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 العراؽ داخؿ مف واألكاديمييف الباحثيف جميعتنموية مجمة إشراقات  تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمؼ في وخارجو

 .المجلة بالبحوث الرصينة

 في والدراسات البحوث تستقبؿ محكمة، فصيمة مجمة إشراقات تنموية مجمة
 االنكميزية، ةوالمغ ،وآدابيا العربية المغة) كافةاالنسانية  االختصاصات

والعمـو  والنفسية، التربوية والعمـو ،واالرشاد ،واالجتماع والجغرافيا، والتاريخ،
. (وسواىاوالمغة الكردية،  ،وعمـو القراف ،فةواالعالـ، والفمس ،السياسية
 كبير وجمع التحرير ىيئة مف العممي لمتقويـ لممجمة المقدمة البحوث وتخضع

 العراؽ داخؿ مف كافة العممية ختصاصاتاال في الخبراء االساتذة مف
وتمتـز المجمة بالِحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية لممؤلفيف وتطبيقيا  وخارجو

 .النشرأخالقيات البحث العممي وبنود لجنة اخالقيات 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠زم١ذ سئ١ظ ٚاعضبء ١٘ئخ اٌزحش٠ش ثعذَ االعالْ عٓ ا٠خ ِعٍِٛخ    -1

خ عذا اٌّخٛي ِٓ ِئٌف١ٙب ٚاٌّحشس٠ٓ رخض اٌجحٛس اٌّمذِخ ٌٍّجٍ

 ٚاالعزشبس١٠ٓ ٚإٌبشش حغت اٌضشٚسح.

اْ ع١ٍّخ رم٠ُٛ اٌجحش ِٓ اٌّحى١ّٓ ٠غبعذ عٍٝ ارخبر اٌمشاس     -2

إٌّبعت ِٓ ١٘ئخ اٌزحش٠ش ثخظٛص اٌجحش اٌّمذَ ٌٍّجٍخ ٟٚ٘ 

فٟ رحغ١ٓ ثحضٗ. ٚرٍزضَ ١٘ئخ اٌزحش٠ش احبعخ  ثبٌضشٚسح رف١ذٖ

ظ ِٚعب١٠ش ِٚغزٜٛ سطبٔخ اٌجحٛس اٌزٟ اٌّحى١ّٓ عٍّب ثضٛاث

 مالحظات عامة

 

 س ياسة النرش يف اجملةل



رٍزضَ ثعذَ اعالْ أعّبء اٌّحى١ّٓ اال  اٌّجٍخ، وّبرمجً ٌٍٕشش فٟ 

 ثّٛافمخ خغ١خ ٌٍّحىُ ٔفغٗ.

٠خضع رشر١ت اٌجحٛس فٟ اٌّجٍخ العزجبساد ف١ٕخ رزعٍك ث٠ٛٙخ  -3

 اٌّجٍخ.

٠زغٍت ِٓ ِحىّٟ اٌجحٛس اٌزعبًِ ثغش٠خ ِع اٌجحٛس اٌّشعٍخ ٌُٙ.  -4

فظب  عٕٙب اٚ ِٕبلشزٙب ِع االخش٠ٓ اال ِع سئ١ظ ٠جٛص اال ٚال

 اٌّجٍخ اٚ ِٓ ٠ٕٛة عٕٗ.

االٔزمبد اٌشخظٟ  اٌزحى١ُ ٚرجبٚصاعزّبد اٌّعب١٠ش اٌّٛضٛع١خ فٟ  -5

ٚاضحخ ِع اٌحجج  ثآساءٌٍجبحش. ٠ٚجت اْ ٠ىْٛ اٌزحى١ُ ِعضصًا 

اٌع١ٍّخ ٚاٌزٛص١ك، ٠ٚزٛافك ِع ضٛاثظ ِٚعب١٠ش إٌشش اٌّعزّذح فٟ 

 اٌّجٍخ.

شعبس اٌجبحش ثمجٛي ثحضٗ خالي ِذح الظب٘ب شٙش ِٓ ربس٠خ رغ١ٍُ ا -6

 .اٌجحش

 ١٘ئخال ٠جٛص ٌٍجبحش اْ ٠غٍت عذَ ٔشش ثحضٗ ثعذ عشضٗ عٍٝ  -7

رمزٕع ثٙب ١٘ئخ اٌزحش٠ش ٠ٚزُ رٌه لجً اشعبسٖ  اال ألعجبةاٌزحش٠ش 

 ثمجٛي ثحضٗ ٌٍٕشش.

ش ٠ٍزضَ اٌجبحش ثؤجشاء رعذ٠الد اٌّحى١ّٓ عٍٝ ثحضٗ ٚفك اٌزمبس٠ -8

( 15اٌّشعٍخ ا١ٌٗ ِٚٛافبح اٌّجٍخ ثٕغخخ ِعذٌخ فٟ ِذح ال رزجبٚص )

 خّغخ عشش ٠ًِٛب.

 .اٌجحٛس اٌٝ اطحبثٙب عٛاء ٔششد اْ ٌُ رٕشش دال رعب -9

 .رٍزضَ اٌّجٍخ ثٕشش اٌجحٛس اٌزٟ رخً ثششط ِٓ ٘زٖ اٌششٚط ال -11



اثظ إٌشش اٌّعزّذح فٟ عٍٝ اٌجبحش/ اٌجبحض١ٓ االٌزضاَ ثزع١ٍّبد ٚضٛ -11

عٍٛة وزبثخ اٌجحش. ٚرب١ِٓ رٛافش ِعب١٠ش اٌجحٛس اٌشط١ٕخ ؤٚث اٌّجٍخ

ِٓ ٚضٛ  ٘ذف اٌجحش ٚعشع إٌزبئج ثٕحٛ دل١ك ِٚزغٍغً 

ِٕٚبلشخ ٘زٖ إٌزبئج ثّب ٠حمك ا٘ذاف اٌجحش ِع رغ٠ٛغ اجشاء اٌجحش 

ثغشائك ِٛضٛع١خ. ٠جت اْ ٠ىْٛ اٌجحش ِعضصًا ثزفبط١ً إٌشش 

٠زضّٓ اٌجحش عٍٝ ٔزبئج  ٌٍّشاجع اٌع١ٍّخ اٌحذ٠ضخ. ٠جت اْ ال

رعذ عٍُٛن غ١ش ِمجٌٛخ. ٚعٍٝ اٌجبحش رٛل١ع رعٙذ  ألٔٙبٌجحٛس اخش؛ 

 ثزٌه

عٍٝ اٌجبحش اْ ٠زجٕت االٔزحبي اٚ الزجبط عجبساد أٚ افىبس  -12

عًّ اٌجبحش اٌخبص، أٚ االلزجبط دْٚ  وؤٔٙباألخش٠ٓ ٚأدسجٙب 

ضع ٌىشف خاإلشبسح اٌٝ ِظذس٘ب األطٍٟ. ٚاْ وً االثحبس ر

 ٔزحبي لجً اسعبٌٙب اٌٝ اٌّحى١ّٓ ٚلجٛي اٌجحش.اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ارا  اوااارة   ي الجمة   عب ر ن  رارا   اتعييات لوي  مجيع اآل

 بتوضرلار   أن عبك  لجا   نظر الجمة  



 
 
 

اٌزحش٠ش فٟ ِجٍخ اششالبد ر٠ّٕٛخ اٌٝ االسرمبء ثّعبًِ رؤص١ش  ١٘ئخرغعٝ 

( تمييدا لدخوؿ قاعدة بيانات المستوعبات العممية Impact Factorالمجمة )
تنموية االبحاث التي تتسـ بالرصانة  العالمية. وعميو تنشر مجمة إشراقات

العممية والقيمة المعرفية وبسالمة المغة ودقة التوثيؽ في االختصاصات 
 اإلنسانية ووفؽ الشروط المبينة في ادناه:

. أف ال يكوف البحث منشورا سابقا في مجمة اخرى. وأف ال يكوف جزءًا مف 1
ف يوقع نموذج بحث سابؽ منشور أو مف رسالة جامعية وعمى الباحث ا

سبؽ تقديمو لمنشر في مجمة أخرى.  تعيد بأال يكوف البحث منشورًا أو
وأف ال يقدمو لمنشر في مجمة اخرى بعد نشره في مجمة إشراقات تنموية. 

حقوؽ نشر البحث الى المجمة في حالة قبوؿ البحث  عمى نقؿوأف يوافؽ 
 لمنشر )نموذج التعيد(.

( كممة بضمنيا 8111البحث عمى )عدد الكممات في  دال يزي .  أف2
 والمالحؽ.المصادر 

تدؿ عميو في متف البحث لضماف  أشارهيذكر اسـ الباحث أو اية  أال -3
 سرية وحيادية عممية التحكيـ

 . أف تحتوي الصفحة األولى مف البحث عمى ما يأتي )كما في المثاؿ(:4
 البحث..  عنواف  أ

 ضوابط النرش يف اجملةل 

 



 دتو..   اسـ الباحث ودرجتو العممية وشيا ب
 عنواف الباحث ت.

 ت ػ بريد الباحث اإللكتروني.
بداية أحدىما بالمغِة العربية والثاني بالمغِة اإلنكميزية يكوف في  ممخصاف -ث

( يضـ اسـ الباحث ومكاف عممو بالمغة االنكميزية 12بحجـ خط ) البحث
ايضا. وأف تحتوي االبحاث المكتوبة بالمغة االنكميزية عمى ممخص بالمغة 

كممة مسبوقا بعنواف البحث واسـ  211ربية )خالصة( ال تتجاوز كمماتو الع
والكمات المفتاحية في نياية  الباحث ومكاف عممو بالمغة العربية ايضا

 الممخص العربي واالنكميزي.
 ( بخط  Microsoft Wordتكتب االبحاث مكتوبة عمى برنامج ) -5

(Arabic Simplifiedلأل ) العربية و بخط بحاث المكتوبة بالمغة 
(Times New Romanلأل )وبة بالمغة االنكميزية وبحجـبحاث المكت  
 ( لمعناويف الرئيسة والفرعية . 14( لممتف وحجـ )12)

وعمى الباحث اتباع  التوثيؽ،( لمنشر العممي في APAالمجمة دليؿ ) تعتمد -6
فؽ مع قواعد االقتباس وتوثيؽ المصادر وأخالقيات البحث العممي بما يتوا

 ىذا النظاـ.
تكتب مصادر البحث في صفحة أو صفحات مستقمة مرتبة وفقًا لألصوؿ    -7

سنة الطبع(  )اسمو. المعتمدة عمى وفؽ الترتيب االتي: كنية المؤلؼ، 



(. دار النشر. مكاف النشر)المدينة(.  أنظر 3.عنواف الكتاب. رقـ الطبعة)ط
 لتوثيؽ المصادر(.  APAنظاـ )

اسطر  4( لمباحث ال تتجاوز  Short Biographyة عممية قصيرة ). تقديـ سير 8
 ( منفصؿ عف البحث في نفس القرص.Wordو بممؼ )

يتـ  ( حيثTurnitin. تطبؽ المجمة نظاـ فحص االستالؿ باستخداـ برنامج )9
 رفض نشر االبحاث التي تتجاوز فييا نسبة االستالؿ النسبة المقبولة عالميا.

حص أولي تقوـ بو ىيئة التحرير في المجمة وذلؾ لتقرير . يخضع البحث لف11
تقديـ  البحث دوفأىمية البحث لمتحكيـ، ويحؽ ليا أف تعتذر عف قبوؿ 

 االسباب.
. تتبع المجمة التقويـ المزدوج السري لبياف صالحية البحث لمنشر، حيث 11

يعرض البحث المقدـ لمنشر عمى محكميف اثنيف مف ذوي االختصاص 
ف داخؿ العراؽ واالخر مف خارجو ويتـ اختيارىما بسرية مطمقة. أحدىما م

 فضال عف عرض البحث عمى خبير لغوي لتقويـ سالمتو المغوية.
. االبحاث التي يقترح المحكموف اجراء تعديالت عمييا لتكوف صالحة لمنشر 12

تعاد الى اصحابيا ألجراء التعديالت المطموبة عمييا وال ُيعاد البحث إلى 
 و إذا لـ ُيقبؿ لمنشر.صاحب

. يشترط لنشر االبحاث المستمة مف رسائؿ الماجستير واطاريح الدكتوراه موافقة 13
خطية مف األستاذ المشرؼ عمى البحث، وفؽ النموذج المعتمد في المجمة. 

 المشرؼ()موافقة 



 . ُتعّبر األبحاث المنشورة في المجمة عف آراء أصحابيا، ال عف رأي المجمة.14
نشر المجمة أعداد خاصة بالمؤتمرات العممية المتوافقة مع تخصص . ت15

 المجمة.
. ال تستوفي المجمة اي اجور لنشر االبحاث المقدمة مف باحثيف مف خارج 16

( الؼ 111العراؽ. وتكوف اجور نشر البحث لمباحثيف مف داخؿ العراؽ )
 دينار.

 وفؽ ما يأتي:. يمكف تسميـ االبحاث المقدمة لمنشر في المجمة عمى 17
.  يدويا في مقر المجمة في شارع فمسطيف / تقتطع المواؿ / مقابؿ الجامعة  أ

 المستنصرية.
 . عبر تحميؿ البحث عمى الموقع االلكتروني لممجمة وفؽ الرابط: ب

https://ishraqaat.com/ 
 .  مراسمة المجمة عمى عنواف البريد االلكتروني لممجمة: ت 

al.tanmeia2016@yahoo.com 
 
 

 رئيس التحرير                                                   
 
 
 
 



 
 Author Guidelinesدليل املؤلف 

أدناه الشروط والمتطمبات الواجب مراعاتيا مف قبؿ الباحث لمنشػر فػي 
 المجمة: 

 يجب أف يكوف عنواف البحث موجزًا قدر اإلمكاف ومعبر عف البحث. . 1
يف: تكتػػب اسػػماء البػػاحثيف وعنػػاويف عمميػػـ بصػػورة واضػػحة . اسػػماء البػػاحث2

 مع البريد االلكتروني لمباحث األوؿ. 
. يجػػػػب أف يتضػػػػمف المسػػػػتخمص مػػػػوجزًا واضػػػػحًا عػػػػف البحػػػػث مكػػػػوف مػػػػف 3

كممػػػة ويتبػػػع المسػػػتخمص اسػػػماء وعنػػػاويف البػػػاحثيف ويكتػػػب  251-311
 بقطعة واحدة مستمرة بدوف فقرات. 

المعمومػػػػات وثيقػػػػة الصػػػػمة بموضػػػػوع البحػػػػث  . المقدمػػػػة: وتتضػػػػمف مراجعػػػػة4
 الموجودة، وتنتيي المقدمة بأىداؼ الدراسة وأساسيا المنطقي. 

. المواد وطرائؽ العمؿ: تػذكر طرائػؽ العمػؿ بشػكؿ مفصػؿ إف كانػت جديػدة 5
أمػػػػػا إذا كانػػػػػت منشػػػػػورة فتػػػػػذكر بشػػػػػكؿ مختصػػػػػر مػػػػػع اإلشػػػػػارة لممصػػػػػدر 

 System (S.I.UNITS)وتسػػػػتعمؿ وحػػػػػدات النظػػػػػاـ العػػػػػالمي 
International of Units 

. النتػػائج والمناقشػػة: تعػػرض بشػػكؿ مػػوجز وىػػادؼ وبنظػػاـ متػػوالي وتعػػرض 6
النتػػػػائج بأفضػػػػؿ صػػػػورة معبػػػػرة وتوضػػػػع الجػػػػداوؿ واألشػػػػكاؿ فػػػػي أماكنيػػػػا 

 المخصصة بعد اإلشارة إلييا في النتائج. 



 . يسػػتعمؿ نظػػاـ األرقػػاـ العربيػػة وىكػػػذا فػػي البحػػوث المرسػػمة لمنشػػر وتمثػػػؿ7
 مناقشة النتائج تعبيرًا موجزًا عف النتائج وتفسيراتيا.

. المسػػػتخمص اإلنكميػػػزي يجػػػب أف يكػػػوف وافيػػػًا ومعبػػػرًا عػػػف البحػػػث بصػػػورة 8
 دقيقة وليس بالضرورة أف يكوف ترجمة حرفية لممستخمص العربي. 

  



م 
ّ
 Reviewer Guidelinesدليل املقي

بػػؿ المقػػػيـ لمبحػػػوث أدنػػاه الشػػػروط والمتطمبػػػات الواجػػب مراعاتيػػػا مػػػف ق 
 المرسمة لمنشر في المجمة: 

. مػػؿء اسػػتمارة التقػػويـ المرسػػمة رفقػػة البحػػث المطمػػوب تقييمػػو بشػػكؿ دقيػػؽ 1
 وعدـ ترؾ أي فقرة بدوف إجابة. 

مػػػػف تطػػػػابؽ وتوافػػػػؽ عنػػػػواف البحػػػػث بػػػػالمغتيف العربيػػػػة  المقػػػػّيـ التأكػػػػد. عمػػػػى 2
 البديؿ. واإلنكميزية وفي حالة عدـ تطابقيما اقتراح العنواف 

. أف يبّيف المقّيـ ىؿ أف الجداوؿ واألشكاؿ التخطيطية الموجودة فػي البحػث 3
 وافية ومعبرة. 

 . أف يبّيف المقيـ ىؿ أف الباحث أتبع األسموب اإلحصائي الصحيح. 4
 . أف يوضح المقّيـ ىؿ أف مناقشة النتائج كانت وافية ومنطقية. 5
حػػػػث لممراجػػػػػع العمميػػػػة الرصػػػػػينة تحديػػػػػد مػػػػدى اسػػػػػتخداـ البا. عمػػػػى المقػػػػّيـ 6

 وحداثتيا. 
 . أف يؤشر المقّيـ بشكؿ واضح عمى واحد مف ثالث اختيارات وىي: 7

 البحث صالح لمنشر.  -
 البحث صالح لمنشر بعد إجراء التعديالت.   -
 البحث غير صالح لمنشر.  -

. يجػػب أف يوضػػح المقػػّيـ بورقػػة منفصػػمة مػػا ىػػي التعػػديالت األساسػػية التػػي 8
 رحيا لغرض قبوؿ البحث. يقت



. لممقّيـ حؽ طمب إعػادة البحػث إليػو بعػد إجػراء التعػديالت المطموبػة لمتأكػد 9
 مف التزاـ الباحث بيا. 

. عمػػى المقػػّيـ تسػػجيؿ اسػػمو ودرجتػػو العمميػػة وعنوانػػو وتػػاريخ إجػػراء التقيػػيـ 11
   مع التوقيع عمى استمارة التقييـ المرسمة رفقة البحث المرسؿ لو لمتقييـ.

  



 املصادر
وبعػػػػػػػض اسػػػػػػػتعماؿ ( SI. يسػػػػػػػتخدـ النظػػػػػػػاـ القياسػػػػػػػي الػػػػػػػدولي لموحػػػػػػػدات )1

لميػػًا عمػػى أف تكتػػب بشػػكؿ مختصػػرات المصػػطمحات العمميػػة المعتمػػدة عا
 كاممة أوؿ في النص. 

. تػػػرقـ الجػػػداوؿ واألشػػػكاؿ عمػػػى التػػػوالي حسػػػب ورودىػػػا فػػػي البحػػػث وتػػػزود 2
ر إلػػػػى كػػػػؿ منيػػػػا بعنػػػػاويف دالػػػػة عمػػػػى مضػػػػموف الجػػػػدوؿ أو الشػػػػكؿ ويشػػػػا

 بالتسمسؿ نفسو في متف البحث. 
. تكتػػػب االسػػػماء العمميػػػة )الالتينيػػػة( لمنباتػػػات والحيوانػػػات وغيرىػػػا بحػػػروؼ 3

بػػػػػػاقي الػػػػػػنص وتسػػػػػػمى اسػػػػػػماء المػػػػػػواد الكيمياويػػػػػػة  لتمييزىػػػػػػا عػػػػػػفمائمػػػػػػة 
 العممية وليست التجارية.  بأسمائياالمبيدات، األدوية،...الخ( )

 اية البحث كما يمي: . يشار إلى المصادر في ني4
ذا  باسػـالمقب أو االسـ الثالث لممؤلؼ والسنة إذا كاف البحػث  باحػث واحػد، واا

ذا كػػػػانوا ثالثػػػػة فػػػػأكثر فيػػػػذكر اسػػػػـ األوؿ  كػػػػاف مػػػػؤلفيف فيػػػػذكراف والسػػػػنة واا
 وآخروف والسنة. 

 ( وكما باألمثمة المذكورة:APA. ترتب المصادر حسب الصيغة العممية )5
 أ. بحث في مجمة.

اسـ الباحث أو الباحثوف، )السنة(، عنواف البحث، اسػـ المجمػة، المجمػد،      
 العدد وصفحتي البدء واالنتياء لمبحث.

 كتب. -ب



اسػػػػـ المؤلػػػػؼ أو المؤلفػػػػوف، )السػػػػنة(، عنػػػػواف الكتػػػػاب، دار النشػػػػر وعػػػػدد    
 الصفحات.

 الرسائؿ واالطاريح الجامعية. -ج
و األطروحػػػػػػة، العنػػػػػػواف )الكميػػػػػػة اسػػػػػػـ الباحػػػػػػث، )السػػػػػػنة(، عنػػػػػػواف الرسػػػػػػالة أ

 والجامعة(، وعدد الصفحات. 
 بحث في وقائع مؤتمر أو ندوة عممية. -د

اسػػػـ الباحػػػث أو البػػػاحثوف، )السػػػنة(، عنػػػواف البحػػػث، اسػػػـ المػػػؤتمر أو النػػػدوة 
 العممية، مكاف االنعقاد، صفحتي البدء واالنتياء لمبحث. 

 
 ة العراقة لمثقافة والتنميةترسل البحوث إلى مجمة إشراقات تنموية / مؤسس

 العراق بغداد عمى البريد االلكتروني
@yahoo.comal.tanmeia2016 
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 (امللكية الفكريةتعهد )
أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 

..............( ......................................الموسػػػػػػػػـو )..........
اتعيد بأف البحث قد انجػز مػف قبمػي ولػـ ينشػر فػي مجمػة اخػرى داخػؿ وخػارج 
العػػراؽ وارغػػب بنشػػره فػػي )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة( فػػي مؤسسػػة العراقػػة لمثقافػػة 

 والتنمية.
 
 
 

 التوقيع:
 التاريخ: 

  



 
 

 
 (نقل حقىق الطبع والتىزيعتعهد )

أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 
..............( .....الموسػػػػػػػػـو )...........................................

فػػػي  لطبػػع والتوزيػػع والنشػػػر إلػػى )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة(بنقػػؿ حقػػوؽ ااتعيػػد 
 مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية.

 
 
 

 التوقيع:
 اريخ: الت
 
 

 

 

 

 



 ددـلمة العـك
 هادي كطفان شونبقمم أ.د.

 رئيس التحرير
ِجٍخ ِٓ ( 33)، ٠غشٔب أْ ٔضع ث١ٓ ا٠ذ٠ىُ اٌعذد شٚاٌفخش اٌىج١ ثجبٌغ االعزضاص

 ٌٚمذ وبْ ،الخ ٌٍضمبفخ ٚاٌز١ّٕخعٓ ِئعغخ اٌعش )اششالبد ر٠ّٕٛخ( اٌزٟ رظذس

 فك ِعب١٠ش اٌعب١ٌّخ ٌٍٕشش اٌعٍّٟعٍٝ ٚ اٌشط١ٕخٚ اٌّزٕٛعخ اٌجحض١خ اٌّغبّ٘بد اٌع١ٍّخ

داخً ِٓ  اٌّخزٍفخ فٟ اٌعٍَٛ االٔغب١ٔخ ٌٍجبحض١ٓ االرجب٘بد اٌحذ٠ضخ فٟ اٌجٛدح اٌشبٍِخٚ

اٌجحض١خ  ٚاٌّشاوض ٚإٌمبثبد ٚاٌجّع١بد ِٓ اٌجبِعبد ٚاالرحبداد بسجٗاٌعشاق ٚخ

ٚإٌخت  ٚاٌجبحض١ٓٚاٌعب١ٌّخ  اٌعشث١خاٌعشال١خ ٚٚاٌّئعغبد اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ 

األصش اٌىج١ش ٚاٌحبفض  ٌّجٍزٕب فٟ االعذاد اٌغبثمخفٟ ِئعغبد اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ  االوبد١ّ٠خ

ا ٌغشع ٔشش اٌجحٛس اٌع١ٍّخ أْ ٔىْٛ أشذَّ حشطًب عٍٝ اطذاس عذدٔب ٘ز اٌّعٕٛٞ

إلصشاء فغحخ  فٟ اٌعٍَٛ االٔغب١ٔخ اٌّخزٍفخأِبَ األلالَ اٌع١ٍّخ  ، ٚفغح اٌّجبي شط١ٕخاٌ

 .اٌّخزٍفخ ض١خاٌجح

ٚاِضبًء ٌٍٕٙج اٌعٍّٟ اٌزٞ اعزّذٔبٖ فٟ األعذاد اٌغبثمخ ِٓ ِجٍخ )اششالبد 

ِعشف١خ ِزٕٛعخ، ١ٌض١ف ِب عجمٗ ِٓ أعذاد ثحٛصًب ثحٛصًب فٟ ر٠ّٕٛخ(، أزظُ ٘زا اٌعذد 

ٚدساعبد رٕبٌٚٙب ثبحضْٛ أجالء ٌزٍّئ اٌفضبءاد اٌجحض١خ فٟ ِجبالد اٌّعشفخ 

 اٌّخزٍفخ.



اٌّخزٍفخ، اٌع١ٍّخ زخظظبد ثِزٕٛعخ ا٠ضًب ٘زا اٌعذد جبءد فجحٛس ٚدساعبد 

ثبٌّٛضٛعبد  اطبٌخٚ عٍٝ ٚفك األعظ إٌّٙج١خ اٌحذ٠ضخ ِٚز١ّضح ثشطبٔزٙب اٌع١ٍّخ

 ِٚٛاوجخ اٌزمذَ اٌعٍّٟ.

 ع١ٍّخ اٌزٟ رظٍٙب ٚرحى١ّٙب ثٕخت ٚاعزعبٔذ اٌّجٍخ فٟ عج١ً رفع١ً األثحبس

ِٚشاوض ٚاٌّئعغبد  ٚاٌعشال١خ ٚاٌعشث١خ ب١ٌّخعاٌ ِٓ اٌجبِعبدِٓ األعبرزح اٌّخزظ١ٓ 

ٚإٌخت اٌع١ٍّخ ِٓ حٍّخ اٌشٙبداد اٌع١ٍب فٟ اٌّئعغبد اٌذٌٚخ اٌذساعبد ٚاٌجحٛس 

، اٌز٠ٓ أثذٚا رعبٚٔب ع١ًٍّب وج١شًا، وبْ ٌٗ اٌفضً فٟ االسرمبء ثٕٛع١خ األثحبس، اٌّخزٍفخ

ًَ ف١ٙبثزؤو١ذ ٔمبط اٌز١ّض ٚاٌمٛح ف١ٙب، ٚرعذ٠ً ِب ٠غزٛجت اٌزعذ ِع عشعخ أجبص  ٠

 .اٌزم٠ُٛ اٌعٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ

وّب ال ٠فٛرٕب أْ ٔىشس ٕ٘ب أْ ٘زا اٌجٙذ ٌُ ٠ىٓ ١ٌشٜ إٌٛس ٌٛال حشص 

ٚعٍُّٙ اٌذإٚة عٍٝ أجبصٖ ٚاٌّالن االداسٞ ٚاٌفٕٟ ٚاٌزمٕٟ  أعضبء ١٘ئخ اٌزحش٠ش

 ٚاٌجبحض١ٓ.ٚٚضعٗ ث١ٓ أ٠بدٞ اٌذاسع١ٓ 

عٍّٕب ٘زا خبٌظًب ٕٚب ج١ًّعب ثّب ٔمٛي ٚٔغّع أْ ٠ٕفع رعبٌٝ،ٔغؤي اهلل ٚخزبًِب 

 ألٔٗ ٘ٛ اٌزٞ ٠ظٍح ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ع١ٓ. اٌىش٠ُ،ٌٛجٙٗ 

  



 حمتىيات العدد
 

 ضلى انصفحخ اؼى انجبحث ػُٕاٌ انجحث د

انًصسالٛخ ػُس يسٚط٘ انًساضغ   .1

 كًب ٚسضكٓب انًسضؼٍٛ ٔانًسضؼبد

  ا. ز. كبظى خجط اندجٕض٘                               

 ضحبة صفبء َبخٙ انربنس٘

 كهٛخ انزطثٛخ /خبيؼخ انمبزؼٛخ

1-33 

انٕػٙ انًدزًؼٙ إَاػّ   .2

 ٔيصبزضِ

 أ.ز. َجطاغ ػسَبٌ خهٕة

 انجبحثخ: َٕض ذبنس ػهٙ
 خبيؼخ ثغساز/كهٛخ اإلزاة/لؽى ػهى االخزًبع

33-51 

 -ؤثٛط انعٚبضاد انثُبئٛخ انؼطالٛخر  .3

 انرهٛدٛخ ػهٗ األيٍ االلهًٛٙ

 كطٚى كبظىأ.ز. يحًس 

 ظُٚت ضؼٕل حجٛت

خبيؼخ انُٓطٍٚ كهٛخ انؼهٕو انؽٛبؼٛخ لؽى 

 انؽٛبؼخ انسٔنٛخ

52-33 

"خٕزح انزؼهٛى فٙ انًساضغ   .4

االْهٛخ يٍ ٔخٓخ َظط يالكٓب 

انزسضٚؽٙ ٔفمبً نُٕع انًسضؼخ 

ثبَٕ٘( فٙ يطكع يحبفظخ -)اثزسائٙ

"َُٖٕٛ 

 و. يٛؽبء حًٛس حؽٍ
 االَؽبَٛخ خبيؼخ انًٕصم/كهٛخ انزطثٛخ نهؼهٕو

 أ.ز. ػهٙ زضٚس ذبنس
 خبيؼخ انًٕصم/كهٛخ انزطثٛخ نهؼهٕو االَؽبَٛخ

 أ.و.ز. اثطاْٛى ازٚت اثطاْٛى

 خبيؼخ انًٕصم/كهٛخ االزاضح ٔالزصبز

34-102 

رحهٛم األؼئهخ اإليزحبَٛخ  "  .5

نهسضاؼبد انؼهٛب فٙ ظٕء يؼبٚٛط 

خٕزح األؼئهخ اإليزحبَٛخ فٙ لؽى 

 " انهغخ انؼطثٛخ

 : ٔفبء ػجبغ نؼٛجٙانجبحثخ 

 . يٛؽبء ػجس حًعح انًٛبحٙ أ.و. ز

خبيؼخ ٔظاضح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ/ 

 انجصطح/ كهٛخ انزطثٛخ نهؼهٕو اإلَؽبَٛخ

103-123 

يٓبضاد اندسل انؼهًٙ فٙ كزت ػهى   .6

 األحٛبء نهصف انربيػ االحٛبئٙ
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 املصداقية عند مديري املدارس كما يدركها املدرسني واملدرسات
 رحاب صفاء ناجي الخالدي                       د. كاظم جبر الجبوري  ا. 

 كمية التربية /جامعة القادسية            كمية التربية        /جامعة القادسية
rehabalkaldi1993.ra@gmail.comEmail:  

 الممخص 
 : عمى لمتعرؼ الحالي البحث دؼى 

 والمدرسات المدرسيف يدركو كما, المدارس مدري عند مصداقيةال. 
 الخدمة ومدة( واناث ذكور) الجنس لمتغيري تبعا المدارس مديري عند المصداقية في الفروؽ 

 (.فأكثر سنوات 11, سنة 9-5, سنة 1-4)
 بناءب افالباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽفي الدراسة الحالية,  المنيج الوصفي اعتمد الباحثاف عمى

 الصدؽ شروطبعد استكماؿ  والمدرسات المدرسيف يدركو كما المدارس مديري عند المصداقية مقياس
 موافؽ, بشدة موافؽ)وكانت:  لممقياس الخماسية البدائؿ الباحثاف واستخدـ, التمييز عمى والقدرة والثبات
 عينة عمى المقياسيف افالباحث طبؽ لذلؾ واستكماال ،(بشدة موافؽ غير, موافؽ غير, موافؽ, احيانا
تـ  ثـ, 0100-0101 لسنة الديوانية محافظة في الثانوية المدارس مف ومدرسة مدرس( 411) قواميا

 كما النتائج وكانت ,والنفسية التربوية لمعمـو( Spss) ببرنامج باالستعانة احصائيا البيانات ؿيُحمت
 : يأتي
 متوسط المقياس مف اعمى بنسبة بالمصداقية يتسموف المدارس مديري اف. 
 يتمتع حيث(, إناث, ذكور) الجنس لمتغير تبعا المصداقية في  إحصائيا دالة فروؽ توجد 

 , االناث مف اعمى بنسبةبالمصداقية  الذكور
 (, فأكثر11 ومف, سنة 9-5,سنة4-1) الخدمة مدة لمتغير تبعا احصائيا دالة فروؽ وتوجد

دركوف عمى انيـ اكثر ي (4-1) خدمتيـ ممف تبمغ والمديرات المديريف اف النتائج اظيرت حيث
 اكثر مف باقي المديريف.مصداقية مف قبؿ مدرسييـ 

 .المصداقية, الموثوقية, الثقةالكممات المفتاحية: 

mailto:rehabalkaldi1993.ra@gmail.com
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Credibility of school principals as perceived by teachers 

A. D. Kazem gabr algobory               Rehab safaa alkhaldi 

     Al-qadesiya university                 Al-qadesiya university 

College of Education                         College of Education    

rehabalkaldi1993.ra@gmail.comEmail:  
 

ABSTRACT: 

            tambourine search Present to get to know on me: 

 The credibility when I don't know schools ,as such realize it teachers and 

teachers. 

 the differences in credibility when my boss schools according to for my 

change sex(male and female)and duration the service(1-4year, 5-9year, 

10Years and more). 

   and to achieve Goals the study current did researcher that Building Scale 

credibility when my boss schools as such realize it teachers and teachers, and 

complete Conditions honesty and constancy and capacity on me 

Discrimination, and use the two researchers alternatives quintuple for 

scale(OK severely, OK Sometimes, OK, not OK, not OK severely), and to 

complement So Dish researcher that the two scales on me a sample its 

strength(400)Teacher and school From schools high school in Governorate 

Diwaniyah for a year2021-2022,then Done Solution to data statistically with 

the help of program(Spss)for science educational and psychological, And she 

was Results as such Come: 

 that my boss schools they are with credibility in the rate of higher From 

average scale. 

 there is differences function Statistically in credibility according to for 

variable sex(male, female),Where enjoy male with credibility in the rate 

of higher From female, 

 and there are differences function statistically according to for variable 

Period the service(1-4year5-9year,And from10and more),Where I 

showed Results that managers and directors who reached serve them (1-

4) y They are perceived as being more trusted by their teachers than by 

other principals. 

Key words: Credibility, Confidence.  
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 مقدمة:
ىي  ةوالنزاىعف األمانة  وأكثر أنماط التعبير شيوعا الحقيقي لمشخصية الجوىر لعؿ   

تبر غالبا اآلخريف فسوؼ نعصادقيف تماـ الصدؽ مع أنفسنا ومع  اا كناذالمصداقية، ف
ذوي شخصية محترمة، يميؿ إلييا اآلخروف ويعتبرونيا ذات  أشخاصاىـ في نظر 
 .مصداقية

العممية او  الناجحة سواء واالمانة والنزاىة ىي اساس الحياة لمصداقيةاصفات اف كما 
واحترامو فقداف الشخص لقيمتو اف , فعمى مر السنيف القات المثمرةالعامة واساس الع

 ىذه الصفاتفقداف انما بسبب  والتشكيؾ فيو ال يكوف بسبب الخالفات البسيطة 
ىي روح جيؿ المستقبؿ مكف لنا أف نزرعيا في نفوس أىـ صفة ي فافلذا جوىرية, ال

ننمي ، وأف ويقولوف عادة تحّري المصداقية في كّؿ ما يفعموفتنمية الصدؽ واألمانة، و 
جريمة ال يمكف القبوؿ والخيانة القيـ األصيمة التي تجعؿ مف الكذب وعدـ الثقة لدييـ 

 .بيا
 Research problemمشكمة البحث اوال: 

كونيا تمدنا بمعايير ميمة يتـ التربوية  االدارةدور ميـ في  Credibilityلممصداقية    
بناء عمى ادائيـ ومدى خبرتيـ في مجاؿ عمميـ,  ,تقييـ مديري المدارسفي ضوئيا 

المصداقية ال تؤثر فقط عمى الثقة في ف ,جدارتيـ بالثقة في نظر االخروفومدى 
سايرة دى مالمعمومات الصادرة مف مديري المدارس فحسب, بؿ تنعكس عمى م

تع المدرسوف لقراراتيـ والسير في ضوء تعميماتيـ وااللتزاـ الحقيقي بيا, كما اف تم
مديري المدارس بالمصداقية يؤدي الى منفعة متبادلة تسيؿ العمؿ بيف اعضاء المؤسسة 

برزت التربوية, ولكوف المصداقية امر حيوي يرتبط بالثقة في شخصية المدير وخبرتو 
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في حاؿ تبرز المؤشرات الخطيرة عمى االدارة المدرسية , و اىمية التقصي عنيا ودراستيا
ستفقد االخروف  انخفاض مصداقيتيـ الف صداقية ضعيفة, تمتع مديري المدارس بم

ويفقد الييئة التدريسية الطمأنينة النفسية  ,الثقة فييـ والثقة بقراراتيـ لألخذ بيا ومسايرتيا
 .دارة المدرسية غير منتجةوالدافعية لتقديـ االفضؿ, وبالتالي تصبح اال

 Research importanceاهمية البحث ثانيا:  
احد اىـ المتغيرات الميمة في عممية االقناع وتعديؿ   credibilityالمصداقيةتعد    

اتجاىات االخريف وآرائيـ, فكيؼ لممرء اف يًكوف صداقات ويحتفظ بيا دوف توافر 
المصداقية بيف الطرفيف؟ وكيؼ اف تستمر العالقة الزوجية بدوف وجود مصداقية لدييـ؟ 

سسة عندما ال يرى االفراد اف القائد يتمتع وكيؼ يمكف اف تكوف ىناؾ منظمة او مؤ 
الديف بالمصداقية؟ ليذا مف الواضح اف المصداقية تتجاوز جميع جوانب الحياة عبر 

 المصداقيةلمفيوـ دراسات ال كثرة تناوؿكما نالحظ , والسياسة واالسرة والتربية
Credibility كمصداقية اساتذة الجامعة ورجاؿ االعماؿ  ,مختمؼ الشخصياتول

اما في دراستنا الحالية فسنتناوؿ  ,الشركات والمؤسسات والمشاىير او مصداقية
مصداقية مديري المدارس باعتبارىـ شخصيات مسؤولة مف الضروري تمتعيا 

ونستنتج مما سبؽ اف االىتماـ بتواجد ـ التدريسية, صداقية في نظر ىيئاتيبالم
لدى االفراد في الحياة التربوية او المينية او االجتماعية مف شأنو اف يعمؿ  المصداقية

الثقة والمصداقية بيف  عمى زيادة الرفاىية الفردية واالجتماعية التي تنجـ عف نشر
 .االفراد

يمكف القوؿ اف اكثر المتغيرات تأثيرا في تعامالتنا وثقتنا باألخريف ىي مقدار و    
يتمتعوف بيا, وبالرغـ مف اف الثقة بالفرد ترتبط وتتزايد بعالقتنا ومعرفتنا المصداقية التي 
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فيو, اال انو ال ينبغي دائما اعتبار األشخاص المعروفيف بأنيـ موثوقيف وتجاىؿ 
الف تحديدنا لممصداقية ال ينبغي اف , االشخاص الغامضيف واعتبارىـ غير موثوقيف

ينو عف االفراد انما يفترض اف يكوف عمى يكوف وفؽ االنطباع الشخصي الذي تـ تكو 
 اساس معايير عممية موثوقة, وىذا ما تكشفو دراستنا الحالية.

 (Birch etal,2020:pp51-52) 
 االهمية النظرية

  يضيؼ البحث الحالي عرض النظريات والمعمومات الجديدة حوؿ مفيـو المصداقية
credibility .والتعريؼ بو عمى المستوى المحمي و العربي 

   اف الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة تضفي فيما جديدا لممصداقية عند
 تطبيقيا عمى مديري المدارس مف وجية نظر عينة الدراسة.

 االهمية التطبيقية 
 ف بناء وتطبيؽ مقياس المصداقية بالنسبة لمديري المدارس عمى عينة مف مدرسي

ومدرسات المدارس الثانوية لمكشؼ عف وجية نظرىـ في ذلؾ, ويمكف االستفادة 
 مف المقياس مف قبؿ الباحثيف االخريف  ألجراء دراسات مشابيو.

  .استفادة رجاؿ التربية والتعميـ مف الدراسة الحالية 
 استفادة المؤسسات التعميمية والتربوية مف الدراسة الحالية لمتنبؤ بذات المشكالت 

 في مدارسيـ.
  Research goalsاهداف البحث  ثالثا:

 تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى:
 .المصداقية عند مديري المدارس كما يدركيا المدرسيف والمدرسات 
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  تبعًا لمتغير الجنس عند مديري المدارس داللة الفروؽ اإلحصائية في المصداقية
 ومدة الخدمة كما يدركيا المدرسيف والمدرسات.

 Research limitsحدود البحث رابعا: 
تطبؽ الدراسة عمى عينة مف مدرسي ومدرسات المدارس الثانوية )المتوسطة   

سنة ل ,في مدارس مركز محافظة الديوانية ,واالعدادية( لمدراسة الصباحية والمسائية
 ـ0101-0100

 Credibilityتعريفات المصداقية خامسا:  
  عرفهاPetty&Cacioppo,1986):)  مدى اعتبار مصدر المعمومات ذو

 مصداقية و كفاءة مف قبؿ متمقي المعمومات.
 ( عرفها(Colman,1994 :الشخص الذي نرغب في اف نثؽ  تقييـ مصداقية

 بو, اثناء وجود عالقة مع ىذا الشخص.
  عرفهاSztompka,2007) :) خاصية تحدث عندما يتـ تمبية التوقعات او

 تجاه الطالب الذيف وضعوا ثقتيـ فيو.يفي مدرس الجامعة بالتزاماتو 
 عرفها (Szymczyk,2016:)  نوع معيف مف القناعة او االيماف القوي لألفراد

الذيف لدييـ نوايا حسنة لألخريف, واالعتقاد بأنيـ لف يؤذوا او يغَشوا بقراراتيـ او 
 افعاليـ.

  عرفهاWierzbicki,2018):) عف  خاصية ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقة, ناتجة
توقع اف المصدر سيالحظ القاعدة االجتماعية لعدـ الكذب وعدـ توصيؿ رسالة 

 كاذبة بعد القياس عمى مقياس الثقة.
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  التعريف االجرائي لممصداقيةet al, 1951-1990)  Hovland):  مدى
 فعالية الفرد التي تعتمد عمى المستوى المدرؾ لمخبرة والجدارة بالثقة لممصَدؽ. 

Ohanian.1990;hovland&Weiss,1951;hovland et al,1953) ) 
ويمكف قياسيا مف خالؿ استجابة الييئة التدريسية عمى مقياس المصداقية الذي تـ  

 .بناؤه
 

 Credibilityاالطار النظري لممصداقية 
 فمسفي مدخل تاريخي و اوال: 

سنة تحدث ارسطو عف المبادئ االخالقية ومف ضمنيا  0511منذ اكثر مف    
المصداقية والجدارة بالثقة واعتبرىا فضيمتاف يجب اف يبحث عنيما الجميع بغض النظر 
عف العمر, وىاتاف الفضيمتاف ال يمكف فصميما عف بعض, ألنو مف غير الممكف اف 

يا بالجودة, وذكر ارسطو اف المعايير يكوف ىناؾ اساس لمثقة عندما ال يتمتع صاحب
االخالقية التي تعبر عف المصداقية ىي )حسف النية تجاه االخريف اي روح المصدؽ 

, ىذه كميا تساىـ في مصداقية الشخصوالمحبة والموضوعية( و 
Umeogu,2012:p112))  واشار ارسطو اف المصداقية تعد احد وسائؿ االقناع

الشفقة( فالمصداقية تمثؿ صورة الشخص المًصدؽ في الثالثة )الروح , الشعارات, 
اذىاف االخريف لذا يعد روح الشخص مصداقيتو وتتضمف ثقافة وخبرة الشخص التي 
تتجمى في معتقداتو وتطمعاتو وتصرفاتو, والتي يؤثر بيا عمى فكر االخروف ومعتقداتيـ, 

الييـ الى وتتضمف روح الشخص معرفة االخريف الذيف يتواصؿ معيـ ومدى فيمو 
جانب تمًمكو السمطة االخالقية والتعبير عف حسف نيتو ليـ, وىذا يتطمب الفيـ والخبرة 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

  

 
9 

المدركة مف قبؿ الشخص واف الفيـ والخبرة تعد عوامؿ مؤثرة في المصداقية والثقة 
 ((Umeogu,2012:p114الممنوحة لشخص ما. 

 المنظور الديني ثانيا: 
اف ىذه الحياة الدنيا جعميا اهلل تعالى دارا لمتمحيص واالبتالء حتى يتميز فييا   

الصادؽ مف الكاذب والحؽ مف الباطؿ, لذا امتحف  اهلل تعالى البشر بالدنيا, ليميز اىؿ 
الصدؽ مف اىؿ الكذب. والتمييز بيف الصادؽ والكاذب يعود الى امريف : )ابتالء 

واالعتقاد, وابتالء بالشبيات القادحة في االرادة والعمؿ( لذا بالشبيات القادحة بالعمؿ 
مف تختطفو الشبيات فيذا مف عالمات عدـ صدقو, واالنساف الصادؽ ىو مف يحرص 
لنفسو عمى امساؾ زماميا, واخذىا بالقيود والضوابط لتسمـ مف التيمكة, لذا تكاثرت 

عمو منزلتو, حيث ال النصوص في الحث عمى الصدؽ والترغيب فيو وبياف فضمو و 
نجاة لإلنساف اال بو, لذا يحثنا اهلل تعالى عمى الصدؽ بقولو ) يا اييا الذيف امنوا اتقوا 

 (9-7, 0114)البدر,  (119اهلل وكونوا مع الصادقيف( التوبة )
ويذكر القرءاف خمسة مواضع ىي كعقد ثميف كؿ خرزة توصؿ لألخرى, بدءا مف    

وقؿ ربي ادخمني مدخؿ صدؽ واخرجني مخرج صدؽ( مدخؿ الصدؽ ومخرج الصدؽ:)
(, والموضع الثالث قدـ الصدؽ : )وبشر الذيف امنو اف ليـ قدـ صدؽ 81االسراء )

( والموضع الرابع لساف الصدؽ: )واجعؿ لي لساف صدؽ في 0عند ربيـ( يونس )
( والموضع الخامس مقعد الصدؽ: )في مقعد صدؽ عند مميؾ 84االخريف( الشعراء )

لذا يجب اف يكوف االنساف في تحركاتو وفي تنقالتو ودخولو   (55تدر( سورة القمر )مق
وخروجو ولسانو وكالمو صادقا, وبيذا يكوف قدـ لنفسو امرا عظيما وىي الوصوؿ 

 (57-55, 0114لمنجاة. )البدر, 
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 Credibilityالنظريات التي فسرت المصداقية ثالثا: 
 (Michel Le nid,1941نظرية التأثير االقناعي ) -1

بحسب )ميشاؿ لوند( فإف التواصؿ اإلقناعي والتأثير في سموؾ األفراد يتـ عبر و   
 ثالث مراحؿ: 

وتتضمف )آليات اإلقناع المساني والتوضيح وتعزيز كؿ ذلؾ  المرحمة االولى )التوعية(:
بالبراىيف المقنعة التي تنساب الى عقوؿ المتمقيف(، ويشترط في المعمومات التي يقدميا 

يا عدـ التناقض لتناؿ الفرد أف تكوف بسيطة لكي يسيؿ فيميا وادراكيا، كما ويشرط في
 (59, 0115)عامر,.المصداقية

وتعني اف إدراؾ التوعية ال تمبي الغرض لوحدىا، كونيا  )التشريع(:المرحمة الثانية 
تبيف مخاطر المعمومات او الموضوع المطروح وفوائده، لكف التشريع يمعب دورا إيجابيا 

 في ممارسة الضغط عمى المتمقي مف أجؿ مسايرة المرسؿ فيما يدعو إليو.
ى االخروف واقناعيـ مرتبط إف نجاح عممية التأثير عم المرحمة الثالثة )التتبع(:

بالمتابعة والمراقبة لعممية التأثير ككؿ، ألف اإلنساف بحاجة لمتذكير والتأكيد باستمرار 
 (011-011, 0115حتى في أموره اليومية البسيطة. )المشاقبة, 

 ((Morris,1948نظرية التواصل  -2
ركة عدد مف ( باف التواصؿ " يتناوؿ اي موقؼ يتوافر فيو مشا1984يرى موريس )    

تشير نظرية التواصؿ لموريس اف ىنالؾ ثمانية انواع لمتواصؿ , و االفراد في امر معيف"
 وىي:
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نوع التواصؿ مف حيث المغة المستخدمة: ال يقتصر التواصؿ في ىذا النوع عمى المغة 
الموسيقى والرسـ والحركة والموف ويصبح لغة اذا حقؽ ر بايضا التعبيانما يشمؿ 

 (16, 1979)جوىر,  .ي نقؿ احاسيسو وافكاره الى الغيراالنساف ىدفو ف
)عمي دـ فييا المفظ. التواصؿ مف حيث المغة: ويشمؿ كؿ انواع التواصؿ التي يستخ 

 ( 54, 1989عجوة واخروف, 
ؿ التي تعتمد عمى المغة غير المفظية التواصؿ غير المفظي: ويشمؿ كؿ انواع التواص

  (17, 1979)جوىر,  ,ة الحركة واالفعاؿ, لغة االشياء(وفيو ثالث لغات )االشارة, لغ
التناقض: يمكف لمسموؾ غير المفظي اف يناقض السموؾ المفظي مثؿ: المدير الذي 

ذه يطمب مف الموظؼ اشارة بعدـ احضار اوراؽ معينة ويعطي اشارة لو بعدـ احضار ى
االوراؽ في الوقت نفسو, ويعود الموظؼ ليخبر المدير بانو لـ يعثر عمى االوراؽ ففي 

 ىذه الحالة تمقى الموظؼ رسالتيف )لفظية وغير لفظية( تناقض احدىما االخرى. 
التواصؿ المكمؿ: يمكف استخداـ التواصؿ غير المفظي ليكوف مكمال لالتصاؿ المفظي, 

 (knapp,1972:pp9-11) مف شخص ما. بتسامة بعد طمب شيئامثال اال
 مكونات عممية التواصل

 ( (Senaer المرسل 
وىو الشخص الذي يبدأ في صياغة افكاره في رموز تعبر عف المعنى الذي يقصده,  

فاذا نجح المرسؿ في اختيار رموز مناسبة لمتعبير عف افكاره تعبيرا صحيحا وواضحا 
 (01-19, 1989ا. )عمي عجوة واخروف, ودقيقا فيكوف بذلؾ  اكثر تأثيرا واقناع

ويجب اف تتوفر شروط معينة حتى يكوف المرسؿ اكثر تأثيرا ووضوحا عند المتمقي 
 منيا:
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*ميارات التواصؿ عند المصدر)المرسؿ(: يجب اف تتوفر لصاحب المعمومات ميارات 
وميارات اساسية لمتواصؿ اوليا ميارة الكتابة والتحدث مف اجؿ وضع افكاره في رموز 

متعمقة بفؾ الرموز منيا ميارة القراءة واالستماع والقدرة عمى التفكير ووزف االمور ألنيا 
 تساعد في تحديد اليدؼ مف التواصؿ.

*اتجاىات المصدر: وتشمؿ اتجاىاتو نحو نفسو ونحو الموضوع ونحو المتمقي, فاذا 
ريقتو في التواصؿ مع كانت اتجاىاتو نحو ذاتو سمبيو فيذا يؤثر عمى تقييـ الذات وط

االخريف, فالثقة بالنفس تولد عند المتمقيف ثقة فيما يقولو وما يفعمو فاذا لـ يؤمف بذاتو 
وبما يتحدث فمف يستطيع اقناع االخروف بجوانب الموضوع وبالتالي يصبح اكثر انتقادا 

 مف المتمقيف.
المصدر عف  *مستوى معرفة المصدر: اف مقدار المعرفة والمعمومات التي يممكيا

موضوع ما يؤثر في ما يصدر منو مف معمومات فنحف ال نستطيع اف نقوؿ ما ال 
 نعرفو وبالتالي ال نستطيع اف ننقؿ افكارنا بفعالية.

 Receiverالمتمقي  
المتمقي ىو اىـ حمقة في عممية التواصؿ كونو القارئ عندما نكتب والمستمع  اف  

يستقبؿ الرسالة ويتأثر بيا مباشرتا بؿ يقوـ بعممية عندما نتحدث, كما اف المتمقي ال 
لذا فالميارات  تنقيح وتنقية حسب سماتو النفسية واالجتماعية ومستوى تعميمة واتجاىو

. )عمي عجوة واخروف, الموجودة لدى المرسؿ يفترض اف تتواجد لدى المتمقي ايضا
1989 ,01-01) 
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 Field Of Experienceالخبرة المشتركة 
د المكونات الميمة ايضا لعممية التواصؿ ىي الخبرات المشتركة, حينما تكوف اف اح  

لخبرات التي يممكيا المرسؿ والمتمقي مشابيو فاف ىذا يزيد مف التفاىـ والتواصؿ ويزيد 
مف التواصؿ بطريقة فعالة عمى النقيض كمما تباعدت الخبرات الحياتية بيف المرسؿ 

 فاىـ بينيما.والمتمقي كمما صعب التفاعؿ والت
 Messagesالرسائل او الموضوع 

تعد الرسائؿ او الموضوع ىي المكوف االخير لمتواصؿ فيي مضموف السموؾ    
التواصمي, الف اإلنساف يرسؿ ويستقبؿ كميات ضخمة ومتنوعة مف الرسائؿ والتي 
 بعضيا يتسـ بالخصوصية )كاالبتسامة وااليماءات واالشارات والنظر والحركة( وبعضيا
يتسـ بالعمومية )كالندوات االجتماعات المحاضرات المؤتمرات الراديو التمفزيوف( 

 ( 48, 0100وبعضيا تنقؿ بقصد وبعضيا عف طريؽ المصادفة. )مكاوي & السيد, 
 عوامل فعالية التواصل

 المصداقية: المدى الذي ينظر فيو لممصدر بانو خبير ويعرؼ االجابات الصحيحة.
يكوف المصدر او المرسؿ قريبا مف المتمقيف مف النواحي النفسية الجاذبية: عندما 

 واالجتماعية.
السمطة او النفوذ: صاحب السمطة يستطيع تقديـ الثواب والعقاب وييتـ بالحصوؿ عمى 

 الموافقة عمى اراءه واف يتـ تدقيقيا مف جانب المتمقي. 
لجديدة وتحقؽ الجاذبية وتؤدي مصداقية المصدر الى تفاعمنا الداخمي مع االفكار ا  

 الشعور بالتوحد وتؤدي السمطة الى الحصوؿ عمى الموافقة واالذعاف. 
(Tan ,1981:pp131-132) 
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يمكف اف نفيـ مف نظرية التواصؿ انو مف المفترض عمى المرسؿ لكي يكوف صادقا   
في نظر االخروف اف يتمتع بالخبرة والمصداقية والجاذبية لضماف نجاح عمميات 

ؿ وكذلؾ اف يفيـ الميارات التي مف المفترض اف يمتمكيا والعوامؿ التي قد تؤثر التواص
عمى مصداقيتو في نظر االخروف, باإلضافة اال اف النظرية تؤكد عمى اف لممصداقية 

 الدور االكبر في استمرار التواصؿ بيف االفراد وتحقيقيا لالطمئناف االجتماعي.
 (Rotter,1972)نظرية الثقة االجتماعية المتبادلة  -3

تعد الثقة االجتماعية المتبادلة مفيوـ حيوي لو اىميتو في السموؾ البشري, يؤثر في   
ف التفاعؿ بيف االفراد, فتواجد الثقة تقرب بيف االشخاص اما ضعؼ الثقة مف الممكف ا

( كما اف الثقة االجتماعية (Borm,2010:p9 ,تؤدي الى التباعد بيف االشخاص
المؤسسات تشجع االفراد عمى االبتكار والتحفيز والحداثة وتؤدي الى المتبادلة في 

تماسؾ الجماعة العاممة حيث تعد احد اسباب نجاح العالقات االجتماعية, واف الثقة 
االجتماعية تستند عمى التوقعات االيجابية بشأف سموؾ االخريف واالعتماد عمييـ واف 

لذا  (187, 1971)ىوؿ و لندزي,  ,المتوقعةبط بالنتائج المستقبمية انعداـ الثقة مرت
وضع روتر نظريتو عف التعمـ االجتماعي وافترض انو مف الممكف التنبؤ بسموؾ 
االخريف في اي حالة معينة مف خالؿ التقارير الذاتية والمالحظات السموكية وذلؾ مف 

 خالؿ اربع متغيرات يمكف قياسيا وربطيا في صيغة محددة وىي:
ويشير الى احتماؿ حدوث السموؾ الستجابة معينة تحدث في حالة ل: السموك المحتم

معينة فالسموؾ المحتمؿ يشمؿ والتعبيرات المفظية التحركات العمنية والتفاعالت العاطفية 
والمعرفية في اي حالة معينة ويمكف لمفرد اف يتفاعؿ في المواقؼ المختمفة وبطرؽ 

ف السموؾ المعيف والتعزيز المتعمؽ بو, مختمفة واف امكانيات السموؾ محددة لكؿ م
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وبالتالي يجب اف نعرؼ ما ىو اليدؼ الذي يرتبط بالسموؾ السابؽ وبذلؾ يمكننا اف 
 ((Rotter& Chance,1972;p188 نقوؿ مدى احتماؿ حدوثو.

تشير الى تفضيؿ تعزيز معيف لمفرد حيث تختمؼ القيمة التعزيزية بيف قيمة التعزيز: 
بعض االفراد يكونوا اكثر ميال الى اسعاد الناس مف االفراد االخريف االفراد فمثال 

وبعض المعززات قد تكوف منسجمة ومتوافقة مع ميوليـ واف القيمة التعزيزية مثميا مثؿ 
التوقعات ذات عالقة بمعززات مختمفة قائمة عمى الخبرات الماضية وخارج ىذه 

وجود عالقة بيف القيمة التعزيزية الترابطات تتشكؿ التوقعات لممستقبؿ مما يعني 
 (196, 0110والنتائج المتوقعة. )حسانيف, 

الطريقة التي يدرؾ بيا االفراد مصدر التعزيز ووفقا ليذا المفيوـ يمكف  مركز الضبط:
توزيع االفراد عمى نحو متصؿ اعتمادا عمى المدى الذي يتحمموف فيو المسؤولية عما 

 يحدث ليـ ولمركز الضبط انواع:
: ىو اكثر تأثرا بالتعزيز الذي يأتي مف داخمو فيو يقـو لفرد ذو مركز الضبط الداخميا

 بعزو االحداث الطيبة والسيئة التي تحدث لو الى عوامؿ ذاتية او شخصية.
ىو اكثر تأثر بالمعززات الخارجية فيعزوا االحداث الى  الفرد ذو الضبط الخارجي:
 (081, 0111الحظ او الصدفة. )الزغوؿ, 

حيث يمثؿ السياؽ النفسي الذي يستجيب لو الفرد الذي يعبر الموقف السيكولوجي: 
عف الوضع الخاص بو وحالة معينة ليا معاف مختمفة لمختمؼ االفراد وىذه المعاني ليا 

عف الوضع النفسي يأخذ في نظر االعتبار اىمية  تأثير في استجابتيـ ومفيـو روتر
التأثيرات الموضوعة او الظرفية فقد يكوف الفرد قويا يميؿ الى العدواف ويتصرؼ بقوة 
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في حالة معينة اعتمادا عمى التعزيزات المتوقعة ويعتقد روتر اف النتيجة المعقدة لموضع 
 تثير توقعات االفراد لنتائج تعزيز السموؾ.

ير روتر الى التوقعات الشخصية لألفراد حوؿ نتائج سموكيـ وىو تقدير يشالتوقع: 
الحتماؿ حدوث تعزيز معيف اذا تصرؼ المرء بطريقة معينة في حالة 

 ((Engler,2014:p228معينة.
التوقعات الخاصة : ىي التوقعات الذاتية المستمدة مف موقؼ معيف بذاتو وىذه 

 تغيرات في الموقؼ الخاص بالفرد. التوقعات قابمة لمتعديؿ عف طريؽ احداث
التوقعات العامة: ىي التوقعات الذاتية لمفرد في عدد مف المواقؼ المتنوعة وىي االكثر 
اتساقا وثباتا نسبيا في المواقؼ المختمفة اذا تستعمؿ التوقعات العامة عند ادراؾ تشابو 

)عبداهلل, ؾ.ف السمو في المواقؼ المختمفة ولذلؾ يكوف التصرؼ نحوىا بأنماط متشابية م
0119 ,494-496) 

حيث اشتؽ روتر مف التوقعات العامة مفيوـ الثقة المتبادلة وعبر عنيا "بانيا النتيجة 
 لتجربة فردية يتـ اعماميا في العالقات مع االخريف والتي تتطور مع مرور الوقت.

 (Fulmer& Gelfand, 2013:p103) 
لفرد باألخريف الذيف ليس لديو تجربة شخصية ىي ثقة ا فالثقة االجتماعية المتبادلة:

وىذا يعني اف الشخص مف اجؿ  ,كبيرة معيـ عمى الرغـ مف دورىـ الميـ في حياتو
تحديد درجة الثقة باألخريف يجب اف يعمـ خبرتو عمى درجة تحقيؽ وعوده الى مواقؼ 

 ((Carl& Billari, 2014:p1 ,قات االجتماعية العامةاخرى وبشكؿ اكثر تحديدا لمعال
)دينيس كما اف الثقة المتبادلة تتوقؼ عمى نوع وطبيعة شخصية المتمقي لذا صنؼ 
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(. المتمقي الغير مبالي, المتمقي الحساس, المتمقي العنيد)ىويت( المتمقيف الى 
 ( 61, 0100مكاوي& السيد, )

 (1967نظرية الخبرة االجتماعية الثقافية )فيكوتسكي, -4
عمى العالقات الموجودة بيف الفرد والبيئة في كونيا تساعد  اكدت نظرية فيكوتسكي  

عمى تشكؿ الخبرات عند الفرد, ويشير الى اف نماذج تفكير المتعمـ ال تعود الى العوامؿ 
ولقد حدد فيكو تسكي , اعيةالوراثية بؿ انيا نتاجات مف العوامؿ البيئية واالنشطة االجتم

 ج اف ىناؾ ثالث مراحؿ ميمة لتكويف الخبرات:مراحؿ تكويف الخبرات عند الفرد واستنت
 .تمثؿ التكويف التمصيقي الغامض المرحمة االولى:
مرحمة التفكير المركب, وفي ىذه المرحمة يكوف الفرد قد كوف  المرحمة الثانية:

انطباعات ذاتية مف خالؿ العالقات والروابط القائمة بيف الموضوعات حيث يتخمص 
الفرد مف التركيز حوؿ الذات ويبدا بتعمـ التمييز بيف انطباعاتو الخاصة لألشياء 

 (175-170 ,1976ودوافعيا الفعمية الحسية الواقعية. )فيكوتسكي, 
بعد تكويف االنطباعات الخبرات عند الفرد  تكويف الخبرة, حيث تتشكؿ المرحمة الثالثة:

)المقاني وعبد  في المرحمة السابقة لديو لتنمو وتتطور بنموه وتتطور خبراتو.
 ( 160, 1991الجواد,
 (:Tesser,1978نموذج االستجابة الذهنية ) -5

قضية ما نتيجة التفكير حوؿ تمؾ القضية مف الممكف اف يغير المرء موقفو مف   
ومناقشتيا مع نفسو, والسبب في ذلؾ انو كمما فكر الفرد في قضيو كمما اكتشؼ بعض 

ويشير  المعمومات التي لـ تكف في االعتبار عند اتخاذ موقفو االساسي,
Tesser1978) اف لإلنساف اطار محدد ومنظـ مف المعتقدات وىذا االطار يساعد )
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تحديد ما ىو مقبوؿ مف االفكار الجديدة وما ىو مرفوض, كما يحدد الطريقة  الفرد في
الواجب اتباعيا في عممية ربط المعمومات بعضيا بالبعض االخر وجعميا واضحة 
ومفيومة ويحاوؿ الفرد تفسير بعض الظواىر الجديدة لتكوف مطابقة لذلؾ االطار, 

قضية ما كمما ازداد تعصبو واقتناعو في ويمكف االستنتاج انو كمما زاد تفكير الفرد في 
اف عممية االقناع ناتجة مف جراء توجيو و ( 178-177, 1994)رزؽ, , ضيةالق

معمومات الى المتمقي مما يؤدي الى حدوث التفكير نتيجة عممية التواصؿ وىو ما 
يدعى باالستجابة الذىنية وىو النتيجة النيائية لعممية استقباؿ وترتيب المعمومات, 

تفترض ىذه النظرية اف الشخص الذي يتمقى معمومات مف شخص ما يحاوؿ ربط و 
المعمومات الجديدة بالمعمومات التي بحوزتو سابقا عف ىذا الموضوع ويحدد المعمومات 
الميمة واالساسية معرفة الفرد بيا ومدى اىتمامو بالشخص ومعموماتو ودرجة الثقة 

يقوـ الفرد برفض المعمومات وقبوليا,  والمصداقية التي يعطييا ليذا الشخص سوؼ
حيث كمما ازدادت مصداقية المرسؿ كمما بذؿ الفرد جيدا ادنى في التفكير لقبوؿ 

, 1994)رزؽ, , مما قمت مصداقية مرسؿ المعموماتالمعمومات بينما يزداد التفكير ك
واشارت التجارب التي ىدفت الى التحقؽ في نشاط الدماغ اثناء تقييـ  (181-180

المصداقية او الكذب مف قبؿ متمقي المعمومات باستخداـ مخطط كيربائي لممتمقي 
والتصوير بالرنيف المغناطيسي الوظيفي بناء عمى نشاط الدماغ حيث توصمت نتائج 
الدراسة الى اف ىناؾ مجموعة مف وحدات الدماغ مسؤولة عف تقييـ الحقيقة او الكذب, 

في نشاط القشرة الدماغية عند تقييـ المصداقية ولوحظ في الدراسة اف االختالؼ يكوف 
 (Schneider, et al,2020:pp7-8) مف الكذب مما يعتقد انيا المسؤولة عف ذلؾ.
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 ((Yin& Li,2018نموذج جاذبية المصدر  -6
اعتبرت المصداقية اىـ مكونات جاذبية المصدر الذي لو اصولو في البحث النفسي   

االجتماعي, حيث تعمؿ جاذبية المصدر عمى انشاء رابطة عاطفية بيف المصدر 
 ومتمقييا وليا بعديف:

: ىو البعد االوؿ الميـ في الجاذبية ويقصد بو العاطفة التي تتكوف نتيجة االعجاب
مصدر او سماتو الشخصية او سموكو, فجاذبية المظير الخارجي المظير الخارجي لم

 تعتمد بشكؿ خاص عمى الخصائص المرئية لممصادر والشخصيات المشيورة.
: ىو يختمؼ عف االعجاب المادي حيث ال يركز عمى الجاذبية الجسدية او التقارب

يا, ويتحقؽ المتعة البصرية بؿ يشير الى القرب العاطفي وااللفة بيف المصدر ومتمقي
القارب عف طريؽ )معرفة المصدر, مدى القرب اليو, الثقة في شخصيتو 

ومف خالؿ السابؽ يمكف اف نقوؿ اف   (Yin& Li,2018:p301)"مصداقيتو"(
المصداقية تعمؿ عمى تقصير المسافة االجتماعية بيف المصدر والمتمقي اعتمادا عمى 

ي يتكوف مف التشابو المفترض لألفراد بيف التقارب الذي تحدثو بيف االفراد واالعجاب الذ
 المتمقي والمصدر, وااللفة التي تمثؿ معرفة المصدر اذا تـ التعرض اليو.

 (Grini kamel,(2020نموذج تأثير العالقات بين االشخاص  -7
يتمحور ىذا النموذج حوؿ محوريف ميميف ) سمات القائد, المصداقية المدركة( وذلؾ   

المصداقية كقوة جاذبة تنبثؽ مف السمات النفسية والجسدية واالجتماعية, الختبار تأثير 
وكقوة اقناع تتشكؿ بالخبرة المدركة والنزاىة, وىذه االبعاد جميعيا تشكؿ قوة االقناع 

, 0101)كماؿ, لمقائد وقوة المصداقية المدركة عنو التي تتضمف اراءه وتوصياتو.
085 )  
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 قوة الجاذبية
 السمات النفسية

 السمات الجسدية
 السمات االجتماعية

 قوة االقناع
 الخبرة المدركة

 النزاىة
 (087, 0101)كماؿ,  ( يوضح تأثير سمات القائد عمى المصداقية المدركة2الشكل )

 
 et. Al.  Hovland( (1990-1951نموذج مصداقية المصدر  -8

تنص نظرية مصداقية المصدر عمى أنو مف الممكف أف يتـ التأثير عمى االخريف    
حيث خضعت المصداقية لمبحث مف قبؿ عمماء عندما يكوف المصدر موثوؽ لدييـ, 

النفس, فنجد اف اقدـ االعماؿ النظرية االساسية حوؿ مفيوـ المصداقية تعود الى 
  ((1990-1951المريكي خمسينيات القرف الماضي حيث قدـ عالـ النفس ا

Hovland  عممو المؤثر عف المصداقية وربط تعريفو لممفيوـ بتعريؼ المغة لممصطمح
والتي تعني " الجودة التي يتمتع بيا الشخص او شيء ما والتي تجعؿ الناس يصدقونيـ 

 (Weiss,1951:pp635-650)  &Hovland.او يثقوف بيـ"
مصداقية الرسالة(  -وبعد ذلؾ مُيز بيف نوعيف مف المصداقية )مصداقية المصدر   

ومف بيف ىذه االنواع اعتبر مصداقية المصدر)مصداقية الشخص( نقطة االنطالؽ 
لدراسة ىذا المفيوـ المعقد الف مصداقية الشخص يعدىا المفيوـ االساسي في الحياة 

المصداقية      
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يث بعدىا يمكف تطبيؽ المفيوـ عمى كؿ شيء الواقعية وعمميات التواصؿ وجيا لوجو ح
اخر كالرسائؿ والموضوعات والمعمومات الصادرة مف شخص ما ومف ثـ تطبيقو في 

 ((Liu, et al,2015:pp99-108مجاالت عدة. 
 مكونات المصداقية

( لممصداقية باعتبارىا فعالية المصدر التي تعتمد عمى 1953)  Hovlandينظر
والجدارة بالثقة لممصدؽ, لذا يجب اف يتميز صاحب المصداقية المستوى المدرؾ لمخبرة 

 مكونات المصداقية باالتي: بالثقة في نظر االخروف وبالجدارة, وحدد ىوفالند
 الجدارة )الخبرة( 
"المدى الذي ينظر اليو عمى اف الشخص ىو مصدر لمتأكيدات الصحيحة وترتبط   

لتي يمتمكيا المصدر في مجاؿ بشكؿ عاـ بالمعرفة او الخبرة او الميارات ا
وتشير الخبرة ايضا الى ادراؾ المتمقيف اف  (Hovland, et al1953:p21),معيف

الشخص الذي يتواصموف معو ىو مف لديو المعمومات الصحيحة عف القضية 
المطروحة او الموضوع, وتعتمد الخبرة عمى )الذكاء واإلنجاز الميني والمكانة 

بير ىو الذي يمتمؾ معمومات صادقة عف الموضوع التي االجتماعية(, فالمصدر الخ
تؤثر عمى كيفية استقباؿ االخروف لنصائحو بناء عمى المعمومات الصادرة منو ويظير 
ىذا مف مياراتو المينية او سمعتو التي ستؤثر الى حد كبير عمى الخبرة التي يراىا 

 &Yin),الفرد وسمطتوبرة عمى انيا انجاز الذيف يتعامموف معو ويمكف اف ينظر لمخ
Li,2018:P302)   لذا فالخطوة االولى لتعزيز المصداقية في نظر االخريف تبدأ

بالشخص نفسو بوصفو المصدر الذي يتولى صياغة افكاره في رموز ومعاني لكي تجد 
ليا قبوؿ عند المتمقي وبالتالي تتحقؽ المصداقية, فاذا ما وثؽ االخروف بجدارتو وخبرتو 

 (175,1998) الييتي, ,قونوالب يقبموف المعمومات الصادرة منو ويصدفانيـ في الغ
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  الثقة
نية المصدر في توصيؿ التأكيدات التي يعدىا صحيحة, وتعتمد بشكؿ كبير عمى  

 امريف ميميف:
 .الثقة االجتماعية العامة لمينتو ومينة التواصؿ 
 .تصور االخروف لسموؾ المصدر في تعامميـ معو 

 شروط الثقة : (Hovland, 1958)وقد حدد ىوفالند 
  ادراؾ المتمقي اف الشخص الذي يتواصؿ معنا يقدـ المعمومات بموضوعية مف دوف

 (0118,00تحيز. )نجـ,
 مومات الصادرة منو. موثوقية الشخص الذي نتعامؿ معو ومدى الثقة بالمع

 (568,0114ي,)اليمنان
عممية التواصؿ بيف االفراد ونستنتج مما سبؽ اف اىـ العوامؿ التي تسيـ في نجاح 

ونجاح عالقاتو مع االخريف واستمرارىا ىو اف يكوف الشخص موضع ثقة في نظر 
 االخروف فيي االساس الذي يبنى عميو مصداقية الشخص وموثوقيتو.

  (Yin& Li,2018:p301)  
 الخبرة

 الخبرة في مجاؿ المعرفة 
 الخبرة في مجاؿ الميارات

 الثقة
 الثقة في مهنته ومهنة التىاصل

 تصىر االخرون لسلىك 

 المصدر في تعاملهم معه 

 Credibility( يىضح مكىنات المصداقية 3الشكل )

المصداقية      
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 اهمية المصداقية
  تؤدي المصداقية العالية لممصدر الى تغيير فوري عند المتمقي اسرع مف

 المصداقية المنخفضة .
  المصداقية المنخفضة ال تزداد بمرور الوقت الموافقة عمى افكار المصدر ذوي

عمى عكس اصحاب المصداقية المرتفعة فالموافقة عمى االفكار الصادرة منيـ 
 وتصديقيـ يزداد بمرور الوقت ويكوف اكثر ديمومة.

  تؤثر االتجاىات واآلراء والمعمومات الصادرة مف المصدر عمى االقناع, ولكف
يف المصداقية العالية والمنخفضة عندما يكوف يظير االختالؼ لمتأثير االقناعي ب

ىنالؾ تدعيـ ضعيؼ الستنتاجات المعمومات واآلراء التي ليا حجج قوية فيمكف 
 اف تكوف فعالو بغض النظر عف مصداقية المصدر.

  المصادر المتحيزة في الغالب اقؿ تأثيرا ومصداقية عمى المتمقي مف المصادر
 غير المتحيزة.

  مصداقية وتأثيرا عمى الفرد اذا استخدـ اسموب الثواب يكوف المصدر اكثر
 والعقاب مف اسموب التيديد والوعيد.

  مصداقية المصدر ليا التأثير االكبر عمى المتمقي بغض النظر عف الجاذبية
فحتى لو لـ تتوفر جاذبية المصدر ويتمتع الشخص بمصداقية عالية فيذا ال يقمؿ 

فنحف نتأثر بأكثر االشخاص خبرة وليس مف تأثيره ومصداقيتو عمى االخروف 
 اكثر لكونو واحدا مف رفاقنا.

(Tan, 1981:pp131-133) 
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مقارنة ومفاضمة بيف النظريات النفسية  افالباحث ىعمى وفؽ ما سبؽ اجر و    
واالجتماعية التي فسرت مفيوـ المصداقية, وانقضت الى تبني النظرية الكالسيكية 

( لما ليا مف فائدة عممية وعممية, وكونيا قادر عمى 1991 -1958ليوفالند وزمالؤه )
اثراء البحث بالفرضيات العممية المناسبة وتعد النظرية االكثر امتثاال وتفسيرا لمتغير 
الدراسة مف حيث ابراز طبيعتو ومكوناتو وطرؽ قياسو, وايضا تعد النظرية االكثر قربا 

 افنة الدراسة, وكونيا ساعدت الباحثلواقع المجتمع العراقي ومناسب لمفئة العمرية لعي
ىذه النظرية في الوصؼ  افالباحث ىلدراسة وتفسير النتائج, لذلؾ تبنفي بناء مقياس ا
 والتفسير والعرض.

 الدراسات السابقة لممصداقية
اىداؼ  عنواف الدراسة ت

 الدراسة
 النتائج عينة الدراسة

مصداقية اساتذة  0
الجامعة وعالقتيا 

 بالثقة مف وجية
 نظر الطالب

التعرؼ عمى 
عالقة المصداقية 

 بالثقة

طالب  150
 80ومنيـ 
 طالبة 

تشير النتائج الى اف 
اساتذة الجامعة يتمتعوف 
بالمصداقية واف ىنالؾ 
عالقة طردية ايجابية 
 بيف المصداقية والثقة
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 اجراءات البحث
  Research communityحث مجتمع الباوال: 

جميع المدرسيف والمدرسات في المدارس الثانوية  يشمؿ مجتمع البحث الحالي   
)المتوسطة واإلعدادية( لمدراسة الصباحية والمسائية التابعة لممديرية العامة لتربية 

(, وقد بمغ العدد الكمي لممجتمع االصمي 0100_0101القادسية لمعاـ الدراسي )
درسات ( ومجتمع الم1069( مدرس ومدرسة, حيث بمغ مجتمع المدرسيف )5485)
(0189). 

 The Research Sample   البحث عينةثانيا: 
باعتماد االسموب المتناسب في اختيار  باختيار عينة عشوائية طبقية افقاـ الباحث  

تـ , و مف اجؿ الحصوؿ عمى عينة أكثر تمثيال لممجتمعمف الذكور واالناث العينة 
مجتمع الدراسة, %( مف 11,5( مدرس ومدرسة بنسبة )411اختيار عينة بمغت )

موزعة عمى مدرسي المدارس الثانوية )المتوسطة واإلعدادية( لمديرية التربية في مركز 
( مدرسة وكانت 051%، و)58( مدرس وكانت نسبتيـ 151محافظة القادسية، بواقع )

  .% مف مجتمع الدراسة60نسبتيف 
 (Credibilityالمصداقية ثالثا: اداة البحث ) مقياس  

 لى: الهدف من مقياس المصداقيةالخطوة االو 
ييدؼ المقياس الحالي الى قياس مصداقية مديري المدارس الثانوية )المتوسطة   

 واالعدادية( كما يدركيا المدرسيف والمدرسات.
 الخطوة الثانية: وضع فقرات المقياس

 وتضمنت الخطوة الثانية مف بناء مقياس المصداقية االتي: 
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 Credibilityاالطالع عمى االدبيات واالطر النظرية التي تناولت المصداقية  -1
ا االطالع عميو مف االدبيات والمقاييس ذات العالقة معمى ما امكني افاطمع الباحث   

اف  والحظ الباحثاف (Hovland, et. al., 1958)ونظرية مصداقية المصدر ليوفالند 
راسة الحالية وال مع عينة البحث الحالي مف حيث المقاييس السابقة ال تتناسب مع الد

ادراؾ المدرسيف والمدرسات لمصداقية مدراءىـ, لذا تطمب االمر اعداد وبناء مقياس 
 مصداقية مديري المدارس كما يدركيا المدرسيف والمدرسات.

 هالتخطيط لممقياس وتحديد مجاالت -2
 نظريا باالتي:  المصداقية متغير ابعد أف حدد افقاـ الباحث

 تحديد مجاالت المقياس والتعريف بها:
يقيس مقياس المصداقية بعديف سموكييف الخبرة والثقة, حيث يمثؿ كؿ منيما مجاليف   

 وكاالتي:
 بعد الخبرة ويشمل:

  الخبرة في مجاؿ المعرفة 
 الخبرة في مجاؿ الميارات 

 بعد الثقة ويشمل:
 التواصؿ. الثقة االجتماعية العامة لمينتو ومينة 
  .تصور االخروف لسموؾ المصدر في تعامميـ معو 

 وفيما يمي تعريف كل مصطمح من المصطمحات السابقة:
: "المدى الذي ينظر اليو عمى اف الشخص ىو مصدر لمتأكيدات الصحيحة. الخبرة

 وتعتمد بشكؿ عاـ عمى المعرفة و الميارات التي يمتمكيا المصدر في مجاؿ معيف. 
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: نية المصدر في توصيؿ التأكيدات التي يعدىا صحيحة, وتعتمد بشكؿ كبير الثقة
تصور االخروف  -عمى امريف ميميف: )الثقة االجتماعية العامة لمينتو ومينة التواصؿ

 (Hovland, et al1953:p21)لسموؾ المصدر في تعامميـ معو(. 
 العينة االستطالعية -3
بإجراء  اة لممصداقية واالطار النظري, قامابقعمى الدراسات الس افبعد اطالع الباحث   

( مدرس ومدرسة مف المدارس 41استبياف استطالعي عمى عينة مختارة تمثمت ب )
(, حيث طمب منيـ اعطاء االجابة عمى 8الثانوية المتاحة لمباحثة كما في ممحؽ )

بتيـ االسئمة االستطالعية لالستبياف والتي تمثؿ مجاالت المقياس, وتـ االخذ بأجو 
ركيبيا بطريقة صحيحة مالئمة لنوعية المجاؿ المراد قياسو النتقاء فقرات المقياس و 

 وتقديره.
 الخطوة الثالثة: المقياس بصورته االولية )العرض عمى المحكمين(

 وتضمنت ىذه الخطوة االتي:
 
 تحديد شكل االستجابة وطريقة تصحيح المقياس: -1
، وىي )موافؽ بشدة ، موافؽ احيانا تمثمت بدائؿ االجابة بخمسة بدائؿ بدائل االجابة:-أ

 غير موافؽ ، غير موافؽ ابدا(
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 تصحيح المقياس:  -ب
 درجة بدائل اجابة فقرات المصداقية 

 البدائل
موافق 

 بشدة
موافق 

 احيانا
 موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

فقرات 
 المصداقية

5 4 3 2 1 

بعد اكتماؿ صياغة مجاالت  :)صالحية فقرات المقياس( العرض عمى الخبراء -2
بصيغتيا االولية عمى المحكميف مف ذو الخبرة عرضت وفقرات المقياس 

الفقرات  او رفضإلقرار صالحيتيا وابداء مالحظاتيـ حوؿ الموافقة  واالختصاص
  بعضيا.او تعديؿ 

 االستطالعية( الخطوة الرابعة: تجريب الصورة االولية من المقياس )الدراسة 
 وتضمنت ىذه الخطوة االتي:

وزعت الفقرات عمى مجاالت المقياس بعد  :توزيع الفقرات عمى المقياس -1
فقرات حيث  11الموافقة عمييا مف قبؿ المحكميف حيث اصبح لكؿ مجاؿ 

 فقرة بصورة كمية. 41اصبح المقياس يتكوف مف 
بعد التأكد مف صالحية فقرات  افوضع الباحث :وضوح تعميمات المقياس  -2

 وايضاالمقياس تعميمات توضح لممستجيب كيفية االجابة عمى فقرات المقياس 
كونيا تعد الدليؿ الذي يسترشد بو  بدقةالتعميمات بصياغة الباحثاف  اىتمت

 بة.المستجيب في اثناء االجا
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 تجريب الصورة االولية من المقياس )الدراسة االستطالعية( -5
لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو لممجيبيف, ومعرفة الوقت    

المقياس بصورتو االولية عمى عينة اف الالـز لإلجابة عمى المقياس, طبؽ الباحث
( مدرسة ومدرسة اختيروا بطريقة 41استطالعية مف المدارس الثانوية مكونة مف )

 بحسب الجنس.عشوائية ووزعوا بالتساوي 
 لخطوة الخامسة: مقياس المصداقية بصورته النهائيةا

والتأكد مف وضوح فقراتو لدى العينة االستطالعي بعد اجراء تطبيؽ االستبياف     
ليكوف المقياس بصورتو النيائية  اعدادومعرفة الزمف المستغرؽ لإلجابة تـ االستطالعية 

وية المسحوبة مف مدرسي ومدرسات المدارس الثانعينة مف عمى جاىزا لمتطبيؽ 
 .مجتمع االصميال

 Credibilityسادسا: التحميل االحصائي لفقرات مقياس المصداقية 
 القوة التميزية لمقياس المصداقية -1

 االتي:وكتـ اجراء تحميؿ الفقرات 
مف القوة  افالباحث لقد تحقؽ :المتغطرس(-القوة التميزية لمقياس الكبرياء )االصيؿ -1

التمييزية لفقرات مقياس الكبرياء االصيؿ باستعماؿ أسموب المجموعتيف الطرفيتيف 
( مدرس 411بتطبيؽ فقرات المقياس عمى عينة التحميؿ اإلحصائي والبالغة )

 .ومدرسة
ارتباط درجات الفقرات بدرجة , ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس) -0

ويشير التحميؿ   ارتباط المجاالت مع بعضيا البعض( : ,المجاؿ الذي تنتمي اليو
( 1.15جميع معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوى داللة ) االحصائي اف
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(، 1.96ة )ي( فقيميا التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدول598ودرجة حرية )
 .وىذا يعطينا مؤشر عمى اف الفقرات تنتمي الى مجاالتيا

 :Credibilityيكومترية لمقياس المصداقية الخصائص الس
 :Validityأ ـ الصدق  

 تحقؽ الباحثاف مف الصدؽ بطريقتيف وكاالتي: 
وتحققت الباحثاف مف الصدؽ الظاىري لمقياس الكبرياء االصيؿ  ي:الظاىر  الصدؽ

فردا مف المحكميف المختصيف  (01المتغطرس. عندما عرضت فقرات المقياس عمى )
في عمـ النفس, واالخذ بآرائيـ في صالحية الفقرات وبدائؿ االجابة التي كاف نتيجتيا 

 مع الموافقة عمى بدائؿ االجابة. فقرة صالحة ومناسبة لمقياس 71ابقاء 
الكبرياء االصيؿ  لمقياس البناء صدؽ مؤشر عمى الحصوؿ تـ وقد : صدؽ البناء

 وايجاد الطرفيتيف المجموعتيف بأسموب التمييزية ايجاد القوة ؿالمتغطرس مف خال
 درجة لممقياس وعالقة عالقة درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية بأسموب الداخمي التجانس

 . لممقياس الكمية بالدرجة المجاؿ درجة وعالقة لممجاؿ الكمية بالدرجة الفقرة
 الثبات –ب 

  -قاـ الباحثاف باستخراج ثبات مقياس بتمؾ الطريقتيف وكما يأتي :
   Test- Retest)طريقة االتساق الخارجي ) إعادة االختبار  -1
بتطبيؽ مقياس الكبرياء االصيؿ المتغطرس الستخراج الثبات  افوقد قاـ الباحث   

( مدرس 41بطريقة اعادة االختبار مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )
( يوما مف التطبيؽ األوؿ لممقياس قامت الباحثاف بإعادة 18ومدرسة، وبعد مرور )

قؽ ثبات المقياس باستعماؿ تطبيؽ المقياس ذاتو مرة أخرى وعمى العينة ذاتيا، وتـ التح
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لمتعرؼ عمى طبيعة  (Person Correlation Cofficient)معامؿ ارتباط بيرسوف 
العالقة بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني، حيث تبيف أف قيمة معامؿ الثبات ىي: 

(91,1)  
 مؤشرا عمى استقرار استجابات األفراد عمى المقياس. وتعد ىذه القيمة  
 Variance Analysisاق الداخمي )معادلة الفا كرو نباخطريقة االتس-2

Method ) 
مدرس ( 411إجابات عينة التحميؿ اإلحصائي البالغ حجميا ) افاستعمؿ الباحث   

 .( مما يشير إلى انسجاـ الفقرات فيما بينيا1,990، وكاف معامؿ الثبات )ومدرسة
 عرض النتائج وتفسيرها:

 افستنا الحالية بعد استكماؿ الباحثتوصمت الييا درالنتائج التي تعرض في االتي ا  
تمؾ النتائج في ضوء  )مقياس المصداقية( كما ونوقشتالدراسة  اداةمتطمبات بناء ل

بمجموعة مف خرج البحث الحالي االطار النظري والدراسات السابقة, ومف ثـ 
عرض لنتائج  , وادناهفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ الييا مقترحات التوصيات وال
 :اىداؼ البحث

التعرف عمى مصداقية مديري المدارس من وجهة نظر المدرسين الهدف االول: 
 والمدرسات

إلى أّف المدرسيف والمدرسات يدركوف اف مديري المدارس لدييـ  النتائج شيرت   
ويمكف تفسير ارتفاع مصداقية المديريف في نظر  مقياسمصداقية اعمى مف متوسط ال

التي  لتدريسية في كوف اف تقييـ المصداقية غالبا ما ترتبط بالسمات االيجابيةالييئة ا
( اف السمات االيجابية لممسؤوؿ مف (Grini,2021تؤكد دراسة يمتمكيا المسؤوؿ حيث 
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شانيا اف تؤثر عمى ثقة االخروف فييـ, وىذا يعني اف مديري المدارس يمتمكوف مف 
يجابي مف قبؿ الييئة قيتيـ يأخذ الشكؿ االالسمات االيجابية ما يجعؿ تقيـ مصدا

 .التدريسية
الفروق في المصداقية عند مديري المدارس كما يدركها المدرسين الهدف الثاني: 

 والمدرسات تبعا لمتغيري )الجنس ومدة الخدمة( 
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المصداقية عند مديري المدارس كما يدركيا

 حيث تشير النتائج الى  إناث( -)ذكور الجنسالمدرسيف والمدرسات تبعًا لمتغير 
اف مدراء المدارس ىـ اكثر مصداقية مف وجية نظر مدرسييـ مف المديرات مف 

 وجية نظر مدرساتيف ويمكف تفسير ىذه النتيجة:
باف المرأة ال تزاؿ مستبعدة مف اسمى المراتب فإعطاء الجدارة بالسمطة واإلدارة    

لإلناث غالبا ما تكوف بصورة اقؿ مف الذكور سواء في الحكومات او المؤسسات 
او الشركات لمجالس االدارة او المناصب االدارية المختمفة, حيث تواجو القيادات 

ات والتيديدات, ومف ناحية اخرى تتأثر والشخصيات العامة مف النساء المضايق
االنثى باإلساءات اكثر مف الذكور مما ينعكس عمى الثقة فييا وبحسب 

(Hovland,1958) 
   
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المصداقية عند مديري المدارس كما يدركيا

لخدمة ، وا 4الى  1المدرسيف والمدرسات تبعًا لمتغيرات مدة الخدمة  )الخدمة مف 
ف المدراء والمديرات وتشير النتائج الى ا( 11, والخدمة اكثر مف  9الى  4مف 

سنوات( اكثر مصداقية مف االخريف كما يدركيا  4الى  1الذيف مدة خدمتيـ )
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سنة( واقميـ الذيف مدة  11المدرسيف والمدرسات، ثـ الذيف مدة خدمتيـ )اكثر مف 
 .سنوات( 9الى  5خدمتيـ )

 ر ىذه النتيجة:ويمكف تفسي  
اكثر ( سنة ىـ مف يتمتعوف بالمصداقية 4-1باف المديريف مف ذوي الخدمة )    

الذي  (Lupoua et al,2010)وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة مف باقي المديريف 
يذكر اف المصداقية تدرؾ عند االشخاص الذيف نتعامؿ معيـ حديثا والذيف 

ظر عف مدى خبرتيـ الف الشيادة يمتمكوف شيادة في مجاؿ عمميـ بغض الن
الحاصؿ عمييا تحظى بتقدير اكبر في نظر االخروف وترفع مف مصداقية 

 .نيا تنعكس عمى اداءه وامكانياتوالشخص عند تقييمو كو 
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المصداقية عند مديري المدارس تبعًا لتفاعؿ

الى  4 ، والخدمة مف 4الى  1 إناث( مع مدة الخدمة )الخدمة مف-الجنس )ذكور
 1أفَّ المديريف ذوي الخدمة ) الى ىذه النتيجة وتشير (11, والخدمة اكثر مف  9

سنوات( يتمتعوف بالمصداقية أكثر مف باقي مديري المدارس كما يدركيا  4الى 
سنة( ثـ يمييا  11المدرسيف والمدرسات ويمييا المديريف ذوي الخدمة )اكثر مف 

سنوات(، ثـ يمييا المديرات ذوات الخدمة )اكثر  4الى  1الخدمة ) المديرات ذوي
, سنوات( 9الى  5سنة(، واقميـ مصداقية ىـ المديريف مف ذوي الخدمة ) 11مف 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة لمفروؽ بيف الجنسيف مف حيث نظرة المجتمع في اعطاء 
اف الذكور غالبا ىـ ر اباعتباالولوية لمذكور في ممارسة السمطة واحقية االدارة 

االصدؽ واالجدر واالكثر ثقتا مف االناث في تولي منصب مسؤوؿ وبسبب النظرة 
المجتمعية التي مازالت ترى في المرأة الكائف الضعيؼ الذي قد يصعب عميو تولي 
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مناصب عالية المسؤولية كاإلدارة, واف ارتفاع المصداقية عند مف يمتمكوف مدة 
لذكور واالناث اكثر ممف يمتمكوف سنيف خدمة طويمة قد ( سنة مف ا4-1خدمة )

يكوف مف الممكف اف المديريف ذوي المنصب الجديد يشقوف طريقيـ الجديد بنشاط 
ومحاولة ألثبات الذات واثبات الجدارة لكسب ثقة االخروف والبقاء طويال لمحفاظ 

ر فترة عمى المنصب ويعمموف بنشاط وجيد وابداع اكبر مف ذوي الخدمة االكث
 والذيف اكتفوا بمسايرة االعماؿ الروتينية بعيدا عف االبداع والتطوير.

 االستنتاجات:
نستنتج مف الدراسة الحالية اف االنساف يبقى سيد نفسو في اختيار مفردات سموكو,    

في نظر االخروف, لذا وامانة وموثوقية كاف اكثر بالصدؽ ومتى ما اتصؼ سموكو 
ىذا السموؾ, االخروف  يدرؾ نفسو انما االىـ مف ذلؾ ىو كيؼ الفردفميس الميـ سموؾ 

ختبار المصداقية قبؿ تولييـ لمنصب الض عمينا اخضاع مدراء المدارس لذا يفتر 
 االدارة.

 التوصيات
  كمفنا اهلل بأمانة غالية وىـ التالميذ وسوؼ نحاسب عف كؿ تقصير تجاىيـ

عمى ارتفاع الوعي, فمف الضروري اف سموكيا وتحصيميا واف االىتماـ بيـ دليال 
يجعؿ المدير نصب عينيو السموؾ الحسف ىدفا والتربية الجادة غاية ليكوف القدوة 

 التي يمتثؿ الجميع بتصرفاتيا.
  تنمية سمات الصدؽ واالمانة لدى المسؤوليف وخصوصا في الميداف العمؿ عمى

ة الصدؽ في نظر التربوي وضرورة عمؿ دورات تثقيفية حوؿ كيفية امتالؾ سم
 االخروف.
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 الممخص
 اف الوعي ليس قائـ بذاتو بؿ يتشكؿ عبر عدد مف المصادر تكونو الديناميكيات المؤسسية، 

اف ىناؾ عنصريف اساسياف يرفداف في الوعي ىو المعمـ والمناىج الدراسية ، فيذا الخميط قادر عمى 
بناء وعي حقيقي وفعاؿ وخاصة في المراحؿ العمرية االولى مف المدرسة ، فما يقدمو المعمـ مف 

قضايا ارشادات وسموكيات واخالقيات لمطمبة، مع المناىج الدراسية التي تتضمف موضوعات عف ال
الوطنية  االجتماعية واالخالقية التي تخص المجتمع مما يساىـ في غرس وتكويف وعي حقيقي 
وفعاؿ، ولكف في الوقت الحاضر نرى  اف التراجع الكبير لممؤسسة التربوية بشكؿ عاـ مف الجامعة او 

سؤولية األخالقية المدرسة ، فمـ يعد ىنالؾ الوعي اخالقي الذي يمـز الطالب والمدرس، فمـ يعد ىناؾ م
 واالجتماعية في تأدية الواجب.

  ، مصادر الوعي، انواع الوعي الكممات المفتاحية: الوعي المجتمعي
Societal awareness, its types and sources 

Mr. Dr. Nibras Adnan Globe 

University of Baghdad/College of Arts/Department of Sociology 
 

Researcher: Noor Khaled Ali 

University of Baghdad/College of Arts/Department of Sociology 

noorkh2929@gmail.com 

Abstract: 

Awareness is not self-contained, but is formed through a number of sources 

formed by institutional dynamics. There are two main elements that support 

awareness: the teacher and the curricula. This mixture is able to build real 

and effective awareness, especially in the early stages of school. The 

instructions, behaviors and ethics provided by the teacher For students, with 

curricula that include topics on national, social and ethical issues that pertain 
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to society, which contributes to instilling and forming real and effective 

awareness, but at the present time we see that the great decline of the 

educational institution in general from the university or school, there is no 

longer the moral awareness that obligates the student And the teacher, there 

is no longer a moral and social responsibility in the performance of duty. 

Keywords: community awareness, sources of awareness, types of 

awareness 

 
 المقدمة:

واوضح البعض مف عمماء االجتماع المعرفة اف الفرد يشكؿ البنية االجتماعية التي 
يعبر عنيا بدالالت رمزية  ويتفاعؿ معيا بناء عمى الفكر والواقع الذي يحيط بو االمر 
الذي يؤدي الى رسـ مالمح الوعي الذي يعد اداة لمفيـ وتشخيص القضايا االجتماعية 

اذ يفيـ االفراد الرموز ويعيدوف انتاجيا   سياسي وما الى ذلؾ.  والثقافية واالقتصادية وال
)الديف، األسرة، التربية والتعميـ، في كؿ مره عبر المؤسسات االجتماعية المتمثمة في 

وما تفرضو مف تغيرات ومسممات ليا اثر واضح  واإلعالـ، والمنظمات غير الحكومية(
 ؼ محددة وتمبي حاجات ظاىرة وخفيةفكؿ مؤسسة ليا وظائ عمى الواقع االجتماعي،

عادة االنتاج  تكوف اما إيجابية أو سمبية. يتـ التفاعؿ في ضوء المحددات. وا 

اف تنمية وعي افراد المجتمع بشأف القضايا االخالقية  -:  واهدافها مشكمة الدراسة
واإلنسانية التي تحكـ سموؾ الفرد وتقومو. لذا تثير الدراسة مجموعة مف التساؤالت 

 تسعى لإلجابة عمية في مجمميا 

 مصادر الوعي مجتمعي ؟ -1
 انواع الوعي المجتمعي ؟ -2
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 جدلية الوعي بين الفرد والمجتمع   -اوال :
العالـ "جولدماف"  في كتابو " اإلبداع الثقافي والمجتمع  الحديث سوسيولوجية اعتبر     

البنية الكمية العصرية، الوعي عممية دينامية ومحافظة في الوقت نػفػسػو فػيػي دينامية 
ومحافظة عندما يحاوؿ أف  عندما يحاوؿ اإلنساف مد نشاطاتو إلى العالـ مف حولو

خمية، يمكف ترجمة الوعي المحسوب لجماعة اجتماعية يحافظ عمى بناءات الفكرة الدا
معينة مف خالؿ االفعاؿ التي يقوموف بيا،  فماركس عندما تحدث عف وعي الطبقة 

يميز بيف الوعي بالواقع والوعي بالممكف   العاممة وليس مجرد وعي أفرادىا انما  كاف
واقع نتيجة إلغراقيػا أما الكتابات السوسيولوجية المعاصرة فيي تقتصر عمى الوعي بال

واالستبيانات واستمارات البحوث تركز عمى ما يفكر فيو الناس  فػي األسػالػيػب لوصفية
 .  (146: 1981)المعطي، وليس فيما يتطمعوف إليو لحظيا

اما العالـ " كارؿ مانيايـ" فيرى اف الفرد يجد نفسو في وضع موروث ذي انماط فكرية 
اف يزيد انماط ردود الفعؿ الموروثة اتقانا او اف يستبدليا مناسبة لذلؾ الوضع، ويحاوؿ 

بأنماط غيرىا لكي يعالج بكفاءة اكبر التحديات الجديدة التي تنجـ عف التغيرات 
والتحوالت الجديدة في وضعو ليذا فاف كؿ فرد محكوـ سمفا بكونو ينمو ويشب ضمف 

وضعا جاىزا لـ يكف لو يد مجتمع ما وليذا الحقيقة معنى مزدوج االوؿ اف الفرد يجد 
في تكوينو وثانيا انو يجد في ذلؾ الوضع انماطا ناجزة لمتفكير والسموؾ، اف الناس 
الذيف يعيشوف في جماعات ال يتواجدوف فقط كأفراد منفصميف متميزيف انيـ ال يواجيوف 

ذلؾ اشياء الدنيا مف المستويات التجريدية لمعقؿ المتأمؿ في حد ذاتو، وانو عمى العكس 
يتصرفوف احدىـ مع االخريف وضدىـ ضمف جماعات متنوعة التنظيـ وبينما ىـ 
يفعموف ذلؾ حيث يفكروف مع االخريف وضدىـ، اف اتجاه النشاط الجماعي ىذا ىو 
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ذاتو الخيط المرشد الذي تنبثؽ منو مشاكميـ ومفاىيميـ وانماطيـ الفكرية 
 .(85: 1981)مانيايـ،"

 انواع الوعي  -ثانيا :

اف االدراؾ المجتمعي لمقضايا مف منظور تاريخي شامؿ   -الوعي الثقافي: -1
وتحميميا عمى المستوى نظري متماسؾ والقياـ بدوره االجتماعي الممموس في الحفاظ 
عمى تراث المجتمع الفكري ومبادئو االصمية مستعينا بقدراتو ومياراتو وكفاءتو العممية 

. اف الثقافة تشتمؿ عمى الجانب المعنوي والمادي التي (9: 1118)القوس، والفكرية
تتراكـ عبر مراحؿ تاريخية مف الزمف في كؿ مرحمة مف المراحؿ اما ىذه الجوانب تبقى 
ثابتة وتزداد صرامو واما تتغير بعض الشيء تغيرًا قد يكوف سمبيًا او ايجابيًا  ، وىذا 

مثؿ ىنا عنصر الوعي  مكتسبات ينعكس عمى مدى ادراؾ االفراد بيذه المسائؿ اذ ي
ثقافية عبر مراحؿ مختمفة، فيو يتطور مف مرحمة الى اخرة ولكف ىذا التطور قد يكوف 
سمبي،  اف وعي االفراد  بالعادات والتقاليد في المجتمع، مثاؿ عمى ذاؾ لدينا بعض 
المسائؿ الثقافية في المجتمع العراقي مثؿ " ثقافة العيب" تدخؿ ضمف المعايير 

الخالقية، مف العيب اف تفصح المرأة مف تحرش بيا لمقانوف، حتى لو كاف القانوف ا
معيا لكف المجتمع ال يرحـ دخوؿ المرأة الى مركز لمشرطة اذ يشككوف بأخالقيا 
وعفتيا، اصبحت بعض النساء وبنسبو قميمو جدا تفصح حتى عمى قضايا االبتزاز 

يـ بعيدًا عف ثقافة المجتمع. لكف بشكؿ  االلكتروني، فيؤالء ىـ يدركوف ذاتيـ وحقوق
 .ضئيؿ جدا، حيث اف ال تزاؿ الثقافة مسيطرة وتممؾ القدرة عمى الحفاظ عمى موروثيا 

يمكف الفرد مف فيـ وادراؾ المعارؼ الدينية وفقًا لرؤية كمية شاممة  -الوعي الديني : -1
ال تتعارض فيو ال يعتزؿ فييا الفرد عف سياؽ التاريخ والمجتمع الذي يعيش فيو و 
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المصمحة الفردية مع مصمحة المجتمع وال مقتضيات العصر وكمما ارتقى الوعي 
الديني لمشباب في التصدي لألفكار المتطرفة واليدامة التي تعوؽ تقدـ المجتمعات 

اف المنظومة  .((9: 1118))القوس، وازدىارىا بؿ وتسعى في خرابيا وتدميرىا
عايير تساىـ في وعي االفراد وتنظيـ العالقة بيف دينية المتكاممة مف القيـ والم

االفراد والمجتمع مما  يعزز التماسؾ االجتماعي، الوعي الديني مكتسب وينيؿ مف 
المنظومة الفكرية لالدياف وىو في يأتي في جانب منو مف الممارسة االجتماعية 

فيو عبارة والجانب االخر مف الموروث الديني، اما االختالفات في ىذه المنظومة 
عف تفسيرات او الفيـ المختمؼ ألصؿ الفكر الديني، الذي قد يأخذ شكاًل متوافقًا 
مع روح العصر ومنفتحًا عمى الحياة، وقد يأخذ شكاًل متطرفًا لتخمؽ وعيًا مغمقًا 
متقوقعًا. اي بمعنى اخر اف قدرة عمى التمييز بيف القضايا الدينية الزائفة والحقيقية 

 تعصب وعدـ تقبؿ واحتراـ االخر، فيصبح يدرؾ حقيقة ىذا االمر.مثؿ التطرؼ وال
الوعي االخالقي: يظير في الروابط االخالقية بيف البشر لذا تممؾ جانبا موضوعيا  -3

االفعاؿ العممية لمبشر سموكيـ وجانبًا ذاتيًا الوعي الخمقي الذي يؤثر بوصفو 
 ية الوعي االجتماعيمحصمة لمسموؾ ػ اذ يتشكؿ الوعي الخمقي كنوع مميز لبن

. الوعي االخالقي بالمثؿ الحقيقية بعيدة عف الزيؼ والسمبية (71: 1981)اوليدؼ،
اذ يشكؿ الجانب االيجابي والفعاؿ الذي يمارس الفرد فيو المثؿ والقيـ، فذات الفرد 
ىي التي تحكـ الصالح والطالح في السموؾ، وىذا يمثؿ جانب مف مصادر االخالؽ 

تي العقالني، وبنفس الوقت تأخذ البعد االجتماعي فيما تستبطنو ىو المصدر الذا
 القيـ االخالقية االجتماعية .

القدرة عمى تقييـ األنظمة السياسية والسمطات السياسية عمى الوعي السياسي :  -4
المستويات المحمية والعربية والدولية، والقدرة الستيعاب األحداث السياسية 
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جانب اخر أف السمطة السياسية ىي الوصوؿ الحقيقي  واالستجابة ليا وفيميا، مف
لتييئة قدرات الفرد، والتحقؽ مف إرادتو. لترسيخ شعوره بالحرية وتعزيز ثقتو بنفسو 
لتحقيؽ الكماؿ البشري وفؽ ما تقترحو مفاىيـ التنمية الشاممة التي تيدؼ إلى تنمية 

 ..(Al-Khaza’leh،1111 :115)اإلنساف وترقيتو
 مصادر تشكل  الوعي  -:ثالثا

 اىـ مصادر التي تشكؿ الوعي المجتمعي. 

 الديف -1
يعرؼ العالـ " فيورباخ" الديف ىو االفكار والقيـ التي انتجيا البشر خالؿ تطورىـ 
الثقافي ولكنيـ اسبغوىا عمى قوى سماوية او اليية انتجوىا في مجتمعاتيـ مف قيـ 

وبولوجي " كميفورد غيرتز" " اف الديف .  ويشير االنثر (579: 1115)جدنز،ومعايير"
ىو جزء منو محاولة لمحفاظ عمى رصيد المعاني العامة التي يفسر كؿ فرد مف خالليا 
تجربتو وينظـ سموكو وتكوف ىذه المحاولة باطنية وضمنية وتمس باإلحساس الداخمي 

الخالقية مباشرة وال تكوف صريحة في بؤرة الوعي وعرضة لمتفكير الواعي، اف الجوانب ا
والجمالية  في ثقافة ما نمخصيا بروح الجماعة، اف روح الجماعة لدى شعب مف 
الشعوب ىي الجو العاـ والخاصية التي تطبع حياة الناس في ذلؾ الشعب ىي اسموب 
ىذا الشعب في ما يتعمؽ باألخالؽ والذوؽ والمزاج العاـ بؿ ىي موقفيـ  االساسي 

الصورة التي تتكوف لدييـ عف االشياء كما ىي في اتجاه انفسيـ وتجاه العالـ فيي 
الواقع المحض ىي مفيوميـ عف الطبيعة عف الذات عف المجتمع وىي تحوي اكثر ما 

  (191: 1119)غيرتز، لدييـ مف االفكار شموال عف النظاـ
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اف اعادة صوغ  المثؿ الدينية عبر ارتكازىا عمى المشترؾ االنساني العاـ والوعي  
عاـ الذي بقدر ما يدرؾ اف الواقع يخوف المثؿ دائما فانو يبقى عارفا باف االنساني ال

المثؿ تظؿ دافع االنسانية الخيرة في نضاليا المستمر ضد االنانية والظمـ والتسمط 
واالصالح الديني الحقيقي ليس الذي يواجو المثؿ الحديثة بالمثؿ الدينية  بؿ ىو الذي 

ؾ االؼ البشر مف كؿ التقاليد الدينية في يعيد صياغة المثؿ الدينية لتشار 
  (19: 1114)برىومو، النضاؿ

 المؤسسة االسرية -1
المجتمع عبارة عف مجموعة اسر، فيي العامود الذي يرتكز عمييا المجتمع، فال     

يخمو مجتمعا مف المجتمعات مف االسرة، اف ديمومة المجتمع واستمراه عف طريؽ 
االنجاب ،  فالنشاءة االولى لإلنساف بيف احضاف االسرة فتقوـ بنقؿ ثقافة المجتمع 

شكيؿ اتجاىات الفرد وسموكو وقيمو التي يحبذىا والمحيط الى الطفؿ الذي تساىـ في ت
المجتمع، فيي الرابط الحقيقي بيف الفرد والمجتمع، فينشأ الفرد وفؽ القيـ االسرية 
والمجتمعية. اف دورىا ميـ في عممية التنشئة االجتماعية واالخالقية فيي تغرس في 

واالخالص ...الخ(، فتكوف نفوس افرادىا القيـ االخالقية واالنسانية العميا) مثؿ الصدؽ 
قاعدة رصينة لألخالؽ مف خالؿ ىذه المؤسسة، فالقانوف االخالقي االجتماعي والعرفي 
الذي يعد بعض الرموز والحركات االخالقية محرمة مجتمعيا وليس دينيا وتدخؿ ضمف 

 دائرة الممنوع والعيب.

 المؤسسة التربوية والتعميمة  -3
، ثقافية وسياسية وغيرىا ، تشارؾ بنشاط في إنتاج اف رفد االفراد بمجاالت اجتماعية

المعايير والقيـ الثقافية والمجتمعية، المعرفة والمغة، لذلؾ تمعب المدارس دورا ميما 
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كعوامؿ لمتكاثر واإلنتاج االجتماعي والثقافي. ينظر إلييا عمى أنيا مواقع ثقافية تجسد 
اقع، إنيا تعبير عف التنظيـ األوسع قيًما وتاريخا وتقاليدا وممارسات متضاربة في الو 

لممجتمع، تقـو النظرية النقدية عمى ىذا التحميؿ لتشكيؿ الوعي االجتماعي مف خالؿ 
خمؽ وعي بتعقيدات التعميـ بشكؿ عاـ، ومف خالؿ تشجيع الوعي تجاه المعرفة 

النقدية وعالقات القوة التي ُتعمـ وتشكؿ األيديولوجيا والتقاليد المييمنة توفر النظرية 
األساس الذي يمكف مف خاللو إدراؾ التفاعالت المعقدة الموجودة بيف الفرد والمدرسة 
والمجتمع. إف المفيوـ الخاص لمثقافة كتعبير عف الوعي البشري الذي تشكمو الحياة 
اليومية ، كوعي معاش شكمتو الحياة اليومية  وكتجربة حية ومستمرة  يوفر أساس ىذا 

ض "أنطونيو جرامشي "دمج أيديولوجية الييمنة في الوعي البشري مف التحميؿ، كما يفتر 
خالؿ تشكيؿ الممارسات االجتماعية والثقافية واليياكؿ والمعتقدات مف خالؿ التعميـ 

. اف (Rose,1991) واألسرة، فضاًل عف المؤسسات االجتماعية والثقافية األخرى
تنظيما لممعرفة  المتاحة في زمف معيف  العالـ "يونج" يشير الى التعميـ يتضمف اختيارا و 

وىي عممية تنطوي عمى اختيارات واعية وغير واعية واف ميمو عمـ االجتماع التربية 
ينبغي اف تتمثؿ في ربط اسس اختيار وتنظيـ المعرفة والتي تشكؿ اساس المناىج 

 . (88: 1117)عمر، الدراسية ببيئتيا التربوية وبالبنى االجتماعية االوسع

 االعالـ -4
االعالـ مراه عاكسة لما يحدث في المجتمع وثقافتو، واحد الوجيات الرئيسية لتحريؾ 
الجماىير وتشكيؿ الوعي، فيو قادر عمى صياغة افكارىا وتعمؿ عمى استقطاب 
الجماىير اذ يقوـ بتزويد الراي العاـ بالحقائؽ والوقائع االجتماعية االيجابية والسمبية لما 

مباشر وغير مباشر واف ىذه الحقائؽ قادرة عمى تشكيؿ الوعي المجتمعي، لو تأثير 
ويعد التطور الذي حصؿ في الجانب التكنولوجي حيث اخذت شبكات  التواصؿ 
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االجتماعي  تشكؿ جزء  ميـ ورئيس مف حياة الناس كافة، ال يمكف االستغناء عنيا، 
راد، فيذا اصبح خاصية جديدة ولـ يعد دورىا محصورا في التواصؿ االجتماعي بيف االف

قادرة عمى تشكيؿ وعي عاـ مف خالؿ ما يطرح عمى ىذه المواقع سواء كاف تشكيؿ 
الوعي سمبي او ايجابي، فيي قادره عمى خمؽ قاعدة جماىيرية في بضع ساعات، فعمى 
سبيؿ المثاؿ نرى الثورات التي حدثت في اآلونة االخيرة كانت لمواقع التواصؿ دور 

 تحشيد الجميور او توعيتيـ بشأف قضايا معينة .كبير في 

 حقائؽ مف تعرفو مما فقط ضئيال جانب ِإف  ميمز" رايت سي االجتماع " يقوؿ عالـ
 اإلعالـ طريقو عف األكبر والجانب بأنفسنا، إليو توصمنا قد العالـ عف اجتماعية
 جزء الذاتي المعرفي والرصيد الشخصية الخبرات أف بمعنى  "الجماىيري واالتصاؿ

 وكمياً  الخبرات زمنياً  تمؾ تمخيص عمى يعمؿ ألنو اإلعالـ نقميا بالتي مقارنة ضئيؿ
 لفيـ المجتمع في الفرد ذخيرة يصبح معرفًيا تحدث تراكما  اإلعالـ وسائؿ فإف وبالتالي

 وعامة خاصة االجتماعية والقضايا ومواقؼ وعالقات تفاعالت مف حولو يحدث ما
 . (71)عرعور:

 المنظمات غير الحكومية  -5
"اف منظمات المجتمع المدني عمى مختمؼ مجاالتيا ونشاطاتيا تقـو عمى اسس    

اخالقية ، فال يمكف وجود أي منظمة او جمعية او نقابة ال تراعي في كيانيا وفي 
نشاطيا جممة القيـ االخالقية المسيرة والمنظمة لمجتمع معيف، فكؿ تنظيـ يرمي الى 

خالقية فعالو بيف الناس  تجاوز كؿ صور الصراع والعنؼ والقوة بيف اوساط زرع ثقافة ا
الجماىير لتحؿ محميا اخالؽ التسامح والتعاوف واالحتراـ المتبادؿ والعدالة والمساواة 
وغيرىا سموكيات تنبو بالخيرية واالنسانية  التي يتصؼ بيا  االنساف وليذا يتبيف لنا انو 
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منظمات المجتمع المدني وجممة القيـ االخالقية، اف العمؿ يوجد تكامؿ وترابط  بيف 
عمى تكريس ثقافة اخالقية وممارسات قيمية عمى مستوى الحياة االجتماعية والسياسية 
مف خالؿ توطيد اواصر منظمات المجتمع المدني وترصيصيا بمبادئ اخالقية لتسيـ 

عمى المستوى الفردي في تجاوز الممارسات السمبية واصالح كالسموكيات الفاسدة 
والجماعي وذلؾ مف اجؿ بناء اجتماعي سياسي فاضؿ يسوده االحتراـ والطمأنينة 

  (14: 1111)واعمر،  والسعادة

اف منظمات المجتمع المدني منظمات تطوعية تيدؼ الى بناء االنساف ، فيي تنظر 
، مما تساىـ الى االنساف بكونو انساف بغض النظر عف االختالفات الذي يحمميا وتميزه

في تنمية راس الماؿ البشري باعتباره االساس في بناء المجتمع وتقدمو، فيي قادرة عمى 
رفد االنساف  وتوعيتو بالقيـ االخالقية وتنمية وفؽ مبادئ دينية اخالقية عمى اف تتوافؽ 
مع طبيعة المجتمع، فيذا الذي يظير عالقة االخالؽ في منظمات المجتمع المدني  اف 

تشكؿ ىذه المنظمات  كاف وفؽ قيـ اخالقية عالمية  وضعت لنفسيا مبادئ وقيـ اساس 
الحوار  تسير عمييا ، فتعد القيـ  االخالقية عالميا  مثؿ ) حقوؽ االنساف، المواطنة،

تقبؿ االخر، السالـ، التسامح، تعدد االدياف، االعماؿ التطوعية، المرأة، الطفولة(  فيي 
 المجتمع والمؤسسات االجتماعية  وتوعيتيـ.تسعى الى غرسيا في نفوس 

 النتائج

اف االعالـ قادر عمى نقؿ االخالؽ واالخالقيات المثؿ العميا التي يتحمى بيا  -1
الفرد عبر برامجو او مف خالؿ الدراما التي تطرح فالكثير مف البرامج ظيرت 

فنرى  االخيرة بو جزء مف التجاوزات االخالقية في ظؿ غياب الرقابة. في االونة
ونسمع عبر وسائؿ االعالـ الرسمية الكثير مف المشاكؿ االخالقية ومنيا 
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الدعارة االغتصاب التحرش ، وجرائـ قتؿ المحاـر الطالؽ وغيرىا ذلؾ ال 
مؿ يقتصر عمى المجتمع العراقي بؿ اغمب المجتمعات التي تعاني مف تح

فقد يستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي احد وسائؿ االعالـ بطريقة  اخالقي .
سيئة مثؿ التجاوزات االخالقيات، السرقات الفكرية، متابعة االفالـ االباحية، 

 االبتزازات، والعالقات غير شريعة، وغيرىا.
يمثؿ الديف جوىر المجتمعات االنسانية جمعاء وباألخص المجتمعات العربية،  -1

ىو جزء مف الثقافة والقاعدة التي تتعكس عمية ثقافة اي مجتمع، لما لو اىمية و 
احد أبرز المؤسسات كبيرة في تنظيـ حياة االنساف وتيذيب لسموكو، فيو يعد 

االنساف  االجتماعية الواسعة النطاؽ والمؤثرة بشكؿ جوىري وحقيقي عمى حياة
االخالقية ىي عالقة شرعية فعالقة الديف بالقيـ  وافعالو بمختمؼ المجاالت،

اف الديف بحد ذاتو ىو الذي يحدد مسار االنساف  االخالقية. فيو يعزز القيـ
والذي  ليس عميو غبار، لكف المشكمة في بعض رجاؿ الديف الذي بدوا 

 يشوىوف صورة الديف مثؿ الخطاب المتطرؼ والتعصب وغيرىا .
والسياسييف( فمف جانب  -يتعمؽ الوعي السياسي بجانبيف ) افراد المجتمع -3

السياسييف ىو وعييـ بالقرارات التي تتخذىا الماسكيف لمسمطة و التشريعات 
التي تتعمؽ بتنظيـ حياة الناس في مختمؼ المجاالت اضافة الى وعييـ 
بأخالقيات المنصب والنزاىة والمسألة والعدالة والقيـ الوطنية وغيرىا، ومف 

لجانب السياسي بالمشاركة السياسية جانب االفراد ىو مدى وعي الناس با
واالنتخابات والقيـ الوطنية  وغيرىا. اف احد ركائز استقرار المجتمع وىو 
استقراره السياسي، الوعي السياسي ال يعني بالضرورة الوعي بمجريات السياسة 
ومخرجاتيا فقط وانما يعنى ايضًا بالحقوؽ والواجبات ايضًا وعالقة الفرد بالدولة 
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المتبادلة بينيما ، كذلؾ االمر بالنسبة لموعي االنتخابي وحقوؽ  والحقوؽ
 الناخب وما يتطمبو مف معرفة تجاه مطالبو مف المرشحيف  

 المصادر

  ،اتجاىات نظرية فى عمـ االجتماع،  (1981) عبد الباسطعبد المعطى ،
لمثقافة والفنوف  ، المجمس الوطنى44، العدد ، الكويت سمسمة عالـ المعرفة

 .واآلداب
  ،االيديولوجيا واليوتيوبيا  مقدمة في سوسيولوجيا  (1981) كارؿمانيايـ ،

 . 1المكتبات الكويتية، ط ةالمعرفة، ترجمة: محمد رجاء الديريني، شرك
  ،دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ (1118) سعود بف سيؿالقوس ،

عمى عينة مف الشباب السعودي بمنطقة  الوعي االجتماعي :دراسة ميدانية
  .(11الرياض، مجمة جامعة الفيـو لمعمـو التربوية والنفسية ، العدد)

  ،الوعي االجتماعي، ترجمة: ميشيؿ كيمو، دار ابف  (1981)ا.ؾاوليدوؼ ،
 .1خمدوف لمنشر، بيروت،ط

  ،عمـ االجتماع، ترجمة :فايز الصياغ ، المنظمة  (1115)انتونيجدنز ،
 .4العربية لمترجمة، بيروت، ط

  ،تأويؿ الثقافات، ترجمة: محمد بدوي، المنظمة  (1119)كميفوردغيرتز ،
 .1لعربية لمترجمة، طا
  ،الوعي االخالقي ودوره في االصالح الديني (1114)محمد عودةبرىومة ، ،

   .لبحوث االستراتيجية، مركز االمارات لمدراسات وا1ط 
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  سعيد اسماعيؿ عمر، في التربية والتحوؿ الديمقراطي دراسة تحميمية لمتربية
لدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر النقدية عند ىنري جيرو، 

 ،1،1117والتوزيع،ط
  ، مميكة ، سامية ، دور االعالـ في تشكيؿ الوعي االجتماعي عرعور وحميدي

 .االرىاب، مجمة البحوث والدراسات االعالميةحياؿ محاربة 
  ،المجتمع المدني وسؤاؿ االخالؽ، مجمة  (1111)شوليط محندواعمر ،

   (.1(، العدد)8ت الفمسفية، المجمد)الحكمة لمدراسا
 Al-Khaza’leh, Mohammad Salman(2021), University and 

Political Awareness among Students: A Study in the Role 
of University in Promoting Political Awareness, Journal of 
Educational and Social Research ,  Vol ( 11)  No (2 ). 

 Rose, Andrea M.( 1991), MUSIC EDUCATION AND THE 
FORMATION  OF SOCIAL CONSCIOUSNESS, Faculty of 
Education, https://www.mun.ca    

https://www.mun.ca/
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 الممخص

,أذ اصبحت الزيارات المتبادلة مكثفة 7102العام , نقمو نوعية منذ العراقية الخميجيةشيدت العالقات 
, المستوى السياسي واالقتصادي واالمني, وقد حدث ىذا ىلتفعيل جميع انواع التعاون سواء عم ,مبيني

 التحديات و في وجو  ودول مجمس التعاون الخميجي ألجل الوقوف قالتقارب بين كل من, العرا
 لعسكري واألمني.  من خالل التعاون ا ةاالرىابي اتالتنظيم
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 Abstract: 

The Iraqi-Gulf relations witnessed a qualitative leap since 2017, as 

the mutual visits became intense between them. 

To activate all kinds of cooperation, whether at the political, 

economic and security levels, this rapprochement occurred 

between Iraq and the Gulf Cooperation Council countries in order 

to stand up to the terrorist organization through military and 

security cooperation. 

Keywords: Impact, visits, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, UAE 

 
 المقدمة:

تسعى الدول لتطوير عالقاتيا مع بعضيا, بشكل يختمف عن السابق أذ تحاول الدول 
( شيدت 7102استخدام, اسموب العقالنية في عالقاتيم مع بعضيم البعض, بعد العام )

العالقات بين العراق ودول الخميج العربي أذ اصبحت  االوضاع تطورا ممحوظا, في
وىذا ما ادى الى تحسين العالقات السياسية ،الزيارات الثنائية بينيم بشكل متزايد 

واالمنية واالقتصادية بين الدول الى حد ما أذ ظيرت العديد من المؤشرات لتعزيز حالة 
الوضع  نتيجةالتوازن في العالقات بين دول مجمس التعاون الخميجي والعراق, وىذا جاء 

 ينيم.لعراق وزيادة فرصة التعاون االقميمي بفي االراىن 
 ة البحث:أهمي

تأتي أىمية البحث من أنو يعالج مسألة, تطور العالقات بين العراق ودول الخميج 
-كبير في العالقات العراقية( وما بعدىا التي شيدت تحسنا, 7102العربي, منذ العام)

الخميجية وانفتاحا, في كافة المجاالت ىذا انعكس عمى أمن, العراق ونجاح العالقات 
 ج العربي. بينو وبين دول الخمي
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  اشكالية البحث:
ينطمق البحث من اشكالية مفادىا, وجود تأثير لمزيارات المتبادلة بين العراق ودول  

 ومستقبلى واقع متمك الزيارات ع تأثيرمجمس التعاون الخميجي, وفي سبيل معرفة 
  فاألطراقات بين العلا
 

 فرضية البحث:
الخميجية, في السابق كانت  – العراقيةتنطمق فرضية البحث من أن طبيعة العالقات 

تتميز بحالة من الشك والريبة بينيم, فيل أن الزيارات الثنائية تدفعيا لبناء عالقات 
 متينة, وتحجيم الصراع االقميمي والمحافظة عمى استقالل العراق وأمنو. 

 
 تأثير الزيارات المتبادلة

, أوجدت ضرورة تعاونيا في مجال  ان اىمية دول الخميج العربي وعالقاتيا مع العراق
 األمن , يالحظ ذلك من خالل زيارات مسؤولي األمن والمقاءات الثنائية المتبادلة بينيم .

 _ الزيارات  العراقية_ والكويتية1
(, ىذا االمر دفع العالقات االمنية بين العراق 7102انتصار العراق عمى االرىاب عام)
) خالد الجار اهلل ( نائب وزير الخارجية الكويتية ، ان   والكويت نحو التقدم, وبتأكيد من

الكويتية آمنة ، وأن البمدين يتشاركان التعاون العسكري واألمني ،  -الحدود العراقية
لوقف التصعيد في العراق ، الذي كان الدافع األىم لزيارة وزير الدفاع العراقي السابق 

ت الزيارات المتبادلة األخيرة  التعاون ,و قد رفع7171نجاح الشمري إلى الكويت عام 
لمكويت ، وزيارة أمير  710٢االمني، منيا زيارة رئيس الجميورية برىم صالح عام 
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إلى بغداد ،ىذا عزز مستوى الثقة بين  710٢الكويت ) صباح األحمد الصباح ( عام 
 .  (7ص  717127177 منذ احتالل الكويت حتى )البمدين

قودين واألرشيف األميري وميناء مبارك ، أولوية االجتماعات و بعد تصدر ممف المف  
، ويالحظ كثافة الجيود التي تؤكد سعي البمدين إلنياء ىذه  710٢الثنائية منذ عام 

إلى الكويت ،  710٢( ألف كتاب عام  ٢7الممفات  الميمة، منيا تسميم العراق ) 
 ( مفقـودين , ٢16عددىم )  لبالغوا 711٣( رفات كويتيـة منـذ عـام  7٣٢وتسميم ) 

بينمـا أدت التصريحات االنفعاليـة وغيـر المسؤولة إلى توتر العالقات ، منيا حادثة شيخ 
، اذ ادت الى أثارت استياء أىالي البصرة ، وقام  710٢قبيمة العوازم الكويتية عام 

متظاىري المدينة بأنزال عمم الكويت من قنصميتيا ؛ فسارع الشيخ باالعتذار لتيدئة 
 .  ( 3ص  0202  2س االمن ,التقرير السابع والعشرونوثائق مجم)األوضاع 

، أثناء زيارة  7171\٢\0٢يبدو ان تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 
وزير الخارجية الكويتي ) احمد الصباح ( ، بشأن تعاون العراق في قضية المفقودين 

القات البمدين ، والممتمكات ، وأىميا األرشيف األميري الكويتي ، عززت الثقة في ع
، رغبة بالده  7171\٢\77حيث أكد سفير الكويت لدى العراق ) سالم الزمانان ( في 

في تعزيز العالقات مع العراق ، وعبر عن تقديره لجيود العراق االستثنائية بشأن ممف 
.لكن حقيقة توافق  ( ٣) المفقودين ، بالرغم من تأثير جائحة كورونا واألوضاع األمنية 

البمدين األمنية في الفترة األخيرة   ، أوضحت من الضروري تأمين الحدود  أىداف
المشتركة ، ومكافحة اإلرىاب والتطرف ، والتعاون لتحقيق األمن المالحي ، والسعي 
لخفض التصعيد الذي شيدتو المنطقة ، فارتفعت زيارات مسؤولي أمن البمدين ، لتؤكد 

الستقرار ، وىو أحد أىم عوامل تعزيز الثقة . التعاون الجاد لتطبيق األمن وتحقيق ا
 ( ٣ص  27171تفاىمات دفاعية وأمنية)
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 _ الزيارات العراقية_ السعودية 2
عام عودة العالقات بين البمدين إلى مرحمة التحسن نتيجة  7102يمكن اعتبار عام 

الجبير وزير لعدد من الزيارات واالتفاقيات المبرمة بين البمدين، اذ تعد زيارة عادل 
الخارجية السعودي ىي االولى لمسؤول سعودي بيذا المستوى إلى العراق منذ تحرير 
العراق، وناقش الجبير مسال ميمة مثل ممفات مكافحة داعش ، والتعاون في انتاج 
النفط من اجل  محاولة استقرار اسعار النفط , أما عمى المستوى العراقي بدأت 

دين بعد وصول رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى العالقات بالتحسن بين البم
( حيث سعى العبادي إلى تحسين العالقات واعدة العراق 710٢-710٢رئاسة الوزراء)

إلى محيطة الخميج العربي عبر البوابة السعودية وما ساعده في ذلك ىو وصول الممك 
الدراجي2 مصطفى كامل )ولي العيد محمد بن سممان الى السمطة.سممان 
          ( ٢,ص7171

زار وزير الطاقة السعودي) خالد الفالح( العراق لمتباحث بمسالة  7102وفي ايار  
الطاقة والعالقات العراقية السعودية و من ثم اعقبيا لقاء الممك سممان برئيس الوزراء 

، وفي ايار 7102السابق حيدر العبادي خالل انعقاد القمة العربية في االردن في اذار 
راق دعوة رسمية من المممكة لحضور اجتماع القمة العربية من نفس العام تسمم الع

االسالمية االمريكية، وفي حزيران من نفس العام ايضًا زار العبادي المممكة واجرى 
مباحثات مع الممك سممان بن عبد العزيز وتمخض عن ذلك االجتماع تأسيس مجمس 

ذلك زار وزير الداخمية تنسقي لالرتقاء بعالقة البمدين عمى المستوى االستراتيجي، ك
المممكة العربية تمبية لدعوة رسمية تمقاىا  7102تموز  02العرقي )قاسم االعرجي( في 

من حكومة السعودية وتناولت المباحثات بين الطرفين مناقشة ممفات عديدة اىميا 
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2 مصطفى كامل الدراجي  )ممفات المعتقمين والمنافذ الحدودية، وحماية الحدود المشتركة
 (٢,ص7171

انتبيت المممكة إلى أن األحداث األمنية في أراضييا ، ودول مجمس التعاون متأثرة 
حداث تغييرات داخميةبالعنف في العراق ؛ لذا سعت لتنفيذ دعوات اإلصال  ،ح الغربية وا 

إلى مراحل متطـورة خالل حكومة ) حيدر العبادي ( ، إذ  7102انتقمت العالقات عام 
، 02۰۲/۰2/00( لجان في  ٢السعودي من )  -التنسيقي العراقي تم تأسيس المجمس 

لقمة العربية التي عقدت عام بصالحيات أوسع من المجنة المشتركة ،وجاءت ا
 2 عمي محسن ابو جويد  )في الظيران ، لتؤكد عمى دعم وحدة وسيادة العراق .710٢

 (0٢٣ص
التي دعت لمحوار مع  ، 710٢في الرياض عام (  3۳وكذلك قمة مجمس التعاون ) 

العراق في جميع المجاالت ، حيث رحبت المممكة بانتصار العراق عمى االرىاب ، 
وأشارت إلى ضرورة دعم العالقات المذىبية والقبمية بين أبناء الشعب ، بما يخدم 

، تعزيز 02۰۲ -02۰۲مصالح الوطن, وعكست كثافة الزيارات رفيعة المستوى عام 
حسن الجوار ، منيا زيارة وزير الخارجية السعودي السابق عادل العالقات وفق قواعد 
،  ۰۳۳1، وىي الزيارة األولى من نوعيا منذ عام  02۰۲/0/76الجبير إلى بغداد في 

وزيارة وزير تجارة المممكة ماجد القصبي لتوقيع اتفاق المجمس التنسيقي ، كما تم اعداد 
مذكرة تفاىم ، لرفع مستوى العمل في منفذ عرعر الحدودي ، خالل الزيارة التي أجراىا 

، ومذكرات تفاىم أخرى في  710٢/0/0٢رئيس ىيئة المنافذ الحدودية إلى المممكة في 
  (06,ص710٢ 2وثائق وزارة الخارجية )مجاالت عديدة  
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عبرت الزيارات المتعددة لوفود عراقية رفيعة المستوى ، وأىميا زيارة رئيس الوزراء عادل 
و  020٢/٢/02عبد الميدي ، برفقتـو مسؤولين اقتصاديين وأمنيين إلى السعودية في 

وير العالقات ، لمناقشة سبل التعاون بين البمدين ، عن رغبة حقيقية لتط 76/٢/02۰۳
نتج عنيا توقيع مذكرات تفاىم ، إذ سبقتيا زيارة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ، 

( وزراء ، لممشاركة في  ٢( عضوًا بضمنيم )  00٢برفقة وفد كبير يتألف من ) 
  2وثائق وزارة الخارجية  )في بغداد  710٢/٢/٣االجتماع الثاني لممجمس التنسيقي في 

 .    ( ٢-70-71ص  710٢
، أىميا زيارة نائب رئيس  7171واصل مسؤولو البمدين تبادل الزيارات خالل العام 

، لحضور اجتماع المجمس  0202/2/0٢مجمس الوزراء عمي عبد األمير عالوي في 
التنسيقي ، حيث تم خاللو توقيع مذكرتي تفاىم احداىما بين ) وزارة الصحة العراقية 

اء والدواء في مجال المعدات الطبية ( ، واألخرى بين ) وزارة المالية والييئة العامة لمغذ
العراقية والصندوق السعودي لمتنمية في مجال القروض ( إضافة إلى زيارة وزير 

، لبحث توقيع  0202/۲/72الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود في 
االستثمار ,ثم عقد االجتماع الرابع  مذكرات تفاىم وتطوير العالقات االقتصادية وتشجيع

في بغداد ، وتم  7171لممجمس التنسيقي برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 
إعادة افتتاح  ). 7171/00/0٢خاللو االتفاق عمى إعادة افتتاح منفذ ) عرعر ( في 

 (0ص  7177    2منفذ عرعر
اقتصاد البمدين ، كزيارة وزير وعبرت كثافة الزيارات الرسمية عن رغبة حقيقية لدعم 

تمبية لدعوة ىيئة االستثمار السعودية ، وزيارة  710٢التخطيط صباح الدليمي عام 
وزير التجارة السعودي برفقتو عدد كبير من الشركات منيم ) اكوا بارو و سابك و 

وافتتاح  710٢/٢/٣المراعي ( السعودية ، لحضور اجتماع المجمس التنسيقي في 
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في بغداد  . وكان من نتائج التعاون االقتصادي ،  710٢/٢/٢السعودية في  القنصمية
توقيع مذكرة تفاىم ) الربط الكيربائي ( مع ىيئة الربط الكيربائي لدول المجمس عام 

 (7ص 27177افتتاح القنصمية)في السعودية  710٢

( مع مجمس التعاون ,  717٢-710٢في إطار الحوار االستراتيجي لممدة )  
بعد انعقاد االجتماع الثالث لممجمس التنسيقي ، حصمت موافقة العراق عمى افتتاح 

، وتم توقيع مذكرة تفاىم  7171ممحقية تجارية سعودية في بغداد في تشرين األول / 
، كما زار بغداد وفد  0202ودي لمتنمية عام بين وزارة المالية العراقية والصندوق السع

، لعقد اجتماع بين رجال  0202/۰7/2برئاسة وزير التجارة ) ماجد القصبي ( في 
 27171وثائق وزارة الخارجية العراقية )أعمال البمدين ، لتطوير العالقات االقتصادية 

 . (٢ص
ألقى التعاون السياسي بين البمدين بضاللو عمى العالقات األمنية ، حيث تم  

، كما زار رئيس  0202/۰2/3۰افتتاح الممحقية العسكرية العراقية في الرياض بتاريخ 
، لبحث آفاق التعاون في  020۰/3/7األركان السعودي فياض الرويمي بغداد في 
عمى افتتاح ممحقية عسكرية  7170 مجال األمن ، نتج عنيا موافقة العراق عام

 .  (6ص 27171وثائق وزارة الخارجية العراقية )سعودية في بغداد 
وقد وجيت السعودية دعوة لمعراق من قبل خادم الحرمين الشريفين, الممك  

, 7177سممان بن عبد العزيز آل سعود, لممشاركة في قمة جدة لألمن والتنمية لعام 
راقي مصطفى الكاظمي برفقة وفد حكومي لممكمة  , وقد حيث وصل رئيس الوزراء الع

كان في استقبالو ولي العيد السعودي  األمير محمد بن سممان آل سعود, وقد وقع 
,اتفاق بشأن توفير الطاقة الكيربائية بشكل 7177تموز \06العراق مع السعودية يوم 

االتفاقية رئيس  مستقر وبكمف منخفضة , عبر االتفاق مع ىيئة الربط الخميجي وقع
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مجمس إدارة ىيئة الربط الكيربائي الخميجي، نايف العبادي، وعادل كريم المخول 
 2المكتب االعالمي لرئاسة الوزراء العراقية )بصالحيات الوزير إلدارة وزارة الكيرباء.

 (0ص 7177
إلى وتشمل االتفاقية إنشاء خطوط ربط كيربائي من المحطة التابعة لمييئة في الكويت 

ميغا واط من  611محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق، إلمداد جنوب العراق بنحو 
الطاقة من دول مجمس التعاون, ويتوقع أن تحتاج خطوط الربط الكيربائي الجديدة التي 

ميغا  0٢11شيرا، ويمكن أن تعمل بقدرة إجمالية تصل إلى  7٢سيتم إنشاؤىا، قرابة   
 (٣ص  7177  2العراق والسعودية  )واط,

ووقع االتفاقية الثانية وزير الطاقة السعودية، األمير عبدالعزيز بن سممان بن عبدالعزيز 
ونظيره العراقي، إحسان عبدالجبار، وىي تضم محضرا تنفيذيا خاصا بمبادئ الربط 
ن "استكمال ىذا المشروع يأتي في إطار رؤية المممكة   الكيربائي بين الرياض وبغداد, وا 

 (٣ص 7177 2العراق والسعودية    ). 71٣1في
 _الزيارات بين العراق واالمارات العربية المتحدة :3

اإلماراتي لمتجارة  -رحب البمدان بانعقاد اجتماع الوفد االقتصادي ، والمنتدى العراقي 
في اإلمارات ، الذي ميد النعقاد اجتماع المجنة العراقية  7102واالستثمار عام 

، حيث تم توقيع مذكرة تفاىم  7102المشتركة بدورتيا التاسعة عام  االماراتية
لممشاورات السياسية ، واتفاقية تجنب االزدواج الضريب ، ومذكرة تفاىم لتأسيس مجمس 

إلى اإلمارات التي  7102رجال أعمال, إضافة إلى زيارة مقتدى الصدر في آب / 
ية اإلمارات ، أن نائب العاىل منحت العالقات إيجابية أوسع ، إذ صرح وزير خارج

السعودي محمد بن سممان ، يقود تحرك خميجي واعد ، لبناء جسور مع العراق ، 
 .(  ٢ص 7102 2ومذكرتي تفاىم بين اإلمارات والعراق)بمشاركة اإلمارات والبحرين " 
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، أىميا زيارة رئيس مجمس النواب  710٢واصل مسؤولو البمدين الزيارات الرسمية عام 
محمد الحمبوسي ، ولقائو ولي عيد أبو ظبي ) محمد بن زايد آل نييان ( ، وزيارة 
رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ولقائو ولي العيد ومسؤولي األمن الوطني ، وقد أجرى 

ن اآلثار التي سرقت من العراق بعد الحرب ، تمييدًا وزيرا الثقافة مباحثات ، بشأ
إلعادتيا إلى العراق بالتنسيق بين المختصين .أكد البمدان تمسكيما بتطوير العالقات 

الذي رجح التيدئة ، بشأن  7171من خالل ، تصريح وزير الخارجية اإلماراتي عام 
الحشد الشعبي أبو  القصف األمريكي قرب مطار بغداد الذي أودى بحياة نائب ىيئة

ميدي الميندس ، حيث قال 2 " البد من تغميب الحكمة وتغميب الحمول السياسية عمى 
المواجية والتصعيد ، القضايا التي تواجييا المنطقة معقدة وتعاني من فقدان الثقة بين 

، عمى ترشيح االمارات  0202األطراف " . كذلك موافقة الحكومة العراقية في شباط / 
م الزعابي ( سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لدى العراق ) التحق بعممو في آذار ) سال

 (  ٢٢ص 2وثائق وزارة الخارجية )، خمفا لمسفير حسن الشحي (  020۰/ 
بتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي ، وأكدت دعميا  7171/6/٢رحبـت أبـو ظبـي فـي 

، التدخالت العسكرية اإليرانية  7171/٢/02لمحكومة ، وأىميا استنكار اإلمارات في 
والتركية في العراق ، الذي عدتو انتياكًا لسيادة دولة شقيقة ، وأكدت ضرورة احترام 

المنطقة. كما اتفق البمدان عمى إعداد مذكرات تفاىم استقالل العراق وعدم زعزعة أمن 
. بعد ألقى   7171عديدة ، أىميا في مجال األمن واالستثمار والتي لم تنجز لغاية 

، بظاللو عمى  0271/٢/06توقيع اإلمارات ) معاىدة السالم ( مع إسرائيل في 
ميًا ، حيث منعت العالقات مع العراق ، رغم اعالن بغداد أن االتفاق يعد شأنًا داخ

األخيرة منح سمة الدخول لعدد من الدول بضمنيا العراق ، لعرقمة انتشار مرض 
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، فندد برلمانيون عراقيون بالقرار ، والحقيقة أن االجراءات توضح تقييد التعامل كورونا
 . (0ص 27170 جاسم يونس الحريري)مع الدول التي لم تؤيد قرار االمارات 

ذكرت الخارجية اإلماراتية ، أن تصريحات عراقية غير رسمية أثارت " تحسس " 
حكومتيا ، كضبط شحنة أسمحة ) مسدس عدد واحد ( في ميناء أم قصر قادمة من 

، االمارات بدعم المتظاىرين  710٢اإلمارات ، واتيام قائد شرطة البصرة السابق عام 
د ما يعرقل تقدم العالقات ، وأكدت دعم وزعزعة األمن ، رغم ذلك نفت الخارجية وجو 

سبل تطويرىا. ثم أثار استغالل قوات الحشد الشعبي ، األرض العائدة لمسفارة اإلمارتية 
في بغداد ، استنكار أبو ظبي ،وعدت ذلك مخالفة لألعراف والقوانين الدبموماسية ، وقد 

, يقوم البمدان توصمت الجيات العراقية المختصة إلى اتفاق ال خالء تمك األرض 
بتعزيز التعاون األمني ، من خالل اعداد مذكرة تفاىم في مجال مكافحة االرىاب منذ 

، والتركيز عمى بحث األوضاع والتنسيق األمني خالل لقاءات مسؤولي   710٢عام 
، 02۰۳البمدين منيا ، زيارة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى اإلمارات في أيمول / 

لشيخ طحنون آل نييان مستشار األمن الوطني ، وعمي الشامسي نائب حيث التقى ا
 (٢ص2 وثائق وزارة الخارجية العراقية )األمين العام لممجمس األعمى لألمن الوطني 

وقد التقى رئيس مجمس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ,مع رئيس دولة االمارات 
دية , وبحث الجانبين اثناء المقاء ,في المممكة العربية السعو 7177عمى ىامش قمة جده 

جممة من الممفات الثنائية , وفي مقدمتيا التعاون في المجال االقتصادي والطاقة , 
المكتب  )وسبل تطورىا وادامتيا بما يخدم مصالح البمدين في مختمف المجاالت.

 (0ص 7177 2االعالمي لرئاسة الوزراء العراقية
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 _ الزيارات العراقية _القطرية:4
، واندالع األزمة القطرية  7102عادت عالقات البمدين لمتحسن بعد انفراج األزمة عام 

الخميجية ، إذ اتخذ العراق موقفًا حياديًا تجاىيا  ، فأجرى نائب رئيس مجمس الوزراء 
، زيارة إلى بغداد  710٢وزير الخارجية القطري ) محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ( عام 

ين ودعم اجتماعات المجنة المشتركة وتنمية التعاون االقتصادي ، لتعزيز عالقات البمد
إذ اقترحت الدوحة انضمام العراق إلى مذكرة تفاىم لتسييل النقل الدولي وحركة المرور 

يران وقطر ( الفتتاح خط ) تركيا  قطر (  -بغداد  -العابر ، الموقعة بين ) تركيا وا 
يارة لمسؤولين عراقيين ، أىميا زيارة محمد لنقل البضائع , كما قدمت الدوحة دعوات ز 

 .  ( 02) 710٢، وزيارة رئيس الجميورية برىم صالح عام  02۰٢الحمبوسي عام 
وأثمر التعاون الثنائي عن عقد المجنة العراقية القطرية المشتركة ، اجتماعيا السادس 

معيد ( ، وتوقيع مذكرات تفاىم بين )  7117) آخر اجتماع ليا عام  710٢عام 
الخدمة الخارجية والمعيد الدبموماسي القطري ، واتحاد الغرف التجارية وغرفة قطر ، 
واتفاق لتأسيس مجمس رجال أعمال ( ، كما تم االتفاق عمى عقد االجتماع السابع 

 (.٣0ص 2710٢وثائق وزارة الخارجية )في بغداد . 7171لمجنة عام 
بالرغم من ذلك يالحظ ، أن الزيارات القطرية لمعراق انحسرت في زيارة وزير الخارجية 

، كما لم تدعم قطر  710٢، وزيارة وزير التجارة عام  0202و  02۰٢القطري عامي 
، ضد  02۰۳/  26٢موقف العراق ، إذ تحفظت عمى قرار القمة العربية رقم 

عمى قرار مماثل ,  710٢كما تحفظت عام االنتياكات التركية لمسيادة العراقية ، 
، الذي أودى  7171واتخذت قطر موقفيا من القصف األمريكي قرب مطار بغداد عام 

بحياة أبو ميدي الميندس ، بالدعوة إلى التيدئة وعدم التصعيد إلبعاد أثر العنف عن 
رة العراقية العراق والمنطقة ، وفي السياق ذاتو لم يجر أي مسؤول قطري زيارة إلى السفا
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في الدوحة ، ألداء واجب التعازي بشأن الفقيد أبي ميدي الميندس , بالمقابل رحبت 
، وتمنت لمحكومة التوفيق  7171حكومة قطر بتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي عام 

 ( 0ص   27171 ترحيب دولي استثنائي بحكومة التحديات)والتقدم واالزدىار 
، التأكيد عمى عدم التدخل  710٢عزز استقبال األمير تميم لمرئيس برىم صالح عام 

في الشؤون الداخمية وتطوير العالقات االقتصادية ، وأكدت زيارة عادل عبد الميدي 
، التعاون لمحد من التصعيد بين واشنطن وطيران ، وتفعيل  710٢إلى قطر عام 

إلعفاء حممة جوازات السفر ) الدبموماسية والخدمة التعاون في مجال التعميم ، والتنسيق 
والخاصة ( ، من شرط الحصول عمى تأشيرة الدخول, وكثف مسؤولو األمن في البمدين 

، بناء عمى دعوة وزير  710٢لقاءاتيم ، أىميا زيارة وزير الداخمية ياسين الياسري عام 
اع العراقي نجاح الشمري عام الداخمية القطري ) عبداهلل آل ثاني ( ، وزيارة وزير الدف

، استنادًا إلـى دعـوة وزير الدفاع القطـري ) خالـد العطيـة ( ، كمـا زار وزير  710٢
. بعد زيارة أجراىا إلى طيران ، 7171\0\06خارجيـة قطـر ) محمد آل ثـان ( بغـداد فـي

ارة أمير في اليوم الثاني الستيداف واشنطن أبي ميدي الميندس وقاسم سميماني ، وزي
   ( ٢-٣,ص27170وثائق وزارة الخارجية العراقية )إلى طيران. 7171/0/07قطر في 

وقد التقى رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي , مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
, وناقشا 7177تموز لعام  0٢حمد آل ثاني, عمى ىامش قمة جدة لألمن والتنمية  في 

لمشتركة بين البمدين, وتعزيز التعاون المشترك في مجال عدد من الممفات والقضايا ا
  ،الطاقة والغاز, والتأكيد عمى تنمية أفاق التعاون  المستقبمي في مجال ىذه االستثمارات

 (70)وغيرىا من المشاريع االستراتيجية وبما يحقق مصمحة البمدين.
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 _الزريارات العراقية البحرينية:5
 02۰۲/۲/0٣شيدت العالقات تحسنًا كبيرًا بزيارة وزير خارجية البحرين إلى بغداد في  

، والتي أثمرت باالتفاق عمى تفعيل اجتماع المجنة العراقية البحرينية ، الذي تأجل 
 710٢في العراق ، وتوتر العالقات العراقية البحرينية عام  710٢بسبب انتخابات عام 

كورونا , ثم تأثرت العالقات بعد استنكار البحرين المؤتمر الذي ، وأخيرًا بسبب جائحة 
، التي  02۰۲/۰7/77( في بغداد في  7100فبراير  0٢عقدتو حركة ) ائتالف  

تتيميا المنامة بتيديد أمنيا ، وبشأنو أوضحت الخارجية العراقية بمذكرتيا الموجية إلى 
مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخمي ،  الخارجية البحرينية ، أن سياسة العراق تستند إلى

وثائق وزارة الخارجية )وأن ىكذا مؤتمرات ال تمثل الموقف الرسمي العراقي تجاه األشقاء 
 (  2-٣,ص27170العراقية

تعرضت عالقات البمدين إلى التوتر ، بسبب التصريحات المتبادلة لمسيد مقتدى الصدر 
،  02۰۳/۳/٣1، وسحب المنامة سفيرىا في  710٢ووزير خارجية البحرين عام 

بسبب رفض بغداد تسميم المطموبين البحرينيين الذين تتيميم المنامة باإلرىاب . وأفاد 
م " غير قادرين عمى االنتقال بالعالقات إلى ، أني 710٢/01/70صالح المالكي في 

المرحمة التالية ، إال بعد وضع حمول مناسبة ليذه المشكمة العالقة " ، ثم االعتداء الذي 
، بسبب عقد المنامة ورشة ) السالم  710٢/٢/72طال السفارة البحرينية في بغداد في 

ب موقفو الداعم لمقضية من أجل االزدىار ( التي رفض العراق المشاركة فييا ، بسب
               ( 7٣ .)الفمسطينية 

ثر تعرض مواقع لمحشد إلى قصف ، اتيم وزير الخارجية البحريني السابق في  وا 
، إيران بشن الحرب عمى البحرين بواسطة وكالئيا ) الحشد الشعبي ( ؛  7٢/710٢/٢

ان االعتداء الذي عدتو فاستنكر العراق التصريح وعده تدخاًل في الشأن العراقي ، وأد
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، الحوادث االرىابية  0202/۰/٣المنامة ، " دفاعًا عن النفس . أدانت البحرين في 
التي تعرض ليا العراق ، وأعمنت أنيا تراقب تطورات األحداث في العراق ؛ فدعت إلى 
احتواء األزمة ) القصف األمريكي قرب مطار بغداد ( ، يذكر أن سفارة العراق في 

، عدم حضور أي مسؤول بحريني لتقديم التعازي ،  0202/۰/2الحظت في  المنامة
وثائق وزارة )باستشياد معاون رئيس ىيئة الحشد الشعبي ، ) أبو ميدي الميندس ( 

 .  ( ٢,ص27170الخارجية العراقية
وان سجل العراق زيارات رسمية محدودة إلى البحرين ، التي لم تسجل زيارة إلى العراق 

عالن  7171/6/2، إال أن المنامة سارعت في  7102منذ عام  ، لتقديم التياني وا 
لمواقف بشأن القضية الفمسطينية الدعم الواسع لحكومة الكاظمي . رغم اختالف ا

،  7171، بينما دعت الخارجية البحرينية عام صفقة القرن ( التي رفضيا العراق )
طرفي النـزاع في فمسطين لمتحاور برعاية أمريكية ، ثم توقيـع البحرين ) اعالن تأييد 

تبعيا مشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين في ,  0202/۳/۰۱السـالم ( مـع اسرائيل في 
       ( 7٢) . 0201/07/٢مؤتمر ) حوار المنامة ( في 

وربما أشارت المنامة بذلك إلى استعدادىا لتسوية الممفات العالقة مع العراق ، وتحقيق 
أدانت الخارجية .  02۰۳-02۰٢تقدم في العالقات بعد تراجعيا خالل عامي 

، واتخذ  02۰۳-0202البحرينية األعمال اإلرىابية ، التي حدثت في العراق لمفترة 
، منيا السجن واسقاط الجنسية عن  7102القضاء البحريني قرارات رادعة عام 

 المدانين باالنتماء لتنظيم داعش    
، العراق  710٢رغم ذلك واجيت عالقات البمدين عقبات منيا ، اتيام المممكة عام 

بإيواء عناصر تتدرب لزعزعة أمن المممكة بدعم إيراني ، وبشأنو ارتأت لجنة عراقية 
م ارساليا إلى البحرين ، التي لم تجب بشأنيا لغاية توقيع مذكرة تفاىم أمنية ثنائية ، وت
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يبدو أن سياسة البحرين تجاه إيران ، ال تتوافق مع تطور العالقات العراقية  7171عام 
اإليرانية ، إذ إن المنامة تتيم طيران بتيديد أمنيا ، مما يتطمب تعزيز الثقة بين العراق 

 (   7,ص7171   2ودمحمود عمي الدا )والبحرين لتطوير العالقات .
وقد حصل لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ,والممك حمد عيسى آل 

,وأكد المقاء عمى اىمية قمة جدة 7177تموز  0٢خميفة , عمى ىامش قمة جدة في 
التي تعد مبادرة ميمة, في المممكة العربية السعودية وتعزيز التعاون والشراكة في 

 (  7ص 27177عالمي لرئاسة الوزراء العراقيةالمكتب اال )المنطقة .
 _ الزيارات العراقية _ العمانية :6

، بزيارة وزير الشؤون الخارجية  02۰۳ -أن العالقات شيدت انتقالو مميزة عام 
العماني يوسف بن عموي إلى بغداد ، وزيارة وزير الخارجية العراقي إلى مسقط في 

، حيث أكدا رغبة البمدين لتعزيز العالقات ، وبحث دعوة العراق لعقد  02۰۳حزيران / 
اجتماع المجنة المشتركة ، الذي تأجل بسبب استقالة حكومة عادل عبد الميدي ,و 

خميفة الحارثي ، أن بالده تقدر  02۰۳/۰7/٣0صرح وكيل وزارة الخارجية العمانية في 
يتفقان بشأن التيدئة ، لتخفيف التوتر بين  جيود العراق لمكافحة اإلرىاب ، وأن البمدين

يران بشأن األمن والممف النووي ، كما بحث مبادرات تأمين المالحة  الواليات المتحدة وا 
في الخميج ، منيا المبادرة األمريكية واألوربية واإليرانية ؛ إذ أكد االستعداد لممشاركة مع 

 (٢ص 2710٢الخارجية العراقيوزير )أي مبادرة ، تضم جميع األطراف في المنطقة 
، بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،  0202/6/01رحبت عمان في 

وأعربت عن أمميا في أن تتمكن الحكومة ، من تحقيق آمال الشعب العراقي ، ولغرض 
تفعيل التعاون بين البمدين ، تم تحديد اجتماع المجنة المشتركة ، التي تأجل عقدىا إلى 

ألغراض إجرائية ، كما توقعت السمطنة تأثير العراق عمى المستوى  7170عام 
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االقميمي ,وعندما ذكر يوسف بن عموي خالل استقبالو وكيل وزارة الخارجية العراقيـة 
، أن بالده تتطمع إلى نجاح العراق في اقناع إيران  7172/۰/۰عبدالكريم ىاشـم فـي 

وبذلك ادركت السمطنة أىمية دور العراق لتخفيف التوتر مع الواليات المتحدة ، 
اإلقميمي لمتيدئة بين طرفي النزاع ، والذي سيفتح آفاق التعاون أمام البمدان في 

                  (  ٢,ص27170 وثائق وزارة الخارجية العراقية )العالقات الثنائية والقضايا االقميمية .
وبيدف تطوير العالقات االقتصادية ، اقترح وكيل وزارة الخارجية العماني في 

، توقيع مذكرة تفاىم بشأن تجنب االزدواج الضريبي ) يتم التباحث  ٣0/02۰۳/۰0
( ، ومذكرة تفاىم لحماية االستثمار ) ما  7171ولغاية عام  7100بشأنيا منذ عام 

، بحث توقيع اتفاقية تشجيع  7107زالت المفاوضات مستمرة منذ أن بادر العراق عام 
ية العراقي ) محمد عمي الحكيم ( ، وحماية االستثمار (  , كما عرض وزير الخارج

، أىميـة مـنـح رجـال  710٢/٢/07خالل زيارة وزير الخارجية العماني إلى بغداد في 
وثائق )األعمال العراقيين سمة دخـول متعددة ، لتشجيع التعاون االقتصادي بين البمدين 

 .  (٢-6,ص27170 وزارة الخارجية العراقية
لوفود وزارة النقل والمواصالت إلى عمان ، إلى  710٣ أدت زيارات عديدة منذ عام

ل البضائع من الموانئ العمانية ، لنق 0202/۰2/71افتتاح خط نقل بحري  في 
صحار والدقم وصاللة ( إلى ميناء ) أم قصر ( العراقي ، لتعزيز العالقات التجارية  )

متظاىرين لسفارة منيا ، تطويق ال 02۰٢.تعقد مشيد العالقات بتتابع أحداث عام 
البحرين في العراق ، وعندىا برز وعي المسؤولين بأىمية العالقات ، التي تجاوزت 
عقبات تطويرىا ، وأدركت شخصيات برلمانية بحرينية الموقف ، بإعالنيا أن العالقات 
لن تتأثر بتصريحات غير رسمية ، رغم استدعاء المنامة سفيرىا في بغداد لمتشاور ، 

 (7٢ )تمسك البمدين بتطوير العالقات .مما يدل عمى 
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ندىا اقترح العراق مناقشة مذكرات التفاىم الموقعة ، بعدما منح اعتماد العراق سياسة عو 
التوازن والتصريحات الدبموماسية ، فرصة جديدة لمستقبل العالقات .شيدت العالقات 

؛ باالتفاق إلنشاء مشاريع في مجال الطاقة  710٢االقتصادية تقدمًا ممحوظًا منذ عام 
مان ، والتفت البمدان إلى ضرورة افتتاح خط لمنقل البحري حيث كمحطة تكرير النفط ع

تأثر اقتصاد البمدين بانخفاض مستوى الدعم السياسي ، وعدم وجود بعثة دبموماسية 
، واالفتقار إلى خطوط نقل مباشرة ، وبذلك نمحظ  710٢عمانية في العراق لغاية عام 

لمصالح االقتصادية ، كتعزيز أن سياسة عمان تجاه العراق بدأت تتحرك من خالل ا
التبادل التجاري عبر الموانئ وتوفير فرص عمل ، لتخفيض معدل البطالة الذي يعاني 
منو البمدين ، بعد التأكد بأن العراق يشاركيا ىواجس األمن ودعوات االستقرار ذاتيا . 

       (.01-7,ص710٢  2ئق وزارة الخارجيةوثا)
 

 الخاتمة:
تمتزم الحكومة العراقية باالنفتاح اإلقميمي والدولي ، وخاصة ،  7102بعد عام  

مع دول منطقة الخميج العربي ، في محاولة إلزالة أي عقبات أمام ىذه العالقة وبناء 
 .السياسية واالقتصادية والثقافية عالقات ودية عمى جميع المستويات

ة ، فإن العالقات في ظل االتجاه العام إلعادة بناء العالقات الخميجية العراقي 
الخميجية العراقية ليست فقط استجابة لمعطيات جغرافية وتاريخية ، بل ىي أيضًا 
مصمحة مشتركة في األمن واالستقرار اإلقميميين ، وىي تعيد إحياء ىذه العالقات بعد 
مشاكميا وىذه ميمة مشتركة ، ولكن بسبب ما يمر بو العراق ، فإن المسؤولية الكبرى 

 تق دول الخميج العربي.تقع عمى عا
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يتأثر العراق بدول الخميج العربي بشكل كبير ، وينعكس ىذا التأثير عمى األمن القومي 
، ألن أمن العراق وأمن الخميج واحدلمعراق ، ومنطقة الخميج العربي والعراق مترابطان ، 

ى وأي زيادة في توتر األمن  يمكن أن يؤثر الوضع أو عدم االستقرار السياسي عم
 العراق والعكس صحيح.
عن جيود دول الخميج العربي والعراق في  7102كشف عام واستنتاجا لما سبق, 

السعي لتطوير العالقات الدبموماسية واالقتصادية واألمنية التي تتعرض في المقام األول 
لضغوط من القضايا اإلقميمية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عمى مسار 

 تأثيرىا عمى االمن القومي العراقي.العالقات ومدى 
استمرار المقاءات وتبادل الزيارات بين واننا نطرح توصيو ألجل تطوير ىذا العالقات, 

المسؤولين من الجانبين والمسؤولين في مختمف المجاالت ، ولن يؤثر تغيير القادة عمى 
قعة, بينيم بما يحقق استمرار العالقات الثنائية وتنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاىم المو 

 اليدف المتوقع.
التأكيد الدائم خالل الزيارات واالجتماعات الرسمية عمى أن العراق لن يكون مناسبًا و 

 ألي جية تسعى الستيداف أمن واستقرار جيرانيا.
 

 المصادر
, 7ص ... أبرز محطات العالقات العراقية الكويتية7171(منذ احتالل الكويت حتى 0)

  https://arabic.sputniknews.comعمى الرابط7177/2/7٢خراج بتاريخ تم االست
(الكويت تحتوي األزمة مع العراق بعد اعتذار شيخ العوازم, صحيفة العرب , 7) 

, عمى الرابط التالي 7177/2/7٢,تم االستخراج بتاريخ  710٢
https://alarab.co.uk/   

https://arabic.sputniknews.com/
https://alarab.co.uk/
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 .٣/ص26٣/7171s(وثائق مجمس االمن ,التقرير السابع والعشرون, وثيقة رقم ٣)
,تم ٣ص  7171(تفاىمات دفاعية وأمنية مع العراق وتحركات قطر مكوكية وحيويو,٢)

   /https://arabic.sputniknews.com, 7177/2/7٢االستخراج بتاريخ 
السعودية, الحوار  –(مصطفى كامل الدراجي, واقع وأفاق تطور العالقات العراقية 6)

 .٢,ص7171 – ٢٢٢2العدد2 -المتمدن
,لبنان, 0,  ط711٣(عمي محسن ابو جويد ,سياسة العراق االقميمية بعد عام ٢)

 .0٢٣ص
الخارجية , التقرير السنوي , سفارة العراق في الرياض , (وثائق وزارة 2)

 .06,ص710٢
, تم االستخراج 0ص (إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية٢)

   /https://www.france24.com/ar, عمى الرابط 76\2\7177
, تم 7ص تي عمى ىامش زيارة وفد سعودي كبير لبغداد(افتتاح القنصمية يأ٢)

   /https://www.aljazeera.net/news, عمى الرابط  76\2\7177االستخراج 
 .٢ص 7171 (وثائق وزارة الخارجية العراقية , ورقة موقف, الدائرة العربية,01)
 0ص 06\2\7177لرئاسة الوزراء العراقية, بتاريخ (المكتب االعالمي 00)
, ٣ص 7177يوليو  0٢(العراق والسعودية يوقعان اتفاقيتين لمربط الكيربائي, 07)

https://www.alhurra.com/arabic  
 7102أكتوبر  ٢يان, (توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاىم بين اإلمارات والعراق, الب0٣)

     /https://www.albayan.ae, 7٢\2\7177,تم االستخراج بتاريخ ٢ص
 .٢٢,ص7171(وثائق وزارة الخارجية , التقرير السنوي, سفارة العراق في ابو ظبي,0٢)
 

https://arabic.sputniknews.com/
https://www.france24.com/ar/
https://www.aljazeera.net/news/
https://www.alhurra.com/arabic
https://www.alhurra.com/arabic
https://www.albayan.ae/
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االسرائيمي عمى العالقات -االماراتي(جاسم يونس الحريري, تداعيات التطبيع 06)
 .0ص 7170  االماراتية,-العراقية

(وثائق وزارة الخارجية العراقية , المستجدات والقضايا ذات االىتمام 0٢)
 .٢المشترك,ص

القطرية2 مرتكزات التقارب وفرص المستقبل, -(مفيد الزيدي ,العالقات العراقية02)
 7٢\2\7177خ ,تم االستخراج بتاري٢ص 710٢ الجزيرة,

https://studies.aljazeera.net/en/node/4500   
(ترحيب دولي استثنائي بحكومة التحديات, مركز الروابط لمبحوث والدراسات 0٢)

عمى الرابط ,0ص  7٢  \2\7177,تم النظر بتاريخ 7171مايو, ٢االستراتيجية, 
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7699504  

 .٢-٣,ص7170(وثائق وزارة الخارجية العراقية, ورقة موقف, الدائرة العربية,0٢)
 .2-٣,ص7170العربية,( وثائق وزارة الخارجية العراقية, ورقة موقف, الدائرة 71)
,تم 2ص 710٢ (عمر لطيف, العراق يحاول احتواء العالقة مع البحرين,70)

  https://www.independentarabia.com, 7٢\2\7177االستخراج 
 .٢,ص7170العربية,(وثائق وزارة الخارجية العراقية, ورقة موقف, الدائرة 77)
(محمود عمي الداود, سمطنة عمان في عيد جديد والعالقات مع العراق, بغداد , 7٣) 

 .7,ص7171بيت الحكمة, 
(وزير الخارجية العراقي يستقبل يوسف بن عموي وزير خارجّية سمطنة عمان, 7٢) 

, 72\2\7177, تم االستخراج بتاريخ ٢ص 710٢وزارة الخارجية العراقية ,
https://mofa.gov.iq/2019/06/?p=1538  

 .٢,ص7170(وثائق وزارة الخارجية العراقية, ورقة موقف, الدائرة العربية,76)

https://studies.aljazeera.net/en/node/4500
https://studies.aljazeera.net/en/node/4500
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7699504
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7699504
https://www.independentarabia.com/
https://mofa.gov.iq/2019/06/?p=1538
https://mofa.gov.iq/2019/06/?p=1538
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العراقية, صحيفة الخميج -(كامل جميل, من البوابة البحرية طريق العالقات العمانية7٢)
, 72\2\7177,تم االستخراج بتاريخ ٢ص 7171اونالين,

https://alkhaleejonline.net  
 .01-7,ص710٢\٢7(وثائق وزارة الخارجية, تنفيذ توصيات لجنة االمر الديواني 0)

https://alkhaleejonline.net/
https://alkhaleejonline.net/
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التدريسي  مالكهاجىدة التعليم يف املدارس االهلية من وجهة نظر 
 ثانىي( يف مركز حمافظة نينىي-ائيًا لنىع املدرسة )ابتدوفق

 م. ميساء حميد حسن
جامعة الموصل/كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
myahmeed1997@uomosul.edu.iq 

 أ.د. عمي دريد خالد 
جامعة الموصل/كلية التربية 

 م االنسانيةللعلو

 dr.ali@uomosul.edu.iq   

 أ.م.د. ابراهيم اديب ابراهيم 
 جامعة الموصل/كمية االدارة واقتصاد

Ibrahem_adeeb@uomosu.edu.iq 

 
 ممخص البحث :

في المدارس االىمية من وجية نظر مستوى جودة التعميم ييدف البحث الحالي التعرف عمى      
التدريسي وعمى الداللة االحصائية لمستوى جودة التعميم في المدارس االىمية من وجية نظر  مالكيا
ولتحقيق ىدف البحث تم اختيار عينة ثانوي ( .  –التدريسي بحسب نوع المدرسة )ابتدائي  مالكيا

( فردًا من 7714( مدرسة ثانوية وتضم )64( مدرسة ابتدائية و)64( مدرسة بواقع )39مكونة من )
( مدرس ومدرسة ، واعد الباحثون اداتًا لقياس 464( معمم ومعممة و)161التدريسي بواقع ) المالك

( فقرة ، وتم التحقق من صدق االداة باستخدام الصدق الظاىري والثبات 64جودة التعميم مكونة من )
واصبحت االداة بصيغتيا  لعينتين مستقمتين الختبار التائيبطريقة االعادة واجراء التمييز باستخدام ا

( فقرة ، واستخدمت الباحثة النسب المئوية واالختبار الزائي لمنسب كوسائل 64ونة من )النيائية مك
جيد( -احصائية ، واظيرت النتائج ان مستوى جودة التعميم بالمدارس االىمية تراوحت بين )متوسط

لممدارس )االىتمام بالطمبة ودعميم( ىو اضعف المجاالت الخمسة ث فضاًل عن ان المجال الثال
وضع عدد من التوصيات  وفي ضوء ما تم التوصل اليو من نتائج تم، االبتدائية والثانوية 

 .والمقترحات
 التدريسي . المالكالكممات المفتاحية : جودة التعميم ، المدارس االىمية ، 

 

mailto:Ibrahem_adeeb@uomosu.edu.iq
mailto:Ibrahem_adeeb@uomosu.edu.iq
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Abstract: 
The current research aimed to identify the level of education quality 

in private schools as seen by their teaching staff, as well as the statistical 

significance of that level of education quality in private schools as seen by 

their teaching staff based on the kind of school (primary-secondary). To meet 

the purpose of the research, a sample of (92) schools was chosen, consisting 

of (46) primary schools and (46) secondary schools, with a total of (1176) 

teaching staff members, including (747) male and female teachers and (646) 

male and female teachers. The researchers developed a technique to assess 

the quality of the education consists of (45) items, and the tool's validity was 

confirmed using face validity and stability by repetition, as well as 

discrimination using the T-test for two separate samples. The quality of 

education in private schools ranged from (medium – good), with (attention to 

and help for students) being the worst of the five categories for primary and 

secondary schools. Based on these results, a number of suggestions and 

recommendations were made. 

Keywords: Quality of education, Private Schools. Teaching Staff. 
  

mailto:Ibrahem_adeeb@uomosu.edu.iq
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 مشكمة البحث : -اوالً 
الى البقاء والنمو  ، تسعى معظم المدارس االىمية كغيرىا من المؤسسات      

لتضمن تحقيق االىداف ،تعمل بكل جيودىا عمى تطوير قدراتيا وامكانياتيا والمنافسة و 
منيا ،الخاصة بيا وتجويد عممية التعميم ، اال انيا اصبحت تواجو تحديات متزايدة 

تحديات مالية وضغوط متطمبات سوق العمل المتنوعة ىذا باإلضافة الى احتياجات 
ل ذلك يؤثر في عمميا ويحد من مستوى فك،الطمبة واولياء امورىم والمجتمع المحمي 

ادائيا ومن تحقيقيا لمعايير جودة التعميم ومن ىذه المشاكل اعتماد معظم المدارس 
االىمية عمى المباني السكنية الضيقة لتكون فصوال دراسية وىو ما يحد من استيعاب 

ثر عمى تمك المدارس لمطمبة من جية ، ومن جية اخرى يحمميا نفقات تشغيمية كبيرة تؤ 
وكذلك تعدد جيات ،انفاق المدرسة كون معظم ايرادات المدارس االىمية تذىب لإليجار 

وعدم منحيا اعفاءات خاصة من ،جباية الرسوم المحصمة عمى المدارس االىمية 
الضرائب وتدني الرقابة واالشراف الممنيج من قبل مكاتب التربية عمى ما تقدمو تمك 

عدم اىتمام بعض اصحاب المدارس االىمية  فضاًل عن،المدارس من خدمات تعميمية 
وتركيزىم عمى الربح ،بجودة التعميم واختيار المعممين والمدرسين بصورة عشوائية 

     . المادي دون االىتمام بالجانب التعميمي وجودة مخرجاتو
  اهمية البحث : -ثانياً 

الدول في االخذ بزمام ىذه  يشيد العالم ثورة عممية وتكنولوجية متقدمة وتتسابق       
من اىم ،الثورة لمسيطرة عمييا وامتالك مقدراتيا ، وقد بات التقدم العممي والتكنولوجي 

الظواىر التي تميز العصر الحديث وتعود اىميتو الى التأثير العميق الذي يحدثو في 
لتكنولوجي كافة جوانب الحياة والى المشكالت التي يثيرىا ، اذ يرتبط التقدم العممي وا

بمجموعة من المفاىيم من اىميا االنفجار المعرفي او االفراط المعموماتي ، ومن ،
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مؤشراتو ان البشرية االن اصبحت قادرة عمى ان تنتج في سنوات قميمة كمًا من المعرفة  
يعد من اىم التحديات التي ،يفوق ما كانت تنتجو سابقًا في قرون ، واالنفجار المعرفي 

ويتحتم مع ىذا التحدي واالنفتاح عمى ،المتقدمة في حاضرىا ومستقبميا  تواجو الدول
اساسيات المعرفة ال يتحقق اال من خالل اكتساب ميارات التعمم التي تمكن من 

 ( . 763:  9003اكتساب ميارات الوصول الى مصادر المعرفة  ) عشيبة ، 
الخيرة العديد من التحديات ومن جية اخرى  تواجو النظم التعميمية في اآلونة ا       

والتي من ابرزىا تحسين جودة التعميم مما جعل التحدي ليس فقط في اتاحة التعميم 
لجميع االفراد وانما ضمان جودتو ورفع قدرتو التنافسية بما يحقق المردود التنموي 

يز عمى وبالتالي تأديتيا لمميام واالدوار المناطة بيا ، االمر الذي اقتضى الترك،لمتعميم 
وجود مؤشرات تعطي دالالت لمحاضر واشارات لممستقبل ، اذ اصبحت الجودة في 
الوقت الحاضر محور اىتمام معظم الدول باعتبارىا ركيزة اساسية الذي يتيح امكانية 

احد اىم الخدمات ،مواكبة المستحدثات العالمية ، ويعد مفيوم الجودة في التعميم 
 .  ة في عصرنا الحاضروضرورة ميمة لممؤسسات التربوي

 ( 794-790:  9074ال رفعة ، )
اذ تعد الجودة ذات اىمية استراتيجية سواء عمى مستوى المؤسسة او عمى المستوى      

الكمي المتمثل بمستوى الدولة ، وتبرز اىمية الجودة في المؤسسات في ان ىذه 
دمة الزبون ، وزيادة حصتيا السوقية لذلك فمن واجب المؤسسات تتنافس فيما بينيا لخ

المؤسسة تقديم السمع والخدمات ذات الجودة سواء سواء لترضي حاجات ورغبات زبائنيا 
، ويتم ذلك عن طريق تخطيط الحمالت االعالنية واتباع او لتجذب زبائن جدد

:  9074رن ، السياسات الترويجية التي تعد ىامة جدًا في ميدان المنافسة ) الص
77)     . 
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وقد تزايد االىتمام بقضية الجودة في التعميم الى الحد الذي جعل المفكرين       
باعتبارىا احد الركائز االساسية لنموذج ،يطمقون عمى ىذا العصر بعصر الجودة 

االدارة الجديد الذي ولد لمسايرة التغيرات الدولية والمحمية ومحاولة التكيف معيا 
المجتمع العالمي ينظر الى الجودة واالصالح التربوي باعتبارىما وجيين لعممة  فاصبح،

( . ان تطبيق الجودة في التعميم اصبح مطمبًا ممحًا من  6:  9090واحدة ) خميفة ، 
اجل التفاعل والتعامل بكفاءة مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي 

افسة بين االفراد والجماعات والمؤسسات التعميمية ، وتتزايد فيو حمى الصراع والمن،
واالخذ بالجودة في التعميم يمكننا من تحقيق جودة التعميم الذي ىو اداة التنمية والتقدم 

ومن ثم الوفاء باحتياجات المجتمع من الكوادر ،وتكاممو معرفيًا ومياريًا ووجدانيًا 
طبيعي ان تتسرب ىذه المفاىيم المتخصصة القادرة عمى المنافسة ، اذ كان من ال

واالفكار من قطاعي الصناعة واالقتصاد الى قطاع التعميم ، شأنيا شأن الكثير من 
المفاىيم واالفكار التربوية التي تعود في اصوليا الى ميادين اخرى ) البيالوي واخرون ، 

9004  :76  . ) 
لتعميمي القائم في كثير من فالنظام ا،مازالت الجودة في التعميم موضوعًا حيويًا      

الدول ال يسيم في اعداد الطمبة لسوق العمل وال يمنحيم الفرصة إلبراز ابداعاتيم ، وقد 
فوجيت العديد من الدول الى نظميا التعميمية ،اعتنت الدول المتقدمة بيذا الموضوع 

ة كما حدث بالواليات المتحد،وعدم رضا بسبب انخفاض مستوى الجودة فييا ،نقدًا 
 ( . 43:  9097وفرنسا وغيرىا من الدول في منتصف القرن العشرين ) نجم ، 

من االولويات العميا في الدول المتقدمة ،ان جودة التعميم وادارتو في المدارس       
وستبقى في المستقبل المنظور ، وقد اوضح بعض الباحثين ذلك بان االعتبار العام 

الدولة عمى االداء الجيد في االقتصاد العالمي لمجودة يرجع الى اىمية قياس قدرة 
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( ، والجودة في التربية والتعميم تقوم عمى حقيقة مفادىا ان  766:  9002)السيد ، 
الطالب ليس ىو المنتج العائد في العممية التعميمية انما تربية وتعميم الطالب من خالل 

قيقة ىو المنتج العائد لمعممية اكسابو المعارف والميارات والقيم االخالقية فذلك في الح
التعميمية ، لذا فان عممية تحديد مستوى تقدم ىذا العائد ومتابعتو يعد من اىم معايير 

( ، ولكي نحصل عمى  704:  9007نظام الجودة في العممية التعميمية ) البكر ، 
تنمية وكمما ابدينا اىتمامنا ب،مدرسة عالية الجودة ينبغي ان نطالب بالتعميم الجيد 

المذان يشكالن واقعًا يوميًا في المدارس ،المجتمع ونوعيتو ، والى جانب الطالب والمعمم 
وبالتالي من المصالح ،فان التعميم والتدريب الجيدين ىما من مصالح المجتمع ،

عكس الكمية فان النوعية ىي ميزة يرقميا االفراد ،السياسية ايضًا ، ويمكننا القول ان 
، اذ ركزت الدراسات من اوائل الستينات من القرن العشرين عمى عمى اساس الرضا

جودة التعميم بشكل حصري تقريبًا من حيث المحتوى واالدوات واالساليب التعميمية 
وفي وقت الحق توسع مجال البحث من حيث الكمية المكتسبة ، فالجودة تشير الى ،

ر ذلك ،غي القياس وتمويل المدارس تقييم المدارس ، وتقييم النظام التعميمي فييا وقابمية
من القرارات اليامة دون مراعاة الظروف االخرى لمتعميم ، ومن اجل اختيار المعايير 
الموضوعية لتقييم نوعية التعميم مع التوقعات المتعمقة بنوعية المدرسة ، فمن الضروري 

 حاضر التوصل الى اتفاق في النقاش بشان ما سيعد تعميما جيدًا في الوقت ال،
Miskol , 2012 : 3-4 ) . ) 

يجب ان توفر الجودة لألىداف ،ولتطبيق مفيوم الجودة في عممية التعميم والتعمم        
ولممادة الدراسية )المحتوى( ولإلدارة والمعممين والمباني  والتجييزات ، ولتحقيق الجودة 

وذلك ،مل ينبغي التعرف عمى حاجات المجتمع ومتطمبات سوق الع،في االىداف 
بأجراء دقيق لحاجات االفراد والمجتمع ومؤسساتو من الخريجين وتحديد االىداف التي 
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( ،  990:  9002تغطي متطمبات المجتمع وتوقعاتو ومتطمبات المتعممين ) عطية ، 
والبد من ان يركز مدراء المدارس عمى تأسيس السياق الذي يمكن التالميذ من تقديم 

مكانياتيم وقدراتيم ، وذلك عن طريق التحسين المستمر من خالل ا،انجاز افضل 
لممعممين والمدرسين والطمبة ، وخمق بيئات تربوية تتسم بالجودة من خالل تحسين نتائج 
االختبارات ووسائل التقويم مع االىتمام بالتقدم الحقيقي في عمميات تعمم الطمبة 

:  9001مدرسية ) احمد ، والمعممين والمدرسين والمديرين وكل اعضاء المؤسسة ال
974     . ) 

وجودة التعميم ترتكز عمى عدد من  المعايير والمؤشرات فيما يخص المعايير        
فميا اىمية في مجال التربية والتعميم وىي ضمان لنجاح تطبيق الجودة وتطوير نظام 

مستفيد من التعميم بمراحمو الثالثة المختمفة ، وبالتالي ىو اسموب ييتم بمتطمبات ال
وتنمية مياراتيم ،الخدمة واظيار مواىب وقدرات جميع العاممين في كافة المستويات 

( ، والمعايير عادة  Salih , 2008 : 5مما يكون ليم حافزًا عمى االبداع واالبتكار )
او االدائية والمعايير ،منيا الكمية او النوعية والمعايير الشكمية ،ما تأخذ عدة صيغ 

اذ ان جميع ىذه الصيغ تعمل عمى قياس النتائج الكمية او النوعية او النقدية الزمنية ، 
انيا تستخدم لمحكم عمى جودة مكونات  فضاًل عناو الزمنية ألداء المؤسسة التعميمية ، 

 (.  46:  9090النظام التعميمي بأكممو ) الجعيدي وخيرية ، 
الت والمعايير المتفرعة الى عدد يتضح مما سبق ان الجودة تتحدد بعدد من المجا      

التي اذا تحققت في اي مؤسسة تعميمية فان ذلك يعد اتجاىًا ايجابيًا نحو ،من المؤشرات 
تحقيق الجودة في المؤسسة التعميمية ، ومن منطمق ان لممدرسة نظام متكامل يؤثر 

مل الجودة في مؤسسة دون وجود تكا قبعضو في البعض االخر ، اذ ال يمكن ان تتحق
بين المؤشرات االدارية واالكاديمية ، وتتمثل بوجود ىيكل تنظيمي يسيم باالستجابة 
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بحيث تمكن المجتمع االكاديمي من ،لمتغيرات التي تحدث وتعطي انطباع لألىداف 
:  9004التحسين المستمر من دون وجود اي ثغرة تحد من جودة التطوير ) زاىر ، 

703  ) . 
المدارس االىمية مساعدة لمتعميم العام ، اذ تعد تمك ومن جية اخرى ظيرت      

المدارس واحدة من المؤسسات التعميمية ذات االثر الفعال في التربية والتعميم والتي ليا 
لما تقدمو من خدمات جميمة تستيدف اعداد ،دورىا االيجابي واالساسي في المجتمع 

بحت ىذه المدارس مكممو كادر تعميمي وجيل يقود عممية البناء والتطوير ، فأص
وقادرة عمى سد الثغرات التي تعترض طريق العممية التعميمية من ،لممدارس الحكومية 

وانحسار ،التعميم الحكومي  عاجل ان تستقيم مسيرة عممية التعميم وبخاصة مع تراج
قدرتو وفعاليتو التربوية فبدأت المدارس االىمية تطرح نفسيا من خالل تبنييا سياسة 

تمثل ،مية فييا نوع التطور والتجديد من خالل تقديميا امكانيات تربوية عديدة تعمي
مدخالت لمعممية التعميمية والتي تنعكس بشكل مباشر عمى اعداد كادر مستقبمي يسيم 

كون ذلك الكادر يمثل مخرجات ناجحة وممبية لطموح المجتمع من ،في تنمية المجتمع 
:  9072وة لتقدم المجتمع وتطوره ) السبعاوي ، اجل تحقيق االىداف والغايات المرج

( ، ان التعميم في المدارس االىمية ال يقل في دعمو لممسيرة التربوية عن المدارس  90
يساند ويدعم ويسد عددًا من االحتياجات التربوية في المجتمع ،الحكومية ، حيث انو 

اتباع ،االىالي مثل الذي ال يستطيع التعميم الحكومي القيام بيا ، وخاصة لبعض 
او في قمة عدد الطمبة في الصف الواحد والذي ،اساليب جديدة وحديثة في التدريس 

وزيادة اىتمام المعممين ،يؤدي من ناحية تربوية لزيادة التحصيل العممي لمطمبة 
والمدرسين بطمبتيم وتساعد الطمبة عمى ابراز مياراتيم داخل الصف ، ويتيح لممعمم 

يوظف اساليب معاصرة في التعميم مثل التعمم التعاوني او العمل في  والمدرس من ان
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اطار الجماعة وتراعي الفروق الفردية لمطمبة وتساعدىم عمى اكتساب ميارات الحوار 
وتوفر ،مع االقران وتقبل الرأي االخر ، باإلضافة لوجود مناىج اضافية ومناىج اثرائية 

: 9090عدىم عمى حميا ) المحارمة ، وتسا، االنشطة الالصفية وتفيم مشكالت الطمبة
691  . ) 
ان االىتمام  بالجودة  في المدارس االىمية ال يعني التخطيط  لجعميا منشات          

ولكن ينبغي ،تجارية او صناعية تسعى الى مضاعفة ارباحيا عن طريق تحسين منتجاتيا 
، وسعيا الى مضاعفة افادة المستفيد تطوير اساليب االدارة التعميمية تحقيقا لجودة المنتج 

وىو المجتمع بكل مؤسساتو ، وجماعاتو وافراده في ،االول من كافة الجيود التعميمية 
من اجل ،مجال التعميم ، وىنا تظير الحاجة إلطالق شرارة المنافسة بين المدارس االىمية 

(              92:  9079تحقيق افضل نتائج منتج يرضي الجيود التعميمية . ) قادة ،   
 وتأسيسًا عمى ما تقدم تجمل الباحثة اىمية البحث في النقاط االتية :

 .النوعية لمتحقق من جودة التعميم التوجيات الحديثة في اعتماد المعايير والمؤشرات -7
 اىمية مرحمة التعميم االبتدائي والثانوي في تحقيق االىداف الشاممة لمطمبة . -9
توفير ادوات مفصمة وبأسموب عممي عن معايير جودة التعميم ومؤشراتو يمكن ان  -6

 يستفاد منيا الميتمون بالشأن التربوي والباحثون .
تسميط الضوء عمى المدارس االىمية لتقديم معمومات وبيانات نوعية لمقائمين عمى  -6

 تقييم ىذه المدارس  .
 اهداف البحث :  -ثالثاً 

 :  الى الحالي ييدف البحث      
جودة التعميم في المدارس االىمية من وجية نظر كادرىا مستوى التعرف عمى   -7

 التدريسي .
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جودة التعميم في المدارس االىمية من مستوى التعرف عمى الداللة االحصائية ل -9
 ثانوي ( . –وجية نظر كادرىا التدريسي بحسب نوع المدرسة )ابتدائي 

 حدود البحث : –رابعاً 
  بالكادر التدريسي من المعممين الحدود البشرية : يتحدد البحث الحالي

االبتدائية والثانوية في مركز االىمية المدارس في لكال الجنسين والمدرسين 
 ( .9096-9099محافظة نينوى لمسنة الدراسية )

  9096 – 9099الحدود الزمانية : السنة الدراسية . 
 ية في مركز محافظة نينوى .الحدود المكانية : المدارس االىم 
 تحديد المصطمحات :         –اً خامس
 جودة التعميم عرفها كل من :        

 ( بأنها :3112السامرائي وصبيح ) -1      
" مجموعة من البنود المدخالت والعمميات والمخرجات لنظام التعميم التي تمبي          

 الخارجية "لمجيود الداخمية و   ةالتطمعات االستراتيجي
 ( بأنها :3112الحارثي ) -3       
" مجمل السمات والخصائص التي تتعمق بالخدمة التعميمية والتي تستطيع ان       

تفي باحتياجات الطمبة ، وتجعل عممية التدريس عممية مفرحة وذات بيجة ، وىي جممة 
دة المنتج التعميمي الجيود المبذولة من قبل العاممين في مجال التعميم لرفع وتحسين جو 

بما يتناسب مع رغبات المستفيد ومع قدرات وسمات وخصائص وحدة المنتج التعميمي " 
 ( . 60:  9076) الحارثي ، 
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 التعريف النظري لمباحثة :
( " مجمل السمات والخصائص التي تتعمق 9076تبنت الباحثة تعريف الحارثي )     

باحتياجات الطمبة ، وتجعل عممية التدريس بالخدمة التعميمية والتي تستطيع ان تفي 
عممية مفرحة وذات بيجة ، وىي جممة الجيود المبذولة من قبل العاممين في مجال 
التعميم لرفع وتحسين جودة المنتج التعميمي بما يتناسب مع رغبات المستفيد ومع قدرات 

 ( . 60:  9076وسمات وخصائص وحدة المنتج التعميمي " ) الحارثي ، 
 تعريف االجرائي لمباحثة :ال

بالدرجة التي يحصل عمييا من خالل اجابة الكادر "تعرف الجودة التعميمية اجرائيًا      
 " .التدريسي في المدارس االىمية عمى اداة البحث

 المدارس االهمية عرفها كل من :      
 ( بأنها : 3112السبعاوي ) -1     
ن وتخضع لوزارة التربية وتتبنى المناىج الدراسية " مدارس ممموكة الحد المواطني      

نفسيا المطبقة في المدارس المناظرة ليا من مدارس التعميم الحكومي " ) السبعاوي ، 
9072  :96 . ) 
 ( بأنها :3131المحارمة ) -3      
" كل مؤسسة تعميمية اىمية اشتممت عمى صف او اكثر من مراحل التعميم العام       

المختمفة ويتعمم فييا اكثر من عشرة اشخاص تعميمًا منتظمًا ويقوم بالتعميم فييا بأنواعو 
معمم او اكثر ، وتكون مؤسسة تعميمية مرخصة يؤسسيا ويرأسيا او ينفق عمييا فرد او 

 (  667:  9090جمعيات تابعة لييئات دولية " )المحارمة ، 
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 دراسات سابقة ومدى االفادة منها :
 ( :3113)دراسة الموسى  -1

 "انماط تقويم اداء المدارس االىمية بالمممكة العربية السعودية"     
ىدفت الدراسة الى استكشاف اسس واساليب تقويم جودة مدارس التعميم االىمي      

والوقوف عمى واقع مدارس التعميم االىمي بالمممكة والممارسات ،ومداخمو الحديثة 
 معوقات التي تواجو تحسين جودة مخرجاتو .وال،السائدة في تقويم جودة ادائو 

وتناولت الدراسة عدة محاور لمعالجة ظاىرة البحث متضمنة ابعاد الجودة بالتعميم      
االىمي واىميتيا ، الجودة ومؤشرات االداء وتحقيق الميزة التنافسية ، اىمية معايير 

ارتكزت عمى تحميل  الجودة بالتعميم االىمي ، دواعي تقويم االداء ومتطمباتو التي
وتقويم االداء المؤسسي ، واستخدمت الدراسة المنيج ،االدبيات المعاصرة في الجودة 

الوصفي التحميمي باإلضافة الى المنيج المقارن الذي يتيح تحميل العوامل الثقافية 
والمجتمعية المؤثرة عمى جودة اداء مدارس التعميم االىمي واساليب تقويمو بيدف 

مخرجاتو ، وتناولت الدراسة العديد من الخبرات الدولية في تقويم االداء  تحسين جودة
 –ىولندا  –وتحسين جودة التعميم االىمي في كل من دول الغرب وىي )انجمترا ،

 –استراليا  –سنغافورة  –كندا( ودول اسيوية ىي )كوريا الجنوبية  –الواليات المتحدة 
قطر( من  –الكويت  –العربية ىي )مصر ونيوزلندا( فضاًل عن ذلك بعض الخبرات 

اجل استخالص العديد من الدروس المستفادة التي يمكن من خالليا تطوير ممارسات 
التقويم الحالية بالتعميم االىمي في المممكة . كما تناولت الدراسة بالتحميل الوضع الراىن 

جوانب القوة  لممارسات تقويم االداء السائد بمدارس التعميم االىمي ولموقوف عمى
وعناصر الضعف التي تحول دون تحقيق الكفاءة والفاعمية ، واسفرت نتائج الدراسة عن 
غياب وضعف معايير متفق عمييا لمعمل في المدارس التي يمكن من خالليا الحكم 
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عمى جودة الخدمة المقدمة وتقويميا في المدارس االىمية كما تبين سيطرة العناصر 
عمى العمل في المدارس االىمية وكذلك القصور في جودة الموائح غير المؤىمة تربويًا 

وغياب االرتباط بين نتائج التقويم وتحقيق رؤية ،والنظم المنظمة لعمل تمك المدارس ،
الوزارة ، وضعف التأىيل االداري والقيادي لممديرين والمديرات وخاصة فيما يتعمق 

وجد ربط بين التقويم والتطوير واخيرًا عميو كما انو ال ي،المدرسي  لألداءبالقويم الذاتي 
تفعيل الجوانب االقتصادية المحققة لمربح واستيداف الربحية العالية ، وطرحت الدراسة 
اىم التوصيات والمقترحات التي يمكن من خالليا تطوير ممارسات واساليب تقويم 

ة والتنظيمية االداء المدرسي بالمممكة وتحسين جودة المخرجات والمتطمبات البشري
 ( .9079المحققة لذلك )الموسى ، 

 ( :3112دراسة قطيط ) -9
" تحسين مؤشرات جودة التعميم قبل الجامعي في مصر" سياسات مقترحة في      

 ضوء التوجيات المعاصرة"
ىدفت الدراسة الى السعي لتحقيق االىداف التالية )استكشاف اسس ومنطمقات      

والوقوف عمى مالمح الوضع الراىن ،الفكر االداري المعاصر مؤشرات جودة التعميم في 
لمؤشرات جودة التعميم قبل الجامعي في مصر وتقديم سياسات مقترحة لتحسين 
مؤشرات جودة التعميم قبل الجامعي(، اعتمد الباحث المنيج الوصفي الذي يتضمن 

ات الذي يرتكز جمع البيانات الختبار فروض كما استعان الباحث بمدخل تحميل السياس
عمى توفير وايجاد المعمومات الضرورية لتسييل عممية صناعة السياسة ،اما االداة قام 

 -سياسات عدالة االتاحة، ب -ىي )أ،الباحث بإعداد استمارة تضمنت ثالث محاور 
سياسات رفع كفاءة النظم(، وقام الباحث باستخراج صدق  -سياسات تحسين الجودة، ج

وبعد تحميل البيانات احصائيا اظيرت النتائج فيما يخص سياسات االداة وثباتيا ، 
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عدالة االتاحة والتي تضمنت تفريد الحق في التعميم دون تمييز وتعزيز العدالة 
واالنصاف في التوزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية حصمت عمى درجة عالية من 

فال غير الممتحقين واشتممت عمى دعم التعميم المجتمعي لمفتيات واالط،االىمية 
بالتعميم، اما فيما يخص نتائج سياسات تحسين الجودة التي تضمنت توفير بيئة تعميمية 
جاذبة وتطوير المناىج وفق المعايير القومية  والدولية وتوفير برامج عالجية لذوي 

وتحسين الكفاءة الداخمية والخارجية لمنظام التعميمي ،االداء التعميمي المنخفض 
معايير تأىيل المعممين ومتطمبات مزاولتيم لممينة، وفيما يتعمق بالمالئمة او  وتحسين،

توفير وصيانة المرافق والتجييزات المدرسية وتنمية ،سيولة التنفيذ وتضمنت في اىميا 
 ( .     9073القدرات البشرية والتنمية المينية المستدامة لممعممين )قطيط، 

 :( 3131) وخيرية دراسة الجعيدي -2
"جودة التعميم الثانوي دراسة ميدانية عمى عينة من معممي المدارس الثانوية بمدينة      

 مصراتو" 
من خالل قياس ،ىدفت الدراسة التعرف عمى جودة التعميم المدارس الثانوية      

تمثل في جوانبيا ،مستوى جودة التعميم بالمدارس الثانوية من خالل ستة معايير 
لمجودة في التعميم ىي )القيادة واالدارة المدرسية ، المعممين ، المنيج المحاور الرئيسة 

وطرائق التدريس ، تقييم اداء الطمبة ، المرافق ومواد الدعم ، االدارة التعميمية( لتحقيق 
تمك االىداف فقد تم تبني المنيج الكمي وفق التحميل الوصفي ، اما عينة الدراسة 

ارس الثانوية في مدينة مصراتو ، ومن خالل تحميل ( معممًا بالمد919فتكونت من )
البيانات تم التوصل الى النتائج االتية : اعتقاد المعممين ان مستوى جودة التعميم 

وكذلك اظيرت النتائج ان ىناك فروق في اراء المعممين ،بالمدارس الثانوية متوسط 
الجودة ىي : معيار حول مستويات معايير الجودة حيث عززت أراءىم ان اقوى معايير 
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المعممين ، معيار القيادة واالدارة المدرسية ، معيار تقييم اداء الطمبة ، ومعيار المنيج 
 ( .    9090،  وخيرية وطرائق التدريس ) الجعيدي

 مدى االفادة من الدراسات السابقة:
نا بالرغم من ندرة الدراسات السابقة التي تناولت مفاىيم البحث الحالي اال ا     

 ساعدت الباحثة في: 
 االسيام في اثراء االطار النظري لمدراسة الحالية . -7     
التعرف عمى المشكالت والصعوبات التي واجيت الباحثين السابقين والتعرف  -9     

 عمى مجاالت المقاييس التي حددوىا واالفادة منيا في البحث الحالي .
 االفادة منيا في البحث الحالي .التعرف عمى الوسائل االحصائية و  -6     
التعرف عمى منيجية واجراءات البحث في تحديد المجتمع والعينة واجراءات  -6     

 التحميل االحصائي التي اتبعيا الباحثون .
 التوسع في الدراسة الحالية من خالل معرفة اين توقف الباحثون في دراساتيم ؟ -4    

   : اجراءات البحث
الفصل عرضا لممنيج المعتمد في البحث ، ولإلجراءات التي اعتمدتيا  يمثل ىذا     

الباحثة بغية التحقق من اىداف البحث الحالي ، فكان البد من تحديد مجتمع البحث 
واختيار عينة ممثمة ، واعداد االدوات وتطبيقيا ، والتحقق من صدق المقياس وثباتو ، ،

ومن ثم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة لذلك ، وتحميل البيانات ومعالجتيا ، 
 وعمى النحو االتي :

 منهج البحث : -اوالً 
  الوصفي . استخدمت الباحثة في البحث الحالي المنيج     
 مجتمع البحث : -ثانياً 
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يعد مجتمع البحث من الخطوات المنيجية الميمة في البحوث التربوية ، ويتطمب      
دقة بالغة ، اذ يتوقف عميو اجراء البحث وتصميمو ونتائجو ، ويقصد بمجتمع )ىو كل 
ما يمكن ان تعمم عميو نتائج البحث سواء اكانت العينة افرادًا ام كتبًا ام مبان مدرسية ، 

 ( 37:  7334طبقًا لموضوع مشكمة البحث( )العساف ،  وذلك
في وحدة  اذ قامت الباحثة بجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالمجتمع االصمي     

والذي يتضمن جميع المدارس االىمية ) االبتدائية  التخطيط  في مديرية تربية نينوى 
( 46)ابتدائية و  مدرسة (42)بواقع  (797والمتوسطة والثانوية ( والبالغ عددىم )

معمم  (161)معممين ومدرسين ومن كال الجنسين بواقع  (7636)وتضم ثانوية مدرسة 
 . مدرس ومدرسة من المدارس الثانوية (464)ومعممة في المدارس االبتدائية و

 عينة البحث : -ثالثاً 
ا يقصد بعينة البحث ) جزء من المجتمع الذي يجرى عميو البحث اذ يختارى     

:  9076الباحث عشوائيًا او قصديًا وتكون ممثمة لممجتمع تمثياًل حقيقيًا ( )النعيمي ، 
( ، وبما ان البحث تطمب اجراءات تحميل وحساب صدق وثبات لذا فالباحثة  46

 استخدمت اكثر من عينة كما موضح ادناه :
 عينة المدارس : -1
 سة من الجانبين االيمن وااليسر .( مدر 39تم اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من ) 
 )مدرسين ومدرسات ومعممين ومعممات( : التدريسيالمالك  عينة -3

من  )معمم ومعممة ومدرس ومدرسة( (7714من )التدريسي  المالكتمثمت عينة      
 المدارس االىمية لمجانبين االيمن وااليسر .

 :لجودة التعميم اداة المؤشرات التربوية 
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اعتمادًا عمى معايير جودة المدارس  باحثة ببناء )استمارة معايير الجودة(قامت ال     
التدريسي من  المالكالصادرة من وزارة التربية ، اذ تم اختيار المعايير التي تخص 

 .ومدرسين ولكال الجنسين  معممين
 خطوات اعداد االستمارة :

 نينوى رية العامة لتربيةتم االطالع عمى معايير الجودة من وزارة التربية والمدي -7
 ( مؤشر27( معيار وب)94مجاالت متفرعة منيا ) (4)وكانت المعايير موزعة عمى 

.. 
بتحديد المعايير التي تخص المدرسين والمعممين وصياغة فقرات لكل  قامت الباحثة -9

  ( معيار . 90( مجاالت و ) 4( فقرة موزعة عمى )64مؤشر بمغت )
 صدق االداة : -6

قصد بالصدق )قدرة االداة عمى قياس ما وضعت ألجمو او السمة المراد قياسيا ) ي     
ىو الذي يقيس ما وضع من اجمو وال ،( . وان االختبار الصادق  29: 9001باىي ، 

 ( . 21:  9006يقيس شيئًا اخر بداًل منو او شيئًا اخر باإلضافة اليو ) غنيم ، 
 : لجودة التعميم ةالصدق الظاهري ألداة المؤشرات التربوي

ىو الصدق الذي يعكس مدى انسجام فقرات المقياس مع موضوع المقياس      
( ، ويمثل الصدق من اىم الجوانب التي يجب  914: 9006ومفاىيمو ) النبيان، 

التأكد من وجودىا في االختبار قبل التطبيق ، بمعنى ان المقياس يقيس الفعل الوظيفي 
ن دون ان يقيس وظيفة اخرى الى جانبيا او بديمة عنيا ) الذي وضع من اجل قياسو م

 ( . 777:  9004عريفج واخرون ، 
عمى مجموعة من الخبراء  االداة تم عرضولمتحقق من الصدق الظاىري     
والمحكمين من تخصص ) التربية وعمم النفس واالدارة واقتصاد ( وبمغ عدد المحكمين ،
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ولم يتم حذف او تعديل ،%( 700اتفاق الخبراء )( خبير ومحكم ، وقد كانت نسبة 90)
 . اي فقرة مع المجيب لجميع الفقرات

 تحميل الفقرات :
 التمييز : 

يقصد بالتمييز ) قدرة الفقرة عمى التمييز بين االفراد الذين يختمفون في السمة      
فقرة المقاسة وىي احد الخصائص السيكومترية التي يمكن االعتماد عمييا في تقويم ال

 : Anastasi , 1988من قدرتيا عمى قياس السمة المراد قياسيا في االداة ( ) 
( مدرسة من كال الجنسين وقد تم 60، وتم اخذ عينة عشوائية طبقية مكونة من )(200

 : كاالتيحساب التمييز 
 . التدريسي المالكالتمييز الخاص 

( ومن ثم اخذ نسبة 994) والبالغ عددىم التدريسي المالكتم اخذ عينة من      
%( دنيا وحسب االختبار التائي لعينتين مستقمتين تم الحصول 91%( عميا و )91)

 ( :7عمى النتائج كما في الجدول )
 التدريسي المالك( نتائج االختبار التائي لتمييز اداة 7جدول )

 الفقرة
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفقرة ت

 العدد موعةالمج

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

1 
 5.517- 1.34794 2.8197 61 دنيا

24 
 1.25537 2.6066 61 دنيا

 1.35441 3.3607 61 عليا 1.06407 4.0328 61 عليا 3.189-

2 
 3.295- 1.37682 2.9344 61 دنيا

25 
 3.028- 1.41634 2.8361 61 دنيا

 1.39378 3.6066 61 عليا 1.31532 3.7377 61 عليا

3 
 3.238- 1.27951 2.7869 61 دنيا

26 
 3.071- 1.34510 2.6066 61 دنيا

 1.36666 3.3607 61 عليا 1.34814 3.5574 61 عليا

4 
 4.630- 1.34814 2.5574 61 دنيا

27 
 3.389- 1.11791 3.0164 61 دنيا

 1.37979 3.7869 61 عليا 1.42748 3.7213 61 عليا

5 
 3.051- 1.28037 3.1639 61 دنيا

28 
 4.802- 1.15209 2.8033 61 دنيا

 1.33039 3.8852 61 عليا 1.33039 3.8852 61 عليا

6 
 5.869- 1.12982 2.9180 61 دنيا

29 
 3.207- 1.23982 3.2131 61 دنيا

 1.18737 3.9180 61 عليا 1.21354 4.1639 61 عليا

7 
 6.240- 1.24488 3.0164 61 دنيا

30 
 2.502- 1.28654 3.2459 61 دنيا

 1.31884 3.8361 61 عليا 1.00572 4.2951 61 عليا

8 
 3.256- 1.34001 3.0656 61 دنيا

31 
 5.862- 1.40121 2.7377 61 دنيا

 1.15043 4.0984 61 عليا 1.43873 3.8852 61 عليا
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9 
 3.252- 1.42939 2.9180 61 دنيا

32 
 3.318- 1.31448 3.1475 61 دنيا

 1.19310 3.9016 61 عليا 1.41015 3.7541 61 عليا

10 
 4.504- 1.26318 3.0656 61 دنيا

33 
 3.189- 1.35178 2.8033 61 دنيا

 1.25863 3.5574 61 عليا 1.14639 4.0492 61 عليا

11 
 6.159- 1.17627 2.8197 61 دنيا

34 
 2.549- 1.44309 2.8689 61 دنيا

 1.39770 3.5246 61 عليا 1.17580 4.1311 61 عليا

12 
 5.069- 1.37483 2.9016 61 دنيا

35 
 4.145- 1.26621 3.1148 61 دنيا

 1.13272 4.0164 61 عليا 1.26621 4.1148 61 عليا

13 
 6.827- 1.33572 2.5574 61 دنيا

36 
 4.924- 1.29901 2.5082 61 دنيا

 1.19950 3.6230 61 عليا 1.15043 4.0984 61 عليا

14 
 8.018- 1.25668 2.5902 61 دنيا

37 
 4.581- 1.29901 2.4918 61 دنيا

 1.30969 3.5738 61 عليا 1.01087 4.2459 61 عليا

15 
 6.539- 1.21893 2.5410 61 دنيا

38 
 8.674- 1.32957 2.6393 61 دنيا

 0.79651 4.3607 61 عليا 1.21781 3.9836 61 عليا

16 
 4.225- 1.29649 3.0492 61 دنيا

39 
 6.083- 1.25841 2.8197 61 دنيا

 1.02136 4.0820 61 عليا 1.09495 3.9672 61 عليا

17 
 5.338- 1.22631 2.7869 61 دنيا

40 
 5.086- 1.29543 2.7049 61 دنيا

 1.15730 3.8361 61 عليا 1.07556 3.9016 61 عليا

18 
 2.688- 1.43759 3.0000 61 دنيا

41 
 5.477- 1.28442 3.0164 61 دنيا

 0.89626 4.1148 61 عليا 1.25014 3.6557 61 عليا

19 
 2.772- 1.34164 3.0000 61 دنيا

42 
 2.907- 1.39398 3.0820 61 دنيا

 1.21646 3.7705 61 عليا 1.46452 3.7049 61 عليا

20 
 1.503- 1.28420 3.1311 61 دنيا

43 
 4.781- 1.42403 2.8525 61 دنيا

 1.04672 3.9344 61 عليا 1.47900 3.5082 61 عليا

21 
 3.667- 1.42729 2.7869 61 دنيا

44 
 3.395- 1.22005 2.7541 61 دنيا

 1.28591 3.5246 61 عليا 1.43645 3.7377 61 عليا

22 
 4.004- 1.19127 2.5410 61 دنيا

45 
 2.108- 1.31656 3.0000 61 دنيا

 1.25993 3.4918 61 عليا 1.42154 3.4918 61 عليا

23 
 1.636- 1.41884 2.7705 61 دنيا

46 
 29.936- 8.31139 128.5902 61 دنيا

 7.64303 171.8689 61 عليا 1.45853 3.1967 61 عليا

جميع الفقرات ، اي تم ( ان القيمة التائية دالة احصائيًا ول7يتضح من الجدول )     
 االبقاء عمى جميع الفقرات كونيا مميزة .

 الثبات :
الميمة في المقاييس النفسية ، اذ يشير  ةيعد الثبات من الخصائص السيكو متري     

 : Malonagey and word , 1980الى اتساق الدرجات في قياسو بصورة منظمة 
لمظير من مظاىر السموك اذا ما (. وىو ان يعطي نتائج متقاربة في قياسو  ( 60

 ( . 66:  7333استخدمو ذلك االختبار اكثر من مرة او بطرق اخرى )الروسان ، 
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منيا ما يقيس االتساق الخارجي وىي ،ويمكن التحقق من ثبات االداة بطرائق عدة      
 يقيس االتساق الداخمي طريقة اعادة االختبار ويسمى االستقرار عبر الزمن ، ومنيا ما

 : Edel , 1972) 90ريتشاردسون -مثل معادلة )الفا كرونباخ( ومعادلة كيودر
 ، وقد استخدمت الباحثة طريقة اعادة االختبار كاالتي :(412

 طريقة اعادة االختبار :
( 74/6/9099( معمم ومدرس بتاريخ )40تم تطبيق االداة عمى عينة مكونة من )     

( اي بعد مرور اسبوعين عمى التطبيق  92/6/9099وتم اعادة االختبار بتاريخ )
( الى ان المدة بين االختبارين يجب ان  7333االول ويشير ) الظاىر واخرون ، 

( يومًا، ويتوقف ذلك عمى عمر الطالب وعدد االسئمة ) الظاىر 90-70تقارب )
 ( . 760:  7333واخرون ، 

التدريسي والبالغ  لممالكختبار وبعد تطبيق معامل ارتباط بيرسون بين مرتي اال     
( 0.29وجد ان قيمة معامل الثبات ) ومدرسة ومدرسومعممة ( معمم 40عددىم )

ولمعرفة داللة معامل االرتباط تم حساب القيمة التائية الخاصة بمعامل االرتباط وجد 
( عند مستوى داللة 9الجدولية البالغة )القيمة ( وىي اكبر من 72.464تساوي ) انيا

( وليذا فأن معامل الثبات دال احصائيًا مما يدل عمى ثبات 42( ودرجة حرية )0.04)
 ( . 96:  7332االختبار ) عودة ، 

 االداة بصيغتها النهائية :
-محايد-موافق-( فقرة ببدائل خمسة )موافق جداً 64اصبحت االداة مكونة من )     

ون الدرجة العميا لألداة ( وبيذا تك7-9-6-6-4غير موافق جدًا( بدرجات)-غير موافق
( وتم تمثيل الدرجات عمى منحنى 764( وبوسط فرضي )64( والدرجة الدنيا)994)

 ( .7التوزيع الطبيعي كما موضح بالشكل )
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 التدريسي لممالك( توزيع درجات اداة مؤشرات الجودة 7شكل )

 ( 994-720عممًا ان المستوى العالي تتراوح درجاتو ما بين )    
 (30-720المستوى المتوسط فتتراوح درجاتو ما بين ) اما    
 ( .64-30اما المستوى المتدني فتتراوح درجاتو ما بين )    

 عرض النتائج : 
تم استخراج النسب المئوية لكل من المؤشرات والمعايير لتحقيق ىدف البحث      

تعرف عمى الداللة ، ولمولكل من المدارس االبتدائية والثانوية والمجاالت ألداة البحث 
لمنسب  الزائياستخدام االختبار  واالحصائية بين نسبتي المدارس االبتدائية والثانوية 

 ( : 9وادرجت النتائج في جدول )
  لمنسب لممدارس االبتدائية والثانوية الزائي( االختبار 9جدول )

 المجاالت المعايير المؤشرات مؤشر معيار مجال
حسوبة الم Z  ثانوي ابتدائي

 المطمقة
المحسوبة  Z ثانوي ابتدائي

 المطمقة
المحسوبة  Z ثانوي ابتدائي

النسبة  المطمقة
 المئوية

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

 النسبة المئوية النسبة المئوية

7 7 7 43.976 17.326  0.06600636  16.260 17.660 0.0629631 43.434 43.609 0.009346 
7 9 9 41.371 19.667 0.042911967 17.446 19.777 0.002403 
7 6 6 41.646 19.141 0.029903907 43.693 43.461 0.00664 
7 6 7 42.223 19.649 0.044463673 42.666 19.067 0.041644 
7 6 9 43.016 19.404 0.046634021 
7 6 9 41.061 17.744 0.046017996 
7 4 9 10.610 17.144 0.097164134 43.316 43.677 0.0707144 
7 4 6 41.371 10.642 0.062394214 
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7 4 6 41.167 19.094 0.044946413 
7 4 9 41.714 17.042 0.04347462 44.491 44.406 0.7640004 
7 1 7 43.274 10.099 0.006737716 42.477 10.240 0.066646 
7 1 9 41.601 17.412 0.044412407 
7 2 7 41.061 16.019 0.036617761 42.426 17.462 0.064447 

 
 

7 2 9 44.492 10.320 0.042001663 
7 2 9 44.143 43.469 0.069947919 
7 2 9 44.232 17.640 0.043362419 
7 2 6 42.223 10.691 0.09970247 
7 3 7 42.134 17.693 0.063772696 43.434 

 
 
 
 

17.723 
 
 
 

0.096106 
 
 

7 3 7 43.426 10.173 0.071463164 
7 3 9 43.637 10.414 0.072934662 
7 3 9 41.167 10.642 0.067167417 
7 3 6 42.223 10.703 0.072163969 
9 70 7 43.790 10.361 0.092067444 17.142 17.662 0.0044263 10.924 17.419 0.09009 
9 76 9 41.061 16.747 0.770370914 43.073 16.769 0.046974 
9 76 6 41.400 10.414 0.06247477 
9 74 7 43.016 17.777 0.06764111 10.943 17.266 0.096464 
9 74 6 42.441 43.206 0.071444411 
6 71 7 43.301 19.900 0.064146241 41.969 43.416 0.064497 44.934 42.913 0.06627 
6 71 9 42.327 17.924 0.06440432 
6 71 6 43.666 43.927 0.009404614 
6 72 6 10.220 43.416 0.072444167 44.777 41.276 0.094426 
6 73 6 10.444 42.071 0.062390016 49.497 41.647 0.017272 
6 90 7 10.266 42.209 0.067607433 10.624 42.710 0.0644912 41.476 43.071 0.09641 
6 90 9 10.763 41.462 0.063199037 
4 99 1 69.907 68.235 0.025585406 69.769 69.434 0.0051494 17.641 43.777 0.066162 
4 99 2 69.398 69.586 0.002885748  
4 99 3 10.000 43.701 0.076194794 
4 99 4 43.143 10.204 0.074044416 
4 96 1 10.121 42.646 0.064234104 10.760 43.112 0.0046942 
4 96 2 43.199 43.961 0.001666466 
4 96 3 43.199 10.734 0.001603072 
4 96 4 43.741 10.469 0.099422231 
4 96 5 17.940 10.610 0.07642714 
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4 96 3 43.247 10.320 0.071669462 17.090 10.664 0.0030276 
4 94 1 10.444 44.441 0.043601792 16.403 44.134 0.7909764 

وبحسب اليدف االول والذي ينص عمى "التعرف عمى يتضح من الجدول اعاله      
التدريسي" ان مجاالت  مالكياالمدارس االىمية من وجية نظر مستوى جودة التعميم في 

-%44ما بين ) والثانوية جودة التعميم قد تراوحت النسب المئوية لممدارس االبتدائية
الثالث )االىتمام بالطمبة  مجالال جيد( ، اذ حصل-( اي بحدود )متوسط16%

اذ يعد اضعف مجال من عمى اقل نسبة مئوية رس االبتدائية والثانوية الممدودعميم( 
 المجاالت الخمسة وبعدىا المجال الرابع )الشراكة مع المجتمع( .

وتعزو الباحثة ضعف ىذين المجالين ان المدرسة ال تدعم التطور الشخصي      
المدرسة  لتعزيزىا لمقيم االيجابية لمطمبة ويتضح عدم تواصلمطمبة فضاًل عن عدم 

 بشكل فعال مع المجتمع المحمي .
ويتضح من الجدول ان معايير جودة التعميم قد تراوحت النسب المئوية لممدارس      

جيد( ، اذ حصل -( اي بحدود )متوسط%16.4-%49.4االبتدائية والثانوية ما بين )
لممدارس  المعيار التاسع عشر )تعزز المدرسة صحة الطمبة وسالمتيم بشكل فعال(

اضعف معيار وبعدىا المعيار الثامن عشر االبتدائية عمى اقل نسبة مئوية اذ يعد 
)توفر المدرسة دعمًا مناسبًا لمطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة( وبعدىا المعيار 
السادس )تدير المدرسة مواردىا البشرية بكفاءة وفاعمية( ، اما لممدارس الثانوية فقد كان 

رية بكفاءة وفاعمية( المعيار االضعف ىو المعيار السادس )تدير المدرسة مواردىا البش
وبعدىا المعيار الخامس والعشرين )يطور الطمبة مياراتيم الفكرية والذكائية بشكل جيد( 

 وبعدىا المعيار التاسع عشر )تعزز المدرسة صحة الطمبة وسالمتيم بشكل فعال( . 
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ان المدارس ال تعزز صحة الطمبة البدنية وتعزو الباحثة ضعف ىذه المعايير الى      
م توفر الغرف الطبية في اغمب المدارس االبتدائية والثانوية وعدم تقديم الدعم وعد

 الفعال لمطمبة من قبل المرشد التربوي .
ويتضح من الجدول ايضًا ان مؤشرات جودة التعميم قد تراوحت النسب المئوية      

، يد(ج-%( اي كانت بحدود )متوسط16-%44.4لممدارس االبتدائية والثانوية ما بين )
( عمى اقل نسبة ويعد اضعف مؤشر وبعدىا 2الثاني من المعيار ) اذ حصل المؤشر

( ىذا لممدارس 6( وبعدىا المؤشر الثاني من المعيار )2المؤشر االول من المعيار )
( والعشرين فيو 4االبتدائية ، اما في المدارس الثانوية فكان المؤشر االول من المعيار )

( وبعدىا والمؤشر الثالث من 90المؤشر الثاني من المعيار ) يعد اضعف مؤشر وبعدىا
 ( .73المعيار )

وتعزو الباحثة ضعف ىذه المؤشرات الى عدم تشجيع ودعم المدارس االىمية      
والمدرسين لمفعاليات لمتنمية المينية لممعممين والمدرسين وال تدعم حضور المعممين 

ح ايضُا الى ان توجيو االدارة المدرسية قميل التطوير الميني ويتض ألغراضالتدريبية 
 لعممية التعميم والتعمم .

اما اليدف الثاني والذي ينص عمى " التعرف عمى الداللة االحصائية لمستوى      
التدريسي بحسب نوع المدرسة  مالكياجودة التعميم في المدارس االىمية من وجية نظر 

( الجدولية والبالغة Zلمحسوبة اقل من قيمة )( اZثانوي (" يتضح ان قيم ) –)ابتدائي 
( لكل مجال من المجاالت الخمسة والمعايير 0.04( عند مستوى داللة )7.34)

والمؤشرات المحددة ليا ، وىذا يعني انو ال يوجد فرق دال احصائيًا بين مجاالت 
في التدريسي )معممين ومعممات ومدرسين ومدرسات(  لممالكومعايير ومؤشرات الجودة 

 .المدارس االبتدائية والثانوية 
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى اتباع المدارس االىمية االبتدائية والثانوية لنفس      
نظمة والقوانين النافذة لتأسيس المدارس االىمية في محافظة نينوى ، فضاًل عن وجود اال

كانت ابتدائية ام وحدة التعميم االىمي التي تشرف عمى كل المدارس االىمية سواء 
   .ثانوية

  االستنتاجات :
 مجموعة من االستنتاجات منيا : توصمت الباحثة الى

 الجيد( .-مستوى تحقق معايير الجودة لممدارس االىمية تراوح بين )المتوسط -
مجال االىتمام بالطمبة ودعميم من اضعف مجاالت الجودة تحققًا بالنسبة  -

 لباقي المجاالت .
ة سواء ابتدائية ام اىمية او ثانوية حققوا نفس المستوى االدائي المدارس االىمي -

 التدريسي . لممالك لمعايير الجودة
 تتبع المدارس االىمية االبتدائية والثانوية النظام ذاتو في ادائيا . -

 التوصيات :
 اوصت الباحثة بمتابعة المجال الثالث )االىتمام بالطمبة ودعميم( . -
 شرات تميز بين التعميم االبتدائي والثانوي .وضع مجاالت ومعايير ومؤ  -

  : المقترحات
 تقترح الباحثة ما يأتي      

 جودة التعميم في المدارس االىمية من وجية نظر المدراء واولياء امور الطمبة . -
 دراسة مقارنة لتحقيق جودة التعميم في المدارس الحكومية والمدارس االىمية . -
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 المصادر العربية :
دراسات في تطوير التعميم الجامعي عمى ( . 9003ة ، فتحي درويش )عشيب -7 

 صر م،  ، الروابط العالمية لمنشر والتوزيع ، القاىرة  7، طضوء التحديات المعاصرة 
تصور مقترح لمعايير ضمان الجودة ( .9074ل رفعة ، مسفر بن جبران )ا -9

مجمة جامعة لعالمية ،ودية في ضوء التوجيات اواالعتماد المؤسسي بمدارس السع
 .744-773ص( ،9، العدد ) الباحة لمعموم االنسانية

، دار  ادارة الجودة الشاممة مدخل الوظائف والخدمات( . 9074رعد )الصرن ،  -6
 مؤسسة رسالن لمطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا ، دمشق .

ضوء معايير  ( . التعميم قبل الجامعي في ليبيا في9090خميفة ، ابتسام سالم ) -6
 . 94-7( ، ص70، العدد ) ، مجمة دراسات االنسان والمجتمعالجودة الشاممة 

(. دور المدارس االىمية في تنمية العممية التعميمية 9072السبعاوي، ىناء جاسم ) -4
، العدد مجمة دراسات موصميةلطمبتيا مدرسة االوائل االىمية انموذجًا )دراسة ميدانية(، 

 .  42-73(، ص61)
(. درجة تطبيق معايير االعتماد في 9090المحارمة، امل صالح محجوب ) -4

، المجمد المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةمدارس التعميم الخاص في االردن، 
 . 646-694(، ص6(، العدد )1)
الجودة الشاممة في التعميم بين ( . 9004البيالوي ، حسن حسين واخرون ) -1

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،  7، طز ومعايير االعتماد مؤشرات التمي
 عمان ، االردن .
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(. تحسين مؤشرات جودة التعميم قبل الجامعي في 9074قطيط، عدنان محمد ) -2
مجمة دراسات تربوية مصر سياسات مقترحة في ضوء التوجيات المعاصرة ، 

 . 429-476(، ص99(، المجمد)9،العدد)واجتماعية 
، المدخل الى البحث في العموم السموكية(. 7334العساف، صالح بن احمد ) -3
 ، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية .7ط

القياس النفسي في التربية وعمم ( . 9076النعيمي، ميند محمد عبد الستار ) -70
 ، المطبعة المركزية ، جامعة ديالى، العراق . النفس

االختبارات والقياس في التربية البدنية (. 9001باىي، مصطفى حسين ) -77
 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة .7، طوالرياضية

، مبادئ القياس والتقويم النفسي والتربوي(. 9006غنيم، محمد عبد السالم ) -79
 جامعة حموان .

 عمان، دار،ساسيات القياس في العموم السموكيةا. (9006النبيان، موسى ) -76
 7نشر والتوزيع، طالشروق لم

القياس والتشخيص في التربية (. 9004عريفج، سامي سمطي واخرون ) -76
 ، دار يافا لمنشر والتوزيع .الخاصة

،  7، ط اساليب القياس والتشخيص في التربية( . 7333الروسان، فاروق ) -74
 دار الفكر لمطباعة والنشر، الجامعة االردنية .

، مبادئ القياس والتقويم في التربية(. 7333ن )الظاىر، زكريا محمد واخرو  -74
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، االردن .

 القياس والتقويم في العممية التدريسية(.7332عودة،احمد سميمان ) -71
 ، عماناربد،جامعة اليرموك،9،ط
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ة انماط القيادة االستراتيجية وعالقتها بجود( . 9097نجم ، حسين عبد الجبار ) -72
التعميم دراسة ميدانية في وزارة التربية العراقية مع انموذج مقترح لتطوير القيادات 

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الموصل ، كمية االدارة واقتصاد  االستراتيجية
 . 

وظائف االدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية  ( .9002السيد ، محمد سيد محمد ) -73
،  7، ط الواقع واالنطالق نحو الجودة الشاممة -االشراف -التوجيه -العامة التنظيم

 القاىرة ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة.
( . اسس ومعايير نظام الجودة الشاممة في 9007البكر ، محمد بن عبد اهلل ) -90

( ، 40( ، العدد )74، المجمد)المجمة التربوية المؤسسات التربوية والتعميمية ، 
 . 796-26ص
، دار المناىج  7، ط الجودة الشاممة والمنهج( . 9002عطية ، محسن عمي ) -97

 ، االردن .
جودة التعميم الثانوي :  ( .9090الجعيدي ، نبيل محمد وخيرية احمد شبش ) -99

مجمة افاق دراسة ميدانية عمى عينة من معممي المدارس الثانوية بمدينة مصراتو ، 
 . 26-41( ، ص79، العدد )اقتصادية 

واقع تطبيق ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم ( .9079قادة ، يزيد ) -96
منشورة  غير رسالة ماجستير، الجزائرية دراسة تطبيقية عمى متوسطات والية سعيدة

 دية والتسيير. ،كمية العموم االقتصا
،دار  7،ط لمدارستطبيق الجودة واالعتماد في ا( .9001احمد ،احمد ابراىيم ) -96

 .الفكر العربي، مصر
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مؤشرات جودة االداء االكاديمي بمؤسسات  ( .9004زاىر ، عمي ناصر شتوي ) -94
المجمة السعودية التعميم العالي : دراسة تطبيقية بالكميات التربوية بمنطقة عسير ، 
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 ممخصال
ت ليددا ائلددالم اانت ىليدددم حل لالددىت احوليددى يددد  ةدد   نوددىييل  ددد  ة يهدد ا احث ددث اح ددىح  احددد        

 قددد  ا اة حت ليددا ائلددالم  ثلددى  حت قيدده فدد ا احث ددث تددا قلددا احل ددم احولثيددم  ائلددالم اانت ىليددم  يدد  
حهدى ندس صد ه ص احلدىيك نتليم تك لت اال اة ثص لتهى اال حيدم ندس لدتم نودىييل  تدا الدتللاج احلصدىا

 .حا ت قه  نيع نوىييل    ة ائلالم اانت ىليم اانت ىليم  ثثىت   ق  اظهلت احلتىاج اس ائلالم
 احكلنىت احنفتى يم : احت ليا، ائلالم اانت ىليم   نوىييل اح   ة   اح لالىت احوليى

 
Analysis of Exam Sheets for Postgraduate Studies in Light of 

the Quality Standards of Exam Sheets in the Department of 

Arabic Language  

Wafaa Abbas Laibi and Asst. Prof. Dr. Meisaa Abdul-Hamaza Al-Meiahi 

University of Basrah, College of Education for Human Sciences, 

Department of Educational and Psychological Sciences 

Abstract: 

     The current research aims to analyse exam sheets for postgraduate studies 

in light of the quality standards of exam sheets in Department of Arabic 

Language, and to achieve the goal of the research, a tool was built to analyze 

questions. The tool in its initial form consisted of six criteria. Its 

psychometric properties were extracted from sincerity and stability. The 

results showed that the exam sheets did not meet all the quality standards of 
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the exam sheets, and were limited to the lower levels of the modified Bloom 

classification 

Keywords: analysis, exam sheets, quality standards, postgraduate studies 

  الفصل االول ) التعريف ببلبحث(

 Research  problem مشكمة البحث:اواًل: 
حلصدددت احثى ثتدددىس  نلدددكلم احث دددث اح دددىح  يددد  ن ى حدددم اال ىثدددم  لددد     

 احلؤاا االت  :
  ندى ند ت تد ايل نودىييل  د  ة ائلدالم اانت ىليدم يد  الدالم اح لالدىت احوليدى

 ىنوم احثصلة حلوىا  -اللىليم كليم احتلثيم حلول ا ا -احل م احولثيمي  قلا 
 ( ؟0200-0202اح لال  )
 research importance افنيم احث ث :ثىليًى: 

 تكنس أفنيم فذا احث ث ي  احلقىط االتيم:         
احتولنيدم    حنددى  –افنيدم ائلدالم  ندى تؤ يد  ندس   ل يد  احونليدم احتولينيدم  -2

احتلث يددم  االلتقددىا نددس  حهددى نددس تددلثيل  لدد  لدد اتج احددتولا  ت قيدده االفدد اا
 نل لم اح  اللت.

افنيم نل لم اح لالىت احوليى حتلنيم  تط يل احن تنع   االلتقى   ثىحنلدت ت  -0
 احولن   حلطلثم ك لهى تنثا قنم احهلا ي  احونليم احتولينيم .

افنيددم نودددىييل  ددد  ة ائلدددالم  احنلددتل نم يددد  احث دددث اح دددىح   االلدددتفى ة   -3
 لم نلا ا تولينيم اللت .نلهى حتطثيقهى  ل   الا

افنيدددم كليدددم احتلثيدددم حندددى حهدددى ندددس   ل يددد  ا ددد ا  ن للددديس  ن للدددىت يددد   -4
 نلتلا احتلصصىت.

يلدو   حت ليدا ائلدالم اانت ىليدم  تدىسال  ا ا ث دث   لد   د   لدا احثى ث -5
 حل لالىت احوليى ي  ة   نوىييل    ة ائلالم  ي  احولاه.
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  Objective of the Research البحث : هدفثالثًا: 
 يه ا احث ث اح ىح  اح :     

نوددىييل  احنى لددتيل يدد  ةدد   -ت ليددا االلددالم االنت ىليددم حل لالددىت احوليددى
 . احل م احولثيمي  قلا  اانت ىليم     ة ائلالم

 Limitation of the Research :  حدود البحثرابعًا: 
احلهىايددم احتدد   الددالم االنت ىلددىت يلددم نددس  يدد  يت دد   احث ددث اح ددىح      

ل لالىت احوليى) نل لم احنى لتيل (   ىنوم ا  فى ا ةى  فيلة احت ليس  ح
  لوددىا اح لالدد ح  احل ددم احولثيددمكليددم احتلثيددم حلولدد ا االلددىليم قلددا  -احثصددلة 

(0202 – 0200.) 
 RESEARCH TERMS احث ث: نصطل ىت لىنلًى:

" الل ب  ( باسنه:1991عرفه )داود وعبد الرحمن, (:Analysisالـتحميل) -1
يلدددتل ا يددد  احث ددد ث اح صدددفيم ح صدددا ن تددد ت ظدددىفلة  صدددفًى ن ةددد  يًى 

)  ا     ثد  احدل نس   نلطقيًى  كنيًى   ل   يه    ة احت ليا احنلدتل نم "
  2992 :275.) 

ن ن  دددم ندددس احونليدددىت احتددد  تلدددته ا ت  ادددم  عرفتـــه الباحثتـــان اجرا يـــًا:
 ددس طليدده اح صددا احن ةدد    ن ت يددىت الددالم اح لالددىت احوليددى    ذحدد  

احنددلظا حلنةددن س احظددىفل حهددى يدد  ةدد   نوددىييل  دد  ة ائلددالم اانت ىليددم 
احنوتندد ة يددد  فدددذا احث ددث ث دددلض ت  يددد  ندد ت تددد ايل كدددا نويددىل ندددس تلددد  
احنوىييل نس لالا  لض احتكلالات  احللب احنا يم احنتولقم ثن ت تنثيلهدى 

 حهذه احنوىييل  احتوليه  ليهى .
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  لمتحاسنيةااألس مة  -2
"ا ددددلا  تلظيندددد  تددددتا ييدددد  نال ظددددم : باسنهــــا (2118)ســــعادة, عرفها     

 ذحدد   ددس  لددل   احطلثددم  احتلكدد  نددس ندد ت ت قدديقها حعفدد اا احن ةدد  م  
طليدده   ةددع ن ن  ددم نددس احفقددلات احنطلدد ب اال ىثددم  لهددى   نددع  صددا 

 (506: 0228فذه االلت ىثىت ثنقىييس    يم  ".) لوى ة   
 (Quality Standardsة ) معايير الجود -3

نوىييل  ىحنيم حلقيدىس  اال تدلاا " ( باسنها :2113عرفها )الزواوي,      
  تؤكدد   لدد  االلتقددىا نددس ثقىيددم اح دد  اال لدد  احدد  ثقىيددم االتقددىس  احتنيدد    
 تودد  احنلددتقثا فدد يًى تلددو  احيددم    االلتقددىا نددس تكددليس احنىةدد   احلظددلة 

 ". يي  اال يىا االساحنىةيم اح  احنلتقثا احذي تويش 
 الدراسات العميا :  -4

تلدد  احنل لددم  احتولينيددم احتدد  نل لددم احفدد  " (:2115) الــداود,  ليهددى     
كثدددددلانج احدددد ثل ا احودددددىح   احنى لدددددتيل   ،) احثكددددىح لي س (اح ىنويددددم ائ حددددد 

ثددر لا  ث ددث  ال ددى  نتطلثىتدد   حل صدد ا  احطلثددم ييهددى   يقدد ا  احدد كت لاه  
لصددص  قيدده يلددن  ثوندده اكثددل  نوليددم ا ه   لددا  لدد   ل ددم  لنيددم  ت

 ( 97-96: 0225اغ ل ".    ) اح ا     :
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 الفصل الثبني ) خلفيت نظريت ودراسبث سببقت (

 :ةالسنظري المحور االول: الجواسنب
 التحميل  مفهوم  / ا الً 
فدد  فدد ا نوليدد  يؤكدد   لدد  تقلدديا احنددى ة إحدد  نك لددىت  الددتلالص     

    احت ليددا  لددىت  احطليقددم احتدد  تددلظا احوالقددم ثيلهددىاحوالقددم ثدديس فددذه احنك
 لدد  قدد ل كثيددل نددس االفنيددم لىصددم  اللددى لودديش يدد   صددل تلاكنددت ييدد  
احنوليددم   صددل يلدده  ثدد لة نول نىتيددم فىالددم   االنددل احددذي يتطلددب احتوددلا 
 اح كددا  لدد  ندد ت نلا ىتدد  حلنثددى ئ  احنوددىييل  احنك لددىت احتدد  ي ةددع يدد  

 (25: 0220وظيا   ة اهى .)ن ن    ث  اح
)الاللددد ( يددد  قىن لددد  احفللدددف  ثللددد  تفكيددد  )تقلددديا ( كدددا إحددد   الدددىل  قددد  

أ  اادد  ،  ينكللددى أس لقددلأ يدد  احن لدد  م احفللددفيم ) حل  لتددىا ( أس احت ليددا 
ثنولددىه احوددىا فدد   نليددم تفتيددت  قلدد  أ  يولدد  حكددا أ  اادد  احنؤحددا نلهددى ، 

اح دددىلي  لالدددت  إحددد  أ  ااددد   يقددد ا احت ليدددا نلطقيدددى  لددد  تقلددديا احن ةددد ع 
احنك لم ح  ،  ف  نلهج حل ص ا  ل  نوليم   ي ة  يتلدذ ألدكىا نلتلفدم 
طثقى حطثيوم احن ة ع اح ىلي  لالت  ،  يوتق  ثل ا ي  نولض تنيي ه ثيس 
"احفهدا  احت ليددا اس اانكىليددىت احن ظفددم يدد   نليددم احت ليددا  ددى ة نددى تكدد س 

للكد  يد   ذحد  إللدى ةدنلم يد  احفهدا ،ي  نلت ت الق  نس اانكىليىت احنت
احفهددددا  لدددد  إ لا  نولدددد  أ  ن تدددد ت أ  ن ةدددد ع نددددى يدددد   دددديس تقدددد ا يدددد  
 احت ليدددا ثدددىحتلكي   لددد  تفكيددد  ذحددد  احن ةددد ع إحددد   لىصدددله . )احددد ليج ،

۳۰۰۲ :۲۲۳) 
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 اهمية التحميل :

افنيم  ي تا احت ليا نكىلم نهنم ي  احث ث احولن   ينكس اس ت         
 ص صًى ي  ن ىا احتلثيم  احتوليا  ل  احل   االت  :احت ليا  ل

 تولا لصىاص احنلىفج اح لاليم  نك لىت نةن لهى. - أ

 تولا االت ىفىت احلىا ة ي  احنلىفج  افتنىنىتهى.  - ب

احكلددا  ددس االلددس  احنلطلقددىت احتلث يددم  احلفلدديم احتدد  ا تندد فى احنؤحفدد س  - ت
 ي  ا  ا  احن ت ت  قىا احن ت ت  ل  الىلهى . 

   ل  تفويا  نليم احتولديا  ي ودا احتولديا ذا نولد   يليدع ندس كفىيدم يلى  - ث
 (275: 0222احتوليا  ي لس نلل ىت  .)احهىلن     طيم  

 :مفهوم األس مةثاسنيًا/ 

نددددس اح لدددىاا اا لاكيددددم احنولييدددم احتدددد  توندددا  لدددد   توددد  ائلدددالم         
، ثطليقدم يوىحدم  تهى  اايى ة نلهى التوى احطىحبتلليط احنول نىت ي  ذفس 

 تولا اح لدىاا اا لاكيدم احنولييدم ثللهدى تلد  احنويلدىت احوقليدم احتد  توتند  
 لدددددد  احلندددددد    احل ددددددم  ائلددددددكىا  احصدددددد ل يدددددد  تلددددددهيلهى حونليددددددم احتولدددددديا 
كىحقصددددددص احتلدددددد يقيم  احن ا لددددددىت احتلددددددثيهيم  احنال ظددددددىت  احنللصددددددىت 

 ( 38: 0225) ل  ة،  احلط ط  احص ل.

 أغــراض األس مة:
  يقص  ثد  ن ى حدم احتودلا  لد    الدب احقد ة  احةدوا حد ت التشخيص : - أ

احطلثم ي  أي  ىلب نس   الب احت صيا حاللتفى ة نس احلتىاج ي  تد  يا 
  الدددب احقددد ة  نوىح دددم   الدددب احةدددوا ندددع ندددى يلدددت  ي  ذحددد  ندددس تقددد يا 

احتدددد ليس أ  احنلهددددىج أ  احنلايدددده احتولينيددددم احنلتلفددددم  نصدددددى ل  ائلددددل ب
 احتولا.
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 –أي تصدددليا احطدددالب إحددد  تلصصدددىت نلتلفدددم أكدددى ين   التصـــسنيف :  - ب
 لا ددد ،  ندددى إحددد  ذحددد  أ  تصدددليفها إحددد  ن ن  دددىت  ت دددىلي  - صدددلى  

 ق لاتها احوقليم أ  ني حها. ا تنى ا  ل 

أي ن ت ت قه ائف اا احتولينيم ح ت احنتولا  قياس مستوى التحصيل :  - ت
م  نيوهدددى، يةدددال  دددس تلددد  ندددى ة  لالددديم نويلدددم أ  يددد  احنددد ا  اح لالدددي يددد 

االلتثىلات احت صيليم احت  نوظنهى تلصب  ل  ت قيه فذا احه ا ثقص  
يددد  ت لددديس نلدددت ت احدددتولا  تلييدددع احطدددالب إحددد  صدددف ا  ائلدددذ ثلتىا ددد 

 ا ل . 

لددددنىله  .)كىحنلدددد  ، احتلثددددؤ  احت ذيددددم احلا وددددم حلطددددالب غــــراض أخــــرى :ا  - ث
 (۳۳- ۳۹:  ۹۳۹۳ ألل س ، 

 متحاسنية : ال اسنــواع األس مة 
 -إح  ائل اع اآلتيم: ائلالم تقلا      
 (Oral Question)احلف يم  ائلالم - أ
 تقلددا ( (Essay Question Items)احت ليليددم ( احكتىثيم ائلددالم - ب

 إح :
 (Essay Questions) مقاليه األس مة : أ الً 

 نفت  م اا ىثم. نقىحي  الالم -2
 نقي ة اا ىثم. نقىحي  الالم -0

 (Objection Questions) موضوعيةال س مةاأل: ثىليىً 
 (True-False)احص اب  احلطل  -2
 (Multiple choice)االلتيىل نس نتو    -0
 (Completion)احتكنيا  -3
 (Matching)احنقىثلم ا  احن ا  م  -4

 ( Rearrangeا ى ة احتلتيب) -5
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                                (Practical Exams)  ائلالم احونليم  - ت
 ايير الجودة ثالثًا/ مع

 مفهوم المعايير : 3-1

ذا نوددىل  نتودد  ة ، يهدد  ينثددا  (Standardsُيوَّدد م نصددطل  نويددىل )      
احق ا دد  االلن ذ يددم  أ  االطددل احنل ويددم أ  احلددل ط احتدد  ل كددا ث الددطتهى 
أ  لقدديس  ليهددى لدددل كيىت االيددلا   اح نى ددىت ،  اال ندددىا  النددىط احتفكيدددل 

 ( .085:  0223ىل ،  اال لا ات. )ل ىت   احل 
 خصا ص المعايير:  3-2

 اح قم  اح ة ح  احقىثليم حلتطثيه. -2
 اح نى يم ي  احتلطيط  احتلفيذ  احنتىثوم.   -0

 االلتثىط ثثقىيم احن تنع.   -3

 (. 22: 0225)ل ىتم،  .تةنلهى احت ذيم احلا وم احنلتنلة  -4

 
 دور المعايير في العممية التربوية:  3-3

يددد  ائ كدددىا  ثدددذح  تلدددى   يددد   ،  اتلدددىقىً اً  يدددم ت  يددد تددد ايل احنودددىييل احتلث -2
 احتوىةدد   احتلىلدده نددس أ ددا ت لدديس احونليددم احتولينيددم يدد  ن ددىا  احتوددى س

 تلث ي نويس.
 ت ايل احنوىييل ثيام يى لم حلتولا  احتق ا  احتني   س طليه تنيي  احن للديس -0

نلؤ ح   حعللطم احتولينيم احت  تنكس احطلثم نس ت قيه احنوىييل،  ت ل 
اا الة احتلث يدددم يددد  ةددد   ن كدددىت نويىليدددم ن ددد  ة، يونلددد س  دددس طليقهدددى 

 (.45۳: ۳۰۰6)ن ن  ، .ت قيه احنتطلثىت حإلل ى   احتني    ل 

ت ييل توليا تلتل  يي  اكثل نس  ىلم   ف   اثىلة احذكى ات احنتو  ة ح ت  -3
 احطالب .
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احدتولا احنوىصدلة تيليل اكتلىب احطدالب حنهدىلات الدتل اا  لدىاا احتولديا    -4
 نلهددى اح ىلددب االحدد   االلتللددت  ثىاةددىيم احدد  نهددىلات االطددالع  احث ددث 

 (087:  0225احولن  ثىلتل اا تل  اح لىاا.)اح ليلي 

 
 دراسات سابقةالمحور الثاسني: 

تقيــيم االختبــارات التحصــيمية لطمبــة الماجســتير ( 2117دراســة )مجيــد, -1
االسنكميزية ( في جـامعتي بغـداد  لمادة ) اتجاهات حديثة في تدريس المغة

وضع  عاعري   ف يت اح لالم احد  (: 2115-2111والمستسنصرية لمسسنوات )
عنريسعع ل قوميععفا ة ري ععل ناعوارينعععرية نقنبري اععل قري  ععل ن ريالجتعععو  حل عععرييف  نا ري ععرية ن    عععل حل 

تقددد يا االلتثدددىلات يددد  ةددد   احنودددىييل احن ةددد  م تععع   ل نق اعععل نان  او عععل   و
لظل احنلتصيس ي  احتلثيم  ثلى  احنلدىفج  طلااده تد ليس   ذح  نس   هم

احنلهج اح صف  احت ليل   لدنلت  يلدم اح لالدم احل م االلكلي يم   التونلت 
( لدؤااًل  اندى ا اة 220( لللًم نس االنت ىلىت احت ليليدم  احنتةدنلم )00)

اح لالددددم  يقدددد  تددددا ثلددددى  قىانددددم نوددددىييل تتةددددنس )تصددددليا ثلدددد ا   احصدددد ه  
يم  احن ةدد  يم    قددم   ةدد ح احصدديىغم   لدده حم احقيددىس  االلددلاج احلددن ح

 احطثى ددم  احلددكا(   ت صددلت احدد  اس احكفددى ة احوىنددم اللتثددىلات احت صدديا 
احلهىايددددم حلنى لددددتيل نددددس احنلددددت ت غيددددل احنلةدددد   ثدددد ل ىت تقليثيددددم نددددس 
احلقص  ثل نوىييل احتقييا احنلتلفم  فذا يول  الها يلل ا ي  تلثيم أي نس 

ودىييل احنوتند ة    اس احكليدىت تتثدع احطليقدم احتقلي يدم يد  ثلدى  التثىلاتهددى احن
  حيس فلى  أي ن ى حم  ى ة ا لا  ثوض احت ييلات ا  االثتكىل.

( تقـويم االختبـارات التحصـيمية بمرحمـة الدراسـات 2121)الغـزال , دراسة  -0
ي ضـوء العميا بقسم المغة العربية وآدابها بكمية اآلداب جامعـة مصـراته فـ

ــــايير الجــــودة الشــــاممة:  فدددد يت اح لالددددم احتوددددلا  لدددد  ندددد ت نلا ددددىة مع
االلتثددىلات احت صدديليم ثنل لددم اح لالددىت احوليددى ثقلددا احل ددم احولثيددم    اثهددى 
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حنوددىييل اح دد  ة احلددىنلم   تددا الددتل اا احنددلهج اح صددف  احت ليلدد    تكدد س 
احولثيدددم احن تندددع االصدددل  ندددس  نيدددع االلتثدددىلات احت صددديليم ثقلدددا احل دددم 

( التثدددىلًا ت صددديليًى  ثيلندددى تك لدددت احويلدددم  ندددس 49   اثهدددى  احثدددىحا  ددد  فى )
ن تنددع اح لالدددم ثكىنلددد    ا اة اح لالددم فددد  قىاندددم نوددىييل اح ددد  ة احلدددىنلم  

نوظدددا االلتثدددىلات كىلدددت نكت ثدددم ثل دددم  اةددد م  ت صدددلت احلتدددىاج احددد  اس 
 لة احطلثدم  لد  تقيس قد ثل ت للثم االلتثىلات احت     %( 96.6ثللثم )

 %(.83.4ننىللم  نليىت نتل  م )
  الفصل الثبلث ) منهج البحث واجراءاته(

الددتونلت احثى ثتددىس نددلهج احث ددث اح صددف  احت ليلدد   اواًل: مــسنها البحــث :
 )الل ب ت ليا احن ت ت( ك ل  احنلهج احنالاا حل لالم.

الىت احوليدى تنثا ن تنع احث ث ثللالم اح ل  : ثاسنيًا: مجتمع وعيسنة  البحث
 – ىنوددددددم احثصددددددلة ) احنى لددددددتيل  –يدددددد  كليددددددم احتلثيددددددم حلولدددددد ا االلددددددىليم 

نل لددم  احل دم احولثيددماحد كت لاه(    تددا التيدىل  يلددم احث دث نددس الدالم  قلددا 
 ( لؤااًل .46( لنىذج ث اقع  )22احنى لتيل  احثىحا    فى)

 ثالثًا: اداة البحث :
احلهىايددم  اانت ىليددم ائلددالم ليددات  احدد  لندد ياح ددىح   احث ددثثنددى أس       

 حودد ا تدد يل أ اة حت قيدده  حل لالددىت احوليددى يدد  ةدد   نوددىييل  دد  ة ائلددالم 
اا ددددلا ات نتثوددددىت ثلددددى  أ اة احث ددددث ث قىنددددت احثى ثتددددىس   احث ددددث  فدددد ا
 : اآلتيم

احتد  تث دث  نلا وم اح لالىت احلىثقم ذات احصلم ثن ةد ع احث دث اح دىح  -2
اانت ىليددم  قدد  ةددنت فددذه اح لالددىت يدد  اح دد    يدد  نوددىييل  دد  ة ائلددالم
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 لالددددم   (0227) ن يدددد   نلهددددى:  لالددددم احنلصددددص حل لالددددىت احلددددىثقم    
 (.0202)اح  اا 

احنلتصددددم يدددد  ن ددددىا احتلث يددددم  ائ ثيددددىت ن ن  ددددم نددددس  االطددددالع  لدددد   -0
 . حلتولا  ل  تصليفىت ائلالم  احقيىس  احتق يا

م  لا  أ ةدددى  احهيدددلة احت ليلددديم ا دددلا  الدددتثىلم الدددتطال يم نفت  دددم حنوليددد -3
ي تددد ي  لددد  احلدددؤاا االتددد  : ندددى احنودددىييل احتددد  يلث ددد  ت ايلفدددى يددد  الدددالم 

 االلتثىلات احلهىايم حطلثم اح لالىت احوليى  ؟ 
 قدد  لا ددت احثى ثتددىس اس تكدد س احنوددىييل  نليددم  قىثلددم حلت قيدده يدد  اح لالددم 

م  نددددس لددددتم نوددددىييل اح ىحيددددم    ثددددذح  يقدددد  تلحفددددت اال اة ثصدددد لتهى اال حيدددد
 لايليم   كا نويىل ي ت ي  ل  ن ن  م نس احفقلات  .

 الخصا ص السايكومترية ألداة تحميل األس مة : -1
 اواًل: الصدق

يوددد  احصددد ه نددس احلدددل ط احال ندددم  احتددد  يلث ددد  : الصـــدق الظـــاهري      
ت ايلفى ي  ائ اة احت  يوتند فى أي ثى دث، يدرس أي التثدىل ي دب أس يكد س 

(  209: 0224  ثد  احلدي )  يقيس احهد ا احدذي  ةدع ندس أ لد . صى قًى 
 نس أيةا احطله حلتلك  ندس احصد ه احظدىفلي فد  أس يثديس ن ن  دم ندس 
  احلثدددددلا  أ  احن كنددددديس نددددد ت تنثيدددددا احفقدددددلات حلصدددددفم احنطلددددد ب قيىلدددددهى

 احنلددتل ا يددد  احكثيددل ندددس   احصدد ه احظدددىفلي نددس ائلددد اع ائكثددل لدددي  ىً 
 حلت قدده نددس صدد ه أ اة احث ددث اح ددىح   (Ebel,1972:997).اح لالددىت

 تدددىس قددد لتهى  لددد  ت قيددده ائفددد اا احتددد   ةدددوت ندددس أ لهدددى قىندددت احثى ث
 لد  حت ليا ائلدالم اانت ىليدم حل لالدىت احوليدى ثولض احنوىييل ائلىليم 

احقيددددىس احنلددددىفج  طلاادددده احتدددد ليس    ح لددددم نددددس احلثددددلا   احنلتصدددديس يدددد  
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( لثيددلًا   ذحدد  حللظددل يدد  37 ثلددا  دد  فا )    لددا احددلفس احتلثدد ي احتقدد يا 
 ق  قىندت احثى ثتدىس ث ندع  ن ت  ة  هى    صال يتهى    قم صيىغتهى  

 نال ظىتها  ت ليلهى ثىالت  :
%( ۹۰احللثم احنا يم : اذ   ت احفقدلات احتد   صدلت  لد  للدثم اتفدىه ) -۹

%( غيل صىح م  ثهذا الىل اح ىثلي احد  اس ۹۰ اكثل صىح م  اقا نس )
%(  اكثدددل تتنتددع ثىحصددد ه .) اح دددىثلي   ۹۰احفقددلات احتددد   صددلت  لددد  )

۳۰۹۹ :۳۹۹ ) 

نلثع كىي : ثىلدتونىا  قدىل س نلثدع كدىي احفقدلات احتد  ت صدا  لد  قيندم  -۳
 (3.84)ن ل ثم حنلثع كىي ا ل  نس احقينم  اح   حيم حنلثدع كدىي احثىح دم

ح م ( صدىح م    س ذحد  غيدل صدى۹(   ل دم  ليدم )۰.۰0ثنلدت ت  الحدم)
 ( ي ة  ذح  ۹.     ا )

( احص ه احظىفلي ئ اة احث ث2   ا )  

    لقا احفقلة احنوىييل
احو

فىه 
االت

ض 
 تلا

اال
 

 احللثم 
قينددددددددددددددددددددددم 

ي  كىي
 كدددى
ندددم
قي

 حيم
  
اح

 

احنول نددىت االلىلدديم 
  احتولينىت

2  0  3  4  5  6  7  
8  9  22  23  24  
25 

23 37 - 222% 37 

3.84 22  20 0 35 0 94% 09 43 

احفليددددددددددددددددم  اح  الددددددددددددددددب
  احل  يم

2  0  3  4  5  6  7  
8  9 

9 37 - 222% 37 

22 2 27 02 45% 2 04 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
115 

 احص ه  احلن ا
2  0  3  4  5  6 6 37 - 222% 37 

7 2 25 00 29% 2.30 

صدددددددددددددديىغم  لددددددددددددددل ط
 ن ت ت ائلالم 

2  0  3  4  5 5 37 - 222% 37 

6 2 04 23 64% 3 07 

يددددددددد  نددددددددد ت احتلددددددددد ع 
 ائلالم 

2  0  3  4  5 5 37 - 222% 37 

نلدددددددت يىت تصدددددددليا 
 ثل ا احنو ا

2 0 3 4 5 6 6 37 - 222% 37 

( تدا ا دلا  احتود يالت احال ندم 2 نس لالا احلتىاج احنول ةم يد   د  ا )
  ل  ا اة احث ث .

اس يوط  لتىاج نتنىثلم ا  نتقىلثم ي  قيىس نظهل نى نس : الثبات ثاسنيًا: 
، احفلط لدددد . ) حلددددل   اذ نددددى الددددتل ا احنقيددددىس اكثددددل نددددس نددددلةنظددددىفل ا
 (  ق  ت ققت احثى ثتىس نس ثثىت احت ليا ثطليقتيس فنى :224: 0224

%( ثفدددىله  نلددد  قددد له 96اذ ثلدددا نوىندددا احثثدددىت )  الثبـــات عبـــر الـــزمن : - أ
 ( ي نًى.  ف  نوىنا ثثىت ننتى  ئ اة احث ث .02)

( س ثر طى  احويلم لفلهى ) ائلدالمى ثتىقىنت احث: اذ  الثبات بين المحممين - ب
حن للدديس نلددتقليس ندددس ذ ي احلثددلة حاللدددتلا  يدد   نليدددم احت ليددا  يوندددالس 

%(    ثيس 93ثلكا نلفل     اذ ثلا احثثىت ثيس احثى ثتىس  احن لا اال ا )
%(.  فدد  نوىنددا ثثددىت  يدد   نقثدد ا ئ اة 92احثى ثتددىس  احن لددا االلددل )

 احث ث .
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)احتكدلالات  احللدب احنا يدم   نوى حدم كد ثل   نوى حدم   ية :الوسا ل االحصا
 ف حلت    نلثع كىي( 

 الفصل الرابع ) عرض النتبئج وتفسريهب (
التعرف عمى مستوى توفر معايير جودة االس مة االمتحاسنية في اس مة الدراسات      

 ليهى احثى ثم  يلم االلالم احنت يلة  احت   صلت  ثل ت العميا في قسم المغة العربية:
 ( لؤااًل  احلتىاج كنى يلت :46ث اقع ) ( لنىذج 22)

احوللة، احتكلالات حللنىذج  ثو   لىب: المعيار االول: المعمومات االساسية والتعميمات
( 252ح نيع احنؤللات  كىس احتكلال احنت قع ) اً ( تكلال 220) ماحتكلالات احكلي كىلت
%( يظهل حلى اس فذا 68 ث لىب احللثم احنا يم  صا فذا احنويىل  ل  ) اً تكلال 

(،  اح   ا االت  %75%   52اذ كىلت احقينم ثيس ) نت لطم  ثللثم ت يلاحنويىل ق  
 :ي ة  ذح 

 (0)لقا    ا 
احوليى  حنويىل احنول نىت االلىليم ي  الالم اح لالىت  احنا يم  احتكلالات  احللب

 قلا احل م احولثيم )احنى لتيل( ي 

 المعيار
عدد 
 السنماذج

 المؤشرات
التكرار 
 المتوقع

التكرار 
 المحسوب

السنسبة 
 الم وية

درجة 
 التوفر

ات
ميم

لتع
 وا

سية
سا

 اال
ات

موم
لمع

ا
 

11 

 مرتفعة %111 01 11 البياسنات االساسية

 مرتفعة %91 9 11 الف ة المستهدفة

 متوسطة %51 5 11 الدور االمتحاسني

 مرتفعة %91 9 11 الدراسيالفصل 

 مرتفعة %81 8 11 شعار الجامعة او الكمية
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 مرتفعة %111 01 11 اسم المادة العممية

 مرتفعة %91 9 11 الوقت المخصص لالمتحان

 مرتفعة %91 9 11 تاريخ االمتحان

 مرتفعة %91 9 11 درجة كل سؤال ر يسي

الدرجات الفرعية مقابل كل 
 فرع

11 
 جداً  ضعيفة 1% 1

 مرتفعة %91 9 11 اسم استاذ المادة وتوقيعه

 مرتفعة %91 9 11 اسم ر يس القسم وتوقيعه

 ضعيفة %31 3 11 مالحظة في بداية االس مة

 ضعيفة جداً  %1 1 11 ارشادات في سنهاية االس مة

 ضعيفة %31 3 11 عبارات تشجيعية

الوسط  112 151 15 11 المجموع
 العام

68
% 

 متوسطة

     
اس احنؤلليس  ) احثيىلىت االلىليم ، الا احنى ة  يظهل حلى نس اح   ا ا اله       

%(  ف  للثم نلتفوم  انى  احنؤللات ) احفام 222احولنيم ( ق   صال  ل  للثم )
احنلته يم، احفصا اح لال ، اح قت احنلصص حالنت ىس، تىليخ االنت ىس،  ل م كا 

ا التىذ احنى ة  ت قيو ، الا لايس احقلا  ت قيو ( يق   صلت  ل  لؤاا لايل ، ال
%(   ف  للثم نلتفوم ثيلنى نؤلل ) لوىل اح ىنوم ا  احكليم ( يق   صا 92للثم )

% (  ف  ايةًى للثم نلتفوم انى نؤلل ) اح  ل االنت ىل  ( يق  82 ل  للثم )
نال ظم ي  ث ايم %(   ف  للثم نت لطم انى احنؤللاس )52 صا  ل  للثم )

%(   ف  للث  ةويفم ي   يس 32االلالم،  ثىلات تل يويم ( ق   صال  ل  للثم) 
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حا ي صا احنؤللاس )اح ل ىت احفل يم نقىثا كا يلع، اللى ات ي  لهىيم االلالم ( 
 ل  أي للثم  ق  يو ت لثب ذح ؛ اح    ا      تل  ي  االلالم حذح  يون  

 ظم ي  ث ايم االلالم تليل اح  ذح   ايةًى حتو  فا  ل  االلىتذة اح    ا كتىثم نال
كتىثم اح ل ىت احلايليم حعلالم  يقط  قلم االفتنىا ثكتىثم اح ل ىت احفل يم  انى غيىب 

حعلالم ثلكا لف ي اثلى   هااالللى ات ي  لهىيم االلالم يلثنى يو   اح  ت ةي 
 االنت ىس.
ث ل م  ىً كىس نلت ن احل م احولثيماس قلا ى ي  ة   احلتىاج ا اله  يتة  حل      

 تو   احثى ثم ذح ؛ اح  ي  ا لاج احنول نىت االلىليم  احتولينىت االنت ىليم  نت لطم
افتنىا  لاىلم احقلا ثىحتولينىت احصى لة نس  نى ة احكليم احنتنثلم ي  ا لاج احنول نىت 

 االلىليم  احتولينىت ي  لنىذج االلالم االنت ىليم.
قىنت احثى ثم ث لىب احتكلالات حهذا احنويىل  الفسنية والمغوية: الجواسنبعيار الثاسني: الم

 لب احنؤللات ح نيع احلنىذج ) يلم احث ث(  كىس     احتكلالات احن ل ثم يثلا 
 ث لىب احللثم احنا يم  اً ( تكلال 92حكا احنؤللات  كىس احتكلال احنت قع ) اً ( تكلال 62)

اذ  نت لطم  ثللثم ت يليظهل حلى اس فذا احنويىل ق  68 صا فذا احنويىل  ل  )
 (،  اح   ا االت  ي ة  ذح .%75%   52كىلت احقينم ثيس )
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 (3) لقا    ا
احفليم  احل  يم ي  الالم اح لالىت احوليى  اح  البحنويىل  احنا يم احتكلالات  احللب

 ل م احولثيم)احنى لتيل( ي  قلا اح

 المعيار
عدد 
 السنماذج

 ؤشراتالم
التكرار 
 المتوقع

التكرار 
 المحسوب

السنسبة 
 الم وية

درجة 
 التوفر

سنب
جوا

ال
 

وية
المغ

ة و
فسني

ال
 

11 

 ضعيفة %41 4 11 14حجم  الخط 

 ضعيفة Simplified Arabic 11 3 31%سنوع الخط 

بداية السؤال بحجم وسنوع خط يختمف عن السؤال 
 سنفسه

11 2 21% 
 ضعيفة
 جداً 

 مرتفعة  %111 11 11  مة الر يسية والفرعيةعالمات ترقيم لألس

( بين سطور 1,5مراعاة المسافات البيسنية )
 االس مة

 ضعيفة 31% 3 11

 مرتفعة %111 11 11 تخمو االس مة االمتحاسنية من االخطاء المغوية

 مرتفعة %111 11 11 تخمو االس مة االمتحاسنية من االخطاء االمال ية

 مرتفعة %111 11 11 تحاسنية من االخطاء الطباعيةتخمو االس مة االم

 مرتفعة %91 9 11 مراعاة عدم تقسيم السؤال الى صفحتين

الوسط  61 91 9 11 المجموع
 العام

68
% 

 متوسطة

 النىت تلقيا حعلالم احلايليم اس احنؤللات ) نس اح   ا ا اله يتثيس         
تلل  االلالم االنت ىليم  ،لطى  احل  يمتلل  االلالم االنت ىليم نس اال،  احفل يم

( ق  تلل  االلالم االنت ىليم نس االلطى  احطثى يم،  نس االلطى  االنالايم
نلا ىة   ا تقليا %(  ف  للثم نلتفوم انى نؤلل )222 صلت  ل  للثم)
%(   ف  للثم نلتفوم  ثيلنى 92( يق   صا  ل  للثم )احلؤاا اح  صف تيس
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%(  ف  للثم ةويفم  انى 42( يق   صا   ل  للثم )24   ا  احلطاحنؤلل )
( ثيس 5 2نلا ىة احنلىيىت احثيليم )، Simplified Arabic ل ع احلطاحنؤللاس )

%(  ف  للثم ةويفم  ثيلنى  صا 32،( يق   صال  ل  للثم) لط ل االلالم
(  يق   صا  ل  ث ايم احلؤاا ث  ا  ل ع لط يلتلا  س احلؤاا لفل نؤلل )

%(  ف  للثم ةويفم   ًا   ق  يو ت لثب ذح ؛ اح   قلم االفتنىا 02م) للث
ثهذا احنؤلل اذ حا يتا تةنيل  ي  االلالم  ل  احلغا نس افنيت  لىص   ل نى 

احطلثم حثوض االلالم؛ حذح  يلث   اس   تك س االلالم نط حم  ن   نم يق  ال يلتث
  تك س ث ايم كا لؤاا ث  ا  ل ع  لط نلتلا.

نت لطم إذ ثل ت ثللثم    ت يلاس احنويىل ق   ي  ة   فذه احلتىاج ل             
%(  تو   احثى ثم ذح  اح  افتنىا االلىتذة ثرللاج 68احللثم احنا يم حهذا احنويىل )

 االلالم االنت ىليم .
قىنت احثى ثم ث لىب احتكلالات حنؤللات فذا المعيار الثالث: الصدق والشمول:  

( تكلالًا  ق  ثل ت احللثم احنا يم 62( تكلالًا  كىس احتكلال احنت قع )32ت )احنويىل  ثل 
 %(  اح   ا االت  ي ة  ذح :52)

 (4) لقا    ا
حنويىل احص ه  احلن ا ي  الالم اح لالىت احوليى احنا يم  احتكلالات  احللب 

 ل م احولثيم)احنى لتيل( ي  قلا اح

 المعيار
عدد 
 السنماذج

 المؤشرات
ر التكرا

 المتوقع

التكرار 
المحسو 

 ب

السنسبة 
 الم وية

 درجة التوفر

ق 
صد

ال
ول

شم
وال
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 مرتفعة %111 11 11 ألجمهسنقيس االس مة ما وضعت 

 ضعيفة جداً  %1 1 11ُتمثل األس مة عيسنة جيدة من المادة موضع 
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 االمتحان

 مرتفعة %111 11 11 اجابة كل سؤال مستقمة عن اجابة أي سؤال اخر

 مة موزعة توزيعًا عاداًل بحسب جدول االس
 المواصفات

 ضعيفة جداً  1% 1 11

 مرتفعة  %111 11 11 تمتاز االس مة بالوضوح والدقة

 ضعيفة جداً  %1 1 11 تشمل األس مة غالبية  محتوى المادة الدراسية

الوسط  31 61 6 11 المجموع
 العام

 متوسطة 51%

 
ئ ل ، ا ىثم  تاحنؤللات )تقيس االلالم نى  ةو اسنس اح   ا ا اله  يتثيس       

كا لؤاا نلتقلم  س ا ىثم أي لؤاا الل، تنتى  االلالم ثىح ة ح  اح قم ( ق  
% (  ف  للثم نلتفوم ثيلنى  حا ت صا احنؤللات ) تنثا 222 صلت  ل  للثم) 

ن اصفىت االلالم  يلم  ي ة نس احنى ة ، االلالم ن   م ت  يوًى  ى اًل ث لب    ا اح
، تلنا االلالم غىحثيم ن ت ت احنى ة(   ل  أي للثم  فذا ينثا قص ل ي  االلالم  
 ق  يو ت لثب ذح ؛ اح  اس   ا تنثيا االلالم حن ة  ىت احنى ة اح لاليم احنقللة 
يةوا نس احص ه  احذي يو  نس افا لصىاص االلالم اح ي ة   اس ت ل  للثم 

الم  ت ولهى ا اة غيل صى قم حل كا  ل  احنلت ت  لن ا االلالم تةوا نس ق ة االل
لؤاا  ااح لال  اح قيق   حلطلثم  فذا يول  اس نوظا ن ت ت احنى ة احنقللة ال يت

 احطىحب  لهى ننى يؤ ي اح  ةوا نلت ت احنلل ىت .
ي  ة   فذه احلتىاج يتة  اس احنويىل ق  ت يل ثللثم نت لطم  تو   احثى ثم       

 ئ ل   ايةًى تنتى  ثىح ة ح  اح قم. تاللالم صى قم ي  قيىس نى  ةوذح ؛ اح  اس ا
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 ق   صا فذا احنويىل  ل  تكلال المعيار الرابع: صياغة محتوى االس مة االمتحاسنية: 
(  ثل ت احللثم احنا يم حلتكلالات 52( تكلالًا  كىس احتكلال احنت قع )09ن ل ب يثلا )

 ينى يلت  احتفىصيا: ي نت لطم للثم%(  ف  58احن ل ثم )
 (5)لقا    ا  

 احوليى  حنويىل صيىغم ن ت ت االلالم ي  الالم اح لالىت احنا يم  احتكلالات  احللب
  احل م احولثيم)احنى لتيل( ي  قلا 

 المؤشرات عدد السنماذج المعيار
التكرار 
 المتوقع

التكرار 
 المحسوب

السنسبة 
 الم وية

 درجة التوفر

 مة
الس

ى ا
حتو

ة م
ياغ

ص
 

سنية
تحا

الم
ا
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 مرتفعة %111 01 11 تبتعد االس مة عن التكرار وتداخل المطموب في السؤال

 ضعيفة جداً  %11 0 11 االس مة ترك ضمسني تتضمن

 مرتفعة %81 8 11 مال مة  االس مة لموقت المخصص لالمتحان

 ضعيفة جداً  %11 0 11 تتسنوع االس مة بين المقالية والموضوعية بأسنواعها

 مرتفعة %91 9 11 االس مة مصاغة بعبارات اجرا ية قابمة لمقياس 

 29 51 5 11 المجموع
الوسط 

 العام
 متوسطة  58%

يال ظ نس اح   ا ا اله اس احنؤلل ) تثتو  االلالم  س احتكلال  ت الا          
%(  ف  للثم نلتفوم انى احنؤلل 222احنطل ب ي  احلؤاا(  صا  ل  للثم) 

%(  ف  92م نصىغم ثوثىلات ا لاايم  قىثلم حلقيىس ( يق   صا  ل  للثم))االلال
للثم نلتفوم  انى احنؤلل )نالانم االلالم حل قت احنلصص حالنت ىس (  يق   صا  

%(  ف  للثم نلتفوم انى احنؤللاس )تتةنس االلالم تل  ةنل  ، 82 ل  للثم )
%(  ف  للثم 22ال  ل  للثم )تتل ع االلالم ثيس احنقىحيم  احن ة  يم ( يق   ص

 كىلت لىحيم   ل  االلالم احنقىحيم يقط االلالم لك ت لنىذج ةويفم   ًا  اذ اس اغلب 
 نس احتل  احةنل   فذا يول  الهى حا تلاِع احفل ه احفل يم ثيس احطلثم . 
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يتة  نس  فذه احلتىاج اس احنويىل ق  ت يل  ثللثم نت لطم  تو   احثى ثم           
  ؛ اح  انتال  االلىتذة نلت ت نلىلب نس احلثلة  احنهىلة ي  ا  ا  االلالم . ذح

    االلالم احكل  ي   ث لىب قىنت احثى ثم :  التسنوع في االس مة المعيار الخامس: 
( لؤاا نس ل ع 2نقىح ،   ) ( لؤاالً 45ث اقع )لؤااًل  ( 46)  ثلا وللةاحلنىذج اح

( 2( لؤاا نطىثقم،   )2ل ع التيىل نس نتو  ،   )( لؤاا نس 2احص اب  احلطل،  )
 لؤاا تكنيا،  كىلت احلتىاج كنى ن ة  ي  اح   ا االت :

 (6) لقا    ا
الالم اح لالىت احوليى  حنويىل احتل ع ي  االلالم ي احتكلالات  احللب احنا يم 

 قلا احل م احولثيم )احنى لتيل( 

 المعيار
عدد 
 السنماذج

 المؤشرات
التكرار 

 محسوبال
 درجة التوفر السنسبة الم وية

مة 
س 

 اال
في

وع 
التسن

 

11 
 مرتفعة %98 45 المقالية

%2 1 والخطأالصواب   ضعيفة جداً  

%1 1 اختيار من متعدد  ضعيفة جداً  

%1 1 مطابقة  ضعيفة جداً  

%1 1 التكميل  ضعيفة جداً  

 46 5 11 المجموع
الوسط 

 العام
21%  

 ضعيفة جداً 

      
%(  ف  98 صلت  ل  للثم ) االلالم احنقىحيم اس  يتة  نس اح   ا ا اله       

للثم %(  ف  0) يق   صلت  ل  للثم الالم احص اب  احلطل للثم نلتفوم انى 
 ةويفم   ًا، ثيلنى ثىق  ال اع االلالم احن ة  يم يلا ت صا  ل  أي للثم  ل  احلغا



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
124 

اح  له حم ا  ا  االلالم احنقىحيم؛  احلتىاج  تو   احثى ثم فذه   ،نس افنيم فذه االل اع
 قتًى كثيلًا  كنى الهى ق  تلىلب احطلثم نس  يث ق لتهى  ل  اثلا   بئلهى ال تتطل

نهىلاتها ي  احكتىثم  تلتيب االيكىل نقىللم نع االلالم احن ة  يم احت  يويثهى الهى ال 
  حلطلثم يلصم حلتوثيل  س ايكىلفا اثلى  اال ىثم .  تتي

قىنت احثى ثم ثتطثيه  المعيار السادس: صياغة االس مة حسب تصسنيف بموم المعدل:
احنؤللات احلىصم ثكا نلت ت حلتولا  ل  نلت ت احلؤاا،  كىس ن ن ع االلالم 

( لؤااًل 02( لؤااًل يها،   )09( لؤااًل تذكل،   )42(  لؤااًل ث اقع )225احكل  يثلا )
( الالم اث اع،  اح   ا االت  7( الالم تق يا،   )8( الالم ت ليا،   )22تطثيه،   )

 ي ة  احثيىلىت  احللب  نقىللتهى ثللب احنويىل احنوتن .
 (7) لقا    ا

الالم تصليا ثل ا احنو ا ي  احتكلالات  احللب احنا يم حلل ط صيىغم االلالم  لب 
 قلا احل م احولثيماح لالىت احوليى )احنى لتيل( 

 السنسبة الم وية التكرار المحسوب معيار بموم المتوقع ستوياتالم السنماذج المعيار
درجة 
 التوفر

عدل
الم

وم 
ف بم

صسني
ت
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 مرتفعة %36 41 %35 تذكر

%25 29 %22 فهم  مرتفعة 

%17 21 %15 تطبيق  مرتفعة 

%9 11 %13 تحميل  ضعيفة 

%6 8 %11 تقويم  ضعيفة   

%6 7 %5 ابداع  مرتفعة 
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%(   ف  36نس اح   ا ا اله اس نلت ت احتذكل  صا  ل  للثم ) يتة           
%(  ف  للثم نلتفوم ثيلنى 05للثم نلتفوم انى نلت ت احفها يق   صا  ل  للثم )

%(  ف  ايةًى للثم نلتفوم انى نلت ت احت ليا 27 صا نلت ت احتطثيه  ل  للثم )
يا يق   صا  ل  % (  ف  للثم ةويفم انى نلت ت احتق  9يق   صا  ل  للثم) 

%(  ف  6%(  ف  للثم ةويفم انى نلت ت االث اع يق   صا  ل  للثم )6للثم )
للثم نلتفوم ،  يال ظ نس احلتىاج ا اله اس قلا احل م احولثيم  قه للب نقىلثم 

 فذا ينثا  ىلب ( Anderson & Other,2001احذي    ه )حنويىل ثل ا احنو ا 
 اي ىث  .

 االستسنتاجات :
 احلتىاج احت  ت صلت احيهى احثى ثتىس ينكس التلتىج اآلت  :ي  ة   

 . نت لطم ثللثماس نويىل احنول نىت االلىليم  احتولينىت ق  ت يل  -2
 اانت ىليم  احصيىغم احل  يم. حعلالماحفل   ثىاللاجفلى  افتنىا  اة   -0
 ت يل نويىل احص ه  احلن ا ثللثم نت لطم.  -3
 ثللدثم نت لدطم  ت ت ائلالم اانت ىليمحن اح ي ة  احصيىغم  ت يل لل ط -4

 ايةًى .
ائلدددالم  ظهدددل ذحددد   ليدددًى يددد  احتلكيددد   لددد  ائلدددالم  احتلددد ع يددد  لاعِ يدددحدددا  -5

 .احن ة  يم  احنقىحيم   س ثىق  ال اع ائلالم
 التوصيات:

 دددث االلدددىتذة  لددد  االحتددد اا ث ددد  ا احن اصدددفىت احدددذي يوددد   حيدددا نتددد ا س  -2
  ت ت  يقًى حع  اس احللثيم .حت طيم اح  الب احنلتلفم ي  احن

ةدددل لة  ودددا ائلدددالم ننثلدددم حكىيدددم نلدددت يىت احن دددىا احنوليددد  حتصدددليا  -0
 )ثل ا( احنو ا  احتلكي   ل  ائلالم احت  ت ف  احطلثم  ل  احتفكيل.
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اقدلال توليندىت ندس قثدا   الة احتولديا احودىح  ثىحللدب احتد  يلث د  االلدذ ثهدى  -3
س(  يدددد  نلددددت يىت تصددددليا ثلدددد ا نددددس قثددددا  اةددددو  ائلددددالم ) احت ليلدددديي

 احنو ا احلتم .
 المقترحات:

ا دددلا   لالدددىت ت ليليدددم  تق ينيدددم حعلدددالم اانت ىليدددم حل لالدددىت احوليدددى ندددس  -2
   هم لظل احطلثم.

إ ددلا   لالددم نقىللددم ثدديس ائلددالم اانت ىليددم احلهىايددم حل لالددىت احوليددى ثدديس  -0
 احتلصصىت االلىليم  احولنيم.

 المصادر: 
نكتب ، مسناها البحث في التربية وعمم السنفس .(0222كىظا كليا لةى)اح ىثلي،  .2

 .، ث  ا لاحلوين  حلطثى م  احلل
االعـــداد الشـــامل لممعمـــم المبتـــدد فـــي ظـــل الجـــودة ( 0225اح ليددلي  لايددد ة ) .0

    ال احنلىفج حلللل  احت  يع  االل س.الشاممة
  ،حـث التربـويمسنـاها الب (2992 ث  احدل نس  الد ل  لديس )   ا      ي   لى  .3

 نطثوم  ال اح كنم حلطثى م  احللل   ث  ا .
ثلانج اح لالىت احوليى ي   ىنوم االنىا ن ن  ثس  .(0225اح ا  ،  ث  احل نس  ن ) .4

لو   االلالنيم  ن ت تلثيتهى ح ى م احكليىت  احنوىف  احوليى ي  اح ىنوم نس 
(، 0احن ل )، العالي المجمة السعودية لمتعميم ،ا ةى  فيام احت ليس  احن ىةليس

 .236-92:(3)احو  
 ال احلدل ه ، األس مة التعميمية والتقييم المدرسـي (0225 ل  ة  ايلىس لظيل) .5

 حلللل  احت  يع  االل س.
 ال   ،مدخل الى عمم التدريس تحميل العممية التعميمية( 0223اح ليج، ن ن  ) .6

 االنىلات احولثيم احنت  ة. –احكتىب اح ىنو ، احويس
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الجودة الشاممة في التعميم واسواق العمل في الوطن ( 0223ا ي، لىح  ن ن  )اح    .7
 ن ن  م احليا احولثيم، احقىفلة.، العربي

طرا ــق التــدريس العامــة وتطبيقاتهــا التربويــة  .( 0228لددوى ة،  دد  ت ا ندد ) .8
 احنليلة حلللل  احت  يع، االل س. ال 

،  ال 0ط ،يم في التربيةمبادد القياس والتقو  .(2989لنىله،   ي    لل س) .9
 .احفكل حلللل  احت  يع،  نىس، االل س

ثقىيدددم احنودددىييل  احتولددديا اح دددىنو    احندددؤتنل احولنددد   (0225لددد ىت    لدددس ) .22
ــة (  2نددج ). نلددىفج احتولدديا  احنلددت يىت احنويىليددم –احلددىثع  لددل  الجمعي

   احقىفلة.المصرية لممسناها وطرا ق التدريس
اح ال  ،معجم المصطمحات التربوية والسنفسية .(0223)ل ىت ،  لس  احل ىل،  يلب .22

 احنصليم احلثلىليم، احقىفلة.
(. تقدددددد يا نددددددلهج احتددددددلليخ احولثدددددد  0224احفلط لدددددد ، لددددددلينم كددددددىظا  لدددددديس ) .20

االلددالن  حلصددا اال ا يدد  نوىفدد  ا دد ا  احنولندديس  احنولنددىت نددس   هددم 
احتلثيدم ، كليدم (غيدل نللد لة للدىحم نى لدتيل )،لظل احن لليس  احن للدىت 

  ىنوم احثصلة.   –حلول ا االلىليم 
تقــويم مــسنها مــادة المسنــاها وطرا ــق (. 0224 ثدد  احلددي ، ايددالا   يدد  ال ا) .23

، لممرحمــة الثالثــة فــي كميتــي التربيــة مــن وجهــة سنظــر الطمبــة التــدريس
 ىنودددم  –)للدددىحم نى لدددتيل غيدددل نللددد لة(، كليدددم احتلثيدددم حلولددد ا االلدددىليم 

 احثصلة.
 -تحميل المحتوى في العموم السنساسنية مفهومه .(0224 ن )طوين   لل ي ا .24

  ال احفكل احولث   احقىفلة. ،استخداماته -اسسه
تقددد يا االلتثددىلات احت صدديليم ثنل لددم اح لالدددىت  .(0202اح دد اا  ن ندد   نددل) .25

احوليددى ثقلددا احل ددم احولثيددم    اثهددى ثكليددم اآل اب  ىنوددم نصددلات  يدد  ةدد   
 .(25)  جمة كمية اآلدابم ،نوىييل اح   ة احلىنلم
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( . تقيددديا االلتثدددىلات احت صددديليم حطلثدددم احنى لدددتيل 0227ن يددد   لىفددد ة طددد  ) .26
مجمــة بــاحثي كميــة ، حنددى ة )ات ىفددىت   يثددم يدد  تدد ليس احل ددم االلكلي يددم (

 (.3)6   التربية االساسية
حتـوى المـسنها تحميـل م(. 0220ن ن    ااا  ث  اهلل   ث  احوظيا  ليدا ا ند ) .27

    ال احنليلة   االل س.وم السنساسنيةفي العم
مفهومـــات المـــسنها الدراســـي والتسنميـــة (. 0226ن ندد    صدددالح احددد يس  ليدددم) .28

   دددىحا احكتدددب حلطثى دددم  احللدددل  احت  يدددع  المتكاممـــة فـــي مجتمـــع المعرفـــة
 احقىفلة .

ــل مضــمون  .(0222احهىلددن    ثدد  احددل نس  ثدد    طيددم  ن لددس  لدد ) .29 تحمي
 ى     نىس . ال صف ، المسناها الدراسية

20. Ebel، Robert (1972)،Essentials of Educational and 
Measurement second Englewood Cliffs، N.Y، Prentice  
Hall.  

 
 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 ج

 
 
 129 

للصف اخلامس مهارات اجلدل العلمي يف كتب علم األحياء 
 االحيائي 

  أ.م.د. نبال عباس هادي المهجة  حسين غني جاسم آل طوفان /الباحث
sycho.post95@qu.edu.iq-edu             HADY@qu.edu.iq-NIBAL . 

              
 ممخص: ال

لميارات  لمصف الخامس االحيائيكتب عمم األحياء محتوى  مدى تضمين ىدف البحث التعرف إلى
وقد اتبع الباحثان المنيج الوصفي التحميمي وذلك لمالءمتو ىدف البحث ، وتمثل  .الجدل العممي

م   ٠٢٠٠/  ٠٢٠٢لمعام الدراسي خامس االحيائي لمصف المجتمع البحث بجميع كتب عمم األحياء 
ولتحقيق اليدف أعد الباحثان معيارًا لميارات الجدل العممي بعد مراجعة األدبيات والدراسات التي 
تناولت ميارات الجدل العممي، وتم التحقق من صدقو من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين 

( ميارات 3ذلك تكون المعيار بشكمو النيائي من )المختصين من طرائق تدريس وعمم النفس ، وب
( مؤشرًا ، ثم حمل الباحثان محتوى كتب عمم االحياء 13( ميارة فرعية، وقد تضمنت )٢1رئيسة و )

صفحة ( ٠٢2في ضوء ىذا المعيار إذ بمغ مجموع الصفحات المحممة )لمصف الخامس االحيائي 
ة وحدتي لمتسجيل، والتكرار وحدة لمتعداد ، وتم استخدام واعتمد الباحث الفكرة الصريحة والفكرة الضمني

معادلة ىولستي لحساب معامل ثبات التحميل باالتفاق مع محممين خارجيين ومع الباحث ونفسو ِعبر 
( وبرنامج  مايكروسوفت اكسل ) SPSSالزمن.وبإستخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

Microsoft Excel 16لتكرارات والنسب المئوية اظيرت النتائج قمة تضمين كتب عمم ( فضال عن ا
لميارات الجدل العممي بالمقارنة مع النسبة المحكية المقترحة من لمصف الخامس االحيائي األحياء 

 (.65الخبراء والبالغة )%
 الصف الخامس االحيائي: ميارات الجدل العممي ، كتب عمم األحياء ،  الكممات المفتاحية

mailto:edu-sycho.post95@qu.edu.iq
mailto:edu-sycho.post95@qu.edu.iq
mailto:NIBAL-HADY@qu.edu.iq
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Scientific argument skills in biology books for the fifth grade 

biology 

 Hussain Ghani Jassim Al Toofan      Dr. Nibal Abbas Hadi Al-Mahja 

Al-Qadisiyah breeding      College of Education-University of Al-Qadisiyah 

Abstract  

The aim of the research is to identify the extent to which the content of 

biology books for the fifth grade biology includes the skills of scientific 

argument. The researchers followed the descriptive-analytical approach for 

its relevance to the goal of the research, and the research community was 

represented by all the biology books for the fifth grade biology for the 

academic year 2021 / 2022 AD. During his presentation to a group of 

arbitrators specialized in teaching methods and psychology, and thus the 

standard in its final form consisted of (5) main skills and (13) sub-skills, and 

it included (35) indicators Then the two researchers analyzed the content of 

biology books for the fifth grade biology in the light of this criterion, as the 

total of the analyzed pages reached (214) pages. And the same over time. 

Using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and Microsoft Excel 

(Microsoft Excel 16), as well as frequencies and percentages, the results 

showed the lack of inclusion in biology books for the fifth grade of biology 

for the skills of scientific argument compared to the suggested percentage of 

experts (65%). . 

Keywords: scientific argument skills, biology books, fifth grade biology 
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 .أوال: مشكمة البحث

كثيرة ىي القضايا العممية التي لم تثبت صحتيا بسبب قمة األدلة التي تدعم ىذه     
القضايا لتبقى محل جدل ونقاش مستمر، ان النظريات والحقائق العممية ليست ذات 
داللة قطعية، وأننا نسمم بيا وفق ظروف ومعطيات محددة وقد تتغير وتتبدل في 

(. ان ٠7-٢3: ٠٢٢6عني أن المعرفة العممية قابمة لمجدل)القيسي، المستقبل، ىذا ي
الكتب المنيجية حافمة بالقضايا العممية الجدلية وخاصة كتب العموم وتحديد كتب عمم 

نجد فييا لمصف الخامس االحيائي األحياء، وعند مالحظة محتوى كتب عمم األحياء 
ر منيا مواضيع البيئية والصحية الكثير من المواضيع التي تكون محل جدل عممي نذك

والزراعية وكذلك عممية االستنساخ واليندسة الوراثية واإلخصاب الصناعي واطفال 
: ٠٢٢5االنابيب واإلجنة والنشوء وبعض من األمراض ومسبباتيا المرضية. )االسدي، 

( ، مما يتطمب شرح االسباب وتقديم التفسيرات واالدلة وىل ان ىذه التفسير 1٢1
دلة كافية ومنطقية ويمكن قبول االدعاء المقدم في ضوئيا. وعند عدم قبول االدعاء واال

قد يتطمب منا ان ندحضو او نقدم حجة مضادة مستندة الى الدليل العممي والمنطق 
العقمي. كل ذلك يتطمب منا ميارات تفكير غير اعتيادية تساعدنا في فيم الظواىر 

حث في مجال التدريس وخبرة ال تقل عن خمس وتحديد مسبباتيا، ونظرا لخبرة البا
لمصف الخامس عشرة سنة واطالعة عمى المحتوى الدراسي لكتب عمم االحياء 

، وبعد ان حصل الباحث عمى كتاب تسييل ميمة من جامعة القادسية /كمية االحيائي 
تربية التربية معنون الى المديرية العامة لتربية القادسية وكتاب تسييل ميمة من مديرية 

القادسية ، قام الباحث بتقديم استبانو لمدرسي مادة عمم االحياء والمشرفين اختصاص 
عموم الحياة  حول تضمين ميارات الجدل العممي في كتب عمم االحياء لممرحمة 
االعدادية، وىل ىناك معرفة كافية لتمك الميارات لدى طمبتيم بيا ،قد اكد معظميم 
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عرفتيم بمدى امتالك طمبتيم لتمك الميارات، وىذا شكل عدم تضمين الكتب ليا وعدم م
لمصف ىاجسا دافع الباحث الجراء بحث لمتحقق من تضمين كتب عمم االحياء 

لميارات الجدل العممي، وصيغت مشكمة الدراسة وكاالتي: ما مدى الخامس االحيائي 
 ممي ؟ لميارات الجدل العلمصف الخامس االحيائي تضمين محتوى كتب عمم األحياء 

 ثانيا: أهمية البحث:

اىتم العديد من الباحثين في دراساتيم البحثية الحديثة بميارات الجدل العممي كونيا    
تطور من مياراتيم العقمية وتجعميم مناقشين عمميين فيما يخص القضايا العممية 

عن والمجتمعية ، حيث اعدت ميارات المناقشة العممية الجدلية ميمة لمطالب لمتعبير 
ارائيم واتخاذ القرارات وحل المشكالت في حياتيم اليومية ،وان ميارات الجدل العممي 
تطور ميارات المناقشة لدى الطمبة وتعزز ميارات التفكير العممي المتقدمة وميارات 
االتصال والقدرة عمى تقيم االدلة وفيميم لطبيعة العمم ويعد الجدل ممارسة اجتماعية 

ويمكنيا ان تتحدى االفكار الخاطئة والغير معقولة لتغيرىا الى قائمة عمى التعاون 
مفاىيم تبررىا تفسيرات بديمة لممعمومات الموجودة ومن ادلة موثوقة تدعم المعرفة 

 (Wilaiwan ,S. ,et al, 2019, p:1-22 الناشئة . )

فأن اىم ما يجب ان يتعممة الطمبة ىو تنمية روح المناقشة العممية إذا يمكن    
االستفادة منيا في التقصي عن الحجج وتبادل في وجيات النظر سواء كانت مؤيدة او 
معارضة لالدعاءات المطروحة، ويمكن لممناقشة ان تصل بالمتعممين الى تقصي 

 ( ٢1: ٢77٠الحقائق، والمناقشة العممية تجيب عن كثير من التساؤالت )محمد،

عالي في الجدل عند ادخاليم في ان الطمبة يمكن ان يكون ادائيم فقد وجدا    
مناقشات عممية محددة، وان الكفاءة في الجدل ىي عنصر اساسي وميارة حاسمة في 
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،  محو االمية العممية وىي ىدف مركزي في تعميم العموم وتعزيز ميارات التفكير العميا
قسمت الدراسة الطمبة الى مجموعات مجموعة الطمبة ذات المستوى العممي العالي 

زت باداء مرتفع في الجدل من خالل طرحيم المتكرر لالسئمة مما ادخميم في تمي
المناقشة جدلية حول موضوع عممي محدد ، اما المجموعتين المتوسطة والدنيا كانت 
قميمة االسئمة المتعمقة في نفس الموضوع ولم يؤدي معضميا الى المناقشة الجدلية ، 

 Marko ,T. ,et alالعممي لطالبيم . ) وىذا يعزز من وعي المعممين حول المستوى
2020, p:1-19 ) 

حيث إن امتالك ميارة الجدل العممي من قبل المتعممين تساعدىم عمى اتخاذ القرار     
والقدرة عمى حل القضايا العممية االجتماعية ويجب ان يكون الجدل منيجا اجتماعيا 

 ,Mairlyn ,A. ,et al,2015)وعمميا في مواجية التحديات التي يواجييا المتعممين. 
p: 12-40) 

 Nation Research Councilد المجمس الوطني لمبحوث في واشنطن ككما ا    
(NRC عمى أىمية تنمية ميارات الجدل العممي لدى المتعممين كونيا ىدف لمتربية )

 العممية ويكون لممتعممين القدرة عمى إجراء الحوارات والنقاشات العممية حول القضايا
المتعمقة بالعموم لتمكنيم من طرح األسئمة وتفسير البيانات وتحميميا وتحديد األسباب 
والتوصل إلى النتائج من خالل االنخراط في الجدل القائم عمى أسس عممية جاء ذلك 

مفاىيم  -ضمن إطار مفاىيمي حدد بثالثة أبعاد )الممارسات العممية واليندسية 
 األفكار األساسية(  –متقاطعة 

ان من اىم الميارات التي يجب ان يتعمميا الطمبة في عمم االحياء والعموم االخرى     
في القرن الحادي والعشرين ىي ميارات الجدل العممي حيث تمكنيم من إدراك اكثر 
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لممفاىيم العممية وميارات التفكير النقدي ومحو االمية العممية ويمكنيم من بناء االفكار 
 ( Nurul Ika ,N. et al, 2019 : 2العممية ونقدىا. ) 

اإلصدارات األخيرة  لمتربية العممية عمى أىمية استخدام الجدل العممي داخل  أكدت    
الفصول الدراسية يمارسو المتعممين كنشاط مالحظ أو مكتوب ألنو من العناصر 
األساسية في تدريس العموم وىو مدخل ميم في تنمية ميارات التفكير ، جاء ذلك  

والجدل العممي ىو احد  التربية العممية الحديثة وثيقة إصالحية ضمن مشروعاتك
 Next Generationالعموم لمجيل القادم  تعميم معايير الموضوعات التي جاءت بيا

Science Standards NGSS)  في الواليات المتحدة األميركية ىي ممارسة )
ومن ىذه الممارسات  م العمومالممارسات األساسية ضمن تعمي الجدل العممي كإحدى

االستقصاء العممي والتفكير الناقد ،وأكدت أن الكفاءة العممية والتعميمية وجودة التعميم 
يمنح  فصول العموم مكان ىذه المعايير عدت العموم تحقق اليدف في تعميم وتعّمم

 لتفسيراتالفرصة لمتفكير الناقد ،وتقييم األدلة العممية في محاولة لبناء ا المتعممين
 والحجج. 

والسيما طمبة المرحمة الثانوية تعد المرحمة االساس في بناء واكتساب الخبرات     
والمعارف في المراحل الدراسية الالحقة وان طمبة المرحمة الثانوية يتطمب منيم ميارات 
 تساعدىم عمى الفيم بصورة أكبر لممواد الدراسية وان عدم توفر تمك الميارات يؤثر سمبا

 (  ٢٢: ٠٢٢٢عمى اكتساب لممعرفة العممية. )ابو شعبان 

ان الجدل والمناظرة تحسن القدرات عمى التفكير النقدي وبالتالي امكانية القدرة عمى     
اتخاذ القرار، ان تضمين الجدل ومياراتو في تعمم العموم واكتساب المفاىيم العممية 
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كثر ادراك اتجاه القضايا العممية التي وتعمم ميارات االستقصاء العممي يجعل الطمبة ا
 (.BUTT,2010,:1-173تعد جدلية. )

ان استخدام الجدل في تدريس العموم وانتاج الحجج العممية ىي عناصر اساسية     
لمساعدة الطمبة ليكونوا متعممين وفق اساسات عممية معتمدة عمى مشاركتيم في توليد 

تي تعتمد عمى اساليب المناقشة كممارسة عممية االفكار وبنائيا وتوجيو النقد ليا ، ال
من خالل المشاركة بالمناقشة العممية معتمدين عمى االدلة في تحدي   تدمج المتعممين

الحجج المطروحة ورفضيا او اسناد حججيم وان الجج التي قدميا المشاركون القائم 
 ,Chen ,Y.-C. et al,:1-44 )وتقييم البيانات. والتفسير المنطقي عمى األدلة

2016)  

ثباتيا من خالل      وبذلك يمكن استخدام الجدل في التوصل إلى الحقائق العممية وا 
تقديم األدلة المدعمة بالبيانات وكذلك يمكن أن يتم دحض اآلراء والنظريات بتقديم 
الحجة المضادة وذلك باستخدام األسموب العممي االستقصائي لمتوصل إلى النتائج وحل 

واتخاذ القرارات جاء ذلك في دراسة عن العالقة بين مستوى فيم معممي المشكالت 
العموم الحياتية في المرحمة الثانوية لطبيعة العمم ومستوى فيميم لمقضايا العممية الجدلية 
واتجاىاتيم العممية حيث توصمت  الدراسة إلى أن الجدل العممي يوصمنا إلى فيم 

تفكير واالستقصاء العممي واستخدام األدلة وبالتالي طبيعة العمم من خالل القدرة عمى ال
، ٠٢٢7اإلجابة عن التساؤالت والقدرة عمى حل المشكالت واتخاذ القرار .)الزعبي ، 

٠-٠٠٢13  .) 

زالة الشكوك وكشف األدلة     باالضافة الى اىمية الجدل ىي إظيار الصواب وا 
لى اليقين والفصل في النزاعات وتميزىا وايضا االنتقال بالمسائل العممية من الشك إ
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العممية، أشارة بعض من الدراسات التي أجريت حول الجدل العممي وعالقتو بالتحصيل 
كساب المعرفة حيث أظيرت نتائج تمك الدراسات أن لمقضايا الجدلية األثر في  وا 
تحصيل الطمبة من خالل أجراء النقاشات الجدلية والتي ساعدتيم في حل المشكالت 

 ( 57-٢، ٠٢٢5ة في اتخاذ القرارات. )العمر، والقدر 

  -مما تقدم يمكن ايجاز أهمية البحث بما يأتي :

يعد ىذا البحث عمى حد عمم الباحث االول عمى المستوى المحمي في مجال   -
 وفقا لميارات الجدل العممي.لمصف الخامس االحيائي تحميل كتب عمم االحياء 

منطمقا لمبحوث والدراسات في مجال  من الممكن ان تكون نتائج ىذا البحث -
 تحميل الكتب والمواد الدراسية وفقا لميارات الجدل العممي.

يمكن تزويد الباحثين  باختبار ميارات الجدل العممي ومعيارا لتحميل الكتب  -
 وفق ميارات الجدل العممي.

 : ىدف البحث التعرف الى:ثالثا: هدف البحث

لميارات لمصف الخامس االحيائي مدى تضمين محتوى كتب عمم األحياء  -٢
  .الجدل العممي

  .رابعا: حدود البحث

لمعام لمصف الخامس االحيائي :  محتوى كتب عمم األحياء المعرفي الحد -٢
 .م(٠٢٠٠ -٠٢٠٢الدراسي )

: مدارس المرحمة اإلعدادية والثانوية النيارية الحكومية التابعة الحد المكاني -٠
  .لمركز محافظة القادسية



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 ج

 
 
 137 

 م . ٠٢٠٠ -٠٢٠٢: العام الدراسي زمانيالحد ال -1
  .خامسا: تحديد المصطمحات

 عرفيا كل من مهارات الجدل العممي: 

القدرة عمى تطوير وتحميل االدعاءات العممية ودعم االدعاء بادلة من من      
 Bruceالتحقيقات في العالم الطبيعي وشرح وتقييم المنطق الذي يربط الدليل باالدعاء.)

,et al,2015:2) 

 ( نظريًا.Bruce ,et al, 2015ويتفق الباحث مع تعريف )   
ويعرف الباحث ميارات الجدل العممي إجرائيا بأنيا: مجموعة من الميارات العقمية   

التي تتضمن ميارة تحديد العبارات العممية المقدمة وميارة تحديد مصدر الثقة في 
ميارة تحديد الرفض والحجة المضادة المعمومة العممية وميارة استخداميم المؤىالت و 

لالدعاء المقدم وميارة تقييم جودة سمسمة التفكير، والتي حددىا الباحث لمكشف عن 
وكذلك مدى امتالك لمصف الخامس االحيائي مدى تضمينيا في كتب عمم االحياء 

 طمبة المرحمة االعدادية ليا .
 خمفية نظرية ودراسات سابقة 

 مهارات الجدل العممي 
الجدل العممي بأنو:  ممارسة ميمة في  (Osborne & Philips, 2007) عرف ي

،أو دحضو ،عمى أساس  العموم، تيدف إلى محاولة التحقق من صحة االدعاء العممي
أسباب معينة، وبطريقة تعكس ما تستند تمك االسباب إلى قيم المجتمع العممي. 

(Osborne & Philips,2008: 238 اما ، )Dusch & shouse(2007 يرى انو )
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 :Dusch & shouse,2007خطاب منطقي الستنباط العالقة بين االفكار واالدلة.
33)) 

 في الجدل  Toulmin 1985عناصر نموذج تولمين

 .فكرة تمثل رأي أو نتيجة أو فرض او إجابة عمى سؤال/ Claim  االدعاء .٢

 .حقائق عممية تستخدم لتدعيم االدعاءات/ Data البيانات .٠

 .يفسر العالقة بين االدعاء والبيانات / Warrant التبرير .1

 .تستخدم عند عدم قبول التبريرات / Backings المدعمات .2

 .تستخدم عند عدم قبول االدعاء/ Rebuttal التفنيد .3

يعبر عن درجة التأكيد أو عدم التأكد من الحجة / Qualification التأىيل .4
 )االحتماالت (.

     (McNeill & Krajcik ,2011)   قدم اطار لتدريس الجدل العممي سمي بـ
(CER framework وىو يتكون من ثالثة عناصر يرمز كل حرف من حروفو )

 الى احد عناصره، وعناصره تتمثل باالتي:
 : وىي القضية محل الجدل والخالف.Climاالدعاء  -
 : وىي البيانات التي تدعم صحة االدعاء. evidenece الدليل  -
: وىي االرتباط المنطقي والعالقات السببية بين Reasoningاالستدالل  -

 االدعاء .
   (McNeill & Krajcik ,2011, 12)   
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 عناصر الجدل العممي لـ (Bulgren&Ellis,2012)  
 االدعاء  – ٢
 الدليل ونوعو والحكم عمى جودة الدليل .  – ٠
 المنطق واالستدالل – 1
 ة  الطعون والحجج المضاد – 2

 (Bulgren& Ellis, 2012,P:30)   
أن الجدل العممي يرتبط بشكل كبير   (Andrew & Smith,2015)واكد كل من   

بميارات التفكير العميا و منيا: التفكير الناقد و التحميمي و التركيبي و التنسيقي و 
لنماذج االبداعي. اذ ان جوىر الجدل العممي يشتمل عمى االستدالل و التفكير و بناء ا

العممية و المفاىيمية، كما توجد عالقة قوية بين أىداف تدريس العموم من جية و بين 
 ,Andrew & Smithالتكامل مع دمج الحجج العممية في تعميم  وتعمم العموم . )

 (٠٢: ٠٢٢7( المشار ليما في )ابو زيد، 2015
 ( عدة ميارات لمجدل العممي وىي :٠٢٢7اشارت دراسة )البطران 
 القدرة عمى صياغة االدعاءات واسنادىا بالبيانات والتفسيرات  – ٢
 القدرة عمى طرح االسئمة النقدية  – ٠
 القدرة عمى التقييم  – 1
 القدرة عمى تطويع البيانات لكي تخدم وجية النظر  – 2

 ( ٢1٢: ٠٢٢7)البطران، 

(Khishfe : 2012)ميارات الجدل العممي بثالث ميارات ىي :    دت دراسةبينما حد 

  .ادعاء مع الدليل أو سبب مع التبرير الحجة: بناء .٢
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  .: حجة تناقض الشخص بالحجةالمضادة الحجة .٠
 (: حجة تفند أو تنقض الحجة المضادة.الدحض) التفنيد .1

(Khishfe, 2012: 495) 

 ست ميارات لمجدل العممي ىي :    ( Bruce, et al ,2015) بينما قدم

ة العممية المقدمة كونيا ادعاء او حقيقة او رأي او . القدرة عمى تحديد العبار  ٢
 بيانات.

 . القدرة عمى تحديد المؤىالت  التي تقمل او تزيد من كمية االفكار. ٠
. القدرة عمى تحديد مصدر الثقة في المعمومة المقدمة سواء كانت سمطة او  1

 منطق او نظرية .
 . القدرة عمى تحديد النقض والحجة المضادة . 2
 عمى تحديد ما اذا كان البيان المقدم ادعاء ام ال .. القدرة  3
 م سمسمة التفكير قوية او ضعيفة .ي. القدرة عمى التقييم .تقي 4

Bruce, et al ,2015:P 3-5)                                                   ) 

ىا ( سيتم اعتماد Bruce, et al, 2015وفي ضوء تمك الميارات التي قدميا )      
مدى امتالك  وكذلك في اختبار لمصف الخامس االحيائي في تحميل كتب عمم االحياء 

ىذه  ان Bruce وذكر (.٠٢٠٠-٠٢٠٢طمبة المرحمة االعدادية ليا ، لمعام الدراسي )
في الجدل كاساس  Toulmin 1958الميارات قد اعتمدىا بناًء عمى نموذج تولمان

 .نظري يدعم تمك الميارات 
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 جدل العممي انماط ال

تتفق معظم توصيفات الجدل العممي في كونو عممية تقييم االدعاءات العممية    
وتبريرىا عن طريق تقديم دالئل تستند إلى بيانات إمبريقية بيدف االقناع أو الدحض. 

 ويمكن تصنيف الجدل العممي إلى نمطين:

 . النمط الديداكتيكي التعميمي:  1

بالنمط البالغي، وىذا النمط يستخدمو المعممون في ويسمى في بعض االدبيات    
الدروس العممية، سواء الثبات صحة نظرية ما أم لنفي أخرى. فحين يقدم معمم الكيمياء 

( كمثال عمى مادة قاعدية ال تحتوي عمى ىيدروكسيل لدحض  NH3مثال االمونيا )
ي عمى ايون المادة القاعدية ىي التي تحتو ”نظرية أرىينوس التي تنص عمى أن 

متسمق ”، فإن ما يفعمو ىو جدل عممي. أو حين يقدم معمم العموم مثال “الييدروكسيل
، فإنما يحاول “الجبال الذي يعاني من صعوبة في التنفس كمما صعد إلى االعمى

البرىنة عمى النظرية القائمة بتناقص نسبة االوكسجين تدريجيا مع االرتفاع في طبقات 
ا النمط من الجدل يتصف بأنو إخباري وأحادي االتجاه ) من الغالف الجوي. إن ىذ

 المعمم إلى الطالب( ومحدود، وال يحتاج إلى ترتيبات خاصة.

 :. النمط الديالوجي أو متعدد االصوات  2

ويمتاز ىذا النمط بتعددية االتجاىات ووجيات النظر، ويتضمن وجود ادعاء      
ا دالئل داعمة أو داحضة. ولذا يصف فان رئيسي يختمف حولو طرفان، يقدم كل منيم

امييرن ىذا النمط من الجدل بأنو: لغوي ثقافي اجتماعي، ويري درايفر ونيوتن وأسبورني 
( أن قيمة الجدل الديالوجي تكمن في أنو يتيح الفرصة لممتعممين لمتعبير عن  ٢776) 
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بداء وجيات النظر المغايرة، وىذه الموا صفات ال يمكن ليا شكوكيم، وطرح االسئمة، وا 
أن تتوفر في النمط الديداكتيكي. وعمى الرغم من أن نظرية الجدل تطورت عبر عقود، 

( ىو أول من وضع نموذجا يصف بنية الجدل Toulmin, ٢736فإن تولمين )
 ((Osborne, & Eduran,2007:240 وعممياتو.                      

 دراسات سابقة 

 ت
اسم الباحث 
 وسنة البحث

 نوع المنهج العينة المكان دف الدراسةه
اداة 
 الدراسة

الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

1 
 
 
 

Bruce,F. 
et al 

2015 

بناء اداة  
ميارات الجدل 

العممي والتعرف 
عمى طبيعة 

العالقة 
االرتباطية بين 
ميارات الجدل 
العممي والتفكير 

الناقد لدى 
 الطمبة  

الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

طمبة  ٢٢٢٢
ذكور واناث 

المرحمة 
االولى من 
 61االختبار و

طمبة مرحمة 
الثانية من 
 االختبار

شبو 
 التجريبي

اختبار 
ميارات 
الجدل 
-العممي  
اختبار 
كورنيل 
لمتفكير 
 النقدي

معامل الفا 
 كرونباخ

تمكن طمبة  
المجموعة 

التجريبية من 
الدخول بالمناقشة 
العممية واتقانيم 
لميارات الجدل 

مي، ووجود العم
عالقة طردية بين 

ميارات الجدل 
العممي والتفكير 
الناقد لدى عينة 

 البحث  

2 
 االسدي
٠٢٢5 
 

تحميل كتب عمم 
االحياء لممرحمة 
الثانوية في 

العراق في ضوء 
 القضايا الجدلية

 العراق

كتب عمم 
االحياء 
لممرحمة 
 الثانوية

منيج 
تحميل 
المحتوى 
ضمن 
المنيج 

معيار 
ا القضاي
 الجدلية

معادلة 
 ىولستي

والتكرارات 
والنسب 
 المئوية ليا

كتاب الصف 
الثالث المتوسط 
ىو االكثر تطرقا 
لمقضايا الجدلية ، 
ثم كتاب الصف 
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االول المتوسط،  الوصفي
ثم كتاب الثاني 

 المتوسط.
كتاب االحياء 
لمصف السادس 
االعدادي ىو 
االكثر تطرقا 

لمقضايا الجدلية ، 
ثم كتاب الصف 

عداي، الرابع اال
ثم كتاب الصف 

الخامس 
 االعدادي.

 منهجية البحث واجراءاته 
تخدم الباحث اسموب المنيج : من اجل تحقيق اىداف البحث اس منهج البحث

 .الوصفي
ولمعام الدراسي لمصف الخامس االحيائي تتمثل بكتب عمم االحياء  مجتمع البحث :

 م .  ٠٢٠٠ – ٠٢٠٢
 ،لمصف الخامس االحيائي ب عمم االحياء حددت عينة البحث بكتعينة البحث : 

حيث استبعد الباحث ( صفحة ،٠٢2والتي بمغ مجموع عدد صفحاتيا )
 (صفحة،كما في جدول ادناه .٢4)
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لمعام الدراسي لمصف الخامس االحيائي كتب عمم االحياء عينة (٢جدول )
 م ٠٢٠٠_٠٢٠٢

مجوع  عدد الصفحات
 الصفحات

عدد 
 الفصول

 السنة

 والطبعة
 ت ابالكت

 المستبعدة المحممة

214 18 232 7 
٠٢٠٢  

 7طبعة ال

عمم االحياء لمصف 
الخامس العممي 

 االحيائي
٢ 

 
 البحث رابعا : اداة

لتحقيق ىدفا البحث تطمب من الباحث اداتين،االولى اداة لتحميل محتوى كتب       
العممي التي اعدىا تمثل معيارا لميارات الجدل  لمصف الخامس االحيائي عمم االحياء 

الباحث بنفسو، والثانية اداة الختبار ميارات الجدل العممي لدى طمبة المرحمة االعدادية 
   -وكما مبين فيما يأتي: ( Bruce ,al et ,2015)والتي تبناىا الباحث من 

 أ _ اداة التحميل )معيار مهارات الجدل العممي(

تحميل محتوى كتب عمم االحياء  من اجل تحقيق ىدف البحث تم اعداد اداة     
من قبل الباحث والتي تمثل معيار ميارات الجدل العممي  لمصف الخامس االحيائي 

الغرض منيا ىو جمع البيانات وتسجيل التكرارات باستخدام وحدات التحميل التي تمثل 
  وتم اعداده ضمن خطوات وكاالتي: الفكرة الصريحة والفكرة الضمنية ،
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 ى االدبيات التي تناولت ميارات الجدل العممي االطالع عم– ٢

االطالع عمى الدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة ميارات الجدل العممي كما في – ٠
ودراسة )الخطيب،  Bruce ,al et  ,2015)(ودراسة ) ٠٢٢7دراسة )البطران،

٠٢٢4. ) 

 تم اعداد قائمة بميارات الجدل العممي الرئيسة والفرعية  – 1

تم توجيو استبانة الى عدد من الخبراء والمختصين في طرائق التدريس  – 2 
اختصاص عموم الحياة لتحديد ميارات الجدل العممي والتي في ضوئيا سيتم تحميل 

،وتضمنت ،وكذلك تحديد النسبة المحكية لمصف الخامس االحيائي كتب عمم االحياء 
 انيا ميمو التمام اجراءات البحث.االستبانة مجموعة من االسئمة التي يعتقد الباحث 

  ما ىي الميارات الرئيسة والفرعية لمجدل العممي التي قد تتضمنيا كتب عمم االحياء
 .لمصف الخامس االحيائي 

بعد اطالع الباحث عمى الدراسات وادبيات ميارات الجدل العممي ،حدد مجموعة من  
 . الميارات وقام  بعرضيا عمى مجموعة من السادة الخبراء

تم اختيار عدد من الميارات الرئيسة والفرعية ومؤشراتيا تم  في ضوء اراء الخبراء      
( ميارة فرعية ٢4( ميارات رئيسة و)4صياغة المعيار بصورتو االولية إذ تكون من)

 ( مؤشرًا موزعة عمى الميارات .2٢و)

لعجيمي، :ىو قدرة اداة القياس عمى قياس ما وضعت من اجمو. )النعمة وا الصدق
ولتحديد صدق االداة عرضيا الباحث عمى مجموعة من السادة  (، ٠2٢،  ٠٢٢2

الخبراء والمختصين ، لبيان رأييم لحذف وتعديل واضافة ما يرونو مناسبا من مؤشرات 
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% (من ما اتفق عميو المحكمون وعند استخدام قيمة  6٢أخرى،وتم االعتماد ما نسبتو )
قارنة القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية عند مستوى مربع كاي والنسبة المئوية وم

( 3( اصبح معيار التحميل بالصورة النيائية مكون من )٢( ودرجة حرية)٢.٢3داللة)
( مؤشرا، وذلك بعد حذف الميارة الرئيسة رقم 13(ميارة فرعية و)٢1ميارات رئيسة و)

 ( ومياراتيا الفرعية ومؤشراتيا 1)

 بحث)معيار ميارات الجدل العممي( العممي وفقراتيا الداة ال(ميارات الجدل ٠جدول ) 

 عدد الفقرات لكل مهارة
 المهارة

 ت
 الرئيسة الفرعية

9 

 ميارة تحديد الحقيقة ٠

ميارة تحديد العبارة العممية 
 المقدمة

1 
 ميارة تحديد االدعاء ٢

 ميارة تحديد البيانات 3

 ميارة تحديد الرأي ٢

7 
 المؤىالت التي تزيد كمية االفكار ٠

 2 ميارة تحديد المؤىالت
 التي تقمل كمية االفكار وىالتالم 3

6 

 المعمومة المستندة الى السمطة 2
ميارة تحديد مصدر الثقة في 

 المعمومة
 المعمومة المستندة الى المنطق ٢ 3

 المعمومة المستندة الى النظرية ٢
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7 
ميارة تحديد النقض والحجة  ضميارة تحديد النق 3

 المضادة
4 

 ميارة تحديد الحجة المضادة 2

2 
ميارة القدرة عمى تقييم سمسمة  سمسمة تفكير قوية ٠

 التفكير
5 

 سمسمة تفكير ضعيفة ٠

 المجموع 5 13 35

   

 تحديد النسبة المحكية لمقارنة نتائج التحميل :

%( كنسبة محكية افتراضية لتواجد ميارات 43اعتمد الباحث النسبة المئوية )     
لمصف الخامس االحيائي الجدل العممي في كتب عمم االحياء لكل الكتب الثالثة 

ومقارنة نتائج التحميل معتمدا عمى متوسط النسب التي حددىا الخبراء والمحكمين 
ك افتراضيا ، تم ذلك من خالل عرض استبانة ممحق)( لمعرفة النسبة المحكية ، وكذل

اعتمدت نسبة محكية لكل كتاب وباالعتماد عمى عدد الصفحات التي تم تحميميا من 
كل كتاب ومن خالل تطبيق المعادلة االتية : )عدد صفحات الكتاب مقسومة عمى 

( يبين النسبة المحكية 7%( وجدول )43العدد الكمي لمصفحات الخاضعة لمتحميل *
 االفتراضية.
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 فتراضية لكتب عموم الحياة لممرحمة االعداديةالنسب المحكية اال(1جدول )

 ت الكتاب عدد الصفحات النسبة المحكية

16.73 163 
عمم االحياء لمصف 

 الرابع االعدادي
1 

21.97 214 
عمم االحياء لمصف 
 الخامس االحيائي

2 

26.28 256 
عمم االحياء لمصف 
 السادس االحيائي

3 

 المجموع 633 64.98

 االحياء لممرحمة االعدادية: تحميل محتوى كتب عمم

بعد اطالع الباحث عمى مجموعة من البحوث في مجال تحميل محتوى كتب عمم       
االحياء ووفق المعيار الذي اعده الباحث ،تم تحديد الكيفية التي يتم وفقيا تحميل 

 وباالشكل االتي :لمصف الخامس االحيائي محتوى كتب عمم االحياء 

وفيو يتم تحديد مدى تضمين محتوى كتب عمم التحميل : تحديد الهدف من  – 1
لميارات الجدل العممي وفقا لمعيار التحميل المعدة لمصف الخامس االحيائي االحياء 
 مسبقا .
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ىو تقسيم الموضوع الى وحدات محددة وواضحة وحساب وحدات التحميل :  – 2
الظواىر او تكرارات كل وحدة من الوحدات  في النص ووصفيا كميا لغرض عد 

 ( ٠٢4:  ٠٢٢2السمات التي يراد قياسيا .  )الياشمي وعطية 

 وحدات التحميل التي تم اعتمادىا وكاالتي : 

 استخدم الباحث الفكرة النيا تعطي معنى وىي عمى نوعين :أ / وحدة التسجيل : – 2

ة في ىي جممة يتم فييا االشارة الصريحة والمباشرة الى الرغبالفكرة الصريحة :  - 1
 شيء ما . 

ىي سمسمة من االحداث النفسية المتعاقبة تتمثل في الظروف الفكرة الضمنية :  - 2
التي تواجو شخص معين والسموك الذي يستجيب لو الفرد داخميا وخارجيا ونتائج ذلك 

 السموك سواء كان ماديا او اجتماعيًا. 

ية قي تحميل محتوى كتب تم اعتماد الباحث عمى استخدام الفكرة الصريحة والضمن    
اذ ان كتب عمم االحياء يتضح فييا العبارات لمصف الخامس االحيائي عمم االحياء 

 الصريحة والضمنية، قد يكون من الممكن تحديد ميارات الجدل العممي في محتواىا . 

استخدام التكرار كوحدة لمعد لحساب الظيور كل فكرة واردة في ب / وحدة العد :– 2
تب المحممة وفق معيار التحميل واعطي فيو لكل فكرة وزنا متساوي .)التميمي محتوى الك

,٠: ٠٢٢٢55. ) 
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تعد االطار االكبر من المحتوى الذي يحيط بوحدة ج / وحدة المضمون : – 2
التسجيل , وتمثل وحدة المضمون الفقرة التي تقع ضمنيا الفكرة او الموضوع 

 (٠52: ٠٢٢4)محمود,

 لتحميل:خطوات وقواعد ا – 3

القراءة الشاممة لمموضوع لغرض التوصل الى بمورة فكرة لممحمل والقيام عمى اساسيا  .٢
 بتحديد الفكرة الواقعة ضمن الموضوع المراد تحميمو .

القراءة المتئنية والدقيقة لكل صفحة من صفحات المحتوى ليتسنى بعد ذلك تسجيميا  .٠
 . عمى شكل تكرارفي استمارة اعدة مسبقا لذلك الغرض 

 تحديد الفكرة ضمنية كانت ام صريحة . .1
رة المتضمنة في ضوء اداة مقارنة الفكرة لغرض معرفة انتمائيا لممجال والفق .2

 .التحميل
تفريغ التكرارات في جداول التحميل باعطاء تكرار واحد عن كل فكرة ومن ثم تحول  .3

 الى نسب مئوية وتفسر الحقا . 
 ( ٠56 -٠55: ٠٢٢٢)التميمي, 

 : لتحميلصدق ا – 4

ومن اجل التحقق من صالحية التحميل ووفقا لمعايير التحميل والنتائج التي تم التوصل 
وحسب اداة البحث )معيار لمصف الخامس االحيائي الييا  في كتب عمم االحياء 

ميارات الجدل العممي( الذي اعده الباحث ليذا الغرض من اجل معرفة مدى تضمين 
او الضمنية لمؤشرات معيار التحميل ، وبناءا عمى ذلك االفكار سواء كانت الصريحة 

قدم الباحث عينة من نواتج التحميل والموضوعات التي تم تحميميا، بعد عممية التحميل 
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(صفحة مع معيار ٢٠4% (من المادة المحممة )٠٢من الباحث اختار عينة بنسبة )
ا الى خبيرين اختصاص تحميل ميارات الجدل العممي المعد ونتائج تحميل االباحث قدمي

،حيث تم التاكد من صدق التحميل  لمحتوى كتب عمم  ٢طرائق تدريس عموم الحياة
والتي تمثمت بتقديم استمارة تضمنت مجموعة من لمصف الخامس االحيائي االحياء 

 االسئمة. وتم ذلك كاالتي : 

حة والضمنية( تم ذلك وفقا لممعيار المعد واستخدام وحدة التسجيل )الفكرة الصري     
 واالخذ بالحسبان االلتزام بالمعيار وبعيدا عن اي شكل من اشكال التحيز :

 . ىل تعتقد ان الباحث كان متحيزا وفقا لنتائج التحميل 
 . ىل كانت عممية تفسيراالفكار الضمنية صحيحة وضمن المستوى المطموب. 
 حميل عينة ىل باالمكان تعميم النتائج التي توصل الييا الباحث )نتائج ت

 البحث( عمى مجتمع البحث . 
  . ىل ان فقرات التحميل التي فسرت المضمون كانت صحيحة 
 . ىل ان الباحث كان ممتزما بفقرات تحميل المحتوى والى اي مدى 
  . ىل تمثل نواتج التحميل تمثيال صحيحا 

 بعد ان اجمع المحكمان عمى صالحية التحميل تاكد الباحث من صدق التحميل.

  ثبات التحميل : – 5

                                                           
1
 ن :االمحكم 

 ا.د. عالء احمد الشامي/ طرائق تدريس علوم الحياة/كليت التربيت /جامعت القادسيت  – 1
 ا.م.د. وجدان وادر عودة/ طرائق تدريس علوم الحياة/كليت التربيت /جامعت القادسيت – 2
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ىو اعطاء نفس النتائج اذا ما اعيد التحميل مرة اخرى بأختالف المحممين وزمن        
: ٢771التحميل الغرض منو التأكد وايجاد درجة عالية من االتساق . )العبد وعزمي ، 

 طريقتين ىما :تم حساب الثبات من قبل الباحث ب(،٠٠2

  االتفاق عبر الزمن : –أ -5

( يوم من 1٢ياس ثبات التحميل قام الباحث بإعادة عممية التحميل بعد مرور )لق     
لمعرفة  (Holisti)عممية التحميل االولى ،وتم حساب الثبات بتطبيق معادلة ىولستي 

 (٢.7٢تطابق نتائج التحميل االول والثاني ،حيث كانت نسبة الثبات )

 االتفاق بين المحممين  –ب -5

التحميل المتمثمة بكتاب عمم االحياء لمصف الرابع العممي المتكون بعد تحديد عينة     
%( ٠٢( صفحة ونسبتيا )٢٠4(فصول ، تم تحديد )٢٢( صفحة وبواقع )٢41من )

( صفحة من مجتمع البحث.حيث تم 411كعينة عشوائية من الكتاب المذكور عن )
توى لغرض اعادة من ذوي الخبرة في عممية تحميل المح ٠االتفاق مع محممين خارجيين

عممية التحميل معتمدين عمى كتاب االحياء لمصف الرابع العممي و اداة البحث )معيار 
ميارات الجدل العممي(مع بيان خطوات التحميل ،يرشد االحصائيون في الدراسات 
الوصفية ان يكون الحد االدنى لمعينة التي من المفترض ان تمثل المجتمع ما نسبتو 

%( لمجتمع عدد افرادة بضع من ٢٢افراده بضع من المئات و)%(لمجتمع عدد ٠٢)
، ٠٢٢1%( لممجتمعات الكبيرة التي تصل الى عشرات االالف )عبيدات،3المئات و)

                                                           
2
  المديريت العامت لتربيت القادسيت .مصطفى عبد االمير/طرائق تدريس علوم الحياة /م,م .   – 1 

 علي حسيه الىائلي /طرائق تدريس علوم الحياة /المديريت العامت لتربيت القادسيت . د. – 2   
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،حيث  (Holisti) (ومن ثم حساب الثبات بين المحممين بأستخدام معادلة ىولستي1٢
 ( ٢.63كانت نسبة الثبات )

 الوسائل االحصائية

وسائل اإلحصائية المناسبة باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية لمعموم أستعمل الباحث ال
( الستخراج نتائج Microsoft Excel 2010)( وبرنامجSPSS-26االجتماعية) 

 البحث ومعالجة البيانات بالحاسوب
 م:  2221سنة لمصف الخامس االحيائي كتب عمم االحياء 

سنة  9ط  لعممي )اإلحيائي(نتائج تحميل كتاب عمم األحياء لمصف الخامس ا – 2
 م :  2221

(صفحة ٠٢2يتكون كتاب عمم األحياء لمصف الخامس العممي)اإلحيائي( من)   
( فصول، أظيرت نتائج التحميل وفق الداة 5خضعت لعممية التحميل موزعة عمى)

  (.1البحث المعدة)معيار ميارات الجدل العممي( كما في الجدول )
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 (1جدول )
المئوية لفقرات معيار ميارات الجدل العممي في كتاب عمم األحياء  التكرارات والنسب

 لمصف الخامس )اإلحيائي( اإلعدادي
% من 
ميارات 
الجدل 
العممي 

الواردة في 
المعيار 

 فقرة 13

 

 

% 

ققة
متح

ت ال
فقرا

ال
 

 

 

% 

رات
كرا
الت

 

  

  الميارة تكرارات فصول كتاب عمم األحياء لمصف الخامس اإلحيائي

 ت

 ف

5 

 ف

4 

 ف

3 

 

 ف

2 

 ف

1 

 

 ف

٠ 

 

 ف

٢ 

 

 

 الفرعية

 

 الرئيسة

 

 

 

 

 

4٢ % 

 

 

ميارة تحديد  حقيقة 27 31 8 18 45 36 27 214 31.94 2 9.52
 العبارة العممية

1 

 إدعاء 14 7 2 2 7 7 4 43 6.41 1 4.76

 رأي 4 3 - 1 - 1 1 10 1.49 1 4.76

 بيانات 16 53 34 7 58 31 8 207 30.89 4 19.04

 المجموع        474 70.74  

تقمل  43 24 14 15 9 7 9 121 18.05 5 23.80
 األفكار

ميارة تحديد 
 المؤىالت

2 

تزيد  12 6 12 3 4 3 8 48 7.16 2 9.52
 األفكار

 المجموع        169 25.22  

ميارة تحديد  سمطة 4 1 1 1 1 1 6 15 2.23 2 9.52
 مصدر الثقة

3 

 منطق - - - - - - - - - 0 0
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 النظرية 2 1 - - 4 - 1 8 1.19 1 4.76

 المجموع        23 3.43  

ميارة تحديد  رفض - - 2 - - - - 2 0.29 1 4.76
الرفض 
والحجة 
 المضادة

4 

حجة  - - 1 - - - - 1 0.14 1 4.76
 مضادة

 المجموع        3 0.44  

ميارة القدرة  قوية - 1 - - - - - 1 0.14 1 4.76
عمى تقييم 

جودة  سمسمة 
 التفكير

5 

 ضعيفة - - - - - - - - - 0 0

 المجموع        1 0.14  

 المجموع 144 127 73 46 127 86 64 670 99.97 21 99.96

 

99
.5

2
 

9.
55

 12
.8

3
 18

.9
5

 

6.
86

 10
.8

9
 18

.9
5

 21
.4

9
 

% 

 

مصف الخامس ( أعاله يتضح أن كتاب عمم األحياء ل1من الجدول)   
( 3( ميارات من أصل)3( التكرارًا توزعت عمى)45٢العممي)اإلحيائي( قد حصل عمى)

 ( مياراة فرعية من معيار ميارات الجدل العممي.٢٢ميارات رئيسة و)

(%، أما 5٢.52( تكرارًا بنسبة مئوية)252_ ميارة تحديد العبارة العممية حققت ) ٢
( تكرارًا ٠٢2حديد الحقيقة بالمرتبة األولى بواقع)مياراتيا الفرعية جاءت فييا ميارة ت

( تكرار بنسبة ٠٢5(%،أما ميارة تحديد البيانات )1٢.72بنسبة مئوية)
( تكرارًا 21(%،أما ميارة تحديد اإلدعاء جاءت في المرتبة الثالثة بواقع)1٢.67مئوية)
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( ٢٢وبواقع) (%،وأما ميارة تحديد الرأي جاءت في المرتبة األخيرة4.2٢بنسبة مئوية)
 (%. ٢.27تكرارًا بنسبة مئوية)

(%،أما مياراتيا ٠3.٠٠( تكرارًا بنسبة مئوية)٢47ميارة تحديد المؤىالت حققت) – ٠
( تكرارًا بنسبة ٢٠٢الفرعية جاءت ميارة تحديد المؤىالت التي تقمل األفكار أوأل بواقع)

( 26جاءت ثانيا بواقع)(%،أما ميارة تحديد المؤىالت التي تزيد األفكار ٢6.٢3مئوية)
 (% .5.٢4تكرارًا بنسبة مئوية)

(%،أما مياراتيا 1.21(تكرارًا بنسبة مئوية)٠1ميارة تحديد مصدر الثقة حققت) - 1
( تكرارًا ٢3الفرعية فجاءت ميارت تحديد مصدر الثقة بالسمطة في المرتبة األولى بواقع)

ارة تحديد مصدر الثقة بالنظرية (%،أما في المرتبة الثانية فجاءت مي٠.٠1بنسبة مئوية)
(%،أما في المرتبة الثالثة واألخيرة فجاءت ميارة ٢.٢7( تكرارًا بنسبة مئوية)6بواقع)

 تحديد مصدر الثقة بالمنطق حيث غنيا لم تحقق أي التكرارًا.

(%،أما ٢.22( تكرارًا بنسبة مئوية)1ميارة تحديد الرفض والحجة المضادة حققت)- 2
ة فجاءت ميارة تحديد الرفض أوأل حيث حققت تكرارين بنسبة مياراتيا الفرعي

(%،أما ميارة تحديد الحجة المضادة فجاءت ثانيًا بواقع تكرارًا واحدًا بنسبة ٢.٠7مئوية)
 (%. ٢.٢2مئوية)

ميارة القدرة عمى تقييم جودة سمسمة التفكير حققت تكرارًا واحدا بنسبة  – 3
فجاءت ميارة  سمسمة تفكير قوية بواقع تكرارًا  (%،أما مياراتيا الفرعية٢.٢2مئؤية)

(%،أما الميارة الفرعية سمسمة تفكير ضعيفة لم تحقق أي ٢.٢2واحدًا بنسبة مئوية)
 تكرارًا.
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 (2جدول )
التكرارات والنسب المئوية لمفقرات التي تحققت في معيار ميارات الجدل العممي في 

 كتاب عمم األحياء لمصف الخامس اإلحيائي
% 

فقرات ال
المتحق
قة لكل 
 ميارة

عدد 
الفقرات 
لكل 
 ميارة

 

% 

 

 تكرارىا

 الميارة الفقرات المتحققة

عدد الفقرات  ت
 المتحققة

رقم الفقرة 
 المتحققة

 الرئيسة الفرعية

88.8
8 

9 

 حقيقة 1,2 2 214 45.14

ميارة تحديد 
 العبارة العممية

 

1 

 إدعاء 1 1 43 9.07

 رأي 4 1 10 2.10

 بيانات 6,7,8,9 4 207 43.67

99.98 474 8  
 

 المجموع

1 7 

71.59 121 5 1,2,3,4,5 
تقمل 
ميارة تحديد  األفكار

 المؤىالت

 

2 
28.40 48 2 6,7 

تزيد 
 األفكار
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 المجموع  7 169 99.99

50 6 

 سمطة ,1,2,3 2 15 65.21
ميارة تحديد 
 مصدر الثقة

 

3 
 منطق  0 0 0

 نظرية 6 1 8 34.78

 المجموع  3 23 99.99

33.3
3 

9 

ميارة تحديد  رفض 1,2 2 2 66.66
الرفض 
والحجة 
 المضادة

 

4 33.33 1 1 9 
حجة 
 مضادة

 المجموع  3 3 99.99

25 4 

1 1 1 2 
سمسمة 
ميارة القدرة  تفكيرقوية

عمى تقييم 
جودة سمسمة 

 التفكير

 

5 
0 0 0 0 

سمسمة 
تفكير 
 ضعيفة

 35  1 1  
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 المجموع 21 670   

 

 (في أعاله وبحسب تسمسل الميارات يتضح أن :2من الجدول)

الميارة الرئيسة ىي ميارة تحديد العبارة العممية وجاءت بالمرتبة األولى حققت  – ٢
( 7(% من أصل)66.66( بنسبة مئوية)6( تكرارًا وعدد الفقرات المتحققة)252فيو)

ن مياراتيا   الفرعية بحسب تسمسميا جاءت كاالتي: فقرات، وا 

( تكرارًا بنسبة ٠٢2ميارة تحديد الحقيقة: جاءت بالمرتبة الثانية وحصمت عمى) –أ 
 ( .٠،1(% وعدد فقراتيا المتحققة فقرتان ىما)23.٢2مئوية)

( تكرارًا بنسبة 21ميارة تحديد اإلدعاء: وجاءت بالمرتبة الثانية وحصمت عمى) –ب 
 ( .٢دد الفقرات المتحققة فقرة واحده وىي الفقرة رقم)(% وع7.٢5مئوية)

( تكرارًا بنسبة ٢٢ميارة تحديد الرأي: جاءت بالمرتبة الرابعة وحصمت عمى) –ج 
 (.2(% وعدد الفقرات المتحققة فقرة واحده ىي الفقرة رقم)٠.٢٢مئوية)

بنسبة  ( تكراراً ٠٢2ميارة تحديد البيانات: جاءت بالمرتبة األولى وحصمت عمى) –د 
 (% .4،5،6،7( وىي الفقرات)2(% وعدد فقراتيا المتحققة)21.45مئوية)

الميارة الرئيسة ميارة تحديد المؤىالت: وجاءت بالمرتبة الثانية حققت  – ٠
( 5%(% من أصل)٢٢٢( بنسبة مئوية)5(تكرارًا وعدد الفقرات المتحققة)٢47فيو)

ن مياراتيا الفرعية بحسب تسمسميا جاءت  كاآلتي: فقرات، وا 
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ميارة تحديد المؤىالت التي تقمل األفكار: جاءت بالمرتبة األولى وحصمت  –أ 
( فقرات 3(% وعدد فقراتيا المتحققة)5٢.37( تكرارًأ بنسبة مئوية) ٢٠٢عمى)
 (.٢،٠،1،2،3وىي)

ميارة تحديد المؤىالت التي تزيد كمية األفكار: وجاءت بالمرتبة الثانية وحصمت -ب 
 (.4،5(% وعدد فقراتيا المتحققة فقرتان ىما)٠6.2٢بنسبة مئوية) ( تكراراً 26عمى)

الميارة الرئيسة ميارة تحديد مصدر الثقة: وجاءت بالمرتبة الثالثة حققت  – 1 
( فقرات، 4(% من أصل)3٢(وبنسبة مئوية )1( تكرارًا وعدد الفقرات المتحققة)٠1فييا)

 : وأن مياراتيا الفرعية بحسب تسمسميا جاءت كاآلتي

ميارة تحديد مصدر الثقة بالمعمومة المستندة إلى السمطة: جاءت بالمرتبة الثاني -أ 
( فقرات 1(% وعدد فقراتيا المتحققة)43.٠٢( تكرارًا بنسبة مئوية)٢3وحصمت عمى)

 (.٢،٠،1ىي)

ميارة تحديد مصدر الثقة بالمعمومة المستند إلى المنطق: لم تحصل عمى أي –ب 
 تكرارًا.

ديد مصدر الثقة بالمعمومة المستندة إلى النظرية: جاءت بالمرتبة الثانية ميارة تح–ج 
(% وعدد الفقرات المتحققة فقرة واحده 12.56( تكرارًا بنسبة مئوية)6وحصمت عمى)
 ( .4وىي الفقرة رقم)

( تكرارًا وعدد 1ميارة تحديد الرفض والجدل المضاد: جاءت بالمرتبة الرابعة حققت)– 2
( فقرات، وأن مياراتيا 7(% من أصل)11.11قة فقرتان بنسبة مئوية)الفقرات المتحق

 الفرعية بحسب تسمسميا جاءت كاآلتي:
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ميارة تحديد الرفض:جاءت بالمرتبة األولى حققت تكراراين وبنسبة –أ 
 (.٢،٠(% وعدد فقراتيا المتحققة فقرتان ىي)44.44مئوية)

نية حققت تكرارًا واحدًا وبنسبة ميارة تحديد الحجة المضادة:جاءت بالمرتبة الثا–ب 
 (.7( % وعدد فقراتيا المتحققة فقرة واحدة ىي الفقرة رقم)11.11مئوية)

ميارة القدرة عمى تقييم جودة التفكير: جاءت بالمرتبة الرابعة حققت تكرارًا واحدًا  – 3
ن 2(% من أصل)٢.٠3وعدد الفقرات المتحققة فقرة واحدة وبنسبة مئوية) ( فقرات، وا 

 اراتيا الفرعية بحسب تسمسميا جاءت كاآلتي:مي

سمسمة تفكير قوية: جاءت بالمرتبة األولى وحصمت عمى تكرارًا واحدًا فقط بنسبة  –أ 
 (٢(% وعدد فقراتيا المتحققة فقرة واحده ىي الفقرة  رقم)٢٢٢مئوية)

 سمسمة تفكير ضعيفة: لم تحصل عمى أي تكرارًا. –ب 
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 االستنتاجات :: ثانيا 

 ير النتائج التي توصل الييا الباحث الى االتي :تش   

لم تحقق النسبة المحكية التي لمصف الخامس االحيائي ان كتب عمم االحياء  .٢
 حددىا الخبراء 

ان كتاب عمم االحياء لمصف الخامس االحيائي حقق اعمى نسبة مقارنة مع  .٠
 كتاب الرابع العممي وكتاب عمم االحياءلمصف السادس االحيائي. 

ميارة تحديد العبارة العممية حققت اعمى نسبة من التكرارات وتمييا ميارة ان  .1
 تحديد المؤىالت ومن ثم ميارة تحديد مصدر الثقة في المعمومة .

ان ميارة تحديد الرفض والجدل المضاد وميارة القدرة عمى تقييم جودة التفكير  .2
ة مقارنة حققت نسب قميمة جدا من التكرارات في كتب عمم االحياء مجتمع

 بالميارات االخرى 
ان تحقيق نسبة عالية من التكرارات لميارة تحديد العبارة العممية وبمياراتيا  .3

الفرعية وخاصة ميارة تحديد االدعاء مقارنة بميارة تحديد الرفض )النقض( 
والجدل المضاد )حجة ضد االدعاء ( لم تكن بالمستوى المطموب والمتوقع ، 

مة عمى طرح حجج )ادعاءات( مدعومة باالدلة الن الجدل ىوعممية قائ
والبيانات ويتطمب من الطرف االخر الرد عمييا بالنقض او تقديم حجج مضادة 
مدعومة باالدلة ، وان ماىية عممية الجدل ىو انتاج حجة )حقيقة او ادعاء ( 

 يتطمب الرد عمييا .
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 التوصيات : / ثالثا 

العممي في كتب عمم االحياء توجيو مؤلفي الكتب لتضمين ميارات الجدل  .٢
 لممرحمة االعدادية

عمل دورات تدريبية العضاء الييئة التدريسية من قبل المديرية العامة لمتربية  .٠
تتضمن تعريف المدرسين بأىمية ميارات الجدل العممي وطرق واساليب 

 تدريسيا لطمبتيم.
 المقترحات :  :رابعا 

حياء في المرحمة االبتداية والمتوسطة اجراء دراسة تحميمية لكتب العموم وعمم اال .٢
 لمعرفة ما تتضمنة من ميارات الجدل العممي .

اجراء دراسة تحميمية لكتب الفيزياء والكيمياء لمعرفة مدى تضمين ميارات  .٠
 الجدل العممي في محتواىا العممي .

 المصادر 
 (:تحميل كتب عمم االحياء لممرحمة الثانوية في٠٢٢5االسدي،نعمة عبدالصمد) -

مجمة مركز الدراسات العراق في ضوء القضايا الجدلية،
 . 25،العدد٢٠،المجمدالكوفة

سياقات  -(: االستقصاء والجدل العممي والقصة ٠٢٢6البطران، مشيور ) -
، العدد مجمة رؤى التربويةلمتعمم الحواري تجربة تطبيقية مع معممات ومعممين، 

 (.61 -4٠(، ص )٠7)
،الطبعة الثانية،دار  لمنهج وتحميل الكتبا(:٠٢٢٢التميمي عواد جاسم ) -

 الحوراء بغداد.
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(:العالقة بين مستوى فيم معممي العموم الحياتية ٠٢٢7الزعبي .طالل عبداهلل ) -
في المرحمة الثانوية لطبيعة العمم ومستوى فيميم لمقضايا العممية الجدلية 

  ٠لعدد، ا14المجمد مجمة دراسات العموم التربوية واتجاىاتيم العممية ,
,٠-٠٠٢13. 

،  البحث العممي اسسه وطريقة كتابته(: ٢77٠محمد ،محمد الصاوي ) -
 ،القاىرة . ٢مؤسسة االسراء لمنشر والتوزيع ،ط 

مفهوم المنهج الدراسي)التنمية المتكاممة (:٠٢٢4محمود، صالح الدين عرفة) -
 عالم الكتب الرياض.في مجتمع المعرفة(،

تخدام القضايا الجدلية في التدريس في (:اثر اس٠٢٢٢خضير، فخري رشيد ) -
تحصيل طمبة الصف السابع األساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية 

 /1٢.جامعة األمارات العربية المتحدة ع  المجمة الدولية لألبحاث التربوية.
٠-٢، ٠٢٢٢3 . 

. دار األندلس  آداب الجدل والمناظرة( .٠٢٢5العمر،عمر بن محمد ) -
 لشارقة .لمطباعة ، ا

(:االسموب االحصائي ٢771العبد ،عاطف عداي، عزمي زكي احمد) -
 واستخداماتو في بحوث الرأي العام واالعالم،دار الفكر العربي القاىرة.

، دار امجد  ٢، ط  المناهج وطرائق التدريس( : ٠٢٢6القيسي ،ماجد ايوب ) -
 لمنشر والتوزيع ،االردن .

- Wilaiwan,S., Pongprapan,P.,& Anthony,C (2019): 
Developing scientific argumentation strategies using 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 ج

 
 
 165 

revised argument-driven inquiry (rADI) in science 
classrooms in Thailand , P:1-22. 

- Marko,T.,Eija,Y.,Veli-
Matti,V.,Marja,V.(2020):Argumentation Within Upper 
School Student Groups during Virtual Science Learing: 
Qualty and Quantity of Spoken Argumentation, University 
of Turku, Finland,p:1-19. 

- Nurul Ika,N.,Windy,R.,Irma,D.Y.,Susriyati,M., Siti 
Zubaidah,(2019):Students’ Scientific Argumentation Skills 
Based on Differences in Academic Ability, journal of 
physics University as Negeri Malang ,Indonesia, V34,  
No 5,p:1-9  

- Butt ,N. (2010):Argument construction ,Argument 
evaluation ,and decision-making: a content analysis of 
argumentation and debate textbooks 
,Michigan,USA,p:1-173.      

- Chen ,Ying-Chih; Hand, Brian; Park ,Soonhye (2016): 
Examining Elementary Students' Development of Oral and 
Written Argumentation Practices through Argument-Based 
Inquiry .Science & Education, v25, n3, p:1-44 , 2016 
Springer 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 ج

 
 
 166 

- Gulnaz, F. (2020): Fostering Saudi EFL Learners’ 
Communicative, Collaborative and Critical Thinking Skills 
Through the Technique of In-Class Debate , International 
Journal of English Linguistics, V10 ,N5 , 265-283.     

- Ping, I., Lilia, H. , kamisah ,M.(2019):Explicit Instruction of 
Scientific Argumentation in Practical Work : A Feasibility 
Study, Journal Creative Education ,V10,N6,P:1205-
1229 .  

- Marilyn ,A. ,Jana,C.H,Bruce,F.,Janis,B.(2015):The 
Effectiveness of Reason Racer a game Designed to 
Engage Middle School Students in Scientific Argumentation 
,Journal  of Research on Technology in Education 
V47,n1,21-40.  

- Osborne, j . & Eduran,E., (2007): Learning to teach  
Argumentation: Research and development in science 
classroom, International ,Journal of Science Education, 
vol (28), PP (235- 260). 

- Duschl, R. A. et al. (2007): Taking Science to school: 
Learning and teaching science in grades K-8, 
Washington DC, National Academies Press. 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 ج

 
 
 167 

- Bruce,B. Frey & Ells, James & Bulgren, Janis &Craig-
Hare, Jana & Ault, Marilyn. (2015) . Development of a 
Test of Scientific Argumentation. Electronic Journal of 
science Education. v 19  n4 

- Khishfe, Rola .(2012) .Relationship between nature of 
science understandings and argumentation skills: A role for 
counterargument and contextual factors . Journal of 
Research in Science Teaching, v 49 n4, 489-514 . 

 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 
 168 

 7170-7102السياسة اخلارجية االمريكية جتاه السعودية بني االعوام 
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 الممخص
، وذلك (أمريكا أولً )باسم  أطمق عميو( إلى الرئاسة األمريكية وىو يحمل توجيًا جاء )ترامب 

 الستراتيجية وقد اتبع تمك ،7104البيض في شير كانون الثاني من العام  البيتعقب توليو اداره 
 األمريكيةلوليات المتحدة سياسة اثبات في أىداف ، و األحداث والقضايا الخارجية في المنطقة

السعودية والوليات المتحدة ، اذ اعمنتا في األدوات واألليات التي تستخدمتغيير فقط الو  ،الخارجية
 رافضو لكل تدخالتيا في المنطقة. إيرانمواجيو العداء وتعميق التعاون واحتواء عن المريكية 
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Abstract: 

 (Trump) came to the US presidency bearing an orientation called (America 

First), after taking over the White House in January of 2017. This strategy 

has followed foreign events and issues in the region, and is consistent in the 

goals of the US foreign policy The change is only in the tools and 

mechanisms that are used, as Saudi Arabia and the United States of America 

announced confronting the enemies, deepening cooperation and containing 

Iran, rejecting all its interference in the region. 

Keywords: US foreign policy, Saudi Arabia, Donald Trump 

 

 المقدمة:
ان سياسة )ترامب( في المنطقة والعالم تتسم بالتأرجح مع درجة عالية من صعوبة 

مصالحيا تحت شعار "أمريكا اوًل"، ولن تدافع الوليات وبيدف تحقيق أعمى ، التنبؤ بيا
المنافع القتصادية ىي أولوية المتحدة المريكية عن دول أخرى من دون مقابل، وأن 

قصوى بالنسبة الى )ترامب( في منطقة الشرق األوسط تحديدًا، مع اتخاذ موقف متشدد 
 )ترامب(يشير إلى إصرار إزاء العالم اإلسالمي، والتراجع عن التفاق النووي اإليراني

 بالضد من موقف كل حمفاءىا واألطراف التي وقعتو والتصعيد  التوترعمى سياسات 
سياساتيا تجاه القضية الفمسطينية وثباتيا عمى تبني مواقف ، وكذلك عمى التفاق

"اسرائيل"، وليس أدل عمى ذلك من قرار العتراف بالقدس عاصمة لمدولة العبرية ونقل 
وصول )ترامب( إلى البيت األبيض في  السعودية اما عن موقف ،سفارة واشنطن إلييا

 .والتحالفات لالتفاقاترا في المشيد السياسي، من حيث إعادة ترتيب يأحدث تغي
 أىمية البحث

تكمن أىمية البحث في تسميط الضوء عمى السياسة الخارجية المتبعة من قبل الرئيس 
-7104األمريكي السابق دونالد ترامب أتجاه المممكة العربية السعودية من عام 
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التفاق النووي اإليراني،  في كثير من القضايا، مثل الخالف وتوضيح نقاط، 7170
قرار قانون جاستا وممفات سوريا، والعراق، واليمن وغيرىا من القضايا التي ل تزال  وا 

 .تداعياتيا ماثمة في المنطقة
 إشكالية البحث

تنطمق إشكالية الدراسة حول طرح سؤال مركزي مفاده: ما ىي توجيات السياسة 
ات المتحدة المريكية تجاه المممكة العربية السعودية في فترة حكم الرئيس الخارجية لمولي

 السابق دونالد ترامب، وينتج من ىذه السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية تتمثل باآلتي:
ما ىي أدوات تنفيذ السياسة الخارجية المريكية تجاه السعودية في عيد الرئيس  -0

 دونالد ترامب.
كيف تمت مواجو القضايا المختمفة في المنطقة وعمى رأسيا التفاق النووي  -7

 اإليراني والحرب في سوريا والممف العراقي وغيرىا من القضايا. 
 الفرضية

تنطمق فرضية الدراسة بأن السياسة الخارجية في عيد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
المصالح لكال الطرفين وتطورىا لتوافق  مغت محصمة الشراكة نتيجةقد بباتجاه السعودية 

عن تعزيز  في ظل المتغيرات الداخمية والخارجية التي أسيمت باستقرار المممكة، فضالً 
 مكان الوليات المتحدة في منطقة الخميج العربي والشرق الوسط.

 توجيات ترامب وعقيدتو االول:المطمب 
، (أمريكا أولً )باسم  اطمق عميو( إلى الرئاسة األمريكية وىو يحمل توجيًا جاء )ترامب

 اذ ،7104البيض في شير كانون الثاني من العام  البيتوذلك عقب توليو اداره 
خمفت خطابات وقرارات )ترامب( صدمة لدى المدافعين عمى السياسة الخارجية المبنية 

في  رئاستو، دخل مدةوالتعاون الدولي فمنذ بداية  عمى دبموماسية القوة الناعمة
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سمير ) صراعات مع الجميع سواء معارضيو أو أعضاء إدارتو بالبيت األبيض
العنيفة والحادة إضافة إلى قربو الواضح  ودفعت خطاباتو  (،00،ص7106،الخمميشي

مريكي يات المفكر األمن اليمين المتطرف، الى ربط العديد من المراقبين سياسيو بنظر 
فكره المتشدد  وذلك بعد اعالن)ترامب( (صراع الحضارات)غتون(، حول )صموئيل ىنت

وفي ضوء ذلك يمكن ابراز اىم النقاط التي مثمت عقيدة  ، (0)تجاه السالم والمسممين
 :(04، ص7102عبد الحسين،)ياسر : ي)ترامب(  كاالت

عام من سياستو يدف أول( في سياستو الخارجية ك )أمريكا ترامب( مبدأتبنى ) .1
 اي غيرىا،مصالح  وتحقق الخارجية بمعنى أنو ل يجب عمى أمريكا أن تؤمن

ضرورة اللتزام بالمصالح األمريكية والتعامل معيا عمى أساس أنيا الدافع 
فأمريكا ليس عمييا أن ، السياسة الخارجية ىاألساسي ألي تحرك عمى مستو 

 .أخرى دون مقابلدفاع عن دول التتحمل عبء حماية أو 
حيث يرى أن دأ العزلة( في السياسة الخارجية من أصحاب )مب يعد )ترامب( .7

شئون العالم من حوليا وحل الوليات المتحدة ليس عمييا أن تتدخل في تنظيم 
 . العالمية ، ويتجنب في سياستو الحديث عنمشاكمو

الشأن الداخمي عدم ايمان )ترامب(  بفكرة )التدخل اإلنساني( دافع لمتدخل في  .3
لمدول ، فال داعي لتورط القوات األمريكية والسياسة األمريكية  طالما انو ل 
يمس مصالحيا ، لكنيا تتدخل عسكريا في حال المساس بمصالحيا دون 

 (05عبد الحسين، مصدر سبق ذكره، ص)ياسر .العتماد عمى أي طرف
                                                           

، ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية المريكية في عيد الرئيس ترامب: قوة المال وفرط القوة (0)
(، 7104)بغداد: 01لمدراسات والبحاث الستراتيجية، مجمة ابحاث استراتيجية، العدد مركز بالدي

 .02ص 
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ليجرة الى يقف )ترامب( ضد اليجرة ، فيو يسعى الى تقميص معدلت ا .4
الوليات المتحدة المريكية، بل احيانا يصل الى منع فئات معينة من النتقال 

عمى رفضو لمسياسة التي اتبعيا  الى الوليات المتحدة ، وينطبق ىذا المر
اوباما( تجاه اليجرة الى الوليات المتحدة من المكسيك، اذ اعمن )ترامب( )

لذي دعا فيو الى بناء سور فاصل بين بتقميص اليجرة ، وابتعد الى الحد ا
الوليات المتحدة والمكسيك، وذلك لمحد من اليجرة، ول تبتعد سياسة )ترامب( 
تجاه دخول المسممين الى الوليات المتحدة المريكية فقد اعمن  انو سيمنع 
المسممين من الدخول الى الوليات المتحدة المريكية، اذ عدىم تيديد كبير 

 (5 ،ص7104منصور أبو كريم، )األمريكي.مي لألمن القو 
)ترامب( عمى مفيوم )الصفقة( في تعاممو مع قضايا السياسة  ةارتكزت عقيد .5

قضايا  يف الوليات المتحدة المريكيةأن حجم مشاركة واضح و  الخارجية،
من  العالم ومنطقة الشرق األوسط تحديدا سوف يتحقق بمقدار ما تعود عمييا

التعاون  فيمنافع اقتصادية ،وقد برزت اكثر عند إعالن فوزه مع إعادة النظر 
مع حمف الناتو وتامين الحماية لمدول الصديقة مقابل دفعيا األموال، والتوجو 

القائمة عمى مفيوم  مب(ا)تر أن عقيدة  الواقعو  اإليراني النوويإللغاء البرنامج 
والنكفاء عمى بناء  النعزاليمزيج ما بين التوجيين ،وىما التوجو  ىيالصفقة 

قضايا ومشكالت  فيوالمشاركة  والنفتاح،  األمة األمريكية ومصادر قوتيا
العالم، والتدخل عبر اآلليات الصمبة مثل القوة العسكرية والعقوبات والضغوط 

لمفاوضات والمساعدات، السياسية، أو استخدام اآلليات الناعمة كالدبموماسية وا
 (01،ص7104)محمد بوبوش،.وأحيانا المزج بينيم

ارتكزت عمى ) الواقعية في  فقد سياستو ازاء الشرق الوسطو  مواقفو اما عن .3
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ازاء العالم السالمي، والتخمي عن موقف متشدد اعاله المصالح(، مع اتخاذ 
ان المروج ليا المثالية والترويج لمديمقراطية المريكية ودعم حقوق النس

 (017،ص7104مروان قبالن،).سابقا
منطقة الشرق االوسط والتي يمكن ايجازىا  ترامب( تجاهاما عن توجيات الرئيس ) 

 يمي: بما
، والعودة الى العقوبات 7102النسحاب من التفاق النووي اليراني عام  .1

 (37،ص7106الحديثي،)محمد . (واتيام ايران بتمويل)الجماعات الرىابية
مقدس من خالل نقل السفارة األمريكية ل "اإلسرائيمي"،تبني منظور اليمين  .2

 .سياسة الستيطان اإلسرائيميواختيار عدة شخصيات مؤيدة ل
 .محاربة الرىاب والتطرف وعمى راسيا تنظيم داعش .3

من خالل تمك الستراتيجية المتبعة من قبل اإلدارة األمريكية تجاه األحداث والقضايا 
 األمريكيةلوليات المتحدة سياسة اثبات في أىداف  ، نالحظالخارجية وفي المنطقة

 تغيير فقط في األدوات واألليات التي تستخدم.الو  ،الخارجية
را في يالبيت األبيض أحدث تغي إلىوصول )ترامب(  في اما عن موقفو من السعودية 

فقد شيدت السياسة  ،والتحالفات لالتفاقاتاسي، من حيث إعادة ترتيب المشيد السي
ئيا العودة مرة أخرى لمتنسيق مع حمفااألميركية تحول من النسجام مع إيران إلى 

في مسعى لبناء تحالف لمواجية الجماعات ،، وفي مقدمتيم السعودية التقميديين
أىمية التعاون مع دول الخميج التي ل )إلىاإلرىابية والتمدد اإليراني، إذ أشار )ترامب( 

ب أي أفراد أو معارضين يتدر بالوليات المتحدة ُا عدم التزام موضح، (تممك سوى المال
من دون ضمانات و أو ثوار من دون معرفة ما الذي سيفعمو ىؤلء في ما بعد ، 

إلى دعم  داعيا فييال يحبذ أي تغييرات جذرية في المنطقة ، ، وأنو التالية لتحركاتيم
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حكام السيط ن كانوا مستبدين، أفضل رة ، مؤكدا أن بقاء رجال أقوياء الستقرار وا  حتى وا 
زيارة جاءت المنطقة، ثم من الفوضى التي صنعتيا الوليات المتحدة األميركية في ىذه 

األولى  ،ثالث قممفييا  تعقدوالتي  ،7104مايو  71لمرياض في ترامب(  )الرئيس 
والمسممين ،ثالثة مع القادة العرب الو ،ثانية مع دول الخميج الو  ،عقدت مع السعودية

 واختتمت ىذه القمم بالتأكيد عمى استمرار التنسيق لموقوف بوجو التطرف والرىاب
وزيادة التعاون المني وارساء المزيد من الصفقات والتفاقيات   وخاصو تنظيم )داعش(

حبطة لخضر، مصدر ) ، (اإلسرائيمي–العربي )وموضوع  تسوية  الصراع  وعزل إيران
التي تغيبت عنيا ايران صدر   قمو اتفاق الرياضوفي اختتام ( 753سبق ذكره، ص

السعودية والوليات المتحدة المريكية اعمنتا فيو عن مواجيو  نبيان مشترك ما بي
محفوظ ) ن رافضو لكل تدخالتيا في المنطقة.العداء وتعميق التعاون واحتواء ايرا

 (96، مصدر سبق ذكره ، ص رسول
 المطمب الثاني: سياسة ترامب ازاء قضايا المنطقة

التي اتجيت الوليات المتحدة في ىذا المطمب سيتم الشارة الى عدد من القضايا 
وىو  7104السعودية منذ العام  امل معيا وىي تضع سياستييا اتجاهالمريكية الى التع

 العام الذي تولى فيو الرئيس )ترامب( الحكم وسيتم تقسيمو وفق التي:
 االزمة القطرية اوال:

 الحصار لالمرحمة االولى: مرحمة ما قب  
م، تحركات كانت بمثابة انطالقة قوية 0662القطرية منذ عام ة الخارجية شيدت السياس

فقد بنت قطر عالقاٍت متينًة مع الوليات  ،لدولة قطر عمى المستوى القميمي والدولي
القواعد العسكرية األميركية في المنطقة،  يركية، نتج عنيا إقامة إحدى أكبرالمتحدة األم

مى الرغم من التناقضات الكبيرة فيما بين كما انفتحت عمى القوى اإلقميمية األخرى ع
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أدوات السياسة )وقد تميزت السياسة الخارجية القطرية باستخداميا  ،ىذه الدول
، بعد أن أطمقت ثورًة إعالميًة عبر إنشاء قناة الجزيرة، والتي شّرعت في (الناعمة

، مصدر سبق ذكره ، ص محفوظ رسول)في العالم العربي ةحساس، مناقشة قضايا
القطرية منعرجا ميما ضرب المنظومة السياسية  –مثمت الزمة الخميجية ، (11

ن تداعياتيا القميمية والمنية والقتصادية لدول مجمس التعاون الخميجي فضال ع
السعودية الدور المحوري في المنظومة الخميجية،  ى الرغم من تسممعم، وذلك والدولية

نت كا ثورات الربيع العربيل ان الدول داخل المنظومة بيذا الدور، ا النسبي قبولالو 
بتقديم الدعم ليذه )الثورات(، في قامت فرصة لقطر لتكون لعب اقميمي وعمى اثر ذلك 

 احين رأت المممكة العربية السعودية والمارات المتحدة في ىذه )الثورات( تيديد
الخالفات بشكل اندلع إلى  ىأد مما (27،ص7101)محمد رشيد جبار،،ألنظمتيم

بعدىا  أعمنت ،عمني بين السعودية واإلمارات والبحرين من جية، وقطر من جية أخرى
المممكة العربية السعودية والبحرين والمارات المتحدة سحب سفرائيا من قطر كل من 

مفيد الزيدي، مصدر ) يا بدعم الرىاب والتدخل في شؤنيم م عمى اثر اتيام7101في
إل أن ىذه الخالفات توقفت عند حدود سحب السفراء ولم تتخذ  ،(729سبق ذكره، ص 

 (أوباما)أبعاًدا أكبر نتيجة حالة القمق التي انتابت الدول الخميجية من سياسات إدارة 
التقّرب من إيران أماًل في إبرام اتفاقية لحل أزمة ب (أوباما)قام  ، خاصة عند ماالثانية

وقد أدت سياساُت أوباما السترضائية تجاه إيران، إلى شعوٌر خميجي  ،برنامجيا النووي
بالتخمي األميركي عنيم، ما دفع السعودية واإلمارات تحديًدا إلى تأجيل خالفاتيما مع 

وتمت تيدئة الخالفات وعاد السفراء بعد أن قدمت قطر دعما إعالميا وعسكريا  ر،قط
م 7102روفة باسم)عاصفة الحزم( مطمع عام مع بدء الحممة العسكرية عمى اليمن المع

وقد سبق ىذه الخطوة قيام قطر أيضا بتخفيف حمالتيا العالمية ضد بعض الدول 
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)محمد أبو سعدة، ،العربية، إلى جانب خروج بعض القيادات الخوانية من أراضييا
، استعادت السعودية واإلمارات الثقة ()ترامبفوز الرئيس السابق ومع (،7،ص7105

السعودية، لتعود بعدىا قيادات  بو ظبي وولي عيدبالنفس، ونشأ تحالف بين ولي عيد أ
سياستيما اليجومية، والتعبئة ضد قطر في وسائل الى  البمدين )السعودية والمارات(

، التي قّدمت 7104مايو  إعالم غربية وأميركية عديدة، وصوًل إلى قمة الرياض
العالقات مع قطر، كان أبرزىا محاولة تيميش  مؤشرات عمى وجود أزمة مكبوتة في

 حممةقبل أن تنطمق  ،الحضور القطري، في مقابل التركيز عمى الحضور المصري
محمد ابو سعيدة، مصدر ). بعد يومين فقط عمى اختتام قمة الرياض إعالمية شرسة
 (7سبق ذكره، ص

 األزمةتنامي المرحمة الثانية: 
م، عمى وقع حممٍة إعالميٍة 7104استيقظ القطريون فجر الرابع والعشرين من مايو 

ة قطر شديدٍة قادتيا وسائل إعالم إماراتية وسعودية نسبت فييا تصريحات إلى أمير دول
فييا  مندداإلى عالقات بالده مع إيران، ، أشار فييا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بمؤامرة خميجية تحاك ضد بالده، والى دور القاعدة األمريكية في حماية بالده من 
بعد اختراق وكالة األنباء القطرية منتصف ليل الثالثاء/ األربعاء  ،أطماع دول الجوار

وفيما يشبو إعالن حرب، أعمنت كٌل من السعودية واإلمارات  في شير مايو، 71/ 79
قطع العالقات الدبموماسية الى  7101عام  يونيو 02والبحرين ومصر صباح 

غالق المنافذ البرية والبحرية والجوية معياو والقنصمية مع قطر  من  منع العبور و ا 
منع مواطنييا من السفر إلى باإلضافة الى أراضييا وأجوائيا ومياىيا اإلقميمية،  خالل

ميال المقيمين والزائرين من مواطنييا فترًة محددةً  لمغادرتيا، وكذلك منع  قطر، وا 
عطاء المقيمين والزائرين منيم ميمة أسبوعين  المواطنين القطريين من دخول أراضييا وا 
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وجاء في البيانات التي ( 021، ص 7105)محمد بن عمر الدريسي،  ،منيا لمخروج
من  أصدرتيا الدول المقاطعة لقطر، انيا اتخذت تمك الجراءات "لحماية أمنيا الوطني

الرىاب والتطرف، وموجية التيام لقطر بمحاولة زعزعة أمنيا وتدخميا في  مخاطر
شؤونيا الداخمية ودعميا لحركات وتنظيمات متطرفة، كما اتيمت قطر بأنيا لم توِف 

، وأنيا م 7101بالتزاماتيا التي تعيدت بتنفيذىا بعد حل أزمة سحب السفراء في عام 
الخوان المسممين التي تصنفيم كل من  استمرت بدعم السالم السياسي، لسيما

 (9محمد ابو سعيدة، مصدر سبق ذكره، ص) . باإلرىاب السعودية والمارات والبحرين 
 من االزمة الواليات المتحدة األمريكية المرحمة الثالثة: موقف

السعودية، تجاه  األمريكية  سياسة الوليات المتحدة في تراجعاً األزمة الخميجية  خمقت
من خالل تباين الموقف األمريكي من الزمة بين المعارض والمؤيد، فمم تتوقف 
عالمات الفوضى في الموقف األميركي من األزمة عند ذلك الحد، إذ كانت زيارة 

في نظر بعض المراقبين،  م7104مايو70رامب( إلى السعودية في تالرئيس األمريكي )
، لكي تواصل ليس فقط سياستيا التصعيدية حيال إيران، سعوديةلم ةأميركي موافقة بمثابة

نما أيضا سياستيا الرامية لحتواء وتحجيم الدور القطري، ومنعو من الخروج من  وا 
ورغم عدم توافر معمومات مؤكدة وقاطعة بدخول اإلدارة  ،السعودية(المظمة  )تحت

يكون قد صدر عنيا ما  األميركية طرفًا فيما يحاك لقطر، إل أنو ليس من المستبعد أن
وبصرف النظر عن مدى ضموع الرئيس  ،يفيد ضمنا عدم اعتراضيا عمى ىذا التوجو

، إل أنو اعتمد عقب اندلعيا مباشرة، نيجا (شرارة األزمة))ترامب(شخصيا في إشعال 
واضحا أن لديو نية عمى استثمارىا لمحصول أ األزمة وليس حميا، وبدبدارة اإليقوم عمى 
 (749،ص7170)إبراىيم حرب،.ى مكاسب سياسية واقتصاديةعمى أقص

التيامات لقطر، وقع وزير الدفاع األميركي مع  توجيو في مع استمرار الرئيس )ترامب(
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، ، اتفاقًا مع الوليات المتحدة(خالد بن محمد العطية)وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع 
لقطر بقيمة اثني عشر مميار ( F15طائرة ) 93، عمى بيع 7104 حزيران 01في 

( مميار دولر 70دولر، وعمى الرغم من أن ىذا التفاق جزء من صفقة أوسع بقيمة )
باراك ) تحت إدارة الرئيس األسبق 7103(، تم إقرارىا عام F15( طائرة )47لشراء )
 ،األميركي براغماتية الموقف فييا، يدل عمى، فإن مضي إدارة الرئيس )ترامب( (أوباما

ة استجالء بو صعزاد من ، رئيس )ترامب( مع الزمة الخميجيةال ولشك أن تعامل
 الموقف المريكي الحقيقي، فأحيانًا يدعو أطراف األزمة لمتعقل وحل الزمة، واحياناً 

تفيم عمى اساس انو يفضل طرف عمى آخر، واحيانًا يجري  اخرى يعمن تصريحات 
اتصاًل ىاتفيًا مع دولة من الدول الخميجية لبحث الزمة، فتنقل وسائل اعالميا اخبار 

ورغم ىذا الغموض  ،توحي بأن ىناك تأييد أمريكي لموقفيا عمى حساب الطرف اآلخر
يس )ترامب( ل يفضل طرفًا او في موقف الوليات المتحدة، إل ان ما ىو مؤكد أن الرئ

)محمد .)بمدًا عمى آخر، ال اذا كان متوافقًا بشكل مباشر مع المصمحة المريكية
 (97، 7171المنشاوي،

 وبعيدًا عن منظور األمن القومي األمريكي لألزمة القطرية ل يمكن تجاىل المكاسب
وبناء وقطر السعودية  حدة المريكية منالتي حصمت عمييا الوليات المتالقتصادية 

مع حميفتيا القطرية بحيث  (العصا والجزرة)مقاربة انتيجت الوليات المتحدة  عميو
انيالت بالثناء عمى األنظمة الجديدة التي وضعتيا لمكافحة تمويل اإلرىاب، فيما 

 ذلك.عمدت إلى ردعيا في السر عن دعم التنظيمات اإلرىابية وأحيانًا لوميا عمنًا عمى 
 حمة الرابعة: حل االزمةالمر 
بعد وساطات حثيثة قامت بيا الكويت لتقريب وجيات النظر بين الدول المقاطعة      

في مدينة العال السعودية عن  7170/يناير/2 في وقطر أعمن وزير الخارجية السعودي
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مشاركة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد تقديم الدعوة اليو لحضور قمة 
، وعودة العالقات الكاممة بين الدول 10س التعاون الخميجي في الدورة دول مجم

اذ احتضنت مدينة العال السعودية قمة دول  ،المقاطعة ، بما في ذلك الرحالت الجوية
م بن حمد آل ثاني استقباًل مجمس التعاون الخميجي، حيث لقي أمير قطر الشيخ تمي

لدى وصولو الى السعودية لممشاركة في القمة، إذ كان في استقبالو األمير محمد  مميزا
الذي عانقو عند نزولو من الطائرة. وىي الزيارة األولى ألمير قطر إلى  بن سممان

حيث أكد ولي العيد السعودي األمير محمد  ،المممكة العربية السعودية منذ بدء األزمة
الستقرار الخميجي والعربي واإلسالمي، وتعزيز بن سممان عمى ضرورة التضامن و 

 (739،ص7104.)مروان قبالن،أواصر الود والتآخي ، بما يخدم آماليا وتطمعاتيا
 خامسا: دوافع حل االزمة

رغبة قطر، في تفادي في أن دوافع الرغبة في حل األزمة بين السعودية وقطر كانت 
الرغم من قدرة قطر عمى التكيف مع انعكاسات األزمة عمى اقتصادىا القطري، عمى 

لول تمك األزمة  لتقدم عمييا تما كان، لتطوير قطاعات انتاجية البدائلوخمق  األزمة
دافعان رئيسيان إلدارة  ىناكفكان  اما الوليات المتحدة المريكية، التي وضعت فييا

إيران وزيادة ممارسة أقصى ضغط عمى ل تولتحقق المصالحة الخميجية، محاول)ترامب( 
لحاق مزيد من الخسائر القتص ادية عمييا قبيل مغادرة )ترامب( عزلتيا السياسية، وا 

حيث تمثل المصالحة حرمان إيران من مداخيل مالية ميمة، كانت  لمبيت األبيض
تحصل عمييا من قطر نتيجة فرض الحصار عمى األخيرة من طرف )السعودية، 

ن خالل استخدام األجواء اإليرانية من طرف اإلمارات، البحرين، مصر(، وذلك م
الطيران القطري بعد فرض الحصار عمييا وحرمان طائرتيا من عبور األجواء 

 ،بموماسي قبل نياية ولية )ترامب(بتحقيق إنجاز ديتمثل  الثاني واما السعودية، 
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 واما عن السعودية فقد أحدثت الزمة انقساما(9،ص7170)المعيد المصري لمدراسات،
كبيرا في مجمس التعاون الخميجي بين مؤيد ومعارض ومحايد بحيث انعكس ذلك سمبا ، 
عمى صراعيا مع إيران، خاصة وأن قطر باتت مدخال تستطيع إيران من خاللو تخفيف 
حدة المواجية والعقوبات المفروضة عمييا، ومن ثم أن دافع األزمة المعمنة أدى بالفعل 

 .السعودية  انية  وىو ما انعكس سمبا عمى امناإلير الى تقوية العالقات القطرية 
 ثانيا: ازمة جمال خاشقي

م، تقريرىا السنوي حول حالة حقوق 7105أصدرت وزارة الخارجية األميركية في أبريل 
أورد لئحة طويمة من وكان التقرير شديدا عمى السعودية، اذ   ،اإلنسان في العالم

زام اإلجراءات ، بما في ذلك اإلعدام دون الت(القانونالقتل خارج )النتياكات من قبيل
والتعذيب والعتقال التعسفي لممحامين والحقوقيين والمعارضين  القانونية الالزمة،

وتقييد حرية  ،والمعتقمين السياسيين ، والتدخل غير المشروع في الحياة الشخصية
حرية المعتقد وحرمان  وتقييد، عن الرأي، وتقييد التجمع السممي والتجمير التعبير

المواطنين من إمكانية اختيار حكومتيم عبر انتخابات حرة وعادلة، وممارسة تجارة 
دت م، عا8102 مايو النساء والتمييز الجنسي وفي البشر واستخدام العنف ضد

رت(، قمقيا من يو ن)ىيذر  بر المتحدثة باسم وزارة الخارجيةلتؤكد ع الوليات المتحدة
 (007حسام جاسم جميل، مصد سبق ذكره، ص  ).السعودية شطين فياعتقالت النا

 ،قتل الصحفي جمال خاشقجي ازمة برز ،اليوم الثاني من اكتوبر نفس السنو في وفي
كانت سبقًا سياسيًا واعالمًا عالميًا كون الجريمة قد ارتكبت داخل مقر تابع   الزمة ىذه

ضاًل ان المكان الذي تمت ( 43،ص7170)احمد قاسم حسين، ، في تركيا لمدولة
الجريمة عميو ىو مكان مخصص لتأدية خدمة خاصة لمواطني المممكة في الخارج 

، بتمك القواعد خمالويخرج من ذلك كل عمل ينافي اخالقيات المينة وواجباتيا ويعد 
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، (60، ص 7171 ،ياسين سميمان)  ،حقوق النسانل الزمة خرقاتضمنت تمك ولقد 
في و  من جريمة القتل، السعودية اتخذت موقفًا متذبذباً  خرى تعد من حمفاءودول ا

تجاىل )ترامب(  مجريات الحداث حول مقتل خاشقجي، ال  من الحدث السبوع األول
موقف  باتخاذ)ترامب( ت و التي طالان الضغوطات المستمرة من قبل الكونغرس 

مع  7104ذلك عمى صفقات التعاون التي تم توقيعيا عام ، عمى ان ل يؤثر ئياازا
وكان عمى  لزمةر دولر، وىنا تصاعدت أىمية امميا 131الممك سممان والبالغة 

النظام  ادانت بيا )ترامب( ان يتخذ موقفا اسوة بتركيا وضغوطاتيا المستمرة التي
وميدل ،ل وول ستريت جورنا ك)صحف غريبة منظمات و  التيام جيتو و  السعودي،

 إذ أصبحت (،ومنظمة ىيومين رايتس ووتش ،ونيويورك تايمز ،وواشنطن بوست ،إيست
واخرى قد لصالحيا  الزمةحاولت استغالل  قضية رأي عام، وان بعض الدول الزمة

جعمت من البرغماتية القتصادية أىمية عميا تطغى عمى جميع القيم الدولية وقوانين 
ك بالخيار الذي عمل بو الرئيس )ترامب( بجعل مكاسب حقوق النسان، وقد تمثل ذل

الصفقات التي تعقد لصالح الوليات المتحدة األمريكية فوق اي اعتبار ثان، اذ ان 
 باإلحاللاألول بمقاطعة السعودية يؤدي إلى السماح لدول اخرى  رإلى الخيا لجوئو

افق مع الرغبة السعودية، محل الوليات المتحدة األمريكية في المنطقة، وىذا الموقف تو 
ان قتمة مارقين ربما اغتالوا الصحفي  7105اكتوبر  02حيث اكد )ترامب( في 

لكة عقب تمقي خاشقجي، لكنو سرعان ما تراجع عن موقفو بتوجيو التيديد لمعائمة الما
)ترامب( فمم يستقر ال عندما تثبت أزاء موقفو األول، اما موقفشديدة النتقادات ال

ترامب: أصدق التفسير السعودي لقضية جمال خاشقجي ) .السعودية ما حصلالدارة 
 (7105،والعالن عن نتائج التحقيق "خطوة أولى جيدة"
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 الحرب اليمنية والحرب السورية في عيد الرئيس )ترامب( ثالثا:
 :ةاليمني اول الحرب

وصول رئيس )أوباما( فعند اختمف الوضع بشكل جذري عما كان عميو في عيد ال
مسعودية في حرب اليمن، ستئناف تقديم الدعم العسكري لالى السمطة اعاد ا )ترامب(

عمى  كما تم التوقيع، (اوباما)لتي اوقفيا الرئيس السبق اوالتي شممت تسميم القنابل 
 وقد مميار دولر، 001السعودية وبمغت قيمتيا  عقد صفقات لمسالح عندما زار)ترامب(

وقد تمثمت سياسة  ،ستخمق فرص عمل لألمريكيين استثماراتبأنيا  صفيا )ترامب(و 
مواجية تمدد نفوذ تنظيم القاعدة  االول :ىدفينفي اليمن بتحقيق ترامب( ) إدارة الرئيس

مواجية تمدد النفوذ والثاني  ،في شبو الجزيرة العربية الذي ينشط في جنوب اليمن
مسعودية لفي دعميا العسكري ة األمريكية إذ ترى الوليات المتحد ،اليراني في اليمن

مع إيران  اممياعبأنيا ساحة مواجية مع النظام اليراني، عمى خالف ما فعمتو في ت
من اتيديد ل ا( مصدر ترامبإذ تعد الساحة اليمنية حسب رأي الرئيس ) ،وأزمات المنطقة

سوف ضمن لبالده لمزيد من  يةاليمن الحربأن  ()ترامبتيقن لذلك ئيا،حمفا واستقرار
القتصاد المريكي من ناحية ، وأن عدم وجود قوة دولية  الصفقات المالية التي ستنشط

منافسة لموليات المتحدة في اليمن، كما ىو الحال في أجندة روسيا التحادية من ناحية 
يدًا الوليات المتحدة األمريكية ج فل تكمكما أن مواجية إيران في اليمن  ،أخرى

, كما أن تقديم الدعم العسكري سوف يعيد التحالفات ،عسكريًا كبيرًا مثمما في سوريا
المممكة العربية السعودية التي شابيا بعض  بالخصوصالسابقة مع الدول الخميجية و 

بعد ،(902ابراىيم حربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ،ظل إدارة الرئيس أوباما الفتور في
ودخل القرار   (بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرىابية)جاء قرار اإلدارة األمريكية  ذلك

م حّيز التنفيذ، بعد عرضو عمى الكونغرس 0/7170/ 06األمريكي يوم الثالثاء 
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)احسان د.الرئاسة بيوم واح المريكي، أي قبل مغادرة الرئيس المنتيية وليتو )ترامب(
 (7170الفقيو، 

من مشكمة عدم الستقرار، بسبب المواجيات المسمحة مع الحكومة يمن لعانت ا لقد    
المركزية  فضاًل عن الحراك الجنوبي، ونشاطات التنظيمات الرىابية التي تتخذ من 
اليمن قاعدة ليا، والتي شكمت الحافز والدافع الساسي لنضمام اليمن الى بمدان الربيع 

واقميمية جديدة، مما دفع بالسعودية  وى محميةالعربي، ليفرض توازنات سياسية لصالح ق
الى المجوء الى الخيار العسكري لمعالجة الختاللت التي فرضيا النقالب الحوثي، 

تسعى لتعزيز دورىا القميمي في المنطقة العربية، من خالل دورىا  يالسيما أن
ًا اساسيًا في العسكري في اليمن وبذلك فرضت المممكة العربية السعودية نفسيا لعب

 التحولت الجيوسياسية القميمية.

 ةالسوري ثانيا: الحرب

بعد ان طبعت عمى السياسة المريكية حيال  )أوباما(مرحمة ادارة الرئيس بعد انتياء 
وان  ،سوريا سمة واضحة، مفادىا إن الدارة المريكية لن تتدخل ضد النظام السوري

معركتيا التي دخمت فييا بدعم دولي ىي ضد تنظيم داعش وليس ضد نظام الرئيس 
 ساختاًلفات عّدة بين توجيات إدارة الرئي ةالسوري حربالت شيد، والواقع فمقد السد

، أوليا فكرة التدخل العسكري، التي لم يقم بيا (أوباما)، وسياسات إدارة  )ترامب(
قت من األوقات، وىو ما يخالف موقف الرئيس )ترامب( ولكنو أعمنيا في و  (أوباما)

، منذ المحظة األولى سكري األميركي في األراض السوريةالذي استخدميا، فالوجود الع
منصور أبو كريم، مصدر سبق ذكره، ) ،ترامب( البيت األبيض)لدخول الرئيس 

لتحقيق المصالح أنما نجده يتعاون حتى مع الدول ذات األنظمة الدكتاتورية ، (99ص
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 :وفيما يخص سياستو تجاه سوريا فنجده يركز عمى عدد من المنطمقات ،األمريكية
 (054-059رواء طو درويش، مصدر سبق ذكره، ص )

واإلسراع من وتيرة العمميات العسكرية ضد تنظيم الدولة  اإلرىاب القضاء عمى .0
 اإلرىابي(.داعش  )تنظيماإلسالمية في العراق والشام 

 .مناطق عازلة آمنة تسيم في وضع حد لتدفق اليجرة السورية إلى أوروباإنشاء  .7
دعم الحكومة الوطنية السورية لكون ىذا العمل يسيم في تقميل من المواجيات  .9

اق والشام )تنظيم داعش والتفرغ لمواجية تنظيم الدولة اإلسالمية في العر 
سد في السمطة، إّنما أل إّن ذلك ل يعني رغبتيا في بقاء بشار األ (اإلرىابي

)نيرين جواد شرقي، .داعش الرىابيتؤجل ذلك إلى حين التخمص من 
 (710،ص7105

دور الحمفاء والشركاء اإلقميمين في المنطقة، من أجل المساىمة في  نشيطت .1
 .مواجية التيديدات التي تمس المصالح والنفوذ األمريكي في المنطقة

ليا في سوريا، لكونيا تيدد مصالحيا الموالية ت اإليرانية مواجية الجماعا .2
 (.776، ص7104)حيدر صالل، )اسرائيل(.وحمفائيا في المنطقة ول سيما

، 7109أن سياسية الوليات المتحدة األمريكية تجاه سوريا لم تتبدل منذ سنة      
، بل كانت (أوباما)فالوليات المتحدة المريكية ل تسعى إليجاد حل في سوريا منذ عيد 

طالة أمد الصراع في سوريا سي لنياك استيا تتجو نحو احتواء ما يحدث في سوريا، وا 
، والشيء و في حقبة الرئيس دونالد )ترامب(، وبقي الوضع عمى ما ىو عميالخصوم

النفوذ  األخير لمحد من، ىو سعي تبدل ربما في عيد الرئيس )ترامب(الوحيد الذي 
موازين القوى تجاه  يشكل فيو تغييرًا فياإليراني والروسي، لكن ليس لمحد الذي 

 (p7،7171،Jim Zanotti).المعارضة والنظام
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 في عيد )ترامب( ثالثا: القضية الفمسطينية 

ركزت الوليات المتحدة األمريكية عمى توجيو وسائل لقد النسبة لقضية فمسطين ب
بقاء قضية فمسطين عمى اليامش،  -p. p 12) اإلعالم نحو أحداث الربيع العربي وا 

13 ،7171، Ronald O'Rourke ،) وتركت )إسرائيل( خيارات مفتوحة لمتعامل مع
 3القدس عاصمة ليذا الكيان في  انوانتيى ذلك بإعالن إدارة )ترامب(  ،ىذه القضية

ولم  سياسة عربية أو إسالمية أو دولية جادة لمنع ذلك، وجود ، دون 7104ديسمبر 
ول يمكن تفسير ذلك تقم السعودية  بإجراءات حاسمة تجاه ىذا العالن سوئ باإلدانة، 

إل بأحد أمرين: إما أن المممكة متورطة في القضية الفمسطينية لعتبارات سياسية ، أو 
المنطقة التي ل خيار أماميا سوى التعاون مع الوليات و بسبب ظروف وبيئة البالد 

)ضمير عبد ،ية دون أي اعتراض عمى السياسة التي تتبعياالمتحدة األمريك
م ، في  7106بما أصبح يعرف بصفقة القرن نياية عام  (،023، ص7105الرزاق،

القتصادي الذي لم تعارضو المممكة ، انتيى بيدف إيجاد حمول  السياق السياسي
لقرن ىي خطة صفقة ا ، فأنبما في ذلك: الالجئون وغيرىم ،حاسمة لمقضايا الفمسطينية

ومساعدة الوليات  (،في مشروع لضم جميع مستوطنات الضفة الغربية إلى )إسرائيل
مع بقاء العاصمة  محدودة،المتحدة األمريكية عمى إنشاء دولة فمسطينية ذات سيادة 

الضوء األخضر لضم المستوطنات اإلسرائيمية  (إسرائيل)تمنح خطة ترامب و  ،)إسرائيل(
الفمسطيني لمخطة، لكنيا تفرض عمى إسرائيل تجميد أي توسع  بغض النظر عن الدعم

قد أعمن تفاصيل خطتو لمسالم  )ترامب(وكان ، اتإضافي لممستوطنات لمدة أربع سنو 
مميار دولر كاستثمارات  21تقديم ، و صفحة 050ق األوسط، التي جاءت في في الشر 

(، وقد اإلسرائيمية)يادة لمفمسطينيين، مقابل العتراف بالقدس عاصمة موحدة تحت الس
بدء محادثات سالم  دعت السعودية إلى رفض الجانب الفمسطيني تمك الخطة، وقد
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معالجة أي خالفات و  المتحدةمباشرة بين الفمسطينيين و )إسرائيل( تحت رعاية الوليات 
حل عادل و من أجل ضمان التوصل إلى خطة سالم شاممة  المفاوضات،من خالل 

 (7171كانون الثاني  77السعودية عن صفقة القرن:).الفمسطينيةوشامل لمقضية 

لم تكن عمى وتيره السعودية  حيال ، بان السياسة الخارجية المريكيةوعميو يمكن القول
مراحل التوتر عمى أثر تغير الخارطة السياسية بعد الربيع واحدة  فمرت بالعديد من 

ز فاعمين جدد من تنظيمات برو ، و ودخول قوى متضادة ومعسكرات جديدةالعربي، 
السعودية لم تكن في أفضل مستوياتيا في  –ن العالقات األمريكية أ، ناىيك عن إرىابية

بسبب الخالف حول التفاق النووي اإليراني، ( باراك أوباما ) السبقظل إدارة الرئيس 
قرار قانون جاستا وممفات سوريا، والعراق، واليمن وغيرىا من القضايا الت ي ل تزال وا 

العسكري الذي طال دول الخميج تداعياتيا ماثمة في المنطقة ، ول نغفل التدخل اإليراني 
مع أنصار إيران في العراق  ومنيا المممكة العربية السعودية التي باتت في مواجية ل ،

نما مع إيران نفسيا التي بدأت تدخل عمى خط المواجية المباشر،  واليمن فحسب، وا 
، حتى أذرعيا العسكرية في المنطقة وتعدياتيا المتكررة عمى أراضي السعوديةعبر 

ودية في الى سدة الحكم اذا ان  السياسة الخارجية األمريكية حيال السع وصول )ترامب(
المصالح لكال مغت محصمة الشراكة نتيجة لتوافق ، قد بظل ادارة الرئيس )ترامب(

، جية التي أسيمت باستقرار المممكةداخمية والخار الطرفين وتطورىا في ظل المتغيرات ال
 عن تعزيز مكان الوليات المتحدة في منطقة الخميج العربي والشرق الوسط . فضالً 

 المصادر
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سمير الخمميشي، اداره ترامب الثابت والمتغير في السياسة الخارجية المريكية:   0-
ت المصري لمدراسات دراسة تحميمية في ضوء الدستور المريكي، معيد الدراسا

 .(7106قدير موقف )القاىرة: السياسية والستراتيجية، ت
ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية المريكية في عيد الرئيس ترامب: قوة    7-

لمدراسات والبحاث الستراتيجية، مجمة ابحاث  ، مركز بالديالمال وفرط القوة
 .(7104)بغداد: 01جية، العدداستراتي
يمنى سميمان، توجيات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب )القاىرة: المعيد   9-

 .(7103سياسية والستراتيجية، المصري لمدراسات ال
منصور ابو كريم، ابرز مالمح السياسة الخارجية المريكية تجاه منطقة الشرق   1-

 .7105،ات والبحاث الستراتيجيةالوسط بعد فوز ترامب )غزة: مركز رؤية لمدراس
محمد بوبوش، قضايا العرب والشرق الوسط في ظل السياسة الخارجية   2-

بي، المريكية، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبل العر 
 .(7104العدد)بال()بيروت:

مروان قبالن، اطروحات اداره ترامب ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية:   3-
و باىتو من الجاكسونية، المركز العربي انقالب في السياسة الخارجية ام نسخ

 .(7104)دمشق:71عربية، العددلألبحاث والدراسات السياسية، مجمة سياسات 
محمد الحديثي وخضر عباس عطوان، العالقات المريكية اليرانية في عيد   4-

 1انية، العدد الرئيس دونالد ترامب، المركز الديمقراطي العربي، مجمة مدارات اير 
 .(7106)برلين:
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محمد رشيد جبار، احداث التغيير في المنطقة العربية وأثرىا في تأجيج   5-
مركز الدراسات الدولية، مجمة الدراسات السياسية القميمية  الخالفات الخميجية،

 .(7101)جامعة بغداد : 0والدولية، العدد
محمد ابو سعدة، عام بعد حصار قطر التداعيات والمسارات المستقبمية   6-

 .(7105، )القاىرة: معيد المصري لمدراسات
محمد بن عمر الدريسي، العالقات الدبموماسية والقنصمية لمممكة العربية   01-

 .(7105الممك فيد الوطنية،  السعودية )الرياض: مكتبة
ابراىيم حربي، السياسة الخارجية المريكية تجاه المممكة العربية السعودية،   00-

، قدمة الى )معيد العممين لمدراسات العميااطروحة دكتوراه غير منشوره م
 .(7170النجف،
رة: محمد المنشاوي، ترامب اول: كيف يغير الرئيس اميركا والعالم؟ )القاى  07-

 .(7171مصر، دار الشروق، 
مروان قبالن، سياسة قطر الخارجية: الستراتيجية في مواجو الجغرافيا، )قطر:   09-

 .(7170لمدراسات والبحاث،  المركز العربي
المصالحة الخميجية بين اميركا والسعودية: الدوافع والمسارات، المعيد المصري   01-

 .(7170ير موقف )القاىرة: ،لمدراسات، تقد
أحمد قاسم حسين، العامل الخارجي والنتقال الديمقراطي في البمدان العربية،   02-

 .(7170بحاث ودراسات سياسية،)الدوحة: المركز العربي لأل
ياسين سميمان قاسم العالقات السعودية المريكية في ظل اداره الرئيس دونالد   03-

رجية: وزارة ترامب وافاقيا المستقبمية، بحث مقدم الى)معيد الخدمة الخا
 .(7171الخارجية،
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ترامب: أصدق التفسير السعودي لقضية جمال خاشقجي والعالن عن نتائج   04-
عمى  7105/تشرين األول /71تاريخ التحقيق "خطوة أولى جيدة" مقال منشور ب

  http://arabic.cnn.comالموقع اللكتروني: 
، 7170/فبراير/02حسان الفقيو، ممف التدخل باليمن بين ترامب وبايدن،   05-

 .https://www.aa.com.tr/arاسطنبول، عمى الموقع اإللكتروني التي:

التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط نيرين جواد شرقي،   06-
)جامعة  9العدد  مركز الدراسات الدولية، مجمة دراسات دولية، (،)سوريا نموذجا

 (.7105بغداد: 
األمريكي في سوريا، المركز الديمقراطي  -حيدر صالل، التنافس الروسي -71

 .(7104)برلين:  9والقانون، العددالعربي، مجمة العموم السياسية 
 Jim Zanotti ,Israel: Background and U.S. Relations in 21-

Brief, , Federation Of American Scientists, CRS Report, n. 
R44245( Washington, 2020). 

 ) Ronald O'Rourke, Michael Moodie, U.S. Role in the 22-
World: Background and Issues for Congress, Federation Of 
American Scientis, CRS Report ,no R44891(Washington: April 
, 2020). 

ضمير عبد الرزاق، الرؤية المريكية حيال تسوية الصراع العربي) السرائيمي(   79-
 في عيد ادارة الرئيس ترامب، جامعة تكريت لمعموم السياسية ، مجمة العموم السياسية

 .ز(7106)تكريت: 03، العدد 

http://arabic.cnn.com/
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عمى الرابط  7171كانون الثاني  77تقرير: السعودية عن صفقة القرن: -71
 7177\6\0اللكتروني التي: تمت المشاىدة 
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/01/29/ 
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وعالقتها بصنع إدارة الكفاءات لدي رؤساء اقسام كليات جاهعة املىصل 
 هن وجهة نظر التدريسينيالقرار االسرتاتيجي لديهن 

 

 أسماء عبد الرحيم خضر الخياط             سرمد محمود حميد العكيدي     
 يةجامعة الموصل / كمية التربية لمعموم اإلنسان    الموصل طالب ماجستير في جامعة

  sarmad.20ehp45@student.uomosul.edu.iqالبريد :
 

 الممخص 
بين دالة احصائيًا ىل ىناك عالقة ارتباطية  : اآلتي أستيدف البحث االجابة عمى السؤال

لدى رؤساء اقسام كميات جامعة  (0,0,عند مستوى )ادارة الكفاءات وصنع القرار االستراتيجي 
 التدريسيين ؟ الموصل من جية نظر

 الدراسي لمعام الموصل جامعة كميات في التدريسيين من عينو عمى البحث اقتصر
( 0) بواقع كميات( 8) من اختيروا ة/تدريسي( ,,0) من البحث عينة ، تكونت  0,02-0,00
 . البحث مجتمع من٪( ,2) نسبة اشكمو  ، انسانية كميات( 0) و عممية كميات

 :  ىما أداتين الباحث استخدم فقد البحث أدوات حيث من اما
 الباحث بناه والذي الموصل جامعة كميات اقسام رؤساء لدى الكفاءات إدارة مستوى مقياس :اوالً 

 عمييا اطمع التي والمقاييس االدبيات بعض عمى واالعتماد ، استطالعية دراسة اجراءات عمى اعتمادا
 البدائل احد اختيار خالل من عمييا يجاب فقرة( 02) من النيائية صيغتو في المقياس تكون قدو 

 مقياس وفق )كبيرة جدًا ، كبيرة ، متوسطة ، قميمة ، قميمة جدًا( عمى فقرة كل ازاء المؤشرة الخمسة
 لو. البناء وصدق المحتوى وصدق الظاىري الصدق دالالت ايجاد بعد ليكرت

 كرونباخ الفا ومعادلة االختبار واعادة االختبار طرق ايضاً  اعتمد المقياس تثبا وااليجاد
 عمى( 00,00, – 080, - 080,)الطرق ىذه وفق عمى مقياس ثبات معامل بمغ وقد الذاتي والصدق
 . التوالي
 مقياس اجراءات نفس وفق عمى ايضاً  بناءه تم وقد االستراتيجي القرار مستوى صنع مقياس :ثانياً 
 احد باختيار عمييا يجاب فقرة (,0من ) النيائية بصيغتو المقياس تكون وقد الكفاءات إدارة وىمست

 اجراءات من التحقق )دائمًا ، غالبًا ، احيانًا ، نادرًا ، مطمقًا( بعد فقرة كل ازاء المؤشرة الخمسة البدائل
 ايضاً  اعتمد المقياس ثبات ادوااليج الكفاءات. إدارة مقياس في المتبعة الطرق وبنفس والثبات الصدق

mailto:sarmad.20ehp45@student.uomosul.edu.iq
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 عمى مقياس ثبات معامل بمغ وقد الذاتي والصدق كرونباخ الفا ومعادلة االختبار واعادة االختبار طرق
 . التوالي عمى( ,00, – 080, - 082,)الطرق ىذه وفق

 الكممات المفتاحية : ) إدارة الكفاءات ، رؤساء اقسام ، صنع القرار االستراتيجي (
 

The competency management of the heads of the departments of the 

colleges of the University of Mosul and its relationship to their strategic 

decision-making from the point of view of the teachers 

Sarmad Mahmoud Hamid Al-Aqidi 

Master's student at the University of Mosul 

 Asmaa Abdul Rahim Khader    Al-Khayat  

Mosul University/College of Education for Human Sciences 

Mail : sarmad.20ehp45@student.uomosul.edu.iq 

Abstract 

The research aimed to answer the following question: Is there a 

statistically significant correlation between competency management and 

strategic decision-making at the level (0.05) among the heads of departments 

of the colleges of the University of Mosul from the point of view of the 

teachers? 

The research was limited to a sample of teachers in the faculties of 

the University of Mosul for the academic year 2021-2022. The research 

sample consisted of (400) teachers who were chosen from (8) faculties, 

including (4) scientific faculties and (4) humanities faculties, making up a 

percentage of (10%) from the research community. 

As for the research tools, the researcher used two tools: 

First: The measure of the level of competency management of the 

heads of departments of the colleges of the University of Mosul, which was 

built by the researcher based on the procedures of an exploratory study, and 

reliance on some of the literature and standards that he reviewed. Each 

paragraph (very large, large, medium, few, very few) according to Likert 

scale after finding indications of apparent validity, content validity and 

construction validity. 

mailto:sarmad.20ehp45@student.uomosul.edu.iq
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And finding the stability of the scale also adopted the methods of 

testing and re-testing, the alpha-Cronbach equation and self-veracity. The 

stability coefficient of the scale according to these methods reached (0.82 - 

0.84 - 0.90.5), respectively. 

Second: The strategic decision-making level scale was also built 

according to the same procedures as the competency management level scale. 

The scale may be in its final form of (30) paragraphs, to be answered by 

choosing one of the five alternatives indicated for each paragraph (always, 

often, sometimes, rarely, never) After verifying the procedures for honesty 

and consistency, using the same methods used in the competency 

management scale. 

And finding the stability of the scale also adopted the methods of 

testing and re-testing, the alpha-Cronbach equation and the subjective 

validity. The stability coefficient of the scale according to these methods 

reached (0.81 - 0.85 - 0.90), respectively. 

Keywords(management of competencies, heads of departments, strategic 

decision making) 

 اواًل : مشكمة البحث
 تجاوزت والتي العالي التعميم مؤسسات بين والمتسارعة الكبيرة المنافسة ان

 حافظةوالم التميز، تحقيق إلى المؤسسات تمك سعي إلى باإلضافة  اإلقميمية الحدود
 الحثيث السعي إلى المؤسسات ىذه دفع ذلك كل تنافسية، بيئة ظل في االستمرارية عمى
دخال واستيعاب، واستدراك، اإلدارية، أساليبيا تطوير نحو  والتعامل المتطورة، النظم وا 
والتطوير.  الحداثة صفة المؤسسات ىذه تكسب التي الحديثة والتوجيات األفكار مع
الخبرة  بإدارة ىأصبحت إدارة الموارد البشرية تعن لقد (20 ،0,22 الضالعين،)

أن المؤسسات الحديثة لم تعد تيتم بالموارد البشرية غير المؤىمة وغير  اذوالكفاءة، 
ة ، وذلك ألن الكفاءات وأصحاب الخبرة والميارة ىم الذين يتحممون مسؤولية وءالكف

ئيس في فشل الكثير من عوامل التغيير ويعممون عمى تحقيقيا، إن السبب الر 
في العقود السابقة يرجع بدرجة كبيرة إلى قمة أصحاب  عمى اختالف انواعيا المؤسسات
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  المؤىمة والكفؤة موارد البشريةبال اً اىتمام اإلدارات لم تول   اذ ان تمكالخبرة والكفاءات، 
خارج الى جانب استقطاب ميارات جديدة من  يابالقدر الذي يمكنيا من تطوير ميارات

أصبحت الكفاءات في عصرنا الحاضر تمثل أعمى مستوى من الميزة لذا المؤسسة، 
. التنافسية بين المؤسسات في جميع الميادين ألنيا السبب الرئيس لتحقيق التفوق

الحديث  اما من حيث صنع القرار االستراتيجي واتخاذه فقد كثر (2:  0,20)األمين ،
 في القرار يدخل صنع اإلدارية ، اذ الممارسات في األىميتيم اإلداري الفكر في عنيما
 من فييا لمقرار ما مع العممي ، القسم إدارة عمى ينطبق ما وىذا ، كميا اإلدارة وظائف

 جميع في المتمثل البشري ، العنصر مع تعامالتو بطبيعة متعمقة وخطورة خصوصية
 إن اذ ، القسم لفاعمية لمحددوا اليام العنصر كونو عن فضالً  بالقرار، المتأثرة األطراف

 االدارة ( أن820:  0,20إدارتيا. )الرفايعو ،  قرارات بفاعمية مرىونة الفاعمية ىذه
 وىذه السياسات، ووضع القرار صناعة في التدريسيين بأشراك تقوم من ىي الناجحة
 حد إلى أن تذىب يجب اإلدارة أن سميمة، عمى قرارات صناعة في تساعد المشاركة

 التدريسيين تشعر أن اإلدارة فعمى ، المشاركة فمسفة ضوء في القيادة عمى لمقدرة نفقدا
إلييم،  تفوضيا أن يمكن سمطتيا  من جزءا وأن بيا، األخذ يمكن وآراءىم مقترحاتيم أن

 في المشاركة مستوى " ان اذ بينت (0,20 ، محمد) وىذا ما اشارت اليو دراسة
 مستوى ذات عام بشكل الجامعات في تدريسال ىيئة اعضاء لدى القرار صناعة
 أزمة أسباب ( الى " أن,,,0كما اشار )بوعشة ،  (,2:  0,20)محمد،. "متدني
 ىيئة أعضاء أن إلى راجع التعميمي، المستوى تدىور في المتمثمة العالي التعميم

 في ومساىمتيم بالجامعة المتعمقة القضايا من العديد في االستشارة من منعوا التدريس
  ( ,,,00:0 بوعشة،) بيا ".  النيوض
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 ثانيًا : أىمية البحث
تعد اإلدارة بوظائفيا المختمفة عممية فكرية تنعكس في الواقع العممي 
لممؤسسات بشكل ممارسات تؤدي إلى تحقيق االىداف التي تمت صياغتيا مسبقًا 

 (20: 0,,0بشكل فاعل وكفوءة . )دره ،
ختمفة جميعيا تنظر اليوم إلى الجامعة لقد أصبحت مؤسسات المجتمع الم

نظرة عصرية متطورة وتعدىا مصدر إشعاع لعوامل تطور المجتمع وازدىاره ورفده 
بالطاقات البشرية العممية التي ال تنمو إال في ارض الجامعات ، ومن العناصر 

يا األساسية في الجامعات ىي ادارة االقسام العممية ، اذ بات ضروريًا أن تعيد إدارات
الى اشخاص كفؤين قادرين عمى النيوض بأعباء ميماتيم الوظيفية بصورة ترقى الى 
مستويات قيادية عالية فاعمة في تحقيقيا ألعمى أىداف اقساميا، وكفوءة بالقدر الذي 

( وىذا ما 88:2082يجعميا جديرة في تحقيق تحسين مستمر في جودة ادائيا. )التل،
( اذ بينت" اىمية إدارة الكفاءات في رفع مستوى 0,20اشارت اليو دراسة )الشيراني ، 

( ان "اإلدارة الجامعية" طريقة يدار بيا التعميم العالي 0,20الجامعات " ويرى )سمير ، 
لتحقيق أىدافو بأسموب خالق من خالل العمل مع التدريسيين والطالب والعاممين في 

:  0,20نتائج. ) سمير ، الجامعة وتوزيع المسؤوليات وتوجيو البرامج وتقويم ال
( وقد تزايدت أىمية الكميات وأقساميا العممية عمى اعتبار أنيا الوحدات 22,8

األساسية لمتنظيم الجامعي المنوط بيا إدارة وتنظيم أنشطة البحث، والتدريس، وخدمة 
المجتمع ، فضاًل عن زيادة تأثيرىا في تنمية السياسة الجامعية. )الدىشان والسيسي ، 

يعد القرار االستراتيجي جوىر العممية اإلدارية ووسيمتيا االساسية في و  (22،  0,,0
فيو الذي يحدد مسيرة المؤسسة  (200:  ,,,0)السالم ، تحقيق أىداف المؤسسة. 
في ضوء المتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة، وىو في النياية االساسية واتجاىيا العام 
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يساعد في رسم الخطوط العريضة، التي من يشكل أىداف حقيقية في المؤسسة، و 
خالليا تمارس المؤسسة عمميا، وتوجو توزيع مصادرىا وتحدد فاعميتيا ". )جاب اهلل، 

( فضاًل عن تأثيرىا في كفاءة صناعة القرار االستراتيجي في الجامعات ۲۷، ۷۱۰۲
رار ( " بأن ىناك كفاءة في صناعة الق۷۱۷۱وىذا ما أشارت اليو دراسة )مخدوم ، 
 ( ۰۱۰:  ۷۱۷۱االسراتيجي في الجامعات ". ) مخدوم ، 

 ثالثًا : ىدف البحث
ىل ىناك عالقة ارتباطية دالة  اآلتي : أستيدف البحث االجابة عمى السؤال

( لدى 0,0,احصائيًا بين ادارة الكفاءات وصنع القرار االستراتيجي عند مستوى )
 لتدريسيين ؟رؤساء اقسام كميات جامعة الموصل من جية نظر ا

 رابعًا : حدود البحث 
يقتصر البحث الحالي عمى جميع  التدريسيين في اقسام كميات جامعة 

 (. 0,00 – 0,02الموصل لمعام الدراسي  )
 خامسًا : تحديد المصطمحات 

 إدارة الكفاءات . أ
2. Qadin,2002))  ىي تمك الجيود واالنشطة التي تيتم بتوفير تمك الكفاءات :

وتنميتيا وتوفير ليا الظروف المناسبة لمعمل والمحفزات الضرورية  والمحافظة عمييا
:  127). لبقائيا ودفعيا نحو بذل اقصى جيد ممكن بشكل يدعم تنافسية المؤسسة

2002 0Qadin) 
مجموعة من اإلجراءات واالساليب واألدوات التي تمكن ( : 9109)نسيمة ، .0

تحتاجيا، نظرا لرسالتيا ،غاياتيا  المؤسسة من امتالك وتحفيز وتنظيم الكفاءات التي
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وأىدافيا اإلستراتيجية بحيث تكون ناقال رئيسيا لمفاعمية وخمق القيمة، وقد تكون ىذه 
 (00:  0,20الكفاءات فردية أو جماعية أو تنظيمية . )نسيمة ، 

مجموعة من النشاطات واالجراءات والعمميات  ويعرفيا الباحث اجرائيًا بانيا :
يس القسم العممي بيدف تطوير الكفاءات الموجودة في قسمو من الموجية من رئ

دارة السموك والتي  التدريسيين من خالل إدارة المورد البشري إدارة المعرفة إدارة التميز وا 
 تقاس من خالل المقياس المعد لذا الغرض.

 صنع القرار االستراتيجي    . ب
آلخرين ومشاركتيم " وتتضمن جمع المعمومات واستشارة ا ( :0980)البكري ، .2

واستعراض البدائل والنتائج المتوقعة من وراء كل بديل واختيار أفضل البدائل الممكنة 
 ( 02: 2082)البكـري ، ." في ضوء األىـداف المحددة

إسيام المرؤوسين في المؤسسة والمعنيين بالقرار في جميع ( : 9109)جيتو ، .0
رشيد يمتزم الجميع في تنفيذه  خطوات ومراحل صناعة القرار من أجل اتخاذ قرار

 (000: 0,20.)جيتو ، 
 رئيس القسم العممي               

المعدل بأنو : " تدريسي يعين  2088( لسنة ,0عرف عمى وفق قانون رقم )
بقرار من رئيس الجامعة بناء عمى توصية من عميد الكمية، وتحدد صالحيتو بموجب 

ارة التعميم العالي والبحث العممي" . )وزارة التعميم النظام الجامعي وبما يتفق مع قانون وز 
 (0: 2088العالي والبحث العممي ، 
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 خمفية نظرية ودراسات سابقة
 أواًل : إدارة الكفاءات

 عناصر الكفاءة 
ان الكفاءة بمفيوميا الحديث ال تتضمن قدرة واحدة بل ىي مجموعة من 

الييا في الموضوع السابق اذ أن القدرات المرتبطة مع بعضيا البعض وقد تطرقنا 
ىنالك جوانب كامنة في الكفاءة يستدل عمييا من اآلثار السموكية التي تؤدي الييا والتي 
يمكن مالحظتيا من خالل االداء العالي لمفرد عن طريق تحقيق االىداف والعالقات 

حد طرق االجتماعية والتكيف مع شروط البيئة الجديدة او سياق ميني جديد ، وتتمثل ا
قياس أو االستشياد عمى كفاءة فرد ما في مشاىدتيا فيي توليفة لمجموعة من العناصر 
المختمفة التي تقود الى النجاح وتحقيق مجموعة من النتائج اليامة ، وتتكون الكفاءة من 

 : مجموعة من العناصر نذكر منيا ما يمي 
في مجال معين وكيفية  وىي جممة ما يمتمكو الفرد من معمومات وخبراتالمعرفة :  .2

الحصول عمى ىذه المعمومات و استخداميا وتوظيفيا واالستفادة منيا في مجال 
معين من خالل الدراسة والتجربة لموصول لألىداف المنشودة اذ يمكن وصف 

 المعرفة بانيا:
ان ممارسة اي مينة تتطمب مجموعة من المعارف النظرية  معارف نظرية : - أ

لمينة ، فالكفاءة ال تتوقف عمى المعرفة النظرية فحسب بل والتطبيقية حول ىذه ا
القدرة عمى استخدام ىذه المعرفة وتوظيفيا في مجال معين والتي تزيد من اداء 

 الفرد.
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إنيا معارف  والتي يكتسبيا الفرد من خالل مجال عمل، اي المعرفة الخاصة :  - ب
. رة والمسار المينيتابعة لسياق ميني معين ، فيي مكتسبة أساسا من خالل الخب

 (00: 0,22)وىيبة، 
تعتبر الممارسات التي يقوم بيا االفراد مجموعة من القدرات الفطرية الميارة :  .0

والمكتسبة والتي تحتاجيا المؤسسة لضمان االداء الفعال وىي قابمو لمتنمية 
والتطوير ولمتغيير المستمر وتتمثل في القدرة عمى تنفيذ الميام والعمل بشكل 

 (0: 2,,0)فوزية و جوىرة ،  .وس وفقا ألىداف محدده مسبقاممم
وتجمع الميارة بين مفيوم المعرفة والتطبيق ووضعيم موضع التنفيذ لتحقيق 
ىدف محدد و الميارة تكتسب عن طريق الممارسة، وتصنف إلى ميارات)فكرية 

ة الخروج وعقمية( وىي ميارة تعمل عمى تحميل المواقف الصعبة وتحديد المشكمة وكيفي
منيا بوضع حمول وبدائل عديدة ليا وتحميل ىذه البدائل وتقييميا لتحديد أنسبيا وىي 
مرتبطة بعممية صنع واتخاذ القرارات  السميمة، و) ميارات التعامل ( وىي قدرة العمل 

 (,0: 0,22مع االخرين وفيميم وتحفيزىم. )ديري ، 
رد مع الوضعيات واألفراد التي تفسر كيفية تعامل الف السموك او الموقف : .0

 والمشكالت 
0. (Buck, 2014:139 فيي مجموع المواقف والمميزات الشخصية التي ترتبط )

بالفرد والمطموبة عند ممارسة نشاط معين فيي مجموعة الصفات الشخصية كالدقة 
 اذوالترتيب وروح المبادرة التعاون مع االخرين وردود الفعل في بعض المواقف ، 

 :االنساني لتأثير عوامل اسـاسية ثالثة ىي يخضع السموك 
بمعنى أن أي مظير من مظاىر السموك اإلنساني البد لو من سبب يؤدي  السبب : . أ

 الى اثارة السموك ونشأتو أصال.
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باإلضافة الى السبب فيناك دائما دافع وىو مجموع المحركات الداخمية الدافع :  . ب
 التي تحدد اتجاه السموك ودرجة االصرار عميو.

واخيرًا فاليدف يمثل نقطة النياية بالنسبة لمسموك ، أي النتيجة المرغوب اليدف :  . ت
 .(228، 8,,0الوصول الييا من ورائو )السممي ، 

 إضافة إلى العناصر السابقة ىناك مجموعة اخرى من العناصر تتمثل بالتالي :

 .أي خصائص الفرد الجسدية، والنفسية، واالجتماعية، والفكريةالسمات :  .2
 وتمثل جممة االعتقادات حول ما ىو جيد أو سيء. القيم : .0
أي نظرة الفرد إلى شخصيتو وكيفية تقييمو ليا ، وىي تتعمق بالمواقف إدراك الذات :  .0

 والقيم كإدراك الشخص لذاتو كقائد.
 : تتمثل في نظرة اآلخرين لمفرد وتقييميم لو. األدوار االجتماعية .0
قيام بتنفيذ الميام وممارسة عممو بكفاءة عمى افضل قدرة الفرد عمى الاالستعداد :  .0

رادة الفرد وتحفزه لتأدية ميامو بأحسن ما يستطيع.  وجو ممكن فيي ترتبط بيوية وا 
 ( 0: 2,,0)عرايبي ، 

بالنظر الى العناصر السابقة يمكن ان نميز بين مستويين من الكفاءة يتمثل 
تمثل الحد األدنى المطموب ألداء ميمة المستوى االول بالمعرفة والميارات العامة وىي 

ما ، اما المستوى الثاني والذي يضم المكونات االخرى ىو الذي يصنع الفرق والتميز 
 (00: 0,20بين االفراد. )حمدي ، 
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 خصائص الكفاءات 

ىناك مجموعة من الصفات والسمات التي تميز االفراد ذوي الكفاءة عن 
 :غيرىم من األفراد العاديين منيا 

أن استخدام مفيوم الكفاءة يدل عمى قدرة الفرد عمى أداء تتعمق الكفاءة باألداء :  .0
نشاط محدد وليس قدرتو عمى إظيار معارفو فيي قضية أداء وليست قضية 
معارف وذلك الن الكفاءة ىي نتاج سياق متكامل يتضمن استخدام المعرفة والقدرة 

 بط بمعايير األداء. والميارة إلظيار الكفاءة اذ ان الكفاءة ترت
 (20:  0,20)ليمة ، 

فالطبيعة المتباينة لمموارد والكفاءات البشرية من خالل تعطي قيمة لممؤسسة :  .9
اختالف مستوياتيم وقدراتيم تجعل مساىمتيما في خمق القيمة متباينة، فمثاًل بقدر 

زداد قيمة ما ما نجد أن المستخدمين كانوا أكفاء بقدر ما كان أدائيم جيدًا وبالتالي ت
يقدموا من خدمات لممؤسسة، وبقدر ما تمتمك مؤسسة ما من مستخدمين جيدين 
ذوي قدرات وميارات عالية بقدر ما يكون رصيدىا من رأس المال البشري قيمًا 

 (20: 0,20)نبيل ،.وميزاً 
تكون الكفاءة مميزة وفريدة من خالل أدائيا الن الموارد البشرية التي تمتمك  الندرة : .3

درات عالية من األداء عادة ما تكون نادرة  فالمشكل األساسي الذي تعاني منيا ق
المؤسسات التربوية ىو ذلك النقص الكبير في الموارد و الكفاءات البشرية 
المتخصصة و المؤىمة ، و بالتالي فان المتاحة منيا يمثل لممؤسسة التي تمتمكيا و 

 (20-22:  0,28 تستخدميا ميزة  تنافسية. )تسعديت عميار ،
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ما يصعب تقميد الموارد والكفاءات البشرية ىو طبيعة وثقافة غير قابمة لمتقميد :  .4
المؤسسة ومعايير األداء التي تضعيا والتي ال يمكن تجسيدىا في بيئة مغايرة عنيا 
 وذلك بسبب صعوبة تحديد مدى مساىمة كل كفاءة في القيمة التي قدميا لممؤسسة

ت المختمقة، يضاف الى ذلك العالقات االجتماعية المعقدة بسبب تشابك النشاطا
 ذات الخصائص الجوىرية التي ىي سبب في خمق قيمة لممؤسسة.

 (208-200: 0,,0)يحضيو ، احمد ،  
تأىب او استعداد لمتصرف، إنما عبارة عن عممية،  الكفاءة ليست مجرد ميل : .5

لخاصة بمعالجة المشاكل ذلك ألنيا تنطوي عمى مجموعة من الوسائل واألدوات ا
والحوادث العرضية غير المتوقعة والمستجدات التي ال يمكن استبعادىا، فالكفاءة ال 
تنحصر في األداء المستيدف وال في الموارد الالزمة لممارستيا، بل تتعدى ذلك 

 (Gilles,1999:1إلى اإلجراءات والعمميات التي توجو األداء. )
الخاصية تعد الكفاءة معرف إجرائية ووظيفية متجو حسب ىذه الكفاءة ذات غاية :  .6

نحو العمل لالستفادة منيا في تحقيق اليدف المنشود اذ أنو يتم تشغيل معارف 
 (02: 0,20وميارات واستعدادات مختمفة لتحقيق ىدف محدد. )بوراس،

فالفرد ال يولد كفء لكي يؤدي نشاط معين فيو ال يدخل لوظيفة الكفاءة مكتسبة :  .7
معارفو وخبراتو فقد يحمل معو بعض المعارف  والسموكيات المختمفة ألداء  بكامل

ميامو ولكن يكتسب ميارات وسموكيات جديدة من تجاربو في العمل تجعمو أكثر 
 قدرة عمى أداء ميامو من خالل التدريب والتعمم الموجو من طرف اإلدارة. 

 (02: 0,22)وىيبة، 
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  ثانيًا: صنع القرار االستراتيجي 
 ميارات صناعة القرار

 ميارة التمييز والمفاضمة بين البدائل لترشيح البديل االفضل. -
 ميارة تحديد كمية ونوعية المعمومات المطموبة لموصول إلى القرار.  -
 ميارة تحميل البيانات والمعمومات وتفسيرىا. -
 ميارة تحديد أولويات العمل لمواجية المشكمة ومن سيتخذ القرار. -
 افذة والفراسة في وزن االمور.البصيرة الن -
 ميارة توقع نتائج القرار. -
ميارة اختيار الطريقة المناسبة لصنع القرار وحسن التعامل مع صور التعارض في  -

 صنع القرار.
ميارات التعرف عمى المدى الزمني المطموب وتحديد التوقيت المالئم لصنع القرار،  -

 المتأنية لمبدائل المطروحة. عن طريق تجميع المعمومات المطموبة و الدراسة
القدرة عمى متابعة وتنفيذ وتحديد مدي فعالية القرار المتخذ والقدرة عمى كسب تأييد  -

 المتأثرين بالقرار.
وعامل الوقت الذي يحدد  الخبرة السابقة  والمعتقدات الشخصية لصانع القرار، -

 منيجية وآلية صناعة القرار.
م مشكمة القرار بعمق والتي تستخدم في التشاور مدة التفكير في القرار المتخذ وفي -

 أثناء عممية صناعة القرار.
قدرة صانع القرار عمى التشاور والنقاش والفيم البعيد المدى وقوة الذاكرة والوقت  -

 (.2: 0,,0المتاح لصناعة القرار والخبرات السابقة. )عامر، 
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 معوقات صنع القرار االستراتيجي
تكمن وراء عدم الوصول إلى قرارات رشيدة .وىي ىناك بعض األسباب التي 

تمثل المشكالت األساسية في عممية صنع القرارات ،وىي متعددة في صورىا ، ومتباينة 
في آثارىا وقد تسيم في عدم التوصل إلي القرار السميم ، وبصورة عامة فإن األسباب 

 التي تعوق عممية صنع القرارات تدور حول اآلتي :
: ويري البعض أن من أىم الصعوبات التي تعترض  والمعمومات قصور البيانات .0

عممية صنع القرارات ، عدم توافر المعمومات الجيدة المتجددة عـن ظروف العمل 
وامكاناتو ، اذ تعتبر المعمومات بمثابة الدعامة األساسية لصنع القرارات وذلك 

 لألسباب التالية :
 ى ضعف نظم المعمومات.عدم كفاءة القائمين عمى جمعيا إضافة إل -
 (0,8:  2000عدم توفر الوقت الكافي لجمع المعمومات. )رفاعي ،  -
اي ما ينتاب صانع القرار من حيـرة فـي اختيار البديل  التردد)عدم الحسم(: .9

 األفضـل ويمكن أن نرجـع ذلـك لألسباب التالية:
 .عدم القدرة عمى تحديد األىداف او المشكالت بدقة -
 تحديد النتائج المتوقعة من البدائل. عدم القدرة عمى -
 خوف وشك وسمبية. تشديد الرقابة عمى متخذ القرار وما ينتج عنـو مـن -
 عدم وضوح المسؤوليات والسمطات وممارستيا عمى وجو غير مرًض. -
 الضغوط وااللتزامات غير المقبولة كالذاتية لصانع القرار والتكاليف وغيرىا. -
ضعف الثقة بين رئيس القسم والمرؤوسين إلى يؤدي ضعف الثقة المتبادلة :  .3

 .ضعف القرار نفسو وعدم فاعميتو وال يحقق النتائج المرجوة
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نظرا الن العمل اإلداري فيو الكثير من المستجدات فإنو يفرض عمى وقت القرار :  .4
متخذ القرار إصدار القرار في عجمة تحول دون إجراء دراسة وبحث كافي لمموقف 

 القرار غير سميم ويخفق في تحقيق اليدف. اإلداري مما يجعل
تعتبر دوافع االفراد واتجاىاتيم  الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار: .5

وانفعاالتيم وحالتيم الصحية وميوليم في المواقف المختمفـة وكـذا المعتقدات والتقاليد 
القرار ،  والعادات السائدة التي تحكم سموك االفراد من العوامل المؤثرة في صنع

 وعدم اإللمام بيا من جانب اإلدارة يعيق اتخاذ القرار.
يوكد الفكر اإلداري الحديث عمى ضرورة تطبيـق عدم المشاركة في اتخاذ القرار: 

االساليب الجماعية في التنظيم وتوزيع حـق اتخاذ القرار بشكل يحقق المشاركة الفعالة 
رار وليس صانعا ليا ، وىذا ما يجرنا إلى واعتبار رجل اإلدارة ضابط لعممية اتخاذ الق

الحديث عن النوعين الرئيسيين لمقيادة المعتمـدان فـي مختمف المنظمات والمؤسسات 
عموما والتربوية منيا عمى الخصوص ، القيادة البيروقراطية وتركز اىتماميا باألساس 

ئ أىميا "العقالنية عمى تطبيق القوانين اثناء ادارة العمل منطمقة من مجموعة من المباد
والكفاءة " ، والقيادة الديمقراطية وتركز اىتماميا عمى مشاركة المرؤوسين في صناعة 
واتخاذ مختمف القرارات منطمقة من تجميع المعمومات واالفكار والبدائل المتاحة. 

 (200:  0,20)جدوالي ، 
 دراسات سابقة

 إدارة الكفاءات الدراسات التي تناولت
 ( 9107راني )دراسة : الشي .2

عنووووووووان الدراسوووووووة : )دور إدارة الكفووووووواءات األكاديميوووووووة فوووووووي تحقيوووووووق 
 .التميز التنظيمي بجامعة الممك خالد(
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أجريت الدراسة في كميات جامعة الممك خالد لمبنين والبنات في مدينتي 
أبيا وخميس مشيط في المممكة العربية السعودية ، كان من بين اىدافيا التعرف 

دارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الممك الى واقع دور إ
 خالد ، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي كمنيجية لبحثيا .
( فقرة ، طبقت عمى 00ولتحقيق ىدف الدراسة أعدت استبانة مكونة من )

 ( عميدا، ووكياًل، ورئيس قسم، وعضو تدريس بجامعة الممك خالد.,02)
ثة األساليب اإلحصائية المالئمة باالعتماد عمى الحقيبة استخدمت الباح

وبعد تحميل ومعالجة البيانات احصائيًا  SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية 
 اظيرت النتائج الى :

وجود دور كبير وميم في تحقيق التميز التنظيمي وىذا يدل عمى اىمية 
اىدافيا مما يدفعيا الى إدارة الكفاءات في رفع مستوى اداء الجامعة ، وتحقيق 

التقدم والمنافسة، كما اظيرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
( في استجابات افراد عينة البحث لدور إدارة الكفاءات االكاديمية في 0,0,داللة )

استاذ مساعد ،  –تحقيق التميز التنظيمي تبعًا لمتغير الرتبة العممية ولصمح استاذ 
 – 0: 0,20)الشيراني، الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات. وقد خرجت 

200) 
 (9109دراسة : رباب ) .9

عنووووووان الدراسوووووة : )دور إدارة الكفووووواءات البشووووورية فوووووي تحسوووووين أداء 
مؤسسوووات التعمووويم العوووالي، دراسوووة  راء عينوووة مووون القيوووادات اإلداريوووة بجامعووووة 

 . العربي التبسي تبسة(
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ــــــت الدراســــــة بجامعــــــة العر  ــــــي الجزائــــــر، وكــــــان أجري بــــــي التبســــــي تبســــــة ف
مــــــن بــــــين اىــــــدافيا التعــــــرف إلــــــى اتجاىــــــات آراء القيــــــادات اإلداريــــــة فــــــي جامعــــــة 
ـــــــاءات البشـــــــرية بوظائفيـــــــا  ـــــــق إدارة الكف ـــــــع تطبي ـــــــي التبســـــــي تبســـــــة حـــــــول واق العرب
ــــة وجــــدوى  ــــو فــــي تحقيــــق كفــــاءة وفعالي ــــدور الــــذي تمعب ــــة، تقيــــيم( وال )توظيــــف، تنمي

ي ىــــــذه الجامعـــــــة ، اعتمــــــدت الباحثـــــــة عمــــــى المـــــــنيج واســــــتدامة مســــــتوى األداء فـــــــ
 الوصفي التحميمي لموصول الى اىداف الدراسة.

اســـــــتخدمت الباحثـــــــة االســـــــتبانة فـــــــي جمـــــــع بياناتيـــــــا والتـــــــي تكونـــــــت مـــــــن 
( 0وزعـــــت عمــــــى ثالثـــــة مجـــــاالت وىــــــي :توظيـــــف الكفـــــاءات البشــــــرية ) ،( فقـــــرة 28)

ــــــــاءات البشــــــــرية ) ــــــــة الكف ــــــــاءات الب0، تنمي ــــــــيم الكف ــــــــم توزيعيــــــــا  ، (2شــــــــرية )( ، تقي ت
عمــــــــى عينــــــــة الدراســــــــة المتمثمــــــــة فــــــــي القيــــــــادات اإلداريــــــــة مــــــــن )مــــــــدير الجامعــــــــة 
ــــــــة  ــــــــوابيم( بمغــــــــت عين ــــــــوابيم، ورؤســــــــاء األقســــــــام ون ــــــــات ون ــــــــو، عمــــــــداء الكمي ونائب

( بمختمــــــــــف المســــــــــتويات العمميــــــــــة التــــــــــي ســــــــــبق ذكرىــــــــــا بجامعــــــــــة 0,0البحــــــــــث )
ســــــــــــتخدام الحزمــــــــــــة با العربــــــــــــي التبســــــــــــي ، وبعــــــــــــد تحميــــــــــــل ومعالجــــــــــــة البيانــــــــــــات

 توصمت الدراسة الى : spssاالحصائية لمعموم االجتماعية 
ـــــــل وظـــــــائف  ـــــــي تمث ـــــــرات الت ـــــــين المتغي ـــــــة ب ـــــــاط إيجابي ـــــــة ارتب وجـــــــود عالق

-082: 0,20إدارة الكفــــــــاءات البشــــــــرية ، توظيــــــــف ، تنميــــــــة ، تقيــــــــيم )ربــــــــاب ، 
000.) 

 صنع القرار االستراتيجي الدراسات التي تناولت
 (9106دراسة : الشرايدي ) .0

عنوووووان الدراسووووة :) التفكيوووور االسووووتراتيجي وصوووونع القوووورار لوووود  موووودراء 
 ووكالء المدارس االبتدائية المعتمدة وغير المعتمدة ( .
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( مدارس  ابتدائية في محافظة دمياط  ، ىدفت 0أجريت الدراسة عمى )
 ىذه الدراسة الى معرفة الفروق بين مدراء ووكالء المدارس المعتمدة وغير المعتمدة
بمحافظة دمياط في صنع القرار ،استخدم في ىذه الدراسة  المنيج الوصفي 

 التحميمي.
اعد الباحث مقياسًا خاصًا بصنع القرار كأداة لمدراسة ، طبقا عمى عينة 

( مـديرا ووكيال من مدراء ووكالء المدارس االبتدائية ,20الدراسة المكونة من )
وكيل ( ۰۱( مدير مدرسـة معتمـدة، ),0) المعتمدة وغير المعتمـدة ، مقسمة كاالتي

( وكيـل مدرسة غير ,0( مدير مدرسة غيـر معتمـدة،),0مدرسة معتمـدة . )
 وتوصمت الدراسة الحالية إلى النتائج اآلتية :  معتمدة.

( بين متوسطي درجات مدراء 0,2,توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -
من ىيئة ضمان الجودة واالعتماد  ووكالء المدارس المعتمدة وغير المعتمدة

 عمى مقياسي صنع القرار لصالح مدراء ووكالء المدارس المعتمدة 
( بين درجات مدراء 0,2,) كما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى -

 ووكالء المدارس المعتمدة ، عمى مقياسي صنع القرار.
اختيـار مديري ووكالء وقد اوصى الباحث بضرورة وضع معيار لصنع القرار عند 

المدارس االبتدائية ، ضرورة عقد ورش عمل باإلدارات التعميمية ومديريات التربية 
والتعميم لتطوير ميارات القيادة االبداعية واالستراتيجية لدى المدراء والوكالء بما 
ينعكس عمـى جـودة صنع القرار ، االستفادة من خبرات الدول المتقدمـة عن طريق 

ت التربوية وبخاصة لموكالء والمدراء لدراسة اساليب وميارات الفكـر االبداعي البعثا
 واالستراتيجي وصـنـع القـرار وتطوير األداء المدرسي والحصول عمـى االعتماد .

 (2,00ــــــ  2,02:  0,22) الشرايدي ،  
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 (9191دراسة : مخدوم ) .9
السوووووتراتيجية عنووووووان الدراسوووووة : )ميوووووارات ولليووووووات صناعووووووة القووووورارات ا

 .دراسة وصفية تحميمية بالتطبيق عمى الجامعات السعودية(
أجريــت الدراســة عمــى الجامعــات الســعودية اآلتيــة :جامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســالمية ، جامعــة الممــك عبــدالعزيز ، جامعــة طيبــة ، فــي المممكــة العربيــة 

 السعودية.
وكان من بين اىدافيا أتبع في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 

التعرف الى توصيف الفجوة القائمة في الميارات األساسية الالزمة لصناعة 
القرارات االستراتيجية وتحديد متطمبات بناء واستكمال الميارات األساسية لصناعة 
 القرارات االستراتيجية وتحديد متطمبات تطوير والية صناعة القرارات االستراتيجية .

( محـاور، طبقـت عمـى 0( فقرة ، موزعـة عمـى ),2دراسة من )تكونت اداة ال
جميــــع صــــناع القــــرار مــــن منتســــبي اإلدارة العميــــا واألطــــراف ذات العالقــــة بصــــناعة 
القـــرارات االســـتراتيجية فييـــا وىـــم )مـــديرو الجامعـــات ، العمـــداء ، وكالءىـــم ورؤســـاء 

ًا كعينــة ممثمــة ( فــي الجامعــات المــذكورة أنفــ000األقســام العمميــة( والبــالغ عــددىم )
 عن الجامعات السعودية.

ــــــة اإلحصــــــائية لمعمــــــوم  وبعــــــد تحميــــــل ومعالجــــــة البيانــــــات باســــــتخدام الحقيب
 ، تم الحصول عمى النتائج التالية :  SPSSاالجتماعية 

أن ىناك كفاءة في صناعة القرارات االستراتيجية في الجامعات السعودية 
إلى إشراك المستويات اإلدارية ذات  والتي تتم وفق إجراءات محددة وواضحة وتميل

العالقة فييا من خالل أسموب القيادة الجماعية  مما ساىم في زيادة كفاءة التخطيط 
االستراتيجي فييا وتحسين األداء بشكل عام0 ووفقا لنتائج الدراسة فإن النظرة طويمة 
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اختيار المدى وميارات الحوار والنقاش والقدرة عمى التشاور والتعاون وتحديد و 
البدائل وتحديد التكمفة والعائد ىي من أىم ميارات صناعة القرارات 

 (.200 -2,2،  ,0,0االستراتيجية.)مخدوم : 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 

 لقد استفاد الباحث من استعراضو لمدراسات السابقة في الجوانب األتية : 
 ية. التحقق من عدم التطرق الى مشكمة البحث الحال 
 .االستفادة في صياغة أىداف البحث 
 .االطالع عمى الوسائل االحصائية المستخدمة واالستفادة منيا 
 .االستفادة من نتائج التي خرجت بيا 
  مساعدة الباحث عمى تحديد منيجية البحث واعداد أداتا إدارة الكفاءات وصنع

 القرار االستراتيجي.
 منيجية البحث واجراءاتو

أتبع الباحث المنيج الوصفي االرتباطي في البحث الحالي ، وُيعرَّف المنيج 
الوصفي بأنو دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع، ووصفيا وصفًا دقيقًا ، تمييدًا لفيم 
الظواىر وتشخيصيا، اذ إن وصف الظاىرة ىي مرحمة تتضمنيا كل المناىج فيي 

ىج في الحقيقة منطمقيا وصفي لكن ىذا أسموب ُمنضٍو تحت كل المناىج ، فكل المنا
 الوصف يكون من أجل ىدف معين وىذا اليدف يختمف حسب نوعية المنيج . 

 (228:  0,20)لطاد وآخرون ، 
يعد المنيج االرتباطي أحد أنواع المنيج الوصفي و أسموب من أساليب 

ذي يمكن تطبيقو، ويعرف المنيج االرتباطي بأنو ، ذلك النوع من أساليب البحـث ال
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متغير تابع(  -بواسطتو معرفة اذا كانت ىناك ثمة عالقة بين متغيرين )متغير مستقل
 (022:  2000أو أكثر ومن ثم معرفة درجة تمك العالقة. )العساف ، 

 اواًل: مجتمع البحث
يقصد بو جميع مفردات أو وحدات الظاىرة تحت البحث، ويعرف بأنو كل األفراد الذين  

لظاىرة التي تحت الدراسة، فيو مجموع وحدات البحث التي يراد منيا يحممون بيانات ا
 الحصول عمى البيانات. 

 (280:  8,,0)عبد المؤمن ، 
تألف مجتمع البحث من جميع التدريسيين في األقسام األكاديمية في كميات 

( كمية ضمت 00والبالغ عددىم ) 0,00-0,02جامعة الموصل لمعام الدراسي 
( تدريسيو من االناث ، 2088( تدريسي من الذكور و)0,00بواقع ) ( تدريسياً 0880)

 . ( من االقسام االنسانية2002( من االقسام العممية و )0202وزعوا عمى )
 ثانيًا: عينة البحث 

ىي جزء من المجتمع الذي يجرى عميو البحث، ويتم اختيارىا وفق قواعد 
عشوائيًا أو بانتظام طبقي أو وتسحب  خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل صحيحًا،

فالعينة ىي بعض مفردات المجتمع تؤخذ منو ويطبق عميو  قصديًا من مجتمع البحث،
البحث لمحصول عمى معمومات صادقة بيدف الوصول إلى تقديرات تمثل المجتمع 

نيا الجزء التي تستخدم في الحكم عمى الكل. )عبد المؤمن ،   8,,0الذي سحبت منو وا 
 :280) 

تحديد مجتمع البحث من جميع التدريسيين اقسام كميات جامعة الموصل تم  فبعد
٪( من ,2( تدريسي بالطريقة الطبقية العشوائية شكموا ما يقارب نسبة ),,0اختيار)

 .( كميات انسانية0( كميات عممية و)0( كميات بواقع )8مجتمع البحث ،  توزعو عمى )
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 ثالثًا: أداتا البحث
يانات خطوة ميمة في إجراء البحوث، ولكي يجمع الباحث البيانات تعد عممية جمع الب 

المتعمقة بموضوع بحثو عمى نحو عممي منظم فإنو يدقق في اختيار أدوات بحثو أو 
يعدىا بنفسو لتناسب مشكمة بحثو وىدفو والطريقة البحثية التي اختارىا لتنفيذ ىذا 

سابقة و األدب التربوي وعمى البحث، ويتم ذلك من خالل االطالع عمى الدراسات ال
ادوات مشابية او استطالع آراء الخبراء في مجال البحث وذلك ليتمكن من اثبات 

  (02:  0,,0فروضو ومن ثم تفسير نتائجو.) دياب ، 
 صدق المقياس

 الصدق الظاىري  . أ
عرض الباحث أداة إدارة الكفاءات بصورتيا االولية عمى عدد من الخبراء 

العموم التربوية والنفسية ، وبناء عمى استجاباتيم ومالحظاتيم  والمحكمين في تخصص
٪( فاكثر اجريت بعض التغييرات والتعديالت وكما موضح ,8وباعتماد نسبة اتفاق )

 ( :2في الجدول )
 (0الجدول )

 عدد ونسبة اتفاق لراء الخبراء عمى فقرات مقياس إدارة الكفاءات

 رقم الفقرة
عدد 

 المحكمين

عدد 
 المحكمين
 الموافقين

نسبة 
 االتفاق

031071081091911991941961991311
39133135 

90 90 011: 

9131416100104105190195 90 91 95: 
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51718197 90 08 85: 
019101109106193198130134136 90 04 65: 

( فقــرة موزعــة 02وعميــو ، فقــد اصــبحت االداة بصــورتيا النيائيــة مكونــو مــن )
 ،( فقـرة ، إدارة التميـز0بشـرية : )ى النحو االتي :إدارة الموارد العمى اربعة مجاالت وعم

 ( فقرة.0) ، ( فقرة. ،إدارة السموك2) ،( فقرة ، إدارة المعرفة 2)
 صدق المحتو  . ب

وقد تحقق الباحث من ىذا النوع من الصدق من خالل عرض فقرات األداة 
ات االداة لممجاالت المنسوبة ومجاالتيا عمى عدد من المحكمين لتقرير مدى مالئمة فقر 

٪( حد ادنى اجريت بعض التعديالت والتغيرات في  ,8الييا وباعتماد نسبة اتفاق )
 (.2االداة كما تمت االشارة الييا في الصدق الظاىري الجدول )

 صدق البناء  . ت
ىو احد انواع الصدق المعتمدة فـي كثيـر مـن االختبـارات و المقـاييس التربويـة 

صد بو تحميل درجات المقياس استنادا الى البنـاء النفسـي لمخاصـية المـراد و النفسية. ويق
( ويسـمى صـدق البنـاء Cronbach,1964:120) .قياسيا ، او في مفيوم نفسي معين

ألنــو يقــوم عمــى تحديــد المفــاىيم او البنيــة  Concept Validityاحيانـا بصـــدق المفيــوم 
:  ۰۱۱۱تجريبيــا ) الظــاىر واخــرون، المقومــة لمظــاىرة المقاســة ، ومــن ثــم يتحقــق منــو 

ألنو يمثــل قيــاس ســمة نفسـية   construct Validity( او صـدق التكوين الفرضي200
أو صفة أو خاصية ال يمكن مالحظتيا مباشرة وانما يسـتدل عمييـا عـن طريـق مجموعـة 

 وقد قـام الباحـث بيـذه االجـراءات (002، ۷۱۱۱من السموكيات المرتبطة بيا. )ممحـم ، 
 لمتحقق من صدق بناء مقياس ادارة الكفاءات وكما يأتي:

 ايجاد القوة التمييزية لمفقرات .2
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استخرج الباحث القوة التمييزية لفقرات االداة ، وبيذا فقد تبين لنا أن جميع 
( 20000القيم التائية المحسوبة لفقرات االداة كانت أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

( ، وىذا يعني أن جميع فقرات مقياس ,8( ودرجة حرية )0,0,عند مستوى داللة )
إدارة الكفات كانت مميزة ، وبذلك أصبح مقياس إدارة الكفات بصيغتو النيائية بعد ىذا 

 ( فقرة. 02األجراء مكون من )
معامل االتساق لمفقرات ، حساب االتسواق ) االنسوجام الوداخمي( ، صودق الفقورات  .9

 لكمية لألداةاو عالقة الفقرة بالدرجة ا
ـــالغ مجموعيـــا ) ـــز الب ـــم التعامـــل مـــع  عينـــة التميي ـــد ت ( تدريســـي وذلـــك ,20لق

لحســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــة الفقــرة والدرجــة الكميــة لممقيــاس ، وقــد اعتمــد الباحــث 
فــي حســاب صــدق الفقــرة عمــى معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل فقــرة مــع الدرجــة 

ال التــــابع لــــو ، ثــــم اختبــــرت قــــيم معــــامالت االرتبــــاط الكميــــة لممقيــــاس وكــــذلك مــــع المجــــ
باالختبار التائي لداللة معامل االرتباط ، إذ تبين أن جميع القيم التائية المحسوبة كانـت 

( ودرجـــة حريـــة 0,0,( عنـــد مســـتوى داللـــة ),2002أكبـــر مـــن القـــيم الجدوليـــة البالغـــة )
 ة.( وىذا يدل عمى أن جميع قيم معامالت االرتباط متسق208)

 الثبات
 وقد اعتمد الباحث الطريقتين اآلتيتين الستخراج الثبات :

 طريقة االختبار و إعادة االختبار   . أ
وقـــد جـــرى اســـتعمال ىـــذه الطريقـــة بتطبيـــق المقيـــاس عمـــى العينـــة البـــالغ عـــدد 

( وأعيـــد تطبيقـــو مـــرة ثانيـــة عمـــى العينـــة 0,00-0-00( تدريســـي بتـــاري  ),0أفرادىـــا )
( أي بفاصل زمني قدره أسبوعان وقد تم استخراج معامل 0,00- 0 -2نفسيا بتاري  )

الثبـــات لمقيـــاس إدارة الكفـــاءات باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بيرســـون إليجـــاد االرتبـــاط بـــين 
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( وُتعـد 080,درجات التطبيقين وقـد بمغـت درجـة معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين التطبيقـين )
 (202: ,,,0مؤشرًا جيدًا لثبات المقياس. )عودة والخميمي ، 

 معادلة ألفا كرونباخ . ب
لمتأكيد عمى قوة ثبات التجانس الداخمي تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 
، أي مدى ارتباط مجموعة من العناصر ارتباطًا وثيقًا ، ومعادلة ألفا كرونباخ ىي 
طريقة بسيطة لقياس ما إذا كانت النتيجة موثوقة أم ال ، وتشير الموثوقية إلى مقدار 
التباين الحقيقي الذي يمكن حسابو بواسطة التباين الممحوظ في القياس وقد بمغ معامل 

( لمقياس إدارة الكفاءات وُيعد مؤشرًا جيدًا لالتساق 080,كرونباخ ) –الثبات بطريقة الفا
 الداخمي لممقياس.

 الصدق الذاتي :  . ث
عادة يستخرج الصدق الذاتي من الجذر التربيعي لمعامل الثبات بطريقة إ

( 002,( فإن الصدق الذاتي تساوي )080,االختبار ولما كان معامل الثبات لالداة )
: ,200وىو معامل صدق عال ينم عن صالحية األداة لمتطبيق. )العجيمي وآخرون، 

200) 
 تصحيح مقياس إدارة الكفاءات 

يقصــد بعمميــة التصــحيح وضــع درجــة الســتجابة المفحــوص عمــى كــل فقــرة مــن 
اس فـي ضـوء البـديل الـذي يختـاره المسـتجيب ، وقـد اسـتعمل الباحـث األوزان فقرات المقي

 اآلتية :
 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )كبيرة جدًا 
 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )كبيرة 
 ( 0الوزن)( درجة لمبديل )متوسطة 
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 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )قميمة 
 ( 2الوزن )( درجة لمبديل )قميمة جدًا  

( فقرة ، بذلك تصبح 02لفقرات إيجابية ، وبما أن عدد فقرات المقياس )عممًا أن جميع ا
( في حين أن المتوسط االفتراضي لممقياس ,20أعمى درجة يحصل عمييا المستجيب )

( وفي ضوء ذلك ستتم جمع درجات اإلجابة عمى 02(  وأدنى درجة ىي )08ىو)
 الفقرات الستخراج الدرجة الكمية لكل مستجيب.

 سصدق المقيا
 الصدق الظاىري  . أ

وقد تم اجراء الصدق الظاىري بعرض أداة صنع القرار االستراتيجي بصورتيا 
األولية عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين في العموم التربوية والنفسية  ، إذ بمغ 

 ( اآلتي:0) ( خبيرًا ، وقد جاءت النتائج عمى وفق ما يوضحو الجدول02عددىم )
 (9الجدول )

 ة اتفاق لراء الخبراء عمى فقرات مقياس صنع القرار االستراتيجيعدد ونسب

 رقم الفقرة
عدد 

 المحكمين
عدد المحكمين 

 الموافقين
نسبة 
 االتفاق

0191517181910110010910510810919
0199193194198139133134141140 

90 90 011: 

03106107191131139 90 91 91: 
96199 90 08 85: 

31416104195197130135136137138 90 04 65: 
 ( فقرة .,0وعميو فقد اصبحت االداة بصورتيا النيائية مكونة من )
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 صدق البناء . ب
ألنو يقوم  Concept Validityويسمى صدق البناء احيانا بصـدق المفيوم 
يا سة ، ومن ثم يتحقق منو تجريبعمى تحديد المفاىيم او البنية المقومة لمظاىرة المقا

  construct Validity( او صـدق التكوين الفرضي200:  ۰۱۱۱، الظاىر واخرون)
ألنو يمثـل قيـاس سـمة نفسية أو صفة أو خاصية ال يمكن مالحظتيا مباشرة وانما 

، ۷۱۱۱يستدل عمييا عن طريق مجموعة من السموكيات المرتبطة بيا. )ممحـم ، 
لى ىذا النوع من ( وىناك طرائق عديدة يمكن ان يمجأ الييا الباحث لموصول ا002

انواع الصدق ، اذ تعد اساليب التحميل االحصائي لمفقرات األداء المتضمنة ايجاد القوة 
التمييزية لمفقرات واالتساق )االنسجام الداخمي( او ما يسمى بصدق الفقرات مؤشرات 

( وقد قام الباحث بيذه 088_  082:  2000إحصائية لصدق البناء.)عودة ، 
 وكما يأتي: صنع القرار االستراتيجيمن صدق بناء مقياس  االجراءات لمتحقق

 ايجاد القوة التمييزية لمفقرات  .0
وبيذا فقد تبين لنا أن جميع  استخرج الباحث القوة التمييزية لفقرات االداة ،

( 20000القيم التائية المحسوبة لفقرات االداة كانت أكبر من القيمة الجدولية البالغة )
( ، وىذا يعني أن جميع فقرات مقياس ,8( ودرجة حرية )0,0,عند مستوى داللة )

صنع القرار االستراتيجي كانت مميزة ، وبذلك أصبح مقياس صنع القرار االستراتيجي 
 ( فقرة . ,0بصيغتو النيائية بعد ىذا األجراء مكون من )

 
 

معامل االتساق لمفقرات ، حساب االتسواق ) االنسوجام الوداخمي( ، صودق الفقورات  .9
 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لألداة او
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( تدريســـي وذلـــك  ,20لقـــد تـــم التعامـــل مـــع  عينـــة التمييـــز البـــالغ مجموعيـــا ) 
لحســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــة الفقــرة والدرجــة الكميــة لممقيــاس ، وقــد اعتمــد الباحــث 
فــي حســاب صــدق الفقــرة عمــى معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل فقــرة مــع الدرجــة 

ميـــة لممقيـــاس، ثــــم اختبـــرت قــــيم معـــامالت اإلرتبــــاط باالختبـــار التــــائي لداللـــة معامــــل الك
االرتباط ، إذ تبين أن جميع القيم التائية المحسوبة كانت أكبر من القيم الجدولية البالغة 

( وىذا يدل عمى أن جميع قيم 208( ودرجة حرية )0,0,( عند مستوى داللة ),2002)
 .معامالت االرتباط متسقة 

 الثبات
 وقد اعتمد الباحث الطريقتين اآلتيتين الستخراج الثبات :

 طريقة االختبار إعادة االختبار  . أ
وقد جرى استعمال ىذه الطريقة بتطبيق المقياس عمى العينة البالغ عـدد أفرادىـا 

( وأعيـــد تطبيقـــو مـــرة ثانيـــة عمـــى العينـــة نفســـيا 0,00-0 -00( تدريســـي بتـــاري  ),0)
( أي بفاصل زمني قدره أسبوعان وقد تم استخراج معامـل الثبـات 0,00-0 -2بتاري  )

لمقياس صنع القـرار االسـتراتيجي باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون إليجـاد االرتبـاط بـين 
 (.082,درجات التطبيقين وقد بمغت درجة معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين )

 معادلة الفاكرونباخ  . ب
( لمقيــاس صــنع القــرار االســتراتيجي وُيعــد  080,بمغــت قيمــة معامــل الثبــات ) 

ـــين  ـــدًا إذا تـــراوح ب ـــداخمي لممقيـــاس ، أن معامـــل الثبـــات ُيعـــد جي مؤشـــرًا جيـــدًا لالتســـاق ال
(,00,- ,00,. ) 

 ج. الصدق الذاتي : 
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يستخرج الصدق الذاتي كما ذكرنا سابقًا من الجذر التربيعي لمعامل الثبات 
( فإن الصدق الذاتي 082,امل الثبات لألداة )بطريقة إعادة االختبار ولما كان مع

( وىو معامل صدق عال ينم عن صالحية األداة لمتطبيق. )العجيمي ,00,تساوي )
 (200: ,200وآخرون، 

 تصحيح مقياس صنع القرار االستراتيجي 
يقصــد بعمميــة التصــحيح وضــع درجــة الســتجابة المفحــوص عمــى كــل فقــرة مــن 

الـذي يختـاره المسـتجيب ، وقـد اسـتعمل الباحـث األوزان فقرات المقياس فـي ضـوء البـديل 
 اآلتية :

 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )دائمًا 
 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )غالبًا 
 ( 0الوزن)( درجة لمبديل )احيانًا 
 ( 0الوزن )( درجة لمبديل )نادرًا 
 ( 2الوزن )( درجة لمبديل )مطمقًا  

ـــة ، وبمـــا  ( فقـــرة ، بـــذلك  ,0أن عـــدد فقـــرات المقيـــاس )عممـــًا أن جميـــع الفقـــرات إيجابي
( فـي حـين أن المتوسـط االفتراضـي ,20تصبح أعمـى درجـة يحصـل عمييـا المسـتجيب )

( وفـي ضـوء ذلـك سـتتم جمـع درجـات اإلجابـة ,0(  وأدنـى درجـة ىـي),0لممقياس ىـو )
 عمى الفقرات الستخراج الدرجة الكمية لكل مستجيب. 

 البحث  تيالتطبيق النيائي ألدا
عبر توزيع االستمارات عمى التدريسين اثناء الدوام الرسمي ، قام الباحث 

عمى عدد من كميات جامعة  وصنع القرار االستراتيجي بتطبيق مقياس إدارة الكفاءات
/  0/ 0( تدريسي باعتبارىم افراد عينة البحث 0 لممّدة من  ,,0الموصل بعدد )
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ث اليدف من تطبيق المقياس وبعد إن وضح الباح 0,00/  2/  02الى   0,00
وطريقة اإلجابة عميو إلفراد عينة البحث وتقديم توضيح لإلجابة وعدم ترك أي فقرة دون 
اجابة وكذلك اعالميم ان نتائج ىذا البحث سوف تستخدم ألغراض البحث العممي فقط 
وال داعي لذكر االسم وارشادىم الى ممئ معموماتو لتحقيق اىداف البحث وحسب 

 ات الواردة فيو.المتغير 
 رابعًا : الوسائل االحصائية 

لقياس العالقة االرتباطية بين أداتي البحث ، وكذلك معامل ارتباط بيرسون :  .2
) البياتي  استخدامو كنوع من انواع الثبات ألداتي البحث واتساق الفقرات.

 (280: 2000وأثناسيوس ، 
)النبيان ،  ات ألداتي البحث.استخدامو كنوع من انواع الثبكرونباخ : -معادلة الفا .0

0,,0 :000) 
يستخدم لقياس مستوى كل أداة عمى حدى بشكل االختبار التائي لعينة واحدة :  .0

 عام.
 (000، 2000) البياتي وأثناسيوس، 

)عالم،  ألجراء التمييز ألداتي البحث.االختبار التائي لعينتين مستقمتين :  .0
0,2, :0,0 ) 

استخدامو لقياس داللة معامل االرتباط بين ل االرتباط : االختبار التائي لداللة معام .0
 أداتي البحث. 

 (200،  ,0,2) عالم ، 
: الستخراج الصدق ألداة إدارة الكفاءات وصنع القرار معامل الصدق الذاتي  .2

 االستراتيجي. 
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 (220: ,0,2)كوافحة، 
 عرض النتائج ومناقشتيا
 ىدف البحث معرفة : 

ية دالة احصائيًا بين ادارة الكفاءات وصنع القرار " ىل ىناك عالقة ارتباط
( لدى رؤساء اقسام كميات جامعة الموصل من جية 0,0,االستراتيجي عند مستوى )

 نظر التدريسيين " ؟
ألجل تحقيق ىذا اليدف عمد الباحث الى استخراج المتوسط الحسابي 

 واالنحراف المعياري لممتغيرين كمييما
القرار االستراتيجي ( وتم بعدىا تطبيق معامل ارتباط بيرسون  ) إدارة الكفاءات ، صنع
( ۰( الخاصة باختبار داللة معامل االرتباط والجدول )t-testوايجاد القيمة التائية )

 يوضح ذلك :
 (3الجدول )

 العالقة االرتباطية بين ادارة الكفاءات وصنع القرار االستراتيجي بشكل عام

 عددال العينة المتغير
معامل 
 االرتباط

 مستو  الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (1115عند )

 الجنس
 دال 01961 011551 597,1 913 ذكور
 دال 01961 001398 631,1 097 اناث

 التخصص
 دال 01961 71474 445,1 997 عممي
 دال 01961 011559 698,1 073 انساني

 المقب العممي
مدرس /مدرس 

 مساعد
 دال 01961 71948 404,1 956

 دال 01961 91349 607,1 044استاذ / استاذ 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 
 222 

 مساعد

 01961 81759 11419 411 الكمي
توجد عالقة 

 دالة

وألجل اختبار العالقة بين المتغيرين لدى افراد عينة البحث تبعا لممتغيرات 
رسون  لتمك الجنس 0 التخصص والمقب العممي استخراج الباحث معامل ارتباط بي

( وتبين انيا عالقات ارتباطية 00,0,المتغيرات إذ بمغت قيمة معامل االرتباط الكمي )
طردية ايجابية ، وبغية كشف داللة العالقة االرتباطية االحصائية تم استخراج القيمة 
التائية لداللة معنوية معامل االرتباط فكانت القيم التائية المحسوبة جميعيا أكبر من 

( ودرجة حرية 0,0,( درجة ، عند مستوى داللة )2002التائية الجدولية والبالغة ) القيمة
( عمى التوالي، تشير ىذه النتائج 008، 200، 000، 202، 000، 200،  0,2) 

إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ودالة احصائيا بين متغيري إدارة الكفاءات وصنع 
 ى افراد المجتمع.القرار االستراتيجي 0 ويمكن تعميمو عم

الى ان العالقة االرتباطية كانت ايجابية ويعزي الباحث ىذه النتائج الى : 
صنع القرار االستراتيجي( ، اي بمعنى كمما  –ومناسبة عند المتغيرين ) ادارة الكفاءات 

زادت إدارة الكفاءات لدى رؤساء اقسام زادت قدرتيم عمى صنع القرار من وجية نظر 
ا يرى الباحث ايضا ان رؤساء االقسام كان لدييم تأثير في التدريسيين التدريسيين كم

من خالل تقديم الدعم ليم واشراكيم في عممية صنع القرار وتشجيعيم عمى المبادرة 
 والعمل بروح الفريق لالستفادة من ىذه الكفاءات.

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 االستنتاجات : 
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ة ايجابيـــــــة بـــــــين متغيـــــــري إدارة الكفـــــــاءات وصـــــــنع القـــــــرار وجـــــــود عالقـــــــة ارتباطيـــــــ .0
 االستراتيجي.

 التوصيات : 
استمرار الجيود اليادفة الـى تطـوير وتعزيـز دور إدارة الكفـاءات فـي االقسـام العمميـة  .0

مــــن خــــالل االستشــــارات العمميــــة واالداريــــة ســــواء داخــــل االقســــام العمميــــة نفســــيا او 
 خارجيا.

قسام العممية عمى العمل بروح الفريق في جميع مراحل االستمرار بتشجيع رؤساء اال .0
عممية صنع القرار االستراتيجي وتعزيز ثقة التواصل والدعم لدى رؤساء االقسام 

 العممية.
 المقترحات :

إجراء دراسة حول إدارة الكفاءات وعالقتيا بأداء التدريسيين من وجية نظر رؤساء  .2
 االقسام.

الستراتيجي وعالقتو بالرضا الوظيفي من وجية إجراء دراسة حول صنع القرار ا .0
 نظر رؤساء االقسام.
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 اوال : المصادر العربية :
دور إدارة الكفاءات في تحقيق استراتيجية ( : ۷۱۰۰األمين، بن جدو محمد ) .2

، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التميز
 ئر .التسيير، جامعة سطيف، الجزا

( : " أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات 2082البكري ، محمود ) .0
 ، الكويت. 02-08، ص ص  0، العدد  مجمة العموم اإلنسانيةالتربوية " ، 

إدارة الموارد البشرية ودورىا في تخطيط المسار الوظيفي ( : 0,20بوراس، فايزة ) .0
الحاج لخضر ـ باتنة ،  عةاماطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، ج،  لمكفاءات
 .الجزائر

أزمة التعميم العالي في الجزائر والعالم العربي بين (: ,,,0، محمد )بوعشة .0
 ، دار الجيل، بيروت.2، ط الضياع وأمل المستقبل

اإلحصاء الوصفي ( " 2000البياتي ، عبد الجبار توفيق و أثناسيوس، زكريا )  .0
" ، الجامعة المستنصرية ، مطبعة مؤسسة  واالستداللي في التربية وعمم النفس

 الثقافة ، بغداد .
إدارة الكفاءات في المؤسسات ( : 0,28تسعديت، ورداني و عميار خديجة ) .2

رسالة ماجستير)غير العمومية دراسة حالة مؤسسة عمومية جزائرية نفطال ، 
كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  منشورة( ،
 الجزائر.

، دار المواء لمطباعة والنشر،  : دراسات في التعميم الجامعي( 2082التل ، سعيد ) .0
 عمان .
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أثر ممارسة االدارة بالتجوال عمى فاعمية القرارات ( : 0,20جاب اهلل، نسيمة ) .8
االستراتيجية: دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات االقتصادية العمومية بوالية 

ستير )غير منشورة(، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم ، رسالة ماجبسكرة
 التسيير، جامعة محمد خضير، الجزائر.

مجمة (: " ميارات صنع القرار في اإلدارة التربوية " ، 0,20جدوالي، صفية ) .0
، جامعة محمد لمين دباغين ، 200 -200، ص ص20، العدد العموم االجتماعية
 .سطيف ، الجزائر

( : " المشاركة في صناعة القرار التربوي وآليات 0,20الحق بين خالد )جيتو، عبد  .,2
 -,00، ص ص  08، العدد  ، المجمة التربويةتفعيميا في المؤسسات التعميمية " 

000. 
( : " آليات تنمية الكفاءات القيادية لمموارد البشرية 0,20حمدي ، أبو القاسم ) .22

ستراتيجي في ظل تحديات االقتصاد وانعكاساتيا عمى تطوير ميارة التفكير اال
، 02-08، ص ص 2، العدد 0، المجمد العدد االقتصادي مجمة دراساتالجديد" ، 

 جامعة عمار ثميجي ، األغواط ، الجزائر.
، ايبال لمعموم السياحية والفندقية ،  مدخل الى اإلدارة( : 0,,0دره ، عمر محمد ) .20

 كمية التجارة ، جامعة عين شمس.  
( : اداء رؤساء االقسام االكاديمية لمسؤولياتيم المينية 0,,0والسيسي ) الدىشان ، .20

المؤتمر السنوي الثاني عشر  وعالقتو برضا أعضاء ىيئة التدريس عن عمميم ،
العربي الرابع ( لمركز تطوير التعميم الجامعي "تطوير أداء الجامعات العربية في )

 جامعة عين شمس ، مصر .، ضوء معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد
 ، غزة ، فمسطين. مناىج البحث العممي ( : 0,,0دياب ، سييل رزق )  .20
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، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  السموك التنظيمي( : 0,22ديري ، زاىد محمد ) .20
 ، عمان ، االردن. 2والطباعة ، الطبعة 

ؤسسات ( : " دور إدارة الكفاءات البشرية في تحسين اداء م0,20رباب، زارع ) .22
التعميم العالي دراسة آلراء عينة من القيادات اإلدارية بجامعو العربي التبسي تبسو " 

 .000 - 082، ص ص  00( ، العدد0، المجمد ) مجمو البشائر االقتصادية، 
أثر المعوقات البيئية عمى أداء اإلدارة في ( : 2000رفاعي ، محمد رفاعي ) .20

 منشورة( ، كمية التجارة ، جامعة القاىرة. ، اطروحة دكتوراه )غير القطاع العام
( : "العوامل المؤثرة في صناعة القرار واتخاذه لدي 0,20الرفايعو ، عمر عمي ) .28

، جامعة عين  مجمة كمية التربيةمديري المدارس في مدارس الريف األردني" ، 
 .820-820، ص ص 0، الجزء  00شمس، العدد 

، دار وائل لمطباعة والنشر  2لمنظمة ، ط( : نظرية ا,,,0السالم ، مؤيد سعيد) .20
 والتوزيع ، عمان ، االردن.

، دار غريب لمطباعة السموك االنساني في االدارة ( : 8,,0السممي ، عمي ) .,0
 والنشر، القاىرة.

اإلدارة الجامعية ودورىا في تفعيل مبادئ ( : 0,20سمير ، حنان موسى محمد ) .02
، المؤتمر العممي  بية العامة في فمسطينالمنظمة المتعممة في جامعات الضفة الغر 

تحت عنوان "التحديات الجيوفيزيائية واالجتماعية واالنسانية  الدولي العاشر،
 إسطنبول ، تركيا.والطبيعية في بيئة متغيرة" ، 

( : "التفكير االستراتيجي وصنع القرار لدى 0,20الشرايدي ، السيد زكريا حجاز ) .00
مجمة كمية التربية  ائية المعتمدة وغير المعتمدة" ،مدراء ووكالء المدارس االبتد

 .2,22-2,00، ص ص  2,2، العدد 0، المجمد بالمنصورة 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 227 

دور إدارة الكفاءات األكاديمية في ( : 0,20الشيراني ، نورة عبد اهلل حزام ) .00
، رسالة ماجستير)غير منشورة(،  بجامعة الممك خالد تحقيق التميز التنظيمي

 ،السعودية.جامعة الممك خالد 
( : " درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرىا في 0,22الضالعين، عمي فالح ) .00

فاعمية القرارات اإلستراتيجية في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية "، 
 .02 – 00، ص ص  ۰، العدد  ۰۷المجمد ،  المجمة األردنية في إدارة األعمال

نظريات صنع القرار ومياراتو في اإلدارة  ( :0,,0عامر، طارق عبد الرؤف ) .00
الممتقى الدولي حول: صنع القرار في المؤسسة التعميمية وطرق مواجية مشكالتو، 

 جامعة محمد بوضياف ، الجزائر.االقتصادية، 
: مناىج البحث في العموم االجتماعية (  8,,0عبد المؤمن ، عمي معمر )  .02

 دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا.،  2، طاألساسيات والتقنيات واألساليب 
، دار الحكمة ،  القياس والتقويم( : ,200العجيمي ، صباح حسين وآخرون ) .00

 لمطباعة والنشر، جامعة بغداد ، العراق.
( : البعد االستراتيجي لمموارد والكفاءات البشرية في 2,,0عرايبي، الحاج مداح ) .08

ممتقى الدولي الخامس حول رأس مداخمة مقدمة في الاستراتيجية المؤسسة ،  
كمية العموم المال الفكري ومنظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة، 

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعمي ، الشمف ، الجزائر. 
،  المدخل الى البحث في العموم السموكية( : 2000العساف ، صالح بن حمد ) .00

 الزىراء لمنشر والتوزيع ، السعودية. ، دار2ط
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( : األساليب اإلحصائية االستداللية في ,0,2عالم ، صالح الدين محمود ) .,0
تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ) البارامترية والالبارامترية( ، 

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 0ط
، جامعة  تقويم في العممية التدريسيةالقياس وال( : 2000عودة ، أحمد سممان ) .02

 اليرموك ، عمان.
: اإلحصاء لمباحث في ( ,,,0عودة ، احمد سميمان والخميمي ، خميل يوسف ) .00

 ، دار الفكر ، عمان. التربية والعموم اإلنسانية
( : اثر مستوى الميارات البشرية عمى جودة 2,,0فوزية ، مقراش وجوىرة، العمي ) .00

رقة مقدمة لممشاركة في الممتقى الوطني األول حول تسيير و الخدمات المقدمة ، 
، جامعة بسكرة، الموارد البشرية، مساىمة تسير الميارات  في تنافسية المؤسسات

 الجزائر.
القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص ( : ۷۱۰۱كوافحة ، تيسير مفمح ) .00

توزيع والطباعة ، عمان ، ، دار المسيرة لمنشر وال 0، الطبعة في التربية الخاصة 
 االردن .

، منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية ( : 0,20لطاد، ليندة ، وأخرون ) .00
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلين ، 

 ألمانيا .
لبشري دراسة دور إدارة الكفاءات في رفع أداء المورد ا( : 0,20ليمة ، شداني ) .02

، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، كمية بالبويرة «  UNO» حالة المركز التجاري 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أكمي محند أولحاج، الجزائر.
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( : " واقع المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء 0,20محمد، رريب اهلل ) .00
المجمة العربية لضمان جودة التعميم ائرية " ، ىيئة التدريس في الجامعات الجز 

 . 22 – 00، ص ص  22، العدد 2، المجمد  الجامعي
"ميارات وآليـات صناعـة القرارات ( : ,0,0مخدوم ، ىند كرامة اهلل ) .08

مجمة " ، االستراتيجية دراسة وصفية تحميمية بالتطبيق عمى الجامعات السعودية
 .,20-,,2، ص ص  0، العدد  2مجمد، الالدراسات التجارية المعاصرة 

، دار  القياس و التقويم في التربية وعمم النفس( : ۷۱۱۱ممحم ، سامي محمد ) .00
 المسيرة لمنشر و التوزيع ، عمان .

،  أساسيات القياس والتقويم في العموم السموكية( : 0,,0النبيان ، موسى )  .,0
 جامعة مؤتة ، األردن.

وارد البشرية في خمق ميزة تنافسية عرض ( : "دور الم0,20نبيل ، بيوري ) .02
-00، ص ص  2، العدد0النموذج الياباني إلدارة التميز في المؤسسة" ، المجمد 

 جامعة خميس مميانة ، الجزائر.مجمة البحوث اإلدارية واالقتصادية ، ، 20
: نحو بناء نموذج إلدارة الكفاءات في قطاع التعميم ( 0,20نسيمة ، لعمراني ) .00

دراسة استقصائية من منظور الييئة اإلدارية العميا  -البحث العمميالعالي و 
، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة لمجموعة من جامعات الشرق الجزائري 

 ، الجزائر. 2-فرحات عباس سطيف
جريدة الوقائع " ، ,0( : " قانون رقم 2088وزارة التعميم العالي والبحث العممي ) .00

 ، بغداد ، العراق . 0، ص 0202، العدد  العراقية
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أسموب اإلدارة بالكفاءات كتوجو إداري جديد لتحقيق ( : 0,22وىيبة ، مقدود ) .00
مزايا تنافسية في المنظمة دراسة حالة مؤسسات الياتف النقال في الجزائر، 

 الجزائر. ،  أطروحة دكتوراه)غير منشورة( ، جـامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس
( : األىمية االستراتيجية لمموارد البشرية 0,,0ل أحمد )يحضيو، سماللي و بال .00

مدخمة في الممتقى الدولي حول التنمية والكفاءات ودورىا في تحقيق التنافسية، 
، جامعة ورقمة،  البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية

 الجزائر.
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 املطبقني  طلبةمن وجهة نظر الالتطبيق املنهجي برنامج تقىيم 
 هعه  اد ا  امل ببني التقنيني مب

 

               د. عياد حسيف محمد عمي   أ.ـ.   ـ. عالء رياض عبداالميرـ. د. كريـ عبد ساجر  أ.ـ.
 لوسطىالتقنية ا الجامعة - التقنييفمعيد اعداد المدربيف 

Kreemalshmre@yahoo.com 

  الممخص:
معهد المطبقين ب طمبةمن وجهة نظر الالتطبيق المنهجي برنامج تقويم الى يهدف البحث            

استبانة خاصة طبقت عمى عينة من الطمبة  بتطبيق نو قام الباحث، حيث اعداد المدربين التقنيين 
بان هناك مؤشرًا ايجابيًا عمى رضا الطمبة المطبقين  بحثكشفت نتائج ال ، ومطبقاً  ( طالباً 011بمغت )

 مجال ما يمي:ك تبرنامج كانالتقويم الطمبة المطبقين لمجاالت  انو  عمى برنامج التطبيق المنهجي،
المشرف العممي ) تدريسي االعدادية ، ومجال بالمرتبة األولى لتطبق المنهجيت برنامج اإجراءا

االعدادية مجال ، ثم  بالمرتبة الثالثة العممي )تدريسي المعهد( فمشر الثم ، بالمرتبة الثانية المهنية(
 .بالمرتبة االخيرة االعدادية المهنية او الصناعية رمدي، فمجال  بالمرتبة الرابعةالمهنية او الصناعية 

 

 معيد اعداد المدربيف التقنييف الكممات المفتاحية: التطبيؽ المنيجي،
 

 

application program from  methodologicalEvaluation of the 

 srTechnical Instructothe point of view of the applied students 

institute ingtrain 
 

Dr. Kareem Abed Sager       Alaa Riyadh Abdulameer          Dr. Ayyad H. Mohmmad Ali               

Institute of Tech.Trainers Preparing / Middle Technical University 

Kreemalshmre@yahoo.com 

Abstract: 

                 The research aims to Evaluation of the methodological application 

program from the point of view of the applied students Technical Instructors 

training institute.Where the researchers applied a special questionnaire that 

was applied to a sample of students amounting to (100) applied students, and 

the results of the research revealed that there is a positive indicator of the 

students’ satisfaction with the methodological application program, and that 
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the students’ evaluation of the application areas was as follows: The scope of 

the application program procedures The methodology ranked first, the field 

of the practical supervisor (teaching middle school) ranked second, then the 

scientific supervisor (the institute’s teacher) ranked third, then the field of 

professional or industrial prep ranked fourth, then the field of the director of 

professional or industrial prep ranked last. 

 

Keywords: Methodological Application, Institute of Tech.Trainers 

Preparing 

 :مشكمة البحث
معهااد اعااداد الماادربين قباال  ينااال برنااامج التطبيااق المنهجااي اهتمامااًا واسااعًا ماان         

كونااال المبناااة ا ساسااية لماااادة تقنياااات التااادريب فااي مجاااال االختصاااا  العمماااي  التقنيااين،
التااادريس  اساااتراتيجياتو    ومهاااارات معاااارفلوهاااو يمثااال الجاناااب التطبيقاااي  لمطالاااب،
الرغم باو  المعهاد،فاي  والعممياة النظرياةالدروس  خالل من الطالب اكتسبها التيوالتدريب 

لام تاتم دراساتل  لالبرناامج والحار  عماى انجاحال، اال أنابالتطبيق المنهجاي الهتمام من ا
 ا.فيه القوة والضعف مواطنوتحديد المشكالت التي قد تواجهل لمعرفة 

عمام او كاون كفااءة الم والمادربين،من مبررات االهتمام ببرامج اعداد المعمماين           
الكمياااات المعاهاااد ى الطمباااة وعماااى تلاااك تهاااتم مؤشااار عماااى كفااااءة التعمااايم ومساااتو المااادرب 

فنجاااا   والساااموكية،فاااي الجواناااب المعرفياااة وا دائياااة او المااادرب باعاااداد وتلهيااال المعمااام 
 القطاوناااةو  )الجعاااافرة فاااي عممااال يعتماااد عماااى ناااوع االعاااداد الاااتي تمقاااا  او المااادرب المعمااام

،1100  ،365.) 
ي الممارسااة الفعميااة لعمميااة التاادريب التطبيااق المنهجااي الخطااوة االولااى فاا يعااد           

 المشارفين، المهنياة،المادارس  )مادراءتقيايم مان قبال عادة جهاات ى فهو بحاجة الا التقني،
ماان وجهااة نظاار ة المهمااة الباااحثون لتقااويم هاات  العممياافقااد اتجاال لااتا  المطبقااين(،الطمبااة 

 ،لهاااناساابة وضااا الحمااول المو لمتعاارف عمااى المشااكالت التااي يواجونهااا الطمبااة المطبقيااين 
 :اآلتي لاالسؤ  في البحث مشكمة وتتحدد
معيد اعداد المطبقيف ب طمبةمف وجية نظر الالتطبيؽ المنيجي برنامج تقويـ ما 

 التقنييف؟المدربيف 
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 البحث: أىمية
                

فاي مجاال تقاويم التطبياق  ونال مان الدراساة المهماةبحث كالا هت أهمية تكمن            
تقويماااًا الحاااد عناصااار التطبياااق  يهااايء وفهااا ،أنفساااهموجهاااة نظااار الطمباااة  مااانالمنهجاااي 
وحادة  فاي لمعااممينايجابياة وسامبية مان مؤشارات  لقدميكاتلك بماا سا .الطالاب()المنهجاي 

 تاوفيرل لسامبيات تطبياق وتعاديلال تيجابيااا تعزيازتقنياات التادريب واالشاراف الترباوي، ل
مادة تقنيات التدريب بما  لى تحديث مفرداتمبة المطبقين، المط التدريبية الظروف أفضل

  يحقق أهدافها.
يتيح الفرصة لمطالب المطباق  العممية( )التربيةان برنامج التطبيق المنهجي             

واساتخدام  التادريس،وبخاصاة المتعمقاة منهاا بلسااليب  الالزماة،المتالك الكفايات العممياة 
كمااا يساااعد عمااى خمااق فاار   (.، بااال1111ة،خطابياا)وادارة الصااف  التعميميااة،الوسااائل 

)التميماي،  ةفعميا تعميمية مواقف إلى وا فكار والمبادئ النظريةتعميمية لترجمة المعارف 
1103 ، 351). 

لقد اولت دول العالم اهتمامًا كبيرًا بالتربية العممية )التطبيق المنهجي(، ففي            
يها بالتركيز والتاكيد عمى االستمرار عمى الجانب المممكة المتحدة سعى النظام التربوي ف

العممي والمهني وزيادة ساعاتل في برامج اعداد المعممين والمدرسين في كمياتها 
 المنهجي(لتربية العممية )التطبيق (. وتلك كون ا371 ، 1100،القطاونةالجعافرة و )

الطمبة  وتساعد التدريس،االثر الكبير في خمق اتجاهات ايجابية نحو مهنة  لهما
عند ممارسة هت  المهنة مستقباًل من خالل مواجهة المواقف الطارئة  المطبقين عمى

 (. 131 ، 1113 ،العبادي) أنفسهمتحممهم المسؤولية واعتمادهم عمى 
ماان وجهااة نظاار التطبيااق المنهجااي برنااامج تقااويم الااى ا البحااث هاات هاادفي :البحػػثىػػدؼ 

 القاوة ناواحي عماى الوقاوف أجال مان التقنياين،بين معهاد اعاداد المادر المطبقاين ب طمباةال
 .في هتا التطبيق والضعف

 



.. العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  
                              

 ج

 

132 

التطبياااق المنهجاااي لطمباااة معهاااد اعاااداد برناااامج اقتصاااار التقاااويم عماااى  البحػػػث: حػػػدود
لمعااام  أنفسااهمفااي الماادارس المهنيااة ماان وجهااة نظاار الطمبااة  الماادربين التقنيااين المطبقااين

 .1110/1111الدراسي 
 

 تحديد المصطمحات:
 :وهي المصطمحات من عدد عمى بحثال اهت اشتمل          
بانل عممياة اصادار  حالي:العرفو القائموف بالبحث : Evaluation The. التقويـ 1

لطمبااااة معهااااد اعااااداد الماااادربين التقنيااااين برنااااامج التطبيااااق المنهجااااي حكاااام عمااااى مسااااتوى 
 .انفسهمفي المدارس المهنية من وجهة نظر الطمبة  المطبقين

 methodological application Theالتطبيػػػػؽ المنيجػػػػي برنػػػػامج  .2

program: اقساام التقنياات) الكهربائياة ،  هو ممارسة عممية لطمبة المرحمة الثانية فاي
االلكترونياااة ، الميكانيكياااة ، المكاااائن والمعااادات ( فاااي معهاااد اعاااداد المااادربين التقنياااين / 

لما تعممو  في المعهد من اصول التدريس والتادريب و مبادئهماا  الجامعة التقنية الوسطى
ن مجاااااال ونظرياااااات الاااااتعمم و التقنياااااات التعميمياااااة ) الممارساااااة العممياااااة لمتااااادريس ضااااام

اختصاصهم ( في االعاداديات المهنياة بعاد انقطااعهم عان الادوام فاي الفصال الثااني مان 
المعهاااد ، الااااتي يسااااتمر اربعاااة اسااااابيا تحاااات اشاااراف اساااااتتة االقسااااام العمميااااة و ادارات 

: اآلتياة المراحال وفاقل تدريسي  مهارات واسبتكيلاالعداديات المهنية التي يطبقون فيها ، 
    (.4، 1102) معهد اعداد المدربين،والتقويم ، الممارسة ، اركةالمش ، المشاهدة

 :Students Traineds Technicians (. الطمبة المػدربيف التقنيػيف لالمطبقػيف3
 الميكانيكيااااة، االلكترونيااااة، )الكهربائيااااة،هاااام طمبااااة المرحمااااة الثانيااااة فااااي اقسااااام التقنيااااات 

مااتين يقومااون بالتاادريب عمااى مهنااة لا يااينفااي معهااد اعااداد الماادربين التقن (ميكانيااك القاادرة
فااااااي االعااااااداديات المهنيااااااة فااااااي بغااااااداد لمعااااااام الدراسااااااي  المنهجااااااي( )التطبيااااااقالتاااااادريس 

1110/1111  . 
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 النظري: اإلطار
صاااااادارهااااااو عمميااااااة وزن  :Evaluationالتقػػػػػػويـ  اواًل. أحكااااااام عمااااااى االشااااااياء أو  وا 

تقاويم ا شاياء  ويتطماب ر،التطويكما يمتد الى التحسين أو  الموضوعات.االشخا  أو 
والتقااويم النفسااي أو التربااوي هااو  بهااا،أو ا مااور أن تكااون ثمااة معااايير أو مقاااييس تقااوم 

اصاادار الحكاام عمااى ماادى تحقيااق ا هااداف المنشااودة عمااى النحااو الااتي تتحاادد باال تمااك 
ساايير تلااك دراساة اآلثااار التاي تحادثها بعاا  العوامال والظااروف فاي ت ويتضامنا هاداف 
 . (237،   1112 حسانين،)االهداف ى تمك الوصول ال

 methodological application The التطبيػػػؽ المنيجػػػيبرنػػػامج ثانيػػػًا. 

program:  االشاااراف  مدتااال، مراحمااال، المنهجاااي،التطبياااق برناااامج نباااين ادناااا  طبيعاااة
، 1102اعااااداد الماااادربين،  معهااااد)يمااااي  وكماااااواساااااليب تقااااويم الطمبااااة المطبقااااين  عمياااال،
 5): 
التطبيااااق المنهجااااي جانبااااًا أساساااايًا ماااان  يمثاااالالمنيجػػػػي: التطبيػػػػؽ برنػػػػامج بيعػػػػة أ. ط

مساااتمزمات أعاااداد مخرجاااات معهاااد اعاااداد المااادربين التقنياااين لمعمااال فاااي التعمااايم المهناااي 
ات هااو بمثابااة ممارساااااااة فعميااة  كمعممااين صااناعيين ) فااي الجانااب النظااري و العممااي (.

قوم بها الطالاب فاي االعاداديات الصاناعية و المهنياة لتطبيق التقنيات التربوية والعممية ي
الساتكمال جواناب االعاداد التطبيقاي ويعتبار درساًا منهجياًا و حسب اختصاصال العمماي، 

 .( اسابيا3)المنهجي تستغرق مدة التطبيق و  االمتحانية،يخضا لضوابط التعميمات 
الثاااة مراحااال يتكاااون التطبياااق المنهجاااي مااان ثالمنيجػػػي: التطبيػػػؽ برنػػػامج ب. مراحػػػؿ 

التػدريس مرحمة القيػاـ ب التدريب،التدريس او المشاركة في مرحمة  المشاىدة،مرحمة )
 . الفعمي(التدريب او 

 الطمباة عماى اإلشاراف فاي ويشاترك المنيجػي:التطبيػؽ برنػامج عمػى  ج. االشػراؼ
 )تدريساااايالمشاااارف العممااااي  جهااااة:خااااالل فتاااارة التطبيااااق المنهجااااي أكثاااار ماااان  المطبقااااين
االعداديااااة المهنيااااة /  وماااادير المهنيااااة(االعداديااااة  )تدريساااايالعممااااي  والمشاااارف المعهااااد(

تقنيػػات  )وحاادةوهناااك اشااراف عااام عمااى التطبيااق المنهجااي تقااوم باال كاال ماان  الصااناعية،
  .المعيد(التطبيؽ المنيجي في القسـ العممي في  ولجنةفي المعيد  دريبالت
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 الطالاب بالتنسايق باين المشارف العمماي يتم تقاويم أداء: المطبؽ(لالطالب تقويـ اداء  د.
لمعرفااة ماادى اسااتيفائل  المهنيااة()تدريسااي االعداديااة  والمشاارف العممااي المعهااد( )تدريسااي
. حياث تتضامن هات  االساتمارة وفقاًا الساتمارة التقيايم النهاائيالتطبياق المنهجاي متطمبات 

  ادنا :مبين  وكماكل محور  ومفرداتالتقويم  محاور
 مفردات المحاور محاور التقويـ

 االداء العممي
25% 

 .المعرفة بالتخص 
 .(دريبتقييم التقرير النهائي الخا  بالطالب )يقيم من قبل وحدة تقنيات الت

 
 الكفاءة
35% 

 .قدرتل عمى ايصال المادة العممية لمطمبة
 .استخدامة لطرائق التدريس والوسائل التعميمية

 يسية.التدر االهتمام بلعداد الخطة 
 .المبادرات التطويرية

 
 االداء التربوي

33% 

  .عمى االرشاد والتوجية وادارة وضبط الصف القدرة
 النافتة.االلتزام باالنظمة والقوانين 
 التدريسية.تفاعمل ما الطمبة والهيئة 

  لمطمبة.مساهمتل في رفا المستوى العممي 
 االداء االداري

13% 
 .والواجباتالمهام أداء حرصة عمى 

 .المواظبة عمى الدوام والتزامل بساعات الدوام الرسمي
 

  في  مف وجية نظر الطمبة المطبقيف المنيجي(التطبيؽ لتقويـ التربية العممية
نبااين فااي ادنااا  بعاا  الدراسااات التااي تناولاات تقااويم  السػػابقة:ضػػوء الدراسػػات 

 لك.( يوضح ت0التربية العممية )التطبيق المنهجي(، الجدول )
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 (1لجدوؿ 
 الدراسات التي تناولت تقويـ التربية العممية لالتطبيؽ المنيجي(

أداة المقياس  عنواف الدراسة والسنةث الباح ت
 والعينة

 أىـ النتائج

الحميؽ  1
والطحاينة 

 سالمةو 

 (2335عاـ ل 

 برنامج فاعمية تقويـ
 مف الميداني التدريب
 كمية طمبة نظر وجية
 ـوعمو  البدنية التربية

 الجامعة في الرياضة
 الياشمية

استبانة خاصة 
بالتقويـ 
( 73والعينة ل

 طالب وطالبة

 فاعميػة درجػة عمػى محػاور ثالثػة حصػوؿ
 الكفايػات التقػويـ، ،اإلشػراؼ وىػي ( كبيػرة

 ـالتنظػػيل محػػوري وحصػػوؿ (التعميميػػة
متوسػػطة فاعميػػة درجػػة  عمػػى (تواإلمكانػػا

  (. 1ص، 2335الحميؽ والطحاينة،ل

 رةالعياص 2

 (2335ل عاـ

 برنامج تقويـ الى
 في العممية التربية

 جامعة في التربية كمية
 قابوس السمطاف

استبانة خاصة 
بالتقويـ 
( 75والعينة ل

 طالب وطالبة

 تفعيؿ ،المشرفيف تابعةمل محاورحققت 
 المتعاوف، المعمـ ، التربوي اإلعداد برنامج
 الطالب العممية التربية برنامج إكساب مدى
(درجة الميدانية التربوية الخبرات المعمـ

 متابعة مدىمحور  أما ،فاعمية متوسطة
 فاعمية وبدرجة أخيراً  حؿ فقد المدرسة مدير

 (.215ص، 2335لالعياصرة، ضعيفة

 وأبو شندي أبو 3
وغباري  شعيرة
 (2339عاـ ل

 التربية برنامج تقويـ
 جامعة في العممية
 مف الخاصة الزرقاء
 الطمبة نظر وجية

 ميفالمعم

 استبانة خاصة
بالتقويـ 

( 96ل والعينة
 طالب وطالبة

 األولى، المرتبة مشرؼال تقويـ مجاؿ حقؽ
 برنامج إجراءات ثـ المتعاوف، فالمعمـ

 وأخيًرا المتعاونة، فالمدرسة العممية، التربية
لأبو شندي  المتعاونة المدرسة مدير

 (.37ص، 2339وابوشعيرة وغباري،
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حمارشة  4
والريماوي     

 (2311لعاـ 

 تواجو التي لمعوقاتا
 الميداني التدريب طمبة
 التربية دائرة في

 جامعة في الرياضية
 نظر وجية مف القدس

 الطمبة

استبانة خاصة 
بالمعوقات 

( 73والعينة ل
 طالب وطالبة

في جميع  توسطةكانت م المعوقات درجة أف
حمارشة لالميداني التدريب  المجاالت

 (.1337ص، 2311والريماوي،

الجعافرة  5
عاـ والقطاونة 

 (2311ل

واقع التربية العممية 
في جامعة مؤتو مف 
وجية نظر طمبة معمـ 

الصؼ المتوقع 
 تخرجيـ

خاصة استبانة 
( 133ل والعينة

 طالب

 فاعمية درجة عمى العممية التربية حصمت
 المشرؼ مجاؿ واحتؿ ككؿ، لألداة متوسطة
، مرتفعة فاعميةب ىاألول المرتبة التربوي

 المرتبةب المتعاونة المدرسة إدارة مجاؿو 
 الجعافرة والقطاونةل ضعيفة فاعميةب ةاألخير 

 (.475ص، 2311،

 التميمي 6

 (2314عاـل

 تدريب فاعميةمدى 
 إعداد معيد طالبات
 بعض عمى المعممات

 عمى التدريس راتميا
 فترة أثناء أدائيف

 التطبيؽ

استبانة خاصة 
( 33والعينة ل
 طالبة

اعد الطالبػػػػػات عمػػػػػى فيػػػػػـ سػػػػػ يبالتػػػػػدر  أف
 الفرصة لمطالبات أتاحالميارات التدريسية، و 

 أوجػو عػف والكشػؼ ئيػفراآ عػف لمتعبيػر
 التػػػػدريس فػػػػي لػػػػدييف القصػػػػور
 (. 463ص، 2314،لالتميمي

 الصقعبي 7

 (2319ل عاـ 

واقع برنامج التربية 
العممية مف وجية نظر 
الطمبة المعمميف بكمية 
التربية األساسية في 

 ويتدولة الك

استبانة خاصة 
( 523والعينة ل

 طالب وطالبة

أبرز األدوار التي يقوـ بيا مكتػب التربيػة  أف
العمميػػػة ىػػػو المسػػػاعدة فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى 
الواقػػػػػع الفعمػػػػػي لمعمميػػػػػة التربويػػػػػة، عمػػػػػؿ 
المقػػاءات التنويريػػة، واف أبػػرز أدوار مشػػرؼ 

التعامػؿ بػاحتراـ ومينيػة  يالتربية العمميػة ىػ
الزيارات. اما أبػرز أدوار  ومناقشة األداء بعد
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تعػػػػاوف القسػػػػـ  فيػػػػيالمػػػػدارس المتعاونػػػػة 
, 2319الصػػػػػقعبي،لالعممػػػػػي مػػػػػع الطمبػػػػػة 

 (.275ص
 

 :اتاالستنتاج
 التدريساية راتالمهاا عماى التادريب بالن نستنتج، نتائج الدراسات السابقةفي ضوء        

الااتمكن مان ممارسااتها واقعياًا أثناااء فتاارة ى عما همساااعد عااداد الطمباةأثناااء فتارة اوالتدريبياة 
 عاان تعبياارال اعطااائهم فرصااة ء الطمبااة المطبقااين كااتلكأداتحساان عمااى  وعماال التطبيااق،

التعارف الطمباة مسااعدة  في التربية العممية مكاتب دورعممية التقويم قد كشفت و  .رائهمآ
التعامااال  فااايممياااة التربياااة الع يمشااارف كاااتلك دورعماااى الواقاااا الفعماااي لمعممياااة التربوياااة، 

المدارس المتعاونة في  الى جانب دور. همبعد زياراتالطمبة باحترام ومهنية ومناقشة اداء 
وماان هنااا يتوجااب عمااى كافااة كميااات  (.164,  1108الصااقعبي،)مااا الطمبااة هااا تعاون

االساااتمرار بتقاااويم برامجهاااا النظرياااة  المدرساااين،اعاااداد المااادربين او المعمماااين او  ومعاهاااد
 الضعفو  القوة نواحي عمى لوقوفمن اجل امن خالل جميا عناصر البرنامج  والعممية
 .تطويرها أو تعديمها أو تحسينها العمل عمى وبالتالي فيها،

 
   البحث:اجراءات 

قساام التقنياات المرحماة الثانياة ال طمباةحدد مجتما البحاث ب :وعينتومجتمع البحث  أوال:
/ فاي معهاد اعاداد المادربين التقنياين (ميكانياك قادرة ة،الميكانيكي االلكترونية، )الكهربائية،

 الكمااي الطمبااة عاادد بماا  ، إت1110/1111 يلمعااام الدراساا الجامعااة التقنيااة الوسااطى
 .ًا مطبقاً طالب (245)
 

من مجتماا %( 17وبنسبة )وطالبة  ( طالباً 011) منتللفت عينة البحث  البحث:عينة 
 كمااو اإلعدادياة المهنياة التاي طبقاوا فيهاا،  وحساب تم اختيارهم بصورة عشوائيةو  ،البحث

 (.0موضح في جدول )
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 (1ل جدوؿ
 نة البحث( حسب االعداديات المينية عيلالمطبقيف الطمبة اعداد 
اإلعدادية  ت

 المينية
اإلعدادية  ت عددال

 المينية
 عدد  ال

 3 المشتؿ 11 16 االبتكار 1

 3 القناة 12 7 الفاروؽ 2

 8 المنصور 13 3 النيضة 3

 2 الشعب 14 8 زيونة 4

 3 االبداع 15 5 المعرفة 5

الرسالة  6
 المحمدية

 3 الطارمية 16 11

 3 الوحدة 17 4 الكرخ 7

 5 الزعفرانية 18 2 النضاؿ 8

 3 الحضر 19 2 الخوارزمي 9

  9 ابف الييثـ 13
 011 المجموع

 
عااام  وآخاارون أبااو شااندي تبنااى الباااحثون اسااتبانل حديثااة وهااي اسااتبانة ثانيػػا. أداة البحػػث:

أبااااااو )أنفساااااهم ماااااان وجهاااااة نظاااااار الطمباااااة المطبقااااااين تاااااتم التقااااااويم عممياااااة وان  ،(1118)
مجااالت  خماستتضامن حياث  فقرة،( 51)من تتكون االستبانة . (26،  1118شندي،
 هي:
 .المعيد(العممي لتدريسي  المشرؼ .1
 .المينية(المشرؼ العممي لتدريسي االعدادية  .2
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 ية.المينمدير االعدادية  .3
 .االعدادية المينية .4
 .تطبيؽ المنيجياجراءات برنامج ال .5

 درجػة،( 2( درجػة، احيانػًا ل3لنػادرا  لالتالي:واوزانيا بالترتيب  البدائؿثالثية واالستبانة 
 ( درجة(.1دائمًا ل

عماى بعا   هاعرضاتام التلكاد مان صادق االساتبانة مان خاالل  الظػاىري:الصدؽ  ثالثًا.
 صااالحيتل،الباداء أرائهاام حااول  والنفسااية التربويااة العمااوم الالخباراء والمحكمااين فااي مجا

 .عمااى سااالمة االسااتبانة وال يوجااد اي تعااديل عميهااا الخبااراء اراء هناااك اتفاااق فااي وكااان
 (. 0الممحق )اصبحت االستبانة جاهزة التطبيق كما ب بتلكو 
 

مان غيار تام اختياار عيناة عشاوائية  :Test – Retest إعػادة االختبػار الثبػات:رابعػًا. 
حياث اجاري تطبياق االساتبانة  المطبقاين،طمباة الطالبًا من ( 11عينة البحث مؤلفة من )

تاام إعااادة تطبيااق االسااتبانة عمااى  ،ا ولماان التطبيااق اساابوعين ماارور فتاارة  وبعااد عماايهم،
طباااق قاااانون معامااال ارتبااااط  المعيااااري، واالنحااارافحسااااب الوساااط  وبعاااد العيناااة.نفاااس 

 .(1.75)وكان معامل الثبات  اإلحصائية،يانات عمى الب( (Pearsonبيرسون 
 

 :ومناقشتياعرض النتائج 
  برنامج التطبيؽ المنيجيلتقويـ الطمبة المطبقيف:  
 عمااااى مجاااااالت االسااااتبانة الطمبااااة المطبقااااينادنااااا  مجمااااوع درجااااة اجابااااات              
 (.1جدول )كما موضح في االستبانة المئوية لكل مجال من مجاالت  والنسبة
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 (2جدوؿ ل
 عمى وفؽ المجاالتفي برنامج التطبيؽ المنيجي الطمبة المطبقيف اراء 

رقـ 
 مجاؿال

 ترتيب
 مجاؿال

مجموع  الفقرات
درجة 
 االجابات

 النسبة
المئوية 

222% 
 % 75 2474 التطبق المنهجي برنامج إجراءات 1 5
 % 74 2639 ) تذريسي االعذادية المهنية( المشرف العملي 2 2
العلمي )تذريسي  التطبيق المنهجي فمشر 3 1

 المعهذ(
2838 73 % 

 % 72 2379 او الصناعية االعذادية المهنية 4 4
 % 73 2498 االعذادية المهنية او الصناعيةرمذي 5 3

 % 72.8 اجمالي تقىيم الطلبة المطبقين
 
ة الطمباامجمااوع درجااة اجابااات لان النسااب المئويااة ( 1يتضااح ماان الجاادول )            

(  وهاي نساب % 73ل( الاى % 64قاد تراوحات باين )عمى مجاالت االستبانة المطبقين 
المطبقاااين عماااى برناااامج التطبياااق  طمباااةرضاااا الوهاااتا يعاااد مؤشااارًا ايجابياااًا عماااى ،  جيااادة

بالمرتبااة االولااى ( التطبررق المنهجرري  برنررامج إجررراءات)حيااث جاااء مجااال  المنهجااي
ببرناامج التطبياق اعداد المدربين التقنيين  معهداهتمام  ، وتلك يرجا الى( % 64)بنسبة

 المنهجااااي وتلااااك ماااان خااااالل تااااوفير كافااااة المسااااتمزمات التااااي يحتاجهااااا الطمبااااة المطبقااااين
، ولقاااااااد جااااااااءت المجااااااااالت االخااااااارى حساااااااب التسمسااااااال  واعااااااادادهم االعاااااااداد الصاااااااحيح

التطبيق  مشرف (،% 63بنسبة) ) تذريسي االعذادية المهنية( المشرف العمليالتالي)

 او الصرناعية  االعذاديرة المهنيرة   (،% 62بنسابة) العلمري )تذريسري المعهرذ(    هجيالمن
وهااتا يشااير ، (( % 61بنساابة ) االعذاديررة المهنيررة او الصررناعية رمذي (،% 61بنساابة)

 ان برنامج التطبيق المنهجي حقق اهدافل. الى
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 يأتي:ف بما ويوصي الباحث التوصيات:

داد المدربين التقنيين واالعداديات استمرار التعاون المشترك بين معهد اع .0

 المهنية من اجل إنجا  تنفيت برنامج التطبيق المنهجي.

االهتمام باعداد الطمبة وفق أسس التدريس والتدريب الحديثة والتقنيات التعميمية  .1

 المتطورة.

لكافة المشرفين وأعضاء المجان المركزية والفرعية الخاصة الدعم المعنوي  .2

 بالتطبيق المنهجي.

 الحر  عمى الممارسات التدريبية لجميا الطمبة قبل فترة التطبيق المنهجي. .3

 

  المقترحات:
 من وجهة نظر طمبة االعداديات المهنية. المطبقين طمبةالأداء تقويم  .0
 . عمى التطبيقأعضاء المجان المشرفل  نظر تقويم التطبيق المنهجي من وجهة .1

 
 المصادر:

أحماد  ثاائروغبااري،  محماد خالاد ،شاعيرة أباو و رالقااد عباد يوساف ،شاندي أباو .0
 الخاصػة الزرقػاء جامعػة فػي العمميػة التربيػة برنػامج تقاويم" :(1118)

( 8)المجماد،  ةاإلنسااني الدراساات و لمبحاوث الزرقااء مجماة،  "تطويره ومقترحات
 (.0(العدد، 
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 إعػداد معيػد طالبػات تػدريب " فاعمية:(1103)محمد  عمي محسن التميمي،  .1
 "، التطبيػؽ فتػرة أثنػاء أدائيػف عمػى التػدريس راتميػا بعػض عمػى عممػاتالم
 (.07ة االداب الفراهيدي، العدد )مجم

واقػػػع التربيػػػة  ":(1100)ساااميمان  يالقطاوناااة، سااام ارشاااود،خضاااراء  الجعااافرة، .2
، "العممية في جامعة مؤتو مف وجية نظر طمبة معمـ الصؼ المتوقع تخػرجيـ

 .(3+2(، العدد )16)المجمد  دمشق،مجمة جامعة 
القيػػػػاس والتقػػػػويـ فػػػػي التربيػػػػة البدنيػػػػة : (1112)صاااابحي حسااااانين، محمااااد  .3

 .ةالعربي، القاهر دار الفكر  ،والرياضية
الغني  عبد إبراهيم ،سالمةو  لطفي زياد، والطحاينة، محمود عمي الحميق .4

 التربية كمية طمبة نظر وجية مف الميداني التدريب برنامج تقويـ: (1114)
 .الياشمية الجامعة في الرياضة وعمـو البدنية

 https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103862407.pdf  
 طمبة تواجو التي المعوقات" : (1100)عمر ، الريماويو  عبد السالم ،حمارشة .5

 وجيػة مػف القػدس جامعػة فػي الرياضػية التربيػة دائػرة فػي الميػداني التدريب
مجمااد  ،) العمااوم االنسااانية ( لألبحاااث  النجااا جامعااة مجمااة، " الطمبػػة نظػػر

 (.3العدد )، (14)
التربيػػة العمميػػة األسػػس النظريػػة : (1111)عمااي  حمااد،وبناي  ماجااد، خطابياة، .6

( 2فااااااااي المصاااااااادر ) .1111،  االردن عمااااااااان، الشااااااااروق،دار  ،وتطبيقاتيػػػػػػػػا
 367 . 

واقع برنامج التربيػة العمميػة مػف وجيػة نظػر (: 1108الصقعبي، بدور خالاد ) .7
مجماااة البحاااث مبػػػة المعممػػػيف بكميػػػة التربيػػػة األساسػػػية فػػػي دولػػػة الكويػػػت، الط

 .164العممي في التربية، العدد العشرون،  
 الطلبة يراها كما العملية التربية مشكالت"  :(4006) مبارك حامد العبادي، .8

 مهنرة  نحرى  باتجاهراتهم  وعالقتهرا  الصر   معلرم  تخصر   فري  المعلمرى  
 .4د، المجل53داالردن، العد، وية، مجلة العلوم الترب"التذريس
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 لبرنػامج اإلسػالمية التربيػة معممػي طمبػة تقػويـ ":(1114)محماد  العياصارة، .01
 التربيػة كميػات وفػي قابوس السمطاف بجامعة التربية كمية في العممية التربية

فااي  .00دالتربويااة، العااد العمااوم فااي ا ردنيااة ة"، المجمااتوالمعممػػا لممعممػػيف
 .00(  8المصدر )

، كػػراس تعميمػػات التطبيػػؽ المنيجػػي: (1102)التقنيااين هااد اعااداد الماادربين مع .00
 .التطبيق المنهجيالتدريب الصيفي و وحدة التقنيات التربوية / وحدة 



.. العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  
                              

 ج

 

122 

 (1ممحؽ ل
 لبصورتيا النيائية( التطبيؽ المنيجي تقويـاستبانة 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ل التعميمات (

بيف يديؾ عدد مف الفقرات التي تيدؼ الػى تقػويـ  سالـ عميكـ :عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب: ال
التطبيؽ المنيجي لطمبة معيد اعػداد المػدربيف التقنيػيف المطبقػيف فػي المػدارس المينيػة مػف وجيػة 
نظػر الطمبػػة انفسػػيـ ، حيػػث تسػػيـ وجيػػة نظػػرؾ اسػػيامًا فػػاعاًل فػػي تقػػويـ ىػػذه العمميػػة التعميميػػة ، 

ضػع ل / ( تحػت البػديؿ الػذي يعبػر عػف وجيػة نظػرؾ، عممػًا اف اجػابتكـ نرجو االجابة عمييا ذلػؾ بو 
ستعزز واقع البحػث العممػي فػي تقػويـ التطبيػؽ المنيجػي والنيػوض بػو وتطػويره ، و ال داعػي لػذكر 

                                                 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ.االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ . مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر والتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير لتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاونكـ 
                                   الباحثوف
 التالي يوضح طريقة االجابة:      والمثاؿ

 دائماً  أحياناً  نادراً  الفقرة ت

 الذات. عمى االعتماد عمى العممي المشرؼ يشجعني 6
/   
 /  
  / 

 اذا كانت وجية نظرؾ لنادرًا( عمى محتوى الفقرة فضع اشارة ل / ( تحت لنادرًا(. .2
 نظرؾ لأحيانًا( عمى محتوى الفقرة فضع اشارة ل / ( تحت لأحيانًا(.اذا كانت وجية  .1
 اذا كانت وجية نظرؾ لدائمًا( عمى محتوى الفقرة فضع اشارة ل / ( تحت لدائمًا(. .3

 االجابة الفقرات ت المجاؿ

 دائماً  احياناً  نادراً 

  .المشرؼ1
 العممي  

لتدريسي 

    .هتنفيذ رس قبؿالد تخطيط بمتابعة المشرؼ يقـو 1

    .المطبؽ الطالب نظر ومقترحات و وجيات المشرؼ يتقبؿ 2

    اسبوعيا منو  المطموب لتوضيح المطبؽ الطالب مع العممي المشرؼ يجتمع 3



.. العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  
                              

 ج

 

122 

    لممشرؼ العممي. الصفية لمزيارات منظـ برنامج يوجد 4 المعيد(

    قبؿ المشرؼ العممي. مف لمتشجيع المطبؽ الطالب تعرض 5

    الذات. عمى االعتماد عمى العممي المشرؼ ساعدنيي  6

    مراجعتو. عند مالحظاتيو  ألسئمتي ؼ العمميالمشر  يستجيب 7

    المطبؽ. لمطالب النفسية بالجوانب المشرؼ العممي ييتـ  8

 بالتغذيػة لتزويػده الصػفية زيارتػو عقػب المطبػؽ الطالػب المشػرؼ ينػاقش 9
 الراجعة.

   

    المطبؽ. الطالب لدى وآرائو المشرؼ العممي أفكار وضوح  13

    المطبقيف. الطمبة بيف الفردية الفروؽ العممي المشرؼ يراعي 11

    وقت الدرس مع المطبؽ. طواؿ العممي المشرؼ يبقى 12

    المطبقيف. الطمبة مع ودية عالقات إقامة عمى المشرؼ العممي يحرص 13

.المشرؼ 2
 يالعمم

 لتدريسي 
االعدادية 
  المينية(

     .الداخمية ولوائحيا تعميماتياو  عداديةاال أنظمة لي يوضح 1

     .التدريس مينة عمى يشجعني 2

    .الشكمي باإلشراؼ يكتفيال المطبقيف و  /الطمبة أداء يتابع  3

    .مستمر بشكؿ التحضير دفتر عمى باالطالع يقـو 4

     .يدرسيا التي المادة عممي مفالمشرؼ ال يتمكف 5

     .التدريسية العممية أوجو حوؿ بمناقشتي المشرؼ العممي يقـو 6
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    .صفو في لوجودي المشرؼ العممي بالراحة شعور  7

     .أمامي تطبيقية كنماذج تعميمية مواقؼ المشرؼ العممي يؤدي 8

 فػي ولػ شػاىداتيم خػالؿ تدريسػية طػرؽ عػدة المشػرؼ العممػي اسػتخدـ 9
 .الصؼ

   

 التحصػيمية الطػالب مشػكالت بعػض حػؿ   فػي المشػرؼ العممػي سػاعدني 13
 .السموكيةو 

   

أمكانيػة تػدريس المػادة الدراسػية بشػكؿ  فػي يمعػ المشػرؼ العممػي يػتكمـ 11
 ايجابي.

   

    .موضوعي بشكؿ المطبؽ بتقويـ الطالب المشرؼ العممي يقـو 12

 ر. مدي3

االعدادية 
 المينية

او  
 الصناعية

    يستقبؿ مدير االعدادية الطمبة المطبقيف شخصيًا. 1

    التطبيؽ المنيجي لنجاح الالزمة اإلدارية يقدـ المدير التسييالت 2

     .وغيابيـ الطمبة المطبقيف حضور االعدادية مدير يتابع 3

    .اليدوية االدارية باألعماؿالمطبؽ  المديرالطالب يرىؽال  4

    .التحضير لمطالب المطبؽ دفاتر المديرعمى يطمع 5

     الطمبة المطبقيف. عمى لتدريسي المعيد(العممي مدير المشرؼال يحرضال  6

    االعدادية. مدير مع التعامؿ سيؿي 7

    .الحوافز لو ويقدـ المطبؽ بالطالب المدير ييتـ 8

    .التربوية العممية حساب عمى الشكمية اإلدارية المدير بالنواحي ييتـال  9
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    .المطبقيف لمطمبة صفيةالمحاضرات ال بحضور مديرال يقـو 13

    .المطبقيف لمطمبة االعدادية في غرفة بتخصيص المدير يقـو 11

    .المطبقيف لمطمبة أسبوعية لقاءات المدير يعقد 12

 

.االعدادية 4
 المينية

او  
 الصناعية

 

 

 التػي التدريسػية األسػاليب بتطبيػؽ لػي تسػمح االعدادية إمكانات أف أشعر 1
 أختارىا.

   

التطبيػؽ  نجػاح عمػى سػمباً  يػؤثر ال االعدادية في المطبقيف الطمبة عدد كثرة 2
 .المنيجي

   

    .االعدادية في توفيرىا سيولةو  التعميمية الوسائؿ كثرة 3

    .االعدادية في الواحد الصؼ في الطمبة عدد مناسبة 4

لييا االعدادية مف المواصالت سيولة 5     المناسب. الوقت في وا 

     .الصباحي الحضور قبؿ المطبقيف الطمبة حضور عمى االعدادية تحرص 6

    . الالزمة المنيجية الكتب المطبقيف المينية لمطمبة االعدادية توفر 7

لتػػوجييـ  المطبقػػيف لطمبػػةبا العممػػيالمشػػرؼ  فيػػو توافرمكػػاف يمتقػػي  8
 وارشادىـ.

   

     .باالعدادية التعميمية التقنيات توافر  9

     المنيجي. التطبيؽ فترة أثناء باالعدادية المينية الخاصو بالتعميمات ألتـز 13

    االعدادية. في اإلدارية األمور مف كثيراتعمـ ال 11

                       المشػػاركيف ميػػاـ يبػػيف المطبقػػيف الطمبػػة عمػػى يػػوزع دليػػؿ وجػػود 1 .إجراءات5
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 برنامج
التطبؽ 
 المنيجي

 .التطبيؽ المنيجي برنامج في لالمدير،المشرفيف ، الطمبة المطبقيف(

    .والتطبيؽ النظرية بيف التطبيؽ المنيجي برنامج أىداؼ تربط 2

 لمػدواـ اليػومي التطبيػؽ مػف االنتياء بعد يمتحؽ وال لمتطبيؽ الطالب يتفرغ 3
 .المعيد في

   

    .المطبقيف الطمبة لمشكالت المعيد في المسؤولوف يستمع 4

     .رغباتيـ االعداديات وفؽ عمى المطبقيف الطمبة توزيع 5

    االعدادية في العممي لمتطبيؽ الكافية الزمنية الفترة التطبيؽ برنامج يوفر 6

     .التطبيؽ المنيجي جاحإن مستمزمات عمادة المعيد توفر 7

 فكػرة واضػحة تكػويف فػي والتربويػةالمػواد الدراسػية التخصصػية  تسػاعدني 8
  كمدربًا تقنيًا لمدرسًا(. بو أقـو أف ينبغي عما

   

 لمينػة الضػرورية الميػارات المطبقػيف التطبيػؽ المنيجػي الطمبػة يكسػب 9
  .التدريس

   

    .تطوير إلى بحاجة ليست بقيفالمط الطمبة تقويـ أساليب أف أرى 13

 االعداديػة( مػدرسلالعممػي المشػرؼ  مػف كػؿ عمػؿ بيف ازدواج وجود عدـ 11
  .المعيد( لتدريسيالعممي  والمشرؼ

   

     .باحتراـ المعيد في االساتذة ومسؤولي الوحدات يعاممني 12
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 1691-1691العالقات االمريكية السوفيتية 
 

 نجالء عدنان حسين أ.م.د.
 كمية التربية االساسية-الجامعة المستنصرية

ms.najlaaadnan76@gmail.com 

 الممخص

يتناول البحث دراسة العالقات ما بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد 
 5491السوفيتي التي شيدت توترًا كبيرًا السيما بعد نياية الحرب العالمية الثانية عام 

فقد اراد االتحاد السوفيتي  وبروزىما كقوتين عظمتين اثرا عمى احداث العالم بشكل عام.
فرض نظريتو االشتراكية عمى العديد من دول العالم من جانب اخر حاولت الواليات 

 شيدت الفترة المحددة من البحث.المتحدة فرض ىيمنيا عمى دول العالم الرأسمالية 
العديد من االحداث التي ساىمت في توتر العالقات بين البمدين  5495-5491

يما فرض سيطرتو عمى العالم فكان سباق التسمح والتمويح والتيديد ومحاولة كل من
ل باستخدام االسمحة النووية والذرية من اىم مميزات ىذه الفترة فبرزت العديد من المشاك

واالضطراب بين البمدين وسوف نركز في ىذا البحث عمى اىم االزمات التي شيدىا 
ي كان من اىميا ازمة برلين وازمة خميج والتالعالم خالل ىذه المدة ولو بشكل مختصر 

الخنازير وازمة الصواريخ الكوبية  ومباحثات عقد اتفاقية سالت االولى التي حاول فييا 
كال الطرفين تجنب المواجية العسكرية ومشاكل الشرق االوسط والتي كان من اىميا 

بحث بين مصر واسرائيل وختم ال 5491وحرب تشرين عام  5499حرب حزيران عام 
التي حاول فييا  بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 5491واشنطن عام  قمةبعقد 

 السالح منيا نزع ميمة قضايا ومناقشة  كال الطرفين الجموس عمى طاولة الحوار
 .البمدين بين مستقبال نووية حرب أي اندالع وعدم النووي

  اكتوبر حرب -واشنطن مؤتمر -الباردة الحرب -كوبا ازمة: المفتاحية الكممات

mailto:ms.najlaaadnan76@gmail.com
mailto:ms.najlaaadnan76@gmail.com
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US-Soviet relations 1961-1973 

Najlaa Adnan Hussein 

AL- Mustansiriya /College of Basic Education 

Abstract  

The research deals with the study of the relations between the 

United States of America and the Soviet Union, which witnessed 

great tension, especially after the end of World War II in 1945, 

and their emergence as two superpowers that affected the events 

of the world in general. The Soviet Union wanted to impose its 

socialist theory on many countries of the world. On the other 

hand, the United States tried to impose its hegemony on the 

capitalist countries of the world. The specific period of the 

research from 1961-1973 witnessed many events that contributed 

to the tension in relations between the two countries, and each of 

them tried to impose his control over the world. The arms race, 

brandishing and threatening to use nuclear and atomic weapons 

are among the most important features of this period, as many 

problems and turmoil emerged between the two countries. The 

conclusion of the first SALT agreement in which both parties tried 

to avoid military confrontation and the problems of the Middle 

East, the most important of which were the June War of 1967 and 

the October War of 1973 between Egypt and Israel Dialogue and 

discussion of important issues, including nuclear disarmament and 

the prevention of any future nuclear war between the two 

countries. 

Keywords: Cuba crisis - Cold War - Washington Conference - 

October War 
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 المقدمة

عممت االختالفات االيديولوجية بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي 
إلى حدوث ازمة دولية حقيقية تمثمت  5491بعد نياية الحرب العالمية الثانية عام 

ببروز االتحاد السوفيتي كقوة شيوعية عظمى اثر عمى ظيور عدد كبير من دول اوربا 
الشيوعي بل وامتد نيجيا الى دول افريقيا واسيا الشرقية سارت عمى  نفس نيجيا 

وأمريكا الالتينية. مما أدى الى تخوف الواليات المتحدة االمريكية والبمدان الغربية 
االخرى منيا  فقاموا بمعاداة  الشيوعية ومحاربتيا لكن دون حدوث اي عممية عسكرية 

ة بل ان كال الطرفين حاوال مباشرة بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكي
استغالل النزاعات المسمحة  التي شيدتيا بعض بمدان العالم ويقدم كل منيما 

 (15-11: 1155)السعدي، المساعدات لمطرف االخر.

الحرب الباردة  ب ما يعرف  مصطمحبعد نياية الحرب العالمية الثانية ظير 
Cold War ، ين الواليات المتحدة االمريكية ليصف حالة الصراع والنزاع والتوتر ما ب

حيث عممت الدولتين عمى اتباع  سياستين أيديولوجيتين اقتصاديتين واالتحاد السوفيتي 
حتى انييار االتحاد  5499 عام متعارضتين ، استمر من إعالن مبدأ ترومان في

أىم ما ميز الحرب الباردة ىو  (599: 5491)الكيالي، .5445 عامالسوفيتي في 
صنعت الواليات المتحدة االمريكية  سالحيا  5491تسمح بين البمدين ففي عام سباق ال

. ليعمن بعدىا االتحاد في اليابان  ىيروشيما مدينة  النووي والذي استخدمتو عمى
فانيوا بذلك احتكار الواليات المتحدة ليا.  5494عام  السوفيتي الحصول عميو ايضاً 

التسمح  وتطوير صناعتيما الحربية وتوسع واخذ كال البمدين يتنافسان في سباق 
نفوذىما في بالد العالم وبدأ ظيور ما يعرف بالحروب بالنيابة السيما في المنطقة التي 
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با كما حدث مع مشكمة ازمة برلين وبناء و ليما فييا مصالح مشتركة خاصة في اور 
ي اخذ حيز الذ حائط برلين وفي الشرق االوسط الذي شيد الصراع العربي االسرائيمي

وفي جنوب شرق اسيا حيث المشكمة الفيتنامية   السوفيتية –كبير في السياسة االمريكية 
وازمة كوبا اال ان قضية السباق النووي كانت من اىم قضايا التنافس ما بين االتحاد 
السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية التي كانت ستسبب في اندالع حرب عالمية ثالثة 

باعيم سياسة ضبط النفس فأخذت االحداث تأخذ طريق االنفراج وعقدىم لوال  ات
بدأت سياسة و .  5491 عام واشنطن وقمة 5491 عام موسكو قمةلممعاىدات مثل 

االنفراج والتقرب ما بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية  بسبب رغبة 
با و مع الواليات المتحدة ودول غرب اور االتحاد السوفيتي لمتبادل التكنموجي واالقتصادي 

السيما بعد ظيور الصين كقوة منافسة ليا.  وكل ىذه االحداث سوف نتطرق ليا خالل 
 .  ىذه البحث

 اواًل: ازمة برلين

وسيطرت الحمفاء عمى جميع  بعد ىزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية
اراضييا حيث احتمت الواليات المتحدة االمريكية القطاع الجنوبي ،في حين ان القطاع 
الغربي كان من نصيب فرنسا ،اما بريطانيا فكان نصيبيا القطاع الشمالي، ووقع 
القطاع الشرقي بأيدي االتحاد السوفيتي  وكانت العاصمة برلين واقعة في منطقة 

السوفيتي وقسمت ايضا الى اربعة مناطق تولت ادارتيا سمطة مشتركة من االتحاد 
 بدأت الحمفاء ال نريد ان ندخل في تفاصيل ىذه االزمة ولكننا سوف نبدأ من حيث  

بين االتحاد السوفييتي و الواليات المتحدة األمريكية خالل  5495أزمة برلين عام 
حول وضع مدينة برلين األلمانية  الحرب الباردة، وسميت بذلك ألن األزمة كانت
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وفي ىذه المرحمة من  5495حزيران  الى تشرين الثاني  9المنقسمة خالل الفترة من 
والذي قسمت برلين ومعيا  5495الحرب الباردة أيضًا تم بناء جدار برلين في عام 

ألمانيا بموجبو إلى قسمين: شرقي موالي لالتحاد السوفيتي، وغربي موالي لمواليات 
 )وبيتر موني،المتحدة األمريكية، وذلك نتيجة الشتداد الحرب الباردة بين الطرفين.

 نيائياً  بدأت أزمة برلين عندما أطمق االتحاد السوفيتي إنذاراً ( 511 -555: 5491
طالب فيو بانسحاب جميع القوات المسمحة من برلين  بما في ذلك القوات المسمحة 

بعد أن ألقى رئيس الوزراء السوفيتي  دت االزمة تعقيداً الغربية في برلين الغربية وازدا
طالب فيو بسحب القوات  5419تشرين الثاني  51نيكيتا خروتشوف خطاب في 

الغربية من برلين الغربية، اذ كان السوفييت يبحث عن طريقة لمنع التدفق البشري من 
شى من تزايد القوة يغ أ ألمانيا الشرقية إلى برلين الغربية، وكذلك كان السوفييت بد

العسكرية الموجودة في ألمانيا الغربية السيما الوجود البريطاني واالمريكي والفرنسي. 
 (191-194: 1111)عون، 

بعد بناء جدار برلين الذي اصبح  5495اشتدت أزمة برلين وبمغت ذروتيا في آب  
وعي الى المناطق حاجز يمنع فرار او انتقال السكان االلمانيين  في الجزء الشرقي الشي

الغربية والخاضعة لمحكم الغربي. أصدر رئيس ألمانيا الشرقية الشيوعية فالتر أولبريشت 
Walter Ulbricht   اب وبتأييد  من االتحاد السوفيتي  قراره  بالبدء في تشييد  51في

جدار برلين  لمحماية من التجسس و وقف اليجرة من شرق الى غرب برلين ووقف 
يب التي ادعى بانيا قادمة من الغرب. وجاء قرار اصدر بناء الجدار بعد أعمال التخر 

)وبيتر المانيا الغربية.  غريميامميون شخص ألمانيا الشرقية إلى  1,1مغادرة أكثر من 
 (551: 5491 موني،



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
256 

في  John F. Kennedy زار الرئيس االمريكي  جون كينديفي تطور ىذه االحداث 
ووقف امام جدار برلين الشيوعي واكد بان الواليات المتحدة  المانيا (i) 5491حزيران 

)انا برليني( اال انو  كما خاطبيم بالمغة االلمانية قائالً ،االمريكية مستعدة لحماية سكانيا 
تم بعد عام واحد مد خط ىاتف دائم  الزمة برلين. ونتيجة عدم التوصل الى حل نيائي

وبعدىا وبفترة  قميمة تم التوقيع عمى  السوفيتي والكرممين االمريكي بين البيت االبيض
معاىدة  تقضي بالتوقف الجزئي عن التجارب في مجال االسمحة الذرية في الجو 
والبحر. ويبدوا ان بناء جدار برلين قد جاء في وقت شيد فيو العالم ازمات اخرى 

زمة مع لمرئيس االمريكي كندي  السيما اال واشد ازمتاً  وصفت بانيا اكثر تعقيداً 
 (111: 1119)زاوتر، كوبا.

  1691ثانيًا: ازمة خميج الخنازير 

 5495ازمة خميج الخنازير ىي عممية عسكرية نفذتيا الواليات المتحدة االمريكية عام 
في كوبا حيث استعانت بمرتزقة من  Fidel Castroلقمب نظام حكم فيدل كاسترو 

المعارضين، لتشعل ىذه الحادثة ازمة  دولية بين االتحاد السوفيتي والواليات  الكوبيين
وتصبح واحدة من األزمات الكبرى خالل الحرب الباردة ووضعت  االمريكيةالمتحدة 

 (11-11: 5491)كاسترو،  العالم عمى حافة حرب نووية .

في ف جون كينيديالرئيس االمريكي حكم  فترة خالل احداثيا  اندلعت االزمة وتطورت
، وافق عمى تنفيذ حممة عسكرية  لإلطاحة بالزعيم الكوبي اليساري 5495نيسان 51

وانياء حكم نظام  فولغينسيو باتيستا  فيدل كاسترو بعد استيالئو عمى الحكم في كوبا
Fulgencio Batista  1151)السبعاوي، المدعوم من الواليات المتحدة االمريكية :

 Dwight ايزنياور دوايت  زمة موجودة منذ عيد الرئيس االمريكي.كانت ىذه اال(141
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Eisenhower  الذي رأى مدى خطر قيام حكم شيوعي في كوبا القريب من الواليات
االمريكية فضاًل عن  الخشية من تأثر دول امريكا الالتينية التي تعاني من اوضاع 

ر عمى نيجيا خاصة بعد سياسية واجتماعية مضطربة من ان تتأثر بقضية  كوبا وتسي
،االمر الذي نظرت اليو (ii)التقارب والتحالف بين حكومة كاسترو واالتحاد السوفيتي 

الواليات المتحدة االمريكية بانو تيديد لمصالحيا في ىذه القارة حيث ان ليا مصالح 
 (514: 1119، ال طويرش ) .واسعة في دولة كوبا اقتصادية

نيسان ان القوات  51صرح الرئيس االمريكي كيندي اثناء عقده مؤتمر صحفي في  
االمريكية لن تساىم في غزو كوبا بصورة مباشرة  اال انو وافق عمى تامين غطاء جوي 
تضمنو القوات األميركة لحماية ومساندة  الجنود المعارضين الكوبيين الذين وصل 

الل االستعداد لميجوم عمى كوبا بدأت رجل كوبي وخ 5911تعدادىم الى حوالي 
العالقات االمريكية مع كوبا تتعقد بشكل كبير وصمت الى قطع العالقات الدبموماسية 
بين البمدين السيما من جانب الحكومة االمريكية التي اخذت  تستاء من سياسة كوبا 

نب قيام كوبا التي بدأت تثير  المتاعب لمموظفين في السفارة االمريكية في كوبا الى جا
 (149: 1151)عبداهلل،  كقاعدة لتسرب الشيوعيين الى بمدان امريكا الالتينية.

بدأت المخابرات المركزية االمريكية بالضغط عمى الرئيس االمريكي كينيدي لمموافقة 
عمى وضع خطة لغزو كوبا وفي اقرب وقت وعدم تأخير اليجوم خاصة بعد ان 

وسم سقوط االمطار سيعيق نزول القوات الكوبية اوضحت المخابرات المركزية ان م
 التي تم اختيارىا النزال القوات Guatemalaالمعارضة ويجعل معسكرات غواتيماال 

  اخرجانب  منغير صالحة لمعمل اذا تم تأجيل اليجوم الى ما بعد الربيع . االمريكية
من عودة الطيارين الكوبين الذين كانوا   االمريكية كان ىنالك خشية من ادارة المخابرات
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يتدربون في االتحاد السوفيتي  وانيم سيعودون الى كوبا بعد مدة اشير قميمة .لذلك لم 
يكن امام الرئيس االمريكي سوى اعطاء الضوء االخضر عمى خطة اليجوم لكي ال 
لم يتعرض لمنقد بسبب تأخره والقضاء عمى  حكم كاسترو الشيوعي  وتخميص العا

 .(iii)الغربي من الشيوعية 

بدأت عممية الغزو بعدد من السفن محممة بالمتمردين الكوبيين لغرض انزاليم عمى 
السواحل الكوبية في "خميج الخنازير" والتي كانت النقطة الرئيسية ليجوم القوات 

،تشكمت القوات ( 515: 1151، ال طويرش )وانتشارىا داخل االراضي الكوبية 
المعارضين والمنفيين الياربين من سياسة فيدل كاسترو بعد سيطرتو عمى الكوبية من  

كوبا وقد خضع ىؤالء المعارضين الكوبيين لمتدريب عمى يد وكالة المخابرات المركزية 
االمريكية حيث جمعتيم  داخل معسكرات في غواتيماال السيما وان رئيسيا الغواتيمالي 

ارض لمشيوعيين لذلك سمح لمكوبين بالتدريب من المعارضين لسياسة فيدل كاسترو ومع
 (141: 1151)عبداهلل، في غواتيماال. 

انطمقت العممية العسكرية حينما اقدم الطيارون الكوبيون المعارضين عمى قصف 
نيسان ،اال ان قوة  59القواعد الجوية الكوبية ،الى جانب قياميم بعممية ىجوم بري يوم 

فادحة بسبب  التفوق العددي كما عانى المياجمون الجيش الكوبي انزلت بيم ىزائم 
المعارضون من نقص الذخيرة وعدم تمركزىم وانزاليم في المواقع الصحيحة  فتعرض 

واسقاط   5594مياجم كوبي واسر  559حوالي العديد منيم لمقتل واالسر حيث قتل 
ساعة  وبسبب  91العديد من الطائرات االمريكية الحربية الصنع  لتنتيي العممية  بعد 

ىذا الفشل الذريع، تعرض الرئيس كينيدي لالنتقاد بعد ان فقدت الواليات المتحدة ىيبتيا 
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في تمك المنطقة ورفض ان تتدخل القوات االمريكية بصورة مباشرة واكتفى بان تقوم 
 (911: 1111)حاجم،  البحرية االمريكية بإنقاذ الياربين.

رفض الرئيس االمريكي كيندي  الدعوات التي وجيت لو باشراك القوات االمريكية 
بصورة مباشرة والتدخل في االزمة الكوبية وجاء ىذا الرفض بسبب انو  في حالة تدخمو 

حيث كان السوفييت قد  ارسموا  االتحاد السوفيتيفي االزمة سيؤدي الى صدامو مع 
ىدد فييا  Nikita Khrushchevخروشوف  يكيتا زعيم الحزب والبالد ن مذكرة كتبيا

الحكومة االمريكية  بانو سيقوم بالتدخل الى جانب الشعب الكوبي اذا لم توقف الواليات 
المتحدة مساندتيما ودعميا لممعارضين لغزو كوبا .وبسبب ىذا الموقف السوفيتي من 

لسوفيتية من التدخل جانبو  رد الرئيس االمريكي عمى ذلك برسالة حذر فييا الحكومة ا
في االزمة الكوبية ألنو في ىذه الحالة ستتدخل الواليات المتحدة  االمريكية بكل قواتيا 

 (511: 1151)طويريش،  وحماية حدودىا.

بعد فشل عممية  غزو كوبا اصبحت الواليات المتحدة االمريكية اقل فاعمية وتأثير في 
ن لحكومة كاسترو مما ادى الى تزايد اعداد امريكا الالتينية كما ازداد اعداد المعارضي

الالجئين والمعارضين الكوبيين الى الواليات المتحدة. وقد دفعت ىذه االحداث حكومة 
كاسترو الى التوجو الى االتحاد السوفيتي وطمب مساندتيا اكثر من قبل وىذا ما اكده 

الماركسية بتصريح حين قال: "اومن تماما ب 5491شباط  51من خالل اعالنو في 
 ماركسيا _لينيا لغاية اليوم االخير من حياتي " وسأكون..انا ماركسي _ لينيني 

 (99: 5499)روبرتس، 

احد اسباب فشل الواليات المتحدة  في ازمة خميج الخنازير ىو عدم تقديم الدعم 
الموجستي لممعارضين الكوبيين وضعف االسناد الجوي المباشر ، كما انيا خشيت ان 
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مباشر لمتدخل في ىذه الحرب لخشيتيا من رد فعل السوفيت خاصة ان ىذه  رفاً تكون ط
االزمة  جعمت العالقات بين البمدين متوترة  طوال فترة اندالع ازمة خميج الخنازير. بعد 
فشل ازمة خميج الخنازير بدأت كوبا تشيد زيادة نفوذ الحكم الشيوعي واخذت العالقات 

وتقوى اكثر  فاخذ التواجد السوفييتي في البالد الكوبية  مع االتحاد السوفييتي تتطور
 القريبة من حدود الواليات المتحدة تيدد األمن القومي األمريكي .  

  Cuban crisis 1691الكوبية  الصواريخ ثالثًا: أزمة

تعد ازمة الصواريخ الكوبية من اخطر االزمات والمحظات في تاريخ البشرية  وصمت 
فييا العالقات السوفيتية االمريكية الى اعمى مستوى من االضطراب خالل الحرب 

 (15: 5495)شمبي، الباردة  واندلعت ىذه المشكمة عندما صرح نيكيتا خروشوف 
سيقوم بحماية جزيرة كوبا من اي ىجوم  بانو 5491الرئيس السوفيتي في تشرين االول 

او تيديد تقوم بو الواليات المتحدة االمريكية ضد ىذه البالد ووصل االمر اكثر تعقيدًا 
عندما قام السوفييت بنصب  صواريخ بالستية داخل االراضي الكوبية حممت رؤوسًا 

المتحدة االمريكية نووية باتجاه االراضي االمريكية  كرسالة منيا بان ال تفكر الواليات 
باي محاولة منيا لغزو االراضي الكوبية ،بل وصمت كذلك  سفن سوفيتية تحمل 

 (15: 5495)شمبي،  صواريخ نووية تعبر االطمسي في طريقيا الى االراضي  كوبا.

،  بعد وصول معمومات 5491تشرين االول  51واندلعت ازمة الصواريخ الكوبية في 
سيما من العمالء الذين يعممون لصالح القوات االمريكية من داخل االراضي الكوبية ال

وكذلك المعمومات التي حصموا عمييا بعد استجواب الالجئين الكوبين اكدوا وجود قواعد 
سوفيتية في االراضي الكوبية وتأكد الخبر اكثر عندما ارسمت الواليات المتحدة طائرات 

فت من خالليا وجود منصات والتقاطيا لمصور اكتش  u2تجسس امريكية من نوع 
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ورأت الواليات المتحدة  (555: 1119، ال طويرش  )،صواريخ عمى األرضي الكوبيةلم
االمريكية  ان وجود ىذه الصواريخ تشكل تيديدًا لألراضي االمريكية  لقرب المسافة 
بينيما االمر الذي دفع البحرية األمريكية بالعمل عمى تفتيش ومراقبة اي سفينة  تتجو 

لى االراضي الكوبية، ليعن  بعدىا الرئيس االمريكي جون كينيدي عن فرض حصار إ
عمى كوبا ومنع دخول اسمحة نووية اضافية الى جزيرة كوبا ، وتعيد بانو سيقوم بالدفاع 

 (559 -559: 5491 موني، وبيتر) عن الواليات المتحدة االمريكية ميما بمغ الثمن.

:"ان الطريق الذي  المواطنين االمريكيين خطابًا قائالً كما  وجو الرئيس االمريكي الى 
مع  اخترنا السير فيو مميء بالمخاطر كسائر الطرق ،غير انو الطريق االكثر تماشياً 

 ىويتنا وشجاعتنا كأمة ومع التزاماتنا في انحاء العالم ، ان ثمن الحرية باىظ دائماً 
واحد يحرم عمينا سمكو وىو طريق  ولكن لطالما دفع االميركيون ىذا الثمن ويبقى طريق

االستسالم والخضوع. ال يكمن ىدفنا في انتصار القوة بل في الدفاع عن الحق. ىدفنا 
عمى ىذا الجزء من  ليس احالل السالم عمى حساب الحرية ،بل احالل االثنين معاً 

)ىامتمون،  االرض ونامل احاللو عمى كل االرض وان شاء اهلل سيتحقق ىذا اليدف ".
1151 :154) 

وبعد تطور االحداث وبأمر من الرئيس السوفيتي خروتشوف  وبصورة مفاجئة اعمن في 
عن تراجعو ورضخ لمطمب االمريكي وامر بإزالة الصواريخ  5491تشرين االول  19

وتفكيك قواعدىا من كوبا وجاء ىذا القرار نتيجة إلدراكو لمدى القوة االمريكية وجاءت 
شروط قدميا السوفييت منيا  أن تتعيد الواليات المتحدة بعدم  تسوية االزمة ىذه وفق

غزو االراضي الكوبية ورفع الحصار عن البالد ، مقابل ذلك ان تتعيد الواليات المتحدة 
من جانبيا ايضًا من تفكيك صواريخيا الباليستية الموجودة في االراضي التركية، ورغم 
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داء بين امريكا وكوبا قد ازداد اكثر والمعروف انتياء ازمة الصواريخ في المقابل فإن الع
 أن ىذه األزمة كان من الممكن أن تدفع  دول العالم الى حرب نووية ال يحمد عقباىا.

وبعد تنفيذ شروط االتفاق  تم ازالت الصواريخ السوفييتية  (511: 1114 ،الزيدي)
بعدىا الحظر وحممت عمى سفن من أجل إرساليا إلى االتحاد السوفييتي ، لينتيي 

 البحري الذي فرضتو الواليات المتحدة  عمى كوبا  .

لم يعمل الرئيس االمريكي كينيدي عمى اغتنام فرصة اذالل  االتحاد السوفيتي بعد 
موقف رئيسيا السوفيتي واعالنو المفاجئ باالنسحاب من  اراضي كوبا بل ان الرئيس 

قدم فييا اعتذاره عن خرق  ،عتذركينيدي بادر بأرسال الى الرئيس السوفيتي رسالة ا
طائرة التجسس االمريكية لألراضي السوفيتية عندما كانت تقوم برحالت استكشافية 

 وبيتر) .والتصوير فوق اراضي االتحاد السوفيتي والتي وقعت في ايدي السوفييت
استمرت الرسائل المتبادلة بين البمدين بعد نياية ازمة  (514 -519: 5491 موني،
يخ الكوبية  وتضمنت بعض الرسائل الرغبة لدى الطرفين في بدء عالقات الصوار 

جديدة اذ ذكر الرئيس االمريكي في رده عمى رسالة ارسميا لو الرئيس خروشوف "احب 
لتخفيف التوتر ووقف سباق التسمح  ان اكرر ان الواليات المتحدة االمريكية ميتمة كثيراً 

في انفراج يتعمق بحمف االطمسي وحمف  واذا كان مغزى رسالتك انك مستعد لبحث
، 1119)طوريش،  فرصوفيا "وارشو" فأننا مستعدون تماما لتحقيق اي مقترحات مفيدة".

515) 

 حرب فيتنامرابعًا: 

الحروب التي خاضتيا الواليات المتحدة االمريكية في  اقوىحرب فيتنام  واحدة من 
حتى عام  5411استمرت ىذه الحرب من عام  خالل الحرب الباردة جنوب شرق اسيا
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، خسرت فييا االالف من المقاتمين االمريكان . اندلعت الحرب في بدايتيا بين 5491
القوات الشيوعية الفيتنامية  في شمال فيتنام بدعم  واسناد من االتحاد السوفييتي 

في ف .األمريكية  من الواليات المتحدة المدعومةوالصين وما بين حكومة فيتنام الجنوبية 
الجنوبية   Saigon لحكومة سايغون اعن مساندتياعمنت امريكا   5495نيسان عام 

نغو دينة عن مسانده حكومة  واىدة صداقة وتعاون اقتصادي  واعمنيم معامع واووقع
من خالل تقديم  رئيس جميورية فيتنام الجنوبية عسكريًا  Ngo Dinh Diem ديم

 اغتيل ديم 5491في عام  (515، 1119.)طوريش، مريكاناأل ينعسكريال المستشارين
وتبع ذلك سمسمة من االنقالبات العسكرية واالنقالبات  رئيس حكومة فيتنام الجنوبية

المضادة وتابعت الواليات المتحدة االمريكية زيادة قواتيا العسكرية لمتدخل في شؤون 
 (111: 1119)السبعاوي،  جون كينيدي. اغتيالفيتنام حتى بعد 

بعد  Lyndon  Johnsonتولى رئاسة الواليات المتحدة االمريكية ليندون جونسون 
من  مزيداً  الجنوبية شيدت سايغون.و  5499في صيف  الرئيس االمريكي اغتيالحادثة 

 أن تدخالً  الضطرابات فوصمت الحكومة االمريكية الى قناعة وا الداخميةاالنشقاقات 
حين ىوجمت  جاءت فرصتيا لمتدخلىو المخرج ليم من ىذه الحالة. و  مالً شا عسكرياً 

باخرتين حربيتين امريكيتين من قبل زوارق الطوربيد العائدة لفيتنام الشمالية في خميج 
، فما كان من الرئيس األميركي جونسون إال أن أصدر األوامر إلى  Tongkin تونكين

 عمى ما أصاب  ع الفيتنامية الشمالية رداً المواق بضربالطيران العسكري األميركي 
األميركي لفيتنام الشمالية، وظمت  الضربتوالى  5491. ومنذ شباط ة األميركيالقوات 

عاصمة فيتنام الشمالية من أجل ترك  Hanoi تضغط عمى ىانوي الواليات المتحدة 
ت المتحدة ما دعم الثوار الجنوبيين، غير أن األخيرة كانت ترفض أي تفاوض مع الواليا

 (519-511: 1119)ديب،  دامت مستمرة في قصفيا المتواصل.
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وحمفاؤىا المشاركون بجنودىم في  الواليات المتحدةأعمن ممثمو  5499في تشرين األول 
الحرب استعدادىم لالنسحاب من فيتنام بعد ستة أشير إذا ما خرجت فيتنام الشمالية 

. ولم تثمر دعوة الرئيس األميركي وةبقمن الحرب، وىو إعالن رفضو الشماليون 
إلى الضغط عمى  Aleksei Kosyginجونسون الزعيم السوفيتي  اليكسي كوسيغين 
بل ظمت نيران الحرب مشتعمة، فما  5499ىانوي لتنيي الحرب حين التقيا في حزيران 

 كان من الرئيس جونسون إال أن أعمن عزمو زيادة الجنود األميركيين في فيتنام 
كما أصبح القصف األميركي لممواقع الشمالية قاب قوسين أو أدنى من الحدود بية الجنو 

 (599-599: 1159)عبدالرحمن،  . الصينية

يصل إلى رئاسة الواليات  Richard Nixon ريتشارد نيكسون الرئيس االمريكي لم يكد
ألف جندي أميركي سيغادرون فيتنام في آب  11 بان صرح حتى  5494المتحدة عام 

 .نفسو باالنسحاب مع نياية العامعمييم القرار  سيطبقألفا آخرين  91، وأن 5494
 5494 عام غير أن االنسحاب األميركي من فيتنام وموت الزعيم الشمالي ىوشي منو

، لمندلعةالم يوقفا الحرب المدعوم من االتحاد السوفيتي وجميورية الصين الشعبية 
االنسحاب الفيتناميين الذين طالبوا بضرورة  مدى قوة واصرارباريس عرفت  فمباحثات

 بشرياً  االميركيةخسائر تزايد الومع  لوقف إطالق النار. كشرط التام لمواليات المتحدة 
والمظاىرات التي عمت المدن االمريكية  بدأت  األميركي الشعب وضغط، ومادياً 

حين  خطيراً  طريقاً أخذت الحرب  .واالنسحاب من فيتنام الحربإلى إنياء الدعوات 
الذي جابيتو بيجوم نحو الجنوب ، 5491آذار  11يوم في  قامت فيتنام الشمالية 

بدأت  مندلعةوبينما كانت نيران الحرب  مزيد من القصف الجوي.ب القوات االمريكية
مفاوضات سرية بين الطرفين، حيث اجتمع مستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن 

 .ثو دوك لي بمندوب فيتنام الشمالية Henry Kissinger القومي يوميا ىنري كيسنجر
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عن التوصل إلى اتفاق وقف العمميات العسكرية  5491كانون الثاني  11وأعمن في 
 (541: 1119)المقرحي،  ضد فيتنام الشمالية .

 : محادثات الحد من األسمحة اإلستراتيجية )معاهدات سالت(خامساً 

بعد سنوات من نياية الحرب العالمية الثانية عانت اوروبا من تنافس ما بين   
القطبين الرئيسيين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية ودخال في صراع اثر 

منذ عام  ايجابياً  تتحسنقات ما بين البمدين  اخذت عمى السياسة الدولية . اال ان العال
حيث توصل كال القوتين العظمتين إلى اتفاق لخفض الترسانة النووية لكالىما  5491

لمنع حدوث صدام نووي بين البمدين .  5491عام   عرفت باسم )سالت االولى(
وجاءت كممة سالت من األحرف األولى من كممات محادثات الحد من األسمحة 

( .اكدت S.A.L.T) (Strategic Arms Lims Limitation Talksاالستراتيجية )
معاىدة سالت عمى ضرورة تجميد األسمحة االستراتيجية لدى كل من الواليات المتحدة  

المريكية واالتحاد السوفييتي وعدم إضافة أي أسمحة جديدة من ىذا النوع وبذلك تكون ا
ىذه المعاىدة قد نجحت في تقميص ترسانة االسمحة النووية وتجميدىا . عدت معاىدة 

كبيرًا في ذلك الوقت في وضع كان العالم  يعيش حرب باردة  سالت االولى عمالً 
 (11: 1151)السبعاوي،  .لشرقي والغربي عمى التسمحكرين ابالوكالة يتسابق فيو المعس

كان الرئيس ريتشارد نيكسون أول رئيس امريكي يقوم بزيارة رسمية الى االتحاد 
. وقع خالليا الرئيس االمريكي  5491أيار  11الى 11السوفيتي  واستمرت الزيارة من 
ب الشيوعي األمين العام لمحز  Leonid Brezhnev خالل لقائو بميونيد بريجنيف

من وثائق التعاون الثنائي ما بين البمدين السيما معاىدة الحد من نشر  السوفيتي عدداً 
منظومات الدرع الصاروخية واالتفاقية المؤقتة الخاصة ببعض االجراءات في مجال 
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الحد من االسمحة االستراتيجية اليجومية، الى جانب تطوير التجارة والعالقات 
 (1115:1)نفاذه،  بمدين.االقتصادية ما بين ال

بزيارة  الى الواليات المتحدة االمريكية  حيث وقع  5491وقام بريجنيف  في تموز عام 
عدد من االتفاقيات الجديدة. اال انو ومع بداية شير تشرين االول شيدت العالقات 

بين  5491من االضطرابات بسبب اندالع حرب اكتوبر عام االمريكية السوفيتية مزيداً 
ائيل والدول العربية. حيث تمقى الرئيس االمريكي نيكسون معمومات عن احتمال ان اسر 

يدخل االتحاد السوفيتي في ىذه الحرب، فاصدر الرئيس االمريكي اوامره باستعداد 
 الوحدات األمريكية االستراتيجية والتكتيكية في حالة التدخل في الحرب. وتأىب

 (91: 1111)الموسوي، 

  1691: حرب حزيران سادساً 

حاولت الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي استغالل حالة الصراع والحروب 
الدائرة ما بين البمدان العربية واسرائيل وذلك من خالل تقديم االسمحة والمعدات والخبراء 

انت العسكريين ففي الوقت الذي وقف االتحاد السوفيتي الى جانب العرب ومساندتيم  ك
 الواليات المتحدة االمريكية  تمارس نفس السياسة حيال إسرائيل.

بغارة عسكرية عمى قرية السموع األردنية  5499تشرين الثاني  51قامت إسرائيل في 
 راضي االردنية حسب ادعائيا ،االبيدف تدمير القواعد الفمسطينية الموجودة داخل 

إسرائيل سوريا بتشجيع أعمال  اتيمت 5499ومع بداية عام  (199: 5494)مينا، 
الفدائيين الفمسطينيين  داخل فمسطين، وحدثت مواجيات بين الطيران اإلسرائيمي 

أنيا ستشن  5499أيار  51، أعمنت بعدىا إسرائيل في 5499نيسان  9والسوري في 
واستدعت الجزء األكبر من قواتيا  ،عمى  نظام الحكم في سوريا إلسقاطو ىجوماً 
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األمر الذي دفع حكومة مصر إلى اتخاذ إجراءات مستعجمة الرتباطيا مع االحتياطية. 
حكومة سوريا باتفاقية الدفاع المشترك ،من جانب اخر قدم السوفييت معمومات  الى 
مصر توكد ان اسرائيل تخطط لميجوم عمى سوريا كما ابمغت الحكومة السوفيتية 

مع  وفد برلماني مصري ان الرئيس المصري انور السادات اثناء زيارتو لموسكو 
ين عمى الحدود السورية اال ان المعمومات التي ذكرىا السوفييت ياسرائيل حشدت لوائ

كانت غير دقيقة حيث لم تكن اسرائيل قد حشدت قواتيا حتى ذلك الحين واختمفت 
اآلراء حول ما ىو اليدف الحقيقي لمسوفييت من وراء إبالغ مصر وسوريا باقتراب وقوع 

اإلسرائيمي واتفق البعض ان السوفييت وقعوا ضحية التضميل اإلسرائيمي وانيم  اليجوم
كانوا يخططون منذ مدة الستدراج الرئيس المصري عبد الناصر لمخروج من خمف 
الستار الذي احتمى بو )قوات الطوارئ الدولية في سيناء( ومن ثم عمدوا الى تسريب 

عسكري السوفيتي في بيروت والتي بعض المعمومات الغير صحيحة الى الممحق ال
افادت  قرب وقوع اليجوم االسرائيمي اذ ان االسرائيميون كانوا عمى ثقة ان تمك االخبار 
سوف تصل الى الحكومة السورية والحكومة المصرية عن طريق االتحاد السوفييتي وقد 

)منصور،  بالفعل فوقع كل من السوفييت والعرب في الفخ. اإلسرائيميينحدث ما توقعو 
 (111د.ت، 

وبالرغم من شك الحكومة المصريين بعدم دقة المعمومات السوفيتية والسورية اال انيم  
فسروىا استنادًا الى الوعود السوفيتية السابقة بانيا اشارة ليم بان السوفييت  ستؤيد كل 

: 5491)مانغولد، من سوريا ومصر في حالة تصعيد حدة الصراع مع اسرائيل 
عالن التعبئة العامة لمقوات المسمحة المصرية بعد ،فتم (151 إعالن حالة الطوارئ وا 

االسرائيمية ، فحشدت القيادة المصرية –توتر االوضاع عمى خطوط اليدنة السورية 
طمبت مصر  5499أيار  59قواتيا في سيناء استعدادا لتنفيذ خطتيا الدفاعية. في 
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حدود الشرقية، كما اعمن الرئيس المصري سحب قوات الطوارئ الدولية المتواجدة عمى ال
قرار بإغالق خميج العقبة أمام المالحة اإلسرائيمية واي سفينة  5499أيار  11في 

تحمل بضائع استراتيجية الى اسرائيل ، فتذرعت إسرائيل بان غمق المضايق  يعتبر 
حتياطي عدوان عمى إسرائيل ورفعت درجة استعداد الجيش اإلسرائيمي وأعمنت تعبئة اال

 (119: 1159)منصور،  استعدادا لمحرب.

وذكر ان الرئيس المصري عبد الناصر قد اقدم عمى اغالق مضيق تيران دون ان 
يستشير السوفييت بقرار االغالق وذكر احد المسؤولين السوفييت  ان قرار حشد عبد 

ى التراجع الناصر قواتو عمى الحدود كان بموافقتنا كنوع من الردع إلسرائيل لحمميا عم
عن قرار مياجمة سوريا غير ان قرار اغالق المضيق اتخذ قبل ان يبمغ بو السوفييت  
في حين صرح السوفييت من جانبيم انيم لو كانوا قد عمموا بقرار الرئيس المصري 
بأغالق مضيق تيران مسبقًا لكانوا قد اعترضوا عميو ويرى البعض ان اعتراض 

بب تخوفيم من ان يشكل ذلك القرار كفكرة  لدى السوفييت عمى قرار االغالق بس
الغرب  بان يقوموا مستقبال في اغالق مضيقي البسفور والدردنيل بوجو االسطول 
السوفيتي فيمنعو من الوصول الى البحر المتوسط  لذلك اكتفى السوفييت بتوضيح ان 

ىذا القرار الرئيس عبد الناصر لم يستشرىم بقرار اغالقو فاعمنوا عن عدم رضاىم عن 
 (114: 1159)منصور،  رغم تأييدىم موقف حميفتيم مصر.

وبسبب تطور االحداث سممت الواليات المتحدة االمريكية السفير المصري رسالة طالبت 
ضبط النفس وعدم التسرع بشن الحرب كما اعمن الرئيس عبد بفييا الحكومة المصرية 

ف لن تكون البادئة في ان مصر سو  5499ايار 11الناصر في مؤتمر صحفي في 
 (519)المحياوي، : اطالق النار.
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تعرضت القوات المصرية في سيناء الى ىجوم شنتو اسرائيل،  5499حزيران  1في 
كما ىاجمت اسرائيل القوات األردنية لالستيالء عمى الضفة الغربية، وىاجمت القوات 

يرانيا المتفوق السورية لالستيالء عمى ىضبة الجوالن، استخدمت اسرائيل سالح ط
لميجوم وكان طيرانيا متفوق عمى الطيران العربي في ذلك الوقت نوعًا وكمًا، فقصفت 

بعد ذلك اجتياح بري لسيناء   ياالمطارات المصرية لمنع أي طمعات جوية ليا. أعقب
وقطاع غزة من قبل الجيش اإلسرائيمي. اما الجبية األردنية فتعرضت ليجمات 

السيما مطاراتيا واجتاحت بريًا القدس الشرقية والضفة الغربية.   الطائرات اإلسرائيمية
وبنفس الطريقة أجيض الطيران اإلسرائيمي الطمعات الجوية السورية واحتمت ىضبة 

 (991-995: 1151)عبد القادر، الجوالن.

وصف المستشرق السوفيتي بونداريفسكي ىذه الحرب واليزيمة التي تعرض ليا العرب 
ينة بانيا قد قامت بإيعاز وتشجيع ومساندة من الواليات المتحدة التي عمى يد الصيا

استغمت كل ما يمكن استغاللو من اجل ان يحقق الصياينة النصر حيث قدمت وكالة 
المخابرات المركزية االمريكية كل المعمومات الواردة والواسعة عن الوضع في البالد 

ققوا اليزيمة عمى القوات المصرية واالردنية مكنت عمى اثرىا اسرائيل ان يح التي العربية
والسورية ويحتموا شبو جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية من نير االردن ومنطقة 

 (195-195: 5491)بونداريفسكي،  الجوالن.

حاول االتحاد السوفيتي والدول العربية اقناع مجمس االمن بإدانة ما قام بو الكيان 
باالنسحاب غير المشروط من كل االراضي المحتمة. انتيى الصييوني ومطالبتو 
بعد التزام الطرفين المتحاربين بوقف اطالق  5499حزيران55العدوان االسرائيمي في 

الذي  نص عمى  5499في تشرين ثاني  191وصدر عن مجمس األمن القرار  ،النار
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وعودة  5499ان تقوم إسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتمتيا في حزيران 
 (94: 5491)سعودي،  . الالجئين إلى ديارىم

ان الموقف االمريكي برز بعد قرار الحكومة المصرية  اغالق مضيق تيران بوجو  
اإلسرائيميين فقامت الواليات المتحدة االمريكية باتخاذ عدة اجراءات ىدفت الى زيادة 

ىجومو الشامل ضد كل من  التوتر في المنطقة العربية تمييدا لمكيان الصييوني ليشن
 (519)المحياوي، : مصر سوريا واالردن

ان القرار  5499حزيران11اذ اكد الرئيس االمريكي ليندون جونسون في تصريح بتاريخ 
العربي غير شرعي ويحمل تيديدا لمسالم في العالم والمنطقة بما فييا الكيان 

 (99: 5499)موسى،  االسرائيمي.

ك الكثير من الدالئل التي تشير الى الدعم الكبيرة الذي قدمتو ومما ال يقبل الشك ىنال
وكان ابرزىا  5499الواليات المتحدة االمريكية الى الكيان الصييوني في حرب 

التحذيرات االمريكية المرسمة الى الحكومة المصرية قبيل اندالع الحرب والتي اكدت 
التحركات المصرية وكذلك دور عمى ان الواليات المتحدة  لن تقف مكتوفة االيدي ضد 

اثناء اندالع  القتال والتي كانت راسية قرب سواحل   Libertyسفينة التجسس  ليبرتي 
سيناء بالقرب من ميدان القتال  اذ كانت ترصد حركة القوات المصرية الى جانب 
المساعدات  العسكرية  التي قدمتيا امريكا الى اسرائيل ومنيا امدادىا بطائرات حربية 

في المناطق القريبة من  وطيارين لقيادتيا .كما لعب االسطول السادس االمريكي دوره
الشواطئ العربية ورصد التحرك اثناء الحرب، وخير دليل عمى الموقف االمريكي 
المعادي لمعرب في مجمس االمن والمؤيد إلسرائيل، نجد ان الواليات المتحدة االمريكية 
تقف ضد اي مبادرة لوقف الحرب المندلعة  ألنيا كانت تريد ان تفتح المجال لمصياينة 
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الوقت وتحقيق اىدافيم ومخططيم وترسيخ نفوذىم ووجودىم في المناطق  لكسب
 (119-119: 5499)العموان،  المحتمة.

ذكر الرئيس السوفيتي السابق نيكتا خروشوف في مذكراتو ان الحكومة السوفيتي قد 
وانيا تتحمل مسؤولية كبيرة عما  5499قصرت امام الحكومة المصرية في حربيا عام 

الحرب وانيم كانوا من االفضل لو مارسوا الضغط اكثر عمى الرئيس جرى في ىذه 
 المصري جمال عبد الناصر لكي ال يستفز االسرائيميين ويدفعيم الى الحرب اوال وان

 5499. )خروشوف، في ترك الحرب تندلع أخطأوات قد يالعسكريين السوفي المستشارين
 :119) 

  1611 )تشرين االول(: حرب اكتوبرسابعاً 

عندما شنت مصر وسوريا  حربيا عمى إسرائيل وىذه  5491اندلعت حرب اكتوبر عام 
وحرب  5419و حرب 5499الحرب تعتبر رابع الحروب العربية مع اسرائيل بعد حرب 

كانت إسرائيل قد احتمت شبو جزيرة سيناء  5499، وفي حرب حزيران  5499
لمضفة الغربية التي كانت تحت  المصرية وىضبة الجوالن السورية، إلى جانب احتالليا

 حكم األردن وقطاع غزة الخاضع آنذاك لمحكم العسكري المصري. 

استدعى الرئيس المصري انور السادات السفير السوفيتي في مصر وابمغو  بقرار 
اعالن الحرب الذي ستشنو مصر وسوريا ضد اسرائيل وان الحكومة المصرية لدييا 

فييت مع العرب في ىذه الحرب .وفي اجتماع عقده رغبة في معرفة مدى تعاون السو 
مع الرئيس انور السادات اكد اليو موافقة  5491تشرين االول  1السفير السوفيتي في 

موسكو عمى اعالن الحرب ومساندتيا لمعرب ولكن بشرط ان تنتيي ىذه الحرب بعد 
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 9تالي في اربع وعشرين ساعة االمر الذي رفضو الرئيس المصري ليعمن في اليوم ال
 (159: 5441)الجمبي، الحرب ضد اسرائيل.   5491تشرين االول 

في محاوالتيا ألنياء  استمرت الواليات المتحدة االمريكية  في عيد الرئيس نيكسون
تأييد اسرائيل بكل قوة وتمويميا عسكريًا واقتصاديًا في الوقت ب قامت الحرب وبعد فشميا 

رة سالم تقدمت بيا الحكومة المصرية لتحريك الذي اعترضت فيو اسرائيل كل مباد
عندما   5491تشرين األول  9عممية السالم في المنطقة العربية .اندلعت الحرب في 

تعرضت القوات اإلسرائيمية الى ىجومين متفاجئين  قامت بيا القوات المصرية عمى 
ىضبة جبية سيناء المحتمة  واليجوم االخر قامت بو القوات السورية عمى جبية 

الجوالن المحتمة  الى جانب مساىمة بعض الدول العربية  في ىذه الحرب وتقديميم 
 (99: 5495)العكرة،  لمدعم العسكري أو االقتصادي لكل من مصر وسوريا.

يذكر االكاديمي السوفيتي فاسمييف في كتابو انو في اليوم الثاني من الحرب ارسل 
قية الى الممك السعودي فيصل طمب فييا من ىنري كيسنجر وزير الخارجية االمريكي بر 

الممك اقناع مصر وسوريا لوقف عممياتيما الحربية ضد اسرائيل اال ان الممك كان 
مؤيدًا تأييدا تاما الى مصر وسوريا بل ان الممك دعا الحكومة االمريكية ان تعمل عمى 

. التي احتمتيا من االراضي العربيةان تبذل جيود واسعة لحمل اسرائيل عمى االنسحاب 
 (119: 5441)فاسمييفن، 

حققت القوات المصرية والسورية اىداف ممموسة في األيام األولى من الحرب عمى  
إسرائيل، حيث استطاعت القوات المصرية عبور قناة السويس وحطمت حصون خط 
بارليف وتوغمت شرقًا داخل سيناء فيما نجحت القوات السورية الدخول إلى عمق ىضبة 

والن وصمت فييا الى سيل الحولة وبحيرة طبريا. ومع نياية الحرب قام الجيش الج
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اإلسرائيمي وعمى الجبية المصرية من فتح ثغرة الدفرسوار عبر من خالليا لمضفة 
الغربية لمقناة وضرب حصاره عمى الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس اال انو فشل 

احتالل مدينة اإلسماعيمية أو مدينة السويس في تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء ب
أو تدمير الجيش الثالث أو محاولة رد القوات المصرية لمضفة الغربية مرة أخرى، وعمى 

ىضبة الجوالن الجبية السورية تمكنت القوات االسرائيمية من رد القوات السورية عن 
 (549: 1119. )الشيخ، واحتالليا مرة أخرى

ة االمريكية بقوة الضربة المصرية إلسرائيل فاستجابت لالستغاثة احست الواليات المتحد
االسرائيمية وبسرعة واخذت تمدىم  بمعدات حديثة وضعت في يد القوات االسرائيمية في 
الوقت الذي نقصت فيو  المعدات واالسمحة من ايدي الجنود المصريين .كما تدخمت 

ر الوساطة ألنياء النزاع بين مصرو الواليات المتحدة ألنياء القتال واخذت تقوم بدو 
اسرائيل  وسارت الخطوات االمريكية بسرعة في ىذا المجال وامكن تحسين العالقات 
بين مصر والواليات المتحدة  االمريكية بعد طول عداء وكان ثمن ىذا التحسن قطع 

 -: 1119)الشيخ، االتحاد السوفيتي تسميح مصر وتأييد القوى المعادية لمصر.
549549) 

ودخمت الواليات المتحدة كذلك مع االتحاد السوفيتي في مفاوضات ألنياء ازمة الصراع 
الصييوني بعد خشيتيما عمى مصالحيما الموجودة في البالد العربية وبعد –العربي 

موافقة انور السادات عمى بدء المفاوضات اجتمع مجمس االمن الدولي واصدر قراره 
عمى وقف اطالق النار وتشكيل فرقة من الطوارئ  المذين نصا 114و119ذي الرقم 

الدولية تكون تحت اشراف مجمس االمن وزيادة اعداد المراقبين الدوليين عمى الحدود 
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بين البمدين، ولكن قرارات مجمس االمن رفضت من قبل اسرائيل االمر الذي دفع العرب 
 (195: 5499)فؤاد،  .الى حظر النفط العربي عمى دول الغرب

كانون االول  15وزير الخارجية االمريكي ىنري كيسنجر مؤتمر في جنيف في عقد 
حضر فيو جميع االطراف ما عدا سوريا التي رفضت المشاركة العتقادىا ان  5491

ىذه سياسة مراوغة اسرائيمية االمر الذي دفع كيسنجر لمقيام بمفاوضات دون مشاركة 
اتفق الجانبان فييا عمى   5499اني كانون الث 59الى 55االردن وسوريا استمرت من 

اتفاقية فك االشتباكات التي نصت عمى وقف اطالق النار بين حدود الجانبين 
 5491واحتفظت مصر في المقابل بخطوطيا التي وصمت الييا في سيناء في حرب 

 فضال عن االنسحاب االسرائيمي الى شرق القناة بما فييا القوات المرابطة غرب القناة.
 (91 -99: 1119 )ىيكل،

 1611قمة موسكو ثامنًا: 

كان الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يزور   5491ايار  11في 
الرئيس  مع ميماجتماع  لعقدىنري كيسنجر  معاالتحاد السوفيتي  حيث وصل 

 في محادثات غير  دخال المقاءاليوم االول من  ومع بدايةبريجنيف.   السوفيتي ليونيد
مع رئيس ىيئة رئاسة  االمريكيوقع  الرئيس من اجتماع القمة ايار  11مجدولة. في 

اتفاقية التعاون في  Nikolai Podgornyمجمس السوفييت األعمى نيكوالي بودجورني 
ايار ، وقع  الرئيس نيكسون و أليكسي كوسيجين اتفاقية  19مجال حماية البيئة. وفي 

 فضائي مشروع أول وىو Apollo-Soyuz سويوز-لوتميد الطريق لمشروع اختبار أبو 
ايار  وقع الرئيس نيكسون  19. في المتحدة والواليات السوفيتي بين االتحاد مشترك

واالمين العام ليونيد بريجنيف  اتفاقيتين تاريخيتين لمحد من األسمحة النووية جمدت 
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. )صبري، وىي نتاج محادثات الحد من األسمحة االستراتيجية  SALT Iمعاىدة 
وفي قمة موسكو تم التعيد ما بين الواليات المتحدة واالتحاد (991 -991: 5491

السوفيتي عمى ضبط النفس في عالقتيما والتأكيد عمى عقد المفاوضات الدبموماسية 
واالقتصادية والثقافية والعممية.  المباشرة لحل خالفاتيما سمميًا. وتدعيم الروابط التجارية

كما تعيد كالىما في القمة ببذل جيود كبيرة ومنع نشوب النزاعات الدولية والتخفيف 
 (511: 1111)محمودي، من حالة التوتر التي تشيدىا بمدان العالم. 

 1611قمة واشنطن تاسعًا: 

بين رئيس الواليات المتحدة االمريكية ريتشارد نيكسون   5491عقدت قمة واشنطن عام 
، ووزير خارجية الواليات المتحدة ىنري كيسنجر ، واألمين العام لمحزب الشيوعي 

حزيران حيث  11إلى  59لالتحاد السوفيتي ليونيد بريجنيف ، عقدت خالل المدة من 
 ولى في واشنطن والثانية في كامب ديفيد والثالثة فيثالث مناطق رئيسية اال اجتمعا في

جاء انعقاد قمة واشنطن لمتخفيف من التوترات  بين الواليات المتحدة . االبيضالبيت 
األمريكية واالتحاد السوفيتي ،ومحاولة ايجاد وتطوير العالقات الدبموماسية بين البمدين 

انياء حالة الصراع المستمرة و  والحد من  اندالع ونشوب حرب نووية فيما بينيما
  (49: 5495)العكرة، بينيما

كشف و تم تسجيل جميع المقاءات بينيما من خالل نظام تسجيل داخل البيت األبيض.
إصدار ىذه األشرطة عن وجود تفاىم واتفاق بين نيكسون وبريجنيف ، لموصول الى 

يند والصين التي كانت حمول ناجحة لمختمف القضايا الدولية كقضية فيتنام وكمبوديا وال
االكثر نقاشا خالل قمة واشنطن ، ووصمت االطراف المتناقشة  إلى نتيجة أن ىذه 
الدول يجب أن تدير نفسيا بنفسيا من  دون تدخل من أي دولة اخرى. كما أكد كل من 
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نيكسون و بريجنيف عن دعميما  الستعادة السالم في فيتنام بعد إنياء الحرب ، واتفقا 
كون ىذه المعاىدة  كضمان لتحقيق السالم عمى أساس االعتراف المشترك عمى ان ت

خالل  عقد قمة واشنطن ، اتفقت كمتا و  باالستقالل والوحدة لكثير من مناطق العالم
القوتين االمريكية والروسية عمى أىمية تعزيز العالقات مع أوروبا السيما مع فرنسا 

و  5495اقيات السابقة مثل االتفاقية الرباعية في والمانيا  ، مع إعادة التأكيد عمى االتف
مع فرنسا والمانيا. وفي ىذه القمة اتفقوا عمى بذل جيود مشتركة ومنفصمة  5491

لتعزيز العالقات وتطويرىا بين الدول من أجل  تعزيز السالم واالستقرار ووقف العمل 
: 1154)صبري،  العسكري داخل أوروبا والعمل عمى تخفيض القوات واألسمحة فييا.

115) 

جرت كذلك في اجتماع  قمة واشنطن  مفاوضات اقتصادية وثقافية وبيئية ، حيث تم 
توقيع اتفاقيات تنفيذية تتعمق  ببحوث الزراعة وعموم المحيطات والنقل والتبادل الثقافي 
 بين البمدين كما اكدا عمى التعاون بالبحوث والتكنولوجيا، والتأكيد عمى تبادل المنفعة
لمبحوث فيما يتعمق بالتقديرات الزراعية والتنبؤ باإلنتاج واالستيالك والطمب وعموم 
النبات بما في ذلك عمم الوراثة والتربية وحماية النبات والمحاصيل الزراعية وعموم 
اإلنتاج والماشية والدواجن وعموم التربة وتبادل العمماء والمتخصصين فيما بينيم. 

عمقة بالنقل لتحقيق المنفعة المتبادلة لبيئات كل من الواليات واكدت االتفاقيات المت
ية في الجسور ممالمتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي ، حيث يتشاركون المعرفة الع

وسكك الحديد والبناء والنقل البحري والطيران والسيارات . وكان التبادل الثقافي عامل 
والفني التعميمي والثقافي سيعزز العالقات رئيسي مع االتفاق عمى أن التبادل العممي 

شممت االتفاقيات االقتصادية التي تم التطرق الييا خالل قمة واشنطن . كما  المتساوية
إلى اتفاقيات التجارة النقدية التي تم اقتراحيا لدعم وتنمية اقتصادات البمدين وتعزيز 
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االقتصادية خالل القمة إلى امتدت االتفاقيات التجارية و  العالقات في جميع المجاالت.
وقعت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي اتفاقية  مناقشة بشأن الضرائب

لمقضاء عمى االزدواج الضريبي عمى جميع أنواع الدخل ضمنت ىذه االتفاقية مشاركة 
خل المواطنين فقط في النظام الضريبي لدولتيم المتعاقدة.  ينطبق ىذا اإلعالن عمى الد

من األعمال الفنية واألدبية والعممية ، والدخل من مبيعات الممتمكات ، والدخل من 
)صبري،  ر.قروض االئتمانية والميراث المباشمبيعات السمع والخدمات ، والفوائد عمى ال

1154 :141- 149) 

اىم نقطة ركزت عمييا قمة واشنطن عمى اتفاقية منع الحرب النووية بين البمدين اذ 
كل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية مخاطر الحرب النووية التي  أدرك

كانت تيدد بيا خالل الحرب الباردة  فاتفقت االطراف عمى وضع حد من ىذه والقضاء 
، حيث اتفق كال الطرفين عمى  5491حزيران  11. وقعت ىذه االتفاقية في  عمييا

ن خالل تجنب النزاع الحربي المباشر والمشاركة في إزالة خطر اندالع الحرب النووية م
المشاورات العاجمة في حالة حدوث ىكذا امر. وتم التوقيع عمى ىذه االتفاقية لمدة غير 

كما اعترفت الواليات المتحدة  محددة واقترحت تعزيز األمن الدولي عمى نطاق واسع
 1155)اسكندر،  .دولة عظمىاالمريكية بعد لقاء القمة بندية وقوة االتحاد السوفيتي ك

 :41-49) 

 الخاتمة

 نيايات إلى ما بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي  الصراع تاريخ يعود
الغربي الرأسمالي المدعوم من  ما يعرف بالمعسكر ونشوء الثانية العالمية الحرب

 االتحاد السوفيتي، ففيوالمعسكر الشرقي الشيوعي المدعوم من  الواليات المتحدة 
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 سعت حيث العالم في مكان كل إلى الباردة الحرب انتشرت الحرب من الالحقة السنوات
 الحمفاء وحشد الشيوعية واستئصال محاصرة سياسة إلى االمريكية المتحدة الواليات
 عمل اخر جانب من. السوفيتي االتحاد ضد األوسط والشرق الغربية أوروبا في خاصة
 الشرقية أوروبا في خاصة العالم حول الشيوعية الحركات دعم عمى السوفيتي االتحاد
 .آسيا شرق جنوب ودول الالتينية وأمريكا

 المتحدة الواليات بين صراعاً   5491-5495 االعوام خالل المحصورة السنوات شيدت
 التحالفات عقد منيما كل محاولة خالل من وذلك  السوفيتي واالتحاد االمريكية
.  التكنولوجي والتطور الفضائي نحو والتسابق وصناعتيا اسمحتيا وتطوير العسكرية

 والحروب النووية والترسانات الدفاع عمى الضخم اإلنفاق في القوتين كال ساىمت كما
 . المباشرة غير

 وازمة 5495 عام برلين أزمة مثل دولية أزمات عدة الباردة الحرب فترة كما صاحبت
 اسرائيل مع العرب وحروب 5491–5419 فيتنام وحرب5491 الكوبية الصواريخ
 كل ودعم مساندة خالل من مباشرة غير بصورة الحرب ىذه في القوتين كال ودخمت
 المواجيات تجنب حاوال انيما اال وعسكرياً  مادياً  دعميم خالل من النزاع، لطرفي منيا

  وذلك دموية حرب اندالع إلى سيؤدى كان ذلك ألن بينيما فيما  المباشرة العسكرية
 كان القوتين بين ما الصراع ان اال. الطرفين كال يمتمكيا التي النووية األسمحة بسبب
 مسرح عمى المعسكرين بين السممي التعايش ىيمن اذ  التيدئة من فترات يشيد

 األمريكية المتحدة الواليات اخذت حيث السبعينيات عقد بداية مع الدولية العالقات
 االنفراج ىذا مظاىر أىم من وكان السوفيتي، االتحاد مع الوفاق سياسة تتبنى السوفيتية

 وحظر التسمح، من الحد اتفاقيات أىميا والمعاىدات االتفاقيات من العديد توقيع
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 الدرع منظومات نشر من بالحد تقضي معاىدة إلى التوصل تم كما. النووية التجارب
 االستراتيجية األسمحة من الحد إلى الرامية اإلجراءات عمى تنص وأخرى الصاروخية،

 قمة و 5491 موسكو قمة  مؤتمر عقد اليجومية، وتم تأكيد ىذه االتفاقيات عندما 
 .   5491 واشنطن عام

 الهوامش والمصادر
                                                           

(i) مثل والية  ،5459عام في  ، ولدالرئيس الخامس والثالثون لمواليات المتحدة االمريكية :ون كنديج
، ثم  5491وحتى عام  5499في مجمس النواب والشيوخ من عام  Massachusettsماساتشوستس 

تولى الرئاسة األمريكية خمفًا لمرئيس دوايت آيزنياور  أثر فوزه عمى منافسو ريتشارد نيكسون في 
، وىو أصغر رئيس أمريكي  (عاماً  91وعمره آنذاك ) 5491االنتخابات الرئاسية التي جرت عام 

دت فترة رئاستو من الفترات الحرجة لصراع الحرب الباردة ، فقد تبنى فييا مواقف قوية تجاه منتخب ع
االتحاد السوفيتي وفي المجاالت كافة األمر الذي جعمو أكثر رؤساء الواليات المتحدة شيرة ، اغتيل 

 (5499،ديفيد بيرنر). لمزيد من التفاصيل ينظر : 5491تشرين الثاني عام  11في 
(ii) حيث اعطى االتحاد  5491دت عدة اتفاقيات بين الحكومة الكوبية واالتحاد السوفيتي عام عق

السوفيتي معونات اقتصادية الى الحكومة الكوبية الى جانب التعاون العسكري وكان الغرض من عقد 
 ويرشال ط)ىذه االتفاقيات ىو الوقوف بوجو المحاوالت االمريكية لمقضاء عمى الثورة الكوبية. ينظر: 

 ،1119  :514)  
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 المصادر
 

الواليات المتحدة االمريكية واالمم المتحدة ما بعد  (1155) اسامة مرتضى، ،السعيدي .5
 .الحرب الباردة، دار مكتبات البصائر _لبنان 

،المؤسسة العربية لمدراسات 5الموسوعة السياسية ،ج( 5491) الكيالي عبد الوىاب واخرون، .1
 .بيروتوالنشر، 

-5491من الحرب الباردة حتى الوفاق  ( 5491)موني كولن باون وبيتر، .1
 .االردن،-،تعريب:صادق ابراىيم عودة، دار  الشروق لمنشر والتوزيع،عمان1،ط5491

موقف الواليات المتحدة االمريكية من سقوط جدار برلين واعادة  (1111) عبد عون ايمن ، .9
 .الثانيسياسية، جامعة ديالى ،المجمد التاسع، العدد توحيد المانيا، مجمة العموم القانونية وال

 .االردنيترجمة: الفرد عصفور، مركز الكتب ( 5499)ديفيد بيرنر، جون اف.كينيدي،  .1
حتى اليوم ، دار 5994رؤساء الواليات المتحدة االمريكية منذ  (1119)اودو زاوتر ، .9

 . ، بغدادالحكمة لندن 
ترجمة: حافظ الجمالي، مراجعة: عيسى عصفور،  ( 5491)ج.ج. ناتيير، فيديل كاسترو، .9

 .،دمشقمنشورات وزارة الثقافة 
التاريخ االمريكي الحديث والمعاصر، دار الفكر  (1151)عوني السبعاوي عبد الرحمن ، .9

 .المممكة االردنية الياشمية-ناشرون وموزعون، عمان
دار الجزيرة  ،دراسات في تاريخ العالقات الدولية،( 1119)ال طويرش موسى محمد  .4

 .لمطباعة والنشر، بغداد
–، الحرب الباردة "دراسة تاريخية لمعالقات االمريكية ( 1151)عبد اهلل ايناس سعدي   .51

  .العراق-السوفيتية"، اشور بانيبال لمطباعة والنشر،بغداد
، العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية االولى (1151)ال طويرش موسى محمد  .55

 . ،مكتبة عدنان لمطباعة والنشر والتوزيع،بغداد5445-5459الباردة  الى الحرب
،سياسة الواليات المتحدة االميركية تجاه حكومة جواو غوالرت ( 1111)ايمن كاظم حاجم  .51
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تانىعي  ذي اسرخذاو يذرسي انهغح انعرتيح نهرعهيى اهلجني وعاللرهي
 انركنهىجي نذي طهثرهى

 
 ضفاف تركي حسينالباحثت: 

thafafturki@gmail.com 

 مديريت تربيت بابل - وزارة التربيت

 
  :لممخصا

                                  ىدف البحث إلى الكشف عن :
 .مدى استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين 
 .الفروق في مستوى خبرة المدرسين لمقياس التعميم اليجين 
  الطمبة.الوعي التكنولوجي لدى 
 الطالباتالب و الفروق في الوعي التكنولوجي بين الط 
 استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين والوعي التكنولوجي لطمبتيم. بين طبيعة العالقة 

ومن اجل تحقيق اىداف البحث اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي من خالل اطالعيما عمى 
( مدرس ومدرسة، بواقع ٓٗٔبمغ مجتمع المدرسين )، إذ لبحثالدراسات المتعمقة بموضوع ااالدبيات و 

طالب وطالبة ( ٓٓٔ( طالب وطالبة بواقع )ٕٓٓ( مدرسة ومجتمع الطمبة بمغ )ٓٚ)( مدرس وٓٚ)
، إذ تم اختيار عينة المرسين طالب وطالبة لمصف الثاني المتوسط( ٓٓٔو) لمصف االول المتوسط

( طالب وطالبة، تم بناء اداتا البحث، ٕٓٓعينة البحث بمغت )( واختار عينة من الطمبة ٓٗٔالبالغ )
( فقرة خماسية البدائل توزعت عمى ٖٔإذ تمثمت االداة االولى مقياس التعميم اليجين تكونت من )

االداة  الثانية وتمثمت ثالثة مجاالت وىي )مجال المدرس، مجال المادة التعميمية، مجال الطمبة(، 
( فقرة خماسية البدائل، إذ تم التحقق من صدق وثبات ٕٗتكونت من )جي الوعي  التكنولو مقياس 

تم جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا من طريق فة الخصائص السايكرومترية ليما، إذ االداتين ومعر 
 (.SPSS)الحقيبة االحصائية 

 ومن النتائج التي توصمت الباحثة الييا:

mailto:thafafturki@gmail.com
mailto:thafafturki@gmail.com
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 ميم اليجين اعمى مستوى من الدرجات متصدرًا عمى حقق مجال المادة التعميمية من مقياس التع
 المجالين االخرين.

  اظيرت نتائج البحث من خالل االوساط المرجحة واالوزان المئوية ان درجة استخدام مدرسي
 المغة العربية لمتعميم اليجين بمستوى عاٍل.

 في ضوء نتائج البحث وضعت الباحثة التوصيات اآلتية:
  لممدرسين في جميع تخصصاتيم ليتم اطالعيم عمى ما تم التوصل إليِو في ضرورة عقد دورات

 مجال التعميم اليجين.
  ينبغي االىتمام باستخدام التقنيات الحديثة في التعميم طالما توفرت السبل الكفيمة من االجيزة

قبل الذكية المتطورة مع سيولة توفرىا لدى الطمبة كونيا اجيزة ال يمكن االستغناء عنيا من 
 الطمبة.

 تقترح الباحثة اجراء دراسات مكممة لمدراسة الحالية منيا:
  وعالقتيا بالوعي  اإلعدادية العربية التعميم اليجين في المرحمة  المغةمدى استخدام مدرسي

 التكنولوجي.
 .مدى استخدام التعميم اليجين في تطوير المناىج الدراسية الحالية لممرحمة الثانوية 

 احيت: التعليم الهجين، الىعي التكنىلىجي، مدرسي اللغت العربيتالكلماث المفت

 
The extent to which Arabic language teachers use hybrid education 

and its relationship to technological awareness among their students 
 

Thafaf Turki Hussein 

thafafturki@gmail.com 

 Ministry of Education - Directorate of Education Babel 

Abstract 

The aim of the research is to discover: 

 The extent to which Arabic language teachers use hybrid education. 

 The differences in the level of teachers' experience of the hybrid 

education scale. 

 The technological awareness of the students. 

 Differences in technological awareness between students and students. 

mailto:thafafturki@gmail.com
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The nature of the relationship is the use of Arabic language teachers 

for hybrid education and technological awareness of their students. 

In order to achieve the objectives of the research, the researcher 

adopted the descriptive approach by informing them of the literature and 

studies related to the topic of the research. The teachers community reached 

(140) teachers and schools, with (70) teachers and (70) schools, and the 

student community reached (200) male and female students, with (100) male 

and female students for the first intermediate grade and (100) male and 

female students for the second intermediate grade, as the mercenary sample 

of (140) was selected and a sample of students chose the research sample 

amounted to (200) male and female students, the two research tools were 

built, as the first tool represented the hybrid education scale It consisted of 

(31) five-alternative paragraphs distributed over three areas (the teacher's 

domain, the educational material domain, the students' domain). And 

statistically analyzed by statistical bag SPSS. 

Among the results that the researcher reached are: 

 The educational subject area of the Hybrid Education Scale achieved the 

highest level of grades, topping the other two fields. 

 The results of the research, through weighted means and percentile 

weights, showed that the degree of Arabic teachers' use of hybrid 

education at a high level. 

In light of the research results, the researcher made the following 

recommendations: 

 The necessity of holding courses for teachers in all their specializations to 

be informed of what has been achieved in the field of hybrid education. 

 Attention should be paid to the use of modern technologies in education 

as long as the means are available from advanced smart devices with ease 

of availability for students as they are indispensable devices for students. 

The researcher suggests conducting complementary studies to the 

current study, including: 

 The extent to which Arabic language teachers use hybrid education in the 

intermediate stage and its relationship to technological awareness. 

 The extent to which hybrid education is used in developing the current 

curricula for the secondary stage. 

Keywords: hybrid education, technological awareness, Arabic language 

teachers 
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 انفصم األول
 ذعريف تانثحث

  : يشكهح انثحث:اولا 
ال يزال االنسان يحاول تطوير اساليبِو منذ نشأتِو عمى سطح االرض في جميع  

انو يمكننا الخروج من عالم الصف مجاالت الحياة، وبسبب امتالكنا لمتكنولوجيا يتضح 
إلى بيئة تعميمية مفتوحة ُيسيل الوصول إلييا من أي مكان من العالم بمساعدة 
التكنولوجيا الرقمية الحديثة، من ىنا تتضح مشكمة البحث من تأثر المدرس بشكل 
مباشر في تكنولوجيا التعميم في شتى المجاالت ومن ضمنيا مادة المغة العربية، حيث 

الشاشات التفاعمية التي تم اضافتيا في معظم الصفوف الدراسية فضاًل عن  ظير
( التي تؤكد تأثير ٕٕٓٓت دراسة )كاظم، رات المرتبطة بالحاسوب، وقد أشار الكامي

التعمم اليجين وكيفية استخدامِو من قبل المدرسين وأىمية تدريبيم عمى استخدام ىذا 
 النوع من التعميم في تدريسيم لممادة.

وقد يعاني التعميم بصورة عامة في العالم اجمع والتعميم في العراق بصورة 
( المستجد في العالم ٜٔ –خاصة من أزمة حادة بسبب انتشار جائحة كورونا )كوفيد 

وتركت اثارىا السمبية الكارثية عمى جميع قطاعات الحياة ال سيما قطاع التربية؛ وىذا 
يمِو إلى التعميم اليجين ولفترة غير معروفة، وال يؤدي إلى تعطيل الدوام الرسمي وتحو 

 يستطيع التنبؤ بموعد انتياء ىذه االزمة بالصورة الفعمية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
بوصوليم لمرحمة التفكير التجريدي فيصبحوا  المتوسطةإذ يتميز طمبة المرحمة 

حدثات التكنولوجيا وادخال أكثر ادراكًا لممواقف التي تدور حوليم وأكثر وعيًا بالمست
التجديدات ال سيما الوعي التكنولوجي الذي يجعل من الطمبة أكثر قدرة عمى التمثيل 
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والمواءمة لفيم طبيعة المواد الدراسية وما يحيط بيا من مواقف واحداث، ومن ىنا 
 جاءت مشكمة البحث الحالي التي تبمورت في التساؤل اآلتي:

ة العربية لمتعمم اليجين وما عالقتو بالوعي التكنولوجي ما مدى استخدام مدرسي المغ
 لدى طمبتيم؟

: اهًيح انثحث  ثانياا
، ىي ظاىرة فكرية عضوية غة سواء أكانت عربية أم انكميزيةال شك إّن الم

اختص بيا االنسان دون غيرُه من الكائنات الحية ، وبذلك تكون الصفة التي يمتاز بيا 
 (.ٓٗٔ: ٕٓٔٓالكائنات )طاىر، الكائن البشري عن بقية 

انتجت ىذا الوجود  فال أحد بنكر إّن االصوات التي ُيعبر عنا بالحروف والتي
، والتي ميزت األنسان عن سواه ، إّنما ىي تعبّير حقيقي عن قدرة اهلل المغوي الكبير

 (.ٕٔٔ:  ٕٙٔٓ، ى ومشيئتُو في خمقِو )زايد ومحمدتعال
المسمى وتكوين  مى الحقيقة ال تكون إال بمعرفةال يخفي إّن معرفة االسماء عو 

ة لمتقصير ، وعمية فإّن القصور او التقصير في المغة يكون مدعاصورة لذلك المسمى
ية دليل عمى رفعة ، واْن اآلية الكريمة اآلت(ٕٚ:  ٜٕٓٓفي مختمف العموم )عطية، 

ا ُثمَّ َعَرَضُيْم َعَمى اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َوَعمََّم آَدَم اْْلَْسَماَء ُكمَّيَ }، قال تعالىالمغة ومكانتيا
ُؤََلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  ، وما ىذه اآلية إال (ٖٔ)سورة البقرة / اآلية  {َأنِبُئوِني ِبَأْسَماِء ىََٰ

ّن ىذا الت شديد جزء يسير من بحر زاخر من اآليات التي دلت عمى المغة وأىميتيا ، وا 
، إذ ىي االداة أىميتيا في الحياة والتأمل فييا وبينة عمى إّنما حجةالرباني عمى المغة 

التي يفكر بيا االنسان ، ويستطيع بيا إّن يتوصل أفكار اآلخرين وأْن يفيميم ويفيموه ، 
إذ إّنيا مجموعة مترابطة من الكممات واالصوات المتفق عمييا في صورة مفردات ، 

االداة التي تربط  ، وأّنيا عن نفسوِ  التي ُيعبر بيا االنسان وىي التراكيب وااللفاظ
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: ٕ٘ٓٓىدى ، جاالت المجتمع جميعيا )الساموك و بم من االفراد وتربطوِ  االنسان بغيرهِ 
ٕٖ.) 

لحديث عن المغة إّن الحديث عن المغة واىميتيا يقودُه إلى ا ةرى الباحثوت
العالم، ألّنيا لغة ن أىم المغات الموجودة في ، فالمغة العربية واحدة مالعربية وأىميتيا

ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا } ، إذ قالكرىا اهلل تعالى في كتابو الكريم، وقد ذالفرآن الكريم
وُح اْْلَِميُن َعَمىَٰ َقْمِبَك }، وقولو تعالى (ٕ)سورة يوسف/اآلية  {َلَعمَُّكْم َتْعِقُمونَ  َنَزَل ِبِو الرُّ

( ، وقد ٜٗٔ – ٖٜٔ)سورة الشعراء / اآلية { ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبينٍ  ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرينَ 
ة العربية محفوظة بحفظ حفظ القرآن الكريم المغة العربية من االندثار والنسيان لتبقى المغ

اصوات ُيعبر بيا كل قوم ولُو "( المغة العربية بقٕٗٔٓويعرف )صومان ،  ؛كتاب اهلل
ية في حد ذاتيا حادثة صوتية بمعنى اغراضُو من خالل " فالمغة العربعن اغراضيم

، اىم متطمبات التواصل مع اآلخرين ، وىي من(ٜٕ:  ٕٗٔٓلة المعنى )صومان ، دال
وذلك لما تحتويِو من ميارات كالتحدث واالستماع والقراءة واالدب والتي تمثل كل واحدة 

: ٖٕٔٓصور )الجبوري وحمزة، حياتية عبر مر العمنيا نافذة لممعرفة وتناقل الخبرات ال
الجمل عمى درجة  ، والمغة العربية لغة دقيقة وتمتاز بوفرة األنماط في تكوين(ٔٙٔ

، ويتضح ذلك من طواعية االلفاظ لمداللة عمى المعاني ، وتتمثل ىذه عالية من التطور
ّنيا لغة ( ، و ٖ٘:  ٕٔٔٓيغة خاصة )شعيب ، في ظاىرتي الترادف واالشتقاق بص ا 

قويمة ألمة كريمة ليا من الميزات ما يجعميا أىاًل لمعناية ، وأىاًل لمحياة والبقاء  عظيمة
 (.ٖٕ:  ٕٔٔٓألْن فييا حياًة وجمااًل وأدبًا وفكرًا وتراث أمة )الجعافرة ، 

عمى اإلدبيات ذات العالقة إّن المغة  امن طريق إطالعي ةالباحث ت  ووجد
في تأليف الجمل وصياغة العبارات ، وأّنيا لغة العربية من أغزر المغات مادًة وأطوعيا 
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مميئة باأللفاظ والكممات التي ُتالئم مدارك أبنائيا وال خفاء  أّنيا من امتن المغات تركيبًا ، 
 وأوضحيا بيانًا ، وأعذبيا مذاقًا.

وُيعد درس المغة العربية إْن ُدرَّس بطريقة محببة واسموب مشوق الفرصة 
وليم وتنطمق في راحل الدراسية المختمفة ألن فيِو تستريح عقالمحببة لمطالب في الم

، وحتى تستطيع إّن تؤدي المغة العربية وظيفتيا، يجب (ٙٙ: ٜٕٓٓالتفكير )الجبيمي، 
أّن يكون ىنالك مدرسًا يقوم بميامُو عمى الوجو األكمل، إذ يصاحب مدرس المغة 

عمق بالتدريس، وما يصاحبيا من العربية أدوار وميام عّدة ومتشعبة، ولعل أىميا ما يت
فة المدرس منظمة ذات ابعاد نشاطات مختمفة، وتفاعالت لفظية وغير لفظية، فإّن وظي

رة وعديدة : كالتخطيط ، والتنظيم، والتنسيق، والتدريب، ، فيو يترأس مسؤوليات كثيكثيرة
ذو  العربيةيجب أّن يكون مدرس المغة ، وبيذا  ، وتوجيو الطالبوالتقويم، وادارة الصف

إليصال المادة إلى  إلمام كبير وشامل بالمادة الدراسية ويمتمك قدرات تدريسية عالية
 (.ٕٓٙ:  ٕٛٔٓ، )الخفاجي وآخرون أذىان الطالب

االىتمام الكبير لممدرس والعناية بِو ومحاولة تطوير  لذلك دعت الحاجة الى
ثة في مجال تخصصِو، وجعمِو طرائق إعدادِه وتزويدِه بأخر التطورات والمستجدات الحدي

في حالة تواصل مستمرة مع العالم الخارجي وما وصل إليِو من تقدم عممي وتكنولوجي، 
ليكون قادرًا عمى التعامل مع ىذه المستجدات الحديثة والتفاعل معيا بكفاءة ويكون بحق 

طيع ستُمدرسًا لمحاضر والمستقبل يستطيع اإلطالع عمى حافات العمم واستيعابيا حتى ن
مدرس اليوم مكن ان يكون مدرس لعالم الغد، وفي البدء وقبل استخدام ىذه القول بان 

التقنيات البد من محاولة العمل عمى تغّير اتجاىات المدرسين نحوىا في عممية 
التدريس لكي يكون عمى استعداد الستخداميا وىذا يأتي من خالل اطالعِو عمى 
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ومقدار ونوع المساعدة التي تقدميا لممدرس والطالب تطبيقاتيا واالمكانيات المختمفة 
 (.ٗ: ٕٚٔٓ، الركابياثناء عممية التدريس )

من طرائق ونماذج وليذا البد لممدرس ان يسعى الستخدام كل ما جديد وفعال 
النو اتقان التعمم وتحسين فاعميتِو ورفع كفاءتِو؛ حديثة في التدريس التي تيدف إلى 

كل عناصر العممية التعميمية والتربوية؛ لذا ينبغي ان يكون  حمقة الوصل الميمة بين
واستخداماتِو التربوية  مقتنع بالتقنيات الحديثة ومنيا الحاسوب، عارف بإمكاناتوِ 

، النو ثبت ان المدرس المخمص لعممِو الفاىم لدورِه التربوي يحقق بأقل الصحيحة
ة كثيرة ال تغنى عن المدرس الواعي االستعدادات الحاسوبية نتائج كبيرة، إذ توافر اجيز 

ت تدريب راوستكون الخسارة المالية كبيرة إذ وفرنا اجيزة الحاسوب في المدارس من دو 
 .(ٖٗ: ٕٕٔٓ)عبيد،  المدرسين عمى استخداميا

والذي أدى  ،ألنترنيتعمى استخدام احديثًا النو يعتمد إذ ُيعد التعميم اليجين 
ام الحاسوب في السيما مع استخد،المدرس والطالب لسيولة توصيل المعمومات من قبل 

لكي يتمكن  اليجينفضاًل عن استحداث أساليب جديدة كالتعميم  ،العممية التعميمية
من اإلستفادة من الكمبيوتر واألنترنيت في تطوير وتسييل فيم واداء المادة  المدرس
 ،العتيادي والتعميم االلكترونيم اُيعد خميطًا بين التعمي اليجينوبما أْن التعميم  ،العممية 
ية وتجعميم سيم في إثارة معظم حواسيم في أثناء العممية التعميميُ  ىذا التعميملذا فإْن 

توليد األفكار، وتنمية روح الحماس واالبداع والمشاركة  عمى عتمديأكثر انتباىًا؛ ألّنو 
الفعمية في التدريس، واتاحة الفرص لمكشف عن طاقاتيم االبداعية الكامنة، ألنَّيا تمنح 

ل والتواصل المدرس والطالب الحرية في أثناء التدريس وتؤدي إلى زيادة مساحة اإلتصا
( بأّنُو اليجينمكن وصف)التعميم وي ،( ٜٙ:  ٕٕٔٓ، وعبدااللو غازيفيما بينيم )

الكيفية التي تنظم بيا المعمومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم لمطالب من 
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أو تكنولوجيا المعمومات وميزة ىذا  ددة التي توفرىا التقنية الحديثة،طريق الوسائط المتع
بأسرع وقت  طمبةلمالنوع أّنُو يختصر الوقت والجيد والمال وذلك بإيصال المعمومات 

من أىم الصيغ  يجينالتعميم العد يُ ، و (ٜٕٔٓ:ٛٔ، حسنمية جذابة )وتوفير بيئة تعمي
ع التعميم التي تيدف إلى تكامل التعميم فييا من خالل إدماج التعميم االلكتروني م

إذ يتم من خالليا توظيف أدوات التعميم االلكتروني سواء  ،التقميدي في اطار واحد
، ى األنترنت في الدروس والمحاضراتدة عمى الكمبيوتر أو المعتمدة عمأكانت المعتم

أو جمسات التدريب التي تتم غالبًا في قاعات الدرس الحقيقية المجيزة بإمكانية االتصال 
 .(ٚٛ: ٕٛٔٓابو موسى وسمير، باألنترنت )

إّن تدريب الطمبة عمى التعميم اليجين يتم من خالل المدرس الذي يغرس في 
طمبتِو الوعي بالتكنولوجيا من طريق التدريب والمران عمييا وكيفية استخداميا  نفوس

 (Sing, 2015:p43بشكل سميم وصحيح )
المعرفة، والفيم، إذ ُيعد الوعي التكنولوجي ضرورة ميمة وثقافة معاصرة فيو 

من اكتشافات  ،ستخدام لكل ما ىو جديد، ومستحدثاالواالدراك، والتقدير والشعور، و 
ن ادخاليا والتي يمك ،يتضمن من اجيزة وبرامج تكنولوجيةبما  ،واختراعات تكنولوجية

والطالب، عمى التعامل مع المادة  بيدف زيادة قدرة المدرس ،في المؤسسات التعميمية
 بصورة تتناسب مع التطورات ،ورفع كفاءتيا وزيادة فاعميتيا ،يمية، وحل مشكالتياالتعم

نحو  ،ة، مما يؤثر في توجيو سموك الفردوالمتسارع ،لمتناميةالعممية والتكنولوجية ا
 (Vaughan, 2018: p45) االىتمام بالمستحدثات التكنولوجية

ومن ىنا ترى الباحثة ان الوعي التكنولوجي ضرورة ميمة وحتميو في العصر 
الوعي الحالي لمواكبة التطور والسيطرة عمى التطبيقات التكنولوجية والتربوية وان زيادة و 

في التدريس  الذي يساعد لدى الطالب يتم من خالل معرفة المدرسين بالتعميم اليجين
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التعميمية في  من اىم الوسائل والطرق التعميم اليجينوان يقة التقنيات الحديثة، بطر 
عد احد ابواب التكنولوجيا الحديثة في التدريس لتطوير النظم الوقت الحاضر ألنو ي

 ين الجوانب المختمفة في التعميم.في المدارس وتحس التربوية والتعميمية
 :ذو ذرجهً أهًيح انثحث يف اآلذيين طريك يا ذم

معالجة وتخزين واسترجاع وايصال المعمومات عمى باستخدام التعميم اليجين لمقيام  (ٔ
 شكل معطيات رقمية )نص، صورة، صوت(

المفاىيم واثارة ي اىمية في حفظ المعمومات وتخزين جيكون لموعي التكنولو  (ٕ
اع وتوقع وضعيات جديدة لمواقع داث غير مدركو بشكل مباشر واالبدواسترجاع اح

 ويكون لو دور في العديد من المواقف.
االخذ بالطرائق واالساليب التكنولوجية الحديثة وامكانيو االفادة منيا عن طريق  (ٖ

 التوظيف الجيد.
اليجين في كيفية التقميل من  يسيم ىذا البحث في التعرف عمى استخدام التعميم (ٗ

 االجراءات والروتين مما يسيم في تحسين طرائق التدريس.
: اهذاف انثحث:  ييدف البحث إلى الكشف عن: ثانثاا

 مدى استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين. (ٔ
 الفروق في مستوى خبرة المدرسين لمقياس التعميم اليجين. (ٕ
 الوعي التكنولوجي لدى الطمبة. (ٖ
 الفروق في الوعي التكنولوجي بين الطالب والطمبة. (ٗ
طبيعة العالقة بين استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين بالوعي التكنولوجي  (٘

 لطمبتيم.
: حذود انثحث  يقتصر البحث عمى::  راتعاا
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 االول المتوسط والثاني المتوسطمدرسي المغة العربية وطمبة الصف  الحد البشري: (ٔ
 )الدراسة الصباحية(.

 الحمة .ة  تربية بابل  / مركز التابعة لمديري المتوسطةالمدارس  الحد المكاني: (ٕ
 (م.ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓالعام الدراسي ) الحد الزماني: (ٖ
 االول والثاني المتوسط.كتب المغة العربية لمصف  الحد المعرفي: (ٗ

: حتذيذ املصطهحاخ  خايساا
 عرفُو كل من: يجينالتعميم ال (ٔ
"االستراتيجية التي تستخدم التقنية الحديثة في التدريس  :بانو( ٕ٘ٓٓ، )السرطاوي (أ 

ويتم التركيز  ،والحضور في غرفة الصف ،خمي عن الواقع التعميمي التقميديدون الت
تصال عمى التفاعل المباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام آليات اال

 (.ٕ٘ٓٓ:ٕٖاالنترنيت" )السرطاوي ،كالحاسوب والشبكات وبوابات  ،الحديثة
"توظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين  :بانو (ٜٕٓٓ، )اسماعيل  (ب 

األىداف والمحتوى ومصادر وانشطة التعمم وطرائق توصيل المعمومات من خالل 
كونو مرشدا لمطمبة من  المدرساسموبي التعمم وجيا لوجو ،إلحداث التفاعل بين 

خالل المستحدثات التي ال يشترط أن تكون أدوات الكترونية محددة" )اسماعيل 
،ٜٜ:ٕٜٓٓ.) 

التعمم االعتيادي والتعمم اندماج وتيجين عبارة عن  :الباحثة تعريفا اجرائيًا بأّنوُ  وتعرفوُ 
العربية اثناء يتم استخداميا من قبل مدرسي المغة اإللكتروني عمى وفق خطوات منظمة 

 تدريسيم المحتوى المقرر.
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 الوعي التكنولوجي عرفُو كلَّ مْن: (ٕ
( بانو: "مجموعة من االفكار والمعمومات التي يمتمكيا الشخص ٕٗٓٓ، قنديل) (أ 

 (.ٙٚ: ٕٗٓٓنتيجة الممارسة في العمل التكنولوجي وااللكتروني" )قنديل، 
واالدراك والتقدير والشعور : "المعرفة والفيم ( بانؤٕٕٓ،الجبوري واخرون) (ب 

الجبوري بالموضوعات المستحدثة في مجال تكنولوجيا التعميم والتعمم بالكمبيوتر" )
 (.ٗ٘: ٕٕٔٓ، واخرون

المرحمة  طمبةالمعرفة والفيم لدى  وتعرف الباحثة الوعي التكنولوجي إجرائيًا بأنو:
نحو االستخدام  مسموكي حديثة؛ مما قد يؤثر توجيوبتطبيقات التكنولوجيا ال المتوسطة 

والتوظيف االمثل ليذه التطبيقات والعناية بيا والوقاية من االثار المحتممة الناجمة عن 
 استخدام تمك التكنولوجيا.

 انفصم انثاني
 ودراساخ ساتمح جىانة نظريح

 احملىر الول: اجلىانة اننظريح:
  انرعهيى اهلجنياولا: 

ُيعد مفيوم التعميم اليجين من المفاىيم الحديثة في مجال  مفيومِو: (ٔ
قبل بداية القرن الحادي التعميم حيث إن ىذا المفيوم لم يستخدمو إالَّ القميل 

وقد يكون ىذا من المسوغات لعدم وضوح مفيوم التعمم اليجين إذ أن ، والعشرين
يكون ىناك خمط  ىذا المفيوم يستخدم بقميل من الدقة في كثير من األحيان، وقد

بين توظيف التكنولوجيا في التعميم داخل الغرفة الصفية ومفيوم تقميل وقت التفاعل 
والطالب داخل الغرفة الصفية ضمن التعمم التقميدي واستبدال  المدرسالمباشر بين 

اإلنترنت من جزء منو بوقت يتم قضاؤه خارج الغرفة الصفية واإلستفادة ِممَّا يقدمو 
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ن توظيف التكنولوجيا المجالأدوات في ىذ  ،ا في التعميم ىو أمر طبيعي وقديم، وا 
إلى توظيف  والطالب يسعان دائماً  المدرسفأطراف العممية التعميمية بمن في ذلك 

ره بأنواع ما ىو متوافر لخدمة العممية التعميمية ، وكل عصر يختمف عن غي
ألقالم واأللواح التفاعمية وغيرىا فإستخدام الطباشير والسبورة وا ،التكنولوجيا واشكاليا

 تعد من األمثمة عمى أنواع التكنولوجيا التي تم استخداميا عبر العصور وىي
بين  ىجيناً ، ومن الناحية المغوية قد يسمى ىذا شاىدة عمى التطور في ىذا المجال

نمط التدريس التقميدي الذي يعتمد عمى اإللقاء والتمقين وتوظيف التكنولوجيا 
 (.ٕ٘ٔٓ،ٜٕة في ذلك )الشرمان :المتاح

 دمجلو جذور قديمة تشير في معظميا إلى  تعميمياً نمطًا  اليجينإذ ُيعد التعميم 
إذ يتم فيو التركيز عمى  ع الوسائل التكنولوجية المتنوعة،طرائق التدريس واستراتيجياتو م

 صال الحديثةالتفاعل المباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام اليات االت
ويمكن وصف ىذا التعميم بانو الكيفية التي تنظم بيا المعمومات  ،كالحاسوب واالنترنيت

 .مطالب عن طريق تكنولوجيا التعميموالمواقف والخبرات التربوية التي تقدم ل
ة التقميدية يساعد في عالج السمبيات الموجودة في كل من الطريق اليجينفالتعميم 

ىو أحد بدائل التعميم الذي يتم فيو تعميم وتعمم  اليجينإّن التعميم والتعميم االلكتروني، إذ 
درس معين او اكثر في المقرر الدراسي من خالل أساليب التعمم الصفي المعتاد 

وتعميم درس آخر أو أكثر بأدوات  ،التدريب، الممارسة( ،الحوار ،المناقشة ،رح)الش
(، كما يتم فيو الفيديو، حل المشكالت مؤتمرات ،ميم االلكتروني )برمجيات التعميمالتع

 تقويم تعمم الطمبة لمدروس سواء التي تم تعميميا بأساليب التعمم الصفي أو االلكتروني
 (.ٕٚٓٓ:ٖٚٔ)زيتون ،
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 صفات المدرس بالتعميم اليجين: (ٕ
 :وىي اليجينىنالك صفات عدة لممدرس الذي يقوم بالتعميم 

 .وااللكترونيين التدريس التقميدي القدرة عمى الجمع ب (أ 
 تصميم االختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة . (ب 
 لديو القدرة عمى الخمق وروح المشاركة داخل الدرس . (ج 
 استيعاب اليدف من التعميم .      (د 

 (ٕٕٔٓ:ٜٛ،العجرش)
 مميزات التعميم اليجين: (ٖ
زيادة التفاعل بين الطالب بعضيم مع بعض ،وبين المدرس والطالب وزيادة نسبة  (أ 

 التعميم عند الطالب 
 خفض نفقات التعمم بشكل ىائل بالمقارنة مع التعمم االلكتروني وحده.  (ب 
ين المدرستعزيز الجوانب االنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعممين فيما بينيم و  (ج 

 ايضًا. 
 ير وتقميل الوقت ،وتحقيق افضل النتائج لألىداف التي تم تحديدىا يساعد في تطو  (د 
 .القدرة عمى تعزيز بيئة تعميمية مينية (ه 

(scriven, 2011: p49) 

 خصائص التعميم اليجين (ٗ
 التحول من أسموب المحاضرة في التعميم إلى التعميم الذي يرتكز عمى الطالب. (أ 
ين ،والطالب ،والطالب والمحتوى ، والطالب المدرسزيادة التفاعل بين الطالب و  (ب 

 والمصادر الخارجية. 
 زيادة امكانات الوصول لممعمومات. (ج 
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يمكن الوصول إلى أكبر عدد محدد من المتعممين في أقصى وقت واقل كمفة  (د 
 ممكنة. 

يشعر المدرس والطالب بأن ليما دورا في العممية التعميمية ولمطالب كال عمى حد  (ه 
 سواء. 

ىات المدرسين والطمبة لمجتمع االقتصاد المعرفي وتمكينيم من مواكبة تحسين اتجا (و 
 تقنيات العصر.

 .جعل الطالب عمى اتصال دائم بالمعرفة ومصادرىا (ز 
 (٘ٙ: ٕٕٔٓ)عبد المجيد، 

 مجموعة من األىداف لمتعميم اليجين كاألتي: ىناك : أىداف التعميم اليجين  (٘
 من التفاعل فييا بكفاءة كبيرة.وتمكين الطمبة  ،مواكبة التطورات المعاصرة (أ 
 زيادة فاعمية أعضاء ىيأة التدريس. (ب 
 زيادة اعداد المتعممين. (ج 
لكترونية في المجتمع ،واعطاء مفيوم إّن التعميم عممية مستمرة مدى نشر الثقافة اإل (د 

 .الحياة
تقديم فرص عديدة لمتعميم بطرائق مختمفة ،نظرا لممرونة التي يتسم بيا التعميم  (ه 

 اليجين.
 عى التعميم اليجين الى اّن يكون التعميم بطريقة تفاعمية ،وليس بطريقة التمقين.يس (و 

 (ٕٖٔ: ٕٚٔٓيوسف، ) 
 مكونات التعميم اليجين  (ٙ

 :وىما كما ذكرىا )شحاتة( من جزئين )مكونين( اليجينيتكون التعميم 
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يشير إلى التعمم وجيا لوجو في حجرات الدراسة التقميدية ، بصورة  :الجزء التقميدي (أ 
 فردية أو تعاونية .

يشير إلى استخدام أحد أنماط التعمم اإللكتروني ، أو المزج بين  :الجزء اْللكتروني (ب 
نمطين أو أكثر من أنماط التعمم االلكتروني ، كالمزج بين التعمم االلكتروني 

عبد العزيز، ) اللكتروني المعتمد عمى االنترنتالمعتمد عمى الحاسوب وبين التعمم ا
ٕٓٔٛ :ٕٜٓ) 

 :  انىعي انركنىنىجيثانياا
اصبح االىتمام بدمج المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية،   :مفيومو (ٔ

من االتجاىات الحديثة التي تعني بيا المؤسسات التعميمية عمى اختالف 
واالثار الكبيرة التي  ،ويعود ذلك الى ايمان القائمين بيذه المستحدثات ،مستوياتيا

الب من مسايرة الواقع، من تؤدي الى تحقيق االىداف التعميمية، وذلك لتمكين الط
 ،والتطور التكنولوجي ،وعي معموماتي ونيج في التفكير، ومسايرة االنفجار المعرفي

 ،وان ىذه النقمة تتمحور اساسًا عمى الدور البارز الذي تمعبو المؤسسات التعميمية
 (. ٜ٘: ٜٕٓٓوالتي يجب ان يشمميا التغير والتجديد )قنديل، 

: بانو المعرفة، والفيم، واالدراك، والتقدير والشعور، ويعرف الوعي التكنولوجي
بما  ،من اكتشافات واختراعات تكنولوجية ،وىو االستخدام لكل ما ىو جديد، ومستحدث

 ،والتي يمكن ادخاليا في المؤسسات التعميمية ،يتضمن من اجيزة وبرامج تكنولوجية
 ،والطالب، عمى التعامل مع المادة التعميمية، وحل مشكالتيا ،بيدف زيادة قدرة المدرس

بصورة تتناسب مع التطورات العممية والتكنولوجية  ،ورفع كفاءتيا وزيادة فاعميتيا
نحو االىتمام بالمستحدثات  ،والمتسارعة، مما يؤثر في توجيو سموك الفرد ،المتنامية

 (.ٙٚ: ٖٕٔٓ ،التكنولوجية )مكية
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 ثات التكنولوجيا في العصر الحالي والتي تتمثل بما يمي:ولقد تعدد مستحد
التعميم ، مؤتمرات الفيديو، الفيديو التفاعمي، الواقع االفتراضي، الوسائط المتعددة)

 .(ٖٗ: ٕٕٔٓ ،الخفاف)( التعميم عن بعد، رونيااللكت
 الوعي التكنولوجي خصائص (ٕ
واالدوات، عند  ،واالجيزة ظيور النواحي الفنية والتكنولوجية، المرتبطة باالالت،  (أ 

 صياغة محتوى المادة الدراسية.
مراعاة المتخصصين اظيار مكونات الوعي التكنولوجي بإبعادِه، ومجاالتِو دون  (ب 

 االىتمام بالنتائج.
وبرامج نظامية، وغير النظامية، تتبني الوعي  ،العمل عمى توفير مصادر التعمم (ج 

 التكنولوجي وتساعده عمى تنميتو بما يدعم الوعي كيدف اساس. 
 الطمبة في الوعي التكنولوجي (ٖ

 إلى ثالث مستويات وىي: الطمبةويمكن إن نقسم 
 الذي ال يممك الحد االدنى من الوعي التكنولوجي. الطالب (أ 
 الذي يممك الحد االدنى من الوعي التكنولوجي. الطالب (ب 
الذي يممك الحد والمستوى العالي والمتقدم من الخبرة التكنولوجية ويضم  الطالب (ج 

                                            المتخصصين في ىذا المجال. اء الفنيين والخبر 
 (ٛ٘: ٕٕٔٓ)استيتة وعمر، 
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 دراساخ ساتمحاحملىر انثاني: 
لمشكمة الدراسة، وىي تتعدى  الخمفية النظريةتشكل الدراسات السابقة جزءًا من 

محاولة التعرف عمى أفكار اآلخرين، والنتائج ذات العالقة إلى محاولة نقد، وتحميل 
المعرفة السابقة وتقييم مدى ارتباطيا أو عالقتيا بموضوع البحث المراد تنفيذِه، وينبغي 

ية وشاممة لتوفير الوقت في كتابة البحث فيما بعد، وألّنو من أْن تكون المراجعة تفصيم
األفضل االطالع عمى الدراسات السابقة وجيود اآلخرين قبل كتابة البحث وجمع 

قوم بالمراجعة في وقت ما، فمن األفضل أْن يقوم بيا قبل تنفيذ تس ةبياناتِو، إذ إّن الباحث
وبالرغم من قيام الباحثة بمحاوالت  (،ٕٚٔٓ:ٚٔالبحث وجمع البيانات )عبد القادر،

عديدة لمحصول عمى دراسات مشابية لعنوان دراستيا من خالل عمميات المسح ألنظمة 
لم تحصل  االحاسوب وشبكة االنترنيت وزيارة مراكز البحث العممي والمكتبات اال اني

ن عمى دراسة عربية واحدة وال حتى اجنبية تناولت المتغير المستقل، فضاًل عن ا
وليذا ارتأت أن تستعرض  مادة المغة العربيةالمتغير التابع الثاني لم يدرس سابقًا في 

 القريبة منيا في ضوء التسمسل الزمني إلنجازىا.والمحمية بعض الدراسات العربية 
 انرعهيى اهلجنياولا: دراساخ ذناوند 
(: ييدف البحث التعرف عمى مدى توظيف معممي المغة ٕٕٓٓدراسة )كاظم، 

العربية لمتعميم المزيج من وجية نظر المشرفين، إذ أقتصر البحث عمى معممي المغة 
(م، ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالعربية في المدارس االبتدائية في محافظة ميسان لمعالم الدراسي )

من وجية نظر المشرفين، وييدف الوصول بمدى توظيفيم واستعماليم لمتعميم المزيج 
إلى ىدف البحث، قامت الباحثة بإعداد استبانو استطالعية لالراء المشرفين التربويين، 

( ٕٚ( ُمشرفًا تربويًا حيث بمغت العينة االستطالعية )ٓ٘ٔوشممت العينة البحث )
( فقرة، ٕٔ)مشرفًا تربويًا، وتضمن البحث المنيج الوصفي فكان عدد فقرات االستبانو 
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ولمتأكد من صدق محتوى فقرات االستبانو قدمت إلى مجموعة من الخبراء والمحكمين، 
لغرض تعديل وحذف الفقرات، وقد استخدمت الباحثة االستبانو بشكميا النيائي عل 

( مشرفًا تربويًا واستخدمت ٖٕٔعينة الطبيق االساسي من المشرفين البالغ عددىم )
اتضح من نتائج البحث توظيف التعميم المزيج في التدريس  بعض الوسائل اإلحصائية،

 إلى أىمية التعميم المزيج في تشجيع الطمبة عمى التعمم والتفكير.
 

 انىعي انركنىنىجي: دراساخ ذناوند ثانياا 
ييدف البحث التعرف عمى دور المدرس في الوعي ( ٕٕٔٓدراسة )صالح، 

تحقيق ىدف البحث قامت الباحثة ببناء التكنولوجي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية ول
استبانة يتم من خالليا استنتاج دور المدرس في الوعي التكنولوجي، وبعد عرض 
االستبانة عمى الخبراء والمحكمين لمتأكد من الخصائص السايكرومترية أصبحت 

( فقرة، وتم تطبيق االستبانة عمى عينة عشوائية مكونة ٕٗبصيغتيا النيائية مكون من )
( طالبة من طالبات المدارس اإلعدادية التابعة لمديرية تربية النجف االشرف ٓٓٔن )م

جراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات وباستخدام معامل االرتباط  وبعد تصحيح اإلجابات وا 
بيرسون ومعادلة سبيرمان والوسط الحسابي واالختبار التائي، توصمت الباحثة إلى عدة 

لممدرس دور كبير في استخدام التكنولوجيا في التدريس، وفي نتائج أساسية منيا ان 
 ضوء النتائج ُأوصت الباحثة بعدد من التوصيات واالستنتاجات والمقترحات.
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 انفصم انثانث
 ينهج انثحث وإجراءاذه  

جراءاتو من حيث تحديد مجتمع  يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنيجية البحث وا 
تتصف بالصدق والثبات  ، واعداد أدواتالمجتمعبحث واختيار عينة من ذلك ال

حميل بيانات ىذا البحث ، واستعمال الوسائل االحصائية المناسبة لتوالموضوعية
  :، وعمى النحو االتيومعالجتيا

بوصفِو انسب  االرتباطي اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي اولا: ينهج انثحث:
المناىج لدراسة العالقات االرتباطية بين المتغيرات في وصف وتحميل الظاىرة 
المدروسة كونِو يساعد عمى بيان وتفسير الظاىرة كما ىي قائمة في الواقع بقصد 

 وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا او بينيا وبين ظواىر اخرى.تشخيصيا 
: جمرًع انثحث وعين  ره  ثانياا

يعد المجتمع خطوة منيجية ميمة في البحوث التربوية وىي تتطمب مجتمع البحث:  (ٔ
دقة بالغة إذ يتوقف عمييا اجراء البحث وتصميمو وكفاءة نتائجِو )العجرش، 

 ، ويتكون مجتمع البحث الحالي من جزئين:(ٜ٘: ٕٕٔٓ
يتكون مجتمع البحث من مدرسي ومدرسات المغة مجتمع المدرسين والمدرسات:  (أ 

التابعة لممديرية في المدارس المتوسطة  االول والثاني المتوسطالعربية لمصف 
والبالغ عددىم   (ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ)لمعام الدراسي  لتربية بابل/ مركز المدينة العامة 

( مدرسة، ٓٚ( مدرسًا و)ٓٚ( مدرسًا ومدرسة موزعين حسب الجنس بواقع )ٓٗٔ)
 ( يوضح ذلك:ٔوجدول )
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 (: مجتمع المدرسينٔجدول )

 العدد  الجنس 

 ٓٚ المدرسين

 ٓٚ المدرسات

 ٓٗٔ المجتمع

في المدارس  االول والثاني المتوسططمبة الصف مجموعة من وىم مجتمع الطمبة:  (ب 
 ٕٕٔٓلمعام الدراسي ) بابل / مركز المدينةالعامة لتربية  التابعة لممديرية ةالمتوسط

( طالب وطالبة ٓٓٔ) االول المتوسط(م، إذ بمغ عدد طمبة الصف ٕٕٕٓ –
( طالبة، إذ بمغ عدد طمبة الصف  ٓ٘) ( طالبٓ٘موزعين حسب الجنس بواقع )

( طالب ٓ٘( طالب وطالبة موزعين حسب الجنس بواقع )ٓٓٔ) الثاني المتوسط
 ( يوضح ذلك.ٕ( طالبة، وجدول )ٓ٘و)

 (: مجتمع الطمبةٕجدول )

 الجنس  المجتمع 

 مجموع اناث ذكور الصف

 ٓٓٔ ٘ ٓ ٘ ٓ اَلول

 ٓٓٔ ٓ٘ ٓ٘ الثاني

 ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ المجموع

( مدرسًا ومدرسة، ٓٗٔاعتمدت عينة البحث لممدرسين إذ بمغت )عينة البحث:  (ٕ
 ( طالب وطالبة إلجراء التطبيق النيائي.ٕٓٓ)
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ٖٓ٘ 

  :عينة عشوائية متكونة من  طبقت الباحثة المقياس عمىعينة اَلستطالعية اَلولى
( طالب وطالبة )من غير عينة البحث النيائية( لغرض تحقق من وضوح ٕٓ)

تعميمات المقياس المالئمة اسموب اإلجابة عن المقياس بشكل كامل وفي ضوء 
 المالحظات التي سجمتيا الباحثة خالل التطبيق تم التعديل.

  :ميل واستخراج الخصائص لتحقيق إجراءات التحعينة اَلستطالعية الثانية
السايكرومترية ألدوات البحث إلجراء التطبيق االستطالعي الثاني لغرض استخراج 
الخصائص السايكرومترية لممقياس لمدى استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم 

 اليجين وعالقتيا بالوعي التكنولوجي لطمبتيم.
: اداذا انثحث  ثانثاا

من توافر مقاييس تتالءم مع اىداف البحث  لغرض تحقيق اىداف البحث، البد
وطبيعة مجتمع البحث ويتوفر فييا الخصائص السايكرومترية لذا اعتمدت الباحثة عدة 

 خطوات لبناء اداتي البحث:
اعتمدت الباحثة ببناء مقياس لمدى استخدام مدرسي المغة مقياس التعميم اليجين:  .ٔ

 العربية عمى وفق الخطوات االتية:
بعد اطالع الباحثة عمى مجموعة من الدراسات واالدبيات تحديد مجاَلت المقياس:  (أ 

ذات العالقة بموضوع البحث تم تحديد مجاالت المقياس بثالثة مجاالت 
 ، مجال الطمبة(.ىي:)مجال المدرس، مجال المادة العممية

يا قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس من خالل اطالع صياغة فقرات المقياس: (ب 
عمى االدب التربوي وبعض المقاييس ذات العالقة بموضوع البحث وفي ضوء ما 

( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت ىي )المجال المدرس ٖٔذكر تم صياغة )



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 
ٖٓٙ 

( فقرة، مجال الطمبة ٔٔ( فقرة، مجال المادة العممية يتضمن )ٔٔويتضمن )
 ( فقرات.ٜيتضمن )

مراعاة ان تكون التعميمات واضحة تم : تعميمات اَلجابة عن فقرات المقياس (ج 
 .وسيمة

الباحثة خمسة بدائل لتقدير االجابة  استخدمت بدائل اَلجابة وطريقة التصحيح: (د 
عمى فقرات المقياس ىي: )دائمًا، غالبًا، احيانًا، نادرًا، ابدًا(، ويتم تصحيح المقياس 

في  ( عمى التوالي حيث تكون اعمى درجة٘، ٗ،  ٖ، ٕ، ٔعمى النحو اآلتي )
 (.ٖٔ( وأقل درجة )٘٘ٔالمقياس )

يرتبط مفيوم الخصائص السايكومترية ألدوات  الخصائص السيكومترية لممقياس: (ه 
القياس بمدى الوثوق بيذه االدوات في قياس المتغيرات التي صممت لقياسيا بشكل 
 دقيق وال تتغير تغيرًا جوىريًا في تطبيقات المختمفة عمى االفراد انفسيم ما لم تتغير

 الظروف تغيرًا جوىريًا.
اعتمدت الباحثة في التحقق من صدق مقياسيا بمؤشرين ىما صدق المقياس:  (و 

 الصدق الظاىري وصدق البناء:
  :( ٖٔلمتحقق من ذلك تم عرض المقياس بصيغتِو االولية والبالغ )الصدق الظاىري

 فقرة عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين البد آرائيم من حيث وضوح عبارات
المقياس وشموليا لممحتوى وموضوعاتيا وسالمتيا لغويًا وانتمائيا لممجال الذي 
نسبت اليو كذلك تم التعديل ومراجعة المقياس وفقًا لمالحظاتيم وقد اتخذت الباحثة 

 %( فأكثر معيارًا لقبول كل فقرة من فقرات المقياس.ٓٛنسبة )
  :يب ىي:استخراج صدق البناء لممقياس بعدة اسالصدق البناء 
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  :طبقت الباحثة المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من التطبيق اَلستطالعي اَلول
( مدرسًا ومدرسة )من غير عينة البحث النيائية( لغرض التحقق من وضوح ٕٓ)

تعميمات المقياس ومالئمة اسموب االجابة عن المقياس بشكل كامل واستفسارات 
إلجابة عن المقياس، وتبين ان التعميمات  المدرسين والمدرسات وتحديد الزمن الالزم

واضحة ومفيومو لدى المدرسين والمدرسات والوقت المستغرق كان لالجابة يتراوح 
 دقيقة. (ٖ٘ – ٖٓبين )

 :طبقت الباحثة المقياس عمى عينة استطالعية ثانية  التطبيق اَلستطالعي الثاني
( مدرسًا ٓٓٔمكونة من ))من غير عينة البحث النيائية( اختيرت بطريقة عشوائية 

ومدرسة لغرض استخراج خصائص المقياس السايكومترية وتحيل فقرات المقياس 
%( لتمثل المجموعة ٕٚإحصائيًا والتأكد من ثباتِو، إذ اختارت الباحثة أعمى )

%( لتمثل المجموعة الدنيا واستخدمت طريقة العينتين واستخراج ٕٚالعميا وادنى )
 قرة لعممية تحميل الفقرات كما ياتي:القوة التمييزية لكل ف

  :قامت الباحثة بحساب القوة التميزية لكل فقرة من فقرات القوة التميزية لمفقرات
المقياس باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين فوجدت ان المتوسط الحسابي 

تمثل ( ٜٓٛ.ٔ)( تمثل قيمة عميا ؤٖٗ.ٖتو بين )لممجموعة العميا قد تراوحت قيم
( تمثل قيمة ٔ٘ٙ.ٔقيمة دنيا، أما االنحراف المعياري فقد تراوحت قيمتو بين )

( كأدنى قيمة، وأما ما يخص المجموعة الدنيا فقد تراوحت قيم ٜٔٛ.ٓ)العميا و
( كقيمة دنيا، أما االنحراف ٜٜٚ.ٔ( كقيمة عميا و)ٜٓٚ.ٗالمتوسط الحسابي بين )

( كقيمة دنيا، ٖٕٛ.ٓ( كقيمة عميا و)ٕٔٓ.ٔالمعياري فقد تراوحت قيمتِو بين )
وبذلك ظير ان فقرات المقياس مميزة ومقبولة، وبداللة إحصائيو عند مستوى 

 (.ٜٙ.ٔمن قيمة الجدولية البالغة )( الن القيمة التائية المحسوبة اكبر ٘ٓ.ٓ)
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ٖٓٛ 

 :يساعد ىذا االجراء الباحثة عمى  ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
استبعاد الفقرات ذوات االرتباط الضعيف بدرجة الكمية لممقياس ولتحقق من صدق 
الفقرات حسب العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات التعميم اليجين 
والدرجة الكمية لممقياس فكانت جميع معامالت االرتباط الفقرات دالة احصائيًا عند 

( إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ٚ٘ٔ.ٓ( وقيمة الجدولية )٘ٓ.ٓ) مستوى
(ٓ.ٙٔٓ – ٓ.ٜٓٔ.) 
  :تم حساب ايجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليِو

عالقة درجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليِو باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
ارتباط الفقرات وكانت الداللة المعنوية الرتباط  وحسبت الداللة المعنوية لمعامل

الفقرة بالدرجة الكمية لممجال دالة في جميع الفقرات فقد تبين ان القيم تراوحت بين 
 ( وان درجة االرتباط الكمية بين المجال والمقياس.ٜٙ٘.ٓ – ٓٗ٘.ٓ)
  :تم حساب عالقة درجة كل مجال بدرجة المجاالتعالقة المجال بالمقياس ككل 

داة التعميم اليجين باستخدام معامل ارتباط بيرسون االخرى بالدرجة الكمية أل
وحسبت الداللة المعنوية لمعامل االرتباط الفقرات وقد بينت النتائج ان جميع قيم 
الداللة المعنوية لمعامل ارتباط دالة احصائيًا وتراوحت قيم معامالت ارتباط بين 

رتباط مجموع كل مجال بالمجموع الكمي ( وان درجة االٓ, ٕٜٚ   – ٖٔٚ.ٓ)
(ٔ.) 
  :كرونباخ لحساب معامل الثبات اذ تقوم  –اتبعت الباحثة طريقة الفا ثبات المقياس

فكرة ىذه الطريقة التي تمتاز بتنسيقيا وامكانية الوثوق بنتائجيا عمى حساب 
االرتباطات بين درجات جميع فقرات المقياس عمى اعتبار ان الفقرة ىي مقياس 
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كرونباخ المحسوبة لمقياس التعميم اليجين  –قائم بذاتِو، وان قيمة معامل الفا 
 ( وىي قيمة جيدة ومقبولة.ٙٚ.ٓ) تساوي

 مقياس الوعي التكنولوجي: .ٕ
 اعتمدت الباحثة ببناء مقياس الوعي التكنولوجي الخطوات االتية:

ييدف المقياس إلى قياس متغير الوعي التكنولوجي تحديد اليدف من المقياس:  (أ 
 (م.ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓلمطمبة لمعام الدراسي )

( فقرة من خالل اطالعيا ٕٗالباحثة )صاغت  صياغة فقرات المقياس:جمع و  (ب 
عمى االدبيات ذات العالقة خماسية البدائل مناسبة لمستوى الطمبة من حيث وضوح 

 المغة وسيولتيا وتمثيميا لممحتوى.
تم مراعاة ان تكون التعميمات واضحة تعميمات اَلجابة عن فقرات المقياس:  (ج 

 وسيمة.
صياغة فقرات المقياس، وتم تحديد بعد ان تمت بدائل اَلجابة وطريقة التصحيح:  (د 

البدائل لتقدير االستجابة عمييا، إذ تمثمت بدائل االستجابة عمى )دائمًا، غالبًا، 
احيانًا، نادرًا، ابدًا(، وتم وضع معيارًا لتصحيح اإلجابات، إذ وضعت االوزان من 

( وأقل درجة ٕٓٔ( عمى التوالي حيث تكون أعمى درجة في المقياس )٘ – ٔ)
(ٕٗ.) 

يرتبط مفيوم الخصائص السايكومترية ألدوات الخصائص السيكومترية لممقياس:  (ه 
القياس بمدى الوثوق بيذه االدوات في قياس المتغيرات التي صممت لقياسيا بشكل 

مفة عمى االفراد انفسيم ما لم تتغير دقيق وال تتغير تغيرًا جوىريًا في تطبيقات المخت
 الظروف تغيرًا جوىريًا.
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ىما الصدق  قامت الباحثة بإيجاد صدق المقياس بطريقتينصدق المقياس:  (و 
 الظاىري وصدق البناء:

  :( ٕٗلمتحقق من ذلك تم عرض المقياس بصيغتِو االولية والبالغ )الصدق الظاىري
فقرة عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين البد آرائيم من حيث وضوح عبارات 
المقياس وشموليا لممحتوى وموضوعاتيا وسالمتيا لغويًا وانتمائيا لممجال الذي 
نسبت اليو كذلك تم التعديل ومراجعة المقياس وفقًا لمالحظاتيم وقد اتخذت الباحثة 

 رة من فقرات المقياس.%( فأكثر معيارًا لقبول كل فقٓٛنسبة )
  :استخرج صدق البناء بعدد من االساليب كاسموب العينتين المتطرفتين صدق البناء

يجاد الدرجة بالمجموعة.  واستخراج القوة التميزية وا 
  :طبقت الباحثة المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من التطبيق اَلستطالعي اَلول

النيائية( لغرض التحقق من وضوح ( مدرسًا ومدرسة )من غير عينة البحث ٕٓ)
تعميمات المقياس ومالئمة اسموب االجابة عن المقياس بشكل كامل واستفسارات 
المدرسين والمدرسات وتحديد الزمن الالزم إلجابة عن المقياس، وتبين ان التعميمات 
واضحة ومفيومو لدى المدرسين والمدرسات والوقت المستغرق كان لالجابة يتراوح 

 ( دقيقة.ٖٓ – ٕ٘بين )
  :طبقت الباحثة المقياس عمى عينة استطالعية ثانية التطبيق اَلستطالعي الثاني

( مدرسًا ٓٓٔ)من غير عينة البحث النيائية( اختيرت بطريقة عشوائية مكونة من )
ومدرسة لغرض استخراج خصائص المقياس السايكومترية وتحيل فقرات المقياس 

%( لتمثل المجموعة ٕٚإذ اختارت الباحثة أعمى )إحصائيًا والتأكد من ثباتِو، 
بمغ عددىا  %( لتمثل المجموعة الدنيإٚوادنى ) ( استمارةٖٗبمغ عددىا ) العميا
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واستخدمت طريقة العينتين واستخراج القوة التمييزية لكل فقرة لعممية  ( استمارة،ٖٗ)
 تحميل الفقرات كما ياتي:

  :ة بحساب القوة التميزية لكل فقرة من فقرات قامت الباحثالقوة التميزية لمفقرات
المقياس باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين فوجدت ان المتوسط الحسابي 

( تمثل ٖٜٗ.ٔ)( تمثل قيمة عميا وٖٜٚ.ٕلممجموعة العميا قد تراوحت قيمتو بين )
قيمة ( تمثل ٔٛٚ.ٔقيمة دنيا، أما االنحراف المعياري فقد تراوحت قيمتو بين )

( كأدنى قيمة، وأما ما يخص المجموعة الدنيا فقد تراوحت قيم ٔٛ٘.ٓ)العميا و
( كقيمة دنيا، أما االنحراف ٖٔٚ.ٔ( كقيمة عميا و)ٓٔ٘,ٖالمتوسط الحسابي بين )

( كقيمة دنيا، ٜٔٛ.ٓ( كقيمة عميا و)ٜٚٓ.ٔالمعياري فقد تراوحت قيمتِو بين )
بولة، وبداللة إحصائيو عند مستوى وبذلك ظير ان فقرات المقياس مميزة ومق

 (.ٜٙ.ٔمن قيمة الجدولية البالغة )( الن القيمة التائية المحسوبة اكبر ٘ٓ.ٓ)
 :تم حساب عالقة ارتباط درجة الفقرة  ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس

ن بالدرجة الكمية لممقياس وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون اذ اظيرت النتائج ا
( والقيمة ٘ٓ.ٓجميع معامالت ارتباط الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 (.ٕٜٔ.ٓ – ٖٙٚ.ٓ( وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )ٚ٘ٔ.ٓالجدولية )
: انىسائم اإلحصائيح: لتحميل ( spss)عمى الحقيبة االحصائية  ةالباحث تاعتمد راتعاا

 البيانات.
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 انفصم انراتـع
 وذفسريهاعرض اننرائج 

يتناول ىذا الفصل عرض النتائج وتفسيرىا في ضوء األىداف التي يطرحيا 
 ةالباحث اإليي تما توصم البحث الحالي ومناقشتيا بنتائج الدراسات السابقة، ويتضمن

بيا،  يامن استنتاجات استنادًا إلى نتائج البحث، فضاًل عن التوصيات التي توصي
 ء النتائج وعمى النحو اآلتي:والمقترحات التي اقترحتيا في ضو 

 اولا: عرض اننرائج وينالشرها 
 يذي اسرخذاو يذرسي انهغح انعرتيح نهرعهيى اهلجني. اهلذف األول:

لمتحقق من مدى استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين، قامت الباحثة 
ككل وترتيبيا بترتيب الدرجات التي حصل عمييا افراد العينتين وتنظيم فقرات المقياس 

 ( يوضح ذلك.ٖتنازليًا وذلك بحساب الوسط المرجح لكل فقرات المقياس وجدول )
(: الوسط المرجح والوزن المئوي النسبي لمدرجات التي حصل في مقياس ٖجدول )

 التعميم اليجين مرتبة تنازليًا حسب الوسط المرجح والوزن المئوي

تسمسل 
 الفقرة

الوسط 
 المرجح

مسل تس الوزن المئوي
 الفقرة

الوسط 
 المرجح

 الوزن المئوي

ٔ ٖ.ٖٗٔ ٙ٘.ٕٔٚ% ٔٚ ٕ.ٚٚٔ ٘ٛ.ٕٗٔ% 
ٕ ٖ.ٖٜٜ ٙٗ.ٓٛٚ% ٔٛ ٕ.ٚ٘ٗ ٘ٛ.ٜٓٔ% 
ٖ ٖ.ٕٔٔ ٖٙ.ٚٙ٘% ٜٔ ٕ.ٚٓٔ ٘ٙ.ٜٜٓ% 
ٗ ٖ.ٔٔٓ ٖٙ.ٙٚ% ٕٓ ٕ.ٙٚٔ ٘ٙ.ٕٖٔ% 
٘ ٖ.ٜٔٓ ٖٙ.ٓٔٗ% ٕٔ ٕ.ٜٙٙ ٘ٙ.ٖٓٔ% 
ٙ ٖ.ٓٛٗ ٖٙ.ٓٓٛ% ٕٕ ٕ.ٕٙٔ ٘٘.ٜٜٔ% 
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ٚ ٖ.ٕٓٓ ٕٙ.ٜٖٔ% ٕٖ ٕ.ٖٙٓ ٘٘.ٜٚٔ% 
ٛ ٕ.ٜٜٜ ٕٙ.ٖٗٔ% ٕٗ ٕ.ٜ٘ٛ ٘٘.ٙ٘٘% 
ٜ ٕ.ٜٜٛ ٙٔ.ٕٖٔ% ٕ٘ ٕ.ٜ٘ٔ ٘ٗ.ٖٕٛ% 
ٔٓ ٕ.ٜٜٖ ٙٓ.ٙٚ٘% ٕٙ ٕ.٘ٙٚ ٘ٗ.ٜٙٓ% 
ٔٔ ٕ.ٜٛٛ ٙٓ.ٕٖٔ% ٕٚ ٕ.٘٘ٙ ٘ٗ.ٖٕٔ% 
ٕٔ ٕ.ٜٚ٘ ٙٓ.ٕٓٔ% ٕٛ ٕ.ٜٗٛ ٖ٘.ٜٓٛ% 
ٖٔ ٕ.ٜٗٔ ٜ٘.ٜٓٔ% ٕٜ ٕ.ٖٗٔ ٕ٘.ٜٚٙ% 
ٔٗ ٕ.ٜٜٛ ٜ٘.ٛٔٓ% ٖٓ ٕ.ٖٕٖ ٘ٔ.ٜٕٔ% 
ٔ٘ ٕ.ٖٕٛ ٜ٘.ٕٖٔ% ٖٔ ٕ.ٕٜٔ ٘ٓ.ٔٓ٘% 
ٔٙ ٕ.ٜٚٓ ٘ٛ.ٜٚٓ%    

 
 اهلذف انثاني: انفروق يف يسرىي خربج املذرسني ملمياس انرعهيى اهلجني

( مدرسًا ٓٗٔلتحقيق ىذا اليدف تم تحميل اجابات افراد عينة البحث البالغة )
الذين خبرتيم تتراوح اكثر من ومدرسة المغة العربية، إذ بمغ المتوسط الحسابي لممدرسين 

(، اما المدرسين الذين خبرتيم ٔٓٙ.ٕٗ( واالنحراف المعياري )ٔٛ.ٛٛ( سنة )٘ٔ)
( واالنحراف المعياري ٕٔ.ٕٜ( سنوات فمتوسط الحسابي بمغ )٘ٔ – ٓٔتتراوح )

( سنوات فالمتوسط ٓٔ – ٘( والمدرسين الذين لدييم خبرة تتراوح بين )ٕٜٓ.ٕٔ)
المتوسطات  (، وان مجموعٕٖٓ.ٜٔ( واالنحراف المعياري )ٜٓ.ٚٚالحسابي بمغ )

( وىذا ٔ٘ٛ.ٕٔ( ومجموع االنحراف المعياري )ٙٓٓ.ٙٛبمغ ) الحسابية لعينة البحث
يدل عمى ان ىنالك فروق ذات داللة احصائية في استجابات عينة البحث حول 
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( يوضح ٗول )ممارستيم التدريسية وىذا قد يعزى لخبرة المدرسين في استخداميا وجد
 ذلك.

(: انمتىسط انحسابً واالنحراف انمعٍاري نمقٍاس انتعهٍم انهجٍن حسب 4جذول )

 متغٍر انخبرة

االنحراف  المتوسط العدد مستوى الخبرة ت
 المعياري

 ٕٖٓ.ٜٔ ٜٓ.ٚٚ ٕٗ ( سنواتٓٔ – ٘من ) ٔ

 ٕٜٓ.ٕٔ ٕٔ.ٕٜ ٚٗ ( سنة٘ٔ – ٓٔمن ) ٕ

 ٔٓٙ.ٕٗ ٔٛ.ٛٛ ٔ٘ ( سنة٘ٔأكثر من ) ٖ

 ٔ٘ٛ.ٕٔ ٙٓٓ.ٙٛ ٓٗٔ المجموع
 

من خالل اجراء التباين االحادي بين المجموعات نجد ان مصدر التباين بين 
(، أما ٗٚ٘,ٜٕٔٔ( وبمجموع )ٕ( وبدرجة حرية )ٛٗٔ,ٖٕٛ٘المجموعات يساوي )

( ٖٛٔ( وبدرجة حرية )ٕ٘٘,ٜٖٕٚٙٔمصدر التباين داخل المجموعات يساوي )
ن يساوي ( وان المجموع الكمي لمصدر التبايٛٗ٘,ٜٓٙوبمجموع متوسطات )

( وىي اقل من القيمة ٓٛٚ,ٔ(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )ٖٓٗ,ٖٜٕ٘ٛٔ)
( ٘ٛٔ – ٕ( ودرجتي حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٗٛ.ٖالفائية الجدولية البالغة )

( ٘وىذا يدل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية الستجابات عينة البحث وجدول )
 يوضح ذلك.
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تحهٍم انكم انتباٌن االحادي نهتعرف عهى انفروق راث دالنت احصائٍت (: نتائج 5جذول )

 نمذرسً انهغت انعربٍت

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  F القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة الدَللة

 غير دالة ٗٛ.ٖ ٖٜٓ.ٕ ٗٔ.ٕٖٓٔ ٕ ٜٓ.ٜٛٓٔ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
ٕٖٔٓٓٗ.ٚٙ ٖٔٚ ٖٛٔ.ٚٙ 

 ٜ.ٔٓٚٔ ٜٖٔ ٘ٛ.ٕٔ٘ٔٓٔ المجموع
 

 اهلذف انثانث: انىعي انركنىنىجي نذي انطهثح
لغرض التعرف عمى مستوى الوعي التكنموجي لدى الطمبة فقد طبقت الباحثة 

في مدارس  االول والثاني المتوسط( طالبًا وطالبة من طمبة الصف ٕٓٓالمقياس عمى )
، تم استخراج متوسط الحسابي لعينة، فقد بمغ بابل/ مركز المدينة المديرية العامة لتربية 
( والمتوسط الفرضي بمغ ٖٕٓ.ٜ( واالنحراف المعياري بمغ )ٜٛ.ٖٚالمتوسط الحسابي )

( وىي أعمى من القيمة ٖٗ.ٜٔ( وان القيمة المحسوبة )ٜٜٔ( ودرجة الحرية )ٕٚ)
( من خالل ىذه النتائج اتضح وجود ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔ) التائية الجدولية

 ( يوضح ذلك.ٙوعي تكنولوجي لدى الطمبة في المادة التعميمية وجدول )
(: المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية ٙجدول)

 لطمبة عينة البحث

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دال ٜٜٔ ٜٙ.ٔ ٖٗ.ٜٔ ٕٚ ٖٕٓ.ٜ ٜٛ.ٖٚ ٕٓٓ
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 اهلذف انراتع: فرق انىعي انركنىنىجي تني انطالب وانطهثح
الفروق  في اليدف الرابع : لتحقيق ىذا اليدف تم تحميل عينة البحث البالغة 

إجابات أفراد تحقيق ىذا اليدف تم تحميل ل .الطالب والطالباتبين الوعي  التكنولوجي 
( طالبًا وطالبة وتم استخراج الوسط الحسابي لمطالب ٕٓٓ)عينة البحث البالغة 

لعينة  وطالبات عمى مقياس الوعي التكنولوجي، ووجدت الباحثة ان المتوسط الحسابي
(، والمتوسط الحسابي ٔٓٙ.ٔٔبانحراف معياري بمغ ) (ٕٔٗ.ٓٚالطالب بمغ )
( وعند مقارنة المتوسط ٕٔٓ.ٓٔ( واالنحراف المعياري بمغ )ٖٗٔ.ٛٙلطالبات بمغ )

الحسابي لطالب والمتوسط الحسابي لطالبات، وبعد اختبار داللة الفروق بين 
ن تبين ان المتوسطين الحسابيين باستعمال معادلة االختبار التائي لعينتين مستقمتي

وسطين الحسابيين ولصالح الطالب )المتوسط االكبر( إذ ان القيمة تمالىنالك فرق بين 
( عند ٜٙ.ٔ( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )ٜٔٓ.ٗالتائية المحسوبة بمغت )

( وىذا يشير ان الطالب أعمى مستوى في ٜٛٔ( ودرجة الحرية )٘ٓ.ٓمستوى داللة )
الطالبات ذلك ان الطالب أكثر قدرة عمى امتالك الوعي  الوعي التكنولوجي من

التكنولوجي من الطالبات بسبب الطابع االجتماعي والثقافي السائد الذي جعل مساحة 
طالعًا اإللكترونية أكثر انفتاحًا واإطالع الطالب عمى التكنولوجيا واستخداميم لألدوات 
ائيم وتؤثر بشدة عمى خبراتيم ومن عمى االجيزة الحديثة المختمفة التي تنعكس عمى اد

 ( يوضح ذلك.ٚثم عمى سموكياتيم وجدول )
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(: المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والقيمة التائية لطالب وطالبات ٚجدول )
 عينة البحث وفقًا لمتغير الجنس

عدد  الجنس
افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

دال  ٜٛٔ ٜٙ.ٔ ٜٔٓ.ٗ ٔٓٙ.ٔٔ ٕٔٗ.ٓٚ ٓٓٔ طالب
 ٕٔٓ.ٓٔ ٖٗٔ.ٛٙ ٓٓٔ طالبة إحصائية

 

 اهلذف اخلايس: انعاللح تني اسرخذاو انرعهيى اهلجني وانىعي انركنىنىجي
لمعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بين التعميم اليجين والوعي التكنولوجي لدى 
الطمبة وتحقيقًا لذلك استعممت الباحثة معامل االرتباط بيرسون لمعرفة طبيعة العالقة 

عالقة معامل االرتباط بيرسون بين التعميم اليجين  واظيرت النتائج وجود بينيما،
 يوضح ذلك.( ٛوالوعي التكنولوجي وجدول )

 خدام التعميم اليجين والوعي التكنولوجيتسالعالقة بين ا (:ٛجدول )
 قيمة معامل اَلرتباط متغير ت

 ٖٜٙ.ٖ التعميم اليجين ٔ

 الوعي التكنولوجي ٕ

بين التعميم اليجين والوعي  كبيرةيظير من الجدول اعاله ىناك عالقة ارتباطية 
التكنولوجي وتشير ىذه النتيجة إلى ان استعمال اساليب تدريس متنوعة في عرض 

 ينميتفاعميم مما  يقويمن نشاطيم وبالتالي  ويزيدالدرس يشجع الطمبة عمى المشاركة 
 .وعييم التكنولوجي
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: السرنراجاخ  في ضوء نتائج البحث تم استنتاج اآلتي:: ثانياا
 استخدام لمدرسي المغة العربية لمتعميم اليجين. وجود (ٔ
حقق مجال المادة التعميمية من مقياس التعميم اليجين اعمى مستوى من الدرجات  (ٕ

 متصدرًا عمى المجالين االخرين.
اظيرت نتائج البحث من خالل االوساط المرجحة واالوزان المئوية ان درجة  (ٖ

 ن بمستوى عاٍل.استخدام مدرسي المغة العربية لمتعميم اليجي
 ظير ان الطمبة لدييم الوعي التكنولوجي بمستوى عاٍل. (ٗ
 اظيرت النتائج البحث ان الطالب اعمى وعييم التكنولوجي من الطالبات. (٘
 العالقة بين التعميم اليجين والوعي التكنولوجي كبير جدًا. (ٙ
 

: انرىصياخ  في ضوء نتائج البحث وضعت الباحثة التوصيات اآلتية:: ثانثاا
ضرورة عقد دورات لممدرسين في جميع تخصصاتيم ليتم اطالعيم عمى ما تم  (ٔ

 التوصل إليِو في مجال التعميم اليجين.
ينبغي االىتمام باستخدام التقنيات الحديثة في التعميم طالما توفرت السبل الكفيمة  (ٕ

من االجيزة الذكية المتطورة مع سيولة توفرىا لدى الطمبة كونيا اجيزة ال يمكن 
 ستغناء عنيا من قبل الطمبة.اال
 

: املمرتحاخ  تقترح الباحثة اجراء دراسات مكممة لمدراسة الحالية منيا:: راتعاا
وعالقتيا  االعداديةمدى استخدام مدرسي الممغة العربية التعميم اليجين في المرحمة  (ٔ

 بالوعي التكنولوجي.
 معالجتيا.معوقات استخدام التعميم اليجين في المرحمة الثانوية وسبل  (ٕ
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التعميم اليجين والبيئة التكنولوجية وعالقتيما بالتحصيل النوعي لدى طمبة المرحمة  (ٖ
 في مادة المغة العربية. المتوسطة

 مدى استخدام التعميم اليجين في تطوير المناىج الدراسية الحالية لممرحمة الثانوية. (ٗ

 
 املصادر

 اولا: املصادر انعرتيح
 التعميم المدمج )المتمازج (: ٕٛٔٓعبد السالم ) ابو موسى، ميند احمد سمير- 

، دار المسيرة لمنشر ٔ، طاليجين( بين التعميم التقميدي والتعميم اإللكتروني
 والتوزيع، عمان، االردن.

 ( ٕٕٔٓاستيتة، دالل مخمص وعمر موسى سرحان :) تكنولوجيا التعميم والتعميم
 عمان، االردن.، دار وائل لمنشر والتوزيع، ٔ، طاإللكتروني

 ( ٜٕٓٓاسماعيل ، الغريب زاىر : ) التعميم اَللكتروني من التطبيق الى
 ، عالم الكتب ، القاىرة.ٔ، ط اَلحترافية والجودة

 ( ٖٕٔٓالجبوري , عمران جاسم وحمزة ىاشم السمطاني : ) المناىج وطرائق
 , دار الرضوان لمنشر والتوزيع , عمان , االردن. تدريس المغة العربية

 ( ٕٕٔٓالجبوري، معد صالح فياض واخرون :) بوصمة المفاىيم الحديثة في
 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.ٔ، ططرائق التدريس

 ( ٜٕٓٓالجبيمي , سجيع : )المؤسسة  ميارات القراءة والفيم والتذوق اْلدبي ,
 الحديثة لمكتاب لمنشر والتوزيع , عمان , االردن.

 مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا ( : ٕٔٔٓبد السالم يوسف )الجعافرة , ع
 , مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع , عمان , االردن. بين النظرية والتطبيق
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 ( ٜٕٔٓحسن، ميند :)دار غيداء ٔ، طاستعمال التعميم المتمازج اإللكتروني ،
 ، عمان، االردن.لمنشر

 ( ٕٛٔٓالخفاجي , رياض ىاتف وآخرون : ) طرائق التدريس بين التنظير
 , مؤسسة الصادق الثقافية لمنشر والتوزيع , بابل , العراق. ٕ, ط والتطبيق
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 91اسرتاتيجيات التكيف للناجيات من العنف خالل ازمة كىفيد 
 وعالقتها بالصحة النفسية

 .م.د. عذراء اسماعيل زيدانأ
 /جامعة بغداد المرأةمدير مركز دراسات 

  مخص:الم
كوىً هف اخطر  98 ازهة كوفٓد اثىاء الهرأةالعىؼ ضد تكٓؼ  تىاوؿ البحث دراسة 

لً  اضراري  الصحٓة  و   الهوجً لمهرأةالعىؼ أذ الههارسات التْ تشٍدٌا العدٓد هف الدوؿ العربٓة 
التكٓؼ لمىاجٓات  اتوالٓة استراتٓجٓالىفسٓة اذ ٓهارس العىؼ هف قبؿ الشٓرؾ واالٌؿ عمِ حد سواء  

تكوف فْ آجاد الحموؿ الهىاسبة لمىاجٓات هف العىؼ الهوجً وخاصة ، هف العىؼ الىفسْ والصحْ
و العىؼ الهوجً  التكٓؼ ةكزهة كوفٓد جاءت اٌداؼ البحث التعرؼ عمِ استراتٓجٓخالؿ االزهات 

 لمهرأة.
ها فْ وتهثمت الهشكمة  واثاري عمِ الصحة الىفسٓة 98العىؼ وعالقتً فْ ازهة كوفٓد  
 .وعالقتٍا بالصحة الىفسٓة 98لمىاجٓات هف العىؼ خالؿ ازهة كوفٓد  لمعىؼ التكٓؼ تاستراتٓجٓا

 الكممات المفتاحية: الناجيات، العنف، الصحة النفسية
 

Preparing for survivors of violence during the period of COVID-19 and 

its relationship to mental health 

Dr. Eadhra Asmaeil Zaydan 

Director of the Center for Women's Studies / University of Baghdad 

Abstract 

The research dealt with the study of adapting violence against women during 

the Covid-19 crisis, as it is one of the most dangerous practices witnessed by 

many Arab countries. In finding appropriate solutions for survivors of 

violence, especially during crises such as the Covid crisis, the objectives of 

the research came to identify the strategy of adaptation and violence directed 

at women. 
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Violence and its relationship in the Covid 19 crisis and its effects on mental 

health The problem was what are the coping strategies for violence for 

survivors of violence during the Covid 19 crisis and its relationship to mental 

health. 

Keywords: survivors, violence, mental health 

 :هشكمة البحث
 الهشكالت ٌذي أبرز هف ولعؿ تواجٍٍا، التْ الهشكالت هف كثٓر   إلِ األسرة تتعرض 
 تقتصر درجة إلِ الزوجٓف، بٓف والضجر الىفور عالهات وظٍور بالعىؼ، ٓتعمؽ ها

 والبٓاىات وتشٓر الهعطٓات الشكمٓة، األهور بعض هع التعاهؿ بإبقاء فٍٓا العالقة
 هف الجٍات الحكوهٓة وهىظهات الهجتهع الهدىْ الصادرة
 الزوجاف ٓمجأ إذ .ٓوها تتفشِ ظاٌرة أصبحت والتْ العىؼ حاالت ىسبة فْ هالحظ

ادة األبىاء هصمحة عمِ حرصا الشرعْ الطالؽ عف كبدٓؿ إلًٓ  العىؼ حاالت فْ ٓز
 لألسرة، األغذٓة وطٍْ شراء عف الهسؤولة ٌْ الهرأة تكوف عىدها بأىً التجارب أثبتت
 سبٓؿ فعمِ هتزآد، لخطر ٓعرضٍا هها لألزهات ىتٓجة الغذائْ األهف اىعداـ ٓزداد

ا الحهٓـ الشٓرؾ قبؿ هف لمعىؼ تتعرض قد الهثاؿ،  األسري العىؼ أشكاؿ هف وغٌٓر
 سٓاقات األزهات فْ وتتفاقـ كها .الهعٓشٓة األسرة فْ الهتزآدة التوترات بسبب وذلؾ
 الهىقذة الرعآة تتعطؿ قد ذلؾ،فضاًل عف  98العىؼ كها فْ كوفٓد  هف أخرى أشكاؿ
 والصحة االغتصاب، السٓرٓرة لحاالت اإلدارة العىؼ هثؿ هف لمىاجٓات والدعـ لمحٓاة

 الهستشفٓات فْ الشاهمة األزهات هراكز فْ واالجتهاعْ الىفسْ والدعـ الىفسٓة،
 بالتعاهؿ وهشغولٓف باألعباء هثقمٓف الصحٓة الخدهات ٓكوف هقدهو عىدها التخصصٓة

 ٓهكف،  وكٓفٓة التكٓؼ هع الىاجٓات COVID-19 لمفآروس الهرضٓة الحاالت هع
لمناجيات من  لمعنف التكيف تما استراتيجيا) عف باإلجابة  راسةالد هشكمة  تحدٓد

 (وعالقتها بالصحة النفسية 91العنف خالل ازمة كوفيد 
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  :أٌهٓة البحث
وأخذت الكثٓر  الهعاصرة،ظاٌرة العىؼ األسري بالتزآد والتعاظـ فْ حٓاتىا  تفاقهتلقد 

والعوائؿ تعاىْ هف تداعٓات العىؼ األسري ، وها ٓىتج عىً هف سمبٓات  يهف األسر 
هها ٓىعكس سمبًا بدوري عمِ سالهة ، تٍدد الكٓاف األسري بالتفكؾ والضعؼ واالىٍٓار 

األسرة فْ  ِالرغـ هف كؿ التغٓرات التْ طرأت عم ِوعم . البىٓة االجتهاعٓة
ا ووظائفٍا االجتهاعٓة  بدرجة كبٓرة عمِالهجتهعات الحدٓثة والتْ أثرت  شكمٍا ودوٌر

والثقافٓة ، فإف العالقات القائهة داخؿ األسرة ال زالت ترتبط ببىاء القوة التقمٓدي التْ 
األسرة بشكؿ خاص ، ذلؾ و ْ الهجتهع تفػوؽ الرجػؿ وسػٓطرتً االقتصادٓة ف ِتقوـ عم

كرس هػف خالؿ القٓـ والثقافة والدٓف ، األهر الذي جعؿ فْ ذاكرة  البىاء الذي ٓدعـ ٓو
هستوي  ِهستوي الهجتهعات العربٓة فحسب ، بؿ عم ِالكثٓر هف الىساء لٓس عمػ

ادة كثٓر هف الههارسات التْ ها زالت  العالـ ، ٓوهًا غٓػر سػعٓد وذلػؾ الستهرآرتً وٓز
 وجودرغـ هف بالفْ هقدهتٍا العىؼ والتهٓز وعدـ الهساواة ،  الهرأةتهارس ضد و سائدة 

اإلىساىٓة لمهرأة )  حقوؽالعدٓػد هػف االتفاقٓػات العالهٓة والهواثٓؽ واإلعالىات التْ تؤكد 
 ( . 7:  9881شوقْ ، 
ال ساء ٓعتبر عبئا ولقد ذكرت تقآرر هىظهة الصحة العالهٓة بأف العىؼ ضد الى      
 بحاجةٓبدو أف الىساء الالئْ ٓعاىٓف هف العىؼ  اذ الصحٓة،لً عمِ ىظـ الرعآة  رهبر 

.  إلِ خدهات رعآة صحٓة بكمفة أعمِ بكثٓر هقارىة بالىساء الالئْ لـ ٓتعرضف لمعىؼ
أظٍرت ٌذي  اذ دولٓا،كها ربطت عدة دراسات بٓف سوء هعاهمة الىساء والهستوى العىؼ 

 الهرأةهعاهمة  ءسو بهدى  الدراسات أف أفضؿ تىبؤ لمعىؼ عمِ الصعٓد الدولْ ٓرتبط 
فْ الكثٓر هف الدوؿ :  الهرأة. وىجد ٌىاؾ ارقاـ سجمت فْ العىؼ ضد  فْ  الهجتهع

(  49( هف ضحٓا العىؼ ٌف هف الىساء ،  و)% 84ففْ فرىسا ىجد حوالْ ) % -
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ف . وفْ كىدا ىجد اف  هىٍف ىتٓجة تعرضٍف لمضرب هف قبؿ أزواجٍف أو افراد اسٌر
وجاتٍـ ، وفْ الٍىد ىالحظ اف ) ( هف الرجاؿ ٓهارسوف العىؼ ضد ز 56حوالْ ) %

، سواء العىؼ األسري أو  (  ىساء ٌف ضحآا لمعىؼ 96( ىساء هف بٓف كؿ ) 7
ة ٌْ ( هف الجرائـ الهسجمة لدى الشرط 66القتؿ. وفْ البٓرو ىالحظ اف حوالْ ) %

ضد الىساء ، وفْ الوالٓات الهتحدة االهٓركٓة ىجد اف الضرب واالعتداء الجسدي كاف 
 ( .2:  1692السبب الرئٓسْ فْ االصابات البمٓغة بالىساء ) عٓززي ، 

االخٓرة باٌتهاـ بالغ عمِ  أوىةفْ  الهرأةحظٓت ظاٌرة العىؼ ضد  لٍذا فقد     
ٓف العربْ والعالهْ  ف البحثْ الىظري ، وعمِ الوجً الخصوص وعمِ ا؛ الهستٓو لهستٓو

اشكاؿ هتعددة ، واف هف اكثر اشكاؿ  الهرأةفْ هٓداف الدراسات الىفسٓة ، ولمعىؼ ضد 
االٌاىة ( ، وقد تزآد االٌتهاـ بدراسة ٌذي الظاٌرة  –المفظْ  –العىؼ شٓوعا ) البدىْ 

دت ٌذي الفترة الزهىٓة اجراء فْ فترة السبعٓىٓات والثهاىٓات هف القرف العشٓرف ، اذ شٍ
اوؿ دراسة لهدى اىتشار العىؼ الزوجْ فْ الوالٓات الهتحدة االهٓركٓة ، وآضا شٍدت 
ٌذي الفترة ظٍور العدٓد هف الدوٓرات الهتخصصة فْ ىشر الدراسات الخاصة بالعىؼ 

 (. 323 – 322:  1691االسري ) احهد ، 
  :ٌداؼ البحثا

 .العىؼ الهوجً لمهرأةو  التكٓؼ ةاستراتٓجٓعمِ التعرؼ 
 .واثاري عمِ الصحة الىفسٓة 98العىؼ وعالقتً فْ ازهة كوفٓد 

  الهىٍجٓة:
 التحمٓمْ  الوصفْالهىٍج تـ اتباع 
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 : تحدٓد الهصطمحات 
 االزواج بالتكٓؼ  قدرة : Strategic Adaptation االستراتٓجْ التكٓؼ االستراتٓجٓة:

 عمٍٓا بالسٓطرة الكفٓمة الوسائؿ وهعرفة ،تكٓؼ رغـ وجود الهشكالت وىٓؼ هعٍا  عمِ
 (1994:والخشالْ،التهٓهْ( اإلهكاف قدر

االسٓرة والضغوط هع الهشكالت  لزوجةالتكٓؼ: اىً تكٓؼ ا ةتعٓرؼ اجرائْ استراتٓجٓ
 والعىؼ االسري هف قبؿ االٌؿ والزوج الستهرار الحٓاة 

تدور حوؿ العىؼ هىٍا القاىوىْ وهىٍا  التْالهصطمحات ٌىاؾ العدٓد هف  العىؼ:
 الىفسْ وهىٍا االجتهاعْ.

ضد الغٓر عف  اإلكرايٓعرؼ العىؼ هف الهىظور االجتهاعْ بأىً ههارسة القوة أو  اذ 
والضرر الهادي أو غٓر  األذى إلحاؽقصد ، وعادة ها ٓؤدي ذلؾ الِ التدهٓر أو 

 (  7، 8002،أبو النصر)هادي بالىفس أو الغٓر 
ْ أي فعؿ ٓقترؼ بحؽ  ىجـ عىً أو ٓحتهؿ أف ٓىجـ عىً أذى أو  هعاىاة  الهرأةٌو ٓو

ىفسٓة أو جسهٓة أو هالٓة أو جىسٓة لمهرأة بها فْ ذلؾ التٍدٓد باقتراؼ هثؿ ٌذا الفعؿ 
 ( . 7، 1663البدآىة، ) ٓرةأو اإلكراي أو الحرهاف التعسفْ هف الح

هف قبؿ االٌؿ الزوج االسرة بشكؿ  الهرأةالتعٓرؼ االجرائْ العىؼ :كؿ اساءة تتمقٍا 
 الهرأةعىؼ لفظْ، جسدي اجتهاعْ ،اقتصادي ٓترؾ اثر ىفسْ وصحْ عمِ سموؾ 

التعٓرؼ االجرائْ عبارة عف وباء عالهْ اصاب العالـ هها ادى الِ حاالت  :98كوفٓد 
                                                 . خاصةبصورة  الهرأةوفاة كبٓرة بٓف العالـ وترؾ اثار ىفسٓة وصحٓة لألسرة و 

ة" الضحٓة" و "الىاجٓ“الهصطمحاتولً  ىاجْ هف العىؼ:الشخص الذي تعرض لمعىؼ 
الضحٓة" ٌو هصطمح ٓستخدـ عادة فْ القطاعات القاىوىٓة “بالتبادؿ. ٓهكف أف تستخدـ
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والطبٓة. "الىاجٓة" ٌو الهصطمح الهفضؿ عهوها فْ قطاعات الدعـ الىفسْ 
 ٓعىْ الصهود.  واالجتهاعْ ألىً

وضهاف سالهتٍا وهعاهمتٍا  ،الىاجٓةإلِ إٓجاد بٓئة داعهة لصٓاىة حقوؽ  الىاجٓف عمِ
ٍدؼ ٌذا الىٍج إلِ هساعدة الىاجٓة عمِ التعافْ وتعٓزز قدرتٍا )أو  بكراهة واحتراـ. ٓو

ؤكد ٌذا الىٍج  عمِ قٓاـ قدرتً( عمِ هعرفة احتٓاجاتٍا ورغباتٍا والتعبٓر عىٍا؛ ٓو
جتهاعْ عمٍٓا." اال الحصوؿ ٓهكىٍاالهتعمقة بالتدخالت التْ  الىاجٓة باتخاذ القرارات

المجىة  )فْ العهؿ اإلىساىْ تقمٓؿ الهخاطر وتعٓزز الصهود والهساعدة عمِ التعافْ 
 (1694،الدائهة الهشتركة بٓف الوكاالت

 
 -التكٓؼ: ةاستراتٓجٓ
حاوؿ  األسرة، داخؿ السمبٓة التأثٓراتٍالعىؼ  هف لمحد التكٓؼ األزواج بعض ٓو

 سموؾ تفسٓر فْ الىفس عمـ هجاالت أسٍهت وقد .األبىاء هصمحة عمِ ولمهحافظة
 .الفرد
 تضغط التْ والضرورات الهطالب هف العدٓد هع التكُّٓؼ إلِ أصمً فْ ٓعود أىً عمِ
 التوازف عمِ الحفاظ إلِ تمؾ التكٓؼ عهمٓة خالؿ هف األزواج بعض ٓسعِ إذ عمًٓ،
 الزواجْ، التكٓؼاستراتٓجٓة  عهمٓة ولتحقٓؽ واالجتهاعٓة الىفسٓة حاجاتٍـ هختمؼ بٓف
 هف ُتعد والتْ الزواجْ، التكٓؼ االستراتٓجٓات هف بعض التباع األزواج هف عدٓد ٓمجأ

 ان الهثاؿ سبٓؿ فعمِ .التوترات لتقٓٓـاالفراد  قبؿ هف الهستخدهة الهعرفٓة األسالٓب
 التْ التكٓؼ االستراتٓجٓات هف ىوع ٌْ السمبٓة، لمهواقؼ الهشكالت حؿ االستراتٓجٓة

 أخٓرف قبؿ هف االجتهاعْ الدعـ عمِ والحصوؿ الهعموهات، عف البحث تضهف
Baily & Smith, 2003 ) 
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 تهتُّعً إلِ تشٓر إذ اإلىساف، لدى توجد إٓجابٓة حالة واالجتهاعْ، الىفسْ التكٓؼ وُٓعد
ا هف والتْ الٍاىئة، بالحٓاة تتمخص التْ الهظاٌر هف بعدد    الذات، عف الرضا هظاٌٌر

 وهف .بالحٓاة واالستهتاع والصبر، الهرح إلِ والهٓؿ والتفاؤؿ، والشعور بالسعادة
 واالستهتاع والصبر، الهرح إلِ والهٓؿ والتفاؤؿ، أف بالسعادة الىفسْ التكٓؼ هؤشرات
 وأف بالواقعٓة، لمحٓاة األزواج ىظرة أف تتسـ الىفسْ التكٓؼ هؤشرات وهف .بالحٓاة
 الخصائص؛ هف لدٍٓـ هجهوعة تتوفر وأف إهكاىٓاتٍـ، هستوى هع طهوحاتٍـ تتىاسب

 أحد الزوجٓف ٓهتمؾ وأف والهروىة، االجتهاعٓة والهسؤولٓة االىفعالْ، الثبات هثؿ
 الواجب وتأدٓة كاالحتراهات، والقٓـ؛ والهعآٓر اإلٓجابٓة االتجاٌات هف هجهوعة

 (12:1699:الجعٓد(
 وكمها التكٓؼ، ٓحقؽ كْ هالئهة ةاستجاب لمبٓئة ٓستجٓب ، الهرف فالشخص 

 الحٓاة، هع التكُّٓؼ الزوجٓف أحد رد أ فإذا .التكٓؼ عمِ قدرتً لدًٓ،قمت الهروىة قمت
 سبؿ وهعرفة جواىبٍا، بجهٓع واإللهاـ الهشكالت، حؿ عمِ سبؿ التعرؼ عمًٓ ٓجب

 ٓبذلً الذي الىشاط ذلؾ ٌو والتكٓؼ .هعٍا الالزهة لمتعاهؿ الهٍارة واكتساب هواجٍتٍا،
 والخارجْ الداخمْ التوازف ولمهحافظة عمِ توتر هف هعً ٓحدث قد ها زلة ا إل الفرد،
شٓر لدًٓ ىٓٓرج ٓو  فْ الهرتفعة الدرجات وي ذ االفراد أف إلِ 1996 وتآمور 1997 فٓر

 االفراد هقارىة فاعمٓة أكثر هواجٍةاستراتٓجٓات  ٓستخدهوف الىفسٓة، الصالبة هقآٓس
 ( 34،  1696: هفتاح( الىفسٓة الصالبة فْ هىخفضة درجات عمِ ٓحصموف الذٓف
هف  عدٓد فْ الزوجٓف، بٓف التفاعالت لطبٓعة طبٓعٓة ُهحصمة الزواجْ التكٓؼ وُٓعد

 عف التعبٓر فْ تتهثؿ والتْ والثقافٓة ،واالقتصادٓة، واالجتهاعٓة، االىفعالٓة، الجواىب
شعاري أخر، لمطرؼ الهشاعر الوجداىٓة التكٓؼ  عمِ وُٓستدؿ باالحتراـ والثقة، وا 
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 هواجٍة هف ُٓهكىٍـ اىفعالْ ُىضج هف الزوجٓف بً ها ٓتهتع خالؿ هف الزواجْ
 (2013،23 :عمْ( بىاءة بطٓرقً الهشكالت

 حٓف فْ الىفسْ، التكُّٓؼ لتحقٓؽ هحاوالت إال ٌو ها الزوجٓف، سموؾ هعظـ أف وىجد .
 :  بٓىٍها فٓها التوافؽ سوء عف كتعبٓر التكٓؼ سوء هظاٌر تتهثؿ
 أبرز هف ُٓعد الزوجٓف، بٓف ثىائْ وتهاسؾ توافؽ وجود عدـ أف ىجد السٓاؽ، ىفس وفْ

 الطالؽ إعالف خالؿ هف ذلؾ أكاف سواء رف، ا والٍجر الشقاؽ إلِ الهؤدٓة األسباب
 (Faye, et al., 2013 ) ،والعىؼ الهستهر  جةالزوا خرس أو هف أـ الرسهْ،

 
 :المرأةالعنف الموجه عمى 

  The Violence against the woma-: الهرأةؼ ضد العى هفٍَن  
 ضد ٌََ ،  بً الرفق َقمة باألهر الخرق بأىً عرؼ أبف هىظور:: "  لغَٓاً العىف
ْء  الرفق )أبف  "  التقرٓع ٌَ َالتعىٓف،  َالمَن   أخذي أّ بشدة   َأعىف، ُ  الش

 (165: 9845هىظور،
ً  ػاقتراى عمِ المغَٓة القَاهٓس َفْ االجتهاعٓة الدراسات فْ العىف هفٍَن تعرٓف
 الِ العىؼ بكوىً lacrosseفقد أشار الهعجـ الروس   استخداهٍا فْ َالتجاَز بالقَة

أي العىؼ خاصة لها  ،ََحشٓة هتطرفة شدٓدة بقَة ؿهفعَ عىً ٓىتج ها ؿلك خاصٓة
 َػفٍ ،الههارسة درجات الشدة أقصِ عو تعبٓر ثن َهو ،اإلىساو ؿداخ اىْعدٌَو 
 فعًال باعتباري العىف إلِ َأشارت  Universals هَسَعة. َالسمَك لمفظعبر اَزػتج

ًَال  التعىٓف طرٓق عو آخرٓو أفراد أَ فرد ضد أفرادأو   فرد طرف هو ٓهارس ق
   (www.Pikrwanakh.aljabriabed.com  الهرأة: ىجاة الرازي العىؼ ضد ) وفعال

http://www.pikrwanakh.aljabriabed.com/
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 استخدان ٌَ أو العىف هؤداي لمعىف سسَٓلَجٓا ( تعرٓفا 1663القباع ) ََضع    
 ذلك ٌَ العىف سمَك ، أو َٓضح ٌَذا اإلىساو بىْ هحٓط فْ َالقسَة شدةػال

 صبٓا ،أىثِ أَ ذكراً كاو سَاء آخر إىساو ضد هَجٍا إىساو ؿقب وػه صادرػال السمَك
 شخص صَب هَجٍا ها شخص هو صادر اىفعالْ مَكػس َػفٍ طفال أَ كاو

 (12: 1667القباع:آخر.)
عرؼ العىؼ :  الصحة لهىظهة العالهْ التقرٓر فْ الهقدن التعرٓف حسب   -)ٓو

 الهقصَد ؿاالستعها ٌَ العىف فأو(  WHO/ 1666) والصحة  العىف ؿحَ العالهٓة
 أَ جهاعة أَ آخر شخص أَ الذات ضد الفعمٓة هارسة أَ بالتٍدٓد الفٓزٓقٓة لمقَة

 أَ الهَت أَ الضرر بً الحرهاو ٓقصد أَ جرح أَ ضرر هىً ٓىتج الذّ َ هجتهع
 َالعقمْ البدىْ ؿَاإلٌها العىف ؿكاػأش ؿَّ ك العىف َٓتضهو...   أَ الىفسْ الضرر
 (sy.gov.reefnet6www)    الهرأةلً تتعرض  الذّ الهعاهمة َسَء َاألذُ

   المرأةضد  لمعنف انماط   
لقد فرؽ ٌذا و  قسـ العىؼ إلِ هجهوعتٓف رئٓسٓتٓف بحسب هف ٓقترؼ فعؿ العىؼ.ٓ

التصىٓؼ بٓف العىؼ الذي ٓقع أثري عمِ الشخص ذاتً، والعىؼ الذي ٓقع أثري بواسطة 
آخر أو زهرة صغٓرة هف األشخاص، أو بفعؿ ُزهر اكبر كالدوؿ أو هجهوعات  خصش

  سٓاسٓة هىظهة، أو هجهوعات عسكٓرة غٓر هىظهة
 :الهرأةو فٓها ٓمْ أىهاط العىؼ الهختمفة التْ تواجً  
 أوال. العنف الموجه لمذات 

 ٓقسـ العىؼ الهوجً لمذات إلِ: 
 شهؿ األفكار االىتحآرة :سموؾ اىتحاري  وهحاوالت االىتحار.  ٓو
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  :ْو سموؾ تدهٓري بقصد أذٓة اىتٍاؾ الذات: ٓشهؿ التشوًٓ الذات   الهرأةٌو
لىفسٍا جسدًٓا أو ىفسًٓا، والشعور باالكتئاب والٓأس. وعدـ الرغبة فْ الحٓاة هف 

هف حالة اإلحباط خالؿ األفكار التأهمٓة بعهمٓة االىتحار...أف ٌذا الىهط ٓىبع 
وتعوقٍا عف تحقٓؽ أٌدافٍا،  الهرأةسٓة الشعوٓرة تىتاب ىتٓجة لصراعات ىف

 إلِ تعىٓؼ ذاتٍا لمتىفٓس عف قوى اإلحباط الكاهىة. الهرأةولذلؾ تتجً 
 : وٓقسـ إلِ:ثانيًا. العنف الموجه من قبل اآلخرين

 )و العىؼ الذي ٓقع بشكؿ كبٓر بٓف أفراد العائمة  :العنف العائمي )األسري ٌو
قع عادة فْ الهىزؿ. فالعىؼ ضد  الوثقْوالقرىاء  داخؿ األسرة  الهرأةالصمة بالفرد ٓو

تهتد أشكالً عبر دورة حٓاتٍا هف العىؼ قبؿ الوالدة إلِ العىؼ ضدٌا كاهرأة 
 هسّىة:

: أو كها ٓشار لً بعبارة العىؼ العائمْ أو إساءة الهعاهمة العىؼ بٓف الشٓركٓف ( أ)
بٓف الزوجٓف وخاصة هف الزوج لمزوجة. ثبت اىً األوسع اىتشارا بٓف أشكاؿ 

شهؿ األشكاؿ أتٓة: الهرأةالعىؼ ضد   كافة. ٓو
  العىؼ البدىْ: الذي ٓشهؿ استخداـ القوة البدىٓة أو القوة الهادٓة أو

 . الهرأةجرح السالح قصدا إلٓذاء أو 
  العىؼ الجىسْ: الذي ٓشهؿ االتصاؿ الجىسْ بصورة اعتداء دوف

 غٓر الهتزوجة. و سواء الهتزوجة  – الهرأةرضاء 
  ِذاللٍا  الهرأةالعىؼ الىفسْ: الذي ٓكهف فْ السٓطرة عم أو عزلٍا وا 

 أو إحراجٍا.
  هف الحصوؿ عمِ  الهرأةالعىؼ االقتصادي:  و ٓتهثؿ فْ حرهاف

 ساسٓة والتحكـ بٍا. الهوارد األ
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: اختٓار جىس الجىٓف، والزواج الهبكر، والعىؼ الههارسات التقمٓدٓة الهؤذٓة ( ب)
ساءة  الهتصؿ بالهٍر، وختاف اإلىاث، والجرائـ التْ ترتكب باسـ الشرؼ، وا 

 (91)البٓطار:بت:هعاهمة األراهؿ بها فْ ذلؾ دفعٍف لالىتحار.
 العنف المجتمعي:  

سموؾ آو فعؿ ٓتسـ بالعدواىٓة، ٓصدر عف طرؼ قد ٓكوف فردًا فْ  كؿ ٌو-9
بعالقة  الهرأةالهجتهع أو جهاعة أو طبقة اجتهاعٓة، بٍدؼ استغالؿ أو إخضاع 

 ا ٓتسبب فْ إحداث أضرار هادٓة أو هعىوٓة أو ىفسٓة لٍا.هغٓر هتكافئة، ه
ضٍـ أو ال ٓعرفوف، ٌو العىؼ الذي ٓقع بٓف أفراد ال قرابة بٓىٍـ وقد ٓعرفوف بع-1

قع بشكؿ عاـ خارج الهىزؿ، هثؿ العىؼ الذي تواجًٍ الىساء فْ وسائط الىقؿ،  ٓو
ا  وفْ أهاكف العهؿ، وفْ الهدارس واألىدٓة الٓراضٓة والكمٓات والهستشفٓات وغٌٓر

سهِ غالبا بالتحرش الجىسْ.  هف الهؤسسات االجتهاعٓة ٓو
ا ٓدفعٍا إلِ ها ٓسهِ بجرائـ و ٓشكؿ ضغطا و عبئا كبٓرا عمِ األسرة هه-2

 الشرؼ، وغسؿ العار، وههارسة الضغط عمِ الفتٓات لغآات هتعددة.  
 ٓأخذ شكؿ العىؼ البدىْ والجىسْ والىفسْ واالقتصادي.  

: )قٓرب، صدٓؽ، رجؿ هعروؼ العىؼ الجىسْ الذي ٓرتكبً شخص غٓر الزوج ( أ)
ى اىتشار ٌذا الىوع ، جار، زهٓؿ عهؿ، غٓرب( وهف الصعب تحدٓد هدالهرأةلدى 

هف العىؼ الف العىؼ الجىسْ ٓظؿ فْ كثٓر هف الهجتهعات هسألة تجمب العار 
الشدٓد لمهرأة وألسرتٍا, واف اإلحصاءات الهستهدة هف سجالت الشرطة غٓر ذات 

 ثقة بسبب قمة اإلبالغ عف ٌذي الجرائـ.
خاصػػة  ٓحدث فْ أوضاع هتعددة الهرأة: والذي ٓعد عىؼ ضد االتجار بالىساء ( ب)

 الفقٓرة، وذات التعمٓـ الهتدىْ ٓشهؿ غالبا جٍات فاعمة هختمفة هف بٓىٍا:
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 األسر. -
 لسهاسرة الهحمٓوف,ا -
 شبكات اإلجراـ الدولٓة. -
 وسمطات الٍجرة. -

تـ االتجار بالىساء واألطفاؿ  حدث االتجار بٓف بمد وبمد أو داخؿ البمد الواحد ىفسً. ٓو ٓو
فْ األغمب. وٓشهؿ أٓضًا تجىٓد أشخاص أو ىقمٍـ أو  ألغراض االستغالؿ الجىسْ

إٓوائٍـ أو استقبالٍـ بواسطة التٍدٓد بالقوة أو استعهالٍا أو غٓر ذلؾ هف أشكاؿ القسر 
أو االختطاؼ أو االحتٓاؿ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو استغالؿ حالة استضعاؼ 

شخص لً سٓطرة عمِ شخص  أو بإعطاء أو تمقْ هبالغ هالٓة أو هزآا لىٓؿ هوافقة
 آخر لغرض االستغالؿ.

والتهٓٓز هتعدد األشكاؿ الهرتبط بقواعد اجتهاعٓة وثقافٓة  الهرأةالعىؼ ضد )ج( 
ىاؾ عواهؿ هثؿ عرؽ   الهرأةوتوجٍات كؿ ىظاـ اجتهاعْ أو اقتصادي أو سٓاسْ: ٌو

وطبقتٍا وفئتٍا وكوىٍا هٍاجرة أو الجئة وسىٍا ودٓاىتٍا وحالتٍا الزوجٓة وكوىٍا هعاقة 
ذا كمً ٓؤثر فْ شكؿ درجػػة العىؼ الذي  أو هصابة بفٓروس ىقص الهىاعة البشٓرة، ٌو

( الهرأةتتعرض لً والطٓرقة التْ ٓهارس بٍا ضدٌا فٍْ تزداد كمها قمت فرصػػة الفرد)
 (32: 1664)طىطاوي :ا األساسٓة هف حقوؽ األىساف. إلِ حقوقٍ فْ التوصؿ

 

 :المرأةعوامل )اسباب( العنف ضد 
هع استهرار عىاصر الثقافة االبوٓة السائدة وتدىْ الهستوى التعمٓهْ ٓٓزد هف ىزعات 
ههارسة العىؼ لدى الرجاؿ ضد لىساء، ٓضاؼ الِ ذلؾ ىقص الوعْ فْ الحقوؽ 

ٓش السٓاسْ وغٓر ذلؾ هف الظروؼ السٓاسٓة ت واستهرار القهع او التٍهاوالواجب
 واالقتصادٓة والثقافٓة التْ شجعت عمِ ههارسة العىؼ وضعؼ القدرة عمِ هقاوهتً.
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 الِ: الهرأةوتوجً عاـ ٓهكف تصىٓؼ عواهؿ العىؼ ضد 
ظاٌرة هعقدة وهتاصمة فْ الهجتهع  الهرأةٓعتبر العىؼ ضد عوامل اجتماعية:  .9

الٓد والعادات االجتهاعٓة التْ تشجع وتعضد السمطة القائـ عمِ الهعتقدات والتق
الذكوٓرة، وكاف لمتطورات السٓرعة التْ حدثت فْ الهجتهع العراقْ لٍا االثر الوضح 
فْ زرع اىهاط سموكٓة جدٓدة لٍا جواىب سمبٓة، هف حٓث اف الهجتهع العراقْ ٓحوي 

التكفاؤ االجتهاعْ بٓف بىاءا تقمٓدٓا قائها عمِ تفوؽ الذكر وتدىْ االىثِ، فاىٍٓار 
الجىسٓف وها ٓستتبعً هف عدـ تكافؤ حقوؽ ٓعىْ خمال اجتهاعٓا ها سٓستتبع ذلؾ 

، ولقد افرز البىاء االجتهاعْ القائـ الهرأةبالضرورة افراز عالقات عىؼ بٓف الرجؿ و 
ة ها ٓسهِ بثىائٓة )القوة والضعؼ( ولتْ تسٍـ فْ دراسة العىؼ  عمِ السمطة االبٓو

، فاالسرة بىاءًا الهرأةالتْ تعد هف العواهؿ االجتهاعٓة الهشكمة لمعىؼ ضد االسري و 
ٌرهْ ٓعتهد بصورة تقمٓدٓة عمِ الىوع والجىس والعهر وكٓفٓة توٓزعً الهوارد الهالٓة، 
وعادة فاف هف ٓهتمؾ الىصٓب االكبر هف الهوارد ٌو الذكر البالغ، وتفرض العادات 

مِ اعضاءي ىهاذج سموكٓة هعٓىة تجعؿ لمقوة البدىٓة والتقالٓد السائدة فْ الهجتهع ع
اء الف القوة ٌْ احد هقآٓس  اٌهٓة كبٓرة، فاالوالد ٓتعمهوف اىٍـ ٓجب اف ٓكوىوا اقٓو
الرجولة، بٓىها تعمـ البىات اف ٓكف رقٓقات وجهٓالت وضعٓفات، بكالـ اخر تمعب 

رة تهاها لشخصٓة التىشئة االجتهاعٓة دورا ٌاها فْ تشكٓؿ شخصٓة اىوثٓة هغآ
الرجؿ، كها تمعب الخالفات الزوجٓة والصراع بٓف الزوجٓف كالزواج باخرى او الرغبة 

، كها اف الزواج دوف هوافقة الهرأةفْ االىفصاؿ واالىتقاـ بالهساٌهة فْ العىؼ ضد 
عة هف اٌمٍا فْ حاؿ تعرضٍا االٌؿ هها ٓفقد الفتاة الحهآة الهتوق

 (95،1663السراي:(.لمعىؼ
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 الهرأةهف اكثر العواهؿ التْ تمعب دورا فْ تفسٓر العىؼ ضد  عوامل ثقافية: .1
ٌْ العواهؿ الثقافٓة، فالثقافة السائدة ال تعترؼ اال بدور الفتاة كزوجة او ربة بٓت، 
سهح لٍا بالتعمٓـ والعهؿ فٍذا هف اجؿ تحسٓف فرصٍا بالزواج وعمِ اف ال ٓتعرض  ٓو

خدهة الزوج ورعآة االبىاء، اها اذا تاخر سف  ٌذا الوضع عمِ دورا االساسْ ففْ
الزواج بً او اىٍا تزوجت ولـ تىجب او تزوجت واىجبت اىاثا او طمقت واو ترهمت فاف 
ذلؾ كمً ٓجعمٍا هوضع رثاء هف اعضاء الهجتهع بغض الىظر ها تكوف قد حققتً هف 

فْ الهجتهع  الهرأةهكاىة هٍىٓة او عها حصمت عمًٓ هف درجات عمهٓة، اي اف هكاىة 
 الهرأةتتحقؽ هف خالؿ الرجؿ فْ ظؿ ىظاـ االسرة والزواج، وتٍدر البىٓة الثقافٓة حقوؽ 

عاهة وتحقر هف شاىٍا، وهف هظاٌر االحتقار لمهراة اف ٓصبح هف ابشع التٍـ الهوجٍة 
الِ الرجؿ باىً اهراة وقد تبقِ فْ جبٓىً وصهة عار فْ حادثة ها. وتعكس االهثاؿ 

كهتاع  الهرأةوالتْ تتفؽ وىظرة الهجتهع الِ  الهرأةز ووضع الهتعمؽ بجسد الشعبٓة هرك
او هتعة خاصة ال كٓاف لوجودٌا الهعىوي واالىساىْ فٓعد الهوروث الشعبْ ٌو احد 
الروافد العاهة فْ تحدٓد بىٓة الثقافة السائدة والذي ٓحهؿ الكثٓر هف الهضآف التْ 

وتحجٓـ شاىٍا فْ االسرة، واالهثمة الشعبٓة  هرأةالتكرس قٓها وهعآٓر تدعوا الِ قٍر 
كثٓرة عمِ ذلؾ، كها اف االعتقاد بالخرافات والسحر وها شابً هها ٓٓزد الشؾ واالرتٓاب 

رفع هف احتهاالت العىؼ.  ٓو
االقتصادٓة اٌـ عواهؿ العىؼ االسري بصورة  تعد العواهؿ عوامل اقتصادية: .2

ث  ٓشٓر اكثر الباحثٓف فْ هجاؿ العىؼ بصورة خاصة، حٓ الهرأةعاهة والعىؼ ضد 
هىٍا الفقر والبطالة وقمة  هف اساءة الِ عواهؿ عدٓدة الهرأةاف ها تعاىًٓ  الهرأةضد 

ذكروف اف العىؼ ضد  بها فًٓ  الهرأةالدخؿ واالحباطات واالزهات االقتصادٓة، ٓو
ت العىؼ فْ وترتفع هعدال ،(998،9886)هشكور:   االغتصاب ٓاتْ ىتٓجة الفقر والحرهاف
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وجد بٍا تفاوت بٓف الدخوؿ بقدر  الهجتهعات التْ ال ٓكوف فٍٓا تقاسـ صحٓح لثرواتٍا ٓو
كبٓر وعدـ تكافؤ الفرص والتفاوتات االجتهاعٓة واالقتصادٓة، وتتهثؿ العواهؿ 
االقتصادٓة بتدىْ هعدالت الىهو االقتصادي هع ارتفاع هعدالت الىهو السكاىْ حٓث 

الىاتج الهحمْ خاصة هع التفاوت الكبٓر فْ ىوٓزع الثروة هها  تتدىِ حصة الفرد هف
ٓؤدي الِ بطالة الرجؿ خاصة اذا كاف الهعٓؿ الوحٓد لالسرة، كها اف الىساء المواتْ ال 

 ٓعهمف اكثر تعرضا لمعىؼ. 
هكف اف تسبب البطالة شعور الزوج باىً لٓس رجال، وذلؾ بسبب عدـ قدرتً عمِ  ٓو

التالْ قٓاهً بضرب زوجتً لٓظٍر اهاـ اسرتً باف القوة ها زالت اشباع حاجات اسرتً وب
عالقة تفاعمٓة فٍْ تسٓر فْ هركب دائري هف  الهرأةلدًٓ، فعالقة الفقر بالعىؼ ضد 

والعكس صحٓح  الهرأةالسببٓة، فالفقر ٓهكف اف ٓكوف عاهال اساسٓا فْ العىؼ ضد 
وعالقتً بالفقر هف خالؿ االتجار بالسٓدات  الهرأةوىجد ذلؾ هثال العىؼ الذي ٓهار ضد 

)الدعارة( فْ اوربا الشرقٓة واوضاع االىاث فْ العهؿ فْ باكستاف وهصاىع السجاد فْ 
كذا (975:1696)عهر: ىٓباؿ والفقر  الهرأة فقر فْ رئٓسْ عاهؿ الهرأة ضد العىؼ فاف ٌو

ات: الفرد، بصفة عاهة، والٓضاح ٌذي الفكرة ىستطٓع اف ىوضحٍا هف ثالثة هس تٓو
الهىزؿ والهجتهع. فبالىسبة لمهراة فاف العىؼ ضدٌا واالعتهاد االقتصادي ٓتفاعؿ فْ 

ذا ها  الهرأةدائرة شٓررة، فالعىؼ ٓساعد عمِ تعهٓؽ اعتهاد  االقتصادي عمِ الرجؿ، ٌو
ٓقٓد  الهرأةٓجعمٍا عاجزة عف هقاوهة ٌذا العىؼ، وعمِ هستوى الهىزؿ فاف العىؼ ضد 

حد هف اىتاجٍا وكؿ ذلؾ ٓضعؼ هف صحة هف اختٓا وصحة اطفالٍا، اها  الهرأةراتٍا ٓو
الفقر عمِ هستوى الهىزؿ تكوف لً عواقب اكثر لو ىظرىا الِ ها وراء االراد والهىزؿ 

ٓعوؽ هف فرص  الهرأةواىتقمىا عمِ الهجتهع بىحو اكبر، حٓث ىجد اف العىؼ ضد 
     التىهٓة االجتهاعٓة واالقتصادٓة والبشٓرة.



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

338 

فْ هراكز  الهرأةتهثمت العواهؿ السٓاسٓة باىخفاض تهثٓؿ  عوامل سياسية: .3
اتخاذ القرار كالسطة السٓاسٓة والقضائٓة واالعالـ هها ٓبعدٌا عف التاثٓر فْ القرارات 
الخاصة بٍا وهىٍا تمؾ الهتعمقة بهعالجة العىؼ االسري والعىؼ ضد الزوجة، كها اف 

ساء اثر فْ اف تهارس الضغط عمِ الجٍات لكوهٓة ضعؼ التىظٓهات السٓاسٓة لمى
والقضائٓة التخاذ القرارات الهىاسبة لحسٓف اوضاع اهراة ورفع الظمـ عىٍا،اضافة الِ 
ذلؾ عدـ وجود اٌتهاـ كافْ وهوازي هف قبؿ السمطات السٓاسٓة لقضآا العىؼ االسري، 

ذا االهرأةوهف ثـ ىقص الوعْ بحقوؽ االىساف وهىٍا حقوؽ  لىقص فْ الوعْ ٓشهؿ ، ٌو
الرجاؿ والىساء عمِ السواء، لكف الىساء عادة اقؿ وعٓا بٍا بحكـ تدىْ الهستوى 
التعمٓهْ لمهراة وهالزهة هعظـ الىساء البٓت دوف الخروج لمعهؿ او لهشاركة فْ الحٓاة 

 السٓاسٓة والعاهة. 
اوتة فْ ٓمعب عدد هف العواهؿ الهتعمقة بالقواىٓف ادوارا هتف عوامل قانونية: .4

 الهرأةاىتشار العىؼ االسري، فىذكر هىٍا ها ٓتعمؽ بالقواىٓف التْ تهٓز بٓف الرجؿ و 
ا، وعدـ هعرفة  كحقوؽ الحضاىة واالعالة والضهاىات الصحٓة واالجتهاعٓة وغٌٓر

تعتبر ههارسة الرجؿ  الهرأةالقواىٓف هف قبؿ الىساء بصورة واسعة هف ٌف هها ٓجعؿ 
لمعىؼ ضدٌا اهرا طبٓعٓا او عمِ االقؿ ال تستطٓع حٓالً شٓئا وتتهثؿ آضا بعدـ كفآة 

، فهعظـ القواىٓف تتساٌؿ فْ هعاقبة الهعتدي الهرأةالقواىٓف التْ تحكـ االعتداءات عمِ 
بعض  بؿ تبرري احٓاىا كالقوؿ اىً ٓقصد التربٓة، اضافة الِ ذلؾ عدـ وضوع الهرأةعمِ 

الهفآٌـ قاىوىٓا )االساءة الجىسٓة او التحرش الجىسْ هثال( واخٓرا العزوؼ عف التعاهؿ 
هع الجٍات االهىٓة فٓها ٓتعمؽ بهشكالت العىؼ االسري واعتبار هثؿ ٌذي الهشكالت 

 قضآا تخص االسرة ال ٓجوز لجٍات اخرى التدخؿ فٍٓا
 المرأة ضد لمعنف السمبية االثار
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 لصحية:اواًل/ االثار ا
واطفالٍا بطٓرقة هباشرة وغٓر هباشرة،  الهرأةٓؤثر عمِ صحة  الهرأةاف العىؼ ضد 

فالصحة عاهؿ اساسْ فْ الفقر الهادي وبصورة اوسع فْ الفقر االىساىْ وفْ دراسة 
ٓسبب الهرض والعجز بٓف الىساء فْ االعهار التْ تتراوح  الهرأةسابقة اف العىؼ ضد 

لهقارىة بالوفٓات التْ تحدث ىتٓجة اهراض الهالٓرا ( وذلؾ با33 – 94ها بٓف)
باالضافة الِ اف العىؼ (1661،254)شوقْ :   والسرطاف وحوادث الهرور والحروب

ؤثر العىؼ ضد  الهرأةضد  سبب هباشر لحدوث االذى واعتالؿ الصحة والهوت ٓو
فًٓ عمِ صحتٍا بطرؽ غٓر هباشرة، فعمِ سبٓؿ الهثاؿ الحهؿ غٓر الهرغوب  الهرأة

وها ٓحهمً ذلؾ هف هخاطر صحٓة تىشأ ىتٓجة لعهمٓة االغتصاب. وهف التاثٓرات 
االخرى اىتقاؿ االهراض عف طرؽ الههارسات الجىسٓة هثؿ االلتٍاب الكبدي الوبائْ 

 الهرأةٓؤثر سمبا عمِ  الهرأةوهرض االٓدز، واف ههارسة االٓذاء عمِ هدار السىٓف ضد 
سبب لٍا حدوث هشاكؿ صحٓة، و  بالىسبة لبعض الىساء فاف عبئ االٓذاء ٓو كبٓرا ٓو

لدرجة ال تجعمٍـ ٓستطٓعوف ههارسة حٓاتٍـ بصورة طبٓعٓة، فالعىؼ االسري ربها كاف 
كها اف العىؼ ضد ( Geradin:53)  هف االساب التْ تؤدي الِ االكتئاب واالىتحار

التْ تتعرض لمضرب ربها تفقد  الهرأةعاهؿ اساسْ فْ وفٓات االطفاؿ، الف  الهرأة
 الجىٓف ىتٓجة لالجٍاض او والدة جىٓف هٓت او والدة طفؿ غٓر هكتهؿ الىهو

 ثانيًا/ االثار االقتصادية:
فْ حاالت كثٓرة تقودىا الِ ىتائج  الهرأةاف الىتائج الصحٓة السمبٓة لمعىؼ ضد 

ذا ها ُٓظٍر لىا اىخفاض اىتا ، وهف االثار الهرأةجٓة اقتصادٓة سٓئة بالىسبة لمهراة، ٌو
االقتصادٓة السببٓة بالىسبة لمهراة ذلؾ العىؼ االسري عمِ سبٓؿ الهثاؿ الذي ربها ٓجبر 

عمِ ترؾ الهىزؿ والذٌاب الِ االعهاؿ رخٓصة االجر وذلؾ لمعٓش. وهف ىاحٓة  الهرأة
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هف العهؿ خارج الهىزؿ،  الهرأةٓهكف اف ٓهىع  الهرأةاخرى فاف العىؼ الههارس ضد 
ذا ٓهكف اف  فْ االسواؽ والشوارع او حتِ فْ  الهرأةشكؿ التحرش الجىسْ ب ٓأخذٌو

ذا ها اشارت الًٓ هىظهة العهؿ الدولٓة عاـ  اف كثٓرا هف  9888اهاكف العهؿ، ٌو
السٓدات اكتشفف اىً ال ٓوجد اهاف لمعهؿ فْ هجاؿ البٓع فْ االسواؽ، او ههارسة اي 

ٓعزز  الهرأةههارسة العىؼ ضدٌـ، فالعىؼ ضد  ىشاط اقتصادي خارج الهىزؿ خوفا هف
ربها  الهرأةهف استبعادٌا وعزلتٍا عف هجتهعٍا، وفْ احواؿ اخرى فاف العىؼ ضد 

تهىع هف  الهرأةهف التحكـ فْ حاجاتٍا الشخصٓة، ففْ جىوب اسٓا فاف  الهرأةٓهىع 
ا لمتىاز  ؿ عف الرجؿ خوفا االحتفاظ بحققوقٍا الهادٓة الهوروثة هثؿ االرض او ٓتـ اجباٌر

هف تعرضٍا لمتٍدٓد هف جاىب اعضاء االسرة هف الذكور عمِ سبٓؿ الهثاؿ االزواج او 
فْ  الهرأةىستطٓع اف ىقوؿ اف التفكٓر حوؿ العىؼ ضد ( 46،1667)عبد :   االخوة

عمِ كؿ قطاعات الهجتهع  تأثٓريضوء االوضاع االجتهاعٓة واالقتصادٓة ٓظٍر لىا 
، فالتكالٓؼ العاهة الظاٌرةط والتْ تعد الضحٓة االولِ لٍذي فق الهرأةولٓس عمِ 

الهباشرة تشهؿ ىفقات هرتبطة هباشرة بالعىؼ هؿ العالج الطبْ واالستشارة الىفسٓة 
وطفالٍا، اها التكالٓؼ غٓر الهباشرة  لمهرأةوخدهات العدالة الجىائٓة وتوفٓر هسكف 

فْ سوؽ العهؿ  الهرأةخفاض هشاركة هىٍا عمِ سبٓؿ الهثاؿ اى الهرأةىتٓجة لمعىؼ ضد 
واىخفاض الدخؿ وتغٓبٍا عف عهمٍا وبالتالْ اىخفاض فْ االىفاؽ والطمب عمِ السمع 

ذلؾ العىؼ عمِ التىهٓة البشٓرة، فالرجؿ الذي ٓؤذي  ٓؤثراالقتصادٓة اضافة الِ اف ها 
رض ٓضعؼ هف راس الهاؿ البشري لدى االهـ التْ تعتهد عمًٓ وبالتالْ ٓع الهرأة

هكف القوؿ آضا اىً عىدها ٓعجز االفراد عف اشب ع االتىهٓة البشٓرة لمخطر، ٓو
 احتٓاجاتٍـ فاف الدولة تىٍار اجتهاعٓا واقتصادٓا.

 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

341 

 ثالثًا/ االثار االجتماعية:
اف العىؼ االسري ٓصبح دائها هرتبط بالعىؼ االجتهاعْ فاستهرار العىؼ هف جٓؿ الِ 
جٓؿ ٓؤثر عمِ استخداـ العىؼ وههارسة القوة عمِ االخٓرف سواء داخؿ الهىزؿ او 
خارجً، فبالىسبة لمبىات االتْ ٓتعرضف لمعىؼ االسري فْ هرحمة الطفولة اىٍـ سوؼ 

ف والدٍٓـ، وبالتالْ هف ازواجٍـ عىدها ٓكبروف، قابمٓة لتقبؿ العىؼ ه أكثرٓكوىوف 
كذا اف االوالد الذٓف ٓهارسوف العىؼ ضد اهٍاتٍـ بها ٓكوف ٌذا بهثابة بدآة لٍـ،  ٌو

 وفْ كمتا الحالتٓف فاف الدائرة هتصمة. 
عٓؽ التقدـ االجتهاعْ، بؿ ىجد  الهرأةكها اف العؼ ضد  ٓقٓد هف سمطتٍا وهكاىتٍا ٓو
عىدها ٓىتشر العىؼ سوؼ ٓهىع ٌؤالء هف الذٌاب الِ  ألىًلتعمٓـ، حرهاف الفتاة هف ا

عوؽ هف ادائٍـ الجٓد فْ الدراسة بسبب خوؼ الوالدٓف عمِ ابىائٍـ االىاث  الهدارس ٓو
اثىاء ذٌابٍـ الِ الهدرسة وقد شٍد الهشٍد العراقْ ذلؾ فْ فترات التحوؿ الدٓهقراطْ 

ؽ الساخىة هف الرهادي وىٓىوى فْ بعض هىاطؽ بغداد والهىاط 1662بعد عاـ 
 .1693وصالح الدٓف خاصة اثىاء فترة داعش عاـ 

وقد ٓعد العىؼ جرس اىذار هؤشرا لفشؿ االسرة فْ عهمٓة التىشئة االجتهاعٓة الهوكمة 
فْ بىٓة  إلصالحٍاالٍٓا وعالهة عمِ وجود بعض اوجً الخمؿ التْ ٓجب االىتباي الٍٓا 

 أسابة العالقات داخمٍا، وهف ثـ فاف الوقوؼ عمِ االسرة وبىاء القوة فٍٓا وطبٓع
الهؤدٓة لحدوثً هف شاىً اف ٓضع آدٓىا عمِ عواهؿ االستقرار الشخصْ والهجتهعْ، 
فضال عف هساعدة صاىعْ القرارات عمِ تبىْ السٓاسات الكفٓمة بالتعاهؿ هعً بصورة 

ذا ها اشار الًٓ دوركآـ فْ ىظٓرتً.    (د.ت،59)الربٓعْ :فعالة ٌو
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 :العراقيمجتمع في ال العنف وأشكالأنواع 
  ِالعراقٓة ٌو العىؼ األسري، ٓمًٓ التحرش  الهرأةأكثر أىواع العىؼ الواقع عم

 الجىسْ فْ األهاكف العاهة، ثـ االغتصاب وجرائـ الشرؼ.
  فْ العراؽ ٌْ: البطالة، التقالٓد  الهرأةاألسباب الرئٓسٓة لمعىؼ ضد

 الحصار، ثـ تدٌور الىظاـ التعمٓهْ.و  االجتهاعٓة، اىعداـ األهف، الحروب
  ىسبة كبٓرة هف الىساء فْ الهجتهع العراقْ ٓتعرضف ألىواع هختمفة هف العىؼ

األسري سواء هف الزوج، أو األب، أو األخ، وبأشكاؿ هختمفة هثؿ االعتداءات 
 سٓة هثؿ الضرب، الظمـ، واإلٌاىات. الجسدٓة أو الىف

  ٌىاؾ أشكاؿ لمههارسات التقمٓدٓة الهؤذٓة لمهرأة، هثؿ: تقٓٓد حؽ البىت الثاىٓة
 فْ الزواج, وزواج األرهمة هف أخْ زوجٍا, والزواج باإلكراي. 

  ىسبة كبٓرة هف الىساء تتعرض إلِ التحرش الجىسْ فْ هكاف العهؿ
 الىقؿ هف الذكور.والهؤسسات التعمٓهٓة وفْ وسائط 

  إف االتجار بالجىس واالستغالؿ الجىسْ قد تزآدا هىذ بدآة الحرب، اىتشرت
جٓرهة الهتاجرة بالىساء واستغاللٍف فْ الدعارة والبغاء فْ هىاطؽ عدٓدة هف 

 (96-2ص:1666)العراؽ:هحافظة بغداد. 
 

 المرأةمعتقدات وحقائق حول العنف ضد   - المرأةالعوامل المؤدية لمعنف ضد 
 ٓهكف إرجاع العىؼ إلِ األسباب التالٓة: 

القٓـ السمبٓة: والتْ ال ترى أٌمٓة حقٓقٓة وكاهمة لمهرأة كإىساىة كاهمة اإلىساىٓة حقًا  - 9
ذا ها ُٓؤّسس لحٓاة تقوـ عمِ التٍهٓش واالحتقار لمهرأة.  وواجبًا.. ٌو
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ة والتطّور البشري الثقافْ العاـ وها ٓفرزي هف جٍؿ بهكوىات الحضار  التخّمؼ -1
والرجؿ عمِ حٍد سواء ضهف هعادلة التكاهؿ  الهرأةالواجب أف ٓىٍض عمِ أكتاؼ 

 بٓىٍها لصىع الحٓاة الٍادفة والهتقدهة.
بداعٍا  الهرأةالتقالٓد والعادات االجتهاعٓة الخاطئة التْ تحوؿ دوف تىاهْ دور  - 2 وا 

 إلتحاؼ الحٓاة بهقوهات الىٍضة.
قتصادٓة الخاىقة وها تفرزي هف عىؼ عاـ بسبب التضخـ والفقر ثقؿ األزهات اال -3

 . الهرأة% هف حاالت العىؼ ضد 34والبطالة والحاجة، وٓحتؿ العاهؿ االقتصادي 
 أثار السمبٓة الىاتجة عف الهشكالت البٓئٓة التْ تضغط عمِ اإلىساف -4
العهؿ لتفعٓؿ وتىاهْ ىفسٍا فْ الهطالبة بحقوقٍا اإلىساىٓة والوطىٓة و  الهرأةضعؼ  -5

ا االجتهاعْ والسٓاسْ واالقتصادي.   دوٌر
التوظٓؼ السٓئ لمسمطة سواء كاف ذلؾ داخؿ األسرة أو الطبقة االجتهاعٓة أو  -6

 )الدولة، إذ ٓقوـ عمِ التعالْ والسحؽ لحقوؽ األضعؼ داخؿ ٌذي اأُلطر الهجتهعٓة. 
 (34، 2014ٌٓا عبد اهلل 

الكارثٓة وها تخمقً هف ثقافة لمعىؼ وشٓوع لمقتؿ وتجاوز لحقوؽ تداعٓات الحروب  -7
 اإلىساف، وبها تفرزي هف ىتائج هدهرة لالقتصاد واألهف والتهاسؾ والسالـ االجتهاعْ.

االستبداد السٓاسْ الهاىع هف تطور الهجتهع ككؿ والذي ٓقؼ حجر عثرة أهاـ  -8
 ة ثقافة حقوؽ اإلىساف. البىاء العصري لمدولة والسمطة و الهواطىة وسٓاد

اىتفاء الدٓهقراطٓة بها تعىًٓ هف حكـ القاىوف والهؤسسات والتعددٓة واحتراـ وقبوؿ  -96
أخر.. كثقافة وآلٓة تحكـ الهجتهع والدولة بحٓث تكوف قادرة عمِ احتراـ هواطىٍٓا 

 (93-91:ص1696)عبد العٓزز : وتىهٓتٍـ وحهآتً
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  والصحة النفسية 91كوفيد 
 91أتت جائحة كوفيد 

 التْ الدوؿ وفْ كافة العربٓة الدوؿ فْ هسبوؽ غٓر بشكؿ العىؼ هعدالت ارتفعت وقد 
 تدٌور أدىدوؿ العربٓة  ففْ .هضاعفة بصورة وسٓاسٓة اقتصادٓة أزهات تعاىْ

 الهجتهع فْ العىؼ ظاٌرة تىاهْ واالجتهاعٓة إلِ والهعٓشٓة االقتصادٓة األوضاع
 .خاص بشكؿ والتعمٓهٓة االجتهاعٓة الهستوٓات هختمؼ هف الىساء عاـ وتعىٓؼ بشكؿ
 ووقعت ، 100 % تقارب بىسبة األسري العىؼ تضاعفت شكاوى 2020 عاـ وفِ
 37.العاـ ىفس فْ أسبوعٓف فقط خاؿ ُقِتمف هىٍفّ  ( 3 ) الىساء بحؽّ  جرائـ(   5) 

 :واألطفاؿ هع الىساء ضد العىؼ هعدالت ارتفاع تزاهف
 هخاوؼ ظؿ فْ التوتر ازدٓاد هعدالت هف صاحبٍا وها العاـ ؽاإلغال إجراءات )أ( 

 الدعـ وىقص خدهات االجتهاعٓة، الحهآة الشبكات وغٓاب أو تبعاتً، الوظائؼ فقداف
 التْ االجتهاعْ التباعد إجراءات )ب( والصحْ لمىساء، واألهىْ والقاىوىْ االجتهاعْ

 أفراد اضطرار ظؿ فْ األسرة خاصة فْ األضعؼ ضد العىؼ ههارسة زادت احتهالٓة
 واألصدقاء فْ واألقارب كاألسرة الداعهة األطر عف الضحآا جهًٓعا لمبقاء األسرة
 الجائحة ظؿ اقتصادٓة وفقداف فْ صعوبات هع بالتزاهف الهىزؿ،

ادة )د(  دارة لموظائؼ والتربٓة الرعآة أعباء ٓز   الهستقبؿ هف وخوؼ وا 
  الهىزؿ هف والعهؿ الهدارس غمؽ ظؿ فْ ابتعاداىعزاؿ الهىزؿ )ج

 أثىاء األفراد وحركة حٓرة تىقؿ عمِ الهوضوعة لمقٓود الهتعدٓف استغالؿ إساءة)ح ( 
 هف خاؿ األسري كالدعـ الىفسٓة لمهساعدة الضحآا وصوؿ بتحجٓـ الوباء، اىتشار

 الرسهٓة، وغٓر الرسهٓة الشبكات
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 الصحٓة الحالة الشائعات حوؿ بإثارة الوباء هف العاـ لمخوؼ استغالؿ الهتعدٓف )ي( 
 أف ٓخفْ العىؼ وال ههارسات فْ واإلهعاف أطر لحهآة عف العزؿ هف لهٓزد لمضحآا

 والقضائٓة القاىوىٓة األطر تراجع هع تبعاتٍا وتضاعفت اشتدت إىها العواهؿ تمؾ
 االتصاؿ هثؿ خطوط عهوًها، الهىزلْ العىؼ وضحآا الىساء الهخصصة لحهآة

ا األسٓرة األزهات إدارة وهراكز وتوفٓر الهالجئ القاىوىٓة، والهساعدات الساخىة  وغٌٓر
 لمىساء والجسدٓة هف الىفسٓة العىؼ، هعدالت تقمؿ أو تحجـ كاىت التْ هف ألٓات
ؿ تراجع واألطفاؿ  هف - عهوهاً   الصحٓة الهىظوهة توجً ظؿ فْ ألٓاتتمؾ  تهٓو

 فْ وحتِ .الوباء هواجٍة فْ لمصفوؼ األولِ والتىظٓهٓة، والبشٓرة الهالٓة الهوارد حٓث
ا فإف حاؿ  ها كثٓراً  والحهآة هستشاري الدعـ هع اإللكتروىْ/الٍاتفْ التواصؿ استهراٌر

 والضرر الىفسْ العىؼ اعفةهض ثـ وهف الهتعدي طرؼ اىتقاهْ هف سموؾ إلِ ٓفضْ
ر آلٓات ضرورة ٓعىْ ها الضحآا، عمِ والبدىْ  ظروؼ لتواكب األىظهة تمؾ تطٓو
 جائحة بأىً العىؼ الهتىاهْ، ٌذا الهتحدة األهـ وتصؼ .الجائحة الهىزلْ خاؿ العىؼ
 قطاع فْ ،) 19 -كوفٓد( أحدثً الذي كوروىا، فاإلجٍاد لجائحة الهوآزة الظؿ

 هثؿ الخدهات األساسٓة، قطاع فْ هوازًٓا، إجٍاًدا بدوري أحدث الصحٓة،الخدهات 
ادة عف الجائحة أسفرت .  الضحآا وخطوط هساعدة الهىزلْ، العىؼ هالجئ  فْ ٓز
 الخدهات األساسٓة بتعطٓؿ ٌذا واقترف الهىطقة، فْ ضد الىساء العىؼ حاالت عدد

 هف عدد تعمٓؽ وتـ الهحاكـ اغالؽ تـ  .اإلغالؽ تدابٓر بسبب العىؼ هف لمىاجٓات
ضات اإلجراءات  -كوفٓد سٓاؽ فْ والىفقة الحضاىة وقضآا القاىوىٓة الهتعمقة بالتعٓو

 خاؿ األسٍؿ هف كاف أىً إلِ الىسائٓة الهجتهع الهدىْ هىظهات هف % 35 تشٓر 19
 الوساطة هثؿ أو التقمٓدٓة الرسهٓة غٓر العدالة آلٓات إلِ الوصوؿ الجائحة فترة

وتشٓر  123 .الزعهاء أو األسرة خاؿ هف بدٓمة الهىازعات بأسالٓب فض أو الهجتهعٓة،
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 فْ أسري عىؼ حالة آالؼ 5 أكثر هف توثٓؽ العراقٓة الداخمٓة لوزارة رسهٓة إحصاءات
 الحالْ العاـ هف األوؿ خاؿ الىصؼ البالد عهوـ

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-55060915 
 

 :الدراسات سابقة
كها تعد الدراسات السابقة هف الخطوات الهىٍجٓة التْ ال ٓهكف الغىِ عىٍا فْ البحث 

الهعىفة  الهرأةالعمهْ ،و عمِ ٌذا األساس تعرضىا ألٌـ الدراسات التْ تىاولت ظاٌرة 
 و هف بٓف الدراسات، 

 اوال / دراسات اجنبية :
بعىواف " اعتهادٓة الزوجة عمِ عالقتٍا ، ـ9871كالهٓس، و ستروس عاـ  دراسة-9

الزواجٓة و اإلساءة إلٍٓا ". و توصمت ىتائجٍا إلِ أف الزوجة التْ تعتهد هادٓا عمِ 
 .  زوجٍا تكوف أكثر عرضة لمعىؼ الجسهْ و الىفسْ

، حوؿ " العىؼ ضد الىساء األهٓركٓات ـ9883دراسة ٌاهبتوف، و جٓمس عاـ  -1
الىتائج إلِ أف األزواج الذٓف شاٌدوا آباءٌـ ٓعتدوف عمِ أهٍاتٍـ و قد أشارت  السود." 

كها اتضح  ،ٌـ أكثر تعىٓفا لزوجاتٍـ و ٓفضموف العىؼ الجسهْ كطٓرقة لمتعاهؿ هعٍف
سىة، و أف ٌىاؾ  26سىة أكثر عدواىا هف ىظرائٍـ األكثر هف  26أف األزواج أقؿ هف 

، فاألزواج الهرأةادٓة و بٓف العىؼ ضد صمة وثٓقة بٓف تدىْ الدخؿ و الهعاىاة االقتص
و تدٌور ظروفٍـ  االقتصادٓة ٌـ أكثر عىفا  الذٓف ٓعاىوف هف البطالة أو تدىْ الدخؿ

  ضد زوجاتٍـ
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 ثانيا / دراسات عربية
توصمت الدراسة إلِ و  الهرأةحوؿ العىؼ ضد  ،ـ1662دراسة ىاٌد رهزي عاـ  و -9

 الىتائج التالٓة:
ف ه، و تكالهرأةري الهرتبة األولِ فْ أشكاؿ العىؼ الهوجً ضد ٓحتؿ العىؼ األس    

بشتِ  الهرأةٓرجع العىؼ الههارس عمِ كها خطورتً فْ كوىً ٓهارس ٓوهٓا عمٍٓا.
ىسبة عالٓة كها تعد  اجتهاعٓا. الهرأةأىواعً فْ جاىب هف جواىبً إلِ اىخفاض هكاىة 

 هف هىطمؽ فٍهٍـ الخاطئ لمدٓف.  و ٓوافقوف عمًٓ الهرأةهف األفراد ٓقروف بالعىؼ ضد 
 دراسات جزائٓرة :

، حوؿ العىؼ المفظْ األسري هف الهىظور ـ1699عاـ  دراسة عٓساوي ىسٓهة -1
السوسٓولوجْ و هف أٌـ ها توصمت لً الباحثة ، تفاوت و اختالؼ أسالٓب التىشئة بٓف 

ف، أ ي أف الزوج الزوجة و زوجٍا، و هف بٓف الحاالت هف عآشف ىفس العىؼ فْ أسٌر
أعاد إىتاج ىفس العىؼ المفظْ و البدىْ.  كها أف هف بٓف الحاالت هف كاىت تىشئتٍـ 
ف هبىٓة عمِ االحتراـ، لكىٍف تزوجف هف رجاؿ ذوي خمفٓة أسٓرة هضطربة  فْ أسٌر
بٓف أعضائٍا. كها أقرت كؿ حالة هف الحاالت أف لمظروؼ الهعٓشٓة )عدـ كفآة 

إلٓجار، هصآرؼ الدراسة لألبىاء( دخؿ فْ حدوث العىؼ الدخؿ، أزهة السكف، غالء ا
المفظْ و الرهزي الزوجْ  و الذي ٓتحوؿ إلِ عىؼ بدىْ هتفاوت الخطورة.  كذلؾ 
عهؿ الزوجة و الزوج بطاؿ ٓولد هشاحىات بٓف الزوجٓف تىتٍْ غالبا بالعىؼ المفظْ 

 الذي ٓتطور إلِ بدىْ..
تهحٓص فْ إشكالٓة العىؼ الهىزلْ، و  ، بعىواف:ـ1662دراسة حسٓف طاٌر عاـ  -2

 %66ٌْ دراسة حرة لفائدة وزارة التشغٓؿ و التضاهف الوطىْ و هف ىتائج الدراسة أف 
ف ها بٓف  سىة،  28 -16هف الىساء الهستجوبات المواتْ تعرضف لمعىؼ تتراوح أعهاٌر
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 %26هف المواتْ تعرضف لمعىؼ هستواٌف التعمٓهْ ابتدائْ و هتوسط، و  %66و 
هىٍف ال ٓرفعف الشكاوي  %63هىٍف ربات بٓوت، و  %41هىٍف هطمقات و أراهؿ، و 

 لمسمطات.
 

  -االستنتاجات :
  وبشكؿ كبٓر جدا  98ارتفاع ىسبة العىؼ بٓف الىساء خالؿ ازهة كوفٓد 
  هف  خالؿ االدبٓات وها تقدـ  اف العىؼ ال ٓتحدد بزهاف أو هكاف او بٓئة

 هحددة 
 ْلمتربٓة االسٓرة فْ ابراز الدور الذكوري وسٓطرتً عمِ  أف الهوروث االجتهاع

ا لً دور فْ ههارسة العىؼ  الهرأة  وتحكهً فْ هصٌٓر
  ٌِو أىتشار ظاٌرة الطالؽ .  الهرأةارتفاع اشد اىواع العىؼ االسري عم 
  تعْ حقٓقة حقوقٍا وواجباتٍا  الهرأةأف التعمٓـ ٓجعؿ هف 
  وتصبح قٓادٓة فْ عهمٍا وبٓتٍا  الهرأةأف لتعمٓـ دور فْ بىاء شخصٓة 
 الهتعمهة قادري عمِ االعتهاد عمِ ذاتٍا فْ ههارسة هتطمبات حٓاتٍا  الهرأة

 الٓوهٓة
 

 :التوصيات
 هع وبالتعاوف خاصة بالحهالت القٓاـ خالؿ هف الهرأة ضد العىؼ ظاٌرة هواجٍة -9

 هثؿ الهوروثة والتقالٓد العادات ىبذ الِ تٍدؼ التْ الٓوىسٓؼ هثؿ العالهٓة هىظهات
 واالباء االهٍات لتوعٓة الهتخصصٓف بٓف لمىقاش هجهوعات وعقد الهبكر الزواج

 .الهجتهع عمِ السمبٓة وتاثٓراتٍا العادات تمؾ بخطورة والشباب
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 الفجوة لتقمٓؿ الدولة تتبىاٌا التْ القوهٓة الخطة خالؿ هف الهرأة بشؤوف االٌتهاـ .1
 اىها الهرأة ضد القائـ التهٓٓز تحجٓـ اف هىطمؽ هف وذلؾ الهرأةو  الرجؿ بٓف الىوعٓة
 .عمٍٓا الواقع العىؼ تحجٓـ الِ عهمٓا ٓؤدي

 الهىظهات قبؿ هف والتعذٓب العىؼ ضحآا لمىساء الشاهمة الطبٓة الهعوىات تقدٓـ .2
 ظاٌرة بهواجٍة تعىِ التْ العهؿ وورش والهؤتهرات الىدوات واقاهة الحكوهٓة غٓر

 .الهرأة ضد العىؼ
الىساء الهعفىات هف قبؿ االٌؿ والزوج فْ دور آواء بأشراؼ   ءالسعْ إلٓوا-3

 .هؤسسات حكوهٓة تابعة لمدولة تستقبؿ الىساء خالؿ االزهات او االوضاع العتٓادٓة   
ا الصحْ والحجر اإلغالؽ عهمٓات تتـ أف دائهاً  ٓىبغْ-4  ٌذا هف التدابٓر هف وغٌٓر

 .القبٓؿ
 حقوؽ هعآٓر هع تهاهاً  ٓتفؽ بها COVID-19 الفٓروس اىتشار وهكافحة الحتواء
 عىدها حتِ ولكف - تقٓٓهٍا ٓتـ التْ الهخاطر هع وهتىاسبة ضروٓرة وبطٓرقة اإلىساف
 وخاصة الىساء الهعىفات. الىاس حٓاة عمِ خطٓرة تداعٓات لٍا ٓكوف قد كذلؾ، تكوف

ة األولٓة الصحٓة الرعآة هرافؽ هف ُٓطمب قد-5  ات / الىاجٓف حاالت تأخذ أف والثاىٓو
 الهستشفٓات إلِ اإلحالة بعهمٓة تقـو وأف اإلجتهاعْ، الىوع عمِ الهبىْ العىؼ هف

ىبغْ كها .الرعآة هف أعمِ هستوى ذلؾ ٓتطمب عىدها فقط التخصصٓة  تحدٓث ٓو
 .التخصصٓة الرعآة هرافؽ تعكس بحٓث العىؼ فْ هجاؿ اإلحالة هسارات

 تتأثرف قد الالتْ والفتٓات لمىساء هتاحاً  واالجتهاعْ الىفسْ الدعـ ٓكوف أف ٓىبغْ-7
 فٓها .اإلجتهاعْ الىوع عمِ الهبىْ العىؼ ىاجٓات هف أٓضاً  تكفّ  وقد الوباء، بتفشْ
 بتفشْ هباشر غٓر أو هباشر بشكؿ سواء- تتأثرف قد الالتْ -السابقة بالىقطة ٓتعمؽ

 الهبىْ العىؼ كتجربة تهاهاً  صادهة التجربة تكوف أف الههكف هف فاىً -هرض هعد
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 الحدوث فْ قد ٓتشاركاف األهٓرف ٌذٓف بأف االعتراؼ إف .االجتهاعْ الىوع عمِ
تطمب لمغآة ٌاـ أهر ٌو والفتٓات الىساء لبعض بالىسبة  الىفسْ الدعـ ٓكوف أف ٓو

 عاـ. بشكؿ متاحاً  والفتٓات، وأٓضاً  لمىساء هتاحاً  واالجتهاعْ
 االسٓرة بالقضآا تتعمؽ التْ بالهحاكـ ىفسٓف واخصائٓف اجتهاعٓف اخصائٓف تعٓٓف-7
 هع والتىسٓؽ بالهحاكـ االسٓرة بالقضآا الخاصة الدوٓرة الدراسات اجراء حٓث هف

كذا الحاجة اقتضت اذا وهتابعتٍا االسري العىؼ بقضٓة العالقة ذات الجٍات  فْ ٌو
 .والتعمٓـ التربٓة ووزارة االخرى االهىٓة والجٍات الشرطة وهراكز آضا الصحة وزارة
 االٓواء بٓوت وتوفٓر والقرى بالهدف واجتهاعٓة ىفسٓة استشارات هراكز اىشاء -8

 .هف العىؼ االسٓرة والحهآة
 العىؼ  بشؤوف الهتعمقة والدراسات البحوث اجراء عمِ التشجٓع -96
 االسري بالعىؼ الهتعمقة الهشكالت عمِ االضواء لتسمٓط اعالهٓة خطة وضع-99

 بالعىؼ البوح عمِ وتشجٓعٍـ العىؼ، ذلؾ هف أىفسٍف حهآة بوسائؿ الىساء وتوعٓة
 عمِ هؤثرا او وهؤذٓا شدٓدا ٓكوف عىدها وخاصة وقوعً، حاؿ فْ عمٍٓف الواقع

ىٍا شخصٓتٍا جب الىفسْ، وتكٓو  شعور هف التخفٓؼ الِ االعالهٓة الحهمة تٍدؼ اف ٓو
 هعالجة تتولِ التْ لمجٍات بالحقٓقة البوح هف الخوؼ او والحرج بالخزي الىساء

 الهشكمة
  :المقترحات
اجراء دراسة هٓداىٓة لحاالت تعرضف لمعىؼ الجسدي والىفسْ وهف ثـ اعداد  

لعالج حالت  ةوجود هراكز صحٓة واإلرشادٓ برىاهج تدٓربْ لتكٓفٍف فْ الهجتهع 
االٌتهاـ بجاىب  العىؼ االسري فْ عهوـ الهحافظات تدار هف قبؿ ذو االختصاص

 االعالـ لمهرأة وتوعٓتٍا فْ التهٓز بٓف اىواع العىؼ وهخارطٍا الصحٓة والىفسٓة
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 المقدمة :
طػػعت  ا طػػ  ي ػػ  ذ  ، تشػػكؿ يالزخػػي ي ليبيػػي يهخيػػي كبيػػاة  ػػ  ي طي طػػي ي   اجيػػي ي فا طػػيي

خػػػف  ػػػ ؿ  تعزيػػػز ذجذقهػػػ  كف عػػػؿ خػػػياا  ػػػ  م ايقيػػػ  بشػػػكؿ عػػػ ـ ذ يبيػػػ  بشػػػكؿ  ػػػ  
تعق خف يباز يقذيت ي طي طي ي   اجيػي  ي طي طيي ذي قبلذخ طيي ي ت خجخذعي خف يالقذيت 

ي فا طيي   ػذ  يبيػ  ذي تػ  تخالػت ب  ب ػث عػف ي تطػذيي ي طي طػيي بػيف يالاػايؼ ي خت  زعػي 
طػػذيا يف ك  ػػت عػػف اايػػؽ خبػػ قايت  ذقيػػ ـ بجاػػذق ي ذطػػ اي خػػف يجػػؿ ييجػػ ق  ػػؿ   زخػػي

 خت  زعػي  اقيي  خف  ػ ؿ عقػق يجتخ عػ ت ذخػيتخايت اليجػ ق  ػؿ بػيف يالاػايؼ ي ليبيػي ي
,ذخب قايت جخ عيي خف   ؿ خشػ اكتا  ذقعخاػ   خػيتخايت ي تػ  عقػق ت ػت اع يػي يالخػـ 
ي خت ػػػقة ذيالت ػػػ ق يالذابػػػ  ,  اػػػ  عػػػف يالقي  ي عطػػػكايي ي تػػػ  تخالػػػت بػػػقعخا  ي طػػػػا  

  ا      يبي  ,  ا  عف ي ذطيلي  ت خيف خص   لج ايؿ  فتا  كذف يف قعخا    فتا هذ
يعػ قة يالعخػ ا  ي ت  تخالت طػعيا  يف يكػذف  اػ  قذا كبيػا  ػ  عخليػييالقية يالقتص قيي 

 ي   ت خيف تق ق ت ي فظ ذي غ ز ي ليب  عبا شاكي تذت ؿ ي فا طيي . ,ب الا  ي    يبي  
 اهمية البحث 

قذا  ا طػ   ػ  تعزيػز طي طػتا  ي   اجيػي تجػ    علػ  تكخف يهخيػي ي ب ػث بتطػليا ي اػذا
ذيالقذيت ذي قبلذخ طػػػػػيي ,  ي طي طػػػػػيي ذعػػػػػي خػػػػػف يالقذيتيالزخػػػػػي ي ليبيػػػػػي عػػػػػف اايػػػػػؽ خجخ

 3122,  صػػػي  ػػػ  ظػػػؿ تغيػػػايت ي تػػػ  شػػػاقتا   يبيػػػ  بعػػػق اػػػذاة ي عطػػػكايي يالقتصػػػ قيي 
 ي تػػ   ع يالقتصػػ ق  ذي طي طػػيي ذيةخ يػػيعػػقـ يالطػػتقايا ذي تػػقهذا يالذاػػب   ػػي ذخاذاهػػ  

 .ب تت تشكؿ تاقيق  ل فذ  ي فا ط 
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 اشكالية البحث
: خػػػ ه  تذجاػػػ ت ي طي طػػػي ي   اجيػػػي خفػػػ ق ت الػػػؽ يشػػػك  يي ي قايطػػػي  ػػػذؿ اػػػاح طػػػييؿ 

تلػػؾ خػػ ه  يقذيت ت فيػ  ي طي طػػي ي   اجيػػي ي فا طػيي تجػػ   ي ذ ي فا طػيي   ػػذ يالزخػي ي ليبيػػ
 ؟ يالزخي

 الفرضية
يقيا قذا   عػؿ  ػ   ت الؽ ي فاايي ي قايطي ب ف ي طي طي ي   اجيػي ي فا طػيي تتالػح   ػذ

يجػػػػؿ تػػػػ خيف  يالزخػػػػي ي ليبيػػػػي خػػػػف  ػػػػ ؿ يقذيتاػػػػ  ي طي طػػػػيي ذيالقتصػػػػ قيي ذي عطػػػػكايي خػػػػف
 ذ ه     ظؿ ي  ظ ـ ي ليب  ي جقيق.عل   فخص   ا  ذي  ف ظ 

 ادوات تنفيذ السياسة الخارجية الفرنسية تجاه االزمة الميبية
يالطتقا ب ي طي ط  ذي فذاػ  بعق طقذا  ظ ـ ي ق ي   ق لت  يبي      لقي خفاغي خف 

يةخ يػػػي جعلاػػػ  تعػػػ    خػػػف عػػػقـ يالطػػػتقايا ذي تػػػقهذا يالذاػػػ ع يالقتصػػػ ق  ذي طي طػػػيي 
ذيةخ يػػي ذمصػػب ت ي ػػب ق بػػياة صػػايع ت قخذيػػي علػػ  جباػػ ت ختعػػققة، طػػ هخت ب  عػػقيـ 

طػػل ي ذت ػػ خ  ي خليشػػي ت ةيةخػػف ذي عػػقيـ ذي طػػيااة علػػ  ي  ػػقذق،  اػػ   عػػف تاايػػب ي
تطػػع   ا طػػ  ي ػػ  ت فيػػ  طي طػػتا  ي   اجيػػي  ػػ   يبيػػ  عػػف اايػػؽ وذي جخ عػػ ت ي خطػػل ي، 

يةقذيت ي ت  ت ذعت بت ذع خصػ   ا   ػ  ظػؿ ي تغيػايت ي تػ  شػاقتا   يبيػ   خجخذعي خف
،  كذف مف تلؾ يةقذيت تعق ي ذطيلي  ت فيػ  يهػقي ا ، ذتقطػـ تلػؾ يةقذيت 3122بعق ع ـ 

   يآلت  :ي 
 األداة السياسية والدبموماسية  -1

تتخاػػؿ يةقية ي طي طػػيي ذي قبلذخ طػػيي ي فا طػػيي تجػػ    يبيػػ  ي ػػ  تعزيػػز ذتاطػػي  خك  تاػػ   ػػ  
 ظ ـ خعخا ي قػ ي   عػف ي  ظ ـ ي ليب  ي جقيق، الطيخ  مف  فا ط  قذاي  كبياي     يالا  ي ب

ذتاغػب  3122الطػ  اي  ػ تذا عػ ـ اايؽ تػق لا  ي عطػكا   ب طػت قيـ  لػؼ ي شػخ ؿ يال
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ب   صذؿ عل  اخف قذاه     يطق ا ي ق ي  ، إ  طاع ف خ  يعتا ػت ابػ  خجلا ي ػذا   
: يقذيت ت فيػػ  ي طي طػػي ي   اجيػػي  يال تقػػ   ا بذصػػفي هػػذ ي خخاػػؿ ي شػػاع   لشػػعب ي ليبػػ 

, (:39ذ  ا عبق ي  طيف ك ظـ ، خصقا طبؽ  كا ،   .)ي فا طيي تج   يالزخي ي ليبيي 
ذ   ظػؿ ي ػقالع ايالزخػي ي ليبيػيا ذيال قطػ ـ ي شػقيق ي ػ   تعػ    خ ػي  يبيػ  ذ ت ػ خ  ذجػذق 
قػػذخ   اجيػػي   علػػي خػػيااة  ػػ  ي طػػ  ي ي ليبيػػي، طػػعت  ا طػػ  ي ػػ  تعزيػػز خك  تاػػ  كف عػػؿ 
يطػػػ ا  ػػػ  إقياة يالزخػػػي ي ليبيػػػي عػػػف اايػػػؽ جاػػػذق ي ذطػػػ اي ي تػػػ  تقػػػـذ باػػػ  خػػػف مجػػػؿ 

.)عبػػػق ي طػػػ ـ ج ػػػي  ت اػػػ  ي  ػػػزيع بػػػيف يالاػػػايؼ ي ليبييي ذصػػػذؿ ي ػػػ  تطػػػذيي طي طػػػيي 
,3132  ,256) 

-3123   طي طي ي   اجيي ي فا طيي تج    يبي     عاق ي ائيا ي ط بؽ ا اي طذي يذال قا )
( ق ئخػػي علػػ  تب ػػ  يطػػتايتيجي ت خب يػػي علػػ  ي تػػذيزف بػػيف ي خصػػ    ,ذي ػػقعذة ي ػػ  3128

اػػذق يةخػػـ ي خت ػػقة خػػف مجػػؿ إيجػػ ق ي  ػػؿ عػػقـ ي تػػق ؿ ي  ػػ اج ، ذي عخػػؿ علػػ  قعػػـ ج
, خ خػػػػػػػق عبػػػػػػػق ي  فػػػػػػػيظ ي شػػػػػػػي  .) تطػػػػػػػذيي ي طي طػػػػػػػيييي طي طػػػػػػػ ، ذ  ػػػػػػػؾ عػػػػػػػف اايػػػػػػػؽ 

إال مف تقهذا يالذا ع     يبي  ذت  خ  ي جخ ع ت ي خطل ي، الطػيخ  ,  (78, 3127
صػ بي عػقق خػف ي  ػايا  3132   ظؿ تعاض ي طف اة ي فا طػيي  اجػذخيف  ػ   يطػ ف/ ذي 

ي ػػػػ   طػػػبب بخغلػػػؽ ي طػػػف اة ي فا طػػػيي  ػػػػ   3124ي اجػػػذـ ي اػػػ     ػػػ  عػػػ ـ ي فا طػػػيف، ذ 
، ذ   ظؿ تق ؿ ي قذخ ي   اجيي  ػ   يبيػ ، طػعت 3125اايبلا ذ قلا  ي   تذ ا ع ـ 

 ا طػ  ي ػ  تػػ خيف ذجذقهػ   ػػ   يبيػ  ذ  ػػؾ عػف اايػؽ تقػػقيـ   ا طػ  ي ػػقعـ ي طػا  ي ك خػػؿ 
اؽ،  كذ ػي يطػياا علػ  ي شػاؽ ي ليبػ   لج ايؿ  فتا ق ئق ي جي  ي ػذا   ي ليبػ   ػ  ي شػ

ذهذ يختق جغاي ي    لج ذب ي    يشكؿ تخاكز ي خص    ي فا طيي     يبي  ال تذيئا  علػ  
يالبػػ ا ي  فايػػي ي تػػ  يطػػياا علياػػ   فتػػا   صػػي  قػػؿ ي فيػػؿ ذ قػػؿ شػػايا ،  اػػ   عػػف 

يجا ي تػ  ت خيف خص   ا  ذطي طتا     ي ج ذب ي ليب  ي خ      قذؿ ي ط  ؿ كقذ ي ي  
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ت تذ  عل  ق عقة عطكايي  ا طيي اخ قيخ ا الطيخ     ظؿ تص عق ي جخ ع ت يالاه بيي 
 ػػػػ  ي ج ػػػػذب،  ػػػػفف  فتػػػػا هػػػػذ ي اػػػػؿ  ليػػػػؼ  خذيجاػػػػي ي جخ عػػػػ ت ي اه بيػػػػي ذي تيػػػػ ايت 
يالطػػ خيي ي ػػ يف يتخاكػػزف  ػػ  شػػخ ؿ م ايقيػػ  ذقذؿ ي طػػ  ؿ ية ايقػػ ، إ  مف صػػعذق تلػػؾ 

 (24,  3133.)ص يفي يالطتق ؿ ,    ا  ذ فذ ه ي تي ايت يشكؿ تاقيق  خص
بػػ  اغـ خػػف قعخاػػ    فتػػا إال م اػػ   ػػ  ي ذقػػت  يتػػي طػػعت  ا طػػ  ب   فػػ ظ بع ق تاػػ  خػػح 
ي  كذخػػي ي غابيػػي عػػف اايػػؽ يالعتػػايؼ ب التفػػ ؽ ي طي طػػ  اصػػ يايتا ذب كذخػػي ي ذ ػػ ؽ 

يت اطػػخيي كزيػػ اة ي ذا يػػي بقيػػ قة  ػػ يز ي طػػايج ي ػػ يؾ   ػػ  اػػايبلا،  ذتكػػاا   ػػؾ  بزيػػ ا 
ي ػػ   ا طػػ  خػػح إجػػايا  3127/ميلػػذؿ/38ائػػيا  كذخػػي ي ذ ػػ ؽ ي ذا يػػي  ػػ يز ي طػػايج  ػػ  

خ  قاػػ ت خػػح ي ػػائيا ي فا طػػ  ي طػػ بؽ  اي طػػذي هذال ػػق  اػػ   عػػف زيػػ اة ذزيػػا ي   اجيػػي 
 يطػػ ف  خػف ي عػػ ـ  فطػي خػػف يجػؿ تقػػقيـ  27ي فا طػ  اجػ ف خػػ اؾ يياذ ػتا  اػػايبلا  ػ  

ذيزقيق ,  (6,   :312.)ي خػػػػق ق طػػػػـ  طػػػػيف ,خػػػػي ي ذ ػػػػ ؽ ي ذا ييي ػػػػقعـ  ػػػػائيا  كذ 
-3128يالهتخ ـ ي فا ط  ب  خلؼ ي ليبػ  ع ػق تػذ   ي ػائيا إيخ  ذيػؿ خػ كاذف خ صػبي )

( ذتكػػاا   ػػؾ خػػف  ػػ ؿ تصػػاي  ي ػػ   قػػ ـ ذزيػػا ي   اجيػػي ي فا طػػ  اجػػ ف إيػػؼ 3133
 .ذفبقذ ي امف  يبي  خف مذ ذي ت ي ائيا خ كا  3128 ذقاي فا ع ـ 

تخالػػػت طي طػػػي خػػػ كاذف ي   اجيػػػي ب  قيػػػ ـ ب  ػػػقذا ي ذطػػػيا  ػػػ  ي طػػػ  ي ي ليبيػػػي خػػػف مجػػػؿ 
ي ب ػػػث  عػػػف تطػػػذيي طي طػػػيي ت اػػػ  ي  ػػػزيع ي قػػػ ئـ  ػػػذؿ ي شػػػاعيي بػػػيف يةاػػػايؼ ي ليبيػػػي، 

، ذتكاا   ؾ عف اايػؽ  3122ذمع  ي عف ا اي  تق ؿ  ا ط  عطكاي       يبي  ع ـ 
  ذ ػػػي تابيػػػت ذجذقهػػػ  كاػػػاؼ   عػػػؿ  ػػػ  إقياة يالزخػػػي خبػػػ قايت  اقيػػػي ذجخ عيػػػي عػػػقة  خ

 ي ليبيي، ذتشخؿ تلؾ ي خب قايت يآلت :
ي خب قايت ي فاقيي: طعت  ا ط  ي   ي قي ـ  بخجخذعي خف ي خبػ قايت ي فاقيػي  كػ  ابتػت -ي

 ب  ا  ااؼ   عؿ ذقذ     يالزخي ي ليبيي،ذتتاخف ي خب قايت ي فاقيي يآلت :
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لػػؾ ي خبػػ قاة خػػف قيػػ ـ ي ػػائيا ي فا طػػ  اخػػ كاذفا بػػ  جخح بػػيف ي خبػػ قاة يةذ ػػ : تخالػػت ت
يةاػػػايؼ ي ليبيػػػي ي خت  زعػػػي هػػػـ بكػػػؿ خػػػف ق ئػػػق ي جػػػي  ي ػػػذا   ي ليبػػػ  اي  ليفػػػي  فتػػػاا، 

، ذطػعت 3128/تخػذز/36ذائيا  كذخي ي ذ  ؽ ي ذا يي ا  يز ي طايج ا    ب ايا  ػ  
ا   يةزخي خف  ػ ؿ تذقيػح  ا ط    ؿ ه ي يالجتخ ع ي   تقايب ذجا ت ي  ظا بيف ا

يتف ؽ  عاؼ ب طـ اط ف كلذا، ذي   ه ي يالتفػ ؽ علػ  اػاذاة ذقػؼ إاػ ؽ ي  ػ ا خػف 
مجؿ ت قيؽ  ؿ طي طػ  عػف اايػؽ ي خصػ   ي ي ذا يػي بػيف ي ليبيػيف  كذ اػ  هػ  ي بذيبػي 
  اػػػػػ ا يةزخػػػػػي، ذتطػػػػػايؿ خطػػػػػ ا إق خػػػػػي قذ ػػػػػي ق  ذ يػػػػػي  يت طػػػػػي قة، تقػػػػػـذ علػػػػػ  مطػػػػػا 

تبػػػقم خػػػف صػػػي غي ي قطػػػتذا خػػػاذاي  ب  عخليػػػي يال ت  بيػػػي، ذ قػػػ  هػػػ ي يالتفػػػ ؽ ي قيخقايايػػػي، 
ي فشػػػؿ  تيجػػػي ا ػػػض  فتػػػا خ اج تػػػي، ذ ػػػ  ميلػػػذؿ خػػػف ي عػػػ ـ  فطػػػي قػػػ ـ ذزيػػػا ي   اجيػػػي 
ي فا طيي اج ف إيؼ  ذقايػ فا  ػ  زيػ اة  ليبيػ  ذي تقػ  خػح يةاػايؼ ي خت  زعػي  ػ  كػؿ خػف 

ي جػي  ي ػذا   ي ليبػ  ا ليفػي  فتػاا خػف يجػؿ  اايبلا ذخصايتي ذب غ ز  ذي تق  ب  ق ئػق
 (33.)  قيي   اؿ عب ا ,  ي ب ث عف ي تطذيي ي طي ط 

عا ػػػت  ب طػػػـ )خػػػيتخا بػػػ ايا(  3129ي خبػػػ قاة ي ا  يػػػي: تخالػػػت تلػػػؾ ي خبػػػ قاة   ػػػ  عػػػ ـ 
بخشػػػػ اكي عػػػػقق خػػػػف ي ش صػػػػي ت ي ليبيػػػػي، إ  اػػػػخت ايطػػػػ ا ي خجػػػػ  ا ي ػػػػا ث ي خ شػػػػئي 

)خجلػػا ي  ػػذيب، ي خجلػػا ي ائ طػػ ، ي خجلػػا يةعلػػ   لقذ ػػي( بخذجػػب يالتفػػ ؽ ي طي طػػ  
 اػػػ   عػػػف  ا ليفػػػي  فتػػػػػػػػػػاا ق ئػػػق ي جػػػي  ي ليبػػػ  ي ػػػذا  ، ذخخالػػػيف خػػػف عشػػػايف قذ ػػػي 
ذخجخذعي خف ي خ ظخ ت يالقليخيػي ذي قذ يػي، ذ ػتن عػف هػ   ي خبػ قاة ي ذصػذؿ ي ػ  يتفػ ؽ 

تفػػ ؽ  ي ت كيػػق علػػ  ي  ػػػؿ كلػػذا  ذيبػػاز خػػ  جػػ ا  ػػ  هػػ ي يال-طػػ ف-عػػاؼ ب طػػـ االطػػيؿ
 3129ي طي طػػ  ذيالتفػػ ؽ علػػ  إجػػايا ي ت  بػػ ت با خ  يػػي ذائ طػػيي خػػح  لػػذؿ  ا يػػي عػػ ـ 

ت ػػػػت يشػػػػايؼ خفذاػػػػيي ي عليػػػػ     ت  بػػػػ ت ذ كذخػػػػي ي ذ ػػػػ ؽ ي ػػػػذا  ، ذصػػػػاح ي ػػػػائيا 
ي فا طػػ  ايخ  ذيػػؿ خػػ كاذفا ع ػػق ي تاػػ ا هػػ ي يالتفػػ ؽ بقذ ػػي ا مف يالاػػايؼ ي ليبيػػي ذي قػػذي 
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ي ف خيتخا ب ايا ذصؼ ه ي يالتف ؽ ب  ي  اذة ائيطي   ذ ي خصػ   ي ي طي طػيي عل  ب
ذصاح امف يال تزيـ ب   ؿ ي طي ط  ي ش خؿ     يبي  خاـ ةخف يذابػ ا ذ قػت هػ   ي خبػ قاة 
 شػػػؿ  صػػػعذبي إجػػػايا ي ت  بػػػ ت  ػػػ  ظػػػؿ ي فذاػػػ  ذي تشػػػ ا ي طػػػ ح ذي ايػػػ ا خيططػػػ ت 

 (98,  :312.)   ق ي خق خ خق ,ي قذ ي
ذي خبػػ قاة ي ا  اػػي: عا ػػت ب طػػـ )خػػيتخا بػػ ايا ي ا  يػػي( خػػف مجػػؿ ت قيػػؽ ي طػػ ـ  ػػ   يبيػػ  

ذكػػ ف ي اػػقؼ خػػف هػػ ي ي خبػػ قاة تقػػقيـ ي ػػقعـ  3132/ تشػػايف ي اػػ   / 23ي ػػ   عقػػق  ػػ  
   ت  ب ت ي ليبيػي عػف اايػؽ  ػاض عقذبػ ت علػ  خػف يعاقػؿ ي عخليػي يال ت  بيػي ي ليبيػي 

، خػػػح طػػػ ب ي قػػػذيت يالج بيػػػي 3132/كػػػ  ذف يةذؿ/35 ي تػػػ  كػػػ ف خ تخػػػؿ  ػػػقذاا   ػػػ 
ذي ػػايج ي خاتزقػػي ذي اػػ ا ي تػػق  ت ي   اجيػػي،  كػػف هػػ   ي خبػػ قاة  ػػـ ت قػػؽ  جػػ ح  قػػق تػػـ 

خيتخا  .)ت جيؿ يال ت  ب ت ي ائ طيي ي ليبيي ي   ذقت غيا خعلذـ ةطب ب تـ  كاه  ط بق   
, 3132,ليػي يال ت  بػ ت بليبيػ ب ايا ي قذ   ياقق بفاض عقذب ت عل  خف يعاقلػذف ي عخ

 23) 
ي خب قايت ي جخ عيي: بعػق  شػؿ ي خبػ قايت ي فاقيػي بطػبب ت ػ خ  بعػض ي قػذخ ي ف علػي -ب

   يالزخي ي ليبيػي ي تػ  طػ هخت بتايجػح ي ػقذا ي فا طػ   ػ   يبيػ ، ذيابػ ت مف  ا طػ  غيػا 
 يػػق جاذقهػػ  قػ قاة علػػ  ي قيػػ ـ بػقذا خػػياا ذ  عػػؿ  ػ  يالزخػػي ي ليبيػػي قذف ي ب ػث عػػف تذ 

 خح قذخ ي اخ، ذتخالت ي خب قايت ي جخ عيي ب آلت :
:  قػق جػ ا هػ ي ي خػيتخا خػف مجػؿ ييجػ ق 3131خش اكي  ا ط     خػيتخا بػا يف يالذؿ -ي

ي تطػذيي ي طي طػيي  راػايؼ ي خت  زعػػي  ػ   يبيػ ، إ   جػق مف تالعػػ ت خػيتخا بػا يف مقػػاب 
ؼ يالقليخيػػي ذي قذ يػػي بػػ ف ي  ػػزيع ي ليبػػ  بكايػػا  قػػايايت يتفػػ ؽ ي صػػ يايت، القت ػػ ع يالاػػاي

بػػقم يشػػكؿ تاقيػػق  رخػػف ذي طػػلـ ي ػػقذ  ، تتاػػخف ي خبػػ قا ي ع خػػي  ػػ  هػػ ي ي خػػيتخا ذقػػؼ 
إاػػ ؽ ي  ػػ ا، ذعػػقـ تػػق ؿ ي جاػػ ت ي   اجيػػي  ػػ   يبيػػ ، ذيت ػػ    اػػذيت  ع  ػػي  لقاػػ ا 
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ي، ذي  شػػ ا علػػ  ي خليشػػي ت ذي تػػايـ  ظػػا ي طػػ ح ذخ  ذ ػػي خ  ابػػي ي ت ظيخػػ ت ي اه بيػػ
 (2,  3131,بعاي يالخـ ي خت قة  لقعـ     يبي  .)خجلا ائ ط  ذ كذخي خذ قة

ذقػػػػػػاا خػػػػػػيتخا بػػػػػػا يف تشػػػػػػكيؿ اػػػػػػ ث  جػػػػػػ ف  ب ػػػػػػث ي خطػػػػػػ ايت ي عطػػػػػػكايي ذي طي طػػػػػػيي 
ذيالقتص قيي،  يخ  يتعلؽ ب  خط ا ي عطكا   ق   ذتب قؿ ذجا ت ي  ظا  ذؿ قعـ ذقؼ 

ي ذي عخؿ خف مجؿ با خ ف  تذ يػق ي جػي  ي ليبػ ، إا ؽ ي   ا ذتفكيؾ ي جخ ع ت ي خطل 
 (4عـ     يبي ، خصقا طبؽ  كاة ,  بعاي يالخـ ي خت قة  لق: ) ذ  ؾ عف اايؽ

( يالخـ ي خت قة، ذيتـ خف   ؿ ي لج ي ي عطكايي ي خشتاكي     6+  6تشكيؿ  ج ي) -2
عػػ قة قخػػن  جػػ ف  اعيػػي طػػياكز عخلاػػ  علػػ  ي اق ػػي ذقػػؼ إاػػ ؽ ي  ػػ ا،   ػػزع طػػ ح  ذي 

 ي خطل يف    ي خجتخح ي خق  ، ذخ  ابي ي اه ب، ذخايقبي ي  قذق.
إ ايج ي خق تليف غيا ي ليبييف خف ط  ي ي خعاكي عل  ي فذا ذخطػ عقتاـ علػ  ي عػذقة -3

 إ   ب قهـ.
(  ت قيػػؽ ذقػػؼ قيئػػـ 6+6بػػقا ي خف ذاػػ ت ت ػػت خظلػػي ي لج ػػي ي عطػػكايي ي خشػػتاكي )-4

ايؽ قي ـ ) ي يي خايقبي ذقؼ إا ؽ ي   ا ذي ت قؽ خ ي ذتكذف  ا ؽ ي   ا ذ  ؾ عف ا
خشتاكي بيف يةخـ ي خت قة ذ يبي (، )  صؿ ي قذيت ذتقيبيا ب ػ ا ي اقػي ذي  شػ ا خجخذعػ ت 
عخػػؿ خشػػتاكي تتػػ  ؼ خػػف خخالػػيف عػػف ي اػػا يف ذتػػقعخا  يةخػػـ ي خت ػػقة(، ذتكػػذف تلػػػؾ 

ذت فيػ  يالتف قيػي  ػ ؿ  تػاة زخ يػي  ي لج ي خطيذ ي عف ت قيػق ي اػ ا ي زخ ػ   لخف ذاػ ت
 خعقذ ي.

ذ يخػػ  يتعلػػؽ ب  خطػػ ا ي طي طػػ  تتاػػخف ببػػقا ي عخليػػي ي طي طػػيي  ػػ  ي ػػب ق ذ  ػػؾ خػػف   
  ؿ تخذيؿ ي خفذايي ي ذا يي ي علي     ت  ب ت ذتزذيقه  ب  عقق ي ك    خف ي خذظفيف، 

ي ب ػػػؾ ي خاكػػػػز  ذمقيا ذخػػػ  يتعلػػػؽ ي خطػػػ ا يالقتصػػػػ ق  كيفيػػػي خشػػػ اكي اػػػػاذة  يبيػػػ  ذقذا 
ي خيططػػ ت ي  فايػػي ي ليبيػػي بػػ قتايح خبػػ قاتيف يقتصػػ قيتيف تتاػػخف تشػػكيؿ  ج ػػي ي  بػػايا 
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يالقتصػػػػ قييف ي ليبيػػػػيف ذي صػػػػ قذؽ ي ليبػػػػ     شػػػػ ا ذي تعخيػػػػا،  تتكػػػػذف هػػػػ   ي لج ػػػػي خػػػػف 
خطػػيذ يف ذ بػػايا  يبيػػيف يعكطػػذف ي ت ػػذع ي جغاي ػػ   ػػ  ي ػػب ق، ذتاػػـ هػػ   ي لج ػػي يخ  ػػي 

ي ق ئخػي ب  ت طػيؽ  خطتقلي، ذتذ ا ي لج ػي خ صػي  ل ػذيا ي شػ خؿ ذتطػخ   لخيططػ ت ع خي
بعاػػي يالخػػـ  .)ي تػقايج   لطي طػػ ت يالقتصػػ قيي ذي خ  يػػي خػػح  ب ػ ا ي اقػػي ي  زخػػي  تذ يػػقه 

 (3ي خت قة  لقعـ     يبي ، خصقا طبؽ  كاة ,  
ي قؽ  ج ح   صي    ظؿ  ب  اغـ خف ي خب قا ي    ج ا با  ه ي ي خيتخا يال ي ي  ـ   

يعػػػ ف ي  ليفػػػي  فتػػػا ب طػػػتاقيؼ خطػػػتذقع   يػػػاة  ػػػ  خي ػػػ ا ي  ػػػ ا باػػػايبلا، خيكػػػقي مف 
إاػػ ؽ ي  ػػ ا يخكػػف مف يتذقػػؼ إ ي تذقػػؼ خقػػ تلذف يالج  ػػب ذي خاتزقػػي عػػف قعػػـ  كذخػػي 
ي ذ ػػ ؽ ي ػػذا  ،  اػػ   عػػف ذجػػذق ي ت  ػػ  بػػيف ي اػػا يف  ػػذؿ  ػػقذق ي طػػيااة ي عطػػكايي 

إ  معل ت  كذخي ي ذ  ؽ ي ذا   عف اغبتا     إع قة ي جي  خ لي ػ  إ ػ  عل  يةاض، 
، إال مف :312خ  قبؿ بقا عخليي ت ايا اايبلا ي    ق ـ با  ي  ليفي  فتا  ػ   يطػ ف 

ي جي  ي ذا   ي ليب  يا ض ه ي ي الب ة ي ي ق خف خك طبي ي خيقي يي    غاب  يبي ، 
عػ ت ي خطػل ي ذتطػليـ مطػل تا  ذهػذ خػ  ا اػتي كخ  ا  ب با خ ف ي شاؽ بتفكيػؾ ي خجخذ 

ي  كذخػػي ي غابيػػي،  ذي  تيجػػي مف ي جػػي  ي ػػذا   ال يقبػػؿ مف يكػػذف ت ػػت طػػلاي  كذخػػي 
مبػذ بكػا  .)ي ذ  ؽ ي ذا  ، بي خ  تػا ض ي  كذخػي مف تكػذف ت ػت طػيااة ي جػي  ي ليبػ 

 (83, 3131,ي قطذق 
ي قعـ ي فا ط  خلتق  ي  ذيا ي طي ط     ج يؼ: ذمكقت ي طف اة ي فا طيي عف قعخا  -ق

 خلتقػػ  ي  ػػذيا ي طي طػػ  ي ليبػػ   ػػ  ج يػػؼ خػػف  ػػ ؿ مع  اػػ  ا إ اػػ  تػػقعـ بشػػكؿ ك خػػؿ 
خلتق  ي  ذيا ي طي ط  ي خجتخح    ج يؼ ال ت  ب طلاي ت في يي جقيقة خذ قة خطيذ ي 

 ا.3132ك  ذف يالذؿ  35ي ذا يي    عف قي قة  يبي     ت  ب ت 
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/ 34:  قػػػق عقػػػق هػػػ ي ي خػػػيتخا  ػػػ  3132خشػػػ اكي  ا طػػػ   ػػػ  خػػػيتخا بػػػا يف ي اػػػ    -ج
باع يػػػي يالخػػػـ  خت ػػػقة بخشػػػ اكي يالاػػػايؼ ي ليبيػػػي ي خت  زعػػػي ذي فػػػ عليف  3132 زيػػػايف/ 

ت ػػػقة ي قليخػػيف ذي ػػػقذ ييف  ػػػ  يالزخػػػي ي ليبيػػػي تاػػػـ كػػؿ خػػػف  ا طػػػ   م خ  يػػػ  ذي ذاليػػػ ت ي خ
ذاذطػي  ذي صػيف ذتاكيػ  ذخ ظخػ ت إقليخيػي علػػ  امطػا  يالت ػ ق يةذاذبػ  ذ لػؼ ي شػػخ ؿ 
يةالطػػ  ذكػػ  ؾ ج خعػػي ي ػػقذؿ ي عابيػػي ذيالت ػػ ق ي  ايقػػ ، ذ  ػػؾ خػػف مجػػؿ إيجػػ ق ي  ػػؿ 

ي ذصػػذؿ إ ػػ  ت ظػػيـ يال ت  بػػ ت ي ع خػػي  ي طي طػػ  ذي  اػػ ا ي عخليػػ ت ي عطػػكايي  ػػ  طػػبيؿ
 (3, 3132.)ي خق عليبي ,ي خقبلي

 يتاخف   ؾ ي خيتخا ا اي خ  ذا مط طيي:  
ي خ ػػػذا يةذؿ: يال ت  بػػػ ت هػػػ  ي اػػػقؼ يةذؿ ي تػػػ  تخػػػت خ  قشػػػتا   ػػػ  خػػػيتخا بػػػا يف 
ي اػػ    خػػف مجػػؿ قعػػـ ي جػػايايت ي طي طػػيي  ل كذخػػي يال تق  يػػي ي خيقتػػي، إ  يكػػذف إجػػايا 

في يػػػي،  تػػػ خيف ي عخليػػػي يال ت  بػػػ ت  ػػػ  ي خذعػػػق ي خ ػػػقق هػػػذ ي خاخػػػي ي ائيطػػػي  لطػػػلاي ي ت 
يال ت  بيػػي خػػف  ػػ ؿ تػػذ يا ي ػػقعـ ي لذجطػػت  ذي خايقبػػي  اػػ ،  اػػخ ف ت ظيخاػػ   ػػ  ي ذقػػت 
ي خ  طب،  تج ب م  تعايؿ    ااي ي اايؽ ي خ ااي خ   ي ت اي ، بػقعـ خػف ي خجتخػح 

 ( 4-3,  3132.) ذا  ي  في ف ,ي قذ  ، بخ       ؾ ي  كذخي مذ ي خ ظخ ت
ي ايج ي خاتزقػػي ذي قػػذيت يةج بيػػي خػػف جخيػػح يةاياػػ  ي ليبيػػي ب ػػ ا  علػػ  ي خ ػػذا ي اػػ   :

( ي ػ    3682م ك ـ يتف ؽ ذقؼ إا ؽ ي   ا ي    تـ تفعيلي بقػايا خجلػا يةخػف اقػـ )
يػ   علػػ  ذقػػؼ جخيػح ي عخليػػ ت ي عطػػكايي ذي طػػ  ب ي خاتزقػي ذي قػػذيت يةج بيػػي،  كػػذف 

ح ذعلػػ  امطػػا   يال ت  بػػ ت ي ليبيػػي قذف مف م  خطػػ ا طي طػػ  ال يخكػػف مف ي قػػؽ ي  جػػ 
ي ايج ي خاتزقي ذي قذيت يالج بيي    ظؿ ي زي قة ي خطػتخاة  لخاتزقػي مذ ئػؾ ي ػ يف يػقعخذف 
خيليشػػي ت  فتػػا ذيشػػكلذف مطػػ ا عخلي تاػػ  ي عطػػكايي، ذي ػػ يف يقػػقا عػػققهـ ذ ق ػػ   رخػػـ 

      (4. )ي خق عليبي خصقا طبؽ  كاة , ( م ؼ خاتزؽ31ي خت قة   ذي   )
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ع قة  ي خ ذا ي ا  ث: تذ يق ي خيطط ت يةخ يي ذي عطكايي ,ذتفكيؾ ي جخ ع ت ي خطل ي ذي 
قخجا     ي ط  ي ي ليبيي بعيق ي عف يال قط ـ ذي تفتت ي خ ػ اق  ذي قبلػ  ذي طي طػ   اػقؼ 
تذ يػػق ي جػػي ، ذ تذ يػػق ي قػػذيت ي عطػػكايي ذيةخ يػػي ي ػػ   يعػػق إ ػػقخ ي خعذقػػ ت  ػػ  تقػػقـ 

 .طي طيي،  ا   عف ييق ؼ ي قذخ ي   اجيي بقعـ يالاايؼ ي ليبيي ب  ط ح  ي عخليي ي 
بػػ  اغـ خػػ  جػػ ا بػػي ي خػػيتخا إال م ػػي  قػػ   شػػؿ ت قيػػؽ هػػ ة ي خ ػػ ذا ةف ي قػػذيت  ػػـ تػػؼ 
ػػػ  ذ ذعي ػػػ   ب  تزيخ تاػػ  بف اػػػ ا ي تػػػق ؿ يةج بػػػ   ػػ   يبيػػػ ، بػػػقمت تاكيػػػ  تػػق    خب شػػػا ي ذع خ 

إخػػقيقه  ذقذيعػػق  فتػػا، ذعلػػ  ماػػا   ػػؾ تغيػػات خػػذيزيف ذيطػػتاق ت قػػذيت  فتػػا ذ اػػذا 
ي قػػػذة ي عطػػػكايي، إ  ياػػػاات قػػػذيت  فتػػػا إ ػػػ  ي تايجػػػح خػػػف خ ػػػيا اػػػايبلا إ ػػػ   ػػػقذق 
طػات شػػاق   ذي جفػػاة ج ذبػػ  ، ذ ػػذال ي اػػغا ي ػػقذ   ذي عػػ ف ي   طػػـ  لقيػػ قة ي خصػػايي  ػػ  

ذيت  كذخػػي بػػ ف طػػات ذي جفػػاة  اػػذا  خػػايا  خصػػا،  خػػ  ك  ػػت قػػ 3131/ زيػػايف/31
ي ذ ػػ ؽ ذي جاػػ ت ي قيعخػػي  اػػ  قػػق تج ذزتاػػ  خػػ  يعقػػق يةذاػػ ع  ػػ   يبيػػ  ذصػػاح خػػ كاذف 
 ػػ ؿ تلػػؾ ي خػػيتخايت اباػػاذاة ييقػػ ؼ ياطػػ ؿ ي خاتزقػػي ي خػػقعذخيف خػػف قبػػؿ تاكيػػ ا ذهػػذ 
يةخػػا ي ػػ   ي تقػػق  تاكيػػ  ذيتاخػػت خػػف    اػػ  بػػقعـ ق ئػػق ي جػػي  ي ػػذا   ي ليبػػ  ي  ليفػػي 

 خ خػق عبػق) . ت ػ خ  ي  فػذ  ذي اذطػ  ذي صػي   ي ختصػ عق  ػ   يبيػ  فتػا،  اػ   عػف 
 (53ي  فيظ شي ، خصقا طبؽ  كا ،  

قيػػػ ـ خبػػػ قايت خػػػح قػػػذخ يقليخيػػػي   علػػػي ب ةزخػػػي ي ليبيػػػي: تخالػػػت عػػػف اايػػػؽ ي طػػػفيا  -ق
خػػػف  3131خصػػايي ( عػػ ـ  -اعا ػػت ب طػػـ خبػػ قاة ) ا طػػيي  ي فا طػػ  اطػػتيف ف اذخ تيػػي

يجػػػؿ ي ب ػػػث عػػػف ي  ػػػؿ ي طي طػػػ    زخػػػي ي ليبيػػػي تاػػػـ قذؿ ي جػػػذيا ي ليبػػػ  ذيالاػػػايؼ 
ي ف علي    يالزخػي ي ليبيػي، ي  ت صػت تلػؾ ي خبػ قاة  علػ  ذقػؼ ياػ ؽ ي  ػ ا   صػي  ػ  

 ليبيػي  لب ػػث عػػف ظػؿ تػػق ؿ  ي تاكػػ  ذقعخػي   كذخػػي ي ذ ػػ ؽ ي ػذا  ، ذق ػػح يالاػػايؼ ي
ي  ؿ ي طي ط  ذتفعيؿ قايا يةخـ ي خت ػقة ب ظػا يةطػل ي ي ػ   يبيػ   كػذف مف يالزخػي  ػـ 
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خ خق ي صبح،   ؿ يالزخي ي ليبيي ت طيؽ  ا طػ  خصػا  ةاػ ؽ خبػ قاة  .)ت ؿ عطكاي   
كخ  تخالت طي طػي  ا طػ  ي   اجيػي ذ ػ  ظػؿ ي تيػ ا ا  ت ػ  ب شػ غ ا  ,  (3133, جقيقة

كذخػػي ي ليبيػػي،  ػػ  ظػػؿ  شػػلت  كذخػػي عبػػق ي فتػػ ح قبيػػي خػػف قيػػ ـ ي ت  بػػ ت، إ  ائػػيا  ل 
 ػػ  ي ع صػػخي  3133/ي يا/:3معل ػػت ي طػػف اة ي فا طػػيي  ػػ   يبيػػ  ي ػػ   تػػـ ي تت  اػػ   ػػ  

اػػػايبلا، خػػػف قيػػػ ـ ي خبعػػػذث ي فا طػػػ  ابػػػذؿ طػػػذ ياا بػػػ جايا يتصػػػ ؿ هػػػ تف  خػػػح ا ت ػػػ  
علػػػ  ذ ػػػقة  يبيػػػ ، ذيجػػػايا ي ت  بػػػ ت ب شػػػ غ ا خػػػف يجػػػؿ يالتفػػػ ؽ علػػػ  اػػػاذاة ي  فػػػ ظ 

(، كخ  معل ت ي طف اة 6+6با خ  يي ذائ طيي، ذت قي  يتف ؽ ذقؼ يا ؽ ي   ا عبا  ج ي )
عػػف يجتخػػ ع ي خبعػػذث ي فا طػػ  خػػح ائػػيا ي  كذخػػي 3133/  زيػػايف/ 22ي فا طػػيي  ػػ  

ا  ت ػػ  ب شػػ غ  خػػف يجػػؿ يالتفػػ ؽ  ػػذؿ يهخيػػي ذ ػػقة  يببػػ  ذيطػػتقاياه  ي عخػػؿ علػػ  يصػػقي
ق عقة قطػتذايي  ػ  ي قػ هاة خػ  بػيف ي با خػ ف ذي خجلػا يةعلػ   لقذ ػي خػف مجػؿ ي ت  بػ ت 

 .ائ طيي ذبا خ  يي
 األداة العسكريةثانيا :

تعخػػػػؿ يةقية ي عطػػػػكايي  لطي طػػػػي ي   اجيػػػػي ي فا طػػػػيي  ػػػػ   يبيػػػػ  ي ػػػػ  يطػػػػتع قة يالطػػػػتقايا 
 خ  اؽ  فذ ه  ي تقليقيي، ذيعق ي تع ذف ي عطكا  م ق يةقذيت ي ت  تطػت قخا   ا طػ   ػ  
ي تذغػػؿ قي ػػؿ  يبيػػ  ذي ختخالػػي ب ةخػػقيق ب  طػػ ح،  اػػ   عػػف صػػ قايت ي طػػ ح ذي ػػ  ياة 

ف ي اػ بح ي طػا  يغلػب علػ  يطػت قيـ ذقاح ي غي ا ذتققيـ   قخ ت ي تقايب ي عطػكا ، ذي 
هػػ   يةقذيت بطػػبب خػػ  تايػػا  خػػف  ط طػػي ت الطػػيخ  ب   طػػبي  لػػقذؿ ي ف علػػي  ػػ  يالزخػػي 
ي ليبيي،  خ   ي قالع يالزخي ي ليبيي تطع   ا ط  ي ب ث عف  ليؼ ي   ظ عل  خص   ا  

يبػػ ،  ػػ  ؾ  تػػاخ  ػػ   فتػػا هػػذ ي اػػؿ ي طي طػػيي ذي عطػػكايي ذيالقتصػػ قيي  ػػ  ي ػػقي ؿ ي ل
 ليػػؼ  اػػ   ػػ  ي ػػق ؿ ي ليبػػ  ذطػػعت ب  ػػقعـ ي عطػػكا  ي طػػا   ػػي، ذ ػػ   يت ي ذقػػت  ػػـ 

 (5, :312.)خ خق يبايهيـ , تعلف  ا ط  اطخي   بقعخا    فتا
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ع ػق قيػ قة  فتػا خجخذعػي  3125يعذق ي قعـ ي عطكا  ي طا  ي فا طػ    فتػا خ ػ  عػ ـ 
ب غ ز  ا، ذتخاؿ ي قعـ ي عطكا  ي فا ط  ي طا    ػ  ياطػ ؿ  خف ي خع اؾ  خ ا  اخعاكي

ي طػت ب ايت ي فا طػػيي بعػػض خطتشػػ ايف ي فا طػػييف إ ػ  ب غػػ ز  خػػف مجػػؿ خطػػ عقة  فتػػا 
 ػػ  ت اػػػيا ي اجخػػػ ت ذي عخػػػؿ علػػ  تزذيػػػق  ب  خعلذخػػػ ت، كخػػػ  شػػ اكت  ا طػػػ  خ ػػػ  عػػػ ـ 

بػػػ ذيخا خػػػف ذزيػػػا   ػػػ  تػػػقايب ذي  شػػػ ا ي قػػػذيت ي عطػػػكايي   فتػػػا ذ قػػػاات  ا طػػػ ، 3126
ق  عا ا  ذ قاي فا مف  فتا طيكذف ي اجػؿ ي قػذ  ي تػ     ػ   يبيػ  ي ػ   ي كػـ ي ػب ق امخ 
 ذ قاي ف مف  فتا ق قا علػ  قخػح ي طػ خييف ي ػ يف ت ػ خ  ذجػقذهـ  ػ   يبيػ  بعػق خقتػؿ 

   ب  ا  فتا  قذيت  3127كخ  ق ـ ي خطتش اذف ي عطكايذف ي فا طيذف ع ـ    , ي ق ي  
ذبقػ   ,ظخي ب العتخ ق عل  ي ذ قيت ي عطكايي ي ت  ك  ػت تتبػح   ظػ ـ اخعخػا ي قػ ي  اخ 

إطػػق ا اػػ ئاة  هػػ ي يةخػػا طػػاي   تػػ  إعػػ ف ي ػػائيا ي فا طػػ  ي طػػ بؽ ا اي طػػذي هذال ػػقا ماػػا
اي  ػػ    فػػ   ػػ   عطػػكايي ذخقتػػؿ خجخذعػػي خػػف ي عطػػكايف ي فا طػػيف بػػ  قاب ب غػػ ز ، بقذ ػػي

خػف ج ذق ػ  ي خشػ اكيف  ا اػي بايت  ايػاة ) ػ   يبيػ (... قتػؿي ذقت ي      عخلي ت خ ػ 
 ػػ  هػػ   ي عخليػػي  ػػ   ػػ قث اػػ ئاة هليكػػذبتا ي لػػ يف كػػ  ذي ي فػػ ذف عخليػػ ت يطػػت ب ايتيي 

 ا   عػف طػقذا اػ ئاة يطػتا ع    ( ,22,  3131.) ايا    ـ خ فذ ي ب  خ  اا
خ  اػػ ، ذقتػػؿ اك باػػ    ا طػػيي صػػغياة خطػػت جاة خػػف  ذكطػػخبذاغ، بعػػق إق عاػػ  خػػف خاػػ ا

ي  خطي، ي  يف تبيف  يخ  بعق م اـ يعخلذف   ط ب ذزياة ي ق  ع ي فا طيي، ذم اـ ك  ذي    
كلػـ شػػاؽ  311خاخػي طػايي   طػػتا ع  ػ  طػػخ ا خقي ػي خصػايتي ي ذيقعػػي علػ  خطػػ  ي )

 (.اايبلا
مف  ا طػػ   شػػات طػػاي   3127ذكشػػؼ ت قيػػؽ مجاتػػي صػػ يفي  ذخذ ػػق ي فا طػػيي  ػػ  شػػب ا/

قذيتاػػػ  ي   صػػػي ذي ػػػ ايع ي تشػػػغيل  ي خطػػػخ  اي عخػػػؿ ي  ػػػقخ ا  لخقيايػػػي ي ع خػػػي ي فا طػػػيي 
(  اػػاب ت ققيقػي  لغ يػػي اػق مهػػقيؼ خصػ في علػػ  م اػ  ت بعػػي DGSE رخػف ي  ػ اج  )
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 ت ظيـ قيع  ي اهػ ب   ػ   يبيػ  كػ ف هػق ا  ي تػذيا ي تاػذا ي  اػ ئ   تاقيػق هػ ي ي ت ظػيـ 
 ع ق تذ   خ كاذف ي  كـ يطػتخا ي ػقعـ ي عطػكا  ي طػا    فتػا علػ  اغػـ خػف  ,    يبي 

مع  ػػي علػػ  اػػاذاة ي تطػػذيي ي طي طػػيي  ػػ   يبيػػ ، ذتكػػاا   ػػؾ خػػف  ػػ ؿ خعاكػػي ق قهػػ  
 فتا ي ت  عا ت ب طـ اخعاكي قا يا عف اايؽ تخاكػز خجخذعػي خػف ي اػب ا ي فا طػيف 

ي تلػػؾ ي خ اقػػي خقػػاي   اػػـ، ذخشػػ اكتاـ  ػػ  خ اقػػي يالاقيـ ي ذيقعػػي  ػػ  غػػاب قا ػػي ذيت ػػ ذ 
 عخيلػػػي ي قػػػ    عػػػقق خػػػف ي قيػػػ قيت ي ت بعػػػي  لجخ عػػػ ت ي خطػػػل ي، ذتخاػػػؿ ي ػػػقعـ ي فا طػػػ  
  فتا كع  صا يطػت ب ايتيي،  اػ  عػف قػذة   صػي تشػ اؾ  ػ  تجايػز غػاؼ ي عخليػ ت 
ذتػػػقايب اػػػب ا  فتػػػا علػػػ  اػػػ ئايت خطػػػياة، ذتذيجػػػق قػػػذة إطػػػت ب ايتيي تقػػػـذ ب  تصػػػذيا 

 . تجطاذي
 (**)ذتخكف  فتا بعق ي قعـ ي عطكا  ي فا ط   ي  ب  طيااة عل  خ اقي اي ا ؿ ي  فا ا

   شاؽ  يبي ، ذي تذجي ب  طيااة عل  خ  اؽ ي ج ذب يالخا ي    زيق  ا طػ  خػف قعخاػ  
  فتا  كذف مف ي ج ذب ي ليب   خ     ي  قذق خح كؿ خف ي جزيئا ذتشػ ق ذي  يجػا ي تػ  

خػػػ  ي تايػػػق  ا طػػػ  خػػػف  يبيػػػ ، ي طػػػي ق ت ي جيذطي طػػػيي   ػػػقعـ  ا طػػػيي ) ذ تشػػكؿ خ اقػػػي  فػػػ
ي  شػف  فتػا هجػذـ علػ  ي ج ػذب ب جػي  خ  ابػي  ( ,21 فتا، خصقا طبؽ  كػا  , 

ي جخ ع ت ي اه بيي ي ختذيجقة    ي ج ذب ذطعت  ا ط  ب طػتغ ؿ   ػؾ ي اجػـذ  لطػيااة 
  . عل   قل   فا كؿ خف  يؿ ذشايا 

طػػق ا  كذخػػي ع ػػق ي طػػيااة   فتػػا علػػ  ي ج ػػذب طػػع  ب  طػػيااة علػػ  ي غػػاب ي ليبػػ  ذي 
ي ذ  ؽ ذتكاا   ؾ ب ع ف عخليي اي ز ؼ ي عطكا ا   ذ ي ع صخي اايبلا     يط ف/ 

ذتخاػػؿ ي ػػقعـ ي فا طػػ  ي طػػا  عػػف اايػػؽ ع  صػػا خ ػػ بايت  اػػ  تػػـ كشػػفاـ  ػػ    :312
خ اػػػػ  ي تطػػػػلؿ   ػػػػذ  غا ػػػػي عخليػػػػ ت عطػػػػكايي بخقي ػػػػي غايػػػػ ف ج ػػػػذب اػػػػايبلا ي تػػػػ  بػػػػقم 

ي ع صخي خح ي عاذا عل  يابعي صذياي  خف اايز اج  ليفا تعػذق  لجػي  ي فا طػ ، ذقػق 
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يصػػقا ي جػػي   فا طػػ  بيػػ ف مشػػ ا  يػػي ابػػ ف هػػ   ي صػػذياي  غيػػا صػػ   ي   طػػت قيـ، 
ذه   ػػؾ ,  ذك  ػػت   خ يػػي ي قػػذيت ي تػػ  تقػػـذ بخاػػ ـ إطػػت ب ايتيي ذم ػػاخ  خك   ػػي ي اهػػ ب

طػػع   خذيصػػلي تػػق ؽ يةطػػل ي إ ػػ  قذؿ ي خ اقػػي، ذ  صػػي  يبيػػ ، بشػػكؿ جاػػذق  ا طػػيي ت
، 3129خب شػػػػا ذغيػػػػا خب شػػػػا،    كػػػػقت تقػػػػ ايا اطػػػػخيي عقيػػػػقة عػػػػف تذقيػػػػح  ا طػػػػ   ػػػػ  

( 6،:( خلي ا يذاذ، ذخح ي خ ايت تبلغ قيختا  )25،2صفق ت مطل ي خح خصا بقيخي )
ت ي ت بعػػي   ليفػػي  فتػػا، كخػػ  خليػػ ا قذالا،  كػػذف مف ي جػػزا يةعظػػـ خ اػػ  يتجػػي إ ػػ  ي قػػذي

( خليػذف يػذاذ عػػ ـ 3:6مف  ا طػ  صػقتات طػػ     إ ػ   فتػا بشػػكؿ خب شػا تبلػغ قيختػػي )
، كخػػ  ه   ػػؾ بعػػض ي خصػػ قا ي تػػ  تيكػػق علػػ   ذجػػذق قػػذيت  ا طػػيي خكذ ػػي خػػف :312

اب ا ذخطتش ايف    غا ي عخلي ت غاي ف ي ت  تذجي عخلي ت هجـذ قذيت  فتا عل  
عػػػف ذجػػػذق قايبػػػي ي طػػػبعيف اػػػ با    ا طػػػي    ػػػ  خ اقػػػي ي اػػػ ؿ ي  فاػػػ  اػػػايبلا،  اػػػ   

ذت قيقي  خي  ا ي طقاة ي  فا ، ذقق يت  ذي خف خاػبا ي طػقاة خاػ اي  عطػكاي   بعػق مف قػ خذي 
بتفايػػغ  زي ػػ ت ي خيػػ    ػػ  ي خاػػبا ذخلئاػػ  بػػ  ذقذق، ذابخػػ  كػػ ف ذجػػذق ي اػػب ا ي فا طػػييف 

مذ هجػـذ ياتػقيق  خػػف قبػؿ ي طػ خيف علػ  ي خػػذي   بخي ػ ا ي طػقاة ت طػب  ةيػػي اقة  عػؿ 
خ  ي تايق  ا ط  خف  يبي ، ي طي ق ت ي جيذطي طيي   قعـ  فتا ، خصػقا طػبؽ  .)ي  فايي 

 (26 كا ،   
تػػـ ي كشػػؼ عػػ اـ ع ػػق هػػاذب  ا اػػي عشػػا اػػ با    ا طػػي   خػػف خذقػػح يطػػتيا    كػػ  ذي 

ذيطتقلذي ي اايؽ ي ط  ل  إ   خاكػز يطيااذف عليي    خ اقي غاي ف، ج ذب اايبلا، 
اما جػػقيا ي  ػػقذق  خػػح تػػذ ا، ذق لػػذي بجػػذيزيت طػػفا قبلذخ طػػيي  ا طػػيي ذيعتقلػػذي بعػػق 
 زع ط  اـ خف قبؿ ي طلا ت ي خ ليي قبؿ مف تقلاـ ا ئاة خػف جزيػاة جابػي ي قايبػي إ ػ  

 ذيقػػح ي ع صػػخي ي فا طػػيي، ذيعل ػػت خصػػ قا اطػػخيي  ا طػػيي مف ي ا اػػي عشػػا كػػ  ذي  ػػ  ي
م ػػايق مخػػف ي طػػف اة، بي خػػ  ذ قػػ   خصػػ قا  يبيػػي، كػػ ف ي فا طػػيذف م ػػايقي  عطػػكاييف خ تشػػايف 
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   ق عقة ي ذا يػي ي جذيػي، ج ػذب غػاب اػايبلا ذك  ػت خاخػتاـ ي ائيطػيي خايقبػي غػاب 
 يبي   ت  ي  قذق ي تذ طيي.  ا ي اب ا ي فا طػيذف خػف ي ق عػقة ع ػقخ  شػعاذي مف ي قػذيت 

 . اايبلا تقتاب خ اـ ذعل  ذشؾ مطاهـ ي خذي يي   ظ ـ

 (2جقذؿ اقـ )
 3132 – 3122جقذؿ يذا  ي  ف ؽ ي عطكا  ي فا ط      يبي  خف ع ـ  

  جـ يال ف ؽ/خلي ا قذالا ط ذي    ي ط ي
2011 54120،9 
2012 50216،5 
2013 52001،5 
2014 53134،8 
2015 45647،5 
2016 47370،6 
2017 49195،7 
2018 51409،8 
2019 50118،9 
2020 52747،1 
2021 56674،0 

 
تشػػكؿ يةقية يالقتصػػ قيي يهخيػػي كبيػػاة  ػػ  ي طي طػػي ي   اجيػػي  : ةاالقتصااادي االداةثالثااا: 

ي فا طيي تج    يبي ، إ  تعتخق  ا ط  عل  يةقية يالقتص قيي    طي طػتا  تجػ    يبيػ  اغبػي 
ي فا طػيي  ػ  قاػ ع ي ػ فا،  اػ   عػف ي  بػاة ي فا طػيي   طتف قة خف ي خط عقيت ذي  بػاة 

 ػػ  خجػػ ؿ يالطتكشػػ   ت ي بتاذ يػػي، ذيطػػتغ ؿ ي خك  ػػ ت ي بتاذكيخ ذيػػي ذي غػػ ز، ذيكشػػؼ 
ي ذيقػػػػح مف طػػػػع   ا طػػػػ  ي ػػػػ  تعزيػػػػز  فذ هػػػػ   ػػػػ   يبيػػػػ  ي اػػػػقؼ خ اػػػػ  ت قيػػػػؽ خصػػػػ   ا  
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; خػػػف ي  تػػػ ج 3 تعػػػق  يبيػػػ  خػػػف مهػػػـ ي ػػػقذؿ ي خ تجػػػي  لػػػ فا ب صػػػي تقػػػ اب يالقتصػػػ ق ،
خليػػ ا  59,47ي عػػ  خ  ذت تػػؿ ي خاتبػػي ي   خطػػي  ػػ  ي عػػ  ـ ب  تيػػ ا   فػػا يبػػغ  ػػذي   

عػػ ـ،  كخػػ  مف هػػ ي 223- 81قذالا, ذيتػػايذح ي عخػػا ي تقػػقيا    تػػ ج ي ػػ فا ي ليبػػ  بػػيف 
تا يػذف ختػا خكعػب، ذخػف  صػ ئ   2,6ي بلق  قيي ي تي اي ت غػ ز ع  يػي تبلػغ  ػذي   

ي  فيػؼ، ذطػاؿ يالطػت ايج بتكلفػي خ  فاػي، ذ ػ    خػف ي شػخح،  اػ   ي  فا ي ليبػ  م ػ
عف قابي خػف ي خطػتالكيف  ػ  مذاذبػ ، ذطػاذ ي تصػقيا  ذيخ ػي بعيػق ي عػف خخػايت تصػقيا 
ي ػػ فا خ اقػػي ي شػػاؽ يةذطػػا ذي  لػػين ي عابػػ  ذي تػػ  تتخيػػز بػػ  تذتايت ي خطػػتخا، ذتػػذي ا 

 ظيفي ب طت قيـ ي ا قي ي شخطػيي إ ي كػ ف خػف إخك  ي ت إ ت ج ي ا قي ي بقيلي، مذ ي ا قي ي 
ي خخكف يطت قيخا  ذب  ا خ ا ت ي ا قي ي شخطيي ذا قي ي اي ح، خخ  يقؿ عل  يةهخيػي 

,  3131. )  ػػػ ف يبػػػذ طػػػكيف , ي    يػػي ذي خطػػػتقبليي  ليبيػػػ   ػػ  طي طػػػ ت ي ا قػػػي ي ع  خيػػي
 217) 
   عخليػي يالعخػ ا ذي ت قيػب بعق طقذا ي ق ي   ك  ت  ا ط  تطع  مف يكذف  ا  قذاي    

عف ي  فا ذي غ ز ذيالطتعقيق    فت ح عل  يالطذيؽ ي ليبيي    ظؿ ي  ظ ـ ي ليب  ي جقيق، 
إ  معل ت  ا ط  عف يطتعقيقه   لبقا  ػ  ي  ػايج عػف خليػ ا قذالا خػف يةخػذيؿ ي خعتخػقة 

ي  كذخػػي  صػػ قذؽ ي اػػذاة ي طػػي قيي  ػػ   يبيػػ  خػػح طػػعيا  ب   صػػذؿ علػػ  يطػػتاخ ايت خػػف 
معل ػػػت عػػػف ي تزيخاػػػ  بػػػ ة ايج عػػػف  3123ي جقيػػػقة  ػػػ  اػػػايبلا، ذ ػػػ  تشػػػايف ي اػػػ   / 

( قذالا ي،  ذمعلػف 2976يةخذيؿ ي ت  تققـ إ ػ  خ ظخػي يالطػتاخ ا ي ليبيػي ذتقػقا ب ػذي   )
ذزيػػػا ي صػػػ  عي ي فا طػػػػ  اماتػػػذ خذ تػػػػذاجا عػػػف قعػػػـ بػػػػ ق    اػػػا إعػػػػ قة إعخػػػ ا  يبيػػػػ  

ي طػػي قيي ي ػػػ   يقػػـذ علػػ  يةخػػػذيؿ ي ليبيػػي ي ع ئػػػقة إ ػػ  ي  ظػػػ ـ ذيهتخ خػػي صػػ قذؽ ي اػػػاذة 
ي ط بؽ ي خجخقة    ي   اج, إ   ظخت  ا ط   قذة    اايبلا عا ت ب طـ اخلتق  اجػ ؿ 
يعخ ؿ  ا ط  ذ يبي ا اػخت خجخذعػي خػف ي شػاك ت ذاجػ ؿ معخػ ؿ خػف ي جػ  بيف ذمعل ػت 
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قتصػ قيي ذي تج ايػي ذيالطػتاخ ايي خف    ا  عف ي بػقا  ػ  خا لػي جيػقة خػف ي ع قػ ت يال
ذمهخيػػي ي خشػػ اكي  ػػ  ي ت خيػػي ي خطػػتقيخي  تػػيق  قذا  ػػ  إعػػ قة إعخػػ ا  يبيػػ  بعػػق ي  ػػاب 
ذي قخ ا ذ  صي يتف ؽ ي عخؿ    خصايتي ذب غ ز   فت  يةطذيؽ ي ليبيي خف يجػؿ تطػايؿ 

 صػػػق . )خفيػػػق كعخػػػؿ ي شػػػاك ت ي فا طػػػيي  ػػػ  قاػػػ ع يةخػػػف ي ا قػػػي ذيالتصػػػ الت ذي ب ػػػ ا
 (64ي زبيق  ,  

تكلفػػي إعػػ قة يالعخػػ ا ذب ػػ ا  يبيػػ   3122كخػػ  قػػقات ي  كذخػػي ي فا طػػ   ػػ  ييلػػذؿ عػػ ـ   
( شػػ   خػػف كبػػ ا 511( خليػػ ا قذالا علػػ  خػػقخ عشػػاة معػػذيـ، ذيجتخػػح )311ب  ػػذ )

خاؿ تذت ؿ مذيؿ ذجذقي ؼ ي طذيطايي  لا قي  -ي خطيذ يف خف ي شاك ت ي فا طيي ي كباخ 
 ػػ  خقػػا ي  ق بػػػي  ػػ  بػػ ايا، طػػػعي   ذايا  صػػي كبيػػاة خػػػف  -ذبيجػػذ  صػػ  عي ي طػػػي ايت 

ي خشػػ ايح علػػ  يةاياػػ  ي ليبيػػي،  كػػذف مف قخػػ ا  يبيػػ  يشػػكؿ  قاػػي جػػ ب  لكايػػايف خػػف 
مالاايؼ خف بي ا   ا ط ، ي ت  تب ث ب  شؾ عف خذا  ققـ  ػ  ي خشػ ايح ي خطػتقبليي، 

تصػػ قيي مـ خػػف    يػػي ي خصػػ    ي خ قيػػي ي خب شػػاة، كخػػ  طػػذيا  ػػ  خجػػ ؿ إقياة ي خػػذياق يالق
. )   ػق تطع  مف يكذف  ا   صيب كبيا  يخػ  يتعلػؽ بعقػذق تطػلي  ي جػي  ي ليبػ  ي جقيػق

 (:312خ خقي خق , ي جزيئا , 
تعخؿ  ا ط   ت خيف  صي خف ص  عي ي  فا ذي غ ز ي ليبيي ي ختذيجقة  ػ  خ اقػي ي ج ػذب 

ل  ي  قذق بيف تش ق ذ يبي ، ذتاعي    خاكػز يهتخػ ـ  ا طػ  ي ليب  الطيخ  قا ع مذزذ ع
ة ػي خػاتبا بخصػػ    بػ ايا يالقتصػ قيي  ػػ  ي خ اقػي ية ايقيػي  قبػػؿ طػقذا  ظػ ـ خعخػػا 

% خػػف صػػ قايت ي ػػ فا ي ليبيػػي، ذي تػػ  ذصػػلت 28ي قػػ ي  ، إ   ك  ػػت ت صػػؿ خػػ  يقػػ اب 
ي  فا ي ليب ،  اػ    % خف ذياقتا  خف::%، ذتطتالؾ  ا ط   ذي   44بعق   ؾ   ذ 

عػػف يالطػػتاخ ايت ي كبيػػاة  شػػاكي تذتػػ ؿ ي فا طػػيي،   ػػ  قاػػ ع ي ػػ فا ذي غػػ ز، ذتعػػق شػػاكي 
تذتػػ ؿ ي فا طػػيي إ ػػقخ خ اكػػ ت  ا طػػ   ػػ  طي طػػتا  ي   اجيػػي تجػػ    يبيػػ ، تختلػػؾ شػػاكي 
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;  ػ   قػؿ ي شػاياة، ذ 41; خف  قذؽ ي ت قيب  ػ   قػذؿ ي جػاؼ  ذ86تذت ؿ ي فا طيي 
;     قؿ ي ذي ػي،  اػ   عػف مطػاـ شػاكي ي ذي ػي ي تػ  27قؿ قعزاذؽ، ذ ;     35

 (533,  3133. )تذ يؽ بذطت  , ;27.44تققا  ذي   
ذقعػػػت شػػاكي اتذتػػػ ؿ ا ي فا طػػيي ا اػػػي عقػػذق جقيػػػقة ذاػػ  يطػػػتاخ ايت  3128 ػػ  عػػ ـ 
 ( خليػػذف قذالا  ػػ  ي  قػػذؿ ي ليبيػػي،  كخػػ  معل ػػت شػػاكي تذتػػ ؿ ي فا طػػيي  ػػ 561بقيخػػي )
عػػف خبػػ قاة تاػػقؼ ي ػػ   خطػػ عقة  يبيػػ  خػػف مجػػؿ يعػػ قة تاػػذيا  قػػذؿ ي ػػ فا  3132عػػ ـ 

ي ختاػػااة ذتاػػذيا ي  قػػذؿ ي خكتشػػفي ذي غيػػا خاػػذاة   صػػي ي  قػػذؿ ي ختعلقػػي  ب اػػذا 
ي شػػػ ف ي ائيطػػػيي ذتذ يػػػق ي ا قػػػي ي كااب ئيػػػي ذي طػػػع ت ي ت زي يػػػي ي خ ػػػقذقة بخي ػػػ ا ي طػػػقاة 

 (3قذؿ  تعااا  ةاايا عقيقة. )م ظا ج
 (3جقذؿ اقـ )

 :312 – 3121 جـ ذياقيت شاك ت ي بتاذؿ ي فا طيي خف  يبي   لخقة 
  جـ يالطتاخ ا/ خليذف اف ط ذي    ي ط ي

2010 10،2 
2011 3،2 
2012 6،4 
2013 4،8 
2014 3،1 
2015 2،1 
2016 1،5 
2017 3،7 
2018 4،7 
2019 5،2 
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 الخاتمة
 ػػ   يبيػػ  تطػػع  ي ػػ  ت قيقاػػ  عػػف اايػػؽ خجخذعػػي خػػف  يف  ا طػػ   ػػقيا  يهػػقيؼ ذخصػػ   

يالقذيت ي ت  تعق ي ذط ئؿ  ت في  طي تا  ي   اجيي    ظؿ ي ختغيايت ي ت  خات باػ   يبيػ  
ي طي طيي ذي قبلذخ طيي هػ  يةقذيت يةبػاز  ػ  ي  تعق يالقية  عقب طقذا  ظ ـ ي ق ي   ,

 طػػػ   ػػػقيا  خصػػػ     يذيػػػي  ػػػ   يبيػػػ  ي طي طػػػي ي   اجيػػػي ي فا طػػػيي تجػػػ    يبيػػػ   كػػػذف مف  ا 
تتخاػػؿ  ػػ  يطػػتع قة يالطػػتقايا ي خفقػػذق  خ ػػ اؽ  فذ هػػ  خ ػػ  طػػقذا  كػػـ  اي قػػ ي  ا عػػ ـ 

بػػ  اغـ خػػف مف  ا طػػ  تػػقعذ ي ػػ  ي تطػػذيي ي طي طػػيي بػػيف يالاػػايؼ ي خت  زعػػي ذ  , 3122
يقػح   ػـ ذطعت ي   قي ـ جاذق ذط اي خف يجؿ ييج ق  ؿ   زخي ي ليبيي، إال م ا   ػ  ي ذ 

قعخا  ي عطكا  ي طا    فتػا  كػذف مف قعخاػ   يطت قيـ يقيتا  ي عطكايي    تت ل  عف
خصػ     اػ  يف  ا طػ   ,   فتا هذ ي ذطيلي  ت خيف خص   ا      يبي  ذي قػ اة ية ايقيػي

ذاخذ  ت يقتصػ قيي  ػ   يبيػ  خب يػي علػ  جباتػيف: يةذ ػ  تتعلػؽ ب طػتخايا تػق ؽ ي غػ ز 
ي تذتػػ ؿ ي تػػ  تعػػق اػػ    مكبػػا شػػاكي تعخػػؿ  ػػ   يبيػػ  بعػػق شػػاكي إي ػػ  ذي ػػ فا عبػػا شػػاك

 ي يا  يي، ذيالتج   ي ا    يتعلؽ بفع قة إعخ ا  يبي .
 االستنتاجات :

إف  يبيػػ   ت تػػؿ خك  ػػي يطػػتايتيجيي ذ يذيػػي  ػػ  خػػقاك ت  صػػ  ع ي قػػايا ي فا طػػ ، إ   -2
اايػػػؽ خجخػػػذع خػػػف يةقذيت تخاػػػؿ ي تذجػػػي ي فا طػػػ    ػػػذ  يبيػػػ  بعػػػق طػػػقذا ي قػػػ يؼ عػػػف 

 ي طي طيي ذيالقتص قيي ذيةخ يي كذطيلي  تعزيز  فذ ه     ي  ظ ـ ي ليب  ي جقيق.
يالزقذيجيػي بطػبب  ب   ػي خػف يتطػختيف ي تذجي ي   اج  ي فا ط    ذ يالزخي ي ليبيي -3

ي قعـ ي خ ق  ي  ف   ق ئػق ي جػي  ي ػذا   ي ليبػ  ج ػايؿ  ليفػي  فتػا  ػ  ي شػاؽ , ذبػيف 
 خف   ؿ يالعتايؼ ب تف قيي ص ايت . قعـ ي شعب   ػ.  كذخي ي ذ قة ي ذا ييي 
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 لب ػػث عػػف تطػػذيي طي طػػيي بػػيف يالاػػايؼ ي خت  زعػػي  ػػ   يبيػػ  عػػف اايػػؽ يف  ا طػػ  -4
قي خاػػػ  بجاػػػذق  اقيػػػي ختخالػػػي بعقػػػق خػػػيتخا بػػػ ايا يةذؿ ذي اػػػ   ، ذجاػػػذق جخ عيػػػي عػػػف 

 .  اايؽ ي خش اكي    خيتخا با يف يةذؿ ذي ا 
عبػا  ي غػ ز ذي ػ فا ق تتق   صذ ا  عل   يطتخايا فا ط  خص    يقتص قيي تتاخف -5

 شاك تا  ,  ا  عف اغبتا  خف ي  صذؿ عل  عقذق يع قة يالعخ ا     يبي  .
ه   ػػػؾ قعػػػـ عطػػػكا   ا طػػػ    لج ػػػايؿ  فتػػػا ي ػػػ   تػػػاي  ي ذطػػػيلي خػػػف يجػػػؿ تػػػ خيف  -6

 خص   ا      يبي  .
 المصادر

، قيا ي ػقكتذا  لعلػـذ يالقيايػي 2يبي  ت قي ت خػ  بعػق ي قػ ي  ، ا ذ  ا عبق ي  طيف،  -2
 .3131ذيالقتص قيي، بغقيق، 

هشػػػػ ـ ي شػػػػلذ ، ي خشػػػػاق ي طي طػػػػ  ي ليبػػػػ  بعػػػػق ي ت  بػػػػ ت ي خػػػػيتخا ي ػػػػذا  ، خاكػػػػز  -3
 .3125ي جزياة  لقايط ت، ي قذ ي، 

اييي ق  ذ يي طي طيي، خجلي ي طي طي ه  ي ي خق ي اشيق ، يتف ؽ ص يايت ي ليب  ..  -4
،خاكز يالهػايـ  لقايطػ ت ي طي طػيي ذيالطػتايتيجيي , ي قػ هاة 331، ي عقق66ي قذ يي، ي خجلق

 .3131,  يط ف/
خ خػػق عبػػق ي  فػػيظ شػػي ، قذا يالخػػـ ي خت ػػقة  ػػ  ي تطػػذيي يالزخػػي ي ليبيػػي، خت بعػػ ت  -5

، خاكػػػػػز ي خلػػػػػؾ  يصػػػػػؿ  لب ػػػػػذث ذي قايطػػػػػ ت يالطػػػػػ خيي، ي ايػػػػػ ض، 23ي ايقيػػػػػي، ي عػػػػػقق
 .3132 يط ف/

ي خعقػقة ي تػ  طػتجا   ػ  ي ايقيػ :  3133جذزيؼ طيجؿ ذك  قيا كػذؾ، ي ت  بػ ت  -6
ي، خاكػػػػػػز ي ايقيػػػػػػ   لقايطػػػػػػ ت يالطػػػػػػتايتيجيي، ي كػػػػػػذ غاا يطػػػػػػتع قة ي عخليػػػػػػ ت ي قيخقايايػػػػػػ

 .27/7/3133يالخايك ، ذيش اف، 
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عػػ ـ ي  ػػؿ  ػػ   3133عخػػ ق  طػػف، يال ت  بػػ ت ي ائ طػػيي ذي قيخقايايػػي: هػػؿ يكػػذف  -7
 . 41/23/3132، 7349، ي عقق23 يبي ؟، جايقة  ي غق، ي ط ي

, ي عػػػقق  9جقيػػػق ,ي طػػػ ي ي عابػػػ  ي ي تيػػػ ا  ت ػػػ  ب شػػػ غ  ائيطػػػ   ل كذخػػػي , صػػػ يفي  -8
2831 ,22/3/3133. 

طػػيق  ي خػػق ذ ػػق يالخيػػا،  ذتػػقث اػػايبلا: ذذجاػػي ي ػػا  تعقيػػقيت يالزخػػي ي ليبيػػي،  -9
 .6/3133/:2خاكز ي جزياة  لقايط ت، ي قذ ي، 

ي طػػ ذ   بيطػػكا  ,  يبيػػ  : يطػػب ب ذخػػ الت ي  ػػزيع ي  كػػذخ  ي ػػايهف , خاكػػز ي جزيػػاة  -:
 .3133/:/3 لقايط ت, ي قذ ي , 

يالاػػػػايؼ ذيال تخػػػػػ الت  –عصػػػػ ـ عبػػػػق ي شػػػػػ   ، ي ت ػػػػذالت ي طي طػػػػيي  ػػػػػ   يبيػػػػ   -21
خاكػػػػز ي قايطػػػػ ت ي طي طػػػػيي ذيالقتصػػػػ قيي ذ ، 4ي خطػػػػتقبليي، خجلػػػػي اييػػػػي تاكيػػػػي، ي عػػػػقق 

 .3125يطتا بذؿ ، ايؼ يالجتخ عيي ,
 .21/6/3129، 39ي خاصق  شاة يطبذعيي   صي بذيبي ي ايقي  يال ب ايي، ي عقق -22
ذ ػػػػقة ي قايطػػػػ ت ي طي طػػػػيي، هجػػػػـذ  فتػػػػا علػػػػ  اػػػػايبلا:بيف ي اه  ػػػػ ت يالقليخػػػػ   -23

 .:27/5/312ذذق ئح ي خيقيف، ي خاكز ي عاب    ب  ث ذقايطي ي طي ط ت، قاا، 
 يا  عخا، يالزخي ي قطتذايي      يبيػ  يبعػ ق ي صػايع ذخكذ ػ ت ي طي طػيي، خجلػي  -24

,  3126   رب ػػػػػ ث ذقايطػػػػػي ي طي طػػػػػ ت ,، ي خاكػػػػػز ي عابػػػػػ24طي طػػػػػ ت عابيػػػػػي، ي عػػػػػقق
 .ي قذ ي
عاخػػػػ ف يذطػػػػؼ، ي ذاػػػػح يالقتصػػػػ ق   ػػػػ   يبيػػػػ  ..  صػػػػ ق ي طػػػػ ذيت ي عشػػػػا ..,  -25

 .24/7/3133، 211ص يفي ي خذقؼ ي ليب ، ي ط ي ي ا  اي، ي عقق 
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ي تاكػػ  علػػ  إقياة –عبػػق ي طػػ ـ ج ػػي ، ذي طػػعيق طػػعيق ، ياػػا ي ت ػػ  ا ي فا طػػ   -26
،ج خعػػػي خ خػػػق  اػػػا  ػػػ  3، ي عػػػقق:خجلػػػي ي  قػػػذؽ ذي  ايػػػ ت، ي خجلػػػق يالزخػػػي ي ليبيػػػي،
 .3132بطكاة, ي جزيئا, 

خ خػػق عبػػق ي  فػػيظ ي شػػي ، قذا ي ختغيػػا ي ػػقي ل   ػػ  تفػػ ق  يال  ػػايا  ػػ  يالزخػػي  -27
،يالخ  ػي ي ع خػي  ج خعػي ي ػقذؿ ي عابيػي ,ي قػ هاة, 277ي ليبيي، خجلي ي شييف ي عابيي، ي عقق

 .3127صيؼ 
ي تايػػػػػق  ا طػػػػػ  خػػػػػف  يبيػػػػػ : ي طػػػػػي ق ت ي جيذطي طػػػػػيي   ػػػػػقعـ  فتػػػػػا، صػػػػػ يفي خػػػػػ   -28

 .21/5/3133يالطتق ؿ، 
ي خػػػق ق طػػػـ  طػػػيف، ي ت ػػػ  ا ي فا طػػػ  يالياػػػ    علػػػ  ي  فػػػذ   ػػػ   يبيػػػ ، ي خاكػػػز  -29

 .:312ي عاب   رب  ث ذقايطي ي طي ط ت، قاا، 
ا ، خجلػػي قايطػػ ت   قيػػي   اػػؿ عبػػ ا، ي صػػايع ي طي طػػ   ػػ   يبيػػ  ذخطػػ ايت تاػػذ  -:2

 ، خاكز ي قايط ت يالطتايتيجيي ذي قذ يي، ج خعي بغقيق، بغقيق.85قذ يي، ي عقق
   ق ي خق خ خق، ي ت   ا ياليا    ي فا ط  ذياا  عل  ذ قة يطتقايا  يبي ، خجلػي  -31

، خاكػػػػز جيػػػػؿ ي ب ػػػػث ي علخػػػػ  34جيػػػػؿ ي قايطػػػػ ت ي طي طػػػػيي ذي ع قػػػػ ت ي قذ يػػػػي، ي عػػػػقق
 .:312 ب  ف ,  ب  ف , ب  جزيئا /  اع 

خيتخا ب ايا ي قذ   ياقق بفػاض عقذبػ ت علػ  خػف يعاقلػذف ي عخليػي يال ت  بػ ت  -32
 .3132بليبي ، خاكز ي جزياة  لقايط ت، ي قذ ي، 

 -بعاي يالخـ ي خت قة  لقعـ     يبي ، خ اجػ ت   صػي خػيتخا بػا يف  ػذؿ  يبيػ   -33
 .3131الخـ ي خت قة،  يذيذاؾ،  ، خ شذايت ي3131ك  ذف ي ا    / ي  يا  :2
مبػػذ بكػػا ي قطػػذق ، خػػ  بػػيف ي صػػ يايت ذبػػا يف ..  يبيػػ  ي ػػ  ييػػف , خجلػػي ي طي طػػيي  -34

 .3131, خيططي يالهايـ ، ي ق هاة , 66,ي خجلق  331قذ يي , ي عقق 
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: ي فػا  ذي ت ػقي ت بػيف ي ذيقػح ذي خػ خذؿ  ػ  خطػتقبؿ  يبيػ ، 3ي خق عليبي، بػا يف  -35
 .3132يالهايـ  لقايط ت ي طي طيي ذيالطتايتيجيي، ي ق هاة، تخذز/خاكز 
: ي  يايػػػػ ت ذي ت ػػػػقي ت، ي خعاػػػػق ي خصػػػػا  3 ػػػػذاة ي  فيػػػػ ف،  يبيػػػػ  ذخػػػػيتخا بػػػػا يف  -36

 .3132 لقايط ت، يطتا بذؿ،  
خ خػق ي صػػبح،   ػػؿ يالزخػي ي ليبيػػي ت طػػيؽ  ا طػػ  خصػا  ةاػػ ؽ خبػػ قاة جقيػػقة،  -37

 ، عبا ايبا يال كتاذ  :33/7/3133    طك    يذز، تـ يالا ع
 https://www.skynewsarabia.com/amp/middle-east/13836 

خ خػػػق يبػػػايهيـ , ي ػػػقذؿ ي قيعخػػػي   ليفػػػي  فتػػػا : ي خعلػػػف ذي  فػػػ  , خاكػػػز ي جزيػػػاة  -38
 .:312 لقايط ت , ي قذ ي , 

- ػػايا   ػػػ ـ،  اياػػػي ي صػػايع  ػػػ   يبيػػػ  ي خكذ ػػ ت ذي خطػػػتقبؿ، ذ ػػػقة ي قايطػػػ ت  -39
 .3131خاكز جطذا  لقايط ت، يطا بذؿ ,

خ تػػػ ا غخػػػيض، ي تػػػ ايايت يةج بيػػػي  ػػػ  ي طي طػػػي ي ليبيػػػي:  ا طػػػ   خذ جػػػ  ، خاكػػػز  -:3
 .:22/7/312ي قايط ت يالطتايتيجيي  ذي قبلذخ طيي، 

30- ABDENNOUR TOUMI,France’s 'surrealpolitik' policy in 
Libya, in URL:https://www.dailysabah.com/opinion/op-

ed/frances-surrealpolitik-policy-in-libya 
-:312ي تقايػػػا يالطػػػتاتيج : ي تفػػػ ع ت ي ائيطػػػػيي  ػػػ  خ اقػػػي ي شػػػاؽ يالذطػػػػا  -42

-:312, ، يبػػػذ ظبػػػ  3، خاكػػز ي خطػػػتقبؿ  رب ػػ ث ذي قايطػػػ ت ي ختققخػػػي، ي عػػقق3131
3131. 

37- Jacques Neriah, France’s Military Presence in Libya? “Un 
secret de polichinelle,” As the French Say,Jerusalem Center for 
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Public Affairs, in URL:-presence-military-https://jcpa.org/frances
say-french-the-as-polichinelle-de-secret-un-libya-in/. 
32-: French military spending to Libya, in millions of US$ at 

current prices and exchange rates, 2011-2021, SIPRI statistics, 
2021. 

   ف يبذ طكيف،  ت  قا ت ي خذقؼ يالخايك  تج   يالزخي ي ليبيي، خجلي ي طي طػي  -33
 . 3131,  خاكز يالهايـ , ي ق هاة  ،6، ي عقق66ي قذ يي، ي خجلق

خفيػػػق ك صػػػق ي زبيػػػق ، ي ع قػػػ ت ي فا طػػػيي ي ليبيػػػي  لفيػػػي ت اي يػػػي ذايخ خطػػػتقبليي،  -45
 .ج خعي بغقيق، بغقيق–قذ يي ، خاكز ي قايط ت ي 66خجلي طي طي قذ يي، ي عقق

   ق ي خق خ خق، ي ت   ا ياليا    ي فا ط  ذياا  عل  ذ قة يطتقايا  يبي ، خجلػي  -46
خاكػػػػز جيػػػػؿ ي ب ػػػػث ي علخػػػػ  ، 34جيػػػػؿ ي قايطػػػػ ت ي طي طػػػػيي ذي ع قػػػػ ت ي قذ يػػػػي، ي عػػػػقق

 .:312ب  جزيئا /  اع  ب  ف ,  ب  ف , 
 ي ػػقذي ح يالتج هػػ ت، بيػػ  خػ  بعػػق ي قػ ي  :تذ يػؽ بذطػػت ،  ي خصػ    ي فا طػػيي  ػ   ي -47
ج خعي ق صق  خاب ح ذاقلي كليي ، 12،  ي عقق25ق  تا ي طي طي ذي ق  ذف، ي خجلق  خجلي

 .3133ي  قذؽ ذي علـذ ي طي طيي , ي جزيئا,
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Abstract: 

International powers seek to increase their influence through military and 

economic tools, in an effort to change the international reality, as Russia, 

China and Iran worked to seek to influence Western influence in the Arab 

region and even worked to obstruct Western interventions in some Arab 

countries, as happened with Syria, for example. Russia and China used to 

prevent NATO from interfering militarily in Syria, to keep Syria away from 

Western influence. These countries also rejected the Western presence 

represented by NATO in the Arab region, which they consider one of the 

causes of instability in the region, as they presented themselves as an 

alternative and reliable partner for Western countries.  

 المقدمة
التنافس الدولي بيف الدوؿ الكبرى في المنطقة، عززت روسيا والصيف  في سياؽ

تواجدىما في الشرؽ االوسط في مجاالت كثيرة مف بينيا مجاؿ التجارة واالستثمار 
والمجاؿ العسكري، خطوة منيما في تقويض النفوذ االمريكي في المنطقة وفرضا 

عممت روسيا عمى توطيد عالقاتيا لمتعددية القطبية في النظاـ الدولي، وفي سبيؿ ذلؾ، 
مع الصيف، فضال عف دعـ االخيرة لروسيا وايراف لمواقفيـ مف قضايا الشرؽ االوسط 
الساخنة، ناىيؾ عف اف ايراف التي برزت عمى المستوى االقميمي والدولي والتي تريد اف 

النفوذ في يكوف ليا وزف دولي مف خالؿ برامجيا النووية والتكنموجيا النووية، فضال عف 
المنطقة العربية، وىذا ما ييدد مصالح الواليات المتحدة وحمفائيا في المنطقة والعالـ، 
فروسيا تنظر الى الحمؼ االطمسي عمى انو ييدد وجودىا ومصالحيا في المنطقة، لذلؾ 
عممت عمى زيادة حضورىا في المنطقة والتأثير اقميميا عبر االنشطة االقتصادية 

االمريكي تأكيدا عمى انيا دولة عظمى تحاؿ مؿء الفراغ الذي خمفتو ومواجية النفوذ 
الواليات المتحدة بعد احتالؿ العراؽ، اما الصيف، تحاوؿ الى تقويض النفوذ الغربي عبر 
االنشطة االقتصادية في المنطقة وزيادة دور االمـ المتحدة في االزمات بدال عف الدور 

قامة عالقات مع الغربي وحماية مصالحيا في المنطقة  عبر تواجد عسكري محدود وا 
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دوؿ المنطقة مف خالؿ النشاط االقتصادي، اضافة الى ايراف التي تيدد النفوذ الغربي 
مف خالؿ نشاطيا النووي والتي تسعى مف خاللو الى إحداث توازف القوى مع اسرائيؿ 

 واليات المتحدة في المنطقة.حميؼ ال
 اهمية البحث

في تسميط الضوء عمى اىمية المنطقة العربية في السياسة الدولية، تكمف اىمية البحث 
وانطالقا مف موقعيا ومواردىا اصبحت ىدفا لمدوؿ التي تبحث عف النفوذ، وعمى اثر 

 ذلؾ يبرز البحث شدة التنافس عمى ىذه المنطقة الغنية والحيوية.
 اشكالية البحث

ووجودىا في المنطقة العربية، لمواجية  تسعى القوى الدولية واالقميمية الى زيادة نفوذىا
النفوذ الغربي، فضال عف محاولة تغيير قواعد النظاـ الدولي، خصوصا وانيا تعتبر اف 
مف اسباب عدـ استقرار المنطقة العربية ىو الوجود والنفوذ الغربي فييا، ومف خالؿ ما 

 تقدـ، تنتج اسئمة وكاآلتي:
 في مزاحمة النفوذ الغربي في المنطقة؟ ماىي ادوات القوى الدولية واالقميمية -1
كيؼ تمت مواجية القضايا المختمفة في المنطقة مف قبؿ القوى االقميمية  -2

 والدولية؟
 الفرضية

سعت القوى االقميمية والدولية الى تقديـ نفسيا الى دوؿ المنطقة كشريؾ بديؿ عف 
منع التدخالت  الغرب وموثوؽ وضامف لمتنمية واالستقرار، اذ عممت ىذه القوى الى

الغربية العسكرية في المنطقة وقدمت نموذج اقتصادي يختمؼ عف النموذج الغربي في 
المنطقة بؿ وسعت الى وجود عسكري محدود ليا في المنطقة، لحماية مصالحيا 

 االقتصادية.
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 المطمب االول: الموقف الروسي والصيني من وجود الناتو في المنطقة العربية
قة العربية بأىمية ليست بقميمة لدى القوى الدولية، اذ جاءت ىذه تتمتع اىمية المنط

االىمية مف مكانة وثروات المنطقة، فضال عف دعـ القوى الدولية لمصالحيا ومكانتيا 
وعبر استراتيجيتيا الوطنية التي تتضمف اىدافيا لممارسة ادور مختمفة عمى الصعد 

لقوى الدولية لمفرض نفوذىا في كافة، لذلؾ شيدت المنطقة تنافسا وصراعا بيف ا
المنطقة. ونتيجة لذلؾ عززت كؿ مف روسيا والصيف انخراطيما بشكؿ كبير في الشرؽ 
االوسط والمنطقة العربية تحديدا في مجاالت كثيرة، بما في ذلؾ االستثمار والتجارة 
وقطاع الطاقة والتعاوف العسكري والنشاط الدبموماسي، اذ ازدادت مكانة الصيف في 
المنطقة بشكؿ كبير في السنوات االخيرة وعادت روسيا بشكؿ كبير الى المنطقة عاـ 

، عندما نشرت افرادا عسكرييف في سوريا لدعـ بشار االسد، وىذا ما يؤكد اف 2115
المشاركة الروسية والصينية المتزايدة في المنطقة تضع الواليات المتحدة في حقبة جديدة 

 في مناطؽ ميمة مف العالـ مف بينيا المنطقة.مف المنافسة االستراتيجية 
 اوال: روسيا في المنطقة العربية

اف روسيا تنظر الى الحمؼ االطمسي عمى انو يشكؿ تيديدا بداية ال يفوتنا اف ننوه، 
مباشرا لوجودىا والذي ييدؼ الى عزليا وتضييؽ الخناؽ عمييا بتخطيط مباشر مف 

زاء ىذه  الواليات المتحدة، التحديات بادرت الى التحرؾ وعممت عمى توطيد عالقاتيا وا 
مع الدوؿ الرافضة لمييمنة االمريكية، فقامت بتقوية عالقاتيا مع ايراف في المجاؿ 
التسميحي والنووي االمر الذي شكؿ تيديدا لممصالح االمريكية في الخميج بحسب مزاعـ 

ومف ثـ عادت ،  (33-32، ص ص 2115)احمد باسؿ البياتي، الواليات المتحدة
روسيا الى المنطقة بتدخميا في الحرب السورية وىي المرة االولى منذ سقوط االتحاد 
السوفيتي، اذ ترى روسيا اف المشاركة في المنطقة وسيمة إلعادة تأسيس نفسيا كقوة 
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عظمى عمى المسرح العالمي في وقت يتضاءؿ اىتماـ الواليات المتحدة في المنطقة، اذ 
راتيجية موسكو في المنطقة لمحفاظ عمى العالقات جيدة مع دوؿ المنطقة تعتمد است

وتركز عمى تعظيـ الفرص في المنطقة، ففي مجاؿ الدبموماسية واالقتصاد، استثمر 
الرئيس بوتيف وقتا طويال في زيارة دوؿ المنطقة بما في ذلؾ السعودية واالردف وقطر 

لتأكيد عمى إيمانيا بسيادة الدولة، فضال واالمارات، وتؤكد روسيا مف ىذه المشاركة ا
عف معارضتيا لمتدخؿ الخارجي، كما تشعر موسكو بقمؽ عميؽ مف انتشار التطرؼ 
واالرىاب في روسيا ومف وجية نظر موسكو، ادت احداث الربيع العربي، فضال عف 

 ،p.2)التدخالت االمريكي في العراؽ وليبيا الى زعزعة استقرار المنطقة بشكؿ كامؿ
2019، Christine Wormuth).  اف روسيا تقدـ نفسيا وعمى عكس الواليات المتحدة

كشريؾ موثوؽ لممنطقة في التجارة واالستثمار ودبموماسية الطاقة، حيث اف االخيرة 
 مكنت روسيا مف تجاوز فترة صعبة شيدتيا روسيا، اذ ساعد العمؿ مع دوؿ اوبؾ،

روسيا عمى تعويض الخسائر االقتصادية الناتجة عف  دزيادة اسعار النفط وىذا ما ساع
العقوبات االقتصادية الغربية، كما انيا حققت إيرادات لدوؿ المنطقة وبدورىا استخدمت 
دوؿ المنطقة بعض ىذه االيرادات إلجراء عمميات شراء أسمحة روسية كبيرة ولالستثمار 

ما يخص الطاقة، تممؾ اما في  . ( p3.، op.cit، Christine Wormuth)في روسيا
روسيا مصالح اقتصادية وتجارية في قطاع الطاقة في المنطقة، بدءًا مف الطاقة النووية 
الى النفط والغاز، اذ تحتفظ شركات روسيا مثؿ غازبروـ وروساتوـ بمصالح ميمة في 
مجاؿ الطاقة ببعض دوؿ المنطقة، مثؿ العراؽ وشرؽ البحر المتوسط، اذ قامت شركة 

ببناء مفاعالت في مصر واالردف وفتحت مكتب اقميمي في االمارات عمى  روساتوـ
امؿ االستفادة مف الخطط االماراتية والسعودية لزيادة الطاقة النووية، ىذا باإلضافة الى 
مشاريع االستثمار الروسية في المنطقة، اذ ابـر صندوؽ االستثمار الروسي صفقات 
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سيادية لمبحريف والكويت وقطر والسعودية استثمار مشتركة مع صناديؽ الثروة ال
واالمارات لمقياـ باستثمارات مشتركة وتمتد ىذه االستثمارات عبر مجموعة متنوعة  مف 
المؤسسات التجارية والزراعية والبنية التحتية، وىذا ما يعطي انطباع تعزيز وحماية 

لسياسة موسكو في المصالح االقتصادية لروسيا في المنطقة احد اكثر االىداؼ تماسكا 
المنطقة، فيي تيدؼ الى زيادة الحضور والتأثير إقميميا عبر االنشطة 

. اما في ما ( p.7.، 2017، James Sladden, Becca Wasser)االقتصادية
يخص توسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا، اذ جاء ىذا التوسع ردًا عمى تعييف 
تنظيـ داعش االرىابي في ما يسمى " ابا محمد القدري" واليا عمى القوقاز، وىذا ما 
شكؿ تيديدا مباشرا لممصالح القومية الروسية في اسيا الوسطى والقوقاز، فضال عف 

مريكي في المنطقة تأكيدا عمى دورىا كقوة عظمى وضبط الخريطة مزاحمة النفوذ اال
الجيوسياسية وتقديـ نفسيا كبديؿ لمواليات المتحدة التي فشمت في ازمات الشرؽ االوسط 
ومؿء الفراغ االمني الذي خمفتو واشنطف وراءىا جراء احتالليا لمعراؽ والذي شكؿ 

، ص ص 2115يؼ شعباف مبروؾ، )شر مجاال خصبا لتنامي وتمدد التيارات الجيادية
. ىذا باإلضافة الى اف المشاركة الروسية المتزايدة في سوريا شمؿ إعادة (213-215

روسيا الى واجية السياسة الدولية بالرغـ مف العقوبات الغربية، مف خالؿ االستخداـ 
ي الفعاؿ لمكافحة االرىاب باعتباره مصدر قمؽ مشترؾ نادر مع الغرب وبقية العالـ، ف

وقت تزايد النشاط االرىابي مف قبؿ الجيادييف في اوروبا، ما جعؿ الواليات المتحدة 
تتعامؿ مع روسيا بشكؿ اكثر، ناىيؾ عف اف روسيا تعاممت مع االزمة بشكؿ حاـز 
وحاسـ في منطقة ذات قمؽ امني دولي كبير، اذ عد ىذا العمؿ االنفرادي مف روسيا ىو 

ؿ مف سوريا والمنطقة وخارجيا، ونتيجة لذلؾ استمرت لفرض التعددية فيما يتعمؽ بك
وكانت  2116الى آذار  2115الحممة العسكرية الروسية في سوريا بكامؿ قوتيا مف 
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سريعة لدرجة اف الغرب فشؿ في القياـ بأي رد متماسؾ عمييا، وىذا ما اعطى انطباع 
صمية، اما عمى محميا في روسيا عمى انيا حممة جراحية وفعالة انجزت ميماتيا اال

 ،)الصعيد الدولي، شكؿ ىذا االستخداـ لمقوة العسكرية إلحياء الحؿ السياسي ودفعو
p.p.8-10، 2016، Ekaterina Stepanova، Russia in the Middle 

East: Back to a “Grand Strategy” – or Enforcing Multilateralism ). 
عات الدولية، حيث تسعى إلعادة تشكيؿ كذلؾ يتواصؿ التمدد الروسي في مناطؽ النزا

خريطة صراعات النفوذ بمنطقة شرؽ افريقيا بتحالفات مع دوؿ مثؿ تركيا والصيف 
وايراف، وتسعى روسيا لتطوير حضورىا العسكري )عمميات حفظ السالـ( بالمنطقة 
 وتعزيز تمثيميتيا الدبموماسية )سفراء جدد( وتنمية استثماراتيا االقتصادية  بتمتيف
عالقاتيا مع المنظمات االقميمية )االتحاد االفريقي(، وىي بذلؾ تعتمد عمى عدة 
استراتيجيات لمتموقع في ىذه المنطقة، باستثمارات كبرى في المجاالت الطاقية 

النووية واالستثمارات االقتصادية ودعـ مجيودات مكافحة  اوباألخص التكنولوجي
. وفي مالي (35، ص 2118الدريسي، )سياـ االرىاب وكذلؾ صفقات بيع االسمحة

والسوداف استطاعت روسيا اف تقيـ تحالفات امنية واقتصادية االمر الذي اعاد إحياء 
أحالـ روسيا بإنشاء قاعدة بحرية عمى البحر االحمر، وىذا ما عده الغرب تيديدا لو 

 مركز أبحاثكريستينا كوش، الخبيرة األمنية األوروبية في مف الناحية الجنوبية، واكدتو 
 German Marshall Fund اذ قالت عف النفوذ الذي تكتسبو روسيا،" انو ييدد ،

الناتو مف االسفؿ، لقد شعر الروس بأنيـ محاصروف مف قبؿ الناتو، وىـ يريدوف االف 
تطويؽ الناتو"، كما اف ليذه الشراكات تساعد روسيا دبموماسيا فعندما ادانت الجمعية 

المتحدة الغزو الروسي ألوكرانيا امتنعت سوريا وبعض الحكومات االفريقية العامة لألمـ 
. ( ELLEN KNICKMEYER AND ZEINA KARAM ،2022)عف التصويت
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ليس ىذا فحسب، بؿ راحت روسيا تنسج عالقاتيا مع دوؿ اقميمية رئيسة مثؿ الصيف 
ع محيطيا واليند فعقدت شراكات استراتيجية معيا، كما اعادت تشكيؿ روابطيا م

الحيوي فأسست االتحاد االقتصادي االوراسي عمى غرار االتحاد االوروبي، والذي يضـ 
حاليا بيالروسيا وكازخستاف وارمينيا وقيرغيزستاف، وفي ىذا السياؽ تعد تركيا بمكانتيا 
االقتصادية ودورىا السياسي وموقعيا ىدفيا لتوسع نفوذ روسيا الخارجي وتحييد تركيا 

ت الغربية عبر االغراءات االقتصادية مستفيدة مف التمممؿ التركي مف عف السياسا
سياسة االتحاد االوروبي الناقدة لتركيا وربما تسعى روسيا لخمؽ تباينات بيف تركيا 
واوروبا عبر إظيار تركيا مستفيدة مف الخسائر االوروبية المتعمقة بآثار العقوبات عمى 

لغاز الروسي عبر تركيا فقط وليس عبر روسيا تارة، ومحاولة ربط اوروبا با
، وقد  (7-4، ص ص 2015 ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)اوكرانيا

تؤدي ىذه المصالح بيف روسيا وتركيا الى التأثير في السياسة الخارجية التركية في 
تركيا المنطقة العربية في القضايا التي تتعمؽ بنفوذ روسيا، كما وأثرت فعميا في موقؼ 

مف ازمة اوكرانيا مع تجاليا الخطر الذي قد تشكمو ىيمنة روسيا عمى البحر االسود بعد 
. اخيرا اف التوترات (8)المصدر نفسو، ص ضـ القـر وتجاىميا العقوبات الغربية

الروسية االطمسية بداية مف ضـ روسيا لمقـر الى االزمة االوكرانية تمقي بتأثيرات عمى 
منطقة الشرؽ االوسط مع االخذ في االعتبار اف الجبية الشرقية  االمف االقميمي في

تظؿ االكثر توترا بسبب االزمة االوكرانية، فأف الجبية الجنوبية لمحمؼ ربما ال تشيد 
التوتر ذاتو مع الجبية الشرقية ولسببيف، االوؿ: االىمية االستراتيجية لتمؾ المنطقة 

ومنيا الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبوؿ، ومف  لمناتو وىو ما تعكسو شراكاتو االقميمية
ثـ فإنو ليس مف المصمحة االستراتيجية لمحمؼ زيادة حدة التوتر في بيئة عمؿ ىاتيف 
المبادرتيف، والتي تشيد توتر بالفعؿ، مع استمرار االزمات االقميمية عموما واالزمة 
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لروسيا وخاصة االزمة الميبية عمى نحو خاص، والثاني: اىمية تمؾ المنطقة بالنسبة 
السورية، والتي استطاعت روسيا مف خالليا استعادة التوازف مع الواليات المتحدة، 
وضمف صراعيا مع حمؼ الناتو مف خالؿ الحرص الروسي عمى تأسيس شراكات 

 .(171 -169، ص ص 2121)احمد بوخريص، اقميمية ميمة
 ثانيا: االستراتيجية الصينية تجاه المنطقة

اف اكثر ما يشغؿ الواليات المتحدة في اطار سعييا لمحفاظ عمى وضعيا كقوة عظمى 
وحيدة بعد الحرب الباردة، ىو صعود الصيف وما سيتركو مف تداعيات عمى الواليات 
المتحدة  وعمى موقعيا في النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة، واذا ما نظرنا الى الوجود 

اسيا الوسطى، فضال عف منح الناتو لباكستاف وبمداف اسيا العسكري االمريكي في بمداف 
الباسفيؾ) الياباف وكوريا الجنوبية ونيوزلندا واستراليا( صفة الشراكة، لف نكوف مخطئيف 
في االعتقاد بأف ىذه الجيود تأتي في اطار سعي الواليات المتحدة الى تطويؽ الصيف 

الشراكات التي تتخذ مف الناتو محورا وتحديد حركتيا ونفوذىا بسمسمة مف التحالفات و 
. اذ تسعى (143 -142، ص ص 2115)زياد يوسؼ حمد، رئيسا في صياغتيا

الصيف الى الصعود في صمت دوف االنقالب عمى النظاـ الدولي وىدمو، بؿ الى 
السيطرة الناعمة عميو وزيادة حجـ مشاركتيا فيو باستمرار مف خالؿ بناء اقتصاد قوي 

ية مؤثرة، حيث اف الصيف تقوـ عمى عامؿ النفس الطويؿ الذي يجعؿ يصنع قوة عسكر 
الزمف في صالحيا، مستغمة العولمة التي تقدمت بيا الواليات المتحدة كأداة لتقويض 
النفوذ االمريكي، وفي ىذا الصدد، قاؿ االستراتيجي العسكري الصيني "صف تزو" في 

واًل ثـ يذىبوف الى الحرب، بينما يذىب كتابو "فف الحرب": ينتصر المحاربوف الفائزوف ا
المحاربوف الميزوموف الى الحرب اواًل ثـ يسعوف الى النصر"، واليوـ تميؿ الصيف لفكرة 
" التفوؽ قبؿ التنافس" وىي توصؼ تاريخيا بقوة شيوعية ومنافسة لمرأسمالية الغربية، 



علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة   

                              

 

 ج
 

 
 

388 

مع الصيني ما زاؿ ورغـ تحوؿ اقتصادىا الى نظاـ )رأس مالية الدولة( اال اف المجت
يعيش النظاـ الشيوعي، ورغـ ذلؾ طالما كاف نفوذىا اقؿ مف روسيا سياسيا وعسكريا 
في المنطقة العربية لكف اآلف ينظر ليا كقوة رأسمالية ضخمة، فقد تفوقت الصيف عمى 

، ص 2121)سيد غنيـ، روسيا كثيرا في السعي لمحاؽ بركب الواليات المتحدة اقتصادياً 
. ىذا وقد نمى االقتصاد الصيني خالؿ ثالثة عقود الماضية بمتوسط (189-187ص 

( ترليوف دوالر، وقد 2.4) 2119% وارتفعت مدخراتيا الخارجية عاـ 11نسبة تقارب 
تمكنت الصيف مف تحقيؽ اطالقة ناجحة في المجاؿ االقتصادي مكنتيا مف اف تكوف 

راتب عميا فبمغ الناتج المحمي قوة صاعدة اذ ارتفعت معدالت الناتج المحمي فتبوأت م
%(، لذا ىناؾ مخاوؼ يبدييا البعض مف خطورة النمو االقتصادي 11.3) 2111عاـ 

الصيني، وما قد يمثمو عمى المصالح القوى االقتصادية الرئيسة في العالـ خاصة 
الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وتزداد المخاوؼ في ظؿ تزايد النمو االقتصادي، 

% منذ انضماميا لمنظمة التجارة العالمية عاـ 31عشت تجارتيا الخارجية بنحو وانت
 . (272، ص 2118)عاىد مسمـ المشاقبة ، 2111

% مف حاجتيا 51وتدؿ المؤشرات االقتصادية الصينية اف الصيف تستورد حوالي 
، منيا 2111مميوف برميؿ يوميا حسب احصاءات عاـ  95.4لمطاقة، في حيف تستورد 

% مف روسيا وآسيا الوسطى، وتقدر وكالة الطاقة 11مف الشرؽ االوسط، و 46%
، ومف ىنا 2125الدولية انيا ستكوف الدولة االولى عالميا في استيراد الطاقة في عاـ 

برز امف الطاقة لمصيف كأحد اىـ مرتكزات االمف القومي، لذلؾ اىتمت بالدوؿ المنتجة 
ميف الصينييف الذي كتب في صحيفة متخصصة لمطاقة في العالـ، ووفقا ألحد المحم

، " سيبقى الشرؽ االوسط اكبر مصدر لمواردات النفطية 2114بالشؤوف الدولية عاـ 
، ويتمتع الشرؽ  (46-45، ص ص 2119)احمد عبد الجبار عبداهلل، لمصيف" 
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االستراتيجي الصيني بميزتيف مف حيث السوؽ: االولى، قرب ىذه االوسط مف المنظور 
واؽ مف االسواؽ الصينية، والثانية توفر القدرة الشرائية السيما في الدوؿ االس

 ، ىذا باإلضافة الى موقع المنطقة مف مشروع  (1213، 2118)فريد العممي، البترولية
الحرير اذ يربط الطريؽ جغرافيا كؿ مف مصر والسوداف واالردف فضال عف دوؿ طريؽ 

. ومف ثـ (47الجبار، مصدر سبؽ ذكره، ص )احمد عبد الخميج كحمفاء استراتيجييف
فإف الصيف أىـ شريؾ تجاري لدوؿ المنطقة وعمى اراضي دوؿ المنطقة تمر المراحؿ 
االولى مف الطموح الصيني لمييمنة االقتصادية عمى النظاـ الدولي ويتبعيا طموح 

" في الييمنة السياسية، وحتى خمؽ نموذج اقتصادي صيني بدياًل عف " النموذج الغربي
المنطقة والترويج لو عبر عمميات التنمية في البمداف المتعثرة ماليا، مف خالؿ البنؾ 
اآلسيوي لمتنمية والذي اصبح ينافس البنؾ وصندوؽ النقد الدولييف المذاف تييمف عمييما 
الواليات المتحدة، وال شؾ باشتراؾ كؿ القوتيف االمريكية والصينية في إدراؾ االىمية 

لممنطقة، فدوؿ ىذه المنطقة تحتوي عمى اكبر احتياطي نفطي وغازي عمى  االقتصادية
وجو االرض، فإذا قؿ استيالؾ النفط مستقبال كما يذىب اليو البعض، فإف الغاز ال 
، اضافة الى أىمية ما تممؾ  يزاؿ واحدا مف اىـ ثرواتو التي تكتشؼ يوما بعد يـو

المعيد )ة عمى مستوى التجارة العالميةالمنطقة مف المضايؽ والبحار والممرات المائي
الصيني وانعكاساتو عمى منطقة الشرؽ  -الدولي لمدراسات االيرانية، التنافس االمريكي

ونتيجة لذلؾ تحتفظ الصيف في المنطقة بوجود امني محدود . (7، ص 2121، االوسط
بوجود لحماية مشاريعيا االقتصادية واستثماراتيا ومواطنييا، او ما يسميو البعض 

عسكري ناعـ، ووجود عسكري محدود لحماية حركة التجارة عند الممرات 
، اذ انطمقت الصيف تجاه افريقيا لتعميؽ نفوذىا  (8)المصدر نفسو، ص االستراتيجية

السياسي مف خالؿ الدعـ االقتصادي وىو جزء مف رؤية صينية لمتأثير عمى االوضاع 
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الى تعزيز تبادؿ التقارير االستخبارية مع  السياسية، وفي المجاؿ االمني، سعت الصيف
الدوؿ االفريقية، بيدؼ مكافحة االرىاب والقرصنة وتيريب االسمحة والمخدرات والجرائـ 

سماح )االقتصادية، والعمؿ عمى رفع قدرات الدوؿ االفريقية لمواجية تمؾ التيديدات
ى ، كما تحرص الصيف عم (291 -289، ص ص 2121، ميدي صالح العمياوي

زيادة مستويات التعامؿ االقتصادي والتبادؿ التجاري مع دوؿ القرف االفريقي خاصة، 
حيث توسعت االستثمارات الصينية الى مجاالت البنية التحتية والتنقيب عف النفط، 
والمجاؿ الكيربائي واالتصاالت ، وتوظؼ الصيف قاعدتيا البحرية بجيبوتي لحماية 

نفطية التي تمر مف مضيؽ باب المندب وخميج عدف وقناة حركتيا التجارية ووارداتيا ال
السياسي  . ويعتبر ىذا التحرؾ(32ياـ الدريسي، مصدر سبؽ ذكره، صس)السويس

لمصيف تجاه افريقيا تحت عنواف استراتيجية المواجية ضد الييمنة والتحركات العسكرية 
مية لمحاربة االرىاب مف االمريكية عبر التعاوف مع االتحاد االفريقي ودعـ الجيود العال

خالؿ تفعيؿ دوؿ االمـ المتحدة، وليذا تعتبر الواليات المتحدة اف االستراتيجية الصينية 
في افريقيا تمثؿ تحديا لمسياسة االمريكية في القارة مف خالؿ السعي الصيني إلضفاء 
الشرعية عمى انتياكات حقوؽ االنساف وعمى الممارسات غير الديمقراطية في بعض 
الدوؿ تحت شعار السيادة الوطنية وعدـ التدخؿ، فضال عف الدعوة المشتركة بيف 

سماح ميدي )الصيف ودوؿ القارة بخمؽ نظاـ عالمي جديد تشترؾ فيو جميع الدوؿ
. ىذا باإلضافة الى دعـ (292 -291صالح العمياوي، مصدر سبؽ ذكره، ص ص 

أكبر مورد لمنفط ليا، ولياذ تنظر روسيا وايراف في سوريا، اذ نظرت الصيف الى ايراف ك
الصيف الى تدخميا في سوريا ودعـ الموقؼ االيراني الروسي ىو لمنع اي توسع 
امريكي، الف سقوط سوريا سيقود الى اضعاؼ ايراف وقد يؤدي الى وقوعيا تحت النفوذ 

% مف نفط العالـ بيد 61االمريكي، وىو ما يعني تحوال استراتيجيا كبيرا وسوؼ يضع 



علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة   

                              

 

 ج
 

 
 

391 

واليات المتحدة وىو ما يشكؿ ضغط في وجو الصيف ويجعؿ منيا خاضعة لمسياسات ال
. اما عف (235-234، ص ص 2121، حمد جاسـ محمد الخزرجي)االمريكية

استراتيجية الصيف في الخميج، فاالستمرار في تدفؽ النفط الخميجي الييا ىو مصدر 
لتحقيؽ النمو االقتصادي ومف اجؿ ذلؾ اتبعت الصيف مجموعة سياسات لتحقيؽ 

  ( 224 -223، ص ص ،فيد مزباف خزار: )اىدافيا ومنيا 

يدة تؤثر في العمؿ الدبموماسي إلبعاد المنطقة الخميجية عف شبح حرب جد -
إمدادات الطاقة وتمقي بظالليا عمى اسعاره، وذلؾ مف خالؿ حؿ الخالؼ بيف 

 الغرب وايراف حوؿ برنامجيا الننوي بالطرؽ السممية.
انتياج الصيف سياسة متوازنة بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وايراف لتحقيؽ  -

 االمف واالستقرار في المنطقة.
 لمجاؿ العسكري والدفاعي.مساعدة دوؿ مجمس التعاوف في ا -
التعاوف واالستعداد والمساعدة في مواجية القرصنة وتيديد أمف الممرات المائية  -

 الدولية.
تبني الصيف استراتيجية عمى بناء قوة بحرية عسكرية ونشر قواتيا في الدوؿ  -

الحميفة لتأميف حركة المرور وامف الممرات البحرية عبر استراتيجية عقد المؤلؤ 
تضمنت بناء قاعدة بحرية في ميناء جوادر وتزويده برادار الكتروني والتي 

 ميمتو مراقبة حركة المالحة البحرية في مضيؽ ىرمز وبحر العرب.
مما ال شؾ فيو، ادى صعود الصيف عمى الساحة الدولية والتنافس مع الواليات المتحدة 

ؼ االطمسي، ففي في السنوات االخيرة الى ظيور ممؼ الصيف عمى جدوؿ اعماؿ الحم
قاؿ الحمؼ:" نحف ندرؾ اف نفوذ الصيف المتزايد يشكؿ تحديا يجب اف  2119اعالف 

يتصدى ليا الحمؼ"، وذكر االميف العاـ لمحؼ "اف الصيف اقتربت مف مصالح الناتو 
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في  2121مف خالؿ االستثمارات في افريقيا"، وفي قمة الناتو التي انعقدت في حزيراف 
بياف القمة بأف الصيف،" قوة مزعزعة لالستقرار وتيدد النظاـ بروكسؿ، حيث وصؼ 

الدولي الحالي"، فضال عف اف الصيف تشكؿ تحدي جيوسياسي، ونتيجة لذلؾ تريد 
الواليات المتحدة في المقاـ االوؿ مف الناتو التعامؿ مع المواجية بيف الغرب والصيف، 

صيف وروسيا، ففي سنوات سابقة وما زاد تمؾ التحديات، ىو التعاوف المتزايد بيف ال
انضمت ثالثة سفف تابعة لمبحرية الصينية الى القوة البحرية الروسية في شرؽ البحر 

 P.P.1-3.، Markus ،2022)المتوسط في مناورة بحرية استمرت خمسة اياـ
Kaim and Angela Stanzel ) ىذا باإلضافة الى موقؼ الصيف مف الناتو في .

المنطقة والذي تمثؿ بالشكوؾ في صدؽ الحجج الغربية " حقوؽ االنساف" و "التدخؿ 
االنساني" والتي نفذ بعضيا الحمؼ االطمسي عمى ليبيا مثال او التدخؿ الغربي في 

تفاقـ  العراؽ الذي خمؼ كوارث عمى الشعب او التدخؿ في البمقاف مما ادى الى
الصراعات القومية والدينية، كؿ ىذا يمكف اف يفسر سبب شؾ الصيف وانتقادىا لنوايا 

. فضال عف تزايد موطئ قدـ الصيف في اوروبا االمر ( Liu Kang ،2111)الغرب
الذي دفع الواليات المتحدة الى إعادة النظر في ىذا النيج وتعبئة الحمؼ االطمسي 

عمت الواليات المتحدة بقوة خطة تحديث متطمبات لمواجية التحدي الصيني، اذ د
وليذا حذرت رئيسة مجمس النواب  5Gاالتصاالت السمكية والالسمكية مثؿ تقنية 

في  Huaweiاالمريكي نانسي بيموسي الحمفاء االوروبييف مف مخاطر دمج تقنية 
يف، في اوروبا، وتماشيا مع ما تـ ذكره، بدأ الحمفاء االوروبي 5Gشبكات اتصاالت 

يدركوف انو يجب عمى الناتو معالجة التحديات السياسية والدفاعية واالمنية التي 
تفرضيا الصيف، وفي ىذا الصدد أشار وزير الخارجية األلماني ىايكو ماس الى:" اف 
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-P.P.23 ،2020)الصيف مف المقرر اف تصبح موضوع القرف الحادي والعشريف"
24. ،Gerald E. CONNOLLY). 

 اني: الموقف االيراني من وجود الناتو في المنطقة العربيةالمطمب الث
ادراكا ألىمية المنطقة العربية عممت ايراف عمى توسيع نفوذىا مستغمة االوضاع التي 
شيدتيا المنطقة والتي عجزت بعض الدوؿ العربية في مواجيتيا، وبالتالي اصبحت 
إليراف مكانة في ترتيب االمف االقميمي انطالقا مف وزنيا االقميمي والدولي التي حاولت 

لتقميدية والغير تقميدية، معمنة بذلؾ رفض اي وجود اجنبي اف تفرضو عف طريؽ القوة ا
 ييدد امنيا واستقرارىا. 

اذ تحظى المنطقة العربية وخصوصا منطقة الخميج العربي بمكانة ىامة لدى ايراف نظرا 
لمتداخؿ الحضاري والمغوي والثقافي الذي يؤىميا لالضطالع بدور اقميمي في المنطقة، 

ي الذي يمكنيا مف التحكـ في عصب اقتصاديات دوؿ فضال عف موقعيا الجغراف
المنطقة وىو الطاقة، بداية كانت العالقة جيدة مع الدوؿ الخميجية وايراف في عيد 
الرئيس خاتمي، لكف وبسبب التواجد الغربي في الخميج تأزمت تمؾ العالقة وكانت ليا 

ف دوؿ الخميج والدوؿ تداعيات عمى مجمؿ العالقات االقميمية والدولية والتي تربط بي
المجاورة السيما في القضايا السياسية واالمنية والعسكرية ومستقبؿ عالقاتيا 

، ونتيجة لذلؾ شعرت ايراف انيا مستيدفة مف قبؿ 2113االستراتيجية السيما بعد عاـ 
الواليات المتحدة وحمفائيا وبالتالي فاف تواجد ىذه القوات بموافقة ودعـ خميجي جعؿ 

تنتج اف ىناؾ جبية واحدة تيدد استقرارىا وامنيا تتزعميا الواليات المتحدة ايراف تس
لعبت دور التضخيـ اإلعالمي  وتضـ دوؿ الغرب ودوؿ الخميج ال سيما واف الواليات

تجاه ايراف والدوؿ العربية لغرض توسيع اليوة وخمؽ حالة مف العداء تكوف ىي المستفيد 
داء التاريخي بيف العرب وايراف، السيما واف االخيرة االكبر منو، مستفيدة مف حالة الع
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، ص ص 2114، إيرافبشار محمد عويد، )تسعى الف تصبح قوة عسكرية ونووية
. وعموما اف التوجو االيراني عمى الساحة االقميمية لمنطقة الشرؽ االوسط (652-653

بالمنطقة،  والخميج العربي، يتمثؿ بالتنافس بشراسة عمى تموضعيا وقوتيا ونفوذىا
معتمدة في ذلؾ عمى كؿ الوسائؿ والمقومات والمرتكزات التي تدفع بيا لتكوف قوة 
واضحة المعالـ في المنطقة، ونتيجة لذلؾ، تعتبر االستراتيجية االيرانية مف اكثر 
االستراتيجيات المثيرة لمجدؿ في الشرؽ االوسط، فقد حظي البعد االقميمي لالستراتيجية 

ماـ بالغ، ووظفت ايراف في سبيؿ انجاحيا مختمؼ االدوات الصمبة االيرانية باىت
والناعمة، فضال عف التخصيصات المالية الكبيرة التي تـ تسخيرىا في ىذا المجاؿ 

منير موسى ابو )لدعـ الدوؿ واالذرع المسمحة التي تدور في فمؾ استراتيجيتيا االقميمية
ة االمريكية في المنطقة، ادى . وبما اف تراجع القو ( 34-32، ص ص 2121،رحمة

ذلؾ الى ازدياد دور القوى االقميمية لمؿء الفراغ، مع االخذ باالعتبار اف الواليات 
المتحدة ما تزاؿ القوة االكثر تأثيًرا، وما يعزز ىذا الطرح بصعود القوى االقميمية االخرى 

مف حروب في المنطقة العربية، ىي االحداث المتوالية في المنطقة، بما تشيده 
او  -داعش –ونزاعات وصراعات انتقاال الى التيديدات االمنية المختمفة إرىابية كانت 

غيرىا مف االشكاؿ، وصوال الى الربيع العربي، ما سمح لدوؿ اقميمية غير عربية 
خاصة ايراف لمظيور عمى المسرح االقميمي، خصوصا واف ايراف ترى انيا ليا الحؽ في 

، وىذا يظير مف خالؿ محاوالتيا المتالؾ السالح النووي، الذي اف يكوف ليا وزف دولي
)منير موسى ابو رحمة، مصدر عد إشكالية بحد ذاتو فيو يثير مخاوؼ دوؿ الجوار ليا

، فيي ترغب بإحداث تقارب في موازيف القوى مع  (36 -34سبؽ ذكره، ص ص 
اسرائيؿ فضال عف بناء مكانة متجددة عمى الساحة االقميمية والدولية والمشاركة في 
ترتيبات امف الخميج، كوف ايراف تقع في خضـ بيئة اقميمية شديدة االضطراب، كما تقع 
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بحر  -لخميج العربيبيف اغنى منطقتيف بالعالـ باحتياطييما النفطي، وىما منطقتي ا
، خاصة مف قبؿ الواليات المتحدة االمريكية، اما ما  قزويف، وثمة تنافس دولي محمـو

امريكي لمعراؽ  –عزز اتجاه ايراف لتطوير برنامجيا النووي، ىو االحتالؿ االنجمو 
والذي افرز متاعب جديدة ىي االخطر عمى االمف القومي االيراني، نتيجة لتعاظـ 

ار الذي تفرضو الواليات المتحدة عمييا، وىذا ما فسرتو ايراف في عزليا شعورىا بالحص
وابعادىا عف اية ترتيبات في محيطيا االقميمي فضال عف استيداؼ ايراف عسكريا في 
اطار ما تسميو الواليات المتحدة بمحور الشر، االمر الذي كرس في العقؿ االستراتيجي 

لوجيا نووية متقدمة، لردع االعداء وتكريس وضع والعسكري االيراني اىمية امتالؾ تكنو 
. ( 61-58، ص ص 2119)فادي جمعة،ايراف كإحدى القوى الميمة في المنطقة

ونتيجة لذلؾ اتخذت السياسة االيرانية في الشرؽ االوسط جوانب عديدة لتنفيذ سياستيا 
شروع في ظؿ التحوالت االقميمية التي حدثت في المنطقة، خدمت ىذه المحددات الم

االيراني القائـ عمى أداء دور اقميمي واعد تدعمو قوة عسكرية بقدرات تقميدية وغير 
تقميدية سواء كانت متعمقة بالبرنامج النووي او تطوير القوات الصاروخية في البالد، 
باإلضافة الى استخداـ عدد مف االدوات الموجودة في المنطقة، فحاولت اقتناص 

ورات الربيع العربي وسقوط الحمفاء الغربييف في الفرص خصوصا عندما حدث ث
المنطقة العربية، ما يعني فشؿ كؿ مساعي الواليات المتحدة لفرض العزلة االقميمية 
عمييا، ومف اىـ الفرص التي حصمت عمييا ايراف بعد سقوط االنظمة كانت في مصر 

جية مشروع الشرؽ وتونس واليمف، مما اتاح ليا تقديـ النموذج السياسي االيراني لموا
 ،P.P285-289)االوسط الجديد الذي طرحتو الواليات المتحدة بعد احتالؿ العراؽ

p.p. 2020، Mohamed Kamal Mohei ) وليذا السبب تحولت ايراف الى تحٍد .
اقميمي ومصدر تيديد واالنقساـ لألمف والمصالح العربية العميا ابتداًء مف مجمس 
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الى العديد مف الممفات ابرزىا الممؼ النووي والنفوذ االقميمي التعاوف الخميجي وامتدادًا 
االيراني والتدخؿ في االزمات العربية وىذا ما اكده زعيـ ايراني مف اف ايراف اصبحت 

 ،P.290)صاحبة قرار في اربعة عواصـ عربية، بغداد ودمشؽ وبيروت وصنعاء
lbid) الموقؼ االيراني في السياسة المبنانية 2116. اذ عززت حرب اسرائيؿ في لبناف ،

والمتمثؿ في دعـ حزب اهلل المبناني، اما في فمسطيف، فكانت سياسة الحصار والعزؿ 
المتطرفة ضد حماس، التي مارستيا الواليات المتحدة واسرائيؿ واالتحاد االوروبي 

تحكـ الضفة الغربية(، عامال مساعد في دخوؿ ايراف والسمطة الفمسطينية نفسيا )التي 
 P.35 ،2118 ،Gema Martín)ألوؿ مرة ليذه المنطقة لدعـ حماس اقتصاديا

Muñoz). 
ىذا اضافة الى مد نفوذىا في القارة االفريقية ومزاحمة النفوذ الغربي في القارة  

ية والدولية وكسب دعميا لالستفادة مف الثقؿ السياسي لدوؿ افريقيا في المنظمات االقميم
ليا السيما واف الدوؿ االفريقية تشغؿ ما يقارب مف ثمث اعداد مقاعد ىيئة االمـ 
المتحدة ومنظمة اوبؾ ومنظمة التعاوف االسالمي، فضال عف انيا اصبحت عضوا 
مراقبا في منظمة االتحاد االفريقي، وىذا جاء لتخفيؼ العزلة الدولية والضغوط 

، ص ص 2121محمد عبد الرحمف يونس العبيدي،)التوجو االيراني االمريكية لعرقمة
ىذا مف الجانب السياسي، اما مف الجانب االمني والعسكري، فيتمثؿ  ،( 322-323

االىتماـ بدوؿ القارة وخصوصا السوداف لجعميا قاعدة تنطمؽ منو نحو منطقة شرؽ 
االنطالؽ مف السوداف وشماؿ افريقيا نظرا ألىمية السوداف وموقعو االستراتيجي، و 

باتجاه مصر وتونس والجزائر التي بدورىا كانت تعدىا ايراف بوابتيا نحو المغرب 
العربي ومنطقة شماؿ افريقيا بشكؿ عاـ، وتيدؼ ايراف مف وراء التوجو نحو القارة 
االفريقية والسيما الشرقية منيا والشمالية إحاطة الخميج العربي مف الغرب والجنوب 
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فرض نفسيا كقوة مؤثرة وفاعمة واساسية في اي تحرؾ او توجو سواء كاف الغربي، و 
خميجي او اقميمي إلقامة اي مشاريع امنية، واالعتراؼ بإيراف كقوة اقميمية في المنطقة 

. وبطبيعة الحاؿ، اف (328)المصدر نفسو، ص وعدـ تجاليا ألي سبب مف االسباب
عامة ومنطقة القرف االفريقي تحديدا، ينطمؽ  تركيز السياسة االيرانية عمى افريقيا بصورة

مف كونيا احد اىـ مفاتيح المعبة في اي ترتيبات في الشرؽ االوسط، في ضوء مسعى 
فتح ممرات بحرية وبرية تسيؿ الوصوؿ الى مناطؽ االزمات في المنطقة، السيما 

وجود  االطراؼ ذات العالقة المباشرة بالصراع العربي االسرائيمي، مف خالؿ تأميف
مكانية تيديد امف  ايراني بالقرب مف الممرات البحرية خصوصا البحر االحمر، وا 
اسرائيؿ في مواجية اي احتماالت مستقبمية لفرض قيود عمى مضايؽ البحر االحمر 
والمالحة فيو، وىو ما يوفر ورقة ضغط إضافية تستطيع مف خالليا ايراف توظيفيا في 

مة ألزمة ممفيا النووي، وفي الصدارة احتماؿ تعرضيا التعامؿ مع السيناريوىات المحتم
)موسى محمد طويرش، لضربة عسكرية سواًء مف اسرائيؿ او مف الواليات المتحدة

، كما اف التوجو االيراني نحو اثيوبيا في مجاؿ الزراعة وبناء السدود  (75، ص 2121
الرئيسة لمنيؿ، بؿ ليس فقط مف اجؿ الضغط عمى مصر، الف اثيوبيا تشكؿ المنابع 

الف اثيوبيا تمثؿ بالنسبة إليراف دولة ذات ثقؿ سياسي واقتصادي في المنطقة، فضال 
عف محاولة ايراف الحموؿ محؿ اسرائيؿ في اثيوبيا خصوصا وانيا تقوـ بتقديـ 

. (75، ص موسى محمد طويرش، مصدر سبؽ ذكره)المساعدات االقتصادية ألثيوبيا
الى  2117دي، وصؿ التبادؿ التجاري بيف ايراف وأثيوبيا عاـ اما عمى الصعيد االقتصا

وقع البمداف عدة اتفاقيات لزيادة التعاوف في  2118مميوف دوالر، وبحموؿ عاـ  35
مجالي الغاز والزراعة، ومف الميـ أال ننسى اف القطاع السياحي وبشكؿ خاص في 

الدوؿ، حيث تعرؼ دوؿ القرف االفريقي يعتبر مف اىـ مصادر الدخؿ الوطنية لتمؾ 
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القرف االفريقي بجذبيا لمسياح االجانب، فتجد الشباب االيراني يتوجو ليذه الدوؿ، 
ويؤسس شركات تخدـ في ىذا المجاؿ، وايضا تجدىـ نشطيف في تأسيس شركات 

ومف المالحظ أف إيراف استغمت ضعؼ وجود الشباب العربي لتصدير الغاز االيراني، 
ألفريقية لزيادة نفوذىا، وأصبحت ترّوج لنفسيا كقوة اقتصادية المستثمر في القارة ا

مسممة لتجتذب ليا الدولة األفريقية. وأخيرًا تقوـ أيضًا بدعـ بعض دوؿ الشرؽ األفريقي 
التي منحتيا إيراف قرضًا  إريترياماديًا ومعنويًا لكسب موقعيا االستراتيجي كالحاؿ مع 

، وكما ىو اإلرتيريد زيارة قاـ بيا الرئيس بع 2119مميوف يورو في عاـ  25بقيمة 
مكنتيا مف دعـ الحوثييف خالؿ  إرتيريامعروؼ أيضًا فإيراف تمتمؾ قاعدة عسكرية في 

  .(2116)عبد الممؾ الحامدي، عاصفة الحـز
واستنادا الى ما سبؽ، تعد ايراف مف القوى الفاعمة والمؤثرة في المنطقة خصوصا في 

تستمد قوتيا مف الطموحات التوسعية ومحاولتيا الى إضفاء التفوؽ الخميج العربي، اذ 
االقميمي عمى نفسيا، فضال عف التيديدات االمريكية لمشروعيا االستراتيجي في 

. ومف المؤكد اف الصعود (59، ص 2118)انتوني كوردسماف، المنطقة والخميج تحديدا
فحسب بؿ يقمؽ عددا مف الدوؿ االقميمي إليراف ال يقمؽ الواليات المتحدة واسرائيؿ 

، 2113، )تاج الديف الطائي العربية ايضا مف ضمنيا دوؿ مجمس التعاوف االقميمي
، وعمى أثر ذلؾ ترى الدوؿ العربية وتحديدا دوؿ مجمس التعاوف الخميجي  (153ص 

اف الضامف الحقيقي ألمنيا ىو إقامة عالقات امنية مع الدوؿ الغربية وعمى رأسيا 
، االمر الذي دفع الدوؿ  ( P.P 45.، Walid M. Abdel Nasser)المتحدة الواليات

الخميجية الى المجوء عف قوى خارجية إلحداث حالة مف التوازف في ميزاف القوى 
االقميمي والذي بات يميؿ لصالح ايراف، وما يشكؿ ىذا االمر تيديدا حقيقيا ألمف دوؿ 

التعاوف الخميجي وزيادة الروابط بينيا  الخميج، االمر الذي ساعد باندفاع دوؿ مجمس
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إال أف رفض . (75)ميدي داود، مصدر سبؽ ذكره، ص وبيف الناتو والمطالبة بتطويرىا
 إيراف لموجود األجنبي في الخميج مف شأنو أف يعوؽ إمكانية التوصؿ إلى صيغة أمنية

الرئيس اذ طرح . (21، ص 2117)اياد رشيد الكريـ، مستقبمية ألمف الخميجحالية و 
، وبحسب 2119روحاني مبادرة ىرمز لمسالـ اماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

مزاعـ ايراف اف ىذه المبادرة كفيمة بأمف واستقرار المنطقة، اذ اقترحت ايراف في ىذه 
 ( 45-44، ص ص 2121:)بف يختي عبد الكريـ، المبادرة المحاور االتية

 ايراف محوره وقاعدتو المركزية.إنشاء نظاـ اقميمي جديد تكوف  -
تصفية منطقة الخميج مف اي تواجد عسكري أجنبي وترحيؿ كؿ القواعد  -

 العسكرية واالساطيؿ البحرية مف الخميج العربي ومف عمى تخـو ايراف.
االستقرار االمني في منطقة الخميج حسب المقاربة االيرانية ىو مسؤولية إقميمية  -

نطقة وحدىا دوف حاجة الى التدخؿ الخارجي صرفة، تقع عمى عاتؽ دوؿ الم
 الذي يعتبر حسب المبادرة ذاتيا ميددات االمف االقميمي.

 الخاتمة
تشترؾ كؿ مف روسيا والصيف وايراف بيدؼ واحد وىو تقويض النفوذ االمريكي في 
المنطقة والعالـ، ونتيجة لذلؾ نظرت روسيا الى اف احداث الربيع العربي والتدخالت 

ة في العراؽ وليبيا ادت الى زعزعة استقرار المنطقة لذلؾ عممت عمى تقديـ االمريكي
نفسيا كشريؾ موثوؽ لدوؿ المنطقة، لذلؾ سعت عمى تشكيؿ خريطة صراعات النفوذ 
في افريقيا والمنطقة عبر تحالفات مع الصيف وايراف وتركيا التي حيدتيا عف السياسات 

ؿ الناتو في سوريا حماية لمصالحيا وإلبعاد الغربية في المنطقة، وعممت عمى منع تدخ
النفوذ الغربي فييا، اما الصيف فقد عممت عمى تقديـ نموذج اقتصادي صيني في 
المنطقة بديال النموذج الغربي خصوصا وانيا تشكؾ بنوايا الغرب والحمؼ االطمسي 
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راجع االمريكي وتدخالتيـ في المنطقة وتعتبره ييدد االستقرار، اما ايراف التي استغمت الت
في المنطقة واصبح ليا نفوذ في بعض العواصـ العربية، ترى الوجود االجنبي في 
المنطقة ييدد امنيا القومي لذلؾ طرحت مشاريع ترفض ىذا الوجود واف يكوف ليا دور 

 في ترتيبات االمف في المنطقة.
 المصادر
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2) Christine Wormuth، Russia and China in the Middle East، 
RAND، Santa Monica, Calif، 2019، p. 2. 

3) James Sladden, Becca Wasser, Ben Connable, Sarah 
Grand-Clement، Russian Strategy in the Middle East، 

RAND، Santa Monica, Calif، 2017، p.7. 
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يف الدفاع عه حقوق   التطورات التارخيية لدور اجملتمع الدويل
 االوسان واملرأة

 مدرس/ د.سحر طارق محمود الرحيم

 جامعة بغداد/ مركز دراسات المرأة

Sahar_alraheem@yahoo.com 
 : ممخــــصال

ىًنّلباسّلكمّوأنتمّلباسّ((ّ"اآليةّالكريمةبّعبلقةّالرجلّبالمرأةّوالسيرةّالنبويةّدّاإلسبلمّجسّ 
ّّ))لينّ ّالنصفّاآلخرّوخصّالمرأةّالرعايةّوالنّبالحقوقّوالواجباتّيمّمتساوّ وجعم" حفاوةّووصفيا

ّأجلّانّتثبتّتناظلّمنراقّالسياسيّواألجتماعيّوالمرأةّالعّمنذّالنشأةّاألولىّلتاريخّدولةّولمرجل.ّ
ّ ّحقوقيا ّواإلجتماعية ّالمدنية ّوكإنسانة،والسياسية ّالدولّّوّكمواطنة ّومعظم ّالمتحدة ّاألمم ىتمت ا 

أجلّحمايتياّبشكلّخاصّمنّوبحقوقّالمرأةّّبشكلّعامالمتحضرةّوالمنظماتّالدوليةّبحقوقّاألنسانّ
ّوّتقمدىاّارفعّالمناصب.ّمكانتياّفيّالمجتمعًّاّعمىظاحفوتمكينياّ

حقوقّاألنسانّوالمرأةّوتوضيحّّبشأنّمفاىيمّومصطمحاتّوردتّفيّالبحث"ّّّ)أوآل(فيّالبحثّتناولّ
فيّّوّمصطمحّالتمييزّضدّالمرأةّوماّتضمنوّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوالقانونّاإلنسانيّالدولي.

ّّ)ثانيا( "ّ ّالعربية ّالمرأة ّعصر ّالنبويةفي ّوالرسالة ّاإلسبلم ّّناتطرق، ّالى ّالمعاصرة" ّالعربية  المرأة
ّوكمواطنةّو ّكإنسانة ّالمرأة ّوفيّ"ّحقوق ّّناتوصمّالبحث(،ّخاتمة (، ّالى ّالزالتّتعانيّ" ّالمرأة ان

ّمنّاحدا ّالمشروعةّوالبد ّبالرجلّفيّحقوقيا ّثّتغييرّنوعيّفيّالثقافاتالتيميشّوغيابّمساواتيا
 ورسمّسياساتّلمنيوضّبواقعيا.ّ

ّنسان،ّحقوقّالمرأة،ّتمكينّالمرأة.:ّحقوقّاالّالكمماتّالمفتاحية

ّ
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Historical developments of the role of the international 

community in defending human and women’s rights 

University of Baghdad \ Center for Women's Studies 

Dr. SAHAR TAREQ MAHMOOD 

Sahar_alraheem@yahoo.com 

Abstract : 

 The Islam and the biography of the Prophet's locate the relationship 

between men and woman with the Precious verse " " and made them equal in 

rights and duties, and singled out women with care and hospitality describing 

her the other half of the man. Since the inception of the political and social 

history of the state of Iraq, women have struggled to prove the fulfillment of 

their political, civil and social rights as a citizen. 

The United Nation and most civilized countries and the international 

organizations have been concerned with human rights in general and with 

women’s rights in particular in order to protect and empower them, and 

preserve their position in society giants women and political. The issue of 

women’s rights is societal and cannot be separated from the progress of 

society and human rights and the law has guaranteed their inferiority in 

education and their legal, economic, social and political rights. As for her 

rights as a citizen, empowering women and liberating them from all forms of 

violence, developing their capacity, their participation with men in work and 

education, improving their standard of living and raising their position in 

assuming the highest positions. 

The research dealt with first concepts and terminology developed in the 

research on human rights and women’s, explanation discrimination against 

women with what included in international human law and international 

humanitarian law. And came in Second " Arab in the era of Islam and the 

Prophetic message, We touched on " Arab women contemporary and 

women's rights as human beings and as citizens", In (the conclusion), we 

concluded that  " Women still suffer marginalization and the absence of 

equality with men i8n their Legitimate rights, So a qualitative change must be 
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made in cultures to divide and eliminate discrimination against women and 

formulate policies to advance their reality. 

 Keywords: human rights, women’s rights, women empowerment. 

 ّمقدمــة:ال

ّ ّالمرأة ّحظيت ّالمرأةّالعراقية ّتناولتّحقوق ّوتشريعات ّبقوانين ّالزمن ّمر عمى
تشريعاتّوقوانينّتخصّحقوقّالمرأةّ"ّ،ّ" ،ّاذّجاءّفيّمسمةّحمورابيّبشكلّخاصّ

تشريعاتّمختصةّبحقوقّالمرأةّومساواتياّمعّالرجلّفيّفيّالشريعةّاألسبلميةّّوسبقتيا
ّوالعملّوفيّحقّالتممكّ ّالرجلّفيّالتعميم ّفيّمشاركة الحقوقّوالواجباتّوفيّحقيا

ّ.والميراثّ

ومنذّانّأقرّّاألعبلنّالعالميّلحقوقّاألنسانّالمساواتّبينّالرجلّوالمرأةّوعدمّ
وقدّضمنّ،ّّمبادئّحقوقّالمرأةّالتمييزّبينيماّ،ّتوالتّاعبلنّحكوماتّالدولّتطبيق

ّالصحيةّ ّالرعاية ّحق ّوفي ّوالتعميم ّالعمل ّفي ّالمرأة ّحقوق ّكامل ّالعراقي الدستور
حققتّوتعزيزّمشاركتياّالسياسيةّفيّتقمدّالمناصبّفيّموقعّصنعّالقرارّواإلجتماعيةّ

حياهّبماّالمرأةّالعراقيةّمنّخبللياّتطورًاّمتميزًاّفيّابرازّفاعميتياّفيّمختمفّمجاالتّال
ّ ّالمستدامة ّالتنمية ّومصمحة ّمصالحيا ّبقيتّيخدم ّذلك ّرغم ّالعراقية ّالمرأة ّان ّاال ،

المؤشراتّالىّانّمشاركاتياّالزالتّالّتناسبّحجمّّبينتاذ  تعانيّاإلقصاءّوالتيميش
ّعمىّ قدراتيا ّالحكوماتّّوفكانّلزامًا ّاألحزابّالسياسية منّتطويرّوالمنظماتّالدولية

قرارّدعمّالمرأةّفيّموقعّصنعّالقرارّ وتعزيزّثقتياّبقدراتياّالذاتيةّوقيمتياّفيّبرامجياّوا 
ّالمجتمع

ّ
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  أهمية البحثResearch impotent   

حزابّالسياسيةّفيّألدورّالمجتمعّالدوليّوالمنظماتّواّابرازتكمنّأىميةّالبحثّفيّ
ّ ّواإلجتماعي ّاإلقتصادي ّاإلستقبلل ّتحقيق ّخبلل ّمن ّالمرأة ّحقوق ّضمان فيّليا

ّ ّّومجاالت ّالعممية ّالحياة ّّوّوالعممية ّالسياسية ّفي ّوالنيوضّمواقع ّالقرار ّواتخاذ صنع
ّبواقعّالمرأةّفيّمختمفّمجاالتّالحياة.

 البحث:  هدفResearch Objective 

ّّ ّدون ّتحول ّوالتي ّالقائمة ّالثقافات ّفي ّنوعي ّتغيير ّاحداث ّمن ّيفاءإلأالبد
ّحب ّمنّخبللّاإلىتمام ّبمختمفّمجاالتّالحياه القضاءّعمىّالتمييزّضدّبقوقّالمرأة

ّ ّالدولةّّوالمرأة ّتعتمدىا ّالتي ّواألطر ّاإلستراتيجيات ّفي ّالجنسين ّبين ّالفرص تكافؤ
والنيوضّبواقعياّاإلقتصاديّواإللتزامّباإلتفاقياتّالدوليةّفيّرسمّسياساتياّتجاهّالمرأةّ

ّ.ّواإلجتماعيّوالسياسي

  :مشكمة البحثResearch Problem  
 المشروعةّلممرأةّالعراقيةّ؟ماىيّالحقوقّاإلجتماعيةّوالسياسيةّواإلقتصاديةّ .1
 وىلّالزالتّالمرأةّتعانيّالتيميشّوغيابّمساواتياّبالرجلّفيّحقوقيا؟ .2
ّماّأىميةّمشاركةّالمرأةّفيّالمجتمعّواستغبللّطاقتياّبشكلّسميم؟ .3

 األطار المنهجي لمبحث :Research Manner 

ّ ّاإلجتماعي ّالعراقية ّالمرأة ّبواقع ّالتأريخي ّالوصف ّمنيج ّالبحث واإلقتصاديّاعتمد
مراجعّعربيةّوأجنبية،ّوبحوثّعتمادّبااإلستيراتيجياتّتحميبلتّّوفقالوضعّالسياسيّّو
ّ.ممّالمتحدةّوحقوقّاألنسانّوالمرأةالمنظماتّومفوضياتّاألومنشوراتّدراساتّّو
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 مفاهيم تناولها البحث: أوآل

1. ّ "ّ ّالمرأة ّالتمييزّضد :ّىوّمصطمحّيعنيّبالتفرقةّاوّاإلستبعادّعمىّاساسّ"
ّ ّبحقوقيا ّنتاجّثقافةّ.الجنسّواحباطّتمتعّالمرأة ّاجتماعيةّتأريخية وىيّظاىرة

ّلكافةّ ّرادعة ّنصوصّقانونية ّيتضمن ّان ّالدولي ّبالقانون ّيجدر ،ّ مجتمعية
 حقوقياّ.ّواإلعتداءّعمىّالمرأةّوتمكينياّفيأشكالّالعنفّ

(ّالحقوق1989ّ-ىيّ)ّكماّعرفتياّمنظمةّاألممّالمتحدةّّ:"ّحقوقّاإلنسانّ"ّ .2
،ّوقدّشيدّالعراقّمؤخرًاّ(9ّ/2212ّ/ّّالربيعي)ّالتيّيجبّانّيتحمىّبياّالبشر

جرائمّعنفّبشعةّضدّاإلنسانيةّعمىّيدّعصاباتّارىابيةّطالتّجميعّمكوناتّ
ّقتلّوتيجيرّقسريّوتطييرّعرقيّوابادات ّالعراقيّمن ّمماّّالمجتمع جماعية

ّوالنزوحّالىّ ّالىّتركّمحالّسكناىم ّوأجبرتيم ّاإلنسانية ّأبسطّحقوقيم أفقدتيم
 (.99ّ/1996ّّ/ّفودة)ّفودةأماكنّأكثرّأمانًاّاوّالىّدولّالجواّر

:ّتعنيّحقوقّالمرأةّكأنسانةّومواطنةّبحقوقياّاألجتماعيةّوالمدنيةّ"ّحقوقّالمرأة"ّ .3
ّ ّناضمت ّوالتي ّوالسياسية ّمظاىرّواإلقتصادية ّتحقيق ّأجل ّمن ّتناظل ّزالت وال

ّالدفاعّ ّالدوليّبقضية ّالمجتمع ّأىتم ّوقد ّبمكانتيا. ّواإلرتقاء التحضرّوالديمقراطية
ّبحقوقّالرجل ّبحقوقّاألنسان،ّومساواتّحقوقيا ّوربطيا األممّ (عنّحقوقّالمرأة

 .ّ(2221/المتحدةّ

  األنسان والقانون اإلنساني الدولي القانون الدولي لحقوق .4
يمكنّتعريفّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّبأنوّمنظومةّمنّقواعدّدوليةّوضعتّ
ّأفرادّ ّتجاه ّالتزاماتّالدولة ّفيو ّالقانونّيحدد ّحقوقّاإلنسانّوينصّعمييا لحماية
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ويعرفّالقانونّاإلنسانيّالدولي:ّمجموعةّ. المجتمعّ،ّويستخدمّفيّحاالتّالسمم
ّ.خدمّفيّحاالتّالنزاعّالمسمحمسمحّ،ّويستقواعدّتيدفّالىّالحدّمنّأثارّالنزاعّال

ّ
 " ضد المرأة تفاقية القضاء عمى أشكال التمييزا"   .5

أكدّميثاقّاألممّالمتحدةّعمىّاإليمانّبالحقوقّاألساسيةّلئلنسانّوكرامتوّ،ّوعمىّ
المساواتّبينّالرجلّوالمرأةّفيّالحقوقّوالكرامةّوعمىّالدولّاألطرافّاإليمانّبذلكّ

كافةّالميادينّاإلقتصاديةّواإلجتماعيةّوالثقافيةّوالمدنيةّ.ّاعتمدتياّّكموّوتطبيقوّفي
ّ ّالعدد ّذي ّبقرارىا ّالعامة 34/182ّّالجمعية 18ّّفي ّعام قاّطب1979ّديسمبر

ّ ّالمادة 27ّّألحكام يمانًا ّوا  ّالمرأةّ. ّتتطمبّمشاركة ّوالعالم ّاألسرة ّورفاىية بتنمية
ّ-بـ:ّالرجلّفيّكافةّالميادين.ّوتتعيدّالدولّاألطراف

 .انّتقرّبمبدأّالمساواتّبينّالرجلّوالمرأةّفيّدساتيرىاّوتشريعاتياّّّّّأ.
ّ ّذاتّّب. ّومؤسسات ّمحاكم ّاقامة ّخبلل ّمن ّالمرأة ّلحقوق ّالقانونية الحماية

 .اإلختصاصّبشؤونّالمرأةّ
الغاءّاألنظمةّوالقوانينّالقائمةّالتيّتتسمّبطابعّالتمييزّضدّالمرأةّوسنّتشريعاتّ .ّت

 لحمايةّحقوقّالمرأة.جديدةّ
ّا .ّث ّاألنماط ّبينّإلتغيير ّالتمييز ّعمى ّالقائمة ّالممارسات ّوكافة ّوالثقافية جتماعية

 الجنسين.
 وضعّنصوصّتشريعيةّلمكافحةّالبغاءّّواالتجارّبالمرأةّ. .ّج
ّوالقضائيةّ .ّح ّالتشريعية ّالتدابير ّحول ّدوري ّتقرير ّبتقديم ّاألعضاء ّالدول تتعيد

ّ ّاتخاذىا ّتم ّالتي ّنتيجةّّبخصوصّاالتفاقياتّوالتطوراتواالدارية ّاحرزتيا التي
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/2212ّّّ/األممّالمتحدةّ( تطبيقّتمكّالتدابيرّوالمعوقاتّالتيّحالتّدونّتحقيقيا
5-7.ّ) 

ّ
 في اإلسالمالعربية المرأة  : ثانياً 

 " من فضائل نساء العرب"  أ.

" فيّيومّف كانّلمنساءّدرايةّبقضاياّالمجتمعّوكانّلينّدورّفيّكسبّالمعارك
المعروفّلدىّعربّالجاىميةّ،ّعندماّأغارّالفرسّبجيشّكبيرّعمىّأرضّّذي قار"

ّحنظمةّبنّ ّالعربيّ" ّأمرّالقائد ّ.اذ ّوقفتّالعربّبوجوّالعدوّفيّجبيةّواحدة الجزيرة
ّيمشينّعمىّ ّالنساء ّبإنزال ّاألبلّوأمر ّاليوادجّمنّعمىّظيور ّأحزمة ّبقطع "ّ ثعمبة

ّنا ّثم ّ"ّاألرضّخمفّالمقاتمين، ّالجيشّكمو ّمسامع ّبمغ ّبصوتّمرتفع ّالمقاتمين دى
فميقاتلّكلّمنكمّعنّحميمتوّ"ّفأشعلّنارّالحماسّلدىّالمقاتمينّفيزمواّالفرسّىزيمةّ
نكراءّوولواّمدبرينّوفيّمعركةّأحدّخرجتّنساءّالمشركينّوراءّالجيشّينشدنّحاثاتّ

 الرجالّيطمبنّالثأرّليزيمتيمّفيّمعركةّبدرّ

 " ونفرش النـمارق  نعانقإن تقبموا " 

ّ"فراق غير وامـق  أو تدبروا نفارق" 

ّاستطاعّانّييزمّالحجاجّويحاصرهّ وفيّصدرّاإلسبلمّقادتّإمرأةّمنّالخوارجّجيشًا
ّقائآل ّىذا ّالمشين ّفيّموقفو ّالشعراء ّأحد ّعيره ّوقد ،ّ ّمذعورًا ّفيّقصره البستانيّّ)ّ

/2222ّ)ّّ:ّ

 "تنفر من صفير الصافر فتخاء "أسد عمًي وفي الحروب نعامة   
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 "بل كان قمبك في جناحي طائر  هال برزت الى غزالة في الوغى "  

 "حقوق المرأة في اإلسالم"  .2

ّاهللّتعالىّميمةّاالستخبلفّ كرامّ،ّكفميا نظرّاالسبلمّالىّالمرأةّنظرةّتعزيزّوا 
ّ))ص((ّ ّمحمد ّنبينا ّليا ّوأقر ّالسواء ّعمىّحد ّالرجل ّمع ّاألبناء فيّاألرضّوتنشئة
حقوقياّفيّالتممكّوالميراثّوأمرّبمعاممتينّبالحسنىّوحمايتياّوتوفيرّالعيشّالكريمّلياّ

ّالجاىمي ّالعصر ّفي ّماساد ّّبعد ّالتراب ّتحت ّحيًة ّبوأدىا ّليا ّظمم الرشيدّّ)من
ّوقدّضمنّاألسبلمّلممرأةّحقوقًاّكثيرةّمنّبينياّ:ّ.(2221/

 " حق المرأة في الحياة " . أ
ّّ "ّ :ّ ّ))ص(( ّمحمد ّالنبي ّعن ّالترمذي ّصحيح ّفي )) أكمل المؤمنين إيمانًا ذكر

ّّأحسنهم خمقًا وخياركم خياركم لنسائهم(( ّوقالّ: ،ّ الناس، إتقوا اهلل في ")) أيها "
   النساء، إتقوا اهلل في النساء، أوصيكم بالنساء خيرًا(("

الواقعّانّالعربّكانواّشديديّالغيرةّعمىّالمرأةّالعربيةّوتسترخصّالدماءّفيّالدفاعّفيّ
واإلسبلمّصانّشخصيتياّوردّعنياّكلّعدوانّّوفقّقاعدةّ"ّالّأضيعّعملّّعنينّ.

ّّعضكمّمنّبعض"عاملّمنكمّمنّذكرّأوّأنثىّب
ّالكريمّمحمدّ))ص((ّمنّجميمةّبنتّأوسّاذّجاءتوّتشكوّكرىياّ وفيّموقفّلسيدنا

ّ ّفيلّتردينّّلزوجيا ،ّ ّانّزوجكّأىداكّحديقتوّميرًا "ّ ّفسأليا ّمنوّ، وتطمبّتطميقيا
ّّّّّّّّّ.(2215ّ/)طمعتّرضوانّّعميوّىديتو؟ّفوافقتّ،ّفأمرّالزوجّبطبلقياّ"

ّ
ّ
ّ



.. العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  

                              

 

 ج

 

 
 

414 

 الثقافة والتعميم "" حق المرأة في  ب.

ّعمىّالتزودّبالعممّ لمّيفرقّاالسبلمّبينّالرجلّوالمرأةّفيّطمبّالعممّوالمعرفةّوحثيا
ّألجلّ ّنافع ّعمم ّمن ّتشاء ّبما ّالتزود ّالمرأة ّعمى ّاالسبلمية ّوأوجبتّالشريعة النافع،
ّحسنّقيامياّبوظائفياّفيّالحياةّ،ّوقدّجعمياّالرسولّ)ص(ّفريضةّعميينّبدونّتفرقة.

ّلحقوقّّيعد ّالعالمية ّالوثيقة ّوعده ّالمرأة ّلنيوض ّأساسيًا ّجانبًا ّالمرأة تعميم
االنسانّواالتفاقياتّالدوليةّحقًاّمشروعًاّلتحقيقّمبدأّالعيشّالكريمّلياّوتحسينّالجانبّ
ّمعّ ّوالتفاعل ّعبلقاتّاجتماعية ّلبناء ّآفاق ّأماميا ّيفتح ّبنفسيا ّثقتيا ّوتعزيز النفسي

ّ كتساب ّوا  ّاألخرى ّوالصيدلةّالثقافات ّكالطب ّالعممية ّالمجاالت ّكافة ّفي المعرفة
ّوالبشرية ّاإلجتماعية ّالتنمية ّوفي ّوالتجارة ّالقضاء ّوفي ّصبلحّ)ّوالتمريض، رزان

)ّأحمدّأجاييفّّّ.وقدّقالّالشاعرّحافظّابراىيمّفيّتربيةّوتعميمّالمرأة(6ّ/2221ّ/
/2213ّّ/18):ّ

 "األعـراقأعددت شعبًا طيب  " األم مدرسة إذا أعددتــها

 " بالرى أورق أيما إـــراق األم روض إن تعهـده الحيا"

 "شغمت مآثرهم مدى اآلفـاق األم أستاذ األســاتذة االلى"

 ّّفي الموقفين لهن خير وثاق" ربوا البنات عمى الفضيمة إنها"

 السياسي في االسالم "دور المرأة " ج. 

ّببلّتمايزّوالّاختبلفّعنّالرجلّ،ّوانّمجاالتّالعملّالسياسيّ نظرّاالسبلمّلممرأة
وأعباءىاّمتعمقةّبأىميةّوقدرةّاوكفاءةّالرجلّاوّالمرأةّوالّيوجدّفيّالفقوّمايمنعّالمرأةّ
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منّممارسةّمينةّالقضاءّاوّاإلفتاءّاوّفيّالمجاالتّالسياسيةّوانّالسياسةّالشرعيةّ
المجتمعّوالدولة.ّبلّكانّاإلسبلمّأولّمنّأعطىّالمرأةّحقوقياّىيّماتوافقّمصمحةّّ

ّ.(2222)زينةّاحمدّ/ّّالسياسيةّوالعملّفيّمجاالتّالعملّالسياسي

 "المرأة العربية المعاصرة " : ثالثاً 

 "حقوق األنسان وحقوق المرأة "  أ.

فيّالعقودّاألخيرةّانتياكاتّجسيمةّلمقانونّالدوليّلحقوقّاألنسانّعندّالنزاعاتّّوقعت
ّالمدنيين ّأودتّبمبليين ّفيّقراراتّمجمسّاألمنّ مماّالمسمحة ّالمتحدة أشارتّاألمم

ّ ّالى ّاألنسان ّيخصّحقوق ّفيما ّوحتمية ّالمحميةّضرورة ّوالمحاكم ّالسياسيين عودة
ّكرامةّالقانّوّنّوالحكوماتّالىوالدبموماسيي نّالدوليّفيّحقوقّاالنسانّبيدفّحماية

ّفي ّاإلنسان ّّوّوحقوق ّالسمم ّحالتي ّالمسمحة ّجنسالنزاعات ّالى ّالنظر ّاوّبصرف يم
وتعدّقواعدّالىايّ"ّالتيّىيّتتعمقّّجنسياتيمّاوّمكانّإقامتيمّاوّديانتيمّاوّلغتيمّ.
ّ ّالدول ّلجميع ّممزمة "ّ ّالحروبّالبرية ّبقوانين ّوالثقافية ّالحقوقّواالجتماعية وحقّفي

ّ ّتوعوية ّاعبلمية ّبرامج ّوتطبيق ّ.العمل ّرفضيا ّاو ّقبوليا ّعن وتطبقّّبغضّالنظر
الدولي"ّعندّالنزاعاتّاإلنسانيّبرتوكوالتّواتفاقياتّجنيفّ"ّالتيّىيّجزءّمنّالقانونّ

نوارةّ)ّالحمايةّوالغذاءّخدماتتقديمّالحدّمنّآثارّالنزاعّالمسمحّوبتعنىّبّوالتيالمسمحةّ
ّ.(2217ّّ/33/حسينّ

 "حقوق المرأة كأنسانة وكواطنة " : ب

ّومنّ ّ ّوكأنسانة ّكمواطنة ّاثباتّحقوقيا ّوالزالتّتناظلّمنّأجل كانتّالمرأة
ّ.أجلّتحقيقّتنميةّثقافيةّواجتماعيةّمستدامةّوحفظّمكانتياّفيّالدولةّالمعاصرةّ
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ّكأنسانةّ ّحقوقيا ّالبحثّفي ّمن ّالبد ّكمواطنة ّالمرأة ّحقوق ّالبحثّفي وعند
ّالمرأةّ ّانّقضية ّالمتحدة ّاألمم ّومنظمة ّعدتّالمنظماتّالدولية ّاذ ،ّ ّ والدفاعّعنيا
وحقوقياّكجزءّمنّحقوقّاألنسانّوالىّتساويّحقوقياّمعّحقوقّالرجلّمنذّانّتأسستّ

فضآلّعنّّ(.1991ّ/13/الغنيّمحمودّعبدّ)1945ّّمنظمةّاألممّالمتحدةّفيّالعامّ
ّوجسديًاّ إبرامّاتفاقيةّالقضاءّعمىّالعنفّضدّالمرأةّوحمايتياّمنّاشكالّالعنفّماديُا

انيّ)ّنعيمةّرحمّالمشوبةّبالقسوةّونفسيًاّوجنسيًاّومعنويًا،ّوجميعّأشكالّالعنفّوالقير
/2211/51.)ّ

 أة في الحياة الكريمة ونبذ العنف"حق المر " : ج

العنفّالجسديّالقيرّّواإلنتياكاتّالتيّتعرضتّلياّالمرأةّىيّأشكالّّاكثرّمظاىرمنّ
ّ ّوالمعنوي ّقيمتيا ّمن ّوالحط ّلفظية ّبإىانات ّ)متمثمة ّالجنسية امالّّوالممارسات
ّّوالتيّ(.21ّ/2225 /الطنطاوي ّمماّترتبتّعنيا آثارّسمبيةّوخيمةّجسديةّونفسية،

سنة19ّّرقمّالتوصيةّبموجبّدعاّالمجتمعّالدوليّلئلىتمامّبمسألةّالعنفّضدّالمرأةّ
ّالعنفّالقائمّعمىّالجنسّيمثلّشكآلّمنّأشكالّالتمييزّّتنصوالتي1992ّّ عمىّ"

ّأساسّ ّعمى ّوحرياتيا ّبحقوقيا ّالتمتع ّعمى ّالمرأة ّقدرة ّخطير ّوبشكل ّيعيق الذي
ّ.المساواتّمعّالرجلّ

 " حق المرأة في الصحة" : د

ّاح ّأىم ّكأنسانةتمن ّالمدنية ّحقوقيا ّمن ّالمرأة ّالنفسيةّّياجات ّالصحة ّفي ّحقيا ىو
ّ ّالمادة ّنصت ّوقد ّوالعقمية، ّعمى"25ّّوالجسدية ّالمرأة ّلحقوق ّالعالمي ّاإلعبلن من

لضمانّتمتعّالمواطنينّمستوىّمعيشيّمناسبّفيّالمأكلّالدولةّممزمةّبإتخاذّالتدابيرّ
ّّوّوالممبس ّالطبية ّوالعناية ّوالثقافيةوالمسكن ّاالقتصادية ّحقوقيا ّ"ّّوّفي اإلجتماعية
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(MelikOzden-p4)ّ،ّوضمانّحقوقياّفيّمكافحةّاألمراضّوالحصولّعمىّاألدوية
ّوالعبلجّوالرعايةّالصحيةّلؤلمومةّوالصحةّاإلنجابيةّ.

ّ ّالمادة ّتنص ّالصحية ّالحياة ّصعيد ّلحقوق25ّّوعمى ّالعالمي ّاالعبلن من
ّالطبيةّ ّالصحة ّلضمان ّيكفي ّمعيشي ّمستوى ّفي ّشخصّحق ّلكل "ّ ّعمى االنسان

ّ ّوالمسكنّوالرفاىية ّوالممبس ّالخصوصّالمأكل ّوجو ّوعمى ّسميمة، ّصحية ّحياة في
ّالصحةّ ّمن ّالئق ّبمستوى ّالتمتع ّحق ّشخصّلو ّكل ّان ّبمعنى "ّ ّالطبية والعناية

ّ(ّ.2213/59/أحمدّفاضلّ.د(ةّالجسميةّوالعقمي

 " ) األمن والحرية ( المدنيةفي الحياة  حقوق المرأة" هـ:

بادرّالمشرعّالىّمساواتّالمرأةّبالرجلّفيّحقوقيا2225ّّّلسنةالجميوريةّفيّدستورّ
فيّمجالّالتقاضيّوعقوباتّالجرائمّفيّالحريةّواألمنّ أمامّالقانونّيامساواتّوالمدنيةّ

ّالفرصّ ّوفيّتكافؤ ّالجزائية، ّلمرجلّوالقوانين ّتمنح ّكما ّفيّالجنسية ّحقيا فيّمنحيا
ّأجنبية ّمن ّ، (2102/د. رندة الفخري  ) المتزوج ّالىّوفي ّاألصمية ّجنسيتيا نقل

ّتحريريًاّ، أبنائيا ّطمبًا ّبتحرير ّاال ّالعراقي ّمنّغير ّزواجيا ّعند ّتحتفظّبجنسيتيا وان
ّ.(2226(ّلسنة26ّ(ّمنّقانونّالجنسيةّالعراقيةّرقمّ)12المادةّ))ّبتخميياّعنّجنسيتيا

 " واالقتصادية ةحقوق المرأة الثقافي" : م

تتمتعّالمرأةّيمكنّتعريفّحقوقّالمرأة،ّ"ّبمصالحياّالتيّيضمنياّالدستور"ّ،ّاذّ
حقوقياّالمدنيةّواالجتماعيةّفي2225ّّميوريةّالعراقّلسنةّالعراقيةّفيّظلّدستورّج

ّفيّوالثقافية ّمصالحيا ّّوحماية ّكافة ّاألصعدة ّبالرجل ّ)ّأسوة ّبالمادتين ّورد وكما
أماّعمىّصعيدّالحقوقّالسياسيةّّ.2225العامّ(ّمنّدستورّجميوريةّالعراق18،19ّ
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ّالنيابيةّ ّ ّالمجالس ّوفي ّلمدولة ّالرئيس ّاختيار ّفي ّمشاركتيا ّفي ّكما ّالعراقية لممرأة
(ّ ّّوالمحمية ّالمياني ّعمر ّوالتصويت2211/59ّ/د. ّاالنتخاب ّحق ّوفي .)ّ د.ّّ)ّ

ّ.وضمانّلممرأةّقيمةّاجتماعيةّمستقمة(.7ّّ/2222/فيمية

ّفي المشاركة السياسية "قوق المرأة ح" : و

تعنيّالحقوقّالسياسيةّلممرأة،ّتحقيقّمشاركتياّفيّسمطةّالحكمّوتوليّالمناصبّ
ّالسياسية.

والمرأةّالعراقيةّتناضلّألثباتّحقوقياّومنذّالنشأةّاألولىّلمتأريخّالسياسيّواألجتماعيّ
تباينتّاآلراءّوقدّ،ّوتعزيزّمشاركتياّالسياسيةّالسياسيةّواإلجتماعيةّكواطنةّوكأنسانةّ

فمنيمّمنّلمّّومناصبّصنعّالقرارالمرأةّالمناصبّالقياديةّّحولّرأيّاألسبلمّفيّتقمد
يجيزّلممرأةّدخولياّالعمميةّالسياسيةّبسببّتكوينياّالنفسيّوالعاطفيّوأعبائياّ،ّبينماّ
ّفتمتعتّالمرأةّ ّالمساواتّبينّالرجلّوالمرأة. ّالىّمبدأ أجازّفريقّأخرّذلكّباألستناد

ّبالرجلبحق ّأسوة ّالسياسية ّّوقيا ّالسياسي ّالتحرر ّالسياسيةّبعد ّالمرأة ّمشاركة ّان اال
ّ ّبقيتّمحدودة ّبنسبّضئيمةّجدا ّيسترعيّتطويرّبرامجّّ%5.6الّتصلّالىّقد مما

ّالجنسينّ ّبين ّتحققّالعدالة ّمع ّيتبلئم ّبما ّالىّمواقعّاألحزابّالسياسية فيّالوصول
ّالقرار ّالسراجّصنع ّرغد (/2212/ّ7)ّّ ّالمرأةّ، ّومكانة ّاإلجتماعي ّالبناء وفي

ّ.)اإلجتماعيةّوالسياسيةّوالثقافية

 "حقوق المرأة في تقمد مناصب صنع القرار والتمثيل البرلماني "  :ي

ّإصدارّ ّرغم ّالزمن ّمن ّحقبًا ّومحددة ّمقيدة ّالسياسية ّالمرأة ّمشاركة بقيت
ّودعمّ ّاالّانّاصرارّالمرأة ،ّ ّالمرأةّوضمانّحقوقيا التشريعاتّوالقوانينّبشأنّحماية
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المؤسساتّالديمقراطيةّواألحزابّالسياسيةّلمشاركةّالمرأةّالسياسيةّووصولياّمناصبّ
ّ.االّان15.2ّبةّصنعّالقرارّفيّالمؤسساتّالسياسيةّبنس %ّفيّالبرلماناتّالعالمية

%ّتعدّضئيمةّجدًاّبسببّالموروثّاالجتماعي5.6ّالنسبةّفيّالدولّالعربيةّواإلسبلميةّ
ّيسترعيّتطويرّوتغييرّبرامجّاألحزابّالسياسيةّلصالحّ ّمما ّ فيّتيميشّدورّالمرأة

 (Le droit\2009\3) ّّّ.المرأةّوتقديمّالدعمّالمعنويّلياّسياسياًّ

 واألستنتاج الخاتمـــة 
ّكافةّ ّفي ّالعممية ّالحياة ّفي ّاندماجيا ّالسنين ّمر ّوعمى ّالعراقية ّالمرأة حققت
ّمختمفّ ّفي ّعميا ّمناصب ّوحققت ّالخ. ...،ّ ّوالصناعية ّوتعميمية ّصحية الميادين
مؤسساتّالدولةّكالقضاءّوالصحةّوالتعميمّوالصحافةّواألعبلمّ،ّفضآلّعنّالمناصبّ

ّالدبموماسيةّفيّوزارةّالخارجيةّ.ّ

ّقوا ّميادينّوشيدت ّكافة ّفي ّالمرأة ّلصالح ّممموسًا ّتحوآل ّالدولة ّوتشريعات نين
الحياةّواقرارّقانونّمناىضةّالعنفّضدّالمرأةّ،ّوأقرّمشروعّحريةّالمرأةّأسوةّبالرجلّ
ّالترشيحّ ّوفي ّالقضاء ّتولي ّوحق ّالعمل ّممارسة ّوفي ّالدينية ّوالشعائر ّالعقيدة في

%ّّواستمرتّالنسبةّّفيّتزايد32ّّبرلمانّواالنتخابّ،ّفبمغتّنسبةّتمثيلّالمرأةّفيّال
حتىّتمكنتّمنّممارسةّدورىاّالسياسيّفيّمواقعّصنعّالقرارّوالمشاركةّفيّصياغةّ

ّالعرا ّالدستور ّبالرجلّفيّقي ّالتيميشّوغيابّمساواتيا ّالزالتّتعاني ّالمرأة ّان ّاال .
ّالىّتعطي ّيعمل ّوىذا ّالمشروعة ّواإلقتصادية ّوالسياسية ّاإلجتماعية لّمشاركةّحقوقيا

نصفّطاقةّالمجتمعّويعيقّاستغبللّطاقةّالمرأةّبشكلّسميمّوالبدّمنّاحداثّتغييرّ
ّالمرأةّ ّعمىّالتمييزّضد ّوالقضاء ّبمختمفّمجاالتّالحياه نوعيّفيّالثقافاتّالقائمة
ّواإللتزامّ ّالدولة ّتعتمدىا ّالتي ّفيّاإلستراتيجياتّواألطر ّالجنسين ّالفرصّبين وتكافؤ



.. العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  

                              

 

 ج

 

 
 

420 

ّالدولي ّاإلقتصاديّباإلتفاقيات ّبواقعيا ّوالنيوض ّالمرأة ّتجاه ّالسياسات ّرسم ّفي ة
ّواإلجتماعيّوالسياسي.ّ

ّ

  ـادرــــــــلمصـــاقائمة:List of Sources  
 سورة النساء من  -0

      Arabic Sources: ِ المصـــادر العربية  -2
ّ Booksّبـــــــلكتا . أ

مؤسسةّّعنّكتابّّحقوقّالمرأةّفيّاألسبلمّ"ّّ،"(18ص-2213)ّأحمدّأجاييف -1
ّّىنداوي ّوالثقافة ّالقاىرة-مصرّ–لمتعميم ّاأللكتروني:ّ، الموقع

https://www.hindawi.org 
ّبشرى -2 ّ،ّ(2222)ّالبستاني، ّالزمان ّمكتبة ّالعربي" ّالتراث ّفي ّالمرأة ّصورة "ّ ،

 https://www.alzaman.comالموقعّاأللكترونيّ:ّ

ّالمرأةّفيّتراثّالعربّ"ّ(2221)الرشيد،ّعبداهللّ -3 ّ–كتابّفيّصحيفةّعكاظّ،ّ"
 https://www.okaz.com.saالموقعّاأللكترونيّ:ّّّ،ّالسعودية

ّنصيفّجاسمالسراج -4 ّرغد ّلممرآةّ(7ص-2212)، ّالحزبية ّالسياسية ّالمشاركة "ّ ،
 .،ّدارّالكتب1"،ّطالعممية،ّبغداد2223ّّالعراقيةّبعدّ

ّ–دارّالمناىلّ،ّ"ّالمرأةّفيّالتراثّالعربيّ"ّكتابّمنشورّفيّ(2222)زينةّأحمدّ -5
ّط ّ ّالنور، ّمكتبة ،ّ ّاأللكتروني2بيروت -https://www.noor : .الموقع

book.com 
 عممية : ـــة ــــــــــمجمب. 
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1-ّّ ّوليد ّد.خالد ّ ّالفقوّ(9صّ-2212)الربيعي، ّفي ّالسياسي ّالمجوء ّحق "ّ ،
ّوالدراساتّ ّالشريعة ّكمية ّمجمة ّفي ّمنشور ّبحث ،ّ ّالدولي" ّوالقانون اإلسبلمي

 اإلسبلمية،ّجامعةّالكويت.
6- ّ ّأمال ّالموجو(21ص-2225)الطنطاوي، ّالعنف ّ "ّ ّمممكةّّ، ّفي ّالمرأة ضد

 . 21،ّصّ،ّمركزّالبحرينّلمدراساتّوالبحوث)ّمسحّميدانيّ(ّّالبحرينّ"ّ،
7- ّ ّفاضلّحسين ّاحمد ّد. ّفيّبعضّ(2213)العبيدي، ّالمساواة ّضماناتّمبدأ "ّ ،

 .59الحقوقية،ّالطبعةّاألولى،ّصالدساتيرّالعربية"ّ،ّمنشوراتّالحمبيّ
ّالمرأةّالعراقيةّبينّالمشاركةّالسياسيةّ(29_ص2212)العزاوي،ّساميّميديّ -8 "ّ،

 .،ّمركزّأبحاثّالطفولةّوّاألمومةّدمشق1واالغترابّالسياسي"،ّط
ّالتمييزّضدّالمرأةّفيّضوءّأبرزّ(138_ص2213)د.ّرندهّالفخريّعونّ،ّ -9 "ّ،

ّالحقوقية،ّ ّزين ّمكتبة ّوتوزيع ّونشر ّطباعة ّمقارنة، ّدراسة ،ّ "ّ ّالدولية المواثيق
 .–138لبنان،ّصبيروتّ

12- ّ ّفارع ّعمر ّد. ،ّ ّالفقوّ(2211)المياني ّفي ّلممرأة ّالسياسية ّالحقوق "ّ ،
 .59اإلسبلميّ"ّ،ّالمكتبّالجامعيّالحديث،ّص

ّأ(6ص_2222)رزانّصبلحّ -11 "ّ ،ّ،ّ "ّ ّفيّالمجتمع ّودورىا ّالمرأة ّتعميم ىمية
 .مجمةّقمم

،ّ"ّالمشاركةّالسياسيةّلممرأةّالعربية،ّ(12ص-2222)شرفّالدينّ،ّد.ّفيميةّ -12
 .األىميةّوالدور"ّ،ّنشرةّقضاياّ،ّالعددّالثاني

ّّ،(2215)طمعتّرضوانّ -13 ّ ّفيّالتراثّالعربيّاألسبلميّ" ّالمرأة "ّ الموقعّ،
 https://www.m.ahewar.orgاأللكترونيّ:ّ
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،ّ"ّالضماناتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ"ّ،ّ(99ص-1964)فودة،ّد.عزّالدينّ -14
 .22بحثّمنشورّفيّالمجمةّالمصريةّلمقانونّالدولي،ّالمجمدّ

،ّ"ّحقوقّالمرأةّفيّالقانونّالدوليّالعامّوالشريعةّ(1991)محمود،ّعبدّالغنيّ -15
 . 13،ّّصّاالسبلمية"ّ،ّدارّالنيضةّالعربيةّ،ّمصرّ

ّحسين -16 ّمجمةّ(33_ص2217)ّنوارة "ّ ّالمعاصرة ّالدولة ّفي ّالمرأة ّحقوق "ّ ،
 .33ص،17ّجيلّحقوقّاألنسان،ّالعدد

 أطروحـــة ج. 

ّرحماني -17 ّضدّّ(51صّ-2211-2212)ّنعيمة ّالممارس ّالزوجي ّالعنف "
ّ ّنموذجا ّتممسان ّبتممسان)محكمة ّدكتوراه2228ّّّ–1995المرأة ّأطروحة ،ّ "ّ )

ّتممسانّ،ّصّ ّبمقايد ّأبيّبكر ّجامعة ّاالجتماعية، ّوالعموم ّاإلنسانية ّالعموم ،كمية
51 .ّ
 المصادر األجنبية -2

1. MelikOzden, le droit à la sante, une collection du programme 

Droits Humains du centre Europe-tiers Monde, (CETIM) p4. 

2- Le droit à la santé, haut-commissariat des nations unies aux droits 

de l’homme et l’organisation mondiale de la santé, fiche n° 31, 

Genève 2009, p 03. 

 مـات : ات المنظنشر  -2
"        غربي اسيا ، المجنة االقتصادية واالجتماعية  - األمم المتحدة  -0

المعياري لممرأة والسالم  " ورشة عمل أقميمية حول المؤشر حقوق المرأة
 واألمن، 

 . work-https://archive.unescwa.org/ar/our/ ،2120الرابط : 

https://archive.unescwa.org/ar/our-work/
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"       مكتب المفوض السامي ،  -حقوق اإلنسان -حدةاألمم المت   -2
-5، ص ( 2102 )"  الحماية القانونية لحقوق اإلنسان في النزاع المسمح

7 . 
 .2116( لسنة 26( من قانون الجنسية العراقية رقم )02المادة )   -2

Translation of Arabic sources:  
1. Al-Rubaie, Dr.khaled waleed," Political asylum in Islamic 

jurisprudence and international law, research published in the 
journal of the college of shariq and Islamic studies, Kuwait 
university,2010. 

2. Al-Bustani,Bushra," The Image pf Women in the Arab 
Heritage" , Library of Zaman 2020 , https://www.alzaman.com 

3. Al-saraj, Raghad Nassif Jassem, " Partisan political 
participation of Iraqi Women after 2003" , 1st edition, Dar Al-
Kutub. 

4. Al-Tantawi, Amal," Violence directed against Women in the 
kingdom of Bahrain", (field survey), Bahrain center for studies 
and research, 2005.P21. 

5. Al-Obaidi, Dr.Ahmed Fadel Hussein," Guarantees of the 
Equality principle in some Arab constitutions", Al-Halaby 
publications,ّ1st Edition,ّ2013,ّP59. 
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6.  Al-Azzawi, Sami Mahdi, ""The Iraqi Women between Political 
participation and political Alienation",ّ1st Edition, childhood and 
motherhood research center,Damascus,ّ2012. 

7. Al-Fakhri Aoun, Dr.Randa," The Discrimination against women 
in the light of the most prominent international conventions", a 
comparative study, printing publishing ,and distribution of Zain 
law library, Beirut-lebanon,2013,P138. 

8. Al-Mahani, Omar Faraa,"Women's Political rights in Islamic 
Jurisprudence", Modern university office,2011,P59. 

9. Razan Saha'h," The importance of Womens education and 
their role in society,"Qalam magazine,2020. 

10. Sharif El-Din, Dr.Fahmyeh,"The Political participation of 
Arab Women, Importance, Role" Issues Bulletin, No.2, 2002. 

11. Fouda, Dr. Ezz El-Din, "International guarantees of human 
rights". Research, Published in the Egyptian Journal of 
international law. 20, 1964. 

12. Mahmoud,Abdel-Ghani,"Women's rights in Public 
international law and Islamic shariq", Dar Al-Nahda Al-
Arabiya,Egypt,1991.P13. 

13. Naima Rahmani," spousal violence against Women in 
tlemcen (Tlemcen court of Namunja (1995-2008)", PHD 
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Thesis, Faculty of Humanities and social sciences, university of 
Abu Bakr Belay Tlmcen,2010-2011,P51. 

14. Nawara Hussin,"Women's Rights in the contemporary 
state", Journal of Human Rights Generation,ّ No.ّ 17,ّ
2017,P33. 
15. Zeina Ahmed," The Womem in the Arab Talks," book 

is published in Dar Al-Manahil-Beirut. 
https://www.noor-book.com/ 

16. Ahmad Ajayev, " Women's Rights in Islam", book by the 
Hindawi Foundation for Eduction and Culture , Egypt-
Cairo,2013, 

Publications of Affiliates: 
1. United Nations/Economic and social commission for 

western Asia," Women's rights" regional workshop on the 
Benchmarking of women,ّ peace and security.ّ Link: 
https://archire.unescwa.org/ar/our-work ,2021. 

2. United Nation/Human rights/office of the high 
commissioner, " Legal protection of Humman rights in 
Armed conflict" , 2012. P5-7. 

3. Article (12) of the Iraqi Nationlity law NO. (26), 2006.  

https://archire.unescwa.org/ar/our-work%20,2021
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لدى  فاعليت اخلزائط الذهنيت االلكرتونيت يف مهاراث التفكري البصزي
 يف مادة التاريخ طالباث الصف اخلامس االدبي

 بد اهلل ندى هاشم ع أ.م. د
 قسم العموم النفسية والتربوية كمية التربية / جامعة القادسية

nada,hasham@qu.edu.iq 
 غفران حبيب نور طاهر المحنة الباحثة

                                                 قسم العموم النفسية والتربوية كمية التربية / جامعة القادسية
akram.hussein@qu.edu.iq 

 ممخص ال
 مى:ععرف تيهدف البحث الى ال

فاعلية الخرائط الذىنيػة اللتررننيػة فػه ريػارات الر تيػر اللدػرط لػدت طاللػات الدػؼ الخػارس        
 الد رية اآلرية:ال رضية  دحةاألدله فه رادة الراريخ رف خالؿ الرحقؽ رف 

( لػػػيف ررن ػػػط درجػػػات طاللػػػات الرجرنعػػػة 0,05ال ينجػػػد فػػػرؽ ذن داللػػػة نحدػػػائية عنػػػد ر ػػػرنت   -
الرجريليػػة الالرػػه در ػػف علػػع الرجرنعػػة الضػػالطة الالرػػه در ػػف علػػع الطريقػػة االعرياديػػة فػػه اخريػػار 

ذا الرجرػػػنعريف الر تيػػػر اللدػػػرط ق نلرحقيػػػؽ اىػػػداؼ اللحػػػث ا ػػػرخدرت اللاحيرػػػاف الردػػػريـ الرجريلػػػه 
الررتافئريف  الرجريلية نالضالطة(ق نذا يرـ اخريار الطاللات لدنرة عشنائيةق يـ رتػاف  الرجرػنعريف فػه 
ررغيػػػػػػػػرات  الهرػػػػػػػػر لاألشػػػػػػػػيرق الػػػػػػػػذتاخق درجػػػػػػػػات ال دػػػػػػػػؿ األنؿ لرػػػػػػػػادة الرػػػػػػػػاريخق اخريػػػػػػػػرا الر تيػػػػػػػػر 

درس طػػػػالب  ( طاللػػػػة لتػػػػؿ رجرنعػػػػة حيػػػػث36( طاللػػػػةق  66اللدػػػػرط(.نرتننت عينػػػػة اللحػػػػث رػػػػف  
الرجرنعة الرجريلية ال دنؿ  األنؿق اليػانهق اليالػث( رػف ترػاب الرػاريخ للدػؼ الخػارس األدلػه لنا ػ  
حدػػػريف ا ػػػلنعياخ لا ػػػرخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة اللتررننيػػػة ندر ػػػف طاللػػػات الرجرنعػػػة الضػػػالطة ن ػػػس 

 الرادة لن س الرتاف نالردة الزرنية نلتف لطريقة االعريادية.

mailto:akram.hussein@qu.edu.iq
mailto:akram.hussein@qu.edu.iq
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لهينرػػػػيف  t-testلح ػػػػاب  Excelنلرنػػػػار   spssنا ػػػػرخدرت اللاحيرػػػػاف اللرنػػػػار  الحدػػػػائه        
فاعميةةة البةةدالل الخاطلةةة  ر ػػرقلريف رهارػػؿ اررلػػاط لير ػػنفق رهارػػؿ دػػهنلة ال قػػرات رهارػػؿ الررييػػز. 

 ناظيرت النرائ : ومعامل ألف كرونياخ
 ػرخداـ ا ػرراريجية الخػرائط الذىنيػة اللتررننيػة ر نؽ طاللات الرجرنعة الرجريليػة الالرػه در ػف لا -1

 علع طاللات الرجرنعة الضالطة الالره در ف لالطريقة االعريادية.
فاعلية ا رراريجية الخػرائط الذىنيػة اللتررننيػة فػه ريػارات   نفه رلؾ النرائ  ا رنرجت اللاحيراف       

اللاحػػث لهػػدة رندػػيات رنيػػا ادخػػاؿ  الر تيػػر اللدػػرط لػػدت طاللػػات الدػػؼ الخػػارس األدلػػهق ن ندػػت
 .ا رراريجيات ررضرف الدنر نالر ـن نالرخططات فه دليؿ الردرس

  : مهارات التفكير البصري  , الخرالط الذهنية االلكترونيةالكممات المفتاحية : 
The effectiveness of electronic mind maps in the visual thinking 

skills of fifth-grade literary students in history by checking the 

validity of the following null hypothesis 

Assistant Professor Dr. Nada Hashem Abdullah  

nada,hasham@qu.edu.iq 

akram.hussein@qu.edu.iq  Mihna-Ghofran Habib Nour Taher Al 

Abstract 

- There is no statistically significant difference at the level (0.05) between the 

average grades of the female students of the experimental group who studied 

on the control group who studied the usual method of choosing visual 

thinking. 

       The research sample of 60 female students, (30) of the group, where the 

students of the experimental group studied the chapters (first, second, third) 

of the history book for the fifth grade of literature at two sessions per week 

using electronic mental maps and studied the students of the control group 

the same subject in the same place and duration but in a normal way. 

       The researcher used the spss   statistical program and excel to calculate t-

test for two independent samples of pearson's correlation coefficient,       The 

effectiveness of the wrong alternatives, and the A-Kroneach factor, showed 

the results: 

1. The students of the pilot group who studied using the electronic mental 

mapping strategy outperformed the students of the control group who studied 

in the usual way. 

mailto:akram.hussein@qu.edu.iq
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       In these results, the researcher concluded the effectiveness of the strategy 

of electronic mental maps in the visual thinking skills of fifth-grade literary 

students, and recommended several recommendations, including the 

introduction of strategies that include images, drawings and charts in the 

teacher's manual, especially electronic mental maps . 

Key words : Electronic mind maps ,   Visual thinking skills  

 مشكمة البحث:
ناجػػة نظػػاـ الرهلػػيـ فػػه اآلننػػة االخيػػرة التييػػر رػػف االنرقػػادات فيرػػا يخػػص نظارػػو        

ال ائد نلرارجو الررهددة فه التيير رف دنؿ الهالـ نال يرا فه النطف الهرلػه نلػاألخص 
الهراؽ , ىذا االرر الذط ادت الع تيرة االنرقادات الره نجيت الػع الر   ػات الرهليريػة 

 ر فه رهليـ الطللة نتي ية رطنير افتارىـ.نارياريا لالرقدي
حيػث اف رػػف الرشػػتالت الرػػه ناجيػػت الهرليػة الردري ػػية نلػػاألخص رػػادة الرػػاريخ        

نفه ىذه الرشتالت اال اليب نالطرائؽ الردري ية الرهرادة فه ردار نا, الره رهررد علع 
االعرياديػػة يتػػنف فييػػا رح ػيظ الطالػػب الحقػػائؽ نالرهلنرػػات فيرػػا لينيػا, نطرائػػؽ الرػػدريس 

دنر الرػػدرس نا ػػؿ للرهلنرػػات نالرهػػارؼ نيتػػنف الطالػػب فييػػا ررلقػػه  ػػلله ليػػا , نىػػذا 
يػػ دط الػػع عػػدـ اىررػػاـ الطػػالب لالرػػادة الدرا ػػية نلالرػػاله يالحػػظ رػػدنه فػػه الرحدػػيؿ 
نالنعه الراريخه لػدييـ , لػذا ي ػرنجب رػف الردر ػيف رغييػر ا ػرراريجياريـ نطػرائقيـ فػه 

 س.الردري
حيث اف را زالت ىنالؾ لهض الرناى  نا اليب الرقنيـ الرػه تانػت ر ػرض علػع        

الطالب اف ي دط را يطلب رنػو فػه الرػني  الرقػرر نعليػو اف يرقلػؿ تػؿ رػا يطػرح عليػو 
دنف اف يتنف لو دنر فه نقد ان لحث. ناف اىراؿ الر   ات الرهليرية ن لة ا رخداريا 

الرهلػػيـ ادت الػػع انخ ػػاض الرحدػػيؿ الدرا ػػه لػػدت الطللػػة ن لال ػػرراريجيات الحدييػػة فػػه 
 ادت ذلؾ الع انخ اض الر رنت الهلره فه الرناد الدرا ية نعلع االخص رادة الراريخ.



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 

 ج
 

 
 

429 

اذ يهد رف الرشاتؿ الرئي ية الرػه ناجيػت الرهلػيـ ىػن انخ ػاض الر ػرنت الهلرػه        
. اذ اف رػدريس رػادة الرػاريخ لقػه الذط ايػر لدػنرة  ػللية علػع الطللػة ناال ػرة نالرجررػ 

يدرس لدنرة رقليدية نىه القػاخ الرػدرس للرػادة ررػا يجهػؿ الطالػب لرن ػؼ  ػلله , ررػا 
ي دط الع ايػارة الضػرير نالرلػؿ فػه ن ػنس الطػالب فػه الرػادة نعػدـ االنرلػاه, ررػا يػ دط 

ادة الػع عػػدـ نجػند ر اعػػؿ لػيف الطػػالب نالرػدرس ررػػا يجهػؿ الطللػػة يهػاننف رػػف فيػـ الرػػ
 نا ريهاليا.

 ومن هنا تتجمى مشكمة الدراسة بالسؤال االتي:  
رػػا فاعليػػة الرػػدريس لا ػػرراريجية الخػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػة فػػه ريػػارات الر تيػػر لػػػدت 

 طاللات الدؼ الخارس االدله فه رادة الراريخ. 
 Importance of the Researchثانيًا: اهمية البحث 

اذ يجػػب اف يتػػنف للررليػػة الحدييػػة الػػدنر ال اعػػؿ فػػه احػػداث الرطػػنر ألف الررليػػة        
عرليػة رخططػػة رقدػػندة , رشػػير الػػع احػػداث رغييػرات ايجاليػػة فػػه  ػػلنؾ الرػػرهلـ , ترػػا 

  7007)همسةةتري  نريػػدؼ الررليػػة الػػع نقػػؿ الرهرفػػة نرطػػنير القالليػػات لػػدت االن ػػاف. 
99) 

لردر ػػػة رػػػف الر   ػػػات الرهليريػػػة الررلنيػػػة الريرػػػة الرػػػه انشػػػ ىا الرجررػػػ  نرهػػػد ا       
لرحقيػػؽ اىدافػػو, فرػػف الضػػرنرط اف رقػػـن الردر ػػة لارخػػاذ ا ػػاليب نا ػػرخداـ طرائػػؽ فػػه 
الررليػػػة نالرهلػػػيـ ندػػػ رو ال ل ػػػ ة الررلنيػػػة ناالرجاىػػػات الرػػػه رراعػػػه خدػػػائص الهدػػػر 

                                                           
  ستعانت بهم الباحثتاناسماء المدرسين الذين ا. 

 -5 عمةةاد عبةةد الواحةةد -4 قصةةي هةةادي ذرب -3 سةةماح محمةةد ميةثم -7 هةدى هاشةةم عبةةداهلل -9
 فراس طراد
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.                               رلنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةنرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنؾ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنالخ لرحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ االىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ الر
 (757  7007)ابو الضبعات   

اذ يهد الرني  ذن اىرية تليرة فه الررلية الره طنرت ر ينريا ننظي ريا ناىدافيا        
فيػن يهرلػػر الػرتف اال ػػاس فييػػا لرػا لػػو رػػف اىريػة نجانػػب حيػػنط فػه الهرليػػة الررلنيػػة اذ 

داريا, االرػػػر الػػػذط دعػػػا الريررػػػيف لالررليػػػة الػػػع ينرػػػن نيرطػػػنر رػػػ  رطػػػنر الحيلػػػة نرهقيػػػ
االىررػػػػاـ لالرنػػػػاى  رخطيطػػػػاخ, نرن يػػػػذاخ, نرننيهػػػػاخ, نرطػػػػنيراخ, اذ ادت ذلػػػػؾ لرطػػػػنير ر يػػػػنـ 
الرناى , نرطنيره لالشتؿ الذط ي رجيب للررغيرات ناالرجاىات الررلنية الحديية نرناتلة 
                                                          الرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر الحادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديف الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ جنانليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.  

 (97  7093)عطيه  
اذ ر ػػيـ الرػػناد االجرراعيػػة فػػه رنريػػة ريػػارات الطػػالب ن ػػدراريـ فػػه شػػرع الرجػػاالت    

رف ريارات الر تير نحػؿ الرشػتالت ندػن  ال رضػيات نردػنيؼ الرهلنرػات ناال ػرراع 
الرػػه رجهػػػؿ الطالػػب  ػػػادراخ علػػػع حػػؿ الرشػػػتلة الرػػػه للػػر ط االخػػػر ن يرىػػا رػػػف الريػػػارات 

 (34  7000)ابو سرحان  . رناجيو
ترػػا رريػػؿ رػػادة الرػػاريخ  ػػجؿ لحقػػائؽ الراضػػه , ترػػا نيهرلػػر الرػػاريخ طريقػػة رػػف        

طرائػػؽ الر تيػػر الهلرػػه فػػه الشػػ نف االن ػػانية اذ يقػػـن علػػع الرقارنػػة نالنقػػد نعػػدـ  لػػنؿ 
االحتػػاـ اال لهػػد اف رػػنزف عقليػػاخ نيػػرـ الػػرلط لػػيف ال ػػلب نالنريجػػة , ناللحػػث عػػف  ػػلب 

 ( 37  7093)العجرش   افهيا االدلية. الحنادث نارجاعيا الع دن 
ترػػػػا اف ا ػػػػرراريجيات الرػػػػدريس رلػػػػيف دنر الرػػػػدرس فػػػػه عرليػػػػة الرػػػػدريس نرهلػػػػيـ        

الطالب ألنيا  ل لة رنظرة يديرىا رػدرس الدػؼ نيحػانؿ يترػؿ ن ػيلة اف ينجػد انرلػاه 
طاللػػو الييػػػا نرشػػارتريـ فػػػه فهالياريػػػا, الرػػه رػػػ دط الػػػع رهلػػيريـ ا ػػػرراريجيات الرػػػدريس 
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ا ػػػػػػرراريجية الخػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػة االلتررننيػػػػػػة احػػػػػػدت ىػػػػػػذه الحدييػػػػػة التييػػػػػػرة نالررننعػػػػػػة , ن 
 (  7  7007)يوزان   اال رراريجيات.           

اذ اف الر تير اللدرط علارة عف رنظنرة رف الهرليات الره ر اعد الطللػة علػع        
 ػػراخة الشػػتؿ اللدػػرط , حيػػث يتننػػنف  ػػادريف علػػع رحنيػػؿ اللغػػة اللدػػرية الرػػه يحرليػػا 

)نالمةه الع لغة ل ظية رترنلة ان رنظنرة , نا ػرخالص الرهلنرػات رنػو.    ذلؾ الشتؿ 
 (88  7006نجيب  
 -ومما تقدم فأن أهمية الدراسة تتجمى فيما يأتي:        

ررتف اف ر يد ىذه الدرا ة القائريف علع رخطيط نرطنير الرناى  نطرائؽ الرػدريس  -1
 الذىنية االلتررننية.رف حيث اىرية رطليؽ ا رراريجيات الخرائط 

للررحلػػػػة االعداديػػػػة اىريػػػػة ناضػػػػحة , ألنيػػػػا رهػػػػد ررحلػػػػة رريػػػػدة لالنرقػػػػاؿ الررحلػػػػة  -2
الجارهية , نفييا يرتارؿ النض  الهقله , ناالعرراد علع الن س , نيهد الدػؼ الخػارس 

 االدله رف الرراحؿ الريرة.
رييػر ر تيػرىـ ندافهيػـ الحاجة ال رخداـ ا رراريجيات حديية رر ػؽ نحاجػات الطللػة ن  -3

 الرهرفه.
  The Aims of the Researchثالثًا: هدف البحث 

   فاعليػػػة الخػػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػػة ((  فػػػه  ييػػػدؼ اللحػػػث الحػػػاله الرهػػػرؼ علػػػع:
 ريارات الر تير اللدرط لدت طاللات الدؼ الخارس االدله فه رادة الراريخ.

 The Hypotheses of the Researchرابعًا: فرضية البحث 
( لػػيف ررن ػػط درجػػات طاللػػات 6,65 ينجػػد فػػرنؽ ذات داللػػة احدػػائية عنػػد ر ػػرنت  ال

الرجرنعػػػة الرجريليػػػة االرػػػه در ػػػف رػػػادة الرػػػاريخ لا ػػػرخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػػة 
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نررن ط درجات طاللات الرجرنعة الضالطة االره در ف لالطريقة االعرياديػة فػه رػادة 
 ر ريارات الر تير اللدرط.الراريخ فه اخرلا

 Limitation of the Researchحدود البحث  -خامسًا:
الرػػػػدارس االعداديػػػػة نالياننيػػػػة النياريػػػػة الحتنريػػػػة الرالهػػػػة الػػػػع  الحةةةةدود المكانيةةةةة: -9

 الرديرية الهارة لررلية رحافظة القاد ية.
 اعداديػػػة جريػػػ  طاللػػػات الدػػػؼ الخػػػارس االدلػػػه فػػػه ردر ػػػة الحةةةدود البشةةةرية:  -7

الرلاب( نىه احدت الرػدارس النياريػة الحتنريػة الرالهػة لرديريػة ررليػة رحافظػة القاد ػية 
  الررتز(.

 ال دػػػػػػؿ االنؿ, ال دػػػػػػؿ اليػػػػػػانه, ال دػػػػػػؿ اليالػػػػػػث( رػػػػػػف  الحةةةةةةدود الموضةةةةةةوعية: -3
رنضػػػنعات ترػػػػاب رػػػاريخ انرنلػػػػا نارريتػػػا الحػػػػديث نالرهادػػػر الرقػػػػرر ردري ػػػو للدػػػػؼ 

 . 6( ط2621-2626لدرا ه  الخارس االدله للهاـ ا
 (.2621-2626التنرس االنؿ للهاـ الدرا ه   الحدود الزمانية: -4

     Definition of terminologiesمصطمحات البحث  -سادسًا:
  Effectivenessفاعمية  -9

 (7097)حمادنه وعبيدات    .  
ل نيػػا: الرػػػ يير االيجػػػاله  النػػػار  عػػػف الهرػػػؿ الػػػذط يػػػ ير فػػػه االداخ ان االنرػػػاج  

 (6  7097)حمادنه وعبيدات  الجيد خالؿ ا رخداـ طرائؽ ردريس رحددة.  
 Electronic mind mappingالخرالط الذهنية االلكترونية  -7
 (7093)عبد الباسط   -أ
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 نـ رخطيطية الداعيػة حػرة  ائرػة علػع لػرار  ترلينرريػة ررخددػة علارة عف ر  :ل نيا 
ررتػػنف فػػرنع ررشػػهلة رػػف الررتػػز ل  ػػرخداـ الخطػػنط نالتلرػػات نالررػػنز نااللػػناف نررييػػؿ 

 الهال ة ليف االفتار نالرهلنرات نررطلب الر تير اله نط عف رن يذىا.       
  (75  7093)عبد الباسط 

 مهارات التفكير البصري -3
 (7090)الشويكي   - 
ل نيػػػا: رجرنعػػػة رػػػف الريػػػارات الرػػػه رشػػػج  الرػػػرهلـ علػػػع الررييػػػز اللدػػػرط للرهلنرػػػات  

الهقليػػػػة رػػػػف خػػػػالؿ درػػػػ  ردػػػػنرارو اللدػػػػرية رػػػػ  خلرارػػػػو الرهرفيػػػػة للندػػػػنؿ الػػػػع لغػػػػة.              
 (36  7090)الشويكي 

 دراسات سابقةالنظري و  األطار
 اإللكترونية:: مفهوم الخرالط الذهنية اوال

الػػرهلـ النشػػط نرػػف الن ػػائؿ  ا ػرراريجياتنرهػد الخػػرائط الذىنيػػة اللتررننيػػة احػػدت       
ال هالػة فػه رنليػد األفتػار الجديػدة الرلدعػة الغيػر  األداةالحديية فه الردريس نال  نيا رػف 

ر لنفػػػػةق ترػػػػا ر ػػػػاعد علػػػػع اترشػػػػاؼ الرهرفػػػػة نر ػػػػري  الرهلػػػػيـ لدػػػػنرة   ػػػػرعق ترػػػػا ناف 
عطػػػاخ دػػػنر  ن ػػػ   ا ػػػرخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة اللتررننيػػػة رجهػػػؿ الػػػرهلـ اتيػػػر ررهػػػةق نا 

لشػػؾ للدػػرط  ناشػػرؿ عػػف الرنضػػنع الػػذط يػػرـ ردر ػػوق ترػػا رػػنفر نطػػاراخ لهػػرض الرهرفػػة
 (63: 7097   )عبد الرزاق     . ناض  نرجرر 

 :المكونات األساسية لمخرالط الذهنية اإللكترونيةاهم : نياثا
 األ يـ: لرنديؿ األفتار الررنايرة ل جزائيا. -1
 األشتاؿ اليند ية: الر رطيؿ نالررل  نالرهيف نالدائرة ... الخ. -2
 ل لؼ ترلة.الدنر: علع اعرلار اف الدنرة الناحدة رهد  -3
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 .نااللرتاراأللناف: ر رهرؿ ترنشط للذاترة نعاـ لر اعد علع األلداع  -4
 ( 79: 7094احمد   )رحاب                                          

 :مزايا الخرالط الذهنية اإللكترونيةاهم  : ثالثاً 
 رجهؿ الدرنس اتير ررهة نالداع نرشنيؽ لالن لة للرهلـ نالررهلـ. -1
علػػػع لػػػث رنح الرشػػػنيؽ لػػػدت الرػػػرهلـ نرجهلػػػو  تيػػػر رهاننػػػاخ نا ػػػرهداداخ لرلقػػػه رهرػػػؿ  -2

 الرهرفة.
ليا ريزة رقليؿ ترية الرهلنرات الخطية الره يدننيا الررهلرنفق فيػه ررػنا الررهلرػيف  -3

 (797  7090  ن)بوزا                    فيراخ  عرؽ ن شرؿ للرهلنرات. 
 

بياجيةه )النظريةة  التةي اسةتند عميهةا الخةرالط الذهنيةة االلكترونيةةات نظريةاهم رابعا : 
 البنالية(:

تػػػرس لياجيػػػو جيػػػندهة فػػػه درا ػػػة اللنػػػع الرهرفيػػػة  الرخططػػػات( ناىػػػرـ لػػػالرطنر الهقلػػػه 
نرراحلػػػوق حيػػػث يهرقػػػد لياجيػػػو اف اللنػػػع الرهرفيػػػة ال رنرػػػن نال نذا لاشػػػر الرػػػرهلـ خيرارػػػو 

 الرهليرية لن  و.
 (968:   7009)مرعي  والحيمة                                               

  لرز رلادئ  النظرية اللنائية( فه الرهلـ را يله: رفحيث اف 
اف الرػػرهلـ ال ي ػػرقلؿ الرهرفػػة نالرهلنرػػات نيرلقاىػػا لشػػتؿ  ػػللهق لتنػػو لينيرػػا رػػف  -1

 ـ.خالؿ رشارتروة ن نشاطو فه عرليره الرهليـ نالرهل
اف الرهرفة لي ت رنجندة لشتؿ ررنقؿ عف الررهلـق فيه رف الرتاره ىن نرترف فه  -2

عقلػػو نفػػه يػػـ فػػ ف الرهرفػػة ردػػحيا   ػػاس نظررػػو الػػع رػػا حنلػػو نعلػػع   ا ػػيا ي  ػػر 
 احداث نظناىر ىذا الهالـ.
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اف ر اعػػؿ الرػػرهلـ رػػ   يػػره رػػف الررهلرػػيف نرلادلػػو الرهػػانه رهيػػـ يػػ دط الػػع نحػػن  -3
 (378: 7009)زيتون                               فه النية الرهرفة. نرهديؿ 
 :الخرالط الذهنية استعمال: برامج ا خامس

( نىػػن ادػػدار حػػديث يرنا ػػب   IMINDMAP9لرنػػار      رػػافحيػػث اخرػػارت اللاحي  
  ( Frey,2016:23)                 .العداديةللردريس فه رادة الراريخ للررحلة 

 : مهارات التفكير البصري:سادسا
ترػػا نيهػػد الر تيػػر رػف الهنارػػؿ اال ا ػػية فػػه حيػػاة االن ػػاف ألنػػو ي ػػاعده  :: التفكيةةر  9

 )طةارق عبةدعلع رنجيو الحياة نرقدريا ترا ي ػاعد علػع حػؿ التييػر رػف الرشػتالت.   
 (79-70  7096الرؤوف  

 :منها خصالص : لمتفكير البصري  7
ي ػػػػػػرند الر تيػػػػػػر الػػػػػػع افضػػػػػػؿ الرهلنرػػػػػػات فيػػػػػػن ال اعػػػػػػؿ الػػػػػػذط ي ررشػػػػػػد لاأل ػػػػػػاليب  - 

 الدحيحة. ناال رراريجيات
 ي خذ الر تير اشتاالخ عديدة فه الر تير  اللدرطق النا دق الرنطقه( ن يرىا. -ب
 (77 :7009)العتوم وآخرون        ىن  لنؾ ىادؼ لرا ي ره رف فراغ. -ج
ج رحػػت ر  دناتق حيػػث رنػػدلػػتػػف ررييػػؿ الشػػتؿ اللدػػرط ري  البصةةريأدوات التفكيةةر :  3

ق 2612 شػار اليػو تػؿ رػف  الغدػنف نلدػاحب ق  رػاتؿ  داة عدة  دنات فرعيةق ىػذا ر
 -1نرف ىذه األدنات ىه :  (wileman, 1993( ن  2666-28( نررييد  79-18

 نرشرؿ: الرخطيطيةالر ـن  -3    نزرالر  -2 الدنر
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 (1) شكل

 أدوات التفكير البصرييىضح 

 المحور الثاني )الدراسات السابقة ( 
 الدراسات السابقة التي تناولت الخرالط الذهنية االلكترونية . -أ

 (9جدول )
 الخرالط الذهنية اإللكترونية يبين الدراسات التي تناولت  

الدراسة  ت

 ومكانها

المنهج 

والمرحلة 

 الدراسية

الهدف من 

 الدراسة

الىسائل  العينة ادواتها

 اإلحصائية

 النتائج

الترعانط   1
2611 
 الهراؽ

الرني  
 الرجريله
طاللات 

لدؼ األنؿ 
 الررن ط

ريدؼ الدرا ة 
الع رهرفة فاعلية 
الردريس لالخرائط 

الذىنية فه 
رحديؿ طاللات 
الدؼ األنؿ 
الررن ط فه 
رلادئ األحياخ 
نرنرية ر تيره 
 اللداعه

الضلط 
الجزئه ذط 
 االخرلاريف
الرحديله 
نالرقليد 
 اللداعه

46 spss  ر نؽ طاللات
الرجرنعة الرجريلية 

علع طاللات 
 الرجرنعة الضالطة
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الخرالط الذهنيةةة السةةابقة والدراسةةات الحاليةةة فةةي مةةا يتعمةةق بةةدراسةةات بةةين الموازنةةة ال
 اإللكترونية:

اللتررننيػة ا لليػا ىػدفت الدرا ػات الػع رهرفػة رػ يير الخػرائط الذىنيػة    هدف الدراسةة:
رػػ ييراخ ايجاليػػاخ علػػع الرجرنعػػة الرجريليػػة نالدرا ػػة الحاليػػة ىػػدفت الػػع رػػدت رػػ يير فاعليػػة 

للغػػػت عينػػػة الدرا ػػػة   جةةةم العينةةةة:حارػػػا  الخػػػرائط الذىنيػػػة اللتررننيػػػة علػػػع الطاللػػػات.
لقػػػد  جريػػػت  المرحمةةةة الدراسةةةية:ارػػػا  (.66ارػػػا الدرا ػػػة الحاليػػػة فللغػػػت    46ال ػػػالقة 

نطلقػػػػت الدرا ػػػػات ال ػػػػالقة علػػػػع رراحػػػػؿ درا ػػػػية رخرل ػػػػة رنيػػػػا رػػػػا طلػػػػؽ علػػػػع رراحػػػػؿ 
رشػػػاليت لدرا ػػػػة   التصةةةةميم التجريبةةةةي:( ق 2611ررن ػػػطة ريػػػؿ درا ػػػػة   الترعػػػانطق 

الحالية ر  الدرا ات ال القة فه ا رخداـ الردريـ الرجريله ذن الردػنيؼ الجزئػه الػذط 
ا ػرخدرت الدرا ػات  :اإلحصةاليةالوسالل  .نالضالطةيحرنط علع رجرنعريف الرجريلية 

ال ػػالقة ن ػػائؿ نحدػػائية رخرل ػػة ررننعػػة نالدرا ػػة الحاليػػة  ػػد ا ػػرخدرت ايضػػاخ ن ػػائؿ 
رشػاليت الدرا ػة الحاليػة   جنس التجربة: اما(.T-Testنحدائية ررننعة ريؿ اخرلار  

 طاللػػػات  فقػػػط النػػػاث ت الدرا ػػػريف اخػػػذاذ لدرا ػػػات ال ػػػالقة فػػػه ررغيػػػر الجػػػنس رػػػ  ا
 النتالج: (قفقط

 ظيػػػػػرت الدرا ػػػػػات ال ػػػػػالقة اف جريػػػػػ  الررغيػػػػػرات ليػػػػػا رػػػػػ يير علػػػػػع الرجرنعػػػػػة        
 الرجريلية.
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 : البصري : الدراسات التي تناولت مهارات التفكيرب 
 (7) جدول 

 يبين الدراسات المحمية التي تناولت مهارات التفكير البصري

 
 موازنة دراسات التفكير البصري: -ب

ررغيػرات ر ػرقرة علػع لقد ىدفت ا لب الدرا ات الػع رهرفػة رػدة رػ يير  اهداف الدراسة:
ريارات الر تير اللدرط نالدرا ة الحالية ىدفت الػع الرهػرؼ علػع رػدت فاعليػة الخػرائط 

ر ػانت حجػـ الهينػة   :حجةم العينةة امةارات الر تيػر اللدػرط.االذىنية اللتررننية فػه ريػ
ارػػػا الدرا ػػػة الحاليػػػة ( طالػػػب 51لػػػيف الدرا ػػػات ال ػػػالقة حيػػػث للغػػػت درا ػػػة الخزاعػػػه  

 المرحمة الدراسية:( طاللة.66 فللغت 
)الخزاعةي  درا ػة حيث تانت طلقت الدرا ات ال القة فه رراحؿ درا ية رخرل ة        
ارا الدرا ة الحالية فقط طلقػت علػع الررحلػة عع طالب الدؼ انؿ الررن ط  (7097

 .العدادية

الدراسة  ت
 ومكانها

المنهج 
والمرحمة 
 الدراسية

الوسالل  العينة ادواتها الهدف من الدراسة
 اإلحصالية

 النتالج

الخزاعه  1
2612 
 الهراؽ

الرني  
الرجريله 
للدؼ 
 األنؿ

الرهرؼ الع اير الردريس 
لا رراريجية الررشاليات 
علع ريارات الر تير 
اللدرط نالرحديؿ فه 

لدت  الحداخرلادئ 
طالب الدؼ األنؿ 

 الررن ط

اخرلار 
رحديله 
اخرلار 
ريارات 
الر تير 
 اللدرط
 

51 
 طالب

اخرلار نيائه 
رقالؿ اررلاط 

لير نف لا يرلاؿ 
تيندر ريرشارد 

  د نف(

ر نؽ 
 الرجرنعة

الرجريلية علع 
الرجرنعة 
 الضالطة
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ا ػػػػرخداـ رشػػػػاليت الدرا ػػػػات ال ػػػػالقة رػػػػ  الدرا ػػػػة الحاليػػػػة فػػػػه  التصةةةةميم التجريبةةةةي: 
عريف احػػدىرا رجريليػػة ن الردػػريـ الرجريلػػه ذن الضػػلط الجزئػػه الػػذط يحرػػنط علػػع رجرػػ

ا ػػػرخدرت الدرا ػػػات ال ػػػالقة ن ػػػائؿ نحدػػػائية  :اإلحصةةةاليةالوسةةةالل ن خػػػرت ضػػػالطة.
( ناف الدرا ػػػة الحاليػػػة فقػػػد T-testاليػػػانه   االخرلػػػارررننعػػػة نرخرل ػػػة نلالضػػػافة الػػػع 

 (.T-testاليانه   االخرلارا رخدررا ايضاخ 
 تاخػػذ حيػثاخرل ػت نرلاينػت الدرا ػات ال ػالقة فػػه ررغيػر الجػنس  جةنس التجربةةة:امةا 

ق ارػػػػا الدرا ػػػػة الحاليػػػػة علػػػػع الطاللػػػػات (7097)الخزاعةةةةي  طػػػػالب فقػػػػط ريػػػػؿ درا ػػػػة  
لقػػػػػد  ظيػػػػػرت نرػػػػػائ  الدرا ػػػػػات ال ػػػػػالقة اف جريػػػػػ  الررغيػػػػػرات الر ػػػػػرقلة : النتةةةةةالجفقػػػػػط.

 علع ريرات الر تير اللدرط لدالا الرجرنعة الرجريلية. الر رخدرة فييا الر يير
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة. -
نالن ػػػػػػائؿ  رغيػػػػػرات الدرا ػػػػػػة نتػػػػػذلؾ رػػػػػػف الردػػػػػادرالفػػػػػادة رػػػػػػف الرنظيػػػػػر علػػػػػػع ر -1

 الحدائية .
الفػػادة رػػف اعػػداد الخطػػط الردري ػػية ن دنات اللحػػث نلناخىػػا للرجرػػنعريف الرجريليػػة  -2

 نالضالطة.

جراءاته  -3  Research Methodology and Its)  منهج البحث وا 
Procedures    ) 

 (  Research Methodology- Mental)     منهج البحث -أواًل :
الرني  الرجريله ن ىن الر  ير الررهرد نالرضلنط للشرنط  اعرردت اللاحيراف      

الرحددة لنا هة ان ظاىرة رهينة نرالحظة الرغيرات النارجة عف ىذه النا هة ان الظاىرة 
 فضال عف تننو   رب نت اخة د ة الهلره اللحث رناى   تير نر  يرىا, نىن رف

 الرشتالت لحؿ دالحية األتير نالردخؿ الهلرية لالطريقة الرشتالت لحؿ اللحنث
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                                        الرػػػػػػػػػخرل ة. ن نظررو الرهلـ ليئة نرطنير نالرطليقية النظرية الرهليرية
 ( 77:  7099) العتيبي والهيتي   

           (Experimental- Design) التصميم التجريبي  -ثانيا:
ر ػػػػػػرقالخ  نىػػػػػػن   الخػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػة االلتررننيػػػػػػة(  لرػػػػػػا  ف لللحػػػػػػث  الحػػػػػػاله  ررغيػػػػػػراخ 
الردػػػػػريـ   تيػػػػػر اللدػػػػػرط ( لػػػػػذا اعررػػػػػدت اللاحيرػػػػػافنررغيػػػػػر رػػػػػال  نىػػػػػن   ريػػػػػارات الر

لرجرػػػػػػػػنعريف   رجريليػػػػػػػػة نضػػػػػػػػالطة( ذات االخرلػػػػػػػػار  الجزئػػػػػػػػه ذا الضػػػػػػػػلطالرجريلػػػػػػػػه 
)داوود      ( .3اللهػػػػػػػػدط للريػػػػػػػػارات الر تيػػػػػػػػر اللدػػػػػػػػرط نترػػػػػػػػا رنضػػػػػػػػا لالجػػػػػػػػػدنؿ  

 ( 756: 9990وأنور 
 ( التصميم التجريبي لمبحث3جدول )

 

 Sample and Population)وعينتةةةةةه  مجتمةةةةةح البحةةةةةث  -: لثةةةةاثا
Research)     

رػػػػػػف الريػػػػػػاـ الرئي ػػػػػػية فػػػػػػه الرجرلػػػػػػة رحديػػػػػػد رجررػػػػػػ  اللحػػػػػػث نالػػػػػػذط يرريػػػػػػؿ لجريػػػػػػ   
نالررريلػػػػػػػة لجريػػػػػػػ  األفػػػػػػػراد الػػػػػػػذيف  رػػػػػػػافلظػػػػػػػاىرة الرػػػػػػػه رريػػػػػػػد درا ػػػػػػػريا اللاحير ػػػػػػػردات ا

نفػػػػػه ضػػػػػنخ ذلػػػػػؾ يرحػػػػػدد رجررػػػػػ  اللحػػػػػث الحػػػػػاله لجريػػػػػ   ,يتننػػػػػنف رشػػػػػتلة اللحػػػػػث

 التكافؤ المجموعة ت
المتغير 
 المستقل

االختبار  المتغير التابح
 البعدي

 التجريبية 9
 * العمر الزمني باألشهر

 *التحصيل الدراسي لموالدين 
 *اختبار القدرات العقمية 

 
 
 

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرالط 
الذهنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات  االلكترونية 
التفكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 البصري

 اختبار
مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
التفكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 البصري
 
7 
 

 الضابطة
 الطريقة
 االعتيادية
 )التقميدية(
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طاللػػػػػػػات الدػػػػػػػؼ الخػػػػػػػارس األدلػػػػػػػه فػػػػػػػػه الرػػػػػػػدارس العداديػػػػػػػة الحتنريػػػػػػػة النياريػػػػػػػػة 
لللنػػػػات الرالهػػػػة للرديريػػػػة الهارػػػػة للررليػػػػة فػػػػه ررتػػػػز رحافظػػػػة القاد ػػػػية للهػػػػاـ الدرا ػػػػه 

لحدػػػػػػػػػػػػائية الرػػػػػػػػػػػػه لح ػػػػػػػػػػػػب ا( طاللػػػػػػػػػػػػة 1397عػػػػػػػػػػػػددىف   ناللػػػػػػػػػػػػال  2621-2622
القاد ػػػػػية    ػػػػػـ الرخطػػػػػيط لرديريػػػػػة الهارػػػػػة للررليػػػػػة ا  رػػػػػف رػػػػػافحدػػػػػلت علييػػػػػا اللاحي

ج( -2ب (ق -1رلحػػػػػػػػػػػػػػػؽ   1/11/2621( لرػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 364الررلػػػػػػػػػػػػػػػنط( ذط الهػػػػػػػػػػػػػػػدد  
رػػػػف تليػػػػة الررليػػػػة قنلنػػػػاخا علػػػػع ترػػػػاب ر ػػػػييؿ الريرػػػػة الدػػػػادر رػػػػف جارهػػػػة القاد ػػػػية 

-1رلحػػػػػػػؽ    1/11/2621( فػػػػػػػه  13345ذط الهػػػػػػػدد   الهليػػػػػػػا / نحػػػػػػػدة الدرا ػػػػػػػات
 (. 8( نترا فه الجدنؿ   
 -عينة البحث: -أ

انموذجا يشكل جانب مةن وحةدات المجتمةح المعنةي   (sample)يقدد لالهينة        
 (997: 9997)قندلجي    بالبحث وممثل له بحيث تحمل صفاته المشتركه . 

  عينة المدارس:  -9
اعداديػػة الرلػػاب لللنػػات لدػػنرة  دػػديو لتػػه رتػػنف ريػػدانا لجػػراخ  اخرػػارت اللاحيرػػاف

 اللحث نذلؾ لأل لاب اآلرية .
 رهانف ندارة الردر ة نالردر ات فه ر ييؿ ريرة رجرلة اللحث. .1
رنفر الشرنط الرطلنلة رػف الناحيػة اللحييػة ريػؿ نجػند  رلػ  شػهب للدػؼ الخػارس  .2

 االدله فه الردر ة.
 الردر ة رف  تف اللاحيراف رب  .3

  عينة الشعب:   -7
شػػهلة     ( لطريقػػة ال ػػحب الهشػػنائه  لرريػػؿ الرجرنعػػة  اخرػػارت اللاحيرػػاف        

الرجريلية الره  نؼ ررهرض طاللاريا نلع الررغيػر الر ػرقؿ نىػن   الخػرائط الذىنيػة 
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هادػػر  نريلػػت االلتررننيػػة (  عنػػد ردري ػػيف رػػادة رػػاريخ ارريتػػا نانرلػػا الحػػديث نالر
شػػػهلة   ب ( الرجرنعػػػة الضػػػالطة الرػػػه  ػػػردرس لػػػالطرائؽ الرقليديػػػة عنػػػد ردري ػػػيف 
رػػػػػادة رػػػػػاريخ  ارريتػػػػػا نانرلػػػػػا الحػػػػػديث نالرهادػػػػػر  رػػػػػف دنف  ط رهػػػػػريض للررغيػػػػػر 

( طاللػػػػػة  36( طاللػػػػػة لنا ػػػػػ    66الر ػػػػػرقؿ  ن ػػػػػد للػػػػػ  عػػػػػدد طاللػػػػػات الشػػػػػهلريف   
 عة الضالطة  .( طاللة للرجرن  36للرجرنعة الرجريلية ن  

   (Eauation Croups Research ) البحةةث يتكةةافؤ مجمةةوعت -رابعةةا :
 ػػػػػػػلنب الهشػػػػػػػنائه فػػػػػػػه اخريػػػػػػػار ألرلػػػػػػػاع ا ل رػػػػػػػافعلػػػػػػػع الػػػػػػػر ـ رػػػػػػػف  يػػػػػػػاـ اللاحي     

جػػػػػراخ الرتػػػػػاف    ع لػػػػػؿ اللػػػػػدخ لرطليػػػػػؽ رجرلريػػػػػا علػػػػػ تحردػػػػػفقػػػػػد رجرػػػػػنعره اللحػػػػػث 
 -نىه :ننيا  د ر ير فه نرائ  الرجرلة  رهرقدلينيرا فه لهض الررغيرات الره 

  الهرر الزرنه لاألشير .1
 الرحديؿ الدرا ه للنالديف  .2
 اخرلار القدرات الهقلية  .3

 (  Formulation Of Behavioral Goals. صياغة األهداف السموكية ) 7
اعرردت اللاحية عدداخ رف الجراخات فه رحديد األىداؼ  ن ديا ريا لشتليا النيائه  

   ي ره نترا 
.نجراخ رراجهة لهدد رف األدليات الررلنية الره رنانلت رنضنع األىداؼ ال لنتية , 1

رهري اخ ن ىريةخ نردني اخ نديا ةخ لغرض االطالع ناال ر ادة فه ديا ة األىداؼ 
             ث الحاله . ال لنتية لللح

رحليؿ رحرنت الرادة  الهلرية الرقرر ردري يا فه ردة الرجرلة نعلع نفؽ ذلؾ رـ .2
(  لغرض اال ر ادة رنيا فه الخطط 5( ىدفا"  لنتيا" رلحؽ   215ديا ة  

الردري ية  ن اخرلار ريارات الر تير اللدرط. ننظرا" نلع  ف رجرر  الدرا ة ىف 
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( الرهرفه   Bloomردنيؼ للنـ   طاللات الدؼ الخارس االدله  اعرردت اللاحية 
الرذتر ق نال يـ ق نالرطليؽ  نالرحليؿ ق نالررتيب ق نالرقنيـ  ن د  -:لر رنيارو ال رة

عرضت ىذه األىداؼ ال لنتية  علع ال ادة الرحتريف نالررخدديف فه رجاؿ 
ؿ ( للياف آرائيـ حن  6طرائؽ ردريس الراريخ نعلـ الن س  نالقياس نالرقنيـ  ق رلحؽ   

د ة ديا ريا نردت رالئرريا لر رنياريا الرهرفية ق نلهد األخذ لنظر االعرلار 
لرقررحات نآراخ الرحتريف ن فه ضنخ ا رجالاريـ رـ اعرراد جري  األىداؼ ر  نجراخ 

( ىدفا"  لنتياخ ترا 215ن دلحت لشتليا النيائه  رهديؿ فه ديا ة لهض األىداؼ 
 ( .5فه رلحؽ  

 (Preparation Of Teaching Plansتدريسية    ) . إعداد الخطط ال3 
ردري ية لطاللات رجرنعره اللحث رجرنعة رف الخطط ال رافاللاحي عدت 

الرجريلية نالضالطة ( فه ضنخ رحرنت الرادة الهلرية الرقرر ردري يو فه ال دؿ  
( ن فه ضنخ األىداؼ ال لنتية , نذ 2622-2621الدرا ه االنؿ  للهاـ الدرا ه   

( خطط ردري ية للرجرنعة الرجريلية  26( خطة ردري ية لنا     46ظرت اللاحية   ن
( خطط ردري ية للرجرنعة الضالطة  26علع نفؽ  الخرائط الذىنية االلتررننية( ن 

علع نفؽ الطريقة االعريادية ق عرضت نراذج رف الخطط علع رجرنعة رف ال ادة 
س الراريخ نعلـ الن س  نالقياس نالرقنيـ  الرحتريف نالررخدديف فه رجاؿ طرائؽ ردري

( , للياف آرائيـ لش نيا نردت رالخرريا لطريقة الردريس نرحرنت الرادة . 6ق رلحؽ  
نلهد األخذ لنظر االعرلار لرقررحات نآراخ الرحتريف ق  دلحت الخطط جاىزة 

را ( ق ينضا فيو  نرنذجيف للخطط الدرا ية  حدى 7لدنرريا النيائية ق رلحؽ   
 للرجرنعة الرجريلية ناآلخرت للرجرنعة الضالطة .
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 Tool of the Research Preparation سابعا": إعداد أداة البحث  
رطلب اللحث الحاله نعداد  داة لقياس الررغيرات الرالهة نالررريلة فه اخرلار 

اللدرط. ريارات الر تير اللدرط نليذا  ارت اللاحية لإعداد  اخرلار ريارات الر تير 
 نفيرا ي ره رنضيا لخطنات لناخ األداة :

 -( التجربة االستطالعية األولى :9)  
لغرض الر تد رف نضنح فقرات االخرلار نرهليرارِو ق نح اب الزرف الالـز لإلجالة      

 (958  7093)شاكر    .عف فقرات االخرلار لشتؿ تارؿ 
 -( التجربة االستطالعية الثانية :90 

لغرض ا رخراج خدائص االخرلار ال ايتنرررية طةلؽ االخرلار ررة يانية علع       
فه ينـ االرلهاخ  رف طاللات اعدادية للقيس لللنات ( طاللة 166 عينة ر ل ة رف 

رشاليريـ للهينة األ اس رف حيث رن   الردر ة نالر رنت ل 22/12/2621الرنافؽ 
لرنعد االخرلار  لؿ   لنع  اتن د رـ نلالغ الطالل , اتاال ردادط ناالجرراعه  للطالل

 الرادة فه ىذه الردر ة. اتعلع الرطليؽ ن لالرهانف ر  ردر  االلاحية لن  ي تناشرف
 : البصري الصيغة النهالية الختبار مهارات التفكير -عاشرا:

اخرلػػػػػػػػػار ريػػػػػػػػػارات الر تيػػػػػػػػػر الخادػػػػػػػػػة ل الحدػػػػػػػػػائيةالهرليػػػػػػػػػات  نررػػػػػػػػػاـلهػػػػػػػػػد 
ناطر نػػػػػػػت اللاحيػػػػػػػة نلػػػػػػػع  ف اخرلػػػػػػػار ريػػػػػػػارات الر تيػػػػػػػر اللدػػػػػػػرط يرررػػػػػػػ   ق اللدػػػػػػػرط

الررييػػػػػز فيرػػػػػا يحقػػػػػؽ لالخرلػػػػػار  اليلػػػػػات نن لقػػػػػدر تػػػػػاؼ رػػػػػف الرنضػػػػػنعية نالدػػػػػدؽ 
االعررػػػػػاد علػػػػػع نرائجػػػػػو الخدػػػػػائص الرػػػػػه ر ىلػػػػػو تػػػػػ داة لللحػػػػػث الهلرػػػػػه ررػػػػػا يرتػػػػػف 

 (36االخرلػػػػػػار لدػػػػػػيغرو النيائيػػػػػػة يرتػػػػػػنف رػػػػػػف    دػػػػػػلاق رلهيا فيرػػػػػػا لهػػػػػػد رالرػػػػػػه  ػػػػػػ
( فقػػػػػػػػػرات  نريػػػػػػػػػارة  5( نتػػػػػػػػػاف لريػػػػػػػػػارة القػػػػػػػػػراخة اللدػػػػػػػػػرية     12فقػػػػػػػػػرة رلحػػػػػػػػػؽ    

(فقػػػػػػػػػػرات  5( فقػػػػػػػػػػرات نريػػػػػػػػػػارة ادراؾ الهال ػػػػػػػػػػات الرتانيػػػػػػػػػػة   5الرريػػػػػػػػػػز اللدػػػػػػػػػػرط    



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 
 

 

 ج
 

 
 

445 

( فقػػػػػػػرات  5نريػػػػػػػارة رحليػػػػػػػؿ الرهلنرػػػػػػػات    ( فقػػػػػػػرات5نريػػػػػػػارة ر  ػػػػػػػير الرهلنرػػػػػػػات   
نلالرػػػػػػػاله ادػػػػػػػلا اعلػػػػػػػع درجػػػػػػػة لالخرلػػػػػػػار ق( فقػػػػػػػرات 5نريػػػػػػػارة ا ػػػػػػػرنراج الرهنػػػػػػػع   

نلػػػػػػذلؾ  ( 12درجػػػػػػة ( نا ػػػػػػؿ درجػػػػػػة  دػػػػػػ ر( ترػػػػػػا رنضػػػػػػا فػػػػػػه رلحػػػػػػؽ ر ػػػػػػـ    36 
للرطليػػػػػؽ علػػػػػع رجرػػػػػنعره اللحػػػػػث  زاخ اخرلػػػػػار ريػػػػػارات الر تيػػػػػر اللدػػػػػرط جػػػػػاى  دػػػػػلا

 .  الرجريلية نالضالطة(
 

  Experiment application procedure  تطبيق التجربة إجراءات  -:حدى عشرا

 .: ادارة المدرسة االتفاق مح  .1
لطاللػػػػػػػػػة  اللاحيػػػػػػػػػة لرطليػػػػػػػػػؽ الرجرلػػػػػػػػػة لاشػػػػػػػػػرت المباشةةةةةةةةةرة بتطبيةةةةةةةةةق التجربةةةةةةةةةة :.7

                      1/11/2621االينػػػػػػػػػػيف الرنا ػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػـن  فػػػػػػػػػػه الرجرػػػػػػػػػػنعريف الرجريليػػػػػػػػػػة نالضػػػػػػػػػػالطة
 الرػػػػػػدريس ال هلػػػػػػهنطلقػػػػػػت اللاحيػػػػػػة لن  ػػػػػػيا الرجرلػػػػػػة لر ػػػػػػاعدة ردر ػػػػػػة الرػػػػػػادة ق  رػػػػػػا 

 .         7/11/2621لرجرنعره اللحث فقد لد  يـن االينيف الرنافؽ 
 عرهلرػػػػػػدريس رجرػػػػػػن لن  ػػػػػػيا  رػػػػػػاف ارػػػػػػت اللاحي البحةةةةةةث : تيتةةةةةةدريس مجمةةةةةةوع .3

اللاحيػػػػػػة   عػػػػػدريالػػػػػػالخطط الردري ػػػػػية الرػػػػػػه  يػػػػػةدر ػػػػػت الرجرنعػػػػػػة الرجريل نذ قاللحػػػػػث
الرجرنعػػػػػػػػة الضػػػػػػػػالطة فقػػػػػػػػد   رػػػػػػػػا, (الخػػػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػػػة االلتررننيػػػػػػػػة     علػػػػػػػػع  نفػػػػػػػػؽ

لتػػػػػػػػؿ  ( " حدػػػػػػػريف ا ػػػػػػػػلنعيا در ػػػػػػػت علػػػػػػػػع نفػػػػػػػػؽ الطريقػػػػػػػة االعرياديػػػػػػػػة , نلنا ػػػػػػػػ   
ة رػػػػػػد ينػػػػػػاخ لاالنرقػػػػػػاؿ لػػػػػػيف الرجرػػػػػػنعريف  للطاللػػػػػػات اللاحيػػػػػػة  ػػػػػػرارلػػػػػػـ ق ن  رجرنعػػػػػػة
 .الالحضنر ر   ير رجرنعري ف را ألط رنيرق ترا لـ  الرجرلة

نىػػػػػػن رنعػػػػػػد نيايػػػػػػة  18/1/2622فػػػػػػه يػػػػػػنـ الياليػػػػػػاخ الرنافػػػػػػؽ  ع الرػػػػػػدريسانريػػػػػػ .5
اخرلػػػػار رطليػػػػؽ نجػػػػراخ  الرجرلػػػػة فػػػػه اعداديػػػػة  الرلػػػػاب لللنػػػػات ق نرػػػػف يػػػػـ رػػػػـ نجػػػػراخ 

 ريارات الر تير اللدرط .
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 The application of the twoتطبيةةق أداة البحةةث   -اثنةةى عشةةر :
search tools   

 تطبيق  اختبار مهارات التفكير البصري  -أ 
 خلرت اللاحية الطاللات لهد االنرياخ رف ردريس  رنضػنع الرجرلػة , لػ ف ىنػاؾ اخرلػاراخ 

الرجريليػة   لػع رجرػنعره اللحػث  يجرت ليف فػه األ ػلنع الرقلػؿ ق نطلػؽ االخرلػار ع
األرلهػػػػػاخ الرنافػػػػػؽ  ه يػػػػػنـفػػػػػنالضػػػػػالطة( فػػػػػه ن ػػػػػس القاعػػػػػة نفػػػػػه ن ػػػػػت ناحػػػػػد نذلػػػػػؾ 

نزيػػػػارة احػػػػد األ ػػػػارذة لاخردػػػػاص طرائػػػػؽ  ن  ػػػػيا اللاحيػػػػة لإشػػػػراؼ ن,  11/1/2622
الرػػدريس لهػػد  ف ىيػػ ت  اعػػة االخرلػػار نلر ػػاعدة تػػادر الردر ػػة  رػػف  جػػؿ الرحافظػػة 

 عرهلرجرػػػن  اتعلػػػع درجػػػات الطاللػػػليػػػذا حدػػػلت اللاحيػػػة ن علػػػع  ػػػالرة الرجرلػػػة ( ق 
( 15  رلحػؽ  ق   ث   الرجريلية نالضالطة ( فه  اخرلار ريارات الر تير اللدرطاللح
. 

 Statistical methods     الوسالل اإلحصالية -:ثالثة عشر
  10فه ىذا اللحػث الحزرػة الحدػائية للهلػنـ االجرراعيػة ػػػػػػػ  ا رخدرت اللاحيراف 

SPSS   نلرنارMicrosoft Office Excel 2003   ناخ فه نجراخارػو  ـ فػه  ,
 -رحليؿ نرائجو ,حيث ا رخدرت :

   (68  :9997)عدس               االختبار التالي لعينتين مستقمتين -1
 :  Chi – Squre(  2ررل  ت ط   تا -2
 رهارؿ ال ينلة نالدهنلة : -3
 رهارؿ رريز ال قرة : -4
 (     Person   لير نف اررلاط رهارؿ  -5
 (954: 9998)عودة والخميمي          رهادلة لنينت لا يلاير :            -6
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 (764: 7005 )ممحم             لرانف       –رهادلة  ليرراف  -7
 
 (       ( Results Preview:عرض النتالج وتفسيرها  أوال
 : عرض النتالج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى 

ال رضية الدػ رية األنلػع علػع  نػو  الينجػد فػرؽ ذن داللػة نحدػائية عنػد ر ػرنت رنص 
( لػػػيف ررن ػػػط درجػػػات طاللػػػات الرجرنعػػػة الرجريليػػػة الالرػػػه در ػػػف علػػػع نفػػػؽ 6,65 

الخػػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػػة   نررن ػػػط درجػػػات طاللػػػات الرجرنعػػػة الضػػػالطة الالرػػػه 
 لر تير اللدرط .در ف علع نفؽ الطريقة االعريادية فه اخرلار ا

 -T)نللرحقؽ رف دحة ال رضية الد رية ىذه  ارت اللاحية لا رهراؿ االخرلار الرائه 
Test   لهينرػػيف ر ػػرقلريف للرقارنػػة لػػيف ررن ػػط درجػػات طاللػػات الرجرنعػػة الرجريليػػة )

نررن ط درجات طاللات الرجرنعة الضالطة فه اخرلار الر تير اللدرط اللهدط رلحػؽ 
 ( .  4فه جدنؿ      (  نترا  15  

 ( 4جدول )                                                  
نتالج االختبار التالي لدرجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في                     

 االختبار التفكير البصري ألبعدي

 
 

مستوى  القيمة التالية        درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
الداللة 

(0 05) 
 الجدولية المحسوبة

 58 2.901644 23.17867 30 التجريبية 
4.7559 7 

 داله
 4.751285 18.34643 30 الضابطة 
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 (Exploration of the results )     تفسير النتالج -ثانيا :
 -يمكن تفسير النتالج التي توصل إليها البحث الحالي باألتي:

األنلع ق نىذا يهنه ر نؽ طاللات  ةالد ري ة   رت النرائ  عف  رفض ال رضي  
الذىنيػة االلتررننيػة  علػع طاللػات  الرجرنعة الرجريلية الالره در ف علػع نفػؽ  لخػرائط

اخرلػػػار الرجرنعػػػة الضػػػالطة الالرػػػه در ػػػف  علػػػع نفػػػؽ الطريقػػػة الرقليديػػػة فػػػه اخرلػػػار 
  للهدط  . ريارات الر تير اللدرط

نرػػرت اللاحيػػة  ف ىػػذه النرػػائ  رهػػند الػػع  ف ا ػػرخداـ الخػػرائط الذىنيػػة التررننيػػة   
نذلػػؾ لرػػا احرنرػػو رػػف الن ػػائؿ  الػػناف ندػػنر نررػػنز نرنالػػط ( ررػػا جهػػؿ شػػتليا جػػذالا 
نرريا للنظر نال رقردر فقط علع اظير الحقائؽ نانرا رليف الهال ات ليف ىػذه الحقػائؽ 

نذلػػػؾ النيػػػا رشػػػج  علػػػع االلػػػداع ناضػػػافة االفتػػػار رػػػ  عػػػدـ نجػػػند  يػػػند علػػػع االفتػػػار 
الجديدة ق لانيا رهررد علع ا رخداـ النظائؼ الهقلية لجانله الدراغ نالره تاف ليا رايير 

اف ا ػػػػرخداـ الخػػػػرائط  نرػػػرت اللاحيرػػػػافاتلػػػر علػػػػع ر ػػػػرنيات ال يػػػـ نالرطليػػػػؽ نالرحليػػػػؿ 
ط نالر ػنرات للرهليػر عػف الذىنية التررننية نرنظيؼ االلػناف نالدػنر اللدػرية نالخطػن 

الرحرػػنت نر ل ػػؿ االفتػػار ناالحػػداث نلطيػػا الرهلنرػػات نالرػػناريخ رػػ  لهضػػيا لحػػرنؼ 
نتلرػػات نار ػػاـ ردعرػػو لاألريلػػة نالدػػنر رػػ  تػػؿ حػػدث رػػاريخه ررػػا يػػ دط الػػع رح ػػيف 
الر تيػر الرػػنظـ نح ػػظ الرهلنرػػات لرػدة اطػػنؿ ق نانيػػا رهػػزز رػف ا لػػب الهرليػػات الهقليػػة 

ندا عرلره الح ظ نالرذتر نال يـ نالرحليؿ نالررتيب نااللػداع نرهرػؿ لشػتؿ الهليا نخد
اف ن شػػػجرط نلػػػيس خطػػػه نرنجػػػو الطاللػػػات الػػػع ضػػػرنرة ا ػػػرتراؿ الػػػنقص فػػػه الرهرفػػػة 

ا ػػػرخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػػة علػػػر النيػػػب نرػػػا رلهيػػػا رػػػف ا ػػػئلة نرنا شػػػة  ػػػد 
لريػػػارات الر تيػػػر اللدػػػرط لػػػدت  ػػػاىرت فػػػه رييػػػ ت رنػػػاخ رهليرػػػه  ػػػاعد علػػػع رنريػػػة ا
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طاللػػػات الدػػػؼ الخػػػارس االدلػػػه رػػػف خػػػالؿ الحػػػنار نالرنا شػػػة نرلػػػادؿ االراخ ناعطػػػاخ 
 الرالريذ ال ردة للرهلير عف ارائيـ .

نالخػرائط الذىنيػة االلتررننيػة علػر النيػب  ػاعدت الطاللػات علػع جرػ  نرنظػيـ نرخػػزيف 
رػػا يت ػػب الطاللػػػات ريػػارة الػػػرهلـ الرهلنرػػات الراريخيػػة نرحديػػػد ردػػادرىا نررحيدػػػيا ر

الػػػذاره نىػػػذا  ػػػاعد علػػػع رحنيػػػؿ الػػػدناف  للػػػرهلـ رػػػف دنافػػػ  خارجيػػػة الػػػع دنافػػػ  نحػػػنافز 
 داخلية .

, الرػػه  (7096) مصةةطفى لفتةةة ماضةةي .نار قػػت نرػػائ  ىػػذه الدرا ػػة رػػ   نرػػائ  درا ػػة 
ة   ػػػػ رت عػػػػف ر ػػػػنؽ طػػػػالب الرجرنعػػػػة الرجريليػػػػة الػػػػذيف در ػػػػنا علػػػػع  الخػػػػرائط الذىنيػػػػ

التررننيػػة علػػع طػػالب الرجرنعػػة الضػػالطة الػػذيف در ػػنا علػػع نفػػؽ الطريقػػة االعرياديػػة 
 فه الر تير اللدرط . 

ترػػػا نيرتػػػف ر  ػػػير ىػػػذه النرػػػائ  الػػػع اف الخػػػرائط الذىنيػػػة االلتررننيػػػة نفػػػرت رهلنرػػػات 
نردادر رخرل ة ندػنر ررهػددة نر ػنرات  ػاعدت فػه زيػادة ريػارات الر تيػر اللدػرط 

حيث ارضا ررػا  ػلؽ اف الر تيػر اللدػرط  ػدرة عقليػة ررتلػة ررتػنف رػف  تلدت الطاللا
 ػت  ػػدرات لدػرية فرعيػػة فقػػد ي ػرخدـ ال ػػرد  ػدرة لدػػرية ناحػػدة ق ان اتيػر فػػه الرن ػػؼ 
اللدػػرط الناحػػد ق فرػػيال القػػدرة علػػع  ػػراخة الدػػنرة نر  ػػيرىا ل يػػـ رهناىػػا يرطلػػب رحليػػؿ 

علػػع الرحليػػؿ اللدػػرط ق يػػـ ندػػؼ تػػؿ  الدػػنرة الػػع عنادػػرىا ق نىػػن رػػا يهنػػه القػػدرة
عندػػػر لالدػػػنرة ان الرقارنػػػة لػػػيف عنادػػػر الدػػػنرة الناحػػػدة نىػػػن رػػػا يهنػػػه القػػػدرة علػػػع 
الررييز اللدرط ق يـ ا رخالص الرهلنرات عف طريؽ رحنيػؿ الرهلنرػات اللدػرية الػع 
رهلنرػػات ل ظيػػة نىػػن رػػا يهنػػه علػػع القػػدرة علػػع الررجرػػة اللدػػرية لػػذؾ اف اللدػػر رػػف 

اس الريرػػػػة لػػػػدت االن ػػػػاف فقػػػػد اتػػػػدت درا ػػػػات عديػػػػدة اف النػػػػاس يرػػػػذترنف لن ػػػػلة الحػػػػن 
%( فقػػػط ررػػػا يقرئننػػػو ق فػػػه حػػػيف يدػػػؿ رػػػا 36%( فقػػط ررػػػا ي ػػػرهننيـ نلن ػػػلة  16 
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%( ق  ط اف را يػراه االن ػاف يتػنف اتيػر ا ػرررارية 86يرذترننو رف خالؿ الر ية الع  
د حا ػػة اللدػػر رػػف اىػػـ الحػػناس نرػػف فػػه الػػذاترة اتيػػر ررػػا يقػػر  ان ي ػػرهو نليػػذا  رهػػ

يرتػػف رقػػػديـ الػػػدرس لهػػرنض رنضػػػيحية رػػػف خػػالؿ االجيػػػزة الرحن ػػػلة خػػالؿ رػػػا  ػػػلؽ 
 ألنػػورهطػػه الطاللػػات الرجرنعػػة الرجريليػػة رػػدط ان ػػ  فػػه الر تيػػر نالر اعػػؿ نالرشػػارتة 

 را ليف لرهدد االنشطة نتذلؾ نفرت جيد للردر ة نالطاللات نجهليػف نشػطات داخػؿ 
 الدرس .

 ثالثًا: االستنتاجات :
 من خالل تطبيق التجربة والنتالج التوصل الى : تانويمكن أن تستنتج الباحث 
فهالية الخرائط الذىنية التررننية فه ريارات الر تير اللدرط لدت طاللات الدؼ  -1

 الخارس االدله فه رادة الراريخ .
الخرائط الذىنية االلتررننية نرائ   در ت علع نفؽحققت الرجرنعة الرجريلية الره  -2

 ت الر تير اللدرط .انيجالية فه رطنير نزيادة فاعلية الرهلـ فه ريار 
 رابعًا: التوصيات :

 بما يأتي : انوصي الباحثتفي ضوء نتالج البحث 
ررضرف الدنر نالر ـ نالرخططات فه دليؿ الردرس  تاف ادخاؿ ا رراريجيا -1

نخادة الخرائط الذىنية االلتررننية لغرض اعررادىا تناحدة رف الردريس الريرة فه 
 رادة الراريخ للررحلة العدادية 

ضرنرة رنفير  جيزة الحا نب رف  لؿ نزارة الررلية نالرهليـ نردريب الردر يف علع  -2
ذىنية االلتررننية عف طريؽ ىذه األجيزة فه الردريس  فه ا رخداـ لرار  الخرائط ال

 جري  ردارس الهراؽ .
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 خامسًا: المقترحات :
 قررح اللاحية اجراخ الدرا ات االرية:رفه ضنخ نرائ  اللحث الحاله 

اجراخ درا ة ررايلة للدرا ة الحالية لرنرية لهض الريارات الراريخية نريارات  -1 
ية الر تير اللدرط  ريارة القراخة اللدرية نريارة الررييز األدلة نالشناىد الراريخ

 اللدرط نريارة ر  ير الرهلنرات نريارة رحليؿ الرهلنرات .......( 
اجراخ درا ة ررايلة للخرائط الذىنية االلتررننية لا رخداـ  جيزة الحا نب فه  -2

 ير الجنس .ردريس رادة الراريخ نلرراحؿ درا ية  خرت ان ر خذ فه الح لاف ررغ
 العربية واالجنبية المصادر

 القرآن الكريم: -9
, عرػاف, دار المناهج أسسها ومكوناتهةاـ(: 2667الن الضلهات, زتريا ن راعيؿ   -2

 ال تر ناشرنف نرنزعنف.
, دار دراسات في أساليب التربية االجتماعيةةـ(: 2666الن  رحاف, عطية عػندة   -3

 الخلي  للنشر, عراف, األردف.
 , رترلة جرير.خريطة العقل المريضـ(: 2616لنزاف, رننه   -4
ـ(: ا ػػػػرخدـ عقلػػػػؾ, دار الليػػػػاف للطلاعػػػػة نالنشػػػػر نالرنزيػػػػ , 2617لػػػػنزاف, رػػػػننه   -5

 ليرنت, للناف.
 , ال هندية, ررجرة رترلة جرير.1, طاستخدام عقمكـ(: 2617نزاف  ل -6
مفةةةاهيم ـ(: 2612, رحرػػػد رحرػػػند  ػػػارط نخالػػػد ح ػػػيف رحرػػػد عليػػػدات  حرادنػػػو -7

 , ارلد, عالـ الترب الحديث.التدريس في العصر الحديث
فعاليةةة تةةدريس العمةةوم وفةةق السةةتراتيجيتي خةةرالط ـ(: 2614رحػػاب احرػػد ندػػر   -8

التفكيةةر والخةةرالط الذهنيةةة االلكترونيةةة فةةي تنميةةة التحصةةيل وبنةةاء اثةةر الةةتعمم وبعةةض 
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, رجلػة جارهػة وعادات العقل لدى تمميذات الصف السةادس االبتةدالي المعاقةات سةمعيا
 . 21الرلؾ خالد للهلـن الررلنية, الهدد

استراتيجيات التدريس رؤيا معاصرة لطةرق التعمةيم ـ(, 2669زيرنف ح ف ح يف   -9
 , عالـ الترب للنشر نالرنزي , القاىرة.والتعمم
ثةةر توظيةةف المةةدخل المنظةةومي فةةي تنميةةة المفةةاهيم اـ(: 2616الشػػنلته, فػػداخ   -16

, ر ػػالة ومهةةارات التفكيةةر البصةةري فةةي الفيزيةةاء لةةدى طالبةةات الصةةف الحةةادي عشةةر
 راج رير  ير رنشنرة, الجارهة اال الرية

 , دار اليازنرط الهلرية, القاىرة.الذكاءات المتعددةـ(: 2616طارؽ علد الر ؼ   -11
لخةةةةةرالط الذهنيةةةةةة الرقميةةةةةة وانشةةةةةطة ـ(: ا2613علػػػػػد اللا ػػػػػط, ح ػػػػػف رحرػػػػػد   -12

(, جارهػػػػػة 12, رجلػػػػػة الرهلػػػػػيـ االلتررننػػػػػه, الهػػػػػدد  اسةةةةةتخدامها فةةةةةي التعمةةةةةيم والةةةةةتعمم
 الرندنرة.

, رجلػػة الخةةرالط الذهنيةةة اإللكترونيةةة التعميميةةةـ(: 2612علػػد الػػرزاؽ نال ػػهيد   -13
 , جارهة الرندنرة.9الرهليـ االلتررننه, الهدد

14-  , ـ(: رنريػػة ريػػارات الر تيػػر نرػػاذج نظريػػة 2669عػػدناف ين ػػؼ ناخػػرنف  الهرػػـن
 نرطليقات عرلية, عراف, دار الر يرة للنشر نالرنزي  نالطلاعة.

, عدناف ين ؼ نآخػرنف   -15 تنميةة مهةارات التفكيةر نمةاذج نظريةة ـ(: 2669الهرـن
 , دار الري رة للنشر, عراف, االردف.1, طوتطبيقات عممية

استراتيجيات وطرالق معاصرة فةي تةدريس ـ(: 2613حيدر حارـ فالا  الهجرش,  -16
 , ر   ة الدادؽ اليقافية, لالؿ, الهراؽ.تاريخ العراق

, دار الدػػػػ اخ الةةةةتعمم أنمةةةةاط ونمةةةةاذج حديثةةةةةـ(: 2613عطيػػػػة, رح ػػػػف علػػػػه   -17
 للطلاعة نالنشر نالرنزي .
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, التربويةةةةة الحديثةةةةةالمنةةةةاهج ـ(: 2669ررعػػػػه, احرػػػػد, الحيلػػػػة, رحرػػػػد رحرػػػػند   -18
 عراف, األردف, دار الر يرة للنشر نالطلاعة.

فاعميةةة الخةةرالط الذهنيةةة االلكترونيةةة ـ(: 2616ردػػط ع ل رػػة راضػػه الهلػػادط   -19
باسةةتخدام الصةةبورة الذكيةةة فةةي تحصةةيل مةةادة الفيزيةةاء واالدراك البنةةالي لةةدى طةةالب 

 , تلية الررلية, جارهة القاد ية.الصف الثاني متوسط
, دار الري ػرة 1, طالقياس والتقويم في التربية وعمةم الةنفسرلحـ,  اره رحرد:  -26

 .2665للنشر نالرنزي  نالطلاعة, عراف, االردف, 
 , دار الد اخ, عراف.2, طمدخل الى التدريسـ(: 2667ىر رط, عرر احرد   -21
 

 المصادر األجنبية:
22- Frey .chuck . (2016) .the essential guide to getting strted 
with mind mapping  softmave .e.book : maind map pings soft 
wareblog .com  
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 ةاإلسالمي الدولة يف املالية رةاالدا
 شرافأ                                                   :  باحثاعداد ال

 د. منذر عبيس متعب أ.م.                                      ابراىيمقاسم صادق 
 الشريعة قسن: السالم عليه الكاظن االهام كلية

 qasmalsadq@gmail.com \البريد االلكتركني
 

 الممخص 
 إلى يدعك ال بما ضحت أك المعاصرة االقتصاديات تبلـز أصبحت التي االنتكاسات إف          
 البحث ىذا كمف ، إنصافا ك عدال أكثر تككف أخرل أسس ك مبادئ عف البحث ضركرة إلى الشؾ
 لمدكلة االسبلمية, كمف المالية المكارد مككنات عف لمكشؼ كخصائص, مبادئ أىـ إلى نتطرؽ سكؼ
: أىميا عدة، أمكرا يتضمف اإلسبلمي االقتصادم الفقو في العامة المالية المكارد عف الحديث فإف ىنا

 كالعشكر, كاالراضي . كالخراج، كالجزية، الزكاة،
كييدؼ ىذا البحث الى ابراز كيفية معالجة عجز المكازنة في االقتصاد االسبلمية, كتكضيح اىـ      

  .الفركقات عناصر المكازنة العامة كاساليب تمكيؿ عجز المكازنة مف خبلؿ صيغ التمكيؿ االسبلمي 
 . النتائج كثـ مطالب ثبلثة مبحث ككؿ مباحث كثبلثة مقدمة الى البحث كقسمت

 لمدكلة المالي االنفاؽ :الثاني المبحث كاما. االسبلمية لمدكلة المالي النظاـ: االكؿ المبحث اما
 نتائج ابرز ثـ كمف, كمعالجاتو اإلسبلمية الدكلة في المالي العجز :الثالث كالمبحث. اإلسبلمية

 .البحث
 النفاؽ في الدكلة , عجز المكازنةالمالي, االكممات المفتاحية: النظاـ 

(Financial Management in the Islamic State) 
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Abstract 

The setbacks that have become accompanying contemporary economies, or 

sacrificed beyond doubt, to the necessity of searching for principles 

And other foundations that are more just and equitable, and from this 

research we will touch on the most important principles and characteristics, 

to reveal the components of the financial resources of the Islamic state, and 

from here the talk about financial resources.    

The general public in Islamic economic jurisprudence includes several 

matters, the most important of which are: zakat, tribute, tax, tithe, and land. 

This research aims to highlight how to address the budget deficit in the 

Islamic economy, and to clarify the most important differences between the 

elements of the general budget and the methods of financing the budget 

deficit through Islamic financing formulas.                            

The first topic: the financial system of the Islamic state. As for the second 

topic: the financial spending of the Islamic state. And the third topic: the 

financial deficit in the Islamic state and its treatments, and then the most 

prominent results of the research.                             

Keywords: the financial system, spending in the state, the budget deficit. 

 

 المقدمة
 رحمة المبعكث عمى كالسبلـ كالصبلة العدؿ، كالحاكـ الحؽ الممؾ العالميف رب ا الحمد     

 .المعصكميف الطاىريف الطيبيف بيتو أىؿ كعمى كسمـ، كآلة عميو ا صمى المصطفى محمد لمعالميف
ة كالخمقية بؿ ىك منياج حياة ديكالعبا يةال يقتصر الشرع اإلسبلمي الحنيؼ عمى النكاحي العقاد     

ذا كاف عبادة ا تعالى ىي  يشمؿ النشاط السياسية كاإلدارم كاالجتماعي كاالقتصادم لممجتمع ، كا 
قامة مجتمع األتقياء القكل المع تمد عمى ذاتو ىك اليدؼ الشريعة اإلسبلمية فإف اعمار األرض كا 

 .اليدؼ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي 
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النظاـ المالي في اإلسبلـ نظاـ ينظـ االيرادات المالية لمدكلة االسبلمية, كصرفيا عمى كجكه       
استحقاقيا التي تقع عمى عاتؽ الدكلة اإلسبلمية تجاه رعاياىا كتجاه حفظ النظاـ كدكاـ الدكلة ، عمى 

سيعرض البحث  شرعية في العدالة كاالنصاؼ في االيراد كالتكزيع كجبر العجز. اف تراعي الضكابط ال
في ىذا المبحث النظـ اإلسبلمية الدارة مكارد الدكلة مف خبلؿ عرض نظاـ تكفير اإليرادات كنظاـ 

 .ثبلث  باحثمتكزيعيا كنظاـ معالجة العجز بيف اإليرادات كاالنفاؼ ، في 
 اىمية البحث:

قد  بمعمكمات االقتصادية المكتبة اثراء في يساىـ أنو منيا أكجو عدة مف كذلؾ ميـ البحث يعتبر     
 .ىذا المكضكع إلى يتطرؽ مف قمة أخرل جية كمف جية مف ىذا أخرل مراجع في متكفرة غير تككف

 : الموضوع اختيار أسباب
 : ىي الدراسة محؿ المكضكع اختيار إلى دفعتنا التي األسباب أىـ إف

 مزاياه. أىـ إلبراز المالي المجاؿ في اإلسبلمي التراث تفعيؿ عمى الحرص -ُ
 كنظرياتو. الغرب بمبادئ األخذ دكف االقتصادم االزدىار تحقيؽ يتـ اإلسبلمي النظاـ باتباع -ِ

 : البحث أىداف
 : أىميا األىداؼ مف جممة تحقيؽ الى ىذا البحث يرمي

 . اإلسبلـ شرعيا التي كالنفقات المكارد أنكاع مختمؼ عمى التعرؼ -ُ
 . اإلسبلـ في كاإلقتصادم المالي النظاـ معالـ تحديد -ِ
 التنمية. عممية دفع في اإلسبلمي كاإلقتصادم المالي النظاميف تكامؿ مساىمة مدل -ّ

 الدراسات السابقة:
)تمكيؿ عجز المكازنة العامة ما بيف االقتصاد الكضعي كاالسػبلمي,, مجمػة  د. خكلة شردكد  -ُ

 .َُِِ, ُ, العدد)ُالمشكمة االقتصادية كالتنمية, مجمد)
 ـ .ََِٕد. محمد عثماف شبر, كتاب )المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو االسبلمي,  -ِ
االقتصػػاد االسػػػبلمي,, د. قكيػػدرم محمػػد) اساسػػػيات صػػيغ التمكيػػػؿ االسػػبلمي المطبقػػة فػػػي   -ّ

 ,ِّمجمة الحقكؽ كالعمـك االنسانية, العدد
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 المبحث االول
 النظام المالي لمدولة االسالمية

كيعرؼ تعرؼ النظاـ المالي اإلسبلمي : ) بأنو مجمكعة مف األحكاـ الشرعية        
التي كردت في القرآف الكريـ ك السنة النبكية ما يتعمؽ باألمكاؿ ك كيفية الحصكؿ عمييا  
ك كيفية التصرؼ فييا أم: بالمالية العامة ك كيفية جباية اإليرادات العامة مف مصادرىا 

, )الكفراكم ك كيؼ يتـ إنفاقيا كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية,المختمفة ك المتعددة، 
 .,ُٓق,ُِْْ

 المطمب االول:
 الموارد المالية لمدولة اإلسالمية:

تعتبر المكارد كالنفقات العامة المقكمات االساسية ألعداد المكازنة العامة لمدكلة       
ؽ االستقرار االقتصادم كتحقيؽ كلقد اىتـ التشريع االسبلمي في تنمية ىذه المكارد لتحقي

 العدالة االجتماعية لممجتمع االسبلمي . 
سيتناكؿ البحث في ىذا المطمب بياف مصادر تمكيؿ الدكلة اإلسبلمية في ضكء     

نصكص الشريعة اإلسبلمية كاحكاميا مف خبلؿ بياف اىـ مصادر التمكيؿ كىي الزكاة 
 كالخمس كالخراج كالجزية  كبعض المكقكفات.

 اوال, الزكاة:
ماؿ الزكاة احد انكاع االمكاؿ التي تكضع في بيت الماؿ كتختمؼ عف سائر       

االنكاع مف االمكاؿ مف ناحية جبايتيا، ال تجبي اال مف امكاؿ المسمميف كىي ليست 
 ضريبة عامة كانما ىي عبادة مف العبادات كتعتبر ركنا مف اركاف االسبلـ .
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بني عمييا االسبلـ، ككجكبيا مف ضركريات الديف كمنكرىا مع فيي أحد األركاف التي  
ر)الخرساني, العمـ بيا كافر، بؿ في جممة مف االخبار إف مانع الزكاة كاف

 ,.ِّٗ\ِق,ُِْٖ
 مفيوم الزكاة: - أ

كىي النمك الحاصؿ عف   ,,ٗ\ُٓق,ُُْٕ)الطباطبائي, ىي التطيير الزكاة في المغة:
مكر الدنيكية كاالخركية يقاؿ زكا الزرع يزكك إذا حصؿ بركة ا تعالى كيعتبر ذلؾ باأل

إشارة إلى ما يككف حبلال . ,ُٗ)الكيؼ: ﴾ه أييا أزكى طعاما﴿منو نمك كبركة. كقكلو: 
ال يستكخـ عقباه،  كمنو الزكاة لما يخرج االنساف مف حؽ ا تعالى إلى الفقراء 

النفس أم تنميتيا بالخيرات كتسميتو بذلؾ لما يككف فييا مف رجاء البركة أك لتزكية 
كالبركات أكليما جميعا فإف الخيريف مكجكداف فييا, كقرف ا تعالى الزكاة بالصبلة في 

كبزكاء النفس كطيارتيا يصير  ,,ّْ)البقرة:﴿كأقيمكا الصبلة كآتكا الزكاة﴾ه  القرآف بقكلو:
االنساف بحيث يستحؽ في الدنيا األكصاؼ المحمكدة، كفى اآلخرة االجر 

 ,.ُِّق,ُُِْ)االصفياني, كالمثكبة
  :اما في االصطالح

عرفيا الشيخ المنتظرم: بانو: )قدر مخصكص يطمب إخراجو مف الماؿ بشركط خاصة 
 ,.ّْْق,َُّٖ)المنتضرم,,

 مصرف الزكاة:  - ب
حددت الشريعة اإلسبلمية مكارد صرؼ الزكاة بنص القراف الكريـ كمنحت كلي     

فقد جاء في القراف الكريـ تحديد مصارؼ الزكاة بثمانية   االمر سمطة التنظيـ المالي؛
لَّفىًة  مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ا الصَّ مكارد, في قكلو تعالى : ﴿ ًإنَّمى
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ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السَّبً  قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرِّ ًميـه قيميكبيييـٍ كى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى يًؿ فىًريضى
ًكيـ﴾  كىذا تحديد قاطع ألكجو صرؼ الزكاة .,, َٔ)التكبة:حى

 ثانيا, الخمس:
كما اف الشريعة المباركة تكفمت بضماف الحد األدنى لحاجة الفقراء مف خبلؿ تشريع    

تبنت تكفير األمكاؿ البلزمة الستمرا الدكلة كأداء كظائفيا لطبيعية ، فقد  الزكاة فانيا
 شرعت ضريبة الخمس العبادية كبنص القراف الكريـ عمييا .  

كتبرز أىمية الخمس في النظاـ المالي اإلسبلمي في مقدار كنكع األمكاؿ التي        
ية الخمس كالدكر الذم يقكـ بو يتعمؽ بيا الخمس ، فاف تنكعيا كاتساع دائرتيا يبيف أىم

في تحسيف األكضاع االقتصادية لمجماعة المؤمنة كتحقيقا لمعدالة االجتماعية في 
 المجتمع اإلسبلمي.

 مفيوم الخمس: -أ
)ىك كاحد مف خمسة كبمحاظ النسب يككف عشريف بالمائة الخمس في المغة :     

عمتو اخماسا خمسة يقاؿ: خمست الماؿ اخذت خمسو كخمست الشيء بالتثقيؿ ج
 ,.َُِ\ُٔق,ُُْْ)الزبيدم,كخمست القـك اذا صرت خامسيـ,

)اسـ لحؽ في الماؿ، يجب  :فقد عرفو الشيخ االنصارم بانو اما في االصطالح : 
 ,.ُِق, ُُْٓ)االنصارم,لمحجة )عميو السبلـ, كقبيمو,

خمس، كقد عرفو السيد محمد سعيد الحكيـ بتعريؼ مطكؿ مبينا كجكه صرؼ ال      
) صمى اهلل عميو وآلو قائبل: )الخمس كىك حؽ فرضو ا تعالى لو، كلرسكلو األميف 

،  كآللو الطاىريف عمييـ السبلـ، كلبني ىاشـ، عشيرتو األقربيف عكضا عما وسمم(
، كأضاؼ بعد  ,ّٗٗ\ُق, ُُْٓ)الحكيـ, منعيـ منو مف صدقات الناس كأكساخيـ,
كمة مف تشريعو ، بقكلو : ) كرامة ليـ، كرفعا بياف معنى الخمس مكضحا فضمو كالح
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لشأنيـ، كتشريفا لمقاميـ، كحفظا لحؽ رسكؿ ا صمى ا عميو كالو فييـ, فعمى 
المؤمنيف أعزىـ ا تعالى االىتماـ بأداء ىذا الحؽ، كي ال يعدكا في عداد الظالميف 

  ,.ّٗٗ\ُق, ُُْٓ)الحكيـ,ألىمو المعتديف عمييـ,
كاستدؿ عمى كبلمو بما ركاه الكميني عف، الحسيف بف محمد بف عامر بإسناده      

رفعو قاؿ: قاؿ أبك عبد ا عميو السبلـ: مف زعـ أف االماـ يحتاج إلى ما في أيدم 
الناس فيك كافر، إنما الناس يحتاجكف أف يقبؿ منيـ االماـ، قاؿ ا عز كجؿ: )خذ مف 

فعف محمد بف  ,,ّٕٓ\ُق, ُّٕٔ)الكميني, ييـ بيا ,أمكاليـ صدقة تطيرىـ كتزك
يحيى، عف أحمد بف يحيى، عف أحمد بف محمد، عف ابف فضاؿ، عف ابف بكير قاؿ: 
ني لمف أكثر أىؿ  سمعت أبا عبد ا عميو السبلـ يقكؿ: إني آلخذ مف أحدكـ الدرىـ كا 

 ,ّٖٓ\ُق,  ُّٕٔ)الكميني,اال ما أريد بذلؾ إال أف تطيركا,المدينة م

  ب موارد صرف الخمس:

﴿كاعممكا إنما غنمتـ  يقسـ الخمس بنص آية الخمس عمى ستة أقساـ قاؿ تعالى :      
 ,ُْ)االنفاؿ:فاف  خمسو كلمرسكؿ كلذم القربى كاليتامى كالمساكيف كابف السبيؿ﴾ه 

كتكضح ىذه اآلية  كيقكؿ فقياء االمامية كىك أف الخمس يقسـ عمى ستة أسيـ:     
فسيـ ، كسيـ لمرسكؿ، كىذاف السيماف مع سيـ ذم القربى لئلماـ القائـ مقاـ الرسكؿ 
صمى ا عميو كآلو كسمـ، كسيـ ليتامى آؿ محمد، كسيـ لمساكينيـ، كسيـ ألبناء 

ىـ، ألف ا سبحانو حـر عمييـ الصدقات، لككنيا سبيميـ، ال يشركيـ في ذلؾ غير 
فعف يحيى بف  ,ْٖٔ\ْق, ُُْٓ)الطبرسي, أكساخ الناس، كعكضيـ مف ذلؾ الخمس

يحيى كأبك بكر بف أبي شيبة كزىير بف حرب جميعا عف ككيع عف شعبة بيذا االسناد 
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, قُّْٓ ,النيسابكرم)قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كالو) انا ال تحؿ لنا الصدقة,
ّ\ُُٕ., 

 ثالثا, الخراج: 
يعد الخراج في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي مف المسائؿ التي حازت عمى قدر      

كبير مف االىتماـ، إذ كضعت ليا تشريعات خاصة تنظـ عمميا, كيعتبر أحد مصادر 
 الدخؿ الدائـ لمدكلة.

 مفيوم الخراج : - أ
, التبريزم)أجرة عمى األرض التي فتحيا المسممكف سكاء بالقتاؿ أك بالصمح )ىكالخراج: 
كيعتبر الخراج  ما جيعؿ عمى األرض المفتكحة عنكة مف الدرىـ ,,ِْٓ\ُ, قُّٕٕ

كالدينار كنحكىما مف النقكد، كما يأخذه السمطاف كأجرة عمى تمؾ األراضي باسـ 
 ,,َُِ\ُْق, ُُْٖالنراقي, )الخراج، فإنيا تصرؼ في مصالح كخدمة  المسمميف

 قاؿ الماكردم في الباب الثالث عشر مف األحكاـ السمطانية:
)الجزية كالخراج حقاف أكصؿ ا سبحانو كتعالى المسمميف إلييما مف المشركيف، 
يجتمعاف مف ثبلثة أكجو كيفترقاف مف ثبلثة أكجو، ثـ تتفرع أحكاميما: فأما األكجو التي 

ا: أف كؿ كاحد منيما مأخكذ عف مشرؾ صغارا لو كذلة. كالثاني: يجتمعاف فييا: فأحدى
أنيما ماال فيء يصرفاف في أىؿ الفيء. كالثالث: أنيما يجباف بحمكؿ الحكؿ كال 

 يستحقاف قبمو. 
كأما األكجو التي يفترقاف فييا: فأحدىا: أف الجزية نص، كأف الخراج اجتياد. الثاني: أف 

رىا مقدر باالجتياد، كالخراج أقمو أكثره مقدر باالجتياد. أقؿ الجزية مقدر بالشرع كأكث
كالثالث: أف الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر كتسقط بحدكث اإلسبلـ، كالخراج يؤخذ مع 

 ,.ُِْ\ُق, ُّٖٔ)الماركدم, الكفر كاإلسبلـ
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 رابعا, الموقوفات العامة:
تعتبر األكقاؼ أحد مصادر العاـ لمدكلة اإلسبلمية كىي تعتبر أحد الدعائـ      

االقتصادية الميمة في االقتصاد اإلسبلمي كالتي تساىـ بصكرة فعالة في إعادة تكزيع 
الثركة كعدـ تراكميا، ككذلؾ في تنظيـ صرؼ األمكاؿ كتكجيييا نحك خدمة المصالح 

 يتعمؽ برعاية الفقراء كالمحتاجيف كالعاجزيف كالضعفاء.العامة لممجتمع ، كباألخص فيما 
 مفيوم الوقف :

ٍنعي،.. -أ  : المى ٍبسي الكقؼ في المغة: قاؿ الفيركز آبادم في القامكس المحيط :)الحى
بَّسي أٍصميوي، كتيسىبَّؿي  كالحبس كؿُّ شيءو كقىفىوي صاًحبيوي مف نىٍخؿو أك كىٍرـو أك غيًرىا ييحى

مَّتيوي... قاؿ: )الفيركز كتىحبيسي الشيًء: أف ييبىقَّى أٍصميوي، كييٍجعىؿى ثىمىريهي في سىبيًؿ اً, غى
 ,.ّٕٓق, ُِْٔابادم, 

 ب ت,الطكسي,),ىك تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة)  الوقف اصطالحا:-ب
ّ\ِٖٔ., 

 كقٌسـ الفقياء الكقؼ باعتبار المكقكؼ عميو عمى قسميف: 
عمى شخص أك أشخاص كالكقؼ عمى أكالده كذٌريتو.  كىك ما كاف كقفان الوقف الخاّص: 

كالكقؼ العاـ : كىك ما كاف عمى جية كمصمحة عامة كالمساجد كالقناطر كالخانات، أك 
 ,,َٕ\ِ, قَُّٗ, الخميني) عمى عنكاف عاـ كالفقراء كاأليتاـ كنحكىما

الكقؼ عمى المصالح العامة: قاؿ الفقياء: يجكز الكقؼ عمى المصالح العامة ك 
لممسمميف؛ نظران إلى أٌف الكقؼ في الحقيقة عمى المسمميف، كحينئذو فيككف الماؿ 

 . ,َّ\ِٖ, قُّْٗ, النجفي)المكقكؼ داخبلن في حيازة الدكلة ك بيت ماؿ المسمميف
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 خامسا, العشور:
ضريبة تجارية يخضع ليا الذميكف كالمستأمنكف، فيي بالنسبة إلى الذمِّي تفرض      

دَّة لمتجارة، إذا انتقؿ مف بمد إلى بمد داخؿ الدكلة اإلسبلمية، كمقدارىا عمى أمكالو المع
كىك غير المسمـ إذا دخؿ إلى دار اإلسبلـ  -نصؼ العشر. كىي بالنسبة لممستأمف 

تفرض عمى ما يدخؿ بو مف ماؿو لمتجارة إلى إقميـ دار اإلسبلـ، مقدارىا عيٍشر  -بأماف
، كقاعدة عامَّ  ف كاف مف الجائز أف يقؿَّ عف ىذا المقدار أك ما يدخؿ بو مف ماؿو ة، كا 

يزيد تبعنا لقاعدة المعاممة بالمثؿ، بمعنى أفَّ دكلة المستأمف إذا أخذت مف تجار دار 
اإلسبلـ إذا دخمكا أراضييا ضريبة أكثر مف العشر أك أقٌؿ، فإف الدكلة اإلسبلمية تعامؿ 

, زيداف)لتجارية نفس ىذه الضريبةرعايا ىذه الدكلة بالمثؿ، فتستكفي مف أمكاليـ ا
كيعرؼ العشكر في االصطبلح نكعاف أحدىما: عشكر الزكاة كىي , ,ِٓٔ, قُُِْ

ما يؤخذ  في زكاة الزركع كالثمار عمى ما يعرؼ في بابو , كالثاني: ما يفرض عمى 
كسميت الكفار في أمكاليـ المعدة لمتجارة اذا انتقكا بيا مف بمد الى بمد في دار االسبلـ 

)المكسكعة الفقيية بذلؾ لككف المأخكذ عشرا أك مضافا الى العشر كنصؼ العشر
  ,.ُٔٓ\ُٓق, َُْْالككيتية, 

 المطمب الثاني:
 األراضي: اوال,
تعتبر األراضي مف أىـ مكارد الدكلة اإلسبلمية لما ليا مف دكر في تكفير األمكاؿ      

، كتقسـ المكارد مف األراضي تبعا بشكؿ دائـ ككنيا مصدر انتاجي ال يستغنى عنو 
 لنكع األرض عمى أنكاع  :
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  األول : األرض التي أصبحت إسالمية بالفتح ىي :
كىي كٌؿ أرض دخمت دار اإلسبلـ نتيجة لمجياد في سبيؿ الدعكة، كأراضي      

يراف كسكرية كتصنؼ حسب طبيعة االستمبلؾ الى ثبلثة اصناؼ:  العراؽ كمصر كا 
 رة بشريًا وقت الفتح :أ ـ األرض العام

إذا كانت األرض عامرة بشريان كقت اندماجيا في تأريخ اإلسبلـ ، كداخمة في       
حيازة اإلنساف كنطاؽ استثماره فيي ممؾ عاـ لممسمميف جميعان ، مف كيًجد منيـ كمف 

ىي التي تممؾ ىذه األرض ، دكف  ييكجد ، أم : أٌف األمة اإلسبلمية بامتدادىا التأريخي
أٌم امتياز لمسمـو عمى آخر في ىذه الممكية العامة . كال يسمح لمفرد بتمٌمؾ رقبة األرض 

 ,.ِٖٗق, َُْٖ)الصدر, ممكية خاصة
 ب: األرض الَميَتة حال الفتح :

ذا لـ تكف األرض عامرة حيف دخكليا في اإلسبلـ ال بشريان       قاؿ السيد الصدر : )كا 
 طبيعيان فيي ممؾ لئلماـ ػ كىذا ما نصطمح عميو باسـ : ممكية الدكلة , كليست داخمة كال

ضمف نطاؽ الممكية الخاصة , فاألرض العامرة حاؿ الفتح تعتبر حيف ضميا إلى حكزة 
يتىة تعتبر حيف دخكليا في دار اإلسبلـ ممكان  اإلسبلـ ممكان عاٌمان لؤلمة ، كاألرض المى

 ,,ّْٓق, َُْٖ)الصدر, لمدكلة,
كما جاء في كتاب األمكاؿ : )أٌف عادم األرض ىي كٌؿ أرض كاف ليا ساكف في     

آباد الدىر ، فمـ يبؽى منيا أنيس ، فصار حكميا إلى اإلماـ ككذلؾ كٌؿ أرض مىكىات لـ 
 ,.ّْٓق, َُْٗ)ابي عبيد, يحييا أحد ، كلـ يممكيا مسمـ كال معاىد,

 لفتح :ج ـ األرض العامرة طبيعيًا حال ا
أٌف األراضي العامرة طبيعيان ػ بما فييا األراضي العامرة طبيعيان حاؿ الفتح ػ      

 ,.ُٗ\ّٖق, ُّْٗالنجفي, )كالغابات كأمثاليا فيـ يركف أٌنيا ممؾ لئلماـ



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

465 

 الثاني: األرض المسممة بالدعوة : 
بكا قاؿ السيد الصدر:) ىي كٌؿ أرض دخؿ أىميا في اإلسبلـ ، كاستجا           

ندكنيسيا ،  لمدعكة دكف أف يخكضكا معركة مسٌمحة ضٌدىا كأرض المدينة المنٌكرة ، كا 
كعٌدة نقاط متفٌرقة في العالـ اإلسبلمي . أٌما المىكىات مف األرض المسممة بالدعكة فيي 
كالمىكىات مف أراضي الفتح، يطٌبؽ عمييا مبدأ ممكية الدكلة ، كجميع األحكاـ التي مٌرت 

ـٌ تعتبر مف األنفاؿ ، كاألنفاؿ ًممؾ بنا في مىكى  يتىة بشكؿو عا ات الفتح؛ ألٌف األرض المى
 ,.ْْٗق, َُْٖ)الصدر, الدكلة,

  الثالث: أرض الصمح :
قاؿ السيد الشييد الصدر) ىي األرض التي ىجـ عمييا المسممكف لفتحيا فمـ        

ٌنما ظٌمكا عمى دينيـ ، كرضكا أف يعيشكا  يسمـ أىميا، كال قاكمكا الدعكة بشكؿ مسٌمح ، كا 
  ,,َْٓق, َُْٖ)الصدر, في كنؼ الدكلة اإلسبلمية مسالميف,

لفقيي ، كيجب تطبيؽ ما تـٌ كأضاؼ : )فاألرض تصبح أرض صمح في العرؼ ا    
عميو الصمح بشأنيا، فإذا كاف عقد الصمح ينٌص عمى أٌف األرض ألىميا فيي عمى ىذا 
ـٌ الصمح عمى تٌممؾ  ذا ت األساس تعتبر ًممكان ليـ، كليس لمجمكع األٌمة حٌؽ فييا ، كا 

مة األٌمة لؤلرض ًممكية عامة كجب التقٌيد بذلؾ ، كخضعت األرض لمبدأ الممكية العا
راج,  ,ِٔٓق, َُْٖ)الصدر, كفرض عمييا الخى

 الرابع: أراضي أخرى لمدولة : 
قاؿ السيد الصدر: )كتكجد أنكاع أخرل مف األرض تخضع لمبدأ ممكية الدكلة،    

كاألراضي التي سٌمميا أىميا لمدكلة اإلسبلمية دكف ىجكـ مف المسمميف تسميمان ابتدائيان. 
لتي تختص بيا الدكلة، أك النبٌي )صمى ا عميو كآلو, فإٌف ىذه األراضي مف األنفاؿ ا

  ,,ِٕٓق, َُْٖ)الصدر, كاإلماـ بتعبير آخر



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

466 

ـٌ انجبلء الكٌفار عنيا خكفان ، تصير      كقاؿ الماكردم : )أٌف ىذه األراضي التي يت
)الماركدم, باالستيبلء عمييا كقفان ,كىذا يعني دخكليا في نطاؽ الممكية العامة,

 ,.ُّٕ\ِق, ُّٖٔ
 , الجزية:ثانيا

عرفيا العبلمة الحمي بقكلو : )الجزية: ىي الماؿ المأخكذ مف أىؿ الكتاب إلقامتيـ بدار 
 ,,ِٕٓ\ٗق, ُِّْ)العبلمة الحمي, اإلسبلـ، في كؿ عاـ,

، مستدال   ,ِٕٓق, ُِّْ)الحمي, كبيف حكميا بقكلو : )كىي كاجبة بالنص كاإلجماع,
 ,ِٗ)التكبة: الجزية,بقكلو تعالى: )حتى يعطكا 

كأكضح الشيخ حسيف عمي منتظرم معنى الجزية كاسبابيا بقكلو : )كتعتبر الجزية       
ضريبة تؤخذ مف أىؿ الكتاب عكضا عف الكؼ عنيـ كعف حرماتيـ كمشاعرىـ 
كالحماية ليـ كتمتعيـ بمزايا الدكلة اإلسبلمية، كأف يعامؿ كؿ كاحد منيـ كمكاطف مسمـ 

شرائط الذمة، كليست مفركضة بداعي العقكبة كاإلىانة كالتذليؿ، نعـ يبلـز إذا التزمكا ب
قبكليا نكعا مف التسميـ كاالنقياد، كىذا شأف كؿ ضريبة، كال غنى لمحككمات عف 

 ,ِْٓ ق,َُّٖرم,)المنتظاألمكاؿ كالضرائب,
عداىا  المفيد: )كجعميا تعالى حقنا لدمائيـ كمنعا مف استرقاقيـ ككقاية لما الشيخ قاؿك 

 ,.ْْق, َُُْ)المفيد, مف أمكاليـ ,
  ، الموارد االخرى:ثالثا
كمف مكارد الدكلة مف االمكاؿ التي ليس ليا مالؾ معيف، مثؿ ميراث مف ال كارث      

لو مف المسمميف , كما يفرض االماـ في امكاؿ االغنياء عند الضركرة لصرفو عمى 
كىك  -شؤكف الدكلة كالرعية الضركرية عند عدـ كجكد الماؿ لسد حاجات المحتاجيف 
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 كغيرىا مف مصادر -الدكلةما سنبحثو في مسألة عجز ميزانية 
 ,ِٖٓ ق,ُُِْ)زيداف,التمكيؿ

كقاؿ الشيخ الطكسي : )ميراث مف ال كارث لو كال مكلى نعمة إلماـ المسمميف، سكاء 
 ,.ُِٓ\ِق, ُُُْ)الطكسي, كاف مسمما أك ذميا,

كبيف العبلمة الحمي اف ميراث مف ال كارث لو مف االنفاؿ كعميو اجماع عمماء      
قائبل : ) كمف األنفاؿ ميراث مف ال كارث لو، ذىب عمماؤنا أجمع إلى أنو االمامية ، 

 ,,ّٓٓ\ُ ق,ُُِْ)العبلمة الحمي,يككف لئلماـ خاصة ينقؿ إلى بيت مالو... ,
كاستدؿ باإلضافة الى االجماع بالركايات الشريفة قائبل : )كيدؿ عمى الحكـ مضافا إلى 

 ككنو إجماعيا أخبار كثيرة نذكر بعضيا:
مف مات كليس  (صحيحة محمد بف مسمـ، عف أبي جعفر )عميو السبلـ,، قاؿ:  - ُ

)العاممي, لو كارث مف قرابتو كال مكلى عتاقو قد ضمف جريرتو فما لو مف األنفاؿ ,
 ,.ْٕٓ\ُٕق, ُُْْ

 المبحث الثاني
 مدولة اإلسالميةاالنفاق المالي ل

 المطمب االول:   
    :اإلسالمية الدولة في (المالي االنفاقنظام التوزيع )

اعتمدت الدكلة اإلسبلمية عمى نظاـ بيت الماؿ كىك ما يعني الخزينة العامة في       
عصرنا الحالي , سيتناكؿ البحث في ىذا المطمب بياف كجكه الصرؼ مف بيت الماؿ 

 بما يسمى المكازنة العامة في الدكلة المعاصرة .
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 اوال, تعريف بيت المال:
 كالممجأ، كالدار المسكف عمى كيطمؽ بالميؿ، اإلنساف مأكل )أصمو: البيت: لغة     

ق, َُّٔ)الشرتكني, الماؿ, فيو يحفظ الذم المكاف كىك الماؿ، خزينة: الماؿ كبيت
ُ\ٔٗ.,  

 :معنييف في الفقياء عند,  الماؿ بيت)  استعمؿ: اصطبلحا
 الدكلة، شؤكف إلدارة كتصرؼ المنقكلة، العامة األمكاؿ فيو تحفظ الذم األكؿ : )المكاف

 بيد ىك مما كغيرىا كالجزية، كالخراج كالزكاة كالفيء الغنائـ خمس مف
 ,.ِٓق, َُْْ)االشتاني, الحاكـ,

)الطكسي, ب المسمميف, عامة مصالح قبيؿ مف العاـ الماؿ تممؾ التي الثاني : )الجية
  ,,ُْٔ\ُت,

 كما األمكاؿ مف يىًردي  ما عمى تيشرؼ التي المؤسسة ىك الماؿ )بيت : كعرفو اخر بقكلو
 فيما يضعيا الكالي، أك الخميفة يد تحت لتككف المختمفة؛ النفقات أكجو في منيا يخرج
)منير عبد القادر, كالحرب, السمـ في األمة شئكف ييصمح بما تيكضع أف بو ا أمر

   ,.ْٕـ, ََِٕ
  ثانيا ، تأسيس  بيت المال :

فقد كاف  ) صمى اهلل عميو وآلو وسمم(اسس المسممكف بيت الماؿ منذ عيد النبي     
النبي يعيف أمراء كعماؿ األقاليـ ككانت ميمة كؿ أمير أف يقكـ بجمع الصدقات 
كالجزية كأخماس الغنائـ كالخراج، ككاف رسكؿ ا يرسؿ عامبلن مختصا بالنكاحي 

الدكلة مف األمكاؿ )الخراج، كالجزية، كالعشكر، المالية، ككانت ميمتو بجمع مستحقات 
كالصدقات, كيدفعيا إلى بيت ماؿ المسمميف، كما فعؿ رسكؿ ا مع معاذ بف جبؿ 
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حينما بعثو إلى اليمف لقبض الصدقات مف عماليا كمع أبي عبيدة بف الجراح حينما 
 ,,ُْق, َُْٗابي عبيد, )أرسمو إلى البحريف ليأتيو بجزيتيا... 

ككاف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ يقسـ أمكاؿ بيت الماؿ كؿ      
جمعة حتى ال يبقي فيو شيئنا خكفنا مف فتنة الماؿ عمى الراعي كالرعية  كلذلؾ دخؿ 
بيت الماؿ ذات مرة:  فكجد الذىب كالفضة، فقاؿ: يا صفراء اصفرم، كيا بيضاء 

 ,.ُُِ\ُق, ُُْٖاصرم, )النابيضي، كغًرم غيرم، ال حاجة لي فيؾ
 ثالثا, اقسام بيت المال:

األمكاؿ العامة المشتركة بيف جميع المسمميف مػف دكف اختصػاص بطائفػة  القسم االول:
 خاصة، كىذا ما يسمى ببيت ماؿ المسمميف العاـ.

األمكاؿ المختصة بطائفة خاصة، كسيـ الفقػراء مػف الزكػاة، كسػيـ السػادة  القسم الثاني:
 الفقراء مف الخمس، كىذا أيضا يسمى ببيت ماؿ المسمميف الخاص.

الصػػػػػدر, )إفَّ المالػػػػػؾ ليػػػػػذاف القسػػػػػماف )بيػػػػػت مػػػػػاؿ المسػػػػػمميف,، فيػػػػػك عامػػػػػة المسػػػػػمميف
 ,.ّْٕق, َُْٖ
 طبيعة النفقة العامة:رابعا,  
أف اإلنفاؽ العاـ في الفقو اإلسبلمي ييدؼ إلى نشر العدالة االجتماعية كحفظ      

الدكلة كالمساىمة في نشر الدعكة إلى ا تعالى كالتمكيف ليا كالدفاع عنيا، ثـ إقامة 
مجتمع إسبلمي يتميز بالعدؿ كالرخاء، كتشيع فيو ركح التكافؿ كالتضامف كاإلحساف فيما 

 كبيف األفراد كالدكلة مف جية ثانية. بيف أفراده مف جية
ف التكزيع المطمكب لبيت الماؿ مف كجية نظر اإلسبلـ يستند عمى ركيزتيف أساسيتيف  كا 

 ىما:
  رعاية العدالة في التقسيم: - 1
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 لمعدالة االقتصادية في تكزيع الثركات العامة معياراف أصمياف في اإلسبلـ:
كاالىتماـ بالطبقات االجتماعية الضعيفة أحدىما: أكلكية الضماف االجتماعي، 

 كالمحركمة، كالسعي في التكسعة عمييـ.
 كاآلخر: رعاية المساكاة في الحقكؽ المتكافئة.

 الغنيمة قسمة في المسمميف بيف التسكية ينبغي أٌنو الشريفة لمركايات تبعان  الفقياء ذكر
 عمى كصبلحو لفضمو ـمني أحد يفٌضؿ ال الميراث في كاألكالد كأٌنيـ الماؿ، كبيت

 غياث، بف حفص عف ركم,, ّّٕ-ِّٕ\ُٓق, ُّْٗ)النجفي, منقكص ضعيؼ
 أىؿ: فقاؿ الماؿ، بيت قسـ عف كسئؿ: يقكؿ السبلـ عميو  الٌمو عبد أبا سمعت: قاؿ

 أجعميـ ، الٌمو كبيف بينيـ كفضائميـ العطاء، في بينيـ ايسٌكم اإلسبلـ أبناء ىـ اإلسبلـ
 ضعيؼ آخر عمى الميراث في كصبلحو لفضمو منيـ أحد يفضيؿ ال كاحد رجؿ كبني

 بدك في كسمـ كآلو عميو ا صمی  الٌمو رسكؿ فعؿ ىك كىذا: السبلـ عميو قاؿ منقكص،
 ,َُٔ\ُٓ ق,ُُْْ)الحر العاممي,... أمره
  عدم حبس الحقوق العامة: - 2

اإلسبلـ عمى لزـك اإلسراع في اإلنفاؽ، كاجتناب حبس الحقكؽ العامة، فمع تأكيد 
االعتداؿ في اإلنفاؽ كالتخطيط لو، كاإلنفاؽ بمقدار، نجده ذـ بشدة حبس الحقكؽ العامة 

    ,.َِّ\ْق, ُِْٓ)الريشيرم, ببل مسكغ، كأكصى باإلسراع في إنفاقو
 وظائف االمام في سياسة الدولة االقتصادية و المالية: خامسا, 

المسمميف في تنظيـ الحياة االقتصادية كتكزيع مف كظائؼ االماـ كىك الحاكـ لدكلة 
 األمكاؿ :

:  عػػف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػو السػػبلـ,:) إف األشػػياء لمػػا ازدكجػػت الحــث عمــى العمــل -ُ
 ,,ٖٔ\ٓ قُّٕٔ) الكميني,ازدكج الكسؿ كالعجز، فنتجا بينيما الفقر,
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األشتر: )ىذا مػا :  قاؿ اإلماـ عمي )عميو السبلـ,  في عيده إلى مالؾ عمارة البالد-2
أمر بو عبد ا عمي أمير المؤمنيف مالؾ بػف الحػارث األشػتر فػي عيػده إليػو، حػيف كاله 

, الحرانػػػي) ,مصػػػر: جبايػػػة خراجيػػػا، كجيػػػاد عػػػدكىا، كاستصػػػبلح أىميػػػا، كعمػػػارة ببلدىػػػا
  ,,ُِٔ, قَُْْ

سبلـ قاؿ اإلماـ الباقر عميو السبلـ: كاف أمير المؤمنيف عميو ال مراقبة السوق:  -3
بالككفة عندكـ يغتدم كؿ يـك بكرة مف القصر، فيطكؼ في أسكاؽ الككفة سكقا سكقا 
كمعو الدرة عمى عاتقو، ككاف ليا طرفاف، ككانت تسمى: السبيبة، فيقؼ عمى أىؿ كؿ 
سكؽ، فينادم: يا معشر التجار، اتقكا ا عز كجؿ, فإذا سمعكا صكتو عميو السبلـ 

ليو بقمكبيـ، كسمعكا بآذانيـ. فيقكؿ )عميو السبلـ,: قدمكا ألقكا ما بأيدييـ، كأرعكا إ
االستخارة، كتبرككا بالسيكلة، كاقتربكا مف المبتاعيف، كتزينكا بالحمـ، كتناىكا عف اليميف، 
كجانبكا الكذب، كتجافكا عف الظمـ، كأنصفكا المظمكميف، كال تقربكا الربا، كأكفكا الكيؿ 

اءىـ، كال تعثكا في األرض مفسديف. فيطكؼ )عميو كالميزاف، كال تبخسكا الناس أشي
  ,.ُُٓ\ٓ ق,ُّٕٔ,الكميني)السبلـ, في جميع أسكاؽ الككفة، ثـ يرجع فيقعد لمناس

: عف اإلماـ عمي )عميو السبلـ, مف كتابو إلى رفاعة: إنو عف منع االحتكار-4 
, النعماف القاضي)الحكرة، فمف ركب النيي فأكجعو، ثـ عاقبو بإظيار ما احتكر

  ,.ّٔ\ِ, قُّٕٗ
 : عدم التأخير في توزيع أموال العامة-5

جػػاء فػػي أنسػػاب األشػػراؼ عػػف أبػػي صػػالح السػػماف: )رأيػػت عميػػا دخػػؿ بيػػت المػػاؿ،     
فػػرأل فيػػو مػػاال، فقػػاؿ: ىػػذا ىاىنػػا كالنػػاس يحتػػاجكف  فػػأمر بػػو فقسػػـ بػػيف النػػاس، فػػأمر 

  ,.ُّٕ\ِ, قُُْٕ, الببلذرم) بالبيت فكنس، فنضح، كصمى فيو,
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جػػاء فػػي األمػػالي لمطكسػػي عػػف إبػػراىيـ بػػف صػػالح  توزيــع أمــوال العامــة بالســوية :-6
األنماطي رفعو: لما أصبح عمي )عميو السبلـ, بعد البيعة، دخؿ بيت الماؿ، فدعا بمػاؿ 
كاف قد اجتمع، فقسمو ثبلثػة دنػانير ثبلثػة دنػانير بػيف مػف حضػر مػف النػاس كميػـ. فقػاـ 

يا أمير المػؤمنيف، قػد أعتقػت ىػذا الغػبلـط فأعطػاه ثبلثػة دنػانير؛ سيؿ بف حنيؼ، فقاؿ: 
  ,.ٖٔٔ, قُُْْ, الطكسي)مثؿ ما أعطى سيؿ ابف حنيؼ

: قاؿ اإلماـ عمي)عميو السبلـ,: إف ا سبحانو تأمين الحاجات الضرورية لمجميع -7
ا تعالى فرض في أمكاؿ األغنياء أقكات الفقراء، فما جاع فقير إال بما متع بو غني؛ ك 

  ,.ّٕٔ\ُ, الببلغة نيج)سائميـ عف ذلؾ
عميا )عميو -جاء في دعائـ اإلسبلـ: إنو  النيي عن الجود بأموال العامة:-8

جمس يقسـ ماال بيف المسمميف، فكقؼ بو شيخ كبير فقاؿ: يا أمير المؤمنيف،  -السبلـ,
إني شيخ كبير كما ترل، كأنا مكاتب ، فأعني مف ىذا الماؿ. فقاؿ: كا، ما ىك بكد 

أىميا، كلكف اجمس.  يدم كال تراثي مف الكالد، كلكنيا أمانة أرعيتيا فأنا أؤدييا إلى
فجمس كالناس حكؿ أمير المؤمنيف، فنظر إلييـ فقاؿ: رحـ ا مف أعاف شيخا كبيرا 

  ,ُُّ\ِ ق,ُّٕٗالقاضي النعماف,)مثقبلط فجعؿ الناس يعطكنو
كما عف اإلماـ عمي )عميو السبلـ,   التقشف واالحتياط في النفقة من بيت المال: -9

مكـ، كقاربكا بيف سطكركـ، كاحذفكا عني فضكلكـ، في كتابو إلى عمالو )أدقكا أقبل
ياكـ كاإلكثار؛ فإف أمكاؿ المسمميف ال تحتمؿ اإلضرار,  كاقصدكا قصد المعاني، كا 

 .,َُٓ\ُْق, َُّْالمجمسي, )
اإلسراع في صرف أعطيات الناس، وعدم تأخير مستحقات األفراد من بيت  -11

النبي صمى ا عميو كسمـ كالخمفاء  : حتى كلك ألجؿ التدبير؛ فتمؾ كانت سنةالمال
 ,.ّٔٓ\ِ, قَُْٔ, زنجكيو ابف,)الراشديف مف بعده
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 المطمب الثاني: 
 وجوه صرف المال العام:

 الوجو األول , نفقات المصالح العامة في االسالم: 
كانت حككمة الرسكؿ محمد صمى ا عميو كالو تستمد سمطتيا مف النبكة كالقائـ      

بأمرىا النبي محمد صمى ا عميو كالو فكاف يقكد الجيكش كيفصؿ الخصكمات كيجبي 
االمكاؿ اما باقي االمكر التي لـ يتعرض ليا القراف كاف النبي صمى ا عميو كالو 

نصار كانشأ الرسكؿ صمى ا عميو كالو مجمسا لمشكرل يستشير كبار المياجريف كاال
ككاف اختيارىـ مناصفة بيف االنصار كالمياجريف كقد قسمت رقعة الدكلة االسبلمية الى 
كاليات في كؿ كالية عماؿ كلـ يكف ليؤالء العماؿ مخصصات ثابتة اك نظاـ معيف 

ؼ كاالحكاؿ , كتكاليؼ يحدد ارزاقيـ كؿ شير اك كؿ عاـ كانما كاف ذلؾ بحسب الظرك 
المعارؾ الحربية كمرتبات الجند في االسبلـ تحتاج الى اسمحة كالى خيؿ كأبؿ كالسيكؼ 
كدركع ككؿ ىذا يحتاج الى الماؿ كلقد امر ا تعالى بالجياد المالي كالبدني في ايات 

مفيـ كثيرة .كاالنفاؽ عمى مرافؽ الشرطة في االسبلـ كالمقصكد بالشرطة الجند الذيف يك
الرسكؿ اك الخميفة في حفظ االمف كالنظاـ, كاالنفاؽ في نشاء مقر لمدكلة بمعنى البد 
لمدكلة الجديد مف اتخاذ مقر ليا لمعبادة كلتصريؼ امكر المسمميف ككما خصص 
الرسكؿ محمد صمى ا عميو كالو جزء مف المسجد لسكنى بعض المسمميف الذيف 

  ,.ُّٓ ـ,ُٔٗٗ)قطب ابراىيـ,السكف ليـ
 الوجو الثاني , وجوه صرف موارد الزكاة:

األصناؼ الثمانية المذككرة في سكرة التكبة، قاؿ تعالى: )انما الصدقات لمفقراء      
كالمساكيف كالعامميف عمييا كالمؤلفة قمكبيـ كفي الرقاب كالغارميف كفي سبيؿ ا كابف 
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فيذه االصناؼ الثمانية ىي  ,,َٔ)التكبة: السبيؿ فريضة مف ا كا عميـ حكيـ,
 المستحقة لمصدقات.

 الوجو الثالث , عطاءات بيت المال لعموم المسممين: 
فإف لكؿ مسمـ حقان فيمػا أفػاءه ا عمػى بيػت مػاؿ المسػمميف، كقػد اسػتدؿ عمػر بمػا نػزؿ  

فػػي سػػكرة الحشػػر إلػػى قكلػػو تعػػالى: )كالػػذيف جػػاءكا مػػف بعػػدىـ, عمػػى أف اآليػػات محيطػػة 
ابػػػي )بالمسػػػمميف جميعػػػان لػػػذلؾ قػػػاؿ: لمػػػا أحػػػد مػػػف المسػػػمميف إال لػػػو فػػػي ىػػػذا المػػػاؿ حػػػؽ

 ,.ِّٕ ق,َُْٗعبيد,
 ع, رواتب وأجور موظفي الدولة وقضاء احتياجاتيم:  الوجو الراب

 القػػرآف كمعمٌػػـ كالمتػػرجـ لمكاتػػب المػػاؿ بيػػت مػػف الػػرزؽ أخػػذ يجػػكز أنػػو الفقيػػاء ذكػػر     
 كنحكىػا كأرزاقيػـ كالجنػد القضػاة ضػبط بيػده الػذم - الػديكاف كصاحب كالمدرس كاآلداب

 منػو كيعطػي كيضػبطو يحفظو الذم - الماؿ بيت ككالي كالكٌزاف كالكٌياؿ - المصالح مف
المصالح)الفاضػػػؿ  مػػػف كمٌػػػو ذلػػػؾ ألفٌ  لمشػػػيادة؛ المرصػػػد كالعػػػدؿ - كنحػػػكه بػػػو يػػػؤمر مػػػا

 ليػػا لػػيس اإلسػػبلـ مصػػالح مػػف مصػػمحة كػػؿ مصػػرفو بػػؿ ,,ِٓ\َُق, ُِْْالينػػدم, 
 ,.ُٕ\ّق, َُْٔ)الشييد الثاني, عنيا جيتيا قصرت أك غيره جية
ركاتػب الػكالة كالقضػاة كعمػاؿ الخػراج كغيػرىـ مػف كانت  : )كقاؿ حميد بف زنجكيو      

بيت مػاؿ المسػمميف، بػؿ كقضػاء حػكائجيـ الضػركرية،  فمػـ تكػف لػو امػرأة فميتػزكج امػرأة، 
 ,.ّٓٓ\ُق, َُْٔ,)بف زنجكيو, كمف لـ يكف لو مسكف فميتخًذ مسكنا لو

 الوجو الخامس, رعاية الحاالت الخاصة: 
عالة مف ال عائؿ لو، كتزكيج مف   كافتداء أسرل المسمميف، كقضاء ديكف المدينيف، كا 

ال يستطيع الزكاج، كغير ذلؾ، عف ابف عباس قاؿ: سمعت عمر حيف ًطعىف يقكؿ: 
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 ,قَُْٔ, زنجكيو بف)مف المسمميف مف بيت ماؿ المسمميفلكاعممكا أف ًفكاؾ كؿ أسير 
ّٕٔ., 

 المبحث الثالث:
 ي في الدولة اإلسالمية ومعالجاتو:العجز المال

بينػػا فػػي المطالػػب السػػابقة كظيفػػة االمػػاـ فػػي الصػػرؼ عمػػى كجػػكه متعػػددة أساسػػية      
تعتمػػد عمييػػا مصػػمحة الدكلػػة كعمػػـك المسػػمميف، كبينػػا مصػػادر تمكيػػؿ بيػػت مػػاؿ االمػػاـ 
لمصػرؼ عمػى ىػذه الكجػػكه ؛ كيحصػؿ اف اإليػرادات دكف االنفػاؽ ممػػا يتسػبب بمػا يسػػمى 

كلى البحث فػي ىػذا المطمػب بيػاف سػبؿ معالجػة في عصرنا الحالي بعجز المكازنة ؛ سيت
 العجز في النظاـ المالي االسبلمي.

 :  المطمب االول
 مفيوم العجز المالي في الدولة االسالمية:

كىك زيادة النفقات عف اإليرادات في مكازنة الدكلة العامة، بحيث ال تستطيع      
فالنفقات ىي التي تحدد غالبا  اإليرادات مجاراة الزيادة المضطرة في النفقات العامة،

 ,.ِٗـ, ُٗٗٗ)حسيف راتب, حجـ العجز كطبيعتو
 , اسباب العجز المالي لمدولة:اوال

 يرجع العجز المالي إلى سببيف رئيسييف ىما :
 زيادة النفقات : - أ

إف النفقػػات تميػػؿ غالبػػا إلػػى زيػػادة فػػي مختمػػؼ دكؿ العػػالـ، كسػػبب ىػػذا التزايػػد فػػي      
 ,,ِٗ, ـُٗٗٗ, راتب حسيف)الحاجات العامة كنمك كظائؼ الدكلةالنفقات ىك تطكر 

 كيجد المتتبع بطرؽ اإلنفاؽ الحككمي اف زيادة النفقات ترجع ألحد األسباب التالية:
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كما يترتب عمى ذلؾ مف مسؤكليات عمى الدكلة : الزيادة الطبيعية في عدد السكاف• 
قامة المشاريع كالمرافؽ العامة تجاه المجتمع مف تكفير الحاجات األساسية لممكاطني ف كا 

مف طرؽ كمدارس كمستشفيات ككفالة الصحة كالتعميـ كما يتطمبو ذلؾ مف زيادة في 
  ,,ِٗ, ـُٗٗٗ, راتب حسيف)اإلنفاؽ مف سنة ألخرل 

 زيادة نفقات الخدمة المدنية كخصكصا بند الركاتب كاألجكر .• 
كالتيديدات الخارجية كما يصاحب ذلؾ  زيادة األعباء الدفاعية كاألمنية بسبب الحركب• 

مف االرتفاع المتكاصؿ في تكاليؼ التسميح كيتعد... ذلؾ حتى بعد الحركب حيػث تػزداد 
  ,,ِٗ, ـُٗٗٗ, راتب حسيف)النفقات بسبب إعادة التعمير بعد الحرب

تزايد أعباء خدمة الديف العاـ الداخمي كالخارجي المستخدـ لتمكيػؿ العجػز فػي المكازنػة • 
 اف كثرة االقتراض كتراكـ الديكف العاـ غير محتممة .ف
الظػػركؼ الطارئػػة كػػالككارث الطبيعيػػة مػػف فيضػػانات ك زالزؿ كغيػػر ذلػػؾ ممػػا يتطمػػب • 

 ,.ِٗ, ـُٗٗٗ, راتب حسيف)زيادة في النفقات إلعانة المتضرريف كالمحتاجيف
 قمة اإليرادات : -ب

كالسبب الثاني مف أسػباب العجػز فػي المكازنػة ىػك قمػة اإليػرادات كانخفاضػيا ، كقػد      
يحصؿ ذلؾ نتيجة حالة غير متكقعػة كمػف ىػذه الحػاالت التػي يػنجـ عنيػا قمػة اإليػرادات 
مثػػؿ انخفػػاض حصػػيمة الضػػريبة كخصكصػػا فػػي حػػاالت الركػػكد االقتصػػادم كعػػدـ كفػػاءة 

 ,.ٕٗ, ـُٗٗٗ, راتب حسيف)تحصيؿ الماؿ العاـكفعالية الجيات المسؤكلة عف جمع ك 
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 المطمب الثاني:
 معالجة العجز المالي لمدولة: 

حػػػث االسػػػبلـ عمػػػى الكثيػػػر مػػػف المعالجػػػات لسػػػد العجػػػز كتػػػكفير المػػػاؿ فػػػي الطػػػرؽ      
المشػركعة كمػف اىػـ المبػادئ التػػي يقػـك عمييػا التمكيػؿ االسػػبلمي ىػك االبتعػاد عػف الربػػا 

 كمنيا :نستعرض بعض مف المعالجات في كؿ المعامبلت ، كشرع عدة كسائؿ لذلؾ، 
 المضاربة : - أ

مػػف الضػػرب فػػي األرض، لضػػرب العامػػؿ فييػػا لمتجػػارة، كابتغػػاء الػػربح بطمػػب صػػاحب  
 ,.ّّٗ\ِٔ ق,ُّْٗ )النجفي,الماؿ، فكاف الضرب مسبب عنيما

 مفيوم المضاربة: -1
كىي مف المعامبلت الشرعية التي تعالج نقص األمكاؿ لتيسير األمكر االقتصادية      

الركحاني بقكلو : )تسمى قراضا عند أىؿ الحجاز، لمفرد كالجماعة ، كقد عرفيا السيد 
)ركحاني, )كىي, عبارة عف أف يدفع االنساف ماال إلى غيره ليعمؿ فيو بحصة مف ربحو,

كعرفيا السيد المصطفكم بقكلو : )اك ىي تككف  التجارة  ,,ِِٕ\ُٗق, ُُْْ
رأس الماؿ المشتركة بيف صاحب  الماؿ كالعامؿ فيتحقؽ التكافؽ بينيما عمى أف يككف 

العامؿ، كيككف الربح مشتركان بينيما بحسب االتفاؽ في   عمى المالؾ كالعمؿ عمى
  ,,ِّٓق, ُِّْ)المصطفكم, العقد,

كىي احدل ادكات االستثمار في المصارؼ اإلسبلمية المعاصرة كالتي تجمع        
يقدـ  اصحاب الماؿ كاصحاب الخبرات بحيث يقدـ الطرؼ االكؿ الماؿ كالطرؼ الثاني

خبرتو في العمؿ، كذلؾ لغرض تحقيؽ, الربح بيف المالؾ كالعامؿ فمك شرطا جزء منو 
ق, َُْٗ)المشكيني, ألجنبي عنيما لـ يصح , اال اف يشترط عميو عمؿ متعمؽ بالتجارة

ُٔ.,  
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 مشروعية المضاربة: 
المضاربة مشركعة إجماعا كنصا، قاؿ صاحب الجكاىر: )المشيكر، بؿ المجمع عميو 

، كاستدؿ عمى قكلو بالكتاب  ,ّْٔ\ِٔ ق,ُّْٗ )النجفي,ركعية المضاربة ,مش
الكريـ كالسنة المطيرة بقكلو : ) المدلكؿ عمييا بقكلو تعالى : ) ًإال أىٍف تىككف ًتجارة عف 

  ,ِٗ)النساء:تىراض ,
كاستدؿ مف السنة المطيرة  بما ركاه محمد بف يعقكب ، عف عمي بف إبراىيـ ، عف  

أبيو ، عف أبي بصير ػ يعني المرادم ػ قاؿ : سألت أبا عبدا ) عميو السبلـ , عف 
 ) الكميني,الرجؿ يقكؿ لمرجؿ : ابتاع لؾ متاعا كالربح بيني كبينؾ ؟ قاؿ : ال بأس,

قد المضاربة ما يشترط في العقكد العاٌمة، كيشترط في ع ,,َِْ\ٓ ق,ُّٕٔ
 )النجفي,كغيرىا االختيار ، كعدـ الحجر -العقؿ -كىي:اإليجاب كالقبكؿ ك البمكغ 

  ,.َِْ ق,ُّْٗ
 شروط مال المضاربة : -2

يككف رأس الماؿ عينا فبل تصح بالديف، اذا كاف لو عمى العامؿ ديف ال يصح  -ُ
 د لـ يجز أف يجعمو مضاربة.جعمو قراضا، كاذا كاف لو ديف عمى أح

يككف مف األثماف أم الذىب كالفضة المسكككيف بسكة المعاممة كاف  يككف درىما  -ِ
 .أك دينارا

 قُُْْ)ركحاني,يككف الماؿ معمكما قدرا ككصفا، كال تكفي فيو المشاىدة -ّ
ُٗ\ِٕٗ,,  

باعتبارىا  كيمكف لمدكلة اإلسبلمية أف تقكـ ممثمة بمؤسساتيا العامة بدكر المضارب
شخصية معنكية، بإنشاء عقد تجارة يككف رأس ماليا مف االكؿ ك العمؿ مف الثاني 
بشركط، ك يحدداف حصة كؿ منيما مف الربح بنسبة مئكية، ك غالبا يككف إنشاء ىذا 
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كبناءا عمى ما ذكره ,, ِٖٕ\ُ ق,ُِْٔ)الفياض,العقد بيف المالؾ ك العامؿ مباشرة
الماؿ المضارب معمكما، )كال يعتبر في ماؿ المضاربة اف الفقياء مف كجكب ككف رأس 

يككف مف الدنانير كالدراىـ التي ىي عبارة عف الذىب كالفضة المسكككيف بسكة 
 ,.ُِٔ\ِ ق,ُُْٓ)الحكيـ,المعاممة بؿ تصح بجميع النقكد كاف كانت كرقية,

  ثانيا, الشركة:
المصارؼ االسبلمية  تعتبر الشركة احد مف اىـ صيغ مكارد التمكيؿ في      

 العتبارىا الصيغة االستثمارية االساسية المجسدة ألىداؼ كمبادئ االقتصاد االسبلمي .
 مفيوم الشركة: -ُ
عرفيا الكركي بانيا: )اجتماع حقكؽ المبلؾ، في الشئ الكاحد عمى سبيؿ        
 ,,ٕ\ٖق, َُُْ)الكركي, الشياع,

شتراؾ اكثر مف مف شخص في ممكية كعرفيا السيد محمد سعيد الحكيـ بقكلو )كىي ا
 ,,ُٕٖ\ِ ق,ُُْٓ)الحكيـ,ماؿ كاحد باف يككف ممكا لمكؿ بنحك االشاعة,

كيشترط في عقد الشركة: البمكغ، كالعقؿ، كاالختيار، كعدـ الحجر. فبل يصح شركة 
, ُُّْ)الخكئي, الصبي كالمجنكف كالمكره، كالسفيو الذم يصرؼ أمكالو في غير مكقعو

ِْْ,, 
قاؿ الشيخ الطكسي: )الشركة ال تككف إال في االمكاؿ، كال تصح باالبداف 

 ,.ِْٔ)الطكسي, كاالعماؿ,
 دليل مشروعيتو:-2

 لقد دؿ عمى مشركعية الشركة أدلة، كمنيا:
ما كرد في دعائـ االسبلـ  ) ركيا عف جعفر بف محمد عف أبيو عف آبائو عميو 

أجاز الشركة في الرباع كاألرضيف كأشرؾ السبلـ أف رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو 
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ذا أراد رجبلف أف يشتركا  رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو عميا عميو السبلـ في ىديو، كا 
في األمكاؿ، فأخرج كؿ منيما ماال مثؿ ماؿ صاحبو دنانير أك دراىـ ثـ خمطا ذلؾ 

ا رأياه مف حتى يصير ماال كاحدا ال يتميز بعضيا عف بعض عمى أف يبيعا كيشتريا م
أنكاع التجارات فما كاف في ذلؾ مف فضؿ كاف بينيما، كما كاف مف كضيعة كاف 
عمييما بالسكاء. فيذه شركة صحيحة ال اختبلؼ عممناه فييا كليس ألحدىما أف يبيع 

 ,,ٖٓ\ِ ق,ُّٕٗ )القاضي النعماف,كيشترم إال مع صاحبو، إال أف يجعؿ لو ذلؾ ,
كم عف أبي عبد المٌ       اف أمير المؤمنيف عميو السبلـ كره »و عميو السبلـ: كما ري

مشاركة الييكدم كالنصراني كالمجكسي إال أف تككف تجارة حاضرة ال يغيب عنيا 
 ,.ُٕٔ\ُّ ق,ُُْْ )العاممي,المسمـ
 اقسام الشركة: -2

 بككف الشي كاحد الثنيف اك ازيد حقا كممكا.-ُ
الشياع فيو كتسمى الشركة العقدية  العقد الذم ينشأ بو التشريؾ في الماؿ عمى سبيؿ-ِ

الشركة العقدية مفادىا التشريؾ بيف الشريكيف في مالييما ال معنى ليا الف ظاىرىـ 
االجماع عمى اعتبار االمتزاج بيف الماليف قبؿ العقد اك حالو اك بعده, ال معنى ألنشاء 

الشركة مف التشريؾ بالعقد الف االمتزاج بنفسو يقتضي ذلؾ فاذا انكر بعضيـ ككف 
 ,.ِِٓ\ُٗ ق,ُُْْ )ركحاني,العقكد

 اركانيا ثالثة:-4
 العاقداف: كيشترط فييما أىمية التككيؿ كالتككؿ.-ُ
 الصيغة: كىي ما يدؿ عمى االذف في التصرؼ كيكفي قكليما اشتركنا.-ِ
)الكركي, الماؿ: كىك كؿ ما يرتفع االمتياز مع مزجو سكاء كاف اثمانا اك عركضا-ّ

 ,.ُِ\ٖق, َُُْ



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

481 

 ثالثا, المزارعة:
 مفيوم المزارعة:   -1
مف أدكات الشرعية اإلسبلمية المربحة كالنافعة لممجتمع اإلسبلمي : عقد المزارعة     

التي شٌرعيا اإلسبلـ كأسمكب لتنظيـ شركة معينة بيف صاحب األرض كالزارع يتعيد 
عنو العمؿ بمكجبو الزارع بزرع األرض كيقاسـ صاحب األرض الناتج الذم يسفر 

كيحدد نصيب كؿ منيما بنسبة مئكٌية مف مجمكع الناتج ، كنحف بدكرنا نحث الدكلة 
 اإلسبلمية إلى دخكؿ ىذا المجاؿ االستثمارم لتتحصؿ الربح كتعرؼ بانيا:

) كىك إعطاء األرض إلى أجؿ، محركس مف الزيادة كالنقصاف، ببعض ما يخرج منيا 
كالبذر، كمف اآلخر العمؿ، أك مف أحدىما مشاعا، كسكاء كاف مف أحدىما األرض 

 ,,ُْْ\ِ ق,َُُْ )ابف ادريس الحمي,األرض، كمف اآلخر العمؿ كالبذر,
كلقد اشترط الفقياء لصحة المزارعة مجمكعة مف الشركط البدَّ مف تكفرىا لصحتيا، 

 كىي:
 مثؿ زارعتؾ أك سٌممت إليؾ -اإليجاب كالقبكؿ، كيكفي فييما كؿ لفظ داؿ عمييما -أ

 ,,ُّٔ-ُّٓ\ِق, ُّْٓ)االيركاني, االرض لتزرعيا عمى كذا
اف يككف كؿ مف المالؾ كالزارع بالغا عاقبل مختارا كليس بمحجكر عميو لسفو أك -ب

 ,َُْ\ِق, ُِْْ)الخكئي, فمس
ال لـ تصح -ج أف يككف الناتج مشتركا بيف المالؾ كالزارع، كليس خاصا بأحدىما، كا 

 ,.ُُٓ\ِ ق,ُِْٕ )التبريزم,المعاممة مزارعة
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 مشروعية المزارعة:-2
عف الحمبي عف ابا عبدا عميو السبلـ قاؿ )ال تقبؿ االرض بحنطة مسماة كلكف 
بالنصؼ كالثمث كالربع كالخمس ال باس , كقاؿ ال باس بالمزارعة بالثمث كالربع 

 ,ُٕٗ\ٕ ق, ُّٓٔ)الطكسي,كالخمس
كال ينفسخ إاٌل برضا الطرفيف نعـ، لك كيعتبر عقد المزارعة مف العقكد البلزمة      

اشترط في ضمف العقد استحقاؽ المالؾ أك الزارع أك كمييما لمفسخ جاز الفسخ حسب 
 )السستاني,الشرط، ككذا لك خكلؼ بعض الشركط المأخكذة فيو مف أحدىما عمى اآلخر

 ,ُّْ ق,ُُْْ
      رابعا, المرابحة:

 التقميؿ يمكف ال التي اإلسبلمي كاالستثمار التمكيؿ صيغ مف صيغة المرابحة تمثؿ     
تقػـك ىذه الصيغة التمكيمية عمػى أحػد األشكػاؿ المشركعػة لمبيكع ك  تجاىميا، أك شأنيا مف

في الفقػو اإلسػبلمي، كىػك بيػع المػرابحة، كسكؼ نتناكؿ ىذه الصيغة التمكيمية مف خػبلؿ 
 .تعػريؼ المرابحة، ك المرابحة لآلمر بالشراء

       ال, مفيوم المرابحة:او 
 ,ّْْ\ِق,َُْٓ, )ابف منظكرالمرابحة لغة : مفاعمة مف الربح، كىك النماء

المرابحة اصطبلحا: ىي أف يذكر البائع لممشترم الثمف الذم اشترل بو السمعة كيشترط 
 ,.ُِٕ\ِق, ُُْٗ)القرطبي, عميو ربحا ما لمدينار أك الدرىـ

 المرابحة: ثانيا, أنواع
 ,.ُْق, ُُْٗ)خكجة, ىما نكعيف إلى المرابحة تنقسـ

 فييا كيمتيف كالمشترم، البائع ىما طرفيف مف فتتكك  التي كىي العادية: المرابحة-ُ
 ثـ بشرائيا، مسبؽ كعد عمى االعتماد إلى الحاجة السمعة دكف فيشترم التجارة البائع



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 

 
 

483 

 كذلؾ كتسمى المشترم، مع عميو كربح يتفؽ بالثمف مرابحة لمبيع ذلؾ بعد يعرضيا
  .كالمرابحة البسيطة الفقيية، المرابحة

كالمشترم,   البنؾ كالبائع أطراؼ ثبلثة  مف تتككف التي المصرفية: كىي المرابحة بيع-ِ
 إال ىنا السمع يشترم اال كالبنؾ كالمشترم، البائع االكؿ بيف كسيطا تاجرا باعتباره كالبنؾ
 المركبة، المرابحة أيضا كتسمى مسبؽ بالشراء، كعد ككجكد لرغباتو المشترم تحديد بعد
 .بالشراء لآلمر المرابحة كبيع

 ثالثا, مشروعية المرابحة:
 تعالى: ) كاحؿ ا البيع كحـر الربا, قاؿ

 ال لمجنس كااللـ كااللؼ القرآف، عمكـ مف )ىذا: القرطبي بقكؿ  االية  في الداللة ككجو
 الجممة في البيكع إباحة عمى يدؿ فالعمكـ. إليو يرجع بيع مذككر يتقدـ لـ إذ لمعيد،

 ,.ّٕٓ-ّٔٓ\ّ ق,ُّْٖ )القرطبي,يخصو دليؿ, لـ ما كلتفصيؿ
 خامسا: الضرائب المجعولة:

كىي الضرائب التي يجعميا كلي األمر لمصالح كقتية كزمنية يراىا، كتعتبر      
الضرائب في الكقت المعاصر مف االيرادات لدكلة كالتي تستخدـ حصيمتيا لتمكيؿ 
النفقات العامة لمدكلة كالتي تشمؿ الصحة كالتعميـ كانشاء الطرؽ كالجسكر كانشاء 

 محطات الكيرباء كالمياه. 
 : في المغة واالصطالحمفيوم الضرائب   -1

الضريبة في المغة : عرفت بانيا) مشتقة مف الفعؿ ضرب، كىي ما يفرض عمى الممؾ 
 ,,ُِِ\ُٓق, ُُْْ) الزبيدم, كالعمؿ كالدخؿ لمدكلة، كتختمؼ القكانيف كاالحكاؿ,

جاء في لساف العرب: )كالضًريبة: كاحدة الضرائب التي تؤخذ في االرصاد كالجزية    
 ,,َٓٓ\ُق, َُْٓ)ابف منظكر, و ضريبة العبد: كىي غمتو,كنحكىا, كمن
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 كىي: المجعكلة الضرائب: ) السيد تقي الطباطبائي القمي قاؿ الضريبة في االصطبلح:
 أمير اإلماـ جعؿ كما يراىا، كزمنية كقتية لمصالح األمر كلي يجعميا التي الضرائب
 مف األمر كلي يراه ما مقدار تتبع كىي كالبرذكف، الفرس عمى السبلـ عميو المؤمنيف

 النفكس عمى كاليتو بمقتضى كالمكاف، كالكقت كالكيؼ الكـ بمحاظ كمقدار حاجة
 ,,ْٗٔ\ِق, ُُْْ)الطباطبائي, كاألمكاؿ,

عرفيا الغزالي بأنيا: )ما يكظفو االماـ عمى االغنياء بما يراه كافيا عند خمك بيت الماؿ ك 
 ,.ِّٔـ, ُُّٗ)الغزالي, مف الماؿ,

 ظام الضريبي في الفكر المالي االسالمي:الن  -2
نظرا الختفاء بعض انكاع الضرائب االسبلمية في العصر الحديث مثؿ الجزية      

كالخراج كالعشكر كذلؾ بسبب ما تعرض لو المجتمع االسبلمي مف احداث شممت 
االستعمار, كالتغير في االكضاع االقتصادية, ك لكثرة نفقات الدكلة األخرل كبناء 

اجبات الدكلة تجاه الفرد كالمجتمع، كاف الجسكر، كالتعميـ كالصحة ، كغير ذلؾ مف ك 
البد مف تكفير مصدر مالي غير الزكاة لتغطية ىذه النفقات كغيرىا، كفي أيامنا 
المعاصرة ازدادت حاجات الدكلة كتشعبت نفقاتيا، مما يجعؿ فرض الضرائب لتكفير 

اـ، كذلؾ المصمحة لممسمميف، كتحقيؽ الدكلة ألىدافيا، كمد خزانتيا بالماؿ لئلنفاؽ الع
بالقدر الذم يتبلءـ مع مصمحة المسمميف كفؽ قكاعد الشريعة االسبلمي. فعمى كالي 
المسمميف في كؿ عصر كمكاف مبلحظة ثركات الناس كاالحتياجات المكجكدة في 
عصره كمقر حكمو، ككضع الضرائب بحسبيما كتنصبغ ىذه قيرا بصبغة الزكاة. كىكذا 

السابقة أيضا ال محالة فكانت مناسبة لمثركات كانت الزكاة المشرعة في الشرائع 
 ,,َّ\ْ ق,ُُِْ )المنتظرم,كالحاجات
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فالتشريع  الضريبي، إذف، يؤدم دكران مزدكجان في حياة األمة، فيك مف جانب يؤدم      
دارة المرافؽ االجتماعية،  إلى تكفير الماؿ الكافي لحاجات الفئات الفقيرة في المجتمع كا 

إلى القضاء عمى التكٌرـ المالي في طبقات أيخرل مف  كمف جانب آخر ييدؼ
 ,ِِ)االصفي,ب ت, المجتمع

 كالمؤسسات كالشركات األشخاص مف ألحد يجكز ال: )الخامنئي عمي السيد كقاؿ
 كعف االسبلمية الجميكرية حككمة مقررات تطبيؽ عف االمتناع الحككمية أك األىمية

ق, َُِْ)الخامنئي,االسبلمية لمدكلة القانكنية الحقكؽ كسائر كالضرائب الرسكـ دفع
ِ\ّّٓ,. 

 النتائج

االسبلمية,  النظاـ المالي في اإلسبلـ نظاـ ينظـ االيرادات المالية لمدكلة       -ُ
كصرفيا عمى كجكه استحقاقيا التي تقع عمى عاتؽ الدكلة اإلسبلمية تجاه 

 رعاياىا كتجاه حفظ النظاـ كدكاـ الدكلة.
تعتبر األراضي مف أىـ مكارد الدكلة اإلسبلمية لما ليا مف دكر في تكفير       -ِ

 .األمكاؿ بشكؿ دائـ ككنيا مصدر انتاجي ال يستغنى عنو
بيت الماؿ المكاف الذم تحفظ فيو األمكاؿ العامة المنقكلة، كتصرؼ إلدارة   -ّ

 .شؤكف الدكلة
 فقد, كسمـ كآلو عميو ا صمى)  النبي عيد منذ الماؿ بيت المسممكف اسس  -ْ

 بجمع يقكـ أف أمير كؿ ميمة ككانت األقاليـ كعماؿ أمراء يعيف النبي كاف
 كالخراج. الغنائـ كأخماس كالجزية الصدقات

 كحفظ االجتماعية العدالة نشر إلى ييدؼ اإلسبلمي الفقو في العاـ اإلنفاؽ أف  -ٓ
 عنيا كالدفاع ليا كالتمكيف تعالى ا إلى الدعكة نشر في كالمساىمة الدكلة
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 الطرؽ في الماؿ كتكفير العجز لسد المعالجات مف الكثير عمى االسبلـ حث  -ٔ
 االبتعاد ىك االسبلمي التمكيؿ عمييا يقكـ التي المبادئ اىـ كمف المشركعة

 المعامبلت. كؿ في الربا عف
 ىذا كسبب العالـ، دكؿ مختمؼ في زيادة إلى غالبا تميؿ النفقات إف      -ٕ

 الدكلة. كظائؼ كنمك العامة الحاجات تطكر ىك النفقات في التزايد
 

 الوصادر

 * القران الكريم

 مؤسسة: الناشر ،,مقارنة دراسة)اإلسبلمي المالي النظاـ محمد، عكؼ الكفراكم .ُ
 .قُِْْ, ِ:ط اإلسكندرية، الجامعية، الثقافة

 باقر االماـ مدرسة: الناشر,  الصالحيف منياج,, معاصر)الكحيد حسيف الخرساني .ِ
 .قُِْٖ, ٔ:ط, العمكـ

األعممي  مؤسسة: الناشر, الميزاف تفسير,, قَُِْ:ت)حسيف محمد الطباطبائي .ّ
 .قُُْٕ, بيركت, لممطبكعات

 غريب مفردات,, قَِٓ:ت) محمد بف الحسيف القاسـ أبى االصفياني الراغب .ْ
, االكلى الطبعة, دمشؽ, القمـ دار: الناشر, الداكدم عدناف صفكاف: المحقؽ, القراف

 .قُُِْ
 .قَُّٖ, االكلى الطبعة, اإلسبلـ في الحكـ نظاـ,, معاصر)المنتظرم الشيخ .ٓ
 عمي: تحقيؽ, العركس تاج,, قَُِٓ: ت)المرتضى الرزاؽ عبد بف محمد الزبيدم .ٔ

 .قُُْْ, االكلى الطبعة, لبناف, كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار:  الناشر, شيرم
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, األعظـ الشيخ تراث تحقيؽ, الخمس كتاب,, قُُِٖ:ت)األنصارم الشيخ .ٕ
 الطبعة, قـ, األنصارم الشيخ لميبلد الثانية المئكية الذكرل بمناسبة العالمي المؤتمر
 .قُُْٓ, االكلى

, بيركت, الصفكة دار: الناشر, الصالحيف منياج, قُِْْ: ت)سعيد محمد الحكيـ .ٖ
 . قُُْٓ ,االكلى: الطبعة

 أكبر عمي تحقيؽ, الكافي,, قِّٗ:ت)إسحاؽ بف يعقكب بف محمد الكميني .ٗ
 . قُّٕٔ, ّ:ط, االسبلمية الكتب دار: الناشر, الغفارم

 تحقيؽ, البياف مجمع تفسير,, قْٖٓ:ت)الحسف بف الفضؿ عمي أبك الطبرسي .َُ
 األعممي مؤسسة: الناشر األخصائييف، كالمحققيف العمماء مف لجنة:  كتعميؽ

 محسف السيد:  تقديـ لبناف – بيركت - ، ـ ُٓٗٗ - ُُْٓ: األكلى لممطبكعات
 . العاممي األميف
, التأصيؿ دار: الناشر, مسمـ صحيح,, قُِٔ:ت)النيسابكرم مسمـ .ُُ

 . قُّْٓ, االكلى:الطبعة
 القاسـ أبك السيد أبحاث تقرير: الفقاىة مصباح, التكحيدم عمى محمد التبريزم .ُِ

   قُّٕٕ, االكلى الطبعة,  قـ, الداكرم مكتبة: الناشر,, سره قدس) الخكئي المكسكم
ُ :ِْٓ. 

 عمييـ البيت آؿ مؤسسة: تحقيؽ, الشيعة مستند ،,قُِْْ:ت)النراقي: ينظر. ُّ
, االكلى الطبعة, السبلـ عمييـ  البيت آؿ مؤسسة: الناشر, التراث إلحياء السبلـ
 .قُُْٖ

, الدينية كالكاليات السمطانية األحكاـ,, قَْٓ:ت)محمد بف عمي الماكردم .ُْ
 .قُّٖٔ, ِط, كالتكزيع لمنشر التعاكف دار: الناشر
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 مؤسسة: الناشر, المحيط القامكس,, قُٕٖ:ت) يعقكب بف محمد آبادل الفيركز .ُٓ
 . قُِْٔ, ٖط, بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الرسالة

: الناشر, البيبكدم الباقر محمد: تحقيؽ, المبسكط,, قَْٔ:ت)الطكسي الشيخ .ُٔ
 .ت ب, االكلى الطبعة, المرتضكية المكتبة

, األشرؼ النجؼ, اآلداب مطبعة: الناشر, الكسيمة تحرير ،,قَُّٗ: ت)الخميني .ُٕ
 .قَُّٗ, ِط

, اإلسبلمية الكتب دار: الناشر, الكبلـ جكاىر,, قُِٔٔ:ت) حسف محمد النجفي .ُٖ
 .قُّْٗ, ٔ: ط, ايراف
, ٗط, الرسالة مؤسسة: الناشر, الدعكة أصكؿ,, معاصر)زيداف الكريـ عبد .ُٗ

 .ىػُُِْ
, اإلسبلمية كالشئكف األكقاؼ كزارة: عف صادر الككيتية الفقيية المكسكعة: الكتاب .َِ

 . قَُْْ, ِط, الككيت, السبلسؿ دار: الناشر
, بيركت, لممطبكعات التعارؼ دار: الناشر, اقتصادنا,, قََُْ:ت)الصدر السيد .ُِ
 .قَُْٖ, َِط

, بيركت, الشركؽ دار: الناشر, األمكاؿ,, قّٖٖ:ت)سبلـ بف القاسـ عبيد ابي .ِِ
 . ِٗٔ الحديث , قَُْٗ, االكلى الطبعة

: الناشر, الفقياء تذكرة,, قِٕٔ:ت)المطير بف يكسؼ بف الحسف, الحمي العبلمة .ِّ
 .قُِّْ, االكلى الطبعة, التراث ألحياء السبلـ عمييـ البيت آؿ مؤسسة

: تحقيؽ, المقنعة,, قُّْ:ت) النعماف بف محمد ا عبد أبي المفيد الشيخ .ِٓ
 ق.َُُْ, ِط, قـ, اإلسبلمي النشر مؤسسة: الناشر, اإلسبلمي النشر مؤسسة
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 السيد: تحقيؽ, الخبلؼ,, قَْٔ:ت)الحسف بف محمد جعفر ابي الطكسي الشيخ .ِٔ
, قـ, اإلسبلمي النشر مؤسسة: الناشر, الشيرستاني جكاد كالسيد الخراساني عمي

 ق.ُُُْ:ت, االكلى: الطبعة
 اإلسبلمية، البحكث مجمع: الناشر, المطمب المنتيى,, ِٕٔ:ت) الحمي العبلمة .ِٕ
 . قُُِْ,األكلى: الطبعة, إيراف
 البيت آؿ مؤسسة: الناشر, الكسائؿ,,قَُُْ:ت) الحسف بف محمد العاممي .ِٖ

 . قُُْْ, ِط, التراث إلحياء السبلـ عمييـ
 اليسكعية، مرسمي مطبعة: الناشر, المعارؼ أقرب الخكرم، سعيد الشرتكني .ِٗ

 ق.َُّٔ
, ِط, إيراف, اليجرة دار: الناشر, القضاء ،,قُُّٗ: ت) حسف محمد اآلشتياني .َّ

 .ِٓ:  قَُْْ
, الجعفرم المذىب عمى االستداللي الفقو في تمييدية دركس ،,معاصر)األيركاني .ُّ

 .  قُّْٓ, ِط, بيركت, العربي التاريخ مؤسسة: الناشر
, ماجستير رسالة: اإلسبلـ صدر في الماؿ بيت مؤسسة: القادر عبد حسف منير .ِّ

 .ْٕ,  ََِٕ,  فمسطيف
 جعفر: المحقؽ, االستقصاء,, قُُّٓ:ت)العباس أبك الديف شياب . الناصرمّّ

 . قُُْٖ, ِ:ط, البيضاء دار: الناشر, الناصرم
 كالسنة الكتاب في, ع) طالب أبي بف عمي اإلماـ مكسكعة,  الريشيرم محمد .ّْ

 الطباطبائي كاظـ محمد السيد:  كبمساعدة الحديث دار بحكث مركز: تحقيؽ, كالتاريخ
 . قُِْٓ, ِط, قـ, الحديث دار: الناشر, الطباطبائي محمكد السيد ،
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 مؤسسة: الناشر, الغفارم اكبر عمي: تحقيؽ, العقكؿ تحؼ, الحرانى شعبة بف .ّٓ
 ق. َُْْ, ِط, قـ, االسبلمي النشر
 عمي بف آصؼ: تحقيؽ, اإلسبلـ دعائـ,, قّّٔ:ت)المغربي النعماف القاضي .ّٔ

 . قُّٕٗ, ِط, مصر, المعارؼ دار: الناشر,فيضي أصغر
, الفكر دار: الناشر, األشراؼ أنساب,, قِٕٗ:ت)يحيى بف احمد الببلذرم .ّٕ

 . قُُْٕ, االكلى الطبعة, بيركت
 كالنشر لمطباعة البعثة مؤسسة: الناشر, األمالي,, َْٔ:ت)الطكسي الشيخ .ّٖ

 . قُُْْ: األكلى الطبعة, الثقافة دار كالتكزيع
 . ّٕٔ: ُ, ِّٖ:  الحكمة الببلغة، نيج .ّٗ
, العربي التراث إحياء دار: الناشر, األنكار بحار,, قُُُُ: ت)المجمسي العبلمة. َْ

 ق.َُّْ, ّط, بيركت
 مركز: الناشر, فياض ذيب شاكر, تحقيؽ, األمكاؿ,, قُِٓ:ت)زنجكيو ابف حميد .ُْ

 . قَُْٔ, االكلى الطبعة, كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ
 المصرية الييئية: الناشر, االسبلـ في المالية النظـ,  محمد ابراىيـ قطب: ينظر .ِْ

 . ـُٔٗٗ, ْط, لمكتاب العامة
: الطبعة  ,اإلسبلمي النشر مؤسسة: الناشر المثاـ، كشؼ اليندم، الفاضؿ:  ينظر .ّْ

 . قُِْْ, األكلى
 الحج بحكث مركز: الناشر, البيية الركضة ،,قٔٔٗ:ت)الثاني الشييد:  ينظر .ْْ

 . قَُْٔ, االكلى الطبعة, طيراف, كالعمرة
, االسبلمي الفقو في كعبلجو المكازنة عجز, رياف يكسؼ راتب حسيف:  ينظر .ْٓ

 ـ.ُٗٗٗ, االردف, النفائس دار: الناشر
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, قـ الكتاب، دار مؤسسة: الناشر, الصادؽ فقو,, معاصر)صادؽ محمد ركحاني. ْٔ
 . قُُْْ, ّط

 النشر مؤسسة: الناشر, المعامبلت فقو,, قُُْٓ:ت)كاظـ محمد المصطفكم .ْٕ
 . قُِّْ, االكلى: الطبعة, االسبلمي

, الكثقى العركة مف كالشركة المضاربة كتاب,, قُِْٖ:ت)المشكيني عمي: ينظر .ْٖ
 ق.َُْٗ, االكلى الطبعة, اليادم نشر دفتر: الناشر
 مكسسة: الناشر,  المستحدثة المسائؿ,  الفياض إسحاؽ محمد الشيخ: ينظر .ْٗ

   ق.ُِْٔ, االكلى الطبعة, الككيت,  معرفي حسيف رفيع محمد مرحكـ
: الناشر, القكاعد شرح في المقاصد جامع,, قَُْٗ:ت)الحسيف بف عمي الكركي .َٓ

 ق.َُُْ, قـ, االكلى الطبعة, السبلـ عمييـ البيت اىؿ مؤسسة
, ُٕط, اإلسبلمية الخكئي مؤسسة: الناشر, المنتخبة المسائؿ, الخكئي السيد .ُٓ

 ق.ُُّْ
 ., قـ,  محمدم قدس انتشارات: الناشر, النياية, ق,َْٔالطكسي)ت: الشيخ .ِٓ
 .قَُُْ, ِط, اإلسبلمي النشر مؤسسة: الناشر, السرائر الحمي، ادريس ابف .ّٓ
 الخكئي مؤسسة: الناشر, الصالحيف منياج,, قُُّْ:ت)القاسـ أبك الخكئي .ْٓ

 .قُِْْ, ِّط, اإلسبلمية
 .ُُٓ: ِ قُِْٕ, ايراف, مديف: الناشر, الصالحيف منياج التبريزم، .ٓٓ
 دار: الناشر,  الخرساف المكسكم حسف السيد: : تحقيؽ, األحكاـ تيذيب الطكسي، .ٔٓ

 . قُّٓٔ, ْط, ايراف, االسبلمية الكتب
, ّط, قـ, السيستاني السيد مكتب: الناشر, المنتخبة المسائؿ, السيستاني السيد .ٔٓ

 .قُُْْ
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: الناشر, العطار خالد تحقيؽ, المجتيد بداية,, قٓٗٓ:ت)أحمد بف محمد القرطبي .ٕٓ
 .قُُْٓ, بيركت, كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار
 البركة، دلو مجمكعة: الناشر لممرابحة، الشرعي الدليؿ خكجة، الديف عز: ينظر .ٖٓ
  .ـ ُٖٗٗ – ق ُُْٗ، ُط

 ق.ُّْٖ ،ِط, القاىرة, الكتب دار: الناشر, القرآف ألحكاـ الجامع القرطبي، .ٗٓ
 الطبعة, قـ,  الحكزة أدب نشر: الناشر, العرب لساف,, قُُٕ: ت)منظكر ابف .َٔ

 .قَُْٓ,  االكلى
, المكاسب عمى التعميؽ في المطالب عمدة ،,قُّْٕ:ت)الطباطبائي تقي القمي .ُٔ

 . قُُْْ, االكلى الطبعة, محبلتي انتشارات: الناشر
 التعميؿ، كمسالؾ كالمخيؿ الشبو بياف في الغميؿ شفاء الغزالي، محمد حامد أبك .ِٔ

 .ـُُّٗ بغداد، الرشاد، مطبعة الناشر الكبيسي، حمد تحقيؽ
 الدار: الناشر, اإلسبلمية الدكلة كفقو الفقيو كالية في دراسات, المنتظرم الشيخ .ّٔ

 . قُُِْ, االكلى الطبعة, االسبلمية
 .ِِ: اإلٍسبلـ في الٌثركة كتداكؿ المىالي الًنظاـ, اآلصفي ميدم محمىد .ْٔ
 الطبعة, لبناف, االسبلمية الدار:  الناشر, االستفتاءات أجكبة الخامنئي عمي السيد .ٓٔ

 . قَُِْ, االكلى
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ة النبويةيف القرآن الكريم  الشفاء
ّ
ن
ُ
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 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية/ قسم التربية االسالمية

Huda71.ieq@yahoo.com 
 ممخص ال

. والسيموكية والروحيية النفسيية ألمراضنا شفاء ىو الكريم القرآن. دواء داء لكل إذ إالىية، سنة الشفاء   
. البشييرية األبعيياد ميين الواحييد البعييد ذو الشييفاء عميي  مقتصييًرا يكيين لييم والنبييوي القرآنيي  بمفيومييو والشييفاء
 مفياىيم عمي  اإلسيممية والفير  المذاىب أغمب اجتمعت وقد. معين زمن عند يتوقف ال القرآن  والشفاء
 فيي  الشييفاء مفيييوم ميي  يتعيياكس ال النبوييية الُسييّنة مرويييات فيي  الشييفاء أن عمًمييا. والنبييوي القرآنيي  الشييفاء
  .الكريم القرآن

 .()الشفاء، الداء، الدواء، القرآن الكريم، الُسّنة النبوية: المفتاحية الكممات

    
Healing in the Holy Quran and the Sunnah 

Eng. Hoda Selim Rasoul 

Mustansiriya University / College of Basic Education / Department of 

Islamic Education 

Huda71.ieq@yahoo.com 

Abstract 

    Healing is a divine year, as every disease has a cure. The Noble Qur’an is a 

cure for our psychological, spiritual and behavioral ailments. Healing, in its 

Qur’anic and Prophetic sense, was not limited to one-dimensional healing 

from the human dimensions. And Quranic healing does not stop at a specific 

time. Most Islamic sects and sects agreed on the concepts of Quranic and 

Prophetic healing. Note that healing in the Sunnah of the Prophet does not 

contradict the concept of healing in the Noble Qur’an.                                                                          
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 المقدمة:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

حمد الشاكرين، وأفضل الصمة وأتم التسميم عم  سيدنا محمد )صم  اهلل عميو الحمد هلل 
 وآلو(، وعم  آلو الطيبين الطاىرين

 ...بعدأما 
 عجيبيية لغيية كتابييو آيييات فيي  جعييل تعييال  اهلل وأن داء، لكييل شييفاء الكييريم القييرآن أن    

 َدَعياُكمْ  ِإَذا َوِلمرَُّسيولِ  ِلمَّيوِ  اْسيَتِجيُبوا َآَمُنيوا الَّيِذينَ  َأيَُّيا َيا}: تعال  قال ولذلك ،الخميا تفيميا
 المصابة فالخمية لنا، حياة آياتو ف  أودع قد اهلل أن عم  تدل اآلية فيذه ،(ٔ){ُيْحِييُكمْ  ِلَما

 وقييي  إذا تعيييال  اهلل كيييمم فييي ن بييياألمراض، ومصيييابة خاممييية أصيييبحت والتييي  ،والمتضيييررة
 مقاوميييية عميييي  قييييدرة أكثيييير وأصييييبحت ،جديييييد ميييين الحييييياة إلييييييا وعييييادت تنشَّييييطت عمييييييا

 األميراض ىيذه عمي  تيؤثر محيددة أميراض عمي  محيددة آييات تموة ف ن ولذلك األمراض،
  .تعال  اهلل ب ذن وتشفييا

 كانيت سيواء ،نوعييا كيان ميميا ،األميراض لجميي  شيفاء فيوالعزيز  القرآن ف ن ولذلك    
 خفييية لغيية تعييال  اهلل أودعقرآنييية  آييية كييل فيي و . ذلييك غييير أو جسييدية أو نفسييية أمراًضييا

 المغية ىيذه نجييل ولكننا ،مؤكدة النتيجة وىذه تعال ، اهلل ب ذن فتذىبو المرض عم  تؤثر
 اهلل بي ذن سُنشيف  بأننيا نيوقنأن  عمينياف ،العزييز كتابيو آييات ف  اهلل أودعيا الت  الشفائية
 .أكثر أو الشفاء نصف يمثل بالشفاء واليقين تعال ،

 داء لكيييل جعيييل عيييزَّ وجيييلَّ  اهلل ولكييين بيييالمرض، االبيييتمء إلييي  معيييرض إنسيييان كيييل إن   
 بعييد ،وتعييال  سييبحانو هلل الييدعاء ىييو المييرض ميين الشييفاء مسييببات أىييم ميين ولعييل ،دواء
َذا: }الكيريم كتابيو في  تعال  يقول إذ باألسباب، األخذ وىنياك  .(ٕ){َيْشيِفينِ  َفيُيوَ  َمِرْضيتُ  َواِ 

الكثييير ميين األدعييية فيي  القييرآن الكييريم والُسييّنة النبوييية الشييريفة لمشييفاء ميين المييرض. وقييد 
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وردت لفظة الشفاء ف  العديد من اآليات القرآنية، كما ورد ذكرىا ف  الُسّنة النبويية عمي  
 لسان أشرف الخم  النب  محمد )صم  اهلل عميو وآلو وسمم(.

(، لميا النبويية والُسيّنة الكيريم القيرآن ف  الشفاء) :بحثمن ىنا جاء اختيار موضوع ال    
؛ فالمعيييان  التييي  جييياءت عميييييا لفيييظ فييي  الدراسيييات القرآنيييية لييييذا الموضيييوع مييين أىميييية

، وورودىيا في  أحادييث الرسيول األعظيم )صيم  اهلل عمييو وآليو ( ف  القرآن الكيريمالشفاء)
 وأىميتيا.ومفيوميا  ، يتبين لنا سعة داللتووسمم( ف  مواض  عّدة

 تنيييياول(. وخاتميييية ،وأربعيييية مباحييييث مقدميييية،) ميييين: يكييييون أن البحييييث خطيييية اقتضييييت   
 فتنييييياول الثييييان  المبحييييث أمييييا. واصييييطمًحا لغيييييةً  الشييييفاء: موضييييوع منييييو األول المبحييييث
 القرآنيية : الميوارديناآلتيي انالكيريم، وتنياول الموضيوع القيرآن في  الشيفاء مفييوم: موضوع
وتنييياول المبحيييث الثاليييث موضيييوع: . القرآنيييية اآلييييات فييي  الشيييفاء مفييييومو الشيييفاء،  لمفظييية
، الشييفاء لفظيية فييييا الييواردة النبوييية األحاديييث، وشييمل: النبوييية الُسييّنة فيي  الشييفاء مفيييوم

. أميا المبحيث الرابي  واألخيير فتنياول موضيوع: الشيفاء لفظية فييا الواردة األحاديث شرحو 
 داللية موازنية، وشيمل موضيوع: النبويية والُسيّنة القيرآن في  الشفاء مفيوم داللة بين موازنة
 جياءت ثيم. النبويية الُسيّنة في  الشفاء مفيوم داللة موازنة، الكريم القرآن ف  الشفاء مفيوم
 .  نتائج من إليو توصل ما أىمخمصة البحث، و  وفييا :الخاتمة

ويمكييين عتميييد البحيييث عمييي  العدييييد مييين المصيييادر التييي  أثيييرت موضيييوع بحثنيييا، وقيييد ا    
 الرجوع الييا واالطمع عمييا ف  قائمة المصادر والمراج .

اضيافة  ، وليكيونىيذا جييدي المتواضي  أكون قيد وفقيت في أن  تعال ختامًا أدعو اهلل    
 ، ومنو العون والتوفي . جديدة ف  المجال العمم 
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 المبحث األول
 لغًة واصطالًحا الشفاء

 الشفاء في المغة:أواًل: 
الفراىيييدي )ت وردت لفظيية الشييفاء فيي  العديييد ميين المعيياجم المغوييية، ومنيييا مييا ذكييره     
الشيفاُء: معيروف، وىيو ميا يبيرئ مين السيّقم، " الشيفاء:المعن  المغوي لكممة ف  ( يى ٘ٚٔ

شييفاه اهلل يشييفيو شييفاء، واستشييف  فييمُن، إذا طمييب الشَّييفاء... وأشييفيت فمًنييا إذا وىبييت لييو 
ال شيف : شفاءَّ. وقيل شيفي تو بمعني : أشيفيتو في  ىبية الشيفاء... وشيفاء العيّ : السيؤال. وا 

 .(ٖ)"العشب، الجمُ : األشاف 
ميييا ذىيييب إلييييو الفراىييييدي فييي  بييييان معنييي  الشيييفاء، ( يىييي ٖٓٚ)ت ووافييي  األزىيييري     

الشفاء معروف، ىو ما يبرئ من السقم... أشف  إذا سيار في  شيفا "وأضاف قميًم بقولو: 
آخيير الميييل، وأشييف  إذا أشييرف عميي  وصييية أو وديعيية، وأشييف  زيييد عمييًرا إذا القميير، وىييو 

وصييف لييو دواء يكييون شييفاؤه فيييو، وأشييف  إذا أعطيي  شيييًئا مييا، وشييفا كييل شيي ء حرفييو... 
 .(ٗ)"وأشف  فمن عم  اليمكة أي أشرف عمييا

شيييف : الشيييين والفييياء : "إلييي  معنييي  الشيييفاء بقوليييو (يىييي ٜٖ٘ابييين فيييارس )ت  وذىيييب    
المعتييل يييدل عميي  االشييراف عميي  الشيي ء. يقييال أشييف  عميي  الشيي ء إذا أشييرف  والحييرف

عميييو، وشييف  كيييل شيي ء حرفيييو. ويقييال أشيييف  المييريض عمييي  المييوت. وميييا بقيي  منيييو إال 
 .   (٘)"شف ، أي قميل

 عمي  يشيرف يعني  يشف ، أنىي( ف  معن  الشفاء لغًة: " ٙٓٙوقال ابن األثير )ت     
 عمييي  االشيييفاء وىيييو ،الحقيقييي  المصيييدر مقيييام الشيييف  وىيييو االسيييم فأقيييام يواقعيييو، وال الزنيييا
، جانبيو أي( ىيار جيرف بشيف  نيازل) عمي  حيديث ومنيو .شفاه  ءش كل وحرف ء، الش

 .(ٙ)"الشر ف  إال أشف  يقال يكاد وال ،عميو أشرفوا أي( المرج عم  فأشفوا) حديث ومنو
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األثييير فيي  معنيي  الشييفاء ىييو ميي  ابيين فييارس وابيين ( ىييي ٔٔٚابيين منظييور )ت  واتفيي     
الّشيييف : حرميييت كيييل شييي ء... وأشيييف  عمييي  قيييائًم: "وزاد عمييييو ، االشيييراف عمييي  الشييي ء

عمييييو... وشيييفيت الشيييمس الشييي ء أشيييرف عمييييو، ويقيييال أشيييف  عمييي  الييييمك إذا أشيييرف 
تشفو: قاربت عم  الغروب، وشف  اليمل: طم ، وشف  الشخص: ظير... ُيّشف  يعن  
ُيْشيييرف عمييي  الزنيييا وال يواقعيييو، فأقيييام االسيييم وىيييو شيييخص مقيييام المصيييدر الحقيقييي ، وىيييو 

 . (ٚ)"االشفاء عم  الش ء... والشفاء ىو االشراف عم  الدنيا
ي وابن منظور عم  ان معن  الشفاء ىو ميا يبيرئ مين وبيذا يتف  الفراىيدي واألزىر     

السقم. أما ابن فارس وابن األثير فقيد بّينيا معني  الشيفاء ىيو االشيراف عمي  الشي ء، وقيد 
ن وافقو  ف  ىذا المعن  ابن منظور. ويبدو إن ىناك اختمف ف  تناول معن  الشفاء، وا 

 تم االتفا  عم  المعن  الرئيس وىو ما يبرئ السقم. 
 
 الشفاء في االصطالح: نًيا: ثا

أتفييييي  عيييييدد مييييين عممييييياء المغييييية عمييييي  معنييييي  الشيييييفاء اصيييييطمًحا، فعرفييييييا الراغيييييب     
ىيي( قيائًم: "َشيَفا البئير وغيرىيا حرفيو ويضيرب بيو المثيل في  القيرب  ٕٓ٘األصفيان  )ت 

. واشيف  فيمن ..(ٜ)}ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَم {و ،(ٛ)}َىارٍ  ُجُرفٍ  َشَفا َعَم   {من اليمك، قال تعال : 
عميي  اليييمك أي حصييل عميي  شييفاُء، ومنييو اسييتعير مييا بقيي  ميين كييذا إال شييف : أي قميييل 
َكشيييفُّ البئييير. وَتْثنييييية شيييفَّ َشيييَفَوان وَجْمعيييُو اشيييفاُه. والشيييفاء مييين الميييرض موافييياُة ِشيييَفاِء 

 . (ٔٔ)"(ٓٔ)}لّْمنَّاسِ  ِشَفاءٌ  ِفيوِ {السَّممة ومارْسيا لمُبْرِء. قال ف  صفة العسل: 
الشفاء اليذي تضيمنو القيرآن عيام لشيفاء القميوب، ولشيفاء األبيدان ))وعند ابن منظور:     

 .(ٕٔ)((من آالميا وأسقاميا
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ىيي(: "شيفا البئير: طرفيو، ويضيرب بيو المثيل في   ٚٔٛوالشفاء عند الفيروزآبيادي )ت     
 َوُكْنيُتمْ {الُقرب من اليمك، واشف  فمن عم  اليمك، أي حصل عم  شفاُه. قال تعال : 

. ومنيو اسيتعير: ميا بقي  مين كيذا إال َشيَفا، أي (ٖٔ)}يياِمنْ  َفَأْنَقَذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَم 
قميييييل كشييييف البئيييير، وىمييييا شييييفوان، والجميييي  اشييييفاء. والشييييفاء ميييين المييييرض: موافيييياة شييييفا 

َذا{السممة، وصار اسم لمبُرء. قيال تعيال :  ... واشيفاه: وىيب (ٗٔ)}َيْشيِفينِ  َفيُيوَ  َمِرْضيتُ  َواِ 
األوليي  جميي  وَأَشيياٍف لييو مييا يشييفيو. ومواعظييُة لقمييوب األولييياء أشييفاٍء فيي  أكييياد األعييداء 

 . (٘ٔ)"الشفاء والثان  جم  األشف 
ىيييييييي( معنييييييي  الشيييييييفاء بقوليييييييو: "رجيييييييوع االخيييييييمط إلييييييي   ٙٔٛوذكييييييير الجرجيييييييان  )ت     

 . (ٙٔ)االعتدال"
ولييو: "اشييف  عميي  شيي ء أي اشييرف ىييي( بق ٘ٛٓٔوعرفيييا فخيير الييدين الطريحيي  )ت    

عميو. واستشف  الرجل طمب الشفاء... وفيو ))عميكم بالشفاء مين العسيل والقيرآن(( جعيل 
 .(ٚٔ)الشفاء حقيقًيا وغير حقيق . و))شفيَّة(( بالضم والتصغير: بئر بمكة"

إذن يمكييين ممحظييية االتفيييا  فييي  معنييي  الشيييفاء فييي  االصيييطمح، إذ اتفييي  الراغيييب     
الفيروزآبييييادي والطريحيييي  عميييي  إن معنيييي  الشييييفاء ىييييو: شييييفا البييييرء حرفييييو، األصييييفيان  و 

ويضرب بو المثل ف  القرب من اليمك، وقيل إن الشفاء صار اسًما لمبيرء. وقيد أضياف 
الطريح  معن  آخر لمشفاء بقولو: اشف  عم  الش ء أي أشرف عميو، وقد خالف برأييو 

 . ىذا الرأيين السابقين لألصفيان  والفيروزآبادي
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 المبحث الثاني
 مفيوم الشفاء في القرآن الكريم

آلييات القييرآن وسييوره خصييائص شيفائية لمييا يعييان  اإلنسييان مين أمييراض مجتميي  أخييذ     
دواء دائو من القرآن الكريم، ال ُبّد أن يستشف  مما أصيابو مين أميراض جسيدية وروحيية. 
ولعل أجم  دليل عم  ذلك، ىو عودة الناس إل  قرآنيم ودينيم، وتوجييم ما يكون أكثر 

رب مييين اهلل تعيييال ، والميييريض غالًبيييا وىيييو فييي  ىيييذه عنيييدما يكونيييوا أصيييف  روحانيييية، وأقييي
 .(ٛٔ)المحنة بحاجة إل  اهلل عزَّ وجلَّ ويكون أكثر خضوًعا

  
 أواًل: الموارد القرآنية لمفظة الشفاء:

 وردت لفظة الشفاء ف  الكثير من اآليات القرآنية، ومنيا:    
ِتمُييوُىمْ {قييال تعييال :  .ٔ  ُصييُدورَ  َوَيْشييفِ  َعمَييْيِيمْ  َوَينُصييْرُكمْ  َوُيْخييِزِىمْ  ِبَأْيييِديُكمْ  ٱلمَّييوُ  ُيَعييذّْْبُيمُ  قَ 

ْؤِمِنينَ  ۢ  َقْومٍ   .(ٜٔ)}مُّ
 ُبُطوِنيَييا ِميينْ  َيْخييُرجُ  ُذلُييًم  َربّْييكِ  ُسييُبلَ  َفاْسييُمِك  الثََّمييَراتِ  ُكييلّْ  ِميينْ  ُكِميي  ثُييمَّ {قييال تعييال :  .ٕ

 .(ٕٓ)}َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  آَلَيةً  َذِلكَ  ِف  ِإنَّ  ِلمنَّاسِ  ِشَفاءٌ  ِفيوِ  َأْلَواُنوُ  ُمْخَتِمفٌ  َشَرابٌ 
 .(ٕٔ)}ِلْمُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َوُننيزلُ {قال تعال :  .ٖ
َذا{قال تعال :  .ٗ  .(ٕٕ)}َيْشِفينِ  َفُيوَ  َمِرْضتُ  َواِ 
يين مَّْوِعَظييةٌ  َجيياَءْتُكم قَييدْ  النَّيياُس  َأيُّيَييا َيييا{قييال تعييال :  .٘ بُّْكييمْ  مّْ ييُدورِ  ِفيي  لَّْمييا َوِشييَفاءٌ  رَّ  الصُّ

 .(ٖٕ)}لّْْمُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُىًدى
ييَمتْ  لَييْواَل  َلقَيياُلوا َأْعَجِميِّييا ُقْرآًنييا َجَعْمَنيياهُ  َولَييوْ {قييال تعييال :  .ٙ  ُقييلْ  َوَعَربِيي ّّ  َأَأْعَجِميي ّّ  آَياتُييوُ  ُفصّْ

 َعًميي  َعمَييْيِيمْ  َوُىييوَ  َوْقييرٌ  آَذاِنِيييمْ  ِفيي  ُيْؤِمُنييونَ  اَل  َوالَّييِذينَ  َوِشييَفاءٌ  ُىييًدى آَمُنييوا ِلمَّييِذينَ  ُىييوَ 
 .(ٕٗ)}َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ  ُأوَلِئكَ 
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 ثانًيا: مفيوم الشفاء في اآليات القرآنية:
ُيَعيّد القيرآن الكيريم دسيتور المسييممين اليذي ال يأتييو الباطيل ميين بيين يدييو، وليم يغييادر     

 وال كبيرة إال أشار إلييا، فعودتنا إليو ىو شفاء لمصدور.صغيرة 
ُيْخـزِِىمْ  ِبأ ْيـِديُكمْ  ٱلمَّـوُ  ُيع ذّْْبُيمُ  ق َِٰتُموُىمْ {قال تعالى:  .ٔ ي نُصـْرُكمْ  و  م ـْيِيمْ  و  ي ْشـ ِ  ع   ُصـُدور   و 

ـــْوم   ـــْؤِمِنين   ۢ  ق  ىيييي( تأوييييل معنييي  الشيييفاء فييي  اآليييية  ٖٓٔ. ذكييير الطبيييري )ت (ٕ٘)}مُّ
الكريمة: "ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين باهلل ورسيولو بقتيل ىيؤالء المشيركين بأييديكم 
واذاللكم وقيركم إياىم، وذلك الداء ما كيان في  قميوبيم عميييم مين الموجيدة بميا كيانوا 

 قييوم صييدور ويشييف: )بقولييو عنيي  اهلل إن: وقيييلينييالونيم بييو ميين األذى والمكييروه... 
 بينيم العيد نقضوا قريًشا أن وذلك )ص(، اهلل رسول حمفاءِ  خزاعة صدورَ (: مؤمنين
ىيي(  ٖٛ٘وأضياف الزمخشيري )ت  .(ٕٙ)"عميييم بكًرا بمعونتيم )ص( اهلل رسول وبين

قائًم: "ىم بطون من اليمن وسبأ قدموا إل  مكة فأسمموا فمقيوا مين أىمييا أذى شيديد، 
 .(ٕٚ)فبعثوا إل  الرسول )ص( يشكون إليو، فقال: أبشروا ف ن الفرج قريب"

ـر اتِ  ُكـلّْ  ِمـنْ  ُكِمـي ثُـمَّ {قـال تعـالى:  .ٕ بّْـ ِ  ُسـُبل   ف اْسـُمِكي الثَّم   ُبُطوِني ــا ِمـنْ  ي ْخـُرجُ  ُذلُـاًل  ر 
ي ـةً  ذ ِلـ    ِفي ِإنَّ  ِلمنَّاسِ  ِشف اء   ِفيوِ  أ ْلو اُنوُ  ُمْخت ِم    ش ر اب   . َفّسيَر (ٕٛ)}ي ت ف كَّـُرون   ِلق ـْوم   آل 

الطبري معن  الشفاء ف  اآلية الكريمة بقولو: "اختميف أىيل التأوييل فيميا عيادت إلييو 
عييادت عميي  القييرآن وىييو المييراد بيييا أي فيي  الفقيياء التيي  فيي  قولييو فيييو. قييال بعضيييم 

القرآن شفاء، وقال آخرون بل أرييد بييا العسيل أي يخيرج مين بطونييا شيراب مختميف 
ألوانيييو فييييو شيييفاء لمنييياس. ففييييو شيييفاء كميييا قيييال اهلل تعيييال  مييين األدواء، وقييييل: فييييو 
شيييفاءان: العسيييل شيييفاء مييين كيييل داء، والقيييرآن شيييفاء لميييا فييي  الصيييدور، وأرجييي  ىيييذه 

. واتفييي  معيييو الزمخشيييري فييي  تفسيييير اآليييية، وأضييياف قيييائًم: (ٜٕ)ل ىيييو العسيييل"األقيييوا
"شيييراب يرييييد العسيييل، ألنيييو مميييا يشيييرب مختميييف ألوانيييو، منيييو أبييييض وأسيييود وأصيييفر 
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وأحمر، فيو شفاء لمناس، ألنو من جمة األشفية واألدوية المشيورة النافعة... كما أن 
ييييو أو ألن فييييو بعيييض الشيييفاء، كيييل داء كيييذلك، وتنكييييره أميييا لتعظييييم الشيييفاء اليييذي ف

ىي( عم  ما جياء بيو الطبيري  ٛٗ٘. وكذلك اتف  الطبرس  )ت (ٖٓ)وكمىما محتمل"
بأن )الياء( ف  قولو تعال  )فييو شيفاء لمنياس( قييل يعيود إلي  الشيراب، وىيو العسيل، 

، وأضاف قيائًم: "وقييل معنياه في  شيفاء لألوجياع التي  شيفاءىا وقيل يعود إل  القرآن
أن الياء فيو راجعة إل  القرآن أي القرآن فيو شيفاء لمنياس أي ميا فييو مين  فيو، وقيل

الحيييمل والحيييرام واألحكيييام، واألول قيييول أكثييير المفسيييرين وىيييو األقيييوى، إذ ليييم يسيييب  
لمقرآن ذكر، وف  النحل والعسل وجوه مين االعتبيار منييا اختصاصيو بخيروج العسيل 

. وبييّين ابيين (ٖٔ)النحييل يمسيي " ميين فيييو، ومنيييا جعييل الشييفاء، وميين موضيي  السييم فييأن
ىي( معن  الشفاء ف  ىذا اآلية الكريمة: "الشفاء أي في  العسيل شيفاء  ٗٗٚكثير )ت

ىي(: "ىو أنو ميا  ٕٔٗٔ. وقال الطباطبائ  )ت (ٕٖ)لمناس أي من أدواء تعرض ليم"
يخييرج ميين بطونيييا أي بطييون النحييل وىييو العسييل مختمييف الوانييو بالبييياض والصيييفرة 

 . (ٖٖ)وما يميل إل  السواد، فيو شفاء لمناس ف  غالب األمراض" والحمرة الناصعة
ُننـزلُ {قال تعالى:  .ٖ ـة   ِشـف اء   ُىـو   م ا اْلُقْرآنِ  ِمن   و  ر ْحم  . فسير الطبيري (ٖٗ)}ِلْمُمـْؤِمِنين   و 

معن  الشفاء ف  اآلية الكريمة بقولو: "وننزل عميك يا محمد من القرآن ما ىيو شيفاء 
والضملة، ويبصر بيو مين العمي  مين الميؤمنين، ورحمية لييم يستشف  بو من الجيل 

وأضيياف الزمخشييري قييائًم: "أي: كييل شيي ء ينييزل ميين القييرآن  .(ٖ٘)دون الكييافرين بييو"
فييو شييفاء لممييؤمنين، يييزدادون بييو إيماًنييا، ويصيمحون بييو دييينيم، فموقفييو ميينيم موقييف 

. (ٖٙ)اه اهلل"الشفاء من المرض . وعين النبي  )ص(: مين ليم يستشيف  بيالقرآن فيم شيف
وأضاف الطبرس : "ووجو الشفاء فيو مين وجيوه منييا، ميا فييو مين البييان اليذي يزييل 
عميي  الجيييل وحيييرة الشييك، ومنيييا مييا فيييو ميين اليينظم والتييأليف والفصيياحة البالغيية حييد 
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األعجاز الذي يدل عمي  صيد  النبي  )ص(، فييو في  ىيذه الجيية شيفاء مين الجييل 
اء لمقموب، ومنيا أنو يتبرك بو وبقراءتو ويستعان الشك والعم  ف  الدين، ويكون شف

بو عم  دف  الممل واألسقام، وييدف  اهلل بيو كثييًرا مين المكياره والمضيار... فييو شيفاء 
لمنيياس فيي  دنييياىم وآخييرتيم ورحميية لممييؤمنين، أي نعميية ليييم، وخصيييم بييذلك ألنيييم 

مين القيرآن وفي  ىيي(: "ونيزل ميا فييو شيفاء  ٔٚٙ.  وذكر القرطبي  )(ٖٚ)المنتفعون بو"
الخييير لميين لييم يشييف بييالقرآن فييم شييفاء اهلل، وأنظيير بعييض المتييأولين أن تكييون )ميين( 

. وقال الطباطبائ : "وننيزل (ٖٛ)لمتبضي ، ألنو يحفظ أن يمزمو أن بحقو ال شفاء فيو"
إليييك أمييًرا يشييف  أمييراض القمييوب ويزيميييا ويعيييد ليييا الصييحة واالسييتقامة، فتتمتيي  ميين 

 .   (ٜٖ)رامة"نعمة السعادة والك
ذ ا{قال تعالى:  .ٗ جياء تأوييل اآليية الكريمية عنيد الطبيري   .(ٓٗ)}ي ْشـِفينِ  ف ُيو   م ِرْضتُ  و اِ 

أمييييا قييييول  .(ٔٗ)بقولييييو: "أي إن ربيييي  إذا أسييييقم جسييييم  واعتييييل فيييييو يبرئييييو ويعافيييييو"
الزمخشري ف  ىذه اآلية: "إنميا قيال ومرضيت دون أمرضين ، ألن كثيير مين أسيباب 

. وقييول (ٕٗ)المييرض يحييدث بتفييريط ميين اإلنسييان فيي  مطاعمييو ومشيياربو، وغييير ذلييك"
الطبرسيي  فيي  تفسييير ىييذه اآلييية: "معنيياه إنييو يرزقنيي  مييا أتغييذى بييو، ويفعييل مييا يصيي  

اء بو المفسرين ف  معن  اآلية: "توطئية . ولم يبتعد الطباطبائ  عم  ما ج(ٖٗ)بدن "
وتمييييد ليييذكر الشييفاء، فيييالكمم فييي  معنيي  يطعمنييي  ويسيييقين  ويشييفين ، وليييذا أنسيييب 
المرض إلي  نفسيو ليئم يختيل الميراد بيذكر ميا ىيو سيمب النعمية مين الينعم، وأميا قيول 

 . (ٗٗ)القائل: إنما نسب المرض إل  نفسو م  كونو من اهلل لمتأديب"
اء ْتُكم ق دْ  النَّاُس  أ يُّي ا ي ا{قال تعالى:  .٘ بُّْكـمْ  مّْـن مَّْوِعظ ـة   ج  ِشـف اء   رَّ ـا و  ـُدورِ  ِفـي لّْم   الصُّ

ـــة   و ُىـــًدى ر ْحم  . فسييير الطبيييري معنييي  الشيييفاء فييي  ىيييذه اآليييية قيييائًم: (٘ٗ)}لّْْمُمـــْؤِمِنين   و 
"يقول: ودواء لميا في  الصيدور مين الجييل يشيف  بييا اهلل جييل الجياىمين، ويبيرئ بيو 
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. وقال الزمخشري مفسًرا: "فقد بّين (ٙٗ)دائيم، وييدي بو من خمقو من أراد ىدايتو بو"
إن معن  الشفاء ىنا )شفاء( ىو الداء لميا في  صيدوركم مين العقائيد الفاسيدة، ودعياء 

. ووافي  الطبرسي  ميا جياء بيو الطبيري في  (ٚٗ)إل  الح  والرحمة ممن آمن بو مينكم"
، فيييييداء الجييييييل أضييييير مييييين داء البيييييدن، وعمجيييييو أن الشيييييفاء كاليييييدواء إلزالييييية اليييييداء

. وقييال القرطبييي : "أي شييفاء ميين الشيييك والنفييا  والخييمف والشيييقا ... أي (ٛٗ)أعسيير
. وليييييم يبتعيييييد (ٜٗ)شيييييفاء مييييين الشيييييبية والشيييييكوك، وىيييييو إزالييييية مييييين اليييييرجس واليييييدنس"

الطباطبييائ  عيين مييا جيياء بييو المفسييرين ببيييان معنيي  الشييفاء فيي  ىييذه اآلييية، وأضيياف 
در خزانيية لمييا فيي  القمييب ميين أسييرار، والصييفات الروحييية التيي  فيي  بيياطن قييائًم: "الصيي

اإلنسييان ميين فضييائل ورذائييل، وفيي  الفضييائل صييحة القمييب واسييتقامة، وفيي  الرذائييل 
سقمو ومرضو، والرذيمية داء يقيال: شيفيت صيدري بكيذا، إذا ذىيب ميا في  صيدره مين 

دور كناييية ضييي  وحييرج. ويقييال: شييفيت قمبيي ، فشييفاء الصييدور، وشييفاء مييا فيي  الصيي
عمييي  اليييذىاب ميييا فيييييا مييين الصيييفات الروحيييية الخبيثييية التييي  تجميييب إلييي  اإلنسيييان، 

 .  (ٓ٘)وتنقص عيشتو السعيدة، وتحرمو خير الدنيا واآلخرة"
ل وْ {قال تعالى:  .ٙ ع ْمن اهُ  و  ِميِّا ُقْرآًنا ج  م تْ  ل ْوال   ل ق اُلوا أ ْعج  ِمـيّّ  آي اتُـوُ  ُفصّْ ِبـيّّ  أ أ ْعج   ُقـلْ  و ع ر 

ُنوا ِلمَِّذين   ُىو   ِشف اء   ُىًدى آم  ْقر   آذ اِنِيمْ  ِفي ُيْؤِمُنون   ال   و الَِّذين   و  م ـْيِيمْ  و ُىـو   و  ًمـى ع   ع 
معن  الشيفاء في  ىيذه اآليية عنيد الطبيري تعني :  .(ٔ٘)}ب ِعيد   م ك ان   ِمنْ  ُين اد ْون   ُأول ِئ   

أمييا قييول الزمخشييري فيي  . (ٕ٘)"الشييفاء ميين الجيييل، وكييذلك قيييل الشييفاء يعنيي  القييرآن"
القرآن: ىو إرشاد إلي  الحي ، وشيفاء لميا  معن  الشفاء ف  ىذا الموض  من اآلية: "

. وقال الطبرس : "إن القرآن لمذين آمنوا شفاء مين (ٖ٘)ف  الصدور من الظن والشك"
. أميا قيول اليرازي )ت (ٗ٘)األوجاع، وقيل: وشفاء لمقموب من كل شكل وريبية وشيبية"

اآلييية: "فييأن ىييذا القييرآن يكييون ميين الحيي  ىييدى وشييفاء. أمييا كونييو  ىييي( فيي  ىييذه ٙٓٙ
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ىدى فأنو دليل عم  الخيرات، ويرشد إل  كيل السيعادات، وأمميا كونيو شيفاء ف نيو إذا 
أمكنييييو االىتيييييداء فقيييييد حصييييل الييييييدى، فميييييذلك اليييييدى شيييييفاء ليييييو ميييين ميييييرض الكفييييير 

ن ىيدى وشيفاء لكيل . وبّين القرطبي  معني  الشيفاء في  اآليية قيائًم: "القيرآ(٘٘)والجيل"
. وفّسير ابين كثيير قيائًم: "معني  الشيفاء (ٙ٘)من آمن بيو مين الشيك والرييب واألوجياع"

 .            (ٚ٘)ىذا القرآن لمن آمن بو، وشفاء لما ف  الصدور من الشكوك والريب"
 

 المبحث الثالث
 مفيوم الشفاء في الُسّنة النبوية

 الشفاء: لفظةاألحاديث النبوية الواردة فييا أواًل: 
 وردت لفظة الشفاء ف  العديد من األحاديث النبوية الشريفة، وجاء منيا:    
ف  الَحّبة السوداء شفاء من كل داء، إال »وسمم(:  وقال الرسول )صم  اهلل عميو وآل .ٔ

 . (ٛ٘)«من السَّام )أي الموت(
شييييفاء  ، وماؤىيييياالميييينّْ  ميييين الكْمييييأةُ  »قييييال الرسييييول )صييييم  اهلل عميييييو وآلييييو وسييييمم(:  .ٕ

 . (ٜ٘)«لمعين
 (ٓٙ)قتميوه قيتميم اهلل، أليم يكين شيفاء العي ّْ »وسيمم(:  وقال الرسول )صم  اهلل عميو وآلي .ٖ

 .(ٔٙ)«السُّؤالُ 
ييا عبياد اهلل تيداوا، في ن اهلل ليم يضي  داء »قال الرسول )صم  اهلل عميو وآليو وسيمم(:  .ٗ

 .(ٕٙ)«إال وض  لو شفاء أو دواء، إال داء واحد ىو اليرم
القيرآن مأدبية اهلل، فياقبموا مين مأدبتيو مييا »قيال الرسيول )صيم  اهلل عمييو وآليو وسيمم(:  .٘

 . (ٖٙ)«استطعتم، إن ىذا القرآن ىو حبل اهلل، وىو النور المبين، والشفاء الناف 
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 لفظة الشفاء: ياثانًيا: شرح األحاديث الواردة في
ّبة »قال الرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(:  .ٔ السوداء شفاء من كل داء، في الح 

 لو فميس الموت أي السام إال األمراض، أكثر من شفاء أنيا . ومعناه«إال من السَّام
 أنيواع بعيضِ  عم  ونبَّو الشفاء، أسباب من سبب ف ّنو بالتَّداوي؛ النب  فقد أمر .دواء

 ميول  وىيو- سعد بن خالد التابع  يخبر الحديثِ  ىذا وف  .نفعيا ثبت الت  األدوية
 معييييم وكيييان ،سيييفر فييي  خرجيييوا أنييييم: -األنصييياري البيييدري مسيييعود أبييي  الصيييحاب 
 ،مريض وىو المدينةَ  بو فأتوا ،الطري  ف  غالب فمرض ،َأْبجر بن غالب الصحاب 

 أبيي  بيين الييرحمن عبييد بيين محمييد بيين اهلل عبييد ووىيي ،عتييي  أبيي  ابيين ومرضيي فيي  هفييزار 
 حبية: بييا والميراد بييا، داووهيي وأن السيوداء الحبية ميوايمز  أن فأوصياىم ،الصدي  بكر

 .(ٗٙ)ذلك غير وقيل ،الخردل حبة: وقيل ،األخضر الكمون ى : وقيل ،البركة
ــأةُ  »قــال الرســول )صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم(:  .ٕ ، وماؤىــا شــفاء  الكْم مــن المــنّْ

 عييين مييير،ع أبييي  ابييين عييين مسيييمم ورواه صيييحتو، عمييي  متفييي  الحيييديث . ىيييذا«لمعـــين
 وال أحيد، سيع  غيير مين اهلل ينبتيو شي ء أنيو معنياه: قييل ،"المنّْ  من: "قولوسفيان، و 

 ،"لمعيين شيفاء وماؤىيا: "وقوليو إسيرائيل، بني  عمي  ينيزل كيان الذي المن بمنزلة مؤنة
 فيي  ابحتًيي ماؤىييا يقطيير أن معنيياه ليييس فينفيي ، باألدوييية يخمييط ماءىييا أن معنيياه: قيييل

 ا،سيييييبعً  أو ا،خمًسييييي أو أكميييييؤ، ثمثييييية أخيييييذت: قيييييال ىرييييييرة أبييييي  عييييين وروي العيييييين،
  .(٘ٙ)فبرأت ل  جارية بو كحمت قارورة ف  ماءىن فجعمت فعصرتين،

قتموه قتميم اهلل، ألـم يكـن شـفاء العـيّْ »قال الرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(:  .ٖ
 رجيًم  فأصياب سفر ف  خرجنا :األنصاري فيقول اهلل عبد بن جابر حك ي .«السُّؤالُ 

و حجر امنّ   رخصية لي  تجيدون ىيل فقيال ،وُ أصيحاب فسيأل احيتمم، ثيم رأسيو، في  فشيجَّ
 افممي فميات، فاغتسيل، المياء،  عمي تقيدر وأنيت رخصية، لك نجد ما قالواف التَّيمُّم، ف 
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 ميياف ن ،مييوايعم مليي إذ سييألوا أال اهلل قييتميم قتمييوه فقييال: بييذلك، ُأْخبِييرَ  النبيي   عميي مناقييد
 - موسيي َشييكَّ  يعصييب أو- ويعصيير يتيييمَّم أن يكفيييو كييان ميياإن السييؤال، العيي ّْ  شييفاء
 .(ٙٙ)جسده سائر ويغسل عمييا يمس  ثمَّ  خرقة، جرحو عَم 

يـا عبـاد اهلل تـداوا، فـهللن اهلل لـم يضـ  »قال الرسول )صمى اهلل عميو وآلـو وسـمم(:  .ٗ
 يقيول الحيديثِ  ىيذا في . «داء إال وض  لـو شـفاء أو دواء، إال داء واحـد ىـو اليـرم

 حيرج ينياأعم ؟كيذا في  حيرج أعمينيا النبي : يسيألون األعراب شيدت :شريك بن ُأسامة
 شييًئا أخييو عيرض مين اقترض من إالَّ  الحرج اهلل وض  اهلل عباد :يمل فقال ؟كذا ف 

 واتييداو  قييال: ،نتييداوى ال أن جنيياح عمينييا ىييل اهلل رسييول يييا :فقييالوا ،ُحييِرجَ  ذيالّيي فييذاك
 ييييا :قيييالوا اليييرم، إالّ  ،شيييفاءً  معييو وضييي َ  إالّ  داء يضيي  ليييم سييبحانو اهلل فييي ن اهلل عبيياد
 .(ٚٙ)حسنٌ  ُخُم ٌ  قال: العبد، أعط  ما خير ما اهلل رسول

القـرآن مأدبـة اهلل، فـاقبموا مـن مأدبتـو »قال الرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(:  .٘
 .«ما استطعتم، إن ىـذا القـرآن ىـو حبـل اهلل، وىـو النـور المبـين، والشـفاء النـاف 

 ىيذا إن: ))قال النب  وىو حديث طويل، عن مسعود، بن اهلل ىذا الحديث عبد روى
 وىيييو, اهلل حبيييل القيييرآن ىيييذا إن اسيييتطعتم، ميييا مأدبتيييو مييين فتعمميييوا اهلل، مأدبييية القيييرآن
 يعييوج ال تبعييو، لميين ونجيياة بييو، تمسييك لميين عصييمة, النيياف  والشييفاء المبييين، النييور
 في ن فياتموه اليرد، كثيرة عين يخمي  وال عجائبيو، تنقضي  وال فيسيتعتب، يزيغ وال فيقوم،

 ,حييرف ألييم: أقييول ال أنيي  أمييا حسيينات، عشيير حييرف بكييل تموتييو عميي  يييأجركم اهلل
 . وما جاء في  الحيديث بيأن ))القيرآن(ٛٙ)((حرف وميم حرف، والم حرف، ألف ولكن
 فيي  يقييولعييزَّ وجييلَّ  واهلل ال وكيييف ،النيياف  الشييفاء ىييو ميالكيير  القرآنفيي ،نيياف (( شييفاء
 فييي  لميييا شيييفاء نيييوإ ،(ٜٙ){ِلْمُميييْؤِمِنينَ  َوَرْحَميييةٌ  ِشيييَفاءٌ  ُىيييوَ  َميييا اْلقُيييْرآنِ  ِمييينَ  َوُنَنيييزّْلُ } :حقيييو

 وتعيال  تبيارك واهلل ،اليذكر أنيواع أرقي  فيالقرآن ،ومعنيوي ميادي شيفاء وىيو ،الصدور
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 عمي  كيذلك القيرآن مفعيول يكيون ال وكيف ،(ٓٚ){اْلُقُموبُ  َتْطَمِئنُّ  المَّوِ  ِبِذْكرِ  َأاَل } :يقول
 .عمييا نزلأ لو الجبال تتصدع الذي وىو المؤمنين أنفس

 
 المبحث الراب 

 موازنة بين داللة مفيوم الشفاء في القرآن والُسّنة النبوية
 أواًل: موازنة داللة مفيوم الشفاء في القرآن الكريم:

     : ييين مَّْوِعَظيييةٌ  َجييياَءْتُكم قَيييدْ  النَّييياُس  َأيُّيَيييا َييييا}قيييال اهلل عيييزَّ وجيييلَّ بُّْكيييمْ  مّْ  ِفييي  لَّْميييا َوِشيييَفاءٌ  رَّ
ُدورِ  . والموعظة ىي  ميا جياء في  القيرآن الكيريم مين الزواجير عين (ٔٚ){َوَرْحَمةٌ  َوُىًدى الصُّ

الموجبة لسخط اهلل تعال  المقتضيية لعقابيو، وىي  األمير  الفواحش واإلنذار عن األعمال
، والشيييكوك، والنيييي  بأسيييموب الترغييييب والترىييييب لميييا فييي  الصيييدور مييين أميييراض: الشيييبو

زالييية ميييا فيييييا مييين رجيييس ودنيييس. فيييالقرآن الكيييريم فييييو الترغييييب والترىييييب،  والشييييوات، وا 
ذا وجييدت فيييو الرغبيية فيي  الخييير،  والوعييد والوعيييد، وىييذا يوجييب لمعبييد الرغبيية والرىبيية، وا 
والرىبة عين الشير، ونمتيا عمي  تكيرر ميا ييرد إليييا مين معيان  القيرآن، أوجيب ذليك تقيديم 

مييراد الييينفس، وصييار ميييا يرضيي  اهلل أحيييب إليي  العبيييد ميين شييييوة الييينفس. مييراد اهلل عمييي  
وكذلك ما فيو من البراىين واألدلة الت  صرفيا اهلل غاية التصيريف، وبّينييا أحسين بييان 
ذا  ممييا يزيييل الشييبو القادحيية فيي  الحيي ، ويصيييل بييو القمييب إليي  أعميي  درجييات اليقيييين، وا 

ا تصم  بصمحو، وتفسد بفساده، وىذا صم  القمب من مرضو تبعتو الجوارح كميا، فأني
نما ىذه اليداية والرحمية لمميؤمنين المصيدقين الميوقنين،  القرآن ىدى ورحمة لممؤمنين، وا 

 َوُىيوَ  َوْقيرٌ  آَذاِنِييمْ  ِف  ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُىًدى آَمُنوا ِلمَِّذينَ  ُىوَ  ُقلْ }كما قال تعال : 
 .(ٕٚ)}َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ  ُأوَلِئكَ  َعًم  َعَمْيِيمْ 
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ولمقيييرآن الكيييريم أوصييياف مبثوثييية فييييو، تيييدل عمييي  فضيييمو وعظمتيييو ونفعيييو لمنييياس، ليييو     
أخذوا بما فييو، ومين أوصيافو أنيو شيفاء، وقيد تكيرر ىيذا الوصيف في  مواضي  ثمثية مين 

بُّْكمْ  مّْن مَّْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكم َقدْ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا{الكتاب، فالموض  األول قولو تعال :   َوِشَفاءٌ  رَّ
ُدورِ  ِف  لَّْما  ِمينَ  َوُننييزلُ {، والموض  الثان  قوليو تعيال : (ٖٚ)}لّْْمُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُىًدى الصُّ

: (ٗٚ)}ِلْمُمييْؤِمِنينَ  َوَرْحَمييةٌ  ِشييَفاءٌ  ُىييوَ  َمييا اْلقُييْرآنِ   ُىييوَ  ُقييلْ {، والموضيي  الثالييث قولييو عييزَّ وجييلَّ
 ُأوَلئِيييكَ  َعًمييي  َعمَيييْيِيمْ  َوُىيييوَ  َوْقيييرٌ  آَذاِنِييييمْ  ِفييي  ُيْؤِمُنيييونَ  اَل  َوالَّيييِذينَ  َوِشيييَفاءٌ  ُىيييًدى آَمُنيييوا ِلمَّيييِذينَ 
ولم ُيحصر ف  اآليات الثمث الشفاء ف  مجيال معيين، بيل  .(٘ٚ)}َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ 

جاء نكرة ف  سييا  اإلثبيات؛ لييعم جميي  أنيواع الشيفاء، وفي  كيل المجياالت، إال أن في  
أحييدى اآليييات ُذكيير أنييو شييفاء لمييا فيي  الصييدور، والمقصييود بييو شييفاء لمقمييوب، وأعصيي  

مستودع العموم واألفكار األمراض وأشدىا فتًكا ى  أمراض القموب؛ ذلك أن القموب ى  
واألخم ، وى  نوعان: قموب عامرة باإليمان مميئة بيأنوار العميم والييدى، وقميوب خاليية 
ميين اإليمييان، خاوييية ميين معييارف الييوح ، فييي  قمييوب ميتيية، وموتيييا لييو سييببان: الجيييل 
واالستكبار. فأما الجييل ف نيو يحيول بيين القميوب وبيين اإليميان والنيور، في ذا أزييل جيمييا 

 .     (ٙٚ)ربت باإليمان، واستنارت بالقرآن
  

 :الُسّنة النبوية: موازنة داللة مفيوم الشفاء في ثانًيا
قد بّين الرسول األعظم )صم  اهلل عميو وآل وسمم( أن الشفاء قد يكون كامًم، وىيذا     

الميم رب الناس ميذىب البيأس، »ما كان يدعو بو ويأمر المريض عميو، فقد دعا فقال: 
. أي شييفاء كييامًم ال (ٚٚ)«أشييف، أنييت الشيياف ، ال شيياف  إال أنييت، شييفاء ال يغييادر سييقًما

ولكن قد يكون وقد ال يكون، فقد مات الرسول متيأثًرا بسيم الشياة يترك وال يخمف مرًضا، 
الت  قدمتيا ليم زينب الييودية بعد فت  خيبير، واليذي بقي  يعميل في  جسيده لميدة ثيمث 
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لزوجيو عائشية: ( وسيمم وآل عمييو اهلل صم )سنوات إل  أن مات بيذا السم، وكان يقول 
يبير، فييذا أوان وجيدت انقطياع أبييري يا عائشة ما زال أجد أليم الطعيام اليذي أكميت بخ»

 .(ٛٚ)«من ذلك السم
كييان يعييّوذ بعييض أىمييو يمسيي  بيييده » :(وسييمم وآل عميييو اهلل صييم )روي عيين النبيي      

اليمن  ويقول: الميم رب الناس، أذىب البأس واشفو وأنت الشاف ، ال شفاء إال شفاؤك، 
األميييراض والعميييل والشيييكوك، . فييياهلل تعيييال  ىيييو الشييياف  مييين (ٜٚ)«شيييفاء ال يغيييادر سيييقًما

الشيييفاء المعنيييوي الروحييي : وىيييو الشيييفاء مييين عميييل  -وشيييفاؤه شيييفاءان أو نوعيييان: األول
الشفاء المادي: وىو الشفاء من عميل األبيدان. وقيد ذكير عيزَّ وجيلَّ  -. والثان (ٓٛ)القموب

زل ميا أنيزل اهلل داء إال أني»ىذين النوعين ف  كتابو، وبّين ذلك الرسول ف  سنتو، فقال: 
 .(ٔٛ)«لو شفاء. شفاء اهلل لألرواح واألبدان

والقييرآن الكييريم كمييا أنييو شييفاء لييألرواح، فيييو شييفاء لعمييل األبييدان، فعيين أم المييؤمنين     
كان النب  إذا أشتك  يقرأ عم  نفسو المعوذات وينفث، فمميا اشيتد وجعيو كنيت ))عائشة: 

أن بعيض الكيمم ليو خيواص  . ومين المعميوم(ٕٛ)((أقرأ عميو وأمس  عنو بيده رجاء بركتيا
ومنيياف  مجربيية، فمييا الظيين بكييمم رب العييالمين الييذي فضييمو عميي  كييل كييمم كفضييل اهلل 
عمي  خمقيو، اليذي ىيو الشيفاء التيام، والعصيمة النافعية، والنيور الييادي، والرحمية العامية، 

 .(ٖٛ)الذي لو أنزل عم  جبل لتصدع من عظمتو وجملتو
، ىيو لبييان (ٗٛ)}ِلْمُميْؤِمِنينَ  َوَرْحَميةٌ  ِشيَفاءٌ  ُىيوَ  َميا اْلقُيْرآنِ  ِمينَ  َوُننييزلُ }وف  قاولو تعيال :     

الجييينس ال لمتبعييييض، وىيييذا ىيييو أصييي  القيييولين، وعمييي  ىيييذا فيييالقرآن فييييو شيييفاء ألرواح 
شيفاء أمتي  »المؤمنين، وشفاء ألجسادىم. قيال رسيول اهلل )صيم  اهلل عمييو وآل وسيمم(: 

، وقيال )صيم  (٘ٛ)«اب اهلل، أو جرعية مين عسيلف  ثمث: كية من نار، أو آيية مين كتي
ال شييفاء لمقمييوب أعظييم أثييًرا ميين شييفاء القييرآن، وال مييواعظ »اهلل عميييو وآل وسييمم( أيًضييا: 
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أبمغ مين مواعظيو، وال تيذكير أقيوى مين تيذكيره، ومين أكتفي  بغيير القيرآن ضيل، ومين ليم 
ىيييي(:  ٕٙٔقييال أبييو نصيير عمييي  بيين سييعيد الرمميي  )ت «. يييوعظ بييالقرآن فييم واعييظ ليييو

أتينيييا الفضييييل بييين عيييياض رحميييو اهلل بمكييية، فسيييألناه أن يممييي  عمينيييا، فقيييال: ضييييعتم ))
الكتاب وطمبتم كمم فضيل وابن عيينة؟ ولو تفيرغتم لكتياب اهلل تعيال  لوجيدتم فييو شيفاء 

  .(ٙٛ)((لما تريدون
 
 وعرض االستنتاجات الخاتمة: 

ونفعييو لمنيياس، لييو أخييذوا بمييا اف مبثوثيية فيييو تييدل عميي  فضييمو وعظمتييو لمقييرآن أوصيي    
اهلل  ، ومين أوصيافو أنيو شيفاء، وقيد تكيرر ىيذا الوصيف في  مواضي  ثمثية مين كتيابفيو

بُّْكيمْ  مّْن مَّْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكم َقدْ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا{تعال ، فالموض  األول: قال تعال :   َوِشيَفاءٌ  رَّ
ُدورِ  ِف  لَّْما : }لّْْمُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُىًدى الصُّ  ِمينَ  َوُننييزلُ {، والموض  الثان  قولو عيزَّ وجيلَّ

 ِلمَّييِذينَ  ُىييوَ  ُقييلْ {والموضيي  الثالييث قولييو سييبحانو: ، }ِلْمُمييْؤِمِنينَ  َوَرْحَمييةٌ  ِشييَفاءٌ  ُىييوَ  َمييا اْلقُييْرآنِ 
 ِمينْ  ُيَنياَدْونَ  ُأوَلئِيكَ  َعًم  َعَمْيِيمْ  َوُىوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِيمْ  ِف  ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُىًدى آَمُنوا
 .}َبِعيدٍ  َمَكانٍ 
ولييم ُيحصيير فيي  اآليييات الييثمث الشييفاء فيي  مجييال معييين، بييل جيياء نكييرة فيي  سيييا     

اإلثبات؛ ليعم جميي  أنيواع الشيفاء، وفي  كيل المجياالت، إال أنيو في  أحيدى اآلييات ٌذكير 
وب، وأعص  األمراض، وأشدىا فتًكيا أنو شفاء لما ف  الصدور، والمقصود بو شفاء لمقم

ىييي  أميييراض القميييوب؛ ذليييك أن القميييوب ىييي  مسيييتودع العميييوم واألفكيييار واألخيييم ، وىييي  
نوعيان: قميوب عييامرة باإليميان، مميئية بييأنوار العميم والييدى، وىيي  القميوب الحيية، وقمييوب 

، وموتيييا لييو سييببان: خالييية ميين اإليمييان، خاوييية ميين معييارف الييوح ، فييي  قمييوب ميتيية
جيل واالستكبار، فأما الجيل ف نيو يحيول بيين القميوب وبيين اإليميان والنيور، في ذا أزييل ال
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فييييم:  جيميييا ربييت باإليمييان، واسييتنارت بييالقرآن، وىييذا حييال أغمييب الكفييار، وقييال تعييال 
 .{ُمْعِرُضونَ  َفُيمْ  اْلَح َّ  َيْعَمُمونَ  اَل  َأْكَثُرُىمْ  َبلْ }

ويبين أن الشفاء ال ييراد منيو فقيط المتعمي  بيذات اإلنسيان، المتعمي  بيالمنح  الميادي     
نمييا ىييو وحييدة معالجيية )القييرآن( لجمييي  األمييور الحياتييية المتعمقيية باإلنسييان  ،والمعنييوي، وا 

 اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرىا.سواء 
شيييفاء ألمراضييينا النفسيييية ىيييو والشيييفاء سييينة إالىيييية، إذ لكيييل داء دواء. القيييرآن الكيييريم     

والشييفاء بمفيومييو القرآنيي  والنبييوي لييم يكيين مقتصييًرا عميي  الشييفاء ذو  .والروحييية والسييموكية
البعييد الواحييد ميين األبعيياد البشييرية، فالشييفاء القرآنيي  يسييق  الظمييأ الييداخم  ل نسييان، وىييذا 

توقييف عنييد زميين معييين. وقييد اجتمعييت أغمييب المييذاىب والفيير  اإلسييممية يعنيي  أنييو ال ي
عمييي  مفييياىيم الشيييفاء القرآنييي  والنبيييوي. عمًميييا أن الشيييفاء فييي  مروييييات الُسيييّنة النبويييية ال 

  يتعاكس م  مفيوم  الشفاء ف  القرآن الكريم.  
 

  اليوامش:
                                                           

 .ٕٗ اآلية :األنفال (ٔ)
 .ٓٛ اآلية :الشعراء (ٕ)
تحقيييييي : مييييييدي (، يىييييي٘ٚٔالعيييييين، الخمييييييل بييييين أحميييييد الفراىييييييدي )ت كتييييياب  (ٖ)

براىيم السامرائ   .ٖٜٓ/ ٕ: يىٗٔٗٔقم،  ،، باقريالمخزوم  وا 
 عيوض محمد: تحقي  ،(ىيٖٓٚ ت) األزىري بن أحمد بن محمد ،المغة يذيبت (ٗ)

 .ٕٜٓٔ/ ٕ: ٕٔٓٓ، يروتب ،العرب  التراث إحياء دار ،مرعب
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(، تحقييي : عبييد يىييٜٖ٘)ت  بيين زكريييا معجييم مقيياييس المغيية، أحمييد بيين فييارس (٘)

 .ٜٜٔ/ ٖم: ٜٜٜٔ/ يىٕٓٗٔبيروت،  ،السمم محمد ىارون، دار الجيل
 الجيزريالشييبان   الكيريم عبد بن محمد بن لمباركالنياية ف  غريب الحديث، ا (ٙ)

 ،الطنييياح  محميييد حميييودو  ياليييزاو  أحميييد طييياىر: تحقيييي ، (ىييييٙٓٙ ت) األثيييير ابييين
 .ٜٛٗ/ ٕم: ٜٜٚٔىي/ ٜٜٖٔالمكتبة العممية، بيروت، 

، دار ٖ(، ط يى ٔٔٚلسان العرب، محمد بن مكرم األنصاري ابن منظور )ت  (ٚ)
 .ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔ/ ٚم: ٜٙ٘ٔ/ يىٖ٘ٚٔ، ، بيروتصادر

 .  ٜٓٔالتوبة: اآلية  (ٛ)
 .  ٖٓٔآل عمران: اآلية  (ٜ)
 .  ٜٙالنحل: اآلية  (ٓٔ)
 األصيفيان  بالراغيب المعيروف محمد بن الحسينالمفردات ف  غريب القرآن،  (ٔٔ)
، ص ىيئٕٗٔ ،بييروت القميم، دار ،الداودي عدنان صفوان: تحقي  ،(ىيٕٓ٘ ت)

ٙٙ  . 
 . ٖٙٗ/ ٗٔلسان العرب، ابن منظور:  (ٕٔ)
 .  ٖٓٔآل عمران: اآلية  (ٖٔ)
 . ٓٛالشعراء: اآلية  (ٗٔ)
بصييييائر ذوي التمييييييز فيييي  لطييييائف الكتيييياب العزيييييز، محمييييد بيييين يعقييييوب  (٘ٔ)

ىييي(، تحقييي : محمييد عميي  النجييار وعبييد العميييم الطحيياوي، ط ٚٔٛالفيروزآبييادي )ت 
 . ٖٖٓ/ ٖ: ٜٜٙٔالقاىرة،  ،اإلسممية لمشؤون األعم  المجمس، ٖ
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، (ىييٙٔٛ ت) الجرجيان  الشيريف اليزين عمي  بين محميد بين عمي التعريفيات،  (ٙٔ)

م، ٖٜٛٔىييي/ ٖٓٗٔ، دار الكتييب العممييية، بيييروت، العمميياء  ميين جماعييةتحقييي : 
 . ٓٗٔص 

 حمييدأ سيييد :تحقييي ىييي(، ٘ٛٓٔمجميي  البحييرين، فخيير الييدين الطريحيي  )ت  (ٚٔ)
/ ٔ: ٜٜٛٔة، طييييييران، الجعفريييييي ثييييياراآل حيييييياءإل ةالمرتضيييييوي ةالمكتبييييي، الحسيييييين 

ٕٗٚ . 
االستشفاء بالقرآن: الشفاء بالسور واآليات واألعمال القرآنيية، موسي  مرتضي   (ٛٔ)

 . ٖٛ، ص ٕ٘ٓٓالحسن ، مؤسسة األعمم  لممطبوعات، بيروت، 
 . ٗٔالتوبة: اآلية  (ٜٔ)
 . ٜٙالنحل: اآلية  (ٕٓ)
 . ٕٛاإلسراء: اآلية  (ٕٔ)
 . ٓٛالشعراء: اآلية  (ٕٕ)
 . ٚ٘يونس: اآلية  (ٖٕ)
 . ٗٗفصمت: اآلية  (ٕٗ)
 . ٗٔالتوبة: اآلية  (ٕ٘)
جييام  البيييان فيي  تفسييير القييرآن )تفسييير الطبييري(، محمييد بيين جرييير بيين يزيييد  (ٕٙ)

 ،بيييييروت ،الرسييييالة مؤسسيييية ،شيييياكر محمييييد أحمييييد: تحقييييي ىييييي(، ٖٓٔالطبيييري )ت 
 . ٚٔٔ/ ٓٔ: مٕٓٓٓ / ىيٕٓٗٔ
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الكشيياف عيين حقييائ  وغييوامض التنزيييل وعيييون األقاويييل فيي  وجييوه التأويييل،  (ٕٚ)

، العربيي  الكتيياب دار، ٖىييي(، ط ٖٛ٘محمييود بيين عميير بيين محمييد الزمخشييري )ت 
 . ٛٚٔ/ ٕ: ىيٚٓٗٔ ،بيروت

 . ٜٙالنحل: اآلية  (ٕٛ)
 . ٘ٛٔ -ٗٛٔ/ ٗٔجام  البيان، المصدر الساب :  (ٜٕ)
 .ٛٔٗ/ ٕالكشاف، المصدر الساب :  (ٖٓ)
ىيي(، ٛٗ٘مجمي  البييان في  تفسيير القيرآن، الفضيل بين الحسين الطبرسي  )ت  (ٖٔ)

 . ٕٛٗ/ ٙم: ٕ٘ٓٓىي/ ٕٙٗٔدار العموم لمتحقي  والطباعة والنشر، بيروت، 
 القيرآن دار، ٚط  ،الصيابون  عمي  محميد :تحقيي  ،كثيير ابن تفسير مختصر (ٕٖ)

 . ٕٚٙ/ ٔ: مٜٔٛٔ /ىيٕٓٗٔ ،بيروت الكريم،
 األعممييي  مؤسسيييةالمييييزان فييي  تفسيييير القيييرآن، محميييد حسيييين الطباطبيييائ ،  (ٖٖ)

 .ٕٓٗ/ ٕٔىي: ٚٔٗٔ، بيروت، لممطبوعات
 . ٕٛاإلسراء: اآلية  (ٖٗ)
 . ٜٓٔ/ ٘ٔجام  البيان، المصدر الساب :  (ٖ٘)
 . ٕٙٙ/ ٕالكشاف، المصدر الساب :  (ٖٙ)
 . ٖٙ٘/ ٙمجم  البيان، المصدر الساب :  (ٖٚ)
الجيييام  ألحكيييام القيييرآن )تفسيييير القرطبييي (، محميييد بييين أحميييد بييين أبييي  بكييير  (ٖٛ)

براىيم البردون  أحمد: تحقي ىي(، ٔٚٙالقرطب  )ت   الكتيب دار، ٕط  ،أطفيش وا 
 . ٕ٘ٓ/ ٓٔ: مٜٗٙٔ /ىيٖٗٛٔ ،القاىرة،  المصرية
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 . ٛٗٔ/ ٖٔالميزان، المصدر الساب :  (ٜٖ)
 . ٓٛالشعراء: اآلية  (ٓٗ)
 .٘ٓٔ/ ٜالمصدر الساب : جام  البيان،  (ٔٗ)
 .ٖٓٔ/ ٖالكشاف، المصدر الساب :  (ٕٗ)
 .ٕٓ٘/ ٕٓمجم  البيان، المصدر الساب :  (ٖٗ)
 .ٕٕٚ/ ٘ٔالميزان، المصدر الساب :  (ٗٗ)
 . ٚ٘يونس: اآلية  (٘ٗ)
 .ٔٙٔ/ ٔٔجام  البيان، المصدر الساب :  (ٙٗ)
 .ٖٓٗ/ ٕالكشاف، المصدر الساب :  (ٚٗ)
 .ٓ٘ٔ/ ٘الساب :  مجم  البيان، المصدر (ٛٗ)
 .ٕٕٙ -ٕٕ٘/ ٛالجام  ألحكام القرآن، المصدر الساب :  (ٜٗ)
 .ٕٙ -ٔٙ/ ٓٔالميزان، المصدر الساب :  (ٓ٘)
 . ٗٗفصمت: اآلية  (ٔ٘)
 .ٜ٘ٔ/ ٕٗجام  البيان، المصدر الساب :  (ٕ٘)
 .ٕٚٔ/ ٗالكشاف، المصدر الساب :  (ٖ٘)
 .ٕٕ/ ٜمجم  البيان، المصدر الساب :  (ٗ٘)
 الحسيييين بييين الحسييين بييين عمييير بييين محميييد ،الكبيييير التفسيييير أو الغييييب مفييياتي  (٘٘)

 التييراث إحييياء دار، ٖط  ،(ىيييٙٓٙ ت) الييرازي الييدين بفخيير الممقييب الييرازيالتيميي  
 .ٙٔٔ/ ٗٔ: ىيٕٓٗٔ ،بيروت ،العرب 
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 .ٕٔٗ -ٕٓٗ/ ٘ٔالجام  ألحكام القرآن، المصدر الساب :  (ٙ٘)
 .ٕ٘ٔ/ ٖالساب : ، المصدر كثير ابن تفسير مختصر (ٚ٘)
 ت) الشيييييبان  حنبييييل بيييين محمييييد بيييين أحمييييد ،حنبييييل بيييين أحمييييد اإلمييييام مسييييند (ٛ٘)

 /ىيئٕٗٔ ، بييروت،الرسيالة مؤسسية ،وآخيرون األرنيؤوط شعيب: تحقي  ،(ىئٕٗ
 السيينن ميين المختصيير الجييام ) الترمييذي سيينن(؛ ٕٚٛٚ)بييرقم  ٓٔ٘/ ٕم: ٕٔٓٓ

 بين عيسي  بين محميد ،(العميل عمييو وما والمعمول الصحي  ومعرفة اهلل رسول عن
 الفكيير، دار: بيييروت المطيييف، الوىيياب عبييد: تحقييي  ،(ىيييٜٕٚ ت) الترمييذي سييورة

 .(ٕٔٗٓ) برقم ٕٓٙ/ ٖ: ٖٜٛٔ/ ىيٖٓٗٔ
 اهلل رسيييول ُأميييور مييين المختصييير الصيييحي  المسيييند الجيييام ) البخييياري صيييحي  (ٜ٘)

 ،(ىيي ٕٙ٘ ت) البخياري إسيماعيل بين محميد ،(وأياميو وسيننو وسّمم عميو اهلل صم 
/ ٘: مٜٚٛٔ/ ىييي ٛٓٗٔ كثييير، ابيين دار: بيييروت البغييا، ديييب مصييطف : تحقييي 
 عين العيدل بنقيل المختصر الصحي  المسندصحي  مسمم )؛ ( ٖٔٛ٘برقم ) ٜٚٔ
 النيسابوري القشيري الحجاج بن مسمم(، وسمم عميو اهلل صم  اهلل رسول إل  العدل

، بييروت، العربي  التيراث إحيياء دار ،البياق  عبيد فؤاد محمد: تحقي  ،(ىئٕٙ ت)
 . ٕٗٔ/ ٜ :)د.ت(

 .المراد لوجو االىتداء وعدم والتحير والجيل العجز: (والتشديد بالكسر) الع ّْ  (ٓٙ)
 بييين محميييد، الكييياف ؛ أصيييول ٖٖٓ/ ٔمسيييند ابييين حنبيييل، المصيييدر السييياب :  (ٔٙ)

ىيييي/ ٕٛٗٔىيييي(، منشيييورات الفجييير، بييييروت، ٜٕٖ)ت  الكمينييي  إسيييحا  بييين يعقيييوب
 يزيييييد بيييين محمييييد اهلل عبييييد أبييييو وماجيييي ابيييين ،ماجييييو ابيييين سيييينن؛ ٛٙ/ ٖم: ٕٚٓٓ
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، العربيية الكتيب إحيياء دار ،الباق  عبد فؤاد محمد: تحقي  ،(ىيٖٕٚ ت) القزوين 
 بييين األشيييعث بييين سيييميمان داود أبيييو ،داود أبييي  سييينن؛ ٜٛٔ/ ٔ: )د.ت( القييياىرة،
 ،الحميد عبد الدين محي  محمد: تحقي  ،(ىيٕ٘ٚ ت) السِّْجْستان  األزدي إسحا 
 بين الحسيين بين أحميد ،الكبرى السنن؛ ٘ٛ/ ٔ: ، )د.ت(بيروت العصرية، المكتبة
 ار، دٖط  ،عطا القادر عبد محمد: تحقي  ،(ىيٛ٘ٗ ت) البييق  الخراسان  عم 

   .ٕٕٚ/ ٔ: مٖٕٓٓ /ىيٕٗٗٔ ،بيروت العممية، الكتب
 األنييييوار بحييييار؛ (ٖٕٛٓ)بييييرقم  ٕٛ٘/ ٖسيييينن الترمييييذي، المصييييدر السيييياب :  (ٕٙ)

 ،ٕ ط ،(ىيئٔٔٔ ت) المجمس  باقر محمد األطيار، األئمة أخبار لدرر الجامعة
 . ٙٚ/ ٜ٘: ٖٜٛٔ/ ىيٖٓٗٔ الوفاء، مؤسسة: بيروت

 حمدويييييو بيييين محمييييد بيييين اهلل عبييييد بيييين محمييييد ،الصييييحيحين عميييي  المسييييتدرك (ٖٙ)
 ،عطا القادر عبد مصطف : تحقي  ،(ىي٘ٓٗ ت) البي  بابن المعروف النيسابوري

 كتياب؛ (ٕٗٛٓ)بيرقم  ٕٚ٘/ ٕم: ٜٜٓٔ ىيي/ٔٔٗٔ ،بييروت، العممية الكتب دار
يحييييي  بيييين الحسييييين بيييين إسييييماعيل  ،الخميسييييية باألمييييال  المعروفيييية وىيييي  األمييييال 

ىييي(، تحقييي : محمييد حسيين محمييد حسيين إسييماعيل، دار الكتييب ٜٜٗالجرجيان  )ت 
 المصيييييييدر البييييييييان، مجمييييييي ؛ (ٙٚ٘)بيييييييرقم  ٙ٘ٔ/ ٔالعمميييييييية، بييييييييروت، )د.ت(: 

 .ٖٔ/ ٜٛالمصدر الساب : ؛ بحار األنوار، ٙٔ/ ٔ:الساب 
 سنن(؛ ٕٚٛٚ)برقم  ٓٔ٘/ ٕ: المصدر الساب  ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند (ٗٙ)

 .(ٕٔٗٓ) برقم ٕٓٙ/ ٖ: المصدر الساب  ،الترمذي
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، ؛ صحي  مسيمم( ٖٔٛ٘برقم ) ٜٚٔ/ ٘: الساب المصدر  ،البخاري صحي  (٘ٙ)

 . ٕٗٔ/ ٜ: المصدر الساب 
المصييييدر ، الكيييياف ؛ أصييييول ٖٖٓ/ ٔمسييييند ابيييين حنبييييل، المصييييدر السيييياب :  (ٙٙ)

 ،داود أبيي  سيينن؛ ٜٛٔ/ ٔ: المصييدر السيياب  ،ماجييو ابيين سيينن؛ ٛٙ/ ٖ: السيياب 
   .ٕٕٚ/ ٔ: المصدر الساب  ،الكبرى السنن؛ ٘ٛ/ ٔ: المصدر الساب 

 ،األنيييوار بحيييار؛ (ٖٕٛٓ)بيييرقم  ٕٛ٘/ ٖسييينن الترميييذي، المصيييدر السييياب :  (ٚٙ)
 . ٙٚ/ ٜ٘: المصدر الساب 

؛ (ٕٗٛٓ)بييييرقم  ٕٚ٘/ ٕ: المصييييدر السيييياب  ،الصييييحيحين عميييي  المسييييتدرك (ٛٙ)
 المصيدر البييان، مجمي ؛ (ٙٚ٘)بيرقم  ٙ٘ٔ/ ٔ: المصيدر السياب  ،األمال  كتاب
 .ٖٔ/ ٜٛالساب : المصدر ؛ بحار األنوار، ٙٔ/ ٔ:الساب 

 .ٕٛاإلسراء: اآلية  (ٜٙ)
 .ٕٛالرعد: اآلية  (ٓٚ)
 .ٚ٘يونس: اآلية  (ٔٚ)
 . ٗٗفصمت: اآلية  (ٕٚ)
 . ٚ٘يونس: اآلية  (ٖٚ)
 . ٕٛاإلسراء: اآلية  (ٗٚ)
 . ٗٗفصمت: اآلية  (٘ٚ)
األمثيل في  تفسيير كتياب اهلل المنيزل، ناصير مكيارم الشييرازي، مؤسسية البعثية  (ٙٚ)

 . ٚٙٗ/ ٗ: ٜٜٛٔلمطباعة، بيروت، 
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، محميد بيين حسين الحيير الشييريعة مسيائل تحصيييل إلي  تفصييل وسيائل الشيييعة (ٚٚ)

 . ٙٗ/ ٗ: ٖٜٛٔ، دار إحياء التراث، بيروت، ٘ىي(، ط ٗٓٔٔالعامم  )ت 
كيييف كييان القييرآن شييفاء ألمييراض اإلنسييان، عميير سييميمان األشييقر، مؤسسيية  (ٛٚ)

 . ٗ٘، ص ٕٛٓٓالمعارف، بيروت، 
 الفيياراب  الجييوىري حميياد بيين إسييماعيل ،العربييية وصييحاح المغيية تيياج الصييحاح (ٜٚ)
 ،لممميييييين العمييييم دار ،ٗ، ط عطييييار الغفييييور عبييييد أحمييييد: تحقييييي  ،(ىيييييٖٜٖ ت)

 . ٕٖٔ/ ٖ: مٜٚٛٔ / ىيٚٓٗٔ ،بيروت
 . ٜٗاالستشفاء بالقرآن، المصدر الساب ، ص  (ٓٛ)
. لمتفاصييل ينظير: الشيفاء الروحي  ٕٛ٘/ ٖسنن الترمذي، المصدر السياب :  (ٔٛ)

 .ٖٕٓٓوالجسم  ف  القرآن، عبد المطيف البغدادي، الدار اإلسممية، بيروت، 
دور القيييرآن فييي  شيييفاء الجسيييم السيييقيم، عمييي  رضيييا نصييير آبيييادي، دار الييييادي  (ٕٛ)

 .ٕٚٓٓلمطباعة، بيروت، 
، (ىيييٙٙٙ ت)مختييار الصييحاح، محمييد بيين أبيي  بكيير بيين عبييد القييادر الييرازي  (ٖٛ)

ىيييييي/ ٕٓٗٔ، المكتبييييية العصيييييرية، بييييييروت، ٘تحقيييييي : يوسيييييف الشيييييي  محميييييد، ط 
 .ٖٙ٘م، ص ٜٜٜٔ

 . ٕٛاإلسراء: اآلية  (ٗٛ)
 .  ٖٙ٘/ ٗوسائل الشيعة، المصدر الساب : تفصيل  (٘ٛ)
 .ٜ٘بالقرآن، المصدر الساب ، ص االستشفاء  (ٙٛ)
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 :قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم. -
 مرتضيييي  موسيييي  القرآنييييية، واألعمييييال واآليييييات بالسييييور الشييييفاء: بييييالقرآن االستشييييفاء .ٔ

 .ٕ٘ٓٓ بيروت، لممطبوعات، األعمم  مؤسسة الحسن ،
 الفجر، منشورات ،(ىيٜٕٖ ت) الكمين  إسحا  بن يعقوب بن محمد الكاف ، أصول .ٕ

 .مٕٚٓٓ/ ىيٕٛٗٔ بيروت،
 البعثييييية مؤسسييييية الشييييييرازي، مكيييييارم ناصييييير المنيييييزل، اهلل كتييييياب تفسيييييير فييييي  األمثيييييل .ٖ

 . ٜٜٛٔ بيروت، لمطباعة،
 ت) المجمسيييي  بيييياقر محمييييد األطيييييار، األئميييية أخبييييار لييييدرر الجامعيييية األنييييوار بحييييار .ٗ

 . مٖٜٛٔ/ ىيٖٓٗٔ الوفاء، مؤسسة: بيروت ،ٕ ط ،(ىئٔٔٔ
 ت) الفيروزآبيادي يعقيوب بين محميد العزييز، الكتياب لطائف ف  التمييز ذوي بصائر .٘

 األعمي  المجميس ،ٖ ط الطحياوي، العميم وعبد النجار عم  محمد: تحقي  ،(ىيٚٔٛ
 .ٜٜٙٔ القاىرة، اإلسممية، لمشؤون

: تحقيي  ،(ىييٙٔٛ ت) الجرجيان  الشيريف الزين عم  بن محمد بن عم  التعريفات، .ٙ
 . مٖٜٛٔ/ ىيٖٓٗٔ بيروت، العممية، الكتب دار العمماء، من جماعة

 العيامم  الحير حسين بين محميد الشريعة، مسائل تحصيل إل  الشيعة وسائل تفصيل .ٚ
 . ٖٜٛٔ بيروت، التراث، إحياء دار ،٘ ط ،(ىيٗٓٔٔ ت)

 عيييوض محميييد: تحقيييي  ،(ىييييٖٓٚ ت) األزىيييري بييين أحميييد بييين محميييد المغييية، تييييذيب .ٛ
 .ٕٔٓٓ بيروت، العرب ، التراث إحياء دار مرعب،
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 الطبييري يزيييد بيين جرييير بيين محمييد ،(الطبييري تفسييير) القييرآن تفسييير فيي  البيييان جييام  .ٜ
/  ىييييٕٓٗٔ بييييروت، الرسيييالة، مؤسسييية شييياكر، محميييد أحميييد: تحقيييي  ،(ىييييٖٓٔ ت)

 .مٕٓٓٓ
 القرطبيي  بكيير أبيي  بيين أحمييد بيين محمييد ،(القرطبيي  تفسييير) القييرآن ألحكييام الجييام  .ٓٔ
بيراىيم البردوني  أحميد: تحقيي  ،(ىئٚٙ ت)  المصيرية الكتيب دار ،ٕ ط أطفييش، وا 
 . مٜٗٙٔ/ ىيٖٗٛٔ القاىرة، ،
 الييييييادي دار آبيييييادي، نصييييير رضيييييا عمييييي  السيييييقيم، الجسيييييم شيييييفاء فييييي  القيييييرآن دور .ٔٔ

 .ٕٚٓٓ بيروت، لمطباعة،
 ،(ىيييٖٕٚ ت) القزوينيي  يزيييد بيين محمييد اهلل عبييد أبييو ماجييو ابيين ماجييو، ابيين سيينن .ٕٔ

 (.ت.د) القاىرة، العربية، الكتب إحياء دار الباق ، عبد فؤاد محمد: تحقي 
 ت) السِّْجْسيتان  األزدي إسيحا  بين األشيعث بين سيميمان داود أبو داود، أب  سنن .ٖٔ

 بيييييروت، العصيييرية، المكتبييية الحمييييد، عبيييد اليييدين محيييي  محميييد: تحقيييي  ،(ىييييٕ٘ٚ
 (.ت.د)
 الصيييحي  ومعرفييية اهلل رسيييول عييين السييينن مييين المختصييير الجيييام ) الترميييذي سييينن .ٗٔ

 ،(ىييييٜٕٚ ت) الترميييذي سيييورة بييين عيسييي  بييين محميييد ،(العميييل عمييييو وميييا والمعميييول
 .مٖٜٛٔ/ ىيٖٓٗٔ الفكر، دار: بيروت المطيف، الوىاب عبد: تحقي 

 ،(ىيييييٛ٘ٗ ت) البييقيييي  الخراسييييان  عميييي  بيييين الحسييييين بيييين أحمييييد الكبييييرى، السيييينن .٘ٔ
/ ىييييٕٗٗٔ بييييروت، العمميييية، الكتيييب دار ،ٖ ط عطيييا، القيييادر عبيييد محميييد: تحقيييي 
 .مٖٕٓٓ

 اإلسيييممية، اليييدار البغيييدادي، المطيييف عبيييد القيييرآن، فيي  والجسيييم  الروحييي  الشييفاء .ٙٔ
 .ٖٕٓٓ بيروت،
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 ت) الفيياراب  الجييوىري حميياد بيين إسييماعيل العربييية، وصييحاح المغيية تيياج الصييحاح .ٚٔ
 بييييروت، لمممييييين، العميييم دار ،ٗ ط عطيييار، الغفيييور عبيييد أحميييد: تحقيييي  ،(ىييييٖٜٖ

 . مٜٚٛٔ/  ىيٚٓٗٔ
 صييم  اهلل رسييول ُأمييور ميين المختصيير الصييحي  المسييند الجييام ) البخيياري صييحي  .ٛٔ

: تحقيي  ،(ىيي ٕٙ٘ ت) البخياري إسيماعيل بين محميد ،(وأيامو وسننو وسّمم عميو اهلل
 .مٜٚٛٔ/ ىي ٛٓٗٔ كثير، ابن دار: بيروت البغا، ديب مصطف 

 اهلل رسييول إليي  العييدل عيين العييدل بنقييل المختصيير الصييحي  المسييند) مسييمم صييحي  .ٜٔ
: تحقي  ،(ىئٕٙ ت) النيسابوري القشيري الحجاج بن مسمم ،(وسمم عميو اهلل صم 
 (.ت.د) بيروت، العرب ، التراث إحياء دار الباق ، عبد فؤاد محمد

 إسيماعيل بين الحسيين بين يحيي  الخميسيية، باألمال  المعروفة وى  األمال  كتاب .ٕٓ
 الكتييب دار إسييماعيل، حسيين محمييد حسيين محمييد: تحقييي  ،(ىيييٜٜٗ ت) الجرجييان 
 (.ت.د) بيروت، العممية،

 المخزومي  مييدي: تحقيي  ،(ىيي٘ٚٔ ت) الفراىييدي أحميد بن الخميل العين، كتاب .ٕٔ
براىيم  .ىيٗٔٗٔ قم، باقري، السامرائ ، وا 

 محميود التأوييل، وجيوه في  األقاوييل وعييون التنزييل وغيوامض حقيائ  عن الكشاف .ٕٕ
 بيييروت، العربيي ، الكتيياب دار ،ٖ ط ،(ىيييٖٛ٘ ت) الزمخشييري محمييد بيين عميير بيين

 .ىيٚٓٗٔ
 مؤسسييييية األشيييييقر، سيييييميمان عمييييير اإلنسيييييان، ألميييييراض شيييييفاء القيييييرآن كيييييان كييييييف .ٖٕ

 .ٕٛٓٓ بيروت، المعارف،
 دار ،ٖ ط ،(ىييي ٔٔٚ ت) منظييور ابيين األنصيياري مكييرم بيين محمييد العييرب، لسييان .ٕٗ

 .مٜٙ٘ٔ/ ىيٖ٘ٚٔ بيروت، صادر،
 أحمييييييد سييييييد: تحقيييييي  ،(ىيييييي٘ٛٓٔ ت) الطريحييييي  اليييييدين فخييييير البحيييييرين، مجمييييي  .ٕ٘

 .ٜٜٛٔ طيران، الجعفرية، اآلثار إلحياء المرتضوية المكتبة الحسين ،
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 دار ،(ىيييٛٗ٘ ت) الطبرسيي  الحسيين بيين الفضييل القييرآن، تفسييير فيي  البيييان مجميي  .ٕٙ
 .مٕ٘ٓٓ/ ىيٕٙٗٔ بيروت، والنشر، والطباعة لمتحقي  العموم

: تحقيي  ،(ىييٙٙٙ ت) اليرازي القيادر عبد بن بكر أب  بن محمد الصحاح، مختار .ٕٚ
 .مٜٜٜٔ/ ىيٕٓٗٔ بيروت، العصرية، المكتبة ،٘ ط محمد، الشي  يوسف

 القيييرآن دار ،ٚ ط الصيييابون ، عمييي  محميييد: تحقيييي  كثيييير، ابييين تفسيييير مختصييير .ٕٛ
 . مٜٔٛٔ/ ىيٕٓٗٔ بيروت، الكريم،

 النيسيابوري حمدوييو بين محميد بين اهلل عبيد بين محميد الصحيحين، عم  المستدرك .ٜٕ
 الكتيب دار عطيا، القيادر عبيد مصيطف : تحقيي  ،(ىيي٘ٓٗ ت) البيي  بابن المعروف
 .مٜٜٓٔ/ ىئٔٗٔ بيروت، العممية،

 ،(ىييئٕٗ ت) الشيييبان  حنبييل بيين محمييد بيين أحمييد حنبييل، بيين أحمييد اإلمييام مسييند .ٖٓ
 .مٕٔٓٓ/ ىئٕٗٔ بيروت، الرسالة، مؤسسة وآخرون، األرنؤوط شعيب: تحقي 

 السيمم عبيد: تحقيي  ،(ىييٜٖ٘ ت) زكرييا بن فارس بن أحمد المغة، مقاييس معجم .ٖٔ
 .مٜٜٜٔ/ ىيٕٓٗٔ بيروت، الجيل، دار ىارون، محمد

 التيميي  الحسييين بيين الحسيين بيين عمير بيين محمييد الكبييير، التفسييير أو الغيييب مفياتي  .ٕٖ
 العربيي ، التييراث إحييياء دار ،ٖ ط ،(ىيييٙٓٙ ت) الييرازي الييدين بفخيير الممقييب الييرازي
 .ىيٕٓٗٔ بيروت،

 ت)  األصيفيان بالراغيب المعيروف محمد بن الحسين القرآن، غريب ف  المفردات .ٖٖ
 .  ىئٕٗٔ بيروت، القمم، دار الداودي، عدنان صفوان: تحقي  ،(ىيٕٓ٘

 األعممييييييي  مؤسسييييييية الطباطبيييييييائ ، حسيييييييين محميييييييد القيييييييرآن، تفسيييييييير فييييييي  المييييييييزان .ٖٗ
 .ىيٚٔٗٔ بيروت، لممطبوعات،
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 ابن الجزري الشيبان  الكريم عبد بن محمد بن المبارك الحديث، غريب ف  النياية .ٖ٘
 المكتبيية الطنيياح ، محمييد وحمييود الييزاوي أحمييد طيياىر: تحقييي  ،(ىيييٙٓٙ ت) األثييير

 .مٜٜٚٔ/ ىئٜٜٖ بيروت، العممية،
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 اسرتاتيجيتي التفكري حىل التفكري واملتشابهات
 

 د. فينوس ميثم عمي  م.                 د. زينة عبد االمير حسن      أ.م.
 قسم التاريخ                قسم المغة العربية                          

 الجامعة المستنصرية       تنصرية                        الجامعة المس    
 كمية التربية االساسية                            االساسية  كمية التربية    

 الممخص :
إفَّ النظػػ ة الب ية ػػح الة  رػػح ب اػػت لػػو الدػػب مـ ةبا ػػ ية  دةػػة  ال دم ػػح الب ية ػػح ةالب م د ػػح  مػػ           

ػ ي الدػ  إل  درػؿ الػ ة  ا   ػػكيو  خػفؼ دػك اكنػت  م ػه اػنة النظػ ة قيػؿ الشػػ ف ال يػ  فت البػو اكنػت با م
لشكاػه الد مةدػكت ةالد ػك ؼ لم طميػحت ة ة  الطميػح اػكف  شب ػ  لو ال دم ح الب ية ح دػف ط  ػؽ    ػه ةاا

  م  االسبدكع ةالةفظ تةينلؾ  داف ة ؼ الد  إل يدن ع ا خيك  الني  نشمهك إل  الديكا  ف دف
أ ػػيةت الب ي ػػح الة  رػػح بهػػبـ يبػػ   ب الدب مدػػ ف  مػػ  ددك سػػح دهػػك ات البفا ػػ ت ل  ػػيةةا قػػك   ف     

دف أي ت ال فكت البو اب ؼ يهك اليي   ف  م  البا ؼ دع دبطميكت ة كبهـ الةاق  حت ة    البفا   
غ  اـ دف دخمةقكت اهللت ةاة دف الةك كت الدهدػح البػو ال بسػبش ـ ة ػكة ا نسػكف يػ ةنهك. ادػك أنػه   ػ  
دػػف أارػػ  افاػػ اؼ ال  ػػ  ح إلةكةػػكل ت نظػػ ال لمبطػػة  الد  لػػو الهكاػػؿ الػػني  يػػه ة اػػنا الشػػ ف ةالت  ػػك  

فف ا نسكف  ةبػكج إلػ  البفا ػ  لػو  د ػع د اةػؿ  دػ ة لبػ ي   الديافت البو  يةث لهك  ف ةمةؿ. ة 
يػوةف ة كبػهت لػاف الدوسسػكت الب م د ػح دسػوةلح  ػف بند بػه ةبطػة  ة. ةيكلنسػيح لنػك نةػف الدسػمد ف لشػػ  
ةػػث الشػػ لف الاػػ  ـ النػػكإل  مػػ  البفا ػػ  لػػو دماػػةت اهللت ة  ػػؿ البفاػػ  دػػف السػػدكت الدد ػػتة ف ػػةكب 

 الش لف الا  ـ  اادكل يأنهـ  بفا ةف لو خمؽ السدةات ةاف ض. ال شةؿ ال ا ةحت ة  فهـ
 ػنظـ يهػك ال شػؿ خي ابػه يط  شػح    ػ ة  البػوة  ب   ت ب   فكت البفا ػ  لدػنهـ دػف  ػ ه أنػهم ال دم ػح   

لةػػػؿ ديػػػامح د  نػػػح ت ية ػػػث بيػػػبدؿ اػػػنة ال دم ػػػح  مػػػ  إ  اؾ  فقػػػكت    ػػػ ة يػػػ ف الدة ػػػة كت أة 
  ةمػػه ت درػػؿ إ  اؾ ال فقػػح يػػ ف الدشػػ دكت ةالنبػػكاا ت ةاا  اؾ ال فقػػح يػػ ف ال نك ػػ  لػػ  الدةقػػؼ الدػػ ا

السيب ةالنب  ح ت ةي ف ال كـ ةالخكص ت ةي ف يػو  د مػـة ةلخػ  د هػةؿ. أدػك د نػكة الخػكص ل شب ػ  
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ال دةت ت أي ةؿ الديافت يكلناف ال يكلف ؿ ة ػ ؼ أ  ػك  ط  ؽ م  ةؿ الديافت ةف نان لك  ف 
 م  البةم ؿ ةالنش  ةالبة ؿ إل  نبكاا بسبن  إل  اسبنيكط أة اسب الؿ سم ـ ةةاـ س    .أنه م الش  ة  

 اسب اب   ح ت بفا   ت دبيكيهكتالكممات المفتاحية : 
 

Thinking Strategies About Thinking and Similarities 

Asst.Prof.Dr. Zeina Abdel Amir Hassan        Asst.Dr. Venus Maytham Ali 

Department of Arabic Language                           Department of History                

University of Al-Mustansiriyah                  University of Al-Mustansiriyah 

College of Basic Education                             College of Basic Education  

 

Abstract  :  

         The modern educational view focuses on the learner and considers him 

the center of the educational process, unlike this view before the twentieth 

century, which considered the teacher to represent the positive role in the 

educational process by presenting and delivering information and knowledge 

to students, and the students’ role was limited to listening and memorizing, 

and thus A teacher can be described as a newscaster who delivers it to 

viewers from 

    Modern education has become concerned with training learners to practice 

thinking skills, so that they are able to adapt to the requirements of their real 

lives. Thinking is one of the most prominent characteristics that characterize 

humans from other creatures of God, and it is one of the important needs 

without which human life cannot be upright. It is also considered one of the 

most urgent modern goals, given the tremendous cognitive development 

witnessed in this century and the increase in problems for which it seeks 

solutions. And because a person needs to think at all stages of his life to 

manage his life affairs, educational institutions are responsible for his 

development and development. As for us Muslims, the Noble Qur’an urged 

people to think about the kingdom of God, and made contemplation one of 

the distinguishing features of people with sound minds, and the Noble Qur’an 

always describes them as contemplating the creation of the heavens and the 

earth. 
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  There are many definitions of thinking, some of them see it as: the process 

by which the mind organizes its experiences in a new way to solve a specific 

problem, so that this process includes the realization of new relationships 

between the subjects or elements in the situation to be resolved, such as 

realizing the relationship between premises and results, and realizing the 

relationship between cause and effect. And between the general and the 

particular, and between something known and another unknown. As for its 

specific meaning, it is limited to solving problems mentally by means of 

symbols, that is, solving problems with the mind, not with the act. It was also 

known as: the ability to analyze, criticize, and reach results based on sound 

deduction or inference and sound judgment. 

Keyword : Strategy, Thinking, Similarities 

 أوال: استراتيجية أسئمة التفكير حول التفكير

اف انا النةع دف افسامح   دو ال   لع الطكلب ال  اف  فا  يا ف ح بفا  ة ةانا دك     
  طمؽ  م ه البفا   ل دك ة ا  الد  لح اة دك لةؽ البفا   الد  لو.

اف اسب اب   ح البفا   يكالسامح او اة ه االسب اب   كت ال ف ح البو ب   دف اار  
االسب اب   كت اسب دكال لو الب   إل غ   اف انة االسب اب   ح بي    م  دهك ات 
البفا   ةةؿ البفا   ةاو دين ح  م  أسكإل اف ال هة  الدينةلح لب مـ البفا   النكق  

بافو دف  ةف دهك ات البفا   ل دك ة ا  الد  لح البو أيك  ةدهك ات البفا   ال كدح ال 
 ( ة نفهك  م  الياؿ االبومٖٕٓٓال هك نةقكف ةأية السد   )

 أةالم دهك ة البخط ط ةالبفا   ةبيدؿ  م م

 .دهك ة بة    افا اؼ البو  س   الدفا  الة ةؿ ال هك ةا  اؾ أاد بهك 
  لمبفا   لو  ة  افا اؼ البو ة  ت.دهك ة اخب ك  االسب اب   ح الدفادح 
 .)  دهك ة الة و يخطةات ال دؿ ةةؿ الديامح )دة ةع البفا 
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 .دهك ة بة    ال  ةيكت الدبةق ح ةا ف ح الب  ي لهك 
 .دهك ة البنيو يدك س ة ث الةشك 
 .دهك ة الة و يكلنبكاا الدب بيح  م  ابخكن الش ا  ةالخ ك ات دسيشك 

 
   ة د اقيبه ةبيدؿ  م مركن كم دهك ة  يط البفا 

 .  الة و يكله ؼ ةالبة  ه نةة طةاؿ  دم ح البفا 
 .بة    بةق بكت تدن ح ليمةغ افا اؼ 
   الة و يي ا ح اؿ خطةة دف خطةات البفا   ةالة و ينهك بهك قيؿ االنبشكؿ ال

 الخطةة البو بم هك.
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 ركلركم دهك ة بش  ـ نبكاا البفا   ةبيبدؿ  م م

  بةشؽ دف افا اؼ.دهك ة بش  ـ دك 
 .دهك ة بش  ـ خطح البفا   البو بـ اخب ك اك ةال دؿ يدة يهك 
 .  دهك ة بش  ـ الةمةؿ ةالنبكاا البو ن دت  ف  دم ح البفا 

ةخف ح الشةؿ اف دهك ات دك لةؽ الد  لح ب نو ة و الدفا  ي دم ح البفا   الني 
 ن ة لو ارنك   دم ح   ب دف ة  ه يكلط  شح البو لا  يهك ةا  ا ابهك ةدك  ة ؿ

, ٕٙٓٓالبفا   لو اليةث  ف الةمةؿ ةة  ه يكلنبكاا البو بة ؿ ال هك. ) ط ح م
ٕٔٗ-ٕٔ٘) 
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اف ا بدك  انة االسب اب   ح لو الب   إل   نو البي     م  أسامح دكنا؟ ةلدكنا؟ ةا ؼ؟ 
دف المشك  ةقيؿ الة  ث  ف افسامح الدر  ة لمبفا   ةالب   ب  م  الة و يكلبفا   الي  

 نظ ة  كدح  ف افسامح لو الب   إل.

 
 األسئمة الصفية

 الغرض من طرح األسئمة الصفية

 اف الغ ض دف افسامح البو  ط ةهك الد  إل لو ال ؼ  داف ا  كتاك يكالبوم

 البه اح النان ح ةبةف ت الطميح نةة الب مـ ةاالن دكج دع ال  إل. .ٔ
 ق كإل الخي ات السكيشح ةالبأس إل  م هك. .ٕ
 ةفت الطميح  م  الديك اح ةالبفك ؿ دع الدةقؼ الب م دو. .ٖ
 بني ط الب   إل ة لع ة ة ح الطميح. .ٗ
 ق كإل دسبةه البش ـ الةك ؿ لو  دم ح الب مـ. .٘
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ةفت الطميح  م  البفا   ةبةل   افلاك  دف خفؿ اليةث ةاالسبش ك   .ٙ
 ةالب   ب.

 بيخ ص دةاطف الشةة ةال  ؼ ل ه الدب مد ف. .ٚ
 ح ط ااؽ الب   إل.بشة ـ د ه ل كل  .ٛ
 بفس   الد مةدكت ةالي كنكت الدط ةةح. .ٜ
 الايؼ  ف ي ض الديافت اليخ  ح ل ه الطميح. .ٓٔ
 لفت انبيكة الطميح  م  الدفكا ـ ةال نك   الدهدح لو ال  إل. .ٔٔ

 انواع األسئمة الصفية وتصنيفاتها:

  نفت افسامح ال ف ح ب ن فكت     ة ب   ت ةاخبمفت يكخبفؼ افسكإل الني قكـ
 م ه الب ن ؼ لدنهـ دف  نفهك بي ك الغ ا هك, ةدنهـ دف  نفهك  م  أسكإل 
ا كيبهك, ةدنهـ دف  نفهك  م  أسكإل دسبة كت اال  اؾ ال شمو البو بش سهك ةاانا 

 ب   ت الب ن فكت ةننا  دنهك دك  أبوم

 أوال: تصنيف بموم:

 دف دب   ح دسبة كت ست  ب دف الد  لو الدسبةه فا اؼ يمةـ ب ن ؼ إف   
 لهنا افا اؼ بةشؽ ق كإل افسكس ح ةظ فبهك افسامح أف ةيدك الد ش  إل  اليس ط

 م مو ادك ةاة لألا اؼ يمةـ ب ن ؼ  م    بد  لألسامح الب ن ؼ

 الةشكاؽ اسب  كع  م  الطكلب ق  ة بش إل البو افسامح ةاوم البنا  دسبةه - أ
 إل نك؟ الن ةـ أق ب اسـ دك درؿ ب مدهك البو ةالب د دكت ةالدفكا ـ
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  ف ةالب ي   البفس    م  الطكلب ق  ة بش إل البو افسامح ةاوم الفهـ دسبةه - ب
 ة مخ هك الد مةدكت ي ف ة شك ف  دةت إل  الد مةدكت ة ب  ـ الخك ح يمغبه د مةدكبه

 الفمؾ؟ ي مـ الدش ة  دكم درؿ

 ةؿ لو الد   ات أة الد مةدكت بطي ؽ  م  الش  ة ةبش إلم البطي ؽ دسبةه - ت
     ة دةاقؼ لو ب مدهك بـ البو السكيشح ةالديك ئ الدفكا ـ بطي ؽ خفؿ دف الديافت

ت لو سـ ٕ يد  ؿ الن ة نيكت طةؿ  ت ا م درؿ  ٙٔ طةله ل  يح له  مـت  ةدك اـ ال ـة
 سـ؟

 لا ة أة ديامح أة ل سـ الداةنح اف تا  بد ت  م  الش  ة بش إلم البةم ؿ دسبةه - ث
ظهك   الب ك  ي ة ي ف ال فقح ةةؿ اآلب ح الب   ي ح الي كنكت ا سـم درؿ ي نهك ال فقكت ةاا

 دنهك؟ بسبنبا دكنا ي ف رـ السمؾ انا ةسدؾ سمؾ لو الدك  الاه يكاو

 د ك اف تا  أة افي ك  أة ال نك  ت  م  الش  ة بش إل ةاوم الب ا ب دسبةه - ج
 لد كل ح ط  شح اقب احم درؿ البفد ن ل ه ا ي ا و البفا   بي ع ةاو الاؿ لبيا ؿ
 .النفك كت

 الش  ة ق كإل إل  ةبه ؼ السكيشح الدسبة كت  د ع بب دف ةاوم البشة ـ دسبةه - ح
 اسبخ اـ أاد ح دكم درؿ الديامحت أة الفا ة أة الش دح ةبش    افةاكـ إ  ا   م 
 نظ ؾ؟ ة هح دف ة كبنك لو اليدس ح الطكقح

 ثانيا: تصنيف اميدون وهنتر

 (  .  ةانب  أد  ةف)  ب ن ؼم أةال

 ( . ةد  لح بنا . )  الناا ة دف د مةدكت اسب  ك  ببطمبم    شح أسامح -
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)  ت دخبمفح , بفا   ح دهك ات  نهك لإل كيح ػ ببطمب( م  دفبةةح)      ح أسامح -
 (بشة ـ ػ اسبنبكج ػ ب ا ب ػ بةم ؿ

 أساس اغراضها ونوع التفكير الى:ثالثا: صنفت األسئمة عمى 

  أسامح ا   ا ات ا  ا  حم ةاو افسامح البو  اةف الغ ض دنهك بة  ه
الدب مد ف ةاخ ك هـ لدبطميكت النظكـ ال فو نةةم اؿ  داف اف ببنيه  ك 

 ت  ؟
 افسامح ال  شحم ةاو اسامح البفا   اليس ط نةة م دف الخم فح الركنو؟ 
 ةاو افسامح البو ببطمب ا  كيح  نهك قم ف دف البفا    أسامح البفا   الدة ة  م

ة ب كدؿ ل هك الدب مـ ةد ك ؼ دة ة ة ةب ـ  دم كت الب  دح ةالبفس   ةالبطي ؽ 
 نةةم دك د ن  ال دمح البكدح؟

   أسامح البفا   الدبي بم ةاو افسامح البو ببطمب ا دكؿ الفا  ةبةل   افلاك
الد  لح الدبةال ة ل ه الدب مـ دف خفؿ خي ابه الف ا  كيح  نهك ببخط  ة ة  

 السكيشح ةدف ادرمبهكم دك الني  ة ؿ لة ن يت الر ةة النفط ح لو  ةؿ الخم ا؟
  افسامح ا   اا حم ةاو بمؾ افسامح البو ببطمب إ  ا ات  دم ح نةةم ا   ب  يح

 بريت اف الد ك ف ببد   يكلة ا ة.
 بو ببطمب ا  كيح  نهك ا  ا  اةاكـ ةةؿ افسامح البشة د حم او افسامح ال

دة ةع اة دةقؼ اة ظكا ة ةاي ا  ال اي الشكاـ  م  الدةاتنح ةبش    افي ك  لو 
  ة  د ك    سيؽ لمدب مـ اف اابسيهك لو ب مده السكيؽ.

 ةانكؾ دف قسـ افسامح يياؿ  كـ ال  نة  فم

   الب مـ, ةل كل به افسامح الب م د حم ةب ـ  د ع افسامح البو بي    م
ةاابسكب الد ك ؼ اة بند ح الش  ات ةالدهك ات, ةال  ب بب  م هك ي ة  الطميح 
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يكلخةؼ ةالشمؽ اكفسامح البو بش ـ لو ارنك  الب مـ لغ ض ت ك ة البة  ؿ 
الد  لو ةالدهك ي, ةاو أسامح  داف ب   مهك بي ك لةك كت الدب مد ف 

 ةدسبة كبهـ.
 فسامح البو  ش   يهك اخبيك  الطميح ةبش  دهـ ةالبةشؽ افسامح البش  د حم ةاو ا

دف لك م ح ط  شح الب   إل , ةالبأا  دف اابسكب الد ك ؼ, ةغكليك دك بش ـ لو 
نهك ح ال  إل, ةببخن   غح ةاة ة دةة ة ل د ع الطفب ةال ب ا و الف ةؽ 

 الف   ح.
 رابعا: تصنيف األسئمة عمى أساس نوع اإلجابة

  ةبب دف افسامح نات ا  كيح الدة  ة درؿ ن ـ, اة ال أسامح دغمشحم
 اة ا  كيح يامدح اة  دمح.

  أسامح دفبةةهم ةبب دف افسامح نات ا  كيح الة ة ةالبو ببسـ يكلس ح
 ةاالخبفؼ ي ف الد  ي ف.

  أسامح سكي ةم بب دف افسامح البو   ا  دنهك الب دؽ لو ا  كيح
دك سيب الة ب الطكاف ح لو  ةالة ةؿ  م  د مةدكت إ كل ح نةةم

ال  اؽ؟ لكنا أ كب الطكلب م االةبفؿ  شةؿ الد  إل ةدكنا ي  ؟ ةدكنا 
 ي  ؟ ل ت   الطكلب م الشك  ة ةالدم ي كت ةاانا.

ةق  اطمؽ  م هك افسامح السكي ة الف الغ ض دنهك سي  د مةدكت الطكلب يش   
 الة ةؿ  م  د مةدكت دباكدمح ةةؿ الدة ةع.

 يحم ةاو افسامح البو   ا  يهك اسبادكؿ النشص لو إ كيح الطكلب أسامح سكة
اكف  سكؿ الد  إلم دـ بباةف النيبه؟ ل   ب الطكلب دف السكؽ ةافة اؽ ل سكؿ 

 الد  إل اؿ انة لشط أ تا  النيبه؟ يش   سةب ا  كيح الادكؿ النشص.
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  د  نح أسامح دة هحم او افسامح البو   ا  دنهك بة  ه الطكلب نةة إ كيح
ةينلؾ بخبمؼ  ف افسامح السكةيح نةةم ال إل    اف د مةح ل دك ة ؿ لو 

 ال  اؽ؟
   أسامح د ك ةم ةاو افسامح البو  سبشيمهك الد مـ دف الطكلب ة     بة  ههك ال

 الطميح االخ  ف.
  أسامح ةةا  ح   ل حم او افسامح البو   ا  دنهك ب  ؼ اآل ا  الدبشكط ح ةغكليك

ن دك   ا  ي كف السمي كت ةاال  كي كت لو الدة ةع الدط ةح دك بسبخ ـ  
 لمدنكقيح .

  أسامح االخب ك  الدة  م او افسامح البو   ا  يهك اخب ك  ي  ؿ دة   دف ي ااؿ
     ة.

  أسامح االريكت اة الفةصم او افسامح البو   ا  يهك اريكت ال اي اة  ةح
 ا  كيح.

 سامح در  ة دبفةشح بطمؽ  ةف بةقؼ ي ف أسامح س   ح الطمشكتم او د دة ح أ
 سواؿ ةاخ .

 األسئمة المثيرة لمتفكير

يدك اننك ي    الة  ث  ف افسامح البو بر   البفا   ةةؿ البفا   ال ي  دف د  لح 
الدش ة  يكلسواؿ الدر   لمبفا  . اف السواؿ الدر   لمبفا   اة السواؿ الني   بيط 

ةاو البطي ؽ ةالبةم ؿ ةالب ا ب ةالبشة ـ, ة  فهك ي ض  ياة ه دهك ات البفا   ال م ك
الد ي ف يكنهك افسامح البو ال بة   لهك إ كيح  كاتة  ة ةح ل ه الدب مد ف, اة البو 
 داف اف باةف لهك اار  دف إ كيح يةسب خي ات الدب مد ف ةط  شح بفا  اـ لو ا  كيح 

اليةث ةبنظ ـ ا كيبه ةاابيكله   نهك, ةاف إ كيكبهك ب اإل خي ة الد  ب ةق  به  م 
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ال فقكت ةال ةايط ي ف الد مةدكت البو ق دت له. ة م  أسكإل دهك ات  البفا   ال م ك 
  نفت افسامح الدر  ة لمبفا   ال م

 .أسامح البطي ؽ 
 .أسامح البةم ؿ 
 .أسامح الب ا ب 
 .أسامح البشة ـ 
الدر  ة لمبفا   أسامح لدكنا, ةلدكنا, ةا ؼ, ةاي ةب   اار  افسامح ب مشك  افسامحةدف 

 يدهك ات البفا   ال م ك.

ادك أسامح لدكنا لهو غكليك دك ب بيط يةؿ الديافت ة ابخكن الش ا ات, ةا  اؾ ال فقكت 
ل فقح ي ف افي ك , لهو ببنكةؿ ال فقح ي ف الدبغ  ات اكل فقح ي ف افسيكب ةالنبكاا ةا

 ي ف الاؿ ةال ت . 

ادك أسامح ا ؼ لهو ب بيط يدهك ة البطي ؽ ةالبةم ؿ ةالب ا ب ةالبشة ـ لهو بندو الش  ة 
  م  ال دؿ ةالبةس ف ةالبطة   ةاو لو الغكلب أسامح إي ا  ح .

ادك أسامح أي لب بيط يدهك ات االخب ك  ةالب ا ب ةاا  ا  االةاكـ, ةةؿ الديافت 
 كلب ادكـ دةاقؼ دب   ة  متده ابخكن الدةقؼ ال ة ح.يدة يهك  ة ع الط

ةلو  ة  دك بش ـ لكف افسامح البو بي    م هك اسب اب   ح البفا   ةةؿ البفا   او 
بمؾ افسامح البو بشب و ا كيبهك اابسكب دهك ات البفا   ال م ك البو بب ؿ يكلبةم ؿ 

 ةالب ا ب ةالبشة ـ لظف  ف دهك ات البطي ؽ.
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 السؤال الجيدخصائص 

 اف  اةف اك لك. .ٔ
 اف  اةف د ةغك يمغح سم دح   كغح ةا ةح. .ٕ
 اف  اةف دد تا ي ف الدسبة كت الدخبمفح لمطميح . .ٖ
 اف ال باةف ا كيبه ين ـ اة ال. .ٗ

 ادك ط ح افسامح دف الد  إل ل نيغو اف   ا و االبوم
 اف  ةسف الد  إل بةق ت ط ح السواؿ. .ٔ
 الة ةح ةالميكقح لو ط ح السواؿ. .ٕ
 اف  ة ه السواؿ لم د ع رـ  بـ اخب ك  الد  ب. .ٖ
 د ا كة الف ةؽ الف   ح. .ٗ

 (ٕٕٙ-ٕٕٗ, ٜٕٓٓ) ط حم 
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 ثانيا: استراتيجية التدريس بالتشبيه
  -مقدمة :
ة  ت الدبيكيهكت لو الش اف الا  ـ ار  ا اأسمةب ب م دو ةبش  يو لفناكفت  

دنح  م  ة ه الخ ةص لكلخكلؽ  ّت ةّ ْؿ  ن دك خكطب النكإل  كدح ةالفاح الدو 
اسبخ ـ البيي ه لو دةاقع ار  ة لبش  ب الد ن  ةلبا غم بم خمشه لو ل ؿ الخ   ةااليب ك  

َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي   ف ل ؿ الي ت ةاة  افدرمح  م  نلؾ قةله ب كل م " مَّ
َئُة َحبٍَّة َوالّمُه ُيَضاِعُف ِلَمن  َسِبيِل الّمِه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَمٍة مِّ

 ( ٕٔٙت )سة ة اليش ةت اال ح "َيَشاء َوالّمُه َواِسٌع َعِميمٌ 
ودف الني   دؿ  دفل ةسنكل ة  ف ؿ ةسنح ةاة ة لأنه إن ييه ) تا ة  ؿ( الد       

 اسب سي دكاح ةسنح يكل  ؿ الني  ت ع ةيح لبنبا سي دكاح ةيح ت فف اهلل )سيةكنه ة 
ب كل (   ك ؼ ال دؿ ال كلح ة  ت   ةسنكت دف  دمه ت ة ار ٌ  دف اآل كت افخ ه 

 أا ت  م  البيي ه .
 يهكت ق   ك ت يف لكا ة, ةةكش هلل أف باةفكبيدال أندةنج ةةكش هلل أف باةف انة   

ندك  ك ت لةادح  ظ دح  ةا  ة ال يفغ ح بةش ؽ اله ؼ و لمبةس ف المفظو لشط, ةاا
الة ةؿ إل   خ ة كل ةاة حالش لن  دبيكيهكت دةدكل ةدف الدبيكيهكت افاي  دف ال

 .  ك شؿ الدبمشو ةقميه  قنك ه يكفد  الد ا  ط ةه ةالةش شح الد ا  إريكبه
 ستراتيجية المتشابهاتإ

بشةـ اسب اب   ح الدبيكيهكت  م  ألاك  النظ  ح الينكا ح البو بوا   م  ال ة         
النيط لمطكلب لو ينكاه لمد  لح دف خفؿ خي ابه السكيشح ت لنا لكلدبيكيهكت ب   
اسب اب   ح  سبخ دهك الد  سةف لم يط ي ف الخي ات السكيشح لمطميح ة الخي ات ال    ة ة 

ي ف دة ة  ف غ   دبيكيه ف    ؼ الطكلب إة اادك ة ال    ؼ  دةكةلح إ  ك   فقح
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اآلخ  ل ةكةؿ إ  ك  ال فكت الديب اح ة غ   الديب اح ي ف الدة ة  ف                                       
 ( .ٔ٘ٔم  ٕٚٓٓ) ي  ات ة سه مح ت 

بو  شةـ الطكلب ة بدرؿ الدبيكيهكت ا اة ل كلح لو بسه ؿ  دم ح ينك  الد  لح ال       
يهك  م  قك  ة دف الدفكا ـ البو    لهك الدبدرمح لو ين به الد  ل ح ) ت بةفت ادكؿ , 

 ( .ٕ٘٘م  ٕٗٓٓ
ة   بد  الب   إل يكسب اب   ح الدبيكيهكت  م  افرك ة ال يةاا ح ة بةل   افلاك         

الد  ل ح ل ه  ال    ة ة بشةـ  م  اسكإل ا لك ة دف الد مةدكت الدة ة ة لو الين 
الطميح لو الب مـ ال     دف خفؿ اابيكؼ  فقكت ي ف الد  لح السكيشح ة الخي ة 
ال    ة البو ال بة   ي نهك ة ي ف الخي ة السكيشح  فقح ظكا ة ة إندك بابيؼ يكلبفا   
لو اليةث  ف  فقح ي ف الدييه )دة ةع ال  إل( ة الدييه يه )الد  ةؼ دف قيؿ 

 ( .ٕٔٔم  ٜٕٓٓ, الطكلب( ) ط ح 
ة ببطمب اسب اب   ح الدبيكيهكت دف الطكلب أف  ن دا دع الفا ة أة اليو         

الد ا    اسبه ة بفة ه ة ينلؾ  ي   أنه ة الديامح أة الفا ة يو  ةاة  ة أنه  ت  
 دف الديامح ة ق   اةف البيي ه ييخص أة ة ةاف أة نيكت أة  دك  .

 (ٕٛٔم  ٜٕٓٓ) فكنح ة  ةسؼ , 
أدك الد  إل ل م ه أف   دؿ ديكيهح ي ف الدة ةع ال     الني   ا  ب مده ة ي ف        

يو  أة دفهةـ د  ةؼ لمطميح دف  ةف أف باةف ي ف الدييه ةالدييه يه  فقح ظكا ة 
 ( . ٕٔٔم  ٜٕٓٓد  ةلح )ة ه الييه( )  ط ح ت 
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 عناصر المتشابهات
 سية لممتشابهات وهي :( أربعة عناصر رئيٖٕٓٓحدد ) زيتون ,     
م ة ش   يه لو د كؿ الب   إل نشطح الدةبةه الدطمةب إ  كةهك المشبه* 

دكباةف   يح الفهـ ,ةق  باةف انة النشطح دفهةدكل درؿ دفهةـ )ال  ف , الن ة( أة  ة ك ة ل
 دي أ أة إ  ا  أة قكنةنكل اة نظ  ح . 

لبة  ح الدييه أي  سبخ ـ م ة  ش   يه اليو  )الدألةؼ( الني  سبخ ـ  المشبه به*
   كح نشطح الدةبةه دةؿ الب   إل لمطميح ت ة دركؿ  م  نلؾ )الدييه يه( للح 

 الب ة   الفةبةغ الو البو بسبخ ـ    كح ) الدييه ( ال  ف درفل.
م ة ش   يهك الخ كاص الديب اح ي ف الدييه ة الدييه يه )ادك لو سمات التشابه*

 (.ةكلح ال  ف ة للح الب ة  
م  ش   يهك أة ه االخبفؼ أة الخ كاص الدغك  ة ي ف الدييه  سمات االختالف *

 ةالدييه يه .
 (ٙ٘ - ٘٘م  ٖٕٓٓ)ت بةف ,                                                  

 
 ة  نك   الدبيكيهكت بظه  لو الدركؿ االبو م بيي ه ال  ف يآلح الب ة    

  



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
546 

 
                                     

 المشبه به ) آلة التصوير ( المشبه ) العين (

 أوجه الشبه :

 داةنح دف   ة ب اا ب ة دنهك ال  سح.ٔ

.بشةـ ي دم ح االي ك  ة  و ح اؿ يو  ٕ
 ةةلنك

.بشةـ   سح ال  ف يب د ع ة البشكط ٖ
 ال ة  ل ة ث االي ك 

 

 أوجه االختالف :

 .دف خمؽ اهللٔ

 .ب    ت  ةو ٕ

.ب    ت  دف اؿ اكاف ة ال بةدؿ ٖ
 ينابهك.

 

 .داةنح دف   ة ب اا ب ة دنهك ال  سحٔ

 .بشـة يب ة   اؿ يو  ةةلنكٕ

 

 .بشـة   سح الح الب ة   يكلبشكط ال ة ٖ

 

 

 .دف  نع االنسكفٔ

 .ب    ت  غ   ةوٕ

 .ب    ت  دسبشؿ ة بةدؿ ينابهك.ٖ

 
 -مظاهر عممية التشبيه:

 دظكا  دب   ة اوملمبيي ه 
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 ت اكلياؿ ةالمةف ةالة ـ .تشبيه في المظهر الخارجي .ٔ
 دركؿم ) ة ههك  د ؿ اكلي  (. 
 ة بدرؿ لو اله اؿ ال اخمو. تشبيه في البناء والتركيب، .ٕ
دركؿم ) خؿ الةل  الدنتؿ(ت )أامت الينت الط كـ (ت  دمبكف دف  بكف دبيكيهبكف لو  

 الينك  دف ل ؿ ةلك ؿ ةدف ةؿ يه.
 ت تشبيه في الوظيفة .ٖ

دركؿم بيكيه  دؿ الةكسةب ةةظ فح ال دكغ اليي ي لو بخت ف الد مةدكت ية ث  ةبكج 
 لد خفت ة دم كت ةدخ  كت.

 اكلنةؽ ةاليـ ةالمدإل ةالسدع ةالي  .تشبيه في الحواس ، .ٗ
 دركؿم ) نٌب ةمٌة اكل سؿ(ت )  ةبه  دت ٌا اكل   م (ت) يا   اك ات قك م ال دكدحم (.  

 (ٖٕٛم ٕٓٓٓ)  ةتة ت                                                          
 أهداف استخدام أنموذج المتشابهات 

 مبس   أندةنج الدبيكيهكت ال  بةش ؽ     دف افا اؼ دنهك  
  بندو ل ي الطفب ي ض الناك ات درؿ الي  ي الداكنو, ةنلؾ  ن  اسبخ اـ

ادك بنبدو  ن  الطفب الناك  المغةي ة أندةنج الدبيكيهكت ال ة  ح, 
 الدنطشو ال  ك و . 

   بندو ال دم كت ال شم ح ل ه الطفب, فف الطكلب  س   ال  بةظ ؼ يو
د مةـ ةدألةؼ أة خ كا ه ال  يو  ل ه نةع دف ال  ةيح ةالب    ) 

 الدييه(. 
  ب  ؿ الب مـ ددب كل دف خفؿ إرك ة الطميح لو اليةث  ف بيي هكت ةاا  ك 

  فقكت ي نهك.
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  بريت الد مةدكت الش  دح ةب طو الطميح الف  ح لد ا  بهك ةاخبيك  د ه
  فة بهك ةبطة   د مةدكبهـ  نهك.

 .ب بي  دف اسب اب   كت ب م ـ البفا   النكق  ةالبفا   االي ا و 
 (ٕ٘ٔم ٕٓٓٓ) ي  ات ة اية السد  ت  ( ٛٙ٘م  ٕ٘ٓٓ) أدية س   ي              

 

 -المتشابهات:أنواع 
( انةاع ٕٗٓٓاخبمفت اآل ا  ةةؿ بة    أنةاع الدبيكيهكت ة ث ة   )ت بةفت

 الدبيكيهكت يكآلبوم
 مالتشبيهات المركبة. ٔ

إن  سبخ ـ الد  إل بيي هكت دبنة ح دألةلح ل ه الدب مـ ةنلؾ لبفس   دفكا ـ غ   
 انبشكؿ الفك  ةإل. دألةلح. دركؿ م بيي ه د ض اال  ت يكلي   اليكاع ت ةبة  ح ا ف ح



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
549 

 :  .السرد القصصيٕ
 سبخ ـ الد  إل د كالل ةاة ال دألةلكل لي ح دفكا ـ   ة دف د كؿ لخ  غ   دألةؼ. 

 دركؿم بيي ه   إل  ف ال كني ح اف   ح يش ح إسةكؽ ن ةبف دع ي  ة البفكح.
 :  .التشبيهات الخارجية )بعيدة المركز(ٖ

طػػك ئ. درػػكؿم بيػػي ه الةيػػؿ أليػػةاو ياكيػػؿ ةاػػو بيػػي ه    ػػو اة رػػكنةي  ظهػػ  افاػػ  
 البمفةف ت ةبة  ح الب ا ب ةالةظ فح.

 :  .التشبيهات االجرائيةٗ
 ةاو خطةات ا  اا ح  شـة يهك الد  إل لمة ةؿ ال  الد  لح ال مد ح.

 
 . التشبيه البسيط  :٘

اػػو  سػػبخ ـ الدػػ  إل د ػػكالل ةاةػػ ال دألةلػػكل لبفسػػ   دفهػػةـ غ ػػ  دػػألةؼ أي اف الدبيػػكيهح 
اله ؼ ي ةف بفسػ  ات إ ػكل ح. درػكؿم ديػكيهح النظػكـ الا د ػكاو  نػ دك   ػؿ إلػ  ةكلػح 

م ٕٗٓٓ)ت بػػػةفت  الا د ػػكاو ادػػةت الدمػػؾ لػػػو اليػػط نا نهك ػػح ل يػػح اليػػط نا. فاالبػػتا
ٕٙٓ-ٕٙٔ) 

 
 ( لش   نفك الدبيكيهكت ال  نة  ف ادكمٕٓٔٓأدك )اديةس   ي ةاليمةيو ت 

 ة ش   يهك اسبخ اـ الامدكت ابيي ه. : .المتشابهات المفظيةٔ
 دركؿم بيي ه النسك  يكلشةا   ت بيي ه الةقت يكلس ؼ.

م  ش   يهك اسبخ اـ ال ة  لمبيي هت لهو بسك   الدب مـ  .المتشابهات المصورةٕ
 م  البخ ؿ لدك لو ناا به دف خفؿ ال ة  اة ال سـة البخط ط ح  م  السية ة. 

 (ٛٙ٘م ٕٓٔٓ)اديةس   ي ةاليمةيوت



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
550 

 -دور المدرس وفق إستراتيجية المتشابهات:
إف اسبخ اـ الدبيكيهكت لو د دة ح دف افل ا   ةبكج إل  قكا ت ة شـة  

الد  إل ي ة  الشكا  يكلنسيح لطفيهت ة بة    ة  الد  إل لو إسب اب   ح الدبيكيهكت 
 يكآلبوم

مدوت الف نلؾ . إ طك  الف  ح لمطميح القب اح بيي هكت لمظكا ة اة الدفهةـ ال ٔ
 يدك  ش ده الد  إل دف اقب اةكت. حس سك  اـ لو لهـ أل ؿ لمدفهـة ال مدو دشك ن

 . البنة ع ي ف البيي هكت المفظ ح ةالبيي هكت ال ة  ح.ٕ
. بةظ ؼ ال سةدكت البة  ة ح ةالندكنج الدك  ح لو البيي هكت ق   ا داكف ةدب  ٖ

 (٘ٚ٘ مٕٓٔٓدك اكف دنكسيكل. )اديةس   ي ةاليمةيوت 
رـ  طمب  ح.  داف لمد  إل أف  ش ـ أندةن كل لمبيي ه لب   ؼ الطميح يكلفا ة افسكس ٗ

 دنهـ ا  ك  البيي هكت الدفادح.
 ة ه الد  إل الطميح أاّل  يب  ةا ار  ال لو بيي هكبهـت ة ث ق   م أ الطميح ال   .٘

إل ةالبيي ه اة  ب سفةف لو ا  ك   فقكت قس  ح ي ف دة ةع ال    بيي هكت سكخ ة
 الدسبخ ـ.

.  ة ه الد  إل الطميح  م  أّف ة ة  أة ه لمييه ال   نو البطكيؽ ي ف دة ةع ٙ
لاؿ دف  ال  إل ةالدا كت الدسبخ ـ لبيش  انكؾ ل ةؽ اكدح ةخ كاص اكدح ل   ح

 (٘٘ٔم ٕٚٓٓ) ي  ات ة اية السد  ت  دة ةع ال  إل ةالبيي ه الدسبخ ـ.
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 المتشابهاتخطوات التدريس باستراتيجية 

اخبمفت خطةات الب   إل يكلدبيكيهكت يكخبفؼ ل ا  اليكةر ف ة د كالبهـ ة ننا       
 دنهك م

 م لهو(  ٜٕٓٓ ت  ةسؼ ة  فكنح)   أي ةسب الدبيكيهكت خطةات 
 . لمطميح ب مده الد ا  الدفهةـ بش  ـ .ٔ
 . لمدفهةـ الدفاـ يه الدييه بش  ـ .ٕ
 .  يه الدييه ة الدفهةـ ي ف الديب اح غ   ة الديب اح ال فكت بة    .ٖ
 . الديب اح ال فكت  ة  لو يه الدييه ة الدفهةـ ي ف دشك نكت  دؿ .ٗ
 .   إل لدك دمخص  دؿ .٘

 ( ٕٕٓ ت ٜٕٓٓ ت  ةسؼ ة  فكنح)                                     
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 م البكل ح الخطةات ة   لش ( ٕٓٔٓ ت الشط اةي) أدك -
 . ب مده الد ا  الدفهةـ ط ح -ٔ
 . له الدفادح الدبيكيهح بش  ـ -ٕ
 . الديب اح الخ كاص بة    -ٖ
 . الدخبمفح الخ كاص بة    -ٗ

 (ٕٗم  ٕٓٔٓ ت الشط اةي)                                                 
 أ نموذج التدريس بالمتشابهات :

 باةف انا الندةنج دف ست خطةات  بي هك الد  إل لو  دم ح الدبيكيهكت  
Rule and Rust , 2001   لهنكؾ ط ؼ دييه أة دك  طمؽ  م ه اله ؼ , ةط ؼ ,

 دييه يه ,  بيكيهكف لو ي ض الخ كاص , ةأ  كل  خبمفكف لو ي ض الخ كاص . 
 -ة باةف الندةنج دف ست خطةات او م

 بش  ـ الدييه. .ٔ
 دييه يه .بش  ـ ال .ٕ
 بة    الخ كاص الديب اح ي نهدك . .ٖ
  سـ الدبيكيهكت . .ٗ
 بة    ة ة  البيي ه . .٘
 الة ةؿ إل  الخف ح . .ٙ

 
 تقديم الهدف أو المشبه  -ٔ
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 شةـ الد  إل يبش  ـ الدفهةـ أة دك    ؼ يكله ؼ لمطفب دف خفؿ ط ااؽ الب   إل  
 الدخبمفح درؿ الدنكقيح أة   ض  ة ة أة ق ا ة دشكلح د  نح . 

 
 تقديم المفهوم المشبه به ومراجعته :  -ٕ

 شةـ الد  إل لو انة الخطةة يبش  ـ الدييه يه لمطفب , ةانك  نكقش   
, أة  ب ؾ لهـ أنفسهـ اخب ك  اليو  الني  داف بيي ه يه . الد  إل الطفب لو نلؾ 

انا اليو أدك أف  اةف دك  ك أة  ة ة د  نح, ة ف ؿ ي ض الب ية  ف أف  اةف الدييه 
يه أي ك  دك  ح دةسةسح  ة  اك الد  إل د ه إل  غ لح ال ؼ, ةنلؾ فف افي ك  

أل ؿ , ةيكلبكلو  يط ة   ؼ  فكبهك يياؿ  كالدةسةسح  سبط ع الطكلب أف  بةسسه
د مةدكبه ال    ة يكلد مةدكت السكيشح ,  باةف  م  الةطةاط دف ي   ةأل كؼ ب دؿ  م  
 تؿ الة ا ة  داف أف  ييه الطكلب نلؾ يشد كف ال ةؼ البو بباةف دف أل كؼ ب دؿ 
 م   تؿ الة ا ة  ف  سـ ا نسكف  ة داف لمد  إل أف  شةـ ي دؿ يطكقكت ينلؾ لو 

ؿ دف ال ت  الخكص يكلدييه ة م  ظه  اليطكقح  دف ال ت  الخكص يكلدييه الة ه افة 
 يه . 

 
 تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به :  -ٖ

 شةـ الد  إل لو انة الخطةة ي دؿ الدشك نح ي ف الدييه ةالدييه يه لو  
لد  إل الخ كاص البو  يب اكف ل هك , ة بـ نلؾ دف خفؿ الدنكقيكت البو ببـ ي ف ا

ال لمف باةف انكؾ أاد ح بنا   ةطفيه  ةانك ال ي  دف ايب اؾ الطفب لو نلؾ , ةاا
الدبيكيهكت . ةبأبو الديك اح دف خفؿ إ طك  الطفب يأنفسهـ الدييه يه ,  ـالسبخ ا
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ةق كـ الد  إل يدنكقيح نلؾ د هـ . ةق   اةف انكؾ نةع دف البيكيه الدبي ب , أي ق كـ 
 ت  دف أ تا  الدفهـة يأي ك  ديكيهح . الد مـ يبيي ه اؿ  

لفو دركؿ الةطةاط السكيؽ ,  داف أف  شةـ الد  إل يبيي ه أ تا  الةطةاط  
 الدخبمؼ ,درؿ اف نةح ,ة الشمب , ةالن ؿ , ... الخ يأي ك  ديكيهح لهك . 

 
 رسم المتشابهات  -ٗ

ةلو انة الخطةة  شةـ الد  إل دع الطفب ي دؿ دخطط أة  سـ بة ح أة ه  
الييه ي ف الدييه ةالدييه يه , ةل إل انكؾ ندط ةاة  لنلؾ , لش   شةـ الد  إل دع 
الطفيه ي سـ   ةؿ  ة ح نلؾ أة ق   اةف  م  ياؿ  سـ د  ف  شـة يه الطفب . 

  ن  الطفب. ةانك   بد   م  د ه ق  ة الد  إل  م  بند ح نلؾ 
ةامدك اكف بة  ح الدبيكيهكت  م  ياؿ  سةـ د  نح امدك اكف أيمغ  م   

 بة  ح اال بيكط ي ف الدييه ةالدييه يه . 
 

 تحديد حدود المتشابهات  -٘
ةانك  ي أ الد  إل دع الطفب ل ة ح لهـ أنه يكل غـ دف أف انكؾ د دة ح دف  

 الخ كاص الديب اح ي ف الدييه ةالدييه يه انكؾ د دة ح دف االخبفلكت ي نهدك. 
ة داف أف  نطمؽ الد  إل دف دي أ ةاة أنه لةال بمؾ االخبفلكت لاكف الدييه    

ح  م  الةطةاط درفل يشفكتات ل يح الي سيةؿ ةالدييه يه ي اكل ةاة ال . لفو ةكلح دشك ن
د نة ح دف دطكط ةاو دك ة غ   ة ح ,  داف أف بة ح بمؾ االخبفلكت لو ياؿ 
  ةؿ أة  سـ د  ف ادك  داف لمد  إل أف   دا البيكيه ةاالخبفؼ ي ف الدييه 

 ةالدييه يه لو   ةؿ ةاة .                                               
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 صول إلى الخالصة : الو  -ٙ
 بة ؿ الد  إل لو النهك ح دع الطفب إل  خف ح دف اؿ دك   ض , ة م   

الد  إل أف  بأا  دف أنه ال  ة   لهـ خكطأ ة ث ل ه الطفب , ةنلؾ  ف ط  ؽ 
  افسامح الخبكد ح البو  ط ةهك  م  الطفب .  

 (ٕٚ٘ - ٔٚ٘م  ٜٕٓٓ)أدية س   ي ةاليمةيو ت                              
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 إنموذج خطة تدريسية وفق استراتيجية المتشابهات 

 الصف والشعبة:الثاني متوسط )أ( المادة :عمم األحياء                               

 اليوم :           الموضوع : تصنيف الكائنات الحية              

 التاريخ :       /      /     دقيقة                               ٘ٗالزمن : 

 األهداف الخاصة:

به ت ط ااشه( بتة   الطميح يد مةدكت أسكس ح  ف ) مـ الب ن ؼ ت دابيف ه ت أاد 
ةب   ب الطميح  م   قح الدفةظح لد  لح اة ه البيكيه ةاالخبفؼ ةب   يهف  م  
دهك ة االسبنبكج ةبي  ع الطميح  م  ب ظ ـ ق  ة الخكلؽ  م  خمشه لماكانكت الة ح 

 ةبرد ف  ة  ال مدك  لو بشس ـ ةب ن ؼ االة ك . 

 السموكية : االهداف

 *المجال المعرفي:

 اةف الطميح قك  ة  م  أف م ك ح ال  إل أف  بةقع لو نه 

   ؼ  مـ الب ن ؼ . . ٔ 

 نا  أسـ ال كلـ الني ة ع أسإل  مـ الب ن ؼ الة  ث.  . ٕ 

     ط ااؽ ب ن ؼ الاكانكت الة ح. .ٖ 

 ة ح أاد ح الب ن ؼ يكلنسيح ل  اسح الاكانكت الة ح . . ٗ 
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   ؼ يأسمةيهك الخكص الب ن ؼ اال طنك و. . ٘ 

 *المجال المهاري :

 . ب   ب الطميح  م  دهك ة االسبنبكج.ٔ

. ب   ب الطميح  م   قح الدفةظح لد  لح أة ه البيكيه ةاالخبفؼ ي ف الدييه ٕ
 ةالدييه يه.

 *المجال الوجداني :

 . بش    ظدح الخكلؽ  م  خمشه لماكانكت الة ح يأياكؿ ةأة كـ ةأنةاع دخبمفح .ٔ

 ة هة اـ لو   اسح ةبشس ـ ةب ن ؼ الاكانكت الة ح .. برد ف  ة  ال مدك  ٕ

 . بند ح  ةح الب كةف ي ف الطميح ة ةب االسبطفع ال مدو ل  هف .ٖ

 *الوسائل التعميمية 

ت لةةكت بة  ة ح بة ح الد ابب الب ن ف ح ةدركؿ ديكيه لهك ت الدمخص السية ي 
 ندةنج  ة ح البسد ح الرنكا ح .

 دقيقة ( ٖٓ*سير الدرس )

 راحل التعمم وفق استراتيجية المتشابهات :م

.بة    خمف ح الدب مدكت  ف الدفهةـ الدسبه ؼ دف خفؿ ط ح االسامح ةدنكقيح ٔ
 الطميح ل دك  موم
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 اؿ  د ع الاكانكت الة ح دف نةع ةاة  ؟ -

  د ع الاكانكت الة ح بنبدو ال  ي اح ةاة ة أـ ال ؟ -

  فكبهك ؟أببيكيه الاكانكت الة ح لو ب ا يهك ة  -

 .بش  ـ الدفهـة الدسبه ؼ )ب ن ؼ الاكانكت الة ح (ٕ

ةدف خفؿ دنكقيح االسامح دع الطميح ة   أف الاكانكت الة ح ل ست دف نةع ةاة  ةاندك 
دبنة ح ةدخبمفح لو انةا هك ةا نكسهك ةلاؿ اكاف ةو داكف دنكسب    ش ة باكر  ل ه 

لو ادكاف ة ة اك لدنهك دك   ش  م   ةي اح دنكسيح  نبدو ال هك لنلؾ بخبمؼ االة ك 
ال كيسح درؿ انةاع دف االي ك  ةالي   ات ةاال يكب ةة ةانكت الدتا ع ةالغكيكت أة لو 
الدك  درؿ النيكبكت الدكا ح ةالة ةانكت الدكا ح دف االسدكؾ ةالة بكف اة باةف دنهك طكا ة 

ح الدة ة ة ةةلنك دف ة  د ع الاكانكت الة  درؿ انةاع الط ة  الدخبمفح ةالةي ات .
نيكبكت ة ة ةانكت او دف خمؽ اهلل ) سيةكنه ةب كل  ( ل م نك أف ن ظـ خمشه لهنة 

أف لاؿ اكاف ةو ب ا يه الخكص  ةالاكانكت البو سخ اك لألنسكف لغ ض ا لك ة دنهك  
 يه ة فكبه ةالبو بخبمؼ  ف يش ح الاكانكت .

 م لنلؾ ة    مـ       خبص ي  اسح ب ن ؼ الاكانكت الة ح.دكاة ؟ س

 .بش  ـ الدبيكيه م ة ث بش ـ  الد  سح الدفهـة الدبيكيه يط ح سواؿ مٖ

 دكنا  ييه ب ن ؼ الاكانكت الة ح ؟ -

 ةاكالبو م

 أة ه الييه ةاالخبفؼ ي ف الدفهـة ةالديكيه دف خفؿ م)بشةـ يهك الطميح ( .ٔ



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 

 
559 

 

 الهوية الشخصية يف الكائنات الحيةتصن          

 أوجه الشبه :

 لاؿ اكاف ال ةاة  كل  مد  كل . ب طو أسدٔ

 . بة ح نةع اؿ اكاف ةو ٕ

. بة ح ال كامح البو بنبدو ال هك ٖ
 د دة ح دف الاكانكت 

 .ب طو أاد ح اؿ اكاف ةد  لح ا  ا ةٗ

 . د  لح داكف اؿ اكاف ةو لو الي اح٘

 

 

 لاؿ يخص ال ةاة  .ب طو أسدكل ٔ

 . بة ح  نإل اليخص )نا  أـ أنر  (ٕ

. بة ح أسـ ال كامح اةال ي  ة البو ٖ
  نبدو ال هك اؿ يخص

. بة ح أ دك  االل ا  دف سنح الةال ة ٗ
 ةب  الددكت 

. د  لح داكف اؿ يخص دف أي ٘
 دةكلظح ةأي د  نح
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 أوجه االختالف :

 .ة  ت دف قيؿ ال مدك ٔ

 خبص يبشس ـ  كل خك  كل .ب بي   مدٕ
 ةب ن ؼ االة ك 

                                                                                                .بيدؿ  د ع الاكانكت الة ح                                                                                                    ٖ

أاد بهك لمنيكبكت ةالة ةانكت لشط  .بظه ٗ
                                                                                                         . 

 

 .ة  ت دف قيؿ أاؿ الخي ة لو ال ةلحٔ

 .ب بي  ةر شح ب   ف ح ليخ  ح اؿ ل  ٕ

.لاؿ يخص اة ح خك ح يه ةل إل ٖ
  ح ةاة ة د ع االيخكص يهة 

 نسكف لشط ..بظه  أاد بهك لإلٗ

 *الممخص

دف خفؿ   اسبنك لدفهةـ ب ن ؼ الاكانكت الة ح الةظنك أةؿ دف قكـ  ية ع أسإل 
ة مـ الب ن ؼ    إل ال فقكت البطة  ح  ؿ ل ن ةإل(رالب ن ؼ الة  ث اة ال كلـ )اك

اكاف ة ة   له ي ف الاكانكت دف ة ث البيكيه ةاالخبفؼ ةأنه  ة   نةع ة نإل اؿ 
خكص يه ة  دؿ  م  بةة   االسدك  ال مد ح لماكانكت ةد  لح لةاا اك  كل  مد  كل أسد

 ةأ  ا اك .)ابكيح دكدة ة   م  السية ة لو ال لب (.  

 دقائق (ٓٔ*التقويم )

 دكنا  ش   ي مـ الب ن ؼ ؟ -

 دكاو أسإل  مـ الب ن ؼ الة  ث ؟ -

 الاكانكت الة ح ؟دك أاد ح الب ن ؼ يكلنسيح ل  اسح  -
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 *الواجب البيتي 

 ٕٔال   كلـ الي اا كت ص ٖٔالدة ةع الشك ـ دف )بشس ـ  كلـ االة ك  ص بة    -
 د اخؿ(. 

  سـ دخطط الد ابب الب ن ف ح لو ال لب  . -

 *المصادر

"عمم االحياء لمصف  ( م  ٕٓٔٓسمدكف تيهكب أةد  ةلخ ةف ) الطالب :  *مصادر
 تةتا ة الب ي ح ت يغ ا  . ٔتط المتوسط " الثاني

 المصادر

 القران الكريم
 لمبغ   ااسب اب   ح ال مةـ ب   إل لو البيي هكت اسبخ اـ, اهلل  ي , س   ي ادية -ٔ

 لو ال مةـ ب   إل,  افةل  ال مد ح الب ي ح ن ةة لو ق دت  دؿ ة قح, ألدفهةدو
 ةتا ة, ي ي ي الب ي ح ام ح, ال ة ة ة دكف الد مةدكت رة ة,  ال كد و قيؿ الب م ـ
 .ٕ٘ٓٓ, دكف,  ال كلو الب م ـ

 ط ااؽ ت(ٕٓٔٓ) اليمةيو دةد  يف ةسم دكف خد إل يف  ي اهلل أديةس   يت -ٕ
  ّدكفت ةالبةت عت لمني  الدس  ة  ا   دم حت ةبطي شكت دفكا ـ -ال مـة ب   إل
 .اف  ف

 لمني  الرشكلح  ا , الخك ح الب ي ح لو ةا ا  ق ك ك(, ٕٓٔٓ)  كلح دةد , االدكـ -ٖ
 .  دكف, ةالبةت ع
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 ت ٔط ت"   دم آ ةب  دبهك الب   إل لو النظ  ح( م "  ٕٓٓٓ) نظ   ألنكف ت   ةتة -ٗ
 .  دكف ت الي ةؽ  ا 

,  ا  المنهج المدرسي لمموهوبين والمتميزين, (ٕٛٓٓ)س ك ة, اةد   ة ت  -٘
 الي ةؽ,  دكف .

رؤية معاصرة لطرق " استراتيجيات التدريس ( م  ٖٕٓٓت بةف ت ةسف ةس ف )  -ٙ
 ت  كلـ الابب . ٔت ط التعميم " و  التعمم

 الابب  كلـ ت ٕط ت"  ينكا ح  و ح لمفهـ ال مةـ ب   إل( م "  ٕٗٓٓ)ت بةف, ةادكؿ -ٚ
 . الشكا ة ت

 www.MEGS.com:// http(. ٕٚٓٓ, )البفا   ب م ـ, دةدة  طكلشت -ٛ
استراتيجيات التدريس في " ( م  ٕٚٓٓ)  أية السد   سه محة  ي  ات ت نةقكف  -ٜ

 ت  ا  الفا  ت  دكف . ٔت ط العشرين " الحادي و  القرن
 الش ف لو الب   إل اسب اب   كت ت(ٕٚٓٓ) السد   اية  ي  ات نةقكف, ةسه مح -ٓٔ

 نكي ةف الفا   ا  تٔط الب يةيت ةالدي ؼ الد مـ  ل ؿ ػ ةال ي  ف الةك ي
 .اال  ف  ّدكفت ةدةت ةفتت

  ا  ت"  الب   إل ةط ااؽ الة  رح الدنكاا( م "  ٜٕٓٓ)  ط ح, دةسف  مو -ٔٔ
 .  دكف ت الدنكاا

( , ال ة ة اليكدمح لو الب   إل,  ا  الدس  ة,  دكف ٜٕٓٓ ط ح, دةسف  مو, ) -ٕٔ
 اف  ف.

 ةالب مـ الب   إل( م "  ٜٕٓٓ)  ال  ش إي اا ـ  ةسؼ ة إسدك  ؿ  تة ت  فكنح -ٖٔ
 .  دكف ت الرشكلح  ا  ت ٔط ت"  ال كني ف ني يكل دكغ
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 اسب اب   ح اسبخ اـ أر ( م "  ٕٓٔٓ)  الةاكب  ي   د ؿ ال ت ت  ي  ت الشط اةي -ٗٔ
 ل ه ال مةـ لو البأدمو البفا   ةدهك ات ال مـ  دم كت بند ح لو الدبيكيهكت

 ال كد ح ت دنية ة غ   دك سب    سكلح ت"  االسكسو الركدف ال ؼ طفب
 . غتة ت الب ي ح ام ح ت االسفد ح
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مناذج من املسائل الفقهية يف االحول الشخصية يف كتاب الفقه على  
 ذاهة اخلمسة للشيخ مغنية امنوذجآامل

 لمعموم اإلسالمية الجامعة اإلمام الكاظم )عميه السالم(
 واصوله(. بغدادالشريعة )الفقه 

                                                     األشراف                         الباحث
 أ.م. د حيدر عيسى حيدر                رغد صبيح عموف 

raghad_sh@alkadhum-col.edu.iq 
  :الممخص

 الحمد هلل عمى كؿ نعمو، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ أنبيائو، كعمى آلة كصحبو كأكليائو. 
أما بعد، فإف الشريعة اإلسالمية شريعةه خالدةه ربط اهلل بيا سعادة اإلنساف فػ  حياتػو كبعػد مماتػو، كمػف 

معرفػة أحكػاـ كػؿ مػا رحمتو بعباده أف جعؿ ف  أصكؿ الشريعة قكاعدى كمٌيةو بيا تسػيؿ عمػى المجتيػديف 
.  كمػف فعػائؿ رب العػالميف  يستجد مػف الحيػاة، كيسػيما أف الػديف اإلسػالم  صػال ه لكػؿ زمػافو كمكػافو
أف المسمميف لـ يعجزىـ أف يجدكا فػ  شػريعتيـ لكػؿ جزئيػةو أك حادتػةو تسػتجد حكمػان يكيػـ مػف كتػاب اهلل 

نبط مف بطريؽ التأمؿ مف ركح الشػريعة، تعالى، أك مف سنة) رسكلو صمى اهلل عميو كآلة كسمـ( أك يست
كيػػؼ ي ككتػػاب اهلل العزيػػز قػػد تعػػمف حكمػػان لكػػؿ حالػػةو ظيػػرت، أك سػػتظير فػػ  المسػػت بؿ ال ريػػب أك 
 البعيد يتكصؿ إليو العمماء مف أىؿ الك و المختصكف بدراسة أصكؿ األحكاـ الشرعية كقكاعدىا الكمية.

د معنػػاه انطػػالؽ الع ػػؿ، كالػػديف ي ينكػػؾ عػػف الع ػػؿ، فيػػك فاإلسػػالـ لػػـ يسػػد بػػاب ايجتيػػادا ألف ايجتيػػا
الكسػيمة فػ  اسػتنتاج الكػركع عػف األصػكؿ، كفػػ  اسػتخراج األحكػاـ المكاف ػة لمنطػؽ الشػرع كالكاقػ ، كقػػد 
أدل ايجتيػػاد إلػػى كجػػكد اختالفػػاتو بػػيف عممػػاء الكػػرؽ كالمػػذاىب اإلسػػالمية فػػ  مسػػائؿ ف ييػػة سػػطرت 

. ألجميا كتبه كتيرةه عند كؿ م  ذىبو
كتػػاب )الك ػػو عمػػى المػػذاىب  خػػالؿ اعتمػػادالمسػػائؿ المختػػارة مػػف  ايخػػتالؼ فػػ  أكجػػوكيمكػػف عػػرض 

فيذا البحث يحمؿ ف  جعبتو جممةن مف األسئمة الت  يحػاكؿ إتارتيػا  مغنية،الخمسة( الشيخ محمد جكاد 
سػائؿو كمػف أكتػر نحك: ما أكتر المسائؿ الت  اختمكت المػذاىب فييػاو كمػا رأم كػؿ مػذىبو فػ  ىػذه الم
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المػػػػذاىب اعتػػػػداين كع النيػػػػةن فػػػػ  اجتيػػػػاده فػػػػ  إصػػػػدار األحكػػػػاـ الك ييػػػػة عمػػػػى المسػػػػائؿ الخالفيػػػػة بػػػػيف 
  المذاىب.

 )الشريعة ، الك و، الع د ، الزكاج ، الطالؽ، المذاىب الخمسة(-:الكممات المكتاحية
 (Samples of Jurisprudence Issues in Personal Status in the Book of 

Jurisprudence on the Five Schools of Thought by Sheikh Mughniyeh as a 

model 

College: Imam Al-Kadhim (peace be upon him) for the University's Islamic 

Sciences 

 researcher                       Supervising               

                      Raghad  Sobeih ALof                Dr. Haider Issa Haider         

Section: Sharia (Jurisprudence and its Principles).  Baghdad 

raghad_sh@alkadhum-col.edu.iq 

Abstract: 

In the name of Allah the Merciful 

Praise be to God for all his blessings, and prayers and peace be upon the Seal 

of His Prophets, and upon his family, companions and friends. 

As for what follows, Islamic Sharia is an eternal law with which God has 

linked the happiness of man in his life and after his death, and from his mercy 

to his servants is that he made in the principles of Sharia universal rules by 

which it is easy for the mujtahids to know the provisions of everything that is 

new in life, especially that the Islamic religion is valid for every time and 

place.  Among the virtues of the Lord of the worlds is that the Muslims were 

not unable to find in their Sharia for every particular part or event a new 

ruling that could be understood from the Book of God Almighty, or from the 

Sunnah (His Messenger, may God’s prayers and peace be upon him and his 

family), or deduced by means of meditation from the spirit of the Sharia.  It 

includes a ruling for each case that has appeared, or will appear in the near or 
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distant future, which scholars from the people of jurisprudence who 

specialize in studying the origins of legal rulings and their universal rules will 

reach. 

 Islam did not block the door of ijtihad;  Because ijtihad means the release of 

reason, and religion is inseparable from reason, as it is the means in deducing 

branches from origins, and in extracting rulings that agree with the logic of 

Sharia and reality. 

 The differences in the selected issues can be presented through the adoption 

of the book (Fiqh on the Five Schools) of Sheikh Muhammad Jawad 

Mughniyeh.  What is the opinion of each sect on these issues?  He is one of 

the most moderate and rational schools of thought in his ijtihad in issuing 

jurisprudential rulings on controversial issues between schools. 

key words:  Islamic Law-  jurisprudence-  Contract-  marriage- divorce- The 

five madhhabs 

  
 المبحث األول: أحكام الزواج عند المذاهب الخمسة

 المطمب االول: حقيقة الزواج
 -الزواج في المغة واالصطالح : -اوالا 

كىػػك )تػػزاكج ال ػػـك كازدكجػػكا: تػػزكج بععػػيـ بععػػا، صػػحت  -لغػػة: الػػزكاج  -ُ
فػػػػ  ازدكجػػػػكا لككنيػػػػا فػػػػ  معنػػػػى تزاكجػػػػكا. كامػػػػرأة مػػػػزكاج: كتيػػػػرة التػػػػزكج كالتػػػػزاكج، قػػػػاؿ: 
كالمزاكجػػة كايزدكاج، بمعنػػى. كازدكج الكػػالـ كتػػزاكج: أشػػبو بععػػو بععػػا فػػ  السػػج  أك 

، كزكجػػو إليػػو: بالشػػ ء الشػػ ءالػػكزف، أك كػػاف إلحػػدل ال عػػيتيف تعمػػؽ بػػاألخرل. كزكج 
ىػػػػػ، ُُْْىػػػػػ( ُُٕ)ابػػػػف منظػػػػكر )ت:  قرنػػػػو. كفػػػػ  التنزيػػػػؿ: كزكجنػػػػاىـ بحػػػػكر عػػػػيف(

ِ/ِّٗ). 
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ىك ) ع د بيف الرَّجؿ كالمرأة كأساسو ًحؿ  ايستمتاع بينيما،  -اصطالحان: الزكاج  -ِ
محاـر الرَّجؿ، كالنَّسب أك الرِّعاع اك شريطةى أف تككف المرأة أجنبية ،أم ليست مف 

كج، أم ي يجكز لممرأة  غيرىما، كتجدر اإلشارة إلى أف ع د  ىك بمتابة ممؾ خاص لمزَّ
ٍيًمٌ ،  أف تتزكَّج بأكتر مف رجؿ(   .(ّْٓٔ/ٗ) الزُّحى
)اإليركائػ   ىك) ع د يؤدم إلى إنشاء عم ػة زكجيػة خاصػة( -وعرفه اإليرواني:

َُِْ ،ِ /َِٗ). 
يعػػػد الػػػزكاج ىػػػك أسػػػمى عالقػػػات الكػػػكف فيػػػك أسػػػاس بنػػػاء المجتمػػػ  كتكػػػاتر     

النسػػػؿ فػػػػإف صػػػػمحت المبنػػػػة األكلػػػػى صػػػػم  المجتمػػػػ  بػػػػأتره، كيعػػػػد سػػػػبب  لم عػػػػاء عمػػػػى 
اعتبػػػار شػػػاعت فيػػػو الكحشػػػاء  أكمجتمػػػ  اذا لػػػـ يكػػػف لمػػػزكاج فيػػػو قيمػػػة الكحشػػػاء كاف ام 

كالتسػػػ  نطاقيػػػا ،  كمػػػا أنػػػو إتبػػػاع ألمػػػر اهلل عػػػز كجػػػؿ فػػػ  إعمػػػار األرض فػػػالزكاج ىػػػك 
كسر الراحة  كاليدكء كدافػ  ايسػتمرار الحيػاة ، بمنظػار شخصػ  الػى  كاألمافايست رار 

اتحػػاد بػيف رجػؿ كامػػرأة، ييػدؼ اتحادىمػػا الػى تح يػػؽ  أكالػزكاج بكصػكو عالقػػة شخصػية 
ذاتييما، فيك عالقة شخصية تتعمف اندماج الزكجيف ف  كحدة اجتماعيػة كاحػدة بيػدؼ 

المشػتركة فيمػا بيػنيـ ، فمػف يريػد الػزكاج عميػو أف يػتعمـ آداب  كاألىػداؼ اإلشػباعتح يؽ 
ًمػػٍف آىيىاتًػػًو أىٍف كمػػا جػػاء فػػ  قكلػػو  كأحكػاـ الػػزكاج حتػػى يعػػرؼ مػػا لػػو كمػػا عميػو، تعػػالى ))كى

ى  ػةن ًإفَّ ًفػ  ذىًلػؾى  ى دَّةن كىرىٍحمى ػكى ـٍ مى عىػؿى بىٍيػنىكي ػا ًلتىٍسػكينيكا ًإلىٍييىػا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنكيًسػكي مىؽى لىكي يىػاتو خى
)) كفى كجػػو الديلػة مػػف قكلػػو تعػػالى ام خمػػؽ سػػبحانو  .[ِْ]سػػكرة الػػركـ: اييػػة ًل ىػٍكـو يىتىكىكَّػػري

 كرحمػة، فاجتػذبفساء كجيزىف بما يكجػب أف يسػكف إلػييف الرجػاؿ كجعػؿ بيػنيـ مػكدة الن
الرجػػػاؿ بالجمػػػاؿ كالػػػديؿ كالمػػػكدة كالرحمػػػة فالنسػػػاء ىػػػف الػػػركف األكؿ كالعامػػػؿ الجػػػكىرم 

ايجتمػػاع  اإلسػػالـكىنػػا مػػا جعػػؿ  .(ُِٔ/ ْ، ُٕٗٗ)الطباطبػػائ   اإلنسػػان لالجتمػػاع 
الػزكاج  اإلسالـالمنزل  كىك ايزدكاج ىك األصؿ ف  ىذا الباب كلعؿ ليذا السبب يعتبر 
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نصػؼ دينػو فميتػؽ اهلل  أحػرزنصؼ الديف كمػا جػاء فػ  الحػديث النبػكم ))مػف تػزكج ف ػد 
سػػػبب آخػػػر لمعكػػػة  كالػػػزكاج يعػػػد. (ِّٗ/ ٗىػػػػ(، ِّٗ)الكمينػػػ  ) ((ا خػػػرفػػػ  النصػػػؼ 

قػػػاؿ  اينحػػػراؼ،كالطيػػػارة كىػػػك سػػػد بػػػاب النظػػػر المحػػػـر كبالنتيجػػػة صػػػيانة اإلنسػػػاف مػػػف 
رسػػػكؿ اهلل )صػػػمى اهلل عميػػػو كآلػػػو كسػػػمـ( ))يػػػا معشػػػر الشػػػباب مػػػف اسػػػتطاع مػػػنكـ البػػػاه 

 .(ّ/ ٕ، ُّٗٗ)البخارم  لمبصر كاحصف لمكرج(( أغضفميتزكج فإنو 
 -عميه:  واإلشهادمسألة عقد الزواج  -ثانياا 
/ ُ) الحنكػػػػػ ،  . ع ػػػػػد(ُُّ/ ُىػػػػػػ، ُّْْىػػػػػػ( ُْٕ)الغرنػػػػػاط  )ت  () صػػػػػيغة -ُ

كي ػػكؿ الشػػيخ مغنيػػة فػػ  تعرعػػو لممسػػألة: إذ قػػاؿ يشػػترط فػػ  أىميػػة  - الػػزكاج: (ِّٔ
الزكاج الع ؿ كالبمكغ كي يصػ  الع ػد إي مػ  الػكل ، كأيعػان خمػك الػزكجيف مػف المحرمػات 

ى  سبعة أصناؼ الت  تشمؿ التحريـ المؤبد.. كقاؿ اتك كا عمى  األكلىالسببية كالنسبية 
..كتشػػػمؿ الجػػػدات ألب أك يـ، البنػػػات  ـاألأف النسػػػاء الالتػػػ  يحػػػرمف مػػػف النسػػػب مػػػ  

كتشمؿ بنات يبف كالبنت كاف نزلف، األخكات يب أك يـ، العمات كتشمؿ عمات ا باء 
كاألجػػداد ، الخػػايت كتشػػمؿ ا بػػاء كاألجػػداد ، بنػػات األخ  كاف نػػزلف، بنػػات األخػػت كأف 

المصػاىرة  األكلػىنزلف ،تـ قاؿ أما أصػناؼ المحرمػات بالسػبب التػ  اتك ػكا عمييػا فيػ : 
ىػػ  عالقػػة بػػيف رجػػؿ كالمػػرأة تسػػتمـز تحػػريـ الػػزكاج كتشػػمؿ الحػػايت منيػػا زكجػػة األب 
تحػػـر عمػػى ايبػػف ، كأيعػػان زكجػػة ايبػػف تحػػـر عمػػى األب، اتك ػػكا عمػػى أف زكجػػة تحػػـر 

كىػػػػذه  (َّٕ، ََِٖ)مغنيػػػػة  أيعػػػػان ، اتك ػػػػكا عمػػػػى بنػػػػت زكجػػػػة ي تحػػػػـر عمػػػػى العاقػػػػد
المحرمػػات التػػ  تكػػكف مانعػػة الػػزكاج بػػيف الطػػرفيف، كاتك ػػكا ف يػػاء المػػذاىب عمػػى كجػػكب 

                                                           
  في : ما ت تع  اييجاب كال بكؿ كمكظ التزكيج كالتمميؾ كيجرم مجراىما البي  كاليبة كغيرىا مف

 .فييا الككر مف الطرفيف الع كد، كيمـزصيغ 

  كال بكؿ اإليجابكىك: التزاـ المتعاقديف كتعيدىما أمرا ىك عبارة عف. 
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التعييف  ف  الزكاج فال يص  ال كؿ زكجت أحد ىذيف الرجميف، كي زكجتؾ إحدل ىاتيف 
 الحنكيػػػػة إيالبنتػػػيف كأيعػػػػان كجػػػػكب الرعػػػا كايختيػػػػار كعػػػػدـ انع ػػػػاد الػػػزكاج مػػػػ  اإلكػػػػراه 

قػػالكا يصػػ  ، (ٖٗ/ ٓ، ُٔٔٗ)الدمشػػ    (ُِٖ/ ٕـ، ُٖٔٗىػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػان  )ت 
الع ػػػد بػػػاإلكراه، كأتكػػػؽ ف يػػػاء المػػػذاىب عمػػػى أٌف الػػػزكاج بالع ػػػد المشػػػتمؿ عمػػػى اإليجػػػاب 
ـٌ بمجػٌرد  كال بكؿ، مف المخطكبة الخاطب، أك مف ينكب عنيما كالككيػؿ أك الػكل ، كي يػت
المراعػػػػاة ،كاتٌك ػػػػكا أيعػػػػان عمػػػػى أٌف الع ػػػػد يصػػػػٌ  إذ كقػػػػ  بمكػػػػظ زٌكجػػػػت أك أنكحػػػػت مػػػػف 

ينكب عنيا، كقبمت أك رعيت مف الخطب، أك مف ينػكب عنػو. كأتكػؽ  المخطكبة أك مف
كأيعػان عمػى أف الػزكاج  عنيػا،ف ياء المذاىب عمى أف الع د يتـ بغيػر العربيػة مػ  لعجػز 

ىػػػػػ( ُّّٓ)أمػػػػيف أفنػػػػدم )ت  الجميػػػػكرلشػػػػيكد عنػػػػد ف يػػػػاء  فػػػػ  حعػػػػكري يصػػػػ  إي 
)مغنيػػػػػة  الع ػػػػػد. ماعػػػػػدا األماميػػػػػة إذ قػػػػػالكا يسػػػػػتحب األشػػػػػياد عمػػػػػى (ِّّ/ ِ، ُُٗٗ
ََِٖ ،ِٖٗ). 

تـ ي كؿ مغنية كقد اختمؼ الك ياء ف  صحة الع ػد إذا لػـ ي ػ  بصػيغة الماعػ ، آك كقػ  
 األلكػاظبألكاظ غير مست رة مف مادت  النكاح كالزكاج كالبي  كاليبػو كاإلجػارة كغيرىػا مػف 

 .(ِّٗ، ََِٖ)مغنية 
يشػػترط فػػ   -:(َِٓ ِىػػػ، ُُْٕ)اليػػزدم  (ْٗٗ/ ِ)المح ػػؽ الحمػػ ،  اإلماميػػةكقػػاؿ 

كال بػػػػكؿ المكظيػػػػيف، فػػػػال يككػػػػ  التراعػػػػ  البػػػػاطن  كي  اإليجػػػػابالنكػػػػاح الصػػػػيغة بمعنػػػػى 
كال بكؿ" الكعمييف، كأف يككف اإليجاب بمكظ زكجتي كأنكحتي ، بصيغة الماع   اإليجاب"

كي ينع ػػد الػػزكاج بغيرىػػا ، كي بغيػػر مػػادة الػػزكاج كالنكػػاح ، ألٌنيمػػا يػػديف عمػػى الم صػػكد 
.كألٌف صػيغة الماعػ  (َُْـ، ُّٖٗىػػ( ُٖٔالشريؼ الجرجان  )ت )  بديلة الكع 

طىػػرنا (( ٍنيىػػا كى ٍيػػده مِّ ػػا قعػػى زى ]سػػكرة األحػػزاب: تكيػػد الجػػـز ، كقػػد نػػص ال ػػرآف عمييمػػا ))فىمىمَّ
ػػػػؾى (( ، كاألصػػػػالة ب ػػػػاء التحػػػػريـ فػػػػ  غيػػػػر مػػػػكرد اإلجمػػػػاع [ّٕاييػػػػة . )) أيًريػػػػدي أىٍف أينًكحى
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)مغنيػػػػة  )رعيت(بصػػػػيغة الماعػػػػ  أككز فػػػػ  ال بػػػػكؿ )قبمػػػػت( يجػػػػ -كقػػػػالكا: كايتكػػػػاؽ. 
ََِٖ ،ِْٗ). 

ينع ػػػػػد الػػػػػزكاج عنػػػػػد  -.:(َِّ/ ِـ، ُٖٔٗىػػػػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػػػػان  )ت  قػػػػػاؿ الحنكيػػػػػة إذ
الحنكيػػة بكػػؿ لكػػظ يػػدؿ عمػػى التمميػػؾ ،كمكػػظ البيػػ  كاليبػػة  اإلباحػػة كالعطػػاء كاإلحػػالؿ إف 
كاف الع د مصحكبان بال رينة الدالة عمى الزكاج كي ينع د بمكظ العارية كاإلجارة، ألٌنيما ي 

أٌف امػػرأة ))عػػف ًمػػف  -يكيػػداف الػػدكاـ ،كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ  بمػػا جػػاء فػػ  صػػحي  مسػػمـ :
يػػا رسػػكؿ اهلل ، جئػػت ألىػػب لػػؾ نكسػػ  ، فطأطػػأ النبػػ   -جػػاءت إلػػى النبػػ  كقالػػت لػػو :

ف ػاؿ  -رأسو كلىـ يجبيا ، ف اؿ بعض مىف حعر : إف لىـ يكف لػؾ بيػا حاجػة فزكجنييػا :
 -"مػاذا معػؾ ًمػف ال ػرآف "قػاؿ: -ي كاهلل .ف ػاؿ لػو : -لو " ىػؿ عنػدؾ ًمػف شػ ء " قػاؿ :

 ُٓٓٗىػػ(  ُِٔ)النيسػابكرم )ت:  ل د ممكتيا بما معؾ ًمف ال ػرآف(( -كذا :ف اؿ النب :
 .(ََُْ/ ِـ، 
)ابػػف قدامػػة  كالحنابمػػة (ِّ/ ّـ،  ََِْىػػػ( ٓٗٓ)ابػػف رشػػد الحكيػػد )ت  قػػاؿ المالكيػػة 

ينع ػػد الػػزكاج عنػػدىا بمكػػظ التػػزكيج كالنكػػاح ،  -:(َُِ/ ٕ، ُٕٗٗق( َِٔالم دسػػ  )
يكػكف م ركنػان  بػذكر الصػداؽ ، كي ينع ػد  أفكينع د عندىـ أيعان بمكظ اليبػة ف ػط بشػرط 

ف كىىىبىٍت ))كىاٍمرىأىةن مٍُّؤًمنىةن إً  كاستدلكا عمى ذلؾ ب كلو تعالى-بمكظ كاإلجارة كالتمميؾ كغيره :
)) ػػػػػٍؤًمًنيفى ػػػػػةن لَّػػػػػؾى ًمػػػػػف ديكًف اٍلمي اًلصى يىا خى ػػػػػيىا ًلمنَّبًػػػػػ ِّ ًإٍف أىرىادى النَّبًػػػػػ ُّ أىف يىٍسػػػػػتىنًكحى ]سػػػػػكرة  نىٍكسى

) الرسػػكؿ) صػػمى اهلل عميػػػو -كجػػو الديلػػة فػػ  قكلػػػو تعػػالى بػػأف: .[َٓاألحػػزاب، ا يػػة: 
رأة ليػػا ايمتنػػاع إلػػى أف قػػاؿ  كػػاف يجػػب عميػػو إعطػػاء الميػػر أكي، كذلػػؾ ألف المػػ كسػػمـ(

تأخػػػذ ميرىػػػا كالنبػػػ  عميػػػو السػػػالـ مػػػا كػػػاف يسػػػتكف  مػػػا ي يجػػػب لػػػو، كالػػػكطء قبػػػؿ إيتػػػاء 
ف كاف كاف حالي لنا ككيؼ كالنب  عميػو السػالـ إذا طمػب شػيئا  الصداؽ غير مستحؽ كا 
حـر ايمتناع عف المطمكب كالظاىر أف الطالب ف  المرة األكلى، إنما يكػكف ىػك الرجػؿ 
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اء المػػرأة فمػػك طمػػب النبػػ  عميػػو السػػالـ مػػف المػػرأة التمكػػيف قبػػؿ الميػػر لمػػـز أف يجػػب لحيػػ
 .(َِِ/ ِٓىػ، َُِْىػ( َٔٔ)الرازم )ت:  كأف ي يجب كىذا محاؿ كي كذلؾ أحدنا(

نمػػا ي بػػد -امػػا الشػػافعية : عنػػدىـ مػػف لكػػظ ي ينع ػػد الػػزكاج عنػػدىـ بصػػيغة المعػػارع، كا 
" تزكجػت أك نكحػت أك -بصيغة الماع  مشتؽ مػف النكػاح كالػزكاج ، بػأف ي ػكؿ الػزكج:

  .(ِْٗ/ ٕ، ُٕٗٗىػ( ِٔٔ)الشافع  )ت:  قبمت نكاحيا أك تزكيجيا"
عمفففى  (ِٖٓ/ ِ)المح ػػػؽ الحمػػػ ،  اختمفففف فقهفففاا المفففذاهب ففففي حكفففم تقفففدم القبفففول

 .(ُْْ/ ّىػ(، َٕٗ) ابف نجيـ المصرم )ت  اإليجاب
كىػػك مػػا ذىػػب اليػػو  اإليجػػاباشػػتراط الكػػكر فػػ  الع ػػد كىػػك اف ي ػػ  ال بػػكؿ ع يػػب  -قػػالكا:

ىػػػػ( بػػػال ٔٔٗ)الشػػييد التػػػان  )ت:  (ّٖٓ/ ِىػػػػ(، ِٕٔ)العالمػػػة الحمػػػ  )ت:  اإلماميػػة
 (ٓٓ/ ْ، ُِٗٗىػػػػ(، البغػػػا ك الشػػػربج  ُِْٗ)الخػػػف )ت  كالشػػػافعية (ْٗ/ ٕتػػػاريخ، 

فػػػػال يجػػػػكز عنػػػػدىـ ت ػػػػدـ  (َٖ/ ٕ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابػػػػف قدامػػػػة الم دسػػػػ  ) كالحنابمػػػػة
 عمى ال بكؿ   اإليجاب
كيعػدكف  ي ييشػترط الكػكر، -:(ِِّ/ ِـ، ُٖٔٗىػػ( ٕٖٓ)الكاسػان  )ت  الحنكيةكعند 

ال بػػكؿ ىػػك مػػا يػػذكره الطػػرؼ التػػان  فػػ  الع ػػد يػػدؿ عمػػى رعػػاه، أك بمػػا أكجبػػو الطػػرؼ 
كالكػػالـ الػػذم يصػػدر  – اإليجػػابالكػػالـ الػػذم يصػػدر أكين  ىػػك  أف، فيػػـ يعتبػػركف األكؿ

تانيػان ىػك ال بػػكؿ ، فمػك أرسػػؿ رجػؿ إلػػى امػرأة كتابػان يخطبيػػا فيػو كىػػك غائػب ، فأحعػػرت 
 الزكاج.  الكتاب كقالت ) زكجتو نكس  (، يتـشيكدان كقرأٍت عمييـ 

ي يعػػر الكاصػػؿ اليسػػير  -: (ِِْ/ ّ، ُِٗٗىػػػ( ْٓٗ)الطرابمسػػ  )ت المالكيػػةقػػاؿ 
 كما إذا فصؿ بخطبة يسيرة كغيرىا. كاإليجاب،بيف ال بكؿ 

                                                           
 ىك: المكظ الداؿ عمى رعا بذلؾ اييجاب :ك كلو قبمت النكاح. 
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يجػػػكز التعبيػػػر عػػػف ع ػػػد  -:(ُِّ/ُـ، ُٖٔٗىػػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػػان  )ت  ذىػػػب الحنكيػػػة
غيرىا، سكاء كاف العاقداف قادريف عمى لغة عربيػة أك  أكالزكاج  بأم لغة عربية  كانت 

عاجزيف عنيا، كأيعان يص  عندىـ الع ػد بالكتابػة اذا لػـ يكػف الخاطػب كالمخطكبػة  فػ  
س يكتكػى باإلشػارة الدالػة عمػى ع ػد الػزكاج إذا نكس المكاف، كاتك كا أيعان عمى أف األخػر 

كالكتابػة فػاألكلى الجمػ   معمكمػة أكف لػـ يػت ف الكتابػة ، كأف احسػف اإلشػارة إشػارتوكانت 
.محعػػا بحيػػث -أف الػػزكاج لػػيس أمػػرا تعبػػديا -بينيمػػا فػػ  الػػزكاج ، كدلػػيميـ عمػػى ذلػػؾ:

تشترط فيو لغة بعينيا أك صيغ بعينيا، بؿ ىك كسائر الع كد، أف الم صػكد مػف الصػيغة 
 ىك التعبير الكاع  

كال بػػكؿ  اإليجػػاباتكػػؽ ف يػػاء المػػذاىب عمػػى صػػحة اسػػتعماؿ المغػػة العربيػػة لمتعبيػػر عػػف 
يعػػان  فػػ  أ ػػدرة عمييػػا ، كاختمكػػكا كاختمكػػكا فػػ   غيرىػػا مػػف المغػػات مػػ  العجػػز عنيػػا  كال

 صحة الع د بالكتابة .لصري  عف إرادة العاقديف، كذلؾ يص  بأم لغة كانت.
ىػػػػػػ(، البغػػػػػا ك ُِْٗ)الخػػػػػف )ت  كالشػػػػافعية (ْٗٗ/ِ)المح ػػػػػؽ الحمػػػػػ ،  كأمػػػػا األماميػػػػػة

-:(ٕٗ/ٕ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابػف قدامػة الم دسػ  ) كالحنابمة (ٔٓ/ْ ،ُِٗٗالشربج  
فالذم يعرؼ لغة العربية أف يع د بالعربية كي يجكز ف  غيرىا ، أما مف ي يػت ف العربيػة 
، فيص  منػو ع ػد النكػاح بمسػانو ألنػو عػاجز عمػا سػكاه فسػ ط عنػو" كػاألخرس" كيحتػاج 

تكػػػكف بمعناىمػػػا الخػػػاص، بحيػػػث يشػػػتمؿ عمػػػى معنػػػى المكػػػظ العربػػػ  ، ذا كػػػاف أحػػػد أف 
المتعاقػػديف يػػت ف العربيػػة دكف ا خػػر أتػػى الػػذم يػػت ف العربيػػة بيػػا  كا خػػر يػػأت  بمسػػانو. 
فإف كاف أحدىما ي يت ف لساف ا خر ، احتاج أف يعمـ أف المكظة الت  أتى بيػا صػاحبو 

اف الػزكاج  -ص  الع د بالكتابة. كدليميـ عمى ذلػؾ قػالكا :لكظة النكاح ،كقالكا أيعا ي ي
مف ناحية العبادات فيك أشبو بالصالة ، فكما أنيا الصالة ي تص  بغير العربيػة لم ػادر 
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عمييػػا ،انػػو عػػدكؿ عػػف لكػػظ الػػزكاج أك النكػػاح مػػ  ال ػػدرة عمييمػػا، كىمػػا المكظػػاف المػػذاف 
 يص  بيما ع د الزكاج.

يصػػ  التعبيػػر عػػف ع ػػد  -:(ّٕ/ِ، ُٕٕٗىػػػ( َُِْ)سػػيد سػػابؽ )ت  كعنػػد المالكيػػة
كي ينع د الزكاج بكتابة ف  حعكر أك غيبة ، ألف الكتابػة  الزكاج بأم لغة عربية كانت،

زكجتيا مػف فػالف، تػـ كتػب، -زكجتؾ ابنت ، أك قاؿ:  -الكل  لغائب: -كناية، فمك قاؿ:
 ف اؿ: قبمت، لـ يص  ع د الزكاج عندىـفبمغو الخبر، 

الحنابمػة  مغنيو كالشافعيةالمسألة أف األمامية كمنيـ الشيخ  حكـ ىذهكىكذا يتبيف لنا ف  
مػػف أكتػػر المػػذاىب اتك ػػكا عمػػى صػػحة الع ػػد بالمغػػة العربيػػة كي يجػػكز فػػ  غيرىػػا كمػػف ي 

كالمالكيػػة يصػػ   الحنكيػػة األخػػرس، أمػػايعػػرؼ العربيػػة فيصػػ  عنػػدىـ بمسػػانو كتسػػ ط عػػف 
 .عندىـ ع د الزكاج بأم لغة عربية كانت

كي ػػػكؿ  . عمػػى الػػزكاج:(ّْٕ/ُىػػػػ، ُّْٖىػػػ( َُُٓ)البيػػكت  ) اإلشػػيادمسػػألة  -ِ
أف ما ذىب إليػو ف يػاء الشػافعية كالحنكيػة كالحنابمػة  -الشيخ مغنية عند تعرعو المسألة:

الزكاج ي ينع د إي بشيكد، أما أبك حنيكة اكتكى بحعػكر رجمػيف أك رجػؿ أتك كا عمى أف 
كامػػرأتيف كي يشػػترط العدالػػة فػػ  الشػػيكد كأيعػػان ي تصػػ  عنػػدىـ شػػيادة النسػػاء منكػػردات 
عمػػى ع ػػد الػػزكاج ،كقػػاؿ المالكيػػة ي تجػػب الشػػيادة عنػػد ع ػػد إنمػػا تجػػب عنػػد الػػدخكؿ ، 

دكف شػػيكد كجػػػب فسػػخ الع ػػد ،كايماميػػػة كيحعػػر الشػػاىديف عنػػد الػػػدخكؿ ، فػػإذا دخػػؿ 
 .(ِٔٗ، ََِٖ)مغنية  يستحب األشياد عمى ع د الزكاج كي يجب عندىـ

إلػػى عػػدـ اشػػتراط الشػػيادة  -:(ُِٔ/ُْىػػػ(، ٔٔٗ)الشػػييد التػػان  )ت:  فػػذىب األماميػػة
كأنػػو مسػػتحب ، كلػػيس كاجبػػان ، كذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد دليػػؿ مػػف ال ػػرآف الكػػػريـ  عمػػى الػػزكاج 

كالسنة النبكيػة  عنػدىـ عمػى كجػكب الشػيادة عمػى ع ػد الػزكاج ، فػ  حػيف تحػدث ال ػرآف 
]سكرة الب رة،  ((ۚ  كىأىٍشًيديكا ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ  ))-الكريـ عف األشياد عمى البي  ف  قكلو تعالى:
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ث ال ػػػػرآف الكػػػػريـ عػػػػف األشػػػػياد عمػػػػى الػػػػديف فػػػػ  قكلػػػػو تعػػػػالى تػػػػـ تحػػػػد (،ِِٖاييػػػػة: 
ـٍ  ػاًلكي اٍستىٍشػًيديكا شىػًييدىٍيًف ًمػػف رِّجى مىػػٍيفً  يىكيكنىػا لَّػـٍ  فىػػًإف ۚ  ))ى ػؿه  رىجي ]سػكرة الب ػػرة،  ((كىاٍمرىأىتىػػافً  فىرىجي

)) كىأىٍشػػًيديكا ذىكىٍم -تػػـ تحػػدث عمػػى األشػػياد عمػػى الطػػالؽ فػػ  قكلػػو تعػػالى: .[ِِٖا يػػة: 
ػػػكا الشَّػػػيىادىةى ًلمَّػػػًو  ـٍ كىأىًقيمي ػػػنكي ػػػٍدؿو مِّ .كلػػػـ يػػػذكر ال ػػػرآف الكػػػريـ [ِ]سػػػكرة الطػػػالؽ، اييػػػة((ۚ  عى

فػػػ  السػػػنة لػػػـ يتبػػػت عنػػػدىـ حػػػديث مػػػف السػػػنة النبكيػػػة   أمػػػااألشػػػياد عمػػػى ع ػػػد النكاح...
عمػػػى ع ػػػد النكػػػاح ،بػػػؿ كردت أحاديػػػث  عػػػف  األئمػػػة )عمػػػييـ السػػػالـ(   اإلشػػػيادبكجػػػكب 

األشياد عمػى ع ػد الػزكاج... عػف اإلمػاـ مكسػى الكػاظـ )عميػو السػالـ( أٌنػو  بعدـ اشتراط
)) إف  اهلل تعػػػالى أمػػػر فػػػ  .كتابػػػو .بػػػالطالؽ، كأكػػػد فيػػػو  -قػػػاؿ ألبػػػ  يكسػػػؼ ال اعػػػ  :

شاىديف، كلـ يرض بيما إٌي عدليف ،كأمر ف  كتابو .بالتزكج.، فأىممو بال شيكد، فأتبتـ 
 .(ّٕٖ/ٓىػ(، ِّٗ)الكمين  ) ديف فيما أكد((شاىديف فيما أىمؿ ،كأبطمتـ الشاى

)ايصػػػػػػبح   .كالمالكيػػػػػػة(ُٔ/ٓىػػػػػػػ(، ّْٖ)السرخسػػػػػػ  )ت كالمػػػػػػذاىب األربعػػػػػػة الحنكيػػػػػػة
 .(ِِِ/ٗ، َََِق( ٖٓٓ)العمرانػػػػػػ  )ت:  كالشػػػػػافعية .(ِٓ/ْ، ُْٗٗق( ُٕٗ)ت

عمػػػػػى أف الػػػػػزكاج ي  -:(ِّْ/َُ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابػػػػػف قدامػػػػػة الم دسػػػػػ  ) كالحنابمػػػػة
ينع ػػد إي بشػػيكد ، كيػػركف أف الشػػيادة عمػػى ع ػػد الػػزكاج أمػػران يزمػػان لصػػحتو، كي يصػػ  

أمػػا أبػػك حنيكػػة اكتكػػى بحعػػكر رجمػػيف أك رجػػؿ كامػػرأتيف كي يشػػترط  ع ػػد الػػزكاج بػػدكنيا،
العدالػػػة فػػػ  الشػػػيكد كأيعػػػان ي تصػػػ  عنػػػدىـ شػػػيادة النسػػػاء منكػػػردات عمػػػى ع ػػػد الػػػزكاج 
،كقاؿ المالكيػة ي تجػب الشػيادة عنػد ع ػد إنمػا تجػب عنػد الػدخكؿ ، كيحعػر الشػاىديف 

كدلػػيميـ عمػػى ذلػػؾ مػػف السػػنة -كجػػب فسػػخ الع ػػد : عنػػد الػػدخكؿ ، فػػإذا دخػػؿ دكف شػػيكد
))ي نكػا ح إي بػكل  كشػاىدم -النبكية عف رسكؿ اهلل ، كما ركت عنػو عائشػة أنػو قػاؿ:

 .(َِ/ّ، ُٖٗٗىػ( ْٖٓ)البيي   )ت عدؿ((
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عمػػى الػزكاج لػػـ يكػف كاجبػػان لػدل  األماميػػة كمػنيـ الشػػيخ  اإلشػيادإٌف  -كتبػيف مػف ذلػػؾ :
فػػ  ىػػذه المسػػألة كخػػالؼ جميػػكر السػػنة، فػػ  قػػكليـ  اإلماميػػةمغنيػػو ف ػػد اتكػػؽ مػػ  ف يػػاء 

 عند ع د النكاح كلـ يشترطكف عند الطالؽ اإلشياديجب 
 المبحث الثاني : أحكام الطالق والوصية عند المذاهب الخمسة 

 الطالقالمطمب االول: حقيقة 
كتتجمى  أىمية  المكعكع ف  ككنو يتعمؽ األمػر فػ  اسػتمرارية مؤسسػة األسػرة المسػممة 
، كمػػا تمعبػػو مػػف أدكار الميمػػة فػػ  تنشػػئة األطكػػاؿ كتػػربيتيـ ، كالطػػالؽ يمعػػب دكران ميمػػان 
ف  تكرؽ شمميا ، فإف األصؿ ف  العالقات الزكجية تبنى عمى كجو الدكاـ ، ألف الزكاج 

أجؿ مصمحة ، كلكف قد تن مب المصػمحة إلػى مكسػدة ،يجػب التصػدم ليػا  شرعو اهلل مف
مف خالؿ إبعادىا ، كي سبيؿ إلى ذلؾ إي الطالؽ الذم جكز اهلل تعالى رحمةن منو عمػى 

، إنػو مػف أبغػض األشػياء عنػد اهلل  تعػالى، قػاؿ  اإلسػالميةعباده، كقد تبت ف  الشػريعة 
شػ ء أحػب إلػى اهلل عػز كجػؿ مػف بيػت يعمػر ))مػا مػف  -محمد )صمى اهلل عميػو كآلػو(:

 بالنكػاح كمػا مػف شػ ء أبغػػض إلػى اهلل عػز كجػؿ مػف بيػػت يخػرب فػ  اإلسػالـ بالكرقػػة((
. كقػػد أجمعػػت المػػذاىب الخمسػػة عمػػى مشػػركعية الطػػالؽ، (ِّٖ/ٓىػػػ(، ِّٗ)الكمينػػ  )

 بيا مف متؿ ما سيأت كلكف اختمككا ف  بعض المسائؿ المرتبطة 
 -الطالق في المغة واالصطالح : -اوالا 
)ي اؿ أطمؽ الناقة مػف ًع ىاليػا كطٌم يػا فطىمى ىػت، كناقػةه طىٍمػؽه كطيميػؽه: ي  -الطالؽ لغةن:-ُ

ٌم ى سبيمو، كطالؽ المرأة،  ع اؿ عمييا، كي اؿ الطميؽ، األسير الذم أطمؽ عنو إساريهي، كخي
 . (ِِٔ/َُىػ، ُُْْىػ( ُُٕ)ابف منظكر )ت:  بينكنتيا عف زكجيا(

ٍيًمػػػػٌ ،  بالشػػػػرع )ىػػػػك رفػػػػ  ال يػػػػد التابػػػػت شػػػػرعان بالنكػػػػاح( -الطػػػػالؽ اصػػػػطالحان:-ِ ) الزُّحى
ْ/ُِّٓ). 
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)ايصػػػػػػكيان   ىك)إزالػػػػػػة قيػػػػػػد النكػػػػػػاح بغيػػػػػر عػػػػػػكض بصػػػػػػيغة طػػػػػػالؽ.(-كعرفػػػػػو ايعػػػػػػان:
 .(ِِٓق، ُُِْق( َِٓ)ت

 مسألة صيغة الطالق والمطمقة ثالثا –ثانياا 
كقاؿ الشيخ مغنية عند تعرعو المسألة الطالؽ: ي كؿ يتشرط فػ   -صيغة الطالؽ: -ُ

عند األمامية ،ك البمكغ   فال يص   كاإلشيادصحة  الطالؽ  أمكر منيا صيغة الطالؽ 
طالؽ الصب ، كالع ؿ ، فال يص  طالؽ المجنكف ، كايختيػار فػال يصػ  طػالؽ المكػره 
بايتكػػػاؽ، كال صػػػد فػػػال يصػػػ  طػػػالؽ بػػػدكف نيػػػة ،كغيرىػػػا مػػػف أمػػػكر أخػػػرل التػػػ  تتعمػػػؽ 

 بػؿ بالمطمؽ ،  تـ قػاؿ فػالطالؽ يػتـ بالعربيػة كغيرىػا، كلكػنيـ اختمكػكا فػ  الصػيغ التػ  ي
 .(َْٗ، ََِٖ)مغنية  بيا ىذا الطالؽ

. (ُٗ/ٔـ، ُٖٔٗىػػػػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػػػػان  )ت  )الحنكيػػػػػة-ف ػػػػػد اتك ػػػػػت المػػػػػذاىب األربعػػػػػة 
ىػػػػ( ٓٗٓ)ابػػف رشػػد الحكيػػد )ت  كالمالكيػػػة. (ٔٗ/ُٕىػػػ(، ٕٔٔ) النػػككم )ت  كالشػػافعية
عمى أف  (ُُّ/ّ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابف قدامة الم دس  ) . كالحنابمة(ٓٗ/ّـ،  ََِْ

ركف الطالؽ ىك الصيغة الدالة عمى ماىيتو، كأف لكػظ الطػالؽ إمػا أف يكػكف صػريحان أك 
ف  -كنايػػةنا فػػالطالؽ الصػػري  عنػػدىـ ىػػك: "المكػػظ الػػذم غمػػب اسػػتعمالو لمطػػالؽ، كىػػك كا 

كاف كنايةن ف  أصمو، ف د صار مف األلكاظ الصريحة لغمبة استعمالو بيف الناس، كأمتاؿ 
الرجػػػؿ: أنػػت طػػػالؽه، كمطم ػػةه، كطم تػػػؾ، كأنػػت حػػػراـه أك حرمتػػػؾ أك  المكػػظ الصػػػري  قػػكؿ

"فيػػ  عنػػدىـ مػػا دؿ عمػػى ماىيػػة الطػػالؽ لكظػػان أك  -محرمػػةه". أمػػا الكنايػػة فػػ  الطػػالؽ:
إرساؿ الزكج زكجتيا إلى بيت  -كتابةن ي فعالن، أم ي ي   الطالؽ عندىـ باألفعاؿ نحك:

رساؿ متاعيا كمؤخر صداقيا مف دك  ف أف يتمكظ بالطالؽ، كما أنيـ عٌدكا الكالـ أبييا، كا 
النكس  بالطالؽ ي يدخؿ ف  صيغة الطالؽ الم بكلة، إي أف بعض المالكية قالكا بكقػكع 

ٍيًمٌ ،  الطالؽ بالكالـ النكس   ".(ِٕٓ/ْ) الزُّحى
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إنيػػا ي  -:(ُّْ/ٔىػػػ(، ّْٖ)السرخسػػ  )ت أمػػا فػػ  اإلشػػارة بػػالطالؽ، إذ قػػاؿ الحنكيػػة
ت كـ م اـ النطؽ مف السميـ الذم يمكنو النطؽ، كقبمكا مف األخرس إشارة مكيكمةن يعػرؼ 

 بيا طالقو، إذا لـ يكف يعرؼ الكتابة، فالكتابة عندىـ ت ـك م اـ  المكظ كالنطؽ . 
اإلشػػػارة ي ي ػػػ  بيػػػا الطػػػالؽ مػػػف  -:(ُُٗ/ُٕىػػػػ(، ٕٔٔ) النػػػككم )ت  كقػػػاؿ الشػػػافعية

ال ػػادر عمػػى الكػػالـ، أمػػا األخػػرس فت بػػؿ منػػو إشػػارتو المكيكمػػة كلػػك كػػاف يعػػرؼ الكتابػػة، 
)ابػف قدامػة الم دسػ   كالحنابمػة (ُّْ/ٔىػػ(، ّْٖ)السرخس  )ت ذىب الى ذلؾ الحنكية

 . (ْٖٓ/ٕ، ُٕٗٗق( َِٔ)
. خػػالككا ذلػػؾ، ف بمػػكا (ُّٓ/ُىػػػ(، ُُِْ)الصػػاكم المػػالك  )ت  بينمػػا نجػػد أف المالكيػػة

 اإلشارة المكيكمة الدالة عمى الطالؽ مف السميـ 
األماميػػة قػػد اختمكػػكا فػػ  حكػػـ الصػػيغة عػػف المػػذاىب األربعػػة اختالفػػان فػػ  حػػيف نجػػد أف 

) أنًت طػالؽه، أك ىػ   -ي ي   الطالؽ إي بصيغةو خاصةو عندىـ، كى : -كبيران. كقالكا:
طػالؽه، فمػك قػػاؿ: الطػالؽ أك المطم ػػة أك طيٌم ػت أك الطػػالؽ، كمػا إلػػى ذلػؾ لػػـ يكػف شػػيئان، 

ف تح  ػػػت المػػػادة، فالشػػػرط فػػػ  حتػػى لػػػك نػػػكل الطػػػالؽ، ألف ىيئػػػة "طػػػال ؽ "لػػـ تتح ػػػؽ، كا 
الصػػيغة أف تكػػكف كاعػػحةن كفصػػيحةن غيػػر ممحكنػػةو كي مصػػحكو، فعػػالن عػػف ذلػػؾ تكػػكف 

)مغنيػػة  اذا طمعػػت الشػػمس( -متػػؿ -مجػػردة عػػف كػػؿ قيػػد حتػػى لػػك كػػاف معمػػـك التح ػػؽ
ََِٖ ،ِ/ْٖٓ). 

ؽ بالكتابػة مػف الحاعػر كىػك قػادر عمػى الػتمكظ كي باإلشػارة ي ي ػ  الطػال -كقالكا أيعان:
إي مف األخرس العاجز عف النطؽ، ص  الطالؽ، ي ي ػ  بغيػر العربيػة مػ  ال ػدرة عمػى 
الػػػتمكظ بيػػػا، ككػػػذلؾ ي ي ػػػ  الطػػػالؽ بػػػاليميف كالحمػػػؼ ، كي بالعيػػػد النػػػذر، كي بشػػػ ء إي 

ىػػ، ُّٖٔق( ُِٔٔ)الجػكاىرم )ت: بمكظ "طالؽ" م  شاىديف عػدليف كتح ػؽ الشػركط 
ِِ/ٕٓ). 
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)) الطػالؽ أف -قػاؿ : -كدليميـ عمى ذلػؾ عػف ايمػاـ عػف أبػ  عبػد اهلل )عميػو السػالـ( 
الكػػاف  عػػف كفػػ   (ِٕٕ/ّ)الطكسػػ ،  أنػػت )طػػالؽ (-ي ػػكؿ ليػػا: اعتػػدل أك ي ػػكؿ ليػػا: 

ليس الطالؽ إي كما ركل بكير بف أعيف أف ي ػكؿ ليػا كىػ  طػاىر -الحسف بف سماعة 
 مػػف غيػػر جمػػاع أنػػت طػػالؽ، كيشػػيد شػػاىديف عػػدليف، ككػػؿ مػػا سػػكل ذلػػؾ فيػػك ممغػػ ((

 .(ٗٔ/ٔىػ(، ِّٗ)الكمين  )
تبػػػيف مػػػف ذلػػػؾ أف األماميػػػة عػػػي كا دائػػػرة الطػػػالؽ إلػػػى أقصػػػى الحػػػدكد، كفرعػػػكا قيػػػكدان 
صػػارمةن عمػػى المطمػػؽ كالمطم ػػة فػػ  الصػػيغة، كذلػػؾ حرصػػان مػػنيـ عمػػى تماسػػؾ األسػػرة 
كتالحميا، كحكظ ما ف  الزكاج مف عصمةو كمكدةو كرحمةو، كعدـ استسياؿ اإلقداـ عميو، 

                                                                                                                                                  كيدؿ عمييا كؿ لكظ  الطالؽ كاسعةئرة اما المذاىب ايربعة ف د جعمكا دا
اتكػؽ المػذاىب عمػى  -يقول الشفي  مغنيفة ففي مقدمفة المسفألة: -المطمقة ثالثاا : -2
ف طمؽ زكجتو )تالتان( فال تحؿ لوي حتى تنك  زكجان آخر غيره، نكاحان صحيحان ،كيدخؿ م

كدليميـ عمى ذلؾ قكلو تعالى))فىًإف طىمَّ ىيىػا فىػالى  .(ُّْ, ََِٖ)مغنية  بيا المحٌمؿ ح ي ة
ٍيػػرىهي (( ػػا غى ٍكجن كجػػو ديلػػة فػػ   .[َِّ]سػػكرة الب ػػرة، اييػػة:  تىًحػػؿُّ لىػػوي ًمػػف بىٍعػػدي حتػػى تىػػنًك ى زى

غيره فإف طم يػا فػال جنػاح عمييمػا أف يتراجعػا إف ظنػا أف ي يمػا حػدكد اهلل  -قكلو تعالى:
كتمؾ حدكد اهلل، يبينيا ل كـ يعممكف سبب النزكؿ جاءت امرأة إلى النبػ  )صػمى اهلل عػؿ 

تالتػا، فتزكجػت بعػده  فطم نػ -رفاعػة-كنػت عنػد ابػف عمػ   -))كقالت: -يو كالو كسمـ(
عبػػػد الػػػرحمف بػػػف الزبيػػػر، كلكنػػػو أيعػػػا طم نػػػ  قبػػػؿ أف يمسػػػن ، فيػػػؿ لػػػ  أف أعػػػكد إلػػػى 

ي، حتػى يػذكؽ عسػيمتؾ،   -زكج  األكؿووو ف ػاؿ النبػ  و)صػمى اهلل عميػو كالػو كسػمـ(:
ىػػػػػ( َِٓ )ال رطبػػػػ )ت: كتػػػذكق  عسػػػػيمتو و أم حتػػػػى يػػػتـ النكػػػػاح مػػػػ  الػػػزكج التػػػػان  ((

 .(ُْٗ/ِ)الشيرازم،  (ُٖٖٗ
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 . كالمالكيػػػػػػة(ِٗٓ/ّ)المح ػػػػػػؽ الحمػػػػػػ ،  كأشػػػػػػترط األماميػػػػػػة-تػػػػػػـ قػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ مغنيػػػػػػة :
 .عمى أف يككف المحٌمؿ بالغا، كأكتكى الحنكيػة(َِٖ/ِ، ُْٗٗق( ُٕٗ)ايصبح  )ت

 –. (ِٓٔ/ٓ)الشػػػػػػػػافع ،  كالشػػػػػػػػافعية – (ُٖٖ/ّـ، ُٖٔٗىػػػػػػػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػػػػػػػان  )ت 
  ن المحمػػؿ قػػادرابػػأف يكػػكف  .(ُٖٓ/ٕ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابػػف قدامػػة الم دسػػ  ) كالحنابمػػة

 كاف دكف البمكغ. الجماع، كافعمى 
ىػػػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػػػان  )ت  كالحنكيػػػػة (ِٔٓ/ِ)المح ػػػػؽ الحمػػػػ ، كأيعػػػػان ذىػػػػب األماميػػػػة 

)التحميػػؿ أتنػػاء الع ػػد ، كمػػا لػػك قػػاؿ المحمػػؿ  -الػػى ال ػػكؿ باشػػتراط : .(ُٕٖ/ّـ، ُٖٔٗ
 )كيص  الع د(.–"تزكجتًؾ عمى أف أحٌممًؾ لمطم ًؾ" ) يبطؿ الشرط(  -:

"إذا خافػػت  -. قػػالكا:(ُّّ/ِـ، ُٖٔٗىػػػ( ٕٖٓ)الكاسػػان  )ت  بينمػػا المػػذىب الحنكػػ 
" زكجتؾى نكس  عمػى أف يكػكف أمػر -ت كؿ لوي:: المرأة أف ي يطم يا المحٌمؿ فيمكنيا " أف

)رعػيت ىػذا الشػرط( حػيف أذف يصػ  الع ػد كيكػكف  -طالق  بيدم " في كؿ ليا المحمػؿ:
"تزكجتػًؾ  -ليػا ىػك : -ليا الحؽ ف  تطميػؽ نكسػيا متػى مػا أرادت ، أمػا إذا قػاؿ المحمػؿ

 .عمى أف يككف أمرًؾ بيدًؾ " فأف النكاح يص  كيمغى الشرط الذم بينيـ
)ال رطبػػػ )ت:  كالمالكيػػػة (ُّّ/ّ، ُٕٗٗق( َُِّ)ابػػػك بكػػػر )ت:  كقػػػاؿ الشػػػافعية 

يبطػػػؿ  -:(ُِْ/ُ، ََِْق( ِِْ)البغػػػدادم ) كالحنابمػػػة (ّْٕ/ٓ، ُٖٖٗىػػػػ( َِٓ
تزكجتػػًؾ عمػػى أف أحٌممػػًؾ  "-اذا اشػػترط التحميػػؿ فيػػو عمػػى اف ي ػػكؿ ليػػا فػػ  الع ػػد :الع ػػد 

 لمطم ًؾ" كقاؿ المالكية، كالحنابمة، لك قصد المحمؿ  التحميؿ كلـ يتمكظ بو )يبطؿ الع د(
الػزكج التػان  ىػك  أف يطأىػا.(ّْٓ/ِ، ُْٗٗق( ُٕٗ)ايصػبح  )ت كاشترط المالكيػة

)المحمػػؿ( ،كطػػال احػػالين، كاف تكػػػكف خاليػػة مػػف النكػػػاس كالحػػيض ،كاف ي يككنػػا الرجػػػؿ 
كالمػػرأة صػػائميف. كميمػػا يكػػف فمتػػى تزكجػػت بػػجخر كفارقيػػا زكجيػػا " بطػػالؽ اك كفػػاة  " 
كان عػػت عػػدتيا جػػاز الرجػػؿ ايكؿ أف يع ػػد عمييػػا ، فػػإف عػػادى كطمػػؽ تالتػػان فػػال تحػػؿ لػػو 
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 كلكف األماميػة ه ، كىكذا تحـر بعد كؿ طالؽ تالث كتحٌؿ بنكاح المحٌمؿ،حتى تنك  غير 
اذا طم ػػت المػػػرأة تسػػ  مػػػرات لمعػػدة، كتزكجػػػت  -. قػػػالكا:(ُُٖ/ِِىػػػ(، ِّٗ)الكمينػػ  )

 مرتيف فأنيا تحـر عميو إلى األبد 
خمسة اتك كا عمى مف طمؽ زكجتو تالتا ي كتبيف لنا ف  حكـ ىذه المسألة أف المذاىب ال

تحؿ حتى تنك  زكجا غيره، كأف يككف المحمؿ بالغا عند األمامية كالمالكية أما الشػافعية 
كالحنكيػػة كالحنابمػػة يصػػ  النكػػاح عنػػدىـ مػػف كػػاف دكف سػػف البمػػكغ بشػػرط أف يكػػكف قػػادران 

 عمى الجماع .
 الخمسةالمطمب الثاني: احكام الوصايا عند المذاهب 

 أوال: حقيقة الوصية
مف األمكر الت  تختص بالمسمـ فيػ  تمميػؾ معػاؼ إلػى مػا  اإلسالـتعتبر الكصية ف  

المنػػػاف  أك األعيػػػاف، كتػػػدؿ ا يػػػات  بعػػػد المػػػكت عػػػف طريػػػؽ التبػػػرع سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ فػػػ 
كىػ  مػف نعػـ اهلل عمػى عبػاده، حينمػا جعػؿ  اإلسػالـالكريمة عمى مشركعية الكصية ف  

صيبان مف مالو يكرعو قبؿ حعكر المكت ف  أعماؿ البر  كالخير كغيرىػا قكلػو لممسمـ ن
ٍيػرنا -تعالى ف  تكزي  التركة كالميراث : ػٍكتي ًإٍف تىػرىؾى خى ـي اٍلمى دىكي رى أىحى ـٍ ًإذىا حىعى مىٍيكي ))كيًتبى عى

مىػى اٍلميتَّ  كًؼ حى  ػا عى ًبيفى بًػاٍلمىٍعري ًصيَّةي ًلٍمكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقػرى ((اٍلكى . كجػو [ٖٖ]سػكرة الب ػرة: اييػة ً ػيفى
إذا حعػػػر أحػػػدكـ  الكصػػػية،الديلػػػة فػػػ  قكلػػػو تعػػػالى ام فيػػػرض عمػػػيكـ أييػػػا المؤمنػػػكف، 

يرنا، كالخيرالمكتي إف تىرىؾ  ، الماؿ لمكالديف كاألقربيف الذيف ي يرتكنو، بػالمعركؼ: كىػك خى
ا أذف اهلل فيو كأجازه ف  الكصية  .(ٖٔ/ّق(، ْٕٕ)ابف كتير )ت:  مى
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 الوصية لغةا واصطالحاا.-ثانياا 
صػػػػيَّةنا  -الكصػػػػية فػػػػ  لغػػػػة: -ُ ـي ًمػػػػف أىٍكصػػػػى ييكصػػػػ  إيصػػػػاءن، كسيػػػػمِّيت كى ىػػػػ  )ايسػػػػ

ػػى لكيػػالفو بكػػذا، أم: جعىػػؿى لػػو ذلػػؾ ًمػػف ماًلػػو( )ابػػف منظػػكر  يتِّصػػاًليا بػػأمًر الميِّػػًت. كأكصى
 .(َِٗ/ْىػ، ُُْْىػ( ُُٕ)ت: 

 )بأنيػا تبػرع بحػؽ معػاؼ كلػك ت ػديران لمػا بعػد المػكت-كعرفيا الرممػ : -اصطالحان: -ِ
 .(َْ/ٔ، ُْٖٗق( ََُْ)حمزة )ت: 
) ىػػػ  تمميػػػؾ العػػػيف أك المنكعػػػة بعػػػد الكفػػػاة، كأطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذا التصػػػرؼ -كقػػػاؿ الحمػػػ :

الكصػػػية، ألف المكصػػػ  يصػػػؿ تصػػػرفو بعػػػد المػػػكت بمػػػا قبمػػػو، كىػػػ  مشػػػركعة بػػػػالنص 
 .(َُِْ)يكسؼ  كاإلجماع(

أجمػػػ   -إذ قػػػاؿ عنػػػد تعرعػػػو الكصػػػايا ي ػػػكؿ -مكقػػػؼ الشػػػيخ مغنيػػػو مػػػف الكصػػػية : -ّ
العمماء عمى صحة الكصية كجكازىا فػ  الشػريعة اإلسػالمية كىػ  تمميػؾ عػيف أك منكعػة 
معاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ تبرع ،كتص  الكصية ف  حالة الصحة كالسػالمة مػف 

ط فػ  الكصػية أركػاف أربعػة الصػيغة ، األمراض أك ف  مرض المكت كغيػره، كقػاؿ يشػتر 
المكصػػ  ، كالمكصػػ  لػػو ، كالمكصػػى بػػو ، كيشػػترط أيعػػان البمػػكغ كالع ػػؿ كايختيػػار فػػ  
الكصػية، كلكػػف المػػذاىب الخمسػػة اتك ػػكا عمػػى بعػػض المسػػائؿ كاختمكػػكا فػػ  بعػػض ا خػػر 
كمف المسائؿ الت  اختمؼ العممػاء فػ  صػحة كصػية المجنػكف كالصػب  المميػز، فمػا ىػك 

 .(ِْٔ، ََِٖ)مغنية  ميا عند المذاىب الخمسةحك
 كصية المجنكف كالصب  المميز-ْ

إنػػػو يشػػترط فػػػ  المكصػػػ  أف يكػػػكف  -:(َّْ/َُق(، ٖٕٔ)الركمػػػ  )ت: قػػاؿ الحنكيػػػة
تص  كصية المجنكف سكاءه أسب ت الكصية  أىالن لمتمميؾا أم أف يككف بالغان عاقالنا فال

، تػـ أفػاؽ مػف جنكنػو كمػات،  جنكنو بستة أشير، تـ مات مجنكنػان أـ كصػى كىػك مجنػكفه
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، كىػػك الكصػػية بتجييػػزه  كمػػا ي تصػػ  عنػػدىـ كصػػية الصػػب  المميػػز إي فػػ  شػػ ءو كاحػػدو
عػػف عػػف يع ػكب ابػف إبػػراىيـ قػاؿ: حػػدتنا حمػاد عػػف إبػراىيـ  كدفنػو، كدلػيميـ عمػػى ذلػؾ.

 -األسكد عف  عائشػةى رىًعػ ى اهللي عنيػا، قالػت : قػاؿ رىسػكؿي اهلًل) صػمَّى اهللي عميػو كسػمَّـ(:
، كعػػػف  ػػػغيًر حتػػػى يىكبىػػػرى : عػػػف النَّػػػاًئـً حتػػػى يىسػػػتيً ظى، كعػػػف الصَّ ـي عػػػف تىػػػالثو ًفػػػ ى ال ىمىػػػ ))ري

 .(ِٓٔ/ٓ، ََُِق( َّّ)ت:)النسائ   المىجنكًف حتى يىعً ؿى أك ييكيؽ((
. فاشػػػػترطكا فػػػػ  المكصػػػػ  شػػػػرطاف، (َْٓ/ٗق(، ُِٗٗ)المػػػػالك  )ت:  أمػػػػا المالكيػػػػة

أف يكػػكف حػػران، فػػال تصػػ  كصػػية الرقيػػؽ كلػػك بشػػائبة رؽو، كتانييمػػا: أف يكػػكف  -أكليمػػا:
مميػػزان فػػال تصػػ  كصػػية المجنػػكف كالصػػغير كالسػػكراف إذا ف ػػدكا التمييػػز كقػػت اإليصػػاء، 

 فالبمكغ عندىـ عمى خالؼ الحنكية ليس شرطان .
 (َْٓ/ٗق(، ُِٗٗ)المػػػػػػالك  )ت:  الكيػػػػػػةفالصػػػػػػب  المميػػػػػػز تجػػػػػػكز كصػػػػػػيتو عنػػػػػػد الم

كالحنابمػة اف أتػػـ عشػر سػنيف  ف الخميكػة عمػػر  (ُٖٗ/ٖ، ُٗٗٗ)المػاكردم  كالشػافعية
ك بػػفى  أمػػر بجكازىػػا، كدلػػيميـ عمػػى ذلػػؾ عػػف عبػػًد اهلًل بػػًف أبػػ  بىكػػًر ، عػػف أبيػػًو ،أفَّ عىمػػرى

رىق َّ أخبرىه، أنَّو ًقيؿ لعيمرى بًف الخطَّاًب:: مىيـو الزُّ ـٍ ًمػف -سي ػا لػـ يىحػتًم ػا يىكاعن ))إفَّ ىاىنا غيالمن
كاًرتيػػو با ، كى ـب لػػو. قػػاؿ عيمػػري بػػفي غسَّػػافى ، كلػػيس لػػو ىاىنػػا إيَّ ابنػػةي عػػ ، كىػػك ذك مػػاؿو لشػػاـً

:  -الخطَّاًب: فٍمييكًص ليا ميـو ك بفي سي ، قاؿ عىمري ـى شى قاؿ: فأىكصى ليا بماؿو ي اؿ لو: ًبئري جي
ػميـو  ُـّ عمػًرك بػًف سي ػو التػ  أىكصػى ليػا ىػ  أ . كابنػةي عمِّ فًبي ى ذلؾ الماؿي بتالتيفى أٍلػؼى ًدرىػـو

)) رىق ِّ الزُّ
.  كلكنيا عنػد الحنكيػة ي تجػكز إي إذا (ّْٕ/ِ، ُٖٗٗىػ( ْٖٓ)البيي   )ت 

 أكصى بتجييزه كدفنو، كمعمكـه أف ىذا ي يحتاج إلى كصيةو. 
مػػػف الكصػػػية قػػػالكا ي  (َْٕ/ِ)المح ػػػؽ الحمػػػ  بػػػال تػػػاريخ،  أمػػػا مكقػػػؼ ف يػػػاء األماميػػػة

تصػػ  كصػػية المجنػػكف كي الصػػب  مػػالـ يبمػػغ عشػػر سػػنيف فػػإف بمغيػػا كصػػيتو جػػائزه فػػ  
 كجكه المعركؼ
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كمف الكاع  كصية الصب  المميز كصدقتو ف  كجكه الخير جػائزه شػرط اف يبمػغ عشػر 
 -قػاؿ:-السالـ(سنيف كما كرد ف  لركايات كمنيا ما ركاية ايماـ جعكر ابف محمد)عميو 

  .(ِِْ/ِىػ(، ِّٗ)الكمين  ) ))اذا بمغ الغالـ عشر سنيف جازت كصية((
 كالشػػػافعية (ُٕٔ/ِ)انػػػس،  كالمالكيػػػة (ِٖٓ/ِ، ُّْْ)الحسػػػين   امػػا ف يػػػاء ايماميػػػة

ف ػد  .(ِٗٓ/ٔ، ُٕٗٗق( َِٔ)ابف قدامة الم دس  ) كالحنابمة (ٗ/ٓ، ُُِْ)النككم 
جعمكا الكصية ي تبطؿ بعركض الجنكف كاف داـ حتى الممات يف العكارض الالح ة ي 

 تبطؿ التصرفات الساب ة  
: ف  حكـ ىذه المسػألة أجػازكا الكصػية فػ  الصػب  المميػز اف بمػغ اإلماميةكتبيف لنا اف 

 المميػػز، كلكنيػػاالمالكيػػة كالحنابمػػة الشػػافعية كصػػية الصػػب   أيعػػان عشػػر سػػنيف، فجػػكزكا 
 عند الحنكية ي تجكز الكصية إي مف أكصى بدفنو.

 مراج ال
ىػ(. "صحي   ُِٔالنيسابكرم )ت: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج ال شيرم  .ُ

مسمـ." تحرير محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة عيسى الباب  الحمب  كشركاه، 
 ـ. ُٓٓٗدار إحياء التراث العرب  ببيركت،  -ال اىرة

ىػ(. "بمغة السالؾ ُُِْأبك العباس أحمد محمد الخمكت  الصاكم المالك  )ت  .ِ
 ألقرب المسالؾ." دار المعارؼ، بال تاريخ.

أبك الكداء إسماعيؿ عمر بف كتير ال رش  البصرم تـ الدمش   ابف كتير )ت:  .ّ
ق(. "تكسير ال رآف العظيـ." تحرير مصطكى السيد محمد، محمد رشاد ك ْٕٕ

 عم  احمد عبد الباق . مؤسسة قرطبة، بال تاريخ.
ىػ(. "مسالؾ األفياـ إلى ٔٔٗزيف الديف بف عم  العامم  الشييد التان  )ت:  .ْ

 شرائ  اإلسالـ." بال تاريخ.تن ي  
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بدائ  ىػ(. ٕٖٓعالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنك  الكاسان  )ت  .ٓ
 ـ.ُٖٔٗالمجمد التانية. دار الكتب العممية،  الصنائ  ف  ترتيب الشرائ .

ٍيًمٌ .  .ٔ سكريا:  -. دمشؽْالمجمد  الًكٍ وي اإلسالم ُّ كأدلَّتيوي.كىٍىبىة بف مصطكى الزُّحى
 لككر، بال تاريخ.دار ا

رد ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الحنك  الدمش  .  .ٕ
. شركة مكتبة كمطبعة مصطكى الباب  ِالمجمد ط المحتار عمى الدر المختار.

 .ُٔٔٗبيركت(،  -الحمب  كأكيده بمصر )كصكرتيا دار الككر 
 الحاكم الكبير.كردم. ىػ( المآَْابك الحسف عم  ابف محمد ابف حبيب )ت:  .ٖ

 -، تحرير عم  محمد معكض ك عادؿ أحمد عبد المكجكد. بيركتُالمجمد ط
 .ُٗٗٗلبناف: دار الكتب العممية، 

ق(. ٖٓٓابك الحسيف يحيى اب  الخير بف سالـ اليمن  الشافع  العمران  )ت:  .ٗ
، تحرير قاسـ محمد النكرم. ُالمجمد ط البياف ف  مذىب اإلماـ الشافع .

 .َََِدار المنياج، جدة: 
المكردات ف  ق(. َِٓابك ال اسـ الحسيف محمد ايصكيان  )ت .َُ

بيركت:  -، تحرير صككاف عدناف الداكدم. دمشؽُالمجمد ط غريب ال راف.
 ق.ُُِْالدار الشامية،  -دار ال مـ

ابك ال اسـ نجـ الديف جعكر بف الحسف المح ؽ الحم . "شرائ  ايسالـ  .ُُ
 ـ." دار ال ارئ، بال تاريخ.ف  مسائؿ الحالؿ كالحرا

أبك ال اسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمب   .ُِ
. دار الكتب العممية، ُالمجمد ط ال كانيف الك يية.ىػ(. ُْٕالغرناط  )ت 

 ىػ.ُّْْ
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ىػ(. "جام  ألحكاـ ال راف." َِٓابك الكليد محمد احمد ال رطب )ت:  .ُّ
 .ُٖٖٗايسالم  ، بيركت: دار الغرب -لبناف 

أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد ال رطب  ابف  .ُْ
ىػ(. "بداية المجتيد كنياية الم تصد." ال اىرة: دار ٓٗٓرشد الحكيد )ت 

 ـ. ََِْالحديث، 
ىػ(. ِّٗابك جعكر محمد بف يع كب بف اسحاؽ الرازم الكمين  ) .ُٓ

 الحديث، بال تاريخ. مركز بحكث دار -"الكاف ." قسـ احياء التراث
ىػ(. "المجمكع ٕٔٔأبك زكريا محي  الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت  .ُٔ

 شرح الميذب." دار الككر، بال تاريخ.
ق(. "السنف الكبرل." َّّابك عبد الرحمف احمد شعيب النسائ  )ت: .ُٕ

 .ََُِتحرير شعيب ايرناؤكط. بيركت: مؤسسة الرسالة، 
خارم . "صحي  البخارم." تحرير ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ الب .ُٖ

 .ُّٗٗسكريا: دار ابف كتير،  -مصطكى ديب البغا. دمشؽ
ايصؿ ق( الشيبان . ُٖٗابك عبد اهلل محمد محمد ابف الحسف )ت: .ُٗ

، تحرير ابك الكفا ايفغان . دار ال راف كالعمكـ ُالمجمد ط المعركؼ بالمبسكط.
 .ُُٖٗاإلسالمية، 

 العزيز شرح الكجيز.ىػ(. ِٔٔ)ت: ابك قاسـ عبد الكريـ الشافع   .َِ
، تحرير عم  محمد عكض ك عادؿ احمد. بيركت: دار الكتب ُالمجمد ط
 .ُٕٗٗالعممية، 

المجمد  التم يف ف  الك و المالك .ق(. ِِْابك محمد عبد البغدادم ) .ُِ
 .ََِْ، تحرير ابك اكيس محمد. دار الكتب العممية، ُط
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ىػ(. ْٖٓالبيي   )ت احمد الحسيف بف عم  بف مكسى الحسركجردم .ِِ
، تحرير عبد المعط  اميف قمعج . ُالمجمد ط السنف الصغير لمبيي  .

 .ُٖٗٗباكستاف: جامعة الدراسات ايسالمية،  -كراتش 
ىػ(. "تذكرة ِٕٔالحسف ابف يكسؼ بف المطير العالمة الحم  )ت:  .ِّ

 الك ياء." مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث، بال تاريخ.
 الطكس . "ايستبصار." بال تاريخ. .ِْ
، ُالمجمد ط تحرير ايحكاـ.العالمة الحم ، الحسف بف يكسؼ.  .ِٓ

 .َُِْتحرير ابراىيـ ىادم. دار المعارؼ، 
دمشؽ:  -النككم. "ركعة الطالبيف." تحرير زىير الشاكيش. بيركت .ِٔ

 .ُُِْالمكتب ايسالم ، 
 عمى المذاىب. دركس تمييدية ف  الك و ايستديل باقر اإليركائ .  .ِٕ

 .َُِْ. مؤسسة التاريخ لمطباعة كالنشر، ِالمجمد ط
البحر ىػ(. َٕٗزيف الديف ابراىيـ بف محمد ابف نجيـ المصرم )ت  .ِٖ

 . دار الكتاب ايسالم ، بال تاريخ.ِالمجمد ط الرائؽ ف  شرح كنز الدقائؽ.
لبناف: دار الكتاب  -ىػ(. "ف و السنة." بيركتَُِْسيد سابؽ )ت  .ِٗ

 .ُٕٕٗ العرب ،
شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمس   .َّ

. دار الككر، ّالمجمد ط مكاىب الجميؿ ف  شرح مختصر الخميؿ.ىػ(. ْٓٗ)ت
ُِٗٗ. 

ق(. "نياية المحتاج الى شرح ََُْشمس الديف محمد حمزة )ت:  .ُّ
 .ُْٖٗلبناف: دار الككر،  -المنياج." بيركت
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كتاب ىػ(. ُٖٔزيف الشريؼ الجرجان  )ت عم  بف محمد بف عم  ال .ِّ
 ـ.ُّٖٗلبناف: دار الكتب العممية، -. بيركت ُالمجمد ط التعريكات.

درر الحكاـ ف  شرح ىػ(. ُّّٓعم  حيدر خكاجو أميف أفندم )ت  .ّّ
 .ُُٗٗ، ترجمة فيم  الحسين . دار الجيؿ، ُالمجمد ط مجمة األحكاـ.

. مدينة العمـ، ُلمجمد طا منياج الصالحيف.عم  السيستان  الحسين .  .ّْ
ُّْْ. 

. بيركت ّالمجمد ط التكسير الكبير.ىػ(. َٔٔفخر الديف الرازم )ت:  .ّٓ
 ىػ.َُِْلبناف: دار إحياء التراث العرب ، -
 مالؾ ابف انس. "المكطأ." بال تاريخ. .ّٔ
ق(. ُٕٗمالؾ انس بف مالؾ بف عامر المدن  ايصبح  )ت .ّٕ

 .ُْٗٗ"المدكنة." دار الكتب العممية، 
 ادريس الشافع . "ايـ." بال تاريخ. محمد .ّٖ
 لساف العرب.ىػ(. ُُٕمحمد بف مكـر بف عم  ابف منظكر )ت:  .ّٗ

 ىػ.ُُْْلبنا: دار صادر،  -. بيركتّالمجمد ط
ق(. "جكاىر الكالـ." طيراف: دار ُِٔٔمحمد حسف الجكاىرم )ت:  .َْ

 ىػ.ُّٖٔالكتب ايسالمية، 
داية." دار الككر، ق(. "العناية شرح الئٖٕمحمد محمد الركم  )ت: .ُْ

 بال تاريخ.
 .ُٕٗٗق(. "إعانة الطالبيف." دار الككر، َُِّمحمد ابك بكر )ت:  .ِْ
ق(. "من  الجميؿ شرخ مختصر ُِٗٗمحمد احمد المالك  )ت:  .ّْ

 الخميؿ." بيركت: دار الككر، بال تاريخ.
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ىػ(. "المبسكط." مصر: ّْٖمحمد احمد بف اب  سيؿ السرخس  )ت .ْْ
 تاريخ. مطبعة دار السعادة، بال

لبناف: دار  -محمد جكاد مغنية. "الك و عمى المذاىب الخمس." بيركت .ْٓ
 .ََِٖدار الجكاد،  -التيار الجديد 

المجمد الطبعة  الميزاف ف  تكسير الميزاف.محمد حسيف الطباطبائ .  .ْٔ
 .ُٕٗٗلبناف: مؤسسة األعمم ،  -ايكلى المح ؽ. بيركت

. مؤسسة النشر ُطالمجمد  العركة الكت ى.محمد كاظـ اليزدم.  .ْٕ
 ىػ.ُُْٕايسالم ، 

الك و ىػ(، مصطكى البغا، ك عم  الشربج . ُِْٗمصطكى الخف )ت  .ْٖ
. دمشؽ: دار ال مـ لمطباعة ْالمجمد ط المنيج  عمى مذىب اإلماـ الشافع .

 .ُِٗٗكالنشر كالتكزي ، 
الركض المرب  بشرح زاد ىػ(. َُُٓمنصكر بف يكنس البيكت  ) .ْٗ

، تحرير خالد بف عم  المشيك ، عبد ُالمجمد ط  .المست ن  مختصر الم ن
العزيز بف عدناف العيداف ك انس عادؿ اليتامى. الككيت: دار ركائز لمنشر 

 ىػ.ُّْٖكالتكزي ، 
منال خسرك الحنك . "درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ." دار إحياء  .َٓ

 الكتب العربية، بال تاريخ.
اعيم  الدمش   مكفؽ الديف ابك محمد عبد اهلل بف محمد الجم .ُٓ

، تحرير ّالمجمد ط المغن .ق(. َِٔالصالح  الحنبم  ابف قدامة الم دس  )
المممكة  -عبد الكت  محمد الحمك. الرياض -عبد اهلل بف عبد المحسف ترك 

 .ُٕٗٗالعربية السعكدية: دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالكزي ، 
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اهلل المنزؿ." دار ناصر مكاـر الشيرازم. "ايمتؿ ف  تكسير كتاب  .ِٓ
 احياء التراث العرب ، بال تاريخ.
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لدى طلبه  باحلماية الذاتية املعقد وعالقته االساسيالتفكري ما بعد 
 اجلامعة

 األستاذ المساعد الدكتورة
 ارتقاء يحيى حافظ الكفائي

 كمية التربية –جامعة القادسية 
 Ertiqaa.alkefaai@qu.edu.iq   

 لممخصا
 استهدف البحث الحالي تعرف الى:

 التفكير ما بعد االساسي المعقد لدى طمبة الجامعة. .1
) ذكور  الجنس تبعآ لمتغيريالفروق في التفكير ما بعد االساسي المعقد لدى طمبة الجامعة  .2

 انساني (.–اناث ( والتخصص ) عممي  –
 الحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة. .3
(  اناث – ذكور)  الجنس لمتغيري تبعآ الفروق في الحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة .4

 (.انساني – عممي)  والتخصص
 الجامعة.العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد األساسي المعقد  والحماية الذاتية  لدى طمبة  .5
لحماية الذاتية لدى الفروق في العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد  وا .6

 (. انساني – عممي)  والتخصص(  اناث – ذكور)  الجنس  لمتغيري تبعآ طمبة الجامعة
اعتمادًا عمى ببناء مقياس لمتفكير ما بعد االساسي المعقد ولتحقيق اىداف البحث قامت الباحثة      

فقرة بصورتو النيائية ،توزعت  (39) من( وتألف المقياس  Jan-sinnott,1998نظرية جان سينوت)
السياق  الوعي بوجيات النظر المتعددة في حل التناقضات ،التقييم الذاتي،) عمى ثالث مجاالت ىي

والمعرب ( (Murray,2002ي اعتمادًا عمى نظرية  مورااالجتماعي(  وتبني مقياس الحماية الذاتية 
فقرة توزعت عمى ثالث مجاالت ىي )المواقف  (44( وتألف المقياس من )2119بيية، من قبل)

 .من االخرين (المحرجة، تجنب ظروف التصغير ، الالمباالة 

mailto:Ertiqaa.alkefaai@qu.edu.iq
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 (411) البالغةم التطبيق عمى عينة البحث النيائية توثباتيما وبعد التحقق من دالالت صدقيما،      
وعمى اساس التوزيع المتناسب وفقًا لمتغيرات روا باألسموب الطبقي العشوائي تياخ وطالبة،طالب 
توصل SPSS-26) االحصائية  لمعموم االجتماعية )وباستعمال الحقيبة  التخصص( -)الجنس

 البحث لمنتائج األتية:
 يتمتع طمبة الجامعة بالتفكير ما بعد االساسي المعقد. .1
( في التفكير ما بعد االساسي المعقد 0.05عند مستوى )توجد فروق ذات داللة احصائية  .2

تبعًا لمتغير العممي ، وال توجد فروق ذات داللة احصائية لمتغير التخصيص ولصالح  تبعاً 
 الجنس .

 يتمتع طمبة الجامعة بالحماية الذاتية. .3
في الحماية الذاتية يعود لمتغير  (0.05احصائية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة  .4

 تفاعل)الجنس مع التخصص(.
توجد عالقة ارتباطية دالة بين التفكير ما بعد االساسي  المعقد والحماية الذاتية ، والعالقة  .5

 طردية موجبة.بينيما 
 في العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد توجد فروق ذات داللة احصائية  .6

 الذاتية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور. والحماية
 وخمص البحث الى جممة من التوصيات و المقترحات في ضوء ما اشارت اليو نتائجو . 

 طمبة الجامعة - الذاتيةالحماية  -: التفكير ما بعد االساسي المعقد الكممات المفتاحية
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Abstract  

The current research aimed to know: 

1. Complex post-basic thinking among university students. 

2. Self-protection for university students. 

3. The correlation between complex post-basic thinking and self-protection 

among university students. 

4. The differences in the correlation between complex post-basic thinking 

and self-protection among university students according to the gender 

variable (male - female) and specialization (scientific - human). 

     To achieve the objectives of the research, the researcher built a scale for 

complex post-basic thinking based on the theory of Jean-Sinnott (Jan-sinnott, 

1998). (Social context) and the adoption of the self-protection scale based on 

Murray’s theory, expressed by (Bahia, 2019). The scale consisted of (44) 

items distributed over three areas (embarrassing situations, avoiding the 

conditions of minimization, indifference from others.) 

     After verifying the indications of their sincerity and stability, the 

application is applied to the final research sample of (400) male and female 

students, who were tested using the stratified random method and on the basis 

of proportional distribution according to the variables (gender-specialty) and 

using the statistical package for social sciences (spss). The research reached 

the following results: 

1. Complex post-basic thinking among university students. 

2. The differences in complex post-basic thinking among university 

students according to the variables (male - female) and specialization 

(scientific – human). 

3. Self-protection for university students. 

4. Differences in self-protection among university students according to 

gender (male - female) and specialization (scientific - human) 

variables. 

mailto:Ertiqaa.alkefaai@qu.edu.iq


والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث   
                              

 

 ج
 

 
 

593 

5. The correlation between complex post-basic thinking and self-

protection among university students. 

6. The differences in the correlation between complex post-basic 

thinking and self-protection among university students according to 

the variables of gender (male - female) and specialization (scientific - 

human). 

Keywords: complex post-basic thinking - self-protection - university student 
 

 مشكمة البحث
يعيش االنسان اليوم في عالم تزدحم فيو المعمومات في ظل ما وصل اليو من تقدم      

المجتمعات في تحديات ثقافية تقني  وثروة معرفية اخذت في االزدياد  وادخمت 
واجتماعية واقتصادية كبيرة  وعميو تفترض الباحثة بان ىذه التحديات وما رافقيا من 
ازمات تركت أثارًا سمبية عمى تفكير طمبة الجامعة  وادت الى ظيور اعراض سموكية 
خطيرة مثل القمق والتوتر وتفشي مظاىر االنحراف االخالقي وسموك اجتماعي غير 

 وىذا انعكس بدوره عمى تحصيميم االكاديمي ودافعيتيم لمعملسوي 
وقد اصبح اكثر الطمبة ال يتمتع بقدر عالي من التفكير االيجابي والعميق وال      

 (Maslach,1982)يمتمك القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة  وىذا ما ايدتو دراسة 
وايجابية  وليس لديو  حمول متعددة الطالب الذي ال يستطيع التفكير بمرونة  بان 

   (95: 2111لممشكالت ال يمتمك التفكير ما بعد االساسي المعقد )عبد العزيز،
( اظيرت نتائجيا Collins,2003وتباينت الدراسات في ذلك  فنجد ان دراسة )     

 (.Collins,2003:113بان طمبة الجامعة يتمتعون بالتفكير  ما بعد االساسي المعقد)
عالوة عمى ذلك قد يسعى الفرد لمبحث عن الخبرات التي تساعده عمى تحقيق      

واذا لم تتحقق فان ذاتو تحاول خمقيا ، فالفرد ضمن  اسموب الشخص الفريد في الحياة ،
معيار القبول االجتماعي يرغب في الحفاظ عمى حماية ذاتو  ولكن اذا شعر بتدني 



والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث   
                              

 

 ج
 

 
 

594 

اب  االجتماعي حماية لذاتو او يبدا  باتخاذ سموك اخر قبولو اجتماعيًا فقد يبدا باالنسح
 (  Dieter zapf,2001,545يظير بو  بشكل الئق )

وفي حال ان الفرد لم يتخذ سموك الحماية  الذاتية فانُو قد  يدخل في حالة صراع      
 (.271، 1983داخمي مع ذاتو  ويؤدي بو الى االحباط  والتوتر) شمتنر،

وعمية فالحماية الذاتية تبدو استجابة انفعالية لخطر يكون موجيًا الى المكونات      
 (.Jersial,2010,175االساسية لمشخصية )

( بان الحماية الذاتية ميمة  (Alicke,sedikides,2009وىذا ما ايدتو دراسة      
 ( . Alicke&sedikides,2009,201لمقاومة الضغوط واالنياك النفسي )

وربما يكون الطالب الذي ال يمتمك القدرة عمى ربط الحقائق الشخصية الخاصة بو      
، والمفاىيم الذاتية لألخرين والحقائق  المتعددة االخرى من اجل الحصول عمى تفتح 
عقمي وتعزيز  الفيم  حول الظروف المحيطة بو او المشكمة الحالية واستخداميا  في 

 متمك المركزية  في التحكم بالحماية  الذاتية.مجاالت الحياة المختمفة ال ي
 ومما تقدم يمكن تحديد  مشكمة البحث الحالي باالجابة عمى السؤال األتي:     

ىل توجد عالقة ارتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد  والحماية الذاتية لدى 
 طمبة الجامعة؟
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 اهمية البحث
يعد طمبة الجامعة ىم العنصر االساس في البناء و التقدم لدى المجتمع, لذا البد      

من تطوير قدراتيم العممية وتوجيييا التوجيو العممي الصحيح بيدف اعدادىم لمواكبة 
تطورات العصر، كونيم الفئة القادرة عمى ادارة مفاصل الدولة بكل مجاالتيا، وىذا 

 ة.ضا بمرونة مع الموقف المتناقيتطمب شخصية يتسم تفكيرى
ان تعميم ميارات التفكير مابعد االساس المعقد لمطمبة يمنحيم احساس بالسيطرة      

الواعية عمى اتفكيرىم عندما يقترن مع تحسين مستوى التحصيل الناجم بفعل ىذا 
.وىذا (Ross,2006,90)التفكير، والذي ينمي لدى الطمبة الشعور بالثقة بالنفس 

عن وجود عالقة موجبة بين مفيومي التفكير  (Sinnott,1991)صل اليو سينوت ماتو 
 .(Sinnott,1991:169) مابعد االسس المعقد و الثقة بالنفس

ات الفرد ليست االحداث نفسيا ضطراببان سبب ا (Ellis,1997)و اوضح اليس      
ة ئالفرد  لظروف البيتنشأ من استجابات  بل بتفكيره بيذه االحداث ، فاالنفعاالت ال

 . (Ellis,1997:20)نحو البيئة  من افكاره بلالتي يعيش فييا 
ان االفراد الذين   (Bidell & Fisher,1992)و اظيرت نتائج دراسة فيشر وبيدل      

يمتمكون التفكير مابعد االساس  المعقد  يكون  ادائيم العممي عالي ، واستنتاجاتيم 
دىم عمى دمج االفكار و المشاعر وربطيا باليات الدفاع دقيقة وموضوعية كونو يساع

 , Bidell  & Fisher)واستراتيجيات المواجية وبالتالي تحقيق صفاء الذىن 
1992:317). 

ان التفكير ما بعد االساس المعقد يعمل عمى تقوية (  ( Rogersويرى روجرز       
عمى التعامل مع المواقف  قادرا العالقات االجتماعية و السموك التوافقي , ويجعل الفرد

 .(Lemieux,2001:36)الصعبة و االزمات بمرونة وميارة عالية 
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ان محور االىتمام بالتفكير ما بعد االساسي المعقد يرتبط بكيفية جعل المتعمم      
من اعطاء  بدالعمى ان يفكر بنفسو في وضع الحمول المتعددة في حل المشكمة  قادرا

اجابات جاىزة ، فيذا النوع من التفكير يجعل الفرد يقيم الحقائق و ينقميا الى مجاالت 
 .(Sinnott & Berlantsin , 2006:381)الحياة المختمفة 

ان طمبة المرحمة الجامعية ىم بحاجة لمتفكير ما بعد االساس المعقد لمتغمب عمى      
الحقائق العممية  الستقراءتماعية و التعميمية و العوائق التي تعترضيم في الحياة االج

 .(Endel , 2000:377)التي يتمقونيا 
ويكاد جميع المنظرون في عمم النفس بصورة عامة ، وعمماء النفس المعرفي       

 قدرةوا اكثر بصورة خاصة ان االفراد في مرحمة التفكير ما بعد االساس المعقد  يكون
لعممية التعمم ، فالذين   مدركاقضات وبذلك  يصبح الفرد بالتنامن غيرىم عمى الوعي 

ومثيرين لالىتمام ، ويدركون االمور من التفكير يكونوا أشخاصا متوافقين  يتسموا بيذا
 .(Arslon  & Ari,2012:16)وجيات نظر متعددة 

ومن خالل تفاعل الفرد مع البيئة نجده في حاجة دائمة الى عممية موائمة مستمر  بين 
مجتمع الى التوافق مع ال وصوالناتو الذاتية والظروف الخارجية من اجل حماية ذاتو مكو 

 ,Reasones) ية الذاتية تؤدي بو الى االحساس بالرضاالمحيط  بو ، لذا فأن الحما
2003:5). 

في تحديد  مستوى الحماية  أساسيا دوراان ثقافة المجتمع تؤدي   Frommو يرى      
الذاتية عند الفرد ، فتعزيز الذات واحتراميا وحمايتيا من التيديد ينمي الحاجة الى 

 .(Michael,2015:56) الحب و االنتماء  والنجاح
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الجسمية ، تعد في مقدمة و وتتسم الحماية الذاتية في الحفاظ عمى الصحة النفسية      
كونيا تحافظ عمى االداء الجيد وتزيد من ل،  النفسيةالطريق الى مقاومة الضغوط 

 .(King,1991:762)االنتاجية في العمل 
بأن الحماية الذاتية تحافظ عمى  (Kobasa,1982)وىذا ما توصمت اليو دارسة      

و المرض و مواجية االحداث الحياتية  االرىاقالصحة النفسية ، و االبتعاد عن 
 .201:2013) الضاغطة ) بموم و حنصالي ،

يتمتع بالحماية الذاتية يقيم االحداث الذي بأن الفرد  (Hanton)و اشار      
 (.233:2010)عباس ،   بموضوعية و يستخدم استراتيجيات المواجية بفاعمية

ان كل فرد يظير بعض المستويات من الحماية الذاتية ، ويعتمد ذلك عمى "     
الموقف و الوقت الذي يمر بو الفرد ، ويمكن ان يكون ذلك االختالف راجع الى 

 النيايةالطريقة و الممارسة التي تعمميا ، والتي تؤثر عمى نوع خبراتو وما ينعكس في 
لتماسك الشخصية عند  ميما مصدراعد ، و بذلك فأن الحماية الذاتية تعمى شخصيتو

 .(Daryl & Tongeren , 2009:78) "الفرد
 

 Research Aimsاهداف البحث : 
 ييدف البحث الحالي التعرف الى :

 المعقد لدى طمبة الجامعة. يالتفكير ما  بعد االساس .1
 المعقد لدى طمبة الجامعة . يالفروق في التفكير ما بعد االساس .2
 لدى طمبة الجامعة.الحماية الذاتية  .3
 .الحماية الذاتية لدى طمبة الجامعةالفروق في  .4
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المعقد و الحماية الذاتية لدى  يالعالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساس .5
 طمبة الجامعة.

الفروق في العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد و الحماية  .6
 طمبة الجامعة.ى لد ةالذاتي

  the Research limitsحدود البحث : 
اناث ( -يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة القادسية لكال الجنسين )ذكور      

 .2121/2121انساني( الدراسة الصباحية  لمعام الدراسي  -ولمتخصص )عممي 
 

 تحديد المصطمحات 
 Complex post-basic thoughtالتفكير ما بعد االساسي المعقد  -اوال :

 عرفه كل من : 
 (.Sinnott ،1998سينوت )  -1
ىو نوع من انواع التفكير الذي ينمو في مرحمة البموغ عن طريق تفاعل الفرد مع       

اقرانو ، ويتضمن قدرة الفرد في التحول المستمر بين التفكير المجرد و التفكير العممي 
لقدرة عمى تحديد السببية ، ش فيو ، ايمع االخذ بنظر االعتبار متطمبات الواقع الذي يع

 (.Sinnott , 1998 : 11الحمول المتعددة لممشكالت والوعي بالتناقض )
 (.Giannini , 2011جنايني )  -2
قدرة الفرد في التأمل بتجربة انفعاالتو الشخصية الداخمية و ادراكو في حين انو       

 (. Giannini ,2011 :363قادر عمى التفكير في عقل اخر. )
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( تعريفا نظريا لمتفكير ما  Sinnott, 1998وقد اعتمدت الباحثة تعريف سينوت  )     
 بعد االساسي المعقد.

ويقاس إجرائيا بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى المقياس المعد في 
 البحث الحالي .

 
 عرفها كل من :   Self –protectionالحماية الذاتية   -ثانيا :
 :( Adler , 1970) أدلر -1

التي تساعد عمى تحقيق اسموب الشخص الفريد في الحياة البحث عن الخبرات  
 (.  Adler , 1970: 167و التي ان لم تتحقق فان الذات تحاول خمقيا )

  (:Murray , 2002موراي )  -2
قد تؤدي الى التصغير ,  التياالبتعاد عن المواقف المحرجة , تجنب الظروف 

 :Murray ,2002واالزدراء و السخرية و الالمباالة من جانب االخرين ) 
573.) 

و   الذاتية( تعريفا نظريا لمحماية  Murray ,2002وقد اعتمدت الباحثة تعريف )      
 التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس البحث الحالي . بالدرجةيقاس اجرائيا 

 
 ودراسات سابقةاطار نظري 

 اواًل: التفكير ما بعد االساسي المعقد
يعد التفكير ما بعد االساسي المعقد من المفاىيم التي دخمت حديثا الى عمم النفس      

المعرفي ، والذي بامكانو ان يتطور الى مرحمة أبعد واشد تعقيدًا من مرحمة العمميات 
 (  sinnott,1998سينوت ) الصورية المجردة  وسوف تتطرق الباحثة الى نظرية
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 ( Jan-sinnott,1998نظرية جان سينوت) -
وضع سينوت نظرية في التفكير ما بعد االساسي المعقد وضح من خالليا التطور      

االيجابي عند بعض البالغين في مرحمة نضجيم وتقدميم في العمر ، وطرح سينوت 
العديد من البيانات  والتي وضح من خالليا التغيرات بعد مرحمة المراىقة ، بما في ذلك 

دة لسعاويسمح ليم بتجربة المزيد من ااالفراد اكثر حكمة لتي تجعل التغيرات االدراكية ا
 ( Sinnott,1994,449الشخصية )

اكد سينوت عمى)نظرية المرحمة المقبمة( والتي ىي الخطوة االخيرة في التطور      
الى مدى الحياة( ليتخطى بذلك -المنطقي خالل فترات العمر وتمتد من فترة )المراىقة

ة لمتطور المنطقي ، وان االفراد الذين ىم في مرحمة التفكير ما مراحل  بياجية التقميدي
بعد االساسي المعقد غالبًا ما يجدون انفسيم يعممون مع العديد من االنظمة المنطقية 

 (Sinnott,2003,87الرسمية المتناقضة )
ويرى سينوت ان التفكير ما بعد االساسي المعقد يقوم عمى مبدأ النسبية ومبدأ      

اقض ، النسبية ويقصد بيا ادراك االفراد بان طبيعة المعرفة او االشياء ليست حقيقة التن
مطمقة ويمكن ان ننظر الييا من وجيات نظر متعددة ، كما تفترض النسبية بان ىناك 
العديد من الحقائق الذاتية وبالتالي ال يمكن ان تكون ىناك حقيقة عالمية ، ومبدأ 

ة واحدة من بين فكرتين متناقضتين مختمفتين في االتجاه، التناقض يعني بو اختيار فكر 
 كأن تكون الفكرة االولى ايجابية ،والثانية سمبيو وبذلك يصبح الفرد مدركًا لعممية التعمم)

Mcbride,1998,22 ) 
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( الى ان التفكير ما بعد االساسي المعقد يتألف من ثالثة 1998,ويشير )سينوت     
االجتماعي ، التقييم الذاتي ، الوعي بوجيات النظر المتعددة في حل ابعاد ىي السياق 

 التناقضات.
 social contextالسياق االجتماعي  -أ

ىو االطار او المحتوى الذي يتم من خاللو ايصال معنى معين وىو يمعب دورًا      
ير يتم اساسيًا في التغيير والتطور المعرفي في مرحمة البموغ ، وىذا النوع من التفك

تعزيزه من خالل التفاعالت االجتماعية ، بحيث يجب التفاوض عمى حل الخالفات 
 وتكوين صداقات توفر امكانية التفاعالت االجتماعية المعقدة.

 Self -Evaluationالتقييم الذاتي  -ب
ىو التعبير عن وعي الفرد بما يجب ان يكون عميو الحكم النيائي عمى المنطق      

الذي يمتزم بو، وبذلك فيو االداة التي تساعد في وصف التغييرات الحاصمة في العقول 
 (  sinnott,1998,207الناضجة من البالغين ، وكبار السن)

 Awaraness ofالوعي بوجهات النظر المتعددة في حل التناقضات  -ج
multiple perspectives in resolving contradiction 

ان الوعي بوجيات النظر المتعددة والمتناقضة فيما بينيا، يعني عدم اخذ المشكمة      
او القضية من جانب واحد ،بل النظر الييا من اكثر من جانب مع معرفة سبب 

واولوياتو وتوضيح  ، ةكل وجية نظر وتحديد مدى صالحيت المشكمة ، وتقييم
التناقضات المألوفة عمى مراحل الحياة ، كالمراحل التي تم وصفيا من قبل اريكسون 
)الحميمية مقابل العزلة، واالنتاجية مقابل الركود( فالفرد الذي يصل الى مرحمة النزاىة 
يجب ان يكون قادرًا عمى التعامل  مع منطق الذات مقابل االخرين ، ومنطق العديد 

لتفسيرات المحتممة لمعنى واحد ، مما يتيح لمفرد الفرصة لرؤية عدة خيارات من ا
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 ، جديدةواختيار المناسب منيا، بحيث تمكنو من حل التناقضات بايجابية ، وبطرق 
فالتفكير ما بعد االساسي المعقد يصف الطرق الفريدة لتطور الفرد ويجعمنا  ومتنوعة ،

عمييا اليوية فيو يجعل الفرد ذا تفكير مرن ويمتمك اكثر  نطمقاالبداعات ، والتي  نفيم
من اسموب لحل المشكالت ، اضافو الى اجراء التعديالت عمى ما يقومون بو وفقا 

 ( (Endler,2000:48لوجيات النظر التي يرونيا صائبة  ومناسبة ليم
رط عالوة عمى ما تقدم يصف سينوت التفكير ما بعد االساسي المعقد بانو ش     

ضروري لألبداع الحقيقي كونو يتصف بالمرونة وبتعدد مسارات 
 (  Lask,1999:39التفكير)

( في تحديد مفيوم التفكير ما بعد  sinnott,1998وتتبنى الباحثة نظرية سينوت)     
 االساسي المعقد وبناء المقياس وكذلك في تفسير  النتائج ولألسباب األتية:

 موضوع التفكير ما بعد االساسي المعقد يعد جان سينوت اول من استعمل -1
 تتناسب نظريتو مع اىداف وعينو البحث الحالي -2
وتستمر مدى الحياة(  -سنة21تناول جان سينوت في نظريتو االعمار ما بين ) -3

 وىذا يعطي لمباحثة مجااًل في البحث
ومن الدراسات  التي تناولت التفكير ما بعد االساسي المعقد دراسة      

( التي ىدفت الى التعرف الى تأثير التفكير ما بعد االساسي  sinnott,2005سينوت)
المعقد عمى العمر وعوامل الشخصية ، والخبرة الذاتية لدى طمبة جامعة ىارفرد  في 
امريكا تبعا لمتغير الجنس، اظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة  عالية بين 

العوامل الخمس الكبرى في الشخصية  في سمو التفكير ما بعد االساسي المعقد  وبين 
االنفتاح عمى الخبرات وظيرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التفكير ما بعد 

 (  sinnott,2005:27االساسي المعقد ومتغير العمر والخبرة الذاتية)
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التي ىدفت الى  (  Arslan- et.al,2012في حين توصمت دراسة ارسالن )      
بين التفكير ما بعد االساسي المعقد  ونمط التعمق لدى طمبة الجامعة  تعرف العالقة

،الى وجود عالقة موجبة  دالة احصائيا بين التفكير ما بعد االساسي المعقد ونمط 
التعمق األمن  ووجود عالقة سالبو بين التفكير ما بعد االساسي المعقد ونمط التعمق 

 ( Arslan- et.al,2012:15المضطرب )
( فقد ىدفت الى التعرف  Blouin-Mckelvie,2012اما دراسة بمون وميكمف)     

عمى التفكير ما بعد االساسي المعقد وعالقتو باألداء االبداعي لدى طمبة قسم اليندسة 
في جامعة تركيا ،اظيرت نتائجيا وجود عالقة ارتباطية بين التفكير ما بعد االساسي 

جود فروق ذات داللة احصائية  بين الطمبة وفقا المعقد  واألداء االبداعي ، وعدم  و 
 ( Blouin-Mckelvie,2012,26لمعدل العمر وسنوات التعميم)

 Self-Protectionثانيا : الحماية الذاتية 
 تستدعى الحماية الذاتية لتحقيق عدد من االىداف منيا:

 تيسر التفاعل االجتماعي لتحقيق اىداف الجماعة -1
 الخرين بصورة مستمرةتساعد عمى تقييم الذات وا -2
 Genniferتساعد عمى تحقيق الذات وتخفف وطأة الشعور بالضيق) -3

Crocker,2003:37 ) 
 

 اما فوائد الحماية الذاتية هي :
 حماية الفرد من التوتر الناجم عن االفكار او المشاعر المرفوضة -1
 تساعد الفرد عمى ايجاد حمول اكثر قبواًل من الناحية االجتماعية -2
 (  Hepper,Gramzow,2010,34تفيد الفرد  في حماية الذات من التيديد) -3
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ويعد مفيوم الحماية الذاتية استجابة لخطر يكون موجيًا الى الشخصية ،وتشمل      
االساليب والتدابير التي يتخذىا الفرد بغرض الدفاع عن نفسو ومواجيو الخطر والتيديد  

 )215، 1982الرفاعي،عند التعرض لالساءة بكافو انواعيا )
(ان االحتياجات تمثل امكانية او استعداد لمرد  Murroy,1988اوضح موراي )     

بطريقة معينو في ظل ظروف معينو واضاف ان الدوافع في شخصياتنا ىي انعكاس 
لمسموكيات التي تسيطر عمييا االحتياجات  رغم ان بعض االحتياجات مؤقتو ومتغيره 

 ،اال ان ىناك احتياجات اخرى اكثر عمقا في طبيعتنا .
فان ىذه الحاجات النفسية تعمل في الغالب عمى مستوى الالوعي  ووفقا لموراي     

 ولكن تمعب دورًا رئيسا في شخصيتنا.
 وقد حدد موراي  االحتياجات باألتي:

 االحتياجات االساسية: -1
 ىي االحتياجات التي تستند الى المطالب البيولوجية

 االحتياجات الثانوية: -2
 (347, 1998سي )عبد الرحمن،ىي االحتياجات الضرورية لمرفاه النف

(حاجة وقد اكد بان كل 24وقد حدد موراي قائمو من االحتياجات النفسية تضم)     
االفراد  لدييم ىذه االحتياجات ،لكن كل فرد يميل الى ان يكون في مستوى معين من 
كل حاجة وتشكل المستويات  الفريدة الحتياجات كل شخص دورًا في تشكيل شخصيتو 

 ، ومن الحاجات التي ذكرىا موراي:الفردية 
احتياجات الطموح  التي ترتبط بالحاجة الى االنجاز وغالبا ما يتم التعبير عن      

 الحاجة  الى االنجاز  من خالل النجاح وتحقيق االىداف والتغمب عمى العقبات .
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القيمي  ويتم تمبية الحاجة لالعتراف بمكانو الفرد االجتماعية  ورفع قيمة  النسق     
،وتحقيق التماسك واالنسجام  مع االنساق  االخرى او معارضتو ، وقد ييدف الشخص 
الى تحقيق مكانو مرموقة في المجتمع ولكنو يعجز عن تحقيق النجاح في كل ما يقدم 

ختار بين ما يكره وما يفضل ،وبين ما ينجح وما يفشل فيو، بيدف يعميو ،فعميو ان 
ن االىانات او النقد ، او تبرير االخفاق او الفشل )بيية الوصول الى حماية الذات م

،2119 ,37) 
 

 وتتكون الحماية الذاتية بالنسبة لموراي من ثالثة مجاالت هي :
 تجنب المواقف الحرجة : -1

وتعني نزوع الفرد والنأي بنفسو عن كل ما ينغص حياتو وتخمق لو صراعات 
 واصطدامات مع المحيط.

 التصغير:تجنب ظروف  -2
ابتعاد الفرد عن المواقف التي تنتيك ذاتو وتجعل منيا محل استخفاف وسخرية من قبل 

 األخرين.
 الالمباالة من االخرين: -3

حرص الفرد عمى ان يكون لو مكانو وحضور اجتماعي واالبتعاد عن المواقف      
 (. Murroy,2002,573التي تجمب لو الدونية من قبل االخرين)

لحماية ذاتو من التوتر الناجم عن االفكار او  وتؤكد نظرية موراي بان الفرد يمجأ     
المشاعر المرفوضة لمبحث عن حمول وسطية  لممشكالت الشخصية وتمكينو من 
التعامل مع المواقف االجتماعية وتمثل ىذه الحمول الطرق البسيطة في مسايرة التوتر 

اًل من الناحية االجتماعية ، كما وتفيد حماية الذات وتساعده عمى ايجاد حمول اكثر قبو 
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من التيديد الخارجي المتمثل في الظروف المحيطة  واألسموب المستخدم في مواجية 
 ( Marshall-Brown,2007,35المشاكل)

(  McGregor 2005ومن الدراسات السابقة التي تناولت الحماية الذاتية ،دراسة)     
بعض ميارات حماية الذات لدى الطمبة المراىقين ،  التي ىدفت الى الكشف عن

واشارت نتائج الدراسة الى ان المراىقين لدييم الحماية الذاتية متمثمة باالبتعاد عن 
المصدر المسبب لالساءة  والحذر عند التعامل مع االشخاص 

 (  McGregor,2005,275الغرباء)
 منهجية البحث واجراءاته

الوصفي اذا يعد منيجًا مالئمًا لطبيعية البحث وأىدافو اعتمدت الباحثة المنيج  
ويسعى الى تحديد الوضع الحالي لمظاىرة المدروسة ومن ثم يعمل عمى وصفيا 
وبالتالي فيو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا 

 (.369:  2111)ممحم 
 مجتمع البحث:

لي من طمبة جامعة القادسية البالغ عددىم يتكون مجتمع البحث الحا
( طالبة موزعين بحسب 11155( طالب و )8516( طالبًا وطالبة بواقع )19571)

( طالب 5971( طالب و طالبة من التخصص العممي و )13611التخصص؛ بواقع )
 (.1و طالبة من التخصص اإلنساني، وكما موضح في جدول )
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 (1جدول )
 ب الجنس والتخصصمجتمع البحث موزعا حس

ص
خص

الت
 

  

 
 ت

 
 الكميـــــــــــــــة

   المجموع
 المجموع الكمي

  
 الجنس

 إناث ذكور

مي
العم

 

عموم الحاسوب  1
 825 430 395 وتكنولوجيا المعمومات

 1035 514 521 الهندسة 2
 1430 922 508 الطب 3
 364 197 167 الطب البيطري 4

5 
 التربية /التخصصات

 2935 1647 1288 العممية

 1113 738 375 العموم 6
 511 291 220 الزراعة 7
 678 468 210 الصيدلة 8
 407 339 68 التمريض 9

 664 422 242 طب االسنان 10
 909 229 680 التربية وعموم الرياضة 11
 2429 1195 1234 اإلدارة واالقتصاد 12
 301 196 105 التقانات االحيائية 13

 13601 7588 6013 مجموع العممي

ني
سا

اإلن
 

 955 432 523 القانون 14

التربية/ التخصصات  15
 اإلنساني

1123 1484 2607 

 483 291 192 الفنون الجميمة 16
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 172 88 84 االثار 17
 572 572 0 التربية لمبنات 18
 1181 600 581 اآلداب 19

 5970 3467 2503 مجموع اإلنساني

 المجموع الكمي
8516 11055 

19571 
19571 

 عينة البحث:
( طالبًا وطالبة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية 411بمغت عينة البحث ) 

وباألسموب المتناسب موزعين حسب )الجنس والتخصص(، ويعد ىذا الحجم مناسب في 
الذي يشير ان عدد افراد عينة التحميل االحصائي ينبغي  (Nunnaly)ضوء رأي نانمي 

ان يكون من خمسة الى عشرة أمثال عدد الفقرات وذلك لتقميل اثر الصدفة 
(Nunnlay, 1979 :179) ( يوضح ذلك.2والجدول ) 

 (2جدول )
 عينة البحث موزعة حسب الجنس والتخصص

ص
خص

الت
 

   
 ت
 

 الكميـــــــــــــــة
   المجموع

 المجموع الكمي
  

 الجنس
 إناث ذكور

مي
العم

 

1 
عموم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعمومات
8 9 17 

 21 10 11 الهندسة 2

 29 19 10 الطب 3

 7 4 3 الطب البيطري 4

 60 34 26التربية /التخصصات  5
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 العممية
 23 15 8 العموم 6
 10 6 4 الزراعة 7
 14 10 4 الصيدلة 8
 8 7 1 التمريض 9
 14 9 5 طب االسنان 10
 19 5 14 التربية وعموم الرياضة 11

 50 24 25 اإلدارة واالقتصاد 12

 6 4 2 التقانات االحيائية 13
 277 156 121 مجموع العممي

ني
سا

اإلن
 

 19 9 11 القانون 14

15 
التربية/ التخصصات 

 اإلنساني
23 30 53 

 10 6 4 الفنون الجميمة 16

 3 2 2 االثار 17

 12 12 0 التربية لمبنات 18

 24 12 12 اآلداب 19
 123 71 52 مجموع اإلنساني

 المجموع الكمي
173 227 400 

400 
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تطمب تحقيق اىداف البحث بناء اداة لقياس التفكير ما بعد االساسي  اداتا البحث:
 المعقد و اخرى لقياس الحماية الذاتية.

 Thinking of Complex Post-basicمقياس التفكير ما بعد االساسي الُمعقد 
( اداة القياس بأنيا طريقة موضوعية و مقننة Anastasi-1976تعرف انستازي )     

و بعد اطالع الباحثة عمى البحوث  (Anastasi,1976:196)لقياس عينة من السموك
و الدراسات السابقة لم تجد مقياس يالئم طبيعة عينة البحث الحالي ويتناول ىذا 
المتغير بجميع مجاالتو ، لذا عمدت الباحثة الى بناء اداة يمكن من خالليا قياس 

 التفكير ما بعد االساسي المعقيد وفق الخطوات التالية :
 ما بعد االساسي المعقد . تحديد مفيوم التفكير1

بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات و الدراسات السابقة ، اعتمدت الباحثة عمى      
اطارآ نظريآ في بناء المقياس اعتمادآ عمى تعريف (Sinnott,1998)نظرية سينوت 
في مرحمة البموغ عن طريق تفاعل الفرد  نوع من انواع التفكير الذي ينمو)سينوت( بأنو 

رانة، ويتضمن قدرة الفرد في التحول المستمر بين التفكير المجرد و التفكير مع اق
العممي مع االخذ بنظر االعتبار متطمبات الواقع الذي يعيش فيو، و القدرة عمى تحديد 

 .(Sinnott,1998:11)السببية ، الحمول المتعددة لممشكالت و الوعي بالتناقض 
 . تحديد  مجاالت المقياس 2

 حددت ثالث مجاالت لممقياس استنادا الى نظرية سينوت و ىي     
الوعي بوجيات النظر المتعددة في حل التناقضات ويقصد بو عدم اخذ  .أ 

المشكمة او القضية من جانب واحد بل النظر الييا من اكثر من جانب مع 
 معرفة سبب المشكمة وتقييم كل وجية نظر وتحديد مدى صالحيتيا. 
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التقييم الذاتي ويقصد بو التعبير عن وعي الفرد بما يجب ان يكون عميو والحكم  .ب 
النيائي عمى المنطق الذي يمتزم بو فيو األداة الذي تساعد عمى وصف 

 التغيرات الحاصمة في العقول الناضجة من البالغين وكبار السن. 
و إيصال السياق االجتماعي ويقصد بو االطار او المحتوى الذي يتم من خالل .ج 

معنى معين وىو يمعب دورًا اساسيًا في التغير او التطور المعرفي في مرحمة 
 البموغ. 

 . اعداد فقرات المقياس بصياغتها االولية 3
( فقرة لكل مجال اذ بمغ 13وقد قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس بواقع )     

 ( فقرة .39العدد الكمي لمفقرات )
 ميمات المقياس. بدائل االجابة و تع4

تنطبق عمي  –تنطبق عمي غالبا  -تم وضع خمسة بدائل )تنطبق عمي دائما     
ال تنطبق عمي ابدآ( و تؤخذ الفقرات االيجابية التسمسل  –تنطبق عمي نادرا  –أحيانا 

( و روعي في 5-4-3-2-1( وتعكس  االوزان لمفقرات السمبية )5-4-3-2-1)
 سيمة الفيم. اعداد تعميمات المقياس ان تكون

 . صالحية فقرات المقياس5
تم عرض فقرات المقياس و تعميماتو و بدائمو عمى مجموعة من المحكمين  من      

( خبير و بعد استشارتيم قامت الباحثة بحساب قيمة 26ذوي االختصاص بمغ عددىم )
مة مربع كاي لالستقاللية لكل فقرة من الفقرات و مقارنة القيمة المحسوبة مع القي

( و قد اتضح ان جميع الفقرات صالحة مع تعديل الفقرات التي 3.84الجدولية البالغة )
 تحتاج الى ذلك.  
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 . التطبيق االستطالعي:6
تم تطبيق المقياس بصيغتو األولية عمى عدد من طمبة الجامعة بمغ عددىم  

ستغرق ( طالبًا وطالبة لغرض التحقق من وضوح الفقرات والتعميمات والزمن الم31)
 لإلجابة. و اتضح وضوح الفقرات و التعميمات.

 التحميل االحصائي لفقرات المقياس:
 اواًل: أسموب المجموعتين الطرفيتين: 

قامت الباحثة بترتيب استجابات افراد عينة التحميل االحصائي البالغ عددىا  
 27ة )( استمارة بشكل تنازلي من اعمى قيمة الى اقل قيمة واختيرت منيا نسب411)

( في حين كانت المجموعة الدنيا 118%( العميا لتمثل المجموعة العميا وبمغ عددىا )
( النيما يوفران مجموعتين عمى افضل ما 118%( وبمغ عددىا ) 27ايضًا بنسبة )

وقد تم تطبيق االختبار التائي  (Anstasia, 1988 : 213)يمكن من حجم وتمايز 
الفروق بين المجموعتين العميا الدنيا لكل فقرة وبعد لعينتين مستقمتين الختبار داللة 

( 11.67 – 2.78معالجة البيانات احصائيًا انحصرت القيم التائية المحسوبة بين )
( 214( ودرجة حرية )1.15وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )

 ( لذا فقد أبقت الباحثة عمى الفقرات جميعيا.1.96والبالغة )
 أسموب االتساق الداخمي:

وقد تحقق ىذا من خالل األساليب االتية: ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية  
لممقياس، ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليو، ارتباط درجة المجال 
بالمجاالت األخرى بالدرجة الكمية لممقياس باستعمال البيانات التي خضعت لمتحميل 

( 1.614 – 1.184ئية نفسيا وقد تراوحت معامالت االرتباط المحسوبة بين )اإلحصا
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( 1.15وىي جميعيا اعمى من القيمة الجدولية الحرجة لالرتباط عند مستوى داللة )
 (.1.198( والبالغة )398ودرجة حرية )

 (Reliability of the Scale)ثبات المقياس 
تم التأكد من ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار عمى عينة عشوائية بمغت      

( يوم وباستعمال معامل ارتباط بيرسون 14( بعد مدة زمنية بين التطبيقين بمغت )31)
(، و ىو معامل ثبات جيد يمكن الركون الية بينما استعممت 1.83بمغ معامل الثبات )

ائي اليجاد معامل الثبات باستخدام معادلة درجات استمارات عينة التحميل االحص
( وىو معامل 1.86وقد بمغت قيمتيا المحسوبة ) Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا 

 ثبات جيد في العموم التربوية والنفسية.
 وصف المقياس بصيغته النهائية      
قرة ( ف39يتكون مقياس التفكير ما بعد االساسي المعقد بصيغتو النيائية من )     

( درجة و 195موزعة عمى مجاالتو الثالثة و تبمغ اعمى درجة كمية محتممة لممقايس )
 ( درجة.117( و الوسط الفرضي )39ادنى درجة )

        المؤشرات اإلحصائية:    
 (3جدول )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس التفكير ما بعد االساسيي المعقد
 القيمة المؤشر االحصائي

 137.94 الحسابيالمتوسط 
 17.77 االنحراف المعياري

 138 الوسيط
 130 المنوال
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 39 عدد الفقرات
 117 المتوسط الفرضي

 182 أعمى درجة فعمية تم الحصول عميها
 88 أقل درجة فعمية تم الحصول عميها

 94 المدى
 -Skewness 0.233االلتواء 

 0.122 خطأ االلتواء
 -Kurtosis 0.341التفرطح 

 0.243 خطأ التفرطح
 

( يوضح توزيع درجات افراد عينة البحث في مقياس التفكير ما بعد 1والشكل )
 االساسيي المعقد:

 



والثالثوناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث   
                              

 

 ج
 

 
 

615 

 
 

 (1الشكل )
توزيع درجات افراد عينة البحث عمى مقياس التفكير ما بعد االساسي المعقد )وهو 

 يقترب من التوزيع الطبيعي(
 

  self- productionمقياس الحماية الذاتية: 
بعد اطالع الباحثة عمى ما تيسر من البحوث و الدراسات السابقة تمكنت من  

طمبة الجامعة، فقد تبنت  ىالحصول عمى مقياس مناسب لقياس الحماية الذاتية لد
 (.2119( و المعرب من قبل )بيية : Murray:2002مقياس موراي )

و قد وجدت الباحثة انو باإلمكان تطبيقو عمى عينة من طمبة جامعة القادسية 
 لألسباب االتية 
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 يتالءم المقياس مع عينة البحث الحالي )طمبة الجامعة(  .أ 
 لكونو يتسق مع االطار النظري لمحماية الذاتية .ب 
 (2119نظرا لحداثة المقياس اذ تم تعريبو في ) .ج 

 . تحديد مفهوم الحماية الذاتية1
( أطارا نظريا و الذي عرفو Murray:2002اعتمدت الباحثة عمى نظرية موراي )     

بأنو االبتعاد عن المواقف المحرجة و تجنب الظروف التي قد تؤدي الى التصغير ، 
 (.Murray,2002:573االزدراء و السخرية و الالمباالة من جانب االخرين)

 تحديد مجاالت المقياس : -2
 الحماية الذاتية تتضمن ثالث مجاالت هي:  وقد بين موراي ان

المواقف المحرجة: نزوع الفرد والنأي بنفسو عن كل ما ينغص حياتو ويخمق لو  .أ 
 صراعات واصطدامات مع المحيط.

تجنب ظروف التصغير: ابتعاد الفرد عن المواقف التي تنتيك ذاتو وتجعل منيا  .ب 
 محل استخفاف وسخرية من قبل االخرين.

االخرين: حرص الفرد عمى ان يكون لو مكانو وحضور اجتماعي  الالمباالة من .ج 
 & Alzamili) واالبتعاد عن المواقف التي تجمب لو الدونية من قبل االخرين

Mohammed, 2019) . 
 . فقرات المقياس 3

 ( فقرة 44المقياس بصيغتو النيائية تكون من )
 . بدائل االجابة و تعميمات المقياس 4
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تنطبق عمي  –تنطبق عمي كثيرا  –وضعت خمسة بدائل )تنطبق عمي تماما      
ال تنطبق عمي ابدآ( و تأخذ الفقرات االيجابية التسمسل  –تنطبق عمي نادرا  –أحيانا 

 (5-1لسمبية )( و تعكس االوزان لمفقرات ا5-1)
 . صالحية فقرات المقياس 5

ان من الميم عرض اي مقياس بصيغتو  Alen & Yenيشير عالما نفس القياس      
 ااالولية عمى مجموعة من الخبراء ، و ذلك من اجل تقييم الدرجة التي يقيس فيي

 & Alen)االختبار ما صمم لو من الفقرات التي تشكل بناء المقياس 
Yen,1979:96). 

وقد تم عرض فقرات المقياس و تعميماتو وبدائمو عمى مجموعة المحكمين ذاتيا التي 
عرض عمييا مقياس التفكير ما بعد االساسي المعقد، و اتضح ان جميع الفقرات كانت 
صالحة مع تعديل الفقرات التي تحتاج الى ذلك ، ولغرض التعرف عمى مدى وضوح 

احثة المقياس عمى العينة االستطالعية ذاتيا فقرا ت المقياس و تعميماتو ، طبقت الب
التي طبق عمييا مقياس التفكير ما بعد االساسي المعقد و اتضح وضوح الفقرات و 

 التعميمات.
 التحميل االحصائي لمفقرات:

 اواًل: أسموب المجموعتين الطرفيتين: 
ىا قامت الباحثة بترتيب استجابات افراد عينة التحميل االحصائي البالغ عدد 

( %27( استمارة بشكل تنازلي من اعمى قيمة الى اقل قيمة واختيرت منيا نسبة )411)
( في حين كانت المجموعة الدنيا ايضًا 118العميا لتمثل المجموعة العميا وبمغ عددىا )

( النيما يوفران مجموعتين عمى افضل ما يمكن من 118%( وبمغ عددىا ) 27بنسبة )
وقد تم تطبيق االختبار التائي لعينتين  (Anstasia, 1988 : 213)حجم وتمايز 
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الدنيا لكل فقرة وبعد معالجة و مستقمتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا 
( وىي اكبر 12.25 – 2.88البيانات احصائيًا انحصرت القيم التائية المحسوبة بين )

( والبالغة 214درجة حرية )( و 1.15من القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )
 & ,Al-Khattat, Habeeb) ( لذا فقد أبقت الباحثة عمى الفقرات جميعيا1.96)

Mohammed, 2019) . 
 أسموب االتساق الداخمي:

وقد تحقق ىذا من خالل األساليب االتية: ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية  
بدرجة المجال الذي تنتمي اليو، ارتباط درجة المجال لممقياس، ارتباط درجة الفقرة 

انات التي خضعت لمتحميل بالمجاالت األخرى بالدرجة الكمية لممقياس باستعمال البي
( 1.718 – 1.193نفسيا وقد تراوحت معامالت االرتباط المحسوبة بين ) اإلحصائي

( 1.15ى داللة )وىي جميعيا اعمى من القيمة الجدولية الحرجة لالرتباط عند مستو 
 (.1.198( والبالغة )398ودرجة حرية )

 الثبات:
( بعد 31تم التأكد من ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار عمى عينة عشوائية بمغت )

( يوم وباستعمال معامل ارتباط بيرسون بمغ معامل 14مدة زمنية بين التطبيقين بمغت )
ات عينة التحميل االحصائي إليجاد (، بينما استعممت درجات استمار 1.86الثبات )

وقد بمغت قيمتيا  Cronbach’s Alphaمعامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
 ( وىو معامل ثبات جيد في العموم التربوية والنفسية.1.89المحسوبة )

 وصف مقياس الحماية الذاتية بصيغته النهائية
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( فقرة موزعة عمى مجاالتو 44من ) يتكون مقياس الحماية الذاتية بصيغتو النيائية
( و الوسط الفرضي 44( و ادنى درجة )221الثالثة و تبمغ اعمى درجة لممقياس )

 (.132لممقياس ىو )
 

 المؤشرات اإلحصائية:
 (4جدول )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الحماية الذاتية
 القيمة المؤشر االحصائي
 156.98 المتوسط الحسابي

 20.54 المعيارياالنحراف 
 158 الوسيط
 144 المنوال

 44 عدد الفقرات
 132 المتوسط الفرضي

 204 أعمى درجة فعمية تم الحصول عميها
 100 أقل درجة فعمية تم الحصول عميها

 104 المدى
 -Skewness 0.121االلتواء 

 0.122 خطأ االلتواء
 -Kurtosis 0.519التفرطح 

 0.243 خطأ التفرطح
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 ( يوضح توزيع درجات افراد عينة البحث في مقياس الحماية الذاتية:2والشكل )

 
 

 (2الشكل )
توزيع درجات افراد عينة البحث عمى مقياس الحماية الذاتية )وهو يقترب من التوزيع 

 الطبيعي(
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 التطبيق النهائي 
الحماية الذاتية و بعد ان تم بناء مقياس التفكير ما بعد االساسي المعقد و تبني مقياس 

التأكد من خصائصيما السايكومترية ، و بيدف تحقيق اىداف البحث الحالي طبقت 
 الباحثة المقياسين معا عمى عينة التطبيق النيائي.

وبما انو لم تسقط اي فقرة من فقرا ت المقياسين ، فقد اعتمدت الباحثة عينة التحميل 
( طالب و طالبة من 411البالغ عددىا )االحصائي نفسيا عينة لمتطبيق النيائي و 

 (.12/3/2121( الى )11/2/2121طمبة جامعة القادسية و ذلك لممدة الواقعة بين )
 الوسائل االحصائية 

( لمعرفة داللة الفرق بين الموافقين و غير  2Chi-squarمربع كاي )كا -
 الموافقين من المحكمين.

مي و الثبات بطريقة اعادة معامل ارتباط بيرسون الستخراج االتساق الداخ -
 االختبار لمقياسي البحث.

 الستخراج ثبات اداتي البحث. (Coefficient alph)معادلة الفاكرون باخ  -
االختبار التائي لعينتين مستقمتين: الستخراج القوة التمييزية لفقرات مقياس  -

 البحث.
حسابي و االختبار التائي لعينة واحدة : لمعرفة داللة الفروق بين الوسط ال -

 الوسط الفرضي لدرجات افراد العينة النياية.
تحميل التباين الثنائي : لمعرفة داللة الفروق لمقياسي البحث تبعا لمتغيري  -

 البحث.
 االختبار الزائي لحساب الفروق في العالقة بين متغيري البحث. -
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 عرض النتائج و تفسيرها 
 سيتم عرض النتائج و فقآ لألىداف و كما يأتي

 األول: التعرف عمى التفكير ما بعد االساسي المعقد لدى طمبة الجامعة. الهدف
لتحقيق ىذا اليدف طبق مقياس التفكير ما بعد االساس المعقد عمى عينة البحث  "    

ان المتوسط الحسابي ( طالب و طالبة و اظيرت النتاائج 411النيائية التي بمغت )
و بمغ  (17.77)و انحراف معياري قدرة  ( درجة137.94افراد العينة بمغ )لدرجات 

( درجة و لمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي و 117المتوسط الفرضي )
النتائج ان  توبين (t-test) استعمل االختبار التائي لعينة واحدة يالمتوسط الفرض

( و ىي اكبر من القيمة التائية الجدولية  23.569) تالقيمة التائية المحسوبة بمغ
و درجة حرية ( 15ز1)( لذلك تكون دالة احصائيآ عند مستوى داللة 1.96البالغة )

 ( يوضح ذلك.5(  الجدول )399)
 (5جدول )

 .المعقد االساسي بعد ما التفكير مقياسل نتائج االختبار التائي
المتوسط  العدد المجموعة

 الفرضي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

 الداللة الجدولية

طمبة 
 الجامعة

 دالة 1.96 23.569 17.77 137.94 117 400

 
( ان طمبة جامعة القادسية يتمتعون بالتفكير ما بعد 5يتضح من الجدول )     

بان  (Sinnott,1998)االساسي المعقد ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى وفق نظرية 
ي المعقد ىو مرحمة متقدمة من مراحل النمو المعرفي لإلنسان و اسالتفكير ما بعد االس
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الطالب الجامعي ىو في مرحمة تكون فييا قدراتو العقمية قادرة عمى التصدي و 
المواجية االيجابية لتحديات الحياة وتناقضاتيا فيو يتمقى تعميما اكاديميا متطورا يزيد 

الصفات الجوىرية و النقاط االساسية من قدرتو عمى توجيو االنتباه فيجعمو يركز عمى 
و بالتالي يستند في تفكيره الى الحكمة و المنطق وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

(Arslan,2012)  وبذلك توسعت افاقيم المعرفية و ازدادت حتى اصبحوا يتمتعوا
بالقابمية الذىنية المرنة التي تمكنيم من استيعاب ما يجري في البيئة من تغيرات 

 ثقافية( –اجتماعية  –حقة )معرفية متال
الهدف الثاني: التعرف عمى الفروق في التفكير ما بعد االساسي المعقد لدى طمبة 

 انساني (. –( و التخصص ) عممي اناث –تبعآ لمتغيري الجنس )ذكور  الجامعة
)  ألجل التعرف عمى الفروق في التفكير ما بعد االساسي المعقد تبعا لمتغيري الجنس

 "تم استعمال تحميل التباين الثنائي انساني( –)عممي و التخصص  اناث ( –ور ذك
 .(6وكما مبين في جدول )

 (6جدول )
لداللة الفروق في التفكير ما بعد  Two Way ANOVAنتائج تحميل التباين الثاني 

 االساسي المعقد حسب الجنس والتخصص

 مجموع المربعات مصدر التباين

درجة 

 الداللة .F Sig المربعات متوسط الحرية

 غير دالة 0.189 1.733 535.923 1 535.923 الجنس

 دالة 0.003 8.864 2740.523 1 2740.523 التخصص

 0.324 0.974 301.023 1 301.023 الجنس*التخصص
 غير دالة

Error 122438.210 396 309.187   

 Total 7737269.000 400    

 Corrected 

Total 

126015.678 399    
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 ( يتبين ان:6من مالحظة الجدول )
( وىي اصغر من 1.733ظيرت القيمة الفائية المحسوبة لمتغير الجنس ) الجنس:

( والبالغة 399 – 1( ودرجتي حرية )1.15القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة )
 ( مما يعني انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عائدة لمتغير الجنس. 3.84)

( وىي اكبر من 8.864ظيرت القيمة الفائية المحسوبة لمتغير التخصص ) التخصص:
( والبالغة 399 – 1( ودرجتي حرية )1.15القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة )

( مما يعني انو توجد فروق ذات داللة إحصائية عائدة لمتغير التخصص. وبعد 3.84)
ط الحسابي لمتخصص العممي قد بمغ الرجوع لممتوسطات الحسابية تبين ان المتوس

( مما 135.325( وىو اكبر من المتوسط الحسابي لمتخصص اإلنساني )141.56)
 (3يعني ان الداللة لصالح التخصص العممي وكما موضح في الشكل )

 
 (3الشكل )

 ي المعقد لدى طمبة الجامعة حسب متغير التخصصالتفكير ما بعد االساس

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

 اإلنساني العلمي

 التفكيس ما تعد االساسيي المعقد حسة التخصص
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وترى الباحثة ان ىذه النتائج قد تعود الى طبيعة المناىج الدراسية التي يتمقاىا      
الطمبة في التخصصات العممية في المرحمة الجامعية و التي تتطب تفكير يتسم 
بالتنظيم الذاتي و المرونة العقمية وان يعي وجيات النظر المتعددة لحل التناقضات، 

اك تأثير كبير لمتخصص العممي في تنمية التفكير وىذه تعد نتيجة متوقعة ان يكون ىن
 مابعد االساسي المعقد.

ظيرت القيمة الفائية المحسوبة لمتغير تفاعل الجنس مع  تفاعل الجنس مع التخصص:
( وىي اصغر من القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة 1.974التخصص )

( مما يعني انو ال توجد فروق 3.84( والبالغة )399 – 1( ودرجتي حرية )1.15)
 ذات داللة إحصائية عائدة لمتغير تفاعل الجنس مع التخصص. 

 
 لث: التعرف عمى الحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة.الهدف الثا

 تتحقيقآ ليذا اليدف تم تطبيق مقياس الحماية الذاتية عمى عينة البحث التي بمغ     
طالب و طالبة و اظيرت النتائج ان الوسط الحسابي لدرجات افراد العينة قد بمغ  411

الوسط  بمغفي حين ( درجة 21,54) مقداره ( درجة و بانحراف معياري156.98)
( درجة و لمعرفة داللة الفرق بين الوسط الحسابي و الوسط الفرضي 132الفرضي )

 ت( و تبين ان القيمة التائية المحسوبة بمغt-testاستعمل االختيار التائي لعينة واحدة )
( 1.15( عند مستوى داللة )1.96( و ىي اكبر من القيمة التائية الجدولية )24.33)

 .( يوضح ذلك7( و الجدول )399ودرجة حرية )
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 (7جدول )
 نتائج االختبار التائي لمقياس الحماية الذاتية

 

وىذا يشير الى ان طمبة الجامعة لدييم حماية ذاتية ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن      
طمبة المرحمة الجامعية يتأثرون بما يجري حوليم من تغيرات وىم يتعرضون الى 
ضغوط و مشكالت تيدد المكونات االساسية لشخصياتيم وىذا يمكن ان يعوقيم عن 

ية تمكنيم من مواجية الضغوط االجتماعية و ادائيم ودافعيتيم لمدراسة فالحماية الذات
الضغوط الناتجة عن تحصيميم الدراسي خوفا من التقييمات السمبية و يؤكد موراي 

(Murray,2002)  عمى اىمية الحاجات النفسية و تحقيقيا كونيا تؤدي الى اكتساب
الفرد مكانة اجتماعية لذا فأن طمبة الجامعة ىدفيم من الحماية الذاتية ىو الحصول 

  ة من جانب االخرينعمى االىتمام االجتماعي و االبتعاد عن السخرية و الالمباال
(Alzamilia & Mohammedb, 2020). 

  

المتوسط  العدد المجموعة
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

 الداللة الجدولية

طمبة 
 الجامعة

 دالة 1.96 24.33 20.54 156.89 132 400
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 تبعا الهدف الرابع: التعرف عمى الفروق في الحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة
 .(انساني – عممي) التخصص و(  اناث – ذكور)  الجنس لمتغيري

 (8جدول )
لداللة الفروق في الحماية  Two Way ANOVAنتائج تحميل التباين الثاني 

 الذاتية حسب الجنس والتخصص

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الداللة .F Sig متوسط المربعات الحرية

 غير دالة 0.462 0.543 220.523 1 220.523 الجنس
 غير دالة 0.884 0.021 8.703 1 8.703 التخصص

 دالة 0.000 17.804 7233.503 1 7233.503 الجنس*التخصص
Error 160892.210 396 406.293     

 Total 10026385.000 400       
 Corrected 

Total 
168354.938 399       

  
 ( يتبين ان:8من مالحظة الجدول )

( وىي اصغر من 1.543ظيرت القيمة الفائية المحسوبة لمتغير الجنس )" الجنس:
( والبالغة 399 – 1( ودرجتي حرية )1.15القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة )

( مما يعني انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحماية الذاتية عائدة 3.84)
 لمتغير الجنس. 

( وىي اصغر 1.121ية المحسوبة لمتغير التخصص ): ظيرت القيمة الفائالتخصص
( 399 – 1( ودرجتي حرية )1.15من القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة )
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( مما يعني انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحماية الذاتية 3.84والبالغة )
 عائدة لمتغير التخصص. 

ية المحسوبة لمتغير تفاعل الجنس مع ظيرت القيمة الفائ تفاعل الجنس مع التخصص:
( وىي اكبر من القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة 17.814التخصص )

( مما يعني انو توجد فروق ذات 3.84( والبالغة )399 – 1( ودرجتي حرية )1.15)
داللة إحصائية في الحماية الذاتية عائدة لتفاعل متغيرات الجنس مع التخصص. 

( أقل فرق معنوي LSDر الفرق فقد لجأت الباحثة الى االختبار البعدي )ولمعرفة مصد
Least Significant Difference – LSD " ( 11.79فقد بمغت قيمتو المحسوبة )

 ( والشكل )( يوضحان ذلك.9فكانت النتائج كما في الجدول )
 (9الجدول )

 LSDالحماية الذاتية حسب تفاعالت الجنس مع التخصص بالمقارنة مع 

 
 عممي انساني التخصص

قيمة 
LSD 

 التخصص
 

 ذكور اناث ذكور اناث الجنس

 الجنس
المتوسط 
 153.33 160.35 162.13 150.14 الحسابي

 انساني
 اناث

150.140 
- 

-
11.99* -10.21 -3.19 

 8.80 1.78 - - 162.130 ذكور 11.79

 عممي
 7.02 - - - 160.350 اناث
 153.330 ذكور

 LSD( بالمقارنة مع قيمة 5...*  قيمة متوسط الفرق دالة عند مستوى داللة )    
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 (4الشكل )

 ذاتية حسب تفاعل الجنس مع التخصصالحماية ال
( يتبين لنا ان الداللة كانت فقط لمذكور 4( والشكل )9من مالحظة الجدول )

من التخصص اإلنساني عمى حساب االناث من التخصص اإلنساني ايضًا، وترى 
الباحثة ان ىذه النتيجة قد تعزى الى الخبرات الحياتية التي يتعرض ليا الذكور من 

مي خارج الجامعة وىم اكثر التخصص االنساني كونيم يعممون لكسب قوتيم اليو 
بالمجتمع من االناث لذلك فيم يمجاؤن  لحماية ذواتيم من االزدراء او يتجنبوا  آاحتكاك

 ت الباقية فمم تكن دالة إحصائيا.الظروف التي قد تؤدي بيم الى التصغير اما التفاعال
المعقد  : التعرف عمى العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد األساسيالهدف الخامس

 والحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة.
لمتحقق من ىذا اليدف فقد استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون فبمغت  

( 7,1( وعند حساب الداللة التائية ليا تبين انيا قد بمغت )1.336قيمتو المحسوبة )

140

145

150

155

160

165

 العلمي اإلنساني

 الحماية الراتية حسة تفاعل الجنس مع التخصص

 ذكوز اناث
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( 398) ( ودرجة حرية1.15وىي اعمى من القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلك.5( مما يعني ان العالقة دالة طردية موجبة، والشكل )1.96والبالغة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5الشكل )
العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد والحماية الذاتية لدى طمبة 

 الجامعة
االساسي المعقد عال ويمكن تفسير ىذه النتيجة بانو كمما كان التفكير ما بعد      

تكون ىناك حمايو ذاتيو عالية , وقد تبدو ىذه النتيجة منطقيو , اذ ان الفرد كمما كانت 
لديو قدره عمى تحديد السببية وايجاد الحمول المتعددة لممشكالت ويمتمك الوعي الكافي 

حمي بالتناقضات من حولو ادى ذلك الى تنشيط الدافع لديو ليكون منتبو الى االخرين وي
ذاتو الن الواقع االجتماعي قد يفرض عمييم االلتزام بسموكيات معينو مثل االبتعاد عن 

 ,Sinnottالمواقف المحرجة وذلك لحماية ذواتيم وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة سينوت )
2005 .) 
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بين التفكير ما بعد المعقد التعرف عمى الفروق في العالقة االرتباطية  الهدف السادس:
اناث( والتخصص -متغيرات الجنس )ذكوروالحماية الذاتية لدى طمبة الجامعة حسب 

 عممي(. -)انساني 
( المحسوبة لمعالقات Zلتحقيق ىذا اليدف استعمل الباحثة القيمة الزائية )     

يارية المُعدلة االرتباطية تبعًا لمتغيرات )الجنس والتخصص( باالعتماد عمى الدرجة المع
 ( . 11لمعامل االرتباط، وكما مبين في الجدول )

 (10جدول )
بين التفكير ما بعد المعقد والحماية الذاتية لدى طمبة الفروق في العالقة االرتباطية 

 عممي( -اناث( والتخصص )انساني -الجنس )ذكورالجامعة حسب متغيرات 
 

 المتغيـرات

 
 

 العدد

معامل ارتباط 
بعد  التفكير ما

االساسي المعقد 
 والحماية الذاتية

الدرجة المعيارية 
الجدولية لمعامل 

 االرتباط

 
 zقيمة 

 المحسوبة

 
 zقيمة 
 الجدولية

 
 الداللة

(.0.5) 

 الجنس
 0.418 0.395 174 الذكور

2.27 1.96 
دالة 

لصالح 
 الذكور

 اإلناث
226 0.175 0.177 

 التخصص
 1.198 0.195 123 االنساني

 غير دالة 1.96 0.34
 0.239 0.235 277 العممي

 
( يتبين لنا ان الفروق في العالقة االرتباطية بين التفكير 11من مالحظو الجدول )     

اناث( دالة  -ما بعد االساسي المعقد والحماية الذاتية وفقا لمتغير الجنس )ذكور
احصائيا و لصالح الذكور وىذه النتيجة تشير الى ان عالقو التفكير ما بعد االساسي 
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اقوى لدى الذكور من االناث , ويمكن تفسير ىذه النتيجة  المعقد بالحماية الذاتية تكون
بان الطمبة من الذكور منفتحين في العالقات االجتماعية و لدييم اطالع عمى خبرات 
االخرين اكثر من االناث وذلك الن اكثرىم يزاول العمل فيو محتك بالمجتمع , فاصبح 

, ولدييم تفتح عقمي لمحجج واالفكار  لدييم قابميو بترفيو حياتيم بأفكار وقيم غير تقميديو
الجديدة و طالب الجامعة يمتمك اكثر من اسموب لحل المشكالت , كما نراه دائم في 
البحث عن الخبرات التي تساعده عمى تحقيق اسموبو الفريد في الحياة والتي ان لم 

ريو موراي تتحقق فان الذات تحاول خمقيا بالحماية الذاتية , وىذه النتيجة اتفقت مع نظ
(Murray,2002.) 

اما بالنسبة لمفروق في العالقة االرتباطية بين التفكير ما بعد االساسي المعقد والحماية 
 ( فكانت غير دالو احصائيا . انساني –ة بالنسبة لمتخصص )عممي الذاتي

 التوصيات 
 في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث توصي الباحثة بما يأتي :

عمى تطوير المناىج العممية بما يعزز تطوير التفكير ما بعد  ضرورة العمل -1
 االساسي المعقد عند الطمبة.

تصميم برامج تعميميو لتعزيز الحماية الذاتية بحدودىا المقبولة عند طمبو  -2
 الجامعة .

اإلفادة من ادوات البحث بدراسات تستيدف عينات اخرى لم يستيدفيا البحث  -3
 الحالي .

 المقترحات
 عمى النتائج التي خرج بيا البحث تقترح الباحثة االتي :بناءا 
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اجراء دراسات مماثمو لمبحث الحالي عمى عينات اخرى من الطمبة ومقارنة  -1
 نتائجيا مع نتائج البحث الحالي 

اجراء دراسة تطوريو لمتفكير ما بعد االساسي المعقد في ضوء عدد من  -2
 خالقي , تنظيم الذات .المتغيرات مثل المرحمة العمرية , التفكير اال

 ايجاد العالقة بين الحماية الذاتية والصحة النفسية.  -3
 

 المصادر
 اوآل : المصادر العربية

المقارنة النظرية ألحدى سمات )2113) مريامة ،بموم ،محمد، وحنصالي .1
الشخصية المناعية ،مجمة عموم االنسان والمجتمع، جامعة محمد خضير ، 

 .35-21الجزائر ص
شيماء مجيد، الحماية الذاتية وعالقتيا باالزدواجية العاطفية لدى مدرستي بيية،  .2

 (جامعة بابل ،العراق.2119المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،)
، 5(الصحة النفسية ،دراسة في سيكولوجية التكيف ، ط1982الرفاعي ،نعيم) .3

 دار منشورات دمشق، سوريا.
شخصية ،ترجمة ، د.محمد الكربولي ، وعبد (نظريات ال1983شمتز ،دوان) .4

 الرحمن القيسي ، مطبعة جامعة بغداد ، العراق.
(العالية النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية 2111عباس، مدحت ) .5

، 26(عدد1والسموك العدواني لدى معممي المرحمة االعدادية ،مجمة كمية مجمد)
 ، القاىرة ، مصر.61-45ص
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 طنة واحلقوق يف الدولة اإلسالميةمدلول املوا
 ىادي عبد اهلل باش آغا

 جامعة بغداد / كمية العموم اإلسالمية
dr.nasef66@gmail.com 

 احمد حسوني جاسمبإشراف / أ . د.  
 ممخصلا

تعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تمبث أن تفرض نفسيا عند   
أي بعد من أبعاد التنمية بالمفيوم اإلنساني الشامل بصفة خاصة ومشاريع  معالجة

اإلصالح والتطوير بصفة عامة، ولقد احتمت ىذه القضية مساحة كبيرة في الدراسات 
السياسية واالجتماعية والتربوية والشرعية والقانونية، وعقدت من أجميا الندوات 

اد المواطنة في عالقاتيا الممتدة عبر قضايا والممتقيات الدولية والمحمية، وتعددت أبع
تتمحور في عالقة الفرد بالمجتمع والدولة خالل أطر قانونية منظمة لمحقوق والواجبات، 
ومبينة مواصفات المواطن وأبعاد المواطنة حسب المنابع الفكرية لمدولة ومرجعية 

 نظرياتيا السياسية .

فصمو عن حقوق اإلنسان كانت أفكاره، وبذلك يتبين أن مفيوم المواطنة ال يمكن   
ونظرا لمخمط الكبير وواجباتو تجاه الوطن الذي ينتمي إليو أيا في األفيام لمعنى 
المواطنة التي ال تتعارض مع الشريعة ؛ بل ىي من األمور المشروعة بدالالت كثيرة 

 .  من الكتاب والسنة

 صر وقيم المواطنة .عنا–السياق التاريخي –المواطنة  الكممات المفتاحية :

mailto:dr.nasef66@gmail.com
mailto:dr.nasef66@gmail.com


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 ج

 

640 

Research Title: (The Meaning of Citizenship and 

Rights in the Islamic State) 

Hadi Abdullah Bash Agha 

University of Baghdad / College of Islamic Sciences 

dr.nasef66@gmail.com 

Under the supervision of / a. Dr.. Ahmed Hassouni Jassim 

Abstract. 

  Citizenship is one of the old and renewed issues that soon 

impose itself when addressing any dimension of development in 

the comprehensive humanitarian concept in particular and reform 

and development projects in general. The dimensions of 

citizenship in its extended relationships through issues centered on 

the individual’s relationship with society and the state through 

legal frameworks that regulate rights and duties, and outline the 

citizen’s specifications and dimensions of citizenship according to 

the intellectual sources of the state and the reference of its 

political theories. 

  Thus, it becomes clear that the concept of citizenship cannot be 

separated from human rights, his ideas were, and given the great 

confusion and duties towards the homeland to which he belongs, 

i.e. in the understanding of the meaning of citizenship that does 

not conflict with Sharia; Rather, it is one of the legitimate matters 

with many indications from the Book and the Sunnah. 

Keywords: citizenship - historical context - elements and values 

of citizenship. 

mailto:dr.nasef66@gmail.com
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 خطة البحث : اقتضت طبيعة البحث تقسيمو عمى مطالب عدة :

 حقيقة المواطنة .المطمب األول : 

 السياق التاريخي لممواطنة عند الفقياء . المطمب الثاني :  

 الثالث : عناصر وقيم المواطنة .المطمب 

 .المطمب الرابع : اقسام المواطنة 

 والروائية . القرآنيةالمطمب الخامس : تأصيل مفيوم الوطنية في النصوص 

 وانتيى البحث بخاتمة تضمنت اىم النتائج وثبت بالمصادر والمراجع .

 

 المطمب األول : حقيقة المواطنة .

الموضوع بأىمية متزايدة، خاصة في ظل المشكالت التي تعيشيا  يحظى ىذا 
عن تنوع األعراق وتعدد ،  المجتمعات المعاصرة في مختمف دول العالم، والناجمة

األجناس في المجتمع الواحد، وما يترتب عن ذلك من أسئمة تطرح حول مكانة الفرد في 
مجتمعا آخر انتقل إليو ألي المجتمع الذي يعيش فيو، سواء كان مجتمعو األصمي أو 

سبب من األسباب، وواجباتو تجاه ىذا المجتمع والحقوق التي لو أن يحظى بيا مقابل 
وتطرح المسألة أكثر بالنسبة لغير المسممين الذين يعيشون في  ، أدائو لتمك الواجبات

 . البمدان اإلسالمية، وبالنسبة لممسممين المقيمين في البمدان غير اإلسالمية
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 أوال : تعريف المواطنة لغة واصطالحا .

 تعريف المواطنة لغة : -ٔ

جذر كممة المواطنة "وطن"، وىو في المعاجم العربية ال يخرج عنُ  المكان الذي ول : 
"الواوِ د فيو اإلنسان ونشأ فيو وترعرع، قال ابن فارس والطاء والنون كممة صحيحة، 

ىـ 9911) بن زكريا القزويني الرازي/ فالوطن محل اإلنسان، وأوطان الغنم مرابضيا، 
/ 921). 

وافقو عميو، وواطن القوم :  : والمواطن تعني: الموافق، المطاوع، وواطنو عمى األمر 
عاش معيم في موطن واحد، والوطن : المكان، قال اهلل تعالى: )) َلَقْد َنَصَرُكُم الّمُو ِفي 

ليو .  وال(22)سورة التوبة/ َمَواِطَن َكِثيَرٍة (   موطن ىو مكان إقامة اإلنسان ومقره وا 
انتماؤه، ووطَّن نفسو عمى األمر: حمميا عميو وميدىا لو، واتطن وتوطن البمد: اتخذىا 

ألن  ومواطنة: مصدر الفعل واطن، بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدا؛ . وطنا
 .(6)الشيخ الحمالوي/      "الفعل عمى وزن )فاعل(

، أما ابن منظور (2/  ىـ 9011)الجوىري /  قال الجوىري: الوطن محل اإلنسان   
، وىو ( 902/ 9126)ابن منظور/  فقال في تعريف الوطن: موطن اإلنسان ومحمو

 ( 216) الفيروز آبادي/    اإلقامة ما أكده الفيروز آبادي بأنو: منزل

ويالحظ أن التعريف المغوي يتحدث عن الوطن بمحاظ كونو محلِ  وجود اإلنسان   
المواطن، وأنو مولد اإلنسان والبمد الذي ىو فييا، دون التطرق إلى المواطنة كمفيوم 

لذلك فقد خمت قواميس المغة  يحمل المعنى االجتماعي أو الحقوقي أو السياسي لمكممة؛
 ات معنى لغوي .عن تعريف المواطنة ، ككممة ذ
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 تعريف المواطنة اصطالحا :  -ٕ

في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب ( Patriotism) ترد الوطنية بمعنى حب الوطن 
 (Citizenship) واالرتباط بالوطن وما ينبثق عنيا من استجابات عاطفية، أما المواطنة

د حقوقو ، فيي صفة المواطن والتي تحدد حقوقو وواجباتو الوطنية، ويعرف الفر   
ويؤدي واجباتو عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من والء 
المواطن لوطنو وخدمتو في أوقات السمم والحرب والتعاون مع المواطنين اآلخرين عن 
طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسي والتطوعي في تحقيق األىداف التي يصبو ليا 

 يود  .الجميع وتوحد من أجميا الج

اذ عرف قاموس المصطمحات السياسية  : ولقد تعددت تعريفات المواطنة اصطالحا   
" المواطنة" بأنيا: مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي، وبين مجتمع 
سياسي )الدولة(، و خالل ىذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني 

  "عالقة بين الشخص والدولة بالمساواة أمام القانون "الوضعيالحماية، وتتحدد ىذه ال
 .(26 /م9112 /)غيث في ظل ىيمنة الدولة القومية  

وعّرفتيا دائرة المعارف البريطانية بأنيا: "عالقة بين فرد ودولة كماّ يحددىا قانون تمك  
 /)العوّا      الدولة ، وبما تتضمنو تمك العالقات من واجبات وحقوق في تمك الدولة"

 . (21 /م9191

األمريكية بين الجنسية والمواطنة  في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير  
فالمواطنة في )الموسوعة الدولية( ىي عضوية كاممة في دولة أو بعض وحدات الحكم، 
وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لدييم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي 
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المناصب العامة وكذلك عمييم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن 
ففي موسوعة )كولير( األمريكية المواطنة ىي: "أكثر أشكال العضوية اكتماال بمدىم، 

 (2 /م9111 /)الدجاني   في جماعة سياسية ما "

وقيل ان " المواطنة بتصور بسيط تتمثل في الحقوق والواجبات التي كفميا دستور  
اإلعالمية، الدولة، منيا حق المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية و 

  وحق المشاركة تقود إلى إنجاز القرارات الجماعية باتجاه الصالح العام" 
(shababadrar.net  / 2199 ) 

لقد أثبت مصطمح المواطنة في سياق نقمو إلى المسان العربي نجاعتو في إيصال  
 كان " بالسعي إلى  ً عمالولواجبات ألن استمعنى االنتماء لموطن والعدالة في الحقوق وا

 من يحمل جنسية الدولة . المساواة والمطالبة بالعدل واإلنصاف بالنسبة مقرونا لجميع

 المطمب الثاني :السياق التاريخي لممواطنة عند الفقياء .  

ترسخ ىذا المفيوم في نفوس المسممين جميعا، ألنو شرعيم ودينيم، فرأينا جيل    
 -وبخاصة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو  –دين الصحابة، وعصر الخمفاء الراش

يترسخ فيو ىذا المعنى ويتأكد، وقد وقف التاريخ وقفات طويمة أمام موقف عمر بن 
نصافو، من ىذه المواقف موقف  الخطاب من غير المسممين في عدلو ومساواتو وا 
القبطي الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص والي مصر وسبق القبطي ابن عمرو، 

مطم ابن عمرو القبطي وقال لو: أنا ابن األكرمين، فانتظر القبطي إلى موسم الحجيج ف
وذىب إلى عمر بن الخطاب في مكة المكرمة يشكو من ابن والي مصر، فأرسل عمر 
إلى عمرو وابنو أن يحضرا، وقال لمقبطي: اضرب من ضربك، اضرب ابن األكرمين، 
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ى صمعتو، قال القبطي: يا أمير المؤمنين ثم بعدىا قال عمر لمقبطي: اضرب عمروا عم
إنما ضربت من ضربني، فقال عمر بن الخطاب قولتو التي صارت قانونا، وصارت 
المادة األولى من مواد مواثيق حقوق اإلنسان: متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم 

 .م( 2199 /)جول أحرارا  

عمى أخذ الحق لو باإلسالم، ىذا ورغم ما حدث لم يسمم القبطي، ولم يقايضو أحد 
القبطي الذي كان قبل اإلسالم في مصر ال يرفع رأسا أمام البيزنطيين حتى جاء 

ثم نرى العدالة االجتماعية التي  ، اإلسالم وكفل لو حق أن يشكو ابن واليو إلى الخميفة
نو ال يطبقيا عمر بن الخطاب مساواة لغير المسمم بالمسمم حين يرى ييوديا يتسول، أل

يممك أن يدفع الجزية فيأمر لو بعطاء يصرف لو من بيت مال المسممين، قائال: واهلل ما 
أنصفناه إن أكمنا ، ولما عرض أبو لؤلؤة المجوسي في كالمو ما  شبيبتو، وال نرعى 
 شيبتو يفصح عن نيتو قتل عمر، فاقترح أحد الصحابة سجن أبي لؤلؤة، رفض عمر 

ثم تجمى تطبيق مبدأ المساواة أكثر  ألنو لم يرتكب جرما ،بن الخطاب ىذا االقتراح 
عمى يد عمماء المسممين، فرأيناىم يجيزون لممسمم أن يتصدق من مالو عمى غير 
المسمم، وأن يعطيو من النذور والكفارات، مستشيدين بآيات من القرآن الكريم، ومنيا 

 /)سورة االنسان  ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا ((  قولو تعالى : )) َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبِّوِ 
بل رأينا من أئمة التابعين من أعطى  ، وقد كان االسرى حين اذن من أىل الشرك؛ (9

الرىبان من صدقة الفطر، عمى ما تمثمو صدقة الفطر من أىمية كبرى عند المسمم من 
م: الزكاة والصوم، فيي عدة جيات، أوال: في مرتبطة بفريضتين ميمتين في اإلسال

مقرونة بشير رمضان، وىي مطيرة لمصائم من المغو والرفث، ثانيا: أن زكاة المال 
يجمعيا الحاكم أو الدولة لتوزعيا عمى الفقراء، أما صدقة الفطر فالمستحب أن يوزعيا 
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المسمم بنفسو، ثالثا: أن زكاة المال تجب عمى من ممك نصاب الزكاة وىو مبمغ قمما 
مع الفقير، أما صدقة الفطر فيي تجب عمى من يممك قوت يوم وليمة العيد،  توفر

  . ومعنى ىذا أن عدد معطي زكاة الفطر أكبر من زكاة المال

 المطمب الثالث : عناصر وقيم المواطنة .

 : تتحدد عناصر المواطنة بالنقاط االتية :بال تاريخ( /)سراجأوال : عناصر المواطنة  

أي شعور اإلنسان باالنتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما االنتماء:  1 -
)الوطن( عمى اختالف تنوعو العرقي والديني والمذىبي، مما يجعل اإلنسان يتمثل 

 . ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم ىده المجموعة

الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في األمن والسالمة  -ٕ
التعميم والعمل والخدمات األساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة والصحة و 
 السياسية .

الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ عمى الممتمكات العمومية والدفاع عن -ٖ
  . الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساىمة في بناء و ازدىار الوطن

ام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية )االنتخاب المشاركة في الفضاء الع-ٗ
 والترشيح( وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما ييم تدبير ومصير الوطن

 :م (2116 /)الزحيمي    ثانيا : قيم المواطنة 

قيمة المساواة : التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعميم، والعمل،  -أوال  
والجنسية، والمعاممة المتساوية أمام القانون والقضاء، والمجوء إلى األساليب واألدوات 
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القانونية لمواجية موظفي الحكومة بما في ىذا المجوء إلى القضاء، والمعرفة واإللمام 
 .شاكمو، والحصول عمى المعمومات التي تساعد عمى ىذابتاريخ الوطن وم

قيمة الحرية : التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االعتقاد  -ثانيا   
وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة بحرية 

حتجاج عمى قضية أو مع اآلخرين حول مشكالت المجتمع ومستقبمو، وحرية تأييد أو اال
موقف أو سياسة ما، حتى لو كان ىذا االحتجاج موجيا ضد الحكومة، وحرية المشاركة 

 . في المؤتمرات أو المقاءات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي

قيمة المشاركة : التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حمالت  -ثالثا 
بعض المسئولين لتغير سياستيا أو برامجيا أو بعض  الضغط السممي عمى الحكومة أو

قراراتيا، وممارسة كل أشكال االحتجاج السممي المنظم مثل التظاىر واإلضراب كما 
ينظميا القانون، والتصويت في االنتخابات العامة بكافة أشكاليا، وتأسيس أو االشتراك 

ل لخدمة المجتمع أو في األحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعم
المسئولية  -رابعا  . لخدمة بعض أفراده، والترشيح في االنتخابات العامة بكافة أشكاليا

االجتماعية : التي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية 
 الخدمة العسكرية لموطن، واحترام القانون، واحترام حرية وخصوصية اآلخرين .

 :(926 /م9111 /)ابو يوسف  ع : اقسام المواطنة  المطمب الراب

أقسام المواطنة في الفكر اإلسالمي تضم دار اإلسالم عمى أرضو صنفين من السكان : 
 . المسممين وأىل الذمة
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: )) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَىاَجُروْا َوَجاَىُدوْا ِبَأْمَواِلِيْم  المسممون: فيقول القرآن فييم -أوال 
َنَصُروْا ُأْوَلِئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنواْ  َوَلْم  َوَأنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

، فيذه (12 /)سورة األنفال َحتَّى ُيَياِجُروْا ((   ُيَياِجُروْا َما َلُكم مِّن واََلَيِتِيم مِّن َشْيءٍ 
دار اإلسالم أو االنتقال إلييا.  ِِ  ُيوَ ين لممواطنة: اإليمان وسكنىُ روااآلية تبين أساس

فإذا كان المرء مؤمنا ولكنو ما ترك تبعية دار الكفر،أي لم يياجرىا إلى دار اإلسالم ولم 
. أما المؤمنون الذين يقطنون في دار اإلسالم يستوطنيا، فال يعد من أىل دار اإلسالم

وقد ألقى  . فيم من أىل اإلسالم –سواء ولدوا فييا أو انتقموا إلييا من دار الكفر  –
اإلسالم عمى كواىل ىؤالء السكان المسممين تبعة حماية نظامو واالمتثال لجميع 

 . أحكامو والتضحية من أجل حمايتو، ويتمتعون بجميع حقوقو

أىل الذمة: ىم جميع الذين يقطنون داخل حدود الدولة اإلسالمية من غير  -ثانيا  
المسممين، ويقرون ليا بالطاعة و الوالء، سواء ولدوا في دار اإلسالم أو جاؤوا من 
الخارج و التمسوا من الحكومة أن تجعميم في عداد أىل الذمة. فممثل ىؤالء يضمن 

نما ينفد فييم اإلسالم المحافظة عمى ديانتيم و  ثقافتيم و أمواليم و أعراضيم ، وا 
 : . قوانينو، ويعطي ليم في قوانين البالد الداخمية مثل ما يعطي لممسممين سواء بسواء

المسممون وأىل  –ويستوي  المساواة في أداء الواجبات مقابل التمتع بالحقوق الصنفان 
متزم األفراد بيا في مقابل تمتعيم في تمويل موارد المالية لمدولة وىي واجبات ي –الذمة 

بالحقوق واألمن والحماية، فالزكاة والصدقات وضعت عمى المسممين القادرين نظير 
أمنيم عمى أنفسيم وأمواليم من حقد المحتاجين وتطييرا ألنفسيم باستجابتيم إلى أمر 

جزية تجب اهلل بمعونة إخوانيم المحتاجين، ونظير تمتعيم باستغالل مرافق الدولة ، وال
عمى غير المسمم من أىل الكتاب الذميين المقيمين في دار اإلسالم إقامة دائمة في 
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مقابل حمايتيم وعدم تكميفيم بالقتال في صفوف جيش المسممين، ونظير تمتعيم أيضا 
 بمرافق الدولة.

 والروائية . القرآنيةالمطمب الخامس : تأصيل مفيوم الوطنية في النصوص 

المحبة لألوطان واالنتماء إلييا أمر غريزي، وطبيعة طبع اهلُل ة الى ان تجدر اإلشار   
النفوس عمييا، وحين يولد اإلنسان في أرض وينشأ فييا فيشرب ماءىا، ويتنفس 
ىواءىا، ويحيا بين أىميا ؛ فإن فطرتو تربطو بيا، فيحبُّيا ويوالييا،َ  ويكفي لج . وقد 

تشير بأنو ال وطن لو والديار في نصوص ورد ذكر الوطنْ رح مشاعر اإلنسان أن 
   : الكتاب والسنة فمنيا

 :  القرآنيةأوال : النصوص 

ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم  ماجاء التعبير عن الوطن بمفظ )المساكن(: قال تعالى: ))-ٔ
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتمُ  وَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن َوَأْبَنآُؤُكْم َواِ 

َن الّمِو َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي الّمُو ِبَأمْ  ِرِه َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
 .(20 /)سورة التوبةَوالّمُو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن((  

 الطوسي : " ومساكن جمع مسكن ىي المواضع التي تسكنونيا وترضونيا "قال 
 (912 /ىـ061 /)الطوسي

المنازل التي تعجبيم وتميل إلييا  :وذكر الشوكاني  : " والمراد بالمساكن التي يرضونيا 
 /)الشوكانيأنفسيم، ويرون اإلقامة فييا أحّب إلييم من المياجرة إلى اهلل ورسولو "  

 (906 /ىـ 9090
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ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا َبَمًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْىَمُو ِمَن الثََّمَراِت   :قولو تعالى -ٕ   )) َواِ 
اِر َمْن آَمَن ِمْنُيم ِبالّمِو َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتُِّعُو َقِمياًل ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّ 

 .(926 /)سورة البقرةَوِبْئَس اْلَمِصيُر((  

 وىي يومئذ أرض قفرة وواد غير ذي زرع -ربو أن يتخذ أرض مكة  -ابراىيم -يسأل  
حرما لنفسو ليجمع بذلك شمل الدين، ويكون ذلك رابطة أرضية جسمانية بين الناس  -

وبين ربيم يقصدونو لعبادة ربيم، ويتوجيون إليو في مناسكيم، ويراعون حرمتو فيما 
ن ذلك آية باقية خالدة هلل في األرض يذكر اهلل كل من ذكره، ويقصده كل بينيم، فيكو 

والدليل عمى أنو )عميو السالم(  من قصده، وتتشخص بو الوجية، وتتحد بو الكممة، 
يريد باألمن األمن التشريعي الذي ىو معنى اتخاذه حرما دون األمن الخارجي من وقوع 

 /)الطباطبائي سدة لألمن المخمة بالرفاىية  المقاتالت والحروب وسائر الحوادث المف
22). 

ذ دعا إبراىيم ليذا البيت، أن يجعمو اهلل بمدا آمنا، ويرزق   قال الشيخ ابن سعدي " وا 
أىمو من أنواع الثمرات، ثم قيد عميو السالم ىذا الدعاء لممؤمنين، تأدبا مع اهلل، إذ كان 

) الوطنية في "   قيدا بغير الظالمدعاؤه األول، فيو اإلطالق، فجاء الجواب فيو م
 .اإلسالم (

نفس  يحب النفس، وأن كال منيما متأصل فوقد قرن اهلل تعالى حب الديار، ب -ٖ
)) َوَلْو َأنَّا َكتَْبَنا َعَمْيِيْم َأِن اْقُتُموْا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا  : اإلنسان عزيز عمييا. قال تعالى

ْنُيْم َوَلْو َأنَُّيْم َفَعُموْا َما ُيوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخْيًرا لَُّيمْ  َوَأَشدَّ  ِمن ِدَياِرُكم مَّا َفَعُموُه ِإالَّ َقِميٌل مِّ
 .(66 /)سورة النساء    تَْثِبيًتا(( 
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والمعنى ، والمعنون ، نحو أن نأمرىم بالقتل والخروج عن األوطان  قال الرازي : "
لصعب ذلك عمييم ، إال الطبعة ، وحينئٍذ يظير كفرىم وعنادىم ، فمما استرد ذلك رحمة 

التمرد وليتركوا  باإلخالصعمى عبادنا اكتفينا بتكميفيم في األمور السيمة ، فميقبموىا 
 .(966/ىـ9021 /)فخر الدين الرازي خطيب الري"   خير الدارينوالعناد حتى ينالوا 

 من الغار لياًل فمما (مى اهلل عميو والو وسمم)ص بي : قال مقاتل: خرج النبيال القرطق 
غير الطريق مخافة الطمب الطريق ونزل الجحفة  يرجع إلىً  مياجرا إلى المدينة ف

»: إن اهلل يقول  -»: عميو السالم  -عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إلييا فقال جبريل 
، أىً  إلى (92 /)سورة القصص    «  ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَمْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاٍد 

 .( 929 /م9192 /حكام القران)القرطبي، الجامع ألمكة ظاىرا عمييا  

 ثانيا : النصوص الروائية :

وردت نصوص روائية عدة تشير الى استحضار مفيوم الوطنية في الروايات ومنيا :  
إذا قدم من سفر  )ص( عن أنس بن مالك رضى اهلل عنو قال: )كان رسول اهلل-ٔ

ن كانت دابة حركيا(   /)البخاري  فأبصر درجات المدينة أوضع ناقتو وا 
 . (212/م9199

: )فيو داللة عمى فضل المدينة وعمى مشروعية حب الوطن ، والحنين يوذكر العين 
 .( 992)العيني/ اليو ( 

ولما كان الخروج من الوطن قاسًيا عمى النفس، فقد كان من فضائل المياجرين أنيم -ٕ
اهلل بن عدي قال: ضحوا بأوطانيم ىجرًة في سبيل اهلل، وفي سنن الترمذي: عن عبد 

واقفا عمى راحمتو فقال: "  إنكُ  لخير أرض اهلل، وأحب أرض  )ص( رأيت رسول اهلل



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 ج

 

652 

 9029 /) االمام احمد بن حنبل    اهلل إلى اهلل، ولوال أني أخرجت منك ما خرجت( 
 (912ىـ /

    رحمو اهلل : ) ابتمى نبيو عميو الصالة والسالم باليجرة وفراق الوطن( -قال العيني 
 .( 229)العيني/ 

مخرجوه من مكة  –وىم قريش  –أن قومو  )ص( لما أخبر ورقة بن نوفل رسول اهلل-ٖ
أو مخرجي ىم" قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت بو إال : ")ص( فقال رسول اهلل

ن يدركني يومك أنصرك ، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي () (    عودي وا 
 .( 0 /م9199 /)البخاري

 )ص( : )يؤخذ منو شدة مفارقة الوطن عمى النفس فإنو-رحمو اهلل  - قال السييمي 
سمع قول ورقة أنيم يؤذونو ويكذبونو فمم يظير منو انزعاج لذلك، فمما ذكر لو اإلخراج 

لفو فقال أو مخرجي ىم(   . (969 /)ألبي شامة تحركت نفسو لحب الوطن وا 

 وأخرج مالك في موطئو من حديث أبي ىريرة أنو قال : كان الناس إذا رأوا -ٗ

 –، فإذا أخذه رسول اهلل  –صمى اهلل عميو وسمم  –الثمر جاءوا بو إلى رسول اهلل 
 المَُّيمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َثَمِرَنا، َوَباِرْك َلَنا ِفي َمِديَنِتَنا، َوَباِركْ ” قال :  –صمى اهلل عميو وسمم 

نِّي َعْبُدَك َوَنِبيَُّك، نَُّو  َلَنا ِفي َصاِعَنا، وُمدَِّنا، المَُّيمَّ ِإنَّ ِإْبَراِىيَم َعْبُدَك َوَخِميُمَك َوَنِبيَُّك، َواِ  َواِ 
نِّي َأْدُعوَك ِلْمَمِديَنِة ِمْثِل َما َدَعاَك ِبِو ِلَمكََّة َوِمْثَمُو َمَعُو "  /) أبي عمفة   َدَعاَك ِلَمكََّة َواِ 

 .( 991- 996ىـ / 9021
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تبين خالل ىذه النصوص الشرعية أن اإلسالم ال يعارض الوطنية وحب الوطن، بل 
يجعميا من الدين، ألنيا السبيل القويم لمتفاعل والتعاون بين أبناء البمد الواحد لما فيو 

يا، الخير والسعادة ليم وألمة اإلسالم. فيذه ىي الوطنية التي جاء بيا اإلسالم ودعا إلي
ولكن الوطنية التي نادى بيا دعاة التغريب والمدنية الحديثة تختمف عن وطنيتنا، إنيا 

 وطنية تتعصب لقطعة األرض، وتيتم بالمصالح النفعية .

 الخاتمة .

 توصل الباحث الى النتائج االتية :

يالحظ أن التعريف المغوي يتحدث عن الوطن بمحاظ كونو محلِ  وجود  .ٔ
اإلنسان المواطن، وأنو مولد اإلنسان والبمد الذي ىو فييا، دون التطرق إلى 
 المواطنة كمفيوم يحمل المعنى االجتماعي أو الحقوقي أو السياسي لمكممة؛
 لذلك فقد خمت قواميس المغة عن تعريف المواطنة ، ككممة ذات معنى لغوي .

العربي نجاعتو في لقد أثبت مصطمح المواطنة في سياق نقمو إلى المسان   .ٕ
  ً عمالوإيصال معنى االنتماء لموطن والعدالة في الحقوق والواجبات ألن است

 كان " بالسعي إلى المساواة والمطالبة بالعدل واإلنصاف بالنسبة مقرونا لجميع
 . من يحمل جنسية الدولة

النصوص الشرعية أن اإلسالم ال يعارض الوطنية  استعراضتبين خالل   .ٖ
بل يجعميا من الدين، ألنيا السبيل القويم لمتفاعل والتعاون بين وحب الوطن، 

 . أبناء البمد الواحد لما فيو الخير والسعادة ليم وألمة اإلسالم
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 .ثبت بالمصادر والمراجع 

دار احياء ،  ، أبو جعفر محمد بن الحسن التبيان في تفسير القران ، الطوسي .ٔ
 التراث العربي ، د. ت .

الجامع ألحكام القران ، القرطبي ، تحقيق : أبو اسحق إبراىيم ، دار احياء  .ٕ
 .م ٜ٘ٛٔالتراث العربي ، 

 .م ٜٜٚٔالخراج ، أبو يوسف ، دار المعرفة ، بيروت ،  .ٖ

الناشر معاونية العالقات الدولية في منظمة االعالم  سنن النبي ، الطباطبائي ، .ٗ
 .النشر  ، طهران ، اإلسالمي

ي فن الصرف ، الشيخ الحمالوي، المحقق: نصر اهلل عبد شذا العرف ف .٘
 ، د. ت .الرحمن نصر اهلل الناشر: مكتبة الرشد الرياض 

شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى ألبي شامة ، مكتبة العمرين  .ٙ
 . مٜٜٜٔ، 

الصحاح، الجوىري إسماعيل بن حماد، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار   .ٚ
 .م  ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔبيروت الطبعة: الرابعة  -الناشر: دار العمم لمماليين 

، دار الفكر لمطباعة والنشر  ، محمد بن اسماعيل صحيح البخاري ، البخاري .ٛ
 م .ٜٔٛٔ، 
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أبي  رائد بن صبري ابن تحقيقصحيح مسمم ، النيسابوري ، مسمم بن الحسن ،  .ٜ
 . هٜٕٗٔعمفة دار طويق لمنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة األولى 

 .بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  عمدة القاري ، العيني ، .ٓٔ

دمشق،  -دار ابن كثير، دار الكمم الطيب  ،الناشرفتح القدير ، الشوكاني ،  .ٔٔ
 .ه  ٗٔٗٔ -بيروت الطبعة: األولى 

ر واخبارىا ، ابن عبد الحكم ، تحقيق ، محمد الحجيري ، دار الفكر فتوح مص .ٕٔ
 .م ٜٜٙٔ، بيروت ، 

آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، باب النون،  القاموس المحيط ، الفيروز .ٖٔ
 . فصل الواو والياء، مؤسسة الحمبي وشركاؤه، القاىرة

قاموس عمم االجتماع ، غيث ، د. محمد عاطف ، دار المعرفة الجامعية ،  .ٗٔ
 .م ٜٜ٘ٔاإلسكندرية ، 

قضايا المواطنة ، محمد زاىد جول ، ورقة مقدمة الى ندوة " تطور العموم  .٘ٔ
 – ٜالفقو اإلسالمي في عالم متغير ، خالل الفترة  من  –الفقيية في عمان " 

 م . ٕٔٔٓ/  ٗ/  ٖٔ

دار ، بن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرملسان العرب، ا  .ٙٔ
  .ٜٙ٘ٔصادر، بيروت، 

مسممون ومسيحيون في الحضارة العربية اإلسالمية ، الدجاني ، احمد صدقي  .ٚٔ
 م. ٜٜٜٔ، مركز يافا لمدراسات واألبحاث ، القاىرة ، 
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عادل  - مسند احمد ، االمام احمد بن حنبل ، المحقق: شعيب األرنؤوط  .ٛٔ
مرشد، وآخرون إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة 

 . مٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالرسالة الطبعة: األولى، 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين  ، معجم مقاييس المغة .ٜٔ
دار الفكر عام  ،عبد السالم محمد ىارون الناشر ،ىـ( المحققٜٖ٘)المتوفى: 

 . مٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ ،لنشرا

مفيوم المواطنة في المنظور اإلسالمي ، الزحيمي ، د. وىبة ، مجمة التسامح ،  .ٕٓ
 ؤون الدينية ، عمان  .شم ، وزارة األوقاف والٕٙٓٓالعدد الخامس عشر،

النظام السياسي لمدولة اإلسالمية ، العوّا ، محمد سميم ، دار الشروق ، القاىرة  .ٕٔ
 .م ٜٜٛٔ، 

طنة في االمن القومي ،  اعبد الفتاح ، المو  د.سراج ،   .ٕٕ
http://www.ardd-legalaid.org/articles/ar?ID=17 . 

ٕٖ.  shababadrar.net    : تاريخ الزيارة ،ٕ٘ /ٛ  /ٕٖٓٔ  . 

 

 المصادر
 صحيح مسمم ، النيسابوري ، مسمم بن الحسن .( ىـ1429 ) .(.Ed) .أبي عمفة, ر

 .الرياض: دار طويق لمنشر والتوزيع .(.ed 9ط)

http://www.ardd-legalaid.org/articles/ar?ID=17
http://www.ardd-legalaid.org/articles/ar?ID=17
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عادل ) .(.ed 9ط) مسند احمد .(. م2119 -ىـ  1421 ) . االمام احمد بن حنبل
 .مؤسسة الرسالة الطبعة (.Eds , د. التركي & , مرشد، وآخرون

 .مؤسسة الحمبي وشركاؤه، القاىرة . القاموس المحيط .(.n.d) .الفيروز آبادي, م

 .الدستور  .(.n.d) .الوطنية في اإلسالم 

ع. ا. ) .معجم مقاييس المغة .(م9111 -ىـ 1399) .بن زكريا القزويني الرازي, أ
 .دار الفكر عام النشر (.Ed ,ىارون

مكتبة  .شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى .(.n.d) . ألبي شامة
 .العمرين

(2013 , 8 25). Retrieved from shababadrar.net . 

بيروت:  (.Ed ,محمد الحجيري) .فتوح مصر واخبارىا .(م1996) .ابن عبد الحكم
 .دار الفكر

 .بيروت: دار صادر، .لسان العرب .(1956) .ابن منظور, أ

 . بيروت : دار المعرفة .الخراج .(م1979) .ابو يوسف

 .دار الفكر لمطباعة والنشر .البخاريصحيح  .(م1981) .البخاري, م

 (تاج المغة وصحاح العربية)الصحاح ،  .(م 9191 -  ىـ 1407) .الجوىري , إ
 .بيروت: دار العمم لمماليين (.Ed ,أحمد عبد الغفور عطار ) .(.ed 0ط:)
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 .مسممون ومسيحيون في الحضارة العربية اإلسالمية .(م1999) .الدجاني , ا
 .يافا لمدراسات واألبحاثالقاىرة : مركز 

 )مجمة التسامح .مفيوم المواطنة في المنظور اإلسالمي  .( م2006) .الزحيمي , د
 .(العدد الخامس عشر،

دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكمم  . فتح القدير .(ىـ 1414) .الشوكاني
 .دمشق، بيروت -الطيب 

مكتبة  (.Ed ,ن. ا. اهلل) .شذا العرف في فن الصرف .(.n.d) .الشيخ الحمالوي
 .الرشد الرياض

طيران : معاونية العالقات الدولية في منظمة  .سنن النبي .(.n.d) .الطباطبائي
 .االعالم اإلسالمي

دار  .(.ed 9ط) التبيان في تفسير القران .( د. ت ) .ىـ(, ا. ج061الطوسي)ت 
 . احياء التراث العربي

 . القاىرة : ، دار الشروق .السياسي لمدولة اإلسالميةالنظام  .(م1989) .العوّا , م

 .بيروت : دار إحياء التراث العربي .عمدة القاري .(.n.d) .العيني

دار احياء  (.Ed ,أبو اسحق إبراىيم ) .الجامع ألحكام القران .(م1985) .القرطبي
 .التراث العربي
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دار احياء  (.Ed ,راىيمأبو اسحق إب ) .الجامع ألحكام القران .(م1985) .القرطبي
 .التراث العربي

عمان:  .الفقو اإلسالمي في عالم متغي . قضايا المواطنة .(م 2011) .جول , م
 .تطور العموم الفقيية

 Retrieved from .المواطنة في االمن القومي .(.n.d) .سراج, د
http://www.ardd-legalaid.org/articles/ar?ID=17 . 

 .(.n.d) .سورة االنسان

 .(.n.d) . سورة األنفال

 .(.n.d) .سورة البقرة

 .(.n.d) .سورة التوبة

 .(.n.d) . سورة القصص

 .(.n.d) . سورة النساء

 .اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية .قاموس عمم االجتماع .(م1995) .غيث , د

مفاتيح الغيب  .(ىـ1420) .ىـ(, ب. ب616فخر الدين الرازي خطيب الري)ت
 .بيروت: دار إحياء التراث العربي .(.ed 9ط) الكبير()لتفسير 

 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

660 

لدي   القيادة التحىيلية وعالقتها بالذكاء االجتماعي والذاتي
 مديزات رياض األطفال

 أحمدابتسام سعيد  م.د.
 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية

Dr.ibtisamsaeed9@gmail.com 
  ممخصلا

بذكائين االجتماعي وعالقتو  رياض األطفال القيادة التحويمية لمديراتيسعى البحث الى معرفة      
الذي قامت بتطبيقو عمى  ،لمقيادة التحويميةبنت الباحثة مقياس . وتحقيقًا ألىداف البحث والذاتي
ذ بمغ معامل ا( فقرة، ويتمتع بصدق وثبات جيد، 02رياض األطفال، يتكون المقياس من ) مديرات

( باستعمال معادلة ألفا كرونباخ. فضاًل عن قيام 748,2)، والتجزئة النصفية( بطريقة 872,2الثبات )
 ،(Walter Mckenzie,1999الذي وضعو والتر ماكنزي ) ،الذكاءات المتعددة الباحثة بتبني مقياس

( لمذكاءات المتعددة، والذي يتضمن الذكاء Howard Gardner,1983) ىوارد جاردنروفق تصنيف 
 ينمقياسال. وقد طّبق بالصدق الظاىري( فقرة، ويتمتع 02يتكون المقياس من )، االجتماعي والذاتي

توصل البحث الى و اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة.  ،مديرة( 162عمى عينة بمغ عددىا )
 :، منياالنتائجمجموعة من 

 .بمستوى مرتفع مديرات رياض األطفالوجد لدى ت كعامل عام القيادة التحويميةن ا  -1
 .وجود فروق في القيادة التحويمية لدى المديرات وفق المتغيرات الديمغرافية  -2
 .كعامل عامذاتي االجتماعي والذكاء ال تتمتع بمستوى مرتفع فيرياض األطفال ان مديرات   -3
 عدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي والذاتي لدى المديرات وفق المتغيرات الديمغرافية.  -4
عالقة طردية قوية ودالة بالقيادة التحويمية بالذكاء االجتماعي والذاتي لممديرات  ترتبط  -5

 .احصائياً 
 ثم تقدمت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

 .التحويمية، الذكاء االجتماعي والذاتيالكممات المفتاحية: القيادة 
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The Transformational Leadership and its Relation to The Social and 

Self-Intelligence of              Kindergarten Directors 

Dr. Ibtisam Saeed Ahmad 

Workplace: The General Directorate of Education Baghdad The Second 

Karkh 

Dr.ibtisamsaeed9@gmail.com 

 

Abstract 

     The research seeks to know the transformational leadership of 

kindergarten principals and its relationship to their social and self-

intelligence. In order to achieve the objectives of the research, the researcher 

built a scale of transformational leadership, which she applied to the 

principals of kindergartens. The scale consists of (20) items, and it has good 

validity and stability, as the reliability coefficient reached (870.0) by the half-

segmentation method, and (748.0) by using Cronbach's alpha equation. In 

addition, the researcher has adopted the Multiple Intelligences Scale, 

developed by (Walter Mckenzie,1999), according to (Howard 

Gardner's,1983) classification of multiple intelligences, which includes social 

and self-intelligence. The scale consists of (20) items and has apparent 

validity. The two scales were applied to a sample of (160) female principals, 

who were chosen by the simple random method. The research reached a set 

of results, including:  

1- Transformational leadership as a general factor is found among 

kindergarten principals at a high level. 

2- There are differences in transformational leadership among female 

principals according to demographic variables. 

3- The kindergarten principals enjoy a high level of social and self-

intelligence as a general factor. 

4- There are no differences in the social and self-intelligence of female 

principals according to demographic variables. 

5- Transformational leadership is related to the social and self-intelligence of 

female principals with a strong positive and statistically significant positive 

relationship. 

Then the researcher presented a set of recommendations and suggestions.  

Key Words: Transformational Leadership, Social and Self-Intelligence 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

  مشكمة البحث:
داري في أغمب النظرًا لمتحديات الكثيرة التي تواجو مجتمعنا، ومنيا انتشار الفساد ا     

والتعميمية، فقد اختمفت النظرة لممؤسسة التربوية حاليًا، عما كان المؤسسات التربوية 
 ىذا الصرح المقدس، أصبح تشوبو الكثير من المشكالت، في مختمف الجوانب سابقًا،

، ، والسبب الرئيس، من وجية نظر الباحثة، ىو في من يقود ىذه المؤسسةوالمجاالت
   . فنحن نفتقر لمديرين قادة

في احدى  مديرةوتأتي مشكمة البحث من الواقع الذي تعمل فيو الباحثة، كونيا      
المديرات ال يمتمكن أبسط مقوم من مقومات عدد من ومية، وىو ان الرياض الحك

فضاًل عن  وغيرىا، واألخالق العالية،والذكاء،  ،مثل الكفاية المينية، والخبرة، القيادة
عن طريق دارة بالصدفة، أو الصبحن في اأرياض األطفال  مديراتبعض ذلك ان 

خرى غير مناسبة، لذا فنحن بحاجة ماسة لمديرات يتمتعن االعالقات، أو بطرائق 
من  ،القيادةمن  في ىذا النوعبقدرات قيادية، وخاصة القيادة التحويمية، لما يتوفر 

، تميق بمديرة الروضة، فاذا صمحت ادارة أي مؤسسة، مميزات وخصائص وصفات
 صمحت المؤسسة كميا.

 :السؤال اآلتي من مشكمة البحثنبثق وت     
رياض  اتدير لم القيادة التحويمية والذكاء االجتماعي والذاتيعالقة بين  توجدىل 

 ؟األطفال
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 أهمية البحث: 
تعد القيادة التحويمية من أكثر أنواع القيادة أىمية، من أجل تطوير المؤسسات، اذ       

من خالل ادة، وتحويميم الى قانيا تقوم عمى احداث تغييرات جذرية في المرؤوسين، 
المؤسسة، عن طريق التأثير  لمصمحةتوسيع اىتماماتيم، وتعميق مستوى ادراكيم 

 (.035: 0218،ومتع)ر من قبل المدي المثالي
 أي جاحنوتشير الدراسات الى ان القيادة الواعية والذكية، تمثل المفتاح األساس ل     

األنماط القيادية في قيادة  يا أنسبألن ،ومن ىنا برزت أىمية القيادة التحويمية ،مؤسسة
ولديو  واضحة وواقعية،المدير  أىدافكون ت ،ىذا النمط من القيادةفي ف ،عممية التغيير

ويشجع المرؤوسين عمى المشاركة في بمورة ىذه الرؤية،  قبل،ترؤية واضحة عن المس
 (.3: 0219،ابراىيملتحقيق أىداف المؤسسة )

، عمى شكل يقوم بتوجيو الميام واألدوار لمرؤوسيوكذلك نجد ان القائد التحويمي      
 تقويةنسانية، مما يعزز التفاعالت االجتماعية، ويعمل عمى الانموذج من العالقات ا

 ، مما يكسب القائد التحويمي احترام وثقة ووالء مرؤوسيوالعالقات الشخصية
(Bass,1985:22.) 

وتشجيعيم عمى توليد أفكار  لمرؤوسيو،حويمي بالتحفيز الذىني كما يقوم القائد الت     
 لتطوير المؤسسة ، والسعي لالبداع واالبتكارفي التعمم جديدةوأساليب وطرائق 

(Michel Stegmaier&Sonntag,2010:415). ر وىذا يحتاج الى امتالك المدي
وتحفيزىم  ،في العاممينليستطيع التأثير  ،من الذكاءعالية ومستويات وميارات قدرات 

 مثل، وتت، من خالل التواصل الفعال معيمالتعاون والعمل الجماعي كفريق واحدعمى 
، أو الذاتي فان تمتع المدير بالذكاء الشخصي كذلك. ىذه القدرة بالذكاء االجتماعي

 الً وتحديد نقاط القوة والضعف في شخصيتو، فض يساعده عمى السيطرة عمى انفعاالتو،
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حتاجو الدارة المؤسسة بنجاح يشعوره بالثقة بالنفس، وىذا مافيم طبيعة العمل، و  نع
 (.  3: 0212)الظفيري،

 وتتجمى أىمية البحث في النقاط اآلتية:     
بأكثر تعنى من المؤسسات التربوية الميمة والحساسة، اذ انيا  الروضةتعد   -1

لذا فيي بحاجة الى مديرة تكون أكثر  وىم األطفال، شريحة ميمة في الجتمع،
 .من مجرد قائد لمجموعة من األفراد

العاممين في شخصية وسموك عمى  القيادة التحويمية ليا أثر كبير في التأثير  -2
 .المؤسسة التربوية

 المرؤوسينالفعال مع عمى التواصل  مديرة الروضة يساعدالذكاء االجتماعي   -3
 ايجابية.بطريقة 

ويرفع من ، التربوية في تنظيم العمل داخل المؤسسة الذاتيالذكاء يسيم   -4
 .عميةبكفاية وفاالمديرة أداء مستوى 
 أهداف البحث: 

 :الىيستيدف البحث      
بعاد لدى مديرات ألومتعدد ا عاماً  قياس القيادة التحويميمة  بوصفو عامالً   -1

 حصائية.الارياض األطفال وتقويم داللتو 
تعرررف الفررروق فرري القيررادة التحويميررة لررردى مررديرات ريرراض األطفررال عمررى وفرررق   -2

 االحصائية.وتقويم داللتو  العمميمتغير التحصيل 
تعرررف الفررروق فرري القيررادة التحويميررة لررردى مررديرات ريرراض األطفررال عمررى وفرررق   -3

 االحصائية.متغير العمر وتقويم داللتو 
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تعرررف الفررروق فرري القيررادة التحويميررة لررردى مررديرات ريرراض األطفررال عمررى وفرررق   -4
 االحصائية.متغير مدة الخدمة وتقويم داللتو 

بعررراد لررردى ألا وثنرررائي عامررراً  الرررذاتي بوصرررفو عرررامالً و قيررراس الرررذكاء االجتمررراعي   -5
 حصائية.الامديرات رياض األطفال وتقويم داللتو 

الذاتي لدى مديرات رياض األطفال عمى و تعرف الفروق في الذكاء االجتماعي   -6
 االحصائية.وتقويم داللتو  عمميوفق متغير التحصيل ال

الذاتي لدى مديرات رياض األطفال عمى و تعرف الفروق في الذكاء االجتماعي   -7
 حصائية.الاوفق متغير العمر وتقويم داللتو 

عمى  فالالذاتي لدى مديرات رياض األطو تعرف الفروق في الذكاء االجتماعي   -8
 حصائية.الاوفق متغير مدة الخدمة وتقويم داللتو 

تعرف العالقة االرتباطية بين القيادة التحويمية والذكاء االجتماعي والذاتي لردى   -9
 .حصائيةالمديرات رياض األطفال وتقويم داللتو ا

الذاتي في القيادة التحويمية لردى و قياس اسيام متغير الذكاء االجتماعي  -11
 االحصائية.مديرات رياض األطفال وتقويم داللتو 

الررذاتي والمتغيرررات الديمغرافيررة و قيرراس اسرريام متغيررر الررذكاء االجتمرراعي  -11
لردى مرديرات ريراض األطفرال وتقرويم  (ومدة الخدمرة ،والعمر ،عمميالتحصيل ال)

 االحصائية.داللتو 
 حدود البحث: 

 يتحدد البحث بر :                             
الكرخ )االولى، والثانية، بجانبييا  ،رياض األطفال الحكومية في محافظة بغداد مديرات

 (.0200-0201لمعام الدراسي ) ،والثالثة(، والرصافة )االولى، والثانية، والثالثة(
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 تحديد المصطمحات:
 (:Transformational Leadership) القيادة التحويميةأواًل: 
 :اعّرفي    

عممية استثارة العاممين في المؤسسة، لتحقيق مستويات أداء  Bass,1998)باس ) -
تفوق التوقعات، من خالل تغيير اتجياتيم، وتعزيز المثل العميا والقيم األخالقية، التي 

ادراك المرؤوسين ينبغي أن تنبع باألساس من أخالق وقيم المدير، وتعميق مستوى 
لمنظر الى ما ىو أبعد من اىتماماتيم الذاتية، واقناعيم بتجاوز مصالحيم الشخصية 

 .(Bass,1998:17) لصالح المؤسسة، لموصول بيم الى مرتبة القادة
 التعريف النظري:

تبنت نظرية برنارد باس  ألنيا ،(Bass,1998باس )تبنت الباحثة تعريف      
(Bernard Bass,1985 ،في القيادة التحويمية ).بأبعادىا األربعة 
 

  التعريف االجرائي:
القيادة عن طريق اجابتيا عمى مقياس  ،الروضة مديرةالدرجة التي تحصل عمييا      

 الباحثة ليذا الغرض. أعدتوالذي  ،التحويمية
 (:Social Intelligenceالذكاء االجتماعي )ًا: نيثا

 :وعّرف     
قدرة الفرد عمى التواصل مع اآلخرين، وتكوين عالقات Gardner,1999) جاردنر ) -

اجتماعية حيويو وفعالة معيم، من خالل ادراك حاالتيم المزاجية والتمييز بينيا، وفيم 
 االستجابة المناسبة، مما يسمح بالتأثير نواياىم ودوافعيم، وتوقع سموكيم، والقدرة عمى

 .(Gardner,1999:31) باآلخرين
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 التعريف النظري:
الذكاءات  مقياس ألنيا تبنت ،(Gardner,1999) جاردنرتبنت الباحثة تعريف      

وفق تصنيف  (Walter Mckenzie,1999) المتعددة الذي وضعو والتر ماكنزي
( لمذكاءات المتعددة، والذي يتضمن Howard Gardner,1983) ىوارد جاردنر

 .الذكاء االجتماعي
  التعريف االجرائي:

الذكاء عن طريق اجابتيا عمى مقياس  ،الروضة مديرةالدرجة التي تحصل عمييا      
 الذي تبنتو الباحثة ليذا الغرض. ،االجتماعي

 (:Self-Intelligence) ثالثًا: الذكاء الذاتي
 عّرفو:

قدرة الفرد عمى التأمل الداخمي واالستبطان، وفيم Gardner,1999) جاردنر ) -
الذاتية، وتفيم الشخص لقدراتو وكيفية استخداميا، والوعي بالحالة المشاعر والدوافع 

 والعمل عمى تحقيقيا ،االنفعالية الداخمية، والقدرة عمى تحديد األىداف الشخصية
(Gardner,1999:32.)       

 التعريف النظري:
مقياس الذكاءات (، ألنيا تبنت Gardner,1999) تبنت الباحثة تعريف جاردنر     

( وفق تصنيف Walter Mckenzie,1999) المتعددة  الذي وضعو والتر ماكنزي
( لمذكاءات المتعددة، والذي يتضمن Howard Gardner,1983) ىوارد جاردنر

 .الذاتيالذكاء 
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  التعريف االجرائي:
الذكاء الروضة، عن طريق اجابتيا عمى مقياس  مديرةالدرجة التي تحصل عمييا      

 ، الذي تبنتو الباحثة ليذا الغرض.الذاتي
 (:Kindergarten Director) رياض األطفال مديرة: رابعاً 

 :ياعّرف     
أن توظف المعممات  ،االداريةتيا يالتي تستطيع بكفا القائد التربوي( 0201ىادي،) -

التربوية لتحقيق ما تيدف اليو العممية واألطفال واآلباء، بل والمجتمع، والموظفين 
والتعميمية، وىذا ال يتحقق ما لم تكن ذات وعي بكافة جوانب عمميا، حريصة عمى 

والتعامل التربوي السميم مع الجميع  ،وقادرة عمى التطوير والتنفيذتطوير ذاتيا وأساليبيا، 
 (.00: 0201)ىادي،

 
 الفصل الثاني

 طار نظري ودراسات سابقةا
 :القيادة التحويميةأواًل: 
 مع عالم االجتماع السياسي جيمس ماكجريجر بيرنز القيادة التحويمية مفيوم برز     

(78,19J.M.Burns) أن  بيرنزفيو . وقد حاول بعنوان القيادةالذي قدمو  في الكتاب
وكتب عن القادة بوصفيم أفرادًا يتحكمون في دوافع  والتابعين،يربط بين دور القادة 

. وذكر ان القيادة التحويمية لكي يتمكنوا من تحقيق أىداف القادة واألتباع أتباعيم،
عممية تحدث عندما يقوم شخص أو أكثر بااللتحام مع اآلخرين، بطريقة تساعد القادة 

 مستويات من األخالق والدوافع والسموك أعمى الى ،والمرؤوسين من رفع بعضيم اآلخر
 .(133: 0224الياللي،)
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 موسعةنسخة  ،(Buss,1985باس ) قدماذ  تطور مفيوم القيادة التحويمية، بعدىا     
ولكن ال  ،تعتمد عمى األعمال السابقة التي قدميا بيرنز ،ومنقحة لمقيادة التحويمية

أعطى المزيد من االىتمام لحاجات األتباع وليس لحاجات القادة،  اذ. معو تماماً تنسجم 
بمساعدة المرؤوسين وتمكينيم من احداث التغيير، من يقومون القادة التحويمين  وأكد ان

لصالح  ،والفردية خالل رفع الوعي لدى األتباع، وجعميم يتجاوزون اىتماماتيم الخاصة
   .(8tewart,2006:S) والمؤسسة اآلخرين

 المؤسسة التربويةسموبًا مالئمًا لقيادة التغيير في ا ،سموب القيادة التحويميةا دويع     
حب  بطريقة تزرع فييم ،تعمل عمى شحذ ىمم المعممينفي جميع المجاالت، اذ انيا 

، خاصة في لممديرينأداة فعالة  وتعد لى المؤسسة التي يعممون بيا،ا واالنتماءالعمل 
 اذتطوير المناخ األخالقي،  مكافحة الفوضى في أماكن العمل، وأن ليا دور كبير في

الفوضى والنزاع بين  من حاالت تيتم القيادة التحويمية بأن يكون مكان العمل، خال  
 .(54: 0226)عياصرة، العاممين

 فنية، ان القيادة التحويمية قيادة (Sergiuvane,1990سيرجيوفاني ) وذكر     
من  ،الطاقات الفردية واالجتماعية عدادالى احاجة ب، و ميمة يةدار اأساليب  تتضمن

، وأن ىناك حاجة المؤسسة التربوية أجل نشر المعرفة الناتجة عن الخبرة بالعمل فري
لى احاجة  وىناكمن األىداف والسموكيات الميمة،  وجود نمراذج، و لى قيادة رمزيةا

لممؤسسة التي تسمح  ،توضيح وتعزيز القيم، والمعتقدات، والجوانب الثقافيةل ،قيادة ثقافية
التي  انسانية، لى قيرادةاالحاجة  وكذلكوتنمية شخصية متفردة لنفسيا، بتطوير التربوية 

  (.Sergiuvane,1990:76) الفعالة تحتوي عمى الطاقات الشخرصية واالجتماعيرة
 أهداف القيادة التحويمية:

 ية الى:متيدف القيادة التحوي     
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 .المقاومةقناع اآلخرين بالتغيير وعدم او  األفضل، لتحقيقاحداث التغيير   -1
، تطوير أداء العاممين في المؤسسة، وتحسين مياراتيم بصورة مستمرة  -2

 .(40: 0210)الزعبي، وتشجيعيم عمى التعاون والعمل الجماعي
وتشجيعيم عمى مشكالت المؤسسة، بداعية لاالعاممين عمى تقديم حمول  تحفيز  -3

 .ضافية لتحقيق أىداف المؤسسةا بذل جيود
 .المستقبمية لممؤسسة ىاشراك العاممين في وضع األىداف والرؤ   -4
في المسؤوليات والصالحيات  يتقاسم ،ديق عمل واحر فالعاممين تشكيل   -5

   عمى التميز واالبداع.وخمق مناخ تعاوني يساعد  المؤسسة،
داف رغباتيم التي تنسجم وأى، وتمبية اشباع حاجات العاممين في المؤسسة  -6

 .المؤسسة
 .(18ood,1992:wthLei-20) المرؤوسين المتميزين الى قادةتحويل   -7

 خصائص القائد التحويمي:
ئد التحويمي بصفات خاصة، تميزه عن غيره من القادة، ومن أىم ىذه يتصف القا     

 الصفات:
عن التركيز  فضالً القدرة عمى التركيز واالنتباه لما يقولو اآلخرون، الذكاء و   -1

 الميمة المتعمقة بالعمل، وتحديد األولويات.مور العمى ا
المالئم،  رتحمل المخاطرة والتحمي بالشجاعة، ورفض الوضع القائم غي  -2

 ومواجية الحقيقة، وعدم الخوف من الفشل، ومحاولة االستفادة منو مستقباًل.
وسين، ، من خالل تفويض بعض الصالحيات لممرؤ باآلخرينو الثقة بالنفس   -3

 .(91: 0226اليواري،) ية اتخاذ القراراتفي عمم ومشاركتيم
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 يحمل القائد التحويمي مجموعة من المبادئ، تاحترام الذاقوة الشخصية و   -4
، وتنسجم مع مايؤمن و، والتي في ضوئيا تتشكل أقوالو وأفعالالعمياوالمثل والقيم 

 لوالء عند العاممين معو.، مما يولد االحترام والتقدير وابو
وترجمة ، العاممينجميع طبة المرؤوسين و ومخا ،الفعال االتصالالقدرة عمى   -5

، معتمدًا عمى المعنى والفكرة لآلخرين وايصاليمكن تحقيقو،  تصوراتو الى واقع
 رؤية واضحة لممستقبل.

يجاد السبل المناسبة او  ،نحساس باآلخريالاالقدرة عمى حل المشكالت و   -6
بين ، ورفع الروح المعنوية المجموعةأعضاء بين لتحقيق االنسجام والتعاون 

 أفرادىا.
والعمل عمى االرتقاء ، وتوليد الدافيعية لدى المرؤوسين ،القدرة عمى االليام  -7

قدراتيم المينية وتزويدىم بالفرص الفردية، لتطوير  ،بمستوى أداء العاممين
  .(Hetland&Sandal,2003:148-159)واالدارية 

 :القيادة التحويميةفسرت  ةنظري
( في Bassالعالم باس ) أسيم :(Bernard Bass,1985برنارد باس )نظرية  -

قدمو العالم بيرنز لمقيادة التحويمية، معتمدًا بنحو جزئي عمى ما  وضع نظرية منيجية
(Burns,1978). وقدم ، بوضع نماذج ومقاييس لقياس السموك القيادي باس وقام

مواقف التي تكون فييا النتائج في ال ،التحويميةعن امكانية تطبيق القيادة  مفصالً  اً شرح
كما  ،من القادة أنفسيم من خالل االىتمام بمتطمبات المرؤوسين أكثرضية، غير مر 

، والتي تؤدي الى بناء عالقة عمى درجة العاطفيةاالنسانية و أعطى أىمية أكثر لمعوامل 
: 0201)الغامدي، والمرؤوسينبين القائد عالية من القوة والتأثير، وتزيد من التفاعل 

18.) 
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لتحقيق  المرؤوسين،عممية استثارة تمثل  ان القيادة التحويمية (Bass) باس ذكرو      
القائد . وان المرؤوسينتغيير اتجاىات وقيم  عن طريق ،مستويات أداء تفوق التوقعات

 ،ممين معوالعاالتحويمي يتبنى رؤية واضحة ولديو قدرة عمى ترويج تمك الرؤية بين 
بتجاوز  المرؤوسينقناع اكما أنو يستطيع  ،ليم األعمىالقيام بدور المثل يستطيع و 

 لى ما ىو أبعد من اىتماماتيم الشخصية، من أجل الصالح العامالنظر وا ،مصالحيم
استعمال وسائل أخالقية،  ويتحقق ذلك من خالل .(:68Bass,2001) لممؤسسة

واتباع  ،بداعالا يم عمىوتشجيعالعاممين شباع الحاجات العاطفية لكل فرد، وتحفيز او 
واشراكيم في صنع القرارات  ،الطرائق المناسبة النجاز الميمات وتحقيق األىداف

 .(311olio,1999:Av)، لتدريبيم عمى القيادة ومزاولة بعض الصالحيات
، التحويمية، تتكون من أربعة أبعاد سموكيات القيادةالى ان  (Bass) وأشار باس     
 ىي:

تمثل قدرة المدير عمى التأثير المثالي في العاممين معو،  )الكاريزما(: الجاذبية  -1
وبناء الثقة فيو وتقديره من قبل المرؤوسين، ويحظى المدير بدرجة عالية من 

. (Bass,1998:17) االحترام، ويكون انموذجًا لممثل والسموكيات األخالقية
ويمتمك القدرة عمى ويضع القائد التحويمي الرؤية المستقبمية لممؤسسة، 

، ويدعم الجانب ، ويحرص في ممارساتو عمى المصالح العامةالمخاطرة
المعنوي لممرؤوسين، ويتجنب استعمال قوة المنصب من أجل تحقيق أي 

اعجاب مرؤوسيو، والذي ينعكس بدوره عمى  مما يجعمو ينال، مصمحة شخصية
، وتحقيق أكثر مما ىو ، اذ يدفع المرؤوسين لمعمل بأقصى طاقاتيمالعمل

 (.06: 0210)الغزالي،  متوقع منيم
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تمثل قدرة المدير عمى اثارة وتحفيز العاممين ذىنيًا، لتبني  االستثارة الفكرية:  -2
قبل  ،وطرق جديدة في حل المشكالت، واستخدام التفكير المنطقي أساليب 

. ويعمل القائد التحويمي عمى (Bass,1998:17-18) االقدام عمى أي سموك
ى ايجاد طرائق ابداعية عمالبحث عن األفكار الجديدة، وتشجيع العاممين 

بالبحث عن حمول منطقية،  ،المشكالت السائدةومعالجة ، وخالقة في العمل
وقبول األفكار المبتكرة، حتى باستعمال أساليب جديدة،  ،ومواجية الصعوبات

   (.128: 0229)درويش، وان كانت تتعارض مع أفكاره
تمثل قدرة المدير عمى إليام المرؤوسين، واستثارة ىمميم، الدافعية االلهامية:   -3

واذكاء الحماس لدييم نحو االنجاز، من خالل زيادة الوعي والفيم باألىداف 
القدرة و . (Bass,1998:18) رؤوسينالمرغوبة، واستثارة روح الفريق لدى الم

مختمفة، وسائل استعمال أساليب و  عن طريق ييم،حب التحدي لداثارة عمى 
في العمل  واالتقان، لموصول الى التميز المادية أو المعنوية تقديم الحوافزو 
  (.00: 0201الغامدي،)

تمثل قدرة المدير عمى التعامل مع المرؤوسين بطرائق  االعتبارية الفردية:  -4
، يراعي فييا حاجات واىتمامات األفراد، ومالحظة رغباتيم، ويحمميا متنوعة

ويتنبأ بيا، دون أن يشعرىم أنيم موضع المالحظة، وبالتالي يوكل الميام الييم 
 ويتصف القائد. (Bass,1998:19) وفقًا لخصائصيم واستعداداتيم الشخصية

التقدير النجازاتو، ويظير ، بصفة مستقمةف، ويعامل كل فرد التحويمي بالمط
 ويعمل النصح واالرشاد لممرؤوسين، ويقدم ،ويتعامل وفق مبدأ الفروق الفردية

عمميم في  مزيد من التقدم والتطورلتحقيق  ،عمى تدريبيم
(Avolivo&Bass,1999:442.) 
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 Bernardبرنارد باس ) نظريةالباحثة  تبنتمما سبق عرضو،      
Bass,1985)في بناء مقياس القيادة  أبعاده األربعةى ، اذ اعتمدت عم

    .التحويمية
 :والذاتي الذكاء االجتماعيثانيًا: 
يتميزان عن  بالذكائين الشخصيين، وان ىذين الذكائينىاذين الذكائين  وصف     

غيرىما من الذكاءات، بانيما أقل تأثرًا بالعوامل البيولوجية، وأكثر ارتباطًا وتأثرًا 
أشد من تمك  ،بالعوامل الثقافية، كما ان ممارستيما تتطمب من الفرد أن يتحمل ضغوطاً 

خرى، خاصة وان اكتسابيما وتنميتيما وممارستيما الالتي تحيط بممارسة الذكاءات ا
قائمة عمى  ،تًا طوياًل، اذ ليس من السيل ترجمة مستواىا كمعرفة بالشيءيتطمب وق

 (.97: 0210الفقييي،قائمة عمى الخبرة المباشرة ) ،واعد، وانما ىي معرفة بالممارسةقال
  :الذكاء االجتماعي والذاتيفسرت  ةنظري

عالم النفس اقترح   (:Howard Gardner,1983جاردنر )هوارد  نظرية -
نظرية جديدة لمذكاء، مختمفة )اطر العقل( في كنابو   (Gardner) دنرجار األمريكي 

تتمثل ىذه النظرية بتصور تعددي . (IQفي نسبة الذكاء )عن النظرية القديمة المتمثمة 
الختالفات وىو تصور يعترف با ،، يشمل مختمف أشكال النشاط االنساني البشريلمذكاء
وقد اطمق عمى ىذا التصور  وباألساليب المتناقضة في سموك العقل البشري. ،العقمية

اذ (، Theory of Multiple Intelligencesم نظرية الذكاءات المتعددة )الجديد اس
ان ح، والذي تقيسو نسبة الذكاء، ان المفيوم الكمي لمذكاء (Gardner) أكد جاردنر

لنمط  فاءات الالزمةكالتي تنمي بيا الشعوب الواالىتمام بالكيفية الوقت لمتخمص منو، 
وان لكل انسان ذكاءات متعددة، وليس نوع معين من الذكاء، وان كل فرد يتعمم . عيشيا
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: 0217)ديبونو، بطريقة مختمفة عن اآلخر، وذلك لتباين المستويات الفكرية االنسانية
6).   

تعريف شامل لمذكاء، وىو القدرة عمى حل المشكالت  (Gardner) وقدم جاردنر     
في أحد المجاالت الثقافية أو أكثر، معتمدًا قيمة في  تناتج جديد، يكون ذاضافة اأو 

 وان الذكاء االنساني ىو نشاط عقمي. فييا الفردذلك عمى متطمبات الثقافة التي يعيش 
االمكانيات ولذا دعى في نظريتو الى توسيع مجال  ،قدرة معرفية، وليس مجرد حقيقي

  (.Gardner,1993:117) تتعدى تقدير نسبة الذكاءالبشرية، اذ 
لكل الخصائص البارزة ، وذكر ية أنواع لمذكاءثمان (Gardner) جاردنر حددوقد      

  :، ومنيا الذكاء االجتماعي والذاتيىذه األنواعنوع من 
ويسمى أيضًا )الذكاء الشخصي ىو نمط من أنماط الذكاء،  االجتماعي: الذكاء -أ

(، يتمثل ىذا النوع من الذكاء في أولئك الذين يجذبون أو بين األشخاص الخارجي
االحساس  الناس ويتفاعمون معيم، ويكون لدييم ميارات وقدرات وصفات خاصة، منيا

 ، واظيارق الواحدبطريقة الفري يم، والعملالتواصل والتفاعل معو  ،بمشاعر اآلخرين
 . (8-7: 0217ديبونو،) ميارات قيادية

التناقض  خاصبنحو و  الناس،قوة المالحظة ومعرفة الفروق بين يتمثل في كما      
والقدرة عمى التمييز بين العالقات االجتماعية،  .في طباعيم، وكالميم، ودافعيتيم

 (. 365: 0223والتحمي بالصبر والمجاممة، والتخطيط لتحقيق األىداف )السرور،
كذلك يتمثل في القدرة عمى التوافق مع البيئة االجتماعية، وما يطرأ عمييا من      

تغيرات في األوضاع االجتماعية، بطريقة ايجابية وفعالة. ومعرفة نوايا اآلخرين، وفيم 
لغة الجسد، التي تشمل الحساسية لتعبيرات الوجو، والصوت، وااليماءات، واالستجابة 

ن ذلك فان الذكاء االجتماعي يعني القدرة عمى التأثير في المناسبة ليا. فضاًل ع



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

676 

: 0223مجموعة من األفراد، ليتبعوا مسارًا معينًا، أو ينجزوا أعمااًل محددة )جابر،
13.)  

تعد من مكونات الذكاء  ،( الى أربعة قدراتGardnerأشار جاردنر )و      
 ىي:االجتماعي، 

يشتركون  ،جيود مجموعة من األفرادالقدرة عمى تنسيق  :تنظيم المجموعات  -1
 بعمل تنظيمي معين.

، أو منع وقوع يجاد الحمول المناسبة لممشكالتاالقدرة عمى الحمول التفاوضية:   -2
 بين أفراد المجموعة الواحدة. والخالفات نزاعاتال

فيم مشاعر الناس، والتعاطف والتواصل القدرة عمى العالقات االجتماعية:   -3
 .والتعامل معيم اآلخرين مواجيةومعرفة كيفية  معيم،

 ،نواياىم القدرة عمى اكتشاف اآلخرين، ومعرفة جتماعي:التحميل اال  -4
   .(341: 0224،جاردنر) ودوافعيم ،واىتماماتيم

لدى الفرد، فانيا تشكل المكونات األساس لمجاذبية واذا اجتمعت ىذه الميارات والقدرات 
واألفراد الذين يتفوقون بيذا النوع من  .مع اآلخرين ايجابيةعالقات  قتحقاالجتماعية، و 

دون المتعة في العمل جاذ يوالتعاون معيم،  ينلدييم الرغبة في مساعدة اآلخر الذكاء، 
مستويات الوصول الى أعمى و أداء دور القيادة والتنظيم، ييم القدرة عمى دول، الجماعي

    (.97: 0223قوشحة،اآلخرين )يجابي مع الالتفاعل اطريق نجاز، عن الا
ويسمى أيضًا )الذكاء الشخصي ىو نمط من أنماط الذكاء،  الذكاء الذاتي: -ب

الداخمي(، يرتبط ىذا النوع من الذكاء بالحاالت الداخمية، مثل الذاكرة، والحدس، والقيم، 
، وقادرون  .واألمزجة وقد يتمتع الذين لدييم ذكاء ذاتي بالعزلة، وىم متحفزون بنحو عال 
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عمى وضع أىداف واقعية، وىم مسيطرون عمى مشاعرىم، وقد يكونون منشغمين بالتأمل 
 (.  7: 0217الداخمي، والتفكير االستبطاني )ديبونو،

واستعمال  الذات،عقمي صادق عن نموذج اعمى تشكيل قدرة الفرد  يتمثل فيكما      
ىذا النوع من الذكاء يعمل  اذ (.365: 0223)السرور، بفاعمية في الحياة القدرة هىذ

عمى  استعمالياوكيفية  ،من أن يعرف قدراتو الفرد تمكن ،كمؤسسة مركزية لمذكاءات
ومعرفة رغباتو وتحديد أىدافو ، المتعة واأللم والتمييز بين مشاعر، نحو أفضل

          .(38: 0225)حسين،
والقدرة  وفيميا، معرفة الذاتان الذكاء الذاتي يعني ( Gardnerوأشار جاردنر )     

 يوالوع والضعف لديو،جوانب القوة وتحديد  ،عمى التصرف المتوائم مع ىذه المعرفة
 واحترام الذات. ،الذاتي،الضبط السيطرة و عمى  والقدرة و.دوافعو المزاجية،  وبحاالت

وتقييم االنسان  ،ومراقبة الذات ،بقوة التركيزمن الذكاء المتفوقون بيذا النوع ويتصف 
ويميل لحب ، رادة قوية وثقة بالنفساويمتمك . بعمميات التفكير لديووالوعي ، لقدراتو

بقوة الحدس واالستبصار، يتصف كذلك ، القيام بمشروعات مستقمةو  ،العمل بمفرده
 (.Gardner&Hatch,1989:11) والتصرف بحكمة

تبني (، اذ جرى Gardnerنظرية جاردنر ) مما سبق عرضو، تبنت الباحثة     
(، Walter Mckenzie,1999الذكاءات المتعددة، الذي وضعو والتر ماكنزي ) مقياس

  ىذه النظرية.وفق تصنيف 
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 دراسات سابقة
 سابقة في القيادة التحويمية: ةدراس -

 (:2118ابراهيم، دراسة )    
واقع االشراف التربوي الدارة رياض األطفال في ضوء القيادة العنوان:  -

 .التحويمية
الكشف عن واقع االشراف التربوي الدارة رياض األطفال في ضوء  اليدف: -

القيادة التحويمية، والتوصل الى مقترحات اجرائية لتطوير االشراف التربوي 
 .الدارة رياض األطفال

 .فردًا، من المديرين والمعممات( 023راسة من )تكونت عينة الد العينة: -
استبانة لبحث واقع االشراف التربوي الدارة رياض الباحثة  استعممت األداة: -

 .األطفال في مؤسسات رياض األطفال في ادارة محافظتي )كفر الشيخ والفيوم(
اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي، وجرى استعمال الوسائل االحصائية:  -

 .ئل االحصائية الخاصة بيماالوسا
ىناك ضعف في تدريب المشرف التربوي عمى النتائج: أظيرت نتائج الدراسة  -

االشتراك في صياغة األىداف والسياسة التربوية لالشراف التربوي، واىتمام 
االشراف التربوي بتطوير العممية التعميمية. والعمل عمى استمرار تدريب مديرة 

وتنويع وسائل االتصال االداري بين المشرف التربوي الروضة كمشرفة تربوية، 
ومؤسسات رياض األطفال، وعمل مواقع عمى االنترنت خاصة باالشراف 
التربوي، والمشاركة في عممية تقييم األنشطة، والمشاركة في تقويم وتطوير 

 (.43-5: 0218،ابراىيم) الروضة المتميزة
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استفادت الباحثة من ىذه الدراسة، في التعرف عمى الوسائل االحصائية التي جرى 
استعماليا، لالستفادة منيا فيما يتبع من اجراءات في البحث الحالي، فضاًل عن مقارنة 
النتائج التي جرى التوصل الييا، مع النتائج التي توصمت الييا الباحثة، كونيا استعممت 

 .الرياض راتمديالعينة نفسيا، وىي 
 
 :الذكاء االجتماعي والذاتيسابقة في  دراسة -

 (:2111،الديحانيدراسة )    
دور الذكاءات المتعددة في التنبؤ بنمط القيادة لدى القيادات التربوية العنوان:  -

 . بمدارس التعميم الثانوي بدولة الكويت
باألنماط القيادية التعرف عمى مدى اسيام الذكاءات المتعددة في التنبؤ اليدف:  -

  .التربوين في المدارس الثانوية بدولة الكويت دةلدى القا
 .( مدير ومديرة452) بمغت عينة الدراسة العينة: -
جرى استعمال مقياسين، أحدىما خاص بقياس الذكاءات المتعددة،  األداة: -

 .والثاني لقياس األنماط القيادية السائدة
استعمال عدد المنيج الوصفي، وجرى  عمىاعتمد البحث  الوسائل االحصائية: -

 .بيذا المنيج الخاصةحصائية اللوسائل اامن 
الذكاءات المتعددة تسيم بدور كبير في الدراسة الى ان  أشارت نتائج النتائج: -

ىما األعمى في  ،الذكاء المغوي والذاتيكان التنبؤ بنمط القيادة التربوية، اذ 
النمط الديمقراطي والنمط الحر، بينما معادلة تحميل االنحدار، وذو داللة عمى 

األعمى تنبؤ بصورة دالة بنمط القيادة  ،الرياضي والطبيعي كان الذكاء المنطقي
 .(00-13: 0212الديحاني،البيروقراطي )
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، في مقارنة النتائج التي جرى التوصل الييا، مع ةالباحثة من ىذه الدراس تاستفاد
 .العينة نفسياالنتائج التي توصمت الييا الباحثة في البحث الحالي، كونيا استعممت 

 
 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته
 في البحث. اتبعت الباحثة المنيج الوصفي منهج البحث:

العامالت بمالك  ،رياض األطفال مديراتشمل مجتمع البحث  مجتمع البحث:
بجانبييا الكرخ والرصافة، لمعام  ،في مدينة بغداد ةالست اتالمديريات العامة لمتربي

( 1جدول ) ،مديرة( 178فييا ) المديرات(، وقد بمغ عدد 0200-0201الدراسي )
 يوضح ذلك.

 (1جدول )
 بغدادتوزيع مجتمع البحث بحسب المديريات العامة لمتربية في مدينة 

 تديراعدد الم عدد رياض األطفال المديرية العامة لمتربية
 08 08 األولىالرصافة 

 52 52 الرصافة الثانية
 18 18 الرصافة الثالثة

 30 30 األولىالكرخ 
 32 32 الكرخ الثانية
 02 02 الكرخ الثالثة

 178 178 المجموع
 .حصاء في وزارة التربيةالشعبة ا /من مديرية التخطيط المذكورة آنفاً حصمت الباحثة عمى البيانات  *
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رياض األطفال،  مديراتمن  مديرة( 162عينة البحث من ) تألفت عينة البحث:
حسب جدول كيرج ومورجان  ،من مجتمع البحث عشوائية بسيطة بطريقةاختيروا 

(Krejcie&Morgan,1970،في تحديد حجم العينة )  نسبة العينة وىو جدول يحدد
، والقائمة عمى بعض المعايير، ومنيا منيج البحث الوصفي أو من المجتمع األصمي

، ومستوى داللة بين (1222222 -12الذي يترواح بين ) وحجم المجتمع االرتباطي،
الباحثين الذين ال يميمون الى األسموب الرياضي في ويستفيد منو  ،(21,2-25,2)

  . (115: 1999ضحيان،اختيار عينة البحث )
  :أداتا البحث

لمرررديرات ريررراض  لقيرررادة التحويميرررةابنررراء مقيررراس جررررى  أواًل: مقيااااس القياااادة التحويمياااة:
 جرررىو  ليررذا الغرررض، عمررى حررد عمررم الباحثررة.األطفررال، نظرررًا لعرردم ترروفر مقيرراس جرراىز 

 في بناء المقياس الخطوات اآلتية: اتباع
 ،واألدبيات والدراسات السابقة ،بعد االطالع عمى االطر النظرية جمع الفقرات: -1

 ،جرى صياغة الفقرات بصورتيا األولية، القيادة التحويميةالتي بحثت في موضوع 
تنطبق عمّي أحيانًا،  ،)تنطبق عمّي كثيراً  ، ىي:( فقرة، ووضع بدائل ثالث01وعددىا )

 ال تنطبق عمّي أبدًا(.
 قامت الباحثة لحساب صدق أداة القياس بما يأتي: الصدق: -2
بعرض المقياس بصورتو  ،دقجرى التحقق من ىذا النوع من الص الصدق الظاهري: -أ

لمحكم عمى مدى صالحية فقراتو  ،المتخصصين محكمينعمى مجموعة من ال ،األولية
في مجال التربية وعمم النفس،  خبراء( 8، وكان عددىم )القيادة التحويميةفي قياس 

   (.1ممحق )
 أشار الخبراء الى:
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أتحيز لمموظف الممتزم في المواقف ، وىي: )( من المقياس18حذف الفقرة ) -
 (.الحرجة

 أما باقي الفقرات فقد حصمت عمى اتفاق جميع الخبراء. -
عن دقتيا بقاء عمى الفقرات الجيدة والكشف الألجل ا حصائي لمفقرات:الالتحميل ا -ب

والكشف  ،حصائياً اقامت الباحثة بتحميل فقرات المقياس  ،في قياس ما وضعت لقياسو
ىي الفقرات التي  ،لتميز وارتباطيا بالدرجة الكمية، فالفقرات التي تمتمك قوة تميزيةاعن 

في  ،والمستجيبين ذوي الدرجات الواطئة ،تميز بين المستجيبين ذوي الدرجات العالية
عمى وفق ىذه  المفيوم الذي تقيسو الفقرات، وفي حالة عدم قدرة الفقرة عمى التمييز

حذفيا من الصورة النيائية لممقياس. وقد  وينبغيتكون عديمة الفائدة  فانيا ،الصورة
 ،سموب المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكميةااستعممت الباحثة 

 عممية تحميل الفقرة. جرائين مناسبين فيا
قامت الباحثة  ،ألجل حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس التمييز: -

 بالخطوات اآلتية: 
ومن ثم تحديد الدرجة  ،( مديرة162تطبيق المقياس عمى عينة التحميل البالغة ) أ.

 الكمية لكل استمارة. 
 لى األدنى.امن األعمى  ،بحسب درجتيا الكمية اً ترتيب االستمارات تنازلي ب.
%( من 07و) ،%( من االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات07تعيين ) ج.

والمتان تمثالن مجموعتان بأكبر حجم  ،الحاصمة عمى أدنى الدرجات االستمارات
ذ بمغ عدد االستمارات في كل ا، (Anastasi,1976:208) وأقصى تمايز ممكن

 استمارة. (43مجموعة )
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استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المفحوصين لكل مجموعة  د.
( لعينتين T. testثم تطبيق االختبار التائي ) ،عن كل فقرة من فقرات المقياس

الختبار الفروق بين درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا لكل فقرة عند  ،مستقمتين
 يبين ذلك. (0والجدول ) ،جميع الفقرات مميزة انوقد تبين  ،(0.05مستوى داللة )

 (2الجدول )
 قيمة معامل تمييز الفقرات لفقرات مقياس القيادة التحويمية

الوسط  العدد المجموعة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
t 

 4.118 2.67383 2.6977 43 العميا 1
 2.97476 1.9535 43 الدنيا 

 3.871 2.63053 1.5349 43 العميا 0
 2.32435 1.1163 43 الدنيا 

 3.753 2.00000 3.0000 43 العميا 3
 2.73136 2.5814 43 الدنيا 

 16.039 2.33773 2.9302 43 العميا 4
 2.21308 1.9535 43 الدنيا 

 19.677 2.15250 2.9767 43 العميا 5
 2.30500 1.9535 43 الدنيا 

 4.266 2.00000 3.0000 43 العميا 6
 2.92940 2.3953 43 الدنيا 

 6.550 2.00000 3.0000 43 العميا 7
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  2.86138 2.1395 43 الدنيا
 2.710 2.00000 3.0000 43 العميا 8

 2.45018 2.8140 43 الدنيا 
 4.070 2.48453 2.8372 43 العميا 9

 2.88797 2.2093 43 الدنيا 
 2.288 2.00000 3.0000 43 العميا 12

 2.59993 2.7907 43 الدنيا 
 13.295 2.30500 2.9535 43 العميا 11

 2.40210 1.9302 43 الدنيا 
 2.746 2.00000 3.0000 43 العميا 10

 2.66639 2.7209 43 الدنيا 
 4.803 2.00000 3.0000 43 العميا 13

 2.79380 2.4186 43 الدنيا 
 5.980 2.15250 2.9767 43 العميا 14

 2.93119 2.1163 43 الدنيا 
 2.746 2.00000 3.0000 43 العميا 15

 2.66639 2.7209 43 الدنيا 
 4.020 2.15250 2.9767 43 العميا 16

 2.66556 2.5581 43 الدنيا 
 2.585 2.71451 1.6744 43 العميا 17

 2.52194 1.3256 43 الدنيا 
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 8.979 2.93416 2.2791 43 العميا 18
 2.1000 1.2000 43 الدنيا 

 9.704 2.72680 2.2558 43 العميا 19
 2.33773 1.0698 43 الدنيا 

 4.827 2.54782 1.4419 43 العميا 02
 2.15250 1.0233 43 الدنيا 

( ومستوى 84( عند درجة حرية )1.98تساوي ) قيمة )ت( الجدولية ان عمماً 
 (.2.25داللة )

يجاد معامل االرتباط بين األداء اويقصد بيا  :لممقياس عالقة الفقرة بالدرجة الكمية -
من مميزات ىذا  انذ اواألداء عمى المقياس بأكممو،  ،عمى كل فقرة من فقرات المقياس

ويمكن التحقق من صدق المقياس عن  في فقراتو. اً متجانس سموب ان يقدم مقياساً الا
وأفضل محك داخمي ىو الدرجة النيائية  ،ارتباط فقراتو بمحك خارجي أو داخميطريق 

ولغرض التحقق من صدق المقياس اعتمدت الباحثة عمى الدرجة الكمية  .لممقياس نفسو
يمكن عن طريقيا استخراج معامالت صدق فقرات  داخمياً  تعد محكاً والتي  ،لممقياس
بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين كل استعمال معامل ارتباط  جرى ذا ،المقياس

( 162والبالغة ) ،باستعمال عينة التحميل ذاتيا لمفقرات ،فقرة والدرجة الكمية لممقياس
حصائية اذا داللة  اً ارتباط ،جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس نفتبين أ ،مديرة

وبعد الحصول عمى النتائج ومقارنة معامالت االرتباط  ،(0.05عند مستوى داللة )
حصائية عند اجميع الفقرات ذات داللة  نتبين أ ،بالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط

 .يوضح ذلك (3) والجدول ،وتم قبول جميع فقرات المقياس ،(0.05مستوى )
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 (3جدول )
 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس القيادة التحويمية

قيمة  رقم الفقرة
 االرتباط

قيمة  رقم الفقرة النتيجة
 االرتباط

 النتيجة

 دالة 0.831 11 دالة 0.599 1
 دالة 0.623 10 دالة 0.438 0
 دالة 0.425 13 دالة 0.713 3
 دالة 0.701 14 دالة 0.791 4
 دالة 0.613 15 دالة 0.830 5
 دالة 0.662 16 دالة 0.665 6
 دالة 0.322 17 دالة 0.594 7
 دالة 0.684 18 دالة 0.538 8
 دالة 0.714 19 دالة 0.604 9

 دالة 0.256 02 دالة 0.585 12
( 158درجة حرية )عند  (2.298)ان القيمة الجدولية لمعامل االرتباط تساوي  عمماً 

فقد تم قبول  ،بالمجموع الكمي ةتوبموجب معيار التمييز وعالق ،(2.25) مستوى داللةو 
 جميع فقرات المقياس.

استخراج الثبات  جرىوقد  ،يعرف الثبات بانو االستقرار في النتائج الثبات: -3
 .يوضح ذلك (4) والجدول ،بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة النصفية
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  (4جدول )
 قيمة ثبات مقياس القيادة التحويمية

 الداللةمستوى  معامل الثبات عدد أفراد العينة الطريقة
 2.25 2.748 162 الفا كرونباخ

 2.25 2.872 162 معامل ارتباط بيرسون
 .وىو معامل ثبات يمكن الركون اليو

  :المؤشرات االحصائية لمقياس القيادة التحويمية
من خالل تطبيق الحقيبة االحصائية لمعموم  ،عمى تمك المؤشرات الحصول تم     

 والجدول( مديرة، 162) والبالغ عددىا ،لجميع افراد عينة البحث ،SPSS)) االجتماعية
 القيادة التحويمية.  لعينة البحث لمقياسحصائية الاالمؤشرات  يبين( 5)

 (5جدول )
 االحصائية لمقياس القيادة التحويميةالمؤشرات 

مقياس القيادة 
 التحويمية

القيادة 
 التحويمية

االستثارة  الجاذبية
 الفكرية

الدافعية 
 االلهامية

االعتبارية 
 الفردية

 160 160 160 160 160 العدد
 0 0 0 0 0 المفقود

 9.0125 14.2688 14.7813 11.5188 49.5813 الوسط الحسابي
 9.0000 14.0000 15.0000 11.0000 50.0000 الوسيط
 10.00 14.00 15.00 11.00 52.00 المنوال

 1.76617 1.09729 0.66985 1.47504 4.04918 االنحراف المعياري
 3.119 1.204 0.449 2.176 16.396 التباين
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 0.175 3.242 - 3.528 - 0.329 - 0.953 - االلتواء
الخطأ المعياري 

 لاللتواء
0.192 0.192 0.192 

0.192 0.192 

 0.458 - 12.792 12.788 0.478 1.896 التفرطح
الخطأ المعياري 

 لمتفرطح
0.381 0.381 0.381 

0.381 0.381 

 8.00 6.00 4.00 8.00 22.00 المدى
 5.00 9.00 11.00 7.00 36.00 أقل درجة
 13.00 15.00 15.00 15.00 58.00 أكبر درجة
 1442.00 2283.00 2365.00 1843.00 7933.00 المجموع

 
 ،التحويميةالقيادة التي تم استخراجيا لمقياس  ،ومن مؤشرات التفرطح وااللتواء     

والتي تقترب من القيمة المعيارية لمتوزيع االعتدالي، ومن خالل التقارب الموجود بين 
ن نستنتج ان تقارب خصائص توزيع أدرجات الوسط، والوسيط، والمنوال، ممكن 

فراد عينة البحث الحالي من خصائص التوزيع االعتدالي، مما يعطي مؤشرًا أدرجات 
 .وبالتالي امكانية تعميم النتائج ،ع المدروسعمى تمثيل العينة لممجتم
 :القيادة التحويميةالصورة النهائية لمقياس 

ىي:  أربعة أبعاد،اذ يضم ( فقرة، 02يتكون المقياس بصورتو النيائية من )     
يتكون  ، االستثارة الفكرية، الدافعية االليامية، االعتبارية الفردية(،-الكاريزما-)الجاذبية 

 ىي: )تنطبق عمّي كثيراً  ،ثة بدائلويضم المقياس ثال، تباعاً  ( فقرات5) منبعد  لك
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ويتمتع المقياس (، 1، 0، 3تنطبق عمّي أحيانًا، ال تنطبق عمّي أبدًا(، وبأوزان ىي: )
  (.0ممحق ) ،بصدق وثبات جيدين

الررذكاءات المتعررددة،  تبنررت الباحثررة مقيرراس :االجتماااعي والااذاتيس الااذكاء ثانيااًا: مقيااا
ىررروارد (، وفرررق تصرررنيف Walter Mckenzie,1999الرررذي وضرررعو والترررر مررراكنزي )

( لمرررذكاءات المتعرررددة، والرررذي يتضرررمن الرررذكاء Howard Gardner,1983) جررراردنر
 :، كاآلتيحساب صدق المقياسوجرى  ،االجتماعي والذاتي
بعرررض المقيرراس بصررورتو  ،جرررى التحقررق مررن ىررذا النرروع مررن الصرردق الصاادق الظاااهري:

لمحكرم عمرى مردى صرالحية فقراترو  ،المتخصصرين محكمريناألولية، عمى مجموعرة مرن ال
فرري مجررال التربيررة وعمررم  خبررراء( 8، وكرران عررددىم )الررذكاء االجتمرراعي والررذاتيفرري قيرراس 

عمررررى فقرررررات  باالتفرررراق جمرررريعيمالخبررررراء مالحظررررات  جرررراءتوقررررد  (.1الررررنفس، ممحررررق )
  المقياس.

  :الذكاء االجتماعي والذاتيالمؤشرات االحصائية لمقياس 
من خالل تطبيق الحقيبة االحصائية لمعموم  ،تم الحصول عمى تمك المؤشرات     

 والجدول( مديرة، 162) والبالغ عددىا ،لجميع افراد عينة البحث ،SPSS)) االجتماعية
 الذكاء االجتماعي والذاتي. لعينة البحث لمقياس حصائيةالالمؤشرات ا يبين( 7)

 (7جدول )
 حصائية لمقياس الذكاء االجتماعي والذاتيالالمؤشرات ا
الذكاء االجتماعي  مقياس الذكاء االجتماعي

 والذاتي
الذكاء 

 االجتماعي
 الذكاء الذاتي

 160 160 160 العدد
 0 0 0 المفقود
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 7.4125 4.9500 12.3625 الوسط الحسابي
 7.0000 5.0000 12.0000 الوسيط
 7.00 3.00 12.00 المنوال

 1.69493 1.56535 2.11163 االنحراف المعياري
 2.873 2.450 4.459 التباين 

 0.048 - 0.572 1.367 االلتواء
 0.192 0.192 0.192 الخطأ المعياري لاللتواء

 0.768 - 0.268 2.653 التفرطح
 0.381 0.381 0.381 الخطأ المعياري لمتفرطح

 7.00 7.00 11.00 المدى
 3.00 3.00 9.00 اقل درجة
 10.00 10.00 20.00 اكبر درجة

 1186.00 792.00 1978.00 عالمجمو 
      
الذكاء االجتماعي التي تم استخراجيا لمقياس  ،ومن مؤشرات التفرطح وااللتواء     

والتي تقترب من القيمة المعيارية لمتوزيع االعتدالي، ومن خالل التقارب  ،والذاتي
ن نستنتج ان تقارب خصائص أالموجود بين درجات الوسط، والوسيط، والمنوال، ممكن 

فراد عينة البحث الحالي من خصائص التوزيع االعتدالي، مما يعطي أتوزيع درجات 
 .وبالتالي امكانية تعميم النتائج ،مؤشرًا عمى تمثيل العينة لممجتمع المدروس
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 :الذكاء االجتماعي والذاتيالصورة النهائية لمقياس 
( 12الذكاء االجتماعي )ذ يضم ا( فقرة، 02يتكون المقياس بصورتو النيائية من )     
يتكون ( فقرات، 12) ويضم الذكاء الذاتي، تباعاً  ( فقرات12-1) :تكون مني، فقرات

، صفر(، 1) :(، بدرجاتنعم، ال) اجابتان:وأمام كل فقرة  ،تباعاً ة ( فقر 02-11) :من
  (.3ممحق )
والذكاء االجتماعي  ،القيادة التحويمية) ينمقياسال طبقت الباحثة :النهائي التطبيق
اختيروا بالطريقة  ،ةدير ( م162عددىا )البالغ عينة العمى  ،في وقت واحد ،(والذاتي

 (.8/9/0200( الى )01/8/0200من )العشوائية البسيطة، واستمرت مدة التطبيق 
 استعممت الباحثة الوسائل االحصائية اآلتية: الوسائل االحصائية:

 (.T. testاالختبار التائي لعينتين مستقمتين ) -1
 معامل ارتباط بيرسون. -2
 معادلة ألفا كرونباخ. -3
 واالنحراف المعياري.الوسط الحسابي  -4
 االختبار التائي لعينة واحدة. -5
  .من الدرجة االولى تحميل التباين -6
 معامل ارتباط سبيرمان. -7
 تحميل االنحدار. -8
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 من أجل التحقق من أىداف البحث تم اجراء اآلتي: اقشتها:نتائج البحث ومن
بعاد لدى مديرات رياض ألومتعدد ا عاماً  عامالً  بوصفو قياس القيادة التحويميمة -1

 حصائية:الااألطفال وتقويم داللتو 
 عاماً  ظيرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس القيادة التحويمية بوصفو عامالً ألقد      

ان متوسط درجات  ،مديرة (162)عمى عينة البحث التطبيقية البالغة  ،بعادألومتعدد ا
-11.5188-49.5813): ىي، بالبحث المشموالت العامل العام وعواممو لدى

-4.24918) :مقداره معياري بانحراف ،(14.7813-14.0688-9.2105
وعند مقارنتيا  ،اليت( عمى الت1.47524-2.66985-1.29709-1.76617

كبر من أيالحظ انو  ،والمتوسط الفرضي لكل عامل ،بالمتوسط الفرضي لممقياس
عدا عامل االعتبارية الفردية. وعند اختبار الفرق بين  ،المتوسط الفرضي لممقياس

تبين انو ذي داللة معنوية  ،باستعمال معادلة االختبار التائي لعينة واحدة ،المتوسطين
 (.8) كما يوضح الجدول ،(159وبدرجة حرية ) ،(2.25عند مستوى )

 (8جدول )
التائي لمفرق بين متوسط درجات القيادة التحويمية لدى مديرات رياض االختبار 

 والمتوسط الفرضي لمعينة طفالألا
متوسط  المقياس

 العينة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(1.15) 
 دالة 29.931 40 4.04918 49.5813 القيادة التحويمية
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 دالة 13.024 10 1.47504 11.5188 الجاذبية
 دالة 90.286 10 0.66985 14.7813 االستثارة الفكرية

الدافعية 
 االليامية

14.2688 1.09729 10 
49.208 

 دالة

االعتبارية 
 الفردية

9.0125 1.76617 10 
- 7.072 

 دالة

 
كعامل  في القيادة التحويميةمرتفع  ىلى ان عينة البحث تتمتع بمستو امما يشير      

فيما  ،االليامية ودرجة مرتفعة في مجال الجاذبية واالستثارة الفكرية والدافعية ،عام
ان القيمة الجدولية لالختبار  عمماً  تميزت العينة بدرجة منخفضة في االعتبارية الفردية.

ذلك  ويمكن تفسير .(159( ودرجة حرية )2.25عند مستوى )( 1.960) التائي تبمغ
ريزما جيدة، ويمكنّين التأثير في العاممين ابأن مديرات رياض األطفال، يتمّتعن بك

لكن قد يكون لدييّن  .معيم، وتحفيزىم ذىنيًا والياميم وتشجيعم عمى العمل المبدع
 ،من العاممين بنحو خاص نّ تمبية احتياجات العاممين الفردية، وعدم تقربي ضعف في

وقد والثقة بمن حوليّن وتفويض صالحيات ليّن. ومشاركتيم مناسباتيم االجتماعية، 
التي أسيمت في قمة التواصل يعود سبب ذلك الى ظروف المجتمع المتقمبة والصعبة، 

. كذلك فان أدت الى صعوبة وضع الثقة باآلخرينو االجتماعي والتباعد بين الناس، 
تق مديرة الروضة، كونيا مؤسسة ميمة وحساسة التي تقع عمى عاالمسؤولية الكبيرة 

 جدًا، قد يجعميا تتردد في تفويض الصالحيات لمعاممين معيا.
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تعرف الفروق في القيادة التحويمية لدى مديرات رياض األطفال عمى وفق متغير  -2
 :حصائيةالالتحصيل العممي وتقويم داللتو ا

باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً  ىجر ولتحقيق ىذا اليدف      
 اذ. (SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي ،غير المتساوية الدرجة االولى لمعينات

 كبر من القيمة الفائية الجدولية البالغةأوىي  ،(4.622) بمغت القيمة الفائية المحسوبة
مما يشير الى وجود (، 2.25) ومستوى داللة(، 157-0) عند درجتي حرية( 3.24)

متغير التحصيل العممي  بحسب ،فروق في القيادة التحويمية لدى مديرات الرياض
 ( يوضح ذلك.9والجدول ) ،البكالوريوس( –الدبموم –)االعدادية

 (9جدول )
القيادة التحويمية لدى مديرات  الفروق في لمعرفةتحميل التباين من الدرجة االولى 
 التحصيل العمميوفق متغير الرياض 

درجات  مجموع التربيعات        التباين                 مصادر
  الحرية

متوسط مجموع  
 التربيعات 

قيمة 
  Fاختبار 

 المحسوبة
 4.622 72.476 2 144.952 بين المجموعات       

  15.681 157 2461.992 ضمن المجموعات          
   159 2606.944  المجموع الكمي 

 
(، Student-Newman-Keuls) وعند استخدام اختبار نيومان كولز ستيودنت     

بحسب متغير التحصيل العممي، اتضح ان  ،لممقارنة بين متوسطات القيادة التحويمية
المديرات ذوات  جاءت أوالً اذ  ،حصائية بين تمك المتوسطاتاىناك فروق ذات داللة 
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االعدادية  تحصيلثم ذوات  (،51.2564) بمتوسط حسابي بمغ تحصيل الدبموم
 البكالوريوس بمتوسط بمغ تحصيلثم (، 49.1081) بمتوسط حسابي بمغ

 .يوضح ذلك (1) والشكل(، 49.0119)

 
 (1شكل )

 توزيع درجات أفراد العينة في القيادة التحويمية وفق التحصيل العممي
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عمى وفق متغير  رياض األطفالتعرف الفروق في القيادة التحويمية لدى مديرات  -3

 :حصائيةالوتقويم داللتو ا العمر
باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً  جرىولتحقيق ىذا اليدف      

 اذ .(SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي ،الدرجة االولى لمعينات غير المتساوية
 كبر من القيمة الفائية الجدولية البالغةأوىي  (،5.248) بمغت القيمة الفائية المحسوبة

مما يشير الى وجود (، 2.25) ومستوى داللة(، 157-0) عند درجتي حرية(، 3.24)
 ،سنة (39-32متغير العمر ) بحسب ،فروق في القيادة التحويمية لدى مديرات الرياض

 ( يوضح ذلك.12والجدول ) ،سنة (59-52) ،سنة (42-49)
 (11جدول )

القيادة التحويمية لدى تحميل التباين من الدرجة االولى لمتعرف عمى الفروق في 
 وفق متغير العمر مديرات الرياض

درجات  مجموع التربيعات التباين مصادر
 الحرية

متوسط مجموع  
 التربيعات

قيمة 
  Fاختبار 

 المحسوبة
 5.248 81.687 2 163.373 بين المجموعات       

  15.564 157 2443.570 ضمن المجموعات          
   159 2606.944 المجموع الكمي 

 
 (،Student-Newman-Keuls) وعند استخدام اختبار نيومان كولز ستيودنت     

بحسب متغير العمر، اتضح ان ىناك فروق لممقارنة بين متوسطات القيادة التحويمية 
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 منالمديرات ذوات العمر  جاءت أوالً  اذ ،المتوسطاتحصائية بين تمك اذات داللة 
 (49-42) منثم ذوات العمر ، (50.7391) بمتوسط حسابي بمغ ،سنة( 52-59)

بمتوسط  سنة(، 39-32) منثم ذوات العمر (، 48.7536) بمتوسط حسابي بمغ ،سنة
  .يوضح ذلك (0) والشكل، (48.5455) بمغ

 
 (2شكل )

 العمرتوزيع درجات أفراد العينة في القيادة التحويمية وفق 
تعرف الفروق في القيادة التحويمية لدى مديرات رياض األطفال عمى وفق متغير  -4

 :حصائيةالوتقويم داللتو ا مدة الخدمة
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باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً ى جر ولتحقيق ىذا اليدف      
 اذ. (SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي، الدرجة االولى لمعينات غير المتساوية

 كبر من القيمة الفائية الجدولية البالغةأوىي ، (5.730) بمغت القيمة الفائية المحسوبة
مما يشير الى وجود ، (2.25) ومستوى داللة(، 157-0) عند درجتي حرية، (3.24)

والجدول  ،مدة الخدمةمتغير  بحسب ،فروق في القيادة التحويمية لدى مديرات الرياض
 ( يوضح ذلك.11)

 (11جدول )
القيادة التحويمية لدى مديرات الفروق في  لمعرفةتحميل التباين من الدرجة االولى 
 مدة الخدمةوفق متغير  الرياض

درجات  مجموع التربيعات التباين مصادر
 الحرية

متوسط مجموع  
 التربيعات

قيمة 
  Fاختبار 

 المحسوبة
 5.730 88.678 2 177.356 بين المجموعات

  15.475 157 2429.588 ضمن المجموعات
   159 2606.944 المجموع الكمي

 
 ،(Student-Newman-Keuls) وعند استخدام اختبار نيومان كولز ستيودنت     

، اتضح ان ىناك مدة الخدمةبحسب متغير  ،لممقارنة بين متوسطات القيادة التحويمية
المديرات ذوات الخدمة  جاءت أوالً  اذ ،حصائية بين تمك المتوسطاتافروق ذات داللة 

-02) منثم ذوات الخدمة (، 50.2336) بمتوسط حسابي بمغ ،سنة (39-32) من
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 ،سنة (19-12) منثم ذوات الخدمة (، 48.9394) بمتوسط حسابي بمغ ،سنة (09
 .يوضح ذلك (3) والشكل، (47.1500) بمتوسط بمغ

 

 
 (3شكل )

 مةتوزيع درجات أفراد العينة في القيادة التحويمية وفق مدة الخ
بعراد لردى مرديرات ألوثنرائي ا عامراً  الرذاتي  بوصرفو عرامالً و قياس الذكاء االجتماعي  -5

 :حصائيةالرياض األطفال وتقويم داللتو ا
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بوصفو الذاتي و الذكاء االجتماعي لقد اظيرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس      
ان  ،مديرة( 162) عمى عينة البحث التطبيقية البالغة ،بعادألوثنائي ا عاماً  عامالً 

-10.3605) :ىي ،متوسط درجات العامل العام وعامميو لدى المشموالت بالبحث
-1.56535-0.11163) بانحراف معياري مقداره ،(4.9522-7.4105

وعند مقارنتيا بالمتوسط الفرضي لممقياس والمتوسط  ،اليت( عمى الت1.69493
عدا عامل الذكاء  ،كبر من المتوسط الفرضي لممقياسأيالحظ انو  ،الفرضي لكل عامل

ائي لعينة باستعمال معادلة االختبار الت ،االجتماعي. وعند اختبار الفرق بين المتوسطين
كما  ،(159( وبدرجة حرية )2.25تبين انو ذي داللة معنوية عند مستوى ) ،واحدة

  (.10) يوضح الجدول

 (12) جدول

االختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات الذكاء االجتماعي والذاتي لدى مديرات 
 رياض والمتوسط الفرضي لمعينةال

متوسط  المقياس
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(1.15) 
الذكاء االجتماعي 

 والذاتي
 دالة 14.152 10 2.11163 12.3625

 غير دالة 0.404 - 5 1.56535 4.9500 الذكاء االجتماعي
 دالة 18.004 5 1.69493 7.4125 الذكاء الذاتي
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في الذكاء االجتماعي والذاتي مرتفع  ىبمستو  لى ان عينة البحث تتمتعامما يشير      
فيما تميزت العينة بدرجة متوسطة  ،ودرجة مرتفعة في مجال الذكاء الذاتي ،كعامل عام

ان القيمة  عمماً  لتقارب درجة المتوسط الفرضي والحسابي. ،في الذكاء االجتماعي
. (159حرية )( ودرجة 2.25عند مستوى )( 1.960) الجدولية لالختبار التائي تبمغ

 أكثر تأثراً بما ان الذكاء االجتماعي والذاتي مكتسبان، اذ انيما ويمكن تفسير ذلك، 
لذا قد ولوجية، من العوامل البي ،بالبيئة االجتماعية، وبالعوامل الثقافية المحيطة بالفرد

ظيور الذكاء االجتماعي بدرجة متوسطة لدى مديرات رياض األطفال، نظرًا  يعود سبب
، والتي أدت الى ضعف العالقات بالظروف المحيطة بالمجتمع المحمي ىنّ لتأثر 

 .، وتوجيو تركيز الفرد مع نفسو وذاتووالتواصل االجتماعي مع اآلخرين
الذاتي لدى مديرات رياض األطفال عمى و تعرف الفروق في الذكاء االجتماعي  -6

 :حصائيةالاوتقويم داللتو  عمميوفق متغير التحصيل ال
باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً  جرىولتحقيق ىذا اليدف      

 اذ. (SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي، الدرجة االولى لمعينات غير المتساوية
 صغر من القيمة الفائية الجدولية البالغةأوىي (، 0.048) بمغت القيمة الفائية المحسوبة

مما يشير الى عدم (، 2.25) ومستوى داللة (157-0) عند درجتي حرية(، 3.24)
متغير  بحسب ،لدى مديرات الرياضالذكاء االجتماعي الذاتي وجود فروق في 

 ( يوضح ذلك.13البكالوريوس( والجدول ) –الدبموم –التحصيل العممي )االعدادية
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 (13جدول )
لدى الذاتي و الذكاء االجتماعي الفروق في  لمعرفةتحميل التباين من الدرجة االولى 
 وفق متغير التحصيل العممي المديرات

درجات  مجموع التربيعات التباين مصادر
 الحرية

متوسط مجموع  
 التربيعات

قيمة 
  Fاختبار 

 المحسوبة
 0.048 0.218 2 0.437 بين المجموعات

  4.513 157 708.538 ضمن المجموعات
   159 708.975 المجموع الكمي

رياض األطفال عمى  الفروق في الذكاء االجتماعي والذاتي لدى مديرات تعرف -7
 وفق متغير العمر وتقويم داللتو االحصائية:

باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً  جرىاليدف واتحقيق ىذا      
 اذ. (SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي، المتساوية الدرجة االولى لمعينات غير
 صغر من القيمة الفائية الجدولية البالغةأوىي ، (0.710) بمغت القيمة الفائية المحسوبة

عدم مما يشير الى (، 2.25) ومستوى داللة (157-0) عند درجتي حرية(، 3.24)
متغير العمر  بحسب ،لدى مديرات الرياضالذكاء االجتماعي والذاتي وجود فروق في 

 ( يوضح ذلك.14والجدول ) سنة، (59-52) سنة، (49-42) سنة، (32-39)
 (14جدول )

لدى الذكاء االجتماعي والذاتي الفروق في  لمعرفةتحميل التباين من الدرجة االولى 
 وفق متغير العمرمديرات ال

قيمة متوسط مجموع  درجات  مجموع التربيعات التباين مصادر
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  Fاختبار  التربيعات الحرية
 المحسوبة

 0.710 3.178 2 6.355 المجموعاتبين 
  4.475 157 702.620 ضمن المجموعات

   159 708.975 المجموع الكمي
 
رياض عمى وفق متغير الالذاتي لدى مديرات و تعرف الفروق في الذكاء االجتماعي  -8

 االحصائية:مدة الخدمة وتقويم داللتو 
باستعمال تحميل التباين من  ،معالجة البيانات احصائياً  جرىولتحقيق ىذا اليدف      

 اذ. (SPSS) باستعمال البرنامج االحصائي، الدرجة االولى لمعينات غير المتساوية
 البالغةصغر من القيمة الفائية الجدولية أوىي (، 2.262) بمغت القيمة الفائية المحسوبة

عدم مما يشير الى ، (2.25) ومستوى داللة (157-0) درجتي حرية(، عند 3.24)
مدة متغير  بحسب ،لدى مديرات الرياضالذاتي و الذكاء االجتماعي وجود فروق في 

 ( يوضح ذلك.15والجدول ) الخدمة
 (15جدول )

لدى الذاتي و الذكاء االجتماعي الفروق في  لمعرفةتحميل التباين من الدرجة االولى 
 مدة الخدمةوفق متغير مديرات ال

درجات  مجموع التربيعات التباين مصادر
 الحرية

متوسط مجموع  
 التربيعات

قيمة 
  Fاختبار 

 المحسوبة
 0.060 0.272 2 0.545 بين المجموعات
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  4.512 157 708.430 ضمن المجموعات
   159 708.975 المجموع الكمي

 
لدى تعرف العالقة االرتباطية بين القيادة التحويمية والذكاء االجتماعي والذاتي  -9

 :حصائيةالرياض وتقويم داللتو االمديرات 
اشارت قيم معامل  اذ ،استعمال معامل ارتباط سبيرمان جرىلتحقيق ىذا اليدف      

القيادة التحويمية والذكاء بين  ،احصائياً عالقة طردية قوية ودالة  االرتباط الى وجود
االرتباط باستعمال وعند تقويم داللة معامل (، 2.91) بمغت االجتماعي والذاتي

كبر من أوىي (، 07.588) تساوي القيم التائية المحسوبةظير ان  ،االختبار التائي
 (16) الجدول(، 162) ودرجة حرية(، 2.25) القيمة الجدولية عند مستوى داللة

 .يوضح ذلك
 (16) جدول

 لدى المحكومين القيادة التحويمية والذكاء االجتماعي والذاتيمعامالت االرتباط بين 
قيمة  المتغير الثاني المتغيراالول

معامل 
 االرتباط

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 النتيجة

القيادة 
 التحويمية

الذكاء االجتماعي 
 والذاتي

2.912 07.588 1.962 
 

 دالة

      
ىي  االجتماعي والذاتيمما يشير الى ان العالقة بين القيادة التحويمية والذكاء      

 .يوضح ذلك (4) والشكل، عالقة حقيقية غير خاضعة لمصدفة
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 (4شكل )
 والذكاء االجتماعي والذاتيالقيادة التحويمية  العالقة بين

 
الذاتي في القيادة التحويمية لدى مديرات و اسيام متغير الذكاء االجتماعي  قياس -11

 حصائية:الارياض األطفال وتقويم داللتو 
وجد ان ، استعمال تحميل االنحدار باسموب االدخال جرىولتحقيق ىذا اليدف      

، فيما اذ (0.701) بمقدار قادر عمى التنبؤ بالقيادة التحويميةالذاتي و الذكاء االجتماعي 
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 (158-1) حرية تيعند درج كانت القيمة الفائية لمعامل االنحدار دالة احصائياً 
 يوضح ذلك.  (17) والجدول (،2.25) ومستوى داللة

 (17) جدول
الذاتي في القيادة و الذكاء االجتماعي تحميل االنحدار باسموب االدخال السهام 

 التحويمية لدى مديرات رياض األطفال
 التابع المتغير

 
 المتغير المتنبئ

 
معامل 
 االنحدار

القيمة  Rالتنبؤ
 Fالفائية

 النتيجة

االجتماعي الذكاء  القيادة التحويمية
 والذاتي

 دالة 370.495 0.701 0.738

 1 –درجة الحرية االفقية = عدد المتغيرات المتنبئة 
 158=  1-1-162=  1-عدد المتغيرات المتنبئة  –درجة الحرية العمودية = عدد افراد العينة 

 3.91( = 2.25ومستوى داللة )( 158-1) القيمة الفائية الجدولية عند درجتي حرية
 

 التحصيل)اسيام متغير الذكاء االجتماعي الذاتي والمتغيرات الديمغرافية  قياس -11
في القيادة التحويمية لدى مديرات رياض األطفال وتقويم  (ومدة الخدمة ،والعمر العممي،
 حصائية:الاداللتو 

وجد  ،استعمال تحميل االنحدار المتعدد باسموب االدخال جرىولتحقيق ىذا اليدف      
 العممي،التحصيل )الذاتي والمتغيرات الديمغرافية و الذكاء االجتماعي ان متغيرات 

، (2.820) قادرة عمى التنبؤ بالقيادة التحويمية بمقدار مجتمعة، (ومدة الخدمة ،والعمر
 (155-1) حرية تيعند درج ،فيما كانت القيمة الفائية لمعامل االنحدار دالة احصائياً 
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ن تقدم أيمكن  ،نفة الذكرآمما يشير الى ان انموذج المتغيرات  (،2.25) ومستوى داللة
 ذلك. يوضح (18) والجدول ،لمتنبؤ بالقيادة التحويمية داالً  انموذجاً 

 (18) جدول
الذاتي والمتغيرات و الذكاء االجتماعي تحميل االنحدار باسموب االدخال السهام 

 رياض األطفالالديمغرافية في القيادة التحويمية لدى مديرات 
 التابع المتغير

 
 المتغير المتنبئ

 
معامل 
 االنحدار

القيمة  Rالتنبؤ
 Fالفائية

 النتيجة

، الذكاء االجتماعي والذاتي القيادة التحويمية
التحصيل العممي، العمر، 

 الخدمة

 دالة 156.565 0.802 0.895

 1 –درجة الحرية االفقية = عدد المتغيرات المتنبئة 
 155=  1-4-162=  1-عدد المتغيرات المتنبئة  –العمودية = عدد افراد العينة درجة الحرية 

 3.91( = 2.25( ومستوى داللة )155-1) القيمة الفائية الجدولية عند درجتي حرية
 

 استنادًا الى نتائج البحث يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية: االستنتاجات:
 بدرجة األربعة الواردة في البحث التحويمية أبعاد القيادةتتوفر لدى أفراد العينة   -1

 .بدرجة منخفضة، ما عدا االعتبارية الفردية جاءت عالية
  ، لصالح الذكاء الذاتي.اتدير ملدى ال الذكائينى مستو وجود تباين بين   -2
القيادة التحويمية والذكاء االجتماعي ىناك عالقة ارتباطية عالية وموجبة بين   -3

 ات.دير لمم والذاتي
 مما تقدم من اجراءات ونتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية: التوصيات:
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، لما لو من دور دارة الروضةا في مديرات الرياض نمط القيادة التحويميةتبني   -1
 .األىداففي تحقيق 

 دورات تدريبة خاصة بالمديرات، لتنمية وتطوير قدراتيم القيادية. عقد  -2
لتشكيل عالقات ، اتالمدير  لدى ميارة الذكاء لرفع مستوى قامة ورشات عملا  -3

 .اجتماعية ناجحة مع العاممين في الروضة
 تقترح الباحثة اجراء دراسات تتعمق بمتغيري البحث، منيا: المقترحات:

  رياض األطفال. معمماتاجراء دراسة لمتغيري البحث لعينات اخرى، مثل   -1
رياض  مديراتلدى لتنمية القيادة التحويمية اجراء دراسة لبناء برنامج تدريبي   -2

 األطفال.
الذكاء ات الرياض األىمية والحكومية في دير اجراء دراسة مقارنة بين م  -3

   .االجتماعي والذاتي
 

 العربية ادراصالم
، القيادة التحويمية ومشاركة المعرفة( 0219براىيم، السعيد مبروك )ا  -1

 والنشر الدولي.مؤسسة الباحث لالستشارات البحثية القاىرة_مصر، 
( واقع االشراف التربوي الدارة رياض 0218براىيم، ىميسة أحمد محمد )ا  -2

مجمة ، كمية التربية، امعة الفيوممصر، ج، ةاألطفال في ضوء القيادة التحويمي
 .9، ع1م، جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية

، : تنمية وتعميقالذكاءات المتعددة والفهم( 0223جابر عبد الحميد )جابر،   -3
 دار الفكر العربي، القاىرة_مصر.، 1ط
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، الذكاءات المتعددة ةاطر العقل: نظري( 0224ىوارد )جاردنر،   -4
لدول الخميج، ترجمة محمد بالل  الرياض_السعودية، مكتب التربية العربي

 الجيوشي.
الذكاء االجتماعي لدى عينة ( 0201فريحة مفتاح وفائز )الجنزوري والناجي،   -5

المؤتمر العممي الثالث  من معممات رياض األطفال وعالقتو ببعض المتغيرات،
مجمة القرطاس لمعموم االنسانية  لكمية التربية العجيالت، جامعة الزاوية،

 .0ع ،والتطبيقية
، الذكاءات المتعددةمدخل الى نظرية ( 0225محمد عبد اليادي ) حسين،  -6

 العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي. االمارات، 1ط
: ( القيادة التحويمية ودورىا في ادارة التغيير0229ماىر صبري )درويش،   -7

، دراسة تحميمية آلراء عينة من متخذي القرارات في بعض المصارف العراقية
 .78، عمجمة االدارة واالقتصاد

مركز  طبع في، 1ط ،مقياس الذكاءات المتعددة( 0217، مركز )بونودي  -8
  عمان_االردن. ديبونو لتعميم التفكير،

مط دور الذكاءات المتعددة في التنبؤ بن( 0212الديحاني، سمطان غالب )  -9
قسم ، القيادة لدى القيادات التربوية بمدارس التعميم الثانوي بدولة الكويت

  الكويت.االدارة والتخطيط، كمية التربية، جامعة 
أثر القيادة التحويمية في الحد من الصراع ( 0210حسن )الزعبي،   -11

 .1، ع15، ممجمة البصائر، التنظيمي
مدخل الى تربية المتميزين  (0223، ناديا ىايل )السرور  -11

 .عمان_االردن ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،4ط، والموهوبين
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الثقافة المصرية ، دليل اختيار العينة (1999)د سعو  ضحيان،  -12
 _مصر.لمطباعة والتوزيع والنشر، القاىرة

مستوى الذكاءات المتعددة لمديري ( 0212الظفيري، ياسمين ىادي )  -13
المدارس الثانوية وممميها في دولة الكويت وعالقته بالمناخ التنظيمي في 

، رسالة ماجستير، جامعة الشرق مدارسهم من وجهة نظر المديرين والمعممين
 األوسط، كمية العموم التربوية.

( العالقة بين أبعاد القيادة التحويمية 0218عتوم، يمنى أحمد )  -14
داري من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة االمام عبد الواالبداع ا

نسانية، ال، اآلداب والعموم امجمة جامعة الممك عبد العزيزالرحمن بن فيصل، 
 .0، ع06م
، 1، طدارة التربويةالالقيادة والدافعية في ا (0226عمي ) عياصرة، -15

 _االردن.دار الحامد لمنشر، عمان
مكتبة ، القيادة التحويمية( 0201) بن محمد الغامدي، محمد فوزي  -16

 ._السعوديةالممك فيد الوطنية لمنشر، الدمام
أثر القيادة التحويمية في فاعمية ( 0210حافظ عبد الكريم )الغزالي،  -17

، رسالة ماجستير، جامعة الشرق ردنيةال ااتخاذ القرار في شركات التأمين 
 األوسط، كمية األعمال.

، : التأسيس العمميالذكاءات المتعددة( 0210د )قييي، عبد الواحالف -18
  .المغرب_تطوان، 1ط
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في الذكاء المتعدد بين طالب  دراسة الفروق( 0223قوشحة، رنا ) -19
جامعة الدراسات التربوية، ، أطروحة دكتوراه، بعض الكميات النظرية والعممية

 القاىرة_مصر.
والتنظيمي لمديرات  الدليل االجرائي( 0201ىادي، اكرام كاظم )  -21

 .بغداد_العراق ،دار الرائد لمطباعة والنشر والتوزيع ،األطفال رياض
( استخدام نظريتي القيادة التحويمية 0224)الياللي، شربيني   -21

 .01، عمجمة مستقبل التربية العربيةفي بعض الكميات الجامعية،  واالجرائية
مدير المستقبل من القيادة التبادلية مالمح ( 0226سيد )اليواري،   -22

 مكتبة عين شمس، القاىرة_مصر.، 4، طالى القيادة التحويمية
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 (1ممحق )
 أسماء الخبراء حسب المقب العممي والحروف الهجائية

 مكان العمل العام االختصاص االسم ت
 التربية لمبنات/جامعة بغدادكمية  العامعمم النفس  ألطاف ياسين خضرأ.د.  1
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد رياض األطفال ضحى عادل محمودأ.د.  2
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد رياض األطفال نوار فاضل عبد الوىاباأ.م.د.  3
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد رياض األطفال سجالء فائق ىاشمأ.م.د.  4
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد رياض األطفال محمد سموم أ.م.د. منى 5
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد عمم النفس التربوي ىناء مزعل حسين الذىبيد. م.أ. 6
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد تربوينفس الالعمم  م.د. وسناء مالو عمي النعيمي 7
 كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد األطفالرياض  م.م. سمر عدنان عبد األمير 8
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 (2ممحق )
 مقياس القيادة التحويمية )الصورة النهائية(

تنطبق  الفقرات ت
 عمّي كثيراً 

تنطبق 
عمّي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 عمّي أبداً 

    أتعامل مع أفراد المالك بروح القانون وليس بالقانون 1
    أعترف بأخطائي في العمل أمام اآلخرين 2
    اسامح في حالة ارتكاب أحد العاممين خطأ دون قصد 3
أتمتع بسرعة البديية في التعامل مع المواقف الصعبة التي  4

 تواجيني في العمل
   

    أعتذر في حال أخطأت بحق أحد المرؤوسين 5
أخمق مناخ تربوي يساعد المعممات في انتاج وطرح أفكار  6

 جديدة لتعمم األطفال  
   

    أتعامل بموضوعية عند تقييم أداء العاممين في الروضة 7
    أنقل خبراتي ومعموماتي المينية لممعممات 8
 الخاصة أعمل بمدأ الشورى في اتخاذ القرارات الميمة 9

 بالعمل داخل الروضة
   

اوفر فرص متساوية لجميع المعممات لتقديم الدروس  12 
 التدريبية

   

    الجماعي أكثر من العمل الفرديأىتم بالعمل  11
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أثق بقدرات العاممين في الروضة عمى ادارة االمور في  12
 حال غيابي عن الروضة

   

    اكافأ المعممة التي تقدم أجمل فعالية لؤلطفال في رفعة العمم 13
    أتحدث بتفاؤل عن المستقبل أمام المرؤوسين 14
الميرجانات الفنية عمى االشتراك في  اشجع المعممات 15

 والرياضية لتطوير قدراتيم
   

اوزع الميام عمى المعممات والموظفين كل حسب قدراتو  16
 ورغباتو

   

    أعمل عمى تمبية احتياجات العاممين في الروضة 17
    اشارك العاممين في الروضة مناسباتيم االجتماعية 18
    افوض بعض الصالحيات لممعاونات في الروضة 19
    اعامل المعممة المتميزة معاممة خاصة 21

 
 (3ممحق )

 مقياس الذكاء االجتماعي والذاتي )الصورة النهائية(
 ال نعم الفقرات ت
   أتعمم بشكل أفضل من خالل تفاعمي مع اآلخرين 1
   أستمتع بالمحادثة غير الرسمية والمناقشة الجادة 2
   فادةافي الزيادة  3
   أقوم بدور القائد مع األقران والزمالءغالبًا ما  4
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   واإلنجازاتُأقّيم العالقات بشكل أكثر من األفكار  5
   نتاجية عالية بالنسبة لياالمجموعات الدراسية تكون ذات  6
   اؤدي دورًا ضمن فريق العمل 7
   األصدقاء ميمون بالنسبة لي 8
   أنتسب ألكثر من ثالثة نواد  أو منظمات 9
   ال ُأحب العمل المفرد 11
   من الميم أن أرى دوري في "الصورة الكبيرة" لؤلشياء 11
   أستمتع بمناقشة األسئمة التي تدور حول الحياة 12
   الدين ميم بالنسبة لي 13
   أستمتع برؤية العمل الفني 14
   تمارين االسترخاء والتأمل مجزية بالنسبة لي 15
   لزيارة المناطق الخالبةُأحب السفر  16
   أستمتع بقراءة ما كتبو الفالسفة 17
   تعمم األشياء الجديدة أسيل عندما أرى تطبيقيا عمى أرض الواقع 18
   خرى من الحياة الذكية في الكوناأتعجب إن كانت ىناك أشكال  19
من الميم بالنسبة لي أن أشعر بأني عمى اتصال بالناس  21

 والمعتقداتواألفكار 
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 املعلمات نظر وجهة من الروضة لطفل الصحية التغذية
 سميم رسوللمياء م. 
 الجامعة المستنصرية /قسم رياض األطفال /كمية التربية االساسية

 ممخص ال

 الخ مسػػ   سػػف دوف ىػػـ ممػػف لألطفػػ ؿ األسػػ س التعميميػػ  المراحػػؿ مػػف األطفػػ ؿ ريػػ ض مرحمػػ  تعػػد    
 والفكػػػري  والصػػػح   الجسػػػم  ) النمػػػو ولتعزيػػػز ع مػػػ   بصػػػورة متك ممػػػ  تعميميػػػ  فػػػرص لينػػػ لوا وذلػػػؾ

 ويمكػػػف الالحقػػ   المدرسػػي  لممرحمػػػ  مسػػتعديف يكونػػوا حتػػ  لػػػدييـ ( واالجتمػػ ع  والعػػ طف   والنفسػػ  
 تتضػػمف التػػ  الرسػػمي  المرحمػػ  إلػػ  الرسػػم  غيػر التعمػػيـ مرحمػػ  مػػف ب النتقػػ ؿ الريػػ ض  مرحػػؿ وصػؼ

 يعتمد الالحق  لممراحؿ واعداده الطفؿ شخصي  بن ء اف والسيم  عشر  الث ن  حت  األوؿ مف الصفوؼ
 ومنيػػ  اليوميػػ  الحيػػ ة ميػػ رات اىػػـ تعميمػػو فػػ  دورىػػ  يػػيت  والػػذي الروضػػ  معممػػ  عمػػ  األولػػ  ب لدرجػػ 
 الطع ـ. لتن وؿ ميمو اثن ء ف  لمجسـ المفيدة الصحي  لألغذي  اختي ره كيفي 

 األىػػداؼ مػػف يعػػد لمطفػػؿ  السػػميم  الصػػحي  التغذيػػ  مجػػ ؿ فػػ  الروضػػ  معممػػ  تثقيػػؼ عمميػ  اف      
 األطعمػ   تنػ وؿ فػ  التنويػ  عمػ  الطفػؿ مسػ عدة منػو واليػدؼ المجتمعػ ت  الييػ  تسع  الت  التعميمي 
 المختمف . األطعم  اختي ر أسب ب إدراؾ عم  ومس عدتو لديو  جيدة صحي  ع دات وتنمي 

ومف ىن  نفيـ اف لمعممػ  الروضػ  دورا كبيػر فػ  التعػرؼ عمػ  الخصػ اص الغذاايػ  الصػحي  التػ      
يمتمكي  كؿ طفؿ  وألجؿ ذلؾ فقد وضعت الب حث  ىدف ف يمكف مف خالليم  التوصؿ ال  درج  التغذي  

 الصحي  الت  يمتمكي  أطف ؿ الروض   وىم :

 .الروض  طفؿ لدى الس ادة حي الص التغذي  درج  نحو المعمم ت نظر وجي -1

 لتواجػػػد لمتغيػػر تبعػػ  الروضػػ  طفػػؿ لػػدى الصػػحي  التغذيػػ  نحػػو المعممػػ ت نظػػر وجيػػ  فػػ  الفػػروؽ-2
 (.اطف ؿ لدييف ليس متزوج ت اطف ؿ  لدييف متزوج ت) االطف ؿ
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( معممػػػػ  مػػػػف 147مػػػػف ) تتػػػػيلؼلجػػػػ ت الب حثػػػػ  الػػػػ  سػػػػحب عينػػػػ  ولغػػػػرض تحقيػػػػؽ ىػػػػدف  البحػػػػث     
ق مػػت الب حثػػ  ببنػػ ء المتزوجػػ ت فقػػط والت بعػػ ت الػػ  مديريػػ  تربيػػ  بغػػداد فػػ  الرصػػ ف  األولػػ   ومػػف ثػػـ 

مقيػػ س لمعرفػػ  درجػػ  التغذيػػ  الصػػحي  السػػ ادة بػػيف األطفػػ ؿ مػػف وجيػػ  نظػػر معممػػ  الروضػػ   ولقػػد تػػـ 
السػيكومتري  لفقراتػو أصػبت يتػيلؼ ( فقرة  وبعد اف تػـ اسػتخراج الخصػ اص 22بن ء مقي س يتيلؼ مف )

 وبعد تحميؿ إج ب ت المعمم ت  أظيرت نت اج البحث م  يم : ( فقرة.22مف )

 .معمم تيـ نظر وجي  مف الصحي  التغذي  درج  مف طبيع  بمستوى يتمتعوف الروض  أطف ؿ اف-1

 حػػوؿ نظػػرىف وجيػػ  فػػ  المتزوجػػ ت الروضػػ  معممػػ ت لػػدى األطفػػ ؿ تواجػػد لمتغيػػر تػػيثيرا يوجػػد ال-2
 .الروض  أطف ؿ لدى الس ادة الصحي  التغذي  درج 

 وكم  قدمت الب حث  مجموع  مف التوصي ت والمقترح ت المالءم  لنت اج بحثي .    

  الصحية، طفل الروضة، معممة الروضة. التغذيةالكممات المفتاحية: 

The healthy nutrition of the kindergarten child from the point of view of 

the teachers 

L. Lamia Selim Rasoul 

College of Basic Education/ Kindergarten Department Mustansiriya 

University 

Lamyaasaleem105@gmail.com 

Abstract 

    Kindergarten is one of the basic educational stages for children under the 

age of five, in order to obtain integrated educational opportunities in general; 

In order to enhance their growth (physical, health, intellectual, psychological, 

emotional, and social), so that they are ready for the next school stage. The 

personality of the child and his preparation for the later stages depends 

primarily on the kindergarten teacher, whose role comes to teach him the 

most important skills of daily life, including how to choose healthy foods that 

are beneficial to the body while he is inclined to eat. 

mailto:Lamyaasaleem105@gmail.com
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     The process of educating the kindergarten teacher in the field of healthy 

nutrition for the child is one of the educational goals that societies seek, and 

the aim of it is to help the child diversify in eating foods, develop good 

healthy habits for him, and help him understand the reasons for choosing 

different foods. 

     Hence, we understand that the kindergarten teacher has a major role in 

recognizing the healthy nutritional characteristics that each child possesses, 

and for that, the researcher has set two goals through which it is possible to 

reach the degree of healthy nutrition possessed by kindergarten children, 

which are as follows: 

-1 The viewpoint of the teachers towards the degree of healthy nutrition 

prevailing in the kindergarten child. 

2- The differences in the teachers’ point of view towards healthy nutrition for 

kindergarten children according to a variable of the presence of children 

(married women with children, married without children). 

     For achieving the objectives of the research, the researcher resorted to 

withdrawing a sample consisting of (147) female teachers who are married 

only and who are dependents to the Baghdad Education Directorate in Rusafa 

First. A scale consisting of (22) items, and after the psychometric 

characteristics of its items were extracted, it became composed of (20) items. 

After analyzing the answers of the parameters, the results of the research 

showed the following: 

1 - Kindergarten children enjoy a normal level of healthy nutrition from the 

point of view of their teachers. 

2 - There is no effect of the variable of children's presence among married 

kindergarten teachers on their point of view about the degree of healthy 

nutrition prevailing among kindergarten children. 

     The researcher also presented a set of recommendations and suggestions 

appropriate to the results of her research. 

Keywords: healthy nutrition, kindergarten child, kindergarten teacher. 
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 التعريف بالبحث
      :مشكمة البحث

 ىػػـ ممػػف لألطفػػ ؿ األسػػ س التعميميػػ  المراحػػؿ مػػف األطفػػ ؿ ريػػ ض مرحمػػ  تعػػد         
 النمػػو ولتعزيػػز ع مػػ   بصػػورة متك ممػػ  تعميميػػ  فػػرص لينػػ لوا وذلػػؾ الخ مسػػ   سػػف دوف

 يكونػػوا حتػػ  لػػدييـ ( واالجتمػػ ع  والعػػ طف   والنفسػػ   والفكػػري  والصػػح   الجسػػم  )
 مرحم  مف ب النتق ؿ الري ض  مرحؿ وصؼ ويمكف الالحق   المدرسي  لممرحم  مستعديف
 الثػ ن  حتػ  األوؿ مف الصفوؼ تتضمف الت  الرسمي  المرحم  إل  الرسم  غير التعميـ
 األولػ  ب لدرجػ  يعتمػد الالحقػ  لممراحػؿ واعػداده الطفػؿ شخصػي  بنػ ء اف والسيم  عشر 
 ومنيػػ  اليوميػػ  الحيػػ ة ميػػ رات اىػػـ تعميمػػو فػػ  دورىػػ  يػػيت  والػػذي الروضػػ  معممػػ  عمػػ 

 الطعػػػػػػ ـ لتنػػػػػػ وؿ ميمػػػػػػو اثنػػػػػػ ء فػػػػػػ  لمجسػػػػػػـ المفيػػػػػػدة الصػػػػػػحي  لألغذيػػػػػػ  اختيػػػػػػ ره كيفيػػػػػػ 
.(Albuquerque, et al, 2018: 39) 

ب نػو عػ دة مػ   (Allinghams, et al , 2017)ألينجيػ مز واخػروف فمقػد ذكػر       
/  آبػػ ايـ مػػف االجتمػػ ع  والسػػموؾ األكػػؿ عػػ دات العػػ لـ أنحػػ ء جميػػ  فػػ  األطفػػ ؿ يػػتعمـ

 والمجتمػػػ  المنزليػػػ  البياػػػ  فػػػ ف ومػػػف ثػػػـ . واألقػػػراف واألشػػػق ء الرع يػػػ  ومقػػػدم  أجػػػدادىـ
 ييكػؿ وكيػؼ ومتػ   وكػـ  مػ ذا  تشػكيؿ فػ  تسػ عد لمتعمػيـ ميمػ  مصػ در ى  والروض 
 عػػػ دات ووفقػػػ  لػػػذلؾ  فػػػ ف تطػػػور .والمراىقػػػ  الطفولػػػ  فتػػػرة طػػػواؿ والدتيػػػـ  منػػػذ األطفػػػ ؿ
او مػػف ىػػـ  اآلبػػ ء بمعتقػػدات بشػػدة يتػػيثر معقػػدا جػػدا  ألنػػو أمػػرالػػدى الطفػػؿ يعػػد  التغذيػػ 

 الع طفيػ  ب لعالقػ ت وكػذلؾ بنوعيػ  الطعػ ـ  يتعمػؽ فيمػ  ومواقفيـ المسؤوليف عف تربيتيـ
 الوالػػديف تغذيػػ  سػػموكي ت بػػيف عالقػػ  توجػػد المثػػ ؿ  سػػبيؿ عمػػ . األطعمػػ  مػػ  والثق فيػػ 
ويمكػف لموالػديف بسػبب الضػغوط االسػػري  لمطفػػؿ   الح لػ  الصػحي  والػوزف السػميـ ومؤشػر
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اف يغفموا عف ىذا االمر  لكف المعمم  بعدى  السػالح الثػ ن  المسػؤوؿ عػف الطفػؿ داخػؿ 
الروضػػ  يمكنيػػ  اف تشػػخص الح لػػ  الصػػحي  السػػيا  الن تجػػ  عػػف فقػػر الغػػذاء الصػػػح  

الىتمػػ ـ السػػميـ لػػو وألسػػب ب اسػػري  عػػدة  منيػػ  ضػػعؼ الح لػػ  الم ديػػ   او عػػدـ المبػػ الة وا
 ,Allinghams, et al) .األخػرىب لغػذاء الجيػد لنمػو طفميػـ ... وغيرىػ  مػف األسػب ب 

2017: 69)  

 الروضػػ  ( بػ ف Osowski , et al , 2013) أوسوسػك  واخػروف ويضػيؼ      
بم  تممكو مف معمم ت ذات جودة ع ليػ  فػ   االوؿ تشكؿ المنب  تربوي  بوصفي  مؤسس 
فضػػال عػػف الحػػرص والمت بعػػ  الشػػديديف عمػػ  نمػػو السػػميـ لمطفػػؿ فػػ    التػػدريس والتعمػػيـ 

ك فػػ  النػػواح    فيػػ  تتعػػ وف مػػ  االسػػرة فػػ  تربيػػ  ونمػػو الطفػػؿ   والسػػيم  فػػ  المجػػ ؿ 
 تمتمػػؾنفسػػي   المعممػػ  ك نػػت اذا اال يتحقػػؽ ال وىػػذا جيػػدة يتمتػػ  بصػػح  والصػػح  لجعمػػ

 الػػػ  االطفػػػ ؿ توجيػػػومػػػف بكػػػؿ جػػػدارة تػػػتمكف  حتػػػ  الصػػػح  الػػػوع  مػػػف من سػػػب  درجػػػ 
 المعػػ رؼ بمعظػػـ ومممػػ  ليػػـ حسػػن  قػػدوة تكػػوف واف السػػميم  الصػػحي  العػػ دات مم رسػػ 

فػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػ ؿ انفػػػػػػػػ دة الكميػػػػػػػػ  والنوعيػػػػػػػػ  ألنػػػػػػػػواع األغذيػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  يتن وليػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػحي 
 . (Osowski, et al, 2013: 422)الطفؿ

الػ  ضػرورة تمتػ  المعممػ  بػ لتثقيؼ الغػذاا   (Eliassen, 2011) إلي سػيف واكد       
ولفاػػػػ ت النػػػػوع  الالحقػػػػ  وكػػػػذلؾ لممراحػػػػؿ العمريػػػػ   الطفولػػػػ  السػػػػميـ فػػػػ  مجػػػػ ؿ مرحمػػػػ  

لألمراض ولسػوء التغذيػ   تعرض أطف ؿ الري ضوذلؾ لتجنب  ( االجتم ع  )ذكورا وان ث 
العقمػػػػ   نمػػػػوىـكمػػػػ  انيػػػػ  ضػػػػروري  لموق يػػػػ  مػػػػف حػػػػدوث قصػػػػور فػػػػ   المن عػػػػ  ونقػػػػص 

 (Eliassen, 2011: 86) .األول والسيم  ف  المراحؿ العمري   والجسم  
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ب ف عممي  تثقيػؼ معممػ  الروضػ   (Brazionis, et al , 2013) برازيون  وأش ر     
يعد مػف األىػداؼ التعميميػ  التػ  تسػع  الييػ   لمطفؿ ف  مج ؿ التغذي  الصحي  السميم  

وتنميػػػ   األطعمػػػ  الطفػػػؿ عمػػػ  التنويػػػ  فػػػ  تنػػػ وؿ واليػػػدؼ منػػػو مسػػػ عدة  المجتمعػػػ ت 
المختمفػػػ  أسػػػب ب اختيػػػ ر األطعمػػػ   إدراؾومسػػػ عدتو عمػػػ   لديػػػو عػػػ دات صػػػحي  جيػػػدة 

(Brazionis, et al, 2013: 1377) 

( جيػػؿ اغمػػب Bekelman, et al , 2018) واخػػروف بيكممػػ ف وكمػػ  اكػػدت      
 ع م  بكيفي  اختي رىـ لمغذاء المن سب ألجس ميـ بصورة  ك ف  وف  المجتمع ت  االسر 

واحتي جػػػ تيـ وفشػػػميـ فػػػ  اختيػػػ ر وجبػػػ  متوازنػػػ  او  خ صػػػ  وألجسػػػ ـ أطفػػػ ليـ بصػػػورة 
 .لمجسػػػـوذلػػػؾ لجيميػػػـ بمػػػ  تحتويػػػو األطعمػػػ  مػػػف عن صػػػر غذاايػػػ  ميمػػػ   صػػػحي  

(Bekelman, et al, 2018, 102) 

 : اآلت  ب لتس ؤؿ البحث مشكم  تمخيص يمكف تقدـ  ومم      

 م  اتج ى ت المعمم ت نحو التغذي  الصحي  لطفؿ الروض ؟-  

      :أهمية البحث

عػػػدادلنمػػو و  المسػػػكف الح ضػػػف الروضػػ  معممػػػ تمثػػؿ        مراحػػػؿمل ـتجييػػػزىل االطفػػ ؿ ا 
 بنػػ ء شخصػػيتيـ   لػػذا مراحػػؿك فػػ   فػػ  المػػداف  عػػنيـ الجنػػدي   وكمػػ  تعػػد ذلػػؾ الالحقػػ 

يػتـ مالحظتػو مػف قبػؿ  وال األرض تحػت يجػذر ومعرف  نفس  أس س مف تضعو م  فكؿ
 عمػػػ  أطف ليػػػ  ذاكػػػرة فػػػ دورىػػػ  المتميػػػز  بقػػػ ولكػػػف عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ   ي   االخػػػريف
لػذا  ووقػ ا    أحػداثالحيػ ة بمػ  فييػ  مػف  سػنوات تمحوىػ يمكػف اف  ال  و  أعم رىـ امتداد

 عمػ  تنميػ  تعمػؿ اف الحس سػي  غ يػ  مينػ يتطمب مف معمم  الروض  بعػدى  تعمػؿ فػ  
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فػ  مجػ ؿ تربيػ  الطفػؿ )اك ديميػ   تيىيػؿالو  تدريبالطفؿ مف خالؿ ال شخصي  خص اص
 وتشػكيؿ الطفػؿ مسػتقبؿ بنػ ء فػ  راػيس بشػكؿ األسػرة م  تش رؾ ألني   وصحي  ونفسي (

ف   الطفؿ بي  يمر الت  الخبرات أىمي  إنك ر شخص أي يتمكف وال السموكي  خص اصو
 فيػو المسػتقبمي  حي تػو فػ  وأثرىػ  المبكػرة الطفولػ  مرحمػ  خالؿاثن ء تواجده ف  الروض  

)يوسػؼ  كبيػرة أىمي  لرع يتو ف ف لذلؾ  بو يحيط بم  التيثر سري  يكوف المرحم  ىذه ف 
  2229  :17.) 

اف مف اىـ الخبرات الت  يكتسبي  الطفؿ طواؿ بق اػو فػ  الروضػ   ىػو كيفيػ  تنػ وؿ     
الطع ـ بصورة صحيح   فضال عف االىتم ـ الذي تقدمو الروض  ليػـ عػف طريػؽ تػوافر 
معمم ت ذات وع  ب لتثقيؼ الغذاا  الصػح  لمرحمػ  الطفولػ  المبكػرة  فعػ دة مػ  يشػتك  

 المنػػزؿ  فػػ  الطعػػ ـ تنػػ وؿ عمػػ  إجبػػ رىـ يمكػػف طفػػ ليـ الأوليػػ ء األمػػور لممعممػػ ت بػػ ف أ
 يػزوروف الػذيف األطفػ ؿ ىػؤالء والػدي الحػظ ربمػ  ذلػؾ  ومػ . ضعيف  شيي  دااًم  ولدييـ

 وىػـ فػػ  الروضػػ   تنػػ وؿ الطعػػ ـ يحبػوف فيػػـ لالىتمػ ـ  مثيػػرة ميػػزة طويمػ  لفتػػرة الروضػ 
بعػض األطعمػ  ليػـ حتػ  ييكموىػ  مػ  زمالايػـ  وىػذا  طيػ  والػدتيـ مػف أحي ًن  ويطمبوف

 :Roofe, 2010) الطع ـب لتيكيد يعكس دور معمم ت الري ض ف  دف  األطف ؿ لتن وؿ 
36). 

فػ   ويؤكػد البػ حثوف  نمػو الطفػؿ بصػف  ع مػ و عمػ  تغذيػ    قويً  اإف لممعمم  تيثيرً       
التح قػػو ب لروضػػ  يتوقػػؼ عمػػ  عمػػ  أف مػػدى إفػػ دة الطفػػؿ مػػف مجػػ ؿ التغذيػػ  الصػػحي  

  مػػػؤىالت تربوًيػػػ الروضػػػ معممػػػ ت تكػػػوف ولػػػذلؾ ينبغػػػ  أف   شخصػػػي  وكفػػػ ءة المعممػػػ 
   والتػػ  يكػػوف ليػػ  التعميمػػ  النظػػ ـ مػػدخالت مػػف ميػػـ عنصػػر لػػذا تعػػد المعممػػ  وعممًيػػ  

 القػدوة تشػكؿ ألنيػ  الريػ ض  مرحمػ  فػ  االجتم عيػ  لمطفػؿ التنشػا  عممي  ف  فع ؿ دور
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 عػ دات فػ  ع مػؿ مػؤثر فيػ  والعػ دات  لممف ىيـ األطف ؿ كسب عم  تؤثر الف عم  الت 
فػ  صػحتو  متبػ يف وسػري  نمػو يحدث بق ء الطفؿ ف  الروض  فترة فف  الغذااي   الطفؿ

.  ذوقػػو الجسػػمي  والػػذي يػػنعكس عمػػ  تكػػويف  لػػذلؾ  نمحػػظ بوجػػود الغػػذاا  يومػػ  بعػػد يػػـو
 فػػ  فتػػرة رع يتػػو خػػالؿ لمخبػػرات الطفػػؿ واكتسػػ ب الروضػػ  معممػػ  خصػػ اص بػػيف عالقػػ 
 مػ  أو مػؤثرات مف يحيطو م  خالؿ مف الغذااي  ع داتو الطفؿ يكوف اذ األطف ؿ  ري ض
 الطفػػػؿ دعػػػـ والصػػحيح . لػػػذلؾ  ينبغػػ  السػػػميم  الغذاايػػػ  الكتسػػػ ب الخصػػ اص يم رسػػو
  (Harrison & Peralta, 2015: 447) .سميم صحي   غذااي  أنم ط اكتس ب عم 

 بشػكؿ وضػروري الصػح  ميػـ ( ب ف يعد الغػذاء2212ويرى )الجروان  والمشرف       
 والتطػػػور النمػػػو بجوانػػب المب شػػػر الرتب طػػو وذلػػػؾ الريػػ ض  لألطفػػػ ؿ فػػ  مرحمػػػ  خػػ ص

 الغذاايػ  ب لعن صػر الغنػ  الطعػ ـ أف إذ لمطفؿ بصورة ع مػ   والصح  والعقم  الجسم 
 لذا ال المستقبؿ  الجسمي  والعقمي  ف  قدراتو عف فضاًل  دم غو  ونش ط نمو عم  يس عد

 لمطفؿ والسيم  ف  مرحم  الطفول  المبكرة تقدـ الت  الطع ـ بنوعي  مف وجود االىتم ـ ُبد  
 (. 216 :2212 والمشرف   الجروان )

 الغذاايػ  العن صػر مػف من سػب  كميػ ت عمػ  يحتوي الذي ىو الصح  لذا ف ف الغذاء    
 العن صػر ىػذه فػ  ويشػترط المختمفػ   وظ افػو بتيديػ  يقػوـ لكػ  لجسػـ الطفػؿ  الضػروري 

 عمػػ  والمح فظػػ  النمػػو  مػػف مسػػتوى أفضػػؿ تحقيػػؽ بيػػدؼ ونوًعػػ   كًمػػ  ك ممػػ  تكػػوف أف
 يمزمػو مػ  بك فػ  جسـ الطفؿ إمداد تكفؿ الت  ى  المثم  والتغذي . الجسـ وسالم  صح 
 لػو والصػحي  الفسػيولوجي  لمنػواح  والمن سػب  الك في  والنسب وب لقدر الغذااي   المواد مف
 (.13 :2228 مزاىرة )
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 الػػػدع اـ أىػػػـ مػػػف معممػػػ  الروضػػػ  ( ب نػػػو تعػػػد2212 مزاىػػػرة وأبػػػو حسػػػيف وأشػػػ ر )     
 شػػػخص أوؿ ألنيػػػ  وىػػػو داخػػػؿ الروضػػػ   وتقبمػػػو طفػػػؿلم الصػػػح  تثقيػػػؼال فػػػ  المػػػؤثرة
 مواجيػػػ  فػػػ  ميػػػـ بػػػدور تقػػػوـ فيػػػ  ثػػػـ ومػػػفمب شػػػرة   اسػػػرتو نطػػػ ؽ خػػػ رج معػػػو يتع مػػػؿ

ذوقػو  تنميػ  عمػ الت  تواجو ف  اثنػ ء ميمػو لتنػ وؿ الطعػ ـ  وكمػ  تعمػؿ أيضػ   المعوق ت
 .ب نحبػ ط وتشػعره تصػدمو قد أوالذوؽ   اىذ صقؿ عم  ق درة وى  بي  والعن ي  الغذاا 

 سػميم ىػ  نفسػي   تكػوف أف :منيػ  عػدة خصػ اصب الروضػ  معممػ  تتميزلذا فينبغ  اف 
 الحواس بسالم  تمتعي    فضال عفوجو أكمؿ عم  بواجب تي  تقوـل الصحي  الن حي  مف

 (.49: 2212)مزاىرة وأبو حسيف   والوانو وانواعو المختمف  الذوؽ الغذاا  وبجودة

اتج ىػ ت المعممػ ت نحػو التثقيػؼ الصػح  لطفػؿ  تن ولػت الت  الدراس ت لقم  ونتيج     
 تػربط التػ  العالقػ  لفيػـ ىذا الموضوع عم  الضوء إلق ء أىمي  الب حث  وجدت الروض  

 .بينيم 

 :االت  إل  البحث ليذا االىمي  تقسيـ يمكف ىن  مف    

 : الػػنظريػ  األىػػميػ  -1

 مػف( الروضػ  لطفػؿ الصػح  التثقيؼ نحو المعمم ت اتج ى ت) البحث متغير يعد      
معمم ت  لدى والسيم  العراقي   البيا  ف  دراستي  تتطمب الت  األىمي  ذات الموضوع ت

 حػػػػوؿ العمميػػػػ  المعرفػػػػ  مػػػػف يزيػػػػد سػػػػوؼ الموضػػػػوع الحػػػػ ل  دراسػػػػ  أف كمػػػػ . الروضػػػػ 
 .والصحي  لطفؿ الروض  النفسي  الخص اص

 :التطبيقي  االىمي  - 2
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 المجتمػػػ  مسػػػتوى عمػػػ  جديػػػد مقيػػػ س تقػػػديـ فػػػ  الحػػػ ل  البحػػػث يسػػػيـ أف يمكػػػف      
و منػ لإلفػ دة والمختصػيف لمبػ حثيف كبيػرة أىميػ  قػدـي قد ب نو يعتقد الت  والع لم   العرب 

 إمك نيػػ  فػػ  لمبػػ حثيف جديػػداً  نيجػػ ً  الحػػ ل  البحػػث نتػػ اج سػػيفتت كمػػ  الحقػػ   دراسػػ ت فػػ 
 مػػف البحػػث ىػػذا اليػػو يصػػؿ اف يمكػػف مػػ  خػػالؿ مػػف بحػػوثيـ فػػ  جديػػدة مق رنػػ ت إجػػراء
 البحث. رمتغي حوؿ نت اج

      :البحث اهداف

 -ييدؼ البحث الح ل  التعرؼ عم :     

 لدى طفؿ الروض . الس ادة التغذي  الصحي درج  المعمم ت نحو  وجي  نظر-1

الروضػػػ  تبعػػػ   طفػػػؿ لػػػدى الصػػػحي  التغذيػػػ  نحػػػو المعممػػػ ت وجيػػػ  نظػػػرالفػػػروؽ فػػػ  -2
 )متزوج ت لدييف اطف ؿ  متزوج ت ليس لدييف اطف ؿ(. لتواجد االطف ؿلمتغير 

      :البحث حدود

 -ييدؼ البحث الح ل  التعرؼ عم :     

 .نحو التغذي  الصحي  وجي  النظرالمتمثم  بدراس   الحدود الموضوعية:-1
معممػػ ت الروضػػ  تبعػػ  لمتغيػػر تواجػػد األطفػػ ؿ )متزوجػػ ت لػػدييف  الحدددود البشددرية:-2

  ومتزوج ت ليس لدييف أطف ؿ(.أطف ؿ  
الت بعػػ  لمديريػػ  تربيػػ  بغػػداد / الرصػػ ف  الحكوميػػ  ريػػ ض األطفػػ ؿ  الحدددود المكانيددة:-3

 األول . 
 (.2222 - 2221: الع ـ الدراس  )الحدود الزمنية-4

      تحديد المصطمحات:
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 وقد ق مت الب حث  بتعريؼ مف ىيـ البحث  وك الت :    

 -(: عرفها كل منhealthy nutritionالتغذية الصحية )-1

 (:2229)عطي   -أ

 يحتوي وقد الك مم   والحبوب والخضروات الفواكو ىو ذلؾ النظ ـ الذي يحتوي عم     
 تمبيػ  ويمكػف. يحتوييػ  ال أو المحػالة المشػروب ت أو المصػنع  األطعمػ  مػف القميػؿ عم 

 والحيوانيػ   النب تيػ  األطعمػ  مػف متنوعػ  مجموع  مف الصح  الغذاا  النظ ـ متطمب ت
 يتبعػوف ( لمػف12ب ) لفيتػ ميف نبػ ت  غيػر مصػدر إلػ  ح جػ  ىنػ ؾ أف مػف الرغـ عم 
 (.18: 2229نب تًي  )عطي    غذااًي  نظ ًم 

 (:Lean, 2015ليف )-ب

 وفربحيث ت. تحسيني  أو الع م  الصح  يتـ بموجبي  الحف ظ عم  غذاا  نظ ـ ى      
 والمغػذي ت  لبروتيفكػ الكبيػرة والمغػذي ت السػوااؿ السػميم   مثػؿ: األس سي  التغذي  لمجسـ
 (.Lean, 2015: 62) الغذااي  والط ق  الك في  واأللي ؼ الفيت مين ت مثؿ الدقيق 

 -(: عرفه كل منKindergarten childطفل الروضة )-2

 (:2225) التربي  وزارة عرفتو

 مطمػ  عند سنوات( 4) عند اكم لو االطف ؿ ري ض ف  يقبؿ الطفؿ الذي ىو ذلؾ"      
 يتج وز ال عم  اف( االوؿ ك نوف31) الميالدي  السن  مف سيكممي  مف او الدراس  الع ـ

 (8: 2225  التربي  وزارة) عمره مف الس دس 
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 -كل من ا(: عرفهKindergarten teacher) معممة الروضة-3

 (:2229)عبد الع ؿ  -أ

 المدرسػػ  االبتداايػػ   قبػػؿ مػػ  طفػػؿ تربيػػ  مجػػ ؿ فػػ  المتخصصػػ  المربيػػ  " انيػػ  تمػػؾ    
 بقػدر وتسػيـ لػو  السػميم  الصػحي  الرع يػ  وتقػديـ الطفػؿ وتربي  حم ي  عم  والت  تعمؿ

 والعقميػ  الجسػمي  النػواح  جمي  مف ومتك مالً  ش مالً  نمواً  الطفؿ شخصي  ف  نمو كبير
 (.19: 2229والديني " )عبد الع ؿ   والسموكي  واالجتم عي  والمغوي  واالنفع لي 

 (:2219)ى شم  واخروف  -ب

 فػ  ريػ ض تواجػده خػالؿ وتنميتػو الطفػؿ تعمػيـ عػف مساول  متخصص  ى  " معمم     
 األنشػػط  جميػػ  فػػ  الطفػػؿ ومشػػ رك  وادارة والعػػداد التخطػػيط فػػ  تعمػػؿ حيػػث األطفػػ ؿ 

: 2219الغذاايػػ " )ى شػػم  واخػػروف   الوجبػػ  فتػػرة ذلػػؾ فػػ  بمػػ  الروضػػ  تقػػدـ فػػ  التػػ 
289.) 

 وجهة نظر المعممات نحو التغذية الصحية لطفل الروضة-4

(The teachers’ point of view towards the healthy nutrition of 
the kindergarten child): 

ىػػ  مجموعػػ ت مػػف الخبػػرات والتجػػ رب الغذاايػػ  نظريػػ  ب نػػو: " ولقػػد عرفتػػو الب حثػػ      
تكوني  المعمم  طواؿ تع ممي  م  الطفؿ داخؿ الصؼ  والسيم  ف  اثن ء فترة تن ولو  الت 

 وقن عػػ ت معرفيػػ  مفػػ ىيـ مػػف السػػموكي ت تمػػؾ عمػػ  يبنػػ  لمطعػػ ـ الخ صػػ  ب لوجبػػ   ومػػ 
 .المعمم " لدى
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 اإلطار النظري لمبحث
      الخمفية النظرية:

 المػراد المتغيػر حػوؿ الجديػدة الحقػ اؽ مػف بمجموعػ  العممػ  لمبحػث النظريػ ت تمد      
 فػػ ذا جػػدواى   عػػدـ أو صػػحتي  مػػف التحقػػؽ مػػف خالليػػ  مػػف الب حػػث يػػتمكف إذ دراسػػتو 
 نتػػػ اج تفسػػػير فػػػ  عمييػػػ  االعتمػػػ د تػػػـ المدروسػػػ  الظػػػ ىرة مػػػ  العمميػػػ  حق اقيػػػ  تن سػػػبت
 ييػػدؼ الػػذي الواقػػ  تعكػػس ال بينيػػ  الب حػث اكتشػػؼ إذ تجريػػد مجػػرد تبقػػ  لكنيػػ  البحػث 
 الػػذي المفتػػوح الطريػػؽ بمث بػػ  العممػػ  لمبحػػث النظػػري التفسػػير يعػػد لػػذا لحقيقتػػو  التوصػػؿ

 ص: 1988 واخػروف  عبيػدات) أم مػو عػ اؽ أي يجػد أف دوف مػف األنسػ ف عميػو يسير
95.) 

 :لمتغذي  الصحي  لدى االطف ؿ المفسرة النظري ت ألىـ عرض ً  يم  وفيم      

 (:Modern theory of dietالغذائي ) النظام في الحديثة النظرية-1

( فػػ  Alexander Bryceبػريس ) ومؤسػس ىػػذه النظريػ  العػػ لـ والمنظػر ألكسػػندر    
(  والتػػػ  شػػػرح خالليػػػ  اس سػػػي ت النظػػػ ـ الغػػػذاا  لمفػػػرد فػػػ  مراحػػػؿ حي تػػػو 1912عػػػ ـ )

ك ف   والسػيم  فػ  مرحمػ  الطفولػ  المبكػرة  وذلػؾ ألجػؿ الحفػ ظ عمػ  الػوزف المن سػب لػو 
مف دوف اف يحصؿ لو أي فقػداف او زيػ دة فػ  وزف جسػمو  مػف خػالؿ تنػ وؿ المػيكوالت 

 ..(البروتينػ ت أو الػدىوف أو الكربوىيػدرات المثػ ؿ  سػبيؿ عم )واالطعم  المفيدة لعمره 
(Bryce, 1912: 26) 

وذلػؾ ألنػو  التغذيػ   عمػـ بدراسػ  النيػوض فػ  بػثمف تقػدر ال لقد قدـ )بريس( خػدم ت   
أشػػػ ر الػػػ  تػػػيثيرات اضػػػطراب ت النظػػػ ـ الغػػػذاا  عمػػػ  الصػػػح  البدنيػػػ  لمفػػػرد  ومػػػف اىػػػـ 
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 الغػػذاا  لمنظػػ ـ الحديثػػ  النظريػػ ت-المجػػ ؿ ىػػ : )أوالالموضػػوع ت التػػ  ذكرىػػ  فػػ  ىػػذا 
 عمػػػـ فػػػ  دراسػػػ : البشػػػري  التغذيػػػ  مبػػػ دئ -العممػػػ   وث نيػػػ  التغذيػػػ  عمػػػـ عمػػػ  وتيثيرىػػػ 
المشػكالت الفسػيولوجي  عمػػ  –الع مػ   ورابعػ   والصػػح  الحميػب -العمميػ   وث لثػ  التغذيػ 

  مجػ ؿ النظػ ـ الغػذاا   فقػد صح  الجسـ(. ووفق  الىـ البحوث الت  اجراىػ  )بػريس( فػ
اقتبسػػت منظمػػ  الصػػح  الع لميػػ  اىػػـ آرااػػو العمميػػ  حػػوؿ تنظػػيـ الغػػذاء الصػػح  لمطفػػؿ  

 ومني :

 التػػػػ  الحراريػػػػ  السػػػػعرات عػػػػدد نفػػػػس تنػػػػ وؿ طريػػػػؽ عػػػػف صػػػػح  وزف الحفػػػػ ظ عمػػػػ -ا
 .تقريًب  جسـ الطفؿ يستخدمي 

 إجمػ ل  :( مػف32عػف ) الػدىوف نسػب  تزيػد أال اذ ينبغ . الدىوف تن وؿ مف التقميؿ-ب
  .م  تجنب الدىوف المتحول  الحراري  السعرات

 الحراريػػػ  السػػػعرات :( مػػػف12مػػػف ) أقػػػؿ إلػػػ  البسػػػيط  السػػػكري ت تنػػػ وؿ مػػػف التقميػػؿ-ج
 .(أفضؿ يكوف قد جراًم  25 أو الحراري  السعرات مف: 5 مف أقؿ)و

( الممػػت مػػف التقميػػؿ-د  معػػ لج الممػػت أف مػػف التيكيػػدمػػ   المصػػ در جميػػ  مػػف )الصػػوديـو
 خطػػػر مػػػف يقمػػػؿ أف يمكػػػف يومًيػػػ  الممػػت مػػػف ( جرامػػػ ت5مػػػف ) بػػ ليود  اذ اف تنػػػ وؿ أقػػػؿ

  (Planet, 2012: 43-44) .الدموي  واألوعي  القمب بيمراض انص ب 
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 القائم عمى العمل أو والمشكمة النظرية عمى القائم االنموذج البحث-2

 (Theory-driven and problem or action-driven research 
model): 

 ( 1946( ف  ع ـ )Kurt Lewinلويف ) ومؤسس ىذا االنموذج ىو البرفسور كيرت   
 أشػػك ؿ مختمػػؼ وتػػيثيرات ظػػروؼ ولقػػد ىػػدؼ مػػف وضػػعو ليػػذا االنمػػوذج لمع لجػػ  حػػوؿ

 الخطػػوات  مػػف عمػػ  مراحػػؿ التػػ  تػػؤدي الػػ  اضػػطراب تو  ولقػػد اعتمػػد )لػػويف( المجتمػػ 
 .انجػراء نتيجػ  حػوؿ الحقػ اؽ وتقصػ  والعمػؿ التخطػيط مػف دااػرة مػف منيػ  كؿ تتكوف

(Lewin, 1946: 36)  

ليذا قدـ وك ف مف أبرز ىذه المشكالت  ى  مشكم  سوء التغذي  الصحي  لألطف ؿ      
 عمػػػػػ  أكثػػػػػر لمتركيػػػػػز التػػػػػوازف المجتمعػػػػػ  تضػػػػػبط التػػػػػ  األسػػػػػ ليب مػػػػػف )لػػػػػويف( العديػػػػػد

ولمػتخمص . لإلجػراءات االنعك سػ  الفيػـ عػف ينػتج الذي البحث عم  المتخذة انجراءات
مػػػػػف المشػػػػػكالت السػػػػػ ادة بػػػػػيف افػػػػػراد المجتمػػػػػ   ولكػػػػػف ب العتمػػػػػ د عمػػػػػ  األشػػػػػخ ص او 

  ومػػف ثػػـ فقػػد اعتمػػدت المؤسسػػ ت ذوي العالقػػ  مثػػؿ االسػػرة والمدرسػػ  والج معػػ .. الػػ 
 بحوثو التركيز عم  شخصي ت عدة  منيـ:

)مشػػكم  سػػوء  ب ألعمػػ ؿ الخ صػػ  ب لمشػػكم  لمقيػػ ـ إمػػ  دافًعػػ  أكثػػر ىػػـ الػػذيف أولاػػؾ-أوال
 المسببيف لي . قبؿ مف أوالتغذي ( 

 بيػدؼ أو الفعػ ؿ اليػدؼ تحقيػؽ خػالؿ مػف أس سػ  بشكؿ تحفيزىـ يتـ الذيف أولاؾ-ث ني 
  المجتمع . أو التنظيم  أو الشخص  التحوؿ
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الشخصػػػػ  داخػػػػؿ  التغييػػػػر احػػػػداث األوؿ المقػػػػ ـ فػػػػ أولاػػػػؾ الػػػػذيف يكػػػػوف ىػػػػدفيـ -ث لثػػػػ 
ومػف  عػالج المشػكم   لمتوصؿ الػ  الخ ص المتخصص(  الفريؽ/  الع ام ) المجموع ت

 (Lewin, 1948: 26) .واس  نط ؽ عم  التغيير أو النظري التعميـ ثـ الحصوؿ عم 

 (:Piaget's theory of constructivismنظرية بياجية البنائية )-3

( الػذي أسػس نظريتػو البن ايػ  عػ ـ Jean Piagetيرى العػ لـ والمنظػر جػ ف بي جيػ  )   
(  وكم  يعد رااد المدرس  المعرفي   فضػال عػف انػو اوؿ منظػر أشػ ر الػ  أىميػ  1965)

 فتػػرة ىػػ  المدرسػػ  قبػػؿ مػػ  فتػػرة(  بػػ ف 1972التغذيػػ  الصػػحي  لمطفػػؿ فػػ  نظريتػػو عػػ ـ )
 تمػػؾ فػػ . الحيػػ ة مػػدى تػػدوـ عػػ دات ويطػػوروف المفػػ ىيـ مػػف العديػػد األطفػػ ؿ فييػػ  يػػتعمـ
 جيػػدة غذاايػػ  عػػ دات ويكتسػػبوف والمتوازنػػ  المن سػػب  التغذيػػ  عػػف األطفػػ ؿ يػػتعمـ الفتػػرة 
 والتعػػرؼ لفيميػػـ ميػػـ لألطفػػ ؿ المعرفػػ  التطػػور أف )بي جيػػو( وىنػػ  أكػػد. الحقػػ  لسػػنوات
لػػذا فقػػد اعتمػػد أكثػػر البػػ حثيف والمختصػػيف فػػ  مجػػ ؿ الطفولػػ  . حػػوليـ مػػف العػػ لـ عمػػ 

قد أسيمت نظريػ   الواق   وف . الغذاا  التثقيؼ ف  المبكرة عم  مف ىيـ )بي جيو( كدليؿ
الطفولػػػ   والتػػػ  بػػػرزت  نمػػػو لمراحػػػؿ من سػػػب فعػػػ ؿ تغػػػذوي تعمػػػيـ تصػػػميـ فػػػ  )بي جيػػػو(

  المدرس  قبؿ م  ألطف ؿ الغذااي  انف دة مني  ف  تطوير الع دات

(Contento, 1981: 88). 

 العديػد األطف ؿ فيي  يطور الت  الفترة ى  المدرس  قبؿ م  وأش ر )بي جيو( ب ف فترة     
 يكتسػػػب أال الميػػػـ ومػػػف. البمػػػوغ مرحمػػػ  فػػػ  تسػػػتمر أف المحتمػػػؿ مػػػف التػػػ  العػػػ دات مػػػف

 عػػ دات أيًضػػ  يكتسػػبوف بػػؿ فحسػػب  والمتوازنػػ  المن سػػب  التغذيػػ  حػػوؿ المعرفػػ  األطفػػ ؿ
 طرقًػػ  الممرضػػ ت تتبنػػ  االسػػرة والمعممػػ ت او أف الميػػـ مػػف الواقػػ   وفػػ  .جيػػدة غذاايػػ 
 تقػػدـ تعريفًػػ  )بي جيػػو( لػػذا فػػ ف نظريػػ . التغذيػػ  عػػف األطفػػ ؿ تعمػػيـ أثنػػ ء من سػػب  تعميميػػ 
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 المعػب وعمػ  الطفػؿ  عمػ  يركػز الػذي الػنيج عمػ  وتؤكػد لألطفػ ؿ  المعرفػ  لمنمو دقيًق 
 ليػػػػذه. بعمػػػػره متعمقػػػػ  تعميميػػػػ  محتويػػػػ ت إعػػػػداد فػػػػ  إرشػػػػ دات وتقػػػػدـ الػػػػذات واكتشػػػػ ؼ
 التثقيػؼ عمػ  لمتركيػز )بي جيػو( فػ  اغمػب البحػوث العمميػ  نظريػ  اسػتخداـ تـ األسب ب 
واف الغػػػرض األوؿ مػػػف التثقيػػػؼ الصػػػح  لألسػػػػرة . مػػػ  قبػػػؿ المدرسػػػػ  لألطفػػػ ؿ الغػػػذاا 

المدرسػ    قبػؿ مػ  ألطفػ ؿ الغػذاا  التنظػيـ ب لطفؿولممعمم ت واالخريف مف ذوي العالق  
 يقػػدموف الػػذيف أولاػػؾ لجميػػ  التوجيػػو تقػػديـ مػػف نظريػػ  )بي جيػػو( ىػػو الثػػ ن  امػػ  اليػػدؼ
 الطفػػػػؿ ونمػػػػو التغذيػػػػ  وأخصػػػػ ا  األطفػػػػ ؿ ممرضػػػػ ت مثػػػػؿ لألطفػػػػ ؿ  الغػػػػذاا  التثقيػػػػؼ
 الطفولػػ  نمػػو لمراحػػؿ المن سػػب الغػػذاا  التثقيػػؼ تصػػميـ فػػ  المدرسػػ   قبػػؿ مػػ  ومعممػػ 

  (.Rickard , et al , 1995 : 13بي جيو ) لنظري  وفًق 

 بػ ف الب حثػ  وجػدت لمغػذاء الصػح  لػدى االطفػ ؿ المفسػرة لمنظريػ ت عرضن  وبعد      
 سػوؼ التػ  البحػث نتػ اج تفسػير فػ  األقػرب االتجػ ه التكػ مم  لمنظريػ ت يكػوف تبنػ  ف 

 النظػري تفسػيرى  مالءمػ  عػف فضػال بحثيػ   عين  افراد إج ب ت تحميؿ عند اليي  تتوصؿ
 .الح ل  البحث ف  المخت رة العمري  بحثي   ولمفا  اداة لفقرات

      :عرض الدراسات السابقة

لػػـ تجػػد الب حثػػ  سػػوى دراسػػتيف فقػػط لبحثيػػ  والتػػ  تعػػد مػػف الدراسػػ ت غيػػر مب شػػرة       
 ب لنسب  لموضوع بحثي  الح ل   ويمكف عرضي  ك الت :

 (:2217دراس  )ى شم  والبشيت   -1

 وعالقتهدا الغذائيدة الوجبة فترة خالل األطفال رياض معممات ممارساتعنواف الدراس  )
 (.جدة مدينة في لألطفال الصحية الغذائية العادات بتنمية
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 مم رسػػػ ت درجػػػ  معرفػػػ  وىػػػدفت السػػػعودي   العربيػػػ  المممكػػػ  فػػػ  الدراسػػػ  أجريػػػت     
الوجبػػ   وكػػذلؾ  فتػػرة أثنػػ ء الروضػػ  لطفػػؿ الغذاايػػ  الثق فػػ  إكسػػ ب فػػ  الروضػػ  معممػػ ت

لطفؿ الروض   استخدـ الب حث ف المػنيج الوصػف   الصحي  الغذااي  كيفي  تنمي  الع دات
( طفػػال وطفمػػ  1222( معممػػ   ومػػف )352االرتبػػ ط   ولقػػد تيلفػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف )

األوؿ خػػػ ص بدرجػػػ  مم رسػػػ   نيف اسػػػتبي مػػػف أطفػػػ ؿ الروضػػػ   وكمػػػ  اسػػػتخدـ الب حثػػػ ف 
الوجبػ   واالسػتبي ف الثػ ن   فتػرة أثنػ ء الروضػ  لطفػؿ الغذاايػ  الثق فػ  ف  اكسػ بالمعمم  

مػػػػدى تنميػػػػ  العػػػػ دات الصػػػػحي  لػػػػدى طفػػػػؿ الروضػػػػ . وبعػػػػد تحميػػػػؿ إج بػػػػ ت المعممػػػػ ت  
 الثق فػػ  الروضػػ  أطفػػ ؿ اكسػػ ب فػػ  كبيػػر دورا ليػػف المعممػػ ت أظيػػرت نتػػ اج البحػػث اف

الغذااي   وكذلؾ يمتمػؾ األطفػ ؿ عػ دات غذاايػ  صػحي  نتيجػ  طػوؿ بقػ ايـ فػ  الروضػ  
 (.113- 66: 2217 والبشيت   ى شم )

 (:2219دراس  )اؿ غييب  -2

 الغذائيدة لطفددل الثقافدة إكسدا  فدي األطفددال ريداض معممدات ممارسداتعنػواف الدراسػ  )
 (.الوجبة فترة أثناء الروضة

 أجريػػػت الدراسػػػ  فػػػ  المممكػػػ  العربيػػػ  السػػػعودي   وىػػػدفت معرفػػػ  درجػػػ  مم رسػػػ ت     
 ولتحقيػؽ فتػرة الوجبػ   أثنػ ء الروضػ  لطفػؿ الغذاايػ  الثق فػ  إكس ب ف  الروض  معمم ت

 والمق بمػػ  االسػػتب ن  وكمػػ  تػػـ االعتمػػ د عمػػ  المسػػح   الوصػػف  المػػنيج اسػػتخداـ تػػـ ىػػذا
( معممػ   وبعػد تحميػؿ اج بػ تيف  148تيلفت عين  الدراس  مػف )البي ن ت.  لجم  كيدوات

 أظيػػرت نتػػ اج البحػػث اف المعممػػ ت ليػػف دورا كبيػػر فػػ  اكسػػ ب أطفػػ ؿ الروضػػ  الثق فػػ 
الغذاايػػػ   وكمػػػ  أجػػػ بف المعممػػػ ت بػػػينيف يػػػواجيف صػػػعوب ت كبيػػػرة فػػػ  اختيػػػ ر الوجبػػػ ت 
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وعػػ  ثقػػ ف  غػػذاا  لػػدى  الصػػحي  الغذاايػػ  الجيػػدة  وكمػػ  وجػػدت المعممػػ ت بػػ ف ىن لػػؾ
 (.96- 74: 2219 غييب  اؿ)أطف ليـ االسر تج ه 

 منهجية البحث واجراءاته
      منهج البحث:

 خطػػوة أوؿ بػػيف المػػنيج ىػػذ يمتػػ ز إذ الوصػػف   المػػنيج عمػػ  الحػػ ل  البحػػث اعتمػػد     
 يرغػػب التػػ  الظػػ ىرة وصػػؼ فػػ  ىػػو معينػػ   لظػػ ىرة التصػػدي الب حػػث خالليػػ  مػػف يقػػوـ

 ىػ  كمػ  الظػ ىرة دراسػ  عمػ  يعتمػد ف نػو لػذا. عنيػ  دقيقػ  معمومػ ت جمػ  مػ  بدراستي  
 وكميػػػػػ ً  كيفيػػػػػ ً  تعبيػػػػراً  عنيػػػػػ  ويعبػػػػػر دقيقػػػػ ً  وصػػػػػف ً  بوصػػػػػفي  وييػػػػتـ الواقػػػػػ   فػػػػػ  متواجػػػػدة

 (.22: 2227 القص ص )

  :مجتمع البحث
يقصد بمجتم  البحث المجموع  الكمي  مػف العن صػر التػ  يسػع  الب حػث إلػ  أف       

ولقػػد شػػمؿ (. 81: 2224يعمػػـ عمييػػ  النتػػ اج ذات العالقػػ  ب لمشػػكم  المدروسػػ  )النػػوح  
الت بعػػ ت لمديريػػ  تربيػػ  الحكوميػػ  ريػػ ض األطفػػ ؿ  مػػف معممػػ تالمجتمػػ  البحػػث جميػػ  

( معممػ  مػف واقػ  147بغداد ف  الرص ف  األول  مف المتزوج ت فقط  والبػ ل  عػددىف )
 ( معمم . 262)

  :عينة البحث
مػف وحػدات المجتمػ  المعنػ  ب لبحػث  يقصد ب لعين  ب نيػ  أنموذجػ  يشػكؿ ج نبػً  او جػزءأً 

تكػوف ممثمػو لػو  إذ تحمػؿ صػف تو المشػترك   وىػذا النمػوذج او الجػزء يغنػ  الب حػث عػػف 
 ( 255: 2229دراس  كؿ وحدات ومفردات المجتم  االصم  )قندلج  والس مراا  
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جميعػو بسػبب صػغر حجمػو  والف  مجتم  المتزوج تبسحب   وتبع  لذلؾ  ق مت الب حث
المعممػ ت  تاألطف ؿ  ليذا قسم تواجداحدى متطمب ت البحث التعرؼ الفروؽ ف  متغير 

( معممػػ   والمعممػػ ت ممػػف 92) وبمػػ  عػػددىفالػػ  نػػوعيف  المعممػػ ت ممػػف لػػدييف أطفػػ ؿ 
 ( يوضت ذلؾ.1معمم   والجدوؿ )( 55) وبم  عددىفليس لدييف أطف ؿ 

 (1جدوؿ )
 البحث توزي  عين 

 المجموع متغير تواجد االطف ؿ ت

 92 معمم ت ممف لدييف اطف ؿ -1

 55 معمم ت ممف ليس لدييف اطف ؿ -2

 147 2 المجموع الكم  

 
  :اداة البحث

ق مت الب حث  نتيجػ  لعػدـ حصػولي  عمػ  مقيػ س يػالءـ بحثيػ   ببنػ ء مقيػ س ييػدؼ الػ  
قي س درج  الغذاء الصح  الس اد بيف أطف ؿ الري ض مف وجي  نظر المعممػ ت  والػذي 

( فقرة  وكم  وض  فػ  المقيػ س خمػس بػدااؿ وىػ  )موافقػ  داامػ   موافقػ  22ت لؼ مف )
يال  غيػػػػػر موافقػػػػػ (  والتػػػػػ  تيخػػػػػذ االوزاف الخم سػػػػػي  كثيػػػػػرا  موافقػػػػػ  أحي نػػػػػ   موافقػػػػػ  قمػػػػػ

( ب لنسػب  لإلج بػػ ت 1 2 3 4 5( ب لنسػب  لإلج بػ ت انيج بيػػ   واالوزاف )5 4 3 2 1)
 .السمبي 

ومػػف اجػػؿ إمك نيػػ  تطبيػػؽ فقػػرات المقيػػ س عمػػ  عينػػ  البحػػث  ق مػػت الب حثػػ  ب سػػتخراج 
 الخص اص السيكومتري  لي   وك الت :
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 :الصدق الظاهري-1
  فقػػد عرضػػت بصػػورتي  االوليػػ  المقيػػ سلمتعػػرؼ عمػػ  الصػػدؽ الظػػ ىري لفقػػرات       

( 12بمػػ  عػػددىـ )ريػػ ض االطفػػ ؿ عمػػ  مجموعػػ  مػػف الخبػػراء المتخصصػػيف فػػ  مجػػ ؿ 
لممفيػػػـو المحػػػدد خبيػػػرا  اذ طمػػػب مػػػنيـ الحكػػػـ عمػػػ  صػػػالحي  الفقػػػرات  وتيييػػػد من سػػػبتي  

  وب سػػتعم ؿ النسػػب  الماويػػ  حصػػمت الب حثػػ  ومػػف خػػالؿ تحميػػؿ اج بػػ ت الخبػػراء  قي سػػو
 – 82عمػػػػ  موافقػػػػ  اغمػػػػب الخبػػػػراء  اذ ن لػػػػت الفقػػػػرات نسػػػػب  ماويػػػػ  تراوحػػػػت مػػػػ  بػػػػيف )

 لتطبيقو عم  عين  البحث.  ص لحلمقي س %(  وبذلؾ أصبت ا122

 استخراج تمييز فقرات االستبانة:-2

معرفػػػ  قوتيػػػ  ل اتتحميػػػؿ الفقػػػر  فػػػ  ضػػػواي يػػػتـ  درجػػػ تلغػػػرض الحصػػػوؿ عمػػػ         
بتطبيػػؽ   ق مػػت الب حثػػ العينػػ  بمػػ  يػػتالءـ وخصػػ اص  المقيػػ سبنػػ ء  لغػػرضالتمييزيػػ   

ف  تحميؿ   . وقد اعتمدت الب حثمعمم ( 147عم  عين  البحث الب لغ  ) فقرات المقي س
العينتيف المتطرفتيف  وبعد اف صػححت اسػتم رات المسم  بيسموب ذات الفقرات اسموب 
  رتبػػت درجػػ ت افػػراد العينػػ  الخم سػػي ( اسػػتم رة عمػػ  وفػػؽ االوزاف 147العينػػ  الب لغػػ  )

%( العميػ  والتػ  سػميت 27درجػ   واختيػرت نسػب  اؿ ) أدنػ تن زلي  مف اعم  درج  ال  
%( الػػػدني  والتػػػ  سػػػميت ب لمجموعػػػ  الػػػدني   وبػػػذلؾ تػػػـ تحديػػػد 27ب لمجموعػػػ  العميػػػ  و )

 مجموعتيف بيكبر حجـ واقص  تم يز ممكف.

االختبػػػ ر التػػػ ا  لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف الختبػػػ ر داللػػػ  الفػػػرؽ بػػػيف  تػػػـ اسػػػتخداـوعميػػػو      
أذ بمػػ   المقيػػ س متوسػػط  درجػػ ت المجمػػوعتيف العميػػ  والػػدني  عمػػ  كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 

اسػتم رة لغػرض ( 82وبذلؾ تـ اخض ع ) معمم  ( 42عدد االفراد ف  كال المجموعتيف )
وقد تبيف بعد ىذا االجراء اف جمي  فقػرات االسػتب ن  ك نػت   المقي ساجراء تحميؿ فقرات 
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مػػف القيمػػ  الت ايػػ   أصػػغرأذ ك نػػت قيميػػ  المحسػػوب  ( 15  8مميػػزة  مػػ  عػػدا الفقػػرتيف )
وكم  ىو (  2( والقيم  الجدولي  )25 2( ومستوى دالل  )38الجدولي  عند درج  حري  )

 (.2)موضت ف  الجدوؿ 

 (2) جدوؿ

 مقي س البحث اتفقر  تمييز مع مالت

 

 

 معامل التمييز ت معامل التمييز ت
1- 4665 12- 6621 
2- 4653 13- 5651 
3- 3673 14- 4649 
4- 4693 15- 1636* 
5- 9627 16- 3663 
6- 5623 17- 4617 
7- 3644 18- 2684 
8- 1669* 19- 8645 
9- 3683 23- 3622 
13- 7631 21- 4694 
11- 3641 22- 2627 
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 :لممقياسفقرات ال صدقاستخراج -3

المػراد  لممفيػوـدرجػ ت االداة اسػتن دا الػ  البنػ ء النفسػ   صػالحي ويقصد بو مدى       
وقػد تحقػؽ ذلػؾ مػف    (Stanley & Hopkins ,1972, 111)دراسػ  قي سػو فػ  أي 

وفػػ  ضػػوء ىػػذه المؤشػػرات تػػػـ لممقيػػ س   خػػالؿ اسػػتخراج عالقػػ  الفقػػرة ب لدرجػػ  الكميػػػ  
 المقيػ ساالبق ء عمػ  الفقػرات التػ  اظيػرت معػ مالت ارتبػ ط جيػدة ب لدرجػ  الكميػ   وعػد 

(   (Anastasi & Urbina , 1977, 126بن ايػ  وفقػ  ليػذه المؤشػرات   الحػ ل  صػ دق
السػػػػػتخراج العالقػػػػػ   (ارتبػػػػػ ط بيرسػػػػػوف)وقػػػػػد تحقػػػػػؽ ىػػػػػذا الصػػػػػدؽ  اذ اسػػػػػتعمؿ مع مػػػػػؿ 

بيف درجػ  كػؿ فقػرة ب لدرجػ  الكميػ  لػألداة  وقػد فحصػت داللػ  االرتبػ ط وتبػيف االرتب طي  
( وقيمػػ  مع مػػؿ 146( ودرجػػ  حريػػ  )25 2اف جميعيػػ  ك نػػت دالػػ  عنػػد مسػػتوى داللػػ  )

 معػػػػػ مالت صػػػػػدؽ البنػػػػػ ء( 3ويوضػػػػػت الجػػػػػدوؿ )(. 21 2االرتبػػػػػ ط الت ايػػػػػ  الجدوليػػػػػ  )
 .لممقي س

 (3) جدوؿ

 المقي س بدرج  الفقرة درج  بيف االرتب ط مع مؿ

 االرتباطمعامل  ت االرتباطمعامل  ت
1- 3663 11- 3673 
2- 3652 12- 3673 
3- 3641 13- 3628 
4- 3669 14- 3639 
5- 3666 15- 3665 
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 :المقياس ثباتاستخراج -4

  Marshall,1972: 104)) االداةيعػػرؼ الثبػػ ت ب نػػو مػػدى االتسػػ ؽ فػػ  نتػػ اج       
اذ تعتمػد ىػذه  الف كرونبػ خ ولقد تػـ اسػتخراج الثبػ ت ألداة البحػث ب العتمػ د عمػ  طريقػ  
أي يقصػد بيػػ  اف  المقيػ س الطريقػ  عمػ  حسػ ب االرتب طػ ت بػيف درجػ ت جميػ  فقػرات 

كػػؿ فقػػرة مػػف الفقػػرات ىػػ  عبػػ رة عػػف اداة ق امػػ  بحػػد ذاتيػػ  ويؤشػػر مع مػػؿ الثبػػ ت عمػػ  
(. وقػػػػد تػػػػـ 254 :2222اتسػػػػ ؽ اداء االفػػػػراد اي التجػػػػ نس بػػػػيف فقػػػػرات االداة )عػػػػودة  

  اذ بمػ  مع مػؿ الثبػ ت عمػ  معممػ ( 42حس ب الثب ت بيذه الطريقػ  عمػ  عينػ  بمغػت )
 (. 78 2كؿ الفقرات ككؿ )

 :المؤشرات اإلحصائية لممقياساستخراج -5

درجػ   لمقيػ س الوصفي  السيكومتري  الخص اص مق ييس ب ستخراج الب حث  ق مت       
 موضػػح  وكمػػ  التغذيػػ  الصػػحي  السػػ ادة لػػدى طفػػؿ الروضػػ  مػػف وجيػػ  نظػػر المعممػػ ت 

 (.1) والشكؿ(. 4) جدوؿ ف 

 

6- 3684 16- 3644 
7- 3629 17- 3658 
8- 3655 18- 3665 
9- 3673 19- 3691 
13- 3661 23- 3668 
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 (4) جدوؿ

درج  التغذي  الصحي  الس ادة لدى طفؿ  لمقي س الخص اص السيكومتري  الوصفي 
 الروض 

 الدرجات البيانات ت
 147 حجم العينة -1
 63.6354 المتوسط الحسابي -2
 7.28158 االنحراف المعياري -3
 3.63357 الخطأ المعياري -4
 63.3333 الوسيط -5
 63.33 المنوال -6
 53.321 التباين -7
 3.861 معامل االلتواء -8
 3.233 الخطأ المعياري في معامل االلتواء -9
 2.373 معامل التفرطح -13
 3.397 الخطأ المعياري في معامل التفرطح -11
 45.33 المدى -12
 43.33 اصغر قيمة -13
 88.33 اكبر قيمة -14
 8939.33 مجموع العينة -15
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 (1الشكؿ )

مقي س مستوى الغذاء الصح  لدى طفؿ المؤشرات انحص اي  نج ب  المعمم ت عم  
 الروض  مف وجي  نظر المعمم ت

 : االحصائية المعالجات

 :األتي  انحص اي  الوس اؿ الب حث  اعتمدت      
 (.77: 1991االختب ر الت ا  لعين  واحدة )فيركسوف  -1
 (.53: 2222 االنص ري ) مستقمتيف لعينتيف الت ا  االختب ر-2
 (.81: 2222 األنص ري ) الثب ت الستخراج كرونب خ الف  مع دل -3
 (.98: 1991 فيركسوف ) بيرسوف ارتب ط مع مؿ-4
 (.21 – 22  2225 نشواف ) المركزي  النزع  مق ييس-5
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 عرض النتائج ومناقشتها
      عرض النتائج:

 الب لغػػػ  البحػػػث عينػػػ  عمػػػ  البحػػػث اسػػػتب ن  فقػػػرات بتطبيػػػؽ الب حثػػػ  ق مػػػت اف بعػػػد     
 البرنػػػ مج ضػػػمف إدخ ليػػػ  طريػػػؽ عػػػف اج بػػػ تيـ بتحميػػػؿ ق مػػػت اف وبعػػػد معممػػػ  ( 147)

: وكػ الت  البحػث  اىداؼ تحقيؽ ال  الوصوؿ تـ عندى   (SPSS) االحص ا  التحميؿ
- 

 طفدل لددى السدائدة الصدحية التغذيدة درجدة نحو المعممات نظر )وجهة :األول .الهدف
 (.الروضة

مػػف وجيػػ   الروضػػ  طفػػؿ لػػدى السػػ ادة الصػػحي  التغذيػػ بعػػد أف طبقػػت الب حثػػ  مقيػػ س 
ىذا اليدؼ مػف خػالؿ مع لجػ   تحقؽوقد    معمم ( 147) نظر المعمم ت الب ل  عددىف

( 62.6254إحصػػػػػػ اي  ألفػػػػػػراد العينػػػػػػ   إذ بمػػػػػػ  المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػ ب  لمعينػػػػػػ  ) البي نػػػػػػ ت
االختبػ ر (   وبعػد اسػتعم ؿ 62(   وبمتوسط فرضػ  )7.28158المعي ري ) واالنحراؼ

فراد العين  ك نػت أتبيف أف القيم  الت اي  المحسوب  نج ب  ( (T-testالت ا  لعين  واحدة 
( ودرجػ  2025مػف القيمػ  الت ايػ  الجدوليػ  عنػد مسػتوى داللػ  ) أصػغر(  وى  1.228)

(   ممػػ  يعنػػ  عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػ  إحصػػ اي  بػػيف 1098لب لغػػ  )ا( 146حريػػ  )
يتمتعوف بمستوى  أطف ؿ الروض متوسط العين  والمتوسط الفرض    وىذا يشير إل  أف 

 ( يوضت ذلؾ.5  والجدوؿ ) مف ع دات الغذاء الصح طبيع  
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 (5) جدوؿ

 الصحي  التغذي  درج  مقي س عم  البحث عين  افراد نج ب  الت ا  االختب ر قيم 
 الروض  طفؿ لدى الس ادة

 

وجػود وجي  التك ممي  لمنظريػ ت بػ ف سػبب عم  وفؽ الويمكف تفسير النتيج  الح لي      
اف االسرة قد ك ف لي  مستوى طبيع  مف التغذي  الصحي  لدى أطف ؿ الروض  يعود ال  

دور طبيع  ف  ضبط الميكوالت واالطعم  الت  ك نت تقدمي  ألطف ليػ   وىػذا يػدؿ عمػ  
 وجود وع  غذاا  متوسط لدييـ ف  مج ؿ مرحم  الطفول  المبكرة.

 غييػػب  اؿ)تجػػد الب حثػػ  بػػ ف نتيجػػ  الدراسػػ  الح ليػػ  تتفػػؽ مػػ  نتيجػػ  دراسػػ   وكمػػ     
 أطف ليـ. تج ه االسر لدى غذاا  ثق ف  وع  ىن لؾ   والت  تؤكد ب ف(2219

  

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة الجدولية 
 التائية

مستوى 
 الداللة

عند 
(3،35) 

المحسو 
 بة

 الجدولية

 غير دال  1098 1.338 62 7.28158 62.6254 147
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 طفدل لددى السدائدة الصدحية التغذيدة درجة نحو المعممات نظر )وجهة الثاني: .الهدف
 (.الروضة تبعا لمتغير تواجد األطفال

 عمػػػ  إج بػػػ  المعممػػػ ت ممػػػف لػػػدييف اطفػػػ ؿ درجػػػ ت متوسػػػط أف إلػػػ  النتػػػ اج أشػػػ رت      
 مقػػػػداره معيػػػػ ري وبػػػػ نحراؼ درجػػػػ  ( 62.3824) بمػػػػ  قػػػػد درجػػػػ  التغذيػػػػ  الصػػػػحي  مقيػػػػ س

 عمػ  المعمم ت ممف ليس لدييف اطف ؿ درج ت متوسط م  وب لمق رن . درج ( 7.53139)
 وبعػػػػػد(. 6.89469) قػػػػدره معيػػػػػ ري وبػػػػ نحراؼ درجػػػػ  ( 62.9818) بمػػػػػ  نفسػػػػو المقيػػػػ س
 بػػػيف الفػػػروؽ داللػػػ  عمػػػ  لمتعػػػرؼ مسػػػتقمتيف لعينتػػػيف( T-test) التػػػ ا  االختبػػػ ر اسػػػتعم ؿ
 القيمػ  بمغػت إذ المتغيػر  ىػذا ف  إحص اي  دالل  ذات فروؽ وجود عدـ لن  تبيف  المعمم ت
 عنػػد( 1098) الب لغػػ  الجدوليػػ  الت ايػػ  القيمػػ  مػػف أصػػغر وىػػ  درجػػ ( 2.483) المحسػػوب 
 .(6) الجدوؿ ف  موضت كم (. 146) حري  ودرج ( 2025) دالل  مستوى

 (6) الجدوؿ
 تبع  العين  افراد لدى الحس بي  المتوسط ت بيف الفروؽ لدالل  الت ا  االختب ر نت اج

 تواجد االطف ؿ لمتغير
متغير تواجد 

 االطف ؿ
حجـ 
 العين 

المتوسط 
 الحس ب 

االنحراؼ 
 المعي ري

 درج 
 الحري 

 مستوى الدالل  القيم  الت ااي 
 الجدولي  المحسوب  (25 2عند )

متزوج ت 
 لدييف اطف ؿ

92 62.3824 7.53139 

متزوج ت  غير دال  1098 2.483 146
ليس لدييف 

 اطف ؿ
155 62.9818 6.89469 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

746 

سػبب عػدـ  بػ ف لمنظريػ ت التك مميػ  الوجيػ  وفػؽ عمػ  الح ليػ  النتيج  تفسير ويمكف    
وجود فروؽ بيف المعمم ت المتزوج ت ف  متغير تواجد األطف ؿ يعود الػ  وفقػ  مػ  أشػ ر 

 مػػف العديػػد األطفػػ ؿ فييػػ  يطػػور التػػ  الفتػػرة ىػػ  المدرسػػ  قبػػؿ مػػ  فتػػرة اليػػو بي جيػػو بػػ ف
 األطفػ ؿ يكتسػب أال الميػـ ومػف. البموغ مرحم  ف  تستمر أف المحتمؿ مف الت  الع دات
 غذاايػػػ  عػػػ دات أيًضػػ  يكتسػػػبوف بػػػؿ فحسػػب  والمتوازنػػػ  المن سػػػب  التغذيػػ  حػػػوؿ المعرفػػ 
 .جيدة

ليػػذا تػػرى الب حثػػ  بػػ ف كػػال النػػوعيف مػػف المعممػػ ت كػػ ف ليػػف وجيػػ ت نظػػر متفقػػ  حػػوؿ  
 ع دات التغذي  الصحي  لدى أطف ؿ الروض .

 :االستنتاجات
الصػػحي  مػػف وجيػػ  اف أطفػػ ؿ الروضػػ  يتمتعػػوف بمسػػتوى طبيعػػ  مػػف درجػػ  التغذيػػ  -1

 نظر معمم تيـ.
ال يوجػػد تػػيثيرا لمتغيػػر تواجػػد األطفػػ ؿ لػػدى معممػػ ت الروضػػ  المتزوجػػ ت فػػ  وجيػػ  -2

 نظرىف حوؿ درج  التغذي  الصحي  الس ادة لدى أطف ؿ الروض . 
 التوصيات:

 وبعد اف حصمت الب حث  عم  نت اج البحث  فيني  توص  بم  يم :     
 قبػؿ مػ  ألطفػ ؿ السػميم  التغذيػ  حػوؿ األطفػ ؿ ريػ ض معمم تل تدريبي  دورات إجراء-1

 .المدرس  السف
 الغػػػػذاء عػػػػف األطفػػػػ ؿ ريػػػػ ض لمعممػػػػ ت تدريبيػػػػ  ودورات عمػػػػؿ ورش وتقػػػػديـ إعػػػػداد-2

 لتنميػػػ  الغذاايػػػ   فتػػػرة الوجبػػػ  فػػػ  تطبيقيػػػ  يمكػػػف التػػػ  والمم رسػػػ تالصػػػحي    والتغذيػػػ 
 .ف  الغذاء أخص اييف إشراؼ وتحتلألطف ؿ   الصحي  الغذااي  الع دات
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الريػػػ ض   أطفػػػ ؿ بػػػيف التغذيػػػ  سػػػوء أمػػػراض انتشػػػ ر مػػػدى لمعرفػػػ  الدراسػػػ ت إجػػػراء-3
 .األمراض ىذه مع لج  حوؿ الصحي  البرامج وتركيز

 .لديو جتم عي اال المف ىيـ وتنمي   السميم  التغذي  لع دات الروض  طفؿ إكس ب-4
 الغذاايػػ  ب الحتي جػػ ت المػػرتبط ال سػػي م   واألميػػ ت اآلبػػ ء بػػيف الػػوع  الغػػذاا  نشػػر-5

 .المرحم  ىذه خالؿ األطف ؿ لصح  المفيدة واألغذي   المدرس  السف قبؿ ألطف ؿ
 المقترحات:

 كم  قدمت الب حث  المقترح ت االتي :     
بدرجػػ  الػػذك ء لػػدى اجػػراء دراسػػ  تيػػدؼ الػػ  معرفػػ  عالقػػ  التغذيػػ  الصػػحي  السػػ ادة -1

 الروض .طفؿ 
اجراء دراس  تيدؼ ال  معرف  عالق  الصح  النفسي  بدرج  التغذي  الصحي  السػ ادة -2

 لدى طفؿ الروض .
 بن ء برن مج تدريب  أسري لتنظيـ ع دات التغذي  الصحي  لدى طفؿ الروض .-3

 
 :المصادرقائمة 
  المصادر العربية: -أواًل 
 فػ  األطفػ ؿ ري ض معمم ت مم رس ت(: 2219) المطيؼ عبد حص  غييب  اؿ 

 والنفسػي   التربويػ  العمػوـ مجمػ  الوجبػ   فتػرة أثن ء الروض  لطفؿ الغذااي  الثق ف  إكس ب
 المممكػػ  المكرمػػ   مكػػ  سػػعود  ممػػؾ ج معػػ  التربيػػ   كميػػ  الرابػػ   العػػدد الث لػػث  المجمػػد
 (.96- 74) ص السعودي   العربي 
  الجػ مع  الكت ب دار: الن شر الشخصي   قي س(: 2222) محمد بدر األنص ري 

 .الكويت األول   الطبع  والنشر  لمطب ع 
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   الطفولػػ  مجػػ ؿ فػػ  تربويػػ  قضػػ ي (: 2212) انشػػراح ى لػػ   والمشػػرف   الجروانػػ 
 انسػػكندري   األولػػ   الطبعػػ  والتوزيػػ   لمنشػػر الدوليػػ  حػػورس مؤسسػػ : الن شػػر المبكػػرة 
 .مصر
 الن شػر: دار  األطف ؿ  ري ض مؤسس ت وتنظيـ إدارة (:2229) أحمد الع ؿ  عبد

 كنوز المعرف   الطبع  األول   َعمَّ ف  األردف.
   جوانػػػػب بعػػػػض لتعػػػػديؿ قصػػػػص برنػػػػ مج ف عميػػػػ (: 2229) محمػػػػد والء عطيػػػػ 

 ج معػػػ  االطفػػػ ؿ  ريػػػ ض كميػػػ  م جسػػػتير  رسػػػ ل  الروضػػػ   طفػػػؿ لػػػدى الغػػػذاا  السػػػموؾ
 .مصر الق ىرة 

  النفسػػػػ   الن شػػػػر: دار الفكػػػػر العربػػػػ   القيػػػػ س :(2222) سػػػػميم ف أحمػػػػد عػػػػودة
 الق ىرة  مصر. لمطب ع  والنشر  الطبع  الث لث  

  ترجمػػ  الػػنفس  وعمػػـ التربيػػ  فػػ  انحصػػ ا  التحميػػؿ(: 1991) جػػورج فيركسػػوف 
 بغػػػداد  األولػػػ   الطبعػػػ  والنشػػػر  لمطب عػػػ  الحكمػػػ  دار: الن شػػػر العكيمػػػ   محسػػػف ىنػػػ ء
 .العراؽ
  االجتمػػػػػ ع   والقيػػػػػ س انحصػػػػػ ء مبػػػػػ دئ(: 2227) محمػػػػػد يميػػػػػد القصػػػػػ ص 

 .مصر المنصورة  األول   الطبع  والنشر  لمطب ع  ع مر: الن شر
   والنػػػوع   الكمػػػ  العممػػػ  البحػػػث(: 2229) أيمػػػ ف والسػػػ مراا   عػػػ مر  قنػػػدلج 

 .األردف عم ف  األول   الطبع  والتوزي   لمنشر العمم  الب زوري دار: الن شر
  لمنشػػػػر الشػػػػروؽ دار: الن شػػػػر وصػػػػحتي   األسػػػػرة غػػػػذاء(: 2228) أيمػػػػف مزاىػػػػرة 

 .فمسطيف اهلل  راـ الث ني   الطبع  والتوزي  
  الطفػػػػؿ صػػػػح  مبػػػػ دئ(: 2212) حسػػػػيف  ليمػػػػ  وأبػػػػو ونشػػػػيوات  أيمػػػػف مزاىػػػػرة 

 .األردف َعمَّ ف  الث ني   الطبع  والتوزي   لمنشر الخميج دار: الن شر وتغذيتو 
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  الن شػػػػر التطبيقػػػػ   انحصػػػػ ء لمقػػػػرر العممػػػػ  الػػػػدليؿ(: 2225) عمػػػػ د نشػػػػواف :
 .فمسطيف القدس  األول   الطبع  المفتوح   القدس ج مع 
  الريػػ ض  ج معػػ : الن شػػر الػػػػتربػػػػػػػوي  البحػػػػث مبػػػػػػػ دئ(: 2224) اهلل عبػػد النػػوح 
 .السعودي  العربي  المممك  الري ض  األول   الطبع  المعمميف  كمي 
 ( دور2219ى شػػم   جميمػػ  محمػػد جميػػؿ  واخػػروف :) األطفػػ ؿ ريػػ ض معممػػ ت 
جػدة  مجمػ   مدينػ  فػ  لألطف ؿ الغذااي  الوجب  فترة الصح  خالؿ الغذاء ثق ف  نشر ف 

(  كميػػػػ  ريػػػػ ض األطفػػػػ ؿ  جػػػػدة  المممكػػػػ  العربيػػػػ  31الطفولػػػػ   المجمػػػػد الثػػػػ ن   العػػػػدد )
 السعودي .

   معممػ ت مم رسػ ت(: 2217) السػالـ عبد داود والبشيت   محمد  جميم  ى شم 
 الصػػحي  الغذاايػػ  العػػ دات بتنميػػ  وعالقتيػػ  الغذاايػػ  الوجبػػ  فتػػرة خػػالؿ األطفػػ ؿ ريػػ ض

  (47) العػػدد الث لػػث  المجمػػد النوعيػػ   التربيػػ  البحػػوث مجمػػ  جػػدة  مدينػػ  فػػ  لألطفػػ ؿ
 (.113-66) ص السعودي   العربي  المممك  جدة  النوعي   التربي  كمي 
 مديريػػ  الع مػػ  المديريػػ : الن شػػر األطفػػ ؿ  ريػػ ض نضػػ ـ(: 2225) التربيػػ  وزارة 

 . العراؽ بغداد  الث ني   الطبع  التربي   وزارة مطبع  االطف ؿ  ري ض
  األطفػػ ؿ  الن شػػر لريػػ ض المتك ممػػ  التربويػػ  (: الخبػػرات2229محمػػد ) يوسػػؼ :
 ق ىرة  مصر.ال لمج مع ت  الطبع  األول   النشر دار

 المصادر األجنبية: -ثانًيا

 Albuquerque, P., Brucks, M., Campbell, M. C., Chan, K., 
Maimaran, M., McAlister, A. R0. et al. (2018). Persuading 
children: A framework for understanding long-lasting influences 
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يف مهارات االستذكار لدى  اثز بعض طزائق تدريس اللغة العزبية
 الفنون اجلميلة معاهد طالبات

 مدرس مساعد
 مطموب نسرين فاضل

 معهد الفنون الجميمة -مديرية تربية الكرخ األولى  -وزارة التربية 
 

  المستخمص
ىدف البحث الى الكشف عن حجم اثر بعض طرائق التدريس في ميارات االستذكار لدى  

ه )الطيب دطالبات معيد الفنون الجميمة ولتحقيق اليدف استخدمت مقياس ميارات االستذكار الذي اع
 ميارات وقد تحققت الباحثة من خاصية 6فقرة موزعة عمى  40( والذي يتألف من  2006ورشوان ,

كرو نباخ   -الصدق الظاىري والبنائي من حالل مؤشر االتساق الداخمي وقدرت الثبات بمعادلة الف
Alpha- Cronbach  وتم تحديد طريق التعميم التعاوني كطريقة اساسية والطرائق  0و89وبمغ

ة االخرى تقميدية ليكونا طرفي المقارنة  من خالب تطبيق استبانة يطمب من عينة من مدرسات المغ
العربية في المعيد تجديد الطريقة االكثر استخداما فكانت طريقة التعميم التعاوني ىي اكثر الطرائق 
وتم تطبيق مقياس ميارات االستذكار عمى عينة من الطالبات الوتي يدرسن بطريقة التعميم التعاوني 

رجت االحصاءات طالبة وبعد تطبيق المقياس استخ 112والطرائق التقميدية كعينة رئيسة وحجميا 
 الوصفية لدرجات افراد العينة وتوصمت الى النتائج االتية :

 كان المتوسط الحسابي لطالبات طريقة التعميم التعاوني اكبر من متوسط الطرائق التقميدية -1
كان الفرق معنوي بين المتوسطين الحسابين ولصالح طريقة التعميم التعاوني وذلك رفضت  -2

 الفرضية الصفرية 
 وىو عالي  0,96اثر طريقة التعميم التعاوني  بمغ حجم -3

 وقد اوصت الباحثة بعدة توصيات منيا
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اعادة صياغة مفردات محتوى منيج المغة العربية وفق متطمبات تطبيق طريقة التعميم التعاوني  -1
 وحسب ميارات االستذكار

 حديثي الخبرة المينيةقيام ورش عمل تدريبية حول تنمية ميارات االستذكار  لمتدريسين وال سيما  -2
 .واقترحت بحوث تطويرية وتكميمية لمبحث الحالي

 الفنون الجميمة معاهد ،االستذكار ،  المغة العربية ،تدريس، اثر الكممات المفتاحية: 
 

The Effect Of Some Methods Of Teaching Arabic On 

The Memorization Skills Of Female Students Of 

Institutes Of Fine Arts 

asst. teacher  Nasreen Fadel Matlob 

Ministry of Education - Directorate of Education Karkh First 

- Institute of Fine Arts 

Abstract 

The aim of the research is to reveal the size of the effect of some teaching 

methods on the memorization skills of the students of the Institute of Fine 

Arts. The apparent and the constructivist were resolved by the internal 

consistency index, and the stability was estimated by the Alpha-Cronbach 

equation, which amounted to 0 and 89. The method of cooperative education 

was determined as a basic method and the other methods were traditional to 

be the two ends of the comparison. A questionnaire application that asked a 

sample of Arabic language teachers at the Institute to renew the most used 

method was The method of cooperative education is the most common 

method, and the memorization skills scale was applied to a sample of 

students who study in the cooperative education method and the traditional 

methods as a main sample and the size of the sample is 112 students. 

1- The arithmetic mean of the students of the cooperative education method 

was greater than the average of the traditional methods 

2- The difference was significant between the two arithmetic averages, and in 

favor of the cooperative education method, the null hypothesis was rejected 

3- The size of the effect of the cooperative education method was 96g, which 

is high 
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The researcher made several recommendations, including: 

1- Re-drafting the vocabulary of the content of the Arabic language 

curriculum according to the requirements of applying the method of 

cooperative education and according to the study skills 

2- Organizing training workshops on developing memorization skills for 

teachers, especially those with recent professional experience 

It suggested developmental and complementary research to the current 

research 

Keywords: impact, teaching, Arabic language, memorization, institutes 

of fine arts 

 الفصل االول
 تعريف البحث

خالل مراحل التعميمية تبرز يقع المتعممين تحت تأثير عوامل داخمية او خارجية  مقدمة:
تقانيا ، وبخاصة في المرحمة الجامعية. تمك  الحاجة إلى معرفة ميارات االستذكار وا 
الميارات التي اكتسبوىا وتعمموىا خالل مر احميم الدراسية السابقة ، بالمحاولة والخطأ 

دت في ادبيات وقد ور تارة ، أو التقميد لآلخرين واالسترشاد بالمعممين واآلباء تارة أخرى 
 Learning How toالتعمم والتعميم بمصطمحات مختمفة منيا تعمم كيفية التعمم 

Learn  ومعرفة كيفية التعرف  ،Knowing How to now  ومعرفة كيفية التذكر  ،
Knowing How to Remember   والتدريب   عمى الميارات لعقمية ،Mental 

Skills raining  الذاكرة ، واستراتيجيات تقويةMnemonic Strategies 
إستراتيجيات التفصيل المعرفي واستراجيات التعمم واالستذكار او عادات االستذكار 

 .( 1: 2005)رزق,
ان تحقيق االىداف التعميمية بمختمف مستوياتيا ومجاالتيا يتوقف عمى مستوى التفاعل 

المتعمم (ويؤتي ثماره –المنيج –بصورة اساسية بين عناصر العممية التعميمية )المعمم 
اذا ما تم اختيار طريقة التدريس المالئمة والفعالة ويعتمد اختيارىا عمى عدة عوامل 
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لسموكية من عناصر المعرفة والتي تصنف بعدة مستويات ، منيا محتوى االىداف ا
فمثال ىناك طريقة فعالة اذا كان اليدف السموكي من مستوى التعرف واقل فعالية اذا 
كان مستوى اليدف التطبيق وىكذا بالنسبة لبقية االىداف السموكية ،والعامل الثاني ىو 

ومتغيرات اخرى مثل  ثة سابقااسموب التعمم وميارات االستذكار وكما اشارات الباح
 الذكاء وانواع ميارات التفكير 

مثل النقد والعممي وحل المشكالت ، فضال عن تأثيرىا في البناء النفسي لدى المتعمم  
، فضال عن تأثيرىا في البناء النفسي لدى المتعمم  مثل دافعية االنجاز او الميل 

 .ير ذلكنحو تعمم المغة العربية وغالقرائي او االتجاه 
 مشكمة البحث :

ان العممية التعميمية بعناصرىا المتعددة يبدو ىناك تكامل وظيفي فالمنيج الدراسي 
المتقدم يحتاج الى معمم كفوء لديو مستويات عالية من الكفايات التعميمية الالزمة لمينة 

لمتقدم التعميم والنجاح فييا توازي الجيد المطموب في تنفيذ متطمبات المنيج الدراسي ا
وىذا التوازن من المتوقع يؤدي الى تحديد خصائص المتعمم الجيد الذي لديو ميارات 
معرفية ومستويات التفكير وال سيما ميارات االستذكار ولو اسموبو الخاص بالتعمم 

Learning Style  ويكون لو تييئ مستدام ألداء االختبارات المدرسية مع توقع التفوق
تيار طريقة التدريس المناسبة تساعد في تنشيط التكامل الوظيفي وان اخاو التميز فييا 

كما اشرنا سابقا وبالتالي اذ ما لم يكن ىماك تكامل الوظيفي ينسحب سمبيا عمى جودة 
من ىذه الفكرة تبمورت مشكمة البحث الحالي  The Quality of Educationالتعميم 

يقوم عمى افتراض ان طرائق التدريس تساعد المتعمم اذا ما طبقت  لدى الباحثة الذي
بموضوعية عممية في اكتساب ميارات االستذكار الجيدة والتي من المتوقع ان تترك اثرا 
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ايجابيا في مستوى تحصي المتعمم. لذا تحاول مشكمة البحث االجابة عن التساؤالت 
 االتية:

لعربية في اكساب المتعممين ميارات ما ىو دور بعض طرائق التدريس المغة ا -1
 االستذكار ؟

ما حجم اثر بعض طرائق التدريس السائدة لدى مرسي ومدرسات المغة العربية في  -2
 تنمية او تعديل ميارات االستذكار؟

 ىل ترتبط ميارات االستذكار بطريقة تدريس معينة؟ -3
  االهمية النظرية :

يقع المتعممين تحت تأثير عوامل داخمية ضمن البناء النفسي مثل دافعية االنجاز 
االكاديمي والميول القرائية واالتجاه نحو تخصص دراسي معين  والبناء المعرفي 
مثل ميارات التفكير العممي وميارات او عادات االستذكار او اساليب التعمم 

ة لمبحث والتقصي لغرض الوقوف وغيرىا ىذه المنظومة تشكل بتفاعميا مرجعي
عمى اثارىا االيجابية او السمبية والعوامل الخارجية والتي تقع خارج البناء النفسي 
او المعرفية ويطمق عمييا العوامل البيئية مثل الميارات االجتماعية والمدرسة 
ونظاميا وال سيما االمتحانات وما يتطمب من جيد لتييئ ألدائيا يتطمب الوقوف 

 ( 203: 2006لممشكالت )عواد , اساليب بحثيا والوصول الى حمول عمى 
بغية تحقيق التقدم او النجاح االكاديمي من ىذا وغير ذلك تبرز اىمية تحديد 

فيي تعد من العاليات العممية مستويات ميارات االستذكار لدى المتعممين  
لة والتي تدفع الضرورية والتي يفترض ان تتوافر لدى المتعممين بمستويات مقبو 

المتعمم ذي ميارات االستذكار الجدية الى الشعور باالرتياح وزيادة دافعية 
المذاكرة وبالتالي يرتفع مستوى تحصيمو الدراسي واالستذكار الجيد يشجع عمى 
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ومن نواتج البحث والتقصي (. 113: 2005استدامو التفوق الدراسي )سميمان ,
تنعكس اىميتيا في البناء المعرفي لممتعمم العممي عن ميارات االستذكار والتي 

( ان المتعمم  المنتظم  Main,1980وال سيما التحصيل الدراسي فقد خمص )
النشيط ىو الذي لديو جدول مذاكرة منتظم وفق جدول زمني موزع حسب راحتو 

( وقد برزت اىمية  26: 2010النفسية والصحية وكمية االنتاج المعرفي)محمد,
االستذكار في كونيا ميارة تحول نمطية تعمم الطمبة من القاعات الدراسية دراسة 

الى التعمم الذاتي والقائم عمى تخطيط وقت المذاكرة كميا ونوعيا فضال عن 
التركيز عمييا يحول كذلك دور المعمم النمطي الممقن لمخبرات المعرفية الى دور 

ومن ثم  ( 17: 2000في ,استشاري يقدم النصيحة العممية لممتعممين )الخمي
يمكن القول بأن العمل  باالستذكار يبدأ بسموك متعمم ، ثم يتسم ىذا العمل 
بالكفاءة ، ولو ىدف ىو اإلنجاز والتحصيل، فيصبح سموكا ماىرا، فإذا ما تكرر 
ذا تم االختيار  بشكل آلي يصبح عادة ، وفق قوانين نظريات التعمم السموكية ، وا 

د اتخاذ ، يكون الفرد بصدات والعادات والتنظيم لإلجراءاتيمن بين تمك السموك
وقد وردت تعاريف   (4: 1993استراتيجية في االستذكار)الشيخ ورياض ,

متعددة االتجاىات ومختمفة االلفاظ ولكنيا تجمعيا عبارة )انماط سموكية مكتسبة( 
تيعاب بأنيا انماط سموكية خاصة التي يتبعيا الطالب في اسومن ىذه التعارف 

المواد الدراسية التي درسيا ، أو التي سوف يقوم بدراستيا، والتي من خالليا يمم 
الطالب بالحقائق ، ، ويحمل، وينقد، ويفسر الظواىر، ويحل المشكالت، ويبتكر 
أفكارًا جديدة ، ويتقن ويكتسب ميارات ادائية تتطمب السرعة والدقة، ويكتسب 

 (  205: 1996و.)عبد النبي ,في مجال تخصص تفيدهسموكيات جديدة 
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فقد ترى الباحثة ان االىتمام بالمغة العربية كونيا لغة القران الكريم وحفظ التراث 
االسالمي من جميع جوانبو ومجاالت تطبيقو في الحياة الطبيعية وتستند عممية تحقيق 

تعميم المؤسسات التعميمية في جميع مراحميا الدراسية ألىدافيا في المجتمع العربي  ف
ترى الباحثة ومن خالل خبرتيا لغة االم )العربية( تتطمب طرائق تدريس خاصة بيا 

ان طريقة التدريس ىي عممية منظمة تقوم عمى كمدرسة لمغة العربية وطرائق تدريسيا 
تحويل او مشاركة المعمومات )الخبرات المعرفية او عناصر المعرفة ( ،ومن التعريف 
السابق نجد ان طريقة التدريس تقوم عمى تحويل او نقل الخبرات واذا ما اصابيا خطأ 

لعممية التعميمية ما ينعكس سمبا عمى تحقيق االىداف السموكية وبالتالي عمى مخرجات ا
وعندىا يمكن القول ان المتعممين ضعفاء وىذا ال يحمد عقباه .وان وضع اسس 
االختيار الصحيح ألي طريقة التدريس ، والتفاعل معيا لرفع مستوى ادائك الميني 
والوصول عمى لقب المعمم الكفؤ وىذا المقب ىو وحده امنية المعمم وتتعزز ىذه االمنية 

عمما لو ثقافة االستذكار وثقافة اسموب المتعمم الخص بو وقد زخر اذا ما اوجدنا مت
البحث العممي بكثير من الدراسات وبمختمف منيجيات البحث العممي حول اثر تدريس 
طريقة تدريس ما عمى متغيرات معرفية ونفسية وادائية لممتعممين وال سيما الدراسات 

س المغة العربية )زاير وداخل فضال عن مؤلفات كثيرة عن طرائق تدريالتجريبية 
(ان طريقة التدريس المناسبة تعد من محددات  1997وقد اشار )روجير(  2013,

.( 343: 2002ميارات االستذكار )المصري ,  
وفي نظرة تحميمية عن طرائق تدريس وخالصتيا تعكس اىمية االختيار الصحيح 

(او عمم التدريس  DIDAKTQUEلطرائق التدريس فقد ظيرت ضمن مفيوم )الدايدكتيك
ومشتقة من عًمم أي وضع عالمة او سمة لداللة عمى شيء فيي دراسة عممية 

 ( 3: 1991’وتطبيقاتو لتشكيل نظام تعميمي فعال )الدريج 
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وانطالقا من اىمية العممية التعميمية والتي تستند عمى االختيار الصحيح لطريقة 
وبة ومن الضرورة العممية ان التدريس والتي يفترض ان تتصف بخصائص جيدة مطم

 -0يتحقق من المعمم والباحث والمختص وكما تشير االدبيات نذكر منيا :
تراعي الخبرات السابقة لممتعمم والحالية من حيث قدراتو المعرفية واىتماماتو وميولو  -1

 النفسية ال سيما حاجاتو العممية واالجتماعية
 اثارة دافعية التعمم واالستكشاف -2
 اتو االجتماعية مثل التعاون والتواصل والتفاعل االجتماعياثارة ميار  -3
تنمية وعي المتعمم في اختيار ميارات االستذكار او اساليب تعممو)الحريري   -4

,2010 :33 ) 
إن طريقة التدريس ركن ميم جدا في العممية التعميمية فيي الضمع الرابع في تمك 

طريقة التدريس، فالعممية التعميمية –متمقي التمميذ ال –المادة العممية  –العممية )المعمم 
بدون طريقة تدريس مختارة تصبح دربا من التخبط ويتحول المعمم داخل الصف إلى 
حاطب ليل ال يعرف ما يأخذ وما يدع، أو يتحول إلى رجل ضل في البيداء فراح يدور 

: 1998حول نفسو، ال يعرف إلى اين ينتيي بو مصيره بعد ان ضل طريقو. )والي:
82 ) 

:تعد االىمية العممية الجانب العممي ألىمية النظرية وفي ضوء ذلك  االهمية العممية
 تتوقع الباحثة ما يمي من نتائج البحث:

تعد ىذه الدراسة استجابة لما ينادي بو التربويون مثل القائمين عمى تطوير مناىج  -1
وطرق تدريس المغة العربية ، والمختصين في ىذا المجال ، من ضرورة تطوير 
طرائق تدريس المغة العربية لرفع كفاءة العممية التعميمية بما ينعكس عمى جعل 

 التعميم أكثر إيجابية وفاعمية . 
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نتائج البحث قد تفيد في تقديم نموذج تدريسي لممعممين يعمل عمى رفع كفاءة  -2
العممية التعميمية في تعميم مفردات المغة العربية وميارتيا من القراءة والكتابة 

 واالستماع وتعمميا وفقًا لالتجاىات الحديثة في التدريس 
ىج وطرق التدريس في نتائج ىذا البحث قد تفيد القائمين عمى تخطيط وتطوير المنا -2

وزارة التربية وال سيما طمبة معاىد الفنون الجميمة من حيث جدوى تطبيق واختيار 
 طرائق التدريس السائدة لدى مدرسي المغة العربية 

يقوم البحث الحالي عمى افتراض )ان طريقة  : ييدف البحث الحالي الى :هدف البحث
معنوي في تنمية ميارات االستذكار لدى  التدريس الفاعمة  كمتغير مستقل تؤثر وبفارق

افراد العينة كمتغير تابع ومن ىذا االفتراض اشتقت الباحثة ىدف البحث والفرضية 
 الصفرية.

 قياس ميارات االستذكار لدى افراد العينة الرئيسة مصنفة حسب طريقة التدريس
 وقد اشتقت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية:

وي بين متوسطي الحسابيين لدرجات افراد العينة عمى مقياس : ال يوجد فرق معن 1ف.
( عند مقابل طريقة التعمم التعاونيميارات االستذكار تبعا لطريقة التدريس)التقميدية 

 0و05مستوى داللة 
 حدود البحث : يتحد البحث الحالي بما يمي :

(  2006ورشوان, الطيبكما محددة ضمن مقياس )ميارات االستذكار  -1
تنظيم  –االتقان في اوقات المذاكرة وىي :( 53: 2020والمستخدم في دراسة )بوراس,

استرجاع المعمومات –اعداد الممخصات وتدوين المالحظات  –جمسات واوقات المذاكرة 
المثابرة لمحصول عمى  –الربط بين محتويات الدراسة  –والتدريب عمى االمتحانات 

 المعرفة



 اذـراقـات تنمــوية ... مجـلة رلــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

762 

والتي خمصت الييما نتائج تطبيق من  التعاونيالتعمم  الطريقة التقميدية وطريقة -2
 خالل اعمى تكرارين

 طالبات معاىد الفنون الجميمة لمبنات في مدينة بغداد -3
 2022- 2021السنة الدراسية  -4
 تعريف المصطمحات: 

 Teaching Methodsطرائق التدريس
المعمم ليساعد : ىي الكيفية أو األسموب الذي يختاره 2005شبر، وآخرون،  عريفت

التالميذ عمى تحقيق األىداف التعميمية السموكية، وىي مجموعة من اإلجراءات 
 مادة دراسيةبتدريس  ممية التي يقوم بيا المعمم داخل الصفوالممارسات واألنشطة الع

 2005)شبر واخرون,.لممتعممينيدف إلى توصيل معمومات وحقائق ومفاىيم ة يمعين
:65 )  
(:ىي مجموعة من االجراءات والممارسات  1999المقاني واخرون،تعريف )  -

التي يقوم بيا المعمم تساعده في تحقيق اىداف تعميمية وتضم عدد من االنشطة 
 ( . 157:1999واساليب المختمفة ) المقاني ،واخرون ،

ىي النيج الذي يتبعو المعمم لتوصيل عناصر المحتوى  ( 2020تعريق )امين, -
ج الدراسي من خالل تفاعل المتعمم في الموقف التعميمي لتحقيق االىداف المعرفي لممني

 ( 300: 2020المعرفية والوجدانية والميارية  المحددة ضمن الخطة التدريسية.)امين ,
ىناك طريقتان ىما الطريقة وفي ضوء حدود البحث بما يتعمق بطرائق التدريس المحددة 

 ريفيما عمى النحو االتيالتقميدية وطريقة التعمم البنائي وتع
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م ( بأنيا : " تمك الطريقة التي 2000الطريقة التقميدية: تعرفيا الفالح  ) -1 
تعتمد عمى الشرح النظري واألسئمة الشفيية وبعض العروض العممية وعرض لبعض 

 .( 10:  2000)الفالح ,الوسائل التعميمية "
م ( بأنيا :" حديث المعمم الكالمي الذي ينتقل بواسطة األفكار 2000وتعرفيا الناشف )

ثراء ىذه  والحقائق والمعمومات إلى طمبتو ، دون أن يكمفيم عناء المشاركة في تبادل وا 
المعمومات ، ودون أن يسمح ليم بتوجيو األسئمة واالستفسارات، واليدف ىو نقل ما ىو 

 (.58: 200الناشف ,)ميمية تختص بوحدة زمنية معينة " محدد ليم من مادة تع
من قبل عينة المدرسين وتعرف الطريقة التقميدية إجرائيًا بأنيا الطريقة التي يتم التدريس 

والتي تعتمد عمى الشرح والتمقين ونقل المعمومات من قبل المعمم ، والحفظ والمدرسات 
عمى إلقاء المعمم ، وال يتم فييا استخدام  واالستظيار ، ، ويعتمد الدرس اعتمادًا كمياً 

 المستخدم في ىذا البحث طريقة التعمم التعاونيإجراءات التدريس المتضمنة في 
في ضوء درجات افراد العينتين عمى مقياس  التعاونيوتستخدم لممقارنة مع طريقة التعمم 

  ميارات االستذكار
 Cooperative Teaching Method:  التعاونيطريقة التعمم 

 ( 1111واخرون) Cooperتعريف 
نشاط تعميمي تعمُّمي يتم تنظيمو ليصبح معتمدًا عمى تركيب اجتماعي متبادل 
لممعمومات بين المتعممين في مجموعات، حيث يكون كل متعمم مسؤواًل عن تعمُّمو، ويتم 

 (170: 2007تحفيزه لزيادة تعمُّم اآلخرين،)الحيمة,
التعمم التعاوني بأنو أسموب تدريس يتيح لمطالب فرص ( 2000)عرف عبد السالم ت

المشاركة والتعمم مع بعضيم البعض في مجموعات صغيرة عن طريق الحوار والتفاعل 
 (85: 2000مع بعضيم البعض)بد السالم,
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إجرائيًا في البحث التالي :  التعاونيلتعمم طريقة افي ضوء ما تقدم يمكن تعريف  -1
المفاىيم والعناصر المنيج الدراسي لتدريس  نظمة ىي مجموعة من الخطوات الم

صمن مم والمتعمم من خالل انشطة يقوم بيا المتعمم ل بين المعوتقوم عمى التفاع
معموماتيم ومعارفيم في بناء المعرفة الجديدة التي وتستخدم مجموعة من اقرانو 

االعتماد المتبادل  -1يقتنعون بيا في مواقف جديدة ، ويتم وفق الخطوات التالية :
  اإليجابي:

 المسئوليـة الفرديـة والمسئوليـة الجماعيـة:  -2
 التفاعل المعزز وجيًا لوجو :  -3
 تعميم الطالب الميارات الجماعية والشخصية المطموبة :   -4
 معالجة عمل المجموعة:   -5

لقد وردت تعاريف متعددة لميارات االستذكار  :Study Skillsمهارات االستذكار
وفي  اطالع الباحثة المسبقوليا مرادفات معينة وكما بينا في المقدمة ومن خالل 

الجانب  يبدا ويمكن القول بأن، ات واالفكار حول ىذا المتغيرممرحمة جمع المعمو 
، ولو ىدف ىو  العممي او االدائي فيي تبدأ بسموك متعمم ، ثم يتسم ىذا العمل بالكفاءة

اإلنجاز والتحصيل، فيصبح سموكا ماىرا، فإذا ما تكرر بشكل آلي يصبح عادة ، وفق 
ذا تم االختيار من بين تمك السموكيات والعادات  قوانين نظريات التعمم السموكية ، وا 

 والتنظيم لإلجراءات ، يكون الفرد بصدد اتخاذ استراتيجية في االستذكار. 
   التعريف المغوي:

استذكر فالنا : ربط في إصبعو خيطا ليذكر صاحبو. واستذكر الشيء: ذكره. واستذكر 
 (.  325: 1960) مجمع المغة العربية ، الكتاب : درسو لمحفـظ.
 التعاريف االصطالحية :
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نمط سموكي يكتسبو الطالب خالل ممارستو (:  1999تعريف )زيدان,-1
ان الخبرات والميارات ، وىذا النمط المتكررة لتحصيل المعارف والمعمومات ، واتق

 السموكي يختمف باختالف األفراد ، ويتباين بتباين التخصصات 
(: عادات االستذكار في عالقتيا بالتخصص  1990السيد ,تعريف) -1

ومستوى التحصيل الدراسي في الثانوية العامة لعينة من طالب كمية التربية 
سادس لعمم النفس فى مصر، جامعة الممك سعود. بحوث المؤتمر السنوي ال

 (. 470: 1990القاىرة: الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، )السيد,
( بأنيا تمثل أنماطًا سموكية خاصة ، يكتسبيا 1990’تعريف ) الشعراوي-3

 1900الطالب من خبراتو المتكررة في التحصيل واكتساب الخبرات. )الشعراوي,
:48 ) 
, بأنيا الطرق الخاصة التي يتبعيا الطالب في  (: 1996تعريف عبدالنبي )-4

استيعاب المواد الدراسية التي درسيا ، أو التي سوف يقوم بدراستيا، والتي من 
خالليا يمم الطالب بالحقائق ، ويتفحص اآلراء واإلجراءات ، ويحمل، وينقد، 

 كارًا جديدة ، ويتقن وينشئ أداءويفسر الظواىر، ويحل المشكالت، ويبتكر أف
في مجال تخصصو)عبد  تفيدهتطمب السرعة والدقة، ويكتسب سموكيات جديدة ي

 ( 205: 1996النبي,
: انماط سموكية مكتسبة يتفاعل بيا المتعمم ( 2002)تعريف الفرماوي, -5

في الموقف التعميمي بصورة منتظمة ومتكررة تتميز بثبات نسبي وترتبط 
 ( 190: 2002الفرماوي,بالتحضير لمتحصيل االكاديمي )
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التعريف االجرائي لميارات االستذكار: ىي مجموعة من االنماط  -6
السموكية المكتسبة تظير في مواقف المذاكرة لمخبرات المعرفية وبثبات نسبي 

 وكما معبر عن بالدرجة الكمية عمى مقياس ميارات االستذكار.
ومن التعاريف السابقة وبنظرة تحميمية تخمص الباحثة  ان ميارات االستذكار 
تشير إلى مجموعة األنماط السموكية المتعممة من اآلخرين ، بالتقميد أو 
االسترشاد، أو بالمحاولة والخطأ ، أو من مصادر التعمم المختمفة، والتي 

راسية المختمفة وفى مراحمو يستخدميا المتعمم في اإلنجاز األكاديمي في المواد الد
العمرية المتتابعة. وىي أنماط سموكية متعممة تتباين بتباين مواقف التعمم، 
وتختمف باختالف التخصصات الدراسية، وتتطور بتتابع المراحل العمرية 
لممتعمم. ويمكن تعريفيا عمى النحو االتي: ىي انماط تتجمع في اطار نطاق 

لمتعمم لممواقف التعميمية مختمفة وبيدف التييؤ سموكي مكتسب من خالل تفاعل ا
لالمتحانات المدرسية وتظير بثبات نسبي نتيجة تكرارىا وتتغير بتغير المادة 

 ووفق متطمبات طريقة التدريس.الدراسية 
 الفصل الثاني

 الخمفية النظرية ودراسات سابقة
ستذكار وطرائق يتضمن الفصل الثاني عرض لمفاىيم المتغيرات الرئيسة )ميارات اال

التدريس مع تفصيل لطريقة التعمم البنائي ( ونتائج الدراسات السابقة التي استقصت 
 متغيرات البحث المحددة وعمى النحو االتي: 

  Study Skillsميارات االستذكار  -1
وكما اشرنا في مقدمة البحث ان ىذا المتغير لو مرادفات متعددة ويعد من المغيرات 

يقوم ضمن النطاق السموكي لتحصيل المعرفي واكساب الخبرات المعرفية المعرفية ألنو 
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ومن باب تكامل عرض المفاىيم فمن وارتباطو بالتييئة المتحان المدرسية مستدام .
(ىي  1994وعرفاىا)ابو حطب وصادق, Skillالضرورة العممية ان تعرف الميارة 

موجيا نحو احراز ىدف  خاصية نشاط معقد يقوم عمى اكتساب سموك مشروط ان يكون
يارة)ابو ملتحقيق اليدف في وقت قصير ويتميز بالمعين والثاني ان يكون منظما 

 ( 330: 1994حطب .وصادق .
الميارة بأنيا: القدرة عمى األداء والتعمم الجيد  Cottrell (1999,21)ويعرف كوتريل 

ما تدعمو التغذية وقتما نريد. والميارة نشاط متعمم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط 
الراجعة. وكل ميارة من الميارات تتكون من ميارات فرعية أصغر منيا، والقصور في 

 ( 1: 2005رزق ,  )أي من الميارات الفرعية يؤثر عمى جودة األداء الكمي.
ىي المصطمح المرادف لمميارة من حيث تكرار سموك ميارة االستذكار  Habitوالعادة

والتي تقوم   Hullاسبة يتحول الى عادة وكما ترى نظرية كمثير يتطمب استجابة من
( وتعرف  52: 2010عمى االرتباط بين المثير واالستجابة في مواقف متشابو)محمد ,

 ( 27: 1989)سميمان ,العادة ىي سموك مكتسب يتكرر في مواقف متشابية
وسوف يتم عرض اتجاه التناول الكيفي لميارات االستذكار وآليات واستراتيجيات العمل 
بيا في إطار تصور وتنظير يتفق والعممية العقمية المعرفية باعتبار أن االستذكار 
يتضمن أرقى العمميات العقمية المعرفية، وىذا التصور قدمو كل من الكى وسميثرست 

Luckie & Smethurst (1998,4)  
المذين قسما ميارات االستذكار إلى ثالث مجموعات من الميارات ىي ) مـيـــارات 

ميارات المخرجات  Process Skills، ميارات العممـيات Input Skillsالمدخــالت 
Output Skills ), ( 6: 2005)روق 

  Input Skillsميارات المدخالت-1
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قدرة المتعمم عمى اكتساب المعمومات والعنصر المعرفية لممنيج الدراسي  تقوم عمى
واالفكار الجديدة من مجاالتيا المختمفة داخل البيئة التعممية وخارجيا ومعالجتيا حسيا 
بواسط الحواس البصرية والسمعية والجانب التطبيقي ىي االستماع والقراءة بأنواعيا 

والمالحظات والمشاركة التفاعمية اثناء الدرس .  الجيرية والصامتة وعمل الممخصات
وىنا ترى الباحثة ان معالجة المدخالت يقوم عمى فاعمية طريقة التدريس المعتمدة من 
قبل المدرس ومتطمباتيا وترى الباحثة الضرورة بتوافر مستوى مقبول من ميارات اختيار 

 .طريقة التدريس
 :   Process Skillsميارات العمميات -2
  process  Informationم عمى قدرة المتعمم عمى معالجة المعموماتوتقو  -3

الداخمة في المجال العقمي ضمن ميارات المدخالت اذ يبدأ تجييز المعمومات وربطيا 
والجانب التطبيقي لعمميات  Recallبالبيئة المعرفية وىذا الربط يساعد عمى استدعاء 

. ويستند لالختبار والتييءاالستذكار في ادارة الوقت وادارة الذات والتركيز والذاكرة 
التطبيق العممي عمى مساعدة المعمم او المرشد التربوي والنفسي وكما تجده الباحثة من 

 الضرورة العممية
 :Output Skillsميارات المخرجات -3

يل التفاعل ما بين المجموعتين السابقتين )المدخالت قدرة المتعمم عمى تحو 
والعمميات(الى نواتج او مخرجات يمكن مالحظتيا من قبل االخرين وال سيما المعممون 

تفوق والجانب التطبيقي ليذه وينعكس من خالل مستوى التحصيل االكاديمي لممتعمم ب
ة التقارير الشفوية الميارات يكمن في قدرة المتعمم في المشاركة في الصف وكتاب

 ( 62: 2010والتحريرية وتجنب قمق االمتحان .)محمد ,
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 يمكن تصور تمك الميارات  بالشكل التخطيطي التالي:
 

 
والعالقة فيما ( يوضح تنظير مقترح لمنظومة ميارات االستذكار األساسية 1شكل )

 ( 6: 2005بينيا)نقل بتصرف من رزق,
مع مالحظة ان ما ذكر اعاله يعد احد مقاربات تفسير ميارات االستذكار في ضوء 

 مكوناتو والتي االفادة منيا في تفسير نتائج البحث الحالي المتوقعة.
واذا ما تحدثنا عن ميارات االستذكار كعممية مركبة معرفية ونفسية فقد اشارت 

( مداخل لتنميتيا او التدريب عمييا لممتعممين وىناك ما يشير ان تعميم  1990)الغريب,
 ( والمداخل ىي : 19: 2055ميارات االستذكار كمقاربة اخرى لتفسيره )رزق,

 مهارات االدتذكار

 

 مهارات المدخالت

 

 مهارات العمليات

 

 مهارات المخرجات

 

 

 إدارة الذات

 إدارة الوقت

 التركيز

 إدارة الذاكرة

 اإلعداد

 لالختبار

 

 المشاركة في الفصل

 كتابة التقارير

 التقارير الشفيية

 تجنب قمق االختبار

 أخذ االختبار

 التعمم من االختبار

 

 االستماع

 القراءة

 عمل المالحظات

 تحديد األىداف

 المشاركة في

 الفصل المدرسي
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تعد ميارات االستذكار عممية نمو وظيفي موجب لعدد مرات التعزيز بعالقة طردية -1
 بين تكرارىا وقوتيا

 ية ايضا بين قوة اشباع الحاجة او الدافع وقوتياتوجد عالقة طرد -2
 توجد عالقة عكسية او سالبة بين مرات التعزيز وقوتيا -3
تعد عممية نمو وظيف سالب لمفرق بين المثير واالستجابة بعالقة سالبة بين  -4

 ( 185: 1990المتغيرين)الغريب.
 خصائص ميارات االستذكار:

ذكار ونوعية ظروفو من قبل كمية ساعات االستتتطمب جيد واضح من حيث  -1
 المتعمم

 تتميز بالفردية كنشاط لممتعمم في المذاكرة واختيار اساليبيا المريحة لممتعممين -2
 عممية مركبة من المجال المعرفي والمجال الوجداني  -3
تقوم فاعميتيا عمى قرة المتعمم وتمكنو من مياراتيا وطبيعة العناصر المعرفية  -4

 ( 202: 1992بد المقصود,مستواىا وصعوبتيا)لممادة الدراسية من حيث 
: ويقصد بيا توجييات ينصح بيا  Approaching of studyمداخل االستذكار 

المتممين لمقيام بيا لكي يحقق مستوى مقبول من التحصيل االكاديمي ويبتعد عن قمق 
 االمتحان نذكر منيا :

لمحددة عدة مرات وتقوم عمى اعادة المادة الدراسية ا  Repetitionالتكرار  -1
لكي يتم استدعاىا وتحتاج الى االنتباه والمالحظة وفيم المواقف والتمييز بين الصح 

 والخطاء والتعزيز 
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ىو حالة نفسية وفسيولوجية تدفع بالفرد :يشار الى الدافع Motivationالدافعية -2
الى القيام بسموك معين باستمرار الى ان تنخفض حالة التوتر او اشباع الدافع 

 واالستذكار كعممية مركبة تحتاج الى دافع لبذل جيد عقمي لتعمم مواقف معرفية 
من  لتأكدىو عممية يقوم بيا المتعمم  Self-edificationالتسميع الذاتي  -3

الفيم بنفسو دون شخص اخر لتحديد نقاط قوتو او ضعفو وىو تنظيم جيد الحفظ و 
شعوره باالرتياح انو متعمم جيد لقدرتو عمى الحفظ واالستدعاء ويحقق فوائد متعددة منيا 

 فضال عن استخدام التعمم الذاتي
ىي المعمومات الراجعة من تحميل اداء المتعمم  Feed-backالتغذية الراجعة -4

جابات الخاطئة والمفاىيم التي لم يتم حفظيا او فيميا بحيث تكون لغرض تصحيح اال
 عممية االستذكار مشوقة 

يقوم عمى قدرة  Translation of learning effect انتقال اثر التعمم  -5
من االفادة مما استذكره في المتعمم عمى تطبيق ما تعممو سبقا في التعمم الالحق 

مؤشر عمى فعالية االستذكار)عبد الصمد موضوع معين الى موضوع جديد وتعطي 
 ( 110: 1996( )عبد الغفار , 25-27: 1993,

  Steps of studyخطوات  االستذكار 
ىذه الجزيئة من الفصل تبين الجانب العممي والذي يفترض ان يقوم بو المتعمم 

 لمحصول عمى استذكار فعال والخطوات ىي :
وضوع بصورة سريعة نوعا ما وعامة القراءة االجمالية :وتقوم عمى قراءة الم -1

تشمل عناوين المواضيع ولتكوين صورة كمية لمحتوى الموضوع وتتم عمى خطوتين 
اصغر وحفظيا والثنية قراءة ثانويتين ىما تقسيم المواضيع الرئيسة الى عناوين فرعية 

 المحتوى قراءة اجمالية قبل القراءة التفصيمية
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التساؤل : وتقوم عمى اشتقاق اسئمة حول المفاىيم واالفكار الرئيسة واالجابة  -2
ضمن المحتوى فضال عن اسئمة عن االجزاء الفرعية وىذه الخطوة تشكل مذاكرة ايجابية 

 بحث يمكن حفظيا في ذاكرة طويمة االمد 
وم عمى بحث االجابات عن االسئمة في الخطوة السابقة من خالل القراءة : وتق -3

 قراءة النصوص المتضمنة في االسئمة ضمن العناوين الرئيسة والفرعية
وتقوم عمى االجابة عن االسئمة السابقة وبمغة وتعبير  التسميع او السرد : -4

المتعمم دون رؤية النص االصمية ويكون مستوى التسميع ىو مؤشر لمفيم القرائي 
بقة )الوىر والحموري لممتعمم واذا ما اخطاء فمن الضروري اعادة الخطوات السا

.2002 :96-98 ) 
نخمص من ىذا العرض ان ميارات االستذكار الجيدة يجب ان تمر بالخطوات المطموبة 
ولكن اذا حدث خطاء في التطبيق تتحول فاعمية االستذكار الى نتيجة سمبية تنعكس 
عمى التحضير المتحان وبالتالي ينخفض مستوى التحصيل وفي ىذا الصدد نشر موقع 

Oxfordlearning  عادات استذكر غير فعالة نذكر منيا 
 ال تحشر التحضير المتحان في ليمة االمتحان -1
 عدم وضع خطة لممذاكرة تشمل المواضيع وعدد الصفحات -2
 الدراسة امام التمفزيون او عمى سرير النوم -3
 عدم التعمم من االخطاء وتصحيحيا -4
 عدم استخدام مفكرة لممذاكرة -5

www.oxfordlearning.com,2018  
بعد ىذا العرض لمواضيع ميارات االستذكار تحاول البحثة الخروج بمرتكزات تساعدىا 

 في تفسير النتائج المتوقعة.

http://www.oxfordlearning.com,2018/
http://www.oxfordlearning.com,2018/
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  Teaching Methodsطرائق التدريس: 
عرف لغويا ىي المذىب والسيرة ىذا المصطمح مركب من مصطمحين االول طرائق وت

وتعرف اصطالحا ىي الكيفية التي تحقق   ( 57: 2006والمسمك المتبع )عطية ,
والتدريس (  16: 2013االىداف التعميمية المطموبة وتحدث التغير المطموب )عبد اهلل,

ىو نشاط تواصمي ييدف الى ادارة التعمم وتسييل ميمة ويقوم عمى مجموعة من 
 ( 45: 2011واخرون, ية بين المعمم والمتعمم )الرواضيةالتواصماالفعال 

( والذي يعدىا الوسيمة  1991واذا ما دمجنا التعريفين نخمص الى تعريف )ابو صالح,
الناقمة لمعمم والمعرفة والميارة المنسجمة مع خصائص المتعمم النفسية والعقمية لتحقيق 

وضمن رؤية الباحثة كتدريسية  (16: 1993اىداف تعميمية محددة مسبقا  )ابو صالح,
لمغة العربية ترى ان طريقة التدريس ىي سمسمة منظمة من االجراءات العممية وفق 
مدخل محدد يقوم بيا المعمم داخل او خارج غرفة الصف ألحداث تغير مطموب في 

 سموك المتعمم مستند عمى كم ومستوى االىداف المعرفية.
يقصد بيا خصائص  Standards Teaching Methodمعايير طريقة التدريس 

جيدة ومطموبة يفترض عمى الباحث او المعمم ان يتحقق من توافرىا بمستويات مقبولة 
 تحقق الفائدة العممية ليا وتنحصر في ما يمي

 فاعمة في اثارة دافع التعمم لممتعمم  -1
  رىمتراعي الفروق الفردية لممتعممين من حيث قدراتيم العقمية ومستويات تفكي -2
 تتسق مع االىداف التعميمية بمختمف مستوياتيا والسيما اىداف المنيج الدراسي  -3
تساعد في اكتساب المتعممين بعض الخصائص المعرفية مثل اساليب التعمم او  -4

 اساليب او ميارات االستذكار
 مرنة االستخدام في اكثر من موقف تعميمي -5
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 ( 63: 2006,ليا دليل عممي يساعد المعمم في تطبيقيا )عطية  -6
 Foundations of Selecting the Teachingاسس اختيار طريقة التدريس 

Method  
اجمعت ادبيات المناىج الدراسية وطرائق التدريس ان االساس المركزي لتصنيف طرائق 
التدريس ىم المحور الي تدور حولو الطريقة وفي ضوء ذلك تنقسم طرائق التدريس الى 

التي تدور جوول المتعمم والثاني طرائق التي تدور حول المتعمم صنفين ىما الطرائق 
وىناك اسس ثانوية اخرى منيا حول انواع النشاط نوع التنفيذ او عدد المتعممين وغيرىا 

 (. 16-13: 2005)ىنداوي,
من الطبيعي ان كل عمال اذا ما بنَي عمى اسس صحيحة عممية من المتوقع تكون 

نسقة ويعني ذلك ان قوة التعميم ىو اليدف العام من جودة مخرجاتيا فعالة ومفيدة وم
،ويمكن عدىا ميارة ويمكن ان نطمق عمييا ثقافة  Quality of Learningالتعميم 
يفترض ان يكتسبيا المعمم /المعممة وبنفس الوقت   Literacy of Teachingالتدريس

تقويم اداء  Performance Assessmentىي من مكونات  برنامج تقييم اداء المعمم
المعمم/المعممة , ولو رجعنا الى مقدمة الموضوع وال سيما النقاط التمييدية نجد الضرورة 
ان نركز انتبينا عمى الطريقة التي تحقق االىداف السموكية بدقة وبسرعة وبفاعمية مع 

 االخذ بنظر االعتبار اسس االختيار التي يفترض التثقيف بيا وعمى النحو االتي :
  Instructional Objectivesداف التعميمية االى -1

كما اشرنا سابقا ان االىداف التعميمية ىي وصف إلجراءات والمخرجات المتوقعة من 
عممية التعميم ولغرض التمكن من تحقيقيا فمن الضروري من اختيار طريقة التدريس 

تحقيق المناسبة  ،فطريقة التدريس التي تعتمد عمى المحاضرة او السرد مناسبة ل
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االىداف السموكية من مستوى الحفظ او التذكر ومستوى الفيم والتحميل وغيرىا ولكن 
 مستوى التطبيق تناسبو الطرق التجريبية

  Teachers Abilityقدرة المعمم المينية  -2
بعض طرائق التدريس وال سيما التجريبية تحتاج الى قدرة عالية من الميارات الفنية في 

عميمية او وسائل وتقنيات تعميمية  واذا ما حدث ضعف تناسق بين استخدام االجيزة الت
القدرة ونوع طريقة التدريس فمن المتوقع يحدث ارتباك قد يؤثر عمى سير العممية 
التعممية ومن الممكن ان ينسحب التأثير السبي عمى المتعممين وقد يشتت انتباىيم 

 مثال.
   The Age of Learners اعمار المتعممين  -3
عميمية ومنيا طرائق التدريس والسبب يعود الى عممية النمو في جوانبو المختمفة الت

والسيما الجانب العقمي فضال عن الجانب المغوي واالنفعالي فاألطفال الصغار يميمون 
( والكبار يميمون الى الطريقة  cartoonالى الطرق التي تعتمد عمى االفالم المتحركة )

 التجريبية  .
  Psychological Needsفسية الحاجات الن -4

ان الحاجة ىي شعور بنقص ما ومن فوائد التعمم ان يشبع تمك الحاجات والي يعتمد 
عمى دور المعمم في اختياره لطريقة تدريس مناسبة تشبع تمك الحاجات ،الدافعية 

 واالتجاىات النفسية نحو التعمم والميل العممي والرضا عن المعمم والثقة بالنفس
 الموىبة واالبداع ضمن البناء العقمي والمعرفي ىي الحاجات االساسية وغيرىا و 

وىنا تأتي ثقافة المعمم التعميمية في كيفية الشف عن الحاجة اوال ومن ثم اختيار طريقة 
 التدريس المناسبة .

  The Size of Classحجم الصف  -5
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وينحصر العدد ما المقصود بحجم الصف ىو عدد المتعممين فيو وليس مساحة البناء 
متعمما وقد يقع عدد المتعممين الكبير خارج ارادة المعمم وىو ممزم بالتعميم  45-25بين 

وىنا يجب االشارة الى قدرتو عمى اختيار طريقة التدريس المناسبة والنقطة الميمة التي 
تتأثر بحجم الصف االساسية ىي التفاعل المفظي بينو وبين المتعممين من حيث 

ة وطرح االسئمة واشراك اكبر عدد من المتعممين ،فضال عن اجراء االمتحانات المناقش
 والجيد المبذول في التعميم .

  Student Learning Styleأساليب تعمم المتعممين   -6
في ادبيات عمم النفس المعرفي تشير الى ان كل متعمم لو االسموب التعميمي الخاص بو 

ات عمم النفس المعرفي ومن الحكمة من مكان ان ويمكن االطالع عمى انواعيا في ادبي
 نبين وبصورة مختصرة الى ما يمي :

وينقسم الى قسمين ىما االسموب   Immediately Styleاسموب التعمم المباشر 
والذي يقوم عمى االعتماد حاسة  Seeingواالسموب البصري  Hearingالسمعي 

البصر وحاسة السمع نجد ان المتعمم يميل الى السماع من المعمم او اجيزة التسجيل او 
المذياع وغير ذلك وقد نجد االخر يميل او يتعمم بسيولة من مشاىدة االفالم التعميمية 

 او الصور وغير ذلك .طريقة المحاضرة تالئم االسموب المباشر .
ويقوم عمى اثارة المشاعر والتعاطف والتقدير  Touching Styleعمم المؤثر اسموب الت

 ويالئم ذلك الطرق التجريبية.
  Nature of Contentطبيعة المحتوى   -7

كما ىو معروف ان المنياج الدراسية تنقسم الى انواع مختمفة منيا العموم االنسانية مثل 
العموم الصرفة او الطبيعية االولى  المغات االجتماعيات والتربوية والثقافية وكذلك
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تالئميا طرائق التدريس التي تقوم عمى المحاضرة او السرد والثانية تالئميا الطرق 
 Experimental Methods التجريبية 
 ( 7: 2018)العبيدي ,

  Cooperative Teaching Methodطريقة التعميم التعاوني:
كما  أشارت العديد من البحوث الميدانية إلى أىمية التعمم التعاوني كأسموب تدريسي 

(ممخصا المفاىيم واالفكار والتعارف حول طريقة التعمم  2007ورد في دراسة )الشايع ,
التعممي؛ تعتمد عمى  عمى أنو "مجموعة من التفاعالت في الموقف التعميمي/ التعاوني

رة من الطالب الذين ينغمسون في نشاط تعميمي يقوم عمى إستخدام المجموعات الصغي
التواصل فيما بينيم؛ من أجل إنجاز أىداف محددة، ويتحمل كل منيم نصيبو من 

(.  ولكي 7المسؤولية؛ بحيث يعد مسؤواًل عن تعميم نفسو وعن تعميم اآلخرين." )ص،
جميع عناصر التعمم يكون العمل التعاوني عماًل ناجحًا، فإنو ال بد أن يتضمن الدرس 

 ( باآلتي:1995)جونسون وآخرون التعاوني والتي حددىا 
يمكن بناؤه بشكل ناجح عندما يدرك أعضاء  االعتماد المتبادل اإليجابي: -1

المجموعة أنيم مرتبطون مع بعضيم بعضًا بطريقة ال يستطيع فييا أن ينجح أي واحد 
ًا. ومن ىنا تدرك المجموعة أن جيد منيم إال إذا نجحوا جميعًا، و إذا فشل فشموا جميع

كل فرد ال يفيده فحسب بل يفيد جميع أعضاء المجموعة وفي نفسو الوقت يمثل أساس 
إستراتيجية التعمم التعاوني، فإذا لم يكن ىناك اعتماد متبادل إيجابي فمن يكون ىناك 

 تعاون . 
ىناك مستويان من مستويات المسئولية المسئوليـة الفرديـة والمسئوليـة الجماعيـة:  -2

 التي يجب أن تبنى في المجموعات التعميمية التعاونية عمى النحو التالي : 
 المجموعة يجب أن تكون مسئولة عن تحقيق أىدافيا .  -
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 مسئواًل عن اإلسيام بنصيبو في وكل عضو من أعضاء المجموعة يجب أن يكون -
 العمل.    

فالمسؤولية الفردية تتم من خالل تقييم المجموعة ألدائيا لكل طالب ، وتعاد النتائج إلى  
المجموعة والفرد من أجل التأكد ممن ىو في حاجة إلى مساعدة إضافية أو دعم أو تشجيع 
إلنياء الميمة ، فيذا ىو اليدف األسمى لمفيوم التعمم ، بمعنى أن الطالب يتعممون معًا 

 فيما بعد من تقديم أداء أفضل منفردين . لكي يتمكنوا 
يحتاج الطالب إلى القيام بعمل حقيقي معًا ، التفاعل المعزز وجيًا لوجو :  -3

وذلك باالشتراك في استخدام المصادر وتقديم المساعدة والدعم والتشجيع عمى الجيود 
لوجو  التي يبذليا كل واحد منيم ، فعن طريق المجموعات الصغيرة يكون الطالب وجياً 

 أمام زميمو في داخل المجموعة الصغيرة .
من خالل تكوين تعميم الطالب الميارات الجماعية والشخصية المطموبة :   -4

المجموعات الصغيرة داخل الفصل من أجل استخدام التعمم التعاوني يجب أن يتعمم 
دار  ة الصراع األعضاء ميارات القيادة ، واتخاذ القرارات ، وبنـاء الثقة والتواصل ، وا 

بطريقة ىادفة تمامًا ليتعمم الميارات التعميمية ، وبما أن التعاون والصراع متالزمان ، 
فإن اإلجراءات والميارات الالزمة إلدارة الصراع بشكل بناء تعتبر ذات أىمية خاصة 

 بالنسبة لمنجاح الدائم لممجموعات التعميمية التعاونية . 
وة األخيرة في تقويم عمل المجموعة ، تعتبر الخطمعالجة عمل المجموعة:   -5

ومدى تحقق أىدافيا ، ومدى محافظتيا عمى عالقات عمل فاعمة بين أفرادىا . إن 
المجموعات بحاجة إلى بيان تصرفات األعضاء المفيدة وغير المفيدة التخاذ القرارات 

طور حول التصرفات التي يجب أن تستمر ،وتمك التي يجب أن يتم تعديميا ، إذ أن الت
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المستمر لعممية التعمم ينتج عن التحميل الدقيق لطريقة عمل األعضاء معًا ، وكيفية 
 (.2002، عمرانإثراء فاعمية عمل المجموعات )

يمكن بناؤه بشكل ناجح عندما يدرك أعضاء  االعتماد المتبادل اإليجابي: -6
أي واحد  المجموعة أنيم مرتبطون مع بعضيم بعضًا بطريقة ال يستطيع فييا أن ينجح

منيم إال إذا نجحوا جميعًا، و إذا فشل فشموا جميعًا. ومن ىنا تدرك المجموعة أن جيد 
كل فرد ال يفيده فحسب بل يفيد جميع أعضاء المجموعة وفي نفسو الوقت يمثل أساس 
إستراتيجية التعمم التعاوني، فإذا لم يكن ىناك اعتماد متبادل إيجابي فمن يكون ىناك 

 تعاون . 
ىناك مستويان من مستويات المسئولية المسئوليـة الفرديـة والمسئوليـة الجماعيـة:  -7

 التي يجب أن تبنى في المجموعات التعميمية التعاونية عمى النحو التالي : . 
فالمسؤولية الفردية تتم من خالل تقييم المجموعة ألدائيا لكل طالب ، وتعاد النتائج إلى  

التأكد ممن ىو في حاجة إلى مساعدة إضافية أو دعم أو تشجيع المجموعة والفرد من أجل 
إلنياء الميمة ، فيذا ىو اليدف األسمى لمفيوم التعمم ، بمعنى أن الطالب يتعممون معًا 
 لكي يتمكنوا فيما بعد من تقديم أداء أفضل منفردين . 

،  يحتاج الطالب إلى القيام بعمل حقيقي معاً التفاعل المعزز وجيًا لوجو :  -8
وذلك باالشتراك في استخدام المصادر وتقديم المساعدة والدعم والتشجيع عمى الجيود 
التي يبذليا كل واحد منيم ، فعن طريق المجموعات الصغيرة يكون الطالب وجيًا لوجو 

 أمام زميمو في داخل المجموعة الصغيرة .
كوين من خالل تتعميم الطالب الميارات الجماعية والشخصية المطموبة :   -9

المجموعات الصغيرة داخل الفصل من أجل استخدام التعمم التعاوني يجب أن يتعمم 
دارة الصراع  األعضاء ميارات القيادة ، واتخاذ القرارات ، وبنـاء الثقة والتواصل ، وا 
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بطريقة ىادفة تمامًا ليتعمم الميارات التعميمية ، وبما أن التعاون والصراع متالزمان ، 
والميارات الالزمة إلدارة الصراع بشكل بناء تعتبر ذات أىمية خاصة فإن اإلجراءات 

 بالنسبة لمنجاح الدائم لممجموعات التعميمية التعاونية . 
تعتبر الخطوة األخيرة في تقويم عمل المجموعة ، معالجة عمل المجموعة:   -10

 ومدى تحقق أىدافيا ، ومدى محافظتيا عمى عالقات عمل فاعمة بين أفرادىا . إن
المجموعات بحاجة إلى بيان تصرفات األعضاء المفيدة وغير المفيدة التخاذ القرارات 
حول التصرفات التي يجب أن تستمر ،وتمك التي يجب أن يتم تعديميا ، إذ أن التطور 
المستمر لعممية التعمم ينتج عن التحميل الدقيق لطريقة عمل األعضاء معًا ، وكيفية 

 (.2002، عمرانات )إثراء فاعمية عمل المجموع
وعند استخدام أسموب التعمم التعاوني في التدريس فإن لكل من المعمم      

( تمك األدوار حيث يقوم المعمم 2003والمتعمم أدوارا يقومان فييا. وحدد العيوني )
بإعداد بيئة التعمم والمواد الالزمة التي تستخدم لممعالجة، وبتقسيم أفراد الصف وفق 

نة وفق ميام محددة مسبقا، مع تزويد الطالب بالمشكالت أو المواقف، جماعات متعاو 
سيامات كل فرد  ومساعدتيم عمى تحديد المشكمة مع متابعة تقدم أفراد المجموعة، وا 
داخل كل مجموعة. ويرى العيوني أن دور المعمم ينحصر في تنظيم الخبرة وتحديدىا 

والمعالجة والتنظيم واالختيار وصياغتيا، وجمع المعمومات والبيانات وتنظيميا 
لممعمومات، وتنشيط الخبرات السابقة وربطيا بالخبرات والمواقف الجديدة، والتفاعل في 

 إطار العمل الجماعي التعاوني، وممارسة االستقصاء الذىني الفردي والجماعي.
 ثانيا: استراتيجيات التعمم التعاوني:

لمتعمم التعاوني استراتيجيات متعددة تتخذ صيغًا وأشكااًل عديدة إال أنيا تشترك   
جميعًا في سمات أساسية منيا أنيا تستخدم مجموعات صغيرة من الطالب لتعزيز 
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( 2004التعاون والتفاعل بينيم في المادة الدراسية. وقد عرض الحذيفي وآخرون )
 Learningمنيا: التعمم الجماعي ) مجموعة من استراتيجيات التعمم التعاوني

Together)- ( مجموعة تحقيق واستكشافGroup Investigation)-   المجاميع
  . (STAD)فرق التحصيل  ( Jigsaw)- الفرعية

 وسوف نستخدم في ىذه الدراسة إستراتجيتين من استراتجيات التعمم التعاوني وىما:
 ( Student Teams Achievement Division )إستراتيجية فرق التحصيل   (1

. وقسم الطالب إلى عدة مجموعات غير 1980عام  Robert slavinأنشأىا 
طالب, ثم يتعاون أعضاء كل مجموعة مع بعضيم  5-4متجانسة تتكون كل منيا من 

البعض في دراسة ورقة واحدة, ثم يختبر كل طالب داخل المجموعة الواحدة باختبار 
ة من درجات أعضائيا باستخدام نظام فئات قصير, ويتم حساب درجة المجموع

 .(Achievement Division)التحصيل 
 Arnson etal: صمم ىذه اإلستراتيجية ( Jigsaw )إستراتيجية المجاميع الفرعية  (2

. والتي تقوم عمى تقسيم الدرس عمى أفراد المجموعة، ويقوم كل طالب بتعمم 1978عام 
تكون من جميع الطالب المسئولين عن نفس جزء واحد، ثم ينضم إلى مجموعة جديدة ت

الموضوع، وبعد أن يتم التعمم يعود كل طالب إلى مجموعتو األصمية ويعمميم ما 
 ( 6-4: 2007)الشايع ,تعمم.

ان ما ذكر في الخمفية النظرية بما يتعمق بالمتغيرات الرئيسة ميارات االستذكار وطريقة 
قة لتفسير النتائج المتوقعة فضال عن ما يذكر التعمم التعاوني يزود الباحثة بخارطة طري

 من دراسات سابقة .
دراسات سابقة : من الضرورة العممية وضمن منيجية البحث العممي استقصت الباحثة 

الجامعية والبحث في  واإلطاريحومن خالل االطالع عمى بعض المصادر والرسائل 
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الشبكة العنكبوتية لم تجد دراسة بحث اثر طرائق التدريس المختمفة بتنمية ميارات 
االستذكار ولكن وجدت اثر االستذكار عمى التحصيل الدراسي او عالقتيا ببعض 

خمصت ان اليدف العام  Meta –Analysisالمتغيرات وفي نظرة تحميمية فوقية 
والتي  صيل الدراسي لذا تعد البحاثة ما يذكر من دراسات سابقةالستذكار ىو تنمية التح

يمكن االفادة منيا في تفسير النتائج لمبحث الحالي وعمى  ( 2005عرضيا )رزق .
 :النحو االتي

( التي استيدفت الكشف عن العالقة بين 1993)  الخضري ورياضدراسة -1
ميارات التعمم واالستذكار وكل من التحصيل الدراسي والذكاء ودافعية التعمم، 

( طالبا بالصف 159وذلك لدى عينة من تالميذ المرحمة اإلعدادية قواميا )
الثاني من المرحمة اإلعدادية بمدينة الدوحة بقطر، بيدف التعرف عمى ميارات 

عمم واالستذكار التي يتقنيا ىؤالء التالميذ، ومعرفة مستويات ومكونات دافعية الت
التعمم. وبتطبيق قائمة ميارات التعمم واالستذكار، ومقياس دافعية التعمم، واختبار 
القدرات العقمية األولية، توصمت الدراسة إلى أنو يوجد ارتباط دال بين ميارات 

عية لمتعمم بالتحصيل األكاديمي. كما وجدت التعمم واالستذكار ومكونات الداف
فروق دالة إحصائيا في التحصيل بين مرتفعي ومنخفضي ميارات التعمم 
واالستذكار، كما وجد تأثير دال لمتفاعل بين ميارات التعمم واالستذكار ومكونات 
دافعية التعمم عمى التحصيل. كما أن متغيرات ميارات التعمم واالستذكار 

% من تباين التحصيل 84.1لذكاء استطاعت تفسير حوالىوالدافعية وا
 األكاديمي.

م( التي استيدفت معرفة العالقة بين قمق االختبار 1995الشعراوي ) دراسة -2
وكل من عادات االستذكار واألسموب المفضل في التعمم، وكذلك دراسة التفاعل 



 اذـراقـات تنمــوية ... مجـلة رلــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

783 

بين عادات االستذكار واألسموب المفضل في التعمم وأثره في تباين درجات قمق 
ستذكار، ومقياس االختبار. وبتطبيق مقياس قمق االختبار، ومقياس عادات اال

( طالبا وطالبة بالصف 422األسموب المفضل في التعمم عمى عينة مكونة من )
الثاني من المرحمة الثانوية. توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة 
بين الجنسين في متغيرات الدراسة، إال أنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات 

االستذكار واألسموب المفضل في التعمم. كما  قمق االختبار وكل من عادات
يوجد تأثير دال لمتفاعل بين عادات االستذكار واألسموب المفضل في التعمم عمى 

 ( 29-28: 2005درجة القمق لدى أفراد العينة.)رزق,
 الفصل الثالث

 اجراءات ومنهجية البحث
را لمنيجية يقوم ىذا الفصل عمى عرض خطوات التي قامت بيا الباحثة من اختيا

رطة عممية متسمسمة لتحقيق اىداف البحث )محمد البحث العممي والتي تعد خا
,2000 :88  ) 

و اتبعت سمسمة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث . واألسموب المتبع في 
اختيار العينة . وكذلك الطرائق التي تم بيا إعداد أدوات البحث التي استخدمت لقياس 

ردة فيو . وكذلك الطريقة التي اتبعت في جمع البيانات والوسائل المتغيرات الوا
 اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات إحصائيًا وكما يأتي

 Research Population-أوال : مجتمع البحث :
 525وبمغ عدد الطالبات  بطالبات معيد الفنون الجميمة الصباحييتحدد مجتمع البحث 

  طالبة موزعين عمى المراحل الدراسية حسب نظام المعيد 
  Research Sampleثانيا :عينة البحث
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بعد تحديد طريقتي التدريس وىي التعميم التعاوني والطريقة التقميدية وىي اية طريقة 
نسبة  طالبة من المجتمع الكمي وتشكل 125غير التعميم التعاوني واختارت عشوائيا 

ورقة غير  13 ت% تقريبا وبعد تدقيق اوراق االجابة عن فقرات المقياس استبعد24
طالبة وتم تطبيق المقياس  112االجابة عن الفقرات وبذلك اصبح حجم العينة   مكتممي

مدرسة  13من اصل  5بعد تحديد المدرسات االتي يستخدمن طريقة التعمم التعاوني 
مدرسات يستخدمن الطرق التقميدية وقسمت العينة الى مجموعتين  8في المعيد و

طالبة ومثميا مجموعة الطريقة  56 االولى مجموعة طريقة التعمم التعاوني وحجميا
 ( يبين خالصة تقسيم العينة 1طالبة وجدول ) 56التقميدية 

 ( 1جدول )
 يبين توزيع عينة البحث حسب طريقة التدريس

 عدد الطالبات عدد المدرسات طريقة التدريس
 56 5 طريقة التعميم التعاوني
 56 8 الطريقة التقميدية

 112 13 المجموع
قد يجد الباحث نفسو امام ثالث اختيارات الداة البحث االول بناء اداة  :اداة الحث 

جديدة لقياس متغيرات البحث والثاني تطوير اداة سابقة تقيس نفس المتغير ويقوم 
التطوير عمى تعديالت بعض الفقرات او تغير عدد بدائل سمم االجابة وغيره والثالث  

بعد التأكد من مالئمتيا لخصائص عينة البحث اختيار اداة سابقيا واستخداميا كما ىي 
(وقد اعتمد االختيار الثاني  وىو استخدام مقياس  15: 2018ونفس المتغير )العبيدي ,

فقرة من  40( ويتألف من  2006ميارات االستذكار من اعداد )الطيب ورشوان,
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(  2)مجاالت تعبر عن ميارات االستذكار وجدول  6العبارات التقريرية موزعة عمى 
 يبين توزيع الفقرات حسب المجاالت 

 ( 2جدول ) 
 يبين توزيع فقرات المقياس عمى مهارات االستذكار

عدد  المهارة
 الفقرات

عدد  المهارة ارقامها
 الفقرات

 ارقامها

االتقان في او قات 
 المذاكرة

استرجاع المعمومات  11-1من  11
والتدريب عمى 
 االمتحانات

5 26-29 

تنظيم جمسات 
 واوقات المذاكرة

الربط بين محتويات  12-18 7
 الدراسة

5 31-35 

اعداد ممخصات 
 وتدوين المالحظات

المثابرة لمحصول عمى  25- 19 7
 المعرفة

5 36 -40 

ويتبع كل فقرة سمم بدائل اجابة خماسي متدرج ولكن الباحث عدلت بيا واصبح سمم 
 قميال( –الى جد ما –ثالث )كثيرا 

فقرة والباقية فقرات ايجابية ويكون التصحيح المقياس  13سمبية عددىاوىناك فقرات 
 عمى النحو االتي

 الى البديل كثيرا 3تعطى درجة
 الى البديل الى حد ما 2تعطى درجة 
 الى البديل قميال  1تعطى درجة 

, وبذلك يصبح مدى الدرجة الكمية  مع مالحظة تعكس التقديرات في الفقرات السمبية
 درجة  80( وبوسط فرضي  120 – 40لممقياس )
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لمقياس : لغرض الحصول عمى مخرجات عممية مترية  الكشف عن الخصائص السيكو
القياس لمتغير البحث الحالي )ميارات االستذكار ( فمن الضرورة  الكشف عن 
الخصائص الميمة والمطموبة لكل اداة قياس وىي الصق والثبات وقد تحققت الباحثة 

 االتي:منيا عمى النحو 
يعد الصدق من الخصائص الميمة ألية اداة قياس  : Validityالصدق  -1

(  304: 2010ويعرف ىم قدرة االداة عمى قياس ما وضعت من اجل قياسو )عالم ،
 Faceويكون عمى انواع متعددة ومن االنواع شائعة االستخدام ىو الصدق الظاىري 

Validity  ويقوم عمى عرض الصورة االولية لممقياس عمى مجموعة من الخبراء
لغرض تحديد صالحية الفقرات لقياس السمة المقاسة وبعد عرضيا عمى  *والمختصين

مجموعة من الخبراء حممت اجابات الخبراء منطقيا ما بين موافق وغير موافق تبين ان 
اجراء بعض التعديالت المغوية  %من الخبراء موافقين عمى الفقرات مع80حوالي نسبة 

 عمى صياغة بعض الفقرات ولم تستبعد اية فقرة.
: ويقوم عمى تطبيق الصورة  Construction Validityالصدق البنائي  -2

فردا اختيروا من نفس المجتمع  55االولية لممقياس عمى عينة استطالعية حجميا 
بالدرجة الكمية وادخمت البيانات وخارج العينة الرئيسة ومن مؤشراتو عالقة درجة الفقرة 

( وتعد  Personeواستخدم معامل ارتباط ضرب العزوم ) SPSSالبرنامج االحصائي 
الفقرة صادقة اذا كانت العالقة االرتباطية معنوية وتبين وتراوحت معامالت االرتباط ما 

تنظيميا بعد  فقرة واعيد تنظيم المقياسولم تستبعد اية   0و678الى  0و234بين 
 اجراء التعديالت المغوية .

                                                           
أ.م.د  -4أ.م.د. فالح حسن جبر  -3أ.م.د ياسمين العزاوي  -2أ.د عبداهلل احمد العبيدي  -1الخبراء:  *

 م .م.قصي صباح حسين -5نضال العزاوي 
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ال يقل الثبات عن الصدق من حيث االىمية   : Reliabilityتقدير الثبات  -3
والعممية  ويعرف ىو قدرة االداة عمى اتساق النتائج اذا ما اعيد تطبيقو عمى نفس 

( ويقدر الثبات بطرق مختمفة ومنيا  345: 2010العينة عبر فترات زمنية )عالم،
وحممت بيانات عينة الصدق وبعد  Alpha-Cronbach كرو نباخ  -دلة  الفامعا

وعند مقارنة  وتعد مقبولة لمثل ىذا البحث  0و873حساب المعدلة كانت قيمة الثبات
( 2006مية لمباحثين )الطيب ورشوان.يمة الثبات الحالية مع قيمة الثبات لمنسخة االصق

وقد استخدم المقياس في دراسة)بوراس  وىي اقل من القيمة الحالية 0و67نجدىا 
قيمة  ( 34: 2011’ودراسة )براىيم وبوجالل 0و98قيمة الثبات ( وكانت 56: 2020,

نخمص ان المقياس مستخدم في اكثر من دراسة ويتمتع بثبات مقبول  0و69الثبات 
وبيذه االجراءات اصبح المقياس بصورتو النيائية  يتألف من ألغراض البحث العممي 

 فقرة 40
 ويكون التصحيح المقياس عمى النحو االتي

 1تعطى درجة ، الى البديل الى حد ما 2تعطى درجة ،  الى البديل كثيرا 3تعطى درجة
 الى البديل قميال 

مع مالحظة تعكس التقديرات في الفقرات السمبية , وبذلك يصبح مدى الدرجة الكمية 
وبيذه االجراءات اصبح المقياس ، درجة  80( وبوسط فرضي  120 – 40لممقياس )

 جاىزا لمتطبيق عمى العينة الرئيسة.(  3)ممحق بصورتو النيائية 
الوسائل االحصائية: اعتمدت الباحثة عمى الوسائل االحصائية الوصفية واالستداللي 
في اجراءات البحث وعرض وتفسير البيانات واخذت بنظر االعتبار شروط اختيار 

( وىي نوع  26: 2019الحصائية والمشار الييا في )العبيدي,الوسيمة او المعالجة ا
 المتغير)متصل منفصل ( ومستوى القياس )فئوي( وعمى النحو االتي :
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 االحصاء الوصفي )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( -1
 االحصاء االستداللي االختبار التائي لعينتين مستقمتين  -2
 معادلة حساب حجم االثر -3

 الفصل الرابع
 عرض وتفسير النتائج

بعد تطبيق المقياس عمى افراد العينة الرئيسة افرزت الدرجات حسب طريقة التدريس 
)التعميم التعاوني والطريقة التقميدية( وتصحيحو وفق تعميمات التصحيح واستخرجت 

 الدرات الكمية عمى مقياس ميارات االستذكار ولكل فرد 
افراد العينة الرئيسة مصنفة حسب طريقة  ىدف البحث: قياس ميارات االستذكار لدى

 التدريس 
( يبن االحصاءات الوصفية لدرجات افراد العينة مصنفة حسب طريقة  3جدول )

(  3(  يتضح من الجدول ) 112التدريس , وتراوح مدى الدرجات  لمعينة الرئيسة )ن=
جات الطريقة ان المتوسط الحسابي لمجموعة التعميم التعاوني اكبر بقميل من متوسط در 

التقميدية ومن المتوسط المحسوب من العينة الكمية وتفسر الباحثة ىناك تنساق ما بين 
 المثابرة في الحصول عمى المعرفة  سموكيات ميارات االستذكار و السيما ميارة 

قوم عمى المشاركة الفعمية في التعمم وليا فوائد تربوية ومتطمبات التعمم التعاوني والتي ت
 466: 2012مية االتجاىات االيجابية نحو التعمم وميارات التفكير )الطراونة ,منيا تن

( ىذا من جانب ويبدو ان عينة الطالبات لدييا ميارات االستذكار بمستوى مقبول اذا 
 80ما قارنا المتوسط الحسابي لدرجات العينة الكمية مع الوسط الفرضي لممقياس وىو )

خالل قيمة االنحراف المعياري جات العينة من ( ويبدو كذلك ىناك تشتت بين در 
 وكذلك الحال بالنسبة افراد مجموعتي طرائق التدريس ( 14و56)
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 ( 3جدول )
االحصاءات الوصفية لدرجات افراد العينة الكمية عمى مقياس مهارات االستذكار 

 مصنف حسب طريقة التدريس
االنحراف  الوسط الحسابي طريقة التدريس

 المعياري
 العينة

 56 13و55 105و52 التعميم التعاوني
 56 15و34 91و56 التقميدية
 112 14و56 98و87 الكمية ةالعين

واذا ما تحدثنا ان ميارات االستذكار وفوائده التربوية وال سيما في متغيرات البناء 
المعرفي ومنيا التحصيل االكاديمي وفي ضوء مستوى ممارسة افراد العينة لميارات 

نتوقع ينسحب اثرىا االيجابية عمى مستوى تحصيل الطالبات ويمكننا االشارة االستذكار 
ان ىذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة والمشار الييا في الفصل الثاني ومنيا 

 .( 1995( ودراسة )الشعراوي , 1993)الخضري ورياض, دراسة
والختبار فرضية البحث الصفرية والتي اشتقت من افتراض النظري وباالعتماد عمى 

لالختبار الفرق ( استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقمتين  3بيانات جدول )
ويتضح ان الفرق معنوي عند  ( 4بين المتوسطين الحسابين وكما مبين في جدول )

لتعمم التعاوني  خالل مقارنة القيمة المحسوبة لصالح طريقة ا  0و001مستوى داللة
( نجد  2و58( وىي ) 110( ومقارنتيا مع القيمة الجدولية عند درجة حرية) 5و24)

 القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية لذا 
 ( 4جدول )

 نتائج االختبار التائي الختبار الفرق بين المتوسطين حسب طريقة التدريس
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 الداللة االحصائية قيمة ت ن ع -س الطريقة
 0و001دالة عند  5و24 56 13و55 105و52 التعميم التعاوني

 56 15و34 91و56 التقميدية
وفي ضوء التفسير السابق ان يكون القرار رفض الفرضية الصفرية وتفسر الباحثة 

 .طريقة التعميم التعاوني تؤثر في مستوى اكساب المتعممين ميارات االستذكار الجيد 
(  Cohenمعامل )كوىينطريقة التعميم التعاوني استخدم الباحثة  ألثرولموصف الكمي 

( والذي يقوم عمى الفرق بين المتوسطين وبعد  63: 2019والمشار اليو في )العبيدي,
( ويعد حجم االثر عالي مقارنة بمعايير  0و96تطبيق المعادلة تبين ان حجم االثر )

( مما يفسر لصالح طريقة التعميم التعاوني  0و80( وىو اكبر من ) 1966)كوىين 
وكما اسمفنا سابقا. وفي ضوء قيمة حجم االثر يمكن القول ان طريقة التعميم التعاوني 

( والتي  1ىي المفضمة وعمى ما يبدو انيا تتفق ونتائج تحميل االستبانة )ممحق 
,فضال عن بعض  خمصت الى ىي الطريقة االكثر استخداما لدى مدرسي المغة العربية

نتائج الدراسات التجريبية حول اثرىا عمى التحصيل الدراسي وبعض المتغيرات االخرى 
 (. 463: 2012مثل دراسة )الطراونة ,

 االستنتاجات : 
 في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يمي :

ان ميارات االستذكار يختمف مستوى ممارستيا حسب طبيعة المتغيرات المتفاعمة  -1
 معيا وحسب جنس االفراد

 يمكن اكتسابيا بعد تدريب برامج تربوية مقننة مع وجود ضبط تجريبي  -2
قد يكون مستوى الممارسة العالية ىي احدى مخرجات طرائق التدريس المختمفة وال   -3

 سيما التي تدور حول المتعمم مثل طريقة التعميم التعاوني واالستكشافي
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يا أي يمكن ان تدرس في المدارس كمادة متعددة المداخل ومنيا مدخل تدريس -4
 منيجية دراسية

 التوصيات :
 لغرض تعزيز النتائج وتحقيق االىمية العممية من البحث توصي الباحثة بما يمي :

اعادة صياغة مفردات محتوى منيج المغة العربية وفق متطمبات تطبيق طريقة  -1
 التعميم التعاوني وحسب ميارات االستذكار

تدريبية حول تنمية ميارات االستذكار  لمتدريسين وال سيما حديثي قيام ورش عمل  -2
 الخبرة المينية

تشجيع المتعممين عمى ممارسة ميارات االستذكار وتحت اشراف المدرسات من  -3
 خالل االنشطة الصفية

مة دورات تدريبية او ورش عمل لمييئة التعميمية عمى اسس اختيار طريقة اقا -4
متعممين متغيرات معرفية مثل التفكير او االبداع او التدريس التي تنمي لدى ال

 اساليب التعمم
  المقترحات :

 التكميمية لمبحث الحالي وىي:الباحثة البحوث التطويرية و  تقترح 
 بعض طرائق التدريس وميارات االستذكار دراسة ارتباطية بين  -1
االستذكار لدى دراسة تجريبية عن اثر بعض طرائق التدريس في تعديل ميارات  -2

 طمبة المرحمة الثانوية
 المفاضمة بين طرائق التدريس حسب مستوى ميارات االستذكار  -3
 دراسة ارتباطية بين مستوى اداء مدرسي المغة العربية وبعض المتغيرات -4
 العالقة بين ميارات االستذكار وبعض المتغيرات النفسية او المعرفية -5
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 رالمصاد
 , (: عمم النفس التربوي , القاىر مكتبة  1994)ابو حطب , فؤاد وصادق ,امال

 االنجمو المصرية
 (اساسيات في طرق التدريس العامة ,الرياض  1993ابو صالح, محي الدين :)

 ,دار اليدى لمنشر
 (المفاضمة بين طرائق التدريس حسب مستوى  2020امين ,شيماء اكرم:)

المنخفض( لدى طمبة الصف الثالث متوسط , مجمة الفنون  –التحصيل )العالي 
,كمية االمارات العموم التربوية ,  59واآلداب وعموم المسانيات  واالجتماع ,العدد 

 ( 312- 296ص ص 
 ( ميارات االستذكار وعالقتيا باالتجاه  2011براىمي ,ابراىيم وبوجالل ,سييمة:)

 نحو االحصاء لدى طمبة كمية العموم االقتصادية , جامعة الجزائر 
 (ميارات االستذكار وعالقتيا  202بوراس ,خولة :)بفاعمية الذات لدى تالميذ 0

المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة محمد بوصاف وكمية العموم 
 ,الجزائراالنسانية 

 ( ميارات االستذكار وعالقتيا بفاعمية الذات لدى طمبة  2020بوراس .خولة :)
المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية العموم االنسانية واالجتماعية 

 ,جامعة محمد بوصاف , الجزائر
 (طرق التدريس بين التقميد والتجديد,ط 2010الحريري ,رافدة :)عمان ,دار  1.

 لفكر لمنشرا



 اذـراقـات تنمــوية ... مجـلة رلــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

793 

 (أثر التعمُّم التعاوني القائم عمى مجموعات الخبراء  2007الحيمة .محمد محود :)
في التحصيل المباشر والمؤجل لطمبة مساق تصميم التعميم في كميات العموم 

 198-167,ص ص  4,عدد 13التربوية ,مجمة المنارة ,مجمد
 ( عالقة ميارات التعمم والدافع  2000الخميفي ,سبيكة :) المعرفي بالتحصيل لدى

ص  7,العدد  9طالبات كمية التربية ,جامعة قطر ,مجمة البحوث التربوية . سنة
 ( 137-110ص 

 (مدخل الى عمم التدريس ,ط 1991الدريج ,محمد :)المغرب ,مكتبة النجاح  2,
 الجديدة

 (مدخل الى االحصاء ,جامعة الموصل 1978الراوي ,خاشع :) 
 (االتجاىات الحديثة في دراسة ميارات  2005رزق, محمد عبد السميع:)

 13االستذكار , مجمة جامعة ام القرى  لمعموم التربوية واالجتماعية , مجمد
 ( 31-1.ص ص  2,العدد

 (التكنولوجيا وتصميم الدرس ,عمان  2011الرواضيو ,صالح محمد واخرون :)
 ,زمزم لمنشر

 (اتجاىات حدي 2013زاير ,سعد عمي وداخل ,سماء تركي :) ثة في تدريس المغة
 ,بغداد ,المرتضى لمنشر 1العربية ,ج

 (دراسة لتنمية عادات االستذكار ومياراتو لدى  1989سميمان ,سعاد محمد :)
تالميذ المرحمة االبتدائية . مجمة عمم النفس ,القاىرة ,الييئة العامة لمكتاب 

 045 25,ص ص  11,العدد
 .(عادات االستذكار في عالقتيا بالتخصص 1990السيد , عبد القادر : )

ومستوى التحصيل الدراسي في الثانوية العامة لعينة من طالب كمية التربية 
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جامعة الممك سعود. بحوث المؤتمر السنوي السادس لعمم النفس في مصر، 
 القاىرة: الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، 

 (: عادات االستذكار ومياراتو الدراسية السميمة  2005د )سيممان ,سناء محم
 .القاىرة ,مكتبة عالم الفكر

 (اسموب التعمم التعاوني ودوره في تحفيز الفيم  2007الشايع ,شايع سعود:)
 القرائي بمادة المغة العربية ,دراسة تجريبية .جامعة الكويت , كمية التربية

 ( 2005شبر، خميل ابراىيم، واخرون . :)عمان االردن، 1أساسيات التدريس، ط ، 
 ( عادات االستذكار واألسموب 1995الشعراوي ,عالء محمود جاد :)ا

المفضل في التعمم وعالقتيما بقمق االختبار لدى طالب المرحمة الثانوية. 
 .65-40، ص ص 29مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

 (ميارات التعمم  1993الشيخ ,سميمان الخضري ورياض، وأنور :  :)
واالستذكار وعالقتيما بالتحصيل والذكاء ودافعية التعمم. مركز البحوث 

 التربوية، جامعة قطر: قطر، 
 (اثر استخدام التعميم التعاوني في تحصيل  2012الطراونة ,صبري حسن :)

,  3,عدد 8جامعة دمشق ,مجمدالرياضيات لدى طالبات الصف الثامن .مجمة 
 ( 472- 449ص ص 

 ( الذاكرة وتشفير المعمومات , ط 2006الطيب ,عصام عمي ورشوان ,ربيع :)1 
 ,القاىرة ,عالم الكتب لمنشر

 ( تطوير تدريس الفيزياء لطالب المرحمة الثانوية. 2000عبد السالم، مصطفى )
 .178 – 81( ص 2(، عدد )3مجمة التربية العممية، مجمد )
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 ( سيكولوجية المذاكرة ,كيف تستذكر وتتفوق  1992عبد الصمد , محمد كامل :)
 ,االسكندرية, دار الدعوة

 ( عمم النفس التعمم ,ط 1996عبد الغفار , محمد عبد القادر :)القاىرة ,مكتبة  2,
 النيضة المصرية

 (اساسيات التدريس ,مفاىيم تربوية ,عمان ,دار  2013عبد اهلل ,محمد محمود:)
 يداء لمنشرغ

 (مستوى التطمع وعالقتو بميارات االستذكار  1992عبد المقصود, ىانم عمي :)
 208- 198,ص ص 18.مجمة كمية التربية ,جامعةالمنصورة,عدد

 ( ميارات التعمم واالستذكار لممتفوقين عقميا  1996عبد النبي, محسن محمد : :)
الثاني لقسم عمم النفس  والعاديين من طالب المرحمة الثانوية. المؤتمر السنوي

 ، التربوي، كمية التربية، جامعة المنصورة
 (ميارات التعمم واالستذكار لممتفوقين عقميا  1996عبد النبي, محسن محمد  :)

والعاديين من طالب المرحمة الثانوية. المؤتمر السنوي الثاني لقسم عمم النفس 
 التربوي، كمية التربية، جامعة المنصورة.

 (:اسس اختيار طريقة التدريس , ورقة بحثية  2018بد اهلل احمد )العبيدي ,ع
 2022| 8|15تاريخ االطالع  www.neweduaction.com,مؤمنة عمة موقع 

 ( الثقافة السيكو مترية، ورقة مفيوم قدمت الى  2018العبيدي، عبد اهلل احمد :)
التربوية والنفسية، جامعة بغداد، مؤمن عمى مركز البحوث 

 28/7/2022االطالع  www.newedu.netموقع
 (حجم االثر وتطبيقاتو في منيجية البحوث  2019العبيدي،عبد اهلل احمد خمف   )

 التربوية والنفسي واالجتماعية والطبية ،عمان ،دار وائل لمنشر

http://www.neweduaction.com/
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 (الكافي في اساليب تدريس ا 2006عطية ,محسن عمي :)1لمغة العربية ,ط 
 ,عمان ,دار الشروق

 ( القياس والتقويم التربوي والنفسي  2010عالم ,صالح الدين محمود :)
 ،اساسياتو وتطبيقاتو وتو جياتو المعاصرة ،القاىرة ،مكتبة الفكر العربي

 ( سيكولوجية التأخر الدراسي , عمان , دار المناىج 2006عواد ,يوسف ذياب :) 
 (اسس التعمم ,القارة .مكتبة االنجمو المصرية 1990الغريب , رمزية :) 
 ( فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني اإلتقاني في 2000الفالح ، سمطانة قاسم ، )م

تنمية التحصيل الدراسي لوحدة الخمية والوراثة واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف 
كمية التربية ، األول الثانوي بمدينة الرياض ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

 الرياض : وكالة كميات البنات . 
 (ابعاد عادات االستذكار وعالقتيا في حالة في  2002الفرماوي ,حمدي عمي :)

حالة تكرار سموك الغش لدى طمبة الجامعة .المجمة المصرية لمدراسات 
 215 -185.ص ص  34,عدد 22النفسية,مجمد

 ( المعجم الوسيط، 1960مجمع المغة العربية :) باب الذال( . الطبعة(
 م.1960الثالثة، الجزء األول، 

 (االتجاىات نحو الدراسة وعالقتيا  2010محمد, عبد الحميد عبد الخالق :)
بميارات االستذكار لدى طمبة الثانوية بمدينة المرج .رسالة ماجستير غير منشورة 

 ,كمية اآلداب , جامعة بنغازي ,ليبيا
 ( البحث الع 2000محمد, مبارك:) ، ممي ، اسسو وطريقة كتاباتو ، القاىرة

 المكتبة االكاديمية
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 (العالقة بين استراتيجيات التعمم والتحصيل  2009المصري ,محمد :)
االكاديمي لدى طمبة العموم التربوية ,جامعة االسراء الخاصة ,عمان ,مجمة 

 370-341, ص ص  4و3,العدد 25جامعة دمشق , مجمد
 (2005ىنداوي ,صفوت توقيق ) استراتيجيات التدريس ,قسم المناىج وطرق :

 التدريس ,جامعة دمنيور ,كمية التربية 
 (.تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية،  1998والي، فاضل فتحي محمد :)

 ، السعودية ,الحائل, دار االندلس، 
 (الميارات الدراسية بين النظرية  2002الوىر ,محمود والحموري ,ىند :) ,والتطبيق

 القاىرة ,مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع
 Bad Habits Study to Avoid and become more successful 

Student(2018) :www.oxfordlearning.com -22l7l2022     
 ( 1ممحق )

معاهد  تدريس المغة العربية في تحديد الطرائق االكثر استخداما في استبانة
 فنون الجميمة

 زميمتي المحترمة...........  ترم ............زميمي المح
 تحية طيبة.............

تروم الباحثة بدراسة حول اثر بعض طرائق تدريس المغة العربية في تنمية ميارات 
التعاون معيا في تحديد الطريقة االكثر االستخداما وذلك االستذكار ويطيب لمباحثة 

 ( امام الطريقة التي تستخدميا بكثرة شاكرة جيودكم العممية سمفا xبوضع اشارة )  
 اني استخدم الطريقة المؤشرة اكثر من غيرىا
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 -5، االستكشافية  -4،   القياسية -3،   التعمم البنائي -2،    التعمم التعاوني-1
 غير ذلك )         (

 الباحثة
 ( 2ممحق )

 االستذكارالصورة االولية لمقياس مهارات 
 االستاذ الفاضل ..................المحترم

 تحية طيبة 
تروم الباحثة الكشف عن اثر بعض طرائق التدريس عمى تنمية ميارات االستذكار لدى 

 طمبة معيد الفنون الجميمة /بغداد
ولقياس ميارات االستذكار اعتمدت الباحثة مقياس ميارات االستذكار من اعداد)الطيب 

ميارات تقيسيا  6( والمستخدم في بعض دراسات العربية وتضمن  2006ورشوات ,
فقرة من نوع العبارات التقريرية ومطبق عمى المرحمة الثانوية والجامعية , ولما كنتم  40

من ذوي الخبرة العممية يطيب لمباحثة االستئناس بآرائكم العممية الموضوعية في التحقق 
 –سمم بدائل االجابة ثالثي متدرج)اقوم بيا كثير من صدقيا لقياس الميارات ,عمما ان 

 نادرا( . شاكرة جيودكم سمفا مع اطيب التمنيات –الى حدما 
 

 الباحثة          
 مطموب م . م نسرين فاضل

 معهد الفنون الجميمة لمبنات
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العقمي :وتقوم عمى قدرة المتعمم االنتباه وتركيز الجيد  ميارة االتقان في اوقات المذاكرة -1
 اثناء االستذكار
 الصالحية الفقرات تسمسل

غير  صالحة
 صالحة

 تعديل

ابتعد عن االشياء المشتتة النتباىي مثل التمفاز  1
 والياتف النقال واالصوات العالية

   

اركز عمى النقاط االساسية اثناء شرح  2
 المحاضر

   

    اتصفح المحاضرة الجديدة بصورة اجمالية اوال 3
قد اشعر بالممل وتقمب المزاج والنعاس مثال  4

 عند بداية المذاكرة
   

قد افكر في مشاكمي وىمومي الشخصية اثناء  5
 المذاكرة

   

قد اجد صعوبة في تذكر افكار المادة الدراسية  6
 بعد االستذكار

   

اضاعف جيدي واستذكر لفترات طويمة قبل  7
 االمتحان

   

بين اوقات فترات استراحة او ترفيو اخطط  8
 مذاكرة المواد الدراسية

   

    ابداء  بالمواد الدراسية الميمة ثم االقل اىمية 9
اتناول الكثير من المشروبات المنبية لتركيز  10

 واالنتباه عند االستذكار
   

   ازيد تركيزي عمى المواضيع المادة الدراسية  11
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 والمتوقعة كأسئمة امتحانيو
تنظيم جمسات واوقات المذاكرة : وتوم عمى قدرة المتعمم تنظيم وتوزيع وقت المذاكرة حسب  –2

 اىمية المواد الدراسية اثناء عممية المذاكرة
 الصالحية الفقرات تسمسل

غير  صالحة
 صالحة

 تعديل

اعمل عمى ان تكون واجباتي جاىزة في وقتيا  12
 وبشكل منتظم

   

    زمني وانفذه بانتظام لممذاكرة اقوم بوضع جدول 13
انظم وقت المذاكرة باإلفادة من الوقت بأكبر وقت  14

 ممكن
   

اعمل عمى وجود تناسب بين توزيع وقت  15
 االستذكار وطبيعة المادة الدراسية

   

افضل مذاكرة بعض المواد الدراسية عند اقتراب  16
 موعد االمتحان

   

    لمشاىدة التمفازاحب ان اقضي وقتا اطول  17
    استذكر المواد الدراسية بدون تخطيط مسبق 18

 
اعداد الممخصات وتدوين المالحظات: وتقوم عمى قدرة المتعمم عمى تنظيم ت كتابة او  –3

 تمخيص االفكار والمفاىيم الرئيسة ووضع خط تحتيا
 عممية المذاكرة

 انظالحٍت انفقشاث انخسهسم

غٍش  طبنحت

 طبنحت

 حؼذٌم

   ػُذ االسخزكبس اػغ خطىؽ ححج االجضاء  91
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 انخً اػخقذ اَهب يهًت 

اقىو بخذوٌٍ بؼغ انًالحظبث انًهًت اثُبء  02

 اسخًبػً نششح انًذسط

   

اقىو بإػبفت بؼغ انجًم انقظٍشة نهًىاد  09

 صٌبدة فً فهًهب

   

اجذ يٍ انؼب اٌ اسخخهض االفكبس انشئٍست  00

 نهًىػىع انذساسً

   

ايٍم انى االػخًبد ػهى انًهخظبث  02

 انًذسسٍٍ

   

احشص ػهى ػًم يهخظبث يشكضة  02

 ويخخظشة 

   

فً َهبٌت فخشة االسخزكبس اكخب يهخظب  02

 ػبيت نهًىاد انذساسٍت

   

استرجاع المعمومات والتدريب عمى االمتحانات :وتقوم عمى مراجعة ما تم استذكاره لتأكد -4
 وتطبيقيامن حفظيا وفيميا 

 انظالحٍت انفقشاث انخسهسم

غٍش  طبنحت

 طبنحت

 حؼذٌم

اقىو بكخببت اسئهت حىل يىػىع االسخزكبس  02

 واجٍب ػُهب

   

احشص ػهى انقٍبو بًشاجؼت يب قًج  02

 بًزاكشحه بظىسة يخكشسة

   

اػخقذ اٌ انشبؾ بٍٍ انًىػىػبث انذساسٍت  02

 ٌسهم حزكشهب واسخٍؼببهب

   

انًزاكشة بٍٍ حٍٍ واخش نغشع احىقف ػٍ  01

 حزكشهب

   

اػخقذ اٌ حكشاس قشاءة انًىػىع ٌثٍش نذي  22

 انًهم وانؼٍق

   

الربط بين محتويات الدراسة : وتقوم عمى كتابة ورقة يركب فييا المعمومات واالفكار كممخص -5
 بغرض فيميا وتطبيقيا
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 انظالحٍت انفقشاث انخسهسم

غٍش  طبنحت

 طبنحت

 حؼذٌم

افؼم انشبؾ بٍٍ انًىاػٍغ انذساسٍت  29

 انحبنٍت وانًىاػٍغ انظف انسببق

   

قبم االيخحبٌ  اساجغ انًىاد انذساسٍت 20

 يببششة وفً ػىء اسئهت انسببقت

 

   

ػُذ دساسخً يىػىع احبول االفبدة يُه  22

 فً انًىاقف انحٍبحٍت

   

    اسبؾ يٍ انخؼهى انسببق وانخؼهى انالحق 22

حؼهًخه فً رهًُ ػهى حسب يب اسحب  22

 وؽشٌقت ػشػت فً انًحبػشاث

   

     

من مصدر  بأكثرالمثابرة لمحصول عمى المعرفة: وتقوم عمى استخدام المراجع واالستعانة -6
 معرفي لمحصول عمى معمومات تساعده عمى الفيم واالستيعاب

 الصالحية الفقرات التسمسل
غير  صالحة

 صالحة
 تعديل

بالمراجع والقواميس العممية لفيم استعين  36
 المواضيع الدراسية

   

    ابحث عن حمول االسئمة الصعبة 37
اراجع المدرسين او المدرسات في  38

مكاتبيم لغرض االستفسار عن النقاط 
 الغامضة

   

   اخطط ان تتم مذاكرتي من خالل الحوار  39
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 مع زمالئي
عندما توجينني صعوبة في فيم بعض  40

المواضيع اثناء الدرس اتردد اسأل 
 المدرس او المدرسة

   

 
 ( 3ممحق ) 

 الصورة النهائية لمقياس مهارات االستذكار
 عزيزتي الطالبة ،  عزيزي الطالب

 تحية طيبة 
تروم الباحثة الى الكشف عن اثر بعض طرائق تدريس المغة العربية في تنمية ميارات 

ىو قياس ميارات االستذكار لذا نضع بين ايديكم االستذكار ومن خطوات تحقيق اليدف 
المقياس راجين عمى االجابة عن فقراتو بدقة وموضوعية من خالل وضع اشارة صح امام كل 
فقرة وتحت بديل االجابة الذي ينطبق عميكم وىو مستوى ممارسة الميارة وتستخدم اجاباتكم 

ونكم سمفا مع امنيات لكم بالنجاح لغرض البحث العممي فقط وال داعي لذكر االسم شاكرة تعا
 والتوفيق.

 
 مثال محمول: 
الى حد  كثيرا الفقرة تسمسل

 ما
 قميال

  X  اخطط ان تتم مذاكرتي مع زمالئي 1
 
 



 اذـراقـات تنمــوية ... مجـلة رلــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

804 

 مقياس مهارات االستذكار لدى طمبة الثانوية
الى حد  كثيرا الفقرات :امارس الميارة ........ تسمسل

 ما
 قميال

المشتتة النتباىي مثل التمفاز ابتعد عن االشياء  1
 والياتف النقال واالصوات العالية

   

    اركز عمى النقاط االساسية اثناء شرح المحاضر 2
    اتصفح المحاضرة الجديدة بصورة اجمالية اوال 3
قد اشعر بالممل وتقمب المزاج والنعاس مثال عند  4

 بداية المذاكرة
   

قد افكر في مشاكمي وىمومي الشخصية اثناء  5
 المذاكرة

   

قد اجد صعوبة في تذكر افكار المادة الدراسية بعد  6
 االستذكار

   

    اضاعف جيدي واستذكر لفترات طويمة قبل االمتحان 7
اخطط فترات استراحة او ترفيو بين اوقات مذاكرة  8

 المواد الدراسية
   

    الدراسية الميمة ثم االقل اىميةابداء  بالمواد  9
اتناول الكثير من المشروبات المنبية لتركيز واالنتباه  10

 عند االستذكار
   

ازيد تركيزي عمى المواضيع المادة الدراسية والمتوقعة  11
 كأسئمة امتحانيو

   

اعمل عمى ان تكون واجباتي جاىزة في وقتيا وبشكل  12
 منتظم

   

    جدول زمني وانفذه بانتظام لممذاكرةاقوم بوضع  13
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انظم وقت المذاكرة باإلفادة من الوقت بأكبر وقت  14
 ممكن

   

اعمل عمى وجود تناسب بين توزيع وقت االستذكار  15
 وطبيعة المادة الدراسية

   

افضل مذاكرة بعض المواد الدراسية عند اقتراب موعد  16
 االمتحان

   

    اطول لمشاىدة التمفازاحب ان اقضي وقتا  17
    استذكر المواد الدراسية بدون تخطيط مسبق 18
عند االستذكار اضع خطوط تحت االجزاء التي  19

 اعتقد انيا ميمة 
   

اقوم بتدوين بعض المالحظات الميمة اثناء استماعي  20
 لشرح المدرس

   

اقوم بإضافة بعض الجمل القصيرة لممواد زيادة في  21
 فيميا

   

اجد من العب ان استخمص االفكار الرئيسة  22
 لمموضوع الدراسي

   

    اميل الى االعتماد عمى الممخصات المدرسين 23
    احرص عمى عمل ممخصات مركزة ومختصرة  24
في نياية فترة االستذكار اكتب ممخصا عامة لممواد  25

 الدراسية
   

االستذكار واجيب اقوم بكتابة اسئمة حول موضوع  26
 عنيا

   

احرص عمى القيام بمراجعة ما قمت بمذاكرتو بصورة  27
 متكررة
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اعتقد ان الربط بين الموضوعات الدراسية يسيل  28
 تذكرىا واستيعابيا

   

    اتوقف عن المذاكرة بين حين واخر لغرض تذكرىا 29
اعتقد ان تكرار قراءة الموضوع يثير لدي الممل  30

 والضيق
   

افضل الربط بين المواضيع الدراسية الحالية  31
 والمواضيع الصف السابق

   

ان مباشرة وفي ضوء اراجع المواد الدراسية قبل االمتح 32
 اسئمة السابقة

   

عند دراستي موضوع احاول االفادة منو في المواقف  33
 الحياتية

   

    اربط من التعمم السابق والتعمم الالحق 34
ارتب ما تعممتو في ذىني عمى حسب وطريقة  35

 عرضة في المحاضرات
   

استعين بالمراجع والقواميس العممية لفيم المواضيع  36
 الدراسية

   

    ابحث عن حمول االسئمة الصعبة 37
اراجع المدرسين او المدرسات في مكاتبيم لغرض  38

 االستفسار عن النقاط الغامضة
   

    مذاكرتي من خالل الحوار مع زمالئياخطط ان تتم  39
عندما توجينني صعوبة في فيم بعض المواضيع  40

 اثناء الدرس اتردد اسأل المدرس او المدرسة
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يف فقه مدرسة اإلمامية ـــ دراسة جتميل األسنان أحكام 
 استداللية

 اشراف                                             الباحث             
 . م . د. مسمم كاظم عيدانأ          حسين قاسم سبهان                         

 )ع(  لمعموم اإلسالمية الجامعة كمية االمام الكاظم
 الفقه وأصولهقسم الشريعة / 

 laldr4354@gmail.comالبريد اإللكتروني / 
 الممخص:

ال يخفى أن أساليب ، ومسميات ، وخصائص تجميل األسنان متعددة ومشاعة ،   
، والتقويم ، خصوًصا في الوقت الحاضر ، فقد بمغ طب األسنان ذروتو ، من حيث التجميل 

والوقاية ونحو ذلك ، ومعموم أن ىذه األمور تتداخل أحياًنا وتتقاطع أحياًنا أخرى مع موقف الشرع 
منيا ، ولمحديث عنيا ، البد من بسط الكالم فييا وتبيانيا ، حتى يتسنى لمقارئ معرفتيا ، 

ا البحث بحسب أىمية واالطالع عمى أحكاميا الفقيية ، ولذا سأتناول ىذه األساليب في مطالب ىذ
 الموضوع وشيوعو بين الناس .

حيث تندرج أىمية ىذا البحث تحت أىمية األسنان لدى اإلنسان ، ألنيا أكثر عرضة لمتمف 
والصيانة والتجميل ، وحيث أن ىذه األشياء تقتضي تبيان حكم الشرع فييا ،  وبيذا يكتسب ىذا 

 الجميع.  البحث اىميتو بكونو من المسائل اإلبتالئية لدى
 .قمع السن السميمةـــ أدلة الحرمة  –كممات مفتاحية : ابتسامة ىوليود 

Abstract 

The methods, names, and characteristics of cosmetic dentistry are many and common, 

especially at the present time. Dentistry as reached its peak, in terms of cosmetic, 

orthodontics, prevention, and so on. From simplifying and clarifying them, so that the 

reader can know them, and see their jurisprudential rulings, and therefore I will address 

these methods in the demands of this research according to the importance of the topic 

and its popularity among people. 

Where the importance of this research falls under the importance of the teeth for humans, 

because they are more susceptible to damage, maintenance and beautification, and since these 

mailto:laldr4354@gmail.com
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things require clarification of the Islamic ruling on them, and thus this research acquires its 

importance as it is one of the affliction issues for everyone. 

Keywords: Hollywood smile -  extraction of the extra tooth - extraction of the healthy tooth. 

 المقدمة
هلل رب العالمين وصمى اهلل عمى أشرف خمقو اجمعين محمٍد وآلو الطيبين الطاىرين  الحمد

 المباركين..
 وبعد:  

مما ال شك فيو إن الشريعة اإلسالمية تتسم بالكمال والشمول لجميع مفاصل الحياة اإلنسانية       
ن ، وىذه الصفة تضفي الييا احتراًما وقداسًة لدى الميتمي ، عمى المستويين الفردي واإلجتماعي

ألن صفتي الكمال والشمولية صفتين عظيمتين كبيرتين ، حيث إنك ال  والمتخصصين والباحثين ؛
يعدل اعوجاجو أو يقوي نصابو إن  تجد شيًئا من تفاصيل الحياة إال ولمشريعة اإلسالمية فيو حكًما

 أو الشرع.. كان منضوًيا تحت ضوابط العقل
ومن جممة ىذه األمور التي تتدخل الشريعة بكل تفاصيميا ؛ ىي المسائل الطبية بكل أنواعيا      

ومستحدثاتيا عمى وجو العموم ، ومسائل طب األسنان وتجميميا عمى وجو الخصوص ، إذ أن 
نصب لمشريعة أحكاًما عامة تخص األسنان ، وأحكاًما خاصة تخص تجميل األسنان ، ولذا سي

االىتمام في ىذ البحث عمى ىذه الجزئية فحسب أحكام تجميل األسنان في فقو مدرسة اإلمامية ـــ 
 دراسة استداللية .

، خصوًصا متعددة ومشاعة  أساليب ، ومسميات ، وخصائص تجميل األسنان وال يخفى أن     
قويم ، والوقاية ونحو في الوقت الحاضر ، فقد بمغ طب األسنان ذروتو ، من حيث التجميل ، والت

ذلك ، ومعموم أن ىذه األمور تتداخل أحياًنا وتتقاطع أحياًنا أخرى مع موقف الشرع منيا ، 
ولمحديث عنيا ، البد من بسط الكالم فييا وتبيانيا ، حتى يتسنى لمقارئ معرفتيا ، واالطالع عمى 

ث بحسب أىمية الموضوع أحكاميا الفقيية ، ولذا سأتناول ىذه األساليب في مطالب ىذا البح
 وشيوعو بين الناس .

تحت أىمية األسنان لدى اإلنسان ، حيث أنيا أكثر تندرج أىمية ىذا البحث أهمية البحث : 
عرضة لمتمف والصيانة والتجميل ، وحيث أن ىذه األشياء تقتضي تبيان حكم الشرع فييا ،  وبيذا 

 ئية لدى الجميع. يكتسب ىذا البحث اىميتو بكونو من المسائل اإلبتال
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إن تكريس دراسة مفصمة في مسألة من مسائل الفقو الجزئية بحد ذاتو مشكٌل  مشكمة البحث :
يتطمب عماًل حثيثًا مضنًيا ، حيث أن مفردات ىذه الدراسة متفرقة في طيات الكتب الفقيية 
العظيمة ، لتكون الغاية منو ىو جمعيا وتشخيصيا وصبيا في قالٍب مقتضٍب يسيل الرجوع إليو 

 اء أسنان ومراكز تجميل ومرضى عمى حٍد سواء. من قبل الميتمين كأطب
لم أجد من خالل بحثي من كتب دراسًة مستقمًة بيذا الموضوع وىذا العنوان :   الدراسات السابقة :

نما وجدت من بحثيا في  ــــ  أحكام تجميل األسنان في فقو مدرسة اإلمامية ـــ دراسة استداللية ــــ  وا 
جاءت بعنوان : األحكام الفقيية المتعمقة باألسنان ـــ  لمباحث مروان طي رسالة لمماجستير ، التي 

خمف الضمور ، في جامعة اليرموك  ـــ بقسم الشريعة في األردن الشقيق ،  ولكن كان بحثو 
منحصًرا بفقو مدرسة الجميور ولم يتعرض لفقو اإلمامية مطمًقا ، كما ولم يتعرض ليذه الجزئية من 

دثة والمعاصر ــ كابتسامة ىوليد ــ  ولذا ارتأيت أن أقدمو في ضوء الفقو حيث المسائل المستح
 المعاصرة كدراسة استداللية واستنباطية.اإلبتالئية اإلمامي مع معالجة القضايا 

تستند منيجية ىذا البحث الوصفي عمى الطريقة االستداللية حيث يقوم الباحث منهجية البحث :  
أقوال الفقياء فييا ، ثم بيان مواطن استدالليم عمييا ، من أدلة الشرع  بعرض المسألة الفقيية وبيان

األصمية ، ومن ثم يقوم الباحث بوضع تطبيقات فقيية استنباطية و مسائل شرعية لما تم بيانو في 
 المسألة المبحوثة .
بحث األول بعنوان : حكم مينتظم ىذا البحث عمى مقدمة ومبحثين ، وقد جاء الخطة البحث :  

الوشر وتفميج األسنان ) ابتسامة ىوليود ( ، وجاء مطمبو األول بتعريف المصطمحات ، أما 
المطمب الثاني ففيو : حكم الوشر والتفميج وابتسامة ىوليود ، وأما المبحث الثاني بعنوان : أحكام 

 والمطمب الثاني حكم قمع السن قمع األسنان ، وفي المطمب األول منو : حكم قمع السن السميمة ،
الزائدة وفي المطمب الثالث التطبيقات الفقيية التي تتبع عممية قمع االسنان ، وفي المطمب الرابع : 

 تقويم األسنان وتبييضيا وأحكاميا.
 

 والحمد هلل رب العالميــــــــــــــــــن                                      
 

  الباحث                                                                              
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 األول :  الوشر والتفميج ) ابتسامة هوليود ( حثالم
 األول : تعريف الوشر ــ التفميج  ــ ابتسامة هوليود مطمبال

 والتفميج وابتسامة ىوليود تعريف الوشرأواًل ــــ 
َوُيَقاُل: بَأسنانو ُأُشر وُأَشر، ِمثَاُل ُشُطب  ، : تْأشير اأَلسنان: َتْحزيُزىا وَتْحديُد َأطرافيا الوشر لغة

َوَقْد َأَشَرِت المرَأة َأسْنانيا ،  َسَبْتَك بَمْصُقوٍل َتِرفُّ ُأُشوره السَّْيِف وُشَطِبو، وُأُشوٌر َأيضًا؛ َقاَل َجِميٌل:
زتياتْأِشُرىا َأْشرًا وَأشََّرْتيا:  ابن )  . والُمْؤَتِشَرة والُمْستْأِشَرة ِكْمَتاُىَما: الَِّتي َتْدُعو ِإلى َأْشر َأسنانيا ،َحزَّ

، الرازي) .  أسنانيا الجارية ووشرت ، الخشبة وشرت ( ، والوشر من ٕٔ،  ٗ،  ٗٔٗٔ،  منظور
 ( ٘ٗٛ،  ٕه ، ٕٓٗٔ

،  تتشبو بالشواب الكبيرة المرأة وتفعمو،  وترققيا أسنانيا المرأة تحدد أن ىو  الوشر اصطالًحا :
.) ذلك بيا من يفعل تأمر التي:  والموتشرة ، وترقق ، أطرافيا األسنان تحدد التي والواشرة : المرأة

و والوشر معناه واحًدا بين المغويين والفقياء إذ ال اختالف في   (ٜٖٓ،  ٕه ، ٖٓٗٔالمكاسب ، 
 معناه بينيم.

،  ٙه ، ٛٓٗٔ،  الفراىيدي)  . الثََّناَيا والُرَباعّْات : تباُعٌد َبْينَ اأَلسنانِ ِفي َفَمُج ال والتفميج لغة :
ٌق، َوُىَو التَّْفِميُج َأيضاً  وَثْغٌر ُمَفمٌَّج َأْفَمجُ ( ، ٕٚٔ ، فِإن ..  ، َوَرُجٌل َأْفَمُج ِإذا َكاَن ِفي َأْسناِنو َتَفرُّ

)  اَل ُبدَّ ِمْن ِذْكِر اأَلسنانو  ، اِن وامرَأة َفْمجاُء اأَلسنانِ َرُجٌل َأْفَمُج اأَلسنوَ ، ويقال :  ُتُكمَّْف، َفُيَو التفميجُ 
ومعنى قولو البد من ذكر األسنان ، لكي تدل عمى أن ( ،  ٖٙٗ،  ٕه ، ٗٔٗٔ،  ابن منظور
ىو فمج األسنان أي تباعدىا ، ألن  مفردة )الَفَمج ( ، تعني النصف من اي شيء الذي المطموب 

أو التفرق بين شيئن ، كالساقين ، واألسنان ، والفمج في الرجمين ىو تباعد القدمين ،  وعكس فمج 
 )األسنان ىي األسنان المتراصة غير المتفرقة ، وفمج األسنان من صفات الجمال عند العرب 

 ( بتصرف . ٖٚٗ ، ٕ ه ، ٗٔٗٔ،  ابن منظور )و،  ٕٚٔ ، ٙ ه ، ٛٓٗٔ،  الفراىيدي
ه ٕٚٗٔ،  ) بيجة النظير فيو عند الفقياء : التباعد والتفرق ما بين األسنان التفميج اصطالًحا :

 لتحديدىا ونحوه بمبرد األسنان ، ويكون طبيعًيا )أي في الخمقة ( ، ويكون ببرد  ( ،ٛٗٔ، 
، وىو بيذا المعنى لم يخرج عن تعريف المغوين  ( ٕٙٔ،  ٔه ،  ٕٗٗٔ ،المحسني)  وتحسينيا

 لو.
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 ومشرق متناسق بشكل لألسنان، الجمالي المظير إلى يشير مصطمح : ىوابتسامة هوليوود  
 بابتسامة يتميزون والذين ىوليود، مشاىير إلى نسبة االسم بيذا تسميتو تم وقد بيضاء، وأسنان
م ، ٜٕٔٓ،  المجمة الطبية اليمنية) متساوٍ  وبشكل بدقة المتراصة لألسنان صحي ومظير رائعة

 خطوات لمحصول عمى ابتسامة ىوليود (
 الطبية الخطوات من لعدد نتيجة عن عبارة ىي ىوليود ابتسامة فإن األسنان، طب عالم " وفي
 األسنان، تبييض استخدام مع سواء وتناسقًا، إشراقاً  أكثر أسنان إلى المطاف نياية في تؤدي التي
 بـ أيضاً  ُتعرف التي التيجان أو ، (الغالب في استخداماً  اإلجراءات أكثر يعتبر وىو) الفينير أو

 م ، خطوات لمحصول عمى ابتسامة ىوليود( .ٜٕٔٓ،  المجمة الطبية اليمنية) األسنان تمبيس
كانا منُذ القدم معروَفَين ومستخَدَمين عند العرب ، كما تبين  وتجدر األشارة إلى أن الوشر والتفميج

من تعريفاتو المغوية والفقيية المتقدمة ، و ظل مستمًرا الى وقتنا الحالي ، وقـد تطورت أدواتو 
وأساليبو وفنونو فمم يعد يعتمد عمى آلة )المبرد ( القديمة ، و البسيطة ، ولم يعتمد عمى البرد فقط 

صر ومواد اخرى يتداوليا أطباء األسنان اليوم ، حتى أضحت مراكز التجميل ، ، بل عمى عنا
وعيادات طب األسنان مكتظة بالمراجعين نساًء ورجااًل ، لتعديل طول األسنان ببردىا وتفميجيا 
ضافة  بعض المواد عمييا كالعدسات وغيرىا فيما يعرف بـــ  وفق قياسات خاصة ودقيقة ، بل وا 

( ، تقميًدا لمفنانين ، ومشاىير السينما في ىوليود ، الذين ُيَحسّْنون مظيرىم بشتى  )ابتسامة ىوليود
الوسائل وأحدثيا ، والتي أثرت بدورىا عمى مراكز التجميل وعيادات طب األسنان بشكٍل ممفت ،  
وىذه األمور التي تقدم ذكرىا ؛ ىي التي أوجبت أن أتناول ىذه الموضوع بيذا المبحث عمى وجو 

 تحديد.ال
 

 المطمب الثاني : حكم الوشر والتفميج وابتسامة هوليود
 تمهيــد

تناول فقياء المسممين  بمختمف مشاربيم ومذاىبيم ، موضوع الوشر والتفميج ، واختمفوا في بيان 
وتحديد حكمو الشرعي بين الحرمة )اال لمعالج من مرٍض في السن(  والقول الثاني : اإلباحة 
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لث : الكراىة  المطمقة ، وىذا ما سيتم بيانو في طيات ىذا المبحث إن شاء اهلل المشروطة  ، والثا
 تعالى ، ويبدو لمباحث ان منبع اختالفيم ناتج عن أمرين اثنين ىما :

المجمل بخالف المفسر ويعـرف محتمل لوجو أخر ، و ـــ النيي القرآني الوارد بمفظ مجمل  ألولا
)  يستقل بنفسو في معرفة المراد بو ، والمفسر ما استقل بنفسو .المجمل بأنو  :  الخطاب الذي ال 

 ( ٕٖٗ،  ٔه ، ٖ٘ٛٔ،  المرتضى
ـــ االعتماد عمى األحاديث التي تناولت األمر ، مع اإلختالف في صحتيا ، واحتمال تأويميا  الثاني

أخرى تحث المرأة عمى  لوجو آخر ، بالخصوص مع معارضتيا الشديدة بنصوص وآحاديث
التجمل لزوجيا وسيتم الوقوف عمييا في قادم البحث  من خالل عرض أدلة األصناف الثالثة ، 

 وبيان الراجح منيا وفق األدلة.
 األول : القول بحرمة الوشر والتفميج إذا كان لمتجمل

 -والظاىرية  - بمةوالحنا – والشافعية – والمالكية – الحنفية من : فقياء جميور المسممين اتفق 
ظيار صغر السن ، ال بقصد المعالجة والتداوي ، ب  شبر )  عمى تحريم التفميج بقصد التحسن وا 

لمرجل ولممرأة إذا كان من أجل التجميل  إلى القول بمطمق حرمة الوشر والتفميج( ، أي ٕٚ ،ت ،
ا اْلُمَتَفمَّْجاُت ِباْلَفاِء والتزيين وأما إن كان لمسألة عالجية لحالة مرضية فال بأس بو ، إذ قالوا :   َوَأمَّ

َوَتْفَعُل َذِلَك اْلَعُجوُز  ..َباِعيَّاِت َواْلِجيِم َواْلُمَراُد ُمَفمَّْجاُت أْلَْسَناِن ِبَأْن َتْبُرَد َما َبْيَن َأْسَناِنَيا الثََّناَيا َوالرُّ 
َغِر َوُحْسِن اأْلَْسَناِن أِلَنَّ َىِذِه اْلُفْرَجَة المَِّطيَفَة َبْيَن ا أْلَْسَناِن َتُكوُن َوَمْن َقاَرَبْتَيا ِفي السّْنّْ ِإْظَياًرا ِلمصّْ

َغاِر َفِإَذا َعَجَزِت اْلَمْرَأُة َكُبَرْت ِسنُّيَ  َشْت َفَتْبُرُدَىا ِباْلِمْبَرِد ِلَتِصيَر َلِطيَفًة َحَسَنَة ِلْمَبَناِت الصّْ ا َوَتَوحَّ
َىَذا اْلِفْعُل َحَراٌم اْلَمْنَظِر َوُتوِىَم َكْوَنَيا َصِغيَرًة َوُيَقاُل َلُو َأْيًضا اْلَوْشُر َوِمْنُو َلْعُن اْلَواِشَرِة َواْلُمْسَتْوِشَرِة وَ 

ِبَيا ِلَيِذِه اأْلََحاِديِث َوأِلَنَُّو َتْغِييٌر ِلَخْمِق المَِّو َتَعاَلى َوأِلَنَُّو َتْزِويٌر َوأِلَنَُّو َتْدِليٌس  َعَمى اْلَفاِعَمِة َواْلَمْفُعولِ 
ا َقْوُلُو اْلُمَتَفمَّْجاُت ِلْمُحْسِن َفَمْعَناُه َيْفَعْمَن َذِلَك َطَمًبا ِلْمُحْسِن َوِفيِو ِإَشاَرٌة ِإَلى َأنَّ  اَم ُىَو اْلَمْفُعوُل اْلَحرَ  َوَأمَّ

، النووي)  لطمب الحسن أما لواحتاجت ِإَلْيِو ِلِعاَلٍج َأْو َعْيٍب ِفي السّْنّْ َوَنْحِوِه فالبأس واهلل أعمم
.)  َوَتْحِديُد اأْلَْسَناِن ُيَسمَّى اْلَوْشَر ِبالرَّاِء َوَقْد ثََبَت النَّْيُي َعْنُو َأْيًضا(  ٚٓٔ-ٙٓٔ،  ٗٔه ، ٖٜٖٔ

 (. ٕٖٚ،  ٓٔه ، ٜٖٚٔ، ابن حجر
: إن استثناء الحرمة في حال ما اذا كان الوشر والتفميج لمعالج ؛ لكون المسألة  لمباحث يبدو

تتعمق بتقديم األىم عمى الميم إذ أن ىنا تزاحم بين حرمة الوشر وبين ضرورة العالج لمتخمص من 
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رات ، وليس ىاىنا ثمة اباحة األلم أو المرض ، وىذا كمو داخٌل في باب الضرورات تبيح المحظو 
لموشر والتفميج  بنفسو في فقو الجميور بل إنيم مطبقون عمى حرمتو ، وىو كغيره من المحرمات 

ه ( ٖٙٗالتي قد تباح في حال طرأت عمييا ضرورة ما ، وىذا ما أشار إليو ابن عبد البر ) ت : 
يا زوجيا  اال في حال ما إذا بعد عرضو ألقوال الفقياء بتجنب االكتحال والتطيب لمن مات عن

ابن من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وألن الدين يسر ال عسر فيو )  الفراىيديكان لعالج 
 ،(  ٖٕٛ،  ٙه ،  ٖٕٗٔ،عبد البر

 
 أدلتهم عمى الحرمة :

َوََلُمَرنَُّيْم َفَمُيَبتُّْكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم َوأَلُِضمَّنَُّيْم َوأَلَُمنَّْينَُّيْم ....  ﴿ــــ من القرآن الكريم ، بقولو تعالى  ٔ
ِبيًنا ۚ  َوََلُمَرنَُّيْم َفَمُيَغيُّْرنَّ َخْمَق المَِّو    َوَمن َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليِّا مّْن ُدوِن المَِّو َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا مُّ

) ، واألمر ببتك آذان األنعام ، وتغيير خمق ن اإلضالل الداللة فييا ، إووجو (  ٜٔٔسورة النساء
اهلل ، كمو مما وعد بو الشيطان ، ومن يطيعو في ذلك ، فقد جعمو وليا من دون اهلل ؛ فيو خاسر ، 
وتفميج األسنان ووشرىا من تغيير خمق اهلل ، الذي أمر بو ابميس ، ولذا فيو محرم عمى اعتبار 

ُن اْلَواِشَرِة َواْلُمْسَتْوِشَرِة َوَىَذا اْلِفْعُل َحَراٌم َعَمى اْلَفاِعَمِة َلعْ  حرمة تغيير الخمقة األصمية ، وألجمو "
، النووي)  َوأِلَنَُّو َتْزِويٌر َوأِلَنَُّو َتْدِليٌس  . َواْلَمْفُعوِل ِبَيا ِلَيِذِه اأْلََحاِديِث َوأِلَنَُّو َتْغِييٌر ِلَخْمِق المَِّو َتَعاَلى

 (ٚٓٔ،  ٗٔه ، ٖٜٖٔ

اْلَواِشَماِت، ( صلى اهلل عليه وآله)َلَعَن النَِّبّى، ن رواية عبد اهلل بن مسعود )رض ( بقولو :ــــ م ٕ

َمْن َلَعَن  َواْلُمْسَتْوِشَماِت، َواْلُمَتَنمَّْصاِت، َواْلُمَتَفمَّْجاِت ِلْمُحْسِن، اْلُمَغيَّْراِت َخْمَق المَِّو، َماِلى ال َأْلَعنُ 

 ، ُسوُل َفُخُذوهُ ﴿، َوُىَو ِفى ِكَتاِب المَِّو َتَعاَلى:  ( عليه وآلهصلى اهلل )النَِّبىُّ ) سورة الحشر ،  َوَما آَتاُكُم الرَّ

 (. ٚٙٔ،  ٜ، م ٖٕٓٓ -هٖٕٗٔ ،ابن بطال، ) ( ٚ
والمتفمجة: ىى المفرقة بين اسنانيا المتالصقة بالنحت لتبعد بعضيا من وجو الداللة فيو : " 
مابين الشيئين يقال: منو رجل أفمج، وامرأة فمجاء. قال الطبرى: فى ىذا بعض، والفمج: تباعد 

الحديث البيان عن رسول اهلل أنو ال يجوز المرأة تغيير شىء من خمقيا الذى خمقيا اهلل عميو بزيادة 
فيو أو نقص منو التماس التحسن بو لزوج أو غيره، ألن ذلك نقض منيا خمقيا إلى غير ىيئتو، 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

714 

سنانيا المستوية البنية ووشرتيا أو كانت ليا أسنان طوال فقطعت طمًبا لمحسن، أو وسواء فمجت ا
إال طمب التحسن  ةآدم فقمعت الزوائد من ذلك بغير عم يأسنان زائدة عمى المعروف من أسنان بن

 (. ٚٙٔ،  ٜ، م ٖٕٓٓ -هٖٕٗٔ ،ابن بطال)والتجمل، فإنيا فى كل ذلك مقدمة عمى مانيى اهلل
حرمة المطمقة ، ما اذا كان التفميج  لمعالج أو إلصالح عيب فال بأس بو ، إذ ويستثى من ال

 احتاجت ِإَلْيِو ِلِعاَلٍج َأْو َعْيٍب ِفي السّْنّْ َوَنْحِوِه فال اْلَمْفُعوُل لطمب الحسن أما لو: " ُىَو  المحرم منو
 ( ٚٓٔ،  ٗٔ، ه ٖٜٖٔ، النووي)  "بأس واهلل أعمم

والوشر محرًما ألنو من معاني التدليس ، والتزوير، وىما من مصاديق الغش  ــــ يعتبر التفميج ٖ
المحرم ، ألن أساس الوشر ىو أن تفعمو المرأة الكبيرة تشبًيا بالشابات ، وىذه األمور كميا منيي 

ابن )  .)، والتي نصت عمى لعن فاعمتيا بل ىي من الكبائر عنيا باألحاديث التي بذات المضمون
كحديث ابن مسعود ) رض (  المتقدم وكذلك ظ ( ،  .ٖٜٖ ، ٘  ،م ٖٕٓٓىـ/  ٖٕٗٔ  : بطال

عن ابن عباس  قال : لعنت الواصمة والمستوصمة  " حديث ابن عباس ) رض ( ونصو :
و الواصمة التي تصل الشعر بشعر   ،والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء 

النساء ، والمستوصمة المعمول بيا ذلك  والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقو كذا قال أبو داود 
، وقال الخطابي ىو من النمص وىو نتف الشعر عن الوجو والمتنمصة المعمول بيا ذلك ، 

بكحل أو مداد والمستوشمة  والواشمة التي تغرز اليد أو الوجو باإلبر ثم تحشي ذلك المكان
 ( ٕٓٔ، ٖه ، ٛٓٗٔ،  المنذري ") المعمول بيا ذلك

 مناقشة الباحث لمرأي القائل بالحرمة :
 يرد عمى ىذا الرأي من جيتين :

َوََلُمَرنَُّيْم ﴿يبدو لمباحث إن عمدة أدلة القائمين بالحرمة كما تبين ما ورد في لفظ اية  األولى : 
المَّوِ  َفَمُيَغيُّْرنَّ َخْمقَ 

واالستناد عمى قول ابن مسعود ) رض ( المتقدم ، وأيًضا  ( ٜٔٔ ، النساء ) 
 لكون التغيير من فروع إضالل الشيطان التي وعد بيا بنفس اَلية كما ىو واضح .

بنفسو ، ألن القصد  و لكن في الحقيقة إن ىذه األدلة غير كافية ، لمبت في تحريم الوشر والتفميج
المنظور في اَلية الكريمة ، ناظٌر إلرادة تغيير خمق اهلل ، وغايتيم فيما يصنعونو  في األنعام ، 

خصائيا لتسمن فيأكموىا ونحو ذلك مما ينطبق  من ثقب اذنيا وفقؤ عينيا، ووسم وجييا بالنار، وا 
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 ٕٓٗٔالطبري) دم جواز بعضياعميو مصداق التغيير المخالفة لفطرة الخمق ؛ التي ال خالف بع 
، وىذا ظ ( .٘ٔٗ،  ٕ، م  ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ ابن كثير ) و ظ ( .ٕٙٔ،  ٜ،   م ٕٓٓٓ -ىـ 

بعيد عن مسألة تجميل األسنان ببردىا ووشرىا لتظير بصور أحسن وأجمل ، والقياس بين ىذين 
 .  الموردين قياس باطل لعدم اتحاد العمة بينيما

غير  الخمقة يبدو لمباحث : إن العمة الواردة في النيي عن تغيير الخمقة في االية  بقصد تشويو
وكذلك ما ورد عن ابن مسعود ناظٌر لغش المرأة  ،  متحدة مع عمة تحسين مظير الوجو لمواشرة

التي تغيّْر شكميا ومظيرىا كي تغش الرجال بقصد الزواج منيا ، فيي تدلس وتخفي عيوب 
يا ، وال شك في كون ىذا الفعل من المحرمات ألنو غش واحتيال ، مع أن القصد من ىذا اضراس

 التغيير الوارد في اَلية  ىو تغيير دين اهلل ، كما جاء 
) سورة   َوََلُمَرنَُّيْم َفَمُيَبتُّْكنَّ آذاَن اأْلَْنعاِم َوََلُمَرنَُّيْم َفَمُيَغيُّْرنَّ َخْمَق المَّوِ  ﴿في تفسير قولو تعالى : 

، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َواْلَحَسُن ومجاىد وقتادة َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب ( ٜٔٔالنساء ، 
اُك: َيْعِني ِديَن المَِّو، َنِظيُرُه َقْوُلُو َتَعالَ  حَّ :  يْ ( أَ  ٖٓ) سورة الروم ،    اَل َتْبِديَل ِلَخْمِق المَّوِ  ﴿ى:َوالضَّ

ٌة ِمَن ِديِن المَِّو، ُيِريُد َوْضَع المَِّو ِفي الدّْيِن ِبَتْحِميِل اْلَحَراِم َوَتْحِريِم اْلَحاَلِل، َوَقاَل ِعْكِرَمُة َوَجَماعَ لِ 
َم َبْعُضُيُم الْ  َزُه اْلُمَفسِّْريَن: َفَمُيَغيُّْرنَّ َخْمَق المَِّو ِباْلِخَصاِء َواْلَوْشِم َوَقْطِع اَْلَذاِن َحتَّى َحرَّ ِخَصاَء َوَجوَّ

َمَق اأْلَْنَعاَم َبْعُضُيْم ِفي اْلَبَياِئِم، أِلَنَّ ِفيِو َغَرًضا َظاِىًرا، َوِقيَل: َتْغِييُر َخْمِق المَِّو ُىَو َأنَّ المََّو َتَعاَلى خَ 
ُموَىا، َوَخَمَق الشَّْمَس َواْلَقَمَر َواأْلَْحَجاَر ِلَمْنفَ  ُكوِب َواأْلَْكِل َفَحرَّ َعِة اْلِعَباِد َفَعَبُدوَىا ِمْن ُدوِن المَِّو، َوَمْن ِلمرُّ

 ٔ، ىـ  ٕٓٗٔ ، البغوي) َيتَِّخِذ الشَّْيطاَن َوِليِّا ِمْن ُدوِن المَِّو َأْي: َربِّا ُيِطيُعُو، َفَقْد َخِسَر ُخْسرانًا ُمِبينا
 .ٕٙٔ ، ٜ ،ه  ٖٓٗٔ، الطبريمثل : ) ، وقد جاء ىذا التفسير في تفاسير ميمة أخرى (ٖٓٚ، 
 .( . ظ ٘ٔٗ ، ه ٕٓٗٔ ٕ،  ابن كثيرو ) ( ظ
 
لثانية :ا  
و  يبدو لمباحث  أن الغاية  من المعن الوارد في الحديث ىو النيي عن التغرير والغش والتدليس، 
 : خالف الغّش  ، و إلقاء الغير في المفاسد مع جيل المغرور بالحكم أو الموضوع  :لتغرير ىوا

 المشتري أو الزوج عن العيب كتم ىو أضمر ، والتدليس: ما خالف إظيار أو ، والخموص النصح
 ( ٖٔٔو  ٖٖٓو  ٖٓٓ،  ٙ،  ، ب ، ت الخرازي. ) التغرير من أخّص  فيو
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فمعنى ذلك ، أن  حكم النيي ، وكذا المعن ، متعمقان بعمٍة محرمٍة شرًعا ؛ وىي تمك االمور )  
التغرير ــ الغش ــ التدليس ( ، فإن ارتفعت تمك العمل ، ارتفعت معيا أحكاميا ؛ ألن الحكم يدور 

كانت   فإن( ، ٕٛ،  ٗه ،  ٕٚٗٔاألصولية : الفياض ،  . )المباحثمدار عمتو وجوًدا وعدًما 
المرأة متزوجة ، وىي تصنع ذلك الوشر أو التفمج إيحاًء لتجميل صورتيا لزوجيا ، مع عممو ، 
وموافقتو ليا ، وربما أمرىا بفعمو ، فأين الغش والتدليس والتغرير في ذلك؟! ، فإن قيل أن النيي 

تغيير متعمق بالتغيير المحض ، بغض النظر عن متعمق الغش ، فيرد عميو إن النيي عن ال
المحض ممتنع عقاًل وشرًعا ، ألن ذلك سيسري بالضرورة عمى كل إحداٍث أو عمٍل ابتداًء من 
حفر األرض ، وشق األنيار واالخاديد ، وتقميم األشجار وتيجينيا ، وكذا تيجين الدواب ؛ كالخيل 

تجمل ، والبغال ، والحمير ونحو ذلك مما ال يمكن عده وتقصيو .. و ىذا فضاًل عن استحباب 
 ، نظر إذا تسره التي النساء الزوجة لزوجيا ، إذ قال رسول اهلل ) صمى اهلل عميو والو ( : )خير

،  (ٛٓٗ،  ٙ ، هٜٓٗٔ ،اليندي) يكره( بما ماليا وال نفسيا في تخالفو ، وال أمر إذا وتطيعو
 مسحا بالحناء تمسحيا ولو الخضاب من تدع يدىا أن لممرأة ينبغي : )ال  االمام الباقر  وقول
، و تزيّْن المرأة لزوجيا  أمر متفق عميو عند جميع  (ٕٛم ، ٕٜٚٔ، الطبرسي) ( مسنة كانت ولو

، انظر : )  جب عمى الزوجة إزالة المنفرات المانعة الستمتاع زوجيايالعقالء بل الفقياء من أنو "
ظ ( و )  ٓٔٔ،  ٜٔ،   ى ٓٔٗٔ ،مرواريد. ظ ( ، و ) ٖٖ،  ٕه، ، ٓٔٗٔ، ابن المطير
) جديدة الدسوقي. ظ ، و ) ٜٕٛ،  ٔب ، ت ،  ، النووي ( و ) ٕٙٔ ه ،ٗٔٗٔ، الگمپايگاني

 . ظ (.ٗٗٔ،  ٛباألوفسيت (، 
ْوُج َزْوَجَتُو ِبالتََّزيُِّن َلُو َكاَن التََّزيُُّن َواِجًبا َعَمْيَيا؛ أِلنَُّو َحقُُّو؛ وقالوا :   ْوِج َفِإَذا َأَمَر الزَّ َوأِلنَّ َطاَعَة الزَّ

ْوَجةِ  ْوِج َعَمى َزْوَجِتِو َأْن َتَتَزيََّن َلُو ِباْلَمْمَبِس َوالطّْيِب، ،  ِفي اْلَمْعُروِف َواِجَبٌة َعَمى الزَّ ِمْن ُحُقوِق الزَّ
ُبُو ِفيَيا َوَيْدُعوُه ِإَلْيَيا، ا ُيَرغّْ َرُسول المَِّو  َقال: َقال، َفَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  َوَأْن ُتَحسَّْن َىْيَئَتَيا َوَغْيَر َذِلَك، ِممَّ

َخْيُر النَّْساِء الَِّتي َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر، َوُتِطيُعُو ِإَذا َأَمَر، َواَل ُتَخاِلُفُو ِفيَما َيْكَرُه ِفي َنْفِسَيا (  صلى اهلل عليه وآله)

ْوُج َزْوَجَتُو ِبالتََّزيُّ  الموسوعة الفقيية الكويتية ).ِن َفَمْم َتَتَزيَّْن َلُو َكاَن َلُو َحقُّ َتْأِديِبَياَوَماِلِو  َفِإْن َأَمَر الزَّ
 (.ٕٔٚ/  ٔٔ،  ىـ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ
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 القول الثاني : اإلباحة ) المشروطة ( 
لى ىذا ذىب اإلمامية اإلثني عشرية  ، إذ اعتبروا أن حرمة الوشر والتفميج  ، مقيدة بشرط  ما  وا 

التدليس والتغرير من المرأة ، إذا أخفت عيوبيا او كبرىا ، لكي توىم الخاطب بأنيا إذا كانت غايتو 
نما اذا  أصغر أو أجمل مما ىي عميو ، فالحرمة إذن ال لمطمق التغيير ، وال لحرمة الفعل بذاتو وا 
 تعقمت بنية الغش والتزوير ونحوه ، أما مع عمم الزوج ودرايتو او قبولو فال إشكال فيو ، بل ىو

 مباح شرًعا كما سيتبين من أقوال الفقياء :
 والتدليس يخفى ، ال بما ال يخفى بما الغش : يحرم ه(ٕٔٙٔ)ت :  وبيذا المعنى قال األصفياني

 أو غالبا المشتري يعرفو ال ليزيده بوجو أو فيو ، ما ليخفى فيو الجنس غير بمزج األول ، ويتحقق
 المبن ووضع في الماء إدخال ، فيحرم المشتري عمى العيب بكتمان الثاني ويتحقق مطمقا ،
 تزويجيا في الناس ليرغب فييا ليس بما المرأة ، وزينة وزنو ليزيد الرطب محل في اإلبريسم
 ومنيا وغيرىا بنفسيا المرأة ذلك تعمل أن بين فرق وال بشعرىا الشعر وجييا ، ووصل كاحمرار
ظيار الممموك معايب إخفاء والوشم ، ومثميا والنمص الوشر  لم إذا كمو ىذا فيو ليست محاسن وا 
ال البيع أو التزويج أراد من بو يعمم  اطالعو بعد لزوجيا الزوجة ذلك فعمت لو كما فال حرمة وا 
) ، ومثل ذلك قال الطيراني  (ٕٕٔ ، ب ، ت ،  األصفياني)لمتدليس ال لمزينة أمرىا حقيقة عمى

 المرأة تزين واما ، ككل محرم فيو بين زواجيم بشأن لمرجال تموييا التزين كان : فإذامعاصر ( 
 ٕٛ، ب ، ت ، الطيراني). لبعولتين بالتزين أمرن حيث محبور ىو بل محظورا فميس تمويو دون 

 بقولو : يجوز معاصر (  ٓ وممن وافقيم الرأي من الفقياء المعاصرين ىو آصف محسني،  (ٔٙ،
 وما ،  وتحسينيا لتحديدىا ونحوه بمبرد األسنان برد عن عبارة .. وىو ، بالتفميج األسنان تجميل
 تحسين إن:  ، والحاصل  السنة أىل فقياء حرمو وقد،  سندا عندنا يثبت عنو ، لم النيي في روي

.  وتشريعا تكوينا سعة رحمتو في اهلل ونشكر ، فيو إشكال ال فسدت إذا وتعويضيا األسنان
 (.بتصرف، ٕٙٔ، ه  ٕٗٗٔ ،المحسني)

 القول الثالث : الكراهة المطمقة 
بما أن الحديث الوارد في لعن تمك األصناف ، تقابمو آحاديث أخرى كما مر معنا تحث الزوجة 

، ة ، ت ،   الطهراني، انظر : )   عمى أن تتزين لزوجيا ، بل دلت عمى استحباب ووجب ذلك
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الوارد في الحديث ُيحمل عمى ، وعميو فإن المعن (  ٕٙٔه ، ٕٗٗٔ، المحسني)( و 16/  82
  ظ ( .ٕٗٔــ  ٖٕٔ، ٔ،  ه  ٜٕٗٔالياشمي) . الكراىة ال الحرمة

ويبدو لمباحث : إنَّ منشأ تمك الكراىة ، ىي ما ُيعمم من روح الشريعة اإلسالمية التي تحث 
تغيّْر المسممة المؤمنة عمى الوقار، واالىتمام بما ىو أىم من تمك األشياء ، إذ ال ُيستحسن أن 

المرأة الكبيرة شكميا ومظيرىا ، متشبيًة بالشابات ، فإن ذلك يجمب ليا التنقيص واالزدراء من 
كالقول المشيور والصحيح في معناه  والذي لم  غيرىا ، والمؤمن ال بد أن يجب الغيبة عن نفسو،

وال بد لو  وأجده في أمات المصادر، بل ال أصل لو ، ومفاده : رحم اهلل من جب الغيبة عن نفس
أن ينظر لعمره بعين االحترام والتقدير ، فال يتصابى الشيخ فُيذم  لفعمو ، وال تتصابى الشيخة  

) : قولو ( صلى اهلل عليه وآله)فتجمب لنفسيا المذمة واالستنقاص ، بل ولمذم الوارد في حديث النبي 

 ، (ٜٕٚ ، ب ، ت ،الطبرسي) ( تشبو بشبابكم من كيولكم وشر ، بكيولكم تشبو من شبابكم خير
ىو و ( الصدوقرواية في إاّل  يذكرا فمم:  والوشم الوشر وىذا المعنى  ذكره الشاىرودي، بقولو : وأما

مروي عن عمي بن غراب من أصحاب اإلمامين الباقر والصادق  )عمييما السالم ( وقد روى 
بعد  ه ( ٖٔٗٔ( ت : عنيما ، وطريق الشيخ الصدوق اليو ضعيف ، إذ يقول السيد الخوئي 

في  -قدس سره  -ترجمتو لعمي بن غراب في معجم رجالو ما نصو : ويظير من الصدوق 
المشيخة أن عمي بن غراب أزدي ، وأن كنية غراب أبو المغيرة ، فإنو قال : " وما كان فيو عن 
 عمي بن غراب فقد رويتو عن أبي ، ومحمد بن الحسن ) رضي اهلل عنيما ( ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عمي بن غراب ، وىو ابن أبي 
المغيرة األزدي " . والطريق ضعيف بمحمد بن حسان ، فإنو لم يوثق ، والمراد بو الرازي بقرينة 
رواية أحمد بن إدريس عنو ، وبإدريس بن الحسن فإنو مجيول ، كما إن طرق الشيخ إليو كميا 

ما الطريق األول فضعيف من جية أبي المفضل ، وأما الثاني والثالث فبابن الزبير ، ضعيفة ، أ
( ٓٛ، ٖٔ   ،م  ٕٜٜٔ -  ى ٖٔٗٔ ،الخوئي) وقد سيا األردبيمي فذكر أن طريقو الثالث موثق 

بسنده  الصدوقحممو الفقياء عمى الكراىة لكونو لم ينقل اال بيذا المفظ الذي ورد فيىذا الخبر جاء 
قال :   ، عن أبائو عن اإلمام عمي بن أبي طالب مي بن غراب عن أبي عبد اهلل عن ع

النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصمة والمستوصمة ( صلى اهلل عليه وآله)لعن رسول اهلل 
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 الزينة أفراد أظير من إنيما حيث ولكن ،( ٕٓ٘ ،ه ٖٔٙٔ ،الصدوق. )والواشمة والمستوشمة 
 حمل عمى قرينة فتكون فييما كالنص المرأة تزيين جواز في الصريحة اإلسكاف سعد رواية تكون
 الماشطة عمل كراىة ذكر مّما .. والمتحصل. الكراىة عمى الصدوقخبر  في والواشمة الواشرة لعن
 تحرم قد انيا إاّل  ، أنفسيا حد في والوشر والوشم والنمص األخرى ، المرأة بشعر الوصل من

، الياشمي. )  الولي يراىا لمصمحة تكن لم إذا األطفال في كالوشم واالضرار االيذاء بعنوان
رواىا الكميني بسنده المتصل عن سعد اإلسكاف وقد  ( ، بتصرف ، ٕٗٔــ  ٖٕٔ،  ٔه ،ٜٕٗٔ

بشعورىن ، فقال :  عن القرامل التي تضعيا النساء في رؤوسين يصمنو قال : سئل أبو جعفر 

لعن ( صلى اهلل عليه وآله)ال بأس عمى المرأة بما تزينت بو لزوجيا قال : فقمت لو : بمغنا أن رسول اهلل 

، الواصمة التي تزني ( صلى اهلل عليه وآله)الواصمة والموصولة ، فقال : ليس ىناك إنما لعن رسول اهلل 

 ٘ ، ، ب ، تالكميني. )تمك الواصمة ، والموصولةفي شبابيا فمما كبرت قادت النساء إلى الرجال ف
، ٜٔٔ ) 
ناقشة وترجيحم  

مما تقدم من عرض وبيان أدلة األقوال الثالثة يبدو أن الراجح من تمك األحكام ؛ ىو القول الثاني 
وكذلك يندرج معيما ابتسامة ىوليود  ، أي القول باإلباحة المشروطة ، إذ يحرم من الوشر والتفميج

، إذا كان بقصد الغش والتدليس والتغرير إلخفاء العيوب عن الخاطب ، وما سوى ذلك فيو مباٌح 
، واما القول بالكراىة فال بد أن يندرج أيضا بما تقدم من كراىة التصابي بالنسبة لمشيخ والشيخة 

يَّد لمشيخة من النساء دون غيرىا كما تنحصر ممن كبر سنيم ، وبيذا المعنى تنحصر الكراىة وتق
 الحرمة فيما إذا تعمقت بقصد الغش والتدليس واهلل تعالى اعمم .
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 المطمب الثالث : تطبيقات فقهية : عن ابتسامة هوليود
تمخضت الدراسة في ىذا المطمب عن تطبيقات فقيية ميمة ، ىي زبدة ما تم عرضو من جميع 

الوشر ، وتفميج األسنان الذي ُيعرف اليوم بــ ) ابتسامة ىوليود ( ، بما زاد عميو األقوال السابقة عن 
التطور العممي والتقني من عدسات ، وفيمر، وغيرىا من االدوات والمواد المستخدمة عند األطباء 

 كما يمي : تعتبر حصيمة الدراسة التي انتيى الييا الباحث والتطبيقات الفقيية ىذه  اليوم ، و
ــ ال يجوز استعمال الوشر وعمل ابتسامة ىوليود ووضع الفيمر ، بقصد اخفاء العيوب األصمية  1

 لغش الخاطب أو المخطوبة ، بال فرق بينيما .
يجوز استعمال الفيمر وابتسامة ىوليود لممتزوجة ، كما يجوز ليا إخفاء ما تراه من معايب  ـــ  2

 بقصد التجمل لمزوج.
وابتسامة ىوليود ، لمكبيرة سواء كانت متزوجة ام ال وسواء وافق عمييا الزوج  يكره عمل الفيمرــ  3

 ام ال.
يجوز لمواشر والواشرة )الطبيب والطبيبة ( ، نحت األسنان وتجميميا بشرط مراعاة الجوانب   ــ  4

 الشرعية األخرى ، من المحاذر التي بينيا الشرع بين الجنسين .
الطبيبة السؤال عن نية  المريض المحتاج لموشر ، ويكفي حمل ليس من واجب الطبيب او ــ  5

 المسمم عمى ُحسن الظن بكونو ال يخالف ما شرعو اهلل ، واجتنابو الغش المحرم.
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 المبحث الثاني : أحكام قمع األسنان
 المطمب األول : حكم قمع السن السميمة

البد قبل بيان ىذا الحكم ، أن نعرف حدود سمطة اإلنسان عمى نفسو ومقدارىا في الشريعة ، لكي 
يتسنى لنا أن نجيب عمى حكم قمع األسنان السميمة ، ولسنا في ىذا المورد ندور في فمك قضايا 

يقمع سًنا  الترف الفكري ، الذي ال يضر من جيمو وال ينفع من َعِمَمو ، ألنو قد يقول القائل ومن ذا
 سميمًة صحيحًة ؟! 

فيجاب عميو ، مع إن قمع السن  السميمة خالف المعقول والمنقول ، إال أننا في زمن تتحكم فيو  
الموضة ، ويتأثر فيو الشباب تبًعا لما يفعمو مشاىير السينما والشاشات العالمية ومحركي الدعاية 

األمامية ىي موضة يفعميا الشباب من سن العالمية .. وبالفعل إن موضة قمع األسنان السميمة 
)باألفريكانية:  ؛ والتي تاون ) كيب"العشرين وحتى األربعين  في جنوب افريقيا وتحديًدا في 

Kaapstad ) ىي ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا من حيث عدد السكان و كيب تاون ىي و
،  ٕٔٓٓحسب إحصاء عام  عاصمة مقاطعة كيب الغربية، والعاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا.

وبعض شبابيم يقومون  ، (https://ar.wikipedia.org/wiki، (" أنظر : ) الموسوعة الحرة 
إليمانيم بأن ذلك يضفي عمييم المزيد من الجمال وقوة الشخصية ، إذ يقمع الشباب  بيذا الفعل

. ىناك األسنان األربعة األمامية بكل فخر واعتزاز  ويخرجون من مراكز القمع وىم مبتسمين فرحين
خمع األسنان بعنوان :  ، https://www.youm7.comصحيفة اليوم السابع المصرية ، )

وعندئٍذ يجب عمينا كمسممين أن نفحص أدلة الشريعة اإلسالمية ( األمامية موضة فى جنوب أفريقيا
 لبيان حكم الشرع في ىذا الفعل وىل ىو جائٌز أم ال.  

وال شك في أن الشريعة قد أوجبت عمى اإلنسان الحفاظ عمى نفسو من التمف والضرر في جميع 
إال (  ٜٗٔ)سورة البقرة ، التَّْيُمَكِة  ِإَلى ِبَأْيِديُكمْ  ُتْمُقوا َو اَل  ﴿قو ، إذ يقول تعالى : موارده ومصادي

أن تكون اليمكة  في بذل النفس فيما ىو أىم وأثمن منيا ، كالدفاع عن الدين ، والوطن ، والعرض 
والية عمييا في حدود ونحو ذلك ، إذ منعت الشريعة أن يمحق اإلنسان الضرر بنفسو مع ما لو من 

 معقولة ومقررة شرًعا .

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.youm7.com/
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فوالية اإلنسان عمى مالو وممكو وجسده محددة بأطر وقواعد شرعية ال يمكن أن يتخطاىا ، إذ  
ليس لإلنسان أن ُيتمف مالو سواًء  بحرقو أو بأي نوع من انواع اإلتالف ، كما ال يجوز لو أن 

 َكاُنواْ  اْلُمَبذِرينَ  ِإنَّ  َتْبِذيراً  تَُبذّْْر  َوالَ ﴿يقول تعالى : يبذر فييا ،  مع أنو مسمط عمى ما يممك ، إذ 
كما ليس لإلنسان أن (  ٕٙ -ٕ٘) سورة اإلسراء ، ، َكُفورًا  ِلَربّْوِ  الشَّْيَطانُ  َوَكانَ  الشََّياِطينِ  ِإْخَوانَ 

 َواَل ﴿يقول تعالى   يؤذي نفسو  بقتميا ، أو أذيتيا بشتى انواع األذى المعتد بو عرًفا وعقاًل ، إذ
مَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُموا وقد حرم الشرع ايذاء االنسان لنفسو  (ٕٖ) سورة اإلسراء ،  ِباْلَحقّْ  ِإالَّ  المَّوُ  َحرَّ

 أخبر حتى لو كان قد شارف عمى الموت ، بل حتى مع إخبار المختصين بأنو سيموت ، " فمو
 - مثاًل  ثوان إال حياتو من يبق ولم اليالك شرف عمى الشخص بأن بالطب الثقات المتخصصون

 - وغيره كالكبد - الداخمية أعضائو بقطع عميو الجناية يجوز ال - قوليم من االطمئنان وحصل
ال عمد عن كان إن منو وُيقتص أثم أحد ذلك فعل ولو ، والرجل كاليد الخارجية أو فالدية  وا 
فمم يكن لإلنسان سمطة عمى نفسو بيذا المقدار  (ٚ٘ٗ،  ٗ، م  ٕٙٓٓ -  ى ٕٚٗٔ،  المدرسي)"

 أو مبّرر اي دون من نفسو يقتل بان نفسو عمى اإلنسان من أذية نفسو أو غيره ، فمو " تسمط
 جسمو عمى عظيم وضرر أعضائو عمى نقص إيراد بل منو أىم ىو ما غير في التيمكة في إلقاؤىا

 ،االيرواني)"" نفسو عمى ألحد يثبت لم التسمط من النوع وىذا جائز غير ذلك من شيئا فإن عقمو أو
 (.ٖٛ ، ٕ،  ه ٙٔٗٔ

يبدو لمباحث : إن قولو لم يثبت ألحٍد ، أي ال يستثى أحًدا  دون أحٍد ، ميما بمغت ظروف 
  اإلنسان قسوتيا من مرٍض وبالٍء ونحوه ، عافانا اهلل وسائر المسممين من شر ذلك .

 ٘ ، هٖٓٗٔ ،اَلشتياني، انظر :)  حدود سمطة اإلنسان عمى نفسووبناًءا عمى ما تقدم من بيان 
و حرمة إيذاء اإلنسان لنفسو بسائر أنواع األذية ولو بإحداث نقٍص في جسده وعموم  (  ٖٙ٘ ،

أعضائو ، ومنيا األسنان السميمة التي ىي نعمة وىبيا اهلل تعالى لإلنسان ، فال ينبغي لو أن 
يتعدى عمييا ، وال التفريط بيا بقمعيا دون مرضيا وتسوسيا ، بل وىذا الفعل ُيعد من كفران النعمة 

 َوَأَحمُّوا ُكْفًرا المَّوِ  ِنْعَمتَ  َبدَُّلوا الَِّذينَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ ﴿التي تستمزم غضب اهلل وعذابو ، إذ يقول تعالى 
 فميس من العقل وال الشرع قمع السن السميمة بل " ويمنع(  ٕٛ) سورة ابراىيم ،  اْلَبَوارِ  َدارَ  َقْوَمُيمْ 
ابن و)( ،  ٕٕٕ،  ٖ ،ه ٖٚٛٔ ، الطوسي) أنظر :  يح:السن الصح قمع من معا والشرع العقل
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ه ، ٓٔٗٔ، مرواريدو ) ،  ( ٖٔٔ ، ب ، ت ، النجفي و )( ،  ٛ٘ٗ،  ٕ، ب ، ت ، ادريس
ٔٚ ،ٖٖٗ. ) 

 المطمب الثاني : حكم قمع السن الزائدة
ينضوي الحديث عن قمع السن الزائدة تحت قضية التجميل بوجو عام ، فالجواب عن مشروعية 
التجميل من عدميا ، ىو جواب عن حكم قمع السن الزائد ، ألن القضيتين بينيما عموٌم وخصوص 
، وقد أجاز الفقياء إجراء عمميات التجميل حتى مع عدم الضرورة ليا ، بشرط أن ال تكون النية 

، وال تشترط الضرورة في  (ٕٕٔ ، ب ، ت ،  األصفياني) . انظر : منيا التدليس والغش
وكذا قمع السن الزائدة ، بل يكفي في جواز عممية التجميل ومنيا قمع السن الزائدة أن  التجميل

 بأس فال عقالئي غرض فييا كان إذا تكون لغرض التجميل والتحسين أو المعالجة فكميا جائزة "
 عممّيات في إشكال وبعبارة أخرى " ال( ٕٚٔ ، ه  ٖٔٗٔ ، الگمپايگاني) . "العالم واهلل ، بيا

 بشرة بشدّ  العجوز المرأة تقوم كأن ، بواسطتيا التدليس يجوز ال ولكن ، نفسيا حدّ  في التجميل
 ، ٕ، ب ، ت ، الشيرازي) بيا" الزواج يريد لمن شاّبة امرأة أّنيا إظيار أجل من - مثاًل  - وجييا
ٕٜٗ) . 

الطبيعية ، والتي تُقَّبح وبأي حاٍل فإن عممية رفع السن الزائدة التي نبتت في غير منبت األسنان 
من منظر وجو صاحبيا ، فال ريب وال شبية في جواز رفعيا والتخمص منيا ، ولم أعثر عمى 

 بحدود بحثي واهلل تعالى أعمم . خالف بين الفقياء في ىذه المسألة

 
 المطمب الثالث : تطبيقات لمسائل شرعية تتبع عممية قمع األسنان

عن ارتباطيا مع بعض األحكام واألفعال الشرعية العبادية ، كالصالة ال تنفك عممية رفع األسنان  
والصوم ، والحج ، إذ ال بد من بيان أثر تمك العممية عمى ىذه العبادات التي أوجب الشرع اإللتزام 
بيا مع مراعاة اجتناب نواقضيا ومبطالتيا ، وال بد في المقام من نقل بعض فتاوى الفقياء في ىذا 

كتفي بنقل فتوى واحدة من الفقيو ، وال احتاج لتعضيدىا من فتاوى فقياء آخرين ، ما الشأن ، وسأ
 دامت المسألة ليست خالفية بينيم ، وأما في حال وجود خالِف بينيم فسأورده وأعمق عميو .

 أواًل ــ الصالة :
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التي يتعرض ليا المسمم بعد وضوئو أو حال صالتو ، ىي مسألة الدم  من المسائل اإلبتالئية
المنبعث من األسنان أو المثة أوعموم الفم ، فيل ىذه الدم طاىر أم نجٌس ؟ ، وىل ىو مبطل 

 لمصالة أم ال؟
 ٖٔٗٔه (  في تقريراتو ألستاذه الخوئي ) ت ــ ٔٔٗٔوفي المقام أورد مناقشة الخمخالي ) ت : 

 في لزوما فاحتاط ، الخارجي والدم األسنان دم بين  قول في مناقشتو ألستاذه : " فّرقه ( ، إذ ي
 يتنجس فال ، الداخمية النجاسات من األسنان دم جعل عمى ذلك ، ويبتنى  األّول دون الثاني

:  الصحيح ولكن ، خارجّيا لكونو لو منجسا يكون فإنو ، الخارجي الدم بخالف ، الفم ماء بمالقاتو
 الن ، الفم داخل في بقي وان ، الخارجي النجس من يكون أيضا األسنان بين من الخارج الدم ان

 شيء في بالنجاسة يحكم ال ذلك مع أنو إاّل  ، لمحواس وظير األصمي محّمو عن خرج ما بو المراد
 تنجسيا عمى دليل وال ، الداخمية األجزاء من يعدّ  الفم ماء وىو المالقي ألن ، الصورتين من

   ( ٓٙ ، ٖ، ه  ٜٔٗٔ ،الخمخالى )الخارج من كان وان ، النجس بمالقاة
ومعنى قولو عن استاذه انو قال باالحتياط المزومي أورده في تعميقتو عمى حديث استاذه عن الدم 
الخارجي اذا تسمل لداخل الفم وىل يجوز بمعو ام ال فقال باجتنابو احتياًطا لزومًيا ونص كالمو : 

 لو نعم بمعو جواز بل ، طيارتو فالظاىر الفم ماء في األسنان بيان من الخارج الدم استيمك إذا
 نحوىا أو بالمضمضة الفم غسل واألولى عنو االجتناب فاألحوط فاستيمك في دم الخارج من دخل

 ( ٓٙ-ٜ٘،  ٖ، ه ٜٔٗٔ، الخمخالى. انظر : ) 
 النجاسات من الخمر أن مع ، الخمر شارب بصاق طيارة عمى الروايات من دل ما ذلك ويؤّيد

 قمت: »  قال الّديمم أبي بن الحميد عبد كرواية( ،  ٓٙ،  ٖه ، ٜٔٗٔ، الخمخالى) ،  الخارجّية
 ليس:  قال ؟ بصاقو من ثوبي فأصاب ، فيبصق ، الخمر يشرب رجل   الّمو عبد ألبي
عبد الحميد بن أبي  وىذه الرواية ضعيفة  ، فييا( ٜ٘ٔــ  ٛ٘ٔ ، ٕ، ب ، ت ، الشيرازي )بشيء
 (. ٓٙ،  ٖ، ب ، ت ، الخمخالى ، انظر : ) يوثق موىو مجيوٌل ل مالديم

وحاصل الكالم في المسألة التي تكمم عنيا ، أن دم األسنان بنفسو نجٌس ألنو خرج عن محمو 
األصمي وىو العروق ، وال خالف في نجاسة الدم ، غير أن ىذا الدم الذي يخرج من أصولو لمفم 

زج بماء الفم الداخمي ال دليل عمى تنجسو لمفم كما تقدم ، وبناًءا عمى ذلك فيو غير مبطٍل ويمت
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 ، بالطيارة محكوم فيو الفم ريق في استيمك إذا المثة لمصالة  وال ناقض لموضوء ألن " دم
 ( .ٖٕ٘ ، ٔه ٘ٔٗٔ ، الخبمنئي)أنظر :  . بمعو في والإشكال

 وفيو مسائل : ثانًيا ـــ الصوم :
 مني وطمب المبارك رمضان شير في ىذا وكان الضرس قمع عممية أجريت لقد : ــ السؤال ٔ

 ؟ كافي القضاء فيل أفطر أن الطبيب
والمقصود ،  ( ٕٗٓ، ب ، ت ،  ) السيستاني القضاء يكفي / السيستاني ) معاصر ( :  الجواب

 .من جوابو يكفي القضاء ، أي يكفي قضاء صيام يوم واحد دون الكفارة 
 أم ، واحدة كفارة فيو تجب وىل ؟ المفطرات من الفم من الخارج الدم بمع يعتبر ىل ــــ السؤال :  ٕ

 ؟ جمع كفارة
 ،المدرسي  )القضاء فاألحوط يفعل لم ولو ، الدم اجتناب األحوط/ المدرسي ) معاصر (  الجواب
 . ( ٗٔٔ ، ٔ،ه  ٖٖٗٔ
  نقطتين في المسألة  : لالباحث  إيضاح

تتردد عمى السن الفقياء ىذه المصطمحات مثل : األحوط أو االحتياط االستحبابي أو األولى : 
االحتياط االستحبابي : ىو االحتياط الذي يجوز لممكمف تركو ـــ  ٔ:  ما يمي الوجوبي والمراد منيا

مجتيد  يداالحتياط الوجوبي : ىو االحتياط الذي يترك لممكمف الخيار بين فعمو ، وبين تقم - ٕ.
 .(  ٖ٘ ، ب ، ت ،  ب ، السيستاني . )   آخر ، األعمم فاألعمم 

الثانية : قولو : ولو لم يفعل فاألحوط القضاء ، أي أن الصائم يتعمد بمع الدم المنبعث من فمو ، 
القضاء ، أما ما خرج عن قدرتو وابتمعو  وال يقذفو لمخارج مع قدرتو وانتباىو ،  فحينئذ األحوط

 . ( ٗٔٔ / ٔه ، ٖٖٗٔ،  المدرسي)  د فال يوجب اإلفطار سيًوا ومن دون قص
 
 والسواك بالعود  الفم من الدم بو يخرج عمل وكل ، الضرس ــ يكره لمصائم أمور منيا ..قمع ٖ

 (. . بتصرفٖٜٕ،  ه  ٖٔٗٔ، المنتظري ) الرطب
 من الرواية المنصوصة بخصوص ذلك : فعن كراىة قمع الضرس لمصائمواستدل الفقياء عمى 

 وال  فاه يدمي وال ، ال:  ؟ قال ضرسو ينزع الصائم في  اهلل عبد أبي عن ، موسى بن عمار



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

726 

، أنظر ورجاليا ثقاة  ،  وىذه الرواية موثقة،  (  ٕٔٔ،  ، ب ، ت ، الكميني. ) رطب بعود يستاك
 ( . ٖٔٓ،  ٖ،  ٙٓٗٔ، المجمسي ( و ) ٓٚٗ،  ٗٔ ، ب ، ت ، اليمداني : ) 

 ٚ٘ٔ،   ٖٔ، ب ، ت ،  البحرانيمما جعل قوليم بالكراىة منضوًيا تحت ىذه الرواية ، أنظر : )
 ( ، و )  ٖٔٓ ، ٖ ،  هٙٓٗٔ ، المجمسي ، و ) ( ٖٕٓ،   ٔه  ٚٔٗٔ، المازندراني( ، و )
 ( . ٓٚٗ ، ٗٔ،  هٙٔٗٔ ،اليمداني

 
 ثالثًا ــــ أحكام قمع السن في الحج 

 المحرم عمى الضرس قمع حرمة إلى الفقياء من جمع : ذىبه ( ٕٙٗٔ)ت : ـــ قال التبريزي  ٔ
ن ، ، لتبريزي ا) . جوازه يبعد ال بل تأّمل دليمو في ولكن ، شاة كفارة لو وأوجبوا الدم بو يخرج لم وا 

 .  (ٖٖٛ  ، ه  ٖٕٗٔ
ن لم يخرج بو  الدم ، فمعناه إن خرج الدم فقد جمع بي محرمين ، ىما : حرمة قمع قولو : وا 

 .(. بتصرف٘ٔ،  ه  ٕٕٖٔ، المرىونأنظر : )  الضرس وحرمة تعمد اسالة الدم
وقولو : في دليمو تأمل وال يبعد جوازه ، يعني انو مسألة خالفية بين الفقياء ـــ كما سيتبين ـــ ، 

التي توافرت عنده صحتيا ، وقسم أخر قال بعد الدليل عمى فمنيم من قال بحرمتو تبًعا لألدلة 
الحرمة كذلك تبًعا لما يحتج بو من مصدر،  ففي سؤال وجو لمحمد تقي المدرسي بيذا الشأن 

 . ؟ ال أم ، الدم معو خرج سواء الضرس قمع لممحرم يجوز ىل ونصو : 
 خروج عادة ويرافقو ، الضرورة عند عادة يكون الذي الضرس قمع حرمة عمى دليل ال:  الجواب

 دم إىراق الدم خروج عند واألولى ، اإلمكان عند االجتناب واألحوط ، الحرمة عدم فاألقوى ، الدم
 . (ٕٜٔ ، هٖٖٗٔ ، سيستاني ال)  كفارة شاة

ويبدو أن الخالف في ىذه المسألة بدأ قديًما ، فقد ذىب الشيخ الطوسي الى القول بالكفارة عمى 
  ،الطوسي والحمي) . ييريقو دم عميو كان ضرسو قمع ومن ضرسو حيث قال في النياية :من قمع 
 الضرس قمع وفي ه( ، إذ يقول: ٚٗٗوىو قول أبي الصالح الحمبي ) ت: ،  (ٓٓ٘ ،ه  ٕٔٗٔ

 .(ٕٗٓ ، ب ، ت ،  الحمبي )  شاة دم
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ه ( والصدوق )ت :  ٖ٘ٛىما : الشيخان األقدمان ، ابن الجنيد  ) ت :  أما القائمون بالجواز
فقد أجازوا قمع الضرس حال اإلحرام  عند الحاجة  واعتبروا أن ذلك ال بأس  بو وليس  ه ( ٖٔٛ

 . ( ٕٚ٘  ، ٘ٔب ، ت ،  ،البحراني . أنظر )  عمى فاعمو شيء
استدل القائمون بالحرمة عمى روايتين ، األولى تحدد الحكم التكميفي أدلة القائمين بالحرمة : 

 سموك يوّجو اّلذي الشرعيّ  الحكم ىو:  التكميفيّ  ، و المقصود بالحكموالثانية تحدد الحكم الوضعي 
 سموك يوّجو اّلذي الشرعيّ  الحكم فيو:  الوضعيّ  بأفعالو ، وأما الحكم ويتعّمق مباشرة اإلنسان
 موضوعات بين العالقات يوّضح بل ، اإلنسان بأفعال يتعّمق وال ، مباشر غير بنحو اإلنسان
؛ ففي (  ، ٚٗٔ،  ٕ، ب ، ت  ، الحسيني. )  اإلنسان أفعال موضوعيا اّلتي التكميفّية األحكام

 وكما يمي : األولى بيان الحرمة وفي الثانية بيان الكفارة عمى المحرم الذي قمع سنو حال احرامو
النجاشي : مولى  عنو ىو الحسن بن زياد العطار ، قالو   الصيقل الحسن عن األولى :الرواية 

  الّمو عبد أبا سأل أّنو ،(ٕٕٓ،  ٜٔ، ب ، ت ،   ينالمامقا )أنظر : ، بني ضّبة كوفي ثقة 
،  ( ٓٛٔ،  ٜ،  ب ، ت ،  الشيرازي ) بو بأس ال نعم:  قال ؟ أيقمعو ضرسو تؤذيو المحرم عن

 ، ٗه ، ٖٔٗٔ، الخوئي، أنظر : ) وىذه الرواية صحيحة السند كما صرح بذلك السيد الخوئي
ٜٔٔ). 

 
: أن قمع الضرس في حال األذية ال بأس بو ، ويبدو من السائل عممو بحرمة قمع  فييا وجو الداللة

الضرس من دون أذية  ، فعمة السؤال معمقة عمى أذية ضرسو ، لبيان حكم االضطرار ، وىذا 
 (.ٕٚ٘ ه ، ٕٚٗٔ، السبحاني.) دليٌل عمى  الحرمة عند انتفاء الضرورة 

 في وقعت مسألة أنّ :  خراسان أىل من رجل عن ، أصحابنا من عّدة عن الثانية :  الرواية
،  الشيرازي) دما ييريق:   فكتب ، ضرسو قمع محرم:  شيء فييا مواليو عند يكن لم الموسم

ىذه الرواية مرسمة ومقطوعة ، مع جيالة الرجل من اىل خراسان الذي و   (ٕٖٓ ، ٜب ، ت ، 
 (.ٕٛٛ ، ٕ، ب ، ت ،  ابن فيد) . أنظر :لم يعرف حالو 

 عمى ليس األصحاب من بالشاة واإلفتاء ، بيا يحتج ال مرسمة : مع أن " الرواية فييا وجو الداللة
 قمنا لو ، ثمّ  األصحاب بين قميل بالشاة اإلفتاء أنّ  من عرفت لما ، الرواية لضعف جابرة مرحمة
 التفكيك يّتفق قّمما إذ ، اإلدماء صورة إلى منصرفة فالرواية ، بالعمل ضعفيا وجبر الرواية بحّجية
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 بالمرسمة عممنا فمو ، عسيرا كان القديمة باألدوات القمع أنّ  خصوصا ، واإلدماء الضرس قمع بين
 بإطالق قمنا لو ، نعم المصّنف عميو كما مطمقا ال ، اإلدماء وىي واحدة صورة في الكّفارة تجب

 بوجوب القول إنّ  ، ثمّ   وجو المتن في ذكر لما كان ، وغيره اإلدماء لصورتي وشموليا الرواية
 ألنّ  ، مرّ  كما اإلدماء بعنوان الكّفارة وجوب عدم ينافي ال الضرس قمع في اإلدماء عند الكّفارة

 (.ٖٚ٘ ه ، ٕٚٗٔ، السبحاني.) آخر" عنوان والقمع عنوان فاإلدماء ، مختمفان العنوانين
 

 أدلة القائمين بالحمية :
وجواز قمع الضرس حال اإلحرام عمى ظاىر نفس  رواية الحسن استند القائمون عمى الحمية 

  المحرم عن  الّمو عبد أبا سأل الصيقل نفسيا الصحيحة التي تقدم ذكرىا ، والتي فييا : أّنو
 (. ٓٛٔ،  ٜ،  ب ، ت ،  الشيرازي .)بو  بأس ال نعم:  قال ؟ أيقمعو ضرسو تؤذيو

: ال بأس بو ، من دون أن يعرج في المسألة الى حكم  ويبدوا لمباحث أنيم استفادوا من قولو 
 إسالة الدم ، لدليٌل عمى جوازه مطمًقا.
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 مناقشة وترجيح : 
مما تقدم في عرض المسألة يتضح عدم الدليل عمى الحرمة ، إذ ال يكفي التمسك بالمرسمة عن 

ه ه ( ٔٗٛبضعف الرواية ىو ابن فيد  )ت : وممن شهد  الرجل المجيول الحال من خراسان
، كما ال يكفي استنباط الحرمة من صحيحة الحسن  (  ٕٛٛ،  ٕ ، ب ، ت ،  ابن فيدفي : ) 

الصيقل ألن ظاىر الجواز فييا أقوى مما ُأضمر فييا ؛ ) أي استنادىم عمى  ارتكاز الحرمة في 
ذىن  السائل ( فإنَّ التعويل عمى ذلك غير كاٍف لمقول بالحرمة ولذا قال المدرسي : ال دليل عمى 

 عدم فاألقوى ، الدم خروج عادة ويرافقو ، لضرورةا عند عادة يكون الذي سحرمة قمع الضر 
 مدرسيال) كفارة شاة دم إىراق الدم خروج عند واألولى ، اإلمكان عند االجتناب واألحوط ، الحرمة

وقولو األولى عند خروج الدم اىراق دم شاة ، يأتي احتياًطا منو و انسجاًما (   ٕٜٔ  ه ،ٖٖٗٔ، 
 احتمال صحتيا ليس إال.مع مرسمة ابن عيسى  من باب 
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 المطمب الرابع:  تقوم األسنان وتبييضها وأحكامها
 أواًل : تعريف التقويم والتبييض لغة واصطالًحا :

َم الشَّْيَء )تَْقِويًما( َفُيَو َقِويٌم َأْي ُمْسَتِقيٌم. َوَقْوُلُيْم: َما َأْقَوَمُو َشاذّّ. َوَقوْ  ٔ ُلُو َتَعاَلى: ـــ التقويم لغة : َقوَّ
َة ،َو )اْلَقَواُم( ِباْلَفْتِح ِإنََّما َأنََّثُو أِلَنَُّو َأَراَد اْلِممََّة اْلَحِنيِفيَّ  ( ، ٘) سورة البينة ،  َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمةِ ﴿ 
َو )َقَواُم( الرَُّجِل َأْيًضا  ( ٚٙ) سورة الفرقان ،   َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوامً َعْدُل َقاَل المَُّو َتَعاَلى: ﴿ الْ 

 .( ٖٕٙ،  ٔ ه ، ٕٓٗٔ، الرازي)  َقاَمُتُو َوُحْسُن ُطوِلِو. َو )ِقَواُم( اأْلَْمِر ِباْلَكْسِر ِنَظاُمُو َوِعَماُدهُ 
 مجاالت إحدى ىو( Orthodontics:باإلنجميزية) األسنان ـــ وتقويم األسنان اصطالًحا :" تقويم ٕ

 إطباق سوء) الفكين ومشاكل األسنان إطباق عيوب ومعالجة بدراسة تيتم التي األسنان طب
 لعدم نتيجة يكون قد والذي المنحرفة العضة ألنماط والتصحيح والوقاية التشخيص ،(األسنان
 أن يمكن كمييما أو ،(والسفمي العموي الفكين بين)المتناسبة  غير الفك لعالقات أو األسنان، انتظام
. أنظر:)موقع واألسنان الوجو عظام جراحة باسم المعروف الوجو، نمو تعديل عمى أيًضا يركز

 مٕٕٕٓ/ ٕ/ٕٗ. بتاريخ  /https://ar.wikipedia.orgبنغالدش : : دكا :  كمية طب األسنان
.) 

ابن  ) "َوَقْد َبيَّْضت الشَّْيَء فاْبَيضَّ اْبِيضاضاً  ، َبّيَض الشيَء َجَعَمُو َأْبَيَض أما التبييض لغة : من 
 .( ٖٕٔ ، ٚ ه ،ٗٔٗٔ ،  منظور

 في وُيساعد لونيا، لتفتيح عالج ىو األسنان كما ان تبييض األسنان اصطالًحا ىو : تبييض
 األسنان تبيض األسنان ، وُيعد لون في والتغييرات األسنان عمى تظير التي البقع مع التعامل
. أظر :  مظيرىا ُيحسن أن يستطيع ألنو لألسنان شعبية األكثر التجميمية العالجات من  واحًدا

 ( مٕٕٕٓ/ ٕ/ٕٗبتاريخ   https://www.webteb.com/dental ويب طب )الموقع الطبي / 
 ثانًيا : حكم تقويم األسنان وتبييضها : 

ينضوي تحت مصطمح تقويم األسنان عدة معاني في تطبيب ومعالجة األسنان ، وفي الواقع إن 
ض.. ، ىذه المعاني  ىي بذاتيا  األسباب الحقيقية التي تستدعي المريض ألن يمجأ لمتقويم والتبيي

 ولذلك  ينبغي ذكرىا ؛ لكي يكون الحكم الشرعي مفصاًل وجامًعا ليا  وىي كما يمي  :
 

https://www.webteb.com/dental
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 ـــ صور تقويم األسنان 1
 أ ـــ تعديل السن المائمة أو مجموع األسنان المائمة من خالل ربطيا وشدىا بقوالب.

طباق الفم أو برده أو ارجاعو لمكانو الطبيعي .   ب ـــ قمع السن المعيقة لممضغ  وا 
 ج ـــ قمع السن المعيقة لمنطق وتشويو صوت الحروف ، او ترميمو أو سد فجواتو .

 د ــــ قمع األسنان الزائدة أو المشوىة لممنظر. 
 ه ـــ تعديل الفك المعوج أو المختل وكذا المكسور .

 اكل عدم فتح الفكين بصورة طبيعية ، مما يسبب عسر المضغ والكالم .و ـــ مش
 ز ـــ تبييض األسنان وتنظيفيا بإزالة  بقع السواد واالصفرار ورفع التكمسات.

 ح ـــ وكل شيء يراد منو تعديل األسنان أو تنظيفيا او تجميميا..
 ـــ حكم تقويم األسنان 2

كذا تعديل الفكين ، ضمن حكم التجميل بوجو عام وتجميل ويندرج حكم تقويم األسنان وتبييضيا و 
الوجو واألسنان بوجو خاص ، وكل ما تم عرضو من بيان حكم الشرع  ينطبق بتمامو وكمالو ىنا 

 ، وال حاجة لمزيد من القول ، وال حاجة لإلطالة والتكرار .
لغش بالنسبة لمخاطب او وحيث كان الوشر وتفميج األسنان مباًحا إذا لم يكن من أجل التغرير وا

المخطوبة ، فكذلك تقويم األسنان يندرج تحت ىذا الحكم ألن أصل الحكم في الوشر ىو اإلباحة ، 
ن حرمتو متعمقة بما يضمره فاعمو من أجل الغش فيو قد يكون محرًما ألجل تمك النية وليس  وا 

سو وقد يكون محرًما لسبٍب أو محرًما بنفسو كما تبين ، وكذا تقويم األسنان وتبييضيا مباٌح في نف
، ب   األصفياني. أنظر : )  عمٍة أخر ترتبط بو وبفاعمو كغش الخاطب أو المخطوبة سواًء بسواءٍ 

 ويمكن ليذه الدراسة أن تضع التطبيقات التالية : (  ٕٕٔ، ت ، 
األصمية ــ ال يجوز استغالل عممية تقويم األسنان المعوجة أو المشوىة ، بقصد اخفاء العيوب  1

 لغش الخاطب أو المخطوبة ، بال فرق بينيما .
يجوز تقويم األسنان لممتزوجة ، كما يجوز ليا إخفاء ما تراه من معايب بقصد التجمل  ـــ  2

 لمزوج.
ليس من واجب الطبيب او الطبيبة السؤال عن نية  المريض المحتاج لمتقويم ، ويكفي حمل ــ  3

  يخالف ما شرعو اهلل ، واجتنابو الغش المحرم. المسمم عمى ُحسن الظن بكونو ال
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 الخاتمة
 تمخضت ىذه الدراسة بالنتائج التالية  وكما يمي :

، وكذلك تقويم األسنان أو ــ ال يجوز استعمال الوشر وعمل ابتسامة ىوليود ووضع الفيمر  1
األصمية لغش الخاطب ، بقصد اخفاء العيوب تبييضيا بعد أن كانت مسودة أو مصفرة منذ الوالدة 

 أو المخطوبة ، بال فرق بينيما .
لممتزوجة ، كما يجوز ليا  ، وتقويم األسنان  وابتسامة ىوليودلألسنان يجوز استعمال الفيمر  ـــ  2

 إخفاء ما تراه من معايب بقصد التجمل لمزوج.
سواء وافق عمييا الزوج يكره عمل الفيمر وابتسامة ىوليود ، لمكبيرة سواء كانت متزوجة ام ال و ــ  3

 ام ال.
يجوز لمواشر والواشرة )الطبيب والطبيبة ( ، نحت األسنان وتجميميا بشرط مراعاة الجوانب   ــ  4

 الشرعية األخرى ، من المحاذر التي بينيا الشرع بين الجنسين .
،  ويمأو التق ليس من واجب الطبيب او الطبيبة السؤال عن نية  المريض المحتاج لموشرــ  5

 ويكفي حمل المسمم عمى ُحسن الظن بكونو ال يخالف ما شرعو اهلل ، واجتنابو الغش المحرم.
 
 
 
 الباحث 
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 المصادر
 القرآن الكريم خير ما يبتدئ بو . .ٔ
،م : مكتبة  ه ( ، تح : رضا أستادي  ٚٗٗالكافي في الفقو : أبو الصالح الحمبي ، ) ت:  .ٕ

 ) ب ، ت (. اإلمام أمير المؤمنين ) عميو السالم ( العامة ، أصفيان
 ٕعة ، طأعمال الحرمين : المرىون : عمي بن الشيخ منصور ) معاصر ( ، م: دار اليدى لمطبا .ٖ

 ه(.ٕٕٖٔ) 
( ، تح :  ميدى   ى ٘ٚٔالعين : الفراىيدي : أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد ) ت :  .ٗ

)  ٔالمخزومي  ، و إبراىيم السامرائي م : مؤسسة األعممي لممطبوعات ــ بيروت لبنان ، ط
 ه ( .ٛٓٗٔ

ه ( ، تح : سالم عطا ـــ محمد عمي ٖٙٗابن عبد البر : يوسف بن عبد اهلل النمري ) ت :  .٘
 ه (.ٖٕٗٔ)  ٔ، م : دار الكتب العممية ، طعوض 

  ٔأجوبة االستفتاءات : الخامنئي : عمي الحسيني ) معاصر ( ، م : دار النبأ لمنشر والتوزيع ، ط .1
 م ( .ٜٜ٘ٔه ــ  ٘ٔٗٔ) 

: حسين عمي ، ) ت  األحكام الشرعية عمى مذىب أىل البيت )عمييم السالم (: المنتظري .ٚ
 ه ( . ٖٔٗٔ) : ٔم ( م : تفكر ــ القدس ، طٜٕٓٓ

أحكام جراحة التجميل في الفقو اإلسالمي : شبر : محمد عثمان )معاصر ( ، م :  مكتبة الفالح  .ٛ
 الكويت ، ) ب ، ن (. -،   

، ه ( ٕٙٚإرشاد األذىان : العالمة : أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطير األسدي ) ت :  .ٜ
)  ٔتح : فارس الحسون ، م : مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط

 ه( .ٓٔٗٔ
ه ( ،  ٖٔٗٔه ( لمعام )  ٗٔٗٔ:  الگمپايگاني :  محمد رضا الموسوي  ) ت:  إرشاد السائل .ٓٔ

 . لبنان –بإشراف : موسى مفيد الدين عاصي العاممي ، م : دار الصفوة بيروت 
 .ٕٗٓتاءات : السيستاني : عمي الحسيني ) معاصر ( ،  ) ب ط (  / استف .ٔٔ
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ه( ، م: ٖٖٗٔ)ــ ٖطاالستفتاءات : المدرسي : محمد تقي الحسيني ، م : دار الحجة البيضاء ،  .12
 مركز العصر لمثقافة والنشر ــ بيروت ــــ لبنان .

ه( ، م : ٜٖٔٔ: محمد حسن بن جعفر) ت :  بحر الفوائد في شرح الفرائد : اَلشتيانى .ٖٔ
 ه( .ٖٓٗٔ)  ٔسميمانزاده ـــ قم المشرفة ، ط

) ب، ٔايران ،  ط–قم  –البحوث الياّمة الخرازي : محسن ) معاصر ( ، م : مؤسسة دار الحق  .ٗٔ
 ن ( .

ني ) بيجة النظر : البحراني : ىاشم أبو المكارم بن سميمان بن اسماعيل الكتكاني التوبالني البحرا .٘ٔ
 ه ( .ٕٚٗٔه ( ، تح: عبد الرحيم مبارك ، مشيد ــ مجمع البحوث اإلسالمية )ٚٓٔٔت :

ه ( تح : مصطفى محمد ٙ٘ٙالترغيب والترىيب : المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي ) ت :  .ٙٔ
 .ٕٓٔ/  ٖه ( / ٛٓٗٔ)  ٔلبنان ، ط –بيروت  –عماره ، م : دار الفكر 

التعميق والشرح المفيد لمحمقة األولى:  تقرير بحث محمد باقر الصدر: الحسيني : محمد عمي  .ٚٔ
 ) ب ، ن ( . ٔايران ، ط –قم  –المبناني ) معاصر ( ، م : مسسة عاشوراء 

تعميقات عمى العروة الوثقى وميذب األحكام : المدرسي :  محمد تقي الحسيني ) معاصر ( دار  .ٛٔ
 م ( ، م :  دار القارئ لمطباعة والناشر والتوزيع . ٕٙٓٓ -  ى ٕٚٗٔ، ) ٔ القارئ ، ط 

ىـ( ٗٚٚتفسير القرآن العظيم : ابن كثير : إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  .ٜٔ
م (   ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ،)   ٕ، تح: سامي بن محمد سالمة ، م: دار طيبة لمنشر والتوزيع ، ط 

. 
التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم :  الطيراني  : محمد بن رضي بن محمد بن عمي بن مال  .ٕٓ

 محمد بن حسين الخونساري ، الصادقي ، م:  دار إحياء التراث العربي لمطباعة والنشر والتوزيع .
 
: دار  ه ( ، مٕٚٗٔالتيذيب في مناسك العمرة والحج : التبريزي : جواد الميرزا ، ) ت :  .ٕٔ

 ه(.ٖٕٗٔ،) ٔسير ، طالتف
جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اَلممي   .ٕٕ

 م( . ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ) ٔىـ( ، تح: أحمد محمد شاكر ، م: مؤسسة الرسالة ، ط ٖٓٔ)ت: 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

736 

بي بكر بن فرح الجامع ألحكام القرآن : القرطبي : شمس الدين ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أ .ٖٕ
ىـ( تح: ىشام سمير البخاري ، م: دار عالم الكتب، الرياض ـــ  ٔٚٙاألنصاري الخزرجي )ت: 

 م (. ٖٕٓٓىـ/  ٖٕٗٔالعربية السعودية ، ) 
( ، تح : إبراىيم بيادري ، م :   ى ٔٛٗجواىر الفقو :  ابن البراج : عبد العزيز الطرابمسي )ت:  .ٕٗ

 . لجماعة المدرسين  ، ـقم المشرفةمؤسسة النشر االسالمي التابعة 
 
الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء : السبحاني :  جعفر ) معاصر ( ، م : مؤسسة اإلمام  .ٕ٘

 .ه( ٕٚٗٔ) ٔايران ، ط –الصادق )عميو السالم( ، قم 
 
، نيض  ه( ، تح: محمد تقي اإليرواني ٙٛٔٔالحدائق الناضرة : : البحراني ، يوسف ، )ت ــ  .ٕٙ

 . بمشروعو عمي اَلخوندي ، منشورات : جماعة المدرسين في الحوزة العممية ــ قم
 
دليل تحرير الوسيمة : الخميني : تقريرات :  المازندراني ، عمي أكبر السيفي ،م : مؤسسة تنظيم  .ٕٚ

 ه ( .  ٚٔٗٔ)  ٔاثار    االمام الخميني   ط
لممقب بالشريف المرتضى عمم اليدى )ت: الذريعة : المرتضى : عمي بن الحسين بن موسى ا .ٕٛ

 . ٤8٣/  ٔه( / ٖ٘ٛٔايران )  –، م : جامعة طيران  أبو القاسم گرجيىـ( ، تح :  ٖٙٗ
 –ه ( ، تح : فضل اهلل الطباطبائي ، م: العممية ٔٔٔروضة المتقين : المجمسي : محمد ) ت :  .ٜٕ

 ه(ٙٓٗٔ) ٕقم المشرفة ، ط
ابن إدريس : أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد ) ت: الحاوي لتحرير الفتاوي :   السرائر .ٖٓ

 ه ( ، م : مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرفة . ٜٛ٘
 
 –( ، م : دار الكتاب العربي   ىٕٛٙالشرح الكبير : ابن قدامة : عبد الرحمن المقدسي )ت :  .ٖٔ

 لبنان ، ط : ) جديدة باألوفسيت (. –بيروت 
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ىـ( ، تح: أبو تميم ٜٗٗالبخارى :  ابن بطال :  عمي بن خمف بن عبد الممك )ت:  شرح صحيح .ٕٖ
م ٖٕٓٓ -هٖٕٗٔ)    ٕالسعودية ـــ الرياض ، ط –ياسر بن إبراىيم م : دار النشر: مكتبة الرشد 

.) 
ىـ( ، ام: دار ٙٚٙشرح صحيح مسمم :  النووي : محيي الدين يحيى بن شرف الشافعي )ت:  .ٖٖ

 ه( .ٕٜٖٔ، )  ٕبيروت ، ط  –إحياء التراث العربي 
 
 /  https://www.youm7.comصحيفة اليوم السابع المصرية ،  .ٖٗ

 
بزرگ ) ت ــ ح ( ، الطيراني : أغا  -طبقات أعالم الشيعة : في القرن الثالث بعد العشرة ) أ  .ٖ٘

 ه ( ، م: دار إحياء التراث العربي لمطباعة والنشر والتوزيع .. ٜٖٛٔ
فتح الباري شرح صحيح البخاري : العسقالني : أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل الشافعي م:  .ٖٙ

 ه ( . ٜٖٚٔـــ بيروت )  -دار المعرفة 
 ه( ٖٖٗٔ، بيروت )  عصرالفقو اإلسالمي : المدرسي :  محمد تقي ، ) معاصر ( م : مركز ال .ٖٚ
 ٖه (  م :  مؤسسة اَلفاق ، ط  ٔٔٗٔفقو الشيعة : الخمخالي : محمد ميدى الموسوي ) ت :  .ٖٛ

 ه ( . ٜٔٗٔ)
د : عبد اليادي الحيكم ، ) ب ، السيستاني : عمي الحسيني ) معاصر ( ، اعدا فقو لممغتربين: .ٜٖ

 ( .ت
م : مؤسسو بوستان كتاب قم ــ ىج(  ٓٗٗٔ)ت : الفقو ومسائل طبية : المحسني  :محمد آصف .ٓٗ

 ( 
) ــ  ٔمركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي ( م : مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ، ط  .ٔٗ

 ه ( . ٕٗٗٔ
الفقو ومسائل طبية : المحسني : محمد آصف )معاصر ( م : مؤسسو بوستان كتاب، قم ــ )  .ٕٗ

 (هٕٗٗٔ)   ٔسالمي ( ،  م: مكتب اإلعالم اإلسالمي ، طمركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإل
القواعد الفقيية : الشيرازي : ناصر مكارم  ) معاصر (، م : مدرسة اإلمام عمي بن أبي طالب  .ٖٗ

  ه(. ٙٔٗٔ) سنة  ٗخيابان شيدا ، ط  -، قم 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

737 

ححو ( ، ص  ى ٜٕٖالكافي : الكميني : أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ، )ت :  .ٗٗ
 وقابمو وعمق عميو : عمي أكبر الغفاري ، م: دار الكتب االسالمية ) ب ، ط ( .

 .  /https://ar.wikipedia.orgكمية طب األسنان : دكا : بنغالدش :  .٘ٗ
كنز العمال : اليندي : عالء الدين عمي المتقي بن حسام الدين اليندي البرىان فوري ) ت :  .ٙٗ

 ه( ٜٓٗٔلبنان )  –و صفوة السقا ، م : مؤسسة الرسالة ، بيروت  ه ( ، تح : بكري حيانيٜ٘ٚ
لسان العرب : ابن منظور : محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري  .ٚٗ

 ىـ (. ٗٔٗٔ -) ٔبيروت ، ط –ىـ( ، م: دار صادر ٔٔٚالرويفعى اإلفريقى ) ت: 
 

 ٛه ( /  ٕٚٗٔ)  ٔ)معاصر ( ، م : ظيور ، طالمباحث األصولية : الفياض :  محمد إسحاق  .ٛٗ
ه ( ، م : انتشارات كممة  ٓٓٗٔ. و في ظالل نيج البالغة : مغنية : محمد جواد ) ٜٛٔ/ 

 ه ( . ٕٚٗٔ)  ٔالحق ، ط
ه( ، تح : محمد تقي الكشفي ، م: ٓٙٗالمبسوط : الطوسي ، محمد بن الحسن بن عمي )ت :  .ٜٗ

 ه (.ٖٚٛٔء اَلثار الجعفرية ، ــ طيران ) الحيدرية / المكتبة المرتضوية إلحيا
، / : خطوات لمحصول  https://alttebiah.netالمجمة الطبية اليمنية : القسم األلكتروني :  .ٓ٘

 م (. .ٜٕٔٓمايو  ٖٔعمى ابتسامة ىوليود ) 
 ، م : دار الفكر. ىـ(ٙٚٙالمجموع : النووي : محيي الدين يحيى بن شرف  )ت:  .ٔ٘
مختار الصحاح : الرازي :  زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:  .ٕ٘

، ٘صيدا ، ط –الدار النموذجية، بيروت  -ىـ( ، تح : يوسف الشيخ محمد ،  م: العصرية ٙٙٙ
 م (.ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ)
م الخوئي ، بقمم : الشاىرودي : محمود محاضرات في الفقو الجعفري : تقرير بحث : أبو القاس .ٖ٘

 ه ( . ٜٕٗٔ) ٕالياشمي ،  م : دار المعارف االسالمية ، ايران ــ قم ، ط
مشكاة األنوار في غرر األخبار : الطبرسي : أبو الفضل عمي بن الحسن ) توفي في بداية القرن  .ٗ٘

)  ٔ، م : دار الحديث ، ط السابع ( ، تح: ميدي ىوشمند ،  دار الحديث ، ليتوغراف : تيزىوش
 ب ، ت ( .

https://alttebiah.net/
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ه ( ، تح : مؤسسة ٕٕٖٔمصباح الفقيو : اليمداني : رضا بن محمد ىادي اليمداني )ت:  .٘٘
 ه( .ٙٔٗٔ)  ٔط –النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

 المصطمحات : إعداد مركز المعجم الفقيي ) ب ، ت ( . .ٙ٘
القرآن : البغو ي :  الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  الشافعي )ت معالم التنزيل في تفسير  .ٚ٘

 ٕٓٗٔ)   ٔبيروت ، ط–ىـ( ، تح : عبد الرزاق الميدي ، م : دار إحياء التراث العربي ٓٔ٘:  
 ىـ ( .

ه  ٖٔٛمعاني األخبار: الصدوق : أبي جعفر محمد بن عمي بن الحسين بن بابويو القمي ، )ت  .ٛ٘
، عمي أكبر الغفاري ، م: انتشارات إسالمي ، وابستو بجامعة مدرسين حوزهء ( ، عني بتصحيحو 

 ه(. ٖٔٙٔعمميو ــ قم ، ) 
 -  ى ٖٔٗٔ)  ٘معجم رجال الحديث :  الخوئي ، أبو القاسم الموسوي ، الكتاب الثالث عشر ، ط .ٜ٘

 م (. ٕٜٜٔ
قرن السادس مكارم األخالق : الطبرسي : رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل  ) ت: ال .ٓٙ

 م ( . ٕٜٚٔـ)ٙاليجري ( ، حقوق الطبع محفوظة لمناشر ، ط
دار إحياء ه ( ، م:  ٕٔٙٔمنياج اليداية  : األصفياني : محمد تقي الرازي النجفي ، ) ت:  .ٔٙ

 التراث العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ، )ب ، ت ( .
 
أبي العباس أحمد بن محمد بن الميذب البارع في شرح المختصر النافع ، الحمي ، جمال الدين  .ٕٙ

ه ( ، تح : مجتبى العراقي ، م :  مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة  ٔٗٛفيد  ) ت ــ 
 المدرسين ، قم المشرفة .

 . https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ،  .ٖٙ
 ٗٓٗٔالكويت ، )  –: صادرة عن : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقيية الكويتية  .ٗٙ

 ىـ(. ٕٚٗٔ -
 . https://www.webteb.com/dentalالموقع الطبي / ويب طب   .٘ٙ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.webteb.com/dental
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 ٙٚٙه ( ، و الحمي : المحّقق األول )ت :  ٓٙٗالنياية والنكت : الطوسي أبي جعفر ) ت :  .ٙٙ
 ٕٔٗٔ، )  ٔه ( ، تح : مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين ــ قم المقدسة ، ط

 .(ه
( ، تح : عبد الرحيم    ى ٗٓٔٔوسائل الشيعة :  الحر العاممي : محمد بن الحسن  )ت :  .ٚٙ

 لبنان . -الرباني الشيرازي ، م : داراحياء التراث العربي ، بيروت 
الدار االسالمية ــ بيروت  -الينابيع الفقيية :  مرواريد عمى اصغر ) معاصر ( ، م : دار التراث  .ٛٙ

 م ( . ٜٜٓٔ.   ى ٓٔٗٔ) ٔلبنان ، ط
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طلبت ل مادة احلاسوب حتصيليف التعلم ادلقلوب  اسرتاتيجيتأثر 
 حيائيالصف اخلامس اإل

 وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية/  م. م. أمل حسين عمي
amalsaadey@gmail.com  

  ممخصلا
الصؼ تحصيؿ طمبة في مى اثر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المقموب عالتعرؼ الى يهدؼ البحث 
تجريبي، وتكونت العينة مف الشبه مقرر الحاسوب، واتبعت الباحثة المنهج في الخامس االحيائي 

يقيس تحقؽ فروض  اً تحصيمي اً الخامس االحيائي ، صممت الباحثة اختبار  طالبات( طالبة مف 66)
مى تجريبية وضابطة، مع عمؿ اختبار قبمي وبعدي عمى المجموعتيف، عالبحث، وتـ تقسيـ العينة 

 واظهرت النتائج 
 ة، وتزيػػػػػد مػػػػػف ثقػػػػػة الطالبػػػػػاتبػػػػػالتحقػػػػػؽ الػػػػػذج االسػػػػػتراتيجية ت ػػػػػاعًا اجتماعًيػػػػػا إيجابًيػػػػػا بػػػػػيف الط 

لممعرفػػػػػػػة،  افػػػػػػػي ال ريػػػػػػػؽ، وتجعمهػػػػػػػا محػػػػػػػور العمميػػػػػػػة التعميميػػػػػػػة، وتعرضػػػػػػػه اهػػػػػػػتايوبزم ابن سػػػػػػػه
 .الحاسوب ة في مادة، وبالتالي زيادة مستوى تحصيؿ الطالباوتمكيف ن سه

  األداء في بشأف ستراتيجية التعمـ المقموب إلى الحصوؿ عمى تعميقات مف كؿ مجموعة اتؤدي
، وبالتالي تحسيف برمجة باستخداـ السكراتشضوع البإتقاف مو  الباتكؿ سؤاؿ، مما يسمح لمط

 .فإنجازال
 وكانت االـ توصيات البحث: 

سػػػػػػػتراتيجية اسػػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػػتعمـ االلكترونػػػػػػػي المختم ػػػػػػػة ومػػػػػػػف ضػػػػػػػمنها اسػػػػػػػتخداـ اإدخػػػػػػػاؿ  .1
الػػػػػػػتعمـ المقمػػػػػػػوب ضػػػػػػػمف مسػػػػػػػاقات طرائػػػػػػػؽ تػػػػػػػدريس الحاسػػػػػػػوب فػػػػػػػي كميػػػػػػػات التريبػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 الجامعات العراقية. 
تزويػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػدارس بالوسػػػػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػتمزمات الضػػػػػػػػػرورية والمناسػػػػػػػػػبة السػػػػػػػػػتخداـ  .2

 ستراتيجيات التعمـ االلكتروني.ا
 الكممات الم تاحية )التعمـ المقموب، التحصيؿ(
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The Effect  of the inverted learning in the achievement of the fifth grade 

students in the computer course 

M. M. Amal Hussein Ali / Ministry of Education / Directorate of 

Education Baghdad/Karkh 2 

amalsaadey@gmail.com 

Abstract 

The research aims to identify the effect of applying the inverted learning 

strategy on the achievement of the fifth grade biology students in the 

computer course. Experimental and control, with a pre and post test on the 

two groups, and the results showed 

 This strategy achieves positive social interaction among the 

students, increases the student's confidence in herself and her 

teammates, makes her the focus of the educational process, 

exposes her to knowledge, empowers herself, and thus increases 

the student's level of achievement in computer subject. 

 The Flipped Learning strategy leads to feedback from each group 

on performance in each question, allowing the students to master 

the subject of Scratch programming, thus improving their 

achievement. 

The most important recommendations of the research were: 

1. Introducing the use of different e-learning strategies, including the flipped 

learning strategy, within the courses of computer teaching methods in the 

colleges of education in Iraqi universities. 

2. Providing schools with the necessary and appropriate educational aids and 

supplies to use e-learning strategies. 

Keywords (flipped learning, achievement) 
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث 1-1
تواجه مسيرة التعميـ في العراؽ تطورًا متسارعًا في التقدـ العممي 

ساعد عمى تحقيؽ تعمـ فعاؿ، وذلؾ عبر الوسائؿ مما يوالمعرفي والتقني، 
الحديثة، التي تدمج بعضًا مف االساليب التقميدية مع المستحدثة، وتنتهي بتقديـ 

 (.3: 7112 ،)الدوسري مخرجات عالية االداء
مف المؤكد لنا كتربوييف أف قدرات وامكانات الطمبة تختمؼ في التعمـ وفقًا 

اثناء في غ الهـ بعض النقاط الرئيسة ا  ف االخر، و ملم روؽ ال ردية التي تميز كؿ طالب 
الدرس، وتغيب بعض الطمبة عف الدواـ المدرسي، وعدـ قدرة المدرس عمى ايصاؿ 

سوب إلى حصة واحدة اسبوعيًا بعد اف كانت المادة العممية كاممة لتقميص حصص الحا
 بواقع حصتيف.

حديثة ونظريات تربوية  ناتاتقوفي وقتنا الحالي ظهرت ادوات و 
وستراتيجيات وم االيـ في التعميـ متطورة تساعد عمى تقديـ تعمـ فعاؿ مناسب 

 لقدرات كؿ طالب.
 ص وؼكونها مدرسة حاسوب لممف احساس الباحثة تبمورت مشكمة البحث 

اصبح التعميـ بعد ما إذ متوسط والرابع والخامس االعدادي(، ال)االوؿ والثاني 
حذؼ الإذ تـ  ت؛، ظهرت عدة مشكابعد جائحة كوروناوال سيما  الكترونياً 

ومف وجهة نظر الباحثة  .تقميؿ مف المنهج لكي يتناسب مع عدد الحصصالو 
اف الذا الحذؼ العشوائي ادى الى نقص في المعمومات الواجب تعممها مف 
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الطالب، كما اف حصة واحدة ال تك ي لكي يتمكف الطالب مف التطبيؽ العممي 
 الحاسوب لمصؼ الخامس االعدادي. مادة ال سيمالممنهج و 

التعمـ المقموب،  والي ،ستراتيجية تدريس حديثةالذا ارتأت الباحثة استخداـ 
نة المتقدمة خارج الوقت استراتيجية لتعزيز استخداـ التقاعبارة عف  يوال

الدراسي لمطالب؛ مف أجؿ تحقيؽ أقصى قدر مف مشاركة الطاب، لزيادة 
 . الك اءة في بناء المعرفة، والعمؿ الجمعي، والمناقشة وحؿ المشكات

(Jacobsen mazur, Broun, 2015). 
 :تياآلإلى اإلجابة عف السؤاؿ بحث ال ىالمنطمؽ سعومف الذا 

تحصيل طمبة الصف الخامس في أثر استخدام التعمم المقموب ما   
 ؟الحاسوبمقرر االحيائي في 

 أهمية البحث  1-2
تيجيات التدريسية الجديدة، التي استر النظريات واال ظهرت في اآلونة األخيرة بعض    
بما ستدعي ضرورة تحسيف وتطوير أداء كؿ مف المعمـ والمتعمـ في الموقؼ التعميمي، ت

ستراتيجيات ا ـأدوات تقنية أ ـيمبي التغييرات الحديثة التربوية، سواء كانت وسائؿ أ
 (.33: 2015 عبد المنعـ،تدريسية )

نما وال يقتصر التطور عمى ادخاؿ التعمـ االلكتروني في العممية التعميمية، وا  
تعزيز اتجاالات المتعمميف نحوج في المجاالت التطبيقية، ومعرفة استعداداتهـ وقدراتهـ 

 (.2: 7113عمى اكتساب ومعالجة المعمومات )الحربي، 
واكثر  ةالتعميـ الذي يولد التشوؽ لممعرفة ويجعؿ العممية التعميمية أكثر متعف

في حيوية مع قميؿ مف المحاضرات التقميدية وكثير مف المشاريع والقراءات واالطاع 
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مف افضؿ أنواع التعميـ الو بالطبع  ؛عمـ يتمركز حوؿ الطالب ال المعمـت
 (.7116:33الزيف،)
لتعمـ المقموب أحد الحموؿ التقنية الحديثة لمعالجة االباحثة اف  مف وجهة نظرو   

 ي التعمـ المقموب يتـ توظيؼ فالضعؼ التقميدي وتنمية مهارات الت كير عند الطاب. 
فادة مف التعمـ في العممية التعميمية، بحيث يمكف لممعمـ قضاء مزيد مف نة لإلاالتق

 .مف إلقاء المحاضرات الوقت في الت اعؿ والتحاور والمناقشة مع الطاب بدالً 
 فيكوف تعرض الطالب لممادة الدراسية خارج الحصة الص ية سواء عف طريؽ         

تعميمي يقوـ المعمـ بتسجيمه لشرح درس معيف أو قراءات تتعمؽ بموضوع  شريط مصور
 (.Brame, 2013: 4الدرس )
عف طريؽ  أو المحاضرة التقميدية ضمف التعمـ المقموب،الدرس يتـ تحويؿ       

والمناسبة، إلى دروس مسجمة يتـ وضعها عمى االنترنت  فرةااستعماؿ التكنولوجيا المتو 
 .الدرسبحيث يستطيع الطاب الوصوؿ اليها خارج 

يسعى نمط التعمـ المقموب الى اعادة تشكيؿ العممية التعميمية ليتـ تغيير الدور    
حؿ كؿ منهما مكاف االخر، والو ما سة والمنزؿ بحيث ير  المد   يكوف فيالتقميدي الذي 

يقوـ المعمـ  إذ التعمـ التقميدي يعتمد اسموب المحاضرةف ي " اعطى الذا النمط اسمه.
ثـ يذالب الطاب الى البيت بعدالا  ،بشرح المادة التعميمية خاؿ الحصص الدراسية

والو ما قد يؤدي الى عزوفهـ  ،ليقوموا بحؿ الواجبات والتعامؿ مع المشكات وحدالـ
عف المادة في بعض االحياف او الى االحباط لعدـ القدرة عمى التغمب عمى المشكات 

 يتابع شرح المادة التعميمية عف طريؽفالطالب في احياف اخرى. اما في التعمـ المقموب 
ثـ يأتي الى المدرسة ليقوـ بالتطبيؽ والمناقشة وحؿ  ،في البيت الشريط المصور

ولهذا يت اعؿ الطاب بطريقة مختم ة مع المشكات بمساعدة المعمـ والطاب االخريف. 
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المادة التعميمية عما تعودوا عميه في النمط التقميدي. فيت اعؿ الطاب مع المادة 
والو ما يعمؽ فهمهـ وحبهـ لها وما ينعكس بالضرورة عمى  ،كثر عمقاً أ نحو  التعميمية ب

فالنقاشات واالسئمة يصبح لها معنى اكبر واكثر ثراء لدى ما يحققونه عف طريقها. 
الطاب نتيجة لت اعمهـ مع المادة التعميمية بعيدًا عف السطحية التي مف الممكف اف 

 ,Hornينتجها مجرد االستماع الى المعمـ وح ظ المادة وفهمها في البيئة التقميدية )
2013, 1)". 

يتـ عممه في التعمـ التقميدي أي اف يتـ  ما بخاؼاف فكرة التعمـ المقموب الي 
ومف الذا  ،التدريب والتعمـ في البيت عف طريؽ متابعة شرح الدرس بال يديوالات

 & Bergmann)  المنطمؽ يتمكف الطالب اف يتعمـ بالسرعة التي تناسب قدراته
Sams, 2012, 21:) 

المحتوى ثـ ايقاؼ شرح المادة متى يشاء لتدويف الماحظات او االسئمة عمى  .1
 متابعة عرض الشرح مف جديد.

 اعادة المشاالدة اكثر مف مرة لكي يتمكف مف ال هـ بالمستوى المطموب. .7
مف اجؿ  الشريط المصور عرضاثناء  في التنقؿ بيف المشاالد السابقة والاحقة .3

 استيضاح نقطة معينة أو تجاوز مقطع يعرفه مف قبؿ.
 أهداف البحث: 1-3

  :يهدؼ البحث الى
 واستخدامها. التعمـ المقموبستراتيجية امعرفة تصميـ  -
 في التحصيؿ الدراسي. التعمـ المقموبمعرفة فاعمية تطبيؽ ستراتيجية  -

  يتا البحثفرض 1-4 
( في متوسط تحصيؿ a=<0.05الؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) .1
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الضابطة في االختبار  طالبات الخامس االحيائي، بيف المجموعة التجريبية والمجموعة
 القبمي؟

( في متوسط تحصيؿ a=<0.05الؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) .7
 طالبات الخامس االحيائي، بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار

 ؟البعدي
 حدود البحث: 1-5

 يقتصر البحث عمى: 
 (.7171/7177الدراسي )خامس االحيائي لمعاـ كتاب الحاسوب لمصؼ ال -1
 .(7171/7177الخامس االحيائي لمعاـ الدراسي ) طالبات الصؼ -7
 .(7171/7177لمعاـ الدراسي ) الثانيال صؿ الدراسي   -3

 مصطمحات البحث  1-6
 التعمم المقموب
شػػػػكؿ مػػػػف اشػػػكاؿ التعمػػػػيـ المػػػػدمج، ": ( بأنههههل8، 2115يعرفهههل عمههههي         

مػػػع الػػػتعمـ االلكترونػػػي، بطريقػػػة تسػػػمح بإعػػػداد يتكامػػػؿ فيػػػه الػػػتعمـ الصػػػ ي التقميػػػدي 
المحاضػػرة عبػػر الويػػب؛ ليطمػػع عميهػػا الطػػاب فػػي منػػازلهـ قبػػؿ حضػػور المحاضػػرة، 
ويخصػػػص وقػػػت المحاضػػػرة لحػػػؿ األسػػػئمة، ومناقشػػػة التكمي ػػػات والمشػػػاريع المرتبطػػػة 

 بالمقرر".
طبيعػػة اسػػتراتيجية تعتمػػد عمػػى تغييػػر " :( بأنههل8، 2114يعرفههل الرههيراني  و      

التػدريس، وجعػػؿ الطالػػب يشػػاالد الػػدروس خػػارج ال صػػؿ الدراسػػي عبػػر مواقػػع يوتيػػوب 
 في اي وقت واي مكاف، وجعؿ ال صؿ الدراسي لمنقاش، والحوار، وحؿ الواجبات".

 بأنل: (Bergmann & Sams, 2012يعرفل بيرجمان وسامس  و 
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طريػؽ حضور طاب الصؼ بعػد اف اسػتعدوا مسػبقًا فػي المنػزؿ لمموضػوع عػف 
مشػػػػاالدة اشػػػػرطة تعميميػػػػة، أو انشػػػػطة اخػػػػرى يكم هػػػػـ بهػػػػا المعمػػػػـ، ويقومػػػػوف بتػػػػدويف 
ماحظػػاتهـ وتسػػجيؿ اي اسػػئمة لػػديهـ، وتمخػػيص تعممهػػـ. ويقػػـو المعمػػـ فػػي الصػػؼ 
بمساعدة الطػاب عػف طريػؽ االجابػة عػف الػذج االسػئمة حػوؿ الم هػوـ، أو أجػزاء مػف 

أو تصػحيح الم ػااليـ الخطػأ لػديهـ حػوؿ هػا، أو تحتػاج إلتقػاف، نالدرس التػي ال ي همو 
وقػػػت الػػػدرس فػػػي عمػػػؿ االنشػػػطة المختم ػػػة، والمشػػػاريع،  ةد مػػػف بقيػػػيػػػالموضػػػوع، وي 

جراء التجارب في المختبر.  وا 
 الباحثة إجرائيًا بأنه: هعرفالسابقة ت   اتبناًء عمى التعري و   

"ستراتيجية تدريسية تعمؿ عمى تقسيـ الػدرس الصػ ي عمػى مػرحمتيف: مرحمػة لمتعمػيـ 
محتػػػػػوى الخػػػػارج الصػػػػؼ، وفيهػػػػا يػػػػتعمـ الطالػػػػب الػػػػدرس البرمجػػػػي ذاتيػػػػًا، وبتػػػػوفير 

يوثػػػؽ المعمػػػـ معمومػػػات إذ االلكترونػػػي مػػػف المعمػػػـ، ومرحمػػػة لمتعمػػػيـ داخػػػؿ الصػػػؼ؛ 
ات بطرائؽ التعمـ النشط المتنوعػة فػي الطالب البرمجية؛ باستخداـ التماريف، والتدريب
 مقرر الحاسوب لمصؼ الخامس االحيائي".

 :     التحصيل
 عرفل (Alderman, 2007 )اثبات قدرة الطالب عمى انجاز ما اكتسب ": بأنل

  (Alderman,2007,p.101) ."مف الخبرات التعميمية التي وضعت ألجمه

يتعممػػه الطػػاب خػػاؿ فتػػرة زمنيػػة محصػػمة مػػا " :( بأنههل2118،  ابههو جههادو عرفههل
وذلػؾ لمعرفػة  ،محددة ويمكف قياسه بالدرجة التي يحصؿ عميها في اختبار تحصػيمي

مدى فاعمية ونجاح الستراتيجية التي يضػعها المػدرس لتحقيػؽ االدافػه ومػا يصػؿ اليػه 
وتبنػت الباحثػة (. 573: 7112، )ابػو جػادو "الطاب مػف معرفػة تتػرجـ الػى درجػات

 اجرائيًا. اً ( تعري 7112جادو،  تعريؼ )ابو
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 الفصل الثاني 
 الخمفية النظرية والدراسات السابقة

 مفيوم التعمم المقموب 2-1
أو أو كما تسمى بػ)التعمـ المقموب،  التعمـ المقموبستراتيجية اظهرت فكرت 

المشكات لمحاجة إلى تعمـ طرائؽ تساعد في معرفة بعض نظرًا (؛ التعمـ المنعكس
 نحوذوي الذاكرة قصيرة المدى، ولمطاب الذيف ال ي يدوف مف التعمـ باللمطاب 
نموذجية التي تأتي لمطالب بسرعة كبيرة، اف الناؾ كثيرًا مف المعمومات األإذ الصحيح؛ 

ستراتيجية ا(، فكاف التساؤؿ عف أالمية تطبيؽ Gerstein, 2012ويتـ نسيانها بسرعة )
مرات، وكيؼ يمكف تحسيف طريقة التعمـ  تساعد الطاب عمى التعرض لمتعمـ عدة

 التقميدية.
ظهرت الص وؼ المقموبة في السنوات االخيرة عمى مستوى التعميـ في الدوؿ 

كبير، واستخداماتها في التعميـ، عندما فكر  نحو  نة باال سيما مع انتشار التقو المتقدمة؛ 
مادة ( في كي ية إعادة دروس Bergmann & Sams Tucker, 2012كؿ مف )

الكيمياء لمطاب الغائبيف، فانطمقا ب كرة إنتاج موارد تباع عمى االنترنت بمبمغ رمزي، 
؛ وذلؾ لتقوية م االيمهـ وتعزيز ن سه ف لجأوا لشراء المنتجو لكف حتى الطاب الحاضر 

تعممهـ، فجاءت ال كرة في أنه قد حاف الوقت في كي ية استغاؿ وقت الحصة الدراسية، 
 ستراتيجية الص وؼ المقموبة.اكرة تطبيؽ ومنها انطمقت ف

 ساسية لمتعمم المقموبركان الال 
بد مف التركيز عمى توافر  نمط التعمـ المقموب ب اعمية وك اءة ال لكي يتـ تطبيؽ       

 (:Hamdan, et al., 2013, 2رئيسة ) أربع دعائـ أو أركاف
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قد إذ ؛ مقموبتطبيؽ التعمـ الؽ و البيئات الجامدة تعتوافر بيئات التعمم المرنة:   .1
يحتاج المعمموف إلى إعادة ترتيب بيئة التعمـ باستمرار وفًقا لموضع التعميمي ومستوى 

قد يشمؿ ذلؾ تكويف الدراسة الذاتية أو أنظمة المجموعة أو و الطاب وحاجاتهـ. 
البحث أو التطبيقات أو المكونات المتخصصة األخرى، التي يمكف أف تتـ جميعها في 
بيئة تعميمية واحدة. لذلؾ يجب أف تكوف بيئات التعمـ والقادة مرنة بما يك ي الستيعاب 

المعمميف أن سهـ يجب أف يقبموا اف الذج الديناميكية وتسهيؿ المعمميف لمقياـ بذلؾ. حتى 
حقيقة أنه في بعض األحياف يمكف أف يكوف الناؾ الكثير مف الحركة والضوضاء في 

 .تاد في ال صؿ الدراسي التقميديال صؿ، والو أمر غير مع
ألنه مصدر  ؛التغيير مف م هوـ التعمـ المتمحور حوؿ المعمـتجديد مفيوم التعمم:   .7

المعرفة في المادة، فيصبح المركز الطالب. ينتقؿ الطالب مف "نتاج" العممية التعميمية 
بطريقة فعالة يواصؿ عممية تكويف المعرفة إذ  ،إلى النقطة المحورية في عممية التعمـ

يجابية. ضمف الذا اإلطار، يتدخؿ المعمموف لمساعدة الطاب عمى االنتقاؿ مف  وا 
 .مستوى معرفي إلى آخر

عبر حدد المحتوى الذي سيتـ تقديمه لمطاب فكر في تقسيم المحتوى وتحميمل:   .3
التعميمات المباشرة والمحتوى الذي يمكف تقديمه لمطاب بوسائؿ أخرى، اعتماًدا عمى 

 رار المعمـ بناًء عمى طبيعة المادة والطاب.ق
، نجد أف الحاجة إلى هـما يتوقعه بعض بخاؼتوفير معممين مؤهمين ومدربين:   .5

. الغرض مف الذا التعمـ ليس مقموبمدرسيف أك اء ومدربيف تصبح حادة في التعمـ ال
مى أو يؤدي إلى التخمي عف المعمميف، ولكف بداًل مف ذلؾ، الناؾ طمب متزايد ع

المعمميف الذيف يمكنهـ التعامؿ مع الذا النمط. المعمموف في الذا النموذج لديهـ العديد 
مف القرارات التي يجب اتخاذالا، لذلؾ يجب أف تكوف الذج القرارات قريبة مف التصحيح 
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عبر قدر اإلمكاف، مثؿ التبديؿ بيف التدريس المباشر والتعميـ غير المباشر 
 التكنولوجيا.

 
 

 
                                              

 )مف اعداد الباحثة( قموبـ الماالركاف االساسية لمتعم            
 مميزات التعمم المقموب

ال رؽ بيف أسموب التعمـ المقموب وأنماط التعمـ األخرى الو أف العديد مف             
الميزات تراعي الطالب وحاجاته وقدراته مف أجؿ توفير فرص تعمـ مختم ة تعتمد عمى 

)جودويف  مقموبالالتكنولوجيا الحديثة لتحقيؽ تعمـ أفضؿ، والي مف أالـ ميزات التعمـ 
 (:36-31،  7113وميمر، 

. التوافؽ مع متطمبات وبيانات العصر الرقمي: أنتج العصر الرقمي جيًا مختمً ا 1
في بيئة  Centuryووضع بيف يديه العديد مف األدوات عالية التقنية. نشأت شركة 

 مميئة باألدوات واألدوات الرقمية وغير الرقمية.
تحميمها عمى اإلنترنت  شرائط تعميمية يتـعبر . المرونة: آلية تقديـ المحتوى التعميمي 7

زمنية معينة، مدة لمطاب الذيف لديهـ العديد مف الروابط لافادة منها. بعد فرًصا توفر 
الذا با شؾ الؤالء الطاب راحة ن سية؛ فقد تـ إع اؤالـ  يطسيعبأسرع وقت ممكف، 

الـ تقميدًيا و التي ربما لـ ي سرالا معمم مف القمؽ اإلضافي مف جداولهـ المزدحمة
(Alvarez  ،7117  ،11.) 

 الوقلٌةالزعلن 

بيئت حعلن 

 هرنت

حغير في 

 هفهىم الخعلن
الخفكير 

الذقيق في 

حقسين 

هعلوىى 

أكفبء 

 وهذربىى
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: إف إعادة ترتيب عناصر العممية التعميمية ووقتها يجعؿ الت اعؿ أكثر الفاعمية. 3
فالهدؼ الو االفادة مف  ،عاـ نحوالحاؿ ضمف التعمـ المدمج ب يغنى وفائدة. وكما ال

إمكانية التعمـ اإللكتروني وكذلؾ إمكانات التعمـ التقميدي المباشر والتخ يؼ مف سمبيات 
 (.Findlay, et at., 14كؿ أسموب إذا ما أخذ من ردًا )

في الطريقة التقميدية . مساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات أكاديمية: 4
إلى تمقي االالتماـ والرعاية واالالتماـ مف المعمميف.  لمتعمـ، يميؿ الطاب المتميزوف

سيرفع الؤالء الطاب أيديهـ عندما يطرح المعمـ سؤااًل، ثـ يطرحوف أسئمة ذكية 
 (.Findlay et al.  ،157لجذب انتباج المعمـ )

تعمًما مدمًجا يجمع وص ه ، بمقموبالالتعميـ . زيادة التفاعل بين المعمم والطالب: 5
يزيد مف الت اعؿ بيف المعمـ والطالب، مما  ؛التقميدي والتعميـ اإللكتروني بيف التعمـ

يجعؿ الذا الت اعؿ أكثر فاعمية في خدمة العممية التعميمية. أيًضا، زيادة الت اعؿ 
بيف المعمـ والطالب، والتوسع ليشمؿ الطاب المتعثريف، بما في ذلؾ إعطاء 

 المعمميف دوًرا أكثر جوالرية.
 ق التعمم المقموبصعوبات تطبي

عمينا ة منه بأكبر قدر ممكف، واالفاد مقموبمف أجؿ عدـ إعاقة تطبيؽ التعمـ ال  
 (:Fulton ،7117 ،15مراعاة عدد مف القضايا إلى جانب الذج القضايا والعقبات )

يمكف أف يكوف إذ توافر مستوى مناسب مف المهارة العتماد نموذج تعميمي مقموب، • 
القضايا الرئيسة لنجاح أو فشؿ الذا النموذج التعميمي. الذج المشكمة ال  ىحداالذا 

، ولكنها منتشرة في تكنولوجيا التعميـ. نظًرا ألف األبحاث فحسبتتعمؽ بهذا النموذج 
، والو أحد فالسابقة قد ركزت عمى الوصوؿ إلى التكنولوجيا بطريقة ومستوى مناسبي

 هـ، فقد يشعر بعضتبني تقنية تعميمية معينة شؿ في المحددات الرئيسة لمنجاح أو ال
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الطاب. يعد توفر اإلنترنت في تأثير سمبي  مقموبلبالقمؽ مف ذلؾ قد يكوف لمتعمـ ا
وسرعته في جميع المناطؽ أحد االالتمامات الرئيسة لكؿ مف ذوي الدخؿ المرت ع 

 (.Findly-Thompson & Mombourquette ،7113 ،p.140والمنخ ض )
فإف التكنولوجيا ن سها تقدـ حمواًل عند مواجهة عقبات في مناطؽ ومع ذلؾ،  

محددة. إذا كاف الوصوؿ إلى اإلنترنت يمثؿ عقبة تمنع الطاب مف االفادة مف المواد 
التي يضعها المعمموف عمى اإلنترنت، فإف الخيار اآلخر الو تزويد الطاب بمواد 

مطاب الذيف ال يحتاجوف ، أو غير ذلؾ( ل DVD، أو  CDعمى أقراص مضغوطة )
 إلى اإلنترنت.

 فكثير مف المعمميف سيجدوف مف  ،ضرورة التغيير في منهجية وعقمية المعمـ
الصعوبة بمكاف اف يتخموا عف جزء كبير مف "األنا" لديهـ عندما ينتقموف مف دور 

وف الى توجيههـ وارشادالـ، ذلؾ اف المعمـ ال ي عد الو نبع ؤ تمقيف الطاب ما يشا
اف يحصؿ عمى العديد لطالب، ولكف بإمكاف الطالب الى االمعرفة الوحيد بالنسبة 

 .(Frydenberg, 2012, 2) مف المعمومات باستخداـ االنترنت
يتطمب و يجب أف يكوف لدى المعمميف مهارات إجرائية إلنشاء مواد تعميمية عاكسة.   •

 إذ .مقموبالالذا تدريًبا محدًدا لممعمميف عمى البرنامج وكي ية استخدامه في التعمـ 
والتزاـ المعمميف، ال يمكف توقع نجاح الذا  ةيتشابه المعمموف والمؤسسات، وبدوف حماس

 النموذج.
يحتاج الطاب إلى تحمؿ مسؤولية تعممهـ والتخمي عف االعتماد عمى المعمميف في   •

يتوقع الطاب في ال صؿ ما سيحدث بناًء عمى ما يقوله المعمـ. إذ التقميدي.  التعمـ
عندما يتعمؽ األمر بالتعمـ العكسي، يكوف الطاب مسؤوليف عف التعمـ العكسي الذي 

 & Findly-Thompsonأسموب التعمـ الذا غير مكتمؿ )يبقى بدونه 
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Mombourquette ،7113 ،151ي أسموب التعمـ (. لذلؾ، يجب عمى الطاب تبن
مطاب واالستماع إلى مخاوفهـ لشرح التكنولوجيا ال بد مف الذا ألداء أدوارالـ. النا 
 وأسئمتهـ حوؿ التكنولوجيا.
 (مف اعداد الباحثةصعوبات التعمـ المقموب)

 
 

 
 
 

         
                                             (مف اعداد الباحثة)  موازنة بين خطوات التعمم المقموب والتعمم التقميدي

 صعىبت حىافر االنخرنج ههبرة اسخخذام البراهج االلكخرونيت

 الونصبث االلكخرونيت وكيفيت االفبدة هنهب حبجت الطالة للخعلن  

 صعىببث الخعلن الوقلىة

 الزعلن الوقلٌة

ٌقٌم الطبلت  
ثوشبىدح الشزٌط  
الزعلٍوً الذي  

ًضعو الوعلن قجل 
فً الجٍذ )الدرس 

عي طزٌق  
الحبسٌة اً  

االجيزح  
 (الوحوٌلخ

ٌدًى الطبلت 
الوالحظبد 
ًاالسئلخ فً 

أثنبء هشبىدرو 
 .الشزٌط الوصٌر

ٌحضز الطبلت الى  
الدرس ثفين  
اسبسً لٍزن 
االجبثخ عي 

االسئلخ ًرطجٍق  
النشبطبد  

ثوسبعدح الوعلن  
 .ًالطلجخ االخزٌي

 الزعلن الزقلٍدي

ٌقٌم الوعلن ثشزح 
الوبدح الزعلٍوٍخ  
 .فً أثنبء الدرس

ٌدًى الطبلت  
الوالحظبد فً  
أثنبء هزبثعزو  
لشزح الوعلن  
ًكزبثخ االسئلخ  
 .الوطلٌة حليب

ٌذىت الطبلت الى  
الجٍذ لٍقٌم  
ثبالجبثخ عي  

االسئلخ ًرطجٍق  
 .النشبطبد ًحده
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 الدراسات السابقة
 النتائج االداة العينة اسم الدراسة وهدفيا

 (7115دراسة أبو جمبة ) .1
الدفها: التحقؽ مف فاعمية استراتيجية الص وؼ المقموبة 

 في تنمية الت كير االبداعي. باستخداـ موقع ادمودو

وجود فروؽ ذات داللة  االختبار التحصيمي 37
احصائية لصالح المجموعة 
التجريبية في مهارات الت كير 

 االبداعي.
 (7115.دراسة المعدي )7

الدفها: معرفة فاعمية استخداـ التعمـ المدمج بال صوؿ 
المقموبة في تنمية مهارات الت كير الرياضي لطاب 

 الخامس االبتدائي.الصؼ 

استخداـ اختبار مهارات  33
 الت كير الرياضي.

وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية لصالح مجموعة 

ال صوؿ المقموبة في 
متوسطات درجات اختبار 
 –مهارات الت كير الرياضي 

، وفي مهارات -ككؿ
االستنتاج والتعميـ، وفي 

م ردات مهارات االستقراء، 
والتعبير بالرموز وادراؾ 

 العاقات.
 (7115.دراسة الشهراني )3

الدفها: التعرؼ عمى اثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
المقموب باستخداـ "اليوتيوب" عمى التحصيؿ الدراسي 
في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات عند مستويات 

 بمـو )التذكر، وال هـ، والتطبيؽ، والتحميؿ(

داللة وجود فروؽ ذات  االختبار التحصيمي 61
احصائية لصالح طاب 
المجموعة التجريبية عند 

، رمستويات بمـو )التذك
وال هـ، والتطبيؽ، والتحميؿ(، 

 وفي االختبار ككؿ.
 ( 7113) ي. دراسة عم5

 الدفها: تطوير نموذج تح يزي لممقرر المقموب
وجود فروؽ ذات داللة  االختبار التحصيمي 36

إحصائية لصالح المجموعة 
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التح يزي ذات التصميـ 
 بالمقرر المقموب.

 (7113.دراسة لحسف )3
الدفها: فاعمية نموذج التعمـ المقموب في التحصيؿ 

واالداء لمهارات التعمـ االلكتروني لدى طاب 
 البكالوريوس بكمية التربية.

وجود فروؽ ذات داللة  االختبار التحصيمي 113
احصائية لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 (7113.دراسة الزيف )6
الدفها: التعرؼ عمى النموذج التصميمي المستخدـ في 

 تطبيؽ استراتيجية التعمـ المقموب.

وجود فروؽ ذات داللة  االختبار التحصيمي 22
احصائية لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 :جوانب االفادة من الدراسات السابقة
عمى التحصيؿ  التعمـ المقموبستراتيجية ااغمب الدراسات عمى ايجابية  ات قت .1

 .بالذات
عمى  التعمـ المقموبستراتيجية اوألف أغمب الدراسات السابقة قد اثبتت إيجابية   .7

( عالجت أثر اليوتيوب فقط 7115 )الشهراني،التحصيؿ الدراسي؛ وألف دراسة 
 نة المعمومات،اتحصيؿ طاب الصؼ االوؿ الثانوي في مقرر الحاسب وتقفي 
غطت المستويات االربعة االولى مف تصنيؼ بموـ )التذكر، وال هـ، والتطبيؽ، و 

رتأت الباحثة اف تقـو بمعرفة أثر ا، لهذا خريفولـ تغِط المستوييف اآلوالتحميؿ(، 
 مادةتحصيؿ طمبة الصؼ الخامس االحيائي في في التعمـ المقموب  راتيجيةاست

 الحاسوب.
ختبار التحصيمي كوسيمة احصائية لمعرفة اال تاغمب الدراسات السابقة اختار  .3

 النتائج، والذا ما سوؼ تتبناج الذج الدراسة.
 (.113 -36تراوح عدد العينات بيف الدراسة بيف ) .5
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سيما في توضيح األالداؼ وصوغ  والالدراسات السابقة منهجية اإلفادة مف  .3
جراء التكافؤ،  ال رضيات، واختيار حجـ العينة، والتصميـ التجريبي، وا 

 والمعالجات اإلحصائية.
 لفصل الثالثا

 منيجية البحث واجراءاتل
 واًل: منيج البحث أ

إذ تـ اختيار الذا المنهج بناًء عمى  ،اعتمدت الباحثة منهج البحث شبه التجريبي     
مى مجموعتيف عطريقة البحث في التجريب، والمعتمدة عمى تقسيـ عينة البحث 

الموضوعات بطريقتيف مختم تيف؛ ف ي المجموعة )تجريبية، وضابطة(، وتـ تدريس 
الضابطة تـ تدريسهـ بالطريقة االعتيادية، وتـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ 

طريقة االختبار  ةاستراتيجية )التعمـ المقموب( كما تناولها الذا البحث، مستخدم
يف مف مدرسة المجموعتوتـ تدريس ا المجموعتيف، تالتحصيمي )القبمي والبعدي( لكم

 .ن سها الحاسوب
  Experimental Desognالتصميم التجريبي 

ة االستراتيجية التي يضعها الباحث لتحديد نزليعد اختبار التصميـ التجريبي بم
االسئمة التي طرحت في  فالطريؽ لموصوؿ الى نتائج يمكف الوثوؽ بها لاجابة ع

مشكمة البحث والتحقؽ مف صحة ال رضيات الص رية التي وردت في االداؼ البحث 
 (117، 1125)عبد الجميؿ ومحمد، 
 االختبار البعدي لمتحصيلبالتصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي اختارت الباحثة 

( وفيما 761، ص1121مته مع ظروؼ التجربة )جابر واحمد، ءلما  ربل تجريبي(،
 يأتي مخطط لهذا التصميـ.
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 1مخطط 
 التصميم التجريبي

 المتغير التابع  المتغير المستقؿ  المجموعة 
 التحصيؿ  التعمـ المقموب طريقة التجريبية
 التحصيؿ   الطريقة االعتيادية      الضابطة 

 
مف  اختارت الباحثة ثانوية المتميزات الكرخ الثانية قصدياً  :مجتمع البحث وعينتل -1

بيف المدارس التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية لتطبيؽ التجربة وذلؾ 
 لألسباب االتية:

شعب مف طالبات الصؼ الخامس االحيائي مما يوفر لمباحثة فرصة  3وجود  .1
 طالبات المدرسة مف بيئة متقاربة اجتماعياً االختبار العشوائي لعينة البحث، اف 

 .وثقافياً  واقتصادياً 
مف اداء التجربة، كوف الباحثة م درسة في ثانوية المتميزات وال مانع لدى االدارة  .7

ج(، تـ اختيار شعبتيف  –ب –( في الشعب الثاثة )أ11بمغ عدد الطالبات )إذ 
المجموعة  (أ)وشعبة  المجموعة التجريبية (ب)بصورة عشوائية لتمثؿ شعبة 

 لكؿ شعبة. 33بواقع  66الضابطة وكاف عدد افراد العينة 
عمى الرغـ مف اف طالبات المجموعتيف مف مدرسة واحدة، تكافؤ المجموعتين:  .3

ومف اعمار متقاربة ومف وسط اجتماعي متشابه لحد ما، إال أف الباحثة ارتأت 
مف المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج والتي قد يكوف سبب  اً اف تضبط عدد

ما تمتمكه الطالبات مف م االيـ  ال سيمابعضها ال روؽ ال ردية بيف الطالبات و 
 عممية سابقة، لذلؾ تـ اجراء التكافؤ في المتغيرات االتية:
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تـ الحصوؿ عمى درجات التحصيؿ السابؽ في الحاسوب مف : التحصيل السابق 3-1

( درجة 65.67بمغ متوسط درجات طاب المجموعة التجريبية ) ، إذسجات المدرسة
في حيف بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة  ،(12.794بانحراؼ معياري )

( t-testوبتطبيؽ االختبار التائي ) .(11.851( درجة بانحراؼ معياري )63.37)
درجات المجموعتيف ظهر أف ليس لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة ال رؽ بيف متوسطي 

( مما يدؿ 58( ودرجة حرية )0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) والناؾ فرؽ ذ
 ( يبيف ذلؾ. 1والجدوؿ ) .عمى تكافؤ المجموعتيف

 (1جدول                                              
والجدولية لمتغير  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

 التحصيل السابق في الحاسوب
 المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف     

ا    
 المعياري

 درجة    القيمة التائية     
 الحرية 

 الداللة  
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 ةغير دال 58 2.000 0.822 11.793 65.68 33 التجريبية

 10.85 63.27 33 الضابطة
 . المعرفة السابقة لمادة الحاسوب:7

لمتأكد مف أف مجموعتي الدراسة كانتا متساويتيف في معرفتهما السابقة 
( فقرة متعددة االختيارات وقدمها إلى 71بالحوسبة، أعد الباحثوف اختباًرا يتكوف مف )

التدريس عمى ؽ ائوطر حاسوب خبراء ومحكميف متعدديف مف األساتذة. تـ بحث أجهزة ال
وجه التحديد لضماف سامة وفعالية ممراتها، ومراجعتها بناًء عمى اإلرشادات 

 والتوصيات، وتـ تطوير برنامج اختبار نهائي.
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تـ تطبيؽ اختبار المعرفة المسبقة لمحاسوب عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة      
عمى درجات مجموعتي . تصحيح إجابات الطاب، والحصوؿ 7177فبراير  72بتاريخ 

جراء المعادلة، ووجد أف متوسط   بمغ التجريبية المجموعة اتبلطا درجاتالبحث، وا 
 المجموعة اتلباط مف. الدرجة ومتوسط ،(7.223) المعياري واالنحراؼ ،(11.32)

نحراؼ واال ،(11.11) الضابطة المجموعة درجات متوسط( 11.32) بمغ التجريبية
 بيف الدرجاتأف االختاؼ في متوسط  t(، ووجد اختبار 7.311المعياري )
 مستوى عند احصائية داللة ذا يكف لـ االختاؼ اف مبيناً . معنوياً  كاف المجموعتيف

 .والذا يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف (.32) الحرية ودرجة( 1.13) الداللة
 ( يبيف ذلؾ. 7والجدوؿ )

 (2جدول  
 ( في متغير المعرفة السابقةt-testنتائج تطبيق االختبار  

 
 . الذكاء3

 هعربذي ال ،لينوف( لمقدرة العقمية العامة –)اوتيس  اختبار ةالباحث تاعتمد      
وطبؽ عمى البيئة العراقية مف  ،(112: 7117، عف )الدليمي ( نقاً 1111 ،)القريشي

عرضه عمى ( لممرحمة االعدادية بعد 7115، ( و)حسيف7117)الدليمي،  قبؿ كؿ مف

المجموع
 ة

عدد 
 افراد

 العينة 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة    القيمة التائية     
 الحرية 

 الداللة  
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 ةغير دال 58 2.000 0.708 2.775 10.56 33 التجريبية
 2.309 10.10 33 الضابطة
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عدد مف المتخصصيف لمتأكد مف توفر الخصائص المناسبة لم قرات وبدائؿ االجابة مف 
 ي بموافقة الخبراء جميعهـ. ظحيث ح، إذ حيث المضموف والشكؿ والوضوح

واحتسبت  ،27/2/2022عمى مجموعتي البحث بتاريخ  االختبار تـ تطبيؽ   
وبذلؾ فاف اعمى درجة يحصؿ عميها الطالب  ،( فقرة31)ػالدرجات بعد تصحيح االجابات ل

اي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة عمى ال قرة وص ر  ،( درجة واقؿ درجة )ص ر(31)
بمغ متوسط  تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمخاطئة، وبعد جمع الدرجات
متوسط وبمغ  ،(5.384( درجة بانحراؼ معياري )26.33) درجات المجموعة التجريبية

وبعد تطبيؽ اختبار  ،(4.660( بانحراؼ معياري )25.10درجات المجموعة الضابطة )
(t-test لمعرفة داللة ال رؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف ظهر أف ليس الناؾ فرؽ )
إذ تبيف أف القيمة  ،(58( ودرجة حرية )0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وذ

والذا يدؿ عمى أف مجموعتي  ،(0.903المحسوبة البالغة ) ( أكبر مف القيمة2الجدولية )
 ( يبيف ذلؾ.3والجدوؿ ) ،البحث متكافئتاف

 (3جدول  
 ( في متغير الذكاءt-testنتائج تطبيق االختبار  

عدد  المجموعة
 افراد

 العينة 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة    القيمة التائية     
 الحرية 

 الداللة  
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 ةغير دال 58 2.000 0.803 4.384 25.33 33 التجريبية
 3.660 24.10 33 الضابطة
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 المتغيرات التي ترتبط بإجراءات التجربة:    
المتغيرات التابعة غير العامؿ المستقؿ ومف اجؿ  فيالنالؾ عوامؿ قد تؤثر       

المتغيرات  فيبتحديدالا والسيطرة عميها لكي ال تؤثر  ةالباحث تسامة التجربة قام
 ومف الذج العوامؿ: ،التابعة

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة ليا: -1
 تتم ،اثناء التجربةفي يقصد بها الظروؼ التي يتعرض لها طاب العينة       

ؿ اسامة التجربة طو في ولـ تكف النالؾ اي ظرؼ يؤثر  اإلمكاف،السيطرة عميها قدر 
 مدة التجربة.  

 االهدار: -2
ونعني به تسرب عدد مف طاب مجموعتي البحث بسبب تعرضهـ لعوامؿ       
البحث إلى حاالت غياب فردي بنسب  اتعرضت مجموعتالبحث وفي تجربة  .معينة

 .متساوية وقميمة تقريباً 
 ادوات القياس: -3

 كانت اداة القياس موحدة لمجموعتي البحث )اختبار التحصيؿ الدراسي(.     
 اثر االحوال التجريبية: -4

جراء التجربة لذا حاوؿ الباحث الحد والسيطرة مف قد تحدث اثار جانبية نتيجة إل     
 منها: ،بعض االثار التي ربما تؤثر في سير التجربة

 :والي  ،بيف مجموعتي البحث ةكانت المادة الدراسية موحد المادة الدراسية
 .االحيائيالمقرر لطاب الصؼ الخامس  لحاسوبمف كتاب ا الثالثال صؿ 

 :تمكف مف السيطرة عمى تل االمجموعتيف بن سه ةالباحث تدرس مدرس المادة
 المجموعتيف.
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 :التوزيع المتساوي عبر تمت السيطرة عمى الذا المتغير  توزيع الحصص
فقد تـ االت اؽ مع ادارة المدرسة الخاضعة  ،لمدروس بيف مجموعتي البحث

اذ كاف عدد الحصص لكؿ  األسبوعي،لمتجربة عمى تنظيـ جدوؿ الدروس 
   اسبوعيًا. حصة واحدةمجموعة 

  :طبقت التجربة في مدرسة واحدة لممجموعتيف )التجريبية مكان التجربة
حيث االستمرار المنتظـ في المادة  والضابطة( لضماف االحواؿ المتشابهة مف

 عف مساحة الص وؼ االضاءة والتهوية والسبورة.  الدراسية فضاً 
 :دراسي كانت مدة التجربة واحدة لمجموعتي البحث والي ال صؿ ال مدة التجربة

 .(7177-7171الثاني لمعاـ الدراسي )
 مستمزمات البحث

 . تحديد المحتوى: 1  
( مف كتاب برنامج السكراتشو)( المص وفات ذات البعديف) الوحدة الثالثةتـ تحديد  
التي تتضمنها الخطة السنوية لتدريس منهج  االحيائيلمصؼ الخامس  حاسوبال
ـ(  7177 – 7171سي الثاني مف السنة الدراسية )في أثناء ال صؿ الدرا حاسوبال

 .االحيائيلمصؼ الخامس 
 . تحديد الغرض مف السموؾ:7

 ،التذكرسموكية وفًقا لتصنيؼ بموـ لمستويات المجاؿ المعرفي )غ األالداؼ الو تـ ص
(. بعد عرضه عمى لجنة مف المحكميف والخبراء التركيب ،التطبيؽو  ،ال هـو 

يـ، اقترح و والتعميـ وعمـ الن س والقياس والتق الحاسوبؽ تدريس ائالمتخصصيف في طر 
 صحيح ودقيؽ ومناسب لتطويرالا. نحو غها بو الباحثوف المراجعات والتأكد مف ص

 تدريسية:ال طخطال. وضع 3 
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سه في التجربة، وكانت ير تدالتدريسية اليومية لمموضوع المراد  طتـ تطوير الخط      
( 11، و)مقموبلستراتيجية التعمـ ااوفؽ  عمى لتعميـ المجموعة التجريبية ط( خط11)

. تـ تقديـ خطتيف لمخبراء االعتياديةالطريقة حسب بلتعميـ المجموعة الضابطة  طخط
المصممة لافادة مف وجهات حاسوب ؽ التدريس المعتمدة عمى الائوالخبراء في طر 

 .تيفالخط اتيفخطط التدريس بناًء عمى البقية نظرالـ، وتـ تطوير 
  التعمم المقموبخطوات العمل باستراتيجية  .4
السكراتش والمص وفات ذات  تحميؿ المقرر ومحتوى المادة التعميمية "برنامج .1

 غ االالداؼ في صورة سموكية.و "، وصالبعديف
توفير االجهزة والبرمجيات التعميمية الواجب توافرالا لمتصميـ ومنها جهاز  .7

الحاسوب وجهاز عارض الوسائط المتعددة، اما بالنسبة لمبرمجيات فقد 
برنامج و ، fast stone captuer ،whiteboardاستعانت الباحثة ببرنامج 

 .scratch 0.3سكراتش برنامج و ، ms word2010معالج النصوص 
عمدت الباحثة الى جعؿ الدروس بصورة قرص مدمج لتافي عدة مشكات،  .3

صعوبة و عدـ توافر االنترنت عند بعض الطالبات، و منها: انقطاع االنترنت، 
تحميؿ األشرطة المصورة أجمعها، ولضماف وجود البرامج عند كؿ طالبة، 

 معالجة اي مشكمة تطرأ بما يخص البرامج. تبذلؾ تمو 
التي تخص مادة الحاسوب ووضعها عمى األشرطة قامت الباحثة بنسخ جميع  .5

وايضًا تمت معالجة مشكمة عدـ وجود  ،وتـ توزيعها بيف الطالبات ،قرص مدمج
نقؿ األشرطة الى جهاز الهاتؼ وتـ  ،عند بعض الطالباتأجهزة حاسوب 

 ليتسنى لجميع الطالبات االفادة مف المادة. المحموؿ
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 أداة البحث:
تـ اعداد أداة لجمع البيانات واختبار فروض البحث: اختبار لقياس التحصيؿ       

 الدراسي لمطاب، وفي ما يأتي عرض اإلجراءات الت صيمية لبناء االختبار التحصيمي.
 :واًل: االختبار التحصيمي البعديأ 

توى المادة التعميمية المحددة تدريسها في التجربة مف كتاب في ضوء مح       
ببناء اختبار تحصيمي عمى  ةالباحث تقام ،االحيائيالمقرر لمصؼ الخامس  الحاسوب

 :وفؽ الخطوات االتية
 تحديد اليدف من االختبار -1
عينة البحث )التجريبية  اتلباالهدؼ مف االختبار التحصيمي الو قياس تحصيؿ ط     

( مف كتاب ال صؿ الثاني /ةالثالث الوحدة) فالحاسوب بعد تدريسهوالضابطة( في مادة 
 . االحيائيلمصؼ الخامس  حاسوبال

 اعداد جدول المواصفات  الخارطة االختبارية( -2
 جدواًل لممواص ات عمى وفؽ الخطوات االتية: ةالباحث توعميه اعد      

( المتمثؿ ال صؿ الثاني /ةالثالث الوحدة) لالنسبي لمحتوى الفصتحديد الوزن  - أ
المقرر  حاسوب( مف كتاب الالمص وفات ذات البعديف ببرنامج السكراتش)بػ

وقد تـ  .التي ستدرس في ال صؿ الدراسي الثاني االحيائيلمصؼ الخامس 
حسب عدد الحصص المخصص بتدريسه بعد استشارة بحساب وزف كؿ فصؿ 

واستخرج الوزف  ،مدرسي مادة الرياضيات لمصؼ الخامس العمميعدد مف 
 تي:  النسبي لممحتوى عمى النحو اآل

 عدد الحصص لم صؿ الواحدالوزف النسبي لمحتوى كؿ فصؿ =         
عدد الحصص الكمي

    111% 
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ف الزمف ال عمي إ ، إذ(%111وكانت االوزاف لم صوؿ الثاثة عمى التوالي )
 ( دقيقة.53يس الحصة )المستغرؽ في تدر 

الموضوعة لمستويات المجاؿ المعرفي التي  تحديد اوزان االهداف السموكية - ب
بحسب تصنيؼ  التركيب( ،التطبيؽو  ،ال هـو  ،)التذكر والي ة،ها الباحثتاعتمد
عدد مف االالداؼ السموكية لكؿ مستوى مف عبر فقد تـ احتسابها  ،بموـ

وقد كانت  لألالداؼ السموكية لممستويات.المستويات مقسومًا عمى العدد الكمي 
 .%(2التركيب و  ،%71التطبيؽ و  ،%33ال هـ و  ،%32االوزاف )التذكر 

 تحديد عدد فقرات االختبار  - ب
مف المحكميف والمختصيف في مجاؿ  اً عدد ةالباحث تبعد اف استشار      

ومدرسيها مف ذوي الخبرة التدريسية في مادة  الحاسوبالتربية وطرائؽ تدريس 
بعد اطاعهـ عمى االالداؼ السموكية لمحتوى المادة العممية المراد  ،الحاسوب

( 37)ػتـ االت اؽ عمى تحديد فقرات االختبار التحصيمي ب ،تدريسها في التجربة
 فقرة لتمثؿ المادة العممية بصورة دقيقة.

 . صدق االختبار:3
 الى التحقؽ مف نوعيف مف انواع الصدؽ الما: ةاحثالب تعمد       

 أ . الصدق الظاهري 
تـ عرض فقرات االختبار التحصيمي عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف       

هـ في مدى صاح االختبار وماءمته ئارا فايوذلؾ لب ،الحاسوب طرائؽ التدريسفي 
الخبراء  قدـبه، وبعد أف كذلؾ وضوح التعميمات الخاصة  لمطاب والمرحمة الدراسية،

لغرض الذي ات ؽ جميع الخبراء الذيف عرض عميهـ االختبار عمى أنه يقيس ا الـءآرا
 %.111أجمه بنسبة وضع مف 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج
 ج

 
 

867 867 

 ب . صدق المحتوى:
ولمتحقؽ مف صدؽ محتوى االختبار تـ عرض االختبار بصيغته األولية مع        
طة االختبارية وقائمة األالداؼ السموكية عمى مجموعة مف المحكميف يالخر 

% مف الخبراء عمى تعديؿ بعض 11، وات ؽ الحاسوبومتخصصيف بطرائؽ تدريس 
أما بقية ال قرات فقد حازت عمى ات اؽ الخبراء  ،ال قرات مف حيث الصوغ المغوي فحسب

 بشأف صاحها.
 :ية االولىتطبيق االختبار عمى العينة االستطالع -4

في  ة( طالب33طبؽ االختبار عمى عينة استطاعية مف مجتمع البحث مكونة مف )    
لمتحقؽ مف  وذلؾ ،1/3/7177 الموافؽ الثاثاءيوـ طبؽ  7ثانوية المتميزات الكرخ

وتشخيص ال قرات  ،ووضوح التعميمات ،والوقت المستغرؽ لإلجابة ه،وضوح فقرات
في االجابة عف فقرات  الباته الطتوتـ حساب زمف االجابة الذي استغرق ،الغامضة
وايجاد معدؿ طالبات تسجيؿ الوقت الذي استغرقه اوؿ ثاث  عف طريؽ ،االختبار
االجابة وايجاد  فقدم اتلباومف ثـ تسجيؿ الوقت الذي استغرقه اخر ثاث ط، الوقت

االجابة ومعدؿ اخر  مفقد اتبالطثـ ايجاد المدى بيف معدؿ اوؿ ثاث  ف،معدؿ وقته
محصوؿ عمى معدؿ ل( 7) االجابة بجمع الوقتيف وتقسيمهما عمى فقدم الباتثاث ط

  ( دقيقة.11الوقت المطموب لإلجابة الذي كاف )
 ختبار: التحميل اإلحصائي لفقرات اال -6 

 أ . معامل صعوبة الفقرات: 
 ،وجدت أنها مقبولة، و تـ حساب معامؿ صعوبة ال قرات بالنسبة لم قرات الموضوعية    

 ، إذوكذلؾ بالنسبة لم قرات المقالية ،(0.72-0.22إذ كانت المعامات محصورة بيف )
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صعوبة إذ اف  ،ف صعوبة جميع ال قرات مائمةإأي  ،(0.58-0.45تتراوح ما بيف )
 . (21: 7112 ،)العزاوي (0.80-0.20بيف ) ال قرات تعد مقبولة اذا تراوحت

     ب. تمييز فقرات االختبار:  
كانت تتراوح بيف  ، إذوتـ حساب معامات القوة التمييزية لم قرات الموضوعية      

 (. 0.68-0.46(. وبالنسبة لم قرات المقالية تراوحت بيف )0.29-0.70)
 :لمفقرات التصحيح ثبات -7
الف درجة اإلجابة  ؛الموضوعية إلى ثبات التصحيحال قرات ال تحتاج  :ثبات التصحيح 

ما( لإلجابات الصحيحة و 1إما ) )ص ر( لإلجابات الخاطئة أو المتروكة أو ذات  ا 
 اإلجابتيف.  

 ثبات االختبار: -8
ألنها تصمح  ؛كرونباخ( تـ حساب ثبات فقرات االختبار -)أل ا باستعماؿ معادلة      

التي تكونت منها  (751: 7115، )النبهاف لم قرات المقالية والموضوعية عمى حد سواء
، يشير )ابو عاـإذ  ،(81.0فقرات االختبار، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات المحسوبة )

)ابو عاـ  ( فما فوؽ.0.67اف االختبار يعد جيدًا اذا بمغ معامؿ ثباته )الى ( 7117
وفي ضوء اإلجراءات السابقة كاف االختبار بصيغته  ،(321-321: 7117 وسميماف،

 (. 2ممحؽ ) ،النهائية جاالزًا لمتطبيؽ
 :تطبيق االختبار التحصيمي بصيغتل النيائية -9

بعد االنتهاء مف إيجاد صدؽ االختبار والتحميؿ اإلحصائي ل قراته وثباته أصبح      
مجموعتي البحث )التجريبية  طالباتاالختبار جاالزًا بصيغته النهائية لمتطبيؽ عمى 

 ( فقرة موضوعية والدرجة االختبار الكمي محصورة37مف )والضابطة(، إذ تكوف االختبار 
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)التجريبية والضابطة(  بصورته النهائية عمى مجموعتي البحث(، وطبؽ االختبار 0- 44)
 . 2/3/7177الموافؽ  ثنيفيـو اال

استخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية المناسبة باالستعانة  الوسائل اإلحصائية:
 ( كاآلتي:SPSS) بالحقيبة اإلحصائي

 :(t-testاالختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين   1.  
( لعينتيف مستقمتيف لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية t-testتـ استخداـ )      

يجاد داللة ال رؽ بيف المتوسطات في االختبار التحصيمي.  والضابطة وا 
 معامل صعوبة الفقرة:   2.
                 ختبار التحصيمي.استخدمت لحساب معامؿ صعوبة فقرات اال      

 معامل تمييز الفقرة: 3.  
 .ختبار التحصيمياستخدـ لحساب قوة تمييز كؿ فقرة مف فقرات اال      
 معادلة الفاكرونباخ:            4.   

             استخدمت لحساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي.      
 الفصل الرابع
 تفسير النتائج

االختبار  في المتعمقة بالتحصيل الدراسيلمتحقق من الفرضية الصفرية االولى       
 وهي:  القبمي
 عند مستوى إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال( = 0.05)   في متوسط تحصيؿ

طالبات الخامس االحيائي، بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
 أظهرت النتائج االحصائية لدرجات االختبار التحصيمي البعدي .االختبار القبمي

( في حيف 32.13) لمادة الحاسوب أف متوسط درجات المجموعة التجريبية الو
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وبعد اختبار داللة ال روؽ  (26.23) كاف متوسط درجات المجموعة الضابطة الو
 ؛لعينتيف مستقمتيف t-Test)بيف المتوسطات الحسابية باستخداـ االختبار التائي )

الجدولية  ةوالي أكبر مف القيمة التائي ،(3.059المحسوبة ) ةوجد أف القيمة التائي
(. والذا يبيف اف ال رؽ بيف المتوسطيف ذو داللة احصائية عند مستوى 7)
التعمـ ( لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية 0.05)

وعميه فالنتائج  ،وبذلؾ ترفض ال رضية الص رية وتقبؿ ال رضية البديمة ،المقموب
في تحصيؿ  التعمـ المقموبستراتيجية ر الثالي وجود أ ةاليها الباحث تالتي توصم

 .الحاسوبمادة 
 (4جدول  

المجموعتين عمى  طالباتلمعرفة داللة الفرق بين متوسط درجات  t-Test)نتائج  
 االختبار التحصيمي

عدد  المجموعة
 افراد

 العينة 

 المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف    

ا    
 المعياري

 درجة    القيمة التائية     
 الحرية 

 مستوى 
 الداللة 

1.15 
 الجدولية المحسوبة

 دال 58 2.000 2.059 6.094 31.13 33 التجريبية
 6.827 25.23 33 الضابطة

، زيف)ال وجاءت الذج النتيجة مت قة مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة  
 .(7113، حسف)و ،(7113

 في االختبار البعديمن الفرضية الصفرية الثانية المتعمقة بالتحصيل الدراسي لمتحقق  
 هي :
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 عند مستوى إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال( = 0.05)   في متوسط تحصيؿ
طالبات الخامس االحيائي، بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

لدرجات االختبار التحصيمي البعدي أظهرت النتائج االحصائية  ،االختبار البعدي
( في حيف 31.13) لمادة الحاسوب أف متوسط درجات المجموعة التجريبية الو

وبعد اختبار داللة ال روؽ  ،(25.23كاف متوسط درجات المجموعة الضابطة الو)
لعينتيف مستقمتيف  t-Test)بيف المتوسطات الحسابية باستخداـ االختبار التائي )

الجدولية  ة( والي  أكبر مف القيمة التائي2.059المحسوبة ) ةالتائيوجد أف القيمة 
(. والذا يبيف اف ال رؽ بيف المتوسطيف ذو داللة احصائية عند مستوى 7)
التعمـ ( لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية 0.05)

وعميه فالنتائج  ،وتقبؿ ال رضية البديمة ،وبذلؾ ترفض ال رضية الص رية ،المقموب
في تحصيؿ  التعمـ المقموبستراتيجية ر الثالتي توصؿ اليها الباحثة الي وجود أ

 مادة الحاسوب.
 (5جدول  

لمعرفة داللة الفرق بين متوسط درجات طالب المجموعتين عمى  t-Test)نتائج  
 االختبار التحصيمي

عدد  المجموعة
 افراد

 العينة 

 المتوسط 
 الحسابي

النحراف     
 المعياريا

 درجة    القيمة التائية     
 الحرية 

 مستوى 
 الداللة 

1.15 
 الجدولية المحسوبة

 دال 58 2.000 3.049 7.084 31.13 33 التجريبية
 7.728 25.23 33 الضابطة

 ،(7113،)الزيف وجاءت الذج النتيجة مت قة مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة  
 (.7113، )حسفو
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 تفسير النتائج 
التحصػػػػػيؿ ت وقػػػػػػت المجموعػػػػػات التػػػػػي تعممػػػػػػت  أظهػػػػػرت النتػػػػػائج أنػػػػػه فػػػػػػي اختبػػػػػار

مواضػػػػػػيع الحوسػػػػػػبة باسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػتعمـ المقموبػػػػػػة عمػػػػػػى المجموعػػػػػػات التػػػػػػي 
 بالطريقة المعتادة، وربما يرجع ذلؾ إلى:ان سها تعممت الموضوعات 

  وتزيػػػػد اتبػػػػالت ػػػػاعًا اجتماعًيػػػػا إيجابًيػػػػا بػػػػيف الطتحقػػػػؽ الػػػػذج االسػػػػتراتيجية ،
فػػػػي ال ريػػػػؽ، وتجعمهػػػػا محػػػػور العمميػػػػة  اهػػػػتايوبزم ابن سػػػػه ةمػػػػف ثقػػػػة الطالبػػػػ

، وبالتػػػػػػالي زيػػػػػػادة مسػػػػػػتوى الممعرفػػػػػػة، وتمكػػػػػػيف ن سػػػػػػه االتعميميػػػػػػة، وتعرضػػػػػػه
 .الحاسوب ة في مادةتحصيؿ الطالب

  سػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب إلػػػػى الحصػػػػوؿ عمػػػػى تعميقػػػػات مػػػػف كػػػػؿ اتػػػػؤدي
بإتقػػػػػػػاف  البػػػػػػػاتاألداء فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ سػػػػػػػؤاؿ، ممػػػػػػػا يسػػػػػػػمح لمطبشػػػػػػػأف مجموعػػػػػػػة 
 .ف، وبالتالي تحسيف إنجازالبرمجة باستخداـ السكراتشموضوع ال

  يعػػػػػػػػالج اسػػػػػػػػتخداـ اسػػػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػػػتعمـ المقمػػػػػػػػوب ال ػػػػػػػػروؽ ال رديػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف
 .المجموعات وكذلؾ االختافات بيف الباتالط

 عػػػػػف  البػػػػات يبتعػػػػػدفالطتجعػػػػػؿ سػػػػػتراتيجية فػػػػي مجتمعنػػػػػا إف حداثػػػػة الػػػػػذج اال
لمبحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػف المعمومػػػػػػػػػات البػػػػػػػػػات حركػػػػػػػػػة الطعبػػػػػػػػػر األعػػػػػػػػػراؼ السػػػػػػػػػائدة، 

خمػػػػػػػؽ مناًخػػػػػػػا تعميمًيػػػػػػػا يتميػػػػػػػز ي ممػػػػػػػاواألفكػػػػػػػار مػػػػػػػف المجموعػػػػػػػات األخػػػػػػػرى 
فػػػػي  ففػػػػي ال صػػػػؿ، ممػػػػا قػػػػد يسػػػػاعد فػػػػي تحسػػػػيف إنجػػػػازال البػػػػاتبحريػػػػة الط

 .حاسوبعمـو ال
مػػػػػػػف نتػػػػػػائج البحػػػػػػػث يمكػػػػػػػف اف نتوصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى االسػػػػػػػتنتاجات : سهههههههتنتاجات اال

 :اآلتية
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فػػػػػػػي رفػػػػػػػع مسػػػػػػػتوى تحصػػػػػػػيؿ  الػػػػػػػتعمـ المقمػػػػػػػوبالتػػػػػػػدريس باسػػػػػػػتراتيجية اسػػػػػػػهـ  .1
 في مادة الحاسوب المقررة لمصؼ الخامس االحيائي. الطالبات

فػػػػػػي حػػػػػػؿ مشػػػػػػكمة قمػػػػػػة عػػػػػػدد  الػػػػػػتعمـ المقمػػػػػػوبالتػػػػػػدريس باسػػػػػػتراتيجية اسػػػػػػهـ  .2
 الحصص لمادة الحاسوب.

 التوصيات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يأتي: 

كي يػػػػػة اسػػػػػتخداـ حاسػػػػػوب بشػػػػػأف . مػػػػػف الضػػػػػروري تنظػػػػػيـ دورات تدريبيػػػػػة لمعممػػػػػي ال1
فػػػػػػي  مقمػػػػػػوباسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػتعمـ اإللكترونػػػػػػي، بمػػػػػػا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ اسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػتعمـ ال

 .الحاسوب لتحقيؽ التنوع في أساليب واستراتيجيات تدريس حاسوبتدريس ال
. إدخػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػتراتيجيات مختم ػػػػػػػة لمػػػػػػػتعمـ اإللكترونػػػػػػػي، بمػػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ اسػػػػػػػتراتيجيات 7

التػػػػػدريس المعتمػػػػػدة عمػػػػػى الحاسػػػػػوب فػػػػػي  تطػػػػػوير طرائػػػػػؽ، فػػػػػي دورات المقمػػػػػوبالػػػػػتعمـ 
 التربية. اتكمي
الضػػػػػػػػػػػػرورية المناسػػػػػػػػػػػػبة . تزويػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػدارس بالوسػػػػػػػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػتمزمات 3

 الستخداـ استراتيجيات التعمـ اإللكتروني.
 المقترحات 
 له مثؿ: ةاستكمااًل لمبحث تقترح الباحثة اجراء دراسات الحق 
فػػػػػي تػػػػػدريس مػػػػػادة الحاسػػػػػوب فػػػػػي متغيػػػػػرات  الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوبسػػػػػتراتيجية ااثػػػػػر  .1

واالتجاالػػػػػػػػات نحػػػػػػػػو مػػػػػػػػادة  ،انػػػػػػػػواع الػػػػػػػػذكاءو  ،اخػػػػػػػػرى مثػػػػػػػػؿ: انػػػػػػػػواع الت كيػػػػػػػػر
 الحاسوب.

فػػػػػػػي مػػػػػػػادة الحاسػػػػػػػوب لمراحػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػية  الػػػػػػػتعمـ المقمػػػػػػػوبسػػػػػػػتراتيجية ااثػػػػػػػر   .7
 اخرى. 
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 المصادر 

: النموذج االستقصائي في التدريس وحؿ المشكات، 7112أبو جادو، فريد كامؿ،  .1
 ، دار وائؿ لمنشر، عماف.1ط

العامة وميارات التنفيذ طرق التدريس : 1121، ، عبد الرحمف عبد الساـبرجا .7
 ، دار المناالج لمنشر والتوزيع، عماف.3ط ،وتخطيط عممية التدريس

طرائق التدريس : 7111 ، صبحي ناجي عبد اهلل والتميمي، عدناف حسيف،لحربيا .3
 بغداد. ،7، طالعامة

: تدريس العموـ 7112 ، عيد ابو المعاطي ورؤوؼ عزمي توفيؽ،وسريالد .5
 بالكومبيوتر، القاالرة.

 بغداد. ،7، ط طرائق التدريس العامة: 7117الدليمي، عمي أحمد،  .3

 ، عماف.7، ط طرائق التدريس العامة: 7115 الشهراني، محمد، .6

القياس والتقويم التربوي واستخدامل في مجال : 7113 ، نبيؿ،المنعـعبد  .2
 ، دار وائؿ لمنشر، عماف.7، طالتدريس الصفي

 الرياضيات: وتعميـ لتعمـ الن سية األسس :1125 الجميؿ ومحمد، عبد .2
 .الرياض ،معاصرة ونظريات أساليب

، دار المناالج لمنشر 7: أسس التربية الحديثة ونظـ التعميـ، ط7113عمي، عطية،  .1
 عماف. والتوزيع،

 ،زيدالزيف،  .11
 الجامعي. الكتاب دار ،العيف ،الرياضيات تدريس وأستراتيجيات أساليب :7116

11. Abdallah, S. (2011). Learning with online activities: what 
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Karacapilidis & M. S. Raisinghani (Eds), Dynamic 
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 ممخص ال
يهٔٔٔوٕ حث أٔٔل حثأٔٔيثس حثٔٔٔة ائٔٔيٌ ليز ئٔٔ  ح تٔٔٔةىم ا ًٔٔٔة تٔٔٔييي لٔٔٔس   تئٔٔ  تهٔٔٔييح  ِيث ٔٔٔي             

أل ٔٔي ي ٔٔو ح تةومٔٔيم ت أٔيتتط صٔٔتٙ ث ِٔٔةيي أٔويح   ثتٔٔيوا حدأٔاي٘ حثيوةئٔ حثخٔٔيتٌ حدزٔٔوحو  حثصٕٔٔ 
   .اسب خِِ  وييسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي   حثت   ٙ

ز ٔٔٔة زي ٔٔٔ    ِ ئٖٔٔ ح تٔٔٔةوم ا ًٔٔٔة تٔٔٔيييحّهٔٔٔي    ٔٔٔيحث حث أٔٔلا ليز ئٔٔ  حثخِِٔٔٔ حث وييسٔٔٔي  تٔٔٔٚ خٔٔٔت٘ 
حثصٕٔ حثخٔيتٌ  0202 ميي ي  تٚ ِيث ي  حثصٕ حثصٕ حثخيتٌ حدزوحو  ث   ي  ث  يٙ حثويحسٔس  

 (.0200–حدزوحو  

 أ تةىم ما ًة تيي٘ي  س ،حثا تي  حثتف ياي  :  ي يتث  ويي
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A training program for the development of artistic  

For high school students on handicrafts 

According to the model "Close Mayerle 

 

 

Abstract: 

The current research aims to measure the effectiveness of the Claus-Meyer 

model in developing the skills of second-grade students of handicrafts 

because it is an integrated model designed to develop the learner’s abilities 

according to teaching plans for the subject of handicrafts. 

   Research results have demonstrated the effectiveness of teaching plans by 

applying the Close-Meyer model to an experimental sample of Fifth year 

middle school students in the first Karkh education for Girls for the academic 

year  (0202-0200.)  

Keywords: training program, "Close Mayerle" model 

 مشكمة البحث:
حثف ةٚ  ي ةحزهي حاوى حث اي  حث س يس خوتهي حإل سيٚ ث    يي زٚ ىح يا ثىثٗ         

ًءح تٚ    و حدااي٘ حثيوةي  حاوى حسيثيب حث   يي حث س يت  اهي حإل سيٚ ةهة يتث٘ م
حثثقيل  حث س ي تيً  هي زٚ  قي  حثايح ي  ةتٚ خت٘ حدااي٘ حثيوةي  يتا ي إٚ ي  ي 

زٚ حثتا ة ي   ةضةزي  ةحألاييء حث س يص  هي ةحث س ي  ي تٚ ختثهيزٚ حثت
ثاة ي ي ت٘ ز ة إ يا   ة  ضح أهتي     يٙ حثف ٚة لس تيا   حثتيحهق   .حثوحخ ي 

ً٘ حة حثتويس ... (  حثفَي حثت يس   ث  مييب ةحث ةميي لس حث يح  حثتايِ    سةحء حثت 
ف ي  ةأد لسٕة   قة هىه حدس  وحوح  ةيسيزو ز ة ّهةي حدس  وحوح  ةحثقويح  حث

ايت      ّي ليصي حخيى ث  فييغ ةتٚ خت٘ تميد  حخيى ايألوب ةحثيييض  تثت 
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..لضت زٚ ىثٗ لإٚ حث ي ي  زٚ ِييٖ حثفٚ هس  ي ي  لس ِييٖ حإل وحْ ، سةحء 
لس حس خوٙ هىح حإل وحْ لس حثفٚ أٙ غييه ، ةحٚ حث   يٙ لس ح ميه حإل وحْ هة حث   يٙ 

ةه ي يأ س وةي حث فايي لس  ةميي حثِ     اة اضييي حإل وحْ  .ح ميه حثتس ق ٘ حثتم تع
ةحدااي٘ حثيوةي  ا ة يثيغٙ تٚ ىثٗ ليٚ حثاثيي تٚ حثتويسيٚ/ حثتويسي  لس تؤسسي  ي 
حث ي ةي ا حد  وححي  ةحثت ةسِ  ةحثثي ةي  د ي ِةٚ أهتي  ثهىح حثمي ب حى إٚ حثتوحٌي 

ث ي ي  حثف ي  ثاُي حس اتثهي ثتص ا  ويٌة حخيى لس  ات   حثتةحو أهت   ويٌة ح
حثويحسي  حألخيى ةثٙ   ح حثفيص  ث ِ    ث    يي زتي ياسةٚ  ي تٚ خت٘  ت  هٙ 
ًات  حثتةحو حدخيى تتي او يؤوى إثة   يااي٘ ل ي  او   فٌ   ُ حثايةء زٚ  ة يهٙ  

ثتيا   حث تيي  لس اييا حثِ    هس  ايم  إهتي٘ هىح حثمي ب إهتيد ا ييحاثىح ليٚ هىه ح
ًزي  حثفيوي  لس حثّهةي  إثة اوي ا يي تٚ حثيزيي  ةحده تيٙ أل هي حثتيا   حث س   وأ حث 

ًت .                                                          / حثتويس  حث  يي   حثت  اةيمب إٚ   قس تٚ حثتوٌي

 حث ت ي ( حثت يايا ث  ياث  لس تيوحٚ حث وييٌ لس حث ي ي   تٚ خت٘ حثخ يا حثتيوح ي  
ًيع حث ياث  حس  ي   حس ِتزي  تف ةا  حثة زوو  حثف ي  ةحدااي٘ حثيوةي ، لضتط زٚ  ة

، ةحثاةحيح  تع حثِيث ي  ةحثت يااي .. ث   ٕي زٚ حزوحوي  حثت صةي تٚ ِيث ي 
. حايي  حدمي ي   يثص ة ي  تس ةيي  حثِيث ي  لس تهييح  تيوا حدااي٘ حثيوةي 

حث س  ةحمهي حثِيث ي  حث يء حث خِيِ ة  يء حثفايا لس تيوا حدااي٘ حثيوةي  .   تس  
ًى حثة حثِيححٖ حثتس خوت  لس حث وييٌ، لضتط زٚ حدز تيو  حث ياث  حثس ب حثى  ي 

ت٘ حثف س لس ز ة حثِييق  حث ت ي  حث ق يوي .  ةحٚ حثِيث ي  يف قيَّٚ حثة تهييح   خي٘ حث 
هىح حثتمي٘،  افيي    ٔتءٙ ةامٔٙ حث ِٔةيح  ةحثتاأت  حث ٔس  ةحمههي حث يء حث خِيِ 

 ةحث  فيى ث ت  ث حثف س.
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ثىثٗ حا يا  حث ياث  حثة  قويٙ حثتيوا حث  تي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي ، ز ة ةلٖ        
ًتييي ث  تي  حثتهييح   يد  ااي٘ حثيوةي .حس يح يمي  حث   يٙ  ي تةىم ا ة

 أهمية البحث:
يس تو حث ال حثايثس أهتي ي تٚ أهتي  تاا  ي إى يس ة ثقييٌ توى ليز ي        

 – ي  حثصٕ حثخيتٌ حدزوحو  ث   ح تةىم ا ًة تييي، لس   تي  تهييح  ِيث ي  
 حثويحس  حثص ياي  لس تيوا حدااي٘ حثيوةي .

 ة  م ة حهتي  حث ال ليتي يأ س: 
 ال حثايثس حس مي   ده تيتي  حث يت يٚ لس تمي٘ حث ي ي  حثف ي   ث   ي  . يأ س حث 2

حثصٕ حثخيتٌ ت ِ  ي  تهييح  حد قيٚ ة ِةي حدااي٘ حثيوةي  ثوى ِيث ي  
 ث   ي .حدزوحو  

. او ي  س حث ال حثايثس ايم  حثت خصصيٚ لس حث ي ي  حثف ي  ث ِةيي أوححهٙ حثف س 0
 ةحث  تس. 

 ثايثس لس  ِةيي ت هث تيوا حدااي٘ حثيوةي . يسهٙ حث ال ح3
يتاٚ ث  ال حثايثس حٚ يفيو زت ي   وييٌ تيوا حدااي٘ حثيوةي ،  لس حثتؤسسي  -4

 حث   يتي  ىح  حث تا   يدخ صيَ.
ليتي يخَٔ حثمي ٔب حث  تٔس ةحث ت ٔس حث ِ يقٔس ثتٔيوا حدأاي٘  يث ي  ِةيي تهييا حثِ-5

 حثيوةي .
ٖ حث ٔٔٔٔوييٌ يتأٔٔٔٚ حٚ  ِٔٔٔٔين ا ٔٔٔٔوحح٘ زٔٔٔٔٚ حثِيححٖٔٔٔٔ حدز ييوئٔٔٔ   قٔٔٔٔويٙ  ق ئٔٔٔي  ثِيححٔٔٔٔ -6

 حثتيثةل  لس حث وييٌ ةحث وييب . 
حدسهيٙ لس   تي  تهييح  حث   ٙ حثىح س ز ٔو حثِيث ٔي  اة هٔي  سٔيزوهٚ ز ٔة  ِٔةيي -7

 اويح هٚ حث  تي  ةحثته ي   يس تيحي .
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  تي٘ ِيححٖ او يسهٙ حث ال    يحمي لس  اميع حثتويسيٚ/ حثتويسي  ز ة حس -8
ًييوا إويحاهٙ  أهتي  حس  تيثهي لس ّ٘ حثتس اوثي  حث ي ةي    وييسي  اويث  ة

 حثت يصيا.
لس اوةو ز ٙ حث ياث  ثٙ ي ٙ   ي٘ة ويحس  ليز ي  ح تةىم ا ًة تييي لس  اصي٘  -9

ز ة حثتس ةى حثقِي  ةتٚ ه ي ليٚ حث ال يتاٚ حٚ ياٚة  حثتيا   حدزوحوي ِيث ي  
 لس  ةسيع آليٖ حث ال لس هىح حثتمي٘.تايةث   سهٙ 

   هدفا البحث: 

 يهدف البحث الحالي الى:    

  يء خِِ  وييسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي  ز ة ةلٖ ح تةىم  ا ًة تييي( لس  -2
 . ثخيتٌ حدزوحو  اصي٘ ِيث ي  حثصٕ ح

حثصٕ اييٌ ليز ي  حثخِِ حث وييسي  تٚ خت٘  ِ يقهي ز ة ِيث ي  حثصٕ -0
 حثويحس  حثص ياي . – تٌ حدزوحو حثخي

 ةث اقيٖ هوٕ حث ال حثثي س ةض   حث ياث  حثفيضي يٚ حثصفيي يٚ حد ي يٚ:

( لس ت ةسِ 2.25د يةمو لٖي ىة ودثي حاصيحي  ز و تس ةى ودث    -2
ويمي  حدوحء  يٚ حثتمتةز  حث ميي ي  حث س  وٌي حثتيوا ز ة ةلٖ 

 ِ  حث س  وٌي حثتيوا  فسهي ح تةىم  ا ًة تييي(، ةحثتمتةز  حثضي
  يثِييق  حدز ييوي  لس حدخ  يي  ا  ييم(.

( لس ت ةسِ 2.25د يةمو لٖي ىة ودثي حاصيحي  ز و تس ةى ودث    -0
ويمي  حدوحء  يٚ حثتمتةز  حث ميي ي  حث س  وٌي حثتيوا ز ة ةلٖ 
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ح تةىم  ا ًة تييي(، ةحثتمتةز  حثضي ِ  حث س  وٌي حثتيوا  فسهي 
 ييق  حدز ييوي  لس حدخ  يي    وييم(. يثِ

 حدود البحث: 

ًتي ي :  -2  (0200 – 0202حث يثٙ حثويحسس   -حثاوةو حث
ًحيا حث ي ي   -حثاوةو حثتاي ي :  -0  حثايه حدةثة  . –حثتوييي  حث يت  ث ي ي   اوحو  –ة
حثصٕ حثخيتٌ حدزوحو _ دزوحوي  حثت صةي  ِيث ي . -حثاوةو حث ايي :  -3

 ث   ي .
 

 :تحديد المصطمحات 
 الفاعمية: -1

م  ْة تٚ حألسيثيب حثتس  ت   لس زت ي  حث   ٙ ةحث س  ياً ز ة حثمي ب حث ي ة      
تاي يي هٚ ةاويح هٚ  م.  حثتهيي  لس حا ايٕ أوحء حثِيث ي  ةح 

 (225: 0222 حثهيو ،                                          

 والتعريف األجرائي لمفاعمية  
تقوحي حث اسٔٚ حثٔى  يّهٔي لٔس   يمٔي  ِيث ٔي  تمتةزٔ  حث أل حث ميي ئ  ا  ٔو      

ٔٔٔٔييي ثتٔٔٔٔيوا  ًت ٔٔٔٔة ةلٖٔٔٔٔ حثخِِٔٔٔٔ حث وييسٔٔٔٔي  حثتصٔٔٔٔتت  اسٔٔٔٔب ح تٔٔٔٔةىم ا ة ويحسٔٔٔٔ هٚ ز 
 حدااي٘ حثيوةي .

 : االداء المهاري -2
 حي ي  حث ياث  حٚ  ضع   ييفي ثتوحء حثتهيي  ث تا ي  تفهٙة حث ال 
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حألوحءح  حث س  قٙة  هي ِيث ي  حثصٕ حثخيتٌ حدزوحو    و  حثقويا ز ة زت٘       
خضةزهٚ ث خِِ حث وييسي  حثت وا ز ة ةلٖ ح تةىم  ا ًة تييي( ةحث س   صٕ 

  يثسيز  ةحثوا  ةحإل قيٚ.

 البرنامج التدريبي: -3

 (:1991القطامي )  

م حدسٔٔٔ يح يميي  حث ٔٔٔس يسٔٔٔ  ت هي حثتٔٔٔوٌي لٔٔٔس حثتةإٔٔٔ حث   يتٔٔٔس  هٔٔٔوٕ  اقئٖٔٔ 
 ث    يتئٔٔ  زيثئٔٔ  ثٔٔٔوى حثِ  ٔٔٔ ، تسٔٔٔ  وحط ليهٔٔٔي إثٔٔٔة حل يحضٔٔٔي  يقٔٔٔةٙ ز يهٔٔٔي حث ي ٔٔٔيتث،  ٔٔٔةح

 ةي اوو ليي وةي حثتوٌي ةحثِيثب ةأس ةب حث قةيٙ حثت يسب ثىثٗ م 

 (.36: 2998 اِيتس،                                                

 التعريف اإلجرائي لمبرنامج التعميمي: 

زت ئ  إميححئٔ  ث صٔتيٙ  يحٔٔ     يتئ  لٔٔس تٔٔيوا حدأاي٘ حثيوةئٔ  لٔس ضٔٔةء حسٔٔ  تي٘      
 أٔٔٔٔٚة ت ّتٔٔٔٔٔ   حثصٕٔٔٔٔٔ حثخٔٔٔٔٔيتٌ حدزٔٔٔٔٔوحو ،ا ًٔٔٔٔٔة تٔٔٔٔٔييي( حثتقٔٔٔٔٔييا ث صٕٔٔٔٔٔ  (أ تٔٔٔٔٔةىم 

ةتخِِٔٔٔيط ثهٔٔٔي  هٔٔٔوٕ إثٔٔٔة أأٔٔوحل  ِٔٔٔةيي لٔٔٔس سٔٔٔ ٗة حثِيث ٔٔٔي  ة  تئٔٔ  ح ميهٔٔٔي هٙ  أٔٔة 
 حس  تي٘ هىه حثتيوا لس   فيى حث ت٘ حثف س.

 _ االشغال اليدوية :4

ةسي   حث ي ي  حث ت ي  حث س   ةو حثت   تيٚ ز ة  "  أ هي 2998زيلهي حثاميم،      
حد  ايي ة  تيً    وو ةحخ تٕ خيتي هي حث س  سيزو ز ة  اةيٚ ح ميه زيٙ  اة لهٙ 

 "ايٙ حألاييء تٚ حث ياي  حثةموح ي 
 (.5، 2998َ حثاميم،                                                         
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أتي حث  ييٕ حإلميححس ثهي م  تقوحي حث ِةي حثايص٘ ثوى حثِيث ي  ةحوححهٚ حثتهيي      
ي و  ِ يٖ حث ي يتث حث ويي س  حثتس  و ز ة ح تةىم ا ًة تييي ة  قيٌ  يثويم  حث س 

  اص٘ ز يهي حثِيث   ز ة ةلٖ حس تييا خيص   ىثٗ .  
 خمفية نظرية   

يأٔٔهو حث ٔٔٔيثٙ  ِٔٔٔةيحط هٔٔٔٔيحتط لٔٔٔس أٔٔ٘ ت ٔٔٔياس حثائٔٔٔيا، ةييحلقٔٔٔي ّهٔٔٔةي حثاثئٔٔي تٔٔٔٔٚ        
حثتفيهيٙ ةحد  اييح  ةحثتس اوثي  حث س  تأل اييا حد سيٚ، ة ا يم حثة أستيء ةزتاي  

حث  ٔٙة حثِ ي ئ  ةحث  ٔٙة حد سٔي ي  ثٔٙ  صٔ٘ حثٔة تيةصٔ   حثئي تٔٚ  قٔوٙ  ،حٚ   ٕٔي  هٔي
ةيي  ّيئي  خيصٔ   هٔي ةثٔٙ ياقٖٔ وأ  حثقئيٌ ةتةضٔةزي  تىه٘ حد   و تي ايت    ِٔ

 حث فسيي ةحث ا ي٘ ةحثقويا ز ة حثض ِ ةحث   ؤ حد   و حز تيوهي ز ة حِيي  ّي .
يط حسيسٔٔٔييط   ٔٔٔيط ضٔٔٔيةيييط د مياهٔٔٔي ةأِٔٔي ةةضٔٔٔةن حدِٔٔٔيي حث ّٔٔٔي  ثأٔٔ٘ ويحسٔٔٔ  ي ٔٔٔو تِ  

 دا سي هي حثصف  حث  تي  حثتةضةزي .
 (.45، ص2222)الشربيني ،                                                  

ٔٔٔيدتي حثسٔٔٔه٘، ث ٔٔٔوٙ حت تاهٔٔٔي          ٔٔٔيٌ   ٔٔٔ  ث ٔٔٔ٘ حثِيث  ةحٚ حا سٔٔٔيب حثتهٔٔٔييح  تٔٔٔٚ ا 
خ يا ت هي ة اتٚ تأيةد  حثِيث ٔي  لٔس  اثيحثخ في  حثت يلي  حة حثخ يا حث س ي ت اهي حد

  -ووا تٚ خت٘ :حث  ٕي ز ة حثتفيهيٙ حثف ي  حثت  
 حثتتاّ  حثوايق  حثة حث يح  حثتايِ   هٙ. .2
 حثقويا ز ة  ص يٕ حثتةحو ةحداييء حث س ثهي زتا    ضهي    ُ. .0
 حثقويا ز ة ةضع حداييء تٚ مهي ةحاوا ةأزِيحهي تستيي  تخ  ف . .3
حثقٔٔويا ز ٔٔة حزِٔٔيء ت ٔٔي س سِٔٔاي  ثٔٔ  ُ حثتفٔٔيهيٙ حث ٔٔس    تةهٔٔي تٔٔٚ خٔٔت٘  .4

 حث يح .
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يٚ حسيسٔٔٔيٚ ي  أٔٔس  ةليهٔٔٔي ث أٔٔةيٚ حا سٔٔٔيب 2986ى  حثسٔٔٔيو،ةئٔٔي      ( حٚ ه ٔٔٔيٗ أِٔٔي
 حثتفهٙة هتي: 

ًا ثتأٔٔييء اتمتةزٔٔٔ  ث ةصٔٔٔ٘ة حثٔٔٔة  .2 ٔٔٔو حثخصٔٔٔيحَ حثيحيسٔٔٔي  حثتتئٔٔ حويحٗ ة ميي
.  حث  تيٙ ح  حثقويا ز ة حزِيء حتث   حيمي ي  ي تث٘ ت هي حثتفهٙة

يٚ   ٔٗ حثخصٔيحَ حث تيً  ةضةن  يٚ حثخصيحَ حثيحيسي  حثتاووا ث تفهٙة ة  .0
غئٔي حثتي  ِٔٔ  ح  حث تئًٔ  ٔٔيٚ حثتفهٔٔٙة افحٔٔ   تأٔووا ة ٔٔيٚ غئٔيا تٔٔٚ حثتفٔٔٔيهيٙ 

 حألخيى، ةي ِ ب ىثٗ حثقويا ز ة حزِيء حتث   س  ي  ث تفهةٙ .
 (.282، 2986َ حثسيو ،                                              

ًي ةٚ ،      -حا سيب حثتهييا يتي  ثتث  تيحا٘ يحيسي  هس :(، حٚ 2986ةييى  
حث تئًٔٔٔٔ : ةيقصٔٔٔٔٔو  ٔٔٔٔٔي أٔٔٔٔويا حثِيث ٔٔٔٔٔ  ز ٔٔٔٔٔة حٚ  تئًٔٔٔٔ  ٔٔٔٔٔيٚ حث  يصٔٔٔٔٔي ةحدأٔٔٔٔييء  .2

 حثت اي ه  .
حث  ّيٙ : ةيقصو  ي أويا حثِيث ٔ  ز ٔة   ّٔيٙ حثت  ةتٔي  ة صٔ يفهي تٔٚ خٔت٘  .0

تتأّٔٔ  حثأٔٔ   ةحيمٔٔٔيو حثصٔٔٔفي  حث يتٔٔٔ  حثتأٔٔ يا   ٔٔٔيٚ حث  يصٔٔٔي أة حثتةحإٔٔٔ 
 حثتخ  ف .

حث  تيٙ : ةيقصو  ي اويا حثِيث ٔ  لٔس حث ةصٔ٘ حثٔة ت ٔوأ زٔيٙ ةايزٔوا زيتٔ  ثهٔي  .3
ًي ٚة ،         صف  حثات٘ة أة حث  تيٙ  2986َ ،89.) 

( : حٚ زت ئٔٔ   أٔٔةيٚ حثتهٔٔٔييا ثيسٔٔٔ  زت ئٔٔ  زأٔٔةححي ، 2995ئٔٔيى  حثخ ي ٔٔٔس،          
حث ت ئٔ  هٔة حث صٔٔةي حثف  ٔٔس ةأ تٔي   ِ ٔٔب تٔٚ حثِيث ٔٔ  حدسٔ   يم  ةحهٔٔٙ ز صٔي لٔٔس هٔىه 

ًهٔٔي حثخصٔٔيحَ حثت ائٔيا، ةحأٔو حٚ  أٔةيٚ حثتهٔٔييا يتٔٔي   ٔٔوو تٔٔٚ  ث سٔٔتي  حثتأٔ يا  ة تي
 -حثتيحا٘ حهتهي:
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ً ٔٔٔٔٔٔ  ةحث تئًٔٔٔٔٔ ليتٔٔٔٔٔٔي  ي هٔٔٔٔٔٔي        حألويحٗ حثاسٔٔٔٔٔٔس ثخصٔٔٔٔٔٔيحَ حثتٔٔٔٔٔٔوياي  حثاسٔٔٔٔٔٔي  ةحثتةح
ٙ، ح  ة ميئٔوهي تٔٔٚ حثخصٔٔيحَ حثمي  ئٔ ، ةحث يائًٔ غ ٔٔة حثخصٔٔيحَ حدسيسٔٔي  ةحث  تٔٔي

 أٔةيٚ حثتهٔٔييا ة أٔاي هي   ٔٔيء ز ٔٔة حثتٔٔوياي  حثاسٔٔي  ةحثت أٔي ه  لٔٔس زٔٔوو حثخصٔٔيحَ 
 حدسيسي   .

 {222-98، 2995َ  حثخ ي س ،                                        
 ةحثخِةح  حألميححي  حثت     لس هىه حثِييق  :     

 اوةثهي لس س ٗة حثِيث    صةيا حميححي  س ةاي . يصٓة حثتوٌي حدهوحٕ حثت ةاع .2
 ي ُي  ستي  حثتفهةٙ ةايزوا حثتفهٙة حة   ييف  . .0
ي ُي حألتث   ةحثألتث   ثٙ ي  ياٍ تع حثِ    حثستي  حثتهت  ةغيي حثتهت  لس ا٘  .3

 ت هي.
 تيحم   حثستي  حثتهت  لس حثتهييا ةزتاي هي تع   ضهي ةلٖ ثقيزوا حثتفهةٙ. .4

                                   Developing concept . p9   .) أ  ي ي 
ًتييي   -0   klausmeiers modelأ تةىم ا ة

ًتييي ( زيٙ           ٙ أ تةىميط    تييط   ي٘ة ليي حث   يٙ تٚ  2972صتٙ  هي يي  ا ة
ًتييي( ز ييا زٚ زت ي     ّيٙ حثّيٕة حثوحخ ي   ةحثخييمي  ةحثايِة ةمه   ّي  ا ة

ًت  ث    ٙ. ةحٚ ليز ي  حث   يٙ ياتٚ لس ليز ي  حث  ّيٙ حثخييمس ثُي   ةحد اِ  حثت
)                                            Klausmeiers 1975, p.70 .) ) 

ًتييي حٚ حثتفيهيٙ  تث٘ حث   ي  حث ق ي  ث فيو ةحٚ حدليحو حث ي          ضميٚ ييى ا ة
يا  ةٚ ةييستةٚ   يء ز ة خ يح هٙ حث   تي  حث س تيةح  هي تٚ مهي ةح تيِ حث ضث 
حثايص   ثويهٙ ل تط تٚ مهي أخيى. ةيؤاو  أٚ حثتهييح    ِةي ز ة تس ةيي  تخ  ف  
تع    ٙ حثِيث ي  ة ِةيهٚ ةيضع حث ِةي حثاو حدز ة ، ليدِفي٘ حثصايي موحط 
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ًتييي  أٚ ديس ِي ةٚ حث  ٓة حثة حث ت  يي  حثاا ي  ، ةثاٚ حث   ٙ  حث يحي( ييى ا ة
حثةص٘ة حثة تس ةيي  ت  يا   تٚ حث  ة ث تهييا ي ِ ب تٚ حثِيث   أ قيٚ   ُ 

 حثخ يح  حث   يتي  لس ايزوا حثوٌي ت هي:
 د و تٚ أ قيٚ حثتس ةى حثسي ٖ. .2
يف  زق ي  مويوا ةحاوا ز ة حدا٘ حثة حث ت٘  .0 يفس حثسي ٖ.د و تٚ أ قيٚ ّة  حثّة
يف  زت يي  حثسي ٖ تع حثتا ةى حثمويو  تس ةى أز ة تٚ  .3 يمب حٚ  س تي ّة

 حث ةزي  ةحث  قيو.
  Concept and Concept Mapping , p:5-6 .) ح  ي ي 

ًتييي( لأ ي ي أثي   ةحت٘ زوا         أتي زت ي   ااي٘ حثتهييا  اسب  تييايي حثيي  ا ة
 أهتهي : 

   حثتاة ي ثتفهٙة حثتهييا تٚ ايل ويم    قيوهي.ِ ي   حثصفي .2
0. .  زوو حثصفي  حثتاة ي ث تفهٙة
حألس ةب حثى  اوت   تةم ي حدتث   ز ة حثتفهةٙ تثتط ه٘ حدتث   س  ي  حٙ  .3

حيمي ي  ، تميوا أٙ تاسةس  توزت   يسٙة أة حااي٘ أة غيي توزت  ثهي  تث٘ خ يح  
 ت يايا أة غيي ت يايا

 .Concept and Concept Mapping , p:5-6.) ح  ي ي ) 
ةلس ضةء تي قوٙ يتاٚ حدس ود٘ ز ة اا٘ حثتفيهيٙ حثتهييي  ثوى حثِيث ي         

 تٚ خت٘ اوي هٙ ز ة ح ميً ةحاو حة حاثي تٚ حث ت يي  حد ي  : 
اويا حثِيث   ز ة ةضع حثاسء تع تمتةز  أة ص ٕ تٚ حداييء ز ة حسيٌ  .2

 يصيهي.حث تيً  يٚ ز 
 اويا حثِيث   ز ة حث   ؤ. .0
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 اويا حثِيث   ز ة حث فسيي. .3
 اويا حثِيث   ز ة ا٘ حثتاات .  .4

 ( .                  220، َ 2986  ميحٓ ،                                                 
ًتييي،            اا٘  ِييق   س س ي  ز ة حي     ( حٚ حثتفيهي2975ٙةاو حث    ا ة

 تس ةيي  ت قوت  لس حثص ةو اووهي  يثصيا  حد ي :
 حثتس ةى حثتيو  حثت تٌة ، ةتس ةى حثىح ي  ةحثتِي ق  ، ةتس ةى حث ص يٕ ، ةتس ةى 
حث ااي٘(. اتي حه ٙ   ةضيح ايفي  حس  تي٘ ا٘ تس ةى لس اي٘    تي تاييحط حثة حٚ 

ص  يتاٚ حٚ ياول لس ح  تس ةى تٚ حثتس ةيي  حا سيب حسٙ حثتفهةٙ ةخصيح
 حدي    حد ح هي   و ز يصي حسيسي  دا سيب حثت يل  لس تس ةى حث ااي٘

                                                                        
Klasusmrier , 1975, p:165.) 

ًتييي ز ة حثّيٕة حثوحخ ي           حثتي  ِ   ا٘ تس ةى ةحتاي ي   ياً ح تةىم ا ة
 اقيقهي ةحدس خوحتي  حثت  ووا ث تفهٙة  فسي حاثي تٚ حث يايً ز ة حثتفيهيٙ لس ا٘ 

 تس ةى ز ة اوا. 
لضت زٚ حتاي ي   ِ يقي  ثيٌ ز ة    ٙ حثتفيهيٙ حثقي    ث تتاّ   أة حث تثي٘ لاسب 

حهتي  حثتفهٙة ةحس خوحتي   و  ٘ ث   ٙ تخ  ٕ حثتفيهيٙ حثت  ةي  حة حثتميوا ةياً ز ة 
حا سي ي ت وأ حثايث  حث س ي ٙ ليهي حس  تي٘ حثتفيهيٙ حث س  ٙ حا سي هي لس ا٘ تس ةى تٚ 

 426 -425، َ 2988تس ةيي  حدا سيب حدي    ث تفيهيٙ  س يوا ، 
ًتييي ،   (حث ةحت٘ حثتؤثيا لس زت ي س حث   ٙ ةحث   يٙ اتي يأ س:2975اوو  ا ة
 ثوحخ ي .حث ةحت٘ ح .2
 حث ةحت٘ حثخييمي . .0
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 حث ةحت٘ حثوحخ ي  حث س  خَ حثِيث    فسهي ةهس :   - أ
    ٖ  يث ةحاس  حثمستي ،ةحث فسي  ، ةحث ق ي  ، ةحدم تيزي  ، ةحد ف يثي  ( تث٘       

  حدس  وحو ، ةحثوحل ي  ، ةحثتي٘ة ، ةحثيغ   ،ةغييهي(.
 س : حث ةحت٘ حثخييمي  ة ات٘ ز ة تييأ   - ب
 خصيحَ حثِيث   ةاويح هي حث ق ي . .2
/ حثتويس  حث س ي ضح تٚ ختثي حس ة   ةىايحي ةاةا  .0 خصيحَ حثتوٌي

 اخصي ي.
 حث فيز٘ حثتس تي ةحثت  يو٘  يٚ حثتوٌي ةحثِيث  . .3
 ِ ي   حثتيوا حثويحسي  ةتوى تتحت هي ثتس ةى حث ضث حث ق س ث ِ   . .4
 يي  لس ليز ي  حث   ٙ.وةي حث يح  حثثقيلي  ةحدس .5

ًيمية  ،                                              (33، 2992َ  حد
ًتييي ز ة ةلٖ حثِييق  حثقييسي  : -5  خِةح  ح تةىم ا ة

ًتييي ز ة ةلٖ حثِييق  حثقييسي   تي يأ س:     خ َ خِةح  ح تةىم ا ة
  ثتا ةى حثتةضْة ةحزتٙ حثِيث ي   هي ا ٘ حث وء حزوحو حدهوحٕ حثس ةاي .2

  يث وييٌ.
  قويٙ   ييٕ ث تفهةٙ   ةضيح حثقيزوا(. .0
  اويو حثستي  حثايم  ث تفهةٙ ةحثستي  غيي حثايم  ث تفهةٙ. .3
 قويٙ ايحت   ا ة  ز ة تمتةز  تٚ حدتث      تس حثة حثتفهٙة ةتمتةز  تٚ  .4

تع حداييا حثة حثتثي٘ حثى  ي  تس حثيي  أ ي تثي٘ ز ي  حثتتث   حث س د   تس حثيي ،
ةحثتثي٘ حثى  دي  تس حثيي  أ ي ثيٌ تثيدط ز ُي ، تٚ وٚة  قويٙ ح  اين حة  فسيي 
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ياةٚ هىح تثي٘ زٚ حثتفهةٙ ةىحٗ ثيٌ  تثي٘ ز ُي ،  ي تي   ٗي ىثٗ ث ِ    دس قيحء 
ًا ث تفهٙة  أ فسهٙ تٚ خت٘ حدتث  .  حثصفي  حثتتي

ًءحط ت ُي تع حداييا ث تفيهيٙ حدخيى لس  .5  اويو حث ص يٕ حثى  ياا٘ حثتفهةٙ م
 حثص يٕ  فسي.

 قويٙ حتث   مويوا  ات٘ حتث      تس حثة حثتفهٙة ، ةحتث   د   تس حثيي   ي يب  .6
زاةححس ، ةيِ ب تٚ حثِ    حثة  ضمهي حثة تيهة تثي٘ ي  تس حثيي ةتيهة دتثي٘ 

 تع  ةضيح س ب ىثٗ دي  تس حثيي. 
ًيً حثت يسب   و صوةي حدس مي   ت يايا.  .7   قويٙ حث  

                                       Goodwin , 1975 , p.248 – 254 ) 
ةاو ح     حث ياث  هىه حثخِةح  ز و  وييٌ ِيث ي  حثتمتةز  حث ميي ي  حثتفيهيٙ 

  حثف ي  ث  يصي ةحسٌ حث ت٘ حثف س.
 حدااي٘ حثيوةي :

ُ  ٕي حألااي٘ حثيوةي  ز ة أّ هي   ٗ حثتةحو حث س ي ٙ ص يز هي  يثيو، وٚة       
حث ويو تٚ حألااي٘  حدس  ي    ت وح  أة آد  خيص  ث ص يع حثُت  مي ، ةه يثٗ
 ث ِيث ي .  حثيوةي  حثس يتاٚ إ  يمهي ةحث س   اٌ حثتهييح  ةحثهةحيي  حثتخ  ف 

 وحيي  حألااي٘ حثيوةي  تع  وحي  حس قيحي حإل سيٚ ز ة ةمي حألُي ةي و أاوٙ        
ًحةثي حإل سيٚ لس حث صةي حثقويت  ألغيحُ حثاييا ةحثت يا  ،لفس حث صي   ايِ ي

ت٘ حإل سيٚ حثقويٙ ا٘ حإلتاي ي  ةحثخيتي  حثتةمةوا اةثي ايثامي حثى  حثامي  حس  
حس  ت ي لس ص يز  حألةح س حثفخييي  ةأوةح  حثصيو حس اتثي ثتي لس حثِ ي   تٚ 
خيتي  حدخايب ةم ةو حثايةح ي  ةأصةحلهي حس  تيد يفيو لس ت ِ  ي  ايي ي حثيةتي ، 

حاوٙ حثا ةب حث س  ساٚ حثاهٕة ةحثتاييح  ةاو  ف ا   يحزتهي تٚ آدٕ حثس يٚ ز و 
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ايل سيي حإل سيٚ ت ى  اأ ي لس س ي٘ إا يْ يغ  ي ةحث   يي زٚ تيةثي ةاي   تايغ ي 
د    وى اؤةٚ ايي ي ة ةليي حثِتأ ي   ة ول ي وةحلع حثافين تٚ أم٘ حث يٍ ةحث قيء. 

حو  ة ايي حثتصيوي حث س   يةث  اضيي  ة  )9،َ 2973 ِيثة، تاس حثويٚ ،
حثيحلويٚ ز ي حث يييخ حٚ حث يحٖ ي   ي ايلت  يألزتي٘ حثيوةي  لا٘ ت ِقي ايٚ ثهي تي 
ًهي تٚ حزتي٘ يوةي  ، ة اا٘ زيٙ اي   حدزتي٘ حثيوةي   وححي  حثايي  ت هي سو  يتي

ً٘ ةحث ةٙ ةغييهي  .ايمي  حإل سيٚ حثيةتي  حثت تث    أوةح  حثتِ خ ةحثصيو ةايمي  حثت 
حث س ّهي   هي حألزتي٘ حثيوةي    يوا زٚ حثتوي   ةاي     ةحلي ليهي  ةثاةٚ حثت يِٖ

  ُ أس يب حثاضييا ثىح حغ ب حدزتي٘ اي    وححي  لتثت م ةب حث يحٖ  تيً  ص ع 
حثاصيحي ، ثاة هي تيوا يحيسي  لس حثتفيةاي  حديضي  ة  يء حداةحه لس ت ِق  

  ,ةيي أزتيثي . حثسيتيححس حدهةحي ا ة حو  حثايم  حثة اييٙ حثصي ع   ِ
 وأ حإل سيٚ  إوخي٘ حألتةي حثف ي  لس تمي٘ حألزتي٘ حثيوةي  ة ِةيي  )1990َ5-6

ًميم حثت ةٚ ة ِةي  ص يز   أتةي حث  يء حث س وخ    هي حثفسيفسيء ةحث قٍة ةحث
حألاتا  ةحث س حخ ص   هي حث سيء ةزيل  حداتا  حثت ة   ةاو ايْ حس خوحٙ حأل ةح٘ 

ث ة اةث  حدزتي٘ حثيوةي  تٚ اا هي حث وححس حثة اا٘ ت ِةي ىة اٌ ل س ، لس حث س
أٚ حده تيٙ  يثف ةٚ حثيوةي  اا    قِ  ح ِتٖ لس تمي٘ حإل وحْ ةحد  ايي ةحإل  يم 
حثت تيً حثى  أةمو ث ي تميتيع تٚ حألةح س حثفخييي  ةحدس ا  حثت و ي  حث س   تيً  اثيا 

ًخيٕي ةحثخِِة ةحألااي٘ حثتخ  ف  ةهىح ي  س أ ي يةمو  ةحص٘  يٚ حإل سيٚ ة يح ي  حث
 ،َ (          2972حث س ي يٍ ليهي. حثاميم ةآخيةٚ،

ًيو تٚ ةزس حثِيث ي  ة ف اهٙ ة  ايِ تخي  هٚ ة       و حألااي٘ حثيوةي  ةسي    
يفي ث   ي    ِةيهٚ حثىه س ثاس يفهتةح أةمهي اثييا تٚ حثتةيةل حثاضيي  ةايفي   ّة

يمي  حثتم تع حثت يصي ، ة ت يً حدزتي٘ حثيوةي   أ هي ت  ووا لس خيتي هي حث س ا
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يؤثٕ ت ي حثِ    ةيص٘  فايه حثة حد  ايي اأس  تي٘ حثةٖي ةحثاي ةٚ ةحثخاب 
ةحثص صي٘ ا هي ةسيح٘    ٙ ليهي حثت   ٙ حث فايي حثة مي ب حد  ايي ثىح لأٚ حألااي٘ 

ايوييٚ ز ة حد ميً ثىح لأٚ حثخيتي  ىح  حهتي   حثيوةي   ِ ب خيتي  ثم ٘ حثِ   
ا ييا  يث س   ثألااي٘ حثيوةي   صةيا زيت  ةحألزتي٘ حثف ي   صةيا 

تيوا حألااي٘ حثيوةي  تٚ  -:أهتي  حألااي٘ حثيوةي  )2965َ،248خيص . حث سية س،
ايتت  حثتةحو حثتهت  حثةحمب    تهي تٚ ا ٘ حثِ    ثىح ي و إهتي٘ هىه حثتيوا إهتيد

م ٘ حث ياي  حث ّيي   هيتٚ ز ة أمةحء حث   يٙ ة  و ا ي ي   قصهٙ   ُ حثصفي  حث س 
حث ّي  -تية   حألصي ع  -ي تيً  هي حثف ي ةٚ ةأصايب حثإي ةت هي  حثتهييا حثيوةي  

ثىثٗ يمب ثهىه حثتيوا  .( حإليحوا حثقةي  -حثتثي يا  -حثص ي -حثوا  لس حث ت٘  -حثسويو
ي  هي حدحق  لس حثتوحٌي  يٚ  ياس حثويٌة حثت همي  ة ةلي ثهي حثتايغ٘ أٚ  ا ٘ تا

ىح  حثتةحصفي  حثخيص  ةحثت يس   حث س  ا يمهي اتي هة حثاي٘ تع تي  ا يمي حثتةحو 
ًييء . ةه يٗ أااي٘ ة صتيتي   حثويحسي  حألخيى حث ي ي  حثيييضي  ةتخ  يح  حث  ٙة ةحثفي

ٚ حألتةي حثةحمب  ةحليهي لس تايغ٘ حث ي ي  حثف ي  اتي ةت .تخ  ف  ثاا٘ حث ي ي  حثف ي 
 ىايهي

ميحءح ي:     ت همي  حث ال ةح 
َّٚ حث ال حثايثس يهوٕ إثة    يء خِِ  وييسي  ث  ،دااي٘ حثيوةي تيوا ح تي أ

ز ة ةلٖ ح تةىم ا ًة تييي. ةاييٌ ليز ي  حثخِِ حث وييسي ، تٚ خت٘  ِ يقهي ز ة 
 .وحو  _ حثويحس  حثص ياي ي  حثصٕ حثخيتٌ حدزِيث 

ةهة تٚ حث اةل حث ميي ي  ثىثٗ  ِ ب حألتي حخ ييي أاو حث صيتيٙ حث ميي ي  
ميحءح ي ة اقيٖ حث  يحث حثت ةخيا تٚ ىثٗ.  حثتتحت  ألهوحٕ حث ال ةح 
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 حث صتيٙ حث ميي س:
حي أ  حث ياث  حخ ييي  صتيٙ  ميي س تٚ تمتةز  تٚ حث صيتيٙ حث ميي ي  ىح  

ًحس حثى  ي  يسب ةت ِ  ي  حث ال .حثض ِ حث  م
 (:  حث صتيٙ حث ميي س  2تخِِ  

 حدخ  يي حث  و  حثت ايي حثتس ق٘ حدخ  يي حثق  س حث ي   حثتمتةز 

 22 حث ميي ي 
حس تييا حث قةيٙ 

 حثتهيي 

حثخِ  حث وييسي  ز ة 
 ةلٖ ح تةىم ا ًة تييي

 حس تييا حث قةيٙ حثتهيي 

 22 حثضي ِ 
ييٌ ِييق  حث و

 حدز ييوي 

 
 مجتمع البحث:

حثويحس   –/ حثايه/  اوحو حزوحوي  حثت صةيث   ي   يتث٘ تم تع حث ال ِيث ي  
 حثص ياي .

 

 عينة البحث:
حثويحس   –حزوحوي  حثت صةي ث   ي   ٙ حخ ييي زي   زاةححي  تٚ ِيث ي         

يث   اتمتةز  ( 22ِ( ِيث    ةحاع  00،   غ زووهٙ  حثص ياي / حثصٕ حثخيتٌ 
( ِيث  يٚ دت تاهتي 0( ِيث   اتمتةز  ضي ِ ، إى  ٙ حس   يو  22 ميي ي  ة 

ًحس  ض ِ أاوحهتي حألخيى  خ يحٍ  سي ق ، ثىححس خوٙ حث صتيٙ حث ميي س ى  حثض ِ حثم
ى  حدخ  يي حث  و  ثتمتةز يٚ تس ق  يٚ ت سيةييٚ حث وو  تث٘ أاوحهتي حثتمتةز  

 ( يةضح ىثٗ:2خيى حثتمتةز  حثضي ِ . ةحثمو٘ة  حث ميي ي  ة تث٘ حأل
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 (:2مو٘ة  
 حزوحو ِيث ي  حثتمتةز يٚ حث ميي ي  ةحثضي ِ  ا ٘ حدس   يو ة  وه

 حثتمتةز   
زوو حثِيث ي  
 ا ٘ حدس   يو

زوو حثِيث ي  حث ةح س 
 حس   وٚ تٚ   يحث حث مي  

زوو حثِيث ي  
   و حدس   يو

 22 2 22 حثضي ِ  2
 22 2 22  ي حث ميي 0
 02 0 00 حثتمتْة 3

 
 ت اييح  حث ال:  ٙ  اويو ت اييح  حث ال ز ة حث اة حد س:

حثت ايي حثتس ق٘: ةي تث٘  يثخِِ حثويحسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي ، ةلٖ  -2
 ح تةىم ا ًة تييي. 

حثت ايي حث ي ع: ةهة حثت ايي حثى  يتاٚ تتاّ ي ةاييسي ةحثت تث٘   قةيٙ  -0
حس تييا حزو هي حث ياث  ثتهييح  تيوا حدااي٘ حثيوةي   فاَ حثتهيي  ةلٖ 

 حثويحس  حثص ياي .  –ث   ي  حثخيتٌ  تق ضيهي   يم ِيث ي  حثصٕ 
 ايلؤ تمتةز  حث ال: ايص  حث ياث  ا ٘  وء حث مي   ز ة  ايلؤ  -3

ِيث ي  تمتةز س حث ال إاصيحييط لس زوو تٚ حثت اييح  حث س    قو أّ هي 
ًت س ث ِيث ي  ؤثي لس   يح  –ث حث مي  ، ةهىه حثت اييح  هس: حث تي حث

 ةحثخ يح  حثسي ق .
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 ( 0مو٘ة   
( ةايتٔٔٔ    ( حثتاسٔٔٔة   ةحثموةثئٔٔ  ث تمتٔٔٔةز يٚ    ، ُ( Rيةضٔٔٔح تمتْٔٔٔة حثي ٔٔٔب  

 ز ة ةلٖ حس تييا حث قةيٙ   ا  يي(

 حث ي   حثتمتةز 
ت يت٘ 
 حثي ب

 ايت    ( ثتاسة  

 حثموةثي 

تس ةى 
 حثودث  ز و
تس ةى  

 2.25) 
 حثا ييا حثصاييا

 227 22 حث ميي ي 
38 59 03 

غيي وحث  
 96 22 حثضي ِ  حاصيحي  

 
( ي ضح أٚ ه يٗ ايت يٚ ثٔ  ( حثتاسة   إاوحهتي صاييا 0تٚ خت٘ مو٘ة 

(، ة تي أٚ حثقيت  حثموةثي  ثٔ  (  سية  59( ةحألخيى ا ييا تقوحيهي  38تقوحيهي   
 ق ٘ حثفيضي  حثصفيي  حث س   َ ز ة زوٙ ةمةو ليٖة ىح  ودث  ( ثىثٗ 03 

(  يٚ أليحو حثتمتةز يٚ   ، ُ( لس ت ايي حثخ يا 25ا2إاصيحي  ز و تس ةى  
 حثسي ق  ةهىه حث  يم     س أٚ حثتمتةز يٚ ت ايلح يٚ إاصيحيي لس هىح حثت ايي .

 ي  لس حثةا  ىح ي.حث وييٌ: ويَّس  حث ياث  تمتةز س حث ال حثضي ِ  ةحث ميي  -2
 تيحا٘ إزوحو حثخِِ حث وييسي  :

ايت  حث ياث    صتيٙ خِِ  وييسي ، ثتيوا حدااي٘ حثيوةي ، ز ة ةلٖ ح تةىم 
ا ًة تييي، لضتط زٚ  صتيٙ حدخ  يي حثتهيي  يقيٌ تٚ خت٘ حس تييا حث قةيٙ 

..  حثتهيي : ا ٘ ة  و حث مي  ، ُأِزوَّ ثهىح حثاُي
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 ي :حثويحس  حدس ِتز
 هوٕ حثةإة ز ة ايمي  ةت ِ  ي  حثِيث ي  لس تيوا حدااي٘ حثيوةي ، ايت  

( ِيث  ،  هوٕ حثةإة 05حث ياث    ةميي تمتةز  تٚ حألسح   حدس ِتزي  إثة  
ز ة توى حت تاهٚ حثتهييح  حدةثي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي ، إى  ضت   حدس  ي   

 حدس ِتزي  حألسح   حآل ي :
 س  سي قي تيوا حدااي٘ حثيوةي ؟ه٘ وي  -2
 تي هس حثص ة ي  حث س  ةحمهٗ لس هىه تيوا ؟ -0
 تي هس تق ياي اٙ ث  تي  تهييح    فيى حث ي ث حثف س لس تيوا حدااي٘ حثيوةي ؟ -3

   اويو خصيحَ حثفح  حثتس هول :
( خِِ  وييسي ، 8  ّيٙ حثتيوا: ايت  حث ياث    صتيٙ خِِ  وييسي    ا   

 ٘ حثيوةي ،  تةمه  ث ِيث ي  . ثتيوا حدااي
 ةاو حس  و  حث ياث   يثتصيوي حث  تي  حدايويتي  لس حزوحو حثخِِ حثويحسي :

 ( 0226(؛  ز و حثتِ ب، 0220ي س، حثاس 
  . إميحءح   ِ يٖ حثخِِ حث وييسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي

  اويو حألهوحٕ حث   يتي  حث يت  ةصييغ هي س ةاييط:
 حألهوحٕ حثس ةاي :

 ٙ  اةي٘ حألهوحٕ حث   يتي  حثتاووا ثا٘ خِ   وييٌ إثة أهوحٕ س ةاي   
( هولي س ةاس،  ٙ تيحزيا 35اي    ث تتاّ  ةحثقييٌ ة قةيٙ   يحث حث وييٌ، إى   ا   

( 5 ضت   حثخِ  حث وييسي  حألةثة  صييغ هي ز ة ةلٖ تاة ي  حثهوٕ حثس ةاس، 
( أهوحٕ س ةاي ، 3( أهوحٕ س ةاي ، ةحثثيثث   5أهوحٕ س ةاي ،  ي تي  ضت   حثثي ي   

( حهوحٕ س ةاي  4(أهوحٕ س ةاي  حثسيوس   6( أهوحٕ س ةاي ، ةحثخيتس   5ةحثيح     
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حث ياث   ( حهوحٕ س ةاي   .   و ىثٗ ايت 3( حهوحٕ س ةاي  ةحثثيت    4ةحثسي     
  ُي هىه حألهوحٕ ز ة تمتةز  تٚ حثسيوا حثخ يحء حثىيٚ حز تو هٙ لس  اويو 
صتاي  أوةح  حث ال حثايثس ث   ٕي ز ة ةضةاهي ةوا هي لس اييٌ تي ةض   

 ثقييسي. 
 

 حخ  يي حألوحء حثتهيي : 
ايت  حث ياث   إزوحو حخ  يي تهيي  ز ة ةلٖ حس خوحٙ تهييح  تيوا حدااي٘ 

 ،  هوٕ اييٌ اويا أليحو حث ي   ز ة   فيى حثت ِ  ي  ث اقيقي أهوحٕ حث ال حثيوةي
حثايثس، ةاو  ضتٚ هىح حدخ  يي سؤحدط ي ت٘ ز ة ةلقي حثتفاَة ضتٚ حثتمتةز  
حثةحاوا، ةي ٙ اييسي  يس خوحٙ حس تييا  قةيٙ حألوحء حثتهيي ،  حث س  ٙ إزوحوهي ثهىح 

.  حثاُي
 سؤح٘ حدخ  يي حثتهيي :  

 ِ    حث ياث  تٚ حثِيث ي  حآل س:
 فى  زتت ل يي ي يٚ حثتهييا حثيوةي   لس تيوا حدااي٘ حثيوةي ، ة فى  حث ت٘  -

 ت     خِةح  حألوحء حثتهيي  ث خِةح  حثتىاةيا. 
 حس تييا  قةيٙ حألوحء حثتهيي 

ثاُي اييٌ حألوحء حثتهيي  ثِيث ي  حثفح  حثتس هول  لس تمي٘ حد قيٚ  
يوا حدااي٘ حثيوةي  حث س يهوٕ حث ال حثايثس حثة   تي هي،  ٙ  صتيٙ ثتهييح  ت

حس تييا  قةيٙ حألوحء حثتهيي  ث تهييح  حثتِ ة  ، ة ٙ  اويو تقييٌ ختيسس ات ييي 
ث اويو حثويم  حث س  اص٘ ز يهي حثِيث   لس أوححهي حثتهييح ، ة ىثٗ  اةٚ حثويم  

 .( ويم  45حثقصةى حث س  اص٘ ز يهي حثِيثب  سية   
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 صوٖ حس تييا حث قةيٙ:
 ٙ زُي حدخ  يي حثتهيي ، ةحس تييا حث قةيٙ  صيا هتي حألةثي  ز ة  تمتةز  

( خ يحء 5تٚ حثخ يحء ىة  حدخ صيَ حثت  تويٚ لس هىح حث ال ةحث يثغ زووهٙ  
ًزةٚ ز ة حخ صيصي  حث ي ي  حثف ي ، حثف ةٚ حث ااي ي ، حثقييٌ ةحث قةيٙ  ت اٖ  ي ة

، ةاو حخى  حث ياث   تتاّي  حثخ يحء تٚ ايل حإلضيل  ةحثاىٕ ةحث  وي٘ (0ياٙ:
 ة ىثٗ حص ا  حس تييا حث قةيٙ  صيا هي حث هيحي  دس  تيثهي  يث ال حثت و. 

 ث ي  حدس تييا: 
ايت  حث ياث   إيميو ت يت٘ حثث ي  دس تييا حث قةيٙ حث س اوو هي ث اقيٖ       

حس  ي   حث ياث   تتاّيٚ،  ٙ  ويي هٙ ز ة تاة ي  ت ِ  ي  حدخ  يي حثتهيي ، 
حثتس هول  ةةضع حثويمي  ثا٘ حثفح    حدس تييا ةايفي  حث ت٘  هتي ثاُي تاييا

ِيث  . ثىثٗ حس  ت   حث ياث  ت يوث   اة ي( دس خيحم ت يت٘ حد فيٖ  يٚ 
 (.3(  ةحث ياث  ، ةاتي تةضح  يثمو٘ة ياٙ:  2 حثتتاّيٚ

 (3مو٘ة  
 ت يت٘ ث ي  حس تييا  قةيٙ حإل قيٚ حثتهيي 

  
 حث قوييح 

 حثت و٘
 حث ياث  0ٙ 2ٙ

 2) 2.88 2.89 2.87 2.88 
 0) 2.86 2.85 2.84 2.85 
 3) 2.86 2.85 2.84 2.86 

                                                 

   
2

/وسارة التزبيت / معهذ  ص عبذ القادراخال. أ.م.د. 2الخبيزان اللذان استعانت بهما الباحثت:   

 الفنىن الجميلت.

 . أ.م. سعاد اسعذ هالل/ معهذ الفنىن التطبيقيت/ الجامعت التقنيت الىسطى0 
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َّٚ ت يت٘ حثث ي  ثتهييح    فيى حث ت٘ حثف س، 3تٚ خت٘   يحث مو٘ة    ( يّهي إ
ِس تؤايحط ميوحط ثصتاي  حدس تييا ة ىثٗ  ص ح ( ةهىه حث  يم    2.86يسية   

ًا ث  ِ يٖ.  ميه
 حثةسيح٘ حإلاصيحي :

 ( إلّهيي   يحث حث ال.SPSSحز تو  حث ياث  حثاقي   حإلاصيحي   
 ت يوث   اة ي( ثقييٌ ث ي  حس تييا حث قةيٙ. -
(: ثاسيب حثفٖي  يٚ حثتمتةز يٚ حث ميي ي  Rت يت٘ س ييتيٚ ثتي  يِ   -

 س حدخ  يي حد قيٚ حثتهيي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي . ةحثضي ِ  ل
 زُي   يحث حث ال ة فسييهي: 

ث  اقٖ تٚ صا  حثفيضي  حس  ت   حث ياث  حخ  يي  ت يت٘ س ييتيٚ ثتي  يِ( 
 ْة حث ي  يٚ حثت يح ِ يٚ ث   ٕي ز ة حثفيٖة حثت  ةي   ي هتي ةحثت   ٖ  ويمي  

حثتهيي  ث ي   حث ال حث ميي ي  لس  تثي٘ ت ِ  ي   حثِيث ي  لس حس تييا تقييٌ حد قيٚ
( 3تيوا حث ت٘ حثيوة ،   و ويحس هي ثتا ةى حثخِِ حث وييسي  حث تةىمي ، ةمو٘ة  

 يةضح ىثٗ:
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 ( 4مو٘ة   
( ةايت    ( حثتاسة   ةحثموةثي  ث تمتةز يٚ   ، Rيةضح تمتْة حثي ب  

 ويي(ُ( ا٘ة ويمي هٙ لس حس تييا حث قةيٙ حثتهيي      
 

 حث ي   حثتمتةز 
ت يت٘ 
 حثي ب

 ايت    ( ثتاسة  

 حثموةثي 

تس ةى 
حثودث  ز و 
تس ةى  

 2.25) 
 حثا ييا حثصاييا

 235.5 22 حث ميي ي 
29.5 99.5 03 

وحث   
 55.5 22 حثضي ِ  حاصيحيي

( ي ضح أٚ ه يٗ ايت يٚ ثٔ  ( حثتاسة   إاوحهتي صاييا تقوحيهي 3تٚ خت٘ مو٘ة 
( 03(، ة تي أٚ حثقيت  حثموةثي  ثٔ  (  سية   99.5( ةحألخيى ا ييا تقوحيهي  29.5 

حثتاسة   حثصاييا، ثىثٗ  يلُ حثفيضي  حثصفيي  حث س   َ  ) (ةهس حا ي تٚ ايت  
(  يٚ أليحو حثتمتةز يٚ 25ا2ز ة زوٙ ةمةو ليٖة ىح  ودث  إاصيحي  ز و تس ةى  

   ، ُ( ة ق ٘ حثفيضي  حث وي  .
( حٚ ه يٗ أثيحط ةحضايط دس  تي٘ حثخِِ 3(، ةحثمو٘ة  2ي  يٚ تٚ مو٘ة        

حث وييسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي  ز ة ةلٖ  ح تةىم ا ًة تييي(، حثتةمه  ثِيث ي  
حثتمتةز  حث ميي ي  تقيي    ِيث ي  حثتمتةز  حثضي ِ ، لس حدخ  يي حث اصي س ا  يي 

ثصفيي  ة ُق ٘ حثفيضي  حث وي   حث س   َ ز ة ةمةو ة  ويي، ثىثٗ ُ يلُ حثفيضي  ح
( ثصيثح حثتمتةز  حث ميي ي  ةهىح 25ا2ليٖة ىح  ودث  حاصيحي  ز و تس ةى ودث   
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يوث٘ ز ة ل يثي  حثخِِ حث وييسي  ثتيوا حدااي٘ حثيوةي ، ز ة ةلٖ  ح تةىم ا ًة 
 تييي(. 

 حدس   يمي : 
حث وييسي  حثميوا حث س ث   حس خوحتهي لس    و ح تةىم ا ًة تييي تٚ حثِيححٖ -2

  تي  حثتهييح  لس تيوا حدااي٘ حثيوةي ، ةلٖ خِةح  تيسةت  ث ةص٘ة حثة حث  يحث 
 حثتيغة  .

إٚ حثٔٔٔ  ّ ٙ ة ِٔٔٔةي حثافيحٔٔٔ  أٔٔيٚ لّ ٔٔٔيدط لٔٔٔس يلٔٔٔع تسٔٔٔ ةى حوحء حثِيث ٔٔٔي  لٔٔٔس حدأٔٔاي٘ -0
 حثيوةي  .
  حث ةصيي :  
 ٚ صييغ  حث ةصيي  حآل ي :لس ضةء تي  ةص٘ إثيي حث ال يتا 

ضيةيا حث أايو ز ة حس  تي٘ ح تةىم ا ًة تييي، لس  وييٌ تيوا حدااي٘ حثيوةي ،  -2
 ثتي لس ىثٗ تٚ إثي إيمي س   تي  حثتهييح  حثف ي . 

ضيةيا أايحٗ تويسس ةتويسي  حث ي ي  حثف ي   وةيح   ِةييي  لس ايفي  أزوحو هىه  -0
 ثت يلس ةحثتهيي .حثِييق  ةحس  تيد هي لس حثمي ب ح

حدز تيو ز ة حثخِِ ثويحسي  لس حث ال حثايثس لس حثتؤسسي  حث   يتي  ىح   -3
حث تا   توحٌي ةت يهو حثف ةٚ حثمتي  ( حث س ُ َويٌَّ ليهي تيوا حدااي٘ حثيوةي ، 

 ثث ة  أثيهي لس   تي  حثتهييح  حثف ي  ث ِيث ي .
 

 حثتصيوي:
ًييمية ،ليض٘ تاسٚ . حسٌ ز ٙ ح-- ث فٌ. متهةيي  حث يحٖ، ميت   حثتةص٘ حد

 (.2992،وحي حثا ب  ث ِ يز  ةحث اي  
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 ، حث صتيٙ أسٌ ةلٖ حث ي س ث خِ حثف س حث اةيٚ حهلل.  ز و اسيٚ حييو حثاسي س،--
ًحيا ، 1 ِ ، ميت ي  يسيح٘ س س    ، حث يت  حثثقيلي  وحي حثاؤٚة ، حثثقيل  ة
 (2002) اوحو
.ويحسٔٔ  ث اوئٔو حثتفٔٔيهيٙ حث  تئٔ  ث   ٔٔٙة ةتٔٔوى ت يسٔٔ  هي مٔٔيحٓ ،ز ٔٔو حهلل ميسٔٔٙ صيثح--

  (.2986ثتيحا٘ حث   يٙ حث يٙ ، حثاةي  ، حثتم   حث ي ةي  ، حثتم و حثثيثل  

حثخ ي س، خ ي٘ يةسٕ:  وييٌ حث  ٙة لس تيحا٘ حث   يٙ، وحي حثق ٔٙ، حإلتٔييح  حث ي ئ  --
 (.2996حثت اوا،  

يؤئٔٔٔ  ت ّةتئٔٔٔ ، زٔٔٔٔيثٙ حثا ٔٔٔٔب، حثقٔٔٔٔيهيا،  ًي ٔٔٔٔةٚ، اسٔٔٔٔٚ اسٔٔٔٔيٚ:  صٔٔٔٔتيٙ حث ٔٔٔٔوييٌ،--
 0222.) 

 ِ يقي  لس حث ي ي  حث  تي  -(.ِ ي   حث  ٙ ة  ي ي2986ًي ٚة ،زيحٍ تاتةو. --
حثسيتيححس ، زيتي يايو ، حثص يزي  حثيوةي  لس حث يحٖ ،  - ،وحي زتيي، زتيٚ .2،ِ

ًحيا حثثقيل ِيثة ، تاس حثويٚ ، حدزتي٘ حثيوةي  ، تا    أ ِ ٌ ، وتاٖ ، إصوحي ة
 (.(1990سةييي ، 

س يوا ،مةو  حاتو ، ةمتي٘ ي قةب حثيةسٕ .  وييٌ تفيهيٙ حث ا  حث ي ي  --
 (.2988، يية  ،وحي حثمي٘ .  2ةحثيييضيي  ةحث  ٙة حث ي ةي  ةحدم تيزي  ،ِ

وةي حثيةض  ةحثتويس  ، تم   حث  ةٙ  –حثسيو،ستييا حاتو . حثِف٘ ة اةيٚ حثتفيهيٙ --
 . (.2986(.  3(، حث وو  4ي  ، حثتم و  حدم تيز

ًاييي ةيسيي  صيوٖ .  تة حثتفيهيٙ حث  تي  ثتِفي٘ --  ي يتث تق ين  –حثاي ي س ،
، وحي حثا ب حثِة ي  ، ت اةيح  ميت   زتي 2ة مييب ثِف٘ تي ا ٘ حثتويس  ،ِ

  .  ً  (.0222حثتخ يي ،   اي
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ًي ب ز و-- ًٕحث  وييٌ (. ةحاع0226سيتس   حثتِ ب،  حثمتي    حثف ٚة ا ي  لس خ
 (. , (2016، ميت    ي 26٘ حث وو- تم    ي ة ث ويحسي  ةحث اةل   ي ٘ ، /ميت  

أِٔيتس، حاتٔٔو اسٔٔيٚ، لييزٔٔ  اسٔٔٚ تاتٔٔو: أسيسٔٔيي   صٔٔتيٙ حث ٔٔوييٌ، وحي حثفأٔي --
ًيع،    (.2998ث ِ يز  ةحث اي ةحث ة

ثأٔٔيٖة ث ِ يزٔٔٔ ، أِٔٔيتس، يةسٕٔٔٔ ة ٔٔٔييٕ أِٔٔيتس:  تٔٔٔيىم حث ٔٔٔوييٌ حثصٔٔٔفس، وحي ح--
 (.2998(، زتيٚ،  0ِ 

حثهٔٔٔيو ،   ئٔٔ٘ أاتٔٔٔو:  تٔٔٔيىم  ي ةئٔٔ  ت يصٔٔٔيا، وحي ةححٔٔٔ٘ ث ِ يزٔٔٔ  ةحث أٔٔي، زتٔٔٔيٚ، --
 (.0222حأليوٚ،  

- Klossmaier (1976) : Looking in class room , Harper and Row , New 

York . P.307. 

 -  Goodwin,William and Harbert,Klusmeier.(1975). 

Facilitating student learing: An introduction to educational 

psychology,New York,Harper,andRow Publishers.-   

 -تةحاع حد  ي  : -م
Albayan.22.d.03.vayi8./ www.albayan.co.ae //http: 

يٕ حث ايِ ث ِةيي حسيثيب حث وييٌ . و. (.حدايحٕ  - وةي حثت  ٙ لس  ّة
 حث ي ة .

-www.informatics.gov.sa.ebook.index.php?subeat=//http  : 
- -concept learning 

www.education.indiana.edu.~eduer521.conceptl.htm.//http
 : 

 

http://www.informatics.gov.sa.ebook.index.php/?subeat=//http-
http://www.informatics.gov.sa.ebook.index.php/?subeat=//http-
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 (2 اٖ  ت
 حثتااتيٚ حثىيٚ حس  ي    هٙ حث ياث 

 
 حث خصَ حدسٙ    
  ي ي  ل ي  و. ت يي لخي  حثاويثس 2
 ِيححٖ  وييٌ و.زو يٚ غيحب يحاو 0
 ِ.  . حث ي ي  حثف ي  و. ثي ة اةي٘ 3
 ِ. . حث ي ي  حثف ي  و. حختَ ز و حثقيوي 4
 ل ةٚ  ااي ي  و. ه و ز يو 5
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Resumen  

     La comunicación no verbal (CNV) juega un papel importante en la 

enseñanza del ELE en los distintos niveles de estudio, ya que ayuda a atraer 

la atención del alumno y le facilita la comprensión de la información, ya que 

ayuda a expresar y comunicar la información. También se considera un 

importante medio de motivación. Por tanto, la CNV limita las dificultades 

que puede encontrar un aprendiz del ELE.   Comenzaremos nuestro trabajo 

centrándonos en la importancia y papel de la CNV en la enseñanza y 

aprendizaje del ELE y conociendo la relación entre cultura y comunicación 

en la enseñanza de una lengua extranjera (LE) y aclarando el papel de la 

CNV del profesor en clases de español como lengua extranjera. 

Palabras Claves:  

Comunicación no verbal (CNV), español como lengua extranjera (ELE), 

cultura, enseñanza-aprendizaje.                   

 دور التواصل غير اللفظي في تعلين اللغة اإلسبانية كلغة ثانية

 هاهر كاهل سلطاى                                              ا.م. ايناس صادق حوودي          

 جاهعة بغذاد/ كلية اللغات/ قسن اللغة االسباتية       جاهعة بغذاد/ كلية اللغات/ قسن اللغة االسباتية

 الولخص

يهعة انتٌاصم غيش انهفظي دًسا ميما في تعهيم انهغة اإلسثانية كهغة أجنثية في مختهف انمشاحم      

انذساسية فيٌ يساعذ عهى جزب انتثاه انمتعهم ًيسيم فيم انمعهٌمة نذيو، كما أنو يساعذ عهى انتعثيش 

mailto:enassadiq78@colang.uobaghdad.edu.iq
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غيش انهفظي من  ًتٌصيم انمعهٌمة. كما أنو يعتثش ًسيهة ميمة في انتحفيز. نزنك يحذ انتٌاصم

انصعٌتات انتي قذ تٌاجو متعهم انهغة اإلسثانية  كهغة أجنثية. سنثذأ عمهنا تانتشكيز عهى أىمية ًدًس 

انتٌاصم غيش انهفظي في تعهيم ًتعهم انهغة اإلسثانية كهغة اجنثية ًمعشفة انعالقة تين انثقافة ًانتٌاصم 

انهفظي نألستار في فصٌل انهغة االسثانية كهغة في تعهيم انهغات االجنثية ًتٌضيح دًس انتٌاصم غيش 

 اجنثية.

 انتٌاصم غيش انهفظي، انهغة االسثانية كهغة أجنثية، انثقافة، انتعهيم ًانتعهم. انكهمات انمفتاحية:

 

INTRODUCCIÓN 

     La comunicación es uno de los factores más importantes en la 

vida de los seres humanos porque les permite adaptarse al medio 

en el que vive y establecer relaciones sociales con otros 

individuos(Al-Taai, 2020: p.2). 

     Por lo general, diferentes expertos han asegurado la 

importancia de la CNV, como el antropólogo Mehrabian (1971: 

p.44) en su libro Silent messages, publicado en 1971, en el que 

explica la importancia de los mensajes verbales y no verbales. Las 

conclusiones de su estudio confirman que solo el 7% de la 

interacción entre personas se transmite a través de palabras; 

mientras que el 38% se hace a través del tono de voz, y el 55% 

con el lenguaje corporal. Por otro lado, un estudio de Birdwhistle 

(1952) mostró que el 35% de la información se transmite 

verbalmente, mientras que el 65% restante se hace a través de 

señales no verbales (Murias, 2016: p.61). De lo anterior hemos 
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observado que el lenguaje no verbal (LNV) es una parte esencial 

en nuestra vida. 

         El aprendizaje es un proceso de comunicación cuyo 

propósito es apoyar la adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes. El docente es el emisor del mensaje y el alumno es el 

receptor, quien puede o no enviar nueva información, 

dependiendo de cómo se reciban y procesen los mensajes 

(Hernández-Carrera, 2019: p134). El proceso del dominio y 

aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso complicado 

porque requiere una práctica y un repaso continuos para avanzar 

fácilmente (Sadiq Hamudi, 2018: P.2). 

1. La comunicación no verbal (CNV).  

     La mayoría de los estudios en este campo han explicado que el 

concepto de CNV se presentó por primera vez en un artículo de 

1956 publicado en una revista científica por Jurgen Ruech y 

Weldon Kees. Ruech comenzó a trabajar en terapia familiar y se 

dio cuenta de cómo ciertas habilidades de comunicación no verbal 

podían ayudar a las parejas a explorar sus estados y desacuerdos. 

De esta manera, ayuda a comprender las relaciones familiares. Fue 

un momento muy importante para animar y desarrollar diferentes 

trabajos dedicados al estudio de la CNV en todos los aspectos. 

(Acevedo, Álvarez, Cortada, Izuel, Laborda, Luckert, Oliveras, 

Serrano y Vila, 2012: pp.23-24).  
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     En el ámbito didáctico, muchos estudios han abordado la 

importancia de la CNV en el aula, dado que el comportamiento no 

verbal del profesor ayuda para explicar el significado verbal, 

como el estudio de Houser y Frymier (2009), el de Frechette y 

Moreno (2010) o el de Burroughs (2007).      

     Al investigar el concepto de CNV, hemos encontrado muchas 

definiciones desde diferentes puntos de vista: 

✵ Knapp (1992) hace referencia en su libro “La 

Comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno” al 

concepto CNV. El término CNV se usa para describir los 

fenómenos del proceso comunicativo de los humanos que 

van más allá de las palabras habladas o escritas. Sin 

embargo, reconocemos que estos eventos y 

comportamientos no verbales pueden expresarse a través de 

signos verbales. (p.41). 

✵ Poyatos (1994) afirma que la CNV es la emisión de señales 

activas o pasivas, ya sea que constituyan comportamiento o 

no, por parte de sistemas corporales, objetos y entornos no 

léxicos dentro de una cultura, individualmente o en 

construcción. (p.17). 

✵ Cestero (2017), por su parte, aseveró que el término CNV 

se refiere a todas las señales y signos que no utilizan el 

lenguaje normalmente hablado o utilizado para la 
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comunicación. En otras palabras, es un campo muy 

espacioso que comprende, por un lado, las costumbres y 

hábitos culturales y por otro, los métodos de CNV. 

(p.1052).   

 

2. La comunicación no verbal y la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

     El sistema educativo se basa principalmente en la 

comunicación. Este proceso se realiza por signos verbales y no 

verbales y, por ello, la CNV es un proceso interactivo y dinámico 

entre el profesor-estudiante en la enseñanza de idiomas(Al-Rifa„i 

y Al-Ghizi, 2017: p.230). En cualquier caso, la CNV en un aula es 

un proceso compartido entre el profesor y el estudiante, y debería 

incluir los signos no verbales.       

      Por otro lado, la CNV tiene un papel fundamental en la 

comunicación humana. Por ese motivo, debe tener una gran 

importancia desde los niveles iniciales en la enseñanza de la 

lengua, como el resto de otros elementos gramaticales y léxicos 

(CV).  

     Cestero (2009) mencionó en su estudio una serie de motivos 

para introducir la CNV no verbal desde niveles iniciales, citado 

por Mata (2016: p.18), lo siguiente: 
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a. Podemos comunicarnos con los demás de diferentes 

culturas utilizando signos no verbales, pero es imposible 

hacerlo solo con signos verbales.  

b. Los signos no verbales pueden realizar diferentes funciones 

en la comunicación, de forma independiente o combinados 

con los signos verbales. 

c. Hay signos no verbales comunes en todas culturas, pero 

esta diversidad tiene desventajas porque muchos signos no 

verbales son desconocidos. Por ello, influyen en el proceso 

comunicativo y provocan errores. 

     Desde un punto de vista comunicativo, el lenguaje no solo 

llama la atención de las cosas específicas, sino también busca el 

tratamiento de los aspectos socioculturales y pragmáticos, algo 

más difícil de aplicar dentro del aula (Qays Ibrahim, 2015: 224). 

Por otro lado, tiene unos objetivos principales como los de 

compartir a los estudiantes un contexto real y enseñarles cómo 

atravesar problemas comunicativos que ocurren con el uso de la 

lengua meta en situaciones concretas. (Palomo, 2019: p.12). 
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3. Las funciones de la comunicación no verbal.  

     Aunque los componentes del LNV pertenecen a diferentes 

categorías, pero aquellos signos no verbales comparten una serie 

de funciones, como los siguientes:  

✵ Una función de sustituir palabras. Según Poyatos (1994: 

p.187), el lenguaje no verbal que cumple esta función se 

denomina gesto, que tiene una palabra equivalente sin 

ambigüedad en su propia cultura, por ejemplo, el símbolo 

V, que simboliza victoria. 

✵ Una función de añadir información al contenido verbal del 

mensaje. Esta función se puede realizar especificado o 

reforzado un contenido. Por ejemplo, cuando el profesor 

utiliza un tono alto de voz en una situación como “¿qué 

haces?” para expresar la mala conducta de un estudiante. 

(Cestero, 2017: p.1055). 

✵ Según Ekman (1965), los elementos no verbales tienen una 

función de afirmar el LV. Por ejemplo, los gestos con las 

manos mientras se habla enfatiza lo que estás diciendo. En 

otras palabras, la CNV puede repetir lo que se dice 

verbalmente (Rizma, Zein y Perangin-angin, 2021: p.57). 

✵ Una función de ocultar el sentido verdadero del LV. En 

otras palabras, para expresar los sentimientos y emociones. 
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A veces se usa para ocultar el dolor y la felicidad. (Cestero, 

2017: P.1056).   

4. La importancia de la cultura en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

     La diferencia de idiomas entre países es una barrera entre los 

interlocutores. Así, las personas con idiomas o culturas diferentes 

intentan buscar nuevas maneras para comunicarse.  

     Por ello, empiezan a generar sus discursos a través de 

movimientos corporales, signos, el tono de voz y comunicación 

visual con el fin de transmitir el significado que pretenden dar. Es 

decir, la CNV es el conjunto de método para comunicar, 

comprender y participar entre personas. (Macías, 2016: p.6). 

     La estrecha relación entre lengua y la cultura sigue suscitando 

interés para un gran número de estudios. En particular, a mediados 

del siglo XX, este tema recibió una atención sin precedentes por 

parte de los investigadores, porque el lenguaje y la cultura son dos 

elementos vinculados. El lenguaje se considera el símbolo de la 

cultura; y, por otro lado, el término cultura tiene muchas 

definiciones. Según la RAE, la cultura es un conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Por 

otro lado, el científico Edward T. Hall señaló que, desde la 
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perspectiva de los antropólogos, este término (cultura) es la suma 

de los estilos de vida de las personas, los comportamientos 

aprendidos, las actitudes y los objetos materiales. (Hall, 1989: 

p.33). 

      No se puede comprender la sociedad humana sin atender a los 

aspectos culturales. Es necesario conocer que el término cultura en 

el campo de la comunicación no es una simple disciplina, sino que 

consta de una serie de elementos complejos, íntimamente 

relacionados con la vida y hábitos de las personas. Así, aprender y 

descubrir otras culturas nos ayuda a cambiar nuestra visión del 

mundo y verlo desde una perspectiva diferente. Por otro lado, 

ayuda a desarrollar nuevas estrategias y métodos para la 

enseñanza de una LE. (Domínguez, 2009: p.8). 

     Por otro lado, todo proceso de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas tiene una cultura, por lo que la comprensión cultural de la 

lengua en el aula es lo primero que influye en la forma de 

aprenderla. Si comparamos las interacciones en el aula en 

diferentes entornos culturales de aprendizaje de idiomas, se puede 

ver cómo la cultura del aprendizaje afecta las actitudes y creencias 

de los profesores y estudiantes, además de cómo puede afectar a 

las actividades de aprendizaje. (González, 2010: p.36). 
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     En este sentido, la cultura asociada a una LE debe ser parte del 

objetivo del aprendizaje de idiomas, ya que los estudiantes deben 

aprender las prácticas culturales de comunicación entre las 

personas que hablan esa lengua. Sin embargo, si queremos 

utilizarlas durante la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, no es 

tan fácil.  

5. El papel de la comunicación no verbal del profesor en la 

clase del ELE. 

     En el pasado, cada error gramatical se consideraba un fracaso 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por lo 

tanto, el papel del docente es corregir los errores. Como explica 

Cortina (2012): 

Tenemos que conseguir que nuestros alumnos pierdan el 

miedo a equivocarse en el aula. Aunque a veces sea una 

tarea difícil, deben que ver el error como algo positivo y 

que les va a servir para aprender. Si desde un principio 

hablamos con nuestros alumnos sobre el error y les 

mostramos que forma parte del proceso, creo que 

tendremos mucho ganado. (Cortina, 2012: p.8). 

     Como consecuencia del desarrollo en todos los campos de la 

vida, particularmente en los estudios lingüísticos, han surgido 

muchos estudios que afirman que el objeto esencial del proceso 
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educativo es ayudar a los estudiantes para transmitir sus ideas y 

cómo comunicar con lo demás, ya sea mediante la CV o CNV, sin 

centrarse en los errores gramaticales y ortográficos. Por eso, el 

papel del profesor es ahora muy complejo en la clase, con el 

motivo de la baja competencia lingüística de los estudiantes como 

barrera del proceso educativo. Por lo que la mayoría del contenido 

del mensaje verbal se transmite mediante signos no verbales en el 

contexto comunicativo (Cortina, 2012: p.8).  

      Por lo tanto, el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de las clases de lenguas extranjeras depende en gran 

medida del éxito del proceso comunicativo entre el profesor-

estudiante. La relación en la clase entre ellos no solo afecta en el 

proceso educativo, sino también se extiende para apoyar sus 

comportamientos, su nivel cultural y social. (Houser y Frymier, 

2009: pp.38-39). 

      Una de las cuestiones más importantes que los profesores 

deben tener en cuenta es comunicar incluso cuando no quieren 

comunicarse. Es decir, en numerosas ocasiones, los profesores 

utilizan la CNV con gestos, movimientos corporales o señales de 

forma consciente o inconsciente. De ese modo, dominar la CNV 

puede apoyar la CV. Los docentes deberían conocer la manera de 

comunicación de los estudiantes y cómo utilizan el lenguaje 
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corporal para reforzar su nivel educativo con el objetivo de que se 

logre el éxito educativo (Hernández -Carrera, 2019: p.134). 

 

Conclusión 

     Hemos empezado nuestra trabajo señalando que la motivación 

esencial de realizar ha sido explicar la importancia de la CNV 

como herramienta en la enseñanza del español como E/LE. Es 

decir, buscar a otra manera para comunicación sin utilizar 

palabras. Por eso, hemos querido entender la conducta humana en 

diferentes situaciones. En el proceso de la elaboración del este 

trabajo nos hemos dado cuenta de la complejidad de la 

comunicación humana, donde la CNV es un elemento 

fundamental y está íntimamente ligada a la CV. 

     Si hemos centrado por estudiar la CNV es porque queríamos 

demostrar la importancia de los componentes no verbales y situar 

su función metalingüística en una situación pedagógica en la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

     Nuestro estudio confirma que la comunicación no verbal es una 

herramienta eficaz para el buen desarrollo de una lección y 

permite al alumno expresarse libremente de forma espontánea y 

ser activo en el acto de enseñanza. 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 

 

 ج

 
 

13 

Bibliografía 

❖ Acevedo, A., Álvarez, J., Cortada, L., Izuel, M., Laborda, X., 

Luckert, F., Oliveras, A., Serrano, S. y Vila, G. (2012): 

Comunicación no verbal en la práctica educativa. Ediciones 

Octaedro, S.L. C/ Bailén, Barcelona, España. 

❖ Cestero.(2017): "La comunicación no verbal", en Ana M. Cestero 

Mancera e Inmaculada Penadés Martínez (eds.) (2017): Manual 

del profesor de ELE, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 

Servicio de Publicaciones, pp. 1051-1122. 

❖ Cortina, F.C. (2012): "El tratamiento del error dentro de la clase de 

ELE, ¿Cómo debemos actuar?". 

http://www.fidescu.org/attachments /article/ 72/ 

Fernando%20Collantes%20 Cortina.pdf [Consulta: 22/8/2022].  

❖ Davis, F. (2006): La comunicación no verbal. 1ª edición, Alianza 

Editorial, Madrid.   

❖ Domínguez Lázaro, Mª de los Reyes (2009): La importancia de la 

comunicación no verbal en el desarrollo cultural de las sociedades. 

Razón y Palabra, (70), 1-29. 

❖ Hamudi, E. S. (2018). LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS MÁS 

PROBLEMÁTICOS DEL ESPAÑOL PARA LOS 

APRENDICES CUYA LENGUA MATERNA ES EL ÁRABE 

http://www.fidescu.org/attachments%20/article/%2072/%20Fernando%20Collantes%20%20Cortina.pdf
http://www.fidescu.org/attachments%20/article/%2072/%20Fernando%20Collantes%20%20Cortina.pdf


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 

 

 ج

 
 

14 

“LOS ALUMNOS IRAQUÍES COMO MUESTRA”. Alustath 

Journal for Human and Social Sciences, 226 (1), 131-152, Irak, 

Bagdad.  

❖ Hernández-Carrera, R. M.(2019): La comunicación en proceso de 

enseñanza-aprendizaje. CAUCE. Revista Internacional de 

Filología, Comunicación y sus Didácticas, nº 41.pp133-155. 

http://dx.doi.org /10.12795/CAUCE.2018.i41.08 

❖ Houser, M. L. and Frymier, A. B. (2009). The Role of Student 

Characteristics and Teacher Behaviors in Students' Learner 

Empowerment, Communication Education, 58: 1, 35-53.  

http://dx.doi.org /10.1080/ 03634520802237383. 

❖ Knapp,M.L.(1992). La comunicación no verbal. El cuerpo y el 

entorno. 4ª edición. Paidós. Barcelona. España. 

❖ Mata, L.M. (2016). La comunicación no verbal en un aula 

intercultural de nivel A1 (Tesis de Máster). Universidad 

Internacional de La Rioja, España. 

❖ Mehrabian, A. (1971). Silent messages.Wadsworth publishing 

company, Belmont, California. 

❖ Murias Román, R. (2016). Signos no verbales españoles y turcos: 

estudio comparativo para su aplicación a la enseñanza de ELE.  

(Tesis Doctoral). Universidad de Alcalá. España.  

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 

 

 ج

 
 

15 

❖ Poyatos, F. (1994a), La comunicación no verbal. Cultura, lenguaje 

y conversación. Educaciones Istmo, S.A. Madrid, España. 

❖ QAYS IBRAHIM, Ghaidaa, (2015). «La enseñanza del español como 

lengua extranjera en los países árabes del Oriente Próximo», 

Revista de la facultad de Lenguas, Universidad de Bagdad 96, 

págs. 222–237.  

❖ Al-Rifa„i, F. K. y Al-Ghizi, H. K. (2017). Investigating Classroom 

Verbal and Nonverbal Communication. AL-ADAB JOURNAL, 

(Language, Literature and Culture in Contact).229-254. 

❖ Rizma, D., Zein, T. T., & Perangin-angin, A. (2021). Non-Verbal 

Communication Used by University Students‟ Examinee in Thesis 

Proposal Seminar. LingPoet: Journal of Linguistics and Literary 

Research, 2(1), 52-63. 

https://doi.org/10.32734/lingpoet.v2i1.5333. 

❖ Al-Taai, S. H.(2020). «El lenguaje corporal:su concepto y la 

importancia». Ishraqat tanmawya Journal for Human Sciences, 

23, 1- 48, Irak, Bagdad.  

https://doi.org/10.32734/lingpoet.v2i1.5333


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

16 

Investigating the Alignment of the Linguistics and 

Literature Final Examination Questions with Relevant 

Learning Objectives at University Level 

Asst. prof. Dr. Ansam Ali Ismaeel Alhalawachy 

Department of English/ College of Basic Education/ University of Mosul 

e-mail: anneali71@gmail.com 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the alignment of the 

final examination questions of two EFL courses, viz. Linguistics and 

Literature with relevant learning objectives at university level. Both courses 

final exam questions and relevant learning objectives are analyzed for 

alignment using a slightly modified version of Porter‟s model of alignment 

(2002). The linguistics course showed an alignment index of (0.50) and for 

the Literature course, the alignment index was (0.49). Both values were 

significantly lower than the hypothetical mean (0.839) and (0.884) for the 

two respective courses at the significance level of (0.05). In relation to the 

comparison of emphasis whether on exam questions or learning objectives, 

the low-order cognitive skills, viz. (remember, understand and apply) were 

over-emphasized than the high-order skills, viz. (analyze, evaluate and 

create). Building on that, recommendations are forwarded to EFL university 

teachers in terms of paying more attention to the learning objectives of the 

course they teach when designing final exam questions. Moreover, teachers 

should also make a balance by emphasizing the cognitive skills included 

within both learning objectives and examination questions. 

Key words: alignment, learning objectives, examination questions, 

assessment, EFL. 
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 النهبئية لوىاد علن اللغة واالدةهحاباب  االاسئلة  نالوىاءهة هب بي تقصي

 الوسحىي الجبهعي  را  الصلة فيهذاف الحعليوية هع اال

 أ.م. د. أاسبم علي اسوبعيل الاالوجي

 ة الحربية االسبسية/جبهعة الوىصلقسن اللغة االاكليزية/كلي

 لولخصا

مة اسئمة االمتحان النيائي لفصمين دراسيين لمغة يدف ىذا البحث الى التحقق من مواءي
االنكميزية بوصفيا لغة اجنبية وىما: عمم المغة واالدب مع االىداف التعميمية في المستوى الجامعي. 

اعاله باستخدام نسخة معدلة بشكل بسيط لنموذج مة الخاصة بالفصمين الدراسيين المواء يلحمتم ت
( حيث 0..0( ولفصل االدب )0..0مة لفصل عمم المغة )مواءكانت قيمة ال(، حيث 2002بورتر )

( وعند .0.88( و )0.8.0ان القيمتين اقل بشكل دال من القيمة االفتراضية لمفصمين والتي كانت )
(. وفيما يتعمق بمقارنة التأكيد سوآءا عمى االسئمة االمتحانية او االىداف .0.0مستوى داللة )

تطبيق بينما ى نسبة ىو عمى الميارات االدراكية التالية: التذكر، الفيم، والكان التركيز االعم ،التعميمية
ذه النتائج، تحميل، التقييم، والبناء. وبناءا عمى ىعمى الميارات االدراكية الخاصة بال كان التركيز االقل

ايالء المزيد من  لغة اجنبية ومن ضمنيالتدريسي المغة االنكميزية بوصفيا  تم وضع بعض التوصيات
االسئمة االمتحانية  التعميمية لمفصل الدراسي الذي يقومون بتدريسو عند تصميم باألىدافاالىتمام 
اضافة الى تحقيق التوازن في التركيز عمى الميارات االدراكية المتضمنة في كل من االىداف النيائية 

 التعميمية واالسئمة االمتحانية.

االىداف التعميمية، اسئمة امتحانية، التقييم، المغة االنكميزية بوصفيا لغة  مة،مات مفتاحية: المواءكم
 اجنبية

 

Introduction: 

 To develop knowledge and improve citizens living 

standards, students‟ learning must be meaningful. Meaningful 

learning occurs when the educational components are aligned 

together. Using the proper alignment of, for example, learning 
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objectives (henceforth LOs) and assessment enables students to 

produce meaningful results and teachers to improve the quality of 

teaching (Kember & Mc Naught, 2007). 

 It is said that teaching without learning objectives and 

suitable tool of assessment is invaluable since these two elements 

form the core of any instructional activity, and, in turn, their 

alignment plays a crucial role in students‟ learning. Chatterjee and 

Corral (2017, p.1) define learning objectives as  

a descriptions of what the learner must be able 

to do upon completion of an educational 

activity, and a well-written learning objective 

outlines the knowledge, skills and/or attitude 

the learners will gain from the educational 

activity and does so in a measurable way. 

The same authors further mention that assessment method and 

teaching will be guided by the well-formulated objectives. This 

amounts to saying that learning objectives and teachers‟ made- 

tests, as a tool of assessment, are inseparable.  

 This inseparability should be manifested in practical 

environment, like in foreign language classes where teachers 

should explain the course learning objectives to the students. The 

reasons behind this fact are various. According to Nitko and 

Brookhart (2011) and Chatterjee and Corral (2017), getting 

students know the course LOs will make them pay attention to 
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what is required from them at the end of the instruction. 

Moreover, when the teacher clearly explains what will be tested or 

assessed, the results will be more effective. Additionally, learning 

objectives are assumed to help the teacher in choosing the 

appropriate teaching method for the lesson (the Center for Faculty 

Development, 2007).   

 As to the authors‟ observation, gaps are noticed in teachers‟ 

ability to align between final examination questions (henceforth 

FEQs) they design as a tool to evaluate their students with the 

relevant LOs of the courses they teach. This problem is faced by 

most teachers in higher education. Based on the aforementioned 

issues, this research aims at: 

1- Identifying EFL university teachers‟ level of aligning 

knowledge of examination questions (henceforth EQs) with 

the relevant LOs that a certain course addresses. 

2- Finding out whether Linguistics or Literature courses 

exhibit alignment required between EQs and LOs. 

3- Exploring the difference of emphasis on EQs and LOs 

between the Linguistics and Literature courses. 

 As such a need is required to test the following hypotheses: 

1- EFL teachers‟ of Linguistics at university level do not align 

the FEQs with the relevant LOs. 
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2-  EFL teachers‟ of Literature at university level do not align 

the FEQs with the relevant LOs. 

3- There are no difference between the Linguistics and 

Literature courses in relation to EFL teachers‟ emphasis on 

LOs. 

4- There are no differences between the Linguistics and 

Literature courses in relation to EFL teachers‟ emphasis on 

EQs. 

Exam Composition and Design: 

 One of the important essentials to the teaching/learning 

process is assessment which is of value for both teachers and 

learners. For teachers, assessment represents a means of collecting 

information on whether the way of instruction is effective or not. 

Furthermore, it is used to investigate learners‟ control of the LOs 

of a certain course. In the case of learners, assessment represents 

the feedback they need about their own learning in addition to 

motivating them to develop their academic performance 

(Fuentealba, 2011). 

 The most representative form of assessment is an exam or a 

test. Valuable evaluation support, different perspectives and 

gauging students‟ learning lead to the need of composing valid, 

well-designed tests. The first step in composing a test is going 
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through the objectives of the course deciding on the goals to be 

evaluated and the mechanisms that questions may imply; then 

choosing the suitable type of question that aligns with that 

objective (Sewagegn et al., 2013). Following this realm of 

thinking, teachers should take into consideration: 

1- The goals to be attained by employing a certain question, 

and 

2- The various mechanisms by which questions can attain 

objectives. 

 As regards the goals, every question should have a three-

fold purpose including a content goal, a process goal and a 

metacognitive goal. The first type is determined by answering the 

question: “what piece of subject material do we want to 

illuminate?”. This dimension is the most obvious and needs little 

discussion other than to suggest that concepts, principles, and their 

interrelationships make the best material for productive questions. 

Turning to the process goal, it is chosen by answering the 

question, “what cognitive skills do we want learners to exercise?”. 

It refers to how they must use it and might be called as a 

„cognitive goal. The third goal is the one known as the 

metacognitive; it represents the question cycle for question-driven 

instruction with a classroom response system chosen by answering 
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the question “what beliefs about learning English do we wish to 

reinforce?” (Pritchett, 1999).    

 Similar degrees of importance must be given to question 

mechanisms used to accomplish objectives. The first two 

mechanisms can be thought of as “what are learners thinking 

about?” and “ how are they thinking about it?” By using these two 

mechanisms, a question can direct learners‟ attention to specific 

facts, features, ideas, conflicts, or relationships, brining issues to 

conscious awareness. The third mechanisms is related to the 

communication of information about learners responses. If the 

information goes beyond being merely noted to making teaching 

and learning decisions, then the response use constitutes  what is 

called formative assessment. The last fourth mechanism is the 

inter-learner and learner-instructor discussion by which questions 

can fulfill their design objectives (ibid.). 

What is a Learning Objective? 

 According to Edinyang (2016), objectives, in general, are 

expected behavioral outcomes at the end of a particular 

instructional process. They help a teacher to plan instruction, 

guide students‟ learning and provide criteria for evaluation 

outcomes. A learning objective, in specific, or what is also called 

an educational or instructional objective, is about what a learner 
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should be able to do at the end of a certain course and which they 

could not do before. In our view, it is the intended learning 

outcome that can be reflected by learning objectives rather than 

the form of instruction. 

 Both terms, namely learning objective and learning 

outcome are used, in the literature and in this research, to 

represent the same concept.  Harden (2002) demonstrates that the 

two terms are used interchangeably. In a more recent work, this 

statements is confirmed by Kennedy (2007: p. 20) who remarks 

that “ learning outcomes are statements of what a student is 

expected to know, understand and/or be able to demonstrate at the 

end of an instructional process”.  

 For learning objectives to be effective, there are some 

conditions that must be met. Firstly, learning objectives must give 

direction to both learners and teachers in choosing the appropriate 

learning content, activities and assessment tools. Secondly, they 

should include information about what is required from learners in 

assessing their own progress. Thirdly, a well- stated learning 

objective indicates learners‟ attitudes, skills, and information they 

will obtain from a certain instructional activity (Edinyang, 2016; 

Chatterjee & Corral, 2017). 
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 In addition to the aforementioned conditions, there are also 

some desirable characteristics of objectives that are related to two 

basic dimensions: objectives that are evaluated in relation to  

content, and those whose evaluation is based on form. Both of 

content and form can highly influence the importance of 

objectives and the distinctive characteristic of the test questions 

relevant to these objectives. In terms of content, the distinguishing 

characteristics of LOs are: 1- LOs should be appropriate to the 

level of difficulty and prior learning experience; 2- they should be 

real in a sense that they describe behaviours that the teacher 

actually intends to act on in the classroom situation; 3- LOs 

should describe the overt behavior expected and the content, and 

4- the content of objectives should be responsive to the needs of 

both individual and society (Khan et al. 2012; Edinyang, 2016; 

and Chaterjee & Corral, 2017).         

 With reference to form, the stated characteristics of LOs 

are: 1- objectives should be stated in terms of learners‟ behaviour, 

not in terms of teachers‟ activities; 2- they should be stated in 

behavioural or performance terms that should have the same 

meaning for learners and teachers, and 3- LOs should be stated 

singly, i.e. only a single behavior should be included (ibid.). 

The Alignment between Exam Questions and Learning 

Objectives: 
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 Alignment is considered, by the Eberly Center (2019), as 

the matching of educational components, namely LOs, assessment 

and teaching strategies with each other to enhance the quality of 

students‟ learning. To state the importance of this matching 

process, the Eberly Center (ibid.) mentions that 

assessment allow the teacher to check the 

degree to which the students are attaining 

the learning objectives; objectives articulate 

the knowledge and skills you want students 

to acquire by the end of the lesson or course; 

teaching strategies are chosen to foster 

students‟ learning towards attaining the 

objectives (p.2)    

 Building on that, the quality of education, in general, and 

the teaching/learning process, in particular, is highly affected and 

basically dependent on the alignment between EQs and LOs. 

Biggs and Tang (2011) treat the alignment between these two 

crucial components as a constructive coherence for the quality of 

teaching. In a similar vein, Kennedy (2007) and FitzPatrick et al. 

(2015) view the link between assessment and LOs as the best 

source of help in making students‟ learning more transparent and 

meaningful as well as promoting high quality education. 
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 Given the importance of alignment so far, the researcher 

thinks that if a misalignment of tests, as a tool of assessment, and 

LOs happens, then the possibility of not teaching these LOs in a 

correct way is subject to happen. Moreover, this misalignment 

may lead to undermining students‟ motivation and learning. To 

avoid such results, the alignment of EQs with the relevant LOs 

should be checked and guaranteed. In other words, when teachers 

compose and design exam questions, they should take into 

consideration some vital issues. They must check what is to be 

assessed; how it is to be assessed; how to align the questions put 

with the LOs; and guarantee that each single LO of the course 

should be tested.     

Materials and Methods: 

 This research aims at exploring the alignment of EQs of 

two EFL courses, viz. Linguistics and Literature with their 

relevant LOs. More specifically, the investigation in this section is 

basically centered around the controversy of whether or not EFL 

teachers at university level have thought of the LOs of these 

courses when designing the FEQs. To achieve the analysis 

required, Porter‟s model (2002) has been used with a slight 

modification by replacing its five cognitive demanding domains 

with Bloom‟s six domains, viz. remember, understand, apply, 

analyze, evaluate and create. Moreover, only the cognitive and 
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content-based domains of Porter‟s model have been relied on to 

the exclusion of the third domain (mode of presentation). The 

reason behind the exclusion is that it has nothing to present in the 

analysis of alignment. 

 To determine the alignment between EQs and LOs, two 

subjects of those studied by the second stage at the Department of 

English, College of Basic Education, University of Mosul have 

been chosen randomly to represent each course. For the 

Linguistics course, the grammar syllabus and FEQs were used; 

and the novel syllabus and FEQs represented the Literature 

course. Both syllabi and EQs were taken from the examination 

committee in the department mentioned. 

 Following that, a coding scheme was used to assign values 

to both the LOs and EQs of each topic according to the cognitive 

domains mentioned above. In this scheme, three coders were 

working, the researcher and two professors of EFL who are 

experienced in teaching Grammar and Novel, respectively. Using 

six verbs to represent the six levels of the revised Bloom 

taxonomy, the coding process was independently done. The six 

levels were subdivided, in turn, between those representing the 

low-order thinking skills (remember, understand, apply), and the 

ones figuring out the high-order thinking skills (analyze, evaluate, 

create). The values of each coder were assigned out of 100% in 
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the form of a two-dimensional matrix; one dimension is for the 

cognitive domains that should be included in the exam and the 

other one resembles the topics included in the syllabus of each 

topic, viz. Grammar and Novel. 

 To get the inter-rater reliability of the coding results of each 

topic, the Pearson correlation coefficient formula was adopted. 

For Linguistics LOs and EQs, the inter-rater reliability was (0.91) 

and (0.93), respectively, while for the Literature course, the values 

of reliability of both LOs and EQs were (0.85) and (0.80), 

respectively. These values were acceptable and the way to move 

to the second step through which the three coders coded jointly 

this time by discussing the possibility of agreement for any earlier 

coding difference. Subsequently, the calculation of alignment 

index is achieved using the following equation: 

P= 1- ⅀n 
i = 1l (xi-yi) l 

2          

Analysis of Alignment Results: 

a. Linguistics Course Alignment: 

 The analysis of the results of this course is based on the 

following hypothesis: “EFL teachers‟ of Linguistics at university 

level do not align the  FEQs with the relevant LOs”. The 
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alignment of EQs with their relevant LOs of the Grammar subject 

has been achieved as presented in figure (1) below. 

 

Figure (1): Alignment of Exam Questions with Relevant 

Learning Objectives of the Linguistics Course 

The values in this figure are built on the subtotal of both the LOs 

and EQs, respectively and then converted into percentages. After 

that, the Porter‟s alignment index was calculated using the results 

of the levels of cognitive skills included in the statements of EQs 

and LOs. The alignment value was (0.50) which is significantly 

lower than the hypothetical mean which is (0.839) at the 0.05 

significance level. This means that no alignment is there between 

EQs and LOs of the Grammar subject. Moreover, the percentages 
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outlined in figure (1) show that students higher-order skills, viz. 

analyze, evaluate and create were not required whether in the EQs 

or the LOs. Added to that, the alignment proportion of the lower-

order skills was not that reasonable; the value of the EQs is higher 

than that of the LOs in both the (remember and apply) levels (30% 

compared to 45% in remember) as opposed to (15% compared to 

35% in apply). The only level whose value is higher in the LOs 

than in the EQs is the understand level (47% compared to 20%). 

 

b. Literature Course Alignment: 

 Regarding the investigation of the Literature course 

alignment, it is based this time on the hypothesis that reads: “EFL 

teachers‟ of Literature at university level do not align the FEQs 

with the relevant LOs”. The data collected in this concern are 

computed through a comparison between Literature EQs and the 

relevant LOs as depicted in figure (2)  
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Figure (2): Alignment of Exam Questions with Relevant 

Learning Objectives of the Literature Course 

Similar steps as those followed in the investigation of the 

linguistics course were adopted in the calculation of the results in 

this section. By using the Porter‟s alignment equation, it is found 

out that no category showed an alignment between EQs and the 

relevant LOs. The value of the alignment index was (0.49) which 

is lower than the hypothetical mean (0.884) at the significance 

level of (0.05). All of the remember, apply, analyze, evaluate and 

create levels have shown low values (2%, 29%,1%, 1%), 

respectively; while only the understand level exhibits a rather high 

value (55%) compared to the preceding levels. In relation to the 
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values of EQs, only the apply level represents a relatively high 

value (52%) compared to the other levels that have low values 

(10%, 26%, 3%, 2%, 1%), representing the cognitive skills of 

remember, understand, analyze, evaluate and create, respectively. 

The results discussed so far indicate again a misalignment 

between EQs and LOs in the Literature course. 

c. Comparison of Emphasis on Learning Objectives: 

 Analysis of the data collected in this section is achieved in 

terms of the third hypothesis: “No difference is found between the 

Linguistics and Literature courses in relation to EFL teachers‟ 

emphasis on LOs”. It includes comparing the emphasis on LOs 

between the Linguistics and Literature courses based on the six 

cognitive skills under study. The results of comparison are 

presented in figure (3): 
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Figure (3): Comparison of Emphasis on Learning Objectives 

between the Linguistics and Literature Courses 

As shown in the figure above, the comparison of emphasis on LOs 

is placed on the low-order cognitive skills. At the (remember 

level), the linguistics course had a (30%) of emphasis compared to 

the Literature course which had only (2%); the opposite was true 

for the (understand level) where both Linguistics and Literature 

courses exhibited a high emphasis on LOs which was (47% and 

55%), respectively. As for the (apply level), the difference of 

emphasis between the two courses was not that significant 

compared to the (remember level); the emphasis of the linguistics 
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course was (15%), while the Literature course showed (29%) of 

emphasis. 

 In contrast to what has been discussed so far, both 

Linguistics and Literature courses showed no difference of 

emphasis on LOs in relation to the high-order cognitive skills; all 

the three levels of (analyze, evaluate and create) achieved a little 

ratio of emphasis in the former course reaching (1%, 2%, and 

1%), respectively compared to the percentages of the latter course 

(2%, 1%, and 1%), respectively. All in all, the third hypothesis of 

this research has been partially accepted since in the (remember 

level) of cognitive skills there was a significant difference in the 

value of emphasis on LOs between the chosen courses. 

d. Comparison of Emphasis on Final Exam Questions: 

 Regarding the analysis of results of the fourth hypothesis of 

this research which reads: “There is no difference between the 

Linguistics and Literature courses in relation to EFL teachers‟ 

emphasis on FEQs”, emphasis on FEQs between the Linguistics 

and Literature courses was compared. The results obtained are 

shown in figure (4): 
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Figure (4): Comparison of Emphasis on Final Exam Questions 

between the Linguistics and Literature Courses 

This figure presents information about the comparison of 

emphasis which outlines a large ratio of difference between the 

two courses at the lowest cognitive levels again. This result is 

quite clear at the (remember level) where the former course scored 

(45%) of emphasis in comparison to the latter course which 

achieved only (10%). This is quite similar to the difference got at 

the (apply level) where the scores were (35% and 52%) for the 

two respective courses. Only the (understand level) has shown 

almost similar percentages of the ratio of emphasis on EQs. In line 

with this result, the three high cognitive levels of (analyze, 
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evaluate, and create) scored no difference of emphasis on exam 

questions. As such, the fourth hypothesis has been partially 

accepted only for both the (remember and apply levels) where 

there is a difference of emphasis on EQs of the Linguistics and 

Literature courses.  

 

Discussion of Results: 

 In this research, the alignment between FEQs and the 

relevant LOs of the Linguistics and Literature courses at 

university level has been investigated. In the case of the former 

course, misalignment was found out between the two constructs in 

question due to the poor portion of alignment reaching (0.50) 

which is lower than the hypothetical mean (0.839). This result 

indicates that teachers‟ designing of the test may not adequately 

represents the curriculum LOs put by the Linguistics syllabus 

designers. In other words, EFL teachers at university level have 

not taken into consideration whether or not students are going to 

be disoriented by such kind of misalignment, since their success 

relies heavily on what they achieve in the assessments they are 

exposed to. The other imbalance resulted from the analysis is that 

between the low- and high- order cognitive skills. In relation to 

both LOs and EQs, the emphasis of requirement is on the low-
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order cognitive skills, viz. (remember, understand and apply) with 

the almost total negligence of the high-order skills, viz. (analyze, 

evaluate and create). If teachers are to adapt such an approach to 

deliver knowledge to students, shallow learning will be 

predominant due to the concentration on the memorization recipe.  

 Turning to the investigation of alignment of the Literature 

course, we could again hardly find an acceptable reasonable ratio 

in this concern. The alignment index of LOs and EQs is (0.49) 

which is significantly lower than the hypothetical mean (0.884). It 

seems that this kind of mismatch, in the Literature course, is also 

due to the natural reflection of EFL teachers‟ emphasis on certain 

cognitive skills rather than others. The higher-order skills of 

(analyze, evaluate and create) appears to receive little attention 

which raises the same concern as with the Linguistics course 

above. If teachers distribute classroom material and activities 

following the LOs of each teaching course, then good alignment 

will be there since relevant exams will be designed with a quality 

that will ensure avoiding mismatch between the constructs of LOs 

and exam questions. 

 With reference to the comparison of LOs included in the 

third hypothesis of this research, it is the low-order cognitive 

skills of the Linguistics course that stand out and to lesser degree 

likewise for the Literature course. Figure (3) presents this case 
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quite clearly where the former course has an aggregate of (92%) 

for the lowest three cognitive levels; while for the latter course, 

the aggregate is (86%). Despite this fact which makes the 

Literature course cognitively stronger, their lower level aggregate 

is still greater than (50%) which is a real concern. Related to the 

results of the fourth hypothesis, figure (4) presents a quite similar 

situation to the previously mentioned one. The comparison this 

time remains cognitively low since the aggregate of the low-order 

cognitive skills is (100%) for the Linguistics course compared to 

the aggregate of the Literature course which is (82%). This 

amounts to saying that the emphasis of both courses, whether on 

LOs or EQs, does not show that healthy, reasonable cognitive 

distribution through cognitive skills. 

Conclusions and Recommendations:   

   From the results and findings of the data analysis, it can be 

concluded that no significant alignment has been found out 

between FEQs put by EFL teachers at university level and the 

relevant LOs of both the Linguistics and Literature courses. If 

these tests are reviewed on the basis of their alignment with their 

related LOs, they would still need to be revised and modified to be 

beneficial. This process of revision and modification would 

achieve the amount of coherence required to orient EFL learners 
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towards raising their cognitive levels of learning and improving 

the higher-order skills, viz. analyze, evaluate and create. 

 Additionally, the data analysis shows no difference between 

Linguistics and Literature courses in relation to emphasis put on 

the LOs and/or EQs. In both courses, the difference of emphasis is 

found out to be at the low-order cognitive skills. Most of th 

emphasis focused on three out of six levels, namely remember, 

understand and apply. 

 To this end, it would be recommended that EFL teachers 

should pay more attention when attending to choose appropriate 

EQs that depends on the LOs of the teaching course. There is 

nothing that is called the best type of EQs, rather it is the question 

that reflects the learning objective which is most important. In this 

concern, teachers should help their students to know how to 

identify which course objective the exam question align with. 

Furthermore, more balance of emphasis should be set between the 

teaching course LOs and the designed FEQs.   
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An Analytical Study of Translating Hate Speech 

Tweets from English into Arabic 
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E-mail: sarmadaljboriba@gmail.com 
 

Abstract 

Social media, nowadays, is considered a mirror in which all human 

beings can see their true identity, a sensor to measure used to see the pulse of 

society. It is a weapon used by individual and politicians alike to attack each 

other. In this paper, the researcher aims to investigate and analysis the 

translation of ten hateful tweets by students in the second stage. The students 

were asked to implement Vinay and Darbelnet (1995)‘ procedures of 

translation.  The results of this investigation shed some lights on the 

problems the students encounter, and over solutions to be followed.  

Keywords: Social Media, Twitter, Hateful Tweets, discrimination, 

Translation Procedure. 

ليزية الى العربيةدراسة تحليلية لتغريذات خطاب الكراهية هن اللغة االنج  

 م. سرهذ هحوذ عيسى

 الجاهعة العراقية /كلية اآلداب/ قسن الترجوة

 الوستخلص

من رؤية ىويتيم  تمكن البشرتعتبر وسائل التواصل االجتماعي في الوقت الحاضر المرآة التي 
االخر. تيدف ىذه  أحدىمسالح يستخدمو األفراد والسياسيون عمى حد سواء لمياجمة  .وىي الحقيقية،

. الورقة البحثية الى استقصاء وتحميل عشرة من تغريدات خطاب الكراىية لتالميذ من المرحمة الثانية
( والقت نتيجة ىذه 5991طمب الباحث من التالميذ تنفيذ استراتيجية فياني و داربيمينت في الترجمة )

وبعض المقترحات التي يمكن  الترجمة،في الورقة البحثية الضوء عمى المشاكل التي يواجييا التالميذ 
 اتباعيا لتفادي ىذه المشاكل.

التواصل االجتماعي, توييتر, تغريدات الكراىية, العنصرية, اسموب الترجمةالكممات الدالة:   
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1. Introduction  

In common parlance, ―hate speech‖ broadly allude to 

abhorrent discourse aiming at a group or an individual based on 

inherent characteristics—such as race, religion or gender—and 

that may intimidate social harmony. Hate speech is not equal to 

freedom of speech. Unfortunately, a lot of people, nowadays, may 

present legalization of offensive speech on the basis of the values 

of democracy. On the contrary, democracy is a tool given to the 

people to make their better. Gagliardone (2015:10) advocates that 

―Hate speech refers to expressions that advocate incitement to 

harm (particularly, discrimination, hostility or violence) based 

upon the target‘s being identified with a certain social or 

demographic group.‖ It is known in Arabic as ( خطبثبد انكشاْٛخ  ). 

To the European Committee of Ministers, hate speech 

covers all forms of expressions that spread, incite, promote or 

justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of 

hatred based on intolerance. In recent years, the use of social 

media (SM) has dramatically increased worldwide. Chetty & 

Alathur (2018) argue that ―Social networks have been recognized 

as a very favorable medium often used for planning and executing 

hate attack related activities.‖ The truth of the matter is why does 

a tool, created to express people‘s opinions, become a knife in the 

back of many people?  

Bani (2006) states that ―The globalization of media is 

nowadays a key area of interest but up to now the role of 

translation within global news flow has received little attention.‖ 

However, it corresponds to a common method conducted by social 

media in different countries: translation of social media platform 

reaches a wide number of people all over the world, it also helps 

to shape the readers‘ perceptions. Hate speech tweets often put the 
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translators in crossroads. They have to be faithful to the source 

texts and at the same token they have to not offend the readers 

with offensive words used in these tweets. Translation strategies 

offer a solution for them. 

2. Related Works 

Research in news analysis, in general, is abundant, but 

research in news and Twitter translation, in particular, remains 

scant (Conway & Bassnett, 2006; Bielsa & Bassnett, 2009). In the 

past few years, small number of researches emerged 

characterizing the different frameworks and constraints of media 

translation.  Jehl et al., (2012:410) state that ―Among the various 

social media platforms, microblogging services such as Twitter 

have become popular communication tool. This is due to the easy 

accessibility of microblogging platforms via internet or mobile 

phones and due to the need for a fast mode of communication, that 

microblogging satisfies. Twitter is used as a tool of manipulations 

by ordinary individuals, politicians, minority groups ..etc. 

Lillian (2007:917) pinpoints that ―hate speech usually 

addresses racist and ethnicist discourses, and less often 

homophobic discourses. Elaborating about hate speech is 

particularly thorny, especially for linguists and discourse analysts, 

because identifying discourse as hate speech and taking a stand 

against it may be construed by some as taking a position in 

opposition to free speech rights.‖ This current research paper will 

address the HS used in Twitter.  

Hamdy and Abdelali (2016) conducted a study to translate 

the name of persons from Arabic into English using 

Transliteration procedure in Twitter. They harvested their data 

using Wikipedia WikiLinks. They used 1000 name pairs from the 

true names including Arabic characters, and enumerated how 

many of these names are taken as authentic transliteration name 
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pairs employing their built strategy. The results were 1) Huge 

amount of parallel data, 2) Dialectal variations coverage, and 3) 

Informal writings.  

2.1. Twitter’s Language  

Twitter is widely spread among individuals and politicians 

alike. People use the app to share their thoughts, showing their 

solidarity or attacking each other by using offensive language. 

Recently, there have been a tendency to focus on the translation of 

many tweets because of their important. Translating of tweets is 

considered not an easy task to do due to several reasons. Users of 

Twittter often send short tweets, written in a non-standard 

language. Moreover, they also make spelling mistakes using more 

than one language to construct their ideas. Habash and Sadat 

(2012) advocated that ―Translating the social media texts is a 

challenging task and it will be more complex when a 

morphologically rich language such as Arabic is involved.‖ The 

researcher asked the students to apply Vinay and Darbelnet‘s 

Translation Strategies (1958-1995) for translating the tweet‘s 

contents.  

In this regard, Mallek et al (2017) advocated that ―Twitter, 

is considered as one of the famous social networking platforms. 

Every day, about 500 million of tweets are published by users in 

more than 40 different languages. Such data was the subject of 

several studies in NLP machine translation.‖ Jehl et al. (2012:410) 

stated that ―Twitter messages are short and simultaneous. ―Twitter 

users form a social network by ‗following‘ the updates of other 

users, either reciprocal or one-way.‖ 

Furthermore, multiple sites offer a guide to help any new 

user of the Twittersphere by putting forward twitter slang and 
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tweeting lingo in simple English. It can be a Twitter dictionary to 

search for any words, acronyms, symbols, and abbreviations. This 

due to the fact that twitter allows only 140 characters to be used in 

each tweet. Unfortunately, that shortening can also hide meaning, 

especially if the user is at all new to Twitter. The below 

mentioned table presents a brief introductory of these words, 

acronyms, symbols and abbreviations. Arabic language is known 

as a morphologically rich and complex language.  

Table 1. Acronyms, Symbols and Abbreviations Used in 

Twitter 

Acronyms, Symbols and 

Abbreviations of Twitter 
Their Meanings 

NSFW Not Safe For Work 

PRT 

Partial Retweet / Please Retweet. In the 

first sense, PRT means the RT‘ed tweet has 

been edited, usually to fit a username within 

the character limit. 

DM 

Direct Message. DMs are Twitter‘s email. 

―DM me‖ means take the discussion 

private. Twettiquette suggests long 

conversations should go into DMs. Note: 

Adding ―DM‖ to the front of a tweet does 

NOT = a DM, at least yet. d username 

does. @techcrunch posted on the danger of 

DMFails. 

@ 
Reply to [username]. @ can also be used 

expressing ‗at,‘ as in location. 

YMMV 

It is stands for Your Mileage May Vary. In 

other words, what‘s true in someone‘s 

experience may differ from others if they 

http://en.wikipedia.org/wiki/Not_safe_for_work
http://www.themorningnews.org/archives/the_thoughtful_user_guide/writing_my_twitter_etiquette_article_14_ways_to_use_twitter_politely.php
http://twitter.com/techcrunch
http://www.techcrunch.com/2008/12/28/dmfail-another-reason-to-just-not-send-private-messages-on-twitter/
http://www.techcrunch.com/2008/12/28/dmfail-another-reason-to-just-not-send-private-messages-on-twitter/
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try. 

(#) 

users utilize the hashtag symbol (#) prior 

an important keyword or phrase in their 

Tweet to classify those Tweets and assist 

them demonstrate additional easily in 

Twitter search. 

RT Retweet is a reposting of a tweet. 

 

2.2.  Arabic Language 

Sadat and Habash (2006) stated that ―Arabic language is 

known as a morphologically rich and complex language. Arabic 

words are agglutinated words, composed by an inflected word 

form (base) and attachable clitics. Thus, a word in Arabic can 

correspond to multiple English words increases the OOV (out-of-

vocabulary) rate in a SMT system.‖ A sort of distorted texts has 

been written by the users of twitter creating new vocabularies and 

a dictionary of their own based on their mal-usage of the 

language. For instant, the Arabic users of the app often use the 

Latin alphabets and numbers to write their tweets. In this regard, 

Hamdy and Abdelali (2016) stated that ―non-standard 

transliterations are used such as the case of using numbers ―7‖ and 

―3‖ instead of letters ― ،حع ‖ respectively, and also transliterating 

the Arabic letter ‗‗ق‖ to ―c‖ which is not very common.‖  

Moreover, they even make a lot of spelling mistakes when they 

use their natural language. 

2.3. Proposed Model  

According to Krings (1986:18) translation strategy is 

defined as "translator's potentially conscious plans for solving 

concrete translation problems in the framework of a concrete 

http://buzzword.blogs.techtarget.com/2008/11/25/buzzword-alert-the-retweet-is-the-fwd-of-2008/


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

49 

translation task, the translating procedures, as portrayed by Nida 

(1964) are in that fashion: 

I. Technical procedures: 

A. analysis of the source and target languages; 

B. a thorough study of the source language text before 

making attempts translate it; 

C. making judgments of the semantic and syntactic 

approximations (pp. 241-45). 

  

II. Organizational procedures: 

Constant reevaluation of the attempt made; contrasting it with the 

existing available translations of the same text done by other 

translators, and checking the text's communicative effectiveness 

by asking the target language readers to evaluate its accuracy and 

effectiveness and studying—their reactions (pp. 246-47). 

Vinay and Darbelnet (1995) depicted two common 

methods of translation, and covered seven translation procedures 

in rendering source language text (SLT) into target language text 

(TlT). The first one was Direct Translation and Indirect 

Translation procedures. The first one covered borrowing, and 

calque. The latter method contained transposition, modulation, 

equivalence, and adaptation. A Procédés de Draduction 

(Stylistique comparée du français et de l‘anglais) is considered as 

a greatly beneficial first step for a translator.  The following is an 

explanation of each procedure: 

1- Borrowing ―is the simplest of all translation methods. It 

would not even merit discussion in this context if translators 
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did not occasionally need to use it in order to create a 

stylistic effect. For instance, in order to introduce the flavour 

of the SL culture into a translation, foreign terms may be 

used. (p:31)‖ for example, the word ―computer‖, ―Mobile‖ 

and ―pizza‖ can be easily translated into Arabic to ―كًجٕٛرش‖,‖ 

 Therefore, the translator will only use the .‖ثٛزضا― and ‖يٕثبٚم

same words from the TLT and keep their sounds, 

pronunciations and even their meaning in the SLT. It is an 

easy way out to find the meaning but within time the 

language will change dramatically.  

2- Calque or thorough Translation ―… is a special kind of 

borrowing whereby a language borrows an expression form 

of another, but then translates literally each of its elements 

(32).‖ It is divided into two sub-procedures: lexical calque 

and structural calque. It is sometimes used to imitate the 

manner of the SLT, For-example, the words ―Black market‖, 

―Money Laundry‖ and ―Skyscraper‖ are best translated into 

Arabic as ―انغٕق انغٕداء‖, ― الغغٛم االيٕ ‖ and ―َبؽذخ انغذبة‖. 

This procedure often utilized when the translator wants to 

translate the names of the international organization such as 

―United Nations‖ as ―.األيى انًزذذح‖ 

3- Literal Translation: Vinay and Darbelnet (1995: 33-34) 

argued that ―Literal, or word for word, translation is the 

direct transfer of a SL text into a grammatically and 

idiomatically appropriate TL text in which the translators‘ 

task is limited to observing the adherence to the linguistic 

servitudes of the TL. They added that literal translation 

procedure is common between the languages that originally 

come from the same family… Literalness should only be 

sacrificed because of structural and metalinguistic 

requirements and only after checking that the meaning is 
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fully preserved.‖ For-example, ―I will go to the beach.‖ this 

sentence in English is better translated as ―عأرْت ئنٗ انشبؽئ‖. 

The translator should avoid using such procedures when 

he/she is going to translate a sentence that carries a cultural 

aspects or complex sentences such as, ―The man in the 

brown coat is my friend‖ is translated accordingly to ― انشجم

 .‖فٙ انًؼطف انجُٙ طذٚمٙ

4- Transposition:  Vinay and Darbelnet (1995: 36) pinpointed 

that ―it involves replacing one-word class with another 

without changing the meaning of the message.‖ So the 

translator should search for ―global meaning of the 

message‖ before starting his/her process of translation. In 

short, they concluded that transposition is when ―the 

encounter of two languages, the same meaning can be 

conveyed by different word classes. (p:94)‖ It is portioned 

into two types: obligatory transposition and optional 

transposition to elaborate more, the following example is 

suggested, ―There is a reason for life‖ is best rendered into 

Arabic as ―.ُْبن عجت نهذٛبح‖ 

5- Modulation:  they (p: 36) argued that ―Modulation is a 

variation of the form of the message, obtained by a change 

in the point of view. This change can be justified when, 

although a literal, or even transposed, translation results in a 

grammatically correct utterance, it is considered unsuitable, 

unidiomatic or awkward in the TL.‖ It is considered as the 

barometer of competent translator. It could probably change 

the view point of the SLT. It is portioned into two types: 

fixed and free modulations. For-example, the words 

―Manpower‖ and knuckle Cracking‖ can be translated into 

― انؼبيهخ انٛذ ‖ and ―فشلؼخ االطبثغ‖.  



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

52 

6- Equivalence: Vinay and Darbelnet (1995: 38) arguably 

stated that this procedure is best utilized when ―one and the 

same situation can be rendered by two texts using 

completely different stylistic and structural methods. In such 

cases we are dealing with the method which produces 

equivalent texts. The majority of equivalences are 

determined, and belong to a phraseological repertoire of 

idioms, clichés, proverbs, nominal or adjectival phrases, etc. 

In general, proverbs are perfect examples of equivalences. 

For example, the following sentences: ―This types all the 

rage‖ and ―He returned with empty-handed‖ are best 

translated into Arabic as ― الٌْزِ االشٛبء ػهٛٓب ئلجبل كضٛش ا يضم ‖and 

― ثخفٙ دٍُٛ سجغ ‖. 

7- Adaptation: They (p:39) advocated that equivalence ―is 

used in those cases where the type of situation being referred 

to by the SL message is unknown in the TL culture. In such 

cases translators have to create a new situation that can be 

considered as being equivalent. Adaptation can, therefore, 

be described as a special kind of equivalence, a situational 

equivalence.‖ Romeo and Juliet‖ is translated into Arabic as 

 ‖لٛظ ٔنٛهٗ.―

They pinpointed (1995:30) that ―In the process of 

translating, translators establish relationships between specific 

manifestations of two linguistic systems, one which has already 

been expressed and is therefore given, and the other which is still 

potential and adaptable.‖ They strongly advised that translator to 

identify the units of translation; 

1. To examine the SL text; this consists of evaluating the 

descriptive, affective, and intellectual content of the units 

of translation;  
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2. To reconstitute the situation which gave rise to the 

message;  

3. To weigh up and evaluate the stylistic effects, etc. (p:30) 

 

2.4. Statement of the Problem 

Most of the time, students translate the tweets using literal 

translation or word for word translation to translate the tweets, 

therefore, they have committed severe mistakes.  They think that 

literal translation was acceptable in all cases, consequently, they 

did not by attention to the equivalence that exists between the 

varieties of the English and the Arabic languages. In this paper, 

the researcher intended to investigate the problems the students 

encounter when translating hateful tweets from English into 

Arabic and the application of the translation procedure proposed 

by with Vinay and Darbelnet (1995). 

 

2.5. Questions of the Study 

This research seeks to explain the uncertainty about the following 

inquiries:  

1- Do translated tweets from English into Arabic acquiesce 

with Vinay and Darbelnet (1995) procedures of translation? 

2- What kind of problem do translators encounter when 

translating HSTs from English into Arabic?  

3- What procedures do students apply in translating tweets 

from English into Arabic?  

2.6. Aim of the Study 

The aim of this study is to:  
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- to identify the most dominant translation procedures used in 

the rendering of hate speech tweets from English into 

Arabic accordance with the Vinay and Darbelnet 

procedures of translation, 

-  to collect the data related to the study and to analyze the 

results of the study and come up with recommendations to 

help further investigations about the topic. 

2.7. Data Collection Method 

This research had been utilized the qualitative method of 

research by using test paper review of the students in the 

department of translation at Al-Iraqia University. It has been 

utilized by reviewing carefully the SLT tweets and their 

renderings in TLT. The researcher applied the note-taking 

technique to collect the information related to the study. The 

method was divided into two parts: gathering information and 

analyzing the information. 

In this research paper, two controversial topics are going 

to be focused on: political and religious hate tweets. Apparently, 

students used different strategies to attain the intended meanings 

of each tweet. The data consisted of 10 tweets, and they are 

randomly chosen from Twitter. After that, comparison was 

conducted to investigate the accurateness of students‘ translations. 

Furthermore, an analysis was held to assess the abilities to use the 

translation procedures proposed by Vinay and Darbelnet (1995).  

 

3. Data Analysis  

After an intensive investigation, the researcher came 

across twenty-five tweets and then translated them by the students. 

The tweets fall into borrowing, calque, literal translation, 
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transposition, modulation, equivalence and adaptation procedures. 

The results are outlined in the following table:  

Table 2. Percentage of the Translation of Vinay and 

Darbelnet’ Procedures in the Designed Corpus  

Tw

eet 

Borro

wing 

Cal

que 

Literal 

Transl

ation 

Transpo

sition 

Modul

ation 

Equival

ence 

Adapt

ation 

1   68 % 20 %    

2   100 %     

3 30 %  80 % 12 %    

4   92 %     

5   48 % 32 %    

6   92 %     

7   64 % 24 %    

8   92 % 48 %    

9   68 % 20 %    

10 64 %  92 % 8 %    

 

Procedures of translation are tools used by the translator to 

facilitate his or her work, and hopefully come up with a good or 

accepted translation. It is noticed from table 2 that not all the 

procedures were used by the participants in this research. 

Evidently, literal translation procedure has enthroned as the 

dominated procedure. The second one was transposition and the 

last one was borrowing. Claque, modulation, equivalence and 

adaptation were abandoned.  

Williams and Chesterman (2007 p:7) argued that ―the 

analysis of translated texts involves a textual comparison of a 

translation with its original.‖ In this part of the research, the 
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tweets are going to be analyzed and compared according to the 

model adopted in this research which is Vinay and Darbelnet 

procedures of translation. It consisted of 25 responses of the 

students in the second stage they were checked and verified by the 

researcher. Furthermore, it also contained a classification of each 

tweet with their accurate translation number. 

Table 3. 

SLT TLT 

―We‘re not talking here about Syrians 

fleeing the bombing of the Syrian 

regime backed by Putin, we‘re talking 

about Europeans leaving in cars that 

look like ours to save their lives.‖ 

َذٍ َزذذس ُْب ػٍ أسثٍٛٛ ٚغبدسٌٔ 

ثبنغٛبساد فٙ يذبٔنخ اإلَمبر دٛبرٓى 

ٔنٛظ ػٍ فشاس انغٕسٍٚٛ يٍ لظف 

 .انًذػٕو يٍ ثٕرٍ انُظبو انغٕس٘

Discussion:  

This tweet arguably differentiates westerners from the rest 

of the world. Obviously, she wants to say that the Syrian refugee 

lives do not count and the European refugee lives matter. Literal 

translation was adapted by 68% of the participants, 20% used 

transposition procedure of translation. Certainly, the participants 

were able to find the exact meaning, but their style of writing and 

their choice of words completely differ. Thus, the tweet can be 

translated as:  

نُظبو َشٛش ثكاليُب ْزا انٗ انغٕسٍٚٛ انزٍٚ ٚٓشثٌٕ يٍ لُبثم ٚضسػٓب نٓى اَذٍ ال 

ثم َخض ثكاليُب ْزا ػهٗ أسثٍٛٛ ٚشكجٌٕ يشكجبد اشجّ انغٕس٘ ٔانزٙ ٚذػًٓب ثٕرٍ، 

 .أَفغٓىثًشكجبرُب إلَمبر 

Table 4. 

SLT TLT 

Hello, Twitter! It‘s Barack. Really! 

Six years in, they are finally giving 

يشدجب رٕٚزش ادمب اعزغشلكى االيش 

 إلسجبععذ عُٕاد ثبنكبيم 
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me my own account.  

May, 18, 2015 

 دغبثٙ!

5102-2-01  

Discussion:  

Barack Obama sent his first tweet in May, 18, 2015 from 

his own account within five hours, he was followed by millions of 

followers. His campaign used it to as a platform to increase his 

voters. The majority of the students failed to understand the 

message and they did not translate it correctly. They used literal 

procedure to render the message. They wrongfully translated the 

―giving me my own account‖ to ―!ٙإلسجاابع دغاابث‖  Thus, the 

acceptable translation would be:  

 يشدجبً رٕٚزش! أَب ثبسان. دمبً! ثؼذ عذ عُٕاد، يُذَٕٙ دغبثبً خبطبً أخٛشاً".―

 Table 5. 

SLT TLT of the students 

@actforAmerica ―they r animals & 

we must stop interacting with them as 

if they r rational human beings. There 

is nothing rational about Islam. 

Feb. 4, 2015 

Act for America ًٍٛاٌ انًغه" 

نذٕٛاَبد ٔػهُٛب انزٕلف ػٍ بك

 ال .ثشش ػمالٍَٛٛ كأَٓىانزؼبيم يؼٓى 

ٕٚجذ شٙء ػمالَٙ فٙ دُٚٓى 

 ".اإلعالو

 Discussion:  

Barnette has long history of bigoted statements against Muslims. 

In this tweet, she replied to the America national security 

advocacy organization, which is founded as they claimed to fight 

Radical Islam. Furthermore, she portrayed Muslims as animals, 

Hitler and Stalin. Spelling mistakes were founded due to the 

application of literal translation. The students also applied 

transposition and borrowing procedures to translate the tweet. A 

proper translation, then, is:  



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

58 

اكجش يُظًخ نهذفبع ػٍ االيٍ انمٕيٙ األيشٚكٙ فٙ ػبو ثبسَٛذ يخبؽجزب ار غشدد 

آَى اشجّ ثبنذٔاة ٔٚزٕجت ػهٛٓب انؼضٔف ػٍ انزٕاطم يؼٓى كًب نٕ آَى ― 5102

 ‖ديٌٕٛٛ فال شئ فٛٓى ٚذػٕا انٗ انؼمالَٛخآ

Table 6. 

SLT TLT of the students 

 ―We believe these people are thieves. 

The big city machines are corrupt. 

This was a stolen election. Best 

pollster in Britain wrote this morning 

that this clearly was a stolen election, 

that it‘s impossible to imagine that 

Biden outran Obama in some of these 

state.‖ November 8,2020 

َؼزمذ أٌ ْإالء انُبط ْى نظٕص. 

آالد انًذُٚخ انكجٛشح فبعذح. كبَذ ْزِ 

اَزخبثبد يغشٔلخ. كزت أفؼم يُظى 

ػبد انشأ٘ فٙ ثشٚطبَٛب ْزا الاعزط

انظجبح أَّ يٍ انٕاػخ أٌ ْزِ كبَذ 

اَزخبثبد يغشٔلخ ، ٔأَّ يٍ انًغزذٛم 

رخٛم أٌ ثبٚذٌ ٚزفٕق ػهٗ أٔثبيب فٙ 

 .دثؼغ ْزِ انٕالٚب

Discussion:    

this was the reaction of Donald Trump about the results of some 

state after the election ended. He has frequently sought to question 

the validity of vote counts in key swing states and made some 

accusations claims that the election is corrupted. The majority of 

the students, nearly 92%, utilized literal translation procedure to 

render the message intended. Mistakes were found such as: they 

kept the style of the original language, spelling mistakes and 

words like ―corrupt‖ was translated into ―.يغشٔلخ‖ The accurate 

translation of the source text may be as: 

ئٌ ْزِ االَزخبثبد انزٙ فبص فٛٓب "انشئٛظ األيٛشكٙ انًُزٓٛخ ٔالٚزّ دَٔبنذ رشايت  طشح

فٙ  ْزا انظجبحأكجش اعزطالع نهشأ٘ ك يب جبء فٙ ٔف-غشًّٚ انذًٚمشاؽٙ جٕ ثبٚذٌ 

ثأٌ ْإالء األشخبص نظٕص، ٔأٌ يغإٔنٙ انًذٌ َإيٍ ، َٔذٍ يغشٔلخ -ثشٚطبَٛب

انكجشٖ فبعذٌٔ اَّ ال ًٚكٍ اٌ اطذق ػهٗ أٌ جٕ ثبدٍٚ لذ رفٕق ػهٗ أٔثبيب فٙ ثؼغ 

 ".ْزِ انٕالٚبد االَزخبثٛخ
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Table 7.  

SLT TLT of the students 

―WHEN WILL A WHITE WOMAN 

WIN #MISSAMERICA? Ever??!!‖ 

 "she‘s like not even American and 

she won miss America" 

"Well, they just picked a Muslim for 

Miss America. That must've made 

Obama happy. Maybe he had a vote" 

 

راد ثششح ثٛؼبء  ايشأحيزٗ عزفٕص 

  ايشٚكب؟يهكخ جًبل 

ْٙ نٛغذ دزٗ ايشٚكٛخ ٔفبصد يهكخ 

 أيشٚكبجًبل 

نهزٕ يغهًخ نًهكخ نمذ اخزبسٔا  دغًُب، 

ثذ أٌ ْزا جؼم  الجًبل أيشٚكب. 

 أٔثبيب عؼًٛذا ، سثًب كبٌ نذّٚ طٕد

. 

 

Discussion:    

Nina Davuluri received predictable barrage of sarcasm 

and racism on Twitter after they declared her as Miss America. It 

was the first time that an Indian girl become Miss America. Social 

media were very harsh with her. The students, in this series of hate 

tweets, managed to give the exact meaning of the original texts. 

They employed literal translation and transposition procedures to 

render their meaning. The majority of the students did not succeed 

to translate  ―Maybe he had a vote.‖ They translated it into ―.  سثًب

 Nevertheless, the following translation can be  ‖كبٌ نذّٚ طٕد

adopted:  

 ‖يزٗ عزٕلٕص فزبح راد ثششح ثٛؼبء ثهمت يهكخ جًبل ايشٚكب؟ اعٛذظم ْزا دمب؟―

 ‖نٛغذ ايشٚكٛخ ثبألطم ٔفبصد ثهمت يهكخ جًبل ايشٚكب―

يغهًخ نُٛم نمت يهكخ جًبل ايشٚكب. ثبنزأكٛذ اٌ أثبيب ٚشؼش ثبنغؼبدح, ثم  اخزبسٔا فزبح―

 .‖ٔسثًب لبو ثبنزظٕٚذ نٓب ثُفغّ
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Table 8. 

SLT TLT of the students 

―Regarding the Jews' situation in 

Europe: The Muslims are continuing 

where Hitler left off. Only the same 

treatment Hitler received will change 

the situation.‖  July 24, 2014 

ٚغزًش انًغهًٌٕ ثًؼبيهخ انٕٛٓد يٍ 

دٛش رٕلف ْزهش ػهٗ انشغى يٍ 

ٔػؼٓى فٙ أسثب فًظٛشِ ْٕ انذم 

 .انٕدٛذ نهزغٛٛش

Discussion:    

Mogens Camre, a former MP in the Danish People‘s Party 

(DF), was found by the court as a guilty of racism after his anti-

Muslimism tweet generated a worldwide attention. Most of the 

students used literal translation to render the tweet. They failed 

miserably. Obviously, the message intended to be translated did 

not fully grasp by the participants. an accepted translation then 

would be:  

ٚغزًش انًغهًٌٕ ثأرٚخ انٕٛٓد كًب فؼم ْزهش يٍ "ثبنُظش انٗ ٔػغ انٕٛٓد فٙ أٔسٔثب: 

 لجم. فمؾ انًؼبيهخ انزٙ دظم ػهٛٓب ْزهش ًٚكٍ أٌ رغٛش انظشٔف."

Table 9. 

SLT TLT of the students 

―This isn‘t a place, with all due 

respect, like Iraq or Afghanistan…this 

is a relatively civilized &relatively 

European -I have to choose those 

words carefully-city‖ 

يغ كبيم االدزشاو, ْزا نٛظ يكبٌ "

افغبَغزبٌشجّٛ ثبنؼشاق أ  اَّ  ,

 –يزذؼش َغجٛب يغ ؽبثغ أسٔثٙ. 

 "-ٚجت ػهٙ اخزٛبس انكهًبد ثؼُبّٚ

 

Discussion:    

In the minds of so many people in the west, war should only have 

erupted in the third world hemispheres. Western journalists 

https://twitter.com/MCamre/status/492342397355843586
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bombarded twitter with shocking racial tweets and interviews on 

channels such as CBS news with hateful comparisons between the 

Ukrainian refugees and the Iraqi, Syrian and Afghanistan 

refugees. The participants managed to find the message intended, 

64% of them employed literal procedure and 24% used 

transposition procedure. A proper rendering of this tweet can be:  

ْٔزا  َغجٛب انجهذ نٛظ انؼشاق ٔال افغبَغزبٌ، ثم اَّ ثهذ يزذؼشيغ جم ادزشايٙ، ْزا 

  .اَزمبء كهًبرٙ ثؼُبٚخ ٙٚزٕجت ػهٔفٙ انُٓبٚخ  ْٕ أجذ انشؼٕة االٔسثٛخ.

Table 10. 

SLT TLT of the students 

"This isn't a place with all due respect 

like Iraq or Afghanistan that has seen 

conflict raging for decades. This is a 

relatively civilized, relatively 

European city..." 

يغ كم االدزشاو ْزا نٛظ يكبَب 

ٚشجّ انؼشاق أ أفغبَغزبٌ اَّ 

يكبٌ يزذؼش َغجٛب ٔرٔ ؽبثغ 

أسثٙ ٚجت ػهٙ اخزٛبس كهًبرٙ 

 ثؼُبٚخ

Discussion:    

This tweet shed a light on how the west view other people 

despite their religion, race or backgrounds. The Russian and 

Ukrainian situation over shadow refugees from other countries, 

and showed the true colour of the westerners. The majority of the 

students utilized 29% literal, and 48% transposition procedures. 

Despite the fact that the tweet was not successfully translated into 

Arabic, the students added ― ٚجت ػهٙ اخزٛبس كهًبرٙ ثؼُبٚخ.‖ This 

addition was not needed and did not help to shape or contribute to 

the overall message. The appropriate translation of the English 

tweet can be as:  

اٌ ْزا انجهذ نى ٚشٓذ طشاػبد يذزذيخ ايزذد نؼمٕد "يغ كم االدزشاو ٔانزمذٚش، 

 يزذؼش ٔشؼت أسثٙ َغجٛبً." كبنؼشاق ٔأفغبَغزبٌ، اَّ ثهذ
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Table 11. 

SLT TLT of the students 

Bulgarian PM Petkov on Ukrainian 

refugees, ―like us‖: ―intelligent people, 

educated people. Some of them are IT 

specialists, highly qualified. Not the 

refugee wave we have become used to. 

People with obscure pasts, maybe 

terrorists. These are Europeans‖ 

ثٛزكٕف  سئٛظ انٕصساء انجهغبس٘

 األٔكشاٍَٛٛ،ٚزذذس ػٍ انالجئٍٛ 

"ْى يضهُب": " األشخبص األركٛبء 

. ثؼؼٓى يزخظظٌٕ ٔانًزؼهًٌٕ.

ٔيإْهٍٛ  انًؼهٕيبد،فٙ ركُٕنٕجٛب 

. ٔنٛظ يٕجخ انالجئٍٛ ػبنٛب.رأْٛال 

. األشخبص ػهٛٓب.انزٙ اػزذَب 

ٔسثًب  غبيغ،انزٍٚ نذٚٓى يبع 

   .ئسْبثٌٕٛ. ْإالء أٔسٔثٌٕٛ

Discussion:    

Bulgarian PM Petkov had his own hatful and 

discrimination tweets about the situation of the Ukrainian refugees 

describing them as ―intelligent people‖. This tweet was shared by 

thousands of people. People all over the world started to question 

the integrity of the European people in general and the European 

politician in particular. The students, unfortunately, did not 

understand the message behind this awful tweet of the comparison 

between the Ukrainian and the rest of the refugees who came from 

different countries to Europe. They used literal and transposition 

procedures to translate the tweet into Arabic. The proper 

translation then would be as:  

"آَى شؼت ركٙ  فٙ رغشٚذرّ سئٛظ انٕصساء انجهغبس٘ ٔاطفب انالجئٍٛ االٔكشاٍَٛٛ

يضهُب، فٓى يضمفٌٕ ٔيزؼهًٌٕ، ثؼؼٓى يزخظض فٙ ركُهٕجٛب انًؼهٕيبد ٔيإْهٍٛ 

جٛذا. ْى نٛغٕا يضم ثبلٙ انالجئٍٛ انزٍٚ اػزذَب ػهٛٓى ا٘ اطذبة انًبػٙ انغبيغ 

 .‖ٔاسْبثٌٕٛ يذزًهٍٛ، ثم ْإالء أسثٌٕٛ
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Table 12.  

SLT TLT of the students 

 ―It‘s very emotional for me because I 

see European people with blue eyes 

and blonde hair being killed‖  

ئَّ يإصش نهغبٚخ ثبنُغجخ نٙ "

سؤٚخ األٔسٔثٍٛٛ ثؼٌٕٛ صسلبء 

 " ٔانشؼش األشمش ُٚمزم

Discussion:   

On BBC News, Ukraine‘s deputy chief prosecutor David 

Sakvarelidze, had his own share of hateful tweets after the 

Ukrainian refugee crisis erupted, using words such as ―blue eyes‖ 

and ―blonde hair‖ to describe them. This kind of tweet represents 

the disorder mentality in wester journalism, and dehumanizes the 

tragedy and normalizes the exact experiences when it has been the 

case for the Iraqi, Syrian, Yemenite, and Afghanistan peoples. The 

students had utilized borrowing (64%), literal translation (92%) 

and transposition (8%) procedures. The message was translated 

perfectly except for some minor mistakes such as spelling 

mistakes and the problem of differentiating between singular and 

plural nouns. The acceptable translation then would be as:  

اَّ ٔػغ جذ دغبط ثبنُغجخ انٙ اٌ اسٖ اَبط رٔ اػٍٛ صسلبء ٔشؼش اشمش "

 ".شػٌٕ نهمزمٚزؼ

4. Conclusion  

This research paper tends to investigate and analysis the 

translation of twenty-five hateful tweets from English into Arabic. 

The growing use of twitter as a means to communicate and 

exchange ideas by ordinary people and politicians alike has grown 

dramatically in the recent years. It also intends to seek the how the 

students managed to translate hateful ad discriminated tweets by 
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using different translation procedures to transfer the message from 

English into Arabic. The analysis showed that:  

- Some procedures have been properly used while others 

were not. 

- Spelling, grammatical mistakes, and miscomprehension of 

the original texts were enormous.  

- The doers were omitted in all tweets. 

- The extensive use of Google Translate tool. 

Evidently, students need to be aware of the procedures 

before starting their journey of translating the text. The results of 

this investigation showed that the translation was inaccurate in 

some tweets. Students neglected to even translate symbols used in 

twitter. All in all, the students most undergone an intensive course 

to overcome their problems when translating tweets from English 

into Arabic.  
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Abstract  

Annie Ernaux, the slippery writer from the misery of the working class to the 

beauty of the bourgeoisie. This writer lived under the care of her parents, 

who devoted their efforts to having a stable life similar to the life of the 

bourgeois class, but there the environmental impact, the cultural base and the 

poverty prevented it. The entry of the writer into the monastery school and 

her accompaniment with the sons of the bourgeois class was the first reasons 

that fueled her feeling of alienation and the miserable life she leads in 

relation to her colleagues. This comparison made her resentful of her parents, 

as she compares her friends' mothers and fathers who speak kindly to their 

daughters, and her father's harsh and rude words. All these events prompted 

the writer to escape from the working class to the bourgeoisie. The narrator 

was angry at the father's language and behavior, and even at the deceitful 

language he was using, describing her father as shy and silent in front of 

people he thought were important. 

This research will approach the subject of the parental heritage at Ernaux in 

his novel La Place which will be realized through the personal effects on his 

life. Moreover, a retracing of the manifestations of the influence of social 

class on the author is done in the research without for getting the theme of 

religion, its role and its relationship with social class. The researcher will 

discuss the scope of the convenience of the style used by the author in order 

to convey the image of the social world in the novel. The state of Ernaux s 

psychological division will take in itself a reason for the mobility in the class 

it has known.  

Keywords: parental heritage, social class, religion social mobility. 
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على انً اٌرنو فً رواٌة المكان وأثرهالمٍراث االبوي   

ٌحٍى فرحان م.د.طاهر  

 جامعة االنبار/كلٍةاالداب

Taher.albusy@uoanbar.edu.iq 

 ملخص لا

كانت ىذة , بؤس الطبقة العمالية الى رحابة ورقي الطبقة البرجوازيواني ايرنو الكاتبة الصاعدة من 
الكاتبة تعيش في كنف والدييا المذان سخرا جيدىما لتعيش حياة مستقرة مشابية لحياة من ىم عمى 

كان دخول الكاتبة الى .حافة البرجوازية اال ان االثر البيئي والمرتكز الثقافي والفقر حال دون ذلك
واختالطيا بابناء الطبقة البرجوازية ىو الدافع االول الذي ىيج لدييا احاسيس الغربة مدرسة الدير 

ىذة المقارنة جعمتيا ناقمة عمى والدييا وىي تقارن بين آباء . وانيا تعيش حياة بائسة مقارنة بزمالئيا
والكممات  واميات صديقاتيا الالتي يتحدثن مع بناتين بكل لطف وبين ارثيا من والدييا وىو الصراخ

كل ىذه التجميات كانت دافع لمكاتبة لميروب من الطبقة العمالية الى الطبقة . العمالية الخشنة
البرجوازية فكانت الراوية ناقمة عمى لغة االب وتصرفاتو بل حتى عمى لغة التحايل التي كان 

 .يمونيستخدميا حيث تصف والدىا بالخجول الذي  يسكت امام االشخاص الذي يعتقد انيم م

و تجميات الطبقو ( المكان) سيناقش البحث الموروث االبوي واثره عمى الكاتبو من خالل رواية
االجتماعيو و ما خمفتو في نفس الكاتبو و سيسمط الضؤ عمى الدين في ضوء عالقتو بالطبقو 

ورة كذلك فأن البحث لن يغفل مدى مالئمة االسموب الذي وظفتو الكاتبو في أيصال ص. االجتماعيو
 .العالم االجتماعي الخاص بيا و موضحا االنقسام النفسي لمكاتبو نتيجة التغيير الطبقي الذي مرت بو

 تغيير الطبقو االجتماعيو, الدين, الطبقو االجتماعيو, الموروث االبوي: كممات مفتاحيو

 

 

 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

69 

L'héritage parental et son effet sur Annie Ernaux dans " la place 

" 

Résumé 

Annie Ernaux, l'écrivaine glissante de la misère de la classe 

ouvrière à la beauté de la bourgeoisie. Cette écrivaine a vécu sous 

la garde de ses parents, qui ont consacré leurs efforts à avoir une 

vie stable semblable à la vie de la classe bourgeoise, mais là 

l'impact environnemental, le fondement culturel et la pauvreté 

l'ont empêché. L'entrée de l'écrivaine à l'école du monastère et son 

accompagnement avec les fils de la classe bourgeoise ont été les 

premiers motifs qui ont attisé son sentiment d'aliénation et de la 

vie misérable qu'elle mène par rapport à ses collègues. Cette 

comparaison l'a rendue rancunière envers ses parents, car elle 

compare les mères et les pères de ses amis qui parlent gentiment à 

leurs filles, et les paroles dures et grossières de son père. Tous ces 

événements ont été un motif pour l'écrivain d'échapper à la classe 

ouvrière vers la bourgeoisie, de sorte que le narrateur en voulait au 

langage et au comportement du père, et même au langage de 

tromperie qu'il utilisait, décrivant son père "devant les personnes 

qu’il jugeait importantes, comme un homme d’un raideur timide, 

qui ne pose jamais aucune question".(La Place,P.60) 

Dans cette recherche, l chercheur abordera le sujet porté sur 

l'héritage parental chez Ernaux dans son roman "la Place", ce qui 

se réalisera en passant par les effets personnels sur sa vie. D’autre 

part un retracement des manifestations de l'influence de la classe 

sociale sur l'auteur se fait dans la recherche sans oublier le thème 

de la religion son rôle et son rapport avec la classe sociale. Le 

chercheur se livrera également sur la portée de la commodité du 

style employé par l'auteur afin de véhiculer l'image du monde 
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social dans le roman. L'état de la division psychologique d'Ernaux 

prendra en soi une raison de la mobilité dans la classe qu'elle a 

connue. 

Mots-clés : héritage parental, classe sociale, religion, mobilité 

sociale. 

 

 

Introduction 

                  Le roman, le corpus de la recherche se compte une 

combinaison d'autobiographie et de fiction qui est qualifié de son 

caractère autofictionnel. Dans ce genre d'écrit, les frontières entre 

les événements et détails réels d'une part et ceux imaginaires 

d'autre part ne sont pas toujours faciles à trouver. Cependant, la 

Place est plus une autobiographie qu'un roman de fiction : 

Dans ce roman, Motte pense que les autres ouvrages d'Ernaux " 

(La Place) se positionne dans le domaine hybride de l'autofiction, 

mais pousse ce mode discursif vers l'une des limites de sa gamme, 

l'autobiographie." ( Motte , 1995, p.55). 

En effet, le roman raconte plus une représentation d'une histoire 

réelle de son père. Cette représentation authentique des discours 

sociaux, culturels et idéologiques environnants dans une 

atmosphère entourant la vie de son père. Pour cette raison, on 

trouve certains sociologues français comme Gérard Mauger qui 

considère le roman est une représentation d'autant comme une 

œuvre de sociologie que comme une œuvre littéraire. (voir 

Ladimer , 2002, p.56). 

Les points de vue des critiques, des écrivains et des sociologues se 

croisent mais se rapprochent, dans le contenu ainsi que dans sa 
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nature, en ce qui concerne la définition et les écarts de l'œuvre 

d'Annie Ernaux.    

 

L'héritage parental 

             Première section : l'héritage parental comme classe 

sociale 

 

On peut commencer par discuter le concept de classe sociale en 

général, puis, on discutera le thème de la classe sociale telle 

qu'elle se manifeste dans le roman. 

En définissant la classe sociale, Bourdieu distingue et détermine 

deux mesures, qu'on appelle : objectivisme et subjectivisme. Du 

côté objectiviste, les adjoints, les parties d'une classe humaine, 

ethnique, culturelle ou sociale,…etc. sont considérés comme des 

choses réelles ou des objets qui peuvent être classifiés. Du point 

de vue subjectif, la réalité sociale est construite par l'appartenance 

des individus à des classes sociales ; la réalité sociale est la 

combinaison des conceptions que les individus ont du monde 

social. C'est une question d'adhésion, d'une dépendance, car La 

subjectivité s'explique par son affiliation sociale.   

Cependant, l'opposition entre les deux perspectives est fausse, 

l'une est le reflet de la substance de l'autre, l'un complète l'autre, 

elles s'entremêlent de manière alternative plus que mutuelle mais 

en même temps complémentaire. Par exemple, un individu a un 

point de vue, ce point de vue est en partie subjectif car c'est une 

perspective mais il est aussi en partie objectif, car une perspective 

est une position dans l'espace social objectif qui est déjà 

déterminée. (Bourdieu, sd p.1-2). 
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Ceux qui parlent de l'existence objective de la classe sociale 

auront tendance à adopter une position réaliste. Ils tenteront de 

définir clairement les caractéristiques qui marquent les frontières 

des classes sociales. Cependant, les tenants de l'opinion contraire 

qui dit de l'inexistence des classes sociales à moins que les 

structures théoriques construites par les scientifiques estiment que 

la définition des frontières des classes sociales à partir 

d'indicateurs tels que la position sociale et économique est 

impossible car, dans la vie réelle, des discontinuités nettes ne peut 

être trouvé. Au contraire, les indicateurs sociaux existent sur un 

continuum. (Bourdieu, sd p.2). 

Il est possible de rejeter l'existence objective de classes sociales et 

d'affirmer en même temps l'existence d'un espace de différences 

fondé sur la différenciation sociale et économique. Ainsi, la réalité 

sociale se construit en vertu de relations invisibles entre des 

positions sociales définies par leur distance relative les unes par 

rapport aux autres. (Bourdieu, nd p.3). Un membre de la classe 

moyenne se définit ainsi par son rapport et sa distance aux autres 

classes (populaire et aisée). La réalité de l'existence d'une classe 

dépend de l'existence d'autres classes. 

 

"Le monde social peut être conçu comme un espace 

multidimensionnel qui peut être construit empiriquement en 

découvrant les principaux facteurs de différenciation qui rendent 

compte des différences observées dans un univers social donné, 

ou, en d'autres termes, en découvrant les "pouvoirs ou formes de 

capitaux qui sont ou peuvent devenir efficaces, comme des as au 

jeu de cartes, dans cet univers particulier, c'est-à-dire dans la lutte 

(ou la compétition) pour l'appropriation des biens rares dont cet 

univers est le lieu. (Bourdieu, p.4). 
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Dans une société comme la société française, (Bourdieu, nd p.4) 

distingue quatre types de capital ; économiques, culturels, sociaux 

et symboliques. Semblable à la capitale culturelle ici est la 

ressource symbolique dans ( Pfefferkorn , 2004, p.38). les 

ressources symboliques sont les certificats scolaires et les 

diplômes universitaires qui sont liés à l'accumulation de 

connaissances qui peuvent être imposées aux autres. Ainsi, le 

capital culturel ou ressource symbolique est un moyen d'accéder 

au pouvoir dans la société. Ces capitaux sont ce qui détermine la 

classe sociale et le statut d'une personne. 

Dans la littérature des sciences sociales entre les années 1950 et 

1970, les concepts de «classe sociale» et de «lutte des classes» 

étaient importants et instrumentaux. Il y avait un accord général 

sur l'existence objective de la classe en tant qu'entité dans la vie 

réelle malgré les débats sur la façon dont la classe peut être définie 

théoriquement dans des pays comme la France, l'Italie et la 

Grande-Bretagne. ( Pfefferkorn , 2014, p.36). 

La liste des catégories socioprofessionnelles établie par l'Institut 

national de la statistique constitue une base d'analyse des 

inégalités sociales qui montre la segmentation et la hiérarchisation 

de la société française et la lutte entre ses groupes sociaux. ( 

Pfefferkorn , 2014, p.36). 

L'étude des inégalités sociales dans les sociétés modernes montre 

la différence entre les groupes d'individus dans une société, c'est-

à-dire que les membres d'une société ne sont pas également les 

mêmes. Chacun de ces groupes sociaux a des modes de vie et de 

pensée caractéristiques qui le distinguent des autres groupes 

sociaux. ( Pfefferkorn , 2004, p.37). 

Outre l'existence de classes sociales différentes, il existe une 

répartition inégale de l'accès aux ressources que ces ressources 
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soient matérielles, sociales ou politiques. (Pfefferkorn, 2004, 

p.37). 

"Le concept de 'ressources' doit ici être compris dans un sens large 

et inclut à la fois les différences de ressources matérielles (telles 

que le revenu, la propriété, les conditions de vie et l'espérance de 

vie, etc.) et de ressources sociales et politiques." ( Pfefferkorn , 

2004, p.37). 

Il important de signaler, que la conception des ressources sociales, 

dans cette phase d'étude désigne le reflet social de sa 

représentation humaine qui se renvoie au terme proche ou 

complémentaire à l'étude de la psychologie humaine. Ce concept 

semble claire dans les études humaines qui se jointes au 

comportement de l'homme, le traitement d'une personne avec les 

siens, son entourage dans une atmosphère familiale ou 

communautaire.  

L'étude d'une statue, d'un comportement subjectif, le réagit d'une 

personne, d'un sujet, d'un citoyen en certaine communauté avec 

son entourage devrait sans doute soumise aux critères socio-

psychologiques dans un cadre linguistico-littéraires. Les mesures 

d'influence sont portées aux influences des facteurs intérieurs et 

extérieurs appropriés à la place où il vit.  La sociologie est très 

proche en certaines matières et portées à la psychologie dans 

l'étude des faits humains au titre individuel. Les deux sciences 

humaines se rencontrent et se croisent en quelques carrefours 

langagiers et littéraires.  Ce stade, les expressions de la 

communication, les attitudes, phénomènes individuels au titre 

subjectif avaient, bien évidemment. Cet effet traduit une influence 

objective au sein d'une société donnée. C'est pourquoi nous 

distinguons dans les études sociaux tout comme en psychologie 

des vocabulaires comme : la honte, la joie, la tristesse, 

l'autisme,…etc.  
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En revenant à l'ouvrage de Madame Ernaux, le sujet corpus de la 

recherche, on remarque dès le début, le mot honte apparaît dans le 

roman et précisément dans le deuxième paragraphe. Annie décrit 

la scène de son évaluation de l'épreuve pratique de son brevet de 

formation à l'enseignement secondaire. Ce test consistait à donner 

une leçon devant un inspecteur et deux évaluateurs, Annie réussit 

finalement le test. Cependant, bien qu'elle ait réussi le test, elle a 

ressenti de la honte après la rencontre. Ce sentiment est à mieux 

comprendre au cours du récit comme résultant de la classe à 

laquelle elle appartenait quand elle était plus jeune. 

"Je n'ai pas cessé de penser à cette cérémonie jusqu'à l'arrêt de 

bus, avec colère et avec espèce de honte. Le soir même, j'ai écrit à 

mes parents que j'étais professeur "titulaire". Ma mère m'a 

répondu qu'ils étaient très contents pour moi." (La Place, p.12) 

Cette conscience de soi est le résultat d'un choc des identités en 

elle-même. Même si, comme nous l'apprendrons plus loin dans le 

récit, elle fait désormais partie de la bourgeoisie, elle se sent 

toujours inférieure pour ses racines ouvrières, une classe à laquelle 

elle a appartenu pendant une longue période de sa vie tout comme 

ses parents, donc qu'elle ressent de la honte après une 

confrontation avec les fonctionnaires susmentionnés. 

Ses parents ont à peine réussi à changer leur statut social , ils ont 

franchi les frontières de la classe ouvrière pour entrer dans le 

domaine d'une classe supérieure même s'ils ne sont jamais allés 

aussi loin sur l'échelle sociale. Ils gèrent une épicerie et un café 

dans un quartier calme d'un village qu'Annie appelle Y. 

Les remarques d'Annie sur les conventions observées lors des 

funérailles de son père les montrent comme différentes de celles 

observées dans une classe supérieure : 
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"Larmes, silence et dignité, tel est le comportement qu'on doit 

avoir à la mort d'un proche, dans une vision distinguée du monde. 

Ma mère, comme le voisinage, obéissait à des règles de savoir-

vivre où le souci de dignité n'a rien à voir. (La Place, p.17). 

Les gens de la classe ouvrière manifestent leur chagrin d'une 

manière différente qui apparaît dans la façon dont ils traitent la 

nouvelle de la perte d'un être cher et dans la façon dont ils en 

parlent. Les commentaires lors des funérailles du père d'Annie ont 

été faits "laconiquement" et spontanément. Cependant, les 

personnes d'une classe supérieure montreront leur chagrin d'une 

manière différente, en silence. 

Le père d'Annie voulait qu'elle aille plus haut sur l'échelle sociale 

qu'il ne le pouvait. Il voulait qu'elle ait la vie que lui et sa mère ne 

pourraient jamais avoir, ce souhait est clair puisqu'il garde dans la 

poche de sa veste une coupure de journal montrant les résultats du 

concours d'entrée à l'école normale, avec le nom d'Annie parmi 

ceux qui l'ont passé. Cette coupure de journal a été retrouvée par 

sa fille après sa mort et montre à quel point il était fier de ses 

réalisations académiques car de telles réalisations signifiaient 

changer son existence sociale inférieure : 

'' La coupure de journal donnait les résultats, par ordre de mérite, 

du concours d'entrée des bachelière  à l'école normale d 

institutrices. Le deuxième nom, c'était moi.'' ( La Place, p.22). 

Il "investit" dans les résultats scolaires de sa fille et il voit de 

l'espoir dans sa capacité potentielle à changer de classe et de telles 

attentes à son égard sont ce qui donne un sens à sa dure vie et rend 

ses efforts utiles. (voir Motte , 1995, p.59-60). 

C'est en allant au couvent, en apprenant à l'université, puis en 

devenant enseignante qu'Annie réussit à changer de classe sociale, 

c'est-à-dire à passer de la classe ouvrière à la bourgeoisie ou à la 
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bourgeoisie. La possibilité de changer de classe sociale en France 

a été rendue possible grâce à l'éducation nationale. Cependant, il y 

avait de sérieuses limites à la portée égalitaire de ce système 

éducatif. (voir Ladimer , 2002, p.55). 

"Le fait que nous ayons tous un accès égal aux postes les mieux 

payés, les mieux rémunérés et les plus prestigieux est sans doute 

un pur mythe : la mobilité sociale n'est pas du tout aussi répandue 

qu'on le prétend - fréquemment - et se limite principalement à des 

"trajectoires courtes". ' dans une direction ascendante ou 

descendante, ou à de simples mouvements latéraux." ( Pfefferkorn 

, 2004, p.38). 

 

Après la fin des funérailles de son père, Annie rentre chez elle. 

Dans son voyage de retour en première classe, elle prend 

conscience de son nouveau statut social de membre de la 

bourgeoisie. Cependant, cette réalisation arrive tardivement 

comme elle le décrit. Il est tard car son père est parti maintenant et 

ne peut jouir du statut social de sa fille :  

"D' un seul coup, avec stupeur,  "Maintenant, je suis vraiment une 

bourgeois" et  " il est trop tard". ( La Place, p.23). 

Pour expliquer son héritage parental à ses lecteurs. Annie remonte 

le temps jusqu'au temps de ses grands-parents. Elle dit que son 

grand-père a travaillé dans une ferme toute sa vie et quand les 

gens le mentionnaient, ils commençaient leur conversation par une 

déclaration introductive qu'"il n ne savait ni lire ni écrire" ( La 

Place, p.26).  

Ainsi, son caractère et son identité sont enracinés dans le genre de 

vie qu'il a vécu et dans le milieu social dans lequel il a vécu : 
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"Mon grand-père travaillait donc dans une ferme comme 

charretier. L' été, il faisait aussi les foins, la moisson. Il n'a rien 

fait d'autre de toute sa vie dès  l'âge de huit ans." (La Place, p.25). 

L'existence que menaient ses grands-parents a eu des effets sur 

son père. Ils étaient pauvres et son père devait travailler ce qui a 

affecté son éducation. Il n'a pas reçu beaucoup d'éducation et son 

frère non plus. Même s'il a pu dépasser un peu la limite de sa 

classe sociale en tenant une épicerie et un café, et même si Annie 

est allée plus loin pour devenir bourgeoise par la réussite scolaire 

et finalement devenir enseignante, on peut voir tout au long du 

roman que l'héritage parental est inévitable. L'héritage parental est 

évoqué par le maître d'école qui a enseigné à son père : 

"Mon père manquait la classe, à cause des pommes à ramasser.... 

de tout ce qui se sème et se récolte. Quand il revenait à l'école, 

avec son frère aîné, le maître hurlait : "Vos parents veulent donc 

que vous soyez misérables comme eux !'" (La Place, p.29). 

Le père d'Annie est passé d'un travail dans une ferme à un travail 

dans une usine. Un tel mouvement a été possible grâce au 

changement d'Y qui commençait à s'industrialiser après la fin de 

la guerre. Cependant, il quitterait également son emploi à l'usine 

pour un emploi mieux rémunéré chez un couvreur. A terme, il 

créera sa propre entreprise en gérant une boutique qui marquera 

un changement de classe sociale. 

"Ils se  renseignaient pour savoir s'il n'y avait pas de  concurrent à 

proximité, ils avaient peur d'être roulés, de tout perdre pour 

finalement retomber ouvriers." ( La Place, p.39). 

La gestion d'un magasin s'est avérée insuffisante pour subvenir 

aux besoins de sa famille, il a donc eu un deuxième emploi dans 

un chantier de construction. Et malgré tout leur travail acharné, lui 
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et sa femme ne sont pas devenus riches. Au contraire, ils ont à 

peine franchi le seuil de pauvreté : 

"Ils ont fait leur trou peu à peu, liés à la misère et à peine au-

dessus d'elle. Le crédit leur attachait les familles nombreuses 

ouvrières, les plus démunies. " (La Place, p.42). 

Le motif de la honte revient dans le roman. Annie poursuit en 

nous disant à quel point son père était gêné. Il a fait très attention 

à ne pas commettre d'erreurs embarrassantes qui pourraient le 

montrer ignorant ou inférieur. Il s'efforcera de dissimuler tout ce 

qui peut indiquer une infériorité ou un mauvais maniérisme. Une 

fois, il a éprouvé un embarras accablant à cause d'une faute 

d'orthographe qu'il avait commise lors d'une visite chez le clerc du 

notaire. 

"Autre souvenir de honte: chez le notaire, il a dû écrire le premier 

(( lu et approuvé)) , il ne savait pas comment orthographier, il a 

choisi (( à prouver)) " (La Place, p.59). 

Dans le cadre de la nouvelle identité qu'il essayait d'avoir, le père 

d'Annie abandonnerait son dialecte local qu'il considérait comme 

laid et inférieur. La langue d'une personne fait partie intégrante de 

son identité et, par conséquent, tout changement d'identité 

entraînera également un changement de langue. Pour s'établir une 

nouvelle existence, le père d'Annie va s'efforcer d'utiliser la 

langue "propre", c'est-à-dire ne pas utiliser le patois ou le dialecte 

local. 

"Pour mon père,  le patois était quelque chose de vieux et de laid, 

un signe d'infériorité. Il était fier d'avoir pu s'en débarrasser en 

partie,  même si son français n'était pas bon, c'était du français." 

(La Place, p.62). 
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"Toujours parler avec précaution, peur indicible du mot de travers, 

d'aussi mauvais effet que de lâcher un pet." (La Place, p.63). 

Le père d'Annie essaie de surveiller son langage en présence 

d'inconnus mais il revient à sa langue ou son patois local lorsqu'il 

est en famille ou entre amis. Il utilise ainsi le pouvoir du langage 

pour signaler les identités. Il alterne entre la langue acceptée et la 

langue locale en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Gee 

(2005, p.20) appelle les variétés de langage que nous utilisons 

pour mettre en scène différentes identités dans différentes 

situations « langages sociaux » et il déclare que le langage à côté 

d'autres facteurs extralinguistiques constituent un discours 

reconnaissable. Ainsi, le père d'Annie tente de s'affilier au 

discours bourgeois en essayant de modifier son langage social 

ouvrier et de se conformer au maniérisme bourgeois : 

" si vous associez le langage, l'action, l'interaction, les valeurs, les 

croyances, les symboles, les objets, les outils et les lieux de 

manière à ce que les autres vous reconnaissent comme un type 

particulier de qui (identité) engagé dans un type particulier de quoi 

(activité) , ici et maintenant, alors vous avez réussi un Discours » 

(Gee, 2005, p.27). 

Étant donné que parler dans une langue appropriée était comme un 

acte accompli exclusivement devant des étrangers et que la langue 

utilisée avec la famille était le dialecte local, Annie ne pouvait pas 

comprendre à quel point les personnes bien élevées se 

comportaient gentiment avec la famille ainsi qu'avec les autres. Ils 

se sont salués de manière polie et gentille. Annie pensera d'abord 

qu'une telle salutation signifiait qu'ils l'aimaient. Elle avait honte 

de penser qu'en tant qu'inférieure à eux, elle ne méritait pas une 

telle considération. Cependant, elle s'est rendu compte plus tard 

que leurs salutations étaient superficielles et habituelles : 
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" J'avais honte, je ne méritais pas tant d'égards, j'allais jusqu'à 

imaginer une sympathie particulière à mon endroit. " (La Place, 

p.72). 

Il est intéressant de discuter de la façon dont les gens de la classe 

ouvrière considéraient l'éducation. Les gens recherchaient 

l'éducation non pas pour acquérir les connaissances nécessaires à 

la vie, mais plutôt. C'était surtout un moyen d'améliorer leur 

réalité financière. En d'autres termes, c'était un moyen de monter 

dans l'échelle sociale et il n'était pas très courant que les parents 

s'attendent à ce que leurs enfants apprécient le processus 

d'éducation : 

"Mais que j'aime me casser la tête lui paraissait  suspect. Une 

absence de vie à la fleur de l'âge.Il avait parfoit l'air de penser que 

j'étais malheureuse." (La Place, p.80). 

Le motif de la honte réapparaît dans le récit, Annie nous raconte 

les visites de ses amies bourgeoises et comment son père 

s'efforçait d'honorer ses amies en faisant preuve de respect et de 

bonnes manières. Par cela, croyait-il, il protégeait sa fille de la 

honte. Il lui dirait fièrement : "'Je ne t'ai jamais donné honte.'" (La 

Place, p.93). 

En observant les rapports entre classes sociales, Bourdieu ( sd ) 

note : « l'éloignement dans l'espace étant associé à une forme 

d'aversion ou d'incompréhension, alors que la proximité est vécue 

comme une forme de complicité plus ou moins inconsciente. en 

même temps le sens de la place des autres, et, avec les affinités 

d'habitus vécues sous forme d'attirance ou de répulsion 

personnelle, est à la base de tous les processus de cooptation, 

d'amitié, d'amour, d'association, etc. » (p.5 ). 

Encore une fois, une occurrence du motif de la honte est lorsque le 

père d'Annie l'emmène à la bibliothèque. Lorsque le bibliothécaire 
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pose des questions sur les livres qu'ils recherchent, il devient très 

gêné. Même s'il a appris à lire et à écrire, le père d'Annie est loin 

d'être scolarisé. Il ne lit jamais de livres et ne sait donc pas quoi 

dire au bibliothécaire. Il est conscient de lui-même et il ressent de 

la honte d'être sans éducation, ce qui est typique de sa classe. (voir 

Motte , 1995, p.63). 

Interrogé par la bibliothécaire sur les livres qu'ils aimeraient 

emprunter, son père est rempli de honte et de consternation. » ( 

Motte , 1995, p. 63). 

Depuis qu'Annie est passée de la classe ouvrière à la classe 

moyenne, elle se sentait divisée en elle-même, elle était tiraillée 

entre les deux classes (ceci sera détaillé au chapitre trois). Une 

manifestation de l'héritage parental est que les parents d'Annie 

étaient plus ou moins dans une existence divisée aussi, mais pas 

autant qu'elle. Malgré leur franchissement des frontières ouvrières 

pour accéder au domaine bourgeois, ses parents ont maintenu les 

mœurs et les modes de pensée de cette classe. (voir Motte , 1995, 

p.59) 

"Pourtant, ils se trouvent dans une sorte de non terre d'homme 

sociale, pris entre la bourgeoisie - à laquelle eux-mêmes n'ont 

aucun espoir réel d'accéder - et le prolétariat." ( Motte , 1995, p. 

59). 

 

L'héritage parental comme religion et son rapport à la classe 

sociale 

 

Annie a eu le privilège de recevoir son éducation dans un couvent 

privé. Cette école fut l'institution auprès de laquelle Annie apprit 

les mœurs de la bourgeoisie. Elle est également allée à l'université 
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et a épousé un membre de cette classe. La conclusion générale est 

qu'elle s'est frayé un chemin vers une classe sociale supérieure et 

est devenue membre de la bourgeoisie. 

La vie vécue par le père d'Annie est résumée par quelques mots 

prononcés par le prêtre lors de ses funérailles, une vie de dur 

labeur et de labeur typique de sa classe sociale : 

"Dans l'éloge funèbre, l'archiprêtre a parlé d'une ((vie d'honnêteté, 

de travail)), ((un homme qui n'a jamais fait de trot à personne)) . 

(La Place, p.20) 

Bien que son grand-père soit analphabète, sa grand-mère a appris 

à lire et à écrire à l'école du couvent, ce qui indique l'effet de la 

religion sur cette classe sociale. Sa grand-mère était religieuse et 

cela se manifeste dans le paragraphe où Annie parle des 

rhumatismes de sa grand-mère. Après avoir développé des 

rhumatismes aux mains et aux jambes, elle se rend à Saint Riquier 

ou Saint Guillaume en quête de guérison. Même après avoir perdu 

l'usage de ses jambes, elle continue ses visites en louant une 

voiture. Ainsi, nous pouvons voir à quel point elle était spirituelle 

et religieuse : 

"Pour guérir, elle allait voir Saint Riquier ou Saint Guillaume du 

Désert, frottait la statue avec un linge qu'elle s'appliquait sur les 

parties malades." (La Place, p.27). 

Outre sa spiritualité, la religion a rapproché sa classe sociale des 

classes supérieures. C'était comme une tache de lumière dans leur 

vie leur donnant un sentiment de dignité, un tel sentiment dont ils 

avaient besoin pour atténuer la vie dure qu'ils vivaient et se sentir, 

même un peu, comme les autres personnes des classes sociales 

supérieures : 
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"Ils s'habillaient endimanchés, chantaient le Credo en même temps 

que les gros fermiers, mettaient des sous dans le plat." (La Place 

,p.28). 

Le père d'Annie n'était pas aussi religieux que sa mère. Elle a 

toujours insisté pour qu'il aille à l'église. Là encore, l'idée de la 

religion comme source de dignité et de statut social se manifeste. 

Elle a également insisté sur le fait qu'il se comporte décemment en 

renonçant au maniérisme typique des membres de la classe 

ouvrière. Cependant, la mère d'Annie avait plus de potentiel que 

son père pour franchir leurs frontières sociales : 

"Elle lui faisait la guerre  pour  qu'il retourne à la messe, où il 

avait cessé d'aller au régiment, pour qu'il perde ses mauvaises 

manières.    (La Place p.43). 

Lorsque sa sœur meurt, ce fut un événement très douloureux dans 

la vie de ses parents. Lorsque son père l'a appris après être rentré 

de son travail, il est entré dans un état de choc qui a duré des 

semaines. il se sentait déprimé par la perte. Cependant, la façon 

dont sa mère raconte aux gens la mort de sa sœur démontre à 

nouveau qu'elle est religieuse : 

"'Elle est morte à sept ans, comme une petite sainte.'" (La Place, 

p.47). 

Quand Annie compare la vie de son père avant et après le 

démarrage de son entreprise de gestion d'un magasin, cela semble 

être un succès dans le sens où ils avaient tous leurs besoins de 

base. Cependant, parmi ses possessions en tant qu'élève à l'école 

du couvent qu'elle énumère se trouve un missel catholique romain 

qui indique la présence de la religion dans l'héritage parental : 

«Au pensionnat, on ne pouvait pas dire que j' avais moins bien que 

les autres, j'avais autant que les filles du cultivateurs ou de 

pharmacien  en poupées, gommes er taille- crayons, chaussures 
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d'hiver fourrées, chapelet et missel vespéral romain. (La Place, 

p.56). 

Pour Annie, la source du langage propre était l'école du couvent. 

Sa maîtresse d'école la "corrigeait" lorsqu'elle parlait dans le 

dialecte local comme si elle faisait des erreurs linguistiques. On 

voit comment la religion est associée aux manières et manières de 

parler des classes supérieures. La langue apparaît dans le roman 

comme étroitement liée à l'identité: 

"Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage 

châtié,  j'avais l'impression de me jeter dans le vide." (La Place, 

p.64). 

"Une de mes frayeurs imaginaires, avoir un père instituteur qui 

m'aurait obligée à bien parler sans arrête, en détachant les mots. 

On parlait avec toute la bouche. " (La Place, p.64).  

Ainsi, alors qu'Annie apprend le « bon » français au couvent, elle 

essaie aussi d'enseigner cette langue à son père en « corrigeant » 

ses mots ou expressions patois qu'elle considérait comme des 

erreurs du fait de l'influence culturelle du couvent sur son. C'est 

comme une transmission des idéologies bourgeoises à travers le 

médium religieux. 

Nous apprenons plus tard dans le récit que l'école du couvent 

d'Annie a été choisie par sa mère. L'école du couvent était comme 

un "monde terrifiant" fermé pour son père qui n'était pas aussi 

religieux que sa mère, un monde qui prescrivait le bon type de 

comportement qu'Annie et les autres enfants devaient suivre. 

Chaque fois qu'Annie se comporte de manière inappropriée, elle 

est menacée d'en parler à sa maîtresse d'école. On voit à quel point 

l'école du couvent est contraignante. C'est un établissement 

religieux avec des règles et une discipline rigides. Encore une fois, 
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la religion est montrée dans le récit comme faisant partie de la 

relation parentale. Patrimoine: 

« L'école, une institution religieuse voulue par ma mère, était pour 

lui un univers terrible qui, comme l'ile de Laputa dans les 

Voyages de Gulliver, flottait au-dessus de moi pour diriger mes 

manières, tous mes gestes(( C'est  du beau! Si la maitresse te 

voyait! " (La Place, p.72). 

Un dimanche, alors que son père était dans ses derniers jours, elle 

fut réveillée par les sons des rites de l'Église catholique. Ses 

remarques à ce sujet la montrent irréligieuse; elle décrit la 

cérémonie comme « obscène ». Contrairement à sa mère qui se 

levait très tôt le matin pour aller à l'église, Annie est agacée et 

troublée par ces rites. On peut penser à l'ironie dans la vie d'Annie 

; même si elle est allée au couvent l'école, elle a grandi pour être 

irréligieuse. Elle ne s'intéresse pas à la religion et cela va à 

l'encontre de l'effet attendu de sa parentalité patrimoine.  

L'école du couvent qui fut la principale source d'où Annie a acquis 

sa langue et ses manières bourgeoises n'a pas réussi à façonner le 

cours de la vie d'Annie de manière conventionnelle : 

« Le dimanche matin, un marmonnement chantant, entrecoupé de 

silences, m'a éveillée. L'extrême-onction du catéchisme. La chose 

la plus obscène qui soit, je me suis enfoncé la tête dans l'oreille. 

Ma mère avait dû se lever tôt pour obtenir l'archiprêtre au sortir de 

sa première messe".       (La Place, p.108-109). 
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Le rôle du style dans la représentation de la réalité des classes 

sociales 

 

Lorsqu'Annie décide d'écrire sur son père, sa vie et la 

relation qui les unit, elle se lance dans l'écriture d'un roman. Elle 

se rend cependant compte que ce genre d'écriture n'est pas adapté 

au genre de vie que menait son père. Toute manière artistique ou 

esthétique de le décrire échouera parce que ce fut une vie de 

difficultés. Ainsi, pour écrire sur la vie de son père, Annie doit 

être prudente dans le choix du style approprié qui peut dépeindre 

une vie typique d'un membre de la classe ouvrière : 

"Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour 

rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas 

le droit de prendre d'abord le partie de l'art, ni de 

chercher à faire quelque chose de ((passionnant))ou 

d'((émouvant)) " (La Place, p.24). 

Elle dit ouvertement à son public que le style sera simple sans 

décorations. Elle racontera l'histoire de son père dans la langue 

même que son père utilisait. Annie emploie un style simpliste qui 

est dépourvu de toute valeur rhétorique qui marque d'autres types 

d'écritures comme la poésie. Cependant, cette simplicité 

minimaliste donnera au texte des valeurs esthétiques. (voir Motte , 

1995, p.55) 

" Ernaux entend exploiter la logique apparemment paradoxale du 

minimalisme, l'idée qu'une extrême pauvreté d'expression peut en 

fait enrichir l'expérience esthétique." ( Motte , 1995, p.56). 

Comme Annie adopte l'attitude de l'écriture sans style, son 

écriture simplifiée est un style en soi. ( Motte , 1995, p.57). 
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« Le contrat qu'elle propose à son lecteur dans La Place garantit 

une expérience littéraire directe, sans figure ni fioriture. 

Évidemment, cette posture anti-maniériste est en soi une « 

manière » » ( Motte , 1995, p.57). 

Annie commente son expérience dans l'écriture de ce livre. Elle 

dit qu'elle n'a éprouvé aucune joie car elle a dû chercher dans sa 

mémoire et s'en tenir aux mots et aux phrases exactes qu'elle a 

entendues. Elle utilisait fréquemment l'italique pour marquer ces 

mots et ces phrases. La raison derrière cela est qu'elle croyait que 

la langue est une composante essentielle de l'identité. Toute 

alternance dans la langue de son père conduira à une description 

irréelle de sa vie. 

 

"Je ressemblerai les paroles, les gestes, les gouts de mon père, les 

faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence 

que j'ai aussi partagée." (La Place, p.24). 

Son langage est « imprégné d'argot, de provincialismes, de 

billingsgate, de changements brusques et de connexions fluides » 

(Johnson, 1999, p.298). Les mots en italique sont surlignés du 

reste du texte. ils affirment une différence d'identité. Ces mots 

indiquent l'infériorité des gens qui les ont prononcés, ils sont 

posés comme un langage anormal qui contraste avec le langage 

"normal" de la classe moyenne : 

"Pourtant, ces passages en italiques - il y en a 57 dans La Place - 

se heurtent violemment à la langue qui les entoure." ( Motte , 

1995, p. 61). 

Ernaux , dans sa description de la vie de ses parents, entretient une 

observation attentive des conditions matérielles quotidiennes. Une 

telle description authentique, en partie réalisée par des mots ou 
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des expressions en italique, ne se retrouve chez aucune autre 

écrivaine ouvrière. (voir Ladimer , 2002, p.56). 

L'idée de la langue comme marqueur identitaire réapparaît dans le 

récit. Lorsqu'Annie n'était pas à la maison, sa mère lui envoyait 

des lettres pour la tenir informée de ce qui se passait dans le 

quartier. Cependant, ces lettres n'avaient aucun style et Annie 

répondit de la même manière ; envoyer une lettre sans style car 

elle croyait que l'ajout d'un style d'écriture à ses lettres trahirait le 

but de la communication avec ses parents de la classe ouvrière : 

"Ma mère m'écrivait un compte rendu du monde autour.il fait 

froid par chez nous..........Elle ne savait pas plaisanter par écrit, 

dans une langue et avec des tournures........... Mon père signait. Je 

leur répondais aussi dans le ton du constat." (La Place, p.89-90). 
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La division psychologique comme conséquence de la mobilité 

sociale 

 

Annie est dans un état de conflit entre deux langues et deux 

cultures, son désir de régler ce conflit intérieur est démontré dans 

de telles tentatives d'enseigner à son père la "bonne" langue et les 

arguments qui les accompagnent. Ces arguments « extériorisent la 

lutte intériorisée de l'adolescent » (Johnson, 1999, p.303). 

Alors qu'Annie commence à considérer la langue de ses parents 

comme inférieure, elle cherche une place pour elle dans les 

sphères linguistiques de la société. elle essaie de se créer une 

existence dans la sphère linguistique de la classe moyenne et de 

s'aliéner ainsi de la sphère linguistique de la classe ouvrière. (voir, 

johnson , 1999, p.303) 

"la quête représente plus un exorcisme de l'environnement dont 

elle lutte pour émerger dans l'ipséité qu'une réconciliation." 

(Johnson, 1999, p.303). 

Un autre exemple de la langue comme marqueur d'identité dans le 

récit est quand Annie nous dit que lorsqu'elle était loin de chez 

elle, elle envisageait une existence différente pour ses parents, 

c'est-à-dire une existence qui n'est pas inférieure, une existence de 

"propre " langage et bonnes manières. Cependant, à son retour, 

elle a dû affronter leur réalité telle qu'elle est sans fantasme ni 

imagination. Leur langage n'est pas celui "normal" pour elle : 

"Je les retrouvais tels qu'ils avaient toujours été; sans cette  

"sobriété" de maintien, ce langage  correct, qui me paraissaient 

maintenant naturels. Je me sentais séparée de moi-même." (La 

Place, p.97-98). 
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Une telle différence de langage déclenchera des sentiments de 

division au sein d'Annie. Après une telle confrontation avec la 

réalité, Annie aurait l'impression de mener une existence partagée 

entre la classe moyenne et la classe ouvrière. C'est une différence 

de langage et de mœurs. Annie est divisée et elle n'appartient plus 

vraiment à la classe moyenne ni à la classe ouvrière. Cette 

division est le résultat de son héritage parental et tout le récit livre, 

tourne autour et met en évidence ce thème de la division. 

 

L'une des raisons de l'émergence d' Ernaux comme écrivain de 

premier plan dans la littérature française contemporaine est le 

mélange qui constitue ses textes. C'est un mélange de différents 

discours et de différentes idéologies. d'Ernaux texte rassemble le 

discours bourgeois et le discours ouvrier qui sont dans une 

différence contrastée. Bakhtine identifie ce genre de mélange 

comme constituant essentiel dans l'art linguistique d'un roman 

(voir Johnson, 1999, p.311). C'est « le mélange ou l' hétéroglossie 

de langues (ou d'idéologies) concurrentes qui s'entremêlent et se 

renouvellent ». (Johnson, 1999, p.311). 

Les identités conflictuelles d'Annie sont montrées dans son 

commentaire sur le processus d'écriture sur son père et sa vie. 

Alors qu'Annie, devenue bourgeoise, écrit sur l'existence 

inférieure qu'elle menait avec ses parents, elle éprouve un 

sentiment d'aliénation. Elle ne peut remonter en mémoire pour 

faire revivre des événements, des détails ou des personnes de son 

passé sans se sentir aliénée. Elle ne s'identifie plus à sa vie 

inférieure passée : 

«Le déchiffrement de ces détails s'impose à moi maintenant, avec 

d'autant plus de nécessité que je les ai refoulés, sûre de leur 

insignifiance. Seule une mémoire humiliée avait pu me les faire 

conserver. Je me suis pilée au désire du monde où je vis, qui 
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s'efforce de vous faire oublier les souvenirs du monde d'en bas 

comme si c'était quelque de mauvais goût  » (La Place p.72-73). 

A la fin du roman, Annie nous raconte qu'en écrivant le roman, 

elle corrigeait simultanément des papiers. Corriger des papiers fait 

partie de son travail d'enseignante. C'est une activité intellectuelle 

qui se juxtapose au monde du roman comme inférieur. Annie, 

encore une fois, nous parle de son sentiment de division. Elle est 

tiraillée entre deux mondes différents, le monde bourgeois et le 

monde ouvrier de ses parents. Situer sa remarque sur l'existence 

divisée dans cette partie du récit (avant le dernier paragraphe) est 

révélateur de la douleur qu'Annie ressent maintenant d'être 

aliénée : 

"Tout le temps que j'ai écrit, je corrigeais aussi des devoirs, je 

fournissais des modèles de dissertations, parce que je suis payée 

pour cela. Ce jeu des idées me causait la même impression que 

Luxe, sentiment d'irréalité, en vie de pleurer. " (La Place, p.113). 

De plus, dans le dernier paragraphe du récit, Annie rencontre un 

de ses anciens élèves. Cette étudiante travaille maintenant comme 

caissière dans un supermarché car elle a échoué dans ses études. 

Dans cette rencontre, Annie regarde quel serait exactement le 

cours naturel de sa vie si elle n'avait pas réussi ses études et ainsi 

changé de classe sociale. Ainsi, Annie a réussi à changer son 

destin et elle ne s'identifie plus, désormais en tant que bourgeoise, 

au genre d'existence que menait son étudiante. Cependant, cela ne 

va pas sans conséquences ; elle se sent coupable car elle voit sa 

sortie de la classe ouvrière comme une trahison envers cette 

classe, la classe de son propre père. (voir Motte , 1995, p.59). 

"Elle vit ce déplacement comme une sorte de trahison, dirigée 

avant tout contre son père, et ses luttes contre cette idée 

insoutenable peuvent être vues comme le véritable moteur de La 

Place." ( Motte , 1995, p. 59). 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

93 

Ainsi, s'éloigner de la classe ouvrière, c'est aussi s'éloigner de son 

père. Cette distance entre Annie et son père est un aspect 

important du thème principal du roman de l'aliénation sociale. 

(voir Motte , 1995, p.60). 

"En s'éloignant de la classe ouvrière, elle s'éloigne aussi, 

inéluctablement et irréversiblement, de son père." ( Motte , 1995, 

p. 60). 

La distance entre Annie et son père est le moteur du récit. Elle 

creuse dans le passé; elle cherche dans sa mémoire des indices qui 

peuvent éventuellement l'aider à comprendre le type de relation 

qui existe entre elle et son père. Cependant, en cherchant la vérité 

sur cette relation, elle "recycle" aussi le passé en produisant une 

œuvre ultérieure racontant la même histoire de son père, à savoir, 

La Honte ou La Honte . Dans la honte , elle donne une image 

panoramique plus sombre de sa famille et de leur existence 

ouvrière, c'est-à-dire qu'elle révèle l'événement traumatisant de 

son père menaçant de tuer sa mère avec une faux. Un tel 

événement n'a pas été révélé chez un homme. En établissant une 

représentation relativement stable de l'existence de sa famille dans 

la Place et en ébranlant cette stabilité plus tard dans la honte, 

Annie tente de donner une représentation véridique de l'existence 

de sa famille. (voir Fell, 2002, p.61). 

"Ce n'est que par une telle déstabilisation volontaire , suggère 

Ernaux , que toute authenticité de représentation peut être 

atteinte." (Fell, 2002, p.61). 
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Pour Annie, le soi n'existe pas isolément. Il acquiert sa 

signification à partir de l'interaction avec d'autres individus. Le soi 

est façonné et affecté par des influences venant de l'extérieur, 

c'est-à-dire d'autres personnes, de manière continue et dynamique. 

(voir Fell, 2002, p.62). 

La subjectivité chez Ernaux est le composé des discours qui l'ont 

entourée tout au long des étapes de sa vie. L'interaction entre ces 

discours est ce qui crée l'identité ou le moi. Ainsi, le concept de 

soi semble être négocié entre les idéologies des différentes classes 

sociales. (voir Johnson, 1999, p.298). 

C'est ce concept même de soi qui sous-tend l'entreprise d'Annie 

pour retrouver des souvenirs de ses parents. elle récupère des 

souvenirs sur les gens qu'ils côtoyaient, la ville dans laquelle ils 

vivaient, la classe sociale à laquelle ils appartenaient et leur 

pratique religieuse. Tout cela pour les situer dans un milieu social 

afin de connaître et de comprendre leurs identités. De la même 

manière, Annie cherche également à connaître son moi d'enfance 

puisqu'elle a partagé l'existence de leurs parents pendant une 

longue période de sa vie. Par conséquent, Annie cherche à 

connaître ses parents et elle-même en comprenant l'existence 

sociale qu'ils partageaient tous. (voir Fell, 2002, p.66-67). 

"L'authenticité dans les inscriptions d' Ernaux sur l'ipséité est 

plutôt démontrée comme n'étant atteignable qu'en situant le soi par 

rapport à l'autre ou aux autres qui empiètent sur l'existence d'un 

individu." (Fell, 2002, p.62). 

Pour Ernaux , un lieu n'est pas qu'une atmosphère matérielle. Au 

contraire, c'est aussi un environnement social. Ainsi, si quelqu'un 

est hors de sa place qui constitue le milieu social de son existence, 

il ou elle sera dans un état d'existence divisé. (voir Motte , 1995, 

p.58). 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

95 

"Sur un plan fondamental, suggère-t-elle, le lieu découle de l'idée 

d'appartenance... nous ne sommes pas à notre place lorsque nous 

nous aventurons en dehors des limites de cette communauté." ( 

Motte , 1995, p. 58). 

Ainsi, l'identité d'Ernaux se conçoit et se comprend par rapport à 

sa classe sociale d'origine. Le fait d'écrire sur la vie de son père est 

en soi un acte de solidarité avec cette classe sociale ; en écrivant, 

elle donne la parole à la classe ouvrière et elle se décharge en 

partie de la culpabilité qu'elle ressent pour avoir franchi la 

frontière avec la classe moyenne. (voir Ladimer , 2002, p.65). 

"la solidarité avec son passé est son plus profond réconfort dans le 

milieu dominant dans lequel elle a émigré." ( Ladimer , 2002, p. 

65). 
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                                                 Conclusion 

 

La division des classes sociales a façonné la vie d'Ernaux en étant 

membre de la classe ouvrière plus tôt dans sa vie et en devenant 

membre de la classe moyenne plus tard. Ce changement de classe 

a amené une existence divisée ; lorsqu'elle était membre de la 

classe ouvrière, elle ressentait de la honte d'être inférieure et 

lorsqu'elle est devenue membre de la classe moyenne, elle 

ressentait de la culpabilité et de l'aliénation pour avoir quitté le 

monde social de ses parents et s'être ainsi éloignée d'eux. 

Cependant, bien qu'Annie soit allée à l'école d'un couvent, elle n'a 

pas grandi pour devenir religieuse comme sa mère. Le style 

employé dans le roman est très pratique pour ses thèmes car 

dépourvus de décorations rhétoriques susceptibles d'induire le 

lecteur en erreur tout en construisant une image du monde social 

du roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

97 

BIBLIOGRAPHIE 

ŒUVRES D’ANNIE ERNAUX 

 ERNAUX, Annie, Les Armoires vides, éd., Gallimard, Paris, 

1974 

 ERNAUX, Annie, Ce qu’ils disent ou rien, éd. Gallimard, Paris, 

1977 

ERNAUX, Annie, La Place, éd., Gallimard, Paris, 1983 

 ERNAUX. Une Femme, éd. Gallimard, Paris, 1988 

 ERNAUX, Annie, Vers un je transpersonnel, RITM, éd. 

Université de 

Paris X, n°6,1994 

 

Références 

Bourdieu, P. ( sd ). Qu'est-ce qui fait une classe sociale ? Sur 

l'existence théorique et pratique des groupes. Journal de 

sociologie de Berkeley. 1-17. 

En ligne Pfefferkorn , R. (2014). Le discours sociologique sur les 

inégalités et les classes sociales en France . Face à une inégalité 

monde : défis pour la sociologie globale , ISA.  

En ligne Fell, A. (2002). Recyclage du passé : Evolving Écriture 

De Soi d'Annie Ernaux . Études françaises de Nottingham , 41 ( 1 

), 60-69. 

Gee, P. (2005). Une introduction à l'analyse du discours : théorie 

et méthode. Bibliothèque électronique Taylor & Francis. 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

98 

Johnson, W. (1999) Le moi dialogique : langage et identité chez 

Annie Ernaux , Études sur la littérature du XXe siècle , 23 ( 2 ), 

297-314. 

Ladimer , B. (2002). Casser les codes : classe sociale et genre 

chez Annie Ernaux . Chimères . 

Motte , W. (1995). L'euphémisme d'Annie Ernaux . La Revue 

française , 69 (1), 55-67. http://dx.doi.org/10.4148/2334-

4415.1468 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.4148/2334-4415.1468
http://dx.doi.org/10.4148/2334-4415.1468


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

99 

Pour une analyse textuelle du discours théâtral : 

des aspects théoriques 

Recherche présentée 

Par : Khlood Ali Hussein 

Sous la direction de :  

Dr. Khaled Sadek Hussein 

Ka768240 @gmail.com  

Pour une analyse textuelle du discours théâtral : des aspects théoriques 

Résumé 

Cette article traite les différents schémas d'analyse des textes du discours 

théâtral. Il contribue également au développement et à la création de 

nombreuses productions textuelles . L'analyse textuelle est utilisée dans de 

nombreux aspects , y compris les études linguistiques , elle combine 

différents textes , qu'ils soient sonores ou visuels . En même temps , dans 

l'analyse des textes , le lecteur se concentre sur le style et la langue , afin de 

clarifier le sens du texte et de ses symboles dans son esprit . L'image qui 

caractérise l'analyse textuelle est la capacité du lecteur afin d'étudier et 

d'analyser le texte ; ainsi qu'à le documenter pour montrer le sens que le texte 

vise à discuter . En fait, la relation entre texte et discours repose sur un fait lié 

à la production, mais le discours a été interprété comme un exercice à travers 

lequel le processus de communication se déroule, comme dans les textes de 

théâtre, aussi dans les journaux télévisés, les écoles etc .  

Mots clés : textes interactifs , phrases , analyse ,production textuelle . 
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For a textual analysis of theatrical discourse: theoretical 

aspects 

Abstract 

 This article treats the various diagrams of analysis of the texts of the 

theatrical discourse. He also contributes to the development and creation of 

numerous textual productions. Textual analysis is used in many aspects, 

including linguistic studies, it combines different texts, whether sound or 

visual. At the same time, in analyzing texts, the reader focuses on style and 

language, in order to clarify the meaning of the text and its symbols in his 

mind. The image that characterizes textual analysis is the ability of the reader 

to study and analyze the text; as well as documenting it to show the meaning 

that the text aims to discuss. In fact, the relationship between text and speech 

is based on a fact related to the production, but the speech has been 

interpreted as an exercise through which the communication process takes 

place, as in theatrical texts, also in television news,  schools etc.  

Keywords: interactive texts, sentences, analysis  ،textual production. 

 

Introduction 

Dans l'analyse textuelle du discours théâtral il est fait 

référence à la nécessité d'utiliser des méthodes qui permettent 

l'analyse de n'importe quel texte, à travers les méthodes incluses 

dans l'analyse textuelle. L'analyse du discours a également été 

évoquée par de nombreux linguistes, dont Dominique 

Maingueneau, qui a souligné de ne pas recourir à l'usage du 
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discours sans travailler sur d'autres disciplines, comme c'est le cas 

dans la relation entre l'analyse textuelle et le discours théâtral. 

 Cette étude s'est appuyée sur la méthode descriptive et 

explicative. En fait,  cette recherche comme d'autres, s'est heurtée 

à plusieurs difficultés,  en particulier le manque de livres sur ce 

sujet. Ce travail soulève un ensemble de questions :  

Quels sont les méthodes discursives qui permettent de s'exprimer 

aux  participants dans le discours ?  

Quel est le rôle de l'analyse textuelle dans le développement des 

textes ? . 

A fin de connaître la réponse aux questions,  nous nous 

constaterons  quelques sujets , le niveau thématique,  le discours  

et le discours théâtral . Ce travail vise à utiliser l'analyse textuelle 

et comment nous pouvons traiter avec ce champ quand nous 

utilisons les textes. la recherche est distinguée par le titre «  pour 

une analyse textuelle du discours théâtral: des aspects 

théoriques. » 

2 .1 Le niveau thématique :  

Le niveau thématique est une partie importante de l'analyse 

textuelle. Il indique l'importance d'un lien et d'une communication 

entre le lecteur et le destinateur, afin d'enchaîner et de détailler les 

phrases qui permettent au lecteur d'obtenir un résultat réel. 

 Ce niveau met l'accent sur l'importance de comprendre la 

cohérence textuelle, qui est la principale source au niveau textuel. 

Le niveau thématique contient deux directions à travers lesquelles 
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peut être obtenue une communication véritable: les textes textuels 

et non textuels.   

Nous pouvons utiliser le niveau thématique dans tous les 

types de textes, qu'il soit spécifique ou non spécifique, privé ou 

non. Ce domaine étudie le mécanisme d'organisation des textes 

qui suscite la méfiance de nombreux linguistes. A ce niveau, nous 

montrons tout ce qui se passe dans le texte. 

 Il étudie l'occurrence de faire correspondre le sujet du texte 

avec le discours qui en parle dans le texte, c'est à dire de trouver 

une séquence de mots avec le sujet dans le texte. D'ailleurs, tout 

dépend de l'évolution du texte en cohérence thématique, en d'autre 

terme ce dont parle un texte.  Nous mettons le niveau thématique à 

travers des visions importantes qui forment une cohérence 

textuelle, à savoir des textes de non-fiction, des textes de fiction et 

des dialogues, en fait chacun se compose d'une partie importante 

avec laquelle nous pouvons analyser les textes et arriver à une 

conclusion réelle. 

 Dans la première optique qui est ( dans des textes de non-

fiction), la cohérence consiste en un ensemble de références. Dans 

la seconde (textes de fiction), la cohérence se constitue en un 

monde fictif, c'est-à-dire l'espace, le temps et les personnages. 

Enfin , la cohérence dans la troisième optique (dialogues) se 
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compose d'un groupe d’actes qui se rapportent avec les répliques, 

par exemple, l'intention et les réactions à travers l'interlocuteur.   

1-Les textes de non-fiction   

Nous montrons qu'il y a deux choix dans cette partie de la 

cohérence textuelle qui,  ont été utilisés dans le niveau thématique 

.Ils sont le thème et le rhème.  

Le premier est indiqué à utiliser un référent c'est à dire un 

sujet dans un texte. En revanche, le deuxième consiste à ce que 

l'on parle à travers son lien au thème. 

 «  Ainsi une phrase donnée se divise-t-elle en deux parties : le 

thème l'élément dont on va parler (ou le point de départ du 

discours) - et le rhème l'information que l'on va apporter à propos 

de ce thème. »    » (Lundquist 1990, 45 ) 

 Les informations sur le thème et le rhème sont identifiées 

par les théoriciens de l'école de Prague. Donc, le rhème signifie ce 

qu'on dit sur le thème, cela veut dire qu’il comporte l'information 

qui permet de trouver une progression dans un texte. Mais , le 

thème signifie ce dont on parle. Le thème et le rhème sont connus 

au degré de nouveauté des informations véhiculées.  

2-Les types de progression thématique :   
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Cette expression fait référence à un ensemble de relations 

thématiques entourées de textes, à travers lesquelles les sujets sont 

organisés .Leur connexion, détermine la forme hiérarchique, qui 

est considérée comme la plus importante pour unifier les relations 

dans les textes et leurs paragraphes. Nous indiquons que cette 

progression thématique a été nommée par Daneš
1
, qui est l'un des 

pionniers de l'Ecole de Prague. Cette progression est l'une des 

grandes contributions pour lesquelles l'école était célèbre. Daneš a 

souligné que le choix d'un sujet sur lequel travailler ne peut se 

faire qu'en s'appuyant sur des informations dans un discours 

précédent. Il a également déclaré que le choix de l'orateur de son 

sujet n'est pas aléatoire, mais son choix est la base de la 

déclaration actuelle.  

A -la progression à thème constant : 

C'est la première partie du textes non-fiction .Dans ce 

domaine la structure thématique propose une interprétation dans 

un contexte personnel très précis. Ainsi, l'intérêt de ce domaine est 

centré sur une successive de la phrase qui  se considère  comme la 

première étape dans notre division entre le thème et le rhème. 

 Cette partie de progression se voit dans notre analyse avec 

le thème constant qui contient différents rhèmes. En fait, la 

                                                           
1
 
1
 (Feuillard, p. Consultée/2021/5/4. 6:1 AM) 
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progression à thème constant est constituée d'une premier thème 

de texte non fiction avec plusieurs informations.   

«  Exemple de progression à thème constant : Du divorce sur 

demande conjointe des époux. Lorsque les époux demandent 

ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause; 2: 

ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet 

de convention... » » (Lundquist 1990, 45 ) 

Cette progression est montrée à l'existence d'un thème 

constant , par ce thème nous pouvons passer à plusieurs rhèmes. 

Alors, le référent demeure le même dans ce type de texte non 

fiction qui s'appelle la progression , car ce thème ne sera pas 

formulé de moyen précis.   

  B -La progression linéaire :  

Ce type de thématisassions est caractérisé par le rhème et le 

thème. Donc, il est nécessaire de la présence du rhème dans la 

première phrase, cela veut dire que le rhème rend le thème dans la 

deuxième partie de la phrase. Au cours de cette progression nous 

allons voir un nouveau rhème.   

C-la progression à thème dérivé :  
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Cette partie de progression est liée à l'existence du thème 

principal. À partir de ce thème nous pouvons dériver plusieurs 

thèmes.   

3-Les textes de fiction :  

 Ce genre de cohérence vise à donner un univers fictif, 

Inversement de textes de non-fiction qui désigne un élément réel. 

Donc , nous avons besoin de clarifier  la cohérence dans ce genre, 

à travers trois options importantes sont : le temps, l'espace et les 

personnages. Nous utilisons ces trois options pour mener une 

analyse thématique d'un texte fictif. Au total, les textes de fiction 

signifient tout ce qui remonte au monde fictif.  

 a- L’espace de textes fiction :   

Cette partie des textes fictifs comprend plusieurs techniques 

qui permettent l'analyse du texte ,qui contient des balises 

descriptives en termes d'identification des événements, du lieu et 

des moments où l'événement a lieu. Comme le montre cette 

citation:   

« Où se passe l'action ? Dans un monde extérieur ? A quel endroit 

concret ? dans quel milieu ? à quel moment ? (par exemple le 

roman réaliste » » (Lundquist 1990, 50) 
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Nous pouvons définir l'utilité de l'espace ,qui renvoie à 

trouver un spectacle permettant à décrire l'action. En plus, l'espace  

dépend du regard  déterminé par le personnage. Également, il est 

soumis à la situation concret ou abstrait , que ce soit dans un 

monde extérieur ou intérieur.  

Par d'ailleurs, il est indiqué entre le spectateur et le 

spectacle, aussi entre les relations  de l'état de l'âme de celui qui 

perçoit et le paysage. L'espace est un milieu dans lequel le 

narrateur peut écrire ses mémoires, son manuscrit et son livre. Il 

nous semble aussi qu'il raconte son histoire à un narrataire.   

« L'univers-espace est donc structuré par une opération de 

discernement relayée par une opération ouvrante. Sa 

représentation est dynamique comme était dynamique la genèse 

du mot. » (Laffont & Madray, 1976, p. 76) 

L'espace est défini comme un système avec un processus 

important, où sa représentation est dite dynamique. Il se compose 

d'un ensemble d'environnements dans lesquels se déroulent des 

événements narratifs. L'espace décrit la position du narrateur 

pendant un moment précis et aussi un lieu précis.         

 b- Le temps de textes fiction :   

Il se trouve dans la narration de texte, à travers quelques 

marques celle qui se passent dans l'histoire. Donc, pour analyser le 
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texte, il faut préciser le temps . Il est nécessaire d’établir certaines 

classes , à fin de réaliser le temps. 

Nous pouvons utiliser l'expression flash-back c'est à dire le 

retour en arrière pour narrer les événements. Encore, il y a un 

enchaînement des événements temporels et nous avons besoin de 

déterminer la chronologique qui veut dire la progression 

temporelle.   

 4-Le dialogue :  

Ce domaine est un dernier type de la cohérence du niveau 

thématique. Il est défini comme un texte qui permet aux gens de 

se parler. Il fait partie du discours, en plus, il se caractérise par la 

présence de signes spécifiques, de fonctions qui aident à 

distinguer les personnages et le développement des événements. Il 

comprend la présence de verbes introductoire à travers lesquels le 

dialogue met en évidence ;ces verbes  comme par exemples( 

interroger, ajouter, répondre, s'informer, questionner).  

« Depuis quelques années seulement, l'étude de la cohérence des 

dialogues retient l'intérêt des linguistes, intérêt issu de 

l'importance que l'on accorde à la langue parlée en général ». 

(Lundquist 1990, 56) 

Nous comprenons que le dialogue est construit sur des 

indications , qui permettent d’analyser la cohérence précise dans 
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le dialogue. En plus, il est nécessaire de trouver les répliques dans 

ce domaine. En quelques années, cet aspect a retenu l'attention de 

certains études linguistique, dont ,le dialogue est formé d'une 

grande importance car il se rapporte à une langue parlée .   

« Le dialogue met en jeu un émetteur et un récepteur (parfois 

plusieurs, mais il s'agit alors d'une réunion et les problèmes des 

dialogues y sont compliqués par des problèmes inhérents groupe; 

nous envisagerons donc pour l'instant le dialogue à deux 

interlocuteurs) » (Vanoye, 1973, p. 161) 

En fait, le dialogue se caractérise par la flatterie de ses 

participants, à travers les discussions qui ont lieu entre les 

intervenants. Le but est d'obtenir un mécanisme spécifique, qui se 

caractérise par contenir le dialogue sur l'émetteur et le récepteur. 

Donc, le vrai sens d'un dialogue est créé lorsqu'il ne contient pas 

un manque d'information qui le caractérise.. 

 Le dialogue consiste à obtenir des éléments qui permettent 

aux personnes de se confronter. L'objectif principal du dialogue 

est que le locuteur joue son rôle dans la possibilité de comprendre 

à travers son désir, il vise aussi la capacité de l'auditeur à recevoir 

et à comprendre. Enfin, il est nécessaire de trouver un sens et une 

issue en même temps au cours du dialogue.  
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Nous proposons des types de dialogues, ce sont des 

interviews, des conversations et des discours dramatiques. 

En outre, le dialogue comprend d'autres types tels que la 

communication par deux ou plusieurs interlocuteurs. Voir 

Lita, p.56 .  

1-2 Le discours : 

Le discours est apparu dans  nombreuses études 

contemporaines. La diversité des concepts de ce terme est due aux 

groupes qui s'y intéressent, à travers la diffusion qui s'est produite 

dans le domaine des études linguistique et des études structurales 

de nombreuses théories.  La définition du discours est un état de 

parole qui ne peut être atteint que par la participation.  

Nous pouvons signaler que le discours est classé selon le 

mécanisme de sa production par la langue orale, car elle est 

considérée comme sa forme énoncée.  En revanche, elle nécessite 

la présence de la personne à l'écoute.   

Nous pouvons remarquer que tout ce qui est effectivement 

énoncé et rentre dans le contexte social, c'est du discours. Au 

contraire, tout ce qui est prononcé alors qu'il est soumis aux règles 

et lois de la langue, est considéré comme un texte. Le discours est 

égal au contexte et contient aussi le texte, contrairement au texte, 

il est dépourvu de contexte mais est égal au discours.   
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Nous montrons à travers notre étude de l'approche 

discursive que le linguiste Foucault a vu que le discours est plus 

précis et plus compréhensif que la parole, l'écriture et même le 

texte.  Foucault voit que le discours s'intègre au moment où il se 

produit. Le concept du discours a été élaboré par Gustav 

Guillaume : 

« Notion qui était déjà en usage dans la philosophie classique où, 

à la connaissance discursive, par enchainement de raisons, on 

opposait connaissance intuitive. » (Charaudeau & Maingueneau, 

2002)  

Ce terme a son origine de la rhétorique et la 

philosophie classique. Mais en réalité , qu’il  est encore 

reconnu par la linguistique. Cette notion a témoigné de 

grands et importants progrès, à l'heure de déclin du 

structuralisme et aussi de la montée du courant pragmatique 

.  

« Tout discours cohérent est un discours interprétable. 

Mais on peut se demander si les processus interprétatifs 

doivent être différents lorsqu'ils s'appliquent au discours et 

aux énoncés. » (Moeschler & Auchlin, 2009, p. 192)  
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Nous pouvons  référer à la définition du discours à travers 

le concept de cohésion, parce que le discours émane de la volonté 

et de la conscience de l'individu, et cela signifie qu'il est un 

produit individuel. Le discours est considéré comme un discours 

direct ou indirect  écrit ou oral.   

De plus, le recours à la cohésion découle du discours, c'est-

à-dire que les deux sont liés, et ce dès qu'il y a des signes de 

cohésion. Le but de ces signes est de produire des effets 

contextuels et pas seulement de faciliter le traitement des données, 

ce qui signifie que le degré de cohérence et de cohérence est l'une 

des dimensions du discours.  

Le terme discours a été largement utilisé dans le langage de 

la vie quotidienne, et nous pouvons en outre indiquer que le 

discours ne se limitait pas uniquement à la perspective des 

sciences humaines. D'autre part, nous rappelons que tout est 

discours .Ce terme a rivalisé avec le texte en l'insérant dans la 

linguistique contemporaine. Par conséquent, le discours est 

devenu une profession courante.  
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1-3 Le discours théâtral :  

  Le théâtre, tel que nous le connaissons, a de grands 

moments qui attirent la communauté.  En fait, le théâtre est un lieu 

qui a une grande esthétique à travers les réalisations et les 

événements qui s'y déroulent, qui suscitent l'intérêt et la fréquence 

des gens.  

« c'est avec les méthodes audiovisuelles que dans le théâtre 1960-

1970 le théâtre pénètre dans la classe de langue. Mais cette 

irruption repose sur un paradoxe : la méthodologie audiovisuelle 

préconisant le « tout oral » , » (Albert & Souchon, 2000, p. 134)   

Le mot théâtre est un mot grec signifiant tout ce qui 

regarde, ce qui signifie que le théâtre est basé sur le regard.  Nous 

soulignons que le langage théâtral est lié à certaines des méthodes 

utilisées, pour former le langage du dialogue et composer des 

scènes, ces méthodes sont la décoration, l'éclairage, les costumes, 

les acteurs, les didascalies théâtrales et aussi le texte. Le dialogue 

théâtral comprend quelques directions importantes, le public ,le 

monologue et les didascalies.  La première direction, qui est le 

public, réside dans la présence de personnes où le dialogue a lieu 

entre elles ou la présence d'une personne . 

«  Un personnage est (ou se croit) seul en scène : il parle; 

autrement dit, il se parle : pour faire le point sur sa situation, 
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pour voir clair en lui- même ou pour décider de sa conduite. C'est 

une réflexion à voix haute. » (Mallet, 2001, p. 42)  

C'est ce que nous appelons un monologue dans lequel le 

discours s'adresse directement au public. Un monologue décrit une 

personne qui se parle à elle-même, car il est considéré comme un 

art de communication au sein d'une personne.  De plus, le 

monologue est le moyen par lequel une personne voit son 

comportement.  De plus, le monologue oblige le personnage à 

parler à haute voix.  Le monologue est implicite dans l'homme. 

 Le théâtre est apparu au Iv  siècle avant Jésus christ en 

Grèce,  puis transmis à roman et aux territoires de l'empire 

romain.  le théâtre comprend le dramaturge qui signifie la 

personne qui écrit une pièce de théâtre . 

  Il consiste de pièce de théâtre qui considère un texte 

théâtral. Ce texte est interprété par des acteurs et divise en actes et 

en scènes. Nous pouvons définir que les dramaturges classiques 

écrivent la pièce en cinq actes, inversement les dramaturges 

modernes qui écrivent en deux actes. « La grande comédie en cinq 

actes et en vers et d'abord pratiqué par Corneille avant d'être 

enrichie par Molière » (Vassevière & Vassevière, 2018, p. 160) 

 Nous soulignons que le langage théâtral est lié à certaines 

des méthodes utilisées pour former le langage du dialogue et 

composer des scènes, ces méthodes sont la décoration, l'éclairage, 

les costumes, les acteurs, les tendances théâtrales et aussi le texte.  
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Conclusion 

Dans notre travail nous avons souligné à l’intérêt de l'analyse de 

discours théâtral. C'est à travers deux options, la première 

l'approche descriptive qui est caractérisée de décrire un discours, 

pour comprendre la logique de la parole du locuteur .Elle permet 

aussi de comprendre le discours à travers son fonctionnement. La 

deuxième est ’approche critique qui permet d'établir une critique 

du discours, pour reconnaître ses limites et ses contraintes. Les 

didascalies font partie des éléments distinctifs du texte théâtral, 

qui le distinguent des autres textes littéraires . L'objectif principal 

de ce travail consiste à donner des raisons précises  sur les 

rapports entre l'analyse textuelle du discours et le discours 

théâtral. Le but de ceci est de clarifier l'importance de l'utilisation 

du discours par la société et en le considérant comme une 

composante essentielle. Donc, le discours est utilisé par le public, 

que ce soit à travers des discours ou des discussions. Il se sert 

également pour expliquer et analyser des phénomènes 

linguistiques.  

 L'objet de notre étude est abordé dans les départements de langue 

française en Irak. C'est une étude qui vise à l'analyse du discours, 

car nous avons constaté que le discours, surtout le discours oral, 

occupe un vrai champ  en linguistique.  

C'est l'un des résultats auxquels nous sommes parvenus dans ce  

mémoire, du fait de la nature du discours dans la spécificité du 
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parole et la richesse de son usage. Nous avons remarqué pendant 

l'analyse textuelle, que le dialogue participait à la mode de 

production discursive, à travers le quel le locuteur et son 

interlocuteur partageaient l'interaction, ils dessinaient leur image 

de soi pendant le parole. 
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Abstract 

Willingness to communicate is a recently emerged concept in applied 

linguistics which is believed to interrelate with many other important 

concepts like motivation, anxiety, self-perceived communicative competence, 

self-confidence, international posture, and language proficiency. It is such an 

individual variable which help the language learners acquire better 

communicative skills in using a foreign language. Therefore, willingness to 

communicate is regarded as an important variable that facilitates the process 

of foreign language learning in such a way that predicts the flow of language 

communication. As such, it influences how frequently the learners actively 

engage in foreign language communication. 

Keywords: willingness to communicate, foreign language, communication 
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ىصفها نغت اجُبُتفٍ سُاق تعهى انهغت االَكهُزَت ب انتىاصم فٍرغبت انطالب   

                                              يحًذ ابزاهُى طه ال هًُص

mohammedibrahimetaha@gmail.com 

 أ.و.د أَساو عهٍ اسًاعُم انحالوجٍ

anneali71@gmail.com 

كهُت انتزبُت االساسُت  \لسى انهغت االَكهُزَت  

 جايعت انًىصم

 انًهخص

 اَُعتمذ أَه تٍيفهىو ظهز يؤخًزا فٍ عهى انهغت انتطبُمٍ وان ٍهزغبت فٍ انتىاصم ان

انثمت ,انكفاءة انتىاصهُت,انمهك ,زتبظ بانعذَذ يٍ انًفاهُى انًهًت األخزي يثم انذافع ت

يتعهًٍ انهغت ًتغُز هذا ان َساعذ حُث وإتماٌ انهغت.  انعانًٍ عزض نهًحُظتان,بانُفس 

 انزغبت فٍعتبز تعهً اكتساب يهاراث تىاصم أفضم فٍ استخذاو نغت أجُبُت. نذنك ، 

ا َسهم عًهُت تعهى انهغت األجُبُت بطزَمت تتُبأ بتذفا ًً ك انتىاصم نتىاصم يتغًُزا يه

انتٍ َُخزط  األجُبُت تزدد استخذاو انهغتعهً هذا انُحى ، فئَه َؤثز عهً وانهغىٌ. 

. َشاط بشكمفُها انًتعهًىٌ فٍ انتىاصم   

 الرغبة في التواصل , اللغة االجنبية , التواصلانكهًاث انًفتاحُت : 

  

mailto:mohammedibrahimetaha@gmail.com
mailto:mohammedibrahimetaha@gmail.com
mailto:anneali71@gmail.com


 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 

 ج

 
 

120 

Introduction 

Since communication is an essential part of the process of FL 

development, it is axiomatic that encouraging the learner to use FL for 

authentic communication is the cornerstone of FLL. This means that the 

focus should be on encouraging the learners to involve in communicative 

activities by promoting their communicative competence to ascertain 

sustainable FLL and teaching goals. This can be achieved by creating a 

feeling or tendency in the learners to negotiate the meaning, interact in 

classroom activities, and involve in classroom participation. However, such 

feelings are invisible which takes place inside the learner and are difficult to 

observe by teachers. As a result, researchers formulate the idea of WTC 

which is defined as the intention and readiness of the learner to involve or 

interact in an FL communication when given the choice. Being willing to 

communicate is part of becoming fluent in the FL, which in turn, fulfil the 

ultimate goal of FLL. Contrariwise, a lack of WTC would inhibit effective 

interaction, decrease FL practice, attack meaning negotiation process, neglect 

peer assessment, hamper group work and hinder FL production. Thus, the 

challenges to encouraging learners to use the EFL for authentic 

communication need an understanding of FLL processes. 

Significance of the Study 

This study is expected to be of some value to the students, teachers, 

researchers, and scholars interested in investigating the affective variables in 

the process of FLL and teaching. Many of these people have recognized the 

importance of interaction as a mechanism which facilitates language learning. 

It has been assumed that WTC is an important variable that can facilitate 
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FLL. Therefore, one of the most important pedagogical goals is to increase 

learners' WTC. 

The Concept of Willingness to Communicate  

The term WTC has been coined to describe a consistent 

predisposition of communicative behaviors in a particular native language 

throughout interaction situations. It is conceptualized as a cognitive process 

of self-regulation choice to communicate, which is determined by personal 

characteristics (McCroskey & Richmond, 1990; McCroskey, 1997). On their 

behalf, McCroskey and Bear (1985:p1) argue that speech is essential to actual 

communication beyond the mental process of communicators and nonverbal 

sings exchange among people. As a result, while these authors were 

concerned in the variables impacting WTC, they also were burned with 

curiosity in the quantity of utterance production based on the speakers’ levels 

of WTC. This is because the amount of speech that occurs is determined by 

how eager people are to participate in the conversation. 

     Not surprisingly, WTC is classified as a personality trait by McCroskey 

and Richmond (1990), who define it as "variability in talking behavior." They 

contend that, while situational variables may influence individual’s WTC, 

people exhibit similar WTC tendencies in different situations. Furthermore, 

MacIntyre (1994) hypothesizes that WTC is affected by communication 

apprehension and perceived competence, because introversion is connected 

to both perceived competence and communication apprehension, and self-

esteem is connected to communication apprehension. Thereby, According to 

a psycholinguistic processing model, people are willing to communicate 

when they are not afraid of communicating and when perceive themselves as 

they are capable of communicating effectively. To explain one's WTC in the 
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learner's target language, MacIntyre et al. (1998) create a comprehensive 

WTC model in L2. They combine linguistic, communicative, and social 

psychological characteristics. 

As the term implies, MacIntyre et al. (ibid. p.546) treat WTC in L2 as 

a situational variable with both transient and enduring influences that is not 

inherent in the individual’s personal characteristics but is back to the class 

sittings, situations, and interaction in which the individual participate. They 

emphasize that language change imposes a dramatic conversion of the 

interaction sitting, which can be illustrated by the fact that, unlike native 

tongues, FL/L2 communicators differ greatly in their perceived and actual 

communicative competence. Furthermore, the authors hypothesize that WTC 

impacts not just the speaking mode but also the listening, reading, and 

writing mode. Similarly, Charos (1994) demonstrates a negative significant 

association between WTC in L1 and WTC in the L2, implying that 

communicating in an L2/FL is a unique experience and process governed by 

its own specific principles.  

Definitions of Willingness to Communicate 

        Several definitions of WTC have been emerged by many researchers 

from different perspectives. Considering the L1 vain, it is interesting to note 

that this concept has been defined as an individual’s ―predisposition toward 

approaching or avoiding the initiation of communication‖ (McCroskey 1992, 

p.16). 

         Once WTC has been acknowledged as a unique learner component in 

the field of L2 research, MacIntyre et al. (1998, p.547) define WTC in an L2 

as a ―readiness to enter into discourse at a particular time with a specific 
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person or persons, using an L2‖. Moreover, Oxford (2007, p.449) defines it 

as: ―a student’s intention to interact with others in the target language, given 

the chance to do so‖. The concept of free will is used in another definition by 

Ellis (2007, p. 309) who also incorporates the concept of readiness, referring 

to it as "the amount to which learners are prepared to commence 

communication when they have a choice." 

The Origins of Willingness to Communicate 

Psychological and social variables have historically been employed in 

human behavior research to pinpoint traits that lead to a propensity for a 

particular kind of communication conduct (Burgoon, 1976). Due to the fact 

that individuals who interact and negotiate are more satisfactorily evaluated 

than those who would not, the concept of unwillingness to communicate in 

L1 has emerged in the late 1950s and early 1960s in North America to 

explain this socially raised phenomenon (McCroskey, 1997). Still 

considering L1 contexts, researchers have attempted to include potential 

personal and psychological factors that might affect an individual’s WTC in 

an ambit of communication inclinations rather than trying to study just those 

who were being unwilling.  

As a result, McCroskey and Baer (1985) have created the concept of 

―willingness to communicate‖ by reversing Burgoons (1976) construct, 

which, unlike its original version, WTC has adjusted to account for tendency 

variables along a spectral range from extremely unwilling to extremely 

willing to communicate in a given native language. Thus, there has been 

surprisingly a notable revival of interest in this area. Following the line of 

development, the need to invest L1 WTC in L2 research seems like an 

outstanding idea. As the topic has appeared to be fascinating and challenging 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 

 ج

 
 

124 

at the same time, Maclntyre et al. (1998) have employed the concept of WTC 

in L2 research by introducing their influential model which will be explained 

adequately in what follows. 

MacIntyre, Clément, Dörnyei, and Noels (1998) Heuristic 

Model of Willingness to Communicate in the Second or 

Foreign Languages 

MacIntyre et al. (1998) have created a heuristic model built on WTC 

in L1 model of McCroskey and Baer (1985) to explain the notion of WTC in 

an L2 communication sittings. The MacIntyre et al. model of WTC has been 

handled as a situational variable having both temporary and persistent 

impacts, in contrast to its first conceptualization of being a trait-like 

propensity. 

The heuristic model depicts the variety of probable variables that 

might have an impact on WTC in an L2. The proximal and distal, or most 

immediate and widest fundamental components of establishing an L2 

connection, are represented by the form of a pyramid. According to this 

model, students who are eager to communicate will actively seek out 

opportunities to communicate in a SL. The WTC is formulated as a mental 

process in which several layers of factors interact at the distal end of a 

continuum. The significance of this model resides not only in the fact that it 

is the first one to depict trait and state components as working side by side, 

but also in the fact that it proposes the sequential sequence in which the 

elements interact to affect instances of L2 actual use. Figure (1) below 

illustrates this model. 
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Figure (1) Heuristic Model of Willingness to Communicate in the Second 

Language by MacIntyre et al. (1998) 

Six categories are included in the model, which are referred to as its 

"layers." L2 Use is represented by Layer I, which is located at the top of the 

pyramid (communication behavior). MacIntyre et al. (1998, p. 547) contend 

that ―the ultimate goal of the learning process should be to engender in 

language students the willingness to seek out communication opportunities 

and the willingness actually to communicate in them‖. As a result, L2 use—

the main goal of L2 learning—is positioned at the top of the model. 

According to MacIntyre et al., WTC in Layer II clearly suggests a behavioral 

goal, which is regarded as the most direct reason of communicational 

behavior if an individual also has real control over their behaviors.            

Following that, it is thought that the desire to communicate with a 

particular individual and his level of confidence are the factors that most 
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directly influence WTC in Layer III. This tendency is thought to stem from 

both control motivations—a sort of communication that depends on 

instrumental reasons—and affiliation, i.e., a need to connect with the 

communicators that derives from integrative motives. 

As a result, the situational impacts on WTC of any interlocutor at a 

specific time is represented by the first three layers, Communication 

Behavior, Behavioral Intention, and Situated Antecedents. Motivational 

Propensities, Affective-Cognitive Context, and Social and Individual Context 

are the other three layers which they represent persistent impacts on L2 

communication process. As a result, the layers show a progress from the 

mostly immediate, situation-based settings to the further stable, long-lasting 

impacts on L2 communicative process from top to bottom. 

Three factors are included in layer IV, or motivational tendencies. 

First, both Control and Affiliation are a need for interpersonal motivation. 

Second, intergroup motivation, depends on either control or affiliation and is 

directly influenced by the group to which a person belongs. Intergroup 

climate and intergroup attitudes are also impacted by this motivation. Third, 

there are two parts to L2 self-confidence: affective and cognitive. The self- 

confidence of an L2 at this stage is more consistent than the situational level's 

state of communicative self-confidence. State Anxiety and State Perceived 

Competence determine State Communicative Self-confidence, which is 

influenced by environmental factors. State anxiety is a term used to describe 

degrees of anxiety when speaking in a certain scenario. It can be caused by a 

variety of things, including unpleasant prior experiences. State Perceived 

Competence is how a speaker feels about their level of communication ability 
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at that specific moment. The last two factors were clearly the most significant 

predecessors of the WTC (MacIntyre, 1994; MacIntyre & Charos, 1996). 

Three factors are included in Layer V, Affective-Cognitive Context: 

Communicative Competence, Social Situation, and Intergroup Attitudes. 

Layer VI, Individual and social context, includes Personality and Intergroup 

Climate as its final two components. Intergroup Climate highlights the 

unique features of the bilingual setting, where issues such as language 

availability or linguistic vitality (community structure) and attitudes toward 

ethnic groups (perceptual and emotional correlates) become crucial. As such, 

control and affiliation motives are significant factors that underlie WTC 

because these issues are frequently highlighted in both situational and 

individual differences in the model. 

In summary, the model's distal order of the situational factors and the 

individual impacts shows that the former is more important than the latter. 

This is due to the fact that situational variables are situated in the upper level 

nearer to the top, whilst individual variables are situated in the lower level 

towards the pyramid's bottom. 

 

 

Variables Comprising Willingness to Communicate in the 

Second Language 

         In L2, a multitude of student’s variables, including trait and state WTC, 

have been empirically examined and identified as influencing WTC through 

quantitative studies. By reviewing the literature, it is quite clear that the well-

documented variables proven to be influential in WTC are distributed 
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between: 1-motivation and attitudes, 2-anxiety, 3-self-perceived 

communication ’language’ competence, 4- self-confidence, 5- age, and 

gender, 6- International posture (attitudes of learners toward the imagined L2 

community), 7- level of proficiency, 8- teacher support, 9- classroom 

environment, 10- attitudes towards the task and class. (MacIntyre et al., 2002; 

Yashima, 2009; Peng & Woodrow, 2010; Piechurska-Kuciel, 2018). 

        Moreover, it has been found that motivation, LA, and perceived 

communicative/ language competence are the most three investigated 

variables that have been empirically judged as the greatest constructs 

correlating with L2 WTC inclinations. Figure (2) below clarifies this fact. 

Building on this fact, a need to clarify the effect of these variables is urgent. 
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Figure (2) Variables Comprising Willingness to Communicate in the 

Second Language 

1. Motivation and Attitudes 

        The discipline of motivation research has been of considerable interest 

to various scholars over years, mostly due to the fact that this subject seems 

to be extremely interesting. However, the most significant unique works in 

L2 motivation has been that of Gardner and Lambert’s (1972) and Gardner’s 

(1985, 2010) socio-educational theory and model, as well as Dörnyei’s 

research on L2 psychology and the motivational self-system as connected to 

education (2003, 2005, 2009). Basically, Gardner(2010,p.89) summarizes 

motives as "the driving force in any situation". He claims that motivation, 

attitudes towards learning context, integrativeness, and language anxiety are 

the four main orientations that have an impact on motivation. He adds 

parental support and instrumental orientation as extra assessing categories as 

necessary. 

          According to Gardner's motivation theory, which primarily focuses on 

students’ positive attitudes towards target language country and their desire 

in learning L2 to connect with and even become members of the target 

language group, integrativeness appears to be the most investigated and 

debated element. (see figure 3). According to Gardner (1985), a society's 

overall L2 learning fulfilment level will be lower if it has a negative attitude 

toward learning an L2. Additionally, he asserts that the environment of 

language acquisition and views toward other ethnic groups provide the basis 

of motivation. The instrumental orientation, which focuses on the practical 

benefits of learning an FL like landing a job, getting excellent grades, or 

finishing a necessary course, is the second driving factor. These two concepts 
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have been referred to by academics as intrinsic and extrinsic motivation over 

the years. 

Although instrumental orientation plays a part in Gardner’s 

motivation theory, it has not been emphasized .Therefore, Dornyei (1990, 

p.69) stresses that ―foreign language learners often have not had enough 

contact with the target language community to form attitudes about them‖. 

Accordingly, he contends that whereas integrative orientation is linked to 

success in the setting of L2 acquisition, pupils in FLL context acquire the 

language for practical purposes. As a result, success in the FLL setting would 

be linked to instrumental orientation. Added to that, Dornyei (2001) adjusts 

his previous decision after a big survey study in Hungary. According to his 

research, the participants' integrativeness is ―the most powerful general 

component.‖ He admits that Hungarian pupils’ interest in learning English 

further than the intermediate level is related to integrative orientation.     

      Attempts have been made to find out how the concept of motivation is 

recognized. Yashima (2002) has created integrative attitudes toward learning 

contexts to be closely integrated with the Japanese EFL settings. The term 

"international posture" refers to this perspective on educational issues. This 

idea sums up how EFL Japanese students generally view the L2 community 

which is created in the limited L2 interaction in Japan sittings. It  point to 

―…interest in foreign or international affairs, willingness to go overseas to 

study or work, readiness to interact with intercultural partners, and, one 

hopes, openness or a non-ethnocentric attitude toward different cultures, 

among others‖. Yashima(2002) claims that despite the poor association to 

WTC, the direct impact of international posture on WTC is strong, indicating 

that the more globally oriented pupils are the more ready they are to involve 
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in English language communication. People who are driven to learn the FL 

have the drive that helps themselves to become proficient and confident in 

their L2. 

In the socio-education model of L2 motives, ―the individual’s 

openness of another community must be considered an important part of the 

second language learning process. Because this is viewed as the cultural 

component of L2 learning and is represented in the construct of 

integrativeness‖(Gardner,2010,p,3). What is the most meaningful within the 

socio-education model starts from a social psychological standpoint that the 

perceptive and sentimental topic of what a learner thinks, needs, and feels is 

most essential. 

A significant vision for the idea has developed in response to the 

integrated orientation of the socio-educational model. Dornyei (2005,2009) 

created the L2 Motivation Self System as a theoretical framework for 

comprehending L2 motivation. By using psychological conceptions of the 

self within the framework of previous and current L2 research, it aims to 

serve as a reformation of earlier L2 motivational thinking (Dörnyei, 2009). It 

is composed of three parts: The actual And ideal self is when a student 

perceives him to become while trying to speak the L2, whereas the ought to 

L2 self is associated with what aspects the student claims when someone 

must have and should resist becoming a sufficient speaker  and part of the 

target language society (ibid.). The self-system makes the assumption that a 

learner's motivation is based on imagination, fusing the concept of 

imagination with the construct of an imagined society (Kanno & Norton, 

2003). In reality, Dornyei’s L2 motivating self-system can be seen as a 
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different method to consider a participant's role in the classroom and desire to 

be a part of an imagined society in the future.  

 

Figure (3) Motivation Contribution to Willingness to Communicate in 

Foreign language 

2. Language Anxiety  

        The worry one has when speaking in their FL is known as 

communication apprehension. Communication apprehension or anxiety is 

crucial variable in the FLL process because the learners often have an 

inadequate L2 knowledge and face difficulties in speaking and 

comprehending the message in a FL (Horwitz et al. 1986). 

        Building on Horwitz et al.’s study (1986), MacIntyre and Gardner 

(1989, 1991) have created a framework to illustrate the developments and 

progression of FLA. According to MacIntyre and Gardner, FLA is a 

consequence of language students facing unsuccessful experiences when they 

are learning a new language. At the begging of FLL process, motivations and 

linguistic aptitude are more accurate predictors than LA. After a period, the 

learners develop attitudes based on both their positive and bad experiences 

with the FLL process. If the learners mostly have unpleasant experiences, 

they acquire LA, which causes them to feel uneasy and perform poorly. Both 
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MacIntyre and Gardner (1989) claim that communication anxiety is 

connected to FLA since the former is related to both the learning and the real 

production of FL vocabulary, but general anxiety is not related to any sort of 

FL success. 

        Contrary to other studies, MacIntyre and Gardner(1994) have 

investigated the impact of LA from a cognitive viewpoint in terms of input, 

processing, and output phases. They have discovered a significant, opposite 

relationship between course grade (language proficiency) and each of the 

input, processing, and output, which suggests that anxiety adversely affects 

language learners' learning process at all stages, including the performance 

stage as well as the input stage as learners, receive and process information in 

an FL. Additionally, MacIntyre, et al. (1997) demonstrate a correlation 

between learners' real competence, perceived competence, and LA. 

Unsurprisingly, the findings show that worry and stressed students 

underestimate their language skill whereas relaxed individuals overestimate 

it. Additionally, these authors argue that speaking, writing and 

comprehension seem to be more anxiety-provoking than reading because 

these are ―more public and ego- involving activities, raising one’s level of 

self-consciousness and reducing one’s control over the environment‖ 

(ibid.,1997, p.279). 

3. Self-perceived Communicative/ Language Competence 

The learner's self-perceived communication competence(henceforth 

SPCC) is the third variable and a major factor in WTC. In the L2 literature, It 

is known as self-perceived communicative/language competence. 

Furthermore, the investigation in WTC has shown the magnitude of an 

individual's awareness of their communicative language competence, those 
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who recognize themselves as capable seem to be more willing to involve in 

FL communication (McCroskey & Richmond, 1985; McCroskey & 

McCroskey, 1986). In this sense, communicative competence is found to be 

the best indicator of WTC in situations involving ESL and EFL. Hence, the 

notion of perceived communicative competence is well defined as "the 

feeling that one has the capacity to communicate effectively at a particular 

moment" (MacIntyre et al., 1998, p.549). The corpus of FLL research on 

WTC and SPCC demonstrates a significant association between high SPCC 

with high WTC (MacIntyre & Charos, 1996; MacIntyre et al., 1997; 

Hashimoto, 2002; Lahuerta, 2014; Piechurska-Kuciel, 2018). Figure (4) 

represents this relation. 

                Figure (4) the Association among Willingness to Communicate 

and Self-Perceived Communicative Language Competence 

         Substantially, MacIntyre and Charos (1996) observe the existence of a 

correlation among self-perceived competence, anxiety, and L2 WTC. 

Additionally, Yashima (2002) mentions that an increased levels of a learner’s 
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self-perceived language competence is associated with less anxiety and 

greater levels of WTC, and both anxiety and perceived language competence 

are integrated into one attribute, which is communication confidence. 

Accordingly, MacIntyre et al. (1998,p.549) assert, ―Anything that increases 

state anxiety will reduce one’s self-confidence, and, therefore, one’s 

willingness to communicate‖. The relationship between anxiety and 

perceived competence is complicated and may change over time, across 

settings, and across languages, especially when they associated to WTC 

(Maclntyre et al. 1999). Both SPCC and anxiety are emotional characteristics 

that have a relationship to an individual’s propensity to talk as a personality-

trait and a situational-depend component. Studies show that learners' 

perceptions of their communication skills and anxiety are negatively 

correlated (Clementet et al., 1994; Noels, et al., 1996; MacIntyre, et al., 

1997). 

         However, if the purpose of L2 real communication is to improve 

proficiency, fluency, and self-confident , irrespective of one’s own 

assessment of capability, the aim of language teachers should be to raise the 

self-perceived competence of nervous or less confident communicators. 

Additionally, teachers would like to encourage pupils who are already 

competent in their abilities to develop their communication skills. 
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Resumen 

Las personas no solo usan el lenguaje para transmitir  información; sino 

también para crear una versión de la realidad que nos rodea esto se refleja en 

publicaciones informativas como periódicos, junto con otras manifestaciones 

lingüísticas, donde es evidencia el uso de elementos lingüísticos invariables, 

como los marcadores discursivos, que se definen como unidades lingüísticas 

invariables, no cumplen una función sintáctica dentro de las predicaciones 

oracionales y al mismo tiempo tienen un cometido coincidente con el 

discurso: el de guiar, según sus distintos rasgos propiedades, 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas.  Sin embargo, una de las 

funciones más destacadas de los marcadores del discurso es señalar  la 

relación que se establece entre dos segmentos textuales para facilitar la 

cohesión textual y la interpretación de los enunciados para la organización y 

estructuración del discurso. 

Palabras claves: los marcadores discursivos, discurso político, el texto 

argumentativo, Las noticias. 
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   ABCدراسة العالهات الخطابية في الٌصوص السياسية الجذلية لصحيفة 

 3002 - 3002 أحذاث حرب العراق للعام)

 اهل طه هحوذ اهيي. م.أ                             سلواى ًعوه         هرين : الباحثة       

 قسن اللغة االسباًية/ كلية اللغات/ جاهعة بغذاد 

 لولخصا

لكن أيًضا إلنشاء نسخة من الواقع الذي يدور ال يستخدم الناس المغة فقط لنقل المعمومات ؛ و     
حولنا وهذا ينعكس في المنشورات اإلعالمية مثل الصحف ، باإلضافة إلى المظاهر المغوية األخرى ، 
حيث يكون استخدام العناصر المغوية الثابتة واضًحا ، مثل عالمات الخطاب ، والتي يتم تعريفها 

يفة نحوية في إطار التنبؤ بالجمل ولها دور يتزامن مع كوحدات لغوية ثابتة ، فهي ال تمارس وظ
ومع ذلك ، فإن . دور التوجيه ، وفًقا لخصائصها الصرفية والداللية والبراغماتية المختمفة: الخطاب

إحدى الوظائف األكثر بروًزا لعالمات الخطاب هي اإلشارة إلى العالقة القائمة بين جزأين نصيين 
 . سير البيانات من أجل تنظيم الخطاب وبنيتهلتسهيل التماسك النصي وتف

 .االخبار, النص الجدلي, الخطاب السياسي, العالمات الخطابية: الكممات المفتاحية

Objetivos 

1- Describir y explicar la importancia de los textos 

argumentativos  

2- Determinar el tipo de argumentación según el texto elegido. 

3- Explicar los rasgos principales del discurso político en los 

medios. 

4- Determinar el papel funcional de los marcadores del discurso 

dentro el     discurso político. 
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Introducción 

   Los editores de periódicos políticos utilizan varios tipos de los 

marcadores discursivos depende de el tipo del texto de lo sea 

argumentativa , informativa, etc. donde se ayuda a establecer 

una relación entre el autor de la nota periódica y los lectores del 

periódico a crear sentido de familiaridad e identidad entre el 

autor y el lector  porque el discurso politico no es solo un 

monólogo, sino un ejemplo de interacción social destinada a 

influir en la nación, o al menos un importante herramienta 

diplomática que permite negociar significados y referencias 

específicas. 

   En el aspecto lingüístico del texto político, los marcadores 

discursivos juegan un papel crucial  como dispositivo cohesivo 

para transmitir el mensaje deseado, estructurar la información 

discursiva y conectar semántica y pragmáticamente las partes del 

discurso a establecer una orientación argumentativa para 

interpretar los elementos del contexto lingüístico y el contexto 

enunciativo que determinan la comprensión del enunciado. De 

este modo, facilitan al oyente la interpretación semántica y 

referencial del discurso, reduciendo su esfuerzo cognitivo y lo 

orientan hacia una conclusión determinada. 

1.2 La argumentación y el texto argumentativo 

   A continuación se presenta una breve descripción de la 

argumentación, y sus rasgos principales que determinan el texto 

argumental y distinguen, donde este es uno de los ejes centrales 

en ámbito al cual gira este estudio. 
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1.2.1 La argumentación  

   Argumentar, según La Real Academia Española (2007), significa 

“aducir, alegar, poner, argumentos, disputar, discutir”.  

   Se entiende como manifestar opiniones sobre de un tema 

controvertido, o rebatirlas, con objeto de convencer al receptor 

por medio de distintos argumentos que existe en el discurso para 

que modifiquen sus puntos de vista y piensan de determinada 

forma. 

   Este procedimiento lingüístico se brinda en muchas áreas de la 

comunicación humana, incluidas las tareas de oratoria 

presentadas en contexto formal como discursos periodísticos, 

científicos, políticos, documentos legales y charlas en general. 

A menudo vemos textos argumentativos en publicidad, artículos 

de opinión impresos y generalmente en la política hasta en 

contextos informales. Así se puede decir que la argumentación 

no sólo es relevante para la práctica académica sino que está 

muy presente en la vida cotidiana.  

   Argumentar, como acción lingüística, implica dar a alguien 

razones a favor o en contra de algo. Hay una serie de teorías y 

definiciones, pero cada una tiene el mismo objetivo básico: El 

argumentar es dar razones para apoyar una opinión, se consiste 

en persuadir al destinatario para que piense de cierta manera. 

(Rajic, 2014) 

   La razón principal de interés sobre la argumentativa ha sido 

objeto de los investigadores desde la antigüedad en todos los 

campos donde se practica el arte de hablar o escribir. 
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Especialmente, en los antiguos escritos griegos lógicos, retóricos 

y dialécticos, y como un resultado, algunas de estas antiguas 

disciplinas principios pueden ser encontrados en el corazón de 

cada argumento.  

Normalmente, creían que gracias a esta herramienta la verdad y 

la justicia han prevalecido, ya que el derecho no puede 

entenderse sin referencia a la argumentación, esto significa que 

cualquier decisión o ley que tome el estado debe ser justificada 

ante la sociedad. (García, 2014, p.16) 

  También una de las principales motivaciones para el estudio fue 

un deseo de mejorar el discurso o cambiar los efectos de que el 

discurso sobre a la sociedad por causa de que la escritura y  la 

comprensión de texto argumentativo es una labor académica 

muy importante. 

 Gracias a ella transmitimos nuestros ideas y explicamos las 

razones que sostienen nuestro pensamiento, tal manera que 

transitamos de la opinión a la argumentación, y así podemos 

poseer varios intenciones como persuadir a alguien, acosar o 

rechazarla y propuesta una opinión, Pero el factor común en 

todos estos casos es convencer a un público mediante una serie 

de recursos y estrategias argumentativas. (Ivanovid, 2015, p.41). 

 

1.2.2 Tipos de argumentos 

Los marcadores ayudan a la evolución del elemento 

argumentativo en el texto. Además, promueven  a la cohesión del 
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marco textual por establecimiento las relaciones que se dan en 

diferentes contenidos discursivos en el texto. 

Hay muchos tipos de argumentos; según Weston, A. (1994) se 

considera cuatro: 

1) los argumentos de autoridad: se usan para prestar valor y 

credibilidad al texto debido a que se basa en testimonios o 

citas de figuras en determinada situación, muchos de las 

cuales son bien conocidos, o expertos en la materia en la 

que estamos escribiendo nuestra discusión. Por lo tanto, 

este tipo de argumento es comúnmente utilizado en los 

ámbitos periodísticos o científicos.  

2) Los argumentos de causa o efecto: es un común tipo de 

argumento por el que se demuestra que un evento que 

provoca o contribuye (A) la formación del evento (B). Es 

decir, explicar porque sucede alguna cosa argumentando 

acerca de sus causales u otra cosa es lo que causa, estos 

argumentos que se pueden utilizar para apoyar al autor 

pensamientos en orden a defender y demostrar su tesis. 

(Weston, 1994, p.69) 

3) Los argumentos de ejemplificación: es frecuentemente 
utilizado cuando el receptor no entiende lo que estamos 
diciendo, para reforzar nuestro caso por la presentación del 
apoyo a lo que estamos diciendo, puede ser utilizado como 
evidencia a afirmar o refutar nada. Según Anthony Weston 
‟Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos 

específicos en apoyo de una generalización.” (ibíd, p.32) 

4) Los argumentos de analogía: también llamado argumento 
comparativo, busca elementos comunes para hacer 
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conexiones de similares  entre las afirmaciones, según  
Weston, A. “Cuando un argumento acentúe las semejanzas entre 

dos casos, es muy   probable que sea un argumento por analogía.” 
(1994, p.48) 

 

1.2.3. El texto argumentativo: principales rasgos 

   Los textos argumentativos son de los más recurrentes en el 
ámbito político, académico y social. El texto argumentativo nos 
permite, la noción de defensa de nuestras ideas fundamentales o 
refutar los pensamientos de otro mediante la utilización de un 
conjunto de razones con sentido ya que la argumentación es la 
base del convencimiento en la sociedad humana. (Urbina, 2018, 
p.8).  Según Álvarez Angulo, el texto argumentativo se define 
como; “el conjunto de estrategias de un orador que se dirige a un auditorio 

con vistas a modificar el juicio de dicho auditorio, conseguir su adhesión o 
hacer que admiten una determinada situación, idea, etc.”(1997, p.25). 

   Los estudios hechos sobre la argumentación siempre han 

sugerido que la estructura del texto argumentativo, según 

Álvarez (1997) consiste fundamentalmente en introducción, 

desarrollo o argumentación y conclusión. Cada parte tiene un 

papel varios en la estructura del texto: 

1) Introducción: exposición un tema breve y debe mostrar en 

una clara manera que intenta captar la atención del 

receptor además la posición que será desarrollada a 

respecto del tema o idea (es la idea rectora de todo el 

texto argumentativo). Tiene una serie de atributos más 

destacados: es una oración afirmativa breve y 

contundente, escrita con claridad, ya que trata de evitar 
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cualquier lenguaje ambiguo, es directa, es decir se plantea 

el problema directamente. 

2) Desarrollo o argumentación: puede calificarse como el 

corazón del texto, esta parte contiene las pruebas o 

argumentos a favor o en contra para respaldar al autor. Se 

podría afirmar que son ideas y conceptos que sostienen a 

la introducción. Además los argumentos deben ser 

coherentes, estar ordenados y expresados de acuerdo con 

la importancia que se les quiera dar. Otras fuentes 

especiales de la argumentación son las preguntas retóricas, 

las valoraciones, las comparaciones. (Errázuriz, 2014, 

p.221) 

3) La conclusión es la parte última del texto, esta parte 

contiene un compendio de los argumentos que componen 

la tesis desarrollados en el texto después de un estudio o 

análisis minucioso de un tema o idea. Y así llegar a una 

resumen para confirmar o refutar, según Díaz, (2002):  

  Hay que ser muy cuidadoso con la claridad, 
pertinencia, relación y consistencia interna entre las 
ideas que conforman tanto las conclusiones como su 
sustentación, en este proceso se cometen muchos 
errores en el razonamiento al momento de justificar las 
conclusiones de los argumentos (…)se apoya en 
premisas no son pertinentes para su conclusión, se 
omite información relevante muy importante la 
sustentación de la conclusión se apoya en una 
inadecuada interpretación de los hechos y de las 
evidencias.(p.94).  

   Según Bassols y Torrent, en algunos casos, la tesis no se 

establece explícitamente, al igual que las premisas y las 

conclusiones porque los elementos de este texto pueden 
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estar en un orden diferente según el género de 

argumentación.  

De esta forma, las premisas contienen un conjunto de hechos 

que sustentan un argumento o conclusión y está influenciada 

por muchos factores tales como: hechos, valores abstractos, 

verdades y  presunciones. Otro aspecto importante en textos 

argumentativos es su capacidad persuasiva donde no puede 

persuadir a su destinatario si los argumentos que utiliza no 

son adecuados. Por eso, los argumentos deben satisfacer tres 

rasgos que determinan su menor o mayor adecuación 

persuadir al receptor son (Batista, 2020, p.25):  

1) pertinencia: cuando argumento relacionado con la tesis o 

ayuda a reforzar. 

2) validez: los argumentos válidos son aquellos que son 

relevantes, bien construidos, y dirige a la solicitud de 

conclusión. Por el contrario, va a ser un error. 

3) fuerza argumentativa: esta es contingente sobre la 

facilidad con la que se puede rebatirlos. Por lo tanto, nos 

distinguimos entre débiles y sólidos argumentos. También, 

existe un argumento irrefutable porque es innegable. 

 

   1.2.4. El texto argumentativo y los marcadores del 

discurso 

   La argumentación es una teoría semántica que tiene como 

objetivo analizar cómo la forma lingüística afecta o determina 
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los encadenamientos discursivos posibles, una parte de la 

interpretación, es decir, como los enunciados afecta condición 

a la continuación del discurso por su forma, en los textos 

argumentativos encontramos mecanismos lingüísticos que 

funcionan para enlazar argumentos, como es el caso del uso de 

marcadores discursivos. (Castillo, L. y del Carmen, M.,  2013, 

p.25)  

   Reconocemos que las declaraciones pueden ser 
argumentativas, contra orientadas o coordenadas, pero cabe 
señalar que no todos los argumentos poseen la misma fuerza 
argumentativa a fin de lograr a una conclusión cierta, de 
acuerdo con Portolés: “los argumentos, además de una orientación 

determinada, también poseen mayor o menor fuerza argumentativa.” 
(1998, p.91). 

   Los marcadores discursivos utilizados consiguen efectos 
argumentativos por las limitaciones que su uso impone en la 
interpretación de las oraciones que componen el discurso. Así 
se considera una de las principales funciones de estos 
marcadores es establecido de la estructura argumentativa del 
discurso, y orientar las inferencias que se hacen en la 
comunicación para brindar al oyente información sobre la 
estructura del discurso a interpretar, según Portolés: 
“mantienen que no se argumenta ‹con› la lengua, sino ‹en› la lengua. 
Son los propios elementos lingüísticos, y no los hechos que pudieran 
presentar, los que condicionan por su significación la dinámica 
discursiva.” (1998, p.73). 

 

1. 3. La teoría de la relevancia (Sperber y Wilson) 

   La teoría relacionada de Sperber y Wilson (1986) está 

inspirada en el principio de cooperación de Grice (1975). 
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Según Grice, consta de cuatro máximas: cantidad (dar toda la 

información necesaria, y no más), calidad (no mentir), relación 

(lo que se dice debe ser pertinente e importante) y modo (La 

información proporcionada debe ser clara y explícita). (El 

Messaoudi, 2017, p.132) 

  Este modelo recibe críticas radicales principalmente con 

respecto al establecimiento de las reglas de la conversación, 

siendo el mayor problema en el análisis de Grice que la 

comunicación no es un conjunto definido y homogéneo de 

fenómenos empíricos, sino que deben observarse fenómenos 

fundamentales enraizados en la psicología humana. (Nogueira 

da Silva,  2010, p.5). 

   Y luego, Sperber y Wilson proponen la teoría de relevancia, y 

se considera una de las teorías más influyentes en el 

pragmatismo contemporáneo porque la búsqueda de la 

relevancia es una característica esencial del conocimiento 

humano de la que los hablantes tienden a extraer porque la 

mayor parte de la comunicación humana esencialmente es el 

reconocimiento de intenciones y la expresión del 

sentimientos. 

   Esta teoría está inspirada en la teoría de Grice, esto sirve 

como punto de partida para un nuevo modelo de 

comunicación inferencial que elimina los actos de habla como 

una característica pragmática importante.  

Esta teoría es una principio cognitivo que guía el 

comportamiento comunicativo humano donde se basa en las 

ciencias cognitivas y se dirige particularmente a la 
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comprensión de lo enunciado, se considera un modelo 

pragmático que se propone explicar las palabras habladas de 

los demás, basándose en una hipótesis cognitiva sobre cómo 

procesamos la información lingüística1. 

   Está concepto  tiene en cuenta los efectos contextuales o 

cognoscitivos produce el proceso comunicativo entre dos y 

menos esfuerzo de procesamiento, será la comunicación más 

relevante. Al contrario, si la información no tiene efectos 

contextuales, es irrelevante. (Nogueira da Silva, 2010) 

   En otras palabras, al comunicarse, los interlocutores buscan 

la mayor cantidad de información posible sobre la relación 

entre lo que se dice y lo implicado, con el menor esfuerzo de 

procesamiento posible se llega a las inferencias deseadas por 

el interlocutor dentro el proceso de comunicación se logran 

mediante la selección adecuada del contexto y la adhesión al 

“principio de relevancia”. (Rajic, 2013, p.353). 

 

1.3.1 La relación entre los marcadores y  la teoría de la 

relevancia 

   Después de dar un discurso, queremos que el destinatario 

sea capaz de entender el mensaje que intentamos enviar; en 

consecuencia, nos esforzamos por presentar los aspectos más 

relevantes del contenido del mensaje. Según Lahuerta, A. 

“podemos decir que una de las funciones de los marcadores del discurso 

                                                           
 ele/-en-relevancia-la-de-teoria-https://urbinavolant.com/pragmaubu/2021/04/05/la 

21

((Consultado el 5/3/2022). 

https://urbinavolant.com/pragmaubu/2021/04/05/la-teoria-de-la-relevancia-en-ele/
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consiste. En facilitar las inferencias que quieren comunicarse.” (2002, 

p.154)  

   Teoría de la relevancia estaba que los marcadores tienen 

una característica semántico pragmático esta característica es 

común a todos los marcadores discursivos estos nos ayudan a 

comprender y a explicar más claramente, ya que guiar el 

construcción del sentido del discurso, actuando como 

instrucciones de interpretación argumentativa y textual que 

ayudan a la comprensión. (Rajic, 2013, p.356).   

   Por otra parte, el enfoque  semántico pragmático ha 

demostrado que los marcadores son un claro indicio de que, 

lo que se dice no es todo lo que se comunica, sino que, 

cuando comunicamos, presentamos lo dicho como un 

estímulo para guiar conclusiones guiadas por ciertas formas 

lingüísticas, como los marcadores discursivos. Ya que los 

marcadores no sólo guían argumentativamente dos o más 

enunciados, sino que también actúan como guías en su 

interpretación, restringen los contextos en los que aparecen 

estos enunciados, facilitan la búsqueda de hipótesis 

relevantes y reducen el esfuerzo de procesamiento. (Nogueira 

da Silva, 2010) 

 

1.4 El discurso 

   El discurso tiene una importancia significativa en el 

comportamiento humano y el desarrollo de las sociedades 

humanas. Puede referirse a cualquier tipo de comunicación sea 
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discurso hablado o escrito. Desde el punto de vista de los 

enfoques modernos, el discurso es un fenómeno comunicativo 

complejo, que en la adición al texto incluye factores lingüísticos 

adicionales (opiniones, conocimientos sobre el mundo, objetivos 

del destinatario, actitudes) necesarias para la comprensión del 

texto, basado en declaraciones de (Calsamiglia Blancáfort y Tusón 

Valls 1999); 

  Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una 
práctica social, de una forma de acción entre las 
personas que se articula a partir del uso lingüístico 
contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es 
parte de la vida social y a la vez un instrumento que 
crea la vida social, desde el punto de vista discursivo, 
hablar o escribir no es otra cosa que construir pieza 
textuales orientadas a unos fines y que se dan en 
interdependencia con el texto(lingüístico, local, 
cognitivo y sociocultural.(1999, p.15). 

   Debido a que el término "discurso" se refiere a la utilización del 

lenguaje en muchas actividades comunicativas, se considera un 

género que puede ser utilizado como una herramienta en el 

proceso de socialización.  

El término se asocia con la transmisión de un mensaje entre el 

emisor y el receptor, para expresar una intención comunicativa 

en un determinado contexto, en un determinado tiempo y lugar, 

bajo determinadas condiciones, se manifiesta en una variedad de 

formas, oralmente o escrito. Para formar pieza textuales 

dirigiendo a unos fines estas piezas como describen (Portolés, 

2001); “todo discurso se compone de una parte puramente gramatical y otra 

pragmática, esto es, obtenida gracias al contexto” (2001, p.27) 
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   En el TFM, nos centraremos en los textos argumentativos 

escritos porque todos los discursos escritos tienen un propósito 

definido y se organizan en una forma lógica. Cabe señalar que 

este tipo de discurso requiere una planificación avanzada, ya que 

planifica la reacción que se pretende conseguir. Como resultado, 

por lo que se podría decir que no tiene la espontaneidad que se 

busca en un oral de presentación. 

 

1.4.1. La importancia de los marcadores del discurso en 

el discurso escrito 

El  discurso es un lenguaje hablado por los seres humanos para 

comunicarse entre sí o debate. Lo que hace que un discurso sea 

diferente de las oraciones aleatorias es que el discurso tiene 

coherencia. Por lo tanto, el objetivo último del discurso es enviar 

un mensaje del hablante al oyente o del escritor al lector, reciben 

el mensaje y a este mensaje se comporta y reacciona. Una sola 

palabra como el verbo imperativo (pare) puede ser considerado 

como un discurso. Pero si el hablante necesita hablar más de una 

oración, se ve obligado a usar marcadores discursivos. 

Los discursos escritos se caracterizan por enunciados 

cohesionados mediante el uso de marcadores discursivos, sin los 

cuales no podemos comprender la intención del emisor por su 

debido al papel que juega MSD. Donde los lectores ven los textos 

como una unidad coherente porque sirven para estructurar y 

guiarlo durante la lectura, proporcionan fuerza cohesiva a 

establecer diferentes conexiones, relaciones en el discurso, 

garantizar la continuidad del discurso.  
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Si aprende a usarlos correctamente, le ayudarán a presentar las 

ideas de manera más clara y directa; esto permitirá al lector 

comprender mejor todo lo que quiere decir. Por eso, usar 

demasiados marcadores o no usarlas en absoluto, puede hacer 

que el texto pierda significado, y no cumplirán el papel 

fundamental de orientar las inferencias, de otro modo, serían 

difíciles o imposibles. (Moreno Milla, 2016, P.30).  

Por este motivo, necesitamos un mecanismo de cohesión para 

que un texto no sea solo una colección de oraciones separadas 

existentes. Al usar MSD, logramos un texto que se siente más 

como una unidad de oraciones separadas, se muestra coherencia 

mediante el uso de elementos de conexión. Como por ejemplo:- 

- Van a tener un hijo – se  casarán.(montolío 2001)  

Sin más informaciones, es imposible saber cuál es la relación 

lógico-semántica entre dos oraciones y comprenderlas, por 

ejemplo, no podemos saber si se casaran cuando tengan hijos o si 

se casaran porque están a punto de tener hijos, cabe señalar que 

con el uso de marcadores, podemos comprender que la relación 

entre los dos frases y la relación lógico-semántica es no ambigua 

pero está clara, por lo tanto, esta relación puede ser causa, 

efecto, concesión, etc. Por eso, los marcadores facilitan el 

proceso de interpretación dentro del discurso. (Vercruysse, 2009, 

p.7) 

 

1.4.2 El discurso político 
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   En esa época, la primera sociedad que existió fue la familia, que 

luego se convirtió en el núcleo de la sociedad. De ahí la necesidad 

de asignar al individuo la tarea de dirigir y organizar la vida social 

a los demás por el cabeza de familia. Con el paso del tiempo, 

estas familias se unieron con otras familias y se hicieron más 

fuertes. A fin de satisfacer sus necesidades y para ayudarse 

mutuamente. (Pastor, 2015, p.58)  

Como resultado, gobernar a toda la sociedad se volvió cada vez 

más difícil, ya que estallaron las guerras entre ellos, pero esto 

condujo a que algunos se agruparon para gobernar tribus más 

débiles. Algunos teóricos argumentan que este tipo de 

organización también podría considerarse un tipo de una 

estrategia política basada en pensar en las razones e importancia 

de la sumisión de unos hombres al poder de otros, y de la 

existencia y operación autónomas de las comunidades humanas. 

   Los seres humanos tienen un poder político gracias a ellos 

mismos, ya que es una condición innata que les permite 

constituir una sociedad independientemente de su nivel de 

desarrollo. En consecuencia, la política es una actividad colectiva 

en la que todos los seres humanos participan en varios niveles. 

Como el dominio de un grupo sobre otro, así como la legitimidad 

de ese dominio, es inherente a todas las formas de política 

humana en todos los gobiernos.  

Existen varios tipos de discursos que pueden moverse a lo largo 

de diferentes ejes como el académico, social,  religioso, cultural,  

comercial, etc. Uno de los más importantes, por su uso y posibles 

consecuencias,  es el discurso  político  porque no está destinado 
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a una persona en particular, sino a un grupo de personas, una 

comunidad, una asociación o cualquier forma de organización 

social. (Silva, M y Bernal, J., 2020, p.28).  Según Van Dijk y 

Mendizabal: 

  El discurso político es aquello que es dicho por sus 
actores o autores, los políticos. Desde luego, hay un 
extenso volumen de estudios sobre el discurso político 
centrado en el texto y el habla de los políticos 
profesionales o instituciones políticas, como presidentes 
y primeros ministros y otros miembros del gobierno, del 
parlamento o de los partidos políticos, tanto en los 
niveles internacionales, nacionales y locales (1999, 
p.12). 

   El DP, es muy importante no solo busca agrandar los titulares, 

ahora también se usan otros recursos literarios y estrategias cuyo 

objetivo es llamar la atención a la información y obtener una 

primicia. Las noticias en el periodismo político, tienden a ser 

creativas y no tradicionales porque siempre las noticias tienden a 

buscar contestar las interrogantes básicas:(quién, qué, cuándo, 

dónde, porqué y cómo) dentro del discurso. Todas estas 

estrategias y mecanismos utilizados tendrán un impacto decisivo 

en objetivos concretos como: dar propaganda del propio partido, 

destruir la imagen del oponente, manipular la opinión pública o 

legitimar el poder político. (Padilla, 2015, 422) 

   El DP en general se dirige a tres tipos diferentes de oyentes son 

los ciudadanos, los adversarios políticos y por otro lado a los 

compañeros de partido, todo ello con la esperanza de llegar a un 

acuerdo. En el DP se supone que el reportero sabe A, que el 

receptor no está familiarizado con A y que el receptor quiere 

conocer A, en el texto. Por eso, el contenido de los informes 
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periódicos, se organiza en una serie de normas, cuya disposición 

es jerárquica. Por ejemplo, la estructura del DP periodístico no 

constituye simplemente una lista; sino forman una estructura 

jerárquica la pirámide invertida2 Para ordenar las oraciones y las 

proposiciones con el fin de mantener la atención del lector. 

(Sánchez, 2009, p.265). 

  Partiendo de los contenidos básicos e ir procesando a medida de 

aumentan los detalles, donde pones la información importante 

en el titular a la menor importancia en la base de la pirámide, las 

partes principales de la estructura son: 

1) Titular: anuncia el contenido de la noticia. Así, contiene 

datos muy importantes de la información. Ha de ser lo 

suficientemente atractivo para suscitar el interés del 

usuario. Se identifica de inmediato porque se escribe con 

letras más grandes y, generalmente, con negritas según 

Gómez, P. : 

                                                           
23 Antes de la aparición de la pirámide invertida los periodistas utilizaban el 
modelo de narración literario, en orden cronológico. La pirámide invertida 
comienza durante la Guerra Civil Norteamericana (1861-1865). Fue utilizado 
por primera vez por los reporteros porque se vieron obligados a enviar 
información en sumarios, que explicaban brevemente el contenido de sus 
noticias y los reportajes de guerra a las salas de redacción. Desde este 
tiempo, el uso de la pirámide invertida empezó a expandirse. Se define 
como una estructura clara y organizada que se utiliza en el periodismo para 
escribir noticias con precisión. Este sistema trata de captar la atención del 
receptor de la información y evaluar los puntos de interés. Se trata de 
mostrar datos clave al comienzo del texto, el titular y la entradilla. Sin 
revelar todas las claves, para que el lector entienda el texto rápidamente 
pero tenga que seguir leyendo para una comprensión profunda de los 

hechos. 
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  La destacada posición que ocupa el titular, al 
comienzo y en la parte superior de la noticia reportaje, 
etc. Permite que se constituya como un elemento 
señalador que controla la atención, la percepción y el 
proceso de lectura. Los titulares están conscientemente 
dirigidos; son producidos para modificar el grado de 
conocimiento o ignorancia que sobre un determinado 
tema tiene el lector, es decir, responden a un 
determinado plan de lectura e interpretación. (2004, 
p.656). 

 
2)   Lead: es el primer párrafo de la noticia, en el cual se deben 

incluir los datos más relevantes del hecho y/o del 
acontecimiento. Donde el título debe llamar la atención de 
la audiencia. Según Gómez, P. la “Lectura de titulares constituye 

por sí mismo una estrategia de lectura, pues la interpretación que 
hagamos del titular lleva implícita la decisión de continuar o 
interrumpir la lectura del resto del texto periodístico.”(2004, p.656). 

3) El cuerpo: Esta es la parte principal del artículo en el 

periódico, por lo que incluye mucha información 

importante sobre lo que sucedió, junto con más detalles 

sobre qué dijo el periodista en la sección principal.   

A la redacción un texto, se acostumbra seguir una 

estructura de  pirámide invertida. Los periodistas 

desglosan datos informativos más o menos importantes, 

por medio, centrarse en las personas involucradas: lo que 

hacen y lo que les sucede  en los eventos que cubre la 

noticia, el periodista no debe pretender contarlo todo de 

una forma acelerada, de una sola vez.  Hará que la historia 

sea difícil de leer, por lo tanto es muy importante 

esforzarse por mantener un ritmo armonioso a lo largo de 

la historia porque el objetivo principal de la historia es 

informar, no confundir, al lector. 
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1.4.3. El papel funcional de los marcadores del discurso 

en el discurso político 

   Los discursos políticos están muy estructurados y presentan 

una estrategia  para lograr un objetivo específico, por medio de 

los textos hablados por los políticos son cuidadosamente 

elaborados y escritos. Por eso, la presencia de los marcadores a 

lo largo de los textos políticos es muy importante porque les 

permiten a los políticos comunicar al texto que quieren transmitir 

su estilo para persuadir a la audiencia de la validez de sus 

afirmaciones políticas influir en las creencias y el 

comportamiento de la audiencia, lograra los objetivos y metas 

particulares, por medio de la formulación del texto tales como  

organizar la información, vinculan un miembro de discurso a otro 

miembro anterior, introducir una nueva formulación, (etc.). 

Además, los marcadores indican la actitud y los pensamientos del 

autor. (Grzywna, 2012,  p. 98). 

   Los marcadores  captan explícitamente la atención de los 

oyentes y despiertan su interés e incluso les hacen reaccionar 

ante el discurso de un político. Por lo tanto, ayudan a minimizar 

el esfuerzo del oyente para interpretar el mensaje. 

 

1.4.4. La argumentación y el discurso político 

   La argumentación en la prensa tiene un papel muy destacado 

que desempeñar. Especialmente, en temas políticos porque es 

una actividad dirigida al interlocutor en la que se organiza un 
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discurso con el objetivo de influir en el receptor, por medio del 

uso de las técnicas argumentativas, herramientas retóricas, 

estrategias y métodos persuasivos para ejercer el impacto 

deseado con el fin conseguir el objetivo supuesto del mensaje. Y 

mover a la acción en un determinado sentido en orden a alcanzar 

algunas finalidades. Por lo tanto, muchos políticos recurren a los 

argumentos emocionales3 y argumentos cognoscitivos4, o ambos 

al mismo tiempo porque consideramos que la estrategia 

argumentativa para cualquier trabajo lingüístico es realiza la 

persuasión a fin de influir, cambiar o reforzar las ideas, creencias, 

actitudes, valores o comportamientos de la persona deseada 

(Grzywna, 2012, p.104). 

   Por lo tanto, la tarea del político no es desarrollar solo en 

argumento lógico con un objetivo explícito o demostrativo 

mediante herramientas discursivas, sino debe incluir también 

demostrar la fuerza de la razón mediante presentar argumentos 

lógicos y plausibles para que la persona contraria crea en su 

cierto, en algunos casos los políticos no pueden lograr la 

legitimidad a través de argumentos lógicos, manipulan la 

                                                           
34 Su propósito es generar las emociones del oponente o del público, en 
lugar de usar argumentos válidos. Este tipo de argumentos es más evidente 

 en aquellos que permiten que sus emociones o consideraciones subjetivas
en el proceso de razonamiento. Este tipo de argumento no puede  influyen

aparecer en un texto científico. 
45 Se refiere a los procesos basados en las opiniones o ideas sustentadas por 
un gran número de personas y que permiten el desarrollo del conocimiento 
a través de las experiencias e interpretaciones que hacen los individuos 
crean a partir de la información que tenían. Por lo tanto, se asume que el 

asunto argumentado es correcto o verdadero porque la mayoría lo apoya. 
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sensibilidad y las emociones de los votantes para convencerlos. 

(Padilla Herrada, 2015, p.430) 

   Por tanto era necesario dar razones para que tus creencias 

subjetivas se transformen en argumentos racionales. Con base en 

ello, un político debe aceptar la confirmación o refutación de sus 

razones por parte de los demás. Es por lo tanto que se debe 

tener en cuenta diversos factores para persuadir a una persona 

como la inteligencia, la autoestima, la ansiedad y el grupo etario. 

1.4.5 El discurso político en los medios  

   Los medios y la política siempre se han influenciado 

mutuamente. Los medios de comunicación desempeñan un 

importante papel político propio en la promoción y discusión 

de políticas, así como en la transmisión de representaciones 

de poder e ideología. Por otro lado, los propios medios de 

comunicación están sujetos a fuerzas políticas que inciden en 

su línea editorial. Esta influencia mutua sale a la luz no solo en las 

prácticas periodísticas, sino también en cómo se construyen y 

transmiten las noticias y trazado de estrategias orientadas al 

logro de metas político particulares y posiblemente influir en el 

proceso de desarrollo de políticas públicas. (Estévez, 2013, p.16). 

   En la sociedad actual, la mayoría de las personas reconocen 

que los medios de comunicación son la principal fuente de 

información política, de comunicación entre los actores políticos 

y los ciudadanos. Los medios de comunicación inciden en la 

percepción de las personas sobre la realidad social que les rodea, 
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porque obtienen información sobre hechos a través de los 

medios, que sería difícil obtener de otra manera.  

   La política se apoya en la comunicación socializada, en la 

capacidad para efecto de las opiniones e ideas de las personas. El 

canal de comunicación más importante entre el sistema político y 

los ciudadanos es el sistema de los medios de comunicación 

masas. Por lo tanto, la prensa juega un papel crucial en el sistema 

político. En su tarea diaria, construyen noticias en un proceso que 

supone incluir, excluir y jerarquizar ciertos hechos en las agendas 

informativas, a través de la publicación de la actualidad política y 

de las negociaciones y acuerdos. (Castells, 2008, p.4) 

1.4.5.1 Las noticias de la guerra de Irak en los periódicos 

españoles 

    El espacio dedicado a las noticias y la cobertura por los medios 

de las operaciones militares de la guerra de Irak fue muy amplio 

en la prensa internacional. Podemos afirmar que se ha 

convertido en el tema más abordado en el año 2003 y es 

considerado uno de los más importantes y discutidos en la 

historia periodística española moderna. Aunque no solo fue un 

boom a nivel mediático, sino que también provocó un gran 

movimiento social entre partidarios y detractores de esta guerra 

y esto se debe a la participación de España en la guerra contra 

Irak. 

  Podemos observar más claramente la amplia cobertura 

mediática en el año (2003) presentado en los periódicos escritos, 

dependiente de referencia del estudio de Wanderley (2007) 

titulado “Discurso bélico y derechos humanos en la prensa 
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española”. Aquí observamos en el gráfico que muestra la 

cobertura de la guerra de Irak en los periódicos españoles (El 

Mundo 30%, El País 29% y ABC 3%). (Wanderley, 2007, p.220), 

estos números claramente no siempre han sido estables, sino 

que cambian según la situación político donde su presencia 

depende de la evolución política, diplomática económica y militar 

del conflicto político. 

 

 

Gráfico 1. Los periódicos Españoles: las noticias la guerra de Irak (En %) 

 

Cuando analizamos las informaciones presentadas por este 

estudio, podemos señalar que el periódico (ABC) ha sido la 

menos cobertura de las noticias totales a la guerra de Irak, esta 

información nos llamó tanto la atención porque la tradición 

ideológica del (ABC) lo ubica, entre los tres analizados, como el 

El País El Mundo ABC

Total 29 30 11

Los periodicós Españoles 
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más cercano al gobierno popular. Quizás la explicación de este 

hecho fue que la mejor alternativa para el gobierno en ese 

momento era  exponerse lo menos posible al público. 

 

Conclusión 

  1- La teoría principal que dio sustento al estudio fue la teoría de 

La lingüística del texto. Esta teoría nos  permitió reconocer los 

diferentes tipos del texto, incluidos los textos argumentativos, 

descriptivos, narrativos, explicativos y conversacionales según su 

género, naturaleza y clasificación. 

2- Esta investigación ha permitido constatar la relevancia que 

tienen los marcadores discursivos para la estructuración de los 

discursos, especialmente del texto argumentativo. 

 Estas partículas no sólo organizan y ordenan los componentes de 

la argumentación, sino que, son capaces de guiar las inferencias 

lógico–semánticas de un texto, orientan los razonamientos y 

establecer relaciones de causalidad, adición, continuidad, 

oposición y cierre entre otras.  

3- Los tipos argumentativos según los textos son  cuatro tipos 

principales; la argumentación de ejemplificación, la 

argumentación de autoridad, la argumentación de causa o efecto 

y los argumentos de analogía.  

Como observamos la mayoría eran del tipo (autoridad) porque se 

basa en testimonios o citas de personas en expertos o gran 

políticos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la 
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sociedad como los Jefes de Estado, los ministros, miembros del 

parlamento, los Jefes militares, etc. 

4- En cuanto al tema de los rasgos generales de los marcadores 

discursivos según niveles de constitución de la lengua de acuerdo 

a Cueva (2008, p. 89-90), podemos señalar que cada signo dentro 

del texto lleva los cuatro rasgos que son : 

A. Los rasgos prosódicos: que sirven a refuerzan la situación de 

aislamiento sintáctico del marcador respecto al resto del discurso 

por medio de (la entonación parentética. 

B. los rasgos morfosintácticos: los autores han demostrado que 

los marcadores tienen una cierta y gran movilidad cuando 

ocupan la posición inicial, media o final del miembro del hablador 

en el que aparecen. 

C. los rasgos Semántico: lo más destacado de este rasgo es su 

significado, se  relaciona con el contenido proposicional  del 

enunciado y no alteran las condiciones de verdad del enunciado 

en el que se insertan.  

D. los rasgos Pragmáticos:  podemos conocer el rasgo distintivo 

de los marcadores discursivos es su significado procedimental, es 

decir significado ligado contexto, lo que les permite operar como 

guías sobre cómo interpretar y comprender el texto para 

construir de un determinado sentido. 
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La traducción de los culturemas de la lengua española 

a la lengua árabe en “Los funerales de la Mamá 

Grande” de Gabriel García Márquez (Métodos y 

estrategias) 

 
Adel Jasim Zaji          Asst. Prf. Dr. Essam Ahmed Nassir 

Univ. de Bagdad / Facultad de Lenguas /Depto. de Espanol 
Adel.jassem1205@colang.uobaghdad.edu.iq               esamnasser@colang.uobaghdad.edu.iq 

  

Resumen 

El traductor juega un papel importante en tranformar ideas y textos de forma 

adecuada, cosa que le hace tener informaciones suficientes en las ambas 

lenguasm lengua original y terminal. Es evidente que el texto determina la 

forma de traducción y como el texto literario tiene sus propias características 

diferentes de los otros textos, por ello elegimos al texto literario representado 

por la novela (La traducción de los culturemas de la lengua española a la 

lengua árabe en “Los funerales de la Mamá Grande” de Gabriel García 

Márquez (Métodos y estrategias)) del autor colombiano Gabriel Garcia 

Marquez, premiado de Nobel donde constituye dicha novela el corpus del 

estudio analítico representado por el capítulo segundo.  

 

Atraves de esta tesina, tratamos a tema reciente en el campo de la lingüística 

que es (Los culturemas) que mantienen relación directa con los aspectos 

culturales, y ampliamos su estudio abarcando los rasgos contextuales y su 

afecto a sus valores en el texto literario representado por la novela arriba 

mencionada y por encima saber como el traductor los transforma según los 

estudios teóricos recientes.  

 

Palabras claves: Culturema, Gabriel, Traducción, Análisis. 
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انى انهغت انعربيت في "جنازة االو ترجًت انًذنول انثقافي ين انهغت االسبانيت 

 ( انكبيرة" نغابريم غارسيا ياركيس ) اسانيب واستراتيجياث

  (دراست تحهيهيت )

عادل جاسى زاجي  :انباحث  

  جايعت بغذاد / كهيت انهغاث / قسى انهغت االسبانيت

.و.د. عصاو احًذ ناصرأ: انباحث  

Asst. Prf. Dr. Assam Ahmed Nassir 

كهيت انهغاث / قسى انهغت االسبانيتجايعت بغذاد /    

 انًهخص

لقد تبين لنا في ىذا البحث ان لمجوانب الثقافية لمغة أىمية كبيرة في دراسات الترجمة ، 
وليذا السبب فإن قضية نقل المعنى الثقافي بين المغات ىي قضية مثيرة لمجدل ، حيث 
تشكل المغة عقبة رئيسة أمام قضية الترجمة ىذه. بسبب النقل إلى خصوصيات كل 

ثقافية والبيئية والتاريخية ، والتي يمكن أن تجعل من الصعب ثقافة النابعة من األسس ال
في بعض األحيان نقميا إلى ثقافة أخرى قد ال يكون ليا نفس اإلطار التاريخي والبيئي 
كما في النص األصمي. فيكون من الصعب لمغاية ، فيما يتعمق بنقل المعنى الثقافي ، 

لو نفس المعنى والفروق الدقيقة التي  أن يجد المترجم المعادل المناسب والصحيح الذي
أشار إلييا الكاتب في النص المصدر، مع مراعاة االختالفات االجتماعية الثقافية. وىنا 
يبرز دور المترجم في محاولة الكشف عن آليات الترجمة المختمفة التي يمكن أن تسيل 

يز، الحائز عمى جائزة عممية النقل ىذه,لذلك ، اخترنا نًصا أدبًيا لغابرييل غارسيا مارك
نوبل في األدب ، حيث تتم الكتابة بطريقة واقعية تحاكي الوسط البيئي الذي تنتمي 

في كولومبيا ،  2691إليو. تتضمن ىذه الرواية  ثماني قصص كتبت جميعيا عام 
بأسموب وتعابير غالًبا ما كانت غير مفيومة اعتماًدا عمى الوسط البيئ الذي استعمميا 

 .والمؤلف في
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¡Exaltado sea Dios! El único Soberano real. No te adelantes 

[¡oh, Mujámmad!] a repetir lo que te es revelado del Corán 

hasta que [el ángel Gabriel] concluya [de recitarlo], y di: 

"¡Oh, Señor mío! Acrecienta mi conocimiento". 

 

Isa Garcia 

Introducción 

La traducción se preocupa por crear una unidad real entre dos 

sociedades, cada una de las cuales posee su propia conciencia y su 

cultura acumulada. No cabe duda de que traducir los elementos 

culturales es uno de los mayores obstáculos que encuentra el 

traductor en el desempeño de su trabajo, sobre todo porque estos 

elementos suelen ser difíciles de interpretar y revelar su verdadero 

significado. Una tarea muy difícil que incumbe el traductor, a 

medida que transcurre entre el texto original y el de destino en una 

fase de transición en la que prevalece un estado de 

desestabilización de valores y conceptos, es especialmente 

evidente en la doble adhesión a la cultura original, por un lado, y 

la demanda de citar la cultura transmitida por otro lado, atraído 

por las fuerzas de la cultura transmisora, el texto original, las 

fuerzas de la cultura receptora y el texto meta, el caso que surge 
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un conflicto interno que no termina sino alejándose de su herencia 

cultural y creativa o manteniéndolo .  

Estamos hablando aquí de un conflicto entre dos culturas: una 

cultura original y una cultura ajena que pone al traductor en una 

encrucijada. La mayoría de los teóricos coinciden en que 

transmitir la dimensión cultural como sombra de la lengua y su 

acompañante, de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el 

traductor en el desempeño de su trabajo. 

La traducción literaria en particular requiere la intervención de 

factores culturales más que lingüísticos. El traductor se enfrenta a 

una cultura (ya sea moviéndose hacia o desde ella) que es total o 

relativamente diferente de aquella en la que creció, y el problema 

no radica tanto en el texto extranjero como en el componente 

cultural del texto, quien juega un papel importante en la formación 

de la traducción, El traductor es ante todo un ser humano, y 

depende de su entorno del que no puede separarse ni aislarse, y 

esto afecta el nivel de su apertura a múltiples obras de ficción, su 

desempeño de honestidad en ella y su logro de comunicación 

cultural. 

La traducción literaria es uno de los tipos de traducción más finos 

y difíciles, y la sofisticación proviene de la naturaleza de esa 

traducción; Se enfoca en transmitir el patrimonio artístico, cultural 
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y narrativo de otros idiomas, en cuanto a la dificultad, se 

representa en la necesidad de ese tipo de traducción a un 

verdadero creador;  

¸ 

1. Culturema, ¿Qué es? 

2.1. La noción de culturema: Antecedentes preliminares. 

En primer lugar, podemos decir que la traducción de ciertas 

referencias culturales de un idioma a otro, especialmente como se 

evidencia en la literatura, a menudo ha sido motivo de 

preocupación, particularmente cuando el traductor tiene un 

conocimiento insuficiente o nulo de la cultura de origen. Las 

referencias culturales están incorporadas en palabras que quizás 

nunca entendamos por completo si no somos criados en la cultura 

y la sociedad que ha moldeado y dado forma al idioma, por lo 

tanto, están representados por signos y símbolos de la palabra en 

el texto origenal que se confrontan al traductor con una palabra 

que a menudo es muy diferente de la que se creará en el texto de 

destino. 

Nord ofrece su propia definición de culturema que es más amplia 

que la de Vermeer, en el sentido de que, al igual que su modelo de 

análisis de indicadores culturales, Nord incluye elementos 

paraverbales como culturemas. Define el concepto de culturema 

como:  
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“un concepto abstracto y supracultural, útil para comparar dos 

culturas y en el que se incluye cualquier elemento referente a la 

información, que puede ser comunicativo (saludos), o conductual 

(la distancia que mantienen dos personas al hablar, o la forma de 

gesticular” (2001, pág.77). 

El concepto de culturema se utiliza cada vez más en los estudios 

de traducción y otras disciplinas. Es una idea moderna que no fue 

identificada y distinguida de otras como unidades fraseológicas, 

símbolo, elemento cultural, idiomatismo, etc. Nuestra 

investigación pretende participar en la discusión para llegar a la 

conclusión de que esta noción es necesaria y útil, o viceversa.  

Existen otros conceptos más generales que no son exactos en uso 

todavía. En este trabajo se presenta la idea de cultura tal y como la 

utiliza actualmente.  

Nuestro estudio sobre culturema forma parte de la investigación 

que lleva adelante el (Grupo de Investigación en Lingüística 

Tipológica y Experimental) de la (Universidad de Granada), que 

investiga desde el año 1997 Sobre objetivos vinculadas con el 

significado y culturas de los lenguajes internacionales. 

Actualmente, GILTE está investigando y produciendo un (Dic. 

Inter y un Dic. Intercultural 2009), que contiene más de diez 

idiomas. Además, lo que esta observado en esta investigación es la 

necesidad de aumentar el estudio de culturas con el objetivo de 
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definir el nivel de la idea y su integración teórica y 

metodológicamente en el ámbito de traducción.  

El diccionario de culturas no se trata de un solo signo o símbolos 

(a pesar de la posibilidad de una coincidencia que pueda existir 

entre ellos), sino a través del uso real del culturema que se traduce 

en el lenguaje de los medios sociales decir, artículos de prensa, 

programas de televisión, bromas, publicidad, etc…  

 

Culturemas y su relacion con el contexto  

El tema de la transferencia de culturema ha atraído la atención de 

muchos investigadores y teóricos en el campo de la traducción, 

será conveniente que señalemos en este trabajo a la gran 

discrepancia entre los teóricos de la traducción en la terminología 

de nombrar el significado cultural, por lo que encontramos varios 

términos a través de nuestras diferentes lecturas, por ejemplo, se 

usa el término “palabras culturales” por Newmark (1988, 63), 

mientras Larsen-Nedergaard (1993) usa el término “elementos 

culturales”, sin embargo, emplea Aixelà (1996) el término 

“elementos específicos de la cultura”, Pederson (2005-2007) lo 

denominó “referencias extralingüísticas de una cultura”, Florin 

(1993) lo indicó a (las referencias específicas de la cultura), 

mientras que los funcionalistas 
1
alemanes como (Nord) (1997), 

                                                           
1
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(Vermeer) (1983) usaron Culturema mientras tanto trataremos 

estos términos como sinónimos y nos referiremos a ellos con el 

término  (المدلىل الثقافي) (El Madlul El Taqafi) en árabe.  

Como ejemplo, Nord cita, en Nochebuena, una noche especial 

para pasar con la familia en la cultura cristiana, mientras tanto, en 

Japón, es un evento romántico que debe pasarse con el novio. 

Aunque la Nochebuena no es originalmente una festividad en la 

cultura japonesa, y aun así puede considerarse un culturema de la 

cultura japonesa. Según los funcionalistas, el culturema no son 

solo palabras sino conceptos, y por lo tanto, la palabra 

Nochebuena existe tanto en la cultura cristiana como en la 

japonesa, su asimilación conceptual varía, y por lo tanto es un 

culturema.  

Los culturemas incluyen fenómenos verbales (palabras y 

oraciones), paraverbales (sonidos y entonaciones) y no verbales 

(gestos y expresiones faciales), etc....Basándose en el análisis del 

culturema de Nord, Molina se centra en las características 

dinámicas del culturema de la manera siguiente: 

1 -No es necesario que un culturema sea un elemento específico 

de una cultura que es única, sino el resultado del proceso de 

transmisión cultural y, por tanto, depende de las dos culturas 

diferentes, por ello, el fenómeno en sí mismo no puede 



مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثوناشـراقـات تنمــوية ...   
                              

 

 

 ج

 
 

179 

considerarse un culturema en las traducciones a la lengua de otra 

cultura a la que se transmite. 

2 - El culturema depende del contexto de la traducción, por lo 

tanto, no es adecuado para todas las situaciones1.  

En cuanto a Aixela, destacó el importante papel de la transmisión 

cultural en el proceso de traducción, y señaló que la diferencia 

cultural a menudo aparece entre el idioma de origen y el de 

destino y puso un ejemplo de Biblia: El cordero (lamb), Es un 

animal que sugiere inocencia en la cultura de origen, pero los 

traductores pueden encontrar que lleve varios matices en la cultura 

de destino y, en consecuencia, Aixela se centró en la necesidad de 

abordar el culturema como el núcleo del texto. Aixela (2019, pág. 

462) define lo que llama los elementos específicos de la cultura en 

la siguiente manera: 

«Those textually actualized items whose function and 

connotations in a source text involve a translation problem in their 

transference to a target text, whenever this problem is a product of 

the nonexistence of the referred item or of its different intertextual 

status in the cultural system of the readers of the target text». 

Es decir: “Aquel vocabulario actualizado cuyos significados se 

encuentran literalmente en el texto de origen implican un 

problema de traducción representado en trasladarlos al texto de 
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destino, ya que este problema resulta de la ausencia de un 

equivalente para dicho vocabulario o de sus diferentes situaciones 

contextuales en el contexto cultural”.  

De esta definición, entendemos que cualquier elemento lingüístico 

puede tener un culturema, y esto no es confiarse solo en el 

elemento particular, sino también en la función que realiza en el 

texto y cómo se percibe en la cultura receptora, es decir, ya sea 

para lograr la aceptación con el receptor en la cultura receptora, o 

para lo contrario le crea una especie de extrañeza y ambigüedad 

cultural e ideológica. Aixela también cree que lo que puede 

considerarse culturalmente significativo en un momento y 

contexto particular, puede no serlo después de un período de 

tiempo. 

En opinión de Florin, el significado cultural, que él llama 

realia, le da al texto un sabor cultural original, expresivo 

sobre el color local y/o histórico. Podemos decir que el 

concepto del culturema puede limitarse a los fenómenos 

extralingüísticos, como dice Larsen (Ibid, 465): La 

traducción de los culturemas en árabe 

Podemos referirnos al estudio de la traducción del concepto de 

culturemas en árabe a través de los niveles siguientes: 

1.1. A nivel del parámetro religioso 
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Los conceptos religiosos presentan muchas dificultades a la hora 

de traducir de un idioma a otro, y estas dificultades se deben a la 

significación de las palabras y los límites de sus significados entre 

un idioma y otro; así como a la falta de un equivalente adecuado y 

exacto para estos conceptos en la lengua meta, porque conllevan 

percepciones y connotaciones desconocidas en esta última, debido 

a las diferentes experiencias del individuo con la lengua en ambas 

culturas, y a los diferentes eventos sociales con los que se asocia 

el idioma y colorean el significado de sus palabras dependiendo de 

los acontecimientos que los definen. Catford ha expresado 

previamente esta posición diciendo: 

» Cultural untranslatability arises when a situational feature, 

functionally relevant for the source language text, is completely 

absent from the culture of which the target language is a part» 

(Catford: 1965, 99), es decir, (La intraducibilidad cultural surge 

cuando una característica positivista funcionalmente importante 

del texto en el idioma de origen está completamente ausente de la 

cultura de la que forma parte el idioma de destino. y la dificultad 

de la traducción radica en que el idioma no es una lista de 

palabras, basta reemplazar una palabra por otra para obtener el 

equivalente requerido en el segundo idioma. (Nuestra traducción). 

Esto se hace evidente al traducir los conceptos religiosos 
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islámicos al inglés, donde nos enfrentamos a dos problemas 

principales: 

1.2. El carácter específico del concepto religioso islámico 

Con respecto a los nombres de las cinco oraciones diarias, por 

ejemplo, donde no es posible para cualquier persona no 

musulmana que no sepa nada sobre el islam o sobre estas 

oraciones y sus tiempos, así como el caso con respecto al Hajj 

cuyo contenido es viajar para visitar a un lugar sagrado según las 

convicciones religiosas occidentales, pero difiere del contenido de 

la palabra “peregrinación” en que la intención es viajar a un lugar 

específico, que es Meca, y por lo tanto el concepto de peregrinaje 

es relativo y su significado cultural nada tiene que ver con el 

significado de “peregrinaje” en su dimensión cultural islámica. 

Más bien, es un concepto general que indica que los musulmanes 

realizan el Hajj. 

La ausencia del concepto religioso islámico en el idioma inglés 

puede dificultar su traducción, por ejemplo, el concepto: Zakat y 

Umrah. Lo cierto es que el concepto de “zakat” no equivale a 

“caridad” que es voluntaria, mientras que zakat con sus detalles 

jurisprudenciales- es obligatorio y el musulmán no tiene elección 

en ello, y no existe en inglés, y por tanto la traducción de zakat 

con la palabra “caridad” o “limosna” no es suficiente, porque no 

transmite el significado previsto de zakat en la ley islámica. En 
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cuanto al concepto de umra, se suele traducir fonéticamente al-

umra de la conocida forma transliteración. 

 

1.3. A nivel del parámetro político  

La traducción de conceptos y frases políticas requiere el dominio 

del idioma de origen y el de destino con sus dimensiones 

culturales y sociales, ya que el lenguaje político recurre en 

muchos lugares al uso de la metonimia y significados figurativos y 

pragmáticos con dimensiones culturales para llamar la atención 

del receptor, lo que puede constituir un gran obstáculo en el 

proceso de comprensión, es decir, la comunicación entre el texto 

en el idioma de origen y el texto.  

Para el público objetivo en el idioma de destino, entra el papel del 

traductor a fin de mitigar la ausencia del concepto político con sus 

dimensiones culturales o sociales. 

1.4. Al nivel del parámetro de las creencias populares 

Las diferencias culturales y de civilización entre los idiomas son 

una característica de su existencia, y el traductor entre los dos 

idiomas debe estar familiarizado con sus diferentes características 

y la herencia cultural y de civilización de la que depende cada uno 

de ellos. Esta diferencia puede surgir cuando algunas creencias 

llevan un concepto en una sociedad, mientras que en otra sociedad 
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llevan un concepto diferente. Si el traductor ignora esta diferencia, 

esto conducirá inevitablemente a un malentendido. 

 Un ejemplo es la palabra "búho", que es un símbolo de fatalidad 

en las sociedades árabes, mientras que es un símbolo de sabiduría 

en la sociedad inglesa. Lo encontramos diciendo: Supongamos 

que alguien traduciendo un texto en inglés reciente es la palabra 

"owl" que significa "búho", que es fácil de traducirse al árabe, sin 

embargo, ante la diferencia cultural, se pierde de su objetivo. El 

búho representa una criatura pública en ambas sociedades. En la 

sociedad inglesa es un ave que conlleva connotaciones positivas 

como sabiduría y misericordia, mientras que en nuestra sociedad 

árabe su connotación es negativa. El búho es un símbolo de 

pesimismo. Su presencia es siniestra”. En consecuencia, Elias cree 

que, si el traductor se encuentra con tal situación, debe buscar un 

equivalente funcional en el idioma árabe para encontrar un pájaro 

con características similares en la herencia del lector árabe y 

reemplazarlo con un búho. (Illyas: 1989, 124). 

1.5. Al nivel del parámetro de las costumbres y tradiciones 

Cada sociedad tiene sus propias costumbres y tradiciones que 

definen su identidad y la distinguen de las demás. Las costumbres 

pueden ser similares o diferentes, o pueden tener denominadores 

comunes, pero al final cada sociedad tiene su propio acervo 

cultural y popular. No cabe duda que trasladar un área de la vida 
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en una cultura puede no ser fácil si no tiene un equivalente en la 

cultura del idioma de destino, entonces ¿Cómo puede el traductor 

trasladar al inglés frases como: “Con tu salud ” que se dice en 

Argelia y en algunos países del Magreb árabe, o “Bendición” que 

se dice en algunas sociedades árabes del Oriente para una persona 

después de salir del baño o después de afeitarse, así como la frase 

“un viaje completo” que se dice en algunos países árabes del 

Oriente después de comer. Tales expresiones no tienen 

equivalentes en inglés, y por lo tanto plantean una dificultad y un 

problema en la traducción debido a la falta de equivalente, y 

quizás la única forma disponible para el traductor en tales casos es 

proporcionar una explicación al margen. 

1.6. A nivel del parámetro de parentesco 

El papel de la lengua en la sociedad no se limita a una herramienta 

de comunicación únicamente entre sus miembros, sino que se ha 

convertido en una parte o elemento importante de la interacción 

cultural entre los pueblos, y una buena comprensión de la misma 

dependiendo de la comprensión de los patrones de cultura que 

prevalece en la comunidad de la lengua de origen y de destino. 

Lengua y contenido cultural no significan más que la lengua tiene 

una base cultural, y que no es posible, por tanto, la definición del 

vocabulario de la lengua y de sus connotaciones precisamente sin 

conocer la estructura cultural de ese vocabulario o de quienes lo 
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hablan (Ahmed Abu Zaid: 1971,15), entonces no podemos 

entender que el lenguaje y su vocabulario son una comprensión 

correcta aisladamente de la cultura que representa las creencias y 

experiencias del grupo lingüístico, y tal es la diferencia de los 

idiomas al expresar grados de parentesco. 

 

En cuanto a la palabra primo, se traduce en siete palabras: El 

primo, el hijo del tío materno, la tía materna, el tío materno, el tío 

materno, la tía materna y la tía materna. En consecuencia, puede 

ser difícil para el traductor, e incluso puede cometer un error al 

encontrar el equivalente correcto de la palabra parentesco en 

inglés si no hay información adicional en el texto en inglés que 

muestre la naturaleza de este parentesco (Bekkouche: 2020, 112 – 

115). 
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Conclusiones  

El objetivo principal que nos planteamos en la introducción de 

nuestra investigación ha sido conocer el alcance de la 

influencia de los elementos culturales en el texto de una obra 

literaria traducida del español al árabe de la novela “Los 

Funerales de la Mamá Grande” del autor (Gabriel García 

Márquez). Hemos identificado algunos de los problemas que se 

enfrentaba al traductor durante el proceso de transmisión del 

significado cultural. ,  

En esta parte del trabajo volvemos al objetivo principal que 

iniciamos en esta tesina para comprobar que ¿Si el traductor ha 

podido transmitir el significado tal como está en el T.O. para el 

lector árabe? ¿Se ha centrado en el T.O. o en el T.M.? y para 

ello podemos decir que el traductor de esta novela ha acertado 

en lo general en transmitir los valores tanto lingüísticos como 

extralingüísticos de dicha novela y según lo planteado en el 

segundo capítulo. A nuestro juicio, podemos y al final de este 

estudio, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La compatibilidad entre los dos idiomas es fundamental, y 

sin esta compatibilidad el traductor no puede encontrar el 

equivalente adecuado en casos escasos para trasladar el 

significado en el texto original 

2. La traducción literaria es uno de los tipos de traducción más 

difíciles, por lo que el traductor utilizó diferentes técnicas para 

decodificar el texto original. 

3. Comprender el texto original es uno de los pasos más 

importantes en el proceso de traducción, sin este factor, la tarea 

de traducir será difícil o imposible. 
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4. La necesidad de usar técnicas en la traducción está vinculada 

con los niveles culturales en los dos textos, por lo que fue 

necesario cambiar la categoría gramatical en muchas oraciones 

y con frecuencia: además, insertar elementos que no están 

presentes en el texto original o reemplazar algunos elementos 

en el texto original con otros en el texto traducido son pasos 

necesarios en proporción a nuestro idioma árabe para transmitir 

el significado en una forma comprensible para el lector árabe. 

5. Concluimos de lo anterior en nuestro trabajo que la tarea de 

traducir no fue nada fácil, y el traductor se enfrentó a 

problemas a fin de transmitir el significado en parte de los 

términos y expresiones en particular, el traductor usó la técnica 

de traducción literal en algunos textos (traduciendo palabra por 

palabra), y como sabemos que no siempre se puede emplear 

este tipo de traducción, especialmente ante las expresiones que 

no se pueden traducir palabra por palabra y la traducción era 

incomprensible en algunas expresiones, y después de preguntar 

a personas de Colombia sobre el significado de estas frases, 

resulta que significan otro significado completamente diferente 

al significado mencionado en el texto traducido como por 

ejemplo la expresión (los mamadores del gallo de la Cueva), 

se tradujo literalmente tal como es mientas se refería a los 

chistosos o a los bromistas. 
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1-Abstract. 

            In this paper, the research conductor sheds lights on the current trends 

of classroom assessment and the developmental role of scholastic testing in 

terms of their influential roles in the educational practices. The 

developmental theories of scholastic learning by researchers in the field of 

English language teaching and learning yielded effective consequences and 

practices that relevant to the philosophy of assessment in the agenda of 

educational attainments. Here, modern theories enhanced the assessment and 

testing scopes in the institutional domain as a pedagogical instrument to 

feedback learners and modify the educational outcomes, forwardly which in 

turn employed to derail the traditional or classical strategy of assessment 

practices. 

            The assessments process in the educational settings is believed to be 

considered as a dynamic tool which assisted policymakers for example to 

modify the old-fashioned practices in the core of educational system, 

scientifically. In this sense, Tutors‘ and tutees‘ views are important to 

attaining progressive evaluation of language teaching programs. The 

researchers in the field of ELT have constructed criteria for instance to 

mailto:Radthaidan@gmail.com
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testing a good test so as to develop and strengthen the assessment agenda as 

well as to explore language learners‘ performance in use. It is knowledgeable 

that the scientific analysis of assessment practices in the educational system 

turned to be highly complex and gained a systematic base to assure accuracy, 

accountability and fairness in measurement domain, for example. 

           In general, the process of scholastic assessment can provide both of 

language instructors and test-takers with plethora and myriad of information 

concerning the academic attainments for learning students‘ purposes. The 

new academic approaches of pedagogical assessment and language testing 

domain enabled policymakers or pedagogues in diagnosing ill-achievements 

and understand students‘ learning needs. In return, formative assessment for 

example aided language teachers to feedback learners positively in order to 

monitor the growth of students‘ skills and the rate of performance 

achievements. As a result, all stakeholders are involved as active participants 

to accomplishing the educational objectives.  

Key words: classroom assessment, language assessor, test-taker, scholastic- 

assessment, tutor and tutee. 

اإلًجليسيتالتقيين الصفي ودوره التعليوي في هيداى تدريس اللغت   

رعد عبد الحسيي حوود ضيداى م.م.  

 وزارة التربيت /الوديريت العاهت لتربيت هحافظت ذي قار

Radthaidan@gmail.com 

:خصهًنا  

تاإلظافح انً انذوس انتًُىٌ  انصفٍ االًَاط انحانُح نهتقُُى فٍ هزا أنثحث َسهط انثاحث أألظىاء عهً

نالختثاس انًذسسٍ يٍ َاحُح دوسها انًؤثش فٍ انًًاسساخ انتشتىَح. أٌ تطىس َظشَاخ انتعهى انتٍ 
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اسهى انثاحثٍُ قذيآ فٍ يُذاٌ تذسَس انهغح االَجهُضَح تًخط عُه َتائج راخ يغضي وراخ صهح تفهسفح 

 نتحصُم انتشتىٌ.انتقُُى فٍ يُذاٌ ا

أٌ انُظشَاخ انحذَثح أثشخ فٍ يُذاٌ انتقُُى واالختثاس انًؤسساتٍ كؤداج تشتىَح نغشض انتغزَح 

انشاجعح نهطهثح وانعًم عهً تحسٍُ انًخشجاخ انتعهًُُح قذيآ. أٌ انًًاسساخ انحذَثح نهتقُُى قذ 

َعتثش   انصفٍ ُُى. نزا أٌ انتقُُىاعتًذخ نتغُُش أإلستشاتُجُح انًُطُح انكالسُكُح انقذًَح نغشض انتق

أداج فاعهح فٍ يساَذج كم يٍ نه صهح نغشض أصالح انًًاسساخ انتقهُذَح انقذًَح فٍ جىهش َظاو 

 انتعهُى تطشَقح عهًُح سصُُح.

أٌ أساء انًعهًىٌ وانًتعهًىٌ تثاعا هٍ راخ شؤٌ َزكش فٍ يُذاٌ انتقُُى انًستًش فٍ تشايج تعهى انهغح 

ل. أٌ انثاحثٍُ فٍ يُذاٌ تعهى انهغح االَجهُضَح قذ أَشؤ  يثادئ الختثاس أالختثاس انجُذ عهً سثُم انًثا

نتطىَش يُذاٌ انتقُُى وكزانك الستكشاف أداء يتعهى انهغح. يٍ انًعشوف أٌ انتحهُم انعهًٍ نهتقُُى قذ 

انتقُُى عهً سثُم تهػ يشاحم يتطىسج واكتسة قاعذج َظايُح يٍ انذقح و انًسؤونُح وانشفافُح فٍ يُذاٌ 

 انًثال.

تصىسج عايه أٌ انعًهُح انتشتىَح نهتقُُى انًذسسٍ ًَكٍ أٌ تقذو انً يعهًٍ انهغح وانطهثح وفشج وتُىع 

تُاء يٍ انًعهىياخ حىل انتحصُم أألكادًٍَ نًتعهًٍ انهغح. أٌ االًَاط انجذَذج نهتقُُى انتشتىٌ وحقم 

عهًى انهغح وانًششفٍُ انتشتىٍَُ فٍ يجاالخ انتشخُص أالختثاس انهغىٌ تًكٍ كم يٍ صُاع انقشاس وي

هح. فٍ أنًقاتم اٌ انتقُُى انتكىٍَُ عهً سثُم انًثال ال صانًتعهقح فٍ انًعهىياخ انتشتىَح انًستح

انحصش َساعذ يعهًٍ انهغح فٍ يجال انتغزَح انشاجعح االَجاتُح نغشض يتاتعح انًُى انًهاسٌ نهطهثح 

جح نزانك كم أصحاب انعالقح فٍ انشؤٌ انتشتىٌ َعتثشوٌ يشاسكىٌ فاعهٍُ وَسثح االداء انًُجض. َتُ

 .شىدجفٍ اَجاص وتهىغ االهذاف انتشتىَح انًُ

 انكهًاخ انًفتاحُح.

أنًتعهى –أنًعهى  –أنتقُُى انًذسسٍ  –يؤد االختثاس  –أنًقُى أنهغىٌ  – انصفٍانتقُُى   
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2-Introduction. 

            It is believed that classroom assessments are denoted to wide 

domains of strategies that adopted by language teachers in order to get 

feedback related to students knowledge. These brands of assessments are set 

by teachers or group of teachers. It is knowledgeable that the concept 

‗assessment‘ came to the prominence of the educational agenda to 

systematize or predict scholastic attainments, forwardly. In an academic 

profile, there has been a radical increasing interest in the pedagogical 

applications and its philosophical growing influence in the contextual 

parameters of assessment and language testing arena. Historically, J. D. 

Brown (2012) traces language testing across three different domains: 

psychometric movement which reincarnated into structural mode of testing, 

integrative testing approach and communicative mode. (p.324). Mc Namara 

(2000) identifies that educational assessment has occupied its conceptual 

concepts traditionally from the agenda of psychology and move specifically 

from the psychometric branch of psychology in order to assess test-takers for 

the purposes of learning. (p.67). 

             As a progressive process, assessment is designed significantly to 

attain decisions that relevant to test-takers academic attainments and the 

perspectives of educational programs as well. P. Birjandi and P. 

Mosallanejad (2010) believe that such process should be thoroughly well-

planned to take into account its critical strategy of educational policies and 

practices. So, policymakers and forward-thinking psychometricians recognize 

that building educational systems will provide plethora of educational 

opportunities for better future of schooling for instance. Thus, in order to 

make such educational opportunities create beneficial environment and 

functioning well effectively in the agenda of language assessment, K. D. 
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Keith (2011) stresses that we need to provide policymakers and the 

pedagogical educators with reliable, authentic and valid statistical database 

derived from the core of assessment process as a systematic tool in order to 

support effective teaching and learning. (p.188). 

            As a process of development, L. Bachman and A. Palmer (2012) 

maintain that collecting statistical information can provide a systematic 

feedback or support test developers for practical purposes and decisions, 

accordingly. (p.139). So, in the doctrine of educational system, Gindis (2003) 

believes that educational tutors should not view assessment and teaching or 

learning philosophy as a segregated activity, but instead, they have to 

integrate them so as to approach tutees‘ latent or manifest potential abilities, 

functionally and dynamically. (As cited in M. E. Poeher, 2008, p.5). Post 

modern philosophy of education in the worldwide of Tesol provides a choice 

for a comprehending the current debates in the field of education as an 

important framework for exploring and developing future of pedagogical 

curriculum. (Patrick S. 2006, p.22). Consequently, the educational outcomes 

of examinees have been used widely to reveal what is inside of their minds 

for variable purposes. Here, in terms of teaching philosophy, L. Cheng and J. 

Fox (2017) see that it is valuable to be aware of the developmental theories of 

pedagogical assessment in order to systematize a pile stone to conducting 

scholastic assessment under the umbrella of fairness, influentially. (p.16).  

3- The Concept of Assessment Paradigm. 

            It is argued that policymakers and tutors in the domain of 

educational settings identified the critical utility and necessity to assess 

students learning outcomes in order to understand the developmental growth 

of teaching and learning as well as test-takers educational developmental 
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skills. V. Gipps (1994) conceptualizes assessment as a high profile that 

employed to achieve multifaceted purposes relevant to assist learning and 

teaching strategy to provide plethora of statistical information concerning 

tutees, tutors or school and drive syllabus and instruction concerns, 

systematically. (p.1). According to E. S. Neukrug and R.C. Fawcett (2015), 

the core of assessment today comprises a broad spectrum of systematic 

evaluative procedures that produce variable information regarding 

individuals as well as identifying the educational gaps. (p.4). 

            The scholastic assessment is not employed only to find out what 

assessees are learning, but also promote the foundation of learning process, 

pragmatically. (P. Keely, 2008, p.17). For this perspective, Olgazlatkin-

Troitschanskia et al. (2018) assert that the pedagogical tasks of performance 

assessment can be employed instructionally to instruct and scaffold learners 

in developing the skills being assessed moreover, to provide corrective 

backchannel relevant to agenda of language skills acquisition and to improve 

instruction as well. (p.195). 

            At the same time and in the interactive arena of ELT or ELL, we need 

to differentiate the assessment concept from testing concept. Henceforth, A. 

Green (2014) clarifies that a test is an educational event that is privately 

designed to elicit individuals‘ performance in order to make judgments 

regarding their schematic knowledge. (p.6). As a subset of assessments, 

scholastic tests techniques yield statistical grades in terms of gathering the 

obtained information, formally or  informally. In general parlance, R. K. 

Hambleton and J. N. Zaal (1991) explain that the obtained scores have to 

reflect quantitative and qualitative domains of processing information. But, in 

a pre-scientific era, such scores were employed to yield specifically 

quantitative mode of information whereas the stress in cognitive agendas of 
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intelligence have turned much more attention to qualitative modes of 

processing. These processes reincarnated into strategies of critical thinking as 

in problem solving tasks for example. (p.388). 

4- Dichotomy of Assessment Approach. 

            W. M. Reynolds and G. E. Miller (2003) indicate that the 

applications of pedagogical psychology should have a function to conduct the 

pedagogical applications for assisting the educational system from diverse 

agendas of research including social, cognitive and motivational domains to 

be integrated with the schooling areas which include instruction, assessment, 

pedagogical curriculum, tutor development and school management. (p.584). 

It is evident that assessment is significantly an evaluative process of 

obtaining information that instructors collect regarding their teaching and 

their tutees progressive learning. Classroom assessment is an educational 

practice for language instructors, candidates and the educational process. In 

the realm of Tesol, assessments have been categorized majorly into three 

tenets: Formative, Summative and Diagnostic.  

4-1 Formative Assessment. 

           In this effective mode of language assessment, Black and Harrison 

(2004) state that, ―assessment for learning is any assessment for which the 

first priority in its design and practice is to serve the purpose of promoting 

pupil‘s learning. It thus differs from assessment that designed primarily to 

serve the purposes of accountability, or of ranking, or of certifying 

competence‖. (Quoted in P. Keely, 2008, p.4). In the field of ELT, formative 

assessment (FA) or what is preferably termed as ‗assessment for learning‘ 
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represents a major comment of the educational curriculum in the sector of 

teaching and learning. It is tailored to serve learners‘ educational needs.  

            However, we can trace back the roots of (FA) to the contributive 

efforts of the psychologist Scriven who coined this term in the field of 

curriculum evaluation in (1967). (H. L. Andrade and G. J. Cizek, 2010, p.5). 

Popham (2008) reports that (FA) is a preplanned process that used by 

language instructors to elicit evidence relevant to test-takers educational 

status to adjust the instructional tactics and at the same time students can 

adjust their current learning strategies. (Cited in C. Box, 2019, p.26). From 

professional stand of view, M. Fautly and J. Savage (2008) realize that 

appropriate use of (FA) serves as a potential base to raise and access to 

educational standards in schooling programs. (p.37). 

           On the other hand, M. Heritage (2010) comments that (FA) aids 

school instructors to rehabilitate their instructional tactics so as to meet 

learners‘ pedagogical needs and helps candidates to determine what learning 

modifications or adjustments they need to be made, forwardly. (p.18). S. M. 

Brookhart and J. H. Mc Millan (2020) specify that (FA) is a vital scholastic 

practice in which the tutor and tutees as well interpret and analyze evidence 

of learning in order to make adjustment related to learning or teaching needs. 

(p.170). As a powerful and effective instrument to improve candidate‘s 

scholastic achievement, feedback is used and employed as an essential 

component of contextual learning of this process. According to J. Hattie and 

H. Timperly (2007), ―feedback has no effect in a vacuum to be powerful in 

its effect; there must be a learning context to which feedback is addressed‖. 

(Quoted in N. Frey and D. Fisher, 2011, p.).  
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            As a flexible and interactive pathway to gather data or feedback 

derived from educational process, B. Bell and B. Cowie (2002) maintain that 

(FA) is characterized by its dynamism or progressivism in nature and without 

such process, school tutors do not function productively, (p.62). A. Irons 

(2008) indicates that (FA) and formative feedback can provide positive and 

beneficial opportunities to candidates in terms of ongoing dialogue between 

teachers and learners which in turn create motivational learning environment. 

(p.8).  

 

               Figure 1: The Cycle of Formative Assessment. (L. Greenstein, 

2010, p.7). 

            Henceforth, (OECD), Organization for Economic Co-operation and 

Development (2005) espouses that the instructional tactics which incorporate 

formative mode of assessment  as a co-curricular activities  can help and 

increase levels of candidates ‗achievements and aided language tutor to meet 

students‘ educational needs as well as guiding them to further their potential 

skills of learning to learn, pragmatically. (p.22). Thus, N. Frey and D. Fisher 

(2011) support the previous view because (FA) functions dynamically when 

it is incorporated within an instructional spectrum to meet and satiate 

learners‘ educational needs. But, in the absence of such philosophical 

framework, instructional strategy and instructors will struggle to find the time 

to address candidates‘ needs, academically. (p.119).  
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           Consequently, Wayatt-Smith et al. (2014) highlight that language 

teachers have to develop the philosophy of assessment for learning tactics to 

meet learning and teaching agendas. It is time of modern mode in thinking 

about schooling accountability. Language teachers should collect and gather 

data that relevant to the dynamism of students‘ thinking or learning tactics. 

(p.328).  

4-2 Summative Assessment. 

             According to methodological views of H. D. Brown (2004), this 

approach of assessment employs to measure what a learner has comprehend 

at the end of instructional unit or a course. Summative assessment aims 

primarily to evaluate students‘ mastery of educational input and to which 

extent has been accomplished of the predetermined objectives of the 

curriculum. (p.6). This mode of assessment occurs after the learning 

components have been achieved. (SA) provides plethora of statistical 

information and feedback to teaching or learning process. It is product-

oriented agenda whereas formative is process-oriented in terms of completing 

the task. 

           D. Wyse et al. (2016) think that the information obtained from this 

process is controlled pedagogically by schools because such data is used for 

internal purposes concerning individual learners. (p.735). In addition, R. W. 

LissiTs (2013) adds that policy legislators can make use of the obtained data 

derived from testing process in order to identify the efficiency of educational 

programs as well as funding needs. Moreover, the results can assist school 

teachers for example in their curriculum planning for future progressiveness. 

(p.5). 
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             Messick (1994) explains that performance assessments were 

employed primarily to hold administrators, educators, and schools for 

enhancing instructional requirements and accountability system in order to 

find positive consequences relevant to measuring critical domain of thinking. 

(Quoted in C. S. Wells and M. Faulkner-Bond, 2016, p. 360). So, R. W. 

Lisstz (2013) conceptualizes that when educators use summative assessment 

and formatives assessment and combined them systematically, they will 

construct a critical and comprehensive system which can be used to improve 

and scaffold teaching and learning entity throughout the scholastic 

educational program. (p.148). 

            

 

Figure 2: Assessment for Summative Purposes. (D. Wyse et al., 2016. P.701). 

            It is evident that midterm exams or quizzes as well as monthly tests 

are examples to summative assessments which chased past educational 

experience of individuals. H. D. Brown (2008) criticizes this practice because 

students are not interested to remember past experience. As a result, the 

writer recommends teachers to offer learners opportunities to convert 

calassroom testing domain into ‗learning experience‘, a shift and convert 

assessment of learning into assessment for learning doctrine. (p.8). 
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          Thus, A. L. Andrade and G. J. Cizek (2010) use the term ‗summative 

evaluative‘ to refer the brand of evaluative process that used for certification 

and evaluation the efficiency of progress. The fundamental feature of 

summative evaluation is related to judgment of tutor, tutee, curriculum and 

dynamism of instructional effectiveness. (p.5). According to T. Isaacs et al. 

(2013) point out that summative tool of assessment narrows the educational 

range of possibilities because the authors see that such tests measure a small 

sub-set of what teachers eventually want language learners to be able to do. 

(p.18).   

4-3 Diagnostic Assessment. 

            In English language teaching and learning approach, the educational 

concept that relevant to diagnostic modes of assessments came to the 

prominence to apply a wide domain of language assessment activity that can 

be implemented for variable purposes. T. Isaacs (2013) argues that diagnostic 

assessment can be identified as, ―characteristics, strengths, weaknesses, 

knowledge, skills abilities and any learning difficulties or problems in a new 

or potential learner with the aim of providing initial advice and guidance both 

for the learner and the teacher about a particular course‖. (p.38). 

            According to this definition, David Nunan (2003) suggests that, an 

informal method to keep track of students‘ achievements across a period of 

time is done by giving progress attainments tests like short weekly exercises 

of a topic, structures or themes that have been already taught. Henceforth, the 

educational outcomes of such tests can be employed to feedback students 

about their progress that relevant to objectives of the course in order to 

identify areas of positive or negative domains. Therefore; such tests carry 

functional diagnostic techniques to be implemented. (p.318).  
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          So, diagnostic tests are designed to reveal clearly what skills or 

background knowledge a student masters or does not master yet. They are 

correlated principally with learners‘ strengths or weaknesses domains as well. 

For instance, in terms of using diagnostic testing, language teachers find out 

that a candidate has an excellent fluency and pronunciation in oral production 

skill in the target language. But, s/he has low educational level in reading 

comprehension. Mousavi (2009) clarifies that, ―the diagnosis of present 

condition implies a prediction of what the individual will do in situations 

other than the present test‖. (p.191). 

           K. Chastain (1988) reports that, ―since the study of second language is 

a cumulative process, the results of a diagnostic test would enable the teacher 

to determine those areas that should be reviewed and those areas that can 

safely be assumed to be a part of the students‘ existing knowledge‖. (p.385). 

As a result, these brands of testing can be used for beneficial purposes in 

order to facilitate candidates‘ progressive achievement. R. Woods (1993) 

explains that there is no sharp boundary between the diagnostic and 

formative purposes. It is clear that if an assessment was designed well for 

formative terms to candidates, it can provide important data which in turn 

will aid in terms of diagnosis of weaknesses or strategies problems of 

learning. (p.95) 

5- The Modern Era of Testing and Assessment Paradigms. 

            It is understood that the new paradigms of assessment theory are piled 

principally as a key to accountability and improvement of the scholastic 

system. According to views of OECD (2013), an increase interest has been 

shifted to rehabilitate the agenda of educational system where assessment and 
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evaluation are employed as effective instruments for feeding back school 

practices. (p.30).   

            The contextual implication of testing and assessment system in the 

curriculum can aid individuals for better practices. E. Schiefelbein and N. F. 

McGinn (2017) insist that, ―the curriculum should define how to observe that 

a student has learned the material‖. (p.61). Helin et al. (1983) argue that, ―as 

test developers and test users, we must consider the rights and interests of 

test-takers as well as the educational institutions that are responsible for 

testing and making decisions based on those tests, and the public interest‖. 

(As cited in L. F. Bachman, 1995, p.280). 

            It is fundamental that the instructional activities and scholastic tasks 

are originated in worthwhile learning and purposes as well. So, tutors and 

tutees have to be clear regarding how each task contributes to accomplishing 

the learning goals, effectively. (D. Laveault, and L. Allal, 2016, p.223). Prior 

to 1900s, the process of assessment was privately relying on subjective 

philosophy and depending on narrative mode of responses which require and 

consume time to be graded, technically. Then, multiple-choice tests have 

been produced in 1914 as a large-scale mode for testing by Fredrick Kelly. 

Here, Geisinger (2000) explains that, ―the format was readily embraced 

because it increased the comparability of scores and reduced both time and 

subjectivity in the scoring process while providing psychometricians with 

ample data for statistical analysis‖. (As cited in C. S. Wells and M. Faulkner-

Bond, 2016, p.4). Many pedagogical concepts entered the scene of ELT in 

order to increase examinees educational opportunities to learn and to affect 

on the quality of teaching. In this sense, Cowie (2015) puts it that fairness for 

instance paves the way to students to have access relevant to the beneficial 
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outcomes that derived from formative assessment to get equal opportunities 

of feedback. (Quoted in S. M. Brookhart and J. H. Mc Millan, 2020, p.248). 

             In an instructional point of view, A. Davis and C. Winch (2015) 

stress that teacher assessment is not simply to attain whether her/his 

predetermined aims have been fulfilled, but to modify the plans for the 

subsequent lesson in terms of what have been achieved in the first process. 

(p.61). Up to the end of 1970s, A. Paran and L. Sercu (2010) maintain that 

the assessment agenda considered language ability as a body of separate 

knowledge (e.g. pronunciation, grammar and vocabulary for instance) and 

skills like listening or writing as context-independent. It was a traditional 

approach to assessing language as exemplified by Lado (1961). 

            G. Fulcher and F. Davidson (2012) add that the new era of 

development where computer technology enhanced assessment domain in 

designing, developing the test content, developing and reporting concerns as 

well. Chapelle and Douglas (2006) point out that, (CALT) which denotes to 

Computer-Assistant Language Testing where technology furthered second 

language assessment as in the formats of (CBT) which replaced (PBT), 

Paper-based tests affected directly on the mechanism of obtaining 

information, qualitatively . (p.426). 

            In the early years of twentieth century, E. Shohamy (2017) sees that 

there were contributive efforts and a systematic educational shift relevant to 

extend school-based testing agenda by adopting objective philosophy that has 

been developed by the new trend of psychometrics, systematically and 

pragmatically, (p.377). On the other perspective, M. S. Khine (2011) assures 

that, ―psychometrics provides tools for the design of high quality 
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performance assessments; however, compromises can necessary to achieve 

the multiple purposes of assessment and accountability system. (p.365).  

6- Criteria of a Good Test. 

            It is believed that validation process is recognized as a final 

procedural step in constructing a classroom test. So, the most effective 

consideration in developing or designing second language classroom test is 

the use for which it is intended to in terms of its usefulness, obviously. Test 

usefulness represents a function which correlated to multivariate criteria of a 

given test. L. F. Bachman and A. S. Palmer (2000) exemplify the notion of 

usefulness as explained in the figure below. 

 

Figure 3: Usefulness. (Bachman and Palmer, 2000, p.18) 

            Thus, it is so important to have a systematic perspective views about 

the principles of a good test in the educational context. They are: Reliability, 

Validity, Practicality, Authenticity, and Washback or Backwash. 

6-1 Reliability. 

            People use multivariate instruments every day in order to measure 

domains of the world around us: for example, thermometer to measure 

temperature, hygrometer for humidity concerns and clock for time, etc. Here, 

people use such tools for interpretative purposes to approach consistency. 

Any given test is similar to any kind of instrument that is employed to 

measure individuals‘ traits. J. D. Brown (1996) maintains that test reliability 

should yield the same outcomes every time it measures if such test is 
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conducted under the same conditions. It should have to measure what is 

supposed to measure and nothing else. (p.185). 

            According to APA (Handbook of Testing and Assessment in 

Psychology) which views reliability concept as one of principle features in 

psychology measurement that reincarnated into the term ‗consistency‘ or 

‗stability‘ of measurement. (2013, p.22). In relevance to norm-referenced 

test, R. L. Ebel and D. A. Frisie (1991) argue that, ―the use of a comparable 

test, under similar testing conditions on another event, will yield a 

distribution of scores that will place test-takers in fundamentally in the same 

rank ordering‖. (p.78). 

           But, in criterion-referenced tests, J. D. Brown (1996) explains that 

reliability is correlated essentially to stability in terms of placing test-takers 

in the exact order on two different occasions. The purpose of this test is to 

identify student‘s schematic knowledge domain with equivalence tools on 

variable occasions which in turn yield the same percent correct grade for each 

testee. (p.194). Thus, in terms of language and psychological testing point of 

view, G. Henning (1987) puts it that reliability exists when tutees‘ outcomes 

are consistently or nearly  yielded the same results on different measuring 

occasions. (p.73). 

          But, in the agenda of language assessment, it is not possible to 

approach the accuracy or consistency of scales. A. Green (2014) points out 

that, ―it is inevitable that the estimation of language abilities will involve 

substantial certainty or measurement error‖. (p.64). According to ethical 

point of view, D. Douglas (2010) comments on whatever the reasons of 

inconsistent test performance, language assessors have ethical responsibilities 

to steer and make the given tests as accurate as possible in order to find a 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

209 

suitable and possible opportunity as well as fair instrument to measure 

students abilities, equally. (p.10). C. J. Weir (2005) stresses that, ―to improve 

test fairness we need an agenda for reform, which sets out clearly the basic 

minimum requirements for sound testing practice‖. (p.12). 

6-2 Validity. 

            The second feature of a good test is methodologically termed 

validity. Here, it is important to raise a question related to language testing 

area. Does the given test test what is purported to test or not? In general, J. C. 

Alderson et al. (1995) defines this term which denotes to the ‗usefulness or 

appropriateness‘ of any given tests or any of their components as a measure 

to what is supposed to be measured accurately and nothing else. (p.170).  

          In common parlance, validity is correlated and accompanied by the 

proposition ‗for‘ within the testing community. Cronbach (1988) identified 

two parallel perspectives on the validity assessment: a functional perspective 

and a measurement perspective. The functional domain concentrates on how 

well the classroom assessment serves its determined purposes whereas the 

measurement domain concentrates on the precision or accuracy of grades as 

measures of some constructs. (As cited in M. Brookhart and H. Mc- Millan, 

2020, p.11). So, both of these approaches are relevant to the validation 

concerns of multivariate evaluative criteria.  

6-3 Basic Classification Types of Validity. 

            In the systematic protocol of ELT, validity can be conceptualized in 

variable ways which in turn assists researchers to comprehend and get 

approach to the pragmatic function of these types of validity. Thus, a 

standardized widely system classifies validity into four basic brands. 
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6-3-1 Content Validity. 

          Content validity is considered as the most major form of validity. P. J. 

Black (1998) clarifies that if the intention is to test any given syllabuses to be 

comprehended, then test-takers might check whether the samples of questions 

matched the curriculum contents and learning objectives, fairly and not out or 

beyond their pedagogical and situational boundaries. (p.42). Thus, its 

methodological term which is reflective of what it endeavors to show.  A. 

Hughes (1989) speculates that any given test would include content validity 

only if it contained appropriate sample of the relevant structures, clearly. 

(p.22). 

         Henceforth, a specification of the skills or structures being assessed is 

very critical in existing content validity. P. Birjandi and P. Mosallanejad 

(2010) assume for instance that if we get a lexical list of 500 of vocabularies 

that language instructors expect their candidates to be enabled to spell at the 

end of the school year. Then, to test students‘ spelling capability, examiners 

might give them a spelling test of 50 words sample and this is important as it 

provides evidence of students‘ background knowledge. Consequently, such 

sample of test would have content validity, clearly. (p.183). 

6-3-2 Criterion--Related Validity. 

         According to E. S. Neukrug and R. Charles (2015), the core of 

criterion-related validity reincarnated into the relationship between test scores 

and another standard (external source for example). (p.89). There are two 

modes of criterion--related validity that can be described generally as 

predictive and concurrent validity. 

A- Predictive Validity. 
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        It is an important brand of validity which predicts future performance. 

So, it is a connection or a kind of rapport between test scores and a future 

standard or performance. (N. E. Gronlund, 1977, p.131). 

B-Concurrent Validity. 

       Mousavi (2009) explains that concurrent criterion relatedness refers to 

―the degree to which a test correlates with some other test which is aimed at 

measuring the same skill or with some other comparable measure of the skill 

being tested. (p.136). For example, if the second given test is not itself valid 

in relevance to construct or content so, we may have two tests that correlate 

to each other, but are not valid for the purpose being intended. (V. Gippes, 

1994, p.65).  

6-3-3 Construct Validity. 

         It is also known methodologically as construct-related evidence. 

Language assessors are interested in this domain of validity when they aim to 

use examinees‘ test performance as a scientific foundation of inferring 

students‘ specific psychological traits. E. S. Neukrug and R. C. Facett (2015) 

resemble the concept ‗construct‘ with variable faces as individuals‘ reasoning 

ability, concept, idea or model, and intelligence as well. Thus, such 

intellectual qualities are being measured throughout a test. (p.91). V. Gipps 

(1994) adds that this approach of validity itself is employed to find out 

whether the given test for example is a sufficient measure of the trait 

(construct) that is the explanatory underlying skill being assessed. (p.58). 

6-3-4 Face Validity. 
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            It is also an important domain and a critical facet of consequential 

validity. Mousavi (2004) puts it that face validity denotes to the degree to 

which a given test looks right and appears to measure the target abilities or 

potential knowledge it demands to be measured. It is piled on the subjective 

judgment of the test-takers who take it, the administrative personnel who take 

decisions regarding its logical use as well as other psychometrically 

unsophisticated observers. (Cited in H. D. Brown, 2004, p.26).  

         For instance, a test which is assigned to measure students‘ ability in a 

sub skill like pronunciation domain, but which did not require students to 

speak might be recognized to lack face validity. (A. Hughes, 1989, p.27). H. 

D. Brown (1987) illustrates that face validity is important from candidates‘ 

points of views. Here, to persecute speaking performance on a given test, 

language learners need to be urged and convinced that the test is indeed 

testing exactly what it purports to test, intentionally. (As quoted in Gābore 

Szabõ, 2008, p.25).  

6-4 Practicality. 

            In relevance of being valid or reliable, a given test in return should 

be practical. H. D. Brown (2000) argues that, ―it is within the means of 

financial limitations, time constraints, ease of administration, and scoring and 

interpretation‖. (p.386). It is knowledgeable that a language test of 

proficiency which takes for instance an examinee nine hours to be completed 

is considered clearly as impractical test. A test that requires a test-taker one to 

one monitoring is deemed also as impractical for 400 candidates. So, the 

figure below shows the relation between the required resources and the 

available ones. 
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Figure 4: Practicality (Bachman and Palmer, 2012, p.262). 

           It is clear that efficiency is correlated with practicality. Anthony Green 

(2014) explains that, ―the extent to which the commitment of resources to a 

system of assessment is justified by the benefits it brings‖ (p.60).  

 6-5 Authenticity. 

            In terms of Widowson‘s release, ―Explanations in Applied 

Linguistics‖ in (1979), language tutors and examiners have agreed to view 

the concept of ‗authenticity‘ as a property of written texts or spoken ones 

themselves, but as a quality conferred upon texts it reflects a functional 

process relevant to the uses that individuals put them. (C. Elder, et al., 1998, 

p.47).   

           H. D. Brown (2004) argues that, this concept reincarnated into the 

point of correspondence of the features of assigned language task to the 

characteristics of target language use. (p.28). Dan Douglas (2010) explains 

that adopting genuine tests for example in testing or instructing agenda could 

not assure that they will be employed as an authentic approach by language 

learners or testees as well. But, talented examiner can assist bring some 

authenticity to be engaged into the lesson. (p.26).  

           L. F. Bachman and A. S. Palmer (2000) are shown the functional 

correspondence between the features of (TLU) and those of test task in the 

figure below. 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 
 

214 

 

Figure 5: Authenticity (Bachman and Palmer, 2000, p.23). 

          

           However, Bachman (1991) proposes two facets of authenticity: 

interactional and situational. The first aspect embraces the interaction of the 

examinee‘s particular purpose of language ability with test task, accordingly. 

Whereas the situational domain encompasses authentic features obtained 

from an analysis of the (TLU) situation. (Quoted in E. Elder et al., 1998, 

p.47). 

            M. East (2016) adds that, interact resembles ―a push towards more 

authentic, real users of the language. This made the assessment refreshingly 

authentic and certainly prepared students well for real-world use of the 

language‖. (p.112). 

6-6 Washback (Backwash). 

            According to the literature of English language teaching and 

learning, washback or backwash has been used widely due to the contributive 

efforts in the field of Applied Psycholinguistics. This concept denotes to the 

pedagogical influence derived from the progressive testing scenario on 

teaching or learning system. Washback nowadays plays influential roles in 

the educational system, positively and negatively. F. Mihai (2010) believes 

that when backwash is positive, it enhances and completes learning and 

teaching process, effectively. (p.46). 
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          In (1993) Alderson and Wall were the first pioneers to provide the first 

critical analysis that relevant to the notion of backwash in the field of ELT. 

(G. Fulcher and F. Davidson, 2012, p.81). Messick (1996) defines washback 

as ―a concept prominent in applied linguistics, refers to the extent to which 

the introduction and use of a test influences language teachers and learners to 

do things they would not otherwise do that promote or inhibit language 

learning‖. (Cited in J. D. Brown, 2005, p.242). 

         Shohamy (1996) maintains that the outcomes derived from scholastic 

test played an influential consequence for test users and educational program 

itself because critical decisions for example have to be taken forwardly that 

related to the educational system. (Quoted in Loumbourchi, 2013, p.10). 

Backwash came to be used as a critical principle in the world of testing a 

good test and had taken its predominant place in academic research in ELT, 

pragmatically. L. Cheng et al. (2004) assure that modern shift from the 

classical mode of testing to scientific approaches created changes in the core 

of testing domain and can leverage the educational system. This process led 

to top-down reforms in educational system. (p.147). 

           Wall (1997) draws a distinctive line between the test impact and 

backwash term in relevance to effects concerns. The author thinks that the 

impacts are devoted to ―any effects that a given test may have on practice, 

polices, and individuals within the classroom, educational system, socially 

and the school as a whole‖. (Cited in Cheng et al., 2004, p.4). 

           Thus, T. Mc Namara (2000) explains that the effects of given tests on 

the teaching or learning process in the language classroom is recognized as 

test backwash. (p.73).  
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Figure 6: Washback causes and effects. (Anthony Green, 2017, p.87). 

            Consequently, some experts in the field of ELT for example 

Alderson (1986) or Person (1988) conceptualize the tests as ‗a lever for 

change‘ or ‗changeable lever‘ which function beneficially (positively) or 

harmfully (negatively). This means that a test in general carries bifunctional 

coins as a double-edged sword.  

7- Conclusion. 

            It is comprehensible that language researchers have sought to 

overcome the pedagogical problems or obstacles that hinder language 

assessment, teaching and learning philosophy. This pragmatic shift was 

relying on the developmental theories and the pedagogical implications in the 

agenda of ELT or ELL, systematically. Good scholastic assessments aided 

learners to learn and qualified them to develop their skills in terms of 

collaborative environment or shared understanding. 

          Classroom assessment occupied a dynamic role in the educational 

settings and contributed in developing educational practices, forwardly. From 

Structuralism to Socio-cognitive theories, the developmental process in 

English language teaching and learning assisted examiners to conduct 
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scholastic assessment scientifically for obtaining beneficial outcomes. The 

educational reform of assessment and testing tactics paved the assessors‘ 

schematic agenda to adopt effective trends, significantly. A. Bandura (1997) 

states that, ―people must be equipped with the skills, beliefs of personal 

efficacy‖. (p.513). 

            Policy-makers systematized and entered the testing field to 

institutionalize the pedagogical polices to approaching high—order thinking 

skills in order to find an authentic environment for assessment as in large-

scales assessment for instance as well as to aid policy-makers for planning, 

developing curriculum objectives and allocating resources, fairly. 

Researchers are looking forwardly to contextualize test-takers‘ skills as 

pedagogical practices. Consequently, all modes of assessment should 

enhance and motivate learning philosophy.  
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Résumé 

        L'enjeu et la réflexion sont la source de leurs productions qui 

nous laisse entendre leurs opinions et leurs voix qui sont 

entendues à travers leurs diversifiées, en oscillant entre écrits 

philosophiques, politiques et religieux, sans oublier l’opéra. 

Christine de Pisan est une femme virile qui ne se pose aucun 

masque, mais qui, au contraire, fait de sa féminité une cause à 

défendre. Elle accuse et tente de corriger la fragilité de la femme. 

Pour Louise Labé a souffert suite aux évènements malheureux qui 

ont tourné la roue de sa vie. Cette poétesse de la Renaissance a 

aussi perdu son mari grâce à une maladie. Adolescente, Louise a 

connu l’expérience d’un amour non partagé qui la rend triste. La 
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poésie de Christine de Pisan et Louise Labé reflète leurs situations 

familiales et les aléas de leurs vies et de la vie des femmes de 

l'époque. 

Les mots clés (Christine de Pisan, poésie,  amour, féminine, 

Louise Labé) 

)كريستني دو بيزان ولويز  التأمل الشعر االنثوي بني التحدي و
جا  البيه( 

َ
وذ
ُ
م
ْ
 ُأن

 إيمان عمي ناصرالباحثة 
imanali.n@yahoo.com 

 ا.م. د. رائد جبار حبيب بإشراف:
raidjhabib@yahoo.fr 

 اآلدابكمية  \الجامعة المستنصرية 

 الممخص

التحدي والتأمل مصدرا النتاج الشعري لكريستين دو بيزان ولويز البيه فمن خالله نتعرف عمى  ان
وكتاباتهن المتنوعة بين الفمسفة والسياسة والدين. لقد كانت كريستين دو بيزان امرأة شجاعة  ارائهن

تعبر عن رأيها دون زيف مستندة عمى انوثتها. لقد كانت تتهم وتدافع عن حقوق المرأة في آٍن واحد. 
ن زوجها بسبب اما لويز البيه فقد عانت من بعض األحداث السيئة التي اثرت سمًبا عمى حياتها كفقدا

المرض او تجربة حب سابقة اورثتها الخيبة، فمن خالل ماذكر نرى بأن شعر كريستين دو بيزان 
 .ولويز البيه يعكس حياتهما الشخصية وحياة النساء آنذاك

 (الكممات المفتاحية )كريستين دو بيزان، شعر ، حب ، انثوي، لويز البيه
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Introduction 

La poésie féministe, surtout chez Christine de Pisan et Louise 

Labé, traduit les relations sociales vécues et expriment les 

sentiments des poétesses. Les thèmes choisis, comme par exemple 

celui de l’amour, de la perte du bien-aimé et de la femme sont  au 

fond de leurs  œuvres poétiques. De ce fait, les deux poétesses 

écrivent pour refléter, comme dans un miroir, la situation des 

femmes opprimées et marginalisés, tout en favorisant la cote 

concernant l'ambition littéraire. La poésie s'avère ainsi un moyen 

privilégié pour que les deux poétesses, Christine de Pisan et 

Louise Labé, puissent dire ce qu'elles ne peuvent pas montrer par 

d'autres moyens. Autrement dit, les femmes ont toujours été au 

centre des préoccupations philosophiques et littéraires depuis 

l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Cette recherche présentera le rôle 

et les contributions des poétesses en se basant sur les corpus de 

deux poétesse très importantes : Christine de Pisan et de Louise 

Labé. En effet, elles ont joué un rôle considérable dans les milieux 

sociaux, culturels et politiques. Cette recherche nous permettra de 

mettre en valeur les critères selon le quels les deux poétesses ont 

elle fait passer leurs idées à trouver leur poésie. 
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 Initiation à la poésie féminine 

         L’expression des sentiments pourrait révéler, plus ou moins, 

une affirmation de soi. Ce que l’être humain éprouve est un 

constat de ce qu’il fait sur lui-même. Ses actions déterminent non 

uniquement sa vie privée mais encore celle de sa famille, plutôt de 

tout son entourage à la fois.  

          C’est la construction de la mémoire collective qui 

représente et incarne l’existence des nations au fil du temps. Pour 

la narration des récits historiques, elle se fait dans le moyen âge et 

dans la renaissance à partir des écrits poétiques. La valeur du dit 

transmit d’une génération à une autre s’amplifie grâce à l’écriture. 

L’expression n’est pas seulement la valorisation d’une réflexion 

philosophique profonde, mais elle peut être la simple 

manifestation de ce que l’auteur ressent au plus profond de lui.  

Dans cette partie où se cache la vraie personnalité qui se 

trouve prisonnière et gardée par ce qui est considéré juste et 

acceptable socialement suivant chaque époque. L’auteur est un 

libérateur qui exploite son don de matérialisation des émotions à 

travers ses écrits. Les états de l'âme sont au fond du lyrisme qui ne 

peut être que le lien des représentations des formes linguistiques 

hautement codifiées.  

Pour Jakobson c’est la fonction « émotive » ou « expressive 

» qui valorise l’écrit. Cette fonction permet la création d’une 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 
 

228 

dimension où nous constatons l’imbrication des sentiments avec le 

vécu. Cette idée nous pousse à investiguer les liens entre 

l’expression des sentiments et les formes linguistiques dans les 

écrits des femmes au moyen âge et à la renaissance :  

      « Souventes fois, se parfaittement aime. » (Roy, 1955 : 105) 

 

La femme est le berceau des sentiments intenses. En effet, 

ces sentiments peuvent être acceptés plus naturellement s’ils ont la 

femme comme une source. Le féminin est l’opposé du contrôle de 

soi pour la culture occidentale de l’époque et cette notion permet à 

la femme de saisir la liberté de l’expression en mettant à côté la 

maitrise de soi sans être jugée violemment. Dans les écrits de 

Christine de Pisan nous pouvons trouver l’effet de cette 

conception puisque la poétesse partage, avec ses lecteurs, ses 

sentiments de chagrin après la mort de son mari. Laissée seule 

face au monde avec ses petits-enfants :                                       

  « Seulete suy et seulete vueil estre, 

     Seulete m'a mon doulz ami laissiée…» (Ibid : 37) 

Cela pousse cette femme à faire recoure à l’intrigue, au 

ménage pour se protéger contre ce qui peut lui arriver car elle doit, 

suivant les coutumes de l’époque, se remarier. Ses écrits doux et 

dociles lui procurent une place chez les nobles où elle peut 

s’aventurer un peu plus loin dans les sujets qu’elle traite. 
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         L’association de l’irrationnel aux écrits féminins représente 

aux hommes des lettres de l’époque un terrain inédit qui leur 

permet de mettre de côté leur virilité et s’investir dans le côté 

émotionnel en se cachant derrière des noms féminins comme celui 

de la controversée Louise Labé : 

« Vous aussi, belle Lyonnoise, 

[…] c'est vostre cause, 

Et qui tant de beauté vous cause, 

De sonner sonnets resonans. » (Labé, 2004 :  257) 

          Cette femme dont l’identité fait à nos jours une polémique 

sur son existence véhicule une vision du féminisme détachée des 

clichés masculins. 

 La poésie ; défi et inspiration                                 

   De nombreux écrits féministes ont indiqué que les femmes 

sont un élément méconnu et marginalisé dans l’histoire de la 

société. Il est vrai que beaucoup pensent que les femmes poètes, 

surtout au Moyen Âge, n’ont laissé aucune empreinte dans 

l’histoire et la littérature.  

  En effet, la femme est le fondement de la société ; elle a sa 

dignité et ses droits. Elle a le droit de tomber amoureuse et 

d’exprimer sa liberté, d’écrire et de vivre de sa poésie. Ces deux 

écrivaines ont souligné que les poètes ont un rôle important dans 
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la diffusion des connaissances. L’évolution des habitudes et la 

prise de conscience ont permis aux femmes de lutter contre 

l’ignorance et la société patriarcale. Au Moyen Âge, la présence 

de femmes éduquées se limite aux classes royales et nobles qui 

ont eu la possibilité de participer facilement dans les affaires 

publiques : 

« Tous hommes ont le desir de savoir 

  […] puis que tous veulent science avoir, 

  Comment veult nul desprisier tel hautece…» (Roy, 2007 : 

247) 

Cependant, grâce à leur don et intelligence, Christine de 

Pisan et Louise Labé représentent le modèle d’une femme forte 

qui peut vivre de son métier. Personne ne nie les différences 

biologiques entre les sexes, mais la science, l’inspiration et la 

créativité ne sont pas l’apanage des hommes. Une femme poète 

peut créer et exprimer ses sentiments, sa joie, sa tristesse, sa 

faiblesse et sa force, mieux que les hommes car il y a des 

sentiments, des sensations et des situations que les hommes n’ont 

pas expérimentées : 

« Trouva Amour, qui si fort la pressa, 

 Qu’armes et loix veincue elle laissa. » (Labé, 2014 : 91) 

   L’écriture poétique établit une véritable communication 

entre les gens. Les mots poétiques auxquels chacun attribue une 
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signification personnelle résonnent et ont aussi des répercussions 

dans le champ littéraire. Christine de Pisan et Louise Labé 

défendent les droits des femmes longtemps marginalisées. Elles 

chantent que la femme doit vivre une vie exempte de violence et 

de discrimination. Leur poésie féministe défend la liberté des 

femmes d’apprendre, de s’exprimer, d’écrire et d’aimer. Elles 

parlent ainsi au nom de toutes les femmes. La poésie féministe 

traduit les relations sociales vécues et expriment les sentiments 

des poètes. Les thèmes choisis comme par exemple celui de 

l’amour, de la perte du bien-aimé et de la femme repèrent une 

vision du monde : 

   « Amour s’en peut un iour rendre vainqueur. » (Labé, 1910 : 

34) 

  Pour leur part, les deux poétesses écrivent pour refléter, 

comme dans un miroir, la situation des femmes opprimées et 

marginalisés, favorisant ainsi les tendances de la littérature. En 

effet, la poésie est un des moyens pour que les hommes et les 

femmes puissent exprimer leur identité, revendiquer leur droit à la 

parole et être entendus dans leur diversité : « Sans leur voix, sans 

leur appel, nous vivrions dans un monde silencieux. » 

(nobelprize.org). Les grands thèmes des droits de la femme, de la 

liberté et de l’amour, se regroupent donc en réseau complexe.   
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        Chez Christine de Pisan et Louise Labé, ces motifs 

reviennent d’une façon obsessionnelle. Les thèmes archétypaux de 

la femme, opprimée et exploitée reflètent une condition culturelle 

et sociale. Christine de Pisan et Louise Labé par exemple 

deviennent dès lors l’archétype des veuves qui luttent et profitent 

de leur inspiration et leur don poétique pour gagner leur vie en 

défendant les droits des femmes. Elles représentent ainsi les 

femmes sans soutien, surtout les marginalisées, dans la société 

française du Moyen Age et de la Renaissance. Une dichotomie de 

l’imaginaire et du réel finit par programmer les vers de ces deux 

poétesses féministes, témoignant ainsi de ce qui se passait dans 

ces milieux, dont la critique tisse des liens étroits entre le littéraire 

et le social. 

En effet, il existe dans leurs productions poétiques des 

thèmes généraux, qui se rapportent à une réalité générale et qui 

n’éliminent pas la singularité propre à Christine de pisan et à 

Louis Labé, car au-delà de leur aspect proprement littéraire, 

certains thèmes comme l’exploitation des femmes et l’inégalité 

des sexes pourraient être coextensive dans leur mondialité : 

 «  Des faulx amans qui adès ont usage 

 De dire assez pour les femmes frauder ; 

Trop se plaignent de l'amoureuse rage. » (Roy, 2007: 175) 
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 Christine de pisan et Louise Labé, chacune avec son histoire 

et sa sensibilité, ont offert une production féministe qui décrit la 

vie en poésie.  Les deux insistent sur le thème de la passion qui se 

répète dans leurs poésies comme des refrains. Être marginalisée et 

solitaire est un mal affreux qui touche bon nombre de femmes qui 

se sentent complètement perdues. Leurs vers dénoncent les abus et 

les injustices. Il est vrai que cet intérêt qui motive leur prise de 

parole pour les opprimées résulte tout d’abord d’un sentiment de 

révolte et de défi.  

 Les figures de l’audace poétique  

  La joie, la douleur, les crises socio-politiques et 

économiques sont au fond de l'écriture audacieuse de Christine de 

Pisan et Louise Labé. Leurs écrits se concentrent sur leurs 

expériences personnelles. Elles décrivent le rôle des femmes dans 

la société, tout en chantant leur droit à aimer et à s’exprimer 

librement. Ces figures de l’audace poétique qui chantent le 

personnage de la femme savante et intelligente la décrivent 

comme un symbole triomphant d’un savoir et d’une « dignité 

nouvelle », (Evelyne, 1983 : 52-69) affirme Berriot-Salvador 

(1983).  

Les deux poétesses révèlent une rupture et une promesse : 

Christine de pisan fait apparaitre pour la première fois une 
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conscience féminine. Louise Labé est devenue la première 

poétesse de la Renaissance.  

Peu de femmes dans la France du XVIe siècle savaient lire 

ou écrire; beaucoup moins pouvaient prétendre à l’éducation 

classique requise pour l’écriture de vers. La minorité fortunée 

ayant accès aux précepteurs privés ou à la formation conventuelle 

appartenait en très grande majorité à la classe noble.  

Louise Labé maîtrisait non seulement le français écrit, mais 

aussi l’italien et le latin. Elle a si bien assimilé les œuvres des 

anciens et celles de ses pairs masculins qu’elle a transformé leurs 

tropes et leurs techniques en un nouveau discours poétique, celui 

qui posait la femme comme sujet, plutôt que comme objet du 

désir. Un triomphe littéraire audacieux pareil à celui de Christine 

de Pisan. Christine de pisan réalise bien sa situation comme 

première femme à « écrire » : « ce fut davantage, à ce que je 

crois, parce que c’était une chose peu habituelle qu’une femme 

écrive, et que cela n’était pas arrivé depuis longtemps.» 

(gallica.bnf.fr)  

Il est certain qu’il y a eu des femmes savantes, écrivaines et 

poétesses qui ont existé avant elle, mais elles n’ont pas eu le 

courage de paraître en public et de publier leurs écrits : elles 

étaient marginalisées. Christine n’évoque pas dans son œuvre les 

noms des femmes auteures médiévales, mais elle mentionne les 

grandes dames, en particulier les veuves et les femmes 
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médiévales, surtout les reines de France. Dans Ballade XXXVI, 

elle s'adresse à la reine Isabelle de Bavière :  

« […] excellent, très sage et digne, 

Noble, vaillant, de hault honneur porprise, 

Renommée Roÿne trés benigne, 

 La souvraine des dames. » (Roy, 2007 : 506) 

 Dans la première partie de La Cité des dames, chapitre 13, 

Christine cite Frédégonde, Blanche de Castille, et la comtesse de 

la Marche. Le chapitre 65 de la deuxième partie parle de Blanche 

de Castille. Dans le chapitre 68, l’écrivaine évoque Isabelle de 

Bavière, son amie, Anne, fille de Jean I
er
 de Bourbon, comte de la 

Marche, et de Catherine de Vendôme et la comtesse de la Marche 

qui ferme la première série. Christine promeut ainsi les femmes de 

son époque selon une technique concertée. Elle les ajoute comme 

arguments à la fin d’un développement portant sur une femme de 

l’Antiquité. Les femmes contemporaines deviennent ainsi des 

héroïnes. Elle achève ainsi le chapitre 41 du premier livre qui 

porte sur les femmes peintres en disant à Raison : « Mais à 

propos de ce que vous dites de femmes expertes en la science 

de peinture, je connais aujourd’hui une femme qu’on appelle 

Anastaise qui est experte et elle fait des vignettes 

d’enluminure en livres… » (Ibid : 192) 
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 Christine promeut un mode de connaissance qui ne s’appuie pas 

uniquement sur l’autorité du livre mais reconnaît la valeur de 

l’expérience. Dans La Cité des Dames, elle mentionne les 

poétesses de l’Antiquité : « Cornificia et Probe la Romaine, 

toutes deux qualifiées de souveraine poète, ou Sapho la 

philosophe et poétesse grecque de Lesbos et philosophe. » 

(Pisan, 1986 :  28-30) 

 Elle a aussi parlé de l’épouse injustement calomniée de 

Socrate Xanthippe, la sainte patronne des philosophes Catherine 

d’Alexandrie et les épouses éduquées et sages de Scipion 

l’Africain, de Sénèque et de divers romains nobles et empereurs. 

   Nous pouvons dire que Christine de Pisan était consciente 

de son écriture poétique féminine. Elle est la première à tisser les 

fils de la toile du féminisme et à parler de la nécessite du 

changement, du droit des femmes à la liberté et à l’éducation.  La 

poétesse médiévale a aussi conseillé les femmes à perfectionner 

leurs vertus, en défendant leur intelligence en prenant soin de leur 

éducation. Pour Louise Labé depuis la publication de ses œuvres 

en 1555, son nom et sa voix poétique ont été intimement liés à la 

voix et à l’identité de l’ancienne poétesse grecque Sappho. Les 

contemporains de Labé l’appelaient la « Sappho Lyonnaise ». 

Comme Christine de Pisan, Louise Labé fait allusion à Sappho à 

plusieurs reprises dans ses écrits. Par exemple, dans la première 
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élégie de Labé, le personnage précise qu’Apollon, qui est Phébus, 

donne à la poétesse sa propre lyre avec laquelle Sappho a 

l’habitude de chanter l’amour lesbien, c’est à dire les amours de 

l’île de Lesbos. Louise Labé se situe ainsi dans la continuité de 

cette poétesse féminine en partie redécouverte à la Renaissance : 

   « Eucor Phebus, amis des Lauriers vers […] 

      Il m’a donné la lyre, qui les vers 

      Souloit chanter de l’Amour Lesbienne ; 

      Et à ce coup pleurera de la mienne. » (Pisan, 1910 : 32) 

Dans son poème Au temps qu’Amour, « remplit de la fureur 

divine » du dieu, la poétesse compose elle-même des poésies 

amoureuses féminines. Cette même lyre pleurera son amour :      

« Au tems qu’Amour, d’hommes et Dieus vainqueur 

Faisoit bruler de sa flamme mon cœur, 

En embrassant de sa cruelle rage. » (Ibid : 32) 

En outre, Louise Labé chante audacieusement le désir des 

femmes. Elle décrit les mêmes symptômes que ceux qui 

affecteront, un siècle plus tard, la Phèdre de Racine, à la vue 

d’Hippolyte (v. 274-277) : 

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 

 […] Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler; 

  Je sentis tout mon corps, et transir et brûler. » (Racine, 1677:  

58) 
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Labé, poétesse de la Renaissance a déjà chanté :  

« Je le vis, je meurs; je me brûle et me noie, […] 

  Je sentis tout mon corps, et transir et brûler. » (Tournes, 

2009, p. 115) 

   Nous remarquons que les deux poétesses soulignent un 

amour violent. La personne amoureuse devient une victime, en 

proie aux sensations les plus extrêmes. En effet, le corps livré aux 

tourments d’éros, symbole du désir et de l’amour charnel, et de 

ses manifestations sublimées, est chanté par la poétesse grecque, 

vers 600 avant notre ère, la célèbre Sappho de Mytilène. Son 

poème, le fragment 31, est le point de départ d’une longue 

tradition poétique : 

« Il me semble pareil ayx dieux, 

L'homme quel qu'il soit 

Assis face à toi, qui tout près, 

Ented face tes douces paroles et ton rire enchanteur 

Et cela bouleverse en moi cœur ; 

Car un seul regard vers toi, et je ne puisplus parler » 

(Boehringe, 2019, p.31) 

 Christine de Pisan se résigne à la fatalité et se patiente 

souvent devant les douleurs et la perte des êtres chers. Cependant 

le modèle poétique proposé par Louise est diffèrent; l’esprit de 
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l’amante ne se fige au sort, il s’élève vers l’idéal qui est le 

« bien », obtenu par le mensonge et les fautes. Dans le neuvième 

sonnet, Labé écrit : 

« Mon triste esprit, hors de moi retiré, 

S’en va vers toi incontinent se rendre. 

Et si jamais ma pauvre âme amoureuse 

Ne doit avoir de bien en vérité, 

Faites au moins qu’elle en ait en mensonge. » (Labé, 2020 :144) 

         

        Cette logique et cet art poétique soulignent l’audace de la 

poétesse. La violence du lexique employé par Louise Labé 

s’éloigne de la pudeur et de la timidité des femmes. De cette 

façon, la poétesse devancerait Mallarmé et tous les symbolistes 

anarchistes dont le but sera de porter un coup « aux mots de la 

tribu. » (Morier, 1961: 370-371) 

   Les mots se révoltent, le lexique qui est cruel est propice à 

la libération du verbe. Christine de Pisan, comme Louise, a perdu 

des êtres chers, la poétesse médiévale endure l’épreuve de la perte 

de son mari. 

 Aux alentours de la passion 

Les deux poétesses ont rédigé de beaux poèmes d’amour. 

Leurs mots et leurs champs lexicaux choisis expriment leurs 
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émotions. Elles utilisent des figures de style et des procédés 

poétiques pour présenter leurs visions artistiques qui reflètent la 

lueur de leurs sentiments émanant du cœur. Christine de Pisan, 

comme Louise Labé, chante l’amour et ses tourments.  Constatons 

qu'au moyen âge et au temps de la Renaissance, la passion devient 

un thème prédominant en poésie.  

Dans ses cycles de poésie lyrique, Christine de Pisan qui est 

une narratrice-poète n’a rien de commun avec les amants qui 

racontent leurs joies ou leurs peines dans les poèmes qu’elle écrit. 

Ce désintérêt thématique pour l’amour contraste avec la pratique 

courante des paroles d’amour médiéval, qui consistait pour les 

poètes-narrateurs à puiser leur inspiration précisément dans leurs 

propres expériences amoureuses. La tradition lyrique de la 

sincérité poétique reposait sur l’hypothèse que les poètes étaient 

personnellement émus par les émotions qu’ils exprimaient. La 

poésie est capable de toucher, d’émouvoir d’abord le poète, elle 

peut éveiller ensuite le public aux mêmes sentiments, au même 

idéal, vécu en commun. 

La narratrice-poète, Christine, évite les relations amoureuses, 

rompant avec la tradition. Et pourtant, elle aussi fonde sa poésie 

sur sa propre expérience, en mettant en avant un élément 

autobiographique qui frappe de nombreux lecteurs. Elle n’est pas 

en proie à l’amour au moment où elle écrit, mais la poétesse a bien 
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connu l’amour et l’a perdu : non pas à cause de la trahison, mais à 

cause du décès de son mari. Bien qu’elle refuse l’identification à 

ses amants, la narratrice-poète, veuve en deuil, triste mais sage, 

hante les écrits d’amour, et établit une analogie implicite avec ses 

amants en offrant un riche paradigme du malheur amoureux.        

Christine chante ainsi sa solitude et ses douleurs causées par la 

perte de son époux qu’elle qualifie de « maître » au vers trois, 

dans le poème « seulette je suis » :  

     « Seulette je suis, seulette je veux être ; 

        Seulette mon doux amour m’a quittée. 

        Seulette je suis, sans compagnon ni maître, 

    Seulette je suis, malheureuse et énervée. » (Roy, 1886 : 12) 

Ce poème triste montre le chagrin de Christine en deuil à 

travers l’allitération en « s » qui donne plus d’harmonie au vers, 

renforçant les sonorités, l’assonance en « i » et l’anaphore 

« seulette je suis » soulignent sa solitude. L’usage spécifique de 

l’adjectif « maître » lui sert pour qualifier son mari Étienne qui 

rime avec « être » qui souligne sa perte. La mort de son époux et 

le changement subi sont causés par Fortune qui possède un 

pouvoir cruel. Christine se sent fragile face au changement ; le 

diminutif « seulette » montre que le sort la laisse sans secours. La 
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mort de son époux prive ainsi la poétesse de la tendresse, de la 

sécurité et de la protection.  

L’amour courtois qui a commencé à se répandre depuis la fin 

du XIe siècle après JC, ne reflète pas les coutumes et les traditions 

de la société européenne, mais représente plutôt une révolution 

intellectuelle face au christianisme, de sorte que les clergés l’ont 

combattu de toutes les manières parce qu’ils le considéraient 

comme une nouvelle religion dans laquelle les poètes élevaient les 

femmes européennes d’un état médiocre à un niveau élevé.  

 L’Église ne voulait pas cette sanctification des femmes et la 

considérait comme étrangère à ses enseignements. Parce que les 

femmes représentaient la patrie et appelaient à l’indépendance et à 

la libération : 

  « Nous devons bien, sur tout auitr dommage, 

Plaindre celui du royaume de France. »( Ibid : 95) 

Lire de la poésie d’amour nous permet d’en savoir plus sur 

les relations sociales et politiques. Les relations amoureuses 

peuvent céder la place à une lecture politique. Cela ne veut pas 

dire que la poésie amoureuse concerne vraiment la politique, mais 

plutôt que les sentiments amoureux fournissent un vocabulaire et 

un cadre idéologique qui se prêtent également à la description de 

dogmes sociaux et politiques. Prenons l’exemple de l’amour 
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courtois. Christine conseille les femmes à se méfier de la 

tromperie et des mensonges des hommes : 

« Quant un amant plein de mençonge 

 Est et souvent parjur trouvé, 

 D'Amours doit estre reprouvé ; 

Car amant ne doit à sa dame 

Mentir ne pour loz ne pour blasme. »(Roy, 1897 : 414.) 

 En effet, les femmes sont soumises à l’oppression et à la 

violence. Dans une grande partie de la littérature écrite au Moyen 

Âge, nous avons des preuves de l’oppression des femmes par les 

hommes dans les cultures européennes. Les études de Christine et 

sa culture l’ont amenée à compter sur elle-même et à défendre son 

droit de femme capable d’écrire et de gagner sa vie de sa plume 

comme n’importe quel homme. Elle a incarné dans son poème le 

tourment de la femme, de la veuve, de la mère et de l’épouse, qui 

sont écrasées par les conditions de vie difficiles, notamment 

économiques : 

  « Qu'oncques plus grant ne souffri creature ! 

 L'eure maudi que ma vie tant dure, 

Car d'autre riens nulle je n'ay envie 

Fors de morir; de plus vivre n'ay cure, 
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  Quant cil est mort qui me tenoit en vie. » (Ibid :98) 

La douleur et le chagrin accompagnent ainsi la femme. La 

douleur et la mort, sont des thèmes présents dans la poésie de 

Christine de Pisan.  

 Dans « Je ne sais comment je dure. », elle exprime sa 

douleur dans un registre lyrique. Le champ lexical de la douleur et 

de la mort dominent : dolent = malheur v.2, ire= colère v.2, 

plaindre v.3, mort v. 6, dolente  v.5, mort, v. 6, soupir. v. 9 : 

« Je ne sais pas comment j’endure, 

 Car mon cœur triste est plein de douleur, 

Et pourtant je n’ose pas me plaindre, […] 

Ma triste vie est obscure, 

Je ne gagnerais rien d’autre que la mort. » ( Roy, 1886 :  151 ) 

   En employant la première personne du singulier le « je », la 

poétesse exprime son chagrin et sa lassitude. Elle a su mieux que 

personne décrire l’oppression, la douleur féminine. Selon les 

coutumes médiévales, la femme reste au foyer, se consacre aux 

tâches ménagères, à la reproduction et à l’éducation des enfants. 

Opprimée et victime d’inégalité, la femme ressent la douleur 

comme une fatalité. En effet, dans son poème Pisan met en 

lumière sa douleur au travers de la poésie : 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 
 

245 

« Et me faut, par couverture, 

Chanter que mon cœur soupire 

Et faire semblant de rire ; 

Mais Dieu sait ce que j’endure. 

Je ne sais comment je dure. » ( Ibid : 151.) 

Elle était heureuse ; elle partageait son bonheur avec son 

mari, mais il décéda brutalement de la peste, et la laissa endettée. 

La perte de son mari l’afflige. Seule, sans fortune avec trois 

enfants à sa charge, elle comprend la difficulté de sa situation :  

    « Seulete m’a laissie en grant martyre,  

En ce desert monde plein de tristece…» ( Ibid : 18) 

Sa vie devient un chaos. Mais son éducation l’a sauvé. Elle 

écrit pour gagner sa vie. Elle affirme cela en disant : 

  « Je suis veuve, solitaire, vêtue de noir, 

Le visage triste, et simplement vêtue ; 

Désespérée, et pitoyable, 

Porte le deuil très amer qui me tue. 

Et aime mourir, tandis que peu de mots je dis…» ( Ibid : 184) 



 اشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الثالث والثالثون
                              

 

 ج

 

 
 

246 

        Malgré sa situation difficile et son besoin d’argent, les 

créanciers la poursuivent, réclamant leur argent après le décès de 

son mari. Les poursuites contre elle ont duré 14 ans. La poétesse 

reste, après tout, forte et courageuse. Dans ses compositions, la 

poétesse lyonnaise a souvent proposé le thème de l’amour 

malheureux et les contrastes de l’amour, tissant des vers 

passionnés, empreints d’une sensualité ardente ou entremêlés 

d’antithèses, comme dans le sonnet « Je vis, je meurs, je brûle et 

me noie ». 

        Une femme exubérante, passionnée, cultivée, vouée aux 

études, mais aussi à l’exercice des armes dans les tournois de la 

ville, elle fut aussi victime d’un amour malheureux pour un 

homme indifférent et distant, dont il attendit en vain le retour. 

  « Je vis, je meurs : je me brûle et me noie, 

      J’ai chaud extrême en endurant froidure ; 

    La vie m’est et trop molle et trop dure,  

    J’ai grands ennuis entremêlés de joie. 

     Tout en un coup je ris et je larmoie, 

      Et en plaisir maint grief tourment j’endure, 

    Mon bien s’en va, et à jamais il dure, 

    Tout en un coup je sèche et je verdoie. 
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    Ainsi Amour inconstamment me mène 

    Et, quand je pense avoir plus de douleur, 

     Sans y penser je me trouve hors de peine. 

Puis, quand je crois ma joie être certaine, 

Et être en haut de mon désiré heur, 

      Il me remet en mon premier malheur. »( Labé, 2004 : 288) 

         Comme Christine de pisan, Louise Labé exprime sa douleur 

dans un registre lyrique. Louise Labé confronte deux champs 

lexicaux principaux : celui du bonheur, et celui de la souffrance. 

Les antithèses « Je vis, je meurs », « chaud, froid », « brûle, noie 

», « molle, dure», utilisées par la poétesse Louise soulignent la 

confusion de l’amour. Labé souligne au vers quatre qu’elle 

éprouve beaucoup « d’ennuis » et de « joie ». 

           La poétesse joue avec les sonorités du poème pour 

souligner le désordre et la confusion causés par la passion. Ce 

poème touchant montre la souffrance de la bien-aimée. Sa tristesse 

est soulignée par l’emploi de l’allitération en "m" qui présent dans 

tout le poème : « meurs, me, m’, entremêlés, mon premier, 

malheur » est fondamentalement associé à l’Amour et à la 

soumission. Le terme « Amour » écrit avec une majuscule est 

représenté comme un être qui l’accompagne, « l’Amour » lui 

donne la main et la regarde. Le vers 9 « Ainsi Amour 

inconstamment me mène. » met en relief que Louise Labé 
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dépend de lui ; l’amour est une fatalité. Au vers 14, elle affirme 

« qu’il [la] remet en [son] premier malheur ». La dureté est aussi 

soulignée par l’allitération du R au v6. « Et en plaisir maint grief 

tourment [elle] endure ». 

        Au treizième sonnet, « Oh ! Si j’étais en ce beau sein 

ravie », on retrouve justement un thème cher intimement lié à 

celui de l’amour idéalisé : le désir de mourir dans les bras de 

l’amant.  

    « Ne nous pourra disjoindre en notre vie : 

Si de mes bras le tenant accolé, 

Comme du lierre est l'arbre encerclé, 

 La mort venait, de mon aise envieuse, 

Lors que, suave (doux), plus il me baiserait, 

Et mon esprit sur ses lèvres fuirait, 

 Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse. »( Labé, 

https://lyricstranslate.com) 

 

         Louise Labé constitue ainsi une voix différente dans le 

panorama poétique : son style personnel est original. 
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Conclusion 

 

        Nous avons traité dans cette recherche les défis les plus 

importants auxquels les femmes ont été confrontées. Les thèmes 

comme le courage, l'amour, la joie et la souffrance sont des sujets 

presque inséparables de l'œuvre de Christine de Pisan et Louise 

Labé. Ces deux écrivaines ont beaucoup marqué leur époque. 

Leurs idées insistent sur les droits des femmes et leurs problèmes 

dans une société dont la principale caractéristique était la 

marginalisation des femmes et le déclassement de leurs affaires. 

Christine de Pisan et Louise Labé ont prouvé leurs identités dans 

des poèmes qui encouragent les femmes à apprendre et à aimer. 

Elles se sont inspirées   des mythes grecs anciens, où les dieux et 

la Fortune avaient une présence prédominante dans leurs poésies. 

En somme, la poésie de Christine de Pisan et Louise révèle un 

esprit féminin qui met en lumière la situation de la femme durant 

ces époques.  
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