخصوصّ .
ألن
تهتم املعرفة باعتقاداتنا
الكيان ّ
التابع للعالم ( ) مرفوض لكن ّ
ألنها تعبيرات ّ
ّ
عقلية ّ
لسانية لحاالت ّ
ّ
سلوكية للحادث ( ،)1بينما
ذاتية أو حاالت
رمزية أو
3
لسانية ّ
العالم ( ) وسيلة اتصال بمعنى وسائل ّ
تقوض لدى اآلخرين تنظيمات ّ
ّ
عقلية لنشاط متناظر 1Activités
رمزية أو
2

.symétriques
ّ
ّ
هذه ّ
ّ
ّ
ّ
السلوكية
وتضم خصوصا املقاربات
التقليدية وهي أقرب ما تكون إلى العالم()2
التصورات الذاتية تمثل االبستملوجيا
العلمية ،واملنخرطون في هذا ّ
ّ
ّ
ّ
النوع من املعرفة ّ
يسمون فالسفة اإلعتقاد ومن هنا يعارض بوبر
واإلجتماعية للمعرفة
النفسية
بشدة أن ّ
ّ
تقدم مفاهيمه على شكل بدائل:
أن الكتاب ال يعني شيئا بدون قارئّ ،
تبرر على أساس ّ
ّ
أوال :للذين ّيدعون أن ّ
أي مقاربة ذاتية ّ
يستمد قيمته من كونه
وأن الكتاب
مجرد أوراق ومهام سوداء) وهذا املفهوم يوحي بنوع من املغالطة فالكتاب ّ
يظل كتابا ّ
مفهوما (عدا ذلك ال يعدو أن يكون ّ
حتى
ّ
عشا ّ
وإن لم يقرأه أحد ّ
ّ
موضوعية ،يقول بوبر ":عش ّ
حتى
أي طائر يبقى
وحتى وإن يكن مكتوبا من طرف آلة يبقى يضم معرفة
ولم يسكنهّ ،
حتى الكتاب يبقى كتابا بوصفه إنتاجا ّ
معينا حتى إن لم يقرأ". 2
ّ
ثانيا :يدعم بوبر كيانات وأشياء العالم التي ال يمكن إزالتها من العالم( )2كما ّيدعي الذاتيون  ،subjectivistesهدم آالتنا
ّ
الذاتية حول هذه اإلستعماالت واآلالت تعتبر ّ
حجة املعرفة التي يمتلكها ّ
كل فرد حول آالته واستعماالته،
واستعماالتنا ومعارفنا
ّ
والتي تمثل ذاكرته في نفس الوقت.
علمية باعتبار ّ
ثالثا :يجادل بوبر ّ
بأقل ّ
ّ
املوضوعية  Approche objectiveأن تظهر ّ
أن املقاربة
الحجة التي تستطيع بها املقاربة
ّ
اإلنسانية التي تنطلق من ّ
الذاتية ترى ّ
ّ
النتائج ،ويبقى للعالم بناء ّ
ّ
املوضوعية ّ
ّ
ّ
تفسيرية.
نظرية
بالتصرفات
تهتم
أن املقاربة
ّ
ّ
العلمية العالم( ،)3العالم(ّ ،)2
الرابطة
عموما اإلبستملوجيا الذاتية  Epistémologie subjectivisteوإن كانت ال تدرس املعرفة
ّ
إال ّأنها ّ
بين العالم ( ) و( ) بقدر ما ّ
تعبر بوضوح ّأنها أفعال مفروضة من العالم ( )2استنادا إلى العالم()3
تهتم بأفعالنا في العالم()1
3 1
كيف ال ويستحيل فهم الفكر البشري دون العودة إلى العالم ()3
ّ
الصعب ّ
الذي يعتبر عالم املوضوعات ،كما ّأنه من ّ
جدا أن ننظر إلى العالم ( )3على أنه ترجمة بسيطة للعالم ( )2والعالم ()2
أن ّ
كانعكاس بسيط للعالم ( ) ،كما ّ
التقارب املوجود بين العالم الفيزيائي وأحوال العقل املتداخلة
3

ّ
ّ
النظرية عالم واقعي.3
واقعيا؛ من جهة إيمانه بوجود العالم الفيزيائي ومن جهة أخرى اعتقاده أن عالم الكيانات
جعل من بوبر
ّ
املقاربة األخرى التي يرفضها بوبر في املعرفة هي ّ
الشائع  Théorie de l’esprit seauوالتي ّ
تم تأسيسها على
نظرية املعرفة باملعنى
يبين شاملرز ّ Chalmers
أي ش يء عن العالم يجب أن يكون لدينا شعور وخبراتّ ،
ّ
القاعدة القائلة :قبل معرفة ّ
الواقعية
أن
تحتوي على فكرة الحقائق كون ّ
نظرية ّ
كل ّ
أن الواقعي  Réalisteيريد وضع شروح صحيحة عن حقيقة العالم بما في ذلك ّ
تعبر
ّ
بدقة عن مظهر العالم ،كما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الواقعية
تتضمن مفهوم
األداتية  Instrumentalismeباإلضافة إلى كونها
الواقعية عن
تتميز
- fabien Blanchot, Commentaire de la présentation du texte de Y. Doz, fédération de recherche sur l’organisation et leur
gestion, Volume 2, N : 3, 1999, p 195.
2 - Karl Popper, La connaissance objective, Op Cité, p 128.
3 -Ibid, p 475, 476.
1
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ّ ّ
التركيبات ّ
بوصف العالم املالحظ الذي يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا وذلك حسب طريقة ّ
النظرية
التعبير عنه في حين أن
ال يمكن الحكم عليها ّ
بالصدق أو الكذب ،لكن ّ
يتم الحكم عليها على ضوء استعماالتنا مادامت آالت .Instruments
واملثاليين الذين يتصورون الكيانات ّ
الن ّ
ّ
ّ
ظرية على ّأنها خيال محض وترى في العالم مجرد حلم( نظرة
األداتيين
يعارض بوبر
ّ
ّ
املادة األولى ملعارفنا في العلم ّ
التصورات التي تحاول أن تؤكد ّ
الروح ) ،1كما يرفض بوبر ّ
يتضمن ّ
ّ
ّ
ألن
أن الشعور يمكنه أن
تصور مسبق تسبق املشكل وتقترح أفق من ّ
ّ
املالحظة تلعب دورا كبيرا وقاطعا كونها ّ
التنبؤية .Horizon d’attente
التنظيمات
ّ
ّ
تطوريةّ ،
ّ
إن معرفتنا شبيهة باإلنتخاب الطبيعي للكائنات أي اإلنتخاب الطبيعي
من هنا نفهم أن بوبر نظر إلى املعرفة من زاوية
ّ
ّ
ّ
بين الفروض ّ
ّ
األساسية التي تتصف بها املعرفة عند بوبر هي أن العلم غير يقيني وأن عالم املعرفة عالم
والنظريات ،والعالمة
ّ
ّ
مؤقتة وعلى هذا ّ
ّ
العلمية هي
فإن املعرفة
مفتوح دائما لحاالت جديدة ،فكل اإلفتراضات مؤقتة بل هي ليست سوى حدوس
حدسية ،ومنهج العلم هو املنهج ّ
ّ
النقدي إلزالة األخطاء ملصلحة الحقيقة.
دائما افتراض ومعرفة
من هنا نستنتج ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية تجد لنفسها صدى وإجابة من خالل محاولتنا الوقوف على قيمة املعرفة
مشروعية املعرفة
إشكالية
أن
ّ
العلمية ذاتها بصفتها:

ّ
ّ
 معرفة ال تستبعد الخطأ من الحقل املعرفي ،وإنما ترى فيها بدء وانطالقا نحو تأسيس معرفة جديدة تتمخض من سابقتهاّ
ارتدادية وال ّ
نهائية.
على ضوء حركة
ّ
العلمية بغية فتح إمكانيات جديدة الختبار ّ
التسليم باألسس ّ
الن ّ
ّ
الن ّ
ظريات
هائية للمعرفة
 عكس االصطالحيين ،ال ّبد من عدمالعلمية ،ومن ّ
ّ
ثم تكذيبها وإحالل املعرفة البديلة.
ّ
وإنما فقط تأييد ّ
الن ّ
نظرية ّ
 ال يمكننا تأسيس ّظرية بدرجة أكبر.
للصدق
الرفع الكالسيكي  Modus tollensوليس على صورة استقر ّ
ّ
العلمية على ضوء منطق ّ
ائية ،ونحن نعرف
 تقوم صورة املعرفةّ
القضية اإلستقر ّ
ّ
ائية بدورها بحاجة إلى إثبات (كي ال نستخدم مصطلح تبرير).
أن
خاتمة:
نستطيع أن نقول ّأنه مادام العلم يمتلك عالقة مباشرة مع الخبرة ّ
فإن القواعد بدورها على عالقة غير مباشرة بها إذ ّ
تؤيد
ّ
والنشاط العلمي ،هكذا ف ّ
القواعد استنادا إلى ما توكله الخبرة ّ
للنظام الذي تقوده القواعد ّ
إن القاعدة التي ّ
تم
املحددة لإلطار
الكالسيكية واملوضوعة قيد ّ
ّ
ّ
اإلتهام كوننا ال ننجح في خلق ميكانيكا
حتمية ّأيدها نجاح الفيزياء
تحديدها إلعطاء أوصاف
ّ
ّ
للتحقق أو ّ
للتفنيد ّ
ّ
الكوانطم بصفة ّ
اعتباطية بل هي قابلة
فإنها ليست
حتمية ،هذا يعني أنه وإن كانت القواعد غير قابلة سواء
ّ
حد تعبير بوبر ،وهذا ّ
ّ
للنقد على ّ
النقد يفرض عالقة بالخبرة (غير مباشرة) ،ما ّ
يهم في العلم هو األخذ بعين اإلعتبار أنه لدينا
ّ
دائما شأن إ اء ّ
الفرضيات على ّ
ّ
ّ
تنوعها واختالفها ،انطالقا
والتنبؤات واإلختبارات ،والطريقة التي من خاللها نختبر
التفسيرات
ز
ّ
الفرضية املراد اختبارها فإن قانونا ّ
ثم نجابه هذا ّ
تنبؤاّ ،
عاما يجعلنا نستنبط ّ
ّ
التنبؤ متى كان ذلك ممكنا ،مع نتائج
من
ّ
املالحظات الت ّ
جريبية.
ّ
قضية املعنىّ ،
ّ
الشديد على ّ
ّ
ّ
وبالتحديد في إساءة تقدير ّ
النظرية في
أهمية األفكار
املنطقية في إصرارها
الوضعية
 يكمن خطأّ
ّ
ّ
ّ
والعلمية بوصفها قابلة لتحقيق قاطع فإنه ّ
ّ
يعبر عن
الدعوة إلى املعرفة ،نفس الش يء عندما يتحدث شليك عن العبارة األصيلة
1 - Karl Popper, La connaissance objective, p 9O, voir aussi : Chalmers, p 238.
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ّ
ّ  لذا،قناعة شائعة في زمانه
ّ يرد بوبر في كتابه منطق الكشف العلمي على ثالث رهانات
علمية تتمثل في البحث عن معيار للتمييز
ّ  وإقامة معيار،العلمية
ّ التكذيب كمبدأ جوهري في
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية
 وكذا عرض املعرفة،نظرية املعرفة
العلمية وغير
بين العبارات
ّ بوصفها
.نموا ال نهاية له
:قائمة املراجع
.1989 ، الهيئة: القاهرة، فلسفة كارل بوبرمنهج العلم…منطق العلم، يمنى طريف الخولي106

.1966، الهيئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة، أحمد مستجير: تر، بحثا عن عالم أفضل، كارل بوبر.2001 ،164  عدد، مجلة عالم املعرفة: الكويت، فلسفة العلم في القرن العشرين، يمنى طريف الخولي.2002 ، دار النهضة العربية: بيروت، كارل بوبرمائة عام من التنويرونظرة عقل، عادل مصطفى. بحثا عن عالم أفضل، كارل بوبر. 1986 ، الفنية للطباعة والنشر، كارل بوبرنظرية املعرفة في ضوء املنهج العلمي، محمد محمد قاسم.1966 ، الهيئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة، احمد مستجير: تر، بحثا عن عالم أفضل، كارل بوبر.2000 ،1 ط، دار توبقال للنشر: املغرب، الحسين سحبان وفؤاد الصفا: تر،نظريات العلم،  أالن شاملرز- R. Bouveresse, Karl Popper ou le rationalisme critique, Paris : J. vrin, 1986.
- Karl Popper, Objective knowledge, Oxford university’s press, London, 1979.
- Karl Popper, Conjectures et réfutations, la croissance de savoir scientifique, trad : Michelle Irène et Marc b.
de Launay, Paris : Payot.
- Karl Popper, conjonctures et réfutations.
- Johsua et Dupin, introduction à la didactique des sciences et des mathématiques, Paris : P.U.F, 1993.
- Karl Popper, La connaissance objective, trad : Jean Jacque Rosat, Paris : Flammarion, 1998.
- Karl Popper, L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme, trad : R. Bouveresse, Paris : Hermann,
1994.
–J. F. Malherbe, la philosophie de Karl Popper et le positivisme logique, Paris : P.U.F, 1976.
- Karl Popper, La connaissance objective.
- Bertier and Scardamaia, The handbook of education and human development, oxford: Torrance, 1996, p
485.
- Karl Popper, La connaissance objective.
-Karl R. Popper, L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme, trad : R. Bouveresse, Paris : Hermann,
1994.
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- Karl Popper : L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme.
- Karl Popper, La connaissance objective..
- M. Grawitz, Méthode des sciences sociales, Dalloz, 1996.
-Alain Chalmers, qu’est ce que la science ? Paris : la découverte, 1976.
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القبائل العربية في الجزيرة الفراتية العليا في تركيا
الباحث حسين بكر علي/جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان

109

ملخص:
يتناول هذا البحث دراسة السكان العرب في الجزيرة الفراتية العليا في تركيا الواقعة في اإلقليم الرابع الذي وصفه الجغرافيون
بأنه أعدل األقاليم .وهي الجزء الشمالي ملنطقة مابين النهرين أي دجلة والفرات،
ذلك أن الجزيرة الفراتية خضعت قبل االسالم لسلطتي فارس وبيزنطة ،وكانت املساحة التي تسيطر عليها كل منهما تتناسب مع
قوتها ،ومع األوضاع الداخلية التي ترزح تحتها .وعلى هذا الشكل فإن منطقة الجزيرة لم تكن مستقرة في الفترة السابقة لإلسالم
بسبب الصراعات الطويلة التي دارت بين بيزنطة وفارس من أجل منافسة كل منهما على السيطرة عليها .وقد دفع سكان الجزيرة
الفراتية ثمن عدم االستقرار بسبب اضطراب الوضع السياس ي ،والصراعات الدينية التي سادت أجواء املنطقة بسبب تعدد
الديانات ،واختالف املذاهب.
وجاء املسلمون لفتح الجزيرة الفراتية في الوقت الذي كان سكانها يعانون فيه من الضغوط النفسية ،واالضطرابات االجتماعية
التي سببتها تلك الصارعات السياسية والدينية .فكان املسلمون الفاتحون املنقذ لسكان الجزيرة الفراتية بكافة فئاتهم العرقية
والدينية من الظلم والطغيان اللذين مارسهما أباطرة بيزنطة وأكاسرة الفرس ضد سكانها.
ثم إن ملوقع الجزيرة الفراتية االستراتيجي ،وموقعها على الحدود الفاصلة بي االمبراطورية البيزنطية واملناطق املفتوحة من قبل
املسلمين جعل الخلفاء املسلمين يحكمون املرابطة فيها .وبرز دور أهالي الجزيرة في عمليات املرابطة في الثغور والدفاع عن حدود
الخالفة اإلسالمية ،وساهموا مع أهالي الشام في حمالت الصوائف والشواتي البرية والبحرية وفي الصراع ضد البيزنطيين.
كما ازدهرت النواحي االقتصادية في الجزيرة الفراتية بعد الفتح االسالمي لها بسبب تسامح املسلمين مع أهالي البالد املفتوحة،
وحسن معاملتهم لهم.
واشتهرت مدن الجزيرة كاملوصل ونصيبين وماردين وجزيرة ابن عمر والرها والرقة لدى الرحالة والجغرافيين فوصفوها بأفضل
الصفات ،وكانت هذه املدن مراكز اقتصادية تجارية وزراعية وصناعية ،ومراكز علمية وفكرية مهمة.
الكلمات املفتاحية :العرب في تركيا ،الفتح اإلسالمي ،نصيبين ،ماردين ،دياربكر ،ديارربيعة.
أهمية املوضوع:
 1ـ هذه الدارسة هي محاولة علمية وأكاديمية ،لتسليط الضوء على تاريخ الوجود العربي في الجزيرة الفراتية العليا في تركيا ،لذا
فإنها قد تسهم في اإلثراء املعرفي واألكاديمي في هذا املجال.
ً
 2ـ تأتي أهمية املوضوع ملا للجزيرة الفراتية ومدنها من أهمية تاريخية وكونها تعد ثغرا من ثغور املسلمين يحاذي دولتي فارس
ً
ً
والروم ومنطلقا لجيوش الفتح ومركزا من مراكز تموينها.
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أسباب اختيارالبحث:
ً
ً
ً
 1ـ يعود سبب اختيار هذا املوضوع للبحث إلى أن الجزيرة الفراتية شكلت قطبا رئيسا في التاريخ اإلسالمي ،فقد شغلت دورا
ً
مهما في تاريخ الخالفة.
 2ـ تسليط الضوء على هذا املوضوع الذي يحتاج إلى دراسات َّ
معمقة.
 3ـ تعريف القارئ بتاريخ القبائل العربية التي تقطن الجزيرة الفراتية العليا في تركيا.
110

أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار قدم الوجود العربي في الجزيرة الفراتية العليا في تركيا والغنية بطبيعتها الجغرافية والسكانية وما
أنتجه هذا التنوع من حضارة علمية غنية وتاريخ العرب في تركيا وقبائلهم وعشائرهم.
وقد تم اعتماد املنهج التاريخي وذلك من خالل استعراض السياق التاريخي في مسيرة الوجود العربي وتاريخ الهجرات للجزيرة
الفراتية العليا.
مقدمة:
السكان في الجزيرة ،كانوا وما زالوا يتكونون من الفئات الرئيسية األربع :العرب ،التركمان ،األكراد ،السريان .ومن مجموعات
أخرى قليلة العدد إذ قورنت بها .ومجال البحث هنا هو العرب وقبائلهم.
ً
تميزت الجزيرة بمقومات عدة جعلتها موطنا لإلنسان منذ القدم ،فاملوقع الجغرافي املتوسط ،واملياه الوفيرة ،واألرض الخصبة
ساعدوا في استيطان السكان فيها ،فأقاموا حضارات مزدهرة بقيت آثارها حتى وقتنا الحاضر ،وهي تدل على عظمة تاريخها،
ً
وكانت الجزيرة أرضا آمنة استقر عليها كثير من األقوام كالعرب بمختلف قبائلهم كبني تغلب ،وربيعة ،وبكر ،وبني شيبان،
عقيل ،وقضاعة ،وأزد ،وطيء ،وكندة ،وغيرهم الكثير .وكان لكثرة هذه القبائل وقوتها ،وانتشار الدين اإلسالمي واللغة العربية
بين أفرادها ،أن استطاعت أن تتغلب على بقية األجناس املنتشرة في تلك املنطقة الجزيرية العامرة.
استقرت قبيلة ربيعة في الشرق ،وقبيلة مضر في الغرب ،أما بكر فقد أقامت في الشمال .وعرفت الجزيرة قبل الفتح اإلسالمي
بأسماء هذه القبائل العربية فقيل :ديار ربيعة ،ديار مضر ،ديار بكر(.)1
وتوجهت هذه القبائل نحو الجزيرة بعد أن تفرقت قبيلة قضاعة ،فسكنت قراها وخالطوا أهلها وتكاثروا فيها ،إلى أن أصبحت
غالبية الجزيرة من هذه القبائل( )2كما أن بني تغلب سكنوا في الجزيرة ،أي ما يعرف بديار ربيعة ،وكانت غالبية التغلبيين من
النصارى( .)3والجدير بالذكر أن منازل تغلب كانت فيما بين الخابور والفرات ودجلة .وبالتحديد في املنطقة الواقعة بين
ً
ً
قرقيساء وسنجار واملوصل وماردين وحتى جزيرة ابن عمر شماال ،وعانة وتكريت جنوبا( .)4وتعرف هذه املنطقة بديار ربيعة،
) )1ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن إبراهيم(ت684:ه1285/م) ،األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ،تحقيق :يحيى
زكريا عبارة ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق1411 ،ه١٩٩١/م.ج ،٣ق ،١ص .٤٠
) (2ياقوت الحموي ،بن عبد هللا الرومي (ت٦٢٦ :ه١٢٢٩/م) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1397 ،ه1977/م ،ج ،٢ص .١٣٤
) (3القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد(ت 821:هـ1418/م) ،نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ،تحقيق:إبراهيم
األبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1400 ،2ه1980/م ،ص .١87
) (4شميساني ،حسن ،مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة 1515م921/ه ،دار عالم الكتب ،بيروت ،ط1407 ،1ه1987/م  ،ص.57-56
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وهذا ما أشار إليه ابن خلدون حين قال":وكانت بالدهم "أي تغلب" في الجزيرة بجهات سنجار ونصيبين وتعرف بديار ربيعة،
وكانت لهم شهرة وكثرة"( .)1وماردين ودارا ونصيبين وسواها كانت من ديار ربيعة ومن منازل التغلبين األوائل .وبنو تغلب هؤالء
كانوا موالين آلل مروان وحلفاء لهم.
ومع توسع حركة الفتح اإلسالمي وانتشارها في الجزيرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في سنة 18هـ639/م ،فقد دخلت
قبائل عربية إليها وسكنت فيها ،وكانت من بني تغلب ،وإياد ،والنمر وهذه القبائل كانت مع جيوش الفتح اإلسالمي التي توجهت
نحو املوصل ،والجزيرة واستقرت هناك.
وعاشت هذه القبائل منذ أن حلت هناك في نزاع وتناحر مستمرين ،وذلك من أجل االستئثار باألرض الخصبة واملياه الوفيرة،
وزاد من حدة التناحر هذا ،النزوح املستمر للقبائل األخرى إلى تلك الجهات ،فنتج عن ذلك حروب متواصلة.
وأصقاع الجزيرة هذه التي وصفها الجغرافيون بأنها جليلة وغنية كان ال بد أن تثير أطماع الجيران من أصحاب الديار من القبائل
األخرى ،ومنها بالتحديد قبيلة قيس(.)2
ً
كما أن عياض بن غنم القائد اإلسالمي الذي توجه لفتح الجزيرة ،بعد أن فتح سنجار أسكن فيها قوما من العرب وأقطعهم
أراض ي منها ليثبتهم في املنطقة.
وفي عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان انتقل إلى املوصل والجزيرة أعداد كبيرة من العرب ،فأمر معاوية بن أبي
سفيان وكان آنذاك والي الشام والجزيرة ،بأن يرسل قبائل من العرب إلى املناطق النائية من الجزيرة(.)3
ً
ً
وقد تفاعلت هذه القبائل العربية القادمة مع أهالي البالد ،وشكلوا مزيجا واحدا ساعد على نشر الدين اإلسالمي واعتناقه من
قبل األهالي بسرعة كبيرة.
و عاش املسلمون والنصارى في بالد واحدة تربطهم املحبة ،وعمل املسلمون في الجزيرة على بناء املساجد والجوامع فيها،
ملساعدة املسلمين الجدد على فهم الدين اإلسالمي واتباع تعاليمه بشكل صحيح ،فكانت هذه املساجد والجوامع مراكز عبادة
وعلم ،تخرج منها رجال علم وقضاء وفقهاء وشيوخ وأئمة.
وتم بناء هذه املساجد مع سنوات الفتح األولى للجزيرة ،فقام والي الجزيرة سعيد بن عامر ببناء مسجد الرقة ومسجد الرها،
وسار على نهجه والي الجزيرة الجديد عمير بن سعد ،فبنى املساجد في ديار مضر وربيعة( )4وقد قام والي املوصل عرفجة بن
هرثمة البارقي في زمن الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب ببناء املسجد الجامع في املوصل)5(.
هداية لجميع أهالي الجزيرة ومما ال شك فيه أن هذا
سار الوالة على خطى من سبقوهم في بناء املساجد والجوامع لتكون منارة
ٍ
الخليط واملزيج من العرب شكل وحدة متالحمة ،أدت إلقامة حضارة مزدهرة في الجزيرة.

) (1القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد ،قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار
الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1402 ،1ه1982/م ،ص.132
) (2شميساني ،مدينة ماردين ،ص.58
) (3أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق:عبدهللا أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع ،بيروت ،مؤسسة املعارف،
1407ه1987/م ،ص.238
) (4البالذري ،املصدرنفسه ،ص.245
) (5البالذري ،املصدرنفسه ،ص.465
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املبحث األول ـ التعريف بمسمى الجزيرة الفراتية وموقعها وحدودها وتضاريسها:
أطلق الجغرافيون اسم الجزيرة على الجزء الشمالي من األراض ي املحصورة بين نهري دجلة والفرات( )1وما يتبعها من األقاليم
واملدن الواقعة غربي دجلة وشرقي الفرات ،فهي تشكل الجزء الشمالي من العراق والشمالي الشرقي من سورية والجنوبي
من بالد األناضول في تركيا( .)2وسبب تسميتها "جزيرة" كونها واقعة بين نهري دجلة والفرات ،وتعرف بأنها "صحيحة الهواء جيدة
ً
الريع والنماء واسعة الخيرات"( .)3وأطلق عليها أرض بالد الرافدين وأيضا حسب التسمية اليونانية "ميزوبوتاميا" أي بالد مابين
النهرين(.)4
أما املناطق املجاورة للجزيرة الفراتية من جميع الجهات ،فيذكرها بش يء من الدقة أبو الفداء الذي يقول ":فعلى هذا تكون
بعض أرمينية و بعض الروم غربي الجزيرة وبعض الشام وبعض البادية جنوبيها ،والعراق شرقيها وبعض أرمينية شماليها "()5
ويمكن إيجاز حدود الجزيرة بأنه يحدها من الشمال بالد أرمينية و بالد بيزنطية ومن جهة الغرب بيزنطية وإقليم الشام ومن
الجنوب البادية وبالد الشام ،ومن الشرق العراق ولقد كان ملوقع الجزيرة الفراتية ،أثر كبير على استقرار السكان بها فقد كانت
منطقة فاصلة بين اإلمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية التي تنازعتها كل منهما .ويعرف ياقوت الحموي الجزيرة الفراتية بقوله:
"هي املنطقة الواقعة بين دجلة ،والفرات وتقع شمال العراق ومجاورة لبالد الشام"( .)6والتي تمتد من تكريت على دجلة ،إلى

) )1أبو الفداء ،املؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت732:هـ1331/م) ،تقويم البلدان،
دار الطباعة السلطانية ،باريس1246 ،ه1830/م ،ص .٢٧٣اإلصطخري ،أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت٣٤٠:ه ٩٥١/م) ،مسالك املمالك،
مدينة ليدن الهولندية ،مطبعة بريل1346 ،ه1927/م ،ص .71ابن قتيبة ،عبدهللا بن مسلم ،املعارف ،تحقيق :ثروت عكاشة ،دار املعارف،
القاهرة ، ،ط ،4د.ت ،ص.5
) )2ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن إبراهيم (ت684:ه1285/م) ،األعالق الخطيرة في ذكرأمراء الشام والجزيرة ،تحقيق :يحيى
زكريا عبارة ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق1411،ه١٩٩١/م ،ج ،٣ق ،١ص.٣٩
) )3النصيبي ،أبو القاسم بن حوقل( ت ٣٦٧ :ه٩٧٧/م) ،صورة األرض ،دار مكتبة الحياة ،بيروت1412 ،ه١9٩2/م ،ص ،١٨٩ياقوت بن عبد هللا
الحموي الرومي (ت٦٢٦ :ه١٢٢٩/م) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1397 ،ه1977/م ،ج ،2ص.134
) (4مجموعة من املؤلفين ،املوسوعة العربية ،دار الفكر ،دمشق ،ط1422 ،1ه2002/م ،ج ،7ص.597
) )5أبو الفداء ،تقويم البلدان ،ص.٢٧٣
) )6ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.134
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ً
ً
ً
شماال إلى منابع النهرين التي يقترب بعضها من بعض كثيرا( .)1وتضم كل ما حوى
الحديثة وعانة على الفرات جنوبا ،ثم تتجه
النهرين من مدن كاملوصل( )2وسنجار( )3وجزيرة ابن عمر( )4ونصيبين()5
ورأس العين( )6وماردين( )7وديار بكر(آمد)(ّ )8
وميافارقين( )9والرقة( )10والرها( )11وغيرها من املدن والبلدات ،وقد ذكر
القلقشندي حدود الجزيرة الفراتية فقال "يحيط بها الفرات من حدود بالد الروم وهو طرف الحد الغربي الجنوبي للجزيرة،
فيمتد الحد الجنوبي الغربي مع الفرات إلى ملطية( )12إلى سميساط( )13إلى قلعة الروم إلى البيره إلى منبج إلى السن إلى الرقة إلى
قرقيبا إلى الرحبة إلى هيت إلى األنبار ،ثم يخرج الفرات عن تحديد الجزيرة ويعطف الحد من األنبار وتكريت وهي على نهردجلة
ً
ً
إلى بالس ،إلى حديثة على دجلة ،إلى املوصل ثم يعطف الحد من املوصل ،إلى جزيرة ابن عمر إلى آمد ،ثم يسير الحد غربا ممتدا
بعد أن يتجاوز آمد ،إلى حدود أرمينية ،إلى حدود بالد الروم ،إلى الفرات عند ملطية من حيث وقع االبتداء فعلى هذا يكون
بعض أرمينية وبعض الروم غربي الجزيرة وبعض الشام وبعض البادية جنوبها ،والعراق شرقها وبعض أرمينية شمالها تتبع
) )1شميساني ،مدينة ماردين ،ص.14
ً
ً
َ
وصل :بالفتح وكسر الصاد :املدينة املشهورة العظيمة إحدى قواعد بالد اإلسالم قليلة النظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة فهي محط
) )2امل ِ
رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان .قالوا وسميت املوصل ألنها وصلت بين
الجزيرة والعراق وقيل وصلت بين دجلة والفرات وقيل ألنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة وقيل بل امللك الذي أحدثها كان يسمى املوصل .ياقوت
الحموي ،معجم البلدان،ج ،5ص.224-223
) (3سنجار :مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين املوصل ثالثة أيام وهي في لحف جبل عال ويقولون إن سفينة نوح عليه السالم ملا مرت
ُّ
جبل جار علينا فسميت سنجار ،قال ابن الكلبي :إنما سميت سنجار وآمد وهيت باسم بانيها .املصدر نفسه ،ج،3
نطحته فقال نوح :هذا سن ٍ
ص.262
) )4جزيرة ابن عمر :بلدة فوق املوصل بينهما ثالثة أيام ولها رستاق مخصب واسع الخيرات وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب
التغلبي وكانت له امرأة بالجزيرة وذكر قرابه سنة 250ه ،وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إال من ناحية واحدة شبه الهالل .ياقوت الحموي ،معجم
البلدان ،ج ،٢ص.138
) )5نصيبين :هي مدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل من املوصل إلى الشام ،املصدرنفسه ،ج ،5ص .288وقد وصفها ابن حوقل فقال
هي من أجل بقاع الجزيرة وأحسنها .ابن حوقل ،صورة األرض ،ص .191وهي تقع في جنوب تركيا حاليا مقابل مدينة القامشلي في الجانب السوري.
) )6رأس العين :مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة تقع بين حران ،ودنيسر ،ونصيبين ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان،ج ،3ص.14
) )7ماردين :قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ،ونصيبين ،وذلك الفضاء الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة
وخانات ،ومدارس ،وربط ،وخانقاهات ،ودورهم فيها كالدرج كل دار فوق األخرى ،وكل درب منها يشرف على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم
مانع ،وعندهم عيون قليلة املاء وجل شربهم من صهاريج معدة في دورهم والذي ال شك فيه أنه ليس في األرض كلها أحسن من قلعتها وال أحصن وال
أحكم ،البغدادي ،صفي الدين عبد املؤمن ابن عبد الحق(ت739:ه1339/م) ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،تحقيق:علي محمد
البجاوي ،دار الجيل ،بيروت ،ط1412 ،1ه1992/م ،ج ،3ص .1219ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.39
ً
) (8آمد :أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا وآمد بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نهر دجلة محيطة بأكثره مستديرة
به كالهالل .املصدرنفسه،ج ،٢ص .56ابن حوقل ،صورة األرض ،ص .201وهي اليوم في عداد األراض ي التركية.
)َّ )9
ميافارقين :أشهر مدينة بديار بكر ،ومعنى اسم ّ
ميافارقين (م ّيا) اسم األودية (وفارقين) اسم امرأة بنتها فكأنهم يقولون أودية فارقين ،ابن شداد،
ً
األعالق الخطيرة ،ج ،٣ق ،١ص .260وتقع اليوم في تركيا واسمها حاليا سيلفان(.)silvan
) )10الرقة :هي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثالثة أيام معدودة في بالد الجزيرة ألنها من جانب الفرات الشرقي .ياقوت الحموي ،معجم
البلدان،ج ،3ص.59
) )11الرها :مدينة بالجزيرة بين املوصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذي استحدثها وهو بالرهاء بن البلندى ابن مالك بن دعر ،املصدر
نفسه،ج ،3ص .106وبعد ذلك سميت بأورفا أيام العثمانيين.
) )12ملطية :بلدة مشهورة من بالد الروم وهي تتاخم بالد الشام وهي للمسلمين وثغر من ثغورهم .املصدرنفسه،ج ،5ص.192
)ُ )13س َم َ
يساط :مدينة على شاطئ الفرات الغربي في طرف بالد الروم .املصدرنفسه ،ج ،3ص.258
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إقليم الجزيرة"( [ )1وتنقسم الجزيرة الفراتية إلى عليا وسفلى وتضم العليا أهم املدن وهي :الرقة ،رأس العين ،حران ،الرها،
ميافارقين ،آمد ،نصيبين ،املوصل ،سنجار ،جزيرة ابن عمرّ ،
ماردينّ ،
وأما السفلى فتضم مدن :الرمادي ،الحلة ،تكريت ،هيت،
وغيرها من املدن ،وموضوع البحث سيكون عن مدن الجزيرة الفراتية العليا في تركيا] وقد وصف الجزيرة ابن حوقل فقال:
الجزيرة إقليم جليل بنفسه شريف بسكانه ،كانت معدن األبطال ،وعنصر الرجال وينبوع الخيل(.)2
ً
ويطلق البعض على الجزيرة الفراتية اسم " أقور" أو "أثور" ويظهر أن هذا االسم كان مستعمال قبل اإلسالم عند غير العرب
بدليل أن أكثر املؤرخين والرحالين لم يستعملوا هذا االسم ،إال ما كان من املقدس ي ،حيث جعل عنوان الحديث عن إقليم
الجزيرة الفراتية جملة " إقليم أقور" في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"( )3وحين تحدث ياقوت الحموي في كتابه
معجم البلدان عن كلمة " أقور" ذكر أن هذا االسم يطلق على كورة من كور الجزيرة( )4ولعل هذه الكورة هي املوصل حيث أورد
في موضع آخر أن املوصل كانت تسمى بـ" أثور" أو" أقور" ولم يجزم بذلك حيث قال " أو يطلق على الجزيرة بأسرها"(.)5
وقد حاول ابن شداد أن يزيل الشك عما تردد فيه ياقوت الحموي .حيث ذكر أن الجزيرة تعرف بجزيرة أثور ملدينة كانت تسمى
ً
بهذا االسم ،آثارها باقية قريبا من املوصل(.)6
وترجع تسمية اإلقليم بـ" الجزيرة الفراتية" إلى أن نهر الفرات يحيط به من جهات الغرب ،والشمال ،والجنوب ،ويمتد الفرات
ً
في أراض ي الجزيرة أكثر من امتداد دجلة فيها ،وعالوة على ذلك فإن البعض يشير إلى أن املدن الفراتية الواقعة غربي الفرات
تنسب إلى الجزيرة ،وهذا مايجعل املدن والقرى الواقعة على جانبي الفرات الشرقي والغربي تشكل نسبة كبيرة من أرض الجزيرة
ً
أيضا مما ّ
يسوغ إطالق هذا االسم على الجزيرة بأسرها من باب إطالق الخاص على العام السيما إذا كان هذا الخاص
فلعل ذلك
يشكل نسبة كبيرة من هذا العام(.)7
وقد تميزت الجزيرة الفراتية منذ القدم وحتى حقب متأخرة من العصور اإلسالمية بموقعها الجغرافي و(االستراتيجي) املهم ،فهي
صلة الوصل بين بالد الشام والعراق من جهة ،كما أن ثغورها ربطتها بالبالد املجاورة كالدولة البيزنطية من جهة أخرى.
وقد تميزت باملوارد الطبيعية التي ساعدتها على تكوين موارد اقتصادية من إنتاجها املحلي ،باإلضافة إلى غناها السكاني املتنوع
ً
بين طوائف متعددة ،مما جعلها تختلف عن غيرها بالصبغة السكانية وبالتمازج الذي حصل بين هذه الطوائف وأنتج مجتمعا
ً
متحضرا واشتهرت مدن الجزيرة :كاملوصل وماردين ونصيبين والرقة والرها لدى الرحالة والجغرافيين فوصفوها بأفضل
الصفات ،وكانت هذه املدن مراكز اقتصادية تجارية ،وزراعية ،وصناعية ،ومراكز علمية ،وفكرية مهمة.

) )1القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد( ت 821:هـ 1418/م) ،صبح األعش ى في صناعة اإلنشا ،دار الكتب املصرية،
القاهرة1340 ،ه1922/م ،ج ،4املقالة الثانية ،ص.314
) )2ابن حوقل ،صورة األرض ،ص.191
( )3املقدس ي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد (ت380:ه990/م) ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،مدينة ليدن الهولندية ،مطبعة بريل ،ط،2
1324ه1906/م ،ص.١36
) )4ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص.92
) )5املصدرنفسه ،ج ،1ص.238
) )6ابن شداد ،األعالق الخطيرة ،ج ،3ق ،1ص.4
) )7الخرعان ،عبدهللا بن عبدالرحمن بن زيد ،إقليم الجزيرة الفراتية في عهد الدولة األموية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم التاريخ1409 ،ه1989/م ،ص.5
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ينقسم إقليم الجزيرة الفراتية على أساس وجود القبائل العربية التي دخلت اإلقليم قبل اإلسالم ،حيث ينقسم إلى ثالث ديارات
ونسب كل قسم إلى القبيلة التي سكنته وهذه األقسام هي :ديار بكر ،ديار ربيعة ،وديار مضر )1(.فبكر( )2وربيعة( )3ومضر(،)4
قبائل عربية كبيرة سكنت الجزيرة الفراتية منذ القدم ،فاصطبغت أراض ي الجزيرة باسمها فديار بكر تقع في شمالي الجزيرة،
وهي بالد واسعة كثيرة الخيرات تنسب إلى بكر بن وائل ،وحدودها غرب دجلة من بالد الجبل املطل على نصيبين إلى دجلة وأهم
مدنها :آمد ،ماردينّ ،
ميافارقين ،حصن كيفا( ،)5أرزن( .)7()6وتقع ديار ربيعة إلى الشرق والجنوب من أراض ي الجزيرة بين املوصل
ً
ورأس العين ،وهي أكثر ديار الجزيرة اتساعا ،وفيها أعظم املدن قاعدتها املوصل ومن مدنها :نصيبين ،جزيرة ابن عمر ،رأس
العين ،سنجار ،دارا( ،)8كفرتوثا( ،)9بلد( ،)10أذرمة( ،)11دنيسر( ،)12الخابور(.)14()13

) )1ابن شداد ،األعالق الخطيرة ،ج  ،3ق ،1ص ،40املقدس ي ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ص .137شميساني ،مدينة ماردين ،ص.15
) )2بكر :قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى بكر بن وائل ابن قاسط بن هنب بن أقص ى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد
بن عدنان ،عمر رضا كحالة ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1418 ،8ه١٩97/م ،ج ،1ص.93
) )3ربيعة :حي من مضر من العدنانية ،وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضر ،املصدرنفسه ،ج  ،٢ص .٤٢٤ابن حزم األندلس ي ،علي بن أحمد بن سعيد،
جمهرة أنساب العرب ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،5د.ت ،ص.10
) )4مضر :قبيلة عظيمة من العدنانية نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان وامتدت ديارها بالقرب من شرقي الفرات نحو حران والرقة
وشمشاط وكانت ديارهم بالجزيرة بين دجلة والفرات ،ابن حزم ،املصدرنفسه ،ج ،3ص .1107الحسن بن أحمد ابن يعقوب الهمداني ،صفة جزيرة
العرب ،تحقيق :محمد الحوالي ،صنعاء ،مكتبة اإلرشاد ،ط1410 ،1ه1990/م ،ص.75
) (5حصن كيفا :بلدة مشرفة على دجلة ،بين آمد وجزيرة ابن عمر ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص ،265وهي عبارة عن قلعة عظيمة
وحصينة ،ابن حوقل ،صورة األرض ،ص .202والشائع اآلن من اسمها في تركيا "حسن كيف".
َّ
ٌ
) (6أرزن :مدينة مشهورة قرب خالط ولها قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحي أرمينيا وقد عد قوم أرزن من أطراف ديار بكر مما يلي الروم وقوم
يعدونها من نواحي الجزيرة ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،١ص.١٥٠
) (7ابن شداد ،األعالق الخطيرة ،ج ،٣ق ،١ص.٦
) )8دارا :بلدة بين نصيبين وماردين ،وهي ذات بساتين ومياه جارية .ياقوت الحموي ،معجم البلدان،ج ،2ص .418وهي في تركيا.
) )9كفرتوثا :قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بين دارا ورأس العين .املصدرنفسه ،ج ،4ص.468
َ
)َ )10بل ْد :مدينة فوق املوصل على دجلة ،وهي ذات مزارع كثيرة ،املصدرنفسه ،ج ،2ص.481
) (11أذرمة :من ديار ربيعة قرية قديمة ،وفيها نهر يشقها وينفذ إلى آخرها وعليه في وسط املدينة قنطرة معقودة بالصخر والجص وعليه رحى ماء،
املصدرنفسه ،ج ،1ص.132
) )12دنيسر :بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان ،ولها اسم آخر يقال لها قوج حصار ،املصدرنفسه ،ج ،2ص.478
) )13الخابور :اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة وهو والية واسعة وبلدان جمة غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البالد قرقيسياء
ً
وماكسين واملجدل وعربان ،وأصل هذا النهر من العيون التي برأس عين وينضاف إليه فاضل الهرماس ومد ،وهو نهر نصيبين فيصير نهرا كبيرا ويمتد
فيسقي هذه البالد ثم ينتهي إلى قرقيسياء فيصب عندها في الفرات .املصدرنفسه ،ج ،2ص.334
) )14ابن شداد ،األعالق الخطيرة،ج ،3ق ،١ص.٥
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ّأما ديار مضر فهي غرب الجزيرة في حوض الفرات األوسط ،ومن أهم مدنهاَّ :
حران( ،)1الرها ،الرقة ،سروج( ،)2قرقيسيا(،)3
بالس( ،)4سميساط ،هيت( ،)5عانة(.)7()6
ً
ً
وكثيرا ما ذكر الجغرافيون ديار ربيعة وبكر معا باسم ديار ربيعة ،ويردون السبب في ذلك إلى أن القبيلتين من ربيعة ،فابن
ً
حوقل قال :فأما الجزيرة التي بين دجلة والفرات فتشتمل على ديار ربيعة ومضر( )8كما أن ياقوتا الحموي ذكر أن الجزيرة
تشتمل على ديار مضر وديار بكر(.)9
املبحث الثاني ـ ـ قدم الوجود العربي في الجزيرة الفراتية:
ت ُّ
عد الجزيرة الفراتية من أقدم األقاليم التي سكنتها قبائل العرب ،سواء كانوا من أهل الحضر أم من أهل املدر ،إذ كانوا يجدون
فيها ما يالئم ويصلح ملعاشهم البسيط ولرعي مواشيهم ،فينتقلون فيها من مكان إلى آخر من دون أن يتعرض الستقاللهم أحد،
أو يتدخل في أمورهم غير شيوخهم وأمراء عشائرهم ،وقد أنشؤوا فيها حضارة عريقة ،ما زالت آثارها شاخصة إلى يومنا هذا
مع مرور عشرات القرون من السنين ،كما تركوا أثرهم الواضح وطابعهم العربي املميز في حياة هذا اإلقليم ،وكان لهم نتاجهم
األدبي العربي الخالص ،وأبرز ما وصلنا منه شعر الشاعر التغلبي عمرو بن كلثوم أحد أصحاب املعلقات السبع الذي كان من
مواليد الجزيرة الفراتية.
وتدل أعالمها وأسماء مواضعها على قدم الوجود العربي فيها كباعربايا أو بيث عربايا في املصادر السريانية ،وهو اسم لثالثة
أماكن يسكنها العرب منذ القدم ،وأطلقت املراجع الفارسية على منطقة نصيبين وما حولها اسم عربستان ،أي بالد العرب،
كما أطلق سترابو(ت23:م) الجغرافي املعروف على مناطق الجزيرة في جنوب املنطقة الكردية اسم بالد العرب ،واألسماء
املتداولة بين العرب منذ صدر اإلسالم ألقسام الجزيرة التي ثبتها البلدانيون واملؤرخون العرب القدامى بعد ذلك في مؤلفاتهم
هي ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر ،ويشير إسمها إلى أصل ساكنيها ،وهو دليل واضح على أن العرب يشكلون أكثرية سكانية
منذ القدم.
إن سكنى القبائل العربية في الجزيرة الفراتية يعود إلى عدة قرون قبل اإلسالم ،حيث هاجروا إليها من موطنهم األصلي شبه
الجزيرة العربية ،واستقروا في مناطق مختلفة منها ،وكانت هجراتهم إلى إقليم الجزيرة متواصلة وفي مراحل تاريخية متباينة،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
حيث كانت تلك األرض تمثل امتدادا طبيعيا ومقدارا حيويا لهم ،وكانت الجزيرة العربية يوم ذاك تمثل خزانا هائال يزدحم
ً
ً
بالسكان ،فلم يجد بدا من إفاضة مايزيد على حاجته ،وكان انتقال الجماعات البشرية جملة أو أفرادا ظاهرة عامة في الشرق،
فلم يقتصر نشاط املجتمع العربي في شبه جزيرة العرب على تنقل األفراد ،أو على هجرات القبائل وتمازجها داخل الجزيرة
ً
فحسب ،وإنما تعدى ذلك إلى أطرافها ،وكان هناك تمدد ال ينقطع نحو األطراف الشمالية خصوصا ،وقد يكون هذا التمدد
)ّ )1
حران :مدينة مشهورة من جزيرة أقور وهي على طريق املوصل والشام .وقيل إن أول من بناها هاران أخو إبراهيم عليه السالم ،وكانت منازل
الصابئة ،وعال شأنها في عهد مروان بن محمد .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص .234وهي اليوم في عداد األراض ي التركية.
) )2سروج :بلدة قريبة من حران من ديار مضر .املصدرنفسه ،ج ،3ص .216وتقع في األراض ي التركية.
) )3قرقيسيا :بلد على نهر الخابور عند مصب في نهر الفرات .املصدرنفسه ،ج ،4ص.428
) )4بالس :بلد بين حلب والرقة وكانت على ضفة الفرات الغربية .املصدرنفسه ،ج ،1ص.328
) )5هيت :سميت بذلك ألنها هوة في األرض ،هي بلدة على الفرات فوق األنبار مجاورة للبرية ،املصدرنفسه ،ج ،5ص.420
) )6عانة :بلد مشهور بين الرقة وهيت ،وهي مشرفة على الفرات .املصدرنفسه ،ج ،4ص.72
) )7ابن شداد ،األعالق الخطيرة،ج ،3ق ،١ص .6اإلصطخري ،مسالك املمالك ،ص.53
) (8ابن حوقل ،صورة األرض ،ص.189
) )9ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،٢ص.134
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ً
ً
ً
ً
ً
بطيئا ال يشعر به أحيانا ،وواضحا أحيانا حتى يثير النزاع والخصومات ،ولكنه في كل األحوال كان متصال وقل أن يتوقف،
ً
ً
وبذلك كانت جزيرة العرب مصدرا أساسيا لكل املوجات العربية واألقوام العربية القديمة ومنذ األلف الرابع قبل امليالد ،وكان
ً ً
ً
اآلراميون الذين استوطنوا الجزيرة الفراتية وبعض مناطق سورية آخرهم ،وشكلوا ثقال بشريا مهما في الجزيرة ،ترك آثاره
الثقافية والحضارية فيها وفي عموم املنطقة منذ هجرتهم إليها .وتعد سنة (612ق.م) وهي السنة التي سقطت فيها نينوى وزالت
ً
دولة اآلشوريين بداية لهجرات عربية ضخمة أخرى إلى الجزيرة الفراتية ،فقد حدثت هجرة واسعة إلى الجزيرة ،امتدت شماال
إلى نصيبين وديار بكر ،وإلى ما وراء الرها وسهل أنطاكية ،حتى صارت األقاليم الشمالية ملا بين النهرين بعد قرن من سقوط
نينوى تعرف باسم عربايا ،وقد أقامت بعض القبائل العربية إمارات مستقلة في الجزيرة ،منها إمارة الحضر التي حكمتها ساللة
ً
ً
عربية مدة ثالثة قرون ،وكان أول حكامها أميرا عربيا اسمه سنطروق ،ورد ذكره في نقوش اكتشفت هناك ،نصت على أن أباه
ً
ً
يدعى نصرا وأن لقبه"ملك العرب" ،واستنادا إلى الطبري فإن حكام هذه الدولة كانوا من قبائل قضاعة( ،)1ويروي ياقوت
الحموي ":إن بني قضاعة ملا افترقوا سارت قبيلة منهم إلى أرض الجزيرة ،وعليهم ملك يقال له الضيزن بن جهلمة أحد األحالف،
فنزلوا في مدينة الحضر" ،واستمرت مملكة الحضر حتى حكم امللك الساساني سابور األول(272-241م)(.)2
وتشير بعض الدراسات إلى أن العرب استقروا على ضفاف دجلة والفرات منذ العصور السابقة للميالد ،فقد استقر
ً
اآلشوريون -وهم فرع من األقوام العربية القديمة التي كانت تقطن أصال في شبه الجزيرة العربية وهاجروا منها -في الجزء
الشمالي من العراق .وال يعرف بالضبط متى كانت هجرة هؤالء العرب.
استطاع اآلشوريون أن يؤسسوا مملكة آشور التي استمرت من( 612-2000ق.م) واتخذوا من نينوى عاصمة لدولتهم .وبسبب
استقرار هؤالء اآلشوريين في الجزيرة الفراتية أطلق عليها اسم جزيرة آشور ،أو آثور ،أو آقور.
وقد تمكن اآلشوريون من توسيع مملكتهم خالل املدة التي حكموا فيها املنطقة ،والتي بلغت من القوة بحيث سيطرت في مرحلة
اتساعها على منطقة الشرق األوسط كلها ،ومن ضمنها آسيا الصغرى ،وسواحل إيجة ،ومضر ،والخليج العربي ،وعيالم ،هذا
عدا فتوحاتهم للمناطق الجبلية في الشرق والشمال حتى بالد أرمينية ،وكانت لهم أربعة عواصم اتخذوها خالل مدة حكمهم:
العاصمة األولى آشور ،والثانية كالح ،وتقع شرقي املوصل ،والثالثة نينوى ،والرابعة دورشروكين شمال شرقي املوصل.
ومن املوجات العربية القديمة األخرى التي استقرت في منطقة الجزيرة الفراتية ،الكلدانيون الذين أسسوا مملكة لهم استمرت
زهاء قرن من الزمان بين سنتي( 539-626ق.م)(.)3
يبدو أن سيطرة القبائل العربية على منطقة الجزيرة الفراتية كان في زمن سيطرة ملوك الطوائف الفرثيين والسلوقيين .ويؤكد
ذلك ما ذكره جواد علي من أن القبائل العربية سيطرت على شواطئ الفرات وهيمنت عليها في أيام السلوقيين( .)4كما يشير
أحمد سوسة إلى أن النفوذ العربي في هذه الحقبة امتد إلى ماوراء مدينة سنجار فوصل إلى الخابور ونصيبين .وبذلك يمكن
القول إن مرحلة النفوذ العربي بدأـت خالل مرحلة االضطرابات التي كانت قائمة في منطقة الجزيرة ،بسبب ما كان بين ملوك
الطوائف والسلوقيين من خالف .فأنشأت القبائل العربية حكومات يمكن أن نطلق عليها مصطلح مشيخة أو إمارة .وكان حجم
هذه املشيخات يتوسع أو يتقلص بحسب قوة الحكام(.)5
) (1الكعبي ،عبد الحكيم ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،دمشق ،صفحات للنشر ،ط1430 ،1ه2009/م ،ص.50-49
) (2ياقوت ،معجم البلدان ،ج.267 ،2
) )3العمري ،الجزيرة الفراتية من الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة األموية ،ص.54-53
) (4علي ،جواد ،املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار العلم للماليين ،بيروت1400 ،ه1980/م ،ج ،2ص.604
) (5املرجع نفسه ،ج ،2ص.600
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ويظهر من جغرافية سترابو أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية املتصلة بالشام كانت في حكم سادات القبائل .وكان
ً
أتباعهم من العرب يشتغلون بالرعي ،وبعضهم يشتغل بالزراعة وآخرون بالتجارة ،وقسم منهم كانوا أعرابا يتنقلون في البادية.
وقد استغل هؤالء العرب طبيعة أرضهم فكانوا يجبون العشر من التجار ،أو يشتغلون هم أنفسهم باالتجار ،أو يقومون بنقل
التجارة لحساب غيرهم من التجار(.)1
لم يتوقف العرب عند حدود املشيخات ،بل تعدوه إلى إنشاء إمارات عربية في الجزيرة وعلى أطرافها ،ومن تلك اإلمارات إمارة
الحضر ،التي تأسست في القرن الثالث قبل امليالد .ثم أصبحت فيما بعد مملكة الحضر.
كما نشأت إمارة الرها وتطورت إلى مملكة في سنة (142ق.م) ،واستمرت حتى سنة (216م) ،حيث ضمها الرومان إليهم بعد
القضاء على آخر ملوكها.
وظهرت إمارة عربية في سنجار في نفس املرحلة التي قامت فيها مملكة الرها ،وزال حكمها في عهد حاكمها (معنو) سنة(115م)
على يد الرومان(.)2
على الرغم من تالش ي املمالك العربية ،واإلمارات التي أنشأها العرب في بعض مدن الجزيرة الفراتية ،إال أن العرب ظلوا يقطنون
ً
املنطقة ،كما استمر نفوذهم قويا فيها لدرجة أن بعض القبائل العربية املستقرة في املناطق الواقعة تحت سيطرة بيزنطة
عرضت على اإلمبراطور البيزنطي يوليان خدماتها ضد الفرس سنة (363م) .وعقد بينهما ما يشبه االتفاق الذي يوضح العالقات
بين الطرفين ،وكان ضمن بنوده أنه إذا حدث أن أخل أحد الطرفين باالتفاق ،فإن ذلك يؤدي إلى خروج الطرف اآلخر عليه.
وفي هذا ما يدل على قوة العرب وأثرهم في املنطقة.
وعلى العموم فقد كان العرب يحالفون القوى الكبيرة املؤثرة في املنطقة ،ويقدمون لها الخدمات مقابل الحصول على األرزاق.
من ذلك ما يذكره أحد مرافقي اإلمبراطور البيزنطي يوليان ،بأن الجيش البيزنطي عندما غادر الرقة في سنة (361م) في طريقه
إلى قرقيسيا ،وقف ينتظر وصول املساعدات العربية التي كانت بحاجة إليها .وهناك توافدت إليه زعماء القبائل العربية
فانضموا إلى قواته ،مقابل دفع أرزاقهم .وحين حرم البيزنطيون العرب من أرزاقهم ،قاموا بغارات على الجيش البيزنطي،
وتسببوا في تقهقر القوات البيزنطية وإبعادها عن الحدود الفارسية .وهذا دليل على مكانة العرب كقوة عسكرية في منطقة
الجزيرة في تلك املرحلة.
ً
كما انضمت مجموعة من القبائل العربية إلى الفرس ،وساهمت معهم في القتال ضد بيزنطة .وساهم أيضا عرب الحيرة بقيادة
املنذر بن النعمان في قتال الفرس للبيزنطيين.
ً
وعقدت القبائل العربية أيضا مع الفرس معاهدات في بعض األحيان ،لتوضيح العالقات بين الطرفين .وأهمها دفع األرزاق
للعرب مقابل وقوفهم مع الجيوش الفارسية .كما فعل العرب الذين تحالفوا مع البيزنطيين من قبل.
ً
وعلى الرغم مما هو معروف عن انقسام والء العرب بين الفرس والبيزنطيين .فإن هذا االنقسام لم يكن واضحا بشكل كبير في
القرن الرابع امليالدي ،ذلك أن الغساسنة عرفوا بوالئهم للبيزنطيين ،وصل نفوذهم في بعض مراحل حكمهم إلى أرض الجزيرة
الفراتية ،وتحالف قسم منهم مع الفرس ،ووقفوا في وجه أبناء قبيلتهم الذين تحالفوا مع بيزنطة.

) (1املرجع نفسه ،ج ،2ص.606
) )2العمري ،الجزيرة الفراتية من الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة األموية ،ص.56
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كان عدد القبائل العربية في منطقة الجزيرة في نمو مستمر ،ويرجع ذلك إلى تتابع هجراتهم .فقد تدفقت القبائل العربية إلى
املنطقة ّإبان سيطرة البيزنطيين والفرس عليها ،وأبرز تلك الهجرات هجرة بطون من قبائل األزد التي لحقت بمن سبقها منهم إلى
املنطقة ،ومن تلك البطون ربيعة ،وعمران ،وبنو عمر بن عدي ،وبنو حوالة بن الهنو( .)1ولحقت قضاعة بمن سبقها منهم،
ونزلت ببعض مدن الجزيرة وأطرافها ،وقد أوضح البكري في إحدى رواياته مناطق نزول قضاعة وبطونها فقال " :وسارع عمرو
بن مالك التزيدي في تزيد وعشم ابني حلوان بن عمران ،وجماعة من عالف إلى أطراف الجزيرة ،ثم خالطوا قراها وعمرانها وكثروا
بها ."...ونزلت بعض بطون قضاعة أرض عبقر وامتدت إلى آمدّ ،
وميافارقين(.)2
كما تتابعت بطون نزار بن معد إلى منطقة الجزيرة ،وقد خرجت إياد وبطونها من تهامة ،ونزلت على ضفاف الفرات ،وخالطوا
أرض الجزيرة ،ونزل بعضهم منطقة املوصل واستقروا بين الحصنين في قرية الحرجية( .)3وخرجت بكر بن وائل من ظواهر نجد
وأطراف الحجاز وتهامة ،وانتشرت في بادئ األمر باليمامة إلى أطراف العراق ومناصرها ،وناحية األبلة ،إلى هيت ،وما واالها من
البالد .ثم نزلت أرض الجزيرة( .)4في حصن كيفا ،وآمد ّ
وميافارقين ،وسعرت ،وحيزان ،وما تخلل ذلك من البالد ،وأطلق على
املنطقة التي نزلوها اسم ديار بكر( )5ولحقت عنزة ،وضبيعة ببكر بن وائل.
وفي نفس املرحلة التي خرجت فيها قبيلة بكر إلى الجزيرة الفراتية خرجت قبيلة تغلب( .)6وقد أوضحت بعض الدراسات بأن
هجراتهم كانت في مرحلة حكم ذي نواس على اليمن أي حوالي سنة(480م) .ويرى كندرمان بأن استقرار تغلب في منطقة الجزيرة
ً
استغرق قرونا ،ذلك أن هجرتهم كانت بطيئة وعلى مراحل ولم تنته إال في العهد اإلسالمي ،واستقروا في املنازل التي عرفت فيما
بعد باسم ديار ربيعة .وقد اعتنقت تغلب النصرانية التي انتشرت في منطقة الجزيرة الفراتية ،وظلت على نصرانيتها حين فتح
املسلمون الجزيرة ودخلت تحت طاعتهم .إال أنها رفضت دفع الجزية للمسلمين ،ووافقت على دفع الصدقة مضاعفة( .)7ومما
ً
يؤكد استقرار تغلب في منطقة الجزيرة امتهانها للزراعة وتربية املواش ي ،حتى وصفهم البالذري تبعا لذلك بانهم أصحاب حروث
ومواش ي.
استمر سيل الهجرات العربية في التدفق إلى منطقة الجزيرة ،فلحق عدد آخر من بطون ربيعة بمن سبقهم من بكر وتغلب،
ونزلوا فيها .فقد خرجت النمر وغفيلة اللتان كانتا في عارض اليمامة فنزلتا عانة وما دونها ،إلى بالد بكر بن وائل وما خلفها من
بالد قضاعة( )8كما خرجت قبيلة مضر إلى الجزيرة الفراتية بعد خروج ربيعة .فقد ذكر البكري أن قبيلة مضر لم تزل في منازلها
من تهامة ،وأن هجرتهم من منازلهم كانت بعد خروج ربيعة من تهامة .ومن املحتمل أن هجرات مضر إلى منطقة الجزيرة الفراتية
قد تمت على مراحل كما هو حال ربيعة وبطونها.
ونزلت طيء فيها ،وكذلك كل من النمير ،وعقيل ،وتنوخ في القرن الخامس امليالدي ،واستقروا في بادية سنجار ،واعتنق أكثرهم
النصرانية ،وانشؤوا لهم كنائس وأديرة عديدة(.)9
) )1املصدرنفسه ،ص.58-57
) )2البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.23-22
) )3املصدرنفسه ،ج ،1ص.71
) )4املصدرنفسه ،ج ،1ص.86-85
) )5ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.494
) )6البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.86-85
) (7الكعبي ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،ص.123
) )8البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.86
) )9املصدرنفسه ،ج ،1ص.87
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وهكذا يمكن القول بأن الجزيرة الفراتية كانت عربية بغالبية سكانها في العصور التي سبقت اإلسالم ،فقد سكنتها قبائل يمانية
وقيسية ،ومنهم من استقر ،ومنهم من عاش حياة البداوة .وأشهر القبائل املستقرة األزد ،وطيء ،وقضاعة ،وإياد ،وبكر ،وتغلب،
وشيبان ،وعنزة ،وضبيعة ،والنمر ،وغفيلة ،وعقيل ،وتنوخ ،وغيرها.
املبحث الثالث ـ تواريخ الهجرات وأسبابها:
أ ـ تواريخ الهجرات العربية إلى الجزيرة الفراتية:
تفرقت تلك القبائل العربية بعد أن كثرت بطونها ،فتوزعت على بالد العرب ،وتشير املصادر األولى إلى ثالث هجرات رئيسة إلى
الجزيرة الفراتية:
 1ـ الهجرة األولى:
حدثت في القرن الثالث امليالدي بسبب الصراع القاس ي بين قبائل إياد وربيعة ومضر ،ما أدى إلى أن تغادر بعض عشائر من
ً
ً
إياد سهل تهامة متجهين نحو العراق ،وليقيموا هناك ردحا من الزمن ،ثم يتوجهوا شماال ليستقر بهم األمر في تكريت في أعلى
السواد جنوب الجزيرة الفراتية ،بينما غادرت مجموعات أخرى من إياد إلى املوصل ومناطق مختلفة من الجزيرة ،ليجدوا هناك
أبناء عمومتهم من بكر بن وائل قد استقروا قبلهم فيها.
ولقبيلة إياد بن نزار خبر مطول في كتب التاريخ واألدب ،يتحدث بالتفصيل عن قصة رحيلهم عن موطنهم األصلي تهامة ،ومع
ً
ً
االختالف بين بعض الروايات فإن املتفق عليه أن إيادا ،بعد أن كثر عددهم ،خالفوا إخوتهم من مضر وربيعة ،ما كان سببا في
نشوب نزاع بينهم ،أدى إلى خروج إياد من تهامة ،وبعد أن طال بهم التطواف انتهى أمرهم بالوصول إلى سواد العراق ،ثم
استطالوا على الفرات ،حتى خالطوا أرض الجزيرة ،ووقعت بينهم وبين الفرس الدولة الساسانية حروب أدت إلى جالئهم عن
أرض العراق إلى إقليم الجزيرة ،وقد هلك كثير منهم في هذه الحروب ،وتشتت جمعهم ،ونزلت طوائف منهم أطراف الشام،
ولحق فريق منهم ببالد الروم.
ويروي املسعودي أن سابور بن هرمز املعروف بـ سابور ذي األكتاف (379-310م) ملك الفرس لم يرق له ما كان إلياد من غلبة
على أرض السواد ،كانت سيدة املوقف فيه بعد وفاة هرمز ،وكانت إياد تصيف بالجزيرة وتشتي بالعراق ،فأراد سابور اإلنتقام
ً
من إياد وإخضاعها للساسانيين ،وينسب إلى رجل من إياد يدعى لقيط شعر ينذر به قومه ،ويخبرهم بقوم الفرس ،وكان لقيطا
ً
ً
حبيسا عندهم .ولكن إياد استمرت بغاراتها على الفرس ،ولم يأخذوا الحذر بما كتب لهم ،فوجه إليهم كتابا آخر يخبرهم فيه
أن الفرس عسكروا وحشدوا ،وأنهم سائرون إليهم ،ومع أن إياد لم تحفل بإنذاره ،إال أن موقف لقيط هذا كان يمثل بادرة وعي
ً
عند العربي في تلك الحقبة املتقدمة ،وقد فاجأت جيوش سابور إيادا ،وأوقعت فيهم ،ولم ينج منهم إال من لحق بأرض الروم،
ً
وخلع سابور بعد ذلك أكتاف من ظفر بهم من العرب ،فسمي سابور ذا األكتاف ،ويبدو من تلك الروايات أن إيادا كانت قد
استقلت في تلك الحقبة في أرض الجزيرة التي سكنتها منذ زمن ،ولم تخضع لسلطان الفرس( .)1وفي رواية أخرى للمسعودي
ً
ً
ملخصا أن إيادا رجعت من أرض الروم بعد وفاة سابور ذي األكتاف ،ولكنها دخلت ضمن قبائل ربيعة من ولد بكر بن وائل،
ً
حيث عظم شأن ربيعة في تلك الحقبة وغلبت على السواد ،بذلك تكون إياد قد صارت في جملة ربيعة ،ويفهم من ذلك أن إيادا
لم تتمكن من أن تستعيد مكانتها السابقة ،فدخلت في قبائل ربيعة التي هي من بكر بن وائل بعد أن كانت قد كسبت مكانة
ً
وسلطانا في تلك املرحلة.

) (1الكعبي ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،ص.61-60
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 2ـ الهجرة الثانية:
كانت في حدود القرن الخامس امليالدي ،وذلك عندما غادرت تغلب ،وهي فرع مهم من ربيعة ،منازلها من تهامة بسبب خالف مع
إخواتها من بكر بن وائل ،أدى إلى رحيل التغلبيين ،وهم الذين طاملا كانوا متزعمين على ربيعة وبيدهم لواؤها ،وبعدما تفرقوا
ً
ً
ردحا من الزمن في أماكن متعددة وصلوا الجزيرة الفراتية ،كما هاجرت في هذه املرحلة أيضا قبائل أخرى من ربيعة مثل النمر
وغفيلة ،حيث سكنتا في عانة وتخوم الجزيرة ،بينما ذهبت بكر إلى تخوم السواد وهيت واملناطق املجاورة( ،)1ومن الراجح أن
تكون تغلب هي أول من نزل الجزيرة من قبائل ربيعة ،وتبعها بنو النمر بن قاسط ،وقد سكن التغلبيون في سنجار ونصيبين
اللتين في ديار ربيعة.
 3ـ الهجرة الثالثة:
إن أضخم هجرات للقبائل الشمالية العدنانية إلى الجزيرة الفراتية هي تلك التي حدثت في أواخر القرن السادس ومطلع القرن
ً
السابع ألسباب اقتصادية وخالفات اجتماعية بين بعض بطون وعشائر القبائل العدنانية في شمال جزيرة العرب ،فضال عن
أسباب وأحوال وعوامل أخرى كثيرة(.)2
ب ـ أسباب الهجرات:
لقد تنوعت األسباب التي أدت إلى خروج العرب من الجزيرة العربية إلى مناطق متفرقة في الشمال ومنها الجزيرة الفراتية ،فمن
العلماء من عزا خروجهم إلى عوامل جغرافية ،تركزت في تغير مناخ الجزيرة العربية التي كانت توصف بجودة مناخها وكثرة
ً
مياهها ،وما لبث املناخ أن تحول تدريجيا إلى الجفاف ،فاختفت العديد من الواحات ،مما أدى إلى عدم كفاية موارد الجزيرة
العربية للمستقرين بها ،فأخذوا بالهجرة منها.
درج معظم الباحثين واملؤرخين عند حديثهم عن هجرة القبائل العربية من موطنها األصلي في شبه جزيرة العرب إلى األقاليم
املجاورة على أن يعزوها إلى سببين هما:
 -1العامل االقتصادي:
حيث الجدب والجفاف في شبه الجزيرة العربية ،يرافقه زيادة في عدد السكان ،وهي من األسباب املهمة للهجرة إلى مواضع أخرى
فيها متسع من العيش األفضل(.)3
 -2العامل االجتماعي:
كانت القبائل العربية قبل هجراتها إلى منطقة الجزيرة الفراتية ،في وضع غير مستقر ،بسبب ما كان يحدث بينها من حروب
ً
ً
ووقائع ،وتعدت هذه الخالفات إلى بطون القبيلة الواحدة ،مما جعل اجتماعها في منطقة واحدة أمرا مستحيال( .)4والواضح
من إحدى روايات البكري ،أن الصدامات القبلية كان لها أثر كبير في هجرة هذه القبائل حيث قال ":وأقام ولد معد بن عدنان
ومن معهم من أوالد أدد أبي عدنان بن أدد ،بعد خروج قضاعة من تهامة في بالدهم وديارهم وأقسامهم التي صارت لهم ،ثم
مقاتلة مضر وربيعة أبناء نزار ولد قنص بن معد ،فاخرجهم من مساكنهم ومراعيهم ،وغلبوهم على ما كان بأيديهم فانحاز ولد
سنام بن معد إلى ما يليهم من البالد ،وتفرقت طوائف من أوالد قنص بن معد في العرب وبالدها فلما رأت القبائل ما وقع بينها
) )1البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.86
) (2الكعبي ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،ص.62
) (3املرجع نفسه ،ص.63
) )4البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.86-85
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ً
من اإلختالف والفرقة ،وتنافس الناس في املاء والكأل والتماسهم املعاش واملتسع وغلبة بعضهم بعضا على البالد واملعاش،
واستضعاف القوي الضعيف ،انضم الذليل منهم إلى العزيز ،وحالف القليل منهم الكثير ،وتباين القوم في ديارهم ومحالهم،
وانتشر كل قوم فيما يليهم.)1("...
ً
كما ذكر أيضا ":فاجتمعت نزار بن معد على قضاعة ،وأعانتهم كندة ،واجتمعت قضاعة وأعانتهم عك واألشعرون فاقتتل
الفريقان فقهرت قضاعة وأجلوا عن منازلهم وخرجت فرقة من بني حلوان بن عمران يقال لهم بنو تزيد بن حلوان بن عمران
بن الحاف بن قضاعة ورئيسهم عمرو بن مالك التزيدي فنزلوا عبقر من أرض الجزيرة"(.)2
كما كانت بكر بن وائل ،وتغلب من أكبر بطون ربيعة بن نزار – على خالف مستمر بسبب حادثة مقتل كليب سيد تغلب الذي
ً
قتله جساس بن مرة من بني بكر بن وائل( ،)3والتي أدت إلى نشوب حرب البسوس التي استمرت أربعين عاما( ،)4وتصاعدت
حدة الخالف بين بكر وتغلب ،ونتج عن ذلك انقسام بطون ربيعة ،فانضمت النمر ،وغفيلة إلى تغلب ،وعنزة ،وضبيعة إلى بكر
بن وائل ،واستمرت الحروب والوقائع بين هذه القبائل ،مما أدى إلى اضطراب أوضاعهم االجتماعية وتنافرهم ،فاضطرهم ذلك
إلى التنقل من بلد إلى بلد ،وخرجوا من أراضيهم ،وهاجروا إلى أطراف العراق ،وامتدت هذه القبائل حتى خالطت أرض الجزيرة.
ومن األسباب االجتماعية األخرى التي دفعت بعض القبائل إلى الهجرة من أراضيهم ،هو زيادة عدد أفراد أبناء بعض القبائل
مثل إياد التي زاد عدد أفرادها(.)5
ً
ً
ومع أهمية هذه العوامل فإن هناك أمرا ال بد من أخذه في الحسبان ،وهو أن األرض املحيطة بشبه جزيرة العرب تشكل امتدادا
ً
طبيعيا لها ،وأن سكانها حيث ينتقلون من مكان آلخر داخل وطنهم إنما يرحلون إلى أرض وقوم يحملون السمات نفسها،
ً
ً
ً
ويتكلمون اللغة ذاتها ،ولكن سكان اإلقاليم املجاورة ينعمون بحياة أكثر استقرارا وتحضرا ،ولهذا فإن سبب الهجرة أحيانا قد
يكون حالة وعي مدني ،ونزوع حضاري إلى حياة التمدن واالستقرار(.)6
خاتمة:
يمكننا ُّ
عد هذه الدراسة إلقليم الجزيرة الفراتية ذات أهمية ،إذ أنها كشفت عن أحداث حقبة تاريخية مهمة في تاريخ العرب
واملسلمين وتاريخ الوجود العربي في الجزيرة الفراتية العليا في تركيا  ،فقد شهدت تلك الحقبة مرحلة التكون العربي واإلسالمي
الجديد ،واستعداد العرب لحمل رسالتهم اإلنسانية العظيمة ،وكان هذا اإلقليم قد استدعى اهتمام الباحثين من مؤرخين
وجغرافيين ،فعقدوا له الفصول في كتبهم ،وتحدثوا عن مدنه وقراه وعن أحواله االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ً
فضال ّ
عما حوته أرضها من خيرات
تميزت هذه املنطقة بموقع جغرافي فريد ،وبأهمية حيوية من الناحيتين العسكرية والتجارية،
وموارد مائية وفيرة ومحاصيل متنوعة ،ساعدت على قيام حضارة عربية عريقة فيها منذ أقدم العصور ،في الوقت نفسه الذي
َّ
جعلها محط أطماع الدول األجنبية الكبرى آنذاك ،وهم الساسانيون والبيزنطيون.
لقد تواصلت هجرات القبائل العربية الحجازية العدنانية ،ربيعة ومضر وبكر من شمال شبه جزيرة العرب إلى هذا اإلقليم
ً
ً
ألحوال وأسباب متعددة ،بدءا من القرن الثالث حتى القرن السادس امليالدي ،وغدت لها أرض الجزيرة ديارا ،سميت بأسماء
) )1املصدرنفسه ،ج ،1ص.53-52
) )2املصدرنفسه ،ج ،1ص.22-20
) )3املصدرنفسه ،ج ،1ص.85
) )4املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،ص.190-189
) )5البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.71-70
) (6الكعبي ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،ص.61
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تلك القبائل ،قد سبقت هذه الهجرات هجرات عربية أخرى ،بدأت وتواصلت منذ األلف الرابع قبل امليالد ،وكان مصدرها
ً
جميعا شبه الجزيرة العربية ،وكان اآلراميون آخر تلك األقوام العربية الذين استوطنوا في الجزيرة بين سنتي 1200-1500ق.م،
وتركوا بصماتهم الحضارية والسياسية الواضحة في عموم املنطقة ،وقد نجحت بعض القبائل العربية في إقامة دولة مستقلة
ً
وقوية وحظيت باهتمام الدول الكبرى آنذاك ،فسعت إلى محالفتها وكسب ودها أحيانا ،أو إلى مهاجمتها ومحاولة القضاء عليها
ً
أحيانا أخرى.
من الناحية السياسية شكل إقليم الجزيرة في ذلك العصر منطقة احتكاك وتصادم حربي بين الدولتين املتنافستين آنذاك:
الساسانية والبيزنطية ،ودرات على أرضه حروب ومعارك طاحنة بينهما طوال القرن السادس ومطلع القرن السابع امليالدي،
ً
كان موقف العرب وتأثيرهم السياس ي خالل ذلك يزداد ،ونفوذهم ووعيهم يتعاظم ،حتى راحت الدولتان تحسبان لهم حسابا
ً
خاصا في تعاملهما معهم ،ففي الوقت الذي كانت فيه تتحالف مع هذا الطرف العربي أو تتقرب إلى ذاك ،كانت تمارس سياسة
ً
أحيانا ،أو تلجأ إلى أسلوب العنف والقوة ّ
للحد من قوتها
التفرقة والتهجير للقبائل العربية بغية تفتيت وحدتها وإضعافها
ً
ونفوذها أحيانا أخرى ،ولكن العرب املسلمين بفضل وحدتهم وإيمانهم برسالتهم تمكنوا في مطلع القرن السابع امليالدي من دحر
هاتين الدولتين وتحرير األرض ي العربية ،فكان االنتصار في معركتي القادسية واليرموك بداية ملرحلة جديدة في حياة العرب
والعالم.
ً
وقد حررت معظم مدن الجزيرة الفراتية صلحا على يد القائد عياض بن غنم سنة 18ه639/م ،وهو ما كان يؤكد املستوى
الحضاري الذي كان عليه أهل الجزيرة ورغبتهم في الحياة اآلمنة والتحرر من النفوذ األجنبي ،كما كان ذلك استجابة للسياسة
اإلسالمية واملبادئ السامية التي حملها الفاتحون ،وجسدت بعض جوانبها معاهدات الصلح التي أبرمها الفاتحون مع أهل
ً
الجزيرة ،فكانت هذه املعاهدات تعبيرا عن روح العدالة والتسامح واالحترام التي جاء بها االسالم الحنيف تجاه معتنقي األديان
األخرى.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
من خالل البحث في موضوع الجزيرة الفراتية تبين أنها كانت إقليما مستقال بذاته اقتصاديا واجتماعيا وإداريا وعسكريا ،فعلى
الرغم من الطبيعة الجغرافية الواحدة لبالد الشام إال أن الجزيرة الفراتية كان لها كيانها املستقل ،كما أن الجزيرة شكلت بوابة
اتصال بين الدولة اإلسالمية والدول األخرى كأرمينيا وأذربيجان وما نتج عن هذا االتصال التجاري من اتصال حضاري وثقافي
وتبادل خبرات وحدوث اختالط سكاني بين املنطقتين.
ويالحظ من خالل الدراسة تميز الجزيرة الفراتية بطبيعتها السكانية من مسلمين ونصارى من عرب وسريان وأكراد ويهود،
وشهدت الجزيرة الفراتية حركة عمرانية واسعة بعد الفتوحات اإلسالمية وما كان من تأثير الفتوحات اإلسالمية على املنطقة
ً
تمثلت بإنشاء مدن مثل الرافقة وجزيرة ابن عمر وغيرها من املدن التي قاموا بتوسيعها وإضافة منشآت عديدة شغلت دورا
ً ً
ً
ً
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مهما.
ونتج عن استقرار القبائل العربية في الجزيرة الفراتية بعد الفتح أن تداخلت مساكنها ،وكان لهذا التداخل أثر كبير على
االستقرار في الجزيرة ،إذ أدى إلى صراع كبير بين قبيلتي قيس وتغلب ،وكان له أثر على الوضع العسكري في منطقة الثغور ،فقد
أدى انشغال املسلمين بحروبهم الداخلية إلى سحب بعض املرابطين لالستعانة بهم ،فاستغل البيزنطيون ذلك ،وتمكنوا من
إعادة سيطرتهم على بعض الثغور والحصون الجزرية .من ذلك :أن الحروب التي وقعت بين قيس وتغلب ،وما قامت به قيس
من االستعانة ببعض املرابطين من رجالها أدى إلى استيالء البيزنطيين على قلعة كمخ.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج املهمة نوجزها على النحو اآلتي:
ً
 -يراد بالجزيرة الفراتية العليا املنطقة الشمالية بين نهري دجلة والفرات وهي تركيا حاليا.
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ً
ً
 فتحت أرض الجزيرة الفراتية على عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 18هـ639/م إما صلحا أو حربا.َّ
 مثلت الجزيرة الفراتية في العصر األموي والية قائمة بذاتها ضمت ثالثة كور هي :ديار بكر ،ومضر ،وربيعة .وتمتعت بأهميةاستراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة للدولة األموية ،بحكم موقعها املتوسط بين العراق والشام وأرمينية ،وكذلك بحكم
ً
مواردها الطبيعية والزراعية فضال عن أنها واحدة من أغنى األمصار اإلسالمية من حيث املوارد املالية التي وفرتها لبيت املال.
 كما تبين من خالل البحث أنه كان للقبائل القاطنة في أرض الجزيرة أثر كبير في صياغة األحداث السياسية في اإلقليم .فقدكان يسكن اإلقليم قبائل عدة وأهمها اآلتي:
أ -قبيلة قيس ب -قبيلة تغلب ج -قبيلة بكر بن وائل.
 هذا البحث عن الجزيرة الفراتية يظهر انتماء هذا املصر لألرض العربية ،ويؤكد موقعه االستراتيجي ،وأهميته في ضمان حدوداألمة اإلسالمية ،وحمايتها.
قائمة املصادرواملراجع:
 1ـ ـ ابن حزم األندلس ي ،علي بن أحمد بن سعيد ،جمهرة أنساب العرب ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار املعارف ،القاهرة،
ط ،5د.ت
 2ـ ـ ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن إبراهيم (ت684:ه1285/م) ،األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام
والجزيرة ،تحقيق :يحيى زكريا عبارة ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق1411،ه١٩٩١/م ،ج ،٣ق١.
 3ـ ـ ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن إبراهيم(ت684:ه1285/م) ،األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام
والجزيرة ،تحقيق :يحيى زكريا عبارة ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق1411 ،ه١٩٩١/م.
 4ـ ـ ابن قتيبة ،عبدهللا بن مسلم ،املعارف ،تحقيق :ثروت عكاشة ،دار املعارف ،القاهرة ، ،ط ،4د.ت.
 5ـ ـ أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق:عبدهللا أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع ،بيروت،
مؤسسة املعارف1407 ،ه1987/م.
 6ـ ـ أبو الفداء ،املؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت732:هـ1331/م) ،تقويم البلدان،
دار الطباعة السلطانية ،باريس1246 ،ه1830/م.
 7ـ ـ اإلصطخري ،أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت٣٤٠:ه ٩٥١/م) ،مسالك املمالك ،مدينة ليدن الهولندية ،مطبعة بريل،
1346ه1927/م.
 8ـ ـ البغدادي ،صفي الدين عبد املؤمن ابن عبد الحق(ت739:ه1339/م) ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع،
تحقيق:علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت ،ط1412 ،1ه1992/م.
 9ـ ـ الخرعان ،عبدهللا بن عبدالرحمن بن زيد ،إقليم الجزيرة الفراتية في عهد الدولة األموية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم التاريخ1409 ،ه1989/م.
 10ـ ـ شميساني ،حسن ،مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة 1515م921/ه ،دار عالم الكتب ،بيروت ،ط،1
1407ه1987/م.
 11ـ ـ علي ،جواد ،املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار العلم للماليين ،بيروت1400 ،ه1980/م
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 12ـ ـ عمر رضا كحالة ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1418 ،8ه١٩97/م.
 13ـ ـ القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد( ت 821:هـ 1418/م) ،صبح األعش ى في صناعة اإلنشا،
دار الكتب املصرية ،القاهرة1340 ،ه1922/م ،ج ،4املقالة الثانية.
 14ـ ـ القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد(ت 821:هـ1418/م) ،نهاية األرب في معرفة أنساب العرب،
تحقيق:إبراهيم األبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1400 ،2ه1980/م.
 15ـ ـ القلقشندي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد ،قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ،تحقيق:
إبراهيم األبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1402 ،1ه1982/م.
 16ـ ـ الكعبي ،عبد الحكيم ،الجزيرة الفراتية وديارها العربية ،دمشق ،صفحات للنشر ،ط1430 ،1ه2009/م.
 17ـ ـ مجموعة من املؤلفين ،املوسوعة العربية ،دار الفكر ،دمشق ،ط1422 ،1ه2002/م.
 18ـ ـ املقدس ي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد (ت380:ه990/م) ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،مدينة ليدن
الهولندية ،مطبعة بريل ،ط1324 ،2ه1906/م.
 19ـ ـ النصيبي ،أبو القاسم بن حوقل( ت ٣٦٧ :ه٩٧٧/م) ،صورة األرض ،دار مكتبة الحياة ،بيروت1412 ،ه١9٩2/م.
 20ـ ـ الهمداني ،الحسن بن أحمد ابن يعقوب  ،صفة جزيرة العرب ،تحقيق :محمد الحوالي ،صنعاء ،مكتبة اإلرشاد ،ط،1
1410ه1990/م.
 21ـ ـ ياقوت الحموي ،بن عبد هللا الرومي (ت٦٢٦ :ه١٢٢٩/م) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1397 ،ه1977/م.
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القياس املوضوعي للفصام من خالل تطبيق اختبارالشخصية متعدد األوجه
منيسوتا اإلصدارالثاني MMPI-2
د.مليوح خليدة/جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر الباحثة :وزاني آمنة/جامعة محمد خيضر،بسكرة ،الجزائر
127

ملخص:
يعتبر الفصام من االضطرابات الذهانية املعقدة ،حيث املريض يفقد تكيفة مع الواقع املوضوعي ،نتيجة لفشل
ميكانزمات الدفاع ،فصراعاته مع الواقع الخارجي الذي يمثل تهديدا له ،فيختار عالم مليء بالهالوس والهذاءات كوسيلة
دفاعية لتوازنه ،وظهوره نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والبيئية ،هذا ما جعل صعوبة في
التشخيص ،خاصة هذا امليدان محتكر من قبل الطبيب السيكاتري وهذه الدراسة جاءت ملعرفة دور األخصائي النفساني في
مصلحة األمراض العقلية ،خاصة أنه يملك تقنيات الفحص العيادي دقيقة ،إذا أحسن استخدامها ،ورتركز دراستنا على
تقنية موضوعية هي اختبار منيسوتا متعدد األوجه للشخصية  ،MMPi_2وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية
تقنيات الفحص العيادي املوضوعية في تشخيص الفصام التي تشمل املثلث العصابي واملثلث الذهاني.
الكلمات املفتاحية :القياس ،املوضوعي ،الفصام .
مقدمة :
االضطرابات الذهانية من أعقد االضطرابات شدة األعراض و الديمومة ،إذ تحمل توظيفات خطيرة وعميقة تشمل جميع
شخصية الفرد ،خاصة منها الفصام الذي يعد من االضطرابات الذهانية املعقدة ،فاملريض يفقد صلته بالواقع ،فيختار عالم
خاص به ،نتيجة إلحباط األنا من الواقع الخارجي ،فدفاعه النفس ي يصنع عالم خاص مليء بالهالوس والهذاءات املتعددة
املواضيع كوسيلة دفاعية لالحتماء من تهديد الواقع الخارجي وتشتت صورة الذات واألنا ،ولهذا تكمن صعوبة تشخيص
االضطراب الفصام نتيجة لتنوع في موضوعات الهذاءات وتناذرها مع عدة اضطرابات ذهانية أخرى ،فميدان التشخيص
االضطرابات الذهانية من اختصاص الطبيب السيكاتري انطالقا من مقابلة مع املفحوص مع الدليل التشخيص ي اإلحصائي
لالضطرابات  ،DSMVIإال انه نجده في اغلب األحيان محتكر عملية التشخيص بالرغم من أن األخصائي النفساني يملك
مجموعة من األدوات تجعله يشخيص الفصام باالختبارات اإلسقاطية و املوضوعية التي تعتبر من االختبارات ذات االتجاه
املعرفي والتي تقيس االضطرابات العصابية والذهانية التي من بينها االختبار الشخصية متعدد األوجه للشخصية االصدار
الثاني  MMPI-2والذي هو مجموعة من األسئلة والتي يجيب عليها املفحوص "بنعم "أو" ال "والتي تقيس املثلث العصابي واملثلث
الذهاني،وامليوالت املرضية  ،ولهذا جاءت هذه الدراسة ملعرفة مدي فاعلية القياس بأداة موضوعية الفصام .
 -2تساؤالت الدراسة:
ما مدى فعالية تقنيات املوضوعية منها تقنية منيسوتا متعدد األوجه للشخصية في تشخيص الفصام ؟
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وعلى أساسه نطرح التساؤالت الجزئية :
_ هل يمكن أن نعتبر املثلث العصابي ل  MMPI_2لالكتئاب ،توهم املرض والهستيريا أعراضا مرضية للفصام بالرغم أنها تندرج
ضمن مجموعة مقاييس املثلث العصابي ؟
_ هل يمكن أن نعتبر األعراض املرضية من خالل مقياس موضوعي والذي يشمل مجموعة املثلث الذهاني (البارانويا
،السيكاثينيا ،الفصام ) لها عالقة بالفصام ؟
_هل يمكن تقديم بعض األعراض املرضية املميزة للفصام من خالل MMP_2؟
 -3فرضيات الدراسة:
_ نعتبر املثلث العصابي ل  MMPI_2لالكتئاب،توهم املرض و الهستيريا أعراضا مرضية للفصام بالرغم أنها تندرج ضمن
مجموعة مقاييس املثلث العصابي.
_ نعتبر األعراض املرضية التي تشمل على مجموعة املثلث الذهاني (البارانويا ،السيكاثينيا ،الفصام ) ترتبط بالفصام.
_ يمكن تقديم بعض األعراض املرضية املميزة للفصام من خالل MMP_2؟
 -4أهمية الدراسة:
_ تناول بصورة ميدانية أهمية تقنيات الفحص العيادي املوضوعية في تشخيص الفصام.
_ توضيح دور األخصائي النفساني باعتباره ممارسا عياديا في مصلحة األمراض العقلية.
_ وضع املفحوص في فئة تشخيصية وفهم العميق لسلوكه.
_ تحديد مساهمة األخصائي النفساني في عملية التشخيص بطرق تختلف عن الطبيب السيكاتري.
_ املساعدة في وضع خطة عالجية مناسبة ،والتكفل النفس ي للفصامي ودمجه في املجتمع ،حتى ال يكون خطرا على نفسه أو
على املجتمع.
_ تحديد مدى فعالية تقنيات الفحص املوضوعية تقييمها وفائدتها في مجال التشخيص النفس ي.
 -5األهداف:
_ا لكشف على صالحية اختبار منيسوتا متعدد األوجه للشخصية لتشخيص الفصام.
_ البحث عن األعراض املرضية من خالل مقياس موضوعي والذي يشمل مجموعة املثلث العصابي (توهم املرض ،االكتئاب،
الهستيريا ) وارتباطه بالفصام.
_ البحث عن األعراض املرضية من خالل مقياس موضوعي والذي يشمل مجموعة املثلث الذهاني (البارانويا ،السيكاثينيا،
الفصام ) وارتباطه بالفصام.
 -6الدراسات السابقة:
 -1-6الدراسات العربية:
دراسة صاغي نورة ()1994_1993بعنوان ":اختبارصالحية بعض أدوات التقديرالسيكولوجي في تشخيص الفصام".
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* املنهج :يقوم البحث على املنهج األمبريقي ،تم اختيار مجموعتين من األفراد أحداهما تجريبية (املجموعة التي تشخيصها
بالفصام ،واألخرى الضابطة املجموعة السوية) ،وقد تم إحداث التماثل بين املجموعتين في العدد والسن والجنس والخلفية
االجتماعية واالقتصادية ،ومكان السكن واملستوى التعليمي والحالة العائلية.
* العينة :تكونت عينة البحث من  40رجال ينقسمون إلى مجموعتين متساويتين إحداهما مرضية وأخرى سوية ،وقد تم اختيار
العينة املرضية اعتمادا على الفحص السيكاتري الذي أجراه الطبيب العقلي والذي شخص في الحاالت بأنها فصامية ،أما
العينة السوية فقد تم اختيارها من أماكن مختلفة تجمع في والية تيزي وزو مع مراعاة الشروط العامة.
* أدوات البحث :املقابلة العيادية ،مقياس الذهانية اليزنك ،اختبار منيسوتا متعدد االوجه ،مقياس التطرف
* الوسائل اإلحصائية :لتحقيق من صحة فروض البحث تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية ( :تحليل التباين ،اختبار
شيفي ،معامالت االرتباط ).
* النتيجة :إن املقاييس الثالث دون استثناء قد أعتبرت أدوات صالحة لتشخيص الفصام ،حيث أنها ميزت تمييزا واضحا بين
العينة السوية والعينة الفصامية.1
 -2-6األجنبية :
دراسة تامك داو:)2007(TAMK.DAO
بعنوان "الرورشاخ مقابل اختبارمينسوتا متعددة األوجه للشخصية في تقييم االضطرابات النفسية "
* الهدف من هذه الدراسة:
 املساهمة في فهم العالقة بين  mmpi_2ومتغيرات الرورشاخ املتعلقة بالذهان،كذلك أثر أنماط التفاعل لالختبار علىالعالقات املتبادلة بين  mmpi_2والرورشاخ املرتبط بمؤشرات الذهان.
 تناولت هذه الدراسة صحة املقاييس العقلية وفائدته اإلكلينيكية ل mmpi_2والرورشاخ فيما يتعلق بالتشخيص الفارقي فيعتبة من مرض اضطراب أولي أو اضطراب األولي في املزاج الذهاني.
* العينة :مجموعة من الشباب البالغين الذهانيين.
* املنهج املستعمل :املنهج العيادي.
* األداة اإلحصائية :االنحدار الهرمي.
* النتائج :أظهرت الدراسات التحليلية فعالية اختبار الرورشاخ تكون مماثلة الختبار منسيسوتا متعدد األوجه للشخصة
 mmpi_2خاصة في مجال تشخيص االضطرابات العقلية خاصة الفصام ،ومع ذلك فان الرورشاخ يبدو غير قادر على تحديد
االضطرابات النفسية بدقة أكثر باستثناء مرض الفصام واالضطراب الثنائي القطب.1
دراسة فرفا سير):virva siira (2007
 1صاغي نورة :اختبار صالحية بعض أدوات التقدير السيكولوجي في تشخيص الفصام  ،رسالة لنيل ماجستار في علم النفس العيادي ،جامعة
الجزائر ،1994 ،ص.93
1 Tamk .Dao: convergent and incremental validity mmpi_2 and rorschach on psychotic _related indices,the florida state
university college of education , ,doctora ,florida,2000 ,p94
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بعنوان "عالمات الضعف في االضطرابات العقلية من خالل تبنيهم للوراثة املنظمة للفصام وضوابطها وقياسها من خالل
منيسوتا متعددة األوجه للشخصية "
* الهدف من الدراسة:
_ إيجاد مميزات أعراض الفصام ألثبات منشأها والتنبؤ باالضطرابات العقلية في املستقبل.
_ يمكن التنبؤ الضطراب طيف الفصام أو اضطراب عقلي من الفروع الجانبية  MMPIالناتج عن تفاعل بين املخاطر الوراثية
واملخاطر البيئية وقياس انحرافات من خالل .MMPI
_ الغرض من هذا البحث وصف العالقة بين العوامل الوراثية والبيئية.
_ املساهمة في تطوير الصحة العقلية التي اعتمدت على أبعاد األطفال عن أمهاتهم املرض ى.
* األداة والعينة :دراسة طولية لألشخاص املصابين بالفصام ،أطفال من أمهات مصابين بالفصام ،والعائلة التي تبنت
األطفال ،دراسة فنلندية ،شملت جميع األم البيولوجية الذين تم نقلهم إلى املستشفى ولديهم الفصام وجنون العظمة خالل
السنوات  1979_1960وأعتمد على أطفالهم ،األسر املتبنية لألطفال.
_ املرحلة األولى الختيار العينة األصلية مراقبة اآلباء بالتبني من خالل امللفات وكالة التبني الوطني.
_ اعتمدت الدراسة األطفال قبل عمر  4سنوات الذين تم تبينهم.
* النتيجة:
_  mmpiيقيس عالمات الفصام من خالل البحث عن عالمات اكتساب الوراثة لطيف الفصام.
_ تم العثور على مؤشر الكذب ليكون مؤشر الضعف الوحيد في العينة بما من خالل املواضيع املزعجة ،وبالتالي فمن املحتمل
أال يكون هو مؤشر الضعف ،وهذا يتعارض للبحث أنهم ينتمون إلى مجموعة من املقاييس ذات الصلة الفصامmmpi ،
يطشف على نواحي العجز النفصام قبل ظهور االضطراب العقلي ويرتبط بمقياس الكذب مع عدم التبصر وعدم املرونة
اإلدراكية والعاطفية خاصة في جانب اإلفراط بالحنان.
_كشفت النتائج وجود هوس الخفيف ( )hypوعدم التكيف االجتماعي ( )sosالتي تدل على مؤشرات ضعف الفصام ،وانحراف
هذه املقاييس االكلينيكية تشير إلى عدم استجابة العاطفية وانخفاض الطاقة ،وتثبيط من الناحية االجتماعية ،هذه
االنحرافات في سمات الشخصية كلها أعراض غير عادية تمثل أعراض الفصام ،ومع ذلك فان النتائج الحالية ال تظهر خطر
العوامل الجينية للوالدين املصابين بالفصام حيث تدل على وجود مؤشرات بالهوس الخفيف ،كذلك تبرز وجود عدم التكيف
االجتماعي من خالل االنطوائية واالنسحاب االجتماعي التي لها داللة على مميزات شخصية الفصام.
ومما سبق من الساللم القاعدية التي تضم الهوس خفيف ،عدم التكيف االجتماعي ،هذه املقاييس تشير إلى تجاوب العاطفة
وانخفاض الطاقة وتثبيط من الناحية االجتماعية ،ومع ذلك هذه املقاييس قد تكشف اضطرابات الحقة لجميع االضطرابات
النفسية..1
virva siira: vulnerbility signes of mental disorders in adoptees with genetic liability to schizopherenia and their contrals
measures with minnesota multiphasic personality inventory,doctora,firland,2007, p65
1
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 -7املصطلحات األساسية:
* القياس :نقصد به إجرائيا التشخيص وهو األسلوب العلمي الذي يمكن السيكولوجي أو املعالج من التمييز بين السوي
واملريض واملفهوم نفسه مستعار من الطب البشري  ،حيث يحاول الطبيب تشخيص االضطراب البدني ملعرفة األسباب الكامنة
وراء املرض وعليه فإن تشخيص السلوك ،ال يهدف إلى وضع الشخص في فئة مرضية معينة كأن نقول مثال إن هذا الشخص
يعاني من الهستيريا أو من الشيزرفرينيا أو يعاني من الوساوس  ...إلخ .2
* التشخيص :يعني تشريح الفرد من جميع الزوايا ،ونحن نحاول أن نفهم أنه في وجودها هي نفسها ،ويمكن مالحظة املوضوع
في الحياة اليومية باستخدام سجالت الفيديو وعلي سبيل تقييم السلوك على أساس معايير موضوعية ،وهذا من خالل
الحاالت التجريبية من خالل االختبارات القياسية املحددة مثل االختبارات أو االستبيانات ،وهذا من خالل جمع قدر من
املالحظات أثناء املقابالت السريرية ،وهنا يكون توقع سلوك الفرد في عدد كبير من املواقف.3
*تعريف التقنيات املوضوعية:
هذه األدوات األساسية التي يستخدمها العديد من املنظرين كمرادفات ،وهذا للتمييز بين األدوات األساسية وهي األساليب و
التقنيات ،وتشير إلى إجراءات محددة واملعدة املستخدمة في تحديد النتائج على سبيل املثال تقنية االستبيان ترمي إلى تحديد
الصالت التلقائية ضمن مجموعة تقنيات متنوعة الرصد املنتظم التفاعل ،ومن املهم تعريف تفاصيلها ،وتنفيذ تقنيات حتى
يكون املحققين نفسه أو عدد املحققين الذين يعملون على نفس البيانات.1
* :MMPاختبار الشخصية املتعدد األوجه اإلصدار الثاني من أدوات التقرير الذاتي التي تستخدم في الفحص العام للشخصية
في معظم أحوالها ويعطي نتائج مفيدة في ميدان التشخيص والتطور العالجي والتغيرات الطارئة مرتبطة باملعايير الحديثة في
ميدان علم النفس اإلكلينيكي فضال عن استخداماته في ميدان السواء.2
* تعريف الفصام ":هو ذهان مزمن يؤثر تأثير عميقا على الشخصية ،والذي يجب اعتباره نوع من صنف الذهان املزمن ،يتميز
بتغير عميق ومتطور للشخص ،فيتوقف هذا األخير عن اتصال مع اآلخرين ويضيع في أفكار توحدية أي في هباء وهمي "3
ويعرف الفصام حاليا حسب الرابطة اإلكلينيكية:
 أفكار الوهمية. سلوكات مفككة. هذه األعراض السلبية تمثل انخفاض اإلمكانيات الوظيفية و هو أعراض ،يجب أن تستمر ملدة  6أشهر على أقل وتؤدي إلىعدم التكيف العملي االجتماعي4.
 -8منهج البحث:
 2محمد جاسم العبيدي:علم النفس االكلينيكي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،الطبعة األولى ،ص .25
3 Michel Hansenne: psychologie de la personnalité, bruxelles , 3 édition revue et augmentée ,p35
Jean Maisonneuvre: introduction à la psychologie, presse universitaires de France , paris, 1 re édition, 2007,p,p49, 50 1
2عبد الستار إبراهيم ،عبد هللا عسكر:علم النفس اإلكلينيكي (في ميدان الطب النفس ي)، ،مكتبة انجلو املصرية ،القاهرة ،مصر ،2005،ط،3ص
154.
3 Henriey . B,Bernard et CH .Brisset: manuel de psychiatrie,édition masson ,paris, (1970) ,p540
4 Pierre Michel Lorca: mieux connaitre la schizophrénie, édition john libley eurotext, France, (2006) ,p01
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اخترنا املنهج العيادي الذي يتناسب مع طبيعة موضوع القياس املوضوعي للفصام ،والذي يغوص في تاريخ حياة الفرد ملعرفة
املسببات للفحص والتشخيص وإيجاد الطرق املناسبة للعالج.
و يعرف دانيال الجاش  : D.Lagacheاملنهج العيادي على أنه منهج كيفي و ليس كمي يتناول فهم السلوك ضمن منظوره
الخاص ،من أجل استخالص داللة هذا السلوك و بنيته و نشأته و تبيين الصراعات الدافعة له و الوسائل الالزمة لحل هذه
الصراعات ،و عموما فإن املشكالت النفسية ال يمكن أن نفهمها دون استخدام املنهج العيادي1
 -8حاالت الدراسة:
اخترنا أربعة حاالت من مصلحة األمراض العقلية ،حيث تشمل رجال فقط ،وهذا نظرا ملعظم لحاالت النساء املوجودة في
املصلحة شخصن على أنهن ثنائي القطب ،واعتمدنا على التشخيص السيكاتري على أن الحاالت فصاميين.
* الحالة األولى :السن  22سنة ،املستوى التعليمي ثالثة ثانوي.
* الحالة الثانية :السن  26سنة ،املستوى التعليمي ثالثة ثانوي.
* الحالة الثالثة :السن 30سنة ،املستوى التعليمي ثالثة ثانوي.
* الحالة الرابعة :السن  35سنة ،املستوى التعليمي ثالثة ثانوي.
 -9أدوات الدراسة:
* املالحظة العيادية :التي تمثلت في شبكة من مالحظة الباحث على سلوكات املفحوصين ،وكيفية توظيفهم للمستوى الفكري
وتعاملهم مع الواقع املوضوعي ملعرفة إمكانية وجود الغرابة في سلوكهم ،وهذا انطالقا من مالحظة سلوكهم ومقارنتها بمميزات
الفصام حسب الدليل اإلحصائي الرابع لتصنيف االضطرابات النفسية والعقلية .DSMIV
_ الحالة األولى :مجموعة من مميزات تمثلت في سلوكه العدواني ،وكانت مواضيع هذاءاته ثرية تتعلق بموضوع ديني واجتماعي،
مع وجود هالوس وإيماءات جافة مع قولبة الفكر.
_ الحالة الثانية :تميزت أفكاره بالتفكك و السلوك مفكك ،حيث هذاءه ليس لديه معنى مزيج من االختالط في املوضيع.
_ الحالة الثالثة :تمثلت في سلوك مستقر غير مندفع ،مع قولبة الفكر ،وموضوع هذاءه يحمل طابع االضطهاد أن الناس
أحسن منه ،ويعاني من التهميش من قبل املجتمع مع وجود هالوس سمعية.
_أما الحالة الثالثة :برزت سلوك عدواني وكان موضوع الهذاء يحمل أفكار العظمة أنه نبي مختار من هللا ليحكم الناس
بالعدل ،مع وجود هالوس بصرية.
*املقابلة العيادية:وهي املقابلة املوجهة نحو عائلة الفصامي لجمع املعلومات ملعرفة تاريخ حياة املفحوص ،ومراحل ظهور
االضطراب وتطوره ،مع إمكانية وجود سوابق مرضية للعائلة.
* اختبارمنيسوتا متعدد األوجه للشخصية .MMPI_2
* الدليل اإلحصائي الرابع للتشخيص األمراض النفسية والعقلية . DSMVI
* املقابلة املوجهة مع الطبيب السيكاتري ملعرفة طريقة تشخيصه للفصام.
1 Reuchlin .M : les méthodes psychologie, kasbah, alger,1998,p113
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 -9االختبار:
اخترنا في بحثنا اختبار منيسوتا متعدد األوجه للشخصية ،ويتكون من  567سؤال يجيب عليهم املفحوص ،ويتطلب مستوى
تعليمي معين لفهم عبارات االختبار ،وبما أن املفحوص يستعين باألخصائي النفساني ألي توضيح ،و يعتبر من االختبارات
املوضوعية التي تساهم في الكشف على امليوالت ومميزات الشخصية للمفحوص ،ويتكون من الساللم اإلكلينيكية القاعدية:
-ypocondrie: echelle 1 Hs.
-dépression: Echelle 2 _d.
-hystérie: Echelle3_hy
-déviation psychopathique: Echelle4_pd
-masculinité féminité: Echelle5_mf
-Paranoïa: Echelle6_ pa
-Psychasthénie: Echelle7_ pt
-Schizophrénie: echelle8_ Sc
_-hypomanie: echelle9_ma
-introversion sociale: echelle0_si
مقاييس الصدق -les échelles de validité:
)? ( -absence de réponse aux items: l’échelle
)-simulation d’une personnaité idéale: l’échelle (l
)-réponses données au hasard: l’échelle (f
-c’est un indicateur de validité qui permet de recorriger certaine attitudes particulières lors de la
passation du test: l’échelle (k) :
 -10عرض تحليل العام للحاالت:
* الحالة األولى :ظهر معدل البروفيل النفس ي للمفحوص  M=33,75مما يدل على أن املفحوص لديه مشكل عقلي نسبيا مهم،
أي صعوبة في التكيف وهو من صفات الذهاني وهذا من خالل أن  scأكبر من  ،ptويتضح أكثر من خالل الثنائية 86/68
يعني ارتفاع الدرجة التائية لسلم الفصام والبرانويا ،هذا يعني أن اختبار منيسوتا متعدد األوجه يكشف على مميزات الفصام
الذي يتضح نوعه الفصام البرانويدي.
_ الفرضية التي تقول نعتبر املثلث العصابي :الذي يتكون من االكتئاب ،توهم املرض ،الهستيريا أعراضا مرضية للفصام،
حيث نجد توهم املرض  ، HS=20االكتئاب  ،D=21الهسيريا  ،HY=28أي ارتفاع كل من توهم املرض والهستيريا ،وانخفاض
االكتئاب ،وبالتالي كلما زادت الدرجة التائية للفصام يزيد الدرجة التائية لكل من املثلث العصابي.
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_ االفرضية التي تعتبر أن املثلث الذهاني :الذي يتكون من البرانويا ،البسيكاستينا ،الفصام أعراضا مرضية للفصام ،حيث
نجد بارانويا  ،pa=26البسيكاستينيا  ،pt=37الفصام  ،sc=57تدل أن كلما ارتفعت الدرجة التائية للفصام ترتفع الدرجات
التائية للمثلث الذهاني والتي تشمل كل من البرانويا والبسيكاستينيا والفصام ،يعني لها عالقة بالفصام.
_ الفرضية التي مفادها يمكن تقديم بعض األعراض املرضية للفصام :من خالل البروفيل النفس ي للمفحوص نالحظ أن
عندما يكون املثلث الذهاني مرتفع ،ترتفع بدورها الدرجة التائية لكل من البسيكاستينيا والبرانويا وتوهم املرض والهستيريا،
مع انخفاض الدرجة التائية لسلم اإلكلينيكي لالكتئاب.
* الحالة الثانية :يتضح أن البروفيل النفس ي للمفحوص مرتفع  ،M=36,62هذا يعني وجود مشكل عقلي نسبيا مهم ،أي
صعوبة في التكيف االجتماعي ،هذا ما يدل أن املفحوص ذهاني من خالل أن  scأكبر من  ،ptونجد ثنائية  87/78أي ارتفاع
الدرجة التائية لكل من الفصام والبسيكاستينيا ،وبالتالي املفحوص فصامي من النوع املفكك.
_ الفرضية التي تقول نعتبر املثلث العصابي :والتي تتكون من االكتئاب ،توهم املرض ،الهستيريا ،أعراضا مرضية
للفصام،حيث نجد توهم املرض  ،HS=29االكتئاب  ،D=21الهسيريا  ،HY=19يبرز ارتفاع كل من الدرجة التائية لتوهم املرض
وانخفاض كل من الساللم اإلكلينيكية لكل من االكتئاب والهستيريا ،بالتالي ارتفاع الدرجة التائية لسلم توهم املرض له عالقة
بالفصام.
_ الفرضية التي تعتبر أن املثلث الذهاني :الذي يتكون من البرانويا ،البسيكاستينا ،الفصام أعراضا مرضية للفصام ،تبين
النتيجة ارتفاع الدرجة التائية لسلم البارانويا  ،pa=20البسيكاستينيا  ،pt=62الفصام  ،sc=78يعني ارتفاع الدرجة التائية
للبارنويا والبسيكاستينيا والفصام لهما عالقة بالفصام.
_ الفرضية التي تعتبر أنه يمكن تقديم بعض األعراض املرضية للفصام :من خالل البروفيل النفس ي للمفحوص نالحظ أن
عندما يكون املثلث الذهاني مرتفع ترتفع الدرجة التائية للفصام بارتفاع كل من الدرجات التائية للساللم اإلكلينيكية من سلم
البسيكاستينيا والبرانويا،و توهم املرض.
* الحالة الثالثة :كان معدل البروفيل النفس ي مرتفع  ، M =32,37يبرز مشكل عقلي مهم ،من خالل عدم القدرة على التكيف
االجتماعي ،وأنه ذهاني حيث نجد أن  scأكبر من  ،ptونجد ثنائية  28/82أي ارتفاع كل من الدرجة التائية للفصام واالكتئاب،
هذا يعني أن املفحوص فصامي والتي تظهر مميزات االكتئاب بدرجة كبيرة والتي تشمل امليول االضطهادية.
_الفرضية التي تقول نعتبراملثلث العصابي :الذي يتكون من االكتئاب ،توهم املرض ،الهستيريا أعراضا مرضية للفصام تظهر
في الساللم االكلينيكية من توهم املرض  ، HS=16االكتئاب  ،D=32الهسيريا  ،HY=17وتبرز ارتفاع الدرجة التائية لالكتئاب،
مقارنة بالدرجات التائية لكل من سلم توهم املرض والهستيريا.
_ الفرضية التي تقول نعتبراملثلث الذهاني :الذي يتكون من البرانويا ،البسيكاستينا ،الفصام أعراضا مرضية للفصام ،بارانويا
 ،pa=25البسيكاستينيا  ،pt=44الفصام  ،sc=64تظهر ارتفاع الدرجات التائية لكل من سلم البسيكاستيا والبارانويا دائرة
مما يبن ارتفاع كل من الدرجة التائية لكل من البيسكاستينا والبارانويا وارتباطها بسلم الفصام.
_ الفرضية التي تنطلق من يمكن تقديم األعراض املرضية املميزة للفصام :تتضح من ارتفاع معدل البروفيل النفس ي
للمفحوص ،أي عندما ترتفع الدرجة التائية للمثلث الذهاني ،ترفع الدرجات التائية الكل من البسيكاستينيا والبرانويا،
وارتباطها بالفصام.
الحالة الرابعة :نالحظ ارتفاع معدل البروفيل النفس ي للمفحوص  ،M=21,12أي وجود مشكل عقلي نسبيا مهم ،يتضح أكثر
في عدم القدرة على التكيف املوضوعي ،من هنا نستطيع القول أنه ذهاني حيث نجد scأكبر من  ،ptونجد الثنائية 87/78
أي ارتفاع الدرجة التائية لكل من الفصام والبسيكاستينيا ،وبالتالي تظهر الفحوص أنه صامي من النوع املتبقي.
_الفرضية التي تقول نعتبر املثلث العصابي الذي يتكون من االكتئاب ،توهم املرض ،الهستيريا أعراضا مرضية للفصام.
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يظهر ارتفاع الدرجة التائية لكل من سلم توهم املرض ، HS=7االكتئاب ،D=18الهسيريا ، HY=11أي انخفاض الدرجة
التائية لسلم توهم املرض وسلم الهستيريا ،مع ارتفاع الدرجة التائية لسلم االكتئاب ،التي لها عالقة بالفصام .
_ الفرضية التي تعتبرأن املثلث الذهاني :الذي يتكون من البرانويا ،البسيكاستينا ،الفصام أعراضا مرضية للفصام نجد سلم
البارانويا  ،pa=19البسيكاستينيا  ،pt=27الفصام  ،sc=42أي ارتفاع الدرجة التائية لكل من املثلث الذهاني وارتباطها بسلم
الفصام.
_ فرضية التي تعتبر أنه يمكن تقديم األعراض املرضية املميزة للفصام :هذا من خالل البروفيل النفس ي للمفحوص نالحظ
ارتفاع كل من سلم البارانويا والبسيكاسيتينيا ،هذا ما يدل على أنها مميزات للفصام.
* عرض النتائج ومناقشتها :
 نتائج الفرضية األولى :الفرضية التي تعتبر أن املثلث العصابي الذي يتكون من سلم االكتئاب ،توهم املرض ،الهستيرياأعراضا مرضية للفصام ،تحققت من خالل الحاالت األربعة ،حيث كلما أرتفعت الدرجات التائية للمثلث الذهاني ترتفع
بدورها الدرجات التائية للمثلث العصابي وارتباطه بسلم الفصام ،أي أن الفصام يرتبط مع الدرجة التائية للساللم املثلث
العصابي ،وهذا ما تتشابه مع نتائج الدراسة األجنبية "تامك داو" لتقييم مدى فائدة إكلينيكية الختبار  mmpi_2مع اختبار
"رورشاخ" في الكشف على اضطراب الذهان واملرض ى غير الذهانيين والكفاءة ،هذا ما اتضحت صالحيتها في ابراز مميزات
شخصية الفصام.
 نتائج الفرضية الثانية :نعتبر أن املثلث الذهاني الذي يتكون من سلم البرانويا ،البسيكاستينا ،الفصام أعراضا مرضيةللفصام ،تتحقق في الحاالت األربعة ،من خالل ارتفاع الدرجة التائية لكل من الساللم القاعدية للمثلث الذهاني ،هذا ما بيبين
ارتباطه بسلم الفصام،حيث ترتفع كل من الدرجات التائية لكل من سلم البرانويا والبسيكاستينيا والفصام ،وهذا ما أكدته
دراسة "فرفا" أن سلم الهوس الخفيف ( ،)hypوسلم التكيف االجتماعي ( )sosمؤشرات لضعف الفصام ،لها عالقة بمميزات
الفصامي.
 نتائج الفرضية الثالثة :التي تعتبر أن األعراض املرضية املميزة للفصام من خالل  ،MMP_2تحققت في الحاالت األربعة والتيتظهر في ارتفاع الدرجة التائية لكل من سلم االكتئاب وارتباطها بالفصام ،وارتفاع الدرجة التائية لكل من سلم هستيريا
والتوهم املرض ،وارتفاع الدرجة التائية لكل من سلم بسيكاستينا والهوس والبرانويا كلها مميزة للفصام.
 -11النتيجة :من خالل هذه الدراسة تتضح فعالية تقنية الفحص العيادي منيسوتا متعدد األوجه للشخصية  MMP_2في
تشخيص الفصام ،وحيث يتضح وجود بعض األعراض املرتبطة بالفصام والتي تشمل ارتفاع الدرجة التائية لكل من املثلث
العصابي الذي يضم كل من سلم االكتئاب ،الهستيريا ،وتوهم املرض ،وارتباطه بساللم املثلث الذهاني منها البسيكاستينيا،
الهوس ،الفصام ،حيث كلما ارتفعت الدرجة التائية لسلم الفصام ترتفع بدورها كل من ساللم االكلينيكية لسلم البرانويا
والبسيكاستينيا والفصام.
خاتمة :
استهدفت الدراسة الحالية معرفة فعالية تقنية منيسوتا متعدد للشخصية  MMPI_2في تشخيص الفصام ،وكشفت
على ارتباط بعض الساللم االكلينيكية للمثلث العصابي والذهاني وارتباطه بسلم الفصام ،حيث فسرت النتائج على صحة
الفرضيات الجزئية للحاالت األربعة ،مع اثرائها مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت االختبار املوضوعي منيسوتا متعدد
األوجه  ،MMPI_2مما سبق يتضح أن  MMPI_2صالح لتشخيص الفصام وكل من الساللم اإلكلينيكية التي تشمل املثلث
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العصابي والذهاني لها عالقة بمميزات أعراض الفصام ،وبالتالي نستطيع القول أن األخصائي النفساني العيادي يملك تقنيات
دقيقة للفحص النفس ي والتشخيص االضطرابات النفسية واالضطرابات الذهانية خاصة ،إذا أحسن استخدامها.
االقتراحات:
_ معرفة دور األخصائي النفساني في مصلحة األمراض العقلية من خالل تقنيات الفحص العيادي سواء االسقاطية أو
املوضوعية في لتشخيص الذهاني ،حيث هذه الدور مهيمن من قبل الطبيب السيكاتري.
_ يجب على األخصائي النفساني التمرن الجيد على تقنيات الفحص العيادي بأنواعها ،فه يتقنيات مفيدة في عملية التشخيص.
_ مساعدة أسر املريض بالتكفل بالذهاني خاصة في الجانب الدوائي ،ألن بعض العائالت تلجأ إلى وقف مضادات الذهان
للمريض على أنه تماثل للشفاء.
_ التكفل باملريض الذهاني باملحافظة قدر اإلمكان على نشاطاته الوظيفية قبل أن يدخل في دائرة االضطراب والتكفل النفس ي
بالعالج وبالعمل لتجنب عزلته.
_ توعية األسر بأن الذهان مثل املرض العضوي ،وليس عيب وال طابو يعالج كبقية األمراض األخرى.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع باللغة العربية:
 /1محمد جاسم العبيدي:علم النفس االكلينيكي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،الطبعة األولى.
 /2عبد الستار إبراهيم ،عبد هللا عسكر:علم النفس اإلكلينيكي (في ميدان الطب النفس ي) ،مكتبة انجلو املصرية ،القاهرة،
مصر،2005،الطبعة الثالثة.
ثانيا :املراجع باللغة الفرنسية:
1/ Tamk .Dao: convergent and incremental validity mmpi_2 and rorschach on psychotic _related
indices,the florida state university college of education , ,doctora ,florida,2000 .
2/ virva siira: vulnerbility signes of mental disorders in adoptees with genetic liability to schizopherenia
and their contrals measures with minnesota multiphasic personality inventory,doctora,firland,2007.
3/ Michel Hansenne: psychologie de la personnalité, bruxelles ,3 eme édition revue et augmentée .
4/ Jean Maisonneuvre: introduction à la psychologie, presse universitaires de France , paris, 1 re édition,
2007.
5/ Henriey . B,Bernard et CH .Brisset: manuel de psychiatrie,édition masson ,paris, 1970.
6/ Pierre Michel Lorca: mieux connaitre la schizophrénie, édition john libley eurotext, France, 2006.
7/ Reuchlin .M : les méthodes psychologie, kasbah, alger,1998.
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ممارسة األنشطة الرياضية وعالقتها بدافعية اإلنجازلدى التالميذ
ّ
دراسة ميدانية بمتوسطة عبد العزيزالحاج -الشارف،الجلفة،الجزائر
بن عبد السالم محمد جامعة زيان عاشور،الجلفة،الجزائر

د.حرواش ملين /جامعة زيان عاشور،الجلفة،الجزائر
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ملخص :
في إطار معرفة مدى االرتباط بين ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط تطرقنا
في هذا البحث إلى أهمية النشاطات الرياضية في حياة الفرد وما لعبه من دور إيجابي في تكوين قيم وشخصية الطفل املرغوب
فيها من طرف املجتمع والوصول إلى الشخصية السوية والقادرة على تحمل مسؤولياتها.
و في هذا اإلطار ركزنا على العالقة اإلرتباطية بين متغيرات البحث واملتمثلة في املستوى الدراس ي ومدى توفر اإلمكانيات املادية
والبشرية وأخيرا الفروق الجنسية بين التالميذ وقد توصلنا إلى نتائج تثبت مدى ارتباط ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية
اإلنجاز لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.
ّ
املفتاحية :األنشطة الرياضية،املمارسة الرياضية ،دافعية اإلنجاز ،املراهقة،التحصيل الدراس ي.
الكلمات
مقدمة :
تعد ممارسة األنشطة الرياضة في املدرسة مادة كغيرها من املواد الدراسية على غرار حصة العلوم الطبيعية والفيزياء
والرياضيات واألدب وغيرها من املواد التعليمية األخرى التي يتناولها التلميذ في مرحلة التعليم املتوسط لكنها تتميز عنهم
وتختلف عنهم جذريا فهي مادة يغلب عليها الطابع الحركي والديناميكي وهو ما جعلها محط االهتمام أكثر فأكثر من قبل املهتمين
وال سيما في ذالك علماء النفس والتربية حول الجدل القائم هل تعمل هذه األخيرة على تحفيز التلميذ ودفعه على اإلقدام نحو
تعلم املواد السالفة الذكر أم تعمل عكس ذلك فتخوفه على مسار العلم وبالتالي تؤثر على تحصيله العام تجاه املواد األخرى
بالرغم من كون أن هذه املادة ال تأخذ من الوقت إال ساعتين في األسبوع و كونها ذات طبيعة حركية تعمل على تحسين الحالة
النفسية للتلميذ فتخرجه من بوتقة الجمود والركود إال أنها بقيت محل جدال ونقاش حول أهميتها ودورها تجاه دافع اإلنجاز
للتلميذ.
وكلما كان التلميذ مقبال على ممارسة األنشطة الرياضية داخل املدرسة وذلك من خالل قناعته و ميوالته النفسية يكون
حماسه أكبر مما يوفر له عوامل املتعة و يجنبه امللل و االرهاق ويدفعه الى التركيز وتحسين املستوى وتصريف الطاقة الزائدة
تصريفا هادئا-حسب نظرية الطاقة الزائدة للعب -كما يكشف عن القدرات الخاصة و املواهب سعيا وراء التنافس مع اآلخرين
مما يؤدي إلى التفوق.
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 -1اإلشكالية:
تطرح الدراسة الحالية التساؤل اآلتي:
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم
املتوسط؟
 -2فرضيات الدراسة :
-1-2الفرضية العامة :
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط.
-2-2الفرضيات الجزئية :
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطتعزى إلى متغير املستوى الدراس ي.
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطتعزى إلى متغير توفر اإلمكانيات املادية والبشرية.
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطإلى متغير الجنس.
-3أهداف الدراسة :
إن أهمية بحثنا هذا تكمن في كونه يتناول موضوع دافع اإلنجاز ومدى عالقته بممارسة األنشطة الرياضية وما تلعبه هذه
األخيرة من دور سواء أكان إيجابيا أم سلبيا.
ومن خالله نقف عن الدور الحقيقي للتربية البدنية والرياضية تجاه التحصيل العام في املستوى املتوسط .ومن أهم أهداف
هذه الدراسة ما يلي:
 معرفة مدى تأثير الفروق الفردية بين مستويات التالميذ من خالل ممارسة األنشطة الرياضية على دافعية اإلنجاز. معرفة مدى تأثير وجود و توفر االمكانات املادية والبشرية املؤسسات التربوية من خالل ممارسة األنشطة الرياضية علىدافعية اإلنجاز.
 معرفة مدى تأثير متغير الجنس بين التالميذ من خالل ممارسة األنشطة الرياضية على دافعية اإلنجاز . -4تحديد املفاهيم واملصطلحات:
 1-4التربية البدنية والرياضية :
للتربية البدنية والرياضية عدة تعاريف من بينها :
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عرفها "بيونشو تشارلز " فيرى :إنما هي ذلك الجزء املتكامل في التربية العامة وامليدان التجريبي هدفه تكوين املواطن الالئق
من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق األلوان التي اختيرت بغرض تحقيق املهام1.
أما االهتمام بالناحية الجسمية واملهارات الحركية فهي أمور لها من األهمية ما ال ينبغي إهمالها إال أنها ليست كافية لتربية
الفرد ألن التربية البدنية والرياضية شملت إعداد الفرد من كل النواحي من مهارات ،عادات ومعارف ومعلومات ،وسلوك
اجتماعي مميز وذلك كله من خالل األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية التي يمارسها الفرد سواء كان في املنزل أو املدرسة أو
النادي. 2
ومما سبق نستخلص أن معنى التربية ال يقتصر على التكوين البدني فحسب بل تتعداه إلى التكوين من الناحية العقلية و
الخلقية والدينية و االجتماعية و السياسية و في هذا الصدد يقول "أستانس تشير"يحتاج اإلنسان إلى تنمية قواه العقلية
البدنية و القدرة على التحكم السليم والتوازن الخلقي لتأدية واجباته اليومية في البيت و عمله فحسب ولكن ليواجه ما يقع
له من أزمات من وقت آلخر.3
 2-4املراهقة:
ترجع كلمة املراهقة إلى الفعل العربي:راهق الذي يعني االقتراب من الش يء فراهق الغالم فهو مراهق أي :قارب االحتالم،
ورهق الش يء رهقا،أي  :قربت منه واملعنى هنا يشير إلى االقتراب من النضج والرشد.4
والفعل راهق بمعنى آخر يقصد به مجموعة من التحوالت الجسدية والنفسية التي تحدث بين الطفولة والرشد ،فاملراهق
بهذا املعنى هو الذي يدنو من الحلم واكتمال النضج.5
إن كلمة مراهقة مشتقة من الفعل الالتيني  adolescenceومعناها التدرج نحو النضج الجنس ي والبدني والعقلي واالنفعالي و
االجتماعي.6
تغيرات نفسية  :تتمثل في ظهور حاجات عاطفية ومشاعر جديدة خاصة بالغرائز الجنسية إلى جانب نمو الوظائف العقلية
كقدرة التفكير املنطقي و التجريد.7
تعريف لوهال: H.Lehall ،يرى أن املراهقة هي البحث عن االستقاللية النفسية و التحرر من التبعية  ،األمر الذي يؤدي إلى
تغيرات على املستوى الشخص ي خاصة في عالقاته الجدلية بين األنا و املحيط فبالنسبة للعالم لوهال املراهقة مرحلة جديدة
لعملية التحرر الذاتي من مختلف أشكال التبعية ،يبحث املراهق عن االستقالل التام من كل الجوانب الوجدانية واالجتماعية
واالقتصادية.8
 .1محمد عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئ  :نظريات التربية البدنية ،ط،2دار الفكر العربي ،القاهرة ،1992 ،ص .51
.1أحمد محمد عضاضة :التربية العلمية التطبيقية في املدارس العراقية والتكميلية ،مؤسسة الشرق األوسط للطباعة والنشر ،ط ،3بيروت،
دون سنة ،ص .123
 .محمد خير الدرع :التربية في اإلسالم ،املكتبة األموية ،دمشق ،بيروت  ،ص 3 118
.4سعد جالل ،محمد حسن عالوي  :علم النفس الرياض ي  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ، 1982 ،ص . 21
5البهى فؤاد السيد  :األسس النفسية للنمو  ،دار الفكر العربي  ،ط  ، 4القاهرة  ،مصر  ، 1975 ،ص . 257
6محمد سالمة ادم وتوفيق حداد  :علم النفس الطفل  ،معاهد التكنولوجيا للتربية  ،ط ، 1973،1ص. 104
.7احمد فالق  :تأثير اإلعالم التلفزيوني على دوافع املراهقين ملمارسة الرياضة ،رسالة ماجستير ،قسم التربية البدنية و الرياضة  ،دالي
إبراهيم،جامعة الجزائر ، 2001 ،ص . 103
 .2سعد جالل ،محمد حسن عالوي  :علم النفس الرياض ي ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ، 1982 ،ص . 47
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أما املراهقة في علم النفس فتعني االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفس ي واالجتماعي ولكنه ليس النضج نفسه،ألن
الفرد في هذه املرحلة يبدأ بالنضج العقلي والجسمي والنفس ي واالجتماعي ،ولكنه ال يصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات
عديدة قد تصل إلى عشر سنوات.1
 3-4التحصيل الدراس ي:
لقد تعددت التعريفات و اختلفت باختالف العلماء و املختصين فهناك من عرفه بأنه درجة االكتساب التي يحققها الفرد ،أو
مستوى النجاح الذي يحرره أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي.
فنجد عباس عوض يعرفه على أنه "مستوى محدد من اإلنجاز و الكفاءة اإلدارية في العمل املدرس ي أو بواسطة االختبارات
املقننة". 2
في حين يعرفه عبد الرحمن العيسوي أنه "مقدار املعرفة التي حصلها الفرد،نتيجة التدريب و املرور بخبرة سابقة.3
دافعية اإلنجاز:نزعة عالية لالنجاز والعمل الجيد من اجل الوصول إلى أهداف محددة والتي تخلق رغبة طموحة في النجاح
على وفق معايير ذاتية للعمل املتقن الجيد واملثابرة.4
 -5الدراسات السابقة و املشابهة:
 دراسة ":1983"Castenelleاستهدفت هذه الدراسة معرفة الفروق املوجودة بين الجنسين في درجة الدافع لإلنجاز حيث اشتملت على عينة من الطالب
والطالبات في مرحلة املراهقة والذين ينحدرون من الخلفيات االجتماعية والعرقية املختلفة،بالواليات املتحدة األمريكية ،وقد
بلغ حجم العينة  997طالب وطالبة على مقياس الدافع لإلنجاز قصد معرفة درجة الدافع لديهم ،وقد توصل
""Castenelleمن خالل دراسته إلى النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في درجة الدافع تعود إلى املتغير الجنس ومتغير الطبقة االجتماعيةومتغير الساللة.
 دراسة علي حميد مجيد ( :)1990بعنوان:مستوى دافع اإلنجاز الدراس ي لدى طلبة كلية التربية في الجامعات العراقية.استهدفت الدراسة معرفة مستوى دافع اإلنجاز الدراس ي لدى طلبة كليات التربية في الجامعات العراقية وكذلك معرفة الفروق
بين هؤالء الطلبة في الجنس،وبعد تحليل النتائج بالوسائل اإلحصائية املناسبة توصل الباحث إلى عدم وجود فروق دالة
ً
إحصائيا بين الطلبة الذكور واإلناث وأن مستوى اإلنجاز الدراسة لديهم كان عاليا.5

 .3عبد الرحمان العيسوي  :سيكولوجية الجنوح  ،دار النهضة العربية للطباعة ،لبنان  ، 1984 ،ص . 87
 .دروس في التربية و علم النفس 1974-1973 ،ص 2 . 219
.5عبد الرحمن محمد العيسوي ،القياس و التجريب في علم النفس و التربية ،د.ط دار النهضة العربية  ،1974ص .129
 .ستيلتز دوان؛ نظريات الشخصية ،ترجمة عبد الرحمن عدس( :جامعة بغداد ،طبع بغداد )1983 ،ص4 417
 .2علي حميد مجيد؛ مستوى دافع اإلنجاز الدراس ي لدى طلبة كلية التربية في الجامعات العراقية(:رسالة ماجستير ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة
بغداد.1990 ،ص.63
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الدراس ــة التطبيقيــة:
 -1الدراسة االستطالعية:
الدراسة االستطالعية هي مرحلة اولية او دراسة قبلية تسبق الدراسة االساسية فهي تهدف الى جمع اكبر قدر ممكن من
املعلومات على موضوع الدراسة كما تهدف ايضا الى التجريب والتدريب.1
ومن خالل دراستنا ملوضوع "ممارسة النشاطات الرياضية وعالقتها بدافع اإلنجاز لتالميذ املرحلة املتوسطة "فقد توجهنا إلى
متوسطة عبد العزيز الحاج ببلدية الشارف في الفترة املمتدة من( 2017/02/26إلى غاية .)2017/03/10وقد قدم لنا السيد
مدير املؤسسة كل التسهيالت الالزمة كما سخر من يعيننا على إنجاز هذه الدراسة من أساتذة وموظفين.
وبناءا على هذا قمنا بالدراسة االستطالعية الذي كان الغرض منها:
معرفة مميزات وخصائص املجتمع األصلي باإلضافة إلى عدد التالميذ املتمدرسين والذين يمارسون النشاطات الرياضية داخلاملؤسسة.
التأكد من مدى مالئمة األسئلة املكونة لالستبيان.وتم من خالل هذه الدراسة تقديم استبيان لـ ( )20تلميذا ممن يمارسون التربية البدنية والرياضية للتعرف على وجهة
نظرهم،تم خاللها الجلوس مع العينة وشرح املصطلحات والعبارات الغامضة ،كما أبدى الطلبة ارتياحهم وتعاونهم معنا،
(والذين سيتم استبعادهم خالل إجراء الدراسة امليدانية)  ،وحاولنا حث الطلبة على اإلجابة بكل موضوعية وصدق من أجل
املساهمة في البحث العلمي من جهة وتحري أفضل النتائج من جهة أخرى.
وخالل هذه الدراسة تم تعديل املقياس والتعرف على ميدان الدراسة ومدى مالئمته إلجراءات البحث امليدانية ومدى وضوح
ومالئمة عبارات املقياس والتأكد من صالحيته وتخصيص وجمع املعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات ،باإلضافة إلى
معرفة الصعوبات التي قد تعترضني أثناء إجراء الدراسة امليدانية.
 -2املنهج املتبع في الدراسة:
اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتماش ى مع طبيعة املوضوع الذي بدوره يفرض نوع املنهج الواجب إتباعه فاملنهج
الوصفي هو":طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية
أو مشكلة اجتماعية.
واملنهج الوصفي من ناحية أخرى هو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أهداف محددة
إزاء مشكلة اجتماعية ما يعتبر املنتهج الوصفي طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات
مدققة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة ،ويهدف إلى "وصف الظواهر أو إحداث أو أشياء معينة وجمع
الحقائق واملعلومات واملالحظات عنها وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع وهذه البحوث تسمى بالبحوث املعيارية أو
التقويمية.

 .مصطفى عشوي :مدخل الى علم النفس املعاصر ،ط ، 2ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 2003،ص 1 110.
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 -3مجتمع وعينة الدراسة :
-1-3مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من تالميذ متوسطة عبد العزيز الحاج دائرة الشارف للعام الدراس ي 2017/2016م،وقد بلغ عدد
ً
التالميذ  510تلميذا.
 2-3عينة الدراسة:إن العينة هي النموذج الذي يجري عليه الباحث مجمل بحثه عليها ،وفي علم النفس والتربية الرياضية تكون
هي اإلنسان.
ويعرف محمد عبد الحميد "العينة جزء من املجتمع الكلي املراد تحديد سماته ،ممثلة بنسبة مئوية يتم حسابها طبقا للمعايير
اإلحصائية وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته.
وعليه فقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ()102تلميذا و تلميذة،يمثلون ما نسبته ( )%20من املجتمع األصلي.
خصائص العينة:شملت عينة الدراسة متغيرين هامين هما املستوى الدراس ي والجنس -توزيع التالميذ حسب سنوات الدراسة:
سنة أولى متوسط  25تلميذا وتلميذة.
سنة ثانية متوسط  32تلميذا وتلميذة.
سنة ثالثة متوسط  22تلميذا وتلميذة.
سنة رابعة متوسط  23تلميذا وتلميذة.
جدول رقم : 01توزيع التالميذ حسب املستوى الدراس ي
املستوى

العدد

النسبة املئوية

سنة أولى

25

%24.50

سنة ثانية

32

%31.37

سنة ثالثة

22

%21.56

سنة رابعة

23

%22.54

املجموع

102

%100
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 توزيع التالميذ حسب الجنس :الجنس
البيانات
ذكر
أنثى
املجموع

العدد

النسبة

52
50
102

%50.98
%49.01
%100

جدول رقم  :02يمثل توزيع العينة حسب متغيرالجنس.
 -4أدوات الدراسة:
استخدم الباحثان استمارة استبيان للممارسة الرياضية ومقياس دافعية اإلنجاز.
 1-4تقنية االستبيان:
وهي عملية شائعة االستعمال في جمع املعلومات والبيانات التي تستمد مباشرة من املصدر األصلي،وهو عبارة عن مجموعة من
األسئلة املرتبة حول موضوع معين يتم وضعها في استمارة بهدف الحصول على معلومات خاصة بظاهرة أو بمجتمع البحث.
وتكون هذه األسئلة مغلقة أو مفتوحة واملفتوحة املغلقة.
 2-4مقياس دافعية اإلنجاز:
اعتمدنا على مقياس  HERMANS 1970الذي يحتوي على  28بند كل بند عبارة عن جملة ناقصة يليها  05أو  04بنود تكمل
الجملة الناقصة و يقوم املبحوث بقراءة الجملة الناقصة و اختيار البند الذي يرى انه يكمل الجملة الناقصة بوضع اشارة في
الخانة املخصصة لذلك.
ولحساب صدق اداة البحث وثباتها قمنا ببعض االجراءات املنهجية التالية:
 تم االستعانة بأساتذة محكمين ملعرفة مدى قياس عبارات املقياس للظاهرة املدروسة من ناحية اللغة والوضوح. استخدمنا طريقة االختبار وإعادة االختبار إليجاد معامل الثبات للمقياس على عينة تقدر ب  30تلميذا وتحصلنا على قيمةمعامل االرتباط تقدر بـ .0.72
-5مجاالت الدراسة :
 املجال البشري :تالميذ متوسطة عبد العزيز الحاج بالشارف.
 املجال املكاني  :متوسطة عبد العزيز الحاج بالشارف.
 املجال الزماني  :أجريت الدراسة خالل املوسم  2017 /2016ابتداء من  27جانفي إلى غاية  15ماي . 2017
 -6أساليب املعالجة اإلحصائية:
استعمال الطرق اإلحصائية في دراسة العينة والحصول على األجوبة املطروحة على العينة وقصد تحليلها وترجمتها ،اعتمدنا
على:
 النسب املؤوية.
 معامل االرتباط لبيرسون.
 اختبار كا ²لداللة الفروق.
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 معامل االرتباط سبيرمان.
 مناقشة نتائج الدراسة: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ املرحلة املتوسطةتعزى إلى متغيراملستوى الدراس ي.
املتغيرات

املستوى
الدراس ي

العينة اختباركا²

مستوى
الداللة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الفرضية األولى
األولى
هناك عالقة ذات داللة إحصائية
بين ممارسة األنشطة الرياضية
ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة
التعليم املتوسط تعزى إلى متغير
املستوى الدراس ي

25

الثانية

32

الثالثة

22

الرابعة

23

23.5

0.01

2.72

1.08

جدول رقم: 03يبين الداللة اإلحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافع اإلنجاز ملتغيراملستوى الدراس ي.
من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا ²تقدر ب  23.5و مستوى الداللة  0.01و درجة حرية تقدر ب 3
الى قبول الفرضية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز تعزى ملتغير املستوى
الدراس ي وهذا يرجع الى رغبة تالميذ السنة االولى و الثانية ملمارسة األنشطة الرياضية أكثر من باقي املستويات وهذا تبعا
النتقالهم من الطور االبتدائي إلى مرحلة التعليم املتوسط أين توجد حصة تربية بدنية ورياضية وتوفر االمكانيات املادية من
مساحات لعب وأدوات مساعدة اما بالنسبة لتالميذ السنة الثالثة والرابعة فممارسة األنشطة الرياضية بالنسبة لهم هي
لتحسين نتائجهم الدراسية كون مادة التربية البدنية هي مادة مساعدة لرفع معدالت التالميذ.
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عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليماملتوسط تعزى إلى متغيرتوفراالمكانيات املادية والبشرية.
املتغيرات
الفرضية الثانية
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية
اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم
املتوسط تعزى إلى متغير توفر االمكانيات
املادية والبشرية.

العينة

االمكانيات

102

املادية

معامل
االرتباط
بيرسون
0.26

مستوى
الداللة

املتوسط
الحسابي

0.01

االنحراف
املعياري

99.72

8.52

6.82

1.36

البشرية

جدول رقم : 04يبين الداللة اإلحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافع اإلنجاز ملتغير اإلمكانيات املادية والبشرية.
من خالل النتائج السابقة نجد أنه توجد عالقة ارتباطية ضعيفة و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.05و يرجع ذلك إلى
أن دافعية اإلنجاز غير مرتبطة باإلمكانيات املادية والبشرية.
يرجع هذا التغير الى عامل تفكير االولياء في توجيه أبنائهم إلى ممارسة النشاطات الرياضية داخل املؤسسات التعليمية غير
جاد و حث الكثير منهم على عدم ممارسة الرياضة.و بالتالي تؤثر على رغبتهم و دافعيتهم لإلنجاز.من جهة ومن جهة اخرى نقص
املرافق و الهياكل الرياضية و عدم وجود كوادر بشرية للتسيير يسبب عدم اثارة دافعية التالميذ ملمارسة األنشطة الرياضية
وحسب الجدول اعاله فقد بلغت نسبة املتوسط الحسابي  99.72و  6.82عند مستوى االنحراف 8.52
و  1.36وعليه توجد عالقة ارتباطية ضعيفة ببن ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز.
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليماملتوسط تعزى إلى متغيرالجنس.
املتغيرات
الفرضية الثالثة
هناك عالقة ذات داللة إحصائية
بين ممارسة األنشطة الرياضية
ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ
مرحلة التعليم املتوسط تعزى الى
متغير الجنس

الجنس

العينة

ذكور

52

إناث

50

اختبار
كا²
14.12

مستوى
الداللة
0.01

املتوسط
الحسابي
1.62

االنحراف
املعياري
0.61

جدول رقم  :05يبين الداللة اإلحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافع اإلنجاز ملتغيرالجنس
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من خالل النتائج املتوصل اليها في الجدول أعاله نجد قمة كا 2تقدر بـ  14.12ودرجة الحرية تقدر ب  01مما يعني وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين املتغيرين عند مستوى الداللة  0.05ويرجع هذا إلى أن التالميذ الذكور بطبعهم يحبون ممارسة
األنشطة الرياضية حسب تنشئتهم االجتماعية و حب البروز مما تؤدي إلى رفع دافعية اإلنجاز لديهم في حين أن االناث يميلون
بطبعهم إلى انشطة اجتماعية تهتم بشؤون املرأة وخصائصها وميزاتها وليس لهم اهتمام كبير بممارسة النشاطات
الرياضية.وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية
اإلنجاز.
 مناقشة نتائج الفرضيات:
بناءا على نتائج الدراسة والتفسير على مدى صحة الفرضيات الجزئية و في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي نسعى من خالله إلى
تحديد مدى تحقق فروض الدراسة ،مع تقديم بعض التفسيرات للنتائج املتوصل إليها ،ومحاولة مقارنتها بالدراسات
السابقة،وانطالقا مما تم عرضه في الجانب النظري واعتمادا على البيانات اإلحصائية ،وفي إطار الهدف الرئيس ي لوجود عالقة
بين ممارسة النشاطات الرياضية و دافعية اإلنجاز لدى عينة من تالميذ الطور املتوسط وبعد املعالجة اإلحصائية توصلنا إلى
النتائج التالية:
وأسفرت نتائج الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية اإلنجازباختالف الجنس ،وباستخدام استمارة استبيان ممارسة النشاطات الرياضية ومقياس دافعية اإلنجاز.كشفت النتائج عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية اإلنجاز،حيث وصلت قيم اختبار كاف مربع لديهم
على التوالي  14.12وقد يرجع ذلك لعدة عوامل مختلفة منها:
•الظروف املثيرة لدافعية.
•اإلناث لديهم دافعية أقل من الذكور.
•عامل الخبرة واملعرفة املسبقة.
و تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  castenllحيث اشتملت على عينة من الطالب والطالبات في مرحلة املراهقة  ،وبلغ حجم
العينة  297طالبا وطالبة،طبق عليهم مقياس الدافع لإلنجاز قصد معرفة درجة الدافع وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
•وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في درجة الدافع تعود إلى متغير الجنس.
وبالنسبة للفرضية األولى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية اإلنجاز باختالف
املستوى الدراس ي وكانت قيمة كا 2تقدر ب ـ . 23.5ومستوى الداللة  0.01هذا يعني أن هناك اختالف في ممارسة أهم النشاطات
املدرسية بين السنوات األربعة فمثال السنة األولى والثانية نجدهم يختلفون عن السنة الثالثة والرابعة بنسب قليلة ربما ألنهم
وجدوا غايتهم في ممارسة النشاطات الرياضية وهذا يجعل لديهم دافعية لإلنجاز أكثر وتقديم األفضل وخاصة في تحصيلم
الدراس ي.
خ ـ ـ ـ ــاتمة:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين ممارسة النشاطات الرياضية والدافعية لإلنجاز لدى عينة من تالميذ الطور
املتوسط ،يمكننا القول بأنه:
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 توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين ممارسة النشاطات الرياضية ودافعية اإلنجاز تعزى ملتغيرات) املستوى الدراس ي ،توفراإلمكانيات املادية والبشرية،الجنس) وهذا ما أثبتته نتائج الدراسة امليدانية التي اعتمدنا فيها على استمارة استبيان ومقياس
دافعية اإلنجاز وقد تم تطبيق األداتين على عينة من تالميذ الطور املتوسط.
وعلى أساس هذه املعطيات تم صياغة ثالثة فرضيات وضعت كحلول مبدئية على النحو التالي:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطتعزى إلى متغير املستوى الدراس ي.
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطتعزى إلى متغير توفر االمكانيات املادية والبشرية.
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسطتعزى إلى متغير الجنس.
ومنه نصل إلى صحة الفرضية العامة التي نصها هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة األنشطة الرياضية ودافعية
اإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط.
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