
 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

1 

 الملخص: 

القاجاري        العهد  أبان  االيران  التاريخ  نخبوي  1925-1795حفل  بشخصيات   ،

للدولة،   واالجتماعية  السياسية  البنية  على  فكريا ًملموساً  تغيراً  احدث  متجدد، 

تحديثي  ت فانطلق فكرية  تيارات  خاللها  بالتنمية  ةمن  أولى  المجتمع  ان  ترى   ،

حوالها يعني الصعود على السلم األول نحو تحقيق الهدف،  والتمكين، واي تغير في  

التي   المستبدة،  الدولة  لمصلحة شخوص  المستويات األساسي سيكون حتماً  فتجاوز 

 سوف تجند أدواتها للقضاء على البذرة التحديثية النامية. 

مفكراً يصلح ان يطلق        تمثل شخصيتنا المدروسة "ملك المتكلمين" عمقاً علمياً 

ها ميرابو الثور الدستورية وخطيبها الفذ، قدم في كتاباته الفكرة واثرها وكيفت  علي

هم    ةاالستفاد  الشباب، وهؤالء  إلى  بإيصالها  المجتمع  على  منها، وطريقة عرضها 

الدولة   لهم  وقد وصف  الصحيح،  بشكلها  فهموها  ما  اذ  بها،  النهوض  على  األقدر 

ل يروح في مكانه، وال يستطيع الحرك،  القاجارية والسلطة الحاكمة بالكهل الذي ظ

وان الظروف باتت متهيئة لحداث الغير المرجو، حتى ان قدم الشباب التضحيات،  

فال يأتي التغير دون خسائر، لكنها سترسم مستقبل جديد لهم يكنون هم األساس في  

تحقيق العدالة والمساواة، وعندما يتحقق ذلك سوف يتلمس الشباب تضحياتهم التي  

 وها في سبيل التغير. قدم

 ميرزا نصر هللا بهشتي ملك المتكلمين نشاطه السياسي والفكري في 
 1908  –  1860 ايران                            

 أ.د. عاصم حاكم الجبوري              م.م علي رياض كوير
 القادسية جامعة القادسية كلية التربية          وزارة التربية/مديرية تربية 
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الثورة        أبان  خاص  ثقافي  كيان  المتكلمين  لملك  التشجيعية  الخطابات  صنعت 

القاجارة وحاشيتهم، فقد   الذي فضح ال  اليه ذلك األديب  الدستورية بل صار ينظر 

شخص مكامن الخلل، وطلب إصالحه، وقد وصفت أعمالها وخطاباته بانها تجذير  

القاع إلى قمم المجتمع بذلك تكون عملية التغير ناجحة اذ  لحل المشكلة فهو ينتقل من 

 ما أصلحت القاعدة، وهو ما سيتم تناوله في عنوان بحثنا.    

    ايران ،الفكري ، السياسي ، ملك ، ميرزا نصر هللا بهشتي كلمات مفتاحية : 

Abstract: 

Iran’s history party during the Qajar era 1795-1925, with a 

renewed elite figure, brought about a tangible intellectual 

change on the political and social structure of the state, 

through which modern intellectual currents were launched, 

which believed that society is more worthy of development 

and empowerment, and any change in its conditions means 

climbing on the first ladder towards achieving the goal 

Exceeding the basic levels will inevitably be in the interest of 

the tyrannical state's personalities, who will mobilize their 

tools to eradicate the developing modernization seed . 

Our studied character, " Malk  Mutakallimni ", represents a 

deep scientific thinker who can be called Mirabeau the 

Constitutional Bull and her outstanding orator. In his writings, 

he presented the idea and its impact and how to benefit from 

it, and the way to present it to society by delivering it to young 

people, and these are the most capable of promoting it, since 

they understood it in its correct form. He described to them 
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the Qajar state and the ruling authority as a man who kept 

moving in his place and could not move, and that the 

conditions had become prepared for the unwanted events, 

even if the young people made sacrifices, change would not 

come without losses, but it would chart a new future for them 

who would be the basis for achieving justice and equality. 

When this is achieved, young people will feel the sacrifices they 

made for the sake of change . 

    The encouraging speeches of the Malk  Mutakallimni made a 

special cultural entity during the constitutional revolution. 

Rather, he was seen by that writer who exposed the Qajar and 

their entourage. He identified the fault lines, and asked to fix it. 

Her actions and speeches were described as rooting to solve 

the problem, as he moves from the bottom to the tops of 

society, thus the process of change will be Successful as long as 

it reformed the base, which will be addressed in the title of our 

research. 

 المقدمة :  

الشخصيات   دراسة  وتعد  من  الدينية  والسياسية  ان الفكرية  بمكان  تعطي    األهمية 

عدداً كبيراً من هذه    ديث يران الحللفرد دوره في صناعة التاريخ، وقد شهد تاريخ ا

التي  البارزة  بشخصية  ،  األحداث في    كبير  دورأدت    الشخصيات  هو  ميرزا  " كما 

المتكلمين ملك  بهشتي  هللا  ايران  نصر  في  والفكري  السياسي    –  1860نشاطه 

، فقد كان  يرانتاريخ ا  لها دورالشخصيات  من    بوصفها ،  " موضوع البحث 1908

المميز  لله   الشباب دوره  امام  الطريق  انارت  التي  الجديد    االيراني  وطروحاته 
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الى  القاجارية،   المتطلع  االسرة  واستبداد  ظلم  من  تشخيصه    التخلص  خالل  من 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية معتمداً الجرأة فـي الحق والصدع فيه    لألوضاع 

االمر    قاجاري، هد الدون وجل او محاباة لهذا او ذاك من الشخصيات القيادية في الع

نقله  وأن ت،  الذي جعل المصلحة العامة ترتقي على جميع المصالح الشخصية الذاتية

 كافة جوانب الحياة .  اكسبته خبرة متميزة في من منطقة الى اخرى 

في       تناولت  وخاتمة،  ومبحثين  مقدمة  على  البحث  ملك  اشتمل  االول:  المبحث 

( ونشأته  حياته  القاجارية،    ( 1905ــ  ــــ  1860المتكلمين  السلطة  ضد  وصراعه 

ملك المتكلمين ودوره في الثورة الدستورية حتى  وأما المبحث الثاني فقد أشرت فيه  

 في ايران، واهم ما قام به من اجل حماية الثورة والدستور.  1908عام  

   ( . 1905ــــــ  1860ملك المتكلمين حياته ونشأته ) :  المبحث االول  

خطيب ميرزا نصر هللا بهشتي الملقب بـ )ملك المتكلمين(، خطيب هو الحاج ال     

عهد الثورة الدستورية، ابن الحاج محسن نجل الحاج مهدي بهشتي أحد كبار العلماء  

أصفهان مدينة  في  كوشك  درب  زقاق  في  ولد  عصره،  سنة  (1)في   ،1277  / هـ 

لكنه في    عالم، حصل والده على تحصيل دراسي متوسط،  وأب  تقية   أم   م، من 1860

الوقت نفسه كان يحمل آراء فلسفية دينية وهذا ما دفعه لزج ابنه الميرزا نصر هللا  

يتزود  ان  اجل  من  عمره  من  السادسة  سن  في  وهو  الدينية  المدارس  احدى  في 

يستطع   لم  االبتدائية  المدرسة  دخل  والفارسية، وعندا  العربية  الدينية  العلوم  ببعض 

 . (2)فقدان والده وهو في سن العاشرة من عمره  أكمال تحصيله االبتدائي بسبب 

يتيما ترعاه والدته والذي اصبح موضع اهتمامها، وشجعته       ظل ملك المتكلمين 

على مواصلة تحصيله الدراسي حتى بلوغه سن الرشد، وعندما بلغ السادسة عشرة  

من العمر انهمك في تعلم المعاني والبيان والحكمة االلهية على يد المدرس المشهور  

كيم الحاج المولى هادي السبزواري مصنف  المال )المولى( صالح فريدني تلميذ الح

ومقدمات  الفارسية  اللغة  درس  كما  سنوات،  سبع  لمدة  المعروفة  المنظومة  شرح 

الماضية،  االحاديث واالخبار  الى مطالعة  بشكل واضح  يميل  وكان  العربية،  اللغة 
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من   الكثير  على  ويحصل  االختصاصين  هذين  في مضمون  يتعمق  ان  من  وتمكن 

 . ( 3)ية والمعرفة التاريخية الثاقبة فيهما المبادئ الفلسف

مكة         بزيارة  المتكلمين  ملك  تشرف  عمره  من  والعشرين  الثانية  بلغ  عندما 

المكرمة حاجا كما يقول ولده مهدي ملك زاده، وبعد زيارته االماكن المقدسة هناك  

فيها   وامضى  الهندية  البالد  مختلف  في  فساح  الهند  الى  الحجاز  طريق  عن  سافر 

الدينية   العلوم  برجال  الهند متعرفا  سنتين في بومباي وكلكتا وعدة مدن أخرى في 

والسياسة، ولم تسمح روحه المتوقدة األبية ان يقضي لحظة واحدة عاطال عن العمل  

انشغل  اذ  المجدية،  واالمور    واألفكار   الفلسفية   العقائد   في  والبحث   بالدراسة  النافع 

وكان   مدة  الجديدة   من   غفير   جمع   تبرع  أن  الساحرة   كلماته  ير تأث  من   سنتان، 

  اإليرانيين   األطفال  لتعليم   في  ايرانية   مدرسة   لتأسيس  به  يستهان   ال  بمبلغ  االيرانيين

ً   بومباي، وأسس   في   الجديدة  بالطريقة  البالد،  تلك  في  االيرانية   الجالية  الجتماع   ناديا

، وقد  (4)(  أمين  دبير ستان )  واسمها   بومباي  في  االن  حتى  قائمة   تزال المدرسة  وما

مصباح  رئيس  تكفل  ملك   في   االيرانية   القنصلية   السلطنة  ومعيشة  رعاية  الهند 

المتكلمين في الهند، وكتب خالل سفرته تلك كتابين، االول سماه )رؤياي صادقة(، 

تصدى فيه لشرح عقائد العرفاء والحكماء الهنود وقايسها بآراء زمالئهم االيرانيين، 

الكتاب  التاريخية    أما  المواضيع  فيه  تناول  الحق(  الى  الخلق  )من  سماه  فقد  الثاني 

االسالمي الكبير أو    -واالجتماعية المختلفة وأفرد فصال كامال تحت عنوان )المؤتمر

)لو كان المسلمون الوافدون من مشارق االرض  زيارة بيت هللا الحرام( وفيه يقول  

جاعل هذا  اجتماعهم  اهمية  يدركون  الشعار:انما ومغاربها  هذا  عيونهم  نصب  ين 

 . (5)المؤمنون اخوة متعاونين فقط، لكانوا أحسن حاال مما هم عليه اآلن( 

  على  وأساسه كان   الشباب، مرحلة في شهرته سبب  الذي كان  الكتاب  هذا  انتشار     

  الشيعة   علماء   على  أعاله  كتابه  في  تكلم  ثم  الخرافية،   األمور  نقد   العقيدة و   في   الحرية

مما   من   الكثير  حولهم   وأثار   وانتقدهم    مضادة   فعل   ردود   حدوث   الى   ادى   الكالم، 

  في  ليست   كانت   التي   وانتقاداته  الكتاب،  هذا  مضمون   تجاه   واسعة   واحتجاجات 

  من   العديد   تضمن  الكتاب   هذا وان   سيما   ال  تماما  الواقع   عن  بعيدة  كانت   وانها   مكانها، 

  من   يحث   كان   التي   المتجددة  واالفكار   الجديدة  والنظريات   المزلزلة  العقائدية   البحوث 
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  ضده   ،(6)اإلسماعيلية    طائفة  وهو ما حّرض   والثقافة،  والعدالة المساواة  حول  خاللها

 .         ( 7)األوساط  تلك بين   واسعا  جدال  أثار  ما محالتي(، وهذا يرأسها )آقا خان  كان  التي

أخذ ملك المتكلمين يتنقل من مكان الى آخر والقى خطباً مثيرة بليغة أوضح فيها      

مستمعيه   داعيا  الجديدة  الحضارة  ركب  عن  الشرقية  الشعوب  تأخر  اسباب 

موقع   البالد  بشؤون  القائمون  لمس  ولما  والقيام،    النضال  الى  المسحورين 

اللوذ  المنطق  بها  يفيض  التي  والتعليمات  قلقا  المحاضرات  نفوسهم  ارتجفت  عي 

ألن   الهند  حاكم  دفعت  كالمه،  نفوذ  بسبب  البالد  االضطرابات  تجتاح  أن  وخافوا 

  يوجه لملك المتكلمين تحذيرا شديدا متهما اياه بسوء العقيدة والدين وااللحاد، ولذلك

الهند بغته وأوصلوه بالسفينة الى    من   وترحيله   المتكلمين   ملك  بنفي   البريطانيون  قام

بوشهر  بالده وبعد رجوعه (8)عن طريق  الثوري    حضور   مع   متزامنا   إيران   إلى   ، 

جمال  سيد  )االفغاني(    الدين  المحنك  آبادی  الذي(9)اسد    دعوة   بعد   اليها  وصل  ، 

  الدين   جمال  السيد   التقى  وزير  خان   أحمد   الحاج  منزل  ، وفي (10)  شاه  الدين  ناصر

األخير   بملك  االفغاني  أعجب   مستفيدا  االفغاني،  بشخصية  العجب   شديد   المتكلمين، 

  عرف   التي   النافذة  وبياناته   بكالمه  كثيرا   وتأثر  أشهر،   ثالثة  مدة   وتعاليمه  صحبته  من

  ناهز   حين  في  آنذاك،  والعشرين   الخامسة   تتجاوز  لم   المتكلمين   ملك  سن   ان   ومع   بها،

بذكاء   عمره،  من  الخمسين   االفغاني  أعجب  الذي  االفغاني  على  ينطبق    والحال 

المتكلمين،  قةوطال ملك    في   كنزا  وجدت   اني )  مريديه   من  جماعة   عند   وقال  لسان 

 أثرا  األخير  لدى   المبادئ   وثورية  االفكار  قوة  تترك  ولم   ، (الخربة  االرض   هذه

  اآلخر   بالبعض   بعضهم   االثنين   تأثر  بل  فحسب،  المتكلمين   ملك  نفس   في   واضحا 

  رحلة   حتى  مكاتباتهما   تنقطع  ولم,  المتجددة  ومعلوماته  بأفكاره  اآلخر  أحدهم  وأغنى

 ولد   حيث   اصفهان   الى   بوشهر  من   ذلك  بعد   انتقل   الدنيا،   هذه   عن   المتكلمين   ملك

 . (11) فيها  وترعرع 

يميزون        وال  والفساد  الجهل  غمرات  في  غارقين  الناس  المتكلمين  ملك  وجد 

الدنيا   أوضاع  الغافلين عن  الجهال  المرائين  من  يقودهم مجموعة  الشر،  الخير من 

الراهنة، ويستغل أولو االمر هذه الظاهرة المؤسفة كل استغالل، وقد نبهوا عدد من  

ا ما  وعملوا  سابقا،  األمر  بهذا  وخاضوا  العلماء  األفكار  تنوير  سبيل  في  ستطاعوا 
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الطباطبائي   محمد  السيد  منهم  والمنافقين  الخرافات  لمكافحة  المعارك  ، (12)أعنف 

واسع   المتكلمين  ملك  كان  وقد  آبادي،  نجم  هادي  الحاج  الشيخ  االلمعي  والمجاهد 

الفرق   بعض  على  تعرف  اصفهان  وفي  بها،  ومتبحرا  الدينية  العقائد  في  البحث 

في  الدين الروسية  القنصلية  سكرتير  نائيني،  خان  هللا  اسد  وبواسطة  االزلية  ية 

، وعن طريقه تمكن من التعرف  (13)اصفهان الذي كان من زعماء الحركة البابية  

 . (14)على تلك الفرقة واالرتباط بها 

 الصفوية،   أبرز ملوك الدولة   عاصمة   في   ان ذاعت شهرته   لبث   وفي اصفهان ما      

  جامع   في   الخطابة  و  للوعظ  بدعوته  قاموا  وهم  الكثيرين،  االصدقاء التابعين  ووجد 

مع   اآلثار  من  يعتبر   الذي   اصفهان    تلك   في  الظروف   تسمح  تكن  لم   انه   االيرانية، 

  والحكومة   السالوسيين   الدين  رجال   حدده  قد   حدودا  الخطباء   يتجاوز   أن  الفترة

  الذي   االيمان   قوة  شعلة  واتقدت   الشاب   هذا   قلب   في   النار  اضطرمت   ولكن   المستبدة،

  و   الظلم   على  بنيت   قد   كانت   التي  والحكومة  الروحانية  بنقد   فقام   الحر  روحه  تحرق

  القانون   محاسن  وعن   العالم  في   الحرة  األمم  رقي  عن   بالتحدث   وبدأ  السالوسية،

أغاني  والثقافة   الحضارة   واتباع    متعطشين   المدينة  ساكني   جعلت   كالمه  الجديدة، 

  سطوح المنازل  وعلى   الجامع  في   باالشتياق  الناس  من  آالف  اليها  ويصغي  لخطاباته

  بها، يتكلم   كان   التي   جاذبيته، وعن الجرأة   و   كالمه   فصاحة   عن   المدينة   في   فيتحدثون 

  وبسرعة   اآلخرين، وأصبح  الناس  أسماع  الى  يصل   ما  قليال  كان   الكالم  هذا  ومثل

 . (15)بينهم   كبيرة مكانة  له ووجد  الجميع، من قبل  معروفا

  تتحققان   ال   الديمقراطية   والحكومة   الشريفة   الحياة   بأن   موقنا  المتكلمين   ملك   كان     

 اذا  اال  المشروعة  حقوقه   يعرف  لن   الذي  للشعب،  والمساواة  الحرية   تحققت   اذا  اال

  على   المتكلمين  ملك   حصل  وقد   واالجتماعية،  الوطنية   بواجباته   ومتمسكا  مثقفا  كان

  في   أمثالها   تضارع   ابتدائية   مدرسة   تأسيس   في  استغله  الذي   المال   من   الكثير 

  تجشم   وبعد   وبرامجه،  مشروعه   لتحقيق   الالزمة  المقدمات   ومهد   الراقية،   االمصار

  للتعليم   جيدا   مكانا   وخصص   طالبا   ستين   أسماء   يسجل   أن   له   تسنى   المصاعب   شتى 

  عشر   الثاني  االمام  ميالد   يوم  المدرسة  تفتح   ان  المقرر  من  وكان  ،(خانة   معلم)  باسم

  من   بايعاز   االوباش   من  جماعة   هجوم   ان   اال   ه،   1312  شعبان   في (  ع  –  المهدي)
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 والمقاعد   األبواب   وكسروا   االفتتاح   يوم  المدرسة  على  والدين  بالعلم   المتظاهرين

  مجروحين   الخروج  على  والطالب   المعلمين   واكرهوا   فيها،  ما  كل   ونهبوا  والزجاج

 . (16) صارخين

  التالي   اليوم   في   المنبر   فصعد   المصاعب،  تقيده   ولم   ييأس   لم   المتكلمين   ملك   لكن      

  هل "  العظيم   كتابه   محكم   في  وتعالى   تبارك  هللا   قال : )هكذا  المشهورة   خطبته   واستهل 

  كالقنبلة   صداها  تردد   التي  الخطبة  تلك  ،"(يعلمون   ال   والذين  يعلمون  الذين  يستوي

  أهل   من  ومؤيدهم  الدين  رجال  اتهمه  هنا  ،(17)كلها    المدينة   ارجاء   في   المتفجرة

  نهايته   إلى   رمضان   شهر   وصل  إن   وما  األزليين،   وبمعاشرة  العقيدة،  بسوء   اصفهان 

  سوق   وتباطأ   فعاليتها،  ومنابرهم  مساجدهم   فقدت   الذين  الدين   رجال  ضده  قام  حتى

  الوحيد   السالح   هو  الذي  العقيدة  في  بالفساد   واتهموه  وزيفهم  وخدعتهم   سالوسيتهم 

على   أسسها   التي   مدرسته   ونهبوا  والظالمين،   للمستبدين   المدارس   نمط   بصعوبة 

  إلى   األعمال  هذه   كل  ونسبوا   اإلنسان،  بمصنع  يسميها   كان  جهده، والتي   بكل  الجديدة

واجبروه   رغباته    مدينة  ترك على    بل   فحسب،  المدرسة   غلق   على   ليس   األزلية، 

وأجبره   حسبما   ملحدا  بوصفه   أيضا،  أصفهان    المدينة  تلك   بمغادرة  اليأس   اتهموه، 

  االفكار   لقبول   استعدادا  أكثر  فيها   الناس   كان   التي   أذربيجان   إلى   وينطلق   المظلمة

  ولكن   بالحذر،  األزلية   الفرقة  من   كونه  المؤرخين   بعض   ذكر  قد   ، بالطبع (18)الجديدة  

  إصفهان، كما   في  له  حدث   ما  لكل  علة  يكون  أن   من  أكثر  ذريعة  يكون  األمر  هذا

  المدارس   نمط  كثيرا، على   المدرسة  تأسيس  إلى  يرغب   كان   يبدو ان ملك المتكلمين

طهران، لكن ادعاءات رجال الدين حالت دون    في   الطباطبائي   أّسسها   التي   الجديدة

      .(19)ذلك 

تبريز      الى مدينة  ذلك  بعد  المتكلمين  الحد  (20)انتقل ملك  الى  فيها سنتان  ، وأقام 

الذي أصبح فيها منبره معروفا ومميزا نتيجة لما كان يمتاز به من مميزات اختلفت  

الناس   عقول  فتحت  وتوجيهاته  كلماته  وان  االخرين،  الوعاظ  من  غيره  عن  كثيرا 

قلوبهم، وعندما سمع م الدين شاه  هناك ودخلت  االيراني في  (21)ظفر  العهد  ، ولي 

استدعاه وشجعه على   )تكية الحكومة في تبريز(تبريز بياناته المتعلقة بالموعظة في 

لقب   عليه  وأطلق  المال  من  ومبلغا  وعباءة  وعمامة  شاال  له  وأهدى  )ملك  ذلك، 
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محاضراالمتكلمين( من  كافية  أموال  لسنتين على  تبريز  في  اقامته  بعد  ته  ، حصل 

  من  لمدة  فيها   التي كان يلقيها على المنبر هناك، لذلك عاد بعدها الى طهران واستقر 

الدين االفغاني،  جمال السيد  فلسفة لمتابعة بتشكيله  قام مركز ، وشارك في(22)الزمن 

علت  طهران   محمد   السيد   المجتهد   حماية   ولوال   ضده،   الرجعيين   نعرات   وفي 

 . (23)حياته  على   لقضى الطباطبائي 

بالعودة الى اصفهان ليكون قريبا من عائلته، اال انه كان يخشى         رغب بعدها 

العودة اليها التهامه بسوء العقيدة والدين وخاصة من قبل رجال الدين بسبب افكاره  

اضطره   الذي  االمر  اصفهان،  الى  العودة  على  الجرأة  لديه  تكن  لم  لذلك  الجديدة، 

)حاكم  السلطان  بظل  للتوسل  الى    أخيرا  العودة  في  االمان  منه  طالبا  أصفهان(، 

مدينته، فوافق األخير على ذلك وعاد ملك المتكلمين أخيرا الى أصفهان، وهناك من  

بالحاح وتوسل   الى اصفهان  المتكلمين عاد  ان ملك  ذلك  العكس من  الباحثين يرى 

وقد  السلطان،  ظل  قبل    إلى  المتكلمين   ملك  رجوع  المتين   حبل   جريدة   هنأت   من 

  تبدأ  ذلك،  العلم  مصدر  من  باالستفادة  الناس  وأوّصت   مفصلة   مقالة  في  اصفهان 

 : البيت  بهذا المقالة

 . (24)شدست  افزونتر  است   افزون  شکر            شدست  شکر پر   امروز ما شهر

الدين   قُتل       أرواح  في  األمل  روح   وظهرت   الفترة،   تلك   في   شاه   ناصر 

في  الذي  القديم   أمله  بتحقيق  المتكلمين  ملك  فقام  اإلصالحيين،  يراوده    تأسيس   كان 

ثانية   األمتعة   لترويج  اإلسالمية   الشركة  بتأسيس   قام  ثم   الجديد،  باألسلوب   مدرسة 

  هذا   في   مميزة  جهودا  وبذل  والبؤس الذي اصابهم   الفقر  من   الحرفيين   وإنقاذ   الداخلية

بعدها  الشأن،   أن   يظن   كان  ألنه   الوطنية،  والحقوق   الحرية   مبادئ   بترويج   اخذ 

اقدم  الجديدة،  االفكار  لترويج   واسع  المجال وبتحريض   ثم  المتكلمين    من   ملك 

  أصدر األخير   لذلك   ونتيجة  األصفهاني،  نجفي   آقا   ضد المجتهد   حملة   بشن   األزليين 

  مغادرة   سوى   حياته   على   للحفاظ  سبيال   المتكلمين   ملك  يجد   ولم   عقائده،  بفساد   فتوى 

  بدعم   فيه   يحظى  كان  الذي  الوقت   ، في (25)طهران   إلى  أخرى  مرة  مضطرا  أصفهان 
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وينتقد   يتحدث   لكي   السلطان   ظل  من  مالي  العهد   ولي   ميرزا  علي  محمد   لصالحه 

    .(26)االيراني 

  تلك   في   «صادقه  رؤياي»  كتاب   بتصنيف  في الوقت نفسه قام ملك المتكلمين      

إيران  كل  في   قصيرة  مدة  في   نُشر  الذي  الفترة   األجنبية،   البلدان  وبعض   مناطق 

 وبعد   األخرى،  األماكن  إلى  وأرسلوه   منه  النسخ  آالف  التطورات   عشاق  أستنسخه 

وتوزيع   تمّ   مدة رؤياي   طبع  روسيا    في  صادقه  كتاب  في  بطرسبورغ  سانت 

وقد   حاليا   منه   األصلية   والنسخة   والهند   القيصرية  زادة،  ملك  مهدي  ابنه  ايدي    في 

نشر  الكتاب   ادى  السالوسيين   الغضب   نار   اشعال  الى   هذا    الحكومة   ورجال   لدى 

وبعد   الطالب   الرجل  ذلك  معارضة  على   إلحاحهم   في  وسبب    ملك   وصول  للحرية، 

  من   المزيد   مع   العاصمة  في  افكاره   يروج   أن   يأمل  كان   هو   طهران   إلى   المتكلمين 

  ملك   اقامة  من   قلقا  الذي كان  السلطان  ظل  الن  باطال   وهما  أمله  ولكن كان  الحرية،

  في   المهمين   الدين  رجال   من  جمعا   حّرض   طهران،  في  شهرته   وحسن  المتكلمين 

  طهران،   في  المهمين  الدين  رجال  إلى  والرسائل  البرقيات   يرسلوا  حتى   اصفهان،

المؤيدين  أنه  ويعلنوا  والملة،  للسلطنة  مضرة  هناك  إقامته  أن  فيعلنوا   للثورة   من 

  من المستشار نفيه خارج حدود ايران،   فيطلبوا   والكفر،   الباطلة   والعقائد   والجمهورية 

  في   الدين   على المنابر، على أثر ذلك قام رجال   خطاباته   من   أن يحدوا   األقل   وعلى 

  برقيات  الشهرة بقراءة  يكتسبوا أن  ومستعدين  بدينهم   متظاهرين   كانوا  والذين  طهران

  على  وحّرضوهم   والمجالس   االوساط  في   وعامة الناس  الدين  لطالب   أصفهان   علماء

اصغر    علي   ، فضال عن ذلك ان ميرزا(27)الحر وطروحاته    الرجل  هذا  معارضة

  بوصفه   الدولة )الصدر االعظم(،  ألمين   مؤيدا  المتكلمين   ملك   يعتبر  اتابك كان   خان 

اغتنم  اصالحية،  شخصية  بكونه   يتميز  كان أن  الفرصة  وقد   بطلب   يعمل  وصّمم 

  المعارضين،   نوايا  تنفيذ  من   منعت   الناس   وعناية  المجددين  حماية   ولكن  الدين،   رجال

  في   خطاباته   وقد سمع   يعرفه  كان  وهو   المتكلمين   ملك   نفي  شاه   مظفر الدين   فرفض 

  في   سبب   أهم   فصاحته، ولكن   و  مقامه  أدرك  وقد   طهران،  في  دولت   وتكية   تبريز

  المرحوم   حماية   كان   طهران  من   المتكلمين   ملك  نفي   في   الدين   رجال   توفيق   عدم 
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  له  يكن   ولم طهران في العلماء كبار  من  كان  الذي له، السيد ميرزا محمد الطباطبائي

 .  (28)والمواطنين   للوطن والحب  والتقوى  الزهد  في نظير 

  رجال   من  لجمع   القاسية  الطباطبائي المعارضة  محمد   ميرزا  السيد   شاهد   وعندما     

  للوعظ   رمضان   شهر   في  الخوف  ودون الفتوة  بروح  دعاه   المتكلمين،   ملك  ضد   الدين

  الذاتية   وموهبته  افكاره  عبقرية  لترويج  وذلك  الصالة،  فيه  يقيم  كان   الذي  مسجده  في

منذ   في   كبيرة  قدرة  لهم  كان  الذين  معارضيه  ومواجهة    انطلق  اليوم  ذلك  طهران، 

  خطب   من  لالستفادة  المسجد   إلى   العاصمة  اهل  من   كبير  وجمع   المجددين   من  سيل

فيهم.  السطوح   وعلى  المسجد   في  فاجتمعوا  المتكلمين،  ملك   كالمه  فصاحة   فأثرت 

  فينقلون   اسمه   األلسن   فتناقلت   األول،   اليوم   منذ   فيهم   والفلسفية   التاريخية   ومعلوماته 

  له   أهدى  حتى   نهايته إلى  رمضان   وصل   إن   والخاصة، فما  العامة   المحافل   في   كالمه

الدي وقد   االحترام  بكل  ثمين  الماس  خاتم  شاه  ن مظفر    شيخ   حاجى   كتب   والتقدير، 

 ، ( خواهان  مشروطه )  الدستوريين   أكابر   من   «شريف»بـ    المشهور   كاشى   محمد 

  ملك   خطب   بعض (  مشروطيت   انقالب   تاريخ )   الدستورية   الثورة   تاريخ  وكاتب 

بالعاصمة طهران،  شهر   في   المتكلمين    ألبناء   يمكن   الخطب،  هذه   فبقراءة   رمضان 

 . (29)الرفيعة وافكاره  بيانه قدرة يدركوا   أن إيران

رشدية        مدرسة  على  يتردد  كان  انه  نفسه  المتكلمين  ملك  يذكر  ما  وحسب 

نجم   هادي  والشيخ  رشدية،  حسن  ميرزا  على  لذلك  نتيجة  وتعرف  فيها،  للتدريس 

تأسيس   باتجاه  المنابر  على  من  يتحدث  وأخذ  ومعتقداته،  بأفكاره  تأثر  الذي  آبادي، 

ب منصبه  من  الدولة  أمين  عزل  وعندما  جديدة,  توليه  مدارس  على  فقط  عام  عد 

عام   اي  الصدارة،  العظمى  1898منصب  الصدارة  الى  السلطان  أمين  ورجوع   ،

مالي من   الحصول على قرض  آنذاك موضوع  السياسي  السطح  برز على  مجددا، 

روسيا، لغرض تغطية نفقات سفر ورفاهية مظفر الدين شاه الى اوربا، لذلك تحولت 

أمين  لمؤيدي  مركزا  الرشدية  وقضية    المدرسة  السلطان،  أمين  ومعارضة  الدولة 

 .  (30)القرض الروسي إليران 
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والمجددة   الوطنية   الطبقة   قامت   ،(31)روسيا    من   إيران   اقتراض   وعلى اثر قضية      

  المتكلمين   ملك  واجتهد   البالد،  موارد   لحفظ  الحكومة القاجارية  لمعارضة   ألول مرة 

وب  وتجزئة  الخيانة   من  للمنع  بينهم   من أمين  البالد،  انتقادات الذعة ضد  بتوجيه  دأ 

، ما تركت أحاديثه تأثيرا واضحا على الناس  (32)السلطان، وقضية القرض الروسي  

من   االقتراض  قضية  ضد  عارمة  مظاهرات  واندلعت  واألسواق  الشوارع  في 

لتفريق   القوة  الى  اللجوء  اثرها  على  االيرانية  الحكومة  اضطرت  روسيا، 

اعتقال   بنفي  المتظاهرين، وتم  التعليمات  عدد من معلمي مدرسة رشدية وصدرت 

بعضهم الى خارج العاصمة طهران بناء على أوامر آقا باالن مدير الشرطة، وكان  

األمر   طهران،  العاصمة  خارج  النفي  شملها  التي  األسماء  بين  من  المتكلمين  ملك 

ال لدى  للتوسط  الطباطبائي  محمد  السيد  هللا  آية  الى  اللجوء  اضطره  سلطات  الذي 

تتراجع   أن  الشرطة في  أقنع األخير  بقاءه في طهران، وفعال  الحكومية بخصوص 

  ال   المتكلمين،  لملك  بالنسبة  المطاف  آخر  ذلك  يكن   عن تسفيره خارج العاصمة، ولم 

جارية،    زالت   ال   الروسي   القرض   على   الحصول   تجاه  الحكومة   جهود   وأن   سيما 

أوشكت    رفع   وهنا  االنتهاء،  على  الروسي  القرض   بخصوص   المفاوضات   وعندما 

  صفوف  الى   وانضم   أخرى،  مرة   للقرض   المعارض   صوته   المتكلمين   ملك

  أصبح   حتى  االيرانية،  الحكومة   ضد   اللهجة   شديد   حديثا   والقى   للقرض،   المعارضين 

 .( 33)كيالن  الى  طهران  يغادر  أن  الى  دفعه الذي األمر الشرطة،  لدن من  مالحقا

حبيب        سيد    ملك   صاحبوا   الذين  التحرريين  احد   الواعظين  اشرف  هللا  يقول 

"ظهر   في   المتكلمين  كيالن  الى  الملك  سفره    فألمع   المع   كنجم   جيالن   افق  في   سيد 

  األفكار  لقبول  مستعدين   كانوا   الذين  ساكنيها  قلوب   كالمه  وفصاحة   إيمانه   بحرارة

فدعا  المدن   من   أكثر   الجديدة وإتباع   الوطن   حب   إلى   الناس   األخرى،    والتحررية 

المتكلمين    واجتمعوا   بأفكاره  مفتونين   فأصبحوا   المتقدمة،   الدول استقر ملك  حوله"، 

اذ خلقت   المنبر لعدة مرات هناك،  الزمن، ارتقى خاللها  في مدينة رشت لمدة من 

مما   اخرى،  جهة  من  الدين  ورجال  جهة،  من  الناس  بين  كبيرة  فتنة  محاضراته 

ومستبدا   متكبرا  رجال   كان  الذي   «خمامي»  جيالن  في  الشهير  المجتهد اضطر  

  وخالفا   للجمهورية  تأييدا  خطبه  واعتبر  ملك المتكلمين  ضد   قام  حسب رأي الكاتب،
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يقوم   يستطع   لم   ولكنه   اإلسالم،  لمبادئ    تولي   كانت   والقلوب   النفوس   الن   بشيء   ان 

  إلى   وانطلق  والتقدير  االحترام  بكل  رشت   مدينة   غادر  الذي  المتكلمين،   لملك  االهتمام

في  بقي  انزلي،  ميناء  المتكلمين    مدرسة   تأسيس  فحاول  أيام  عدة   انزلي   ميناء   ملك 

  األول   ربيع   21  في العدد   المتين   حبل   جريدة   في   وردت   الجديد، كما   األسلوب   على 

نجح  ق، .ه1322 به   إلى  انطلق   ثم   المدرسة  تأسيس   في   المتكلمين   ملك   وقد    بادکو 

  الكاتب   ،(34)عبد الرحيم طالبوف    وخالل ذلك حظي بلقاء   اوروبا،   إلى   السفر   بهدف

المتكلمين   ثم   الشهير،  التحرري  ملك    « بادکوبه  ايرانيان  مدرسة»   أساس   بنى 

  قنصلية  أخبرته   اوروبا   إلى   السفر   قرر   وعندما   اإليرانيين،   التجار   بعض   بمساعدة 

  األمر   مصادر   بأن   سّرا  أخبرته   ثم   اوروبا،   إلى  السفر   من   بمنعه   مأمورة   بانها   إيران 

  وأن   الدين االفغاني ومهاجمته للحكم القاجاري،  سيد جمال  قضية  تكرار  ال يريدون

والحياة    لنشر   الحرة  الدول   إلى   أنت   تذهب  بالحرية  المطالبة  هناك،  عقائدك 

 . (35)الدستورية 

المتكلمين مضطرا   انطلق   لذلك        آباد، وخطب   عشق   عبر   ،(36)مشهد    إلى   ملك 

الملك  بتوصية   ليالي  عدة  كوهرشاد   مسجد   في  المنبر   على   متولي  شيرازي   نصير 

  يستريح   أن  أجبره   األولى،  الليلة  منذ   والشغف   االشتياق  الناس  في  فظهر    باشي،

الناس، عاش   من   نفسه   ويخفي   المدينة   خارج   النهار   طوال   من   رجوعه   بعد   حشود 

  من   االكتئاب   بسبب   الهند   إلى  انطلق  ثم   أشهر  عدة  واصفهان  طهران  في  مشهد،

  الدستوريين   أشهر   من   كان  الذي   ذو الرياستين   الشهيرة   العالمة   يكتب   حيث   الوضع، 

  مدينة   الى  المتكلمين  ملك  وصول   )مع تاريخه    كتاب   في  العرفاء  سلسلة   ورأس

الناس،    في   االشتياق  وظهر  الخامدة،  االجساد  في   جديدة  روح  نُفخت  شيراز،

  جامع في  الوعظ إلى فدعوه  قلبه  في  وإيمان  باطنه في شوق  كان من  حوله  فاجتمع 

 .  (37) وكيل( 

المشوقة  قصيرة  فترة   في   ظهرت        الناس،   بين   جديدة  كلمات   وانتشرت   األفكار 

  حول  البرقيات   بعث   فلذلك  المستبد،   فارس   محافظة   حاکم   الدولة   عالء   قلق   سبّبت 

  ونتيجة  فارس،  في   المتكلمين   ملك   اقامة   آثار   من  الحكومة   وأخبر   طهران   إلى   القضية 

أصفهان،   إلى   وأوصلوه  شيراز  من  فارسا  أربعون   أخرجه  المستشار  وبأمر  لذلك
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  مهدي   في  بيته  إلى  ذهب   الدولة،  رجال  أيدي  من  المتكلمين  ملك  سراح   اطالق  وبعد 

وقضى  14  اصفهان  عن  تبعد   كانت   التي  آباد     بالقراءة  هناك   اشهر   عدة  فرسخا، 

  في   مرة، واستقر  آلخر  عائلته  طهران مع  إلى  ذهب   ثم  الزراعية   الشؤون   وتصحيح

 . (38)"بامنار"  باسم  تعرف  منطقة في العاصمة  جنوب 

، الى كردستان برفقة )يمن  (39)ثم ذهب ملك المتكلمين وبمساعدة ساالر الدولة       

األخير واهتمام  عناية  على  وحصل  الدولة،  ساالر  أصدقاء  أحد  ونظرا  السلطنة(   ،

العهد  ولي  أخيه  من  بدال  اإليراني  العرش  ينال  أن  يطمح  كان  الدولة  ساالر  ألن 

محمد علي ميرزا، لذا انتهز الفرصة وأحال بعضا من أعماله في طهران الى ملك  

المتكلمين، وارسله الى طهران ليعبر عن معارضته لمحمد علي ميرزا وعين الدولة  
ل(40) الالزمة  االتصاالت  وليجري  الشخصيتين، ،  هاتين  معارضي  بين  لتنسيق 

وعندما وصل ملك المتكلمين الى طهران إلنجاز تلك المهمة، سعى في البداية الى  

فيما   يوزعونها  كي  العلماء  على  االموال  بعض  بدفع  وقام  الحكومة،  أعمال  انتقاد 

بينهم، محاولة للحصول على دعمهم في صراعه على السلطة مع محمد علي ميرزا 
واجرى اتصاالت   ،(الدولة  ساالر)  مع  العمل  ثم ما لبث ان ترك ملك المتكلمين ،  (41)

الدستورية   الثورة  أهداف  دعم  أجل  من  طهران  في  واألزليين  التحرر  دعاة  مع 

 . (42)هناك

وبالرغم من الجهود التي بذلها ملك المتكلمين في تنوير الرأي العام االيراني،       

اإلسالم مجد  أن  انت   اال  هوكرماني  الذي  المتكلمين  ملك  عنه  (  الحميم  صديقه)  قد 

  العالم،   في  األشخاص   ابرز  من  يعتبر  كان   العيوب،   بعض   فيه   تكن   لم   إن »:  قائال

  إلى   االموال، اضافة  جمع  إلى  الرغبة  وجوده  في  قد رسخت   كانت   األسف   مع   ولكن 

  يكن   العصر، ولم   هذا  أبناء  ومن   الوقت   ابن   كان   بل  عهده،  على  يبقى   يكن   لم  ذلك

  الصداقة،  جانب   يحفظ  لن   القضية   هذه  وفي  النقود،  عينيه على  يغمض   أن   يستطيع 

  مساوات، وصور اسرافيل، وعدة   يعاشر   كان   أنه   مع   هكذا  الحياة   في   مسيرته   وكانت 

  له  كان   ما   كل   يعني  تماما،  الدولة  ساالر  ممتلكات   يده   في  وكانت   آخرين،  اشخاص 

ولكنه   في   من   عطية   ويأخذ   أحيانا،  السلطان  ظل   إلى   يميل   كان  ذلك   مع  طهران، 
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الدولة،   ينسى  خطته   في   نتيجة   على  يحصل  كان  إذا  وربما  السلطنة،  شعاع   ساالر 

 . ( 43)«الرشوة وزيادة الوقت  اقتضاء  حسب  أعماله ويتم 

 .   1908حتى عام  الثورة الدستوريةدوره في المبحث الثاني: ملك المتكلمين و

حدثا      الثورة  وانفجار  شاه  الدين  ناصر  اغتيال  بين  ما  العشر  السنوات    شهدت 

  وهو   القاجاري،  االستبداد   ضد   في كفاح الشعب االيراني  البارزة  األحداث   من  آخر

  وكان   والسياسية،  والثقافية   االجتماعية  المتعددة  األبعاد   ذات   السرية  الجمعيات   تكوين 

  الثورية  اللجنة  جمعية   بينها  ومن   الشعبي،  المد   لواستغال  االمة  أيقاظ  اهدافها  من

ً   مثقفا   57  وعضوية    ،(44)  المتكلمين   ملك  برئاسة (  انقالبي  كوميته )   ممن   راديكاليا

وقد نجحت في عقد اول    ،(45)(  ملي  كتابخاني )  الوطنية   المكتبة   على   يترددون   كانوا 

آيار   في  وتعكس 1904اجتماعاتها    وضع  الى   دعت   فقد   طابعها   الجمعية   اهداف  ، 

  حكم   واقامة   واالستبداد،  الفساد   على  والقضاء   القاجاري،   الحكم   نظام   لقلب   الخطط

 والحزازات   الثغرات   واستغالل  والدسائس،  المكائد   وتدبير   والقانون،   العدالة

  وكانت   المحافظة،   ضد   المعتدلة  العناصر  ودعم  النظام،  أركان  بين   الشخصية 

  مخالف   نشاط   أي  تجنب   الى  ودعت   االيراني،  المجتمع  لواقع   فهما  اكثر  الجمعية

المؤسسة    الروحية،  السلطات   شكوك  لتهدئة  كمرحلة   لإلسالم من  عناصر  لجذب 

المساجد  منابر  استخدمت  وبالتالي  المنشود،  الديني  التسامح  لتحقيق  سعيا  الدينية 

الدين   رجال  شجعوا  كما  االيرانية،  الصحفية  والمقاالت  المحاضرات  وقاعات 

  من  تنطلق   كانت   اللجنة  ان   صغار على اجتذاب الجماهير بعيدا عن السلطة، ويبدوال

  الراديكاليين   هؤالء  لكن  تكتيك،  مجرد   الدين  عن  حديثها  وكان  علماني،  منطلق

  ال   أنهم   ادركوا   ما  سرعان  بياناتهم  في  العلمانية   النبرة  تهدئة  حاولوا  الذين   العلمانيين 

  للحصول   معهم   فتحالفوا  الدين  رجال   من   عون  دون   واحدة  خطوة   التقدم   يستطيعون 

 . (46)الدنيا، ألحتوائهم ضد الحكومة القاجارية  الفئات  دعم  على

  لعبوا   ممن   البارزين   الدستوريين   القادة  من   العديد   خرج  الثورية   اللجنة   ومن      

عكست   الثورة   في  مؤثرة   أدوارا وقد    لجيل  االجتماعية  الخلفية   الدستورية، 

  موظفاً،   عشر   خمسة  كان  والخمسين  السبع  المثقفين  مجموع   فمن  األول،  االنتلجنسيا
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  ممن   دين  رجل  عشر  وأربعة  واحد،  وطبيب   مترجمين،  واربع  تربويين،  وثمانية

  وأربعة   تجار،  وثالثة   القبائل،  زعماء   وأحد   معاصرة،  مواضيع   درسوا  أو  اطلعوا

  كان   منهم  والكثير  الغربية،  بالثقافة   معرفة  على  أو   متشبعين  جميعهم   وكانوا  حرفيين

  العلماء،  أسر   من  وأثنان  القاجار،  نبالء  من   كانوا  منهم   وثالثة   العمر،  منتصف   في

    .  (47)البازار تجار  بيوت   من وثمانية  حكوميين،  موظفين  أسر  من وسبعة 

  وخاصة   القاجاري،  العهد   في  الحكومة   رجال   به   قام  الذي  واالستبداد   الظلم   دفع      

  وقانون  بحكومة يطالبون   وصاروا  الثورة،   حافة   الى   الناس  شاه  الدين  ناصر  عهد   في

  او   العدل  مجلس   عليه   اطلقوا   ما   او   نفسه،  الشعب   وبأشراف  الحكومة   هذه   يقيد 

  القرن   بداية   شهدها   التي   الثورية   االحداث   اهم   من   واحدة  عدت   التي   المشروطة،

  الدين   ورجال  القوميين   آثار  ، 1905  العام   اواخر   ، وفي (84)  فارس   بالد   في   العشرين 

  احد   ضد   نظموها  التي   الواسعة  الحملة   بواسطة   عواطفهم  وحركوا   اإليرانيين،   حفيظة 

أرتدى   ،(94)ناوس  جوزيف   وهو  االوربيين   المستشارين   الدين   رجال  زي  عندما 

  الدستورية،   الثورة  نشوب   في  األساس  كان  االقتصادي   العامل  ان  ثم  العمامة،  ويلبس

  السكر   مادة   ببيع  التجار   ، 1905  االول  كانون   في  اإليرانية   الحكومة  أمرت   فعندما

  إذ   ، 1905-1904  اليابانية   -  الروسية   الحرب   بسبب   الرتفاعها  نظراً   محدد   بسعر

  التي   كالحنطة   االخرى   المواد   أسعار   ارتفاع   على   فضالً   ، %33  بنسبة   سعرها   ارتفع 

  التي   الخسائر  بسبب   األمر  بذلك  يلتزموا  لم  التجار  لكن,  % 90  نسبة  الى  وصلت 

 بعض  باستدعاء  الدولة،  عالء  طهران   حاكم   قام  عندها   ذلك،  نتيجة   لها  تعرضوا 

(  التجاري  السوق  البازارـــــــ)  في   بقسوة   بمعاقبتهم   فأمر  مقره،  الى  الكبار  التجار

 فأغلقت   القاسية،   وأساليبها  الحكومة  ضد   مشاعرهم   وحرك  الناس  غضب   أثار   مما

  الجوامع   منابر  على  من   الدين  رجال  وندد   بالشوارع،  بالتظاهر  الناس   وأخذ   األسواق 

  هللا  آية   المرجعان   الحملة   تزعم  وقد   الشعب،  أبناء   ضد   القسرية   وأساليبها  بالحكومة

 .(51) الطباطبائي  محمد  السيد  هللا  وآية  ،(50) البهبهاني  عـــــبدهللا  السيد 

  على   باالعتراض   واالرشاد   الموعظة   في   العنان   للسانه   المتكلمين   ملك   اطلق     

  وتأييده  ،(52)  االصالحات   ضرورة  الى  الناس   وتوعية   القاجاري،  االستبدادي  الحكم

  الجماهيريين،  والخطباء  الوعاظ  من   العديد   مع(  العدالة  دار)  تأسيس  الى  للدعوة



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

17 

  ال   الواعظ،  محمد   والشيخ  االصفهاني،  الدين  جمال  السيد   الراديكالي  الشاب   ومنهم 

  ثم   ومن  باإلصالحات،  والمطالبة  الناس  توعية   على   يعمل  كان  وعظهم   وان   سيما

        الحرة،   الصحف  غياب   ظل  في   المنتخبة  والحكومة   بالدستور،  للعمل  السعي

  ملك   وزميله  االصفهاني  الدين   جمال  السيد   من  الرغم   على   انه  هنا  القول  ويمكن

 نظريات   داخلهم   في   يحملون   كانوا  او  متحررة،  افكارا  يملكون  كانوا   مين المتكل

  سياسي   توجه   عن   يعبر   وعظ   من   به   يقومون   كانوا  ما   كل   ولكن   البابية،   –  األزلية 

  ان   اال   اسالمي،   مطلب   انه   على   اظهاره   ويحاولون   والمدنية،   الرقي   الى   يدعو 

  من   االصفهاني   الدين  جمال  السيد   بإخراج  قرارا  أصدرت   االيرانية   الحكومة

  وانضم   الجامع،   أدينه   مسجد   في   المتكلمين   ملك   فيه   اعتصم   الذي   الوقت   في   طهران،

  مع  المتكلمين   ملك  أدى  كما  البهبهاني،  هللا عبد  والسيد   الطباطبائي،  صادق   محمد   اليه

السفارة   اعتصامهم  عند   الوعاظ  بعض    اثارة   في  مهما  دورا  البريطانية،  في حديقة 

  ، 1906  عام   في   البريطانية   السفارة  مبنى  في  المتحصنين   بين   الحماس  روح

 . (53) الوطني  الشورى مجلس بتشكيل  ومطالبا  الثورية بالخطابات   ومنهمكا 

  واضح   اثر   الدين   لعلماء   كان   التي   المطالب،  من   عدد   تمخض عن المعتصمين       

  منصبه،   من   طهران   حاكم   الدولة  عالء  عزل   المطالب   هذه  تضمنت   اذ   تحديدها،   في

  من   رضا  محمد   مرزا  الحاج  واعادة  ايران،   كمارك  ادارة  عن  ناوس  المسيو   وعزل

  مدن   جميع  في(  خانه  عدالة)  العدالة  ديوان  كرمان، وتأسيس  الى  رفسنجان   في  منفاه 

 انحاء  كافة   في   االسالم  قوانين   تطبيق   عن  وهذا اقتراح ملك المتكلمين، فضال   ايران،

  البارزين   ايران   مثقفي   احد   ابادي،  دولت   يحيى  المجتمعون   فوض   وقد   البالد،

 العثماني،  السفير   الى   المطالب   هذه   بإيصال   القاجارية،   االستبداد   لسياسة   والرافضين 

  بعد   المطاليب   تلك  اعاد   العثماني  السفير  ان  اال  االثنين،  بين  صداقة  روابط  لوجود 

  لتصبح   المتكلمين صياغتها  فأعاد ملك  السادسة،  الفقرة  توضيح  طالبا  عليها،  اطالعه

  شورى   مجلس  وتشكيل   المطهرة،  االسالمية   للشريعة   طبقا   العدالة   دار   تأسيس" 

  ويعطى   الجميع،  فيه  يتساوى  بحيث  البالد،  انحاء   كافة  في   المساواة  لتطبيق  وطني 

قادة(54)"حقه   حق  ذي  كل كما أصدر    المستميتة   المحاوالت   تلك  كل  ازاء  الثورة  ، 

الدولة، عين  قبل  من    الطباطبائي،  السيد   عليها  وقع   تاريخية  وثيقة  والبائسة 
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  االيرانية   االمة   انقاذ  وألجل  الموقعون   نحن)    فيها   المتكلمين جاء  وملك  والبهبهاني 

  قبل   من  منتخب  ومجلس  المشروطية  وتحقيق  بإقرار  المطالبة  قررنا  الظلم  من

  المجلس   ان مفردات   ، يالحظ هنا(55)  ايران(  وامة   المسلمين  امور   واصالح  االمة،

  االيراني، اذ   السياسي   الشارع   في   تطرح   االمة   ومصطلح   العام   واالصالح   المنتخب 

  في   الليبرالية   الغربية   االفكار  تأثير  وفي   السياسي   الوعي   في   تطورا   الخطوة   هذه  تعد 

 .   المتنورين  – الدين رجال عند   وحتى  الوطنيين  القادة  تفكير 

  بأيدي   جرت   مخجلة   وحشية   وغارات   دامية   معارك   من   جرى   ما   كل   وبعد      

  واصدر امرا يقضي بتأسيس وتشكيل "مجلس  الشاه   الدين   انصاع مظفر   المستبدين،

الشورى الوطني"، وبذلك حصلت ايران ألول مرة في تاريخها على نظام برلماني،  

  في   الدولة تماطل   حكومة عين وحققت الحركة الوطنية اول اهدافها، وعندما اخذت  

  حول   الملتفين  الكبار  الدولة  رجاالت   لمصالح  ضرب   ألنه   الشاه،  اقره  ما  تحقيق

  اصفهاني عن   واعظ  الدين  جمال  سيد   والمتشددة امثال  الوطنية  الشاه، وابعاد الرموز

 االعتصامات  بترتيب   بدأوا   الذين  مريديه   صفوف   في   واسعة  ضجة  اثار   مما   طهران

  طالب   من  االف  ضم  حشد   في   مؤثرة  خطبة  بألقاء  المتكلمين  ملك  امواالضرابات، ق

  الفي   عضويته  في  يضم  الذي  الطلبة  اتحاد   الى  ينضمون  كانوا  الذين   الدينية   العلوم

  مطالبه   بتحقيق  الشعب   وعد   قد   كان  الذي  الشاه  ضد   الثورة  على  حرض   فقد   طالب،

ادرك  وعده،   اخلف   ولكنه   المطالب   من   وغيرها (  العدالة  دار )  في   ان   الشاه   وقد 

  وتحقيق  الثوار  نقمة  المتصاص  الحكم  سده  في محدوداً  تغيراً   تتطلب  الجديدة المرحلة

  منصبه، واضطر   عن   الدولة  االعظم عين   الصدر   اقالة  وهو   اال   مطاليبهم   من   جزء

  الوطني،   المجلس   انشاء   قانون   الوطنية   الحركة   بموجبة   منح   مرسوما   اصدار   الى

  تحققت   ، وهكذا(56)  ( مشروطيت   فرمان )  وسمي   1906  اب   من   الخامس  في  وذلك

 وانتخب   ،(57)1906  االول   كانون  30في    تبعه الموافقة على الدستور   الثوار  رغبة 

  الدين   جمال  السيد   الفصيح   المخلص   وزميله  هو   وكان  فيه،  نائبا  المتكلمين   ملك

  ونهاراً   ليالً   واالوساط  المحافل  مختلف  في  البليغة   الخطب   يلقيان   االصفهاني،

      .(85) الشعب  حقوق غاصبي  امام  والصمود  الدستوري، الحكم  منافع  لتوضيح 
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  والوقوف  عنها  الدفاع   في  المتكلمين  ملك  استمر  الدستورية  الثورة  انتصار  بعد      

  وكان   القاجاري،   النظام   استبدادية  عن   والمدافعين   والمساواة   للحرية   الرافضين   بوجه 

  االول  تشرين  7  في  ايران  تاريخ   في  مرة   ألول  الوطني  الشورى  مجلس  افتتاح

الخالف  (59)المتكلمين    بملك  يتصل   فيما   وتفاؤل  خير  فاتحة   ،1906 دب  وعندما   ،

  بإضافة   ،(60)  النوري   هللا   فضل  الشيخ  بين رجال الدين حول بنود الدستور ومطالبة 

الدولة، وحين القى   شؤون ادارة في أكبر دورا الدين رجال تعطي   المواد التي بعض 

معارضة    كان   الذي  الليبرالي   الجناح   سيما   ال   المجلس   اعضاء   قبل   من   اقتراحه 

 محمد   السيد   مثل  الدين  رجال  بعض   عن  فضال  إليران،  الكبير   باالنفتاح   يرغب 

  وجود   الى  االشارة  أن  يؤكدان  كانا  اللذان  البهبهاني  هللا   عبد   والسيد   الطبأطبائي

  ضرورة   وال   كافية   كانت   االسالمية،  الشريعة  وقوانين   الدستور   نصوص   مطابقة

وقد   بهذا  اخرى   مواد   لتضمينه    هللا   فضل   الشيخ   استياء   الى  ذلك  ادى   الخصوص، 

 .(61)ولثورتهم  للدستوريين  معارضته   صراحة  اعلن  الذي النوري 

علماء      استمرار  ادى  فضل    المؤيدون  الدين   وقد  الشيخ  النوري ألفكار    في   هللا 

بنصب   واعماله   المجلس   لقوانين  معارضتهم قيامهم  ثم    بالقرب   الخيام  االصالحية، 

  الدينية   المحاضرات   بألقاء  وبدأوا  الوطني،  المجلس  لبناية  المجاور  الجمعة  مسجد   من

  مشاعر  إلثارة  السالم،  عليهم  الزهراء   فاطمة   والسيدة "  البيت "  آل   بذكر  تتعلق   التي

االمر   الدستور  ضد   الناس  الجمعيات   اعضاء   من  االالف  دفع   الذي  وواضعيها، 

  هؤالء   تجمع   ثم   ورفعها،  المعتصمين   خيم   على   بالهجوم   للدستور   المؤيدين

ً   وعقدوا   المجلس،  لبناية   المجاورة   الصدر  مدرسة   في   المهاجمون    قاعة   في   تجمعا

  كلمة   ألقى  الذي  المتكلمين   ملك  معهم  وكان   1907  تموز  24  في  فيها   الطلبة  اتحاد 

  هؤالء   ان"   فيها  جاء  والعدالة  الحرية  دين  اإلسالم  بعنوان  المكان  ذلك  في

  يختارونها   حكومة   ظل   في  الظلم  إرجاع  يريدون   الشريعة   غطاء  تحت   المتسترين 

  غير   إيران  إن  للعالم  ويعلنون  لإلسالم،  مخالفة  والعدالة  الحرية  ان  ويقولون  هم،

  عن   مدافعا   له   حديث  وفي ،   (62)  ....." فيها  الحرية   تطبيق  يمكن  وال   للتمدن  قابلة

  واال  القديمة،  الشجرة   هذه  في  جذوره   من   االستبداد   اقلعوا)  يقول   الدستورية   الحياة

  20  وفي  .   ( الرياح  أدراج   يذهب "  الدستورية  الحياة"   –  للمشروطة  بناءنا   فأن
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  مظفر  والده  وفاة   بعد   إليران  شاها   ميرزا  علي  محمد   توج   ،1907  الثاني  كانون 

  الحركات   تواصلت   الذي  الوقت   في   نفسه،   العام   من   الثاني  كانون   8  في   شاه   الدين

  ان  معتقدا   يفرضها،   أن   حاول  التي   الجديد   الشاه   استبدادية  من   للحد   الداخلية

  وسيد   المتكلمين   ملك  وان  البريطانيين،  من  بدعم  تأتي   ضده  السياسية   التحركات 

خالف  (63)البريطانيين    قبل  من   تحريضهما   يتم   أصفهاني  واعظ  الدين  جمال وقد   ،

الشاه ما كان قد قبله في والية العهد ووقع عليه بشأن حكومة المشروطة، فأستدعى  

 ً للوزراء وكان هذا معروفا السلطان من اوربا وعينه رئيسا    الدين   مظفر   أيام   امين 

ا  في  للتغلغل  األجنبي   النفوذ   أمام  المجال  بإفساح  شاه، ،  (64)لروسي  إيران وخاصة 

ً   مبرراً   شاه هذه  علي  محمد   وكان االجراءات    ضد   السياسية   المعارضة  لقيام   منطقيا

بكافة    شباط   في   تنظيما  الوطنيون   شكل  فقد    المتيسرة،  ووسائلها  أنواعها   حكمه 

  أفعال   إلى  العام   الرأي   أنظار  لفت   بهدف(  لجنة الثورة الوطنية)  بأسم   عرف  1907

ولتشكيل  الدستور  ضد   علي  محمد   الشاه   حماية   عاتقها   على  تأخذ   وطنية  قوة  أوالً، 

  السياسية   المعارضة   رجال   من   عدد   التنظيم  هذا   انبثاق   وراء   وكان   ثانياً،   الدستور

 رضا  محمد   وسيد  خان،  جهانكير  ميرزا  جمال  وسيد  المتكلمين،  ملك  أمثال

   .  (65)وغيرهم  خلخالي الرحيم  عبد  وسيد  زاده،  تقي   وحسن  مساوات،

  بدا  فقد   المجددين،   الدين  رجال  دور   فاقت   بفاعلية   المرة  هذه   المثقفون   تحرك         

  دروازة   جمعية  في   له  خطبة   وفي   التدميري،   الشاه  لدور  توعية   حملة   المتكلمين  ملك

  للبالط،   األخبار  وتنقلون   تتجسسون  الذين  األشخاص  أيها)):  قال   بطهران  قزوين 

  األجانب   لنصائح   واستماعك  الواشين   ألقوال   تصديقك   من   بدال   عني،  للشاه  قولوا 

  وان  األولين،  سيرة   من   تعتبر   أن   عليك  إليران،   الحظ  سوء   إال   يريدون   ال   الذين

  بقاء   وان  الخالق،  قوة   إال   قوة  ال   حيث   العالمية،   والنهضات  الثورات   تاريخ   تقرأ 

  وغير   القانون،  واحترام  الدستور   لواء   تحت   إال   يقام  ال  إيران  شعب   ورقي   استقالل

 . (66) ((  إيران  ونهاية  عرشك زوال  يعني  ذلك

التوقيع       الشاه  رفض  الدستور،  على   وعندما    الدستورية   القوى   قامت   ملحق 

ً   طهران   في   الحاشدة  المظاهرات   بتنظيم البازار    سوق   واضرب   ذلك  على   احتجاجا

،  1908  شباط   15  الشاه في لها   وعلى أثر محاولة االغتيال التي تعرض  العمل،  عن 
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  أثرها   على  قتل   يدوية،   قنبلة  موكبه   على  ألقيت   طهران،   شوارع  احد   في   مروره   أثناء 

  من   االستبدادي  األسلوب   لممارسة   الحادثة  الشاه   فأستغل  الخاص،  حرسه   من  ثالثة 

 ضد  التحركات  اشتدت  ، وعندما (67)الدستورية  الثورة  لضرب  ذريعة جديد، واتخذها

  ملك   اختار  قزوين،  بوابة  في  ميكده   خان   سليمان  ميرزا  توقيف   وتم   شاه،   علي   محمد 

لعدم   البرلمان،   في   االعتصام   المتكلمين    الشاه   بين   مصالحة   أية   حصول  ونظرا 

  ، 1908  حزيران  23  في  المجلس  بقصف  قراره  شاه  علي   محمد   اتخذ   والمجلس،

  الفرار  من  المتكلمين   بملك  دفع  الذي  األمر   تعطيله،   ثم   ومن  القوزاق   قوات   بمساعدة 

 أعضاء  من   عدد   بصحبة   المجلس  من   القريبة  الدولة   أمين  حديقة   الى   المجلس  من 

  بمرض   عينه   اصابة   بسبب   الظالم  حل  عندما  الرؤيا   باستطاعته  يكن   ولم  المجلس،

 .(68)سابق 

ميرزا جهانگير    كان  الدستورية  بساط  وتفرق  بالمدافع  المجلس  قصف  تم   عندما      

شاه،    محمد علي   النتقام   هدفا  الذين أصبحا   األشخاص   أول  من   المتكلمين وملك    خان 

ملك المتكلمين وميرزا    دور  وقد كان  ،(69)االعدام    عقوبة  عليهم  ونزلت   اعتقال  لذلك

مجلس الشورى    وتشكيل  الدستوري  المرسوم   صدور  قبل  وضوحا  أقل  جهانكير خان 

البهبهاني،    هللا   عبد   والسيد   الطباطبائي   محمد   للسيد   المهم  الدور   ضوء  في  الوطني، 

  أصبح  شاه   علي   محمد   مع  المجلس  وصراع   األول   المجلس  نشاط   فترة   خالل   ولكن 

  يعضه  كان   للشاه، فاألول  المعارضة  األنشطة   من   مزيداً   لهما   واضًحا، وكان   دورهم 

منابره    على   كالمه   بمطرقة   يضربه  والثاني   جريدته "سور اسرافيل"،   في   قلمه   بلدغة 

القلم  فأجتمع  بالناس،  واالستبداد،  والكالم ضد   المحتشدة    كانا   أحيانا  ولكن   الطغيان 

  .(70) األخالق  حريم  ويمزقان  اإلنصاف طريق  من  يخرجان

  محمد   ايدي  والعدالة بين الحقيقة  عن المعبر  اللسان  المتكلمين  ملك  مثل  وحينما        

  قال   المتكلمين  وملك  الشاه  بين  حوار  وفي  القبيحة،  بالكلمات   المستبد   عاتبه  شاه  علي

  والفوضى  الثورة   ورطة   في   البالد   جعلت   الذي  المتكلمين   ملك  يا   أنت ))  :  الشاه   له

  هللا  ظل  هي  التي  الملكية  ظل  تحت  تحيا  السنين آلالف  ظلت أن بعد  الدستور  وفرض 

  فأجابه   لآلخرين،  عبرة   وأجعلك  قبل   من   تره  لم   ما  أريك  سوف   لذلك  األرض،  في 

  والتخلف  الفقر من  إيران إخراج كان مسعاي إن الشاه،  أيها: متحديا  المتكلمين ملك
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  التاريخي   دورها  تأخذ  وان  ،   المتطورة  الدول  بمصاف  تكون   وان  والجهل،

 وان  والتعليم  التربية   والقانون، ونشر  العدل،  لواء  تحت  إال  يتم   ال  وهذا  الصحيح،

  إال   لذلك  سبيل  وال   متطورة،  حكومة  وتحت  العظام  الملوك  صفوف  في   ملكها  يكون

  الغرب  نصائح  سمعت  لو   فاني   ذلك  وعكس   والدستور،   القانون   سلطة   بقيام

  إلى   أشار   أن   بعد   قائالً   أردف  ثم   ((   ولك   إليران  خائنا    إال  أكون   لن  األجانب   ومشورة 

  قطرة   كل  الن  يخدمك   لن  سوف  قتلي  إن  ))    بدمائهم  والمخضبين  رفاقه   من  المعتقلين

  الحرية   راية   تبقى   وسوف   عني،  بدال    ثائر   ألف   تزهر   سوف   المتكلمين   ملك  دم   من

ايضا   ملك   وأجابه،  (71)  ((إيران  سماء  في  خفاقة  والدستور  والعدالة   المتكلمين 

  شجاعة   بكل  أضاف  ثم   سجاياه،  وردى   اعماله   فجيع  شارحا  عجيبة   وطمأنينة  ببسالة 

 بأذن  سينشأ  اذ   وقتلي،  تعذيبي   من   تنتفع   لن   انك  المستهتر  الظالم  أيها  يا))   ووقار 

  اعلم  ال   أنا))الشاه    يخاطب   أقواله   ومن   ، ((مثلي  حر   رجل  دمي  من   قطرة   كل  من  هللا

 ان  في  ترغبون   وال   عروقكم   في   يجري  الذي  الفاسد  الدم  هذا  عليكم   عزيز  هو   كم

ونجاة   الشرف   طريق   في   منه   واحدة  قطرة  تسكبوا    سبيل   وفي   الوطن  واالفتخار 

  صوته  بأعلى  وصرخ صوابه   شاه علي محمد  فقد  ذلك وعند   ((الحرية على الحصول

وربط   وأمر  ،دمك((  من   واحدة  قطرة  معها   تقطر   ال  بصورة   ))سأقتلك   بشنقه، 

  لفترة   روحه  وقاومت   المدفع،  انبوب   على   معلق   بحبل  المتكلمين   ملك  عنق  اعوانه

  الدم   منه   فسال   تمزيقا   جسده  فمزقوا  والخناجر،  بالسكاكين   عليه   هجموا   ثم   الزمن   من 

  في   مجهول   مكان  في   جثمانه  ودفن   االيرانية،  الوطنية   شجرات   سقى  الذي   الساخن

  حياة  من   األخيرة   اللحظات   من  باغشاه   في   السجناء  روي عنه   ما  إنّ   ،(72)  باغشاه

من   ملك عندما   حتى   واستقامته  صالبته  المتكلمين    عن  يفصلونه  كانوا  الموت، 

  الموسيقى   قد تعلم  وكان  جميل  صوت   له   كان   ألنه -  بالغناء  ثم يبدأ   لإلعدام،  اآلخرين

 الكبير:  األصفهاني العازف رحيم  د يس  عند 

فماذا  و  العدل  حرم  نحن ُظلمنا    الخذالن  من   والظلم  للعدوان  يحدث   قد 

 . (73)واالستحقار

  خندق   في  أجسادهما   ُرميت   الوحشي،  المتكلمين  جهانگير وملك  ميرزا  قتل  بعد      

  اصدقاء  اطلع   وعندما  شاه،   علي   محمد   حكومة   قوازق   بيد   باغ شاه   خارج   بطهران 
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  ووجدوا   المنطقة  تلك  إلى  ذهبوا  المر،  الحادث   هذا  من  الدستوريين  الرجال  هؤالء

  « کارگرجنوبي»  شارع  أصبح   الذي  الخندق   ذلك  حوالي  في  ودفنوهما  أجسادهما

  إلى   يذهبوا  أن  الدستوريين   الناجين  استطاع  الصغير  االستبداد   فترة   وبعد   منها،  قسم

ويقع   قبورا  ووضعوا  العالمة   عليه  ُوضعت   قد   الذي   المكان  ذلك   حاليا   قبره   لهما، 

  الشهيد   حارة   في  لوغمان  مستشفى  من  بالقرب   طهران،  في   االهمال   من  يعاني  الذي

 . (74) إبراهيمي

 الخاتمة : 

بهشتي   ميرزا نصر هللا  العامة  عن شخصية  االستنتاجات  ان نجمل بعض  يمكن 

 )ملك المتكلمين( خالل فترة اعداد البحث : 

الدستورية   -1 الثورة  فترة  في  الماهرين  الخطباء  من  المتكلمين  ملك  يعد 

اضفاء   على  نجح  وقد  الدستوريين،  الدعاة  أبرز  كأحد  وُعرف  )المشروطة(، 

الدس ايران،  الطابع  حكام  على  خطاباته  في  يهجم  وكان  ايران،  على  توري 

ورجال الدين بالخوف ومباالة، ويقال ان الشيء الذي وقّع على ملك المتكلمين  

بالسجن وما تاله من إعدام كان خطبه النارية ضد طغيان ملك القاجار))محمد  

 علي شاه((. 

لديه روح جديدة  كانت لدى ملك المتكلمين أفكارا تحررية في شبابه، ولدت   -2

باتجاه االفكار الثورية، وان تعرفه على السيد جمال الدين أسد آبادي االفغاني،  

والشيخ هادي نجم آبادي، وآية هللا السيد محمد الطباطبائي، رسخت من افكاره  

تلك، وسار بخطى واثقة في طريق الحرية، وسعى الى التوعية وايقاظ االفكار  

 من خالل أحاديثه الجذابة . 

من    -3 وعدد  الميالدي  عشر  التاسع  القرن  مطلع  في  المتكلمين  ملك  شمر 

المثقفين المتنورين ومن محبي العلم من أبناء الشعب اإليراني عن ساعد الجد،  

المدارس   تلك  جانب  إلى  الحديثة  المدارس  وتأسيس  التعليم  جهاز  إلصالح 

يم الديني  الحكومية، وحمل في خطبه ومواعظه على الكتاتيب وعلى نظام التعل 
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عليه   الرجعيين  اثارت حفيظة  الدين حملة شعواء  إيران، ورجال  في  المتخلف 

للمستبدين   الوحيد  السالح  هو  الذي  لإلسالم  والعداء  واأللحاد  بالكفر  فاتهموه 

 والظالمين، وأدت خطبه الى فقدان مساجدهم ومنابرهم فعاليتها .   

لدين شاه الحصول  وقف ملك المتكلمين بوجه القروض التي حاول مظفر ا  -4

 عليها من روسيا وبريطانيا لحفظ منافع البالد .    

 : المصادر

( اصفهان: محافظة تقع وسط ايران، وقديما تسمى اصبهان، كان ألهلها دور  1)

 ( مساحتها  وتبلغ  ايران،  في  االسالم  انتشار  في  كم197،  402كبير  تغطي  2(   ،

منها، الغربي  الجنوبي  الجزء  بختياريا  جبال  زاينده،    سلسلة  انهارها  أشهر  ومن 

شهرتها   عن  فضال  الطبيعة،  حيث  من  االيرانية  المدن  اجمل  من  اصفهان  وتعد 

باسم   عرفت  حتى  المنسوجات  صناعة  خاصة  الصناعة  عالم  في  العظيمة 

"مانشستر إيران" ، كانت عاصمة الدولة الصفوية، وفيها الكثير من اآلثار الملكية  

ال لها  ينتمي  الصفوية،  وأبو  لألسرة  االصفهاني  الراغب  منهم  العلماء  من  كثير 

اصفهان،   جغرافياي  خان،  حسين  ينظر:  التفصيل  من  للمزيد  االصفهاني  الفرج 

ستوده،   منوجهرة  كوشش،  به  شهر،  اصناف  وآمار  وانسانى  طبيعي  جغرافياي 

اجتماعى، طهران،   وتحقيقات  مطالعات  بهجة  81  -9، ص.ص 1322مؤسسه   ،

ان عند المؤرخ الطبري في كتابه تاريخ االمم والملوك،  علي محمد البياتي، اصفه

 .   265 -261، د.ت، ص.ص 103مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد 

القاجاري  2) العهدين  في  االيرانية  الشخصيات  موسوعة  البديري،  خضير   )

ط 1979ـــــ    1796والبهلوي   )بيروت،  1،  للمطبوعات،  العارف   ،2015  ،)

 .   267ص 

ع3) محمد  باآلثار  (  تعنى  مصورة  فصلية  "مجلة  الموسم  مجلة  آيين،  رزم  لي 

 .    136، ص 1998، اكاديمية الكوفة،  36ــــ35والتراث"، العددان  
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، انتشارات  1ايران، جلد اول، ط  ( مهدي ملك زادة، تاريخ انقالب مشروطيت 4)

 .   157ه.ش، ص 1383سخن، تهران، 

 .  136( محمد علي رزم آيين، مجلة الموسم، ص 5)

المسلمين  6) من  طائفة  اكبر  ثاني  يشكلون  كانوا  شيعة  مسلمون  االسماعيليون   )

عام   في  االثني عشرية  الشيعة  انفصلوا عن مسلمي  وقد  م، عندما    765الشيعة، 

االثنا    اختلفوا معهم على فكرس  السالم(،  )عليه  الصادق  االمام جعفر  يخلف  من 

عشريون والئهم لألمام موسى الكاظم ابن االمام جعفر الصادق )عليهما السالم(،  

بينما كرس االسماعيليون والئهم لالبن االكبر لألمام الصادق )عليه السالم( وهو  

االسماعيلي   المذهب  انتشر  اسمه،  على  سموا  الذين  وبلدان  اسماعيل  مدن  في 

مختلفة تمتد من المغرب االقصى الى اسيا الوسطى، وفي ايران استطاعوا ترسيخ  

وكانوا   البالد،  ارجاء  مختلف  في  انتشروا  ثم  الشمالية  المرتفعات  في  نفوذهم 

الى فرقتين مستعلية   انقسموا بسبب الخالف على االمامة  يشكلون فرقة واحدة ثم 

( مليون نسمة يقيمون في  15-12وح اليوم بين ) ونزارية ويذكر ان اعدادهم تترا

بلداً للمزيد ينظر: هاشم عثمان، االسماعيلية بين الحقائق واالباطيل،    25اكثر من  

د.ت(، ص.ص  )بيروت،  للمطبوعات،  تامر، مؤسسة االعلمي  -14تقديم عارف 

ايران، ط    23 في  اإلسماعيلية  دولة  الدين،  السعيد جمال  الثقافية  1محمد  الدار   ،

 (. 1999لنشر، )بيروت، ل

 157( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص 7)

 .  136( محمد علي رزم آيين، مجلة الموسم، ص 8)

(: من ابرز المصلحين المسلمين في  1897  –  1838( جمال الدين األفغاني ) 9)

عصره، كان آلرائه تأثير كبير في نخب األقطار العربية واإلسالمية، زار العراق  

دامت من عام  مرتين األول ، أصدر  1891والثانية في سنة    1854  –  1850ى 

، دعا إلى تأسيس الجامعة اإلسالمية  1884مجلة "العروة الوثقى" في باريس سنة  

الشرق   نهضة  باعث  األفغاني  الدين  جمال  الرافعي،  الرحمن  عبد  ينظر:  للمزيد 
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جمال    (، مختار االسدي، 1967، دار الكتاب العربي، )القاهرة،  1897  –  1838

 ( . 1994الدين األفغاني نموذج لم  يتكرر، مطبعة دار الهادي، )بيروت،  

( : رابع ملوك أسرة  1896  –  1831( ناصر الدين شاه : ناصر الدين شاه ) 10)

سنة   شاه  محمد  وفاة  بعد  الحكم  تولى  قاجار،  كأسالفه  1848آل  إيران  حكم   ،

أراض من  جزء  عهده  في  إيران  وفقدت  استبدادية،  مع  بطريقة  الحرب  خالل  يها 

سنة   ثالث  1857بريطانيا  إليها  سافر  حيث  أوربا  إلى  بالسفر  الولع  كثير  كان   ،

سنة   العراق  زار  كما  من    1871مرات  العديد  منح  إلى  اضطره  الذي  األمر 

نفقات سفره، اغتيل على يد رضا كرماني   لتغطية  االمتيازات لألجانب في بالده 

ل الخمسين لحكمه  بالسنة  المشايخي،  وهو يحتفل  لمزيد ينظر: علي خضير عباس 

اآلداب،   كلية  منشورة(،  ماجستير)غير  رسالة  شاه،  الدين  ناصر  عهد  في  إيران 

 .   370  -78، ص.ص 1987جامعة بغداد، 

 .  269ـــــ  268( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص.ص 11)

الطباطبائي 12) محمد  محمد  1842-1920)  (  سيد  بالميرزا  والمعروف   :)

سنكلجي من كبار مجتهدي إيران، ولد في كربالء المقدسة، ثم هاجر إلى طهران  

األخالق   من  عالية  درجة  على  كان  علمائها،  كبار  من  أصبح  حتى  فيها  ودرس 

جعلته يحظى بحب الناس، وقد آمن بفكرة المشروطة وساندها، واعتبر من القادة  

نفسه،  االوائل   المصدر  ينظر:  للمزيد  االيرانية  الدستورية  الثورة  في 

   184ــــــ  178ص.ص 

(13 ( البابية  الحركة  محمد  1854  –  1845(  علي  اعلنها  التي  الحركة  هي   :)

عام   السياسي  1843الشيرازي  إيران  تاريخ  في  واضحة  اهمية  شكلت  وقد   ،

منطقة، تركزت هذه  الحديث، بحيث أثرت على مسار الحركة الفكرية في انحاء ال

الحركة اساساً على ان مؤسسها هو الباب الذي من خالله تصل شكاوى الناس الى  

المهدي المنتظر)عج(، ثم زعم انه المهدي نفسه الذي سيمأل االرض عدالً بعد ان  

تتضمن   التي  الشيعية  المذهبية  العقيدة  جوهر  ان  فيه  شك  ال  ومما  جورا،  ملئت 

لق بها الفرس، والشوق العظيم واللهفة التي تشدهم  ترقب ظهور المهدي التي يتع
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هناك،   االفكار  هذه  النسجام  الرئيسة  الدواعي  احد  هو  الموعود،  اليوم  ذلك  الى 

فضال عن انبهارهم الشخصي بقادتها للمزيد من التفصيل ينظر: حسين عبد زاير  

ايران   في  المعارضة  ماجستير)غير  1925  -1904الجوراني، حركات  ، رسالة 

المستنصرية،  منش الجامعة  االساسية،  التربية  كلية  ـــــ  24، ص.ص 2009ورة(، 

28  . 

، مركز  1( سعيد زاهد زاهداني، البهائية في ايران، ترجمة: كمال السيد، ط 14)

 .   252(، ص 2015الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، )بيروت، 

 .   158 -157( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص.ص 15)

 .   137ي رزم آيين، مجلة الموسم، ص ( محمد عل16)

 .   138ـــــ 137( المصدر نفسه، ص.ص 17)

 .  158( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص 18)

/  1/11( ترجمة الفقرة من شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( بتاريخ  19)

2019             

https://www.bbc.com/persian/worldnewsl    

( تبريز: اهم مدن اذربيجان الشرقية شمال غرب البالد االيرانية، وثالث اكبر  20)

( متر فوق  1430، و)2( كم131مدينة بعد طهران ومشهد، تبلغ مساحتها ) 

مستوى سطح البحر، ويشكل الترك اآلذريين الغالبية العظمى من سكانها للمزيد  

، دار اسامة للنشر  2بو حجر، موسوعة المدن االسالمية، طينظر: آمنة ا

 .   142(، ص 2010والتوزيع، )عمان، 

(21 ( شاه  الدين  مظفر  تولى  1853-1907(  القاجارية،  الدولة  ملوك  خامس  م(: 

والية العهد في سن الخامسة، وقد تميز عهده بسيطرة الحاشية على مقاليد الحكم  

بأكثر من    بسبب ضعف شخصيته، لكنه من جانب اخر بالثقافة والتحدث  اتصف 

https://www.bbc.com/persian/worldnewsl
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الى   الكثيرة  سفراته  بسبب  الكبير  بالعجز  حكمه  ايام  الدولة  خزينة  عانت  لغة، 

اوربا، وفي عهده بدأت الحركة الدستورية، توفي بسبب مرض السل للمزيد ينظر:  

محمد كامل الربيعي وآخرون، مختصر تاريخ ايران الحديث والمعاصر، مؤسسة  

 .   72  -71(، ص.ص 2017بغداد،  ثائر العصامي، )

 .   270( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص 22)

 .   137( محمد علي رزم آيين، مجلة الموسم، ص 23)

 .  158( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص 24)

 ,   271  -270( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص.ص 25)

م(: ولد في تبريز وهو االبن األكبر لمظفر  1926  -1872( محمد علي شاه ) 26)

، استلم مقاليد الحكم بعد وفاة والده في عام  1896الدين شاه، أصبح ولياً للعهد عام 

الدستور حتى تم خلعه في تموز  1907 ، لكنه دخل في صراع شديد مع أنصار 

لحكم لكنه فشل، وأستقر في  ، حاول بعدها بمساعدة الروس الرجوع الى ا1909

ايران   الفتالوي،  رياح  كريم  ينظر: صباح  التفصيل  من  للمزيد  وفاته  أوربا حتى 

شاه   علي  محمد  عهد  جامعة  1909-1907في  اآلداب،  كلية  ماجستير،  رسالة   ،

 0  2003الكوفة، 

 .   159 -158( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص.ص 27)

 .  159( المصدر نفسه، ص 28)

 .   160 -159لمصدر نفسه، ص.ص ( ا29)

 .   271( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص 30)

بقيمة  31) كان  القروض  اهم  عائدات    2.400.000(  بضمان  استرليني  جنيه 

"دي   بنك  من  والقرض  الخليج،  وموانئ  فارس  كمارك  ماعدا  ايران،  جمارك 
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ومن شروطه  الروسي،  الدولة  لبنك  فرع  وهو  بيرس"  دي  يجوز    جروت  ال  انه 

م وهذا يعني االشراف الكامل  1910إليران االقتراض من أي مصرف حتى عام  

لروسيا على شؤون ايران المالية للمزيد ينظر: ج .ج . لوريمر، دليل الخليج ـــــــ  

 .   3036، ترجمة مكتب أمير قطر ، د. ت، ص 5القسم التاريخي، ج 

 .  160( مهدي ملك زادة، المصدر السابق، ص 32)

 272  -271( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص.ص 33)

، في مدينة سرخاب من اعمال تبريز  1843( عبد الرحيم طالبوف : ولد عام  34)

وترك مسقط راسه مع والده وسافر الى القفقاس ليعمل بالتجارة مع والده، درس  

ا تعلم  ثم  السائدة،  العالم  ثقافات  ودرس  وآدابها  الروسية  والعربية،  اللغة  لتركية 

وساهمت مؤلفاته في نشر الوعي الثقافي والسياسي بين صفوف القراء االيرانيين،  

ومن مؤلفاته سفينة الطالبين، مسالك المحسنين، مسائل الحياة، اتهم باإللحاد وكفره  

يتردد   وكان  قريته  في  عمره  اخر  استقر  فضل هللا،  شيخ  مثل  المسلمون  العلماء 

والر المثقفون  دور  عليه  التكريتي،  ارحيم  اسعد  جابر  قحطان  ينظر:  للمزيد  واد 

اإليرانية   الدستورية  الثورة  في  والمجددين  رسالة  1911  –  1905المثقفين   ،

 .   51، ص 2005ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية، جامعة تكريت،  

  -1906( طالل مجذوب، ايران من الثورة الدستورية حتى الثورة االسالمية  35)

ص 1979 د.ت(،  )بغداد،  للطباعة،  رشد  ابن  دار  زادة، 114،  ملك  مهدي   ،

 .  160المصدر السابق، ص 

وفيها  36) خراسان،  إقليم  حاكم  مقر  وأكبرها،  اإليرانية  المدن  أهم  من  مشهد:   )

مرقد اإلمام الرضا عليه السالم، ينتسب إلى هذه المدينة كبار العلماء والشعراء،  

الحوزة العلمية في النجف االشرف، ونصير الدين  ومنهم الشيخ الطوسي مؤسس  

ينظر:   للمزيد  وغيرهم  الفردوسي،  والشاعر  مراغة،  مرصد  مؤسس  الطوسي 

)تهران،   چامي  انتشارات  مشهد،  شهر  تاريخ  سيدي،  ه(،  1378مهدي 
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)مشهد،  5ــــ1ص.ص  أنصار،  انتشارات  مشهد،  تاريخ  قصابيان،  رضا  محمد   ،

 .   60ـــــ1(، ص.ص 1377

 .  161ي ملك زادة، المصدر السابق، ص ( مهد 37)

 .  161( المصدر نفسه، ص 38)

عام  39) تبريز  في   ) الدولة  ميرزا ) ساالر  الفتح  أبو  ولد  االبن  1881(  وهو   ،

الالمحدود   وطموحه  المشاكسة  شخصيته  تميزت  شاه،  الدين  لمظفر  الثالث 

الدولة،    بالمطالبة للحصول على العرش اإليراني طيلة حياته، وتعد حركة ساالر

من الحركات التي استمرت لوقت طويل امتدت من الثورة الدستورية الى بدايات  

األولى   العالمية  للحكومة    1914الحرب  كبيرة  خسائر  استمرارها  كلف  والتي   ،

إيران   غرب  مناطق  في  االستقرار  وعدم  التمرد،  ساندت  التي  والقوى  اإليرانية 

 .   86لمصدر السابق، ص للمزيد ينظر: حسين عبد زاير الجوراني، ا

هـ  1261( عين الدولة: هو االمير عبد المجيد ميرزا المولود في طهران عام  40)

مرافقا  1844  / واصبح   ، االيراني  البالط  في  ثم عمل  الفنون،  دار  في  درس   ،

عام   في  وذلك  الدين  مظفر  العهد  لغاية  1892لولي  مناصب  عدة  بعدها  تقلد  م 

ئيس الوزراء ( كان مؤمنا بقمع كل مظاهر  م عندما عين صدرا اعظم ) ر1904

بكل   الدستورية  الثورة  ألحداث  معاصرا  بقي  الدولة،  سياسة  ضد  االحتجاج 

عام   توفي  مهدي    83م عن عمر  1927هـ/1345تفاصيلها،  ينظر:  للمزيد  عاما 

 .   56(، ص 1347بامداد، شرح حال رجال ايران، جلد بنجم، زوار، )تهران  

تبريزي،  41) كسروي  احمد  هويدا  (  ترجمة:  ايران،  في  النيابي  الحكم  تاريخ 

    123(، ص 2009، )طهران، 1، ط 1عزت، ج 

 .   273ــــــ 272( خضير البديري، المصدر السابق، ص.ص 42)

( ناظم االسالم كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، انتشارات اكاه،  43)

 .  499(، ص 1357)تهران، 
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، الزهراء  2رة االيرانية "الجذور االيدلوجية"، ط ( ابراهيم الدسوقي شتا، الثو44)

 .   73ـــــ71لألعالم العربي، )د.م، د.ت(، ص.ص 

، وكان المؤسسون االوائل لهذه المكتبة ملك المتكلمين،  1904( تأسست عام  45)

وميرزا أغا اصفهاني، وحاجي سعيد نصر هللا كاني، وميرزا محمد خان، ونصرة  

الم اصبحت  حينها  ومن  في  السلطان  التحديث  لدعوات  اشعاع  مركز  تمثل  كتبة 

االيرانية   الدستورية  الثورة  الفتالوي،  صباح  ينظر:  التفصيل  من  للمزيد  ايران 

ايران   في  الداخلية  السياسية  للطباعة  1909  -1907"والتطورات  الرافدين   ،

 .   74(، ص 2013والنشر، )بيروت،  

ثورتين  46) بين  السياسي  ايران  تاريخ  السبكي،  آمال  ،  1979ـــــــ  1906( 

 .  26(، ص 1978اصدارات عالم المعرفة، )د.م،  

( فرح صابر، المثقفون االيرانيون من التأسيس الى الثورة "الثورة الدستورية  47)

ط أنموذجاً،  ايران  )بيروت،  1في  للمطبوعات،  الصفاء  مؤسسة   ،2011  ،)

 .   104ص 

 . 72( محمد كامل الربيعي وآخرون، المصدر السابق، ص 48)

لشؤون  49) وزيرا  االيرانية  الحكومة  عينته  بلجيكي  موظف  ناوس:  جوزيف   )

بداية   في  )الدرك(  منحه  1905الجندرمة  مع  والبريد  للبرق  وزيرا  أصبح  ثم   ،

التنكرية   الحفالت  احدى  في  ادى تصرفه  للكمارك،  مديراً  ثم  واسعة،  صالحيات 

,إذ   المسلم  االيراني  الشعب  اثارة  الى  الدين  لعقيدته  بلبسه زي رجال  اهانة  عدها 

السمحاء التي يمثلها العلماء للمزيد ينظر: احمد شاكر عبد العالق، ايران في عهد  

،  2008، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،  1925-1909احمد شاه  

 0 15ص 

(50 ( البهبهباني  عبدهللا  والده  1910  -1841(  بهبهان،  مدينة  في  عبدهللا  ولد   :)

اسماعيل   عدة  السيد  فيها  وبقي  العراق  الى  هاجر  إيران  في  المجتهدين  كبار  من 

سنوات، وقد كان من المؤيدين للمرجع الشيرازي عندما اطلق فتواه بتحريم التبغ  
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سيطرة  1890عام   في  السيما  إيران  في  السيئة  لألوضاع  انتقاده  عنه  عرف   ،

دينة كرمنشاه،  االجانب على موارد الدولة، وبعد تعطيل الدستور نفي السيد الى م

وقتل على يد مجهولين ودفن في النجف االشرف للمزيد ينظر: محمد حرز الدين  

ج  واالدباء،  العلماء  تراجم  في  الرجال  )النجف،  2,معارف  اآلداب  مطبعة   ،

 .  18ـــــ17(، ص.ص 1964

الدستورية  51) الثورة  في  الدينية  المؤسسة  دور  البديري،  حالف  لفته  هللا  عبد   )

، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية، جامعة  1911  –  1905اإليرانية  

 50، ص 2005واسط،  

ط 52) وتركيا،  إليران  المعاصر  التاريخ  البديري،  خضير  العارف  2(   ،

 .  73(، ص 2015للمطبوعات، )بيروت، 

 .   274ــــــ  273( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص.ص 53)

 . 57البديري، المصدر السابق، ص ( عبد هللا لفته حالف 54)

 .   81( قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص.ص 55)

 .   92ـــــــ  82( المصدر نفسه، ص.ص 56)

والحديثة،  57) والوسطى  القديمة  العصور  في  "ايران  الفرس  كاتوزيان،  هوما   )

 .  250  -235(، ص.ص 2014، )بيروت، 1ترجمة: احمد حسن، ط

 .   138لي رزم آيين، مجلة الموسم، ص ( محمد ع58)

 .   274( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص 59)

عام  60) في  ولد  النوري:  هللا  فضل  الشيخ  من  1843(  معروفة  عائلة  من   ،

بارزاً في   بالنجف االشرف، ولعب دوراً سياسياً  مازندران،  درس العلوم الدينية 

في صنع الثورة الدستورية، كان له دور في    محاربة االستبداد القاجاري، وساهم 
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المجدد   اإلصالحي  التيار  مع  خالف  في  وقع  ولكنه  الدستور،  وتشريع  المجلس 

 .   310ـــــ 301للمزيد ينظر: المصدر نفسه، ص.ص 

 .  74( عبد هللا لفته حالف البديري، المصدر السابق، ص 61)

 .   75( المصدر نفسه، ص 62)

 .   274موسوعة الشخصيات االيرانية، ص ( خضير البديري، 63)

 .  73( محمد كامل الربيعي وآخرون، المصدر السابق، ص 64)

 .  78( صباح كريم رياح الفتالوي، المصدر السابق، ص 65)

 .   128( قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص 66)

 .   83  -80، المصدر السابق، ص.ص ( حسين عبد زاير الجوراني67)

 .   275  -274( خضير البديري، موسوعة الشخصيات االيرانية، ص.ص 68)

 .  191( صباح الفتالوي، المصدر السابق، ص 69)

بتاريخ  70) )االنترنت(  الدولية  المعلومات  شبكة  من  الفقرة  ترجمة   )3/11  /

2019 

https://www.bbc.com/persian/worldnewsl 

 135( قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص 71)

( سيد مقداد، نبوی رضوی، )فروزندگان مشعل مشروطيت(، تاريخ مکتوم،  72)

ص   . ( 1393)تهران،   دانش.  الموسم،  ،  255پرديس  مجلة  آيين،  رزم  علي 

 138ص 

   2019/ 11/  5المعلومات الدولية االنترنت بتاريخ  ( ترجمة الفقرة من شبكة 73)

https://www.bbc.com/persian/worldnewsl
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 ملخص البحث 

عن طريق الجينات يتم تحديد نوع الرياضة التي تتناسب مع الفرد ، وعن طريق  

وعن    ، البدني  واألداء  البدنية  باللياقة  خاص  وراثي  عامل  تحسين  يتم  الجينات 

للتقدم المذهل لعلوم   طريقها أيضا يتم معرفة االستفادة المثلى من التدريب ونظراً 

الور التغير في  الهندسة  المسئولة عن  الجينات  تم الكشف عن بعض  اثية والجينية 

الالهوائي   بالجهد  المرتبطة  الجينات  ومنها  للرياضيين  البدني  األداء  منسوب 

وهذا النوع من الجينات يوضح الفرق في    MCT1والتعب والالكتات وهوجين   

عا  اكتشاف  تم  الماضي  العقد  وفي   . الرياضيين  بين  الرياضي  ئلة  األداء 

جين من هذه العائلة ،حيث تم  14وتم التعرف على    MCTsالمونوكربوكسيالت  

األنسجة    MCT1التعرف على جين   العديد من  في  كبيرة  يظهر بصورة  والذى 

في الغشاء األساسي لألنسجة الشبكية الظهارية    MCT3المختلفة ،ويتواجد جين  

حيث    MCT1ع جين  في العضلة الهيكلية بالتوازي م  MCT4،بينما يتواجد جين  

يعتبرا معا هما المسئولين عن سرعة امتصاص الالكتات بالدم والعضالت وعملية  

 أكسدة الالكتيك لالستفادة منه كوقود للطاقة . 

هاما وبصفة خاصة جين   دورا  تلعب  الجينات  أن  نجد  ناقل    MCT1ومما سبق 

والعضال بالدم  الالكتات  امتصاص  سرعة  عن  المسئول  ت  المونوكربوكسيالت 

وعملية أكسدة الالكتيك لالستفادة منه كوقود للطاقة األمر الذى يترتب عليه تحسين  

مستوى األداء ومنها لعبة كرة القدم للصاالت التي تعتبر من االلعاب الفرقية التي  

تحتاج الى أفراد يتميزون بصفات خاصة تؤولهم لممارسة اللعبة حسب التصنيف  

 بأهم المتغيرات الكيميوحيوية لدى العبي كرة القدم للصاالت mct1عالقة جين 

 م.م أكرم حاكم جابر العرداوي 

 تربية الديوانية

 ا..د أسعد عدنان عزيز الصافي 

 جامعة القادسية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 كامل جاسم ناجي م.م. 
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ا يمكن انتقاء العبين يرتبطون بالجهد البدني  الجيني الوراثي المميز وعن طريقه

نسبة   في  االرتفاع  تحمل  على  عالية  قدرة  الى  تحتاج  التي  لديهم  البدنية  والقابلية 

الجهد   وهذا  فيها  المبذول  الالهوائي  البدني  الجهد  نتيجة  الالكتيك  حامض  تركيز 

اءة العبي  يرتبط بالعديد من التغيرات الكيموحيوية التي تعطي داللة على مدى كف 

)أنزيم   التغيرات  هذة  ومن  المباريات  للصاالت  خالل  القدم    PHو   LDHكرة 

 الدم وتركيز حامض الالكتيك( . 

بأهم المتغيرات    mct1ومن خالل ماتقدم  تتجلى أهمية البحث حول  عالقة جين  

نسب التغاير للجين األمر    الكيميوحيوية لدى العبي كرة القدم للصاالت  وأختالف

االستعدادات  مع  والمتماشية  المقننة  التدريبية  البرامج  وضع  في  سيساعدنا  الذى 

 البدنية لكل العب ومحاولة أيضا نحو ظاهرة التعب العضلي. 

 ،  الكيميوحيوية  mct1:  جين ،   كلمات مفتاحية 

Research Summary 

Through genes, the type of sport that suits the individual 

is determined, and through genes, a genetic factor of 

fitness and physical performance is improved, and 

through which the optimum benefit of training is also 

known. Given the amazing progress of genetic and 

genetic engineering sciences, some genes responsible 

for the change in The level of physical performance of 

athletes, including genes related to anaerobic effort, 

fatigue, lactate and MCT1 gene, and this type of gene 

shows the difference in athletic performance between 

athletes. In the past decade, the MCTs family of 

monocarboxylates was discovered and 14 genes were 

identified from this family, where the MCT1 gene was 
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identified, which appears widely in many different 

tissues, and the MCT3 gene is located in the primary 

membrane of the retinal epithelial tissue, while the MCT4 

gene is located in the skeletal muscle in parallel. With 

the MCT1 gene, which together are responsible for the 

rapid absorption of lactate into the blood and muscles, 

and the oxidation process of lactic to benefit from it as 

fuel for energy . 

From the above, we find that genes play an important 

role, especially the MCT1 gene, the monocarboxylate 

transporter, which is responsible for the rapid absorption 

of lactate into the blood and muscles, and the process of 

lactic oxidation to benefit from it as fuel for energy. With 

special characteristics that lead them to play the game 

according to the distinctive genetic classification, and 

through it, players can be selected that are related to 

physical effort and their physical ability, which needs a 

high ability to withstand the rise in the concentration of 

lactic acid as a result of the anaerobic physical exertion 

in it, and this effort is linked to many biochemical 

changes that give significance On the efficiency of futsal 

football players during matches, and these changes 

(LDH enzyme, blood PH and lactic acid concentration . (  

Through the foregoing, the importance of research on 

the relationship of the mct1 gene to the most important 

biochemical variables in futsal football players and the 
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different variance ratios of the gene is evident, which will 

help us in developing legal training programs in line with 

the physical preparations of each player and an attempt 

also towards the phenomenon of muscular fatigue . 

 يته  مقدمة البحث وأهم  -1

الى    ادى  الرياضي  المجال  ومنها  المجاالت  مختلف  في  بثورة  يمر  العالم  أن 

هذه   نتيجة  الفعاليات  لمختلف  الرياضي  االنجاز  مستوى  في  كبيرة  طفرة  حدوث 

التركيز   خالل  من  الوراثة  تكنلوجيا  مجال  في  التقدم  هو  نتائجها  ومن  الثورة 

ال الرياضي من خالل توجه نحو  الحديث في االستفادة من هذه التكنلوجيا في المج

إمكانية استخدام تكنولوجيا الوراثة لتغيير وتحسين األداء الرياضي ، حيث أنه عن  

طريق   وعن   ، الفرد  مع  تتناسب  التي  الرياضة  نوع  تحديد  يتم  الجينات  طريق 

وعن    ، البدني  واألداء  البدنية  باللياقة  خاص  وراثي  عامل  تحسين  يتم  الجينات 

للتقدم المذهل لعلوم  طريقها أيضا يت  م معرفة االستفادة المثلى من التدريب ونظراً 

التغير في   المسئولة عن  الجينات  تم الكشف عن بعض  الوراثية والجينية  الهندسة 

الالهوائي   بالجهد  المرتبطة  الجينات  ومنها  للرياضيين  البدني  األداء  منسوب 

وهذا النوع من الجينات يوضح الفرق في   MCT1 والتعب والالكتات وهو جين  

عائلة   اكتشاف  تم  الماضي  العقد  وفي  الرياضيين.  بين  الرياضي  األداء 

جين من هذه العائلة ،حيث تم  14وتم التعرف على    MCTsالمونوكربوكسيالت  

األنسجة    MTC1التعرف على جين   العديد من  في  كبيرة  يظهر بصورة  والذى 

في الغشاء األساسي لألنسجة الشبكية الظهارية    MCT3المختلفة ،ويتواجد جين  

حيث    Mct1في العضلة الهيكلية بالتوازي مع جين    MCT4،بينما يتواجد جين  

يعتبرا معا هما المسئولين عن سرعة امتصاص الالكتات بالدم والعضالت وعملية  

 أكسدة الالكتيك لالستفادة منه كوقود للطاقة . 

دو تلعب  الجينات  أن  نجد  هاما وبصفة خاصة جين  ومما سبق  ناقل    MCT1را 

وعملية   والعضالت  بالدم  الالكتات  نقل  سرعة  عن  المسئول  المونوكربوكسيالت 
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تحسين   عليه  يترتب  الذى  األمر  للطاقة  كوقود  منه  لالستفادة  الالكتيك  أكسدة 

مستوى األداء ومنها لعبة كرة القد للصاالت التي تعتبر من االلعاب الفرقية التي  

أفراد يتميزون بصفات خاصة تؤولهم لممارسة اللعبة حسب التصنيف    تحتاج الى 

الجيني الوراثي المميز وعن طريقها يمكن انتقاء العبين يرتبطون بالجهد البدني  

نسبة   في  االرتفاع  تحمل  على  عالية  قدرة  الى  تحتاج  التي  لديهم  البدنية  والقابلية 

الالهوا  البدني  الجهد  نتيجة  الالكتيك  حامض  الجهد  تركيز  وهذا  فيها  المبذول  ئي 

يرتبط بالعديد من التغيرات الفسيولوجية التي تعطي داللة على مدى كفاءة  العبي  

كرة القدم للصاالت   خالل المباريات . ومن خالل ماتقدم  تتجلى أهمية البحث  

جين   عالقة  القدم    mct1حول   كرة  العبي  لدى  الكيميوحيوية  المتغيرات  بأهم 

ف نسب التغاير للجين األمر الذى سيساعدنا في وضع البرامج  للصاالت  وأختال

التدريبية المقننة والمتماشية مع االستعدادات البدنية لكل العب ومحاولة أيضا نحو  

 ظاهرة التعب العضلي. 

 الغرض من البحث   -2

بأهم المتغيرات الكيميوحيوية لدى العبي كرة    mct1التعرف على  عالقة جين  

 .   القدم للصاالت 

 الطريقة واالجراءات   -3

 العينة   -3-1

األوسط   الفرات  منطقة  بالعبي  والمتمثلة  البحث  مجتمع  بتحديد  الباحث  قام 

الرياضي   للموسم  رجال  للصاالت  القدم  بكرة  العراق  بطولة  في  المشاركين 

2021-2022    ( بلغ عددهم  استبعاد    48حيث  تم  التجانس  أجراء  وبعد  العباً   )

لعدم أثنين  عينة    العبين  أفراد  عدد  أصبح  وبالتالي  المجتمع  أفراد  مع  تجانسهم 

( يشكلون  16البحث  وهم  العباً  الجدول    33.33%(  في  وكما  البحث  مجتمع  من 

 . ( أندية من أندية الفرات األوسط بكرة القدم للصاالت 4( وهم يمثلون )1)
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 ( 1الجدول )

 يبين مواصفات عينة البحث 

معامل   الوسيط  ±ع -س المتغيرات  ت

 األلتواء 

معامل  

 األختالف 

 1.99 0.018- 170 3.383 171.272 الطول / سم  1

 2.189 0.271 68 1.499 68.448 الوزن / كغم  2

 5.572 0.462 23.500 1.311 23.528 العمر / سنة  3

 13.251 0.287- 9.500 1.277 9.637 العمر التدريبي / سنة  4

 منهج البحث :   -2 -

لذلك   المستخدم  المنهج  نوع  تحدد  التي  هي  البحث  وأهداف  وطبيعتها  المشكلة  أن 

وتحقيق   البحث  مشكلة  لحل  المالئم  المنهج  ألنه  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 

     أهدافه .

 متغيرات الدراسة    -3-3

تم تحديد المتغيرات التي تالئم الدراسة بشكل كبير والمعالجات الميدانية المتعلقة  

 بها ودراستها لحل مشكلة البحث وكانت كالتالي : 

 .  mct1اوال  : جين 

 وتشمل :   الكيموحيويةثانيا  : المتغيرات 

 .    LDHأنزيم   .1

 تركيز حامض الالكتيك بالدم .  .2

3. PH  . الدم 
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 الجهد البدني الالهوائي  .  3-3-1

عن   عبارة  وهو  الالهوائي  البدني  الجهد  بأجراء  الباحثان  القدم  قام  بكرة  مباراتين 

في الديوانية    قاعة النشاط الرياضي ( في  العب   16ألفراد عينة البحث )    للصاالت 

العبين مقسمين على فريقين    8كل مباراة ل كون  تو    2021/ 5/5ربعاء  في يوم اال

 العب المباراة بكاملها    16بحيث يؤدي    لكل فريق باالضافة الى حارس المرمى  4

 بعد الجهد   .   3-3-2

بعد جهد مباراة كرة القدم  قام الباحثان بسحب عينات دم بعد الجهد البدني الالهوائي  

)    للصاالت  البحث  عينة  االربعاء  العب   16ألفراد  يوم  في  يقوم     2021/ 5/ 5( 

من  الالعبين   بجانب    الملعب بالخروج  كرسي  على    المباراة بعد    لعب الموالجلوس 

( بمقدار  دم  عينة  سحب  البدني  5ccويتم  الجهد  بعد  مباشرة  تؤخذ للمباراة  (  إذ 

في وضع الجلوس , إذ توضع    والالعب العينات من منطقة الساعد من الدم الوريدي 

( بمقدار  عادية  الدم  بحفظ  خاصة  أنابيب  في  الدم  قيم  2.5ccعينات  الستخراج   )

 (  LDH)أنزيم 

تسلسل    بحسب  مرقمة  عادية  الدم  بحفظ  خاصة  أنابيب  في  الدم  عينات  وتوضع 

, بمساعدة كادر طبي  الالعب ( إذ يعبر الرقم عن اسم  16-1) من               الالعبين

للتحليالت    مختص في البالد  تبريد الى مختبر  بواسطة صندوق  المجال وتنقل  هذا 

 المرضية في الديوانية . 

 -عرض النتائج ومناقشتها : -4

نتائج عالقة جين  -4-1 لدى العبي    mct1عرض  الكيميوحيوية  المتغيرات  بأهم 

 كرة القدم للصاالت  .          

نتائج   1  -4-1 واالنحرافا  عرض  الحسابية  لمتغيرات  االوساط  المعيارية  ت 

 .      الدراسة
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 ( 3الجدول )                                     

بعد   mct1يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لجين  

 الجهد البدني الالهوائي لدى العبي كرة القدم للصاالت   

 ع س   المتغيرات  ت

1 

 

 MCT1جين 
7.6378 0.821 

2 

 

 LDHأنزيم 
321.738 62.356 

3 

 

 تركيز حامض الالكتيك بالدم

 

11.893 2.378 

3 

 

PH  الدم 

 

7.192 0.03789 
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 ( 4الجدول )

جين   عالقة  القدم    mct1يبين  كرة  العبي  لدى  الكيميوحيوية  المتغيرات  بأهم 

 للصاالت   

 مستوى الداللة  MCT1جين  المتغيرات  ت

1 

 

 

 LDHأنزيم 
-0.673 0.018 * 

2 

 

 تركيز حامض الالكتيك بالدم

 

-0.892 0.000 * 

3 

 

PH  الدم 

 

0.813 0.000 * 

 *معنوي  

ومتغيرات    MCT1( أن هناك عالقة ارتباط عالية مابين جين  4يتبين من الجدول )

 وكالتالي : لدى العبي كرة القدم للصاالت الدم الكيميائية بعد الجهد 

أنزيم   مستوى     LDHفي  أرتفع  كلما  أنة  يثبت  وهذا  عالية  عكسية  العالقة  ظهرت 

لجين   التغاير  أنزيم    MCT1نسبة  مستوى  أنخفض  ويعزو    LHDكلما  الجهد  بعد 

في   للصاالت  القدم  كرة  العبي  اعتماد  الى  المعنوية  العالقة  ظهور  سبب  الباحثان 

لى قدر كبير من الطاقة على العمل الالهوائي ) الفوسفاتي + الالكتيكي(  الحصول ع

النظام الالهوائي   انتهاء دور  بعد  انه  وتوفير    ATPالفوسفاتي في إعادة بناء    –اال 
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الالكتيكي في إعادة  بناء   –الطاقة الالزمة لألداء ، يبدأ بعده دور النظام الالهوائي  

ATP  لالس الالزمة  الطاقة  فعلية  وتوفير  في  الحاصلة  الزيادة  فأن  األداء  في  تمرار 

( متأتية من عمل هذا النظام أذ يعتمد في توفير الطاقة على تحلل    LDHأنزيم  )  

التفاعالت   هذه  تنتهي  انزيمات  تتوسطها  التفاعالت  من  بسلسلة  الهوائياً  الكلوكوز 

ل يتم بفعل انزيم  بتحول البايروفيك الناتج من تحلل الكلوكوز الى الكتيك وهذا التحو

( مما يؤدي الى زيادة مستوى هذا االنزيم , الى انة "    LDHالكتيت ديهيدروجين )  

قليالً   االوكسجين  يكون  عندما  الكتيك  الى  البايروفين   anaerbicيتحول 

condition  او العضالت  في  كما  حيث   ،  كبير  نشاط عضلي  هناك  يكون  عندما 

  LDHوانزيم الكتيت ديهيدروجين  )  NADH  يختزل البايروفيت الى الكتيك بوساطة 

 )Lactate dehydrogenase (1)   .   

وعندما يكون ثمة نشاط عضلي كبير فان كمية االوكسجين في العضالت تكون قليلة  

الناتج عن    NADHجداً بحيث ال يمكن ان تصل بسرعة الى المايتوكوندريا ألكسدة  

الالكتي فان  الحالة  ففي هذه  الكاليكوليز  نوع)  مسار  ديهيدروجينيز من   - LDHت 

M4  ."مصدر العضالت يحول كمية عالية من البايروفيت الى الكتيك ) 

التدريبات    باألضافة في حاالت  الكبد  من  التي تخرج  الكلوكوز  كمية  فأن  ذلك  الى 

  ( الشدة تصل من  ,    10  –  7العالية  الراحة  العادية أي حالة  الحالة  ( مرات عن 

والذي   بايروفيك  الى  تتحول  سوف  الكلوكوز  من  الكبيرة  الكمية  هذه  فان  ثم  ومن 

لنا السبب في الزيادة الكبيرة    وهذا يفسر   (2)( الى الكتيك"LDHيتحول بفعل انزيم )

لمستوى فعالية هذا األنزيم بعد الجهد الالهوائي العبي كرة القدم للصاالت لكن هذه  

" أذ   MCT1الزيادة تكون أقل عند األفراد الذين يمتلكون المستوى المرتفع من جين 

األساسي  المنتج  منها  تجعل  الهيكلية  العضالت  في  العالية  السكر  تحلل  عملية    أن 

بواسطة عضالت  أيضاً  أستقبالة  يمكن  الحامض  وأن  الجسم  في  الالكتيك  لحامض 

مابين   تتم  العمليات  الطاقة وأن هذة  والقلب وأستخدامة كمادة ألنتاج  هيكلية أخرى 

به   تقوم  الذي  الدور  توضحان  الخلية  داخل  المكوكي  األنتقال  عملية  وكذلك  خلية 

الدور الهام في عملية أرسال األشارات    الالكتات في أيصال المواد المؤكسدة وكذلك



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

44 

الى مابين الخاليا , كما أن تبادل الالكتات بين الخاليا ومع بعضها تسهل عن طريق  

MCT    المتواجد في األغشية العضلية , حيث يوجد في هذه الخاليا العضلية الهيكلية

تعتمد   وتتم عملية أكسدة الالكتات المباشر بواسطة بيوت الطاقة والتي   MCT1جين  

 .       (3)المتواجد في بيوت الطاقة " LDHعلى وجود أنزيم 

أنة   يثبت  العالقة عكسية عالية وهذا  الدم  ظهرت  الالكتيك في  تركيز حامض  في 

كلما أنخفض مستوى تركيز حامض    MCT1كلما أرتفع مستوى نسبة التغاير لجين  

العبي كرة القدم  دني لالجهد البالالكتيك بعد الجهد يعزو الباحثان سبب ذلك هو أن  

أثناء   به  يقوم  الذي  العمل الالهوائي  الى  أنتاج الطاقة    المباراةللصاالت  يعمل على 

يجعل   الالكتيك  حامض  التركيز  مستوى  في  اإلرتفاع  أن  أذ  الالهوائية  بالطريقة 

األداء   يكون  وخصوصا  للصاالت  القدم  كرة  العبي  على  جداً  عالياً  عبئاً  هنالك 

وبأكث جهد  فترة  بأقصى  خالل  تكرار  والمباراةر  بالشدة    المنافسة  العمل  أن  آذ   ,

السكر   تحلل  عملية  بسبب  الدم  في  الالكتيك  حامض  زيادة  على  قادر  العالية 

الجسم إلعادة مركب   به  يقوم  الذي  العضلية مع عدم    ATPالالهوائي  الخلية  داخل 

يؤدي   الذي  األمر  العاملة  العضالت  إلى  الوارد  األوكسجين  مقدرة  كفاية  عدم  إلى 

وبذلك   التنفسية  السلسلة  إلى  المتحرر  الهيدروجين  أيون  إدخال  على  الميتوكوندريا 

, وانه عند   الالكتيك  حامض  الهيدروجين مكوناً  أيون  البايروفيك مع  يتحد حامض 

من   قليلة  كمية  مع  البايرفيك  حامض  يتحرر  الكلوكوز  جزيئة  ثم     ATPتحطيم 

األوكسج مع  البايروفيك  الحالة  يتفاعل  هذه  ففي  بشدة  العضلة  تتقلص  وعندما   , ين 

الهيدروجين   ايونات  مع  البايروفيك  سيتحد  وبذلك  الدم  في  األوكسجين  نسبة  ستقل 

لكن هذه الزيادة في التركيز عند مقارنتها مع   (4)المتحررة لتكوين حامض الالكتيك  

وذل أقل  تكون  الجين  من  منخفض  مستوى  لديهم  الذين  البحث  عينة  نتيجة  أفراد  ك 

التخلص من الالكتات بعد    MCT1أرتفاع مستوى جين   أذ يعمل الجين في  لديهم 

الجهد العالي الالهوائي أعتماداً على األنتقال المكوكي لالكتات وبالتالي أكثر تحمل  

   (  5)للتعب العضلي"
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يمكنة القيام بدور هام واضافي وهو أخراج او أدخال الالكتات   MCT1أذ أن جين  

القدرات    أعتماداً  وبالتالي  واألكسدة  األيض  عمليات  بين  المطلوب  التوازن  على 

منخفض لتحمل الالكتات تؤدي الى    MCT1الضعيفة لألفراد الذين يكون لديهم جين 

تجمع   عملية  الى  تؤدي  وبالتالي  العضالت  داخل  من  الالكتيك  فقد  في  أقل  كفاءة 

 ( .6)الالكتات داخل العضالت بشكل كبير

أنة كلما أرتفع مستوى نسبة    الدم   PHفي   ظهرت العالقة طردية عالية وهذا يثبت 

الدم  ويعزو الباحثان سبب ذلك الى    PHكلما ارتفع مستوى    MCT1التغاير لجين  

يعمل   المباراة الجهد الالهوائي الذي يقوم به العبي كرة القدم للصاالت خالل فترات  

أنخفاض  وبالتالي  الالكتيك  حامض  تركيز  زيادة  هذا    PHمستوى    على  لكن  الدم 

لديهم   يكون  الذين  األفراد  لدى  االداء  على  المؤثر  بالمستوى  يكن  لم  االنخفاض 

ألن   وذلك  منخفض  مستوى  لديهم  الذين  باالفراد  مقارنة  مرتفع  الدم    PHمستوى 

  PHيعطي مؤشرا عن مقدار التنظيم الذي يحصل في الجسم إذ ان أي اختالل في  

ة عمل جميع أجهزة الجسم األخرى منها وصول اإلشارات  الدم سيؤثر سلبا على إلي

العصبية إلى العضالت العاملة وكذلك فعالية ونشاط األنزيمات داخل الجسم , لذلك  

على   الحفاظ  على  تعمل  المنظمة  المحاليل  الن    PHفان  السوية  الحالة  الدم ضمن 

يكون   عندما  الحياة  يستطيع  الرياضي  أو  العادي  وق  PHاإلنسان  الراحة  الدم  ت 

بعدها يمكن أن تسبب الغيبوبة والوفاة للفرد . أي أن زيادة   7.8- 6.8يتراوح مابين 

انخفاض   إلى  يؤدي  الالكتيك  المايوسين    PHحامض  اندماج  على  تؤثر  التي  الدم 

واالكتين ومن ثم على حدوث االنقباض العضلي , فضال عن تثبيط نشاط األنزيمات 

الدم كما تؤثر على وصول االيعازات العصبية    PHالخاصة بالطاقة نتيجة انخفاض  

, وهذا مايميز األفراد الذين لديهم مستوى مرتفع من جين  (8)خالل النهايات العصبية 

MCT1    االرتباط على  القدرة  وبالتالي  أكثر  بشكل  المنظمة  المحاليل  عمل  يكون 

او فيه  تركيزها  زيادة  عند  المحلول  من  تزيلها  بحيث  الهيدروجين  تزود    بايون 

المنظمات   تستطيع  الطريقة  وبهذه   , فيه  يقل  عندما  الهيدروجين  بايون  المحلول 

 .  (9)في الجسم PHالحيوية المحافظة على ثبات الرقم الهيدروجيني 
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 -:  والتوصيات  االستنتاجات -5

 -: االستنتاجات -5-1

ً   البيانات   معالجة   بعد    اليها   توصل   التي   النتائج   ومناقشة  وتحليل   وعرض   إخصائيا

 :  اآلتي استنتج  الباحث 

  مستويين   ضمن  كان   البحث   لعينة  MCT1  لجين   للتغاير  النسب   أختالف   أن  -1

 .   والمنخفض  المرتفع 

العبي    البدني لدى  الجهد   بعد   الالكتيك  حامض   وتركيز  LDH  أنزيم  مستوى  أن   -2

ً   أقل  كان كرة القدم للصاالت     mct1  لجين  المرتفع   المستوى  لدى األفراد ذو  ارتفاعا

المستوى  مقارنة  ذو    عندهم   يكون  الذين  االفراد   أن  يؤكد   وهذا  المنخفض   باالفراد 

ً   mct1لجين التغاير نسبة   .    أكبر  التعب  ومقاومة التحمل على   قدرتهم تكون  مرتفعا

  أقل   كان العبي كرة القدم للصاالت  لدى    البدني   الجهد   بعد   الدم   PH  مستوى   أن   -3

 ً   المستوى   ذو  باالفراد   مقارنة   mct1  لجين  المرتفع  المستوى   ذو   األفراد   لدى   انخفاظا

وهذا    mct1لجين   التغاير   نسبة   عندهم   يكون   الذين  االفراد   أن   يؤكد   المنخفض 

 ً   مستوى   على  المحافظة  وبالتالي  أكبر  الحيوية  المنظمات   عمل  كفاءة  تكون  مرتفعا

PH البدني  الجهد  وبعد   أثناء الطبيعي  للمستوى قريب  أو ضمن  . 

 -:  التوصيات -5-2.  

 :   باآلتي   يوصي الباحث  اليها  توصل   التي  االستنتاجات  خالل  من

التدريبية    البرامج   بناء  في   إليها   التوصل   تم   التي  النتائج   من  األستفادة  ضرورة   -1

 العبي كرة القدم للصاالت. لدى

العبي كرة القدم للصاالت لدى    MCT1  لجين   الجيني   التحليل  إجراء   على  التأكيد   -2

ً   الالعبين أنتقاء  على  تساعد   لكي وذلك  .   الناشئين وخصوصا
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  وذلك   والمنخفضة   المرتفعة  MCT1  لجين   التغاير  بنسبة  االهتمام  ضرورة   -3

 .   العضلي  التعب  ظاهرة على  التعرف  في الهام لدورها

  المستوى   تأثير   على   للتعرف  الدراسات   من  بالمزيد   بالقيام   األهتمام  تركيز   -4

 العبي كرة القدم للصاالت.  ل  MCT1  لجين والمنخفض  المرتفع 

  الجينات   استخدام   في   المتمثلة   البيولوجية   التقنيات   أستخدام  على   التاكيد   ضرورة -5

 .   الرياضي  بالمجال   النهوض  في الستخدامها منها  المزيد  واكتشاف 

  البدني  الجهد   أثناء   LDH  وأنزيم  الالكتيك   حامض   تركيز  بطبيعة   االهتمام   -6

  المرتفع   التغاير  بنسبة   الوثيق  ارتباطها   ومدى العبي كرة القدم للصاالت  ل  الالهوائي 

 .   ذلك اساس على   مناسبة تدريبية   مناهج بناء   وبالتالي  MCT1 لجين  والمنخفض 

  الجيني   التحليل   أجراء  على   تساعد   التي   واألجهزة  المختبرات   توفير   على   العمل  -7

 .   الرياضي  المجال في

 الهوامش: 

، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة  لكيمياء الحياتية  طالل سعيد النجفي : ا    -1

   . 230, ص 1987والنشر،  

2-      : سالمة  ابراهيم  الدين  الرياضي   بهاء  المجال  في  للطاقة  الحيوي  ،    التمثيل 

   .28, ص 1999القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

,  1ط,    مصدر سبق ذكرة    :   أحمد   العزيز  عبد   الكافي  عبد ,   حشمت   أحمد   حسين  -3

   .171, ص 2010 بنغازي ,   الوطنية  الكتب  دار

Improving Your lactic Mackenzie,  WWW.Yahoo.com.Brain-4

,British Athletic  thresholdacid    

http://www.yahoo.com.brain/
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,  2010, مصدر سبق ذكرة  حسين أحمد حشمت ,عبد الكافي عبد العزيز أحمد :   -5

   . 171ص 

نفسة    :   أحمد   العزيز   عبد   الكافي   عبد ,   حشمت   أحمد   حسين   -6 السابق    , المصدر 

 . 171, ص 2010

7-    , الزاهر  الرحمن  الرمي عبد  فعاليات  فسيولوجيا  مركز    موسوعة   , القاهرة   ,

 . 289,ص   2001الكتاب للنشر , 

,    2001, عمان , دار الشروق ,    فسيولجيا جسم االنسان عايدة عبد الهادي ,    -8

 . 26ص 

 المصادر

،    التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضي  بهاء الدين ابراهيم سالمة :   -1

 .  1999القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

ا -2  : النجفي  سعيد  الحياتية  طالل  الكتب  لكيمياء  دار   ، الموصل  جامعة   ،

 1987للطباعة والنشر،  

,    مصدر سبق ذكرة    :   أحمد   العزيز  عبد   الكافي  عبد ,   حشمت   أحمد   حسين  -3

 . 2010  بنغازي,   الوطنية  الكتب  دار, 1ط

المندالوي -4 حسن  :    قاسم  الشاطئ  محمود  واألرقام  و  الرياضي  التدريب 

 . 1987. العراق . جامعة الموصل . القياسية  

5-   , الزاهر  الرحمن  الرميعبد  فعاليات  فسيولوجيا  ,    موسوعة  القاهرة   ,

 . 2001مركز الكتاب للنشر ,  

6-   , الهادي  عبد  االنسان عايدة  جسم  ,    فسيولجيا  الشروق  دار   , عمان   ,
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 ملخص البحث  -7

  وتعرف على فهم الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية     ةالقدر  معرفة البحث    هدف

  -والفرع )علمي  سادس (    -)رابع    الدراسي  بحسب الصف  اإلحصائي الفرق    ةدالل

  القدرة على فهم الذات المعد لقياس  (    2017آدم ،الباحثة مقياس )    تبنت وقد  ادبي(  

من   المكون  االولية  على    30بصيغته  موزعة  تحليل  فقرة  مجالين)  على  موزعة 

نا، ، والبدائل هي: ينطبق علي )دائما، غالبا، احيا   معالجة العيوب الشخصية(   -الذات 

ينطبق(   ال   ، النادرا  طالبة  100)    من   عينة وتكونت  ان    الى نتائج  ال   واشارت ( 

الذات  لديهن  طالبات  ال القدر  قفروجود    وعدم القدرة على فهم  على    ةاحصائي في 

والفرع ،    الدراسي  الصففهم الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية على مستوى  

 ووضعت الباحثة عددا من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. 

 كلمات مفتاحية: فهم الذات ، االعدادية ، المراهقة 

Abstract 

The aim of the research is to know the self-understanding 

ability of preparatory school students and to know the 

significance of the statistical difference according to grade 

(fourth - sixth) and branch (scientific - literary). The researcher 

has adopted a scale of (Adam, 2017), which is designed to 

 المرحلة االعدادية القدرة على فهم الذات لدى طالبات 

 فائزة محمد جاسم 

 المديرية العامة لتربية الديوانية 

 

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

50 

measure the ability to understand oneself in its initial form, 

which consists of 30 items distributed over two domains (self-

analysis - treatment of personal defects), and the alternatives 

are: applies to me (always, often, sometimes, rarely, never) 

The sample consisted of (100) female students. The results 

indicated that the female students have the ability to 

understand themselves, and there is no statistical difference in 

the ability to understand the self among middle school 

students at the level of the classroom and branch. The 

researcher developed a number of conclusions, 

recommendations and suggestions. 

 البحث   ة اوال : مشكل

مشكالت  عن  ناتج  وذلك  الحياة  مواقف  مع  وتعاطيهم  سلوكهم  في  االفراد    يختلف 

ايجاد الطرق المناسبة لفهم الذات ، كما انهم يستعملون اسلوب المحاولة    ات وصعوب

 :Huskins,1976والخطأ في حل المشكالت مما يؤدي الى فشلهم في فهم الذات )

  لها   ة ( ، اذ ان ظروف الحياة تتطلب من الطالب فهم الذات  ، الن هذه العملي138

وثيق التي    ةعالقه  بالكيفية  تتأثر  الذات  فهم  فعملية  االنسانية  والعمليات  بالوظائف 

 Charles , 2002 :l) يدرك بها الشخص االمور وبالقيم والمعرفة التي يمتلكها )

فأصبحت عمليه فهم الذات ضرورة ملحة من كل جوانب النشاط ، وغني عن     26

والمعلومات   العولمة  عصر  الى  البشرية  دخول  ان  من  القول  الكثير  فض  قد 

المشكالت المعاصرة التي يمكن ان تواجهها المجتمعات في ظل العصر الذي يشهد  

كنا   اوقاتنا سواء  في معظم  نميل  اننا  نجد  الحياة حيث  في مختلف جوانب  تغيرات 

افراد او جماعات الى صنع او فهم الذات في كل ناحية من نواحي حياتنا  ) نوفل  

تختلف القدرة على فهم الذات من شخص ألخر وهذا  (  و   35:    2011،وسعيفان ،
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: التالي  السؤال  الى طرح  الباحثة  لدى    -ما دعا  الذات  فهم  القدرة على  ما مستوى 

 طالبات كليه التربية  ؟  

 البحث   ةاهمي  -ثانيا  :

 يأتي: ما ي ف البحث  أهميةتكمن 

جال  وهو م   القدرة على فهم الذات تناول مفهوم    اذ   البحث ،موضوع    طبيعة  .1

 في حياتنا . مهم 

موضوع  يبأنه    البحث   اهذ   أهمية تبرز    .2 على  خالله ركز  من    زيادة   يمكن 

   وكفاءة الطلبة في اداء واجباتهم العامة والدراسية بشكل سليم.  فاعلية 

الذات   الخوض في    .3 المرحلة االعداديةب  موضوع فهم  حسب  ألول مرة في 

 . علم الباحثة 

إلى    األكاديميةواألقسام  والتعليمية    التربوية محاولة لفت أنظار المؤسسات    .4

 .الطلبة   تعزيز القدرة على فهم الذات لدىضرورة  

 اهداف البحث   -ثالثا : 

 يهدف البحث الى  

   .  ة على فهم الذات لدى طالبات كليه التربي  ةالتعرف على القدر .1

 (  سادس -رابع اسي )الدر الصف على مستوى   ةالفروق االحصائي  ةدالل .2

 (  ادبي -علمي  الدراسي )  القسم على مستوى   ةالفروق االحصائي  ةدالل .3

 حدود البحث    -رابعا :

الدراسي للعام  االعدادية   المرحلة  طالبات  على  الحالي  البحث    -  2021يقتصر 

2022   . 
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 تحديد المصطلحات   -خامسا : 

 عرف فهم الذات كل من 

عملية تحليل السلوك الشخصي ومحاولة التخلي عن  بانه    -( :2006) مهنا،   ❖

 (   15:    2006) مهنا ،   العيوب  

ادراك السلوك الداخلي للفرد التي يتم من خاللها    ةالعملي -( ;  2012) الردادي ،  -2

 (   100:2012الردادي ، (وتقييمه وتعزيز الجوانب االيجابية وترك السلبية 

 االطار النظري   -اوال:

     الذات فهم

، والوعي   واالرادة   ، الذات  الى  التحدث  منها  مفاهيم  بعدة  للفرد  الذات  فهم  يرتبط 

فقد أشار علماء السلوك االدراكي ، الى  ,  الذاتي للسلوك ، والتفكير المنطقي المنتظم

  ، بالفعل  خاصة  بطريقة  السلوك  الى  بالفرد  تؤدي  والمشاعر  واالفكار  العقائد  أن 

الواعية  و بين  االحداث  التفاعل  اشياء حول  تخبرنا عن  وانما  السلوك  الى  ال تؤدي 

والبيئة كما    السلوك  الفرد  ،  خبرة  يمثل  وانما  فقط  التفكير  ليس  هو  الوعي  أن 

الى تعديل  المعرفي الذي يهدف    التوجيه اشكال    هو شكل من فهم الذات    ووتجربته  

   . الفرد  سلوك

الم الرئيسة  النفس ان الخاصية  ميزة لالرادة هي ما يتصف به  ويرى بعض علماء 

ولكن الوعي    ،السلوك من وعي ، لهذا تعد أي خاصية يبديها الشخص سلوكاً ارادياً  

 ً اساسا والذهن  الفكر  باعمال  يرتبط  نشاطاً  يمثل  تحقيقه  وبطرق  السلوك  ،    بهدف 

القدرة على خلق مثيرات من داخل الفرد ، وعلى اتباع هذه المثيرات  هي  االرادة  و

( الذاتية  القدرة على االستثارة  أي  نحو  Self-Stimulationومتابعتها،  الموجهة   ،)

 (. 94:  1982تنظيم السلوك والفهم  به )منصور،  
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 ليات فهم الذاتآ

 كمايأتي:  فهم الذات يمكن تحديد بعض آليات عملية 

)قوة    - مصطلح  ينقله  الذي  التعريف  من  تحديداً  اكثر  تعريفاً  يتطلب  الذات  فهم 

الذي  اال السلوك  الظهار  الميل  من  تبطئ  محددة  سلوكيات  الى  يشير  أنه  إذ  رادة( 

 يجب السيطرة عليه. 

-    ، العملية  هذه  تتطلبها  التي  المدة  طول  أساس  على  الذات  فهم  من  نوعين  هناك 

فالنوع االول هو فهم الذات المتصل باتخاذ القرار إذ نجد ان الفرد يواجه باالختيار  

وقف المضايق له وبين االقدام على الموقف والذي يكون )أي  بين الهروب من الم

أو   للتردد  مقاومته  هو  الثاني  النوع  اما   ، البعيد  المدى  على  افضل  نتائج  االقدام( 

االستجابات بصورة   تقويم  اعادة  يمكن خاللها  لمدة طويلة  لأللم  هناك تحمل  يكون 

 (. 429: 1996مستمرة )الشناوي ،  

 ات  الذ فهم المكونات السلوكية ل

خالل  .  1 من  الذاتي  السلوك  ) تحليل  الذات  أو  Self-monitoringمراقبة    )

تستلزم منه مالحظة نتائج سلوكه واآلثار    و   ( Self-observationمالحظة الذات )

عملية   أنها  على  افضل  بشكل  الذات  مالحظة  عملية  فهم  يمكن  أي  عليها  المترتبة 

ت  التي  العوامل  عن  للمعلومات  منطقي  وسلوكه تجميع  الفرد  تصرفات  في  ،    ؤثر 

يختلف  و الذات  مراقبة  بشأن  الموضوعة  النظرية  التحليالت  عليه  تنص  ما  وفق 

االشخاص فيما بينهم بشأن المدى الذي اليه أو عنده يتمكن الفرد من مالحظة سلوكه  

 (. 655:  1998والفهم  به )عبد الرحمن ، 

 (: Self – evaluation. التقويم الذاتي  )2

للسلوك هي عملية   ينبغي    مراجعة  الفرد وبين ما كان  بين ما يفعله  الفرق  ، تظهر 

المعلومات   وبين  االداء  معايير  بين  كبير  تقارب  هناك  كان  واذا   ، يعمله  ان  عليه 
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( فإن النتيجة تكون هي الرضا  Feed-backالمتحصل عليها من التغذية الراجعة ) 

 (. 428:    1996عن الذات )الشناوي، 

 ء هذه الستراتيجية العامة يمكن طرح التساؤل النظري اآلتي: وفي ضو

هذا   عن  ولالجابة  ؟  الذاتي  التقويم  صراع  فيه  يُحل  الذي  االتجاه  يحكم  الذي  ما 

الفرد   كان  اذا  ما  على  يعتمد  ذلك  إن  نقول  االدراكية:  النظر  وجهة  من  التساؤل 

 على قدرته في الفهم   مستوى اكثر صدقاً اعتماداً   يستطيع تخفيض تقويمه الذاتي الى 

 (. Pepitone, 1964 : 375في التصرف المنتهك للمعيار أو مسؤولياته اتجاهه )

 المبادئ االساسية التي يستند اليها فهم الذات : 

فهم الذات  مهارة متعلمة يقوم فيها الفرد بفهم  سوابق وتوابع السلوك موضوع    .1

 الفهم . 

الهمي  .2 واعياً  الفرد  يكون  ان  بها  ينبغي  تتم  التي  وللكيفية  الذات  مالحظة  ة 

 المالحظة والطبيعة التفاعلية للمالحظة. 

 يعمل الفرد على ضبط المثيرات باستخدام احدى الطرائق اآلتية:  . 3

 تغيير البيئة.   أ.

 تصنيف مدى المثيرات التي تؤدي الى السلوك غير المرغوب فيه.  ب.

 والسلوك المرغوب فيه. تقوية العالقة بين سلوكيات معينة    ج.  

ينبغي ان يقرر الفرد ما االستجابات التي تعيق السلوك المرغوب فيه لكي يعمل    . 4

على اضعافها. كما ينبغي ان يقرر ما االستجابات المناسبة التي يمكن أن تحل مكان  

 السلوك غير المرغوب فيه ليعمل على تقويتها. 

لتي تؤدي الى السلوك غير المرغوب  يعمل الفرد على تعطيل السلسلة السلوكية ا  . 5

 في مرحلة مبكرة. 
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 يقوم الفرد بتعزيز ذاته بعد حدوث االستجابة المناسبة.  . 6

  يجب أن توضع االهداف المراد تحقيقها بحيث يكون من السهل الوصول اليها ،   . 7

 وبحيث يتم الوصول الى االهداف الصعبة بطريقة تدريجية. 

يمكن استخدام العقد السلوكي في فهم الذات  ، فإذا اراد فرد ما أن يبرمج سلوكه    . 8

بكفاءة وفاعلية فإن من الواجب عليه أن يعمل بشكل منظم، وافضل وسيلة لتحقيق  

ذات مع  الفرد  يبرمه  اتفاق  هو  أي  السلوكي  التعاقد  هو  التي  ذلك  السلوكيات  يحدد  ه 

 (. 11:   1992يهدف لتحقيقها ونتائج االستجابة المطلوبة. )حمدي،  

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته  

في   الباحثة  اتبعتها  التي  واالجراءات  البحث  لمنهجية  وصفا  الفصل  هذا  يتضمن 

واسلوب   للبحث  االصلي  المجتمع  بوصف  يتعلق  وفيما  البحث  موضوع  معالجة 

االحصائية   ياراخت والوسائل  النتائج  تحليل  واسلوب  البحث  ادوات  وبناء  العينة 

 المستخدمة في استخراج نتائج البحث . 

   -منهج البحث:  -اوال:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لكونه انسب المناهج فيصف لنا الظاهرة ويوضح  

 (   286:   2000خصائصها  )عبيدات ،  

 مجتمع البحث  -ثانيا :

( وقد حدد    2017به جميع االفراد المشمولين بالظاهرة قيد البحث ) آدم ،  يقصد  

للعام   الصباحية  الحكومية  المدارس  في  االعدادية  المرحلة  بطالبات  البحث  مجتمع 

 (.   2022  –  2021الدراسي )
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 عينة البحث  -ثالثا:

هي    او   ، الدراسة   عليه  تجري  الذي  المجتمع  الى  ينتمون  االفراد  من  مجموعة 

الجزء الذي يستخدم في الحكم على الكل ومن اجل ان تكون العينة ممثلة لمجتمعها  

يجب االعتماد الطرائق والوسائل الصحيحة في اختيارها ، كما ان الصفات العديدة  

التي يحتويها المجتمع البد ان تتضمن في العينة التي يتم اختيارها من ذلك المجتمع  

العشوائية الطبقية تعد  وان كل صفة من هذه الصفات تمثل   العينة  طبقة وبهذا فان 

:    2010خير وسيلة يمكن استعمالها في مثل هذا النوع من المجتمعات ) ملحم ،  

251  . ) 

وبناء على ما تقدم اختارت الباحثة ثالث مدارس للبنات عشوائيا وقد تكونت العينة   

و    50من   العلمي  الفرع  من  الر  50طالبة  الصفين  من  االدبي  والسادس  من  ابع 

 العلمي واالدبي . 

 اداة البحث   -رابعا :

فقـد تبنت الباحثـــة  لدراسة القدرة على فهم الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية،  

  ، )آدم  البحث وهي  2017مقياس  متغيرات  احد  لقياس  المعد   ، فهم  (  القدرة على 

من    الذات  مكونا  االولية  مجالين)   30بصيغته  على  موزعة  الذات   فقرة    -تحليل 

الينطبق(    ، نادرا  احيانا،  غالبا،  )دائما،  هي:  ببدائل   ، الشخصية(  العيوب  معالجة 

(    5،    4،    3،    2،    1( لفقرات المقياس االيجابية و )   1،    2،   3،   4،  5بأوزان ) 

 . (   29،  22،   15،   12،   4وللفقرات السلبية وهي : ) 

 صدق المقياس

التربوي           المقياس  بناء  في  االساسية  الخصائص  من  المقياس  صدق  يعد 

والنفسي والمقياس الصادق هو الصالح لقياس السمـــة التي وضع من اجلها المقياس  

 (.   36:   2000) عبيدات ، 
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عودة  )   ويشار الى ان المقياس صـــادق اذا كان يقيس القدرة الموضــــــوع لقياسها 

من    60:  1999,   مجموعة  على  الفقرات  عرض  تم  الصدق  هذا  ولتحقيق   ،  )

المحكمين والمختصين في التربية وعلم النفس، وفي ضوء مالحظاتهم نالت جميع  

من   اكثر  قبول  نسبة  من    86الفقرات  المكون  المقياس  بقي  وبذلك  فقرة    %30 

 بصيغته النهائية  . 

 ثبات المقياس  

  20قامت الباحثة باستخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار على عينة والبالغ عددهم  

طالبة وبواقع حيث تم تحقيق المقياس بظروف متشابهة للتطبيق االول والثاني وقام  

بين   بيرسون  االرتباط  معامل  احتساب  وتم  المدة  هذه  بعد  التطبيق  بإعادة  الباحث 

 ( وهي قيمة مقبولة.  0.   88بلغ معامل الثبات )  درجات التطبيق االول والثاني اذ  

 الوسائل االحصائية   -خامسا :

   -استخدمت الباحثة برنامج  الستخراج االتي : 

 النسبة المئوية   ❖

 الوسط الحسابي   ❖

 الوسط الفرضي   ❖

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون   ❖

 االنحراف المعياري  ❖

❖  t-test   عينة واحدة 

❖  t – test عينتين مستقلتين     
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 عرض النتائج وتفسيرها 

 الهدف األول : قياس  القدرة على فهم الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية  

الحسابي   الوسط  كان   ، العينة  على  الذات  فهم  على  القدرة  مقياس  تطبيق  بعد 

( حيث بلغت  90(  والمتوسط الفرضي)  13.23واالنحراف المعياري ) (  107.7)

t-test   ( واتضح أن هنالك  1.98(التي قورنت بالقيمة الجدولية )13.7المحسوبة )

لصالح   إحصائيا   دال  المرحلة   فرق   طالبات  بأن  يدل  وهذا   ، الحسابي   الوسط 

 (. 1االعدادية يمتلكن القدرة على فهم الذات ،كما في جدول ) 

 ( 1جدول )

الى   يرجع  قد  ذلك  ان  الباحثة  طالبات  وتعتقد  بها  مرت  التي  االوضاع  طبيعة 

االعدادية المواقف     المرحلة  اطالعهن على مختلف  و  والتي زادت من خبراتهن 

يمتلكوه من معلومات عن ذواتهن ساهمت بزيادة القدرة على فهم الذات  الحياتية وما  

 . نلديه

: الثاني  المرحلة    -الهدف  طالبات  لدى  الذات  فهم  في  الفروق  على  التعرف 

 ادبي(  –) علمي   االعدادية بحسب القسم

مستقلتين ولم يكن هناك فرق    لعينتين    t- testلتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة  

( الدراسي  التخصص  احصائيا وفق  المحسوبة  ادبي  –علمي  دال  القيمة  كانت  اذ   )

(0.477( البالغة  الجدولية  القيمة  من  اقل  وهي  داللة    2.021(  مستوى  عند   )

( بانحراف  107.2ادبي ) -( اذا بلغ المتوسط الحسابي لدرجات افراد العينة  0.05)

Mean M  Std. 

Deviation 

Df t-test 

 

tabled Sig.  

107.7 90 13.23 98 13.7 1.98 0.00000 0.05 
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 ( والعل14.2معياري   )( ) 108.5مي  معياري  بانحراف  في  11.5(  مبين  كما   ،  )

 (. 2جدول ) 

 ( داللة الفرق على مستوى القسم العلمي 2جدول ) 

Group Mean Std. 

Deviation 

t-test Df Sig.  الداللة 

0.05 T tabled 

Scientific 108.5 11.5 0.477 2.021 98 0.63  غير

 دالة 
Letarory 107.2 14.2 

هي    للطالبات  الظروف  وجميع  االجتماعية  والبيئة  التربية  ان  الى  ذلك  ويعود 

 متقاربة وبالتالي فهن يمتلكن مستوى متقارب من القدرة على فهم الذات.  

: الثالث  المرحلة    -الهدف  طالبات  لدى  الذات  فهم  في  الفرق   داللة  التعرف على 

 :   سادس (  -االعدادية وفق الصف الدراسي  ) رابع 

الباحثة استخرجت  الهدف  قيمتها   t-testلتحقيق  كانت  التي  مستقلتين  لعينتين 

مما يدل الى    0.05اكبر من    P( وهي اقل من  الجدولية وقيمة  1.132المحسوبة )

لدرجات   الحسابي  المتوسط  كان  اذ  الصفين  بين  الذات  فهم  في  الفرق  انعدام  عدم 

  ( السادس  الحسابي   )106.2الصف  المتوسط  الرابع    اما  الصف  لدرجات 

  -:(3(  كما في الجدول )109.2)
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 سادس(  -داللة الفرق على مستوى المرحلة الدراسية )رابع   (3جدول ) 

Group Mean Std. 

Deviation 

t-test Df Sig.  الداللة 

0.05 t Tabled 

 1.132 12.71 109.2 الصف الرابع 

 

 غير دالة  0.607 98 2.021

 13.70 106.2 السادس الصف  

 

 االستنتاجات  

 -االستنتاجات االتية :  بناء على النتائج استخلصت الباحثة 

 القدرة على اتخاذ  القرار.ان طالبات المرحلة االعدادية لديهن   ●

   لعلمي و االدبي على مستوى الفرع ا القدرة على فهم الذات الفرق في  ●

فرق  الي  ● فهم  وجد  على  القدرة  المرحلة  الذات في  مستوى  -)الثانية    على 

 الرابعة (  

   -التوصيات :

 على ضوء ما جاء بنتائج البحث يمكن للباحثة ان توصي بما يأتي  

واجتماعية ألجل   ❖ وثقافية  تربوية  برامج  تضع  ان  كافة  وبكلياتها  مناشدة   

 تعزيز قدرة فهم الذات لدى طلبة ال . 

مناشدة التدريسيون في   استعمال االساليب المعرفية في اساليب وطرائق   ❖

 وتدريس المواد الدراسية بتنمية هذا األسلوب لدى الطلبة . 

   -المقترحات : 
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   -تقترح الباحثة ما يأتي :

االعدادية   ● كالمرحلة  أخرى  دراسية  مراحل  على  مماثلة  دراسات  أجراء 

 لك الدراسات مع الدراسة الحالية . والمتوسطة وعقد مقارنات بين نتائج ت

  أجراء الدراسة نفسها على عدد من الجامعات وعقد مقارنات بينها في المتغير  ●

  –على وفق متغير الصف الدراسي الثاني والرابع أو التخصص ) علمي  

 ادبي( . 

 المصادر  

( ابراهيم   آدم   ، :  2011آدم  الذات (  فهم  ب  القدرة على  لدى  وعالقتها  الحياة  جودة 

 ،  المرحلة االعدادية ،  الموصل.    رسالة ماجستير ،  طلبة ال 

  كيف تنمي قدراتك على فهم الذات( ،  1998باركر، ألن ،ترجمة سامي سليمان ) 

 ،كوجان بيدج ، لندن . 

، ) ترجمة عادل كامل( ، (: شخصيتك المبدعة في فهم الذات 2010بروان ، د. ) 

 ،األردن. األهلية للنشر والتوزيع ،عمان 

( مطير  فهد   ، ببعض  2012البالدي  المتعلقة  الذاتات  لفهم  اإلدارية  المستويات   :  )

 ، المكرمة  مكة  بمدينة  الثانوية  المدارس  مديرو  يدركها  كما  التربوية  رسالة  المهام 

 ، ام القرى ، مكة المكرمة ،السعودية.  ماجستير 

،ترجمة    ذاتات اإلداريةااللتزام واستراتيجية فهم ال( :    1994جيماوات ، بنكاح ) 

 سعاد الطنبولي ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، جمهوريه مصر العربية . 

 (  : نزيه   ، التدخين".  1992حمدي  سلوك  خفض  في  الذاتي  الضبط  "فاعلية   ،  )

 .   2. )أ( ن ع  19، م   دراسات، الجامعة االردنية 
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( : التمكين اإلداري لتدعيم القدرة على فهم الذاتات   2012أمينة سليم )   الردادي ،

  ، المكرمة  مكة  بمدينة  التربويين  المشرفين  ماجستير لدى  المرحلة    رسالة   ،

 االعدادية،  أم القرى . 

، عالم   3،ط  الصحة النفسية والعالج النفسي( : 1998زهران ،عبد السالم حامد )  

 قاهرة .  الكتب للنشر والتوزيع ،ال

 (  : .  1996الشناوي ، محمد محروس  /    العملية االرشادية والعالجية(  القاهرة   .

 دار غريب للطباعة والنشر. 

( بدري  ،عدنان  واإلبراهيم  ثابت  وجيه  الفكرية  2004العاني،  األصول   :  )

، األردن  في  المدارس  مديري  قبل  اإلداري من  الذات  فهم  في  أبحاث  والمعلوماتية 

 أ( .  3د)،العد  اليرموك 

 (  : السيد  الرحمن ، محمد  الشخصية.  (  1998عبد  قباء    نظريات  دار   / القاهرة   .

 للطباعة والنشر. 

  منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات ( :    2000)   ذوقانعبيدات ,  

 عمان .   , دار وائل للطباعة والنشر , 2, ط 

,    3, ط   في العملية التدريسية القياس والتقويم  ( :    1999عودة , احمد سليمان )  

 دار األمل للنشر والتوزيع , اربد . 

، دار    القدرة على فهم الذات وعالقتها بمركز الضبط( :  2010موسى )القدرة ،  

 صفاء للنشر .عمان ، األردن . 

، الدار الجامعية ،   السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات( :  2005ماهر ، أحمد ) 

 اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية.  

  نظرية القرارات اإلدارية مدخل كمي في اإلدارة ( :  1997مشرقي ، حسن علي )

 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن.  
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دار    ،  6ط   ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس(:  2010) محمد  ملحم ، سامي  

 عمان.  المسيرة ،

 .   2. ع   13. ك  مجلة عالم الفكر(. الشخصية السوية.  1982منصور ، طلعت : ) 

( : العالقة بين تفويض السلطة وفاعليه فهم الذاتات   2006مهنا ، ابراهيم عفيف ) 

الجامعات   في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  نظر  وجهه  من  األكاديمية  األقسام  في 

 لوطنية ،نابلس ، فلسطين . ،  النجاح ارسالة ماجستيرالفلسطينية ، 

 (  ، سعيفان  قاسم  ومحمد   ، :  2011نوفل  المحتوى  (  في  التفكير  مهارات  دمج 

 ، دار المسيرة ،عمان . 1،ط   الدراسي
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 الخالصة :

البشري      العنف  أنواع  أخطر  من  وأنواعه  صوره  بمختلف  األسري  العنف  يعّد 

ظاهرة   فهي   , العراق  ومنها  الحاضر  الوقت  في  الدول  غالبية  في  انتشاراً  وأكثره 

سلبية  تهّدد األسرة التي هي أساس المجتمع وتخالف الشرائع السماوية، فضالً عن  

اتخاذ تدابير وإجراءات جدية وحقيقية  مخالفتها لحقوق اإلنسان األمر الذي يدعو إلى  

من قبل جميع إطراف المجتمع العراقي وتعاون سلطات الدول التشريعية والتنفيذية  

والقضائية من جهة ، فضالً عن ممارسة المنظمات غير الحكومية دورها في توعية  

الوسائل   إتباع  ووجوب  األسري  العنف  جرائم  بخطورة  المجتمع  أفراد  وتثقيف 

العنف  القانوني  جرائم  صور  من  صورة  وقوع  عند  المختصة  الجهات  قبل  من  ة 

يمكن   ما  وإصالح  األسري  العنف  جرائم  ارتكاب  استمرار  من  للحد  األسري 

وتدابير   إجراءات  اتخذت  العالم  دول  معظم  إن  أخرى، خاصة  ناحية  من  إصالحه 

من  أخذ  الذي  األسري  العنف  من  للحماية  خاصة  قوانين  حاً  وقائية وعالجية وسنت 

 متزايد ، إذ يتزايد يومياً ارتكاب هذه الجرائم بمختلف صورها .  

  : االفتتاحية  مناهضة  الكلمات   ، قوانين   ، األسري  العنف   ، الجزائية   ، الحماية  

 . العنف األسري
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Abstract 

Domestic violence in its various forms and types is considered 

one of the most dangerous and widespread types of human 

violence in most countries at the present time, including Iraq. 

By all parties of Iraqi society and the cooperation of the 

legislative, executive and judicial authorities of the states on the 

one hand, as well as the non-governmental organizations 

exercising their role in raising awareness and educating 

members of society about the seriousness of domestic violence 

crimes and the necessity of following legal means to the 

competent authorities when some forms of domestic violence 

crimes occur to limit the continued commission of crimes On 

the other hand, domestic violence and reforming what can be 

fixed, especially since most countries of the world have taken 

preventive and curative measures and measures and enacted 

special laws to protect against domestic violence, which has 

taken an increasing number of grants, as the commission of 

crimes of domestic violence in its various forms is increasing 

daily . 

 المقدمة 

في        التأثير  منها  آثار،  من  عليه  يترتب  قد  لما  األسري  العنف  خطورة  تكمن 

الصحة البدنية مثل كسور العظام، إصابات الرأس، ونزيف داخلي وبعض التأثيرات  

والعقلية ومشاكل صحية جسدية   والنفسية  الطبية  العناية  تتطلب  تحدث  التي  الحادة 

من الدول قد  تحصى ، وهذا ما دفع العديد    مزمنة وغيرها من اآلثار التي ال تعد وال

بدني   عنف  من  أنواعه  بمختلف  األسري  العنف  لمناهضة  خاصة  قوانين  سنت 
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وجنسي ونفسي واقتصادي وثقافي سواء أكان واقعاً على الزوج أو الزوجة أو أي  

 .  فرد من أفراد ضد أحد أفراد األسرة 

وبين        والصحية  االقتصادية  الظروف  بين  عالقة  هناك  إن  بالذكر  الجدير  ومن 

ارتكاب هذه  االقتصادية كلما زاد  الظروف  فكلما تدهورت  العنف األسري،  جرائم 

قلة وقوع جرائم   إلى  يؤدي  الدولة  في  الصحي  الوضع  استقرار  إن  كما   ، الجرائم 

وبئة ترتفع معدالت هذه الجرائم  العنف األسري ، وفي أوقات الكوارث الصحية واأل 

الحجز   ومنها  المختصة  السلطات  تتخذها  التي  والتدابير  اإلجراءات  بعض  بسبب 

  -المنزلي وهذا ما حدث في العراق وفي معظم دول العالم عند تفشي مرض كوفيد 

19  . 

 أسباب اختيار موضوع البحث:   -أوال  

في - صورها  بمختلف  األسري  العنف  جرائم  معدالت  دول    زيادة  مختلف 

 العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص . 

على الرغم من إن جرائم العنف األسري ليست بحديثة الوقوع في المجتمع   -

دونما   واالجتماعية  النفسية  جوانبها  من  تبحث  دائماً  أنها  غير  العراقي 

القانونية وإن كانت تبحث قانوناً فان الدراسات القانونية تقتصر على بحثها  

 ً  أو وطنياً دون التطرق إلى الجوانب الجزائية كما لم يتطرق للقوانين  دوليا

 مناهضة العنف األسري .   

:   -ثانيا   البحث  العنف     مشكلة  من  الجزائية  الحماية   " البحث حول موضوع  يثير 

دراسة مقارنة" العديد من المشاكل التي يمكن طرحها في شكل أسئلة ما    –األسري

هل جرائم العنف األسري على نوع واحد؟ هل جّرمت   المقصود بالعنف األسري؟

أم على سبيل المثال؟   قوانين مناهضة العنف األسري هذه الجرائم بإيرادها حصراً 

مناهضة   لقوانين  وفقاً  األسري  العنف  من  الجزائية  بالحماية  المشمولون  هم  من 

م الحماية  هذه  وهل  بتحديدهم؟  القوانين  هذه  اختلفت  ؟وهل  األسري  تكاملة  العنف 

 وكافية ومتناسبة مع حجم الضرر النفسي الذي وقع على المجني عليهم )الضحايا( ؟
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العنف  أهمية البحث :    -ثالثا   البحث في كثرة ارتكاب جرائم  تبرز أهمية موضوع 

األسري بحيث لم تعّد ظاهرة محلية ، بل دولية من ناحية، وصعوبة اكتشافها بسبب  

 ر وقوعها . انخفاض معدالت اإلبالغ أو إنكا

   أهداف البحث :  -رابعا  

تسليط الضوء على مفهوم العنف األسري من جهة،  والمجني عليهم في جرائم   .1

 العنف األسري من جهة أخرى. 

لهذه   .2 األسري  العنف  مناهضة  قوانين  وفّرتها  التي  الجزائية  الحماية  إبراز 

 وذلك عن طريق مراعاة خصوصيتها عند التجريم و العقاب .  الشريحة ،

 بيان مدى توفر الحماية الجزائية لهذه الطائفة من الناحية اإلجرائية.  .3

:   -خامسا   البحث  التحليلي    منهجية  المنهج  على  البحث  هذا  كتابة  في  اعتمد 

 للنصوص القانونية ذات العالقة بموضوع البحث، باإلضافة إلى  المنهج المقارن. 

لجزائية من العنف األسري  للبحث في موضوع " الحماية ا   خطة البحث :  -سادسا   

سأخصص    – إذ  مبحثين،  إلى  البحث  سأقسم  مقارنة"  لبيان    األول   المبحث دراسة 

فالمطلب   ، مطلبين  إلى  سأقسمه  الذي  األسري  العنف  من  الجزائية  الحماية  ماهية 

لبيان   الثاني  المطلب  فيما سيكون   ، وأنواعه  األسري  العنف  لمفهوم  األول سأفرده 

أّما   األسري،  العنف  من  للحماية  القانوني  لتوضيح    الثاني  المبحثاألساس  فسيفرد 

الجزائية   الحماية  إذ سيكون  بعض تطبيقات  العنف األسري وذلك في مطلبين،  من 

المطلب األول للبحث في القوانين المقارنة ، فيما سيكون المطلب الثاني للبحث في  

 القانون العراقي ، ثم سأختتم البحث بخاتمة تتضمن أهم االستنتاجات والمقترحات .    
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 المبحث األول 

 ماهية الحماية الجزائية من العنف األسري 

لبيان ماهية الحماية الجزائية من العنف األسري سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،    

سيكون   فيما   ، وأنواعه  األسري  العنف  مفهوم  في  للبحث  سأفرده  األول  فالمطلب 

 المطلب الثاني لبيان األساس القانوني لحماية من العنف األسري وكاآلتي : 

 المطلب األول 

 مفهوم العنف األسري وأنواعه  

في    توضيح   ثم ،    األسري  العنف   مفهوم  المطلب   هذه  في   سأوضح   وذلك  أنواعه 

 : فرعين متتاليين

 الفرع األول 

 تعريف العنف األسري

في     األسري  العنف  تعريف  إلى  سنتعرض  األسري  العنف  تعريف  لتوضيح 

القانوني وذلك في   العنف األسري في اإلصالح  الفقهي، ومن ثم تعريف  اإلصالح 

 تي : نقطتين وكاآل

 تعريف العنف األسري إصطالحا  :    -أوال  

قانوني      غير  استعمال   " بأنه  يعّرف  إذ   ، متعّددة  تعاريف  عامة  بصورة  للعنف 

ونفسياً   شخصية،  أو  جماعية  غايات  تحقيق  بهدف  والمادي  البدني  القسر  لوسائل 

امل  يشتمل العنف على التوتر واالنفجار التي يساعد على تفجيرها داخل الفرد عو

عديدة أهمها عالم التناقضات االقتصادية، والسياسية، والعقائدية الذي نعيش فيه " أو  

وكشف   اآلخرين  نقد  في  واالستمتاع  والتحدي،  واالعتداء  والتشاجر  لالنتقام  الميل 
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وإحداث  التنغيص،  إلى  والتوجه  وعاجزين،  ضعفاء  يظهرون  وجعلهم  أخطائهم 

   .   (1)الفتن، والتعذيب، والتشهير " 

اإلساءة األسرية وهو شكل من أشكال  فعّرف بأنه )العنف األسري إصطالحاً    أّما     

التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشريكين في العالقة الزوجية أو  

أو )هو سلوك يصدر عن أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر يتضمن اعتداءاً   األسرية( 

فرضتها ظروف   بصورة  شديدة  أو  بسيطة  االعتداء  درجة  كانت  سواء  عليه  بدنياً 

أو   النفس  عن  دفاعاً  أو  واالنتقام  الثأر  في  الرغبة  أو  اإلحباط  أو  كالغصب  معينة 

يام بها على شكل معين  يترتب إلجباره على القيام بأفعال معينة   أو منعه من الق 

 عليه إلحاق أذى بدني أو نفسي أو كليهما بالمجني عليه( . 

وهو )نمط من أنماط السلوك العدواني والذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته   

على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدماً كل الوسائل  

رة الممارس للعنف هو أحد األبوين ، وإنما  المادية والمعنوية دون أن يكون بالضرو

 . (  2)قد يكون األقوى في األسرة هو أحد األبناء(

وعّرفته منظمة الصحة العالمية على أنه كل سلوك يصدر في إطار عالقة حميمة     

 .  ( 3)ويسبب أضراراً أو اآلماً جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة

 سري قانونا  :   تعريف العنف األ -ثانيا  

قوانين        من  قانون آلخر  من  مختلفة  تعريفات  قانوناً  األسري  العنف  لقد عّرف 

مناهضة العنف األسري المقارنة فمنها من أخذت بالتعريف الواسع ومنها من تبنت 

التهديد بهما   أو  بأنه )كل فعل أو قول  للعنف األسري، فقد عرّف  التعريف الضيق 

ماعي في إطار العالقات األسرية المبنية على أساس الزواج  على أساس النوع االجت

يلحق   أن  شأنه  من  قانوناً  األسرة  إلى  ثم ضمنه  ومن  الرابعة  الدرجة  إلى  والقرابة 

 .    (  4)ضرراً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته (

التهدي       أو  فعل  عن  امتناع  أو  فعل  )أّي  بأنه  أحد  وعّرف  من  يرتكب  بهما  د 

أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد األسرة وفق المفهوم المبين في تعريف  
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القانون ويترتب عنه قتل أو   يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا  األسرة 

 .  ( 5)إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي(

ء يقع داخل نطاق األسرة من قبل  فيما عّرف على أنه )كل فعل من أفعال اإليذا     

 . ( 6)أحد أفرادها "المعتدي" ضد آخر فيها "المعتدى عليه"(

أحد      يرتكبها  التي  األشخاص  على  الواقعة  )الجرائم  بأن  األسري  العنف  وعّرف 

 . ( 7)أفراد األسرة في مواجهة أّي من أفرادها(

منهما ، يرتكب داخل  وعّرف على أنه )كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأّي  

 . ( 8)األسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي (

 الفرع الثاني 

 أنواع العنف األسري   

أهمها      من  لعل  أسباب  لعدة  الحاضر  الوقت  في  األسري  العنف  جرائم  ترتكب 

سوء    ، األسرة  أفراد  بين  الفهم  سوء   ، الديني  الوازع  ضعف   ، النفسية  األسباب 

بيئة عنيفة ، عدم التناسب بين الزوجين في الكثير من الجوانب  التربية ، التنشئة في  

سيما الجوانب الثقافية واالقتصادية، الظروف الصحية الصعبة، والظروف المعشية  

ما هو عنف جسدي  الصعبة الفقر، كما تتعدد أنواع وأشكال هذا العنف األسري منها  

العنف األسري وفقاً    لذا سنتعرض ألنواعأو عنف جنسي أو اقتصادي أو ثقافي ،  

نقطتين   في  وذلك  األسري  العنف  مرتكب  سلوك  على  المترتبة  األضرار  لطبيعة 

 وكاآلتي :   

سلوك يصدر عن أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر    كل  وهو   العنف المادي :  -أوال  

ويترتب عليه آثار أو أضرار مادية ملموسة على المجنى عليهم أو الضحايا ، ومن  

 العنف الجسدي ، والعنف الجنسي . أشكاله 
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:   -أ الجسدي  من    العنف  عليه  يترتب  لما  المادي  األسري  العنف  أنواع  أشد  وهو 

أضرار مادية ملموسة بالغة على جسم المجنى عليهم ، ويراد به كل فعل ينتج عنه  

 إلحاق إصابة أو ضرر بدني بشكل متعمد ألحد أفراد األسرة من قبل فرد آخر . 

الع    نف الجسدي البد من تحقق شرطين ، فالشرط األول أن تكون اآلثار  ولتحقق 

المترتبة على سلوك مرتكب العنف األسري )فعل أو امتناع عن فعل( إصابة جسدية  

الجسم   تمس سالمة  التي  اإلصابات  الجروح وغيرها من  أو  الكدمات  أو  كالكسور 

 وسالمة أدائه سواء أكان الضرر بسيطاً أو جسيماً . 

قصداً      الجسدي  األسري  العنف  مرتكب  لدى  يتوافر  أن  فهو  الثاني  الشرط  أّما 

جنائياً وهو قصد إيذاء المجني عليه ، فمتى توافر الشرطان تحقق العنف األسري  

الجسدي بصرف النظر عن الباعث الدافع  إلى ارتكاب هذا النوع من العنف سواء  

 أكان االنتقام أم التأديب . 

رار الجسدية التي من الممكن أن تنجم عن العنف األسري الجسدي  وتتعّدد األض   

كما تتباين في شدتها فبعضها يسبب ألم بسيط كألم المترتب على الصفعة أو كدمة  

بسيطة على جسم المجني عليه غير واضحة العيان ، ومنها ما هو ألم شديد يترتب  

أو كسور أو تعطيل    على استخدام اآلالت حادة أو أسلحة أو غيرها مسببة لجروح

 الحواس وقد يترتب عليه الوفاة .      

:    -ب  الجنسي  أجل  العنف  من  التهديد  أو  القوة  استخدام  فيه  يتم  وضع  أي  هو 

على   الشخص  إجبار  مرغوب.  غير  جنسي  نشاط  في  مشاركة  على  الحصول 

االنخراط في ممارسة الجنس، رغًما عنه، حتى لو كان هذا الشخص هو الزوج أو  

أعمال    الشريك من  عمل  فهو  بالتراضي،  الجنس  مارس  أن  سبق  الذي  الحميم 

 العدوان والعنف.  

أو      جنسي،  فعل  أي  أنه  على  الجنسي  العنف  العالمية  الصحة  منظمة  وتعرف 

تحرشات جنسية غير مرغوب  أو  تعليقات  أو  فعل جنسي،  للحصول على  محاولة 

ال ضد  أخرى،  بطريقة  موجهة  أو  مشبوهة  أفعال  أو  للشخص فيها،  الجنسية  حياة 
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باستخدام اإلكراه، من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية، وفي أي  

بممارسة   الرضا  عدم  هو  الزواجي،  االغتصاب  باسم  أيضا  والمعروف  مكان، 

الجنس في حال كان المرتكب هو زوج الضحية. وعلى هذا النحو فهو يعتبر شكاًل  

 .  (9)الجنسيمن أشكال اغتصاب الشريك، واالعتداء 

المادي:   -ثانيا   أفراد األسرة ضد فرد    كل   وهو  العنف غير  أحد  سلوك يصدر عن 

آخر وال يترتب عليه أضرار مادية ملموسة بداية على المجني عليه لكونه ال يترك  

أثراً واضحاً على جسم المجنى عليهم أو الضحايا بل تكون آثاره كامنة في النفس  

 وهي  : 

:     -أ النفسي  االجتماعية  العنف  بالمعايير  عده  يمكن  سلوك  أو  قول  أو  فعل  كل 

أفراد األسرة أو هو أي   باآلخرين من  نفسيا  النفس يلحق ضررا  والخبراء وعلماء 

العنف التعبيري  وله أشكال متعددة ك  فعل يتسبب به ضرر نفسي ألحد أفراد األسرة

وللرمو للعبارات  األسرة  أفراد  احد  قبل  من  العمد  االستخدام  المقبولة  وهو  غير  ز 

وفق المعايير الثقافية للمجتمع ضد احد أفراد األسرة مما يترتب عليه أو يحتمل أن  

يترتب عليه ضرر نفسي، أو العنف القهري وهو سلوك معنوي يمارس من قبل أحد  

أفراد األسرة ضد فرد أخر من ذات األسرة يسلب من خاللها مرتكب العنف حق  

يترتب عليها حدوث ضرر نفسي كمنع البنت أو   ألسرةاالختيار بالنسبة لآلخر من ا

يتمثل   المنع عنف لفظي  التعليم، وعادة ما يصاحب هذا  الزواج أو من  األخت من 

 .بالتهديد سواء باستخدام وسائل مشروعة أو غيرها 

أو يكون في شكل التعسف في استخدام حق مشروع  وهو استخدام أحد أفراد      

حقا   األسرة 

ت بشكل  نفسي  شرعيا  ضرر  عليه  يترتب  مما  األسرة  ذات  من  فرد  تجاه  عسفي 

أفراد األسرة من تكوين عالقة اجتماعية التعسفي ومنع أحد  مع اآلخرين   كالطالق 

 دون سبب. 

االلكتروني  -ب  أو    العنف  الهاتف  يستخدم  عندما  االلكتروني  العنف  يحدث   :

أ  الشريكة  التواصل االجتماعية لمراقبة  يمكن   و مراقبة أحبائهاالكمبيوتر أو وسائل 
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أن يحدث العنف االلكتروني كذلك باستعمال األجهزة المنزلية الذكية، مثل المصابيح  

األجهزة المنزلية يمكن التحكم فيها عن بعد، وعادةً   الذكية ومكبرات الصوت.، فهذه

 .(10)ما يكون ذلك باستخدام هاتف من خالل تطبيٍق ما 

 المطلب الثاني 

 األساس القانوني للحماية من العنف األسري 

من      للحماية  القانوني  األساس  األول  في  أبين  فرعين  إلى  المطلب  هذا  سأقسم 

فيما    ، الدساتير  في  األسري  العنف  العنف  من  للحماية  القانوني  األساس  أوضح 

 األسري في القوانين في الفرع الثاني: 

 الفرع األول 

 الحماية من العنف األسري في الدساتير  

للدساتير      ستخصص  األولى   ، نقطتين  في  األسري  العنف  من  الحماية  سأبحث 

 المقارنة، فيما ستفرد النقطة الثانية للدستور العراقي :  

من خالل الرجوع إلى الدساتير المقارنة لوحظ إنها نصت  اتير المقارنة : الدس -أوالُ 

األردنية   المملكة  فدستور   ، العنف  من  األسرة  حماية  على  ضمناً  أو  صراحة 

المعدل بيّن إن األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق    1952الهاشمية لعام  

أو ويقوي  الشرعي  كيانها  القانون  يحفظ  الوطن،  ويحمي  وحب  وقيمها،  اصرها 

  ، االستغالل  من  ويحميهم  النشئ  ويرعى  والشيخوخة  والطفولة  األمومة  القانون 

 .( 11) وأوجب تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث 

لعام        العربية  إن األسرة هي أساس    2014وذهب دستور جمهورية مصر  إلى 

تحرص    ، والوطنية  واألخالق  الدين  قوامها  تماسكها  المجتمع  على  الدولة 

، كما نص صراحةً على المساواة بين المرأة والرجل  (  12)واستقرارها وترسيخ قيمها 

في جميع الحقوق من سياسية ومدنية ، اقتصادية واجتماعية وثقافية وفقاً للدستور ،  

مع   العنف  أشكال  كل  ضد  المرأة  بحماية  القيام  واجب  الدولة  عاتق  على  وألقى 
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التوف من  الدولة  تمكينها  أيضاً  وألزم   ، العمل  ومتطلبات  األسرة  واجبات  بين  يق 

والمسنة والنساء األشد   المعيلة  والمرأة  والحماية لألمومة والطفولة  الرعاية  بتوفير 

 ً  . ( 13)احتياجا

العنف       أشكال  جميع  من  الطفل  حماية  على  الدستور  بصلب  نص صراحة  كما 

الج االستغالل   ، المعاملة  سوء   ، حظر  واإلساءة  أنه  عن  فضالً   ، والتجاري  نسي 

تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسي وحظر تشغيله في األعمال التي  

 .  ( 14)تعرضه للخطر

، عالوة        االقتصادي  العنف  من  الطفل  بحماية  الدولة  بإلزام  اقّر  أنه  يعني  وهذا 

 اً في ذلك .   على حمايته من العنف النفسي والجنسي والجسدي  وهو موفق 

 الدستور العراقي :   -ثانيا  

دستور       في  نجده  العراق  في  األسري  العنف  من  للحماية  القانوني  األساس  إن 

)النافذ( ، إذ بيّن هذا الدستور إن األسرة هي أساس    2005جمهورية العراق لعام  

كان أم  دينية  قيماً  أكانت  سواء  وقيمها  كيانها  على  الدولة  وتحافظ  قيماً  المجتمع،  ت 

أخالقية أو وطنية ، وألزمت الدولة بحماية األمومة والطفولة والشيخوخة، ورعاية  

وإن   وقدراتهم،  ملكاتهم  لتنمية  المناسبة  الظروف  لهم  توفر  وأن  والشباب  النشئ 

على   للوالدين  وبالمقابل   ، والتعليم  والرعاية  التربية  في  والديهم  على  حٌق  لألوالد 

    .م والرعاية سيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة أوالدهم الحق في االحترا

كما حظر الدستور أعاله االستغالل االقتصادي لألطفال بكافة صوره ، وأوجب      

على الدولة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بحماية هذه الشريحة المهمة في المجتمع ، 

ال لمنع  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الدولة  الدستور  في  وألزم  إشكاله  بكل  عنف 

 .    (15)المجتمع سواء أكان هذا العنف واقعا في بيئة األسرة أم كان في بيئة المدرسة

صراحة           وحظر  باألسرة  أهتم  العراقي  الدستوري  المشرع  إن  يعني  هذا 

تنظيم   تاركاً  أو شكله  أيّا كان نوعه  العنف  المصري ممارسة  الدستوري  كالمشرع 

 ألسرة للمشرع العادي كي يسن قانوناً مناهضاً للعنف األسري .    الحماية القانونية ل
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 الفرع الثاني 

 القوانين

 سأقسم هذا الفرع إلى نقطتين وكاآلتي :     

 القوانين المقارنة :    -أوال  

المشرع       يسن  ،   المصريلم  األسري  العنف  بمناهضة  خاصاً  إن    قانوناً  إذ 

المصري   العقوبات  قانون  في  نجده  األسري  العنف  لتجريم  القانوني  األساس 

من   انه جّرم بعضاً  إالّ  العنف األسري صراحةً  يأتي بمصطلح  لم  )المعدل( ، وان 

أنواع العنف األسري سيما العنف ضد المرأة ، كجريمة ختان اإلناث التي تعّد من  

عتداء على السالمة البدنية للمرأة الذي  جرائم العنف الجسدية وصورة من صور اال 

ذوي   يؤكده  لما  وفقاً  صحية  أو  طبية  جدوى  أيّة  فيه  وال  ضرورة  تبرره  ال 

 االختصاص . 

مباشرة،      بصورة  اإلناث  ختان  يجّرم  لم  )المعدل(  المصري  العقوبات  فقانون 

ألنثى   ختان  طريق  عن  الجرح  حدث  إذا  عمداً  اإليذاء  جريمة  عقوبة  شّدد  وإنما 

 . ( 16)( من هذا القانون وهي حالة الضرورة61وأوجب مراعاة حكم المادة )

كما أعطى هذا القانون للقاضي سلطة تقديرية في االختيار بين عقوبة الحبس أو      

أن عقوبة   إلى  باإلضافة   ، الجريمة  يتناسب مع خطورة  ما ال  الغرامة وهو  عقوبة 

جنيه مص بألف  األدنى  حّدها  المحّدد  يجنيه  الغرامة  أن  يمكن  ما  مع  يتالءم  ال  ري 

الجاني من الجريمة ، وشدد عقوبة هذه الجريمة إذا كانت النتيجة الجرمية المترتبة  

وفاة   إلى  أفضت  عمد  جرح  جناية  هنا  تعّد  لكونها  عليها  المجني  وفاة  هي  عليها 

 .  ( 17)المجني عليها

ف      المرأة  ضد  العنف  أنواع  من  تعّد  التي  اإلجهاض  على  وجريمة  اعتداء  هي 

بإستعمال   وقعت  إذا  جناية  المشرع  عّدها  جنحة،  هي  أيضاً  للمرأة  البدنية  السالمة 

 (  18)وسيلة من وسائل العنف أو قام بها أحد الممارسين للمهن الطبية
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هتك      جّرم  إذ   ، صوره  معظم  جّرم  وإنما  صراحةً  الجنسي  العنف  يجّرم  ولم 

عل الفاضح العلني المخل بالحياء سواء أكان  ، وجّرم الف(  19)العرض وإفساد األخالق

الغير   جسم  أو  عليه  المجني  جسم  على  يتمثل  (20)واقعاً  عندما  العلني  والسب    ،

أو   لإلناث  التعرض  هذا  أكان  سواء  بالحياء  يخدش  وجه  على  لشخص  التعرض 

 .  ( 21)للذكور،  وشّدد العقاب في حالة العود 

تجري          إلى  األردني  المشرع  في  وذهب  األسري  العنف  صور  من  العديد  م 

( رقم  األسري  العنف  من  الحماية  وقانون   ، )المعدل(  العقوبات  لسنة  15قانون   )

2017   . 

فقانون العقوبات )المعدل( أجاز للوالدين  الحق في تأديب أوالدهم  غير أنه   

ومن    ، العام  العرف  يبيحه  لما  وفقاً  بهم  اإلضرار  أو  اإليذاء  يسبب  ال  أن  أشترط 

إلى تحقق   يؤدي  الفعل  ما كان  الجسدي متى  العنف  أنه جرم  المخالفة يعني  مفهوم 

 .   (  22)نتيجة معينة وهي إيذاء األبناء أو إلحاق الضرر بهم 

كما خصص المشرع األردني )الفصل الثاني( من القانون أعاله للجرائم التي تعّد    

التي ت العنف األسري تحت عنوان )في الجرائم  الباب  من أشكال  مس األسرة( من 

،  (23)السادس )في الجرائم التي تمس الدين واألسرة( وهي الجرائم المتعلقة بالزواج

، التعدي على  (25)، الجرائم المتعلقة باألطفال والعجز(24) الجنح المخلة بآداب األسرة

 .  (26)حراسة القاصر

ال    جرائم  من  أخرى  لصور  ذاته  القانون  من  السابع(  )الباب  عنف  وخصص 

  ، العامة(  واآلداب  باألخالق  المخلة  الجرائم  )في  عنوان  تحت  جاء  الذي  األسري 

ومواقعة   االغتصاب  من  كل  جّرم  العرض(  على  االعتداء  )في  األول  فالفصل 

، اإلغواء والتهتك خرق األماكن الخاصة  (29)، الخطف(28)، هتك العرض (27)القاصر

ال(30)بالنساء على  الحض  )في  الثاني  والفصل  والتعرض لألخالق واآلداب ،  فجور 

، وأيضاً  (32)، التعرض لآلداب واألخالق العامة(31)العامة( جّرم الحض على الفجور

اإلجهاض  فعل  جّرم  إذ  اإلجهاض(،  )في  الثالث  األشخاص (33)الفصل  إيذاء   ،(34) ،
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الناجمين عن تعدد األسباب (35)القتل واإليذاء من غير قصد  ،  (  36)، والقتل واإليذاء 

 ضها جنح والبعض اآلخر جنايات تصل عقوبتها إلى اإلعدام .   بع

       ( العنف األسري رقم  الحماية من  قانون  لسنة  15أّما  الذي جاء من    2017( 

توفير   قانون واحد محاوالً  في  أحكام  األسري من  بالعنف  يتعلق  ما  كل  أجل جمع 

(  24ا القانون من ) حماية جزائية موضوعية وإجرائية للمعنفين أسرياً ، ويتكون هذ 

من   الجزائية  الحماية  محل  األشخاص  سريانه،  وبدأ  القانون  تسمية  تضمنت  مادة 

جرائم العنف األسري، مفاهيم بعض العبارات والمصطلحات الواردة فيه ، الجهات  

الملزمة قانوناً بتقديم شكوى أو األخبار عن وقوع جرائم العنف األسري عند علمها  

دم لها اإلخبار أو الشكوى عن وقوع هكذا جرائم، واإلجراءات  بذلك، والجهة التي يق

تسوية   إلى  تطرق  كما  الشكوى،  أو  اإلخبار  تلقي  عند  اتخاذها  عليها  يجب  التي 

بالتسوية   للقيام  توافرها  الواجب  الشروط  مبيناً  األسري  العنف  قضايا  في  النزاع 

حكمة المختصة اتخاذها  واإلجراءات التي تتخذها ، فضالً عن التدابير التي يمكن للم

إيقاعها عند عدم   للمحكمة  التي  العنف األسري والعقوبة  التسوية تجاه مرتكب  عند 

تنفيذ تلك التدابير، باإلضافة إلى أنه عالج موضوع )أمر حماية المجني عليه( ، إذ  

أّي فرد من   أو  المتضرر  المختصة إصداره عند قناعتها بضرورة حماية  للمحكمة 

ن مرتكب العنف األسري مبينّاً االلتزامات التي يتضمنها أمر الحماية  أفراد األسرة م 

 .           (37)وعقوبة مخالفة الجاني ألمر الحماية

 القانون العراقي :  -ثانيا  

أّما القوانين العراقية فلم تجّرم العنف األسري صراحةً ، إذ أنها لم تأتي      

الفعل أو االمتناع عن الفعل الذي  بمصطلح )جرائم العنف األسري(،  وإنما جّرمت  

)المعدل( وفّر    1958( لسنة  188يمس باألسرة، فقانون األحوال الشخصية رقم  ) 

مسبباً   المبرح  بالضرب  زوجته  على  الزوج  اعتداء  عّد  إذ    ، لألسرة  ضمانات 

حق   عن  يخرج  لكونه  ذلك  القضائي  التفريق  الزوجة  لطلب  سبباً  جسيماً  ضرراً 

زو  تأديب  في  معه  الزوج  يتعذر  جسيماً  ويشكل ضرراً  وقانوناً  شرعاً  المقرر  جته 
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استمرار الحياة الزوجية وقد ال يقتصر أثره على الزوجين بل يتعداهما إلى األوالد  

 واألقرباء والمجتمع .  

كما حظر هذا القانون النهوة العشائرية ومنع زواج القاصر، إذ أعطى الحق لكل     

إذا   التفريق  طلب  الزوجين  الزوجين  من  احد  إكمال  قبل  تم  قد  الزواج  عقد  كان 

عشرة التعويض    الثامنة  ومنها  للزوجة  حقوق  عّدة  وتضمن  القاضي،  موافقة  دون 

نفقة األطفال    ، الزوجية  المؤجل واألثاث  والمهر  العدة  ونفقة  التعسفي  الطالق  عن 

للمرأة   أيضاً  وضمن  للزوجة  والمستمرة  الماضية  والنفقة  في  المستمرة،  الحق 

في   حصتها  عن  تتنازل  أن  أجل  من  المرأة  بحق  العنف  يمارس  ال  كي  الميراث 

اإلرث، وتحرم منه المرأة تحت ضغط األهل والعادات االجتماعية والتقاليد أو خوفا  

 .  (38)من بطش األشقاء وممارسة العنف بحقها

       ( رقم  العراقي  العقوبات  قانون  لسنة  111وذهب  إلى1969(    )المعدل( 

في   تناول  إذ  اإلجتماعية(،  )الجرائم  للـ  الثاني  الكتاب  من  الثامن  الباب  تخصيص 

الجرائم التي تمس األسرة( وهي جرائم الزنا ، جريمة العقد الباطل   -)الفصل الرابع 

الجرائم المتعلقة بالبنوة    –،  وفي الفصل الخامس    (39)، تحريض الزوجة على الزنا

 .    (40)والعجزة للخطر وهجر العائلة  ورعاية القاصر وتعريض الصغار

فيما أفرد الفصل الثامن للـ )التسول(، وهنا لم يجّرم المشرع العنف األسري في       

شكل العنف االقتصادي وإنما شّدد العقوبة إذا كان الجاني )المحرض على التسول(  

  (41)ولياً أو وصياً أو مكلفاً برعاية أو مالحظة المتسول الحدث 

ص الباب التاسع للـ )الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة( ، فالفصل  وخص   

العرض  وهتك  واللواط  االغتصاب  فيه  جّرم  الثاني    (42)األول  الفصل  في  وجّرم   ،

، كما جّرم في الفصل الثالث )الفعل الفاضح    (43))التحريض على الفسق والفجور(

بالحياء( الضرب واإليذاء العمد في الفصل  ، فضالً عن تجريم الجرح و(  44)المخل 

الثالث من الباب األول )الجرائم الماسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنه(، إذ شّدد العقوبة  

الجاني أصول  من  عليه  المجني  كان  الرابع  (  45)إذا  الفصل  في  وجّرم   ،

 . ( 46))اإلجهاض(
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ية من العنف  ومن الجدير بالذكر إن برلمان إقليم كوردستان أصدر قانون للحما      

رقم)  كوردستان  إقليم  في  األسري  العنف  مناهضة  قانون  وهو  لسنة  8األسري   )

العنف    2011 لجرائم  تعريفاً  أورد  فقد  العراق  في  نوعه  من  األول  القانون  وهو 

األسري وحظر على أي شخص يرتبط بعالقة أسرية أن يرتكب أي نوع من أنواع  

 ألسرة . العنف البدني ، الجنسي والنفسي في إطار ا 

وبيّن طرق إنصاف ضحاياه ومحاسبة المسؤولين عنه بواسطة محكمة مختصة       

إحالة   قبل  البين  ذات  مختصة إلصالح  مصالحة  لجان  إنشاء  القانون  قّرر  وكما   ،

وقسم المختصة،  المحكمة  إلى  العنف     القضية  قضايا  مع  للتعامل  خاص  شرطة 

 .(47) األسري من الشرطة النسائية

إ       لعام  كما  العنف األسري  لمناهضة  قانون  مكون من    2019ن هناك مشروع 

( مادة تضمن بيان الهدف منه، معاني بعض المصطلحات أو الكلمات الواردة  27)

على   تعمل  التي  الجهات  وحّدد  المحكمة...الخ،   ، األسرة   ، األسري  كالعنف  فيه 

امها وهي )اللجنة  مناهضة العنف األسري في جمهورية العراق محّدداً تشكيلها ومه

المشروع   كما خصص   ، األسرة(  حماية  مديرية  األسري،  العنف  لمناهضة  العليا 

فصالً كامالً لإلخبار عن جرائم العنف األسري مبيّناً الجهات الملزمة باإلخبار عن  

هذه الجرائم عند تحقق علمها بوقوعها ، والجهات التي تقدم لها الشكوى أو اإلخبار  

 ، الجرائم  هذه  عند   عن  اتخاذها  المختصة  للمحكمة  يمكن  التي  التدابير  عن  فضالً 

حماية   قرار  يتضمنها  أن  يمكن  التي  والتدابير  أمامها  أسري  عنف  دعوى  عرض 

( 48)المجني عليهم ، عالوة على إفراد فصالً لألحكام الجزائية وفصالً لألحكام العامة

          . 

سنت        دول  هناك  إن  القول  يمكن  تقدم  العنف    مما  من  بالحماية  خاصاً  قانوناً 

األسري كاألردن، فيما ذهبت طائفة ثانية من الدول إلى االقتصار على تعديل بعض 

أو   األسري  العنف  جرائم  بعض صور  تجريم  أجل  من  العقابية  قوانينها  نصوص 

مشروع   وضع  إلى  الدول  من  الثالثة  الطائفة  وذهبت  كمصر،  عقوبتها  تشديد 

 ري ولم يصادق عليه كالعراق .  لمناهضة العنف األس
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 المبحث الثاني 

 بعض تطبيقات الحماية الجزائية من العنف األسري 

الجزائية      بالحماية  قواعد يراد  من  القانون  يتضمنه  ما  لحماية   كل  وإجراءات 

مختلف حقوق اإلنسان عن طريق ما يقرره من عقوبات في حالة وقوع اعتداء أو  

 .  ( 49)انتهاك عليها

الحماية الجزائية الموضوعية من      ويتسع مفهوم الحماية الجزائية ليشمل كل من 

 .       (51)، والحماية الجزائية اإلجرائية من جانب آخر (50)جانب 

العنف األسري البد من بيان تطبيقات     ومن أجل اإلحاطة بالحماية الجزائية من 

هذه الحماية في بعض قوانين مناهضة للعنف األسري ، لذا سأقسم هذا المبحث إلى  

مطلبين ، فالمطلب األول سأخصصه للقوانين المقارنة ، فيما سأفرد المطلب الثاني  

 : للقانون العراقي 

 المطلب األول 

 وانين المقارنة الق

العنف األسري البد     الحماية الجزائية الموضوعية واإلجرائية من  من أجل بيان 

للقانون رقم ) الفرع األول  إذ سأخصص  إلى فرعين،  المطلب  تقسيم هذا  (  17من 

بينما سيكون    2015لسنة    ، البحرين  مملكة  في  األسري  العنف  الحماية من  بشأن 

الحماية   لقانون  الثاني  ) الفرع  رقم  األردني  األسري  العنف  لسنة  15من   )2017  

 وكاآلتي :   
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 الفرع األول 

( رقم  لسنة  17القانون  مملكة    2015(  في  األسري  العنف  من  الحماية  بشأن 

 البحرين

لمناهضة      خاصاً  قانوناً  التي سنت  القليلة  العربية  الدول  أحد  البحرين  مملكة  تعّد 

عام   في  األسري  جاء    2015العنف  إذ   ،( و  ديباجة  من  مكوناً  مادة 20القانون   )

( أبواب، بينت فيها ما يتعلق بالحماية من العنف األسري من حيث  5موزعاً على ) 

التجريم والعقاب من جهة ، واألحكام اإلجرائية لمناهضة العنف األسري في مملكة  

 البحرين من جهة أخرى . 

:    -أوال   والعقاب  التجريم  حيث  أعالهمن  القانون  المشمولين    حّدد  األسرة  أفراد 

والذين هم بالوقت ذاته مشمولون بالمسائلة القانونية عند ارتكابهم  بالحماية الجزائية  

لجريمة من جرائم العنف األسري التي جّرمها هذا القانون وهم كل من الزوج أو  

الزوجة بعقد زواج  شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم ، أبناء أحد الزوجين من  

واألخوات  زواج   األخوة   ، الزوجين  أي من  والد ووالدة   ، قانوني  أو  آخر شرعي 

 .    ألي من الزوجين ، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة 

عّد      معينة وكما  أفرادها    أفعاال   أحد  قبل  من  األسرة  نطاق  داخل  وقوعها    -عند 

   –الذين حددوا مسبقاً بنص القانون 

اإليذاء(   )أفعال  وهي  األسري  العنف  جرائم  من  األسرة  أفراد  من  أخر  فرد  ضد 

 .  (52)سواء أكان إيذاء جسدي أو إيذاء  نفسي )معنوي( أو جنسي أو إيذاء اقتصادي

الس  األولى فالصورة      صور  لجرائم  من  المادي  للركن  المكون  اإلجرامي  لوك 

ايجابي   بإرتكاب سلوك  الجاني  قيام  وهو  الجسدي  اإليذاء  فعل  األسري هي  العنف 

مجّرم قانوناً )فعل اإليذاء( بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الفعل  

 ً  على جسم  كأن يستخدم الجاني آلة حادة أو قاطعة أو حارقة مادام هذا االعتداء واقعا

السلوك  المترتبة على  الجرمية  النتيجة  يُحّدد  ولم   ، المعتدى عليه  أي  عليه  المجني 
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أنها نتيجة جرمية ضارة ألن أي اعتداء يقع على جسم المجني عليه   اإلجرامي إالّ 

 يترتب عليه األضرار به . 

مة  من صور السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي للجري  الثانيةأّما الصورة     

فعل   بإرتكاب  الجاني  قيام  بمجرد  الصورة  هذه  وتقع   ، النفسي  اإليذاء  فعل  فهي 

اإليذاء النفسي أيّاً كان شكله ألن المشرع لم يحّدد له شكالً معيناً غير أنه بيّن أن من  

 األفعال التي يرتكبها الجاني وتعّد من قبيل فعل اإليذاء النفسي فعل القذف والسب .  

الركن المادي لهذه الجريمة ومن ثم إيقاع العقوبة على مرتكبها    وأشترط لتحقق      

يجب أن يترتب على هذا السلوك المجّرم نتيجة جرمية بعينها وهي إلحاق اإلضرار  

 النفسية بالمجني عليه. 

الصورة      هذه    الثالثةوتتمثل  في  وهنا   ، الجنسي  اإليذاء  بفعل  الجاني  بارتكاب 

ي المكون للركن المادي لجريمة العنف األسري  الصورة من صور السلوك اإلجرام

حّدد المشرع البحريني ما يعّد من أفعال االعتداء الجنسي حصراً بنص القانون في  

هي قيام الجاني باالعتداء الجنسي أو دفع أو استغالل المجني عليه من    األولشكلين  

ير ،  والشكل  أجل إشباع الرغبات الجنسية للجاني  أو إشباع الرغبات الجنسية للغ 

 الثاني تعريض المجني عليه لمواد أو سلوك جنسي. 

في هذه الصورة جّرم المشرع السلوك اإلجرامي وهو فعل اإليذاء الجنسي سواء     

 ترتب عليه نتيجة جرمية ضارة أو خطرة . 

بينما تتمثل الصورة الرابعة واألخيرة لجريمة العنف األسري بالعنف االقتصادي     

اني بإرتكاب فعل اإليذاء االقتصادي ، ولم يشترط المشرع هنا وقوعه  وهي قيام الج

على شكل معين أو باستعمال وسيلة معينة فأي فعل إيذاء اقتصادي يقوم به الجاني  

أو   المجني عليه من حقه  ينطوي على حرمان  مادام  للجريمة  المادي  الركن  يحقق 

تيجة جرمية ضارة وهي  حريته في التصرف بأمواله، وأشترط المشرع هنا تحقق ن 

 إلحاق الضرر بالمجني عليه . 
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الجريمة       هذه  عقوبة  يحّدد  فلم  األسري  العنف  جريمة  عقوبة  بخصوص  أّما 

بمختلف صورها، وكان األوفق تحديد عقوبة كل صورة مع تشديد عقوبة مرتكبها  

 عند توافر ظروف معينة السيما العود .  

اإلجرائية:    -ثانيا   األحكام  حيث  األسري  لمن  العنف  من  الحماية  قانون  نظم  قد 

المتعلقة بجرائم العنف األسري، فالجهات الملزمة وفقاً    اإلجرائية البحريني األحكام  

من   كل  هي  األسري  العنف  جرائم  من  جريمة  وقوع  عن  باإلخبار  القانون  لهذا 

من   األسرة(، وكل  أفراد  )أحد  األسري  العنف  من  عليه  المجنى  أي  عليه  المعتدى 

 م بواقعة العنف األسري بحكم عمله أو بمقتضى مهنته الطبية أو التعليمية . عل

أّي      إلى  األسري  العنف  جرائم  من  جريمة  عن  الشكوى  أو  اإلخبار  هذا  ويقّدم 

 .( 53)مركز من مراكز الشرطة ، كما يقدم أن يقدم إلى النيابة العامة

القانون      على    الجهاتوحّدد  تعمل  من    األسري   العنف   مناهضة التي  كل  وهي 

  ، االجتماعية، ومراكز اإلرشاد األسري  التنمية  التربوي في وزارة  إدارة اإلرشاد 

التنمية   وزارة  تنشأ  إذ  اإلجتماعية،  التنمية  وزارة   ، والتعليم  التربية  وزارة 

خدمات   بتقديم  القيام  وظيفتها  األسري  اإلرشاد  بإدارة  تسمى  إدارة  االجتماعية 

 لك التوعية في مجال العنف األسري. اإلرشاد األسري وكذ 

ومن الجدير بالذكر إن هذا القانون حظر على أّي شخص طبيـعي أو مـعنـوي        

 خـاص فـتـح  

مراكز إرشاد أسري فيما عدا المراكز ومكاتب اإلرشاد األسري التي تنشئها وزارة  

لالشتراطات  وفقاً  بذلك  ترخيص  على  الحصول  بعد  إالّ  االجتماعية  التنمية 

منه وبقرار  الوزير  يصدرها  التي  مع  (  54)واإلجراءات  الحبس  بعقوبة  يعاقب  إذ   ،

 ( عن  تقل  ال  التي  بإحدى 200الغرامة  أو  دينار  يقوم    (  من  كل  العقوبتين  هاتين 

بإنشاء مركز أو مكتب إرشاد أسري دونما الحصول على ترخيص بذلك أو يواصل  

نشاط مركز إرشاد أسري مرخص له بعد صدور قرار إداري بإلغاء الترخيص أو  

 . ( 55)بإغالق المركز مؤقتاً 
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ش على المراكز  وتتولى األجهزة الفنية المختصة بوزارة التنمية االجتماعية التفتي    

هذه   التزام  من  التحقق  هو  عملها  ويكون  األسري  باإلرشاد  الخاصة  أو  األهلية 

هذه   التزام  من  تتحقق  وأيضاً   ، األسري  العنف  من  الحماية  قانون  بأحكام  الجهات 

 . ( 56)الجهات بالقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون

التربية والتعليم في مناهضة         دور وزارة  العنف األسري ومحاولة  فضالً عن 

القضاء عليه عن طريق القيام بتطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة  

 .    ( 57)نبذ العنف األسري وتوطيد الروابط األسرية

وتعمل مكاتب ومراكز اإلرشاد التربوي على مناهضة العنف األسري من خالل       

 ي مجال العنف األسري . تقديم خدمات اإلرشاد التربوي والتوعية ف 

أّما وزارة التنمية االجتماعية التي تعّد واحدة من أهم الجهات التي تعمل على       

العنف   من  الحماية  والعالجية  الوقائية  التدابير  من  مجموعة  واتخاذ  الخدمات  تقديم 

األسري بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه تتمثل  

ع ونشر  بالعمل  توفير  األسري،  العنف  وآثار  بمخاطر  العام  الرأي  توعية  لى 

وكيفية   واإليواء  والتأهيل  والعالج  األسري  اإلرشاد  خدمات  عن  وافية  معلومات 

المعتدى   إليواء  الالزمة  اإليواء  دور  توفير  تقدمها،  التي  الحصول عليها والجهات 

األ اإلرشاد  خدمات  توفير   ، األسري  العنف  جرائم  في  والنفسي  عليه  سري 

توفير    ، والمعتدي  عليه  المعتدى  تأهيل  إعادة  وخدمات  والصحي  واالجتماعي 

يرفع من دعاوى جنائية   ، متابعة ما  الحاجة  للمعتدى عليه عند  القانونية  المساعدة 

تقديم برامج   المحاكم ،  بالعنف األسري من خالل حضور ممثل عنها جلسات هذه 

العنف األسري للموظفين المكلفين بإنفاذ    تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال 

هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة ، نشر البيانات المتعلقة بالعنف األسري  

والوقاية منها للحد من العنف األسري بما ال يمس للحرية الشخصية والخصوصية ،  

تهيئة   األسري،  العنف  مجال  في  العلمية  والبحوث  الدراسات  ودعم  خط  تشجيع 

مؤشرات  وضع   ، األسري  العنف  حاالت  عن  والشكاوى  البالغات  لتلقي  ساخن 

 . ( 58)وطنية ترصد وتقيس حاالت العنف األسري بالتعاون مع الجهات المعنية
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القضائي  و       الضبط  مأموري  صفة  المخولة  الفنية  الجهات  األجهزة  هي 

المختصة بوزارة التنمية االجتماعية بناءاً على قرار من قبل وزير العدل والشؤون  

اإلجتماعية   التنمية  وزير  مع  باالتفاق  واألوقاف  هذه  (  59)اإلسالمية  تتلقى  إذ   ،

وقوع   عن  الشكوى  أو  األخبار  القضائي  الضبط  مأموري  بصفة  لتمتعها  الجهات 

العنف  اإلخبار عن جريمة    جريمة من جرائم  أو  الشكوى  تقّدم  أن  األسري ويمكن 

 عنف أسري إلى مركز الشرطة ، ويمكن أن تقّدم إلى النيابة العامة . 

عن           الشكوى  أو  اإلخبار  تلقيها  عند  الجهات  هذه  على  القانون  أوجب  وقد 

جميع   اتخاذ  األسري  العنف  جرائم  من  وهي    القانونية  اإلجراءاتجريمة  الالزمة 

تطلبت ض إذا  ماعدا  وهويته  أسمه  عن  اإلفصاح  بعدم  وذلك  المخبر  حماية  مان 

اإلجراءات القضائية غير ذلك ، االستماع إلى أطراف الشكوى والشهود بما في ذلك  

بأقوالهم   لإلدالء  منهم  لكل  الفرصة  وإتاحة  ومالئمة  منفصلة  غرفة  في  األطفال 

الت والمراسالت واإلجراءات بسرية وبحرية ، كذلك الحفاظ على سرية كل االتصا

 . ( 60)المتعلقة بالعنف األسري

في           المسؤولين  الشرطةوعلى  العنف    مراكز  جرائم  عن  اإلخبار  تلقي  عند 

األسري نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعالج عند االقتضاء  

النيابة   من  أمر صادر  على  بناءاً  عليه  المجني  نقل  عليها  كما  دور  ،   إلى  العامة 

وبالسرعة   األسري  العنف  حاالت  في  اإلجتماعية  التنمية  لوزارة  التابعة  اإليواء 

 . ( 61)الممكنة السيما األطفال

عند تلقي األخبار عن وقوع جريمة عنف أسري  النيابة العامة  كما يجب على      

ياناته  تحرير محضر تثبت فيه ساعة تلقي اإلخبار وتأريخه ومكانه ، أسم المخبر وب

الواقع على   العنف  التحقيق واالنتهاء منه ، فضالً عن نوع  بدء  الشخصية وتوقيت 

بيان   يتضمن  كما   ، وجدت  إن  العنف  وقوع  في  المستخدمة  األداة   ، عليه  المجني 

صلة   ذات  وثيقة  وأيّةً   ، إليهم  امتداده  أو  أمامهم  ووقوعه  للعنف  األطفال  تعرض 

اقها بالمحضر، كما يثبت في المحضر أيّةً  يرغب المجني عليه أو الضحية في إرف

 . ( 62)إجراءات حماية تتخذ من قبل النيابة العامة عند تلقيها اإلخبار 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

86 

ومن األحكام اإلجرائية األخرى التي نظمها قانون الحماية من العنف األسري        

أن تصدر   العامة  للنيابة  أجاز  أنه  المجنيالبحريني  بنقل  رج  خا  عليه  قرارا  مؤقتا  

أسرته لحمايته بشرطين األول أن يكون هذا القرار مسبباً ، والشرط الثاني هو أن  

الصغرى   المحكمة  إلى  األهلية  عديم  أو  قاصراً  كان  إذا  عليه  المجني  عرض  يتم 

الجنائية خالل أسبوعين لغرض تحديد الشخص الذي يتولى رعايته سواء أكان ذلك  

 . ( 63)مؤقتاً أم دائمياً 

من تلقاء نفسها أو بناءاً   عليه  المجني  حماية  أمرللنيابة العامة إصدار  كما أجاز     

يتعرض   ال  بأن  )المعتدي(  الجاني  يلزم  األمر  وهذا   ، عليه  المجني  طلب  على 

أمر   يذكر في  آخر  أّي مكان  أو  الحماية  أماكن  االقتراب من  للمجني عليه ، وعدم 

بالممتل األضرار  بعدم  الجاني  يلتزم  كما   ، أو  الحماية  عليه  للمجني  الشخصية  كات 

أحد أفراد أسرته ، فضالً عن التزام الجاني بتمكين المجني عليه أو من يفوضه من  

 استالم متعلقاته الشخصية الضرورية . 

وقد حّدد القانون مدة األمر بحماية المجني بشهر واحد مع إمكانية تجديده بناءاً      

الجنائية بشر المحكمة الصغرى  الحماية عن ثالثة  على أمر من  ط أن ال تزيد مدة 

 أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من قبل الجاني . 

النيابة        عن  أكان صادراً  سواء  الحماية  أمر  من  التظلم  الدعوى  لطرفي  ويمكن 

العامة أم عن المحكمة الصغرى الجنائية ، إذ يكون التظلم بطلب إلغاء أمر الحماية  

خالل   تعديله  أمام  أيام    7أو  الحماية  أمر  من  التظلم  ويقّدم   ، إعالنه  تأريخ  من 

 المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان أمر الحماية صادراً من النيابة العامة . 

فيما يقّدم التظلم من أمر الحماية الصادر من قبل المحكمة الصغرى الجنائية أمام      

 .     ( 64)المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها االستئنافية 

فجّرم         ، للعقوبات  الرابع  الباب  القانون خصص  هذا  إن  باإلشارة  الجدير  ومن 

النيابة العامة أم من المحكمة الصغرى   مخالفة أمر الحماية سواء أكان صادراً من 
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التي ال تزيد   الغرامة  تزيد عن شهر مع  الحبس مدة ال  بعقوبة  يعاقب  بأن  الجنائية 

 . ( 65)عقوبتينعلى مائة دينار أو بإحدى هاتين ال

بحد        المحّددة  الغرامة  مع  أشهر  ثالثة  على  تزيد  ال  مدة  الحبس  العقوبة  وتكون 

إذا خالف أمر حماية  200أقصى ال تزيد عن ) العقوبتين  بإحدى هاتين  دينار أو   )

العنف تجاه فرد من أفراد األسرة مع إمكانية فرض عقوبة   المجني عليه مستخدماً 

 .  ( 66)ون العقوبات في مملكة البحرين أو أّي قانون آخرأشد منصوص عليها في قان 

وقد أجاز هذا القانون للمجني عليه أو من ينوب عنه بحسب األحوال في جرائم     

العنف األسري التنازل عن الشكوى في أّي حالة كانت عليها الدعوى ، إذ تنقضي  

الجنايات   في  التنازل  منع  أنه  إالّ  بالتنازل  الجزائية  جريمة  الدعوى  كانت  إذا  أي 

 .( 67)العنف األسري المرتكبة موضوع الدعوى من الجنايات 

 الفرع الثاني 

 2017( لسنة  15قانون الحماية من العنف األسري األردني رقم )

بمناهضة        اهتمت  التي  العربية  الدول  أوائل  من  الهاشمية  األردنية  المملكة  تعّد 

القضاء   التشريعية والتنفيذية من أجل  اآلليات  العديد من  أتبعت  إذ  العنف األسري، 

عليها أو على األقل التقليل من ارتكابها ، فقد سنت قانون بشأن الحماية من العنف  

عام   في  ا  2008األسري  ثم   ،( رقم  القانون  بصدور  القانون  هذا  لسنة  15لغي   )

بشأن الحماية من العنف األسري . وسأبين الحماية الموضوعية واإلجرائية    2017

 لألسرة من العنف في نقطتين وكاآلتي : 

 من حيث التجريم والعقاب :   -أوال  

     ( من  القانون  هذا  بعض  24يتكون  معاني   ، القانون  تسمية  فيها  بيّن  مادة   )

الحماية   صور  إلى  التطرق  عن  فضالً   ، القانون  في  الواردة  والعبارات  الكلمات 

 الجزائية لألسرة من العنف . 
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السلوك       صور  على  ينص  لم  أنه  لوحظ  أعاله  القانون  إلى  الرجوع  خالل  من 

إن   على  بالنص  اكتفى  بل   ، األسري  العنف  لجرائم  المادي  للركن  المكون  المجّرم 

األسري  العنف  أفراد    جرائم  أحد  قبل  والمرتكبة من  األشخاص  تقع على  التي  هي 

الزوج والزوجة   الحماية( وهم كل من  أفرادها  )محل  أّي من  األسرة في مواجهة 

الثالثة،  الدرجة  حتى  بالنسب  الثانية،    ،األقارب  الدرجة  حتى  بالمصاهرة  األقارب 

الد  من  بالمصاهرة  واألقارب  الرابعة،  الدرجة  من  بالنسب  الثالثة  األقارب  رجتين 

بحضانة   المشمول  الطفل  عن  فضالً  األسري،  البيت  في  اإلقامة  شريطة  والرابعة 

   .  ( 68)شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً للتشريعات النافذة

الجرائم      ذاتها  هي  بل   ، األسري  للعنف  جديدة  صور  يجّرم  لم  أنه  يعني  وهذا 

 آخر . الواردة في قانون العقوبات أو أّي قانون عقابي 

وكذلك لم يُحّدد العقوبة الواجب إيقاعها على الجناة مرتكبي جرائم العنف األسري     

، وكان األجدر أن ينص على عقوبة الجريمة وأن تكون متناسبة مع خطورتها من  

 أجل تحقيق حماية موضوعية متكاملة .  

جرائية خاصة  لقد وضع القانون حماية جزائية إمن حيث األحكام اإلجرائية :    -ثانيا  

االجتماعية   أو  التعليمية  أو  الصحية  الخدمات  مقدمي  ألزم  بأن  العنف  لألسرة ضد 

تحقق   عند  الجرائم  هذه  األخبار عن  الخاص  القطاع  في  أم  العام  القطاع  في  سواء 

العلم بها وبتوافر شرطين األول أن يكون المجنى عليه ناقص األهلية أو فاقدها ، أّما  

 تكون الجريمة من الجنح  .   الشرط الثاني فهو أن

وعند اإلحجام عن باألخبار أو عدم تحقق الشرطين أعاله فإن العقوبة هي            

 الحبس لمدة ال تزيد عن أسبوع مع  

 .  (69)الغرامة التي ال تزيد عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

إن      القانون  بيّن  األسرةوقد  حماية  تعمل    إدارة  التي  الجهات  أهم  واحدة من  هي 

القصوى   وبالسرعة  باالستجابة  تلتزم  إذ   ، األسري  العنف  من  الحماية  توفير  على 

لكل شكوى أو أخبار أو طلب المساعدة أو طلب حماية المجنى عليه يقدم لها مباشرة  
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أو   للشكاوى  األخرى  الجهات  إحالة  عند  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  تلتزم  كما   ،

أو  اإل الشكوى  بتسجيل  اإلجراءات  هذه  وتتمثل   ، أسري  عنف  حالة  أية  عن  خبار 

المتضرر   نقل  لكل حالة على  حده،  الالزمة  المحاضر  تنظيم   ، بالتفصيل  اإلخبار 

اقتضت   إذا  بموافقته  آمن  مكان  إلى  نقله  أو  مركز صحي  أو  مستشفى  أقرب  إلى 

االجتماعية   التنمية  وزارة  مع  وبالتنسيق  ذلك  اتخاذ الضرورة  عن  فضالً   ،

 . ( 70)اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغين والشهود وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 

ومن أجل توفير الحماية للمجني عليه في جريمة العنف األسري الذي لم يبلغ       

أو   المختصة  المحكمة  على  القانون  أوجب  الحدث  الشاهد  أو  عاماً  عشرة  الثامنة 

وعن العام  إجراءات  المدعي  في  وجدت  إن  الحديثة  التقنيات  استخدام  الضرورة  د 

في   خصم  أي  الوسائل  هذه  تمكن  أن  شرط  والمواجهة  والمناقشة  الشهود  سماع 

 . ( 71) الدعوى من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة

ومن الحماية الجزائية اإلجرائية التي قررها المشرع األردني في جرائم العنف       

ي أيضاً وجوب مباشرة المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بالعنف  األسر

األسري بعد إحالتها إليها مباشرة وعدم تأجيل الجلسات ألكثر من ثالثة أيام باستثناء  

المختصة   المحكمة  على  إن  كما   ، المحضر  في  تثبت  وألسباب  الضرورة  حالة 

ر أو  تسويتها  تتم  لم  التي  الجنح  دعاوى  في  تتم  الفصل  لم  أو  تسويتها  قرار  فض 

قلم   إلى  ورودها  تأريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل  تسويتها  قرار  على  المصادقة 

المتضرر وأّي فرد  (  72)المحكمة المختصة بضرورة حماية  المحكمة  قناعة  ، وعند 

إصدار   منهما  أي  طلب  على  بناءاً  لها  يمكن  األسرة  أفراد  سواء    حماية   أمر من 

األسر العنف  مرتكب  التعرض بحضور  بعدم  إلزامه  يتضمن  غيابه  في  أو  ي 

عدم    ، لهما  التعرض  على  التحريض  أو  األسرة  أفراد  من  فرد  أي  أو  للمتضرر 

االقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أحد أفراد األسرة ، عدم اإلضرار  

تمكين   عن  فضالً   ، األسرة  أفراد  من  أي  أو  عليه  للمجني  الشخصية  بالممتلكات 

رر أو أفراد األسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت األسري بوجود  المتض

العالقة   لصاحب  وتسليمها  الشخصية  ممتلكاتهم  ألخذ  األسرة  حماية  أفراد  أحد 

حماية   توفير  شأنه  من  أن  المحكمة  ترى  آخر  أمر  وأي  بتسليمها.  ضبط  بموجب 
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ل تعرضهم لألذى  فاعلة وحقيقية للمتضرر من العنف األسري أو لألشخاص المحتم

 .     ( 73)بسبب عالقتهم به 

وقد نص القانون صراحة على معاقبة مرتكب العنف األسري إذا خالف أمر        

حماية المجنى عليه أو مخالفة أحد شروطه بعقوبة الحبس لمدة ال تزيد على شهر  

 وعقوبة الغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحداهما .  

استخ       إذا  المجني عليه عند أّما  تجاه  العنف  العنف األسري  دم مرتكب جريمة 

مخالفته أمر حماية فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر مع عقوبة  

 الغرامة التي ال تزيد على مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين  . 

كثر من مرتين ،  وشّدد المشرع العقوبة عند تكرار الجاني لمخالفة أمر الحماية أل   

إذ يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر مع عقوبة الغرامة التي ال تقل  

 . ( 74)عن مائة دينار 

ووفّر هذا القانون ضمانات للمجني عليه في جرائم العنف األسري منها تمتع كل     

ة بما في  اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا هذه الجرائم المنظورة أمام أي جه

العطل   أيام  في  جلساتها  عقد  للمحكمة  أجاز  كما   ، تامة  بسرية  المحاكمة  ذلك 

 األسبوعية والعطل الرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك . 

وأوجب على إدارة حماية األسرة إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه       

 .   (75)حاالت العنف األسري واإلجراءات المتخذة بشأنها

توفير حماية واسعة للمجني عليهم      القضائي من أجل  للمجلس  القانون  كما أجاز 

ضايا  من جرائم العنف األسري بكل صورها تخصيص هيئات قضائية للفصل في ق

 .  (76)العنف األسري

 المطلب الثاني 

 القانون العراقي 
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    ( رقم  األسري  العنف  مناهضة  قانون  في  لسنة  8سنبحث  إقليم    2011(  في 

لسنة    -كوردستان العراقي  األسري  العنف  قانون  لمشروع  سنتعرض  كما  العراق، 

تبة  من أجل بيان مالئمة هذا المشروع وخطورة هذه الجريمة واآلثار المتر  2019

 عليها من جهة، ومع قوانين مناهضة العنف األسري  وكاآلتي : 

 الفرع األول 

 العراق  -في إقليم كوردستان  2011( لسنة 8قانون مناهضة العنف األسري رقم )

 

  –في إقليم كوردستان    2011( لسنة  8يعّد قانون مناهضة العنف األسري رقم )    

حماي توفير  بغية  قانون عراقي سن  أول  ذات  العراق  من جريمة  لألسرة  جزائية  ة 

هذا   يتكون  إذ  األسري،  العنف  جريمة  وهي  بأكمله  المجتمع  على  كبيرة  خطورة 

 ( من  واألحكام  10القانون   ، ناحية  من  والعقاب  التجريم  أحكام  تضمنت  مواد   )

 اإلجرائية من ناحية أخرى . 

:    -أوال   والعقاب  التجريم  في أحكام  األسري  العنف  مناهضة  قانون  إقليم    جّرم 

العنف األسري ، إذ حظر ارتكاب أي شخص يرتبط بعالقة    –كوردستان   العراق 

والنفسي   والجنسي  البدني  كالعنف  األسري  العنف  أفعال  من  لفعل  أسرية 

على   للجريمة  المادي  للركن  المكون  اإلجرامي  السلوك  صور  وّحد  واالقتصادي، 

تتعلق بالزواج والطالق ،  األولى  األربعة( صورة ، فالصور 13سبيل المثال وهي ) 

معنوياً   أو  مادياً  إكراهاً  أكان  سواء  الزواج  على  عليه(  )المجنى  بإكراه  أّما  وهي 

في صورة زواج الشغار    أووبغض النظر عما إذا كان المجنى عليه ذكراً أم أنثى  

وهو الزواج الذي يقع بين األقارب أو زواج أهل العشيرة على سبيل التبادل دونما  

بتزويج الصغير ذكر أو أثنى دون سن البلوغ    أو لى موافقة الزوجين   الحصول ع

 وهو سن الثامنة عشرة كاملة .    

وقد يكون العنف األسري في صورة تزويج المجني عليه بدالً من دفع الدية وهو       

يتم دون موافقة المجنى عليهم من أجل   نوع من مبادلة األشخاص باألموال وعادةً 
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الدية  دفع  اعتداءاً    تفادي  يعّد  الذي  باإلكراه  الطالق  في  الرابعة  الصورة  وتتمثل   ،

 على إرادة  )المطلق( . 

هي قطع صلة األرحام ، وهذه الصورة من صور السلوك    الخامسة والصورة       

اإلجرامي لم يُحّدد ما المقصود بقطع صلة األرحام وهنا للمحكمة المختصة بالنظر  

العنف األسري تفسير معنى قطع صلة األرحام ،  في الدعاوى المرفوعة عن جرائم  

جعله   من  بدالً  ودقيقاً  واضحاً  تحديداً  الصورة  هذه  تحديد  بالمشرع  األجدر  وكان 

 محالً لتفسير القاضي .   

من صور السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي    السادسةفيما تتمثل الصورة      

)ال عليها  المجني  بإكراه  الزوج  بقيام  والبغاء  للجريمة  الدعارة  امتهان  زوجة( على 

 وهو من أخطر صورة السلوك المجّرم لما فيه امتهان للمرأة . 

هي ختان اإلناث وهذه الصورة تمثل انتهاكاً خطيراً للحق في    السابعة والصورة       

العنف   صور  من  الصورة  هذه  بتجريم  التوفيق  كل  موفقاً  وكان  البدنية  السالمة 

الم  مع  لتوافقه  هذا الجسدي  ولكون  والطفل  المرأة  بحقوق  الخاصة  الدولية  واثيق 

 السلوك مخالفاً لمبادئ الشرائع السماوية . 

الصورة      االقتصادي    والتاسعة  الثامنة أّما  العنف  صور  من  تعّدان  واللتان 

بقيام الجاني سواء أكان الزوج أو األخ أو األب ....الخ بإجبار فرد من    أّما فتتحققان  

تر على  موافقته  األسرة  بدون  أي  عنه  رغماً  وظيفته  أو  عمله  الجاني    أو ك  بقيام 

)وهو فرد من أفراد األسرة( بإجبار المجنى عليهم وحّددهم القانون )األطفال( على  

عمر   في  أنهم  من  الرغم  على  والتسول  الدراسة  وترك  العمل  بيئة  في  االنخراط 

ر ال ينبغي دمجهم في  يكونون فيه في أمس الحاجة إلى رعاية األسرة وفي سن صغي

العمل مع الكبار لما له أضرار على صحتهم وأخالقهم ، وهذا التجريم جاء متوافقاً  

العمل   قانون  مع  ومتفقاُ   ، ناحية  من  الطفل  بحقوق  الخاصة  الدولية  المواثيق  مع 

المرهقة   األعمال  في  عملهم  ويحظر   ، األطفال  تشغيل  يحظر  الذي  العراقي 

 والخطرة. 
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الصور    ،    العاشرةة  أّما  األسري  العنف  وقوع  أثر  االنتحار على  بتجريم  فتتمثل 

األسرة   ألفراد  الموضوعية  الجزائية  الحماية  من  التوسيع  أراد  المشرع  إن  يبدو 

إذ عاقب    ، األسري  للعنف  نتيجة  إالّ  ما هو  االنتحار  لكون  الصورة  بتجريمه هذه 

إ إلى  عليه  المجني  دفع  الذي  األسري  العنف  على  أجل  المشرع  من  حياته  نهاء 

 التخلص من العنف الوقع عليه . 

هي اإلجهاض أثر العنف األسري، وهنا التجريم جاء    عشرة   الحاديةوالصورة     

أوجب   مما  ضدها  العنف  بارتكاب  الجاني  لقيام  نتيجة  جاء  المرأة  إجهاض  لكون 

قصد   توافر  لعدم  اإلجهاض  جريمة  في  شريكاً  لكونه  وليس   ، ذلك  على  عقابه 

 تراك لديه  . االش

بقيام الجاني )الزوج أو األب أو األخ( بضرب   عشرة  الثانيةبينما تتمثل الصورة     

ولم يّحدد المشرع الوسيلة المستخدمة كما لم   أحد أفراد األسرة واألطفال بأّي حجة ،

يشترط أن يكون الضرب مبرحاً أو خفيفاً يؤدي إلى تحقيق نتيجة ضارة بعينها ولم  

بشكل   )الضرب(  فعل  كل  جّرم  إذ   ، التأديب  في  للحق  استعماالً  الضرب  يستثني 

العنف  أفراد األسرة من  الغاية هي حماية    مطلق والمطلق يجري على إطالقه ألن 

 الجسدي في هذه الصورة .     

بإرتكاب   عشرة   الثالثةوالصورة        )الزوج(  الجاني  قيام  تجريم  هي    واألخيرة 

العنف المعنوي )النفسي( ضد الزوجة الذي قد يكون في شكل اإلهانة والسب وشتم  

الضغط   وممارسة  وإيذاءها  تجاهها  الدونية  النظرة  الجاني  بإبداء  أو  الزوجة  أهل 

لما   جّرمت  األفعال  فهذه   ، باإلكراه  الزوجية  والمعاشرة  حقوقها  انتهاك  أو  النفسي 

ل الزوج  لكرامة  إهدار  من  عليه  إرادتها  تنطوي  وحرية  إلنسانيتها  وتجاهل  زوجته 
(77)         . 

لقد كان المشرع موفقاً كونه شمل في تعريف لجرائم العنف األسري كل أنواع        

 العنف األسري العنف البدني ، الجنسي، النفسي، واالقتصادي .        
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ه فقد أفرد جريمة العنف األسري فمن خالل الرجوع إلى القانون أعال عقوبةأّما      

عقوبة هذه الجريمة في صورة ختان اإلناث مختلفة عن عقوبة الصور األخرى لهذه  

الغرامة   بعقوبة  أنثى  يعاقب كل من حرض على إجراء عملية ختان  إذ  الجريمة ، 

 التي ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عن خمسة ماليين دينار . 

أو        أنثى  ختان  عملية  يجري  من  يعاقب  أو  بينما  غيره  مع  فاعالً  بصفته  ساهم 

شريكاً باالتفاق أو المساعدة في عملية ختان األنثى بعقوبة الحبس المحّددة بحد أدنى  

أشهر وبحد أقصى ال يزيد عن سنتين مع عقوبة الغرامة التي ال تقل    6ال يقل عن  

 عن مليوني دينار وال تزيد عن خمسة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

  بالمجني وّشدد المشرع عقوبة هذه الجريمة عند توافر أحد الظرفين األول يتعلق       

في جريمة العنف األسري وهي إذا كانت قاصرة ، إذ تكون عقوبة كل من قام    عليه

بوصفه فاعالً أصلياً أو شريكاً بعملية ختان أنثى قاصرة بعقوبة الحبس لمدة ال تقل  

ثالث   عن  تزيد  وال  واحدة  سنة  عن  عن  تقل  ال  التي  الغرامة  عقوبة  مع  سنوات 

 خمسة ماليين دينار وال تزيد عن عشرة ماليين دينار أو بإحداهما . 

وهو إذا كان ذو صفة معينة حّددها بكونه طبيباً أو    بالجانيوالظرف الثاني يتعلق     

بمعاقبة   تقضي  أن  للمحكمة  إذ   ، معاونيهم  أحد  أو  قابلة  أو  كيميائياً  أو  صيدالنياً 

لجاني فضالً عن العقوبة المقّررة للجريمة بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله لمدة ال  ا

 . (78)تزيد على ثالث سنوات 

المجّرم      السلوك  صور  من  صورة  أيّةً  ارتكب  إذا  الجاني  عقوبة  تكون  بينما 

لجريمة العنف األسري األخرى ماعدا ختان األنثى هي الحبس لمدة ال تقل عن ستة  

تزيد عن ثالث سنوات مع عقوبة الغرامة التي ال تقل عن مليون دينار  أشهر وال  

 .(79)وال تزيد خمسة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

اإلجرائية:     -ثانيا   األحكام  حيث  إقليم  من  في  العنف  مناهضة  قانون  ذهب 

التي    -كوردستان األشخاص  تحديد  إلى  األسري  العنف  مناهضة  وكقوانين  العراق 

يقومون باإلخبار أو الشكوى في قضايا العنف األسري وهم كل من المتضرر من  
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الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً ، والعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز  

الرسمية ويقدم اإلخبار أو الشكوى عن وقوع هذه الجريمة إلى المحكمة أو المحقق  

 العام .  أو المسؤول في مركز الشرطة أو اإلدعاء

وتكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف األسري سرية ، والغاية من     

 .    (80)ذلك حماية سمعة األسرة وأسرارها

مختصة      محكمة  تشكيل  وجوب  العنف  من  األسرة  حماية  ضمانات  بين  ومن 

( لسنة  23بقضايا مناهضة العنف األسري وفقاً لقانون السلطة القضائية لإلقليم رقم ) 

2007   . 

العمل     العنف وهي كل من وزارة  من  األسرة  تتولى حماية  هناك جهات  إن  كما 

والشؤون االجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة، فضالً عن الهيئات الرسمية  

بتوفير مراكز إليواء  المختصة.  فوزارة العمل والشؤون االجتماعية ملزمة قانوناً 

ف األسري،  العنف  شبكة  ضحايا  بخدمات  األسري  العنف  قضايا  شمول  عن  ضالً 

 الحماية االجتماعية . 

وتتولى وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية تأمين       

 الرعاية الصحية وإعادة تأهيل المتضرر من العنف األسري . 

األساسي من    أّما وزارة الداخلية فأنها تنشأ قسم خاص في سلك الشرطة قوامها    

الشرطة النسائية لغرض التعامل مع قضايا العنف األسري ، فضالً عن إن المديرية  

العامة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية تختص بمتابعة قضايا العنف  

بالترويج   قانوناً  ملزمة  المختصة  الرسمية  والهيئات  الوزارات  إن  كما   . األسري 

 .   (81)سريلثقافة مناهضة العنف األ

عند    عليه   المجني   حماية   أمر ومن الجدير باإلشارة إن للمحكمة المختصة إصدار     

الضرورة أو بناءاً على طلب أي فرد من أفراد األسرة أو من يمثله كإجراء مؤقت  

الحماية   مدة  األمر  هذا  يتضمن  أن  على  األسري  العنف  ضحايا  حماية  أجل  من 

 ة . وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاج
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ويمكن للمجني عليه أو من يمثله )طالب الحماية( التنازل عن طلب إصدار أمر       

الحماية بناءاً على مستجدات ، ويجب على المحكمة التأكد من أن طلب اإللغاء قدم  

بإرادة واختيار المتضرر وفي مصلحته ، ويجب أن يتضمن أمر الحماية تعهد من  

رض للمتضرر من الجريمة أو أّي فرد من أفراد قبل الجاني )المشكو منه( بعدم التع

األسرة ، نقل المجنى عليه )الضحية( إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى للعالج  

البيت   بدخول  منه  للمشكو  السماح  ، وعدم  ذلك  الضحية  إذا طلبت  أو  الحاجة  عند 

األسري بقرار من المحكمة المختصة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على  

 جنى عليه أو أّي فرد من أفراد األسرة . الم

وقد جّرم هذا القانون مخالفة أمر الحماية بأن جعل عقوبة المخالف هي الحبس       

ساعة أو عقوبة الغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة ألف دينار    48مدة ال تزيد على  
 ، ويالحظ هنا عدم التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة . ( 82)

أ      إحالة  لقد  فيها  الصلح  يجوز  التي  القضايا  في  المحكمة  على  القانون  وجب 

البين قبل   الخبراء والمختصين إلصالح ذات  إلى لجنة تشكل من  الشكوى  إطراف 

إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بشرط أن ال يؤثر ذلك على إجراءات الحماية  

 ً  . (83)الواردة قانونا

 الفرع الثاني 

 2019العنف األسري العراقي لسنة مشروع قانون 

ماعدا      العراق  في  األسري  العنف  لمناهضة  قانون  وجود  عدم  من  الرغم  على 

كوردستان   إقليم  مناهضة  التعرض    –قانون  ارتأينا  أننا  غير   ، أعاله  العراق 

 لمشروع قــانون مناهضــة العــنــف 

التجري لبيان فيما إ   2019األسري لعام  أحكامها  كانت  ناحية  ذا  من  والعقابية  مية 

 وأحكامها اإلجرائية من ناحية أخرى تحقق الحماية الجزائية لألسرة من العنف  :  
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:    -أوال   والعقاب  التجريم  حيث  مناهضة  من  قانون  مشروع  في  المشرع  يورد  لم 

صور جريمة العنف األسري فلم يوردها حصراً بنص    2019العنف األسري لسنة  

مثال كما وردت في قانون مناهضة العنف األسري في إقليم  القانون أو على سبيل ال

العراق ، وإنما عّد كل فعل )سلوك ايجابي( أو امتناع عن فعل )سلوك   –كوردستان 

سلبي( يرتكبه أحد أفراد األسرة ضد آخر داخل األسرة هو جريمة عنف أسري إذا  

ا أو  المادي  الضرر  إلحاق  وهي  ضارة  جرمية  نتيجة  تحقق  عليه  لمعنوي  ترتب 

 .(84)بالمجني عليه 

لهذا المشروع )محل الحماية الجزائية( هم األشخاص الطبيعيين        واألسرة وفقاً 

أحد   أبناء  أو  وأحفادهم  أبناءهم   ، والزوجة  بالزوج  حصراً  المشرع  حّددهم  الذين 

الزوجين من زوج آخر ، والدا أّي من الزوجين ، األخوة واألخوات لكال الزوجين،  

عن كنف    فضالً  في  كان  ومن  الضم  أو  القيمومة  أو  بالوصاية  المشمول  الشخص 

 . ( 85) األسرة

مما تقدم يمكن القول التعريف للعنف األسري جاء قاصراً عن بيان كل ما يعّد      

على   ينطوي  سلوك  كل  يشمل  بأن  التعريف  هذا  توسيع  األجدر  وكان  أسرياً  عنفاً 

خطير على السالمة الشخصية ، كما أنه  تهديد أو إكراه أو تصرف متعمد له تأثير  

في   هم  من  أيضا  ويستبعد   ، كالخطوبة  الزواج  قبل  عالقة  على  هم  من  يشمل  لم 

 عالقات رسمية سابقة كالطالق واالنفصال . 

عقوبات       على  وال  األصلية،  األسري  العنف  جرائم  عقوبات  على  ينص  ولم 

النص   أقترح  للعقوبات،  المشددة  الظروف  تخص  عقوبات  إضافية  على  صراحة 

العراقي   العقوبات  قانون  مع  تناسبها  وضمان  المشروع  في  األسري  العنف  جرائم 

 ( المادة  بتقييد  يسمح  بشكل  العنف  41)المعدل(  ممارسة  على  تشجع  التي  منه   )

العقوبات بإفالت مرتكبي   الواردة في قانون  النصوص  إلغاء  األسري ، فضالً عن 

واالغتصاب   الجنسية  الزواج  االعتداءات  حالة  في  العقوبة  من  العرض  وهتك 

 بالضحية .  
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:    -ثانيا   اإلجرائية  األحكام  حيث  أو  من  للمتضرر  ضمانات  القانون  مشروع  وفّر 

عن    الشكوى المجنى عليه من جرائم العنف األسري من الناحية اإلجرائية ، إذ تقدم  

عن   ينوب  من  أو  األسري  للعنف  تعرض  من  كل  قبل  من  األسري  العنف  جرائم 

  ، األسرة  حماية  مديرية  أو  العام  اإلدعاء  أو  المختص  التحقيق  قاضي  إلى  قانوناً 

 فة إلى إمكانية تقديمها إلى المفوضية العليا لحقوق اإلنسان .  باإلضا

وألزم المشروع كل موظف أو المكلف بخدمة عامة، وكل من قدم خدمة طبية       

أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة في حال يشتبه معه  

الجهات ذاتها التي تقدم  وقــوع جـريمة عنف أسري اإلخبار عنها ويقّدم إلى أي من  

 إليها الشكوى .  

ومن الضمانات التي قّررها إنه أجاز للمحكمة أن تقّرر سرية جلسات المحاكمة     

بناءاً على طلب أحد الطرفين أو كال طرفي الدعوى أو بناء على طلب االدعاء العام  

األسري   العنف  قضايا  في  الشكاوى  خضوع  وعدم   ، ذلك  المحكمة  ارتأت  إذا  أو 

 .   (86)لالختصاص المكاني

في      أكثر  أو  مختصة  محكمة  تشكيل  األعلى  القضاء  مجلس  على  أوجب  كما 

 .   (87)المناطق االستئنافية للتحقيق في قضايا العنف األسري

المشروع        العليا    المكلفة  الجهاتوحّدد  اللجنة  وهي  األسري  العنف  بمناهضة 

األ  حماية  مديرية   ، األسري  العنف  الوزارات لمناهضة  مع  بالتعاون   ، سرة 

)اللجنة العليا  يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى  والمؤسسات ذات العالقة ، إذ  

يترأسها وزير العمل والشؤون االجتماعية ويكون وكيل  لمناهضة العنف األسري(  

من  كل  وعضوية  له  نائباً  الداخلية  األعلى  وزارة  القضاء  مجلس  يرشحه  ،   قاٍض 

كل  و عن  الخارجية منممثل  المالية،   وزارة  العدل   ، وزارة  وزارة   ،وزارة 

 ،  وزارة الصحة ، وزارة التربية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،التخطيط

واآلثار والسياحة  الثقافة  الوزراء، ،وزارة  لمجلس  العامة  العليا   األمانة  المفوضية 

،  ثل عن حكومة إقليم كردستانومم ويكون هؤالء بدرجة مدير عام ،  لحقوق اإلنسان

 . وممثلين أثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة
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رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة  وتتولى هذه اللجنة       

أجل   من  توعية  وحمالت  برامج  وتبني   ، كافة  األسري  العنف  إشكال  من  للوقاية 

الوقاية  مناه  المجتمع وضرورة  على  وانعكاساته  األسري  العنف  أشكال  جميع  ضة 

 .منه

الميدانية       والمسوحات  والدراسات  والبرامج  الخطط  على  بالمصادقة  تقوم  كما 

األسرة حماية  مديرية  تقترحها  والتي  الضرورية  ،  اآلليات  اعتماد  على  الموافقة 

بالتنس  األسري  العنف  ضحايا  لحماية  ذات والمناسبة  والجهات  الوزارات  مع  يق 

 .العالقة 

جمهورية        في  األسري  بالعنف  الخاصة  التقارير  إعداد  تتولى  أنها  عن  فضالً 

 العراق، 

وتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين اإلقليمي  

في مجال    ، وتعّد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين ومقدمي الخدمات  والدولي

  (88)العنف األسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني

لهذا     وفقاً  األسري  العنف  مناهضة  على  تعمل  التي  األخرى  الجهات  ومن 

األسرة المشروع   حماية  يرأسها  وهي    مديرية   ، الداخلية  وزارة  في  تشكل  دائرة 

لمدة ال تقل عن خمس  موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون األسرة  

 .يكون مقرها في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة  ،سنوات 

األسري        العنف  شكاوى  في  والتحقيق  البحث  مهمة  المديرية  هذه  تتولى 

المختص  القاضي  على  يحيل  ،  (  89)  وعرضها  القاضي  إلى  الدعوى  وعند وصول 

من   بمحكمين  االستعانة  وله  البين،  ذات  إلصالح  االجتماعي  البحث  إلى  أطرافها 

 . ( 90)طرفي الشكوى لهذا الغرض 

اللجان الطبية والنفسية المختصة،  وللقاضي المختص ع         رض الضحية على 

 واتخاذ ما يلزم لنقلها إلى المركز  
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( ساعة ، وللمجني  48الصحي للعالج وله تأمين إيوائها في المركز اآلمن خالل ) 

التقدم بطلب إلى القاضي   عليه في جريمة العنف األسري أو من ينوب عليه قانوناً 

من المشكو منه )الجاني( وإيداعه في المركز   المختص لغرض إصدار قرار الحماية

وعلى المحكمة المختصة عند اقتناعها بطلب الحماية إصدار قرار الحماية  ،  اآلمن  

 ( هذا 24خالل  ألحكام  وفقاً  للتجديد  قابلة  يوماً  ثالثين  على  تزيد  ال  ولمدة  ساعة   )

 .عوى  وللمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الد ن،  القانو 

الجنايات و     محكمة  أمام  المحكمة  بقرار  الطعن  الدعوى  لطرفي  المختصة   يجوز 

( أيام من تأريخ تبليغه بالقرار، كما يمكن لطالب الحماية  7بصفتها التمييزية خالل ) 

 . (91) التقدم إلى المحكمة بطلب إلغاء قرار الحماية

أك    أو  بتدبير  منه  المشكو  إلزام  الحماية  قرار  وهييتضمن  التعرض   ثر  عدم 

مقدم   على  أو  األسرة  أفراد  من  فرد  أي  على  أو  عليها  التحريض  وعدم  للضحية 

  ،  منع المشكو منه من دخول منزل الضحية أو االقتراب من أماكن تواجده ،ر اإلخبا

تمكين الضحية أو من يمثلها من دخول بيت األسرة بوجود الموظف المكلف ألخذ  

، ضبط أي سالح بحيازة المشكو منه   ضر أصوليممتلكاته الشخصية بموجب مح

 ً عدم االتصال بالضحية سواء في المنزل أو في مكان العمل    ،  إذا كان ذلك ضروريا

المديرية بأشراف  إذا قصد منه الصلح األسري  إشعار الجهات ذات العالقة    ،   إال 

منه  للمشكو  الضحية  من  الممنوحة  الخاصة  أو  العامة  بالوكالة  العمل  من    بإيقاف 

الحماية تقديم طلب  الجاني    ،  تاريخ  تأهيل  لدورات  بالخضوع  العنف  إلزام مرتكب 

 . (92)من السلوك العنيف في مراكز متخصصة

منه        المشكو  بحق  المتخذة  القانونية  اإلجراءات  إيقاف  يمكن  أنه  القانون    وبيّن 

 . ( 93) إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين المجني عليه )الجاني( 

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة  وعند مخالفة الجاني لقرار الحماية ف      

العقوبة الحبس   الدفع تكون  دينار، وفي حالة عدم  دينار وال تزيد على مليون  ألف 

أشهر ستة  تزيد على  وال  تقل عن شهر  ال  مدة  وتشدّ البسيط  تكون  ،  بأن  العقوبة  د 

الغرامة التي ال تقل عن ثالثة ماليين دينار وال تزيد على خمسة ماليين دينار في  
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أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على األصول أو إذا كان الضحية     حالة العود 

صغيراً أو حدثاً أو كبير السن أو حامالً أو من ذوي اإلعاقة أو خرق قرار الحماية  

ا العقوبة  باستخدام  تكون  الدفع  عدم  حالة  وفي  به،  المشمولين  من  أي  ضد  لعنف 

 .الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة واحدة 

الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على  كما تشّدد العقوبة بأن تصبح         

ت بعدم  الضحية  إكراه  عامة  بخدمة  مكلف  أو  موظف  حاول  إذا  واحدة  قديم  سنة 

 .( 94)الشكوى، أو أهمل في تسجيلها

مما تقدم يمكن القول أنه على الرغم من إن مشروع قانون مناهضة العنف نص     

منه والوقاية  انتشاره  من  والحد  األسري  العنف  منع  منه هو  الهدف  إن  ،    (95)على 

أقليم كوردستان   العنف األسري في  قانون مناهضة  لم    –وكذلك  أنه  العراق، غير 

على ما يجب أن تشتمله تدابير الوقاية من العنف األسري كما فعلت قوانين    ينص 

مهام   أحدى  جعل  على  واقتصر  البحريني،  القانون  سيما  األسري  العنف  مناهضة 

للحماية من   وبرامج  اقتراح خطط  األسري  العنف  مناهضة  المسؤولة عن  الجهات 

المشر يحذو  إن  اقترح  لذا   ، منها  والوقاية  الجرائم  القانون  هذه  حذو  العراقي  ع 

تدابير   حملة  على  والنص  الجرائم  هذه  من  للوقاية  األولوية  يعطي  وان  البحريني 

كأنشطة تعتمد على التوعية والتثقيف في إعداد مقررات أو تحديث المناهج التعليمية  

تعزيز   عن  فضالً  والطفل،  المرأة  بحقوق  وتوعي  األسري  العنف  تكافح  بحيث 

وال الصحية  على  العالقات  الجرائم  هذه  وآثار  بمخاطر  اإلعالم  وسائل  في  توعية 

 المجتمع بأسره. 

العنف        العراقي الفصل بين حق المجنى عليه في جرائم  كان األجدر بالمشرع 

قرار   إصدار  عليه  المجنى  طلب  وبين  اآلمنة  المراكز  في  المأوى  في  األسري 

 ز اآلمنة للطعن به .    بحمايته وذلك في عدم إخضاع الحق في المأوى في المراك

في       األسري  العنف  مناهضة  قانون  في  يشر  لم  العراقي  المشرع  إن  كما 

العراق ومشروع قانون مناهضة العنف األسري إلى أنواع األدلة التي    -كوردستان

وهذا  المختصة  المحكمة  فيها من  النظر  عند  الجرائم  هذه  في  للفصل  قبولها  يمكن 
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  23ة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  يعني تطبيق القواعد العام

)المعدل( ، وكان األفضل النص على  األدلة الطبية كالطب الشرعي ،   1971لسنة  

المادية   واألدلة  الخبراء،  شهادات  الفوتوغرافية،  األدلة   ، عليهم  المجنى  شهادات 

سجال  ، الطوارئ  مكالمات   ، المتلفة  والممتلكات  الممزقة  الهواتف  كالمالبس  ت 

المحمولة...الخ ، وإن المجنى عليه إذا كان من ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة  

 أيّاً كان نوعها تسمع شهادته وال يتم تقليل قيمتها الثبوتية . 

لذا       عليهم  المجنى  حماية  هو  األسري  العنف  مناهضة  قوانين  من  الهدف  لما 

لح بين الجاني والمجنى عليه كما أكد اقترح أن تكون األولوية لحمايتهم وليس للص

كوردستان في  األسري  العنف  مناهضة  قانون  في  قانون    -عليه  ومشروع  العراق 

مناهضة العنف األسري، ألن إعطاء األولوية للصلح ال يوفر حماية كافية للمجنى  

 عليهم وال يضمن تحقيق العدالة بفرض العقوبة المتناسبة مع خطورة الجريمة .   

 خاتمة :  ال      

األسري    من      العنف  من  الجزائية  )الحماية  موضوع  في  البحث  دراسة  –خالل 

   مقارنة( توصلنا إلى بعض االستنتاجات والمقترحات :

 االستنتاجات :  -أوال  

على   ❖ يقتصر خطرها  عالمية ال  األسري ظاهرة  العنف  تعّد جرائم 

   الجتماعي .  دولة دون غيرها، فهي جرائم تهدد كيان األسرة وبنيانها ا

أسباب   ❖ لعدة  الحاضر  الوقت  في  ترتكب  األسري  العنف  إن جرائم 

الظروف  مقدمتها   ،    في  المنزلي  والحجز  كورونا(  )جائحة  الصحية 

  ، أفراد األسرة  بين  الفهم  الديني ، سوء  الوازع  النفسية ، ضعف  األسباب 

سوء التربية ، النشأة في بيئة عنيفة ، عدم التناسب بين الزوجين في الكثير  

من الجوانب سيما الجوانب الثقافية واالقتصادية، االفتقار إلى ثقافة التفاهم  

 ار داخل األسرة ، والظروف المعشية الصعبة الفقر . والحو
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)المعدل(،   ❖ العراقي  العقوبات  قانون  السيما  النافذة  التشريعات  إن 

الكبير   التطور  تتماشى مع  )المعدل( أصبحت ال  الشخصية  قانون األحوال 

في كافة مجاالت الحياة كما أنها ال تستقيم مع مبادئ الديمقراطية والشريعة  

ال ذلك  اإلسالمية  وان  األسرة  أفراد  بين  واالحترام  المودة  على  تقوم  تي 

 .   يساهم في بناء األسرة السليمة و بناء مجتمع متماسك وآمن

لقد جاءت الحماية الجزائية في قانون مناهضة العنف األسري في   ❖

العراق مكّرسة للمرأة أكثر من بقية أفراد األسرة ، وقرر    -إقليم كوردستان

جريمة   لكل  قانون  عقوبات  في  الواردة  العقوبات  مع  متناقضة  أنها  إالّ 

هذه   وخطورة  طبيعة  مع  متناسبة  وغير  جهة،  من  )المعدل(  العقوبات 

 الجرائم .  

أورد أمثلة على جرائم العنف األسري ، إذ حظر على أي شخص    ❖

يرتبط بعالقة أسرية أن يرتكب أي نوع من أنواع العنف البدني ، الجنسي  

األ إطار  في  الصغار  والنفسي  تزويج  الزواج،  في  اإلكراه  ومنها  سرة 

إكراه    ، األرحام  صله  وقطع  باإلكراه  والطالق  الدية  من  بدال  والتزويج 

، والدعارة  البغاء  ممارسة  على  للزوجة  اإلناث   الزوج  واإلجبار    ختان 

على ترك الوظيفة ، إجبار األطفال على العمل والتسول وترك الدراسة ،  

 األسري ، وضرب أفراد األسرة واألطفال .  اإلجهاض اثر العنف 

احتساب   ❖ في  والتفاوت  والتكرار  الدقيقة  اإلحصائيات  وجود  عدم 

مختلف   لدى  الموجودة  العراق  في  األسري  العنف  وحاالت  أعداد  نسب 

 الجهات والمؤسسات المعنية بهذه القضية.     

 المقترحات :  -ثانيا  

الع ❖ في  األسري  العنف  الحد من جرائم  أجل  تقليلها  من  األقل  أو على  راق 

السيما   األسري  العنف  لمناهضة  قانون  سن  العراقي  المشرع  على  أقترح 

 وإن هناك مشروع قانون لمناهضة العنف األسري قدم لمجلس النواب . 
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مناهضة   ❖ قانون  في مشروع  الوارد  األسري  العنف  تعريف  توسيع  اقترح  

و إكراه أو تصرف  العنف األسري بأن يشمل كل سلوك ينطوي على تهديد أ

يشمل من هم   لم  أنه  كما   ، الشخصية  السالمة  تأثير خطير على  له  متعمد 

أيضا من هم في عالقات رسمية سابقة   بدون زواج، ويستبعد  على عالقة 

 كالطالق واالنفصال . 

المشروع    ❖ في  األسري  العنف  جرائم  عقوبات  على  النص صراحة  أقترح 

الع العقوبات  قانون  مع  تناسبها  بتقييد  وضمان  يسمح  بشكل  )المعدل(  راقي 

( منه التي تشجع على ممارسة العنف األسري ، فضالً عن إلغاء  41المادة )

النصوص الواردة في قانون العقوبات بإفالت مرتكبي االعتداءات الجنسية  

 واالغتصاب وهتك العرض من العقوبة في حالة الزواج بالضحية .  

يتضمنها   ❖ التي  التدابير  تعديل  في  اقترح  الواردة  عليه  المجني  حماية  أمر 

العراق ومشروع قانون   -قانون مناهضة العنف األسري في إقليم كوردستان

بالقيام   الجاني  قيام  إلزام  يتضمن  تدبير  بإضافة  األسري  العنف  مناهضة 

تزيد عن   لمدة ال  العامة  المرافق  أحد  في  العامة  للمنفعة  ساعة    40بخدمة 

 عمل  . 

ا ❖ خدمات  زيادة  المعنفين  أقترح  لمساعدة  االنترنت  وخدمات  الساخن  لخط 

هذا   في  المدني  المجتمع  الحكومية ومنظمات  المنظمات  دور  دعم   ، أسرياً 

الجانب ، والعمل على استمرار مالحقة الجناة من مرتكبي هذه الجرائم من  

 قبل القضاء . 

  تعزيز مبدأ الوقاية من جرائم العنف األسري قبل حدوثها من خالل التوعية  ❖

المقبلين   السيما  إناثاً  أو  ذكوراً  أكانوا  سواء  البالغين  جميع  لدى  والتثقيف 

عن   وصيانتها  األسرة  إلنشاء  متينة  أسس  أهمية وضع  حول  الزواج  على 

 طريق تنمية مهارات التواصل والتراحم والتنشأة االجتماعية السديدة . 
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مس   ❖ سيما  ال  األسري  للعنف  رئيسة  أسباباً  تشكل  لعوامل  تويات  التصدي 

على   كاإلدمان  اإلدمان  أنواع  لجميع  المتدني،التصدي  والوعي  التعليم 

عن   فضالً  االجتماعية،  العزلة  والمسكرات،  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 

الصعوبات االقتصادية، ووجود تأريخ أسري لإليذاء واالضطرابات النفسية  

 . 

 الهوامش : 

عنف لدى طالب المرحلة الثانوية ،  فهد الطيار : العوامل االجتماعية المؤدية لل  -1

 .   27-28، ص  2005جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، رسالة ماجستير ،  

طريف شوقي : العنف في األسرة المصرية )دراسة نفسية استكشافية(، المركز   -2

الجنائية   للبحوث  ،    –القومي  القاهرة   ، الجنائية  المعاملة  بحوث  ،  2000قسم 

ال  4ص  علي  جبرين  وخصائص  ،  وآثاره  أسبابه  األسري،  العنف   : جبرين 

  ، السعودية  الخيرية  الملك خالد  ، مؤسسة  فاطمة    18، ص   2006مرتكبيه   ،

االجتماعية   الخدمة  في  دراسات  مجلة   ، األسري  العنف  مقياس   : أمين  أحمد 

 .     268والعلوم اإلنسانية ، بال سنة طبع ،ص  

بشان   -3 إعالن   : العالمية  الصحة  منظمة  المرأة  ينظر  ضد  العنف  على  القضاء 

 .   12، ص  http://www.ohchr.org)  ، )2014، على الموقع 1993

إقليم   -4 في  األسري  العنف  مناهضة  قانون  من  ثالثاً(  البند  )األولى/  المادة 

 .  2011( لسنة 8العراق رقم )  –كوردستان 

العنف األسري  2/2المادة ) -5 أفراد األسرة من  النساء وسائر  ( من قانون حماية 

 .  2014( لسنة  293اللبناني رقم ) 

بشأن الحماية من العنف األسري    2015( لسنة  17( من القانون رقم ) 1المادة ) -6

 في مملكة البحرين . 

http://www.ohchr.org)/
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في    2017( لسنة  15( من قانون الحماية من العنف األسري رقم )4/ 4المادة ) -7

 المملكة األردنية الهاشمية. 

  2019المادة )األولى( من مشروع قانون مناهضة العنف األسري العراقي لعام  -8

 . 

السابق، ص  -9 دعاس حياة : دراسة  ،    68  -64جبرين علي الجبرين : المصدر 

له ،   الممارسة  العنف وأساليبه واألطراف  ميدانية للكشف عن األطفال ضحايا 

ة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، رسالة ماجستير ،  جامعة منتوري قسنطي

 .    32  -30، ص  2010

أمل سالم عوادة : العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني ، مكتبة الفجر ،   -10

، محمد حسين : أسباب العنف األسري ودوافعه    29، ص 2002،  2األردن ،ط 

عباس غزوان :    ، انس5  –  4، س 2012، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ،  

العنف األسري ضد األطفال وانعكاسه على الشخصية )دراسة اجتماعية ميدانية  

المجلد    ، اإلنسانية  للعلوم  بابل  جامعة  مجلة  الحلة(،  مدينة  العدد  23في   ،4  ،

 .   5-4، ص  2015

لعام  23( ، ) 5،    4/ 6المادة ) -11 الهاشمية  المملكة األردنية  / د(  من دستور 

 المعدل .  1952

 .  2014( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 10ة )الماد  -12

 .   2014( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 11المادة ) -13

 .   2014( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 80المادة ) -14

 )النافذ( .  2005( من دستور جمهورية العراق لعام  29المادة ) -15

ي المعدلة بموجب القانون  ( مكرراً من قانون العقوبات المصر 242المادة ) -16

 .   2008( لسنة  126رقم ) 
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 ( من قانون العقوبات المصري )المعدل( . 236المادة ) -17

 ( من قانون العقوبات المصري )المعدل( . 263،  261، 260المادة ) -18

 ( من قانون العقوبات المصري )المعدل( . 269  -267المادة ) -19

 ( من قانون العقوبات المصري )المعدل( . 278المادة ) -20

 ( من قانون العقوبات المصري )المعدل( .  306المادة ) -21

22- ( ) 62المادة  األردني رقم  العقوبات  قانون  لسنة  16( من  المعدل    1960( 

 .  2017( لسنة  27بموجب القانون رقم ) 

( من قانون العقوبات األردني المعدلة بموجب القانون  281  -279المادة )   -23

 . 2011( لسنة 8رقم ) 

 قانون العقوبات األردني )المعدل( .  ( من 286  -282المادة ) -24

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 290  -287المادة ) -25

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 291المادة ) -26

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 295  -292المادة ) -27

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 301  -296المادة ) -28

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 303  -302) المادة -29

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 308  -304المادة ) -30

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 318  -309المادة ) -31

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 320  -319المادة ) -32
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 ي )المعدل( . ( من قانون العقوبات األردن325  -321المادة ) -33

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 339-333المادة ) -34

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 343المادة ) -35

 ( من قانون العقوبات األردني )المعدل( . 346  -345المادة ) -36

 ( من القانون . 17 -1المادة ) -37

38- ( ) 40المادة  رقم  الشخصية  األحوال  قانون  من  لسنة  188(   )1958  

 )المعدل( . 

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( . 380  -376المادة ) -39

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( . 388  -381المادة ) -40

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( . 392المادة ) -41

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( . 398  -393المادة ) -42

 قوبات العراقي )المعدل( . ( من قانون الع399المادة ) -43

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( .  404  -400المادة ) -44

 ( من قانون العقوبات العراقي )المعدل( .  414المادة ) -45

 (  من قانون العقوبات العراقي )المعدل( .  419  -417المادة ) -46

 السادسة( من القانون .  –المادة )الثانية  -47

 ( من القانون . 24 -1المادة ) -48
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احمد عبد الحميد الدسوقي : الحماية الموضوعية والجزائية  لحقوق اإلنسان   -49

 . 173،ص  2009، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  

للمصالح   -50 التشريعية  الحماية  إضفاء  الموضوعية  الجزائية  بالحماية  يقصد 

الجنائي   بالجزاء  عنها  يعبر  والتي  المشرع  يتوخاها  ينظر  التي   ، العقاب  أو 

محمود صالح العادلي : الحماية الجنائية اللتزام المحامي على أسرار موكليه ،  

 .   6، ص  2003،  1اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي، ط 

الوسائل   -51 محلها  يكون  ميزة  تقرير  هي  اإلجرائية  الجزائية  بالحماية  يقصد 

لعقاب ، للمزيد ينظر د.  واألساليب التي تنتهجها الدولة في المطالبة بحقها في ا 

التشريعين   بين  مقارنة  )دراسة  السياسية  للحقوق  الجنائية  الحماية  قمر:  حسني 

 .  39، ص 2006الفرنسي والمصري(، دار الكتب القانونية، مصر، 

 ( من القانون . 4/ الفقرة  1المادة ) -52

 ( من القانون . 8المادة ) -53

 ( من القانون . 4 -2المادة ) -54

 ون . ( من القان 18المادة ) -55

 ( من القانون . 5المادة ) -56

 ( من القانون . 11المادة ) -57

 ( من القانون .  7المادة ) -58

 ( من القانون . 6المادة ) -59

 ( من القانون . 10  – 9المادة ) -60

 ( من القانون . 12المادة ) -61



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

110 

 ( من القانون . 14المادة ) -62

 ( من القانون . 13المادة ) -63

 ( من القانون . 15  -14المادة ) -64

 ( من القانون . 16المادة ) -65

 ( من القانون . 17المادة ) -66

 ( من القانون . 19المادة ) -67

 ( من القانون . 3المادة ) -68

 ( من القانون . 4المادة ) -69

 ( من القانون . 6المادة ) -70

 ( من القانون . 12المادة ) -71

 ( من القانون . 15المادة ) -72

 ( من القانون . 16المادة ) -73

 ( من القانون . 17المادة ) -74

 ( من القانون . 21،  20،  18المادة ) -75

 ( من القانون . 19المادة ) -76

 المادة )الثانية / البند أوالً ( من القانون .  -77

 المادة )السادسة( من القانون .  -78
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 المادة )السابعة( من القانون .  -79

 المادة )الثانية / البند ثالثاً ، رابعاً( من القانون .  -80

 المادة )الثالثة( من القانون .  -81

 من القانون . المادة )الرابعة(  -82

 المادة )الخامسة( من القانون .  -83

 / البند أوالً ( من المشروع . 1المادة ) -84

 / البند ثانياً ( من المشروع . 1المادة ) -85

 ( من المشروع . 14  -11المادة ) -86

 ( من المشروع . 10المادة ) -87

 ( من المشروع . 6( ، ) 3المادة ) -88

 ( من المشروع . 9  - 7المادة ) -89

 / أوالً( من المشروع . 19المادة ) -90

 ( من المشروع . 17  -15المادة ) -91

 ( من المشروع. 18المادة ) -92

 / ثانياً( من المشروع. 19المادة ) -93

 ( من المشروع . 22  – 21المادة ) -94

 ( من المشروع . 2المادة ) -95
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 : المصادر 

 الكتب :   -أوال  

ق اإلنسان  احمد عبد الحميد الدسوقي : الحماية الموضوعية والجزائية  لحقو ❖
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 الملخص 

لم يكتِف أصحاب التراجم بتناول سيّر الناس عبر مختلف العصور ؛ بل توقفوا       

علم   فدخل  وتأثيرهم،  الحياة  في  وأثرهم  ومواقفهم  الشخصية  حياتهم  ذكر  على 

كما   إليه،  ومنتمياً  فروعه  من  فرعاً  وأصبح  التأريخ،   علم  مضلة  تحت  التراجم 

والعلمية،   الفكرية  آثارهم  وبين  بينه  األدب  مزجوا  لفنون  حاملة  مؤلفاتهم  فجاءت 

 المختلفة. 

 :  الفنون النثرية ، يتيمة الدهر ، الثعالبي كلمات مفتاحية 

Abstract 

 

This thesis statement prose Arts located in the books of 

biography , especially in the book ( an orphan age ) , 

where the author translated the lives of many with a deep 

impact on the arts and literature figures indicate cursed 

him of poetry and prose . 

The search has turned its attention and interest in the art 

of prose without the other is a private yard filled with 

everything that meant his studies , is subject to what in 

الفنون النثرية في كتب التراجم يتيمة الدهر للثعالبي إنموذجا      

 م. د. حمزة صبيح عبد الشباني

 مديرية تربية الديوانية
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poetry and more than martyrdom quotation and many 

others , and has a distinctive music increases the 

proximity of the same. 

 المقدمة:  -1

اليتي كتاب  يكن  بحٌر  "لم  ذلك  إلى  إضافة  هو  بل  فحسب؛  والسير  للتراجم  منبعاً  مة 

زاخٌر، يحمل في طياته درراً ثمينة من أفانين األدب المختلفة، فأصبح محط اهتمام  

أحد   يتوقف  لم  وتنوعها  النثرية  فنونه  تعدد  من  وبالرغم  وحديثاً؛  قديماً  الدارسين 

ها موزعاً مادتها على مباحث  عليها بالتصنيف أو الدراسة، فعمد الباحث على دراست

أربعة: درس في األول منها الكاتب، وكتابه، و في الثاني فنونه النثرية من رسائل،   

ومعنى،   لفظ  من  الفنية  القضايا  الثالث  المبحث  تناول  كما  وتوقيعات،  وأمثال، 

من   البالغية  الصورة  على  الرابع  المبحث  في  ألنتهي  وطباق،  وجناس  وموسيقى 

 ارة، وكناية، غير غافالً عن نتائج البحث والمصادر". تشبيه، واستع 

 المبحث االول: أوال : التعريف بالكاتب.. 

.أبو         إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  عبد  النيسابوري،    "هو  الثعالبي  منصور 

للهجرة   مائة  وثالث  عام خمسين  ولد  األدبية   التصانيف  الشاعر، صاحب  األديب 

يلقب   للهجرة، وكان  تسع وعشرين  في سنة  مائة، وقيل  وأربع  ثالثين  في  ،وتوفي 

اليتيمة،   وتتمة  الدهر،  يتيمة  منها  الغاية،  إلى  كثيرة  وتصانيفه  زمانه،  بجاحظ 

ا وفقه  المضاحك والمبهج،  وغرر  القلوب،  وثمار  والمحاضرة،  والتمثيل  للغة، 

فاضالً  (1)وغيرها   أديبًا  كان   (( األلباء"  نزهة  كتاب  في  االنباري  ابن  عنه  ،قال 

 ( 2)فصيحاً بليغاً ، صنف كتباً كثيرة وأخذ عن أبي بكر الخوارزمي(("

 .. بالكتاب  "التعريف   : العصر  ثانيا   أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة  كتاب  يعد  

فيه   جمع  إذ  وأشهرها؛  األدبية  المصنفات  أهم  من  باليتيمة،  اختصاًرا  والمعروف 

الثعالبي قدراً كبيراً من نتاج قرائح الشعراء واألدباء، والمترسلين الذين عاصروه او  
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القر وصدر  الرابع  القرن  تشمل  زمنية  حقبة  يغطي  فهو   ، قليالً  الخامس  سبقوه  ن 

 الهجريين". 

تجاوزت        التي  الثعالبي  منصور  أبي  مؤلفات  أشهر  من  الكتاب  هذا  يعد  "كما 

الثمانين كتابًا، و لعلّه من أوائل تراجم الشعراء على مبدأ تقسيم األقاليم، فضم عدداً  

كانت   التي  البالد،  من  في رقعة واسعة  انتشروا  الذين  واألُدباء  الشعراء  من  كبيراً 

ومصر  مبسو وجرجان  والعراق  الشام  بالد  من   ، يومئذ  العرب  سيطرة  تحت  طة 

أن   أراد  لمن  مهما  مرجعاً  فجاء  النهر،  وراء  وما  وخراسان  واألندلس  والمغرب 

 يدرس أو يطلع على شطر كبير من الحياة األدبية في تلك األصقاع" .  

في تلمس  بغيته    "ومن هنا وفّر هذا الكتاب على الدارس والقارئ جهداً كبيراً       

التي   األشعار  عن  الكتاب، فضالً  أحضان وطيات  في  متباعدة  متفرقة  من مصادر 

ترجمت لنا حياة الشخصيات التي تناولها المؤلف في ترجمته لهم، ومن هنا يمكن  

 . (3)القول بأنَّه كتاب شعري ونثري في آن واحد"

العربية التي هي لغة  "ويصرح الثعالبي أن سبب تأليف الكتاب جاء خدمة للغة       

القران الكريم عن طريق الشعر مجالها األرحب الذي يرى فيه فضال وعلما وتقدم  

 :   ( 5)، ويعلل ابو الفتوح نصر هللا بن قالقس سبب تسميته باليتيمة قائالً" (4)مكانة

 ـديــــمـــــة""أبــــــيــــات شـــعــر الــــيـــتـيــمة"    "أبــكـــــار افـــــكـــــار قــــــ

 " "فـــــلذاك ســـــميــــــــت اليــــتيـــــمة     "مــاتـوا وعــــاشــــوا بــــعــدهم"    

"فسميت باليتيمة؛ ألنَّ شعرها يعود لشعراء ماتوا وبقي شعرهم مخلد لذكرهم،        

 فبقيت تلك األشعار يتيمة بعد موت أصحابها" .  

 المبحث الثاني: الفنون النثرية في كتاب اليتيمة : 

"أنَّ المتصفح لكتاب اليتيمة ينتهي بال شّك إلى تنوع الفنون النثرية ؛ وذلك لم        

من المترجمة    يأِت  الشخصيات  على  الواسع  المؤلف  اطالع  جاء عن  إنَّما  فراغ؛  
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رسائل،   بين  فنونه  فتنوعت  والعامة،  الثقافية  بحياتهم  الموسوعية  ومعرفته  لها، 

 وخطب، وتوقيعات" ... 

 الرسائل : -1

عن شؤون         فيه  معبراً  آخر  الى  امرؤ  يكتبه  "ما   : أنَّها  على  الرسائل  "عرفت 

أو عامة، ،    خاصة  محدودة  تتعدى سطوراً  المعنى موجزة ال  بهذا  الرسالة  وتكون 

وينطلق فيها الكاتب عادة على سجيته  بال تصنع أو تأنق، فيرتفع بها الى مستوى  

، "فهو فن نثري واسع عند العرب ، له حضوره وموضع قدم ال    ( 6")أدبي رفيع ((

 ت على قسمين": يتجاهله أحد، والمتصفح لكتاب اليتيمة يجد أن رسائله جاء

الديوانية"  "الرسائل  فيها    األول:  يعنى  الخليفة  ديوان  عن  تصدر  رسائل  "هي   :

المعلومات ، ومراعاة   دقة  ، ولذا يحرص على  السياسية  الدولة وشؤونها  ))بأمور 

  : النوع  هذا  ومن  الرسمية  الصيغة  ذات  المكاتبات  في  عليها  المتعارف  الرسوم 

،"ومن    (7)الدعوة الى الطاعة والحث على الجهاد" ((العهود التقاليد والمناشير ، و

الرسائل يخضع لضوابط وشروط؛   النوع من  هذا  أنَّ  لنا  يتضح  آنفاً  ذُكر  ما  خالل 

ألنَّه يصدر عن ديوان الخليفة، فالبد أن يتسم بالدقة والجدة، كما دارت موضوعاتها  

الدينية والدنيوية انها    حول السلطة، وعالقتها برعاياها في االمور  ذات الشأن كما 

  (8)يجب ان تبتعد في صياغتها كل البعد عن االساليب الشعرية، إلعطاء الكالم حقه

فنون   في  مقارنة  واستعارات،  كنايات  من  الكالم  يزين  عّما  البعد  كل  بعيدة  فهي 

 . (9)األدب األخرى"

دولة  "ومن ذلك الرسالة التي  كتبها  أبو اسحاق الصابي عن الخليفة  عضد ال      

بختيار  شأن  المساعي      في  هذه  مع  المؤمنين  امير  له  جدد  وقد   ((: يقول  حيث 

السوابق . والمعالي السوامق التي تلزم كل دان وقاص ، وعام وخاص .أن يعرف  

 ( 10)له حق ما كرم به منها ويتزحزح عن رتبة المماثلة فيها"((
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المعنى بطريق وا      إفهام  التماسات  "فالجدية في الكالم والحرص على  ضح دون 

وعدم   الهزل  عن  واالبتعاد  الجدية  يتطلب  األمر  ألنَّ  ؛  الخليفة  ديدن  ،كان  جانبية 

 االكتراث". 

: "هي الرسائل عادة ما تكون بين اإلخوان أو االصدقاء  الثاني : الرسائل االخوانية 

والتهنئة،   والعتاب،  والشوق،  الشكر،  ))"موضوعاتها  بينهم"  فيما  االقارب  أو 

، "فهي  (11)ى، والمدح، والهجاء، والرسائل الوعظية، والدينية، والجدلية" ((والشكو

رسائل تحمل مشاعر وأحاسيس بعيداً عن األوامر واألحكام، مثل رسالة الصاحب 

  ، األبناء  وأم   ، النساء  بعقيلة  وسهالً  ))"أهالً   : يقول"  حيث  التهنئة  في  عباد  بن 

واألوالد   األصهار،  نجباء  وجالبة   ، يتناسقون  بإخوة  والمبشرة   ، األطهار 

هذا   (12)يتالحقون"(( يناسب  ما  فاختار  الجديد  بمولود  امرأة  يهنئ  "فالكاتب 

في    نجده  هذا  ومثل  واألحكام،  التكلف  عن  بعيدة  ومعاني،  ألفاظ  من  الموضوع 

جعلني    –رسالة ابن العميد إلى أبي العالء السروري في شهر رمضان" )) "كتابي  

فداك  هللا شهر    –  من  ونصب  جهد  وفي   ، شعبان  فارقت  منذ  وتعب  كد  في  وأنا 

 ، الصوم  ووقع  الجوع  ألِم  من  األكبر  العذاب  دون  األدنى  العذاب  وفي   ، رمضان 

ً     ومرتهن بتضاعف حرور أتى أصحابه وهو      لو أنَّ اللحم يصلى ببعضها غريضا

يذيب دماغ الضب ويصرف  الحرباء   منضج ، وممتحن بهواجر يكاد أوارها  وجه 

 (13)، ويزويه عن التبصر"(( عن التحنق

"فهذا النوع  من الرسائل يعد ميدانا لإلبداع يتبارى فيه الكتاب واألدباء ويتيحون     

عواطفهم   عن  أصحابها  يعبر  وأن   ، سجيتها  على  تنطلق  أن  وقرائحهم  ألقالمهم 

 .(14)الشخصية في لغة مصقولة منتقاة وأساليب قوية موشاة" 

خالل ذلك يظهر أنَّ لفن الرسائل النثرية أهمية كبيرة  ودور عظيم يتجلى في    "من 

خدمة المصالح الخاصة والعامة لألمة )الدينية منها والدنيوية ( إذ إن أساس الدولة  

مكاتبات   من  عليه  يشتمل  لما  الرعية  وقوام  األمة،  مصالح  على  مبني   : الترسل 

وصالح الحال وبيعات الخالفة وعهودهم  الملوك، وسراة الناس في مهمات الدين،  

الدولة   أركان  هم  الذين  واألقالم  السيوف  أرباب  واليات  من  بذلك  يلتحق   وما 
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وقواعدها الى غير ذلك من المصالح التي ال تكاد تدخل تحت اإلحصاء وال يأخذها  

، كما أصبح الترسل أساساً لبث المشاعر، و أداة لبيان ما يمر به المرسل  (15)الحصر

من  م كثير  وغيرها  والهجاء  والمدح  والشكوى  والتهنئة  والشوق  الحب  حاالت  ن 

 المشاعر الى المرسل إليه". 

 ثانيا  :التوقيعات : 

"عني الثعالبي بتدوين عدد غير قليل من التوقيعات ؛ألنه شكل األنموذج األمثل في  

الثاني الهجري ؛حتى قيل إن جعفر بن يحيى البر مكي قد  الكتابة منذ أواخر القرن 

فافعلوا" (( لكتابه": ))"إن استطعتم أن يكون كالمكم كله توقيعات  ، "وهذا  (16)قال 

من   العرب  البالغيين  كافة  إليه  يصبوا  ما  يحقق  الذي  الفن  هذا  أهمية  على  يدل 

 اإليجاز المعبر عن الفكرة بدقة دون إسهاب". 

ه، وغالباً ما تكون تلك  "ومّما يميز هذا النوع النثري أنَّه صادر عن الخليفة نفس      

التواقيع حالً لقضية أو جواب عنها، وتميزت بصدورها عن ولي األمر إلى من هم  

القرآن   من  مقتبسة  تكون  وقد  البليغة،  بالوجازة  امتازت  كذلك  مرتبة،  منهم  أدنى 

كما في التوقيع ألبي القاسم النيسابوري" : ))"رب السجن أحب إلّي مما  (17)الكريم  

 : (19)، أو األشعار كتوقيع الصاحب  (18)ه" ((يدعونني إلي

 "ورددنـــا لوقتـــها الباقـــــــــــــــيات"    "قد قبلنا من الجميع كــتابا"           

 ذ ، ليس مذهبي قول هات" ــخست أستنغم الكثير فطبعي"           "قول ـ"ل  

"أو تكون نثرا  كتوقيع الصاحب بن عباد عندما كتب":    ،  (20)أو األقوال المأثورة   

 (21)"))دارنا هذه خان يدخلها من وفى ومن خان"((

يتميز         رفيع،  بالغي  فن  التوقيعات  فّن  أن  لنا  يتضح  تقدم  ما  خالل  "ومن 

واإلطالة،   االسهاب  عن  بعيداً  وايصالها،  بالفكرة  العتنائه  واالختصار؛  بالوجازة 

 آن الكريم، وأشعار العرب وأمثالهم ميداناً القتباساته". متخذاً من القر

 ثالثا :األمثال: 
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أمور كلية  "عرف   للداللة على  : " كلمات مختصرة تورد  بأنَّها  األمثال  القلقشندي 

مبسوطة، وليس في كالمهم أوجز منها، ولّما كانت األمثال كالرموز واإلشارة التي  

ولعلّه    (22)أوجز الكالم وأكثره اختصارا"  يلوح بها على المعاني تلويحا صارت من  

لوح بذلك إلى شروط األمثال النثرية فهي: كلمات مختصرة موجزة تدل على أمر  

 معين ،وهي كالرموز واإلشارات توضح فكرة ما". 

مرسلة   أو  أصلها،  من  مقتضبة  القول  من  "جملة   ((  : أنَّها"  على  آخر  ذهب  "كما 

ما يصح قصده  بذاتها، فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه إلى كل

بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، 

عليها"((   خرجت  التي  أسبابها  جهلت  وإن  تضرب،  "23)فلذلك  األمثال  (  وتنقسم 

 النثرية في اليتيمة إلى قسمين رئيسين"، هما: 

أمثااًل رسائلية، كما في رسائلة  : "ما كانت  : ))"المرء ال يعرف    األول  الهمذاني" 

سريعة   الخفاء  نار  الغور،  بعيد  الجور،  جرح  بغمده،  يعرف  ال  كالسيف  ببرده، 

الكدر صفوا،   بعد  أن  السعة،  تحجب  والدعة ال   ، الرزق  يزيد  ال  الحذق  االنطفاء، 

المطر صحوا"((   مثل  (24)وبعد  منها ضرب  يراد  و  الرسالة،  بصيغة  المثل  "فجاء 

 مل إلثبات القدرات". على السعي والع

أخرجها   كالتي  كالمهم  من  يستخرج  الذي  المثل  مجرى  ماجرت  "ومنها   : الثاني 

األمير أبو الفضل عبيد هللا بن أحمد الميكالي من غرر وفقر الصاحب بن عباد" ))  

"من اسر داءه ، وستر ظمأه بعد عليه أن يبل من علله، متى خلصت للدهر حال من  

فيه  ، وصفا  أذى  ،    اعتوار  أغناك جده  ما  القول  ، خير  قذى  اعتراض  من  شرب 

 ( 25)والهاك هزله"((

لم   وعد  إذا  ))"الكريم  وشكمير"  بن  قابوس  المعالي  رسائل شمس  في  ذلك  "ومثل 

في   كنوز  والوفاء   ، كمام  في  كنوز  الرجاء   ، يقف  لم  لفضيلة  نهض  واذا  يخلف، 

 صيلة". ."كناية عن عروبة الكريم والتزامه بالقيم األ(26)ظالم"((
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يلوح         الذي  البليغ،  الموجز  الكالم  المثل: هو  أنَّ  إلى  نتوصل  ذلك  "ومن خالل 

شرطها   معين  أمر  إلى  واإليماء  اإلشارة  طريق  عن  للمخاطب  المتكلم  خالله  من 

 الوجازة والشهرة". 

 الدراسة الفنية الفصل الثاني : 

نصوصهم النثر  ُكتّاب  كما  "طرز  واألدبية،  البالغية  باالستشهاد    بالفنون  دعموها 

األلفاظ   بين  كذلك الءموا  الشريف،  النبوي  والحديث  الكريم واالقتباس منه  بالقرآن 

التي حملها   الفنية  الوقوف على الخصائص  والمعاني، ومن هنا يحاول هذا الفصل 

 كتاب اليتيمة لفنون النثر": 

 المبحث االول : األلفاظ والمعاني : 

ى من القضايا التي ال نجد أحداً من القدماء إالّ وأدلى  "تعدُّ قضية اللفظ والمعن      

نجاحه،  للقائل  تحقق  كذلك  تكامله،  األدبي  للنص  يحقق  تالءمها  ألنَّ  فيها؛  بدلوه 

ويرجع ذلك كله إلى العالقة الوطيدة بين األلفاظ والمعاني الذي يمنح قوة وتأثير عند 

 المتلقي". 

"ويرى الجاحظ أن اللفظ متى ما كان كريًما في نفسه متخيراً في جنسه سليًما من  

  ، بالعقول  ، والتحم  باألذهان  النفوس واتصل  إلى  التعقيد حبب  الفضول، بريئا من 

وهش اليه االسماع ، وارنا من إليه القلوب وخف على السن الرواة وشاع في اآلفاق  

   (27)ذكره" 

اتب من تناسب اللفظ مع الموضوع الذي يريده، فالبد للكاتب "ومن هنا يأتي دور الك

أن يتخذ لغة خاصة تتجانس فيها األلفاظ والمعاني، فيكون رقيقا في مواضع الرقة  

وذلك في مواقف األشواق و المودات واالستعطاف وعنيفاً جزال في المواقف التي  

 . (28)تقتضي الجزالة  كمواقف الحروب وما شابهها"

ما   معاني  "وهذا  فنجد  اليتيمة،  كتاب  في  النثرية  الفنون  بعض  في  نلمسه  أن  يمكن 

الرقة واللين واالستعطاف في الموضوعات االخوانية كرسالة ابن العميد في عتاب  
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عليك،   واقبال  منك،  ويأس  فيك،  طمع  بين  مترجح  وأنا  "كتابي   (( بلكا":  ابن 

أيسرهما يوجب رعاية  وإعراض عنك، فإنَّك تل بسابق حرمة، وتمت بسالف خدمة، 

ويقتضي محافظة وعناية، ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة، وتتبعها بأعنف خالف  

 (29)ومعصية . وأدنى ذلك يحبط أعمالك ، ويمحق كل ما يرعى لك" (( 

"ونجد  مثل هذه المالئمة أيضاً بين األلفاظ والمعاني في مواضع التهاني والتعازي،   

بما له  القلقشندي ذلك  الكافة في  ويعلل  أنَّها يشرك  ا من" ))"موقع خطير من حيث 

الحاجة إليها، والكاتب إذا كان وهراً أغرب معانيها وألطف مبانيها ، وتسهل له فيها  

 .. (30)ما اليكاد تسهيل الكتب إلى لها أمثلة ورسوم ال تتغير و ال تتجاوز"(( 

وما نجد فيها من  "كرسالة أبي اسحاق الصابي إلى عضد الدولة بتحويل سنته      

يحيل   أن  إليه  يدي  ماداً   ، لديه  مبتهالً  ))"اسأل هللا  والتهنئة"  بالزيادة  الدعاء  ألفاظ 

وبالزائدات   الباقيات،  بالصالحات  أخواتها  من  يتلوها  وما  السنة  هذه  موالنا  على 

العامرات ،الباقيات الصالحات ... ويوفيه العمر أطوله... والعيش أعذبه وأرغده...  

 (31)منصوراً محمياً موفوراً" (( عزيزاً 

"وكذلك نجد تلك المالئمة في ألفاظ التهاني، كتهنئة الهمذاني بمولود بألفاظ الخير     

واالستبشار والدعاء" )) "حقاً لقد أنجز األقبال وعده، ووافق الطالع سعده، والشأن  

ونوره"((   والروض  وصوبه،  الغيث  وبورك  وفرعه،  األصل  وحبذا  بعده،  فيما 
 كلها الفاظ الئم فيها الهمذاني مع غرضه".   ("32)

"ومثل ذلك رسالة الصاحب بن عباد في التهنئة ببنت"))"اهال وسهال بعقيلة النساء  

ما   بقاءك  واطال هللا   ، اعطيت  ما  وأوزعك هللا شكر   ، اوليت  ما  هنيئا  .....فهنيئا 

 (33)عرف النسل والولد وما بقي االمد" ((

زي نجد األلفاظ التي تشع بالحزن واأللم والتذكير باآلخرة ، وإنَّ  "أما في التعا      

وفاة   في  القاسم  وأبي  علي  أبي  التعزية  في  الضبي  إبراهيم  كرسالة  حق  الموت 

 ، مهجته  ينعى  "الدهر   (( قائالً":  المواساة،  و  الحداد  عن  تعرب  التي  والدهما، 

جفة ، والهم وارد ،واألُنس  والمجد يندب بهجته .....  فالدموع واكفة ، والصدور را
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واحد"(( مأتمهم  عليه  والناس  بالفقد   (34)شارد،  والشعور  والحزن  اللوعة  "فنجد 

 واألسى غالب على األلفاظ". 

"أما الوصف  فنلمس رقة المعاني مع جمال االلفاظ،  كوصف الصاحب بن عباد      

صف ما شاهد  : ))"وصل كتاب األُستاذ الرئيس صادراً عن شط البحر بوفي البحر"

إدارتها،  كيف  للرياح  آالته  طاعة  من  ورآه  مراكبه،  من  وعاين  عجائبه،  من 

واستجابة أدواتها لها متى نادتها، وركوب الناس ألشباحها والخوف بمرأى ومسمع،  

  (35)والمنون بمرقب ومطلع"((

من      انتباه  ليلفت  قوية  لهجة  استخدام  إلى  الكاتب  أحياناً  فيلجأ  العتب  في  "أما 

تنبهاً   تنتبه  أن  عجب  "فال  بلكا":))  ابن  إلى  العميد  ابن  كرسالة  ويظهر  يخاطبه. 

صنعت"(( ما  قبح  بها  ما    (36)تبصر  ))قبح  قوله  في  اللفظ  وفخامة  العبارة  "فقوة 

 صنعت (( تحمل معنا كبير للعتاب" . 

الغي ،   إلى وارث مال" : ))"العزاء عن األعزة رشد كأنَّه  "ومثل ذلك في رسالة 

مات الميت فليحيى الحي، أُشدد على حالك بالخمس ، فأنت اليوم غيرك باألمس   وقد  

، فإنَّ استنالك رماك بقوم يقولون : خير المال متلفة بين الشراب والشباب، ومنفقه  

  )) واألحباب"  الحباب  هللا    (37)بين  بحقوق  والتذكير  بالنصح  مليئة  "فالرسالة 

 والناس". 

ال في  أيضاً  المالئمة  كتوقيع  "ونجد  الموضوع  ومناسبة  المعاني  بين  توقيعات 

يسميه   أن  يسأله  مولوداً  أحدهم  برزق  إليه  ورد  الذي  للكتاب  العباد  بن  الصاحب 

العين   فقد وهللا مأل  السعيد،  والطالع  الجديد،  بالفارس  ))"أسعدك هللا  قائالً"  ويكنيه، 

بو الحسن ليحسن هللا  قرة ، والنفس مسرة مستقرة، واالسم لعلي هللا ذكره ، والكنية أ

 .   (38)أمره"(( 
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 المبحث الثاني : الموسيقى، أو المحسنات البديعية 

للشعر موسيقى تظهر جماليته  فللنثر كذلك من الموسيقى ما يحببه، ويقربه إلى    :كما 

 النفوس، ويجعله ملتصقاً بها  و قريباً منها:: 

 أوال  : السجع  

الشعر في  القافية  على  النثر  في  وقياسه  الصيغ،  في  األلفاظ  بين  المناسبة    (39)"هو 

المنثور  الكالم  الفواصل في  تواطؤ  بأنَّه  آخر  فالسجع  (40)على حرف واحد    وعرفه 

من المحسنات البديعية التي تزيد من سالسة النصوص" و))هو في النثر كالقافية في  

 ( 41)الشعر((

"ومن هنا أصبح السجع عندهم شرطاً من شروط الترسل، وهو من ثمار التأنق لما  

يقتضيه من العناية في إتقانه، ألنَّ الرسالة المسجعة يظهر التأنق فيها أكثر من غير  

 (42)المسجعة، وكلما أتقنت صياغته أكسب المعنى قوة" .

دولة" ))"أطال هللا بقاء  "ونجد ذلك في التهنئة التي أرسلها ابن العميد إلى عضد ال

وتوطيده،   وبسطته  وتمهيده،  وعلوه  وتأييده،  عزه  دام  الدولة،  األجل عضد  األمير 

توافر   من  البالد  قرب  على  به  احتضاه  ما  وهناه  مزيده،  خير  كل  من  له  وظاهره 

"فنجد المرسل وافق بين بين عزه،    (43)األعداد وتكثر األمداد، وتستثمر األوالد"((

 طه وتوطيده، وظاهره ومزيده، والبالد واألعداد، واألمداد واألوالد". وتأييده، وبس

منذ   وتعب  كد  ))"في  لرمضان":  وصيامه  شعبان  لمفارقة  وصفه  في  ذلك  "ومثل 

وارسال   ساق،  امساك  عن  رمضان،  شهر  من  ونصب  جهد  وفي  شعبان،  فارقت 

بين شع(44)ساق ، ويقصر سيره، ويخفف حركته، ويعجل نهضته"(( "فوافق  بان  ، 

 ورمضان، وساق وساق، وحركة ونهضته". 

"كذلك نجد حضوراً في التوقيعات لموسيقى السجع الجمل ا كما في توقيع الصاحب  

دارك   جرذان  فبشر  فعال..  وسنحسن  قوالً،  حفص  أبا  ))"أحسنت   : عباد"  بن 

"فمن أجل تقريب النصوص النثرية إلى النفوس   (45)بالخصب، وأمنها من الجدب"((
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ظها لألجيال قام الُكتّاب باالستعانة بالسجع كما في الشعر وهذا ما نجده  وسهولة حف

 في قوال فعال، والخصب والجدب". 

 ثانيا  : الجناس:  

"فالتجنيس ضرب من الكالم يورد فيه كلمتان كل منهما صاحبة األخرى في تأليف  

ما   ومنه   ، ومعنى  واشتقاقاً  لفًظا  األخرى  تجانس  الكلمة  تكون  ما  فمنه   ، حروفها 

الخفاجي   سنان  أبن  إليه  أشار  ما  وهذا  المعنى،  دون  الحروف  تأليف  في  يجانسه 

هو ان يكون بعض االلفاظ  مشتقا من  بقوله" : ))"التناسب بين االلفاظ المجانس و 

بعض ان كان معناها واحدا ، او بمنزلة المشتق ان كان معناها مختلفا ، او تتوافق  

 (46)صيغتا اللفظتين مع اختالف المعنى مع اختالف المعنى"(( 

"ووظيفة الجناس في الكالم ال تتوقف عند إشاعة الموسيقى وإضافة النغم ، بل       

ربط  الى  بأنَّ    تتعداها  الجرجاني  القاهر  عبد  به  صرح  ما  وهذا  ببعضه،  الكالم 

من   عند  الجناس  يحدثها  التي  النفسية  الحالة  وهذه  المتلقي؛  إيهام  من  نوع  الجناس 

الكلمة   الجديدة والمتنكرة في زي  الكلمة  فائدته ووجه حسنه ؛ألنَّ هذه  يخاطبه هي 

 (47)طربه القديمة ، تكشف له وجهاً ، وتدهشه وتثير نشوته ، وت

ففي رسالة الميكالي في الشكر والثناء" ))"للنعم عماد من الشكر يحرسها أن تميل  

جانس بين )تميل    (48)وتميد ، وعقال من الثناء ، والحمد يمنعها أن تبيد وتحيد" ((

 ،تميد( و)تبيد ، تحيد( 

حنتها  "ومثلها في رسالة للهمذاني يقول فيها:" )) "كتابي من هراة وال هراة، فقد ط 

  ( 49)الشدائد كما يطحن الدقيق، وقلبتها كما يقلب الرقيق ، وبلعتها كما يبلع الريق" ((

)قلبتها، ويتقلب(   بين)هراة ، وال هراة( و)طحنتها ، وطحنت(و  الهمذاني  "فجانس 

ومثلها له أيضاً في وارث مال" : ))"خير المال متلفة بين الشراب والشباب، ومنفقة  

، "في مجانسة)أتراب ، (50)ب .والعيش بين القداح واالقداح" ((بين الحباب واالحبا

 والشباب( )الحباب، و األحباب( )القداح ،و األقداح( )الشراب، و الخراب(" 
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 ثالثا : الطباق: 

ويعرف بأنَّه ))"الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة، أو  

ال  بين  كالجمع  القصيدة،  أبيات  من  والحرَّ  البيت  والنهار،  والليل  والسواد،  بياض 

 (. 51)والبرد"((

"وعدوه من أنواع البديع التي ال تنحصر فيه قيمة األضداد اللغوية في داللة المفردة  

المتوفرة   النفسية  األبعاد  إظهار،  إلى  تتعدى  بل  اللغوية،  القدرة  عن  للكشف 

قائمة بين المتناقضات،  وتصويرها في أدق حاالتها، فالصورة المبنية على الحركة ال

 . (52)هي ذات سعة وعمق داخلي، لما تتيحه اللغة من مترادفات وتضاد وتعاكس"

"ومن ذلك رسالة الهمذاني الى وارث مال التي يقول" :))"وقد مات الميت فليحيى  

اليوم   أطعتهم  ....فإن  لك  ويبكي  ......يضحك  باألمس  اليوم غيرك  ....فانت  الحي 

في  غًدا  الشراب،  عقرا"    في  العاقل  ويسميه   ، نقرا  الجاهل  الخراب...يسميه 

التي  (53)(( األضداد  "من   ) غدا  اليوم،   ( العاقل(و  )الجاهل،  والحي(و  فـ)الميت، 

خير   والضد  العكس  استخدام  فوجد  ويوضحه،  مقصده  ليبين  الكاتب  بها  استعان 

 وسيلة لذلك". 

سنته" تحويل  في  الدولة  عضد  الى  الصابي  رسالة  ذلك  دهر  "ومثل  كل  ))"ليكون 

يستقبله وأمد يستأنفه موفيا على المتقدم له، قاصرا عن المتأخر، ويوفيه من العمر  

فطابق بين المتقدم و المتأخر ،و بين    (54)اطوله وابعده ومن العيش ارغده وانكده ((

في   بلكا  ابن  إلى  رسالة  ففي  الطباق  من  العميد  ابن  نثر  يخلو  ولم  والنكد،  الرغد 

حيث   يعود، العتاب  يذهب،  أؤخر،   ، اقدم  واعراض،  اقبال،  وياس،  يقول:))طمع، 

 (55)يفسد، يصلح، يكدر، يصفو، االمن، الخوف"((

"ومما جاء من الطباق في فن التوقيع للصاحب في كتاب رفع إليه أّن رجالً          

  (56)يطوي له غير الجميل فقال" :)) "دارنا هذه خان ، يدخلها من وفى ومن خان"((

 فطابق بين )وفى، وخان (. 
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 "المبحث الثالث: الصور البالغية في الرسائل" : 

"يحاول هذا المبحث دراسة الفنون البالغية التي تظفي على النص األدبي جمالية،  

 وتطرزه بالصور الفنية ذات األبعاد التأثيرية" : 

 أوال  : الصور التشبيهية: 

عماالً وأكثرهاً تأثيراً في النفوس. وقد عني  "يعد التشبيه من أقدم الفنون البالغية است

األدباء بهذا الفن؛ ألنَّهم أدركوا ماله من قيمة فنية تتيح لهم التصرف به في القول، 

به   فعني  األفكار،  به  صوروا  كما  النفسية،  الخلجات  لقصور  أداة  منه  فاتخذوا 

 . (57)البالغيون قديماً وحديثاً 

ب لألخالق  الصابي  تسبيه  ذلك  تمضي  "ومن  أن  لألسالف  البد  كان  ))"إذ  الشجر" 

عظيمة"(( فيصير  لينا  يغرس  الذي  كالشجر  تنمو  أن  "58)ولألخالق  نمو  (  شبه  فقد 

قوله"   في  ذلك  ومثل  إيضاحه،  وزيادة  المعنى  لتقريب  الشجر؛  بنمو  األخالق 

يبلع   كما  ويبلعها  الرقيق،  يقلب  كما  ويقلبها  الدقيق،  يطحن  كما  الشدائد  ))"طحنتها 

 يق"(( فشبه طحن الشدائد بطحن الدقيقالر

وصف    في  الشيباني  سعيد  أبي  إلى  الضبي  العباس  أبي  كتاب  في   ذلك  "ومثل 

كتاب" ))"كأنَّ منزلته في شرح النفس وبسط األُنس وبرد األكباد والقلوب كقميص   

يعقوب"(( أجفان  في  النفس وبسطها     (59)يوسف  من  وموقعه  الكتاب  "فيصف هذا 

 باد كقميص يوسف الذي رد به يعقوب بصيراً ". وتبريده لألك 

أن كنت   بعد  الطاعِة  بلكا))"كأنَّك  في طرٍف من  ابن  إلى  العميد  ابن  و في رسالة 

"صور لنا    (60)متوسطها ، وإذا كنت كذلك فكأنَّك عرفت حاليها وحلبت شطريها"((  

حليبها بعد    ابن العميد الطاعة بصورة  الشاة الحلوب وكيف يكون اإلنسان البعيد من 

أن كان غارقاً في كرمها وعطائها وقد ذاكره في هاتين الحالتين من الجوع والشبع  

 ثم ذكره كيف كان يحلب ضرعيها فجعل للطاعة أثداء كأثداء الشاة". 
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 ثانيا  :  الصور االستعارية :  

غيره      الى  اللغة  اصل  في  استعمالها  موضع  عن  العبارة  بأنَّها))"نقل  وتعرف 

لغرض، ذلك الغرض أما أْن يكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه ، أو تأكيده أو  

برز   الذي  المعرض  تحسين  أو  اللفظ،  من  بقليل  إليه  اإلشارة  أو  فيه  المبالغة 

قال":  (61)فيه"(( إذ  بالغياً  فناً  بوصفها  بها  عرف  من  أول  الجاحظ  "ولعل   .

 .(62) امه"(())"االستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مق

يمكن   ذلك  ولعل  تأثيراً؛  البيانية  الفنون  أقوى  من  االستعارية  الصورة  "وتعتبر 

الكلمة من حمل ، وخصب كامن"(( ما في  ))"على  اعتمادها"  إلى  ،   (63)  ارجاعه 

الصور   في  الشاعر  أنَّ  ننسى  وال  التشبيه  في  كما  وسائط  الى  تحتاج  ال  "فهي 

التشبيه لينطلق في الخيال، إلى عالم جديد يشكله  االستعارية يتخلص" ))"من بدائية  

لها   أرادها  التي  الخاصة  صفاتها  الصور  تكتسب  العلم  هذا  وفي  يشاء،  كيفما 

 . (64)الشاعر"((

بلكا معاتباً" ))"وما الذي أظلك بعد انحسار ظلها    "ففي رسالة ابن العميد الى ابن 

  )) يستظل  (65)عنك؟"  للطاعة مظلة  الكاتب  استعار  بها    "إذ  بها اآلخرون ،والحق 

نجاعة   تشبه  وهمية  صورة  هما  الظل  وهذا  المالءة  فهذه  وتنحسر  تتسع  مالءة 

تفيد   مكنية  استعارة  وهذه  ومكارم  منافع  من  المطيع  لشخص  تمنحه  وما  الطاعة، 

 التخييل". 

"ومن ذلك استعارة ابن العميد صفات اإلنسان للدهر، فيقول": ))"دهراً خئوناً        

، ال يمنح ما منح إال ريثما نزع ، وال يبقى فيما يهب ، إاّل ريثما يرتجع"  غدوراً  

ال      (65)(( وغدار،  خوان  فكأنَّه  الدهر،  على  وأضفاها  اإلنسان  صفات  "فاستعار 

 يعطيك شيء إال أخذ مقابله، وال يبقي لك شيئاً وهبك إياه، فهو متقلب كأنَّ له عقالً". 

 رابعا : الصور الكنائية   

من الوان البالغة ومظهر من مظاهر علم البيان، عرفها عبد القاهر الجرجاني  "لون 

في   له  الموضوع  باللفظ  يذكره  فال  المعاني  من  معنى  يريد"))"إثبات  المتكلم  بأنَّ   :
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اللغة ولكن يجيء إلى معنى من المعاني هو تاليه وردفه في الوجود ، فيوصي به  

: هو ط  عليه كقولهم  دليالً  القامة ، وكثيرا  إليه ويجعله  النجاد ، يريدون طول  ويل 

وعرفها القزويني )) "لفظ أريد به الزم معناه مع    (66)الرماد يعنون كثير القرى" ((  

إلى   محتاجة  غير  مخدومة  مرهفة  أي  الضحى  نؤوم  وفالنة   .. معناه،  إرادة  جواز 

 ( 67)السعي في إصالح المهمات"(( 

د  إلى ابن بلكا": )) "وكيف تجد ماصرت  "ومما جاء من ذلك في رسالة ابن العمي

إليه ؟ ألم تكن من األول في ظل ظليل ، ونسيم عليل ، وريح بليل وهواء عذي" ((  
"فلفظه) ظل ظليل(  داللة على العيش الحر الكريم المرفه ، وكذلك عبارة" ))    (68)

"وما استفدت حين اخرجت من الطاعة نفسك ، ونفضت منها كفك ، وغمست في  

"فجعل الطاعة امراً محسوساً ونفض كفه منها كناية عن تركها    (69)ها يدك؟" ((خالف

 ، وإعالن العصيان الذي هو خالف الطاعة ليجعل منه سائالً يغمس في يده". 

وسهالً         ))"أهالً   : ببنت"  التهنئة  في  رسالته  عباد  بن  الصاحب  كنايات  "ومن 

واألوالد األطهار........ واألرض مؤنثة    بعقيلة النساء وأُم األبناء وجالبة األصهار 

بالكواكب،  زينت  وقد  مؤنثة  والسماء  الذرية،  كثرت  وفيها   ، البرية  خلقت  ومنها 

، والحياة   الحيوان  األبدان، ومالك  قوام  الثاقب، والنفس مؤنثة وبها  بالنجم  وحليت 

ا وعد  مؤنثة ولوالها لم تتصرف األجسام ، وال عرف األنام . والجنة مؤنثة ، وبه

رمزاً    (70)المتقون"(( هي  التي  المرأة  عن  الصور  هذه  في  الصاحب  هنا  "فكنى 

الذرية(  كناية   البرية وفيها كثرت  والنماء )واألرض مؤنثة ومنها خلقت  للخصب 

 عن خلق اإلنسان من طين".  

 الخاتمة... 

  "وبعد الرحلة الممتعة في كتاب اليتيمة للثعالبي نضع عصا الترحال ونقف على ما 

 توصلنا إليه من نتائج": 

الفنون   ❖ من  تخلو  ال  فهي  للشخصيات  تعريف  وإن كانت  التراجم  كتب  "أنَّ 

 األدبية المتنوعة من شعر ونثر". 
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 "تعتبر كتب التراجم مناجم للنصوص ذات العمق البالغي واألدبي الرفيع".  ❖

لمن   ❖ أراد  "لم يقتصر كتاب اليتيمة على الترجمة فقط؛ بل يعد كنزاً معرفياً 

األدبية   اللغة  فروع  من  العديد  جنباته  بين  يضم  فهو  والبحث،  الدراسة 

 واللغوية". 

 "تنوع النصوص األدبية بين الشعرية والنثرية".  ❖

"إن تمثيل الثعالبي بالنصوص النثرية ليست مجرد استشهاد جاء به المؤلف   ❖

عية التي  ليسد أو يكمل التعريف بالكاتب؛ بل مثل لنا الحياة الثقافية واالجتما 

 سبقت المؤلف". 

 "تنوع فنون النثر في الكتاب، فجاءت حاملة لفنون البالغة المختلفة".  ❖

أصحابها   ❖ كتبها  التي  النصوص  أبرز  الكتاب  هذا  في  الثعالبي  لنا  "كشف 

 فتناول مع التعريف بتراجمهم مؤلفاتهم الشعرية والنثرية". 

قسمها على أساس  "احتذى المؤلف منهجاً جديداً في توزيعه للشخصيات إذ   ❖

 إقليمي، وهو منهج لعل الثعالبي أول من سلكه في كتب التراجم". 

 الهوامش: 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  ●

هـ( ، تحقيق  471عبد القاهر الجرجاني ت)  أسرار البالغة في علم البيان ، ❖

-، محمد عبده ، تعليق ، محمد رشيد رضا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 1988،   1لبنان ، ط

هـ(، شرح وتعليق    739اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني ، ت)  ❖

 1993،   3د. محمد عبد المنعم خفاجي ، ط

بن ❖ عمرو  عثمان  أبو   ، والتبيين  )  البيان  ت   ، الجاحظ  عبد  255بحر  هـ( 

 لبنان ، الشركة اللبنانية للكتاب .  –، بيروت  4السالم هارون ،ط 

دار  - ❖  ، ، راجعه شوقي ضيف  زيدان  العربية ، جرجي  اللغة  آداب  تاريخ 

 الهالل.

المقداد ،ط ❖ الجاهلية ، محمود  العرب في  النثري عند  الترسل  ،دار 1تأريخ 

 .. 1993الفكر ،بيروت  

رة )في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر( كلود عبيد،  جمالية الصو ❖

،    1لبنان ، ط-مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 

2011 . 

دالئل األعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ،ت السيد محمد رشيد رضا /، دار   ❖

 1978لبنان   –بيروت   –المعرفة 

الخفاجي   ❖ سنان  ابن   ، الفصاحة  ،  466ت)سر  العلمية  الكتب  دار  هـ(، 

 .  1982، 1بيروت لبنان،ط
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دار المسيرة    –ه(  1089الحنبلي )ت   –شذرات الذهب في أخبار من ذهب   ❖

 م. 1979 -ه1399  -2ط  -لبنان –بيروت  –

،أبي  ❖ اإلنشاء  في صناعة  األعشى  القلقشندي    صبح  علي  بن  أحمد  العباس 

للتأليف والترجمة والطباعة  821ت) العامة  المؤسسة  هـ(، الطبعة األميرية 

 والنشر. 

الصناعتين الكتابة والشعر، أبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري   ❖

هـ(، ت علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل إبراهيم ، المكتبة  411ت)

 . 2006  1ط  بيروت ، -صيدا-العصرية

،ط ❖ والنشر  للطباعة  األندلس  دار  ناصف،  مصطفى  األدبية،    3الصورة 

،1996   . 

الصورة بين البالغة والنقد، د. أحمد بسام السباعي، المنارة للطباعة والنشر   ❖

 . 1984  -1، ط

❖   ، العال  عبد  يونس  محمد   ، ونصوص  وفنون  قضايا  العربي  النثر  في 

 م. 1962- 1الشركة المصرية ، ط 

الج ❖ اليقظانمرآة  وعبرة  الشافعي  -نان  أسعد  بن  هللا  عبد  محمد  ألبي 

–بيروت    -دار الكتب العلمية-خليل المنصور-وضع حواشيه  –ه(  768)ت 

 م 1997-ه 1417-1ط -لبنان

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)ضياء الدين بن أبي مكرم محمد بن   ❖

ليه، أحمد  هـ ( قدمه وحققه وعلق ع630عبد الكريم ابن األثير الجزري ت)

 . 1960-الحوفي، وبدوي طبانة ، القاهرة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة  

ت) - ❖ السيوطي  اللغة.،  علوم  في  الفضل  911المزهر  أبو  محمد  ت:  هـ( 

 . 1986إبراهيم السيوطي. بيروت 
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  –، دار العلم للماليين ، بيروت  122المعجم األدبي ، جبوري عبد النور :  ❖

 م. 1979 -1لبنان ط 

العل ❖ ت)مفتاح  السكاكي   ، الكتب  626وم  دار   ، زرزور  نعيم  ت:   ، هـ( 

 . 1987  -2لبنان ، ط -العلمية ، بيروت 

األدباء  - ❖ طبقات  في  األلباء  ت)  –نزهة  األنباري  البركات    -هـ(577ألبي 

إبراهيم  -تحقيق الفضل  أبو  العربي-م1998-ه1418-محمد  الفكر  -دار 

 القاهرة. 

  -المجلد الثالث -إحسان عباس-حققه: د -ه(681البن خلكان )-وفيات األعيان ❖

 بيروت. –دار صادر 

الثعالبي   ❖ الملك  عبد  منصور  أبي   ، العصر  أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة 

(، تحقيق د مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،    429النيسابوري ت ) 

 .  1983،  1لبنان ،ط  –بيروت 
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 :  هدف البحث إلى  : ي  ملخص البحث

 . البيئية   من معرفة بالمواطنةطلبة المرحلة الثانوية  ه متلكما يالتعرف على -

الباحثهذا  ولتحقيق   قام  مقياسإب   انالهدف  البيئية  عداد  من خالل عرض    المواطنة 

الم الخبراء  على  مفتوح  في  صختاستبيان  والتلوث  صين  طرائق  البيئة  مجال  وفي 

تناولت   التي  والكتب  الدراسات  ومراجعة   , العلوم  البيئية  تدريس  تم    إذ   , المواطنة 

مكونة من أربعة ابعاد في صورتها األولية    بأبعاد المواطنة البيئية التوصل إلى قائمة  

(   ) البيئية  المعرفة   ، المستدامة  التنمية   ، البيئية  العدالة   ، المسؤول  البيئي    السلوك 

في  لو المحكمين  السادة  من  مجموعة  على  عرضه  تم  الظاهري  صدقه  من  لتحقق 

والتلوث  مجال   من  البيئة  التأكد  وتم   , والقياس  والتقويم  العلوم  تدريس  وطرائق 

تم  و  , طالبا  (  30تطبيق المقياس على )ب  للطلبة وضوح صياغة الفقرات ومناسبتها  

حساب صدق االتساق الداخلي )قوة ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية وارتباط كل فقرات  

إلي تنتمي  التي  بالمجال  بطريقة    ه المقياس  للفقرات  التميزية  القوة  حساب  ,وتم   )

,وقام الباحث    مدرس ومدرسة  ( 400المجموعتين المتطرفتين على عينه مؤلفة من ) 

صبح  أ( ,ف0,89كان معامل الثبات )وباستخدام معامل الفا كرونباخ    بحساب الثبات 

جاهز )  اً المقياس  من  يتكون  على  57للتطبيق  موزعة  وهي    ابعاد   أربعة (فقرة 

البيئية) المعرفة   ، المستدامة  التنمية   ، البيئية  العدالة   ، المسؤول  البيئي  (  السلوك 

تم    وقد   طالب وطالبة (400ة المؤلفة من ),وطبق المقياس على عينة البحث الرئيسي 

 .  في مركز محافظة الديوانية   الثانوية مدارس عشوائيا من اختيارهم  

الثانوية المواطنة البيئية لدى طلبة المرحلة   

 أ. د. فاطمة عبد االمير الفتالوي                                م. علي حسين حسان النائلي 

fatma. aa. aa. @ihcoedu.uobaghdad.edu.i          ali.h.alnaeely@gmail.com 

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة  ابن الهيثم             المديرية العامة لتربية القادسية 
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بعض الوسائل اإلحصائية منها معامل ألفا كرونباخ ومعامل ارتباط    ان واعتمد الباحث 

التائي ,واالختبار  دلة مربع  لمجموعة واحدة ولمجموعتين مستقلتين ,ومعا  بيرسون 

 كاي ، ومعادلة عفانة. 

   -ليها الدراسة : إومن النتائج التي توصلت 

ان السلوك البيئي المسؤول حقق أعلى مستوى أداء من قبل طلبة المرحلة الثانوية   –

توى أداء  على مقياس المواطنة البيئية ، في حين حقق بعد التنمية المستدامة أدنى مس

 . 

وسط  مت مقارنة بال  المواطنة البيئية من  جيداً  يمتلكون مستوى    ة المرحلة الثانوية طلب  -

الباحث وهو ) اعتمده  الذي  باالعتماد على  %114الفرضي  قيمة  أ(  قيمة وأعلى  قل 

 .    في المقياس

توصلت   التي  النتائج  ضوء  توصيات  إوفي  بعدة  الباحث  خرج  الدراسة  ليها 

   ومقترحات  

   المواطنة البيئية ، طلبة المرحلة الثانوية ات المفتاحية : الكلم

Research Summary: The research aims to : 

To identify the knowledge possessed by secondary school 

students in environmental citizenship. 

To achieve this goal, the two researchers prepared a 

scale of environmental citizenship by presenting an open 

questionnaire to experts specialized in the environment 

and pollution and in the field of science teaching methods, 

and reviewing studies and books that dealt with 

environmental citizenship, as a list of the dimensions of 

environmental citizenship was reached in its initial form 
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consisting of four dimensions ( Responsible 

environmental behavior, environmental justice, 

sustainable development, environmental knowledge) and 

to verify its apparent sincerity, it was presented to a group 

of arbitrators in the field of environment, pollution and 

methods of teaching science, evaluation and 

measurement. The internal consistency validity was 

calculated (the strength of the paragraph’s correlation with 

the total score and the correlation of all the paragraphs of 

the scale with the domain to which it belongs), and the 

discriminatory strength of the paragraphs was calculated 

by the method of the two extreme groups on a sample of 

(400) teachers and schools. (0.89), then the scale 

became ready for application. It consists of (57) items 

distributed over four dimensions: (responsible 

environmental behavior, environmental justice, 

development The scale was applied to the main research 

sample consisting of (400) male and female students, who 

were randomly selected from secondary schools in the 

center of Al-Diwaniyah Governorate  The researchers 

adopted some statistical methods, including Cronbach's 

alpha coefficient, Pearson correlation coefficient, t-test for 

one group and two independent groups, chi-square 

equation, and Afana equation     . the findings of the study 

are :-  
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-Responsible environmental behavior achieved the 

highest level of performance by secondary school 

students on the environmental citizenship scale, while the 

dimension of sustainable development achieved the 

lowest performance level.  

- Secondary school students possess a good level of 

environmental citizenship compared to the hypothetical 

average adopted by the researcher, which is (114%) 

based on the lowest and highest value in the scale.                                          

In light of the findings of the study, the researcher came 

up with several recommendations and suggestions     

البيئة والمحافظة عليها تتطلب ع  مشكلة البحث:     والدفاع عن مواردها   ملية حماية 

فقط    طبيعة بيان   الدولة  تتحملها  ال  البيئية  المشكالت  وحقيقتها الن عالج  المواطنة 

بالقليل   ليس  جزءا  المواطنون  يتحملها  البيئة  وانما  مشكلة  اصبح  اليوم  فاإلنسان 

لم تكن   انظمتها  ان  البيئة حيث  تجاه  الخاطئة  الرئيسة بسبب عدم وعيه وسلوكياته 

طاقة   قيدت  كما   ، الطبيعية  الموارد  من  المتزايدة  لمتطلباته  االستجابة  على  قادرة 

،   البيئة وقدرتها واختلت توازن نظمها المختلفة من جراء انشطة االنسان المتعددة

الذي   المصب  وايضا  احتياجاته  منه  ياخذ  الذي  المورد  هي  البيئة  اصبحت  حتى 

يصرف فيه بقايا انشطته ، ويعتبر عدم الوعي والمعرفة بما يضر البيئة او ينفعها  

فيهم   يفترض  الذي  الطلبة  لدى  يكون  ما  اخطرها   ، مدمرة  ذات عواقب  بيئية  امية 

بيئتهم تج  المدافعة عن  لذلك يرى  الوعي والقدرة على  اه اي خطر يهددها، ونتيجة 

الباحثون ان االرتقاء بمستوى البيئة والمدافعة عنها لدى االفراد وخلق جيل واعي  

بيئيا يعد من مسؤولية الحكومة المركزية وذلك من خالل تبني برامج حماية البيئة  

البيئية   القضايا  للحد من خطورة  الالزمة  المهارات  اكثر  ومن   ، بها  هي  والتوعية 

لتغيير   الفعال  بالتحرك  الذي يقوم  الفرد  العمل من جانب  التي تؤكد  البيئية  المدافعة 
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الوضع القائم داخل البيئة وجعله على النحو االفضل، من اجل بناء جيل يتعامل مع  

البيئة على انه كائن حي له حقوق واجبات تتطلب مراعاتها والمحافظة عليها، الن  

يصيب   الذي  السلبي  لذلك التاثير   ، القادمة  االجيال  وعلى  علينا  سلبا  سيؤثر  البيئة 

ويمكن  ارتأى الباحثان القيام بدراسة المواطنة البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية  ،  

 : االتية  بالسؤال  البحث  مشكلة  معرفة    تحديد  الثانوية  المرحلة  طلبة  يمتلك  هل 

 بالمواطنة البيئية ؟ 

   esearch Importance of the Rهمية البحث أ

او   المحلي  المستوى  على  سواء  كبير  واهتمام  بارزة  مكانة  البيئة  موضوع  يحتل 

اننا نعيش حالة من   البيئية  العلوم  يذكر المختصين في  العالمي ، حيث  االقليمي او 

غير   السلوكية  المواقف  تعكس  في معظمها ظواهر سلوكية  وتمثل  البيئي،  التدهور 

تأمل في المشكالت البيئية يستنتج بانها ال تخرج عن  السوية للبشر على البيئة ، فلي

كونها ازمة قيم وسلوكيات ناتجة عن غياب بعض السلوكيات البيئية المتعلقة بطريقة  

تعامل الناس مع البيئة ، حيث ظهر العديد من المشاكل التي اصبحت تهدد مصير  

تنمية على مختلف  البشرية جمعاء نتيجة التطور التكنولوجي الهائل وتسارع عملية ال

( ،  37،    2018االصعدة والنشاطات البشرية غير الواعية تجاه البيئة )عناجره ،  

ونظرا للتقـدم العلمي والتقني ، ومع بلوغـه درجات عليا من الرقي ، فان االنسان  

اصبـح يمارس سلوكيات خاطئة في عالقاته وتفاعالته مع البيئة ، وهذا ما ينتج عنه  

البيئـي ، فظهرت مشكالت بيئيـة عديدة ، تجلى ابرزها في التلوث    في توزان النظام

استخدام   سوء  تعكس  والتي   ، الخ   ... ومحدوديتها  الطبيعية  الموارد  واستنزاف 

بالخطر   تنذر  مستويات  البيئـة  على  االنسان  تأثير  بـلغ  وبذلك   ، للبيئـة  االنسان 

، أ   2016لك) الطيب ،  وبعواقب تهدد الوجود على االرض اذ استمر الحال على ذ 

(،  وفي ضوء ما سبق يرى الباحثان ان الواقع البيئي في وقتنا الحاضر اصبح في  

خطر شديد جراء سلوك االنسان الجائر اتجاه الموارد الطبيعية التي سخرها هللا لنا  

استمرار   حالة  في  قريب  بوقت  باالستنزاف  مهددة  الموارد  هذه  اصبحت   ،كما 

بهذه   عليها  الماء التحدي  تلوث  مثل  البيئية  المشكالت  وتفاقمت  الجائرة  الطريقة 

 والهواء والتربة والطاقة. 
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ومن اهم وسائل التي لجأ اليها االنسان محاوال من خاللها المحافظة على البيئة هي   

التربية ، وذلك ان المجتمعات االنسانية وعلى مر العصور ، كان الهدف االساسي  

بقائ  على  المحافظة  هو  على  لها  المحافظة  من خالل  االرض  على  واستمرارها  ها 

هذا   نقل  على  المجتمعات  هذا  عملت  ثم  .ومن  الطبيعية  والموارد  والثقافة  التراث 

التراث من جيل الى جيل من خالل ما اطلق علية بعملية التربية) ربيع واخرون ،  

لم بجوانب  ( ،وللتربية دور وقائي من خالل اعداد االنسان البيئي الم  101،    2007

المعرفة البيئية االساسية والعارف بكيفية تأثير النشاطات البشرية في العالقات بين  

نوعية الحياة ونوعية البيئة ، فالتربية قادرة على تشكيل السلوك االنساني بالتعليم ،  

فالمحافظة على البيئة والتعاون مع الطبيعة هما استجابتان تكتسبان بالتعلم ) االعرج  

الى تمكين  9،  1994،   التي يسعى  التربية  انماط  البيئية نمط من  التربية  (،وتعتبر 

وتقدير   لفهم  الالزمة  المهارات  وتنمية  المفاهيم  وتوضيح  القيم  معرفة  من  المتربي 

العالقات التي تربطه بثقافة مجتمعة من ناحية وبيئته المادية البيولوجية والفيزيائية  

اتخاذ   على  فيتدرب  اخرى  ناحية  يتعلق  من  فيما  للسلوك  قانون  ووضع  القرارات 

 ( 97،   2009باألمور الخاصة بنوعية البيئة.  )جاد ، 

سبق يرى الباحثان ان التربية البيئية تسعى الى اعداد مواطنين قادرين    ونتيجة  لما

اكتسابهم   خالل  من  وذلك   ، وارشاد  بحمكه  كافة  البيئة  عناصر  مع  التعامل  على 

  ، والبيئة  االنسان  بين  المتبادلة  العالقات  لفهم  الالزمة  المعلومات  من  مجموعة 

او منع حدوثها ، وتكوين اتجاهات   وتنمية السلوكيات الالزمة لحل المشكالت البيئية 

 وقيم تحكم سلوكه مع عناصرها لحين اتخاذ قرارات واعية تجاه البيئة .   

( بقوله اذا اردنا ان نربي االنسان تربية بيئية فلنبدأ به  1999وينادي )صابر سليم ، 

ومقتنعا   قادرا  سيكون  وعندئذ  االتجاه  هذا  وفق  وسلوكيا  ووجدانيا  معرفيا  وببنائه 

ارسا للسلوكيات البيئية المرغوبة فيها مما ينعكس في النهاية على البيئة بمختلف  ومم

 ، حبيب  عن  فيها)نقال  الحياة  يحتاجون  432،    2018مظاهر  المربين  فان  لذا   ،  )

اكساب   على  الطلبة  مساعدة  شانها  من  التي  للجوانب  واالهتمام  االعتناء  من  مزيد 

والقيم   واالتجاهات  والمعرفة  المشاركة  المعلومات  من  تمكنهم  التي  والمهارات 

الدمرداش ،   البيئية)  المشكالت  (،وفي ضوء ما سبق  369،  1994الفعالة في حل 
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التي   الجديدة  المفاهيم  من  يعتبر  الذي  البيئية  بالمواطنة  يسمى  ما  مصطلح  ظهر 

من التمتع    االفراد الى تمكين  المواطنة البيئية    سعىاظهره الوضع البيئي الحالي، إذ ت

لكل  ب الفرص  تكافؤ  من  انطالقا  بالقوانين  المدعومة  البيئية    ذكوراً   االفراد الحقوق 

 ً العمل    واناثا وبرامج  واالستراتيجيات  الخطط  صياغة  في  المشاركة  من  وتمكنهم 

التقويم   مرحلة  الى  المهارات  كما    ،وصوال  المواطنين  تكتسب  ان  الى  تسعى 

البيئي واع  التي تسهم في االصحاح  البيئي الطبيعي  والسلوكيات  للنظام  التوازن  ادة 

لنظرته   وإما   ، النظام  هذا  لموقعه ضمن  االنسان  لجهل  أما   ، الخلل  أصابه  الذي 

اآلنية في التعامل مع الموارد الطبيعية او اقامته للمشاريع الربحية المختلفة )بوزيان  

  ، )4،  2014واخرون  ويشير   ،) Meeraha & etal,2010  ان الى  مفهوم  ( 

البيئية المواطن تعريف ة  على    يعيد  الحفاظ  أن  ويكرر  والطبيعة  الناس  بين  العالقة 

ارات حياة المرء في  باستنادا إلى اخت   البيئة هو مسؤولية الجميع في جميع األوقات ،

البيئي على األرض  التأثير  ، وان    Meeraha & etal,2010, 5715)تقليل   )

ع ذاتي ينبع من داخل االنسان ،  تركز على ايجاد راد جوهر المواطنة البيئية هو ال

واحترامها  وصيانتها  البيئة  حماية  الى  ،    ويدفعه  واخرون  ، 4،  2014)بوزيان   )

وتهدف المواطنة البيئية إلى خلق مواطنين مسؤولين بيئيين ، وذلك عن طريق تنمية  

التي تعود الى وجهات نظر مسؤولة وتصرفات   بالبيئة ومشاكلها  الوعي والمعرفة 

ال عن  و Carlson & Mkandla ,1999, 10مسؤولية) تنم   ، المواطنة  (  تشير 

البيئية إيضاً الى التصرف بمسؤولية تجاه البيئة من قبل المواطنين الذين يشاركون  

بالمجتمع كوكالء للتغيير على االصعدة الخاصة والعامة والمحلية والقومية العالمية  

ا للوصول  هادفين   ، وجماعية  فردية  افعال  خالل  من  البيئية  ،  للمشاكل  حلول  لى 

  ( والطبيعة  البشر  بين  المتبادلة  ، والعالقات  االستدامة  والعمل من اجل  المعاصرة 

أن يكون المواطن على  ( ،وعالوة على ما تقدم تشير المواطنة إلى  7،    2019تاية ،

الحياة   ديمومة  استمرار  والحفاظ على  التدهور  من  البيئة  بحماية  الوعي  درجة من 

االرض  افضل    على  نحو  على  للعيش  صالحة  صحية  بيئة  خلق  على   )والعمل 

Choi , 2007 , 469  ،)  فالمواطنة البيئية بمفهومها الشامل والحديث هي ترجمة

المواطن لحقوقه   لبيئته عن طريق ادراك  عملية لمشاعر واالنتماء ووالء الشخص 
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متحمال   بيئته  تجاه  بواجباته  والتزامه   ، نحو قضاياها ومشكالتها.                                               البيئية  مسؤوليته 

   ( 42،  2011جرار ،  )

وفي ضوء ما سبق يرى الباحثان أن المواطنة البيئية تهدف الى تنمية وغرس        

اجل   من  كباراً  ام  صغاراً  كانوا  سواء  المجتمع  افراد  لدى  المثلى  والمبادئ  القيم 

في في    مساعدتهم  الفعالة  المشاركة  على  القدرة  ولديهم  صالحين  افراد  يكون  ان 

والسلوكيات   البيئية  المواطنة  مفهوم  وبذلك يصبح   ، البيئة ومشكالتها  جميع قضايا 

وتتجسد   ، االرض  سطح  على  االنسان  لوجود  الضروريات  من  الصحيحة  البيئية 

بي  بمشكالت  معرفتهم  في  المدارس  طلبة  لدى  البيئية  على  المواطنة  وقدرتهم  ئاتهم 

المساهمة في اتخاذ القرار االيجابي نحو البيئة من خالل ادراكهم حقوقهم وواجباتهم  

التنمية   في  الفعالة  والمساهمة  االنتماء  خالل  من  فيها  يعيشون  التي  البيئة  نحو 

لدى   ليترسخ  المناهج  في  البيئية  المواطنة  مفهوم  وضع  يتطلب  وهذا   ، المستدامة 

 يعة وحمايتها والدفاع عنها . الطلبة حب الطب

واصبح االهتمام بتنمية المواطنة البيئية ضرورة قصوى يجب علينا االسراع        

النظام   سالمة  في  تؤثر  التي  البيئية  المشكالت  من  الحد  في  ودورها  ،ألهميتها  به 

ة  لمرحلا  المواطنة البيئية الموسوم    معنوانه  ان ولذلك اختار الباحثالبيئي واستدامته ،  

 . ، بسبب أهمية هذه الدراسة الثانوية 

 وتكمن اهمية البحث فيما يلي :  

الوعي    -1 تنمي  التي  السلوكية  االهداف  بتضمين  التدريس  على  القائمين  حث 

 .    لمواضيع علمية لها عالقة بالبيئةاثناء تدريسهم  بة البيئية لدى الطل واطنة المب

مقياس  قد    -2 تقديم  في  الدراسة  منه    المواطنةتسهم هذه  يستفادوا  ان  يمكن  البيئية 

 باحثين اخرين .  

ما يمتلكة  تقيس  التي    انتعد هذه الدراسة االولى في العراق على حد علم الباحث   -3

 . طلبة المرحلة الثانوية للمواطنة البيئية 
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   Objective Of Researchأهداف البحث  

ي  ما  على  التعرف  الى  البحث  الثانوية    ه متلكيهدف  المرحلة  معرفة  طلبة  من 

 البيئية  بالمواطنة 

   Limitation The Researchحدود البحث  

 يقتصر البحث الحالي على :       

التنمية    -1  ، البيئية  العدالة   ، المسؤول  البيئي  )السلوك  البيئية  المواطنة  أبعاد 

 ة ( المستدامة ، المعرفة البيئي

طلبة الصف السادس العلمي األحيائي في مركز محافظة القادسية للعام الدراسي    -2

2021 – 2022 

   Definition Of The Termsتحدد المصطلحات 

   Environmental Citzenship   المواطنة البيئية -1

 :  عرفها كل من ي

- (Berkowitz & etal,2005  : ) 

الشخصية    قدرةنها  أ ب    وثقته  الميدانية على توظيف    ومعرفتهالفرد  بالقيم وخبرته 

القرارات  التخاذ  والبيئية  المدنية  .  البيئية    ثقافته   &Berkowitz)  المناسبة 

etal,2005,228   ) 

   (2007)الرفاعي ،  -

الفرد للمشاركة في حماية البيئة والمحافظة عليها ومواجهة    ورغبة   بانها استعداد   "    

علة في بناء  ا المشكالت والقضايا البيئية واتخاذ القرار المناسب لحلها والمساهمة الف
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المعاصرة  و مجتمعه   المجتمعات  مع  والتعايش  للتكيف  قدراته  .                                " تطوير 

 ( 249،  2007)الرفاعي ، 

- (Mueller,2011)   

المجتمع    معرفة بانها      مع  وعالقتها  الطبيعة  حول  التخاذ    مواستعداداته االفراد 

حماية البيئة والتعرف على مسؤولياتهم للحد من االثار  من أجل  االجراءات الالزمة  

 (  Mueller,2011,15) .  السلبية عليها  

 (  2019)عجره ، -

من      وحفظها  الطبيعية  ومواردها  البيئة  لحماية  الفرد  يتبعه  الذي  السلوك  بانها 

وإعادة    ، اخرى  أحيانا  الطبيعية  الموارد  بندرة  ووعياً  معرفة  يعكس  مما  التلوث 

التأهيل الذاتي وقدرتها على التجدد واهمية المحافظة عليها وتنميتها باستمرار أحياًن  

 ( 5،  2019اخرى . ) عجره ، 

    (2017اصر ورعد ، ) ن -

ألهم      مستوعبا   ، البيئية  للقضايا  وواعيا  متحمسا  )المواطن(  الفرد  يكون  بان   "

يدفع   ما  وهذا   ، كوكبه  بصحة  واالهتمام  عيشة  وسط  لصون  متحفزا  مسائلها 

أجيال   تواجه  التي  التحديات  كل  لرد  مجتمعه  تجاه  والمسؤولية  الفاعلة  للمشاركة 

 ( 84،  2017.     )ناصر ورعد ،  الحاضر وأجيال المستقبل "  

     : بانها   ، نظريا  الباحث  مع    معرفةويعرفها  وعالقتها  الطبيعة  حول  االفراد 

على    م واستعداداتهالمجتمع   والتعرف  البيئة  لحماية  الالزمة  االجراءات  التخاذ 

السلبية عليها   العامة او الشخصية ،  ،  مسؤولياتهم للحد من االثار  الحياة  سواء في 

بيئية    د البيئية والمساهمة في خلق سياسة را باالعتقاد في التوزيع العادل للموامدفوع

 .    ستدامةالم من أجل تحقيق التنمية

إجرائيا     الباحث  المحيطة    :   بانها  ويعرفها  بالبيئة  الثانوية  المرحلة  طلبة  معرفة 

البيئية   القضايا  نحو  المسؤول  والسلوك  الفعالة  للمشاركة  واستعداداتهم  ومشكالتها 
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وحماية البيئة والمحافظة عليها واتخاذ القرارات البيئية المناسبة لحل مشكالتهم في  

بيئية من أجل    لق سياسة والمساهمة في خ  البيئة المحلية ، والتوزيع العادل لمواردها

التنمية ، ،    ستدامة الم  تحقيق  بيئتهم  تجاه  وواجباتهم  لحقوقهم  معرفتهم  خالل  من 

لها   المعد  المقياس  ( في  البحث  الطلبة )عينة  التي يحصلون عليها  بالدرجة  وتقاس 

 في هذا البحث .  

   الفصل الثاني : خلفية نظرية

 Environmental citizenship:  المواطنة البيئية

تشير المواطنة البيئية الى سلوك صديق للبيئة يمارس في الحياة العامة والخاصة     

، يدفعه اعتقاد بعدالة توزيع السلع البيئية ، وتدور المواطنة البيئية حول المشاركة  

رة  النشطة للمواطنين في التوجه نحو االستدامة ، والمواطنون البيئيون يعملون بفك

بالمواطنين   عالقتهم  في  بل   ، الدولة  مع  عالقتهم  في  ليس  والمسئوليات  الحقوق 

االخرين ، حتى لو كانوا بعيدين عنهم في المكان والزمان وذلك من اجل التقليل من  

  ، بكر  ابو  والخاصة)  العامة  افعالهم  البيئية من خالل  تعد (،و 26،  2016بصمتهم 

المواطن  البيئية احد اشكال  التي اشتقت منها مؤخرا  المواطنة  لتعطي مزيدا من  ؛  ة 

التحديد والتخصص وذلك حتى يسهل تميزها عن جوانب اخرى من المواطنة ، كما  

يعد مفهوم المواطنة البيئية من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي لم تنتشر الى االن بشكل  

كال وثيقة  صلة  وذات  متشابهة  مفاهيم  مع  وتشابكه  لتداخله  وذلك   ، مواطنة  واسع 

)العجمي   ويعرف   ، وغيرها  االيكولوجية  والمواطنة  (    2018،  وناجيالخضراء 

البيئية   او  بأنها  المواطنة  العامة  الحياة  في  سواء   ، البيئة  تجاه  ايجابي  سلوك 

والمشاركة   البيئية  للمواد  العادل  التوزيع  في  باالعتقاد  مدفوعا   ، الشخصية 

كما اشار    ،(  470،  2018،   وناجيي  والمساهمة في خلق سياسة لالستدامة)العجم

  ، )ابا حسين  البيئية  2006ايضا  بالمشكالت  المواطنين  درجات وعي  بأنها رفع   )

واقتصاديا   بيئيا  ومواطنيه  وطنه  في  ذلك  واثار   ، فيها  واسهامة  والعالمية  المحلية 

وصحيا واجتماعيا ، ودوره في الحد منها او تخفيف آثارها ، والتكيف معها وتفعيل  

  ( 42-41،    2006ه في الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار البيئي) ابا حسين ،  دور
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( بأنها قدرة المواطنين في  Dobson&Bell,2005،وبين                   )  

مواجهة   في  الفعالة  المشاركة  خالل  من  المستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  التحرك 

 ( Dobson&Bell,2005,43التحديات التي تعكس طبيعة المشكالت البيئية . ) 

السلوك المسؤول المؤيد  ( بانها  & Dolly    Jorgensen  2016 ,ويعرفها )    

في   للتغيير  كعوامل  المجتمع  في  ويشاركون  يتصرفون  الذين  للمواطنين  للبيئة 

خالل   من   ، والعالمي  والوطني  المحلي  المستوى  على   ، والعام  الخاص  المجالين 

، في اتجاه حل المشكالت البيئية المعاصرة ، ومنع خلق مشاكل    ات الجماعو  األفراد 

الطبيعة مع  صحية  عالقة  تطوير  وكذلك   ، االستدامة  وتحقيق   ، جديدة   ,)بيئية 

2016,2-3  Dolly    Jorgensen &  ، بأنها  2013(، ويعرفها ايضا )الشايع )

الحية   وكائناتها  وانظمتها  وعناصرها  البيئة  على  الحفاظ  ومواردها  تعني ضرورة 

الشايع ،  التلف والدمار والتدهور والتلوث بجميع اشكاله ومظاهره)  وصيانتها من 

يتطلب  6،    2013 البيئية  المواطنة  ان مفهوم  الباحث  (، وفي ضوء ما سبق يرى 

من الفرد حسن التصرف في حياته اليومية تجاه البيئة وفهمه لنظامه البيئي الطبيعي  

بالمع ارف والمهارات والمواقف المناسبة التي يتخذها في  ، وهذا يتطلب منه وعيا 

قراراته اليومية خالل عملية استهالكه لموارد البيئة والمشاركة في االعمال الفردية  

 والجماعية في اتخاذ القرار البيئي المناسب .  

 Goals of Environmental citizenship:  اهداف المواطنة البيئية 

 :    االهداف األتية تحقيق إلى  المواطنة البيئية  تسعى 

التنمية    -1 اجل  من  البيئي  االصالح  في  تساهم  التي  المهارات  المواطنين  اكساب 

   .المستدامة

 اثناء التعامل مع البيئة .  تحسين السلوك البيئي اليومي   -2

بأثبات عدم وجود    -3  ، قبل وقوعها والمطالبة  البيئية  الى تجنب االضرار  السعي 

   لألنشطة البيئية المقترحة  . اضرار بعيدة المدى 
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على  اإل  -4 وتحفيزهم  الناس  لعامة  البيئية  والثقافة  المعرفة  مستوى  رفع  في  سهام 

البيئية   للمشكالت  الحلول  ووضع  القرار  اتخاذ  في    .                    المشاركة 

 ( 66  -65، 2021،   عرايبة وخالد )

إكساب االفراد العادات السلوكية السليمة مثل النظافة والتعاون واالنتماء وتحمل    -5

 سؤولية  الم

 تنمية الحس البيئي والمواطنة المسؤولة في مجال الحفاظ على البيئة .    -6

7-    ، لديهم  الصحة  وحماية  النظافة  قيم  بغرس  الطبيعة  حب  على  االفراد  تنشئة 

 وحثهم على حب الحياة في محيط نقي وبيئة سليمة . 

 ( 70-69،  2016االستغالل االمثل للموارد المائية ومنع تلوثها .   ) خليل ،   -8

 تعزيز مبادئ العدالة البيئية بما يضمن التوزيع العادل للموارد الطبيعية .   -9

 تنمية المسؤولية البيئية للمواطنين سواء المسؤولية الشخصية او االجتماعية .    -10

 ( 101،  2020)الهاشمي ،                                                               

ما سبق يرى الباحثان ان المواطنة البيئية تهدف الى تنمية القيم البيئية    وفي ضوء    

لدى جميع افراد المجتمع بمختلف أعمارهم ، من أجل بناء مواطٍن صالحٍ له القدرة  

االحساس   وتنمية   ، وقضاياها  البيئية  المشكالت  كافة  في  الفعالة  المساهمة  على 

حصول ضمان  اجل  من  البيئة  تجاه  والمحافظة  بالمسؤولية  البيئية  حقوقهم  على  هم 

 على البيئة ، من أجل الوصول الى حياة أفضل .   

  : البيئية  المواطنة  بها  تتأثر  التي   Factors that affectالعوامل 

environmental citizenship 

 من العوامل التي تتأثر بها المواطنة البيئية هي :  
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 الهوية البيئية :  -1

تشير الهوية البيئية الى تولد الشعور لدى الفرد بأنه جزء من البيئة الطبيعية بناء     

كيفية   الكتشاف  مهماً  محوراً  البيئية  الهوية  وتعتبر   ، لديه  العاطفي  الشعور  على 

ويشمل    ، البيئية  المواطنة  تدعم  والتي  بنجاح  للبيئة  المؤيدة  السلوكيات  قيم  غرس 

ثال  البيئية  الهوية  والبعد  مفهوم   ، المعرفي  والبعد   ، العاطفي  البعد  وهي  ابعاد  ثة 

( ، ومن  Tugurian & Carrier,2016,2الواقعي المعتمد على الخبرات .   )  

منظور الحقوق والواجبات تتميز الهوية البيئية بعدة مزايا منها: أنها مرنة مع مرور  

ة من خالل التفاعالت  الوقت، وترتبط ارتباطا وثيقا بالممارسة ، وأنها عملية مستمر

 االجتماعية ، وأنها تتأثر بدرجة كبيرة بالتعليم والتعلم .  

                                                            (Stapleton,2015,97  ) 

 العولمة :   -2

تهدف العولمة الى تغيير فهم المواطن للسياسة البيئية المتعلقة بالمشكالت البيئية ،     

 تم بطريقتين هما:  وهذا ي

وحلوالً    -1 عالجية  طرقاً  تتطلب  وهذه   ، عالمية  تكون  البيئية  المشكالت  آثار  إن 

 تكون خارج اختصاص الدولة . 

العالقات    -2 في  دورها  الى  باإلضافة   ، مستدام  مجتمع  تحقيق  في  العولمة  تسهم 

 ( Saiz , 2005 , 164 المحلية والعالمية .    )

 Promote Environmental citizenshipتعزيز المواطنة البيئية : 

بين        مشتركة  مسؤولية  بل  فقط  المواطن  مسؤولية  ليست  البيئية  المواطنة  تنمية 

المجتمع   ومؤسسات  والحكومات  االجتماعية  التنشئة  ومؤسسات  المواطنين  جميع 

 اور االتية :   المدني ، وسوف نوضح تعزيز مفهوم المواطنة البيئية في المح
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 اوال : دور المواطنين في تعزيز المواطنة البيئية  

 من ادوار المواطنين في تعزيز المواطنة البيئية اآلتي :  

يجب ان يكونوا قدوة لألخرين في المحافظة على البيئة في ابسط السلوكيات   -1

)مثل عدم القاء ورقة على االرض ( وفي اعقدها ) عدم القاء المخلفات في  

 هر او البحر اوصيد الحيوانات او قطع االشجار والغابات النادرة (  الن

المشاركة بنشر الوعي داخل مدارسهم وبين أهلهم وعائالتهم والمنطقة التي   -2

مقاالت   كتابة  خالل  من   ، ومواردها  البيئة  على  للمحافظة  فيها  يعيشون 

على   وتوزيعها   ، البيئة  على  للمحافظة  شعارات  وتصميم  وكلمات 

 طنين.  الموا

تنظيف   -3 مثل حمالت  البيئة  بالمحافظة على  المتعلقة  األنشطة  في  المشاركة 

 البيئة وتجميلها .  

إبالغ الجهات الحكومية المسؤولة في حالة اي تجاوز ، او عبث من جانب   -4

  ، الهاشمي   (  . ومواردها  البيئة  على  جهة  اي  او   ، شخص  ،  2020اي 

116-117 ) 

   دور جمعيات المجتمع المدني في تعزيز المواطنة البيئية   ثانيا : 

تلعب جمعيات المجتمع المدني دوراً واضحاً في تعزيز المواطنة البيئية ، ومن هذه  

 االدوار ما يأتي :  

 تسعى الى رفع درجة المواطنة البيئية بين األفراد ممارسة ووعيا ومشاركة.   2

المجتمع من خالل مراقبة االنشطة    تنشيط التعاون مع أجهزة الدولة وافراد  3

 التنموية ، لضمان حماية اكبر للبيئة .  
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وتطويرها   4 البيئية  السياسات  صياغة  في  المدني  المجتمع  جمعيات  تسهم 

 (  50،  2006) ابا حسين ،        وتنفيذها. 

تنظم دور المواطنين في المشاركة في الرقابة البيئية المستندة الى الحقائق   .1

الطرح من   وتنظيم عمليات  الحضارية  الضغط  ، واستخدام وسائل  العلمية 

 خالل الورش واللقاءات .  

للمشكالت    .2 البيئية  بجانب  واالقتصادية  االجتماعية  باألثار  الوعي  نشر 

 البيئة .  والتحديات التي تواجهه 

الحل   .3 االولوية وخيارات  ذات  البيئية  المشكالت  نحو  القرار  متخذي  توجيه 

  ، الهاشمي   (     . البيئة  بقضايا  واالعالمي  التعليمي  دورها  الى  اضافة 

2020  ،118 ) 

 ثالثا : دور الحكومات في تعزيز المواطنة البيئية  

البيئية ، و من أهم هذه األدوار ما  تلعب الحكومات دوراً مهماً في تعزيز المواطنة 

 يأتي  :  

هيئات   -1 ،وإنشاء  بالبيئة  العالقة  ذات  الحكومية  المؤسسات  عمل  تطوير 

 ومؤسسات اخرى تهتم بالبيئة .   

وحتى   -2  ، الصغر  منذ  للمواطنين  البيئي  الوعي  بنشر  الحكومات  اهتمام 

 المرحلة الجامعية للمتعلمين من خالل المناهج الدراسية . 

واالب  -3 الدراسات  نتائجها  دعم  من  واالستفادة  البيئة  بقضايا  الخاصة  حاث 

 ومقترحاتها.  

بما   -4 وتبنيها  وتحديثها  البيئية  والقرارات  التشريعات  صياغة  في  المشاركة 

 يخدم اهداف التنمية المستدامة لصالح األجيال الحالية والمستقبلية .  
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 دعمها للعمل التطوعي البيئي وحمالت التوعية لألفراد والمجموعات .  -5

إلجراءات   -6 ومساندتهم  وحفزهم  البيئة  قضايا  الى  المواطنين  انتباه  توجيه 

 (            118-117،  2020) الهاشمي ، حمايتها .  

: البيئية  المواطنة   Dimensions of Environmental  ابعاد 

citizenship  

 ي :  أت( اربعة ابعاد للمواطنة البيئية وكما ي2018،  وناجيحدد )العجمي  

البيئية  .1 البيئية    الثقافة  بالقضايا  الفرد  ومعارف  معلومات  بوضوح  ويبين   :

 . وجهوده من اجل التعرف عليها  

البيئية دعم األ .1 الفرد في دعم ومناصرة    نشطة  الى مدى مشاركة  : ويشير 

ولين للتعبير عن القلق من  القضايا البيئية ومن امثلة ذلك التوصل مع المسؤ

   .   مشكلة بيئية او المشاركة في مظاهرة او اعتصام لدعم قضايا البيئة 

في   .1 بيئية أالتطوع  وانشطة    نشطة  اعمال  في  الفرد  تطوع  عن  عبارة   :

 .  بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها 

المسؤول  .1 البيئي  الفرد    السلوك  الى سلوك  ويشير  البيئة ومشكالتها    تجاه: 

 (  471،  2018،   وناجي )العجمي          والجهود التي يبذلها لحمايتها . 

     ، )القاسمية  حددت  من  2018بينما  يمكن  التي  البيئية   للمواطنة  ابعاد  ثالثة   )

 خاللها قياس المواطنة البيئية الي مجتمع ، وهي كاالتي :  

ت العلمية التي يمتلكها الفرد  محصلة المعلوما  المعرفة البيئية : تشير  الى .1

يعرف   ان  مثل   ، وتاريخها  وقضاياها  ومشكالتها  ومواضيعها  البيئة  عن 

 الطلبة اسباب التلوث المائي والضوضائي والغذائي وغيرها .  
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البيئي .1 السلوك    :  الوعي  وتنمية  البيئة  لمتطلبات  الفرد  ادراك  الى  يشير 

الصحيح اتجاه البيئة ، ويكون ذلك من خالل تعريفه بمكونات البيئة وعالقة  

االخالل   عن  الناتجة  المشكالت  ومعرفة   ، بعضها  مع  المكونات  هذه 

الموارد   لترشيد  ونشرها  االيجابية  السلوكيات  الفرد  كتبني   ، بتوازنها 

 لمحافظة عليها .  الطبيعية وا

البيئي   .2 ،  التنور  البيئية  والمشكالت  والقضايا  للمفاهيم  الفرد  ادراك  هو   :

واكتسابه    ، ومشكالتها  ومواردها  البيئة  دراسة  نحو  االيجابي  واالتجاه 

 لمهارات التفكير في حل المشكالت البيئية  .  

 (  30-29  ، 2018) القاسمية ،                                            

( الى ان للمواطنة البيئية أربعة ابعاد هي )الحقوق والواجبات  2016ويشير )امام ،  

 البيئية ، القيم البيئية ، السلوك البيئي المسؤول ، العدالة البيئية ، التنمية المستدامة ( 

 ( 64،  2016)امام ،                                                       

المو :مكونات  البيئية   Components of Environmental اطنة 

citizenship  

 للمواطنة البيئية مكونات تتمثل باالتي :  

الوطن    -:  االنتماء -1 لهذا  الحقيقي  االنتساب  وهو   ، للوطن  االنتماء  وهي 

 وهذا يتطلب الحرص والدفاع .  

،    -:الحقوق   -2 تقديمها  الدولة  على  ويجب  للفرد  حقوق  عبارة عن  وهي 

العدل  ومنها )  ، الكريمة  الحياة   ، االساسية  الخدمات   ، الصحية  الرعاية 

 والمساواة ، الحرية الشخصية ، التملك ، العمل......( . 
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ومنها:    -:الواجبات   -3 الدولة  تجاه  االفراد  واجبات على  عبارة عن  وهي 

على   الحفاظ   ، الخيانة  عدم   ، الوطن  عن  الدفاع   ، النظام  احترام 

 لى المرافق العامة، التكاتف( . الممتلكات ، المحافظة ع

وتعني المشاركة في االعمال التطوعية ، وهي    -:المشاركة المجتمعية   -4

،  2017كل ما يسهم في خدمة الوطن والدفاع عنه .    )ناصر ورعد ، 

85-86 ) 

 

 :    ويلخص الباحث مكونات المواطنة البيئية بالشكل االتي

 

 )اعداد الباحث( البيئية مكونات المواطنة ( يوضح  1شكل ) 

: البيئية  المواطنة   Principles of Environmentalمبادئ 

citizenship  

     ، للمواطنين  الى ترسيخها  البيئية  المواطنة  تسعى  التي  المبادئ  العديد من  هناك 

 والتي يمكن تلخيصها باالتي : 

             

         ا نتما                                                                 ال     

                                    م  نا  الم اط   ال ي ي                              

         ال ا  ا                                                             المشا    الم تم ي 
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البترول ، والمناجم ،.... وغيرها    ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة )مثل :   -1

 ( فرصيدنا منها محدود ، واحيانا غير معروف ،وحسن استخدامه واجب . 

عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها ، حتى ال تندثر وتفنى الى    -2

 غير رجعة .  

 عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي نقذفها فيه .    -3

لمشاركة بفاعلية في عمليات التوعية البيئية والمراقبة وصنع القرار البيئي بما  ا  -4

 ( 103،  2020)الهاشمي ،   .  يخدم أهداف التنمية المستدامة

 دور المؤسسات التي تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية لدى الفرد :  

 لفرد هي  من المؤسسات التي تسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية لدى ا

1-   : عليها    االسرة  ويقع   ، المواطن  لبناء شخصية  األولية  المدرسة  االسرة  تمثل 

مفهوم   ترسيخ  في  كبير  دور  لها  فاألسرة   ، السلوك  تقويم  في  الكبيرة  المسؤولية 

المواطنة لدى االبناء وتوجيههم الى احترام االنظمة والقوانين ، لذلك البد أن يكون  

يقتد  حسنة  قدوة  وسويح،  الوالدان  االبناء)حنان  بها  ويمكن    ( 335،  2020ي   ،

للوالدين اتخاذ عدة وسائل لتعميق حب الوطن والمواطنة الصالحة في نفوس ابنائهم  

، منها : التحدث مع األبناء حول مقومات المواطنة ، تزويد مكتبة البيت بكتب عن  

و والتراث  التاريخية  للمواقع  جوالت  في  االبناء  اطالع   ، ، المواطنة  المتاحف 

 باإلضافة الى تعريف االبناء بالرموز الدينية والوطنية . 

                                    ( 6، 2019)الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية ،              

2-    : بالمواطنة  المدرسة  الفرد  لدى  الوعي  تنمية  في  مهماً  دوراً  المدرسة  تلعب 

اقرتها كل االديان السماوية ،  البيئية م  التي  الحقوق والواجبات  بيان جملة  ن خالل 

وغرس قيم االحترام وقبوله في نفوس الطلبة ، وتفعيل المواقف التعليمية لتعميق قيم  

. المواطنة  قيم  تنمية  في  المعلم  دور  على  التأكيد  الى   باإلضافة   ،                                               المواطنة 

 ( 335، 2020)حنان وسويح ، 
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التي تعمل  مؤسسات المجتمع المدني :    -3 المدني  يظهر دور مؤسسات المجتمع 

على   بالتربية  باالهتمام  مطالب   ، االنسان  حقوق  مجال  وفي  المواطنة  مجال  في 

المواطنة ، وبالرغم من كون تشكيل هذه الجمعيات من المواطنين وقربها في نفس  

ن تزرع في اوساطهم الثقافة البيئية بناء على تكوين االفراد على  الوقت منهم يمكن ا

قيم المواطنة البيئية ، من خالل ما يعرف بالتربية الوطنية البيئية ، في مقابل ذلك  

البد للجمعيات من وسائل ومقومات تساعدها في تأدية الدور البيئي التربوي ، مع  

، 2018لبيئية لها)بن داود ،  ضرورة عدم وجود معوقات تضعف العمل الجمعية ا 

يقوم على  154 الذي  التطوعي  العمل  المدني الحديث هو  ( ، ومن ركائز المجتمع 

التي   البيئية  الجمعيات  فيها  بما   ، التنظيمات  لمختلف  االيجابية  والمشاركة  التعاون 

يمكن ان تسهم في تحقيق المواطنة البيئية من خالل قيامها بحمالت تطوعية لنظافة  

البيئة ، وغرس قيم التعاون وانجاز بعض االهداف العادية المتكررة بالحياة    وتزيين

هذه   مثل  في  المواطنين  مشاركة  تخضع  إذ   ، النظافة  أعمال  مثل  للسكان  اليومية 

                         . البيئة  تجاه  بالمسؤولية  إحساسهم  أو  المعنوية  الضغوط  الى  االنشطة 

 ( 299- 298، 2020) قريد ومحمد ، 

التي تنطلق منها    أصبح االعالموسائل اإلعالم :    -4 البيئي والركيزة  العمل  بؤرة 

بحيث    ، وبرامجها  وأسسها  وقواعدها  أنماطها  بمختلف  التوعوية  االستراتيجيات 

اصبحت المؤسسات االعالمية تسهم في زيادة الثقافة البيئية داخل المجتمع وتعزز  

د  يحدث  ما  بين  المعلوماتية  االعالم  الروابط  يقتصر  ، وال  نفسه  المجتمع  بيئة  اخل 

الى   يتعدى  وانما   ، وانشطة  اخبار  من  فقط  البيئية  المعلومات  عرض  على  البيئي 

يشترك  التي  والمشكالت   , نفسه  المجتمع  منها  يعاني  التي  البيئية  المشكالت  طرح 

الصحيحة   االطر  وضع  اجل  ،من  والدولي  الخارجي  المجتمع  مع  مجتمعه  فيها 

 ( 79-78، 210يمة لهذه المشكالت .)الحسيني،والسل
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   البحث اجراءات:  الثالث الفصل

 اداة لقياس المواطنة البيئية عند طلبة المرحلة الثانوية   -

في البحث    الثالثة األداة    يعد الذي  بنفسه ، و  المواطنة البيئية عداد مقياس  إقام الباحث ب

واتبع    الحالي  ، الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  البيئية  المواطنة  مستوى  تقيس  والتي 

 :    الخطوات اآلتية  الباحث 

 تحديد الهدف من األداة )المقياس ( :   -1

قياس مستوى المواطنة البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مركز محافظة  

 ( .  2022-2021القادسية للعام الدراسي )

 عاد المقياس  :  تحديد أب  -2

اتبع    وقد   ، الثانوية  المرحلة  لطلبة  البيئية  للمواطنة  مقياس  أعداد  البحث  يتطلب 

 الباحثان الخطوات االتية عند إعداد المقياس :  

وفي مجال  البيئة والتلوث  تم عرض استبيان مفتوح على الخبراء المختصين في    -1

 ( ،ملحق  ومدرسيها  األحياء  مشرفي  وبعض  العلوم  تدريس  وتضمن  4طرائق   ،)

المواطنة البيئية التي يجب ان يمتلكها طلبة المرحلة الثانوية    ابعاد )ما    اآلتي  سؤالال

 (  في سلوكهم اليومي

المواطنة )العالمية    منها كتاب   المواطنة البيئةعلى الكتب التي تناولت    االطالع    -2

 الرقمية( وادارة البيئة وغيرهما .  -لبيئية ا -

البيئية    -  3 المواطنة  تناولت  التي  السابقة  والدراسات  االدبيات  على  االطالع 

االسلوب   اختيار  لغرض  فيها،  المستخدمة  واالدوات  المقاييس  على  واالطالع 

 المناسب في بناء االداة )المقياس( .  
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وم الخبراء  اراء  على  الباحثان  اطالع  المواطنة  وبعد  تناولت  التي  الكتب  راجعة 

لديه تصور   السابقة تكون  الدراسات  بين  الشبه واالختالف  أوجه  البيئية ومالحظته 

يقسم   ان  الباحث  ارتأى  لذا   ، البيئية  المواطنة  تعريف  مع  يتناسب  مقياس  بناء  عن 

العدالة   ، المسؤول  البيئي  السلوك   ( هي  ابعاد  اربعة  الى  البيئية  المواطنة    مقياس 

 البيئية ، التنمية المستدامة ، المعرفة البيئية ( .  

 صياغة فقرات المقياس :   -3

لثالثة بدائل ) موافق   المتدرج  ليكرت  المقياس حسب اسلوب  الباحث فقرات  صاغ 

موافق  ( غير   ، موافق   ، امام    بشدة   )  √  ( اشارة  الطلبة وضع  من  يتطلب  اذ   ،

المقي اذ اشتمل   ، للفقرة  المناسب  ) البديل  االولية على  فقرة ،  62اس في صورته   )

( المسؤول  البيئي  :السلوك  األتية  االبعاد  على  البيئية  18موزعة  العدالة   ، فقرة   )

 ( فقرة .  14( فقرة ، المعرفة البيئية )15( فقرة ، والتنمية المستدامة )15)

 Scale Validityصدق المقياس :  -4

 . من صدق المقياس من خالل الصدق الظاهري وصدق البناء  ان وتحقق الباحث 

 Face validity:   الصدق الظاهري -1

مقياس   بعرض  الباحث  البيئيةقام  من    المواطنة  مجموعة  على  األولية  بصورته 

مجال   في  تدريس  التربية المحكمين  وطرائق  آرا  ، ومناهج  استطالع  هم  ئمن خالل 

فقرات مدى  حول     استخرج   إذ ،  الطلبةلمستوى  تها  مالءمومدى  المقياس    صالحية 

 ( داللة  مستوى  عند  المحسوبة  كآي  وقيمة  المئوية  النسبة  ودرجة    (0,05الباحث 

وعندها تم مقارنة القيمة  من حيث تأكيد صالحية الفقرات او رفضها ،  (  1حرية )

أن القيم المحسوبة  إلى  النتائج    فأشارت   (، 3,84المحسوبة بالقيمة الجدولية والبالغة ) 

 ، الجدولية  من  تعد   اكبر  ،   لذا  مقبولة  الفقرات  الفقرات)جميع  (،  48،  18باستثناء 

 ( من  يتكون  المقياس  يصبح  التكوين  60وبذلك  )صدق  البناء  صدق  اما  فقرة.   )

 الفرضي ( فسيجرى الحقا ، بعد اجراء التطبيق االستطالعي الثاني للمقياس. 
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   صياغة تعليمات المقياس : -5

تعليمات  الباحث  ،    أعد  البيئية  المواطنة  مقياس  عن  تحديد  اإلجابة  تشمل  والتي 

 . عطاء مثال توضيحي  إمن خالل  هاإلجابة عن فقرات   وكيفية الغرض من المقياس  

 التطبيق االستطالعي االول للمقياس :   -6

المستغرق لإلجابة   الوقت  والتعليمات ، وتحديد  الفقرات  التأكد من وضوع  لغرض 

المواط المقياس بصورته االولية يوم  على فقرات مقياس  الباحثان  البيئية ، طبق  نة 

( طالبا تم  30على عينة استطالعية مكونة من ) 25/11/2021)الخميس ( الموافق  

المقياس   وتعليمات  فقرات  ان  وظهر   ، السجاد)ع(  اعدادية  من  عشوائيا  اختيارهم 

الوقت واضحة ، وتم حساب الوقت المستغرق لإلجابة ، من خالل حساب متوسط  

( دقيقة انتهت االجابة عن  50( دقيقة وآخر طالب ) 40الذي استغرقه اول طالب ) 

 ( دقيقة . 45فقرات المقياس ، وقد بلغ متوسط الوقت ) 

 التطبيق االستطالعي الثاني للمقياس :   -7

 ( الموافق  السبت  من  ابتداء  ثانية  مرة  البيئة  المواطنة  مقياس  الباحثان  /  27طبق 

( على عينة استطالعية مكونة  2021/ 11/ 30( ولغاية الثالثاء الموافق )2021/ 11

( طالبة لكل من اعدادية  100( طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائيا، بواقع) 400من ) 

و)  للبنات  بلقيس  وثانوية  للبنات  للبنين  150ميسلون  الزيتون  اعدادية  من  طالب   )

بتوضيح تعليمات اإلجابة عن    ان وقام الباحث( طالب من ثانوية الكندي للبنين ،  50و)

 .  عليها  ةالطلب ب المقياس قبل أن يجي

 تصحيح المقياس :    -8

الباحث   على العينة االستطالعية    طلبة   ة جابإبعد   المقياس صحح  اإلجابات   ان فقرات 

)   وأعطى , البديل  (3درجة  اختيار  حالة  ،  في  بشدة(  ) )موافق  حالة    (2ودرجة  في 

وبذلك  ،  (  غير موافقفي حالة اختيار البديل)  (1درجة ) )موافق( ، واختيار البديل  

 . ( 180-60تراوحت الدرجة الكلية للفقرات بين )
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 تحديد الخصائص السايكومترية للمقياس :    -9

 Items Discrimination powerالقوة التميزية للفقرات :    -أ

-tاالختبار التائي )   ان الباحث  استخدم ومن اجل حساب القوة التميزية لفقرات المقياس  

test  مستقلتين الدنيا  (لعينتين  المجموعتين  درجات  متوسط  بين  الفرق  الختبار 

  ، فقرة  لكل  البالغة  والعليا  بالجدولية  المحسوبة  التائية  القيمة  مقارنة  وعند 

مستو1,97) دالل(عند  ) 0,05)  ة ى  حرية  ان    ( 214(ودرجة  النتائج  اظهرت  ،إذ 

  ( بين  تتراوح  المقياس  فقرات  الفقرة11،  960  –  2،  795جميع  ماعدا  لم  1) (   )

، وبذلك يصبح عدد فقرات    تكن ضمن المعيار المطلوب لذلك استبعدت عن المقياس 

 ( فقرة .  59المقياس الكلي ) 

 Reliabilityالثبات :   -ب

قياس المواطنة البيئية ، استخدم الباحث طريقة معامل الفا كرونباخ  لحساب ثبات م 

  ( االجتماعية  للعلوم  االحصائية  الحقيبة  قيمته  SPSS-26وبواسطة  بلغت  اذ   ،  )

( ، وهذا يدل على ان مقياس المواطنة البيئية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات  0،89)

 .    على تطبيقه على عينة البحث   ان يطمئن الباحث

:    -ج البناء(  )صدق  الداخلي  االتساق   Internal Consistencyصدق 

Validity 

ارتباط درجة  معامل  حساب    المؤشر في البحث الحالي من خالل   من هذا  التحققتم  

درجة الفقرة بالدرجة الكلية    (، و حساب 18، ملحق ) بالدرجة الكلية للمقياس    البعد 

)   للمقياس  ا19،ملحق  معامل  باستخدام  وذلك  قيم  (،  ان  تبين  فقد   ، بيرسون  رتباط 

 ( بين  تتراوح  المقياس  فقرات  ) 0،561  –  0،211ارتباط  الفقرات  ماعدا   ،)27  ،

، اذ قورنت القيم    ( لم تكن ضمن المعيار المطلوب لذلك استبعدت عن المقياس 28

(ودرجة حرية  0,05عند مستوى داللة ) ( 0،197المحسوبة بالقيمة الجدولية البالغة )

   . ( 19) ملحق (، 398)
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 :  المواطنة البيئية  الصورة النهائية لمقياس -10

المواطنة    أبعاد (فقرة موزعة على  57أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من) 

(  16)   بعد السلوك البيئي المسؤول    ) يتضمن (،20،كما في الملحق)  البيئية االربعة

( فقرة ، والمعرفة البيئية  14( فقرة ، والتنمية المستدامة ) 13، والعدالة البيئية )  فقرة

فقرة  14) فقرة  تعطى    إذ ،  (  )لكل  موافق  3درجة  البديل  اختيار  حالة    بشدة (في 

وبذلك    في حالة اختيار البديل غير موافق،  (1(في حالة اختيار البديل موافق و)2و)

 0(171 -57)تصبح الدرجة الكلية للمقياس بين 

 :   للمقياس التطبيق النهائي  -11

  المواطنة البيئية  مقياس  انبعد استكمال إجراءات صدق وثبات المقياس ،طبق الباحث

عددها) البالغ  األساسية  البحث  عينة  على  النهائية  وطالبة (طالبٍ 400بصيغته  وقد    

  /   20  للمقياس من) وقد استغرقت مدة التطبيق الكلية    اشرف الباحث على التطبيق ،

التطبيق بحضور مدرسي مادة    (،  2022/ 1  /   5  ( إلى ) 2021/ 12 وتمت عملية 

 0شراف الباحث إعلم األحياء وب 

   الثانويةالمرحلة  بةتحديد الوسط الفرضي لمقارنة مستوى طل -15

وبذلك تم حسابه من  ،    الطلبة( كوسط فرضي لمقارنة نتائج  %114)   ان اعتمد الباحث

 .  ( يحققه المقياس 171( مع أعلى قيمة) 57أدنى قيمة) خالل 

: اإلحصائية  :الوسائل  الباحث ثالثا  الحقيبة    اناستخدم  بواسطة  إحصائية  وسائل 

( االجتماعية  للعلوم  ) Spss-26اإلحصائية  وبرنامج   )Microsoft Excel  )

البيانات   معالجة  وفي  كآي،  مربع  كرونباخ  و  معادلة  ألفا  ارتباط ومعادلة    معامل 

 . لعينتين مستقلتين  ( وt-test-sampleلعينة واحدة )  ( tمعادلة اختبار ) و بيرسون 

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها  

 التعرف على ما يمتلكه طلبة المرحلة الثانوية من معرفة بالمواطنة البيئية   .1
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ذلك   تحقيق  مقياس  لغرض  الباحث  البيئيةطبق  البالغ    المواطنة  العينة  أفراد  على 

بة  لدرجات الطل  وسط الحسابي مت ،فأظهرت النتائج أن ال  ا وطالبة (طالب400عددهم ) 

ككل البيئية  المواطنة  مقياس  )   في  ) 132,73هو  معياري  وانحراف   )14,135  )

في مقياس المواطنة البيئية لدى   وسط الحسابي المتحقق متالفرق بين الداللة ولمعرفة 

ك العينة  )متوال  كل افراد  الفرضي  لعينة  114وسط  التائي  االختبار  استخدام  (،تم 

القيمة   أن  النتائج  فأظهرت  وهي  379,575)   بلغت   المحسوبة  tواحدة  من    اكبر( 

 ( البالغة  الجدولية  )1,66القيمة  داللة  مستوى  عند  حرية  0,05(  ودرجة   )

فرق  399) وجود  إلى  يشير  المتوسط  معنوي  دال  (,وهذا  والمتوسط  بين  المتحقق 

،وهذا يعني أن مستوى    القيمة االعلى)المتوسط المتحقق(لصالح  الفرضي للمقياس و

الطلبة  وسط الفرضي , وهذا يعود إلى أن  مت من ال  اعلى  لبة لدى الطالمواطنة البيئية  

  م من خالل دراسته   المراحل االخرى    اقرانهم في خبرة ومعلومات أكثر من    وااكتسب 

االحياء  لكتب  االنترنيت    علم  شبكة  من  االستفادة  الى  باإلضافة  الثانوية  للمرحلة 

خاصة   بصورة  والبيئية  عامة  بصورة  العلمية  معلوماتهم  ) ألثراء    ( 1والجدول 

 . يوضح ذلك 

 سط  مت  سط ال سابي المت  ق والمتي ين نتائج ا خت ا  التائي للفر  بين ال
 ان ي  المرحل  الث   لطل الم اط   ال ي ي الفرضي لمقياس 

حجم  
  العينة

وسط متال
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

وسط مت*ال
 الفرضي  

قيمة     
t المحسوبة 

درجة  
 الحرية  

قيمة 
t الجدولية 

ألدالله  
 اإلحصائية 

دال لصالح   1,66 399 379,575 114 14,135 132,73 400
وسط متال

   الحسابي 
مع اقل   ( 171المقياس ) وسط الفرضي من خالل جمع أعلى قيمة في مت *تم حساب ال

    . ( 114( فيصبح ) 2(،ومن ثم تقسيمها على ) 57قيمة في المقياس )
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حساب   تم  إذ   ، أعلى  فيها  الطلبة  درجة  كان  األبعاد  من  اي  معرفة  ولغرض 

  ، البيئية  المواطنة  مقياس  ابعاد  من  بعد  لكل  الطلبة  لدرجات  الحسابية  المتوسطات 

 ي ، كما موضح في الجدول االتي : وتم حساب النسبة المئوية للمقياس الكل

 ( 2جدول )                                          

 المتوسطات الحسابية لمقياس المواطنة البيئية                          

عدد   االبعاد  ت

 الفقرات

الدرجة  

 القصوى 

المتوسط 

 الحسابي

 الترتيب  النسبة المئوية

 االول  29,78 38,60 48 16 السلوك البيئي المسؤول   1

 الثالث  24,53 31,80 39 13 العدالة البيئية 2

 الرابع   21,59 27,99 42 14 التنمية المستدامة 3

 الثاني  25,72 33,35 42 14 المعرفة البيئية 4

   129,64 171 57 المقياس الكلي 

يتضح من الجدول اعاله ان اعلى درجة عند الطلبة  كان على بعد )السلوك البيئي  

( ، في حين كان ادنى درجة على بعد  %29،78المسؤول( ، اذ بلغت نسبته المئوية )

 ( . % 21،59)التنمية المستدامة( ، اذ بلغت نسبته المئوية ) 

( ، اما من  %114)   يتضح ان المواطنة البيئية لطلبتهم اعلى من المتوسط الفرضي 

المحافظة   بعد  ان  اليها  التوصل  تم  التي  النتائج  من خالل  ايضا  تبين  االبعاد  حيث 

على البيئة من اجل االستدامة حقق اعلى درجة على مقياس المدافعة البيئية لمدرسي  

على   درجة  اعلى  على  المسؤول   البيئي  السلوك  بعد  ايضا  حقق  كما  االحياء  علم 

يئية للطلبة ، في حين حقق بعد حل المشكالت البيئية ادنى درجة  مقياس المواطنة الب 

على مقياس المدافعة البيئية لمدرسي علم االحياء ، بينما حقق بعد التنمية المستدامة  

 على ادنى درجة على مقياس المواطنة البيئة للطلبة . 
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :  

من خالل نتائج البحث إلى االستنتاجات اآلتية    ان  توصل الباحث  االستنتاجاتاوال :  

:-   

 :   الثانوية المرحلة  بة فيما يتعلق بطل  -1

وسط  مت مقارنة بال  المواطنة البيئيةمن    اً مستوى جيد   ة المرحلة الثانوية طلب  يمتلك  -أ

الباحث وهو ) اعتمده  الذي  قيمة  %114الفرضي  قيمة وأعلى  اقل  باالعتماد على   )

 0في المقياس  

المرحلة    –ب   قبل طلبة  اداء من  اعلى مستوى  المسؤول حقق  البيئي  السلوك  بعد 

بعد   ، في حين حقق  البيئية  المواطنة  المستدامة الثانوية على مقياس  ادنى    التنمية 

 مستوى اداء .  

ليها البحث الحالي يوصي الباحث إضوء النتائج التي توصل    في :التوصيات  ثانيا :  

 -يأتي :بما  

العمل    -1 على  الطلبة  تشجع  التي  تدريس  طرائق  استخدام  على  المدرسين  حث 

، وحل    بأنفسهم  باللعب  التعلم  كطريقة  لديهم  البيئية  المواطنة  تعزيز  أجل  من 

 المشكالت والتعلم التعاوني والمشروعات .   

الكريم    -2 القران  من  الثانوية نصوصاً  للمرحلة  العلوم وعلم االحياء  تضمين كتب 

 واألحاديث النبوية الشريفة المرتبطة بالحفاظ على مكونات البيئة .  

  : الباحث:    اتالمقترحثالثا  يقترح  الدراسة  لهذه  الدراسات    اناستكماال  بعض 

   -المستقبلية :

   .  لدى معلمي العلوم المواطنة البيئية جراء دراسة لقياس مستوى إ -1

 .   بناء وحدة دراسية في ضوء ابعاد المواطنة البيئية لطلبة المرحلة الثانوية   -2
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االحياء  جراء  إ  -3 علم  كتب  لمحتوى  تحليلية  لمعرفة  دراسة  ؛  اإلعدادية  للمرحلة 

 مدى تضمينها ألبعاد المواطنة البيئية .  

 المصادر :  

البيئية   .1 المواطنة  تحقيق  مدى  قياس  مؤشرات   ، علي  اسماء   ، حسين  ابا 

مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت  مجلة العلوم االجتماعية ،،   2006،

 .    57 – 39، 2،العدد 34، المجلد 

، مؤسسة فريدريش ابيرت ،  2016،    المواطنة الشاملة ابو بكر ، حسن ،   .2

 القاهرة . 

3.   ، ابراهيم  والبيئة االعرج ، طلعت  الهوائي  العلم  1994،    تلوث  ، سلسلة 

 ر . ، مص1والحياة ، الهيئة العامة المصرية لكتاب القاهرة ، ج 

امام ، هبة عبد العزيز ابو سريع ، فاعلية استخدام االعالم البديل في تنمية   .4

اطروحة دكتوراة غير  ،  2016المواطنة البيئية لدى مجموعة من الشباب ،  

 ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس .  منشورة

البيئية    بوزيان ، عليان واخرون ، دور الوعي البيئي في صناعة المواطنة  .5

مجلة البحوث  ،     2014العالمية في الشريعة االسالمية والمواثيق الدولية،  

البيئية التشريعات  في  تيارات،    العلمية  خلدون  ابن  الحقوق  ،جامعة  كلية 

 العدد الثاني ، الجزائر .  والعلوم السياسية 

6.   ، ، محمود  المجهر تاية  البيئية تحت  للمواطنة  الشبكة  2019،    التربية   ،

 االوربية للمواطنة البيئية ، االتحاد االوربي للعلوم والتكنولوجيا . 

،    التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتهاجاد ، منى محمد علي ،   .7

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان  . 3، ط 2009
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اماني غازي ،   .8 العالمية جرار ،  للنشر  ، دار وائل  1، ط 2011،   المواطنة 

 والتوزيع ، عمان . 

االلكترونية   .9 للنفايات  مقترح  برنامج   ، الفتاح  عبد  محمد  ناهد   ، حبيب 

استخدام   نحو  االتجاه  تنمية  على  واثره  التفاعلية  الفائقة  الوسائط  باستخدام 

طالب   لدى  المرغوبة  البيئية  السلوكية  والممارسات  التكنولوجية  االجهزة 

الثانوية ،   ا  ، 2018المرحلة  التربويةمجلة  العدد االول ، مج    لعلوم   ،1  ،

 كلية التربية بحفر الباطن ، جامعة الدمام . 

10.   ، عبيد  احمد   ، لدى  الحسيني  البيئية  المواطنة  تنمية  في  االعالم  اهمية 

 ، المنظمة العربية االوربية البيئية ، الكويت .  2010،  الكبار

11.   ، صبري   ، البيئية الدمرداش  ط  1994،    التربية  مكتب2،   ،  ، الفالح  ة 

 االمارات . 

، دار عالم    1، ط   2007،   التربية البيئيةربيع ، عادل مشعان واخرون ،   .12

 الثقافة ، عمان . 

المواطنة   .13 وتحقيق  العلمية  التربية   ، الرحمن  عبد  طه  هللا  عبد   ، الرفاعي 

  ، عشر ،  2007البيئية  الحادي  العمي  جامعة    المؤتمر   ، التربية  كلية   ،

 طنطا. 

شيخة ر .14  ، )الوهابك(  الشايع  بمواضيع  البيئية  المواطنة  قياس   ، علي  يحان 

رسالة ماجستير غير  ،  2013لدى طلبة المرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،  

 ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الخليج العربي ، البحرين .   منشورة

15.  ، لدى    عجرة  البيئية  المواطنة  تنمية  برنامج  فاعلية   ، شميط  سالم  سليمان 

تالميذ مرحلة التعليم االساسي في شمال سيناء في ضوء الخصائص النفسية  

اطروحة دكتوراه  ،    2019للتالميذ دراسة تطبيقية على مركز بئر العبد ،  
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منشورة  ,    غير  شمس  عين  جامعة   ، البيئية  والبحوث  الدراسات  معهد   ،

 ر . مص

العجمي ، عمار احمد ، ناجي بدر الظفيري ، مستوى المواطنة البيئية لدى   .16

  ، المتغيرات  بعض  ضوء  في  الكويت  بدولة  االساسية  التربية  كلية  طلبة 

، الجزء االول ، جامعة االزهر    178، العدد  مجلة كلية التربية  ،    2018

 ، مصر . 
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 مقياس الم اط   ال ي ي  لدى طل   المرحل  الثان ي 

 االستجابات       الفقرات                                 

موافق  
 بشدة 

غير  موافق 
 موافق  

 السلوك البيئي المسؤول  -1                        

    اساعد جيراني في المحافظة على نظافة الشارع واتخذ النظافة والنظام اساسا في كل شؤون حياتي      1

مياه الصرف الصحي   ابلغ الجهات المسؤولة عن البيئة عندما ارى بعض االشخاص  يقومون بالقاء 2
 في االنهر القريبة من المناطق السكنية   

   

    استخدام السماد العضوي بدال من السماد الكيميائي لزيادة خصوبة التربة    3

    اشارك زمالئي  في رعاية الحدائق العامة للمحافظة على جمالية البيئة   4

    اشارك في توعية المواطنين بخطورة الصيد الجائر للحيوانات البرية    5

    احافظ  على االشجار واالزهار وعدم قطعها في حديقة المدرسة      6

    انصح مستخدمي مكبرات الصوت باستخدامها في اوقات محدودة   7

اقوم بحملة توعية بيئية على مواقع التواصل االجتماعي لتوضيح مخاطر استخدام المبيدات الحشرية    8
 في مكافحة اآلفات الزراعية  

   

انصح الفالحين بتقليل االعتماد على استخدام المبيدات الحشرية او االسمدة الكيمياوية في الزراعة    9
 لمنع تلوث الهواء والتربة والغذاء  

   

1
0 

    ارفض القاء النفايات المنزلية في االماكن غير المخصصة لها   

1
1 

    اطالب المسؤولين بتفعيل القوانين والتشريعات البيئية   

1
2 

    استخدم الزجاجيات الفارغة والعبوات البالستكية في اعمال بيئية نافعة كاستخدامها في نباتات الظل   

1
3 

للضرورة واختصارها على االماكن المفتوحة    انصح بمنع استخدام المبيدات الحشرية في المنزل  اال 
 لمنع اضرارها  

   

اشارك في التوعية باستخدام األنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي باألضرار المترتبة على تأكل  1
 طبقة  االوزون  
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4 
1
5 

المحافظة  من اجل اشارك في  توعية المواطنين بخطورة البناء على االراضي الزراعية الخصبة  
 على المساحات الخضراء  

   

1
6 

    اشارك بقضاء وقت فراغي في مجال حماية البيئة   

 العدالة البيئية  -2                        

1
7 

    من العدالة البيئية منع االفراد من صيد االسماك باستخدام المبيدات الكيميائية في تسمم المياه  

1
8 

    من الواجب ان نحافظ على االماكن العامة وعدم العبث بمحتوياتها   

1
9 

    مراعاة حق االجيال المستقبلية في هذه الموارد   مع لكل جيل حق االستفادة من مواردة البيئية 

2
0 

    من الظلم للبيئة زيادة انتاج المواد السامة والنفايات الخطرة  

2
1 

    اذا كان لإلنسان حق التدخين فليس من حقه تلويث الهواء   

2
2 

ليس من العدالة زيادة الزحف العمراني على حساب االرضي الزراعية لكونه يقضي على االماكن  
 الخضراء  

   

2
3 

من العدالة البيئية ان تكون الدولة مسؤولة عن نشر المساحات الخضراء او الحفاظ عليها على اقل   
 تقدير  

   

2
4 

    من العدالة البيئية منع انقراض الحيوانات البرية النادرة المهددة باالنقراض  

2
5 

    من حق االنسان ان يحدث تغييرا في البيئة ليستفيد منها بما يلبي كل احتياجاته  
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2
6 

    من حق الدول الصناعية ان تستفيد من المساحات الخضراء في اقامة المدارس والمستشفيات عليها  

2
7 

    لكل انسان حق العيش في بيئة خالية من الدخان والضوضاء   

2
8 

    من حق الدولة حل مشكلة زيادة السكن بالبناء على جزء من المناطق الزراعية  

2
9 

    ليس من العدالة البيئية العبث بمحتويات المؤسسة التي انتمي اليها   

 التنمية المستدامة  -3                  

3
0 

    استنزفت الموارد الطبيعية او تدهورت حالتها يبدو استمرار التنمية البيئية مستحيال   اذا

3
1 

    يسهم توزيع الموارد والثروات بعدالة في تحقيق التنمية البيئية المتواصلة  

3
2 

    بيئيا مراعاة حق االجيال القادمة في الموارد الطبيعية    يتطلب تحقيق التنمية البيئية المتوصلة  

3
3 

تلبية حاجات الجيل الحاضر مع المحافظة على قدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم يساعد   
 على التنمية المستدامة بيئيا  

   

3
4 

    الزراعية المتبعة   تعد عملية تدهور االراضي الزراعية والمياه والغابات من مسؤولية السياسات

3
5 

    اعادة تأهيل البيئة التي تعرضت للتدهور وسوء االستخدام يضمن التنمية البيئية المتواصلة   

3
6 

ال يؤثر سلوك االفراد بشكل واضح في االسراف في استخدام الموارد المتاحة من اجل تحقيق التنمية   
 المستدامة بيئيا  

   

3
7 

    ال يؤثر النشاط السلبي لإلنسان بشكل واضح على التنمية المستدامة بيئيا  
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3
8 

القادمة تعد من متطلبات التنمية  توفير احتياجات الجيل الحاضر دون المساس باحتياجات االجيال 
 المستدامة 

   

3
9 

ال تؤثر ازدياد معدالت استخدام واستهالك الطاقة المتجددة كالشمس والرياح  على تحقيق التنمية   
 المستدامة بيئيا  

   

4
0 

    يساعد التوزيع العادل للموارد الطبيعية على تحقيق االستدامة البيئية  

4
1 

    استمرار استهالك الموارد الطبيعية الغير متجددة يحقق التنمية المستدامة بيئيا  

4
2 

الموارد البيئية المجانية كالهواء والماء والتربة ليس من العوامل المساعدة على التنمية المتواصلة   
 بيئيا  

   

4
3 

    ار التنمية البيئية  استخدام الوسائل التقنية دون مراعاة لكمية مخلفاتها يسهم في استمر 

 المعرفة البيئة  -4                       

4
4 

    ارى تدمير طبقة االوزن يشكل خطر على الناس  

4
5 

    يمنع استخدام المبيدات السامة لصيد االسماك النها تسبب تلوث الماء 

4
6 

    كثافة عوادم السيارات في المدن تشكل خطورة على حياة االنسان  

4
7 

    يجب ترشيد قطع االشجار مع زراعة اشجار بديلة للتي تقطع  

4
8 

    يفضل عدم زراعة التربة بشكل مكثف لمنع فقدان قدرتها على دعم المحاصيل  

4
9 

    يجب عدم غسل االواني والمالبس في االنهار لمنع تلوث المياه   
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5
0 

    اعتقد ان تلوث الغذاء يشكل خطرا على صحتنا 

5
1 

    يجب التخلص من استخدام االكياس البالستيكية في المخابز واالفران  

5
2 

وتصفيتها ال عادة  يفضل انشاء محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من التلوث 
 استخدامها في الزراعة 

   

5
3 

    يجب ترشيد استخدام الماء بكميات كبيرة في سقي النباتات ألنه يؤثر سلبا على البيئة  

5
4 

    افضل طريقة للتخلص من النفايات دفنها في االرض  

5
5 

    يجب انشاء نظام بزل لتصريف المياه لمنع ترسب االمالح على سطح االرض 

5
6 

    ارتفاع مستوى المياه الجوفية  الى اضرار شديدة ألشجار الفاكهة  يؤدي 

5
7 

    يؤدي القاء المخلفات في الشوارع واالماكن المهجورة الى تلوث البيئة ويقضي على جماليتها 
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 الملخص: 

وعتبات         النص"،  "مداخل  يسمى  بما  االهتمام  إلى  المعاصر  النقد  يسعى 
هذه المداخل من أهمية في قراءة النص    تشكلهالنص ويرجع هذا االهتمام إلى ما  

هي عالمات لها وظائف عديدة    والكشف عن مفاتنه وداللته الجمالية، هذه العتبات 
إلى عالم النص برؤية    فهي تخلق لدى المتلقي انفعاالت ورغبات تدفعه إلى الولوج

شحنه  المتلقي وت  مسبقة في غالب األحيان، فالعتبات النصية هي ابواب تفتح امام
األدبي النص  أغوار  يقتحم  كي  أل  رغبة  "وليمة  على  اختيارنا  وقع  وقد  عشاب ، 

 .للروائي حيدر حيدر كمجال خصب لهذا الموضوع البحر "
 العتبات ، النصية ، وليمة ، أعشاب البحر.الكلما  المفتاحي : 

 

Abstract:  

      Contemporary criticism seeks to pay attention to the so-

called “text entrances”, and the thresholds of the text. This 

interest is due to the importance these entrances constitute in 

reading the text and revealing its charms and aesthetic 

البحر( للروائي حيدر حيدر  ألعشاب العتبات النصية في رواية )وليمة   
حارث الغانميالباحثة: أماني   

دكتور استاذ مساعد  

جامعة القادسية / كلية التربية للبنات    
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significance. The world of the text is often a preconceived 

vision. The textual thresholds are doors that open in front of 

the recipient and incite him with a desire to break into the 

depths of the literary text.                                                        

 الم دم  : 
يسعى النقد المعاصر إلى االهتمام بما يسمى "مداخل النص"، وعتبات النص       

هذه المداخل من أهمية في قراءة النص والكشف   ويرجع هذا االهتمام إلى ما تشكله
العتبات  هذه  الجمالية،  وداللته  مفاتنه  فهي   عن  عديدة  وظائف  لها  عالمات  هي 

ورغب انفعاالت  المتلقي  لدى  الولوجتخلق  إلى  تدفعه  برؤية    ات  النص  عالم  إلى 
المتلقي وتشحنه    مسبقة في غالب األحيان، فالعتبات النصية هي ابواب تفتح امام

األدبي النص  أغوار  يقتحم  كي  أل  رغبة  "وليمة  على  اختيارنا  وقع  وقد  عشاب ، 
" الموضوع  البحر  لهذا  خصب  كمجال  حيدر  حيدر  الموضوع    للروائي  وجاء   ،
ومن أهم الدوافع التي قادتنا   ،عشاب البحرالنصية لرواية وليمة أل  بالعتبات   موسوما  

هذا إلى   لدراسة  للوصول  النص  هذا  عتبات  عن  الكشف  في  الرغبة  الموضوع، 
اراد  التي  والرموز  الرواية  الدالالت  بجنس  واالهتمام  للقارئ  توصيلها  ،    الروائي 

لها من لغط كثير ادى الى منعها  وكاتبها خاصة هذه الرواية االشكالية لما دار حو 
من الدخول الى مصر بعد ان صدر قرار من االزهر ضده ومن هنا وجب طرح  

التالية: ما العتبات التي بنى عليها الكاتب روايته؟ وما أبعادها الداللية   االشكالية 
لنص  تقنية السرد الجمالي ل والجمالية في الرواية؟ والى اي مدى ساهمت بنياتها في

السيميائي في    ،والروائي   المنهج  اخترُت  النقدية   هذه وقد  بأن    القراءة  العتقادي  ؛ 
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اداتنا    القابلية  فيهالسيميائي    هجالمن يكون  ان  على  وتحليل    والقدرة  وفهم  لمقاربة 
تطرقنا و المبحث االول    ولإلجابة عن هذه التساؤالت نسجنا الخطة اآلتية:.  النص 

تناولنا في المبحث الثاني العتبات ، و وان وملخص للرواية  فيه إلى السيميائية والعن
واحتوى على )عناصر عتبة الغالف،   ،عشاب البحر  النصية، في رواية وليمة أل 

الداخلية، التصدير(، لنختتم    اسم المؤلف ولعنوان، التجنيس، دار النشر، العناوين 
 اليها.  المتوصل بحثنا بخاتمة جاءت على شكل عناصر تضمن اهم النتائج

 أو السيميا    الم  ث ا ول : السيميائي 
 لهذا   و  ،  العلوم  من  لكثير  في طياته  جامع   و   شامل  و   واسع  علم   السيميائية     

  المصطلح   ا  هذ   تعريف  حاول  من  أهم  لعل  و  واحد للسيميائية  مفهوم   تحديد   صعب 
 الجديد   العلم  هذا  بقدوم  الذي كان له االسبقية في التبشير  دوسو سير  دينان  فر  هو

دراسة  علما    نتصور   أن  ليمكننا   يقول:" المجتمع    في   اإلشارات   حياة  موضوعه 
االشارة    علم  عليه  وسأطلق مقومات  ماهية  اإلشارات  علم  ويوضح  اإلشارات.. 

 . (1)وماهية القواعد التي تتحكم بها"
  أن   حيث يري   األن  إلى حد   الوجود   إلى   يظهر لم  العلم  هذا   أن   سير  دوسو  يرى      
من  هو  اللغة  علوم اإلشارات   جزء    إلى   يظهر  لم  العلم  هذا  كان  "ولما  يقول:  علم 

 إلى  الظهور  حق  له  ولكن  وماهيته ،  بطبيعته  التكهن  يكن   لم  األن  حد  إلى  الوجود 
وبهذا(2) العام"  اإلشارات   علم  من  جزء  هو  اللغة  فعلم  ،  الوجود  سير   فإن  .    دوسو 

نظام    يدرس  علم  هي   و"السيميائية  ،  السميولوجيا   من   جزء   هي  اللسانيات   أن   يرى 
  يصل   وال  الفرد   نطاق  خارج  يخرج  ال  ولكنه  يسهل  أسلوب   وهذا  الفرد   في  اإلشارات 
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 العالقة  "تركز على  اللسانيات   وأن  (3)"  اجتماعية  طبيعة  ذات   التي هي  اإلشارة  إلى
السيميائية  ربيب   إلى  تحول  التركيز  هذا  النص،  في  العالمات   بين  في   استضافته 
  لعلم   تنبه  من  أول  أن  بالذكر  جدير  هو  مما  .(4)األدبية"  النصوص   وتبرعم  ثراء

قلب   العالمة  حياة   يدرس  علم  بقدوم  وبشر  السيميائية  أو  العالمات   الحياة   في 
 فقد   بيرس  سندرس  شارل  األمريكي   أما  .وسوسير  اللساني  العالم  هو  اإلجتماعية

 فلسفية  وجهة   اللغوي من  الدليل  بدراسة  كثيرا  إهتم  كما  ،  بالمنطق  العلم  ا  ربط هذ 
وقد (5)"  خالصة –  أيقونة  وهي  شهيرة  تقسيمات   ثالثة  إلى  العالمات   بيرس  قسم  . 

بدراسة العالمات أو بنية االشارات وعالئقها بالكون"    يعنى  رمز اذن هو علم  قرينة،
  بكل   يهتم"  فهو  هذا  . وعلى(6)والخارجية " ويدرس بالتالي توزعها ووظائفها الداخلية  

من طقوس ورموز وعادات واشارات   (7)اإلشارات الدالة مهما كان نوعها واصلها "
العالمات  هو  الدالة  االشارات  هذه  كل  من  يعنينا  وما  الواقع  ولغة  وكتابة  حربية 

 .(8)"جميعا  األنظمة هذه  أهم" اللغة اللسانية أو اللغوية على اعتبار
رئيس    ىعل     "اولهما  بهما  تهتم  موضوعان  وللسيمياء   سوسير   تعبير  حد 

وينصب على دراسة الداللة االعتباطية وثانيهما ثانوي وينكب على دراسة الدالئل  
" هما  (9)الطبيعية  مختلفين  بمصطلحين  االمر  بداية  في  العلم  هذا  شاع  وقد   .

المصدر اللغوي لكل    السيمولوجية والسيموطيقا وهناك من يرى ان االختالف سببه 
بيرس   شار  مع  ظهر  انجليزي  والثاني  سوسير  مع  ظهر  فرنسي  فاألول  مصطلح 
وكالهما منقول من مصطلح يوناني يعني العالمة ، وقد اختلف سوسير وبيرس في 
الدال  جزئين  من  يتكون  المبنى  ثنائي  كيان  انها  يرى  فاألول  للعالمة  تقسيمهما 
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ية االبعاد المصورة والمفسرة والموضوع ، واما في  والمدلول اما بيرس يرى انها ثالث 
ما يخص العالمات فاألول لم يخرج عن اطار العالمات االعتباطية والطبيعية وفي  
العالمات   من  نوعا   وستين  ستا  عد  فقد  الثاني  اما   ، الرمز  يذكر  االحيان  بعض 

 .  (10)اشهرها المؤشر والرمز وااليقونة
 الع  ان: سيميا   .1

العنوان    اإلبداعي  النص   يتشكل      اولها  المنهج  هذا  وفق  معادلة  من  الحديث 
النص، للنص    منطلق  من  واخرها  االساسية  للمضامين  مكثفة  حمولة  العنوان  أّن 

وهو وجه النص مصغرا  وعلى صفحة الغالف لذا كان دائما يعد "نظاما سيميائيا ذا 
بتتبع الباحث  الرامزة    ابعاد داللية واخرى رمزية تغري  دالالته ومحاولة فك شفراته 

يكن    بغية  (11)" لم  لهذا  النصي  الحيز  داخل  المتراكمة  النصية  المفاهيم  استجالء 
كتابية   "ضرورة  لكونه  بل  الصدفة  قبيل  من  وال  اعتباطيا  بالعنوان  السيمياء  اهتمام 

مقاربة النص االدبي و"مفتاحا اساسيا   في  ناجحا  إجرائيا  مصطلحا  منه  جعلت  (12)"
وتاويلها" استنطاقها  قصد  العميقة  النص  اغوار  الى  للولوج  المحلل  به   (13)يتسلح 

القارئ التماس   أراد   إن   تجاهلها  وال  تخطيها  يجوز  النص ال  عتبات   أولى  لكونه  وكذا
 لتفكيك  ثمين  بزاد   يمدنا"   كالعنوان  شيء   العلمية في التحليل والدقة في التأويل فال

النص ودراسته ويقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص مع العنوان المنبثق منه 
التي يقيس دالالتها على جميع مضامين    القارئ   عتبات   "أولى  هو  إذن  ، فالعنوان

النص فهو مفتاح الداللة الكلية التي يستخدمها القارئ الناقد  مصباحا يضيئ به 
ص والتي يستعصي فهمها اال من خالل العودة الى . في الن(14)المناطق المعتمة "



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

183 

اجرائيا    مصطلحا   بوصفه  وذلك  كبرى  اهمية  العنوان  السيموطيقا  اولت  لقد  العنوان 
  المحلل  به  أساسيا، يتسلح  مفتاحا   كونه  إلى  ونظار  األدبي،  ناجحا  في مقاربة النص 

العميقة، وذلك بغية استنطاقها وتأويلها ، وبالتالي يستطيع    النص   أغوار  إلى  للولوج
الداللية   بنياته  بتفكيك النص من اجل تركيبه وذلك عبر استكناه  يقوم  العنوان ان 
والرمزية وان يضيء لنا في بداية االمر ما اشكل من النص وغمض، فالعنوان اذا  

عيده ويستكشف  هي مفتاح تقني يجس به السيمولوجي نبض النص ويقيس به تجا 
لقد   والرمزي  الداللي  المستويين  على  وذلك  التركيبية  وتضاريسه  البنيوية  ترسباته 
النص  دراسة  في  العنوان  اهمية  االشكال  من  بشكل  السيمولوجي  البحث  اظهر 
التي   والتناصية  واالفهامية  المرجعية  االساسية  الوظائف  الى  نظرا   وذلك  االدبي 

 تربطه بالنص وبالقارئ. 
واستقراؤه   يطؤها   عتبة  أول  نا      العنوان  استنطاق  هي  السيمولوجي  الباحث 

، وعموديا   افقيا   ولسانيا   نواحيه    العنوان،  دراسة  بغية  وذلك  بصريا   من  وتحليله 
  التركيبية والداللية والتداولية وعلى اي حال فالعنوان هو الذي يسم النص ويعينه، 

كذلك مشروعيته    ويعلن  ويؤكده،  ويثبته،  ويصفه، النص  يحقق  الذي  وهو  القرائية 
العنوان   وظائف  ومعظم  وابهام  غموض  ويزيل عنه كل  وتشاكله  وانسجامه  اتساقه 

الوظيفة، هذه  طبيعة  يحدد  الذي  هو  اذن  فالنص   ، النص  خالل  من    فمن   تدرك 
محتوى رسالة العنوان على ان العنوان وظيفة خاصة وهي    فهم  يمكن   الّنص   خالل

اي امبرتوا  حسب  يثبتها  انه  ان  ال  االفكار  يشوش    يفاجئ   أّنه  منظور  من  ،"كو 
بكسر افق التوقع لديه فهو يفهم من العنوان شيئا ما وقد ال يفهم اي شيء    المتلقي
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ثم يصطدم بالنص ليفهم رسالة العنوان التي تسعى الى توجيه االنتباه الى المكان  
ضافة الى وظيفته الجمالية  الذي تتمركز فيه الدالئل فهو لذلك يحمل داللة "تميزية ا

من   السيميائي  بالمفهوم  ومحتواه  وتركيبته  النص  يستشف  ان  القارئ  "فيستطيع 
لتعاملهم   جاكوبسون   خطاطة  عليه  جرت  لهذا  للمحتوى  يتطرق  ان  دون  العنوان 

كما الكامل  النص  معاملة  الن    أشكال  على   تجرى   معه  وذلك  االخرى  الخطاب 
اشكال الخطاب االدبي ويؤدي وظائف فنية تتجاوز    "البناء اللغوي للعنوان في شتى

ان   "غير  واالعالم  واالخبار  االنتباه  لفت  في  ممثلة  البراجماتية   الوظائف  دائرة 
العنوان قد اثبت مع تطور النقد ان له وظائف اخرى قد تكون جديدة عن الوظائف  

التعيين    التي حددها جاكوبسون ، ولكنها ال تخرج عنها في معظمها ماعدا وظيفتي
مع   المباشرة  مواجهته  بحكم  النص  دون  فيهما  السبق  حقق  العنوان  فان  واالغراء 

أال وهي    به ،  أنيطت   التي  المهمة   منطلق  من  المتلقي اوال ثم سيادته على الّنص 
مهمة التعريف بالنص لقد حدد جيرار جينت في كتابه عتبات اربع وظائف للعنوان  

 تميزه عن باقي اشكال الخطاب اخرى وقد تضاف اليها بعض الوظائف وهي:  
: وتسمى ايضا وظيفة التسمية ألنها تتكفل بتسمية العمل التعيي ي   ال ظيف  .1

ا  بل ال يكاد يخلو منها اي  ومباركته ، وهي اكثر الوظائف شيوعا  وانتشار 
عنوان ، فهذه الوظيفة تشترك فيها األسامي اجمع وتصبح بمقتضاها مجرد 
ملفوظات تفرق بين المؤلفات واالعمال لفنية ، وهي تقترب من كونها اسما  
ان   دون  ولكن  الزامية  وتبدو  لهوية.  تحديد  اصلها  في  ألنها  مسمى  على 

االخرى  الوظائف  عن  لذلك  تنفصل  واشهرها   أولى   نت كا  ،  الوظائف 
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فكل   استدعائية  مثل  الوظيفة  لهذه  اخرى  تسميات  النقاد  بعض  ويستعمل 
  (.15)هذه التسميات وان اختلفت تتجه الى معنى واحد هو التعيين

  وظيفة   وهي  الّلغوية الواصفة ،  الوظيفة  أيضا    وتسمى  :ال صفي   ال ظيف  .2
محضة اذ يسعى العنوان عبرها الى تحقيق اكبر مردودية ممكنة   براجماتية

العنوان  يسعى  اذ   ، للعنوان  الموجهة  االنتقادات  مسؤولة  يجعلها  ما  وهو 
عن   المسؤولة  يجعلها  ما  وهو  ممكنة  مردودية  اكبر  تحقيق  الى  عبرها 
االنتقادات الموجهة للعنوان ، والصادرة عن عدد ال باس به من المبدعين  

ظرين الذين ابدوا دوما  انزعاجهم امام التأثير الذي يمارسه العنوان عند  والمن
 . (16)تلقي النص بفعل خاصيته التثقيفية الموجهة للقارئ 

  المصاحبة  الداللية  الوظيفة  تأتي  :المصاح    الضم ي   الد لي   ال ظيف  .3
  عن "  جنيت "   نصه يقول  في  المؤلف  توجيهات   من   بعض   ، وتحمل  للوظيفة

له   بعامة  ملفوظ  أي  مثله  العنوان  ألن  منها  مناص   ال  أنه  الوظيفة  هذه
  الداللة  فإن   بساطة،  األقل  حتى   أسلوبه  نشأ  وإن  الوجود   في  طريقته 

بسيطة  تكون   قد   الضمنية  ،  أو  أيضا    أن  المبالغة  من  كان  ولما  زهيدة 
  أنها   كما.  دائما  المؤلف  مقصودة من   غير  هي  ضمنية  داللية  وظيفة  تسمى
تراكيب   من  والتلميح  اإليحاء  على  المؤلف  قدرة  مدى  على  تعتمد   خالل 
 . (17)بسيطة لغوية

  جاذبا    يغري   لما  المناسب   العنوان   ما يكون   كثيرا    حيث ال ظيف  ا غرائي :   .4
التشويق  وهو  .المفترض   قارئه يحدث    الوظائف   جملة  ومن  واالنتظار  ما 
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بالغة  العنوان  بين  العالقة  أن  يتضح  عرضناها  التي  فقد   التعقيد   والنص 
إيضاحية    أو  إغرائية  أو  إرشادية  العنوان  وظائف  تختصر  أن  أحيانا  يسهل
  توضح   الفتة  فهو  خالصة  أهمية  يكتسي  العنوان  ثم  خادمة  سهولة  ولكنها
  أهم   الوجه  وفي  والراس الوجه  النص   راس   هو  أو  مطالب الكاتب   من  الكثير

... النص   صميم  في  للبحث   هو  العنوانفي    البحث   فإن  ولذلك   المالمح
مرتبط  أن  وكما عنوان  ونص   عضويا    إرتباطا    به   الراس  بال   جسد   بال 
 . (18)رأس

 ملخص الرواي   .5
أل  حيدر  حيدر  الروائي  كتب       البحروليمة    1983و  1974  سنة  بين  عشاب 

 واالهوار  والربيع   والشتاء  الخريف  التوالي  على   هي   فصول   ثمانية  من   وتتكون 
  مسرح   الجزائرية  بونة  مدينة  من  ، وتتخذ   والصيف  واللوياثان  الموت   ونشيد   والحب 

  بو   وفلة  العراق  من   الباهلي   ومليار  جواد   مهدي  ومراتي  رجلين   حول  وتتمحور  لها
  الحياة   في  الخاصة  تجربته  هؤالء  من  واحد   ولكل  الجزائر  من  األخضر  وآسيا  عناب 

ويلتقي   العربية   للغة  مدرسا    بوصفه  بونة  إلى  جاء   شيوعي  جواد   فمهدي   اسيا   ، 
 بعد   فيما  حبيبها  ، ثم  لها  استاذا    ويصبح  الجزائرية  الثورة  شهداء   احد   ابنة  األخضر

 في  نفسه  قذف  الذي  بعد موت مهدي  وانتهى  بالموت   عليه  حكم  الذي  الحب   هذا
     البحر.

  من   العكس  على  ولكنه  أيضا  مناضل  جواد   مهدي  صديق  فهو  مهيار  اما     
  وان   تثنيه  ان  عنابة   بو  فلة  محاوالت   تفلح  ولم  فقط   الثورة  أجل  من   يعيش  صديقه
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 المسروقة   الفاشلة  الثورة   ابنة  تقول  كما  ألنها   الحب   مثل  غيرها  ويرى   السياسة  يترك
  وثورة  االسود   العراق  تاريخ  من  جانبا    ومهيار  مهدي  خالل   من   تقدم  الرواية  فهذه

 فكانت   وفشل  ومعاناة  ألم  من  الثورات   هذه  وما يصاحب   الجزائر  في  شهيد   المليون 
 اهوار  في  الموت   مستنقع  من  هروبهما  بعد   الموت   ومهدي  السجن  مهيار   نهاية

  طعاما   فكانوا  القوميين  مع  الدامي  وصدامه  الشيوعي  الحزب   انشقاق  بعد   العراق
 للوثايان.

 عشاب ال  روليم  أل  واي  في ال صي ، الم  ث الثاني: العت ا 
  من   المداخل  هذه  تشكله  ما  إلى  االهتمام بالعتبات النصية في الرواية  يرجع      
  كل   وقبل  أوال   بوصفها بالعتبات  العناية  عنه وتندرج   والكشف  النص،  قراءة  في   أهمية

،    وظائف  يمتلك  موازيا    نصا    شيء، التأليف  من  الغرض  تعين  واهدافا   عديدة 
تكتسب جانبا  خصبا    العتبات اهمية خاصة مثلما  تنظيمه ، هكذا تكتسب  وطريقة 
من جوانب التعبير الذي يسمح للمؤلف بتحديد جملة من المفاهيم واالشكاليات التي  
تناوله وتحليله فتصبح العتبات متعالقة مع النص المؤلف وحاملة  يعرض لها في 
لعديد من القرائن الموجهة للقراءة والمساعدة على الفهم واالستيعاب ، وهي عالمات  
لها وظائف عديدة في ايجاد رغبات انفعالية لدى المتلقي تدفعه الى اقتحام النص  

والعتبات الخارجية يندرج تحتها كل ما نجده مثبت على  صفحة الغالف الخارجية  
, صورة الغالف(، وهذه العتبات تشتغل على  مثل )العنوان, اسم المؤلف, الجنس  

 . (19)الصفحة الخارجية للكتاب 
 :الغالف د    عت   .6
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 ويشمل.  الفوقي  والنص   المحيط  النص   اسم  الغالف  على  جينت   جيرار  يطلق     
كالصورة    الفوقي   أو  المحيط  النص  للكتاب  الخارجي  بالشكل  يتعلق  ما  كل 

الى    بصري   مدخل  فهو  (.20)المصاحبة للغالف وااللوان التي يتشكل منها الغالف
بنى النص بوصفه مجموعة من العالمات البصرية والتشكيلية واللسانية التي تكون  

للقارئ   العمل  قراءة   قبل  مخيلته  وتحفيز   انتظاره  أفق  رسم  على   ويعمل  موجهة 
دبيا هوية  .الا  هو   فالغالف  النص،  هويات   كإحدى  نقبلها  أن  ينبغي  بصرية  وهو 

 قراءة    يقدم  بلسانه الناطق  فهو  نفسه،  النص   قبل  القارئ   مع   التواصل  يحقق  "من  أول
  تحمل   غرافيكية  وحدات   أربع  مع  تكون   ودالالت   يضع مؤشرات   .(21)وبالتالي  للنص 

الصورة  األولى   دالة،  إشارات    عدة   ميز   الذي  اللون   هي  الثانية   والوحدة،    هي 
والثالثة  الغالف العنوان  األخيرة  أما  التجنيس  هي  ،    كبرى   وحدة   يعد   الذي  فهي 
األعمال   تساهم اسهاما  كبيرا  في نجاح    مهمة  كعتبة  الغالف  ويعتبر  بذاتها،  تستقل
طالع وحب اال  القارئ   نفس  في  التشويق  واثارة  للرواية  والترويج   واالستمرارية  األدبية

 وكشف الغموض الموجود في النص الروائي.
الطبعة ألنها طبعت عدة مرات وال    هذه  وفي  الرواية  هذه  في  األمامي  والغالف     

ال( ام  الغالف  نفس  تحمل  السابقة  الطبعات  كانت  )هل   كبيرا      توافقا    نجد    نعلم 
إذ   بين والعنوان  من    رسمت   اللوحة  أن  نجد   الصورة  يضاعف  مما  اهمية  بدقة 

المكونات التي تشكلت منها اللوحة عن طريق    بين  التفاعل  الموضوع ويبين مدى
  على   تساعدنا  التي  الموازي   النص   عناصر  أهم   ابرازها ألدق التفاصيل ، وهي من 
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 الداللة  مستوى   حيث   من  خاصة  والروائي بصفة  ،  عامة  بصفة  األدبي  النص   تناول
 . والمقصدية والتشكيل والبناء

  تستدعي   بصرية  كما هي  كبيرة ، لكنها   وبكثافة  دالة"  بألوانها  الغالف  صورة  إن    
  إلى   شيئا    تضيف"  قد  إذ   كبيرة  أهمية  ولها  ،(22)"داللتها"  تعضد   لسنية  برسالة  اقترانها
  األولى  الوحدة  غرافيكية،  وحدات  ثالث   من  يتكون   الرواية  هذه  ، وغالف(23)النص 

الصورة على الغالف , والوحدة الثانية هي المؤلف, والوحدة الثالثة هي الناشر    هي
من   الثالثة  الصفحة  الروائي  او  الناشر  لها  اختار  فقد  التجنيس  وهي  الرابعة  اما 
غالبا    االدبي  النص  جنس  يكون  ان  عليه  متعارف  هو  لما  خالفا  الروائي  النص 

على   الرئيس  الدال  ألنه  االولى  الصفحة  في  على  االول  والمساهم  النص  جنس 
انتشاره على الوجه االخر للغالف نجد صورة االلوان ذاتها وصورة الروائي واختار  

 الناشر مقطع من الرواية  اختصر معنى النص.  
 ا ل ان: .7

  األدبية   السياقات   في  األلوان  واستخدام  كثيرة  وايحاءات   دالالت   لأللوان  إن     
صعوبة  واللغوية   قدرة   على  يعتمد   ألنه  والتصوير  الرسم  في  استخدامه  من  أكثر 
به  ما  أثارة  على  اإلبداع   خالل   من  السامع  نفس  في  دالالت   من  األلوان  توحي 

  وظيفة   اللون   اتخذ   لقد "  .(24)وانفعاالته.  األديب   أفكار  يصور   الذي  اللغوي   التشكيل
،  محل   حل  عندما  تكنولوجية   بنفسية   اللون ربط    وجب   لهذا  الكتابة  ومحل  اللغة 
ونفسية  المتحدث    بالفنان   المحيطة  بالبيئة  ثم   االجتماعي  بالوسط  ثم   المتلقي   ، 

البشرية:   النفس  في  المستترة  واألبعاد   الخفية  الدالالت   نقل  في  اللون   فتساهم دالالت 
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داللية    وظائفا  تؤدي  سيميائية  عالمة  بوصفه  اإلبداعية  الكتابة  في   اللون   "ويعمل
اذن(25)وحاالته"  الكتابي  الوضع  تناسب   متنوعة  وعالمية  واستشارية   لم   األلوان  . 

بل  توضع   ذهن   في  تتبادر  التي  األفكار  عن  التعبير  في  فعال  دور  لها  اعتباطيا  
وجمالية  بطريقة  ذلك  ويتم  المؤلف   اقتناء   على  وتشجعه  القارئ   انتباه  تجذب   فنية 
وقد   الشيء في  نسبة  أن  الدراسات   أقرت   ،    إلى   سببها  يعود   القراء  اجتذاب   عالية 
يختارها الروائي باالتفاق مع    الوان اللوحة التي  األلوان اذن  وجمالية  الغالف  تصميم

لوحة معروفة يختار  او  فاأللوان    المتن  لنا  تجسد   أن  بد   ال  المصمم  اذن  الحكائي 
عتبة اساسية من عتبات الغالف يضعها الكاتب حتى يكسب القارئ ويستميل قلبه  

  أن   ذلك  فضال  عن  النص   متن   إلى  بهذه االلوان تأسره عتبات النص بالدخول  وكانه
يمكن    كسلعة  للرواية  يروج  األلوان  بهذه وبالتالي  االدبية  االسواق  في  معروضة 

 القول  ان االلوان ساهمت في نجاح الرواية.
الرواية       من  الثانية  الصفحة  في  ورد  ما  بحسب  حيدر  ورد  تصميم  من  اللوحة 

".  المحتوى "  النص   إلى  ،"العنوان"  النص   من  منطلقة  فنية  أبعادا    ان تعطيها   حاولت 
واللون   غلب   فاللوحة واالسود  االصفر  اللون  الجزء    الذي  األصفر  عليها  به  لون 
يستخدمها    ألوان  أحد   وألنه  الرواية  االعلى التي  االلوان  اكثر  وهو  المرئي  الضوء 

الرسامون  في لوحاتهم وهو لون معدن الذهب والشمس وثمار الليمون ومعظم انواع  
الزهور ، وهو "من اكثر االلوان كراهية وهو يرتبط بالمرض والسقم والجبن والخيانة  

  يعيشه   اوي مأس   واقع  عن  األدباء  به  على هذه المعاني عبر  الرواية  في  دل  ، وقد 
العربي ، فهو يجسد الحالة النفسية للكاتب فهو لون البؤس والذبول والحزن    الوطن
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والقلق. كما انه لون الغيرة والحسد ولون الغدر والخيانة لون فصل الخريف وتساقط 
أصفر موت  لون    رمالها   ولون   القاحلة  الصحراء  لون   خضراء،  حياة  بعد   االوراق 

 .(26)الذهبية
المعاني      من  الكثير  يحمل  االولى   من  ذلك  على  ونستدل  فهو  للمرة  الرواية 

السرة   حبل  يقطع  الذي  للطفل  الطقوسي  "الوداع  القبيلة  عن  جواد  مهدي  ينفصل 
ويغادر الرحم في تلك الليلة اخت في لون المرارة وشهقة النحيب ترفع القران بيدها  

الكتا على  الطحين  من  صحنا   االخرى  المطهروباليد  االمهات 0000ب  واصوات 
والعمات واالخوت والصديقات لنادبات في احتفال خروج مهدي جواد مع اصدقائه 
الهاربين تللك الليلة التي امحق قمرها ثم انغمر صداها في عمق الليل الغارق في  

العميم   القتل  ورائحة  الفزع  من  االهوار 00مهرجان  مستنقعات  من  اقترب  وعندما 
 طيوف من الضوء والنار والدم واالصوات.  دهم مهدي دوار

سفر       جواز  الجحيم  ارض  من  االن  يفر  كان  ماتوا   هنا  جارح  حزن  اجتاحه 
مزور وراسه مليء بشظايا حلم تبدد زمانك انتهى بين فراراتك واختباءك في اوكار  
اطفالها   كفنت  التي  الهور  مقبرة  بين  والناصرية  والحلة  والعمارة  والبصرة  بغداد 

الماء"ب جلية     وتظهر  (27)طحالب  اللون  اوراقه   في  داللة  تساقطت  فقد  الرواية 
عندما انفصل عن العائلة هاربا  من بطش السلطة وغدر الرفاق في الحزب وحالة 
االمن   اجهزة  مالحقة  من  مختبئا   المحافظات  بين  فراره  صاحبت  التي  البؤس 

ا  ، الجزائر  صحراء  في  االمر  به  وانتهى  اختارته  والمخابرات  الذي  اللون  ما 
  الشمس  غروب   لون   ودافئ  عاطفي  رومانسي  المصممة للعنوان فهو البرتقالي لون 
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  األحمر   اللون   حرارة  بين   مزيج  . هو(28)والشوق"  والذوق   االنجذاب   الى"  يرمز  لون 
اإلنسان وكما  نفس في األمل يبعث  حركيا   لونا   يكون  ، وبهذا اللون األصفر وشعاع

لكل شيء وجها  ايجابي واالخر سلبي نرى ان امتزاج هذان اللونان سيميائيا يشير  
الشيوعي  للحزب  ينتمي  ومن  السلطة  بين  للدماء  وسفك  غدر  من  حصل  ما  الى 
وفي داللة اخرى ايضا قد يشير الى يوم قد تشرق شمسه ولكنه غربة ومنفى بلون  

 الصحراء الجزائرية حيث المنفى.
اللون       الرواية وهو يحمل   سيطر على    األسود  اما  الجزء االسفل من غالف 

والقلق  والموت  الليل  بسكون  المرتبط  الصمت  الى  تشير  االولى  داللتين  سيميائيا 
القبور  والحزن والسوداوية ، وهو لون يستدعي الى الذهن مشهد الجنائز ومشاهد 

االخر  والداللة  الفاجع  المأساوي  االنسان  الكعبة  ومصير  وشاح  فهو   ، القداسة  ى 
المقدسة عند المسلمين ولباس العظماء ولون االرض الخصبة ، وكان يطلق على 
العراق وهو لون الغيوم المثقلة بالمطر  ويكتسب اهمية كبيرة عند المتصوفة ألنه  

. اضافت يد لم يظهر صاحبها الذي بدا  وكانه جالس  (29)يعبر عن نهاية التجربة
تد من اعلى الرواية الى هذا السواد وهي  تقبض على شيء ما ولكن  على مرتفع تم 

 ، عميقة  داللة  تحمل  وسيميائيا  شيء  منها  يتسرب  وكأنما  قوية  ليست  القبضة 
تنذر  وكأنها  بدت  المخلوطة  االلوان  بواسطة  اللوحة  في  التي  والتعمية  فالتمويه 

م ومحنتهم نجد في  بنهاية حياة هذا الشخص الذي يمثل كل ابناء الوطن في غربته
بمضمون   التنبؤ  يمكن  خاللها  فمن   ، ورموز  دالالت  عدة  الغالف  لوحة  صورة  

 النص والشخصية البطلة في الرواية  
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 عت   اسم المؤلف "الكاتب .8
وتعد   العناصر  من  المؤلف  اسم  يعد        ،   أهم   من  المؤلف  اسم  عتبة  المهمة 

يمكن   العناصر  بين  من"  الغالف  على  الموجودة  العتبات  فال  المهمة  المناصية 
الكتاب  هوية  تثبت  فيه  واخر  كاتب  بين  الفارقة  العالمة  ألنه  مجاوزته  او   تجاهله 

  كان   إن  لالسم  النظر  دون   عمله  على  والفكرية  االادبية  ملكيته  ويحقق  لصاحبه،
  ويحقق   لصاحبه  الكتاب   هوية  تثبت   فهي  وآخر،  كاتب   بين  الفارقة  حقيقيا  العالمة

  أو   حقيقيا    كان  إن  لالسم  النظر  دون   عمله  على  والفكرية.  األدبية  هملكيت
  هويته   من  فالبد   للمؤلف  غياب   أي  ترفض   الكالسيكية  . والثقافة العربية (30)مستعارا"

  يقع   قائل   إلى  به   يرقى  أو  عنه   يصدر  أن   ينبغي  النص نصا    يعد   ولكي   الحضورية
 .(31)سلطة  على   ينطوي   مشروعا    كالما    يكون النص   حينئذ   حجة  أنه   على   االجماع 

في اعلى    يتموضع بداية  وليمة ألعشاب البحر،  في  حيدر حيدر  المؤلف  اسم  نجد 
  منذ   الرواية  في  وبصمته  المتميز  حضوره  يبرز  أن  خالله  يريد حيدر من  الغالف

يقول  العمل  بداية البحر(   الرواية  هذه  كاتب   هو  أنا   وكأنه  ألعشاب  وليمة    )رواية 
  األدبية   بأعماله  يرتقي  يجعله  ما  ، وهذا  القراء  الجمهور  من  أكبر  فئة  طب يستق  حتى
الشؤم  وهو  األسود   باللون   المؤلف  اسم  كتب   والكآبة  والظالم  والحزن   والدمار  لون 

لوني كابوس    األلوان   امتصاص   نقطة  أنه  كما  اللون   وجود   عدم  الى  يرمز  وهو" 
، الخوف  وهو  جميع  الى    والفناء   والعدمية  والتكتم  والميل  المجهول  من  رمز 

يتكرر( 32)والصمت" ثم  اعلى  المؤلف  اسم  .  الغالف   بعد   الثالثة  الصفحة  في 
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تليه  التي   فو   الروائي  النص   العالية في  سلطته  على  داللة  صغير  بخط   والصفحة 
 . عمله على   والفكرية األدبية ملكيته ويحقق  له الكتاب  هوية يثبت 
 لنصه   مرأة   يشكل   ثم  ومن  الحقيقي  ومالكه  ومبدعه  النص   منتج  هو  المؤلف     

الناحية واالجتماعية   من  شعوريا    ان  والنفسية  والتاريخية  البيوغرافية  ال  ذلك    أو 
اسم  اذا  وخاصة  شعوريا   نجدها    بصورته  مصحوبا    المؤلف  كان  التي  الفوتوغرافية 

وتربط االخر  الغالف  وجه  فاسم ارتبا   اإلبداعي  بالنص   المؤلف  صورة  على  طا 
المؤلف يزكي شرعية النص اذا صح التعبير فالنص الذي ال يعلن عن صاحبه او  

االقبال على  المتلقي  او  القارئ  يساعد  ال    للكتاب   الالمعة  األسماء  ألن   مؤلفه 
 الذي  اإلعالن  بمثابة  فهي  القراء  أذهان  استقطاب   في  الرئيسي  لها دورها  المشهورين

رهانه إن  مسبقا    يكسب  )بحسب   تعينية  وظيفة  يؤدي  الكاتب   اسم  ثم  واشهارية 
تكمن الصيت   اسم   إلى   األثر  او  العمل  نسبة   في   جينيت(    بأبحاثه   معروف  ذائع 

الثقافية  في  المكثف  حضوره  على  ويدل  اإلبداعية  أو  الوصفية   أو   المحلية  الساحة 
  لما   عاكسة  مرآة   هي  الفنية  واعالميا  ، فاألعمال  ورقميا    وورقيا    الدولية  أو  الوطنية

  صورها   التي  والكآبة  المعاناة  ان لحياة  الممكن  ومن  يعيشه  لما  وأيضا  الكاتب   يحسه
 الرواية.  في
 الع  ان:  عت ه .9

الكبيرة   عن  تام   باستقالل  تعمل  ال  صغرى   بنية  العنوان  يعد          هي   التي  البنية 
المنضوي  ،  تحت   النص    األمر   أول  يلتفت   والقارئ   النص،   من  جزء  فهو  العنوان 

  البيانات   كل  من  أكبر  بحجم  ويكون   الكتاب،  غالف  في  ما يصادفه  أول  ألنه  إليه،
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  مجيبا    التخلق  هذا  يكون   وقد   النص   رحم  من  تخلق  رؤية  الرواية"  فعنوان  له،  المرافقة
  يحل   عندما  أصليا  يكون   وقد   نصه  مغزى   عن  بعيدة  داللة  إلى  يحيل العنوان  عندما

جاء(33)نصه"  إلى  العنوان اعلى   متموضعا    أيدينا  بين   التي  الرواية  عنوان  .  في 
كبير  وبحجم  وكأن  تحت   كتب   الغالف   ، مباشرة  المؤلف    ضمن   هنا  الكاتب   اسم 

فيه    رغب   انتبه لما   القارئ   أن   ضمن  وأيضا   المتلقي   انتباه  للرواية  الرئيسي   بالعنوان 
مغاير ذكرنا  عندما وضع اسفل العنوان الرئيس عنوانا اخر وبحجم اصغر وبلون  

الدم   مزيج  للعنوان  البرتقالي  اللون  ورد  المصممة   اختارت  الغالف  الوان  في 
والخيانة ولكن اختارت للعنوان االخر وهو) نشيد الموت ( اللون االبيض فما بعد 
الوليمة ال يتبقى اال العظام التي ال يلمها اال الكفن اشارة الى لون غطاء االموات 

اشار  (  اسمية   جملة)  من  يتكون   لتركيبيةا  الناحية   من  فالعنوان الى  "  سيبويه"وقد 
فقال االفعال  على  االسماء    بعض،   من  أثقل  الكالم  بعض   أن  "واعلم  :افضلية 

  أن   تمكنا  أال ترى   أشد   وهي  هي األولى،  األسماء  ألن  األسماء ،   من  أثقل  فاألفعال
 . (34)الفعل" عن  يستغني واالسم قد  يكن كالما، لم  واال االسم من له البد  الفعل
التركيبية؛ لقوة الداللة االسمية    الصورة  وقد اختار الروائي الجملة االسمية وبهذه    

اعشاب   على  دخلت  التي  الجر  الم  به  قامت  الذي  التخصيص  القوة  هذه  وعزز 
البحر وللوقوف على دالالته البد من تفكيك لهذا التركيب بغية التأويل، اذ ان لفظة 

  يعرفون  الذين  األشخاص   من  مجموعة  اجتماع  تعني  المائدة  أو  ني ”الوليمةوليمة تع
  غالبا    الطعام،  لتناول  الدعوة  هذه  في  األشخاص   أحد   يعرفون   أو   جميعا    بعضهم 
 تكون   قد .  الحلويات   على  الوليمة   تقتصر  أحيانا  .  آخر  لهدف    أو  االحتفال  بغرض 
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  في   اغلبها   أهداف  عدة  وللوليمة  ،  محددين   مدعوين  على  مقتصرة  أو  عاّمة  الوليمة
 قد تكون   والوليمة  المجتمع،  بين  األواصر  لتقوية  أو  البين  ذات  كإصالح  الخير  فعل

فجيعة  (35)الطعام"  من  الكثير هي  اخر  نوع  من  بوليمة  االحتفال  كان  هنا  ولكن   .
البحر" الى  بجسده  يقذف  طائر  وباندفاعة  جواد"  مهدي  طعاما    (36)انتحار  فصار 

مخصصا  ألعشاب البحر دون غيرها من حيوانات البحر فاختيار للعنوان للرواية  
 ، يريد  ما  توصيل  في  ادق  تقديره  في  ألنها  فائقة  بعناية  يتم  الروائي  لدن  من 

 يعد   اللغوي   النظام  في  الكامنة  التحويالت   من  مجموعة  بين  من  عليها   والحاحه
  أو   للتحويل  قابل  للعنوان  التركيبي  فالمستوى   هنا  منو   اللغة  مميزا  لطاقات   استخداما  

 زيادة.
  حول   للقارئ   االنتظار  أفق  توجيه   إلى  يسعى  العنوان  اختياره لهذا  في  فالكاتب       

  التعين   فهذا  الجنسي  تصنفه   عدة ، حول   حوله تساؤالت   ستطرح  الذي  الكتاب   هذا
السردية ، ونتفق مع الدكتور خالد حسين    ومكوناته   النص   بمعمارية  مرتبط  الجنسي

)وليمة   مثل  "عنوان  فيقول  الرواية  لهذه  التجنيسي  العنوان  حول  طرحه  ما  في 
ألعشاب البحر... او نشيد الموت( ال يمكن ان يقف عند حدود نوع بعينه ويمكن  
تصور النص انه رواية او شعر او شيء اخر نتيجة امرين هما التداخل االجناسي  

ال االدبية في مدة ما بعد الحداثة وثانيهما سوريالية العنوان وقدرته على  في االعم 
 .(37)لالنطباق على اكثر من جنس عنوانا  له ومدال  عليه
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 : الت  يس عت   .10
  المسالك   بين  من  مسلك  أو  الجغرافيكية  الوحدات   من  "وحدة  التجنيس  يعد       
عملية  األولى  أفق  استحضار  على  القارئ   يساعد   فهو  ما  نص   في  الولوج  فتعد 
أفق  يهيئه  كما  انتظاره   التلقي   عملية   يفيد   التجنيس  هذا  كان   وان  النص،  لتقبل 
هذا  التلقي  آليات   استراتيجيات   بتحديده   من   التي   األخرى   بالنصوص   النص   وربط 

هذا  من  النص   نتلقى  ألننا  النصية  ذاكرتنا  في   نوعه   معه   وتعقد .  التجنيس  خالل 
  غير  أو  كان  أدبي قصصيا    للقراء جنس  وأن  جيرار جنيت   ذلك  بين كما  للقراءة  عقدا

بنوعية  الذي   والقارئ   المؤلف  بين  معقود   اتفاق  من  يتألف  قصصي  هذا  يرتبط 
 . (38)التحديد" وجه على الجنس

لم يضع الناشر مفردة رواية على الغالف الخارجي وانما وضعها في الصفحة      
الثالثة بعد ان كرر العنوان لثالث مرات على الغالف وفي الصفحة الثانية ثم في  
الصفحة الثالثة وضع اسفل العنوان جنس النص االدبي )رواية(، فما هي الرواية 

األحداث   من   سلسلة  خالل  من  فردية  شخصيات   يصور  طويل   نثري   قصصي  "سرد 
والرواية  والمشاهد   واألفعال   الكالسيكية   العصور  تعرفه  لم  جديد   أدبي  شكل  ، 

  كلما   اليه   تعبر   الواقع  عالم   من  منبثقا    افتراضيا    عالما    الرواية  وتشكل  (39)الوسطى"
تشكيالته  استهوانا وخبرات   مختلفة  حيوات   لتمنحنا  المختلفة  وجذبتنا  وما   عديدة  ، 

وغير  يميزه معقدة  سيميائية  كمادة  فهي  مطلقة  بحرية  تحظى  انها  الشعر  عن  ا 
  الجنسي نظاما  رسميا  يعبر عن مقصدية   . فالمؤشر(40) مجالسة تستقصي التصنيف

كل من الكاتب والناشر لما يريدان نسبته للنص في هذه الحالة ال يستطيع القارئ  
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تجاهل او اهمال هذه النسبة وان لم يستطع تصديقها او اقرارها فهي باقية كموجه  
نظاما   العمل  لهذا   لما  والناشر  الكاتب   من  كل  مقصدية  عن  يعبر  رسميا  قرائي 

 هذه التسمية.   في للنص  نسبته يريدان 
 لتصدير :ا .11

األولى  في  الكاتب   يستخدمها  توجيهية  عبارات   التصدير         لمؤلفه   الصفحات 
الكتاب   .مقصوده  لتوضح  متنه  قبل  توظف  التي راس  في  يتموضع  اقتباس  وهو 

اوفي  جزء منه ملخصا معناه كما يعد كمقدمة للنص  او الكتاب عامة  وهو ذو  
. والتصدير بصفة  (41)سوم او صورقيمة تداولية وايضا يمكن ان يكون نقوش او ر 

. ويكون في (42)عامة ليس من تأليف صاحب الكتاب بل من وضع شخص اخر
من   التأويل  تستدعي  التي  الصامتة  الحركة  جينيت  عليه  ويطلق  صفحة  اول 

بالبعد والترحال    . وصدر حيدر روايته بشعر لهرمان ملفل(43)القارئ  للقارئ  يومئ 
خفية   اشارة  وهي   ، الموت  وظلمات  الليل  وادراك  القارات  وتجاوز  المحال  وطلب 

 لمعاناة بطل ملفل في موبي دك.  
 : الداخلي  الع اوين عت   .12

 أو   اللغوي   الشريط  الكاتب   يفصل  بمقتضاها  التي  تلك  هي  الداخلية:  العناوين        
  طباعية   أو   لغوية  بمؤشرات   مختلفة  لغايات   بعض   عن   بعضه   اللغوي   مساحة النص 

  يقول   إذ   العام  العنوان  يؤديه  لما   ومتماثلة  متشابهة  وظائف  العموم تؤدي  في  وهي
  عليه،   هي  بما  تستدعي   عناوين   هي  الداخلية   الفرعية  أن العناوين" "  جينيت   جيرار"

  األقل،   على  للكتاب   أو  للنص   داخلية  العناوين  هذه  وان كون   نفسها  المالحظات   نوع



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

199 

  االنطولوجي   بالوجود   تتعلق  الداخلية  العناوين ".(44)"أخرى   مالحظات   تستدعي   فهي
  للوجود  يكن  لم أن عنه، غنى  ال عنصرا    الذي أصبح العنوان نقيض  على انه إذ  لها

  وال   ليست   الفرعية  العناوين  فان  أقل تقدير  على  االجتماعي  فالوجود   للنص   المادي
  وضرورية   مهمة  ليست   العناوين الداخلية  أن  أي   .(45)"مطلقا    شرطا    الوجوه  من  بوجه

النص ولكنها    يحدث   ال  غيابها  أن   ، كما   الرئيسي  العنوان   حال  هو  كما خلل في 
تسهم في مساعدة القارئ وتوجيهه في فهم النص فالعناوين الفرعية ) الداخلية ( قد  

الغوص   قبل  للنص  االول  االنطباع  للقارئ  حتى  تعطي  الكاتب  وضعها  وقد  فيه 
يتمكن المتلقي من تحليل المتن النصي وتفسح المجال امامه في اعطاء تأويالت  
االلفاظ   اختيار  في  وبراعته  الراقي  الكاتب  اسلوب  خالل  من  وذلك  للنص  اخرى 

والعناوين حيدر  "  الكاتب   انتقاها  التي  الداخلية   المناسبة  حيدر    يبدو "  الكاتب 
أنها   للعناوين   األولى  قراءته  عند   والمتلقي  بكامله،  النص   لتختزل  جاءت   وبوضوح 

  إلى   روايته"  حيدر حيدر  "  أنه سيعطي تأويال  اوليا   لهذه العناوين. قسم  المؤكد   من
هي )الخريف ,الشتاء ,الربيع  ,االهوار ,الحب , نشيد الموت, ظهور   عناوين  عدة

 اللوياثان , الصيف(. 
والتغيير والنضج والحزن "عندما خرج  ن دأ مع الخريف  للحصاد  الذي هو رمز   :

العراق   هذا    000من  بان  فكرت  القاحلة  السهوب  رأى  الخاصة  السيارة  نافذة  من 
ضروريا    كان  ربما  مزور    00االنفصال  سفر  جواز  الجحيم  ارض  من  يفر  كان 

لرحلة ومن البصرة الى بونة بدت ا  000وراسه مليء بشظايا حلم تبدد وباألصوات  
طيران حمامة بيضاء داخل حلم غامض فوق خريطة بلون الدم والهزيمة اخيرا  هو  
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فهو يعلن وصوله الى المدينة    (46)ذا مهدي جواد ينجو بجلده من طقوس المذبحة"
" والذاكرة  والحب  الخوف  الحزن  مدينة  المضيئة  "بونة  فصل  (47)مدينة  وفي   .

ال االفريقي  الخريف  "مساء  فيقول:  الغابات  الخريف   المطر  يغسل  عاصف 
صمتها  تحت  المدينة  تهجع  المطر  يتوقف  واذ   المنازل  وجدران  والصخور 

. ويرمز الى خريف عالقته مع العراق  "واألفول المبكر للحركات الثورية  (48)المقفر"
 .(49)العربية المطعونة بوعيها وتشابك الرؤية عليها"

 اما الع  ان ا خر فه  الشتا  :
واالجواء        الجافة  والحياة  والوحدة  والمشقة  وااللم  والقنوط  لليأس  يرمز  الذي 

الكئيبة فهو   "داخل غرفته في مدينة بونه البعيدة جدا  اليوم عن مهرجان الدم كتب  
في اليوميات الزمن القديم يضغط موجا من االشباح وهذا المنفى استراحة محارب 

لكي تظل جديدا البد ان تشن حربك الداخلية   مهزوم داخله تراجع حسابات الزمن
.  (50) الروح الحية التي تنمو كالعشب في جميع الفصول تحت امطار قادمة "  000

فهذا اليتيم النزق الذي عاش طفولة قاسية تداهمه التهويمات  في الشتاء فيقول" منذ 
في  واشتبك  الطيور  واصطاد  ارعى  كنت  اخاف  ال  قوي  انني  احسست  الصغر 

الحي  شجار  في  دامية  نقتتل    000ات  كنا  عصابات  الى  ينقسمون  كانوا  االطفال 
بالعصي وااليدي ونشتبك بالسكاكين من الجوع واليتم ووحشية االباء علمتنا القسوة  

   (51)طفولة ازقة الوحل واالمراض والجوع تنمي الحقد والكراهية " 000
 اما الربيع :
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فه       والصبا  واالمل  للحب  يرمز  الشتاء الذي  من  والتحول  االشراق  فصل  و 
ان   "يبدو  بقوله  حيدر  منه  الفصل  هذا  افتتح  فقد  الحياة  الى  العودة  الى  الكئيب 
صقيعه   وانياب  وعواصفه  غيومه  يجمع  ذا  هو  كمسافر  للرحيل  يتأهب  الشتاء 

ويهاجر ما وراء البحار اشعة مارس التي تكسر  000يضعها في حقائبه السماوية  
ت المدينة  والطيور حدود  العشاق  وطيوفها  اجنحتها  تحت  ضامة  كالشالالت  تدفق 

 .  (52)وحشرات االرض الدابة بين االعشاب وتالل البراري"
 اما الع  ان ا خر  ان ا ه ا :

الذي قطع به تراتبية الفصول فتوقف عند اهم محطات حياة مهدي جواد بطله      
حده البصر من البردي والقصب  المنفي يصف الهور على لسانه فيقول "امتداد ال ي

يعيش بشر شبه    000فوق هذا االخضر الساكن    000والماء يعود ألزمنة قديمة  
مفصولين عن عالم اليابسة مخلوقات فصلتها مئات االعوام وسطوح الماء والبردي  
والذي   الخالقة  القوة  ذي  المائي  العالم  لهذا  ينتمون  انهم  االخر  الزمن  نبض  عن 

الحياة   منه  االولى"خرجت  المنفي    (53)والخلية  صديقه  حكاية  يقتسم معنا  هنا  فهو 
مهيار الباهلي وصديقهما الذي استشهد خالد زكي وما حصل لهما ولحزبهما بعد 
التي   النضال  ايام  الذاكرة   به  فعادت  وانشقاقها  الشيوعي  الحزب  قيادات  انهيار 

 اودت بهم الى القتل والنفي وما حصل باألهوار وماسيها.
 ان ال ب ع   

والتطور       والتخلف  التقدم  إلشكالية  كبير  عنوان  والرجل  المرأة  بين  العالقة  ان 
الفئات  واالرتداد والكتاب ال يعكسون في كتاباتهم مواقف فردية بل يجسدون رؤى 
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. تساؤالت يطرحها مهدي جواد (54)والشرائح والطبقات االجتماعية التي ينتمون اليها
ة غير تافهة أن تسأل في عالم الالمنطق وانعدام القانون في  على نفسه "انها لمسأل

العالم المحكوم بالطغيان ، وخطوة االلهة والقتل وميراث االجداد المنقرضين ، عالم  
النزوة والمزاج والفردية ، كيف تفكر وتتحرك وكيف تتقدم بل كيف تتشكل ؟ هل  

و صحي ضد عالم  باستطاعة الحب ان يتجاوز الحالة ؟ هل تأسيس حب على نح
النفي الالعقالني ينقذ العالم والنفس ؟ ولكن لألسف كانت الحقيقة صادمة لمهدي  

، وهذا ما حاول    (55)جواد فالمجتمع لم يتقبل الغرباء فكانت نتيجة هذا الحب الفناء"
بالحاج   المنفي مهدي جواد واسيا  الشاسع بين  فالبون  النص  حيدر ان يجسده في 

لذي يكنه احدهما لآلخر ففي حوار لهما تقول اسيا "أينبغي  كبير رغم حجم الحب ا
ان اخرج لك قلبي الذي ينبض بك لتوقن !"فيجيبها مهدي :"عنيت شيئا اخر انت  
غير حقيقية ليست صلبة هنا واشار الى صدره لماذا ال اشعر باالمتالء بك ؟ في  

مني   مسروقة  ولكنك  احبك  انني  غامضة  اشواق  تملؤها  فراغات  وهاربة  اعماقي 
ارغبك جزءا من دمي ان اظل ممتلئا بك ألشعر باألمن والطمأنينة انا رجل وحيد 
ومعزول من االخرين وابحث عن جدار ال احد ال احد في هذه الصحراء الملعونة 

 .  (56)والقاسية "
 نشيد الم  :  

الذي تال عنوان الحب وهما سيميائيا  نقيضيان لن يجتمعا كما الليل والنهار     
هذا العنوان تكرر على الغالف ومن ثم افرد له حيدر جزءا من روايته واصفا لنا  و 

عمق المأساة التي وقعت في االهوار وموت خالد احمد زكي في احضان صديقه  
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مهيار الباهلي "انتهينا سدى قالها خالد احمد زكي او مهيار الديلمي او كالهما او  
الغ السطح  وفوق  الملتهبتان  واالرض  بقوته  السماء  يغالب  االن  خالد  كان  ريني 

الجسد   انهيار  لتتخطى  تكافح  وهي  الياس  صرخة  بوحشية  وهو    0000الروحية 
مزق من ازمنة الطفولة والشباب اطياف مدن    000يترنح داهمته البروق والشرارات  

على   تتراءى  وابتهاالت  اصوات  زرقاء  فضاءات  في  تسبح  ملونة  فراشات  بعيدة 
مسح    000ا الليل والبحر والدم والوحل والكالب والرصاص شاشة امتزج فوق بياضه

  00وجهه لترحل الكوابيس فرأى الدماء كانوا االن حوله ذؤبان رؤوسهم واشالءهم  
  00من مسافة قريبة برا وجوا حصدته الرشاق في الراس والظهر والخاصرة فتلوى  

   (57)اختل توازن فهبط وئيدا على ظهره في احضان مهيار المدمى "
 ما الع  ان ا خر فه   ظه   الل ثايانا

التوراة مزامير ايوب واشعيا( وهو        الوحش البحري الهائل )بحسب ما ورد في 
حيدر    سيميائيا فيصفه  االن  للظهور  وعاد  اختفى  مخيف  ما  شيء  بظهور  ينذر  

قائال: "هكذا كما تبتلي المزروعات واالراضي الخضراء باألوبئة والجراد والحشرات 
القارضة وسائر االمراض التي تهبط من غبار فضاءات السماء قادمة مع الرياح 

ما كان احد يعرف  000البشرالسموم ابتلينا بذلك اللوثايان القارض للزرع والضرع و 
العقل  تدمير  وسنوات  الجوع  وسنوات  القتل  وسنوات  المحنة  سنوات  تنتهي  متى 

ابتدأت تتجلى في شوارع وحانات بونة شبيه مسيح مسلح ينبئ بعصور من    000
القادمة" يلتهم كل شيء ما هو اال اشارة  (58)الحروب االهلية  الذي  . فهذا الوحش 
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قام التي  االهلية  من  للحرب  العربية  الدول  اغلب  في  يحصل  وما  الجزائر  في  ت 
 ظهور احزاب متعطشة للسلطة قامعة لإلنسان ومدمرة لكل ما هو على االرض. 

 ثم يختم ع اوي ه الفرعي  بفصل الصيف :
الذي شكل الجزء االكبر بين الفصول وهو سيميائيا يشير الجفاف والى الحرائق      

بونة وحزينة تحت هذا الض المتوسط مزدهرة    000حى  "جميلة  تقف على شاطئ 
بوجدها واسرارها الغامضة تتراءى كأنما تودع عاشقا يرحل او ابا  محموال  الى مدفن 

الصيف   اشعة  تحت  الماء  كموج  يلمع  ماسي  صباح  في  بدت  وهو    000كذلك 
االقالع   وشك  على  كسفينة  والطبيعة   000المندفع  والمالذ  والحب  المنفى  مدينة 

ها قد ظهرت الحدائق ومقابر الشهداء وابواب البحر اخيرا   من سياج    000الوهجة  
على   000الحديقة يقطف الرجل وردة حمراء ثم يلج المقبرة المتاخمة لفاصل البحر 

قاعدة النصب ينحني الرجل ويضع الوردة الحمراء ثم يخطو نحو البحر على الرمل 
دفاعة طائر يقذف جسده يتعرى ثم يصعد صخرة يتنفس بعمق الهواء الرطب وبان

" البحر  بان  ( 59)الى  ناره  يطفئ  ان  فاختار  اسيا  وحب  بصخبها  المدينة  احرقته   .
حيدر  قام  سيميائيا  جميعا  ودالتها  االنتحار  فاختار  البحر  ألعشاب  وليمة  يكون 
والدين  والسياسة  الفلسفة  من  مزيج  فكانت  العناوين  جميع  مزج  الفنان  وبريشة 

 والتاريخ واالدب والجنس والعبثية والتيه والسريالية والواقعية 

  عنها  يستغني أن  كاتب   ألي يمكن  ال   ضرورية  النصية  العتبات   إن  :  ال  ل  خالص 
مضمرات  فك  على  كبيرة  بنسبة  القارئ   تساعد  ألنها  االشكال  من  شكل  اي  في 
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الولوج والغوص في اعماقه فهي في غاية االهمية وغيابها  إلى  يؤدي  النص قبل 
لرواية   كذلك  وهي  الحكائي   للمتن  األولي  المهاد   تعد   فهي  النص   شتات   بالنسبة 

البحر   ألعشاب    النص   في  للبحث   القارئ   مساعدة  في  ساهمت   فقد   وليمة 
 النص.   للمضمون  عاكسة كلها جاءت  وقد  الداللية والوظيفية، معانيه واستكشاف

 الخاتم 
 أغوار  إلى  الدخول  من  القارئ   تمّكنلقراءة    مفتاح  بمثابة  هي  الّنصية  العتبات     

  التواصل   عملية  في  تساعد   ودالالت   عالمات   من  تحمله  لما  وذلك  الّنص الرئيسي
 المبدع والمتلقي ، ومن اهم   بين

 التي توصلنا اليها:   النتائج
  بين   رسالة  عن  عبارة  فهي  النصية،  العتبات   يتجاهل  أن  قارئ   أليّ   يمكن  ال  -

 . المبدع والمتلقي
من   به  واإلحاطة  واستيعابه  الّنص   فهم  إمكانية  في  الّنصية  العتبات   أهمية  تكمن  -

 جميع جوانبه الداخلية والخارجية وذلك من خالل رسم افق التوقع.
  الّنص،  على  جمالية  )وليمة ألعشاب البحر(  رواية  في  الّنصية  العتبات   أضافت   -
 القارئ  تحفز إذ 

 فيه  المضمرة المعاني عن  بحثا   الّنص  أغوار إلى التسلل على
غالف رواية )وليمة ألعشاب البحر( عبارة عن فضاء من العالمات والدالالت   -

 .المتلقية للّذات  وجاذبية إغرائية لما يمارسه من وظيفة
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البحر(  في   الفنية  اللوحة  جاءت   - ألعشاب  )وليمة  تدخال  رواية  لونين   فيما   من 
 . بينها ولكنها كانا مرآة عاكسة للنص 

عبارة  عنوان- البحر(  ألعشاب  )وليمة    من   الكثير  تحمل  أيقونة  عن   الرواية 
 .الّنص  لقراءة  وتستدرجه  تستفز القارئ  أّنها الّدالالت، إذ 

  أحيانا   وخائبة  أحيانا  صائبة  كانت   )وليمة ألعشاب البحر(  رواية  في  التوقع  أفق  -
 .  أخرى 

كبيرة   الداخلية   العناوين  وجود   -  اضافة  كان  البحر(  ألعشاب  )وليمة  رواية  في 
ومميزة وبخاصة نشيد الموت واللوثايان  فحضورها اسهم وبشكل كبير في توجيه  

 القارئ واستيعابه للنص.  
يحمل  في  االستهالل  - البحر(  ألعشاب  )وليمة    اإليحاءات   من  العديد   رواية 

حتى  وّظفه  والّدالالت    يجعله   مّما  قراءته  على  ويجبره   القارئ،  يستوقف  الكاتب 
 .الّنص  داخل معناه عن  يبحث 
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 وقد تضمنت الدراسة السؤال اآلتي: 

ما مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها في كتاب قواعد اللغة العربية، و   .1

 مدى اكتساب الطلبة لها؟. 

  2020 -2021محتوى كتاب قواعد اللغة العربية الذي أقرته وزارة التربية للعام  

 م. وهو عبارة عن كتاب يدرس لطلبة الصف الخامس اإلعدادي في العراق. 

مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب قواعد اللغة العربية للصف  

 الخامس اإلعدادي ومدى اكتساب الطلبة لها 

 م. سعد جاد هللا حمد الجبوري 

 طرائق تدريس اللغة العربية  مديرية تربية كركوك

saad.jadla@gmail.com 
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  ( الدراسة على  الخامس اإلعدادي    100وتكونت عينة  الصف  من طالب  ( طالباً 

 بمحافظة كركوك. 

التح الوصفي  المنهج  الباحث  أستخدم  وتفسيرها  وقد  المعلومات  جمع  بهدف  ليلي، 

 حول كتاب قواعد اللغة العربية. 

واستخدم في هذا البحث عدة أدوات هي: إعداد قائمة لمهارات التفكير الناقد من أجل  

تحليل   أداة  استخدم  كما  العربية،  اللغة  قواعد  كتاب  تحليل  في  القائمة  تلك  استخدام 

قواع كتاب  تحليل  في  اعدت  والتي  الخامس  المحتوى،  للصف  العربية  اللغة  د 

 اإلعدادي، في ضوء مهارات التفكير الناقد. 

كما قام الباحث باستخدام اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد  

الموجودة في الكتاب، حيث تضن ثلث مهارات هي: مهارة تقويم المناقشة، ومهارة  

 التفسير، ومهارة االستنباط. 

أل  طريق  بالنسبة  عن  التحليل  صدق  حساب  الباحث  استخدم  المحتوى:  تحليل  داة 

تم   اإلعدادي،  الخامس  للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب  فصول  من  فصل  تحليل 

اختيار الفصل عشوائياً، وتبين من التحليل شمول قائمة ومهارات التفكير الناقد، كما  

وال الخبراء  من  المحكمين  على  استبيان  بعرض  الباحث  مجال  قام  في  متخصصين 

 المناهج. 

إحصائية   كأساليب  االرتباط  المئوية ومعامل  والنسب  التكرارات،  الباحث  واستخدم 

 لمعالجة بيانات البحث. 

المئوية   .1 النسب  الباحث  استخدم  فقد  الناقد:  التفكير  اختبار  ألداة  بالنسبة 

باستخدام   الثبات  معامل  إيجاد  وتم  النسبي  والمتوسط  الحسابي  والمتوسط 

يقة التجزئة النصفية والفا   كرونباخ وهي طريقة أخرى لمعرفة فقرات  طر

 االختبار. 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

217 

ونتائج البحث توصلت فيما يتعلق بتحليل المحتوى في ضوء مهارات التفكير الناقد:  

  ( نسبة  المناقشة على  تقويم  مهارة  مهارة   45%فقد حصلت  في حين حصلت   ،)

 (. 18%نباط فقد حصلت على نسبة )(، أما مهارة االست  37%التفسير على نسبة ) 

مهارات   الختبار  العينة  أفراد  أداة  على  النتائج  دلت  فقد  الناقد:  التفكير  اختبار  أما 

التفكير الناقد في الصف الخامس اإلعدادي يقع في المستوى المتوسط، حيث كانت  

  ( األداء  أعلى نسبة  60 %نسبة  كانت  المناقشة  تقويم  أن مستوى مهارة  (، وتبين 

(، وفي  57%(، بينما كان مستوى مهارة التفسير في المرتبة الثانية بنسبة )%65)

(. كما تبين أنه توجد فروق ذات داللة  32%مسوى ضعيف كان االستنباط بنسبة )

إحصائية في مستوى مهارات التفكير الناقد في كتاب قواعد اللغة العربية لدى طلبة  

 الصف الخامس اإلعدادي. 

المفتاحية الخامس  الكلمات  الصف  العربية،  اللغة  قواعد  الناقد،  التفكير  مهارات   :

 اإلعدادي.  

Study summary:  

     This study aimed to determine the critical thinking skills 

that must be available in the Arabic grammar book for the 

fifth preparatory grade, to know the availability of these 

skills in the content of the Arabic grammar book, and the 

extent to which students acquire them. The study included 

the following question:  

1- What are the critical thinking skills What must be 

available in the Arabic grammar book, and the extent to 

which students acquire it? The text of the book of Arabic 

grammar approved by the Ministry of Education for the 

year 2020-2021 AD. It is a book taught to middle school 
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students in Iraq. The study sample consisted of (100) 

middle school students in Kirkuk governorate. The 

researcher used the descriptive analytical approach, with 

the aim of collecting and interpreting information about the 

Arabic grammar book, and in this broadcast he used 

several tools, namely: preparing a list of the skills of 

critical thinking in order to use the list in analyzing 

Gouda's Arabic language book, and he also used the 

content analysis tool, which was used to download The 

Arabic grammar book for the fifth preparatory grade, in the 

light of critical thinking skills, the researcher also used a 

test to measure the extent to which the medical skills 

acquired critical thinking skills found in the book, which 

include: the   preparatory grade. The chapter was chosen 

randomly, and it was found from the analysis that the list 

and critical thinking skills were included. Curricula The 

researcher used frequencies, percentages and correlation 

coefficient as statistical methods for processing broadcast 

data: For the critical thinking test tool: the researcher used 

percentages, the positive mean, and the regressive mean. 

It is related to content analysis in the light of critical 

thinking skills: the discussion evaluation skill got a 

percentage (45%), while the interpretation skill got (37%), 

and the deduction skill got a percentage (18%), and the 

critical thinking test: The results indicated a tool for the 

sample members to test critical thinking skills in the fifth 

preparatory grade, which is at the intermediate level, 
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where the performance rate was (60%). The level of 

competition evaluation skill was the highest (65%). While 

the skill level of change was in the second place by 

(57%), and in the guest level, it was deduction by (32%). It 

was also found that there are statistically significant 

differences in the level of critical thinking skills in the 

Arabic grammar book for fifth grade students. 

 

 المقدمة: 

الث       موضوع  وإن  يعتبر  غموضاً،  والبحث  الدراسة،  موضوعات  أكثر  من  قافة 

عند  معاً  والمجتمع  باإلنسان  يرتبط  ألنه  وذلك  وشيوعاً,  بل  تداوالً،  أكثرها  كان 

لظاهر  التحليل  أو  اجتماعية    ةالتعّرض  أو  لفهم  معينةتربوية  مفتاحا  يعتبر  حيث   ,

 . تمع وتحليل الممارسات واألنماط السلوكية لدى ذلك اإلنسان أو المج

اإلنسان        حياة  في  تدخل  التي  الثقافية  العناصر  أهم  من  الناقد  التفكير  ويعتبر 

الفردية، واالجتماعية مما جعلها موضع اهتمام الفالسفة، والمفكرين قديماً, وحديثًا  

العلوم اإلنسانية اهتمام كثير من المتخصصين في  ولعّل من أهم األسباب    ، موضع 

حاجة اإلنسان في الحاضر إلى تعزيز وتعميق  التي أدت إلى مثل هذا االهتمام هو  

 (.  105:   2002عملية التفكير ) مصطفى،  

الفرد       حياة  في  وأهميته  الناقد  التفكير  شأن  من  ترفع  التي  الجوانب  ومن 

والمجتمعات أنه يعّد إحدى ركائز العملية التربوية, إذ إن تعليم التفكير الناقد، وتعلمه  

الترب غايات  أهم  من  ومؤسساتها  يعتبر  بالتربية  أدى  الذي  األمر  ووظائفها؛  ية 

المجتمع   أفراد  لدى  الناقد  التفكير  غرس  في  المسؤولية  تتحمل  أن  إلى  المختلفة 

 . ( 4:  1995)غراب, 
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وتتمثل ضرورة دور التربية السابق في ضوء التحديات وعمليات الغزو الثقافي       

ووسائل   التكنولوجية  بالثورة  المصحوبة  واستخداماتها  والعولمة  الحديثة  االتصال 

ال وتحديداً  هائل,  التي    مدرسةبشكل  التربوية  المؤسسات  أهم  من  ألنها  اإلعدادية؛ 

) الصادق،    يمكن أن يكون لها تأثيرها الفعّال في إحداث تغيير في شخصيات الطلبة

2006   :65  .) 

 مشكلة البحث: 

ال       هذ  مشكلة  فإن  على   بحث ولذلك  التعّرف  في  الناقد   مهارات   تكمن  التفكير 

وزارة   بمدارس  اإلعدادي   الخامس  للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب  في  الواردة 

وهي:   الناقد  التفكير  مهارات  على  كذلك  والتعرف  كركوك,  محافظة  في  التربية  

الت  لمعرفة  وذلك   االستنباط،  ومهارة  التفسير،  ومهارة  المناقشة،  تقويم  فكير  مهارة 

 الناقد التي حظى باالهتمام عند تأليف الكتاب المذكور. 

في         الطالب  دمج  مسؤولية  تتولى  التي  المؤسسات  أهم  من  المدرسة  وتعتبر 

مجتمعه ودمج ثقافة المجتمع في الطالب من خالل تكيّفه مع معايير التفكير الناقد في  

أو التي  النظامية  التربوية  المؤسسة  فهي  المجتمع,  التربية  هذا  وظيفة  إليها  كلت 

بصورة رسمية حيث تتضمن إكساب الطلبة التفكير الناقد المرغوب فيه من خالل  

 (.  92:  2004) جبر،   المناهج الدراسية 

أهم          من  تعتبر  المهمة  بتلك  للقيام  المدرسة  تنفذها  التي  الدراسية  والمناهج 

ة سليمة, ولذلك فان محتوى  مدخالت العملية التربوية التي تسهم في مخرجات تربوي 

الذي   الناقد  التفكير  والمتعلمين  الطلبة  إكساب  في  األثر  أكبر  له  يكون  المناهج  هذه 

 (.  46:  1994) الشاطر،   يتبناه المجتمع

الخامس        للصف  العربية  اللغة  قواعد  وكتاب  عام  بشكٍل  المدرسي  والكتاب 

تن في  األساسية  األداة  يعتبر  خاص  بشكٍل  بسبب  اإلعدادي  الدراسية  المناهج  فيذ  

وا الكتاب  بين  القوية  العربية  لطلبة الصلة  اللغة  كتب  محتوى  تحليل  فإن  ولذلك   ,
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المدرسية وغيرها من الكتب المدرسية بغية استخراج التفكير الناقد المتضمنة فيها  

 (.  152:  1995)شحاذة،  أمٌر ذو أهمية بالغة

 التالي :  حيث يمكن صياغة المشكلة بالسؤال الرئيس 

ما مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها في كتاب قواعد اللغة العربية، و   .2

 مدى اكتساب الطلبة لها؟. 

 أهمية البحث: 

 : ا البحث من خالل ما يآتيتتجلى أهمية هذ       

ال  -1 حياة  في  ومهم  حيوي  موضوع  على  األضواء  الناشئة    طلبة تسليط  وبخاصة 

لم يحظ  تفكيرمنهم وهو "ال أو  الذي ال يزال مجهوالً  " وكيفية تعلّمه وتعليمه األمر 

أو غيرها،   محافظة كركوكسواء في    درسين باالهتمام المناسب في برامج إعداد الم

 . للمناهج الدراسية وسواء من ناحية معرفية أوتطبيقية وتدريبية 

كتاب قواعد اللغة العربية للصف    اوالت في تحليل من أولى المح  بحث ال  اعّد هذ ي  -2

مهارات التفكير   من يتضمنه للتعرف على ما  الخامس اإلعدادي في محافظة كركوك 

   .حاجة إلى محاوالت التقويم المصاحبة ال من ثم , ومواضيعهبمختلف  الناقد 

 بحث: أهداف ال

اإلجابة  لحصول على  ا  الذي يتوجب من السؤال الرئيس و  بحث تنطلق أهداف ال      

  مهارات   إلى معرفة  لبحث هدف ايكما    تجربة الصحيحة،الو  التحليل  تعتمد على   التي

الناقد ال الدراسي  تفكير  الكتاب  هذا  في  التي  و,  الموجودة  النتائج  هذه  وضع  بهدف 

عند    العراقية   تسفر عنها هذه الدراسة تحت أيدي أصحاب القرار في وزارة التربية 

 هذه المرحلة الدراسية.  ل تاب قواعد اللغة العربية إعادة النظر أو محاولة تطوير ك

 : بحثفرضيات ال
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( في مستوى    a    50>.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )       

 التفكير الناقد في كتاب اللغة العربية تعزى إلى طلبة الصف الخامس اإلعدادي. 

 : بحثحدود ال

اللغة        قواعد  كتاب  في  المتضمنة  الناقد  التفكير  مهارات  على  البحث  يقتصر 

الدراسي   للعام  اإلعدادي  الخامس  للصف  م، وتضمن    2021  -    2020العربية 

 ثالث مهارات )مهارة تقويم المناقشة، ومهارة التفسير، ومهارة االستنباط (. 

في      اإلعدادي  الخامس  الصف  طلبة  الدراسة على  كركوك،    اقتصرت  محافظة 

 كما أنها تتعلق بالتفكير الناقد فقط دون األخذ باالعتبار أنماط التفكير األخرى. 

 

 :  بحثمصطلحات ال

ترد في هذا البحث بعض المصطلحات والتي ينبغي الوقوف على داللتها، حتى       

 تكون واضحة حينما تذكر في أي مرحلة من مراحل هذا البحث وأهمها: 

 المهارة: 

 تعددت تعريفات المهارة ونورد منها ما يلي: 

العمل        أقل، أي إجراء  بإتقان أكثر، وجهد  الفرد بعمل ما،  قيام  المهارة  تتضمن 

 (.   170:  1996بدرجة معقولة من السرعة واإلتقان ) زيتون، 

أو هي القدرة على قيام بعمل ما يحدده مقياس متطور لهذا الغرض، على أساس      

 (.  170:   2003ن الفهم، والدقة، والسرعة ) سعادة، م

 التفكير الناقد: 
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ورد الفعل  “نقد”  في “لسان العرب” بمعنى ميَّز الدراهم وأخرج الزيف منها       

ونقد النثر” في “المعجم   الشعر نقد   (، كما ورد تعبير“ 425:    1981)ابن منظور،  

 (. 982:  1985 ،حويحيالوسيط”؛ بمعنى: أظهر ما فيهما من عيب أو ) 

من        محدود  غير  بعدٍد  ارتباطات  له  مركَّب،  مفهوم  فهو  الناقد،  التفكير  أما 

المواقف واألوضاع، وهو متداخٌل مع مفاهيم    السلوكيات في عدٍد غير محدود  من 

 (. Estpe, 1982) المعرفة ونظرية   أخرى؛ كالمنطق، وحل المشكلة، والتعلم،

بياجيه   عند  د  المجرَّ التفكير  يقابل  الناقد  التفكير  بأن  يرى  ن  م   ,Edison)وهناك 

1991 .) 

وهو التفكير الدقيق، والحكم الخالي من التعصب، والتحيز على ما يواجه الفرد        

:    1994،  سلوممن مشكالت ومواقف، ويتوصل إلى الحكم عن طريق االستدالل )  

53  .) 

الناقد بأنه: نوع من أنواع التفكير        ومن خالل ما تم ذكره سابقاً يعرف التفكير 

واألحكام  الذي   القرارات  عنه  ينتج  عقل  إلى  ويحتاج  به،  الخاصة  المهارات  يضم 

 . القائمة على محكمات موضوعية 

 مهارات التفكير الناقد: 

: وهي القدرة العقلية  التي نستعمل منها ما نملك من علوم  تقويم المناقشة  .1

 ومهارات بين صحة أو خطأ نتيجة معينة، تبعاً الرتباطها بمعلومات معينة. 

التفسير مه .2 إلعطاء  ارة  المعلومات  تفسير  على  الطالب  قدرة  وهي   :

يقبله   الذي  الموجود  النص  في ضوء  معينة،  نتيجة  واستخالص  تبريرات، 

 العقل. 

االستنباط .3 معلومات  مهارة  وفق  على  الجديدة  المعلومات  استنباط  وهي   :

 (.  55:  2003معروفة ومعروضة على حد ما ) عبيد وعفانة ، 

https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1/
https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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 غة العربية: كتاب قواعد الل

هو الكتاب المقرر على الصف الخامس اإلعدادي، والتي قامت بوضعه وزارة       

 (.  2019 – 2018التربية في دولة العراق ليتم تدريسه في مدارسها للعام )  

 اإلطار النظري 

يتناول هذا الفصل بعض الموضوعات المتعلقة بموضوع البحث، حيث يتناول       

ثم عام،  بشكل  ومراحله،    التفكير  وأهميته،  وخصائصه،  مفهومه،  الناقد:  التفكير 

 واستخداماته، ودور المناهج في تنمية التفكير الناقد، ثم تعليم التفكير الناقد. 

 التفكير: 

كثير من الناس يجد صعوبة في وصف التفكير بطريقة مركزة و واضحة، وفي       

 الموضوعات. عبارات غير غامضة، وال متقاطعة مع غيرها من 

الدماغ، عن       يقوم بها  التي  العقلية  النشاطات  فالتفكير هو عبارة عن سلسلة من 

أو   المواقف  عن  بحث  عملية  هو  الواسع  والتفكير  الخمس،  الحواس  أحد  طربق 

 (.  33:   1999الخبرات ) جرون، 

 إن التفكير كعملية عقلية. 

ويرى البعض أن التفكير هو تقليب النظر في الخبرات الماضية، وعملية إثارة       

أفكار طبيعية رمزية، تبدأ بوجود مشكلة تنتهي باستقراء أو استنتاج ) عبدالهادي،  

2001   :16  .) 

إن الصفة األساسية للتفكير وجوده في دائرة تحكمنا، وهي أننا نملك القدرة على       

ف  صور  ثم  استحضار  الواقعي،  غير  العالم  أو  نعيشه،  الذي  العالم  في  الخيال  ي 

 (.  9:  1992نجرب سبالً مختلفة من األعمال والحلول ) جوديث، 
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تواجهه        عندما  الفرد  به  يقوم  نشط،  عقلي  نشاط  هو  التفكير  أن  الباحث  ويرى 

عمل  مشكلة أو موقف ما، ويحتاج إلى تفسير، ويتضمن التفكير عوامل وخطوات لم ت

بحل المشكلة، وتعمل على قدرة التمييز بين المؤتلف والمختلف من المعلومات، أو  

 التعرف على العالقات بين المعلومات وتمييزها.  

 التفكير الناقد:  

خراج الزيف منها ) ابن منظور، ب ت :  االفعل " نقد " يعني تمييز الدراهم و     

425  .) 

في  النثر  ونقد  الشعر  نقد  ورد  )    وأيضاً  الوسيط  بمعنى    982:    1985المعجم   )

أظهر من العيوب واأللفاظ الحسنة الموجودة فيه، والناقد الفني هو الذي يكون عمله  

 تمييز األعمال الفنية، من الجيد والرديء، ومن الصحيح والمزيف. 

 وقد وردت كثير من التعريفات في أدب التربويين، نذكر منها ما يلي:      

تقيي  القدرة على  أنه  التربويين على  المعلومة، وتمحص اآلراء وأخذ  عرفه بعض  م 

 (.  305:   2005، وجهات النظر حول الموضوع الذي يتم البحث عنه ) السرور

ويرى ) اينز ( أن التفكير الناقد هو تفكير تأملي من ضمن المعقول،  واتخاذ      

القرار فيما يعتقد أنه يؤديه لتطوير التفكير الناقد والسيطرة عليه، وهو الذي ينص  

 (.  24:  2006لهدف الشخصي من خالل التفكير الناقد ) السليتي، على ا

معرفة        خاللها  من  التي  المستويات  أستعمال  يتطلب  الذي  هو  الناقد  التفكير 

 (.  Manning  , 1982تصنيف بلوم الثالثة وهي: التحليل، والتركيب، والتقويم ) 

 مهارات التفكير الناقد: 

مهار      حول  المربون  الناقد    ةاختلف  مفهومه،   وايضاالتفكير  حول  اختلفوا 

فهناك من عرفه هو الرجوع إلى خصائص الشخص    في تحديد مهاراته،  وا واجتهد 
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من   النوع  لهذا  الخاصة  الصفات  بعض  تحديد  في  ناقداً،  تفكيراً  فيها  يفكر  الذي 

 (.  50:  1995التفكير ) السيد، 

 :في بعض الكتب والدراسات جاءت  التي ويعرض الباحث مهارات التفكير الناقد 

 :  كما يلي  مهارات التفكير الناقد  حدد ) أيمن حبيب (و

 معرفة االفتراضات.   .4

 التفسير.   .5

 تقويم المناقشات.   .6

 االستنباط.  .7

 (.   224 - 223:  2003االستنتاج ) الوسيمی،   .8

 

 األهمية التربوية للتفكير الناقد: 

أل       أ  هميةونظرا  لدى  الناقد  التفكير  من   المجتمع   شخاص مهارات  أحد   وهو 

التربوية،   تسعى  واألهداف  أن  التربوية  المؤسسات  على  من    وذلك  تحقيقه، ل يجب 

في   للطلبة  يدرس  منهاج  أي  الدراسية خالل  خالل،  المرحلة  من  المتطلبات   وذلك 

 : اآلتية

إجرائية سلوكية،  تحويل األهداف التربوية من شعارات إلى أهداف  يجب    – .1

 . صف الدراسيوتحقيقها داخل الها  يمكن قياس

المناهج  - .2 خالل  الدراسية   إعداد  في    من  فعالة  مشاركة  الطلبة  مشاركة 

 . دى الطلبة صيل التفكير السليم لووت   ،علومات المهمةاكتساب الم
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واست  -  3 التعليم،  لفظة  على  التدريس    عمال القضاء  في  وطرائق  الطلبة  مشاركة 

 (. 9:   2000) رضوان ،  تواجههم لمشكالت التي  الى حلول التوصل إ

 التفكير الناقد:  واستخدامات  مراحل 

أن         ) هالونن   ( على أوضح  يجب  ال  أن   الطالب   ه  الخطوات  في    تالية يستخدم 

 : شاكلالتفكير الناقد لحل الم

 تحمل المخاطر. يجب  الدافعية على اليقظة، و  - 1 

 البحث عن المعرفة، وطرق تنظيم المعلومات.  ةمهاريجب أن تكون هناك  – 2 

المتباعدة  -  3  األفكار  بين  المعلومات  إلى هدف    وذلك  ربط  ، ووضع  ماللوصول 

 . نظرية ذاتية

 . (  227:  2003،  أبو ناشي) أبو دنيا و 

الناقد  و         التفكير  تنمية  أن  يرى  من    عند من  ترفع  وثقتهم    قدراتهم الطلبة، 

أنو،  أنفسهمب من  لمجموعة  قدر  واعممارستهم  وتنمي  األخرى،  الطلبة    ات التفكير 

 (. 4:   2002) الخوالدة ،  م الذاتي والتقصي ي على التعل

 دور المناهج في تنمية التفكير الناقد: 

، حيث تمكنه  يتهبتعليم الطالب وترب أن المناهج تهتم اهتمام كبيرا    من المعلوم        

ثقافات األخرى، وهذا يستدعي االهتمام بمهارات  الغيره من    موروث الثقافيالمن  

أهمية التفكير الناقد في اتخاذ و،  لبةالط  عند ، وخاصة التفكير الناقد  األخرىالتفكير  

الطلبة  القرارات  ولدى  وغير   أكثر،  الجدلية  األمور  تكون  بالشواهد    ما  مدعومة 

 (.  79: 2001) نبهان، الحالي  وقتنافي   وجودةالكافية الم

 تعليم التفكير الناقد: 
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التجارب        ولكن  ذاتي،  فردي  عقلي  عمل  التفكير  ألن  التفكير،  تعليم  مهم  نعم 

بنوع   المربين  واتفق  العميق،  بالتفكير  يتميز  الذي  الشخص  أن  إلى  تشير  والخبرة 

 (.  29:    2001نة ) نبهان، النشاط إلى أن العقل الذي يقوم بإنجاز مهمة معي 

أنه أنجح واألوفر فاعلية وامتداد لألثر واالستمرار،        ثبت  الذي  وهذا األسلوب 

الدراسية   المواد  من  جزءاً  وجعله  التعليم  عملية  في  األساس  هو  التفكير  أن  أي 

 (. 46:  2005المقررة، ووسيلة الكتساب المعرفة وتعلم المفهوم والمهارة ) جمل، 

  التي يجب   ات مهارال  من   تعليم التفكير الناقد   تؤكد على أن نظر    ات وجه  جد وتو     

مساقات،  المن خالل    ة التدريس المنفصل  طرائق   ستحق تتعليمها، ومن هذا المنظور  

أن يرى  من  ال  وهناك  ضمن  الناقد  التفكير  فيه  يدرس  موقفا  الدراسية    مواد تتبنى 

 . (  287:    2007زينة وعبابنة،  جميع المراحل ) أبو لو ألخرى ا

ويرى الباحث أن وجهة النظر الثانية أفضل لسهولة الحصول على نتائج أفضل       

، من خالل تدريس المساقات المختلفة ، حيث يدخل التفكير الناقد في كل المساقات 

تنمية   خاللها  من  يمكن  كمساقات  والعلوم   . مستقلة  خاصة  مساقات  في  وليس 

 . ر الناقد ، حيث إنها مناخ خصب لتعليم التفكير مهارات التفكي

 الدراسات السابقة:

دراسات        فهناك  الباحثين،  من  الكثير  باهتمام  حظي  الناقد  التفكير  موضوع  إن 

العالقة   ذات  الدراسات  بعض  نعرض  وسوف  العلوم،  مختلف  وفي  عليه  كثيرة 

جنبية، وسوف نذكر  بموضوع التفكير الناقد، وقسمت الدراسات إلى عربية وأخرى أ

الدراسات التي لها عالقة بالتفكير الناقد والدراسات التي تتعلق باللغة العربية وذلك  

 على النحو اآلتي: 

 (  2003دراسة الوهر، والحموري )  -1

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء نمط القدرة على تطور التفكير الناقد، لتقديم        

الطلبة في العمر ودراسة األثر التفضيلي لعوامل فرع الدراسة والجنس والمستوى  
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(    423العمري، والتفاعل بين المستوى العمري. وتكونت عينة هذه الدراسة من )  

 فرداً من النظام التعليمي. 

)  وك      العمري  المستوى  أفراد  قدرة  الدراسة  نتائج  ( تزيد    20  –  18انت  سنة 

  ( األدنى  العمري  المستوى  من  اقرانهم  مستوى  والمستويات    18  –  17على   ،)

سنة (، كما أن قدرة طلبة الفرع العلمي    60  –  20العمرية األخرى تتراوح بين )  

 تزيد على طلبة الفرع األدبي. 

 (  2002دراسة راجح )  -2

لتنمية        اآللي  الحاسب  مقترح  برنامج  فعالية  على  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 

وهدفت  الرياض،  في  الثانوي  الثاني  الصف  طالبات  لدى  والتحصيل  الناقد  التفكير 

الثاني   للصف  الرياضيات  مادة  في  اآللي  الحاسب  في  برنامج  تصميم  إلى  أيضاً 

اعتمدت   (،  الثانوي، حيث  تجريبية وضابطة   ( متكافئتين  الدراسة مجموعتين  هذه 

لهذه   المناسب  المنهج  وهو  التجريبي،  شبه  المنهج  الدراسة  هذه  في  واستخدم 

الدراسة، ومن نتائج هذه الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة  

 الضابطة في مستوى التذكيرفي مستوى التذكير. 

 (  2002دراسة بيرم )  - 3

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر إستراتيجية المتناقضات على تنمية التفكير الناقد      

في كتب العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة، وتكونت عينة الدراسة من  

( طالباً وطالبة من بين طلبة الصف السابع األساسي، وتكونت الدراسة من    196)  

تجريبية ) صف طلبة و )  مجموعتين،  المجموع  بلغ   ) ( طالباً    98صف طالبات 

  ( المجموع  بلغ   ) طالبات  وصف  طلبة  صف   ( وضابطة  طالباً    98وطالبة،   )

 وطالبة. 

مهارات        تنمية  في  المتناقضات  إستراتيجية  فاعلية  الدراسة  هذه  نتائج  وكانت 

 التفكير الناقد عند استخدامها في تدريس العلوم. 
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 (  2001دراسة خريشة )  -4

تنمية        في  الثانوية  للمرحلة  التاريخ  معلمي  إسهام  مستوى  على  الدراسة  هدفت 

ذلك،   في  وخبرته  المعلم  ومعرفة  طالبهم،  لدى  واإلبداعي  الناقد  التفكير  مهارة 

التفكير، وتكونت   بين آراء حول مستوى كل منهم في تنمية مهارة  وتحديد العالقة 

( معلماً من معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في مديرية    33سة من )  عينة هذه الدرا

 التربية والتعليم لقصبة المفرق في األردن، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية. 

في        التاريخ  معلمي  مساهمة  مستوى  تدني  على  الدراسة  هذه  نتائج  وأظهرت 

والمهار واإلبداعي  الناقد  التفكير  مهارة  آراء  تنمية  خالل  من  وذلك  المجتمعة  ات 

 المعلمين أو من خالل مالحظتهم في الصف الدراسي. 

 (  2001دراسة إبراهيم )  – 5

هدفت هذه الدراسة على التعرف مستوى التفكير الناقد لدى طلبة قسم التاريخ       

أعده   الذي  االختبار  وفق  العراق  في  الموصل  بجامعة  والتربية  اآلداب  كليتي  في 

، وتكون مجتمع هذه الدراسة من طلبة المرحلة الرابعة في قسمي التاريخ في  الباحث 

(، ومجموع    2000  – 1999اآلداب والتربية في جامعة الموصل للعام الدراسي ) 

  ( العينة االستطالعية،   169عددهم  الدراسة من  تم مجتمع  وطالبة، حيث  ( طالباً 

 الناقد في التاريخ.  واستخدم الباحث في هذه الدراسة اختيار التفكير

في        وقع  قد  الناقد  التفكير  في  العيينة  أفراد  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أبرز  ومن 

المستوى المتوسط ، وتوصلت الدراسة أيضاً عدم وجود أثر لمستوى متغير الجنس  

 في أداء أفراد عينة االختبار، وكذلك على المجاالت الفرعية. 

 Clauson   (1997  :)دراسة كالوسون  -6

هدفت الدراسة إلى التعرف طريقة نوعية في تقييم التفكير الناقد، وأعدت أداة       

لحل   الناقد  والتفكير  التأمل  في  ديوي  لمفهوم  تقييم  عملية  تتضمن  الدراسة  هذه 
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مجموعة   على  الناقد  التفكير  لتقييم  تجريبياً  اختباراً  الدراسة  هذه  وكونت  المشكلة، 

 طلبة مختلطة. 

ئج هذه الدراسة أن أداة هذه الدراسة كانت مفيدة كمرشد للتعليم ولتوفير  ومن نتا     

في   الطلبة  مع  المشاكل  في حل  الناقد  التفكير  عملية  تقييم  ثم  ومن  التعليم،  منهجية 

الصف الدراسي، وأيضاً أظهرت النتائج أن أداة تقييم التفكير تمتلك موثوقية عالية  

الخبراء يستخدمها  عندما  سواء  حد  يستخدمها  إلى  عندما  الموثوقية ضعيفة  ولكن   ،

الناقد،  التفكير  تعليم  وجوب  على  والطلبة  المعلمين  أن  المهم  ومن  الصف،  معلمي 

 وكيفية استخدام عملية التقييم في حل المشكالت التي تواجههم في المسيرة الدراسية. 

 Mishoe    (1994  )دراسة ميشوى    -7

و       تحديد  تعرف  على  الدراسة  في  هدفت  للعاملين  الناقد  التفكير  مهارة  وصف 

الوصفي   األسلوب  على  الدراسة  هذه  واعتمدت  التنفسي،  الجهاز  صحة  مجال 

الكيفي، بوالية جورجيا في أمريكا وتم تحديد أوجه والتطبيق والتجريب والتواصل،  

 وردود االفعال لهذا االسلوب في هذا المجال.  

ينة عن طريق الخبراء، وقدمت المالحظات  واختار الباحث في هذه الدراسة الع     

األساسية   المهارة  ذلك  ومن  الناقد  التفكير  إلى  تحتاج  التي  المواقف  لتحديد وصف 

 المتعلقة بالتفكير الناقد. 

التنفسي         الجهاز  صحة  في  الناقد  التفكير  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  وأشارت 

ذلك  التوقع، ومن  أولويات  القدرة على وجود  والتواصل،    يشمل  للمشكلة،  التصدي 

 والمناقشة، ومن ثم اتخاذ القرارات.

 Goldberger   (1991  )دراسة جولدبيرع  -8

مهارات       يتضمن  تدريسي  برنامج  أثر  تقويم  وجوب  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

( طالباً وطالبة    93التفكير الناقد في القدرة عليه، وتكونت عينة هذه الدراسة من )  

المجموعة   إلى مجموعتين وهي  الطلبة  الباحث  الثامن األساسي، وقسم  الصف  من 
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وير المقالي للتفكير    –اختبار إنيس    الضابطة والمجموعة التجريبية، وطبق الباحث 

القبلي االختبار  هو  االختبار  هذا  وكان  هذه    -الناقد،  نتائج  وأضهرت  والبعدي، 

( وكان في هذا االختبار أن مستوى    ancovaالدراسة تحليل التباين المصاحب )  

 الطالبات أفضل بكثير من مستوى الطلبة في االختبار القبلي والبعدي. 

 دراسات السابقة: التعقيب على ال

في ضوء العرض السابق للدراسات السابقة التي لها عالقة بالتفكير الناقد فإن       

 الباحث يسجل ما يلي: 

النفسي    -1 النشاط  في  الناقد  التفكير  أهمية  على  السابقة  الدراسات  بعض  أكدت 

كدراسة وتوجيههم،  )    للطلبة  والحموري  ميشوى     و   (،   2003الوهر،  دراسة 

Mishoe   (1994  ) . 

كدراسة    -2 أهدافها؛  لتحقيق  التجريبي  األسلوب  الدراسات  هذه  أغلب  أستخدمت 

)    Clauson(، و دراسة كالوسون    2002(، و دراسة بيرم )    2002راجح )  

 Goldberger  (1991  .)ودراسة جولدبيرع  (،  1997

أختيار -3 في  الدراسات  بعض  العلوم،    أختلفت  كتب  بعضها  تناولت  فقد  العينة، 

 . (  2002دراسة راجح )  ، و( 2002دراسة بيرم ) كدراسة 

، (   2002دراسة بيرم ) تناولت بعض هذه الدراسات المرحلة األساسية العليا، ك -4

 . ( 2001دراسة إبراهيم ) Goldberger  (1991  ،)ودراسة جولدبيرع  

التف  -5 الدراسات  هذه  أغلب  الدراسية، تناولت  المناهج  من  جزء  في  الناقد  كير 

 (.  2002دراسة بيرم )   (،  2002راجح )  كدراسة

تعميق        على  بالعمل  قانت  بأنها  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  وتميزت 

اللغة   قواعد  كتاب  في  الناقد،  التفكير  عن  بحثها  خالل  من  وذلك  البحث  مشكلة 

وحتى تطبيق هذه    2018العراق من العام    العربية، للصف الخامس اإلعدادي في 

الدراسة، إذ إن كتاب قواعد اللغة العربية للصف الخامس اإلعدادي في العراق لم  
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بحسب   فيه  الموجودة  الناقد  التفكير  مهارات  لمعرفة  قبل  من  تجربة  أي  عليه  تجر 

 معرفة الباحث واطالعه. 

 الطريقة واإلجراءات 

تناول الباحث وصفاً لمنهج البحث، وأفراد مجتمع البحث وعينته، وكذلك األداة       

المستخدمة في هذا البحث وطرق إعدادها، وصدق األداة وثباتها، كما نذكر وصفاً  

لإلجراءات التي قمنا فيها في تقنين أدوات البحث وتطبيقه، ثم المعالجات اإلحصائية  

 البحث. التي اعتمدنا عليها في تحليل 

 : بحثمنهج ال

ال      أهداف  تحقيق  أجل  التحليلي    بحث من  الوصفي  المنهج  باستخدام  الباحث  قام 

تتناول أحداث الذي  طريقة البحث    هو   ( بأنه 92:    2002،  ) طموسوالذي يعرفه  

 وظواهر موجودة ومتاحة للدراسة والقياس. 

في   الناقد المتضمنة إلجراء دراسة بعنوان " مهارات التفكير  بحث ال  اهدف هذ يو      

 ومدى اكتساب الطلبة لها ".   للصف الخامس اإلعدادي كتاب قواعد اللغة العربية

 :  بحثمجتمع ال     

 : من  بحث تكون مجتمع الوقد 

 كتاب قواعد اللغة العربية للصف الخامس اإلعدادي. محتوى  - 1 

الصف   -  2  والبالغ عددهم    طلبة  مدارس محافظة كركوك  اإلعدادي من  الخامس 

 : تي طالب موزعين حسب الجدول اآل (  100)

 (  1جدول رقم )                                            

 يبين المدارس في مديرية تربية كركوك وعدد الطلبة لكل مدرسة                   
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 عدد الطالب  أسم المدرسة 

 35 إعدادي الصدر للبنين 

 20 إعدادية المتنبي للبنين 

 25 ثانوية أشبيلية للبنين 

 20 إعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن 

 100 المجموع 

 

 عينة البحث: 

تم        ذلك  ومن  العشوائية،  العينة  بطريقة  البحث  عينة  باختيار  الباحث  قام  لقد 

اختيار المدارس بطريقة عشوائية، ومن ثم تم اختيار أحد الصفوف من كل مدرسة  

( طالباً من اإلعدادي كون البحث يتعلق    100عشوائياً، وقد بلغ عدد أفراد العينة )  

 بالمدارس اإلعدادية الحكومية المذكورة. بمحتوى كتاب قواعد اللغة العربية 

 : بحثأدوات ال

 : تحليلالثبات أداة      

 : الخطوات اآلتيةتحليل قام الباحث بالوللتأكد من ثبات  

كتاب قواعد اللغة العربية    قام الباحث بإعادة تحليللقد  عبر الزمن:  األداة  ثبات    -أ  

اإلعدادي الخامس  يوما   للصف  ثالثين  مرور  الزمن  بعد  بحساب    الباحث   قام و  من 

الزمن باستخدام معادلة الثبات لهلوستي وهي : معادلة الثبات =    ورثبات األداة بمر 

 (  2، ق1القيمة الصغرى ) ق =  2

 2+ ق1ق               
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 حيث أن 

 : منحنى التحليل األول  1ق 

 : منحنى التحليل الثاني   2ق 

 وضح معامالت الثبات بين التحليلين: ي  تي والجدول اآل

 (  2الجدول ) 

 معامل الثبات لجميع مهارات الكتاب

 معدل الثبات  التحليل الثاني  التحليل األول  المهارة

 90909. 150 125 تقويم المناقشة 

 9705. 66 70 مهارة التفسير 

 93. 35 40 مهارة االستنباط 

 

القواعد حيث  الثبات مرتفعة في كتاب  المهارات أن قيم معامل  ويتضح من جدول 

 (.  93. - 909.تراوحت النسبة ما بين ) 

 اختبار التفكير الناقد:  

الذي أعده فاروق عبد السالم، وممدوح محمد  واختبار التفكير الناقد  الباحث  استخدم  

   . (1982)  سنة سليمان 

 الثبات:

 : تيةتم استخدام الطرق اآل  ومن خالل ذلك  لحساب ثبات اختبار التفكير الناقد و      
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 ة النصفية:ئطريقة التجز  -أ 

ذلك           خالل  الفقرات  ومن  مجموع  بين  االرتباط  معامل  بحساب  الباحث  قام 

ثم  الفردية، و الزوجية، و من  الفقرات  التفكير    التي تكونت مجموع درجات  الختبار 

و معامل    الناقد،  بحساب  وذلك  الناقد  التفكير  اختبار  ثبات  بتقدير  الباحث  قام  كما 

 : تيكما في الجدول اآل  كرونباخ ألفا لكل فقرات االختبار، 

 (  3جدول ) 

 جدول يبين معامل تقدير فقرات اختبار التفكير الناقد باستخدام كرونباخ 

 مستوى الداللة  قيم ألفا  عدد فقرات المتغير 

 0.01الدالة عند  0.692 30 تقويم المناقشات 

 0.01الدالة عند  0.772 30 مهارة التفسير 

 0.01الدالة عند  0.532 30 مهارة االستنباط 

التفكير  الختبار  النهائية  الدرجة 

 الناقد 

 0.01الدالة عند  0.724 90

أن لكل  قيم ألفا بعد من أبعاد اختبار التفكير الناقد و  لكل  يتبين من الجدول أن و      

)   نهائيةال  ات لدرجا بين  تراوحت  بأنها  قيم  0.532  –  0.772لالختبار  وهي   ،)

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى )ال

  صف يت   بحث يتضح للباحث أن اختبار التفكير الناقد موضوع ال  التحليل  وبذلك      

 . بحث تعزز وتدعم النتائج النهائية للوالتي  من الصدق والثبات؛   عاليةبدرجة  

 األساليب اإلحصائية: 
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ذلك        خالل  اإلحصائومن  الرزم  برنامج  باستخدام  البيانات  معالجة    ية تمت 

""SPSS   اوذلك  الحاسوب،    ألة  باستخدام عن  بهدف  البحث إلجابة  وذلك    سؤال 

 : تية بالطرق اإلحصائية اآل

 :  سؤال البحث األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن  -أ 

المعياري    - واالنحراف  الحسابي  الباحث ثم  المتوسط  واستخدم  النسبي:  الوزن 

 .بحث الحسابي إليجاد األوزان النسبية لمتغيرات ال المتوسط 

للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات  وذلك    T-TESTت"  "اختبار    -

 .  لطلبةا

 الباحث:  ها استخدمالتي األدوات  ت للتحقق من صدق وثبا -ت 

 معامل کرونباح ألفا: إليجاد ثبات المقاييس.  أستخدم الباحث  -

-   ً الصدق    وأيضا للتحقق من  اختبار "ت"  الباحث  التفكير    والثبات استخدم  الختبار 

 الناقد.

 

 

 نتائج البحث وتفسيرها 

المتعلقة   البيانات  معالجة  تم  البحث حيث  في هذا  إليها  توصلنا  التي  النتائج  نوضح 

بسؤال البحث وفرضياته إحصائياً، وسوف نعرض نتائج السؤال المتعلق بالدراسة،  

 وأيضاً تقرير النتائج التي توصل إليها البحث. 

 البحث: النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال 
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ما مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب قواعد اللغة العربية للصف الخامس    -

 اإلعدادي؟ 

  الكتب بعد اإلطالع على الجهود السابقة من    البحث وذلك  سؤال   لى اإلجابة ع  ت وتم

والدراسات  الو  ة، تربوي و الرسائل  السابقة،  األأيضاً  علمية،  خالل    ساتذة من 

قواعد   إلى خبرة الباحث الشخصية من خالل عمله كمعلم لمادةإضافة  و  ،المحكمين

 في مدارس الحكومة.   اللغة العربية 

(    25التي أعدها الباحث في الصورة النهائية )  التفكير الناقد   وتكونت قائمة مهارات 

 مهارات.   ثالث  على   ت وزعوقد مؤشرا  

 عية. ( مؤشرات فر 5تحتوي على ) التي  تقويم المناقشات و ات مهار -1

 ( مؤشرات فرعية.   4تحتوي على ) التي  مهارة التفسير ووكذلك   -2

 ( مؤشرات فرعية.  4تحتوي على ) التي مهارة االستنباط و -3

 :: مهارة تقويم المناقشاتأوال  

مو  مهارة  وهي       بين  التميز  على  على    اضع القدرة  الحكم  في  والضعف  القوة 

 في ضوء األدلة المتاحة.  ما قضية

( مؤشرات فرعية موضحة في    5في صورتها النهائية على )     مهارةالوقد اشتملت  

 اآلتي: جدول 

 (  4جدول رقم )  

 يشمل الجدول المؤشرات الفرعية لمهارة تقويم المناقشة 

 المؤشرات الفرعية التسلسل  المهارة 
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 مهارة تقويم المناقشة

 

1 – 

2- 

3- 

4- 

5- 

 محتوى الكتاب على حكم المصداقية للمصدر. يساعد 

 يساعد المنهاج على اتخاذ القرارات بعد دراسة المشكلة. 

 يحتوي المنهاج للمعايير التي تحكم على اإلجابات المختلفة. 

 يحتوي المنهاج على الحقائق العلمية في حل المشكالت.

 يساعد المنهاج على التمايز بين الحجج القوية والضعيفة. 

   

 ثانيا : مهارة التفسير: 

عليه   المترتبة  النتائج  وكذلك  المواقف،  جميع  تفسير  على  القدرة  ذات  مهارة  وهي 

 وذلك بهدف التوصيل إلى أحسن النتائج. 

( مؤشرات فرعية، كما هو    4واشتملت مهارة التفسير في صورتها النهائية على )  

 موضح في الجدول اآلتي: 

 

 

 

 

 

 (  5جدول رقم )  

 المؤشرات الفرعية لمهارات التفسير  
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 المؤشرات الفرعية  التسلسل  المهارة

 -1 مهارات التفسير 

2- 

3- 

4- 

 يمكن المنهاج من اكتشاف جميع الحقائق.

 وكذلك يفسر المنهاج جميع اآلراء والمواقف. 

 االستنتاج في المنهاج إلى المالحظات المرتبطة به.تحويل 

 وكذلك توضيح الترابط الفكري بين جميع الموضوعات.

 مهارة االستنباط:

األسباب   وربط  سابقة  معلمات  خالل  من  وذلك  الحلول  إليجاد  القدرة  مهارة  وهي 

 بالمسببات. 

( مؤشرات فرعية كما    4واشتملت مهارة االستنباط في الصورة النهائية لها على )  

 موضح في الجدول اآلتي: 

 (  6جدول رقم )  

 جدول المؤشرات الفرعية لمهارة االستنباط

 المؤشرات الفرعية  التسلسل  المهارة 

 -1 مهارة االستنباط 

2- 

3- 

4- 

 وهي المهارة التي من خاللها يمكن تميز العالقة بين السبب والنتيجة. 

 الحقائق واآلراء. ويمكن ربط المنهاج بين 

 ربط عبارات المنهاج بالموضوع وأيضاً التي الترتبط بالموضوع. 

 ويمن ربط المنهاج ظاهرة بظاهرة علمية أخرى. 

 

التفكير    أن مهارات   أتضح من خالل العرض لقائمة مهارات التفكير الناقد  وذلك       

تمثل في    الناقد   من مهارات التفكير  الرئيسية والمؤشرات الفرعية لكل مهارة   الناقد 
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  ، ألن كتاب قواعد اللغة العربية للصف الخامس اإلعدادي  ها في ني تضم  يجب   مجملها

التي يمكن من خاللها  و  لفقرات يحتوي على العديد من ا  محتوى كتاب اللغة العربية

 أخرى . فقرة و نقد والتميز بين للأن تنمي لدى الطلبة القدرة 

العربية للصف الخامس اإلعدادي لمهارات  وما مدى تضمين كتاب قواعد اللغة       

التفكير الناقد، ومدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتاب قواعد اللغة العربية فقد  

قام الباحث بتحليل الكتاب بناء على قائمة مهارات التفكير الناقد والتي قام الباحث  

من   النتائج  لتلك  تفصيل  بعرض  الباحث  وقام  القائمة،  هذه  الجدول  بإعداد  خالل 

 اآلتي:  

 (  7جدول رقم )  

نتائج تحليل مهارات التفكير الناقد األساسية الموجودة في كتاب قواعد اللغة  

 العربية 

 الترتيب  النسبة المئوية  التكرار المهارات  التسلسل

1- 

2- 

3- 

 مهارة المناقشة 

 مهارة التفسير 

مهارة  

 االستنباط 

175 

136 

102 

% 45 

% 37 

% 18 

1 

2 

3 

  100.00 % 413 جميع مهارات التفكير الناقد 

 

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن مهارة المناقشة حصلت على أعلى نسبة       

مئوية  45 % بنسبة  الثانية  المرتبة  التفسير على  مهارة  بينما  37 %، وحصلت   ،

 . 18 %حصلت مهارة االستنباط على المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة مئوية  
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الذي        الهدف  وهي  األعلى  المناقشة هي  مهارة  فإن  النتائج  ومن خالل عرض 

له   األخرى، ألن  العلوم  أهمية عن  له  العربية، وألنه  اللغة  قواعد  كتاب  يقوم عليه 

 خالله تنمية مهارات التفكير.  سمات ومقبولية عند الطلبة، والذي من 

ومن خالل العرض السابق يتوجب على مؤلفي المناهج التركيز على قدر كبير       

من مهارات التفكير الناقد ) المناقشة، والتفسير، واالستنباط ( وذلك من أجل صنع  

 طالب ناقد ألمور ثاقبة بعين االعتبار. 

 توصيات:ال

كتاب  التي كشفت أن  و،  ا البحث النتائج التي تمخض عنها هذ   من خالل عرض      

مهارات التفكير   كثير من يحتوي علىقواعد اللغة العربية للصف الخامس اإلعدادي 

في  توافرها  الواجب  العربي   الناقد  بنسب    اللغة  العرض  ،  متوسطةولكن  ذلك  ومن 

اج من مسؤولي  فإن الباحث يرى ضرورة تقديم توصيات ومقترحات للمعنيين بالمنه

التربية  في ي م صمالمو  وزارة  الدراسية  ن  المناهج  أهم    التربوية،  إعداد  ومن 

 التوصيات التي يقدمها الباحث:  

، حيث يتم معالجة  كتاب قواعد اللغة العربيو في العراقإعادة النظر في  يجب    –  1

 مهارات التفكير الناقد.  جميع   تنمية ل موضوعات ال

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة،   في  قواعد اللغة العربية كتاب  يساعد    -  2

 . التي تواجههمحل المشكالت   ىعل  ين قادر وا الطلبةبحيث يكون 

يتم زيادة وعيهم  حيث  ، لغة العربيةال قواعد  عقد دورات تدريبية لمعلمي وكذلك   – 3

 بمهارات التفكير الناقد. 

 

 المقترحات:  
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األخرى    الدراسية   للمراحل  كتب اللغة العربية   تحليلوم بتق  حديثة   قيام دراسات   -  1

المر األولىوخاصة  هذهاحل  ألن  اهتمام    المراحل   ،  إلى  وتحتاج  حساسة 

 تنمية مهارات التفكير الناقد.   كذلك، والمتخصصين

  تحديد المشكالت التي تواجه تدريس  حيث يكون الهدف منها  حديثة  قيام دراسات   -2

 راحل األولى. وخاصة في الم العراق في مدارس ومحافظات  قواعد اللغة العربية 

 قائمة المصادر: 

طبيعته    –التفكير من منظور تربوي تعريفه    (،   2005إبراهيم، مجدي عزيز )  -

 ، عالم الكتب، القاهرة. أنماطه –تنميته  –مهارته  –

مستوى التفكير الناقد لدى طلبة التاريخ في  (،    2001إبراهيم، فاضل خليل )    -

  38، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد ) كليتي اآلداب والتربية بجامعة الموصل

 . 302 – 274(، ص 

-    ( محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  منظور،  العرب(،    1990ابن  الجزء  لسان   ،

 ، دار صادر:  1األول: ط

 بيروت.     

تقويم فعالية برنامج التفكير    (،   2003أبو دنيا، نادية و أبو ناشي، منى سعيد )  -

الجامعة طالبات  لدى  العقالني  التفكير  على  وأثره  تربوية  الناقد،  دراسات   ،

 . 243 – 219ص (،  4العدد ) واجتماعية، المجلد التاسع، 

-    ( يوسف  عبدهللا  عبابنة،  و  كامل  فريد  زينة،  تدريس  (،    2007أبو  مناهج 

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان. الرياضيات للصفوف األولى 

-    ( فهمي  دعاء  مغاير  (،    2004 جبر،  الناقد    –التفكير  التفكير  مهارات  تنمية 

األطفال لدى  والتطوير واإلبداعي  للبحث  القطان  مركز  عبدالمحسن  ،  مؤسسة   :

 القطان. 
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-    ( الرحمن  عبد  فتحي  وتطبيقات(،    1999جرون،  مفاهيم  التفكير  دار  تعليم   ،

 الكتاب الجامعي: عمان. 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من خالل المناهج  (،    2005جمل، محمد جهاد )    -

 ، دار الكتب الجامعي: العين. الدراسية

، ) ترجمة: عبدالرحيم جبر (، الهيئة  ر واللغةالتفكي(،    1992جوديت، جرين )    -

 المصرية العامة للكتب: القاهرة. 

تحليل محتوى أدب األطفال في ضوء معايير األدب  (،    1990حويحي، نعمة )    -

، كلية التربية وقسم المناهج وطرق التدريس، جامعة الملك  وفق التصور اإلسالمي

 سعود: المملكة العربية السعودية. 

)  الخوالد   - عبدهللا  محمد  تنمية  (،    2002ة،  في  الجارية  األحداث  توظيف  أثر 

، رسالة  مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التاريخ

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد: األردن. 

دراسة تجريبية لفعالية برنامج في تنمية التفكير  (،    2000رضوان، إيزيس )    -

شمسا عين  جامعة  التربية  كلية  طالب  لدى  وطرق  لناقد  المناهج  في  دراسات   ،

 . 34 – 1ص   (،  66العدد ) التدريس، 

 ، دار الشروق: األردن. أساليب تدريس العلوم(،  1996زيتون، عايش )  -

-    ( هايل  نادية  ط  2005السرور،  المدرسي،  المنهج  في  التفكير  تعليم   ،)1  ،

 الجامعة األردنية كلية التربية، دار وائل للنشر: عمان. 

، جامعة النجاح الوطنية، دار  تدريس مهارات التفكير(،    2003سعادة، جودت )    -

 الشروق: نابلس. 

 -  1(، ص    52، النبأ، )  التفكير وحل المشكالت(،    2001السلوم، عبد الحكيم )    -

 9 . 
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التفكير الناقد واإلبداعي إستراتيجية التعلم    (،   2006السليتي، فراس محمود )    -

 ، عالم الكتب الحديث: عمان. 1، طالتعاوني في تدريس المطالعة والنصوص

التفكير الناقد دراسة في علم النفس المعرفي مجلة  (،    1995السيد، عزيزة )    -

 دار المعرفة الجامعية: القاهرة.  (،  38العدد ) ، اتحاد الجامعات العربية

-    ( حسن  غسان  للصف    (،  1994الشاطر،  والنصوص  المطالعة  كتاب  تقويم 

، رسالة ماجستير  التاسع األساسي في األردن من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األردنية: عمان. 

، الدار المصرية للنشر:  2، طعالأساليب التدريس الف(،    1995شحاذة، حسن )    -

 القاهرة. 

-    ( منى  وفقا    (،   2006الصادق،  العاشر  للصف  العلوم  منهاج  محتوى  تحليل 

، رسالة ماجستير غير منشورة،  للمعايير الثقافية العلمية ومدى اكتساب الطلبة لها

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة. 

هاج اللغة العربية لكتاب لغتنا الجميلة  تقويم من (،    2002طموس، رجاء الدين )    -

التحديث باتجاهاتهم  وعالقته  فلسطين،  في  األساسي  الخامس  للصف  ،  المقرر 

 رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: فلسطين. 

-    ( نبيل  تعليمه(،    2001عبدالهادي،  وطرق  تطوره  األطفال  عند  دار  التفكير   ،

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان. 

، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع:  التفكير والمنهج المدرس(،    2003بيد، وليم )  ع   -

 جمهورية مصر العربية. 

مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية  (،    1998عفانة، عزو )    -

بغزة اإلسالمية  المجلد بالجامعة  الفلسطينية،  التربوية  والدراسات  البحوث  مجلة   ،

 . 96 – 38(، ص  1 األول، العدد ) 
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، دار  1، ط  مهارات التفكير في مراحل التعليم العام(،    2002مصطفى، فهيم )    -

 الفكر العربي: القاهرة. 

-    ( سعيد  سعد  في    (،  2001نبهان،  الناقد  التفكير  لتنمية  مقترح  برنامج 

بمحافظة غزة التاسع  دكتوراه، جامعة عين  الرياضيات لدى طلبة الصف  ، رسالة 

 شمس كلية التربية، وجامعة األقصى كلية التربية، غزة: فلسطين. 

فاعلية برنامج مقترح في الثقافة    (،   2003الوسيمي، عماد الدين عبد المجيد )    -

، دراسات في المناهج  طالب الصف الثاني الثانوي، القسم األدبيالبيولوجية لدى  

 . 261 – 205ص  (، 91العدد ) وطرق التدريس، 

- Ibrahim, Magdy Aziz (2005), Thinking from an 

educational perspective, its definition - its nature - its skill - 

its development - its patterns, the world of books, Cairo. 

- Ibrahim, Fadel Khalil (2001), The Level of Critical 

Thinking among History Students in the Faculties of Arts 

and Education at the University of Mosul, Journal of the 

Union of Arab Universities, Issue (38), pp. 274-302. 

- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad 

(1990), Lisan al-Arab, Part One: I 1, Dar Sader Beirut.    : 

- Abu Donia, Nadia and Abu Nashi, Mona Saeed (2003), 

evaluating the effectiveness of the critical thinking 

program, and its impact on rational thinking among 

university students, educational and social studies, 

volume IX, issue (4), pp. 219-243. . 
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Grades, Dar Al Masirah for Publishing, Distribution and 

Printing: Amman. 

- Gabr, Doaa Fahmy (2004), Thinking Differently - 

Developing Critical and Creative Thinking Skills in 

Children, Al-Qattan Center for Research and 

Development: Abdul Mohsen Al-Qattan Foundation. 

- Groun, Fathi Abdel Rahman (1999), Teaching Thinking, 

Concepts and Applications, University Book House: 

Amman. 

- Jamal, Muhammad Jihad (2005), Developing creative 

thinking skills through school curricula, University Book 

House: Al-Ain. 

- Judit, Green (1992), Thinking and Language, 
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of Employing Current Events in Developing Critical 
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Jordan. 
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effectiveness of a program in developing critical thinking 
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University, studies in curricula and teaching methods, No. 
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 ملخص البحث 

تعرف   البحث  تحصيل  هدف  في  االشارة  بطاقات  استراتيجية  استعمال  أثر 

؛ وألجل التحقق من هدف البحث صاغ  الرياضيات لدى تلميذات السادس االبتدائي

 -الباحث الفرضية الصفرية اآلتية :

المجموعة   .1 تلميذات  درجات  متوسط  بين  إحصائيا  دال  فرق  يوجد  ال 

درجات   ومتوسط  االشارة  بطاقات  استراتيجية  وفق  درست  التي  التجريبية 

 تلميذات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل. 

ال هذِه  من صحة  التحقق  استغرقت وألجل   ، تجربة  بإجراء  الباحث  قام   ، فرضية 

 فصالً كامالً ، وقد تم اتخاذ واتباع اإلجراءات اآلتية : 

تمت    -  ) وتجريبية  ضابطة   ( لمجموعتين  تجريبيا   تصميما  باختيار  بالبحث  قام 

من   وهما   ، للبنات  والحسن  مدرستي صفية  باختيار  الباحث  قام  حيث   ، مكافأتهما 

  ، النهارية  وتألفت  المدارس   ، للتجربة  ميداناً  تكريت بصورة قصدية  ضمن قضاء 

  ( من  البحث  عشوائيا  34عينة  الباحث  وزعها   ، هما    -(تلميذةً  مجموعتين  إلى 

التقليدية.   بالطريقة  تدريسهن  تم  ببطاقات االشارة، وضابطة  التي درست  التجريبية 

المجموعتين  تكافؤ  الباحث  ، احرز  البحث  التحقق من سالمة  في بعض    ومن أجل 

 المتغيرات ذات التأثير كالعمر والذكاء( 

أثر استعمال استراتيجية بطاقات االشارة في تحصيل تلميذات الصف  

 السادس االبتدائي في مادة الرياضيات
 المدرس / عبداالله موالن مطلب

طرائق التدريس العامة    /جامعة تكريت / كلية اآلداب  
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مادة    - كتاب  من  والثانية  االولى  للوحدتين  الخاصة  العلمية  المادة  تحديد  تم 

الدراسي   للعام  المقرر  األغراض    2022  -  2021الرياضيات  صياغة  وتمت   ،

 السلوكية المالئمة وتم اعداد خطط التدريسي للمجموعتين . 

الضرورية التمام البحث ، حيث استخدم اختباراً تحصيليا ً  أعد الباحث األدوات    -

 ( فقرة متعددة الخيارات.  22التي تم تحديدها ، فأصبح عدد فقراته)  

العام    - من  االول  الكورس  في  التجربة  ُطبقت  المستلزمات  اتمام  من  االنتهاء  بعد 

( مجموعت2022-2021الدراسي  بتدريس  المادة  معلمة  الباحث   كلّف  وقد   ، ي  ( 

البحث للوصول الى نتائج جيدة للتجربة ، وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة ّطبقت  

باستعمال وسائل   إحصائيا  بمعالجتها  الباحث  قام   ، النتائج  االختبارات واستُحصلت 

المركزية(، و   النزعة   ، التشتت  مقاييس  و  االرتباط  إحصائية وصفية كـ)معامالت 

ية ، فضال على وسائل إحصائية المعلمية كمربع  استداللية وتشمل االختبارات التائ 

 كاي ، وقد بينت النتائج : 

المجموعة    - تلميذات  ببطاقات االشارة على  ُدّرست  التي  المجموعة  تلميذات  تفوق 

 التي تدرس بالطريقة التقليدية  في التحصيل الرياضي  

اعتماد   بأن  الباحث  استنتج  النتائج  االشارةووفق  بطاقات  أثرها    استراتيجية  لها 

الباحث    ذلك طرح   االبتدائي ، وفي ضوء  السادس  تلميذات  اإليجابي في تحصيل 

 عدداً من التوصيات باإلضافة الى عدد من المقترحات. 

 : استراتيجية ، بطاقات االشارة ، تحصيل ، الرياضيات كلمات مفتاحية 

   Research Summary 

The aim of the research is to know the effect of using the 

sign cards strategy on the mathematics achievement of 

sixth graders. In order to verify the objective of the 
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research, the researcher formulated the following null 

hypothesis : 

-  There is no statistically significant difference between 

the average scores of the experimental group students 

who studied according to the sign cards strategy and the 

average scores of the control group students in the 

achievement test . 

In order to verify the validity of this hypothesis, the 

researcher conducted an experiment, which took an entire 

chapter, and the following procedures were taken and 

followed : 

- He searched by choosing an experimental design for two 

groups (control and experimental) that were rewarded, 

where the researcher chose the Safia and Al-Hassan 

schools for girls, which are day schools, within the Tikrit 

district, intentionally as a field for the experiment, and the 

research sample consisted of (34) female students, 

distributed by the researcher randomly Two groups are 

the experimental group that was taught using flash cards, 

and the control group who were taught using the 

traditional method. In order to verify the safety of the 

research, the researcher scored the equality of the two 

groups in some influential variables such as age and 

intelligence ) 
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-  The special scientific material for the first and second 

units of the mathematics book scheduled for the 2021-

2022 school year has been determined, the appropriate 

behavioral objectives have been formulated and the 

teaching plans for the two groups have been prepared . 

-  The researcher prepared the necessary tools to 

complete the research, where he used an achievement 

test that was determined, so the number of its paragraphs 

became (22) multiple-choice paragraphs . 

After completing the requirements, the experiment was 

applied in the first course of the academic year (2021-

2022), and the researcher assigned the subject teacher to 

teach the two research groups to reach good results for 

the experiment. Descriptive statistics such as (correlation 

coefficients, measures of dispersion, central tendency), 

and inferential t-tests, as well as non-parametric statistical 

methods such as chi-square. The results showed : 

-  The students of the group that were taught using the 

sign cards outperformed the students of the group taught 

in the traditional way in mathematical achievement . 

According to the results, the researcher concluded that 

the adoption of the tag strategy has a positive impact on 

the achievement of sixth graders. In light of this, the 

researcher put forward a number of recommendations in 

addition to a number of suggestions . 
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 الفصل األول  

 مشكلة البحث  

تعيش مادة الرياضيات نتيجة للتطورات المنهجية األخيرة ، أزمة واضحة ؛ بسبب  

، مفرداتها  تهيأة     تعقد  لعدم  ، ونظرا  المتعلمين  قبل  تقبله من  الذي يصعب  بالشكل 

التعليمي   العمل  القائمين على  يستلزم من  الذي  لتطبيقها ، األمر  المالئمة  األرضية 

تقف   التي   ، التقليدية  الطرق  محل  تحل  وبدائل  حلول  عن  البحث  من   ، والباحثين 

المناهج   على  المستحدثة  التغيرات  مواكبة  عن  طريق  عاجزة  عن  ومن   ، الجديدة 

بتطوير   الوثيقة  العالقة  الحديثة ذات  العديد من االستراتيجيات  الباحث على  اطالع 

ومماشاة مرحلة التطور التقني ، تم اتقاء هذه االستراتيجية لتجريبها ومعرفة أثرها  

بالسؤال   وبالتالي حصرها   ، واضح  بشكل  للمتعلمين  المعرفي  التحصيل  زيادة  في 

 التالي : 

ل الستعمال استراتيجية بطاقات االشارة أثرا في تحصيل تلميذات الصف السادس  ه

 االبتدائي في مادة الرياضيات  أم ال ؟ 

 أهمية البحث  

 تتوضح أهمية هذا البحث فيما يأتي : 

في    –  1 االستراتيجية  هذه  استعمال  تحاول  التي  األولية  البحوث  من  عده  يمكن 

 . العراق في تدريس مادة الرياضيات 

 باالمكان  االستفادة منه من قبل معلمي مادة الرياضيات في اختبار التحصيل .   -2

الرياضيات    -3 منهج  لتدريس  امكانية  أي  تمتلك  ال  مدارس  على   تطبيقها  أهمية 

 الحديث . 
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 هدف البحث  

في   االشارة  بطاقات  استراتيجية  استعمال  أثر  معرفة  إلى  التالي  البحث  يهدف 

 س اإلبتدائي في الرياضيات . تحصيل تلميذات الساد 

 فرضية البحث  

1.   ( مستوى  عند  احصائي  فرٌق  يوجد  درجات    0.05ال  متوسطي  بين   )

في   الضابطة  المجموعة  تلميذات  درجات  و  التجريبية  المجموعة  تلميذات 

 اختبار التحصيل . 

 حدود البحث   

تلميذات الصف السادس االبتدائي من المدارس النهارية في قضاء تكريت )   .2

 المركز(

الوحدة األولى والثانية من كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي للعام   .3

 2022  – 2021الدراسي 

 2022-2021الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  .4

 تحديد المصطلحات

 بطاقة االشارة  

 عرفها امبوسعيدي   .5

الطلبة ثالث  وهي وسيلة تعليمية تفاعلية للمراحل االبتدائية حيث يقوم المعلم باعطاء 

بطاقات ويقوم الطالب برفع بطاقات االشارة مما يدل فهمهم للدرس وفي حالة رفع  

 احد الطلبة البطاقة الحمراء يعيد له الدرس . 
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 التحصيل )عرفه االلوسي(  .6

انه مستوى معين من األداء او الكفاية التدريسية او االكاديمية يقوم به المعلم  عن  

 ة . طريق االختبارات التحصيلي 

 الصف السادس االبتدائي )عرفه الباحث (   .7

وهو الصف االخير للمرحلة االبتدائية ويكون امتحان الطالب مركزي وهو الصف  

 المفصلي بين  الدراسة االبتدائي والدراسة المتوسطة . 

 االطار النظري  : الفصل الثاني

 بطاقات االشارة  

تقوم على فكرة استعمال ثالث بطاقات ، ترمز كل    من استراتيجيات التعلم الفعال ،

إلى   البطاقة ، وتهدف   للتعبير عن استجاباتهم من خالل رفع  منها إلى شيء ما ؛ 

عدم   غلى  وتوحي   ، بهدوء  آرائهم  عن  والتعبير  المشاركة  على  التلميذات  تشجيع 

ي أي  وجود أي حيرة أو سوء فهم أو صراع ذهني في عملية التعلم .ويتم تنفيذها ف

 (  241:  2018وقت يراه المعلم مناسبا ) أمبو سعيدي وآخران ،  

 احتياجات تنفيذها : 

 ملونة إلى ثالثة ألوان .   A6بطاقات مقاس 

 خطوات تنفيذها : 

 يعطي المعلم فكرة عن كيفية استعمالها لإلجابة على األسئلة .  .1

 في حالة معرفة التلميذة لالجابة فيرفع البطاقة الخضراء .  .2

 في حالة عدم معرفة التلميذة  لالجابة فيرفع البطاقة الحمراء .  .3

 في حالة عدم تأكده من االجابة فترفع التلميذة  البطاقة الصفراء .  .4
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 (  173:   2018()أمبو سعيدي ،  124:  2001) أبو جاللة ،  

 أهمية استراتيجية بطاقات االشارة : 

 التمركز حول الطالب   .5

 جعل المتعلم نشطا وفعاال   .6

 عمد إلى رفع وتحسين أداء المتعلمين  ت .7

 مراعاتها للفروق الفردية   .8

 تنمي مهارات التفكير الناقد   .9

 مراعاتها لميول واهتمامات المتعلمين   .10

 تعمل على اثارة الدافعية من خالل استعمال استراتيجيات تعليمية متعددة   .11

 (  153:    2000( ) هارمن ،   167:    1996) الخليلي ،  

 خطوات تطبيقها : 

خضراء   .1  ( بطاقات  ثالث  باعطاء  التعلم  عملية  على  القائم  المعلم  يقوم 

 وصفراء وحمراء ( ، ويشرح لهم متى وكيف يتم استعمالها . 

 يشرح المعلم عملية حسابية موجودة ضمن المنهج باستعمال المحسوسات .  .2

يطلب المعلم من التلميذات كتابة جملة عددية بالطريقة المطروحة لديهم )   .3

 الدرس (. ضمن حصة 

 يشرح المعلم حل الجملة العددية باستعمال الذهن مع األصابع .  .4

على   .5 تدل  التي  البطاقات  يرفعن  وهن  المعلم  شرح  إلى  التلميذات  تستمع 

 فهمهن أم ال . 
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لها   .6 الشرح  اعادة  يتم   ، الحمراء  البطاقة  التلميذات  إحدى  رفع  حالة  في 

 بطريقة تؤهلها لرفع البطاقة الخضراء . 

 (  218:    2010،  ) هندي

 إجراءات البحث: الفصل الثالث

 -اشتملت منهجية  البحث  على الخطوات التالية:

 اختيار الباحث تصميم المجموعتين المتكافئتين ذواتا االختبار البعدي.   .1

 المتغير التابع      المستقل  التكافؤ المجموعة 

العمر – .1 الضابطة 

 الزمني  

2. -  

المعلوما

 ت 

 السابقة  .3

 الذكاء - .4

5.    

  أنموذج بطاقات االشارة    

 االختبار التحصيلي 

 

 التقليدية  التجريبية 

 

2-  : بحثه  مجتمع  بتحديد  الباحث  السادس    قيام  الصف  تلميذات  على   اشتمل  إذ 

تكريت/   قضاء    / الدين  صالح  محافظة   /  ) النهارية   ( المدارس  من  االبتدائي 

 (. 2022 -2021)المركز(  للعام الدراسي )
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مدرسة    – .1 في  شعبتين  باختيار  قام  حيث   : بحثه  عينة  بانتقاء  الباحث  قيام 

العشو  وبـ)الطريقة  االبتدائية   الحسن(  ومدرسة  كل  صفية  احتوت   ) ائية 

( على  وكانت  34منهما  الراسبات  التلميذات  استبعاد  وتم  التالميذ   من   )

 تلميذتان من التجريبية وخمس تلميذات من الضابطة . 

مجموعتي    - .2 تلميذات  بمكافأة  الباحث  قام  حيق  البحث:  مجموعتي  مكافأة 

 بحثه في )اختبار المعلومات السابقة ،والذكاء ، والعمر الزمني (. 

 (  4ول ) جد

 التكافؤ في متغيرات البحث 

 المجموعة 

 

 

 المتغير 

 الضابطة  التجريبية

ية 
حر
 ال
جة
در

 

 الداللة  القيمة التائية 

 ( 0.05عند ) 

 الوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 الوسط  

 الحسابي 

االنحرا 

 ف 

 المعياري 

 غير الجدولية  المحسوبة 

 دالة   

66 

 

1,89 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 المعلومات  

 السابقة 

43,931 2,72 42,98 4,07 

 العمر 

 الزمني 

89,86 6,628 93,42 6,63 0,22 

 0,74 1,69 196,27 3,81 192,740 الذكاء 

 

قام الباحث  بإعداد أداة البحث ؛ من أجل تحقيق هدف بحثه    أداة البحث :  - .3

 هي: 
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 اختبار التحصيل:  

 قام الباحث باتباع  الخطوات التالية لبناء اختباره: 

 : العلمية  المادة  بتحديد  الباحث  قام  األولى    أوال:  الوحدتين  االختبار  اشتمل  حيث 

 والثانية من كتاب الرياضيات بطبعته األخيرة . 

ثانيا: قام الباحث بتحديد ) المفاهيم األساسية  ( حيث قام باشتقاق ) أغراض بحثه  

 ( ،. 22االجرائية ( على مستوى )التذكر، الفهم ، التطبيق( ، اذ بلغ عددها )

تبار تحصيلي ، من نوع االختيار من متعدد، اذ بلغت ثالثا:  قام الباحث بإعداد اخ

 ( فقرة  بصيغته النهائية. 22عدد فقراته ) 

 وتم اجراء االتي: 

الوحدتين     -(    1)   التحصيلي  االختبار  شمل  العلمية:  المادة  بتحديد  الباحث  قيام 

 األولى والثانية من كتاب الرياضيات المزمع تدريسه 

الباحث بصياغة     -(    2)   بالوحدتين األولى  قيام  المتعلقة  السلوكية  أغراض بحثه 

 ( غرضا ًسلوكياً. 22والثانية  ، إذ بلغ عددها )

  ) جـ  اختباره    –)  تألف  حيث   ، االختبارية  بحثه  خارطة   بإعداد  الباحث   قام 

 ( فقرةً ) من نوع االختيار من متعدد ( . 22بصورته التحصيلي  من )

 

اهري لفقرات اختباره التحصيلي ؛ من  ظلصدق القام الباحث بالتأكد من ا   -) د(   

 ؛ ولم يتم حذف أي فقرة . (، %80خالل اراء المحكمين بنسبة )

  ) هـ   (-     ( من  المؤلف  التحصيلي   اختباره  بتطبيق  الباحث   فقرة    22قام   )

حساب   و   ، االبتدائية  النسيم  مدرسة  من  تلميذا  خمسين  من  عينة  على  استطالعيا 

 ( دقيقة، وتبين وضوح تعليماته. 42والبالغ )متوسط زمن اإلجابة  
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  ) و  المجموعتين     -)  بطريقة  اختباره   فقرات  تمييز  بحساب  الباحث   قيام 

قوى   ذوات  التحصيلي   اختباره  فقرات  أن  جميع  إلى  توصل  وقد   ،) المتطرفتين 

 تمييزية جيدة  .واستخراج  صعوبة الفقرات وفعالية البدائل الخاطئة. 

ب ثبات االختبار بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ الفا، تم حسا   -) ز (  

 ( بلغا  الثبات  معاملي  أن  تبين  هذان  0,77،    0,73وقد  ويعد  التوالي،  على   )

 المعامالن مقبوالن في الدراسات التربوية.  

  (. 2022  -2021الكورس األول  ( ) قيام الباحث بتطبيق تجربة بحثه في )    – .4

ته التجريبية باستعمال استراتيجية بطاقات االشارات ،  ودّرس تلميذات مجموع

 وتلميذات المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية ) االعتيادية ( . 

استعمل الباحث  الوسائل اإلحصائية المناسبة والمتمثلة  بـ ) الوسط الحسابي    - .5

مستق لعينتين  التائي  االختبار  و  كاي  مربع  و  المعياري  االنحراف   ،  ، لتين 

 معامل بيرسن،  كرومباخ الفا سبيرمان براون(( 

 نتائج البحث :  الفصل الرابع

 -يبين الباحث النتائج وفق االهداف كما يأتي:

وجود فروق ذات دالة احصائية بين متوسط تلميذات المجموعة التجريبية ومتوسط  

تم توضيحه  في الجدول   التحصيل، وكما  المجموعة الضابطة في اختبار  تلميذات 

(6 :) 
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 ( 6جدول)

المتوسط  N المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

df t 
 الداللة اإلحصائية

 الجدولية  المحسوبة

  66 8,94 30,  82 34 التجريبية

2,061 

 

2.00 

 ً  دال احصائيا

 16,78 29,38 34 الضابطة 

ويمكن أن يتم ارجاع أسباب هذه النتائج إلى فاعلية استراتيجية بطاقات االشارة؛ من  

كونها   إلى  يعود  ذلك  ولعل  الذاتية؛.  وسرعتهن  تلميذاته  لقدرة  مراعاته  خالل 

المادة   لمحتوى  وفهمهن  تفاعلهن  زيادة  إلى  أدت  للمتعلمات،  ممتعة  استراتيجية 

 ختبار التحصيل الرياضي.  المدروسة. مما سهل عليهم في اجتيازهن ال

 لصالح هذه االستراتيجية .  وتتفق هذه النتيجة مع ما هو مطلوب انجازه ايجابيا 

 االستنتاجات: 

 وفق النتائج استنتج الباحث ما يأتي: 

 فعالية استراتيجية بطاقات االشارة   في تحصيل في الرياضيات .   - .1

على  - .2 من خالل    مساعدتها   واضحا  بدا  الذي  المتعلمين  امكانيات  تطوير 

 زيادة التحصيل . 

 المقترحات و التوصيات: 

 وفق نتائج هذه الدراسة يحث الباحث على ما يلي:  

ضرورة استعمال استراتيجية بطاقات االشارة من قبل أعضاء معلمي مادة   .1

حصيل لدى  الرياضيات في المراحل االبتدائية ، كونها ستسهم  في زيادة الت

 المتعلمين. 
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المراحل   .2 وعلى  التفكير  مثل  االخرى  المتغيرات  مشابهة  ابحاث  اجراء 

 والمواد االخرى. 

 المصادر : 

 مطبوعات جامعة بغداد .  2( الصحة النفسية ط 1992) ، االلوسي .1

2. ، عليمات  صبحي،  )    أبوجاللة،  التدريس    2001محمد  أساليب   :  )

 ،  مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت ، الكويت .  1المعاصرة ،ط

( : تدريس العلوم في مراحل التعليم العام    1996الخليلي، خليل وآخران )   .3

 ، دار القلم للطباعة والنشر ، دبي ، االمارات العربية المتحدة . 

4.   ( هللا  عبد   ، سعيدي  ،    (  2018أمبو  نماذجه   ، مداخله   .. التدريس   :

 ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .  1استراتيجياته ،ط

  1( : استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال ، ط   2018ـــــــــــــــ وآخران )   .5

 ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن . 

6.   ( االله موالن  :    2018مطلب ، عبد  بطاقات  أثر  (  استخدام استراتيجية 

اللغة   مادة  في  التطبيقي  الخامس  الصف  طالبات  تحصيل  في  االشارة 

 ،) بحث غير منشور (.  العربية 

7.   ( موالن  االله  عبد   ، :  2019مطلب  بطاقات    (  انموذج  استعمال  أثر 

االشارة  في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثاني المتوسط  

 بحث غير منشور ( . )   واتجاههم نحوها

( : استراتيجيات لتنشيط التعليم الصفي ، ترجمة    2000هارمن ، ميريل )   .8

 : مدارس الظهران األهلية ، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع ، الدمام . 
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( : التعلم النشط .. اهتمام تربوي قديم وحديث ،    2010هندي ، محمد )   .9

 يع ، القاهرة ، مصر . ، دار النهضة العربية للنشر والتوز 1ط

Sources   :  

1-Al-Alusi, (1992) Mental Health, 2nd Edition, Baghdad 

University Press . 

-  2-Abu Jalala, Sobhi and Alimat, Muhammad (2001): 

Contemporary Teaching Methods, 1st Edition, Al Falah 

Library for Publishing and Distribution, Kuwait, Kuwait . 

-  3-Al-Khalili, Khalil and others (1996): Teaching science 

in general education stages, Dar Al-Qalam for printing and 

publishing, Dubai, United Arab Emirates . 

-  4-Ambo Saidi, Abdullah (2018): Teaching: its 

interventions, models, strategies, 1st Edition, Dar Al 

Masirah for Publishing and Distribution, Amman, Jordan . 

-  -------  and two others (2018): Teacher strategies for 

effective teaching, 1st floor, Dar Al Masirah for Publishing 

and Distribution, Amman, Jordan.5- 

-  6-Matlab, Abd al-Ilah Mulan (2018): The effect of using 

the signal cards strategy on the achievement of the 

applied fifth grade female students in chemistry, 

(unpublished research .) 

 Muttalib, Abd al-Ilah Mulan (2019): The effect of 7-using 

the signal cards model on the acquisition of chemical 
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concepts for second-grade intermediate students and 

their attitude towards them (unpublished research.)7- 

-  8-Harmon, Merrill (2000): Strategies for activating 

classroom education, translated by: Dhahran National 

Schools, Educational Book House for Publishing and 

Distribution, Dammam . 

9-Hindi, Muhammad (2010): Active Learning.. Ancient and 

Modern Educational Interest, 1st Edition, Dar Al-Nahda 

Al-Arabiya for Publishing and Distribution, Cairo, Egypt . 
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 المستخلص

هدفت الدراسة الى التعرف على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى طالبات قسم       

الرياضة   البدنية وعلوم  التربية  /التربية  أثر الجهد   –كلية  القادسية . وعلى  جامعة 

التربية   كلية  طالبات  لدى  الفسيولوجية  المتغيرات  بعض  على  البدنية  /البدني  قسم 

الرياضة   القادسية    –وعلوم  الباحثات الوصفي لمالئمته مشكلة  جامعة  .واستخدمت 

البالغ منهم )  العمدية حدد المجتمع   بالطريقة  للمرحلة األولى  40البحث و  ( طالبة 

( طالبة وذلك ضمن    20وقد أجريت التجربة الرئيسة على عينة البحث  البالغة )  

من   أيام  ثمان  البيانات    2022\2\ 1الى    2022\1\ 22فترة  جمع  تم  وبعدها   .

 استخراج النتائج باستخدام الوسائل االحصائية . و

 الرياضة ،البدنية ،الفسيولوجية ،الجهد البدني : كلمات مفتاحية 

Abstract 

     The study aimed to identify some physiological 

variables among female students of the Department of 

Physical Education and Sports Sciences / College of 

Education - University of Al-Qadisiyah. And on the impact 

of physical effort on some physiological variables among 

female students of the College of Education / Department 

of Physical and Sports Sciences - University of Al-

أثر الجهد البدني على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى طالبات كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية

    م.د احالم نجم عبدهللا

أ.م.د دنيا صباح علي     

 م.م اثار حكيم وحيد
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Qadisiyah. A female student, within a period of eight days, 

from 22/1/2022 to 2/1/2022. Then the data were collected 

and the results were extracted using statistical methods . 

 المقدمة وأهمية البحث:  .1

 المقدمة:  .1

الرياضي خاصة    أيمانا بالتطور العلمي الحاصل في الميادين كافة وفي المجال      

أصبح من الضروري إتباع األساليب والطرق العلمية الحديثة وبما يتناسب والتطور  

كافة   في  الرياضي  االنجاز  بمستويات  لالرتقاء   الرياضية  المجاالت  في  الحاصل 

 0األلعاب الرياضية 

و يعد علم فسيولوجيا التدريب الرياضي من العلوم األساسية والضرورية للعاملين  

لمجال الرياضي حيث يعطينا انطباعاً عن طبيعة التغيرات الحاصلة في وظائف  في ا

من   والتي  التدريبية  العمليات  مجمل  عن  ناتج  يحصل  الذي  التطور  وان  الجسم 

 خاللها تتم عملية تكيف اجهزة الجسم المختلفة لمستوى ذلك التدريب. 

سا  التي  المعلومات  من  العديد  الحصول  في  الباحثون  عمل  تطوير  لذلك  في  همت 

يسعى   الزالت  الصلة  ذات  والبحوث  الدراسات  أن   حيث  والتدريب  البدنية  اللياقة 

تساعد   ودراسات  حقائق  الى  للتوصل  والمدربين  والباحثين  العلماء  من  كبير  بجهد 

لتحقيق   الوظيفية  الجسم  وانسجة وخاليا  اجهزة  قدرة  تطوير  التدريبية على  العملية 

ستوى فضالً عن تطوير الصحة العامة للرياضيين مما  انجازات رياضية عالية الم 

يعطي قدرة وظيفية لتكيفات الجسم للجهد البدني. وأن الطرائق التدريبية التي تظهر  

من خاللها عملية تكيف أجهزة جسم الرياضي سواء كان لمختلف الفعاليات أو للعبة  

السلة.   مجاكرة  في  تبين   والباحثين  العلماء  اهتمام  عن   تعطي   فضالً  التدريب  ل 

يلعب   الذي  الرياضي و  األداء  أعلى مستويات  الى  الوصول  القدرة على  الرياضي 

بعلوم   الفسيولوجية  العلوم  وتقارب  التوافق  في  الحديث  العصر  في  مهماً  دوراً 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

271 

التي تطرأ على   التغيرات  البحث حول معرفة  أهمية  تكمن  لذى  الرياضي  التدريب 

 جة تدريبات الجهد البدني. بعض المتغيرات الفسيولوجية نتي 

 مشكلة البحث :   1-1-2

البديهي تكون ذات مستوى عالي في         الرياضي من  الوظيفية لجسم  القدرة  أن 

أمكانية وظيفية عالية   تعطي  بدورها  والتي  السليمة  التدريبية  الطرق  استخدام  حالة 

السلة   كرة  مباريات  الى  مشاهداتها  أثناء  الباحثة  مالحظات  من  لذلك   للرياضي 

ئية والتعب السريع مما أدى الى  للطالبات أن هنالك ضعف في مستوى القدرة الهوا

إجراء هذا البحث لإلجابة عن التساؤل ما أثر تدريبات القدرة الهوائية على بعض 

 متغيرات الفسيولوجية لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. 

 اهداف البحث:  1-1-3

قسم  /التعرف على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى طالبات كلية التربية   .1

 جامعة القادسية .  –البدنية وعلوم الرياضة 

لدى   .2 الفسيولوجية  المتغيرات  بعض  على  البدني  الجهد  أثر  على  التعرف 

 جامعة القادسية .   –البدنية وعلوم الرياضة قسم /طالبات كلية التربية 

 :فروض البحث: 1-1-4 .3

البدني    أثر .1 كلية  الجهد  طالبات  لدى  الفسيولوجية  المتغيرات  بعض  على 

   جامعة القادسية . –البدنية وعلوم الرياضة قسم /التربية  

البعدي في بعض    -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي   .2

التربية   كلية  لدى طالبات   ) التجريبية  للمجموعة )  الفسيولوجية  المتغيرات 

 جامعة القادسية .  –البدنية وعلوم الرياضة قسم /

 مجاالت البحث:  1-1-5 .3
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بنات  1-1-5-1 .4 التربية  كلية  طالبات   : البشري  المجال  التربية    –:  قسم 

 جامعة القادسية.  -البدنية وعلوم الرياضة 

بنات  1-1-5-2 .5 التربية  كلية  وملعب  قاعات   : المكاني  المجال  قسم    –: 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة. 

 2/2022  /27  -1/2022  /15المجال الزماني:   1-1-5-3 .6

 منهجية البحث: -3

 مجتمع وعينة البحث:  3-1

المجتمع         تحديد  تم  البحث و عمدياً  لمالئمته مشكلة  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 

 ( طالبة للمرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   40البالغ منهم ) 

العينة وتم  وألجل معرفة تج التجانس ألفراد  الباحث  باستخراج  العينة قامت   انس 

استخراج معامل االختالف النسبي لكل من الطول والوزن والعمر بعد ايجاد المعدل  

تجانس   النتائج  اظهرت  وقد  واحد  لكل  المعياري  واالنحراف  والوسيط  الحسابي 

 (. 1( وحسب جدول ) 1العينة ألنها كانت محصورة بين ) ± 

 ( 1جدول ) 

 يبين تجانس العينة  للدراسة 

 وسائل جمع المعلومات و أجهزة ومستلزمات البحث:-3-2

 الداللة  معامل االختالف  االلتواء خطأ معياري  انحراف معياري وسط  حسابي ختبارات اال

 تجانس  1.5201 0.257 3.831 1.212 79.700 الوزن 

 تجانس  0.7199 0.270- 3.565 1.127 156.60 الطول 

 تجانس  1.5841 0.327- 1.889 0.60 21.70 العمر
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 : األجهزة المستخدمة في البحث  3-2-1

اجهزة تنفيد البرنامج التدريبي )مو لتجيم ، سير متحرك ، عصي للمرونة    .1

 ، كرات طبية ، أبسطة( 

امريكي     Medical Aeele Detectoجهاز قياس الطول والكتلة نوع    .2

 الصنع . 

 ( ملليلتر. 20ة حجم )حقن بالستيكية معقم .3

 . كحول طبي  .4

 قطن ومواد معقمة .  .5

 تورنيكات لربط الذراع .6

 ( ملليلتر لفصل الدم داخل جهاز فصل الدم . 20انابيب حجم ) .7

 قناني حاوية على مانع تخثر  .  .8

 جهاز الطرد المركزي )فصل الدم(.  .9

 جهاز المطياف الضوئي   .10

عدسة بشكل المنقلة(  جهاز رؤية لقراءة مدى االنتشار للبروتينات المناعية )  .11

 . 

 :وسائل جمع المعلومات  3-3-2

 استبانة لجمع المعلومات .   .1

 المصادر العربية واألجنبية .  .2

 اإلجراءات البحثية:  3-4
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 تحديد متغيرات الدراسة:  3-4-1

 البروتينات المناعية :  -

 IgGالجسم المضاد  .1

 IgAالجسم المضاد  .2

 IgMالجسم المضاد  .3

 عن البروتينات المناعية :.   قياس  الكشف 3-5

 . قياس الكشف عن قيم البروتينات المناعية اسم القياس:  .1

القياس: .2 عينة    اداء  فراد  ال  الكرسي  على  الجلوس  وضع  من  القياس  يتم 

البحث سواء كان من التي الممارسين للنشاط الرياضي أو غير الممارسين  

ضي للممارسين  لمدة خمس دقائق  ألجل وضع الراحة ثم بعد النشاط الريا

 ( بسحب  الدم  سحب  في  الطبي(  )الكادر  يقوم  قيم  6meله  الستخراج   )

 البروتينات المناعية . 

القياس  .3 )  طريقة  طريقة  استخدام   Single Radialتم 

Immunodiffusion (RID) Test Kits  البروتينات تركيز  لتحديد   )

هذا وقد قسمت طريقة القياس    IgG, IgA, IgMالمناعية )الكلوبيولينات(  

   -وكما يلي : 

 ( )عدة التحليل(  Kitمكونات الـ ) -

( مل من مصل المرجع  0.25( على ثالث قناني ، تحتوي على ) Kitيحتوي كل )

( على التوالي ، وقد  3،  2،  1بتركيز عاٍل ومتوسط ومنخفض ، مرمزة باالرقام ) 

( وكذلك تحتوي على اكثر  Sodium Azide( من )%1كانت كل قنينة معالجة بـ ) 

 ( .  EACA ( )E-aminocaproic( من )%2من ) 
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 المواد المستخدمة  

 ( . Endoplatesاندوباليت ) .4

 ( .  Human Reference Serumالمصل المرجع )البشري( )  .5

 ( .  Control Serumمصل ضابط ) .6

7.  ( الصوديوم(  )كلوريد  عضوي  ) NaClملح  النماذج  % 0.85(  لتخفيف   )

 المرتفعة .  

 رؤية لقراءة مدى االنتشار )عدسة بشكل المنقلة( .  جهاز  .8

 منحنيات قياسية .   .9

 إجراءات القياس  3-5-1

   -تضمنت اجراءات القياس على اآلتي:     

تهيئة مصل الدم الذي تم الحصول عليه من عملية فصل الدم المأخوذ من   .1

 عينة البحث . 

 نقوم بتكييف المحفز إلى درجة حرارة الغرفة .   .2

ثم   .3  ، الحقيبة  من  جيالتينية(  اوساط  عن  عبارة  )وهي  األكار  طبق  نخرج 

نقوم بإزالة الغطاء ونجري الفحص على الحاويات للتأكد من عدم تعرضها  

طوبة وفي حالة وجود الرطوبة يصار إلى ابقاء الطبق مفتوحاً على  إلى الر

( لمدة  الغرفة  حرارة  درجة  ضمن  تتبخر  15حاله  حتى  تقريباً  دقيقة   )

 الرطوبة .  

نمزج المصل المرجع والضابط مع نموذج المصل المأخوذ من عينة البحث   .4

  . 
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5.  ( )5يضاف  مايكروليتر   )Lالطب من حفر  كل حفرة  إلى  المزيج  من  ق  ( 

 )األكار( .  

6.  ( لمدة  الغرفة  حرارة  بدرجة  الطبق  للبروتينات  3يترك  بالنسبة  ايام   )

),IgG, IgAالمناعية)  لمدة  يترك  حين  في  للبروتين  4(  بالنسبة  ايام   )

 ( . IgMالمناعي ) 

يتم قراءة مدى االنتشار في حفر طبق األكار بواسطة عدسة خاصة بشكل   .7

 ( ملم .  0.1المنقلة إلى اقرب ) 

ي .8 جداول  بعدها  باستعمال  والمكمل  المناعية  البروتينات  تركيز  استخراج  تم 

( اعاله  7خاصة بعد تسقيط القراءات التي تم الحصول عليها من الخطوة )

 على المنحنى القياسي أو باستعمال الجداول الخاصة بذلك   

تؤخذ عينات الدم في المختبرات وتؤخذ القيم الخاصة لمتغيرات    التسجيل : .9

 بعد تحليلها ليتم عرضها في الباب الرابع . 

 التجربة االستطالعية: 3-6

التجربة االستطالعية )الثالثاء( المصادف )        (  2022/    1/     15وقد أجريت 

)البالد( وذلك تسليط الطبية  للتحليالت  في مختبرات  الضوء على    الخامسة عصراً 

( طالبات من  8كيفية أجراء تحليل البروتينات المناعية ونسبتها  وتم اإلجراء على ) 

صالحيتها   على  و  المختبر  في  المستخدمة  األجهزة  معرفة  كذلك  البحث  مجتمع 

وإمكانية الكادر الطبي و المساعد في إتمام واجباته  في سحب الدم وترقيم التيوبات  

 بتسلسل الالعبين . 

 توصل للنتائج : تم ال

 كفاءة  الكادر الطبي والمساعد .  .1

 كفاءة األجهزة المستخدمة.  .2
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 الوقت جيد الختبار العينة.  .3

 األسس العلمية لالختبار:   .1

 صدق االختبار: 3-7-1

التي    الظاهرة  يقيس  االختبار  أن  على  يعبر  والذي   المحتوى  صدق  استخدام  تم 

   وضع من أجلها . 

 ثبات االختبار:  3-7-2

استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار وذلك إليجاد معامل الثبات حيث  تم  إجراء  

وقد تم بعدها  إعادة     1/2022/  20االختبار األول يوم )األربعاء ( المصادف    

إجراء   تم  وقد   . األول  لالختبار  نفسها  بالظروف  أيام  سبعة  مرور  بعد  االختبار 

حث نفسها, وقد استعمل الباحث قانون معامل  ( طالبة من عينة الب8االختبار على )

االرتباط   معامل  قيمة  بلغت  إذ  الثبات  معامل  الستخراج  بيرسون  البسيط  االرتباط 

(0,78    ). 

 موضوعية االختبار :  3-7-3

بما أن بيانات االختبارات المعملية يتم اخذها مباشرة باستعمال أجهزة القياس فال     

 بلة إلصدار أحكام ذاتية وبعيدة عن التحيز. تتطلب الموضوعية كونها غير قا 

 التجربة الرئيسية:  8 .1

( طالبة وذلك ضمن    20وقد أجريت التجربة الرئيسة على عينة البحث  البالغة )  

 .   2022\ 2\ 27الى   2022\ 1\22فترة ثمان أيام من  

 -الوسائل اإلحصائية : .2

 لمعالجة البيانات ومن خاللها تم  .  SPSSاستخدمت الباحثات الحقيبة اإلحصائية 
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 المعدل الحسابي.   .1

 انحراف معياري  .2

 اختبار )ت( العينات المستقلة  -3

 معامل االختالف   .3

 عرض وتحليل النتائج  ومناقشة النتائج :_   -4

 وعلوم الرياضة   كشف  الفروق للبروتينات المناعية لدى طالبات التربية البدنية  4-1

 ( 3جدول ) 

 يبين  فروق البروتينات المناعية لدى طالبات التربية البدنية 

 

 البروتينات 

 المناعية  

 وحدة  

 القياس 

 t-test بعد الجهد  قبل الجهد 
 مستوى 

 الداللة  

 نوع 

 الداللة  

    ع س ع س

IgG 

mg/dl 

 معنوي 0.00 117.562 11.52 926.40 2.02 1403.50

IgA 107.30 4.18 106.40 2.95 0.421 0.043 معنوي 

IgM 101.30 7.83 94.30 2.24 1.882 0.021 معنوي 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي البعدي في    ( 3يبين من جدول ) 

إلى) فبالنسبة  المناعية  البروتينات  الحسابي   IgGاختبارات  المعدل  بلغ  فقد   )

(1403.50( معياري  وانحراف  وكان  2.02(  للبعدي  الغير  الى  بالنسبة  اما   )

( الحسابي  )926.40المعدل  معياري  وانحراف  وكانت  11.52(   )t-test  

(117.562( )0.00( ومعنوية  أقل من  )0.05( وهي  درجة حرية  عند    )18  )

( فان المعدل  IgAمما يدل على وجود فرق معنوي ولصالح البعدي. فبالنسبة إلى)
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( )107.30الحسابي  معياري  وانحراف  المعدل  4.18(  بلغ  للبعدي  اما  للقبلي    )

( )106.40الحسابي  معياري  وانحراف  أما  2.95(   )t-test  (0.432  وعند  )

( مما يدل على  18(  عند درجة حرية ) 0.05( وهي أقل من )0.00مستوى داللة )

( فان المعدل الحسابي بلغ  IgMوجود فرق معنوي ولصالح البعدي. أما بالنسبة إلى) 

(101.30 ( معياري  انحراف  الحسابي  7.83(  المعدل  بلغ  البعدي  أما  القبلي   )

أما  2.24( وانحراف معياري )94.30)  )t-test  (1.882  وعند مستوى داللة )

( مما يدل على وجود فرق  18( عند درجة حرية )0.05( وهي أقل من )0.021)

 معنوي ولصالح البعدي. 

 نتائج فروق البروتينات المناعية لعينة قيد الدراسة:  .1

من    )  تبين   بين   3الجداول  معنوية  فروقا  أظهرت  المناعية  البروتينات  نتائج    )

االختبار قبل الجهد وبعد الجهد, وترى الباحثة سبب  تلك الفروق هو إن البروتينات 

في   ملحوظة  الزيادة  وأن  التدريبية  العملية  في  األساسي  العامل  تمثل  المناعية  

المناعة االكبر    IgGبروتين  الجزء  "يشكل  من    ألنه  اكثر  ويشكل  الدم  بالزما  في 

الغريب   % 75 الجسم  المهمة لمقاومة  المؤثرات  المناعة كونه من  ،  (1)من بروتينات 

المناعة   بروتين  في  ملحوظة  زيادة  تحصل  بزيادة    IgGلذا  الزيادة  هذه  وترتبط 

مستـوى   في  تغير  الى  المنتظـم  الرياضي   النشاط  يؤدي  حيث   الرياضي.  النشاط 

 (.2)ومن ثم تؤدي الى زيادته  IgGالمناعة تركيز بروتين 

      ( بحرف  اشبه  شكل  ذات  بروتينية  جزيئة  هو  ذراعين  Yوكذلك  من  مؤلفة   )

)خفيفة(   قصيرة  وأخرى  )ثقيلة(  طويلة  سلسلة  من  ذراع  كل  ويكون    (3)يتألف 

 ( الجزيئي  %80)حوالي  وزنه  ويبلغ   ، البالزما  في  المناعية  البروتينات  من   )

(  1500-700لتون ، ويحتوي مصل االنسان البالغ الطبيعي على )( دا150.000)

-18ملغم / مللتر من هذا الصنف من الكلوبيولين الممنع ، ويبلغ عمر النصف  له ) 

 ( 4)( يومياً في االنسان ( 23

( فأن سبب وجود فرق معنوي    IgA( و) IgMاما بالنسبة للبروتين المناعي )      

ظم يؤدي الى زيادة تكوين االجسام المضادة الخاصة،  الى ان النشاط الرياضي المنت



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

280 

( المناعة  بروتين  المناعية وال سيما  للتحديات  و) IgMكاستجابة   )IgA    ان كما   ،)

 .  ( 5)الشخص الذي يمارس قدراً من النشاط البدني سيؤدي الى تنشيط الجهاز المناعي

 :   االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات:  5-1

تدريبات الهواء في تغير إيجابي في البروتينات المناعية فضال  عن الصحة  تساهم  

 الجيدة لطالبة التربية البدنية وعلوم الرياضة 

وعلوم   البدنية  التربية  طالبات  لدى  المناعي  الجهاز  في  كفاءة  التدريبات  أحدث 

 الرياضة. 

 التوصيات:  5-2

كيد على األنشطة الرياضية  أعلى العاملين والمدربين في مجال الرياضة والصحة الت 

 المتنوعة ألنها تساهم في تطوير القدرات البدنية والجهاز المناعي . 

 مكان القيام  بدراسات اخرى تشمل نشاطات اخرى  . وباإل

 الهوامش

). Hanson. P. G. & F Flaherly D. K. (1981 )(1

in Conditioned  ImmunologicaL Responses to Ttraining

228. -. Clinical Sctence. 60. p225Renners 

., Tuede, n., pedersen, B.K., Hansen T.R., Bendix. T (2)

christensen: on blood mononuclear cell subpopultions 

amd in. vitro proliferative responses. Scandinavian of 

389. -29 p383 Immunology 
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وآخران   محمد    (3) الحمود  االنسان;حسن  بيولوجيا  ط   علم  للنشر    2،  االهلية   ،

 . 118، ص  2002والتوزيع ، المملكة االردنية الهاشمية ، عمان ،

،  فسيولوجيا التدريب الرياضي  ;محمد حسن عالوي وابو العال احمد عبد الفتاح   (4(

 .   427، ص 1984دار الفكر العربي، 

هزاع بن محمد الهزاع : فسيولوجيا الجهد البدني األسس النظرية واإلجراءات      (5)

 .  1995المعملية للقياسات الفسيولوجية ، جامعة الملك  سعود، الرياضي، 

 

 المصادر

، االهلية للنشر    2، ط  علم بيولوجيا االنسان ;محمد حسن الحمود وآخران    .4

 .  2002ن ،والتوزيع ، المملكة االردنية الهاشمية ، عما

الفتاح   .5 عبد  احمد  العال  وابو  عالوي  حسن  التدريب    ;محمد  فسيولوجيا 

 .  1984، دار الفكر العربي، الرياضي

6. : الهزاع  محمد  بن  النظرية    هزاع  األسس  البدني  الجهد  فسيولوجيا 

سعود،   الملك   جامعة   ، الفسيولوجية  للقياسات  المعملية  واإلجراءات 

 .  1995الرياضي،  

برهان   .7 بعض  2015سندس  على  والالهوائية  الهوائية  التدريبات  )تأثير   :

لدى   الدهون  ونسبة  والاليبيز  الكلوتاثيون  وأنزيمي  المناعية  البروتينات 

ال بعمر)ممارسات  البدنية  جامعة    40-35لياقة  دكتوراه,  اطروحة  (سنة, 

 القادسية. 

8. Hanson. P. G. & F Flaherly D. K. (1981). 

ImmunologicaL Responses to Ttraining in 
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Conditioned Renners. Clinical Sctence. 60. p225-

228.  

9. Tuede, n., pedersen, B.K., Hansen T.R., Bendix. T., 

christensen: on blood mononuclear cell 

subpopultions amd in. vitro proliferative responses. 

Scandinavian of Immunology 29 p383- 389. 
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 الملخص :   

الحوار الثالثي    طريقة      اثراستخدام  التعرف على: "   هدفت الدراسة الحالية الى     

في اكتساب المهارات التاريخية  لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ"  

لجا:"و ذلك  تحقيق  اجل  جزئي  الستخدام  الباحث    من  ضبط  ذا  تجريبياً  تصميماً 

يتكون من مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ، واختار الباحث قصدياً  

الثقفيثانوية   )التجريبية  مكا   المختار  العينة  افراد  عدد  وكان   ، التجربة  إلجراء  ناً 

( ) 64والضابطة(  بواقع  طالباً  عشوائية  32(  .وبطريقة  مجموعة  لكل  طالباً   )

و   الثالثي،  الحوار  باستراتيجية  تدرس  تجريبية  مجموعة  ج(   ( شعبة  اختيرت 

األهداف      تم صياغة المادة العلمية و   وحددت .  تقليدية المجموعة الضابطة بالطريقة ال

. التدريسية  الخطط  التاريخية    كما والسلوكية وإعداد  للمهارات  مقياساً  الباحث  اعد 

( مهارة واعد لكل مهارة سؤال بثالث بدائل وقد تم التأكد من صدق  16مكون من ) 

باستعمال   النتائج  وأظهرت   . لفقراته  اإلحصائي  التحليل  وكذلك  وثباته  االختبار 

 ( التائي  استراتيجية    (t-testاالختبار  وفق  درست  التي  التجريبية  المجموعة  تفوق 

بالطريقة االعتيادية في    تم تدريسها  الحوار الثالثي على المجموعة الضابطة التي  

بضرورة   الباحث  أوصى  البحث  نتائج  ضوء  وفي  التاريخية  المهارات  اختبار 

ا  تخداماس قدم  كما  التاريخية  المهارات  في  الثالثي  الحوار  لباحث  إستراتيجية 

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية    منها مجموعة من التوصيات والمقترحات ،  

الحوار   فاعلية  على  التعرف  كذلك  الجنسيين.  لكال  أخرى  دراسية  مراحل  على 

ماوراء  ، و  كتساب المفاهيم ، وا  ناقد متغيرات تابعة أخرى مثل التفكير ال الثالث على  

 ، وغيرها .  المعرفة

  طالب  لدى  التاريخية المهارات اكتساب في   الثالثي  الحوار  طريقة اثر استخدام

التاريخ  مادة في  االدبي  الرابع الصف  

م. زيد علوان عباس           وسام عزيز عبيد  . م  

 

ديوانية مديرية تربية ال  
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 المهارات التاريخية ، اكتساب  ،الحوار الثالثي ، تدريس ، طريقة :  مفتاحية كلمات 

Summary:                                                                                                                     

    The aim of this study is to identify the following: Using 

the Tripartite Dialog to Acquire Historical Skills in the 

Fourth Grade Students in History. To achieve this, the 

researcher sought to use a experimental design with 

partial control consisting of two groups, one experimental 

and the other controlling. (C) An experimental group to 

study the tripartite dialogue strategy and the control group 

in the traditional way. The researcher prepared a measure 

of historical skills consisting of (16) promising skill for 

each question skill in three alternatives, and the validity of 

the test and its stability as well as the statistical analysis 

of its vertebrates were proved. The experimental group 

studied according to the strategy of tripartite dialogue on 

the control group, which was taught in the usual way in 

the test of historical skills. In light of the research results, 

the researcher recommended the use of the strategy of 

tripartite dialogue in historical skills. Guetrhat, including 

conducting similar studies of the current study on the 

other stages of study for both sexual. As well as to 

recognize the effectiveness of the three dialogue on other 

variables such as critical thinking, and the acquisition of 

concepts, and beyond the knowledge, and others . 
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   :  مشكلة البحث 

اليشوب   التدريس  االختصاص    هنات   تقليديةطرائق  وذوي  المربين  قبل  كثيرة من 

  الذي يتكفله المدرسالتلقين والشرح  باكتفت     النها في طرائق التدريس والمدرسين،  

  سيما إن الكثير من الطالب في المرحلة الثانوية وفي كثير من المواد الدراسية  و،  

التعلم  ثم يحولونه إلى عادات في    ا خاطئ  فهما   االتاريخ من غير أن يدركوا  يطبقو

 مستوى الطالب وتحصيله في المادة   انخفاض والدراسة ، مما يؤدي إلى 

إلى   المتعلم  يحتاج  والمن    لذلك  المالئمة  االستراتيجيات  على  حتى     مناسبة يدله 

االستراتيجيات غير المالئمة مع  ن فتزداد الصعوبة في التخلص منها أو تعديلها  اذ ال

إلى   تؤدي  قد  الدراسية  المادة  الاع  ضي نوع    من   يتمكن  أن  دون    طالب جهد ووقت 

  ، شهال   ( بفاعلية.  الدراسية  المادة  كثير (     100:  1972إتقان  نسمع    ما   لذلك 

التاريخ في مدارسنا يدور ولعلنا ال    واقعيةشكاوى عديدة وتساؤالت   حول تدريس 

لقاني  هذه المادة.  ) اللالمتعلم     يساهم في تقبل المادة   عرض اذا قلنا ان اسلوب   بالغن

 ،1979  :78  ) 

يلجا الى  مادة التاريخ ، جعله   تدريس  فيتقليدية  ال  الطرائقث ان سطوة  الباح الحظ  

لها  حديثة   تدريس وأساليب  باستراتيجيات  تتمثل دراسة إجراء  المختصونيسعى 

 في  النشاط  وتحويل ،  فهم المادة  الطالب قادرا على التاريخ حتى يجعل من  بتدريس 

 هنا تكونو  ،  وموجهاً   مرشداً  المعلم  جعل  مع  المتعلم  المعلم إلى  من  التعليم  عملية 

التاريخ هي    من دراسة   مغزى الحقيقي  هدفاً لتتكامل ، وأن الال وسيلةالعلمية     مادةال

 (.  76:  2001)الصوفي،  ،االحاطة باالحداث الماضية بشكل دقيق 

رة  أسئلة تقوم على المباد والتي هي  الثالثي    الحوار   بستراتيجية    اقترحنا التدريس لذا  

استجابة   تتوقع  التي  االختبارات  تقديم  أو  األسئلة  بطرح  المعلم  بدء  إلى  وتشير 

  بعدها .  تي يعرفها الطالب  المتعلمين عنها. واالستجابة   لسؤال المعلم بالمعلومات ال

استجابة   اقتراب  مدى  )قياس  المتعلمين  إجابات  بتقويم  المعلم  من  يقوم  المتعلم 

المتوقعة(.، ،   الفهم على األسئلة هذه تساعد    اذ  اإلجابات  يصوغ    لذلكوالتفكير 
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في اكتساب   اثراالحوار الثالثي للتدريس ب هل -الباحث مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:

   ام ال ؟ .   المهارات التاريخية لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ 

  البحث: اهمية  

المتسارع         العلمي  التقدم  الت  دفعنات  ملحة    اوجد ضرورة  ان    طورات لمواكبة 

قدرات المتعلم    يعتمد اعتماداً أساسياً على الذي  ،  تقدم  ال  االسريعة التي تنتج عن هذ 

التقد   العقلية   وهذا  جاء  ،  والتفكير  م  االهتمام  خالل  من    للوصول   من  كثير  إلى 

التي   للمشكالت  العقلية  الحلول  عملياته  تنظيم  على  قادراً  وجعله  المتعلم  يواجهها 

 (.  1:  2002ومراقبتها . ) عليوة ، 

، الذي  يمتلك قدراً     الحذق  فرد من واجب التربية مسؤولية بناء ال   لذا اصبح       

المساهمة    د من الموا  ةمادة التاريخ واحد الن  بشتى مجاالت الحياة و    ارفمن المع

بالمعارف   الطالب  رفد  والتحليل     في  العلمي  البحث  روح  تنمية  عن  فضالً   ،

ونتائجها ، واستخالص ا والدروس    حداث لمعرفة أسباب اال  لبة  التاريخي عند الط

،    منها.  ل91-90:    1990)سعد   ، اعتنت (  ألن    ذلك  ذلك   ، التاريخ  بمادة  االمم 

  اهمية بالغة النها للدراسة التاريخية  اذ ان    ،   دراسة مادة التاريخ تهتم بدراسة  الزمن

الذين   البشر  حاجات  من  أصيلة  حاجة  وتفي  أساسية  إنسانية  غريزة  حاجة  تسد 

 (    19:   1984يعيشون في المجتمع . ) مؤنس ،  

ان و       نقول  وإنما   لذلك   ، ترفا فكريا  ليست  للمتعلمين  تقدم  التي  التاريخية    المادة 

من   كم  لبة تدريس التاريخ يكسب الط الن  يه االجتماعي ،  وسيلة مقصودة للتوج هي  

التي توجه سلوكهم نحو   المواقف ، والتاريخ من خالل     الفهم لالحداث المعارف  و 

األنبياء   الواالولياء  سيرة  لدى  القيم  غرس   إلى  ،    بنهجهم واالقتداء    طلبة يهدف 

،    96:    1984)علي،   اال اما  (  مجرد  من  أوسع  التاريخ  مدرس  هتمام  دور 

الوجدانية  من قيم    القضايا أيضا بتنمية    فهو يهتم ،    واعطاءها للمتعلمين بالمعارف ،  

البحث الحالي محاولة من جانب الباحث  ف  واتجاهات ، وغرسها لدى المتعلمين  . لذ 

لدى    استخدام طريقة   اثر معرفة  ل التاريخية   المهارات  اكتساب  في  الثالثي  الحوار 
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توضيح األهمية في عدد من    وادناه   االدبي في مادة التاريخ .طالب الصف الرابع  

 : النقاط التي من أبرزها

كونها  -1 التاريخ  مادة  في أهمية  الفرد   مساهمة  والعلمية    بناء  الثقافية  الجوانب  من 

 . والوجدانية وغيرها

 . قدراته في بناء شخصية الفرد وتنمية  الثرها    األسئلة في التعلم استخدامأهمية  -2

الف  تخداماس  -3 المشاركة  تعتمد  التي  الحديثة  التربوية  في    لطلبة  ل  اعلة  األساليب 

 العملية التعليمية . 

                                                                تطوير طرائق تدريس مادة التاريخ ،  حرص على ال-4

البحث   :  :  هدف  للتعرف على  الحالي  البحث  الحوار    طريقة  ستخدام  ا  اثريهدف 

الرابع االدبي في مادة   التاريخية لدى طالب الصف  المهارات  الثالثي في اكتساب 

 التاريخ  .  

 فرضية البحث :    

 ولغرض تحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية االتية : 

بين متوسط درجات طالب  0.05)    توجد داللة احصائية عند مستوىال .1  )

درس الذين  التجريبية  وفق  المجموعة  وطالب    طريقةوا  الثالثي  الحوار 

اختبار   في  االعتيادية  الطريقة  وفق  درسوا  الذين  الضابطة  المجموعة 

 المهارات التاريخية. 

   -يقتصر البحث الحالي على :   حدود البحث:

والثانوية   .1 المتوسطة  المدارس  في  االدبي  الرابع  الصف  طالب  من  عينة 

 .   المدينة مركز  ديوانيةالنهارية في محافظة ال
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من  .2 األخيرة   الستة  واألبواب  السادس  الباب  من  والرابع  الثالث    الفصلين 

المقرر من قبل وزارة التربية    (   كتاب تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية )

 . . ( م 2012،  31للصف الرابع األدبي   )ط

 . 2022-2021من العام الدراسي  لثاني الفصل الدراسي ا .3

 تحديد المصطلحات:   

( "هي مجموعة من العمليات  Polman & Pea,2001) عرفها: الحوار الثالثي:  

المعتمدة على الحوار والتفاوض والنقاش بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين انفسهم  

 & Polman: 224وتتألف من ثالث مراحل هي المبادرة واالستجابة والتقويم" )

Pea,2001 .) 

المعلم    (:0320)اللصاصمة،-2 خاللها  من  يسمح  االجراءات  من  مجموعة  "هي 

 (. 67:  2003تبادل االستجابات واآلراء بينه وبين المتعلمين انفسهم" )اللصاصمة،

هي االجراءات التي اتبعها الباحث في    الحوار الثالثي:   لطريقة التعريف اإلجرائي   

بخم اسئلة   توجيه   خالل  من  التجريبية  المجموعة  طالب  هي  تدريس  أنماط  سة 

)أسئلة التوضيح ، أسئلة تعميق المسلمات وتفحصها ، أسئلة البحث عن أسباب أو  

تتناول   وأسئلة   ، معين  رأي  توقع  أو  نظر  بوجهة  ترتبط  أسئلة   ، أدلة  تقديم 

ومناقشتها   وشرحها  افكارهم  بتفسير  لهم  السماح  ثم   ، المترتبات(  أو  التضمينات 

 . الصحيحة وتعزيزها. لالجابة  وصوللتقديم التغذية الراجعة ل وتقديم ،

التاريخية  ):   المهارات  الخليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  بأنها  1983عرفها   )

يمكن   بما  ممكن  وقت  اقل  في  العالقات  وإدراك  الفهم  على  القائم  المتقن  "األداء 

صاحبه من حسن التصرف عند مواجهة المواقف الجديدة". )مكتب الخليج العربي ،  

1983  :23 .) 
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2-( زيتون  ال  ( 1985عرفها  تمكن    كفاءة بأنها "مستوى  التي  اليدوية  أو  التدريسية 

الدقة واإلتقان بشكل يتناسب وقابلية    و المهارةلم بدرجة كافية من المعلم من تنمية التع

 (. 109:  1985المتعلم . )زيتون  

خاصة بالطالب تنمو    استجابات   عبارة عن  التعريف اإلجرائي للمهارات التاريخية:  

وتنمية   للطالب  السلوكية  األهداف  تعديل  الى  وتعمد  والتعلم  الممارسة  خالل  من 

ا والحقائق  القرارات المفاهيم  واتخاذ  التاريخية  واألدلة  األسباب  وتحديد  لتاريخية  

 لمنهج العلمي  . وفقا ل

 ( سرحان  أبو  عرفه   : الماضي  2000التاريخ  ربط  على  يعمل  الذي  العلم   "  )

بالحاضر بهدف توضيحه وربط الحاضر بالمستقبل لبيان اتجاهات التطور والتقدم  

 (   26:  2000ن،وتوجيهها الوجهة المالئمة " .) أبو سرحا

بشكل  والتاريخ واحدا من المواد االجتماعية التي اخذت جميع االمم االعتناء بها    -2

يمكن  كبير   ال  اذ  والمتعلمين  الناشئة  تثقيف  في  مباشرا  تأثيرا  مؤثر  لكونه  وذلك 

ألنه المادة  بهذه  وت  االتفريط  والوطن  للجماعة  االنتماء  فينا  الحكمة  تزرع  علمنا 

و والفحص  وتعاليمها  ت والتدقيق  وعاداتها  االمم  واقع  لنا  ,  .صور  السامرائي   (

1987:25( 

الحقائق التاريخية التي تضمنها كتاب  مجموعة من  ،    التعريف اإلجرائي للتاريخ:  

للعام   تدريسه  المقرر   ، االدبي  الرابع  للصف  اإلسالمية  العربية  الحضارة  تاريخ 

العراق،  الطبعة )( في جمهو2022  -  2021الدراسي ) ( ،الذي ستدرسه  31رية 

 عينة البحث الحالي طيلة مدة التجربة. 

اال ثالثة  :  عداديةالمرحلة  وتضم  المتوسطة  المرحلة  بعد  تأتي  التي  المرحلة  هي 

سنوات.   ثالث  فيها  الدراسة  ومدة  العراق،  جمهورية  في  التعليم  نظام  في  صفوف 

 ( 4:  1996)جمهورية العراق،

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

290 

 -نظرية ودراسات سابقة : ال الخلفية  الفصل الثاني / 

 : االجتماعية  –النظرية البنائية -المحور االول :

الثالثي   طريقة   ان محور       التعلم    هو   الحوار  يكون  أن  االجتماعي على  التفاعل 

النمو   ان  اذ  المعرفة  نقل  بجانب  تأتي  معقّدة  اجتماعية  عملية  األول  المقام  في 

ال يعتمد على العمليات العقلية والبناء الشخصي    -وفقاً للبنائية االجتماعية  -المعرفي

أي االجتماعية،  والظروف  الثقافة  على  أيضاً  يعتمد  انما  فحسب  الجانبين    للمعرفة 

 (.  Leach & Scott,2000:44الشخصي واالجتماعي للتعلم،  )

البنائية النظرية  التّعلمال   مناالجتماعية    –وتُعّد  بوالدة    ساهمت الحديثة    يةنظريات 

منها   لإلفادة  وتصميمها  التدريسية  والنماذج  والطرائق  االستراتيجيات  من  عدد 

ال ترى  اذ   . الدراسية،   الصفوف  داخل  ان    –بنائية  وتوظيفها  طرائق  االجتماعية 

اآلخرين،   التدريس مع  التفاعل  طريق  عن  هو  المعنى  ذات  المعرفة  لبناء  المفيدة 

البنائية  النظرية  في  الرئيس  اللغة    –والمكون  دور  على  التركيز  هو  االجتماعية 

والمعلم والمتعلم والحوار في التعلم، وتُساعد اللغة على تحديد حيوية االفكار. )عبد  

 ( . وتشترك البنائية الفردية واالجتماعية في أمرين هما: 150:  2006الم ،  الس

 المعرفة : تُبنى بنحو نشط لدى كل فرد في المجتمع ولدى المجتمع نفسهُ.  -1

البنائية -2 أن   : االجتماعية  أنه    –التفاعالت  على  التعلم  الى  تنظر  االجتماعية 

رة معينة ، والحوار قد ينشأ بين  اجتماعي يتم التفاوض فيه بشأن ظاه  رعملية حوا

 & Alsopاالقران(،  . ) -المتعلم والمعلم أو بين المتعلمين بعضهم ببعض )المعلم  

Hicks,2001:49  ) 

  Mehanالعالم ماهـان )   الىالحوار الثالثي    ترجع طريقة الحوار الثالثي :    طريقة  

وتتم  ( و التي تقوم على المشاركة الحوارية االجتماعية بين المعلم والمتعلم،  1978,

 ( بالحروف  عنها  يعبر  لذا  مراحل  )IREبثالث   )Polman & 

Pea,2001:224 : ويشير كل حرفاً الى معنى وهي ، ) 
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المتعلمين بحيث تغطي    وفيها يوجه المبادرة : .1 الى  المدرس مجموعة اسئلة 

 ( 10:   2008الدين ،  الدرس بأكملِه . ) حسام 

 وتتمثل اسئلة هذه المرحلة باألنماط اآلتية:  

؟ وهل  بالمفاهيم مثال  وتتمثل اسئلة التوضيح في: ماذا يقصد  اسئلة التوضيح :    -1

بتعريف   يهتم  االسئلة  من  النمط  هذا  إّن  أي  لذلك؟  مثاالً  تعطي  أن  يمكنك 

وافق مع أحد انواع االسئلة  المصطلحات، وإِعطاء امثلة للمفاهيم والظواهر، وهذا يت

 السابرة وهو السؤال التوضيحي، مثالً: ماذا يقصد بالتمثيل المعرفي؟ 

وتتمثل في: ماذا تفترض؟ وما الفكرة ؟ أي  أسئلة تعميق المسلمات وتفحصها:    -2

إّن هذا النمط من االسئلة يهتم باألفكار والمسلمات التي تستند اليها بعض الظواهر  

 أو المفاهيم. 

3-    : ادلة  تقديم  أو  اسباب  عن  البحث  وما  اسئلة  ذلك؟  عرفت  كيف  بـ:  وتتمثل 

بربط االسباب والنتائج   يهتم  النمط من االسئلة  الكالم؟ وهذا  اسبابك في طرح هذا 

 والظواهر بمسبباتها. 

معين:   .1 رأي  توقع  أو  نظر  بوجهة  ترتبط  يقوله    اسئلة  ان  يمكن  الذي  ما 

له البدائل  وما  ذلك؟  في  يعتقد  النمط من  شخص  الفكرة؟ وهذا  أو  الرأي  ذا 

حكم   واصدار  الموقف  تقويم  على  وقدرته  الفرد  نظر  بوجهة  يهتم  االسئلة 

السبر   اسئلة  وهي  السابرة،  االسئلة  انواع  أحد  مع  يتفق  النمط  وهذا  عليه. 

الترابطي )وهو سؤال يقدم الى الطالب عندما تكون اجابته صحيحة ويريد  

 وضوع معين. المدرس منهُ ربط اجابته بم 

ويتمثل هذا النمط بـ: ماذا تعني؟ وما  اسئلة تتناول التضمينات أو المترتبات:  -5   

يرتبط   االسئلة  من  النمط  وهذا  حدوثهُ؟  تتوقع  الذي  وما  الكالم؟  هذا  يتضمنه  الذي 

على   اعتماداً  مستقبالً  يحدث  أن  يمكن  بما  التنبؤ  أو  التوقع  على  الطالب  بقدرة 

الس وخبراته  الطلبة  معلوماته  مجموعات  الى  المدرس  يوجهها  التي  واالسئلة  ابقة، 

ً -تساعد على ضبط الوقت والدرس كما تساعد   على عملية التعلم.  -أيضا
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 (Alsop & Hicks,2001:88 ) 

لم يستطع المتعلم    يقدم المتعلم استجابة شفهية أو مكتوبة، واذا     االستجابة .2

التالية   الطرائق  احدى  المعلم  يتبع  أن  يمكن  الصحيح  الحل  الى  التوصل 

 لمساعدته التوصل الى الحل الصحيح: 

 تقديم بعض التلميحات مثل بعض الكلمات المفتاحية.  .1

قراءة بعض   .2 في  المتمثلة  االضافية  االنشطة  ببعض  القيام  المتعلمين  توجيه 

بالموضوع الذي يُّدرس أو تلخيص بعض الموضوعات أو  الُكتيبات المتعلقة  

كتابة تقارير أو جمع بعض الصور والرسوم والعينات... وغيرها. )حسام  

 ( 11:  2008الدين،

يقّوم المدرس استجابة المتعلم ويقّدم له    المرحلة الثالثة: وتُسّمى التقويم  :  .3

المتعلم تزويد  الراجعة  بالتغذية  ويقصد  الّراجعة.  عن    التغذية  بمعلومات 

االستجابات   تعديل  على  مساعدته  اجل  من  ومستمر  منّظم  بنحٍو  استجاباته 

التي تحتاج الى تعديل االستجابات الصحيحة وتثبيتها، اذًا هي بمنزلة عملية  

وتعديل   تعلمِه  وتثبيت  تعلمِه  في  بالتفوق  للمتعلم  وتسمح  نفسها،  التقويم 

بهذ  المستمر  التقويم  على  تعمل  ،وهي  )الحيلة، سلوكه  المعنى  :  2009ا 

102 . ) 

( بعدة  IREتمتاز استراتيجية الحوار الثالثي )مميزات استراتيجية الحوار الثالثي:  

 • تنمية التفاعل والتواصل بين المعلم والمتعلم .   -مميزات من بينها: 

العليا     ة تنمي .1 المعلم اسئلة ذات مستويات عليا  لالمستويات  اذا اعتمد  لتفكير 

 (. Polman & Pea,2001:223لية التدريس )  في اثناء عم

ان الباحث  الطريقة  ويرى  وافساح    تقسيم  تساعدفي    هذه  مجموعات  الى  الطالب 

ما   في  بعًضا  بعضهم  فيناقش  دراستهُ،  المراد  الموضوع  لمناقشة  لهم  المجال 

في   اشتركوا  قد  الجميع  يكون  وحينئٍذ  استنتجوه،  ما  وفي  الحصول عليه  استطاعوا 
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اعداد الدرس وتعاونوا في ذلك، اذ ان كل واحد منهم يهمه ان يعرف ما توصل اليه  

 ج. اآلخرون من نتائ 

 المحور الثاني:_ المهارات التاريخية 

: هي "الحذق في الشيء والماهر : الحاذق بكل    المهارة : معنى المهارة في اللغة

 ( 541:  1955عمل " . )ابن منظور ،  

نذكر   تعريفات عدة  فيها  فقد وردت  والنفسي  التربوي  المهارة في االصطالح  اما 

 منها  

قدرات اصلية مكتسبة التي تمكن الفرد من  عبارة عن  ( :  1980عرفها خلف )   -1

ممكن   وقت  وبأسرع  تكلفة  واقل  جهد  باقل  حركياً   أو  كان  عقلياً  عمل  أي  اداء 

 ( .  19:  1980)خلف، 

اما الخوالدة : فقد اكد على ان المهارة هي القدرة الفعلية التي تمكن الفرد   .2

  (  149:  1993من اداء عمل ما بدرجة متقنة . )الخوالدة ،  

 وتقسم المهارات التاريخية إلى : 

 المهارات العقلية والسياقات السيكولوجية .  .3

 مهارات العيش الجماعي.  .4

  ( 471-470:  1970مهارات حل المشكالت والتفكير العلمي . )حنا ،  .5

 كما قسم اللقاني مهارات التفكير في المواد االجتماعية إلى المستويات اآلتية : 

  ، ،التعليل  (.)اللقاني، )التحليل  التقويم   ، األدلة  ،وزن  الفروض  فرض   ، التفسير 

1989  :47 ) 
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وتعد المهارات التاريخية من نوع المهارات الفكرية التي تستخدم في قراءة األحداث 

تنقيحها   المهارات  لهذه  اكتسابهم  بعد  المتعلمين  ويستطيع  عميقة  قراءة  التاريخية 

 وتعديلها واستخدامها مع نصوص تاريخية أخرى.  

 وتتفرع المهارات التاريخية إلى أنواع منها : 

كتسبها الطلبة المتعلمين لتساعدهم على تقريب جزيئات  مهارات تحليلية : ي .6

 الدالئل التاريخية وتشخيص العوامل التي تؤثر في األحداث التاريخية . 

المعلومات   .7 اكتشاف  على  المتعلم  الطالب  تساعد   : االستقصاء  مهارات 

تهتم   كما   ، التاريخية  الدالئل  حدود  ضمن  اتساعاً  واألكثر  تبايناً  األكثر 

 الشروع بالدراسات التاريخية .  بالتخطيط و

واكتشافات سواًء   .8 نظر  المهارات وجهات  : تعرض هذه  مهارات االتصال 

الوسائل   تالئم  وبطرائق   ، الكتابي  أو  الشفهي  أو  البصري  المجال  في 

 السمعية والبصرية .  

للعوامل   .9 النسبية  لألهمية  وزناً  المهارات  هذه  تقدم   : التقويمية  المهارات 

ثيرها على األحداث التاريخية ، واألخذ والنظر بأهمية القيم  المختلفة في تأ

اكتساب   بان  اإلشارة  ، والبد من  التاريخية  األدلة  لكل جزء من   ، النسبية 

المعرفة والفهم ضروري لتمكين الطلبة من استخدام المهارات التحليلية أو  

 ( Mary, 2000:30مهارات التقويم .) 

 قة بستراتيجية )الحوار الثالثي( دراسات متعل -:الدراسات السابقة 

 ( االردن 2008دراسة ابراهيم )  -1

على      التعرف  الى  الدراسة  هذه  الطبيعية    هدفت  العلوم  تدريس  اثر  )استقصاء 

مع   الكتابي  التواصل  مستوى  تنمية  في  الثالثي  الحواري  الخطاب  باستراتيجيات 

, ولتحقيق مرمى الدراسة اختار الباحث  المادة العلمية واكتساب المفاهيم العلمية.( 

الباً  ( ط116عينة من كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولي مكونة من ) 
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المفرد  الخطاب  باستراتيجيات  تدرس  مجموعات  بثالث  قصدياً  اختيروا   , وطالبة 

اختبار   الباحث  طبق  فقد  الدراسة  أدوات  أما   , المعتادة  والمحاضرة  والحواري 

)تحليل   اإلحصائية  الوسائل  الباحث  واستعمل  الكتابي,  والتواصل  العلمية  المفاهيم 

وطريقة شيفيه( وتوصلت الدراسة إلى    ( واختبار )ف(ANOVAالتباين االحادي )

النتائج اآلتية: وجود فرق ذي داللة احصائية في اكتساب المفاهيم العلمية والتواصل  

الكتابي بين طلبة مجموعات عينة البحث لصالح مجموعة الخطاب الحواري الثالثي  

 ز(  -: ر 2008,ابراهيم . )

 ( مصر 2008دراسة حسام الدين ) -2

التقويم في    -االستجابة   -سة إلى تعرف ) اثر استراتيجية البدايةهدفت هذه الدرا     

ولتحقيق    . العلوم  مادة  في  العقل  عادات  ممارسة  نحو  واالتجاه  التحصيل  تنمية 

عددهم)  بلغ  االعدادي,  األول  طالب  من  عينة  الباحث  اختار  الدراسة  (  61مرمى 

أدوات  أما  وضابطة,  تجريبية  مجموعتين  الى  تقسيمهم  تم  اعد    طالباً  فقد  الدراسة 

الباحث اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو ممارسة عادات العقل.وبطاقة مالحظة  

  : االتية  االحصائية  الوسائل  الباحث  استعمل  العقلية.  كوبر    -للمهارات  معادلة 

ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان براون    20ومعادلة كيودر ريتشاردسون  

ين مستقلتين ومعامل السهولة والصعوبة وفعالية البدائل., وبعد  واالختبار التائي لعينت

في   احصائية  داللة  ذي  فرق  وجود   : الى  الباحث  توصل  احصائيًا  النتيجة  تحليل 

التجريبية   المجموعتين  بين  العقل  عادات  نحو  االتجاه  ومقياس  التحصيلي  االختبار 

 ر(   -ذ  :  2008والضابطة لصالح المجموعة التجريبية..) حسام الدين ,  

 -مناقشة الدراسات السابقة : 

اتفقت الدراسات السابقة مع  الحالية في استخدامها المنهج التجريبي وهدفت دراسة   

باستراتيجيات  2008)ابراهيم، الطبيعية  العلوم  تدريس  اثر  على  التعرف  إلى   )

واكتساب  العلمية  المادة  مع  الكتابي  التواصل  مستوى  تنمية  في  الصفي  الخطاب 

اثر  هدفت الى معرفة    ( 2008)حسام الدين ،    اما الدراسة الثانيةمفاهيم العلمية.،  ال

)البداية التحصيل واالتجاه نحو ممارسة    -االستجابة  -استراتيجية  التقويم( في تنمية 
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اختبار  عادات العقل في مادة العلوم. . اختلفت الدراسات في أدواتها فقد جاءت بين  

الكتابي   والتواصل  العلمية  ،المفاهيم  )إبراهيم  دراسة  اعتمدت   )2008مثل  بينما 

الدين،  )حسام  نحو  (  2008دراسة  االتجاه  ومقياس  تحصيلي  اختبار  اعداد  على 

أعدها الباحث . كما تباينت   رات العقلية ممارسة عادات العقل. وبطاقة مالحظة للمها

لوكالة   التابعة  التربوية  العلوم  كلية  من  عينة  كان  فبعضها  عيناتها  في  الدراسات 

 ، )ابراهيم  دراسة  الدولية.مثل  من  2008الغوث  وبعضها  األول  (  الصف  طالب 

)االعدادي   دراسة  الدين،  مثل  فقد كان عينته من    ( 2008حسام  الحالي  البحث  أما 

نتائجها طالب   في  الدراسات  هذه  تتفق  وتكاد  االدبي.  الرابع  الدراسة  الصف  أما   .

الحوار   ستراتيجية  فاعلية  في  السابقة  الدراسات  مع  تتفق  ال  أو  تتفق  فقد  الحالية 

 الثالثي ويعتمد ذلك على النتائج التي سيتوصل إليها الباحث . 

 دراسات متعلقة بالمهارات التاريخية  .1

 ( مصر : 2007دراسة )الحسيني ، -1

ال إلى  الدراسة  مدى  هدفت  على  في  تعرف  التاريخ  لتدريس  مقترح  برنامج  فاعلية 

الذكاءات  لدى طالبات الصف    ضوء نظرية  التاريخي  المهارات  تنمية  المتعددة في 

األول اإلعدادي وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين األولى المجموعة التجريبية  

( طالبة ،واستخدمت  60( طالبة والثانية المجموعة الضابطة وعددها ) 60وعددها )

خ مصر في العصر  الباحثة أدوات تدريسية ،تمثلت بدليل المعلم لتدريس وحدة تاري

تقيميه   وأدوات  اإلعدادي،  األول  للصف  التاريخ  منهج  ضمن  المقررة  الفرعوني 

تمثلت باختبار المهارات التاريخية من إعداد الباحثة ، توصلت الدراسة إلى فاعلية  

التاريخي   المهارات  تنمية  في   ، المتعددة  الذكاءات  نظرية  على  القائم  البرنامج 

المعلوما وتنظيم  التاريخية  )ترتيب  التاريخية    -ت  األحداث  وتحليل  تقويم    -تفسير 

إصدار أحكام على األحداث التاريخية ( لدى طالبات    -المصدر أو الدليل التاريخي  

 ( 207- 185 :2007، المجموعة التجريبية .   ) الحسيني 

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

297 

 امريكا :  (Caroline- 2005)دراسة كارولين  -

البنائية  أثر  معرفة  إلى  الدراسة   في    هدفت  االجتماعية  الدراسات  في  االجتماعية 

مدرسي   على  العينة  اشتملت   ، الخدمة  إثناء  لمدرسي  التاريخية  المهارات  ممارسة 

الدراسات االجتماعية في المدارس المتوسطة والثانوية ولقد استخدمت الباحثة عدداً 

ة  من األدوات من مسلسالت تمثيلية تتضمن مالحظات ومقابالت وصوراً فوتوغرافي 

التجربة   مدة  استمرت  ولقد   ، الصلة  ذات  الفنية  واألعمال  والمذكرات  وتسجيالت 

عاماً دراسياً كامالً وبعد تحليل البيانات أظهرت النتائج أن عملية التحقيق للمهارات  

البشرية   الصراعات  لفهم  قدرة خالقة  تتطلب  باألخص  التاريخ  ولفصول  التاريخية 

الم عنى من قصص األشخاص واألماكن واألحداث واإلجراءات وعواقبها الشتقاق 

البنائية   بمبادئ  الناتج  والفهم  التاريخية  األدلة  من  أساس  على  األحكام  أبلغ  وتقديم 

وااللتزام   والتفاعل  للتعمق  اكبر  فرصة  يعطي  النوعي  البحث  وان   ، االجتماعية 

الكاملة والحيوية واإلثر الحقيقة واالستقامة والصرامة والفائدة  المعرفي  باالتي :  اء 

 وااللتزام باألخالقية والحصول على تفاصيل كافية للتنبؤ.   

                                                    (Caroline, 2005 :3-39 ) 

 -مناقشة الدراسات السابقة : 

التجريبي      المنهج  استخدامها  في  الحالية  الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  اتفقت 

)الحسيني، دراسة  فاعلية  2007وهدفت  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  وهدفت   )

تنمية   في  المتعددة  الذكاءات  نظرية  ضوء  في  التاريخ  لتدريس  مقترح  برنامج 

لدى طالبات الصف األول اإلعداد  التاريخي  دراسة  المهارات  ، في حين هدفت  ي 

(Caroline, 2005  في االجتماعية  البنائية  أثر  معرفة  إلى  الدراسة   هدفت   )

الخدمة   إثناء  لمدرسي  التاريخية  المهارات  ممارسة  في  االجتماعية  الدراسات 

ب. جاءت  فقد  أدواتها  في  الدراسات  المعلم  اختلفت  بدليل  تمثلت   ، تدريسية  أدوات 

في مصر  تاريخ  وحدة  التاريخ    لتدريس  منهج  ضمن  المقررة  الفرعوني  العصر 

التاريخية   المهارات  باختبار  تمثلت  تقيميه  وأدوات  اإلعدادي،  األول  مثل  للصف 

 ، )الحسيني  بينما اعدت  2007دراسة  من   (Caroline,2005كارولين  )(  عدداً 
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فوتوغرافية   وصوراً  ومقابالت  مالحظات  تتضمن  تمثيلية  مسلسالت  من  األدوات 

في    وتسجيالت  الدراسات  تباينت  كما   . الصلة  ذات  الفنية  واألعمال  والمذكرات 

)الحسيني   دراسة  مثل  اإلعدادي  األول  الصف  طالبات  كان  فبعضها  عيناتها 

الدراسات  Caroline,2005( في حين كانت عينة كارولين  ) 2007، ( مدرسي 

كان  فقد  الحالي  البحث  أما  والثانوية  المتوسطة  المدارس  في  عينته من    االجتماعية 

الحسيني،    ( دراسة  اشارت  االدبي،  الرابع  الصف  فاعلية    2007طالب  إلى   )

  ، التاريخي  المهارات  تنمية  في   ، المتعددة  الذكاءات  نظرية  على  القائم  البرنامج 

نتائج دراسة كارولين) للمهارات  Caroline,2005واظهرت  التحقيق  ( أن عملية 

تتطلب  باألخص  التاريخ  ولفصول  البشرية    التاريخية  الصراعات  لفهم  قدرة خالقة 

المعنى من قصص األشخاص واألماكن واألحداث  واإلجراءات وعواقبها الشتقاق 

البنائية   بمبادئ  الناتج  والفهم  التاريخية  األدلة  من  أساس  على  األحكام  أبلغ  وتقديم 

وااللتزام   والتفاعل  للتعمق  اكبر  فرصة  يعطي  النوعي  البحث  وان   ، االجتماعية 

المعرفي  باال  الكاملة والحيوية واإلثراء  الحقيقة واالستقامة والصرامة والفائدة  تي : 

 وااللتزام باألخالقية والحصول على تفاصيل كافية للتنبؤ. 

 -الفصل الثالث : اجراءات البحث:

التصميم    –اوال   الباحث  اعتمد  البحث  اهداف  تحقيق  لغرض   : التجريبي  التصميم 

ا عليه  يطلق  الذي  مجموعتين  التجريبي  من  يتكون  الذي  المتكافئة  المجموعات  سم 

)فاندالين،   ضابطة  والثانية  تجريبية  تدرس  369:  1981االولى  االولى   )

االعتيادية وتطبيق   بالطريقة  تدرس  الثانية  والمجموعة  الثالثي  الحوار  باستراتيجية 

                            (  .             1االختبار البعدي على المجموعتين وكما موضح في الشكل )
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 ( 1شكل ) 

 التصميم التجريبي للبحث 

المتغير         المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة  مقياس 

 التابع 

الحوار  التجريبية    إستراتيجية 

 الثالثي 

 

المهارات   اكتساب 

 التاريخي 

 

المهارات   اختبار 

 ريقة االعتيادية الط الضابطة  التاريخية 

 

يتطلب البحث الحالي اختيار مدرسة واحدة من المدارس    -:ثانيا  : مجتمع البحث   

ال محافظة  لمركز  التابعة  والثانوية  ال  ديوانية االعدادية  ثانوية  اختيار  تم  مختار  وقد 

بصورة قصدية لغرض تطبيق التجربة كون المدرسة تحتوي على أكثر من    الثقفي 

 ي صفين للصف الرابع أدب

عينة   : ثانوية    -:البحث  ثالثا  الباحث  اختار  ان  الثقفي  بعد  مكاناً    المختار  قصدياً 

)ج(   الشعبة  لتمثل  العشوائي  السحب  بطريقة  شعبيتين  اختيار  تم  التجربة  إلجراء 

المجموعة التجريبية والشعبة )أ( المجموعة الضابطة وبذلك بلغ طالب المجموعتين  

(64 ( بواقع  طالباً  درس32(  مجموعة  لكل  طالباً  وفق)  (  التجريبية  المجموعة  ت 

مكافئة   وتمت   . االعتيادية  للطريقة  وفقا  الضابطة  والمجموعة  الثالثي(  الحوار 

التاريخ   مادة  في  التحصيل  الذكاء،  الزمني،  )العمر  المتغيرات  في  المجموعتين  

،كون الدرجة المحسوبة كانت كلها    متكافئة   للسنة السابقة (، وكانت المتغيرات كلها 

 ( يبين ذلك. 1( وجدول)62( وفي درجة حرية)2جدولية البالغة ) اقل من ال
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 ( 1جدول ) 

يبين مكافئة المجموعتين  في المتغيرات العمر الزمني، الذكاء، التحصيل في مادة   

 التاريخ للسنة السابقة 

 المجموعة    

 

 المتغيرات 

  ( ( 32التجريبية 

 ً  طالبا

 القيمة التائية      ( طالباً 32الضابطة )

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المحسوبة الجدولية 

حرية   2 3.989 186.77 5.937 186.46 العمر الزمني  درجة  عند 

داللة    62 ومستوى 

0.05 

0.249 

 0.535 3.736 34.33 5.091 34.99 الذكاء   

في   التحصيل 

 التاريخمادة 

12.96 3.049 13.33 2.585 0.532 

 * غير دال

التي سيدرسها لمجموعتي   العلمية  المادة  الباحث  العلمية : حدد  المادة  : تحديد  ثالثاً 

البحث في اثناء مدة التجربة والمتمثلة بالموضوعات التي تضمنتها الفصول الثالثة  

للصف المقرر  االسالمي  العربي  التاريخ  كتاب  من  للعام    االولى  المتوسط  الثاني 

( .والفصل  2019-2018الدراسي  االسالمية  الرسالة   : االول  الفصل  وهي   .)

هـ( . والفصل الثالث :  41  -هـ   11الثاني: الدولة العربية في العصر الراشدي من ) 

 هـ(. 132  -هـ  41الدولة العربية االسالمية في العصر االموي من )

: السلوكية  رابعا   االهداف  الخطوة    صياغة  السلوكية  االهداف  صياغة  تعد   :

الباحث بصورة واضحة ومحددة ، ويمكن   لذا صاغها  االساسية ألي برنامج عمل 

( هدفاً سلوكياً موزعة على المستويات الست   116مالحظتها وقياسها وقد بلغت )  

( بلوم  تصنيف  اBloomمن  االهداف  استيفاء  من  التثبيت  بغية  محتوى  (  لسلوكية 

  ( الملحق  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضت  بالتاريخ    1المادة  المتخصصين   )
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نالت جميعها استحسانهم   وقد  والنفسية  التربوية  وطرائق تدريسه ومناهجه والعلوم 

 لذا قرر الباحث االبقاء عليها .  

 : من    خامساً  واحداً  التدريسية  الخطط  اعداد  كان  لما   : التدريسية  الخطط  اعداد 

( منها للمجموعة  12( خطة تدريسية ) 24متطلبات البحث الحالي لذا اعد الباحث ) 

  ( و  من    12التجريبية  مجموعة  على  منها  نماذج  الضابطة عرضت  للمجموعة   )

غرض تحسين صياغة  ( الستطالع  اراءهم ومقترحاتهم ل  1المتخصصين الملحق ) 

 تلك الخطط وفي ضوء ما ابدوه اجريت التعديالت الالزمة.  

   -خامسا : اعداد ادوات البحث :

ـ من خالل اطالع الباحث على االدبيات  بناء اداة قياس المهارات التاريخية :  -1

األداة   على  وباالعتماد  االختبار  من  النوع  هذا  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 

قبل  المنشورة   المواد  د  من  تدريس  "أساليب  كتابه  في  السكران  احمد  محمد 

 ( منها  تفرعت  رئيسة  مهارات  ثماني  األداة  "تضمنت  مهارة.  45االجتماعية   )

عرضت المهارات التاريخية الرئيسة والفرعية على مجموعة من المتخصصين في  

ل مهارة  (، وتم تحديد مدى أهمية ك1التاريخ وطرائق التدريس وعلم النفس )ملحق 

( مهارة التاريخية  16من المهارات وبعد تطبيق هذه اإلجراء اصبح عدد المهارات )

؛ بعد ذلك تم تحديد أسئلة تقيس تلك المهارات تقع جميعها ضمن المستويات العقلية  

 (.. 2الستة لتصنيف بلوم ،ولكل سؤال ثالثة اختيارات أو بدائل ملحق ) 

تعطى درجة واحدة للطالب عند إجابته إجابة  ـتعليمات االجابة عن االختبار :    -2

  . فقرة  كل  عن  خاطئة  إجابة  إجابته  عند  للطالب  . وصفر  فقرة  كل  عن  صحيحة 

وتعتبر إجابة الطالب خاطئة في حالة اختيار أكثر من بديل في الفقرة الواحدة ،أو  

 في حالة ترك الفقرة بدون إجابة . 

قياس المهارات التاريخية عرضها  لمعرفة مدى صالحية اداة    -صدق االختبار:  -3

الباحث على مجموعة من المتخصصين في التاريخ وطرائق التدريس وعلم النفس ،  

 ( عددهم  والبالغ  االدبي  الرابع  للصف  التاريخ  مادة  مدرسي  خبراء  10وبعض   )
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 ( المهارات واسئلتها ، وفي ضوء مالحظاتهم  1ملحق  للتأكد من مدى صالحية    )

تحدي تم  ) واقتراحاتهم  بدائل  16د  واختيار  البدائل  بعض  وتعديل  تاريخية  مهارة   )

 أخرى اكثر مناسبة.  

التطبيق االستطالعي لفقرات االختبار: بغية التثبت من وضوح فقرات االختبار    -4

الذي   والزمن  الصحيحة  غير  بدائلها  وفعالية  تمييزها  وقوة  صعوبتها  ومستوى 

ينة من طالب الصف الرابع االدبي  يستغرق في االجابة عنها طبق االختبار على ع 

( وبعد التطبيق اتضح ان الوقت المستغرق  مركز المحافظة)  بن النفيس في ثانوية ا

  ( كان من  فقراته جميعاً  االجابة عن  متوسط    36  –  24في  دقيقة وبعد حساب   )

 ( دقيقة.    30الوقت ظهر ان الوقت المستغرق لإلجابة هو)  

االختبار، استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار ، ثبات االختبار: لحساب ثبات    -5

وهي من افضل الطرائق للحصول على قياسات متكررة للمجموعة ذاتها من األفراد 

. وتم تطبيق االختبار على عينة من طالب   نفسه مرتين  . وتعني تطبيق االختبار 

  ( متكونة        االدبي   الرابع  على  100الصف  اسبوعين  مرور  بعد  طالب   )

بين   الثبات  معامل  استخرج  بيرسون  ارتباط  معامل  وباستخدام   . االول  التطبيق 

 ( الثبات  معامل  بلغ  وقد   ، والثانية  األولى  انه  0.81الدرجتين  الى  يشير  وهذا   ،  )

 معامل ثبات عاٍل . 

 -التطبيق النهائي للتجربة : 

يوم  -1 بنفسه  التجربة  بتطبيق  الباحث  الموافق   الخميس   بدأ  يوم  /    13  المصادف 

البحث وانتهت يوم  حصص    ثالث وبواقع    2018/ 12 لكل من مجموعتي  اسبوعياً 

 .   2019/ 2/    13االربعاء الموافق  

اختبار   .2 التاريخية طبق  االثنين    المهارات  يوم  من  التاسعة  الساعة  تمام  في 

حسب    2019/ 2  / 18الموافق   الدرجات  توزيع  المهارات  وتم  اختبار 

 -:  التاريخية
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 -الوسائل االحصائية :

 معامل ارتباط بيرسون (     ( ، 2)االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، مربع كاي  ) كا 

 الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرها : 

درجات  متوسط   بين  الفرق  داللة  من  لطالب   للتحقق  التاريخية  المهارات  اختبار 

مجموعتي البحث استخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، فاتضح إن الفرق دال  

  ( مستوى  عند  )  0.05إحصائيا  حرية  وبدرجة  التائية  62(  القيمة  كانت  ،اذ   )

                    ( يبين ذلك.                   9)   ( والجدول  2( اكبر من الجدولية )    3.62المحسوبة ) 

 (  9الجدول  ) 

نتائج االختبار التائي لدرجات طالب مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( في  

 اختبار المهارات التاريخية البعدي

 العدد   المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 الحرية 

 القيمة التائية
 الداللة اإلحصائية

 الجدولية  المحسوبة

 1.870 11.281 32 التجريبية

62 3.062 2 
مستوى  عند  دالة 

 1.731 8.968 32 الضابطة  0.05داللة 

وبهذا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه ) ليس هناك فرق دال احصائياً  

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس    0.05عند مستوى داللة   )  

الحوار الثالثي ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي    طريقةالتاريخ على وفق  

يعني   وهذا  التاريخية(  المهارات  اختبار  في  االعتيادية  الطريقة  وفق  على  تدرس 

تفوق طالب المجموعة التجريبية في المهارات التاريخية ويمكن إرجاع هذه النتيجة  

رسة المهارات إلى إن خطوات إستراتيجية الحوار الثالثي دربت الطالب على مما

بشكل   النتائج  مع بعضها وعرض  الحقائق وربطها  تتضمن فحص  الذي  التاريخية 

صحيح خال من أي تحيز بل انه خاضع للمناقشة العلمية المنطقية . كما عملت على  
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من   العالقة  والمعلومات  الحقائق  عن  والتحري  المناقشة  في  الطالب  رغبة  زيادة 

والنقد والتمييز بين الموضوعات ذات الصلة    خالل األسئلة المطروحة واالستفسار

لمنهجية   متبعة  علمية  أسس  على  مبنية  استراتيجية  كونها  عن  .ناهيك  غيرها  من 

 واضحة محددة المعالم متفقة مع األسلوب العلمي للتفكير .  

   -االستنتاجات :

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية : 

مادة    طريقةلية  فاع .1 في  االدبي  الرابع  الصف  طالب  لدى  الثالثي  الحوار 

 التاريخ  أكثر من فاعلية الطريقة االعتيادية في التدريس .  

الحوار الثالثي في اكتساب المهارات التاريخية  , أسهم    طريقةأن استعمال   .2

 .    للطلبةفهم المادة الدراسية ومن ثم رفع المستوى التعليمي  في

ال .3 ومنها    لبة طتفاعل  التدريس  في  التقليدية  غير  الجديدة  االستراتيجيات  مع 

 الحوار الثالثي .   طريقة 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي :  -التوصيات :

باعتماد   .1 تدريسالتدريس  في   الثالثي  قبل    الحوار  من  التاريخ  مادة 

التعلم   عملية  في  تساعد  امكانيات  من  توفره  لما   , والمدرسين  المدرسات 

والتعليم  وتجعل المتعلم مبدعاً فضالً على انها تنقل محور العملية التعليمية  

في   الحديثة  االتجاهات  به  تنادي  ما  وهذا   . الطالب  الى  المدرس  من 

 التدريس. 

دريس مختلف وحديثة لتدريس المهارات التاريخية  التنوع في استخدام طرائق ت  .2

 تسهم برفع مستوى الطالب في اكتسابه لتلك المهارات . 

والمدرسين   تعريف  .3 الحوار     المعلمين  إستراتيجية  استخدام  بكيفية  التاريخ  مادة 

السادة   قبل  من  نموذجية  تدريسية  خطط  اعداد  خالل  من  وذلك  الثالثي 
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تكو  التدريس  طرائق  في  عند  المختصين  عليها  يعتمد  دليل  بمثابة  ن 

 التدريس. 

 المقترحات : استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية :  

لكال   .1 أخرى  دراسية  مراحل  على  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسات  إجراء 

 الجنسيين.  

مثل   .2 أخرى  تابعة  متغيرات  على  للتعرف  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة 

 اإلبداعي ، والثقة بالنفس ، واالتجاه نحو المادة ، وغيرها . التفكير 

الجامعات   .3 في  التاريخ  اقسام  طلبة  على  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة 

 العراقية. 
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العلوم   كلية  طلبة  لدى  العلمية  المفاهيم  اكتساب  وفي  العلمية  بالمادة 

ان. 2االونروا في االردن"، مجلة التربية والتقدم، العدد ) –التربوية  (، عمَّ
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5. www. Mindspring.com  

 المالحق

 (  1الملحق )

 أداة قياس المهارات التاريخية بصيغته النهائية 

 ال حاجة لذكر االسم  

الحوار الثالثي    استخدام طريقة   اثر   تهدف الدراسة إلى معرفة " عزيزي الطالب ::   

 في تنمية المهارات التاريخية لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ". 

ومن متطلبات هذا البحث استخدام أداة لقياس المهارات التاريخية ، وقد تم   

مهارة   ولكل  المتخصصين  من  لجنة  قبل  من  التاريخية  المهارات  من  عدد  تحديد 

بدائل واحد منها اكثر صحة وقبوالً . لذا نود منك   سؤال يتضمن ثالثة اختيارات أو 

اإلجابة بكل دقة وموضوعية عن كل سؤال من أسئلة المهارات التاريخية ، واختيار  

إحدى بدائله وذلك بوضع دائرة صغيرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  

ا البحث  ألغراض  خدمة  بل  امتحاناً  ليس  ذلك  أن  علماً  اإلجابة  ورقة  ،  في  لعلمي 

 واإلجابة تكون على ورقة األسئلة مباشرة .  

 مع شكري وتقديري 

 الباحث 

 )مثال توجيهي (    ت    

 التميز بين المخطوطات االصلية والثانوية  المهارة

 تعد المخطوطات اآلتية من المخطوطات األصلية للثورة العباسية السؤال 

 مخطوطة التاريخ الغيابي أ
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 مخطوطة أخبار العباس وولده . )) ب(( 

 مخطوطة إنسان العيون من مشاهير سادس القرون  ج

 األسئلة          ت

 التمييز بين المصادر األصلية والثانوية  .المهارة1

 يعد المصدر اآلتي مصدرا  أوليا  في الدراسات والبحوث التاريخية السؤال

 معجم البلدان / ياقوت الحموي آ

 المجتمعات االسالمية وحركة الفتح / د. شكري فيصل  ب

 االدارة العربية في عصر االسالم / محمد كرد علي  ج

 التمييز بين الحقيقة والرأي   .المهارة2

 اختيار سامراء عاصمة لخالفة بني العباس  السؤال

 بنى الخليفة المعتصم مدينة سامراء. آ

 اختيار موقع سامراء كان بسبب قربها من مدينة بغداد . ب

 تميزت سامراء بكثرة القصور .  ج

 القدرة على استنتاج الحقيقة التاريخية  .المهارة3

 في الدولة العربية اإلسالمية :بسبب ظهر نظام الوزارة  السؤال

 اتساع وكثرة مهام الخليفة السياسية واالجتماعية . آ

 تقليص لصالحيات الخليفة .  ب

 إلرضاء بعض الشخصيات المتنفذة. ج

 التوصل إلى الحقائق والمفاهيم والتعميمات  .المهارة4
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 على : الوصول للحقائق التاريخية يعتمد   السؤال

 فقط. ائق التاريخيةاعتماد الوث آ

 .   في البحث الطرق العلمية الحديثةاستخدام  ب

 واإلجماع. شياع االعتماد على ال ج

 تحديد السبب المباشرة .المهارة5

 هو ؟ للحمالت الصليبية على البالد  ة المباشراألسباب من اهم   السؤال

 للقضاء على الديانة اإلسالمية. آ

 اإلسالمية. السيطرة وإعادة النفوذ البيزنطي على األراضي  ب

 الوصول والسيطرة على األراضي المقدسة للمسيحيين في فلسطين.  ج

 تحديد السبب الحقيقي .المهارة6

 هو ؟  الجغرافية التي قام بها األوربيون   ستكشافاتالسبب الحقيقي من اال  السؤال

 والبنادقة والمماليك للتجارة. القضاء على احتكار الجنويين آ

 السيطرة على مناطق جديدة من العالم.  ب

 بديلة أيجاد طرق تجارية  ج

 تحديد األدلة التاريخية للحدث التاريخي .المهارة7

 هو  الشواهد التاريخية داللة على اهتمام العرب المسلمين بالعلوم كافة:من  السؤال

 .   االحاديث النبوية التي تحث على العلم وجود آ

 .االدبية ثقافيةتطور الحياة ال ب

 التأثر بالثقافات القريبة ج
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 ربط بين المقدمات والنتائج التي ترتبت عليها   .المهارة8

 يالنتائج التي ترتبت على التطور الثقافي في العصر العباسي ه من السؤال

 كثرة المذاهب االسالمية  آ

 الهدوء السياسي   ب

 الثقافات القريبة من الحضارة االسالمية ج

 إظهار العالقات الداخلية بين األحداث التاريخية .المهارة9

 للحدثين اآلتيين تكمن خالل قراء السؤال

 المنصور من مدينة بغداد عاصمة له(  الخليفة)اتخاذ 

 (واتخاذها عاصمة له )بناء المعتصم مدينة سامراء

 لتكون عاصمة لدولة قوية آ

 التخوف من حدوث انقالب ضد دولتهم ب

 ضعف الخالفة العباسية   ج

 توجيه أسئلة ناقدة للمادة التاريخية .المهارة10

 القواعد وال مقررة القوانين قبل الدولة العباسية . معروفة لم تكن الوزارة السؤال

 إن السؤال اآلتي حول هذا الحدث يعد سؤاال  ناقدا  للمادة التاريخية  

 في الزمن العباسي تم تثبيت قوانين الوزارة 1س

 . خلفاء بني العباسقواعد الوزارة غير ثابتة في زمن  2س

 .  كان للخلفاء حواشي ومستشارين يمثلون وظيفة الوزراء 3س

 تكوين صورة متكاملة عن الموقف التاريخي .  .المهارة11
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االرهاب مع إرسال كميات من األغذية واالسلحة ألبطال   بوجه  وقوف العراقيين   السؤال

 . المقدس الحشد الشعبي

 إن العبارة أعاله يقدم عنها الموقف اآلتي صورة متكاملة  

 .ووطني ديني اخالقيموقف  آ

 موقف إنساني . ب

 موقف وطني ضعيف  ج

 التاريخيةالتوصل إلى نتائج عامة تؤكد صحة المادة   .المهارة12

 : ى البويهيون  على نظام الخالفةابق السؤال

 . حتى تبقى الصفة الشرعية سمة لحكمهم  آ

 . للمحافظة على التراث االسالمي ب

 . لالبتعاد عن الضغوطات السياسية  ج

 تطبيق النتائج التي توصل إليها على بعض المواقف التاريخية األخرى .المهارة13

 .  اعتمد العرب اسلوبين في الترجمة  السؤال

 إن نتائج الحدث يمكن أن تنطبق على نمو الفلسفة وتطورها 

 ابتعدوا عن ترجمة النصوص الفلسفية آ

 اكتفوا بنقل النصوص كما هي ب

 مصطلحات فلسفية وعلمية جديدةل توصلوا  ج

 إصدار أحكاما مستقلة بعد التأكد من صدقها  .المهارة14

 ضد الخالفة األموية يعود إلى   ان حدوث مقاومة السؤال
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 ( عليه السالماإلمام علي بن أبي طالب ) استشهاد آ

 االدارة الجائرة لالمويين ب

 تأصيل مبدا الوراثة  ج

ً  .المهارة15  ادراك مدى صحة الوثيقة داخليا

 للتأكد من صحة الوثيقة داخليا  نعتمد ما يأتي  السؤال

 نوعية الورق المستعمل  آ

 طبيعة الخط المكتوب  ب

 مدى الثقة بشخصية كاتب الوثيقة  ج

ً  .المهارة16  إدراك مدى صحة الوثيقة خارجيا

 نعتمد ما يأتي  بلحاظ البعد الخارجي لهالكي نتأكد من صحة الوثيقة  السؤال

 الوثيقة هيئة آ

 عنوان الوثيقة واسم المؤلف وزمانها  ب

 هل الوثيقة ممهورة بختم رسمي ج
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 خالصة البحث 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين ابي القاسم محمد     

وعلى اله وصحبه المنتجبين ونسأل هللا ان يجعلنا من المتمسكين  بواليتهم الى يوم  

 الدين .  

من      نكون  ان  بنا  وحري   , المتقين  امام  هو   ) السالم  عليه   ( علي  االمام  ان 

دراسة شخصيت  في  المواظبين على  ,ألنه مدرسة  الحياة  في  منهجه  لالستفادة من  ه 

 الدين واالخالق واالنسانية والسياسة والحكم .  

ومهما تعددت الدراسات حول شخصية االمام علي ) عليه السالم ( لم تستوف       

حقه ولم تصل الى كنه معرفته بأسرار خلق السماوات واالرض , وال نبالغ في ذلك  

رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( بحقه الذي جاء فيه  وانما انطالقا من قول  

اال هللا   , واليعرفك  اال هللا وانت  , واليعرفني  وانت  انا  اال  ياعلي اليعرف هللا   ((

 وانا(( . 

وقد اهتم المستشرقون بدراسة شخصية االمام علي ) عليه السالم ( كجزء من       

تناولت او   , تارة  العام  االسالمي  ,  التاريخ  اخرى  تارة  متخصصه  بدراسات  ه 

البحث ينصب في دراسة االمام علي ) عليه السالم ( في   وموضوع دراستنا لهذا 

كتاب سطوع نجم الشيعة للمستشرق جرهارد كونسلمان الذي خصصه للحديث عن  

( كأنموذج , ولكنه بدأ كتابه بالحديث عن الدعوة    1989  -1979الثورة االيرانية)  

ض حياة االئمة باقتضاب حتى غياب االمام المهدي المنتظر عجل  االسالمية واستعر

للمستشرق االلماني   علي ) عليه السالم ( في كتاب سطوع نجم الشيعة 

 كونسلمان

 االستاذ الدكتور حاتم كريم اليعقوبي 

 جامعة الكوفة/  كلية اآلداب/ قسم التاريخ 
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الصفوي   اسماعيل  عهد  في  ايران  تاريخ  دراسة  الى  انتقل  ذلك  وبعد  فرجه  هللا 

والحديث عن الشيعة في ايران حتى وصل الى عهد االمام الخميني وبدأ بالتفصيل  

والعراق ايران  بين  دارت  التي  المعركة  عن  تحدث  وكذلك  ثورته  وبعض    في 

 االحداث الداخلية في ايران .  

البحث يسلط الضوء على جوانب من شخصية االمام علي ) عليه السالم ( ودوره     

في االسالم, ابتداء من كونه اول من اسلم من الرجال بعد الرسول ) صلى هللا عليه  

وآله وسلم (  , كذلك تحدث عن مجريات الخالفة والظروف التي حكمت باستخالف  

للمعارك  الخ ذلك  بعد  وتطرق   , عليه  كانوا  هم  الذي  ترتيبهم  الراشدين حسب  لفاء 

التي خاضها االمام علي ) عليه السالم ( ضد الخارجين عن سلطة النظام االسالمي  

 ألهداف ومصالح شخصية ال من اجل االسالم .   

تي  تم االستفادة من بعض المصادر ذات العالقة بالموضوع لتعزيز المواضيع ال     

وردت في الكتاب , من بينها كتاب نهج البالغة لألمام علي ) عليه السالم ( وكذلك  

المغازي البن اسحق ) ت   , وكتاب  البالغة  المسند    151شرح نهج  هج ( وكتاب 

هج ( , وتفسير القمي ) من اعالم القرن الثالث الهجري ( ,  241البن حنبل   ) ت 

 ومصادر اخرى .  

محسنين بالتطرق الى موضوع يحمل اسم امير المؤمنين علي  نتمنى ان ننال جزاء ال

 بن ابي طالب ) عليه السالم ( , ومن هللا التوفيق  

لمستشرق  ا  ،  كتاب سطوع نجم الشيعة ،  علي ) عليه السالم (  :   الكلمات المفتاحية

 االلماني كونسلمان 

Abstract 

   Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and 

peace be upon the most honorable of messengers, Abu 

al-Qasim Muhammad, and upon his family and his chosen 
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companions. We ask God to make us among those who 

adhere to their mandate until the Day of Judgment . 

   Imam Ali (peace be upon him) is the imam of the pious, 

and we should be one of those who persevere in studying 

his personality to benefit from his approach to life, 

because he is a school in religion, morals, humanity, 

politics and governance . 

     And no matter how many studies about the personality 

of Imam Ali (peace be upon him), they did not fulfill his 

right and did not reach his knowledge of the secrets of the 

creation of the heavens and the earth. Except you and 

me, and only God and you know me, and only God and I 

know you . 

     The Orientalists were interested in studying the 

personality of Imam Ali (peace be upon him) as part of the 

general Islamic history at times, or I dealt with it with 

specialized studies at other times. The Iranian Revolution 

(1979-1989) as a model, but he started his book by talking 

about the Islamic call and briefly reviewing the lives of the 

imams until the absence of the awaited Imam Mahdi, may 

God hasten his reappearance, and then he moved to 

studying the history of Iran during the era of Ismail al-

Safavi and talking about Shiites in Iran until he reached 

the era of Imam Khomeini He began in detail in his 
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revolution and also talked about the battle that took place 

between Iran and Iraq and some internal events in Iran . 

   The research sheds light on aspects of the personality 

of Imam Ali (peace be upon him) and his role in Islam, 

starting with his being the first man to embrace Islam after 

the Messenger (peace and blessings of God be upon him 

and his family). They were upon him, and then he touched 

upon the battles waged by Imam Ali (peace be upon him) 

against those outside the authority of the Islamic regime 

for personal goals and interests, not for the sake of Islam . 

     Some sources related to the subject were used to 

reinforce the topics contained in the book, including the 

book Nahj al-Balagha of Imam Ali (peace be upon him), 

as well as the explanation of Nahj al-Balaghah, the book 

of Maghazi by Ibn Ishaq (died 151 AH), the book al-

Musnad by Ibn Hanbal (d. 241 AH), and Tafsir al-Qummi. 

(From the media of the third century AH), and other 

sources . 

We hope that we will receive the reward of the doers of 

good by addressing a topic bearing the name of the 

Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (peace be 

upon him  ( .  
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 دور االمام علي ) عليه السالم ( في الدعوة     اوال : 

الشيعة        نجم  سطوع  كتاب  في   ) السالم  عليه   ( علي  لألمام  ذكر  اول  ورد 

للمستشرق كونسلمان عندما تحدث عن دعوة الرسول محمد ) صلى هللا عليه واله  

كان   حينها   , الجديد  االسالمي  الدين  في  للدخول  االقربين  عشيرته  ألبناء   ) وسلم 

شدة   من  وخفف  ازره  شد  الذي  ولكن  االمر,  لهذا  فيحزن  واالنكار  بالرفض  يقابل 

عليه    ( طالب  ابي  بن  وعلي   ) عنها  ) رضي هللا  خديجة  زوجته  من  كل  معاناته 

الذي كان في حينه صبيا , وعرض كونسلمان حديثا ضمنيا لألمام علي    ) السالم 

لرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  )عليه السالم ( قال فيه : )) عندما كنت صبيا كان ا

الفرس   تتبع  اتبعه كما  يضعني في حجره ويضمني الى صدره, .......... , وكنت 

اتبعاها , ويأمرني بااللتزام   المسلم  يوم يعلمني شعيره يجب على  , وكان كل  امها 

بها , ولم تكن حين ذاك عائلة قد آمنت باإلسالم , فقد كان رسول هللا ) صلى هللا  

   (1)سلم ( وزوجته خديجة المؤمنين الوحيدين , وكنت انا ثالثهم (( .عليه و

ولم يذكر كونسلمان المصدر الذي استقى منه هذا النص وبعد الرجوع الى نهج       

اتباع   اتبعه  كنت  ولقد    ((  : المؤمنين  امير  قال   : التالية  بالصيغة  وجدناه  البالغة 

ع اخالقه  من  يوم  كل  لي  يرفع  امه  اثر  ,ولم  الفصيل   )) به  باالقتداء  ويأمرني  لما 

  ) وسلم  عليه  ) صلى هللا  رسول هللا  غير  االسالم  في  يومئذ  واحد  بيت  في  يجمع 

   (2)وخديجة وانا ثالثهما ((

هللا عليه واله وسلم (     واشار كونسلمان بعد ذلك الى كفالة الرسول محمد ) صلى   

رغم   ولكن  ماليه  ازمة  من  يعاني  ابوه  كان  عندما   ,  ) السالم  عليه   ( علي  لألمام 

واشاد   الرسول,  ( تحت رعاية  السالم  ) عليه  االمام علي  بقى  االزمة  هذه  انفراج 

كونسلمان  بدور ابي طالب في الدفاع عن الرسول ) صلى هللا عليه واله وسلم (,  

وقع في خطأ كسابقيه في الحكم بعدم اسالم ابي طالب حتى وفاته    ولكن كونسلمان 

 .  ( 3)/ م 631في سنة  

النبي      فراش  في   ) السالم  عليه   ( علي  االمام  مبيت  حادثة  الى  ذلك  بعد  وانتقل 

)صلى هللا عليه واله وسلم ( واصفا ذلك الموقف بانه ساعد في اخفاء هجرة النبي  
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لك المتآمرين على قتله بنومه في سريره , وبعد  )صلى هللا عليه وسلم ( وخدع بذ 

اسبوع من الهجرة غادر االمام علي ) عليه السالم ( الى مكة بالخفاء للحاجة اليه  

واله   عليه  اله  صلى   ( الرسول  هجرة  قبل  يثرب  تسمى  كانت  التي  المدينة  في 

   (4)وسلم(

مفادها     , ذكر حادثة طريفة  الى  ينتقل  كتابه  اخر من  الرسول    وفي موضع  بان 

صعوبة   واجهته  الروم  بمواجهة  توجه  لديه  اصبح  عندما   ) ولم  عليه  هللا  )صلى 

بأقناع من حوله بذلك, فقد اعترض احدهم بحجة  انه ال يستطيع الخروج معهم لقتال  

الروم ألنه سيقع يقينا في هوى البيزنطيات الشقراوات وبذلك يرتكب ذنبا , فما كان  

ه واله وسلم ( اال ان اعفى هذا الشخص من الذهاب معهم  من النبي ) صلى هللا علي 

 .  ( 5)للجهاد  خشية الفتنه 

وسل       واله  عليه  هللا  صلى   ( الرسول  استخالف  حادثة  من  كونسلمان  (  مواتخذ 

لألمام علي  ) عليه السالم ( في احدى الغزوات التي لم يشر الى اسمها ويبدوا انها  

( مقدمة للحديث عن موضوع الخالفة , اذ وصف اختيار االمام  ـه  9)   غزوة تبوك 

بالقول :   بانه كان دليال على ثقة الرسول الكبيرة به , وعقب على هذا االمر  علي 

))وكان تكليف محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( لعلي بتمثيله _ وان كان مؤقتا _ قد 

مكانة خاصة بعد    جعل عليا الذي فضل على اآلخرين _ يوقن بانه سيحصل على

 .  ( 6)وفاة الرسول )صلى هللا عليه واله وسلم ( 

ويذهب كونسلمان الى االعتقاد بان الرسول قد ترك امر تنظيم خالفته على الرغم     

من وجود بضعة رجال اكفاء في المدينة , اال انه لم يشأ اعطاء احد منهم سلطة في  

, وعلى حد كونسلمان  : )) وال  حياته , ولم يشأ ايضا الحاق الضرر بواحد منهم  

احد يعرف ان كان النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( لديه حينذاك فكرة مساعدة آل بيته  

بقوا على قيد   ابناءه  الفكرة لو ان  لديه هذه  . وربما ستكون  ام ال  للسلطة  للوصول 

عليه   ) صلى هللا  محمد  وكان   , فاطمة  على  اقتصر  المباشر  خلفه  ان  اال   , الحياة 

م ,    632سلم ( متألما كثيرا لوفاة ابنه ابراهيم _ من الجارية القبطيه مريم _ عام  و

 . (7)وبعد خمسة اشهر كان النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( يغادر المؤمنين الى االبد((
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       ) ) صلى هللا عليه وسلم  الرسول  اسم زوجة  ذكر  قد  بان كونسلمان  ولإلشارة 

ية القبطية كما مثبت ذلك في مصادرنا التاريخية وال  بانها مريم  والحقيقة هي مار

بموضوع   يتعلق  فيما  كونسلمان  اعتقاد  عدم صحة  على  للداللة   , ذلك  في  خالف 

او عرب   كانوا مستشرقين  المؤرخين سواء  قد ردد اخطاء غيره من  وانه  الخالفة 

 .  (8)نحيل القارئ الى مراجعة هذه المصادر من بين المئات  

ان في موضع آخر من كتابه تفاصيل وفاة النبي محمد ) صلى  وعرض كونسلم   

هللا عليه وسلم ( بجحر االمام علي ) عليه السالم ( والفضل الذي ناله من جراء ذلك 

, فيما اشار ايضا الى ادعاء ,السيدة عائشة بان الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( قد  

الخبرة فوضعت راسه على وسادة ,  توفاه هللا بين يديها ولكونها صغيرة السن وقليلة  

وعلق كونسلمان على ذلك الموقف : )) بان السيدة عائشة كانت مضطرة للدفاع عن  

نفسها , فال بد ان يكون احد قد اتهمها بانه لم يكن من حقها مطلقا في تلك اللحظة  

 . (9)ان تحتضن محمدا , اما الذي وجه لها االتهام فقد يكون علي ((

كونسلم    (  وناقش  السالم  عليه   ( علي  االمام  بين  حدث  الذي  الخالف  سبب  ان  

والسيدة عائشة باالعتماد على رواية ابن اسحاق , وارجع ذلك الى ما جرى للسيدة  

اله   قليال عن ركب رسول  وتأخرها  المصطلق  بني  بعد عودتهم من غزوة  عائشة 

 .  (10))صلى هللا عليه وسلم (  

وحياد     دقيقا  كونسلمان  يكن  وعدم  ولم  سابقيه  اراء  على  ذلك  في  العتماده  يا 

كل شيء   التي وضحت  المنصفة  التاريخية  المصادر  وبعض  القرآن  على  اطالعه 

 . (11)ونفت التهمة التي وجهت للسيدة عائشة في تلك الحادثة  

توضيح      من   ) السالم  عليه   ( االمام علي  لسان  على  ما جرى  ذلك  الى  يضاف 

د ذكر خمسة اسباب رئيسة تمحورت اربع منها حول  ألسباب عداء عائشة له , فق

تفضيل الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( له على سائر الصحابة في مناسبات عدة ,  

براءة   وقصة سورة   ) السالم  عليه   ( االمام علي  باب  اال  االبواب  سد  حادثة  منها 

ه في  واقتحام حصن خيبر , اما السبب الخامس فهو عنما رميت عائشة بما رميت ب
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حادثة االفك اشتد ذلك على النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( فاستشار األمام علي في  

 امرها فقال له :  

)) سل جاريتها بريرة واستبرئ حالها منها , فان وجدت عليها شيئا فان النساء     

كثيرة , فامرني رسول هللا  ان اتولى مسألة بريرة واستبرئ الحال منها ففعلت ذلك  

بها سوءا , لكني نصحت هلل ولرسوله ) صلى هللا    , فحقدت  , وهللا مااردت  علي ّ 

 .   (12)عليه وسلم (( 

واستعرض كونسلمان االحداث التي اعقبت وفاة الرسول ) صلى هللا عليه وسلم(       

مباشرة والخالف الذي جرى بين المهاجرين واالنصار حول خالفة رسول هللا في  

 مشغوال بمراسيم الدفن .  الوقت الذي كان االمام علي 

فقد ذكر الدور الذي قام به سعد بن عبادة زعيم الخزرج ووصفه بانه كان تدبيرا     

لمؤامرة نزع السلطة من الطبقة الحاكمة على حد تعبيره ) باإلشارة الى سلطة النبي  

ه  ) صلى هللا عليه واله وسلم ( وآل بيته من بعده ( , وكان سعد قد اعد انقالبا اال ان

هو   بكر  ابا  بان  تنادي  المدينة  في  ترتفع  صيحات  هناك  كانت  حديثه  واثناء 

 .  (13)الخليفة

اما السيدة فاطمة وزوجها االمام علي ) عليهما السالم ( فقد عوال على حق علي     

في الخالفة استنادا لما جاء في حديث الثقلين الذي قال فيه رسول هللا : )) اني تارك  

الثقلين احده السماء الى االرض فيكم  ما اكبر من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من 

 .  (14)وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض(( 

ويضيف كونسلمان الى ذلك في بيان احقية اهل البيت في وراثة السلطة من النبي ما  

است نجران حينما  اله عليه وسلم ( ألهل  النبي ) صلى  دعى عليا  جرى في مباهلة 

ميّز   وبهذا  ثم صلى  رداءه  االربعة  على  وبسط  والحسين  الحسن  وابنيهما  وفاطمة 

 .    (15)اقرب آل بيته وباركهم 

ذكر كونسلمان ذلك باإلشارة الى دعوة الرسول الهل نجران بالدخول في االسالم     

اذ وافضى االمر الى المناظرة التي جرت  بينهما حينما نزلت اآلية على الرسول ,  



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

323 

ابناءنا   ندع  تعالوا  فقل  العلم  فيه من بعد ماجاءك من  )) فمن حاجك    : تعالى  قال 

على   هللا  لعنة  فنجعل  نبتهل  ثم  وانفسكم  وانفسنا  ونساءكم  ونساءنا  وابناءكم 

 .  (16)الكاذبين((

االمام        بعد ذلك منعطفا اخر في حديثه عن موضوع خالفة  ويدخل  كونسلمان 

واية ابناء علي فهي واضحة في تحديد ان النبي ) صلى هللا  علي فقد قال : )) ان ر 

يده على   النبي  : وضع  قال  ان عليا  فقد روى   , (  نظم مسألة خالفته  عليه وسلم 

, وان محمد )صلى هللا عليه   عنقي وقال هذا هو اخي ووريثي وعليكم طاعته (( 

حق والقرآن  وسلم (  قال ايضا : ) ان عليا مع الحق ومع القرآن وسوف يكون ال

 .  (17)معه , ولن يفصل بينهما حتى يوم القيامة (( 

ويعرج بعد ذلك الى ذكر واقعة الغدير بأسلوب مختصر وكما هو معروف عنه       

في هذا الكتاب وفي ذلك قال : )) وكان كل من يؤمن بأحقية علي بعد موت النبي  

مسألة الخالفة قبل    )صلى هللا عليه وسلم ( كان يرى ان محمدا كان قد نظم بوضوح 

عودته للمدينة , ففي موضع يدعى غدير خم , قام محمد ) صلى هللا عليه وسلم (  

امام كل المؤمنين الذين ذهبوا معه الى مكة بتكليف علي بال شك بتجهيز نفسه لتسلم  

اعلى المناصب , اما من آمنوا بهذا التكليف فسرعان ما صاروا شيعة علي _ اي  

بيت النبي ,اال ان اتباع حزب علي كانوا قلة فلم يستطيعوا   حزب علي او حزب آل 

 . (18)مقاومة الخليفة ابي بكر مقاومة جدية(( 

ويخلص الى القول : وبما ان ابا  بكر قد تسلم السلطة كان هذا المعنى قد اكتمل ,     

واصبح اعتراض علي وفاطمة ) عليهما السالم ( بال صدى يسمع  وعلى الرغم من  

النبي محمد ) صلى هللا عليه وسلم (, وقد  ان عليا   كان اشجع المحاربين في عهد 

( صفين  موقعة  في  بعد  فيما  بسيفه  عن  523قتل  بعيدا  ظل  لكنه   , اعدائه  من   )

  ( النبي محمد  بعد وفاة  بدأت  والتي  المسلمين  لفرسان  المجيدة  الفتوحات االسالمية 

 .   (19)صلى هللا عليه وسلم ( 

ان     كونسلمان  باستثناء    وذكر  مشاكل  بال  السلطة  استلم  قد  الخطاب   بن  عمر 

مجموعة صغيرة من الرجال قد اعترضوا على ذلك وهم الذين يدعمون حق االمام  
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قريب رسول هللا   يؤيدون  كانوا  الذين  اي هؤالء   , الشرعي   ) السالم  ) عليه  علي 

االمبراط حكم  في   , اليه  نسبا  بيته  آل  واقرب    ) وسلم  عليه  هللا  ورية  )صلى 

 االسالمية .  

ولم يكن لهؤالء الرجال معارضة مؤثرة ضد مبايعة عمر بالخالفة , ولم يثبط هذا    

 .  (20)التراجع من عزيمة علي في ان يصبح حاكما في اقرب فرصة له 

السالم ( الى جانب الخلفاء   ووضح كونسلمان بعد ذلك وقوف االمام علي ) عليه   

الذين سبقوه في ادارة الدولة االسالمية , فنصح عمر بن الخطاب باستحداث تقويم  

جديد يؤرخون به احداثهم و يلتزم به المسلمون , فاقترح االمام علي بان يبدأ التقويم  

قد   النفوذ  ذوي  من  آخرين  ان  ومع   , المدينة  الى  مكة  من  النبي  هجرة  بدء  مع 

قد  اقترحو االمام علي  ان  اال  للتقويم  كبداية   ) النبي ) صلى هللا عليه وسلم  مولد  ا 

 ( عام  اصبح  وبذلك  الجولة,  كسب  من  في  622استطاع  سنة  اول  يقابله  ميالدية   )

 التقويم الهجري , ويخلص كونسلمان الى القول :  

ية اال  )) وبالرغم من ان عليا استطاع  النفاذ الى وعي الجمهور في الدولة االسالم

 .  (21)انه ظل مستبعدا من الخالفة , كذلك بعد مقتل عمر بن الخطاب (( 

الذين      الخلفاء  جانب  الى   ) السالم  عليه   ( علي  االمام  وقوف  من  الرغم  وعلى 

سبقوه من اجل مصلحة االسالم اال ان كونسلمان قد وضح بعض الجوانب التي لم  

في اداء عمر بن الخطاب وعثمان بن    يكن االمام علي ) عليه السالم ( راضيا عنها 

 عفان . 

فقد كان واحدا من المنتقدين لنظام جمع الضرائب , وقد تسبب هذا الموقف في       

مقتل   بعد  للخالفة  لترشيحه  اصدقاء  العاصمة  اثرياء  بين  له  ان اليكون  في  النهاية 

 عليه  الخليفة عمر بن الخطاب , فالعائالت التي هاجرت مع النبي محمد ) صلى هللا 

ان   , فظنت  البالد  للغاية في  الثرية  العائالت  تعد من  المدينة اصبحت  الى  وسلم ( 

عليا لو اصبح خليفة فسوف يقوم بتوزيع االموال بالعدل بين الناس , لذلك صرفوا  

الذي   عفان  بن  عثمان  وبايعوا   ) وسلم  عليه  هللا  ) صلى  علي  االمام  عن  نظرهم 
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ن من البارزين في حياة النبي محمد ) صلى هللا عليه  ينتمي الى بني امية , و لم يك

 . (22)وسلم ( 

 ثانيا: جمع القرآن في كتاب كتاب سطوع نجم الشيعة   

بعد      االوضاع  في سياق حديثه عن  القرآن  الى موضوع جمع  تطرق كونسلمان 

به االمام   قام  الذي  الدور  وفاة الرسول محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( ,فقد وضح 

) عليه السالم ( بجمع القرآن بعد وفاة النبي مباشرة , حيث وصف القرآن بان  علي  

بانه   علي  االمام  احس  وقد   , والرفوف  الموائد  على  مبعثرة  كانت  اوراقه  بعض 

 . (23)المسؤول عن ترتيب وتامين هذه االوراق 

الخليفة عثمان بن عفان تطرق        التي تحدث فيها كونسلمان عن  وفي الصفحات 

اقدامه على جمع القرآن , اذ دعا الى توحيده ألسباب عدة , منها االخطاء التي  الى  

رافقت عملية نسخ القرآن في المدن االسالمية , واختالف الصياغة من اقليم آلخر  

في بعض االحيان حيث كانت تغيب اجزاء كاملة من القرآن , وهكذا صار فحوى  

ا لدى  قد كان  الشأن  , وفي هذا  باعتقاد القرآن مختلف  اسبابا معقولة  لخليفة عثمان 

 كونسلمان لمراجعة القرآن .  

السالم (  بجمع القرآن    ويعرج بعد ذلك على مبررات اهتمام االمام علي) عليه    

وترتيب ما نزل على الرسول) صلى هللا عليه وسلم ( من آيات قرآنيه دون زيادة او  

اقدامه   في  لعثمان  مخفية  شخصية  مصالح  هنالك  بان  يرى  االمام  وكان   , نقصان 

عدائيا   موقفا  اتخذ  الذي  االموي  للبيت  ينتمي  كونه  في  وتكمن   , القرآن  جمع  على 

 عليه واله وسلم ( في السنوات االولى لنزول الوحي , فكانت  ضد النبي ) صلى هللا 

الى   بوضوح  اشارت  القرآن  من  آيات  مسح  سيحاول  الخليفة  ان  من  قائمة  الشبهة 

 .  (24)عداء بني امية لإلسالم 

مراجعة       فأثناء   , كونسلمان  اعتقاد  حسب  الخدعة  هذه  علي  االمام  كشف  لقد 

ال النصوص المختلف بشأنها , وفي الوقت ذاته  عثمان للقرآن كله يستطيع استئص 

واخالصه   بينت شجاعته  التي  اآليات  ( من محو  السالم  عليه   ( االمام علي  خشى 
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في   للسلطة  علي  االمام  استحقاق  من  جزء  النصوص  هذه  كانت  وقد   , لإلسالم 

 (  25)الدولة

سالم( بجمع  ويبدوا ان كونسلمان كان محقا في تبريره لقيام االمام علي )عليه ال   

القرآن وترتيبه اضافة الى كون هذا االمر هو جزء من تكليفه الشرعي بالحفاظ على  

باإلسالم هم كثر ويحاولون   المتربصين  التحريف الن  او  الضياع  القرآن من  آيات 

 النيل من القرآن بشتى الصور .  

السالم(        )عليه  لألمام علي  الكبير  الدور  التاريخية  الروايات  جمع  وذكرت  في 

القرآن وخطه بيده وتدوين آياته على عهد الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( ,  

وهو الذي اختاره الرسول كاتبا له , وكان يتلوا عليه اآلية بعد اآلية ويكرر قراءتها  

االمام   وقال   , نزلت  واين  نزولها  مؤداها وسبب  السالم ( عن  عيه   ( ويسأله علي 

 علي بصدد ذلك :  

من آية اال وقد علمت فيمن نزلت واين نزلت , في سهل او جبل , وان بين  )) ما  

جوانحي لعلما جما , سلوني قبل ان تفقدوني فأنكم ان فقدتوني لم تجدوا من يحدثكم  

 .  (26)مثل حديثي ((

وجاء في تفسير القمي ) من اعالم القرن الثالث الهجري ( بنصوص دالة على ان  

القرآن هو اال ان  اول من جمع  مفادها  اعتمادا على رواية  السالم(  مام علي )عليه 

رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( قال لعلي : )) ياعلي : القرآن خلف فراشي  

ضيعت   كما  تضيعوه  وال  واجمعوه  فخذوه   , والقراطيس  والحرير  المصحف  في 

ته , وقال :  اليهود التوراة , فانطلق علي بجمعه في ثوب اصفر , ثم ختم عليه في بي

ال ارتدي حتى اجمعه , فانه كان الرجــــــــــــــــل ليأتيه فيخرج اليه بغير رداء  ))

 .  (27)حتى جمعه ((

ه ( بسنده عن عبد الرحمن  852  وجاء في االصابة البن حجر العسقالني ) ت      

بن بشر االنصاري , قال : )) كنا جلوسا مع النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( اذ قال :   

ليضربنكم رجل على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله , فقال ابو بكر, انا هو  
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يا رسول هللا , قال : )) ال ولكن خاصف النعل , فانطلقنا فاذا علي يخصف  نعل  

 .  (28)سول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( في حجرة عائشة فبشرناه (( ر

, قوله : )) لما توفي  (  29)ه (    110وروى المتقي الهندي عن ابن سيرين ) ت     

النبي ) صلى هللا عليه واله وسلم ( اقسم علي ّان ال يرتدي برداء اال الجمعة حتى  

 .   (30)يجمع القرآن في مصحف ففعل (( 

 خالفة عثمان وما تالها من احداث    ثالثا :

وفي اطار االحداث التي جرت في خالفة عثمان بن عفان وموقف االمام علي       

)عليه السالم( منها , فقد اثارت قضية عامل عثمان على الكوفة وليد بن عتبه وهو  

لصالة   الركوع  اثناء  في  ونام  مخمورا  بالناس  الذي صلى  بالرضاعة  عثمان  اخو 

بع عندما غض الفجر  السالم(  )عليه  علي  االمام  حفيظة   , ركعاتها  عدد  زاد  ان  د 

تعاقب على مرتكب   التي   , الواضح لشرائع االسالم  النظر عن هذا الخرق  عثمان 

مثاال على   الخليفة  في مسلك  االمام علي ورأى  , وغضب  ثمانين جلدة  العمل  هذا 

, و الخليفة  افراد عشيرة  محاباة  في  المنصب  استخدام  احد من  سوء  يتقد  لم  عندما 

بيده   االمام علي واخذ  تقدم  الخليفة,  الوليد خوفا من غضب  لمعاقبة  الخليفة  حاشية 

العصا لتنفيذ العقوبة , ولم يرق لبني امية قط بان عليا قد ضرب احد ابنائهم , وقد  

بدأت موجة االحتجاجات ضد الخليفة عثمان فهو في نظرهم ال يستحق الطاعة , اما  

عليه  الخليفة   ) صلى هللا  النبي  ابنة  السالم( زوج  )عليه  علي  االمام  فهو  الشرعي 

 .  (31)وسلم ( 

سبأ        بن  عبدهللا  الى  تنسب  التي  الروايات  وراء  كونسلمان  هذه  (32)وينساق   ,

ابن   اكدت روايات  , وقد   الدراسات  الكثير من  ذلك  اثبتت  الوهمية كما  الشخصية 

االمام  انصار  من  جماعة  وجود  هذه    سبأ  تتزعمهم  مصر  في  السالم(  )عليه  علي 

الشخصية التي لم تعترف بخالفة الخلفاء الثالثة الذين سبقوا االمام علي ودعوا الى  

ازاحة عثمان ولو تطلب االمر حتى قتله , ويواصل كونسلمان حديثه عن االوضاع  

د  وموقف عثمان من هذه التطورات , و كذلك موقف االمام علي الذي وصفه بانه ق 

اخذ الصمت محافظا على الحياد االنساني وقد قام بالوساطة بين الثوار والخليفة اال  
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الثوار في حصار   : )) وعندما بدأ  بعد ذلك  لم يبحث عن حل وقال كونسلمان  انه 

هذا   وفي   , النزاع  هذا  من  المستفيد  هو  انه  بالتأكيد  يعرف  كان علي  عثمان,  بيت 

له   حليفة  عائشة  في  علي  وجد  كانت  الوقت  ولهذا   , عثمان  تطيق  لم  التي   ....  ,

تحرض ضده , اال انها لما عرفت ان عليا هو المستفيد من هذا , وهو الذي لم تغفر  

بحجة   المدينة  غادرت  بهجرها,    ) وسلم  عليه  هللا  صلى   ( النبي  نصيحة  له 

 .   (33)الحج((

ال    من  السالم(  )عليه  االمام علي  بان  القول  الى  كونسلمان  لم  ويخلص  انه  مؤكد 

يطلب قتل الخليفة عثمان اال انه كان المستفيد من ذلك , وصارت السلطة من نصيبه  

بالنهاية   لكنه   , الخالفة  قبول منصب  في  ايام  مترددا طيلة خمسة  انه ظل  ويقال   ,

 .  (34)وافق على ذلك بعد صبر دام ربع قرن 

االمام علي وجدناه قد    ووسط الحوادث التاريخية التي نقلها كونسلمان عن خالفة     

مؤرخي   على  معتمدا  الواقعي   بالوصف  سماه  علي  االمام  لشخصية  وصفا  وضع 

:)) كان ذا  الرغم من عدم تحديده اسم اي منهم , فقد قال فيه  صدر االسالم على 

يكون   ان  البد  فكان  حجمه  اما   , اآلخرين  سحر  استطاعتا  ثاقبتين  واسعتين  عينين 

لون   , وكان  ,  صغيرا غير فظ  العربية  الجزيرة  اهل شبه  بشرته اعمق من بشرة 

 .  (35)وكان له لحية كثيفة , طويلة بيضاء , ويروى انه كان يصبغ لحيته احيانا ((

وينتقل كونسلمان بعد ذلك للحديث عن المشاكل التي اعترضت سبيل االمام علي       

ر الوالة الذين سبق  )عليه السالم( بعد استالمه للخالفة, وفي مقدمة تلك المشاكل تغيي

وان عينهم الخليفة عثمان وخاصة معاوية بن ابي سفيان الذي بدأ يطالب بدم الخليفة  

المقتول , واتخذ من جامع دمشق قاعدة للدعاية ضد االمام علي , ووصل االمر انه  

 . (36)لم ينطق اسم علي وانما يتحدث عنه ب ) قاتل عثمان (  

السالم( بحق معاوية, الذي وضح فيه :)) ليس امكر  ونقل قول االمام علي )عليه      

مني اال انه  يكذب ويخدع ولوال انني اابى الخداع من مبدئه لكنت امكر انسان على  

عنه   الناس  تحول  سر  يعرف  لم  عليا  بان  كونسلمان  ويقول   ,  )) االرض  وجه 

ول  وبالذات في مكة والمدينة ,اما الذي كان ال يفهمه على وجه الخصوص هو التح
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المفاجئ بحق عثمان , اذ كان قبل ذلك مكروها , وعارضه األغلبية في االمصار  

عنه   ابتعد  حتى  خليفة  ينصب  وماكاد   , السالم(  )عليه  علي  االمام  تأييد  وقرروا 

 .  (37)الكثيرون 

وال يمكن ان نتفق مع كونسلمان فيما ذهب اليه من ان االمام علي )عليه السالم(     

ا تفرق  سر  يعرف  مكة  لم  مجتمع  من  القسم  وخاصة  بوجهه  والوقوف  عنه  لناس 

المشركين   شجعان  من  قتل  وان  سبق  بانه  جيدا  السبب  يعرف  كان  اذ   , والمدينة 

 بسيفه ذو الفقار واثار بذلك حقدهم وثأرهم لقتالهم .   

البصرة      مدينة  الى  ووصولها  العراق  باتجاه  عائشة  تحرك  كونسلمان  وذكر 

لي )عليه السالم(, وايقن كونسلمان بان عائشة غير قادرة  لغرض محاربة االمام ع

 على احراز النصر ضده كونها ال تستطيع كسب انصار لها في العراق.  

)عليه       علي  االمام  بين  حدثت  التي  للمواجهة  كونسلمان  تطرق  آخر  جانب  من 

السالم(  وجيش معاوية في معركة صفين بشيء من التفصيل ,اذ استمرت المعركة   

علي   االمام  جيش  ولكن  الجانبين  من  المقاتلين  وتعب  ارهاق  وسط  اشهر  ثالثة 

استطاع التقدم وكان قاب قوسين من النصر وبدأت صفوف جيش معاوية باالنهيار,  

المصاحف   برفع  عبقرية  حيلة  دبر  قد  معاوية  قائد جيش  العاص  بن  ان عمرو  اال 

االمام   مقاتلي  نفوس  في  اثر  مما   , الرماح  اسنة  فهم  فوق   , السالم(   )عليه  علي 

الى   ولجأوا  القتال  وتوقف   . القرآن  يحاربوا  ان  يستطيعوا  لم  مؤمنين  كمسلمين 

جنوده   اصر  فقد  دون جدوى  ولكن  ذلك  على  علي  االمام  اعتراض  وسط  التحكيم 

 .  (38)على قبول بالتحكيم 

بالنصوص  التحكيم  حادثة  بشأن  كونسلمان  المستشرق  انطباع  تلخيص  ويمكن 

 صرة اآلتية :  المخت

)) اما علي , والذي يقول عنه المؤرخون الشيعيون المعاصرون بانه لم يقبل لفظ  

فرضتها   التي  الشروط  وقبل   , جنوده  قادة  ارادة  امام  انحنى  فقد  الوسطى,  الحلول 

المحكمة , اما علي فقد اصيب بخيبة امل كبيرة عندما بدأ تحرير بنود االتفاق, فكان  
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ذكر في هذه الوثائق بلقبه الشرعي كخليفة اال ان عمرو لم يوافق  علي مقتنعا بانه سي

مطلقا على ذلك بالذات , قد اعتبر انصار علي اسلوب ابي موسى االشعري عالمة  

على ان هذا الحاكم قد خان موكله , ألنه لم يكن مقتنعا بأحقية علي المشروعة , اما  

لحظة , فقد ثارت ثائرتهم لهذا  قواد علي , الذين ظلوا على اخالصهم له حتى هذه ال

اعمال   ضد  نفسه  عن  الدفاع  عن  لعجزه  بالضعف  فرموه   , االحداث  في  التطور 

 .   (39)المحكمة الباطلة , اال ان عليا دافع عن نفسه ضد هذا االتهام . (( 

ووضح كونسلمان بعد ذلك انشقاق جماعة الخوارج عن جيش االمام علي )عليه       

رضوا على نتائج التحكيم في الوقت الذي كانوا هم انفسهم قد السالم(  بعد ان اعت

 دعوا اليه ,وقد حاول االمام منعهم بعد ان القى خطبته التي قال فيها :  

اليوم الذي رفع فيه اهل الشام المصاحف على الرماح مخادعين قلتم لي انهم    )) في

اخوتنا ورفاق عقيدتنا . وقد اشاروا علينا بكتاب هللا , انهم ال يبغون قتاال ضدنا ,  

وكان علينا ان نقبل اقتراحهم بالهدنة واقامة المحكمة . ولهذا كظمنا غيظنا ضدهم ,  

فعلنا ما تريدون فلسوف نبدأ بالرحمة وننتهي بالنحيب  اما انا فقد قلت حينذاك : ان  

 .  (40)على مصيبتنا اال انكم لم تقتنعوا فنفذتم الهدنة واقمتم التحكيم(( 

ولكن كالم االمام لم ينفع معهم وقرر محاربتهم في الوقت الذي اشار بنهايتهم       

ما بعد نواة   على يده باستثناء عشرة اشخاص سوف يتمكنون من الهرب ويصبحوا في

 النشقاق المسلمين .  

ويورد كونسلمان حديث االمام علي )عليه السالم(  الذي ذكره بشأن اخبار النبي         

) صلى هللا عيه وآله وسلم ( له بانه سوف يأتي يوم تقاومك فرقة, هي على الباطل  

 . (41),  وسوف تنال ثوابا عظيما ان استأصلت شأفتهم 

ذلك حالة االحباط التي عاشها االمام علي من جراء تثاقل    ويصف كونسمان بعد      

قومه عن حرب معاوية من جديد رغم حثه المستمر لهم مما دفعه لتأنيبهم , وبذلك  

تدبير   وبعد  االمر  نهاية  وفي   , بأكملها  وليس  الدولة  من  جزء  على  خليفة  اصبح 

ثالثة اشخاص   مؤامرة لقتل كل من االمام علي ومعاوية وعمرو بن العاص من قبل
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, نجح احدهم في قتل االمام علي وفشل اآلخر في قتل معاوية وتم القاء القبض عليه  

ونجا عمروا بن العاص لعدم خروجه للصالة بسب وعكة صحية  وقتل حارسه بدال  

 .   (42)عنه

الخارجي      يد  على  السالم(  )عليه  طالب  ابي  بن  علي  المؤمنين  امير  وباستشهاد 

ه ( , وليس كما ذكر كونسلمان في سنة )   40)لعنه هللا ( سنة )  معبدالرحمن بن ملج 

42  , المحجلين  الغر  وقائد  المتقين  امام  تاريخ  من  مشرقة  قد طويت صفحة   ,  ) ه 

ينال منه   المادحون ولن  السنين, ال يرفع من شأنه  العطرة على مر  وبقيت سيرته 

 القادحون .  

 الخاتمة

 ر التالية :  توضح للباحث بعد اتمام البحث االمو

بكتابه      .1 وردت  التي  التاريخية  االحداث  مع  كونسلمان  المستشرق  تعامل 

 , النقل  الشيعة بحرية في عملية  نجم  بالنص    سطوع  يتقيد حرفيا  لم  انه  اذ 

, ولكن   بالمعنى  النص  اورد  قد  بانه  به, ويشير  يتصرف  وانما  ينقله  الذي 

مطابقة   خالل  من  جدا   واضح  اورده  وما  االصلي  النص  بين  التقارب 

 النصوص مع مصادرها .  

نقل كونسلمان وجهات نظر وردد شبهات دراسات سابقة حول المواضيع    .2

 احيانا ما يلجأ الى التعليق على ذلك برأيه الشخصي.   التي تطرق لها , ولكن 

لم يستخدم الهوامش مطلقا ولم يوضح المصادر التي استقى منها معلوماته ,   .3

 باستثناء االشارة الى اسم الكتاب او المؤلف بالمتن في حاالت قليلة .  

 تميز كونسلمان بموضوعية وجرأة الطرح في اغلب صفحات الكتاب .  .4

النصف  .5 في  عشر,    ركز  االثني  االئمة  تاريخ  على  كتابه  من  تقريبا  االول 

ايران   في  الشيعة  عن  للحديث  الكتاب   صفحات  باقي   كرس  بينما 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

332 

عام   الخميني  االمام  ثورة  بعد  ايران  في  حدثت  التي  الداخلية  والتطورات 

 / م .    1989/م وحتى عام    1979

بذكرعناو .6 اكتفى  وانما   مباحث  او  الى فصول  كتابه  يقسم  المواضيع  لم  ين 

 فقط . 

 هوامش البحث

 .    9,  8كونسلمان , سطوع نجم الشيعة , ص   .1

 .   157/    2نهج البالغة المير المؤمنين ,   .2

 .   9كونسلمان , المصدر السابق , ص    .3

4.  , نفسه  محمد    المصدر  النبي  هجرة  تفاصيل  ولمعرفة   , نفسها  الصفحة 

)صلى هللا عليه وآله وسلم ( ومبيت االمام علي في فراشه , ينظر, الطبقات  

      482,   480/  1,السيرة النبوية البن هشام ,   227/ 1البن سعد , 

 .    12,  11كونسلمان , المصدر نفسه , ص   .5

 .    12المصدر نفسه , ص    .6

 لصفحة نفسها  .  المصدر نفسه , ا  .7

  1, ابن االثير, الكامل , ج   321  –  319/    2ينظر : الطبري , تاريخ , ج  .8

 ,   336/    3, الحلبي , السيرة الحلبة , مجلد  586  /

 .   13كونسلمان , المصدر السابق , ص   .9

 المصدر نفسه , الصفحة نفسه .   .10

المغازي  .11 باب  البخاري ,  ينظر , صحيح   , تفاصيل حادثة االفك  ,    لمعرفة 

   299/   2, السيرة النبوية البن هشام ,   7012حادثة االفك , حديث رقم /   
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عائشة   .12 وبين  بينه  الذي  الخالف  بشأن  علي  االمام   رد  تفصيل  لمعرفة 

  , بن حنبل  ينظر,  مسند احمد   , لذلك  التي اشارت  ,    51/    4والمصادر 

, الشيخ    98, خصائص النسائي , ص  528,   581/  2فضال الصحابة , 

, كتابنا :  االمام علي عليه السالم في كتابات    410المفيد , الجمل ., ص  

 .    267,    266,  265المستشرقين ,  الصفحات 

 .   15كونسلمان , سطوع نجم الشيعة , ص  .13

 .   59,   26,   17,    14/    3احمد بن حنبل , المسند , ج  .14

 .    16كونسلمان , المصدر السابق , ص   .15

 .    61آلعمران , اية /   .16

 .    16كونسلمان , المصدر السابق , ص   .17

 .   17المصدر نفسه . ص  .18

 .   18المصدر نفسه , ص  .19

 المصدر نفسه , الصفحة نفسها .   .20

 .    19المصدر نفسه , ص  .21

 المصدر نفسه , الصفحة نفسها .   .22

 .   15المصدر نفسه , ص  .23

 .    20المصدر نفسه , ص  .24

 المصدر نفسه , الصفحة نفسها .   .25

 .    98ص  الشيخ المفيد , األمالي ,  .26
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 عند تفسيره لسورة الناس .    455/  2القمي , التفسير , ج  .27

 .    392/   2االصابه في تمييز الصحابة , ج  .28

تابعي , والدته ووفاته   .29 هو محمد بن سيرين البصري, االنصاري بالوالء, 

 في  

 البصرة , روى الحديث واشتهر بالورع وتفسير الرؤيا ,ينسب له كتابابان :                

تعبير الرؤيا  ( , وآخر عنوانه ) منتخب الكالم في تفسير االحالم ( , ينظر في    )   

 .   154/    6ترجمته , الزركلي , االعالم , 

 .    56/    13المتقي الهندي , كنز العمال ,   .30

31. , ص    كونسلمان   , السابق  والي    21المصدر  حادثة  تفاصيل  ولمعرفة   ,

بهم جماعة وهو مخمور,   بن عتبه حينما صلى  الوليد  الكوفة  عثمان على 

  , احمد  مسند   , ,    144/  1ينظر  للبالذري  االشراف  ,    33/    5,انساب 

  , للمسعودي  الذهب  الفرج    346,  344/  2مروج  البي  االغاني   ,

 .  126/    5االصفهاني ,  

ة المزيد من االدلة على كون عبدهللا بن سبأ لم يكن حقيقة , ينظر ,  لمعرف .32

بن   يوسف  اختلقها  او  تخيلها  كما  السبئية  االسطورة   , العسكري  مرتضى 

, د. سامي عطا حسن , عبدهللا بن سبأ اليهودي اليماني بين    418عمر  ,  

بن  , علي عبدالرحمن السلمان , عبدهللا    140  -115الحقيقة والخيال , ص  

 سبأ , نسخة الكترونية .  

 .   24, 23كونسلمان , المصدر السابق , ص   .33

 .    24المصدر نفسه , ص  .34

 .    25المصدر نفسه , ص  .35
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 .   26المصدرنفسه , ص   .36

 .    27المصدر نفسه , ص  .37

 .    37,  36المصدر نفسه , ص  .38

 .   38,    37المصدر نفسه , ص  .39

 .    38المصدر نفسه , ص  .40

 .   39,    38ص  المصدر نفسه , .41

 .    41المصدر نفسه , ص  .42

 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم    .1

األثير , عزالدين ) ت  .2 , تحقيق : عبدهللا    630ابن  التاريخ  الكامل في   ,  )

 م ( .    2003  –القاضي , دار الكتب العلمية , ) بيروت  

در .3 المستشرقين  كتابات  في   ) السالم  عليه  علي)  االمام   , كريم  اسة  حاتم  

 م ( .  2012  –تاريخيه , دار الضياء , ) النجف االشرف 

ابن ابي الحديد , شرح نهج البالغة , تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , دار   .4

 ( .   1987م   –الجيل , ) بيروت 

ابراهيم ) ت    -    بن  , علي  الحلبية  في سيرة االمين    975الحلبي  السيرة   ,  ) ه 

 م ( .  1980  –روت  والمأمون , دارالمعرفة , ) بي

ه( , فضائل امير المؤمنين , تحقيق حسن    242حنبل , احمد بن حنبل ,) ت  .5

 د. ت ( .    –حميد , مطبعة ليلى ) قم  
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الحقيقة والخيال ,   .6 اليماني بين  اليهودي  سامي عطا حسن , عبدهللا بن سبأ 

 د. ت ( .   –جامعة آل البيت , )االردن  

ه ( , الطبقات الكبرى , تحقيق    230ابن سعد , محمد بن سعد بن منيع ,)ت  .7

 ( .  1990 –:محمد عبدالقادر عطا , ) بيروت 

ت   .8  ( النعمان  بن  محمد   , المفيد  المطبعة    413الشيخ   , اآلمالي   ,  ) ه 

                                                      ( 1916 -ألشرفالحيدرية , )النجف    ا 

العتره .9 لسيد  النصرة   , تحقيق علي مير , ط   الجمل   , البصرة    2في حرب 

 ه ( .   1416  -)قم

دار   .10  , , تحقيق احسان عباس وآخرون  , االغاني  الفرج  ابو   , االصفهاني 

 ( .  1987  –صادر , ) بيروت 

ه ( , تاريخ االمم والملوك , تحقيق    310الطبري , محمد بن جرير ) ت   .11

                                                                              ت ( .    الفضل ابراهيم , دار المعارف , ) مصر . د. محمد ابو 

العسقالني , الحافظ شهاب الدين بن حجر , االصابة في تمييز الصحابة ,   .12

 د.ت ( .    –دار الكتاب العربي , ) بيروت 

اختلقها   .13 او  تخيلها  السبئية كما  , االسطورة  العسكري  العسكري , مرتضى 

 ه ( .   1424  –سيف بن عمر , )بيروت 

القمي , ابو الحسن علي بن ابراهيم , ) من اعالم القرن الثالث الهجري ( ,   .14

 م ( .   2004 –تفسير   القمي ,)  بيروت 

جرهارد  .15  , ,    كونسلمان  رحمه  ابو  محمد  ترجمة   , الشيعة  نجم  سطوع   ,

 م( .   2004  –) القاهرة  3ط  ،مكتبة مدبولي



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

337 

  –) بيروت    16الزركلي , خير الدين , االعالم , دار العلم للماليين , ط   .16

2005  .) 

ه ( , كنز العمال في سنن    975المتقي الهندي , علي بن حسام الدين ) ت  .17

عم محمد  تحقيق   , واالفعال  العلميةاالقوال  الكتب  دار   , الدمياطي    ، ر 

 م ( .    2004 –)بيروت 

) ت   .18 الحسين  بن  الحسن علي  ابو   , الذهب    346المسعودي  , مروج   ) ه 

 د. ت ( .  –لجوهر , تحقيق : يوسف البقاعي , ) بيروت  اومعادن 

ه( , تهذيب خصائص امير    303ابو عبدالرحمن بن شعيب ) ت    النسائي , .19

 د.ت ( .    –المؤمنين , دار الكتب العلمية , ) بيروت 

 نهج البالغة المير المؤمنين علي بن ابي طالب ) عليه السالم ( .  .20

ه ( , السيرة النبوية , تحقيق :    218ابن هشام , محمد بن عبدالملك ) ت   .21

 ( .   2005 –المختار للنشر , ) القاهرة  رضوان , مؤسسة  رضوان جامع
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 الملخص

انتشار    ظل  في  اإللكتروني  التعلم  فاعلية  على  التعرف  البحث  هدف 

COVID 19    من وجهة نظر التدريسين في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتألفت   االهداف  لجامعات العراق ، ولتحقيق  

انتشار  100العينة من ) الكترونيا خالل فترة  بالتعلم   COVID( مدرس شاركوا 

باستخدام مقياس فاعلية التعلم  من خالل نظام التعلم اإللكتروني، جمعت البيانات   19

(, و بينت النتائج أن تقييم العينة لفاعلية  0.982االلكتروني اذ  كان معامل ثباته ) 

من وجهة نظرهم  لكل مجال من    COVID 19التعلم اإللكتروني في ظل انتشار  

ومجال   اإللكتروني  التعلم  استمرارية  لمجال  تقييمهم  وجاء  المقياس،  مجاالت 

التعلم  معوقات استخد  التدريس مع  التعلم اإللكتروني ومجال تفاعل أعضاء هيئة  ام 

وأوصى    ، اإللكتروني  التعلم  استخدام  في  المتعلمين  تفاعل  ومجال  اإللكتروني، 

 الباحثون بعدد من التوصيات والمقترحات . 

 , تدريسي كرة القدم  COVID 19: التعلم االلكتروني  ,  الكلمات المفتاحية 

 

من وجهة نظر التدريسين في   COVID 19فاعلية التعلم اإللكتروني في ظل انتشار 

 كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لجامعات العراق 
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Abstract 

This study aimed to reveal the effectiveness of e-

learning in light of the spread of the Corona virus from the 

point of view of teachers in the faculties of physical education 

and sports sciences in Iraqi universities. During the spread of 

the Corona virus through the e-learning system, The necessary 

data was collected using a questionnaire whose stability 

coefficient was (0.982) and was applied to the study sample. 

The results of the study revealed that the study sample’s 

evaluation of the effectiveness of e-learning in light of the 

spread of the Corona virus from their point of view was 

average, and their evaluation came to the field of e-learning 

continuity and the field of obstacles to the use of education E-

learning and the interaction of faculty members with e-

learning ,  The field of student interaction in the use of e-

learning is moderate, and the researchers recommended 

holding training courses in the field of e-learning for both 

teachers and students and to help get rid of all obstacles that 

prevent benefiting from the e-learning system followed, and 
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the need to combine face-to-face education and e-education in 

higher education institutions in the future. 

 المقدمة وأهمية البحث :  -1

فترة    وهي  البشري،  التاريخ  من  مهمة  فترة  في  االلكتروني  التعلم  شهد 

(، حيث  Covid-19صطلحها العلمي ) األزمة العالمية لجائحة كورونا والمعرفة بم

لكافة مناحي الحياة االجتماعية بما في ذلك العمليات   تاماً  شهدت هذه الفترة إغالقاً 

التعلمية في المدارس والجامعات بكل دول العالم. وقد تم خالل هذه الفترة توظيف  

ي، وقد  النظم اإللكترونية للتعليم لمقابلة إجراءات فرض االغالق والتباعد االجتماع

من   البد  كان  وبالتالي  والطالب،  التدريسين  معظم  على  جديدة  التجربة  هذه  كانت 

المستخدمة في   اإللكترونية  النظم  نحو  لهم  العامة  االتجاهات واآلراء  التعرف على 

   مة التعليم هدف ، هو التخفيف من صعوبات التعليم التي نواجهها نظألعملية التعلم ,  

والخروج منها باقل الخسائر ، وتوظيف الصعوبات لتطوير عملية التعلم . وضمان  

من خالل تهيئة االجواء النفسية  ,    حصول الجميع على مستوى مقبول من التعلم  

في   اإلنترنت  أدوات  استخدام  فيمكن   . وااللكترونية  والفنية  والبشرية  والمادية 

لمية، وغيرها من الموارد لبعض الطالب، التدريس، ومقاطع الفيديو، والدروس التع

 وألكثر المعلمين على األرجح.  

 -منهجية البحث واجراءاته الميدانية :-2

 -منهج البحث :-2-1

أستخدم  الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والمعياري لمالئمته وطبيعة   

 المشكلة المطروحة . 

 -مجتمع البحث:-2-2
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دريسي مادة كرة القدم  في كليات التربية البدنية وعلوم  أشتمل مجتمع البحث على ت 

الدراسي )  للعام  العراقية   الجامعات  . والبالغ عددهم  2021-2020الرياضة في   )

 ( تدريسي وتم حصر المجتمع حصرا شامال. 100)

 األدوات والوسائل المستخدمة في البحث  -:  2-3

 السابقة             الدراسات والبحوث -2المصادر والمراجع العلمية   -1

 استمارات جمع البيانات وتفريغها     - 4. أقالم حبر وأقالم رصاص 3 

 .  فريق العمل المساعد  6. حاسبة الكترونية         5 

 -إجراءات بناء مقياس فاعلية التعلم االلكتروني  : -2-4

 -تحديد مجاالت مقياس فاعلية التعلم االلكتروني    :   2-4-1

تحديد  على    لغرض  الباحثون  اطلع   , االلكتروني   التعلم  فاعلية  مقياس  مجاالت  

هذا   في  المصادر  والعديد من  االلكتروني   التعلم  مفهوم  تناولت  دراسات  مجموعة 

  -2استمرارية التعلم اإللكتروني     -1( مجاالت وهي .) 4المجال حيث أمكن جمع )

اإللكتروني   التعلم  التعل  -3معوقات  مع  المدرسين  اإللكتروني  تفاعل  تفاعل    -4م 

 المتعلمين مع التعلم اإللكتروني ( 

   -تحديد األهمية النسبية لمجاالت مقياس فاعلية التعلم االلكتروني  :  -2-4-2

االلكتروني    التعلم  فاعلية  مقياس  في  غيره  من  أهمية  أكثر  المجاالت  أي  لمعرفة 

الرياضة لجامعات العراق    لتدريسي مادة كرة القدم  في كليات التربية البدنية وعلوم

الخبراء  من  مجموعة  على  استبيان   في  المجاالت  عرض  خالل  من  وذلك 

الباحثون   يعرض  وعليه  المجاالت  هذه  من  مجال  كل  أهمية  لتحديد  والمختصين 

التحليل   نتائج  .وعلى ضوء  المقياس   لمجاالت  النسبية  االهمية  استخراج  خطوات 

لمقياس فكانت نسبتها اعلى من النسبة المقبولة  االحصائي لألهمية النسبية لمجاالت ا
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( االهمية    52.08وهي  وفق  المجاالت  ترتيب  وكان  دراستنا  في  اعتمدت  لهذا   )

 ( . 1النسبية لها وعدد فقراتها وفق االهمية النسبية لها كما في الجدول )

 (  1الجدول )

مقياس فاعلية  يبين االهمية النسبية المئوية وعدد فقرات كل مجال من مجاالت 

 التعلم االلكتروني 

 المجاالت  ت 
عدد 

 الخبراء

مجموع  

 الدرجات

االهمية  

 النسبية 
 المالحظات 

 يعتمد  68.868 68 20 مجال استمرار التعلم االلكتروني   1

 يعتمد  79.081 82 20 معوقات التعلم االلكتروني   2

3 
مجال تفاعل التدريسيين مع التعلم  

 االلكتروني  
 يعتمد  82.543 85 20

4 
التعلم   مع  المتعلمين  تفاعل 

 االلكتروني  
 يعتمد  71.453 75 20

 -إعداد فقرات مقياس فاعلية التعلم االلكتروني  : 2-4-1-3

لمجاالت   األولية  الصيغة  االلكتروني  لوضع  التعلم  فاعلية  الباحثون  مقياس  اتبع 

 الطرق اآلتية: 

 االطالع على المصادر ذات العالقة  –أوال 

 سحر سالم أبو شخيدم  . دراسة الباحثة  -اطالع على المقاييس السابقة : –ثانياً 

 -االستبيان المفتوح : –ثالثاً 
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 مفاتيح تصحيح المقياس  :  1-4  -2-4

بعد موافقة السادة الخبراء على بدائل االجابة المصاغة  ) دائما , غالبا , احيانا ,   

 ( وعلى التوالي .  1,   2,    3,   4,    5نادرا , ابدا  ( , والدرجة هي ) 

   -صالحية فقرات المقياس :-2-4-1-5

يتطلب هذا االجراء الحصول على توافق أراء مجموعة من الخبراء حول صالحية  

هذا فاعلية    فقرات  مجاالت   مقياس  استمارة  بإعداد  الباحثون  قام  لذلك   , المقياس 

التعلم االلكتروني جودة بصورته األولية وتحديد فقرات كل نوع من األنواع المتعلقة  

بمجاالت المقياس  لتدريسي مادة  كرة القدم وإعطاء تعريف إجرائي لكل مجال من  

( فقرة . حيث كانت جميع الفقرات  40)مجاالت المقياس ,أذ اشتملت االستمارة على  

 صالحة من وجهة نظر الخبراء المختصين 

 -التطبيق االستطالعي لمقياس فاعلية التعلم االلكتروني : 2-4-1-6

عينة   على  المساعد  العمل  فريق  مع  االستطالعية  التجربة  بإجراء  الباحثون  قام 

  ( الت10قوامها    كليات  من  القدم   كرة  مادة   تدريسي  من  وعلوم  (  البدنية  ربية 

 الرياضة  . 

 .التعرف على مستوى الوضوح للفقرات. 1

2   ( بين  تراوح  الذي  االجابة  زمن  معدل  على  وان    20-15.التعرف   ، دقيقة   )

 جميع الفقرات كانت واضحة ومفهومة لدى التدريسيين  .  

 -التطبيق الرئيسي  لمقياس فاعلية التعلم االلكتروني لعينة البناء: 2-4-1-7

مقياس   أصبح  أن  االلكترونيبعد  التعلم  فاعلية  جاهز    لمقياس  وفقراته  بتعليماته 

)عينة   على   المقياس  بتطبيق  المساعد  العمل  فريق  مع  الباحثون  ،باشر  للتطبيق 

 ( تدريسي في كليات الرياضة لمادة كرة القدم . 100البناء( والبالغ عددهم   ) 
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   -المؤشرات العلمية للمقياس : -2-4-1-8

 -صدق المقياس  : 2-4-1-8-1

والثبات    الصدق   ( للمقياس  العلمية  المؤشرات  باجراء  الباحثون  قام 

 والموضوعية (  

 ( 3الجدول )

النصفية مع معامل التصحيح   بالتجزئة  مقياس فاعلية  يبين معامالت ثبات االختبار 

 التعلم االلكتروني  

 الثبات بعد التصحيح  بات قبل التصحيح الث المجال ت 

التعلم   1 استمرار  مجال 

  االلكتروني 

0.938 0.968 
 0.952 0.909  معوقات التعلم االلكتروني 2

التدريسيين   3 تفاعل  مجال 

  مع التعلم االلكتروني 

0.721 0.838 

المتعلمين مع   4 تفاعل  مجال 

  التعلم االلكتروني 

0.842 0.914 

 0.978 0.957 المقياس ككل  5

 ثانيا : معادلة الفا كرونباخ :  

( لحساب ثبات االختبار على اجابات    قام الباحثون باستعمال معادلة ) ألفا كرونباخ

( تدريسي , فقد انحصرت قيم معامالت الثبات بين  100عينة البناء البالغ عددهم )

 ( للمقاييس الفرعية  لمقياس فاعلية التعلم االلكتروني  0.982  -0.840)

 -الوسائل االحصائية :  2-5

( في    SPSSاعية )  استعان الباحثون على حزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتم

 استخراج نتائج البحث 

 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :  2-6
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج االهمية النسبية لمجاالت مقياس فاعلية التعلم    2-6-1

 االلكتروني  

 ( 5جدول ) 

 يبين االهمية النسبية لمجاالت مقياس فاعلية التعلم االلكتروني 

الوسط   االهمية النسبية 

 المرجح 

 ت  المجال

 1 مجال استمرار التعلم االلكتروني   13.396 68.868

 2 معوقات التعلم االلكتروني   17.122 79.081

 3 تفاعل المدرسين مع التعلم االلكتروني   19.190 82.543

 4 تفاعل المتعلمين مع التعلم االلكتروني   15.768 71.453

( يظهر ان مجاالت الدراسة التي يحتويها مقياس فاعلية التعلم  5من خالل الجدول ) 

االلكتروني ولتحقيق الهدف الثاني للبحث قام الباحثون بمعرفة االهمية النسبية لكل  

عملية   توصية  على  الوقوف  بغية  الدراسة  مجاالت   من  بالشكل  مجال  للتقويم 

ي حيث   ، الصحيح  والمنطقي  ) الواقعي  الجدول  لـفاعلية  5بين  النسبية  األهمية  أن   )

انتشار   ظل  في  اإللكتروني  هيئة    COVID 19التعلم  أعضاء  نظر  وجهة  من 

 ( بلغ  قد  العراقية   الجامعات  في  التعلم  68,868التدريس  استمرارية  لمجال   )

مجال   يليه  كورونا  انتشار  ظل  في  االلكتروني اإللكتروني  التعلم  )    معوقات 

ظل    79,081 في  اإللكتروني  التعلم  مع  التدريسين  تفاعل  مجال  جاء  حين  في   )

مجال تفاعل المتعلمين مع التعلم  ( ، وأخيراً جاء مجال    82,543أزمة كورونا )  

   .   ( 543, 71)   االلكتروني 
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تحتية من حواسيب   بنية  يتطلب وجود  الكترونيا  التعلم  أن  إلى  النتائج  وتعزى هذه 

بالجامعة   خاصة  برامج  وشراء  التعلم،  في  ومعتمدة  مجربة  وبرمجيات  وهواتف 

التعلم   وألن  اإللكتروني،  التعلم  في  المتعلمين  من  عدد  أكبر  اشتراك  لضمان 

يجة جائحة كورونا فقد كان أعضاء  اإللكتروني فُرض على الجامعة بشكل مفاجئ نت

إمكانات   وهي  المتاحة  اإلمكانات  ضمن  المتعلمين  مع  يتواصلون  التدريس  هيئة 

جهود   تضافر  يتطلب  اإللكتروني  التعلم  أن  كما    , حساب  لها  يُحسب  ولم  ضعيفة 

 . حكومية وخاصة

  (Draissi, Yong, 2020)وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من   

ودراسة  ال  . والطالب  ريسيين  التد  لى  االلكتروني  التدريس  صعوبات  بينت  تي 

(Yulia,2020)   أن كشفت  في  التي  التعلم  نظام  تكيل  اعادت  كورونا  جائحة 

أندونيسيا، اذا تم ادخال التعلم االلكتروني كمساعد او بديل عن التعلم التقليدي لينتشر  

يقلل النه  االنترنت  خالل  من  التعلم  منه  انتشار    بدال  ويمنع  واالختالط  التقارب 

 الفيروس. 

 :  النتائج

. جاء مجال تفاعل التدريسيين مع التعلم االلكتروني من حيث األهمية النسبية ثم  1

االلكتروني   التعلم  مع  المتعلمين  تفاعل  مجال  و  االلكتروني  التعلم  معوقات  يليه 

 وأخيرا مجال تفاعل المتعلمين مع التعلم االلكتروني .  

 التوصيات:

 تشجيع االتجاهات االيجابية  للمتعلمين والتدريسيين نحو التعلم اإللكتروني،   .1

 تدريب التدريسيين للتواصل مع المتعلمين الكترونيا عن طريق المواقع .  .2

ضرورة تبني الجامعات انظمة التعلم االلكتروني وتفعيل القنوات للتواصل   .3

 والتفاعل بين التدريسيين والطالب.
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 البحث ملخص 

استهدف البحث الحالي التعرف على )االستقاللية وعالقتها بالذكاء لدى طالب        

 الصف السادس االعدادي ( . 

 ــ التعرف على مستوى االستقاللية لدى طالب  الصف السادس االعدادي . 1

ــ التعرف على طبيعة الفروق في مستوى االستقاللية لدى طالب الصف السادس  2

 ادبي (.  –متغير الجنس )ذكورــ إناث( والتخصص ) علمي االعدادي حسب 

 ــ التعرف على مستوى الذكاء لدى طالب الصف السادس االعدادي. 4

السادس  5 الصف  طالب  لدى  الذكاء  مستوى  في  الفروق  طبيعة  على  التعرف  ــ 

 االعدادي حسب متغير الجنس )ذكورـ إناث( والتخصص )علمي أدبي(.   

 ن االستقاللية والذكاء . طبيعة العالقة بي  – 6

(  30وتحقيقا ألهداف هذا البحث قام الباحث بإعداد مقياس لالستقاللية يتألف من )    

( بدائل, واحرزصدقه الظاهري وصدق البناء  3فقرة بصيغته النهائية امام كل منها )

( . أما مقياس الذكاء فقد قام  0,84( ومعامل الفا للثبات ) 0,82فبلغت درجة الثبات )

) ال من  النهائية  بصورته  المقياس  ويتكون  للذكاء  وكسلر  مقياس  بتبني  (  49باحث 

( بدائل, تم استخراج الصدق الظاهري وصدق البناء فبلغ الثبات  5فقرة ولكل فقرة )

(,  وتم تطبيق المقياسين على  0,83( درجة وقد بلغ معامل الفا للثبات ) 0,81ككل ) 

الستقاللية وعالقتها بالذكاء لدى طالب الصف السادس االعداديا  

 م.د . عمر أكرم جالل 

ت قسم تربية تكري مديرية تربية صالح الدين   
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 ( بلغت  اخت300عينة  وتم  وطالبة,  طالبا  طلبة  (  من  عشوائية  طبقية  بطريقة  يارهم 

الدراسي   للعام  الصباحية(  الدراسة  اإلعدادي,  )السادس  الثانوية    –2021المرحلة 

في محافظة صالح الدين, تكريت المركز, وبعد جمع المعلومات ومعالجتها    2022

مستقلتين،   لعينتين  التائي  اختبار  بيرسون,  ارتباط  معامل  باستخدام,  إحصائيا 

)واالختب البرنامج  على  باالعتماد  كاي,  ومربع  واحدة,  لعينة  التائي    –  S-pssار 

 -الحقيبة اإلحصائية في العلوم التربوية( .توصل البحث إلى النتائج اآلتية:

 إنَّ طالب الصف السادس االعدادي  يتمتعون بمستوى عال من االستقاللية   – 1

االست2 مقياس  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الجنس  ـ  إلى  تعزى  قاللية 

 )ذكور/ إناث(, التخصص )علمي/ إنساني(. 

 ــ إنَّ طالب الصف السادس االعدادي يتمتعون بمستوى عال من الذكاء.  3

 ــ وجود فرق دال إحصائياً في مقياس الذكاء لدى أفراد العينة ولصالح اإلناث.  4

أفراد 5 لدى  الذكاء  مقياس  في  إحصائياً  دال  فرق  وجود  تبين  ولصالح    ــ  العينة  

 التخصص العلمي  

 ــ  وجود ارتباط موجب دال بين المتغيرين )االستقاللية والذكاء(.  6

من   عدداً  الباحث  عرض  الحالي  البحث  من  المتوخاة  الفائدة  استكمال  أجل  ومن 

 التوصيات والمقترحات.  

 : االستقاللية ، الذكاء ، طالب   كلمات مفتاحية 

Research Summary 

      The current research aimed to identify (independence 

and its relationship to intelligence among sixth-grade 
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middle school students  .)-  Identifying the level of 

independence of the sixth year middle school students . 

1-  Identifying the nature of the differences in the level of 

independence among sixth-grade students according to 2-

2- the variables of gender (males - females) and 

specialization (scientific – literary) . 

3-Identifying the level of intelligence of the sixth year 

middle school students . 

4-  Identifying the nature of the differences in the level of 

intelligence among sixth-grade students, according to the 

variables of gender (males - females) and specialization 

(scientific and literary) 

5-The nature of the relationship between independence 

and intelligence . 

   In order to achieve the objectives of this research, the 

researcher prepared a scale of independence consisting 

of (30) items in its final form, in front of each of them (3) 

alternatives, and the apparent validity and construction 

validity were obtained, so the degree of stability reached 

(0.82) and the alpha coefficient of stability was (0.84). As 

for the intelligence scale, the researcher has adopted the 

Wechsler Intelligence Scale, and the scale in its final form 

consists of (49) paragraphs, and each paragraph has (5) 

alternatives. ), and the two scales were applied to a 
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sample of (300) male and female students, and they were 

selected in a stratified random manner from secondary 

school students (sixth preparatory, morning study) for the 

academic year 2021-2022 in Salah El-Din Governorate, 

Tikrit Center, and after collecting information and 

processing it statistically using, Pearson correlation 

coefficient, t-test for two independent samples, t-test for 

one sample, and chi-square, depending on the program 

(S-pss - statistical bag in educational sciences). The 

research reached the following results :-  

1  -  Sixth year middle school students enjoy a high level of 

independence 

2-  There are no statistically significant differences in the 

scale of independence due to gender (males/females), 

specialization (scientific/humanitarian  ( .  

3-  The sixth year middle school students have a high level 

of intelligence . 

4-  There is a statistically significant difference in the 

intelligence scale among the sample members and in 

favor of females . 

5-  It was found that there is a statistically significant 

difference in the intelligence scale among the sample 

members and in favor of the scientific specialization . 
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6-  There is a significant positive correlation between the 

two variables (independence and intelligence .) 

In order to complete the intended benefit of the current 

research, the researcher presented a number of 

recommendations and suggestions . 

 التعريف بالبحث: الفصل األول

 البحث مشكلة 

وتتحدد مشكلة البحث الحالي في تعرف االستقاللية لدى الطلبة، وفيما إذا كان لهذه 

خطا   المسار  هذا  يتخذ  .وهل  العمر  في  الطالب  بتقدم  تطورّي  مساُر  االستقاللية 

تعزيز   في  مع طلبتنا  التعامل  في  يساعدنا  قد  مما  ام عبر مراحل تطورية  مستمرا 

در المناسب منها . وبذلك يتقصى البحث اإلجابة عن  االستقاللية  لديهم ومنحهم الق

تساؤالت مثل: في أي عمر يظهر السلوك االستقاللي لدى الطالب العراقي ؟ وهل  

تأخذ  االستقاللية مسارا تطوريا؟ وهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من   

 االستقاللية والذكاء ؟  

 أهمية البحث 

 ألولية في هذا المجال في القطر العراقي . يعد هذا البحث من البحوث ا-1

 يمكن أن يستفيد منه الباحثون ، وال سيما مقياس االستقاللية .   -2

 أهمية المتغير المستقل المدروس في حياة االنسان ومستقبله .  -3

 أهمية اعتماد الطالب على نفسه وتحمل المسؤولية .  -4

بنفسه   -5 قراراته  اتخاذ  الطالب على  قدرة  في    أهمية  قراراته  اتخاذ  من  يتمكن  إذ 

 خيارات   تخص حياته ومستقبله .     
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 تقديم معلومات تكشف عن طبيعة العالقة بين االستقاللية و الذكاء .                     -6

 أهداف البحث   

 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على :           

 االستقاللية لدى طلبة الصفا السادس االعدادي .  مستوى  -1

 طبيعة الفروق في مستوى  االستقاللية وفقا  لمتغير الجنس ) ذكور , اناث( .   -2

 طبيعة الفروق في مستوى االستقاللية وفقا لمتغير التخصص ) علمي , ادبي (..   -3

 مستوى الذكاء لدى طلبة الصف السادس االعدادي .  – 4

 روق الفردية في مستوى الذكاء وفقا لمتغير الجنس ) ذكور , اناث (. طبيعة الف  -5

ـ طبيعة الفروق الفردية في مستوى الذكاء وفقا لمتغير التخصص ) علمي ، ادبي  6

 .) 

  ـ طبيعة العالقة بين االستقاللية والذكاء لدى طلبة الصف السادس االعدادي . 7

 حدود البحث 

وطا         طالب   على  البحث  االعدادي(في  يقتصر  السادس  الصف   ( لبات  

 ( .   2022  -2021محافظة صالح الدين ,مدينة تكريت المركز , للعام الدراسي)

 تحديد المصطلحات  

 (  Independenceاالستقاللية )

  :التعريف اصطالحا  -

 (:  1978ـــ تعريف بياجيه )  1
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ؤولية سلوكه في  سلوك مقبول يؤدي بالفرد التخاذ قراراته بنفسه ،وتحمل مس         

 (. 1:  1986مختلف المواقف االجتماعية )عبد الرحيم,  

 (: 1988ـــ تعريف الدسوقي ) 2

الفعل           على  القدرة  معين،او  نوع  من  مستقل  بفعل  القيام  الفرد  استطاعة 

:  1988باستقالل وهي سمة او نزعة البدء بالفعل بشكل مستقل          )الدسوقي،

709                 .)                                                         

 وقد تبنى الباحث تعريف بياجيه المشار إليه .      

لالستقاللية فهو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب    التعريف اإلجرائيأما       

 على مقياس االستقاللية في البحث الحالي . 

 (   Intelligenceالذكاء )

    ريف اصطالحا :التع  -   

 (: Wechsler,1958ــ تعريف وكسلر ) 1

عقالنيا         والتفكير  (غرضياً  )الفعل  للتصرف  العامة  او  اإلجمالية  الفرد  قابلية 

 ( . Wechsler,1958: 7والتعامل الفاعل مع بيئتة                          ) 

 (: 2005ـــ تعريف مب يّض ) 2

العالقات لحل          بين األشياء واستعمال هذه  العالقات  اإلنسان على رؤية  قدرة 

 (. 112:  2005المشكالت                                     ) مب يّض،

تعريف وكسلر)         الباحث على  اعتمد  اختباره    1958وقد  إلى  استندت  (ألنها 

في   للذكاء  وكسلر  باختبار  المعروف  الذكاء  عينة  في  الطالب  لدى  الذكاء  قياس 

 البحث . 
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اإلجرائيأما           من    التعريف  الطالب  عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  فهو 

 إجابته على اختبار وكسلر.  

 االطار النظري: الفصل الثاني

 ويتضمن محورين :  

 المحور األول :مفهوم االستقاللية 

مفهوم   نشأة  أساس  هي  اإلنسان  جسم  في  تجري  التي  التغيرات  أن  ميرفي  يرى 

                                                . األم  عن  الجسدي  الطفل  انفصال  من  ينشأ  االستقالل  أن  يعني  االستقالل،وهذا 

(59 :Murphy,1988  . ) 

 نظريات تناولت االستقاللية                   -2     

 ( Social psychological Theoriesالنظريات النفسية االجتماعية )1  -2   

 ( Eric Frommنظرية ايريك فروم )  -ا 

يعتقد فروم إن تطور الفرد في الطفولة يوازي نمط تطور اإلنسانية، إذ يُلخص       

تاريخ النوع في طفولة كل فرد إلى حد ما,فالطفل وهو ينمو يحصل على مزيد من  

مع  االستقاللية   األولية  الروابط  على  واعتماده  الطفل  أتكال  أصبح  والحرية.وكلما 

الهروب   الطفل  يحاول  حقيقي  أقل.وبمعنى  بدرجة  باألمان  يشعر  ,أصبح  قليال  األم 

الطفل تحددها   يستعملها  آلية  أية  آليات متعددة.وإن  المتنامية عن طريق  من حريته 

 واع من آليات الهروب وهي:   طبيعة عالقته بالوالدين.وقد اقترح فروم ثالثة أن

 عالقة روابط تعايشية.   - 1

 الهدم .   –االنعزال  -2

 الحب .  -3
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 (  Cognative Developmental Theorالنظرية التطورية اإلدراكية  ) 2.2

في         بالتغيرات  يتعلق  فيما  الفردية  الفروق  المعرفية  التطورية  النظرية  درست 

السلوك   تكرار  أن  مفترضين  معين  بعمر  االفراد  بين  المعرفي  التطور  مستوى 

ونوعه يتغير مع العمر وبشكل منتظم,فكلما كان الفرد أكثر ذكاًء فأنه يحقق سلوكاً  

                                                                          (      Mussen,1970:91-92استقاللياً. )

االستقاللية           تحديد  في  اإلدراكية  التطورية  النظرية  الباحث  اعتمد  وقد 

نتاج تفاعله مع   الفرد هو  النظرية على أن سلوك  إذ تؤكد هذه  السلوكية  ومكوناتها 

ة سلوكاً ناتجاً من المعاملة التي يتلقاها الفرد  البيئة,والذي ينسجم مع كون االستقاللي

 من الوالدين أوال ثم من المجتمع بشكل عام وتفاعله مع تلك المعاملة. 

 المحور الثاني: نظريات الذكاء

سيتم في هذا المحور التعرض إلى نظريتين هما نظرية العاملين لعالم النفس         

ية تقوم على التحليل اإلحصائي لنتائج  "تشارلز سبيرمان " إذ تعد نظريته أول نظر

المشكالت   بقياس  "تيرمان"  و  "بينيه"  من  كل  اهتم  الذي  الوقت  ففي  االختبارات، 

التي   لنظريته  وكان  التنظير.  مجال  على  سبيرمان  اهتمام  انصب  للذكاء  العملية 

عرفت باسم "نظرية العاملين " اثر في كثير من التطورات سواء كانت في دراسة  

السيد،  الذكاء  ( به  المتعلقة  اإلحصائية  األساليب  تطوير  في  (.  163:  1958أو 

يُعّد   الذي  بياجيه  الشهير  العالم  برائدها  البنائية متمثلة  النظرية  الثانية هي  والنظرية 

 أهم من ساهم في دراسة تفكير الطفل وتطوره. 

 (  Spearmanنظرية سبيرمان ) 

ط العقلي يتكون من عاملين، سمي األول  يرى " تشارلز سبيرمان " ان النشا          

( والذي يشترك في األنشطة    genral factor- gالعامل العام أو القدرة العامة )  

 ( الخاصة  أوالقدرات  الخاصة  بالعوامل  الثاني  وُسمي  جميعها    specialالعقلية 

factor-s  الذي يكون ارتباطه بنشاط عقلي من طبيعة معينة. ومن صفات العامل )

( هو قدرة عامة ثابتة بالنسبة للفرد الواحد ولجميع القدرات المرتبطة به.    gم )العا
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وتختلف هذه الدرجة من فرد آلخر. ويستخدم العامل العام في جميع أنشطة الحياة.  

:    1981وكلما كانت درجة هذا العامل كبيرة كان النجاح من خالله اكبر ) ياسين ،  

87   . ) 

نشطة العقلية لها عاملها الخاص بها إال أنها تشترك معا  ويرى سبيرمان أن األ       

في   العامل  مقدار  هو  العقلي  القياس  هدف  ان  يرى  فهو   ، العام  العامل  بوجود 

المفحوص ألنه مادام العامل العام فهو إذن موجود في جميع قدرات اإلنسان، ولهذا  

يقترح  لذلك  آخر،  إلى  موقف  من  للتنبؤ  الوحيد  األساس  يصبح  تكون    فانه  أن 

االختبارات مشبعة تشبعا عاليا بالعامل العام، ومن ثم فان الحصول على اختبارات  

صفات   العام.أما  بالعامل  نقي  مقياس  على  الحصول  يعني  العقلية  القدرات  تقيس 

( فانه متعلم،بمعنى مكتسب من البيئة، ويختلف من فرد آلخر،    sالعامل الخاص )

نفسه,وهو,قابل,للنمو,  الفرد  حطب   وفي  ابو   ( والتدريب,أو,التدهوروالضعف.  

1987    :145 – 146    .  ) 

 (.  Piagetنظرية بياجيه )

ينظر بياجيه للتطور المعرفي من جانبين، هما الوظيفة العقلية والبنية العقلية            

هما   العمر  مع  تتغيران  ال  ثابتتان  للتفكير  أساسيتان  وظيفتان  لها  العقلية  فالوظائف 

                 والتكيف، فالتنظيم يشمل نزعة الفرد إلى التكيف مع البيئة التي يعيش فيها .                                                      التنظيم  

 (.   97:    1984) توق وعدس،  

لعمليتين تكمل أحداهما األخرى هما التمثيل والموائمة      ويرى بياجيه التكيف وفقاً 

ه بالتمثيل ان يؤثر الكائن الحي في األشياء المحيطة به وذلك بأنه يقوم  ويقصد بياجي 

بعملية دمج الموضوعات الخارجية ضمن الصور العامة للسلوك الموجودة في بنائه  

العقلي أي ان يغير الفرد من صورة الشيء الخارجي حتى تتناسب مع ما يعرفه وال  

تعديلها   يحاول  بل  البيئة  من  سلبيا  موقفا  .                                          يقف  عليها  الذاتية  تراكيبه  يفرض  بان 

 (.  12:    1978) بياجيه ،  
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به كأن يغير   المحيطة  البيئة  لتاُلئم مع  الفرد استجابته  المواءمة فتعني ان يغير  أما 

من تراكيبه العقلية بان يضيف عليها معنى مما متوافر لديه من معاٍن جاهزة حتى  

 يواجه مطالب البيئة .  

ويتطلب التكيف الجيد تحقيق التوازن بين هاتين العمليتين حتى يتطور ذكاء          

بالتالي، فالذكاء عند بياجيه نوع من التوازن تسعى كل التراكيب العقلية إلى   الفرد 

تحديده أي تحقيق االتزان بين العمليات العقلية لإلنسان والظروف المحيطة به لذلك  

 يصعب قياسه. فهو يرى ان الذكاء موروث و 

العمر   مع  تتغير  فهي  الذكاء  مميزات  بياجيه  فيعدها  العقلية  واألبنية  التراكيب  أما 

 ( .  99:  1984بسبب تفاعل الفرد مع البيئة.      ) توق وعدس ،

 مؤشرات عامة يمكن اإلفادة منها في اإلطار النظري  : 

موضو       تخص  محورين  ضم  الذي  النظري  اإلطار  استعراض  خالل  ع  من 

في   منها  اإلفادة  يمكن  التي  العامة  المؤشرات  ببعض  الخروج  يمكن  الحالي  البحث 

 البحث الحالي وعلى النحو اآلتي :  

ايضاً    -1 فيعتقد  فروم  أما  تطورية  عبر مراحل  تطور االستقاللية  يصف هورني  

 بوجود مراحل تطورية لالستقاللية تمتد منذ الوالدة وحتى مرحلة الرشد. 

لمؤشرات يمكن اإلفادة منها من خالل استعراض نظريات الذكاء  هناك بعض ا  -2

  Gإذ يرى سبيرمان في نظريته نظرية العاملين ان العامل األول وهو العامل العام )

( ويستخدم هذا العامل في جميع أنشطة الحياة وكلما كانت درجته كبيرة كان النجاح  

( الخاص  العامل  ،أما  اكبر  خالله  ب  Sمن  متعلم  فهو  البيئة  (  من  مكتسب  معنى 

االرتقاء   نظرية  للتدهور.أما  أو  والتدريب  للنمو  قابل  وهو  آلخر  فرد  من  ويختلف 

المعرفي لبياجيه الذي أكد على مجموعة مفاهيم مثل الوظيفة العقلية والبناء المعرفي  

التكيف،   لتحقيق عملية  بعناصرها  والبيئة  بمكوناته  الفرد  لتفاعل  نتيجة  يتغير  الذي 

تتطلب تحقيق التوازن بين عمليتي التمثيل والمواءمة، وهذا مؤشر مفاده أن  والتي  

المعاملة   تؤثر  فقد  والبيئة  الذكاء  بين  تفاعالً  هناك  ان  على  تؤكدان  النظريتين  كال 
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الوالدية في ذكاء األطفال وان انعدام التوازن بين البيئة )بما فيها اآلباء ( والذكاء قد  

 ي تكيف األطفال.  يؤدي ايضاً إلى التأثير ف

 الدراسات سابقة  

اإلطالع           الباحث  استطاع  التي  السابقة  للدراسات  عرضا  الفصل  هذا  يتناول 

التي   المؤشرات  بعض  الحالي فضال عن  البحث  بموضوع  لها عالقة  والتي  عليها 

 استفاد منها الباحث وسيتم عرض هذه الدراسات على وفق  محورين وهي :  

 اسات تناولت االستقاللية لدى الطلبة . المحور األول : در

 (  1جدول ) 

نوع   الباحث  ت

 التصميم 

حجم   هدف الدراسة 

 العينة 

المرحلة   جنس العينة 

 الدراسية 

 وسائل  أداة الدراسة 

 إحصائية 

 النتائج 

1 

 

دراسة  

عبد 

   الشهيد 

1986  

 

على   وصفي التعرف 

التطبع   أساليب 

من   االجتماعي 

عالقتها   حيث 

  باستقاللية الطفل

مقياس   االبتدائية   إناث وذكور  ( 56)

 االستقاللية 

التباين   تحليل 

و   الثنائي 

معامل 

االرتباط  

واالنحراف  

 المعياري 

عال ٍ   مستوى  وجود 

لعينة   االستقاللية  من 

 البحث 

دراسة   2

عبد 

الشهيد   

1994 

 

فاعلية   تجريبي  مدى 

تدريبي   برنامج 

بعض   تنمية  في 

السلوك  مكونات  

 االستقاللي 

الخامس   ذكور وإناث  (  56) 

 االعدادي 

مقياس    -1

 السلوك 

 االستقاللي   

برنامج   -2

لتنمية   تدريبي 

السلوك  

 االستقاللي 

التائي   االختبار 

لعينتين  

 مستقلتين،

التباين   وتحليل 

 الثنائي 

مستوى   من  زيادة 

االستقاللي   السلوك 

المجموعة   أفراد  لدى 

 التجريبية . 
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 دراسة   3

 بيلر 

 

Beller 

1955 

العالقة    وصفي تقصي 

األداء   بين 

و   الوظيفي 

خاصة   مكونات 

بالسلوك  

 االستقاللي  

 مقياس السلوك  الثانوية  ذكور وإناث  (  43) 

 االستقاللي   

 

باستخدام  

التباين   تحليل 

  ،وحساب

االتفاق   معامل 

بين   ما 

 المتغيرين 

تطوري   مسار  وجود 

بالتقدم في   لالستقاللية 

 العمر

  ، المقصود  )أحمد،141-140:    2005)عبد   )2003  :292  )

(Beller,1955:25-30 . ) 

 المحور الثاني :دراسات تناولت الذكاء لدى الطلبة 

 ( دراسات سابقة متعلقة بمتغير الذكاء 2جدول ) 

نوع   الباحث  ت

 التصميم 

حجم   هدف الدراسة 

 العينة 

 وسائل  أداة الدراسة  المرحلة الدراسية  جنس العينة 

 إحصائية 

 النتائج 

1 

 

برايان  

وفريد  

(

Bryan 

& 

Freed 

1982 ) 

اثرمدارس   وصفي

المتوسطة في  

 نمو الذكاء 

المتوسط الحسابي   الذكاء مقياس  المتوسطة  إناث وذكور  ( 200)

 وتحليل التباين 

وجود 

مستوى عال ٍ  

 من الذكاء 

دراسة   2

جارلس    

charle

s 

1995 

معرفة عالقة   وصفي

العدوان  

 بالذكاء 

مقياس   -1 الخامس االعدادي  ذكور وإناث  ( 200) 

 السلوك 

 العدواني 

 مقياس للذكاء  -2

التحليل العاملي  

 والمتوسط الحسابي 

وجود عالقة  

السلوك  بين 

العدواني  

 والذكاء 
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 دراسة  3

 بيلر 

Beller 

1955 

تقصي العالقة    وصفي

بين األداء  

الوظيفي و  

مكونات  

خاصة  

بالسلوك  

 االستقاللي 

 مقياس السلوك  الثانوية  ذكور وإناث  (  43) 

 االستقاللي 

 

باستخدام تحليل التباين  

معامل االتفاق   ،وحساب

 ما بين المتغيرين 

وجود مسار  

تطوري  

لالستقاللية  

بالتقدم في  

 العمر

(Bryan &Freed,1982: 1-7  ( )Charles , 1995 : 1-7     ) 

 مؤشرات ودالالت بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية : 

، الدراسات  على  الباحث  اطالع  خالل  ،   من  ودالالت  مؤشرات  هنالك  بأن  وجد 

إرتأى أن يوازن بينها وأن يعرضها ويلخصها على وفق المحاور التالية الموضحة  

 بالجداول التالية:  

 (  ) االستقاللية  (  3الجدول )  

 النتائج  الوسائل االحصائية  أدوات الدراسة   عينة الدراسة  هدف الدراسة  الدراسات 

الدراسات التي 

تناولت  

 االستق 

 اللية 

وتعددت   تباينت 

تبعا   أهدافها 

الدراسة   لمشكلة 

أنها   إال  وأهميتها 

على   أكدت 

أثر  معرفة 

مع   االستقاللية 

من  ثلة 

المتغيرات  

 التابعة 

و  التحصيل  كـ) 

المفاهيم   اكتساب 

االتجاه   ومقياس 

 نحو المادة (  

كل   عينة  تباينت 

حيث   من  دراسة 

والجنس   العدد 

مرحلة  وال

قد   فمنها  الدراسية 

طبق على مراحل  

كدراسة   إعدادية 

الشهيد)    عبد 

1994 

طبق   ما  (ومنها 

مراحل  على 

 ثانوية كدراسة  

 بيلر 

ومنها    1955(   )

أغلب   تشابهت 

المستعملة   األدوات 

ففي أغلبها قام    تقريبا

باعداد   الباحث 

 مقياس لالستقاللية     

وتعددت   تنوعت 

االحصائية    الوسائل 

في   المستخدمة 

نتائج   استخراج 

  ، السابقة  الدراسات 

تم   أغلبها  ففي 

تائي   اختبار  استخدام 

كاي   ومربع  أو 

و   الحسابي  والوسط 

المعياري   االنحراف 

ارتباط   ومعامل 

ومعامل   بيرسون 

براون   سبيرمان 

عادلة مرومباخ ألفا   وم

باقي   على  فضال 

والمعادالت   الوسائل 

تشابهت معظم النتائج والتي دلت  

على    –في البحوث التجريبية    –

احصائيا   دال  فرق  وجود 

 لمستوى االستقاللية   
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على   طبق  ما 

كدراسة   ايتدائية 

  ( الشهيد  عبد 

(وبحسب   1986

دراسة   كل  طبيعة 

المنتقاة   وعينتها 

 فيها  

وبحسب   االحصائية 

العينة   نوعية 

العنوان   وخصوصية 

 والتجربة 

هذه   البحث الحالي   اتفقت 

مع   الدراسة 

الدراسات   معظم 

من  المأخوذة 

األهداف   حيث 

إلى   تسعى  التي 

عالقة   البحثعن 

االستقاللية  

 بالذكاء   

ستختلف من حيث  

والمرحلة   الحجم 

مع   الدراسية 

الدراسات   أغلب 

وبحسب   المأخوذة 

العنوان   يحدده  ما 

التي   العينة  وحجم 

اختيارها   سيتم 

 الحقا 

البحث   يتناسب 

مع   معظم  الحالي 

ذات   الدراسات 

االختبار الموضوعي  

سيقوم   حيث   ،

أداته    باعداد  الباحث 

يتطلبه   ما  وبحسب 

من    ، بحثه   عنوان 

ببناء   القيام  خالل 

 مقياس لالستقاللية   

استخدام   سيتم 

مجموعة من األدوات  

سيتم   التي  االحصائية 

الفصل   في  توضيحها 

 الثالث 

بعد   الحقا  النتائج  ستتضح 

ا باتمام  البحث  االلتزام  جراءات 

في الفصل الثالث ، حيث ستكون 

الفصل   في  واضحة  النتائج 

 الرابع 

 منهجية البحث وإجراءاته : الفصل الثالث

 أوال  : إجراءات البحث  

 تتضمن إجراءات البحث الخطوات المنهجية التالية :       

 تحديد مجتمع البحث : 01

الثانوية   المدارس  في  االعدادي  السادس  الصف  طلبة  على  الحالي  البحث  اقتصر 

  ( عددهم  )  1231والبالغ  على  موزعين   , وطالبة  طالب   )8  , اعدادية  مدارس   )

 ( مدرسة ثانوية . 14و)
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 . اختيار عينة البحث: 2

 تألفت عينة البحث الحالي من : 

 الذكاء : أ ـــــ عينة تمييز مقياس االستقاللية ومقياس 

بعد تحديد مجتمع البحث تم اختيار عينة البحث الحالي بطريقة طبقية عشوائية وفقا  

 ( من  العينة  وتكونت  الدراسي  والتخصص  الجنس  وطالبة  400لمتغيري  طالبا   )

 ( بواقع  التخصصات  على  و  200موزعين  العلمي  السادس  في  وطالبة  طالب   )

  ( يوضح ذلك  . 4والجدول )  ( طالب وطالبة في السادس االدبي, 200)

 ( 4جدول ) 

 توزيع أفراد عينة البحث على المدارس بحسب الجنس والتخصص             

 اسم المدرسة  ت

 الصف الخامس

 أدبي علمي العينة

 إناث ذكور  إناث ذكور 

 50 25 - 25 - ثانوية ميسلون للبنات 1

 50 25 - 25 - ثانوية المستنصرية للبنات  2

 50 - 25 - 25 ثانوية عقبة بن نافع للبنين 3

 50 25 - 25 - ثانوية الزهور للبنات 4

 50 - 25 - 25 إعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين 5

 إعدادية ابن المعتم للبنين 6

 
25 - 25 - 50 
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 50  25 - 25 إعدادية الفرقان للبنين  7

 50 25 - 25 - ثانوية ام المؤمنين للبنات   8

 400 200 200 مجموع الطلبة       

 ب ـــــ عينة التطبيق النهائي: 

     ( من   النهائي  التطبيق  عينة  بطريقة  300تألفت  اختيارهم  تم  وطالبة  طالباً   )

( وبواقع  األصلي  المجتمع  من  التخصص  150طبقية عشوائية  في  وطالبة  طالباً   )

( و  وبنسبة  150العلمي  األ دبي  التخصص  في  وطالبة  طالباً  مجتمع    % 24(  من 

 ( يوضح ذلك . 5البحث, وجدول ) 

 ( 5جدول ) 

 عينة التطبيق النهائي 

 اسم المدرسة  ت

 الصف الخامس

 أدبي علمي العينة

 إناث ذكور  إناث ذكور 

 25 15 - 10 - ثانوية الزهور للبنات 1

 30 15 - 15 - البارودي للبناتاعدادية  2

 40 20 - 20 - ثانوية ميسلون للبنات  3

 20 10 - 10 - ثانوية المستنصرية للبنات  4

 50 - 20 - 30 إعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين 5

 50 - 25 - 25 إعدادية ابن المعتم للبنين 6
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 50 - 30 - 20 إعدادية الفرقان للبنين 7

 35 15 - 20 - إعدادية الخنساء للبنات  8

 300 150 150 مجموع الطلبة

 . أدوات البحث:  3 

جادو،        )أبو  السلوك  من  ظاهرة  لقياس  ومقننة  :  2003بأنها طريقة موضوعية 

متغيري  398 لقياس  أدوات  توافر  تطلب  الحالي  البحث  أهداف  تحقيق  وألجل   ،)

 -البحث ، وكاالتي:

 األداة األولى: مقياس االستقاللية . 

 تحديد المفهوم والمكونات السلوكية   -ا 

ياس  االستقاللية  لدى الطلبة تبنى الباحث النظرية  لتحقيق أهداف البحث في ق     

ولتقدير    ، السلوكية  مكوناتها  وتحديد  االستقاللية  تعريف  في  اإلدراكية  التطورية 

  ( على  األداة  عرض  تم  النسبية  فبلغت   10أهميته   ، المتخصصين  من  خبراء   )

، اتخاذ  %30،تحمل المسؤولية   %50األهمية النسبية للمكونات )االعتماد على النفس

 . (   %20القرار

 إعداد فقرات المقياس بصيغتها األولية :  -ب

بما أن الباحث اعتمد على أوزان األهمية النسبية لمكونات االستقاللية في تحديد عدد 

الفقرات التي ينبغي  ان يتضمنها المقياس في صيغته النهائية لذا فقد أعد الباحث )  

على مكوناتها السلوكية بحسب وزن أهمية كل  ( فقرة لقياس االستقاللية موزعة  33

( فقرات  10( فقرة،والمكون الثاني على )16مكون ،إذ حصل المكون األول على )

 ( على  الثالث  بصيغته  7،والمكون  المقياس  فقرات  عدد  يكون  وبذلك  فقرات،   )

( فقرة لقياس االستقاللية ولكل فقرة ثالثة تدرجات لإلجابة هي )نعم    33األولية )  

يمثل  دا والثاني   ، االستقاللية  يمثل  ،األول  لإلجابة  بدائل   ) أبدا  ،ال  أحيانا  ئما، 
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األول   البديل  ويعطى  االستقاللية،  يمثل  ال  والثالث  متوسطة،  بدرجة  االستقاللية 

( الدرجة) 2الدرجة  الثاني  والبديل  عند  1(،  )صفر(  الدرجة  الثالث  ،والبديل   )

تكون درجات بدائل اإلجابة بالعكس وعلى    التصحيح ،اال ان بعض الفقرات السلبية  

النحو اآلتي : األول ال يمثل االستقاللية ، والثاني يمثل االستقاللية بدرجة متوسطة،  

الثاني   والبديل   ، )صفر(  الدرجة  األول  البديل  ويعطى  االستقاللية،  يمثل  والثالث 

(وهذه,الفقرات  2(،والبديل,الثالث,الدرجة)1الدرجة)

 (. 32،31،30،29،28،27،25،15،14،11،10،2هي:)

 عرض األداة على الخبراء: 

في   المختصين  الخبراء  من  مجموعة  األوليةعلى  بصيغتها  األداة  الباحث  عرض 

العلوم التربوية والنفسية  لألخذ بآرائهم وتوجيهاتهم. وقد حصلت الفقرات على نسبة  

ما مبين في  ( وك16،25،32( فأكثر عدا الفقرات ) %80اتفاق مقبولة تراوحت بين ) 

 ( ُحِذفت 6الجدول  إذ  وتوجيهاتهم  الخبراء   بآراء  الباحث   أخذ  وقد   .)

اتفاق مقبولة ،وبهذا تضمن  16،25،32الفقرات) لعدم حصولها على نسب  ( وذلك 

 ( فقرة. 30المقياس )

 ( 6الجدول )

 آراء الخبراء والمحكمين في فقرات االختبار                          

 الموافقون  رقم الفقرة 

 غير الموافقين 
نسبة  

 االتفاق 
 حذف  تعديل 

17،13،12،11،9،4،3،2   

22،21،20،19،18   

29،28،27،26،24،23 

10   100 % 
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33،31،30 

 15،14،10،8،7،6،5 9 1   90   % 

1 8 1 1 80  % 

16 4  6 40 % 

25،32 3  7 30 % 

 

 ) العينة االستطالعية االولى (  

ومالئمتها        المقياس  وتعليمات  فقرات  على وضوح  التعّرف  التطبيق  هذا  يهدف 

واحتساب الزمن المطلوب لالجابة عن المقياس الذي طبق على عينة عشوائية من  

( طالباً وطالبة من طالب الصف السادس االعدادي وتبين أن فقرات المقياس  40)

 ( دقيقة.  30لى المقياس ) واضحة ومفهومة، و الزمن المستغرق في اإلجابة ع

 التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس:   

( طالبًا وطالبة لغرض استخراج صدق  152طبق الباحث مقياس االستقاللية على ) 

اإلحصائي   التحليل  عينة  االختبار   فقرات  تحليل  ولغرض  تمييزها.  وقوة  الفقرات 

 ( نسبة  أخذت  ثم  )%27تنازلياً  و  عليا  مجموعة  مجموعة  % 27(  عدد  (  بلغ  و  دنيا 

( طالب وطالبة ثم ُحسبت القوة التمييزية  82الطلبة في المجموعتين العليا والدنيا ) 

 للفقرة ومعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار وعلى النحو اآلتي: 
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 ( 7الجدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس االستقاللية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين 

التائية   المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت القيمة 

 المستخرجة
االنحراف   الوسط الحسابي 

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

4.  4,78 0,601 4,56 0,777 2,253 

5.  4,77 0,485 4,21 1,005 5,172 

6.  4,63 0,605 3,70 1,313 6,655 

7.  4,83 0,538 4,48 1,046 3,109 

8.  4,33 1,192 3,07 1,650 6,429 

9.  4,44 0,857 2,77 1,451 10,335 

10.  4,52 0,791 3,44 1,299 7,402 

11.  4,45 0,790 3,07 1,438 8,736 

12.  4,87 0,337 4,51 1,089 3,291 

13.  4,61 0,681 3,73 1,220 6,543 

14.  4,53 0,729 2,80 1,419 11,277 

15.  4,50 0,837 3,94 1,162 4,098 

16.  3,24 1,552 2,59 1,103 3,538 

17.  4,26 1,036 3,05 1,218 7,884 
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18.  4,29 0,876 3,22 1,187 7,503 

19.  4,44 0,921 3,56 1,240 5,919 

20.  3,34 1,595 2,80 1,465 2,621 

21.  4,22 1,263 2,67 1,466 8,354 

22.  4,39 0,783 3,26 1,397 7,331 

23.  4,55 0,675 3,25 1,333 9,013 

24.  4,30 1,138 3,06 1,599 6,570 

25.  4,63 0,650 3,90 1,176 5,659 

26.  4,54 0,766 3,72 1,426 5,230 

27.  4,46 0,999 3,80 1,477 3,885 

28.  3,11 1,512 3,34 1,480 1,137 

29.  4,46 0,869 3,54 1,370 5,930 

30.  4,28 0,965 2,98 1,528 7,453 

31.  4,61 0,734 4,06 1,274 3,927 

32.  3,91 1,405 3,75 1,395 0,826 

33.  4,42 0,855 3,25 1,511 6,984 

 صدق الفقرات  

بيرسن   ارتباط   بحساب  للمقياس  الداخلي  االتساق  بالتحقق من فحص  الباحث  قام  

 (.  8لدرجة الفقرة والدرجة الكلية وكانت جميعها دالة إحصائيا وكما في جدول ) 
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 ( 8جدول ) 

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

 رقم 

 الفقرة 

معامل ارتباط 

 الفقرة 

 رقم 

 الفقرة 

معامل ارتباط 

 الفقرة 

 رقم 

 الفقرة 

معامل ارتباط 

 الفقرة 

1 0,226 14 0,387 27 0,455 

2 0,261 15 0,397 28 0,246 

3 0,369 16 0,325 29 0,014 

4 0,363 17 0,249 30 0,387 

5 0,373 18 0,383   

6 0,460 19 0,342   

7 0,386 20 0,410   

8 0,424 21 0,366   

9 0,285 22 0,271   

10 0,342 23 0,295   

11 0,501 24 0,236   

12 0,230 25 0,088   

13 0,346 26 0,328   

 ( . 399( ودرجة حرية ) 0,05( عند ) 0,098*قيمه الجدولية = )  

 الخصائص السيكومترية لألداة:
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 صدق األداة 

 (:  Face Validityالصدق الظاهري ) -

بعرض   نسبة  وتم  على  المقياس  وقد حصل  المحكمين  من  مجموعة  على  المقياس 

 اتفاق مقبولة. 

  Reliability-الثبات:

 (  9( طالب وطالبة، وجدول ) 60بتطبيق المقياس على عينة بلغت )قام الباحث  

                            يوضح ذلك.

 ( 9جدول ) 

 عينة الثبات موزعة على المدارس 

 اسم المدرسة  ت

 الصف الخامس

 أدبي علمي العينة

 إناث ذكور  إناث ذكور 

 10 5 - 5 - ثانوية المستنصرية للبنات  1

 10 5 - 5 - إعدادية البارودي للبنات 2

 10 - 5 - 5 ثانوية عقبة بن نافع للبنين 3

 10 5 - 5 - ثانوية الزهور  للبنات 4

 10 - 5 - 5 إعدادية ابن المعتم للبنين 5

 10 - 5 - 5 إعدادية  الفرقان للبنين 6
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 60 30 30 مجموع الطلبة

الباحث    استخدم  الثبات  كرونباخ  والستخراج   Cronbach Alphaألفا 

Method   ( لمقياس االستقاللية. 0,84بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ ) اذ 

 ثانيا  :اختبار الذكاء

من اجل تحقيق الهدف المرتبط بالكشف عن ذكاء عينة البحث،لتعرف العالقة بين   

 االستقاللية والذكاء فقد اطلع الباحث على عدد من اختبارات الذكاء                  

 وهي )بنتنر( و)جوهان( واختبار )وكسلر( ،واُختِير اختبار ) وكسلرللذكاء ( ،   

 ( فقرة  49والبالغة عدد فقراته )

 وضوح تعليمات االختبار:  

الفقرات    وتبينان  االستطالعية  العينة  على  لذكاء   وكسلر  اختبار  الباحث  طبق 

 ( دقيقة .     26  -12مفهومه. وقد حسب زمن االجابة ) 

 التحليل اإلحصائي للفقرات: 

 تم من خالل االتي: 

 صدق المقياس

 (:  Face Validityالصدق الظاهري ) -

الباحث   التربوية  عرض  العلوم  في  المتخصصين  من  مجموعة  على  المقياس 

 والنفسية وقد حصل المقياس على نسبة اتفاق مقبولة. 

 (: Reliabilityثبات المقياس ) 

   -لحساب معامل ثبات المقياس، فقد اعتمد الباحث على طريقتين هما: 
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 :  Test-re-Testطريقة إعادة االختبار )االتساق الداخلي( -أ

ثبات مقياس الذكاء  بطريقة أعادة االختبار طبق الباحث المقياس   لغرض التحقق من 

 ( من  تكونت  عينة  أعيد  60على  ثم  الثانوية  المدارس  طلبة  من  وطالبة  طالباً   )

التطبيق بعد أسبوعين من إجراء التطبيق األول على العينة نفسها وتم حساب معامل  

( بيرسون  األول ودرPersonارتباط  التطبيق  درجات  بين  الثاني  (  التطبيق  جات 

 ( يبلغ  بيرسون  ارتباط  معامل  على  0.81وبلغ  جيداً  مؤشراً  النتيجة  هذه  وتعد   )

 استقرار إجابات الطلبة على مقياس الذكاء . 

 معامل االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( 

تم حساب الثبات بهذه الطريقة يعد من اكثر المعادالت قبوال ودقة في المقياس وقد  

 .  ( وهو معامل ارتباط جيد لمقياس الذكاء83,0فا للثبات) بلغ معامل ال

 الصيغة النهائية للمقياس: 

      ( من  النهائية  بصورته  الذكاء  مقياس  ,49تكون  فقرة،  خمسة    (  منها  كل  أمام 

 ( للمقياس  درجة  اقل  أبداً(  نادراً،  أحياناً،  غالباً،  )دائماً،  واعلى  49بدائل  درجة   )

 (. 147( درجة ومتوسط فرضي مقداره ) 245درجة )

 الوسائل اإلحصائية:  

 ( في تحليل البيانات ، وهي: SPSSاستخدم الباحث )

1 ( .t-test .لعينتين مستقلتين ) 

 ( . 2. ) كا2

 ل ارتباط بيرسون. . معام3

 . الفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات لالستقاللية والذكاء . 4
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 كرونباخ لتصحيح معامل الثبات.  -. معامل الفا5

 عرض النتائج ومناقشتها : الفصل الرابع

سيتم في هذا الفصل عرض النتائج ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء أهداف البحث  

 وعلى النحو اآلتي:  

 ج  عرض النتائ

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل اليها في هذا البحث . وتمت      

تبعا    مناقشتها في ضوء االطار النتائج  السابقة. وسيتم عرض  النظري والدراسات 

 -ألهداف البحث وعلى النحو االتي:  

السادس   الصف  طالب  لدى  االستقاللية  مستوى  على  التعرف  األول:  الهدف 

 االعدادي.

التائي       االختبار  باستعمال  إحصائياً  البيانات  معالجة  فأظهرت   تم  واحدة  لعينة 

 ( يوضح ذلك. 10النتائج وجود فرق دال إحصائياً وكما مبين  بالجدول ) 

 ( 10جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف والقيمة التائية لمستوى االستقاللية 

المتوسط  العدد  مقياس

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط 

 النظري 

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية  المحسوبة 141 23,748 170,45 300 االستقاللية 0.05

 دالة  1,96 12,43
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أي أن مستوى االستقاللية      دال إحصائياً  إلى وجود فرق  النتيجة تشير  لما كانت 

 لدى أفراد العينة هو عال  

لمتغير   وفقا  االستقاللية  مستوى  في  الفروق  طبيعة  على  التعرف  الثاني:  الهدف 

 إناث(.  –الجنس )ذكور 

أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية للبيانات إلى عدم وجود فرق دال إحصائياً بين      

 ( يوضح ذلك. 11الذكور واإلناث في االستقاللية وكما مبين بالجدول )

 ( 11جدول ) 

-لداللة الفروق في االستقاللية وفقا لمتغير الجنس )ذكور نتائج االختبار التائي

 إناث(

متوسط  العدد  الجنس 

 الدرجات 

االنحراف  

 المعياري 

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

 الجدولية  المحسوبة 0.05

 22,300 172,37 150 ذكور
 غير دالة  1,96 1,400

 25,033 168,53 150 إناث

 

ويعود ذلك إلى استقرار أفراد العينة على دراسة نفس المناهج والقيم والعادات      

 المجتمعية في الوقت الحالي . 

لمتغير   وفقا  االستقاللية  مستوى  في  الفروق  طبيعة  على  التعرف  الثالث:  الهدف 

 أدبي(.  –التخصص )علمي 

ق دال إحصائياً في  أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية للبيانات إلى عدم وجود فر  

العينة وكما   أفراد  والتخصص األدبي من  العلمي  التخصص  للطلبة في  االستقاللية 

 ( يوضح ذلك. 12مبين في الجدول )
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 ( 12جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق في االستقاللية وفقا لمتغير التخصص

االنحراف   متوسط الدرجات  العدد  الجنس 

 المعياري 

مستوى  التائيةالقيمة 

 05الداللة  

 الجدولية  المحسوبة 0.

 23,266 172,23 150 علمي
 غير دالة  1,96 1,302

 24,158 168,67 150 أدبي

 

ويعزى ذلك إلى ان الطلبة وعلى الرغم من تباين تخصصهم في المجال الدراسي     

 اال انهم يواجهون بعض مشاكل وصعوبات في الظروف واالحداث بشكل عام . 

 الهدف الرابع: التعرف على مستوى الذكاء لدى طلبة الصف السادس االعدادي. 

فأظهرت       واحدة  لعينة  التائي  االختبار  باستخدام  إحصائياً  البيانات  معالجة  تمت 

 ( يوضح ذلك. 13النتائج وجود فرق دال إحصائياً وكما مبين في الجدول ) 

 ( 13جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف والقيمة التائية لمستوى الذكاء             

المتوسط  العدد  مقياس

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط 

 النظري 

 

 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة

05 .0 
 الجدولية  المحسوبة 147 24,628 195,80 300 الذكاء 

 دالة  1,96 13,70
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لما كانت النتيجة تشير إلى وجود فرق دال إحصائياً أي أن مستوى الذكاء لدى      

أفراد العينة هو عال. ويعود ذلك إلى أ ّن لديهم ثقة عالية بالنفس ونظرة موضوعية  

التغيير   المجتمع,  وقادرون على  أمام  ناجحين  أُناس  بأنّهم  ليثبتوا لآلخرين  لذواتهم 

 لى نحو ايجابي  في بيئتهم والتفاعل معها ع

لمتغير   وفقا  الذكاء  مستوى  في  الفروق  طبيعة  على  التعرف  الخامس:  الهدف 

 إناث(.  –الجنس )ذكور 

بين       إحصائياً  دال  فرق  وجود  إلى  للبيانات  اإلحصائية  المعالجة  نتائج  أشارت 

 ( الجدول  في  مبين  وكما  العينة  أفراد  بين  الذكاء  في  واإلناث  يوضح  14الذكور   )

 ذلك.

 ( 14جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق في الذكاء وفقا لمتغير الجنس 

متوسط  العدد  الجنس 

 الدرجات 

راف  االنح

 المعياري 

الداللة  القيمة التائية مستوى 

05 .0 
 الجدولية  المحسوبة

 25,385 192,34 150 ذكور
 دالة  1,96 2,454

 23,424 199,26 150 إناث

 

أن نتائج الدراسة الحالية تبين وجود فرق دال إحصائياً لصالح اإلناث   ويعزى       

التغيرات   وكذلك  لإلناث  المتوفرة  والحرية  واالختالط  والتطور  االنفتاح  إلى  ذلك 

االجتماعية والتربوية، لذا تحاول الدخول في المنافسة مع الذكور. ويعزى ذلك إلى  

المفرو القيود  الذكور من  للتعرف على  تحرر  آفاق واسعة  يتيح لهم  ضة عليهم مما 

لألشياء   بموضوعية  والنظرة  بالنفس  الثقة  بناء  يعزز  مما  معهم  والتفاعل  اآلخرين 

 األخرى في الحياة .  
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لمتغير   وفقا  الذكاء  مستوى  في  الفروق  طبيعة  على  التعرف  السادس:  الهدف 

 أدبي(.  –التخصص )علمي 

اإلحص     المعالجة  نتائج  في  أشارت  إحصائياً  دال  فرق  وجود  إلى  للبيانات  ائية 

في   مبين  وكما  أفراد  من  األدبي  والتخصص  العلمي  التخصص  في  للطلبة  الذكاء 

 (. 15الجدول )

 ( 15جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق في الذكاء وفقا لمتغير التخصص 

 

 الجنس 

 

 العدد 

متوسط 

 الدرجات 

االنحراف  

 المعياري 

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

 الجدولية  المحسوبة 0.05

 23,002 199,67 150 علمي
 دالة  1,96 2,749

 25,651 191,93 150 أدبي

      

ومعنى هذا ان طلبة الفرع العلمي أكثر اهتماما بالتعلم واكتساب الخبرات والمعارف  

دقيقة   رؤية  تكوين  على  تساعد  التي  للمعلومات  عريضة  قاعدة  عندهم  يبني  مما 

لألشياء , وطبيعة التخصص يتطلب الكثير من الدراسة والمتابعة مما يجعلهم أكثر  

 خصص األدبي.  دافعية في طلب العلم أكثر من طلبة الت

طالب   لدى  والذكاء  االستقاللية  بين  العالقة  طبيعة  على  التعرف  السابع:  الهدف 

 الصف السادس االعدادي.

والذكاء       االستقاللية  بين  العالقة  على  للتعرف  إحصائياً  البيانات  معالجة  بعد 

 (. 16معامل ارتباط بيرسون ظهرت النتائج كما في الجدول )  باستخدام
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 ( 16جدول )                                            

 يوضح العالقة بين االستقاللية والذكاء

 

 المتغيرات 

 

 معامالت االرتباط

  القيمة التائية 

 الجدولية المحسوبة  0.  05مستوى الداللة  

 االستقاللية 
 دالة 1,96 9,799 0,646

 الذكاء 

      

   0,113القيمة الجدولية  •

الذكاء   زاد  االستقاللية  ازدادت  اذا  انه  بمعنى  المتغيرين  بين  موجب  ارتباط  هناك 

 لدى الفرد وحل المشكالت التي تواجهه. 

  االستنتاجات

الفرق  .1 بأنه  النتائج  )ذكور/    أظهرت  الجنس  إلى  تعزى  االستقاللية  في 

 إناث(, والتخصص )علمي/ إنساني(. 

 هناك فرق في الذكاء لدى أفراد العينة ولصالح اإلناث.  .2

 هناك فرق في الذكاء لدى أفراد العينة ولصالح التخصص العلمي   .3

أشارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال بين المتغيرين )االستقاللية   .4

 والذكاء(. 
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 : التوصيات 

بعملية  1 االهتمام  على  والمرشدين  النفس   علم  مجال  في  الباحثين  تشجيع  ـ 

جانب   من  أم  جانبهم  من  ذلك  كان  سواء  اإلرشادية  العملية  في  االستقاللية 

 المسترشدين . 

 ـ تقديم محاضرات علمية للمدرسين والمدرسات الثانوي . 2

 ــ فتح دورات تدريبية للمرشدين . 3

الثانوية وحثهم  3 المرحلة  الثانوي االهتمام بطلبة  المدارس  ادارات  التأكيد على  ــ  

 على نشر كتيبات توعوية . 

 : المقترحات 

 إجراء دراسة عن : 

 االستقاللية وعالقتها بمتغير من اي نوع من انواع التفكير.  .1

 مراحل دراسية  او شرائح اجتماعية اخرى.  االستقاللية  في  .2

الذكاء وعالقته بمتغيرات أخرى مثل )تحمل المسؤولية, واتخاذ القرار,   .3

 والتفكير الناقد( . 

 كليات أخرى في الجامعات العراقية األخرى.  .4

 المصادر العربية: 

1(. علي  محمد  جادو،صالح  أبو  التربوي(. 2003ـ  النفس  المسيرة  علم  .عمان:دار 

 والتوزيع. للنشر   

 . القاهرة: مكتبة االنجلو مصرية. القدرات العقلية(. 1987ـ أبو حطب ،فؤاد.)2
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 ملخص البحث   

للتحسن المستمر في فعالية    shaehartهدف البحث للتعرف على دور نموذج       

اداء مدرسي الفيزياء في المديرية العامة لتربية القادسية من وجهه نظرهم  استخدم  

الباحث المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النتائج تكون مجتمع البحث جميع مدرسي  

مدرسا وهم على مالك المديرية    456الفيزياء  في محافظة القادسية والبالغ عددهم  

كانت    2022-  2021ة لتربية القادسية في المدارس الحكومية للعام الدراسي  العام

فقرة بأربعة مجاالت ) مجال التخطيط     38اداة البحث هي االستبيان المتكون من  

فقرة ( ومقياس    8فقرة , التصرف    9فقرة, الفحص    11فقرات , مجال العمل    10

المتكون من   التكد من    17فعالية االداء  تم  الباحث  فقرة.  صدقهما وثباتهما استخدم 

االحصائي    وجود    spssالبرنامج  على  الباحث  ,استنتج  النتائج  وعرض  لتحليل 

مدرسي   اداء  وفعالية  المستمر  التحسن  نموذج  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة 

 الفيزياء واوصى الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات 

 عالية االداء، ف Shaehart: نموذج    الكلمات المفتاحية 

Abstract 

The aim of the research is to identify the role of Shaehart 

model for continuous improvement in the effectiveness of 

the performance of physics teachers in the General 

 ةللتحسن المستمر في فعالية اداء مدرسي الفيزياء من وجه  Shaehart موذجدور ن   

 نظرهم 

وسام خلف الغراوي    .أ.م  

 المديرية العامة لتربية القادسية 

wisaamkhlf@gmail.com       
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Directorate of Al-Qadisiyah Education from their point of 

view. Public schools for the academic year 2021-2022 

The research tool was a questionnaire consisting of 38 

items in four areas (planning domain 10 items, work field 

11 items, examination 9 items, action 8 items) and the 

performance effectiveness measure consisting of 17 

items. Their validity and reliability were confirmed. The 

researcher used the SPSS statistical program to analyze 

and present the results. The researcher concluded that 

there is a statistically significant relationship between the 

continuous improvement model and the effectiveness of 

the performance of physics teachers. The researcher 

recommended a number of recommendations and 

suggestions . 

 أوال : مشكلة البحث 

وثيقاالعلم    يرتبط       مليئاً    ارتباطا  يعيش عصراً  اليوم  فهو  ونهضتها،  األمم  بحياة 

يث أن نهضة  وح ،   بالتطورات العلمية والتقنية والذي أثر بدوره في مستقبله وتفكيره 

أي مجتمع من المجتمعات وتقدمه يعتمد على النظم التربوية فيه كونها تؤدي دورا 

والص  واالقتصادي  واالجتماعي  العلمي  التطور  عملية  في  فيما  بارزا  سيما  ال  حي 

االهتمام   مع  متكامالً  إعداداً  وإعداده  اإلنسان  بناء  في  السامي  بدورها  يتعلق 

 المعدة أهدافها تحقيق على التربوية  المؤسسة  تحرص ، و  بشخصيته في جوانبها كافة

وفق الخطط واالستراتيجيات العامة باتم صورة وتحسين نوع المخرجات التربوية  

ة المقدمة للطلبة وتحقيق االهداف ياتي من االهتمام برفع  من خالل نوع وكم المعرف

من   التدريس  اداء  لجودة  العالمية  المعايير  يوافق  بما  للمدرسية  التدريسية  الكفاءة 

الخدمات   وتقديم  المالية  الحوافز  وتوفير  والتنشيطية  التدريبية  الدورات  خالل 

لهم و   االجتماعية  الكثير    يواجه،  تحسينه  وعملية  ومنها  التدريس  التحديات   من 
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العملية التربوية واستخدام التخطيط لتحقيق تلك االهداف    ألهدافالرؤية الواضحة  

تعلم   بيئة  توفير  طريق  عن  والطالب  المدرس  بين  العالقة  تحسين  في  واالرتقاء 

المعلومات  تكنولوجيا  وتوظف  التدريس  في  الحديثة  التقنيات  تستخدم  حديث 

لت التعواالتصال  فاعلية  نموذج،    علم زيز  تبني  يعد  للتحسن      Shaehart   لذلك 

للحصول على مخرجات تربوية بجودة عالية تمكن افراد   النماذجمن اهم    المستمر

الحديثة والتحديات  المشاكل  مواجهة  من  التطوير    المجتمع  عمليات  خالل  من 

ان برامج التدريب واالعداد للمدرسين هي من  والمتابعة التي تعمل بشكل حلقي ،  

التي   والتدريسية  المهنية  الكفايات  رفع  في  تساعد  التي  الرئيسية  الخطوات  اهم 

تؤكد  ليتمكنوا من العمل بدقة تحقق الحاجات التعليمية للطالب ، و  يمتلكها المدرسون

التربوية  ان ضعف االداء التدريسي قد يكون سببه عدم وضوح االهداف  الدراسات  

ال كالسيكية  تدريس  لطرق  واختياره  المدرسين  لدى  للتدريس  دافعيته    العامة  تثير 

،   للتعلم وعدم المام المدرسين بخصائص كل فئة عمرية ومستوى ادراكهم وتفكيرهم

  بواسطتهاالتي تستطيع   غيرات برامج التحسين المستمر تعتبر من اهم المت أن  لذلك

التحكم بالنتائج السلوكية المرغوبة لزيادة فاعلية اداء المدرسين    المؤسسة التربوية

التخطيط   سياسة  خالل  من  الجودة   معايير  مع  المدرسين  اداء  توافق  طريق  عن 

 والتقييم لذلت تبلورت لدى الباحث مشكلة البحث بالسؤال التالي  والعمل

الفيزياء  لاعفي ف   للتحسن المستمر  Shaehart موذجدور ن  ما ية اداء مدرسي 

 من وجهه نظرهم ؟ 

 اهمية  البحث  

االقتصاد   نحو  اقتصادي  مورد  بمثابة  هو  وتحسينه  البشري  العقل  استثمار  إن 

،برز    الدولة الحديثةمكانة العمل اليدوي في االنتاج في ظل    تراجعت المعرفي، وقد  

استثمار   واالبتكار.)    العقولاليوم  اإلبداع  نحو  بقوة  المعلومات   ومصادر  البشرية 

 ( 32,  2001دي بونو,  

تعتبر المؤسسة التربوية من القطاعات الرئيسية التي تشغل اهتمام المجتمعات نظرا  

القطاعات   جميع  ونهوض  لنمو  مصدرا  تعتبر  التي  البشرية   القوى  على  لتأثيره 
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البحث في قضايا تطوير وتحسين التعليم    االخرى في الحاضر والمستقبل وعلية فان 

تدريسي خدمات  من  يقدم  ما  دراسة  يستلزم  لذلك  المستمرة  للتنمية  المدخل    ه هو 

 ( 69,  2009للطلبة)عبد السالم,

ينظر التربويون  إلى أن جزءاً كبيراً من مسؤولية التعلم يقع على عاتق المدرس،  

الطلبة   في تزويد  التي تمكنهم    ستراتيجيات باال وعليه أن يبذل جهداً خاصاً  الالزمة 

من اكتساب المعلومات بأنفسهم، ومن ثم معالجتها وتنظيمها بشكل يمكنهم من فهمها  

ان   الضروري  من  اصبح  لذلك  بسهولة  الحاجة  عند  واسترجاعها  بها  واالحتفاظ 

 ( 98,  2007يكون مستوى تدريبة وفق معايير الجودة. )حمدان،    

 التحسين بإحداث  التربوية  المؤسسات  في  عي والتطويري العمل االبدا مسؤولية تبدأ

وتطوير الكوادر التدريسية واالدوات    بيئة التعلم، المؤسسة من خالل وتحسين في

 تغذية وتقديم والجماعية، الشخصية اتقان المعرفة لدرجة متعلمين بال لتصلالتعليمية 

اهداف   للمسؤولين مستمرة   ه رجاعيستا تحقق   المؤسسة  وإلكساب  التربيةلمدى 

    (Mellor, 2016,43 ).للوصول الى نواتج تعليمية متميزة   التميز  التربوية 

دور مدرس الفيزياء في عملية التخطيط والتنفيذ والتقويم  والفحص لعملية    وألهمية 

وتطوير النمو المهني وفعالية التعليم   أداءه تحسين التدريس لذا بات من الضروري  

بالمعرفة   تزويده  خالل  و من  الصف    باألدوات   الحديثة  بيئة  تجعل  التي  والوسائل 

العقلية   المهارات  اكتساب  في  الطالب  مساعدة  غلى  قادرا  ويصبح  واتباع  فاعلة 

روح االبتكار)    تنميةالطريقة العلمية في التفكير من خالل البحث لتفسير الظواهر  

 ( 43,  2004شمرافي,ال

الذيالفيزياء  علم  عد  ي العلوم  اهم  ليحللها  بدراسة  يهتم     ومن  بالطبيعة  الظواهر 

ويفسرها لخدمة البشرية ويعتبر مفتاحا لفهم العلوم االخرى كالكيمياء وعلم االرض 

ان والطب  الفلك  واالفتراضات   وعلم  المعادالت  على  يعتمد  الفيزياء  علم  جل 

التي   حقائق  والنظريات  الى  الوصول  على  وتشجع  االفكار  من  تغيير  ان  يمكنها 

 2010جديدة .)اسماعيل ,
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لذا برزت الحاجة إلى االهتمام بهذا العلم ، وطرائق تدريسه ، واالهتمام بمفاهيمه ، 

اتجاهات   لذلك  نتيجة  فظهرت   . استيعابها  صعوبة  وتقليل  اكتسابها  مستوى  ورفع 

متطورة   ومشروعات   ، حديثة  بين  عالمية  الترابط  تظهر  الفيزياء  لتدريس 

للمفاهيم   التصوري  المضمون  وضوح  ولتضمن   ، المختلفة  الفيزياء  موضوعات 

والقوانين الفيزيائية الكبرى، وتقدم الفيزياء بصورة مشوقة ، وقد اهتمت بعض هذه  

ولذلك    ، المعرفة  إلى  الوصول  في  العلماء  العلمي وطريقة  باألسلوب  المشروعات 

الحديثة يكون   للمتغيرات مدرس الفيزياء ملما بالمعرفة العلمية مواكبا  يجب ان يكون

وزارة    على دراية بطرائق التدريس الحديثة من خالل برامج االعداد والتحسين .) 

 (           49:  2005التربية ،  

نموذج   المستمر  Shaehart ويعتبر  االخطاء للتحسن  ونقد  المراقبة  برامج  من 

الت المؤسسة  النشاطات داخل  جميع  اداء  وتحسين  تجاوزها  على  والعمل  عليمية 

السنوية   التقرير  وفي   االخطاء  حصر  في  االحصائية  الوسائل  على  واالعتماد 

خالل   للتدريب  جديدة  طرق  ,واغتماد  االداء  وتقييم  واالستحقاق  الجدارة  وتقارير 

تي للعاملين  العمل وربطها بخطط تحسين الجودة و التركيز على عملية التطوير الذا

 وأكسابهم معارف ومهارات جديدة

  ( Sheawhart ,1939,455)    

المبدأ االساسي  و المستمر  Shaehart    موذجنيعتمد  المؤسسة  للتحسن  أن  على 

يجب على المدراء  و التربوية  ماهي اال نظام متكامل وأن القيادة هي أهم مكوناتها  

والتتبؤ    والتفسير  التحليل   وللتطوير عن طريق  للتحسين  العملية  االجراءات  اتباع 

 , عقيل  المؤسسة.)  داخل  العمليات  على  عميق  بشكل  للتعرف    2001والتصرف 

,173 ) 
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 سةتاتي اهمية الدرا

االهداف واالستراتيجيات   تخطيط آلية لمعرفة التربوية  المؤسسة  تستفاد منه قد    -1

 رئيسية لزيادة  كعناصر وادراك أهميتهما ومدى مطابقتها للمعايير  وتنفيذها وتقويمها 

 األداء.  فعالية

التدريس،  في والعملية  الضمنية المعرفة زيادة في  تساعد   ربما  -2 وتفتح   مجال 

 للباحثين الذين يعملون بمجال االدارة التربوية المجال 

االداء    -3  لجودة  العالمية  النماذج  وفق  الفيزياء  اداء مدرسي  فاعلية  الوقوف على 

 التدريسي 

 هدف البحث 

 : يهدف البحث الى  

 مدرسي الفيزياء  أداء فاعلية  مستوى  على  التعرف -1

مدرسي الفيزياء في محافظة    لدى   Shaehart نموذج عناصر توافر معرفة   -2 

 القادسية، 

 .الدائهم  الكفايات التدريسية  ورفع لزيادة االهتمام ،

المستمر   Shaehart    موذجن عالقة  على التعرف   -3 مدرسي   بأداء    للتحسن 

 الفيزياء في محافظة القادسية 

 حدود البحث  

المديرية العامة لتربية القادسية  جميع مدرسي الفيزياء في المدارس الحكومية التابعة  

 2022-2021للعام الدراسي  
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 فرضية البحث 

بين نموذج التحسن     0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  

 المستمر وفعالية اداء مدرسي الفيزياء 

 تحديد المصطلحات

المستمر   Shaehart    موذج ن المؤسسة   لتطوير  دائرة  عن  عبارة  هو   للتحسن 

وتسير  بشكل  التربوية  التخطيط   متسلسلة خطوات  بأربع  مستمر  هي  ومستمرة 

  التشغيلية لألهداف التربوية المرجوة لتحقيق الجودة في التدريس والعمل بالخطوات  

تقييم   فية  يتم  الذي  االختبار  او  والفحص  والمقاييس  المواصفات  حسب  المقترحة 

ا التصرف يتم فيه تحسين العمل التربوي  االنجاز ومدى مالئمتها للمقاييس واخره

    Sheawhart ,1939,455 )  من خالل برامج التدريب والتقنيات الحديثة )

 األداء: فعالية 

, ستراك   ( بانها: 2004يعرفها  يطبقها     (  التي   واالجراءات   النشاطات  مجموعة 

للجودة   العالمية  المقايس  وفق  تربوية  مخرجات  الى  للوصول  تهدف  المدرسون 

 ( 142,   2004.)ستراك , 

 ( بانها: 1996, اللقاني والجمل  ايعرفه

وتحقيق   الطالب   تعليم  اجل  من  عالية  بكفاءة  المدرس  يبذله  الذي  الجهد  ذلك 

بفاعلي  العامة  والمناخ  االهداف  التدريسية  الوسائل  من  التعلم  بيئة  مراعيا ظروف  ة 

 ( 152, 1996الصفي ويمكن فياس تاتج التعلم) اللقاني والجمل,

التدريسي    ا ويعرفه الموقف  اداء  على  الفيزياء  مدرس  بقدرة   : اجرائيا  الباحث 

ورضا   التعليمية   المؤسسة  رضا  تحقق  ونوعية  بدقة  التدريسية  االهداف  وبلوغه 

 ب ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها في المقياس الذي اعده الباحث الطال
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 االطار النظري  ودراسات سابقة 

     : االول  المستمر  Shaehart    موذج نالمحور  التدريس    للتحسن  جودة  في 

   المؤسسة التربوية 

على    تعتمد   سياسة تربوية    للتحسن المستمر بانه     Shaehart    موذج نتعرف  

البشرية  القدرات   بناء  القوى  بهدف    وتنمية  والمدرسة  التربوية  المؤسسة  من  لكل 

والطالب  االمور  اولياء  رضا  خالل  من  مستمرة  بصورة  التدريس  جودة  تحسين 

الهواري,  التربوي.)  العمل  وادارة  والتغير  التطوير  نحو  العمليات    2010وتحسين 

,361 ) 

مل في المراحل التي تعاني من  وتطوير الع  عملية تنظيم الخبرات والعالقات    فهي

العقبات وديمومة استمرار المؤسسة   لتجاوز  قصور  واقتراح حلول وبدائل افضل 

بكفاءة   بالعملة  والتحسين ،التربوية  للتطوير  جديد  اليات  ,  واقتراح  السالم   (2015  

,77 ) 

سببها التعليمات   من االخطاء في المؤسسة التربوية  % 85أن    Sheawhartيرى  

وألساليب الروتينية وقيم متبعه ال يتحملها المدرسون اال نسبه    المتبعة وسياسة العمل 

( وان  البحث  %87الى %17) من        من هذه االخطاء وهذه القاعدة سماها     % 17

التركيز فقط  وليس  الرئيسية  اللبنة  النظام هو  ،    في مشاكل  المدرسين  اخطاء  على 

يتبعون   النهم  االخطاء  حصول  عند  المدرسون  على  الحكم  الضروري  من  فليس 

سياسية محكمة بالنظام  من العمل على البحث في أخطاء النظام من اجل تصحيحها  

 (, 74,   2003وتحسينها.)ابراهيم 

الدال الى  االنتقال  بل  للنظام   الكلي  االختبار   على  االعتماد  توقف  ان  لة  لذا 

ذلك   داخل  بأحكام من   مبنية  التربوي  النظام  أن جودة  للمعطيات على  االحصائية 

جودة   تطوير  أجل  من  التربوية   للمؤسسة  ثابتة  أهداف  تحديد  الى  والسعي  النظام 

مخرجاتها التعليمية ، وضرورة تشر هذه االهداف من خالل الرؤية والرسالة الى  

 ( 97,   2008د المجتمع.)عطية, االمتعلمين وافر
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 في جودة التدريس للتحسن المستمر   Shaehart   موذجنمبادئ  

 يمتاز النموذج بعدة مبادئ اساسية 

تطوير جودة مخرجاتها    ألجل ضرورة تحديد األهداف العامة للمؤسسة التربوية   .1

   من المتعلمين باستخدام برامج التحسين . 

بطريقة   .2 المشاريع  عمل  يتم  بحيث  التدريس  لجودة  حديثة  فلسفة  على  االعتماد 

 جديدة مبتكرة واالبتعاد عن العمل الروتيني . 

الى  والتحول  عدم تبنى الرقابة لكشف األخطاء ومحاسبة المتلكئين في التنفيذ ،   .3

في   الوقوع  لمنع  تسعى  استباقية  لمن    األخطاء رقابة  الدعم  و  المساندة  وتقديم 

 خطئ. ليتابع التصحيح والنهوض ليستمر بالمسار الصحيح. ي

مواصلة التدريب أثناء الخدمة  واستخدام  الطرائق الحديثة في التدريس وربطها   .4

 بخطط تحسين جودة االداء.

بناء النظام التربوي ، وازالة العوائق بين الوحدات التنظيمية   .5 تغيير جذري في 

 .   لتحقق انسيابية العمل وسرعة االتصال 

 . ضمان االستقرار االقتصادي  للمدرسين  ، وتوفير متطلبات الحياة لهم   .6

 عدم الخوف من التطوير والخشية من نتائج سلبية.  .7

 االهتمام بالتحسين الذاتي للمدرسين وتزويدهم بمعارف  جديدة.  .8

 تذليل الصعوبات التي تقع حاجزا امام المدرسين من تحقيق نتائج يطمحون اليها.  .9

الفريق داخل المدرسة والمشاركة المستمرة في االنشطة لتحقيق  العمل بروح   .10

 (Weinstein, & Vasovski 2004,124  )                           الجو

 للتحسن المستمر   Shaehart    موذج ن اهمية 
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تعد برامج التحسن ذو اهمية للمؤسسة التربوية بصورة عامة والمدرسة بوصفها    -1

تنظيمية   كفاءة  وحدة  التدريسية ورفع  المشاكل  من  للتقليل  خاصة  مصغرة بصورة 

 المخرجات التربوية بصورة مستمر بتقليل الجهد والوقت.

تنسق انشطة المدرسة المختلفة من اجل تحقيق اهدافها النها تعمل بشكل دائري  -2

 متناسق. 

ول الى  يعد نموذج التحسن المستمر اداة الستثمار العقول البشرية من اجل الوص-3

 المعارف الى الطالب بصورة سلسة ومتيسرة. 

تحفز المؤسسة التعليمية لتعزيز القدرات االبداعية للمدرسين النتاج معرفة جديدة  -4

 والتنبؤ بالعالقات الغير معروفة والثغرات في توقعاتهم من اجل تحسينها. 

التدريسي-5 الخبرات  على  المعتمد  بادائها  االحتفاظ  في  المدرسة  ثم  تساعد  ومن  ة 

 السعي الى تطويره 

تصاعد حدة المنافسة بين المؤسسات التربوية لرفع نسب النجاح ونوع المعرفة    -6

 ( 187, 2009لتحقيق رضا المجتمع والطالب.                      )ماهر, 

 المحور الثاني :فعالية االداء

المؤسسة   في   ا خصوص عالية  مكانة  تاخذ  األداء من المفاهيم التي  يعد مفهوم فعالية 

 التربوية 

االدارة والمدرسين   مستوى  على  المؤسسات  تلك  لنتائج  االخيرة  الحصيلة  باعتباره   

التي   المشاكل  لحل  التربوية  القرارات  التخاذ  نفسها  التربوية  المؤسسة  ومستوى 

اجل   من  التربوية  العملية  في  االساس  الحجر  كونهم  المدرسين  اداء  على  تطرا 

 ( 176,   2016 عيسى،(الخدمة التي يقدمونها.ديمومة 

 فاعلية اداء المدرسين 
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من   يمكن  ما  باقل  االتقان  من  بدقة  التدريسية  المهام  اداء  على  المدرس  قدرة  هو 

( ويشمل عملية  152,  2018االخطاء لتحقيق اهداف التعلم لدى المتعلمين ) مقداد, 

له   المخطط  والهدف  الحالي  المدرس  اداء  بين  االنحرافات  المقارنة  وتحديد  مسبقا 

لتالفي   المالئمة  االجراءات  واتخاذ  التدريس  عملية  اثناء  تطرا  قد  التي  والعقبات 

 )م  2010 ( شامي وقوعها مستقبال. 

 ويمكن تحليل مفهوم اداء المدرسين الى 

القيم    -1 ويمثل  والوجدانية  والمهارية  المعرفية  الخبرات  جميع  ويمثل   : المدرس 

 ة والمبادي االنساني

بالمدرس مستخدما جميع  -2 بها  يقوم  التي  والتحركات  التدريس: جميع االجراءات 

 االدوات والسوائل الداء عمله

الصف : ويمثل البيئة التدريسية بكافة عناوينها من النظام التربوي الى المناهج  -3

 والطرائق التدريسية 

من وعمليا  نظريا  الثالثة  باالبعاد  التربوية  المؤسسة  تهتم  البرامج    لذلك  خالل 

التدريبية لتزويدهم بالخبرات اللزمة إلدارة الصف بفاعلية وتهيئة االدوات التعليمية  

التعليم. ألهداف  التعلم وصوال  دافعية  تنمي  حديثة  وتقنيات  وسائل   الدين عز( من 

,2015  ,171 ) 

)شرفي,  يشير  االداء   أن     )2016و   تحقيق  على المدرس قدرة تمثل فاعلية 

االهداف والنتائج التي يسعى اليها وتمثل نسبة ما تحقق من المتوقع من خالل قيام  

ممكنه   تكلفة  باقل  معين  نمط  وفق  جهد  بأقصى  اليهم  الموكلة  بالمهام  المدرسين 

 إلحداث التفاعل وزيادة دافعية المتعلمين للتعلم  مراعيا البيئة الصفية 

 : التدريسي  األداء  وتطوير  تحسين أهمية 

إلحداث     خطيط الت .  1 واستجاباتهم    شامل   تغيير   والمتابعة  المتعلمين  سلوكيات  في 

 . المعرفية
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 . للمدرسين بكافة الجوانب االدارية والمعرفية  المعرفة العلمية تطوير. 2

 تمكن المدرسين من ادارة المعرفة  ومن خالل انتاجها وخزنها وتوزيعها -3

التربوية الشباع  .  3 تحقيق الرضا الوظيفي للمدرسين عن عملهم ورضا المؤسسة 

 ( 89,  2016 ,   ) الصغير     حاجات المتعلمين. 

التدريس    واتفان،   بتفاني   العمل  إلى  المدرسين  تدفع -4 مهنة  بأهمية  اهتمامهم  وتثير 

 من خالل التطوير المستمر 

المدرسين ورفع مستوى   تخفض من -5 اداء  قدراتهم      ر ادائهم واستثماالشكاوي من 

 ( 286,  2010)صالحية ,

 : سابقة  دراسات

 ( 2011العنزي , )

"د  Deming نموذج استخدام الجامعي  األداء  تحقيق  كلية  رافي  في  ميدانية  سة 

 بجامعة الكوفة  اآلداب 

البحث  على     هدف  المستمر،    التعرف  التحسن   دورة  تطبيق  إمكانية وعملية 

Deming    كلية تدريسي  اداء  هو    اآلداب في  البحث  منهج  كان  الكوفة     جامعة 

المنهج الوصفي التحليلي تكون مجتمع البحث من كافة العناوين الوظيفية في الكلية  

فرد كانت اداة البحث مكون من االستبيان    455تدريسين واداريين وطلبة تكون من  

تم    34مكون من   وثباتها ومد   التأكد فقرة  البحث    ألغراض ى مالئمتها  من صدقها 

ايضا بالطريقة    واعتمد  البحث  عينة  اختار  البيانات   لجمع  الشخصية  والمقابلة 

البحث  استنتج  الطبقية  نموذج   إن  العشوائية   متطلبات   Demingتطبيق   يحقق 

التدريسية  و    التعليمية  العملية  يخدم    التحسين للكوادر  المستمر  التدريب  ضرورة 

العلمية لمواكبة   المعرفية  و  التطورات  الخبرات  لزيادة  العلمية  الكفاءات  استقطاب 

اعادة النظر بالمناهج التدريسية لتحسين عناصرها وتخطي المشاكل التي  و    للجامعة
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هناك عالقة ارتباط ضعيفة بين كل من متطلبات التحسين  وان     الطالب   منها يعاني  

 ( 3,  2011 العنزي , .  )المستمر واألداء الجامعي 

 ( 2013دراسة ) عبد الرحمن , 

 على   التعليمية العملية في المستمر التحسين هدف البحث الى معرفة دور استخدام

الجامعية كفاءة علىع خالل من وذلك الخدمة  التغييرات   عن  التدريسي اداء مل 

الحديثة مثل استخدام التقنيات الحديثة من   بالوسائل  القديمة  الوسائل استبدال  طريق 

كان   التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  ايضاح  ووسائل  واجهزة  مختبرات 

تدريسا    67مجتمع البحث من تدريسي  كلية بغداد للعلوم االقتصادية البالغ عددهم  

عشوائيا   الباحث  حساب   50واختار  تم  االستبيان  هي  البحث  اداة  كانت  تدريسي 

 وتحليل البيانات    إلدخال دق والثبات لها واستخدم الحقيبة االحصائية الص

 المستحدثة الوسائل  على التربوية المؤسسات  اعتماد  ضرورة الى الباحث  وتوصل

 ما بين  التواصل سرعة  في ويسهل  االستمرار بالعمل بكفاءة  لضمان  وذلك التعلم  في

 (. 5  ,2013)عبد الرحمن,  والتدريسي الطالب 

 ( 2012دراسة )المعمري ,

للتعرف على   البحث  االداء   على التدريب  أثر"هدف  تقييم  االداء من خالل  فعالية 

 للتدريسين  

الوصفي    التحليلي   المنهج  الباحث  تدريسي   مجتمع وتكون  استخدم  من  البحث 

تدريسي اداة البحث   120    اختار الباحث عشوائيا    234جامعة تعز البالغ عددهم  

من   مكون  استخدم   28استبيان  المؤية   الباحث  فقرة  والنسب  التكرارية  البيانات 

الفروض  التدريب   الختبار صحة  ان  الى   الباحث  توصل  النتائج  على  وللحصول 

باستخدام   التدريب  في  الحديثة  الطرق  وتؤثر  التدريسين  اداء  في  ايجابيا  يؤثر 

ا في  كبيرا  دورا  االساليب  الحاسوب  تطوير  بضرورة  الباحث  واوصى  الداء 

 ( 4,  2012المعمري ,) والخطط التدريبية لتتناغم مع التطور الحديث. 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

396 

 اجراءات البحث 

 منهج البحث    -اوال

يعد المنهج الوصفي من اساليب البحث العلمي وانه يعتمد على دراسة الظاهرة كما  

ها تعبيراً كيفياً او كمياً، فالتعبير  هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عن

وصفاً   يعطينا  الكمي  التعبير  اما  خصائصها،  ويوضح  الظاهرة  لنا  يصف  الكيفي 

الظواهر   مع  ارتباطها  ودرجات  حجمها  او  الظاهرة  هذه  مقدار  ليوضح  رقمياً 

 ( 289، 996االخرى. )عبيدات وآخرون، 

 مجتمع البحث:  -ثانيا 

والبالغ   الديوانية  مدينة  في  الفيزياء   مدرسي  جميع  الحالي  البحث  مجتمع  يتكون 

المدارس    456عددهم   القادسية في  لتربية  العامة  المديرية  مدرسا وهم على مالك 

 2022- 2021الحكومية للعام الدراسي  

 عينة البحث: -ثالثا

 عينة البناء)عينة التحليل االحصائي(  

سة مدى  الدر  )التحسن المستمر( ء تحليل فقرات مقياسكان الهدف من هذا االجرا

   عشوائيا  80صالحية فقراتها واالتساق الداخلي لفقراتها اختار الباحث 

 عينة التطبيق  -2

 ( مدرس للفيزياء لتطبيق المقياس عليهم  100) عشوائيا الباحث   اختار  

 

 رابعا : اداة البحث 

 اعتمد الباحث الخطوات التالية في بناء المقياس  
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 أ. التخطيط للمقياس وذلك بتحديد المجاالت التي تغطيها فقراته.          

 ب. صياغة فقرات لكل مجال.         

 جـ. تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث.         

 ( 243,   1985) عيسوي ,     د. إجراء تحليل الفقرة.         

من  خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة  وراي الخبراء تم اعداد استبانة  

  11فقرات , مجال العمل    10فقرة باربعة مجاالت ) مجال التخطيط    38مكونه من  

الفحص   , التصرف    9فقرة,  المتكون من  فقرة (ومقياس فعالية االدا  8فقرة    17ء 

)    فقرة المقياس  استخدام  تم  من  10الى  1وقد  الدرجة  اقتراب  بحيث  يمثل    10( 

 دلت على موافقة ضعيفة  1االتفاق العالي مع الفقرة وكلما اقتربت من  

 خامسا خطوات بناء المقياس

التربوي   االدب  على  واطلع  الدراسة  متغيرات  حول  االسئلة  بمراجعة  الباحث  قام 

راء  التربية وعلم النفس والدراسات السابقة المشابهة تم صياغة فقراته  واستشارة خب

 وفق المجاالت المعدة  

خبيرا في جامعة القادسية والكوفة وذي قار وفي ضوء   18تم عرض الفقرات على  

 اراءهم تم صياغة المقياس بصورته االولية 

 صدق المقياس:سادسا 

 ( 276, 2002) عودة  لقياسه . وضع  ما  االختبار  يقيس  أن ق )يقصد بالصد 

التحليل    التي تدخل  في عملية  العناصر  المقياس لجميع  ويشير الصدق الى شمول 

  1990من جانب ووضوح فقراتها ومدى فهمها من المختبرين .)االمام واخرون ,

,59 ) 

 :بطريقتين الصدق  التعرف على تم وقد 
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 الصدق الظاهري -1

محتوى االختبار للنطاق السلوكي الشامل    يعبر الصدق الظاهري على مدى تمثيل   

إذ يجب أن يكون المحتوى ممثال تمثيال جيدا لنطاق    للسمة المراد االستدالل عليها, 

 ( 190, 2005المفردات الذي يتم تحديده مسبقا )الزيود, 

وقد تم التحقق هذا الصدق , عندما عرضت فقراته على مجموعه من الخبراء في  

النفس  وق القياس كما تحقق منطقيا من  التربية وعلم  قياسه لسمة  ايدوا صالحية  د 

للفقرات  االداء  وفعالية   , المستمر   التحسين  مجاالت  من  مجال  كل  تعريف  خالل 

 بحيث غطت تلك المجاالت ووفقا لخصوصيتها. 

 صدق البناء  :  

الى   النوع  هذا  ويشير  الفرضي،  التكوين  صدق  او  المفهوم،  صدق  احياناً  يسمى 

الذي يمكن ان نقرر بموجبه ان المقياس يقيس بناًء نظرياً محدداً، او خاصية  المدى  

 ( 1990،131معينة. )االمام وآخرون، 

الكلية   بالدرجة  فقرة  كل  درجة  ارتباط  بإيجاد صدق  الصدق  من  النوع  هذا  يتحقق 

ذات  المقياس   مجاالت  جميع  في  االرتباط  معامالت  جميع  كانت  حيث  للمقياس. 

وهذا يعد مؤشراً على االتساق الداخلي       0.05عند مستوى معنوي  داللة احصائية  

 لفقرات المقياس.  

 

 

 :  Reliabilityالثبات  -9

يقصد به ثبات نتائج االختبار في المرات المختلفة التي يطبق فيها االفراد انفسهم،  

احد  او اعطاء النتائج نفسها تقريباً عندما تطبق صور متكافئة او متماثلة منه. ويعد  
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مؤشرات التحقق من دقة المقياس واتساق فقراته في قياس ما يجب قياسه. )الزيود  

 (  145وعليان،    

الفاكرونباخ   معادلة  باستعمال  الداخلي  التجانس  معامل  استخراج  معامل    اذ  تم  ان 

 .  االتساق المستخرج بهذه الطريقة يعطينا تقديراً جيداً للثبات في اكثر المواقف

)   والستخراج  سحب  تم  الطريقة  بهذه  من  50الثبات  عشوائي  بشكل  استمارة   )

استمارات التحليل االحصائي وهي نفسها عينة الثبات للمقياس الحالي ثم استعملت  

( وتعد هذه النسبة  0.84  –  0.80ل الثبات ما بين )معادلة الفاكرونباخ وقد بلغ معام

اصبح    مقبولة  المستمر  التحسين  مقياس  بناء  اجراءات  تمت  ان  وبعد 

 جاهزا ًلالستعمال والتطبيق للعينة النهائية  

 مقياس فاعلية االداء 

  , )المعمري  اعده  الذي  االداء  فاعلية  الباحث مقياس  ايجاد   2012تبنى  تم  ( حيث 

 مدى مالئمته  لقياس اغراض البحث  الصدق الظاهري و

 تصحيح المقياس: 

( حيث  10-1االداء على وفق اسلوب )  ان فكرة تصحيح استمارات مقياس  فعالية 

 تعني موافقة ضعيفة     1يعني موافقة عالية واالقتراب من   10االقتراب من  

 صدق المقياس:

الباحث   على    باستخراج قام  عرضه  خالل  من  وذلك  لإلختبار  الظاهري  الصدق 

والمحكمين   الخبراء  من  حول    المختصينمجموعة  آرائهم  إلبداء  النفس  علم  في 

 فقرات وتعليمات االختبار وطريقة تصحيحه.  صالحية ال

وطريقة   وتعليماته  االختبار  لفقرات  قبولهم  المحكمين  السادة  جميع  ابدى  وقد 

 تصحيحه.  
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 ثبات المقياس

تقوم فكرة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصية على حساب ارتباط درجات العينة  

الى   الفقرات  بقسمة هذه  المقياس وذلك  فقرات  ،  1999قسمين )عودة،  بين نصفي 

( استمارة  50( وقد تحقق الباحث من الثبات بهذه الطريقة عن طريق سحب )349

الى   استمارة  كل  درجات  وتقسيم  االحصائي  التحليل  عينة  من  عشوائي  وبشكل 

قسمين )فردي( و )زوجي(، اذ تمثل الفقرات ذات التسلسل الفردي الجزء األول في  

الت ذات  الفقرات  وتمثل  الباحث المقياس  قام  ذلك  بعد  الثاني،  الزوجي جزؤه  سلسل 

معامل   باستخدام  الجزئين  على  المدرسين  درجات  بين  االرتباط  معامل  بحساب 

 قيمة جيدة لداللة الثبات،   وتعتبر(.  0.90ارتباط بيرسون وقد بلغت قيمة االرتباط ) 

 التطبيق االستطالعي: 

ا القدرة  اختبار  تعليمات  وضوح  على  التعرف  اجل  )ومن  ملحق  (  5الستداللية  

الى   الباحث  فقد سعى  االختبار  لالجابة على  يستغرقه  الذي  الوقت  ومعدل  وفقراته 

تكونت من   عينة  االختبار على  تطبيق  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  التطبيق  هذا  اجراء 

 ( مدرسا من خارج  عينة التطبيق. 50)

ه كانت واضحة ألفراد  االختبار وفقراته  تعليمات  ان  تبين  كان  وقد  بينما  العينة  ذه 

 ( دقيقة.  20الوقت المستغرق لإلجابة على الفقرات هذا االختبار هو )

 التطبيق النهائي:  

بعد ان تم بناء مقياس التحسن المستمر وتبني مقياس فاعلية االداء وبهدف االجابة  

عن تساؤالت البحث قام الباحث بتطبيق المقياس عينة البحث التطبيقية المؤلفة من  

 ( من مدرسي  الفيزياء عينة البحث 100)

 سادسا   : الوسائل االحصائية:  

برنامج    اجراءات  الباحث  اجل    SPSSاستعان  من  الالكتروني  للحاسب 

 استخدام الوسائل االحصائية لبحثه 
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 .   لعينتين مستقلتين   t.testاختبار 

. معامل ارتباط بيرسون إليجاد معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لكل اسلوب    

فقرات   بين  العالقة  ولمعرفة  االختبار  اعادة  بطريقة  الثبات  لمعرفة  استعمل  كما 

 فعالية االداء.                                  

المستمر بطريقة    استعملت إلستخراج ثبات مقياس التحسن   . معادلة الفاكرونباخ 3 

 الداخلي االتساق 

 البحث  نتائج

البحث،   ألهداف  وفقاً  إليها  التوصل  تم  التي  ومناقشتها  للنتائج  عرضاً  يتضمن 

ويتضمن ما توصل إليه الباحث من استنتاجات استناداً إلى نتائج البحث، فضالً عن  

وعل النتائج  ضوء  في  اقترحها  التي  والمقترحات  بها،  يوصي  التي  ى  التوصيات 

 النحو اآلتي: 

 :  النتائج  عرضأوالً: 

األولية   البيانات  ضوء  في  إليها  التوصل  تم  التي  البحث  لنتائج  عرض  يأتي  فيما 

 ومعالجتها إحصائياً، وبما يحقق أهداف البحث وعلى ما يأتي 

 والترتيب النسبي االنحراف المعياري والوزن الحسابي ( المتوسط 1جدول رقم )  

 التخطيط " مجال  لكل فقرة من فقرات   tاختبار  وقيمة 

رقم  

 الفقرة

المتوسط  الترتيب  الفقرة

 الحسابي

المتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 الموافقة 

8 
يخطط المدرس مسبقا للدرس ويراعي   

 التخطيط السنوي
 كبيرة  2.03 81.25 8.12 1

2 
وقيم ورسالة    للمدرسة رؤية  واضحة

 لتدريس المنهج
 كبيرة  2.07 81,23 8.10 2
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5 
ترابط االهداف العامة للتدريس مع 

 استراتيجيات وطرائق التدريس المتبعة
 كبيرة  2.08 72.2 7.22 3

4 
يشترك المدرسون في صياغة االهداف  

 العامة للتربية ووضع الخطط 
 كبيرة  2.05 72.1 7.21 4

3 
مبادي جودة التدريس يعتمد المدرس على 

 كمخطط له
 كبيرة  2.02 65.8 6.58 5

الفقرة    من    -1 اعاله حصلت  ويراعي     2الجدول  للدرس  مسبقا  المدرس  )يخطط 

نسبي   وزن  السنوي(   عينة    81,25التخطيط  من  كبيرة  موافقة  هنالك  ان  يتبين 

اهتم الى  ذلك  الباحث  ويعزو  الفقرة  لتلك  المسبق  ا البحث  بالتخطيط  المدرسين  م 

م السنة الدراسية الى  للدرس بدءا من الخطة السنوية لتوزيع مفردات المنهج على ايا

 تخطيط حصة الدرس الواحد من االهداف السلوكية  

)للمدرسة رؤية  واضحة  وقيم ورسالة لتدريس المنهج(    8الوزن النسبي للفقرة    -2

يدل ان هنالك موافقة كبيرة من مدرسي الفيزياء على تلك الفقرة ويعزو   81,23هو  

باالهدا التربوية  المؤسسة  الى وعي  ذلك  السياسة  الباحث  لرسم  للتدريس  العامة  ف 

العامة للتربية لما لها من اهمية في توجيه سير العملية التربوية لتحسين مخرجات 

 التعلم. 

الفقرة  -3 وطرائق    5حصلت  استراتيجيات  مع  للتدريس  العامة  االهداف  )ترابط 

وحصول الفقرة على موافقة كبيرة منم    72,20التدريس المتبعة( على وزن نسبي  

التدريسية من    عينة  اهدافهم  اشتقوا  المدرسين  ان  ذللك  الباحث سبب  يستدل  البحث 

التي   التدريسية  بمعايير مهنية  تترابط مع االستراتيجيات  للتدريس  العامة  االهداف 

وبيئة   دراسي  ووقت  منهج  من  تحيطهم  التي  المتغيرات  كافة  مراعين  يتبعونها 

 دراسية

 والترتيب النسبي والوزن ي  المعيار واالنحراف الحسابي المتوسط  (  2(  جدول

 لكل فقرة من فقرات مجال العمل tاختبار وقيمة 
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رقم  

 الفقرة

المتوسط  الترتيب  الفقرة

 الحسابي

المتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 الموافقة 

بعمل المدرس على استخدام التحسينات   11

في االستراتيجيات و طرائق التدريس 

 التي يتبعها داخل الصف 

 كبيرة  2.09 73.6 7.36 1

تجري التربية تدريبا وتطوير  االداء  14

 المدرسين كلما لزم االمر

 كبيرة  2.16 71.10 7.13 2

الصف بطريقة   ينظم المدرس  بيئة 15

 فاعلة واستخدام االنشطة العملية

 كبيرة  2.17 69.9 6.99 3

تشجع المدرسة المدرسون على اقامة   19

النشاطات العلمية والمهرجانات الثقافية 

 لتطوير افكار الطلبة 

 كبيرة  2.01 69.7 6.97 4

تشجع التربية المدرسون على استخدام   12

اساليب وطرق مبتكرة تتالئم مع  

 الجودة الشاملة 

 كبيرة  1.89 68.0 6.80 5

 من الجدول اعاله 

بعمل المدرس على استخدام التحسينات في االستراتيجيات  )  11حصلت الفقرة    -1

داخل الصف يتبعها  التي  التدريس  ان هنالك    73,6نسبي    (  وزنو طرائق  يتبين 

موافقة كبيرة من عينة البحث لتلك الفقرة ويعزو الباحث ذلك الى رغبة المدرسين  

يتبعونها   التي  التدريسية  والطرائق  النماذج  على  التحسين  عمليات  اجراء  في 

تتابع   التي  التربوي  االشراف  ولجان  االمور  واولياء  الطلبة  رضا  على  للحصول 

 رن النتائج. نتائج الطالب وتقا

للفقرة  -2 النسبي  المدرسين كلما    14الوزن  تدريبا وتطوير  االداء  التربية  )تجري 

هو   االمر(  تلك   71,1لزم  الفيزياء على  كبيرة من مدرسي  موافقة  هنالك  ان  يدل 
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الفقرة ويعزو الباحث ذلك الى المؤسسة التربوية تحاول تحسين اداء المدرسين من  

ينظمها التي  الدورات  حاجات    خالل  وحسب  المهني  والتطوير  والتدريب  االعداد 

 المدرسين وفق المناهج المعدة ومستحدثات التقنيات التربوية وطرائق التدريس. 

)ينظم المدرس  بيئة الصف بطريقة فاعلة واستخدام االنشطة    15حصلت الفقرة  -3

نسبي   وزن  على  عينة    69,70العملية(  منم  كبيرة  موافقة  على  الفقرة  وحصول 

العملية  ا بالمشاهدات  الفيزياء  مدرسي  هتمام  ال  ذللك  سبب  الباحث  يستدل  لبحث 

والمختبر   حضوريا  المختبر  ويستخدمون  الفيزيائية   للظواهر  العملية  والتطبيقات 

 االفتراضي اوقات التعليم االلكتروني ليضيف عنصر التشويق والمتعة للدرس. 

 النسبي  والوزن عياريالم واالنحراف  الحسابي المتوسط  (  3جدول رقم )

 "الفحص" لكل فقرة من فقرات    tاختبار  وقيمة  والترتيب 

رقم  

 الفقرة

المتوسط  الترتيب  الفقرة

 الحسابي

المتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
درجة  

 الموافقة 

 كبيرة  2.30 68.6 6.86 1 توجد فرق جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ القرارات  23

 كبيرة  2.08 67.20 6.72 2 بالتغذية الراجعة لمتابعة فهم الطالبيهتم المدرس  22

 عند السابقة العمليات قياس نتائج من االستفادة يتم 29

 الالحقة العمليات تنفيذ

 كبيرة  2.10 67.10 6.71 3

 تحسن مدى لقياس واضحة راييمع للمدرسينيوجد  28

 نتائج طلبتهم

 كبيرة  2.04 68.0 6.68 4

 بصورة واألنشطة العمليات مختلف تقييم يتم 25

 التغيير والتطوير  بهدف ومنتظمة مخططة

 كبيرة  2.08 66.70 6.67 5

 من الجدول اعاله 
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الفقرة    -1 القرارات   23حصلت  واتخاذ  المشكالت  لمناقشة  جودة  فرق     (    )توجد 

يتبين ان هنالك موافقة كبيرة من عينة البحث لتلك الفقرة ويعزو    68,6وزن نسبي  

وفق   المدرسين  وتطوير  تحسين  في  التربوية  المؤسسة  اهتمام  الى  ذلك  الباحث 

معايير الجودة ومعالجة المشاكل التي تقلل من جودة االداء ومن ثم تمكن المدرسين  

 من العمل بكفاءة عالية. 

النسب-2 للفقرة  الوزن  الطالب(    22ي  فهم  لمتابعة  الراجعة  بالتغذية  المدرس  )يهتم 

يدل ان هنالك موافقة كبيرة من مدرسي الفيزياء على تلك الفقرة ويعزو    67,2هو  

الطالب    فهم  مدى  مراجعة  في  المدرسين  فبل  من  اهتمام  هنالك  الى  ذلك  الباحث 

الخاطئة   التصورات  تعديل  ثم  ومن  التدريسية  الحصص  المادة  خالل  اعادة  او 

 بطريقة اخرى تساعد على الفهم. 

 تنفيذ  عند  السابقة  العمليات  قياس نتائج  من  االستفادة  )يتم   29الوزن النسبي للفقرة  -3

الفيزياء على    67,10الالحقة(   العمليات  مدرسي  من  كبيرة  موافقة  هنالك  ان  يدل 

قة  لمعرفة المستوى  تلك الفقرة ويعزو الباحث ذلك الى هنالك اختبارات تمهيدية ساب

الخطة   نهاية  بعد  اداءه  في  والتحسينات  التطورات  ومراجعة  بالخبرة  المرور  قبل 

 الدراسية. 

 

 

 

 

 النسبي  والوزن المعياري واالنحراف  الحسابي المتوسط  (   4جدول رقم ) 

 التصرف  لكل فقرة من فقرات   tاختبار  وقيمة  والترتيب 

درجة  االنحراف المتوسط المتوسط  الترتيب  الفقرةرقم  



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

406 

 الموافقة  المعياري  النسبي الحسابي الفقرة

داء  التقييم نتائج وفق خططها على المدرسة  تعدل 33 ال 

 مدرسيها 

 كبيرة  2.04 66.7 6.67 1

 كبيرة  2.01 65.3 6.53 2 يعتمد المدرس نتائج التقويم الختامي لتحسين ادائة  38

 عمليات على بناء دةي جد وقوانين خطط اعتماد تمي 35

 السابقة اعتمادا على اداء المدرس  الفحص

 كبيرة  2.03 65.10 6.51 3

 تحسين اجراءات وتسهيل لتسيير برامج للمدرسين يوجد  31

 في التدريسالجودة 

 كبيرة  2.02 64.4 6.44 4

 من الجدول اعاله 

الفقرة    -1 داء   التقييم  نتائج وفق خططها على المدرسة )تعدل  33حصلت  ال 

لتلك    66,7مدرسيها(  وزن نسبي   البحث  ان هنالك موافقة كبيرة من عينة  يتبين 

الختامي   التقييم  نتائج  ألهمية  التربوية  المؤسسة  وعي  ذلك  الباحث  ويعزو  الفقرة 

لألداء لمراجعة االخطاء واتخاذ القرارات بشان تغيير السياسات والبرامج التدريبية  

 للمدرسين . 

)يعتمد المدرس نتائج التقويم الختامي لتحسين أدائه( هو    38للفقرة  الوزن النسبي  -2

يدل ان هنالك موافقة كبيرة من المدرسين   على تلك الفقرة ويعزو الباحث   65,1

االخطاء  من  لالستفادة  نتائج طالبهم  لمتابعة  المدرسين  من  اهتمام  هنالك  الى  ذلك 

 لغرض تحسين البرامج والخطط لألعوام الالحقة. 

للفقرة  -3 النسبي   عمليات  على بناء  دةيجد  وقوانين  خطط اعتماد  تم ي )  35الوزن 

يدل ان هنالك موافقة  66,7السابقة اعتمادا على اداء المدرس( وزن نسبي   الفحص 

المدرسين   الباحث ذلك  اعتماد  الفقرة ويعزو  الفيزياء على تلك  كبيرة من مدرسي 

نوع   وتطوير  التربوية  لالهداف  وصوال  ادائهم  جودة  لتحسين  جديدة  برامج  على 

 المخرجات من الخريجين . 
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من الدرجة    6,89فقرات نموذج التحسن المستمر هو  أن المتوسط الحسابي لجميع  

من   النس    10الكلية  الوزن  أن  موافقة    68.85  بي أي  هناك  أن  يعني  وهذا   ،%

 بدرجة كبيرة من قبل مدرسي الفيزياء على نموذج التحسن المستمر بشكل عام. 

التحسن   برامج  نحو  التربوية  المؤسسة  قبل  من  توجها  هنالك  ان  الباحث  يفسر 

وفق  المستم والمهارات  بالمعارف  بتزويدهم  الطلبة  من  مخرجاتها  كفاءة  لتطوير  ر 

 معايير الجودة 

 تحليل فقرات "فعالية األداء":

قيمة   و  النسبي  الوزن  و  المعياري   واالنحراف  الحسابي  المتوسط  في    t بحساب 

 مقياس فاعلية االداء لمعرفة درجة الموافقة.  

 الحسابي واالنحراف المعياري  و الوزن النسبي و قيمة   المتوسط (5جدول رقم )

t لمقياس "فعالية األداء 

رقم  

 الفقرة

المتوسط  الترتيب  الفقرة

 الحسابي

الوزن  

 النسبي

االنحراف 

 المعياري 
درجة  

 الموافقة 

التربوية   األهداف  المدرسون يحقق 3

 ة خالل الفترة الزمنية المحددةالمطلوب

 كبيرة  1.79 75.45 7.54 1

ويعملون   10 التدريس  مهنة  المدرسون  يحترم 

 بمهارة جيدة 

 كبيرة  1.84 75.27 7.52 2

يطور المدرس المنهج بطريقة تشبع حاجات  15

 الطالب المعرفية

 كبيرة  1.80 73.65 7.36 3

 أسس على اعتمادا المدرسين  أداء تقييم يتم 5

 .وبمعايير واضحة

 كبيرة  1.93 73.55 7.35 4

 من خالل تحليل النتائج  ومن الجدول اعاله نالحظ ان 
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الفقرة    -1 الفترة  المطلوبالتربوية    األهداف المدرسون )يحقق  3حصلت  خالل  ة 

يدل ذلك  على ان المدرسون قد بلغوا    75,45الزمنية المحددة( اعلى وزن نسبي  

الخطة   حسب  النتائج  وحققوا  للتدريس  العامة  التربوية  المقترحة  االهداف  السنوية 

 ولذلك يجب االهتمام بالمدرسين اقتصاديا وعلميا لتحسين جودة ادائهم وفق النتائج. 

الفقرة    -2 جيدة  10حصلت  بمهارة  ويعملون  التدريس  مهنة  المدرسون  (   )يحترم 

نسبي   وزن  ويعاملون    73,62على  بمهنية  يعملون  المدرسون  ان  ذلك  على  يدل 

احت خالل  من  عالية  الطالب بأخالقية  وتزويد  التربوية  والقوانين  االنظمة  رام 

 بالمعارف الجديدة والمهارات االساسية. 

الفقرة    -3 الطالب   15حصلت  حاجات  تشبع  بطريقة  المنهج  المدرس  )يطور 

يدل ذلك  على ان المدرسون لهم دور كبير في   75,52وزن نسبي  (  علىالمعرفية

تحصيل   مستوى  لرفع  التربوية  االساليب  واستخدام  الجيدة  العلمية  المادة  اثراء 

 الطلبة. 

الفقرة    --4 وبمعايير   أسس على  اعتمادا المدرسين أداء تقييم  )يتم  5حصلت 

لتربوية تجري تقيما  يدل ذلك  على ان المؤسسة ا  73,46( على وزن نسبي  واضحة

ذاتيا للكوادر التدريسية للتنبؤ بإمكانية تحقيق االهداف لمراجعتها نهاية العام لمعرف  

التغذية   لهم  لتقديم  االدارة  قبل  من  المدرسين  تقييم  ويتم  االهداف  هذه  من  المتحقق 

المدرسين   اداء  لمتابعة  سنويا  تقييما  يجري  التربوي  االشراف  وان  االسترجاعية 

 طويرهم. لغرض ت

 

 

 :البحث فرضيات  اختبار

نموذج   تطبيق بين 0.05 داللة  مستوى عند  إحصائية داللة ذات  عالقة توجد ال  

 .  لمدرسي الفيزياء األداء وفعالية التحسن المستمر 
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معامل  حساب  المستمر تطبيق  بين  االرتباط ومن  التحسن   األداء وفعالية نموذج 

يساوي   الفيزياء  داللة    0,81لمدرسي  الفرضية    0,05عند مستوى   نرفض  لذلك 

نموذج   بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  على  يدل  البديلة  وقبول  الصفرية 

 التحسن المستمر وفعالية اداء مدرسي الفيزياء 

 االستنتاجات

 يستنتج الباحث  

ان نموذج التحسن المستمر هو حلقة متكاملة من البرامج تسعى لتطوير وتحسين  -1

رضا   لتحقيق  التربية   اهداف  لتحقيق  التدريس  جودة  معايير  وفق  المدرسين  اداء 

النموذج من جديد عند وجود مشاكل   الى  المجتمع والطلبة واولياء االمور والعودة 

 تعرقل العمل المدرسي  

ال  -2 برامج  الوسائل  فاعلية  من جميع  لالستفادة  المدرسين  الداء  والتحسين  تطوير 

والرؤى حول امكانية تحويلها الى نظام متكامل بحيث يمكن تقييم مخرجاته بصورة  

التربوية   القرارات  واتخاذ  التربوي  بالنظام  المتعلقة  المشاكل  لمعالجة  مستمرة 

 الالزمة

المخرجات ضرورة    -3 لنوعية  المسبقة  الطلبة    تحديد األهداف  التربوية مثل اعداد 

ونوعية المعرفة  السابقة وطبيعة المعرفة التي يسعى اليها لمساعدة المدرسين على  

 لتأهيلهم وضع الخطط المطلوب 

االهتمام بالمدرسين من كافة الجوانب االقتصادية والعلمية والنفسية لما لهم من    -4

 دور في العملية التربوية 

المتعل معالجة  -5 في   التدريس واساليب  بالمناهج  قةالمشاكل  سلبا  تؤثر  قد  والتي 

 نتائج الطلبة 

 :التوصيات
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 من خالل النتائج يوصي الباحث 

تحديد االهداف للوظائف االساسية التي تمثل المستقبل المهني للخريجين لغرض    -1

 رسم السياسات التربوية تبعا لها 

تدريب الكوادر التدريسية بطريقة منهجية    االستمرار في اجرار التحسينات  في-2.

 .منظمة لرفع كفاءة المدرسين وتنمية قدراتهم و تراعي حاجات المتعلمين 

الدورات  . -3 والتدريب    التأهيليةاقامة  االعداد  لقسم  التدريبية  البرامج  وتفعيل 

 والتطوير المهني واعتبارها جزء من تقييم اداء المدرسين. 

والتقنيا -5 الوسائل  التدريس  توفير  طرائق  واستخدام  الحديثة  التربوية  ت 

 الفعالة التي تهتم بالمتعلمين وتلبي حاجاتهم الدراسية  

 المقترحات 

 : يقترح الباحث 

 اجراء دراسة مشابهة لنماذج جودة التدريس في النمو المهني للمدرسين 

 المصادر

الرزاق, -1 عبد   , محمد  ضوء  ,    2003ابراهيم,  في  المعلم  تكوين  منظومة 

 , عمان ,دار الفكرمعايير الجودة

 صفاء دار عمان, .1 ط  ., الحديثة الفيزياء في مفاهيم,  2010اسماعيل ,  -2

 .للنشر

وآخرون،  -3 محمود  ،مصطفى  التعليم  ،1990االمام  ،وزارة  النفسي  التقويم 

 ،جامعة بغداد  العالي والبحث العلمي
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فلسين   ،2 ط .ن االستبيا لبناء المنهجية قواعدال, 2010 , زياد  جرجاوي، -4

 أبناء الجراح  مطبعة 

زياد،    -5 محمد  المعاصرة,    2007حمدان،  التعلم  التربية  نظريات  دار   ،

 سوريا -الحديثة، دمشق

،  1، ترجمة ياسين وآخرون، ط تعليم التفكير   2001,أدورد، ،     دي بونو  -6

 سوريا     -دار الرضا للنشر، دمشق

7-   , ,هشام عمر  التربية,  2005الزيود   في  والتقويم  القياس  ,  3,ط   مبادئ 

 دار الفكر , عمان, األردن. 

, القاهرة, المنظمة العربية للتنمية  منظمات التعلم,  2015السالم مؤيد سعيد , -8

 االدارية. 

9- , , رياض  دراسات  2004ستراك  ,ط,  التربوية  االدارة  ,دار    1في  ,عمان 

 وائل 

10-   , صليحة  الوظيفي    2010شامي،  األداء  على  وتأثيره  التنظيمي  المناخ 

  , بومرداس   بوقرة  أمحمد  حالة جامعة  دراسة  ماجستير  للعاملين:  رسالة 
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  الملخص

بوصفه   والقلق  حالة  بوصفه  القلق  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى  البحث  هذا  يهدف 

سمة وبين االكتئاب لدى المراهقين من تالميذ الصف الثاني المتوسط  في مدارس  

مدينة الديوانية ، كما يهدف إلى معرفة الفروق بين المراهقين في القلق بوصفه حالة  

لمتغير الجنس )ذكور وإناث(. وقد تكونت   والقلق بوصفه سمة وبين االكتئاب تبعاً

موزعين    ( طالباً وطالبة من تالميذ الصف الثاني المتوسط  655عينة البحث من)

ذكور و)303إلى) اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مدارس  352(  تم  إناث   )

للكبار   القلق  حالة وسمة  اختبار  عليهم  . وطُبق  الديوانية  إعداد    STAIمدينة  من 

البحيري   الرقيب أحمد  المراهقين من    2005عبد  لدى  باالكتئاب  الشعور  واختبار 

استطالعية   عينة  على  بتطبيقه  الباحثة  قامت  أن  بعد  الباحثة،  من  إعداد  وتأكدت 

 صدقه وثباته.   

 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى:   

االكتئاب   - وبين  سمة  بوصفه  والقلق  حالة  بوصفه  القلق  بين  عالقة  )وجود 

القلق   بين  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  جميعاً،  البحث  عينة  مراهقي  لدى 

 ( واالكتئاب  حالة  القل0.63بوصفه  بين  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  بينما  ق  ( 

 (.   69. 0بوصفه سمة واالكتئاب )

لدى عينة من   " "دراسة ميدانية باالكتئاب عند المراهقين  وتأثيره القلق

 تالميذ الصف الثاني المتوسط في مدارس مدينة الديوانية الرسمية 

 اعداد الباحثة / م.صفاء حسين حميد 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /كلية التربية للبنات /جامعة القادسية 
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االكتئاب   - وبين  والقلق بوصفه سمة  حالة  القلق بوصفه  بين  ارتباط  )وجود 

لدى المراهقين من الجنسين، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين القلق بوصفه  

بينما بلغت قيمة معامل االرتباط بين القلق  0.63حالة واالكتئاب عند الذكور )  )

(، في حين بلغت قيمة معامل االرتباط  0.67كتئاب عند اإلناث )بوصفه حالة واال

( الذكور  عند  واالكتئاب  بوصفه سمة  القلق  معامل  0.64بين  قيمة  بلغت  بينما   )

 (.   0.70االرتباط بين القلق بوصفه سمة واالكتئاب عند اإلناث )

 المراهقين  ،االكتئاب ، القلق كلمات مفتاحية : 

Summary 

This research aims to reveal the relationship between 

anxiety as a condition and anxiety as a trait and 

depression among adolescents of second-grade middle 

school students in Al-Diwaniyah city schools. ). The 

research sample consisted of (655) male and female 

students of the second intermediate grade, distributed to 

(303) males and (352) females, who were selected in a 

stratified random manner from Al-Diwaniyah city schools. 

They were applied to them, the state and trait anxiety test 

for adults (STAI), prepared by Abdel Raqeeb Ahmed Al-

Behairi 2005, and the test for depression among 

adolescents prepared by the researcher, after the 

researcher applied it to an exploratory sample and verified 

its validity and reliability. 

The results of the study indicated: 
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- (There is a relationship between anxiety as a condition 

and anxiety as a trait and depression among all 

adolescents of the research sample, where the value of 

the correlation coefficient between anxiety as a condition 

and depression was (0.63), while the value of the 

correlation coefficient between anxiety as a trait and 

depression was (0.69). 

- (There is a correlation between anxiety as a condition 

and anxiety as a trait and depression in adolescents of 

both sexes, where the value of the correlation coefficient 

between anxiety as a condition and depression in males 

was (0.63), while the value of the correlation coefficient 

between anxiety as a condition and depression in females 

was (0.67), in The value of the correlation coefficient 

between anxiety as a trait and depression in males was 

(0.64), while the value of the correlation coefficient 

between anxiety as a trait and depression in females was 

(0.70). 

 مقدمة:   

المستويين   على  والتوتر  القلق  بأنه عصر  الحالي  الناس عصرنا  من  كثير   يصف 

يتميز  ألنه عصر  والجماعي،  كمـا    الفردي   ، التقلـب  شديد   ، إيقاع سريع  ذو  بأنه 

بين   اتفاق  ثمة  وهناك   ، النفسية  ط  والضغو  والتوترات  الصراعات  فيـه  تكثـر 

المشتغلين بعلم النفس والطب النفسي في أن القلق يمثل عصب الحياة النفسية السوية  

    المدخل الجوهري لدراسة الصحة النفسية لإلنسان.   وغير الـسوية ، و يعـد 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

418 

بعـض التغيرات الفيزيولوجية ، وهي     Anxiety State    ويتضمن قلـق الحالـة  

خبرة عابرة تتفاوت من حيث الشدة من وقت آلخر ، أما إذا استخدم مصطلح القلق  

القلق   سـمة  معناه  كان   ، الفرد  لشخصية  الرئيسية  السمة  وصف   Anxietyفي 

Trait    ة تسمح بأن يقـال عنه بأنه يتسم  أي أن الفرد يخبر حالة القلق بصورة مزمن

وتصبب   األطـراف  بـرودة  مثـل  متنوعة  أعراضاً  القلق  ويتضمن   ، القلق  بسمة 

العرق واالضطرابات المعوية واضطرابات النوم والصداع وفقـدان الـشهية وسرعة  

والمصائب  األذى  وتوقع   ، الشديد  والخوف  التنفس  واضطرابات  القلب  ضربات 

تر على  ة  القدر  والعجـز  وعدم  الهزيمة  بتوقع  الدائم  واإلحساس  االنتباه  كيز 

   (. 61، ص 2002السنباري:  ;  (Hanton et al,2002,P.1126واالكتئـاب 

 أهمية البحث:   

 تنبع أهمية البحث من نقاط عدة أهمها:    

اذ عد كٍل من االحساس بالقلق  واالكتئاب مـن اكثر     أهمية الدراسة نفسه ، -1

المشاكل النفسية التي يمكن أن يواجهها اإلنسان في حياته ، لدرجة أن العديـد مـن  

لكل   األساسي  المحرك  هو  القلق  أن  يرون  النفس  علم  مدارس  وعلماء  الباحثين 

ان عـن  سلوك سوي أو مرضي عند اإلنسان ، في حين أن االكتئاب يعيق اإلنـس

 عمليـة التكيف النفسي السليم.    

بمرحلـة   -2 فاالهتمام   ، الدراسة   تتناولها  التي  الحرجة  العمرية  المرحلة 

ثروة   هو  فالمراهق   ، مجتمع  أي  تقدم  على  الهامة  المؤشرات  مـن  المراهقـة 

المستقبل والذي سـوف تقع على عاتقه مستقبالً مسؤولية بناء المجتمع وتقدمه ،  

 لق واالكتئـاب من شأنه أن يدمر صحته النفسية.    وشعوره بالق

لدراسة   -3 الباحثة تصدت  معلومات  دراسات سابقة عربية حسب  عدم وجود 

النفسية   الدراسات والبحوث  المراهقين ، فأغلب  باالكتئاب لدى  القلق في عالقته 

 العربية السابقة قد تناولت دراسة مرحلة الطفولة وتجاهلت مرحلة المراهقة  
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إجراء دراسة ميدانية حول القلق واالكتئاب لدى المراهقين لالسـتفادة  أهمية   -4

مـن نتائج هذه الدراسة في وضع برامج إرشادية للتخفيف من الشعور بكل مـن  

 القلـق واالكتئاب لدى المراهقين.   

 أهداف البحث:   

 يهدف البحث الحالي إلى:    

 كٍل من القلق واالكتئاب لدى المراهقين.     ما نسبة  انتشار -1

الثاني   -2 الصف  تالميذ  لدى  االكتئـاب  وبـين  القلق  بين  أرتباط  هناك  هل 

 المتوسط بالنسبة الذكور.   

الثاني   -3 الصف  تالميذ  لدى  االكتئـاب  وبـين  القلق  بين  أرتباط  هناك  هل 

 المتوسط اإلناث.   

ط في كٍل من القلق بوصفه  هل هناك فروق بين تالميذ الصف الثاني المتوس  -4

 حالة والقلق بوصفه سمة في ضوء متغير الجنس.   

ا الصف  تالميذ  بين  الفروق  عن  المتوسط  الكشف  االكتئاب ف ي ضوء لثاني  في 

 متغير الجنس 

 حدود البحث:   

: تم إجراء البحث على عدد من طالب الصف الثاني مـن التعلـيم  حدود بشرية  -1

 وانية  . الثانوي في مدارس مدينة الدي

 : عينة مسحوبة من مدارس مدينة الديوانية  حدود مكانية  -2

زمانية -3 البحث حدود  تطبيق  استغرق  الواقعة    4  :  الفترة  في  أسابيع 

 .     2022/ 2/ 10الى  19/11/2021بين
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 االهمية النظرية  

القلق  وفي    يعتبر   عموماً،  النفس  علم  مجال  في  الشائعة  المصطلحات  أكثر  من 

مجال الصحة النفسية خصوصاً، فالقلق حقيقةٌ من حقائق الوجود اإلنساني وجانب  

ه   السلوك،  متغيرات  من  أساسي  ومتغير  الشخصية  بناء  في  هام  دينامي 

 (.   1، ص 1998الدسوقي: ;20، ص 2004)الجزائري: 

ا حالة  بأنه"  القلق  يعانيه  ويعرف  الذي  النفسي  الضغط  من  الناتج  العام  لالاستقرار 

)عبد   " وجسدية  نفسية  وأعراض  السلوك  في  اضطراب  الى  يؤدي  مما  الفرد، 

 (.   52، ص 2004الفتاح:

فرويد   يخدم    Freudويعد  أنه  يرى  فهو  للقلق،  نفسي  أساس  اقترح  من  أول 

ة دور في ظهوره، اإلشارات والمطالب الصادرة عن األنا، وللصراعات الالشعوري

القلق الموضوعي والذي يعد   القلق وهما:  بين ثالثة أنواع من  هذا وقد ميز فرويد 

الذي ي  األخالقي  والقلق  الخارجي،  العالم  نتيجةً  قلقاً سوياً ويكون مصدره  عد 

العصابي وهو عبارة عن   والقلق  للسلوك األخالقي،  انتهاكاً  يمثل  ما  بعمٍل  للتفكير 

وم فهو رد فعل لخطر غريزي داخلي، ال يمكن معرفة سببه  خوٍف غامض غير مفه 

ص 2003)صالح: ص  الهدى:  ;  82-83،  ص 2006أبو  ص   ،40-41   ;  

 (.    5الببالوي: بدون عام، ص 

ترى هورني   المكونات    Horneyفي حين  إلى  انفعالية موجهة  استجابة  القلق  أن 

هم في نشأة القلق لما  األساسية للشخصية، وتعتقد أن البيئة التي يعيش فيها الفرد تس

ادلر   عند  القلق  ينجم  بينما  وتناقضات،  تعقيدات  من  الفرد   Adlerبها  محاولة  في 

التفوق)عثمان:  على  الحصول  ومحاولته  بالنقص  الشعور  من  ، 1993التحرر 

 (.    84، ص 2003صالح:  ;39ص 
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 إجراءات البحث:   

 مجتمع البحث وعينته:    -

يتألف المجتمع األصلي للبحث من جميع طالب الصف الثاني متوسط  في مديرية  

واختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية  بحيث  2022  -2021تربية الديوانية  للعام ) 

يكون لكل فرد من أفراد العينة حظوظ متساوية في أن يجري اختياره من بين أفراد  

بأي فرد  أي  اختيار  يؤثر  وأالَّ   آخر"  العينة،  فرد  اختيار  في  الصور  من  ة صورة 

العينة نسبة )116-18، ص ص 1991)حمصي: %( من المجتمع بواقع   3ومثلت 

 (طالبة .                     352( طالب )303)

حسب   واإلناث  لذكور  الديوانية  مدينة  في  األساسي  التعليم  مدارس  عدد  وبلغ 

لل الديوانية   محافظة  في  التربية  مديرية  )إحصائيات  الدراسي  (  2022-2021عام 

مدينة  64) تقسيم  على  المدارس  عينة  سحب  في  الباحثة  اعتمدت  وقد  مدرسة،   )

سحب  تم  وقد  غرب(  جنوب، شرق،  )شمال،  جغرافية  مناطق  أربع  إلى  الديوانية 

المطلوب   المدارس  عدد  إلى  الباحثة  توصلت  حتى  عشوائي  بشكل  المدارس  عينة 

( مدارس لإلناث، وعلى هذا فقد  5للذكور و) ( مدارس  5( مدرسة بواقع ) 12وهو )

%( من مجموع أفراد المجتمع األصلي فبلغ عدد أفراد العينة  3تم سحب ما نسبته )

( ذكوراً من مدارس الذكور  52( طالب وطالبات ) 110المسحوبة من كل مدرسة ) 

 ( إناثاً من مدرسة اإلناث. 49و)

 :   أدوات البحث وصدقها وثباتها

 :  STAIالقلق للكبار  اختبار حالة وسمة -1

تأليف شارلز د. سبيلرجلر، ريتشارد ل. جورسش وروبرت ى.   -2 وهو من 

  .Charles D. Spielberger, Richard Lلوشين

Gorsuch & Robert E. Lushene،3891  ,   أحمد الرقيب  عبد  إعداد 

، ويتكون االختبار من صورتين  2005البحيري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  
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  20( وتتألف من  1  –منفصلتين: صورة اختبار حالة القلق ويرمز لها بالرمز )ط

وصورة   عام،  بوجه  به  يشعرون  ما  وصف  المفحوصين  من  فيها  يطلب  عبارة 

عبارة أيضاً، ولكن    20( وتتألف من  2  –رمز )ط  اختبار سمة القلق ويرمز لها بال

من   معينة  لحظة  في  به  يشعرون  عما  االستجابة  المفحوصين  من  تعليماته  تتطلب 

بوضع عالمة   االختبار  عبارات  من  عبارة  كل  على  المفحوص  ويستجيب  الوقت، 

(X،ًقليال الشدة )مطلقاً،  المتفاوتة في  أحد االختيارات األربعة  أمام  دائرة  داخل   )  

درجة كحد أدنى إلى    20أحياناً، كثيراً( وتتراوح قيمة الدرجات على االختبار من  

تم    80 و  القلق.  وسمة  حالة  اختبار  من صورتي  لكل صورة  أقصى  كحد  درجة 

عينة   على  االختبار  ُطبق  فقد  االختبار  إعادة  بطريقة  االختبار  ثبات  حساب 

)60استطالعية مؤلفة من ) إناثاً( من طالب   30اً وذكور  30( طالباً وطالبة   

المتوسط االثاني  للعام  –الصف  الديوانية  مدينة  مدارس  في  الثانوي  التعليم  من 

( إعادة  2022  -2021الدراسي  تم  األول  التطبيق  من  أسبوعين  مضي  وبعد   ،)

تطبيق االختبار على العينة نفسها ومن ثم تم حساب معامل الترابط )بيرسون( بين  

التطبيق  في  الطالب  اختبار  درجات  في  الترابط  معامل  بلغ  حيث  والثاني  األول  ين 

( لإلناث وبلغ معامل الترابط اإلجمالي للعينة  0.96( للذكور و)0.96حالة القلق )

(0.96( القلق  سمة  اختبار  في  الترابط  معامل  بلغ  حين  في  للذكور  82. 0(،   )

 (.   0.94( لإلناث وبلغ معامل الترابط اإلجمالي للعينة ) 83. 0و)

 النتائج ومناقشة الفرضيات:    تحليل

الشعور بالقلق وسمة والشعور باالكتئاب لدى المراهقين، هدف الدراسة بيان نسبة  

( حالة  بوصفه  بالقلق  الشعور  نسبة  بلغت  الشعور  %4. 95حيث  نسبة  وبلغت   )

باالكتئاب  %48.4بالقلق بوصفه سمة ) بلغت نسبة الشعور  بينما  المراهقين  ( عند 

( عند المراهقين، كما يقوم هذا البحث على إثبات فرضية أساسية، مفادها  09.7%)

إلى مناقشة هذه   المراهقين  ووصوالً  لدى  القلق واالكتئاب  بين  انه التوجد عالقة 

 الفرضية نبدأ بمناقشة الفرضيات التالية:   
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الثاني    -1 القلق واالكتئاب لدى طالب  الصف  ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين 

   (.  3المتوسط  كما في جدول )

 ( 3الجدول رقم)

مستوى   القرار

 الداللة

معامل  

 االرتباط 

المتوسط  

 الحسابي 

 أفراد العينة 
 

 0.63 0.01 دال 
 القلق حالة  655 45.9710

 االكتئاب  655 79.0962

 

 ( 4الجدول رقم)

مستوى    القرار

   الداللة

معامل  

   االرتباط

المتوسط  

   الحسابي 

أفراد 

   العينة 

  

 0.69  0.01   دال
   القلق سمة  655  48.4718 

   االكتئاب  655  79.0962 

رقم)  الجدول  من  لنا  حالة  3يتبين  بوصفه  القلق  بين  إحصائياً  دال  ارتباط  (هناك 

( وجود ارتباط دال  4(، كما في جدول )63. 0واالكتئاب، حيث بلغ معامل ارتباط )

 (.   0.69واالكتئاب، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )بين القلق بوصفه سمة  

 إذاً ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة. 

ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين القلق وبين االكتئاب لدى طالب الصف الثاني   -2

 المتوسط 
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استخرج المتوسط الحسابي لدرجات الطالب على اختبار القلق بوصفه حالة والقلق  

واختبار االكتئاب، ومن ثم تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين    بوصفه سمة

(  5درجات التالميذ الذكور على اختبار القلق واختبار االكتئاب، كما في جدول رقم)

رقم)  الجدول  يبين  بينما  وبين  6،  سمة  بوصفه  القلق  بين  االرتباط  معامل  قيمة   )

   االكتئاب لدى التالميذ الذكور.

قيمة معامل االرتباط بين القلق بوصفه حالة وبين االكتئاب لدى  (  5الجدول رقم)

 التالميذ الذكور 

مستوى    القرار

   الداللة

معامل  

   االرتباط

المتوسط  

   الحسابي 

     أفراد العينة

 0.63  0.01   دال
   القلق حالة  303  45.2508 

   االكتئاب  303  77.5116 

 

 ( 6الجدول رقم)

مستوى    القرار

   الداللة

معامل  

   االرتباط

المتوسط  

   الحسابي 

أفراد 

   العينة 

  

 0.67  0.01   دال

القلق   303  46.7525 

   سمة

   االكتئاب  303  77.5116 
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رقم)  الجدول  من  لنا  إحصائيا5ًيتبين  دال  ارتباط  وجود  حالة    (  بوصفه  القلق  بين 

(، في حين  0.63واالكتئاب لدى التالميذ الذكور، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

رقم) الجدول  لنا  سمة  6يبين  بوصفه  القلق  بين  إحصائياً  دال  ارتباط  وجود   )

 (.   0.67واالكتئاب لدى التالميذ الذكور، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

دال    - ارتباط  وبين  ال يوجد  القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة  بين  إحصائياً 

 االكتئاب لدى التالميذ اإلناث في الصف التاسع من التعليم األساسي   

اإلناث   التلميذات  لدرجات  الحسابي  المتوسط  حساب  تم  الفرضية  هذه  من  للتحقق 

تم حسا القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة واختبار االكتئاب، ومن ثم  ب  على 

حالة   بوصفه  القلق  على  اإلناث  التلميذات  درجات  بين  )بيرسون(  االرتباط  معامل 

( يبين قيمة معامل االرتباط  7والقلق بوصفه سمة واختبار االكتئاب، والجدول رقم)

(  8بين القلق بوصفه حالة واالكتئاب لدى التلميذات اإلناث، بينما يبين الجدول رقم)

 قيمة معامل االرتباط بين القلق بوصفه سمة وبين االكتئاب لدى التلميذات اإلناث.   

 ( 7الجدول رقم)

مستوى    القرار

   الداللة

معامل  

   االرتباط

المتوسط  

   الحسابي 

     أفراد العينة

 0.64  0.01   دال
   القلق حالة  352  46.5909 

   االكتئاب  352  80.4602 
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 ( 8الجدول رقم)

مستوى    القرار

   الداللة

معامل  

   االرتباط

المتوسط  

   الحسابي 

أفراد 

   العينة 

  

 0.70  0.01   دال
   القلق سمة  352  49.9517 

   االكتئاب  352  80.4602 

( وجود ارتباط دال إحصائياً بـين القلـق بوصـفه حالـة   7يتبين لنا من الجدول رقم ) 

بلغت قيمة معامل االرتباط )   واالكتئاب  التلميذات اإلناث ، حيث  (، في  0.64لدى 

( وجود ارتباط د ال إحصائياً بين القلق بوصفه سمة  8حـين يبين لنا الجدول رقم ) 

 (.   0.70واالكتئـاب لدى التلميذات اإلناث، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

يوجد ارتباط دال إحصائياً بين    إذاً نرفض الفرضية ونقبل الفرضية البديلة : وهي

القلق بوصفه حالة  والقلق بوصفه سمة واالكتئاب لدى التلميذات اإلناث في الصف  

 الثاني المتوسط .   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في متوسط أدائهم علـى    -4

 اختبار القلق بوصفه حالة وسمة    

حسبت   الفرضية  هذه  من  ككل  للتحقق  التالميذ  درجات  متوسطات  بين  الفروق 

موضح   هو  كما  النتائج  وكانت  وسمة،  حالة  القلق  اختبار  على  واإلناث  الذكور 

 (.   10( و)9بالجدولين رقم)
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 ( 9الجدول رقم)

   الداللة
القيمة  

   االحتمالية 

 درجة  

   الحرية

قيمة  

   ( Tاختبار) 

 االنحراف  

   المعياري 

المتوسط  

   الحسابي 

 أفراد 

   العينة 

  

 غير  

  دال
 0.78  653 

  -1.766 

  

  الذكور 303  45.2508  9.11424 

   اإلناث  352  46.5909  10.14245 

 

 :  تفسير النتائج

بين القلق بوصفه حالة والقلق    النتائج على وجود ارتباط دال إحصائياً  دلت أوالً:  

واإلناث   الذكور  من  كٍل  وعند  كلهم  العينة  أفراد  عند  االكتئاب  وبين  سمة  بوصفه 

دراسة:   مع  يتفق  وهذا  خاص،   Bieling) (Laurent at el,1999)بشكٍل 

((Miles et al,2004) (Chorpita,2002) et al,1998   فهناك ارتباط قوي

المكتئبين على   المرضى  أو ربع  ثلث  أن  وجد  القلق واالكتئاب، حيث  من  كٍل  بين 

وإيدلسون   بورنس  يضيف  ذلك  وفي  القلق،  من  يعانون   & Burns))األقل 

Eidelson,1998    بين قوي موجب  ارتباط  تؤكد وجود  المصادر  العديد من  أن 

بين   ما  يتراوح  واالكتئاب  نتائج  % و70  -%  66القلق  ذلك من خالل  اتضح  لقد 

السواء  حد  على  والمرضى  األسوياء  من  عينات  على  أجريت  دراسات 

(. فالقلق واالكتئاب يمثالن خبرةً غير محببة  111-  110، ص ص 2003)صالح:

 يخبرها الفرد، كما أن أعراضهما ُتعد متشابكة إلى حٍد كبير. 

بوصفه  ثانياً  القلق  في  واإلناث  الذكور  بين  فروق  وجود  البحث  نتائج  تبين  لم   :

المدرسية   الضغوط  من  واإلناث  الذكور  له  يتعرض  ما  إلى  يرجع  ذلك  حالة،ولعل 

المتماثلة، أو قد يرحج سبب ذللكتشابة البيئة االجتماعية لكال الجنسين  وقد يعود إلى  

واإل الذكور  من  كل  يناله  الذي  التدعيم  ال  نوع  واحد  التدعيم  هذا  إن  حيث  ناث، 
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(. وتتفق هذه النتيجة  145، ص 2001يختلف باختالف الجنس )إسماعيل والنفيعي:

كولبرج   ماأكده  أن    "   Kohlbergمع  يمكن  ال  الجنسين  بين  االختالفات  أن  من 

الذكور   بين  التربية  نظام  يتساوى  عندما  تختفي  إنها  بل  الجنس،  متغير  إلى  تعزى 

. بينما اثبتت الدراسة هناك فروق بين   (Sprint et al,1994,P.195)واإلناث"

معظم   نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اإلناث،  لصالح  وذلك  سمة  القلق  في  الجنسين 

)شعبان: مثل:  السابقة  )األحمد:1994الدراسات  وعبد 2001(  )الذيب   )

 . (Vuijk et al,2007) ( 2007( )األنصاري وكاظم:2006الخالق:

ت نتائج البحث عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في االكتئاب وهذا  ثالثاً: بين 

 Vuijk)( 2007( )األنصاري وكاظم:2006يتفق مع دراسة )الذيب وعبد الخالق:

et al,2007)    كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة والتي

   Fleming & Offord,1990))يمكن أن نستشهد بها وهي:  

رضوا:1999)  وسامر  الخالق  عبد   Olsson & Von) (أحمد 

Knorning,1997) 

الحسانين:2000)بشير معمرية: الزعبي:2003( )محمد  )أحمد  ( )نجوى  2005( 

الدراسات   (Ivarsson et al,2006,P.163)(  2006اليحفوني: هذه  وجميع 

سب ما  تؤكد على أنالطالبات يشعرن بألكتئاب اكثر من الطالب وسبب االختالف ح

إلى أن )األنثى (عموماً تتمتع بحس مرهف  اكثر  من     Lewis,1985ترى لويس

الذكر، وأكثر خضوعاً للمجتمع منه، مما يعلل إصابتها باالكتئاب أكثر من الذكركما  

من   والشفقة  والعطف  والدعم  الحب  الستجالب  االكتئاب  يبدين   اإلناث  ان 

ص 2005اآلخرين)الزعبي: ص 2000معمرية:  ; 74،  يرجع  145،  حين  في   )

الباحثين   من    (Boomsma et al,2005)بعض  أكثر  باالكتئاب  اإلناث  شعور 

إلى   يميلون  عموماً  فالذكور  وهرمونية،  وحيوية  عضوية  عوامل  إلى  الذكور 

االستجابة لما قد يخبرونه من مشاعر اكتئابية بطريقة أكثر فعالية يكون من شأنها  

الم هذه  على  االكتئابية  القضاء  للمشاعر  االستجابة  إلى  اإلناث  يميل  بينما  شاعر، 

 بطريقة فيها تضخيم وتأمل ذاتي زائد في أسباب هذه المشاعر وأصولها ونتائجها  
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(Greaves-Lord et al,2007,P.61)  :ص 2003)الحسانين -  213، ص 

          (.32، ص 1988( )غريب:214

 مقترحات البحث: 

النف   ، السيد  أحمد  )إسماعيل،  اهللا  عبد  ، عابد  للقائمـة  2001يعي  العاملية  البنية   :)

مكة   بمدينة  الباته  وط  العام  التعليم  من طالب  عينة  لدى  األطفال  الكتئاب  العربية 

   ، السنة الخامسة عشرة، القاهرة.57علم النفس، العدد   المكرمة، مجلة

 (: القلق لدى الشباب في بعض الدول العربيـة :  2004األنصاري، بدر محمد ) .4

   ، القاهرة. 3، العدد 14دراسات نفسية، المجلد   دراسة ثقافية مقارنة، مجلة

 (: الفروق بين طلبة وطالبات جامعة الكويت فـي  2003األنصاري، بدر محمد ) .5

ـين  القلق واالكتئاب ، المؤ تمر السنوي العاشر ، مركز اإلرشاد النفسي ، جامعة ع

   شمس، القاهرة. 

الببالوي، فيوال )بدون عام (: مقياس القلق لألطفال ، مكتبة األنجلـو المـصرية   .6

   ،القاهرة. 

7. ( الرزاق  بالقلق  2004الجزائري، خلود حسين عبد  المناخ األسري وعالقته   :)

  ، التربويـة  والبحوث  الدراسات  معهد   ، ماجستير  رسالة   ، الطفولة  مرحلة  في 

   ، مصر. جامعـة القاهرة

انطون) .8 جامعـة  1991حمصي،  منـشورات   ، الـنفس  علم  في  البحث  أصول   :)

   دمشق، دمشق.

 (: عالقة االغتراب بكل مـن التوافـق وتوكيـد  2003خليفة،عبد اللطيف محمد ) .9

مجلة واالكتئاب،  والقلق  التحكم  ومركز  ،    الذات  الـنفس  علم  في  عربية  دراسات 

   ، القاهرة. 2، العدد 2المجلد 
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(: مفهوم الذات وعالقته بـالقلق واالكتئـاب  1994ليل، نجوى شعبان محمد )خ .10

مجلـة   والسعوديين،  المصريين  األطفال  لدى  جامعـة    والخوف   ، التربيـة  كليـة 

    ، الجزء األول، مصر.21الزقازيق، العدد 

(: العالقة بين االكتئاب وتقدير الذات لـدى طـالب  2005الزعبي، أحمد محمد ) .11

   ، القاهرة.8ة الثانوية من الجنسين، مجلة العلوم التربوية، العدد المرحل

(:علم نفس النمو الطفولة والمراهقـة ، عـالم  1977زهران، حامد عبد السالم )  .12

   الكتب، القاهرة.
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 الملخص

تعد رياضة ذوي االحتياجات الخاصة أحدى المسابقات الخاصة والمهمة في الوقت 

وتحفيزهم   االعاقة  ذوي  تأهيل  إعادة  في  وفعال  كبير  دور  من  لها  لما  الحاضر 

لتحقيق اإلنجازات الرياضية في البطوالت والدورات البارالمبية ، وتعد فعالية رمي  

يمارس التي  القوى  العاب  فعاليات  من  الجلوس ضمن  القرص  من  االعاقة  ذوي  ها 

خاصة   قوة  من  تمتاز  بما  القوى  العاب  في  التنافسية  المتحركة  الكراسي  رياضة 

الحديثة   التمرينات  اجراء  فان  لذا  مستوى،   افضل  تحقيق  في  العليا  لألطراف 

ساليب مختلفة تعد من االمور التي تساعد في تطوير القوة السريعة وتطوير القوة  أوب

داء، والسيما عضالت الذراعين والكتفين والصدر والجذع، اذ  اصة باألالعضلية الخ

هنا   من  انجاز،  افضل  تحقيق  في  العليا  االطراف  على  المعاقون  الالعبون  يعتمد 

الت بسبب  الدراسة   مشكلة  المستوى  ف تركزت  مع  مقارنة  اإلنجاز  مستوى  في  اوت 

رض منها معرفة تأثيرها في  االسيوي والقاري  لذا اعد الباحثان تدريبات بالستية الغ

الى    الدراسة  هدفت   ، اإلنجاز  وتطوير  للعضالت  السريعة  القوة  مستوى  تحسين 

التعرف على تأثير  تمرينات بالستية في تطوير القوة الخاصة وإنجاز فعالية رمي  

(، اذ استخدم الباحثان المنهج التجريبي على مجتمع    55القرص لذوي اإلعاقة فئة ) 

بمتسابق )متمثل  عددهن  والبالغ  الديوانية  في  الفرعية  البارالمبية  اللجنة  (    4ات 

  % 100( على الكراسي في فعالية رمي القرص، يمثلون نسبة    55متسابقات فئة )  

البار   دفع  اختبار   ( الدراسة  متغيرات  في  تجانستهم  تم  وقد  البحث.  مجتمع  من 

)جهاز الملتجم( بوزن  أختبار الضغط االمامي على    -الحديدي باليدين البنج بريس  

تأثير تمرينات بالستية في تطوير القوة الخاصة وإنجاز فعالية رمي  

( نساء  55القرص لذوي اإلعاقة فئة )   
 أ.د. رحيم رويح حبيب

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 أ.د. مي علي عزيز

 كلية التربية للبنات
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كغم  20)  )-   ( الطبية  الكرة  رمي  من  1اختبار  الكرسي  على  الجلوس  من  كغم   )

( كغم من وضع الجلوس على الكرسي  2اختبار رمي الثقل )   -وضع رمي القرص  

القرص   رمي  وضع  )  -من  القرص  رمي  عينة  1اختبار  خضعت  وقد   ، كغم   )

( لمدة   بالستية  تدريبات  الى  أساب   8الدراسة   )  ( وبواقع  تدريبية    3يع  وحدات   )

الختبارات  باأل معنوية  فروق  ظهور  الباحثان  استنتج  النتائج  خالل  ومن  سبوع  

التمرينات  نتيجة  البعدية  االختبارات  القرص ولصالح  الخاصة وإنجاز رمي  القوى 

 .البالستية التي خضعت اليها عينة الدراسة

   فئة، اإلعاقة  ، رمي القرص  ،صة القوة الخا ،تمرينات بالستية  : كلمات مفتاحية 

                                                 

The sport of people with special needs is one of the 

special and important competitions at the present time 

because of its large and effective role in rehabilitating 

people with disabilities and motivating them to achieve 

sporting achievements in tournaments and Paralympic 

courses. Competitiveness in athletics is characterized by 

the special strength of the upper extremities to achieve 

the best level, so conducting modern exercises and using 

different methods is one of the things that help in 

developing rapid strength and developing muscular 

strength for performance, especially the muscles of the 

arms, shoulders, chest and trunk, as disabled players 

depend on The upper extremities in achieving the best 

achievement, hence the problem of the study focused 

because of the discrepancies in the level of achievement 

compared to the Asian and continental level, so the 
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researchers prepared ballistic exercises, the purpose of 

which is to know their impact on improving the level of 

rapid strength of muscles and developing achievement, 

the study aimed to identify the effect of ballistic exercises 

in developing Special strength and the achievement of the 

effectiveness of discus throwing for people with disabilities 

(55 category), as the researchers used the experimental 

approach A community represented by the Paralympic 

Subcommittee contestants in Al-Diwaniyah, which are (4) 

contestants, category (55) on chairs in the discus throw 

event, represent 100% of the research community. They 

were homogeneous in the study variables (the iron bar 

push-up test with two hands, the front pressure test on the 

bridle apparatus) with a weight of (20) kg - the medical 

ball throwing test (1) kg from sitting on the chair from the 

discus position - the weight-throwing test. 2) a kilogram 

from a sitting position on a chair from a position of discus 

throwing - a disc throwing test (1) kg, and the study 

sample was subjected to ballistic exercises for a period of 

(8) weeks and at a rate of (3) training units per week. and 

the achievement of discus throw and in favor of the post-

tests as a result of the ballistic exercises that the study 

sample underwent . 
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 التعريف بالبحث  -1

 مقدمة البحث وأهميته:  1-1

تعد رياضة المعوقين أحدى الرياضات الخاصة والمهمة في الوقت الحاضر لما لها  

اإلنجازات  لتحقيق  وتحفيزهم  المعوقين  تأهيل  إعادة  في  وفعال  كبير  دور  من 

البارالمبية. والدورات  البطوالت  في  كبيرة    (1)الرياضية  أهمية  ذات  الرياضة  تعد 

ل خاصة  بصورة  والمعاقين  عامة،  بصورة  الستعادة  لألصحاء  بدنياً  عالجاً  كونها 

الذي   العضلي  العصبي  والتوافق  وتطويرها  الحركية  المهارة  وبناء  العضلية  القوة 

يؤدي الى االرتقاء في عناصر اللياقة البدنية والوظيفية بشكل عام ، ويعد التدريب 

الرياضي هو الوسيلة التي تقرب الفرد المعاق من المجتمع لتقضي على حالة العزلة  

للمعاق  وا الرياضي  التدريب  فان عملية  لذا  يواجهها من جراء عوقه،  التي  النفراد 

همية ورعاية هذه  أتعد ظاهرة تتميز بها المجتمعات المتطورة، وادراك المسؤولية ب 

الشريحة االجتماعية لتؤدي دورها االيجابي في مجال الرياضة، وتعتبر فعالية رمي  

ذو  يمارسها  التي  الفعاليات  من  رياضة  القرص  ضمن  الجلوس  من  االعاقة  ي 

تأثيرها   العلمية  الدراسات  اثبتت  اذ  القوى.  العاب  في  التنافسية  المتحركة  الكراسي 

التي   االساسية  البدنية  الصفات  وكذلك  العصبي،  واالحساس  التوازن  تحسين  في 

وب  الحديثة  التمرينات  اجراء  فان  لذا  االنجاز،  تحسين  في  مهماً  دوراً  ساليب  أتلعب 

فة تعد من االمور التي تساعد في تطوير القوة السريعة وتطوير القوة العضلية  مختل

باأل يعتمد الخاصة  اذ  والجذع،  والصدر  والكتفين  الذراعين  والسيما عضالت  داء، 

الالعبون ذوي االحتياجات الخاصة على االطراف العليا في االداء خالل التدريب  

 لي بصورة خاصة. والمنافسات مما يؤدي الى تعب الجهاز العض

القوة   لتطوير  بالستية  تمرينات  اعداد  الباحثان  محاولة  في  البحث  اهمية  وتتجلى 

رمي   فعالية  بواقع  النهوض  بهدف  االنجاز  تطوير  في  تأثيرها  ومعرفة  السريعة 

 ( نساء  55القرص من وضع الجلوس لذوي االحتياجات لخاصة. فئة)  
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 مشكلة البحث:  1-2

داء البدني والمهاري لدى العبي  ان التطور العالمي الحاصل في مستوى اال 

استخدام   نتيجة  جاء  بل  اعتباطاً  يأِت  لم  المتحركة  الكراسي  على  القرص  رمي 

اطالع   خالل  ومن   ،  . والتعليم  التدريب  في  الناجحة  العلمية  والطرق  الوسائل 

الباحثان على نتائج م رمي القرص لذوي اإلعاقة على الصعيد العالمي واألولمبي  

تطور   هناك  باإلكان  طرق  كبير  من  الجديد  ظهور  نتيجة  مذهل،  بشكل  نجاز 

لذوي   القرص  فعالية رمي  ان تدريب  اذ   ، لذوي االعاقة  تدريب خاصة  ونظريات 

االحتياجات الخاصة يعتمد على ما يتمتع به الرياضي من قوة سريعة في عضالت 

االطراف   في  يكون  العوق  ان  لكون  والكتفين  والجذع  والصدر  الرامية  الذراع 

السفلى عند هذه الفئة، ، لذا جاء اهتمام الباحثان في هذا البحث للتعرف على اسباب  

المستوى، في  التفاوت  التدريبات    هذا  طبيعة  الى  التفاوت  سبب  الباحثان  يعزى  اذ 

والفئة)   الفعالية  بتلك  بالستية    55الخاصة  تدريبات  الباحثان  اعد  لذا   ، نساء   )

ين مستوى القوة السريعة للعضالت ، وبالتالي  الغرض منها معرفة تأثيرها في تحس 

 في تطوير العوامل المؤثرة في انجاز رمي القرص العاملة

 هدف البحث:  1-3

اعداد تمرينات بالستية في تطوير القوة الخاصة وإنجاز فعالية رمي القرص   -96

 (  55لذوي اإلعاقة فئة )  

وإنجاز   -97 الخاصة  القوة  تطوير  في  بالستية  تمرينات  ال  تأثير  على  التعرف 

 ( نساء  55فعالية رمي القرص لذوي اإلعاقة فئة )  

 فروض البحث:  1-4

االخت .5 بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  للقوة  هناك  والبعدية  القبلية  بارات 

 الخاصة لمجموعة البحث ولصالح االختبارات البعدية. 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

436 

هناك فروق ذات داللة احصائية في االنجاز بين االختبارات القبلية والبعدية   .6

 ولصالح االختبارات البعدية. 

 مجاالت البحث:  1-5

ع  1-5-1 الديوانية  في  البارالمبية  اللجنة  متسابقات  البشري:  الكراسي  المجال  لى 

 ( نساء  55( متسابقات فئة ) 4المتحركة في فعالية رمي القرص والبالغ ) 

 2022/   3/   16ولغاية   2022/   1/   10المجال الزماني: للمدة من  1-5-2

المجال المكاني: ميدان الرمي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة في اللجنة    1-5-3

 البارالمبية في الديوانية. 

 ث واجراءاته الميدانية: منهجية البح -3

 منهج البحث:  3-1

استخدم الباحثان المنهج التجريبي كونه اكثر المناهج مالئمة لحل مشكلة البحث، اذ 

نتائج   الى  التوصل  المناهج واكثرها كفاية في  انواع  ادق  التجريبي من  المنهج  يعد 

 (2)دقيقة موثوق بها 

 مجتمع عينة البحث:  3-2

ن متسابقات اللجنة البارالمبية الفرعية في الديوانية  تم تحديد مجتمع البحث م  

 ( عددهن  )    4والبالغ  فئة  متسابقات  رمي    55(  فعالية  في  الكراسي  على  نساء   )

متغيرات   من مجتمع البحث.  %100القرص، يمثلون نسبة   في  تجانستهم  تم  وقد 

 (. 2الدراسة وكما مبين في جدول )
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 ( 2جدول ) 

 العمر والعمر التدريبي والوزن يبين تجانس عينة البحث في 

االنحراف  الوسط الحسابي  وحدة القياس المؤشرات

 المعياري

معامل   الوسيط

 االلتواء

 0.265 51 2.168 51.50 كغم  الوزن 

 0.075 28.50 1.211 28.333 سنة العمر الزمني

 0.000 7.50 0.548 7.50 سنة العمر التدريبي

 0.102 32.30 1.321 34.833 كغم  البنج بريس

 0.342 12.90 0.231 13.492 متر  ( كغم 2رمي كرة طبية زنة )

 0.000 9.50 2.020 10.553 متر  ( كغم2رمي الثقل )

 0.010 12.50 1.101 13.492 متر  ( كغم1رمي الكرة الطبية )

 0.030 14.80 1.654 15.467 متر  ( كغم1رمي القرص )

 0.120 3.50 1.221 4.305 متر  ( كغم3رمي الكرة الطبية )

 0.007 20.40 0.231 22.083 كغم  الضغط االمامي

وبعد حساب معامل االلتواء لمتغيرات الدراسة استبعد متغير الطول بسبب كونهم     

( في  3+مقعدين على الكراسي )شلل( تبين ان العينة توزعت توزيعاً طبيعياً بين )

 الباحث من تجانس عينة البحث. كد أمنحنى التوزيع الطبيعي، وبذلك ت

 وسائل جمع المعلومات:   3-3

باأل  الباحثان  الشكل  استعان  وعلى  البحث  لتنفيذ  الالزمة  واالجهزة  دوات 

 االتي: 
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 ادوات البحث:   3-3-1

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية.  ❖

 شبكة المعلومات االلكترونية )االنترنت(.  ❖

 المقابالت الشخصية.  ❖

 االختبارات والقياس.  ❖

 استمارات تسجيل البيانات.  ❖

 استمارة استطالع اراء الخبراء. ❖

 االجهزة المستخدمة في البحث:  3-3-2

 ( كغم. 3، 2، 1كرات طبية مختلفة االوزان ) ❖

 شريط مطاط.  ❖

 شريط قياس.  ❖

 ( كغم. 1( وزن )3اقراص عدد ) ❖

 ( كغم. 2اثقال وزن )  ❖

 ( كغم. 750صولجان )  ❖

 (. Dimondالكترونية ) ساعة توقيت  ❖

 (. 4جهاز حاسبة الكترونية )بنتويم  ❖

 مواصفات االختبارات:  6  -3
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 (3) اختبار دفع البار الحديدي باليدين)البنج بريس(  3-6-1

قياس القوة المطلقة لعضالت الذراعين والكتفين في    الغرض من االختبار:  ❖

 حركة الدفع الى االعلى. 

كغم بالذراعين من فوق الرأس من وضع    (2اختبار رمي كرة طبية زنة )   3-6-2

 ( 4): الجلوس  

 قياس القوة االنفجارية للذراعين والكتفين.  الغرض من االختبار: ❖

االختبار: ❖ الطبية فوق    مواصفات  الكرة  الكرسي مسك  يجلس الالعب على 

الراس يكون الخذع مالصقا لحافة الكرسي اثناء رمي الكرة دون استخدام  

الكرة من فوق الراس فقط بالذراعين، وثم ربط الجذع على    م الجذع باستخدا

 حافة الكرسي. 

 شروط االختبار:  ❖

 تعطى الالعبة ثالث محاوالت تسجل االفضل.  ●

 الالعبة محاولة تجريبية. تعطى  ●

محاولة   ● وتعطى  النتيجة  تحسب  ال  المحاولة  اثناء  الكرسي  يتحرك  عندما 

 اخرى بدالً عنها. 

 حساب المسافة واختيار افضل مسافة.  التسجيل:  ❖

 ( 5)م: ( كغ 20أختبار الضغط االمامي على )جهاز الملتجم( بوزن )  3-6-3

 ت الكتفين. اختبار القوة السريعة لعضال الغرض من االختبار:

 جهاز ملتجم اوزان مختلفة، ساعة توقيت.   االدوات المستخدمة: ❖
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االختبار:  ❖ الملتجم    مواصفات  بجهاز  المرتبط  الكرسي  على  الالعب  يجلس 

بوزن   الضغط  جهاز  بمسك  على    20ويقوم  مالصق  الورك  ويكون  كغم 

الكرسي ثم يقوم بسحب الجهاز الى االمام ويكون الجذع في حالة استقامة  

السحب    تامة مرات  بحساب  المدرب  يقوم  ثم  االمام،  الى  االنحناء  وعدم 

 ثانية.   10خالل 

 شروط االختبار:  ❖

البداية   ● في  االشارة  الالعب  باحتساب عدد مرات    10يعطى  يقوم  ثم  ثانية 

 السحب.

 عدم رفع الورك من الكرسي.  ●

 عدم انحناء الجذع الى االمام.  ●

 بالمحاوالت. عم التوقف اثناء القيام   ●

 ثانية.   10تسجيل عدد الضغطات خالل  ●

 ثانية.   10يقوم المدرب باحتساب عدد الضغطات في التسجيل:   ❖

3-6-5   ( الطبية  الكرة  من وضع  1اختبار رمي  الكرسي  على  الجلوس  من  كغم   )

 (6(رمي القرص 

 قياس القوة السريعة لعضالت الذراع الرامية.  الغرض من االختبار: ❖

االختبار: ❖ بالكرة    مواصفات  ويمسك  الرمي  كرسي  على  الالعب  يجلس 

مستوى   من  الكرة  برمي  الالعب  يقوم  ثم  القرص  رمي  شكل  على  الطبية 

 الكتف. 

 يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجل أفضلها.  الشروط:  ❖
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 حساب افضل مسافة وعدد المحاوالت .  التسجيل:  ❖

3-6-6  ( الثقل  رمي  وضع  2اختبار  من  الكرسي  على  الجلوس  وضع  من  كغم   )

 ( 7)القرص: رمي 

 قياس القوة االنفجارية للذراع الرامية.  الغرض من االختبار: ❖

يجلس الالعب على كرسي الرمي ويمسك بالثقل على    مواصفات االختبار: ❖

 شكل رمي القرص وتكون الذراع الرامية موازية للكتف. 

 طي الالعب ثالث محاوالت تسجل أفضلها. يع الشروط:  ❖

 حساب المسافة واختيار أفضل محاولة من الثالث. التسجيل:  ❖

 ( كغم: 1اختبار رمي القرص ) 3-6-7

 قياس انجاز رمي القرص.  الغرض من االختبار: ❖

االختبار:  ❖ ويمسك    مواصفات  الرمي  كرسي  على  بالجلوس  الالعب  يقوم 

قرص اثناء امتداد اليد من مستوى  ( كغم ويقوم الالعب برمي ال1بالقرص )

 الكتف. 

 يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجل افضل محاولة.   شروط االختبار: ❖

 احتساب المسافة وأختيار أفضل محاولة من الثالث. التسجيل:  ❖

 التجربة االستطالعية :   6  – 3

باجراء الباحثان  بتاريخ      قام  استطالعية  عينة    2022/    1/    16تجربة  على 

(العبات من نفس العينة ، وتم اجراء االختبارات على هذه العينة  2الدراسة من )  

المحددة   والمهام  االختبارات  اداء  كيفية  على  للتعرف  وذلك  الرئيسية  العينة  امام 
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والف االجهزة  صالحية  من  التاكد  عن  فضال  المساعد  العمل  الزمنية  للفريق  ترة 

 المحددة ألجراء كل اختبار 

 تصميم البرنامج التدريبي :   7  – 3

الميدانية   الباحثان بأعداد برنامج تدريبي خاص معتمدا على تجربتهم وخبرتهم  قام 

علم   مجال  في  والمختصين  الخبراء  بآراء  واالخذ  واالختبار  والقياس  التدريب  في 

اش .وقد  العلمية  المصادر  عن  فضال  من  التدريب  نوع  على  البرنامج  هذا  تمل 

تتجاوز   ال  التي  الزمنية  والفترة  المتوسطة  بالشدة  تتميز  والتي  الباليستية  التدريبات 

(2    ( ولمدة  تكرار  لكل  دقيقة   )8   ( وبواقع  اسبوع   في    3(  تدريبية  وحدات   )

معظم التغيرات   إاّل أنَّ ( "    1994  –كوستل     -األسبوع اذ يشير كل من ) ويلمور  

  –  6تجة عن التدريب تحدث عادة خالل المدة االولى من البرنامج في غضون ) النا

 (8)( أسبوع ."  8

 االختبارات والقياسات القبلية :   8  – 3

 تم اجراء االختبارات القبلية لمتغيرات الدراسة  من الفترة  

 وكما ياتي :    2022/     1/      22ولغاية      2022/   1/   20

 تنفيذ البرنامج التدريبي :   3

الدراسة   التدريبي على مجموعة  البرنامج  تنفيذ  تم  القبلي  االختبار  االنتهاء من  بعد 

( اسبوع وبواقع )    8ولمدة  )  2022/   1/     24في مرحلة االعداد الخاص بتاريخ  

 . ( وحدة تدريبية  24ت )  ( وحدات تدريبية في االسبوع ، أي نفذ  3

 وقد تم اعتماد الشدة التدريبية وفقا لما يلي: 

- ( تمثل  والتي  المتحققة  الكلية  المسافة  اعتماد  تم   ، الرمي  لتدريب  (  %100بالنسبة 

 وباي وسيلة تدريبية ، وتم حساب الشدة التدريبية وفقا للمعادلة التالية 
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 ة التدريب الشدة التدريبية  = المسافة القصوية × نسبة شد 

التدرج  - نسبة  الراحة،  الى  العمل  نسبة  مبدأ  باستخدام  االستشفاء  فترات  اعطيت 

 بالتمرين. 

 االختبارات والقياسات البعدية  :   10  – 3

قام الباحث باجراء االختبارات والقياسات البعدية على عينة البحث بعد يومين من   

وبنفس االسلوب الذي اجريت    2022/   2/     26نهاية البرنامج التدريبي وبتاريخ    

 فيه االختبارات والقياسات القبلية .  

 الوسائل االحصائية :   11  – 3

 (  SPSSتم استخدام نظام الحقيبة اإلحصائية )

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:   -4

 عرض نتائج االختبارات الخاصة وتحليلها ومناقشتها:   4-1

 ( كغم وتحليلها ومناقشتها: 2)عرض نتائج اختبار رمي الثقل  4-1-1

 ( 5الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  tيبين فرق االوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) 

 ( كغم 2بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في اختبار رمي الثقل )

 داللة الفروق  المحسوبة  ع ف  ف وحدة القياس  االختبارات 

 معنوي  5.743 0.766 1.797 متر  ( كغم 2رمي الثقل ) 
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( وامام درجة حرية  0.05( عند مستوى داللة ) 2.571( الجدولية ) tقيمة )  ●

(4 –  1=3  .) 

 ( الجدول  من  اختبار  5يتبين  في  والبعدي  القبلي  االختبارين  بين  الفروق  معنوية   )

 ( الثقل  القوة  2)رمي  تطور  على  دلت  النتائج  البعدي.ان  االختبار  ولصالح  كغم(   )

الذي  السريع وبالشكل  القرص  أداء رمي  في  المساهمة  العلوي  الطرف  لعضالت  ة 

يخدم ترابط مراحل أداء هذه الفعالية وتحقيق اإلنجاز  باعتبار إن هذه المتغيرات لها  

ارتباط بعمل العضالت العاملة في هذا الطرف، إال انه يرى الباحثان انه يجب أن  

ا تحقيق  في  الذراعين  لعضالت  دور  هناك  المتغيرات،  يكون  هذه  في  الجيدة  لنتائج 

المرحلة   أثناء  التوافقية  الحركات  تكامل  في  يكمن  الذراع  حركة  دور  إن  حيث 

النهائي.   التوازن  وضع  في  وكذلك  الرمي  إلى  واالنتقال  الرمي  ووضع  األخيرة 

ويرى الباحثان أن هناك دوراً للتكامل في العمل العضلي لمجمل العضالت العاملة  

الع الطرف  البحث  في  أفراد عينة  لدى  االنفجارية والسريعة  القوة  التي تخص  لوي 

 والذي يعبر عن مقادير هذه القوى المبذولة عند األداء

( بين   (6الجدول  والفرق  والبعدي  القبلي  االختبار  في  الحسابيين  الوسطين  يبين 

 ( كغم 2الوسطين والنسبة المئوية للتطور في اختبار رمي الثقل )

 االختبارات 
 وحدة

 القياس 

 فرق الوسط الحسابي 

 الوسطين 

 نسبة 

 البعدي القبلي  % التطور

 17.028 1.797 12.350 10.553 متر  ( كغم 2رمي الثقل ) 

 

الطرف    لعضالت  السريعة  القوة  في  الحاصلة  التطور  نسبة  ان  يالحظ 

العلوي قد حققت قيمة كبيرة، من خالل الفرق بين الوسطين الحسابين الختبار رمي  

( كغم والذي كان يشير الى تطور هذه القوة جراء تطبيق االلبالستية  2الثقل بوزن ) 
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يكون منطقيا الن التدريبية وهذا  بالوسائل  أتاحت لالعبات    المقترح  التدريبات  هذه 

رمي القرص من تحقيق التكامل في هذا الدفع، وكلما كان دفع القوة عالياً وانسيابياً  

  " إن  إلى  الشيخ(  يوسف  )محمد  يشير  اذ  جيداً،  الحركي  الكينماتيكي  المظهر  كان 

  كلما كان مسار القوى انسيابيا كانت الحركة أيضا انسيابية وهذا ما يسمى بالتكوين 

 .(9)الديناميكي، بمعنى مسار القوة بالنسبة إلى الزمن لهذه الحركة "

 ( كغم وتحليلها ومناقشتها: 2عرض نتائج اختبار رمي الكرة الطبية ) 4-1-2

 ( 7الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  tيبين فرق االوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) 

 ( كغم 2ي في اختبار رمي الكرة الطبية ) بين نتائج االختبارين القبلي والبعد 

 المحسوبة  ع ف  ف وحدة القياس  االختبارات 
داللة  

 الفروق 

 معنوي  9.741 0.488 1.942 متر  ( كغم 2رمي الكرة الطبية ) 

( وامام درجة حرية  0.05( عند مستوى داللة ) 2.571( الجدولية ) tقيمة )  ●

(4 –  1=3  .) 

 ( الجدول  من  اختبار  7يتبين  في  والبعدي  القبلي  االختبارين  بين  الفروق  معنوية   )

( الطبية  الكرة  التي  2)رمي  المعنوية  النتائج  ان  البعدي.  االختبار  ولصالح  كغم(   )

الكرة الطبية )  الذراعين  2ظهرت في اختبار )رمي  ( كغم( دلت على إن لحركات 

دوراً  األداء  إثناء  التوافقية  مطلوبة    والكتفين  قوة  أقصى  تحقيق  تكامل  في  واضحاً 

الجسم   إكساب  في  بمجموعها  تؤثر  والتي  األداء  أثناء  للقوة  عالية  معدالت  تعطي 

أفضل   وتحقيق  المطلوب  الخطي  الزخم  األداة  المطلوبة إلكساب  والسرعة  الحركة 

ي  مسافة أفقية، ونتيجة لذلك ظهرت الفروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ف

هذا االختبار، وهذا قد يرجع برأي الباحثان في إن الحركات األساسية التي يمارسها  

الحركات   هذه  تطور  إلى  أدى  قد  المختلفة  التدريب  لمراحل  المعاق  القرص  العب 
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نتيجة تكرار التدريب عليها مما أعطى تكامل في تطبيق القوة المطلوبة ضمن زمن  

اال  القوة  خصائص  على  اثر  وهذا  والكتفين،  األداء  الذراعين  لعضالت  نفجارية 

ونتيجة لذلك كانت نسب التطور بين االختبارين القبلي والبعدي عالية كما ظهرت  

 (. 8بالجدول )

 ( 8الجدول )

يبين الوسطين الحسابيين في االختبار القبلي والبعدي والفرق بين الوسطين والنسبة  

 ( كغم 2) المئوية للتطور في اختبار رمي الكرة الطبية 

 االختبارات 
 وحدة

 القياس 

 الوسط الحسابي 
 فرق

 الوسطين 

 نسبة 

 التطور

% 
 البعدي القبلي 

 1.942 15.433 13.492 متر  ( كغم 1رمي الكرة الطبية ) 
14.38

6 

 

 ( كغم وتحليلها ومناقشتها: 1عرض نتائج اختبار رمي القرص )  4-1-3
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 ( 9الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  tالحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) يبين فرق االوساط 

 ( كغم 1بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في اختبار رمي القرص )

 المحسوبة  ع ف  ف وحدة القياس  االختبارات 
داللة  

 الفروق 

 معنوي  12.009 0.456 2.233 متر  ( كغم 1رمي القرص )

( وامام درجة حرية  0.05مستوى داللة ) ( عند  2.571( الجدولية ) tقيمة )  ●

(4 –  1=3  .) 

 ( الجدول  من  اختبار  9يتبين  في  والبعدي  القبلي  االختبارين  بين  الفروق  معنوية   )

 ( القرص  البعدي.وهذا1)رمي  االختبار  ولصالح  كغم(  تزداد    (  كلما  انه  على  يدل 

البالستية   التمرينات  بتطبيق  تأثرت  والتي  العاملة  للعضالت  القوة  مستويات 

المستخدمة من قبل الباحثان يزداد تبعاً لذلك مستوى دفع القوة لالعب عند األداء في  

اشاره واضحة   ذلك  وفي  المتحقق،  اإلنجاز  بدورها على  تؤثر  والتي  الدفع  مرحلة 

ال أهمية  وتحقيق  لمدى  األداء  انسيابية  تكامل  في  والرمي  الدفع  أثناء  المبذولة  قوة 

إنجاز   أعلى  لتحقيق  المطلوب  الزخم  وإكسابه  القرص  النطالق  المطلوبة  السرعة 

ممكن.وظهرت نسبة التطور بين االختبارين القبلي والبعدي لهذا االختبار كما هي  

 ( أدناه. 10بالجدول )

 

 

 

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

448 

 ( 10الجدول )

الحسابيين في االختبار القبلي والبعدي والفرق بين الوسطين والنسبة   يبين الوسطين 

 ( كغم 1المئوية للتطور في اختبار رمي القرص )

 االختبارات 
 وحدة

 القياس 

 فرق الوسط الحسابي 

 الوسطين 

 نسبة 

 البعدي القبلي  % التطور

القرص   رمي 

 ( كغم 1)
 14.437 2.233 17.700 15.467 متر 

 

تنتجها    التي  القدرة  يعبر عن  الدفع والرمي  المبذولة خالل  القوة  ان تطبيق 

والذي   األداء،  خالل  والجذع(  والكتفان  )الذراعان  العلوي  الطرف   عضالت 

يصاحبه تغير في السرعة الزاوية لهذا الطرف والتي تعطي إمكانية لرمي القرص  

األداء وفق  الشروط الفنية    بالسرعة المطلوبة لتحقيق اإلنجاز المطلوب، إذا ما تم 

الميكانيكية المناسبة، ولهذا ظهرت نسبة التطور عالية ،   ويرى الباحثان ان نوع  

التدريبات التي طبقت على عينة البحث ، اذ ان تطور االنجاز بهذا المقدار لم يكن  

المنهج   اعداد  العلمية الصحيحة في  استخدام االسس  نتيجة  وانما جاء  الصدفه  وليد 

بهذا  وصي  المتخصصين  والخبراء  العلمية  المصادر  على  باالعتماد  مفرداته  اغة 

 المجال.  

 عرض نتائج اختبار البنج بريس وتحليلها ومناقشتها:  4-1-4
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 ( 11الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  tيبين فرق االوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) 

 والبعدي في اختبار البنج بريس بين نتائج االختبارين القبلي  

 داللة الفروق  المحسوبة  ع ف  ف وحدة القياس  االختبارات 

 معنوي  11.953 4.987 24.333 كغم  بنج بريس 

( وامام درجة حرية  0.05( عند مستوى داللة ) 2.571( الجدولية ) tقيمة )  ●

(6-1=5 .) 

( معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في اختبار  11يتبين من الجدول ) 

)البنج بريس( ولصالح االختبار البعدي.ويرى الباحثان إن متغير القوة بشكل خاص  

القوة   متغيرات  في  رئيسا  دورا  تلعب  التي  األساسية  البدنية  المتغيرات  من  هو 

والزخم الخطي، وانه يجب التركيز على    الخاصة )السريعة واالنفجارية( والسرعة 

الصدرية   العضالت  في  القوة  تحقيق  وان  المهاري،  لألداء  وفقا  متطلباتها  تحقيق 

وعضالت الكتفين والذي أشار إليه اختبار )البنج بريس( قد أعطى لهذا العضالت 

في تحقيق السرع الخطية لمراكز كتل أجزاء الجسم المختلفة خالل المراحل الفنية  

خاصة بمهارة رمي القرص  عند أفراد عينة البحث، وهذا يعطي لنا مؤشرا على  ال

تأثيرات التدريبات التي طبقت على عينة البحث في هذا المؤشر وانه من الممكن أن  

وبما   التدريب  عند  المتغير  هذا  على  التأكيد  تم  لو  فيما  أكثر  ايجابياً  التأثير  يكون 

الحركة   في  االنسياب  وتحقيق  رمي  يتناسب  مهارة  أداء  عند  والسرعة 

 ( يبين التطور 12القرص.والجدول) 
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 ( 12الجدول )

يبين الوسطين الحسابيين في االختبار القبلي والبعدي والفرق بين الوسطين والنسبة  

 المئوية للتطور في اختبار البنج بريس 

 االختبارات 
 وحدة

 القياس 

 فرق الوسط الحسابي 

 الوسطين 

 نسبة 

 البعدي القبلي  % التطور

 69.859 24.334 59.167 34.833 كغم  البنج بريس 

 :عرض نتائج اختبار الضغط االمامي وتحليلها ومناقشتها  4-1-6 

 ( 15الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  tيبين فرق االوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) 

 اختبار الضغط االمامي بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في 

 المحسوبة  ع ف  ف وحدة القياس  االختبارات 
داللة  

 الفروق 

 معنوي  26.297 2.010 21.583 كغم  الضغط االمامي 

( وامام درجة حرية  0.05( عند مستوى داللة ) 2.571( الجدولية ) tقيمة )  ●

(6-1=5 .) 

والبعدي في اختبار  ( معنوية الفروق بين االختبارين القبلي  15يتبين من الجدول ) 

العضالت   ان تطور  الباحثان  البعدي.، ويرى  االختبار  االمامي( ولصالح  )الضغط 

المادة للذراع والكتفين لها عالقة بما يتحقق من سرع خطية لمختلف أجزاء الجسم  

ومن ضمنها سرعة الرسغ للذراع الرامية والتي يجب أن تكون سرعتها مكمله لما  

والكتف والجذع، والتي يفترض ان تؤثر    +كل من المرفقتم اكتسابه من سرعه في  
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بزاوية االتجاه وبزاوية الهجوم، لذا بات من الواضح إن افرد عينة البحث استغلوا   

ما تحقق من تطور في عضالت الذراع المادة والتي ساعدت في تزايد سرعة باقي  

في   الفني  األداء  تكامل  يرجع  قد  وهذا  الرمي،  حركة  في  المساهمة  الجسم  أجزاء 

الق  تطور  بسبب  الرامية  الذراع  حركة  هذه  مسار  في  المادة  العضلية  للمجاميع  وة 

الذراع والتي تجعل سرعة هذه الذراع متناسباً مع باقي السرع، وهذا يتطلب تصميم  

األداء   في  المبذولة  القوة  من  واالستفادة  األداء  لتصحيح  الخاصة  التدريبية  البرامج 

 ( يبن التطور  16عند التطبيق المهاري.والجدول ) 

 ( 16الجدول )

ن الحسابيين في االختبار القبلي والبعدي والفرق بين الوسطين والنسبة  يبين الوسطي

 المئوية للتطور في اختبار الضغط االمامي 

 االختبارات 
 وحدة

 القياس 

 فرق الوسط الحسابي 

 الوسطين 

 نسبة 

 البعدي القبلي  % التطور

 97.740 21.584 43.667 22.083 كغم  الضغط االمامي 

 

 )االستنتاجات والتوصيات( - 5 

 :االستنتاجات   1 – 5

من خالل ما تقدم عرضه من نتائج، وما توصل إليه الباحثان من تحليل مناقشة لتلك  

  :النتائج انتهى إلى االستنتاجات االتية 

االختبارات   .2 ولصالح  الخاصة  القوى  الختبارات  معنوية  فروق  ظهور 

 البعدية. 
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 رمي القرص ولصالح االختبارات البعدية. ظهور فروق معنوية في انجاز  .3

 ظهور نسبة تطور كبيرة في اختبارات القوى الخاصة.  .4

 ظهور نسبة تطور في انجاز رمي القرص.  .5

   :التوصيات  5-2

من خالل ما استنتجه الباحث من استنتاجات، يوصي بمجموعة من التوصيات، التي  

 :المستويات العليا يؤمل االستفادة منها قدر اإلمكان في سبيل الوصول إلى 

للمعاقين   .4 تدريبي  الدراسة في اعداد منهج  نتائج هذه  ضرورة االستفادة من 

 في فعالية  رمي القرص. 

االستفادة من الوسائل التدريبية المساعدة التي اسهمت في هذه الدراسة عند   .5

 اعداد مناهج التدريب للرياضيين المعاقين لفعالية رمي القرص. 

دراسات   .6 هذه  اجراء  تتناولها  لم  التي  الشلل  من  اخرى  فئات  على  مشابهة 

 الدراسة.

 اجراء دراسات اخرى تتناول الجوانب المهارية والبيوميكانيكية والنفسية.  .7

  -المصادر

2-    : الفتاح  عبد  احمد  العال  الرياضي ابو  التدريب وصحة  الفكر   ،  حمل  دار   ، القاهرة 

   1996 ،  العربي

بطارية اختبار لقياس بعض القدرات البدنية والمهارية  امان صالح حمدان الخصاونة؛   -3

 في لعبة الكراسي المتحركة: )اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،

2003). 
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رياض؛   -4 والرياضيةاسامة  الطبية  االسس  المعاقين  الفكر   )،رياضة  مدار  القاهرة، 

 .(2000 العربي،

ات األساسية والقانون الدولي لكرة السلة على  لمهارجمال صبري_نعيم عبد الحسين :ا -5

 2008، دار دجله للنشر  -1ط   الكراسي المتحركة للمقعدين 

المجيد:   -6 عبد  الكراسي  مروان  على  السلة  لكرة  الدولي  والقانون  الطبي  التصنيف 

  ،2002)دار الفكر األردن  )المتحركة للمقعدين 

   6.(1984–عمان، دار التربية الحديثة، ) :البحث العلمي كنظاممحمد زيدان حمدان؛  -7

حسنين؛   -8 صبحي  والرياضة محمد  البدنية  التربية  في  والتقويم  ج 1ط  .القياس   .1  :

 .1995 )القاهرة، دار الفكر العربي،

   1996.8- : )القاهرة، دار المعارف،3ط. التعلم الحركيمحمد يوسف الشيخ؛  -9
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 ملخص

المستوى   على  التركيز  خالل  من  كبيراً  حيزاً  الرياضي  األداء  في  التطور  أخذ 

مركز   ( السلة  كرة  لعبة  ومنها  الرياضية  األلعاب  في  لالعبين  صانع    التخصصي 

النواحي   بمستوى  األرتقاء  الى  فيها  التخصصية  العملية  تؤدي  أذ   ) االلعاب 

الفسيولوجية )الوظيفية من خالل تطوير عمل الجهازين الدوري والتنفسي(.وكذلك 

فان قياس بعض المتغيرات البايوكيميائية التي تحدث في الجسم نتيجة ممارسة لعبة  

الذي   الوظيفي  التكيف  ومدى  السلة  للعبة  كرة  التخصصي  التدريب  نتيجة  يحدث 

و    LDH , ASTلمركز صانع االلعاب وهذه المتغيرات البايوكيميائية هي )انزيم  

PH  الدم وأيون الصوديوم( تساعد في التعرف على التغيرات التي تحصل ستساعد

القائمين على العملية التدريبية على فهم اسس تلك المتغيرات ومن ثم التعرف على  

.وهدفت  البدنية لكل العب ومن خاللها يمكن الوقوف على العملية التدريبية   القابلية 

الدراسة الى التعرف على الفروق في أثر تحمل االداء البدني المهاري التخصصي  

  , االلعاب   السلة مركز صانع  لدى العبي كرة  البيوكيميائية  المتغيرات  في بعض 

السلة المشارك في بطولة دوري  وكان مجتمع البحث هم العبي نادي الحمزة بكرة  

(  10وكان عدد أفراد عينة البحث )   2022-2021الدرجة األولى للموسم الرياضي  

 ( العباً. 14% من مجتمع البحث البالغ عددهم ) 71.428العبا وهم يشكلون  

أثر تحمل االداء البدني المهاري التخصصي في بعض المتغيرات  

 البيوكيميائية لدى العبي كرة السلة مركز صانع االلعاب   

 

 أ.د أسعد عدنان عزيز الصافي    جامعة القادسية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د قاسم محمد عباس الجنابي     جامعة القادسية /كلية    

 ا.م.د واثق محمد عبد هللا البعاج     جامعة القادسية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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أنزيم    وأهم األستنتاجات التي توصل لها الباحثون هي   من  كل  مستويات  أرتفاع 

LDH  وأنزيمAST     بعد الجهد البدني المهاري مقارنة بفترات الراحة. وأنخفاض

الدم وأيون الصوديوم لدى العبي كرة السلة مقارنة بفترات  PHمستويات كل من و 

 الراحة. 

المفتاحية   المتغيرات  الكلمات   , التخصصي  المهاري  البدني  االداء  تحمل   :

 البيوكيميائية, كرة السلة , صانع االلعاب  

Summary 

The development of sports performance has taken a great 

deal by focusing on the specialized level of players in 

sports, including basketball (Playmaker Center), as the 

specialized process in it leads to raising the level of 

physiological aspects (functional through the development 

of the work of the circulatory and respiratory systems). 

Some of the biochemical variables that occur in the body 

as a result of playing the game of basketball and the 

extent of the functional adaptation that occurs as a result 

of the specialized training of the game for the center of the 

playmaker. The study aimed to identify the differences in 

the impact of endurance of specialized skillful physical 

performance on some of the biochemical variables of 

basketball players in the center of the playmaker, and the 

research community was Al-Hamza Basketball Club 

players participating in the First Division Championship for 

the 2021-2022 sports season, and the number of research 

sample members was (10) to Players, and they constitute 
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71,428 percent of the research community, which 

numbered (14) players . 

The most important conclusions that the researchers 

reached is the high levels of both LDH and AST enzymes 

after skillful physical exertion compared to rest periods. 

And lower levels of both blood PH and sodium ion in 

basketball players compared to rest periods . 

 -التعريف بالبحث :  - 1

 -مقدمة البحث وأهميتة :  1-1

أن التطور الهائل الذي يحصل في المجال العلمي والبحثي ادى الى حدوث           

بعضها   يرتبط  الذي  الرياضي  المجال  ومنها  المختلفة  العلوم  مجاالت  في  طفرة 

بالتطور التقني والبعض األخر بالتطور العلمي اللذين نعيشهما وخاصة العلوم التي  

هذ  وأن   , لالعبين  الوظيفي  بالمجال  وخاصة  تهتم  الرياضي  المجال  في  التطور  ا 

المستويات العليا التي حققها أبطال العالم في البطوالت العالمية األخيرة بنيت على  

ماتوصل اليه العلماء والباحثون والمهتمون بشؤون الرياضة الذي أصبح من األمور  

عية أذ  التي تلقى أهتمام كبير جداً من قبل دول العالم وخاصة الدول العظمى والصنا

اصبحت البحوث في مجال العلوم البدنية والرياضية من سمات هذه الدول لتحقيق  

البدني   مستواهم  تطوير  طريق  عن  االبطال  صناعة  خالل  من  العالية  األنجازات 

والمهاري والخططي , وأخذ هذا التطور في األداء الرياضي حيزاً كبيراً من خالل  

التخصصي لالعبين  المستوى  لعبة كرة    التركيز على  الرياضية ومنها  األلعاب  في 

األرتقاء   الى  فيها  التخصصية  العملية  تؤدي  أذ   ) االلعاب  صانع  مركز   ( السلة 

الدوري   الفسيولوجية )الوظيفية من خالل تطوير عمل الجهازين  النواحي  بمستوى 

 والتنفسي(. 
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الجسم        في  تحدث  التي  البايوكيميائية  المتغيرات  بعض  قياس  فان  نتيجة    كذلك 

التدريب   نتيجة  يحدث  الذي  الوظيفي  التكيف  ومدى  السلة  كرة  لعبة  ممارسة 

)انزيم   البايوكيميائية هي  المتغيرات  االلعاب وهذه  لمركز صانع  للعبة  التخصصي 

LDH , AST   و PH  التغيرات على  التعرف  في  تساعد  الصوديوم(  وأيون  الدم 

ة على فهم اسس تلك المتغيرات  التي تحصل ستساعد القائمين على العملية التدريبي

على   الوقوف  يمكن  خاللها  ومن  العب  لكل  البدنية  القابلية  على  التعرف  ثم  ومن 

العملية التدريبية وتطوير المستوى البدني عند الالعبين في كرة السلة لمركز صانع  

لألستمرار   المطلوب  الطاقة  بانتاج  مباشرة  عالقة  من  التغيرات  لتلك  لما  االلعاب 

 ء بكفائة عالية ومن هنا جاءت أهمية البحث .  باالدا

   -مشكلة البحث : 1-2

السلة ) مركز صانع االلعاب ( يجعل هناك  التدريب التخصصي في لعبة كرة  أن 

هنالك   سيجعل  الدراسة  هذه  من خالل  التدريب  ذلك  من  ناتجة  فسيولوجية  تكيفات 

الالعب البدنية التي    العديد من المؤشرات التي يمكن من خاللها الوقوف على حالة 

ستساعد على حل مشكلة البحث والتوصل الى نتائج يمكننا االستفادة منها في تقييم  

بالتساؤل   البحث  مشكلة  تتلخص  لهذا  األنجاز  مستوى  وتطوير  التدريبي  المستوى 

بعض   في  التخصصي  المهاري  البدني  االداء  لتحمل  أثر  هناك  هل   ( التالي 

 ى العبي كرة السلة مركز صانع االلعاب  ( . المتغيرات البيوكيميائية لد 

   -هدف البحث : 1-3

 يهدف البحث الى التعرف على مايأتي : 

المتغيرات   -1 التخصصي في بعض  المهاري  البدني  االداء  تحمل  أثر  الفروق في 

 البيوكيميائية لدى العبي كرة السلة مركز صانع االلعاب  . 

   -فرض البحث : 1-4

 : يفترض الباحث مايأتي  
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بعض   -1 في  التخصصي  المهاري  البدني  االداء  لتحمل  معنوية  فروق  وجود 

 المتغيرات البيوكيميائية لدى العبي كرة السلة مركز صانع االلعاب  . 

   -مجاالت البحث : 1-5

1-    : البشري  الدرجة  المجال  دور  في  المشارك  الرياضي  الحمزة  نادي  العبو 

 ( العبين . 10وعددهم )  2022-2021األولى بكرة السلة للموسم الرياضي  

المجال المكاني : القاعة المغلقة في الحمزة ومختبر البالد للتحليالت المرضية    -2

 في الديوانية .  

 .    2022/ 3/ 7ولغاية    2021/ 12/ 14المجال الزماني :  من   -3

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية :   -2

 -منهج البحث : 2-1

مع مشكلة البحث وكيفية الوصول الى حل المشكلة    ان اختيار منهج البحث يتناسب 

باألضافة الى ذلك ان طبيعة الظاهرة التي يتطرق اليها الباحث هي التي تحدد نوع  

المنهج المستخدم واهدافه ، لذا اعتمد الباحث المنهج الوصفي وباالسلوب المسحي ،  

 لطبيعة مشكلة البحث واهدافة  .  

 -مجتمع وعينة البحث :  2-2

الحصول على        بها هي  االهتمام  الباحث  على  يجب  التي  االساسية  االمور  من 

عينة تمثل مجتمع البحث تمثيالً حقيقياً ، ومن خالل ما تقدم فقد كان مجتمع البحث  

األولى  هم   الدرجة  دوري  بطولة  في  المشارك  السلة  بكرة  الحمزة  نادي  العبي 

الرياضي   )   2022-2021للموسم  البحث  عينة  أفراد  عدد  وهم  10وكان  العبا   )

البالغ عددهم )  71.428يشكلون    البحث  العينة  14% من مجتمع  وكانت  ( العباً 

 في وضعية صحية جيدة  . 
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 -وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة و أدوات البحث العلمي:   2-3

 -وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة: 2-3-1

 أستمارات تفريغ بيانات الالعبين .  -1

 ( . 3ساعات توقيت عدد )  -2

 جهاز الكتروني)الدستاميتر( لقياس الطول و الوزن. -3

 . 40حافظات دم )تيوبات ( عدد   -4

 . 40سرنجات لسحب الدم عدد  -5

 ( .  1كاميرا تصوير عدد)  -6

 ( .  1عدد )  DELLحاسوب نوع    -7

 -أدوات البحث العلمي : 2-3-2

 . (1)"وهي الوسيلة او الطريقة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت "

 -ولهذا استعان الباحث باالدوات التي تضمن تحقيق اهداف البحث ومنها :

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية .   -

 شبكة االنترنيت .   -

 المقاييس .   -

 الشخصية .  المقابالت  -

 كادر العمل المساعد* .   -

    -إجراءات البحث الميدانية :  4 -2      
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 -التجربة االستطالعية : 4-1  -2

أن التجربة األستطالعية " هي طريقة عملية لكشف المعوقات التي قد تواجه        

الباحث أثناء القيام بالتجربة الرئيسية وعد مسبق لمتطلبات التجربة من حيث  الوقت  

 لكلفة ,الكوادر المساعدة ,صالحية األجهزة و األدوات وغيرها" .  ,ا

 : (2(أختبار تحمل االداء البدني والمهاري في كرة السلة  4-4-2

  ( 1: تحمل االداء  لالعبي صانع االلعاب بمركز اللعب رقم )  اسم االختبار 

 : الغرض من االختبار 

 (  1قياس تحمل االداء لالعبي كرة السلة)صانع االلعاب( بمركز اللعب رقم ) 

 االدوات الالزمة: 

اقماع, سلًم ارضي, شواخص, صافرة ,  10كرات سلة عدد )    , توقيت  ,ساعة   )

 استمارة لتفريغ المعلومات , كاميرا تصوير. 

 التعليمات :   

ضاحه للمختبرين واالجابة على  يشرح الباحث االختبار نظريا قبل البدء به واي  -1 

 تساؤالتهم.  

يتم تجربة االختبار ميدانيا  مرة واحدة بشكل بطيء جدا وبشدة منخفظة  لغرض    -2

 معرفة تسلسل النقاط  وترسيخ فكرة العمل قبل البدء باالختبار. 

للحالة  -3 النبض  معدل  ورجوع  االختبار  يعاد  النقاط  تسلسل  في  الالعب  أخطأ  اذا 

 ن/د(  120الطبيعية)

 عند نهاية كل اختبار يقاس معدل القلب بوساطة الجهاز المعد للقياس  -5
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(    120  -100فترة االحماء قبل الشروع باالختبار لحين وصول النبض ) -6

 ن/د 

ايام   -7 في  الظروف  نفس  الى  الالعبين  تعريض  االمكان  قدر  الباحث  حاول 

تمت   اللعب حيث  لمراكز  وفقا  العوامل  االختبارات لالعبين  السيطرة على 

 الدخيلة التي قد تؤثر على نتائج االختبارات. 

 التسجيل: 

القدرة  على   -1 استنفاد  البدء  وحتى  الزمن من لحظة سماع  صافرة  يسجل 

 االداء من قبل المختبرين 

الكبير)التصويب   -2 القوس  خارج  من  السلة  تدخل  كرة  لكل  درجتين  تحتسب 

 بالقفز او الثبات(. 

 جة لكل كرة تدخل السلة من داخل القوس الكبير . تحتسب در  -3

 تحتسب درجتين للتهديف السلمي من داخل منطقة القوس الكبير. -4

خالل  -5 الالعب  عليها  حصل  التي  الدرجات  مجموع  تمثل  النهائية  الدرجة 

 التصويب مع الزمن مع عدد نقاط االختبار وألقرب نقطة قبل التوقف.  

 ئية وفق المعادلة االتية. يكون حساب الدرجة النها  -6

    (3(مؤشر تحمل االداء  = مجموع درجات الدقة × عدد المحطات  / زمن االداء

وحسب  بيديه  الكرة  ماسكا  النهاية  خط  خلف  الالعب  يقف   : االختبار  مواصفات 

( وعند سماع صافرة البدء ينطلق سريعا مناوال الكرة  1العالمة المثبتة في الشكل ) 

 ( تقريبا  بمسافة  الملعب  داخل  يساره  الواقف على  الزميل  النقطة  4الى  في  امتار   )

( يستلم الكرة منه بسرعة  2قطة رقم ) ( وبعد الوصول مقابل الشخص في الن2رقم ) 

( ليناولها الى جهة اليسار الى  3ايضا لينطلق بها لالمام بالطبطبة الى النقطة رقم ) 
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( فيتحرك سريعا بعد المناولة  4( امتارفي النقطة رقم )7الزميل الواقف على بعد ) 

ا اليسارثم  او  اليمين  من  فيعمل حركة خداع  منه  ليستلمها  منه  قريبا  لطبطبة  ليكون 

( ليناول الكرة للزميل الواقف في نقطة رقم  5بالكرة سريعا  ليصل الى نقطة رقم )

بمسافة  6) اليمين  لجهة  يتحرك  ثم  الساحة  وسط  السنتر  نقطة  قرب  ليعمل    5(  م 

 ( رقم  نقطة  الشاخص  رقم) 7دوران حول  نقطة  في  الزميل  من  الكرة  ويستلم   )6  )

ج على  الواقف  للزميل  بالمناولة  ) فيسلمها  بمسافة  اليمين  ) 7هة  رقم  نقطة  م   )8  )

( للركض السريع على السلم االرضي  برفع  9بعدها يتوجه سريعا الى النقطة رقم ) 

 الركبتين لالعلى بالتعاقب  والممتد بمسافة 

( امتاربشكل مائل لجهة اليمين في النصف الثاني من الملعب ليستلم الكرة من    3)  

ا السلم  نهاية  عند  الواقف  )الزميل  رقم  النقطة  في  سريعا  10الرضي  ينطلق  ثم   )

( ليعمل التصويب بالقفز من خارج القوس  11بطبطبة الكرة  ليصل الى نقطة رقم ) 

 ( ال  )3الكبير   رقم  نقطة  الى  سريعا  ينطلق  بعدها  نقاط  زاوية  12(  مقابل   )

التصويب على جهة اليمين ليعمل التصويب بالقفز بعدها يتحرك سريعا نحو السلة  

( ليقوم بالتصويب نحو السلة ثم يتوجه  13لم الكرة من الزميل في النقطة رقم ) ليست

( خارج القوس الكبير ليستلم الكرة  14بالدوران والركض السريع نحو النقطة رقم ) 

من الزميل ويقوم بالتصويب بالقفز نحو السلة بعدها يتحرك سريعا الى النقطة رقم  

بالتصويب 15) ليقفز  الشاخص  فيدورحول  المنطقة    (  داخل  يتحرك  ثم  السلة  نحو 

 ( رقم  نقطة  في  السلة  16المحرمة  نحو  السلمي  بالتصويب  ليقوم  الكرة  ليستلم   )

( النقطة رقم  في  الكبير  القوس  الزميل  17فيرجع سريعا خارج  الكرة من  ليستلم   )

بالقفز نحو السلة بعدها يتحرك جانب اليسار  1الواقف على بعد  م ويقوم بالتصويب 

القوس  )   من  النقطة رقم  الى  ليصل  السلة  18الكبير  نحو  بالقفز  بالتصويب  فيقوم   )

ليقوم   السلة  من  اليسرى  الزاوية  من  الكبير  القوس  داخل  سريعا  يتحرك  بعدها 

( ثم يتحرك داخال المنطقة المحرمة  19بالتصويب بالقفز نحو السلة في النقطة رقم )

ليقفز بالتصويب نحو السلة في    تحت السلة من جهة اليسار ليستلم الكرة من الزميل 

( ثم يتوجه الى جهة اليمين من زاوية الملعب بالركض السريع الى  20النقطة رقم ) 

 ( رقم  نصف  21النقطة  الى  سرعة  باقصى  والركض  الشاخص  حول  بالدوران   )
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الملعب ثم الرجوع للخلف مع عمل التغطية والدفاع ضد المنافس ) برفع اليدين ل  

( الى    27,    26,  25,    24,    23,  22س مرورا بالنقاط ) العلى ( على شكل قو

خارج  الملعب ثم يكرر مرة اخرى االختبار بنفس الكيفية حتى استنفاد القدرة على  

 االداء.  

   ( 1شكل)

 ( 1يوضح اختبار تحمل االداء لالعب )صانع االلعاب ( بمركز اللعب رقم )

   ( 1شكل)

 ( 1اب ( بمركز اللعب رقم )يوضح اختبار تحمل االداء لالعب )صانع االلع

 ( 1شكل)
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 ( 1يوضح اختبار تحمل االداء لالعب )صانع االلعاب ( بمركز اللعب رقم )
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   -التجربة الرئيسة للبحث : 2-4-3

جهد بدني مهاري في    قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسة من خالل أستخدام      

لعبة كرة السلة متكون من مجموعة من المحطات من خالل طبيعة اللعبة ومراكز  

الجمعة   بتاريخ  اللعبة  في  السائد  الطاقة  ونظام   ) االلعاب  )صانع  الالعبين 

تم أجراء القياسات الخاصة بالبحث قبل القيام بأي جهد تم أخذ  ,  أذ  12/2021/ 17

يل العمر البايلوجي والتدريبي لكل العب وبعد ذلك تم  قياسات الطول والوزن وتسج

ملم والالعب في وضعية    3أخذ عينات من الدم الوريدي  من ساعد اليد وبمقدار  

أنتهاء كل العب من   , وبعد  المهاري  البدني  تم إجراء أختبار الجهد  الجلوس . ثم 

ملعب كرة    أختبار الجهد البدني المهاري يتوجة مباشرة لمصبة خاصة بالقرب من

السلة  حيث يوجد مختصين يتم أخذ عينات من الدم الوريدي  مباشرة بعد الجهد من  

ملم علماً أن الالعبين في وضعية الجلوس وتوضع عينات الدم    3ساعد اليد وبمقدار 

في   المرضية  للتحليالت  البالد  مختبر  الى  وتنقل  الدم  لحفظ  خاصة  اتيوبات  في 

إل متغيالديوانية  نتائج  أنزيمي  يجاد  وأيون  PH و   LDH , ASTرات  الدم 

 الصوديوم. 

 -الوسائل االحصائية : 2-5

الحقيبةاالحصائية      الباحث  منها  12األصدار)  SPSSاستخدم  وأستخرج   )

 -األتي:

 الوسط الحسابي )  س  (               -2

 االنحراف المعياري ) ع ( .           -3

 النسبة المئوية .   -4

 .       للعينات المتناظرة     tقانون -5

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

466 

 

 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -3

البيوكيميائية  3-1 للمتغيرات  ومناقشة  وتحليل  نتائج  البدني    عرض  االداء  لتحمل 

 المهاري لدى العبي كرة السلة ) مركز صانع االلعاب ( . 

 ( 1الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق  Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 

 المدروسة . بين القياسين قبل الجهد وبعده  لمتغيرات البحث 

 وحدات القياس المتغيرات  ت
 Tقيمة   بعد الجهد قبل الجهد 

 المحسوبة
 الداللة  

 ع س   ع س  

1 

 البيوكيميائية

أنزيم 

LDH 
U / L    183 11.62 274 22.829 9.281  معنوي 

2 
أنزيم 

AST 

U / L    
 معنوي  7.291 3.298 43.295 2.1649 31.825

3 PH  معنوي  4.398 0.083 7.232 0.097 7.357 ملي/ لتر الدم 

4 
أيون 

 الصوديوم 

 ملي/ لتر
 معنوي  3.926 2.7348 142.01 1.582 147.57

 (  9( وأمام درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة) 1.833الجدولية ) T* قيمة 

      ( الجدول  البيوكيميائية  1من خالل  للمتغيرات   معنوية  فروق  هناك  أن  تبين   )

  ( انزيمي   من  )   LDH , ASTلكل  متغيري  من  وكل   ) PH    أيون  , الدم 

السبب في  ايعاز  الجهد وبعده كانت فروق معنوية ويمكن  قبل   ) ظهور    الصوديوم 

اداء أختبار تحمل االداء   البدني عند  المعنوية الى ان االستمرار في األداء  الفروق 
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بناء   يتطلب إعادة  السلة )مركز صانع االلعاب (  المهاري في كرة    ATP البدني 

( بعد الجهد البدني ، أذ أنة عند قيام الفرد    LDHيم )  وهذا يفسر زيادة نشاط انز 

بجهد بدني يزداد خروج الكلوكوز من الكبد نتيجة هذا الجهد إذ يزداد معدل الهدم  

وبناء الكلوكوز   ) تمثيل الكلوكوز ( ، وقد بينت التجارب ان زيادة تحلل الكلوكوز  

تتم بمساعدة مجموعة من االنزيمات   الكبد  انزيم الالكتيت  من كاليكوجين  ، ومنها 

الفرد   لها  يخضع  التي  التدريب  عمليات  مع  نشاطها  يزداد  والتي  ديهيدروجين 

 .  (4)الرياضي 

الجهد وبعدة النزيم   قبل  المعنوية  الفروق  السبب في ظهور  ايعاز  ايضا  لنا  ويمكن 

AST    من انة  يتطلب عمل انزيمAST    تدخل النظام الهوائي ) توافر االوكسجين

على نقل مجموعة االمين الناتجة من ايض البروتينات من    AST( ، إذ يعمل انزيم  

حامض اميني من النوع الفا الى حامض كيتوني من النوع نفسه فيحول الى حامض 

اميني ، أذ ان" ان انتقال المجموعة االمينية من حامض اميني الى حامض كيتوني  

تساعد  ت التي  االنزيمات  فعالية مجموعة من  االنسان من خالل  انسجة جسم  في  تم 

على اتمام هذه التفاعالت ويطلق على هذه المجموعة من االنزيمات اسم ) ترانس  

الى   امينيز ويختصر  انزيم جلوتاميك اوكسال اسيتيك ترانس  امثلتها  امينيز ( ومن 

AST  "(5) .  لمتغي معنوية  الفروق  كانت  الجهد    PHر  بينما  وبعد  الجهد  قبل  الدم 

ويعزى السبب في ذلك الى أستخدام الجهد في أختبار تحمل االداء البدني المهاري  

الذي يعمل على زيادة حامض الالكتيك في    في كرة السلة )مركز صانع االلعاب ( 

 .   (6)الدم بعد الجهد "  PHالدم وبذلك حدوث أنخفاض في 

 

 

 

 األستنتاجات والتوصيات .  -4

 األستنتاجات .   1  -4
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أمكن    يف  ما  خالل  ومن  المختار  الرياضى  والنشاط  البحث  عينة  حدود 

 التوصل إليه من نتائج أمكن التوصل إلى. 

أنزيم   -7 من  كل  مستوى  البدني     ASTوأنزيم LDH زيادة   الجهد  بعد 

 . المهاري مقارنة بفترات الراحة

من   -8 كل  مستويات  كرة  PH و أنخفاض  العبي  لدى  الصوديوم  وأيون  الدم 

 . مقارنة بفترات الراحة  السلة

أن الجهد عند اداء أختبار تحمل االداء البدني المهاري في كرة السلة )مركز   -9

صانع االلعاب ( المستخدم كان متوافقاً مع النظام الالكتيكي السائد في لعبة  

 كرة السلة  . 

 التوصيات .   2  -4

 ل إليه من استنتاجات يمكن التوصية بما يلى :  فى حدود ما أمكن التوص

مهم    -1 دور  لها من  لما  الدراسة  البيوكيميائية موضوع  المتغيرات  بنتائج  التركيز 

 في التعرف على التكيفات الحاصلة لالعبي كرة السلة ) مركز صانع االلعاب (  . 

والتنفيذ للجهد المستخدم عند اداء أختبار تحمل االداء البدني المهاري    األستفادة   -2

 لدى العبي في كرة السلة )مركز صانع االلعاب (. 

ليشخص    -3 الالعبين  تدريب  أثناء  الرياضية  الفسلجة  اخصائي  من  األستفادة 

المعوقات التي تكون سلباً على مستوى العبي كرة السلة واألستفادة من األيجابيات  

 لتحقيق نتائج أفضل. 

التخصص   -10 وفق  الصحيح  التدريب  نتيجة  الفسيولوجية  التكيفات  تطوير 

 واألسس العلمية الصحيحة . 

 الهوامش
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1-   : العلمي  وجيه محجوب ، احمد بدري حسين  العالي ،    البحث  التعليم  ، وزارة 

 . 65, ص 2002جامعة بابل ،  

 * كادر العمل المساعد : 

 الحمزة االول  .   قاسم تاية : مدرب فريق نادي-

 سجاد مهدي  : مساعد مدرب فريق نادي الحمزة . -

 محمد عامر : معاون طبي , المركز الصحي في جامعة القادسية .   (1)

تحمل االداء وفق مراكز اللعب واثرها  أسعد عدنان عزيز , عقيل كاظم محسن :   (2)

العاملة لالعبي كرة   الكهربائي لبعض العضالت  النشاط  القادسية    السلة في  , مجلة 

 . 4,ص 2019لعلوم التربية الرياضية , 

العجيلي:   (3) مطر  البحوث محمد  مجاالت  في  الدقة  اختبارات  درجات  حساب 

 93,ص 2017.  1,النجف االشرف,دار الضياء للطباعة والتصميم ,ط   الرياضية 

والالهوائية لالعبين  التمثيل الحيوي للطاقة الهوائية  بهاء الدين ابراهيم سالمة :    (4)

 . 30، ص  1999,    24: نشرة ألعاب القوى , العدد    تحمل السرعة

المظفر:  (5) المهدي  الحياتية   سامي عبد  للطباعة    الكيمياء  الكتب  دار   ، الموصل   ،

   594، ص  1988والنشر ، 

, دار الفكر العربي  1, ط فسيلوجيا التدريب والرياضةأبو العال أحمد عبد الفتاح:  (6)

 . 84, ص 2003لقاهرة ,  ,  ا

(7)    ، العالمية  الصحة  منظمة   ، الطبية  الفزيولوجيا  في  المرجع   : وهول  غاينون 

 .  1001،   ص  1997المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ،  

 المصادر
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الفتاح   -3 عبد  أحمد  العال  والرياضةأبو  التدريب  فسيلوجيا  ط   :  الفكر  1,  دار   ,

 .   2003العربي ,  القاهرة ,  

الفتاح :   -4 العال احمد عبد  الرياضة  أبو  القاهرة,    بيولوجيا  العربي,  دار الفكر   ,

1982   . 

5-   : محسن  كاظم  عقيل   , عزيز  عدنان  اللعب  أسعد  مراكز  وفق  االداء  تحمل 

السلة كرة  لالعبي  العاملة  العضالت  لبعض  الكهربائي  النشاط  في  ,    واثرها 

 . 2019مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية ,  

التمثيل الحيوي للطاقة الهوائية والالهوائية لالعبين  بهاء الدين ابراهيم سالمة :   -6

 . 1999,    24: نشرة ألعاب القوى , العدد    تحمل السرعة

7-   : الهاللي   ترجمة صادق   ، وهول  الطبيةغايتون  الفزيولوجيا  في  ،    المرجع 

 . 1997منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ،  

.  المدخل في علم التدريب الرياضي  قاسم حسن المندالوي ووجيه محجوب :   -8

 . 1982بغداد . مطبعة جامعة بغداد .  

، الموصل ، دار الكتب للطباعة    الكيمياء الحياتية  سامي عبد المهدي المظفر :  -9

 .1988والنشر ، 

، وزارة التعليم العالي ،    البحث العلمي  وجيه محجوب ، احمد بدري حسين :  -10

 . 2002عة بابل ،  جام

11-   : القط  علي  السباحةمحمد  الرياضة وتدريب  المركزالعربي    1،جفسيولوجيا   ,

 . 2002للنشر، القاهرة ,  

العجيلي:   -12 مطر  البحوث  محمد  مجاالت  في  الدقة  اختبارات  درجات  حساب 

 . 2017.  1,النجف االشرف,دار الضياء للطباعة والتصميم ,ط   الرياضية 
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 ملخص البحث  

البحث       مشكلة  على    تركزت  يعتمدون  المرمى  حراس  المدربين  اغلب  ان  في 

دون اللجوء إلى استعمال عوامل مساعدة    مناآلليات التعليمية الخاصة بالمهارة فقط 

اقترح   لذلك  التعلم  عملية  في  الحركية  القدرات  ألهمية  وذلك  التعلم  عملية  ترافق 

بدايات التعلم  الباحث ايجاد حل لهذه المشكلة وهي تحسين أداء حراس المرمى في  

من خالل بعض المهارات األساسية لحراس المرمى الذي يتضمن تمرينات خاصة  

إعداد تمرينات  ولذلك فقد هدفت الدراسة الى    بالتوافق وبالتوازن وبالرشاقة أخرى . 

. مرمى  لحراس  الحركية  القدرات  وتنمية  األساسية  المهارات  لبعض  فيما    خاصة 

ا فقد   , البحث  اجراءات  الى  وبأسلوب يخص  التجريبي  المنهج  الباحث  ستخدم 

ألربع   المرمى  حراس  على  البحث  مجتمع  اشتمل  ،وقد  المتكافئتين  المجموعتين 

وهم   البحث  عينة  اختيرت  وقد  األوسط  الفرات  منطقة  يمثلون  تخصصية  مدارس 

 ( وبواقع  والنجف   , الديوانية  لمحافظتي  التخصصية  المدارس  مرمى  (  10حراس 

هم على مجموعتين تجريبية, وضابطة كما عمد الباحث الى  حارس مرمى تم تقسيم

من   مجموعة  على  عرض  ان  بعد  المرمى  لحراس  خاصه  تمرينات  وضع  اعداد 

  ألفراد الخبراء والمختصين , وقد تم تطبيقه لمدة شهرين اذ تم اجراء اختبار قبلي  

الباح  .واستخدم  مباشرة  تعلمه  تم  أن  بعد  مهارة,  لكل  بعدي  واختبار  ثون  العينة 

توصل    SSPS .  ةاالحصائي  ةالحقيب  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  وفي ضوء 

الباحث الى أهم االستنتاجات  :أن البرنامج التدريبي أثر بشكل أفضل من االسلوب 

المتبع من قبل المدرب في تطوير المهارات األساسية ) حركة الطعن لصد الكرات  

لنشر( ,صد الكرات من الجناحين (. لذلك  العلوية والسفلية , صد الكرات بالوثب )ا

سرعة االستجابة وعالقتها باألداء المهاري لحراس المرمى بكرة القدم فاعلية   

عبدهللا حويل فرحان   .دأ.  

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية التربية للبنات  -جامعة القادسية   
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المهارات  تعليم  في  التعليمي  برنامج  على  االعتماد  :ضرورة  الباحث  يوصي 

 .   ة األساسية لحراس مرمى كرة القدم في المراحل السني

ألبد من االهتمام بتمرينات التوافق والتوازن والرشاقة مع إدخال الوسائل المساعدة  

 .   ةالتشويق لدى الالعبات في الوحدات التدريبي البسيطة لزيادة الدافعية و

 كرة القدم ، األداء المهاري ، سرعة االستجابة :  الكلمات المفتاحية 

Abstract 

The problem of the research centered that most of the 

goalkeeper coaches depend on the educational 

mechanisms of skill only without resorting to the use of 

auxiliary factors that accompany the learning process due 

to the importance of kinetic abilities in the learning 

process. Some of the basic skills of goalkeepers that 

include coordination, balance and other agility exercises. 

Therefore, the study aimed to prepare special exercises 

for some basic skills and develop the motor abilities of 

goalkeepers. With regard to the research procedures, the 

researcher used the experimental method and the method 

of the two equal groups, and the research community 

included goalkeepers for four specialized schools 

representing the Middle Euphrates region. On two 

experimental and control groups, the researcher also 

prepared a special exercise mode for goalkeepers after 

being shown to a group of experts and specialists, and it 

was applied for two months, as a pre-test was conducted 

for the sample members and a post-test for each skill, 
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after it was learned directly. The researchers used the bag 

Statistical. SSPS In light of the results obtained, the 

researcher reached the most important conclusions: that 

the training program had a better effect than the method 

used by the trainer in developing basic skills (stabbing 

movement to repel the upper and lower balls, repelling the 

balls by jumping (spreading), repelling the balls from the 

wings) . Therefore, the researcher recommends: the 

necessity of relying on the educational program in 

teaching the basic skills of football goalkeepers in the age 

groups . 

It is necessary to pay attention to exercises of 

compatibility, balance and agility with the introduction of 

simple aids to increase the motivation and excitement of 

the players in the training units . 

 التعريف بالبحث : 

 مقدمة البحث وأهميته:-1-1

الوجه   يعكس  قاعدتها  واتساع  الرياضية  الحركة  في  الحاصل  التطور  أّن  اذ 

الحضاري والنهوض الشامل للدول . ومن خالل نشر اللعبة وجذب عناية اكبر عدد 

واإلعداد  المهاري  األداء  مستوى  تطور  بفضل  تحقق  وهذا   . اللعبة  متابعي  من 

القدم، كرة  لالعبي  واح البدني  المرمى  حارس  مركز  الخطوط  ويعد  أهم  من  ًدا 

مهتمون   المرمى  حراس  مدربي  ان  نالحظ  لذلك   , االخير  الخط  كونه  الدفاعية 

بمستوى تطوير وتحسين االداء المهاري لحراسهم وتعد من أهم المراحل التي يمر  

بها حارس المرمى من خالل إكسابه أداًء مهارياً نموذجيا وهذا يسهل عملية المرور  

والت التعليمية  حارس  بالمراحل  يؤديها  التي  للحركات  وبالنظر   . الالحقة  دريبية 
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يكون   أن  والبدَّ  العليا  اُو  السفلى  االُطراف  حركة  على  تعتمد  انها  يتضح  مرمى 

بتوافق وتناسق كبيرين إلى جانب ذلك ان الصفة المميزة لتلك الحركات هي الرشاقة  

ت الذهنية ,والبدنية  والسرعة واالتزان بنوعية الثابت والمتحرك ولذلك فان المتطلبا

الحركية   البرامج  والمهارية كثيرة وعليه البد من استخدام اساليب في عملية خزن 

التي تمر بعدة مراحل )حسية قصيرة ,وطويلة األمد ( أي ان التعامل يتم مع الجهاز  

عملية   مع  تسير  مساعدة  عوامل  استخدام  من خالل  ذلك  ,ويتم  والعضلي  العصبي 

التحكم والسيطرة في  التعليم هدفها االس اسي هو زيادة إمكانية الجهاز العصبي في 

عمل العضالت المشتركة باألداء المهاري لحارس المرمى لتحقيق الهدف المذكور  

ومن هنا جاءت أهمية البحث   النفاً البد أن تراعى تلك الجوانب في ساحة التدريب, 

تدريب ميدان  إيجاد  ت  خالل  من  مرمى  حارس  مهارات  تحسين  على  في  مبني  ي 

التوازن   التوافق,   ( وهي  مرمى  لحراس  األساسية  الحركية  الصفات  أساس 

 ,الرشاقة(. 

 مشكلة البحث 1-2

الحظ ان اغلب المدربين يعتمدون على اليات تعليمية خاصة بالمهارة فقط من دون  

اللجوء الى استخدام الصفات الحركية ) ألتوافق, التوازن , والرشاقة ( ترافق عملية  

مدربي  التدر مع  الشخصية  المقابالت  اجراء  خالل  من  منه  التأكد  مأتم  وهذا  يب 

االستجاب  المرمى ألهمية  تطوير  ةالحركي  ةحراس  في عملية   في  الحركية  القدرات 

حراس   أداء  تحسين  هو  المشكلة  لهذه  حل  ايجاد  الباحث  اقترح  ولذلك  التدريب 

فاع خالل  من  التدريب  بدايات  في  االستجابلالمرمى  لتطوير    ةحركيال  ةية  مقترح 

االداء المهاري لحراس المرمى يتضمن تمرينات خاصة للتوافق العصبي العضلي  

 باإلضافة الى تمارين تطوير االداء المهاري لحراس مرمى كرة القدم . 

 أهداف البحث: --1-3

األستجاب-1 لسرعة  تدريبي  برنامج  لحراس مرمى    ةإعداد  المهاري  االداء  لتطوير 

 ت. كرة القدم للصاال
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احصائي  -2 دالله  ذات  فروق  القبلي  ة هناك  االختبارات  للمجموعتين    ة والبعدي  ة في 

 لتطوير االداء المهاري لحراس المرمى بكرة القدم للصاالت.                                                      ة والضابط ة التجريبي

 فرضا البحث :   -1-4

التدريبين    -1 للمنهجين  والمعد إّن  االداء    المقترح  تطوير  في  أثر  المدرب  قبل  من 

بكرة   المرمى  لحراس  المهاري  االداء  لتطوير  المقترح  المنهج  ولصالح  المهاري 

 القدم للصاالت. 

 مجاالت البحث :  1-5

التابعة  1-5-1 التخصصية  للمراكز  القدم  كرة  مرمى  حراس   : البشري  المجال 

ت األوسط ) النجف , كربالء , الحلة ,  لوزارة الشباب والرياضة في منطقة الفرا

 الديوانية(. 

المجال المكاني : قاعة االلعاب الرياضية المغلقة في محافظة القادسية وقاعه  1-5-2

 نادي )بابل(. 

        2019/ 2/   9ولغاية     2018/  11/ 6المجال الزماني :  للمدة من   -1-5-3

 -منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -

 -حث :منهج الب-3-1

" منهج البحث هو األسلوب الذي يتبعه الباحث تحديد خطوات بحثه والذي يمكن من  

حل  إلى  التوصل  بأسلوب   خالله  التجريبي  المنهج  الباحث  أستخدم  لذلك   . مشكلته 

   (1)"المجموعتين المتكافئتين لمالءمته طبيعة البحث وحل مشكلته .

 مجتمع البحث وعينته :  3-2

 

: بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشــر   البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛   .1
 . 81ص2002, 
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حدد الباحث مجتمع البحث وهم حراس مرمى المراكز التخصصية لمنطقة الفرات  

( العب بأعمار  24األوسط  بابل , وكربالء , والنجف , والديوانية والبالغ عددهم )  

عينة البحث بالطريقة العمدية وهم حراس مرمى كرة    اختيار(. وقد تم    14  –  12) 

)والديوا محافظة  في  التخصصي  للمركز  على  اليد  الباحث  لسيطرة  وذلك  نية( 

  ( عددهم  والبالغ  األولى  10المجموعتين  مجموعتين  على  العينة  تقسيم  تم  اذ   )

 ( عددهم  والبالغ  الديوانية,  لمحافظة  مرمى  حراس  وهم  والمجموعة    5تجريبية   )

  ( والبالغ عددهم  المجموعتين  5الثانية ضابطة  بين  والتكافؤ  التجانس  إجراء  وتم   )

 المؤثرة في الدراسة.  في المتغيرات 

المجموعة   N المتغيرات

 التجريبية 

المجموعة   العدد 

 الضابطة 

 tمستوى  قيمة

 الداللة

   ع س    ع س

 غير معنوي  1,456 0,763 5,26 5 0,866 5.82 5 وقفة االستعداد

 غير معنوي  0.792 0,654 4,76 0,766 4,61 حركة الصد السفلية 

 غير معنوي  0.641 0,942 4.87 0,876 4,65 حركة الصد العلوية 

 غير معنوي  0.431 1,032 4,87 1,145 3,97 مهارة النشر  

من   الصد  مهارة 

 الجانبين  

 غير معنوي  0.543 1,052 4,65 0,789 4.82
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  8)تحت درجة حريه )0.05)  (عند مستوى دالله ) (2.31هي    ة الجدولي  t)قيمة )

 البحث في هذه االختبارات.    ةوهذا يدل على تكافؤ العين

 أدوات البحث ووسائل جمع المعلومات .   -3-3

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة في البحث .   – 3-3-2

 المقابالت الشخصية 

 االستبيان 

 (. 2( عدد )  اليابان ( صنع ) sonyكاميرة فيديوية نوع ) 

 (. 2حامل الكاميرة عدد) 

 (. 2( سم عدد ) 10( سم وبعرض ) 30( م بأرتفاع ) 3مساطب خشبية طول )  

 (. 40بالونات عدد ) 

 (. 20( عدد )1كرات يد قانونية رقم ) 

 ( . 2ساعة توقيت عدد ) 

 (.  20سم عدد )    40حلقات بالستيكية بقطر

 التجربة االستطالعية   -5  -3

  21/1ستطالعية وذلك في يوم االثنين الموافق )عمد الباحث الى : إجراء التجربة ا

تحديد ابعاد -1عصراً  وكان الهدف من تلك التجربة هو    ة( الساعة الثالث  2019/

التصوير   إجراء  (عند  الالعب  عن  بعد  ارتفاع +   ( التصوير  كاميرة  مكان وضع 

المرمى     الفيديوي لحراس  االساسية  واألجهزة    -2للمهارات  األدوات  صالحية 

.تهيئة   الحركية  بالقدرات  الخاصة  .واالختبارات  التعليمية  الوحدات  في  المستخدمة 
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الكادر المساعد* الى جانب ذلك عن توزيع المهام عند واجراء اختبارات القدرات  

 الحركية لحراس مرمى. 

   ةاالختبارات المستخدم – 3-6

 (1) اختبار باس المعدل للتوازن الديناميكي.

 الغرض من االختبار : 

 قياس القدرة على الوثب بدقة واالحتفاظ بالتوازن اثناء الحركة وبعدها . 

 ساعة ايقاف . 

 شريط قياس . 

 ( .   11م ( مع تثبيتهم على االرض عدد )  1,90( بوصة  في)1عالمة مقاسة ) 

 طريقة االداء  

ق    المختبر على  العالمة  يقف  الى  الوثب  في  يبدا  ثم  البداية  نقطة  اليمنى على  دمه 

األولى بقدمه اليسرى محاوال الثبات في وضعه على مشط قدمه اليسرى ألكبر مدة  

( ثوان بعد ذلك يثب الى العالمة الثانية بقدمه اليمنى وهكذا  5زمنية بحد اقصى  ) 

مشط القدم في كل مرة مع  يقوم بتغير قدم الهبوط من عالمة ألخرى واالرتكاز على 

 مالحظة ان تكون قدمه فوق العالمة بحيث اليظهر منها اى جزء. 

 حساب الدرجات : يمنح المختبر خمس نقاط لكل عالمة في حال الهبوط الصحيح . 

اقصى   بحد  العالمة  فوق  بتوازنه  فيها  يحتفظ  ثانية  لكل  واحدة  نقطة  المختبر  يمنح 

 درجة .   100لالختبار  (ثوان وبذلك تصبح الدرجة القصوى 5)

 
القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد  كمال الدين عبد الرحمن درويش واخرون , ( 1)

 201ص   2002,مصر مركز الكتاب ,1طنظريات وتطبيقات 
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حالة   في  الواحدة  للعالمة  الصحيح  بالهبوط  الخاصة  نقاط  الخمس  المختبر  اليمنح 

أي   او  كعب  لمس  اذا  او  العالمة  الوثب على  بعد  الهبوط  اثناء  التوقف  في  اخفاقه 

جزء اخر من جسمه سطح االرض فيما عدا مشط القدم التي عليها الدور او اخفاقه  

مشط القدم وفي حلة حدوث أي خطأ من اخطاء الهبوط السابقة  في تغطية العالمة ب

الدور فوق   التي عليها  التوازن على مشط القدم  بإعادة اتخاذ وضع  للمختبر  يسمح 

بتوازنه بحد أقصى ) المختبر أي  5العالمة ومحاولة االحتفاظ  اذا ارتكب  ( ثوان . 

فانه يفقد نقطة واحدة    خطأ من أخطاء التوازن التالية قبل انتهاء فترة الخمس ثوان 

لكل ثانية .اذا لمس األرض أي جزء من جسمه غير مشط القدم التي عليها الدور .  

العودة   عليه  فيجب  توازنه  الالعب  يفقد  .وعندما  التوازن  أثناء وضع  القدم  تحريك 

التي   بالقدم  االخرى  العالمة  على  القفز  بمحاولة  يقوم  ثم  الدور  عليها  التي  للعالمة 
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يبلغ المختبر )الحارس(  بالزمن فوق كل عالمة من قبل القائم على  ور .  عليها الد 

 .له النتقال الى عالمه اخرى االختبار لكي يتسنى 

 ( 6شكل )

 اختبار باس المعدل للتوازن الديناميكي 

 .اختبار )سيمو ( للرشاقة : 2

 الغرض من االختبار : قياس الرشاقة . 
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القاعدة   مربعة  بالستيكية  حواجز  او  صناديق  اربعة  بوصة    9×    9االدوات: 

 قدما.  19×12بوصة .ساعة إيقاف ومساحة من األرض بأبعاد   12وارتفاعها  

)أ(    طريقة االداء :  البداية  نقطة  من  الالعب  بخطوات    باتجاه يبدا  )ب(  النقطة 

اه النقطة )د( ويدور  جانبية حتى يدور من خارج الحاجز )ب( ويجري لألمام باتج 

من   ويدور  )أ(  النقطة  باتجاه  للخلف  يغير جريه  ثم  اليمنى  الجهة  من  خارجها  من 

خارج الحاجز )أ( من الجهة اليسرى ويجري  بسرعة باتجاه النقطة )ب( ويدور من  

 ( 2.) خارجها من الجهة اليسرى .ثم يتجه الى النقطة النهاية )أ( بخطوات جانبية . 

 

 مع الكره  ة الهدف من االختبار : قياس سرعة االستجاب   ة سرعة االستجاب اختبار . 3

رقميه    اري: جهاز منبه صوتي , صافره ، هدف كرة قدم ، كام  ةاالدوات المستخدم

قدم  بورك ، كرات  االداء:.   ،  يبعد   طريقة  الالعب خلف خط  م  وحارس  14يقف 

ال  ( من  االيعاز  سماع  وعند  الهدف  بدرجة  المرمى على خط  االعب  يقوم  مسجل( 

م يصدر  10م عن خط  2الكره وحين الوصول الى جهاز المنبه الصوتي والذي يبعد 
 

  2004الوطنية  بغداد المكتبة 1,ط  التحليل واالختبار في كرة اليد ( احمد عريبي عودة 1)
 147,ص 

لرشاقة ا( سيمو )اختبار 
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الركل اداء  الالعب  وعلى  صوتا  ممكن   ة الجهاز  سرعة  باقصى  الهدف  اذ ة  على   ،

م ويبعد  10االولى بالتتابع ثم ينقل الجهاز الى مسافة    ةيؤدي جميع االعبين المحاول 

االولى اال    ةعن الهدف ويتم التهديف كما في المحاول12  ةالثاني  ةخط البداية للمحاول

التهديف يكون من مسافة   المحاول 6للتهديف من خط    ةبالنسب  ام وهكذ 8أن    ةم في 

وي  ةالثالث مترين  بمسافة  التهديف  خط  قبل  الجهاز  يكون  االنطالق  حيث  خط  كون 

بمترين أيضا   الوقت عن طريق كا.   البدء  اذيتم من    ميراالتسجيل : يسجل  رقميه 

( حيث يتم قراءة الوقت بمقدار واحد  Kinoveaخالل عرض التصوير ببرنامج )

لكل العب وحارس المرمى ثم ستخرج الوسط    ة للمحاوالت الثالث  ةمن الثاني   باأللف 

من لحظة االيعاز من قبل جهاز    أن التسجيل يبدأالحسابي لكل العب وحارس علما  

  ة الرقمي  اريالكام   المنبه الصوتي مع المنبه الضوئي يعمل بالوقت نفسه والسبب أن

ز   هو جها  الصوت.  سماع  فيمكنه  الالعب  اما  فقط  الضوء  بل  االصوات  التسجل 

الفعل في   التركيز وسرعة رد  لتحسين  تدريب يستخدم   يستخدم في نظام تدريبي 

كثير من االلعاب الفعاليات وخاصة كرة القدم وفي كافة المستويات والمراحل السنيه  

خالل   . ةالمختلف من  عشوائي  بشكل  االرقام  من  حزمه  يعطي  الجهاز  هذا  وان 

بالحرك اربعة    ة الخاص  ة استشعاره  ارقام متكونه من  . ويسجل  االلي  والمتحدث  به 

 ( هي  واالرقام  تسلسل  بدون  و1,2,3,4ارقام  زوايا   (   على  مثبته  ارقام  هناك 

وعند مرور الالعب من امام الجهاز يصدر صوت باحدى االرقام     ة الهدف  االربع

لها من خالل التسديد والصد للحارس على الرقم     ة على االعب والحارس االستجاب

المذكور . حيث ان الخصم لم يقف ساكنا ينتظر . لذا وجب على االعب التدريب 

ير التركيز وتحسينه وكذلك سرعة رد الفعل ممايزيد من سرعة  على الجهاز لتطو 

 . الواجب أدائها  ة وبالتالي التفوق في تنفيذ المهار ة االستجاب
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 (  لقياس سرعة االستجابة الحركية  shot random ( مواصفات الجهاز

في نظام تدريبي لتحسين التركيز وسرعة رد    هو جها ز تدريب يستخدم   يستخدم 

المستويات  كافة  وفي  القدم  كرة  وخاصة  الفعاليات  االلعاب  من  كثير  في  الفعل 

. وان هذا الجهاز يعطي حزمه من االرقام بشكل عشوائي  ةوالمراحل السنيه المختلف 

  به والمتحدث االلي. ويسجل ارقام متكونه من   ة الخاص  ةمن خالل استشعاره بالحرك 

(  وهناك ارقام مثبته على زوايا   1,2,3,4اربعة ارقام بدون تسلسل واالرقام هي ) 

وعند مرور الالعب من امام الجهاز يصدر صوت باحدى االرقام     ة الهدف  االربع

لها من خالل التسديد والصد للحارس على الرقم     ة على االعب والحارس االستجاب

نتظر . لذا وجب على االعب التدريب المذكور . حيث ان الخصم لم يقف ساكنا ي 

على الجهاز لتطوير التركيز وتحسينه وكذلك سرعة رد الفعل ممايزيد من سرعة  

                         الواجب أدائها .     ة وبالتالي التفوق في تنفيذ المهار ة االستجاب
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كاميرا    مسجل البيانات              

 

 

                                                                                                                   

 االختبار القبلي :  - 7  -3

بالقدرات   الخاصة  واالختبارات  مرمى  لحراس  المهاري  االداء  تحديد  تم  ان  بعد 

في   مبين  يومين وكما  لمدة  وذلك  القبلي  االختبار  إجراء  الى  الباحث  الحركية عمد 

يوم   في  المهاري  باالداء  الخاصة  القبلي  االختبار  اجراء  تم   : االول  .اليوم  أدناه 

( الموافق   ) الس  2018/  10/12)الجمعة  من خالل  (  وذلك   ) )الثالثة عصراً  اعة 

إجراء التصوير الفيديو اذ كانت ابعاد كامرة التصوير تبعد عدسة الكاميرة مسافة)  

م( عن االرض اذ كان زمن اداء كل    80, 1م (عن حارس المرمى وارتفاعها )  7

 ( ثانية إلتاحة الفرصة للمقيمين لمالحظة األداء بشكل دقيق.  10مهارة هو )  

 نهج التدريبي الم -3-8

  ( التدريبي  المنهج  تطبيق  )    8مدة  بواقع  تدريبيه  وحدة  وحدات    3(   )

 ( بواقع  المحطات  اسلوب  الباحثون  زمن  7-6اسبوعيا ًاستخدم  كان   . محطات   )

( محطة لكل    2  -1( دقيقة تخصص من )  40-20تتراوح مابين )   ةالوحدة التدريبي 

 مهاره . 

 االختبار البعدي .  -3-9
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. وبنفس  2019/ 2/ 9بعد االنتهاء من تطبيقه يوم    ة االختبارات البعديأجرى الباحث  

 الظروف التي تم بها االختبار القبلي.  

 ةالمعالجات االحصائي -10  -3

 . (SPSS)الوسائل االحصائية أستخدم الباحث الحقيبة االحصائية 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج .  -4

   :  ة عرض وتحليل ومناقشة نتائج تقيم القدرات الحركي-4-1

 ( 2جدول ) 

المحسوبة للقدرات الحركية     tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 لحراس مرمى كرة القدم بين المجموعة التجريبية والضابطة لالختبار البعدي 

االداء  

 المهاري
 العدد  المجاميع 

 الوسط

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

   tقيمة

 المحسوبة 

درجة  

 الحرية 
 الداللة

 التوافق 
 0,951 6,28 7 تجريبية 

1,827 

9 

0,095 
 0,752 7,16 6 ضابطة

 الرشاقة 
 0,975 15,57 7 تجريبية 

171 0,867 
 1,032 15,66 6 ضابطة

التوازن  

 الحركي

 3,817 47,28 7 تجريبية 

0,293 0,775 
 3,777 46,66 6 ضابطة

 .8وأمام درجة حرية     ( 05.0)لة  ال(عند مستوى الد   2.31ر) الجدولية (  قيمة ( 
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قيد    - األساسية  للمهارات  والبعدية  القبلية  االختبارات  بين  الفروق  نتائج  مناقشة 

 الدراسة للمجموعتين التجريبية والضابطة . 

ويرى   لتجريبيه  المجموعة  لصالح  معنويه  فروق  هناك  ان  تبين  الجدول  من خالل 

  الباحثون ان سبب الفرق بين المجموعتين يعود الى طبيعة التمرينات التي تعرض 

التدريبي الوحدة  خالل  المرمى  حراس  العمل    ةلها  مفردات  تظمين  طريق  عن 

القدرات الحركية)توافق , توازن , رشاقة ( الى جانب برنامج حركي مخزون في  

ذاكرة فضال عن السيطرة الحركية من قبل الجهاز العصبي المركزي والتي تظهر  

ف المشتركة  الجسم  اجزاء  تحريك بعض  مع  بشكل واضح من خالل  األداء  في  عال 

ضرورية إلتمام اداء المهارة بشكل انسيابي ومنسجم مع  ال   التقليل من الحركات غير 

 للجهاز العصبي. 

نتائج    -4-2 ومناقشة  االستجاب  اختبار عرض  واالداء   ةالحركي  ة سرعة  الثبات  من 

 المهاري لحراس المرمى. 

 ( 3دول ) ج

  ة المحسوبة لالختبار السرع   tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 من الثبات للقدرات الحركية )االداء المهاري( لحراس مرمى كرة القدم .  ةالحركي

 متغيرات البحث
 الوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

معامل     tقيمة

رتباط اال

 المحسوبة

درجة 

 الحرية
 الداللة

االستجاب من   ةالحركي  ةسرعة 

 الثبات 
0.793 0.145 

 معنوي 2.31 0.548

 5.876 22.187 االداء المهاري

 )8(و درجة حرية )  05.0)  ة)عند مستوى الدالل 2.31قيمة ر) الجدولية ( 
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إذ بلغت    ة ( قيم العالقة بين القدرات الحركية وسرعة االستجاب3يبين الجدول)       

 ( االرتباط  معامل  ) 0.548قيمة  بين  0.738(  ارتباط  عالقة  وجود  على  نستدل   )

)ر(   قيمة  كون  الحركية  السرعة  وصفة  الرشاقة  وصفة  الحركي  التوافق  صفة 

المحسوبة اكبر من قيمة )ر( الجدولية وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة  

البا ويعزو  المهاري.  واالداء  الصفات  هذه  الصفات  بين  بين  االرتباط  سبب  حث 

الحركية االداء المهاري  إلى فاعلية التمرينات المقترحة والمعدة والتي لعبت دورا  

السرعة   مع  ارتباط  عالقة  لها  كانت  التي  الحركية  الصفات  تنمية  في  أساسيا 

الشد والتكرارات   استخدام  ذلك  .  وفضال عن  المرمى  الحركية لحراس  االستجابة 

حة بين التمرينات كلها عوامل ساعدت على تطوير الصفات الحركية  ومراعاة الرا

الخالق)  عبد  ذكره عصام  ما  مع  يتفق  على  2005وهذا  تعمل  "التمرينات  إن  إذ   )

تهيئة الفرد للنشاط الرياضي الممارس وتطور القدرات الحركية الالزمة لهذا النشاط  

 .  (1)للنشاط الممارس"حتى يتحسن أداء الفرد للنواحي الحركية وكذلك الخططية 

عرض ومناقشة نتائج أختبار سرعة االستجابة الحركية من الحركه واالداء    -4-3

 المهاري لحراس المرمى. 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 2005: ) القـاهرة، منشـأ المعـارف،  12، طتطبيقـات –التـدريب الرياضـي نظريـات عصام عبد الخالق؛  ا–  (1) 
 .184ص
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 ( 4جدول ) 

لالختبار السرعة    المحسوبة    tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 الحركية من الثبات للقدرات الحركية )االداء المهاري( لحراس مرمى كرة القدم . 

 البحث متغيرات
 الوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

معامل     tقيمة

 المحسوبةرتباط ا

درجة 

 الحرية
 الداللة

سرعة االستجابة الحركية 

 ةمن الحرك
0.793 0.145 

 معنوي غير  2.31 -0.037

 2.084 0.762 االداء المهاري

 )8(و درجة حرية )  05.0)  ة)عند مستوى الدالل 2.31قيمة ر) الجدولية ( 

( قيم العالقة بين القدرات الحركية وسرعة االستجابة إذ بلغت قيمة  4يبين الجدول)

( االرتباط  ضعيف -0.037معامل  ارتباط  عالقة  وجود  على  نستدل  صفة    ة(  بين 

التوافق الحركي وصفة الرشاقة  سرعة االستجابة الحركية كون قيمة )ر( المحسوبة  

اصغر من قيمة )ر( الجدولية وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط موجبة بين  

االرتباط   سبب  الباحث  ويعزو  المهاري.  واالداء  الصفات  في  هذه  التحسن  ان 

ل متزن ومتناسب مع نتائج االداء المهاري  القدرات الحركية قيد الدراسة جاء بشك

الخاص بالمجموعتين وهذا يعني ان مفردات العمل التدريبي وطبيعة أداء التمرينات 

القدرات لكون ما   تلك  تعلمها أسهم في زيادة  التي تم  بالمهارات االساسية  الخاصة 

يؤديه حارس مرمى كرة القدم من مهارات وحركات لبعض أجزاء جسمه بغية صد 

المهاري   العمل  اتمام  بغية  وتوازن  متناسق  بشكل  تكون  ان  البد  المصوبة  الكرات 

حركي   توازن  الى  تحتاج  يودي حركات  مرمى  ان حارس  فنالحظ  وجه  اتم  على 

عالي وهذا يظهر بشكل واضح عند اداء حركات صد الكرات بالقدم في أي مكان  

ع تحريك اجزاء  من الهدف يضطر حراس مرمى على االستناد على قدم واحدة م 

الجسم االخرى وهذا هو االتزان بعينه ومن جانب اخر نالحظ ان عملية نقل اجزاء  
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الجسم العلوية والسفلية باتجاه الكرات المصوبة تتطلب من حارس مرمى كرة القدم  

استخدام   مع  المهارة  تلك  ألداء  الصحيح  التوقيت  في  عالي  تناسق  هناك  يكون  ان 

ية عالية وهذا يعني ان تلك الحركات التي يؤديها حارس  االجهزة المطلوبة بانسياب 

مرمى هي .وكذلك يقصد بالتوافق هو قدرة الفرد على أداء أنواع من الحركات في  

والضرورية   المهمة  البدنية  العناصر  أو  الصفات  من  التوافق  ويعتبر  محدد  إطار 

في   أو  الناشئين  المرمى  لحراس  بالنسبة  وخاصة  اليد  كرة  مرمى  بداية  لحارس 

الواجبات   أو  الحركات  بأداء  المرمى  حراس  قيام  يتطلب  حيث  اللعبة  ممارسة 

المختلفة تنمية الوظائف الحركية لديهم وزيادة قدرتهم على التوجيه والتحكم في أداء 

الحركات او الواجبات الدفاعية او الهجومية سواء اثناء القيام بعمليات صد الكرات 

في    اشتراكه يامه بواجباته الهجومية من تمرير أو  المصوبة على المرمى او عند ق

الهجوم في الحاالت الخاصة كما هو في حاالت نقص العدد سواء بالنسبة لفريقة او  

. المنافس  معنوية    (3) الفريق  فروق  ظهور  عدم  يخص  فيما  انه  الباحث  ويرى 

بالرغم من وجود   التعليمي  للميدان  تعلمت وفقا  التي  التجريبية  المجموعة  لمصلحة 

محطات خاصة بالتوافق والتوازن والرشاقة الى استخدام تلك المحطات كان موجها  

اس المرمى  بالدرجة االساس الى زيادة التحكم العصبي في الحركات التي يؤديه حر

ان   بد  فال  الحركية  القدرات  وتتحسن  تتطور  لكي  يعني  وهذا  مهارة  لكل  الخاصة 

يكون ذلك التطوير متوازناً مابين الجوانب الفيزيائية والعقلية فلكي تتطور الرشاقة  

 . مثال فال بد ان يكون هناك جهاز عصبي وعضلي على مستوى عالٍ 

 االستنتاجات 5-1

االستج - سرعة  تمارين  البدنيأحدثت  الصفات  في  تطورا  الحركية    ة ابة 

 ، التوازن( . ة)التوافق ، الرشاق

التي استخدمت تمارين سرعة االستجابة الحركية تطورا    ة حققت المجموع -

المجموع  على  باالداء  ة الضابط  ةمعنويا  االرتقاء  لحراس    في  المهاري 

 .   ة المرمى من الثبات وخاصة في سرعة رد الفعل والسرعة االنتقالي

 

 26,ص  1998, مصدر سبق ذكره كمال درويش واخرون , ( 1)
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 التوصيات  -5-2

التدريب   - بطريقة  الحركية  االستجابة  سرعة  بتمارين  االهتمام  ضرورة 

التدريبي البرامج  وضع  عند  )المحطات(  لما    ة التكراري  المرمى  لحراس 

 .   ة اظهرته النتائج البحث في تحسن الصفات البدني

تطبيق تمارين سرعة االستجابة الحركية على فئات عمريه اخرى لحراس   -

 .  ة الجماع ة المرمى وكذلك لمراكز اخرى في االلعاب الرياضي

 -المصادر العربية : 

الرياضية .1 والحركات  للمهارات  التعلم  سيكولوجية  ؛  فوزي  أمين  ،  احمد 

 .   1980اإلسكندرية، منشاة المعارف،

التحليل واالختبار في كرة اليد , بغداد المكتبة الوطنية  احمد عريبي عودة :    .2

2004 . 

؛    .3 الخالق  عبد  وتطبيقات  عصام  نظريات  الرياضي  جامعة    9ط التدريب 

 .   1999اإلسكندرية  

4.     : واخرون  درويش  الرحمن  عبد  الدين  وتحليل  كمال  والتقويم  القياس 

 .   2002مصر مركز الكتاب ,  ,  المباراة في كرة اليد نظريات وتطبيقات 

, مركز الكتاب للنشر    حارس المرمى في كرة اليد كمال درويش واخرون :   .5

 .  1999,سنة    1ط

نصيف؛    .6 علي  عبد  ،ترجمة،  ماينل  التعلم  كورت 

 . 1989،الموصل،مطبعة الموصل، 3،طالحركي

  التدريب الرياضي الحديث التخطيط، التدريب، قيادةمفتي إبراهيم حماد :    .7

 .  1998لفكر العربي القاهرة ط دار ا
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8.    : ابراهيم حماد  تمرينات االحماء والمهارات في برامج تدريب كرة  مفتي 

 .   1998مركز الكتاب للنشر   2,ج   1ط  القدم

دار    1,ط   التعلم والتطور الحركي للمهارات الرياضية نجاح مهدي شلش  ,    .9

 .   2010الكتب والوثائق ببغداد لسنة  

, دار الوائل للطباعة     لة التدريب الرياضيالتعلم وجدووجيه محجوب ,   .10

 .  2001  1والنشر ,ط 

11.    : ومناهجه وجيه محجوب  العلمي  الكتب    البحث  دار  مديرية   ، بغداد    :

 .  2002للطباعة والنشر , 
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   ملخص البحث

السموات وما في األرض جميعاً    الحمد هلل رب العالمين ، القائل :  وسخر لكم مافي 

رحمة   أرسله هللا  من  على  والسالم  والصالة   ، وباطنة  ظاهرة  نعمه  عليكم  وأسبغ 

 للعالمين ، القائل : المؤمن أِلف مألوف ، ال خي ر فيمن ال يألف وال يؤلف . 

الخاتمة     الرسالة  باعتباره  بأكملها،  اإلنسانية  على  اإلسالم  محاسن  بعد:إنَّ  أما 

وما    الخالدة األهواء،  وظلمة  الضالل  رياح  مهّب  من  البشرية  أنجى  فقد  لعظيمة؛ 

ارتكست فيه من عفن البغضاء والعداوات المفضية إلى الحروب والخراب، وإهدار 

إِْذ  ع ل ْيُكْم   ِ َّللاَّ ت   نِْعم  اْذُكُروا  }و  تنزيله:  محكم  في  تعالى  قال   النبيلة،  اإلنسانية  القيم 

ةٍ ِمن  النَّاِر  ُكْنتُْم أ ْعد اًء ف أ   ُكْنتُْم ع ل ى ش ف ا ُحْفر  انًا و  تِِه إِْخو  لَّف  ب ْين  قُلُوبُِكْم ف أ ْصب ْحتُْم بِنِْعم 

الفلسفة اإلسالمية في اإلجتماع اإلنساني   أّن مفتاح  ِمْنه ا{ . ومما الشّك فيه  ف أ ْنق ذ ُكْم 

ف اإلنسان  مكانة  تميزت  ولقد   ، االستخالف  بنظرية  يبدأ  وعالقته  إنما   ، الكون  ي 

بفلسفة   وإنفاقاً  واستثماراً  إمتالكاً  واألموال  بالثروات  أو  واألرض  بالوطن 

قِبل الباري عزوجّل  في عمارة األرض  االستخالف ، أعني الخليفة المفوض من 

وآفاق   معالم وضوابط  تمثل  وقِيم  أسس  ،وهناك  المسؤول  المكلف  الحّر   ، والبلدان 

من وحدة التكريم ، ووحدة الصانع ، ووحدة المصير ،    لهذا االستخالف المبارك :

 ووحدة النسب ، ووحدة المصلحة وغيرها من العناصر . 

فقد اقتضت طبيعة بحثي المتواضع المعنون : ) الِقيم الدينية وأثرها في   ومن هنا ،   

  : المبحث األول    : الخطة كاآلتي  تقسيم  إلى   ،   ) الصالحة  المواطنة  مبدأ  ترسيخ 

،   بعنوان  ترسيخ   ، األثر   ، الدينية  القيم   (  : البحث  لمصطلحات  المفاهيمي  اإلطار 

 الِقي م الدينية وأثرها في ترسيخ مبدأ المواطنة الصالحة 

هوشمن علي كريم محمد د .  

Hoshmand.ali@garmian.edu.krd 

 كلية القانون/ قسم القانون، جامعة ك رميان،السليمانية/ العراق
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الدينية   والمبادئ  القيم  بعنوان   : الثاني  والمبحث   .  ) الصالحة  المواطنة   ، مبدأ 

مبدأ   : منها   ، وفروع  مطالب  وفيه  الصالحة   المواطنة  لترسيخ  الضرورية 

مران وفع كل مفسدة وشّر  اإلستخالف في األرض، والتكاتف على أداء كل خير وع

على كافة األصعدة ، ومنها : وحدة المآل والمصير ، وإفشاء روح السالم والمحبة .  

مع ذكر تطبيقات ونماذج واقعية بهذا الشأن ، منها : أبجديات المواطنة التطبيقية في  

ظّل دستور المدينة في عهد الرسول ،ومنها : نموذج راٍق للمواطنة الصالحة أمام  

ضي ُشريح حد ث  بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع المسيحي في عهده .  القا

 مع الخاتمة : التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

 .: القيم الدينية ، مبدأ ، المواطنة ،الصالحة، االستخالف  الكلمات المفتاحية 

Abstract 

Praise be to God, Lord of the worlds, who said: He has 

made subservient to you all that is in the heavens and all 

that is on the earth, and bestowed upon you His apparent 

and inward grace, and blessings and peace be upon the 

one whom God has sent as a mercy to the worlds. 

As for what follows: The beauties of Islam are for all of 

humanity, as it is the great and eternal final message. 

Humanity is blown by the winds of misguidance and fear 

of the water, and what they have achieved from the mold 

of the walls and enemies leading to wars and vinegar, and 

wasting the noble human values, the Almighty said. a pit 

of fire, then He saved you from it.} There is no doubt that 

the key to Islamic philosophy in human society begins 

with the theory of succession, and the position of man in 

the universe and his relationship to the homeland and 
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land or wealth and money in possession, investment and 

spending is characterized by the philosophy of 

succession, I mean the caliph authorized by the Almighty 

God in the construction of the land and countries, the free, 

responsible, responsible, There are foundations and 

values that represent the parameters, controls, and 

horizons of this blessed succession: from the unity of 

honor, the unity of the Creator, the unity of destiny, the 

unity of lineage, the unity of interest and other elements. 

And from here, The nature of my modest research 

entitled: (Religious values and their impact on the 

consolidation of the principle of good citizenship), 

necessitated the division of the plan as follows: The first 

topic: entitled the conceptual framework of the research 

terms: (Religious values, impact, consolidation, principle, 

good citizenship). And the second topic: entitled the 

religious values and principles necessary to consolidate 

good citizenship, and it has demands and branches, 

including: the principle of succession in the land, and 

solidarity to perform all good and construction and the 

prevention of every corruption and evil at all levels, 

including: the unity of money and destiny, and the 

disclosure of the spirit of peace and love. With mentioning 

applications and realistic models in this regard, including: 

the ABCs of applied citizenship under the constitution of 

the city in the era of the Prophet, Including  : a refined 
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model of good citizenship before the judge, an 

explanation of what happened between the Commander 

of the Faithful, Ali bin Abi Talib, with the Christian in his 

era. With the conclusion: which includes the most 

important results and recommendations. I ask God the 

Highest, the Almighty, to help us all to serve the servants 

and the country, to preserve the dignity of man, whatever 

his position, and to be righteous and committed as long as 

we are alive, for He is the guardian of that. 

 المقدمة 

األرض    في  وما  السموات  مافي  لكم  وسخر    : القائل   ، العالمين  رب  هلل  الحمد 

وال  ، وباطنة  ظاهرة  نعمه  عليكم  وأسبغ  أرسله هللا  جميعاً  من  على  والسالم  صالة 

 رحمة للعالمين ، القائل : المؤمن أِلف مألوف ، ال خي ر فيمن ال يألف وال يؤلف . 

الخاتمة    الرسالة  باعتباره  بأكملها،  اإلنسانية  على  اإلسالم  محاسن  :إنَّ  بعد  أما 

وما   األهواء،  وظلمة  الضالل  رياح  مهّب  من  البشرية  أنجى  فقد  لعظيمة؛  الخالدة 

ارتكست فيه من عفن البغضاء والعداوات المفضية إلى الحروب والخراب، وإهدار 

نُوا ات قُوا  }: ))     في محكم تنزيله القيم اإلنسانية النبيلة، قال  تعالى   ا ال ِذين  آم  ي ا أ يُّه 

قُوا  ال ت ف ر  ِميع ا و  ِ ج  ْبِل َّللا  اْعت ِصُموا بِح  أ ْنتُْم ُمْسِلُمون   و  ال ت ُموتُن  إِال و  ق  تُق اتِِه و    َّللا   ح 

ِ ع ل ْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أ ْعد اء  ف أ   ت  َّللا  اْذُكُروا نِْعم  ان ا  و  تِِه إِْخو  ل ف  ب ْين  قُلُوبُِكْم ف أ ْصب ْحتُْم بِنِْعم 

ل ع ل ُكْم  آي اتِِه  ل ُكْم   ُ َّللا  يُب يُِّن  ك ذ ِلك   ا  ِمْنه  ف أ ْنق ذ ُكْم  الن اِر  ِمن   ٍة  ُحْفر  ش ف ا  ع ل ى  ُكْنتُْم  و 

  )) . ومما الشّك فيه أّن مفتاح الفلسفة اإلسالمية    103  -  102آل عمران:  ت ْهت ُدون 

في اإلجتماع اإلنساني إنما يبدأ بنظرية االستخالف ، ولقد تميزت مكانة اإلنسان في  

الكون ، وعالقته بالوطن واألرض أو بالثروات واألموال إمتالكاً واستثماراً وإنفاقاً  

البار قِبل  من  المفوض  الخليفة  أعني   ، االستخالف  عمارة  بفلسفة  في  عزوجّل   ي 

األرض والبلدان ، الحّر المكلف المسؤول ،وهناك أسس وقِيم تمثل معالم وضوابط  
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ووحدة    ، الصانع  ووحدة   ، التكريم  وحدة  من   : المبارك  االستخالف  لهذا  وآفاق 

 المصير ، ووحدة النسب ، ووحدة المصلحة وغيرها من العناصر . 

اضع المعنون : ) الِقيم الدينية وأثرها في  ومن هنا ،فقد اقتضت طبيعة بحثي المتو   

  : المبحث األول    : الخطة كاآلتي  تقسيم  إلى   ،   ) الصالحة  المواطنة  مبدأ  ترسيخ 

 ، ترسيخ   ، األثر   ، الدينية  القيم   (  : البحث  لمصطلحات  المفاهيمي  اإلطار  بعنوان 

الصالحة  المواطنة   ، .    مبدأ  والمبادئ (  القيم  بعنوان   : الثاني  الدينية    والمبحث 

مبدأ   : منها   ، وفروع  مطالب  وفيه  الصالحة   المواطنة  لترسيخ  الضرورية 

مفسدة   كل  ودفع  وعمران  خير  كل  أداء  على  والتكاتف  األرض،  في  اإلستخالف 

السالم   روح  وإفشاء   ، والمصير  المآل  وحدة   : ومنها   ، األصعدة  كافة  على  وشّر 

لشأن ، منها : أبجديات المواطنة  والمحبة . مع ذكر تطبيقات ونماذج واقعية بهذا ا

للمواطنة   راٍق  نموذج   : ،ومنها  الرسول  في عهد  المدينة  دستور  في ظّل  التطبيقية 

مع   طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  بين  حد ث   ُشريح  القاضي  أمام  الصالحة 

 المسيحي في عهده . مع الخاتمة : التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات . 

العل   العباد والبالد ، وأن نحافظ على  أسأل هللا  القدير أن يوفقنا جميعا  لخدمة  ّي 

ماُدمنا  ملتزمين  نكون صالحين  وأن   ، اإلجتماعي  مركزه  كان  أيّا   اإلنسان  كرامة 

وفي ختام بحثي المتواضع   أتضّرع إلى الباري عزوجل :    حيّا  ، إنه ولّي ذلك . 

اُءوا ِمْن ب ْعِدِهْم ي قُولُ )) الَِّذين  ج  ال   و  اِن و  يم  انِن ا الَِّذين  س ب قُون ا بِاإْلِ ْخو  إِلِ بَّن ا اْغِفْر ل ن ا و  ون  ر 

ِحيٌم ((  ُءوٌف ر  بَّن ا إِنَّك  ر  نُوا ر   10الحشر:  ت ْجع ْل فِي قُلُوبِن ا ِغالا ِللَِّذين  آم 

 المبحث األول : 

 اإلطار المفاهيمي لمصطلحات البحث  

الدينية ، األثر ، ترسيخ ، مبدأ ، المواطنة  ويندرج تحته خمسة مطالب :)   القيم 

 الصالحة (

وفيه فرعان :  الفرع األول : معنى الِقيم في اللغة     المطلب األول : الِقيم الدينية .

    واإلصطالح :



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

497 

ِمْقداُر قياِم الرجل، أقصر من الباع      يقول الفراهيدي _ رحمه هللا _: )) والقامةُ: 

و قِي ٍم  وثالث  بئر  بشبر،  شفير  على  يُبنى  الرجل  كهيئة  الرجل،  قيام  قامات.مقدار 

بني على سطح ونحوه   القام، وكل شيء كذلك  البكرة عليه، والجميع:  لوضع عود 

ق يُِّم الق ْوم:    فهو قامة... وقام قائُِم الظهيرة، إذا قامت الشمس وكاد الظل يعقل ...  و 

ُمُهْم. ورمح ق ِويٌم والقائُم في الملك ونحوه: الحافظ. وكل من   من يسوس أمرهم ويُق ّوِ

المستقيمة. وقوله: وذلك دين   الملة  به. والقيِّمة:  الممسك  القائُم  الحق فهو  كان على 

يمة. والِقيِّامةُ: يوم البعث، يقوم الخلق بين يدي الق يُّوم، والقيام لغة،  القيمة، أي: المستق 

يُِقيُمك،   ما  العيش:  من  والِقواُم  دينك.  أمر  فهمنا  واألرض،  السماوات  قيام  اللهم 

تمامه   الجسم:  وقِواُم  قياماً.  لكم  هللا  سبحانه:جعل  قوله  في  العماد  والقياُم:  ويغنيك. 

م شيء:  كل  وقِواُم  انقاد، وطوله.  وإذا  بينهم.  فيما  موا  تقاو  تقول:   ... به  استقام  ا 

. وورد أيضاً: )) ويقال :القيم اإلنسانية في  1واستمرت طريقته، فقد استقام لوجهه((

االستعمال المعاصر بمعنى : الفضائل الدينية والخلقية واالجتماعية، ألّن الوارد في  

وبمعنى الثبات واالستقرار، وقد أجاز  المعاجم القديمة استعمال القيمة بمعنى الثمن،  

مجمع اللغة المصري االستعمال المعاصر لها بمعنى الفضائل التي تقوم عليها حياة  

ْمتُك فعلمُت  المجتمع اإلنساني اعتماًدا على ورود هذا المعنى في قول الجاحظ: »وقوَّ

ف  بما  مرتبًطا  األمة  وزن  كان  ولّما  الكمال«،  ناهزت  قد  فوجدتك  من  قِيمتك،  يها 

القديم   المعنيين  بين  قائمة  العالقة  فإن  تتغير،  ال  ثابتة  سجايا  لها  صارت  فضائل 

. وأما مفهوم الِقيم في اإلصطالح ،فعّرفها بعض الباحثين : )) مفهوم  2  ((والحديث 

مع   تفاعله  خالل  من  الفرد  لدى  تتكون  واألحكام  المعايير  من  مجموعة  على  يدّل 

الجتماعية ، بحيث تمكنه من إختيار أهداف وتوجهات  المواقف والخبرات الفردية وا

لحياته ، يراها جديرة بتوظيف إمكاناته وتتجسد خالل االهتمامات أو اإلتجاهات أو  

 . 3 السلوك العملي أو اللفظي ، بطريقة مباشرة وغير مباشرة ((

ِميُع األْدي  : معنى الدينية :    الثاني  الفرع ْعُرْوٌف، والج  ْيُن: م  د يٌن.  )) والّدِ ُجٌل  اُن، ور 

  : لَّ اُء، من ق ْوِله ع ز وج  ْيِن. والق ض  ُ د يّان ي ْوِم الّدِ ْصد ر، وَّللاَّ ُع ألن ه م  اُء، وال يُْجم  ز  والج 

" وإن الدين لواقع "والّطاع ةُ، دانُوا له: أي اْنق اُدوا وأطاُعوا، وق ْولُه: " كما ت ِدْيُن تُد اُن  

اُل يُِرب به  " أي كما ت أتي يُْؤتى إليك.   ْوِضعاً ال ي ز  ط ر ي ت ع اه ُد م  والحاُل. والعاد ةُ. وم 
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ُويصْيبُه. وهذا ِدْيُن ق ْلبِك  الذي دان ه. وهو الُحْكُم أيضاً، من ق ْوِله ع ز ِذْكُره: " ما كان  

ل ِذكْ  ِدْين ةُ. وق ْولُه ج  ةُ: الم  ِدْيُن، واألم  ُره: " أئنا  ليأخذ أخاه في دين الملك ". والع ْبُد: الم 

لْكتُه إيّاه يَّْنتُه أْمري: أي م  . ود  اُزْون  ْوِت، وقيل: ُمج  ْملُْوُكْون  بعد  الم    .لمدينون " أي م 

ِدْيٌن   له، وُهْم  دائِنُْون   فُهم  عُوا،  ذ لوا وخ ض  له: أي  ُهم. ودانُوا  ق ه ر  إذا  ي ِدْينُهم:  ودان هم 

 .  4 ه((له. وِدْين  يُد اُن: أي ُحِمل  على ما ي ْكر  

ما هو عند     قبول  إلى  العقول  يدعو أصحاب  التي  : وضع  في اإلصطالح  والدين 

الرسول عليه السالم، والديُن والملة متحدان بالذات مختلفان باالعتبار، فإن الشريعة  

إنها   إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث  إنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث  من حيث 

ل: الدين منسوب إلى هللا، والملة منسوبةٌ إلى الرسول،  يرجع إليها تسمى مذهباً. وقي

. ويقول التهانوي _رحمه هللا_ بهذا الشأن:)) الدين    5والمذهب منسوب إلى المجتهد 

والقضاء   والقهر  والحساب  والسيرة  العادة  على  يطلق  اللغة  في  والسكون  بالكسر 

ي الّدِ ي ْوِم  ماِلِك  ومنه  والجزاء،  والحال  والطاعة  ،  والحكم  تدان(  تدين  )كما  و  ِن 

والسياسة والرأي. ودان عصى وأطاع وذّل وعّز فهو من األضداد... ويقال الدين  

الحال والفالح   الّصالح في  إلى  إيّاه  باختيارهم  العقول  إلهي سائق لذوي  هو وضع 

على كل ملّة كل نبي. وقد يخّص    ويطلق .. في المآل. وهذا يشتمل العقائد واألعمال 

باإلسالم كما قال هللا تعالى:"إن الدين عند هللا اإلسالم" .ويضاف إلى هللا لصدوره  

وانقيادهم،  لتدينهم  األمة  وإلى  منه  لظهوره  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  وإلى  عنه، 

الشرع   لفظ  الملّة، وفي  لفظ  ال 5ويجيء ما يتعلّق بذلك في  فِي  اْلع ادة  بِاْلك ْسِر،  لُّغ ة: 

ائِع   الشَّر  أُصول  أ ْيضاً.ويشمل  اْلب اِطل  و  اْلحق  يُطلق على  أوسع مجاال،  ُهو   و  ُمطلقًا، 

إِل ى   ْحُمود  اْلم  اْلعُقُول باختيارهم  ِلذ وي  ة ع ن وضع إلهي سائق  أِل نَّهُ عبار  وفروعها، 

اْلعل ْير بِالذَّاِت، قلبيا ك ان  أ و قالبيا، كاالعتقاد و  قد يتجوز فِيِه فيطلق  اْلخ  ة ، و  الصَّال  م و 

ملة   قيماً  ديناً   ( ت ع ال ى:  ق ْوله  ع ِليِه  و  اْلملَّة،  ْعنى  بِم  ف يكون  اصَّة  خ  اأْلُُصول  على 

دين  ،  إبراهيم(   ذلك   { ع ِليِه  و  اصَّة،  خ  اْلفُُروع  على  فيطلق  أ ْيضا  فِيِه  يتجوز  قد  و 

ة ي ْعنِي ف  .   6روع ه ِذه اأْلُُصولالقيمة{ أ ي: اْلملَّة اْلقيم 
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بالقيم الدينية في بحثي هذا : األسس واألركان  أوالقواعد الثابتة في الدين      ويراد 

اإلسالمي الحنيف التي لها أثر قوّي ودور بارز في إرساء وتعزيز  مبدأ المواطنة  

 الصالحة .  

كاآلتي :  في المعاجم والقواميس ،    جاء لفظ أثر   المطلب الثاني : معنى ) أثرها (: 

))أثر: األثُر: ما بقي من رسم الشيء، وسنن النبي صلى هللا عليه وسلم: آثاره ، قال  

حسان : أداعيك ما مستصحباٌت مع السرى ، حساٌن وما آثارها بحسان ... ويقال:  

أي:   تؤثُر،  ألنها  المكرمةُ،  )هي(  والمأئرةُ:  األثر...والمأثرةُ  في   : قال  أيضاً،  أثر 

رجل: قدمتُه ، وأثرُت الحديث، أي ذكرته عن غيرك ، وفي حديث  تذكر، وآثرُت ال

وورد : ) أ ث ر( :    . 7: ما حلفُت بعدها ذاكراً وال آثراً ((-رضي هللا عنه    -عمر  

أ ْي   أْثُوٌر  م  ِديٌث  ح  و  ِمْنهُ  اْسٌم  ت ْيِن  بِف تْح  اأْل ث ُر  و  ن ق ْلته  ق ت ل   ب اِب  ِمْن  أ ثًْرا  ِديث   اْلح  أ ث ْرت 

نْ  ام  ا و  أ ث ُر الدَّاِر ب ِقيَّتُه  ا و  دَُّث بِه  يُت ح  ا تُْنق ُل و  ةُ أِل نَّه  ْكُرم  ِهي  اْلم  ةُ و  أْثُر  ِمْنهُ اْلم  ْمُع  قُوٌل و  ْلج 

بِك ْسِر   إِثِْرِه  و  ت ْيِن  بِف تْح  أ ث ِرِه  فِي  ِجئْت  و  اأْل ث ِر  ِمثُْل  ةُ  اأْل ث ار  و  أ ْسب اٍب  و  س ب ٍب  ِمثُْل  آث اٌر 

اْست أْث ر  بِالشَّْيِء اْست ب دَّ  ا ْلته . و  ّدِ ف ضَّ آث ْرته بِاْلم  السُُّكوِن أ ْي ت بِْعته ع ْن قُْرٍب . و  ةِ و  ْمز  ْله 

ةً ف ت أ ثَّر  أ ْي ق   م  ع ال  ع ْلت فِيِه أ ث ًرا و  أ ثَّْرت فِيِه ت أْثِيًرا ج  ب ٍة و  ةُ ِمثُْل ق ص  ااِلْسُم اأْل ث ر  بِل   بِِه و 

انْ  و)) أثر : ُمؤثِّر ]مفرد[: جمعه: ُمؤثِّرات اسم فاعل من أثَّر  بـه،و أثَّر  عليه    ( 8فعلو 

دواء مؤثر، قوة مؤثرة لألمم    ،و أثَّر  فيه . فعَّال أو ذو أثر قوّي "ألقى خطبة مؤثرة ،

 . 9 المتحدة .عامل " يخضع الوضع في المنطقة لمؤثرات خارجية وداخلية (( 

وهناك فرق بين االثر والعالمة: أن أثر الشئ يكون بعده، وعالمته تكون قبله تقول  

 .(10الغيوم والرياح عالمات المطر ومدافع السيول آثار المطر

الثالث : المقصود بــ   أ ْصٌل  )) ترسيخ (( : )المطلب  اُء  اْلخ  و  يُن  الّسِ اُء و  الرَّ  ) س خ  ر 

اِسخٍ ث ابِتٌ  ُكلُّ ر  ، و  : ث ب ت  س خ  يُق اُل ر  اِحٌد ي ُدلُّ ع ل ى الثَّب اِت. و  و 
. رسخ الشيء: ثبت    (11

على   الدمن  رسخ   : لبيد  قال  راسخة.  ودمنة  راسخ،  وجبل  رسوخاً.  مكانه  في 

سب ، ومن المجاز: رسخ الحبر في الصحيفة. والرق  أعضاده ... ثلمته كل ريح و

الدهين ال يرسخ فيه الحبر. ورسخ العلم في قلبه، وفالن راسخ في العلم، وهو من  

الراسخين فيه. ورسخ حبه في قلب. ورسخ الغدير: نضب ماؤه. ورسخ المطر في  
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ُسوُخ  ويقول األصفهاني رحمه هللا : )) رُ .  12داخل األرض حتى التقى منه الثريان

األرض،   تحت  س خ   ور  ماؤه،  نضب  الغدير:  س خ   ور  متمّكنا،  ثباتا  ثباته  الشيء: 

هم   العلم  في  اِسُخون   ف الرَّ شبهة.  يعرضه  ال  الذي  به  المتحقّق  العلم:  في  اِسُخ  والرَّ

ُسوِلِه ثُمَّ ل ْم ي ْرتابُوا   ر  ِ و  نُوا بِاَّللَّ [  15الحجرات/ ] ))الموصوفون بقوله تعالى: الَِّذين  آم 

اِسُخون  فِي اْلِعْلِم ِمْنُهم ، النساء/   ، ويقصد بلفظ  13  ((   116، وكذا قوله تعالى لِكِن الرَّ

) ترسيخ ( الوارد في عنوان البحث : الثبات واالستقرار والولوج ، وكذلك التمكن  

 والتأثير البالغ ، وتعزيز أواصر المواطنة والمحبة  . 

بـ  المراد   : الرابع  ((  المطلب  مبدأ   (( اإلشتقاق  ــ  حول  اللغة  علماء  ذكر  لقد   :

واْبت د أُْت، أي   وأ ْبد أُْت  بكذا  ب د أُْت  : يقال:  للفظ مبدأ ،أشياء منها  : ))  بدأ  األصلي 

ب د أ   قّدمت، والب ْدُء واالبتداء: تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم. قال تعالى: و 

ْنساِن ِمْن ِطيٍن( ْلق  اإْلِ ْلق  ]العنكبوت/ 7( ]السجدة/ خ  [  20[ ، وقال تعالى:ك ْيف  ب د أ  اْلخ 

ْلق  ]يونس/   ي ْبد ُؤا اْلخ   ُ ت عُوُدون  ]األعراف/  34، َّللاَّ أ ُكْم  الشيء:    29[ ، ك ما ب د  ْبد أُ  وم 

الباب   مبدأ  والخشب  الكالم،  مبدأ  فالحروف  يكون،  منه  أو  يتركب،  منه  الذي  هو 

دأ النخل، يقال للسيد الذي يبدأ به إذا عّد السادات: ب ْدء، وهللا هو  والسرير، والنواة مب

 . 14الُمْبِدُئ المعيد، أي: هو السبب في المبدأ والنهاية((

باِدُئ ، مصدر ميمّي من بد أ . ُمس لَّمة: ما يسلّم      ْبد أ ]مفرد[: ج م  ويقال : )) م 

قيّة أو عقيدة يلتزم بها المرء في  به لوضوحه "مبدأ عاّم/ علمّي. ُمْعت ق د؛ قاعدة أخال

باِدئه مبدأ ال    -فالن ذو مبدأ نبيل  مبدأ شامل" مسألة مبدأ  -سلوكه "تمسَّك الكاتب بم 

فيه النقاش  قيم    -يمكن  عليه  تُبنى  علمّي  ومعيار  قاعدة  معتقد،  األخالق:  مبادئ 

ومادّ  أّوله  عليها،  يقوم  التي  األساسيّة  قواعده  الّشيء:  ْبدأ  م  يتكّوُن  األعمال.  التي  تُه 

ديمقراطيّة مبادئ  النَّخل،  ْبدأ  م  "النَّواة  أصله  الحساب    -منها،  أو  اللُّغة  مبادئ 

باِدئ العلم أو الفّن: قواعده األساسيّة   ونحوهما: األصول أو المعلومات األوليّة" و م 

 .    15التي يقوم عليها وال يخرج عنها((

) الصالحة  المواطنة  معنى))  الخامس:  :  المطلب  األول  الفرع  فرعان:  وفيه   )

 : المواطنة  وهو    مفهوم  به  يقيم  الذي  المحل   ، الوطن  من  مأخوذ  اللغوي  المعنى 
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لم   أم  فيه  ولد  اإلنسان  إقامة  منزل  أوطان:  الوطن  ، وجمع  اإلنسان ومحله  موطن 

إقامة  16يولد   المكان  في  شارك  بمعنى  )واطن(   للفعل  مصدر  المواطنة:  ولفظ   ،

.ويعّد مفهوم المواطنة في أصل نشأته وتطور  17الفعل على وزن فاعلومولداً ألن  

عصر   بداية  إلى  الحديث  تأريخه  في  يرجع  غربياً  مصطلحاً  ودالالته  مفاهيمه 

عشر   والثامن  عشر  السابع  القرنين  في  وذلك  التنوير  وحكة  األوروبية  النهضة 

المق السياسية  المجتمعية  للتحوالت  نتاجاً  كان  وقد   ، الدولة  الميالدي  بوالدة  ترنة 

الحديثة ، وماتقوم عليه من المشاركة الشعبية في إدارة شئون الدولة ، وسيادة حكم  

مستقل   مؤسسي  إطار  في  أمامه  الجميع  ومساواة   ، لفظ  18القانون  أن  ويبدو   .

المواطنة كغيرها من المصطلحات التي لم تكن للمعنى اللغوي والفكري والوجداني  

استعمالهم المعرفي المعاصر ، والسبب ترجع إلى كون مثل   وجود عندنا فيما يخص 

ذلك في  المترجمة وال ضير   الكلمات  من  األلفاظ  بالتعريف    .19هذه  يتعلق  فيما  أما 

فالشخص   والدولة  األشخاص  بين  متبادلة  التزامات  وهي  للمواطنة:  اإلصالحي 

نتيج واإلجتماعية  واإلقتصادية  والسياسية  المدنية  حقوقه  على  انتمائه  يحصل  ة 

لمجتمع معين ، وعليه في الوقت نفسه واجبات يتحتم عليه أداؤها ، كما أنه جاء في  

تعريفها أنها: عالقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة ، وبما تتضمنه  

الدولة تلك  في  وواجبات  حقوق  من  العالقة  المفهوم    .20تلك  في  المواطنة  يتعدى 

وي بحيث يشمل الكثير من المعاني ومن وجهات النظر مختلفة  المعاصر المعنى اللغ

، فهي شعور باإلنتماء والوالء للوطن ، وأيضاً هي عالقة اجتماعية بين فرد طبيعي  

تقوم   اجتماعية  أو عالقة  مكانة  فإنها   ، الدولة  في شكل مؤسسات  ومجتمع سياسي 

الطرف األول الوالء  بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ، ومن خالل هذه العالقة يقدم  

 . 21، ويتولى الطرف الثاني الحماية

أما من منطلق المفهوم السياسي يمكن القول أن هناك محاور متداخلة ومتكاملة التي  

انهاء   في  تتجلى  التي  المواطنة  ومبدأ  قيم  على  القائمة  الدولة  بناء  عليها  تتوقف 

د . للوطن دالالت متعددة  التمييز الديني والعقائدي وغيرها بين أفراد الشعب الواح

ومقر   السكني  منزل  وهو  والتحمل  واإلقامة  الوالدة  مكان  تفيد  أغلبها  في  والتي 
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ولد به أو لم يولد ، وهذه تأتي بمعنى وجود الفرد مع    سواء  االنتماء اإلقامة ، وإليه  

 .22الغير في مكان واحد بحيث يكون مشاركاً في مايتعلق بهذا المكان

التعريفا من  مفهوم  ويظهر  لقيام  وجوهرية  أساسية  مقومات  هناك  أن  السابقة  ت 

وهي الصحيحة  القانون  23المواطنة  أمام  سواء  الشعب  أفراد  بين  التام  المساواة   :

المشاركة   و   . الوطن  في  أخرى  حقوق  أي  أو  الحياة  فرص  تكافؤ  أو  والقضاء 

م الحياة  والتفاعل الحيوي في صناعة الحياة السياسية وبناء الوطن ومؤسساته ورس

الذي   الوطن  مع  فرد  لكل  الداخلي  والرابط   ، المعنوية  العالقة  وأيضاً   . العامة 

وشامالً   تكون جامعاً  أن  التي يجب  والوطن هي  الفرد  بين  المواطنة  يعيشه.فعالقة 

  ، لجميع العالقات الفرعية أو التفصيلية ، ورفع راية الوالء للوطن التزاماً طوعياً 

كق  المواطنة  تتحقق  بصورة  فال  الوطن  تجاه  اإللتزام  بهذا  بالشعور  إال  داخلية  يمة 

الفرد وتنمو وتزدهر  24طوعية تولد مع  إنها  المواطنة من حيث  إلى  ننظر  . ونحن 

أبناء   سائر  كان  ،فإذا  أبناء وطنه  سائر  مع  وسلوكياته  إدراكه  مع  تدريجياً  وتتجذر 

، وحري  لذواتهم  ،واحترامهم  كرامتهم  يستشعرون  الواحد  ، الوطن  وحقوقهم   ، اتهم 

ووالءهم ،وانتماءهم لوطنهم ، فال مفّر من حصولهم على كافة حقوق المواطنة من  

. إذن ،إنها معنى ورمز يقام على ثالثة أركان رئيسة ،هي الفرد والوطن  25وطنهم

والرابطة المعنوية بينهما ، وينبني على قاعدتين راسختين ،هما : التجانس المجرد  

وية ، ،بل وسعي الجميع نحو تحقيق أهداف المجتمع المشتركة   من العنصرية والفئ

، ويهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين هما : تعزيز الوالء واإلنتماء عند جميع أفراد  

الوطن   بحاضر  المتعلقة  المصيرية  القرارات  إتخاذ  في  الجميع  ومشاركة  المجتمع 

تعبير  مجرد  ليست  والمفاهيم  الدالالت  بهذه  وهي   ، عن    ومستقبله  أجوف  وشعار 

إنتماء   هي  وإنما   ، الدولة  إقليم  داخل  الحياة  أطر  تحكم  جامدة  وواجبات  حقوق 

موضوعي وارتباط وجداني يقيم الحق والعدل ، والخير بين أفراد المجتمع في ظل  

 . 26قواعد دستورية وقانونية تنظم أواصر التعامل بين المواطنين

ل ح  الشَّْيُء ُصلُوًحا  الفرع الثاني : معنى الصالحة   : يقول الفيومي رحمه هللا : )) ص 

ي ْصل ُح   ل ح   ص  و  ف س د   ُف  ِخال  ُهو   و  لُغ ةٌ  ّمِ  بِالضَّ لُح   ص  و  أ ْيًضا  ًحا  ص ال  و  ق ع د   ب اِب  ِمْن 

بِالصَّال   أ ت ى  أ ْصل ح   و  ل ح   ف ص  أ ْصل ْحتُهُ  و  اِلٌح  ص  ف ُهو   ث اِلث ةٌ  لُغ ةٌ  ت ْيِن  ْيُر  بِف تْح  اْلخ  ُهو   و  حِ 
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ًحا ِمْن ب اِب  هُ ِصال  ال ح  ص  اِلُح و  ص  ْمُع اْلم  اْلج  ْيٌر و  أ ْي خ  ةٌ  ْصل ح  فِي اأْل ْمِر م  اُب و  و  الصَّ و 

فَّْقُت  أ ْصل ْحُت ب ْين  اْلق ْوِم و  ْيبِي ِة و  ِمْنهُ ُصْلُح اْلُحد  ُهو  التَّْوفِيُق و  ْلُح اْسٌم ِمْنهُ و  الصُّ ق ات ل  و 

ي ِة أ ْي ل هُ أ ْهِليَّةُ اْلِقي اِم بها(( اِلٌح ِلْلِوال  ُهو  ص  اْصط ل ُحوا و  ال ح  اْلق ْوُم و  ت ص  و 
وفي لسان  .  27

ل ح   ص  اْلف س اِد؛  ِضدُّ  الصَّالح:   : ل ح  ص   :  ) هللا  رحمه   ( منظور  ابن  يقول   ، العرب 

:ف ْيٍد  ز  أ بو  وأ نشد  وُصلُوحاً؛  وي ْصلُح ص الحاً  ش ت ْمت ني؟  ي ْصل ُح  ا  م  إِذا  بإِْطراقي  كيف  

ِليٌح، األ خيرة ع ِن اْبِن األ عرابي،   اِلٌح وص  ُهو  ص  ا بعد  ش تِْم الواِلد ْيِن ُصلُوح ، و  م  … و 

ُجٌل   ر  لُح  بث ب ت. و  ل ْيس  ص  ْيٍد: و  ل ح، ق ال  اْبُن ُدر  لُح: كص  ْمُع ُصل حاُء وُصلُوٌح؛ وص  اْلج  و 

اِلٌح فِي ن ْفِسهِ  ا    ص  ُربَّم  ُ، و  ق ْد أ ْصل حه َّللاَّ ِمْن ق ْوٍم ُصل حاء وُمْصِلح فِي أ عماله وأُموره، و 

األ رض   فِي  ْت  غ ر  م   : ي ْعقُوب  ك ق ْوِل  ةِ  اْلك ثْر  إِلى  ُهو   الَِّذي  الشَّْيِء  ع ِن  اِلحِ  بِالصَّ ك ن ْوا 

ن ِقيضُ  واإِلصالح:  صالحة.  ةٌ  ط ر  م  ِهي   و  ط ٍر؛  م  ِمْن  ةٌ  ْغر  ْصل حة:    م  والم  اإِلفساد. 

وأ ْصل ح   ااِلْستِْفس اِد.  ن ِقيُض  واالْستِْصالح:  اِلحِ.  ص  اْلم  اِحد ةُ  و  والم صل حة  الصَّالُح. 

ت قُوُل   التَّْهِذيِب:  فِي  ْت. و  ل ح  إِليها ف ص  الدَّابَّة : أ حسن  أ قامه. وأ ْصل ح   ف س اِدِه:  ب ْعد   الشيء  

ْلم.  أ ْصل ْحُت إِلى الدَّابَِّة   ْلُح: الّسِ ْلُح: ت صالُح اْلق ْوِم ب ْين ُهْم. والصُّ إِذا أ حسنت إِليها. والصُّ

اِد، ق ل بُوا التَّاء   الحوا، ُمش دَّد ة  الصَّ ل ُحوا وت صالحوا واصَّ ق ِد اْصط ل ُحوا وصالحوا واصَّ و 

ق ْوٌم ُصلُوح: ُمتصا اِحٍد. و  ْعنًى و  بِم  اِد  اًدا وأ دغموها فِي الصَّ فُوا  ص  ص  ِلُحون، كأ نهم و 

ااِلْسُم   و  ا،  نِّثُه  تُؤ  ُب  اْلع ر  و  الُمصال حِة،  ْصد ُر  م  اِد:  الصَّ بِك ْسِر  الُح،  والّصِ ْصد ِر.  بِاْلم 

ُف   ق ْد يُْصر  ا ب ْين ُهْم وصال حهم ُمصال حة وِصالحاً... و  نَُّث. وأ ْصل ح م  يُؤ  الصُّلح، يُذ كَُّر و 

و   : يٍّ ب ّرِ اْبُن  ق ال   وُمْصِلحاً  .  اِلًحا  ص  العرُب  سمَّت  ق ْد  و  كَّة .  ِلم  ع ل ٍم  اْسُم  ص الحِ 

ناسبه والءمه  28وُصل يحاً  له األمُر:  : ))صل ح  المعاصرة  العربية  اللغة  . وفي معجم 

بك ويحُسن  يوافقك  لك:  ي ْصلُح  األمر  "هذا  لزراعة    -ووافقه  ت ْصلُح  األرض  هذه 

 ... و   الموالح"  فُضل  الشَّخُص:  واجباته...صلُح  وأدَّى  استقام   ، بين    عفَّ أصلح 

  أزال فساده، رتَّبه ونظَّمه، ضّد أفسده...   النَّاس: أزال ما بينهم من عداوة وشقاق... 

قانون    ة  الحكوم  "أصلحِت  العصر  روح  مع  ليتماشى  تغييرات  عليه  أدخل 

فيها...  له  وبارك  نافعة  صالحة  جعلها  ذريّته:  في  له    أصلح   الضَّرائب"...أصلح 

نفسه"...استصلح   من  التائُب  "أصلح  الخطأ  عن  رجع  حسَّنه،  أمره:  من  الشَّخُص 

لالستخدام... مالئمة  جعلها  راعة،  للّزِ صالحة  صيَّرها   : :    األرض  الشَّخص  صالح 

خاصمه... خالف  وصافاه،  مها    سالمه  قوَّ التَّالميذ:  أخطاء   المعلُِّم  صلَّح 
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ا حها..اإلصالح االجتماعّي:  مجموعة  التَّنظيم  وصحَّ ألنشطة التي تهدف إلى إعادة 

كما   االجتماعيّة،  العدالة  من  أفضل  مستوى  إلى  للوصول  االجتماعيّة  للمؤسَّسات 

أهداف   في  والمتناقضات  الحكوميّة  األجهزة  في  الفساد  على  القضاء  به  يقصد 

ونظمها...  المختلفة  الح    المؤسَّسات  للصَّ "يعمل  مصلحة  والُخلُق...  الِخْلقة  سِوّي 

لواجباته،   مؤٍدّ  مستقيٌم  تقّي مؤمن،  وحّق عباده،  بحّق هللا  قائٌِم    : ...الصالح  العام" 

فاسد...(( من  29عكسه   ، للمواطنة  صفة  تقع  التي   : بالصالحة  مقصودنا   ، إذن   .

الكلمة   هذه  ماتحمل  وكل  والِمعطاءة،   ، ،واإليجابية  النافعة  أي   : اللغوية  الناحية 

البارزة   السامية ، واألخالقيات   الجامعة أو الصفة  النبيلة ، والفضائل  المعاني  من 

 ما إلى ذلك .  و الرفيعة

 المبحث الثاني :  

 القيم الدينية لترسيخ المواطنة الصالحة مع ذكر تطبيقات ونماذج واقعية 

 ويشتمل على خمسة مطالب ، كاآلتي، وإليكم التفاصيل  : 

ندخل إلى هذا المطلب من خالل هذه   المطلب األول : مبدأ االستخالف في األرض : 

والتي تناولت إحدى الِقيم   30اآلية الكريمة ، التي وردت في سورة البقرة ، ورقمها 

قائل:   من  عز  فقال  األرض،  في  االستخالف  مبدأ  وهو  والمباركة  العظيمة 

إِذْ )) بُّك   ق ال   و  ئِك ةِ  ر  ال  اِعلٌ  إِنِّي  ِلْلم  ِليف ةً  اأْل ْرِض  فِي  ج  نْ  أ ت ْجع لُ  لُواق ا خ  ا يُْفِسدُ  فِيه ام   فِيه 

ي ْسِفكُ  اء   و  م  ن ْحنُ  الّدِ ْمِدك   نُس بِّحُ  و  نُق ّدِسُ  بِح  ا ال  ت ْعل ُمون   أ ْعل مُ  إِنِّي  ق ال   ل ك     و  (( ، يقول   م 

بل    ، الحياة  موكب  _يستعرض  سبق  _فيما  السياق  إن   ((  : رحمه هللا  قطب  سيد 

موكب الوجود كله ، ثم يتحدث عن األرض في معرض اآلء هللا على الناس فيقرر  

في   آدم  استخالف  قصة  تجيء  الجو  هذا  في  ..فهنا  لهم  فيها  ما  كل  خلق  هللا  أن 

ومنحه   العليا  المشيئة  فهي  وإذن   ، ،  األرض  من هللا وشرط  عهد  ، على  مقاليدها 

في   الجديد  الكائن  لهذا  سلم  أن  تريد  الخالفة  هذه  بها  يعالج  التي  المعرفة  وإعطائه 

الوجود ، زمام هذه األرض ، وتطلق فيها يده ، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في  

في   ما  وكشف   ، والتبديل  والتحوير   ، والتركيب  والتحليل   ، والتكوين  هذه  اإلبداع 

األرض من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، وتسخير هذا كله بإذن هللا في المهمة  



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

505 

الضخمة التي وكلها هللا إليه . وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة  

وكنوز    ، وطاقات  قوى  من  األرض  هذه  في  ما  كفاء  المذخورة  واالستعدادات   ،

يحقق المشيئة اإللهية . وإذن فهنالك وحدة أو  وخامات ، ووهب من القوى الخفية ما  

تناسق بين النواميس التي تحكم األرض وتحكم الكون كله ، والنواميس التي تحكم  

هذا المخلوق وقواه وطاقاته ، كي اليقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ، وكي ال  

يشمل    وهذا االستخالف ،  30  تتحطم طاقة اإلنسان على صخرة الكون الضخم ...(( 

أناس   ألسنة  على  بشرائعه  يوحى  بأن  بعض،  على  اإلنسان  أفراد  بعض  استخالف 

منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه، واستخالف هذا النوع على غيره من المخلوقات  

بهذه   وهو  كنهها،  ندرك  نعرف سرها وال  كنا ال  وإن  العقل،  قوة  به من  ميزه  بما 

علم، يتصرف في الكون تصرفا ال حّد له،  القوة غير محدود االستعداد وال محدود ال

شكل   ويغيّر  والهواء،  والبحر  البّر  وفي  والنبات،  المعدن  في  ويفتّن  يبتدع  فهو 

األرض فيجعل الماحل خصبا، والحزن سهال، ويولّد بالتلقيح أزواجا من النبات لم  

ذلك  كل  ويسخر  التوليد،  بضروب  شاء  كما  الحيوان  أنواع  في  ويتصّرف  تكن، 

وال أدّل على حكمة هللا من جعل اإلنسان الذي اختّص بهذه المواهب خليفة    لخدمته

خليقته   وأسرار  صنعه  عجائب  يظهر  األرض  وبهذا  31فى   ، فقط  المقام  هذا  في 

اإلعتبار نال  اإلنسان من بين جميع الموجودات  التي ال تعّد وال تحصى ، الفخر  في  

يين هما العبادة بمفهومها الشامل ،  أن يكون خليفة هللا في األرض، لغرضيِن أساس

في   جاعل  إني   ((  : عزوجل  هللا  منهج  وفق  عامالً   ، الجامع  بمفهومه  والتعمير 

داود عليه وكمثل سيدنا   ،  )) خليفة  أن  32األرض  بإمكانه  الذي  النبي هو  وخليفة   ،

يقيم على األرض حكومة على نمط حكومة النبي ...وإذا كان من المقرر أن يتمتع  

ن بالقوة التكوينية "اإلرادة" ، أو حرية اختيار نوع العمل ونمط الحياة ، وفعل  اإلنسا 

واالجتماعي   والطبيعي  الداخلي  األربعة  المحيطات  على  السيطرة  من  له  يحلو  ما 

، أي أن   والدولي ، فهذا معناه أيضاً قدرته على اإلفساد في الفرض والفساد أيضاً 

الفطرية يمكنه فضالً عن اختياره العمل  الصالح  اإلنسان بامتالكه لإلرادة في بنيته  

وسفك  والقتل  األرض  في  واإلفساد  األعمال  بطالح  يقوم  ،أن  اإلصالح  وممارسة 

 .  33الدماء ، ويخّرب البيئة ومصادر اإلنتاج
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على   وشّر  مفسدة  كل  ودفع  خيروعمران،  أداءكل  على  التكاتف  الثاني:  المطلب 

األصعدة:    من  كافة  الق  إّن  السياسي  مقاصد  االجتماعي  اإلنساني  اإلصالح  رآن 

  -وحدة الدين  -وحدة الجنس البشرى  -الوطني بالوحدات الثماني ، أعني: وحدة األمة

العدل فى  بالمساواة  التشريع  التعبد   -وحدة  فى  والمساواة  الروحية  األخوة   -وحدة 

الدولية السياسية  الجنسية  القضاء  -وحدة  اإلسالم    -وحدة  جاء  اللغة.  والبشر  وحدة 

واألديان،  واألوطان  واللغات  واأللوان،  األنساب  فى  يتعادون  متفرقون.  أجناس 

والمذاهب والمشارب، والشعوب والقبائل، والحكومات والسياسات، يقاتل كل فريق  

منهم مخالفة فى شىء من هذه الروابط البشرية وإن وافقه فى البعض اآلخر، فصاح  

إلى الوحدة اإلنسانية العامة الجامعة، وفرضها  اإلسالم بهم صيحة واحدة دعاهم بها  

ومضاره   التفرق  هذا  وبيان  عليهم،  وحرمه  والتعادى  التفرق  عن  ونهاهم  عليهم، 

الجامعة   فى  النبيين  خاتم  وسنة  اإللهى  الكتاب  أصول  وبيان  التاريخية  بالشواهد 

 34 اإلنسانية 

المباديء     إحدى  بأّن  الباحثون  بين    ويرى  الودية  العالقات  أسس  في  الدستورية 

الشعوب واألمم هي وحدة التعاون على البر ونبذ التعاون على الشّر ، وبمعنى آخر  

 35 : هناك وحدة الصراح بين نزعة الخير و  ونزعة الشّر في اإلنسان منذ الخليقة 

لم ، هو تصور  إّن مأثرة رسول االنسانية العظيمة ، ومنّته الباقية السائرة في العا  

بعضها    ، وطبقات  وأمم  قبائل  بين  ومشتتاً  موزعاً  اإلنسان  .كان  اإلنسانية  الوحدة 

دون بعض ، وقوميات إثنية ضيقة ، وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتاً شاسعاً  

،كالتفاوت بين اإلنسان والحيوان ، وبين الحجر والشجر ، وبين الحّر والعبد ، وبين  

والمعبود  النبي    العابد  فأعلن   ، إطالقاً  والمساواة  الوحدة  عن  فكرة  هناك  تكن  لم   .

صلى هللا عليه وسلم بعد قرون طويلة من الصمت المطبق والظالم الدائس السائد ،  

لألوضاع  المقلب   ، للعقول  المدهش  الثائر  اإلعالن  :    36  ذلك  للقلوب  ،المتفحص 

أباكم واحد ، ك ! إن ربّكم واحد ، وإن  الناس  لكم آلدم وآدم من تراب ، إن  ))أيها 

)) بالتقوى  إالّ  فضل  أعجمي  على  لعربّي  وليس   ، أتقاكم  عند هللا  وهذا  37  أكرمكم 

اإلعالن يتضمن إعالنين ، هما الدعامتان اللتان يقوم عليهما األمن والسالم وفيهما  

، هما   مكان وزمان  في كل  السالم  قام  ، وعليهما  الحقيقية  المواطنة  مفهوم  يتجسد 
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ة الربوبية والوحدة البشرية ، فاإلنسان أخو اإلنسان من جهتين ، واإلنسان أخو  وحد 

اإلنسان مرتين : مرة وهي األساس ؛ألن الرب واحد ، ومرة ثانية ؛ألن األب واحد  

بَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  ي اأ يُّه ا)) ل ق ُكمْ  الَِّذي ر  اِحد ةٍ  ن ْفٍس  ِمنْ  خ  ل ق   و  خ  ا  و  ا  ِمْنه  ه  ْوج  ب ثَّ  ز  ا  و  ِمْنُهم 

االً   نِس اء ك ثِيًرا  ِرج  اتَّقُوا  و  لُون   الَِّذي  َّللاَّ   و  إِنَّ  بِهِ  ت س اء  ام   اأْل ْرح  ع ل ْيُكْم   َّللاَّ   و  ك ان  

قِيبًا(( ر 
))ي ا   38  : تعالى    وقوله 

ا ل ْقن اُكمْ  إِنَّا  النَّاسُ  أ يُّه  أُْنث ى   ذ ك رٍ  ِمنْ  خ  ع ْلن اُكمْ  و  ج  ق ب ائِل   ُشعُوبًا  و  فُواإِنَّ  و  ُكمْ  ِلت ع ار  م  ِعنْ  أ ْكر 

ِ  د   بِيرٌ  ع ِليمٌ  َّللاَّ   أ تْق اُكْم إِنَّ  َّللاَّ ويقول الصادق المصدوق رسول هللا صلى هللا  ،    39   خ 

إنما هو    ، باآلباء  وفخرها   ! الجاهلية  عنكم عصبية  أذه ب  إّن هللا   ((  : وسلم  عليه 

مؤمن تقي ، أو فاجر شقي ، الناس بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، ال فضل لعربّي  

مشاعاً وثروة  . لذلك كان الدين اإلسالمي الحنيف حقاً  40 على أعجمي اإل بالتقوى ((

والبيوتات   واألسر   ، واألجناس  والعناصر  والشعوب  األمم  لجميع  مشتركة  هائلة 

والبالد واألوطان ، ليس فيه احتكار بني الوي من اليهود ، أوالبراهمة من الهنود 

،اليتميز فيها شعب عن شعب ، والنسل عن نسل ، والطبقة عن طبقة ، وليس فيها  

والدم   الِعرق  على  والشوق  االعتماد  والخدمة  العطاء  على  فيها  االعتماد  بل   ،

التقدير والدور اإليجابي والنافع والتفوق والجهد   التلقي وزيادة  والحرص ، وحسن 

   .41واالجتهاد 

هللا      عند  قيمتها  وبيان  الحياة  أعمال  تقدير  في  مهمة  قاعدة  اإلسالم  قّرر  ولقد 

العمل   كان  فكلما   ، عليها  صاحبها  ومثوبة   ، الحياة  عزوجل  في  الجذر  عميق 

والمجتمع ، طويل النفع ، بعيد األثر : زاد  ذلك في ميزان صاحبه حسنات ودرجات  

كان   _أياً  للمواطن  يعّدد  أن  والعجب    . الزمن  وب عُد    ، األمد  طال   وإن   ، ورفعة 

الحياة   نماذج وبعض أعمال  الرحمة صلى هللا عليه وسلم  موقعه ومركزه_ رسول 

تُطيل أعمار الدنيا  التي  القصيرة في  أصحابها  وتؤثرفيها ،بل وتضيف إلى حياتهم 

حيوات طويلة ، ومكارم التُنسى ، وهم في قبورهم ، فيقول عليه السالم : )) مْن  

بنى بُنياناً _ في غير ظلم وال اعتداء _ أو غرس  غرساً _ في غير ظلم وال اعتداء  

.ولو دام  هذا  42تبارك وتعالى ((_ كان له أجُر جاٍر ، ماانتفع  به من خلق الرحمن  

. قال جابر   أيضاً  االنتفاع إلى أن تقوم الساعة في آخر الزمان ، لكان  األجر دائماً 
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بن عبدهللا : دخل  النبي صلى هللا عليه وسلم على أّم معبد ، حائطاً _ أي بستاناً _  

بل مسلم . قال :  فقال : يا أم معبد ! مْن غرس  هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت :  

"فال يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان وال دابة والطير ،إال كان له صدقة إلى  

 .    43 يوم القيامة"

أّن رجالً مرَّ به ، وهو يغرس غرساً بدمشق ،   وعن أبي الدرداء رضي هللا عنه ، 

، سمعت  علّي  تعجل  : ال  قال  ؟  وأنت صاحب رسول هللا   ، هذا  أتفعل   : له  فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " من غرس غرساً ، لم يأكل من آدمي ، وال  

، ينافي    . ظنَّ الرجل أن غرس األشجار  44  خلق من خلق هللا إال كان له به صدقة "

الزهد في الدنيا ، ويدل على طول األمل فيها ، مما ال يليق بالصحابة الكرام ، فعلَّمه  

الدرداء موقف اإلسالم من هذا األمر بما سمعه من رسول هللا صلى هللا عليه   أبو 

 وسلم . 

ويذكر عليه الصالة والسالم في حديث آخر جملة من األعمال الصالحة التي ال بّد    

ام بها ، فيقول : " سبع يجري للعبد أجرهّن، وهو في قبره بعد موته : مْن  من اإللم

أو    ، بنى مسجداً  أو   ، أو غرس نخالً   ، بئراً  أو حفر    ، نهراً  أو كرى   ، علّم  علماً 

 45 وّرث  مصحفاً ، أو ترك  ولداً يستغفر له بعد موته "

يبة في هذه الدار ، وفي  ومن الجدير ذكره هنا : أّن من ثمرات اإليمان الحياة الط   

ْهو  ُمْؤِمٌن ف ل نُْحيِي نَّهُ   ا ِمن ذ ك ٍر أ و أُْنث ى و  اِلح  ْن ع ِمل  ص  دار القرار ، قال تعالى : )) م 

لُون  (( ا ك انُوا ي ْعم  ُهم بِأ ْحس ِن م  ل ن ْجِزي نُّهم أ ْجر  ي اةً ط يِّب ةً و  ح 
، وهذا وعد ربانّي لمن    46

  47ل الصالح ، بأن يتفضل الباري عزوجل عليه بالحياة الطيبةاتصف باإليمان والعم

مما ال شّك فيه     المطلب الثالث : وحدة المآل والمصير تعّزز مفهوم المواطنة: .  

الفناء والوداع عن هذه   الحياة، هو  أيّا  كان موقعه من هذه  أّن مصير كل إنسان 

ير ، سواء عاش في خراب أو  الحياة الدنيوية المؤقتة ، واإلنتقال إلى المثوى األخ

في قصور مشيدة بالمجوهرات والزخارف وغيرها من معالم الجمال ، قال تعالى  

إِْن تُِصْبُهْم  في دستوره : )) ل ْو ُكْنتُْم فِي بُُروجٍ ُمش يَّد ةٍ ۗ و  ْوُت و  ا ت ُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلم  أ ْين م 

قُْل ُكلٌّ ِمنْ  ِذِه ِمْن ِعْنِدك  ۚ  ي قُولُوا ه   إِْن تُِصْبُهْم س يِّئ ةٌ  ِ   و  ِذِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ي قُولُوا ه   س ن ةٌ    ح 
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اِل ه    ِ   ف م  ِديثًا (( ِعْنِد َّللاَّ ي ْفق ُهون  ح  ِء اْلق ْوِم ال  ي ك اُدون   ، وهذه الطبيعة البشرية  48  ُؤال 

ومساواة بعدالة  فرد  كل  مع  يتعامل  موحد  نظام  لإلنسان  يكون  أن  ،   49يقتضي 

ومادام الكّل يدرك جيدا  بالقدوم على هللا، وسيحاسبون عن اإليجابيات والسلبيات،  

الج سواعد  يشّمروا  أن  هذا  فالبّد  في  اليتوانوا  وأن  الصالح،  للعمل  والعزيمة  ّد 

الشأن ؛ألّن كل إنسان مسؤول عن تبعات أعماله ،إن خيرا  فخير ، وإن شرا  فشّر  

أو   السياسي  مركزه  كان  أيّا   إنسان  ألّي  حصانة  أية  هللا  دستور  في  توجد  وال   ،

  : دستوره  في  تعالى  قال  وقد   ، ذلك  نحو  أو  االقتصادي  أو  ئٍِذ  االجتماعي  ))ي ْوم 

ال ُهمْ  أ ْعم  ْوا  لِّيُر  أ ْشت ات ا  الن اُس  ْل    ي ْصُدُر  ي ْعم  ن  م  و  ه  ي ر  ا  ْير  خ  ٍة  ذ ر  ِمثْق ال   ْل  ي ْعم  ن  ف م 

)) ه  ي ر  ا  ش رًّ ٍة  ذ ر  ِمثْق ال  
و  50 تهتّم  ،  ال  أن  ويعمقها  وينميها  السعادة  يثبّت  مما  إّن 

ا الهمة  فصاحب   ، وسفاسفها  األمور  وإدخار  بتوافه   ، اآلخرة  طلب  هّمه  لعالية 

خزائنه الحسنات ، فيتسامى عن بنيّات الطريق ، فاجعل الهّم هّما  واحدا  ، هّم لقاء  

يديه بين  الوقوف  هّم  ت ْخف ى  51هللا عزوجل،  ُضون  ال   تُْعر  ئٍِذ  ي ْوم    ((  : تعالى  قال   ،

افِي ةٌ ((  . 52ع ل ْيُكم خ 

اآلخر هو حجر الزاوية في العقيدة اإلسالمية ؛ذاك في الحقيقة أن اإليمان باليوم     

ألّن اإلنسان بطبعه ال يلزم نفسه بالطاعة إال أن تكون من ورائها دفع مفسدة ، أو  

جزاء   هناك  كان  إذا  إال  ثمرته  يؤدي  ال  وبرساالته  باهلل  فاإليمان   ، مصلحة  جلب 

ير في إلزام اإلنسان  ينتظره اإلنسان ، ومن ثّم كان اإليمان باليوم اآلخر له دور كب 

بمنهج هللا ، وهذا مفاده أن اإليمان باليوم اآلخر ضروري لسعادة اإلنسان في الحياة  

باليوم اآلخر اهتماماً      53  الدنيا بمبدأ اإليمان  الكريم  القرآن  ، ومن هنا جاء اهتمام 

بالركنين األوليين ) أعني اإللهيات والنبوات ( ، تلك      54بالغاً ال يقّل عن االهتمام 

الشمولية الواسعة التي حظي بها اليوم اآلخر في القرآن الكريم ،لمحّل انتباه عميق  

وتفكر دائم ، فلقد بحث  القرآن ، مشاهد الموت والبعث والحشر والحساب والميزان  

  ، دقيق  بتفصيل  هذا  وكل   ، والنار  والجنة  والصراط  كان  و والصحف  إذا  سيما  ال 

 هيب .  الغرض والمقصد الترغيب والتر

د اإليمان باليوم اآلخر في أعماق      إّن اإلنسان لو قلب أوراقه من داخل فؤاده لوج 

الفاني   العالم  هذا  في  وأيامه   ، الكوكب قصير  هذا  الفرد على  ؛ ألّن عمر  ضميره 
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ال   األرض  على  وحاجاته   ، فطرية  رغبة  يعيش  أن  في  الفرد  ورغبة   ، محدودة 

ولكنه   ، محدودة  غير  وآماله  ويترك   تنقضي   ، حاجات  نفسه  وفي  يموت   ! يموت 

أن   ويفجعهم   ، يفارقهم  أن  يفجه  أعزاء  خلفه  من  يترك  كما   ، آماله  األرض  على 

يغيب ، فهالّ كان لقاء بعد ذلك المغيب ؟! هذه واحدة . وينظر اإلنسان فيرى الخير  

، والرذيلة   ... والشّر عارم  والفضيلة  الرزيلة  ، ويشهد معركة  والشر يصطرعان 

أصوات م وتعلو   ، الضعيف  الخير  على  القوّي  الشّر  ينتصر  ما  وكثيراً   ، تبجحة 

الرذيلة على الفضيلة ، والفرد _ في عمره المحدد _ ال يشهد رّد الفعل ، وال يرى  

على   يحيا  كان  حين  أو   ، طفالً  اإلنسان  هذا  كان  حين  .فإما  والشر  الخير  عواقب 

، إنما األمر قوة ، والحياة لألغلب ، شريعة الغاب ، فال ضير  في ذلك وال ضرار  

وأما حين أخذ ضميره يستيقظ ، فقد عّز عليه أن ال تكون للخير كّرة ، وأن ال يلقي  

عّمر   الذي  اإلنساني  الجنس  هذا  مصي  أيكون  ثّم   . ثانية  وهذه   .. جزاءه  الشّر 

األرض ، وصنع  فيها ما صنع كمصيرأية حشرة أو دابّة أو زاحفة ؟! حياة قصيرة  

ويطوى   ؟!  األبد  إلى  شيء  كل  ينتهي  ثم   ، أبداً  كامل  شيء  فيها  اليتم   ، محدودة 

،    55  السجالت ؟! لقد عّز عليه أن يكون مصيره هو هذا المصير البائس المهين  

ر  اْلُمْؤِمنِين  ال ِذين  ي عْ ولذا قال تعالى: ))   يُب ّشِ ا ِليُْنِذر  ب أْس ا ش ِديد ا ِمْن ل ُدْنهُ و  لُون   ق يِّم  م 

أ ب د ا   فِيِه  اِكثِين   م  س ن ا  ح  ا  أ ْجر  ل ُهْم  أ ن   اِت  اِلح  في      56((الص  المفسرين  أحد  .يقول 

تفسيره: )) التبشير اإلخبار بما يسر وال يضر، وعبرنا بالموصول لإلشارة إلى أن  

بها وجه   يقصد  التي  األعمال  والصالحات هي  الجزاء،  هذا  في  السبب  الصلة هي 

بها   تصلح  التي  فهي  سليمة،  طيبة  القلوب  تكون  وأن  والنفع  الخير  وطلب   ، َّللاَّ

التي   وهي  يذكر  األعمال  ولم  الصالحة  األعمال  ذكر  أنه  هنا  ويالحظ  تفسد،  بها 

اإليمان؛ ألن اإليمان مقدر ألنه أساس الخيرات، وألنه عمل القلوب فهو داخل في  

عمل الصالحات، وذكر سبحانه الجزاء فقال: )أجراً حسناً(، تكرم َّللاَّ تعالى فسمى  

م مع أن الهداية من   فضل َّللاَّ ورحمته، لإلشارة إلى  الجزاء أجرا وكأنه ثمن لخير قُّدِ

أن َّللاَّ كريم حليم، يمن بالخير ويجازي عليه، ووصف األجر بأنه حسن، أي أجر  

نعمة   حقيقته  وفي  حسن،  مظهره  في  ألنه  ويطلب  فيه،  ويرغب  ويحب  يستحسن 

دائمة، ولقاء َّللَّ ورضوان منه، وهو أعظم، وكل ذلك تشمله كلمة حسن  ، وإن هذا  

 .  57و الجنة التي يخلدوناألجر الحسن ه
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وفي آية أخرى ، تذّكر الناس بفقه القدوم على هللا ، والذي من مفرداته      .1

بالنشأة والمصير ، وتعريف الناس بمشاهد بعد الموت وإلى أين   التذكير 

السير نحو  الصحيح واألمثل ، فيقول : ))   المصير ، بل وتحفزهم على 

ل ْقن اُك  ا خ  ِسْبتُْم أ نَّم  قُّ ال  أ ف ح  ِلُك اْلح  ُ اْلم  عُون  ف ت ع ال ى َّللاَّ أ نَُّكْم إِل ْين ا ال تُْرج  ْم ع ب ثًا و 

)) اْلك ِريِم  اْلع ْرِش  بُّ  ر  ُهو   إِالَّ  إِل ه  
ترسخ    58 التي  اآليات  وهناك عشرات 

 المفاهيم الصحيحة في هذا الباب ، لوال خوف اإلطالة ألشرنا إليها . 

إّن ِسلم الفرد يتحقق عند شعوره  وح السالم والمحبة :   المطلب الرابع : إفشاء ر 

وتتحقق حريته    ، إنسانيته  ، والسكينة ، وعندما تصان كرامة  ، والطمأنينة  باألمن 

تتوفر اإلمكانات   يكون خضوعه هلل وحده ، وعندما  الفكرية واإلعتقادية ، وعندما 

لى ُسبُل ِسلمه حيـــــــــــــــــن  . وقد بيـــــــــّن هللا تعا  59  الزدهاره وإسعاده وتقدمه

ا ُكْنتُْم تُْخفُون  ِمن  اْلِكت اِب  قال : ))  ا ِمم  ُسولُن ا يُب يُِّن ل ُكْم ك ثِير  ُكْم ر  اء  ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ق ْد ج 

ِكت اٌب ُمبِينٌ  ِ نُوٌر و  ُكْم ِمن  َّللا  اء  ي ْعفُو ع ْن ك ثِيٍر ق ْد ج  ان هُ  ي ْهِدي بِِه   و  ِن ات ب ع  ِرْضو  ُ م  َّللا 

ُمْست ِقيٍم   اٍط  ِصر  إِل ى  ي ْهِديِهْم  و  بِِإْذنِِه  النُّوِر  إِل ى  اِت  الظُّلُم  ِمن   يُْخِرُجُهْم  و  ِم  الس ال  ُسبُل  

ل هُ ع ل ى ن بِيِِّه اْلك ِريِم ف ق ال   60(( ُكْم ِمن   . أ ْخب ر  ت ع ال ى ع ِن اْلقُْرآِن اْلع ِظيِم الَِّذي أ ْنز  ق ْد جاء 

اةِ   النَّج  ُطُرق   أ ْي  السَّالِم  ُسبُل   ِرْضوان هُ  اتَّب ع   ِن  م   ُ َّللاَّ بِِه  ي ْهِدي  ُمبِيٌن  ِكتاٌب  و  نُوٌر   ِ َّللاَّ

إِلى  ي ْهِديِهْم  و  بِإِْذنِِه  النُّوِر  إِل ى  الظُّلُماِت  ِمن   يُْخِرُجُهْم  و  ِة،  ااِلْستِق ام  ن اِهج   م  و  ِة  م  السَّال    و 

ع ْنُهُم   ف ي ْصِرُف  س اِلِك  اْلم  أ ْبي ن   ل ُهْم  ُح  ّضِ يُو  و  اِلِك،  ه  اْلم  ِمن   يُْنِجيِهْم  أ ْي  ُمْست ِقيٍم  ِصراٍط 

ِم حالة  يُْرِشُدُهْم إِل ى أ ْقو  ل ة ، و  ي ْنِفي ع ْنُهُم الضَّال  المحذور، ويحصل لهم أحب اأْلُُموِر، و 
  

إلنسان مع هللا ، فهذا سبيل من سبل السالم  فسبُل السالم يمكن أن تشمل سلم ا،    61

مع   اإلنسان  ، وسلم  أسرته  مع  اإلنسان  ، وسلم  نفسه  مع  اإلنسان  ، وسلم  الحقيقية 

مجتمعه ، وسلم اإلنسان مع غير أهل ملّته، وسلم اإلنسان مع الكون كله ، كل هذه  

الد  في  والهناء  والسعادة  الخير  إلى  باإلنسان  يؤدي  مما  وغيرها  ، العناصر  ارين 

 .    62يدخل في سبل السالم

وكّرم هللا        عنه  ، رضي هللا  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  كتبه  الذي  العهد  وفي 
م ( يقول له :     657هــ_    37وجهه ، إلى واليه على مصر ، األشتر النخعي )  

الناس صنفان :أخ لك في الدين ، ونظير لك في الخلق . إذ ْن ويؤمن المسلمون أن  
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ية قد بدأت حياتها على هذه األرض أسرة واحدة .. وجماعة واحدة ..وأمة  اإلنسان
واحدة .. ثّم كان التنوع والتعدد والتمايز واالختالف في إطار اإلنسانية الواحدة ،  
  63وذلك حتى يتّم التسابق والتدافع والتنافس في الخيرات ، ويتم التعارف والتعايش

البّر والتقو النَّاُس  .. ويتحقق التعاون على  ى ، ال على اإلثم والعدوان  : )) ك ان  
ِلي ْحكُ  ّقِ  بِاْلح  اْلِكت اب   ع ُهُم  م  ل   أ ْنز  و  ُمْنِذِرين   و  ِرين   ُمب ّشِ النَّبِيِّين    ُ ف ب ع ث  َّللاَّ اِحد ةً  و  ةً  م   أُمَّ

الَِّذين   إاِلَّ  فِيِه  اْخت ل ف   ا  م  و  فِيِه ۚ  اْخت ل فُوا  ا  فِيم  النَّاِس  تُْهُم  ب ْين   اء  ج  ا  م  ب ْعِد  ِمْن  أُوتُوهُ   
 ُ َّللاَّ ّقِ بِإِْذنِِه ۗ و  ا اْخت ل فُوا فِيِه ِمن  اْلح  نُوا ِلم  ُ الَِّذين  آم  د ى َّللاَّ  ي ْهِدي  اْلب يِّن اُت ب ْغيًا ب ْين ُهْم   ف ه 

إِل ى    ي ش اُء  ْن  م 
اٍطُمْست ِقيٍم(( ِصر 

ْلن اإِل ْيك  وقال:))،64 أ ْنز  قِّ  اْلِكت اب   و  قًا بِاْلح  ّدِ اب ْين   ُمص  ْيهِ  ِلم  اْلِكت ابِ  ِمن   ي د 
ْيِمنًا   ُمه  ا  ب ْين ُهمْ  ف اْحُكمْ  ع ل ْيِه   و  ل   بِم  ال   أ ْنز  ُهمْ  ت تَّبِعْ  اللَُّهو  اء  ا أ ْهو  اء ك   ع مَّ قِّ  ِمن   ج    اْلح 

ع ْلن ا  ِلُكلٍّ  اًجا ِشْرع ةً  ِمْنُكمْ  ج  ِمْنه  ل وْ  و  ُ  ء  ش ا و  ع ل ُكمْ  َّللاَّ ةً  ل ج  اِحد ةً  أُمَّ ِكنْ  و  ل   ُكمْ  و  ا ِلي ْبلُو  آ  فِيم 
اتِ  ف اْست بِقُوا ت اُكمْ  ْير  ِ  إِل ى  اْلخ  ْرِجعُُكمْ  َّللاَّ ِميعًا  م  ا ف يُن بِّئُُكمْ  ج   .  65فِيِه ت ْخت ِلفُون  (( ُكْنتُمْ  بِم 
لترسيخ         ، النبوية  السيرة  مصادر  في  الواردة  والتطبيقية  العملية  الناحية  ومن 

المواطنة، هي :  من أولى الدعائم التي اعتمدها الرسول صلى هللا عليه وسلم في  

برنامجه اإلصالحي ، والتنظيمي لألمة وللدولة والحكم ، االستمرار في الدعوة إلى  

وبنا  ، القرآني  والمنهج  بين  التوحيد  المؤاخاة  تعزيز   و  وتقرير   ، المسجد  ء 

بناء   في  األولى  الخطوة  عن  أهمية  تقّل  ال  خطوة  وهي  واألنصار،  المهاجرين 

لقد  و،       66المسجد لكي يتالحم المجتمع المسلم ويتآلف وتتضح معالم تكوينه الجديد 

عليه  ساهم  نظام المؤاخاة في ربط األمة بعضها ببعض ، فقد أقام الرسول صلى هللا  

الذي تذوب  بينهم ، هذا اإلخاء  الكامل  المتينة على أساس اإلخاء  وسلم هذه الصلة 

واللون   النسب  فوارق  تسقط  ، وأن  إال لإلسالم  ، فال حمية  الجاهلية  فيه عصبيات 

والوطن ، فال يتأخر أحد أو يتقدم إال بمروءته وتقواه ،وقد جعل الرسول هذه األخوة  

غاً ، وعمالً يرتبط بالعقيدة و بالدماء واألموال، ال تحيّة تثرثر  عقداً نافذاً ال لفظاً فار 

بها األلسنة وال يقوم لها أثر ، وال حبراً جافّاً كالراقم على الماء . وكانت عواطف  

وتمأل    ، الصادقة  األخوة  في هذه  تمتزج   ، والتضحية  والمؤانسة  والمواساة  اإليثار 

 .      67القصص المجتمع الجديد بأروع األمثلة ، وبأجمل 

والسنة        القرآن  عليه  نص   ما  مقاصد  هناك   ، الصدد  هذا  في  يالحظ  ومما 

صراحة ، بأدوات التعليل المعروفة في اللغة . ومنها ما عرف  بإستقراء األحكام  
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الجزئية . أي هناك نماذج  لمقاصد جزئية لبعض األحكام ، ونماذج لمقاصد كلية  

بل  ، فالعدل مقصد عام   .. السماوية    عامة  الرساالت  القرآن مقصد  نّص  هو كما 

((  : تعالى  قال   ، ان   جميعا   اْلِميز  و  اْلِكت اب   ع ُهُم  م  ْلن ا  أ ْنز  و  بِاْلب يِّن اِت  ُرُسل ن ا  أ ْرس ْلن ا  ل ق ْد 

ِللنَّا ن افُِع  م  و  ش ِديٌد  ب أٌْس  فِيِه  ِديد   اْلح  ْلن ا  أ ْنز  و  بِاْلِقْسِط    النَّاُس  ْن  ِلي قُوم   م   ُ َّللاَّ ِلي ْعل م   و  ِس 

ُرُسل هُ بِاْلغ ْيِب إِنَّ َّللاَّ  ق ِويٌّ ع ِزيز(( ي ْنُصُرهُ و 
. وتحقيق الكفاية واألمن مقصد عام    68

،    : سبحانه  بعبادته  أمرهم  عليه  وأسس   ، قريش  على  به  هللا  امتن  ما  وهو 

ْوٍف (( ن ُهْم ِمْن خ  آم  ُهْم ِمْن ُجوعٍ و  ْطع م 
ب  ه ذ ا اْلب ْيِت ال ِذي أ   .   69))ف ْلي ْعبُُدوا ر 

عام ؛ ولذا علّل القرآن توزيع الرسول   وإشراك الناس فيما أفاء هللا عليهم :مقصد 

اليتامى والمساكين وابن السبيل ، قبل غيرهم ،  للفيء على ال فئات الضعيفة من 

))  بقوله اْلقُْرب ى   :  ِلِذي  و  ُسوِل  ِللرَّ و   ِ َّ ِ لِلَف  ى   اْلقُر  أ ْهِل  ِمْن  ُسوِلِه  ر  ع ل ى    ُ َّللاَّ أ ف اء   ا  م 

ا  ب ْين   ُدول ةً  ي ُكون   ال   ك ْي  السَّبِيِل  اْبِن  و  س اِكيِن  اْلم  و  ى   اْلي ت ام  آت اُكُم  و  ا  م  و  ِمْنُكْم  أْل ْغنِي اِء 

اْلِعق اِب (( إِنَّ َّللاَّ  ش ِديُد  اتَّقُوا َّللاَّ   ف اْنت ُهوا و  اُكْم ع ْنهُ  ن ه  ا  م  و  ف ُخُذوهُ  ُسوُل  الرَّ
إّن   ، و   70

مقاصد الشريعة _ كما أّصلها الفقهاء _ تتسم بالشمول والتنوع . وينبغي أن نعلم  

دي  أو  روحية  مقاصد  إليها أنها  تسعى  التي  المصالح  أو  المقاصد  أول  فإن   ، نية 

الشريعة هو : المحافظة على الدين ، وهو مايشمل العقائد والعبادات ، والدين هو  

 جوهر الوجود ، وروح الحياة . 

في    ، الكبرى  بالعبادات  لألمر  القرآن  تعليل  في  رأينا  كما   ، أخالقية  مقاصد  وهي 

. فاألخالق إذن ال تنفصل عن     71مكارم األخالق ((الحديث : )) إنّما بعثُت ألتمم  

 الدين . 

وهي مقاصد إنسانية ؛ ألنها تعمل على المحافظة على كل حرمات اإلنسان . دمه  

 وماله وعرضه وعقله ، كما تحافظ على كرامته وحريته . 

؛ إقتصادية  مقاصد  تجب   وهي  التي  الضرورية  المصالح  من  المال  جعلت  ألنها 

 المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة والمشروعة . 
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وهي مقاصد مستقبلية ؛ ألنها لم تكتِف برعاية اإلنسان الحاضر، بل وجهت إهتماماً  

ترعاها   التي  الضرورية  المصالح  من  جعلت  حين   ، المستقبل  إنسان  إلى  أيضاً 

   72.المحافظة على النسل

 المطلب الخامس : تطبيقات ونماذج راقية للمواطنة الصالحة. وفيه فرعان :  

الفرع األول : أبجديات المواطنة التطبيقية في ظّل دستور المدينة في عهد الرسول  

لإلنسان في النظام السياسي اإلسالمي عامة، ولدولة المدينة خاصة  أيّاً كان مذهبه  : 

عيش الكريم ، ولكنه يملك حق االختيار في أن يؤمن  وجنسيته ، حقوق ثابتة في ال

الفقري ، أو أن   العمود  التي قامت عليها ، ويمثل اإلسالم  الدولة واألسس  بأهداف 

فليس له مايميزه عن إخوانه المؤمنين غير   يرفض ذلك .فإن آمن بها وكان مسلماً 

المواط حقوق  اكتساب  أجل  من  مجبر  فهو  الرفض  اختار  وإن   .. أن  مؤهالته  نة 

العام بحمل   قانونها  يتهدد  الدولة والنظام ، ويعترف بشرعيتها وكيانها ، فال  يوالي 

 .73السالح في وجهها ، أو مواالة أعدائها للتخريب واالحتالل

عشر      ثالثة  والسالم  الصالة  عليه  مّكة   ظلَّ  أرض  في  اإلسالم    عاماً  إلى  يدعو 

حتى هيأ هللا قيام دولة في المدينة المنورة، وهاجر صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  

كان على   فمنهم من  قديم  المدينة من  فيها غير مسلمين سكنوا  فوجد   ، المدينة  إلى 

شرك، ومنهم من كان من أهل الكتاب وتحديداً اليهود، ومن المعلوم أن أي دول لها  

أرض، ودستور، ورئيس الدولة، فالشعب هو كل من سكن المدينة  أركان: شعب، و

المدينة   الوطن:  أو  من مسلمين ويهود ومسيحيين ومشركين، ومجوس،  واألرض 

  ( بقي  وسلم،  عليه  هللا  صلى  رسول  شخص  في  ممثالً  الدولة  ورئيس  المنورة، 

الن تفكير  يتجه  المسلمين وغيرهم، فلم  بين  العالقة  الذي سيحكم  بي صلى  الدستور( 

هللا عليه وسلم إلى رسم سياسة لإلبعاد أو المصادرة واإللغاء؛ بل قبِل  ورضي  عن  

النّد   طيب خاطر وجود اليهود والوثنية وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة 

التنوع الديني والِعرقي والثقافي  من  رغم  على ال  74  للنّد على أن لهم دينهم وله دينه

حاول النبي أن سؤسس عالقة صافية بين الجميع ، تقوم على    في المدينة المنورة ، 

، يتجلى ذلك في البند األول    75المواطنة الصالحة ، لها ما لغيرها ، وعليها ما عليه
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: )) هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ، ومن  

ال  دون  من  واحدة  أمة  :إنهم  معهم  وجاهد   بهم  فلحق  ((تبعهم  سعيد  76ناس  يقول   .

المدني   المجتمع  أبناء  بين  العالقة  ضبطت  الوثيقة   هذه   :  _ هللا  رحمه   _ حوى 

جميعه مؤمنهم ومشركهم ويهوديهم ، ومن هنا نوصي أّن على الدول حيثما وجدت  

  . غيرهم  وبين  المسلمين  بين  العالقات  تحكم  التي  الدستورية  الصيغة  في  تفكر  أن 

  : الوثيقة  تعبيرات  دينهم  ومن  لليهود   ، المؤمنين  مع  أمة  عوف  بني  يهود  "وأن 

المواطنين   أن كل  المعاصرة  المصطلحات  في  يفيد  التعبير  " هذا  دينهم  وللمسلمين 

شعب واحد ، وفي هذا أبلغ الرّد على بعض المتشنجين الذين تتسع دائرة المحرمات  

إلى كل شيء ب   77عندهم حتى تصل  تتعلق  التي  البنود  يتأمل في  العالقة مع  ومن 

رائع  بشكل  العالقة معهم  قد رسم طريق  النبي  أن  يجد   ، الوثيقة     78  اليهود  وهذه 

بنود رئيسة وثمان وأربعين )  ( فقرة في العالقة والمواطنة  48اشتملت على أربعة 

البند األول: األمن الجماعي والتعايش السلمي بين جميع    والتعايش. والبنود كاآلتي:

المدينة.  دولة  الثالث:    مواطني  البند  والتعبد.  االعتقاد  حرية  ضمان  الثاني:  البند 

مجاالت   في  الفاعلة  المشاركة  في  المدينة  دولة  لمواطني  التامة  المساواة  ضمان 

الحياة المختلفة تحقيقا لمبدأ أصيل تقوم عليه الدول الحديثة في عالم اليوم وهو مبدأ  

كل ساكنيها في وقت لم يكن العالم  المواطنة الكاملة فضمن دستور المدينة هذا الحق ل

مبدأ   إقرار  ترسيخ  الرابع:  البند  وواجباته.  بالتزاماته  الوطن  كلمة  معنى  يعي 

الموافقة عليه.   وأخذ  النظام  اإلعالن عن  المسؤولية  هذه  الفردية وأصل  المسؤولية 

النبي   المسلمين في عهد  لغير  المسلمين  الوثيقة زادت رقعة معاملة  أثر هذه  وعلى 

هللا عليه وآله وسلم  على أساس مبدأ التسامح الذي فاضت به نصوص القرآن    صلى

الكريم وبينته السيرة النبوية قوال وفعال بعد ذلك. وتعد هذه المعاهدة الوثيقة األولى  

النواحي   المواطنين وواجباتهم من  للمواطنة وحقوق  بنود محققة  احتوت على  التي 

وا واالقتصادية  والعسكرية  حقوق  السياسية  حددت  الوثيقة  هذه  كذلك  الجتماعية، 

بين مسلم وغيره تفريق  دون  وواجباته  أرستها  79المواطن  التي  الموطنة  فقواعد    .

ووحدة    ، الدين  في  إكراه  فال   ، مكفولة  الدين  : حرية  أبرزها  من   ، كثيرة  الوثيقة 

الجميع مسؤولية  الوطن  وحماية   ، والقيادة  بن 80المرجعية  كل  عند  توقفت  ولو  ود  . 

 وفقرات الوثيقة ، لطال  بي الوقُت في هذا الفرع ، ولذا اكتفيُت بهذا القدر . 
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الفرع الثاني : نموذج راٍق للمواطنة الصالحة أمام  القاضي ُشريح، حد ث  بين أمير   

نذكرا  نموذجا  راقيا  فقط في هذا الفرع  المؤمنين علي بن أبي طالب مع المسيحي :   

)خوفا  وإحتياطا  من اإلطناب( ، والقارئ اللبيب يستطيع من خالله أن يقيس عليه  

، نعود إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) رضي    مئات بل اآلف األمثلة عليه 

منه   وقد سقطت   ، للمسلمين   أن أصبح خليفة  وبعد    ) وكّرم هللا وجهه  هللا عنه 

النصارى  أحد  فيبتدرها   ، صفّين  معركة  من  خروجه  ،إثر   منه  غفلة  على  درعه 

ظته ،  فيأخذها دون أن يشعر به اإلمام علّي ، ولكن ذكاء اإلمام علي وشّدة مالح

التي   وهي   ، عنها  يتيه  أن  له  كيف  إذ   ، منه  سلبت  التي  درعه  إلى  أوصلته  قد 

  ، درعه  أنها  يعرف  حتى  النصراني  بيد  يراها  أن  فما   ، كلها  معاركه  شاركته 

المؤمنين   أمير   ، الدرع  أمر  في  شريح  ويحار   ... القاضي  شريح  إلى  فيختصما 

راني يصّر على أن الدرع ملك له  يقول : الدرع درعي ، ولم أبْع ولم أهْب ، والنص

... معقّبا  على دعوى أمير المؤمنين بقوله : وما أمير المؤمنين عندي بكاذب ...  

ويستقبل   ؟  بيّنة  من  لك  هل   : سائال   المؤمنين  أمير  إلى  شريح  القاضي  ويتوجه 

  : قائال   والبشاشة  بالضحك   _ البعض  يستنكره  وربما   _ السوأل  هذا  علي  اإلمام 

شر للنصراني  أصاب   قضى  أن  إال  شريح  القاضي  من  كان  ...فما  بينة  لي  ما  يح 

بالدرع ؛ ألنه صاحب اليد عليها ، ولم تقم بينة على خالف ذلك ، فيأخذها الرجل )  

المسيحي ( ويمضي في الطريق ... ويتبادل اإلمام علي والقاضي شريح النظرات  

بما جرى وحد ث    أساريرهما رضا  وسرورا   أبرقت  وقد  لسان شريح  ،  ، وينطلق 

ا الَِّذين   بالشكر هلل تعالى أن وفقه ألن يحكم بالعدل الذي أمر به ، بقوله : ))  ي ا أ يُّه 

بِين  إِنْ  اأْل ْقر  ْيِن و  اِلد  ل ْو ع ل ى  أ ْنفُِسُكْم أ ِو اْلو  ِ و  د اء  َّلِلَّ اِمين  بِاْلِقْسِط ُشه  نُوا ُكونُوا ق وَّ  ي كُْن  آم 

إِْن ت ْلُووا أ ْو تُْعِرُضوا ف إِنَّ  غ نِياا أ ْو ف   ى  أ ْن ت ْعِدلُوا و  و  ا   ف ال  ت تَّبِعُوا اْله  ُ أ ْول ى  بِِهم  ِقيًرا ف اَّللَّ

بِيًرا (( لُون  خ  ت ْعم  ا  بِم  َّللاَّ  ك ان  
. وراح اإلمام علي أيضا  يتمتم شكرا  هلل تعالى أن 81

ي الذي ال   ، النزول عند حكم القاضي  البينة  وفقه في  يحكم إال حسب  له أن  جوز 

والحجة والدليل ...ولكن يأبى الحق إال أن يعلو وال يعلى عليه ، إذ أنّى لعدالة هذه  

بضع   اال  يمِش  لم  النصراني  أن  ...وذلك  والعقول  القلوب  التأسر  أن   ، مجراها 

خطوات ، حتى عاد  بعدها القهقرى ، وقد استولْت عليه الدهشة ، وقال مستغربا  :  

أما أني أشهد أّن هذه أحكام األنبياء ، أمير المؤمنين يديننيإلى قاضيه ، فيقضي    " 
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لي عليه !! . أشهد أن ال إله إال هللا وأّن محمدا  رسول هللا ... الدرع درعك يا أمير  

المؤمنين ، اتبعت الجيش ، وأنت منطلق من صفّين ، فخرجت الدرع من بعيرك  

علي ، وقد تملكه السرور بإسالم سارق درعه :    األورق . فيجيبه أمير المؤمنين

 .82" أما إذ أسلمت  فهي لك " 

اإلسالمية      الحضارة  درسوا  الذين  األوروبيين  المؤرخين  نظر  استرعى  ولقد 

بإنصاف، ظاهرة غريبة ال نظير  لها في حضارات أخرى ، هي كثرة الرجال غير  

 . 83كم اإلسالمي المسلمين ذوي النفوذ والمناصب  في جهاز وإدارة الح

 الخاتمة: 

الذي عنوانه     المتواضع  بحثي  مبدأ في خاتمة  ترسيخ  الدينية وأثرها في  الِقيم   (

أسّجل أهّم النقاط المتعلقة بالنتائج والتوصيات، بشكل مختصر،   المواطنة الصالحة ( 

 ، ثّم التوصيات :  بالنتـــــــــــــــائـجأبدأ أّوالً 

_مصطلح الِقيم يّدل على عدة معاٍن ، من أبرزها: منظومة إذا غابْت عنّا الختلت  1

الموازين والحياة ، ويأتي بمعنى األساس ، واألصل ، والحافظ ، والمعّول عليه ،  

وبمعنى التمسك ، والمستقيم ، والعماد ،  وتمام الشيء ، وبمعنى الفضائل التي تقوم  

البشري ، المجتمع  بأنه:    عليها حياة  يدّل على مجموعة من  ويعرفها بعض  مفهوم 

المعايير واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية  

جديرة   يراها   ، لحياته  وتوجهات  أهداف  إختيار  من  تمكنه  بحيث   ، واالجتماعية 

الع السلوك  أو  اإلتجاهات  أو  االهتمامات  خالل  وتتجسد  إمكاناته  أو  بتوظيف  ملي 

دينية ، الزدادْت   لفظة  إليها  وإذا أضفنا   . بطريقة مباشرة وغير مباشرة   ، اللفظي 

 أثرها ووْقعها واكتسبت صفة اإلستقرار والبقاء  .  

2  ، الخصلتيِن  هاتيِن  على  وبناًء  والشمولية،  العالمية   ، اإلسالم  خصائص  من   _

الثابتة   القواعد  أو  واألركان  واألسس  القيم  بعض  نصوص  أبرزنا   ضوء  على 

في   قوّي   أثر  لها  التي  و  المعاصرة  الموضوعات  هذه  مثل  في  الغراء  الشريعة 

 إرساء وتعزيز مبدأ المواطنة الصالحة، وتطرقنا إليها واستلهمنا . 
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العظمة والسمو ، وتتجلى ميزات اإلسالم وخصائصه وقـــــــيمه  3 _  وهنا تكمن 

آيدولوجيات الدول، والفلسفات القاصرة،  الرفيعة في تعيين اإلنسان ، ) مختلفاً عن  

كان   سواء  ِرجلين،  على  يمشي  مخلوق  كل  فهو  البحتة(   البراك ماتية  واإلتفاقيات 

رجالً أم امرأة ، حاكماً أو محكوماً ، غنياً أم فقيراً ، كبيراً أم صغيراً ،مسلماً أم غير  

مقيماً  أم  مواطناً   ، األرض  شعوب  من  عربي  غير  أم  عربياً   ، ،    مسلم  أجنبياً  أم 

أم محكوماً   أم متهماً  بريئاً   ، أّميّاً  أم  مثقفاً   ، أم مجنوناً  ، عاقالً  أم مريضاً  صحيحاً 

الجنين في رحم أمه ، والرضيع في حضن أمه ومهده ، والميت في   عليه ، حتى 

على   والحفاظ  التكريم  ويستحق   ، حقوقه  له  )إنسان(  منهم  فكّل   ، ومْدفنه  كفنه 

 تي ترعى بشكل كامل وجوده ثم حقوقه .  مصالحه وشؤونه ال

_ إن مفهوم المواطنة، ذو ِشعٍب وفروع ، وفي الوقت نفسه في حالة تغير مستمر  4

  : بأنه   ، تعريفه  يمكن   ، ذلك  ومع  أمام    ،  سواًء  الشعب  أفراد  بين  التام  المساواة 

وهو   الوطن,  في  أخرى  حقوق  أي  أو  الحياة  فرص  تكافؤ  أو  والقضاء  القانون 

ومؤسساته  المشا الوطن  وبناء  السياسية  الحياة  صناعة  في  الحيوي  والتفاعل  ركة 

ورسم الحياة العامة . وأيضاً العالقة المعنوية ، والرابط الداخلي لكل فرد مع الوطن  

جامعاً   تكون  أن  يجب  التي  هي  والوطن  الفرد  بين  المواطنة  يعيشه.فعالقة  الذي 

التفص  أو  الفرعية  العالقات  لجميع  التزاماً  وشامالً  للوطن  الوالء  راية  ورفع   ، يلية 

الوطن   تجاه  اإللتزام  بهذا  بالشعور  إال  داخلية  كقيمة  المواطنة  تتحقق  فال   ، طوعياً 

 بصورة طوعية. 

الناحية  5 البحث من  للمواطنة في عنوان  تقع صفة  التي   ، الصالحة  بلفظ  _ يقصد 

النافعة ،واإليجابية ، والِمعطاءة، والصالح   الذي يعمل لصالح العام ، اللغوية : أي 

والفضائل    ، النبيلة  المعاني  من  البارزة   الصفة  أو  الجامعة  الكلمة  ماتحمل  وكل 

 ما إلى ذلك . و السامية ، واألخالقيات الرفيعة

_ إّن الِقيم  الدينية كثيرة ، ومن أهّمها وأجملها: هي مبدأ االستخالف في األرض ،  6

، وذّريته  آدم  سيدنا  ناله  ش رف  القدير،  أعظم  العليا    بمشيئة هللا  المشيئة  فهي  وإذن 

ومنحه مقاليدها ، على عهد من هللا وشرط ، وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه  
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الجديد في الوجود ، زمام هذه األرض ، وتطلق   الكائن  الخالفة تريد أن سلم لهذا 

والتحليل والتركيب فيها يده ، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في اإلبداع والتكوين ،  

وكنوز    ، وطاقات  قوى  من  األرض  هذه  في  ما  وكشف   ، والتبديل  والتحوير   ،

 وخامات ، وتسخير هذا كله بإذن هللا في المهمة الضخمة التي وكلها هللا إليه . 

مفهوم  7 تعزز  والتي  عملية  تطبيقات  لها  التي  العالية  والفضائل  الِقيم  ومن   _

 : أداءك  المواطنة  على  كافة  التكاتف  على  وشّر  مفسدة  كل  ودفع  خيروعمراٍن،  ل 

الدستور اإللهي اإلصالح اإلنساني االجتماعي السياسي    األصعدة؛ ألّن من مقاصد 

  -وحدة الدين  -وحدة الجنس البشري  -الوطني بالوحدات الثماني ، أعني: وحدة األمة

العدل فى  بالمساواة  التشريع  فى    -وحدة  والمساواة  الروحية  األخوة   -التعبد وحدة 

الدولية السياسية  الجنسية  القضاء  -وحدة  والبشر    -وحدة  اإلسالم  جاء  اللغة.  وحدة 

واألديان،  واألوطان  واللغات  واأللوان،  األنساب  فى  يتعادون  متفرقون.  أجناس 

والمذاهب والمشارب، والشعوب والقبائل، والحكومات والسياسات، يقاتل كل فريق  

ابط البشرية وإن وافقه فى البعض اآلخر، فصاح  منهم مخالفة فى شىء من هذه الرو

 اإلسالم بهم صيحة واحدة دعاهم بها إلى الوحدة اإلنسانية العامة الجامعة. 

مما ال شّك فيه أّن مصير     _ ومن القيم واألسس الواقعية : وحدة المآل والمصير: 8

كل إنسان أيّاً كان موقعه من هذه الحياة، هو الفناء والوداع عن هذه الحياة الدنيوية  

المؤقتة ، واإلنتقال إلى المثوى األخير ، سواء عاش في خراب أو في قصور مشيدة  

بالمجوهرات والزخارف وغيرها من معالم الجمال، ولذا ينبغي أن نتبادر ونسرع ، 

تسابق في تقديم أفضل األعمال والتعامل ، وأن نؤدي ماعلينا أداؤه بأكمل صوره  ون 

 ، وأن نمارس مالنا بأتّم الكمال والجمال . 

أيضاً:  9 المبادئ  ومن  عند  _  يتحقق  الفرد  ِسلم  ؛ألّن  والمحبة  السالم  روح  إفشاء 

وتتحقق  شعوره باألمن ، والطمأنينة ، والسكينة ، وعندما تصان كرامة إنسانيته ،  

تتوفر   وعندما   ، وحده  هلل  خضوعه  يكون  وعندما   ، واإلعتقادية  الفكرية  حريته 

 اإلمكانات الزدهاره وإسعاده وتقّدمه . 
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بالفعل  10 أنها  ل يجُد   ، المدينة  دستور  في  والفقرات  والمواد  للبنود  الناظر  إّن    _

مجال   عن  الحديث  خالل  من  مستوى،  أعلى  على  مدنية  دولة  لتأسيس  تدشن 

فإنها  ال المواطنة  مجال  يخص  فيما  فأما  وعمادها،  وشعارها،  وأساسها،  مواطنة، 

الذين   المسلمين  غير  حقوق  إهدار  دون  ديارهم،  في  المواطنين  جميع  تستوعب 

االستبداد   وعدم  الحرية  على  فتعول  المواطنة  أساس  وأما  الدولة،  داخل  يسكنون 

وطنين في الحقوق والواجبات،  والظلم، وأما شعار المواطنة فتعني المساواة بين الم

فتعول على كونها   المواطنة  العرق، وأما عماد  أو  المذهب،  أو  للدين  النظر  ودون 

الوطن ومراعاة   يعتمد على حب  اجتماعي  ونظام  الجميع  يخدم  نظام سياسي  تمثل 

السلوك العملي المعبر عن احترام حقوق الوطن على أبناءه، كما أنها نظام قانوني  

حقوق   أفراد لمعرفة  من  غيره  وتجاه  الوطن  تجاه  وواجباته  والمواطن  اإلنسان 

 الوطن. 

التعّد  11 تكاد  التي   ( التطبيقية  النماذج  من  اآلف  بل   ، األمثلة  مئات  هناك   _

والتحصى (  التي نتلمس منها تجسيد المواطنة الصالحة في تأريخ المسلمين، منها  

ير المؤمنين علي بن أبي طالب ،  : ما حد ث أمام القاضي ُشريح في المرافعة بين أم 

ناقصة،   وهتافات   ، جوفاء  شعارات  عن  بعيداً   . عهده  في  المسيحي  الرجل  مع 

 وأهداف غير نبيلة في كثير من الدول في زماننا . 

_ ويالحظ أن العال م الحالي في عصر المعلومات والعولمة واإلتصاالت ، أسف ر   12

المواطن     ( بــ  يسمى  كما  مفهوم  العال م  عن ظهور  يقدر ويشارك  الذي   ) العال مي 

بآرائه وأفكاره وثقافته ؛ لذا يبنغي التأكيد على تعميق روح الِقيم والمبادئ الصحيحة  

 التي لها أثر في توجيه وإعداد المواطن الصالح في بلدنا نحو  األحسن.  

 ، يمكن تلخيصها ، كما يلي :  التوصياتوأما 

البلد، أن يسنّوا تشريع  _نوصي ونقترح على القائمين بالم1 ؤسسات التشريعية في 

المواطنة   مفهوم  ترسيخ  ؛ألجل  القديمة  والفقرات  المواد  يعّدلوا  أو  جديدة  قوانين 

الصالحة والتي توضع فيها األطر المحددة لحقوق المواطنة وواجباتها، وخاصة في  
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صبح  في تغيير  ظّل المتغيرات المحلية و اإلقليمية و الدولية؛ ألّن مفهوم المواطنة أ

 مستمر ،وعلى كافة المجاالت . 

الحنيف ؛ألنها  ّّ _ نوصي ونؤك2 ديننا  السامية في  بالِقيم والمبادئ  د على التمّسك 

بالتربية   والمثابرة  بالمصابرة  واإللمام    . والبلد  لألمة  وبقاء  وِعّز  أماٍن  صّمام 

ال الجهات  قِبل  من   ، والمعاصرة  األصالة  فيها  تراعى  التي  معنية  الصحيحة 

 والمؤسسات التنفيذية بهذا الشأن. 

أو  3 التمييز  و  الكراهية  رائحة  منها  يشوب  ما  كّل  وردع  ومواجهة  مكافحة   _

بيئة سالمة ومزدهرة   كان مصدره ومنبعه ، من أجل  ،أيّاً  ر  التطّرف وإقصاء اآلخ 

عدم   مبدأ  رين،وإرساء  اآلخ  قدرات  ومشاركة  لتفعيل  وناهضة   ، للجميع  ومنسجمة 

 ناء عن أحد . اإلستغ 

_ وضع  تخطيط مْحك م ، ومشروع واسعٍ في كافة المجاالت، من قبل الجامعات  4

مقومات  على  للوقوف  وندوات  مؤتمرات  إنعقاد  خالل  التعليمية،من  والمؤسسات 

الريادي في هذا الميدان ،من أجل تنفيذه    العمل الدؤوب المواطنة الصالحة، والقيام ب 

 وتطبيقه .        

  الهوامش :  

تميم     1 بن  أحمد بن عمرو  بن  الخليل  الرحمن  أبو عبد  المؤلف:   , العين  كتاب 

 هـ( 170الفراهيدي البصري )ت  

المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي , مكتبة الهالل,) د . ت و ط (   

تهذيب اللغة ، تأليف : محمد بن أحمد بن      . وينظر :  233_  231، ص  5ج  

هـ( ، المحقق: محمد عوض مرعب، دار  370األزهري الهروي، أبو منصور )ت  

العربي   التراث  األولى،    –إحياء  الطبعة:   ، ، ج2001بيروت    266، ص    9م 

المؤلف:    , األخبار  ولطائف  التنزيل  في غرائب  األنوار  بحار  . ومجمع  ومابعدها 

هـ(  986حمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الف ت نِي الكجراتي )ت  جمال الدين، م
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الثالثة،   , ص    4م, ج 1967, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية , الطبعة: 

353  .      

مختار    2 أحمد  الدكتور  المؤلف:   , العربي  المثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم 

الق الكتب،  عالم  الناشر:   , عمل  فريق  بمساعدة  األولى،  عمر  الطبعة:   , اهرة 

      .  611, ص  1م ج 2008

إبراهيم    3 مكتبة   ، مصطفى  خليل  علي  د,   : تأليف   ، والتربية  اإلسالمية  الِقيم 

      .  34م ، ص   1988هــ _   1408،   1الحلبي ، المدينة المنورة ، ط

القاسم     4 أبو  العباس،  بن  عباد  بن  إسماعيل  المؤلف:   , اللغة  في  المحيط 

)ت  الطالقا عباد  بن  بالصاحب  المشهور  محمد  385ني،  الشيخ  بتحقيق    , هـ( 

      .    359, ص    2هـ , ج 1431حسن آل ياسين،

كتاب التعريفات , المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني     4

هـ( , المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء , دار الكتب العلمية  816)ت  

      .    106م  ص   1983-هـ 1403ة: األولى لبنان , الطبع–بيروت 

ابن    5 علي  بن  محمد  المؤلف:   , والعلوم  الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة 

هـ(  1158القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد  

, تحقيق: د. علي دحروج , نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدي ,  

لبنان ناشرون  الناشر , الطبعة: األولى    –: مكتبة  ,  ص     1م.ج 1996  -بيروت 

814    . 

أيوب بن موسى     6 المؤلف:   , اللغوية  المصطلحات والفروق  الكليات معجم في 

)ت   الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  عدنان 1094الحسيني  المحقق:   , هـ( 

    443هــ ,  ص  1431بيروت     –محمد المصري , مــــؤسسة الرسالة  -درويش 

    المصدر نفسه .   7
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القزويني الرازي،    معجم مقاييس اللغة , المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء    8

)ت   الحسين  دار  395أبو  الناشر:   , هارون  محمد  السالم  عبد  المحقق:   ,  ) هـ 

, ج  1979  -هـ  1399الفكر,   المنير في غريب    83, ص     2م.  المصباح  . و 

الشرح الكبير ، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  

 هـ( 770)ت نحو  

 .  4، ص  1هــ ، ج1431بيروت ،   –الناشر: المكتبة العلمية 

معجم اللغة العربية المعاصرة ، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت     9

 هـ( بمساعدة فريق عمل 1424

األولى،   الطبعة:   ، الكتب     61، ص    1م   ج  2008  -هـ    1429الناشر: عالم 

 ومابعدها . 

اللغوية ، ا  10 لمؤلف: أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن  معجم الفروق 

هـ( ، المحقق: الشيخ بيت هللا  395سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت نحو  

    14هـ ، ص  1412بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، »قم« ، الطبعة: األولى، 

أساس البالغة ، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري   11

)ت  جار هللا  الكتب  538  دار  الناشر:   ، السود  عيون  باسل  محمد  تحقيق:   ، هـ( 

 .   352، ص   1م ، ج  1998 -هـ  1419العلمية، بيروت ، الطبعة: األولى، 

 .   18معجم الفروق اللغوية ، مصدر سابق، ص    12

المفردات في غريب القرآن ، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  13

 هـ( 502فهانى )ت بالراغب األص

األولى   الطبعة:   ، القلم،دمشق  دار  الناشر:   ، الداودي    -المحقق: صفوان عدنان 

 .    353هـ  ، ص    1412

 .    113المصدر نفسه ، ص   14
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 .    168، ص  1معجم اللغة العربية المعاصرة ، ج 15

16   ، العرب  ط   لسان    ، بيروت   ، العربي  التراث  إحياء  دار   ، منظور  ،    2ابن 

 .   338، ص  15، ج   1993

معجم األغالط اللغوية المعاصرة ، محمد العدناني ، مكتبة لبان ، بيروت ،      17

 .   725، ص 1984

المواطنة في اإلسالم واجبات وحقوق ، إعداد : أ.د. عطية عبد الحليم صقر      18

:    المنشور  .ومابعدها 7،ص موقع  في   ، اإلنترنيت  في 

www.ketabpedia.com    . 

أثر إحترام حقوق المواطنة في السلم اإلجتماعي ، تأليف : سري زيد الكيالني    19

جامعة    ، اسالمي  منظور  من  اإلجتماعي  السلم  مؤتمر   ، تفاحة  مصطفى  وليلى 

 .   6، ص   2012النجاح الوطنية ، فلسطين ، 

يف : سعيد عبد الحافظ ، مركزماعز للدراسات  المواطنة حقوق وواجبات ،تأل  20

 .  10، ص   2007الحقوقية والدستورية ، القاهرة ، 

قاموس علم االجتماع ، تأليف: د. محمد غيث ، دار المعرفة الجامعية، مصر،   21

 .   56، ص  1995

 .   7سري زيد الكيالني وليلى مصطفى تفاحة ، مصدر سابق ، ص   22

عالءالدين    23  ، المعاصر  والواقع  اإلسالمي  التراث  في  دراسة  المواطنة 

 .   24 – 20، العراق ، ص   2017عبدالرزاق جنكو ، جامعة التنمية البشرية ، 

، إشكالية المواطنة في الفكر السياسي المعاصر ، أميد رفيق فتاح ، أطروحة    24

، ص    2012العراق ،   دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية ، جامعة السليمانية ،

54  . 
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 .  20المواطنة في اإلسالم واجبات وحقوق ، مصدر سابق ، ص     25

الداخل    22المصدر نفسه ، ص      26 . وينظر : المواطنة المصرية بين خبرة 

الوطنية وصيغ الخارج الكوزموبوليتانية ، إعداد : سمير مرقس ، مركز البحوث  

 ومابعدها .   1070م ، ص  2005  ، 1والدراسات السياسية ، القاهرة ، ط

 . 345، ص   1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مصدر سابق ، ج    27

 ومابعدها  .  516،  ص  2لسان العرب ، مصدر سابق ، ج  28

ج     29  ، سابق  مصدر   ، المعاصرة   العربية  اللغة    1311،  ص    2معجم 

 ومابعدها  . 

) د . ت (  ،    2سة الرسالة ، بيروت ، ط في ظالل القرآن ،سيد قطب، مؤس     30

 ومابعدها     .   39،  ص   1ج

)ت    31 المراغي  مصطفى  بن  أحمد  المؤلف:   ، المراغي  ،  1371تفسير  هـ( 

هـ   1365الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  الطبعة: األولى،  

 ومابعدها  .  80،  ص  1ج    م  1946 -

 .     26سورة ص : اآلية        32

. جدلية الحرية والعبودية ، دراسة     41و    40ينظر سورة الحج : اآليتان :    33

  ، د. دالل عباس   : تعريب   ، الفارسي  الدين  ، جالل  واألبعاد  الدالالت  في  قرآنية 

 ومابعدها .   129، ص   2009، بيروت ،  1مركز الحضارة ، ط

المحمدي ، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين   الوحي  34

)ت   الحسيني  القلموني  خليفة  علي  منال  بن  الدين  بهاء  محمد  ، 1354بن  هـ( 

ص     2005  -هـ    1426بيروت ، الطبعة: األولى،    –الناشر: دار الكتب العلمية  

الدولية   187 المواثيق  في  اإلنسان  حقوق  نظرية   : وينظر   . وشريعة    ومابعدها 
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المؤسسة    ، البعلي  محمود  الحميد  عبد  أ.د.   : تأليف   ، مقارنة  دراسة   ، اإلسالم 

 ومابعدها .  14م، ص   2018،  1الحديثة للكتاب ،مصر ، ط

أسس العالقات الودية بين الشعوب واألمم في القرآن الكريم ،تأليف : أ.د.        35

،أربي روزهالت  مطبعة  الناشر:   ، الزلمي  إبراهيم  األولى،  مصطفى  الطبعة:   ، ل 

 ومابعدها .   16ص   م2016

تأليف : أبو الحسن علي    اإلسالم أثره في الحضارة وفضله على اإلنسانية ،  36

م ، ص    1987هــ ـ    1407،    1الحسني الندوي الهندي ، دار المنارة، جدة ، ط

33  . 

 .   100/   3أخرجه أبو نعيم األصفاني في حلية األولياء ، برقم :    37

 .  1سورة النساء ، اآلية :     38

 .    13سورة الحجرات ، اآلية :     39

 .   3955برقم : أخرجه الترمذي في سننه ،      40

41       ، القرضاوي  يوسف  د.   : تأليف   ، والحضارة  للمعرفة  مصدرا   السنة 

 . 227_   226م ، ص 1998هــ _ 1418،   2دارالشروق، القاهرة ، ط 

أخرجه أحمد في مسنده ، باب : فيمن غرس غرسا أو بنى بنيانا ، برقم :       42

4739  . 

 . 1552كتاب المساقاة ، برقم:  أخرجه مسلم في صحيحه ،     43

 .   5757أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، برقم :     44

 .   3602أخرجه البزار في مسنده ، برقم :     45

 .   97سورة النحل ، اآلية :     46
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ينظر : أركان اإليمان ، تأليف : د. علي محمد محمد الصالبي ، دار ابن        47

 ومابعدها .  202، ص  1م ، ج2019  هــ _ 1440،  3كثير ، دمشق ، ط 

 .   78سورة النساء، اآلية :     48

المبادئ الدستورية في القرآن الكريم مقارنة بالدساتير الوضعية ، تأليف :       49

، ص    2014،    1أ.د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، مطبعة روزهةالت ، أربيل ، ط 

اآْل   103 ِمن   ِمي ِة  ْسال  اإْلِ اْلع ق ائُِد   : وينظر   . ، الن ب ِوي ِة  اِديِث  اأْل ح  و  اْلقُْرآنِي ِة  ي اِت 

باديس الصنهاجي )ت   هـ(، مكتبة الشركة  1359المؤلف: عبد الحميد محمد بن 

 .   118هــ ، ص 1431الجزائرية، الجزائر، الطبعة: الثانية ،  

 . 8_ 6سورة الزلزلة ، اآليات :     50

محمد الصالبي ، دار ابن كثير ،  : أركان اإليمان ، تأليف : د. علي محمد     51

 .   15، ص   2م ، ج 2019هــ _  1440،   3دمشق ، ط 

 . 18سورة الحاقة، اآلية :     52

اليوم اآلخر ، تأليف : د. عمر سليمان األشقر ، مطبعة الفالح ، الكويت ،       53

 .  6، ص 1م، ج 1988هــ_  1408،   2ط

ال   54 الكريم ومناهج  القرآن  د. محمد  العقيدة اإلسالمية في   : تأليف   ، متكلمين 

، ص    1م ، ط    1995هـــ _  1416عياش الكبيسي ، مطبعة الحسام ، بغداد ،  

 ومابعدها .  275

55     ، اإلسالمي  الكتاب  دار   ، قطب  سيد   : تأليف   ، القرآن  في  القيامة  مشاهد 

 .  12_  11إيران ،  ) د.ت ( ، ص   

 .  3_   2. سورة الكهف ، اآليتان: 56
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فاسير ، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف  ،  زهرة الت  57

)ت   ،  1394بأبي زهرة  بيروت   ، العربي  الفكر  دار   ، (    1432هـ(  د.ط   ( هـ  

 .   4486،  ص   9،ج

. وينظر : أركان اإليمان ،د. علي    116_  115سورة المؤمنون ، اآليتان :      58

 .   49، ص  2محمد محمد الصالبي ،  مصدر سابق  ، ج

عبد      59 د.   : تأليف   ، حمايتها  ووسائل  مرتكزاتها  والسنة  القرآن  في  السلم 

م ، ص    2008هـ _  1429،  1الهادي الخمليشي ، دار ابن حزم ، بيروت  ، ط 

107    . 

 .  16_   15سورة المائدة ، اآليتان :    60

القرآن العظيم )ابن كثير(، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن    تفسير    61

ثم الدمشقي )ت   هـ( ، المحقق: محمد حسين شمس  774كثير القرشي البصري 

 .    61،  3هـ ، ج  1419،    1الدين،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

سابق    62 مصدر  حمايتها،  ووسائل  مرتكزاتها  والسنة  القرآن  في  السلم 

   .108،ص

  4اإلسالم والتحديات المعاصرة ، تأليف : د. محمد عمارة ، نهضة مصر ، ط    63

 .    263م ،ص  2009، 

 .    213سورة البقرة ، اآلية :     64

 .   48سورة المائدة ، اآلية :     65

النبوية عرض        66 السيرة   : علي  ينظر  د.   : تأليف   ، أحداث  وتحليل  وقائع 

 .    312، ص  2009،  1الصالبي ، مؤسسة إقرأ ، القاهرة ، ط
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  4ينظر : فقه السيرة ، تأليف : الشيخ محمد الغزالي ، دار القلم/ دمشق ، ط.  67

 .  193م، ص 1989هــ_1409، 

 .   25سورة الحديد ، اآلية :   68

 .     4_  3سورة قريش ، اآليتان :      69

 .  7سورة الحشر ، اآلية :   70

برقم :       71  ، المفرد  البخاري  في األدب  ، وأحمد في مسنده ،   273أخرجه 

 ، بلفظ : صالح األخالق .  8939برقم : 

الريسوني  72 أحمد  المؤلف:   ، الشاطبي  اإلمام  عند  المقاصد  الدار  نظرية   ،

، الثانية  الطبعة:  اإلسالمي،  للكتاب  ، ص  1992  -هـ    1412العالمية    183م  

اإلعالن   مع  مقارنة  ،دراسة  اإلسالم  في  اإلنسان  حقوق   : وينظر   . ومابعدها 

أ.د. محمد الزحيلي ، دار   تأليف :  العالمي واإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان ، 

 م.  2008هــ _  1429،   5ابن كثير ، دمشق ، ط

الغنوسي    73 راشد   : تأليف   ، اإلسالمية  الدولة  في  العامة  الحريات   : ينظر   .

وما بعدها.    145، ص   2م ، ج  2012،    1التونسي ، دار الشروق ، القاهرة ، ط

والمدخل القانوني إلى دراسة الشريعة اإلسالمية ، د. إياد مطشر صهيود ، مكتبة  

                .   28م ، ص   2017،   1السنهوري ، بيروت ، ط 

 

74    ، د. محمود محمد علي  أ.   : إعداد   ، المدينة  وثيقة  المواطنة في  أبجديات 

  : موقع  في   ، اإلنترنيت  في  مقال   ، المنشور    .tanwair.com  wwwمصر 

 .                  2021سبتمبر   8بتأريخ :  

م    75 القادر  د. عبد   : تأليف   ، تحليلية  دراسة   ، المنورة  المدينة  صطفى  وثيقة 

 . 37م، ص 2004،   1المحمدي ،مطبعة نبيل ، بغداد ، ط
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ن ْقِد      76 فِْي  ِدّثْين   الُمح  اِعِد  ق و  ِلت طبِْيِق  ل ةٌ  او  ُمح  ةُ  الص حْيح  الن ب وي ةُ  الِسّيرةُ  ينظر:  

ِة الن ب وي ِة ، المؤلف: د. أكرم ضياء العمري ، الناشر: مكتبة العلوم   اي اِت الِسّْير  رو 

السادسة،  والح الطبعة:   ، المنورة  المدينة  ، ص    1م،ج  1994  -هـ    1415كم، 

282    . 

ط  77  ، ، عمان  السالم  دار   ، : سعيد حوى  تأليف   ، السنة  في  األساس   .2    ،

 .    407، ص    1، ج 1992

 . المصدر نفسه .  78

 . أبجديات المواطنة في وثيقة المدينة، مصدر سابق .    79

ومابعدها . وينظر لآلراء    39ص     المدينة المنورة ، مصدر سابق ،    وثيقة     80

  : إعداد   ، المواطنة   : بها  المعاصرة  والتغييرات  المواطنة  الجديدة حول مقومات 

زياد عالونة ، بدعم اإلتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية األردنية والتنمية ،  

مو في   ، اإلنترنيت  في  المنشور   .  ) ط   . ت   . د  االمة  )  األشغال  وزارة   : قع 

           .  واإلسكان ، األردن 

 .   135سورة النساء ، اآلية :     81

القرشي     82 كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:   ، والنهاية  البداية 

)ت   الدمشقي  ثم  إحياء  774البصري  دار  الناشر:   ، شيري  علي  ،المحقق:  هـ( 

. وينظر :    504،    8م. ج  1988  -، هـ  1408  التراث العربي ، الطبعة: األولى

لينه الحمصي ،   تأليف : د.  النور للمسلمين والمسيحيين عبر العصور ،  مسيرة 

 .  114_ 113م ، ص 2003،   1دار الرشيد ، دمشق ، ط 

 .   146، ص 2الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ، مصدر سابق ، ج    83

 قائمة المصادر والمراجع :  

 القرآن الكريم . _   1
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هـ( ، حققه :    256المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري )  ،    _  األدب المفرد   2

  -هـ    1419سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض ، الطبعة: األولى،  

 م .    1998

_  كتاب العين , المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم    3

)ت   البصري  المخزوم170الفراهيدي  مهدي  د  المحقق:   ، إبراهيم  هـ(  د  ي، 

 السامرائي , مكتبة الهالل,) د . ت و ط ( . 

_  تهذيب اللغة ، تأليف : محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت   4

العربي  370 التراث  إحياء  دار  المحقق: محمد عوض مرعب،   ، ،    –هـ(  بيروت 

 م .  2001الطبعة: األولى،

التنزيل    5 في غرائب  األنوار  بحار  المؤلف: جمال  _  مجمع   , األخبار  ولطائف 

)ت   الكجراتي  الف تَّنِي  الهندي  الصديقي  علي  بن  طاهر  محمد  ,  986الدين،  هـ( 

 م. 1967مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية , الطبعة: الثالثة، 

_ معجم الصواب اللغوي ، دليل المثقف العربي , المؤلف: الدكتور أحمد مختار    6

  2008, الناشر: عالم الكتب، القاهرة , الطبعة: األولى،  عمر بمساعدة فريق عمل  

 م . 

إبراهيم   _ 7 مكتبة   ، مصطفى  خليل  علي  د,   : تأليف   ، والتربية  اإلسالمية  الِقيم 

 م   .   1988هــ _   1408،  1الحلبي ، المدينة المنورة ، ط

قاني،  _ المحيط في اللغة , المؤلف: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطال8

 هـ( ,  بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . 385المشهور بالصاحب بن عباد )ت  

)ت 9 الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  المؤلف:   , التعريفات   _

هـ( , المحقق : جماعة من العلماء , دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة: األولى  816

 م .  1983-هـ  1403
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كشاف اصط10 موسوعة  ابن  _  بن علي  محمد  المؤلف:   , والعلوم  الفنون  الحات 

هـ( ,  1158القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد 

  , الخالدي  د. عبد هللا  العربية:  إلى  الفارسي  النص  نقل   , د. علي دحروج  تحقيق: 

 م .  1996  –بيروت , الطبعة: األولى   –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

_ الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية , المؤلف: أيوب بن موسى  11

)ت   الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  عدنان  1094الحسيني  المحقق:   , هـ( 

 هــ  .  1431بيروت ،  –محمد المصري , مــــؤسسة الرسالة  –درويش  

القزويني الرازي،    _ معجم مقاييس اللغة , المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء12

هـ ( , المحقق: عبد السالم محمد هارون , الناشر: دار الفكر,  395أبو الحسين )ت  

 م.  1979  -هـ  1399

_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي  13

نحو   )ت  العباس  أبو  الحموي،  ثم  العلمية  770الفيومي  المكتبة  الناشر:   ،   –هـ( 

 هــ . 1431ت ،  بيرو

_ معجم اللغة العربية المعاصرة ، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت 14
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Abstract: 

So as to deliver the message of revolt and dissent, 

feminist playwrights have established new theatrical 

technique to oppose the old dominant patriarchal norms. 

Consequently, some feminist theatres have adopted 

‘cross-gender’ technique in conducting their literary plays 

to present their feminist perspective and culture, to some 

extent, to express their feminist aesthetic as part of their 

culture. It is acknowledged that theatre used certain 

techniques in order to produce specific effects which are 

necessary for any literary play. This research paper 

intended to explore the technique of ‘cross-gender’ in the 

theatre of feminist. The aforementioned technique is 

considered as a form of feminist aesthetics and a kind of 

protest that challenged against all conventional dramatic 

structure of theatre to undermine dominant patriarchal 
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ideology performing in plays in specific in order to 

establish their feminist culture and subjectivity. In fact, 

‘cross gender’ technique is highly recognized as one 

significant aspect of aesthetic approaches in theatres of 

feminist. The current paper has adopted the feminist 

theory as an attempt to shed light on the concept ‘cross-

gender’ technique in a theatre of feminist as an important 

kind of feminist aesthetics through various feminist 

perceptions: social and radical feminism. It attempted to 

explore how could ‘cross gender’ assist the social and 

radical feminists to accomplish their required aims. 

Key Words: Theatre, cross-gender, aesthetics, feminist, 

patriarchy. 

Since the first emergence of the amphitheaters in Ancient 

Greece, theatre and drama have been nominated to be 

the site of cultural exchange. Therefore, it was the only 

way to express and reflect human experiences, that is 

why religious people have adopted this genre as didactic 

and curative tool (Nochlin, 1988). Even in the twenty first 

century with the up growth and development of 

microtechnology and mass-media, theatre  and drama 

continue to employ a powerful impact over the political 

and social landscape. The cultural institution of theatre 

has served to give a superiority to a patriarchal ideology 

and make the male, the predominant of this genre and did 

not give the female character or writer even to perform 
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any marginalized role (Martin, 2014). This social stratum 

of gender has been recurrently strengthened by time 

passing by a creation of social and cultural goods such as 

theatrical performances and texts. Many societies 

prevented women in general to perform corporally on 

stage, so men and boys embodied the women roles. In 

early Greece, men embodied women, as they continued 

to act that in English Renaissance too because they 

recognized this act as a detrimental to public morality 

(Kritzer, 1991). Furthermore, women roles in the 

Shakespearian plays as well as his synchronous 

dramatists were initially performed by “cross-dressing” 

boys or men. Moreover, the original version of the 

aforementioned Shakespearian plays essentially adopted 

‘cross-gender’ technique: actors performing woman 

characters hide themselves as being men. Moreover, 

Laura Levine; (a well-known Historian), stated that “an all-

male acting troupe was the natural and unremarkable 

product of a culture whose conception of gender was 

teleologically male” (Nochlin, 1988, p.25).  

In modern feminist theatres, the technique of ‘cross-

gender’ is highly regarded as a crucial kind of feminist 

aesthetics which was initiated to challenge the 

conventional theatrical procedures which were the 

mediums for patriarchal ideology that has already 

neglected and marginalized women particularly in theatres 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

542 

and in all aspect of life (Kritzer, 1991). Feminist theatre 

has stablished new norms as well as procedures in order 

to protest and dissent the old patriarchal hegemony in 

theatrical performances to emphasize woman statuses 

and attitudes in society in general and in theatrical field in 

particular. In fact, feminist theater as well as aesthetics in 

particular are categorized as a form of dissent because 

feminist aesthetics is a type of objection that might make 

new practices and modes of change by paying attention to 

these practices and modes, and these what feminist 

theatre and aesthetics wishes to achieve (Ravari, 2010). 

Since the first emergence of feminist theatre in the second 

half of twentieth century, this kind of theatre has 

established a group of perspectives which pursue certain 

assumptions that regard aesthetics and arts are 

categories of gender (Kritzer, 1991). Feminist aesthetics 

is a modern philosophical view which was started in the 

late of 1990s, but it’s really start was in the early 1970s, 

the crucial time that witnessed the growth of feminist 

movements (Martin, 2014).   

Actually, modern feminist perceptions as well as their new 

viewpoints have changed the face of theatre in general, 

with all bound old norms and procedures of the traditional 

theatre. Theatres of Feminist are regarded as "a forum for 

feminist redefinitions of the aesthetic" (Laughlin, 1995, p: 

17). Furthermore, one of the most important approaches 
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in feminist theatre is ‘cross-gender’ technique. The 

technique of ‘cross-gender’ is basically defined that the 

role of a man is played by woman or the role of women is 

played by a man. In other words, ‘cross-gender, “it refers 

to actors or actresses portraying a character of the 

opposite sex” (Miller, 2015, p:24). Honestly, this technique 

cannot be considered a modern theatrical approach. In 

fact, this technique was highly adopted by ancient Greek 

plays and later was used in the Renaissance era, 

commonly, in Shakespeare's famous plays, when male 

embodied female roles according to the tradition and 

custom of each period (Martin, 2014). Consequently, 

women were completely forbidden to stage performances 

or to participate in many fields of everyday life (Bulman, 

2008). 

 During seventeenth century; the Restoration period 

(1660-1689); an era by which female, for the first time, 

started to perform on stage – adopting simple roles for 

young boys in some literary plays (Nochlin, 1988). And 

then in the eighteenth century, female character started to 

play profitable roles and later with the beginning of the 

nineteenth century, which has been remarked by 

significant changes in all aspects of life due to “Darwin's 

theory” of evolution as well as industrial revolution. 

However, women's performance on theatres was 

generally common (Bulman, 2008). Thus, we can keep 
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going forward to the twentieth century, by which many 

changes have been done related to theatre as well as life 

in general. Moreover, this era has witnessed many 

reforms in theatrical performances, consequently to the 

countless changes in all aspects of life. As a result, for all 

these changes, the theatrical techniques were offered 

many changes. For instance, ‘cross-gender’ approach 

was highly adopted by Brecht's plays as a tool that 

"highlighting gender as a social construction" (Kittay & 

Alcoff, 2008, p: 17). Undoubtedly, the emergence of 

feminist movements has accomplished many changes in 

the entire life as well as theater in particular. 

Consequently, ‘cross-gender’ has been adopted in various 

ways. Thus, this technique was regarded as a common 

tool that was applied to present a sense of humor or to 

support the custom and tradition (Morelli, 1997). Since 

then the ‘cross-gender’ technique has been highly applied 

by theatres of feminist to assist their feminist thoughts and 

concepts and gradually, this technique was considered as 

a kind of their aesthetics (Martin, 2014).  

‘Cross-Gender’ Technique and Modern Feminist 

Theatre 

One cannot address this technique unless he/she needs 

to mention, immediately, the name of Caryl Churchill; the 

famous playwright in contemporary feminist theatre 

(Martin, 2014). In most Churchill's literary plays, all her 
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female characters suffered from patriarchal hegemony, 

indignity, and humiliation. According to her, these women 

were persecuted because of their patriarchal society 

(Bulman, 2008). Churchill is regarded as one of the well-

known feminist playwrights in modern drama, she often 

used ‘cross-gender’ in performing her literary plays. 

Moreover, Churchill believed that the patriarchy was not 

the only system or origin of female's oppression (Wayne, 

1991). Furthermore, as a social feminist she confirmed 

the struggles towards all oppressive unjust system which 

based on race, class, and gender; so as to assist women 

to achieve their rights and independence in all aspect of 

life and their rights in all fields (Churchill, 1985). 

Churchill two-act play, “Cloud Nine”; she used ‘cross-

gender’ approach through the play’s heroine; Betty. Betty, 

within the first act, (which was presented in Victorian era), 

was acted by a male character (Herrmann, 1989). She; 

(the protagonist), was presented as a ‘man-made’ 

character; she said "I am man's creation as you can see, 

and what men want is what I want to be" (Churchill, 1985: 

p. 251). Betty's words and expression presented female’s 

image under patriarchal system. The playwright described 

her as a delicate and weak woman who lost her identity 

and freedom in a male-dominated community. Churchill, 

the playwright adopted the technique of ‘cross-gender’ in 

most of her plays in order to alienate the actors from their 
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characters. However, the playwright aimed to explore the 

impact and effect of gender by letting the audiences to 

think about the idea of gender as well its psychological 

influence (Miller, 2015). 

 Moreover, Churchill has adopted this technique so as to 

achieve the alienation effect with her characters in her 

plays to challenge the old conventional way of depiction to 

provoke social and political change by allowing the 

audience to realize and perceive gender as a means of 

women's subjugation. Reciprocally, ‘cross-gender’ 

technique assisted Churchill to illustrate her feminist 

points of view. According to JohnWillet ; (British translator 

and a scholar ), stated that " if the part is played by 

somebody of the opposite sex, the sex of the character 

will be more clearly brought out; if it is played by 

comedian whether comically or tragically, it will gain fresh 

aspect" (Nochlin, 1988: p, 197), and that is exactly what 

Churchill attempted to do. Churchill’s adoption the ‘cross-

gender’ technique in her two-act play, “Cloud Nine”, 

enabled and empowered the protagonist, Betty to express 

her real attitudes and tendencies to her husband; Clive, 

who was the representative of the patriarchal community 

at that time who dominated his wife (Miller, 2014). 

Factually, ‘cross-gender’ approach has well illustrated 

how a woman's identity and subjectivity was completely 

wrecked and subverted in male-dominated community.  
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Martin (2014) stated that Churchill's has adopted ‘cross-

gender’ technique to stimulate the audiences to well 

comprehend the concept of women's subjectivity in 

obviously way. She explained:  

“If in production the role of Betty is performed within the 

realistic theatrical contract…she will not be read by the 

audience as an (un)subject. Such a performance will fail 

to meet the (un)aesthetics' goal of creating an 

environment of questioning that extends beyond the door 

of the theatre. The gap between the character's gender 

and the actor has to be highlighted in order for a 

production to effectively break the gendered 

representation system”. (42-43) 

Therefore, Churchill in “Cloud Nine”, attempted to isolate 

Betty from her gender impact that was the main source of 

her suffering. Thus, in the play’s second act, by which 

took place in 1979 (when Betty's patriarchal system ended 

with Clive's death), Betty was acted as a woman, "as she 

becomes real to herself" (Churchill, 1985: p. 246). Finally, 

Churchill produced women in male-appearances to 

emphasize that the patriarchal society was one of the 

main sources that repressed women besides social and 

economic conditions in most of her plays (Morelli, 

1997). The technique of ‘cross-gender’ was adopted to 

"shock the audience into an awareness of the underlying 

misogyny that has become so invisible to patriarchally 
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dominated vision in many contemporary cultures" (Morelli, 

1997: p. 105). Consequently, Churchill used ‘cross-

gender’ in conducting most of her plays, as alienation tool 

to stimulate her audiences to think about gender's impacts 

which was socially made which shared women's 

subjugation. So, Churchill assisted women in general to 

get rid of the domination of oppressive society (Nochlin, 

1988). In other words, Churchill's ‘cross-gender’ approach 

was offering loud sound to retrieve women’s social identity 

and dignity that is why this technique might be recognized 

as the feminist aesthetics’ "conceptualization of 

subjectivity" (Martin, 2014: p. 25). 

  Radical feminism is considered one of the feminist 

perspectives that calls for re-ordering of community by 

which man supremacy is eliminated and discarded in all 

economic and social context (Kritzer, 1991). Radical 

feminists believed that man-domination was the major 

reason of female’s depression in western community. 

However, radical feminists asked for radical perception to 

destroy the patriarchal society to assist women to achieve 

their statuses, rights, and position in society (Miller, 

2015)). The main difference between radical and socialist 

feminists, is that ‘socialist’ consider a person or an 

individual is more significant than a group and emphasize 

the dominance of female attitudes, and therefore, woman 
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system must be invented and developed by women 

themselves (Kritzer, 1991).  

Radical feminists thought that "the patriarchy has formed 

a male culture that wherever it has predominated has 

oppressed women of all socio-economic classes and 

races" (Case, 1990: p. 64), therefore they needed to 

undermine and challenge patriarchal hegemony in all 

aspects of life. In the field of theatre and drama, the 

radical feminists’ perception made revolutionary changes 

in theatrical performances in particular to disseminate 

women's culture and tradition so as to decrease men's 

hegemonical in the genre of theatre in particular and all 

aspects of life in general (Martin, 2014). ‘Cross- Gender’ 

was one of the radical feminists’ perspective in theatres. 

They thought that patriarchal persecution was regarded 

as gender persecution. Moreover, radical feminist adopted 

‘cross-gender’ as a tool which assisted them. This 

technique was used as a device to confirm their radical 

perception of female's superiority and male's inferiority 

(Miller, 2014). They “focus much of their critical and 

practical work on identifying either male-gender 

oppression or female-gender strengths” (Case, 1990: p. 

64). 

In Donmar warehouse; (theatre), in London, a radical 

feminist, Phyllida Lloyed; (An English film director and 

producer) applied ‘cross-gender’ perspective in radical 
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and revolutionary way when she produced Shakespeare's 

plays (Ravari, 2010). Lloyed has displayed all women 

actor as a ‘cross-gender’ performances in Shakespeare’s 

plays: “Julius Caesar”, in 2012; “Henry IV”, in 2014; and 

“The Tempest”, in 2016. Phyllida Lioyed has presented 

all-female actors in Shakespeare's plays to destroy the 

conventional theatre in revolutionary way (Miller, 2015). In 

other words, Lioyed has supported women to make men's 

roles to confirm women's capability to accomplish men's 

status in all aspects of life. She believed that ‘cross-

gender’ can help women to display their real power and 

force. One day, Lloyed was accused that she was doing a 

“feminist-separatist”, and critics asked her if she was not 

afraid of that, she confidently replied "that is what we are 

doing" (Higgins, 2012: p. 19). Many critics has portrayed 

the productions of Lloyed regarding Shakespeare's plays 

as a revolutionary reaction towards all-men achievements 

of Shakespeare's literary drama such as “Henry V, 1977”; 

and “Twelfth Night, 2012” (Birch, 1994).   

Miller (2015) described Phyllida Lloyed's ‘cross-gender’ as 

a type of feminist activism; it is a radicals' "invention in the 

staging of early modern plays" (p.23). Moreover, Phyllida 

Lloyed's all-women casting of Shakespeare's plays 

rebelled not only the old conventional male roles in 

Shakespearian period; (Elizabethan era), but also the 

realistic representation of women in modern and 
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postmodern period. Lloyed thought that women might be 

much better than men; they could be fighters and leaders 

if they got the opportunity (Hein, 1990). In Lloyed 's “Julius 

Caesar”, females embodied as men’s role so as to give 

women the chance to act an influential dramatization of 

Shakespeare's most masculine literary work. According to 

Lloyd, this play was regarded a great opportunity for 

females to display the world of assassination, conspiracy, 

and power which was completely dominated by men only 

(Miller, 2014). 

 Lloyed, as a radical feminist, she wanted to challenge the 

patriarchal system of a woman and a man, and she 

proclaimed, in her interview "Phyllida Lloyd and All 

Female Shakespeare", that Shakespeare's “Julius 

Caesar”  "was a play about how society forces men to 

avoid being 'womanish' " (Martin, 2014: p. 54). Therefore, 

Phyllida thought that representing woman characteristics 

and attitudes in her performance assisted the audiences 

to imagine themselves in reality. By applying ‘cross-

gender as a radical technique, Lloyd wanted to confirm 

this perception by adopting her all-woman cast. Moreover, 

Lloyd targeted to create a genderless community with the 

‘cross-gender’ technique by which this concept was the 

major aim of radical feminists, as they thought that gender 

identity is the main reason of male hegemony and female 

oppression (Martin, 2014). As a result of applying ‘cross-
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gender’ technique by contemporary feminist theatres, this 

technique was highly considered as impressive concept 

which has succeeded in achieving the goal of feminist 

aesthetics by stimulating audience's attention to women's 

persecution as well as suffering (Giles & Livingstone, 

1998). Unfortunately, this technique cannot assist them to 

solve their issue, it helped to disseminate and spread their 

problems to all society. 

This research paper concluded that that the ‘cross-

gender’ technique is applied by radical feminist theatre, as 

a type of aesthetics which marginalized women the same 

way the patriarchal system did. Moreover, all-women or 

‘cross-gender’ actors of female in male roles tried to assist 

and support women to undermine the patriarchal society 

and confirm female's superiority. Unconsciously, this 

technique has marginalized women because it 

compressed and closed them in men's roles and styles 

which restricted their potential supremacy. 

On the contrary, in “social feminist theatres”, ‘cross-

gender’ was adopted to assist the audiences to 

comprehend the idea of gender as a socially made by 

isolating an actress/actor from her/his gender. In other 

words, ‘cross-gender’ was applied to stimulate the 

audiences to explore and negotiate the idea of gender 

and how it was impacted by social environment, and that 

construct the backbone of the object of their aesthetics. 
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Nevertheless, it also alienated female from themselves 

within their representation of the opposite gender 

(Herrmann, 1989). Undoubtedly, all feminists thought that 

gender and sex was one of the major reasons of female's 

persecution, therefore, many feminists sought to distort 

this concept or to get rid of their most horrible misery 

(Hein, 1990).  

Unfortunately, social feminists ignored adopting ‘cross-

gender’ technique as a device to achieve and produce 

their perception, so they did not use it to assist them in 

accomplishing their rights. Consequently, feminists did not 

perceive and comprehend the capacity of female, so that 

they did not achieve their targets by adopting a female 

gender, so they tried a lot to erase it. Sex discrimination 

occurred as a result of set of political, cultural, and social 

conditions that impacted female identity negatively and 

made women's oppression (Churchill, 1985). Lastly, 

feminists completely recognized that they needed to fight 

the negative aspects of these conditions; (social, political, 

cultural) to get back their identity (Higgins, 2012). 
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 الملخص 

تحصيل   في  الجانبي   التفكير  بمهارات  التدريس  اثر  الى  التعرف  البحث  يهدف 

الم الثاني  الصف  العلوم  طالبات  مادة  في  البحث صيغت  توسط  هدف  من  وللتحقق 

 الفرضية الصفرية األتية: 

1.  ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  درجات  0.05ال  متوسط  بين   )

طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن على وفق مهارات التفكير الجانبي  

وفق   على  يدرسن  اللواتي  الضابطة  المجموعة  طالبات  درجات  ومتوسط  

 دراسي في مادة العلوم. الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل ال

التجريبية    ( المتكافئتين  المجموعتين  ذا  التجريبي  التصميم  الباحثة  اختارت 

للمتغير  والضابطة(   طالباتها  تتعرض  التي  المجموعة  هي  التجريبية  والمجموعة 

( الجانبيالمستقل  التفكير  التي  مهارات  المجموعة  هي  الضابطة  والمجموعة   ،  )

االعتيادية، ويقصد بالتحصيل، المتغير التابع الذي يقاس  ستدرس طالباتها بالطريقة  

 بواسطة اختبار أعدته الباحثة للتعرف على اثر المتغير المستقل فيه. 

المتوسط   الثاني  الصف  بطالبات  البحث  مجتمع  المتوسطة   المدارس في  تحدد 

النهارية الحكومية  في  للعام والثانوية  دها  الدراسي والبالغ عد  مركز محافظة بابل 

تم اختيار )  اعدادية النجوم  للبنات( عينة البحث , وقد احتوت ( مدرسة ، و 40)

  ( و  62على  طالبة،  بين  (  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج   أظهرت 

التـــــــفــــكـيــر الجــــــــــانـــبــــــي في تحصيل طالبات   أثر التدريس بمهارات

 الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم 

 أ.د وفاء عبد الرزاق العنبكي

   كلية التربية االساسية  / جامعة بابل  /العراق  

Basic.wafaa.abdulrzzag@uobobylon.edu.iq 
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وطالبات  التجريبية  المجموعة  طالبات  بين  التحصيل  اختبار  درجات  متوسطات 

التجر  المجموعة  الضابطة ولصالح طالبات  الباحثة عددا المجموعة  يبية، ووضعت 

 من المقترحات والتوصيات . 

 الفصل األول 

 :   اوال  : مشكلة البحث

في   انخفاضا  هناك  أّن  على  الحديثة  العراقية  والبحوث  الدراسات  من  العديد  أكدت 

(,  2013تحصيل مادة العلوم في المرحلة المتوسطة ومنها: دراسة )أحمد وصاحب  

(, إذ أكدت أّن المدرسات يستعملن الطريقة االعتيادية  2017ودراسة )كامل وحنين  

األسباب  أحد  وهذا   , العلوم  مادة  تدريس  عن    في  , فضالً  الطالبات  مستوى  لتدني 

ذلك أّن المدرسات  لم يفسحن المجال الكافي أمام الطالبات للتفكير وتحفيزهن نحو  

 المادة مما يجعل الطالبة تشعر بالملل واإلحباط مما أدى إلى انخفاض في التحصيل. 

لـ )  الباحثة استبانة استطالعية    ( مدرسة من مدرسات   17وللتأّكد من ذلك وجهت 

مادة العلوم في المدارس الثانوية والمتوسطة التابعة لمديرية تربية  مركز محافظة  

 بابل و كانت االجابة كما يأتي: 

%( من مدرسات  مادة العلوم يستعملن الطرائق االعتيادية في تدريس    90إّن )  .1

 ( وأّن    ، والمحاضرة  المناقشة  كطريقة  طرائق    ( %10المادة  يستعملن  منهن 

 يس العلوم كطريقة العروض العملية.   حديثة في تدر

2.  ( تحصيل  (  %85إّن  في  انخفاضا  هنالك  أّن  أكدن  العلوم  مادة  مدرسات   من 

ذلك  أسباب  من  أّن  وأوضحوا  العلوم  مادة  في  متوسط  الثاني  الصف  طالبات 

تُراعي   ال  ثابتة  تدريس  واالعتماد على طريقة   , المفردات  كثافة   : االنخفاض 

ال بين  الفردية  ) الفروق  وأّن   ، الحديثة  التعليمية  الوسائل  وقلة   ، (  %15طالبات 

 منهم أكدن أنّهُ ال يوجد انخفاض في تحصيل الطالبات. 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

559 

3.  ( لديهم  %100إّن  ليس  أنّهُ  أكدن  جميعهن(  أي  العلوم,  مادة  مدرسات  )من   )

هذه   عن  تعريفاً  قّدمت  الباحثة  أّن  ,علماً  الجانبي    التفكير  بمهارات  معرفة 

 المهارات . 

( منهن يجدن أّن الطالبات يواجهن صعوبة في دراستهم لمادة العلوم ,  %80)  إنّ  .4

 أّن الطالبات ال يواجهن صعوبة في دراستهم للمادة. ( منهن اكدن %20وأّن )

العلوم    مادة  مدرسات  من  األكبر  العينة  إّن  أعاله:  االستبانة  من  للباحثة  تبين  وقد 

طالبات في مادة العلوم , فضالً عن  أكدن أّن هنالك انخفاضا في مستوى تحصيل ال

النماذج والطرائق   العلوم  في معرفة  مادة  لدى مدرسات  نواحي قصور  هنالك  أّن 

التفكير   مهارات  منها  و  العلوم  تدريس  في  توظيفها  وكيفية  الحديثة  واألساليب 

الجانبي  التي تُعد من االتجاهات الحديثة والتي تنسجم مع توجهات التربية الحديثة  

مجال التعليم وتحسين التحصيل لدى الطالبات, لذا ارتأت الباحثة تجريبها لعلها  في  

 تُسهم في رفع مستوى تحصيل وتفكير الطالبات. 

 ومن هنا تبرز مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي: 

الجــــــــــانـــبــــــي في تحصيل طالبات الصف   التـــــــفــــكـيــر  اثر مهارات  )ما 

 في مادة العلوم؟(.  الثاني المتوسط

 ثانيا:أهمية البحث 

 : يمكن للباحثة أن تحدد أهمية البحث الحالي بما يأتي 

 أهمية التربية والتعليم في مواكبة التطورات العلمية الحديثة.   .1

في  .2 تساعد  ألنها  التعليم،  عملية  في  الجانبي   التفكير  مهارات  استعمال    أهمية 

 تحسين التعليم وتطويره.                                             
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أهمية  مهارات التفكير الجانبي في جعل المتعلم محور العملية التعليمية، فهو قد   .3

بينهما   فيما  والتفاعل  الدراسة  المادة  مع  التفاعل  على  والمدرس  المتعلم  يساعد 

 داخل غرفة الصف. 

ال  .4 التفكير  مهارات  الصف  اهمية   طالبات  تحصيل  في  اثره  معرفة  في  جانبي 

 الثاني المتوسط في التحصيل. 

المتعلمون إلى درجة   .5 التي يصل فيها  المرحلة  المتوسطة كونها  المرحلة  أهمية 

 متقدمة من النضج العقلّي تؤهلهم لالنتقال إلى المرحلة االعدادية.  

ن عن مكنونات انفسهم،  همية التفكير الجانبي كونه اداة جيدة في تعبير المتعلمي أ .6

لديهم   الجانبي  التفكير  كان  فكلما  لهم  الدراسي  التحصيل  مستوى  يعتمد  وعليها 

على   ايجابي  بنحٍو  ينعكس  قد  وهو  أفضل،  بطريقة  التعبير  من  تمكنوا  جيد 

 مستوى التحصيل. 

 : ثالثا :هدف البحث

الجانبي  في ت  التفكير  اثر مهارات  التعرف على  الى  الحالي  البحث  حصيل  يهدف 

 . توسط في مادة العلوم  طالبات الصف الثاني الم

 رابعا : فرضية البحث : 

 لغرض التحقق من هدف البحث صيغت الفرضية الصفرية األتية: 

1. ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذا  فرق  يوجد  درجات  0.05ال  متوسط  بين   )

ي  طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن على وفق مهارات التفكير الجانب

وفق   على  يدرسن  اللواتي  الضابطة  المجموعة  طالبات  درجات  ومتوسط  

 الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم. 
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 : خامسا : حدود البحث

المكانية:  .1 محافظة    الحدود  لتربية  العامة  للمديرية  التابعة  المتوسطة  المدارس 

 بابل/ المركز بابل . 

 2021_2020الفصل الدراسي االول للعام الدراسي   الحدود الزمانية: .2

 عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط    الحدود البشرية: .3

المعرفية:  .4 المتوسط،   الحدود  الثاني  للصف  العلوم  كتاب  من  الثالثة    الفصول 

 . 2018الطبعة الثانية لسنة 

 المصطلحات تحديد سادساً:  

 مهارات التفكير الجانبي عرفه كل من:  •

بحرية  (:2013الكبيسي) • واإلنطالق  بالبحث  للمتعلم  تسمح  تفكير  مهارات  أنها 

واحد ويركز على توليد الطرائق    في إتجاهات متعددة بدال من السير في إتجاه

 ( 108:2013الجديدة لرؤية األشياء " )الكبيسي ،

• , دياب  على    ( 2016)  يعتمد  الذي  المرن  العقلي  النشاط  او  التفكير  مهارات 

 ( 250: 2016تداعي خيارات متعددة وحلول مقترحة كثيرة للمشكالت )دياب, 

   فكير الجانبي التعريف النظري :تتفق الباحثة مع تعريف  الكبيسي للت 

 عرفه كل من:  التحصيل الدراسي 

، (أ وحسنين  بأنه: 2017)بقلي  التربوية    (  االختبارات  من  سلسلة  في  "االنجاز 

في   االنجازات  لوصف  واسع  بشكل  ويستعمل   , الكلية  او  المدرسة  في 

 (. 128:   2017الموضوعات المنهجية" )بقلي وحسنين ,  
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معارف والمهارات المتحصل عليها  "مجموعة ال ( بأنه: 2018)التميمي واخرون،   

والتي تم تطويرها خالل المواد الدراسية والتي عادة ما تدل عليها درجات االختبار  

  2018او الدرجات التي يخصصها المدرسون او االثنين معا " )التميمي واخرون , 

:32   .) 

 الفصل الثاني  

 التفكير الجانبي  

(    Edward De bonoمصطلح ارتبط باسم العالم المفكر ) ادوارد دي بونو     

ينظر به المرء   1967الذي كان اول من استعمله عام   الذي  به على التفكير  ليدل 

النظر   بمختلف وجهات  لالحاطة  التفكير  هذا  فيتجه  مختلفة  زوايا  من  المشكلة  الى 

(      17:2001ي التفكير . )دي بونو, االخرى , بل قد ينطلق بعيداً عما هو مألوف ف

ولقد اعتمد دي بونو في تطويره هذا النوع من التفكير على فهم االلية التي يعمل بها  

الدماغ استناداً الى ما تم التوصل اليه في علم االعصاب من خالل مؤلفه     ) آلية  

الت The Mechanism of Mindالعقل    المعلومات  الدماغ بتنظيم  اذ يقوم  ي  ( 

تشكيل   على  الدماغ  يعمل  إذ   , التنظيم  ذاتية  بطريقة  الحواس  خالل  من  اليه  ترد 

االنماط والبحث عنها فيما بعد , والمقصود بالنمط التشكيلة المنظمة للخاليا العصبية  

التي يتألف منها الدماغ أو تنظيم المعلومات على سطح الذاكرة , فالنمط هو تسلسل  

استجا  في  وذلك   , متكرر  لها  عصبي  يتيح  حيث  معلومات  من  اليه  يرد  لما  باته 

ويؤكد على أن التفكير الجانبي  يؤدي        المجال لتنظيم نفسها بنفسها على سطحه  

الى كيفية عمل الدماغ بوصفه نظام تنظيم المعلومات ذاتياً، وهو تفكير غير خطي  

مشكلة   معالجة  عند  للتحرك  الحاجة  الى  يشير  فهو  منطقي،  او  متسلسل  في  او  ما 

المشكالت  De Bonoاتجاهات وبدائل جانبية ولذلك يرى)  "البحث في حل  بأنه   )

( واضح"  بشكل  منطقية  غير  أو  تقليدية  غير   De، 91:2005-90بأساليب 

Bono .) 

     ( للتفكير  De Bono, 2006يذكر  جديدة  رؤية  يعد  الجانبي   التفكير  ان   )

االسترا  ام  اإلبداعية  المهارات  حيث  من  أكان  لتحقيق  سواء  المستعملة  تيجيات 
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المهارات ، فهو نمط ابداعي موحد ومتكامل فهو يساعد االفراد على انتاج طرائق  

اداءنا   على طريقة  تعمله  ينعكس  سوف  القرار  أدوات صنع  او  التفكير  من  جديدة 

الجانبي   التفكير  ويعد   ، العالية  والجودة  والدقة  بالسرعة  ستتم  حيث  اليومية  للمهام 

ال من  المالئمة  نمطاً  الحلول والبدائل  ابتكار عدد غير محدود من  يعتمد على  تفكير 

والقفز   الموقف  او  المشكلة  في  جهة  من  اكثر  الى  النظر  خالله  من  ويمكن   ، لها 

في   يعتمد  وال   ، المتاحة  المعلومات  كل  على  اإلبقاء  أي  المشكلة  حل  بخطوات 

     (   189ـــ188:  2006خطواته على المسار الواضح .)محمود،

ويذكر أيضا كيفية ظهور البداية االولى للتفكير الجانبي اذ يقول كتبت مذكرة        

المتسلسل   وغير  الخطي  غير  التفكير  تعني  التي  التفكير  من  االخر  بالجانب  تتعلق 

وعندما   صحفية  مقابلة  في  التفكير  من  النوع  هذا  بشرح  وقمت  المنطقي  وغير 

حرك بشكل جانبي لنجد اتجاهات وبدائل  شرحت ذلك وصفت كيف أّن بنا حاجة لنت

تعبير   فاستبدلت  احتاجه  الذي  هو  التعبير  هذا  أن  شعرت  الحال  وفي   , اخرى 

 . ( 90:2005)الجانب االخر من التفكير (بــ ) التفكير الجانبي ( . )دي بونو, 

ويعد التفكير الجانبي بمثابة تفكير مرن يدور حول العوائق ويتحرك بطالقة في كل   

و  تفكير  اتجاه  الجانبي  التفكير  أن  أي   , والعقل  للفكر  جديدة  طرق  عن  يبحث 

النمطي   التفكير  بها  يلتصق  التي  الفكرية  الحديد  سكك  بقضبان  يتقيد  ال  استكشافي 

 ( 190:2006)العمودي( )محمود,

يغير  De Bonoيؤكد)ديبونو       الفرد  الجانبي هو جعل  التفكير  (أن الغرض من 

على   والعمل  تفكيره  في  طريقة  االنتقال  إلى  يهدف  كذلك  وهو  جديدة  أفكار  إنتاج 

أخرى)  إلى  فكرة  من  جانبي  التفكير    )   Renzulli ,1986:129اتجاه  فان  .لذا 

يراه)ديبونو  كما  الفرد،  DeBonoالجانبي   إليها  توصل  التي  للنتيجة  وصف  (هو 

الفرد مبدع، ولكن حتى   يقال إن  أفكار متعددة  إلى  إلى فكرة جديدة أو  فإذا توصل 

التفكير   وهي  اإلبداع  وتسبب  تواكبها  تفكير  عملية  هنالك  األفكار  هذه  تتشكل 

اإلبداعي، والذي يمكن الفرد من االنتقال بشكل جانبي من فكرة إلى أخرى وبطرق  
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جامدة   تسلسالت  على  يعتمد  الذي  المنطقي  التفكير  في  المتبعة  تلك  غير  متعددة 

 (.        219:    1997)ديبونو ، 

)ديبونو  عنه  يتحدث  كما  التفكير  من  النوع  هذا  حالً  De Bonoأن  يتطلب   )

يعبر   الجانبي  فالتفكير   ، مألوفة  تبدو غير  أو بطرق  تقليدية  للمشكالت بطرق غير 

من خالله ننظر إلى األشياء أو الموضوعات من زوايا مختلفة    عنه بالطريقة التي

ومتنوعة، حتى نفصل ما يدور في الذهن طوال الوقت ، وبين التفكير الهادف وهو  

 (. 463:   2007المحور األساسي للتفكير  )أبو جادو ومحمد ،

وصاحب التفكير الجانبي كما وصفه دي بونو شخص متفائل وايجابي ومستعد       

بالفرص  للتج ويهتم  الفشل  احتماالت  ويقلل  النجاح  احتماالت  على  ويركز  ريب 

ويعتمد التفكير الجانبي  (.  333:2011المتاحة ويحرص على استثمارها )ابو جادو، 

حل   على  العمل  تحاول  ثم  معين  إطار  في  تفكيرك  تحد  التي  العوائق  تخطي  على 

ت  ال  )هي  غريبة  او  ربما  عشوائية  مختلفة  بطريقة  المنطق  المشكلة  مع  تعارض 

تقلص   مع  المشكالت  حل  في  النجاح  فرص  وتتزايد  مختلفة(  او  غريبة  ولكنها 

"المعوقات   األحيان  بعض  في  عليها  يطلق  التي  عقولنا  في  الداخلية  العوائق 

في   المعوقات  هذه  تكون  النجاح.  الى  الوصول  وبين  بيننا  تحول  التي  االدراكية" 

فسنا وفي احياناً أخرى تتشكل بسبب قصور  أحيان كثيرة من صنعنا نفرضها على أن 

:  2008في المعرفة او التركيز على تفاصيل او معلومات غير واضحة )السويدان،

387  .) 

 التفكير الجانبي :  مهارات 

 وتعتمد على :  

هناك مجموعة كبيرة من البدائل للحل المطروق تقريبا في كل مشكلة    البدائل  : ــ  1

أو   تجريبها  وامكانية  وراءها  ما  او  بجدية  البدائل  هذه  الى  ننظر  ال  عادة  ولكننا   ,

(  . المشكلة  لتلك  الجديد  الحل  لتكون هي  بها  ان  Sloane,2006:98الوثوق   ،  )

طر هنالك  بأن  االعتقاد  هو  االبداعية  الدافعية  وان  جوهر  االشياء  لعمل  اخرى  قا 
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الطريقة المستعملة ليست هي الوحيدة لعمل هذا الشيء ويعتقد دي بونو ان البحث  

 االبداعي عن البدائل ال يتم اال بوجود ثالثة شروط هي :ـــ

 أ ــ امتالك القدرة على توليد البدائل . 

من   اكثر  أو  واحد  بديل  على  بالتركيز  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  ــ  البدائل  ب  دون 

 االخرى . 

 ( 473:2007جـ ــ وجود الرغبة في البحث عن البدائل . )ابو جادو ومحمد, 

من النافع جداً في ايجاد افكار جديدة ان نحول التركيز في اطار     ــ التركيز :  2

المشكلة والحلول االعتيادية , الى التركيز خارج اطارها لتوليد افكار اخرى .  

(Sloane,2006:98 ) 

توليد  ابداعي بهدف  تفكير  البداية ألية جلسة  التركيز هو نقطة  بونو ان  ويرى دي 

 افكار جديدة , والتركيز نوعان  

النوع االول :  التركيز على مناطق عامة , ويستعمل عندما ال نعرف المشكلة أو  

 الهدف لكن ببساطة نبحث عن افكار في مجال واسع . 

الذي سنعمل   الهدف  من خالل  محدداً  يكون  الذي  الهادف  التركيز    : الثاني  النوع 

د .    )ابو  على تحقيقه أو من خالل المشكلة التي سنعمل على حلها بشيء من التجدي

 (  471:2007جادو ومحمد ,

حّطْم قيود التفكير التقليدي بواسطة التحدي والجرأة ,ألننا في كثير     التحدي  :ــ  3

الكثير من   في عمل  المستعملة حالياً  الطريقة  التفكير في  نكون اسرى  من االحيان 

 ( Sloane,2006:98االشياء , وليس بالضرورة ان تكون هي الحل االمثل . )

نكون راضين  و تحد  ودون  االبداع  في كل عمليات  المهم  االساس  التحدي هو  يعد 

, ويرى   بتحسين االشياء أو تغييرها  القيام  عن االشياء كما هي وبالتالي ال نحاول 
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الطريقة   بأن  لالعتقاد  تقودنا  االساسية  االفتراضات  من  عدداً  هناك  ان  بونو  دي 

 تراضات هي :ــالحالية يجب ان تكون االفضل , وهذه  االف 

 ــ ان جميع انواع البدائل اختيرت وان افضلها قد تم اختياره . 1

والطريق  2  , الحل  على  المنافسة  في  تشترك  قد  المختلفة  الطرق  من  عددا  ان  ــ 

 الفائز هو الذي نستعمله . 

 ــ ان كان هناك طريق فإنه قد يكون وجد من قبل . 3

 ك فهو االفضل . ــ ان الطريق الحالي تطور عبر الزمن ولذل4

كيفية  5 معروفة  الحالية  الطريقة  بينما   , كبيرة  مجازفة  جديدة هي  أية طرق  ان  ــ 

 ( 475:2007العمل بها . )ابوجادو ومحمد,

يستعمل كمدخل الى الحل غير متصل بالموقف لفتح خطوط    الدخول العشوائي:ــ  4

 ( Sloane,2006:98جديدة من التفكير . )

ل العشوائي هو نوع من التركيز المبدع نلجأ اليه عندما  ويعتقد دي بونو ان الدخو

تكون بنا حاجة الى توليد افكار جديدة , ونختار كلمة بشكل عشوائي من بين االفكار   

 ( 472:2007المطروحة للمناقشة .  )ابو جادو ومحمد, 

: ــ  5 الحصاد   أو  االفكار    الحصر  تلك  من  أياً  تنسى  ال  حتى  ابتكاراتك  نتائج  قيْد 

بتكارات حتى وان بدت غير عملية أو ليست ذات قيمة فربما احتجتها في وقت واال

 (Sloane,2006:98اخر.)

وان بعض الناس في دورة التفكير االبداعي يخرجون بنتائج ضئيلة ألنه عادة تؤخذ  

من   جزء  فقط  هذا  لكن  ومعنى  قيمة  وذات  عملية  تبدو  التي  المحددة  االفكار  فقط 

الحقيقي لالبدا اكثر مهارة ومالحظة  النتاج  ان نصبح  يمكننا  نفسه  الوقت  , وفي  ع 

لالفكار الجديدة والمفاهيم الجديدة التي تظهر , فعندما نبدأ بالحصاد يكون مهماً ان  

 ( 476:2007نمتلك افكاراً واضحة لما تم التدرب عليها .    )ابو جادو ومحمد,
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مالحظة التي يشعر بها كل  تستند هذه الطريقة الى ال   قبعات التفكير الست  : ــ  6 

شخص في أي نقاش , حيث يتبنى احد االطراف فكرة ما أو موقف ما يدافع عنه .  

ينتهي يستهلك   الفكرة أو الموقف ويثور جدل ال  فيقوم شخص اخر بمعارضة هذه 

فلكل   ذلك  مثال على  البرلمانية  فالمناقشات   , نتيجة  الى  الطرفان  وال يصل  الوقت 

 ( 130:2007. )عبيدات وسهيلة, وجهة نظر يتمسك بها 

يلبسها   قبعة  نمط  كل  وعّد  أنماط  ستة  الى  التفكير  تقسيم  هي  الست  القبعات  ان 

ويخلعها حسب طريقة التفكير في تلك اللحظة، ولتسهيل االمر فقد اعطى دي بونو  

تحليل   في طريقة  وتستخدم  بسهولة،  تمييزه وحفظه  لنستطيع  قبعة  لكل  مميزاً  لون 

 ن أمامك بناًء على نوع القبعة التي يرتدونها وهذه القبعات هـــي: تفكير المتحدثي 

التفكير  -3 الى  ترمز  الحمراء  القبعة  الحيادي.  التفكير  الى  ترمز  البيضاء  القبعة 

العاطفي. القبعة السوداء ترمز الى التفكير السلبي. القبعة الصفراء ترمز الى التفكير  

الزرقاء   القبعة  اإلبداعي.  او  الجانبي  التفكير  الى  ترمز  الخضراء  القبعة  اإليجابي. 

 (. 9-8: 2001بالعمليات واتخاذ القرار.)دي بونو ، ترمز الى التفكير الموجه 

وموضعاً  التحصيل   خاصاً  إهتماما  تربوية  كظاهرة  الدراسي  التحصيل  نال   :

المتغيرات  نحو  ُصبت  والدراسات  األبحاث  فمعظم   ، العديدة  واألبحاث  للدراسات 

أن   والدراسات  البحوث  نتائج  وأوضحت   ، الدراسي  بالتحصيل  المرتبطة  العقلية 

مستواه  مست حد  عند  يقف  ال  الدراسي  التحصيل  في  إليه  وصل  الذي  المتعلم  وى 

الدافعية واإلنفعالية واإلجتماعية   بمتغيرات عّدة منها  المستوى  يتأثر هذا  بل  العقلي 

 (                                                    22:  2011واإلقتصادية)الجاللي ،  

الدراسي ر       التحصيل  ألهميته في  ويعد  نظراً  التعليمية،  العملية  في  أساسياً  كناً 

تحديد مقدار ما تحقق من األهداف التعليمية والغايات التربوية المنشودة، التي ينتظر  

منها ان تنعكس ايجابياً على المتعلم والعملية التربوية ، والتحصيل هو احد عوامل  

ال المفاهيم األساسية في  العقلي ، وهو من  للفرد ويمثل أهمية  التكوين  العقلي  تنظيم 

خاصة في تقويم األداء وخاصة األداء الذي يرتبط بالنشاط العقلي وينظر اليه على  

للطالب  االكاديمي  المستوى  تحديد  ضوئه  في  يمكن  أساس  محك  )الخالدي     أنه 
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،2008  :89، )حمدان  عند  التحصيل  في  1999(.ويمثل  التعلم  عملية  نتاج  بأنه   )

هو ادراكي في معظمه يتركز على المعارف والخبرات التي يكتسبها  هذه المادة ، و

التي   بالدرجات  التحصيل  ، ويقاس  تعليمية  بخبرات ومواقف  نتيجة مروره  المتعلم 

 (. 107: 1999يحصل عليها المتعلم في اختبار يصمم لهذه المادة )حمدان ، 

 دراسات سابقة 

 : 2013دراسة الغرباوي  (1)

الجانبي   المرحلة  )التفكير  طلبة  لدى  المعرفي  بالدافع  وعالقته  الجـــاد"  "االبداع 

 اإلعدادية(. 

لدى   المعرفي  والدافع  الجانبي  التفكير  بين  العالقة  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 

طلبة المرحلة اإلعدادية ، وقد اقتصر على طلبة الخامس االعدادي بفرعيه )العلمي  

.وتحقيقاً ألهداف  2013  –  2012ام الدراسي  االناث( للع  –األدبي( من )الذكور    –

وتنظيرات   وفق طروحات  على  الجانبي  للتفكير  اختبار  ببناء  الباحثة  قامت  البحث 

 ( النهائية  بصيغته  االختبار  أسئلة  عدد   ، الجانبي  التفكير  في  بونو  دي  (  34وآراء 

قامت  و  1980سؤاالً ،  وتبنت الباحثة مقياس الدافع المعرفي الذي أعده الفرماوي  

التكريتي   الجانبي    2011بتقنيته  التفكير  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود   ،

الجانبي   التفكير  بين  المعرفي لدى عينة البحث. ال توجد فروق في العالقة  والدافع 

   (2:  2013والدافع المعرفي بحسب متغيري الجنس والفرع.)الغرباوي , 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته 

 Experimental Design : التصميم التجريبي أوال  

التجريبية        ( المتكافئتين  المجموعتين  ذا  التجريبي  التصميم  الباحثة  اختارت 

رقم   )مخطط  تتعرض  (5والضابطة(  التي  المجموعة  هي  التجريبية  والمجموعة   ،

 ( المستقل  للمتغير  الجانبي طالباتها  التفكير  هي  مهارات  الضابطة  والمجموعة   ،  )
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المتغير   بالتحصيل،  ويقصد  االعتيادية،  بالطريقة  طالباتها  ستدرس  التي  المجموعة 

المتغير   اثر  على  للتعرف  الباحثة  أعدته  اختبار  بواسطة  يقاس  الذي  األول  التابع 

 المستقل فيه . 

 عدي االختبار الب المتغير التابع  المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين  المجموعة 

 العمر باألشهر- التجريبية 

 الذكاء -

 التحصيل السابق -

 اختبار المعلومات السابقة -

 مهارات التفكير الجانبي 

 التحصيل -

 

 اختبار تحصيلي  -

 
 الضابطة

 
 الطريقة االعتيادية 

 ( التصميم التجريبي 1مخطط ) 

 Population and Sampleثانيا  : مجتمع وعينة البحث 

 Population  The مجتمع البحث  -1

 المدارس في  تحدد مجتمع البحث الحالي بطالبات الصف الثاني المتوسط          

في  الحكومية   النهارية  والثانوية  للعام  المتوسطة  بابل  محافظة  الدراسي   مركز 

 ( مدرسة. 40( والبالغ عددها ) 2020-2021)

 sample    Theعينة البحث     -2

 اآلتي : وقد تم اختيار العينة بالشكل  

تم اختيار )  اعدادية النجوم  للبنات( بطريقة التعيين العشوائي البسيط , وقد   •

 ( طالبة.   65احتوت على ) 

تعيين •  ( و    تم تخصيص  تجريبية   ( الى مجموعتين  البحث  ( طالبات عينة 

 ضابطة (  بشكل عشوائي ) بالقرعة ( وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة . 
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 ( طالبة , وقد مثلْت شعبة  ) أ(    33بلغ عدد طالبات المجموعة التجريبية )  •

 ( طالبة وقد مثلت شعبة ) ب (    32بلغ عدد طالبات المجموعة الضابطة )  •

استب • )  تم  يؤثر    3عاد  مما  الصف  في  لكونهن راسبات  احصائياً  ( طالبات 

 ( :  1على نتائج التجربة وكما موضح في الجدول ) 

( عدد طالبات مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده1جدول )   

عدد الطالبات بعد  عدد الطالبات الراسبين عدد الطالبات قبل االستبعاد  المجموعة  الشعبة
 االستبعاد

 31 2 33 التجريبية  أ

 31 1 32 الضابطة  ب

 62 3 65 المجموع

 ثانيا  : عينة التحليل االحصائي :  

( طالبة ليمثلوا العينة االستطالعية الثانية من االختبار التحصيلي    100تم اختيار )  

   Quota Sample, وقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية التناسبية العشوائية  

 Equivalence of the two Researchثالثا ــ تكافؤ مجموعتي البحث  

groups 

إحصائيا   تكافؤهما  من  التأكد  وارتأت  عشوائيا،  البحث  مجموعتي  الباحثة  اختارت 

   -من خالل المتغيرات اآلتية : 

 العمر الزمني محسوبا  بالشهور   -1

خالل   من  باألشهر  المجموعتين  لطالبات  الزمني  العمر  بحساب  الباحثة  قامت 

 يبين ذلك .  (  2اطالعها على هويات األحوال المدنية للطالبات والجدول )
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 ألعمار طالبات مجموعتي البحث  t-test( نتائج  2جدول)  

 المجموعة 
عدد طالبات  

 العينة

 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجة 

 الحرية

T  الداللة االحصائية عند

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05مستوى )

 4.70 168,58 31 التجريبية 
60 1,12 2,01 

 غير دالة احصائياً 

 4.98 196.96 31 الضابطة  

                         4( 2020  -2019درجات مادة العلوم في امتحان الكورس االول للعام الدراسي )-

اعتمدت الباحثة في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي على درجات   

طالبات المجموعتين في امتحان الكورس االول لمادة العلوم وقد حصلت على تلك  

 ( يبين ذلك.  3الدرجات   من سجالت المدرسة والجدول ) 

لدرجات مادة العلوم لطالبات مجموعتي البحث في امتحان   t-test( نتائج  3جدول ) 

 الكورس االول 

 المجموعة 
عدد طالبات  

 العينة

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجة 

 الحرية

T  الداللة اإلحصائية

عند مستوى 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 9,74 32,870 31 التجريبية 
60 0,282 2,01 

 احصائيا  غير دالة 

 10,87 32,129 31 الضابطة 

 

 

 

 
 ( 2020-2019االول  درجة نهائية للنجاح بسبب ازمة وباء كورونا للعام الدراسي ) اعتماد درجة  الكورس 4
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 درجات اختبار الذكاء :  -3

( للمصفوفات المتتابعة على طالبات مجموعتي  Ravenطبقت الباحثة اختبار رافن )        

البحث بسبب مالئمته لمستوى طالبات عينة البحث ، فضال عن انه مقنن على البيئة العراقية  

( ، وانه غير لفظي ويمكن تطبيقه على أعداد كبيرة في وقت واحد ، وهو 50،ص2013)النبهان،

وطبق االختبار على مجموعتي  (،  396،ص  2011من االختبارات غير المتحيزة )ابو عالم ،  

 ( يوضح ذلك . 4وتم تصحيح اإلجابات والجدول )( 2020\ 11| 29البحث يوم االحد بتاريخ )

 لطالبات مجموعتي البحث في اختبار الذكاء  t-test( نتائج 4جدول )

 

 المجموعة

عدد طالبات  

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 الحرية 

T اللة مستوى الد 

 الجدولية  المحسوبة 0,05

 10,32 32,81 31 التجريبية 

60 0,168 2,01 

 غير دالة احصائيا

 9,25 32,38 31 الضابطة 

 الدخيلة( ( رابعا  : ضبط المتغيرات غير التجريبية 

 . اختيار العينة : 1

 التخصيص العشوائي :  

يقصد بالتخصيص العشوائي " استخدام إجراء الصدفة لتخصيص األفراد في المعالجات "  وقد تم  

:    2013تخصيص  أفراد مجموعتي البحث بالطريقة العشوائية البسيطة .) آري وآخرون ,

339  ،) 

 .عامل النضج 2

جريب هو مجموعة التغييرات التي تحدث بمرور الزمن للطلبة الخاضــــــــــــعين للت 

 مثل النمو الجسمي

( ، ولم يكن لهذه التغييرات أثر في البحث الحالي ، ألن مدة  136،ص  2005)الطيب وآخرون ، 

,إذ بدأ التدريس الفعلي يوم االربعاء  التجربة كانت  متساوية لمجموعتي البحث 

 (. 2021/ 4/3( وانتهت يوم الخميس المصادف يوم )2020/ 12/ 8المصادف)
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 والحوادث المصاحبة . أحوال التجربة 3

لم تتعرض التجربة إلى أي حادث يعرقل سيرها ويؤثر في المتغيرين التابعين  بجانب اثر      

 المتغير المستقل. 

 . االندثار التجريبي  4

هو تسرب بعض طالبات العينة لسبب أو آلخر مما سينجم عنه فروق على المتغير التابع ال       

لم ينقطع أي من طالبات مجموعتي ( ، 165،ص2002عطيفه،تعزى الى المعالجة التجريبية )

البحث ) التجريبية والضابطة ( خالل مدة التجربة  , عدا حاالت الغياب االعتيادية ؛ لذلك لم يكن 

 لهذا العامل أي تأثير على التجربة .  

 . أداتا القياس  5

استعملت الباحثة أداتين موحدتين لقياس المتغيرين التابعين لدى طالبات مجموعتي البحث ،      

إذ أعدت الباحثة اختباراً تحصيلياً لمادة العلوم ألغراض البحث الحالي وطبقا على مجموعتي 

 البحث التجريبية والضابطة في نفس الوقت.

 . أثر اإلجراءات التجريبية 6

من بعض العوامل التي يمكن أن يكون لها أثر في المتغيرين التابعين من أجل حماية التجربة 

 قدر المستطاع ، على الحد من أثر هذه العوامل في سير التجربة وتمثلت في :، عملت الباحثة 

 سرية البحث :  . أ

حرصت الباحثة على سرية البحث باالتفاق مع إدارة المدرسة والمدرسات بعدم إعالم      

الطالبات بطبيعة البحث  وأهدافه , حرصاً على دقة النتائج , ولكي ال تعمد الطالبات على تغيير  

 نشاطهن ومعاملتهن, مما يؤثر في سالمة النتائج. 

 :  ب. المادة الدراسية

حث ، الفصول الثالثة االولى  من كتاب العلوم للصف الثاني درست الباحثة مجموعتا الب  

وقد حرصت الباحثة  على أن تكون المادة المعطاة في كل درس متساوية  2017، 1المتوسط ط

 بالنسبة الى مجموعتي البحث.

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

574 

 

 :  ج. المدرس

ق درست الباحثة مجموعتي البحث بنفسها طول مدة التجربة، للوصول إلى نتائج علمية موثو  

 بها. 

 توزيع الحصص:  -د

تم تنظيم الجدول األسبوعي باالتفاق مع إدارة المدرسة حيث تدرس المجموعتان التجريبية      

والضابطة مادة الكيمياء في األيام نفسها وبواقع حصتين لكل مجموعة ,حيث تم تطبيق جدول 

  (6الحصص كما في المخطط رقم) 

 الثالثاء  االحد المجموعة 

 الثانيةالحصة  الحصة األولى التجريبية 

 الحصة االولى الحصة الثانية الضابطة 

 توزيع الحصص على أيام األسبوع (2المخطط رقم)

 

 المدة الزمنية:  -ه

المدة الزمنية للتجربة كانت متساوية لكال مجموعتي البحث )التجريبية       

( وانتهت  2020/ 12/ 8إذ بدأ التدريس الفعلي يوم االربعاء المصادف) والضابطة(, 

 (.  3/2021/ 4يوم الخميس المصادف يوم )

 The Research Requirementsخامسا / مستلزمات البحث  

 تحديد المادة العلمية   .1
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قبل البدء بتطبيق التجربة تم تحديد المادة العلمية التي سوف تدرس في         

( وتم توزيع مفردات المنهج    2021  -2020الكورس االول من العام الدراسي ) 

 على الحصص األسبوعية المقررة،  

 صياغة االهداف السلوكية   .2

وى  تم صياغة االهداف السلوكية في المجال المعرفي اعتماداً على محت 

( هدفا سلوكيا وفق تصنيف  98المادة التعليمية التي شملتها مدة التجربة وبلغت ) 

)بلوم( المعرفي بمستوياته االربع األولى وهي )التذكر، والفهم، والتطبيق،  

والتحليل( وتم عرضها على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال التربية  

 وعلم النفس وطرائق التدريس  

 االهداف السلوكية في المجال المعرفي بحسب المحتوى ( 5جدول  )

 التدريسية اليوميةإعداد الخطط  .3

في ضوء  ( خطة تدريسية لكل مجموعة)التجريبية والضابطة( 16تم إعداد )  

محتوى الفصول الثالث االولى من كتاب العلوم المقرر تدريسه لطلبة الصف الثاني  

 .  ( واالهداف السلوكية 2021  -2020المتوسط للعام الدراسي ) 

 المستوى                   

 المحتوى التعليمي    
 المجموع  التحليل التطبيق  فهم التذكر

 33 6 8 9 10 الفصل االول

 29 5 7 8 9 الفصل الثاني

 36 7 8 10 11 الفصل الثالث

 98 18 23 27 30 المجموع 
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 Tools of Researchسادسا : أداتا البحث 

  Achievement test.اختبار التحصيل 1

تم تحديد المادة العلمية التي شملها االختبار وهي الفصول    أ.تحديد المادة العلمية : 

الفصل   في  درست  التي  المتوسط  الثاني  للصف  المقرر  العلوم  كتاب  من  الثالث 

 ( الدراسي  للعام  األهداف    2021  -2020الثاني  وتحديد  منها،  كل فصل  ( ووزن 

 كل مستوى معرفي من مستويات األهداف ) تذكر، فهم ، تطبيق، تحليل(.  ونسبة 

: وقد تم تناولها سابقا وذلك للحاجة  ب.صياغة األهداف السلوكية وتحديد مستوياتها

 إليها في بناء الخطط التدريسية واالختبار التحصيلي النهائي. 

يعد من اإلجراءات المهمة في  :  )الخارطة االختبارية(   جـ. اعداد جدول الموصفات 

بافضل صورة تتمثل فيه متطلبات وشروط االختبار   إعداد اختبار تحصيلي يظهر 

 الجيد ال سيما الشمول والدقة  

 (. 6( وكما في الجدول رقم) 40وقد حددت الباحثة فقرات االختبار بـ) 

 ( الخارطة االختبارية6جدول )

 الموضوعات  ت
عدد 

 الصفحات 

األهمية  

 النسبية

 نسبة الهدف السلوكي

مجموع  

 االسئلة 
 تذكر 

31% 

 فهم 

28% 

تطبيق  

23% 

تحليل  

18% 

 9 2 2 2 3 % 21 13 الفصل االول 1

 10 2 2 3 3 % 26 16 الفصل الثاني 2

 21 3 5 6 7 % 52 32 الفصل الثالث 3

 40 7 9 11 13 %100 61 المجموع
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 د. صياغة فقرات االختبار  

يمتاز    ألنه  متعدد  من  االختيار  نوع  من  االختبار  فقرات  الباحثة  صاغت 

 بالموضوعية والمرونة والثبات  وال يتأثر بعامل التخمين .  

 صياغة تعليمات االختبار :   هـ.

   -وتتضمن ما يأتي :  

اإلجابة  .1 االختبار  :    تعليمات  تعليمات  الباحثة  اإلجابة عنه صاغت     وكيفية 

الخاصة   التعليمات  وشملت   ، للطالبات  وواضحة  سهلة  تكون  ،بحيث 

باالختبار وكيفية اإلجابة عنه وزمن االجابة عن االختبار مع إعطاء مثال  

 توضيحي عن كيفية اإلجابة  

،    أعدت الباحثة إجابة نموذجية لجميع فقرات االختبار  تعليمات التصحيح: .2

واحدة درجة  أعطيت  وصفر    حيث   ، صحيحة  إجابتها  تكون  التي  للفقرة 

المتروكة   الفقرة  وتعامل  خاطئة  إجابتها  تكون  التي   للفقرة 

أو التي تحمل أكثر من إجابة معاملة الفقرة الخاطئة وبذلك أصبحت الدرجة  

 . ( درجة 40الكلية لالختبار) 

 و. التطبيق االستطالعي لالختبار  

 التطبيق االستطالعي األول: . 1

في   المستغرق  والوقت  عنه  اإلجابة  وتعليمات  االختبار  فقرات  من وضوح  للتحقق 

اإلجابة، تم تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية األولى يوم االثنين  

1  /3 /2021   ( عددها  بلغ  عينة  على  إجراؤه  تم  طالبات  30الذي  من  طالبة   )

إكما من  التأكد  بعد  للبنات،  حيان   ابن  االستطالعية  متوسطة  العينة  طالبات  ل 

والتي درسها طالبات عينة   بمادة االختبار  المشمولة  الفصول األربعة  لموضوعات 
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البحث، واتضح أن جميع الفقرات واضحة ومفهومة للطالبات ، وتم حساب متوسط  

طالبات(    5طالبات وآخر    5الزمن التقريبي المستغرق لإلجابة عن االختبار)ألول  

 قة. ( دقي 40وكان ) 

 .التطبيق االستطالعي الثاني 2

تم تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية الثانية في اعدادية الخنساء   

الموافق يوم الثالثاء. وتم اختيارها من مجتمع البحث    2021/  2/3للبنات   بتاريخ  

  ( االستطالعية  العينة  بلغت  إذ  بنفسها 100نفسه  الباحثة  أشرفت  وقد  على    ( طالباً 

لمعرفة   لفقراته  اإلحصائي  التحليل  هو  االستطالعي  التطبيق  هدف  وكان  االختبار 

 مستوى صعوبتها ، وقوة تمييزها ، وحساب معامل الثبات.

 ز. صدق االختبار : 

يكون االختبار الذي أعدته الباحثة صادقاً ومحققاً لألهداف التي وضع من أجلها ،عرضت  ولكي،

الباحثة الصيغة األولية لفقرات االختبار مع األهداف السلوكية ، وتحديد المادة العلمية ، على عدد 

 من المتخصصين في لعلوم وطرائق التدريس 

 ح.  تحليل فقرات االختبار إحصائيا 

 الفقرة :   معامل صعوبة .1

 31وعند حساب معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار ، وجد أنه يتراوح بين ), 

 ( وهذا يعني أن فقرات االختبار جميعها مقبولة 0,65 –

 

 .معامل التمييز:2

( ،   0,89  – 0,33وعند حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجد أنها تتراوح)

( فما فوق تعد فقرة مقبولة، وهــذا يعني أن فقــرات  0,20ي قوتها التمييزية )حيث إن الفقرة الت

 . ( 101،ص 2001) كاظم ،  االختبار جميعـها جيدة ومميِـزة

 .فعالية البدائل الخاطئة 3
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وجد     الخاطئة   البدائل  فعاليــــــــة  حســـــــــــاب  بين    وعند  تتراوح  أنها 

من  -0,333و    -0,111) عدداً  إليها  جذبت  قد  الخاطئة  البدائل  أن  يظهر  وهذا   )

طالبات المجموعة الدنيا أكبر من عدد طالبات المجموعة العليا ، وبذلك تقرر اإلبقاء 

 على البدائل الخاطئة على ما هي عليه من دون تغيير.  

 ثبات االختبار  ط. 

ألفا كرونباخ لحساب ثبات اختبار التحصــيل ، إذ    استخدمت الباحثة معامل  

( قيمته  الصدق  0,94بلغـت  إجراءات  إتمام  وبعد   ، عـالي  ثبات  معامل  وهـو   )

طالبات   على  للتطبيق  جاهزاً  النهائية  بصيغته  التحصيل  اختبار  يكون  والثبات 

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  

 

 ي. الصورة النهائية لالختبار التحصيلي  

بالصيغة   االختبار  أصبح  التحصيلي  لالختبار  اإلحصائية  اإلجراءات  انتهاء  بعد 

 ( من   مكوناً  لطالبات  40النهائية  التحصيل  قياس  في  للتطبيق  صالحاً  فقرة   )

 مجموعتي البحث في مادة العلوم. 

 

 Applying of The Experiment       سابعا  : تطبيق التجربة 

درس    حيث  البحث  مجموعتي  طالبات  على  تجربتها  الباحثة  طبقت 

التي   اليومية  التدريسية  الخطة  وفق  الجانبي  التفكير  مهارات  التجريبية  المجموعة 

 أعدها ووفق الخطوات اآلتية :  

لغرض   (1 للبنات  النجوم  اعدادية  مع  االتفاق  تم   : المدرسة  إدارة  مع  االتفاق 

ال جدول  وتنظيم   , التجربة  البحث  تطبيق  لمجموعتي  األسبوعي  دروس 

 وبواقع حصتان لكل مجموعة . 
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(    2020/    12/  8التجربة : تم البدء بالتدريس في يوم  االربعاء الموافق ) (2

 ( .  2021/ 3/  4, و انتهى التدريس في يوم الخميس الموافق ) 

 تدريس مجموعتي البحث : درست الباحثة مجموعتي البحث وكما يأتي :  (3

التجري  التفكير  المجموعة  مسبقاًبمهارات  أُعدت  التي  للخطط  وفقاً  تدريسها  تم   : بية 

 الجانبي  

المجموعة الضابطة : تم تدريسها وفقاً للخطط التي أُعدت مسبقاً بالطريقة االعتيادية  

 . 

في    -4 االختبار  طبقت  التحصيل  اختبار  تطبيق  الموافق  .  االربعاء  /  3/  3يوم 

لإلجابة    ,2021  ) واحدة   ( درجة  باحتساب  فقراته  االختبار صححت  تطبيق  بعد 

معاملة   المتروكة  اإلجابة  معالجة  وتمت   ، الخاطئة  لإلجابة   ) و) صفراً  الصحيحة 

  ( هي  لالختبار  العليا  الدرجة  تكون  األساس  هذا  وعلى  الخاطئة  ،    40اإلجابة   )

ى درجة حصلت عليها طالبات والدرجة الدنيا ) صفر ( ، وقد وجدت الباحثة أن أعل

  (11( درجة وأوطأ درجة كانت ) 37المجموعتين كانت )

 Statistical Treatmentعاشرا  : المعالجة اإلحصائية  

   Excelوبرنامج   SPSSاستخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

 

 

 

 الفصل الرابع 

   View & Interpretation of the Results وتفسيرها  عرض النتائج 
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 View of the Resultsأوال :عرض النتائج: 

 . التحقق من الفرضية الصفرية االولى التي نصت على انه : 1

( بين متوسط درجات  0.05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  ) "  

الجانبي   التفكير  مهارات  على  سيدرسن  اللواتي  التجريبية  المجموعة  طالبات 

طالبات المجموعة الضابطة اللواتي سيدرسن على وفق الطريقة    ومتوسط  درجات 

 االعتيادية في اختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم".  

واالنحراف   الحسابي  المتوسط  لحساب  الباحث  عمد  الفرضة  صحة  من  وللتحقق 

المعياري لدرجات طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار التحصيل  

 ( 7وكما مبين في الجدول )  لمادة العلوم،

لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين   t-test( نتائج 7جدول ) 

 التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل لمادة العلوم 

 الجدولية  tقيمة  المحسوبة   tقيمة درجة الحرية  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المجموعة

 4,045 31,64 31 التجريبية
60 3,774 2,00 

 4,030 27,774 31 الضابطة  

 

اذ أظهرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اختبار  

ولصالح   الضابطة  المجموعة  وطالبات  التجريبية  المجموعة  طالبات  بين  التحصيل 

المجموعة   التجريبية  طالبات  المجموعة  درجات طالبات  متوسط  بلغ  اذ  التجريبية، 

(31,64 ( مقداره  معياري  بانحراف  درجة  متوسط  4,045(  بلغ  حين  في   ،  )

( الضابطة  المجموعة  طالبات  مقداره  27,774درجات  معياري  بانحراف   )

وباستخدام  4,030)  ،) t-test  دال بينهما  الفرق  أن  اتضح   ، مستقلتين  لعينتين 
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 ( داللة  مستوى  عند  قيمة  0,05إحصائيا  كانت  اذ   ،)t   ( وهي  3,774المحسوبة   )

 ( . 60( بدرجة حرية )2,00الجدولية )  tاكبر من قيمة  

طالبات  تفوق  يعني  وهذا  البديلة،  وتقبل  االولى  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبهذا 

التجريبية   أنموذج    تياللوا المجموعة  باستخدام  طالبات   Barmanدرسن  على 

لمادة   التحصيل  اختبار  في  التقليدية  بالطريقة  درسن  اللواتي  الضابطة  المجموعة 

حجم األثر للمتغير المستقل في تحصيل مادة   ( لحساب η2العلوم ، كما استخدمت الباحثة )

( قيمته  وكانت  تفسير)0,19العلوم  كبيرة حسب  تعد  القيمة  وهذه   )Grissom&Kim,2005 )

 (. 8كما في الجدول رقم )

 ( لحساب حجم األثر للمتغير المستقل η2)( يوضح قيم )8جدول)

 تقدير القيمة  القيمة

 بسيطة  0,01-0,05

 متوسطة  0,06-0,13

 كبيرة  فما فوق  0,14

Grissom&Kim,2005,P:233) ) 

 Interpretation of the Resultثانيا / تفسير النتائج  

ترى الباحث أن الفرق في التحصيل بين طالبات المجموعة التجريبية وطالبات  

تعزا أسباب تفوق طالبات المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة من الممكن ان  

 الى  

الصف الثاني المتوسط   ساعدت مهلرات التفكير الجانبي  طالبات   .1

المجموعة التجريبية على ترتيب المادة العلمية وتقديمها بشكل مرتب  

ومالئم للمستوى العلمي والمعرفي فضالً عن مساهمة  األنشطة التعليمية  
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من وسائل في تقديم المادة بشكل متعدد وتشويق وأثارة يساعد في ترسيخ  

 المعلومات إلى أذهان الطالبات.

إلى اثارة اهتمام طالبات الصف  مهلرات التفكير الجانبي    أدى استخدام  .2

الثاني المتوسط وانتباههن للدروس المتعلقة بمادة العلوم وتركيز بؤرة  

االنتباه في عملية التعلم وهذا ما تدعمه نظريات التعلم الحديثة في تركيز  

 انتباه الطالبات . 

ات الصف الثاني  ان التدريس على مهلرات التفكير الجانبي  جعل طالب .3

متوسط  محور العملية التعليمية والسبب في التدريس اذ يعمل على تفاعل  

 الطالبات مع الدرس وزيادة في التحصيل لديهن . 

ان التدريس على مهلرات التفكير الجانبي  يشجع الطالبات على االعتماد   .4

لة  على أنفسهن وزيادة الثقة من خالل  روح المنافسة في اإلجابة عن األسئ

 المطروحة في أثناء الدرس . 

ساعد طالبات الصف الثاني المتوسط على الربط  بين الموضوعات    .5

 الرئيسة والفرعية لمادة العلوم مما يجعل تعليم الطالبات مستمر . 

     Conclusions  ثالثا: االستنتاجات

تدريس مادة العلوم لطالبات الصف الثاني    فيمهلرات التفكير الجانبي  فاعلية وفق 

 المتوسط زيادة في تحصيلهم الدراسي . 

        Recommendations  رابعا: التوصيات 

    من خالل النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة باآلتي :        

ضرورة استخدام مدرسي ومدرسات العلوم في المرحلة المتوسطة والسيما   .1

 هلرات التفكير الجانبي  فاعليته من خالل البحث الحالي. الذي أثب م
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االهتمام باإلعداد المسبق للمدرس العلوم اثناء التدريس بحيث يكون التركيز   .2

 على الجانب العملي خالل مدة الدرس . 

تضمين مناهج طرائق التدريس في كليات التربية والتربية االساسية النماذج   .3

 ير الجانبي  . التدريسية ومنها مهلرات التفك

اجراء دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات مادة العلوم وتدريبهم على   .4

استخدام مهلرات التفكير الجانبي  اثناء التدريس وجعلهم قادرين على  

 تطبيقه باإلمكانات المتوافرة. 

 Proposalsالمقترحات  خامسا:

 استكماالً للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء اآلتي : 

في تدريس باقي المواد  مهارات التفكير الجانبي   اجراء دراسات  .1

 الدراسية . 

إجراء دراسة أخرى لمعرفة فاعلية مهارات التفكير الجانبي في   .2

متغيرات أخرى , مثل)التفكير االبتكاري ،  القدرات العقلية ،  

 الدافعية العقلية(. 

راء دراسات مماثلة في تدريس العلوم ولمراحل دراسية اخرى  اج .3

 او تأخذ بالحسبان متغير الجنس. 

 المصادر  

(م :  2017بقلي ، ضي عبد الحسين مكي وحسنين صادق صالح عبكة ) .1

، دار الرضوان   1، ط  التفكير اإلبداعي )االبتكار( والتحصيل الدراسي

 للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن. 
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، دار المسيرة  1، طالتحصيل الدراسي(م: 2011الجاللي، لمعان مصطفى)  .2

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 

سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق  (م: 2008الخالدي، أديب محمد )  .3

 ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، االردن. 2، طالعقلي

أسباب تدني مستوى  ( : 2012أحمد ، حازم مجيد ، صاحب أسعد ويس ) .4

التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية من وجهة نظر المدرسين  

، كلية التربية ،  28، العدد   8، مجلة سامراء ، المجلد والمدرسات والطلبة 

 ( 31جامعة تكريت ، العراق ، 

، عمان ، دار التربية   صيل تقييم التح(: 1999حمدان ، محمد زياد ) .5

 الحديثة. 

، ترجمة الجيوسي ، خليل ،   التفكير الجانبي(: 1995دي بونو ، ادوارد )  .6

 منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، االمارات العربية المتحدة. 

، ترجمة   قبعات التفكير الست( ، 2001ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .7

 خليل الجيوسي ، المجمع الثقافي ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة .  

 ، دمشق ، دار الرضا.  تعليم التفكير (: 2001ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .8

أثر أستخدام بعض أستراتيجيات  (. 2016دياب ,رضا أحمد عبد الحميد) .9

يس الرياضيات على تنمية التفكير  التعلم المستند الى الدماغ في تدر

,مجلة  الجانبي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي  

 . 323-241(,5) 19تربويات الرياضيات  

a. 8- ( 2008السويدان ، طارق :)شركة   1، ط صناعة االبداع ،

 االبداع الفكري للنشر والتوزيع ، الكويت. 
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(: التفكير الجانبي  2013الغرباوي، أسماء حسن عبد علي ) .10

)رسالة ماجستير  وعالقته بالدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية،  

 ، كلية التربية، جامعة واسط. غير منشورة(

التفكير الجانبي )تدريبات  (: 2013)   الكبيسي,عبد الواحد حميد  .11

 ، عمان.   1مركر دي بونو لتعليم التفكير ، ط  وتطبيقات عملية( 

تفكير بال حدود : رؤى   ( ، 2006الدين عرفه )محمود، صالح  .12

، جامعة حلوان ، دار عالم الكتب,  معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه 

 القاهرة . 

( : اساسيات القياس في العلوم السلوكية ،  2004النبهان ، موسى )  .13

 االردن.  -، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 1ط

,   علم النفس التربوي  ( :2011ابو جادو , صالح محمد علي  ) .14

 الطبعة السادسة , دار المسيرة , عمان .  

,   علم النفس التربوي ( : 2007ابو جادو , صالح محمد علي  ) .15

 عمان .  -الطبعة السابعة , دار المسيرة , االردن 

معجم مصطلحات  (م : 2018التميمي ، ياسين علوان وآخرون )  .16

ر الرضوان للنشر والتوزيع ،  ، دا 1، ط  العلوم النفسية والتربوية والبدنية

 عمان ، االردن. 

منهجية البحث العلمي   (. 2002عطيفة ، حمدي ابوالفتوح. )  .17

 القاهرة: دار النشر للجامعات.  .وتطبيقاتها

18. De bono,Edward  ,(2006) , Serious ereative, 

bonos searious creativity demonstration. 
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19. Sloane, Kogan page (2006): The leaders 

guide to lateral thinking skills, Englewood Cliffs, NJ: 

prentice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

588 

 الملخص 

تركيز   الرياضية كون  المهارة  تعلم  العقلية جانب أساسي من جوانب  العمليات  تعد 

من العمليات العقلية التي لها دور مؤثر وفعال في أساسيات األداء المطلوب    اإلنتباه 

ولها دور أيضاً في رفع وتطوير مستوى أداء الرياضي. واإلهتمام الكبير بالعمليات 

على   يدل  الجمناستك  برياضة  األهتمام  وأنخفاض  الحاضر  الوقت  في  العقلية 

ديد من القدرات العقلية لدى الطالبات  ضرورة أعتماد التكنلوجيا المحوسبة لتحديد الع

باإلنتباه   يتعلق  ما  في  العقلية  طالباتهم  قدرات  عن  للكشف  للمدرسين  ليتسنى 

واإلدراك وخصوصاً اإلنتباه المركز الذي يعد أحد المهارات النفسية الهامة والسيما  

في الجمناستك الفني اذ الحظت الباحثة خالل سنوات الدراسة أن بعض المدرسين  

ي لعبة الجمناستك الفني يركزون آهتمامهم على الجانب البدني والمهاري وإهمالهم  ف

مهارات  تعلمهن  أثناء  في  الطالبات  عند  ا  تركيزاإلنتباه  والسيما   العقلية  القدرات 

االداء على بعض أجهزة   الفنية في  الباحثة كثرة االخطاء  الفني وتعزو  الجمناستك 

ى قد يكون سببه هو ضعف في تركيز األنتباه ،   الجمناستك الفني وأنخفاض المستو

لذا آرتأت الباحثة الى من خالل وضعها تمرينات خاصة لتطويرتركيز االنتباه وتعلم  

 ، مستوى  أفضل  إلى  الوصول  لغرض  للسيدات  الفني  الجمناستك  مهارات  بعض 

ه  هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير التمرينات الخاصة في تطوير تركيز اإلنتبا

كلية   طالبات  من  البحث  مجتمع  تحديد  تم    ، الفني  الجمناستك  مهارات  بعض  و 

تأثير تمرينات خاصة لتطوير تركيز االنتباه وبعض المهارات  

 االساسية في الجمناستك الفني للطالبات 

 م.م. رنا عبد الواحد جاسم 

التربية البدنية وعلوم  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات / قسم 

 الرياضة 

rana.abdalwahed@qu.edu.iq 
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قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثالثة للعام الدراسي     -التربية للبنات  

( طالبة وتم اختيار عينة البحث بالطريقة     35.( البالغ عددهن )   2021/ 2020)

( طالبة بعد استبعاد الطالبات  20بالغ عددهن ) العمدية من مجتمع البحث األصل وال

% ( من المجتمع الكلي    57.14المتكرر بالغيابات و المصابات .اذ شكلت نسبة )  

(    طالبات ومجموعة ضابطة  10وتم تقسيمهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية )

للعام  10) الدراسة     متغيرات  في  تجانسهم  ان  بعد    2021  –  2020( طالبات، 

خالل النتائج استنتجت الباحثة الى ظهور تطور إيجابي بين االختبىارات القبلية  ومن 

والبعدية في  تركيز االنتباه ومهارات الجمناستك المختارة قيد البحث الفني المبحوثة  

البعدية   اإلختبارات  نتائج  ولصالح  والضابطة  التجريبية  البحث  لمجموعتي 

                                               وللمجموعة التجريبية                 

الجمناستك   ، المهارات االساسية ، تركيز االنتباه  ،تمرينات :  الكلمات المفتاحية 

 الفني  

Abstract 

Mental operations are an essential aspect of learning the 

mathematical skill, since focusing attention is one of the 

mental operations that have an effective and effective role 

in the basics of the required performance and also have a 

role in raising and developing the level of the athlete’s 

performance. The great interest in mental operations at 

the present time and the low interest in the sport of 

gymnastics indicates the need to adopt computerized 

technology to determine many of the mental abilities of 

female students so that teachers can reveal the mental 

abilities of their students with regard to attention and 

perception, especially focused attention, which is one of 
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the important psychological skills, especially in artistic 

gymnastics. The researcher noticed during the years of 

study that some teachers in the artistic gymnastics game 

focus their attention on the physical and skill aspects and 

neglect the mental abilities, especially the concentration of 

attention of the female students while they are learning 

the skills of artistic gymnastics. Weakness in focusing 

attention, so the researcher decided to put special 

exercises to develop focus of attention and learn some 

skills of artistic gymnastics for women for the purpose of 

reaching the best level. One of the female students of the 

College of Education for Girls - Department of Education 

Physical environment and sports sciences, the third stage 

of the academic year (2020/2021.), which numbered (35) 

students, and the research sample was chosen in a 

deliberate way from the original research community, 

which numbered (20) students, after excluding the 

students who were repeatedly absent and injured. The 

percentage of (57.14%) ) from the total community and 

they were divided into two groups, an experimental group 

(10) female students and a control group (10) female 

students, after they were homogeneous in the study 

variables for the year 2020-2021. The studied technical 

research is underway for the experimental and control 

groups, in favor of the results of the post-tests and for the 

experimental group 
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 التعريف بالبحث: -1

 مقدمة البحث وأهميته: -1-1

الرياضة      وأنشطتها   شهدت  مجاالتها  في  ملحوظاً  تطوراً  االخيرة  األعوام  في 

تشكل   إذ  المختلفة،  الجسم  أجهزة  وبناء  بتكوين  المباشر  ألرتباطها  جميعاً  المختلفة 

والممارسات  الحركة    الرياضة  عليها  تعتمد  التي  الركائز  أهم  إحدى  الرياضية 

الطبيعية لإلنسان ،األمر الذي جعل الخبراء والمختصين يبحثون عن وسائل حديثة  

ومتنوعة تساند األساليب التعليمية والتدريبية المتبعة لرفع مستوى متعلمين والعبي  

من جوانب تعلم المهارة    أية فعالية رياضية ، اذ تعد العمليات العقلية جانب أساسي

في   وفعال  مؤثر  دور  لها  التي  العقلية  العمليات  من  اإلنتباه  تركيز  كون  الرياضية 

أساسيات األداء المطلوب ولهما دور أيضاً في رفع وتطوير مستوى أداء الرياضي.  

برياضة   األهتمام  وأنخفاض  الحاضر  الوقت  في  العقلية  بالعمليات  الكبير  واإلهتمام 

يدل على ضرورة أعتماد التكنلوجيا المحوسبة لتحديد العديد من القدرات  الجمناستك  

العقلية في ما   للكشف عن قدرات طالباتهم  للمدرسين  ليتسنى  الطالبات  لدى  العقلية 

يتعلق باإلنتباه واإلدراك وخصوصاً اإلنتباه المركز الذي يعد أحد المهارات النفسية  

فه الفني  الجمناستك  في  والسيما  يعزوا  الهامة  إذ  التعلم،  عملية  لنجاح  األساس  و 

إلى   الحركية  المهارات  أتقان  وعدم  المتعلمين  أداء  أنخفاض  والمدربون  المدرسون 

فقدان تركيزهم أثناء التعلم. وللحصول على األداء المهاري األمثل يكون من خالل  

وتك ممكن.  حد  أقصى  الى  إمكانياتهم  واستغالل  الحركية  المهارات  وإتقان  من  تعلم 

تركيز   عملية  لتطوير  خاصة  تمرينات  بإعداد  الباحثة  قيام  خالل  من  البحث  أهمية 

المهاري   التعلم  مع  ودمجها  المتغير  لهذا  صمم  اختبار  خالل  من  وقياسها  اإلنتباه 

كأسلوب تعليمي جديد على مستوى التعليم في تعلم بعض مهارات الجمناستك الفني  

ركي للطالبة وكخطوة أولى لإلسهام في إثراء  للسيدات وصوالً إلى تطوير األداء الح

 التعلم والمسيرة التعليمية. 

 مشكلة البحث:  -1-2
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التي تعمل على تطوير اإلمكانات  الوسائل  أهم  النفسية من  المهارات  تدريبات  تعد 

خالل   الباحثة  الحظت  اذ   ، الجمناستك  العبي  لدى  والنفسية  والخططية  المهارية 

المد  بعض  أن  الدراسة  آهتمامهم  سنوات  يركزون  الفني  الجمناستك  لعبة  في  رسين 

ا   تركيزاإلنتباه  والسيما   العقلية  القدرات  وإهمالهم  والمهاري  البدني  الجانب  على 

عند الطالبات في أثناء تعلمهن مهارات الجمناستك الفني وإن وجد اإلهتمام الكافي  

ة للقياس والبعيدة  عند البعض في هذا الجانب فاإلعتماد سيكون على الوسائل المتبع

كل البعد عن أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي. وتعزو الباحثة كثرة االخطاء الفنية  

في االداء على بعض أجهزة الجمناستك الفني وأنخفاض المستوى قد يكون سببه هو  

ضعف في تركيز األنتباه ،  لذا آرتأت الباحثة الى أنَّ هناك ضرورة ملحة إلجراء  

الب تؤثر  مثل هذه  التي  المهارات  وتطوير  العقلية  بالعمليات  المهمة واألهتمام  حوث 

لتطويرتركيز   خاصة  تمرينات  وضعها  خالل  من  الطالبة  تعلم  في  مباشراً  تأثيراً 

االنتباه لطالبات المرحلة الثالثة كلية التربية الرياضية للبنات وتعلم بعض مهارات  

فضل مستوى متقدم واالقتصاد في  الجمناستك الفني للسيدات لغرض الوصول إلى أ

 بذل الجهد والوقت. 

 أهداف  البحث:  -1-3

لطالبات    -1 اإلنتباه  تركيز  تطوير  في  الخاصة  التمرينات  تأثير  على  التعرف 

 . 2020/2021المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية للبنات للعام 

الجمناستك الفني  التعرف على تأثير التمرينات الخاصة في تعلم بعض مهارات    -2

 . 2020/2021لطالبات المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية للبنات للعام 

 فروض البحث:  -1-4

توجد فروق ذوات داللة إحصائية بين نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية في   .1

 تركيز اإلنتباه لدى عينة البحث.

توجد فروق ذوات داللة إحصائية بين اإلختبارات القبلية والبعدية في بعض   .2

 مهارات الجمناستك الفني لدى عينة البحث. 
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المجموعة   .3 بين  البعدية  اإلختبارات  في  إحصائية  داللة  ذوات  فروق  توجد 

الجمناستك   مهارات  بعض  وتعلم  اإلنتباه  تركيز  في  والتجريبية  الضابطة 

 التجريبية.  الفني ولصالح المجموعة

 مجاالت البحث:  -1-5

 المجال البشري:  -1-5-1

للبنات   التربية  كلية  الثالثة  المرحلة  الرياضة    -طالبات  وعلوم  البدنية  التربية  قسم 

 ( طالبة. 20.( والبالغ عددهن )2021/ 2020جامعة القادسية  للعام الدراسي ) 

 المجال الزماني:  -1-5-2

 2021/   1/    7ة ولغاي  2020/ 21/10للفترة الزمنية 

 المجال المكاني:  -1-5-3

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية  -كلية التربية للبنات  -

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:  - 3

 منهج البحث:  -3-1

المالئم،   البحث  منهج  يحدد  من  هم  وفروضه  البحث  وأهداف  المشكلة  طبيعة  إن 

"أسلوب   هو  وتحليلها  والمنهج  أفكاره  لتنظيم  الباحث  يعتمده  والعمل  للتفكير 

موضوع   الظاهرة  حول  معقولة  وحقائق  نتائج  إلى  الوصول  بهدف  وعرضها 

لذا أستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة المشكلة وألنه  )5  (الدراسة".

 أفضل وسيلة للحصول على النتائج الصحيحة. 

 

5()
واخرون(؛   عليان)  العلمي ربحي مصطفى  البحث  واساليب  والتوزيع،    1،طمناهج  للنشر  دار صفاء  عمان،   (:

 . 53(، ص2000
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 وعينته: مجتمع البحث  -3-2

قسم التربية     -حددت الباحثة مجتمع البحث والذي تمثل بطالبات كلية التربية للبنات 

( الثالثة  المرحلة  الرياضة  وعلوم  الدراسي  20-19البدنية  للعام  سنه( 

( طالبة وتم اختيار عينة البحث بالطريقة     35.( البالغ عددهن )   2021/ 2020)

( طالبة بعد استبعاد الطالبات  20لغ عددهن ) العمدية من مجتمع البحث األصل والبا

% ( من المجتمع الكلي    57.14المتكرر بالغيابات و المصابات .اذ شكلت نسبة )  

 ( تجريبية  مجموعة  مجموعتين  إلى  تقسيمهن  ومجموعة ضابطة  10وتم  طالبات   )

  ( طالبات. ولتجنب تأثير العوامل التي قد تؤثر في  نتائج التجربة قامت الباحثة 10)

االنتباه،  )تركيز  الدراسة   المتغيرات  بعض  في  البحث  عينة  ألفراد  التكافؤ  بإيجاد 

على   فتحاً  والقفز  األمامية،  بالدحرجة  المتبوعة  اليدين  على  الوقوف  مهارة  وأداء 

لضمان   وذلك  التوازن(،  عارضة  على  الزوجي  بالنهوض  والطلوع  القفز،  طاولة 

هذه في  المجموعتين  بين  فروقات  وجود  الشروع    عدم  نقطة  لتحديد  المتغيرات 

(  tالصحيحة، أجرى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة بأستخراج قيمة )

المحسوبة وعلى المتغيرات نفسها التي كانت غير دالة إحصائياً عند مقارنتها بقيمة  

(t ( الجدولية والبالغة )مما  18( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة ) 2.10 ،)

 ( 1ل على عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين وكما مبين في الجدول) يد 
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 ( 1الجدول )

 يبين تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات قيد البحث 

المجموعة   االختبارات 

 التجريبية 

  (ت ) المجموعة الضابطة 

 المحسوبة 

 الداللة

 ع +  َ  س ع +  َ  س

غير   1.04 12.14 1.21 11.66 تركيز االنتباه 

 معنوي 

أداء  

المهارا

 ت

  الوقوف على اليدين متبوع

 بالدحرجة األمامية

2.1 0.568 1.9 0.56

8 

غير  0.788

 معنوي 

 القفز فتحاً على جهاز

 طاولة القفز  

2.5 1.080 1.7 0.67

5 

غير  1.986

 معنوي 

الطلوع بالنهوض الزوجي 

 على 

 جهاز عارضة التوازن  

2.3 1.059 2.3 0.82

3 

غير  0.000

 معنوي 

 ( 2.10(الجدولية )t(          ) 18(      درجة حرية)0.05مستوى داللة ) 

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة : -3-3

 وسائل جمع المعلومات:  3-3-1

 الباحثة طرائق عدة لجمع البيانات المطلوبة في بحثها هي:  أستعملت 

 المراجع والمصادر العربية واألجنبية. -1
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 شبكة المعلومات العالمية )األنترنيت(.  - 2

  المقابالت الشخصية. -3

 اإلختبار والقياس.  -4

 

 األجهزة واألدوات المستعملة في البحث:   3-3-2

 :األجهزة المستعملة -3-3-2-1

 ( 1بساط الحركات االرضية )عدد  .1

 ( 2() عدد HPحاسوب ) .2

 (. 1)عدد)  Sonyكاميرا تصوير فيديو نوع )   .3

 ( 8( عدد ) CDأقراص ) .4

 :األدوات المستعملة -3-3-2-2

 ( 5بساط إسفنجي.عدد )  .1

 ( 2صندوق خشبي تعليمي عدد) .2

 ( 2عدد ) كرات  .3

 طباشير.  .4

 إجراءات البحث الميدانية:  3-4

 تحديد اإلختبارات المستعملة في البحث :  3-4-1

 أوال : توصيف االختبارات :  
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محمد   1-  3-4-1 بتعريبه  وقام  هارس  دورثي  صممه   ( االنتباه  :تركيز  اختبار  

 حسن عالوي(  

 اختبار شبكة التركيز يستخدم لقياس قدرة الالعب على تركيز انتباهه  

اكبر عدد   )/(على  يضع شرطة  ان  الالعب  من  ويطلب  واحدة  دقيقة  االختبار  مدة 

ممكن من األرقام التي تلي الرقم المعين الذي يحدده المدرب ويفضل ان يكون الرقم  

الرقم   من  اقل  األرق  65المحدد  تتابع  ان  مراعاة  عند مع  فمثال  متتالية  بصورة  ام 

بالرقم   البدء  رقم  )/(على    17تحديد  شرطة  بوضع  يقوم  ان  الالعب  على  فينبغي 

الرقم    18الرقم   الرقم    19ثم  )/(على    20ثم  شرطة  وضع  محاولة  وعدم  وهكذا 

 ثانية وان الالعب الذي يسجل عدداً    18أوالً ثم الرقم   19الرقم 

ه يكون لدية تركيز أكثر ويراعى ان تكون األرقام  اكبر من األرقام بالمقارنة بزمالئ

 ( وهكذا . 02( و ) 01جميعها مكونة من عددين مثل )

 تحديد أختبارات األداء الفني لمهارات الجمناستك الفني:  3-4-1-2

الجمناستك مادة  مفردات  على  األساسية  المهارات  تحديد  في  األعتماد  الفني    تم 

للبنات،   الرياضية  التربية  كلية  في  الثالثة  المرحلة  لطالبات  المقررة  المنهجية 

في   المتبع  المنهج  مفردات  إعتماد  الباحثة  أرتأت  المهارات.  تلك  بعض  وألختيار 

العلمية اللجنة  أعضاء  وبمساعدة  الثاني  الدراسي  الفصل  في  الفني    1الجمناستك 

  والخبراء من ذوي األختصاص.

 تحديد األختبارات للمهارات األتية:  إذ تم 

أسم األختبار: الوقوف على اليدين المتبوع بالدحرجة األمامية المتكورة على   .1

 جهاز بساط الحركات األرضية. 

 أسم اإلختبار: القفز فتحاً على جهاز طاولة القفز.  .2
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جهاز   .3 على  المتكور  للوقوف  الزوجي  بالنهوض  الطلوع  األختبار:  أسم 

 عارضة التوازن. 

 تقييم مستوى األداء: -3-4-1-3

بعد أداء أختبار تركيز األنتباه الخاص بالبحث تم تقييم مستوى األداء المهاري في  

التربية   قسم  للبنات  التربية  كلية  في  الفني  الجمناستك  قاعة  في  المبحوث  المهارات 

عة  ، أستعانت الباحثة بأرب الرياضية ، عن طريق إعداد أستمارة خاصة لتقييم األداء

الفيديو   لعرض  مشاهدتهن  خالل  من  البحث  عينة  لطالبات  األداء  لتقييم  محكميين 

وهن من ذوي الخبرة والتحكيم في مجال لعبة الجمناستك الفني إذ وزعت أستمارة  

وتم   حدة،  على  مهارة  كل  أداء  ودرجة  الطالبات  أسماء  فيها  مثبت  بالتقييم  خاصة 

الدرجتين   وجمع  درجة  وأقل  درجة  أعلى  ) حذف  على  وتقسيمها  (  2الوسطيتين 

 الدرجة النهائية.  الستخراج 

 التجربة األستطالعية:  3-5

األستطالعية  التجربة  الباحثة  الموافق    أجرت  األثنين  يوم    2020/    10/    25في 

قيد   للمهارات  الفني  األداء  بأختبارات  والخاصة  صباحاً  والنصف  التاسعة  الساعة 

الدراسة والبحث على نفس عينة التجربة األستطالعية األولى على قاعة الجمناستك  

 ، وكان الهدف من التجربة: 

 بار. التأكد من مكان األختبار ومالءمته لتنفيذ األخت  .1

 معرفة الوقت الكافي المخصص لتنفيذ كل أختبار.  .2

 تالفي األخطاء والمعوقات التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ التجربة.  .3

 إجراءات التجربة الرئيسية:  -3-6

 األختبارات القبلية لعينة البحث:  -3-6-1
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والخميس   األربعاء  يومي  الرئيسية  البحث  عينتي  على  القبلية  األختبارات  أجريت 

 تاريخ                     ب

من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في  2020/    10/  30ولغابة28-10 

البحث   لعينة  األنتباه  تركيز  أختبار  األول  اليوم  وكان   ، للكلية  الدراسية  القاعات 

 التجريبية والضابطة  

 لضابطة واليوم الثاني كان لالختبارات المهارية  للمجموعتين التجريبية وا

في الساعة التاسعة صباحاً في قاعة الجمناستك  2020/    10/    30يوم األحد بتاريخ  

الفني في الكلية. إذ عمدت الباحثة إلى تدوين وتثبيت الظروف المتعلقة باألختبارات  

األختبارات،   تنفيذ  وطريقة  واألدوات  واألجهزة  والمكان  الزمان  حيث  من  جميعها 

 نفسها أو مايشابهها عند إجراء األختبارات البعدية.  وذلك لمحاولة تهيئة الظروف

 التجربة الرئيسة: التمارين المعدة:  -3-6-2

على   بذلك  معتمدة  األسترخاء  تمارين  عن  فضالً  تمرينات  بأعداد  الباحثة  قامت 

الخبراء.  بأراء  ومستعينة  العلمية  أراء  المصادر  عن  فضالً  األختصاص  ذوي  من 

توصلت  وما  الجمناستك  األستطالعية    خبراء  التجارب  أجراء  نتائج  من  اليه 

 واألختبارات القبلية. 

وعلى ضوء ذلك تم تحديد التمرينات الخاصة لكل مهارة خالل األجراءات الميدانية  

 وكما يأتي: 

/    2بدء تطبيق الوحدات التعليمية للمجموعة التجريبية في يوم الثالثاء الموافق  ●

الموافق  2020/    11 األثنين  الجمناستك    2020/    12/    30لغاية  قاعة  في 

 قسم التربية الرياضية.  –الفني في كلية التربية للبنات 

وحدة  (  2( وحدة تعليمية بواقع )16( أسابيع إذ بلغت ) 8كانت مدة البرنامج ) ●

وشيركي  Klinzing في األسبوع وهذا يتفق مع رأي كل من كالي زنك ) )

((Sharky،(1)   ( بين  األسبوع  في  يكون  أن  يجب  الوحدات  عدد  (  3-2بأن 
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التحسن   يتمكن من ظهور  وحدة وعدد األسابيع ال تقل عن ستة أسابيع حتى 

 في األداء. 

إذ  ● والباحثة  المادة  ُمدرسة  بأشراف  التمارين   أجراء  تمارين    تم  أعطيت 

األسترخاء بعد األحماء مباشرةً، وفي القسم الرئيس من الوحدة التعليمية ولمدة  

(10 ( إلى  النهائية  الوحدات  في  تصل  أن  إلى  تدريجياً  تتناقص  دقائق   )6  )

الذي مدته) الرئيس  للقسم  التعليمية  الوحدة  دقيقة.  70دقائق، وهي جزء من   )

ل المخصص  بالوقت  الباحثة  تتدخل  ) ولم  والبالغ  والخاص  العام  (  20ألحماء 

 دقيقة. 

إن الغرض من أعطاء تمارين األسترخاء في الوحدات التعليمية هو من أجل   ●

للطالبة   تعطى  التي  األحماء  مدة  بعد  مثلى  نفسية  حالة  إلى  الطالبة  وصول 

 بصورة عامة تجعلها مهيئة لتطبيق تمارين الخاصة. 

وحدة تعريفية إذ تم ألقاء محاضرة نظرية  الوحدة األولى من األسبوع األول تتضمن  

ثم   والمنافسة  األختبار  في  منه  اإلفادة  ومدى  وتطبيقه  األسترخاء  لمعنى  توضيحية 

مدى   وبيان  وتطبيقها  البصري  واإلدراك  المركز  لألنتباه  بسيطة  تمارين  توضيح 

جميعها   التعليمية  الوحدات  في  األسترخاء  تمارين  وتعطى  بالمهارات،  أرتباطها 

 ابيع المنهاج. ألس

التعليمية األولى   ● الوحدات  تمارين األسترخاء في مكان هادئ في  أجريت 

إلى  8) الباقية  التعليمية  الوحدات  في  الطالبات  تعريض  تم  ثم  وحدات   )

أجواء   على  الطالبات  وتعويد  المنافسة  جو  لتقريب  وأصوات  أضواء 

 األختبار. 

رة على أجهزة  وتضمنت الوحدات التعليمية شرح بسيط وعرض لكل مها ●

بالدحرجة   المتبوعة  اليدين  على  الوقوف  )مهارة  الثالث  الفني  الجمناستك 

الزوجي(   بالنهوض  الطلوع  القفز فتحاً، ومهارة  المكورة األمامية، مهارة 

( دقيقة من زمن القسم الرئيس. يتم  20وقد أستغرق زمن الجزء التعليمي ) 
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ث األلعاب  مدربة  قبل  من  كامل  بشكل  المهارة  إلى  عرض  األنتقال  م 

األداء   مراحل  من  مرحلة  لكل  والرئيسية  الدقيقة  التفاصيل 

المهاري)كوضعية اليدين والرأس، والجذع،  والشد وغيرها( فأن المتعلم  

المهارة   أن  أي  لها،  المكونة  العناصر  يدرك  ثم  للموقف  كلية  بنظرة  يبدأ 

ا أجزائها  على  تقف  ثم  أوالً  تدركها  الطالبة  أمام  تعرض  لبسيطة  عندما 

القسم   أستغرق  المهارة.  عن  كامل  تصور  لديها  يصبح  لكي  وتفصيالتها 

 ( دقيقة من زمن القسم الرئيسي. 20التعليمي )

تمارين تركيز   ● التدريب على  المعدة من خالل  التمرينات  الباحثة  أعتمدت 

النظر على جزء معين في كل مرحلة من مراحل األداء المهاري وتكرار  

للتركيز على زيادة عملية التركيز خالل األنتباه  التدريب على أدائها   وفقاً 

 والمنافسة. 

●  ( المعدة  التمارين  لتطبيق  المحدد  الوقت  الكلي  36بلغ  الزمن  من  دقيقة   )

البسيطة   التمرينات  في  التدرج  بمبدأ  الباحثة  وعملت  التعليمية.  للوحدة 

 بة. وصوالً إلى مرحلة التوافق ثم األنتقال إلى التمرينات األكثر صعو

أعتمدت الباحثة الزمن المخصص ألداء كل تمرين وفقاً لما توصلت أليه من خالل  

على   أقتصر  وآخر  تمرين  بين  الراحة  مدة  عن  فضالً  األستطالعية  التجربة  نتائج 

أنتظار الطالبة لموقعها بين الطالبات ألداء التمرين وهناك مدة راحة بين التكرارات  

القوى النفسية والبدنية    السترجاع وهي كافية    ( مرات 5وذلك بأعطاء تنفس عميق ) 

  لهم وتم التعرف عليها وذلك من خالل التجربة األستطالعية. 

وأشكال   ● أحجام  على  أسفنجية  كقطع  مساعدة  بأدوات  الباحثة  أستعانت 

وألوان مختلفة في تمارين األنتباه المركز لتحديد الجزء الذي يجب التركيز  

ت والبعد عن منصة القفز وعن جهاز طاولة  عليه فضالً عن تحديد المسافا

القفز، فضالً عن رسم أشكال هندسية بألوان زاهية لتحديد موضع اليدين  

وبشكل   ملونة  بخطوط  األرتفاعات  حددت  كما  األجهزة،  على  والرجلين 

 بسيط. 
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األسفنجية  ● واألبسطة  األرتفاع  لتحديد  المصاطب  الباحثة  أستخدمت    كما 

لتحديد المسافات، وأكدت الباحثة على مبدأ التنوع لما له من تأثير فعال في  

زيادة عملية التركيز وأستثارة الدافعية واألثارة لدى الطالبات على األداء  

 االفضل. 

 األختبارات البعدية:  -3-6-3

إجراء   تم  جميعها  التعليمية  الوحدات  التجريبية  البحث  عينة  أكملت  أن  بعد 

  2021/    1/    4  -  3البعدية عليها في يومي الثالثاء واألربعاء الموافقين  األختبارات 

المهارية   األختبارات  إجراء  وتم  مجموعة.  لكل  واحد  يوم  األنتباه(  تركيز   ( في   )

الموافق الخميس  يوم  في  والضابطة(  )التجريبية  البحث  /    1/    5لمجموعتي 

الريا2021 التربية  كلية  في  الفني  الجمناستك  قاعة  وحرصت  في  للبنات،  ضية 

 الباحثة على إجراء األختبارات البعدية في ظروف مشابهة لألختبارات القبلية. 

 الوسائل األحصائية:  -3-7

       ( اإلحصائية  الحقيبة  نظام  أستخدام  الوسط  SPSSتم  قيم  ألستخراج   )

)ت(   وأختبار  المترابطة،  للعينات  )ت(  وأختبار  المعياري،  واالنحراف  الحسابي، 

 .نات غير المترابطة للعي

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  – 3

لمجموعتي  4-1 والبعدية  القبلية  االنتباه(  تركيز  على  القدره  اختبار)  نتائج  عرض 

 البحث وتحليلها: 
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 ( 2جدول ) 

( المحسوبة لالختبار   Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)  

 القبلي والبعدي  لمهارة القدره على تركيز االنتباه للمجموعتين التجريبية والضابطة

     

 المجموعات

  البعدي     القبلي     

 المحسوبة((Tقيمة

 

 ع ± َ  س ع ± َ  س النتيجة

 معنوي  4.25 0.23 13.06 1.21 11.66 التجريبية

 عشوائي 0.86 0.57 12.18 1.04 12.14 الضابطة 

 1.76( .وقيمة )ت(الجدوليه   0.05( ونسبة خطأ )    18* تحت درجة حرية )

( نتائج اختبار تركيز االنتباه  لعينة الدراسة للمجموعتين  5يبين الجدول )      

( إذ وجد  0.86( المحسوبة حيث بلغت) Tالتجريبية والضابطة ، وباستخراج قيمة)

( الجــــــــدولية تحت درجة حريـة   Tن قيمة ) ( المحسوبة هي اقل مTان قيمة) 

( وهذا يدل على عدم وجود فرق بين االختبارين  0.05(  واحتمال خطا )  18)

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. 

عرض نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية  2  -  4              

       والضابطة في تركيز االنتباه وتحليلها 
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 (  3جدول ) 

( المحسوبة لالختبار  Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 

 البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمهارة القدره على تركيز االنتباه 

   االختبار البعدي المجموعات

  المحسوبة((Tقيمة

 

 ع ± س   النتيجة

 معنوي  5.513 0.23 13.06 التجريبية

 0.57 12.18 الضابطة 

( . .وقيمة   0.05(   ونسبة خطأ )   18* تحت درجة حرية )           

 1.70)ت(الجدوليه  

( أن المجموعة التجريبية قد تفوقت على المجموعة الضابطة   6ويشير الجدول ) 

( اكبر من  5.513( المحسوبة ) Tفي القياس البعدي وبداللة معنوية اذ كانت قيمة ) 

 ( 1.70( البالغه )0.05(   ومستوى داللة )  18قيمتها المجدولة عند درجة حرية) 

 وعتي البحث وتحليلها.   عرض نتائج األختبارات المهارية القبلية والبعدية لمجم  4-3
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 (  4جدول ) 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة أختبار )ت( ومستوى الداللة  

بين االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات  

 المهارية 

االختبارات  

 المهارية

وحدة  المجموعة

 القياس

ت  ف هـ  َ  ف االختبار البعدي االختبار القبلي

المحس

 وبة

 الداللة

 ع +  َ  س ع +  َ  س

أداء الوقوف  

على اليدين  

متبوعة 

بالدحرجة  

األمامية  

 المتكورة 

 10 تجريبية

 درجة 

2.1 0.568 7.9 1.101 5.8 1.135 16.1

55 
 دال 

 10 ضابطة

 درجة 

1.9 0.568 4.9 5.68 3 0.816 11.6

19 
 دال 

أداء القفز فتحاً  

على جهاز  

 طاولة القفز 

 10 تجريبية

 درجة 

2.5 1.080 8 0.667 5.5 1.269 13.7

03 
 دال 

 10 ضابطة

 درجة 

1.7 0.675 4.8 0.632 3.1 0.994 9.85

8 
 دال 

أداء الطلوع 

بالنهوض  

الزوجي على  

جهاز عارضة  

 التوازن 

 10 تجريبية

 درجة 

2.3 1.059 8.1 0.876 5.8 1.476 12.4

29 
 دال 

 10 ضابطة

 درجة 

2.3 0.823 5 0.816 2.7 0.483 17.6

76 
 دال 
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( ظهرت نتائج االختبارات المهارية قيد الدراسة للمجموعتين  4في الجدول )  

التجريبية والضابطة عن وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي  

 ولصالح نتائج االختبار البعدي  

عرض نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة    4-4

 حليلها : في االختبارات المهارية وت 

 (  5الجدول )

)ت( ومستوى الداللة   يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة أختبار

بين االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات  

 المهارية 

ت(  ) ع +  َ  س المجموعة االختبارات المهارية 

 المحسوبة

 الداللة 

 وحدة القياس االختبارات 

أداء الوقوف على اليدين  

 متبوع بالدحرجة األمامية

10 

 درجة 

 دال  7.661 1.101 7.9 تجريبية

 5.68 4.9 ضابطة

أداء القفز فتحاً على جهاز  

 طاولة القفز 

10 

 درجة 

 دال  11.012 0.667 8 تجريبية

 0.632 4.8 ضابطة

أداء الطلوع بالنهوض  

الزوجي على جهاز  

 عارضة التوازن 

10 

 درجة 

 دال  8.188 0.876 8.1 تجريبية

 0.816 5 ضابطة

       18(  = 2-(    و درجة الحرية )ن0.05عند مستوى الداللة )     20ن=       

 (  2.101قيمة )ت( الجدولية = )



 جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 
 

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  

 

607 

( الجدول  للمجموعتين  5في  الدراسة  قيد  المهارية  االختبارات  نتائج  ظهرت   )

التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية عن وجود فروق معنوية ولصالح نتائج  

 للمجموعة التجريبية  االختبار البعدي

 مناقشة النتائج وتحليلها:  4-5

مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث في المتغيرات    -4-5-1

 المبحوثة: 

التجريبية   مجموعة  لكل  وتحليلها  والبعدية  القبلية  األختبارات  نتائج  عرض  من 

ا بينتها  والتي  بالبحث  الخاصة  المتغيرات  في  لنا  والضابطة  اعاله ظهرت  لجداول 

بأن هناك فروفاً معنوية في متغيرات البحث بين األختبارين القبلي والبعدي ولصالح  

في   الفنية  المهارات  وتعلم   ،  ، األنتباه  تركيز  متغير  في  البعدي  األختبار  نتائج 

األمامية   بالدحرجة  المتبوعة  اليدين  على  )الوقوف  هي  التي  الفني  الجمناستك 

قفز فتحاً على طاولة القفز، والطلوع بالنهوض الزوجي على عارضة  المكورة، وال

الباحثة   وتعزو  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  لكلتا  التحسن  ظهر  التوازن(، 

متعددة   إلى عوامل  البعدية  األختبارات  في  التجريبية  للمجموعة  النتائج  هذه  ظهور 

 منها: 

لم مهارات الجمناستك الفني للطالبات  أستخدام التمرينات التي أعدتها الباحثة لتع  -1

التي   التمرينات  بتهيئة  الباحثة  قامت  إذ  المهاري،  األداء  تطوير  في  الفعال  وأثرها 

تساعد على التهيؤ الذهني قبل األداء من خالل تمرينات أسترخاء لدى عينة البحث  

با األرتقاء  الباحثة  حاولت  خاللها  من  والتي  األنتباه  عملية  تستلزمها  لحالة  التي 

النفسية للطالبات والتي يعني فيها أن تهيء الطالبة قواها النفسية والبدنية ألطالقها  

بقيامها نشاط واحد وفي هذه المرحلة من التهيؤ يتم األنتباه المركز للطالبة على ما  

 ستؤديه من عمل. 
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كما تشير الباحثة إلى أن التكرار المستمر على شكل ثابت معلوم أو جزء معين من   

أجزاء أو مراحل المهارة وإلى مدة معينة يولد تنظيماً في المجال البصري وتطويره  

 والسيما عند الطالبات المبتدئات. 

فاعلية التوجيه الذي تتلقاه المتعلمات لتحديد عملية األنتباه المركز بشكل يسهل    -2

خر  عليهن أتمام الواجب الحركي ومعرفتهن بنتيجة أدائهن مما تعطي معلومات تُس

األيعازات العصبية بما يخدم ذلك الواجب، إن الوسائل المساعدة كانت ذات أهمية، 

مناسبة   تعليمية  بيئة  يحقق  مما  األنتباه  لذلك  التوجيه  لفاعلية  األكبر  دور  كان  فيما 

  تسير وفق خطوات تحقيق الهدف التعليمي. 

عليه  -4 تعتمد  التي  الحسية  المستقبالت  أهم  من  العينين  كانت  في  ولما  الطالبات  ا 

الباحثة على تفعيل وظائفها في اإلدراك البصري من   مشاهدة األنموذج فقد عملت 

بأداء   المركز  األنتباه  تمرينات  بتوظيف  تتم  الرؤيا والتي  خالل زيادة مديات زوايا 

مراحل المهارات بأدوات مساعدة ذات أحجام كبيرة وصغيرة مما ساعد العضالت 

 ة هذا المجال من الرؤيا. المحيطة بالعينين في زياد 

"إذ تعد منطقة اإلدراك البصري أكبر منطقة حسية موجودة في الدماغ، مما يؤثر  

العقل   فأن  دقيق  التعليمية  للمهارة  األول  العرض  كان  فأذا  التعلم،  كمية  في  بذلك 

 (  2)يستقبل رسالة تعليمية قوية ينتج عنه تعلم غني بكمه ونوعه"

" أن من الضروري لتطوير األداء على أي شكل  SCHMIDT  1999وهذا ماأكده 

من أشكال المهارة أن تتضاعف األشارات العصبية الواردة من الدماغ والسيما عند  

األداء". في  الدقة  الضابطة  (  3) أستخدام  المجموعة  لدى  التركيز  قوة  داللة  عدم  إن 

المتبعة من قبل التمارين  أنها أستخدمت  إلى  الباحثة  المادة من دون    تعزوه  مدرسة 

األخذ بالحسبان تلك المتغيرات التي تعد مهمة في ظهور تحسين الذي وضحته نتائج  

هذه الدراسة أي أن متغيرات اإلدراك البصري لديهن كانت غير كاملة إذ أن زيادة  

زاوية مدى الرؤيا لوحدها ليست بذات أهمية مالم تكن مصحوبة بقوة التركيز التي  

ال الغرض  إلى  تحقق  ترتقي  لم  فأنها  وبهذا  األخرى.  المتغيرات  بمساهمة  مرجو 
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هذه   في  المستخدمة  التمرينات  أستخدمت  التي  التجريبية  المجموعة  لدى  التحسين 

 الدراسة.

تركيز   خالل  من  المهارة  تقدم  أن  "يُمكن  وآخرون  أبراهيم  زكية    االنتباه وترى 

إن الدراسات تؤكد على أن المتعلم يجب    (4)بوساطة وصف مضمونها بأختصارها".

 أن يكون مستعداً للتطور  

المهاري وهو بحالته الطبيعية التي تسمح له بتلقي المعلومات وتساعدهُ على التفاعل  

 ( 5)مع التكرارات بأفضل ما يمكن.

مناقشة نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية   4-5-2

 والضابطة: 

ما التجريبية  من خالل  البحث  لمجموعتي  البعدية  األختبارات  نتائج  من  تم عرضه 

المجموعتين   بين  معنوية  فروق  السابقة وجود  بالجداول  مبين  هو  وكما  والضابطة 

التجريبية والضابطة في متغيرات البحث ) تركيزاألنتباه ، أداء مهارة الوقوف على  

ا بساط  جهاز  المكورة على  بالدحرجة  المتبوعة  ومهارة  اليدين  األرضية،  لحركات 

القفز فتحاً على طاولة القفز، ومهارة الطلوع بالنهوض الزوجي على جهاز عارضة  

المجموعة   تفوق  الباحثة  تعزى  إذ  التجريبية.  المجموعة  نتائج  ولصالح  التوازن( 

 التجريبية 

علم،  إلى التمرينات المعدة إذ راعت الباحثة منذ البداية أستخدام مبدأ التنظيم في الت  -

المهاري   األداء  شروط  مع  يتناسب  بشكل  المستمر  التكرار  أستخدام  عن  فضالً 

ولمراحله كافة. إذ أن تركيز األنتباه على النقاط الرئيسة والمهمة في كل مرحلة من  

مراحل األداء الفني وتكراره األداء عليها يساعد على تراكم المعلومات في الذاكرة  

 ى إلى تعلم وتطوراألداء الفني للمهارات قيد البحث. الحركية لدى الطالبة والذي أد 

الحاسمة   العوامل  من  والتركيز  األنتباه  من  كل  توظيف  على  المتعلم  قدرة  تعد  إذ 

  (6)والمؤثرة بصورة مباشرة في أداء المهارات الرياضية المختلفة
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كبير   دعم  على  حصلت  والتي  التعلم  حول  فرضية  "هناك  محجوب  وجيه  ويذكر 

 (7)نتباه مطلوب في التمارين المعطاة في بداية المهمة". وهي أن األ 

تضمنت   إذ  المهارات،  هذه  تعلم  في  المستعملة  المساعدة  األدوات  فاعلية  أن  كما 

على   الطالبة  ساعدت  مختلفة  وألوان  بأشكال  مساعدة  أدوات  أستخدام  التمرينات 

 تحقيق تركيز األنتباه لتعلم واألرتقاء بالمستوى المهاري. 

الوسائل    ويذكر  وجود  مع  والممارسة  التمرين  خالل  من  حسين)  حسن  قاسم 

 (8)المساعدة يمكن أن يطورالفرد قابليته على األحساس واإلدراك(.

أما تعلم المهارات الفنية فأنه يعتمد على التمرينات المستخدمة بشكل تطبيقي أدائي  

فوق المجموعة  حركي والتي جاءت بمردودات أيجابية في تحسين التعلم المهاري وت 

التجريبية على المجموعة الضابطة فضالً عن عدد مرات أداء التمرينات الذي كان  

قياسياً للمتعلمات وتطبيقهن لها بشكل منظم وقت الزمن المحدد في الجزء التطبيقي  

يبعد   بحيث  التمارين  في  والتنوع  التجديد  عامل  عن  التعليمية، فضالً  الوحدات  من 

إ الملل،  عن  بذل  المتعلمة  إلى  يدفعها  مما  والرغبة  التشويق  عامل  المتعلمة  لدى  ذ 

وأتقانها   المهارة  تعلم  على  يساعد  بدوره  وهذا  المستوى  لتحسين  الجهد  من  المزيد 

بشكل أكثر فعالية. وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مهارة الوقوف على اليدين والقفز من  

الثالثة في الجم  المرحلة  الوقوف  المهارات الصعبة لدى طالبات  إذ أن  الفني  ناستك 

يشتق   ومنها  األرضية  الحركات  بساط  على  األساسية  المهارات  أحد  اليدين  على 

من   القفز  طاولة  على  فتحاً  القفز  مهارة  أن  كما  الصعبة،  المهارات  من  الكثير 

الركضة   خطوات  تحديد  مراحل  من  تحويه  لما  الطالبات  عند  الصعبة  المهارات 

القفز الطالبات    التقربية وضرب منصة  لدى  يولد  الذي  األمر  الهواء  والطيران في 

الخوف والتردد عند األداء، لذا فتعلمها بالشكل الصحيح يتطلب جهداً ووقت أطول، 

تمرينات   لم يكن كافياً فضالً عن أن  المهارات  المنهج لتطوير  تنفيذ  وقد تكون مدة 

المج أداء  جعل  مما  المتغيرات  بعض  طورت  قد  الضابطة  موعتين  المجموعة 

 متقارب في هذه األختبارات. 
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واضح   التطور  أن  الباحثة  فوجدت  الزوجي  بالنهوض  الطلوع  لمهارة  بالنسبة  أما 

وكبير وتعزو الباحثة إلى النواحي الفنية والميكانيكية كونها مشابه إلى مهارة القفز  

الخبرة   أكتساب  على  المتعلمات  ساعد  مما  القدمين  وضعية  في  أختالف  مع  ضماً 

 ساعدها على أداء المهارة وأتقانها.  الذي

الفني   المهارات في الجمناستك  الطالبة وتقدمها في تعلم  إلى أن قدرة  الباحثة  وتجد 

تؤديها   أن  الطالبة  من  تتطلب  المهارات  هذه  أن  إلى  تعود  المتنوعة  األجهزة  على 

عا مركز  أنتباه  تتطلب  الحالة  وهذه  األداء  على  السيطرة  أجل  من  متناهية  لي  بدقة 

 وبالتالي زيادة في مستوى تعلم المهارة وأتقانها.  

وتعلم   المعدة  للتمارين  تأثير  هناك  بأن  الدراسة  وفروض  أهداف  مع  يتطابق  وهذا 

 بعض المهارات الجمناستك الفني للسيدات . 

 اإلستنتاجات والتوصيات:  -5

 اإلستنتاجات:  -5-1

 من خالل النتائج التي تم الحصول عليها توصلت الباحثة إلى اإلستنتاجات اآلتية: 

مجموعة   .1 لدى  اإلنتباه   تطويرتركيز  في  إيجابياً  تأثيراً  المعدة  للتمارين  إنَّ 

 البحث التجريبية. 

 إنَّ للتمارين المعدة تأثيراً إيجابياً في تعلم المهارات المختارة قيد البحث.   .2

معنوي .3 فروق  متغيرات  ظهور  في  والبعدية  القبلية  اإلختبارات  نتائج  بين  ة 

والمهارات األساسية للمجموعتين التجريبية  والضابطة (     -)تركيز االنتباه  

 فقد ظهر تأثير ايجابي للمجموعتين ولصالح نتائج اإلختبارات البعدية . 

االنتباه   .4 تركيز  في   والبعدية  القبلية  االختبارات  بين  إيجابي  تطور  ظهور 

ومهارات الجمناستك المختارة قيد البحث الفني المبحوثة لمجموعتي البحث  
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وللمجموعة   البعدية  اإلختبارات  نتائج  ولصالح  والضابطة  التجريبية 

 التجريبية. 

 التوصيات:  -5-2

 لباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها: في ضوء ما تقدم من أستنتاجات توصي ا

المهارات   .1 تعلم  عند  المركز   اإلنتباه  لتطوير  المعدة  التمرينات  اعتماد 

 المبحوثة ألنها تساعد في تطوير األداء. 

ضرورة التركيز على اإلختبارات المستخدمة في الدراسة ألرتباطها الوثيق   .2

الجمناستك   للطالبات على أجهزة  المهاري  األداء  الفني كونها من  بمستوى 

 المظاهر المهمة التي لها تأثيرها العام في األداء بصورة إيجابية. 

إعتماد التقنيات الحديثة عند أختبار القدرات العقلية كمادة بحث موضوعية   .3

 من قبل الباحثين وأستعماله في بحوثهم ودراستهم. 

رات  إجراء بحوث مشابهة على األجهزة األخرى والمقارنة بين تأثير المتغي .4

 ودراسة عالقتها بمستوى األداء للمراحل الدراسية جميعها. 
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 . 45( ص 1981

(2)Schmidt,A.Richard Timothy D.lee,Motor control and -

Learning, third Ed; Hamman kentics,1999.P177. 
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 . 219( ص 1995، )دار الفكر العربي، القاهرة،  والتطبيق والتجريب 
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 ( 1ملحق ) 

يبين إستطالع رأي الخبراء و المختصين لبيان مدى صالحية الوحدات التعليمية  

 المقترحة 

 األستاذ الفاضل.....................................................المحترم 

تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم ) أثر تمرينات االنتباه المركز لتطوير        

االدراك  البصري وتعلم بعض المهارات في الجمناستك الفني للسيدات ( لدى  

 مجموعة من طالبات المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية للبنات. 

ن متبوعة بالدحرجة األمامية  مهارة الوقوف على اليدي -علما ان المهارات هي:  

 )بساط الحركات االرضية( 

 مهارة القفز فتحا على جهاز منصة القفز.  -

مهارة الطلوع بالنهوض الزوجي على جهاز عارضة   -

 التوازن. 

به من خبرة و دراية علمية في هذا المجال يرجى االطالع    ونظراً لما تتتمتعون     

على نموذج من الوحدات التعليمية الموضوعة وبيان مدى صالحية التمرينات و  

مدى مالئمتها لعينة البحث، وفي حالة وجود أي اضافات أو تعديل لالختبارات  

  10في تسجل في األنموذج . مع تحديد وبيان الوقت لتمارين االسترخاء وهل تك

 دقائق. 

 شاكرين تعاونكم                                              

 التوقيع:  

 األسم: 

 اللقب العلمي: 
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 التخصص: 

 الجامعة أو الكلية: 

 ( نموذج للوحدات التعليمية  2ملحق ) 

أقسام   المحتويات  الزمن  شرح المهارة التنظيم  المالحظات 
 الوحدة

اخذ    التاكيد  على 
 وضع مريح 

 
 
 
 

X    X   X   X 
 

X    X     X     X 
 

X     X 

في   -1 استرخاء  االستلقاء: 
أشعر   الجسم  أجزاء  جميع 
التوتر  عن  واالبتعاد  باسترخاء 

 اتنفس بسهولة وبطئ.
المركز -2 االنتباه  االستلقاء: 

الشعور   الظهر  عضالت  على 
عضالت  في  ينتشر  باسترخاء 

وعضالت اليدين  الظهر السفلى  
والفخذين   والكتفين  والذراعين 
الشعور   والقدمين  والساقين 
التوتر  عن  واالبتعاد  باسترخاء 

 في كل أنحاء الجسم. 
على االستلقاء:  -3 التركيز 

مع  والرجلين   اليدين    اصابع 
الذراعين   اصابع  تحريك 
بشكل  التنفس  مع  والرجلين 
في  باسترخاء  والشعور  بطئ 

 .جميع اجزاء الجسم
اخذ   -4 ببطئ  العينين  اغماض 

نفس عميق وزفير بشكل بطيء  
ونسيان  مفرح  شئ  في  التفكر 
العينين  الذي يحزن وفتح  الشئ 
 ببطيء والنهوض لحياة جديدة

 
 

 
 د 10

 

ي 
س
ئي
لر
 ا
سم
لق
 ا

                 

د      راحة  2
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األداء  وكيفية  المهارة  شرح 
 وعرض نموذج تعلم عام لألداء 

شد الجسم في مهارة الوقوف  .1
 .على اليدين مع الدحرجة

الجسم  .2 شد  كيفية  عرض 
 .بالكامل

 

الجزء   
 التعليمي 

 

خطوة    اليدين.-3 واخذ  عاليا 
امامي عميق وذلك   واداء طعن 
اجل  من  االمامية  الرجل  بثني 
حول   بالدوران  للجسم  السماح 

 .القدم االمامية
 
 
 
 
 
 

  راحة  د  2   
اسفل   يكون  ان  يجب 
على   مثبتا  الظهر 

 االرض

 

 
 
 
 
 
 

ضغط  -1 الظهر  على  الرقود 
االرض   على  القطنية  الفقرات 

البطن.   الظهر -وتسحب  تسطح 
 .بشكل كامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجزء   د  36
 التطبيقي 
 التمارين
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تم عرض وتوضيح اوضاعا  -2
جانب  من  للحوض  مختلفة 

 . المدرس
 
 
 

  

 

 

 
وتوجيه -3 ترشيد  التمرين 

وتعديله   العضلي  الشد  مستوى 
 .خالل مراحل االداء

 
 
4-) مفرود  استقامته   الجسم 

الواطئ   التوازن  عارضة  على 
الظهر   وعلى  مرة  البطن  على 

 .مرة اخرى
 
وضع الجسم مفرود باستقامة -5

)طاولة   ارتكاز  مسطحات  على 
 (القفز

 
مفرود  -6 الجسم  وضع  اتخاد 

قاعدتين   على  باستقامة 
على   والمحافظة  متباعدتين 
الغير   الجسم  وسط  تماسك 

 .المرتكز
 

   

 

 

 

 


