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 الجامعات البحثية 

 داخل حسن جريو. د

 األكاديمية الدولية للعلومعضو 
 

 

 :مقدمة 

سعى األنسان منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا إلى كشف سر كنه ومعرفة أسرار الطبيعاة 

لاذا . للسايطرة عليهاا لصاالحه والقوانين التي تتحكم بالظواهر الطبيعية واإلفاادة منهاا بتساخيرها

بحث ال يمكن بناء علم، وبدون تراكم حاول جاهدا سبرغور العلم بالبحث والتقصي، إذ انه بدون 

العلوم والمعارف ال يمكن إجراء البحوث، فالعلم والبحث، إذن، متالزماان ال يمكان فصال احادهما 

وبتااراكم المعااارف اإلنسااانية تطااورت أساااليب البحااث العلمااي ووظائفااه إلااى ماادارس . عاان االخاار

البحث العلمي في عصرنا الراهن وإزداد اإلهتمام ب. بحثية متخصصة في حقول المعرفة المختلفة

بعد ان أدركت الدول أهمية العلم فاي رقيهاا وتطورهاا، وأن البحاث العلماي إنماا يمثال أهام ركاائز 

وإذ أن البحث العلماي يمثال نشااطا فكرياا يتسام باألصاالة واإلباداك واإلبتكاار لاذا . التنمية العلمية

إلبتكاار وإكتشااف المبادعين مان ذوي يتطلب إيجاد منظوماة بحاث علماي راقياة تعتماد اإلباداك وا

القاادرات العلميااة العاليااة وتااوفير البيئااة العلميااة السااليمة التااي تتفااتح فيهااا اإلبااداعات العلميااة 

 .  وتمثل الجامعات البحثية افضل البيئات التي  ينمو فيها البحث العلمي ويزدهر.والتقنية

 :مفهوم الجامعة البحثية

و سااائد فااي البلاادان المتقدمااة،أن تااولي الجامعااة البحااث يقصااد بالجامعااة االبحثيااة وكمااا هاا

تضااعه فااي مقدمااة وظائفهااا،في حااين تضااع الجامعااات اإلعتياديااة التعلاايم "خاصااا"العلمااي إهتمامااا

،ويطلاق "والبحاث العلماي ثانياا"وإعداد المالكات العلمية في مقدمة وظائفهاا ،أي أن التعلايم اوال

أغلب الجامعات ،في حين تضاع "ليمية التي تشمل عادةالجامعات التع" على هذه الجامعات أحيانا

يالحااظ أن كااال النمطااين ماان الجامعااات يااؤدي , "والتعلاايم ثانيااا"الجامعااة البحثيااة البحااث اوال 
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ويترتاااب علاااى ذلاااك .الوظاااائف نفساااها ولكااان بمهتماماااات مختلفاااة فاااي سااالم أولوياااات وظائفهاااا

،وهااذا يعنااي أإلعتماااد علااى  إعتماااد التخصيصااات الماليااة لكاال وظيفااة بحسااب أهميتهااا"طبعااا

تخصيصااات ماليااة اكباار للبحااث العلمااي فااي الجامعااة البحثيااة منهااا فااي الجامعااات األخرى،وكااذلك 

أإلعتماد على تخصيصات ماليةأكبر لبرامج الدراسات العليا،ذلاك أن بارامج الدراساات العلياا هاي 

ساات العلياا فاي الجامعاات ويالحاظ أن أعاداد طلباة الدرا.الوسادة التي يتكئ عليها البحث العلمي 

كماا يالحاظ التارابط الشاديد باين هاذه .يساوى او يزيد على أعداد طلبة الدراساات األولياة البحثية

فااي مجاااالت "واضااحا"وخالصااة القااول أن الجامعااة البحثيااة تتميااز تمياازا.الجامعااات وحقاال العماال

ا يالماس منهاا حافاات البحوث العلمية المختلفة في شتى التخصصات العلمية والتقنية،والسيما ما

العلاوم والتقنياات المتقدمة،وكاذلك تتمياز ببرامجهاا للدراساات العلياا وخاصاة دراساات الاادكتوراه 

،وبترابطهااااا الشااااديد مااااع حقاااال العماااال ،وفااااي الدراسااااات األوليااااة تركااااز الجامعااااة البحثيااااة 

علاى نوعياة هاذه الدراساات ومواصافات قباول طلبتهاا وشاروطه وسابل إعادادهم "شاديدا"تركيزا

على وفق أرقى متطلبات الشاهادة العلمياة الجامعياة بصاورة تفاوق مثيالتهاا "متينا"علميا"إعدادا

لتحقياق "أإلعتماادعلى تخصيصاات مالياة مناسابة حتماا" وهذا يتطلب طبعا,في الجامعات األخرى

 . هذا الغرض

 :الجامعات البحثية في العالم

لتعلاايم الجااامعي منااذ وقاات مبكاار أدركاات  الاادول  المتقدمااة أهميااة هااذا الاانمط الراقااي ماان ا

، فالواليات المتحدة األمريكية مثال أنشأت معهدها التقني األشهر في العالم المعروف بمعهد "جدا

،  و أنشااأت بريطانيااا لهااذا الغاارض الكليااة االمبراطوريااة للعلااوم والتقنيااة والطااب ( أم  أي  تااي) 

ن الصااهيوني الغاصااب ايضااا أهميااة كمااا أدرك الكيااا".التااي تعااد بحااق جامعااة بحثيااة متمياازة جاادا

الجامعة البحثية منذ السنوات االولى الغتصاابه االرض العربياة فاي فلساطين  فأنشاأ معهاد حيفاا 

التقني الذي يعد مان المعاهاد التقنياة الجامعياة المعروفاة بنشااطاتها البحثياة المتميازة فاي العاالم 

 . اإضافة إلى إعداد مالكات علمية وتقنية متميزة وراقية جد

ومن النماذج األخرى الناجحاة والمميازة فاي هاذا المجاال ماا حققتاه الهناد بمنشااء خمساة  

تعاد .معاهد متميزة في العلوم والتقنية وذلك في عقد الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم

لاايس علااى صااعيد الهنااد حسااب،بل العااالم "هااذه المعاهااد ماان المؤسسااات الجامعيااة الراقيااة جاادا
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" م هااذه المعاهااد بمعااداد  علماااء و مهندسااين وتقنيااين بمواصاافات علميااة راقيااة جااداتقااو".أيضااا

لقاد كانات .للعياان"نهضة الهند وتلبية حاجاتها وهو ما بات اآلن واضاحا لإلسهام الفاعل بتحقيق

فااي "الساامة البااارزة لهااذه المعاهااد تميزهااا بالبحااث والتطااوير وباارامج الدراسااات العليااا وخاصااة

اء والطاقة الذرية واإلتصاالت والمعلومات والتصنيع العسكري التي لام يكان مجاالت بحوث الفض

لقد نجحت الهند فاي توظياف العلام والتقنياة لمصالحة التنمياة .بممكان الجامعات التقليدية تحقيقها

،باتات الهناد اآلن قاادرة "كبيارا"وتخلفاا"شاديدا"،فبعد أن كان هذا البلد يعاني فقارا"باهرا"نجاحا

دوية وتصنيع أقمار صناعية وصواريخ عابرة للقارات ومحطات طاقة نووية ومالكة على انتاج أ

للسااالا النااووي وأنظمااة صااواريخ وحااروب الكترونية،وتعااد اليااوم أحااد أهاام مصاانعي برمجيااات 

وهناك نممذج كثيرة أخرى فاي أنحااء متعاددة . الحاسوب ونظم المعلومات واإلتصاالت في العالم 

وفي بالدنا العربية تناقلت األنباء قبال  مادة  وجيازة  قياام  .ال لذكرها هنا من العالم ال يتسع المج

المملكة العربية السعودية  بوضع حجر األساس ألول جامعة بحثية بمسام  جامعاة الملاك عباد   

للعلااوم والتقنيااة فااي محافظااة جاادة علااى سااواحل  البحاار  أألحماار، وتعااد هااذه الجامعااة ماان أكباار 

وسااتهتم  الجامعااة  ببحااوث تحليااة وترشاايد المياااه، . فااي تاااريخ  السااعودية ألمشاااريع  العلميااة

وعلااوم البحااار  ودراسااة الثااروة الساامكية فااي البحاار أألحماار، والصااناعة  الساامكية ، وعلااوم 

. الحاسوب والرياضايات  التطبيقياة ،وأبحااث  الطاقاة، والهندساة  أإلحيائياة،  والناانوتكنولوجي 

نفاااق علااى الجامعااة ، وهااو  أساالوب  يطبااق الول ماارة  فااي  وقااد  خصااج للجامعااة وقفااا  لأ

 . الجامعات  السعودية

 :1212البحثية لعام  ويبوميتركس العالمي للجامعاتتصنيف 

 : على عدة معايير من أهمهاللجامعات تصنيف ويبوميتركس  يعتمد

حجم المادة العلمية المتاحة علاى الصافحات المرتبطاة بموقاع الجامعاة علاى اإلنترنات، وتبلا   .5

 . من مجمل التصنيف% ( 12) نسبة هذا المعيار

عاادد الوثااائق والملفااات النصااية بأنواعهااا المختلفااة التااي يمكاان الوصااول لهااا عباار محركااات  .1

 . من مجمل التصنيف% ( 51) البحث وتعود للجامعة المعنية، وتبل  نسبة هذا المعيار



 

  
4 

األثاار العااام لأبحاااث الصااادرة عاان الجامعااة ومقاادار البحااث عاان المااادة العلميااة عباار غوغاال،  .3

ويشاامل ذلااك المقاااالت العلميااة واألبحاااث المحكمااة وجميااع أنااواك المااواد العلميااة ماان صااور 

 .التصنيف من مجمل % 51وخرائط وجداول وأفالم، وتبل  نسبة هذا المعيار 

ستشااهاد باألبحاااث العلميااة الصااادرة عاان الجامعااة واإلشااارة إليهااا، وتحتسااب عاان مقاادار اال .4

طريااق مجمااوك الااروابط التااي تقااود الزائاار إلااى موقااع الجامعااة علااى اإلنترناات، وتبلاا  نساابة 

 .من مجمل التصنيف% ( 12)المعيار 

 :هي  1212لعام  أفضل عشر جامعات في العالمفمن , وحسب هذا التصنيف 

 :الواليات المتحدة –د جامعة هارفار .5

جامعااة أبحاااث خاصااة تقااع فااي مدينااة كامبرياادج فااي واليااة ماساتشوسااتس فااي الواليااات 

يت علااى اسام المتباارك ( كلياة هارفااارد)باسام  5636تأسساات فاي عااام . المتحادة األمريكياة وُسامي

فاي األول لها وهو رجل الادين البروتساتانتي جاون هارفاارد، وهاي أقادم مؤسساة للتعلايم العاالي 

تضم جامعة هارفارد أكبر عادد مان  .الواليات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات شهرة في العالم

وميدالياة ( شاخج 565)الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين فازوا بجوائز نوبل 

 .أكثر من أي جامعة أخرى في العالم( شخج 58)فيلدز 

 :الواليات المتحدة –جامعة ستانفورد  .1

ا للبحث ، حيث يوجاد بهاا العدياد مان القناوات البحثياة  تعد ا مشهور  جامعة ستانفورد مركز 

 .ةث مبتكروبحو   عند تقاطع التخصصات ، حيث تبرز أفكار جديدة. متعددة التخصصات

 : الواليات المتحدة –معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  .3

. الجامعاات البحثياة فاي العاالميعد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باال مناازك أحاد أفضال 

 . ، وهو جامعة بحثية خاصة تقع في كامبريدج ، ماساتشوستس 5865تأسس عام 

 :الواليات المتحدة –جامعة كاليفورنيا  .4

حقاق البحاث فاي جامعاة كاليفورنياا فاي لاوس . فاي والياة كاليفورنياا  5151تأسست عام 

ا مان أعظام االكتشاافات فاي العاالم ، ومان ا ( 5,822) لمثيار لالهتماام أن أكثار مانأنجلوس بعض 

 .هذه الجامعة اختراك قد أتت من 
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 :الواليات المتحدة –جامعة واشنطن  .1

هااي جامعااة بحثيااة حكوميااة فااي سااياتل، و، 5865العااام فااي  جامعااة واشاانطن تأسساات

 .وتعتبر جامعة واشنطن من أكبر الجامعات في الواليات المتحدة الشمالية. واشنطن،

 : الواليات المتحدة –جامعة ميشيغان  .6

عد جامعة ميشغان واحادة مان وت ,ت في ديتروي 5857جامعة بحثية أمريكية تأسست عام 

 . أبرز الجامعات البحثّية في الواليات المتحدة األمريكية

 :بريطانيا –جامعة أوكسفورد  .7

أقدم جامعٍة في العاالم الغرباي المتحادث باإلنجليزياة، وأقادم جامعاات جامعة أوكسفورد ُتعّد 

. بريطانيااا الساابع العتيقااة، ورابااع أفضاال جامعااات العااالم والجامعااة األولااى فااي المملكااة المتحاادة 

جامعااة أكساافورد هااي أحااد جامعااات األبحاااث البريطانيااة فااي مجموعااة رساال، وفااي مجموعااة و

 .األبحااث األوربياة كومبرا وهي شبكة من الجامعات األوروبياة المتقدماة، وفاي رابطاة جامعاات 

 . كما أنها عضو أساسي في منظمة اليوربيوم

 :الواليات المتحدة –كولومبيا  ةجامع .8

. نيوياورك هاي جامعاة خاصاة فاي الوالياات المتحادة األمريكياةجامعة كولومبيا فاي مديناة 

أنشئت قبل الثورة األمريكية، واشتهرت بتخرج الساسة وعلماء االقتصااد األماريكيين منهاا، كماا 

 . خّرجت أكثر الحائزين على جائزة نوبل في العلوم من أي جامعة أميركية أخرى

 :الواليات المتحدة –كورنيل  ةجامع .1

تعتبار جامعاة كورنيال . هي جامعة خاصة أمريكية تقع في مديناة إثاكاا فاي والياة نيوياورك

من أعرق وأغنى الجامعات األمريكية رغم كونها أحدث عضو في رابطاة اللابالب وهاذه الرابطاة 

شخصاا ، (  43)تشمل أفضل وأعرق الجامعات األمريكية الحاصالة علاى جاوائز نوبال، وقاد حااز 

 . لديهم ارتباط بالجامعة على جوائز نوبل في كافة المجاالتممن كان وال زال 

 : الواليات المتحدة –بنسيلفانيا  ةجامع .52

الياوم  انياڤتعتبار جامعاة بنسالو, في أربعيناات القارن الثاامن عشار انياڤأُسست جامعة بنسل

مان األقساام  واساعاواحدة مان أكبار جامعاات القطااك الخااج فاي الوالياات، حياث تحتاوي نطاقاا  
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وتتمتاع الجامعاة بشاهرة . األكاديمية ونشاطا  بحثيا  واسعا  وعددا  من برامج الخادمات االجتماعياة

 .الطب وطب األسنان وإدارة األعمال والحقوقفي  قومية وعالمية، تعود إلى سمعة كلياتها

 :أفضل الجامعات البحثية غير األمريكية 

, لبحثيااة العالميااة غياار األمريكيااة اتصاادرت الجامعااات البريطانيااة قائمااة أفضاال الجامعااات 

أمااا فااي . جامعااات بحثيااة غياار أمريكيااة فااي العااالم ( 52)مواقااع فااي ساالم أفضاال (  4)بمحتاللهااا 

ماان بااين أفضاال عشاارين جامعااة موقعااا (   55)أمريكااا الالتينيااة فقااد تصاادرت جامعااات البرازياال 

هاا أول خمساة مراكاز باين التينية، وفاي أفريقياا تصادرت جامعاات جناوب أفريقياا القائماة باحتالل

الجامعااات األفريقيااة، فااي حااين تنافساات جامعااات الصااين واليابااان وهوناا  كوناا  علااى صاادارة 

 :وفي أدناه ترتيب أفضل عشر جامعات غير أمريكية في العالم .  الجامعات اآلسيوية

ا)بريطانيا  –جامعة أكسفورد  .5  . (المرتبة السابعة عالمي 

ا 55المرتبة )بريطانيا  –جامعة كامبريدج  .1  . (عالمي 

ا 58المرتبة )كندا  –جامعة تورنتو  .3  . (عالمي 

ا 15المرتبة )بريطانيا  –جامعة لندن  .4  (عالمي 

ا 11المرتبة )كندا  –جامعة كولومبيا البريطانية  .1  . (عالمي 

ا 31المرتبة )سويسرا  –معهد زيورخ للتكنولوجيا  .6  (عالمي 

اعا 42المرتبة )الصين  –جامعة تسين  هوا  .7  .(لمي 

ا 43المرتبة )بريطانيا  –جامعة أدنبرة  .8  . (عالمي 

ا 47المرتبة )هون  كون   –جامعة هون  كون   .1  . (عالمي 

ا 41المرتبة )أستراليا  –جامعة ملبورن  .52  . (عالمي 

 :أفضل الجامعات البحثية العربية 

أربعاة  تصدرت الجامعات السعودية قائمة أفضل الجامعات العربية البحثياة بحصاولها علاى

 :مواقع بضمنها المواقع الثالثة األولى في سلم أفضل عشرة جامعات عربية كما مبين في أدناه 

ا 418)جامعة الملك سعود في الرياض  .5  . (عالمي 

ا 474)جامعة الملك عبد العزيز في جدة  .1  . (عالمي 

ا 416)جامعة الملك عبد   للعلوم والتكنولوجيا  .3  (عالمي 
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ا 668)القاهرة  جامعة .4  (عالمي 

ا 735)الجامعة األمريكية في بيروت  .1  .  (عالمي 

ا 833)جامعة الملك فهد  .6  . (عالمي 

ا 111)جامعة قطر  .7  . (عالمي 

ا 5256)جامعة اإلسكندرية  .8  . (عالمي 

ا 5513)جامعة اإلمارات العربية المتحدة  .1  . (عالمي 

ا 5562)الجامعة األردنية  .52  . (عالمي 

 :ة وحقل العملالجامعات البحثي

فاتح آفااق اوساع للتعااون باين الجامعاات البحثياة ت باد أن إللكي تزدهر الجامعات البحثية و

 : نقترا اآلتي ولهذا الغرض,  ومؤسسات العمل  المختلفة

ينشأ في كال جامعاة بحثياة مكتاب خااج لتنسايق التعااون البحثاي باين الجامعاة والمؤسساات  .5

 .المختلفة

  .ةاو ألخدمية باإلتصال الرسمي بالجامعة لتحديدإحتياجاتها البحثي تقوم المؤسسات اإلنتاجية .1

تتعهااد المؤسسااات اإلنتاجيااة والخدميااة بتااوفير المسااتلزمات الضاارورية إلنجاااز البحااث او   .3

 .الدراسة

 . تلتزم المؤسسة المعنية بالبحث بصرف مكافآت مجزية للباحثين بعد إنجازه وتقديمه اليها  .4

البحاث المتفاق علياه يحاق للمؤسساة مفاتحاة الجامعاة بساحب العمال او في حالة عدم إنجاز   .1

                                            . توجيهه إلى فريق بحث آخر

يقوم المركز البحثي او القسم العلمي في الجامعة المعناي بتسامية البااحثين للقياام بالدراساات  .6

                                                 . واإلستشارات المطلوبة

 . يعاد تشكيل فريق البحث بما يضمن إنجازه, في حالة عدم تقدم سير البحث او الدراسة  .7

والمختبارات واألجهازة والحقاول  التدريسايينتضع الجامعة والمؤسسات  جميع إمكاناتها من  .8

                                                   . لتسهيل مهمة الباحثين في إنجاز بحوثهم

يتم إنجاز البحث او الدراسة من قبل فريق البحث ضمن برنامج زمني يتفق عليه باين جمياع   .1

                                                         .ة الجهات  المعني
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لفتارات يتفاق عليهاا  يلزم الباحث او فريق البحث بتقاديم تقاارير دورياة حاول ساير العمال .52

 .الطرفان

بممكان الباحث نشر بحثه المنجز في المجالت العلمية وفق أسس النشار المتعاارف عليهاا  .55

  . بعد موافقة المؤسسة ذات العالقة على ذلك

في حال تعذر نشر البحث او الدراسة ألسباب تتعلق بسرية النتائج التي تم التوصل اليهاا   .51

نية أخرى يقترا اإلستفادة من الدراسة المعنية ألغراض الترقية من خالل البحث او ألسباب أم

  .العلمية استثناء من شرط النشر وفق أسس تحددها الجامعة او  المركز البحثي

                          . تلتزم فرق البحث بالسرية التامة وفقا لمتطلبات البحث والدراسة .53

الصناعية او الزراعية وغيرها ضمن مشااريع تتبنى  الجامعة بعض مشكالت المؤسسات  .54

                                           . طلبة الدراسات العليا

عقد ندوة علمية مرة كل عام لغرض إستعراض ابرز النتائج التي تم التوصل اليهاا جاراء  .51

 . التعاون بين المؤسسات  البحثية  وحقل العمل

ء بحااوث تطبيقيااة داخاال مؤسساااتهم وبمشااراف تشااجيع منتساابي المؤسسااات علااى إجاارا .56

   . أعضاء الهيئة التدريسية لغرض الحصول على شهادات علمية وفق أسس تحددها الجامعة

                            . تبادل المطبوعات والنشرات العلمية بين الجامعاة والمؤسساات .57

الكفاءات والخبرات في المؤسساات اإلستفادة من الخبراء واألساتذة الزائرين لغرض تطوير    

                                    . والجامعات

تشااجيع تفاارغ أعضاااء الهيئااة التدريسااية  والباااحثين فااي المؤسسااات اإلنتاجيااة جزئيااا   .58

لبضعة أيام في األسابوك او كلياا  لمادة فصال دراساي او سانة دراساية كاملاة ومانحهم مكافاآت 

 . مجزية لقاء ذلك

عاملين في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية على المشاركة باإلشراف على رسائل تشجيع ال .51

                                                  . طلبة الدراسات العليا

وال تقتصر مهمة الجامعاات البحثياة علاى إجاراء البحاوث فقاط، بال يجاب عليهاا أن تساعى 

ورعايتهم رعاية خاصة وتادريبهم علاى  من الطلبة بمستمرار إلى إكتشاف المبدعين والموهوبين

وهاذا يتطلاب . إجراء البحاوث العلمياة إلكساابهم الخبارات العلمياة وإماتالك أدوات البحاث العلماي
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أيضا خلق البيئة البحثية العلمية السليمة والمتفتحة التي تمكن الباحثين من إنجاز بحوثهم بيسار 

                                                                                     .وسهولة

 :الخاتمة

يعد البحث العلمي المحرك األساس لتقدم وتطاور ورقاي الجامعاة، وبدوناه تصابح الجامعاة 

مجرد مدرسة إعتيادية تستنسخ ما يتوصل اليه اآلخرون من علوم ومعارف ونقلهاا إلاى الطلباة، 

ومان هناا ينبغاي . نبغي ان تكون عليه الجامعة الرصاينةوليس مصدر إشعاك فكري وعلمي كما ي

ان تهاااتم الجامعاااة إهتماماااا بالغاااا  بااامجراء البحاااوث العلمياااة بتهيئاااة األجاااواء المناسااابة لعلمائهاااا 

ونظرا  لتصاعد تكلفة البحاوث عاماا  . وباحثيها لسبر غور الحقيقة العلمية بكل حرية وموضوعية

حة، لذا اصبح لزاما  على المعنيين بشؤون التعلايم الجاامعي بعد اخر وندرة المصادر المالية المتا

السعي الدؤوب إليجاد مصادر مالية إلسناد موازناة الجامعاة اإلعتيادياة مان خاالل تساويق نتاائج 

البحوث العلمية الجامعية، األمر الذي يتطلب توجيه هذه البحوث للمشاركة الفاعلة لحل مشكالت 

 سسات اإلنتاجية المختلفة، وهذا يتطلاب تضاافر جهاود الجاامعيينعلمية او تقنية قد تواجها المؤ

واقرانهم في المؤسسات لوضع آليات للعمل فيما بينهم، وتحديد مسارات واضاحة ومحاددة طبقاا  

إلستراتيجية البحث العلمي على المستوى الوطني وبدعم وإساناد مان أعلاى المساتويات القيادياة 

 . في الدولة
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 2222انبهار العالم بتنظيم قطر كأس العالم 

 الحلقة االولى

 ريسان خريبط

academyrissan@live.com 

 

الزائر للعاصمة القطرية الدوحة هذه االيام تبهاره عالماات الترحياب المختلفاة والملصاقات 

باللغتين العربية واالنجليزية وبعاض اللغاات األخارى، والمعارض التي تحمل الكثير من المعاني، 

تتمنى للزوار والساياا إقاماة طيباة ومتعاة رياضاية فاي كارة القادم تتنااغم ماع العاادات والتقالياد 

األالف من الزوار على معالم العاصمة الدوحة التي تستضايف كاأس العاالم    للضيافة حيث يوجد

ة والحادائق بمختلاف المظااهر الفلكلورياة الخليجياة وقد تزينت المالعب والساحات العاما 2222

والعربية بأنواعها المختلفة، حيث يساارك القطاريين الخطاى فاي تجميال عاصامتهم التاي تساتقبل 

المزيااد لتقاادم أروك بطولااة لكااأس العااالم فااي قطاار، وكااذلك المتااابعين حااول العااالم عباار شاابكات 

أعااداد كبياارة ماان الاازوار ماان مختلااف  االنترناات وقنااوات التلفزيااون وأصاابح ماان المااألوف رؤيااة

أرجاء العالم وهم يلتقطون الصور التذكارياة للمالعاب التاي زينتهاا اللجناة المنظماة للبطولاه فاي 

 .أبهى زينة بألوان الطيف والليزر المضيئة على مدار الساعة

mailto:academyrissan@live.com
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ع العالم أذهل بالتنظيم الرائع وحضور األعداد الكبيرة مان الجمهاور العرباي لمشااهدة جميا

مباريات البطولة بأعداد غفيرة داخال المالعاب وخارجهاا لمشااهدة وقاائع أحاداث المبااراة وتعاج 

العاصمة الدوحة بأغنى وأشهر الالعبين في العالم في حدث انتظره الجميع يتابعون النجوم وهام 

 .يتبارون من أجل الحصول علي تربع إمبراطورة كرة القدم

الصور  وهم يتنقلون بين الجماهير الكثيفة وتقادر  وتركز عدسات الكاميرات على اختطاف

ثااروة هااؤالء النجااوم بمئااات ماليااين الاادوالرات وقااد حاولاات الدوحااة كغيرهااا ماان الماادن التااي 

فااي كاارة القاادم، ال يماار هااذا الحاادث ماارور الكاارام دون االسااتفادة  2222استضااافت كااأس العااالم 

فقد وفرت مركزا  صحفيا  لهذا  2222عالم االعالمية الواسعة االنتشار التي يشهدها حدث كأس ال

 .العرس العالمي من االعالميين والمصورين والذين يبل  عددهم اآلالف

وقد إستغلت قطر االستغالل األمثل لهذا الحدث لتعكس للعالم التطاور والتقادم الاذي وصالت 

  .إليه إليصال الصورة لجميع أرجاء المعمورة
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ماان المشاااهدين والمشااجعين ماان مختلااف بلاادان العااالم  ويشاااهد عباار التلفزيااون مليااارات

وتحقق هذه البطوالت أرباحا  بماليين الدوالرات من خالل الرعاة وحقوق الباث التلفزياوني، وقاد 

أعربت أغلب وسائل االعاالم العالمياة عان اعجابهاا وساعادتها بهاذا التنظايم المبهار لهاذا الحادث 

أرجااء العاالم، وقاد وصافت الصاحافة الحادث بأناه حيث تابع الحادث ملياارات البشار مان مختلاف 

 .ثمرة جهود مذهلة وبأنه رائع ومثير

وأظهارت إحتفاااالت الجمااهير فااي شاوارك الدوحااة كام هااي 

قطااار بلاااد ساااياحي بممتيااااز، حياااث الطقاااس المشااامس وظهاااور 

مسااتويات ماان الااود غياار متوقعااة بااين الناااس فضااال  عاان األماان 

داء العاااالي للمنتخباااات واألماااان فضاااال  عااان التنظااايم الرائاااع واأل

األسيوية واألفريقية والعربية زاد من تصنيف البطولة علاى أنهاا 

  .من أفضل بطوالت كأس العالم

ولو نظرت في كل مكان فاي مديناة الدوحاة ساتجد قمصاان 

الفااارق الرياضاااية وأعاااالم الااادول المشااااركة والهتافاااات التاااي ال 

لمتنزهاات تنقطع في كل مكان وليس في المدرجات تسامعها فاي ا

 .ومترو الدوحة واألنفاق والمحال التجارية
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نفذت قطر ألول مرة في تااريخ كارة القادم تكنولوجياا 

جدياادة أبهاارت العااالم، وهااي تطبااق ألول ماارة فااي بطااوالت 

  .كأس العالم على مر التاريخ

ماثال  فاي األسابوك االول للبطولاة ألغاى الحكام خمسااة 

رجنتاين بسابب واألأهداف منها ثالثة أهداف بين الساعودية 

ولكااي نفهاام ( األوف سااايد)حتساااب تطبيااق النظااام الجديااد إل

 22النظام الجديد كيف يعمل ، فمن هاذا النظاام يعتماد علاي 

كاميرا معلقاة فاي ساقف الملعاب يراقباوا تحركاات الالعباين 

نقطة من جسم الالعب، وان احتسااب االوف  22علي نحو 

  .الكرة، وكذلك اللحظة التي يلعب فيها الالعب الكرة ن الالعب الذي يستلماسايد الذي يحدد مك
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والمباااراة التااي جاارت بااين السااعودية واالرجنتااين ألغياات فيهااا ثالثااة أهااداف بساابب بعااض 

الالعااب، وماان المسااتحيل علااي الحكاام أن يعاارف هااذا التجاااوز ( تجاااوز)الساانتيميترات ماان خطااأ 

لنقال كال  IMUلتحدياد الخطاأ، والكارة فيهاا نظاام  VARبالعين المجاردة اال الرجاوك الاي غرفاة 

وأن  VARفاي الثانياة الواحادة البياناات الاي غرفاة مرة    022 لالبيانات الى غرفة الفار حيث تنق

 .الخطأ هو صفر في المئة نسبة

والتكنولوجيا األخرى هي تحديد مواقاع الالعباين 

حيث أن هذا  JPSو  JNSSورصد تحركاتهم عن طريق 

النظام يرصد تحركات الالعباين طاوال المبااراة ويقايس 

جهااودهم البدنيااة والمهاريااة ويحاادد الناابض علااى طااول 

  .زمن المباراة

ونتيجااة لهااذه المعطيااات يسااتطيع محللااي الفريااق 

معرفة نقاط القوة والضعف عند كل العب من الالعبين 

ة ويستطيع المحللين تزوياد المادرب بالمعلوماات الدقيقا

عاان كاال العااب لكااي يسااتفاد منهااا الماادرب فااي المباااراة 

 .القادمة

وأيضا  استخدمت تكنولوجيا جديدة وألول مرة وهي تحول الملعب بخدماته الي المشااهدين 

وهااي عبااارة عاان ( الواقااع المعاازز) ARالااذين يشاااهدون المباااراة ماان داخاال الملعااب عباار تقنيااة 

عندما ترفاع الموبايال وتوجاه الكااميرا الاي الملعاب، تكنولوجيا تدمج الواقع برسومات الفيديو، و

 .تصلك كل البيانات واالحصائيات وتحركات الالعبين

 .وهذه أيضا  تكنولوجيا مميزة وحديثة لم تحدث في البطوالت السابقة لكأس العالم 

 . وإبتكرت قطر تكنولوجيا جديدة لتبريد المالعب تعمل بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة 
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ما طبيعة العالقاة باين االنساان و المكاان   قاد يبادو هاذا ساؤاال سااذجا ، فالمكاان ومكانتاه 

اماارا مفروغااا ( افاارادا ومجموعااات)بسااكنيه  ( السياسااية  –االقتصااادية  –االجتماعيااة )وقيمتاه 

هاال هااي عالقااة . منااه ومعباارا عنااه فااي االدبيااات والدراسااات العلميااة علااى اخااتالف التخصصااات 

احادية االتجاه   ام ثنائية   تفاعلياة و تكاملياة   كياف تتشاكل المنااطق االجتماعياة فاي المادن   

و هل لهذه المناطق االجتماعياة ثقافتهاا المميازة لهاا    كيف تتشكل المناطق الثقافية في المدن  

هل المجموعة االجتماعية معبار عنهاا مان خاالل ثقافتهاا الخاصاة بهاا   وماا هاي بصامات ثقافاة 

المجموعة على المكان   وما اثر المكان على ثقافة المجموعة   تقصي الرد عن هذه التساؤالت 

 جتماعية   وما هي  جدلية المكان الثقافية   يعرف بالجدلية ، فما هي جدلية المكان اال

 :جتماعيةجدلية المكان اال

 يتم تشكيل الفضاءات الحضرية من قبل الناس ، فهي تستمد شخصايتها مان النااس الاذين

 وفي الوقت الذي يعيش الناس ويعملون في المناطق الحضرية ، فانهم يفرضون. يعيشون فيها 

مكاان ، لتناساب احتياجااتهم ولتعبار عان قومون بتعديلها قادر إالتدريجيا أنفسهم على بيئتها ، وي

 وفااي الوقاات نفسااه يسااتوعب الناااس أنفسااهم ويكيفوهااا فااي بيئااتهم الماديااة. قاايمهم وافكااارهم 

تجااهين ، وهاي ماا وهاذه عملياة مساتمرة تعمال فاي اال. شخاج المحيطاين بهام ومع أال تدريجيا

النااس بمنشااء وتعاديل الفضااءات الحضارية بينماا  جتماعية ، حيث يقومبجدلية المكان اال تعرف

ل المساحات التي يعيشون فيهاا ويعملاون الوقت نفسه مشروطة بطرق مختلفة من خال تكون في

حياااء السااكنية ومجتمعاتهااا وصاايانتها وتعااديلها ت وفااي الوقاات السااياقات يااتم تشااكيل أال وبهااذه. 

أن تتااأثر بمحاايطهم هااذا وبقاايمهم ومواقااف  لقاايم ومواقااف وساالوك سااكانها إال يمكاان نفسااه ، ال

 . وسلوكياتهم الناس المحيطين بهم
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 عمليات التحضر جارية تنشط سياقات التغيير التي تتكامل فيها الذي تكون فيهوفي الوقت 

  .جتماعية والثقافية بشكل متواصل في المنااطق الحضاريةقتصادية والديموغرافية واالالقوى اال

 لفضاااء الحضااري مجاارد وساايلة محاياادة يااتم فيهااا التعبياار عاان العملياااتيمكاان عااد ا ، ال بمعنااى

 . قتصادية والسياسية جتماعية واالاال

قاات باين مختلاف الوطبيعاة الع فمان المهام ادراك مسااهمة كال مان نماط التنمياة الحضارية

مهمااة كمحااددات للشاابكات  شااك فااي أن المسااافة وال. جتماعيااة داخاال المدينااة المجموعااات اال

عاان مكااان او نقطااة  بتعااادقااانون تااداعي اثاار المسااافة باال)) . عيااة والصااداقات والاازواج جتمااال

اجتماعياة مميازة ،  حيان أساسا لتكاوين بيئاةأال قليمية في كثير من، وبالمثل ، تكون إال ((معينة

والقايم المواقاف  هتمام في حد ذاتاه ، مهماة نظارا لقادرتها علاى تشاكيلوالتي تعد ، إلى جانب اال

المديناة  وتبرز المسافة أيضا كمحدد كبير لنوعية الحياة في أجزاء مختلفاة مان. وسلوك سكانها 

 فااات فااي إمكانيااة الوصااول إلااى المجتمعااات والمرافااق مثاال الوظااائف والمتاااجرختالبساابب اال

 فكبار السن ، مع إرث ملموس من وساائط. والمدارس والعيادات والحدائق والمراكز الرياضية 

 (1).  يتجزأ من الهيكل المادي للمدينة جتماعي جزءا القتصادي واالنظيم االسابقة للت

 :جدلية المكان الثقافية

السااوربون ، بحثااا شاايقا عاان المنحااى الثقااافي فااي  –كتااب بااول كالفااال ، جامعااة باااريس 

 -:الجغرافيا ، عارضا فيه بعض من الممارسات واالراء ذات الصلة ، ومنه اقتبست ما يلي 

  ال يوجااد تعريفااا موحاادا للثقافااةculture  ولكاان وبشااكل عااام ، الثقافااة هااي انماااط ساالوكية ،

فهااي . متخصصااة ، والتفاهمااات و التكيفااات التااي تلخااج طريقااة حياااة مجموعااة ماان الناااس 

مجموعة من المواقف والعادات والمعتقدات المشتركة التي تميازت بهاا مجموعاة مان النااس 

 . عن غيرها 

  وبالتاالي فاان الثقافاة هاي الكال المعقاد . ينظر الى الثقافة كتكاوين للمؤسساات وانمااط الحيااة

المعرفااة ، المعتقاادات ، الفنااون ، االخااالق ، القااوانين ، العااادات ، وايااة قاادرات : الااذي يشاامل 

 . وعادات اخرى يكتسبها االنسان كعضو في المجتمع 

                                                           

1  ( https://www.muthar-alomar.com/?attachment_id=1153 
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  ومان منظاور اوساع ، فاان الثقافاة هاي . الشاعبي تشير الثقافاة الاى الموسايقى والفان واالدب

الساالوك البشااري الجماااعي المكتسااب ، والااذي ينتقاال اجتماعيااا مثاال العااادات و المعتقاادات 

فاالنساان ياتعلم الثقافاة ( . وراثياا)واالخالق و التكنولوجيا و الفن ، بدال من نقلهاا بايولوجياا 

، وماان خااالل التلقااين او التاادريس  ماان خااالل عمليااة التنشاائة االجتماعيااة والخباارة الشخصااية

فعملية تعلم الثقافة واكتسابها انما هي عملية تستمر مدى الحياة ، مان الاوالدة الاى . المتعمد 

 . الممات 

  تختلف عناصر الثقافة مثل اللغة والدين و العرق و الجنس وما الى ذلك من مجموعة بشارية

قافياة فيماا يتعلاق بالادين والتكنولوجياا و فهنااك عالماا واساعا مان االختالفاات الث. الى اخرى 

وقاد . الطب و النشاط االقتصادي والزراعي وانمااط العماارة و وساائط النقال المعتمادة محلياا 

تختلف المجتمعات الثقافية في لباساها وموسايقاها وطعامهاا و رقصاها ورياضاتها ومكوناتهاا 

 . الثقافية 

 وبالتاالي فاان الثقافاة هاي . يجيا ولايس مفاجئاا الثقافة ديناميكية تتغيار ، ويكاون تحولهاا تادر

 . عملية تغيير مستمر 

  تعطي الثقافة المجتمع احساسا بالكراماة و الديموماة واالمان و تاربط افاراد المجتماع بعضاهم

فهااي مااوروث ال يقاادر بااثمن ماان التجااارب الذاتيااة و المكتساابة والمساااعي التااي ال . باابعض 

 . ئي من الزمن ، جيال بعد اخر ويتم تربيتها في حضن ال نها. تحصى 

  للثقافة تعبير مكاني ، وهذا هو احد اهم اسباب دراستها من قبل الجغرافيين . 

 :بيئة الثقافة

وتعاارف البيئااة  .تركااز دراسااة الاانظم البيئيااة علااى التفاااعالت بااين كائنااات معينااة و بيئتهااا 

بماا فيهاا )الثقافية بانها التفاعالت والعالقات المتعددة والمتداخلة بين الثقافاة و بيئتهاا الطبيعياة 

وغالباا يسااعدنا . انها دراسة تفاعل السبب والنتيجة بين الثقافات و البيئة المادياة ( . العمرانية

 . مفهوم البيئة الثقافية على فهم المشهد الثقافي بشكل افضل 

تحتل كال مجموعاة بشارية و طريقاة حياتهاا قطعاة مان االرض المادياة التاي طوروهاا مان 

فالثقافات ال تعيش في ( . تكييف المكان لمتطلبات حياة المجموعة وثقافتها)موطن طبيعي معين 
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فراغ بيئي ، انهاا نتيجاة طبيعياة وحتمياة لتااثيرات البيئاة علاى الثقافاة ، وبالمقابال تااثير النااس 

 . على البيئة من خالل ثقافتهم عن النظام البيئي ( موعةالمج)

. حيث يؤثر الناس و البيئة على بعضهم الابعض " شارك ذو اتجاهين"فالبيئة الثقافية هي 

فالبيئة الثقافية قائمة على فرضية ان الثقافاة هاي الطريقاة البشارية المعتمادة لمواجهاة تحاديات 

ساهيل عملياة التكياف البشاري طويال االماد والنااجح وغيار فالثقافة تعمال علاى ت. البيئة المادية 

واساتراتيجة التكياف هاذه تتضامن جوانباا ثقافياة تعمال علاى . الوراثي للطبيعاة و التغيار البيئاي 

 (1). توفير ضرورات الحياة من غذاء و ملبس ومأوى ودفاك 

 :جغرافية الثقافة

لقد اقتبست ما يلي من كراس صادر عن قسم الجغرافيا فاي احادى الجامعاات االساترالية ، 

حياث ان جغرافياة الثقافاة ( Unit Oneالوحدة االولى )فيه تعريف بجغرافيتي الثقافة والمجتمع 

 ( . الجغرافيا االجتماعية)هي فرك من فروك جغرافية المجتمع 

 صاج اكااديمي يادرس االختالفاات المكانياة باين جغرافية ثقافة المجتمع و حضاارته هاي تخ

 المجموعات الثقافية

  و التركيز فيها على وصف الظواهر الثقافية وتحليلهاا . الحضارية واالداء المكاني للمجتمع

مثل اللغة والدين واالقتصااد و الحوكماة و الظاواهر االخارى التاي تختلاف ، او تظال ثابتاة ، 

بهاذا المعناى تكاون جغرافياة ثقافاة . ل البشار مكانياا من مكان الاى اخار ، وشارا كيفياة عما

الحضااري لمجتمعاات  –المجتمع وحضارته ، في جوهرها ، اعترافا رسميا بالتنوك الثقافي 

وياؤدي التكامال الثقاافي و تفااعالت عناصاره المختلفاة ماع بعضاها الابعض . كوكب االرض 

 . الى انشاء نظاما ثقافيا متكامال 

  تعطي الثقافة طابعها الخاج للمكان ، حيث يقوم النااس مان اي ثقافاة معيناة بتحويال مكاان

عيشااهم وتشااكيله ماان خااالل بناااء الهياكاال الخاصااة بهاام عليااه ، وانشاااء خطااوط اتصاااالت و 

كذلك ، فان الهندسة المعمارية ، وانماط اللبااس . حرث االرض و توجيه المياه و تصريفها 

 . ما البضائع المنقولة ، تكشف كلها عن بيئة ثقافية مميزة و وسائط النقل ، ورب

                                                           

1  ( https://www.muthar-alomar.com/?p=2153 
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 :التباين النوعي لالماكن

ياتم اسااتخدام فضااء المكااان مان قباال االفاراد والجماعااات لعارض مزاياااهم ، ولجاذب انتباااه 

ومااع تنااامي الهجاارات الدوليااة . االخاارين الاايهم ، ففضاااء المكااان يشااكل ساااحة للتحاادي والبااروز 

قاد اضاحت المادن الكبارى مساارحا رئيساية لعارض الثقافاات المختلفاة وتشاكيل والسباب كثيرة ف

وهنااا ماان الضااروري االشااارة الااى ان التقاليااد والعااادات الثقافيااة تشااكل رصاايدا . العالقااات بينهااا 

بالمقابااال ، تسااااعد الساااياحة المجموعاااات االجتماعياااة الدراك . مهماااا لااادفع الساااياا وجاااذبهم 

ي الغالب يكون االرتباط الذي طورته مجموعة ما مع المكاان الاذي و ف. خصوصياتها و تقاليدها 

 . تعيش فيه والذي تعده خاصا بها هو االصل والرئيسي الستقرارها الرمزي 

للروايات والقصج دور مهم في بناء االماكن ، وتاريخ االدب العالمي حافل بالشواهد ، و 

ق جدياادة الدراك االماااكن القديمااة تكشااف الرسااوم الكاريكوتوريااة  و روايااات الشااباب عاان طاار

وال ننساى دور االفاالم و نشاأة التصاورات المعاصارة الباراز . والمظاهر االرضية التاي تحتويهاا 

و لعلام االنثروبولوجياا دور ال ينكار فاي تاكياد التنااقض باين ماا هاو . خصائج االمااكن الثقافياة 

محلية للحياة وتلك التي تسامح خاج وما هو عام ، وماهو دنس وماهو مقدس ، بين الجوانب ال

للفاارد او الجماعااات بااالتعبير عاان انفسااهم و المشاااركة فااي المنافسااات ماان اجاال االقاارار العااام و 

ففضاااء المكااان ، او باااالحرى المكااان نفسااه ، كمااا تاام تحليلااه بواسااطة . المكانااة الخاصااة بهاام 

شاكالن وجهاي عملاة واحادة ، فتااريخ المكاان و جغرافيتاه ي. الدراسات الثقافية ، مليئ بالتااريخ 

 . اسمها شخصية المكان و طبيعته 

ادى تطور وسائل النقل واالتصاالت ، الاى تغييار كبيار فاي البنياة التحتياة للمادن ، واعاادة 

انعكس هذا جلياا علاى بعاض البيئاات المحلياة التاي فقادت . ترتيب تركيبتها الداخلية و الخارجية 

ولسكان هذه االماكن حساسية تجااه التواجاد . في الماضي  جزءا من المعنى الذي كانت تتمتع به

العالمي المشترك للثقافات التي انشاتها الظاروف الجديادة للنقال واالتصااالت ، واكثار حساسايتها 

فالثقافاة تتكاون مان كال ماا يعملاه .  كانت تجاه رسائل التقالياد المنقولاة عبار المظااهر االرضاية 

المصاانوعات اليدويااة ، و العناصاار المعرفيااة التااي : لماديااة البشاار ، فهااي تجمااع بااين العناصاار ا

فبالنسبة الولئك الذين يقبلون هذا المفهوم للثقافاة ، يااتي االلهاام فاي ( . العقلية)يسميها البعض 

 . المقام االول من االنثروبولوجيا وتاريخ التقنيات 
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هنياة اكثار مماا هاي يرى البعض ان الثقافة ذات معنى معقد ، فهي بالنسبة لهم مصنوعة ذ

فالحااديث عاان الثقافااة انمااا هااو حااديث عاان ملكااة فكريااة لالفااراد ، و هااي انظمااة . صااناعة يدويااة 

وهاااي التااي تعطاااي االهميااة للحاااديث . االشااارات التاااي تسااتخدم للتواصااال مااع بعضاااهم الاابعض 

... ية ، علماء اللغة ، السايميائ)بالنسبة لهم ، يأتي االلهام من علوم اللغات . والرويات والصور 

 . والعلوم االنسانية( الخ

بالمقابل ، يرى البعض االخر ان الثقافة اكثر تقيدا ، فهي تركز علاى المصانوعات اليدوياة 

ففااي المجتمعااات الحديثااة ، تهااتم المؤسسااات الثقافيااة بشااكل . و العقلياة المتعلقااة بالنشاااط الفنااي 

فهي مكونة من المتاحف و المكتباات و المساارا ودور االوبارا : اساسي بهذا الشكل من الثقافة 

هناا يكاون االباداك هاو السامة االساساية للثقافاة بالنسابة الاى . خدمات الحفظ التاريخياة ، الاخ و 

 . انهم يتطلعون الى تاريخ الفن واالدب بقصد االلهام . اولئك الذين يتبنون هذا المفهوم 

لقد طور الجغرافيون االيطاليون مؤخرا اهتماما قوياا بالدراساات الثقافياة ، وال غراباة فاي 

فلالرث الحضاري و الفني الذي يحيويه تااريخ ايطالياا مضاافا الياه جماال المظااهر االرضاية ذلك 

وقااد اهتمااوا بتقصااي ساابب وجااود المظاااهر االرضااية ، . فيهااا ، الطبيعيااة و العمرانيااة اثاار كبياار 

اي انهاام بحثااوا بعمااق عاان . وسابب وجااود ثقافتهااا ، التااي تتطااابق مااع ظهاور نزعتهااا االنسااانية 

هاي الجازء االعلاى مان النشااط  Andreottiفالثقافاة عناد . قة بين البيئاة وتاريخهاا الصلة الوثي

. البشري ، مع التركياز علاى تنااغم المظااهر االرضاية اكثار مان التركياز علاى النشااط االباداعي 

وان انتاج الرموز يصبح نشاطا بحد ذاتاه وينظار الياه فاي : فالثقافة مكونة من عالم من الرموز 

 . الجتماعي لتشكيل الثقافة االنموذج ضوء السياق ا

والثقافااة بالنساابة الااى علماااء االنثروبولوجيااا الثقافيااة قااد تشااكلت بعااد تكااون المجتمعااات 

وقد تطورت من خالل قدرتها على اساتخدام االنتااج الرمازي وعلاى . البشرية وليست سابقة لها 

بهاذه الطريقاة . نحو افضل النها مصنوعة من اللغة و المعتقدات و قواعد السلوك وما الاى ذلاك 

افااة حقيقااة بحااد ذاتهااا ، تحاادد نفسااها و تغااذيها ، وبالتااالي توجااد شااكال مسااتقال عاان اضااحت الثق

المجتمااع نفسااه النهااا مكونااة ماان تااراث ماان الرمااوز و المعاااني التااي تنتقاال ماان جياال الااى اخاار ، 

تتراكم وتنتشر ، وتتغير ليس فقط في ماا يتعلاق بالادوافع القادماة مان المجتماع البشاري نفساه ، 

 . تها وحيوتها الذاتية ولكن ايضا بسبب قو
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ويقتارا قاراءة دقيقاة . االماكن كتقاطعات باين الطبيعاة والمجتماع و السامو  Vallegaعد 

ورفاض دون . للمظااهر االرضاية التاي تصاورها كنوافاذ عاطفياة تعبار عان العبقرياة فاي المكاان 

لهاا واسااع  متشايل اعطااء تعريفاا دقيقاا للثقافاة ، ولكان االمثلاة التاي اوردهاا  تظهار ان مفهوماه

ومااهو اكثار اهمياة بالنسابة الياه هاو فكارة ان الانهج . فهي تشمل كل ما اكتسابه البشار : للغاية 

ان امثلتي مستمدة الى حد كبير من عالم التجرباة :"الثقافي يجب ان يركز على الحروب الثقافية 

يمكاان علااى الاارغم ماان تنااوك الثقافااات ، " . االجتماعيااة الااذي يجااب ان تساامى حااروب الثقافااة

الفضاء المحلاي مقابال الفضااء الجمعاي ، : استخدام الفئات المفاهيمية الواسعة بكفاءة وتحليلها 

. الخاج مقابل العام ، الدنس مقابل المقدس ، مجاالت التعبير مقابل الفضاء الخال مان المالماح 

 . بهذه الصيغة يقدم النهج الثقافي انثروبولوجيا فضاء المكان 

سها مختصوا الجغرافيا البشرية بناها البشر انفسهم ، فهي تتضمن دائما الحقائق التي يدر

لهذا السبب يجاب اعاادة بنااء النظاام باكملاه حياث ال يوجاد واقاع يمكان وصافه باناه . بعدا رمزيا 

باادون تااداخل . )اقتصااادي ، سياسااي ، اجتماااعي ، حضااري ، ريفااي ، ومااا الااى ذلااك ، الااى االبااد 

فاالجغرافيون . ا نرى العالم من خالل الفئات التي هي منشأت ثقافية فنحن دائم( . وتغيير مستمر

انهاا تشامل كال ماا يجاب علاى النااس حفظاه . ينظرون الى الثقافة كونها مجمال ماا قاد تام تعلماه 

واسااتيعابه ماان اجاال ايجاااد طاارقهم ، واسااتغالل البيئااات التااي يعيشااون فيهااا ، والتواصاال وبناااء 

 . المنظمات االجتماعية 

فهااو : لمعنااى ، فااالنهج الثقااافي فااي الجغرافيااا لااه بعاادا زمنيااا اساساايا فااي الماضااي بهااذا ا

يوضح كيف يتلقى الناس المياراث ، واثاراءه مان خاالل تجاربتهم الحالياة ، ومحااوالتهم العطااء 

 –االجتماعياة )فبناء الاذات وتنمياة الشخصاية . معنى لحياتهم من خالل اسقاطها على المستقبل 

وان المقاربااة الثقافيااة ليساات اباادا . ماان الموضااوعات المهمااة والجوهريااة ( انيااةالمك –الثقافيااة 

فالواقع االجتماعي حاضر بشكل دائم في حياة البشر ، وذلك النهم يتلقاون ادواتهام : نهجا فرديا 

 ( 1). اللغوية والفكرية من مجموعتهم 

                                                           

1 (  https://www.muthar-alomar.com/?p=1949 
 

 

https://www.muthar-alomar.com/?p=1949
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 :مصادر المقال ومراجع اخرى

 https://www.muthar-alomar.com/?attachment_id=1153 
 https://www.muthar-alomar.com/?p=2153 
 https://www.muthar-alomar.com/?p=1949 

 :مصادر للقراءة واالطالك

 كتاب جغرافية الثقافة والحضارة / 

   https://www.muthar-alomar.com/?p=2157 
  كتاب جغرافية الثقافة و الحضارة – 1القسم / 

   https://www.muthar-alomar.com/?p=2187 
  اساسيات جغرافية الثقافة والحضارة/ 

 https://www.muthar-alomar.com/?p=2121 
 مترجمة في الجغرافيا االجتماعية و الحضارية/ مقاالت منقولة / 

  https://www.muthar-alomar.com/?p=1961 
 التطورات االخيرة في جغرافية الحضر االجتماعية / 

   https://www.muthar-alomar.com/?p=1636 
 لبيئة والسلوك / 

  https://www.muthar-alomar.com/?p=1616   
 الجغرافيا السلوكية والمظهر الحضاري / 

   https://www.muthar-alomar.com/?p=1522   
 االبداك الثقافي والطبقة االجتماعية / 

    https://www.muthar-alomar.com/?p=1510 
 البيئة المحلية وثقافة المواطن / 

  https://www.muthar-alomar.com/?p=1344 
 الفرعية الحضارات / 

 https://www.muthar-alomar.com/?p=1333 
  (االوادم)متى نتساوى مع / 

 https://www.muthar-alomar.com/?p=2435     
 الشارك مرآة كبيرة و دقيقة / 

https://www.muthar-alomar.com/?attachment_id=1153
https://www.muthar-alomar.com/?p=2153
https://www.muthar-alomar.com/?p=1949
https://www.muthar-alomar.com/?p=2187
https://www.muthar-alomar.com/?p=1961
https://www.muthar-alomar.com/?p=1961
https://www.muthar-alomar.com/?p=1636
https://www.muthar-alomar.com/?p=1636
https://www.muthar-alomar.com/?p=1344
https://www.muthar-alomar.com/?p=1344
https://www.muthar-alomar.com/?p=1333
https://www.muthar-alomar.com/?p=1333
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 https://www.muthar-alomar.com/?p=2419 
 رضياخالقيات المظهر اال / 

  https://www.muthar-alomar.com/?p=2413 
 دراسة تداعي بغداد حضاريا / 

 https://www.muthar-alomar.com/?p=2253 
  وآثارها االجتماعية( االنا)حضارة / 

 https://www.muthar-alomar.com/?p=2230 
 مؤشرات حضارية / 

  https://www.muthar-alomar.com/?p=2222 
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 ..عتبة نصية ..العنوان 

 إياد عبد المجيد .د.أ

 

 
 فاي يسااهم حياث ، الرئيساي بالنج المحيطة الموازية النصية العتبات أهم من العنوان يعد

 تفكيكااا   وإن تفساايرا   وأن فهمااا إن والخفيااة الظاااهرة معانيااه واستكشاااف ، الاانج دالالت توضاايح

 شاعابه فاي والتعماق ، الانج أغاوار لسابر الضاروري المفتااا هو فالعنوان ثم ومن. تركيبا   وإن

 .الممتدة  دهاليزه في والسفر التائهة،

 ، الانج مقروئياة تبرز وبها ، وانسجامه النج اتساق بها يتحقق التي األداة هو والعنوان

 ، العناوان هاو النج أن البعض يرى ذلك ضوء في. المباشرة وغير المباشرة مقاصده وتنكشف

 أو ، أوإيحائيااة تعيينيااة عالقااات أو ، وانعكاسااية جدليااة عالقااات وبينهمااا ، الاانج هااو والعنااوان

 وظهاارت ، العنااوان دراسااة أهميااة المعاصاارون الباااحثون أدرك وقااد.. جزئيااة  او كليااة عالقااات

 ، والتداوليااة والدالليااة التركيبيااة نواحيااه ماان وتحليلااه بااالعنوان تعنااى عدياادة ودراسااات بحااوث

 الاذي المحاور هاو إذ ، مناه غماض ماا وفهام ، الانج انساجام لضبط كبرى معونة يقدم فالعنوان

 .للجسد  الرأس بمثابة فهو ، نفسه إنتاج ويعيد ويتنامى يتوالد

ذلاك  ، األفاق هاذا مساتويات فهام تعادد علاى ، القاار  انتظار بافق وثيقة صلة ذو والعنوان

 يقف ما أول أن حيث ، النج إلى للدخول سببا   ت ليكون أوال   بالعنوان يتحدد االنتظار هذا افق أن

 .العنوان   هو القار  عليه

 التااي الساايميائية المقاربااة بتمثاال إال موضااوعية علميااة مقاربااة العنااوان مقاربااة يمكاان وال

 .واستعارات  وإيقونات ورموزا   إشارات أو عالمات باعتبارها العناوين مع تتعامل

 مقارباة فاي إجرائياا   مصاطلحا   بوصافه للعناوان كبارى أهمياة السايمياء اولت ذلك ضوء في

 .األدبي  النج
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 الجايش على عنوان( الغبار) فعلى سبيل المثال ، القتام ، إظهارية بوظيفة يقوم العنوان إن

 يعاارف الكتاااب أن كمااا بالغبااار، ُيعاارف الجااّرار الجاايش إن ، عليااه ياادل أنااه ، لااه وإظهااار القااادم

 .له  عنوان فهو آخر شيء على للداللة يستعمل ما وكل بالعنوان،

 واختاازال تجميااع وهااو غيااره، عاان ويتميااز الكتاااب يعاارف بااه ، للمكتااوب تعريااف والعنااوان

 .الكتاب  فضاء في وموسعة متناثرة كتابية لُنوى

 مااادة إنااه ت((  أولااه فااي مااوجزة بعبااارة مقاصااده يجمااع الكتاااب عنااوان: )) الساايوطي قااال

 والرئيساية الكبارى المقاصاد تلخايج علاى وتعمال ُتعنوناه، الاذي الكلي بموضوعها ترتبط لغوية

 ضاوء وفاي ، مقاصاده ويجادد عملاه يتاأول))  فالمرسال ، والبحاث االطاالك لعملياة تسهيال   ، فيه

 (.( أمكن ما اللغوي والتركيز االقتصاد على الحرج مع ، له عنوانا   يضع المقاصد تلك

 ماان نااج هويااة يحاادد الااذي العنصاار أنااه علااى العربيااة الثقافااة فااي العنااوان إلااى ُنظاار لقااد

 مطاوي هاو لماا وإظهاار وتجمياع اختازال أناه كماا ، أخارى هوياات عان ويميزهاا ، النـــــصوج

 ويثيارهم المتلقاين يغاري فهو كذلك أنه وبما ، به ووعد بشيء إيحاء وهو ، المقاصد من وخاف

 العناوان نظرياات إليهاا أشاارت التي هي نفسها الوظائف وهذه ، الرسالة محتويات على لالطالك

 .الحديثة  
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 األزمات التي تواجه المؤسسات التربوية والتعليمية إدارة

 محمود داود الربيعي  .د.أ

 بابل -العراق  –كلية المستقبل الجامعة 

 

 

 

 :المقدمة

 يحادث ال قاد لماا االساتعداد هاي  (Crisis Management: باإلنجليزية) األزمات ان إدارة

 جمياع فاي المؤسساات التربوياة والتعليمياة ساائر ترافاق ظااهرة فاألزمات, حدث ما مع والتعامل

 بكاال لأزمااات مااا األحااداث لسااير المتااابع علااى يخفااى واالنحاادار وال واالرتقاااء النشااوء مراحاال

 الهادم صاعيد على سواء, التأثير بالمؤسسات  التربوية والتعليمية العراقية  في دور من أنواعها

 حقيقاة إلاى يقودناا خايط تلماس إلاى بناا يفضاي عاام بشاكل األزمة لدور متأنية وقراءة البناء، أو

و  خاصاة فارق القيادي للمؤسسات  التربوياة والتعليمياة العراقياة  علاى الهرم اعتماد ان مفادها

 مثاال واالسااتمرار المطاوعااة علااى وأكثاار عااودا أصاالب تكااون األزمااات مااع التعاماال فااي كفااوءة 

 باؤر مع مدروسة بطرق والتعامل بالتصدي تمثل أسلوبا انتهجت التي االخرىقريناتها في الدول 

 . وتجاوزها، عدم الحفاظ على األزمات  إلى بالتالي أدى ما والتوتر الصراك

 اإلداريااااة والتربويااااة المؤسسااااات المؤسسااااات التربويااااة والتعليميااااة العراقيااااة  ماااان ان 

والتدريسااين   الهيئااات اإلداريااة كأعضاااء البشاارية، الشاارائح ماان العديااد تضاام التااي واالجتماعيااة

 كافة مهامها من اجل تحقياق أهادافها ،  يشجعون ويدعمون الذين والعاملين والطلبة والمعلمين 

 المالعاب القاعاات  الدراساية والمختبارات والاورش اضاافة الاى  على هذه المؤسسات  وتحتوى

 .الرياضية والترفيهية والساحات

التاااي تقاااام فاااي  والتااادريبات العلمياااة والتربوياااة والمساااابقات النشااااطات إجاااراء عملياااة إن

 تتطلااب والتااي العشااوائية أو السااهلة بالعمليااة المؤسسااات  التربويااة والتعليميااة العراقيااة ليساات
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 األساساية الركيزة يشكلون الذين األفراد من عددا   تضم و, وهيئات ولجان  ادارية  قيادات وجود

 .نجاحها في المساعدة في كبيرا دورا التدريسيون والمعلمون يؤدي كما بها، ادارتها والعمل في

 المؤسسااات التربويااة والتعليميااة  العراقيااة يتحاادد بسلساالة يواجااه الااذي الكبياار التحاادي أنّ 

 الصاعوبات خلاق إلاى تاؤدي والتاي تحريكها، وعوامل وحجمها طبيعتها في تختلف التي األزمات

والبشارية وبالتاالي تاؤثر بشاكل مباشار علاى  المادية الموارد في االنهيارات وإحداث والمشكالت

المؤسسااات  بااأنّ  والشااك االنجااازات العلميااة  المطلوبااة منهااا علااى الصااعيد المحلااي والاادولي ،

 تواجههااا التااي واألزمااات المشاااكل ماان عاادد تعاااني مازالاات التربويااة و التعليميااة العراقيااة  التااي

فاالمعروف باأن واقاع الابعض منهاا  , التطاورات واالنجاازات العلمياة  وتيارة تصاعد عند وخاصة

 أزمات تعاني التي المؤسسات  في وخاصة وتذبذبها، النتائج وضعف اإلنجاز مستويات تدني هو

 لهذا فالتعامال, أزماتها لمعالجة والسبل الحلول أفضل إيجاد عن عاجزة إداراتها تكون و داخلية،

 والتنباؤ تصاورها خاالل مان يحادث ولكان فحساب، حادوثها وقات فاي ياتم ال أزماة أياة ماع السليم

 إدارة ألنظمااة التجريبيااة الممارسااات وإجااراء لمعالجتهااا المبكاار واالسااتعداد لحاادوثها المساابق

 .مسبقا لها المعالجات ووضع األزمات بحدوث التنبؤ أي حدوثها قبل األزمات

 :العوامل  والمسببات التي تساعد على نشوء األزمة 

 عادم أو ، معاين إداري خلل لحدوث نتيجة القرار لمتخذ إداري فشل حقيقتها في األزمة تعد

 أولياة ومظاهر وشواهد مقدمات أزمة ولكل جميعها األسباب لهذه أو ، المعرفة حداثة أو ، خبرة

 :ومنها األزمات تساعد على نشوء  وهناك عوامل ومسببات بحدوثها تنذر

 :الفْهم سوء .5

 سااهلة، تكااون مواجهتهااا، أن إال عنيفااةت دائمااا   الفْهاام سااوء عاان الناجمااة تكااون األزمااات

 إصادار فاي التسارك أو الناقصاة، المعلوماات إلاى يرجاع ماا غالباا   الاذي ساببها، تأكد بعد وخاصة

 .القرار إصدار قبل للمعلومات، الكاملة الدراسة على الحرج أهمية تتضح ولذلك،. القرارات

 :االرتجالية العشوائية، اإلدارة .1

تااادمير  علاااى كاااذلك، يسااااعد، وإنماااا فقاااطت األزماااات يسااابب ال اإلدارة، مااان األسااالوب هاااذا

 وإمكانياتهاااا، قااادراتها تحطااايم علاااى باعثاااا   ويكاااون المؤسساااات التربوياااة والتعليمياااة العراقياااة ،

 العلمياة، النظارة الجهال، وغيااب مان تنبثاق العشاوائية، فااإلدارة. لمواجه األزماات  وإستعدادها 
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 قصايرة المرحلياة المكاسب على والتكالب والتسيب، االنحراف وتشجع وعدم وجود استراتيجيةت

 علاى يسااعد كماا وأهميتاهت باالتخطيط ياؤمن ال أجاوف، شخصاا   القارار متخاذ ذلاك ويجعل. األجل

المؤسسااات  التربويااة والتعليميااة  فااي العاااملين ومصااالح اإلدارة مصااالح بااين الصااراك، إشاااعة

 . العراقية

 :القرار متخذي على السيطرة .3

 ضااغط، تحاات القاارار متخااذ وإيقاااك ان الساايطرة علااى متخااذي القاارار تااؤدي الااى االبتاازاز،

 علاى إلجبااره ِساّرا ت وبقيات اقترفهاا، قاد كاان التاي الخاطئاة، تصارفاته واساتغالل ومادي، نفسي

 جزءا   الباعث هذا وُيَعدّ . واالبتزاز للتهديد مصدرا   نفسها هي تصبح ضررا ، أكثر بتصرفات القيام

 الصاغرىت تادمير فاي العلياا بعاض االدارات  تساتخدمها التاي األزماة، صاناعة آلياات مان أساسيا  

 .هامشي لها تابع إلى لتتحول ، عقيدتها عن التخلي على إلجبارها

 :اليأس .4

 ُتحابطهم، إذ القارارت متخذي على داهما   خطرا   تشكل وسلوكية، فهي  نفسية أزمة، بما ان اليأس

 لتكاون األزماة، وتتفاقم. الروتين حالة إلى وُتسلمهم والتقدم، والتطور العمل في الرغبة وُتفقدهم

 قّمتهاا إلاى وتصال وادارة المؤسسات التربوية والتعليمية العراقية ت األعضاء  بين اغتراب حالة

 وانخفااض المالئماة غيار  الظاروف من الناتجة ، األزمات في ذلك ويتضح مصلحَتيهمات بانفصام

 مان الناوك هاذا مواجهاة وتتطلاب. اإلنسانية ألعضااءها  للظروف اإلدارة مراعاة وعدم الموارد،

األعضاااء  مكاسااب وتااأمين الظااروف، تلااك تحسااين خااالل ماان األماال، ماان جااو إشاااعة األزمااات،

 .والعاملين

 :الشائعات .1

فاات، إن األساسااي، مصاادرها تكااون قااد باال وبواعثهااا، األزمااات مسااببات أهاام ماان هااي  ُوظي

 بيئااة إطااار وفااي مالئاام، توقياات وفااي ومضاالل، متعمااد وبأساالوب ملموسااة، حقااائق بعاادة مقترنااة

 أجور العاملين او االستغناء تخفيض إشاعة عن الناجمة األزمات خالل من ذلك، ويتضح. محددة

 وبشارية، مادياة بخساائر، تساببها دون تّحاول بالغاة، حكماة معالجتها تتطلب و.   منهم عدد عن

 .جسيمة
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  :البشرية األخطاء .6

 قاد بال المساتقبلت أو الحاضار أو الماضي في كانت سواء األزمات، نشوء أسباب أحد وهي

الكياان  فاي خلال عان تكشاف عديادة، أزماات منهاا تتوالاد كارثاة، نشاوء عوامال مان عامال   تكون

 .االداري للمؤسسات  التربوية والتعليمية

  :الُسبل تناقُض .7

 وتعاادد وأهاادافهم، القاارار منفااذي طموحااات اخااتالف عاان الحالااة، هااذه فااي األزمااة، تنشااأ

 ُيفقاد ماا وهاو. فياه يتبااطؤون وآخرون بسرعةت القرارات تنفيذ على يعمل من فمنهم توجهاتهمت

 تحاات ويوقعااه داخاال المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة  ، ياادور لمااا رؤيتااه القاارار متخااذ

 الكياان وبهاذا يصابح  قراراتاه، تغييار خاالل من الجانَبين، بين التوفيق حاول لو. تعاُرضهم تأثير

 ماا والعملياة ، الفكرية وحدته مفتقدا   للمؤسسة التربوية او التعليمية  العراقية متخبطا ،  اإلداري

 اساتمرار وماع. القارار بمتخاذ الثقاة فتضمحل أسبابهات تحديد يمكن ال غامضة، أزمات عنه ينجم

 .األزمة وتتفاقم القدرات، في الشك ويزداد المصداقية، عدم دائرة تتسع التوفيق، محاوالت

 :المصالح تضارب .8

 علاااى ساااواء األزماااات، لنشااوء الرئيساااية األساااباب مااان وتباينهااا، المصاااالح تضاااارب يَعاادّ 

او اللجااان  العلميااة  الجامعااات والماادارس ، مسااتوى علااى باال الاادولي، أو المحلااي المسااتوَيين

 المصاالح تضااربت فامذا كاذلك واإلدارية فاي المؤسساات التربوياة والتعليمياة العراقياة  ، والفنية

 األزماات خلاق علاى طارف كال   سيعمل إذ األزمةت نشوء إلى الدافع برز األعضاء، االدارة  و بين

 وعلاى. اآلخار الجاناب علاى وضاغطها اساتفحالها الساتمرار منهماا كال   وسيساعى. اآلخار للطرف

 أشاادّ  باااآلخر إضارارها يكااون أن يتاوّخى منهمااا، ّكاال   أن إال الطاارَفين، بكاال تضاار أنهاا ماان الارغم

 . وأفدا

 :مراحل اكتشاف األزمات

األزماات التاي واجهات المؤسساات التربوياة والتعليمياة العراقياة  فاي مراحلهاا  عند دراسة

 وتحفاز الصاراك وتشاعل األذهاان تحارك أزماة ثماة جديدة ومرحلة مرحلة كل بين انه نجد , كافة

 أزمااة بااوادر تسااتبطن مااا غالبااا جدياادة، مرحلااة إلااى الساابيل تمهااد بٍكاار فضاااءات وتطاارق اإلبااداك

القيادات  للمؤسسات التربوية والتعليمياة العراقياة  وإتساك لنمو وكان آخر، مقبال وتغييرا أخرى
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لحضاورية وتخلف الطلبة من حضور المحاضارات ا المنافسة وشدة المتنوعة الموارد ونضوب, 

 ماان قصاايرة مراحاال تتخللهااا أزمااات ماان سلساالة شااكل المثااال ساابيل علااى اثناااء جانحااة كورونااا

 ومحاولاة هاذه األزماات وتحليال دراساة أجل من جدية أفكار نشأت فقد هنا ومن المؤقتة، الحلول

 باعتبارهاا األزماة وتعتبار. تعطيلهاا تعاذر إن الالحقاة األزماة وتاأخير الخسائر بأقل منها الخروج

 فيهاا، مرغاوب غير نتائج وتحدث مستقرة، غير أوضاك إلى يؤدي مفاجئا موقفا أو تحول، نقطة

 المعنيااة األطااراف فيااه تكااون وقاات فااي للمواجهااة، محاادد قاارار اتخاااذ وتسااتلزم قصااير، وقاات فااي

 األذى ُيلحاااق قاااد التاااي تعاااد تهدياااد,المواجهاااة فاااي تخطاااي هاااذه األزماااة  علاااى قاااادرة و مساااتعدة

تربويااة او  مؤّسسااة ُكاال إنّ  حيااث العماال، سااير تعطياال إلااى يااؤّدي أو الممتلكااات، أو باألشااخاج

 لاذا وجاب االهتماام  وُسامعتها، باسامها اإلضارار إلاى تؤّدي قد التي لأزمات عرضة هي تعليمية 

 .إيجابي بشكل لُمعالجتها ُخّطط ووضع العمل، على وتؤثر حدوثها الُمحتمل األخطار بدراسة

 :األزمات إدارة كيفية

 Crisis: باإلنجليزياة) األزمااات إدارة خطااة ُتعتبار حيااث خطااة، إلاى األزمااات إدارة تحتااج

Management Plan )  أداة ،  علااى تحتااوي ال وهااي ُمفّصاال، عماال برنااامج وليساات مرجعّيااة 

 االتصااال جهااات بمعلومااات قااوائم تتضااّمن وإّنمااا األزمااة، حاالّ  لكيفّيااة وُمحااّددة ُمعّينااة خطااوات

 لكال االساتجابة كيفّياة لتوثياق ونمااذج ُمواجهتهاا، عناد عملاه يجب لما تذكيرّية ونقاط الرئيسّية،

 .أزمة

, التي واجهت وتواجه المؤسسات التربوية والتعليمية العراقية   األزمات على ومن األمثلة

النشاطات العلمية  او االجتماعياة او  ظروف على وباالعتماد ، السلبّية األحداث من العديد وجود

، ُتشّكل أن ُيمكن السياسية  تاأثر عقاود العااملين , ,ومنها الموارد المادياة  الادعم  المعناوي أزمة 

 ُمختلااف إلااى باإلضااافة, غيابااات الطلبااة اثناااء جانحااة كورونااا  , ماان تدريسااين ومعلمااين وفنااين

 وأنظماة المعلوماات، تكنولوجياا اساتخدام مان نالاتمكّ  وعادم, واألمان بالسالمة الُمتعلّقة المخاطر

عناد  ُيحادث فقاد, والعادوى  األماراض انتشاار*,والمعّدات واآلالت، األجهزة، وتشغيل االتصاالت،

 . عديدة ومادّية صحّية مخاطر إلى تؤّدي أزمات الطلبة أو الموظفين بين العدوى انتشار

 فااي المحااوري الاادور اصااحاب , الرئيساايين التدريسااين والمعلمااين أو االداريااين  ان فقاادان

  كااان أزمااة سااواء  غيااابهم يساابب حيااث  لمؤسساااتهم التربويااة والتعليميااة، يحاادث أزمااة    العماال
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 ففاي المساؤولين ماع الخاالف هاذا باإلضاافة الاى , كليا   العمل لتركهم أو ما، لفترة المرض بسبب

 .بديلة إمدادات على الحصول لكيفّية التخطيط لذا يجب بالمسؤولين تتعلّق ألزمة التعّرض حال

 الطرق التقليدية في ادارة االزمات

المؤسساات التربوياة والتعليمياة  فاي اساتخدامها يجاري التاي الطرق  وتطورت تنوعت لقد

 أغلاب أيضاا فاي بعض المؤسسات التربوياة التعليمياة استخدمتها والتي  األزمات العراقية إلدارة

 الطااابع وهااذا خاااج، طااابع ذات طاارق تقليديااة  فهااي ،(األزمااات تواجااه كاناات حااين) العااالم دول

 الطارق  وهاذه المؤسساات، هاذه لهاا تتعرض التي األزموية المواقف خصوصية من ينبع الخاج

 المعالجااة فااي تاانجح قااد باال لأزمااة، والكاماال الفاعاال العااالج تقااديم فااي غالبااا تاانجح ال التقليديااة

 وأعناف شادة أكثار جدياد مان تعاود ثام الازمن من لمدة تخمد قد األزمة هذه لكن لأزمة، المؤقتة

 .قوة

 تومااس وضاعه الاذي الفلسافي الفكار إلاى األزماات إدارة فاي التقليدياة الطرق  أصل ويعود

 الفلساافي الفكاار وهااذا ،5615 عااام إصااداره تاام" التنااين" أسااماه كتاااب فااي 5637 عااام هوبااذ

 بنااء إلاى ياؤدي اآلخارين، فاي والتحكم والتسلط االستبداد في سيئة أفكارا يحتوي هوبذ لتوماس

 المجتمعاات مان الاتخلج علاى يركاز الفكار هاذا وكاان والعناف، والقاوة االساتبداد على قائم نظام

 (.البدائية) المتحضرة غير

 الطاارق  اسااتخدام فاعليااة ماان وتحااد تعيااق أصاابحت التااي العواماال ماان مجموعااة وهناااك

 :العوامل هذه ومن التربوية والتعليمية العراقيةاألزمات في المؤسسات  إدارة في التقليدية

 واإلنترنيت الفضائيات ظل في والمعرفة للوعي الواسع االنتشار. 

 والعلوم للثقافة الواسع االنتشار. 

 والعالمية المحلية الثقافات وتنوك تعدد. 

 اإلنسان حقوق جمعيات دور تعاظم. 

 والعالمي الدولي المستوى وعلى المحلي المستوى على والقضاء التشريع دور زيادة. 

 هاذه اساتخدام نحاو المجتماع واتجاهاات المؤسسات التربوية والتعليمية العراقياة أفراد نظرة 

 مجارد أو اساتخدامها وصار الشديد، والسخط واالحتقار االستهجان تثير صارت الطرق التي
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مؤسسااتهم  تجااه سالبية مواقاف لأعضااء اتخااذ يبرر أساسي سبب هو باستخدامها التلويح

 .معها والتعاون التعامل أشكال جميع مقاطعة إلى والدعوة التربوية والتعليمية 

  :األزمات إدارة في المستخدمة اسباب استبعاد الطرق التقليدية 

ان مان اهام اساباب اساتبعاد الطارق التقليدياة فاي ادارة األزماات  فاي المؤسساات التربوياة 

 :والتعليمية العراقية هي

 :األزمة إنكار أسلوب: أوال

 وتعلاااق بوجودهاااا، االعتاااراف وعااادم لأزماااة الكامااال اإلنكاااار علاااى األسااالوب يقاااوم هاااذا

 أحساان وفااي ياارام مااا خياار علااى فيهااا األوضاااك المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة  أن

 كبيارة، إنجاازات حققات قاد أنهاا علاى اإلدارة وتؤكاد ذلاك، من أفضل تكون أن يمكن وال صورها

 هاذه ينكار مان كال أن اإلدارة وتارى األعضااء، جمياع علاى كبيارة بمناافع تعاود اإلنجاازات وهذه

 ضااد ويعماال للجمياال ومنكاار وجاحااد خااائن فمنااه( تحققاات أنهااا اإلدارة تاادعي التااي) اإلنجااازات

 .لإلدارة االستراتيجية األهداف

 األزماااة أساااباب جمياااع إلنكاااار اإلعالماااي التعماايم اساااتخدام هاااو األسااالوب هاااذا خالصااة أن

 جمياع وعلاى المؤسساات التربوياة والتعليمياة العراقياة   علاى وانعكاسااتها وتداعياتها ونتائجها

 .المطاف نهاية في ينجح ال األسلوب هذا لكن وخارجها،  العاملين داخلها  األعضاء

 المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة    فاامن األساالوب لهااذا المؤقاات النجاااا ولتحقيااق

 :أهمها متعددة أدوات تستخدم

 اإلعالمي التعميم. 

 القهرية الدكتاتورية استخدام. 

 األمور مجريات كل على الكاملة السيطرة إلى السعي. 

 باألزمة االعتراف عدم في االستمرار. 

 حاالتها أحسن  في األوضاك بأن والتبريرات  اإلدعاءات تقديم. 

 األزمة مجريات عن لكادرها الكامل العزل محاولة. 

 التنظيمي الوالء وعدم بالتخريب واتهامها األزمة وجود إلى تشير التي األطراف مهاجمة. 

 لأزمة المنكرة اإلدارة لمواقف الترويج في الدعاية استخدام. 
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 شديدة ذلك عقوبة يخالف من كل ومعاقبة  االدارة عن أخبار أية بتسريب السماا عدم. 

 :األزمة كبت أسلوب: ثانيا

 علااى يركااز األساالوب وهااذا األزمااة، ظهااور تأجياال أساالوب أيضااا عليااه يطلااق األساالوب هااذا

 القضااء أجل من العنف من عالية بدرجة األزمة مع ويتعامل مباشرة، بصورة األزمة مع التعامل

 إلااى بعااض المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة    وتسااعى. األولااى مراحلهااا فااي عليهااا

 خاللهاا مان تنفاذ قاد التاي والطارق والمنافاذ المساارب جمياع وإغاالق األزمة قوى على التضييق

 مان الاتخلج خاالل مان األزماة قاوى إضاعاف علاى التركياز يجاري كماا األزماة، وتصعيد لتعظيم

 .قادتها

 :األزمة بخس أسلوب: ثالثا

  وماان أهميتهااا وماان األزمااة شااأن ماان التقلياال علااى التركيااز هااو األساالوب هااذا جااوهر إن

المؤسساات التربوياة  تعتارف أن يتطلاب األسالوب هاذا وانعكاساتها، ونتائجها وتأثيراتها أسبابها

 أن إداراتهاا توضايح لكان ،(فيهاا حصال كحادث بهاا االعتراف) أوال باألزمة والتعليمية  العراقية 

 أنشااطتها، وعلااى أعمالهااا سااير علااى يااؤثر ال مهاام غياار وحاادث عااابر حاادث مجاارد األزمااة هااذه

 والاازوال، االنتهاااء إلااى طريقااه فااي وأنااه المناساابة، واألدوات بالوسااائل معااه التعاماال ويجااري

 .قريبا عهدها وسابق توازنها إلى سريعا االدارة تعود وسوف

 :األزمة تنفيس أسلوب: رابعا

 بالتصاعد، األزمة وأسباب دوافع وتستمر انفجارها، يتأخر التي األزمات أنواك بعض هناك

 تااأخر أن إذ الصاافر، ساااعة تحااين عناادما جاادا وقويااا مروعااا ساايكون األزمااة انفجااار بااأن وتنااذر

معظام المؤسساات التربوياة  فامن ولاذلك، وتقاع، تحادث عنادما كبيارة قاوة يكسابها األزماة انفجار

 إيجااد هاي األسالوب هاذا وفكارة األزماة، تنفايس أسالوب اساتخدام إلى تلجأ والتعليمية العراقية  

 إشاغال إلاى ياؤدي مماا إثارتهاا على والعمل األزمة، ودوافع بأسباب تتعلق وجزئية فرعية قضايا

 إلاى ياؤدي وربماا األزماة، قوة من جانب استنزاف إلى ذلك فيؤدي القضايا، هذه في األزمة قوى

 .لأزمة مهمة ودوافع أسباب على القضاء
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 :األزمة لبحث لجنة تشكيل أسلوب: خامسا

 أساالوب اسااتخدام فااي المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة إلااى  اإلدارات بعااض تلجااأ

 لااديها  البيانااات تتااوفر ال عناادما األساالوب هااذا إلااى اللجااوء ويااتم األزمااة، لبحااث لجنااة تشااكيل

 أطرافاا تتضامن التاي) اللجناة هاذه تشكيل فيؤدي األزمة، قوى عن الكافية والمعرفة والمعلومات

 األزماة، بقاوى المتعلقة والمعرفة والمعلومات البيانات المؤسسة  على حصول إلى( منها متعددة

 وراء الحقيقياة واألساباب دوافاع علاى والتعرف األزمة، وراء تقف التي الحقيقية القوى ومعرفة

 .األزمة هذه

 ومارور الوقت ضياك إلى ويؤدي لقوتها، األزمة هذه إفقاد إلى يؤدي اللجنة هذه تشكيل إن

 .لأزمة الحقيقية األسباب إلى التوصل دون الزمن

 :األزمة إخماد أسلوب: سادسا

 األزماة تكاون عنادما األسالوب هاذا معظم المؤسسات التربوية والتعليمية العراقية إلاى تلجأ

 .بالكامل انهيارها إلى وتؤدي ووجودها بقائها وتهدد الخطورة غاية في

 قااوى تجاااه شااديدة بصااورة والقااوة العنااف تسااتخدم التااي األساااليب ماان هااو األساالوب وهااذا

 والقايم المشااعر إلاى كثيارا تلتفات المؤسساة ال إدارة فامن األسالوب هاذا اساتخدام وعناد األزمة،

هاو   المؤسساة إدارة تقدماه الاذي األساساي والمبارر وإداراتها، األزمة مع التعامل في اإلنسانية

 .شديد خطر في وبقاءها وجودها أن

 :األزمة تفري  أسلوب: سابعا

 وقاوك بعاد ذلاك وياتم فرعياة، أزماات إلاى األزماة وتجزئاة تقسايم علاى األسلوب هذا يعتمد

 قاوى ماع للتعامال والساريع الحثياث الساعي ذلاك بعاد فيجاري ككل، األزمة قوى مع األول الصدام

 قاوى مان طارف لكال بديلاة أهاداف وضاع وياتم القاوى، مان ومتفرعاة متفرقاة كمجموعة األزمة

 إلحاحااا األكثاار والمصااالح األهااداف ضااوء فااي الطاارف هااذا مااع التفاااوض علااى والعماال األزمااة،

 امتصااج على والعمل يناسبه، بما طرف كل استقطاب محاولة على الجهود وتركيز له، وأهمية

 :أهمها محاور عدة خالل من ذلك تحقيق ويمكن وحدتها، شدتها وإزالة األزمة وتذويب

 األزمة قوى مجموعات من مجموعة كل تريد ماذا تحديد. 
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 مجموعاات مان مجموعاة كال المؤسساات التربوياة والتعليمياة العراقياة مان تريد ماذا تحديد 

 .األزمة قوى

 هاذه مان مجموعاة لكال المؤسساات التربوياة والتعليمياة العراقياة  تقدماه أن يمكن ما تحديد 

 (.التفاوض عملية أثناء في لصالحهم االدارة تنازل حدود تحديد) المجموعات

 - كال علاى ضاغوط مان المؤسسات التربوية والتعليمية العراقية   تمارسه أن يجب ما تحديد 

 عملياة االدارة فاي تعرضاه ماا قباول علاى المجموعات هذه إلجبار األزمة قوى من مجموعة

 .التفاوض

 األزمة قوى مجموعات مطالب بعض تحقيق على المترتبة اآلثار تحديد. 

 المؤسسااات التربوياة والتعليمياة العراقيااة    تساتخدمها أن يمكان التااي المغرياات أشاكال تحدياد

 .األزمة قوى مجموعات مع التفاوض عملية أثناء في فاعلة استقطاب كأدوات

 :األزمة قوى عزل أسلوب: ثامنا

 أحااداث جاوهر عاان األزماة لقااوى كلاي شابه أو كلااي عازل تحقيااق علاى األساالوب هاذا يقاوم

 جازءا ليسات التاي) المؤسسات التربوياة والتعليمياة العراقياة  في األخرى األطراف وعن األزمة

 (.األزمة قوى من

 :إلى األزمة قوى تقسيم يجري فمنه األسلوب، لهذا ووفقا

 (.األزمة تصنع التي القوى) األزمة صنع قوى 

 لأزمة والمؤازرة المؤيدة القوى. 

 باألزمة المهتمة القوى. 

 هاذه دون تحاول وحاواجز عوائق إقامة خالل من األزمة عن األزمة قوى عزل عملية وتتم

 أو إدارياة وحاواجز عوائاق تكاون قاد فهاي ومتنوعاة، مختلفاة والحاواجز العوائاق وهاذه القوى،

 بصاورة األزماة قاوى عازل تحقاق أخارى وحاواجز عوائاق أياة أو قانونياة أو اقتصاادية أو مالية

المؤسساات التربوياة  فاي آثارهاا تعااظم وعادم انتشاارها وعادم األزماة علاى السايطرة إلاى تؤدي

 .والتعليمية  
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 :النماذج الغير تقليدية في ادارة االزمات

لأزمااات التااي تحاادث فااي المؤسسااات  فاعلااة إدارة تكفاال التااي النماااذج ماان هناااك الكثياار

 جوانااب فااي وتتباااين الجوانااب، بعااض فااي تتشااابه النماااذج وهااذه التربويااة والتعليميااة العراقيااة ،

 :يأتي ما النماذج هذه أهم ومن. أخرى

 :Fink نموذج: اوال

 الوقاوك، مان األزماة ومناع تجنب لضمان الكامل االستعداد ضرورة على يؤكد النموذج هذا

 علاى أن النماوذج هاذا ويؤكاد. باألزماة العالقاة ذات األحاداث تجااه ذكياة وأفعال إجراءات واتخاذ

 :األزمة وقوك قبل يأتي بما  القيام  اإلدارة

 .باألزمة التنبؤ عمليات تنفذ أن .5

 .األزمة إلدارة خطة تطور أن .1

 :أن اإلدارة على فمن األزمة، حصول بعد أما

 .وسرعة بدقة وتشخصها األزمة تحدد .5

 .سريعة بصورة األزمة هذه وفصل بعزل تقوم أن .1

 .سريعة بصورة إدارتها على أخيرا تعمل .3

 :Pre-Crisis األزمة قبل ما Fink انموذج منظور

 :Crisis Forecasting باألزمة التنبؤ .5

 أربعااة يتضاامن باألزمااة للتنبااؤ Fink أساالوب فاامن( النمااوذج لهااذا وفقااا) باألزمااة للتنبااؤ

 :هي أساسية متغيرات

 :(CIV) Crisis Impact Value  األزمة أثر قيمة  .أ 

 ناوك مان هاي األسائلة وهاذه متعاددة، أطاراف إلاى األسائلة توجياه يتطلب باألزمة التنبؤ إن

 األشاياء أساوأ توقاع األسائلة هاذه تتضامن أن ويفضال ،"What if Questions" لو ماذا أسئلة

 .للمؤسسات التربوية والتعليميةالعراقية تحدث أن يمكن التي
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 :Probability Factor االحتمالية عنصر .ب 

 اناه أي االحتمالياة، عان للتعبيار% 522 وال الصافر بين تتراوا مئوية نسب استخدام يتم

 .احتمالية بقيمة المفترضة األزمة حصول احتمالية عن التعبير يتم

 :Degree of Influence التأثير درجة .ج 

 تاأثير لتقليال فاعلاة بطريقاة تساتخدم أن يمكن التي الخطوات بتحديد اإلدارة تقوم أن ينبغي

 .ممكن حد اقل إلى األزمة

 :Cost of Intervention األزمة إلدارة التدخل تكلفة .د 

 .األزمة ومنع لتجنب التدخل تكلفة بحساب اإلدارة تقوم أن بد ال

 :Crisis Planning األزمة مع للتعامل التخطيط .1

 البقااء لتحقياق األساساية المفااتيح مان هاو األزماة لمواجهة: Preparedness اإلعداد إن

 المؤسسات التربوية والتعليمياة العراقياة  لدى يكون أن الضروري ومن األزمات، مواقف ظل في

 مناافع لهاذه  المؤسساات  الخطط هذه تحقق وأن Workable وعملية Updated محدثة خطط

 مااع التعاماال أساااليب|  أساالوب علااى واالتفاااق للتشاااور فرصااة إلداراتهااا تتاايح أنهااا أهمهااا كثياارة

 .وقوعها قبل المرتقبة األزمات|  األزمة

 :During Crisis األزمة أثناء Fink انموذج منظور

 ياادفع مااا وهااذا كافيااا، أماارا لاايس هاو المرتقبااة األزمااة مااع للتعاماال شاارطية خطااة وضاع إن

 Simulation األزماة محاكااة أسالوب اساتخدام إلاى المؤسسات التربوية والتعليمية  من الكثير

Crisis- علااى الموضااوعة الشاارطية الخطااة قاادرة ماادى الختيااار عماال ورشااات عقااد طريااق عاان 

 األزماة الحصاول عناد التصارف علاى األزماة إدارة فريق وقدرة كفاءة ومدى األزمة، مع التعامل

 .األزمة محاكاة ورشات عقد في والمستشارين بالخبراء االستعانة ويمكن الحقيقية،
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 :Nude|Antoko انموذج: ثانيا

 أفعااال ردود مجاارد ماان أكثاار هااي لأزمااة الصااحيحة اإلدارة أن علااى النمااوذج هااذا يؤكااد

 فااي حااظ مجاارد ليساات لأزمااة والناجحااة الصااحيحة اإلدارة إن كمااا األزمااة، لمجريااات واسااتجابة

 .والفشل النجاا تحقيق

 :هي Effective Crisis Management لأزمة الفاعلة اإلدارة فمن النموذج لهذا ووفقا

 ماان المؤسسااات التربويااة والتعليميااة  تمكاان إلااى تااؤدي التااي التوقعيااة للمقاااييس تجميااع

 .طار  موقف إي تجاه عليها والرقابة استجاباتها تنسيق

 :يأتي ما النموذج لهذا وفقا األزمة الفاعلة اإلدارة وتتضمن

 ماان عضااو لكاال ووضااوا بدقااة األدوار وتحديااد األزمااات إدارة فااي متخصااج فريااق تشااكيل .5

 .األزمة إدارة فريق أعضاء

 .األزمة مع للتعامل عملية خطة وإعداد تطوير  .1

 .األزمات إلدارة مركز إنشاء  .3

 األزماة ماع التعاطي في المرتقبة فاعليتها من والتأكيد األزمات إلدارة العملية الخطة اختيار  .4

 .وقوعها عند

 .األزمة بعد فيما األزمة مع التعامل  .1

 :Meyers انموذج: ثالثا

 اإلعاداد علاى التركياز حياث مان الساابقين النماوذجين عن كثيرا يختلف ال االنموذج هذا إن

 ولكاان بشادة، تعصااف فمنهاا Meyers ياارى لماا ووفقااا ،Crisis Prepaedness لأزماة الاالزم

 التاي والتهديادات المخااطر حجام يقادرون العراقية ال المؤسسات التربوية والتعليمية  بعض قادة

 والكافيااة الالزمااة بالتاادابير يقومااون وال تصاارفات، أو إجااراءات أيااة يتخااذون وال بهاام، تحاايط

 .المرتقبة األزمة هذه لمواجهة

 :Meyers انموذج خطوات

 المؤسساة التربوياة  اساتعداد مستوى وتقدير األزمة، وقوك احتمالية حساب :األولى الخطوة

 :وقعت إذا األزمة مع التعليمية للتعاطي و
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 تقادير عملياة علاى العماوم فاي شااملة نظارة إلقاء ضرورة على النموذج هذا ويحث يشجع

 .المهام واألعمال بيئة وتحليل وتقييم

 األزمة تدقيق: الثانية الخطوة Crisis Audit : 

 :هما األزمة تدقيق لعملية جزءان هناك

 .Crisis Susceptibility Audit األزمة حساسية تدقيق .5

 .Crisis Capability Audit األزمة مقدرة تدقيق .1

 األزمة إدارة فريق: الثالثة الخطوة: 

 كطااقم لتكاون األفاراد مان مؤهلة مجموعة تشكيل أهمية على يؤكد األزمة مقدرة تدقيق إن

 أعضااء مان عضاو لكال والماؤهالت واالحتياجاات والوجبات المهام تحديد وينبغي األزمة، إلدارة

 .الفريق هذا

 الفرياق هذا أعضاء في توافرها ينبغي التي الصفات من مجموعة على النموذج هذا ويؤكد

 :الصفات هذه ومن ،(األزمة إدارة فريق) 

 واالبتكار اإلبداك. 

 (  القوة)  القدرةPower. 

 المعرفة Knowledge. 

 النسبية ألهميتها و الصحيحة لعالقتها وفقا األشياء رؤية على والقدرة الثاقبة الرؤية. 

 :Murphy Bayley انموذج: رابعا

 أزماة، أياة إدارة فاي وعملي علمي منهج استخدام على Murphy Bayley انموذج يركز

 األزماة، ماع التعامال فاي الخطاوات مان مجموعاة مراعااة يتطلاب والعملاي العلماي المنهااج وهذا

 :هي الخطوات وهذه

 .(األزمة موقف) الموقف تقدير .5

 .(األزمة موقف) الموقف تحليل .1
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 ماان كبياارة مجموعااة يرافقهااا المؤسسااات التربويااة والتعليميااة   فااي أزمااة أيااة وقااوك إن 

 وغياار واضااحة غياار عناصاار األزمااة وتتضاامن القاارار، لصااناك جياادا المفهومااة غياار المتغياارات

 المؤسساات التربوياة و التعليمياة العراقيااة  قياام يتطلااب الواقاع وهاذا والمظااهر، المالماح محاددة

 موقااف) العمليااة التربويااة والتعليميااة  بااه تماار الااذي الموقااف لهااذا وسااريع سااليم تقاادير باامجراء

 (.األزمة

 تاوفير ياتم أن وبعاد( األزماة موقف) الموقف تقدير يتم أن بعد الموقف تحليل عملية تجري

 .الموقف تقدير في طرحها يجري التي األسئلة بمجابات المتعلقة البيانات جميع

 األزماة، موقاف عناصار لجمياع ومتعماق شاامل تحليل إجراء على يركز الموقف تحليل إن 

 بسايطة أجازاء إلاى األزماة موقاف ومكوناات عناصار وتقسايم الموقاف، مكوناات وتحليال وتحديد

 .الموقف هذا تحليل عملية لتسهيل وصغيرة

 :األزمة في للتدخل العلمي التخطيط .3

 للتعامال المختلفاة والسايناريوهات والبارامج الخطاط ووضاع تحدياد يجاري الخطوة هذه في

المؤسسااات  بيئااة لتهيئااة وضااروري الزم هااو مااا كاال وضااع ويجااري ومواجهتهااا، األزمااة مااع

 ضامن ويجاري ،(تغييارات إجاراء األمار لازم إذا) المرتقباة التغييار لعملياات التربوية والتعليمياة 

التربوياة والتعليمياة  البيئاة فاي والصاراك التاوتر ومحاور أماكن تحديد على التركيز الخطوة هذه

 .العراقية

 :لمعالجتها األزمة في التدخل .4

)  الساابقة الخطاوة ضامن واساتعداداتها خططهاا جمياع أنهات قاد األزمة إدارة تكون أن بعد

 معالجتهااا أجاال ماان األزماة فااي التاادخل عمليااة فاي تباادأ الخطااوة هااذه فاي فمنهااا ،(الثالثااة الخطاوة

 أو والسااايناريو المعتمااادة الخطاااة تطبياااق بتبناااي التااادخل ويكاااون والفاعلاااة، الكفاااؤة بالصاااورة

 .األزمة هذه مع للتعاطي إقرارها تم التي السيناريوهات

 :األزمة مراحل ادارة 

 المرتبطاة المراحال مان محدد عدد على األزمات إدارة حقل في والبحوث الدراسات تتفق ال

 إدارة لمراحال كثيارة تقسايمات وهنااك المراحال، لهاذه موحاد تصانيف أو األزمة، وإدارة باألزمة
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 وهاذه األزماة، إلدارة أساساية مراحال ثاالث علاى تتفاق والبحاوث الدراساات أغلب ولكن األزمة،

 :هي المراحل

 :Crisis Management Pre- Crisis األزمة قبل األزمة إدارة مرحلة: أوال

 :هما أساسيين أمرين على وقوعها قبل األزمة إدارة تركز

 :الحرجة النقاط تحليل .5

 مااع التعاااطي فااي ادارات المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة تخفااق ماان الكثياار إن

 تنجح ال االدارات هذه أن أهمها كثيرة أسباب إلى ذلك ويعود الفاعلية، من عالية بدرجة األزمات

 .األزمات األزمة او حصول احتمالية وتحديد تشخيج في

 :المبكر واإلنذار التحذير نظم .1

 تاازود الانظم وهااذه المبكار، واإلنااذار للتحاذير نظاام وجاود تتطلااب لأزماة الفاعلاة اإلدارة إن

 علااى التنظيمااي و المااالي و اإلداري لااأداء دوريااة المؤسسااات التربويااة والتعليميااة   بمراجعااة

 .وإنجازاتها  االدارة مستوى

 :Crisis Management on- Crisis األزمة أثناء األزمة إدارة مرحلة: ثانيا

 وتوجياه بوضاع وتكاون األزماة، خطاة وضاع بعد تبدأ األزمة وقوك خالل األزمة إدارة إن

 فعلاه يجاب بماا تتعلاق اإلرشادات وهذه والعاملين، المختلفة اإلدارية بالمستويات تتعلق إرشادات

 ماان ممكاان قاادر وبأقاال والرقابااة، التحكاايم تحاات األزمااة إلبقاااء األزمااة وقااوك عنااد بااه والقيااام

 .الخسائر

 :Crisis Management After- Crisis األزمة بعد األزمة إدارة مرحلة: ثالثا

 للمؤسسااة التربويااة او لتعليميااة الحااالي الموقااف بتحلياال تباادأ األزمااة بعااد مااا أنشااطة إن

 آثاار ضاوء فاي اعتمادهاا ينبغاي لهذه المؤسسات جديدة اتجاهات وهناك ،(األزمة بعد ما موقف)

 و اإلداري و الماالي األداء علاى األزماة آثار بخصوج) العكسية التغذية وتساعد ، عليها األزمة

 وربماا التربية والتعليم العراقية ،جديدة لمؤسسات  واستراتيجيات سياسات تحديد في( التنظيمي

 .تغييرها رساالتها وأهدافها أو تعديل إلى تقود
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  : دور االعالم في حل االزمات التي تواجه المؤسسات التربوية و التعليمية

أجهزتاه المقاروءة  مان خاالل مسااهمة التربياة والتعلايمانتشاار  كان لإلعاالم دور كبيار فاي

 .ونشر الثقافة  بين الناس  بهما والمسموعة والمرئية في التعريف 

وأصبح هنااك , جزءا من نشرات األخبار اإلذاعية والتلفزة تعليمالالتربية ووأصبحت أخبار 

إلااى تتااابع اخبااار التربيااة التعلاايم وتطااوره  وحتااى صااحف بالكاماال , مالحااق فااي مختلااف الصااحف

 .على شبكة المعلومات المحلية والعالميةرهما دوريات وأخباجانب المجالت وال

وأسااااليب الاااتعلم   لتعلااايماالتربياااة وبااادور التوعياااة والتعرياااف بمزاياااا ان االعاااالم ا يقاااوم 

ويمكان لإلعاالم أن يلعاب دورا ماؤثرا , ونشر الثقافاة ة باين أفاراد المجتماع  ات العلمية النشاطو

حاال األزمااات التااي تواجااه المؤسسااات التربويااة  بالعماال علااىوذلااك فااي المساااعدة علااى  إيجابيااا 

تعبئاة الجمااهير -و تبسيط المفاهيم ونشر القيم السامية ومكافحة الظاواهر السالبيةو, والتعليمية 

بشااتى أنواعااه  التربيااة والتعلاايم إبااراز فوائااد و ,وتنميااة الحااس الااوطني واالعتاازاز باالنتماااء لااه 

مثاال التساارب ماان ,  والمجتمااععاااد عاان كاال مااا هااو ضااار بااالفرد واالبت لمتعلمااين ومكافحااة قلااة ا

 .التعليم واألمية وغيرها

مان سالوك  انيعازز ماا هففي غرس القيم السامية  ان معا ساهموبما ان التربية والتعليم  ي

تثبيات المبااد  والقايم التاي تتماشاى ماع التقالياد و, ممارس أو مشجعمتعلم او بوصفه  مواطنال

   .و تعديل السلوك وضبط االنفعاالت ونبذ العنف والتعصب  ,ةواألعراف السائد

ان األزمااات التااي تواجااه المؤسسااات التربويااة والتعليميااة العراقيااة  وخاصااة التااي تشااارك 

بالنشااااطات العلمياااة والتربوياااة والفنياااة والماااؤتمرات العلمياااة والنااادوات واللقااااءات المحلياااة 

ازماااات ادارياااة وفنياااة و توجياااه العقوباااات  فاااأن الااابعض منهاااا ياااؤدي الاااى خلاااق, والخارجياااة 

 .االنضباطية للتدريسين والمعلمين  او االداريين وكذلك لفرق العمل  في بعض األحيان 

المساؤولين يكمن أساسا في إخبار في مواجهة مثل هكذا أزمة الدور المنشود لإلعالم ا  ان

لكاي يكاون األعاالم ا عاامال , تبالمعلوماات والنتاائج والمساتجدا والمواطنين من ابنااء المجتماع 

فاال باد أن يضاطلع بادور الموجاه والمصالح وذلاك  , لماواطنينفاعال فاي تربياة الناشائة وتهاذيب ا

بموضااوعية وحياااد  ة الصاادقة والحقااائقحبالمعلومااات الصااحي المسااؤولين والمااواطنينمحاطاة ب
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شاحن المشااعر والتاذكير باروا الصاداقة  و دون تحريف وتجنب الاتحمس لهاذا الطارف أو ذاك 

  .بصفة عامةتعليم الالتربية وواألخطاء التي يجب أن تسود 

تثبيات و -ونباذ العناف والتعصاب بنااءة والسامحة على التحلي بالروا المواطنين حث ال ان

وتعزيااز روا االنتماااء  ,والتحلااي بالمسااؤولية, القاايم السااائدة فااي المجتمااع ومحاربااة االنحااراف

هااي ماان الواجبااات الضاارورية لحاال  خاارينالوطنيااة مااع احتاارام اآلقيااادات مساااندة الوي الااوطن

 . األزمات التي تواجه المؤسسات التربوية و التعليمية

التركيز على النتائج فقط وإغفال السلوك الشائن واألحداث السلبية التي يمكان أن تتارك  ان

أو  قيااادات السياسااية او االداريااة عض الالتصاارفات الساالبية لااب نتيجااة  مااواطن أثاارا ساالبيا فااي ال

 هناا يمكان ,  المسؤولين  تعد من اخطر االزماات التاي تواجاه  المؤسساات التربوياة والتعليمياة  

التربيااة إذا مااا قااام باادور التوعيااة والتعريااف بمزايااا , تربااوي دورلإلعااالم بأنواعااه أن يكااون لااه 

تبسايط المفااهيم فاي يلعاب دورا ماؤثرا إيجابياا و أن , ونشر الثقافة بين أفاراد المجتماع والتعليم 

وهاو دور رئيساي فاي حال األزماات التاي تواجاه  ونشر القيم السامية ومكافحة الظاواهر السالبية

غارس و, االبتعاد عن كل ما هو ضار بالفرد والجماعةالمؤسسات التربوية والتعليمية  من خالل 

وضابط االنفعااالت  ,لتقالياد واألعاراف الساائدةتثبيت المباد  التي تتماشى ماع ا  والقيم السامية 

 . ونبذ العنف والتعصب

 :دور العالقات العامة في مواجهة األزمات

تعد العالقات العامة كوظيفة لالتصاالت ألن فلسفتها وهدفها هاو اقاماة طرياق لالتصاال ياتم 

الحقاائق والمعرفاة من خالله الفهم المتباادل باين المؤسساة الرياضاية  والجمهاور المساتند علاى 

 .والمعلومات المتكاملة

ويعلق البعض علاى اهمياة النشااط اإلتصاالي الاذي تقدماه العالقاات العاماة فاي المؤسساات 

. ويرونااه ركياازة ألي نشاااط خااارجي الااى الجماااهير النوعيااة , التربوياة والتعليميااة   لجماهيرهااا 

الباد مان تنمياة عالقاات جيادة ماع و, فالعالقات العامة  فاي نظار هاذه المجموعاة تبادأ مان الاداخل

 .جمهور العاملين قبل البدء في اي نشاط خارجي
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, والعالقااات العامااة هااي ماان وظااائف التنظاايم االداري التااي تهااتم بتقياايم االتجاهااات العامااة 

, وتوضح السياسات واالجاراءات التاي تساتعملها المؤسساات التربوياة والتعليمياة  ماع الجمهاور

 .رامج التي تهدف الى الفهم والقبول لهذه البرامجوتتضمن كذلك تنفيذ الب

ان وظيفة العالقات العامة في المؤسسات التربوياة و التعليمياة  عليهاا العمال فاي مواجهاة 

األزمات ومحاولة تجاوزها من خالل التصريحات من المراكز االعالمية والحسابات الرسمية فاي 

 :من خالل اآلتيمنصات التواصل االجتماعي ذات العالقة باألزمة 

 تقييم الرأي العام والتأكيد على اهميته 

    وبطريقاة , تعريف الارأي العاام باالطريق الاذي تساير فياه المؤسساات التربوياة والتعليمياة

 تعاملها مع المواطنين

 االعتماد على طرق االتصال للتأثير في الرأي العام. 

التربوية والتعليمية  كسب الثقة وخلاق لذا وجب على ادارة العالقات العامة في المؤسسات 

ألن هادفها االسااس هاو التاأثير باالمواطن والارأي العاام , التفاهم والرضى بينها وبين المواطنين

 .باستعمال الطرق المختلفة لالتصال ومهارات النشر واالعالن

ى وهاي ركيازة ألي نشااط خاارجي الا, ان العالقات العامة كوظيفة اتصاالت تقدم للمواطنين

لكنهااا تباادأ ماان الااداخل والبااد ماان تنميااة عالقااات جياادة مااع العاااملين فااي  , المااواطنين الااواعين

 .المؤسسة التعليمية  قبل البدء في اي نشاط خارجي

وهذا التأثير الاذي , أن العالقات العامة تسعى الى خلق الثقة التي تعمل البرامج على بناءها

عراقياة للحصاول علياه  ال يمكان ان يتحقاق اال باالجهود تتجه المؤسسات التربوية و التعليمية  ال

اذ أن هذه البرامج نشاط مادروس وثمارة تفكيار وبحاث ودراساات , االدارية المركزة والمخططة 

 . للمشكالت

هذا وباإلضافة الى ذلك هناك وظائف للعالقات العامة تسعى الى تحقيقها لخلق فهم مشترك 

من خالل البحث والتخطايط واالتصاال , تعليمية  والمواطنينومتبادل بين المؤسسات التربوية وال

والتنساايق والتقااويم لباارامج العالقااات العامااة والقيااام  باااالجراءات التصااحيحية لضاامان فاعليااة 

 .البرامج وتحقيقها ألهدافها
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ساسية للمدن والمجمعات السكنية البيئية في األطر األ

 مؤشرات – العالم

 مقداد حسين علة الجباري .د.أ

 جامعة بغداد –استاذ متقاعد 

 استراليا –ملبورن 

 "ان البيئة السليمة هي حق من حقوق المواطنة وحق من حقوق االنسان"

 

 :المقدمة 

البيئاي الحاصال بدرجة خطيارة للتادهور للتحديات السلبية وتتعرض جميعا لبيئة في المدن ا

العواماال التااي ان . خطياارة اليمكاان أن يتحملهااا اإلنسااان اضاارارا  بحصااول تساابب مياادانيا والتااي ت

تراجاع / الميااه تلاوث / الهاواء تلاوث تسبب هذا التدهور قد تعمل مستقلة بعضها عن بعض مثل 

/ فااي الماادن الضوضاااء ارتفاااك مسااتويات / المساااحات الخضااراء  تراجااع/ الشاارب نوعيااة مياااه 

أال أن تأثيراتهااا المتراكمااة قااد تحاادث لبيئااي ماان مصااادر التراجااع اوغيرهااا ( االزدحااام المتزايااد 

المادن المتقدماة  ضامنبيئياة الضارارا  الاواضاح فاي وهنااك فارق . في بيئة المديناةعاما تدهورا  

 والتاي تازداد فيهااالادول النامياة البيئياة الحاصالة ضامن مادن أضارارا فيهاا والتحضر ستويات و

صاااحة واقاااع العلاااى اطرة شاااديدة مخاااووالمشااااكل البيئياااة بشاااكل واضاااح األضااارار واألخطاااار 

جديادة متعاددة والمدن خارج تصميمها األساسي يحتاج إلى طرق  مساحاتأن امتداد . مجتمعيةال

لتغطية االحتياطاات المتزايادة لإلساكان البيئية المجتمعية وإضافية للصيانة والنظافة  وكلف مالية

المادارس والمستشافيات وهاذه  وتطوير نظم النقال وإنشااءالمجتمعيى االساسية وإنشاء المرافق 

أن . متقدماةتوازي ماع نماو المادن حتاى فاي الادول الفي ال تتماشى بسهولة وجميعها المتطلبات 

المدن تمتد تدريجيا  من المركز نحاو األطاراف وبالتاالي تختفاي الضاواحي ولاذا فالمصاانع طبيعة 

نية وبهااذا ق السااكالمناااط سااتتواجد قاارب وفااي محاايط التااي كاناات ماان قباال تقااع خااارج المدينااة 

المناااطق السااكنية زداد امتااداد سااتساابب النمااو الغياار الماانظم كمااا ومساااحات الماادن تتضاااعف س
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في ستسبب بتدهور بذلك ومكتظة بالسكان المجمعات الظهور المتواجدة وتكون سببا مباشرا في 

تخطيط المادن مثال علوم إلى تطوير علوم حديثة عديدة منها  تأدان هذه الحقائق . النظام البيئي

جيولوجيااا / الجيولوجيااا الهندسااية / الجغرافيااة البيئااة / ة نيااالجيولوجيااا المد/ الهندسااة البيئيااة )

النفقاات تقييم أن تطوير هذه العلوم جاءت ألغراض عديدة منها االقتصاد في . (وغيرها/ المناجم

للتطااور الجوانااب الساالبية دراسااة و  الجدياادةالبيئيااة مثاال مااع الظااروف التعاماال االدق واللفهاام أاو

 . القتراا العالجات الممكنةوالناتجة عن هذا التوسع  البيئي

 :  تحديات توسيع المدن 

لتخلاق  ة بهااالمحيطا اتتنعزل شيئا  فشيئا  عن المناخن أن المدمن المختصين يرى البعض 

. الحرارة والجفاف والتلوث بكافاة أنواعاه حيث من( المناخ المصغر)الخاج بها لنفسها مناخها 

إلااى فااي المسااتقبل القريااب مااع الزيااادات السااكانية المتوقعااة  تتحولماادن الحاليااة سااأن معظاام ال

 ي فاي مثال هاذه منااخالبيئاة والواقاع الوفاي هاذه الحالاة ستصابح  خانقاةوهائلاة بشارية تجمعات 

ساتكون هنالاك حاجاة العاماة وة المجتمعياة يصاحماع الشاروط الوافقاة تمغير جيدة وغيار المدن 

لتثقيااف والااى باارامج لجدياادة مشااددة ومدنيااة وتشااريعات ونعليمااات قانونيااة قااوانين  ملحااة الااى

: مثاال)والااوعي المجتمعااي الغياار اعتياديااة وتغيياار فااي العديااد ماان االنظمااة المجتمعيااة  الحاليااة 

عادد وساتتطلب ايظاا تاوفير كماا ( للتلوث البيئي ىاألولوامل العمن تبر االنظمة المروريه التي تع

/ الرطوبااة / الضااغط / لحاارارة ا/ االمطااار)باألرصاااد الجويااة  ةكبياار ماان محطااات الرصااد المتعلقاا

ان تحارر )النجاز الدراسات ذات العالقة بضروف تطور ونمو هاذه المادن ( سرعة واتجاه الرياا

مان / ة والمركباات الساخانات المنزلياة والمكيفاات وأدوات اإلضااء مان كميات كبيرة من الحرارة

تعكس الحارارة نحاو سااألخشااب اساتخدامات وحارق / من الطاقة الشمساية / المخلفات البشرية 

عمال خزاناات الحارارة التاي تفقاد حرارتهاا رويادا  علاى / الطرقاات تزفيت  /طبقات الجو القريبة 

(. دةالااذي سااتتميز بااه هااذه الماادن الجدياا الجااو الخااانقالااذي ساايوجد شااكل أشااعة تحاات الحمااراء 

تتعلااق بتلااوث حقيقيااة مهمااة ينشااأ عنهااا مشااكالت بيئيااة الحاليااة سأن تنميااة الماادن اضااافة الااى 

ومعالجاة الكمياات للشارب وصعوبة اإلماداد بالميااه الصاالحة ( الهواء/ الموارد المائية / التربة )

إلااى غياار ذلااك ماان علااى انوعهااا المتزاياادة ماان مياااه الصاارف الثقيلااة والااتخلج ماان النفايااات 

وكل ذلك يستوجت االهتمام الجاد بدراسة االثر البيئاي لبارامج توسايع المادن مساتقبال  المشكالت
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/ الخدميااة ) عناد او بناااء المادن الجدياادة مان حيااث تنمياة وتطااوير النشااطات التنمويااة المختلفاة 

 (. الزراعية/ الصناعية 

 :  المؤشرات االساسية لتصميم المدن البيئية الخظراء الحديثة

ن المؤشاارات عنااد تصااميم الماادن البيئيااة الجدياادة االخااذ فااي االعتبااار االبعاااد البيئيااة تتضاام

االساسااية وذلااك عاان طريااق تصاامميم اليااات التخفاايض فااي اسااتهالك الطاقااة للسااكان المتواجاادين 

وتخفاايض المااواد الطبيعيااة ( فااي البيااوت او الشااقق السااكنيه)ضاامن هااذه الماادن الجدياادة عمومااا 

ة في عمليات البناء وتقليل تاثير البناء على بيئة المنطقة الطبيعية بشاكل واالصطناعية المستعمل

ان المبااني الخضاراء . اساسي مع تعظيم الناحية الجمالية للمدن وبما ياتالئم ماع طبيعاة المنطقاة

وهي المبااني الصاديقة للبيئاة هاي احادى التوجهاات الحديثاة فاي التصاميم وفاي البنااء الهندساي 

ة وهااي عبااارة عاان تحقيااق االحتياجااات مااع ضاامان احتياجااات المسااتقبل ضاامن الاادول المتقدماا

ان التقليل من انسياب الحرارة الناتجة عن اشعة الشمس المباشرة من خاارج المبااني . المتوقعة

الى داخل المبااني تعتبار واحاد مان االلياات االساساية والمهماة للحفااظ علاى راحاة السااكنين فاي 

ئااة  مااع وجااود الواجهااات الزجاجيااة الكبياارة ويمكاان ضاامن هااذه المباااني الخضااراء الصااديقة للبي

المباني تخفيض استهالك الكهرباء عن طريق منظومات الخاليا الشمسية الملحقاة بالبنااء والتاي 

هاي واحادة مان الطاقاات )تنتج الكهرباء مباشرة عن طريق اشعة الشمس الساقطة علاى المبناي 

ة مسافة بين المنظومة وبين المبنى كما انهاا تحتااج الاى وال توجد اي( النظيفة الغير ملوثة للبيئة

صيانة محدودة وال تتسبب باي فقدان بالطاقة الكهربائية المستحدثة موقعيا وفي الليل فان خالياا 

المنظوماااة الشمساااية تعتماااد علاااى الكهربااااء الموجاااودة ضااامن بطارياااات المنظوماااة الشمساااية 

امها ضاامن فتاارة اللياال  هااذا ويمكاان تركيااب المخزونااه خااالل ساااعات النهااار المشمسااة السااتخد

ويمكن اساتخدام . منظومة الخاليا الشمسية على سطح  المبنى او على الحوائط الخارجية للمبني

مان ( المتعاددة)مساحة بناء المنظومة البيئة ايظا كمظلة للمبنى عناد هطاول االمطاار واالساتفادة 

تحكم فاي المنااخ وعمال بيئاة اللمناسابة ان مشاكلة الا. توفير مياه االمطاار بشاكل صاحيح مناساب

الحماية من تقلبات الطقس وضمان تاوفير الطقاس المناساب لعايش )لعيش المجتمعي تعتمد على 

هااذا وتتضاامن التصااميمات البيئااة للماادن (. االنسااان داخاال التصااميمات الجدياادة للمباااني البيئيااة

ر مختلفاة مان الطاقاات البديلاة الجديدة طرق متطورة لتبريد المناازل والبناياات  باساتخدام مصااد
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وهنالاك . المستخدمة لظواهر الطبيعية المناخية لمراعات متطلبات  ساكان المادن البيئياة الجديادة

مبدا معين ضامن المبااني الخضاراء وهاو تخفايض اساتخدام الماوارد الجديادة وهاذا المبادا يجعال 

ني الخضراء الجديادة كماا المصممين للمباني الخضراء على تخفيض المواد المستخدمة في المبا

و يدعوهم الى تصميم المباني بالطريقة التاي تجعلهام يحاافظون علاى ماوارد المبناي حتاى نهاياة 

العمر االفتراضي للمبني والحفاظ على المبناى هاذا ويمكان لهاذه المادن البيئياة الحديثاة التصاميم 

د البنااااء والمنتجاااات اساااتيعاب متطلباااات  الزياااادة الساااكانية وامكانياااة التوساااع  باساااتخدام ماااوا

ان تصااميم هاذه . االصطناعية التي ال تتسبب في االساءة لبيئة المنطقة او المدينة البيئية اساساا

المدن البيئية تاخذ  بنظار االعتباار اساتخدام الماواد المختلفاة الغيار محتوياة علاى عناصار ساامة 

ع المااواد كلمااا امكاان ذلااك وايظااا التقلياال ماان انبعاثااات الغااازات الضااارة للبيئااة مااع اعااادة تصااني

واستخدام المخلفات الصلبة واعادة تصانيع ماواد القماماة مان قبال ادارة بيئياة واعادة لمثال هاذه 

ان ماان اهاام ممياازات هااذه الماادن البيئيااة هااي وجااود الحاادائق العامااة . المباااني وبشااكل مسااتدام

يمات البيئياة والمتنوعة االحجام واالشكال تصميميا وبشاكل واضاح حياث تعتبار جازء مان التصام

لهااذه الماادن والبيااوت اضااافحة الااى احاطااة هااذه المنااازل بحاادائق الخضااراء مااع امكانيااة ايجاااد 

مساحات زراعية تحيط بهذه المدن الضفاء الناحية الجمالية عليها اضافة الى فعالياتهاا الطبيعياة 

يم ان هااذه المناااطق الخضااراء عمومااا هااي جاازء مهاام واساسااي ماان المفاااه. االساسااية  االخاارى

البيئية الجديادة اضاافة الاى ان احاطاة المادن البيئياة  الجديادة باحزماة خضاراء شااهقة االرتفااك 

تاااتي السااباب متعااددة تاااتي فااي مقاادمتها عملهااا كمصاادات للرياااا مااع ضاامان التصاااميم الجدياادة 

 المناطق الخضراء داخل و حول هذه المدن  الضفاء الناحية الجمالية عليها اضافة الاى فعالياتهاا

 .الطبيعية االساسية واالستراتيجية االخرى

 :الخضراء الصديقة للبيئة البيئيةالمباني 

يشاير ( أوالبنااء المساتدام الصديقة للبيئة مبانيأيضا باسم ال ةالمعروف)المباني الخضراء ان 

البيئااة  مصصااممة لتسااتجيب للعديااد ماان المتطلبااات  بناااءةعمليااة هندسااي جديااد وانااة إلااى هيكاال 

تحديااد )ماان ( دورة حياااة المبنااى)فااي الطبيعيااة المااوارد  اتاسااتخداموءه ماان حيااث كفااالوالحديثااة 

ق فارباين يتطلب تعاونا وثيقا  مما( الهدم/ الترميم / الصيانة / التشغيل /  البناء/  المواقع للتصميم

اصااحاب والبيئيااين والتخصصااات االخاارى ذات العالقااة  المهندسااين المعماااريين والمهندسااينماان 
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المبااني فكارة  ان. باني المستقبلية البيئياةالمتنفيذ في جميع مراحل بفكرة المباني البيئية و العالقة

وفاي تااوفير فاي االقتصاااد  ةالكالسايكيباااني الم اتتصاميمبهتماماات الالخضاراء تتوساع وتسااتكمل ا

علااى الاارغم ماان أن التكنولوجيااات الجدياادة و. المنزليااة والمجتمعيااة الحديثااة المطلوبااةالخاادمات 

هاو أن ياتم منهاا الهادف المشاترك يبقاى  باستمرار في خلق هياكل أكثر اخضرارا بسرعة وتتطور 

بيئااة الموقااع والمنطقااة فااي لااليجابيااة وبشااكل شااامل اآلثااار لتااوفير تصااميم المباااني الخضااراء 

كفااءة عالياة وبساتخدام الا خاالل مانوالساكنية بانفس الوقات الطبيعاة المعطياات  وعلاى المحافظة 

الحاد مان و إنتاجياة الماوظفينطاوير وت المجتمعياة حماية صحة ل( البيئة/ المياه / الطاقة )مصادر 

البنااء ان تصااميم هاو  اخاروثمة مفهوم . المتوقع النفايات والتلوث والتدهور البيئيكمية ونوعية 

والملبياااة لمتطلباااات  ياااة المتاااوفرة محليااااميااال إلاااى التركياااز علاااى اساااتخدام الماااواد الطبيعت البيئاااي

 . (التصميم المستدام والعمارةالخضراء)

تلبية احتياجاات األجياال الحاضارة دون المسااس  ويعرف التصميم المستدام بانه االساس في

علاى نحاو مساتدام  ةصاممالبيئياة الم انيمباان ال. ايظاا بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها

ان ساكنتها سايكونون وباإلضافة إلاى المطلوبة الطاقة والحصول على أقل تكلفة لتشغيل وأداء هي 

البيئياة المبااني عادياة الن الالمبااني والبياوت من تلاك باني البيئية الخضراء المضمن أكثر ارتياحا 

 اء بطريقاةعدم البنا القديمة من خاللللمباني  السلبية تهدف إلى الحد من اآلثار البيئيةسالخضراء 

 أن المبااني الحالياة هاي المساؤولة إجمااالتلبي مجموعات مان المباادي والشاروط المطلوباة حياث 

 ماان االنبعاثااات ماان ثاااني أكساايد الكربااوننساابة عاليااة  علااىايظااا األوليااة و اتاسااتهالك الطاقاا عاان

 .مقارنة مع المباني الخضراء الجديدة

فاي الحقيقية الميدانية والفعالة اجة والرغبة الخضراء من الحالبيئة المباني  فكرةنشأت لقد  

واالقال ميادانيا فاي ابنعاثاات الغاازات الضاارة استخدام الطاقة مجاالت في وخاصة بناء أكثر كفاءة 

اء فوائاد  متنوعاة خضارلالاذلك تشامل اساتراتيجيات المبااني  صديقة للبيئاة ممارساتتتميز بوكما 

حياة جديدة بناء دورة  ه الفوائد في التصميم المستدام يدمج هذ وان( يااجتماع/ ا اقتصادي/ بيئية )

  .ستخداماالوبين التوقعات الناتجة عن بين الممارسات وفاعلة ايجابيا للمباني البيئة الخضراء و
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مجموعااة واسااعة مان الممارسااات والتقنياات والمهااارات للحااد خضاع لالمبااني الخضااراء تان 

لاى الخضراء المنفاذة ميادانيا عتأثيرات المباني جميع  علىطاف والقضاء في نهاية المبشكل اولي 

االساتفادة المجتمعية وعلى الواقع المجتمعي المحلي بشكل عام اضافة الاى وصحة الموقعية البيئة 

اسااتخدام تطااوير / ية المتجااددة والصااديقة للبيئااة الشمساا الطاقااة اسااتخدام)العديااد ماان المااوارد ماان 

 الحد مان جرياان ميااه األمطاار/ ية حدائق المطرالاألسطح الخضراء و النباتات واألشجار من خالل

اسااتخدام خرسااانة معبااأة ملموسااة قابلااة لالختااراق أو  / اسااتخدام الخشااب كمااادة بناااء /بتجميعهااا 

 .(وغيرهاا/  الحصى بدال من األسفلت أو الخرسانة التقليدياة لتعزياز عملياة تجدياد الميااه الجوفياة

الخضاراء تتطاور بشاكل مساتمر ويمكان أن البيئياة فاي المبااني المطبقاة ت التقنيااوأن الممارسات 

المباااد  علااى مجموعااة ماان قائمااة  انهااا تبقااىال ا منطقااة إلااى أخاارىوقاات الخاار وماان تختلااف ماان 

 كفاءة استخدام الميااه/ كفاءة الطاقة / كفاءة التصميم / الهيكل / الموقع )من  األساسية المستمدة 

الحااد ماان النفايااات / التحساين / عمليااات الصاايانة  تعزيااز / جااودة البيئااة الداخلياة / كفااءة المااواد/ 

اني ميم المباافلسافة تصاجازء مان الخضاراء هاو  مباانيالجانب الجماالي للكما ان ( والمواد السامة

منطقاة والماوارد الطبيعياة المحيطاة بالبنااء البيئاي ميازات  باين وئاام ال حيث يتم  البيئية الخضراء

البنااء البيئاي  عملياةمراحال مجموعة مان اآلثاار المصااحبة لجمياع كما ان هنالك . الميدانيةالبناء 

اسااتخدام / المااواد االساسااية تجهيااز وتصاانيع وتوزيااع / اسااتخراج المااواد الخااام ) االخضاار مثاال

فااي االعتبااار  االخااذ/  أو إعااادة تاادويرها النفايااات  الااتخلج ماان/ التجهياازات  وإصااالا وصاايانة

تلاوث /  تلاوث الهاواء/ الطبيعياة  اساتخدام الماوارد/ لمي احتماالت االحترار العاا/  كامنةلطاقة الا)

  .(ت الطلبةالنفايا/  المياه

الفتارة خاالل برامج خطط المباني البيئياة الخضاراء فاي بعاض عواصام العاالم شهدت عموما 

رسااميا  تفاارضمفاااهيم المناااهج الحاليااة لالنشاااءات الهندسااية حيااث باادات الماضااية تحااوال بعاان 

الميااداني نحااو التقياايم العلمااي لااأداء الفعلااي وضاال للبيئااة الفأ تعتباارممارسااات معينااة وقانونيااا 

الحياااة هااذه قااد دورة حياااة المباااني البيئيااة الخضااراء علمااا بااان ماان خااالل تقياايم دورة لتخصصااي ا

 البيئيااة أفضاال وساايلة لتقياايم اآلثااار البيئيااة للمباااني اعلااى نطاااق واسااع باعتبارهااواعتاارف بهااا 

الطاقااة  عالقااةأن علمااا باا عالميااا المعتاارف بهاااو ةخصصااتمنهجيااة الملهااا الوفر الخضااراء والتااي تاا

بيئاي أي مشاروك بنااء ضامن  ساساألان  .حاسمة بيئيااالحياة هي ودورة لتصميم المبنى   ةالكامن
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مرحلااة /  احاال المفاااهيم البيئيااة المتنوعااةمر/  التصااميممراحاال / المراحاال األولااى ) ضاامن متجااذرة

اريع السكنية البيئياة مشاي من الالرئيسية في دورة حياة  مراحلال وجميعها تمثل( الميداني الواقع

البيئياة تصاميم المبااني  علماا باناه ضامن التكلفاة واألداءواقاع لهاا التاأثير األكبار علاى الخضراء و

جمياع مراحال دورة بهاو الحاد مان التاأثير البيئاي المارتبط المركزي الهدف يكون المثلى الخضراء 

 ال يعياد نفساه بشاكل مماثالخار وامشاروك ساكني الاى يختلف من الذي والمذكورة حياة المشروك 

تاألف مان عادد وافار مان تهاي أكثار تعقيادا والبيئية الخضاراء المباني فان وباإلضافة إلى ذلك ابدا 

. رحلاة التصاميممكل شي وبشكل متكامل ونهائي ضمن ليتقرر ت المكونات التي تشكل كل المتغيرا

ضامن ؤثر على البيئة االساسي ولكل مشروك ان يتصميم ضمن الكل متغير وجود التباين لويجوز 

 . ذات الصلةالهندسية مراحل دورة الحياة 

المختلفااة مثاال الطاقااة  اتللحااد ماان اسااتهالك االمباااني الخضااراء غالبااا مااا تشاامل تاادابيران 

الطاقاة التاي تعمال ايظاا ونقال وتثبيات ماواد البنااء و الطاقة الكامنة المطلوبة الستخراج ومعالجاة)

تحدياادا اليااة البيئيااة العالمباااني  علمااا بااان( علااى تقااديم الخاادمات مثاال التدفئااة والكهرباءللمعاادات

الكامناة أكبار بكثيار مان االساتهالك الكلاي كبارى للطاقاة وتاولى أهمياة  تشاغيلللتستخدم طاقاة أقال 

ذات الكفااءة  للحاد مان التشاغيل واساتخدام الطاقاةالهندساية للمشاروك و دورة الحياةضمن للطاقة 

الحااجز )زياادة كفااءة غاالف المبناى / األرضيات / السقوف / العزل في الجدران / النوافذ )العالية 

البيئياة تصاميم المبناى تتمثال ب اتوكثيارا ماا تنفاذ اساتراتيجي(. (بين الفضاء المكيف وغير المكيفاة

يمكان تاوفير المزياد كماا للطاقة الشمسية في المنازل ذات الطاقة المنخفضاة دمة الخضراء المستخ

علمااا بااان  النهااار فتاارات تقلاال ماان الحاجااة إلااى اإلضاااءة الكهربائيااة خاااللالماان الضااوء الطبيعااي و

الصاديقة ويمكان تولياد الطاقاة المتجاددة  .بالطاقة الشمسية يقلل مان تكااليف الطاقاة ةتسخين الميا

مان طاقاة أو  والطاقاة المائياةاوطاقاة الريااا امن خاالل الطاقاة الشمساية  ناطق السكنمفي للبيئة 

 الساالبية لتوليااد الطاقااة بشااكل اعتيااادي وتعتباار هااذهتقلاال كثياارا ماان اآلثااار البيئيااة لالكتلااة الحيويااة 

 .السكني البيئي مبنىالهم للأمن المزات ميزة ال

هااي ماان األهااداف الرئيسااية فااي البناااء  ةوحمايااة نوعيااة الميااا ةالحااد ماان اسااتهالك المياااان  

ضاامن هااذه المااؤديالت السااكنية البيئيااة  ساسااةماان بااين القضااايا الحان  .المسااتدامالبيئااى االخضاار 

المنفااذة اهااذه يجااب علااى المؤسسااات تااوفير المياااه لالسااتهالكات المتنوعااة وبهااذا  الخضااراء هااي
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تاي ياتم تجميعهاا واساتخدامها وتنقيتهاا وإعاادة اساتخدامها ال ةاعتمادها على المياالمشاريع زيادة 

ويمكاان تحقياق الحمايااة والمحافظاة علااى . إلااى أقصاى حااد ممكانشااريع البيئيااة الماذكورة وفاي الم

مزدوجاة تقنياة ميدانياة  انظماةمان خاالل تصاميم  اني البيئياة الخضاراءمبالالمياه طوال فترة حياة 

ويمكن التقليل من المياه العادمة مان خاالل االساتفادة كما    ماالمنزلية عمو التي تعيد تدوير المياه

مان والمادورة الصارف الصاحي  ميااهمان  ها ومن مصادرها بشكل مباشر وبهذا يمكن االستفادةمن

البنااء وفاي التساميد الزراعاي المحلاي  إمكانيات إعادة استخدام الميااه فاي موقاعتزايد الفرج في 

ن مان يساهاي التح( المعالجاةالمياه )تخدام المياه المعاد تدويرها من اسالرئيسي المغزى علما بان 

اساتخدام ميااه الصارف الصاحي والميااه وامكانية  الكفاءة في استخدام الطاقةزيادة نوعية المياه و

الحاادائق والمناااطق الزراعيااة المحيطااه بهااذه المناااطق السااكنية البيئيااة الخظااراء  ري المعالجااة فااي

  .المحليةاالعتيادية المياه  مصادرتقليل الطلب على و

مان م اعتمادهاا ياتاألخشااب التاي )تشامل  (لخضاراءا)الماواد مان التاي تعتبار  مواد البناءان 

الحجار /  القاش/ الخيازران مثال لمواد النباتياة المتجاددة بسارعة ا/  ر محددةيياوفقا لمعمصادرها 

يمكان اعاادة والتاي  (غيار الساامةلاوغيرهاا مان المنتجاات  المعادن المعاد تادويرها/  المعاد تدويره

لوحااات  - صااوف األغنااام)  علااى ساابيل المثااال وإلعااادة التاادوير  قابلااة للتجدياادوال  اسااتخدامها

 -الفلاين  - األعشااب البحرياة -الكتاان  -الفيرميكوليات  - الصلصاال – مصنوعة من رقائق الاورق

وكالااة التقتاارا كمااا و (الااخ ...الكالساايوم الحجاار الرملااي - ألااواا ماان ألياااف الخشااب - جااوز الهنااد

/  منتجااات احتااراق الفحاام)مثاال  حمايااة البيئااة اسااتخدام الساالع الصااناعية المعاااد تاادويرهاالدوليااة ل

استخراج مواد البناء وتصنيعها محلياا فاي موقاع /  حطام الهدم في مشاريع البناء/  الرمل المسبك

قاع مواخاارج المواد ع يتصنويمكن . قلوسائل النواستخدامات الطاقة استخدامات للحد من  (البناء

الساالمة تحساين /  جودة عالياةال)وللوصول الى ( إعادة تدوير/  الحد من النفايات)العمل  لضمان 

  .(غبارالضجيج وتقليل ال/  المهنية

تااوفير الراحااة للمباااني البيئيااة الخضااراء ماان خااالل جااودة البيئيااة الداخليااة ويمكاان ظمااان 

علماا باان ( ةاإلضاء/ ة الحرار/  الهواء الداخلي)مثل ضمان جودة  شاغليهالوالرفاهية واإلنتاجية 

الشاوائب الجوياة /  المركباات العضاوية المتطاايرة)حاد مان تشامل المعايير نوعية الهواء الاداخلي 

 علاى نظاام التهوياة المصاممة بشاكلالبيئة الخضاراء تعتمد المباني كما ( مثل الملوثات الميكروبية
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معزولاة التصافية التصفيتها وكذلك عمليات  يتم من الهواء والتي  ةالنظيفوتوفير التهوية الكافية ي

ياااتم خاااالل عملياااة البنااااء اختياااار ماااواد البنااااء كماااا و (وغيرهاااا/  التنظياااف الجااااف/  المطاااابخ)

 لتحسااين وخفضااها انبعاثااات المركبااات العضااوية المتطااايرة )االنتباااه الااى  والتشااطيبات الداخليااة 

 بعاض  تنبعاث منهااقاد صايانة النتجاات وممعظم مواد البناء والتنظيف ان . (نوعية الهواء الداخلي

علاى  ةضاار اتان يكون لها تاأثيرلمواد المركبات العضوية المتطايرة ويمكن لهذه او سامة غازات

 جااتالمنتمثال هاذه هاذه لاذا يجاب تجناب  وإنتااجيتهملهذه االبنية المستخدمين الساكنيين او صحة 

وجااود البكتيرياااا / نمااو العفااان )ياااؤدي إلااى التاااي قااد الرطوبااة مسااتويات الساايطرة علاااى وكااذلك 

علاى ة المياا مان كثافاةأو االخضر ان تسريب المياه من خالل البناء  .(ذرات الغبار /  والفيروسات

علاى  العازل الجياد يسااعدايظا لاذا فاان  تعزز النمو الميكروبيمن ان األسطح الباردة داخل للمبنى 

التهوية الكافية ضرورية أيضا من أجل القضاء على الرطوبة فاي الاداخل ان حل مشكلة الرطوبة و

ان  .ماان األنشااطة (غيرهااا/  تنظياافال/  االسااتحمام/  الطاابخ/  لعمليااات البشااريةا)ماان مصااادرها و

ف التكييف إلى جانب وجاود غاال ضمن انظمةدرجة الحرارة الداخلية والسيطرة على تدفق الهواء 

خلاق بيئاة مضايئة و مصامم أيضاا يسااعد فاي زياادة جاودة المبناى الحرارياةالبيئاي المبنى شامل لل

مصااادر الضااوء الكهربااائي ماان و انهااارالطبيعيااى ضااوء العاليااة األداء ماان خااالل تكاماال دقيااق ماان 

ضامان عملياات  ان. هيكال المبناىضامن فتارة الليال ضامن وتحسين نوعية اإلضااءة وأداء الطاقاة 

إلبقااء المستدامة المطلوباة لالتنمية  اتهي جزء من التخطيط وعمليالصحيحة   والصيانةالتشغيل 

دماج كال جاناب مان جواناب الساكني البيئاي ماع مشروك لل الخضراء التيالتصميمية على المعايير 

  .حياة المبنىضمن التشغيل والصيانة ضمن مراحل البناء األخضر 

مان خاالل يساعد فاي الحاد مان كمياة النفاياات المتولادة بشكل مصممة الخضراء المباني ان  

وسااائل ميدانيااة متعااددة مثاال  ماان خااالل تااوفيرمسااتخدمي هااذه البنايااات البيئيااة الخضااراء وذلااك 

اعااادة / الصااحي إلااى مواقااع الطمرالمختلفااة النفايااات  ايصااالصااناديق السااماد للحااد ماان مسااألة )

يمكان اساتخدام حياث  لجة المياه توجد عادة خيااراتمعاول(. للبناءالنفايات المناسبة استعمال مواد 

فاي ياتم اساتخدامها حياث عولجات ماا إذا الصاحي وميااه الصارف ( الميااه العادماة)المياه الرمادية 

العديد من مفاردات الحيااه المنزلياة اليومياة واعماال االرواء المنزلياة وعماال الاري الموقعياة كماا 

ضامن المجمعاات الساكنية البيئياة  مماثلاة شااملة غاراضتستخدم مياه األمطار التي تم تجميعها ألة
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وتسااتخدم الكثياار ماان  ويمكاان ان تكااون الاانظم المركزيااة لمعالجااة مياااه الصاارف مكلفااة. الخضااراء

في مواقع مختلفة ضمن المجمعات السكنية البيئياة نع الغاز الحيوي امصوهنا يمكن تشغيل  الطاقة

 . مو المواد المطلوبة بعضمع النفايات البيولوجية األخرى إلنتاج 

بناااء المباااني اللفااات النظاار تمكاان فااي ان القضااية األكثاار وماان الجوانااب االقتصااادية فااان 

األجهازة /  الخالياا الشمساي)كلاف المالياة المطلاوب توفيرهاا لادعم الصديقة للبيئة هو الالخضراء 

الماردودات االيجابياة لهاا  مع العلم بان( المستخدمة التقنيات الحديثة/ معالجات النفايات /  الجديدة

فااواتير  خفااض/ ايجابيااة   تقتيااات بيئيااة)البيئااي االخضاار حياااة كاملااة المبنااى ضاامن دورة ال كثياارة 

وأساعار البياع / تحقاق إيجاارات أعلاى / ازديااد راحاة السااكنين / ارتفاك انتاجية العاملين /  الطاقة

  .(خفض مخاطر االستثمار/ معدالت اإلشغال اعلى / اعلى 

التااي تسااتخدم لمراقبااة سااطح االرض وتفااادي تقنيااات ماان انجااح ال ويعااد االستشااعارعن بعااد

حدوث بعاض الكاوارث وتقايم االثاار التدميرياة لبعضاها االخار االمار الاذي ياوفر الكثيار مان الجهاد 

التقليال مان الخساائر وايظاا والمال للحفاظ على البنااء المجتمعاي وعلاى أرواا البشار وممتلكااتهم 

صور األقمار االصاطناعية تصاوير ومراقباة منااطق المادن والمجمعاات الساكنية البيئياة حيث تتيح 

هااذه المشاااريع ماان ضاامن بشااكل منااتظم ومسااتدام وبأنظمااة تصااوير متخصصااة تمكاان المهندسااين 

مراقبة الظواهر البيئية المتغيرة مثل حالة الجو وحالاة الواقاع الزراعاي  وطبيعاة التمادد العمراناي 

حااال حااديثها ضاامن المناااطق التدميريااة لاابعض الكااوارث الطبيعيااة المحتملااة  بيئيااة الوتقاايم االثااار 

الغااالف  مراقبااة تلاوث/ االنزالقااات االرضاية / الازالزل / االعاصااير / الباراكين )الماهولاة بالسااكان 

مراقباة مساتويات / ة واقاع التغيارات المناخياة عامراقباة ومتاب/ متابعاة انتشاار االماراض / الجوي 

اختياار المنااطق /  مراقبة واقع ومتغيرات الموارد المائياة فاي المنطقاة / مختلف انواعها بالتلوث 

/ الغطااء النبااتي مراقباة / المالئمة للتخلج من النفايات بما يحقق الحد األدنى من التلاوث البيئاي 

اقباة انتشار الحرائق ومر/  والعواصف الغبارية حركة الكثبان الرمليةومراقبة الزحف الصحراوي 

الدارة تاوفر كل هذه االمكانيات يكمن ان ومن خالل ( تطورها واتجاهها وسبل الوصول االمن اليها

ستوفر أهمية إنشاء منظومة أالقمار اصطناعية ان . الكثير من الوقت والجهد والمالالمدن البيئية 

ماا يسااعد  حياث بمقادور هاذه التقنياات أن تاوفر معطياات ومعلوماات وصاورا  الشامل األمن البيئي 

ُصاّناك القارار علااى اتخااذ القاارارات المالئماة للتعاماال ماع اوضاااك األمان الغااذائي والماائي والبيئااي 
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التنميااة لضاامان القطاعااات التنمااوي وإماادادها بمعلومااات تساااعد فااي وضااع خطااط واقعيااة بقيااة و

         .معيشة المواطن ياتالمستدامة وتساهم ايظا في رفع مستو

الصاديقة للبيئاة األبنية الخضاراء مشاريع  انشاءفي تطبيقات م تزايد االهتمامما تقدم ويتبين 

اعد فاي تصاميم وتنفياذ المشااريع لمعايير و القوانين واألنظمة التاي تسااوضعت عددا من هذا وقد 

المبااااني هااذه تصااانيف وعلااة مساااتويات متباينااة اضاااافة الااى التطبيقاااات الساااندة المتنوعاااة لكااي 

 . بالمباني الصديقة للبيئةالخضراء 

التاي أبادك المهندساون ومن أكثر المباني الفريدة الصديقة للبيئاة فاي العاالم وفي ادناه صور 

جاااء وقااد  الساالبيةالمباااني الفرياادة هااذه فااي تصااميمها وبناءهااا مااع الساايطرة او التقليااِل ماان آثااار 

إلاى تحسايِن طريقاِة اساتخداِم المبااني  ادتالتاي الُمهندسون ببعِض مفاهيِم البناِء المثيرِة لالهتمااِم 

العدياِد  قاد طاورتخبارة التاي تراكمات لادى المهندساين بشكل مثير وجميل وعملي وفعال كما ان ال

 /هندساية )وفاي مساابقة دولياة تخصصاية . الفريدِة والّصديقِة للبيئةِ المفاهيم والحلول من الحلوِل 

حساان واجماال وارقااي المباااني الصااديقة للبيئااة  فااي تاام اختيااار االبنيااة التاليااة كا( بيئيااة/ معماريااة 

            .العالم
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 يالنانوتكنولوجعلم 

 الدكتور امين صادق

 استراليا -ملبورن 

 

 :المقدمة

النانوتكنولوجي تشير الاى فارك مان العلاوم و الهندساة التاي تتخصاج بتصاميم و إنتااج و 

اسااتخدام هياكاال و أجهاازة و منظومااات عاان طريااق معالجااة الااذرات و الجزيئااات ذات االحجااام 

واحاد مان مئاة ملياون ) ناانوميتر  522 -5النانوية أي أألحجام التي تمتلك أبعاد بمقادار حاوالي 

أحد المشاكل التي تواجه هذه التكنولوجيا هو االلتباس و عادم ان  (.m     أو , من المليميتر

فااي الغالااب تاادور التعريفااات حااول الدراسااة و الااتحكم و الوضااوا فااي تعريااف النااانوتكنولوجي

ناانوميتر وغالباا ماا تاتم المقارناة ماع قيااس   522بظواهر و ماواد بأحجاام ذات قيااس أقال مان 

يباين بعاض ( 5رقام  الشكل ) نانوميتر 522222و   12222ا بين شعر االنسان و التي تتراو

هناااك أيضااا بعااض التعريفااات األخاارى التااي تاارتبط بالهياكاال أو و المقارنااات لتقريااب الصااوره

هاو نورياو " ناانوتكنولوجي"إن أول من أستخدم مصطلح  .الجسيمات النانوية من صنع االنسان

وصاف بعاض عملياات أشاباه الموصاالت مثال ل 5174تانيكوجي من جامعة طوكياو للعلاوم سانة 

و التااي تتعاماال مااع تحكاام بمقاااييس ( thin-film deposition)الرقيقااة _ ترساايب األغشااية

النانوتكنولوجي تتضامن " نانومترية و ال يزال تعريفه االبتدائي قائما لحد اليوم و ينج على أن 

 ".سماحية ذرة أو جزيئ واحد بشكل أساسي عمليات الفصل، و التحوير و الدمج للمواد بدقة أو

فاي  5111من الجدير بالذكر أن البعض يعتقد أن بداية تاأريخ الناانوتكنولوجي بادأت مناذ عاام و

 There is plenty of room at the bottom – An innovation ) مقالة ريتشارد فاينمان

to enter a new field of physics  )مكاان تخازين توصل عن طريق الحساب بأناه باإل حيث

 5111جميع المعلوماات والبياناات التاي تخاج الجانس البشاري مناذ فجار التاأريخ و لحاد العاام 

يمكننا مان خاالل إساتخدام  حالياو إنج مكعب أو ما يعادل جسيمة تراب 5/122خزنها على حجم 
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الاى والتاي تقريباا تصال  للسانتمتر المرباع     النانوتكنولوجي خزن بياناات بكثافاة تصال الاى 

 .[5]حسابات فاينمان

 

 .بعض المقارنات مع بعد النانومتر: 5رقم شكل ال

من الجدير بالذكر أن بعض المواد النانوية تتولد و تتواجد بشكل طبيعاي أو كنااتج عرضاي 

فهناااك . اإلحتااراق أو تنااتج بشااكل مقصااود هندساايا لتأديااة وظيفااة خاصااة  نتيجااة تفاااعالت عنااد

تااؤدي الااى إطااالق جساايمات نانويااة فااي المحاايط مثاال   فعاليااات بشااريةظااواهر طبيعيااة كثياارة و 

 .الخ ... الطبخ، العمليات الصناعية، النقل الجوي و البري

 :النانوتكنولوجيعلوم أهمية 

عند التعامل مع المواد في المستوى الناانومتري، ساتظهر خاواج فيزياوياة و كيمياوياة و 

على مستوى الذرات و الجزيئات قد تختلاف بشاكل  هذه الخواج  .إعتيادية-خواج أحيائية غير

فغالباا خاواج الماواد بكتلتهاا االعتيادياة  .كبير عن تلك الخواج فاي الماواد الكتلوياة االعتيادياة

فالمركباات المعدنياة أو السايراميكية  تتغير بشاكل درامااتيكي عنادما تكاون بمقياساها الناانومتري

ناانوميتر يمكنهاا أن تكاون أقاوى مان المتوقاع  522المصنعه من جسيمات نانومترية أصغر من 

  .حسب موديل علم المعادن المتعارف عليه

نااانوميتر هااي أقسااى و أقااوى   52المعااادن المحتويااة علااى حبيبااات بأحجااام حااوالي  :مثااال

بمقااادار سااابع مااارات مااان نظيرتهاااا االعتيادياااة، أي التاااي تتاااألف مااان حبيباااات بأحجاااام مئاااات 

اء هذه التغيارات الهائلاة بخاواج الماواد ينبثاق مان العاالم الغرياب إن األسباب ور. النانوميترات

يمكن القول أن الخواج المادية االعتيادية هاي ببسااطة تمثال معادل كال القاوى و للفيزياء الكمية
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و كلما تجعل األشياء أصغر و أصغر ستصل بالنهاية لنقطاة حياث . الكمية التي يؤثر على الذرات

أن األخااتالف الشاسااع لخااواج المااواد عنااد االبعاااد النانومتريااة هااو  .ال يعماال فيهااا مباادأ المعاادل

 :نتيجة

 :المساحة السطحيةتأثير 

المواد النانومترية لها مساحة سطحية كبيره نسبيا مقارنة مع نفاس كتلاة الماواد المصانعه 

 . هذا يجعل المواد أكثر فعالية في التفاعالت الكيمياويةو اعتياديا

ملة كيمياوياا عنادما تكاون فاي حالتهاا الكتلوياة االعتيادياه ستصابح بعض المواد الخا :المث

و نفاس الشايء يحصال عاادة فاي الخاواج األخارى  فعالة كيمياويا عند إنتاجها بشكل ناانومتري

 .كالخواج الكهربائية او خواج المتانه

 :تأثير الحجم الكمي

عند المقياس النانومتري يبدأ التاأثير الكماي باالزديااد فاي تصارف الماادة، حياث ياؤثر ذلاك 

هااذا التغياار فااي تصاارف المااادة هااو فااي و( كهربائيااا و مغناطيساايا وضااوئيا)علااى تصاارف المااادة 

الحقيقة وصف لفيزياء خواج االلكترون في المواد الصلبة عندما يحصل تصغير هائل في حجام 

لجدير بالذكر أن هذه التصرفات ال تحصل على المستوى الماايكرومتري فضاال من او. الجسيمات

إن الماادهش فااي و .عاان االعتيااادي و إنمااا تسااود فقااط عنااد الوصااول الااى المقياااس النااانومتري

النانوتكنولوجي يناتج مان ظااهرتي الكام و المسااحة الساطحية، حياث ياتم تطاوير و تحساين أداء 

 .مختلف التطبيقات و الحقولالعمليات الصناعية و المواد في 

 :النانوتكنولوجي تصنيف 

 :تصنف على أساس التطبيقات التي يستخدم فيها النانوتكنولوجي

 عندما تستخدم في التعامل مع الماواد لزياادة أداء وكفااءة الترانزساتورات  :الهندسة النانوية

 .والمعالجات الرقمية

 االدويةالنانويااة: Nanomedicine   فااي إنتاااج االدويااة و حقااول الصاايدلة عناادما تسااتخدم

 .بشكل عام

 النانوالكترون: Nanoelectronics تستخدم في صناعة العناصر و األجهزة اإللكترونية. 

 استخدامها في الخاليا الجذعية و الدي ان اي و صناعة االسنان :النانو بايوتكنولوجي. 
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  نانويااة معتماادة علااى /  عضااوية-مااواد نانويااة ال)مثاال بعااض التصاانيفات الشااائعة األخاارى

 (.نانوية معتمدة على مركبات/  نانوية عضوية /  الكاربون

 :النانومترية طرق تصنيع المواد

هنااك اصاطالحين و هناك طرق مختلفة لمعالجة وتصانيع الماواد عناد المقيااس الناانومتري

 :مستخدمان لهذا الغرض

نانومترياة بمساتخدام كتلاة مان اناه يمكنناا صانع ماادة :  top-down"أسفل –أعلى "طريقة 

 و هاذه المادة وإزالة األجزاء التي ال نرغب بها حتى نحصل على الشكل و القيااس المطلاوب

هنالاك عادة طارق و .طريقة مناسبة في تصنيع التوصيالت و الدوائر المتكاملاة اإللكترونياةال

 ) علااى الحجاارالطاارق المتقدمااة هااي تقنيااات الطباعااة هااذه احااد و مختلفااة و متفاوتااة بالدقااة

lithographic  والحفرetching )هناك طرق أخرى أقل تقادما مان الناحياة التكنولوجياة و

ركباات م/  الضاوء/  تجزئة أو تكساير الماادة باساتخدام طارق ميكانيكياة)وتعتمد أساسا على 

/ التقشاااير  / الطحااان)تقنياااات ميكانيكياااة مثااال /  درجاااات حااارارة عالياااة/ كيمياوياااة مركااازة 

 .(ضافة عادة ما تستخدم للوصول إلى جسيمات نانويةإ (التقطيع

ستخدم عمليات التنظيم التي تبني بها المادة من وت :bottom-up "أعلى –أسفل " طريقة  

 حياث ياتم تجمياع لبناء شيء من األسفل لالعلاى (التجميع الذاتي)قبل الطبيعة و التي تسمى 

ترسيب ذرات أو جزيئات بشكل مسيطر عليه لتشكيل هياكل نانوية منها وهي طريقة فعالة  /

 chemical -ترساايب البخااار الكيمياااائي )معتمااادة هنالااك ثالثاااة تقنيااات رئيسااية و. جاادا

vapour deposition  /رسايب البخاار الفيزياائيت -physical vapour deposition  /

باالضااافة لهااذه التقنيااات هنالااك (  atomic layer deposition - ترساايب الطبقااة الااذري

 .[51-1] ( 1رقمشكل ال) تعددةالمكيميائي التركيب تقنيات ال
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 أهم طرق الحصول على النانوتكنولوجي : 1رقم شكل ال

 :لنانوتكنولوجيلعلوم ا تطبيقات غير مسبوقة 

الجسايمات )هنالك الكثير من األمثلة التاي يمكان التحادث عنهاا  بخصوج المواد النانمترية

 / االليااااف النانوياااة / االساااالك النانوياااة  /  (Quantum dots) النقااااط الكمياااة / النانومتريااه

 .(أخرى / األغشية متناهية الرقة 

عنصر الكاربون االعتيادي والذي من خاالل الناانوتكنولوجي ياتم أعطااءه صافات ان  :مثال

الكاربون الطبيعاي يمكان أن ) متعارف عليها عادة عندما يكون في حالته الكتلوية االعتياديةغير 

  1224و  5181لكاان بعااد ساانة ( يتواجاد علااى نااوعين مختلفااين جاادا همااا الكرافياات و األلماااس

( الكارافين وانابياب النانوياه للكااربون) أصابت الدهشة جميع الباحثين من الكااربون الناانومتري

 .(3رقم شكل ال) طلقوا عليه المادة العجيبةوالذي أ
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 أألنابيب الكربونية : 3رقم شكل ال

والمسااتخدم فااي االسااطح  التطبيقااات الحاليااة للمااواد النانويااة يشاامل الطااالء الفااائق الرقااه

في أغلاب التطبيقاات ياتم تثبيات أو و وفي االلكترونيات( مثل النوافذ ذات التنظيف الذاتي)الفعالة 

المادة النانوية و في البعض اآلخر من التطبيقات مثل مواد التجميل تطبيقات تأهيال البيئاة إدماج 

إن القابليااة لتصااميم و هندسااة المااواد  ( .4رقاام شااكل ال) إسااتخدام جساايمات نانويااة حاارة  يااتم

في إنتاج عناصار  :مثال) لمقاييس فائقة الدقة أدى الى فوائد جمة لكثير من القطاعات الصناعية

و فاااي الصاااناعات الفضاااائية وصاااناعة  ولجياااا المساااتخدمة فاااي لإلتصااااالت و المعلوماتياااةلتكن

   .(السيارات

تساتخدم و تمثال (  MEMS)كانات منظوماات المايكروالكتروميكانيكياة  سنة 32-12قبل و

مان مكوناات ميكانيكياة (  MEMS ) تتاألفحياث  إسلوب رئيسي للصناعات و المعامل اإلنتاجياة

/ الملفاات / المقاوماات : مثال)و مكوناات كهربائياة  (الاخ/ االغشية / النوابض  / العتالت  :مثل)

فماان االساااتحالة تصاانيع التليفوناااات   .(الاااخ والتااي تعمااال كمتحسسااات و مفعاااالت... المكثفااات 

 . المايكروالكتروميكانيكية الحديثة الذكية بأحجامها الصغيرة بدون أالستعانة بأجهزة

يحتاوي علاى  (الجايروساكوب و جهااز قيااس التعجيال)ضافة الاى التليفون الذكي باإل :مثال

 متحسساات ضاغط/ مفعالت ذاتية لتركيز وضوا الصاورة /  متحسسات للصور/  مرآة ماكروية)

مثاال آخار مان الحيااة اليومياة  .(غيرها/ متحسسات للقرب / مايكروفون  /  مقياس مغناطيسي/ 

للسايارات  Airbagsمقياس للتعجيل الحركي فاي البالوناات الهوائياة ( ) MEMS ) هو إستخدام

أو أن السارعة تجااوزت  الحديثة والتاي تتحساس االنخفااض الساريع والمفااجئ لسارعة السايارة
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بعد ذلك، قاام البااحثون  .(البالون الهوائي  الحد المبرمج له و تقوم تبعا لذلك بمعطاء االمر بنفخ

بمساتخدام أحجاام نانوياة أي إبتكاار أجهازة فائقاة   لاذهاب بتصاغيربخطوة أضافية نحاو محاولاة ا

و التي نتوقع منها بمستقبل واعد جادا و جيال (  NEMS) الصغر بمقياس النانوالكتروميكانيكيه 

 .جديد من األجهزة بالغة الصغر و الكفاءة

 

 تطبيقات و النانوتكنولوجي: 4رقم شكل ال

 :النانوتكنولوجيوم عمل علتماذا يمكن أن 

المواد والتطبيقاات  حسنت العمليات الصناعية الموجودة أصالقد تكنولوجيا النانو ان علوم 

عن طريق تصغير الحجم الى مقياس النانو مان أجال االساتغالل الكامال الظاواهر الفريادة الناتجاة 

مر للشاركات وكاان الادافع لهاذا التوجاه هاو البحاث المسات. عن فيزياء الكم و المساحة الساطحية

لتحسين المنتجات الموجودة عن طريق تصنيع عناصر أصغر حجما و أكثر كفااءة و أداء، و كال 

والاذي يتعامال ماع كال " بالهندساة النانوياة"يطلق على هذا الفرك من الهندساة و .ذلك بكلفة أقل

فااان لااذا . والمكااائن والهياكاال فااي مقياااس نااانوي و البناااء، وإسااتخدام المحركااات أوجااه التصااميم

اساس الهندسة النانوية تتعامل مع مواد على مستوى أحجاام نانوياة وكيفياة ترابطهاا لصانع أماا 

أنمااط نانوياة  /هياكال نانوياة )أو أجهزة وهي عادة تشتمل على  مواد ذات فائدة معينة أو هياكل

ي صاناعة أحد أهم تطبيقات النانو تكنولوجي الصناعية الهائلة هي فاان  .(طباعة ثالثية األبعاد/ 

رقااائق أشااباه الموصااالت حيااث أن أبعاااد هياكاال الشاارائح قااد وصاالت الااى قياااس نااانومتر واحااد 
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فاموباياال و التابلاات و الساااعه الذكيااة كلهااا تحتااوي علااى مليااارات الترانزسااتورز علااى شااريحة 

 .واحدة بحجم إظفر اإلصبع

    بعد ذلك يمكن ان نتساءل، ماذا يمكن للنانوتكنولوجي ان تعمل

 الجواب هو تقريبا ال يوجد حقل في الصاناعة ال تادخل فياه الناانوتكنولوجي بشاكل أو باآخر

تصااميم )الغااذاء /  الطااالء/ المعااادن /  اإللكترونيااات النانويااة/  تصاافية المياااه/  البيئااة/  االدويااة)

 /  واد التجمياالماا/  الزراعااة/  [(1]المااواد المتصاالة مااع الغااذاء التااي تمنااع التلااوث الميكروبااي 

كثيار مان المنتجاات ان (. كثير غيرها/ التطبيقات الحربية / المعدات الرياضية /  شاشات العرض

: مثاال) بسبب احتواءها على جسيمات نانوياة بشاكل أو باآخر(  منتجات نانوية)تعرف على أنها 

 للمايكروبات تحتوي في تركيبها على جسيمات نانوية مان معادن الفضاة كثير من الطالء المضاد

و كااذلك بعااض المنتجااات / المنتجااات الغذائيااة ومااواد التجمياال تحتااوي علااى جساايمات نانويااة  / 

خاصااة تلااك المصاانعة ماان مركبااات معدنيااة تحتااوي علااى جساايمات نانويااة كاالنابيااب النانويااة 

 .(الكربونية و االلياف لجعلها أمتن ميكانيكيا

ذائيااة حااول القياسااات ماان الجاادير بالااذكر أن هنالااك جاادل فيمااا يخااج بعااض التطبيقااات الغ

المسااموا بهااا نتيجااة إبااتالك بعااض الجساايمات النانويااة المعدنيااة والتااي قااد تتااراكم و تسااتقر فااي 

 [.1. ]جسم االنسان

 (1رقم شكل ال) :علوم النانوتكنولوجي محاسن و مساو 

 :تشملوالمحاسن 

 إستخدام هذه التكنولوجي يمكن أن يصنع مواد ذات مواصفات فريدة و متانة الخ. 

 استخدامها في تطبيقات التنظيف ومكافحة التلوث. 

 كلفة التصنيع باستخدام النانوتكنولوجي تعتبر رخيصة جدا. 

 تستخدم في عمليات نحت الجسم. 

  الى فوائد عظيمة لأنتاج الغذائي والمواد االستهالكية االخرىتؤدي. 

 :وتشملالمساو  

 حياث  متعلقاة بالصاحة و الساالمة إن استخدام النانو تكنولاوجي يمكان أن ياؤدي الاى مشااكل

 يمكنها أن تسبب ضررا بالغا للجسم
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  من الناحية االجتماعية فمن اإلنتااج الكثياف بشاكل عاام يمكان أن ياؤدي الاى فقادان الوظاائف

 في قطاعات الزراعة والتصنيع بشكل خاج

 تسهيل التعامل و تصنيع األسلحة الذرية 

 

 النانوتكنولوجيعلوم  محاسن و مساو : 1رقم شكل ال

 :الخالصة

ذرات يااتم ماان الاامجموعااة ) هااي هندسااة منظومااات وظيفيااة بأبعاااد جزيئيااة النااانوتكنولوجي

الحصول عليها من خاالل عملياات عالياة الاتحكم علاى الاذرات و الجزيئاات للماادة، و ألبعااد باين 

وإمكانياة التوساع بسبب التعامل ماع تلاك الحجاوم الذرياة للماادة و( نانوميتر مربع 522الى  25

الهائاال لهااذا الحقاال فاامن النااانوتكنولوجي أدت إلااى ثااورة فااي الصااناعات الحديثااة فااي مختلااف 

 .المجاالت
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 خان مرجان... من تاريخ عريق بغداد العريق 

 الدكتورة جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد/ متقاعدة / استاذ مساعد 

 استراليا -ملبورن 

 

 :المدخل

كانت مدينة بغداد في عهد الدولة العثمانية تحتوي علاى مبااني الياواء واساكان المساافرين 

والخان لفظٌة فارسّية األصال أُطلِقات علاى  .والالجئين وأبناء السبيل تسمى الخان وجمعها خانات

وكان الميسورين من أهال بغاداد يتخاذون  مكان مبيت الُمسافرين وهي الفنادق في العصر الحالي

من بناء الخاناات وسايلة للتجاارة وكساب الماال وكاان الخاان عباارة عان مبناى واساع فياه رحباة 

داد بخاناتها الواسعة والتي اتخذت تضم عددا من الغرف والمخازن تسمى الخانات وقد تميزت بغ

 .مواقع للتجارة قديما وكذلك إليواء الفقراء والمساكين ومن هذه الخانات

 :جذور تسمية الخان والخانات ومعانيها 

الخان اسم غير عرباي اساتخدم للداللاة علاى المكاان او الفنادق الاذي يقايم فياه المساافرون 

خاان مان لاوازم الطارق الخارجياه حتاى ان الخاان قاد القادمون الى بغداد وخاصة التجاار وكاان ال

يتحول الى  مدينة فمثال خان بناي ساعد فاي الطرياق باين بغاداد وبعقوباه كانات خاناا  تحولات الاى 

والخانات في بغداد قديمه وخاصة في طريق الحجيج الى مكه المكرمه وذكر الموءرخون . مدينه

اب وخاان وردان فاي الجازء الشارقي مان بغاداد وذكار احماد  في العهد العباسي وجود خاان النجايب

سوسااه ومصااطفى جااواد ان عاادد الخانااات فااي بغااداد وحولهااا نهايااة العهااد العباسااي بلاا  زهاااء 

خانا  وذكروا خان الخليفاه قارب نهار دجلاه وقاد انادثرت خاناات بغاداد القديماه ولام يبقاى ( 182)

مات بغاداد ونعناي بهاا الدولاه منها غير خان مرجان الاذي تام بنااءه زمان الدولاه الثالثاه التاي حك

ريه سنة   م الذي بناه الخواجه مرجاان الروماي وكاذلك خاان جغاان الاذي تام بنااءه  5318الجاليب

سانة  ( العهاد العثمااني االول) في بغداد زمن حكام الدولاه الساابعه لبغاداد  حكام الدولاه العثمانياه 

) يااذكر الرحالااه و(  باشاااجغالااه زاده ساانان ) م ماان قباال الااوالي العثماااني علااى بغااداد 5111
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م عنادما  5615م عند ذهاباه الاى الهناد وزياارة ثانياه فاي 5631الذي زار بغداد سنة ( تافرينيه

عاد من الهند وزار بغداد في طزيقه الى بلده وعنادما كانات بغاداد تحكمهاا الدولاه السادساه  فاي 

غاداد اثناان فقاط منهاا العهد الصفوي االول حيث اشار هذا الرحاله الى وجاود عشار خاناات فاي ب

الاذي زار بغاداد سانة ( نيباور) ويقول الرحاله االلمااني  .بحالة جيده ويوفران الراحه للمسافرين

م زمن الدوله السابعه التي حكمت بغدادالدولاه العثمانياه وتاولى نساخ الكتاباه الموجاوده  5733

يذكر انه كان في بغاداد على جدران المدرسه المستنصريه زمن الوالي العثماني احمد باشا حيث 

خاناا  ابربعاة منهاا فاي ضاواحي بغاداد وكاان قسام مان الخاناات كبيارة الحجام ( 11)  عند زيارتاه 

اد البريطااني .يسكنه التجار اما الخانات صغيرة الحجم فكانت للمساافرين ( بيكنگهاام) وياذكر القايب

دد خاناات بغاداد كاان م في العهد العثماني ان ع5814الذي قضى عشر سنوات ببغداد حتى سنة 

ااة ساانه فااي  ثالثااون خانااا  وخانااات بغااداد التااي مضااى عليهااا مااا يقااارب االربعااة قاارون اي اربعمايب

 . بغداد

زمان حكام الملاك غاازي والقيناا نظارة علاى التجاارات والمهان  5136واذا عدنا الاى سانة 

 فٕانناا نجاد 5136واالعمال في خانات بغداد كما ذكر ذلك الادليل الرسامي لمملكاة العاراق لسانة  

تجااارة واسااتيراد االدويااه فااي خااان الخضاايري واسااتيراد االبسااره فااي خااان البا ااه  ااي واسااتيراد 

االسلحه واستيراد االصباك في خان كبه وتجارة االقمشه في خان المراديه الكبيار وخاان الرمااا 

رار وخااان المراديااه الصااغير وخااان الكتااان وخااان  ااركس الكبياار وخااان الاازرور اي خيااوط االز

وتجااارة واسااتيراد االبنابيااب وتوابعهااا خااان مرجااان وخااان جغااان وخااان االسااتربادي واسااتيراد 

الجلااود قااي خااان  ااركيس واسااتيراد البطانيااات خااان ارجااي ووكااالء شااركات التااابمين خااان دلااه 

وتجارة وتصدير التب  خان عبد الحسين وخان باب السراي والتجار العموميون والتجاره العاماه 

لي وخااان مااال علااي وخااان دلااه الصااغير وخااان صاايون عبااودي وخااان المعظماااوي خااان شوشااتر

وخان الباشا الكبير وخان دله الكبير وخان سوفير وخاان الازرور وخاان هماداني الصاغير وخاان 

البرزلااي وخااان  ركسااي وفااي التحمياال والشااحن خااان البرزلااي وخااان ياسااين الخضاايري وفااي 

ج رشيد وخان عبديني وخان سيد حسين يحيى وخاان تصدير الجلود خان الباشا الكبير وخان حا

كيسي وفاي اساتيراد الجلاود المدبوغاه خاان الجابن وخاان الباشاا الكبيار وفاي اساتيراد الجاوارب 

خان كيسي وخان مخازوم وخاان كباه وفاي اساتيراد الحباال خاان الشايخلي وفاي تصادير وتجاارة 
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خان دله الكبير وفي اساتيراد الحبوب خان شماش وخان سيد حسن يحيى وخان الباشا الصغير و

الخارده ) الحديد والزنك خان مرجاان وخاان جغاان وخاان االساتربادي وخاان عزياز وفاي تجاارة 

فروشيخان الرماا الكبير وخان كيسي وخان شماش وخان مخزوم وخان دله الكبير وفي تجاارة  

د خيااوط الجنفاااج خااان ساايد حسااين يحيااى وفااي اسااتيراد الخيااوط خااان البا ااه  ااي وفااي اسااتيرا

الغزل والصوف خان الرماا وفي داللي االطعمه خان الباشا وفي داللي المنسوجات خاان كيساي 

وخان الرماا وفي الداللين العموميين خان الباشا وفي تصدير واساتيراد السامن خاان الشاورجه 

وفي استيراد الراديوات خان كبه وفي استيراد الزجااج والمراياا خاان الجابن وفاي تجاارة الساكر 

خان االستربادي وفي استيراد السمن خان عبديني وفي استيراد الشااي خاان االساتربادي وخاان 

دلااه الكبياار وخااان شااماش وخااان الگرجااي وخااان معااامل ي وخااان البرزلااي وفااي اسااتيراد حديااد 

الشيلمان خان جغان وخان االستربادي وفي استيراد الصابون خان جغاان وفاي اساتيراد االدوات 

وخاان االساتربادي وفاي تصادير الصاوف خاان االطرق اي وخاان الادامر ي  الصحيه خاان جغاان

وفي الصيارفه خان البرزلي وخان دله الكبيار وخاان االساتربادي وفاي الطواباع المساتعمله خاان 

كبه الصغير وفي العطاريات خان دله الكبير وخان الدجاج وفي تصادير العفاج خاان كباه وخاان 

باق الباشا الصغير وفي اآلالت القاطع ه خاان االساتربادي وخاان جغاان وفاي القرطاسايه خاان الزيب

وفي  القوايش خان جغاان وفاي الوكااالت العاماه والقومسايون خاان دلاه الصاغير وخاان الرمااا 

وخااان الكماارك وخااان عبااديني وخااان الباشااا الكبياار وخااان الااذهب وخااان البا ااه  ااي وخااان كبااه 

كبيار وخاان محماد علاي وخاان البرزلاي وخان همداني الصغير وخان يوسف ارجي وخان دلاه ال

وخان البناك وخاان ياساين الخضايري وخاان كيساي وخاان دلاه وخاان البا اه  اي وفاي اساتيراد 

يااه خااان جغااان وهنالااك خانااات ببغااداد فااي ساانة   فيهااا تجااارات ومهاان  5136االدوات الكهربايب

 .واعمال اخرى

مساافرخانة كال مانت خاان /حلول القرن العشارين كانات خاناات بغاداد العاملاة للمساافرينوب

فاي الموقاع الحاالي عناد  5126المدلل الذي شيد من قبل عائلة المدلل البغدادية العباسية النسب 

يمااين ماادخل سااوق هاارج ماان جهااة شااارك الرشاايد واسااتخدام لتجااارة التبااوغ والتمااور ثاام فناادقا 

ليساتخدم  5181ومسرحا ودارا للعرض السينمائي اخيرا استملكته امانة العاصمة عام ( الهالل)

 . سوقا للموروثات القديمة او االنتيكات



 

  
75 

 

 :خان مرجان

في جانب الرصافة من في شارك البنوك  بغداد قرب المدرسة المرجانياة، خان مرجان يقع 

ويقابال مان جهاة الشارق جاامع مرجاان ولقاد صاار مبناى  عند مدخل شارك أسامة بن زياد حالياا  

شايده أماين الادين مرجاان علاى طاراز معمااري غرياب تتجلاى .  الخان اآلن متحفا لآلثار القديمة

وهاو أحاد خاناات بغاداد . فيه الزخرفة والفن اإلسالمي التراثي وقد وقفه على مدرسته المرجانية

م وعاارف فااي 5318/هااـ762 -م 5316/ هااـ718المشااهورة ولقااد بنااي فااي الفتاارة بااين عااامي 

ر أو المغطى ذلك أن هذا الخان كان يتمياز العهود المتأخرة باسم خان األورتمة أي الخان المستو

عن معظم خانات بغداد بأن فناءه أي حوشه الداخلي مغطاى بعقاود هائلاة مان الطاابوق وقاد عقاد 

ما بينها بسقوف معقودة أخرى ومان ثام أتااا هاذا للتجاار الاذين كاانوا يرتادوناه أو ينزلاون فياه 

نسااجة الحريريااة ونحوهااا ماان آثااار فرصااة اإلقامااة الطيبااة حيااث تحفااظ بضااائعهم وأكثرهااا ماان األ

واضرار العوادي الطبيعية بينما تجري في فنائاه الصافقات التجارياة وتبارم العقاود باين مرتادياه 

متارا  عان أرضايته ويتمياز هاذا  54من التجار والخاان عباارة عان بهاو مساقوف ترتفاع قاعدتاه 

سطور تزين البواباة للمادخل المبنى باإلضافة إلى سلسلة العقود المتوازية بنقوش مكتوبة تشكل 

من جهة سوق البزازين الحالي حيث تحوي تسعة أسطر من الكتابة الباارزة فاي الطاابوق اآلجار 

وكتبت على نـحو بال  الروعة والدقة وتمثل سائر الكتابة نج وقفية أمين الدين مرجان الكبيارة 

ة في نهاية شارك أساامة على المدرسة المرجانية ودار الشفاء التي أنشأها على شاطئ نهر دجل

بن زيد وتوضح هاذه الوقفياة أن مماا وقفاه مرجاان لإلنفااق علاى هااتين المؤسساتين فضاال  عان 
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الخان نفسه، مجموعة من الادكاكين وأربعاة خاناات فاي أساواق بغاداد الشارقية ومبناى خاان فاي 

ا منادلي جانبها الغربي فضال  عن بساتين عديدة ومنشاآت مختلفاة فاي قارى بغاداد وجوارهاا منها

وبهرز وبعقوبة ورباط جلوالء وهي تعرف باسم المقدادية اليوم وأنه وقف كل ذلك وقفا  صحيحا  

  .شرعيا  

 

من موالي السلطان أويس اإليلخاني هو أمين الدين مرجان بن عبد   بن عبد الرحمن  ان

ية باالرغم أناه لام يكان وكان مرجان مثقفا  وفيلسوفا  ويتكلم عدة لغات منها اللغة العربية والفارس

متعلمااا وكااان يعماال جنااديا  ُمرتزقااا  فااي الجيااوش وفااي إحاادى الحااروب تاام أَسااَرهُ ماان قباال الجاايش 

المغولي فباعوه ثم باعوه وأشتروه فاي عادة مارات حتاى وصال باِه الحاال إلاى بغاداد فباعاه أحاد 

ئرياون التتاار التجار إلى قصر السلطان أويس بن الشيخ حسن بازرك اإليلخااني أحاد أماراء الجال

وكان السلطان أويس أبن حفيد هوالكو خان وقد حكم المغول اإليلخانيين من قاوم هازارة حاوالي 

قرنان ونصف في بغداد تحت أسم الدولة وأستقل السلطان أويس بمدينة بغداد وحكمهاا بعاد أبياه 

ني، م وعمل مرجاان خادماا  عناد السالطان أوياس اإليلخاا5314/هـ 711الشيخ حسن بزرك عام 

فاستغل عمله وأقترب من السلطان، فكلماا قاَدَم للسالطان طبقاا  . ومن ثم عيّنه رئيس الخدم طباخا  

من الطعام أسمعه شعرا  أو حكمة حتى أُعجاب باِه السالطان أوياس فعّيناه وزيارا  وقاد جماع ثاروة  

إياران  كبيرة وفي أثناء ذلك جاءت رسالة إلى السلطان أويس مان ملاك األيلخانياة فاي تبرياز فاي

يطلااب المساااعدة لهجااوم التركمااان، إذ كّونااوا جيشااا  كبياارا  يزحااف علاايهم فتهيااأ الساالطان أويااس 

للرحيل وعهد إلاى مرجاان بالملاك وأجلساه علاى عرشاه وطلاب مناه أن يحكام بأسامه حتاى يعاود 
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فأخذ السلطان أويس جمعا غفيرا من جيشه وأتجه بهم شماال  حتى إلتحم مع جيش التركمان فاي 

مت عدة شهور وهزموا وقتلاوا فيهاا جياوش التركماان كماا قُتال مان جيشاه العادٌد الكبيار حرب دا

وخرج علاى ماواله بقصاد االساتقالل بحكوماة بغاداد  بينما في بغداد فقد خان خادمه مرجان العهد

وتملكها ولقد خطب مرجان على أهال بغاداد وبّشارهم بنهاياة حكام الدولاة اإليلخانياة وبداياة حكام 

 .جانية فصدّقوه وأطاعوه فجمع منهم الجيش وخرج بهم لمالقاة جيش سيدهالدولة المر

وأثناء عودة السالطان أوياس بجيشاه حاامال  معاه جرحااه علام باالخبر وتاألم كثيارا  وعنادما 

وصلوا بعقوبة حدث فيضان لنهر دجلة حيث وصلت المياه لعدة نواحي من نهر دجلة إلى منطقة 

ى سااحل المااء وأماماه مساافة طويلاة للسااحل األخار فاأمر ووصل السلطان أوياس إلا. الشماعية

جنااوده ولكاال واحااد ماانهم بقطااع شااجرة، وصاانع زورق صااغير يركااب بااه ويأخااذ معااه جريحااا  أو 

معلااوال  ومااا أن وصاالت الاازوارق قاارب الساااحل حتااى إنهالاات علاايهم قااذائف المنجنيااق ماان جاايش 

قى فيما بعد الجيشاان حتاى وقعات مرجان وقتلت عدد كبير منهم فغضب لهذا السلطان أويس والت

معركة بينهما فقُتل فيها معظم جيش مرجان ووصل السلطان أويس إلى قصارِه فاي بغاداد ودخال 

القصر وشاهد مرجان وهو جالس فقال السلطان لمرجان ماد عنقاك ألقطعهاا ففعال مرجاان فرفاع 

ل عارف األخاوة التاي ألجا)السلطان السيف لكنه لم يفعل وكره قتلِه فقال السلطان أويس لمرجان 

فخارج مرجاان مان قصار السالطان وهاو يمشاي فاي  (بيننا سوف ال أقتلك لكن أغرب عن وجهاي

  (.ليت السلطان قتلني وما رأيُت هذا)بغداد ويرى الجرحى والقتلى والدماء وهو يبكي ويقول 

 :مرجان اجزاء خان

غرفااة  11علااى يتااألف مبنااى خااان مرجااان ماان طااابقين يحتااوي األول أي الطااابق األرضااي 

غرفة وتزين أبواب الطاابق األرضاي مقرنصاات ياؤدي فيهاا  13أي الطابق العلوي على  والثاني

ى وظيفته الجمالية المثلى وهي تكون سلسلة من المشكاوات المقوسة تنحادر منهاا  البروز اآلُجري

عنه  زخارف مقرنسة وتستند على حوامل وأفاريز تخرج من الجدار بصورة تدريجية حتى تبتعد

بما يقرب من المتر الواحد وتؤلف نطاقا  مزخرفا  يزياد عرضاه علاى المتارين ويحايط باالبهو مان 

ويعد هذا النوك من البناء الذي يفصال باين الطاابقين مان . جهاته األربع على ارتفاك أربعة أمتار

اعاة ومان ناحياة أخارى فقاد وفاق مصامم هاذه الق. أنفس آثار الريازة التي تشاهد في بناء الخاان

في طريقة إضاءتها بضياء الشمس وذلاك باساتعماله النوافاذ المعقاودة المخرماة علاى ناـحو فناي 
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ويمكاان للمشاااهد أن ياارى أجاازاء ماان جاادران الخااان وقااد أسااود لونهااا فالساااكنين ماان  .جمياال

المسافرين والتجار كانوا يوقدون في فناءِه الناار لغارض التدفئاة فاي فصال الشاتاء وقاد أثار هاذا 

تعارض خاان .م السيئ على شكل المبناى بوجاه عاام فضاال  عان تاأثره باالعوادي الطبيعاةاالستخدا

مرجان إلى التخريب والتلاف مماا دفاع مديرياة اآلثاار القديماة العاماة إلاى ترميماه ترميماا  شاامال  

فصااار الخااان مقصاادا  ( دار اآلثااار العربيااة)وجعلتااه متحفااا  للفنااون اإلسااالمية وأطلقاات عليااه اساام 

لزوار عدة عقود مان السانين بياد أن ارتفااك مساتوى الميااه الجوفياة فاي أرض الخاان للسياا وا

فلم يكن من دائارة  وما حوله أدى إلى أن تغمر المياه هذه األرض فلم يعد يصلح ألن يكون متحفا  

اآلثار إال أن تنقل معروضاته وأن تقوم بعملية صيانة واسعة لُه ونجحت في خاللهاا فاي ترصاين 

رانااه بمااادة األساامنت حتااى تماات الساايطرة علااى عمليااة نضااوا المياااه الجوفيااة إلااى أرضاايته وجد

داخله ثم جرى استغالله خالل فترة الثمانينيات من القرن العشرين وتام إعاادة ترميماه واساتخدم 

المبنى كمطعم ساياحي يقصادهُ الساائحين والنااس عاماة لقضااء سااعات فاي هاذا الجاو البغادادي 

  .(خان واحدا من معالم مدينة بغداد التراثيةيعتبر الاالن ) األصيل

خااان ( المراقااد فااي بغااداد)االسااتاذ عماااد عبااد السااالم رؤوف فااي كتابااه  المرحااوم ولقاد ذكاار

الاذي  وحينماا نخارج مان الخاان ال نملاك إالّ أن نتاذكر باالخير ذلاك المنشائ الكبيار: مرجان بقوله

تشامل الفقاراء والمسااكين فحساب وإنماا أشاد المؤرخون بعدله وإحسانه حتى قيل أن خيراته لم 

والزراريااق وحيتااان الشااط والطيااور فكااان قااد اشااترط أن تطعاام ماان  شااملت الساانانير أي القطااط

األصناف الغذائية التي تالئم طبيعتها كل يوم هنا عند هذا الموضع من دجلة كانت ترمى األطعمة 

 تعطاى األطعماة للحياوان فاالخيرللسمك وهنا في صحن هذا المبنى الاذي كاان دارا  للشافاء كانات 

  .كما أراد مرجان، كان يصل إلى الجميع طعاما  وعلما  وشفاء  من كل داء
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 :بناءه المدرسة المرجانية

لقاااد جماااع مرجاااان كااال أموالاااه بعاااد أن أعتااازل الحكااام والسياساااة وبناااى مدرساااة  اساااماها 

بالمدرسااة المرجانيااة ومسااجد كبياار يعاارف اآلن باساام جااامع مرجااان وبنااى مائااة ماان الاادكاكين 

والمحاالت التجاريااة ومنهاا خااان كبيار يساامى خاان مرجااان وجعال ريعهااا لإلنفااق علااى المدرسااة 
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واشااترط التاادريس فااي المدرسااة المرجانيااة علااى  والمساااكينوطااالب العلاام وإلطعااام الفقااراء 

المذاهب األربعة ووقف على لوازمها ما كان يملكه من عقارات في بغاداد وخارجهاا ولقاد ذكرهاا 

في وقفيته التي كانت محررة ومنقوشة بالحجر على جدران المدرسة وبنى لهاا غرفاا  للمدرساين 

م وكاذلك 5316/ هاـ718ورجة وتام ذلاك عاام وهي اليوم سوق في وسط بغداد يسمى سوق الش

وأصبح فيما بعد هذا المستشفى قهوة الشط  بنى مستشفى يطل على نهر دجلة خاج لطلبة العلم

م هاادمت المدرسااة المرجانيااة وأقتطااع منهااا جاازء كبياار 5146/ هااـ5361وفااي عااام . وتوابعهااا

ن أصل المدرسة سوى أضيف إلى شارك الرشيد وشيد على ما تبقى منُه مسجد جامع ولم يبق م

بابها األثري القديم وهو األثر الوحيد الباقي في بغداد من عهد الدولاة االيلخانياة ثام عاين الشايخ 

م وكااان يلقااي فيااه دروس الااوعظ 5147نجاام الاادين الااواعظ خطيبااا  وإمامااا  فااي الجااامع عااام 

كااان فااي عااام  آخاار تعمياار للجااامعلقااد كااان . واألرشاااد ولااه فيااه مجلااس حافاال بأهاال العلاام واألدب

م من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية وقد شمل التارميم القبااب والساياج 5173/ هـ5311

هاااو االن و 1م5122الخاااارجي والسااااحة والواجهاااة األمامياااة وتبلااا  مسااااحة الجاااامع حاااوالي 

ويحتااوي مصاالى حاارم الجااامع علااى ثااالث قباااب اثنااان منهااا  يمصاال 5122يسااتوعب لحااوالي 

صااغيرة وواحاادة كبياارة مرتكاازة علااى أقااواس تنتهااي بالجاادران المحيطااة بهااا وهااذا مااا أضاااف 

للمصلى روعة هندسية وفنية مميزة وكان ممان درس فاي هاذه المدرساة العالماة الحااج موساى 

اآللوسااي وأبنااه نعمااان اآللوسااي سااميكة مفتااي الحنابلااة فااي بغااداد والشاايخ أبااو الثناااء محمااود 

م وحفياده محماود شاكري اآللوساي وعلاي عاالء الادين اآللوساي 5811/ هـ5357المتوفي عام 

م وكذلك الشيخ اباراهيم اآللوساي 5115/ هـ5331الذي دفن في ساحة المدرسة بعد وفاته عام 

دفان قرباه م ومان قبلاِه تاوفي والاده نعماان اآللوساي و5117ولغاياة عاام 5113للفترة من عام 

 . وآخر من درس فيها قبل إغالقها األستاذ فؤاد بن أحمد شاكر اآللوسي

ا ويعطي الطعام للفقراء وكاان يتعشاى ماع الفقاراء لايال   وبقي مرجان في الجامع يعمل خادم 

حتاى مارض  وعندما يذهبون يبقى الليل يتعبد ويبكي ويقيم الليل كله وقد ابتعد عن ملذات الحيااة

وبعاد  م5371/ هاـ 774وتوفي في عام  ته فحفر لنفسه قبرا  بالقرب من المسجدوعلم بقرب مني

دفاان فااي مشااهد المدرسااة فااي جااامع مرجااان بنياات علااى قباارِه قبااة مرتفعااة جميلااة المنظاار  وفاتااه
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مشاايفة الشااكل هاادمت مااع أجاازاء ماان المدرسااة والجااامع ألجاال توسااعة شااارك الرشاايد فااي عااام 

 . م5146

لمجتمعااات اإلسااالمية قااد كتااب بمسااهاب علااى ماادى تاريخااه فااان إذا كااان تاااريخ الماادائن واو

لمدينة بغداد األسطورية نصيب األسد في ذلك حتى اختيارت مان باين اكثار المادائن نموذجياة فاي 

م وهجرهاا النااس والحضاارة 5118وعندما سقطت عام . مصادر التوثيق العمراني واالجتماعي

نتاف إخبارياة وفتاات مان المعاالم المعمارياة  تلتها حالة من الغماوض والضابابية لام تتارك ساوى

التي أفسحت لنا غيضا من الخيال عن حالها ومن هاذه المعاالم خاان الخواجاة مرجاان الاذي بناي 

وفاي ذكار . م وكأنه يرياد أن يحتفاي بمارور قارن مان الزماان علاى صامودها منحنياة5318عام 

ان . د جفااف نبعهاا فاي بغادادالمحاوالت التي رامت الى إحياء ماا ماات مان عماارة المسالمين بعا

التي هي احد نتاجاات هاذا العصار التناازلي حتاى يمكان اعتبارهاا مان اكثار ( خان مرجان)عمارة 

المحاوالت الجادة في إعادة الروا للمدينة من خالل تشجيع حركة تجاارة المارور الجالباة للاربح 

ل مان المنباع وحااولوا والنماء وربطها بحركة طريق الحريار التااريخي الاذي سايطر علياه المغاو

اقتطاااف مصاابه فااي الشااام ماان دون أن يفلحااوا ثاام ثبتااوا مركاازه فااي ماادينتي تبريااز وساامرقند 

وعروجا على الظاهرة المعمارية التاي تمخاض عنهاا هاذا المعلام . الواقعتين في منتصف الطريق

صاار والااذي أراد معماااره أن يظهاار ماادى تعلقااه بااالميراث وإحيائااه ماان خااالل تجساايد اكثاار العنا

الاذي هاو احاد نتاجاات العماارة الرافدياة الاذي انتشار اساتعماله فاي ( الطاق)خصوصية لها وهو 

قرب الموصل وتعاود الاى أواخار األلاف الراباع قبال ( تبه كوره)اآلفاق بعد أن وجد أول اثاره في 

، ويعاود الاى نهاياة األلاف الثالاث قبال المايالد( طيسافون)شامال المادائن ( تل الرمة)الميالد وفي 

وفااي مدينااة أور نجاادها اليااوم فااي عمااارة قباار الملااك اباااركي وفااوق ضااريح الملكااة شااعباداللذين 

لقد ورد ذكر هذا الخان على لسان من مر ببغداد أو كتب عنهاا ومانهم  .م.ق 1122يعودان لعام 

ومن الرحالة الغربيين من رسم له صاورة داخلياة  (جوامع بغداد)العالمة اآللوسي في كتابه عن 

اليوم بغربة األوطان والجوار باالنظر إلزالاة التاريخي ويشعر هذا المعلم . لقرن الثامن عشرفي ا

( شاارك الرشايد)كل ما يحيط به من العمارات التي تاذكرنا ببغاداد مجاد اإلساالم وقاد ختمهاا شاق 

اميناا بلدياة ( أرشاد العماري)و( حساام الادين جمعاة)الذي طمس أجمال ماا فيهاا وأزال  (الكارثي)

وكام نتمناى . د أجمل المعالم المحيطة بالخان لتبناى فاي محلهاا العماارات الخرساانية السامجةبغدا
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أن نجد طريقا أو دليال يدلنا الى اسم معمار ذلك الخان الذي لم نجد له ذكرا  في ثناياه بالرغم مان 

أن ال  وربماا أراد هاذا المعماار. أن إقحام اسم الخطاط كان قد ورد في اللوحاة التاي تعلاو المادخل

يدعو فخرا وأن يؤثر الكفااف ويقناع برحماة رب العبااد ياوم الماآب ثام لينتظار الرحماة علياه مان 

لدن كل من يكتشف في هذا المبنى انه تمتع باذهن ثاقاب وأنامال مبدعاة سامت الاى ذروة اإلباداك 

 .اإلنساني

 

 :المصادر

  عماد عبد السالم رؤوف. تأليف د -كتاب المراقد في بغداد. 

  تاأليف الادكتور مصاطفى جاواد والادكتور أحماد سوساة  -دليل خارطة بغداد المفصال كتاب- 

 .م5118 -مطبعة المجمع العلمي العراقي 

  تااأليف ياسااين افناادي باان خياار    -كتاااب الاادر المكنااون ماان المااآثر الماضااية ماان القاارون

 .نشر معاوية احمد ناظم العمري -الخطيب العمري 
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 نماذج مختارة ،في أسترالياالعربي ي قراءة في المشهد الشعر

 22الجزء  

 نجمة خليل حبيب

 سدني أستراليا

 

 باإلبااداعاتأعجااز ماان أن تفااي هااذا المشااهد الثااري  ةمقالااهااذه القااول مختااارة فااأن نوإذ 

فاي هاذه القاارة لام تساعفني شااعر وإني ألعتاذر مان كال . الشعرية المتنوعة األنواك والمواضيع

 .  آملة أن أعوض هذا التقصير في كتابات الحقة ورقتي المتواضعةالظروف أن أتناوله في 

أسفرت قراءاتنا على أن الثقافة العربية في أستراليا ظلت حتاى وقات قرياب ثقافاة هامشاية 

لتلفزياون ففاي تقريار أعاده اإلعالماي صاالح الساقاف . ال يعيرها اإلعالم في أوطانهاا األم انتباهاا  

 أجماع المحااورون علاى ضاحالة هاذا المشاهد، إذ قاال ،1224ام عاالجزيرة حول الموضوك ُباَث 

ليس في أستراليا حركات ثقافية عربياة يمكان مقارنتهاا بالحركاات الثقافياة : الشاعر وديع سعادة

ولكن هناك محااوالت فردياة يعاوق نموهاا وتطورهاا أكثار مان  ،العربية في الدول األوروبية مثال

وبالتااالي تكتفااي هااذه الحركااات  ،يصاال إلااى الااوطن األمأن صااوت هااذه الحركااات ال هااا من ،عاماال

إن المثقفاين العارب الموجاودين : ويزياد. بمجتمعها الضيق الذي هو الجالية العربية في أساتراليا

كثيارة   من أوطانهم األم التي تركت في أرواحهم جروحاا   في أستراليا وصلوا إليها ممزقين هربا  

ال يجاوز أن نلاوم الممازقين والمقتلعاين  وأناه. قرار واألماانعن االسات وجاؤوا إلى أستراليا بحثا  

الغرباة إذا : شوقي مسالمانيوقال الشاعر . الثقافة مّ الحياة عن هَ  مّ وغير المستقرين إذا أخذهم هَ 

وال أنات  ،دعى لاك بالصاحة وطاول العمارال أنت فيها حي فُيا .مقبرة األحياءدعني أسميها  ،شئت

أمساية أدبياة يتخللهاا توقياع نقايم  قاد نصادر كتاباا  ل عندنا أنناا حاين والحاص. رحم عليكـتَ ميت فيُ 

، وماان بعاادها يقااوم الكاتااب بمهااداء مااا تبقااى إلااى بضااعة عشاارات ماان النسااخمنااه لكتاااب تباااك 

وشاّبهت الباحثااة نجماة حبيااب حالاة األدباااء العارب فااي أساتراليا بااالجزر العائماة، كاال . األصادقاء

مهرجاان شاعري  -وإن حدث  وأشعل المنطقة حادث ماا. زمالئهأديبة قائم بذاته منعزل عن /أديب



 

  
84 

تلااتحم هااذه الجاازر إلااى حااين، ثاام ال تلبااث أن تعااود إلااى  -عااالمي أو زيااارة شخصااية أدبيااة بااارزة

ون وقال أن ومهمشا ونمحبطااألستراليون  اب العربتّ الك: ثم أضافت. عزلتها بعد انقضاء الحدث

كحالاة أدبااء األنادلس الاذين أغماط المشارقيون أدبهام  حاالتهم. احتـُِرمت نتاجاتهم في دولهام األم

رغام ه أناوإناي ألرى . واعتبروه أدباا  هامشايا  ثام ماا لبثاوا أن فرضاوا أنفساهم بعاد بضاعة قارون

أن قريبااا  سنسااتطيع فمننااا  ،لمااا يصاادر عناادنا فااي أسااتراليا العربيااة تهماايش المؤسسااات الثقافيااة

 1ق العربيدلسيون مع المشرنكما فعل األ نفرض أنفسنا 

العقاد الثااني فماا أن أطال . من تاريخهاا تحققت بعد زمن قصيرحبيب قد . دويبدو أن رؤية 

المؤلفاات الشاعرية المتنوعاة فاي المشهد األسترالي العربي فيض من  من األلفية الثالثة حتى عمّ 

قااراءة فااي إنااه ليسااعدني أن أقاادم فااي هااذه الورقااة و. مواضاايعها وأجناسااها ومسااتواها اإلبااداعي

أحدث إصدار وصلني مان الشاعراء العارب الاذين وجادوا فاي هاذه القاارة ماالذا  ياؤمن لهام حرياة 

  . القول والمعتقد

* * * * 

 2أديب كمال الدين

صارخة الاروا وإطاالق أسائلتها الكبارى، أديب كمال الدين، شاعر حداثي، رأى فاي الشاعر 

أثاارى المشااهد . خااذه عاشااقا  ومعشااوقا  اسااتلهم الحاارف وات. الااذي ال حااد ألعماقااهوساار الحياااة 

. الشعري العربي بأربعة وعشرين مجموعة شعرية كان الحرف الموضوك الرئيساي فاي مجملهاا

ورغم تتبعي لمعظم إصداراته وقراءتهاا بلاذة وشاغف، لام أجارؤ علاى الخاوض فاي الكتاباة عنهاا 

صصاي مان ناحياة لكونها نوك مستجد خاارج عماا ألفنااه فاي هاذه القااّرة، وخاارج عان نطااق تخ

ويقينا  مني، أن بحثا  يتناول المشهد الشعري العربي في أستراليا يغض الطارف عان هاذه . أخرى

وبنااااء علياااه، كانااات هاااذه القاااراءة . الطاقاااة اإلبداعياااة الرائااادة، سااايفقد الكثيااار مااان مصاااداقيته

 .   المتواضعة

                                                           

، تقرياار مسااجل، إعااداد توفيااق طااه، تقرياار "أوراق ثقافيااة"، الجزياارة ناات، "معاناااة المثقااف األسااترالي" -5-

 .   11/26/1224صالح الثقاف، 

ويقايم يعايش فاي أساتراليا  5113 أديب كمال الدين شاعر ومترجم وصحفي عراقي مولود في بابل عام  -1-

ناال جاائزة الّشاعر الكبارى عاام  .مجموعاة شاعرّية بالعربّياة واإلنكليزّياة 14صادر لاه . حاليا  في مديناة أدالياد

قنااة : ، كتاباات"ن الشاعريةماع كتاباات أدياب كماال الادي"سماا عاادل، : )للمزيد ينظر في. في العراق 5111

 (.1251ابريل  16العراقية أستراليا، 
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األعمال الشاعرية "كان آخر ما وصلني من أعمال الشاعر أديب كمال الدين مؤلف بعنوان، 

 -"حرف مان شامس" -"شخصّيات حروفية: "خمسة دواوينوهو يضم . الكاملة المجلد السادس

احتفااى وفيهااا، كمااا فااي سااائر أعمالااه، ". وكااان لااه حاارف" -"قااال لااي حرفااي" -"فتنااة الحاارف"

التشاكيلي، : في رحلته الشاعرية علاى عادة مساتوياتفهو موجود . احتفاء كبيرا  بالحرفالشاعر 

القناااعي، الااداللي، الترمياازي، التراثااي، األسااطوري، الروحااي، الخااارقي، السااحري، الطلساامي، 

وكاشاف للقنااك، وأداة  قنااكوالحارف عناد أدياب كماال الادين، . وما إلاى ذلاك اإليقاعي، الطفولي

. ذات رموز ودالالت وإشارات تبزغ بنفسها وتبزغ باللغاة ذاتهاا، ولغة خاصة وأداة كاشفة لأداة

أناا  :حتى أمكنه القول ،عبر عقود من السنين حتى أصبح َقَدرهة الشاعر مع الحرف ممتدة ورحل

 . 1!حرف، إذن، أنا شاعر

في المجموعة األولى من المجلد، شخصيات حروفياة، يتعارض الشااعر لشخصايات عديادة 

ية،  فعّجت برماوز أساطور. من شرق وغرب تركت حضورا  الفتا  في الفكر واألدب والثقافة والفن

، وأخااارى معاصااارة مااان موسااايقيين وشاااعراء وأدبااااء "شاااهرزاد"و" أنكيااادو"و" كلكاااامش"ك

محماد "، "أنجلينا جولي"، "دميس روسوس"، "فان كوخ" ،"شوبان:"وناشطين اجتماعيين ك

 . وغياارهم "جااان دمااو"و" سااعد محمااد رحاايم"، "صاااحب الشاااهر"، "زهااا حديااد"، "القااابنجي

مان هاذه الفئاة . لشخوصاه متعاطفاا  فاي المجمال، وحيادياا  فاي القليال منهاا الشااعر عارضوكان 

وجاان دماو شااعر عراقاي اتخاذ الصاعلكة طريقاة حيااة ". أماام تمثاال جاان دماو"قصيدة بعنوان 

وعاش مشردا  بين المدن والحانات إلى أن حطت رحاله في استراليا، وكان قدره أن يقضي فيهاا 

ولساابب مااا، أقاماات لااه جمعيااة . فراطااه فااي شاارب الكحااولبساابب داء عضااال أصااابه نتيجااة إ

ويبدو أن الخبر أثاار قريحاة كماال الادين فكانات هاذه القصايدة . الكحوليين تمثاال  في مدينة سدني

كماا أنهاا تميازت بصاورة شاعرية فيهاا . التي يصاح القاول فيهاا إنهاا رسام كاريكااتوري بالكلماات

وليس خفيا  ماذا يعني خبر في أول ". األّول من نيسانفي أخباِر "طرافة لّماحة بدءا  من مطلعها 

 نيسان        

 

                                                           

 .المصدر نفسه   -5-
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 أمام تمثال جان دّمو

 في أخباِر األّول من نيسان

 أّن جمعّيَة الكحوليين في سدني

 أقامْت تمثاال  لجان دّمو

 .أماَم األوبرا هاوس

 كانْت جموُك األستراليين والّصينيين والهنود

 تمر  من أمامه

 هذا الّشاعروتسألُ عن 

 الذي ال يملُك في فمه سوى ِسّن واحدة

 وابتسامة ساخرة وسعت الّسماواِت واألرض،

 .وبيده قنينة خمرٍة هائلة

 ولذا اضطررُت أن أقَف بجانِب تمثاله

 وأقرأ لهم كلّ يوم

 .قصيدة  جديدة  له

 رغَم أّن جان دّمو العظيم

 لم يكتْب سوى قصيدة واحدة،

كْ   ُر والَشْتمقصيدة عنوانهات الس 
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ْكُر والَشْتُم والعربدة  !ومضمونهات الس 

النج الساخر سمة أساسية في أدب أدياب كماال الادين تمتاع وتلاذ وتادهش فاي العدياد مان 

أمااا فااي هااذا الاانج فلهااا بصاامة مختلفااة، بصاامة الثقافااة والبيئااة والمناااخ االجتماااعي . القصااائد

باانجو "و" هناري لوسان: "ألساتراليين األوائالاألسترالي  كتلك التي نراها في أعماال الشاعراء ا

والانج أيضاا  يكتناز .  sardonic moodوالتاي يطلاق عليهاا لقاب " هاوب. دي. أ"و" باترسان

 .  التي تعرف بهما أستراليا  mateshipوعالقة المصاحبة let it goالروا السمحة 

 اآلخر الذي هو أنا

 لم أكْن ُمحتاجا  إلى ما تقول،

 .كنُت ُمحتاجا  إلى شفتيكَ 

 .ولم أكْن ُمحتاجا  إلى شفتيَك بل إلى لسانِك

 .ال لم أكن ُمحتاجا  إليه بل إلى روِحك

 ال ال لم أكْن ُمحتاجا  إليها بل إلى حائك،

 أعني إلى بائك،

 .أعني إليك

 وأعرُف أّنَك ال تعرُف َنْفَسَك ِمْثلي

 .فقْدني إليك

 نعم،

 أن ألتقي بأعمى ِمْثلي، جميلٌ 
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 تائٍه ِمْثلي

 يبحث عّني

 وال يتركني أهذي في الّطريق

 .إلى أن أموت

. تكتنااز هااذه القصاايدة بعاادا  صااوفيا   كالااذي نااراه فااي أعمااال الحااالج واباان عربااي وغيرهمااا

يحيل إلى التوحد والذوبان في اآلخر، إلى الذات الناقصاة فاي فردانيتهاا ( العنوان)فعتبتها األولى 

وهااي ليساات وراء غايااة ماديااة، فعزلتهااا عزلااة روا ال . الباحثااة عاان اآلخاار  لتكتماال بااه وتكملااه

أعمى مثلهاا، تائاه )وهي ال تبحث عن أنا متفوقة تستقوي بها بل عن أخرى ناقصة مثلها . جسد

وتكمن قيماة هاذه القصايدة بأسالوبها السالس ورموزهاا القريباة (. مثلها، يبقى معها حتى الموت

فلساافة التوحااد بااين : لعامااة فتعّباار بكلمااات معاادودة عاان مضاامون فلساافتين متناقضااتينماان ذوق ا

 .    الخالق ومخلوقاته، والفلسفة الوجودية القائمة على استقاللية اإلنسان وفردانيته

ويبقااى السااؤال، مااا هااو الساار وراء شااعور اللااذة واإلدهاااش الااذي نحسااه ونحاان نقاارأ هااذه 

البعيااد عاان الرتابااة  هاال هااو هندسااة القصاايدة ومعمارهااا  هاال هااو الناابض السااريع!.. القصاايدة

المتاااراج، أم هاااو تناساااق صاااورها كفسيفسااااء نقشاااها صاااانع مااااهر  أم هاااي جااادة الموضاااوك 

 وحداثته 

عارض الفكارة ، محاورتهاا، تقلبهاا كماا فاي كاليدساكوب، تادّرجها حتاى : بل هو كل هاؤالء

 . عن غايتهاالوصول بها الى مبتغاها، إلى نقطة التنوير التي تكشف 

خمس مرات متتالية ومثلها كانات " محتاجا  "تكررت لفظة . تبدأ القصيدة باللعب على الكالم

ل عنهاا بكلماة بال إلاى أخارى إلاى أن اساتقرت عناد . لفظة بل بدأت الحاجاة مطلوباة لكاذا، ثام ُعادي

ان يبحاث إنسا. حتاى توّهمناا أن نهاياة المطااف قصاة عادياة!.. فُتْهناا(. حب)حرفي الحاء والباء 

ولكن وجاود حرفاي البااء والحااء اللاذين لهماا قداساة عناد كماال الادين، . عن َوليٍف ينهي عزلته

ال باد أن يكاون مان ذلاك الناوك .. جعلنا نستدرك أن هذا الحب أكبر من أن ينحصر بين شخصين 

وماان خااالل هااذه . حلااول الالهااوت بالناسااوت. الااذي َخبِااره الحااالج، عنياات بااه، الحلااول الصااوفي



 

  
89 

أعاارف أنااك ال تعاارف نفسااك : "معرفااة نسااتطيع أن نااتفّهم الرمزيااة العرفانيااة فااي قااول الشاااعرال

، فهاي ال ُتْناِزل الاذات اإللهياة الخالقاة إلاى رتباة اإلنساان المخلاوق، "تائاه مثلاي.. أعماى... مثلي

ولعله من المفياد أن نناوه أن مثال هاذه الشاطحات تلتقاي . وإنما ترفع المخلوق إلى منزلة الخالق

. ع المعتقد الالهوتي المسايحي القائال بوجاود طبيعتاين للمسايح، واحادة إلهياة وأخارى إنساانيةم

عان القارآن  ن التصوف الفلسفي باالمؤثرات الخارجياة بعيادا  والمستشرقولعله للسبب نفسه ربط 

والبوذيااة واألفالطونيااة الفارسااية إلااى مصااادر خارجيااة كالمساايحية واليهوديااة وورّدوه  والساانة

 .ثةالمحد

 ذلك عنوان أعمالي الشيعرّية الكاملة/ أن تبحَر في بحِر الخساراِت ليلَ نهار

 

بهذه الصارخة الصاامتة اختصار أدياب كماال الادين رحلتاه الشاعرية وربماا رحلتاه الحياتياة 

وإننا لو أردناا إعطااء دليال علاى صاحة هاذا االدعااء الحتجناا الاى مجلاد قاد يفاوق أعمالاه . أيضا

 : سأكتفي بقراءة في إحدى قصائده علّها تفي بالغرض ولكنني. الكاملة

 

 لم تكن

هااي مثلهااا توظااف ". اليااوت. اس. ت"قصاايدة مكتوبااة بمناخااات أرض اليباااب ل" لاام تكاان"

التراث األسطوري والتاريخي والديني لتسليط الضوء علاى ماا فاي فعلاه الجهال والتبعياة البلهااء 

والمذهبيحة والقمع السياسي والفكري من تخرياب، لايس فقاط فاي العقاول والنفاوس، بال بكال ماا 

 . ضارة العريقة التي أبهرت العالم ذات قرونهو جميل في هذه الح

 لم تكْن غلطتي

 أّنني أضعُت دراهَم العيِد الّسبعة

 قرَب بّوابِة المتحِف العراقيّ 

 واّتهمُت كلكامش بما قد حدث

* * * * * 
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صعيد األسلوب، استخدم الشاعر تقنية السرد القصصي البتعادها عن المباشار الاذي  وعلى

ااُه الاانفس، ولالسااتفادة ممااا لهااا ماان خصااائج اإلثااارة والتشااويق واإلمتاااك ومااا الااراوي إال . تمج 

ينفي مسؤوليته عان ضاياك ثروتاه  المغلوب على أمره، اإلنسان العراقي المنكسر خفيض اللهجة

من سرقها ولكنه يلقي التهمة علاى حااكم بائاد لايس لاه مخالاب وأنيااب تمازق وهو يعرف ضمنا  

  .وتطحن

فاالحوار الاذي (. يجيباه كلكاامش) أضعُت صاديقي، وُعشابَة روحاي/ أنا ُمثلَك، أّيها الّطفلُ،"

قام بينه وباين المخاطاب أفساح المجاال للانج أن يعطاف الماضاي علاى الحاضار ويقاارن بينهماا 

وكاذلك كاان التنااج تقنياة . هاا أنناا الياوم فاي الادرك األسافل مان االنحطااطليصل إلى نتيجة مفاد

" يجااب"أخاارى لخلااق تعدديااة األصااوات التااي تبعااد الاانج عاان الخطاااب الشاافوي المحكااوم ب

 :وبهذا وصلت القصيدة إلى مبتغاها بيسر وسالسة. وما شابه" علينا"و

 هذه فتنُة العشِق أّيها العاشُق،

 .َجرى لي أو سيجري أّيها الُمندهُش بما

 إّنها فتنة أن ترى ما ال يرى اآلخرون

 وتعرف ِمن  ِ ما ال يعرفون

* * * * * 

  1أميرة عيسى في ديوان دانتيال األحالم

بانحياز الشااعرة إلاى األنثاى المترفاة لوهلة األولى لوإن كان العنوان دانتيال األحالم يوحي 

العاشااقة لااذاتها علااى اعتبااار أن الاادانتيال نااوك ماان القماااش الفاااخر ترتديااه الماارأة فااي اللحظااات 

                                                           

 . 1215أميرة عيسى، دانتيال األحالم شعر، بيروت، دارالنهضة العربية،  -5-

حائزة على السعفة الذهبية األكاديمية برتبة فارس ، استاذة النقد االدبي في الجامعة اللبنانيةأميرة عيسى  —

مؤسسااة ورئيسااة المنتاادى الثقااافي ، لهااا العديااد ماان المؤلفااات فااي نقااد األدب الفرنسااي ،الدولااة الفرنساايةماان 

نقااُش الحّناااء، َحااّب الرّمااان، دانتاايال : يةدواوياان شااعر ةصاادر لهااا اربعاا، ساادني، اسااتراليا/ األسااترالي العربااي

   .األحالم، حوريات وجدائل
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الحميمة من حياتها  كيوم زفافها او في غرفة نومها، إال أن إضافة االسم إلى األحالم، تعادل مان 

 . تخيلة فضاؤها الحلمهذه النرجسية لنستخلج بعدها أننا أمام حالة عشق م

تعبار  وظفت أميرة عيسى هاذه الجمالياة الشاعرية لتفساح المجاال لأحاسايس األنثوياة  كاي

أحاسايس ال عالقاة لهاا باأليروتيكياة . عن نفسها دون كبت او خضوك لقوانين المجتمع المتزمت

كل تشوهات  هي نزعات فطرية بريئة خالية منوال بالحالل والحرام من العالقات الجنسية وإنما 

ستمرارية الحياة حيث ياتمم الاذكر طبيعي لحفظ النوك وانجذاب بديهي الطقس . الحضارة المادية

 . واألنثى واحدهما االخر ويكتمل به

 ...وجوُدكَ 

 وفرحة العيد

 ... حّبكَ 

 والبراري المزهرة

 ... عيناكَ 

 ومنارةُ بّحار تائه

 ... صوُتكَ 

 وصدى ناي الوادي

 (11ج)......صدُركَ 

الشاعرية المركباة التاي ترهاق بأسلوب واضح بعيد عن الصور عن رؤيتها الشاعرة عّبرت 

ها اساتخدمت الكثيار مان ورغم أن. االنتشاء بسالسة النج وانسيابيتهعن تمنعه فة /ذهن المتلقي

إال أنهاا لام تلجاأ إلاى الرماوز النخبوياة العصاية وتااريخ وجغرافياا،  ا  ونثار ا  ذخيرتها األدبياة شاعر

 .  هم المثقف العادي إال فيما ندرعلى ف
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 ... قبالُتكَ 

 خمرةُ المسيِح ترشفُها المالئكة 

 ...حضُنكَ 

 ...جرُن المعابِد المقّدس

 ...أتعّمدُ 

 (نفسها. ج)...وأعرُج إلى عليين

يكفااي أن يكاااون  ساااهلة اإلدراك إذ رمااوز مساااتقاة ماان باااديهيات التااراث والثقافاااة العربيااة

القارئااة علااى مسااتوى متوسااط ماان المعرفااة بحضااارة بااالده حتااى يتساانى لااه التقاااط / القااار 

المااء إلاى خمارة فاي عارس المسايح األعجوبة التي حّول بها فالقبالت مقدسة قداسة : هاجماليات

ار المعمودياة . قانا الجليل لاذي افاي المسايحية وحضن الحبيب ال دنس من االرتمااء فياه فهاو َكسي

الخطيئة األصالية التاي فرضاها اإللاه علاى نسال آدم وحاواء نتيجاة عصايانهما يطهر اإلنسان من 

التاي تحيال إلاى  "وأعارج إلاى علياين"وكذلك القول في عباارة . بأكلهما التفاحة المحرمةأوامره 

 .قصة اإلسراء والمعراج في القرآن الكريم

هااي محاااورة بااين عاشااقين يتباريااان ففااي ماارة . ودانتاايال األحااالم فسيفساااء نقشاات ببراعااة

  هي أشد هياما  وولها     /فيمن هو

 :هو

 وفي ذاَك العرين أسٌد ينتظر

ا وزئيرا  يمأ الدنيا أنين 

 تراوده الحيرة

 أم غيرة ..أهذا حبٌ 
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 :هي

 وفي قلبي َفَراٌ 

 وفي عيوني شغفٌ 

 وفي روحي 

 (58_557) كل  أسباِب الَمَرا

نشغال على مساتوى ا .العلم والعقلإلى ما هو فوق  ارتقاء .إشراقة صوفية هي وفي أخرى

المعرفة والكشف حيث ترتقي عناصر الطبيعة فيمسي المطار رساول حاب باين األرض أعمق في 

 والنسمة نفحة من   نرتقي بها إلى مصاف األنبياء ورب البشر، والبرق أداة تطهير ونور، 

 مباركٌة هي حّباُت الَمَطرِ 

 رِض هي خيوٌط بين األ

 ...وربي البَشرِ 

 فتْح الَصّدرَ اف

 واغتِسلْ بنوِر الَبْرقِ 

 وأمزْج الرواَ 

 بتراِب أّوِل الَخلقِ 

 وَتلَق نسمة  

 ...نفحةٌ ...هي ِمَن  ِ 
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 نعْم بارتقاءاو

 ُتجالُس به األنبياء

علااى ة /والمااتكلمفاااألب مساالم واألم مساايحية : تصااالح الهويااات ال تقاتلهاااهااي وفااي ثالثااة 

جاوهر العقياادة ال  ى الشاااعرةبناتوفاي أخاارى ت. يهوديااة أو بوذياة: لتبناي هويااات أخارى اساتعداد

وفااي أخاارى هااي . "ِماان ُتااراٍب َذّراُتااه اسااُمها اإلنسااانّية/ طينتااي وإْن َبُعااَد الَزماااُن بهااا"قشااورها  

وإذ أقاول جاري، فاأن زمانناا هاو زمان القوقعاة والتكتال فاي القبيلاة . علاى اآلخارجريء انفتاا 

والعشيرة والطائفة والمذهب، وكل من يمشاي عكاس هاذا التياار، خاائن وملحاد وزناديق يساتحق 

    .  النبذ

 موسى...إبراهيمُ ..بوذا

 ...محمد...عيسى

 (67. )كلّنا أخوةٌ في الَبِرَية

ألطف ما فاي هاذا الاديوان وأكثاره قرباا  إلاى القلاب تلاك الحوارياة باين هاو وهاي، فاي  ولعل

ففيها نجحت أميرة عيساى فاي اساتخدام الحاوار لتبارز رؤيتهاا القائلاة ".  نسمة الحبيب"قصيدة 

بضرورة التكاافؤ فاي العواطاف باين المتحاابين، وفاي تحريار المارأة مان الصاورة التقليدياة التاي 

تنا البطريركية التي تعتبر إطالق المرأة لعواطفهاا تباذال  وترخيصاا  لهاا فاي عاين وضعتها بها ثقاف

وفيها أيضا  تجلّت قدرتها على قول الشعر العامي بفصاحة وجمالية ال تقل عن جماليات .  المحب

   .شعرها المكتوب بالفصحى 

 هو

 كلّْك رّقة وحنّية

 وصوتك نغمة سحرّية

 طاير فيكي صاير ِجنّ 
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 افك بتحنّ شفافي لشف

 خمرة مخباية بالّدن

 ولو قطرة بتوقع عاألرض

 (524) !بتعمل هزة ارضيه

لقد برهنت أميرة عيسى في ديوانها الثالث أن الشاعرة الخالقة تستطيع التعبير عن الفكرة 

 الواحدة بعدة طرق مختلفة دون أن تقع بالتكرار الملل        

 ". 1"ال أحد يعرف اسمي"خالد الحلي في ديوان 

أّول ما يلفت النظر فاي هاذا الاديوان اإلخاراج األنياق، فاالغالف الخاارجي عباارة عان لوحاة 

شاعرية متلونة بألوان شاحبة ناعساة تثيار فاي الانفس أحاسايس متضااربة تتاراوا باين الخلاود 

إلى المشاعر الناعمة من حاب ودفء وحناان وباين أحاسايس الحازن واالكتئااب واالنكساار التاي 

، رسام معاالم (لِاـَم ال تتركناا) وتكمال التوطئاة . د شامس موّدعاة آفلاة إلاى الغياابيستدعيها مشه

الديوان فنعلم أن حالة االغتراب التي تحكيها هذه الجمل المكثفة ليست حالة رهابية أو نفسية أو 

 . عصبية وإنما هي إرث جمعي أورثه وطن ابتلي بالمآسي والحروب لأنا الشاعرة

 لَم ال تتركنا

 أيها الحزن العراقي الطويل

 لَم ال تتركنا

 لَم ال تتركنا

                                                           

كلمااات، : ، ساادني أسااتراليا5/ة االنكليزيااة، رغيااد نحاااس، طخالااد الحلّااي، ال أحااد يعاارف اساامي، الترجماا -5-

عماال فااي  5181، هاااجر إلااى أسااتراليا عااام 5141عراقي ولااد فااي الحلَااة عااام خالااد الحلااي شاااعر.  1251

عاما متواصلة، ومن ثم في الصحافة اإلمارتية والمغربياة، لاه عادة دواويان ناذكر  56الصحافة العراقية لمدة 

  .حد يعرف اسمي، ما كان كيف كان،  وغيرها   مدن غائمة، ال أ: منها
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هذا التساؤل المرير والمتكرر، يحرك الراكاد فاي ضامائرنا، ويحملناا علاى اساترجاك تااريخ 

، ماارورا  1223ماان مأساااة كااربالء إلااى االحااتالل األميركااي . العااراق الملياائ بالمآسااي والحااروب

لتوتاليتارية التي جثمت ثقيلة على صادور العاراقيين باالنقالبات العسكرية المتكررة والحكومات ا

. وجاارتهم الااى حااروب عبثيااة دفااع فيهااا المثقفااون الااثمن نفيااا  وعزلااة وسااجنا  وتصاافيات جساادية

وخالد الحلي الذي عاش فوبيا التشظي والطرد والتخوين والعزل الثقافي، تنفس معاناته بقصاائد 

ن محكااوم برؤيااة وجوديااة اغترابيااة يجااري ديااوا". ال أحااد يعاارف اساامي"ودواوياان  ماان بينهااا 

فهااي غاضاابة عاليااة اللهجااة حينااا ، هامسااة حزينااة حاازن : التعبياار عنهااا بصااور شااعرية متنوعااة

" ألفياة ومارآة"ففي قصيدة . العراق األزلي حينا  آخر، ووجودية مشككة حائرة في أحياَن  كثيرة

الثالثاة، يعتازل الجماوكَ  الضااجة  مثال ، يخرج الشاعر عن السرب المهلل المبتهج بقادوم االلفياة

فيارى باين رمااد األوراق تاريخاا  " يحارق أوراق فجاور ساني القارن العشارين"بالفرا، وياروا 

 . يبصق موتاه ويزغرد فوق دماء ضحاياه

 تغمرني األشالُء فأغفو

 توقظني أصواُت سكارى وحيارى يرتج لها الشارك

 أفرك عيني وأبصر في مرآة األلفية رقم ثالث

 فتبكي المرآة

 وتنفجر المرآة

 تبكي/ تحكى

 تحكي/ تبكي

 تضحك تشتم/ تشتم تضحك

 أهرب مذهوال  

 (55. ج...)هذيان... هذيان... هذيان
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نشعر ونحن نقرأ هذه القصيدة كأننا في ساحة وغى إغريقية تتالعاب فيهاا االلهاة بمصاائِر 

إنمااا تكتااب ذاكاارَة المغلااوبين هااي ال تمجااد بطولااة  وال تغنااى انتصااارا ، و. الناااِس وتصاانع شااقاءهم

هام الساكارى والحياارى والماوتى الاذين . الذين يقع البالُء عليهم فيستسلمون له بقدرياة عااجزة

المفجوك من قسوة الزماان الاذي ( الشاعر)هم األنا الكاتبة . بصقهم التاريُخ وزغرد فوق دمائهم

 . ال يملك إزاءه إال الهذيان

ية لماحاة، ويساتخدم مفاردات وتراكياب لغوياة ُتْحاِدث يصل الشاعر الى فكرتاه بصاور شاعر

صااورة ". . . المااوتى الااذين بصااقهم التاااريخ وزغاارد فااوق دمااائهم. "َجْرسااا  موساايقيا  لااه رنااين

شعرية ال تختصر معركة أو حربا  فحسب، بل تستنهض كال ماا فاي اإلنساانية مان باؤس وعبثياة 

ال ( بصااق التااريخ)هم وخام، . وال ضحايا هم موتى، ال شهداء. منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا

مواكَب ترافُق نعوَشهم، وال أمهاٍت وحبيباٍت ينادبنهم، وإنماا تهاليالُ وزغارداٌت احتفااء  بتالشايهم 

 . وتطهيِر الوجود من دنسهم

كالهماا يعايش أزماة انتمااٍء . يتمااهى الشااعر بهاذا الحياوان 1"أيقظني كنغار"وفي قصيدة 

 :   يطارد القدر فيتحدان بالمصير في دوران عبثي ليس ألحدهما منه هروب كالهما. ووجود

 أتخيل وجهي يتشرد مغتربا  بين شوارك بغداد

 النيران تطاردني

 النيران تطوقني

 . . .النيران... النيران

 (87)وأنا أركض خلف كنغر

نتحسس مأساة الشاعر االغترابية فهو فيها  ال تحتاج هذه الصورة إلى إعمال فكر حتى

باال كمنسااان جااان بااول سااارتر الااذي عصاافت بااه الحااروب ". غريااُب الوجااه واليااد واللسااان"

                                                           

قصاايدة تماااهى فيهااا الشاااعربحيوان الكانغااارو، فحكااى مشاااعره وهااو يواجااه " ال أحااد يعاارف اساامي" -5-

 .   المجهول في أرض وزمن غريبين   
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فأضاك انتماءه المجتمعي وانكفاأ إلاى صاحراَء قاحلاٍة أشاعرته باالتمزق  القتصاديةمات ازألاو

 . واالغتراب

بصورة شعرية متظلمة " كنغرايقظني "، ما بدأته "ال احد يعرف اسمي"وتكمل قصيدة 

فااالكنغر، رمااُز السااكاِن األبااؤريجينيين، أنكااره المسااتوطنون الباايض، . . . خفيضااة مسااالمة

 :  تماما كما هي حال الشاعر مع مدينته بغداد. أخرجوه من التاريخ، صنفوه بربريا  متوحشا  

 صوتك يأخذني نحو سنين البهجة في بغداد

 ولكن ماذا حل ببغداد

 (71)داد اآلن  واين هي بغ

وال يخفى ما وراء هذا التساؤل من إجابات مريرة عما حالّ فاي بغاداد زمان كتاباة القصايدة 

، وحملتناي الصاورة بعيادا  عان بغاداَد إلاى فلسااطين فرأيات فيهاا حاال شاعبي فاي الااداخل (1226)

 . الذين   سلبهم المحتلُ هويَتهم وتاريَخهم وفرض عليهم هوية وتاريخا  ملفقين

صر بالغة الصورة الصورة الشعرية على مستوى الداللة والتركياب فقاط، بال يضااف ال تقت

،  1اليها ما سماه البالغيون المستوى الصوتي كاإليقااك والاوزن والتنسايق الاداخلي باين المقااطع

الفناي هاو انتقااء  فالعمال. وفي مجال األلفاظ تؤثر تركيبة الكلمة وصيغتها االشتقاقية على الفكرة

وللنظام الصوتي وسائل عديادة مان بينهاا أنمااط الحاروف . لما يناسب المعنى من النظام الصوتي

الصااوتية، وهااذه األلااوان تتعاادى الجانااب الصااوتي إلااى جانااب التااأثير النفسااي والااى مناجاااة العقاال 

ناسااب وتجربااة الحلااي فااي هااذا المجااال ثريااة فهااو ينتقااي ماان هااذه المحساانات مااا ي .2والاانفس

ة المجاال لايمأه بماا /موضوعه فيوظاف التكارار ليؤكاد المعناي ويساتخدم البيااض ليتارك للمتلقاي

، وفاي تكارار ...."و... و /... وقارون فاّرت/ تلعن أبناء سنين ماّرت: "تجود به مخيلته من معانٍ 

، تأكيااد علااى فداحااة "تضااجك تشااتم/ تشااتم تضااحك/ تبكااي تحكااي/ الطباااق فااي قولااه تحكااي تبكااي

                                                           

للشااعر محماد حلماي الريشاة،  الاديوان " حاالت لتساك الاروا"التناغم الصوتي في "ابتسام أبو شرار،  -5-

 : ، نقال  عن77، ج 1/اآلن، عدد

 .67، ج، 5115محمد ابراهيم رشادي، الصورة بين القدماء والمعاصرين، مطبعة السعادة، مصر، 

، 5/ياة اإليقاعياة فاي شاعر عزالادين المناصارة، طمحمد بن أحمد وآخرون، البن: المصدر نفسه، نقال  عن -1-

 .   81، ج 5118االتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، القدس، 
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ويتفاانن الشاااعر فااي اسااتخدام .  ة  لاايحس بمااا يحسااه الشاااعر/، وتحفيااز لمشاااعر القااار الحاادث

فعناادما يكااون المشااهد غاضاابا  يسااتخدم األصااوات القويااة كالقاااف والضاااد والعااين ومااا . األصااوات

 : شابه

 كنت وحيدا  أحرق أوراق فجور سني القرن العشرين

 كنت أرى بين رماد األوراق

 العار او العار

 يتسيده خصمانورمادا  

وإذ تتالشي فورة الغضب ويحل محلها الحزن واالنكسار، تبارز األصاوات الهادئاه الشابيهة 

 . . .الهاء، الذال، النون : بموسيقى هامسة

 أتعب ما يتعبني هذياني الصامت

 ولساني الباهت

 ودماغي المشغول بأسئلة ال تحصى

لكل مفاردة رناة وصابغة أو لاون،  وهو خبير بصفات المفردات وميزاتها الغريبة، ويعلم أن

وهو عندما يريد اإلفصاا عان عاطفاة او فكار، يجماع باين مفاردات يتولاد مان تاآلف رناتهاا لحان 

رقيااق شااجي فاسااتخدام االشااتقاق ومجانسااة حااروف الكلمااة وساايلة إلثااراء الموساايقى الصااوتية 

لصاوت ومالماح باالعتماد على التشابه في الاوزن والصاوت وعلاى الجماال اإليقااعي فاي تكارار ا

 : المعنى

 ".ولساني الباهت/ أتعب ما يتعبني هذياني الصامت"

اللغوياة الاواردة بكثارة فاي دياوان ال أحاٌد يعارف اسامي، تقنياة التكارار، ومن المحسانات 

ويستخدمه الشاعر لتصاوير حالتاه النفساية وشارطه أن ياأتي فاي ساياق شاعوري كثياف، وتكمان 

قيمته الجمالية في أنه يؤدي إلاى رفاع مساتوى الشاعور فاي القصايدة، ويلجاأ الشااعر إلاى تكارار 



 

  
111 

ولم يشبع شعوره أحادية التعبير، ويأخاذ التكارار بعادا  آخار حاين العبارة عندما تلح عليه فكرة ما 

يلجأ الشاعر فيه الى التشكيل الطباعي المعتمد على مساحة البياض وهندساة الساطور بماا يخلاق 

    ."قد يحدث"فضاء نصيا  ذا سمة خاصة،  كما في بعض مقاطع قصيدة 

 ..قد يحدث وال يحدث

 .قد

 سكين القد تقددني

 ..قد... قد... قد... قد... قد ...قد... قد

 خارطة األيام سنين مبهمة

 ترهقني في كر وفر

 تغرق أفراحي في مد وجزر

 وقد ال يأتي

 وال يمتد...قد يرتد

 تشرب دمع لساني أيام خرساء

 وتراود شطآن عيوني أشرعة عمياء ترسو ظمأى فوق دموك بلهاء

 أحالمي شرفات مشرعة

 تهرب أحالمي في هلع

 وق سراب من رملتعدو منهكة ف

 ...قد تأتون
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 وال تأتون... قد تأتون

 ال أحد يدري

 __لكن 

 ...قد

 قد

 ..قد

 عنيدا  مبتهحا  " القد"يمضي 

 وأنا وحدي تتقاذفني األيام

 مكتئبا  ... مكتئبا  ... مكتئبا  

 (51)رقما  مجهوال  بين ركامات األرقام 

عمل التكرار في هذه القصيدة على توثيق المعنى، وساهم الجارس الموسايقي للكلماة علاى 

وكونه أتى كثيفا  فمناه سايبقى الصاوت . جعلها أقوى واكثر علوقا  في النفس واستقرارا في الذهن

المتردد على اللسان والمصقول على السمع والمحاكي في الصادى وهاو سايبقى الصاورة العالقاة 

 . في المتخيلة

بوحدتها العضوية فقد اشتركت عتبات الانج مان " ال أحد يعرف اسمي" تميزت مجموعة 

عنااوان وغااالف وتوطئااة، والصااور الشااعرية المبتكاارة، والمحساانات اللفظيااة كاإليقاااك والااوزن 

 .  والتنسيق الداخلي على جعل الكتاب نزهة للعقل، ومتعة للعين واألذن
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 :الهوامش

، تقريار مساجل، إعاداد توفياق "أوراق ثقافياة"، الجزيارة نات، "معاناة المثقاف األساترالي" -5-

 .   11/26/1224طه، تقرير صالح الثقاف، 

يعايش فاي  5113 أديب كمال الدين شاعر ومتارجم وصاحفي عراقاي مولاود فاي بابال عاام  -1-

ناال  .بالعربّياة واإلنكليزّياة مجموعاة شاعرّية 14صادر لاه . ويقيم حاليا  في مدينة أداليادأستراليا 

مع كتاباات أدياب "سماا عادل، : )للمزيد ينظر في. في العراق 5111جائزة الّشعر الكبرى عام 

 .(1251ابريل  16قناة العراقية أستراليا، : ، كتابات"كمال الدين الشعرية

 .المصدر نفسه   -3-

 . 1215لعربية، أميرة عيسى، دانتيال األحالم شعر، بيروت، دارالنهضة ا -4-

حائزة على السعفة الذهبية األكاديمية ، استاذة النقد االدبي في الجامعة اللبنانيةأميرة عيسى  —

مؤسسااة ، لهاا العديااد مان المؤلفاات فااي نقاد األدب الفرنساي ،برتباة فاارس مان الدولااة الفرنساية

: يةدواويان شاعر ةعاصادر لهاا ارب، سدني، اساتراليا/ ورئيسة المنتدى الثقافي األسترالي العربي

   .نقُش الحّناء، َحّب الرّمان، دانتيال األحالم، حوريات وجدائل

: ، سادني أساتراليا5/خالد الحلّي، ال أحد يعرف اسمي، الترجمة االنكليزية، رغيد نحااس، ط -1-

، هااجر إلاى أساتراليا عاام 5141عراقي ولاد فاي الحلَاة عاام خالد الحلي شاعر . 1251كلمات، 

عاماا متواصالة، وماان ثام فاي الصاحافة اإلمارتيااة  56عمال فاي الصاحافة العراقيااة لمادة  5181

 مادن غائماة، ال أحاد يعارف اسامي، ماا كاان كياف كاان، : والمغربية، له عادة دواويان ناذكر منهاا

  .وغيرها   

اهى فيهاا الشااعربحيوان الكانغاارو، فحكاى مشااعره وهاو قصيدة تم" ال أحد يعرف اسمي" -6-

    .يواجه المجهول في أرض وزمن غريبين   

للشاااعر محمااد حلمااي " حاااالت لتساااك الااروا"التناااغم الصااوتي فااي "ابتسااام أبااو شاارار،  -7-

 : ، نقال  عن77، ج 1/الريشة،  الديوان اآلن، عدد

، ج، 5115عاصرين، مطبعة السعادة، مصر، محمد ابراهيم رشادي، الصورة بين القدماء والم

67. 

محمااد باان أحمااد وآخاارون، البنيااة اإليقاعيااة فااي شااعر عزالاادين : المصاادر نفسااه، نقااال  عاان -8-

 .   81، ج 5118، االتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، القدس، 5/المناصرة، ط
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 عمرا  و نيف

 سرى العبيدي

 استراليا –ملبورن 

 

 أوقفوا ساعات الزمن

موها  و التهاني قدي

 احتفلوا بعيد ميالدي الخفيّْ 

 لقد عثرُت عليَ 

 من بعد بحٍث طال عمرا  و نيف

 أبجدية روحي ُولَِدت

 ما قبل قاموس اللغات

 فكان صراخها أبكما  

 و الدهر أصم

 كقمٍر باهت

 في حفل شموخ الشمس

 ُرِسمت خطوط يدي
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 فُجلَِي عنها حبور اليقين

 تارة تمر من أمامي

ا من خالليو   طور 

 فال طليقٍ 

 و ال سجين

 آاااه

 كضحكة طفٍل يتيم …

 َخِجلَ في قلبي النبض

 أالاااا تُرحم دمعة ذرفت

   …من دون طْرف

 فالااااا ُترى اااااا

 فجلَ كبِريائِها و عالااااا
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 لوحات فنية 
   (سرى العبيدي: رسم من ) 
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 لوحات فنية 
   (سرى العبيدي: رسم من ) 
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برنامج مقترا في التربية الحركية لتنمية األصالة الحركية أثر 

.سنوات 1-8لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر   

The effect of a proposed program in kinetic 
education for the development of kinetic 

originality among students of the the third year 
of primary school,aged 8-9 years. 

  * صالح زيادي

(الجزائر) 2 جامعة مصطفى بن بولعيد باتنة  

 s.zadi@univ-batna2.dz 

 عبد المالك معلم

(الجزائر) 2 جامعة مصطفى بن بولعيد باتنة  

 a.maalem@univ-batna2.dz 
  :ملخج

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترا بالتربية الحركية فاي تنمياة قادرة مهماة  مان 

متمثلة في األصالة الحركية لادى تالمياذ السانة الثالثاة إبتادائي بعمار  القدرات اإلبداعية الحركية 

سنوات،فاعتمدنا على المنهج التجريبي بتصاميم المجماوعتين المتكاافئتين واخترناا عيناة ( 8-1)

تلمياااذ وتلمياااذة ، حياااث قسااامت إلاااى مجماااوعتين ضاااابطة وتجريبياااة وتمثلااات أداة (32)وامهاااا ق

 .الدراسة في إختبار الشاخج المصمم من طرف لمياء الديوان بغرض قياس االصالة الحركية

  وتوصلنا إلى أن البرنامج المقترا ذو فاعلية كبيرة فاي تنمياة األصاالة الحركياة لادى تالمياذ

 .دائيالسنة الثالثة إبت

  :الكلمات المفتاحية

 .سنوات( 1-8)برنامج التربية الحركية ،األصالة الحركية،تالميذ السنة الثالثة إبتدائي 
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Abstract:  

The study aimed to know the effect of the schematic diagram of this 

study on developing an important ability of creative kinetic abilities in 

kinetic originality (8-9) years. A pilot project in the study project. 

And we concluded that the ground program is highly effective in 

developing originality, and the third year students have furniture  

Keywords: kinetic education program, kinetic originality, third year 

primary students (8-9). 
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 :مقدمة

تعد مرحلة الطفولة مان أهام المراحال فاي حيااة اإلنساان لماا لهاا مان أثار كبيار علاى حياتاه 

األطفاال فاي هاذه  المستقبلية ، إذ تعد األساس الذي تبنى عليه بقية مراحال حياتاه، ونظارا لتمياز

المرحلة  العمرياة باالتعطش الجاامح للحركاة إذ الباد مان إرواء ذلاك العطاش مان خاالل اساتخدام 

أساليب تعليمية حديثة ، حيث تستخدم فيها الحركة كوسيلة أساسية في العملياة التربوياة ، ويعاد 

علااى أسااس  درس التربيااة الرياضااية فااي الماادارس بيئااة تعليميااة مناساابة لنمااو الطفاال إذا بنياات

 (.512،ج1255إبراهيم والمفتي، .)تعليمية سليمة

تعد التربية الحركية مفهوما جديدا يعبر عن الجوانب التقدمية من برامج التربية الرياضاية 

من خالل اإلعتماد على اإلمكانيات الحركية الفطرية المتاحة من خالل جسام الطفال وهاي الحركاة 

ل معهااا ، والتربيااة الحركيااة هاال الماادخل الطبيعااي لنظااام األساسااية ، إذ يسااهل تحدياادها والتعاماا

تربوي مبني على أساس حاجة الطفل الطبيعية إلى الحركة، فالطفل يعتماد مان خاالل جسامه إلاى 

الخاااولي .)تأمااال ذاتاااه وتكاااوين صاااورة عااان نفساااه وفهااام أبعادهاااا فياااتحكم فاااي ذاتاااه وجسااامه

ها الطفاال تقااوى الحركااة أو ، فعاان طريااق الحركااات األساسااية التااي يكتسااب(5118،37وراتااب،

التحرك عنده وكثيرا ما يستخدمه في محيطه وفي بيئته الكتسااب كثيارا مان المعاارف والخبارات 

التي تفيد جوانب النمو األخرى كتقبل الطفال لذاتاه والشاعور بالرضاا بنفساه وتنمياة قادرة الطفال 

ا تتيحاه مان فارج فاي على التفكير السليم وحل المشاكالت وتنماي الاوعي المكااني والزمااني بما

 (.16، ج5114عثمان، . )البيئة

وتلعب التربية الحركية دورا فاعال ومهما في توعية األطفال بأجسامهم وقادراتهم الحركياة 

وصوال إلاى البراعاة الحركياة مان خاالل إشاراكهم فاي أنشاطة ذات طبيعاة ابتكارياة ومبدعاة مان 

كيا ونفسيا والشعور باإلنجااز وتحقياق شأنها اإلرتفاك بمشاعرهم وتحقيق رضاهم وإشباعهم حر

 (.1228،363الخولي وراتب،.)الذات

إن وصااول الطفاال إلااى مسااتوى اإلبااداك الحركااي والحركااات المبدعااة يتطلااب تطااور بعااض 

القدرات اإلبداعية الحركية المتمثلاة فاي الطالقاة الحركياة والمروناة الحركياة واألصاالة الحركياة 

التي تعتبر المحاور األساسية للعملية اإلبداعية ، والنااتج اإلباداعي هاو فاي الحقيقاة عمال أصايل 

ر شائع ويتعدى النمطية والتقليد ،فهو يتسم بالجدة والتفرد واألصالة ، فنحن عنادما وهادف وغي
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نتحادث عاان أصاالة الناااتج اإلباداعي الرياضااية  فاي درس التربيااة البدنياة ويعاارف ديفياز اإلنتاااج 

اإلبداعي نقصد بذلك استجابات حركية للتلميذ أصيلة وفريدة من نوعها وغير شائعة باين أقراناه 

العنا عن كثب على محتوى منهااج التربياة البدنياة والرياضاية للطاور اإلبتادائي لمسانا ،وعند اط

اهتماام كبياار بتنميااة المهااارات األساسااية والفطريااة للتلميااذ ولكاان بالمقاباال لاام نجااد علااى كفاااءات 

وأهداف تعليمية مسطرة ومستهدفة للملمح اإلبداعي للطفل المتضمن قادرات إبداعياة،بالرغم أن 

عد أحد الركائز لتنمية اإلباداك وإثرائاه،ومن جااءت فكارة بنااء وتصاميم برناامج تربياة المدرسة ت

حركية يستهدف تنمياة قادرة مان قادرات اإلباداك الحركاي أال وهاي األصاالة الحركياة التاي تعتبار 

أكثر وجه يعكس اإلبداك الحركي ومختلف تعاريف اإلبداك التي جاءت في التاراث األدباي تناولات 

في اإلستجابة الحركية المبدعة للفارد  وعادم شايوعها داخال مجموعتاه،  لة والجدة معاني األصا

أناه اإليتياان بالشايء الجدياد أو الحال النااجح للمشاكلة بطريقاة " ويعرف ديفيز اإلنتااج اإلباداعي

مفيدة وأصيلة أو تطوير وتركيب الجديد ذو القيمة أو األصالة في اإلنتاج أو تسجيل أفكاار لحظاة 

،وماان هنااا (6، ج 1254العمااري، ." )مفهااوم أو الفعاليااة أو النشاااط النفسااي المحااددوالدة ال

يظهاار جليااا أهميااة هااذه القاادرة علااى غاارار باااقي قاادرات اإلبااداك ،وهااذا مااا زاد فضااول الباحثااان 

لخااوض غمااار هااذا البحااث، وبناااء برنااامج حركااي ومعرفااة أثاااره علااى مسااتوى قاادرة األصااالة 

النسابية الكبارى فاي مكوناات اإلباداك الحركاي للتالمياذ فاي مرحلاة الحركية التي تكتسي األهمياة 

 .التعليم اإلبتدائي التي تعتبر أرضية خصبة لتطوير وإثراء مثل هكذا قدرات

 :التساؤل العام 1.5

هل يؤثر برنامج التربية الحركية المقترا على تنمية األصالة الحركية لدى تالميذ السانة " 

 " سنوات   ( 1-8)الثالثة إبتدائي بعمر 

 :التساؤالت الفرعية5.1.5 

  هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية وعمليااة بااين اإلختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة

 سنوات  ( 1-8)الضابطة في األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

 لبعاادي للمجموعااة هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية وعمليااة بااين اإلختبااارين القبلااي وا

 سنوات  ( 1-8)التجريبية في األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 
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  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملياة باين اإلختباارين البعاديين للمجماوعتين الضاابطة

   سنوات( 1-8)والتجريبية في األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

 :الفرضية العامة 3.5

يااؤثر برنااامج التربيااة الحركيااة علااى تنميااة األصااالة الحركيااة لاادى تالميااذ الساانة الثالثااة "

 " سنوات( 1-8)إبتدائي بعمر 

 :الفرضيات الجزئية 5.3.5

  التوجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية وعملياااة باااين اإلختباااارين القبلاااي والبعااادي للمجموعاااة

 .سنوات( 1-8)لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر  الضابطة في األصالة الحركية

  توجد فروق ذات داللة إحصائية وعملية بين اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعاة التجريبياة

 .سنوات( 1-8)في األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

  البعااديين للمجمااوعتين الضااابطة توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية وعمليااة بااين اإلختبااارين

 .سنوات( 1-8)والتجريبية في األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

 : أهداف الدراسة  4.5

 :يمكن تلخيج أهداف الدراسة في النقاط األساسية التالية

  تالمياذ السانة معرفة أثر برنامج التربياة الحركياة المقتارا علاى تنمياة األصاالة الحركياة لادى

 .سنوات( 1-8)الثالثة إبتدائي بعمر 

  معرفااة طبيعااة الفااروق بااين اإلختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة فااي األصااالة

 .سنوات( 1-8)الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

 ي األصاالة معرفة طبيعة الفروق باين باين اإلختباارين القبلاي والبعادي للمجموعاة الضاابطة فا

 .سنوات( 1-8)الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

  معرفااة طبيعااة الفااروق بااين بااين اإلختبااارين البعااديين للمجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي

 .سنوات( 1-8)األصالة الحركية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

  :أهمية الدراسة  1.5

 :ستـنا هـذه فـي تبيـان ما يلـيتتجلّـى أهمّيـة درا

 تبيان أهمية البرامج الحركية وفاعليتها في تنمية قدرات اإلبداك الحركي. 
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  إدراج الااوزارة الوصااية مثاال هكااذا قاادرات فااي مناهجهااا التربويااة لتحقيااق الملمااح اإلبااداعي

 للتلميذ الذي

  يشهدها العالم اليومأضحى ضروريا لمسايرة التغيرات السريعة والتكنولوجيا المتطورة التي. 

  إدراك أهميااة التنقيااب عاان الموهااوبين والمباادعين فااي فتاارات عمريااة مبكاارة  فااي المرحلااة

 .اإلبتدائية لصقل مواهبهم وتوجيههم وبالتالي اإلستثمار في المواهب الشابة

  بناااء الثقااة لاادى  تالميااذ المرحلااة اإلبتدائيااة وبالتااالي الوصااول بهاام إلااى أقصااى ماتسااتطيعه

 .وهذا ينعكس إيجابا على التحصيل المدرسي لديهم قدراتهم

 :  تحديد المفاهيم والمصطلحات 6.5

 :مفهوم برنامج التربية الحركية 5.6.5

 :اصطالحا 

أن بارامج التربياة هاي بارامج الحركاة األساساية أو اإلستكشااف الحركاّي " بيوتشار"ُيشير 

بهااااا إلااااى مرحلااااة وتهاااادف إلااااى تطااااوير وتحسااااين وتنميااااة الحركااااة لاااادى الطفاااال للوصااااول 

 (.113،ج5118حسن،.)اإلتقان

 :اجرائيا 

هي مجموعة وحدات تعليمّياة مبنّياة علاى أسااس المهاارات الطبيعّياة والحركاات األساساّية  

( 1-8)والتااي تسااتهدف تنميااة قاادرة األصااالة الحركيااة لاادى تالميااذ الساانة الثالثااة إبتاادائي بعماار 

 .سنوات

 :مفهوم األصالة الحركية  1.6.5

 :اصطالحا 

هي القدرة على إنتاج إساتجابات أصايلة ،قليلاة التكارار باالمعنى اإلحصاائي داخال الجماعاة 

التااااااي ينتمااااااي إليهااااااا الفاااااارد ،أي أنهااااااا كلمااااااا قلاااااات درجااااااة شاااااايوك الفكاااااارة زادت درجااااااة 

 (.Torrance,1995,p73.)أصالتها

 :اجرائيا 

القيااام باسااتجابات هااي قاادرة تلميااذ الساانة الثالثااة إبتاادائي أثناااء درس التربيااة البدنيااة علااى 

             .حركية أصيلة وغير شائعة بين أقرانه وهذا ما يجعله فريدا ومتميزا عنهم
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 :تالميذ السنة الثالثة إبتدائي.3.6.5

 :إجرائيا 

ساانوات وينتمااون إلااى مرحلااة الطفولااة المتوسااطة وهاام المااراد ( 1-8)بأعمااار  هاام تالميااذ

 . تطبيق البرنامج المقترا عليهم لتنمية األصالة الحركية لديهم

 :الدراسات السابفة والمشابهة7.5

 (1257)دراسة مريم مبارك والسعيد يحياوي  5.7.5

اإلباداعي الحركاي لتالمياذ المرحلاة أثر برنامج تربية بدنياة ورياضاية فاي تنمياة التفكيار " 

 "سنوات( 7-6)اإلبتدائية 

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى تااأثير برنااامج تربيااة بدنيااة ورياضااية فااي تنميااة التفكياار 

سنوات، واستخدم الباحثاان المانهج التجريباي (7-6)اإلبداعي الحركي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 

سانوات والباال  ( 7-6)ناة مان تالمياذ المرحلاة اإلبتدائياة لمالئمته طبيعة البحث واستخرجت العي

تلميذ، وطبق على هذه العينة قيااس قبلاي وبعادي كماا اساتخدم الباحثاان مجموعاة ( 12)عددهم 

إختبااار الطالقااة الحركيااة ، إختبااار المرونااة الحركيااة )ماان اختبااارات التفكياار اإلبااداعي الحركااي 

ج للتربية البدنياة والرياضاية لتنمياة التفكيار اإلباداعي وتم وضع برنام( ،إختبار األصالة الحركية

دقيقااة فااي الوحاادة التعليميااة وتاام معالجااة البيانااات ( 41)أسااابيع ولماادة (52)الحركااي لفتاارة 

 .إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية 

 :واستنتج الباحثان مايلي

 تنمية التفكيار اإلباداعي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج القياس القبلي والبعدي في

بعااد تطبيااق برنااامج التربيااة ( الطالقااة الحركية،المرونااة الحركيااة ،األصااالة الحركيااة )الحركااي

 .سنوات( 7-6)البدنية والحركية اإلبتدائية 

 (.1258)دراسة قاسم خليل وآخرون  1.7.5

اعياة تأثير الرقج الشعبي بأسلوب العروض الرياصية على بعاض عوامال القادرات اإلبد" 

 "لتالميذ الحلقة الثانية ( الطالقة الحركية ،المرونة الحركية ،األصالة الحركية)الحركية 

هدفت الدراسة التعرف على تأثير الرقج الشعبي بأسلوب العروض الرياصاية علاى بعاض 

( الطالقااة الحركيااة ،المرونااة الحركيااة ،األصااالة الحركيااة)عواماال القاادرات اإلبداعيااة الحركيااة 
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الحلقة الثانية في محافظة حماه، واستخدم الباحث المانهج التجريباي بتصاميم المجموعاة لتالميذ 

الواحدة كونه المنهج التجريبي الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومشكلته والمقارنة بين القياساين 

تلمياذ وتلمياذة مان تالمياذ الصاف الساادس موزعاة ( 12)القبلي والبعدي، وقد بلا  حجام العيناة 

( 8)بين الجنسين تستخدم برنامج الرقج الشاعبي بأسالوب العاروض الرياضاية لمادة بالتساوي 

 :أسابيع بواقع وحدتين أسبوعيا وأشارت النتائج المتوصل إليها إلى

 فاعلية برنامج الرقج الشعبي في تنمية األصالة الحركية لدى تالميذ الحلقة الثانية . 

 ( 1253)دراسة عدنان لطفي السوداني  3.7.5

تااأثير منهاااج تعليمااي مقتاارا لاادروس التربيااة الرياضااية علااى تنميااة القاادرات اإلبداعيااة "

ساانة فااي محافظااة (55-52)بحااث تجريبااي علااى تالميااذ الصااف الخااامس اإلبتاادائي  -الحركيااة

 "البصرة

هدفت الدراسة إلى التعرف علاى فاعلياة منهااج تعليماي مقتارا لادروس التربياة الرياضاية 

بحااث تجريبااي علااى تالميااذ الصااف الخااامس اإلبتاادائي  -بداعيااة الحركيااةعلااى تنميااة القاادرات اإل

ساانة فااي محافظااة البصاارة، ومعرفااة الفااروق بااين نتااائج المنهاااج التعليمااي المقتاارا (52-55)

والمنهاج التقليدي في تنمية القدرات اإلبداعية الحركية، حيث استخدم الباحاث المانهج التجريباي 

ماااا التصاااميم التجريباااي المعتماااد فهاااو تصاااميم المجماااوعتين لكوناااه مناسااابا لطبيعاااة الدراساااة أ

، وتم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس ابتادائي (التجريبية والضابطة)المتكافئتين 

تلمياذ، وتام ( 42)سانة ، وبلا  حجام العيناة ( 55-52)بمدرسة المستنصرية بمحافظاة البصارة  

ر،الطااول ،الااوزن ،ومكونااات التفكياار اإلبااداعي العم) حساااب التكااافؤ والتجااانس فااي متغياارات 

وقاد اساتخدم الباحاث اختباارات التفكيار اإلباداعي الحركاي علاى عيناة البحاث ولتحقياق ( الحركاي

( 56)غاارض الدراسااة تاام بناااء منهاااج تعليمااي طبااق علااى أفااراد المجموعااة التجريبيااة إذ شاامل 

عيا  وتوصال الباحاث إلاى النتاائج د، وبواقع وحدتين تعلميتين أسبو( 642)وحدة تعليمية بواقع 

 :التالية 

  فاعلية المنهاج التعلمي المقترا في تنمية القدرات وكذا وجود فاروق معنوياة فاي اختباارات

 .البعدية  بين المجموعتين ولصالح التجريبية ( الطالقة ،المرونة ،األصالة )
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 عة الضابطة في األصالة ال توجد فروق دالة إحصائيا بين اإلختبارين القبلي والبعدي للمجمو

 .الحركية 

 (1227)دراسة لمياء الديوان  4.7.5

أثاار إسااتخدام أساااليب تدرسااية فااي تنميااة القاادرات اإلبداعيااة الحركيااة فااي درس التربيااة "

 "البدنية 

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى أثاار البرنااامج المقتاارا فااي تنميااة القاادرات اإلبداعيااة 

حاااال )والكشااااف عاااان الفااااروق بااااين األساااااليب الثالثااااة  الحركيااااة لتلميااااذات الصااااف الخااااامس

في تنمية بعض القدرات اإلدراكية الحركياة لادى تلمياذات ( المشكالت،التعليم التعاوني، و األمري

الصااف الخااامس، حيااث اسااتخدم الباحااث الماانهج التجريبااي لمالئمتااه ظااروف البحااث ، واختياارت 

الصف الخامس بمدرسة رابعة العدوياة  تلميذة من( 66)عينة البحث بطريقة عمدية وتمثلت في 

تلمياذة وتمثلات أداة البحاث فاي ( 11)للبنات وقسمت العينة إلى ثالث مجاميع عدد كال مجموعاة 

الطالقااة الحركيااة ،المرونااة )ساانة (51-8)اختباارات القاادرات اإلبداعيااة الجركيااة ألطفااال بأعماار 

 :التالية وتوصلت الباحثة إلى النتائج ( الحركية ،األصالة الحركية 

  وجاااود فاااروق معنوياااة ذات داللاااة إحصاااائية الختباااارات القبلياااة والبعدياااة للطالقاااة الحركياااة

والمرونة الحركية واألصالة الحركية في المجاميع الثالثة ولصالح أسلوب حل المشاكالت أوال 

 .ومجموعة التعليم التعاوني ثانيا واألسلوب األمري أخيرا

 :دانيةمنهجية البحث واإلجراءات المي.1

 :المنهج المتبع 5.1

ونظرا لطبيعة بحثنا اعتمدنا المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة وهادف البحاث وألنناا 

بصدد رصد أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، إذ يعاد المانهج التجريباي اساتخدام التجرباة 

 رحماااااااني وباااااان.)فااااااي إثبااااااات الفااااااروض أو إثبااااااات الفااااااروض عاااااان طريااااااق التجربااااااة 

 (412،ج1211حاج،

 :مجتمع الدراسة 1.1

يشااكل المجتمااع المجمااوك الكلااي للعناصاار التااي يسااعى الباحااث أن يعماام عليهااا النتااائج ذات 

،وتمثال مجتماع الدراساة فاي أرباع (74،ج1254الدليمي وصالح،)العالقة بالمشكلة المدروسة 
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اإلستثنائية التي أملتها جائحاة أفواج تربوية من السنة الثالثة إبتدائي ونظرا لإلجراءات الصحية 

كورونااا والبروتكااول الصااحي المطبااق ماان طاارف الااوزارة الوصااية قساامت األقسااام إلااى أفااواج 

تلمياذ وتلمياذة مان المدرساة اإلبتدائياة بزعاي حناافي  76تربوية ، وتمثلت مفردات المجتمع في 

 .بلدية وادي نيني والية أم البواقي

 :عينة الدراسة 3.1

الجزء الذي يمثل مجتماع األصال أو النماوذج الاذي يجاري الباحاث "ى أنها تعرف العينة عل

بطريقااة ، واختياارت عينااة الدراسااة (563،ج1225محجااوب،")مجماال ومحااور عملااه عليااه 

تلميذ وتلمياذة  32من تالميذ السنة الثالثة للمدرسة اإلبتدائية بزعي حنافي وكان قوامها  قصدية

 .ة وتجريبية، وقسمت بالتساوي إلى مجموعتين ضابط

 :تكافؤ وتجانس العينة 5.3.1

 :تمت عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبط المتغيرات االتية 

 العمر الزمني مقاسا  بالسنة. 

  الطول مقاسا  بالسنتيميتر. 

 الوزن مقاسا  بالكيلو غرام. 

 األصالة الحركية مقاسة بالدرجة. 

 (في متغيرات العمر والطول الوزن واألصالة الحركيةيوضح تكافؤ وتجانس مجموعتي البحث : )1الجدول 

  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املتغيرات

 sigقيمة 

 

متوسط  الداللة

 حسابي

إنحراف 

 معياري 

متوسط 

 حسابي

إنحراف 

 معياري 

 غير دال إحصائيا 14466 64.6 66.4.1 4.4. 66.411 (سم)الطول 

 غير دال إحصائيا .14.4 1444 66441 .146 64466 (كغ)الوزن

 غير دال إحصائيا 0..14 1466 ..4. .146 ..4. (السنة)العمر

ألاصالة 

 (الدرجة)الحركية

 غير دال إحصائيا 14.00 4414 66411 6401 664.1

 1215نسخة  spssالباحثين،  :المصدر
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لمتغياارات الطااول والااوزن والعماار هااي علااى  sigنالحااظ أن قاايمم ( 5)ماان الجاادول رقاام 

 2.135،2.818،2.847:التوالي

وبالتااالي التوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين  2.21وهااي أكباار ماان مسااتوى الداللااة 

فاي متغيارات الطاول والاوزن والعمار ومناه نساتنتج ( الضابطة والتجريبياة )مجموعتي الدراسة 

 .تجانس  عينة الدراسة في هذه المتغيرات

لأصااالة الحركيااة لإلختبااارين القبليااين لمجمااوعتي الدراسااة  sigونالحااظ أيضااا أن قيمااة 

وبالتااالي التوجااد فااروق ذات داللااة  2.21وهااي أيضااا أكباار ماان مسااتوى الداللااة  2.477بلغاات 

إحصائية في األصالة االحركية بين القياساين القبلياين لمجماوعتي الدراساة ومناه نساتنتج تكاافؤ 

 متغير األصالة الحركية عينة الدراسة في 

 : متغيرات الدراسة  4.1

 :تمثلت متغيرات الدراسة فيما يلي

  برنامج مقترا بالتربية الحركية :المتغير المستقل. 

  األصالة الحركية:المتغير التابع. 

 :مجاالت الدراسة  1.1

 :المجال البشري 5.1.1

حناافي اإلبتدائياة بلدياة وادي نيناي وتمثل في تالميذ السنة الثالثاة إبتادائي بمدرساة بزعاي 

 .والية أم البواقي

 :المجال المكاني 1.1.1

 .جرت الدراسة في المدرسة اإلبتدائية بزعي حنافي بلدية وادينيي والية أم البواقي

 :المجال الزماني 3.1.1

 .1211-24-16وانتهت في يوم  1215-51-51انطلقت  مجريات الدراسة في 

 :أداة الدراسة  6.1

تعان الباحثااان فااي جمااع بيانااات الدراسااة أداة متمثلااة  فااي إختبااار الشاااخج لأصااالة اساا

ساانة وجاااء بروتكااول ( 51-8)الحركيااة المصاامم ماان طاارف الاادكتورة لمياااء الااديوان ألطفااال 

 :اإلختبار كما يلي
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 قياس األصالة الحركية :الهدف من اإلختبار. 

  أطواق( 4)شواخج و( 6) :األدوات المستخدمة. 

 سم توزك كمايلي(11)نرسم خط مستقيم على األرض طوله :ات األداءمواصف: 

يرسم على المترين األولين بلون مغاير لخط البداية الاذي يبعاد متارين ويرسام خاط النهاياة 

بلون مغاير قي آخر مترين من المسافة،توضع الشواخج الثالثة بعاد خاط البداياة والمساافة باين 

علااى األرض كمااا وضااعت الشااواخج والمسااافة بااين كاال م ثاام توضااع األطااواق (1)كاال شاااخج 

قفز،سااااااير،دحرجة،عبور )م وعنااااااد اإلشااااااارة يتحاااااارك المختباااااار بطاااااارق مختلفااااااة (1)طااااااوق

وحسب استطاعته من شاخج آلخر وفق خط السير المحادد فاي مواصافات األداء، اماا (الشاخج

 .األطواق فعلى المختبر أن يحاول تدوير الطوق حول جسمه وبأي طريقة 

 د(3)تحتسب عدد اإلستجابات الحركية ضمن الوقت المحدد لإلختبار وقدره :يلالتسج 

 تعطى للمختبر درجة واحدة لكل استجابة بغض النظر عن عدد تكرارها :التقويم. 

 :الخصائج السيكومترية لأداة5.6.1

 :ثبات األداة 5.5.6.1

( Test-Retest Method)اسااتخدم الباحثااان طريقااة تطبيااق واعااادة تطبيااق اإلختبااار 

تالمياذ مان غيار عيناة البحاث الرئيساة وبفاصال زمناي مدتاه أسابوك واحاد ، تام ايجااد ( 8)على 

معامل االرتباط البسيط بين نتائج كال مان التطبياق األول والتطبياق الثااني ، وكاان معامال الثباات 

 .مما يشير الى كونه معامل ثبات واستقرار عاليين( 2.13)

 :صدق األداة  1.5.6.1

حساب صدق األداة عن طريق الصدق الذاتي الذي يمثل الجاذر التربيعاي لمعامال الثباات تم 

 :كمايلي

وبالتالي تتسم أداة الدراسة بمعامل صادق  2.16:يساوي ( 2.13: )الجذر التربيعي لــــــــ

 .عال جدا

 :الدراسة اإلستطالعية  7.1

العية مان أجال ضابط مجرياات قبل اإلنطالق في الدراسة الرئيسة قمنا باجراء دراسة استط

 :الدراسة الرئيسة وكانت عبر النسق التالي
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  التأكد من توفر أرضية صالحة لتطبيق البرنامج المقترا. 

 مالئمة محتوى البرنامج لقدرات وميوالت تالميذ السنة الثالثة إبتدائي. 

 إدراك الوقت الالزم لتنفيذ أداة الدراسة على كامل أفراد العينة. 

 ئج السيكومترية ألداة الدراسةحساب الخصا. 

  تقدير دافعية التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي. 

 اإلتفاق مع األستاذة  المشرفة على عينة الدراسة على جدول زمني لتطبيق البرنامج. 

  معاينااة كاان كثااب طبيعااة الصااعوبات التااي ساانواجهها والقاادرة علااى الااتحكم فااي تالميااذ هااذه

 . المرحلة العمرية أثناء الدرس

 :برنامج التربية الحركية المقترا  8.1

اعتمد الباحث في تصميم البرنامج المقترا على الدراسات والمصادر العلمياة التاي تناولات 

ي التربيااة الحركيااة لمرحلااة اإلبتاادائي ومحتويااات باارامج موضااوك األصااالة الحركيااة  الحديثااة فاا

 .التربية الحركية المعدة لتعزيز نمو األصالة الحركية

وباااالرجوك إلاااى المختّصاااين فاااي مجاااال الاااتعلم الحركاااي وطرائاااق التااادريس وعلااام الااانفس 

الرياضاي ماان داخال وخااارج الاوطن، تااّم وضاع برنااامج للتربياة الحركيااة مقتارٌا لتنميااة وتطااوير 

ة األصالة الحركياة ينساجم والخصاائج العمرياة ومياول وقادرات أطفاال المرحلاة المتوساطة قدر

ساانوات علااى وجااه الخصااوج،ثم قمنااا بعاارض البرنااامج علااى ( 1-8)عامااة وأطفااال بأعمااار 

مجموعة من الخبراء والمختصين الستطالك آرائهم في األسس الخاصة بالبرنامج المقترا، وقد 

 .وبنسبة اتفاق عاليةأقّروا بصالحية استخدامه 

إذ تااّم تحديااد البرنااامج المقتاارا علااى وفااق أسااس التربيااة الحركيااة ضاامن مجاااالت حركيااة 

متعّددة االتجاهات ومتنوعة األغراض بحيث تعمل على تنمية األصالة الحركية لدى تالميذ السنة 

 .سنوات(1-8)الثالثة إبتدائي بعمر

والجانااب التعليمااي والتطبيقااي وأخياارا   الجانااب التمهياادي)وقااد تضاامن البرنااامج المقتاارا 

 :، والتجربة الرئيسة وتنفيذ البرنامج المقترا كما يلي(الجانب الختامي

  تااّم تنفيااذ االختبااار القبلااي باسااتخدام اختبااار األصااالة الحركيااة علااى المجمااوعتين التجريبيااة

 (.1211/ فيفري/  52و  21: )والضابطة على مدى يومين
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 وحادة ( 12)أساابيع، ولقاد تضامن البرناامج ( 52)امج المقتارا لفتارة تّم تنفياذ وحادات البرنا

 .دقيقة للوحدة التعليمية الواحدة( 41)وحدة أسبوعّيا ، والزمن ( 1)تعليمية، بواقع 

 قامت المجموعة التجريبية بتطبيق برنامج المقترا للتربية الحركية تحت إشراف الباحثان. 

  البرنامج المخّطط له في منهاج التربية البدنية  المقارر مان قامت المجموعة الضابطة بتطبيق

 .طرف الوزرارة تحت إشراف أستاذة السنة الثالثة إبتدائي

  تااّم تنفيااذ اإلختبااار البعاادي علااى المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة عاان طريااق إعااادة تطبيااق

االنتهاء مان  ، وذلك بعد(1211/ 24/ 16و  11: )اختبار األصالة الحركية على مدى يومين

 تطبيق برنامج التربية الحركية المقترا، وتحت شروط االختبار القبلي

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج.3

 :عرض وتحليل النتائج 5.3

 :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى   5.5.3

الفرضااية األولااى مفادهااا أنااه ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية وعمليااة بااين اإلختبااارين 

ي والبعدي للمجموعة الضابطة فاي األصاالة الحركياة والسابيل للتحقاق مان ذلاك هاو حسااب القبل

لبياناات ( التوزياع الطبيعاي)لعينتين مرتبطتين وهذا بعد التأكاد مان إعتدالياة التوزياع ' ت'إختبار 

 .اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والجدول اآلتي يلخج النتائج

لة الفروق بين متوسطات اإلختبارين القبلي والعبدي للمجموعة الضابطة يوضح دال: )1الجدول 

 (في األصالة الحركية

 1215نسخة  spssالباحثين،  :المصدر

 الداللة الفروق بين إلاختبارين

بعدي  –قبلي 

 للمجموعة

 الضابطة

متوسط 

 حسابي

إنحراف 

 معياري 

مجال الثقة 

(%..( 

درجة  ت

 الحرية

Sig.2(tailled)  

 

أقل  غير دال

 قيمة

أكبر 

 قيمة

إختبار ألاصالة 

 الحركية

 

14666 14.61 146.4 14.6. 64111 6. 1466. 
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وقيماة الفارق  2.533يتباين أن قيماة الفارق باين المتوساطين بلغات ( 1)الجادول رقام  من

وكانات  54عناد درجاة حرياة  5.222بلغت ' ت'و قيمة 2.156بين اإلنحرافين المعيارين بلغت 

ومناه نقاول التوجاد فاروق  2.21وهي أكبار مان مساتوى الداللاة 2.334مساوية لـــ  sigقيمة 

بااين اإلختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة الضااابطة فااي األصااالة ذات داللااة معنويااة وعمليااة 

 .سنوات ( 1-8)الحركية بعد تطبيق البرنامج على تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 1.5.3

للتحقاااق مااان صاااحة الفرضاااية التاااي مفادهاااا أناااه توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين 

 قبلي والبعدي للمجموعةاإلختبارين ال

لعينتين مرتبطتين وهذا بعد التأكد ' ت'التجريبية في األصالة الحركية اعتمد الباحث إختبار 

لإلختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبياااة ( التوزيااع الطبيعاااي)ماان إعتداليااة التوزيااع 

 .والجدول التالي يلخج النتائج المتوصل إليها

الفروق بين متوسطات اإلختبارين القبلي والعبدي للمجموعة يوضح داللة : )3الجدول 

 (.الة الحركية التجريبية في األص

 1215نسخة  spssالباحثين،  :المصدر

وقيماة الفارق  55.82يتباين أن قيماة الفارق باين المتوساطين بلغات ( 3)الجادول رقام  من

وكانت  54عند درجة حرية  55.157بلغت ' ت'و قيمة 4.274بين اإلنحرافين المعيارين بلغت 

ونالحاظ مان الجادول أيضاا  2.21وهي أقل من مستوى الداللة 2.222مساوية لـــــــ  sigقيمة 

وهي تعبر عن حجام أثار كبيار فاي  1.81تساوي "  kohen’s(d)"ثر أن قيمة معامل حجم األ

 إختبار ت لعينتين مرتبطتين والفروق بين إلاختبارين

 بعدي –قبلي 

 للمجموعة

 التجريبية

متوس

ط 

 حسابي

إنحرا

ف 

معيار 

 ي

مجال الثقة 

(%..( 

درجة  ت

الحر 

 ية

Sig.2(tailled)  حجم ألاثر

kohen’s(d) 

أقل 

 قيمة

أكبر 

 قيمة

إختبار ألاصالة 

 الحركية

 

664.1 .410. .4..6 6.41.1 664460 6. 14111 44.. 
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ومناه نقاول " التطور الحاصل في مستويات األصالة الحركياة لادى التالمياذ بعاد تطبياق البرناامج

توجد فروق ذات داللة معنوية وعملية بين اإلختبارين القبلي والبعادي للمجموعاة التجريبياة فاي 

ساانوات ( 1-8)رنااامج علااى تالميااذ الساانة الثالثااة إبتاادائي بعماار األصااالة الحركيااة بعااد تطبيااق الب

 .لصالح اإلختبار البعدي

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.5.3

للتحقاااق مااان صاااحة الفرضاااية التاااي مفادهاااا أناااه توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين 

 اإلختبارين البعديين للمجموعة

لعينتااين ' ت'ركيااة اعتمااد الباحااث إختبااار التجريبيااة والمجموعااة الضااابطة فااي األصااالة الح

لإلختباااارين البعاااديين ( التوزياااع الطبيعاااي)مساااتقلتين وهاااذا بعاااد التأكاااد مااان إعتدالياااة التوزياااع 

 .للمجموعة التجريبية والضابطة والجدول التالي يلخج النتائج المتوصل إليها

موعااة التجريبيااة يوضااح داللااة الفااروق بااين متوسااطات اإلختبااارين البعاادببن للمج: )4الجاادول 

 (والمجموعة الضابطة في األصالة الحركية

 إختبار ت لعينتين مستقلتين

إلاختبارين البعديين ملجموعتي 

 البحث

 

إختبار ليفن 

 لتساوي التباين

 

 إختبار ت

 

مجال الثقة 

(%..( 

 

 حجم ألاثر

Eta SQUARED 

(Eta)2 ف 

 

الدالل

 ة

قيمة  

 ت

درجة 

 الحرية

Sig.2(tailled)  أقل

 قيمة

أكبر 

 قيمة

 

إختبار ألاصالة 

 الحركية

فرضية 

تساوي 

 التباين

.406. 1411. 6144

06 

4. 0.000 13.7

5 

9.17  

 

0.790 

فرضية عدم 

تساوي 

 التباين

  6144

06 

6.4.6 0.000 13.7

9 

9.13 

 1215نسخة  spssالباحثين،  :المصدر

وذات داللااة تساااوي  1.738نالحااظ أن قيمااة إختبااار فيشاار تساااوي ( 4)ماان الجاادول رقاام 

ومنااه نسااتنتج عاادم تساااوي التباااين بااين 2.21وهااي أقاال ماان قيمااة مسااتوى الداللااة  2.2224
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المقابلاااة لعااادم تسااااوي التبااااين ' ت'اإلختباااارين البعاااديين للمجماااوعتين وبالتاااالي نعتماااد قيماااة 

وهاي أقال مان مساتوى الداللاة  2.222بلغات   sigنالحاظ أن قيماة و52.175والمساوية لــــــ 

وهااي تعكااس حجاام األثاار الكبياار  2.712بلغاات ( إيتااا مربااع)ونالحااظ أن قيمااة حجاام األثاار  2.21

المعباار عاان التطااور الكبياار الحاصاال فااي قاادرة األصااالة الحركيااة لإلختبااار البعاادي للمجموعااة 

الضاابطة ومناه نساتنتج أناه توجاد فاروق معنوياة  التجريبية مقارنة باإلختبار البعادي للمجموعاة

ذات داللة إحصائية وعملية بين اإلختبارين البعديين للمجموعة التجريبية والمجموعاة الضاابطة 

( 1-8)في األصالة الحركية بعد تطبيق البرنامج المقترا على تالميذ السانة الثالثاة إبتادائي بعمار

 .سنوات لصالح المجموعة التجريبية 

 :اقشة النتائج في ضوء الفرضياتمن 1.3

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى 5.1.3

وماان خااالل تحلياال نتائجااه يتأكااد لاادينا عاادم وجااود فااروق ذات داللااة ( 1)ماان الجاادول رقاام 

إحصائية وعملية بين اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فاي األصاالة الحركياة لادى 

 .سنوات وهذا ما يؤكد لنا صحة الفرضية األولى( 1-8)عمر تالميذ السنة الثالثة إبتدائي ب

حيااث توصاالت إلااى عاادم معنويااة الفااروق بااين ( 1253)وهااذا مأكدتااه دراسااة السااوداني 

اإلختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة الضااابطة،ويعزو الباحثااان ذلااك إلااى أن محتويااات منهاااج 

نمية المهارات األساسية دون إعطاء أهمياة التربية البدنية للمرحلة اإلبتدائية تستهدف تطوير وت

لتطااوير القاادرات بصاافة عامااة والقاادرات اإلبداعيااة  بصاافة خاصااة األماار الااذي أدى إلااى إحباااط 

وإخماااد قاادرة األصااالة الحركيااة ، وأيضااا انعاادم مبااادرات ومواقااف تسااتثير المشاااكل الفكريااة 

لتااالي عاادم القاادرة علااى إنتاااج والمواقااف اإلبداعيااة جعاال النمطيااة تسااود إسااتجابات التالميااذ وبا

حركات تتسم بالجدة والتفرد وبالتالي غياب الحركة المبدعاة،وغياب أساتاذ تربياة بدنياة مخاتج 

حال دون تطور هذه القدرة المهمة فاي العملياة اإلبداعياة ،فأساتاذة اللغاة العربياة المشارفة علاى 

حركياة بأسالوب أماري ال يتارك  حصة التربية البدنية وفق المنهاج التقليدي تقاوم تقاديم واجباات

المجال أمام مبادرات التالميذ الحركياة وال يعطاي المجاال لإلكتشااف والتجرياب وإظهاار القادرات 

واإلمكانات الذاتية، وال يحترم مبدأ الفروق الفردياة باين التالمياذ فهاي التقادم الواجباات الحركياة 

الحلاول الفريادة والمتميازة لهاذه على شكل مشكالت حركية تشاغل العملياات الفكرياة للبحاث عان 
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حياااث توصااالت إلاااى فعالياااة أسااالوب حااال ( 1227)اإلشاااكاالت،وما يؤكاااد دراساااة لميااااء الاااديوان

 . المشكالت في تنمية األصالة الحركية مقارنة باألسلوب األمري

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 1.1.3

فاروق ذات داللاة إحصاائية  ومن خالل تحليل نتائجه يتأكد لدينا وجاود( 3)من الجدول رقم 

وعملية بين اإلختبارين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة فاي األصاالة الحركياة لادى تالمياذ 

ساانوات ولصااالح اإلختبااار البعاادي وهااذا مااا يؤكااد لنااا صااحة ( 1-8)الساانة الثالثااة إبتاادائي بعماار 

 .الفرضية الثانية

حياااث ( 1253)الساااوداني  ودراساااة( 1257)وهاااذا يتفاااق ماااع دراساااة مباااارك ويحيااااوي 

توصاالت إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي المجموعااة التجريبيااة والتااي خضااعت لتااأثير 

البرنامج المقترا، ويعزو الباحث هذا األثار الواضاح فاي األصاالة الحركياة إلاى فاعلياة البرناامج 

اعي لاادى المقتاارا وتنوعااه ماان حيااث التمااارين واألدوات التااي أيقضاات واسااتثارت الحااس اإلبااد

تالمياااذ السااانة الثالثاااة،حيث تحاااث محتوياتاااه التالمياااذ علاااى اإلبتعااااد عااان اإلساااتجابات التقليدياااة 

والنمطية واإلئتيان باستجابات حركية فريدة وغير شائعة وأصيلة،وأن تكرار المواقاف التعليمياة 

بااأن "( عبااد السااتار ابااراهيم)أدى إلااى إنتاااج إسااتجابات جدياادة وفرياادة وأصاايلة وهااذا مااا أكااده 

األصااالة يمكاان تعليمهااا مثلهااا فااي ذلااك مثاال أي شااكل ساالوكي أخاار حيااث أن  إعطاااء اسااتجابات 

" متكاااررة ومتنوعاااة باساااتمرار ياااؤدي علاااى شااايوك االساااتجابات األصااايلة فاااي سااالوك األفاااراد

، ويااارى الباحثاااان أن هاااذا التطاااور الحاصااال فاااي مساااتوى األصاااالة (515،ج5178إباااراهيم،)

ة المحاكية لدرس التربية البدنية حياث كانات مليئاة بالتفاعال وتشاجيع الحركية إلى البيئة التربوي

اإلستجابات الحركية المتنوعة وخالية من النقد وعدم الرضا وإظهار اإلهتماام لإلساتجابات مهماا 

كاناات بساااطتها وهااذا لبناااء الثقااة لاادى التالميااذ وتااوفير ظااروف البيئااة المساااعدة علااى اإلبااداك 

إن مجرد التشاجيع علاى إعطااء اساتجابات مبتكاره ومتنوعاة تاؤدي  (سكنر )الحركي،حيث يذكر 

إبااااااراهيم )باالسااااااتمرار الااااااى زيااااااادة شاااااايوك االسااااااتجابات االصاااااايلة افااااااى ساااااالوك الفاااااارد 

والمعلام يخطاىء عنادما يتعااالى علاى طلبتاه مان منطلااق أناه أكثار مانهم خباارة (515،ج5178،

اإلبداعياااة قبااال أن تولاااد  لدرجاااة عااادم احتااارام آرائهااام واإلهتماااام بهاااا، حياااث يقتااال أفكاااارهم

 (.45،ج1254حمادنة،)
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 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.1.3

ومن خالل تحليل نتائجه يتأكد لدينا وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية ( 4)من الجدول رقم 

وعمليااة بااين اإلختبااارين البعااديين  للمجموعااة التجريبيااة والمجموعااة الضااابطة فااي األصااالة 

سانوات ولصااالح المجموعاة التجريبيااة ( 1-8)السانة الثالثاة إبتاادائي بعمار  الحركياة لادى تالميااذ

 .وهذا ما يؤكد لنا صحة الفرضية الثالثة

حياث أكادت وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية ( 1253)وتتفق هاذه النتيجاة ماع الساوداني

 باااين اإلختباااارين البعاااديين للمجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااي مساااتوى األصاااالة الحركياااة 

ولصالح المجموعة التجريبية وهكذا ما يؤكد صحة الفرضاية الثالثاة، ويارى الباحثاان أن السابب 

يعزى إلاى األسالوب المعتماد فاي تطبياق الوحادات التعليمياة المبناي علاى تقاديم مشاكالت حركياة 

تستثير العمليات الفكرياة للتالمياذ وصاوال إلاى حلاول أصايلة وغيار شاائعة،على عكاس األسالوب 

لمعتمد من المعلمة المطبقاة للمنهااج اإلعتياادي الاذي يعاود التالمياذ علاى التفكيار بانمط األمري ا

وكال مايتعلماه التلمياذ هاو  , واحاد مان خاالل إطاعاة أوامار المعلام وأداء المهاارات بشاكل ماتقن

التكرار حتى يصل الى مستوى معاين يرضاي المعلام، وهاذا الناوك مان التعامال يضاع التلمياذ فاي 

هاا بعادم األماان والخاوف مان التطارق لتولياد عادد كبيار مان األفكاار الجديادة غياار حالاة يشاعر في

ألنه تعود على حلول جاهزة يقدمها له المعلم فيطبقها ويعد الحل الجديد واألصيل نوك , المعتادة 

من المغامرة المجهولة العواقاب فاال يتطارق لهاا، ومان هناا يظهار جلياا قيماة األماام النفساي فاي 

بوياة الااذي  يلعاب دورا كبيارا ويااوفر منااخ مالئاام للتلمياذ ليكشاف عاان نتاجاات أفكاااره البيئاة التر

 .بغزارة وأصالة

 :خاتمة.4

تضاامنت دراسااتنا تصااميم برنااامج مقتاارا للتربيااة الحركيااة مبنااي علااى الحركااات الفطريااة 

للطفل وألعاب صغيرة بهدف تنمية قادرة مهماة مان قادرات اإلباداك الحركاي متمثلاة فاي األصاالة 

ساانوات،ولتحقيق ذلااك اعتماادنا الماانهج ( 1-8)الحركيااة لاادى تالميااذ الساانة الثالثااة إبتاادائي بعماار

ماان أجاال قبااول فرضاايات ( الضااابطة والتجريبيااة)المجمااوعتين المتكااافئتينالتجريبااي بتصااميم 

الدراساااة أو رفضاااها،وقد خضاااعت المجموعاااة التجريبياااة للبرناااامج المقترا،فاااي حاااين طبقااات 
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المجموعة الضابطة البرنامج اإلعتيادي المقرر في المنهاج التربوي، معتمدين في جمع البياناات 

 :الديوان وقد توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية على إختبار األصالة الحركية للمياء

  األثاار اإليجااابي والفعااال لبرنااامج التربيااة المقتاارا علااى تنميااة األصااالة الحركيااة لاادى تالميااذ

 .سنوات( 1-8)السنة الثالثة بعمر

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين اإلختباارين القبلاي والبعادي للمجموعاة الضاابطة

 .سنوات( 1-8)كية لدى تالميذ السنة الثالثة إبتدائي بعمر في األصالة الحر

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختباارين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة  فاي

سانوات ولصاالح اإلختبااار ( 1-8)األصاالة الحركياة لادى تالمياذ السانة الثالثااة إبتادائي بعمار 

 .البعدي

 ن اإلختباارين البعاديين للمجموعاة الضاابطة والمجموعاة وجود فروق ذات داللة إحصائية بي

ساانوات ( 1-8)التجريبيااة فااي األصااالة الحركيااة لاادى تالميااذ الساانة الثالثااة إبتاادائي بعماار 

 .ولصالح المجموعة التجريبية

 :وبناء على التراث األدبي وفي ضوء النتائج المتوصل إليها يقترا الباحثان مايلي

 إجراء العديد من الدراسات المتناولة للقدرات اإلبداعية الحركية وعلى عينات مختلفة. 

  ضرورة إشراف معلمين مختصين في التربية الحركية على حصة التربية البدنياة فاي الطاور

اإلبتدائي لمعالجة الجوانب المختلفاة فاي القصاور الحركاي وتشاجيع قادرات اإلباداك الحركاي 

 .فجار المعرفي والتطور التكنولوجي الهائلالسيما في عصر اإلن

  تبناااي المنااااهج التربوياااة بااارامج التربياااة اإلبداعياااة لتحياااق الملماااح اإلباااداعي لااادى أطفالناااا

 .واكتشاف الموهوبين والمبدعين في مراحل عمرية مبكرة

  إيالء الوزارة الوصاية التربياة البدنياة والرياضاية األهمياة القصاوى مان خاالل زياادة الحجام

 .عي وعدد الحصج في األسبوك إلشباك التعطش الجامح للحركة لدى أطفالناالسا

  إجااراء مااؤتمرات علميااة وطنيااة ودوليااة تتناااول أهميااة القاادرات اإلبداعيااة الحركيااة وساابل

 .تطويرها ومعوقاتها 
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