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 الملخص 

االلعاب   من  العديد  في  مهما  حيزاً  اخذت  التي  المهمة  الغذائية  المكمالت  ومن 

الذي يعتبر من المكمالت الغذائية التي    Vitargoوالفعاليات هو المكمل الغذائي  

تزود الجسم بالطاقة في فترة التدريب والمنافسات التي يكون لها تأثير إيجابي في  

توكوندريا  , وتعمل على رفع كفاءة خاليا  زيادة وتوفير محزون الطاقة داخل المي

تحمل   على  الرياضي  قدرة  تطوير  على  وتعمل  للتعب  ومقاومته  الرياضي  جسم 

األداء وبالتالي زيادة كفاءتهم البدنية وتحقيق اإلنجازات الرياضية المثلى ,  وتعد  

العمل   التي تعتمد بشكل كبير على  المهمة  الرياضية  الكرة الطائرة  من األلعاب 

بالهوائي   مقارنة  أكبر  بنسبة  والالكتيكي  الفوسفاجيني  النظام  وفق  الالهوائي 

وتحتاج الى قدرة الالعب على الحفاظ على المستوى البدني والوظيفي الى أعلى  

مستوى ممكن حتى يستطيع أكمال المباريات دون حصول التعب وبالتالي تحقيق  

مرت  الطائرة  الكرة  لعبة  في  الخاصية  وهذه   , التغيرات  الفوز  من  بالعديد  بطة 

للكفاءة البدنية التي وصل لها الالعب خالل   الكيمائية في الدم التي تعتبر مؤشراً 

الى أفضل مستوى من   السابقة , وحتى يمكن الوصول بالالعب  التدريب  فترات 

الغذائي   المكمل  الطائرة  الكرة  إعطاء العبي  بالجهد    Vitargoخالل  القيام  قبل 

,    1رات مختلفة ) نص ساعة  ,  البدني  بثالث فت ساعة ( والتعرف    2ساعة  

وتأخر   اعلى مستوى وضيفي  الى  الطائرة  الكرة  فترة تصل بالعب  أفضل  على 

ظهور التعب , الغرض من الدراسة هو التعرف على اثر تناول المكمل الغذائي  

Vitargo    خالل فترات مختلفة للمنافسة على بعض أهم المتغيرات البيوكييمائية

لدى العبي الكرة الطائرة , و استخدم الباحثان المنهج التجريبي  وتمت معالجة  

خالل فترات مختلفة للمنافسة واثرة على أهم  Vitargoتناول المكمل الغذائي 
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 ( الحقيبة  بواسطة  احصائيا  البحث  )  sspsنتائج  اإلصدار  أهم    (19(  أما 

دور كبير في خفض كل من    Vitargoاالستنتاجات هي لتناول المكمل الغذائي  

الدم   ك   PCVلزوجة  زيادة  وبالتالي  الالكتيك  حامض  الكرة  وتركيز  العب  فاءة 

 , WBCعمل على رفع وزيادة  )    Vitargoالطائرة وأن تناول المكمل الغذائي  

RBC , HB     التي تعتبر من أهم المتغيرات البيوكيميائية لقدرة العب الكرة )

 الطائرة البدنية والوظيفية . 

عبي  , المتغيرات البيوكيميائية , ال  Vitargo: المكمل الغذائي    الكلمات المفتاحية 

 الكرة الطائرة . 

Absetract 

One of the important nutritional supplements that 

have taken an important place in many games and 

events is the nutritional supplement Vitargo, which is 

considered one of the nutritional supplements that 

provide the body with energy during the training and 

competition period, which has a positive effect in 

increasing and providing energy stores within the 

mitochondria, and works to raise the efficiency of the 

cells of the athlete’s body It is resistant to fatigue and 

works to develop the athlete’s ability to withstand 

performance and thus increase their physical efficiency 

and achieve optimal sports achievements. Volleyball is 

one of the important sports that rely heavily on 

anaerobic work according to the phosphagine and lactic 

system in a greater proportion compared to the aerobic 

and it requires the player’s ability to maintain a physical 

level and career to the highest possible level so that he 

can complete the matches without getting tired and thus 
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achieve victory, and this feature in the game of volleyball 

is linked to many chemical changes in the blood that are 

an indicator of the physical efficiency that the player has 

reached during previous training periods, and so that the 

player can reach the best level By giving volleyball 

players the nutritional supplement Vitargo before doing 

Physical effort in three different periods (half an hour, 1 

hour, 2 hours) and to identify the best period for the 

volleyball player to reach the highest level and my guest 

and the delay on the appearance of fatigue, the purpose 

of the study is to identify the effect of taking the 

nutritional supplement Vitargo during different periods of 

competition on some of the most important variables 

The biochemistry of volleyball players, and the 

researchers used the experimental method and the 

results of the research were statistically processed by 

the bag (ssps) version (19). The most important 

conclusions are to take the nutritional supplement 

Vitargo a significant role in reducing both PCV blood 

viscosity and the concentration of lactic acid and thus 

increase the efficiency of the ball player The plane and 

that taking the nutritional supplement Vitargo worked to 

raise and increase (WBC, RBC, HB), which is one of the 

most important biochemical variables for the physical 

and functional ability of the volleyball player . 

 المقدمة وأهمية البحث : -1
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التقدم العلمي أخذ حيزاً كبيراً وواسعاً في شتى المجاالت الحيوية ومنها المجال    

الدول وتحضرها من خالل   المهمة لتطور  المؤشرات  الذي أصبح من  الرياضي 

النج  سبل  أعلى  طريق   أستخدام  عن  العالية  الرياضية  االنجازات  وتحقيق  اح 

النهوض واالرتقاء   التي أسهمت في  الحديثة  العلمية والتكنولوجية  تطبيق األسس 

ان   فيه  والشك  خاص  بشكل  الرياضي  والمستوى  عام  بشكل  العلمي  بالمستوى 

مع   مواكبا  الحالي  وقتنا  في  الرياضية  لالنجازات  والمتطور  العالي  المستوى 

ت العلم والتطور التكنولوجي الكبير ,وهذا التطور امكن االستفادة منة في  منجزا

المرافقات   من  أصبحت  التي  الغذائية  المكمالت  وصناعة  الفسيولوجية  مجاالت 

الغذائية   المكمالت  ومن   , لالعبين  والوظيفية  البدنية  الكفاءة  لتطوير  للتدريب 

االلع من  العديد  في  مهما  حيزاً  اخذت  التي  المكمل  المهمة  هو  والفعاليات  اب 

الذي يعتبر من المكمالت الغذائية التي تزود الجسم بالطاقة في    Vitargoالغذائي  

تأثير أيجابي في زيادة وتوفير محزون   فترة التدريب والمنافسات التي يكون لها 

الرياضي   جسم  خاليا  كفاءة  رفع  على  وتعمل   , الميتوكوندريا   داخل  الطاقة 

األ تحمل  على  الرياضي  قدرة  تطوير  على  وتعمل  للتعب  وبالتالي  ومقاومتة  داء 

 زيادة كفاءتهم البدنية وتحقيق األنجازات الرياضية المثلى .  

كبير      بشكل  تعتمد  التي  المهمة  الرياضية  األلعاب  الطائرة من  الكرة  لعبة  وتعد 

على العمل الالهوائي بنسبة أكبر مقارنة بالنظام الهوائي وتحتاج الى قدرة عالية  

والو البدني  مستواه  على  للحفاظ  حتى  لالعب  ممكن  مستوى  أعلى  الى  ظيفي 

وهذه    , الفوز  تحقيق  وبالتالي  التعب  حصول  دون  المباريات  أكمال  يستطيع 

التي   البيوكيميائية  التغيرات  بالعديد من  الطائرة مرتبطة  الكرة  لعبة  الخاصية في 

تعتبر مؤشراً للكفاءة البدنية التي وصل لها الالعب خالل فترات التدريب السابقة  

يم وحتى  أعطاء  ,  خالل  من  مستوى  أفضل  الى  الطائرة  بالعب  الوصول  كن 

قبل القيام بالجهد البدني  بثالث فترات مختلفة    Vitargoالالعبين المكمل الغذائي  

ساعة ( والتعرف على أفضل فترة يصل بها العب    2ساعة ,  1) نصف ساعة , 

 الكرة الطائرة الى اعلى مستوى وضيفي وتأخر ظهور التعب .  

 غرض من الدراسة  ال -2
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الغذائي   -1 المكمل  تناول  على  مختلفة    Vitargoالتعرف  فترات  خالل 
الكرة   العبي  لدى  البيوكيميائية  المتغيرات  أهم  على  واثرة  للمنافسة 

 الطائرة الشباب .                                               
 الطريقة واإلجراءات :  -3

المن  3-1 الباحث  : حدد  البحث  الواحدة  منهج  المجموعة  ذا تصميم  التجريبي  هج 

 لمالئمة العينة وتحقيق أهدافه . 

 مجتمع البحث وتصميم الدراسة .  3-2

تم   أن من أهم األمور هي الحصول على عينة تمثل مجتمع البحث تمثيالً حقيقياً 

الدوري   بطولة  في  المشاركين  الدغارة  نادي  العبي  وهم  البحث  مجتمع  اختيار 

للشباب  الرياضي    العراقي  )   2022  -2021للموسم  عددهم  العب  13والبالغ   )

  ( أختيار  نسبة  10وتم  يشكلون  بحث  كعينة  العشوائية  بالطريقة  شباب  العبين   )

خالل    Vitargo( من مجتمع البحث وسيتم تناولهم المكمل الغذائي  76.932%)

اء  ساعة ( بطريقة التدوير,  وتم أجر  2ساعة ,   1فترات مختلفة ) نصف ساعة , 

 (  1التجانس واألعتدالية لعينة البحث وكما في الجدول ) 

 ( يبين تجانس وأعتدالية عينة البحث 1الجدول)

 

 التجربة الرئيسية :  3-3

 الوسيط  ع  س   وحدة القياس  المتغيرات  ت
معامل 

 االلتواء 

معامل 

 االختالف 

 1.285 0.449- 184.00 2.976 183.70 سنتمتر  الطول  1

 9.454 0.227- 18.000 2.187 18.50 سنة  العمر  3

 7.883 0.123- 8.500 0.744 8.3750 سنة  العمر التدريبي  4
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الساعة التاسعة صباحاً من    2021/   9/  3القياس القبلي : تم إجراءه  في يوم    •
مل ( من كل العب     5خالل سحب عينات دم وريدي من الالعبين  بمقدار ) 

بفتراتة المختلفة بحيث    Vitargoمن عينة البحث قبل تناول المكمل الغذائي  
بدني ، وقد تم    يكون الالعبين في حالة راحة كاملة وبدون ممارسة أي جهد 

  ، الساعد  منطقة  في  الوريد  ومن  متخصص  كادر طبي  بواسطة  الدم  سحب 
وهم في وضع الجلوس على كرسي ,تم افراغ الدم من الحقن الى انابيب حفظ  
الدم والمرقمة وكل رقم على االنبوبة يقابله اسم الالعب في استمارة التسجيل  

بالترقيم المذكور يحتوي على  ( تيوبات مرقم  10وقد تم تقسيم التيوبات الى ) 
الستخراج     EDTAمادة   الدم  لحفظ  تستخدم  وهذه  الدم  لتخثر  المانعة 

(WBC,HCT,BLT,MBV,BDW,BCT  سحب عملية  اكمال  وبعد   )
الدم ووضعه في االنابيب يًنقل الى المختبر، لغرض الفصل واستخراج مصل  

الدم  Serumالدم) فصل  جهاز  وباستخدام  مختص  كيمياوي  بواسطة   )
Centrifuged    الدم    5000وبسرعة مصل  سحب  ثم   ، دقيقة   / دورة 

(Serum ( دقيقة  ماصة  بواسطة   )micropipette  انبوبة في  ويوضع   )
اختبار مرقمة برقم إنبوبة حفظ الدم نفسه ،بعدها حفظت في صندوق التبريد   

 (CoolBoxلحين أجراء القياسا )  .)ت ) موضوع الدراسة 

: تم تناول الالعبين الشباب المكمل الغذائي    Vitargoتناول المكمل الغذائي   •
Vitargo    بثالت فترات مختلفة وبطريقة التدوير من خالل أعطاء الالعبين

 ( وكالتالي:  50mgكبسولة واحدة تحوي على ) 

البحث كبسولة  الفترة األولى ) نصف ساعة ( : والتي يتناول فيها أفراد عينة   •
قبل أختبار تحمل االداء ب) نصف ساعة( وبعده    Vitargoالمكمل الغذائي  

تم   التي  االلية  بنفس  مباشرة   الجهد  بعد  دم  عينة  يتم سحب  االختبار  أكمال 
 شرحها في القياس القبلي . 

ساعة ( : وتتم بعد أسبوع كامل من الفترة االول ) نصف    1الفترة الثانية )   •
التي قد تؤثر على النتائج بحيث  (1)التخلص من المؤثرات    ساعة( حتى يمكن

يكون التأثير فقط للمكمل الغذائي والفترة الزمنية فقط  وفيها تم تناول كبسولة  
ساعة ( وبعده    1قبل أختبار تحمل االداء ب )    Vitargoمن المكمل الغذائي  

االلية بنفس  مباشرة   الجهد  بعد  دم  عينة  يتم سحب  االختبار  تم    أكمال  التي 
 شرحها في القياس القبلي .  

ساعة(    1ساعة ( : وتتم بعد أسبوع كامل من الفترة الثانية )   2الفترة الثالثة )   •
يكون   بحيث  النتائج  على  تؤثر  قد  التي  المؤثرات  من  التخلص  يمكن  حتى 
التأثير فقط للمكمل الغذائي والفترة الزمنية فقط  وفيها تم تناول كبسولة من  
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الغذائي   )    Vitargoالمكمل  ب  االداء  تحمل  أختبار  وبعد   2قبل   ) ه  ساعة 
تم   التي  االلية  بنفس  مباشرة   الجهد  بعد  دم  عينة  يتم سحب  االختبار  أكمال 

 شرحها في القياس القبلي .  

 أختبار تحمل االداء البدني المهاري في الكرة الطائرة   •
 -وصف االختبار : يتم العمل في هذا االختبار على النحو اآلتي : 

با • العينة  افراد  لجميع  االحماء  بعملية  القيام  ولمدة  بعد  والمتسلسل  الطبيعي  لشكل 
( دقيقة وبعد التأهيل البدني وتهيئة جميع اعضاء جسم الالعب   30–  5زمنية من)

( نبضة / دقيقة وذلك ألن هذا االختبار يحتاج  130- 125ووصول النبض بمعدل) 
% ، ويتم ذلك من   100الى تهيئة واستعداد بدني عالي كون االختبار يمتاز بشدة  

 لى عدد نبضات القلب وصوال الى المطلوب : خالل التعرف ع

•   ( الالعب  من    Aيقوم  األرسال  مهارة  لألداء  الخلفية  المنطقة  في  باالستعداد   )
 لحظة بداية التوقيت  

  ( رقم  محطة   ) االرسال  تنفيذ  حرية  لالعب  يترك  من    1)  االنتهاء  وبعد   )

 ( ارتفاع  ذو  حاجز  على  بالقفز  للقيام  الالعب  ينتقل  يوضع  (  70االرسال  سم 

( ثم ينفذ الالعب    2( في محطة )    6بالقرب من الخط الخلفي في مركز رقم )  

(    3( في المنطقة )   2( ، يقوم المدرب عدد )  3دحرجة امامية في محطة رقم )  

  ( الالعب  على  الساحق  بالضرب  بالشروع  الشبكة  من  وقوفه    Aقريب  قبل   )

المحددة بعالمة )  × ( لكي يتم  ( و  6بالكامل من الدحرجة األمامية من مركز )  

التركيز على االرتفاع لمستوى أداء مهارة التمرين الدفاعي العميق ضد الكرات  

 المفاجئة . 

( والمحددة بالمنطقة رقم )    1( وباقصى سرعة الى مركز )    Aينتقل الالعب )   •
( للدفاع عن الكرة القادمة من المدرب بالضرب الساحق ثم يتحول الى محطة    4
الساحقة    5)    رقم الملعب ضد الكرات  للدفاع عن  ( بحركة جانبية سريعة ايضا 

من قبل المدرب الثاني ، يجب على المدربّين إن يكونا مستعديّن للقيام بالضرب  
الحركي   االداء  فاعلية  مدى  لضمان  جيدة  بصورة  الكرة  رمي  أو  الساحق 

قف الالعب عن  والمهاري وارتفاع مستوى االداء السريع بحيث يجب ان ال يتو
االنتقال عبر تلك المحطات ، وهذا التعاقب في االداء العميق  لمهارة الدفاع عن  
قرارات   واتخاذ  المهاري  التحمل  زيادة  في  يسهم  االرسال  عن  والدفاع  الملعب 

 سريعة في التعامل مع مثل هذه المواقف في اللعب . 
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( لالستعداد والتغطية ضد الكرات الساقطة من    6ينتقل الالعب الى محطة رقم )   •
بحركة   سرعة  باقصى  ينتقل  ثم   ، الصد  حائط  من  المرتدة  او  المنافس  الفريق 

( ، بعدها ينتقل الى    7جانبية الى الجهة االخرى من الملعب في المحطة رقم )  
( لمواجهة  مهارة الضرب الساحق القادم من المدرب الواقف في    8محطة رقم )  

)  المن المركز  الى  الكرة  االمامية وايصال  الذي يمكن    3طقة  الصحيح  بالشكل   )
( الى    Aالمعد من تهيئة الكرات لفريقه باعلى درجات الدقة . لتحول الالعب )  

  ( رقم  الى محطة  الملعب وصوال  من  االخر  الضربات    9الجانب  عن  للدفاع   )
 الساحقة . 

باقل زمن ممكن وكذا مكان سقوط  يراعي الحفاظ على الوقت واداء تلك المحطات   •
االداء   في  التسلسل  على  التركيز  وكذلك  المباراة  في  تماما  يحدث  كما  الكرات 
والهجومية   الدفاعية  الالعب  مهام  وتنظيم  تغيير  وكيفية  والبدني  المهاري 

 والتصرف الحركي . 

  ( واالستعداد بالقفز على ثالث  10( بالهرولة الى محطة رقم )   Aيقوم الالعب )  •
  ( بارتفاع  )    70حواجز  هي  واخر  حاجز  كل  بين  والمسافة  سم  سم     100(   )

وبعد الهبوط من الحاجز الثالث االستعداد ألداء مهارة الضرب الساحق من مركز  
الكرة الى مركز رقم )    4)   ينتقل الالعب    5( وتوجيه  ( في ملعب المنافس ثم 

فترة تحضيرية والرجوع    ( وبعد اخذ   3للقيام بالهجوم السريع من مركز رقم )  
مركز         من  الساحق  بالضرب  للقيام   ) الهجومية   ( االمامية  المنطقة  خط  قريب 

(    5( لما لهذا الموقع المهم من احراز للنقاط وتوجيه الكرة في مركز رقم )    2)  
 لزيادة مستوى الصعوبة على الالعب . 

با  • الساحقة  الضربات  اداء  اثناء  الكرة  توجيه  القاسي  يجب مراعاة   (      –نواعها   
 الخفيف ( . 

الالعب بتغيير ايقاع حركة من المهارات الهجومية الى المهارات الدفاعية وذلك   •
( حيث يقوم باداء مهارة حائط الصد    4في الجهة المقابلة للملعب في مركز رقم ) 

( بعد تنفيذ المدرب عليه مهارة الضرب الساحق من مركز    4في محطة رقم )  
( حيث تكون حركة الالعب اثناء القيام بمهارة    2( ومركز )    3كز )  ( ومر  4)

حائط الصد بالنسبة للقدمين تكونان متقاطعتين اثناء االداء وذلك لضمان وصول  
الالعب الى الكرة اقصى سرعة مع مراعاة سقوط الكرة اثناء القيام لحائط الصد  

 لضرب الساحق . باتجاه مواجهة الى داخل ملعب الفريق المنفذ لمهارة ا

بعد االنتهاء من مهارة حائط الصد يقوم الالعب بالتحرك الى الخط الخلفي للقيام   •
بمهارة الضرب الساحق الخلفي بعد اعداد الكرة من قبل المدرب بالشكل الصحيح  

 . 
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•   ( الالعب  انتهاء  رقم   Aبعد  محطة  من  الخلفي  الساحق  الضرب  مهارة  من   )    
التوقيت  17) ساعة  ايقاف  يتم  البدني  (  االختبار  ألداء  الحقيقي  الزمن  لتعلن 

( ثانية .وكما موضح في    45  –  39المهاري  القصوي والذي يتراوح ما بين )  
    . ( . 1الشكل )

 

 

 ( 1الشكل )
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 يوضح اختبار تحمل  االداء البدني المهاري بالكرة الطائرة 

 -عرض وتحليل ومناقشة النتائج :-4

نتائج تحليل التباين ألهم المتغيرات البيوكيميائية بعد الجهد الختبار    عرض    4-1

)نص ساعة    Vitargoتحمل االداء مابين الفترات الثالثة لتناول المكمل الغذائي  

 .   ساعة (  2ساعة ,   1,  

 ( 2الجدول)

  1( المحسوبة والمعنوية مابين الفترات الثالثة ) نص ساعة ,   Fيبين قيمة ) 

 ة ( ألهم المتغيرات البيوكيميائية ساع 2ساعة ,  

 المتغيرات  ت
مجموع  

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

  Fقيمة  

 المحسوبة

مستوى  

 الداللة 

1 

WBC    عدد

 كريات الدم البيضاء
19.418 2 9.709 

9.598 0.002 * 

 1.491 14 16.869 حد الخطأ 

2 

RBC    عدد كريات

 الدم الحمراء 
1.069 2 0.535 

12.281 0.001 * 

 0.044 14 0.609 حد الخطأ 

3 
HB  1.142 2 2.285 الهيموكاوبين 

22.130 0.000 * 
 0.052 14 0.723 حد الخطأ 

4 
PCV   16.112 2 32.223 لزوجة الدم 

24.917 0.000 * 
 0.647 14 9.053 حد الخطأ 

5 

 16.633 2 33.266 حامض الالكتيك  

51.081 0.000 * 
 0.326 14 4.559 الخطأ حد 
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 معنوي . * 

 ( الجدول  نص  2من   ( الثالث  االفترات  بين  معنوية  فروق  هنالك  ان  نجد   )

  WBC    ,RBCساعة (  لجميع المتغيرات البيوكيميائية )    2ساعة ,    1ساعة ,  

  ,HB  , PCV .حامض الالكتيك(  لدى العبي الكرة الطائرة الشباب , 

  , ) نصف ساعة  الثالث  االفترات  بين  المعنوية  الفروق  حقيقة    1وللتعرف على 

ساعة ( في أفضلية أي منها لمتغيرات الدراسة أستخدم الباحثون قانون    2ساعة ,  

 ( . 3( وكما في الجدول ) LSDأقل فرق معنوي )

 (  3الجدول )  

للمقارنات القبلية والبعدية بين نتائج االختبارات   (  L.S.Dيبين نتائج اختبار )

 للمتغيرات قيد الدراسة 

 المتغيرات 

أعطاء  فترات 

الغذائي  المكمل 

carpo nex 

 األوساط 
فروق 

 االوساط 

الخطأ  

 المعياري

مستوى  

 الداللة 

WBC 

 

 

 0.018 0.410 1.260- 8.9855 7.7250 2ف 1ف

 0.395 0.141 0.128 7.5975 7.7250 3ف 1ف

 0.014 0.424 * 1.388 7.5975 8.9855 3ف 2ف

RBC 

 

 0.004 0.109 * 0.466- 5.7839 5.3174 2ف 1ف

 0.713 0.105 0.040- 5.3576 5.3174 3ف 1ف

 0.004 0.099 * 0.426 5.3576 5.7839 3ف 2ف

 

HB 

 0.008 0.149 * 0.547- 14.1180 13.5710 2ف 1ف

 0.159 0.113 0.178 13.3929 13.5710 3ف 1ف
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 0.000 0.062 * 0.725 13.3929 14.1180 3ف 2ف 

PCV 

 

 0.001 0.443 * 2.373 41.0214 43.3942 2ف 1ف

 0.524 0.242 0.162- 43.5565 43.3942 3ف 1ف

 0.001 0.480 * 2.535- 43.5565 41.0214 3ف 2ف

حامض 

 الالكتيك 

 0.000 0.228 * 1.769 10.7608 12.5297 2ف 1ف

 0.027 0.390 * 1.088- 13.6178 12.5297 3ف 1ف

 0.000 0.201 * 2.857- 13.6178 10.7608 3ف 2ف

 * معنوي 

ساعة ,    ( نجد انه هناك فروق معنوية مابين الفترات الثالث ) نص 3من الجدول ) 

1    , )  2ساعة  الثانية  الفترة  ولصالح    ) المتغيرات    1ساعة  ألهم  ساعة( 

 . البيوكيميائية لدى العبي الكرة الطائرة الشباب 

مناقشة نتائج تحليل التباين ألهم المتغيرات البيوكيميائية بعد الجهد الختبار     4-2

) نص ساعة    Vitargoتحمل االداء مابين الفترات الثالثة لتناول المكمل الغذائي  

 ساعة (.  2ساعة ,   1,  

 ( الجداول  خالل  قانون    3,    2من  فرق    F(باستخدام  واقل  المترابطة  للعينات 

ظهرت فروق معنوية مابين الفترات الثالثة لتناول المكمل الغذائي    LSDمعنوي  

Vitargo    , ساعة  نص   (1    , المتغيرات    2ساعة  أهم  ولجميع   .) ساعة 

 عبي الكرة الطائرة وكالتالي :  البيوكيميائية لدى ال

بعد الجهد فان الفروق المعنوية مابين الفترات الثالثة    WBCبالنسبة لمتغير  

ساعة ( ولصالح    2ساعة ,    1) نص ساعة ,    Vitargoلتناول المكمل الغذائي  

يبينون أن السبب الرئيسي لذلك هو    1الفترة الثانية  )   ان  ساعة ( فأن الباحثين 

بساعتين هو    Vitargoارتفاع عدد خاليا الدم البيض بعد تناول المكمل الغذائي  

وبالتالي   االخرى  بالفترات  مقارنة  البيضاء  الدم  خاليا  نشاط  لزيادة  فترة  أفضل 
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الختبار   البدني  الجهد  خالل  من  كفاءتة  ورفع  الطائرة  الكرة  العب  نشاط  زيادة 

والذ  الطائرة  الكرة  لالعبي  االداء  االعصاب  تحمل  باستثارة  مصاحب  يكون  ي 

السمبثاوية وهرمون االبنفرين الذي يعمل على زيادة معدل ضربات القلب وذلك  

درجة   وزيادة  االيضية  العمليات  معدل  الى زيادة  تؤدي  النبض  معدل  زيادة  الن 

حرارة مركز الجسم وبالتالي زيادة عدد خاليا الدم البيض،  كما تؤدي الى زيادة  

البيض من  انتاج هرمون   الدم  الى تحرير خاليا  الذي يؤدى تحفيزه  الكورتيزول 

نخاع العظم  ، اذ ان زيادة العدد الكلي لخاليا الدم البيض في اثناء وبعد االنتهاء  

الحد   مقدار  من  اكثر  البيض  الدم  لخاليا  الفجائي  بالتدفق  الرياضية  التمارين  من 

هذ  في  المسؤولة  وااللية   ، الخاليا  لهذه  االعصاب  الطبيعي  تتضمن  العملية  ه 

والكورتيزول   امين  الكاتيكول  فان عدد من    (2) السمبثاوية  وهرمونات  , وكذلك 

العوامل المناعية وعلى الخصوص العدد الكلي لخاليا الدم البيض سوف يزداد في  

مجرى الدم وسبب هذه التغييرات بصورة رئيسية هي التغييرات التي تحصل في  

 . .(4)ول امين والكورتيزولمستوى هرمونات الكاتيك 

بعد الجهد يرى الباحثون الفروق المعنوية مابين الفترات     RBCفي حين متغير  

الغذائي   المكمل  لتناول  ,    Vitargoالثالثة  ,    1) نص ساعة  (     2ساعة  ساعة 

ساعة ( التي تتميز بانها الفترة المناسبة لزيادة فعالية    1ولصالح الفترة الثانية  )  

الحيو الغذائي  الدم  المكمل  تناول  خالل  من  البدني     Vitargoية  العمل  فان 

والمهاري القصوي الختبار تحمل االداء لالعبي الكرة الطائرة  يؤدي الى فقدان  

على   الفقدان  ويكون  وخارجها  الخلية  داخل  من  البالزما  في  السوائل  من  جزء 

العالية لجدرا النفاذية  بسبب  الالخلوي ( وذلك  السائل )  بالنسبة  حساب  الخاليا  ن 

الدم االمر   التعرق مما يزيد من لزوجة  الذي يخرج من الجسم عن طريق  للماء 

خالل   العاملة  العضالت  تزود  التي  الحمر  الكريات  عدد  زيادة  الى  يؤدي  الذي 

ان   ويمكن  الجهد  ذلك  متطلبات  لمواجهة  المؤكسد  بالدم  والمهاري  البدني  الجهد 

الد  كريات  في  كمية  تغيرات  البدني  تحدث  النشاط  اثناء  عددها  ويزيد  الحمراء  م 

الطحال    انقباض  الى  ترجع  مؤقتة  المكمل  (3)  زيادة  تناول  خالل  ومن  لكن   ,

عملت على تخليص الجسم من العمليات الضارة والزائدة من    Vitargoالغذائي  

الكرة   لالعبي  الوظيفي  العمل  كفاءة  وزيادة  للجسم  الحيوية  الفعالية  زيادة  خالل 
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نتائج  الطا كانت  وبالتالي  اكبر  بشكل  االلية    RBCئرة  تلك  نتيجة  مرتفعة  بعده 

 . Vitargoوالفترة المناسبة لتناول 

لمتغير   بالنسبة  ظهور     HBأما  في  السبب  يعزون  فالباحثون  الجهد  بعد 

)    Vitargoالفروق المعنوية مابين مابين الفترات الثالثة لتناول المكمل الغذائي  

  , ,    1نص ساعة  )    2ساعة  الثانية   الفترة  ( ولصالح  أن    1ساعة  (الى  ساعة 

  ، العضالت  الى  الوافدة  تعني زيادة كمية االوكسجين  الهيموكلوبين  زيادة تركيز 

الن   ايجابي  مؤشر  الطبيعية  الحدود  الهيموكلوبين ضمن  تركيز  في  الزيادة  وان 

اال  لنقل  االساسية  المادة  هو  الدم  مع  هيموجلوبين  االوكسجين  يتحد  اذ  وكسجين 

المركب   هذا  ويتكون   ، هيموجلوبين  اوكسي  يسمى  مركب  مكون   الهيموكلوبين 

في الرئتين ويحمل االوكسجين الى االنسجة ، وكلما زادت السعة االكسجينية في  

 . (6) (5)الدم كلما زادت كمية االكسجين الواصلة الى العضالت 

حدوث تغييرات في الدم كما   دني يؤدي اليباالضافة الى ذلك فان الجهد الب 

التغييرات زيادة حجم   يحدث الي جهاز من اجهزة الجسم االخرى و  تشمل هذه 

ضوء العديد من الدراسات  الدم وتركيز الهيموكلوبين وعدد كريات الحمر. وفي

الدم   حجم  ان  اتضح   " روداهل  و"   " استراند   " من  كال  اجرها  وعدد   التي 

 يد عند االشخاص المدربين بالمقارنة باالشخاص غير المدربين الكريات الحمر تز

الدم عن مستواه  الهيموكلوبين في  الدراسات على ان نقص  العديد من   وقد دل  

عن  الهيموكلوبين  زياد  ان  اال  االوكسيجين  استهالك  نقص  الي  تؤدي   الطبيعي 

 . (7)ين المستوى الطبيعي مازال موضع خالف من اذ تاثيرها على زيادة االوكسج 

قبل ساعتين من الجهد    Vitargoوبالمحصلة نجد أن تناول المكمل الغذائي  

الغذائي   المكمل  لتأثير  فترة  أفضل  كان  االداء  تحمل  بالشكل    Vitargoالختبار 

 الذي يخدم العب الكرة الطائرة من خالل رفع قيم الهيموكلوبين بالشكل المثالي . 

ف  PCVومتغير   هناك  أن  نالحظ  الجهد  الثالثة  بعد  الفترات  مابين  معنوية  روق 

ساعة (  ولصالح    2ساعة ,    1) نص ساعة ,    Vitargoلتناول المكمل الغذائي  

   PCVساعة (  ويعزو الباحثون السبب في ذلك الى أن قيم    1الفترة الثانية  )  

ساعة( وهذا يفسر أن اللزوجة بعد الجهد    1بعد الجهد كانت أقل في الفترة الثانية ) 
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تكون   وبالتالي  الكيميائي  الوظيفي  للعمل  معوقاً  تعتبر  أرتفاعها  حالة  معوق  في 

لالداء وبالتالي فأن الجهد المبذول الختبار تحمل االداء لالعبي الكرة الطائرة كان  

والذي كان    Vitargoساعة من تناول المكمل الغذائي    1في أفضل مستوى قبل  

  , كفاءتة  ورفع  الطائرة  الكرة  العب  قدرة  لرفع  أيجابي  تأثير  اآللية  ذو  بسبب 

تعرضهم خالل  من  الدم  في  المكمل    الفسيولوجية  وتناول  االداء  تحمل  الختبار 

نسبة    Vitargoالغذائي   في  موازنة  عملية  هناك  ان  أي  الجهد،  من  ساعة  قبل 

(PC.V    ونسبة الحمراء  الدم  كريات  في  الموجود  الدم  حجم  بين  ما  الدم  في   )

  ( المحفوظة  الدم  الدم    PC.Vكريات  فقر  تدل على عدم وجود  النتيجة  وهذه   )

 .    (8) لبحث بالرغم لتعرضهم للجهد الرياضي لدى عينة ا

أما بالنسبة لمتغير حامض الالكتيك بعد الجهد فيعزو الباحثون السبب في الفروق  

الغذائي   المكمل  لتناول  الثالثة  الفترات  مابين  مابين  نص    Vitargoالمعنوية   (

  , ,    1ساعة  )    2ساعة  الثانية   الفترة  ولصالح    ) الى    1ساعة  أدت   ) ساعة 

حال االجهزة  حدوث  عمل  في  تطور  حدوث  وبالتالي  طرء  الذي  التحسن  من  ة 

الوظيفية فنالحظ انخفاض تركيز حامض الالكتيك بعد الجهد ألختبار تحمل االداء  

ساعة ( , أذ    2لالعبي الكرة الطائرة  مقارنة بالفترتين االخرى ) نصف ساعة ,  

شكل جيد يكون أقل  ان تركيز حامض الالكتيك في الدم لدى الرياضيين المدربين ب

الحمل   بنفس  قيمهما  حال  في  تأثيرا  األقل  التدريب  او  المدربين  لغير  مقارنة 

زيادة   الى  ذلك  ويرجع  الطائرة  الكرة  لعبة  في  األداء  لتحمل  الجهد  او  التدريبي 

. باألضافة    (9)كفاءة عمل المنظمات الحيوية للتخلص من زيادة حامض الالكتيك  

ا بالشدة  العمل  فأن  بسبب  لذلك  الدم  في  الالكتيك  حامض  زيادة  على  قادر  لعالية 

مركب   إلعادة  الجسم  به  يقوم  الذي  الالهوائي  السكر  تحلل  داخل    ATPعملية 

الخلية العضلية مع عدم كفاية األوكسجين الوارد إلى العضالت العاملة األمر الذي  

المتح الهيدروجين  أيون  إدخال  الميتوكوندريا على  إلى عدم مقدرة  إلى  يؤدي  رر 

مكوناً   الهيدروجين  أيون  مع  البايروفيك  حامض  يتحد  وبذلك  التنفسية  السلسلة 

( أنَّه عند تحطيم جزيئه الكلوكوز يتحرر    Brainحامض الالكتيك . إذ يؤكد  )  

ثُمَّ يتفاعل البايروفيك مع األوكسجين ,   ATPحامض البايرفيك مع كمية قليلة من  
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هذه ففي  بشدة  العضلة  تتقلص  الدم    وعندما  في  األوكسجين  نسبة  ستقل  الحالة 

حامض   لتكوين  المتحررة  الهيدروجين  ايونات  مع  البايروفيك  سيتحد  وبذلك 

 . (10)الالكتيك 

وبالتالي القيم المنخفظة لتركيز حامض الالكتيك بعد الجهد الختبار تحمل االداء  

الغذ  المكمل  لتناول  هو  وقت  أفضل  أن  على  داللة  الطائرة   الكرة  ائي  لالعبي 

carpo nex    الكرة العب  قدرة  رفع  خالل  من  الجهد   من  ساعتين  قبل  هو 

 الطائرة على االداء وتاخر التعب من خالل نتائج حامض الالكتيك بعد الجهد . 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات -5-1

الغذائي   -1 المكمل  لزوجة    Vitargoلتناول  من  كل  خفض  في  كبير  دور 
الكرة    PCVالدم   كفاءة العب  زيادة  وبالتالي  الالكتيك  حامض  وتركيز 

 الطائرة الشباب.   
 , WBCعمل على رفع وزيادة  )    Vitargoأن تناول المكمل الغذائي   -2

RBC , HB    الكرة لقدرة العب  المهمة  المؤشرات  تعتبر من  التي   )
 الطائرة البدنية والوظيفية .  

3-   ( الثانية  الغذائي    1الفترة  المكمل  لتناول   ) أفضل    Vitargoساعة  هي 
 فترة لزيادة فعالية ونشاط وكفاءة العب الكرة الطائرة  الشباب.  

 التوصيات   5-2

الغذائي   -1 المكمل  تناول  على  لدى     Vitargoالتأكيد  بالجهد  القيام  قبل 
 العبي الكرة الطائرة الشباب لرفع كفاءتهم  .   

الغذائي   -2 المكمل  العبيهم  أعطاء  عند  بالتدريب  القائمين    Vitargoأعلى 
 ساعة هي أفضل فترة للتناول قبل الجهد .  1فان فترة  
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 مستخلص البحث

 : يهدف البحث الحالي الى 

المرحلة   -1 طلبة  لدى  بالتحصيل  وعالقتها  العقلية  الدافعية  مستوى  تعرف 
 المتوسطة. 

انفراد ولجميع  تعرف على مستوى كل مجال من مجاالت الدافعية العقلية على   -2
 افراد العينة. 

المتوسطة وفق   -3 المرحلة  لدى طلبة  العقلية  الدافعية  في مستوى  الفرق  تعرف 
 متغير الجنس )ذكور / اناث(

تعرف العالقة االرتباطية بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي ، لدى طلبة   -4
 المرحلة المتوسطة. 

ية العقلية والتحصيل الدراسي  تعرف الفروق في العالقة االرتباطية بين الدافع -5
 وفق متغير الجنس )ذكور / اناث( . 

وتمت   العقلية  الدافعية  مقياس  ببناء  الباحثة  قامت  البحث  اهداف  من  وللتحقق 

من  ،  66)  صياغته   العقلية  الدافعية  مقياس  مجاالت  جميع  يغطي  بما  فقرة   )

: هما  الصدق  من  نوعان  الباحثة  البنائي. صدق  واستخرجت    المحتوى,صدق 

 ( فقرة. 60واصبح المقياس مكون من) 

(  0.80حيث بلغت قيمته )   اعادة االختبار    اما الثبات فقد حسبته الباحثة بطريقة

 ( بين  للمجال  الثبات  معامل  قيم  تراوحت  فيما  الكلية  بصيغته    -0.77للمقياس 

الد 0.84 للعام  الطلبة  تحصيل  درجات  بالحصول على  الباحثة  )  ((وقامت  راسي 

العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطةالدافعية   
 م .م همسه عماد عبد الكريم

 جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 hamsa.emad@uoanbar.edu.iqاالميل

اتم.م حال خضير صوكر/جامعة االنبار/كلية التربية للبن  

 halasokero@uoanbar.edu.iqاالميل

 

mailto:الاميلhamsa.emad@uoanbar.edu.iq
mailto:الاميلhamsa.emad@uoanbar.edu.iq
mailto:الاميلhalasokero@uoanbar.edu.iq
mailto:الاميلhalasokero@uoanbar.edu.iq


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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

20 

الخصائص  2021/  2020 استعمال  بعد  المدارس  في  الرسمية  السجالت  من   )

 ( فقراته  عدد  البالغ  المقياس  طبق  العقلية  الدافعية  لمقياس  على  60االحصائية   )

( طالب وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة  400عينة البحث االساسية البالغة )

احصائياً باستعمال معامل ارتباط    من الذكور واالناث. وعالجت الباحثة  البيانات 

بيرسون ،واالختبار التائي لعينة واحدة ، االختبار التائي لعينتين مستقلتين ,معادلة  

 االختبار الزائي. 

 -توصلت الباحثة الى النتائج االتية :

 ان الطلبة يمتلكون دافعية عقلية بدرجة فوق المتوسط النظري للمقياس.  -1
قلية بحسب كل مجال ودرجة فوق المتوسط  أن الطلبة يمتلكون دافعية ع  -2

 النظري لكل مجال. 
لمتغير   -3 وفق  العقلية  الدافعية  في  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 اناث(.  –الجنس )ذكور 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي   -4

والمقت والتوصيات  االستنتاجات  من  بمجموعة  الباحثة  رحات  وخرجت 
 مثبته في البحث منها: 

 -االستنتـاجـات :-*

ترتبط الدافعية العقلية بنظرية االبداع الجاد والتفكير الجانبي وتكون اداة   -1
 فعالة لتحقيق التعلم المدرسي. 

فعالة   -2 قدرة  بمثابة  تعد  ألنها  الدراسي  بالتحصيل  العقلية  الدافعية  ترتبط 
أن   إذ   ، والمثمر  االفضل  التعلم  أكثر  لتحقيق  داخلياً  المحفزين  الطلبة 

 مثابرة. 
 التــوصيات  -*

اقامة ندوات علمية وورش عمل, ومسابقات علمية الستثمار الدافعية العقلية    -1 

 للطلبة . 

الدراسية    -2 المراحل  لكافة  الدراسية  المناهج  بناء  على  التربويين  القائمين  حث 

 بضرورة وضع مفردات الثارة الدافعية العقلية لطلبة. 
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 المقترحات  -*

1-    ، )االبتدائية  المرحلة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  لتنمية  تدريبي  برنامج  بناء 

 الثانوية(. 

واقرانهم    -2 المتمييزين  الطلبة  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  على  التعرف 

 االعتيادين )دراسة مقارنة(. 

 كلمات مفتاحية: الدافعية العقلية ،التحصيل الدراسي

Summary of the research 

The current research aims to : 

1- Knowing the level of mental motivation and its 

relationship to achievement among middle school 

students . 

2-Know the level of each area of mental motivation 

individually and for all members of the sample . 

3- Knowing the difference in the level of mental 

motivation among middle school students 

according to the gender variable (male/female ( 
4-  Knowing the correlation between mental 

motivation and academic achievement among 

middle school students . 
5- -  Knowing the differences in the correlation 

between mental motivation and academic 
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achievement according to the gender variable 

(male/female) 

To verify the objectives of the research, the 

researcher built a mental motivation scale and it 

was formulated from (66) paragraphs, covering all 

areas of the mental motivation scale, and the 

researcher extracted two types of validity: content 

validity and constructivist validity. The scale 

consisted of (60) items . 

As for the reliability, the researcher calculated it by 

the re-test method, where its value was (0.80) for 

the scale in its total form, while the values of the 

reliability coefficient for the domain ranged 

between (0.77-0.84) 

 The researcher obtained the students’ 

achievement scores for the academic year 

(2020/2021) from the official records in schools 

after using the statistical characteristics of the 

mental motivation scale. Male and female. The 

researcher processed the data statistically by 

using the Pearson correlation coefficient, the t-test 

for one sample, the t-test for two independent 

samples, the z-test equation . 

The researcher reached the following results :-  
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1- The students possess mental motivation to a 

degree above the theoretical average of the scale . 
2- The students possess mental motivation according 

to each field and a degree above the theoretical 

average for each field. 
3- There are no statistically significant differences in 

mental motivation according to the gender variable 

(male - female .) 
4- There is a statistically significant relationship 

between mental motivation and academic 

achievement, and the researcher came up with a 

set of conclusions, recommendations and 

suggestions that are proven in the research,  

including : 

*- Conclusions :-  

1- Mental motivation is linked to the theory of 

serious creativity and lateral thinking and is an 

effective tool for achieving school learning . 

2-Mental motivation is related to academic 

achievement because it is an effective ability to 

achieve better and fruitful learning, as the 

internally motivated students are more persistent . 

*- Recommendations 
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1- Organizing scientific seminars, workshops, and 

scientific competitions to invest the mental 

motivation of students . 

2-Urging educational administrators to build 

curricula for all academic levels with the need to 

develop vocabulary to provoke mental motivation 

for students . 

*- Suggestions 

3- Building a training program for the development 

of mental motivation among students (primary, 

secondary ( 

4- Identifying the level of mental motivation among 

distinguished students and their regular peers (a 

comparative study) 

 الفصل االول: التعريف بالبحث

 اوالً : مشكلة البحث : 

قاعدة    وتوسيع  المهارات  الطلبة  بتعليم  تقوم  التعليمية  المؤسسات  ان 

العلمية   المشكالت  مواجهة حل  قدرة على  اكثر  وتجعلهم   ، ومعارفهم  معلوماتهم 

في  في   المتكامل  النمو  الى  تسعى  فهي   ، المستقبلية  وحياتهم  الدراسي  الجانب 

النواحي العقلية والجسمية واالجتماعية الى اقصى حد لتمكنهم االفادة من قدراتهم  

 (  47:  1998واستعداداتهم)عبد الرحيم،

الدافعية   أثارة  دون  تحول  التعليمية  العملية  في  كثيرة  تداعيات  هناك  أن 

استجابة   ضعف  التدريس  في  المتبعة  التلقين  اساليب  منها  الطلبة  لدى  العقلية 

اهمها   ومن   ، التعلم  ومهارات  مفاهيم  في  الحادثة  للتطورات  الدراسية  المناهج 
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السلوك   االبتكاري,  والسلوك   ، الذاتي  التعلم  تعليمنا  مفهوم  وان   ، الفوضوي 

الراهن يكتفي في التدريس واالمتحان حيث يركز على المستويات المعرفية الدنيا  

والتي ال تتجاوز استرجاع المعرفة التي ُحفظت بالحفظ االلي او الحفظ االصم في  

والفكرة   الناقدة  العقلية  الطالب  يفتقد  سواء،وهكذا  حد  على  واالمتحان  التدريس 

شحاته  بين  27:    2006،    الخالبة)  التنافس  وغياب  التعلم  جمود  عن  فضالً   .)

الطلبة في التحصيل العلمي ، وذلك لتركيز وسائل التقويم على الجانب المعرفي ،  

للمعلومات ، فضالً عن غياب وسائل   الجانب االستظهاري  التركيز على  وكذلك 

ي تساهم في اثارة  التشويق في التدريس ، اي غياب التقنيات التربوية الحديثة ، الت

 الدافعية للتعلم. 

الجاذبة   والمحفزات  للمثيرات  التعليمية  البيئة  فقدان  أن  الباحثة  وتضيف 

التربية   في  القسرية  االساليب  استخدام  عن  فضالً   ، والتركيز  واالنتباه   ، للمتعلم 

  ، الطالب  شخصية  تنمية  على  مباشر  غير  او  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  والتعليم 

 ته وقدراته والتحصيل الذي يحصل عليه. وإطالق طاقا

الى   الوصول  محاولة  قوامها  عامة  حاجة  التحصيل  الى  الحاجة  وتمثل 

للتحصيل   قوية  حاجة  لديهم  الذين  فالطلبة   ، والتميز  النجاح  من  معين  مستوى 

فان   ,ولذلك  التحدي  من  نوع  فيها  التي  النشاطات  الى  منجذبون  بأنهم  يشعرون 

تشي  التحصيل  الى  مع  الحاجة  التعامل  في  الفرد  دافعية  الى  اكبر  بدرجة  ر 

  ، عدس   ( عن صعوبتها  النظر  بغض  (.ومن  385-384:    2005المعلومات  

خالل اطالع الباحثة على عدد من الدراسات االجنبية التي تناولت الدافعية العقلية  

(، ندرة مثل هذه  Nathan , Kurt, 2009مثل دراسة دراسة )ناثن وكورت ،

البيئة العربية ، ومن هنا تحددت مشكلة البحث لدى طلبة المرحلة    الدراسات في

 االعدادية من خالل االجابة عن التساؤالت االتية: 

 ما مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة المتوسطة ؟  -1

  هل هناك عالقة ارتباطية بين الدافعية والتحصيل الدراسي عند الطلبة ؟  -2

 ثانيا: اهمية البحث : 
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يتم   وكيف  العقلية  بالعمليات  عام  الف  من  اكثر  منذ  البشرية  اهتمت 

والتذكر وغيرها   التفكير واالنتباه  المستخدم في عملية  الذهني  والنشاط  استثارتها 

خالل   والمفكرين  الفالسفة  قبل  من  بها  االهتمام  تواصل  إذ  العقلية  االنشطة  من 

ا ثم اصبح فيما بعد اكثر عدداً  المتعاقبة،  العلماء  القرون  من قبل  تنوعاً وعمقاً  و 

 ( 17:  2003والباحثين.)الزغول والزغول ،  

أي أن التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي نعيشه اليوم هو ثمرة  

للتوصيات العديدة من الدراسات التي كانت نتيجة لألهتمام بتفسير ومعرفة عملية  

اس على  العمل  في  االبداع  من  عنه  ينتج  وما  مرهون  التفكير  التقدم  هذا  تمرار 

التقدم   هذا  ان  اذ   ، الفرد  لدى  الكامنة  االبداعية  الطاقات  من  المزيد  باطالق 

يتمخض عنه مشكالت في شتى مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  

التي تحتاج الى حلول ابداعية ال تأتي اال من خالل اعداد الفرد في مواجهة هذه  

 (. 131:   2007و ونوفل ، التحديات) ابو جاد 

( إن االفراد الذين يوجد   (Santrrock ,2003وتشير دراسة سانتروك

لديهم دافع مرتفع للتحصيل يعملون بجدية اكبر من غيرهم ، ويحققون نجاحاً اكثر  

ْن هم   في حياتهم ، وفي مواقف متعددة من الحياة ، وعند مقارنة هؤالء االفراد بم 

عقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل وجد أن  في مستواهم من القدرة ال

المهمات   انجاز  في  السرعة  اختبار  في  افضل  االولى تسجل عالمات  المجموعة 

مدرسية   درجات  على  ويحصلون   ، المشكالت  حل  وفي   ، واللفظية  الحسابية 

وجامعية افضل ، كما انهم يحققون تقدماً اكثر وضوحاً في المجتمع ، والمرتفعون  

دافع  ف في  المنخفضين  وبعكس  الفرص  انتهاز  في  واقعيون  التحصيل  دافع  ي 

التحصيل الذين يقبلوا بواقع بسيط او يطمحون بواقع اكبر بكثير من قدرتهم على  

 (. Santrrock , 2003:56تحقيقه )

وتبرز الدافعية في التعليم كشرط من شروط التعلم كونها عملية ذاتية تقوم  

معين ، ال يمكن ان تعـرفها إال من خـالل الفرد نفسه    بتحريك السلوك نحو هدف

(. وان الدافعية تكوين افتراضي يعني الشعور المرتبط  19:    1979)الدفاعي ،  

يعكس   الشعور  هذا  وان   ، االمتياز  معايير  لبلوغ  المنافسة  حيث  التقييمي  باالداء 

سعي الفرد  مكونين اساسيين هما الرغبة في النجاح ، والخوف من الفشل ، خالل  
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على   والتفوق   ، االفضل  وبلوغ  النجاح  اجل  من  وكفاحه  جهده  اقصى  لبذل 

 (.  4:  2007االخرين )شواشرة ،  

االنجاز والتحصيل   المتعلم على  لقدرة  المهمة  العوامل  الدافعية من  وتعد 

التي تؤثر   النشاطات  إنتباهه الى بعض  بتوجيه  بالمتعلم فتقوم  لكونها على عالقة 

وتحث سلوكه  اهمية  في  للدافعية  ان  كما   ، فعال  وبشكل  والمثابرة  العمل  على  ه 

استثارة   وان  ذاتها  التربوية  االهداف  احد  لكونها  التربوية  الوجهة  من  عظيمة 

المدرسي   العمل  نطاق  خارج  معرفية  نشاطات  يمارسون  تجعلهم  الطلبة  دافعية 

 (. 232:   2000وفي حياتهم المستقبلية)الحيلة ،  

( ان توقع  Atkinson, 1960االنجاز التكنسون )   وترى نظرية دافعية 

معرفية   تعد عالقات  عليها  المترتبة  والنتائج  لقدرته  الذاتي  وادراكه  الدائه  الفرد 

لالنجاز   العالية  الدافعية  ذوي  االفراد  وان   ، االنجاز  سلوك  خلف  تقف  متبادلة 

المشكالت)   حل  الى  الوصول  محاوالت  في  كبيراً  جهداً   Petri andيبذلون 

govern , 2004:4 ) 

التفكير   عمليات  عمق  وراء  تقف  العقلية  الدافعية  ان  الباحثة  وترى 

والمعالجة المعرفية ، وأن االفراد يبذلون كل طاقاتهم للتفكير واالنجاز إذا كانوا  

تحدياً   المشكلة  ان  يعدون  االفراد  اغلب  فأن  الحالة  هذه  وفي   ، داخلياً  مدفوعين 

لهم الى حالة من التوازن المعرفي ، ويلبي حاجات  شخصياً لهم ، وان حلها بوص

الذي   االكاديمي  تحسين ورفع تحصيلهم  الى  ، وبالتالي يؤدي حتماً  لديهم  داخلية 

هو في االصل مستوى محدد من االنجاز او براعة في العمل المدرسي او براعة  

 االداء في مهارة ما او في مجموعة من المعارف. 

ان كل فرد له قدرة على التفكير االبداعي ويقع    والدافعية العقلية اساسها 

لكي   الفرد  داخل  عقلية  قدرات  توليد  في  المربي  عاتق  على  االكبر  الدور 

 يستخدمها. 

ان الدافعية على عالقة بميول الطالب فتوجه انتباهه الى بعض النشاطات  

معززات   المثيرات  بعض  من  فتجعل  بحاجاته  عالقة  على  وهي   ، اخرى  دون 
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:  2002سلوكه وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال)نشواني،تؤثر في  

257 .) 

التحصيل   بعملية  الباحثون  ربطها  التي  المتغيرات  أهم  من  الدافعية  وتعد 

أنهم   على  اليهم  ينظر  المتعلمين  ان  المعرفية  النظر  وجهة  تفترض  اذ  الدراسي 

مات ليحلوا مشاكلهم  يتميزون بالنشاط ومحبين لالستطـالع ، ويبحثـون عن المعلو

 (. Woolfalk, 1980 :321الشخصية) 

المرتبطة      العوامل  من  لعدد  المحصلة  بمثابة  الدراسي  التحصيل  ويعّد 

العقلية   بالعوامل  يرتبط  االخر  وبعضها   ، البيئية  والظروف  الدافعية  بالجوانب 

وقدرا بالمتعلم  يتعلق  ، بعضها  كثيرة  فيها عوامل  تؤثر  معقدة  ته  المعرفية عملية 

بالخبرة   يتعلق  وبعضها  النفسي  وامنه  والصحية  المزاجية  وصفاته  واستعداداته 

 التعليمية وطريقة تعلمها وما يحيط بالمتعلم من ظروف وأمكانيات.  

( والتحصيل الدراسي مهم بالنسبة الى الطلبة حيث تشير  184:   1999)عكاش ، 

اليتعلمون  العالي  التحصيل  ذوي  الطالب  ان  الدراسة  والمكافأت    نتائج  بالحوافز 

نتيجة   الرضا  بعض  على  حين حصولهم  مالديهم  افضل  يؤدون  فهم   ، الخارجية 

النجاز العمل انجازاً جيداً ، ويمنح ايضاً التحصيل للفرد شخصية متميزة ومكانة  

اجتماعية مرموقة وقدرة على مواصلة اعباء الحياة العملية كما أن ذوي التحصيل  

ثقة   ذووا  يكونوا  المراتب  العالي  اعلى  الى  للوصول  بالنفس وطموح عاٍل  عالية 

فمن خالل التحصيل تتمكن الدولة من تحديد االشخاص المناسبين لكل مهنة مثل  

الهندسة والطب والعلوم االجتماعية وغيرها  وهناك العديد من العوامل التي تؤثر  

لعقلية ،  في تحصيل الطالب وتؤدي الى رفع مستواه والنهوض به منها الدافعية ا

 لذا تكمن اهمية البحث في النقاط االتية: 

أهمية المرحلة المتوسطة بوصفها مرحلة دراسية مهمة ، اذ تقوم هذه المرحلة    -1

دراستهم   لمواصلة  االساس  وهي   ، الجامعية  دراستهم  لمواصلة  الطلبة  باعداد 

 الجامعية فيما بعد . 

 المرحلة المتوسطة. تكشف عن مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة   -2
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تكشف عن أهمية العالقة بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي الذي يمثل    -3

 ثمرة جهود الطالب العلمية. 

المؤسسات    -4 في  والمسؤولين   ، القرار  بمتخذي  يتعلق  فيما  راجعة  تغذية  يعد 

والت  العقلية  الدافعية  بين  العالقة  اهمية  معرفة  في  والتعليمية   ، حصيل  التربوية 

 الدراسي.

يعد محاولة علمية متواضعة لموضوع مهم لم يسبق تناوله من قبل الباحثين    -5

الدافعية   عالقة  وهي  والمحلية  العربية  البيئة  مستوى  على  الباحثة(  علم  )حسب 

 العقلية والتحصيل الدراسي.  

وبذلك يشكل  يعد مرجعاً للباحثين بما يوفره لهم من أداة لقياس الدافعية العقلية ، -6

والتعليمية   التربوية  المؤسسات  في  الحقة  دراسات  إجراء  تسهل  سابقة  خطوة 

 والبحثية. 

 ثالثا: أهداف البحث :يستهدف البحث ما يأتي : 

المتوسطة)الصف   -1 المرحلة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  تعرف 
 الثاني المتوسط( 

لى انفراد ولجميع  تعرف مستوى كل مجال من مجاالت الدافعية العقلية ع-2 

 افراد العينة. 

تعرف الفرق في مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  وفق    -3

 اناث( .  –متغير الجنس )ذكور 

تعرف العالقة االرتباطية بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي، لدى طلبة    -4

 المرحلة المتوسطة. 

طية بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي  تعرف الفروق في العالقة االرتبا  -5

 اناث(.   –وفق متغيرالجنس )ذكور 

يتحدد البحث بدراسة الدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل  رابعاً : حدود البحث :  

االناث(    –الدراسي لدى طلبة الصف الخامس االعدادي من كال الجنسين )الذكور  
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العام  المديريات  في  النهارية  الدراسة   ،  ، والثالثة  الثانية  الرصافة  بغداد  لتربية  ة 

 (. 2021-2020للعام الدراسي ) 

 تحديد المصطلحات    -خامساً :

  Motivationاوالً : الدافيعة 

*   ( موراي  )Murray, 1973تعريف   : ومرعي  بلقيس  عن  نقالً   : الحاجة  ( 

للمعرفة  والسعي  القراءة  في  والرغبة  واالرتياء  التحديات  وقبول  اكتشاف    الى 

 (. 95-94:   1983وحب االستطالع وطرح االسئلة(. )بلقيس ومرعي،  

( عريفج  تعريف   *2000 : والفهم    (  المعرفة  في  بالرغبة  الدافع  هذا  )يتمثل 

 ( 153:   2000واالنتقاء وحل المشكالت(. )عريفج ،  

: ) هي ميول الطلبة عينة البحث للمعرفة واالستفهام  التعريف االجرائي للباحثة-*

 حياتهم ومشاكلها المختلفة التي يمرون بها(   عن متطلبات 

  Mental Motivationثانياً : الدافعية العقلية  

بونو)    دي  النجاز  De Bono, 1998تعريف  صاحبها  تؤهل  حالة   )

المطروحة   المشكالت  لحل  او  الحالة  لتحفيز هذه  متعددة  جادة وطرائق  ابداعات 

غير   احياناً  تبدو  والتي   ، التقليدية لحل  بطرائق مختلفة  الطرائق  ان  إذ   ، منطقية 

( لذلك  الوحيد  السبيل  البحث  De Bono 1998, :82المشكالت  ويتبنى   .)

 ( تعريفاً نظرياً. De Bonoالحالي تعريف دي بونوي ) 

بأنها حالة تؤهل صاحبها   العقلية اجرائياً  الدافعية  الحالي  البحث  ويعرف 

وتتمثل   الجادة  االابداعات  المستجيب)طالب  النجاز  عليها  يحصل  التي  بالدرجة 

 عينة البحث( عند استجابته على فقرات المقياس المعتمد في البحث الحالي. 

 (  Academic Achievementثالثاً: التحصيل الدراسي ) 
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(  ، عالم  عرفه  بانه 2000*  مستوى    (  او  الفرد  يحققها  التي  االكتساب  )درجة 

اليه في م  الذي يحرزه او يصل  تعليمي او تدريسي  النجاح  ادة دراسية او مجال 

 (. 305:   2000معين( )عالم ،  

يعني التحصيل الدراسي كما يقاس باالختبارات  ( : ) 2004* وعرفه عالونة ، )

التحصيلية المعمول بها في المدارس وفي االمتحانات في نهاية العام الدراسي ،  

جميع في  الطلبة  لدرجات  العام  المجموع  عنه  يعبر  ما  المواد    وهو 

 (.   173:    2004الدراسية()عالونة ،  

*- ً : بانه استيعاب الطالب لما حصل عليه    وتعرف الباحثة التحصيل نظريا

 من خبرات معينة من خالل المقررات الدراسية التي درسها. 

 اما التعريف االجرائي للتحصيل الدراسي : 

عين    طلبة  عليها  يحصل  التي  والخبرات  المعلومات  مجموعة  بعد  هو  البحث  ة 

عليها   يحصل  التي  بالدرجة  اجرائياً  ويقاس   ، المقررة  الدراسية  المواد  تدريسه 

 الطلبة من خالل نتائج االمتحان نصف السنة. 

هي المرحلة التي تقع بعد انتهاء الدراسة االبتدائية , وتسبق  المرحلة المتوسطة:.  

سنوات وتشمل الصفوف  مرحلة التعليم الثانوي , والتي مّدة الدراسة فيها  ثالث  

 (. 9:   2012)االول ، والثاني ، والثالث (.)وزارة التربية ،

 الفصل الثاني: جوانب نظرية ودراسات سابقة: 

 المطلب االول: جوانب نظرية.  

 اوالً: الدافعية العقلية: 

 مفهوم الدافعية العقلية : -1

ابداعات جادة ، وثمة طرق   العقلية حالة تؤهل صاحبها النجاز  الدافعية 

المشكالت   او لحل   ، لعمل االشياء  تدفع صاحبها  التي  الحالة  لتحفيز هذه  متعددة 

التقليدية   الطرق  ان  اذ   ، غير منطقية  احياناً  تبدو  التي  المطروحة بطرق مختلفة 
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افعية االبداعية الجمود العقلي ،  لحل المشكالت ليست الوحيدة لحلها ، ويقابل الد 

والذي يشير الى ان الطريقة الحالية لعمل االشياء هي افضل طريقة او ربما تكون  

(.ويؤكد دي بونو ان الدافعية العقلية  De Bono, 1998:82الطريقة الوحيدة ) 

بايجاد   امالً  ويعطي   ، بها  يقومون  التي  باالعمال  مهتمين  المتعلمين  من  تجعل 

جديد  الدافعية  افكار  وتستند   ، مرحاً  واكثر  ممتعة  الحياة  ويجعل   ، هادفة  قيمة  ة 

التفكير   على  قدرة  لديهم  االفراد  جميع  ان  مفاده  اساسي  افتراض  على  العقلية 

االبداعي والقابلية الستثارة الدافعية العقلية ، وإذا كان االمر كذلك فالبد والحالة  

االنسان  داخل  العقلية  القدرات  تحفيز  من  يستخدمها)   هذه   ,De Bonoحتى 

الى   1998:117 للنظر  تحفزه  الشخص  لدى  الدافعية  من  حالة  توافر  وان   .)

المظاهر   بما هو موجود ، ومن  الذي يرضى االخرون  الوقت  ، في  اكثر  بدائل 

لم   التي  االشياء  الى  والنظر   ، التوقف  في  الرغبة  العقلية  الدافعية  لتحقيق  الهامة 

احد ، حيث يش اليها  لألبداع في  ينتبه  اضافياً  التركيز مصدراً  النوع من  هذا  كل 

  ، ونوفل  جادو  )ابو  المنظمة.  االستراتيجيات  ديسي  467:    2007غياب  اما   )

( دافعية  Deci & Ryanوريان  من  صورة  هي  العقلية  الدافعية  ان  فيجدان   )

فيها   المتأصلة  والرضا  المتعة  بسبب  بسلوك  القيام  تتضمن  التي  الذات  تقرير 

) )الدا الداخلية(  المشاركة   Intrinsic Motivationفعية  عن  تعبر  وقد   ،  )

  ) الخارجية  )الدافعية  النشاط  ذلك  خارج  السباب  ما  نشاط  في  واالنخراط 

(External Regulation)     وهي التنظيم غير الواعي الذي يعرف بالمشاركة

بيئة الذات،    في نشاط ما استناداً الى ما تمليه البيئة من عناصر فتصبح جزءاً من 

واستناداً الى مفهوم الدافعية العقلية ، لكل من ديسي وريان ان الطلبة بحاجة الى  

تشبع حاجة   الشعور بالكفاية واالستقالل الذاتي ، اذ ان االنشطة المدفوعة داخلياً 

  ( والعكس صحيح.   ، الذاتية  واالستقاللية  الكفاية  الى   & Sternberyالطلبة 

Williams , 2002 : 34) 
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 النظريات التي فسرت الدافعية العقلية : -2

التناشز)التنافر(المعرفي  -1  1962Cognitive dissonanceنظرية 

Theory   

يرى) فستنجر( الذي أوجد التناشز المعرفي ان حالة التنافر المعرفي قد  

أو    ، البعض  مع  بعضها  والمعلومات   ، االفكار  وتخالفت  تعارضت  إذا  تنشأ 

بين فيما  نحو  تناقضت  للسعي  المتعلم  لدى  قوياً  دافعاً  هناك  ان  يعني  مما   ، ها 

حالة   الى  والوصول  التنافر  هذا  الختزال  والسعي  المعرفي  واالتساق  المنطقية 

وحيل   التبرير  دوافع  احد  هو  المعرفي  التناشز  وان   ، المعرفي  واالتساق  التآلف 

الي  الحياة  مواقف  من  كثير  في  جلياً  ذلك  ويظهر  النفسي  خالل  الدفاع  من  ومية 

وتجاهل    ، القرار  اتخاذ  مع  المتألفة  والخبرات  المعلومات  عن  النشط  البحث 

المعلومات   وتلقي  استقبال  في  االنتقائية  وهذه  معه،  المتناقضة  المعلومات 

التنافر   الفرد واختزال  اتخذه  الذي  القرار  تدعيم  قد تساعد في  الجديده  والخبرات 

 (. 54:  2002المعرفي )عبود ،  

 1985رية تقرير الذات لـ ديسي وريان نظ  -2

تفرض هذه النظرية ان الطلبة يميلون بصورة فطرية للرغبة في االعتقاد  

بانهم يشتركون في انشطة بناًء على أرادتهم الخارجية ، وهذا ما يشعرهم بالفعالية  

والكفاية الداء مهمة ما ، ويفرق اصحاب هذه النظرية بين المواقف ذات مصدر  

الد  االفراد  الضبط  يكون  حيث   ، الخارجي  الضبط  مصدر  ذات  والمواقف  اخلي 

لالشتراك في نشاط ما ، يكون مصدر الضبط لديهم   اكثر حبا الن يدفعوا داخلياً 

 :Deci  & Ryan , 1985داخلياً عنه عندما يكون مصدر الضبط خارجي ) 

48 .) 

طبيعية   بصورة  مدفوعين  االفراد  ان  النظرية  هذه  اصحاب  ويفترض 

لتنمية ذكائهم وكفايتهم وانهم يستمتعون بأنجازاتهم ، وباالنخراط في االنشطة التي  

تسمح   التي  االداء ، وتزودهم االمكانيات  المعرفية ومهاراتهم في  قدراتهم  تظهر 

بالفعالي فالشعور  وفعاليتهم  كفايتهم  يطوروا  أن  النجاح  لهم  يسببه  الذي  والكفاية  ة 

اخرى   مهام  الداء  الداخلية  الدافعية  مستوى  ويرفع   ، باالتقان  جهدهم  ويعزز 
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مشابهة ، والشعور بعدم الكفاية يضعف الدافعية الداخلية وبالتالي يضعف جهدهم  

للطلبة في سياق   الداخلية  الدافعية  في االتقان الداء مهام ما ، هذا وينظر الفعال 

على انها ما يقررها الطلبة من سلوك نشط والذي يتمثل في االستغراق  الدراسة  

والتفكير والمثابرة مقابل ما يقررونه من سلوك سلبي والمتمثل في سلوك الدافعية  

 (. 45:  2006الخارجية مثل التجنب والتجاهل )خالل ،  

  ان الدافعية العقلية من وجهة نظر دي بونو :  1998نظرية ادوارد دي بونو    -3

يقضون   للذين  امتياز  ليست  فهي   ، الفرد  لدى  المستمر  المتواصل  الجهد  تعني 

اوقاتاً طويلة في تطوير افكارهم بل هي الفكرة بحد ذاتها قد تراود الفرد في لحظة  

 تبصر واحدة. 

 فاالفكار المتولدة من الدافعية العقلية يمكن التوصل اليها بطريقتين : 

 السبل المتبعة. االولى : هي محاولة تحسين 

الثانية : هي ازالة كل ما من شأنه اعاقتها ، فهي المهم ان تعرف سبب عدم قدرة  

يمكن   اذ   ، المبدعين  وابتكار  اسباب  عن  البحث  من  بدالً  االبتكار  على  االفراد 

من   تؤهلنا  التي  النظرة  تمتلك  عندما  جديدة  افكار  اكتشاف  على  القدرة  تطوير 

(.وقد افترض دي بونو اربعة  11-9:   2010ونو ،  معرفة ما يمنع ظهورها)دي ب 

 مجاالت للدافعية العقلية هي : 

 (Mental Focus* المجال االول : التركيز العقلي ) 

المتعلم الذي يتميز بالقدرة على التركيز يتصف بانه شخص مثابر ال تفتر  

الوقت   في  اعماله  ينجز   ، ومنهجي  ونظامي   ، عمله  في  ومنظم   ، ومرّكز  همته 

حدد ، يرّكز على المهام التي يشتغل بها ، والصورة الذهنية لديه واضحة في  الم

  ، االشياء  في  التركيز  باتجاه  ينحو  فانه   ، ما  نشاط  في  اندماجه  وخالل   ، ذهنه 

اتجاه   بالراحة  ويشعر   ، بها  ينشغل  التي  المهمة  انجاز  على  باالصرار  ويتمتع 

 (. 463:   2007عملية حل المشكالت )ابو رياش ، عبد الحق ،  

 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

35 

 (  ( Learning Orentaion* المجال الثاني : التوجه نحو التعلم 

  ، لديه  المعارف  قاعدة  لزيادة  دافعية  توليد  على  المتعلم  قدرة  في  يتمثل 

المهمات   على  السيطرة  لتحقيق  وسيلة  بعّده   ، التعلم  اجل  من  المتعلم  يثمن  حيث 

كما    ، المختلفة  المواقف  في  توجهه  التي  الفضولية  التعليمية  يغذي  فضولي  انه 

  ، وواضح  مبرمج  أنه  كما   ، الفعال  واالكتشاف  البحث  خالل  من  لديه  العقلية 

ومتشوق لالنخراط في عملية التعلم ، ويبدي اهتماماً لالندماج في انشطة التحدي  

حل   عند  شخصية  كاستراتيجية  المعلومة  على  الحصول  نحو  اتجاه  ولديه   ،

جميع عالياً  ويقدر  االسباب    المشكالت،  ويقوم   ، عليها  الدليل  واقامة  المعلومات 

في المدرسة )مرعي ونوفل،   فاعالً  المحتمل ان يكون مبرمجاً  لدعم موقفه ومن 

2008    :263 .) 

المسيطرة   النفسية  العوامل  الى  النظر  خالل  من  يعرف  للعلم  التوجه  أن 

االعتبار العوامل    على المتعلم ، والتي تؤثر على المتعلم واالداء إذ انها تأخذ بعين 

 اآلتية: 

 االستثمار العاطفي للمتعلم في التعلم واالداء.  -1

 التوجه الذاتي.  -2

3-    ، )نوفل  المتعلم.  العوامل  19:    2004استقاللية  هذه  أن  الباحثة  وترى   .)

خصائص للتعلم الناجح ، حيث تصف كيف يحاول المتعلم االقتراب من التعلم ،  

للقيادة وتوجه المعلم لتدعيم التعلم ،  فضالً عن أن هذه الخصائص ت وفر إنموذجاً 

 كما وتساعد المتعلم على تحسين القدرة التعليمية مع الوقت.

ابداعياً) المشكالت  الثالث:حل  المجال   *Creative Problems 

Solving ) 

يتميز المتعلمون بقدرة على حل المشكالت بأفكار وحلول خالّقة واصيلة  

بأنفسهم  يتباهون  فهم  ان يظهر هذا    ،  المحتمل  المبدعة ، ومن  الخالّقة  لطبيعتهم 

االبداع من خالل الرغبة في االنخراط في االنشطة التي تثير التحدي مثل االلغاز  
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واالحاجي ، وفهم الوظائف األساسية لألشياء ، وهؤالء المتعلمون لديهم احساس  

طبيعة متحدية  قوي بالرضا عن الذات عن االنخراط في انشطة معقدة ، او ذات  

حل   في  ابداعية  طرق  ولديهم  سهلة  تبدو  انشطة  في  المشاركة  من  اكثر 

 ( 20:   2008المشكالت)نوفل ،  

 (  Cognitive Integrity* المجال الرابع : التكامل المعرفي ) 

يمتاز هذا البعد في قدرة المتعلمين على استخدام مهارات تفكيريه محايدة  

محايد  يكونوا  حيث   ، )موضوعية(  تنسب  ،  التي  حتى   ، االفكار  جميع  تجاه  ين 

إليهم، وهذا مااشار اليه دي بونو تحت مسمى القبعة البيضاء ، فهم بشكل ايجابي  

باحثون عن الحقيقة ، وهم متفتحو الذهن ، يأخذون بعين االعتبار تعدد الخيارات  

مع   بالراحة  ويشعرون   ، االخرين  لالفراد  االخرى  النظر  ووجهات   ، البديلة 

مة التعليمية ، ويستمتعون بالتفكير من خالل التفاعل مع االخرين في وجهات  المه

 (. 464: 2007النظر المتباينة )ابو رياش ، عبد الحق ،  

ما   وهو   ، االمثل  الحل  او  الحقيقة  عن  البحث  هدف  أن  الباحثة  وتتفق 

الموضوعات   تجاه  قوي  ويعبرون عن فضول عقلي  الحمراء  القبعة  عبرت عنه 

يتعر القبعة  التي  عنه  عبرت  ما  وهو   ، البديلة  الرؤى  يميزون  فهم   ، لها  ضون 

وراء   للسعي  الشخصية  القيمة  يقدرون  المعرفي  فوق  المستوى  ، وعلى  السوداء 

االنشطة ذات الطبيعة المتحدية حتى عندما يصل االخرون الى نتيجة ما ، وهو ما  

 (De Bono, 1998:156عبرت عنه القبعة الخضراء )

  Academic Achievementثانياً : التحصيل الدراسي  

 مفهوم التحصيل الدراسي  -1

يتمثل التحصيل في المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برنامج او  

المفهوم   هذا  ويقتصر   ، المدرسي  والعمل  الوسط  مع  تكيفه  قصد  مدرسي  منهج 

برنامج   وفق  معلومات  من  المتعلم  الفرد  عليه  يحصل  ما  جعل  على  يهدف  معد 

اعداده  عن  فضالً   ، اليه  ينتمي  الذي  االجتماعي  الوسط  مع  تكيفياً  اكثر  المتعلم 

 (. William , 1970 :11للتكيف مع الوسط المدرسي بصوره عامة )  
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بعض   لدى  الخاصة  القدرات  وتتطور  تنمو  المتوسطة   المرحلة  وفي 

 (. 96:    1985الطلبة في بعض المواد وال يتفوقون في اخرى )الغريب ،  

محكاً   يكون  الحاضر  في  للطلبة  الدراسي  التحصيل  مستوى  معرفة  ان 

نشاط   بتقويم  المهتمون  يحرص  لذا   ، مستقبالً  تحصيلهم  بمستوى  للتنبؤ  مناسباً 

التي تزيد من موضوعية وثبات وصدق درجات   الى بذل بعض الجهود  الطالب 

دراسة )بيرد( ان    ( ، وقد اشارت 244:    1977التحصيل الدراسي )عبد الغفار ،  

التحصيل   في  المؤثرة  العوامل  اكثر  من  واالكاديمية  االجتماعية  المشكالت 

 ( موكووسكي  ريتشارد  ويذكر   ، مستوى  Mucowskiالدراسي  تدني  أن   )

االسرية   واالزمات  االجتماعية  الصعوبات  الى  يرجع  الدراسي  التحصيل 

المادية والصعوبات الظرفية )الربيعي ،   الذين  23:   2001والضغوط  (.واالفراد 

يتميزون بجدية اكثر من غيرهم ويحققون درجات   لديهم تحصيل دراسي مرتفع 

حل   وفي  واللفظية  الحسابية  المهمات  انجاز  في  السرعة  اختبار  في  افضل 

  ، وعدس  توق  افضل.)  مدرسية  تحصيل  درجات  على  ويحصلون  المشكالت 

1984    :153 ) 

الخاصة   الدوافع  من  التحصيل  من  ويعّد  غيره  دون  ربما   ، بالطلبة 

  ، والتفوق  التميز  نحو  بالسعي  تسميته  يمكن  ما  وهو   ، االخرى  الحية  الكائنات 

يرى   من  فهناك   ، الدافع  هذا  من  لديهم  المقبول  المستوى  في  يختلفون  والناس 

ضرورة التصدي للمهام الصعبة والوصول الى التّميز ، وهناك اشخاص آخرون  

 (. 5:   2007نجاح )شواشرة ، يكتفون بأقل مقرر من ال 

 العالقة بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي   -:2

المؤسسات   داخل  وتقدمهم  االفراد  نجاح  في  حيوياً  دوراً  الدافعية  تؤدي 

التعليمية وخارجها وقد احتلت أهمية في جهود علماء النفس ألجل تحديد مكوناته  

جوانب التعلم المدرسي )الزوبعي    ، وعملياته ، وربط عناصره ، بالتعليم وخاصة

  ، في  1:  1993والكبيسي  وتدخل  المفاهيم  اكتساب  في  كبيرة  اهمية  وللدافعية   )

عالقات متبادلة التأثير مع الكثير من المتغيرات ومن هذه المتغيرات هو التحصيل  

 (. 36:  2005الدراسي)العزاوي ،  
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لة احصائية  ( الى وجود عالقة موجبة ذات دال1989واشار )الكبيسي ،  

 (. 98:   1989بين مستوى الدافعية والتحصيل )الكبيسي ، 

  ، تون  )كالي  التحصيل  1983واشار  درجات  من  ترفع  الدافعية  أن   )

(Clayton, 1983 , 146  المعلم( دراسة  اظهرت  كما  وجود  2000(  الى   )

لمتغير   تبعاً  الدافعية  في  البحث  عينة  الطلبة  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق 

( وعن طريق ما  2000يل لصالح الطلبة ذوي التحصيل العالي )المعلم ،  التحص

المتغيرين حيث يؤثر   بين هذين  ما  ارتباطية  ان هناك عالقة  الباحثة   تقدم ترى 

 كالً منهما على االخر. 

 المطلب الثاني: دراسات سابقة  

المفيدة   تعّد من االمور  السابقة والتي  الدراسات  الباحثة على  بعد اطالع 

باالفكار واالجراءات  لك اذ تساعدها على عملية بلورة بحثها وتزودها  ل بحث ، 

الى   للتوصل  الناجعة  واالساليب  الوسائل  اختيار  في  منها  تستفيد  ان  يمكن  التي 

 -النتائج الدقيقة ، لذا فقد صنفت الباحثة الدراسات السابقة الى قسمين:

 األول : دراسات تناولت الدافعية العقلية.  

 . : دراسات تناولت التحصيل الدراسي  الثاني

 اوالً : الدراسات التي تناولت الدافعية العقلية.   

 (  2008دراسة مرعي ، ونوفل ) -1

)الكشف عن الصورة االولية لمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية لدى طلبة كلية  

 العلوم التربوية في االردن( 

ع  الكشف  وهدفها  االردن  في  الدراسة  هذه  العاملي  اجريت  البناء  ن 

للصورة االردنية من مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية لطلبة كلية العلوم التربوية  

 ( بلغت  التي  البحث  عينة  على  المقياس  طبق  كال  470حيث  من  وطالبة  طالباً   )

لغة   ومعلم مجال   ، الصف  معلم  اكاديمية وهي  ثالثة تخصصات  في   ، الجنسين 
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اسالمية ، ويمثل هذه التخصصات الفئات العمرية    عربية ، ومعلم مجال دراسات 

بطريقة  19-22) إحصائياً  التطبيق  عملية  عن  الناتجة  البيانات  وعولجت   ،  )

( واسفرت نتائج التحليل  Varinmaxالعوامل الرئيسة بأستخدام محاور متعامدة ) 

عن وجود أربعة عوامل رئيسية فّسر كل منها نسبة من التباين الكلي للمقياس ،  

) و فّسر  وقد  التعلم  نحو  التوجه   : هي  العوامل  المشكالت  % 12.75هذه  وحل   )

( وفّسر  )%5.53ابداعياً  فّسر  وقد  المعرفي  والتكامل  والتركيز  5.14%(،   ،  )

 ( فّسر  وقد  داللة  %4.99العقلي  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  اظهرت  كما   ،  )

 احصائية تبعاً لمتغير الجنس ، التخصص االكاديمي. 

 (Nathan , Kurt , 2009سة ناثن وكورت) درا -2

باالعداد   المتأثر  التكنولوجي  والتعليم  الهندسة  في  التصميم  لحظة  الدافعية   (

 االكاديمي( 

Motivation While Designing in Engineering and 

Technology Education Impacted by Acdemic 

Praparation.  

امريكا   في  الدراسة  هذه  لطالب  اجريت  االكاديمي  االعداد  ان  وهدفها 

تصاميم   عمل  في  والتحدي  الطالب  تحصيل  اولهما  بمتغيرين  يرتبط  المدارس 

حل   طرق  باتجاه  للطالب  العقلية  الدوافع  تغير  والثاني  بها  يكلفون  التي  هندسية 

الدراسة   عينة  شملت   ، الهندسية  التصاميم  عمل  في  الناقد  والتفكير  المشكالت 

طالباً وطالبة من مدارس التعليم التكنولوجي من الصف الحادي    ( 28التجريبية )

الدراسة   اداة  استخدمت   ، مختلفة  قوميات  ومن  الثانوية  المرحلة  نهاية  اي  عشر 

اطار   في  هندسية  تصاميم  الطلبة  لتعلم  ومفردات  محاضرات  اعطاء  عن طريق 

ا الطالب  درجة  كمعدل  الطلبة  درجات  احتساب  وثم  التكنولوجي  لمدرسية  التعليم 

بعد انجاز التصميم ، وتم تطبيق مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية المتضمن خمسة  

 مجاالت. 

وذات   مبدعة  كانت  الهندسية  العينة  افراد  جميع  ان  الى  الدراسة  نتائج  اشارت 

في   جيدة  توقعات  اعطت  اذا  التكنولوجي  التعلم  مجاالت  في  متميزة  ابتكارات 
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طلبة وهي تمثل كتحداً في عمل هذه التصاميم واالربعة  تحسين الدافعية العقلية لل

  ، التصميم  في  جيد  مؤشر  يعِط  لم  العقلي  النشاط  محتوى  باستثناء  مجاالت 

االبتدائية   التعليمية  المراحل  من  يبدأ  العقلية  الدافعية  تطور  ان  الدراسة  واوصت 

الم وحل  واالبتكار  االبداع  على  تحفيزهم  كنماذج  الثانوية  الى  شكالت  صعوداً 

 بطرق ابداعية. 

 ثانياً : الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي هي: 

   1989دراسة الكبيسي  -1

الرابع   للصف  الرياضيات  مادة  في  بالتحصيل  وعالقته  االستداللي  )التفكير 

 االعدادي(

التفكير   بين  العالقة  الى معرفة  وهدفت  العراق  في  الدراسة  هذه  اجريت 

التحصي وبين  االعدادي  االستداللي  الرابع  الصف  طلبة  لدى  الرياضيات  في  ل 

( طالبة  184( طالباً ) 418( طالب وطالبة منهم ) 602وتكونت عينة البحث من ) 

( من طلبة المجتمع االصلي اختيروا عشوائياً وقد قام الباحث  20، يمثلون نسبة )

على   بعرضه  صدقه  من  التحقق  وتم  االستداللي  التفكير  لقياس  اختبار  باعداد 

بلغ   وقد  النفس  وعلم  والتربية  الرياضيات  في  المختصين  الخبراء  من  مجموعة 

( الثبات  درجة  0.78معامل  على  الباحث  اعتمد  الدراسي  التحصيل  وفي   )

ومعامل    ، االرتباط  بمعامالت  الخاص  التائي  االختبار  واستخدم  الرياضيات 

احصائية بين  الصعوبة والسهولة واظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة  

الصف   طلبة  لدى  الرياضيات  في  التحصيل  وبين  االستداللي  التفكير  مستوى 

 الرابع االعدادي. 
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 (: 2011دراسة خليفة ) -2

التربية   كلية  طالبات  من  عينة  لدى  بالتحصيل  وعالقتها  المعرفية  )الدافعية 

 بجامعة قطر( 

العالقة بين الدافعية  اجرت هذه الدراسة في قطر وهدفت الى الكشف عن  

( من  الدراسة  عينة  تالفت  والتحصيل،  التخصصات  302المعرفية  من  طالبة   )

التربية   كلية  في  واالدبية  الدافع    –العلمية  مقياس  البحث  تضمن  قطر  جامعة 

وجود   النتائج  اظهرت   ، للطالبات  االكاديمي  المعدل  اعتماد  عن  فضالً  المعرفي 

 الدافع المعرفي لدى عينة البحث . عالقة دالة بين كل من التحصيل و

 الموازنة بين الدراسات السابقة : 

بعض   من  مناقشتها  يمكن  السابقة  للدراسات  الباحثة  استعراض  بعد 

الجوانب الرئيسة مثل االهداف والعينات التي تم دراستها واالدوات التي استعملت  

بها   استعملت  التي  االحصائية  والوسائل  الدراسات  بيانات  جمع  ثم  في  ومن   ،

 النتائج تم التوصل إليها من تلك الدراسات كانت وكاالتي: 

 اوالً: االهداف : 

وتبين    منها  الهدف  تحديد  حيث  من  السابقة  الدراسات  معظم  تباينت 

االسرية   العوامل   ، ومنها  االول  المحور  في  استعراضها  تم  التي  الدراسات 

  / داخلية  الدافعية  بالتوجيهات  طلبة  المرتبطة  لدى  االكاديمي  واالداء  خارجية 

 (. 1995المرحلة الثانوية )كونربرج و بودنشتاين  

لـ   التربوية  العلوم  لدى طلبة  العقلية  الدافعية  الكشف عن مستوى  وكذلك 

  ، ونوفل  مثل  2008)مرعي  الدراسي  التحصيل  تناولت  التي  الدراسات  اما   ،  )

الكبيسي   الحالية فقد  2011( , ودراسة )خليفة ،  1989دراسة )  الدراسة  .أما   )

هدفت الى التعرف على العالقة بين الدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي  

 لدى طلبة المرحلة االعدادية. 
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 ثانياً : العينة :  

لقد تباينت عينات الدراسة السابقة من حيث الحجم والنوع ، فقد تراوحت  

 , Nathanعينة كما في دراسة )  ( فرداً كاصغر 28في المجموعة االولى بيـن ) 

Kurt, 2009 ( و   ،  )750(  )Ozdemir, 2008( و  للكبيسي  602(   )

في  1989) وتشابهت  دراسات  في  اختلفت  فقد  العينات  طبيعة  حيث  من  اما   )

)خليفة   دراسة  في  كما  جامعية  دراسات  طالب  منها  كان  اذ   ، اخرى  دراسات 

2011  ، ونوفل  )مرعي  و  افر2008(  دراسات  وهناك  طلبة  (  من  عيناتها  اد 

 ( دراسة  كما  ،  Nathan , Kurt, 2009الثانوية  )الكبيسي  دراسة  في  كما   )

البحث  1989 عينة  حجم  فكانت  الحالية  الدراسة  اما  واالساسية   واالبتدائية   ،  )

 ( طالب وطالبة من المرحلة االعدادية. 400االساسية ) 

: االداة  الدراسات  ثالثا:  في  المستعملة  االداة  معظم  تباينت  استعملت  فقد  السابقة 

الدراسات السابقة في المجموعة االولى مقياساً قام باعداد او تكيفه لقياس الدافعية  

 العقلية. 

أما دراسة المجموعة الثانية فقد اعتمدت مقاييس عديدة وقد اعتمد البحث  

 الحالي مقياس الدافعية العقلية الذي تم بناءه  

 رابعاً : الوسائل االحصائية :

ضوء  تب في  السابقة  الدراسات  في  المستعملة  االحصائية  الوسائل  اينت 
اهداف كل دراسة ويمكن حصرها في الوسائل االحصائية االتية : )مربع كاي ،  

 ( التائي  واستخدام  T-testاالختبار  العاملي  والتحليل  بيرسون  ارتباط  معامل   ، )
لوسائل االحصائية  محاور متعامدة وفي ضوء هذه الوسائل االحصائية تم تحديد ا

البحث(.  الهداف  االحصائية    المناسبة  الحقيبة  الباحثة  اصدار    SPSSاستعملت 
 بغية التحقق من أهداف البحث.  19
 فادة من الدراسات السابقة : جوانب اال-*

أن الدراسات السابقة هي جزء مكمل للبحث ، اذ تبرز القضايا المتضمنة   

تلك   نتائج  على  التعرف  من خالل  البحث   مشروع  اهمية  وتكشف  الدراسة  في 

الدراسات ومقدار ما ساهمت به في محركات البحث العلمي ، وقد تم استعراض  
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الساب السابقة بهدف اعطاء فكرة عن الجهود  الدراسات  قة ، اعانت  مجموعة من 

 -هذه الدراسات الباحثة فيما يأتي :

 اعداد مقياس للدافعية العقلية من طريق االطالع على المقاييس السابقة المعدة.  -1

على    -2 االطالع  خالل  من  الحالية  الدراسة  واهمية  مشكلة  لديها  تبلورت 

 الدراسات السابقة. 

مع    -3 تعاملت  التي  االحصائية  سوف  اختيارالوسائل  التي  والمعلومات  البيانات 

 يحققها هذا البحث 

 : منهجية البحث وإجراءاته  -الفصل الثالث:  

تحقيقاً ألهداف البحث استوجب تحديدمجتمع البحث واختيار عينة ممثلة من       

والثبات   بالصدق  تتصف  التي  المناسبِه  البحث  أدوات  واختيار  المجتمع  ذلك 

الوس البيانات  والموضوعية فضالً عن تحديد  لتحليل  المناسبِه  ائل اإلحصائية 

 ومعالجتها. 

البحث    -أوال: مجتمع  :  Population of Research مجتمع  يتحدد 

البحث الحالي بطلبة المرحلة المتوسطة ، الصف الثاني المتوسط من )الذكور  

يبلغ   واالناث ( ، في مديرية  تربية محافظة بغداد الرصافة  الثانية، والذي 

 ( طلبتها  الرصافة   21765مجموع  مديرية  على  موزعين   ، وطالبة  طالباً   )

 )الثانية(. 

  : البحث  : عينة  ) :  -ثانياً  البحث من  بنسبة  400تتكون عينة   ، وطالبة  ( طالباً 

( طالبة ، اختيرت  200( طالباً ، و) 200( من مجتمع البحث ، بواقع ) 2.32%)

ا التوزيع  ذات  الطبقية  العشوائية  )بالطريقة  ،  12لمتساوي من  اعدادية  ( مدرسة 

 ( مدارس للبنين ، ومثلها للبنات . 6بواقع ) 
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 ثالثا: اداة البحث : 

 -مر بنا المقياس بالخطوات االتية :مقياس الدافعية العقلية : -1

1-   ( بونو  دي  تعريف  الباحثة  تبنت  بونو،  دي  لنظرية   Deاستناداُ 

Bono:1998ابدا النجاز  صاحبها  تؤهل  حالة   : متعددة  (  وطرائق  جادة  عات 

لتحفيز هذه الحالة او لحل المشكالت المطروحة بطرائق مختلفة ، والذي يتضمن  

 المجاالت االتية: 

يتصف المتعلم بأنه )قدرة الشخص على التركيز والمثابرة ،    * التركيز العقلي : 

ومنظم في عمله ونظامي ومنهجي ، ينجز اعماله في الوقت المحدد ، والصورة  

 نية عنده واضحة ويشعر بالراحة تجاه عملية حل المشكالت التي تواجهه(. الذه

) هو قدرة المتعلم على توليد دافعية لزيادة قاعدة لمعارف    * التوجه نحو التعلم :

على   السيطرة  لتحقيق  وسيلة  بتعّده  التعلم  اجل  من  التعلم  يشمل  حيث   ، لديه 

تلفة ، ويبدي أهتماماً لألندماج في  المهمات التعليمية التي توجهه في المواقف المخ 

لحل   شخصية  كأستراتيجية  المعلومات  على  الحصول  تجاه  لديه  التحدي  أنشطة 

 المشكالت(.

)هو قدرة المتعلم على حل المشكالت ابداعياً من خالل    * حل المشكالت ابداعياً : 

لمبدعة  توليد افكار حلول خالقة اصيلة ، فهم يتباهون بأنفسهم لطبيعتهم الخالّقة ا

ولديهم احساس قوي بالرضا عن الذات عند االنخراط في انشطة معقدة أو ذات  

 طبيعية متحدية مثل االحاجي واأللغاز واأللعاب االستراتيجية(. 

  : المعرفي  التكامل  باسلوب  *  تفكيرية  مهارات  استخدام  على  المتعلم  قدرة  )هو 

إليهم   تنسب  التي  االفكار  حتى  االفكار  كل  تجاه  عن  موضوعي  باحثون  وهم   ،

  ، االخر  والرأي  الخيارات  تعدد  بالحسبان  يأخذون   ، الذهن  ومتفتحو  الحقيقة 

ويشعرون بالراحة مع المهمة التعليمية ويستمتعون بالتفكير من خالل التفاعل مع  

 االخرين في وجهات نظر متباينة ، بهدف البحث عن الحقيقة. 

(De Bono,1998:142-203  ) 
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ت   -2 ما  على  كدراسة  االطالع  العقلية  الدافعية  تناولت  التي  الدراسات  من  يسر 

وفاشيون   ودراسة  Giancarlo & Facione, 1998)جنكرلو   )

ودراسة  Ozdemir, 2008)اوزديمـر و (  )ناثن   2008نوفل  مرعي  ودراسة 

 ( . Nathan ,Kurt 2009وكورت ،  

الى اراء    -3 النسبية لكل مجال استناداً  الخبراء ، بحيث يكون  تم تحديد االهمية 

 (. 1( فتم الخروج بالنتائج الموضحة في جدول) %100المجموع الكلي للمجاالت ) 

 ( 1جدول)

 مجاالت مقياس الدافعية العقلية وعدد الفقرات 

النسبية   مجاالت  االهمية 

 لكل مجال 

عدد 

 الفقرات

 15 % 23 التركيز العقلي مجاالت االول 

 18 % 27 التعلم التوجه نحو  مجاالت الثاني 

ً  مجاالت الثالث  17 % 26 حل المشكالت الداعيا

 16 % 24 التكامل المعرفي  مجاالت الرابع 

من خالل االطالع على االطالع على الدراسات التي تناولت الدافعية العقلية    -4

على   ذلك  في  معتمدة  المجال  تناسب  التي  الفقرات  بصياغة  الباحثة  قامت 

المجاالت.و لهذا  الباحثة  وضعته  الذي  النظري  الباحثة  التعريف  اعتمدت  لقد 

يكون محتوى  في صياغة الفقرات على بعض القواعد األساسية ومنها:) أن  

الصعبِه   اللغوية  التعابير  عن  واالبتعاد  ومباشراً,  ومريحاً  واضحاً  الفقرة 

والمعقدة وان تكون بصيغة المتكلم, وعدم استخدام الفقرات الطويلة, واحتواء  

اإلمكان   قدر  قصيرة  اإلجابِه  بدائل  تكون  وأن  واحدة,  فكرة  على  الفقرة 

 (. 69: 1988)الزوبعي وآخرون ,
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 ليل الفقرات  رابعاً: تح

لغرض التأكد من صالحية فقرات مقياس الدافعية  أ. التحيليل المنطقي للفقرات :  

(  1( فقرة ملحق رقم )66العقلية ، عرضت الصورة االولية لألداة والبالغ عددها ) 

 ( البداء  17على  والنفسية   التربوية  العلوم  في  المختصين  االساتذة  من  محكماً   )

  آرائهم حول صالحية كل فقرة من فقرات المقياس ، في ضوء التعريف النظري

ثالثة حقول )صالحة ، غير   الفقرات  امام  العقلية ، حيث وضع  الدافعية  لمقياس 

صالحة ، التعديل المقترح( ، وبعد تفريغ استجابات المحكمين على كل فقرة من  

 ( عليها  وافق  التي  الفقرة  قبول  تم   ، المقياس  الخبراء   %80فقرات  من  فأكثر   )

بأستعمال مربع كأي ال تكرار  والمحكمين وعدها صالحة  بين  الفروق  داللة  يجاد 

من   أقل  قيمة  على  تحصل  التي  الفقرة  تستبعد  إذ  للفقرة  الرفض  وتكرار  القبول 

( وبدرجة حرية واحدة ،  0.05( ومستوى داللة )3.84القيمة الجدولية المحددة ) 

( فقرات ألنها أقل من القيمة الجدولية لمربع كاي ،  6وبناًء على ذلك فقد حذفت ) 

اعادة تم  بعض    كما  اجراها  التي  التعديالت  ضوء  في  الفقرات  بعض  صياغة 

 الخبراء.  

 * اعداد تعليمات المقياس : 

وضعت تعليمات األجابة على فقرات المقياس والتي تتضمن اختيار بديل   

واحد فقط من بين البدائل األربعة المخصصة للفقرة ، بوضع عالمة )√( بالحقل  

 . المخصص للبديل الذي يناسب المستجيب 

* وضوح التعليمات والوقت المستغرق لألجابة لدى )العينة االستطالعية( بهدف  

لبدائل   العينة  افراد  فهم  ومدى   ، وفقراته  المقياس  تعليمات  وضوح  من  التأكد 

( عددها  بلغ  عشوائية  عينة  على  المقياس  تطبيق  تم  وطالبة  50األجابة  طالباً   )

توسطة الصف )الثاني المتوسط( من  ( طالباً من الم25اختيرت عشوائياً ، بواقع ) 

( طالبة من متوسطة الزهور للبنات ، وتبيّن ان  25متوسطة االنصاري  للبنين و)

ان   تبين  كما   ، والصياغة  المعنى  حيث  من  ومفهومه  واضحة  الفقرات  جميع 

 ( دقيقة. 26متوسط وقت االجابة على فقرات المقياس ) 
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 تصحيح المقياس: 

ال        مقياس  لفقرات  دائما,  كان  علّي  )تنطبق  هي  بدائل  أربعة  العقلية  دافعية 

على   االتفاق  وتم  أبداً(  علّي  تنطبق  ال   , كثيراً  علّي  تنطبق   , أحياناً  علّي  تنطبق 

(, والبديل)تنطبق  4عملية التصحيح للمقياس في إعطاء البديل)تنطبق علّي دائما()

 ( 1)ال تنطبق علّي أبداً() (, والبديل2(, والبديل)تنطبق علّي كثيرا() 3علّي أحياناً() 

 ب. التحليل االحصائي للفقرات:

وألجل تقدير صدق مقياس الدافعية العقلية قامت الباحثة بأستخراج    -الصــدق :-*

 الصدق بعدة أنواع على النحو األتي: 

 (   Content Validityصدق المحتوى )  -1

ال المقياس  لمحتوى  المنطقي  التحليل  خالل  من  الصدق  هذا  ذي  ويتحقق 

 (. Allen & yen , 1979:95يستند تحديده الى احكام ذاتية )

واألخر    ، المنطقي  الصدق  هما  أسلوبين  الصدق  من  النوع  هذا  ويضم 

 (. Nanally , 1978:111الصدق الظاهري ) 

 ( المنطقي  الصدق  او    ( Logical Validityأ.  السمة  تحديد  عملية  وهو 

 (  681:    1985الظاهرة المراد قياسها تحديداً منطقياً )الغريب ،  

وقد توافر هذا النوع من الصدق في المقياس من خالل وضع تعريف عام  

للمقياس ، وتعريفات لكل مجال من مجاالت المقياس مستنداً في ذلك على نظرية  

 (. 1998)دي بونو لالبداع الجاد  

الص ) ب.  الظاهري  :Face Valldityدق  استخراج    (  في  طريقة  افضل  ان 

الصدق الظاهري ، هو عرض فقرات المقياس على لجنة من الخبراء والمحكمين  

، للحكم على صالحيتها في قياس السمة او المتغير المراد قياسه )بلوم وآخرون ،  

1983    :125 .) 
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ياس الدافعية  وقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض فقرات مق

للحكم   النفس  وعلم  التربية  في  والمختصين  الخبراء  من  مجموعة  على  العقلية 

عليها، وتم االخذ بمالحظاتهم وتعديالتهم ، واستبعاد الفقرات التي عدها الخبراء  

( وحصولها على نسبة اقل من  3.84غير مناسبة النها اقل من القيمة الجدولية )

ال83%) كتسبت  االجراء  وبهذا  واصبح  (  الصدق  من  النوع  هذا  خاصية  فقرات 

 ( فقرة . 60عددها ) 

تحتاج عملية استخراج الصدق  :    Construct Valibityالصدق البنائي    -2

نانلي   ويشير   ، تحليلها  المراد  الفقرات  وعدد  حجمها  يتناسب  عينة  الى 

(Nannally, 1978  الى ان نسبة عدد افراد العينة الى عدد الفقرات بحيث ان )

) ال   نسبة  عن  التحليل  5-1يقل  عملية  في  المصادفة  فرص  لتقليل  وذلك   )

(Nannally , 1978, 262( لذلك اختير )طالب وطالبة من المدارس  400 )

الباحثة   استعملت  وقد  العشوائية.  بالطريقة  الرصافة  بغداد  تربيات  في  االعدادية 

 اربعة مؤشرات في الصدق البنائي هي : 

التميز       القوة  االستحواذية  لحساب  األفكار  المقياس  فقرات  من  فقرة  لكل  ية 

 -قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:

لكل  -1 الكلية  الدرجة  تحديد  ثم  االحصائي  التحليل  عينة  على  المقياس  تطبيق 

 استمارة. 

 ترتيب االستمارات تنازلياً بحسب الدرجة الكلية من أعلى إلى أوطأ درجة. -2

إدخال  -3 تم  أن  ) بعد  وعددها  البحث  بعينة  الخاصة  (  400البيانات 

 ( وتم تحديد  تنازلياً  العينة  أفراد  العليا من    %27استجابِه جرى ترتيب درجات   )

و) الدرجات  أعلى  على  أوطأ    %27الحاصلين  على  الحاصلين  من  الدنيا   )

( تمايز  وأقصى  حجم  أكبر  مجموعتين  فرز  تم  وبذلك  ,  1997:  208الدرجات 

Anastssl  وبلغ  ) ( مجموعة  كل  في  االستمارات  استمارة. 108عدد   )  

بين   الفروق  داللة  مستقلتين،الختبار  لعينتين  التائي  االختبار  وبأستعمال 

للتحليل   ونتيجة   ، فقرة  لكل  والدنيا  العليا  للمجموعتين  الحسابية  المتوسطات 

 ( داللة  مستوى  عند  مميزة  المقياس  فقرات  ان  تبيّن  بلغ0.05االحصائي  اذ  ت  ( 
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( وكما  214( وبدرجة حرية ) 0.05( عند مستوى )1.96القيمة التائية الجدولية )

 (. 2موضحة في جدول )

 ( 2جدول ) 

القيم التائية لفقرات المقياس الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا  

 والدنيا

رقم  

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا 

 القيم التائية
االنحراف  الحسابيالمتوسط 

 المعياري

االنحراف  الحساب المتوسط

 المعياري

1 3.592 0.627 3.092 0.743 5.344 

2 3.907 0.291 3.768 0.573 2.244 

3 3.296 0.700 2.388 0.915 8.180 

4 2.925 0.903 2.435 0.930 3.933 

5 2.564 0.909 2.240 1.084 3.827 

6 3.703 0.615 2.833 1.114 7.103 

7 3.194 0.836 2.518 1.045 5.246 

8 3.287 0.736 2.416 0.958 7.483 

9 3.222 0.753 2.648 0.846 5.267 

10 3.907 0.321 3.324 0.862 6.583 

11 3.342 0.699 2.481 0.901 7.843 
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12 2.657 0.958 2.157 0.987 3.776 

13 2.925 0.983 1.953 0.931 7.462 

14 3.796 0.468 2.796 0.974 9.614 

15 3.166 0.870 2.388 1.066 5.873 

16 3.324 0.795 2.629 0.972 5.745 

17 3.046 0.868 2.537 1.071 3.836 

18 3.787 0.512 3.175 0.818 6.577 

19 3.759 0.490 3.490 0.662 3.385 

20 3.685 0.557 2.888 0.900 7.815 

21 3.851 0.356 3.481 0.729 4.739 

22 3.342 0.613 2.675 0.955 6.101 

23 3.703 0.615 3.314 0.793 4.026 

24 3.638 0.554 3.055 0.771 6.381 

25 3.833 0.443 3.333 0.853 5.402 

26 2.722 1.012 2.213 1.005 3.710 

27 3.574 0.629 2.842 0.775 7.611 

28 2.879 0.954 2.231 1.028 4.801 

29 2.925 0.793 2.518 0.869 3.595 
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30 3.548 0.765 2.963 0.994 4.829 

31 3.509 0.648 2.925 0.983 5.148 

32 3.509 0.729 2.907 0.991 5.082 

33 3.453 0.789 3.064 0.899 3.376 

34 3.518 0.587 2.666 1.143 6.884 

35 3.500 0.690 3.064 0.845 4.142 

36 3.685 0.557 2.898 1.013 7.071 

37 3.222 0.777 2.675 0.795 5.105 

38 2.027 1.263 1.453 0.789 4.003 

39 3.564 0.687 3.018 1.041 4.551 

40 3.425 0.567 2.925 0.706 5.736 

41 3.833 0.398 3.425 0.888 4.349 

42 3.361 0.633 2.333 0.937 9.442 

43 3.703 0.497 3.321 0.792 5.243 

44 2.851 1.057 2.490 0.971 2.623 

45 3.361 0.921 2.750 1.051 4.542 

46 3.555 0.631 2.851 0.915 6.577 

47 3.018 0.916 2.592 0.773 3.689 
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48 3.240 0.681 2.425 0.856 7.738 

49 3.824 0.449 3.472 0.802 3.974 

50 3.694 0.537 3.027 0.990 6.149 

51 3.024 0,927 2.582 0.787 3.565   

52 3.750 0.549 3.175 0.894 5.683 

53 3.564 0.700 2.548 1.071 8.269 

54 3.379 0.651 2.444 0.868 8.952 

55 3.537 0.728 2.611 1.039 7.578 

56 2.963 0.760 2.601 0.936 3.111 

57 2.574 0.997 2.287 0.907 2.212 

58 2.694 0.911 2.416 0.958 2.183 

59 3.268 0.768 2.583 0.821 6.329 

60 2.768 0.962 2.259 0.789 4.250 

  

الداخلي(   )االتساق  للمقياس  الكلية  بالدرجة  الفقرة  درجة  ارتباط  اسلوب  ب. 

كل  : درجة  بين  العالقة  الستخراج   ، بيرسون  ارتباط  معامل  الباحثة   استعملت 

معامل   زاد  كلما  أنه  والمعروف   ، له  الكلية  والدرجة  المقياس  فقرات  من  فقرة 

فـي   تضمينـها  احتمـال  كـان  للمقيـاس  الكلية  بالـدرجة  الفقـرة  درجة  ارتباط 

فيركسون،   اكبر)  ان جم629:    1991المقياس  معامل  (.وتبيّن  ذات  الفقرات  يع 

( ،  0.05( عند مستوى داللة )0.098ارتباط دال احصائياً وان القيمة الجدولية ) 
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(. ودلت قيم ارتباط الفقرة بالدرجة الطلية للمقياس تراوحت  398وبدرجة حرية ) 

 ( 629:   1991(  )فيركسون ،  0,53/ 0,28بين)

  : المجال  بدرجة  الفقرة  درجة  ارتباط  اسلوب  هذ ج.  االسلوب من خالل  تمثل  ا 

استعمال معامل ارتباط بيرسون ، اليجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة  

ودرجة مجالها ، وعند الرجوع الى جداول الداللة األحصائية لمعامالت األرتباط  

 ( داللة  مستوى  عند  احصائية  دالة  جميعاً  انها  أتضح  وتراوحت  0.05،    )

ج0,57/  0,26بين) قيمة  وتبلغ  األرتباط  (  لمعامالت  األحصائية  الداللة  دول 

داللة ) 0.098)   1988(  )عودة ،  398( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى 

:580 ) 

  : للمقياس  الكلية  بالدرجة  المجال  درجة  أرتباط  أسلوب  األسلوب  د.  هذا  تمثل 

كل   درجات  بين  األرتباطية  العالقة  أليجاد   ، بيرسون  أرتباط  معامل  بأستخدام 

وا األحصائية  مجال  الداللة  جداول  الى  الرجوع  وعند   ، للمقياس  الكلية  لدرجة 

(   0.05لمعامالت األرتباط ، اتضح انها ذات داللة أحصائية عند مستوى داللة )

 (.  580:    1988( )عودة ،  0,81/  0,75وتراوحت بين)  

يعد الثبات شرطاً من شروط المقياس )االمام   -:  Reliabilityسادساً: الثبات :  

( لذلك يعد تقدير الثبات أمراً ضروريا  ، ويشير الثبات  143:  1990آخرون ،  و

الى الدقة واألتساق في درجات المقياس التي يفترض أن تقيس ما يجب قياسه ،  

إذا اعيد تطبيقه على المجموعة نفسها من   أي يعطي المقياس نفس النتائج تقريباً 

 ( 143:  1990االفراد.)االمام وأخرون ،  

 T- Test – Retestاعادة األختبار    –لت الباحثة  طريقة األختبار  واستعم

Reliability   

 ( بلغت  عينة  على  المقياس  بتطبيق  الباحثة  من  80قامت  وطالبة  طالباً   )

مرور   وبعد  والثبات  الصدق  عينة  من  متوسط(  المتوسطة)الثاني  المرحلة  طلبة 

اسبوعين أعيد تطبيق المقياس على المجموعة نفسها وهي مدة مناسبة ) فيركسون  

درجا527:  1991،   بين  بيرسون  ارتباط  معامل  حسب  ذلك  بعد  التطبيق  (  ت 

االول والثاني ، على المقياس بأكمله على كل مجال من مجاالت مقياس الدافعية  
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ثباته   معامل  العقلي  )التركيز  ومجاالته  المقياس  ثبات  معامالت  يوضح  العقلية 

هو) 0,81هو)  التعلم  نحو  هو)0,84(والتوجه  ابداعياً  المشكالت  وحل   )0,79  )

لنتائج يمكن االستدالل على أن المقياس  (, ومن هذه ا0,77والتكامل المعرفي هو)

 يتمتع بدرجة عالية من االستقرار. 

 -سابعاً: المقياس بصورته النهائية :

بعد التحقق من الخصائص القياسية المتمثلة بمؤشرات الصدق والثبات ،  

( فقرة كما في ملحق  60اصبح مقياس الدافعية العقلية بصيغته النهائية مكون من )

( درجة وفي حدها  240الدرجة الكلية للمقياس في حدها األعلى )( وبذلك فأن  1)

 ( ، وبمتوسط فرضي ) 60األدنى  المقياس  145( درجة  وبذلك أصبح   ، ( درجة 

 جاهزاً للتطبيق على عينة البحث . 

: النهائي  التطبيق  )  -ثامناً:  فقرات  عدد  البالغ  المقياس  على  60طبق   ، فقرة   )

 ( البالغة  االساسية  البحث  الثاني  400عينة  الصف  طلبة  من  وطالبة  طالباً   )

 المتوسط لمديريات تربيات الرصافة ) الثانية (. 

  : الدراسي  التحصيل   : تحصيل    -ثانيا  درجات  على  بالحصول  الباحثة  قامت 

من السجالت الرسمية ، وقد    2021-2020الطلبة )نصف السنة( للعام الدراسي  

( الطلبة  تحصيل  لدرجات  الحسابي  المتوسط  معياري  67.78بلغ  وبأنحراف   )

 (. 12.315قدره )

: االحصائية  اإلحصائية      -الوسائل  الوسائل  من  مجموعة  الباحثة  استعملت 

التعليمية   الحقيبة  التحقق من    19اصدار     spssلبرنامج  بغية  البيانات  لمعالجة 

 -:أهداف البحث وهي

 (: .Person.C.Cمعامل ارتباط بيرسون )   -1

 المعادلة في استخراج الصدق والثبات.. استخدمت هذه  -

والتحصيل    - العقلية  الدافعية  بين  بين  االرتباط  على  للتعرف  استخدمت 

 الدراسي.
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 ( T-Test one - Sampleاالختبار التائي لعينة واحدة: )  -2

 استخدم للتعرف على مستوى الدافعية العقلية لدى افراد العينة. 

مستقلتي  -3 لعينتين  التائي  )االختبار   T-Test Two Independentن: 

Sample ) 

استخدم إليجاد القوة التمييزية لفقرات مقياس الدافعية العقلية إليجاد الفروق  

   في عينة البحث. 

 ومعادلة االختبار الزائي:  -4

 استخدمت هذه المعادلة إليجاد الفروق بين معامالت االرتباط. 

 تحليل التباين الثنائي:   -5

الباحثة الستخراج الفروق بين المتغيرات باستخدام الحاسب اآللي  استعملته  

 . 19( اصدارSPSSوالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

، التوصيات،  وتفسيرها، ومناقشتها، واالستنتاجات  الفصل الرابع: عرض النتائج

 المقترحات 

ضوء   في  ومناقشتها  وتفسيرها  للنتائج  عرضاً  الفصل  هذا  البحث  يشمل  اهداف 

 ,واالستنتاجات,التوصيات, المقترحات,وكما يأتي : 

االحصائية    المؤشرات  خالل  من  العقلية  الدافعية  مقياس  تم وصف  وقد 

 االتية والمدرج التكراري ادناه: 

 

 

 

 

 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

56 

 ( 4جدول ) 

 مؤشرات احصائية لمقياس الدافعية العقلية 

   178.070 المتوسط 

 0.7178 الخطأ المعياري

 154.000 الوسيط

 161.00 المنوال 

   14.560 االنحراف 

 211.8587 التباين

 0.335- االلتواء  

 0.475 التفلطح 

 132.00 المدى

 110.00 اصغر درجة 

 219.00 اعلى درجة 
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 ( 1شكل ) 

 يوضح مستويات الدافعية العقلية 

 الهدف االول : تعرف مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة  المتوسطة  

حساب      تم   ، البحث  عينة  افراد  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  تحديد  لغرض 

( طالب  400متوسط الدرجات الكلية للمقياس ولجميع افراد العينة البالغ عددهم ) 

المت حسب  وكما   ، المتوسط  الثاني  الصف  من  النظري وطالبة  لدرجات    وسط 

( مقداره  وكان   ، العقلية  الدافعية  المتوسطين  145مقياس  بين  الفرق  واختير   ،  )

بأستخدام االختبار التائي لعينة واحدة لالستدالل حول المتوسط الحسابي للمجتمع  

( في حين ان القيمة الجدولية  43.18، تبيّن ان القيمة التائية المحسوبة تساوي ) 

 ( عند 1.96تساوي   )  ( داللة  ) 0.05مستوى  وبدرجة حرية   ، أن  399(  اي   ،  )

القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ، مما يدل على الفرق ذي داللة  

 ( والجدول  المصادفة  عامل  عن  ناجم  وغير  معنوي  فرق  وانه   ، (  5احصائية 

 يوضح ذلك: 
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( والقيمة 5جدول  المعياري  واالنحراف  الحسابية  االوساط  يوضح  التائية    ( 

 المحسوبة والجدولية 

افراد   عدد 

 العينة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 النظري 

درجة 

 الحرية 

 القيمة التائية 
الداللة   مستوى 

 0.05عند 
 الجدولية  المحسوبة 

 دال  احصائيا  1.96 43.18 399 145 13.95 176.57 400

ان   النتيجة  افكار  وتفسر هذه  القدرة على تطوير واكتشاف  لديهم  االفراد 

المشكالت   حل   ، المدرسي  التعلم  نحو  توجه   ، العقلي  التركيز  خالل  من  جديدة 

 ابداعياً ، التكامل المعرفي. 

تعرف مستوى   -    : الثاني  العقلية على    كل   الهدف  الدافعية  مجال من مجاالت 

 انفراد ولجميع افراد العينة. 

ا على  التعرف  مقياس  لغرض  مجاالت  من  مجال  لكل  العام  لمستوى 

الدرجات   وأنحراف  متوسط  حساب  تم   ، البحث  عينة  افراد  لدى  العقلية  الدافعية 

البالغ   العينة  افراد  ولجميع  انفراد  على  المقياس  مجاالت  من  مجال  لكل  الكلية 

( طالب وطالبة ، وكما حسب المتوسط النظري لكل مجال ، واجتيز  400عددها )

( وبدرجة  0.05ستعمال االختبار التائي لعينة واحدة ، عند مستوى داللة )الفرق با

 ( . 6( ، تبيّن من النتائج الموضحة في جدول ) 399حرية )

 

 

 

 

 
  )399( وبدرجة حرية )بلغت القيمة التائية الجدولية )1.96( عند مستوى داللة )0.05   
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( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية  6جدول ) 

 المحسوبة والجدولية لمجاالت مقياس الدافعية العقلية 

مجاالت  

مقياس  

الدافعية  

 العقلية

عدد  

افراد  

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

 القيم التائية

 الجدولية  المحسوبة

التركيز 

 العقلي

400 42.63 3.86 35 39.56 1.96 

نحو   التوجه 

 التعلم

400 46.99 4.73 37.5 40.13 1.96 

حل  

المشكالت 

 ابداعيا

400 44.72 5.38 37.5 36.13 1.96 

التكامل 

 المعرفي

400 43.60 4.61 35 26.46 1.96 

وتفسر هذه النتائج ان جميع القيم التائية المحسوبة دالة عند مستوى داللة  

( ، اي ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة  399( وبدرجة حرية )0.05)

الفروق ذات داللة احصائية ، وانه فرق حقيقي   التائية الجدولية ، مما يدل على 

تيجة بان الفرد الذي يمتلك دافعية  وغير ناجم عن عامل المصادفة ,وتتفق هذه الن

في   قدرة  ولديه   ، منظماً  مثابراً  وشخصاً   ، التركيز  على  بالقدرة  يتميز  عقلية 

المشكالت   التعليمية ، وحل  المهمات  السيطرة على  التعلم من خالل  التوجه نحو 

بأفكار وحلول خالقة واصلية ، كما لديه القدرة على استعمال مهارات تفكيرية من  

 لتكامل المعرفي.  خالل ا

المرحلة   طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  في  الفرق  تعرف   : الثالث  الهدف 

 اناث(.  –المتوسطة وفقاً لمتغير الجنس)ذكور
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قامت   البحث  عينة  افراد  لدى  العقلية  الدافعية  في  الفروق  على  للتعرف 

للتعرف على    ، لعينتن مستقلتين  التائي  االختبار  باستعمال  ،  الباحثة  الفروق  تلك 

 (. 7وكما موضح في جدول ) 

 ( 7جدول ) 

يوضح تحليل التباين لدرجات الدافعية العقلية لعينة البحث وفقاً للمتغيرات  

 ( الجنس )ذكور, اناث

 الجنس

عدد  

افراد  

 العينة

 المتوسط الحسابي
االنحراف 

 المعياري

درجة  

 الحرية 

مستوى   القيمة الزائية 

عند   الداللة 

 الجدولية  المحسوبة ( 0.05)

 13,246 172,98 200 ذكور
398 0.780 1.96 

دالة   غير 

 احصائيا
 13,167 173,12 200 الناث

 

للمتغير الجنس)  7تبيّن من الجدول )  ( ان الفرق في درجات الدافعية العقلية وفقاً 

الجنس)ذكور  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الدافعية العقلية وفقاً لمتغير  

( وهي أصغر من    0,780اناث( ، حيث بلغت القيمة الفائية المحسوبة )       –

( البالغة  الجدولية  الفائية  ) 1,96القيمة  داللة  مستوى  وعند  وبدرجتي  0.05(   )

   ( في  398حرية  الطالبات  يختلفون عن  ال  الطالب  ان  على  يدل  مما  واحدة   )

 لمتوسط. مستوى الدافعية العقلية في الصف الثاني ا

والتحصيل   العقلية  الدافعية  بين  االرتباطية  العالقة  تعرف   : الرابع  الهدف 

 .  الدراسي لدى افراد عينة البحث

لدى   الدراسي  والتحصيل  العقلية  الدافعية  بين  العالقة  وأتجاه  قوة  لمعرفة 

ان   فتبيّن  بيرسون  الباحثة مصفوفة معامل ارتباط  استعملت   ، العينة  افراد  جميع 

( اذ انها اكبر من  0.05جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً عند مستوى داللة )
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( ،  399( وبدرجة حرية )0.05ة )( وعند مستوى دالل 0.098الجدولية البالغة )

 ( وهذا يعني انه كلما ازدادت الدافعية العقلية زاد التحصيل الدراسي. 8جدول ) 

( مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس الدافعية العقلية ومكوناته  8جدول ) 

 . والتحصيل الدراسي للعينة الكلية 

 ( 0.05مستوى داللة عند ) التحصيل المتغيرات 

 % 11.28 0.336 الدافعية العقلية 

 % 3.96 0.199 التركيز العقلي 

 % 5.85 0.242 التوجه نحو التعلم 

 ً  % 8.70 0.295 حل المشكالت ابداعيا

 % 4.0 0.200 التكامل المعرفي 

في ما يتعلق بالعالقة االرتباطية بين المجاالت الدافعية العقلية والتحصيل  

( وجود عالقة موجبة ودالة احصائية  8جدول )الدراسي وقد اظهرت النتائج في  

 بين مستوى مجاالت الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي لدى عينة البحث . 

العقلية   الدافعية  بين  االرتباطية  العالقة  في  الفروق  تعرف   : الخامس  الهدف 

)ذكور   الجنس  للمتغير  وفقاً  البحث  عينة  افـراد  لـدى  الـدراسي    –والتحصيل 

 اناث( . 

معرفة قوة واتجاه هذه العالقة ، استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون  ل

( ، اما قيمة معامل  0.164وكانت قيمة معامل االرتباط للطالب الذكور تساوي ) 

( ، ولمعرفة داللة الفرق بين قيمتي معاملي  0.233االرتباطي للطالبات تساوي )

، لالستدالل حول الفرق بين    ارتباط بيرسون ، استعملت معادلة االختبار الزائي 

( تساوي  المحسوبة  الزائية  القيمة  ان  وتبيّن   ، االرتباط  ( وهي  0.480معامالت 

 
 .)399( وبدرجة حرية )بلغت قيمة معامل االرتباط الجدولية ) 0.098( عند مستوى داللة )0.05  
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 ( الجدولية  الزائية  القيمة  من  داللة )1.96اقل  تبيّن من  0.05( عند مستوى   ،  )

الجدول ان الفرق غير دال احصائياً بين معاملي االرتباط ، وهذا يبين ان الطالب  

ي ال  والتحصيل  الذكور  العقلية  الدافعية  بين  العالقة  في  الطالبات  عن  ختلفون 

 ( يوضح ذلك. 9الدراسي وجدول )

( معامل االرتباط بين الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي والقيمة  9جدول ) 

 اناث(  –الزائية المحسوبة والجدولية وفقاً لمتغير الجنس )ذكور 

 الجنس

عدد  

افراد  

 العينة

الدافعية  معامل   بين  االرتباط 

 العقلية والتحصيل الدراسي 

 القيمة الزائية 
الداللة   مستوى 

 ( 0.05عند )
 الجدولية  المحسوبة

 غير دالة  1.96 0.480 0.164 200 ذكور

    0.233 200 اناث

الدراسي   تحصيلهم  مستوى  على  العقلية  دافعيتهم  تؤثر  كالهما  اي 

 .درجات عالية واجتياز المرحلة الدراسية بنجاح ويطمحون  في الحصول على 

 -االستنتـاجـات :-*

 عن طريق نتائج البحث الحالية استنتجت الباحثة ما يأتي: 

ترتبط الدافعية العقلية بنظرية االبداع الجاد والتفكير الجانبي وتكون اداة   -6
 فعالة لتحقيق التعلم المدرسي. 

العقلية   -7 الدافعية  تتأثر  مستوى  ال  ان  يؤشر  مما  واناث(  بالجنس)ذكور 
 الذكور واإلناث متقارب فيما بينهم. 

فعالة   -8 قدرة  بمثابة  تعد  ألنها  الدراسي  بالتحصيل  العقلية  الدافعية  ترتبط 
أكثر   داخلياً  المحفزين  الطلبة  أن  إذ   ، والمثمر  االفضل  التعلم  لتحقيق 

 مثابرة. 
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 التــوصيات  -*

 نتائج يمكن ان نوصي باآلتي : في ضوء ما ظهر من 

العقلية    -1 الدافعية  اقامة ندوات علمية وورش عمل, ومسابقات علمية الستثمار 

 للطلبة . 

الدراسية    -2 المراحل  لكافة  الدراسية  المناهج  بناء  على  التربويين  القائمين  حث 

 بضرورة وضع مفردات الثارة الدافعية العقلية لطلبة. 

 المقترحات  -*

 متطلبات البحث الحالي فقد تم وضع عدد من المقترحات : استكماالً ل

1-    ، )االبتدائية  المرحلة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  لتنمية  تدريبي  برنامج  بناء 

 الثانوية(. 

واقرانهم   -2 المتمييزين  الطلبة  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  على  التعرف 
 االعتيادين )دراسة مقارنة(. 

 المصادر والمراجع

 ر العربية المصاد-أ

 القرآن الكريم   -

تعليم التفكير:  ( ،  2007ابو جادو ، صالح محمد علي ونوفل ، محمد بكر ، )  -

 ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  1، ط النظرية والتطبيق 

-   (  ، ، زهرية  الحق  ، عبد  ، حسين  ،  2007ابو رياش  التربوي  (  النفس  علم 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  لممارس(  )للطالب الجامعي والمعلم ا 

 االردن.  –عمان 

،    المسير في علم النفس التربوي  ( ، 1983بلقيس ، احمد توفيق ، مرعي ، )  -

 دار الفرقان. 
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تقييم تعلم  ( ،  1983بلوم ، بنيامين و مادوس ، جورج وهاستنجس ،توماس ، )   -

والتكويني  الجامعي  المطبعة    الطالب   ، واخرون  المفتي  امين  محمد  ترجمة   ،

 العربية ، دار ماكيدو هل ، القاهرة. 

-   (  ، عدس  الرحمن  وعبد  الدين  محي   ، ،  2004توق  النفس (  علم  اساسيات 

 ار جوث وايلي واوالده. ، نيويورك ، د التربوي 

-   (  ، محمود  محمد   ، ،2000الحيلة  التصميم  (  في  المهمل  العامل   : الدافعية 

 . 2000( ، االردن ،  2، مجلة الطالب ، العدد )التعليمي 

)رسالة  ،سمات الشخصية وعالقتها بالدافعية للتعلم  ( ،  2006خالل ، نبيله ، )  -

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية. ، جامعة الجزائر ، ماجستير غير منشورة(

-  (  ، حمزة  حامد   ، ،  1979الدفاعي  معلمي  (  لدى  التعليم  مهنة  نحو  الدافعية 

االبتدائية   ،  المدارس  ابن رشد  التربية  كلية   ،) منشورة  غير  ماجستير  ،)رسالة 

 جامعة بغداد 

ار  د   ،، ترجمة عادل عبد الكريم وآخرين  تعليم التفكير  ( ،  2001دي بونو ،)  -

 الصفا للنشر والتوزيع ، دمشق ، سورية. 

-  ( ،  2005ــــــــ،  افكار  (  لخلق  الجانبي  التفكير  قوة  استخدام  ايجاد  االبداع 

 ، تعريب باسمه النوري ، الرياض ، مكتبة العبيكان. جديدة 

، دار    1، ط علم النفس المعرفي  ( ،2003الزغول ، رافع والزغول ، عماد )  -

 االردن.  –ع ، عمان الشروق للنشر والتوزي

-  ( الكبيسي  مجيد  ووهيب   ، ابراهيم  الجليل  عبد   ، ، 1993الزوبعي  عالقة    ( 

، بغداد ، مركز البحوث  التفكير االستداللي لدى طلبة الجامعة ببعض المتغيرات  

 التربوية والنفسية ، جامعة بغداد.
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ي  ( ، فاعلية برنامج في االرشاد التربوي ف2007شواشرة ، عاطف حس ، )  -

الدراسي   والتحصيل  الدافعية  تدني  من  يعاني  طالب  لدى  االنجاز  دافعية  استثارة 

 / الجامعة العربية المفتوحة فرع االردن.   )دراسة حالة( كلية الدراسات التربوية

دور المثيرات المعرفية االسرية في الدافعية  ( ،  2002عبود ، الجواراني ، )  -

والم االطفال  لدى  الذاتية  منشورة(،  ،  راهقيناالكاديمية  غير  دكتوراه  )اطروحة 

 كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد. 

-  (  ، ، طلعت حسن  الرحيم  ، 1998عبد  الدراسي    (  التأخر  دار  سيكولوجية   ،

 . 1الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

،    3، ط علم النفس التربوي نظرة معاصرة  ( ،  2005عدس ، عبد الرحمن,)   -

 االردن.  –اشرون وموزوعون ، عمان دار الفكر ن

، دار    1، ط مقدمة في علم النفس التربوي   ( ،2000عريفج ، سامي سلفي ، )  -

 الفكر للطباعة والنشر. 

-  (  ، فتحي  النفسية(  1999عكاشة ، محمود  الصحة  ، االسكندرية ، مطبعة    ، 

 الجمهورية. 

اساسياته    –التربوي والنفسي  القياس  ( ،  2000عالم ، صالح الدين محمود,)   -

 ، دار الفكر العربي في القاهرة.  ، وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة

، تحرير محمد الريماوي   الدافعية علم النفس العام(، 2004عالونة ، شفيق ، ) -

 االردن.  –، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 

-  (  ، رمزي   ، ،  1985الغريب  النفس(  والقياس  والتربوي  التقويم  مكتبة  ي   ،

 االنجلو المصرية. 

-   (  ، يوسف  سبيكة   ، المعرفي  2011خليفة  والدافع  التعلم  مهارات  عالقة   ،  )

  ، قطر  جامعة  التربية  كلية  طلبة  عينة  لدى  الدراسي  مركز  بالتحصيل  مجلة 

 (. 44-13( ، ص) 17( ، عدد )9، السنة ) البحوث التربوية
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،  االحصائي في التربية وعلم النفس  التحليل  (،  1991فيركسون ، جورج ، )  -

الجامعة    ، العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   ، العكيلي  محسن  هناء  ترجمة 

 المستنصرية ، بغداد. 

التفكير االستداللي وعالقته بالتحصيل في  ( ،  1989الكبيسي ، عبد الواحد ، )   -

ير منشورة(،  ،)رسالة ماجستير غ  مادة الرياضيات للصف الرابع االعدادي العام

 جامعة بغداد ، كلية التربية ، ابن رشد. 

( الصورة االردنية االولية  2008مرعي ، توفيق احمد ونوفل ، محمد بكر )    -

لمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية )دراسة ميدانية على طلبة كلية العلوم التربوية ،  

  ، االردن  في   ، االونروا  االجامعة  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  لتربوية  مجلة   ،

 .  2ع  -24علمية محكمة دورية ، مج  

، مؤسسة الرسالة    9، ط  علم النفس التربوي (،  2002نشواتي ، عبد المجيد ،)  -

 للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان. 

تعلمي مستند الى    –اثر برنامج تعليمي  ( ،  2004نوفل ، محمد بكر محمد ، )   -

تنمية  في  الجاد  االبداع  ذوي    نظرية  من  الجامعة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية 

اليسرى   الدماغية  بكلية  السيطرة  التربوي  النفس  علم  في  دكتوراه  ،)رسالة 

 الدراسات التربوية العليا في جامعة عمان العربية للدراسات العليا(. 

-  ( ،  2008ـــــــــــ  تقرير  (  نظرية  الى  المستندة  التعلـــم  دافعية  في  الفروق 

 . دى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنيةالذات ل

 ، بغداد ، العراق.نظام المدارس الثانوية ( : 2012وزارة التربية ، )  -

 المصادر االجنبية  -ب

- Allen, M.S & Yen , W;M(1979) : Introduction to  
measurement theory Book , Gola 

Galifornia  
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- Anstasi , A. (1976) : Psychology testing , Macm 
Gillan , New York.  

- Anstasi , Anne & Utbina , Susana (1997),  
Psychological Testing , New  Jersey , prentice , 
Hall 

- Caciopo, .J.T, & Ptty, R.E (1982) : Need for 
cognition. Journal of personality and social 
psychology , Vol (42) ,No (1).     

- Clayton , B.y , (1983) :Logical thinking in 
children Ages six through thirteen , Child 
development . 

- De Bono, (1998) : Lateral thanking concepts. 
- _______ , (2003) : Lateral thanking tools for  
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- Decie & Ryan, M(1985) : Intrinsic Motivation & Self  

domination , Journal of human behavior. 

New York: Plenum . (p.p.1-12). 

- Nanally , J. C, (1978) : Psychology , thory .New 
York , Me Graw  Hill Co 

- Nathan &Kurt .(2009): Motivation while 
designing in  
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 الخالصة
تعد صناعة األختام بنوعيها )المنبسطة واالسطوانية( من بين الصناعات  

ة في  المتقدمة التي ظهرت وازدهرت في حضارة بالد الرافدين منذ عصور موغل
الختم   وكان  الميالد.  قبل  السادس  األلف  من  األخير  الربع  إلى  تعود  التي  القدم، 
العائدة   القرى  في  حصل  الذي  االقتصادي  للتطور  نتيجة  ابتكر  قد  )المنبسط( 
القرى   تلك  في  االنسان  استقرار  بعد   ، والمعدني  الحديث  الحجريين  للعصرين 

وانمته.  اقتصاده  طورت  التي  للزراعة  من    ومعرفته  العديد  بين  من  ان  نجد  اذ 
الحفر   فن  كان   ، الزمنية  الحقبة  تلك  قرى  في  سائدة  كانت  التي  اليدوية  الحرف 
على الحجر. ومن هنا بدأت صناعة حفر االختام المنبسطة، وهي تشير الى نمو  
االقتصاد، ومفهوم الملكية الفردية، وانتعاش الوضع االجتماعي للسكان من خالل  

 ة لألفراد عليها لتمييز ممتلكاتهم.  نقش عالمات مميز
بالد   حضارة  بها  وانفردت  ازدهرت  التي  الفنون  من  االختام  فن  ان 
الرافدين، وهي ميزة ذات اهمية كبيرة في مستوى السلم الحضاري والتقني، فهي  
ابداع حضاري وتقني خاص بحضارة بالد الرافدين. اذ يتميز كل دور حضاري  

خاصة من االختام بنوعيها )المنبسطة واالسطوانية(،  من ادوار الحضارة  بأنواع  
ازمان   تحديد  في  االهمية  من  كبير  جانب  على  االختام  هذه  تكون  هذا  وعلى 
المهمة   التنقيبات. ومن هنا، فاألختام تعد من المصادر  اثناء  الطبقات االثرية في 
كان ألنها  القديمة  العراقية  الحضارة  من  مهمة  بجوانب  معرفتنا  مصادر  ت  من 

والعقائد   اليومية،  الحياة  بشؤون  المتعلقة  المشاهد  من  مختلفة  بمواضيع  تُنقش 
باألدب.   المخلدة  واألحداث  ورموزها  اآللهة  األساطير وصور  ومواضيع  الدينية 
من   الكثير  تقنية  واالسطوانية(  )المنبسطة  بنوعيها  األختام  طبعات  لنا  وثقت  كما 

أعانت والتي  القديمة,  العراقية  ومعرفة  الصناعات  توثيق  في  نفسه  الوقت  في  ها 
مراحل تلك الصناعات. وبعبارة أخرى، تعد األختام موسوعة متسلسلة ومصورة  
التاريخية   عصوره  عبر  القديم  العراقي  المجتمع  في  جميعها  الحياتية  للنواحي 

 المختلفة.  
تناول البحث ثالثة محاور ، كان االول منها : مواد صناعة االختام ، وتم  

اول اهم المواد الداخلة في صناعة االختام من االحجار ، الطين المفخور ،  فيه تن

االختام ودورها في التوثيق االثاري والفني في حضارة بالد الرافديناهمية   

 أ.م.د احمد لفته رهمه القصير

 جامعة القادسية/ كلية الفنون
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العظام ، العاج... .  في حين تناول المحور الثاني مراحل تقنية صناعة االختام ،  
وتم فيه توثيق اهم المراحل والخطوات التي مرت بها عملية تقنية صناعة االختام  

م اي  او  الحجرية  القطعة  اختيار  من  ثقب  بدءا  بعملية  مرورا  للعمل  مناسبة  ادة 
تصميم   عملية  الى  للحفر،  المناسبة  والمعدات  االدوات  اهم  الى  واالشارة  الختم 
المشهد وتفاصيله على سطح الختم. وخصص المحور الثالث واالخير في تناول  
والخبرة   المهارة  امتالكه  وضرورة  الماهر"  "العامل  به  ونقصد  االختام  صانع 

العال المنبسطة  والمهنية   ( بنوعيها  الرائعة  االختام  هذه  مثل  تصنع  لكي  ية 
 واالسطوانية ( في حضارة بالد الرافدين.  

 
Abstract 

The stamps industry with its two types (flat and 
cylindrical) is among the advanced industries that have 
emerged and flourished in Mesopotamia civilization 
since ancient times, which date back to the last quarter 
of the sixth millennium BC. The (flat) stamp was 
invented as a result of the economic development that 
took place in the villages of the modern and mineral 
stone ages, after man settled in those villages and his 
knowledge of the agriculture that developed and 
developed his economy. As we find that among the 
many handicrafts that prevailed in the villages of that 
era, the art of carving on stone. Hence, the flat stamps 
digging industry started, indicating the growth of the 
economy, the concept of individual ownership, and the 
recovery of the social status of the population by 
engraving distinctive signs on individuals to distinguish 
their property. 

The art of stamps is one of the arts that flourished 
and uniquely civilized Mesopotamia, a feature of great 
importance in the level of civilizational and technical 
ladder, it is a civilizational and technical innovation 
specific to Mesopotamia civilization. As each civilized 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

71 

role of civilization is characterized by special types of 
stamps with their two types (flat and cylindrical), and on 
this basis these stamps are of great importance in 
determining the times of the archaeological layers during 
excavations. Hence, the stamps are one of the important 
sources of our knowledge of important aspects of the 
ancient Iraqi civilization because they were engraved 
with various topics of scenes related to daily life affairs, 
religious beliefs, themes of myths, images of deities and 
symbols, and events immortalized in literature. The 
stamps editions of both types (flat and cylindrical) also 
documented to us the technology of many old Iraqi 
industries, which helped them at the same time to 
document and know the stages of those industries. In 
other words, the stamps are a series and illustrated 
encyclopedia of all aspects of life in ancient Iraqi society 
through its different historical eras. 

The research dealt with three axes, the first of 
which was: the materials of making stamps, and in it the 
most important materials used in the manufacture of 
stamps were covered by stones, proud clay, bones, 
ivory .... While the second axis dealt with the stages of 
stamping technology, in which the most important stages 
and steps that the stamps manufacturing process went 
through were chosen, starting with the selection of the 
stone piece or any material suitable for work, through 
the stamping whole process and referring to the most 
important tools and equipment suitable for drilling, to the 
process of designing the scene and its details. On the 
stamping surface. The third and final axis was devoted 
to the stamps maker, and we mean by it the "skilled 
worker" and the necessity of having high skill, 
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experience and professionalism in order to make such 
wonderful stamps with both types (flat and cylindrical) in 
Mesopotamia civilization. 
 

 المقدمة 
تعد صناعة األختام بنوعيها )المنبسطة واالسطوانية( من بين الصناعات  
المتقدمة التي ظهرت وازدهرت في حضارة العراق القديم منذ عصور موغلة في  

. وكان الختم  (1)سادس قبل الميالد القدم, التي تعود إلى الربع األخير من األلف ال
العائدة   القرى  في  حصل  الذي  االقتصادي  للتطور  نتيجة  ابتكر  قد  )المنبسط( 
القرى   تلك  في  االنسان  استقرار  بعد   , والمعدني  الحديث  الحجريين  للعصرين 

. اذ نجد ان من بين العديد من  ( 2)ومعرفته للزراعة التي طورت اقتصاده وانمته
على  الحرف   الحفر  فن  كان   , الفترة  تلك  قرى  في  سائدة  كانت  التي  اليدوية 
نمو  (3)الحجر الى  تشير  وهي  المنبسطة,  االختام  حفر  صناعة  بدأت  هنا  ومن   .

االقتصاد, ومفهوم الملكية الفردية, و انتعاش الوضع االجتماعي للسكان من خالل  
 .  ( 4)نقش عالمات مميزة لألفراد عليها لتمييز ممتلكاتهم

لقد كشفت أعمال التنقيبات االثارية التي جرت في عدد من قرى العصر  
في   المنقبون  عثر  اذ  المنبسط,  النوع  ومن  االختام  ظهور  عن  الحديث  الحجري 
الى   يعود  العراق)الذي  شمال  في  حسونة  تل  االثري  الموقع  من  الثانية  الطبقة 

ريبا, وهي  ق.م( على قطعة صغيرة من الحجر مستطيلة الشكل تق4500حوالي  
القديم  العراق  في  المكتشفة  المنبسطة  األختام  أقدم  هو  (5)تمثل  المنبسط:  والختم   .

عليها   منقوش  الشكل,  قرصية  او  مستطيلة  الحجر  من  منبسطة  صغيرة  قطعة 
يُضغط   كان  اذ  المعكوسة,  البسيطة  الزخارف  أو  الخطوط  بعض  الحفر  بواسطة 

ر لمنع التالعب بما فيها من قبل  الختم على الطين الطري الذي يسد فوهة الجرا
مالكها )صاحب الختم( وال يستطيع اي شخص غير مخول ان يشوه طبعة الطين  

جفافها اي على  ( 6)بعد  الظهر  على  )عروة(  او  مثقوب  ممسك  المنبسط  وللختم   .
 . (7)السطح الخارجي للختم, يستعمل كيد لمسك الختم عند استعماله

منبسط اختاماً  الوقت سميت  ايضاً  وبمرور  لها  وتميزاً  المنبسط  لشكلها  ة 
غيرها الحجر  (8)عن  من  انواع  حفر  في  يتفنن  القديم  العراقي  النحات  واخذ   .

كانوا   التي  اليومية  بالحياة  صلة  ماله  ومنها   , الهندسية  منها  النقوش  بمختلف 
سامراء  ( 9)يعيشونها عصور  في  بكثرة  تستعمل  المنبسطة  االختام  هذه  وبقيت   .

. لقد وجد االنسان العراقي القديم, وبمرور  (01)حتى عصر الوركاءوحلف والعبيد  
الزمن, ان طريقة طبع االختام المنبسطة الشائعة آنذاك على الطين ال تفي تماما  
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الجرار   فوهات  سطح  على  الطبع  تكرار  الى  يضطر  اذ  المطلوب,  بالغرض 
ولعل السبب في  واعناقها, والسيما وانه يحتاج ربما الى مساحة اكبر لطبعة الختم  

. لذا نجده  (11)ذلك يعود الى حجمه وشغله حيزا اكبر عند استخدامه, او حمله باليد 
ابتكر في عصر الوركاء كنتيجة من نتائج التطور االقتصادي في هذا العصر ,  
الذي   الشخص  ملكية  على  اكبر  بسهولة  للداللة  وعملية  مثالية  تعد  جديدة  طريقة 

المخزونة وغ المواد  له  الجديد (12)يرهاتعود  تمثل االبتكار  "بالختم االسطواني"   . 
الذي عند دحرجته بضغط قليل على سطح الطين المعد للغرض المذكور, تترك  
من   اكثر  ويسر, وسرعة  بسهولة  ختمها  المراد  الجهات  على  عديدة  طبعات  فيه 

 .  ( 13)سابقه
الحجر من  قطعة  االسطواني,  اسطواني (14)والختم  شكل  ذات  ما   ,  غالباً 

, او  (16), او في الوسط ليسهل حمله او تعليقه بواسطة خيط(15)يكون مثقوبا طوليا
الرقبة من قبل حامله التي يثبت فوق  ( 17)سلك معدني في  . وهناك بعض االختام 
حيواني بشكل  "عرى"  العليا  مثل  (18)قاعدتها  المعادن  من  تصنع  كانت  اغلبها   ,
م وتستخدم  وغيرها.  والفضة  تلك  النحاس  تثبيت  في  وقيرية  واد الصقة صمغية 

مثقوبا   او .(19)العرى ويكون  نفسه  الختم  حجر  من  بسيط  بروز  .  ( 20)نحت 
وتختلف    ، انجات  ثالثة  الى  )انج(  واحد  عقد  من  االختام  هذه  اطوال  وتتراوح 

. وال يتجاوز  (21)اقطارها ايضا ما بين زهاء )سنتميتر واحد الى بضعة مليمترات(
 (. 80. )ينظر شكل رقم  (22)جم ابهام اليد حجمه غالبا ح 

الوركاء وبعض اختام عصر جمدة   ان اغلب االختام االسطوانية لعصر 
نصر كانت تصنع لها عرى بشكل حيوانات جاثمة او اشكال اخرى. وان طريقة  
نحت وصناعة تلك العرى كانت بطريقة واسلوب التقنية المعروفة في عصر فجر  

الجذور التاريخية للصناعات المعدنية في العراق القديم. وان  التاريخ, وهي تعكس  
اضافة بعض االشكال الى االختام كقطع زخرفية يعكس هو األخر جانبا متطورا  
الحضارة   فجر  من  المبكرة  العصور  في  والتقنية  الصناعية  المهارات  لتلك 

 (23)السومرية.
، ) في    (24)الوركاء  لقد كان من نتائج تنقيبات البعثة االلمانية في مدينة  

الطبقة الخامسة منها ، ثم كثر استعمال االختام االسطوانية في الطبقة الرابعة التي  
التي   االغراض  او  االستخدامات  اهم  معرفة  مرة(،  ألول  الكتابة  فيها  ظهرت 

ظهوره. اول  عند  االسطواني  الختم  فيها  هذه  (25)استخدم  اهم  من  وكان 
السدادات   طمغة   ، الجرار  االستخدامات  فوهات  سد  في  استعملت  التي  الطينية 

والسوائل   األغذية  أمثال  محتوياتها  الى  الغير  يد  وصول  من  منعا   ، واالواني 
. وتتلخص طريقة عمل ذلك ، ان المواد الغذائية وغيرها من المواد  (27)وغيرها  
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الثمينة كانت توضع في اناء او جرة ، وتغطى فوهته بقطعة من القماش أو الجلد  
.  او الفوهة  بقدر حجم  الفوهة بحبل صغير من  ( 28)قطعة حصير صغيرة  ثم تشد 

الختم   نقوش  عليه  تدحرج  ثم   ، الطين  من  بقطعة  يغطى  الحبل  وكان   ، الكتان 
 ( 29)بصورة موجبة بارزة .

على   المحافظة  بوساطتها  يمكن  التي  المثلى  هي  الطريقة  هذه  كانت  لقد 
بها العبث  دون  االناء  او  الجرة  المحتويات كان    محتويات  الى  الوصول  ان  اذ   ،

الختم   لطبعة  الحاملة  الطينية  الكتلة  او   ، السدادة  تحطيم  شئ  كل  قبل  يتطلب 
مباشرة   الفوهة  فوق  الموضوعة  الجلد  او  القماش  قطعة  رفع  ثم   ، االسطواني 

ان طبيعة المشاهد المنقوشة على الختم من المشاهد الدينية والطقوسية    ويبدو (30).
نوع   الديني  تضفي  والتأثير  القدسية  العبث  –من  عدم  ضرورة  في  السحري 

وغيرها   الجرة  الجرار (31) بمحتويات  سدادات  الطباعة على  فكرة  تطورت  .وقد 
الكتابة أشكال  من  شكال  بعد  فيما  لتصبح  )جورج  ( 32)الطينية  الباحث  ويشير   .

العراقي   ان  يرى  اذ   ، االسطواني  للختم  مهم  اخر  استخدام  الى  القديم  كونتينو( 
عندما كان يغادر منزله كان يربط باب بيته الى صارتيه بحبل يلصق عليه قطعة  
اذا كان   الختم يبين له عند عودته ما  . فهذا  صغيرة من الطين ثم يختمها بختمه 

وهذا يشير بوضوح الى اهتمام العراقي القديم بالملكية  (33)احد قد زاره في غيابه.
عدم   وضرورة  والخصوصية  اهتمامه  الفردية  خالل  من  عليها  االخرين  تجاوز 

 بتوثيق وختم تلك الممتلكات الفردية في المجتمع العراقي القديم. 
النقش   فن  انتجه  ما  اجمل  من  الفنية  الناحية  من  االسطواني  الختم  يعد 
والنحت في جميع الحضارات وفي مقدمتها حضارة العراق القديم ، وكان يُحفر  

المواض وكان كذلك بمثابة    ،(34)يع والطرز بهيئة موجبة  ويُنقش بصورة مختلفة 
المختلفة. والمعامالت  العقود  لتوثيق  الختم  او  في  (35)التوقيع  منها  الكثير  وصار 

بكتابة جميلة موجزة قد تذكر اسم صاحب   يُنقش ايضاً  التالية  العصور التاريخية 
وهويته   او    ( 36)الختم  كان  اسطواني  ختم  اي  ان   ، هنا  بالمالحظة  الجدير  ومن 

اطالقا ألنه بمثابة توقيع المالك   منبسطا من غير المقبول ان تكون له نسخة ثانية 
هويته  يثبت  وما  الن    له  فممكن  الشبه  اما   . الحاضر  الوقت  في  كما  الشخصية 

النحات ينحت بناء على طلب المالك احد المواضيع المطروقة المستوحاة من حياة  
 .  ( 37)دينية او مشاهد دنيوية او غيرها المجتمع اليومية سواء كان من طقوس 

ال الكتابة منذ اول ظهورها على  الى ان  المهم هنا ، االشارة  ختم  ان من 
الحديث ) العصر االشوري  بداية  تُحفر    612-911االسطواني حتى  ق.م( كانت 

او   داخل حقول مسطرة  االسفل  الى  االعلى  تُنقش بصورة عامودية من جهة  او 
 . الختم  (38)بدونها  على  تحفر  الكتابة  اصبحت  الحديث  االشوري  العصر  وفي 
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غي دون  العصر  هذا  ألختام  مميزة  كعالمة  ربما  افقية  بعض  بصورة  وترى  ره، 
الكتابة بصورة طبيعية ، عند دحرجة   العصر وقد حفرت عليها  االختام في هذا 

موجبة   معكوسة  بصورة  الكتابة  تبرز  الطين  فوق  الجدير  (39)الختم  ومن 
كان يميزه   بالمالحظة ، ان لكل دور حضاري من ادوار حضارة العراق القديم ما 

التي االسطوانية  األختام  من  خاصة  أنواع  عالمة    من  او  بارزة  سمة  أصبحت 
فيها   العراق    (40)مميزة لكل عصر ودور حضاري  يميز حضارة  ما  ان  اذ نجد 

القديم عن الحضارات القديمة في دول الجوار )مصر القديمة مثال( ، ظهور الختم  
االسطواني منذ عصور مبكرة ) في النصف الثاني من عصر الوركاء في حوالي  

في    3000 واستمر  ق.م(  تاريخ  سنة  بها  مر  التي  االدوار  كافة  عبر  االستعمال 
االخميني) العصر  انتهاء  لغاية  االستعمال    331-539العراق  اقتصر  ق.م( حيث 

على الختم المنبسط الذي ظهر في عصور ما قبل التاريخ ) في دور حلف االلف  
ق.م(   او  (41)الخامس  الفترات  في  يستمر  لم  المنبسط  الختم  استعمال  ان  اال   .

بل اختفى وعاد استعماله بعد   ور التاريخية المتعاقبة مثل الختم االسطواني، العص
 (42)ق.م(. 612-911مئات السنين وذلك في العصر االشوري الحديث ) 

 مواد صناعة االختام 
صنعت األختام في العراق القديم عموماً من األحجار التي تعددت أنواعها  

الكريمة   األحجار  من  تعد  مميزة  ذات صفات  أحجار صلدة  فمنها  ومنها  (43)،   ،
. ونجد من تلك األحجار ما هو متوفر في البيئة  (44)أحجار اعتيادية رخوة وهشة  

وال العراق  في  متوفر  وغير  نادر  هو  وما   ، لالنواع  العراقية  يفتقر  وانه  سيما 
من والكريمة  ،   الجيدة  االناضول  بالد  من  الجوار  دول  في  الموجودة  االحجار 

المنطقة   دول  من  وغيرها  ومصر   ، الخليج  ودول  العربية  والجزيرة  وايران 
.(45)  : المنبسطة عموما هي  المستخدمة في صناعة االختام  اهم االحجار  وكانت 

.اما االختام  (46)الستياتيت ، الكالسيت ، الالزورد    الديورايت ، المرمر ، العاج ،
االسطوانية فقد صنعت من احجار متعددة وذات الوان متنوعة منها ، المرمر ،  
  ، الالزورد   ، الكالسيت  الستياتيت،   ، )الجص(  الجبس   ، االلباستر  الاليمستون، 

الت الدولوميت ، وغيرها من االحجار  الكوارتز ، الصوان ،  ي جادت  الفلسبار ، 
 ( 47)بها بيئة العراق او المستوردة .

وصنعت االختام ايضا من مواد اخرى اضافة الى االحجار ، مثل العاج ،  
الصدف ، المحار ، الفخار )الطين( ، العظام ، القير ، والفرت ) عجينة صناعية  
تتكون من عدة مواد كلسية وربما من الزجاج( ، وهي جميعها مواد متوفرة في  

.الطبيعة   ويستحسنه  له  يروق  ما  منها  يختار  ان  لإلنسان  المعادن  (48)يمكن  اما 
ولعل    ، القديمة  العصور  مر  وعلى  عام  بشكل  االختام  في صناعة  نادرة  فكانت 
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تأكسد  المعادن   سرعة  استخدام  على  واضحة  ادلة  لنا  يترك  لم  وتلفها  المعادن 
الذهب النفيس    استعمال معدن كما ندر  (49)خصوصا في صناعة االختام المبكرة .

االختام صناعة  ولكن  (50)في   ، ايضا  والخشب  العظام  من  االختام صنعت  ولعل 
سرعة تلف هذه المواد العضوية يبدو لم يترك لنا دليل ايضا على استخدامها في  

 (51)صناعة االختام .
 مراحل تقنية صناعة االختام  

اق القديم عبر عصور  لقد مرت تقنية صناعة االختام بشكل عام في العر
صناعة   في  استعملت  التي  الطريقة  ان  اال  تقنية،  مراحل  بعدة  مختلفة  تاريخية 

كانت  االختام  من وحفر  كثيرا  تختلف  ال  االغلب  نهاية  على  حتى  ابتكارها  ذ 
من    (52)استعمالها   كبيرة  وعناية  اهتمام  على  االختام  من  االولى  النماذج  وتدل 

ة ودقة ومهارة كلما تقدم الزمن الى امام ، وذلك  حيث صناعتها وكانت تزداد جود 
نتيجة االكتشافات والتطورات العملية والتقنية التي كان يتوصل اليها االنسان في  

ولكي يُصنع الختم كان البد من وجود  ( 53)كل مرحلة من مراحل تاريخه الطويل .
 مراحل عدة تقنية إلنجازه بشكل متقن وجيد ، وهي على النحو آالتي : 

 اوال :اختيار القطعة الحجرية او اية مادة مناسبة لعمل الختم:  
لها   واحجارها  وجذاب  جميل  مظهر  ذات  نجدها  االختام  الى  النظر  فعند 

. المادة  (54)بريق واضح  نوع  يراعى  كان  الختم  مادة  اختيار  يتم  عندما  وبالتأكيد 
. ومن الجدير ذكره هنا ،  ( 55)واللون وصفات اخرى يعرفها صانع الختم ومقتنيه

استعمال االحجار الهشة في االدوار االولى من تاريخ صناعة الختم االسطواني ،  
ثم استعملت بعد ذلك االحجار الصلبة )الصلدة( واالحجار نصف الكريمة كما هو  

العصرين   في  الحديثالحال  والبابلي  الحديث  يسود    (56)  االشوري  او  يحدث  قد 
معينة   مادة  صناعيا  استعمال  المعمولة  العجينة  استعمال  مثل  واحدة  فترة  في 

)الفرت(، او الطين المزجج في االختام الميتانية خالل العصر االشوري الوسيط  
وتهذيبها  (57). بقطعها  الختم  يقوم صانع   ، المناسبة  الحجرية  القطعة  اختيار  وبعد 

خدم المناشير  . وعلى ما يبدو ان االنسان است(58)وصقلها لتكون ذات شكل منتظم
عمله  و انجاز  في  الحجرية  بحكها  ( 59)القاطعات  وذلك  جيدا  صقال  صقلها  ثم 

وفي الحقيقة ان  ( 60)بواسطة " الصقآالت الحجرية" وخاصة من االحجار الرملية.
  ، القديمة  الحجرية  العصور  منذ  معروفة  كانت  وصقل  قطع  من  العمليات  هذه 

من صناعات حجرية   وات وآالت وكانت تجري على كل ما يصنعه االنسان من اد 
 ( 61)مختلفة امثال الداليات واالختام وغيرها.
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 ثانيا : ثقب الختم :  
م  وتكون هذه العملية في حالة رغبة صانع الختم او مالكه ان يكون الخت 

نجد  (62)مثقوبا حيث  القديمة  الحجرية  العصور  منذ  معروفة  كانت  الثقب  وعملية 
العديد من   في  ان طرق  الخرز  ، والبد  مثقبة  كانت  الحقب  لتلك  االثرية  المواقع 

التثقيب كانت واحدة سواء لألختام او الخرز او باقي القطع الحجرية مهما كانت  
واغراضها. واشكالها  من  (63)احجامها  تتم  الختم  تثقيب  تقنية  او  طريقة  وكانت 

الثقب ونهايته, ث بداية  الحفار  الختم او  يبدا الحفر من  الجهتين, اي يعين صانع  م 
المقابلة   الجهة  من  ويبدا  الحفر  يترك  بعدها  الختم,  منتصف  الى  الجهتين  احدى 
المنبسطة   االختام  ثقوب  ان  يالحظ  وعادة   . االول  الثقب  نهاية  الى  يصل  حتى 
واالسطوانية تكون في بدايتها واسعة ثم تضيق في الوسط ولعل الصانع استعمل  

ثم اصغر  البداية  الختم فيما لو    مثاقب واسعة في  ليتجنب كسر  في الوسط, وذلك 
المستوى   عن  االنحراف  يتجنب  لكي  وايضا  واحد,  بمستوى  الثقب  جعل 

وهكذا  (64)الواحد  واكبر  اوسع  مثاقب  استخدام  يمكنه  الثقب  توسيع  اراد  واذا   .
االنكسار من  ختمة  على  من  (65)يحافظ  عدد  على  المثاقب  تدرجات  .وظهرت 

 . (66)االختام وبشكل واضح
 ثالثا: االدوات والمعدات المناسبة للحفر:  

تقدم لنا المخلفات االثرية العديد من االدوات الحجرية والمعدنية التي تصلح       
الرؤوس   ذات  والمعدنية  الحجرية  المثاقب  تكون آالت ومعدات صناعية مثل  ان 
الحجر   نقش  في  استخدمها  ان  االختام  لصانع  البد  التي  والمستوية,  المدببة 

. لقد استخدمت انواع عدة من المثاقب ومنذ العصور  (67)واالعمال الدقيقة وغيرها
 الحجرية القديمة وما بعدها, وكان اهمها على النحو آالتي: 

حجرية  -1 والكوارتز,  مثاقب  الصوان  مثل  الصلدة  االحجار  من  صنعت  وقد   ,
كمقبض ليتم  وتكون طويلة ورؤوسها مدببة كانت تثبت على عصا صغيرة لتكون  

. او بواسطة القوس, اذ كان يلف  (68)تدويرها باليد الواحدة او بواسطة راحة اليد 
بيد   القوس  يشد  ثم  ثقبها,  المراد  النقطة  على  المثقب  ويثبت  العصا  حول  وتره 
ويضغط على رأس العصا باليد األخرى فيبدا الخيط بتدوير العصا فيعمل المثقب  

 .  (69)عمله
يثبت        من  راس  وهناك  في  بحبل  طرفيها  ويربط  العصا  وسط  خشبية  قطعة 

العصا التي ثبت في نهايتها المثقب الحجري, ثم يوضع فوقه حجرة ثقيلة, ومن ثم  
يدير العصا على جانب واحد فيلتقي الخيطان على بعضهما, وعند الضغط على  
  الخشبة الى األسفل يدور المثقب حول محور ويلتف الخيطان الى الجانب االخر. 
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وبالحركة المستمرة والضغط على الخشبة يدور المثقب بسرعة حول محوره نحو  
 (. -81-)ينظر شكل رقم  (70)اليمين ونحو اليسار ويثقب الحجر

, وقد استخدمت منذ العصر الحجري المعدني, وهي على انواع  مثاقب معدنية -2
 منها:  

 قضيب من النحاس تكون احدى نهايته مدببة.  -أ
المثاقب   -ب  من  النوع  هذا  وعادة  مسطحة  نهايته  تكون  النحاس  من  قضيب 

 يترك حافات دائرية على االحجار القوية. 
يا بعصا  مثقب نحاسي بشكل انبوب مجوف من النهايتين, تثبت النهاية العل -ج

المثقب   وبتدوير  ثقبه,  المراد  المكان  السفلى توضع على  والنهاية  التدوير 
الداخل.   المنفصلة في  الكتلة  التخلص من  يتم  ثم  الثقب طوليا,  يقوم بحفر 

 . (71)وقد استخدم هذا النوع من المثاقب مع االحجار الرخوة والصلبة
هنا المهم  من  اآلالت    ان  استخدم  قد  االختام  صانع  ان  الى  االشارة 

اليدوية في صناعته لمجموعة من اختام   الميكانيكية الى جانب اآلالت والمعدات 
خالل   من  ذلك  لنا  ويتضح  ق.م(  الرابع  االلف  فترة  )خالل  نصر  جمدة  عصر 
على   يدلل  مما  العصر  هذا  اختام  طبعات  في  للحفر  مستجدة  اساليب  ظهور 

. وكان اهمها على النحو  (72)ت جديدة في عمل الثقوب وحفر النقوشاستخدامه آال
 آالتي:  

1-   : المحدب  الثقوب  المثقب  لعمل  استعمل  محدبة  نهاية  ذو  مثقب  وهو 
منتظمة تقعرات  ويترك  النافذة,  غير  على  (73)والتقعرات  ثبت  قد  وربما   .

تشبه  عصا لسهولة استعماله, او ربط على القوس, او ربما ركب على عجلة  
وميكانيكية سرعة  اكثر  عمله  ليكون  الفخار  )دوالب(  ان  (74)عجلة  ويبدو   .

ما   وغالبا  منتظمة  دائرية  تقعرات  تكون  المثقب  هذا  يحدثها  التي  التقعرات 
نجد حلقات خفيفة تظهر في وسط الثقوب تتدرج حول مركز الثقب, واحيانا  

الح  ان  حالة  في  وهذا  بعضها  مع  متداخلة  عدة  حلقات  غير  نجدها  فر 
 .(75)كامل

2-   : الدوار  في مركز عصا  القرص  يثبت  حادة  ذو حافة  وهو قرص حجري 
. وصنعت هذه االقراص  (76)دوارة, يربط على القوس او على عجلة دوارة

من عدة انواع من الحجر, ليستخدم كل نوع مع ما يالئمه من احجار االختام.  
اال ان  كما  وقوي,  صلد  قرص  الى  تحتاج  الصلدة  الهشة  فاألحجار  حجار 
وهكذا يناسبها  حجر  من  قرص  نوع  الى  تحتاج  حددت  (77)والرخوة  .وقد 

حادة   حافة  ذو  قرص  منها  الحافة,  مقطع  شكل  االقراص حسب  من  اشكال 
منفرجة مثلثة  حافة  ذو  وقرص  حافة  (78)ورفيعة,  شكل  ان  الطبيعي  ومن   .
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االقراص كانت  القرص يعطي شكل الحز المحفور على الختم, كما ان تلك  
 . (79)بأحجام وقياسات مختلفة تستعمل حسب طول وعرض الحزوز المطلوبة

دلت على         التي  القرص هي  المحفورة بواسطة  الخطوط والحزوز  ان شكل 
نهايات   ذات  اذ ان الحفر بالطرق االعتيادية يعطي حزوزاً  الحفر,  استخدامه في 

اال  راس  شكل  حسب  وذلك  واضحة  مربعة  او  الحفر,  دائرية  في  المستخدمة  لة 
بينما الحزوز المعمولة بواسطة االقراص تكون عريضة وسطحية ونهاياتها باهتة  

الدوار على اختام جمدة نصر( 80)حتى تختفي تماما القرص  ثم  (81).وقد استخدم   ,
. وهناك من يعتقد ان استخدام ما يشبه  (82)استمر في عصر فجر السآلالت االول

معروفا منذ فترات اقدم حيث لوحظ ان بعض اختام تل    هذا القرص الدوار كان 
 . ( 83)الصوان)الطبقة االولى( كانت قد نفذت حزوزها بهذه الطريقة

واالغراض,        االنواع  المتعددة  المثاقب  جوار  الى  االختام  صانع  استخدم  لقد 
الحجرية   والسكاكين  والمقاشط  والدبابيس  ومنذ  االزاميل  والمعدنية)النحاسية( 

مبكرة كوره)( 84)عصور  تبه  موقع  ففي  مثال    15.  الموصل(  شرقي  شمال  ميل 
الموقع(   من  والسادسة  الخامسة  )الطبقتين  في  نحاسية  وآالت  ادوات  على  عثر 

  107ملم( واخر بطول )   110تعاصران جمدة نصر وهي بشكل دبابيس بطول )
للتخط  وكذلك  للثقب,  استخدمت  ربما  والتح ملم(  نفس    زيز يط  في  ايضا  عثر  كما 
. وفي مدينة كيش) تلول ابو حبة  (85)الموقع على ازاميل وسكاكين بأحجام مختلفة

نحاسية   ومثاقب  ازاميل  تشمل  عديدة  ادوات  على  ايضاً  عثر  اليوسفية(  قرب 
له  اثار خشب في   بعضها  لها مقبض حيث هناك  يبدو  وأثنان منها  مقطع مربع, 

سم( وراسيهما ذات حافات صغيرة منزلقة  9-8ا اكثر من )نهايتهما طول احدهم
المنقب) عدهما  الجهتين,  في  Mackayمن  استخدمت  حفر  وآالت  ادوات   )

 . (86)االعمال الحجرية الدقيقة ومنها صناعة االختام
في        اسمر)اشنونا  األثريتل  الموقع  في  االمريكية  البعثة  تنقيبات  لنا  كشفت 

ري اكيد يعطينا بعض التصور عن عدة صانع االختام  منطقة ديالى(, عن دليل اث
الحقيقية قدر  (87)وادواته  في  مرصوصة  وآالت  ادوات  من  عليه  عثر  ما  وهو   .

فخاري كان موجودا في احد المنازل التابعة لذلك الموقع, والتي يعود تاريخها الى  
. وكان ذلك القدر يحوي ادوات مع عدد  ( 88)ق.م(  2170-2350العصر االكدي )

من الخرز واالختام غير الكاملة الصنع, هي أدوات نحاسية وفضية منها: ازاميل,  
ومقاشط مختلفة ذات حافات صغيرة تشبه السكين راسها ذات مقطع مربع, اعتقد  
الباحث )هنري فرانكفورت( انها مثقب كان يثبت بعصا تدور بواسطة القوس )  

 .  ( 89)المثقب القوسي(
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المستخ واآلالت  االدوات  المادة  ان  ونوع  الختم  مشاهد  حفر  في  دمة 
الحفر,   المتبع في  الختم تؤثر بشكل واضح وكبير على االسلوب  المصنوع منها 

انه كان يطغي  ( 90)ومن نوعية الحفر يمكن معرفة نوع االلة الثابت ايضا  . ومن 
. فعلى سبيل المثال ال  (91)في بعض الفترات استعمال الة معينة دون بقية اآلالت 

الحصر, نجد في طبعات اختام عصر الوركاء المتأخر تم استخدام المثاقب المدببة  
واضحا   يبدو  كما  الهندسية.  الزخارف  نقش  في  وخاصة  والتخطيط  التحزيز  في 
حيث   واالدمية  الحيوانية  المشاهد  تنفيذ  في  ايضا  والسكاكين  المقاشط  استخدام 

تبدو   لكي  العميق  والحفر  والقشط  الحك  في  مجسمة  استخدمت  االشكال 
النقوش  (92)بارزة الراس المحدب في عمل  ذو  المحدب  المثقب  استخدم  .في حين 
كرات الم انصاف  شكل  تأخذ  التي  الحادة  ( 93)  حفورة  الحافة  ذو  الدوار  والقرص 

جمدة   عصر  اختام  في  وذلك   ، الختم  على  المحفور  الحز  شكل  تعطي  التي 
اال ( 94)نصر. العصور  في  االختام  بقية  مع  منها  وهكذا  لكل عصر  ان  اذ   ، خرى 

 ادواته وآالته الخاصة به . 
 

 رابعا : تصميم المشهد على سطح الختم :  
تدل مشاهد االختام المنقوشة على سطح الختم ان صانع االختام اخذ بنظر  
د  االعتبار موضوع المشهد ، وسطح الختم ، ومساحته ، ونسق بينهما بحيث نج

جيد   بشكل  الموزعة  المشاهد  المشاهد    ( 95)ان  تكون  فعندما   ، عامة  وبصورة 
السط يقسم  الصانع  ان  نالحظ  هندسية  زخارف  منتظمة  مجرد  اقسام  الى  ح 

المشهد وحدة زخرفية متكاملة وخاصة على  ومتساوية قدر   يبدو  االمكان بحيث 
في حين نجد ان االختام االسطوانية كانت قد وفرت سطحا  (96)االختام المنبسطة.
بحرية اكثر من االختام المنبسطة ، فتم توزيع عناصر المشهد  اكبر لتنفيذ المشهد  

من قبل الصانع بشكل متسلسل ومنتظم . فبدا المشهد كشريط ممتلئ حيث عالج  
الفراغات بمألها بعناصر ثانوية ، فبدت المشاهد مزدحمة ومكتظة بنفس اسلوب  

وترتيبا ، وهذا  االختام المنبسطة ولكن على االختام االسطوانية كانت اكثر تنظيما  
 ( 97)يعود بسبب المساحة المتوفرة والشكل المنتظم للختم ايضاً.

ومن الجدير ذكره هنا ، ان التغييرات في االسلوب الفني لم تأت مفاجئة ،  
وانما اخذت مكانها في نهاية العصر الحجري الحديث وبداية فترة ظهور الكتابة  

اساليب   حاالتاو  ثالث  الى  تبلورت  من  حيث  المستوحى  االسلوب  وهي  مختلفة 
الطبيعة ، واالسلوب التفسيري ، واالسلوب التجريدي " ، بحيث اصبح باإلمكان  
ان نطبق هذه الحاالت او االساليب على فن واسلوب الحفر على االختام على مر  

 ( 98)يخ فن االختام في العراق القديم العصور في تار
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 خامسا : العامل الماهر )صانع االختام( :  
من تقطيع االحجار وجعلها ذات   بدءاً  الشك في ان صناعة االختام نفسها 
او    ، الحيوانات ورؤوسها  نحتية اخرى مثل  او اشكال   ، اشكال هندسية مجسمة 
تصميم   ثم   , وثقبها  االحجار  تلك  ثم صقل  ومن   . المشاهد  من  النباتات وغيرها 

ونقشه   ذلك  المشهد  كل  الموجبة(,  وصحيحة)الطبعة  جميلة  بصورة  الختم  على 
هذه   مثل  تصنع  لكي  العالية  ومهنيته  االختام  صانع  وخبرة  مهارة  مدى  يعكس 

الرائعة ورد  (99)االختام  كما   ، المسمارية  النصوص  في  االختام  ذكر  ورد  وقد   .
 " السومرية  اللغة  في  الختم  عرف  اذ  ايضاً.  صانعيها  اللKISIBذكر  وفي  غة  " 

" بـ  Kunukku"(100)االكدية  السومرية  اللغة  في  االختام  صانع  وعرف   .
"BUR.GUL" االكدية  اللغة  وفي   "Parkullu   اوParkulla"(101)  ويشير  .

ايضا في بعض   يقوم هو  الذي  الحجرية  االواني  الى صانع  ايضا  المصطلح  هذا 
االختام بصناعة  المتأخرة  (102)االحيان  والكتابات  النصوص  وتذكر  فترة  .  خالل 

وربما"   بهم  خاصة  مشاغل  او  ورش  االختام  لصناع  ان   ، ق.م  االول  االلف 
. كما تخبرنا تلك النصوص ان من  ( 103)دكاكين" يصنعون فيها االختام ويبيعونها

يريد ان يمتهن هذه الحرفة ان يتدرب سنوات عدة ال تقل عن خمس سنوات لكي  
 . (104)يكتسب المهارة الالزمة لصناعة االختام

 
 الخاتمة

المختلفة   التقنية  بمراحلها  االختام  تقنية صناعة  ان  تقدم,  مما  لنا  ويتضح 
الكتابات   او  المشاهد  نقش  التثقيب,  و  الحفر  والتهذيب,  الصقل  القطع,  من  )بدا 
تقنية فنية فائقة,   دقيقة ومعقدة وتحتاج الى مهارة  تقنية  اتسمت بكونها  وغيرها(, 

ذلك عبر عصور تاريخية مختلفة    وتأني وصبر كبير يبذل من صانعها كما يتضح 
التي   التقنية(  الوسائل  واآلالت)  االدوات  ان  كما  القديم.  العراق  تاريخ  من 
التطور   الوقت هي االخرى تعكس  استخدمت في صناعة وتنفيذ االختام في ذلك 
القديم.   العراق  في  واالحجار  االختام  قد وصله صانع  كان  الذي  والعملي  التقني 

عصور ادواته وآالته الخاصة به, مع االخذ بالحسبان انه  وكان لكل عصر من ال
التقنية   االدوات  او  اآلالت  بقية  دون  معينة  الة  استعمال  الحقب  بعض  في  يطغي 

 االخرى.  
ويعد فن االختام من الفنون التي ازدهرت وانفردت بها حضارة العراق  

والتق  الحضاري  السلم  مستوى  في  كبيرة  اهمية  ذات  ميزة  وهي  فهي  القديم,  ني، 
ادوار   من  حضاري  دور  كل  يتميز  اذ  بالعراق.  خاص  وتقني  حضاري  ابداع 
واالسطوانية(,   )المنبسطة  بنوعيها  االختام  من  خاصة  بأنواع  العراق  حضارة 
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ازمان   تحديد  في  االهمية  من  كبير  جانب  على  االختام  هذه  تكون  هذا  وعلى 
التنقيبات. ومن هنا, فاألختا  اثناء  المهمة  الطبقات االثرية في  م تعد من المصادر 

كانت   ألنها  القديمة  العراقية  الحضارة  من  مهمة  بجوانب  معرفتنا  مصادر  من 
والعقائد   اليومية,  الحياة  بشؤون  المتعلقة  المشاهد  من  مختلفة  بمواضيع  تُنقش 
باألدب.   المخلدة  واألحداث  ورموزها  اآللهة  األساطير وصور  ومواضيع  الدينية 

األ طبعات  لنا  وثقت  من  كما  الكثير  تقنية  واالسطوانية(  )المنبسطة  بنوعيها  ختام 
توثيق   في  إعانتها  نفسه  الوقت  في  أعانتها  والتي  القديمة,  العراقية  الصناعات 
متسلسلة   األختام موسوعة  تعد  أخرى,  وبعبارة  الصناعات.  تلك  ومعرفة مراحل 
عصو عبر  القديم  العراقي  المجتمع  في  جميعها  الحياتية  للنواحي  ره  ومصورة 

 التاريخية المختلفة.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رقم  النقر  1شكل  تقنية  في  القوسي  المثقب  استخدام  تقنية  يوضح  رسم   :  )
 والتثقيب. 

 . 48هودجز ، هنري ، التقنية في العالم القديم ، ص  -
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الرافدين ،  2شكل رقم )  الختم( لختم من بالد  : الوجه االمامي والخلفي )ظهر   )

 ق.م.  3000نحو  

 . 71هودجز ، هنري ، التقنية في العالم القديم ، ص  -
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نماذج من طبعات اختام اسطوانية مصنوعة من احجار ومواد مختلفة من عصور  
تاريخية مختلفة من حضارة بالد الرافدين، للمزيد من المعلومات ينظر : انطوان  

 مورتكات، الفن في العراق القديم،  
 www.iraqinhistory. comويكيبيديا،  

 
 هوامش البحث : 

الحضا  (1) تاريخ  في  مقدمة  طه,  جباقر,   , القديمة  )بغداد،  1رات   ,1973  ،)
, عادل ,"االختام االسطوانية", في حضارة العراق, ج240ص  , نخبة  4؛ ناجي 

 . 220-219(, ص ص 1985من الباحثين العراقيين, )بغداد, 
 . كذلك ينظر: 91النجم, اقتصاد القرى الزراعية....., ص (2)

- Clarck , G., World per …. , p .64. 
 . 219؛ ناجي, عادل, المصدر السابق, ص 65سيتون, اثار بالد..., ص لويد,  (3)
غير  (4) ماجستير  رسالة  االسطوانية,  االختام  على  الكتابة  محسن,  ريا  الحاج, 

 . كذلك ينظر: 10(, ص 1987منشورة,) جامعة بغداد, 

- Collon , D. , 7000 years of seals ,  (London , 1997) , 
p.9. 

 . وللمزيد من المعلومات ينظر: 220تام االسطوانية", ص ناجي , عادل, " االخ(5)



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

87 

- Lioyd , S., and Safar , F. , " Tell Hassuna …" , In 
JNES , vol.4 , (1945) , pp. 255 ff. 

؛ لويد, سيتون, اثار بالد...,  70  -69هودجز, هنري, التقنيةفي ..., ص ص  (6)
 . كذلك ينظر: 65ص 

- Collon , D., 7000 years …. , p.9. 
 . 70هودجز, هنري, المصدر السابق, ص (7)
 . 220ناجي, عادل, " االختام االسطوانية", ص (8)
 . 10الحاج, ريا محسن, الكتابة على..., ص (9)
ص (10) بابل,  عظمة  هـ.,  الحضارة  46ساكز,  فجر  محسن,  ريا  الحاج,  ؛ 

 . 33السومرية..., ص 
االسطوانية", ص (11) "االختام   , عادل   , ينظر:           220ناجي  كذلك   ,-

Collon , D. , OP.cit , pp. 9-10. 
 . 70؛ هودجز, هنري, المصدر السابق., ص 46ساكز, هـ., عظمة بابل, ص  (12)
ص (13) السومرية..,  الحضارة  فجر  محسن,  ريا  عادل,  351الحاج,  ناجي,  ؛ 

 . 221 -220المصدر السابق,  ص 
معدن  (14) قشرة  من  سطحها  صنع  نادرة,  واحيانا  قليلة  اسطوانية  اختام  هناك 

الذهب او معدن اخر نفيس, وتكون نواتها عادة من خشب او قير)القار(. ينظر:  
,  1رشيد, صبحي انور, تاريخ الفن في العراق القديم, )فن االختام االسطوانية(, ج

 . 8-7(, ص ص 1969)بيروت, 
-  Collon , D. , 7000, كذلك ينظر: 240, ص  1باقر, طه, مقدمة, ج   (15)

years … , p .14 . 
 . 65لويد, سيتون, اثار بالد..., ص  (16)
 . 7رشيد , صبحي انور, تاريخ الفن..., ص  (17)
 . كذلك ينظر: 224ريا محسن, فجر الحضارة السومرية ..., ص  (18)

- Collon , D. , OP. cit , p. 100 . 
 . 224المصدر نفسه, ص  (19)
؛ رشيد, صبحي انور, تاريخ الفن...,  69هودجز, هنري, التقنية في ..., ص   (20)

 . كذلك ينظر :   8-7ص ص  

- Collon , D. , OP. cit , p. 100 . 
 . 240باقر, طه, مقدمة ....., ص  (21)
 . 46ساكز, هـ., عظمة بابل, ص  (22)
 . 224ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية .. ، ص ( 23)
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التقنيات في الوركاء من جانب الجمعية الشرقية االلمانية. ينظر  حول نتائج    (24)
, ثم من عام  1939-1928(من  UVBالتقارير المفصلة في المرجع المرموز له) 

 . 133-132,ص ص 1. ينظر : باقر, طه, مقدمة..., ج 1953-1973
 . 12رشيد, صبحي انور, تاريخ الفن..., ص  (25)
 . 65بالد..., ص لويد, ستيون, اثار   (26)
 . 13-12رشيد, صبحي انور, المصدر السابق, ص ص  (27)
؛ كونتنيو،    46؛ ساكز، هـ.، عظمة بابل، ص 70هودجز، هنري، التقنية في..، ص   (28)

   130جورج، الحياة اليومية..، ص 
؛ رشيد, صبحي انور, تاريخ  221ناجي, عادل," االختام االسطوانية", ص    (29)

 . 13الفن..., ص 
  65، لويد ، سيتون ، اثار بالد .... ، ص   46ز ، هـ.، عظمة بابل ، ص ساك  (30)
 . 
ص   (31)  ،  .... في  التقنية   ، هنري   ، الحياة    70هودجز   ، ،جورج  كونتنيو  ؛ 

 . كذلك ينظر :    130اليومية ... ، ص 

- Walker . C.B.F. , Cuneiform , (London , 1987) , p.40. 
 .  130-129.. ، ص ص  كونتنيو ، جورج ، الحياة اليومية  (32)
، لويد ، سيتون ، اثار بالد .... ،    70هودجز ، هنري ، التقنية في ... ، ص   (33)

 .  65ص 
؛ كونتنيو ، جورج ، الحياة اليومية .... ،    46ساكز ، هـ. ، عظمة بابل ، ص   (34)

 .   130ص 
ج  (35)  ، مقدمة   ، طه   ، الختم    240، ص   1باقر  ان  نرى   ، الوقت  وبمرور   .

للفرد ، حتى ان فقدان    االسطواني  المقتنيات الشخصية الضرورية  قد اصبح من 
الختم يؤدي الى قيام السلطات الرسمية آنذاك بعد ان يقوم صاحب الختم بأخبارها  
البوق في الشوارع كوسيلة من   الختم وذلك بواسطة نفخ  الى االعالن عن فقدان 

الخت استعمال  اساءة  دون  للحيلولة  الرسمي  االعالم  قبل  وسائل  من  االسطواني  م 
 .  14-13الغير . ينظر : رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن .... ، ص ص  

 .   221ناجي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص (36)
ص  (37) ، ص   ... وادي  حضارة   ، دانيال   ، بوتس  ،    350-349تي  رشيد  ؛ 

 . 15صبحي انور ، تاريخ الفن ..، ص 
؛ رشيد ، صبحي انور ،    10على ...... ، ص   الحاج ، ريا محسن ، الكتابة(38)

 .  15المصدر السابق ، ص 
 .   240، ص  1باقر ، طه ، مقدمة ، ج(39)
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 .   221-220ناجي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص ص  (40)
؛ الحاج ، ريا محسن ، فجر    133رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن ... ، ص (41)

 . كذلك ينظر :    351الحضارة السومرية ... ، ص 

- Collon , D., 7000 years …. , pp.9-10. 
 .   240، ص  1باقر ، طه ، مقدمة ، ج  (42)
 .   203-202، ص ص  1دانيال ، كلين ، موسوعة علم االثار ، ج( 43)
؛ ديكسون ،    161-160بوتس ، دانيال ، حضارة وادي .... ، ص ص  تي  (  44)

 وما بعدها .   255رين ، كولن ، " الحجارة ...." ، ص –كان ، جي  –جي 
الفن .... ، ص (45) تاريخ  الحاج ، ريا محسن ،    11رشيد ، صبحي ، انور ،  ؛ 

 .   101فجر الحضارة السومرية .... ، ص 
االحجار وطبيعتها ، المستخدمة في صناعة    للمزيد من المعلومات عن انواع (46)

فجر    ، محسن  ريا   ، الحاج   : ينظر  واالسطوانية  المنبسطة  بنوعيها  االختام 
 . كذلك ينظر :  114-99الحضارة السومرية .... ، ص ص  

- Collon , D ., First Impressions Cylinder Seals in the 
Near East , (London , 1987) , p.100ff. 

؛ كجة كجي ، صباح ،    223ي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص  ناج  (47)
 .   26الصناعة في .... ، ص 

 .  99الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (48)
 .  223ناجي ، عادل ، المصدر السابق ، ص (49)
 . كذلك ينظر :  99الحاج ، ريا محسن ، المصدر السابق ، ص (50)

- Collon , D. , First Impressions … , p.100 . 
االسطوانية"، ص ص    (51) "االختام  ، عادل،  ،    223-222ناجي  ؛ كجة كجي 

 .  25صباح ، الصناعة في ..، ص 
؛ مورتكات ، انطوان ،    70-69هودجز ، هنري ، التقنية في ... ، ص ص (52)

 .  40الفن في العراق... ، ص 
 .  129زودن ، ف. فون ، مدخل الى حضارات .... ، ص  (53)
 .   114الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (54)
؛ ناجي عادل ، " االختام    134رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن .... ، ص (55)

 .  274االسطوانية " ، ص 
 .    134المصدر نفسه ، ص  (56)
 .   114الجاج ، ريا محسن ، المصدر السابق ، ص (57)
 .   135اعات الحجرية .... ، ص يوخنا ، دوني جورج ، الصن(58)
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 .   54هودجز ، هنري ، التقنية في .... ، ص (59)
ص (60)  ،  ... الحجرية  الصناعات   ، طارق  عماد   ، .    79العاني  بعدها  وما   ،

وللمزيد من المعلومات بخصوص الصناعات الحجرية وانواعها . ينظر : الفصل  
 ية . االول : المبحث االول ، تقنية الصناعات الحجرية والعظم

 .   134رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن ... ، ص (61)
ص  (62) ، ص  السابق  المصدر   ، هنري   ، "    49-48هودجز   ، تقي  الدباغ  ؛ 

 . 103-102اآلالت الحجرية " ، ص ص 
 . كذلك ينظر :    116الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (63)

- Corelick , L. , & Gwinnett , J. , The Origin and 
Development of the Ancient Near East cylinder Seal , 

Expedition , vol .2314 , (1981) , p .37. 
(64.Collon , D. , First Impressions …. , p.100 ) 
 .  22رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن ... ، ص (65)
 . كذلك ينظر :   102-101الدباغ ، تقي ، " اآلالت الحجرية " ، ص ص (66)

- Moory , P.R.,S. , Ancient …. , pp. 59-60 . 
 .   136يوخنا ، دوني جورج ، الصناعات الحجرية ... ، ص (67)
. وللمزيد من المعلومات   49-48هودجز ، هنري ، التقنية في .... ، ص ص (68)

 بخصوص ذلك ينظر : 

- Frankfort , H ., Cylinder Seals , (London , 1971) , p.5. 
.  115-114الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص ص    (69)

 كذلك ينظر : 

- Gorden , C., Rotary Motion in A history of Technology 
, vol.1 , (Oxford , 1954) , p.224. 

، ص ص    (70) السومرية...  الحضارة  فجر   ، ريا محسن   ، .  116-115الحاج 
 كذلك ينظر : 

- Corelick , L . & Gwinnett , J., The Origin … , pp.37-
38. 

السابق ، ص ص    (71) . وللمزيد من  119-118الحاج ، ريا محسن ، المصدر 
االخت  ، فرج   ، : بصمة جي  ينظر  ذلك  في  المعلومات بخصوص  االسطوانية  ام 

وما    59( ، ص 1994، )لندن ،    1المتحف العراقي )اوروك وجمدة نصر( ، ج
 بعدها. 
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(72Gordon , C. , Rotary …. , p.38 .) 
السابق ، ص (73) المصدر   ، ريا محسن   ، المعلومات    118الحاج  من  وللمزيد   .

 ينظر : 

- Nissen , H. , " Aspect of the Development of Early 
Cylinder seals " , In seals and sealing in the Ancient 

Near East , (1978) , p.16. 
االختام    (74)  ، فرج   ، ينظر بصمة جي   . ذلك  المعلومات بخصوص  من  للمزيد 

 .  60-59االسطوانية .... ، ص 
 . 119الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (75)
(76.16 ; Gordon , C ., Rotary … Nissen , H ., Aspect … , p)

, p.38 . 
(77Ibid , p.16 .) 
 .  38رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن ... ، ص (78)
 . كذلك ينظر :   119الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (79)

- Nissen , H . op.cit …. , p.16 . 
. وللمزيد من    350-349تي بوتس ، دانيال ، حضارة وادي ... ، ص ص    (80)

  ، نصر  وجمدة  المتأخرة  الوركاء  فترة  اختام  طبعات  بخصوص  المعلومات 
 باستخدام القرص الدوار . ينظر : 

- Moorey , P.R.S. , " The lat prehistoric administrative 
building at JamdatNasr " , In Iraq , 39 , (1977) , pp.95-

106 . 
 .   41رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن ... ،   (81)
 .   136يوخنا ، دوني جورج ، الصناعات الحجرية ... ، ص (82)
 .   223-222ناجي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص ص  (83)
ج (84)  ،  .... مقدمة   ، طه   ، ص    1باقر  ،    233-231، ص  كلين   ، دانيال  ؛ 

 . كذلك ينظر:   153، ص  1االثار ، جموسوعة علم 

- Tobler , A.J ., Excavations at TepeGawra , (1956) , 
pp .25ff. 

، ص (85)  .. السومرية  الحضارة  فجر   ، محسن  ريا   ، من    117الحاج  وللمزيد 
 المعلومات بخصوص ذلك ينظر : 
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- Mackay , E., A Sumerian palace and the cemetery at 
kish Mesopotamia , (Chigago , 1929) , pp. 165-166 . 

 .   211-210حنون ، نائل ، " حقيقة السومريين .... " ، ص ص  (86)
ص (87)  ، الفن..  تاريخ  انور،  صبحي   ، االختام    14رشيد   " عادل،  ناجي،  ؛ 

 . 223-222االسطوانية "، ص ص 
 . كذلك ينظر :   117الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية .... ، ص (88)

- Frankfort , H. Cylinder …… , p.5 . 
 .   134رشيد ، صبحي انور ، تاريخ الفن .... ، ص  (89)
 .   223-222ناجي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص ص  (90)
االختام  (91)  ، فرج   ، جي  بصمة   : ينظر  ذلك  بخصوص  المعلومات  من  للمزيد 

حسن ، فجر الحضارة  وما بعدها ؛ الحاج ، ريا م  59االسطوانية .... ، ج ، ص 
 .   119-117السومرية .... ، ص ص  

 .   14رشيد ، صبحي انور ، المصدر السابق، ص (92)
. وللمزيد من    350-349تي بوتس ، دانيال ، حضارة وادي .... ، ص ص  (93)

 المعلومات بخصوص ذلك ينظر : 

- Moorey , P.R., S. , " The lat …. " , PP ., 5-106 ; 
Nissen , H. Aspect …. , P.16 . 

 . كذلك ينظر :   120الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية .... ، ص (94)

- Gorden , C. , Rotray motion …. , p .224 . 
، ص ص    (95)  .. وادي  حضارة   ، دانيال   ، بوتس  ،    350-349تي  رشيد  ؛ 

 .  22صبحي انور ، تاريخ الفن ... ، ص 
: الحاج ، ريا    59، ص   1ة ..... ، ج بصمة جي ، فرج ، االختام االسطواني(96)

 .  121-120محسن ، فجر الحضارة السومرية .... ، ص ص  
 . وللمزيد ينظر :    225ناجي ، عادل ، " االختام االسطوانية " ، ص (97)

- Frankfort , H. , cylinder …. , p.5. 
.. ، ص   (98) الفن  تاريخ  انور،  فجر    14رشيد، صبحي   ، ريا محسن  الحاج،  ؛ 

 .  124ة السومرية ..، ص الحضار
(99CAD , K , P.167 .) 
(100Ibid , P , p.266 .) 
 .  125الحاج ، ريا محسن ، فجر الحضارة السومرية ... ، ص (101)
 . وللمزيد من المعلومات ينظر :   125المصدر نفسه ، ص (102)
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- Porada , E. , " of professional seal Cutters and Noh 
professionaly made seals " , In seals and sealing in 

the Ancient Near East , (1987) , pp .1-2. 
 . كذلك ينظر :   125الحاج ، ريا محسن ، المصدر السابق ، ص  (103)

- Porada , E ., Op . cit , pp .1-2 . 
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 مستخلص البحث   
لصوتي في تعليم مهارة القراءة  يهدف البحث الحالي إلى معرفة مهارات الوعي ا

لتالميذ الصف األول االبتدائي من وجهة نظر المعلمات ,وقد تكونت عينة البحث  

  ( ,وتم تطبيق  50من  الديوانية   ( معلمة من معلمات الصف األول في محافظة 

( فقرة  20استبانة تم إعدادها للتعرف الى  مهارات الوعي الصوتي   مكونة من )  

يانات الالزمة أشارت النتائج  إلى أهمية مهارات  الوعي الصوتي   وبعد تحليل الب

في تعليم مهارة القراءة   مما يشير إلى  اهمية هذه المهارات  للتالميذ في تعليمهم  

القراءة فاللغة الشفوية تشكل الخلفية المعرفية التي ينطلق منها التلميذ لتعلم القراءة  

الع على  التالميذ  تدريب  ومراعاة  وضرورة  ,    , منتظما  تدريبا  الصوتية  ناصر 

مساعدة األطفال على انتاج األصوات اللغوية الصحيحة , وتدريبهم على أصوات  

 الكالم واالحرف الهجائية , والعالقة بين الصوت والحرف   . 

 : مهارات الوعي الصوتي ، مهارة القراءة ، المعلمات                  كلمات مفتاحية 

Abstract 

The current research aims to know the skills of voice 

awareness in teaching reading skill to first grade 

students from the point of view of teachers, the research 

sample consisted of (50) teachers of the first grade in 

diwaniyah province, and applied a questionnaire 

prepared to identify the skills of voice awareness 

القراءة لتالميذ الصف األول دور مهارات الوعي الصوتي في تعليم مهارة 

 االبتدائي من وجهة نظر المعلمات

 أ. أسماء عزيز عبد الكريم

 جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

Asmaa.abdulkareem@qu.edu.iq 
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consisting of (20) paragraphs and after analyzing the 

necessary data the results indicated the importance of 

voice awareness skills in teaching reading skills, which 

indicates the importance of these skills for students in 

teaching them to read oral language It constitutes the 

cognitive background from which the student starts to 

learn to read, and taking into account the training of 

students in vocal elements regularly, the need to help 

children produce the right language sounds, and training 

them in the sounds of speech and spelling letters, and 

the relationship between sound and crafts 

 مشكلة البحث   

وس اهم  من  القراءة  االتصال  تعد  من  االنسان  تمكن  فهي   , المعرفة  كسب  ائل 

وسيلة   اهم  دائما  وستظل   , وماضيها  حاضرها  في  اإلنسانية  بالمعارف  المباشر 

تكوين   في  البالغ  اثرها  الى  إضافة  وافكارهم  اآلخرين  بعقول  االنسان  التصال 

االست بعد  الثالث  الفن  هي  فالقراءة   , المختلفة  بإبعادها  اإلنسانية  ماع  الشخصية 

(  207,  2010والتحدث , وهو فن يهدف الى فهم الرسالة اللغوية ) عبد الباري ,  

الكلمات   شفرات  وفك  الصوتي  الوعي  خالل  من  القراءة  مهارات  تنمية  ويتحقق 

والتعرف عليها وان يميز التلميذ بين الكلمات المتشابهة في المحتوى القرائي وفك  

ألطفال على األصوات اللغوية وتوجيه  الشفرات اللغوية , فالوعي بطرق تدريب ا

التالميذ على   تدريب  االبتدائي ومراعاة  األول  الصف  تالميذ  لدى  الفهم  مهارات 

العناصر الصوتية والتفريق بين األصوات المتقاربة جدا في صفاتها ومخارجها ,  

وتحليل الكلمات الى أصوات  بصورة أنشطة قرائية لدى التالميذ تساعدهم على  

التمييز  التركيز   لديه  ويزداد  المعاني  وفهم  الشفوية  التلميذ  لغة  وتزداد  واالنتباه 

الحالي من خالل   البحث  عند مشكلة  الوقوف  الباحثة  ارتأت  هنا  . ومن  السمعي 

 اإلجابة على السؤال التالي  
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من   - القراءة  مهارة  تعليم  في  الصوتي  الوعي  مهارات  لزوم  درجة  ما 

 وجهة نظر المعلمات  

 أهمية البحث  

لألهمية   نظرا    الصوتي الوعي  إلى نلجأ  ما  دائما المبكر قرائي  ال التحليل عند 
 فالخبرة  ذلك، في  األساسية

 النطق  عند  والتجزئة الكالمية قراءة  ال في  بارز  أثر  لها الصوتي الوعي بنشاطات  
 رئيسي  فهو ركن  الصوتي والوعي  القرائية   القدرة بين  سببية  عالقة  فهناك بها،
 الوعي فبدونقراءة   ال مهارات  عليه تبنى الذي األساس وبالتالي القرائي ، للنمو

 كبيرة،  بدرجة  محدود  الصوتية بوحدات  للوعي  المتعلمين  اكتساب  يظل الصوتي 
 عن  مستقلة   بصورة يتطور الكالم باألصوات  الوعي الجوانب  بعض  أنّ  يعتبر  كما

الى    ،رائيالق التعليم  تؤدي  تنميته  ان  كما   ,  , القراءة  على  الطفل  قدرة  تحسين 
الصفوف   في  الى  وخاصة  الكلمات  تجزئة  على  التلميذ  قدرة  ان  كما   , األولى 

فونيمات مستقلة او انه يستطيع ان يضم هذه الفونيمات معا كي يتمكن من تكوين  
كلمات مختلفة , وان يكون قادرا على ان يربط بين الحرف والصوت الذي يدل  

ذلك   يستغل  ثم  الوعي  عليه  أهمية  الى  يشير  هذا  فكل   ,  , الكلمات  قراءة  في 
 (   Gillon,G.&Dodd,B,1997الصوتي كمؤشر هام لتعلم التالميذ القراءة )  

 ( الذين  Torgesen,1997ويشير  األطفال  بان  ومعقولة  قوية  ادلة  هناك  ان   )
يعانون من ضعف مهارات الوعي الصوتي هم األكثر احتماالً , ألن يصبحوا من  
على   األداء  ان  االفقية  الدراسات  من  العديد  بينت  فقد   , القرائي  العسر  ذوي 
هي   األول  والصف  الروضة  مستوى  في  الصوتي  الوعي  تقيس  التي  المهمات 

 ية بالتحصيل القرائي .  منبئات قو
لقد اثبتت الدراسات ان األطفال الذين دربوا على نشاطات ومكونات مدخل الوعي  
كما    , يدربوا  لم  الذين  باألطفال  مقارنة  القراءة  في  عاليا  تقدما  حققوا  الصوتي 
األطفال   الصوتي هم  الوعي  نشاطات  يستفيد من  اكثر من  ان  الدراسات  اشارت 

من األولى  السنوات  التعلم    في  صعوبات  ذوي  من  األطفال  وكذلك   , المدرسة 
بشكل عام وذوي عسر القراءة بشكل خاص , واألطفال الذين يواجهون مشكالت  
في   صعوبات  لديهم  والذين  السمعي  التمييز  وصعوبات  واالمالء  بالتهجئة 

 (  177, 2016المعالجات اللغوية السمعية . ) زايد ,  
الحيلواني    ( لمدخ2003ويرى  ان  في  (  وحيويا  مهما  دورا  الصوتي  الوعي  ل 

بهذه   القراءة وزيادة استقاللية الطفل  المستخدمة في  الكلمات  تنمية عدد كبير من 
من   والتي  الجديدة  الكلمات  لتهجئة  الطفل  تكرار  عملية  خالل  فمن   , المهارة 
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الممكن انه يقوم باستخدامها في كالمه مما يسهل عليه ان يفهمها عن سماعه لها  
ثم يؤدي الى التعرف عليها وفهمها بمجرد محاولته تهجئة الكلمة ولفظها ,  ومن  

فتستطيع هذه الكلمات الجديدة ان تصبح جزًءا من الكلمات البصرية التي التحتاج  
على   التعرف  مجال  في  التدريبات  لكل  النهائي  الهدف  هو  وهذا  التهجئة  لعملية 

 (  125,  2003الكلمات . ) الحيلواني ,  
 

األصوات  وتعتبر   نطق  تعليم  خاللها  من  يتم  التي  المهارات  اهم  من  القراءة 
لتحقيق   الفرد  وسيلة  فالقراءة   . اللغة  تعليمهم  من  األولى  المراحل  في  للتالميذ 
مواهبه   وتظهر  فكره  يسمو  الفرد  مايقرا  بمقدار   , والوجدانية  الفكرية  التنمية 

 ( .  28, 2001وابتكاراته وتتسع افاقه  ) يونس والناقة ,  
وتعد القراءة من اهم وسائل امداد الفكر اإلنساني باسس االبداع اذ يعيش االنسان  
حياة الحاضر والماضي معا , فهو يعيش بالقراءة عصورا وازمانا ممتدة يشارك  
أهلها معارفهم وخبراتهم , ويستوحي منها ومما ابدعته عقولهم ابداعاتهم الجديدة   

ءة في الحياة الدراسية التقل عن أهميتها في الحياة  ( . وفائدة القرا5) المعتوق ,  
العامة فالدراسة االكاديمية واالعداد للحياة يحتاجان الى  مهارات متعددة وكفايات  
كل   من  تدريسها  وجب  ثم  ومن  المهارات  اهم  من  القراءة  وتعتبر   , متنوعة 

ب واستخدامها  اتقانها  من  الطالب  تمكن  التي  الظروف  وتهيئة   , كفاءة  جوانبها 
 (  94,  2009واقتدار ) القرني ,  

اللغوي   الرصيد  بتكوين  تساعد  النها  االبتدائية  للمرحلة  القراءة  أهمية  وترجع 
للتالميذ وتسهم بتطوير التواصل االجتماعي والفكري بين التالميذ , وتساعد في  

 تنمية  شخصية  وصقلها النه يقرا ويدرك ما يقرا .  
بانه  والوعي الصوتي له أهمية لتال ميذ الصف ألول االبتدائي اذ ترجع أهميته : 

يساعد التالميذ على القراءة , ويعمل على تعرف التالميذ على األصوات وقدرة  
التالميذ على تعرف الكلمات , ويساعد التالميذ على زيادة انتباههم لكل حرف في  

 الكلمة ويحسن من قدرة التالميذ االمالئية والكتابية .  
                                             (Blevins,W.2003,p.2:6  ) 

( بان الطريقة الصوتية يتعلم الطفل فيها أصوات الحروف  2006ويشير مدكور ) 
ع ( ,    -ر   -بدالً من اسمائها بحيث ينطق بحروف الكلمة اوالً على انفراد مثل ) ز
ذ  في  يتدرج  وهو   , دفعة واحدة  الحروف  بالكلمة موصولة  ينطق  ان  ثم  فبعد  لك 

يتدرب الطفل على أصوات الحروف الهجائية ويجيد نطقها مضبوطة فتحا وضما  
ثم    , واحد  مقطع  في  على جمع صوتين  الطفل  تدريب  في  المعلم  يبدا   , وكسرا 
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ثالثة أصوات ... الخ. وهكذا حتى ينتهي الى تأليف الكلمات من األصوات , ثم  
 (  149  ,2006تأليف الجمل من الكلمات . ) مدكور , 

ومن فوائد الوعي الصوتي : انه يفيد األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة برياض  
التاخر   التالميذ ذوي  يفيد   . الى تالميذ الصف األول االبتدائي  باإلضافة  األطفال 
التعلم في مرحلة رياض األطفال وتالميذ الصف   القرائي او من ذوي صعوبات 

يعانون من صعوبات تعلم األصوات . كما ويفيد    األول االبتدائي , والتالميذ الذين
التعليم بالمدخل الصوتي تالميذ الصف األول على النمو بمهارات الهجاء والتمكن  
من المبدا االبجدي بمعرفة العالقات التي تربط بين الحروف واالصوات . إضافة  
على   التعرف  من  تمكنهم  اذ  للتالميذ  الصوتي  الوعي  أهمية  تظهر  سبق  لما 

مهارات  ال تنمية  على  يعمل  مما   , المختلفة  واشكالها  واصواتها  االبجدية  حروف 
 (   pullen,C.,p.,2007,p3)      القراءة لديهم 

في   فقط  ليس  نجاحه  في  جوهريا  عامال  اللغوية  باألصوات  الطفل  وعي  ويعد 
اذ توجد    , الدراسات  , وهذا ما تؤكده  التعليمي كله  البرنامج  , ولكن في  القراءة 

قة ارتباطية قوية بين  وعي التالميذ باألصوات اللغوية والقدرة على القراءة  عال
ويؤكد    , الدراسة  سنوات  ولكن خالل  األولى  الصفوف  مستوى  فقط  على  ليس 
قراءتهم بصورة   يحسن  لألطفال  اللغوية  باألصوات  الوعي  تدريس  ان  اندرسون 

 (  183, 2016,   افضل من تعليمهم القراءة دون االهتمام باألصوات ) زايد 
كما ترجع أهمية الوعي بالصوت او الوعي الفونولوجي الى انه يعد ضروريا      

كي يتمكن الطفل من معرفة الحروف الهجائية وادراكها , فاذا ماادرك الطفل ان  
بإمكانه ان يجزء الكلمات الى فونيمات مستقلة  , وان ينضم تلك الفونيمات معا  

الكلمات  تكوين  من  يتمكن  بين    كي  يربط  ان  بمقدوره  سيكون  فانه   , المختلفة 
الحرف والصوت الذي يدل عليه وان يستغل ذلك في قراءة وتكوين كلمات )عبد  

 (  38,  2006هللا ,  
 وتاسيسا على ما تقدم يمكن ان نلخص باّن الوعي بالصوت يعتبر ضروريا ألنه:  

 يساعد المتعلم على القراءة   -
امتالك مهارات القراءة المبتدئة في حد ذاتها يبدا على اثر وعي التلميذ   -

 وادراكه الفونولوجي  
 له اثر إيجابي  في تعلم التلميذ للقراءة   -
 االستفادة من مستوياته في تعليم القراءة   -

ومن هنا ارتات الباحثة الوقوف على دورمهارات الوعي الصوتي  بتعليم مهارة  
الواحدة   الكلمة  ان  وادراك  فهم  الطفل  تساعد  إذ  االبتدائي  األول  للصف  القراءة 
تتالف من عدة أصوات او فونيمات مستقلة وتمكنه من تحليل الجملة الى كلمات  
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و المقاطع  وتجزئة  اصواتها  الى  الكلمات  الى  وتقسيم  الكلمة  وتجزئة  ضمها 
اجادة   ومع   , المستقلة  الفونيمات  وضم  صوتية  وحدات  الى  والتحليل  مقطعين 
باللعب   يقوم  ان  بمقدوره  يصبح  ومهاراتها  وانشطتها  المستويات  لتلك  التلميذ 
لمهارة   المبكر  واالكتساب  الصوتي  الوعي  مهارة  بين  عالقة  فهناك   , بالكلمات 

( . فاستخدام السجع يسهم في تسهيل  22,  2003:    القراءة كما اشارت ) الطحان
هذه   في  الصوتي  الوعي  مهارات  على  التدريب  وان  والكتابة  القراءة  عملية 

 المرحلة له اثر إيجابي في تعلم القراءة .  
 

 هدف البحث   
مهارة      تعليم  في  الصوتي  الوعي  مهارات  دور  تعرف  الحالي  البحث  يهدف 

 ل االبتدائي من وجهة نظر المعلمات  القراءة لدى تالميذ الصف األو
 

 حدود البحث   
للعام   الديوانية  بمحافظة  االبتدائي  األول  الصف  بمعلمات  الحالي  البحث  يتحدد 

 م  2021  -2020الدراسي 
 

 تحديد المصطلحات   
  ( عّرفه  بالصوت  الصوتي    Adams,1990الوعي  المبنى  ادراك  هو   :  )

ال هذا  تحليل  على  والقدرة  اللغة  مثل  لكلمات  منفردة  صوتية  وحدات  الى  مبنى 
مقاطع واصوات منفردة وتقاس هذه القدرة عن طريق تقطيع الكلمات الى مقاطع  
او فونيمات وكذلك مقارنة الكلمات من حيث المبنى الصوتي , وعن طريق عزل  
كلمة   لتركيب  مقاطع  او  فونيمات  ومزج  الكلمة  من  واألخيرة  األولى  الفونيمة 

(Adams, 1990, p: 22   ) 
  ( للمستوى    Olson&Homan ,1993عّرفه  الواعي  االدراك  بانه   :  )

الصوتي للكالم والقدرة على معالجة ماتقدم في هذا المستوى معرفيا , وهو قدرة  
اقوى   ويعد  تلقيا  ويعالجها  انتاجاً(   ( الشفوية  اللغة  يتقن  الطفل  تجعل  لغوية  فوق 

 تحصيله في القراءة عموما  مؤشر على قدرة الطفل على التعرف على الكلمات و
                                     (Olson&Homan ,1993, P: 4     ) 

( بانّه : امتالك التلميذ لقدرات تتجاوز اللغة الى ماوراء  2009ويعّرفه التميمي )
اللغة , بمعنى قدرة المتعلم على التنغيم , وتقسيم الجملة الى كلمات والكلمات الى  

 لمقاطع الى أصوات , إضافة الى مزج األصوات لتكوين كلمات  مقاطع , وا
 (  5,  2009) التميمي ,                                              
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( بانها : التحقق من اشكال الحروف  2006اما مهارة القراءة فعرفها ) أبو زيد  
والكلمات والتمييز بينها سواء اكانت مفردة او في سياقات حتى تصبح مألوفة لدى  

 (  207,  2006القارئ شكالً ونطقاً ) أبو زيد 
 ( : تعرف الكلمات بصريا و صوتيا وداللياً .  2006وعرفها ) الناقة وحافظ  

 
 الفصل الثاني  

 اإلطار النظري   
حول    النظر  خالل  من   , اللغوي  للصوت  المفسرة  النظريات  من  العديد  توجد 

 طبيعته وماهيته وذلك على النحو التالي :  
 أوالً : النظرية المادية ) الفيزيائية(  

ان     : يقول  الذي  دانيال جونز(   ( الفيزيائية  او  المادية  النظرة  تبنوا  من  بين  من 
ونيم اسرة من األصوات في لغة معينة , متشابهة من الخصائص , ومستعملة  الف

بطريقة ال تسمح ألحد أعضائها ان يقع في كلمة , وفي نفس السياق الصوتي الذي  
 ( .  177,  1997يقع فيه اآلخر ) عمر ,  

والترقيق   التفخيم  بين  او  مرققا  او   , مفّخماً   يلفظ   قد   , مثالً  النون  ان صوت 
األ الثاء  بحسب  صوت  لمجاورته  مرقق   ( انثال   : نحو   , له  المجاورة  صوات 

المرقق( , وانطلق مفّخم لمجاورته لصوت الطاء المفخم , وانقرض بين الترقيق  
تتعدد صور   وهكذا   , جزئيا  تفخيما  المفخم  القاف  لصوت  مجاور  ألنه  والتفخيم 

م بيئة  في  يمكن  ال  نحو  على  لها  التالية  األصوات  باختالف  تحل  النون  ان  عيتة 
 (  125,  1977صورة اسنانية محل صورة لهوية ) شاهين ,  

أي    ) األلفونات   ( عليها مصطلح  اطلق  النون  لصوت  مختلفة  أصواتا  هناك  ان 
نطق الصوت بصور مختلفة , وهذه الصور المختلفة هي االسرة التي تحدث عنها  

دها محل اآلخر  دانيال جونز , وهي ال تغير في الداللة كما ال يمكن ان يحل اح
  , الباري  عبد   ( مفخم  لصوت  مجاورتها  عند  مرققة  لفضها  يمكن  ال  فالنون 

2011 ,60  ) 
 ثانياً : المدرسة العقلية او النفسية  

استفادت هذه المدرسة من عالم المثل عند افالطون , فهي تعتبر الصوت اللغوي   
نطقه  يعجز عن  ولكنه   , تحقيقه  الى  الناطق  يسعى  مثالياً  او    صوتاً  كمثاله  تماما 

نموذجه , وقد كان من ابرز أصحاب هذا االتجاه كل من العالم اللغوي جان بودان  
 دي كورتينيه الذي يعد رائد هذه المدرسة والعالم اللغوي األمريكي إدوارد سايبر.  
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وقد عرف ) بودان ( الفونيم : بأنه الصورة الذهنية للصوت وفرق بين نوعين من  
ما علم األصوات العضوي , وثانيهما علم األصوات النفسي ,  علم األصوات :أوله

 وجعل األول لدراسة األصوات المنطوقة والثاني األصوات المنويّة في النطق  
 (  129,  1990) حسان , 

صوت   الفونيم  ان  باعتبار  األصوات  النفسية  او  العقلية  المدرسة  فسرت  لقد 
ن هذا النموذج , اما ألنه من  نموذجي يهدف المتكلم الى نطقه , ولكنه ينحرف ع 

لنفوذ األصوات المجاورة وممن   الصعب ان ينتج صوتين مكررين متطابقين او 
الصورة   انه  على  اوالً  الفونيم  عرف  فقد   , عمره  من  متقدمة  مرحلة  في  تتبناها 
العقلية للصوت , او انه أفكار صوتية , ومن هذا الراي سابير الذي يعرفه بقوله :  

مث كما  الفونيم صوت  تماما  انتاجه  في  نفشل  ولكننا  النطق  في  تقليده  نحاول  الي 
 (  177, 1997نريد او بنفس الصورة التي نسمعه بها ) عمر ,  

 
 ثالثا : المدرسة الوظيفيّة ) الفونولوجيّة(  

لم يذهب أصحاب هذه المدرسة الى ما ذهب اليه كل من أصحاب االتجاه النفسي  
وان  الفيزيائي  االتجاه  أصحاب  صفات  او  مجموع   : هو  الفونيم  بأن  قّرروا  ما 

 الصوت التي لها صلة بالفونولوجيا , او هو في تعريف بلومفيد  
  , حسان  تمام   ( لألصوات  المميزة  الصفات  من  الصغرى  ,    1990الوحدات 

130  ) 
اهم اللغويين من أصحاب    –رائد مدرسة براغ    –ويعد العالم اللغوي تروبتسكوي  

يقول   وهو  االتجاه  الصلة  هذا  ذات  التشكيلية  الصفات  مجموع  الفونيم  ان   :
 بالموضوع ويقصد موضوع الفونولوجيا او وظيفة الصوت .  

برأي    –ومن المعلوم ان كل صوت يمتاز بعدة صفات وما يميز فونيما عن آخر  
ملمح من المالمح التميزية . ان خصائص صوت الدال مثالً أنّه    –هذه المدرسة  

, اسناني , لثوي , انفجاري , مرقق , مجهور . اما    صامت , رثوي , مستخرج 
  , مرقق   , انفجاري   , لثوي   , اسناني   , مستخرج   , رثوي   , صامت  فهو  التاء 

التاء   عن  الدال  يميز صوت  الذي  فالفارق   . االتجاه    –مهموس  أصحاب  براي 
إذ ان األول مجهور والثاني مهموس    –الفونولوجي   هو صفة الجهر والهمس , 

 (  63, 2011فهما فونيمان مختلفان . ) عبد الباري ,  وبالتالي 
 رابعا : المدرسة التجريدية :  

الخصائص     عن  كامالً  استقالالً  مستقلة  الفونيمات  فتعتبر  التجريدية  النظرة  اما 
(  والعالم    Jimboالصوتية المرتبطة بها , واهم من عرف بها العالم الياباني )

وكذلك    palmerاإلنجليزي    ,Jones    صياغته اطوار  من  طور  آخر  في 
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بان    Abstract Soundلنظرية الفونيم وقد قيل في شرح األصوات التجريدية  
بعض األصوات لها مالمح مشتركة كثيرة , يمكن ان تلخص في مثال او صورة  
او انطباع ذهني يعتبر صوتا تجريديا على المستوى األول , وهناك مستوى ثاٍن  

حيث يستخلص المرء عائلة كاملة من األصوات التجريدية في شكل    من التجريد 
الفونيمات   هي  الثاني  المستوى  على  التجريدية  األصوات  هذه   , عامة  صورة 

 (   181,  1997)عمر , 
 

 عسما  على  الطفل تدريب  يجب  ، األولى  التعليمية مراحلال فى  النجاح لتحقيق
 يتعين  ثم  الكلمات، حروف على  التأكيد  مع  للغة، المفردة الحروف  نطق أصوات 

 من ذلك تحقيق ويمكن تشملها، التى الكلمات  خالل الحروف أصوات هذه اعمال
 المسجوعة، الكلمات  استخدام لألطفال، الشعرية األغانى استخدام : اآلتى  خالل

 األصوات     البداية، مزج حروف أصوات 
 (   53 : 2008 ، الزيات  مصطفى فتحى  )                                          

 
 الدراسات السابقة  

 
 (  2016دراسة عبد الكريم وكاظم )  

الدراسة    اللغة  هدفت  لمدرسي  الالزمة  الصوتي  الوعي  مهارات  معرفة  إلى 
عينة البحث من  ,وقد تكونت  العربية من وجهة نظر تدريسي قسم اللغة العربية

تم  47) استبانة  تطبيق  ,وتم  اآلداب  وكلية  التربية  كلية  في  وتدريسية  تدريسيا"   )
إعدادها للتعرف الى  مهارات الوعي الصوتي الالزمة من وجهة نظرهم مكونة  

 ( لزوم  22من  درجة  إلى  النتائج   أشارت  الالزمة  البيانات  تحليل  وبعد  فقرة   )
ف وأهميتها  الصوتي  الوعي  من  مهارات  أعلى  كانت  للفقرات  المرجحة  األوساط 
( مما يشير إلى درجة  66,6( ووزن مئوي ) 2الوسط الفرضي المرجح والبالغ ) 

تم   النتائج  ضوء  وفي  التربية,  كلية  في  المدرسين  للطلبة  المهارات   هذه  لزوم 
في   الصوتي  الوعي  مهارات  تدريس  منها: ضرورة  التوصيات  من  عدد  اقتراح 

س اللغة العربية بكليات التربية وإعداد أدلة للمدرسين تشرح  مقررات طرائق تدري
كيفية   عن  تطبيقية  أمثلة  وتعطى  الصوتي  الوعي  مهارات  تفصيلية  بصورة 

) عبد الكريم       تدريسها وتنميتها من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية. 
 (  2016وكاظم  
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 :  2009دراسة القرني  
   ( تعرف  الدراسةالى  الصوتي  هدفت  الوعي  ومهارات  الصوتية  المهارات 

االولى   الثالثة  بالصفوف  الجهرية  القراءة  لتعليم  العربية  اللغة  لمعلمي  الالزمة 
االبتدائية   من قائمة    المرحلة  الباحث   اعّد  وقد   مصر  في  الدراسة  (اجريت 

بالمهارات الصوتية ومهارات الوعي الصوتي وكانت عينة الدراسة اعضاء الهيأة  
االبتدائية وقد   التد  بالمرحلة  العربية ومعلميها  اللغة  الجامعة  وموجهي  ريسية في 

اتفاق   نسبة  على  اذا حصلت  للتالميذ  الزمة  المهارة  الباحث  وقد  %75عّد  فاكثر 
حصلت   وقد  المهارة  لزوم  درجة  معرفة  في  المئوية  النسبة  على  الباحث  اعتمد 

من مهارات القائمة وقد    % 60اي مايساوي    % 100( مهارة على درجة لزوم  28)
الصوتي   الوعي  ومهارات  الصوتية  المهارات  تدريس  بضرورة  الباحث  اوصى 
والقراءة الجهرية في مقررات طرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية ,والعناية  
االصوات   مقررات  في  الصوتي  الوعي  ومهارات  الصوتية  المهارات  بتدريس 

 (    2009لقرني, ) ا .    بكليات التربية للطالب المعلمين 
 

 ( 2009) دراسة مطر,والعايد 

  فعالية برنامج باستعمال  الحاسوب في تنمية الوعي هدفت الدراسة إلى تعرف    
الفونولوجي وأثره  في الذاكرة العاملة والمهارات اللغوية لدى  ذوي صعوبات  

القراءة )   تعلم  قوامها  عينة  على  البحث  الثاني   32وطبق   الصف  تالميذ  من   )
في   التعلم  صعوبات  ببرامج  والملتحقين  القراءة  تعلم  صعوبات  ذوى  االبتدائي 
متساويتين   مجموعتين  بين  عشوائيا  الدراسة  عينة  تقسيم  ،وتم  الطائف  محافظة 

إناث والمج16األولى تجريبية وعددها )  ثمانية ذكور،وثمانية  الثانية  (منهم  موعة 
( الدراسة  على  16ضابطة  أدوات  ،واشتملت  إناث  وثمانية  ذكور  ثمانية  منهم   )

اللغوية   للمهارات  ،مقياس  العاملة  للذاكرة  ومقياس   ، الفونولوجي  للوعي  مقياس 
للوعي    –)االستقبالية   الحاسوب  باستعمال   تدريبي  وبرنامج  التعبيرية(، 
إعدا  30الفونولوجي) من  وجميعها  الدراسة  جلسة(   نتائج  وأشارت   الباحثين،  د 

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في  
المجموعة   لصالح  اللغوية  والمهارات  العاملة  والذاكرة  الفونولوجي  الوعي 
ألبعدي   القياسين  بين  فروق   توافر    عدم  عن  النتائج  أسفرت  كما  التجريبية 

يد  مما  الفونولوجي  والتتبعى  الوعي  تحسين  في  البرنامج  أثر  استمرارية  على  ل 
الدارسة  ا    وأثره  اللغوية،وأوصت  والمهارات  العاملة  الذاكرة  في   اليجابي 

التعلم   صعوبات  برامج  فى  الفنولوجى  الوعى  مهارات  على  التدريب  بضرورة 
 (  2009د .)مطر,والعايألثره االيجابي  في الذاكرة واللغة االستقبالية والتعبيرية 
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 :  2008دراسة الحالق والمخزومي  
تحديد        الى  الدراسة  المرحلة  هدفت  العربية في  اللغة  درجة ممارسة معلمي 

لمهارات اإللقاء ببعديها الصوتي والحركي التعبيري في مواقف تعليم    األساسية
الجهرية للمرحلة    القراءة  العربية  اللغة  معلمي  من  الدراسة  مجتمع  وتّكون 

-2007ية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى للعام الدراسي  األساس
2008 ( والبالغ عددهم  من )396م  الدراسة  عينة  وتألفت  ومعلمة  معلما"   )64  )

الباحثان   اعد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  عشوائيا".  اختيارها  تم  ومعلمة  معلما" 
)كبيرة   مستويات  خمسة  ذي  متدرج  مقياس  ذات  إستبانة 

اللغة  جد  معلمي  ان  إلى  الدراسة  وتوصلت  جدا"(  ا",كبيرة,متوسطة,قليلة,قليلة 
من   أكثر  التعبيري  الحركي  بالمجال  المتعلقة  اإللقاء  مهارات  يمارسون  العربية 
إلى   كذلك  الدراسة  الصوتي.وتوصلت  بالبعد  المتعلقة  اإللقاء  مهارات  ممارستهم 

اللغة معلمي  تقديرات  متوسطات  بين  فروق  ممارستهم    عدم وجود  العربية حول 
الى   كليهما  في  تعزى  التعبيري  الصوتي,والحركي  الجانب  في  اإللقاء  لمهارات 
بين   للتفاعل  اثر  يظهر  لم  أنه  ,كما  الخبرة  ,سنوات  العلمي  الجنس,المؤهل 
الصوتي,الجانب   الجانب  في  اإللقاء  لمهارات  ممارستهم  حول  الثالثة  المتغيرات 

أظهرت النتائج وجود فروق تعزى الى التفاعل  الصوتي الحركي معا". في حين  
 بين المتغيرات الثالثة في الجانب الحركي التعبيري .   

 (     2008)الحالق, المخزومي,                                                        
 

   -الفصل الثالث :

 منهجية البحث وإجراءاته  

يتضمن هذا الفصل عرضاً لإلجراءات التي  عملتها  الباحثة من اجل تحقيق       
 أهداف بحثها  وعلى النحو االتي :  

 منهج البحث :  
 استخدمت  الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمناسبته ألغراض هذا البحث.    

 مجتمع البحث وعينته   
مرك في  األول  الصف  بمعلمات  الحالي  البحث  مجتمع  الديوانية  تحدد  محافظة  ز 

 ( معلمة من معلمات الصف األول  50وقد بلغت عينة البحث )  
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 أداة البحث 
التي   المهارات  مكونة من مجموعة من  استبانة  بناء  تم  البحث  للتحقق من هدف 
بالخطوات   االستبانة  بناء  االبتدائي  وقد مرت عملية  األول  الصف  تناسب طفل 

 التالية :  
 

مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت مهارات الوعي الصوتي من الكتب   -1

والمراجع والرسائل والبحوث العلمية . كدراسة ) زايد  (  و ) القرني (  

 و ) عبد الكريم وكاظم (  

المعلومات   -2 بشبكة  واالستعانة  الصوتي   الوعي  مهارات  على  االطالع 

 واالنترنت.  

ال -3 لمهارات  أولية  قائمة  الباحثة  اعداد  اطالع  على  بناًء   , الصوتي  وعي 

 على الجهود السابقة بكتب اللغة والبحوث والدراسات السابقة   

(  22عرض قائمة مهارات الوعي الصوتي بصورتها األولية وعددها  )   -4

على  مجموعة من المتخصصين  في اللغة العربية وآدابها ومتخصصين  

واإلفادة منها في الوصول    بطرائق التدريس وقد تم جمع آرائهم ودراستها 

(  مهارة تتناسب مع تالميذ الصف  20للقائمة النهائية , وبلغ عددها )   

 األول االبتدائي  

 
 الصدق 

السادة      من  مجموعة  على  بعرضه  الحالي  البحث  أداة  صدق  من  التحقق  تم 
المحكمين من ذوي االختصاص  , إذ طلب منهم اإلطالع على فقرات اإلستبانة  

مالحظاتهم حول صالحية الفقرات ومدى مالئمتها لموضوع البحث ,وأية  وإبداء  
القائمة بصورتها   مالحظات أخرى تم األخذ بها وتعديل بعض فقراته وأصبحت 

 .   % 80(مهارة ,وكانت نسبة االتفاق    20النهائية تضم )  
 الثبات 

وقد   لغرض الحصول على الثبات اعتمدت الباحثة على طريقة االتساق الداخلي    
حساب   خالل  من  األداة  في  للفقرات  الداخلي  االتساق  دالالت  إلى  التوصل  تم  

  ( األداة  ثبات  بلغ معامل  إذ  ألفا كرونباخ( لألداة ككل    ( ( وهو     0,91معامل 
 معامل ثبات مناسب لتحقيق أهداف البحث.  

 
 ل اإلحصائية  الوسائ
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في الحصول على نتائج البحث  SPSSاعتمدت الباحثة الحقيبة اإلحصائية ال    
 وذلك باستعمال المعالجات االحصائية التالية :  

 معامل )ألفا كرونباخ( لحساب الثبات.  -
 الوسط المرجح للتعرف على مهارات الوعي الصوتي الالزمة.   -

 الفصل الرابع   
   عرض النتائج وتفسيرها 

 يتضمن هذا الفصل عرض للنتائج التي توصل اليها البحث     
دور مهارات الوعي الصوتي في تعليم مهارة القراءة لتالميذ الصف األول    -  

 االبتدائي من وجهة  

المعلمات      الفرضي واحتسب  لتفس    نظر  المرجح  الوسط  اعتمد  الهدف  ير هذا 

 ( اثنين  على  وقسمتها  والدنيا  العليا  المقياس  درجتي  جمع  طريق    2(| 1+3عن 

ووزنه المئوي واحتسب عن طريق قسمة الوسط الفرضي على اعلى درجة في  

الناتج ب)  وقيمته ) 100المقياس وضرب  الفرضي  الوسط  ( ووزنه  2( وباعتماد 

وتم حساب الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات االستبانة للعينة  (   66,6المئوي) 

( ثم رتب تنازليا" من أعلى فقرة الى ادنى فقرة وكما مبين في  50البالغ عددها )  

 ( 1جدول ) 
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 ( يوضح توزيع مهارات الوعي الصوتي 1جدول ) 
 
 
 
 ت 

     
 
 

 الفقرات  

  درجة لزوم المهارة   
 

الوسط  
 المرجح  

 
 

الوزن  
 المئوي  

الزمة    
بدرجة  
 كبيرة  

الزمة   
بدرجة  
 متوسطة  

الزمة   
بدرجة  
 ضعيفة  

  
 التكرار

   
 التكرار

   
 التكرار

لقراءة     -1 يستمع 
ويحدد   المعلمة 

 الحرف  
 

 
  34 

 
  16 

 
  0 

2,86 89,33 

اسم     -2 يتعرف 
 الحرف واشكاله  

 

33 17  0 2,66   
88,66 

 يقرا ويالحظ       -3
 

33  0  17  2,66  
88,66 

 يستمع وينطق       -4
 

17  33   0  2,34  78 

الحرف     -5 يتعرف 
 الساكن في الكلمة  

 

 16 34  0 2,32   
77,33 

 
 

الجمل     -6 يتعرف 
 بالصورة الدالة   

 

 
16 

 
 34 

 
 0 

 
 2,32 

 
   

77,33 

 يتعرف التنوين       -7
   
 

16 34 0 2,32 77,33 

 يتعرف الشدة       -8
 

16 34 0 2,32 77,33 

الحركات     -9 يتعرف 
 الطويلة  

 

16 34 0 2,32 77,33 

لقراءة     10 يستمع 
ويحدد   المعلمة 

 الحرف  
 

 33   17  0    
2,32 

   
77,33 

الكلمات      11 يقرا 
من  المتكونة 

17 17 16 2,02 67,33 
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 األصوات  
 

ويالحظ     12 ينطق 
 الفرق  

 

16  17  17 1,98   66 

الحركات     13 يتعرف 
فتحة    ( القصيرة 

ضمة    –كسرة    –
  ) 
 

 0   50 0 2    
66,66 

شكل     14  يميز 
 الحرف  

 

 
0 

     
  50 

 
  0 

 
  2 

 
   

66,66 

بين     15  يصل 
 الجملة ومثيالتها 

 

  16    17   17   1,98  
  66 

أصوات     16  يحلل 
 كل كلمة  

   

16   17  17 1,98  66 

الكلمة     17  يصل 
الدالة   بالصورة 

 عليها 
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الصوتي الزمة مما   الوعي  أن  مهارات  لنا  يتضح  السابق  الجدول  من معطيات 
يدل على أهمية  مهارات الوعي الصوتي بتعليم مهارة القراءة فمساعدة التالميذ  
التالميذ   تعليم  خالل  من  وذلك   , والحروف  األصوات  بين  العالقة  ادراك  على 

وال المختلفة  الحروف  بين  والتمييز  الهجائية  والتاكيد  الحروف   , بالنطق  متشابهة 
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على الصوت الواحد له صور صوتية متعددة وشكل كتابي واحد وتعويد التالميذ  
على االستماع لكلمات تراعي التنوعات الصوتية لكل صوت , فالفونيم ذو طبيعة  

 صوتية .  
فتقديم    , الصوتي  النظام  وفهم  اجادة  على  األطفال  يساعد  بالصوت  فالوعي 

المناسب القراءة  األنشطة  مهارة  تنمية  على  التالميذ  تساعد  الصوتي  للوعي  ة 
 والسرعة بالقراءة وتساعد األطفال على انتاج األصوات اللغوية الصحيحة .   

 
   الستنتاجاتا

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصلت الباحثة الى  
األول     -1 الصف  لتلميذ  القراءة  مهاراة  لتعليم  الزمة  الصوتي  الوعي  مهارة 
 تدائي  االب
الرئيسية لكل    -2 البوابة  لتلميذ الصف األول االبتدائي فهي  القراءة  أهمية مهارة 

 المعارف  
اللغة    -3 تتفق مع طبيعة  التي  الحديثة  القراءة  تعليم  احد مداخل  الصوتي  الوعي 

 العربية  
   

 التوصيات  
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة باالتي :  

 الوعي الصوتي لتنمية مهارات القراءة   بناء برنامج قائم على مدخل  -1
 تدريب المعلمين والتاكيد على أهمية الوعي الصوتي    -2
الوعي    -3 مهارات  تنمي  التي  باالنشطة  األول  للصف  القراءة  كتب  تضمين 

 الصوتي وتنمية مهارة القراءة  
 المقترحات  

 تقترح الباحثة القيام ب  
 دراسة مهارات الوعي الصوتي في تنمية مهارة االستماع والتحدث   -1
   اجراء دراسة مماثلة لصفوف دراسية اعلى    -2

 المصادر  
( : الوعي الفونولوجي وعالقته بالعسر القرائي لدى  2009التميمي , فهد حماد ) 

   166الطفل , مجلة المعرفة , عدد 

الحالق,علي سامي علي,والمخزومي,ناصر محمود : درجة ممارسة معلمي اللغة  
العربية لمهارات اإللقاء في مواقف تعليم القراءة الجهرية لطلبة المرحلة األساسية  

 م   2012, العدد الرابع, 28دن .مجلة جامعة دمشق,مجلد في األر
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( ياسر   , دار  2006الحيلواني   , الكويت   , القراءة  مهارات  وتقييم  تدريس   :  )

 الفالح للنشر والتوزيع  

 ( سمير  خالد   , بالمرحلة  2016زايد  القراءة  وتعليم  الصوتي  الوعي  مدخل   :  )

    1االبتدائية . دار اآلفاق , القاهرة , ط 

)    الزيات  مصطفى  فتحي  النظرية  1998,  األسس  التعلم  صعوبات   :  )

  , االكاديمية  والقدرات  المعرفية  العمليات  واضطراب  والعالجية  والتشخيصية 

 القاهرة , دار النشر للجامعات 

والنشر   للطبع  اإلصالح  دار  والتقنية.  العلوم  لغة  العربية   : الصبور  شاهين,عبد 
 م .   1983,  1والتوزيع,ط 

 
البا النشط , عمان ,  دار  2011ري , ماهر شعبان )عبد  . مهارات االستماع   )

 المسيرة  

 ( دار  2011____________   , العملية واألداء , عمان  التحدث  (. مهارات 

 المسيرة  

(  _____________2010  , التربوية  وتطبيقاتها  القراءة  سيكولوجية   .  )

 عمان , دار المسيرة .  

اسة الصوت اللغوي , القاهرة , عالم الكتب ,  ( : در1991عمر , احمد مختار ) 

   2ط

( : الوعي او االدراك الفونولوجي ألطفال تطوير برامج  2006عبد هللا , عادل )  

كلية    , والعالمية  المحلية  المستجدات  ضوء  في  العربي  بالوطن  التربية  كليات 

 التربية , جامعة الزقازيق  

 ( كاظم  واقبال   , عزيز  أسماء   , الكريم  :  2016عبد  الصوتي  (  الوعي  مهارات 

العربية اللغة  قسم  تدريسيي  نظر  وجهة  من  العربية  اللغة  لمدرسي  ,    الالزمة 

   1, عدد   19مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية , مجلد  
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الالزمة   الصوتي  الوعي  ومهارات  الصوتية  المهارات   : عويس  محمد  القرني, 
لمعلمي اللغة العربية لتعليم القراءة الجهرية بالصفوف الثالثة األولى من المرحلة  

اإلنترنت    على  منشور  بحث   .  .http://www.fayoum.eduاالبتدائية 
hamed.aspxg  /education/curiculateaching/ Dr Moe    

( : برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات االستماع  2003الطحان , طاهرة احمد )

مهارات   بعض  تنمية  على  واثرها  االستماع  مهارات  بعض  تنمية  على  واثرها 

التحدث لدى أطفال ماقبل المدرسة , رسالة دكتولراة غير منشورة , كلية التربية ,  

 جامعة طنطا .  

العربي,   الفكر  دار   , القاهرة   . العربية  اللغة  فنون  تدريس   : احمد  مدكور, علي 
 م .  2006

برنامج   فاعلية   : سالمة  محمد  واصف  والعايد,   , علي  رجب  الفتاح  مطر,عبد 
العاملة   الذاكرة  على  وأثره  الفونولوجي  الوعي  تنمية  في  الحاسوب  باستخدام 

 لقراءة. بحث منشور على االنترنت              والمهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات تعلم ا
http:// 

 www.qulfkids.com/vb/showthread.php?t=3356   
( : القراءة , الفصل األول في  2001يونس , فتحي علي , ومحمود كامل الناقة ) 

( , مجلة القراءة والمعرفة , الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  1كتاب التربية ) 

   3, كلية التربية , جامعة عين شمس , عدد 

Adams,M.(1990) : Beginning to read . Thinking and 

learning about print. Cambridge, MA: MIT Press  

Blevins ,W.(2003) : Phonics and the Beginning Reader, 

Scholastic,Reading line, Broadway , New York.  

Pullen , P.C.,& Lloyd, J.W.(2007). A focus on phonics 

instruction. Current Practice Alerts, 14, 1-4 AVailable 

 

 
 

http://www.qulfkids.com/vb/showthread.php?t=3356
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 ملخص البحث 

التعليم   جودة  على  ترتكز  انتقالية  بمرحلة  العالي  التعليم  نظام  يمر 

اعداد   على  تعمل  التي  التعليم  مراحل  أهم  من  يُعد  إذ   ، بمخرجاته  واالرتقاء 

مؤسسات   فاهتمام  المجتمع  مؤسسات  لقيادة  والمؤهلة  المدربة  العلمية  الكوادر 

اكادي بيئة  توفير  نابع من أهمية  العالي بالجودة  مية مقبولة تؤدي للحصول  التعليم 

على مخرجات قادرة إلثبات جدارتها وقدرتها على التفاعل مع معطيات العصر  

بالتعليم   النهوض  اجل  الجهود من  تكاتف  كان البد من  لذلك  ومتغيراته،  الحديث 

والرفع من جودته ، ولكي يؤدي التعليم العالي دوره المتميز في التغيير والتطوير  

ميادين البد ان يتميز انتاجه بنوعية المستوى والجودة في الكم  االيجابي في شتى ال

االهداف   لتحقيق  مميزة  نوعية  ذات  تكون مدخالته ومخرجاته  ان  والكيف والبد 

الجامعية المنشودة المتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته ،  

م  البد  العالي  التعليم  في  المنشود  التغيير  الى  الدوري  وللوصول  التقويم  ن 

اآلونة   في  التعليم  أن  السيما  التعليمية  المؤسسات  في  العاملين  ألداء  والمستمر 

وهذا   الميزانيات  أعلى  له  رصدت  إذ  الدولة  من  كبير  باهتمام  يحظى  األخيرة 

يعكس مدى أهمية إعداد العنصر البشري الفعال ودوره في تحقيق التنمية والتقدم  

أة التدريس من أهم المجاالت التي ينبغي االهتمام بها  ، ولعل تقويم اداء عضو هي 

العلمية   المادة  تطوير  في  فاعليته  وزيادة  األداء  تحسين  في  أهمية  من  لها  لما 

جودة   تحقق  وبالتالي  تدريسها   في  المعتمدة  واألساليب  ومضامينها  ومحتوياتها 

على مواطن    التعليم العالي ويمكن كل من القائمين به والمطبق عليهم من الوقوف 

 القوة فيتم تعزيزها ومواطن الضعف فيتم معالجتها .  

تدريسيي كلية التربية االساسية في جامعة بابل في ضوء متطلبات  تقويم أداء

 جودة التعليم العالي

 أ.د. عارف حاتم هادي الجبوري

 أ.م.د. نسرين حمزة عباس السلطاني

 جامعة بابل / كلية التربية االساسية

nisreenhamza5@gmail.com 

mailto:nisreenhamza5@gmail.com
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 : تقويم  ، تدريسيي ، جودة  كلمات مفتاحية 

Research Summary 

The higher education system is going through a 

transitional phase based on the quality of education and 

the improvement of its outputs, as it is one of the most 

important stages of education that prepares trained and 

qualified scientific cadres to lead community institutions. 

To interact with the data of the modern era and its 

variables, so it was necessary to join efforts to advance 

education and raise its quality . In order for higher 

education to play its distinguished role in positive 

change and development in various fields, its production 

must be characterized by the quality of the level and 

quality in quantity and quality, and its inputs and outputs 

must be of a distinctive quality to achieve the desired 

university goals of teaching, scientific research, 

community service and development .In order to reach 

the desired change in higher education, it is necessary 

to periodically and continuously evaluate the 

performance of workers in educational institutions, 

especially since education has recently been receiving 

great attention from the state, as the highest budgets 

have been allocated to it. This reflects the importance of 

preparing the effective human element and its role in 

achieving development and progress .Perhaps 

evaluating the performance of a teaching staff member 

is one of the most important areas that should be taken 
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care of because of its importance in improving 

performance and increasing its effectiveness in 

developing the scientific material, its contents and 

contents, and the methods adopted in its teaching, thus 

achieving the quality of higher education Strengthened 

and weaknesses are addressed. 

 التعريف بالبحث -الفصل االول 

 أوالً : مشكلة البحث : 

المعلومات   فيه سلع  الذي أصبحت  المعرفة  اقتصاد  نحو  اليوم  العالم  يتجه 

التي   المدربة  المؤهلة و  البشرية  القوى  إعداد  لدورها في  الهامة نظراً  السلع  من 

  ( عليه  تتفوق  لم  أن  المادي  المال  رأس  توازي  إنتاجية  قيمة  ذا  مال  رأس  تٌعد 

طويلة  (  12، 2007الميمان، لفترة  العربي  العالم  في  التعليم  سياسات  ظلت  وقد 

إنتاج، قطاع  ليس  و  خدمة  أنه  على  التعليم  إلى  استثمار   تنظر  وليس  استهالك 

لها و ال تمثل   الطلبة في تخصصات ال سوق  النتيجة تخريج اآلالف من  وكانت 

عملية  موارد لالقتصاد الحديث األمر الذي أدى إلى عدم المواءمة بين مخرجات ال

التعليمية و احتياجات سوق العمل مما أحدث فجوة كبيرة بين حجم اإلنفاق على  

 (. 2007،22التعليم واالستفادة من مخرجاته)النجار،

والنهوض بالتعليم العالي يستوجب أن نتبنى فلسفة ترى بأن التعليم لم يعد  

والتربية هي صنا  البشر.  في  واستثمار  مجتمع  أمن  قضية  بل  خدمات  عة  قضية 

مربحة تزيد عائداتها االجتماعية و االقتصادية على تكاليفها، وأن مصير األمم و  

وتطوير   الالزمة  بالمهارات  وتزويدها  البشرية  القوى  بتنمية  رهن  الشعوب 

السريع   باإليقاع  يتميز  عصر  ظل  في  االقتصاد  بناء  في  للمساهمة  مواهبها 

الغفور،  )عبد  المعلوماتي.  و  المعرفي  له  2002،125واالنفجار  العالي  فالتعليم   )

دور رئيس في تحقيق اإلبداع واالبتكار من أجل التعامل مع المشكالت والعوائق  

التي تواجه مسيرة النمو والتطور في المجتمع، فهو السبيل إلي تغطية احتياجات  
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العلمية   الحلول  البتكار  الموجه  العلمي  البحث  طريق  من  وذلك  العمل،  سوق 

 .    )2005،160لك العوائق والمشكالت. )الزبيدي، المناسبة لتذليل ت

وألهمية األداء التدريسي لعضو هيأة التدريس في تحقيق أهداف الجامعة وتحديداً  

ومتطلباته   المجتمع  حاجات  تلبي  وكفؤة  مؤهلة  مخرجات  وبناء  إعداد  عملية 

التدريس لك التدريسي لعضو هيأة  تقويم االداء  الباحثان مشكلة  لية  المختلفة ادرك 

التربية االساسية في جامعة بابل في ضوء متطلبات جودة التعليم العالي وتتبلور  

 مشكلة البحث في التساؤل االتي  :  

في ضوء   - التدريسية  الهيأة  التدريسي  اعضاء  األداء  تقويم  معيار  ما  

 متطلبات جودة التعليم العالي؟ 

   ثانياً : أهمية البحث:

الجامعي   التعليم  ان عملية اعداد المدرس  الركائز االساسية في تطوير  تمثل احد 

تحقيق   في  الزاوية  حجر  التدريس  هيأة  لعضو  التدريسي  االداء  ويعد   ، العالي 

 الكفاءة في التدريس . 

إذ تعد وظيفة التدريس الجامعي من اهم الوظائف التي تؤديها الجامعات واكثرها  

تزودهم  اذ  المستقبلية  للحياة  الطلبة  اعداد  في  التخصصية    فاعلية  بالمعارف 

واالتجاهات السلوكية االيجابية والقيمية  وكل المهارات العلمية والعملية الالزمة  

لتأهيلهم كي يصبحوا اعضاء فاعلين في خدمة المجتمع ، ان مقياس تفوق الجامعة  

يعتمد على امتالكها ألعضاء هيأة تدريس مؤهلين تأهيالً عالياً متوفرة لهم جميع  

واالم جودة  الظروف  في  تساهم  مختلفة  وخدمات  مالئم  اكاديمي  جو  من  كانات 

ومتطلبات   الشاملة  التنمية  حاجات  تلبية  على  قادرة  تكون  كي  التعليمية  العملية 

 ( . 2003،135العصر المتسارعة ) فروهوالد ،

ونظراً ألهمية الدور الملقى على عاتق عضو هيأة التدريس الجامعي يصبح من     

الدور ومالحظته وتقويمه، باعتباره عضواً فعاالً تحتاجه    الضروري مراجعة هذا

في   وتنوعاً  للمعلومات  وتدفقاً  معرفياً  طوقاً  يشهد  الذي  العصر  هذا  في  االجيال 

امكانيات ومؤهالت   يمتلك  التدريس  هيأة  ان عضو  اذ   ، والتعليم  التربية  اساليب 

المذهلة التي  وقدرات ومواصفات نوعية ومتطوره يجب ان تتوائم مع التطورات  
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المعاصرة   بالثقافة  العالي ، فهو مسلح  البحث والتعليم  العالم في مضمار  يشهدها 

بأساليب   وملم   ، واالتصال  المعرفة  تكنولوجيا  مع  صميمة  وبعالقة  والقديمة 

تدريسية في مجال تخصصه ، ويتابع ما يستجد من المعرفة ) المناصير وجبار ،  

2008،178 .) 

هيأة    دور عضو  لعمله    ويبرز  تضاف  مختلفة  وادوار  بمهام  الجامعي  التدريس 

الضروري   من  فلذا   ، المجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  في  بدوره  متمثلة  المهني 

التبيتي وحريري    ( الملقاة على عاتقه  المسؤوليات  ليتناسب هذا مع  ادائه  تطوير 

ي  ( ، واليمكن اثباتها من دون عمليات فحص وتقويم لالداء التدريس2003،74،

اهم   من  الجامعي  التدريس  هيأة  لعضو  التدريسي  االداء  تقويم  عملية  تعد  اذ 

االداء   مستوى  تحسين  في  اهمية  من  لها  لما  بها  االهتمام  ينبغي  التي  المجاالت 

ومضمونها   ومحتواها  العلمية  المادة  تطوير  في  فاعليته  وزيادة 

 . (204م،2002)زرعه:

عالي والمتمثلة بتحسين اداء عضو هيأة  لذا ينبغي توفير متطلبات جودة التعليم ال

معايير   ووضع   ، التعليمية  العملية  لقيادة  االساس  المحرك  باعتباره  التدريس 

برامج   وضع  ذلك  الى  أضف   ، االهداف  تحقيق  على  القائمة   االدارة  العتماد 

السلطاني    ( االكاديمي  المستوى  ورفع  الذاتي  التحسين  أجل  من  تنشيطية  تربوية 

 (. 2019،199وآخرون،  

ويلعب عضو هيأة التدريس دوراً رائداً في اعداد وبناء مخرجات التعليم الجامعي  

وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات العصر وكونها تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته  

 لذلك فان البحث الحالي يمكن ان يسهم في تحقيق االتي :  

ريسي  تبصير واطالع اعضاء هيأة التدريس بأهمية تقويم االداء التد  .1

 . 

االداء   .2 تحسين  بكيفية  التدريس  هيأة  اعضاء  واطالع  تبصير 

 التدريسي . 

االداء   .3 تحسين  بانعكاسات  التدريس  هيأة  اعضاء  واطالع  تبصير 

 التدريسي على وفق متطلبات جودة التعليم العالي. 
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 ثالثاً : هدفا البحث :  يهدف البحث الحالي إلى :      

 . تحديد متطلبات جودة التعليم العالي .1

جودة   .2 متطلبات  إستعمال  في  االساسية  التربية  كلية  تدريسي  اداء  تقويم 

 التعليم العالي من لدن األساتذة.

 رابعاً : حدود البحث: 

 .  2021-2020الحدود الزمانية: العام الدراسي   .1

 الحدود المكانية: كلية التربية االساسية في جامعة بابل .  .2

كلية   .3 تدريسي  اداء  الموضوعية:  في ضوء  الحدود  االساسية  التربية 

 متطلبات جودة التعليم العالي. 

 الحدود البشرية : تدريسيو كلية التربية األساسية في جامعة بابل.  .4

 خامساً : تحديد المصطلحات : 

 (:  Evaluation)التقويم .1

  "  : بانه  مراد   ما  عرفه  بين عمل  التوافق  مدى  أو  للشيء  قيمة  تحديد 

والقيمة السائدة ، ويهدف التقويم إلى الحكم الموضوعي على العمل المقوم ، حيث  

إذن   المؤثرة عليه  العوامل والظروف  وتفسيرها في ضوء  المعلومات  تحليل  يتم 

ويمكن    ، الفشل  ودواعي  النجاح  عوامل  بها  تتضح  قياس  عملية  هو  فالتقويم 

فهو  االس  ، مشابهة  مشاريع  في  التقويم  نتائج  من  ،  تفادة  النظرية  المعارف  يثري 

 (. 581م، 1998وهناك التقويم الشامل والجزئي والفتري" )مراد، 

اإلجرائي نوعي وكمي على مستوى    والتعريف  هو: عملية اصدار حكم 

الفعاليات واالنشطة التي تندرج ضمن االداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في  

 ء معايير الجودة . ضو

 االداء التدريسي :    .2
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العمايرة  المهام     عرفه  بتنفيذ  التدريس  هيئة  عضو  قيام  درجة   " بانه   :

بمهامه   تتعلق  وسلوكيات  وانشطة  ممارسات  من  يبذله  وما  به  المناطة  التعليمية 

 (. 2006،103المختلفة تعبيراً سلوكياً " ) العمايرة ، 

: درجة قيام عضو هيأة التدريس    التعريف االجرائي لألداء التدريسياما  

بالعمل عل لتحقيق مستويات  الجامعي  التدريس  الجامعة عبر وظيفة  تنفيذ مهام  ى 

 عالية من الجودة في التعليم الجامعي . 

 عضو هيأة التدريس :   .3

أو   الدكتوراه  شهادة  حملة  من  الجامعة  في  بالتدريس  يقوم  من  كل  وهو 

 الماجستير ويساهم في تحقيق اهداف الجامعة . 

 جودة التعليم العالي:   .4

ير واالجراءات التي تهدف الى التحسين المستمر  هي مجموعة من المعاي

في المنتوج التعليمي وبمواصفات تسمو لتحقيق نتائج مرضيه تصب في  

 خدمة مختلف شرائح المجتمع. 

 الفصل الثاني..اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أوالً : اإلطار النظري: 

 تقويم األداء :  .1

تزداد أهمية تقويم األداء عندما يعتمد على تحديد الكفايات الالزمة له ، وبما أن  

وتعيين   وتعزيزها  القوة  نقاط  لتحديد   ، التشخيصي  الحكم  اصدار  يعني  التقويم 

التدريسي ومساعدته على تذليلها ، فهو عملية مستمرة   التي يواجهها  الصعوبات 

ة التي تليه ، ألنها قائمة على اساس  تالزم التخطيط وتشمل كل الوظائف اإلداري 

لتحسين   المستمر  التقويم  الى  يحتاج  التدريسي  فإن  لذا   ، االداء  وتطوير  تحسين 

المدرسين   امكانات  جميع  لتنمية  وذلك   ، ثابتة  معايير  وفق  لديه  االداء  مستوى 

الفردي ،   أدائه  التفوق واالمتياز في  المستمر وتحقيق  للتعلم  بتوفير فرص كثيرة 

د تقويم اداء التدريسي سبيالً للتنمية المهنية على أن يتم بإسلوب واضح وقائم  ويُع
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( ، وأن ما يحدد فعالية التدريسي  2012،112على الثقة والمشاركة )الحريري ،

من   إليهم  العلمية  المادة  توصيل  وفي  الطلبة  مع  التواصل  في  مهاراته  وجودته 

لتقويم  جداً  الضروري  من  ذلك    ، الطرائق  الفعاليات    أقصر  طريق  من  ادائه 

مؤهالته   من  وال  شهادته  من  وليس  الفصول  داخل  بادائها  يقوم  التي  التربوية 

( ، ويهدف تقويم أداء التدريسي الى  2008،366االكاديمية ) ابو الوفا وسالمة ، 

تبصيره بمكانته وتوضيح نواحي تفوقه وضعفه ، ليكون لديه الوعي الكامل بحاله  

المقرر الذي يدرسه وقدرته على  ويتعرف على مدى كف  المادة أو  اءته في شرح 

يمكن   عادل  أساس  الى  الوصول  ايضاً  اهدافه  ومن   ، لطلبته  المعلومة  توصيل 

قدرته   مع  يتناسب  آخر  عمل  إلى  نقله  او  ترقيته  في  النظر  عند  إليه  الرجوع 

 (.  2015،84وصالحيته )االسدي وداود ، 

 متطلبات جودة التعليم العالي  .2

بحا رضا  نحن  الى  الوصول  بغية  العالي  التعليم  جودة  متطلبات  تحديد  الى  جة 

 المستفيد الداخلي والخارجي ومن هذه المتطلبات : 

 دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام جودة التعليم العالي.  .1

لتبني   .2 الرئيسية  الخطوات  كأحد  االفراد  جميع  بين  الجودة  ثقافة  ترسيخ 

ت ان  حيث   ، وتطبيقها  الجودة  والمعتقدات  ادارة  والقيم  المبادئ  غيير 

ثقافة   الى  ينتمون  يجعلهم  الواحدة  المؤسسة  افراد  بين  السائدة  التنظيمية 

التطوير   في  الجديدة  التوجيهات  خدمة  في  بارزاً  دوراً  وتلعب   ، جديدة 

 والتجويد لدى المؤسسات التربوية . 

 مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين االداء. .3

والعاملين  التعر .4  ، الطالب  وهم  الداخلين  المستفيدين  احتياجات  على  ف 

هذه   اخضاع  على   ، المحلي  المجتمع  عناصر  وهم  والخارجيين 

 االحتياجات لمعايير لقياس االداء والجودة. 

تطوير نظام المعلومات لجمع الحقائق ، ألجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن   .5

 أي مشكلة ما. 

 افة االفراد. التعليم والتدريب المستمر لك  .6
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المشاركة الحقيقية لجميع المعنين بالمؤسسة في صياغة الخطط واالهداف   .7

وتوحيد   المجتمع  ادوار  تحديد  طريق  من  العالي  التعليم  لجودة  الالزمة 

المراحل   كافة  في  العمل  بيئة  في  المعنوية  الروح  ورفع  الجهود 

 والمستويات المختلفة. 

القرارات وذلك لزيادة الموضوعية بعيداً  استخدام أساليب كمية في اتخاذ   .8

 ( 2008،95عن الذاتية ) مجيد ،

  ثانياً : الدراسات السابقة: 

 (  2010دراسة الغامدي )  -

)) تعدد االساليب لتقويم اداء اعضاء هيأة التدريس بالجامعات هدفنا نحو تحسين  

 االداء المؤسسي (( 

لمستخدمة في عملية تقويم  هدفت هذه الدراسة الى استعراض االساليب المختلفة ا

االداء لعضو هيئة التدريس الجامعي وتوضيح خصائص كل منها والمميزات التي  

تطبيقها.  واجراءات   ، االخرى  االساليب  عن  بها  المنهج   تتميز  الباحث  اعتمد 

تقويم   بمجال  المتعلقة  والدراسات  البحوث  مراجعة  على  اعتمد  إذ  االستقرائي 

 لباحث الى النتائج االتية :  عضو هيأة التدريس . توصل ا

ان تنوع اساليب تقويم اعضاء هيأة التدريس يضمن التوصل الى احكام أكثر دقة  

هيأة   عضو  وان  بعضاً  بعضها  مع  أساليب  تتكامل  أن  يفضل  وانه  وموضوعية 

 التدريس من أهم العناصر التي تسهم في تحقيق رسالة الجامعة . 

 ( : 2009دراسة سنبل )  -

دراسة  ))    / القرى  ام  جامعة  التدريس  هيأة  ألعضاء  التربوية  الممارسات  تقويم 

 حالة ((  

من   التدريس  هيأة  لعضو  التربوية  الممارسات  واقع  تعرف  الى  الدراسة  هدفت 

 وجهة نظر عضو هيأة التدريس من وجهة نظر زمالئه . 

عي  من  المعلومات  لجمع  اداة  واالستبيان  الوصفي  المنهج  الباحثة  نة  اعتمدت 

(  30( عضواً من كلية التربية بجامعة أم القرى و) 30الدراسة والتي تكونت من ) 
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التي   النتائج  ابرز  ومن  الماجستير  ومرحلة  التربوي  االعداد  يدرسن  ممن  طالبةً 

توصلت اليها الباحثة ان عناك فروقاً بين اراء عضوات هيأة التدريس في تقويمهن  

 ية تدريس عضوات هيأة التدريس لهن . وبين آراء الطالبات في تقويمهن لفاعل 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

( من حيث  2009( وسنبل )2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراستي الغامدي ) 

اجريت   إذ  اجرائها  مكان  في  اختلفت  انها  اال  البحث  ومنهجية  الدراسة  هدف 

 اسية . الدراسة الحالية في العراق / جامعة بابل / كلية التربية االس

واستفاد الباحثان من الدراستين السابقتين في جوانب عدة أهمها بناء المعيار  

 وكذلك بمنهجية البحث . 

 الفصل الثالث....منهجية البحث واجراءاته  

 منهج البحث: 

يهتم    والذي   ، التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحثان  أعتمد 

ضوء    بتقويم  في  بابل  جامعة  في  االساسية  التربية  بكلية  التدريس  هيأة  اعضاء 

 متطلبات جودة التعليم العالي .  

 إجراءات البحث: 

 مجتمع البحث:  

بكلية   التدريسية  الهيأة  اعضاء  جميع  من  الدراسة  بهذه  االصلي  المجتمع  يتكون 

 التربية االساسية في جامعة بابل . 

 عينة البحث: 

الد  عينة عشوائية مستلة من  بعد حصر مجتمع  اختيار  تم  راسة األصلي 

( بأخذ  وذلك  األصلي  وبنسبة) 50المجتمع  وتدريسيةً  تدريسياً  من    34.48(   )%

 مجتمع الدراسة الكلي.    
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 أداة البحث:  

عمد   ومراجع  سابقة  دراسات  من  الدراسة  أدبيات  على  اإلطالع  بعد 

ة تم تطبيقها على أعضاء  الباحثون إلى تصميم أداة البحث وهي عبارة عن استبان 

في   األداة  تصميم  تم  إذ  بابل،  جامعة  في  االساسية  التربية  بكلية  التدريسية  الهيأة 

 ضوء مشكلة الدراسة وهدفها وتساؤلها. 

   صدق االداة :

يُعد الصدق من الخصائص الرئيسة الواجب توافرها في اداة البحث ، وتكون  

من  أعدت  الذي  الهدف  حققت  اذا  صادقة  واخرون    األداة  )االمام  أجله 

من  1990،99، عدد  على  توزيعها  تم  فقد  األداة  صدق  بخصوص  أما   ،  )

التدريس   وطرائق  المناهج  في  واإلختصاص  الخبرة  ذوي  من  المحكمين 

المعنيين بإدارة الجودة الشاملة في الجامعة ، وتم إجراء تعديالت طفيفة على  

( مانسبته  الباحثان  واعتمد   ، الفقرات  ف% 80بعض  الخبراء  (  آراء  من  أكثر 

معياراً لصالحية الفقرة وصدقها في قياس ماوضعت ألجله ، إذ ان قيمة مربع  

كاي الجدولية بداللة الفرق بين الموافقين من غير الموافقين عن هذا المعيار  

(  20( وبعدد ) 3.84(  والتي تساوي ) 1( ودرجة حرية )0.05وبمستوى )

 ( يوضح ذلك 1محكم وجدول ) 
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( يوضح قيمة مربع كاي الجدولية بداللة الفرق بين الموافقين من  1ول ) جد
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 دالة 3.84 10 % 100 0 20 20

4-5-6-30-27-12-
28-29- 

20 19 1 95 % 8.1 

2-7-8-13-10-24-
23 

20 18 2 90 % 6.4 

1-  15-16-17-18-
20-21-25-26   

20 17 3 85 % 4.9 

   ثبات االداة :

على   األداء  قدرة  الى  يشير  إذ   ، اتساقه  أو  المقياس  دقة  هو  اعطاء  الثبات 

علوان    ( له  مشابه  مجتمع  على  طبقت  إذا  مقاربة  نتائج  أو  نفسها  النتائج 

( ، وتوجد أكثر من طريقة لحساب الثبات ومنها طريقة إتفاق  2016،162،

تقديراً   نفسه  السلوك  بتقدير  أكثر  أو  مالحظان  يقوم  أن  وهو   ، المحكمين 

بي  االرتباط  معامل  بحساب  يقوم  ثم  البعض  بعضهم  عن  تقديرات  مستقالً  ن 

 ، عالم  ابو   ( المالحظة  497-2007،496المالحظين  ثبات  فان  اذا   ،   )

يتحقق من طريق التوافق بين المالحظين وذلك من طريق ايجاد العالقة بين  

مالحظين اثنين من المالحظين أو اكثر من طريق ايجاد نسبة التوافق بينهما  

 (. 2015،178)النعيمي وآخران،
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من  الباحثان  يتحقق  بطريقة    ولكي  الثبات  عينة  على  طبقت  بحثيهما  أداة 

 ( وعددها  البحث  مجتمع  من  العشوائي  من  20السحب  وتدريسيةً  تدريسياً   )

جامعة بابل في كلية التربية األساسية ، ومن ثم حساب درجات كل استمارة  

بإستعمال معامل ارتباط   النتائج احصائياً  المالحظة وعولجت  باحث من  لكل 

ت أداة البحث التي تم تسجيلها من لدن الباحثان والمالحظ  بيرسون لحساب ثبا

 ( والمالحظ  الباحثان  بين  الثبات  بلغ  وهي  0.85وقد  المالحظة  الستمارة   )

 نسبة منطقية وبالتالي اصبحت االداة صالحة لالستعمال. 

   تطبيق االداة : 

ف االساسية  التربية  بكلية  التدريسية  الهيأة  من  عينة  على  االداة  تطبيق  ي  تم 

والبالغ عددها ) بابل  التخصصات  50جامعة  وباختالف  وتدريسية  تدريسياً   )

الدراسية ، ولقد تم تحليل البيانات وحساب مقدار التكرارات لكل فقرة ، كما  

تم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي ومن مقدارهما يستدل على معيار  

في ضوء متطلبات    ساسية في جامعة بابلأل تقويم أداء تدريسي كلية التربية ا

المئوي )  الوزن  قيمة  فإذا كانت   ، العالي  التعليم  فأكثر يكون  % 0.66جودة   )

 (. 2010،246( فأكثر يكون مقبوالً )الكبيسي ،2مقبوالً والوسط المرجح ) 
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 الفصل الرابع.... عرض نتائج البحث وتفسيرها 

 تجسدت نتائج البحث باآلتي : 

ال اعضاء  تقويم  المئوية  في  النسب  االساسية  التربية  لكلية  التدريسية  هيئة 

 جامعة بابل في ضوء متطلبات جودة التعليم العالي 

النسبة   الفقرات 

 المئوية 

الوزن  

 المرجح 

 تقدير االختيارات 

موافق    

 جدا 

غير   موافق 

 موافق 

برنامجه   .1 محاضرات  واعداد  و  تهيئة 

 الدراسي 

0.68 2.14 89 % 11 %  

في   .2 الدورات  المشاركة  و  المؤتمرات 

 التدريبية.

0.69 2.22 89 % 11 %  

  % 11 % 89 2.15 0.68 اإلطالع على كل جديد في التخصص.  .3

في   .4 التكنولوجيا  توظيف  على  القدرة 

 العملية التعليمية.

0.68 2.22 89 % 11 %  

و   .5 النظرية  المعرفة  جوانب  تكامل 

 التطبيقية.

0.68 2.32 87 % 13 %  

  % 13 % 87 2.53 0.74 التدريس وأساليب التقويم.تنوع طرائق  .6

القاعات   .7 داخل  المدمج  التعليم  استخدام 

 الدراسية. 

0.69 2.25 86 % 14 %  

و   .8 العدالة  على  الحرص  و  الطلبة  احترام 

 المساواة بين الجميع. 

0.74 2.57 86 % 14 %  

تنمية   .9 و  الطلبة  دافعية  بإثارة  االهتمام 

 تفكيرهم.

0.76 2.62 86 % 14 %  

  % 14 % 86 2.62 0.76 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.  .10

النشاطات   .11 متابعة  على  الطلبة  يشجع 

 البحثية من طريق الموقع االلكتروني

0.69 2.14 86 % 14 %  
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النسبة   الفقرات 

 المئوية 

الوزن  

 المرجح 

 تقدير االختيارات 

موافق    

 جدا 

غير   موافق 

 موافق 

  % 14 % 86 2.14 0.69 تنمية روح البحث و االطالع عند الطلبة.  .12

يقل   .13 ال  الذي  التربوي  بالدور  االهتمام 

 األكاديمي. أهمية عن الدور 

0.69 2.11 84 % 16 %  

  % 16 % 84 2.11 0.72 التعاون مع الزمالء.  .14

  % 16 % 84 2.13 0.72 خدمة الكلية.  .15

  % 20 % 80 2.42 0.74 تشجيع الموهبة ورعاية المتميزين. .16

المحاضرات   .17 في  العلمية  المادة  عرض 

 بشكل واضح ومترابط . 

0.76 2.52 80 % 20 %  

  % 20 % 80 2.51 0.76 المحاضرات بشكل فعال . إستغالل وقت  .18

  % 21 % 79 2.51 0.76 اإللتزام بمواعيد المحاضرات  .19

محتوى االسئلة متوافق مع شرح مفردات   .20

 الخطة التدريسية للمادة . 

 

0.69 2.34 79 % 21 %  

الطلبة   .21 تحصيل  قياس  اساليب  تنويع 

 وتقدير عالماتهم.

0.70 2.43 79 % 21 %  

مع   .22 معايير التعامل  باحترام ضمن  الطلبة 

 المهنة وآدابها . 

0.74 2.52 79 % 21 %  

المادة   .23 مراجع  لالطالع على  الطلبة  يحفز 

 المختلفة. 

0.70 2.42 79 % 21 %  

وعادات   .24 اتجاهات  الطلبة  عند  ينمي 

 واخالق حميدة . 

0.69 2.15 77 % 23 %  

المناقشات   .25 لحضور  الطلبة  تشجيع 

والتي   الدراسية  في  والحلقات  تتمثل 

 اختصاصاتهم العلمية . 

0.69 2.33 77 % 23 %  
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النسبة   الفقرات 

 المئوية 

الوزن  

 المرجح 

 تقدير االختيارات 

موافق    

 جدا 

غير   موافق 

 موافق 

  % 23 % 77 2.33 0.70 .للطلبة يقوم بدوره كمرشد وموجه. 26

الصحيحة  .  27 االجابات  الطلبة  مع  يناقش 

 لالسئلة التي يتضمنها االمتحان . 

0.74 2.52 75 % 25 %  

ويشجع  28 المكتبية  بالساعات  االستاذ  يلتزم   .

 مراجعته خاللها . الطلبة على 

0.74 2.52 73 % 27 %  

. يتميز بالدقة والعدالة في  اعطاء العالمات  29

 . 

0.70 2.44 73 % 27 %  

  % 27 % 73 2.55 0.76 . يستخدم لغة واضحة ومفهومه . 30

 

 عرض النتائج وتفسيرها 

ان عملية البحث عن التمييز تستدعي معرفة جوانب القوة والضعف في عنصر  

القوة  هام   عوامل  تعزيز  على  العمل  مع  الجامعي   االداء  عناصر  من  وفعال 

واستدراك جوانب الضعف وتصحيحها ويحتل عضو هيئة التدريس الصدارة في  

تحقيق االداء الجامعي االمثل على وفق رؤية برامج الجودة الشاملة للتعليم العالي  

التد  هيأة  بأعضاء  المتمثلة  البشرية  القوى  اعداد  ان  إذ  من  ،  الجامعي  ريس 

الوظائف االساسية للتعليم الجامعي خاصة ونحن نعاصر تكنولوجيا العصر وتحتم  

علينا كاعضاء في هيأة التدريس الجامعي تثقيف العقل وتنمية ملكة البحث العلمي  

تهيء   التي  شخصياتهم  وتقويم  األجيال  وتربية   ، ألوانها  بشتى  المعرفة  وتنمية 

وكل ذلك يتطلب التطوير والتحسين المستمر العضاء هياة  للبالد القيادة الفكرية ،  

 التدريس الجامعي وتقديم خدمات تعليمية متميزة. 

اذ ان مالمح تقويم االداء لعضو هيئة التدريس وباستمرار تمكن عضو هيأة  

التدريس من مادته العلمية والتزامه باألداء على اكمل وجه دون اهمال ، تحقيق  

في  والمساواة  ،    العدالة  المحاضرات  بمواعيد  ودقته  انضباطه   ، الطالب  تقويم 
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للتدريس   وحديثة  متعددة  وتقنيات  وطرق  استراتيجيات  واستخدام  منهجه  تطوير 

....الخ ، حيث ان تلك الجوانب وغيرها تتكامل لدى عضو هيئة التدريس لتحقيق  

تدريسي  رسالة الجامعة في المجتمع  وان الطالب هو المستفيد االول من االداء ال

عند   المهنية  المستقبلية  الحياة  على  نتائجه  في  مستقبالً  سينعكس  والذي  الجيد 

تخرجه ، لذا يظهر ان قيم المتوسط المرجح كانت على مستوى مقبول رغم تباين  

قيمها وقد يكون السبب وراء ذلك فو توفير المستلزمات الضرورية من شاشات  

قبل عمادة   والمختبرات من  واالجهزة  تقييم  العرض  عن  الجامعة فضالً  ورئاسة 

االداء التدريسي المستمر لتحفيز الجميع نحو االفضل ، أضف لذلك اعتماد معايير  

الجودة واالعتماد االكاديمي عند التقديم للترقيات العلمية كل ذلك كانت له جدوى  

 ايجابية نحو تميز اداء الكوادر التدريسية . 

 جات وكاالتي :  وتوصل الباحثون الى عدد من االستنتا

توفر معايير الجودة في االداء التدريسي ألعضاء هيأة التدريس في كلية   -

 التربية االساسية في جامعة بابل. 

في   - الفعال  بدورهما  عام  بشكل  والجامعة  خاص  بشكل  الكلية  تميزت 

المستلزمات   كافة  وتوفير  الجامعي  التدريس  هيأة  بعضو  االهتمام 

 علمي المتميز. الضرورية لالرتقاء بواقعه ال

لخبرات   - العلمية  المراتب  مختلف  من  التدريس  هيأة  أعضاء  امتالك 

وطرائق واساليب حديثة في التدريس والتقويم مكنتهم من احتواء الموقف  

 التعليمي برمته . 

 وعلى ضوء االستنتاجات يوصي الباحثان بعدٍد منها وكاآلتي : 

التدريسي بكل    - تقويم االداء  انواعه وإعطائه االهمية في  التدريب على 

االداء   تحسين  في  نتائج  من  يحققه  لما  التدريس  وتطوير  دورات 

 وانعكاساته على جودة التعليم . 

من    - التدريس  هيئة  عضو  واجبات  على  بناًء  التقويم  عملية  شمولية 

الخاصة   تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع حسب االنظمة والتعليمات 

 بالمؤسسة التي ينتمي لها . 
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يجب ان يتمتع التقويم بمرونة تتجه مه اهداف المؤسسة التعليمية التي    -

القابله   التقويم  ادوات  باعتماد  التدريس  هيئة  وواجبات عضو  منها  ينبثق 

 للقياس. 

متابعة االداء التدريسي وتحسينه وبصفة مستمرة كونه الوظيفة الرئيسة    -

ية الثارة ملكة االبداع  التي تحدد بموجبها سمعة الجامعة العلمية واألكاديم 

من   العديد  الية  تطمح  ما  وهذا  التفكير  دواعي  فيهم  وايقاظ  الطلبة  لدى 

 الجامعات المتقدمة في العالم ) التعليم من اجل التفكير ( . 

تقديم حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي المتميزين    -

ي االداء التدريسي ويسهم  في ادائهم النه ذلك سيدفع االخرين الى التميز ف

 ذلك في تحقيق جودة التعليم العالي . 

الترقيات    - التدريسي محور اساسي في منح  اعتماد معايير جودة االداء 

 العلمية وعدم اعتماد البحث العلمي محوراً وحيًد في ذلك . 

 وعلى ضوء ما تقدم يقترح الباحثان ما يلي :  

التد  - التدريسي لعضو هيأة  االداء  الجامعة من وجهة نظر  تقويم  ريس في 

 طلبتهم . 

التعليم   - جودة  لترسيخ  المتميزين  التدريسيين  تكريم  الجامعة  على  يتوجب 

 العالي وتطبيقها ميدانياً . 

هيأة   لعضو  التدريسي  األداء  تقويم  في  جديدة  طرائق  على  التدريب 

 التدريس الجامعي وفق معايير وتصنيفات حديثة لجودة التعليم والتعلم. 

   -ادر المعتمدة إلعداد البحث :المص

(. االعتماد األكاديمي لمؤسسات  2007النجار، عبد الوهاب. )  - .1

التعليم  مؤسسات  في  الجودة  لضمان   كوسيلة  المعلمين  إعداد 

مقدم للقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم  العام.  

)جستن(. والنفسية  القص  التربوية  العام.  التعليم  في  يم    الجودة 

 مايو .  15-16

2. ( محمود  رجاء   ، عالم  النفسية  (.  2007ابو  العلوم  في  البحث  مناهج 

 ، دار النشر للجامعات ، القاهرة.  والتربوية 
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، دار الحكمة للنشر    القياس والتقويم(.  1990االمام ، مصطفى محمود )  .3

 والتوزيع ، بغداد ، العراق. 

4.  ( حريري  بكر  وهاشم  جويبر   ، الكلية  (.  2003التبيتي  الهندسة  اعادة 

الجامعة   للعمل  ام  الشاملة  جامعة   ، والنفسية  التربوية  البحوث  مركز   ،

 القرى . 

(. مشكالت التعليم العالي في  2005الزبيدي، سلمان عاشور. )  .5

العربي،   ماجستيرالوطن  التربية،  دراسة  كلية  منشورة(،  )غير 

 جامعة ليبيا. 

م(،تطوير أداء  2002زرعه،سوسن بن محمد بن عبد العزيز.)  .6

البنات   بكليات  واإلدارية  التعليمية  للهيئة  اإلدارية  المهام 

اآللي   الحاسب  مجاالت  رسالة  –باستخدام   ، مقترح  نموذج 

دكتوراه غير منشورة ، وكالة كليات البنات كلية التربية االقسام  

 األدبية بالرياض. 
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يوسف،) .9 الغفور،فوزية  هيئة  م(،2002عبد  عضو  تواجه  التي  المشكالت 

في   األساسية  التربية  بكلية  الوظيفي  أدائه  التدريس وتؤثر على مستوى 

 .  23،السنة 85، رسالة الخليج العربي، الرياض، العدد الكويت دولة

الوسائل التعليمية  (. واقع استعمال  2016علوان ، خلد عبيد )كانون االول   .10

العربية   اللغة  مدرسي  نظر  وجهة  من  العربية  اللغة  مادة  تدريس  في 

بابل   ، جامعة  االساسية  التربية  كلية  ، مجلة  بابل  في محافظة  ومدرساتها 

(30 . ) 
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 ملخص البحث 

البحث الضوء على ظاهرة الرفض واالحتجاج التي لها جذور    يسلط هذا 

عميقة في اآلداب العبرية تعود إلى العقد األول لقيام دولة إسرائيل ... فقد ظهر  

نفسية ومعنوية سلبية على   أثار  الحروب وما خلفته من  أعقاب  الرفض في  تيار 

عميق واالحتجاج  الفرد ، حيث تمثلت تلك االثار في األدب بموجة من االستياء ال

الوقوف على أسباب ومظاهر الرفض   الى  ليهدف بحثنا هذا  المجتمع .  على قيم 

الشعرية   القصائد  خالل  من  الرفض  هذا  عن  شعرا  التعبير  وكيفية  واالحتجاج 

المؤسسة   في  المتمثلة  السلطة  على  واحتجاجه  شطريت  شالوم  سامي  لالديب 

فض االوضاع من خالل محورين :  الصهيونية والنخبة االشكنازية والتعبير عن ر

األول هو رفضه لحالة الحرب المستمرة التي تعيشها إسرائيل مع الدول العربية  

مع   تعاملها  في  الدولة  تتبعها  التي  القمع  سياسة  رفض  هو  والثاني   ، المجاورة 

شعب فلسطين. وهو ما تناوله بحثنا هذا عن الرفض واالحتجاج والتمرد والتحدي  

أهم   إلى  اتجاهات  وصوال  التي تضمنت  البحث والخاتمة  اسفر عنها  التي  النتائج 

 الرفض واالدوات المستخدمة في التعبير عنه . 

كلمات مفتاحية : األدب العبري الحديث ، سامي شالوم شطريت ، يهود الشرق ،  

 التمييز العنصري. 
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Abstract  

This research highlights the phenomenon of rejection 

and protest that have deep roots in Hebrew literature 

dating back to the first decade of the establishment of 

the State of Israel ... The wave of rejection emerged in 

the aftermath of wars and its negative psychological and 

moral effects on the individual. Deep dissatisfaction and 

protest against the values of society. The aim of this 

research is to identify the reasons and manifestations of 

rejection and protest and how to express a poetry about 

this rejection through the poetic poems of the poet Sami 

Shalom Shitrit and his protest against the authority of the 

Zionist establishment and the Ashkenazi elite and 

express the rejection of the situation through two axes: 

the first is his rejection of the state of ongoing war in 

Israel With the neighboring Arab countries, and the 

second is the rejection of the state's policy of repression 

in dealing with the people of Palestine. Which dealt with 

our research on rejection and protest and rebellion and 

challenge to reach the most important results of the 

research and conclusion, which included the trends of 

rejection and tools used to express it. 

 المقدمة 

جاء تمرد الشاعر ) شطريت ( على االوضاع االجتماعية في إسرائيل من خالل  

احتجاجه على التفرقة الطائفية في المجتمع اإلسرائيلي والتي كانت سببا رئيسا في  

المستمرة   الحرب  ، فضال عن حالة  الشرقيين  لليهود  االجتماعية  االوضاع  تدني 

المجا العربية  الدول  مع  إسرائيل  تعيشها  تتبعها  التي  التي  القمع  سياسة  و   ، ورة 
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الدولة في تعاملها مع شعب فلسطين. ومن الجدير بالذكر يجب تحديد الفرق بين  

مصطلح سفارديم ويهود الشرق ، فهناك اتجاه يميل إلى اعتبار كل يهود المجتمع  

السفارديم ،   إلى االشكناز من  ينتمي  السفارديم أو اعتبار كل من ال  الشرقي من 

اإلشارة إلى إن التسمية العامة ليهود الشرق وهي السفارديم ال تنطبق    وهنا يجب 

على يهود العالم العربي الن هؤالء اصولهم عربية وليست سفاردية اسبانية ، لذا  

العام   للواقع  ورفضه  األصل(  )المغربي  شطريت  شالوم  سامي  الشاعر  تمرد 

ه االصلي ، لقد أدى  المعاش في إسرائيل وشعوره باالغتراب داخله وحنينه لوطن

الشعر بوصفه احد االجناس األدبية دورا كبيرا في تشكيل الهوية الحضارية لالمم  

على مر العصور القديمة والحديثة ، وهو فن أدبي له مميزات تجعله أكثر واسرع  

في االستجابة للحدث أكثر من الرواية التي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبيا ،  

 ية كاملة احيانا لظهورها ... أو إلى حقبة تاريخ

 اتجاهات الرفض في الشعر العبري الحديث 

برزت ظاهرة السخط والرفض في األدب العبري في إسرائيل، والخروج  

، وسرعان  1973على الخط الرسمي للمؤسسة الحاكمة في أعقاب حرب أكتوبر  

ى  . لكن جذور هذه الظاهرة تعود إل1982ما اتسعت دوائرها بفعل حرب لبنان  

، حتى  1967العقد األول من قيام إسرائيل، وقد استمرت إلى ما بعد حرب يونيو  

االنتقادات  حملة  ومعها  أثرها،  على  الترديات  فتفاقمت  أكتوبر  حرب  كانت 

حد   وللقادة على  اإلسرائيلي  للمجتمع  اإلسرائيليون  األدباء  التي وجهها  والتعنيف 

 (1)سواء

يونيو   إليه    1967بعد حرب  انتهت  اإلسرائيلية  وما  القوات  استيالء  من 

على مناطق عربية جديدة، دخل المجتمع اإلسرائيلي في دائرة من فقدان الصواب  

هذا   لكن  العرب،  على  المتوقع  غير  االنتصار  وحجم  النصر  نشوى  بسبب 

المجتمع   داخل  واسعة  قطاعات  قلوب  في  عظيمة  مخاوف  فجر  االنتصار 

ن والمفكرين. لقد أدرك هؤالء أن االستيالء  اإلسرائيلي وبخاصة بين دوائر المثقفي

على مناطق عربية جديدة يخلق قنبلة ديموغرافية ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى  

  1967دولة ثنائية القومية، وبالتالي ستفقد هويتها اليهودية. إذن لم يترجم انتصار  

عام   زلزال  ويجيء  وسكينة.  وهدوء  استقرار  مشاعر  صدق    1973إلى  ليؤكد 
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، كما جاء رد  1967اقف التيار المعتدل الذي حذر من النتائج السلبية لحرب  مو

 (2) فعل األدب العبري عامة والشعر خاصة سريعا و  قويا

األراضي   على  اليهود  المستوطنين  سيطرة  وازدياد  االحتالل  استمرار  ومع 

واندالع   الفلسطنيين  ضد  والظلم  العنف  معدالت  ازدياد  وكذلك  الفلسطينية، 

) االن األولى  الفلسطينية  عام  1993-1987تفاضة  في  والثانية  وشن  2000(   ،

عام   لبنان  على  ثانية  حربا  الرفض  2009إسرائيل  صرخات  أطلق  هذا  كل   ،

ظاهرة   أثرها  على  فاتسعت  القصاند  من  العديد  في  عنه  التعبير  وتم  واالحتجاج 

 الشعر االحتجاجي في العشر سنوات األخيرة. 

الرف أهمية شعر  )أما عن  والناقدة  الشاعرة  فترى  واالحتجاج  ניסן  ض  طال  טל 

وأهميته    (3)نيتسان( األدبية  قيمته  بجانب  للقراء،  يعطي  االحتجاج  "شعر  أن 

فيه   تكون  قد  مجتمع  في  أو  وقت  في  للمعارضة  دافعا  التاريخية،  الوثائقية 

البديهيات   تآمري يزعزع  فالشعر عمل  ومقيئا...  وهامشيا  نادرا  شيئا  المعارضة 

على حد سواء.    -ويثير  العديد من عالمات االستفهام ويدعم حق الكاتب والقارئ  

 في الشك والثورة". 

األفكار   بين رفض  العبري،  الشعر  في  الرفض وموضوعاته  أشكال  تعددت  وقد 

المادية   الخسائر  من  الكثير  سببت  حروب  في  إسرائيل  وتورط  الصهيونية 

ضد   الصهيونية  المؤسسة  تمارسها  التي  القمعية  السياسية  ورفض  والبشرية، 

التفرقة رفض  وكذلك  اليهود    الفلسطينيين،  األشكناز ضد  يمارسها  التي  الطائفية 

 (4)الشرقيين، ورفض األوضاع االقتصادية واالجتماعية معا.

والشاعر هو أكثر الناس ارتباطا بظروف وطنه، لذلك فإنه يتصدى لتلك الظروف  

والشجاعة   مختلفة  فكرية  لقوة  امتالكه  الناس حيث  بين  دوره  يمارس  بانه  مقتنعا 

ه وهو أمر ال يتوافر لكثير من الناس. فمن الطبيعي أن يتخذ  في التعبير عن آرائ

منه؛   النفي  موقف  يتخذ  أن  يستطيع  ال  لكنه  العالم  من  الرفض  موقف  الشاعر 

أما   التمرد عليه أو الطموح في تغييره،  العالم مع ضرورة  فالرفض يؤكد وجود 

ة التواصل أو  النفي فيعني تجاهل وجود األخر ) أو األشياء، وبالتالي ينفي إمكاني 

 الجدل معهما. 
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فالرؤية الشعرية إذن ال تعيد إنتاج العالم فقط، بل إنها تنقضه وتدخل معه في حالة  

العالم،   ترأب تصدعات  فالقصيدة ال  الصدام،  إلى حد  أن تصل  يمكن  الجدل  من 

لكنها تتشكل لكي تصبح نصا "كاشفا" له. والشاعر في تعامله مع هذا الواقع يستند  

رؤيا   هذا  إلى  يجعل  أن  منه  محاولة  في  األساس،  في  ذاتية  بأنها  تتميز  خاصة 

 العالم قابال للفهم. 

والشعر فن أدبي له خصوصيات تجعله أكثر وأسرع في االستجابة للحدث أكثر  

من الرواية التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا، أو إلى فترة تاريخية كاملة  

 أحيانا لظهورها. 

شأنه شأن غيره من البشر مع واقعه،    -إلنساني يشتبك الشاعر وعبر تنامي وعيه ا 

يخاف   عن،  ويرغب  في  يرغب  ويعرض،  يقبل،  ويترك،  يأخذ  ذلك  في  وهو 

ويهاب، مما يحول الحياة برمتها إلى ثنائية المقبول والمرفوض، الداخل في دائرة  

فإن   ما يمكن أن يتغير، والخارج من دائرة اإلصالح، أو ما يمكن إصالحه، لذا  

بغية   لألشياء  رفضه  يكون  ثم  ومن  المنال،  بعيدة  ليست  لديه  اإلصالح  فكرة 

العالم   تشكيل  يعيد  مناسب  نسق  في  وضعها  أو  الصحيح  سياقها  في  وضعها 

المرتبطة   الذاتية  بصورة أفضل". وذلك طبقا لرؤيته وحدسه وتجربته الشعورية 

ا آراء  فليست كل  وبالطبع  التاريخي،  لشعراء صحيحة وليس  باللحظة في سياقها 

الشعر منهال لأليديولوجية، فقد يرتبط الشعر بحاالت وجدانية أو أفكار دعائية أو  

 (5)مثاليات ال يمكن تطبيقها في واقع متغير

يونيه    حرب  مع  البداية  عدة    1967وكانت  عن  الحرب  هذه  تمخضت  حيث 

عنه تلك    اتجاهات طفت على سطح الحياة السياسية في إسرائيل، تجاه ما أسفرت 

تبلغ   عربية  أرض  باحتالل  اإلسرائيلي،  اإلقليمي  التوسع  نتائج  من  الحرب 

مساحتها أكثر من ثالثة أضعاف حجم دولة إسرائيل، عبر كل من مصر وسوريا  

بالقوة،   الغير  أرض  احتالل  مبدأ  رفض  اتجاه  االتجاهات  هذه  ومن  واألردن، 

رائيل الكبرى"، أو  ورفض االعتراف بأن هذه المناطق هي جزء من "أرض إس

أنها يمكن أن تشكل ورقة للمساومة من أجل السالم، واعتبار أن إسرائيل تحولت  

إلى دولة احتالل استعمارية، وركز أصحاب هذا االتجاه على الجانب الال أخالقي  

الفلسطيني   الشعب  أبناء  ومعاملة  العربية،  األراضي  احتالل  عليه  ينطوي  الذي 
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بواسطة   محتل  شعب  الرفض كأبناء  حركات  تجاهل  تستطيع  وال  إسرائيل  يهود 

أكتوبر   حرب  بعد  إسرائيل  في  رفضها  1973واالحتجاج  عن  عبرت  التي   ،

رفع   فقد  الكاملة"؛  إسرائيل  "أرض  فكرة  ورفض  والتوسع  االستيطان  لسياسة 

يكون   ال  حتى  االستيطان  عن  بالكف  الحكام  يطالبون  صوتهم  الشعراء  بعض 

 .(6)ذريعة لحرب أخرى

ال  לא רוצה  (قصيدة تحت عنوان )(7)يرمي عاميرירמי עמיר  تب الشاعر )فيك

أريد(، يصف فيها مشاعر الخوف من الموت، رافضا أن يكون بطال خارقا تكتب  

 الصحف عن بطوالته، ألن النهاية الحتمية لهؤالء األبطال هي الموت: 

 לא רֹוָצה ִלְהיֹות ִגּבֹור 

 לא רֹוָצה ִסּפּוִרים ָּבַעתֹוִנים 

 לא רֹוָצה ְלִהְצָטֵרף ֶאל מֹוֲעדֹון ַהְנְפָלִאים ַהָנֲאָדִרים ְוַעַזי ַהֶנֶפׁש 

 לא רוצה למות 

 ال أريد أن أكون بطال 

 ال أريد قصصا بالصحف  

 ال أريد أن أنضم إلى نادي الخارقين الرائعين والبواسل  

 ال أريد أن أموت؟  

( الشاعر  عبر  זך  كما  زاخ(  -נתן  لف  (8) ناتان  رفضه  التام  عن  االنصياع  كرة 

والسير مع التيار التي كانت المعيار األساسي في الثقافة اإلسرائيلية التي تبلورت  

( قصيدته  في  ال"  قول  في  "الحق  شرعية  إلى  فيدعو  االستيطان،  فترة  שיר  في 

NO قصيدة غير نمطية(:  -טיפוסי 

 ִכי אּוַלי ִאין ָלנּו ֵדי ְזַמן ַלֲעקר ַהר  

 נּו ְלָכאן ַלֲעקר ָהִרים ְואּוַלי לֹא ָּבא 
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 ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ְמַעט ְזַמן ִלְכּתב ִׁשיִרים  

 ַעל ַהְזכּות ַהְגדֹוָלה ִלְהיֹות ּפה   

 '. ַעל ַהְזכּות ַהְגדֹוָלה לֹוַמר לא

 ربما ليس لدينا وقت كاف لنقتلع جبال   

 وربما لم نأت إلى هنا لنقتلع جباال 

 لكن لدينا قليال من الوقت لنكتب أشعارا  

 عن الحق الكبير في أن نكون هنا 

 عن الحق الكبير في أن نقول ال. 

أن   حقيقة  إلى  االنتباه  يوجه  زاخ  كتبه  الذي  األخير  السطر  أن  المالحظ  ومن 

في   واإلنسانية  والسياسية  األخالقية  األولويات  من  العديد  خلقت  قد  لبنان  "حرب 

الصهيونية  عن    تاريخ  الرفض  قوة  بتنمية  القصيدة  اهتمت  فقد  إسرائيل،  ودولة 

الرفض  من  تجعل  التي  المتكلمين،  بضمير  الخاصة  "النحن"  لغة  طريق 

 ( 9) واالحتجاج ليس فقط تعبيرا ذاتيا فرديا، وإنما يصبح تعبيرا جمعا اختياريا"

للجيش   الوحشية  بالممارسات  ونددوا  رفضهم  عن  عبروا  الذين  الشعراء  ومن 

الذي بدأ كتابة الشعر السياسي    (10)سرائيلي صد الرب " الشاعر أهارون شبتاياإل

، أي منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى، وتكمن  1987االحتجاجي منذ عام  

قوته في قدرته المتجددة وغير التقليدية على التعبير عن موقفهالرافض، كما يعد  

 هم الغموض في الصياغة والتعبير. أحد الشعراء المعاصرين الذين توارى لدي

 ( بعنوان  قصيدة  ساخرا  2015ففي  خطابا  شبتاي  أهارون  يوجه  الطيار(  إلى   .

والشيوخ   األطفال  رءوس  فوق  المنازل  يقصفون  الذين  اإلسرائيليين  للطيارين 

يتركوا   حتى  الشيكوالتة  من  بطبقة  قذائفهم  يطلوا  أن  مريرة  بسخرية  ويطالبهم 

لجدران فوق رءوسهم، ويذكر شبتاي البلدة الفلسطينية  ذكرى حلوة لمن تحطمت ا
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العناصر   القضاء على  بدعوى  اإلسرائيلية  الجوية  للهجمات  التي تعرضت  جنين 

 الناشطة بها 

 טיס כשתחוג במסוקך 

 ַּבַּפַעם ַהָּבָאה 

 , ִנין'ֵמַעל ְלגֶ 

 זכר ֶאת ַהילדים   

 ּוְזכר ֶאת ַהְזָקנֹות 

 . ַּבָּבִתים ֶׁשִּתְפציץ  

 ְמַרח ַעל ִמיְליך  

 , ִׁשְכַבת ׁשֹוקֹוָלד  

 ,  ְוִהְׁשַּתַדל ְלַדִיק 

 ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם ַמְזָכָרת ְמתּוָקה

 (11)ְכֶׁשִיְקְרסּו ַהִקירֹות 

 أيها الطيار، عندما تحلق بطائرتك المروحية  

 في المرة القادمة  

 فوق جنين  

 تذكر األوالد   

 وتذكر العجائز 

 في المنازل التي ستقصفها  
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 فلتدهن صواريخك  

 بطبقة من الشيكوالتة 

 وحاول اإلتقان،  

 كي تكون لهم تذكارا لذيذا   

 عندما تنهار الجدران 

 ְּבֵאיֶזה ִמיט ִמְלאּו ֶאת ָראֵׁשיֶכם 

 , ְּבַזְלָעפֹות ֶגֶׁשם, ֶׁשָּבאָתם ַּבַלְיָלה  

 ים ָּבֵּתי עִניֲהַרְסָּתם ִׁשִׁש  

 ָנִׁשים ָוַטף , ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֲאָנִׁשים  

من   العديد  واعتقاالت  وتشريد  قتل  من  الفلسطنيين  العنف ضد  أفعال  دفعت  وقد 

)طوبيا   اإلسرائيلي  الشاعر  "يعبر  في  والعار؛  بالخزي  الشعور  إلى  الشعراء 

النفس  (12)ريفنر وقتل"؟  ودمار  في  واالنكسار  األمل  خيبة  عن  فهي  (  اليهودية، 

التنفس التي يتعقبها الظالم والخزي والعار من جراء ممارستها تجاه اآلخرين من  

 عنف 

 ! הלואי שחשך יכסה עינינו , הה 

 ְלָאן ִנְבַרח ְמקֹול ִלֵּבנּו ַהטֹוַען  

 !  ֲהלֹא ָיֵדינּו ֶׁשָׁשְפכּו ָדַמנּו 

 ( 13)  ؟ ְלָאן ִנְבָרה עֹוד ִמָּפֵנינּו

 اعيننا  ها، ليت الظالم يغطي  

 إلى أين نهرب من صوت قلبنا الشاك 
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 أليست أيدينا هي التي سفكت دماءنا!  

 إلى أين نهرب من أنفسنا؟  

وقد تعود ظاهرة الرفض أو االحتجاج في المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام  

إلى كون هذا المجتمع غير المتجانس ال تحكمه قيم مشتركة، حيث ينتمي اليهود  

االنقسامات  من سكان   تعكس  متباينة  وثقافات  مختلفة  قومية  إلى اصول  إسرائيل 

أي   مجتمعاتها،  في  والتمزق  كبير  بشكل  اإلسرائيلية  السياسية  الحياة  في  الحادة 

الدينيين   بين  التمزق  وكذلك  الشرقيين،  واليهود  األشكناز  اليهود  بين  الصراع 

ف العرب  وبين  اليهود  اإلسرائيليين  وبين  السلطة  والعلمانيين،  وبين  إسرائيل،  ي 

الحياة   تفتيت  في  االختالفات  هذه  تسببت  وقد  السياسية،  والسلطة  العسكرية 

السياسية في إسرائيل إلى حد غير قابل للسيطرة عليها تقريبا. ومن البديهي القول  

إن اختالف االنتماءات وتباين الثقافات يولد االنقسامات، األمر الذي يتبدي في قناة  

 (14) ة تتالءم مع سمات المجتمع اإلسرائيلي وهي قناة االحتجاج.تنقيس رئيس

ونجد قطاعا عريضا من الشعراء الشرقيين يرفضون السياسة التي تتبعها  

من   مسيرة  في  إدخالهم  ومحاوالت  طائفية  تفرقة  من  اإلشكنازية  السلطة  ضدهم 

ثقافته  ومن  التخلف  من  تحريرهم  بدعوى  الشرقية  لهويتهم  الشامل  م  المحور 

هي   التي  الغربية  والثقافة  الحضارة  بركب  وإلحاقهم  رايهم    -الشرقية    -حسب 

 النموذج الذي يجب أن يحتذى به 

عاداتهم   من  المهاجرين  تجريد  إلى  الشرق  يهود  هجرة  بعد  إسرائيل  نزعت  فقد 

الذي   العربي  العالم  عن  وفصلهم  األشكنازية،  البوتقة  في  وصهرهم  وتقاليدهم، 

ت  مثقفين وبدانيين،  هاجروا منه". حيث  كتقليديين، غير  الشرفين  اليهود  م عرض 

وفي المقابل تم عرض اليهود األشكناز كعصريين وأصحاب هدف ثقافي، وكذلك  

رأی بن غوريون أن هؤالء المهاجرين. الشرقيين. رعاع وتحولهم لشعب مثقف  

ة،  أمر صعب، ألنه حنا "جزء كبير من المهاجرين أتوا إلينا دون معرفة األبجدي

 (15)بال إشارة التعليم يهودي أو إنساني"
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إسرائيل   قيام  عن  الشرقيين  اليهود  ثقافة  تجاه  العنصرية  النزعة  هذه  وأسفرت 

بلدانهم   في  إقامتهم  إبان  اكتسبوه  الذي  تراثهم  من  الشرقيين  اليهود  تجريد  بحملة 

 (16)األصلية

يهود الشرقيين في  وبالرغم من كل هذه المحاوالت التي قامت بها إسرائيل لدمج ال 

التمسك   على  إصرارا  أكثر  المهاجرون  هؤالء  كان  األشكنازية  الصهر  بوتقة 

اليهود   من  األدباء  عن  شاکيد(  )جرشون  الناقد  ويقول  الشرقية  وبهويتهم  بتراثهم 

ووصف   ومعاناتهم،  واستيعابهم  هجرتهم  وصف  "استطاعوا  إنهم  الشرقيين 

اال الفجوة  من  النابعة  االجتماعية  وبين  صرختهم  بينهم  واالقتصادية  جتماعية 

في   ووصفها  مروعة  ككارثة  االستيعاب  مسيرة  منهم  كثير  حمل  وقد  األشكناز. 

أديه... وبدأ يسمع إنتاجهم أحيانا كأدب احتجاج ألطفال نشأوا وكبروا على الظلم  

الموضوعات   في  تتركز  كانت  كتاباتهم  إن  القول  ويمكن  طفولتهم.  في  والجور 

 (17)تهبة للمهاجرين المضطهدين. حسب رأيهم"؟االجتماعية المل

وأعمال   المستوطنات  إنشاء  على  مليارات  اإلسرائيلية  السلطات  أنفقت  لقد 

التي   المستوطنات  هذه  في  "األشكناز"  الغربيين  المهاجرين  وتوطين  االستيطان 

وفي الوقت الذي كان    1967أقيمت في األراضي العربية التي احتلتها في حرب  

صاد اإلسرائيلي يعاني من أزمة، وبينما كان المواطنون اإلسرائيليون من  فيه االقت

والتعليم   اإلسكان  مجال  في  صعبة  مشاكل  من  يعانون  الشرقية  الطوائف  أبناء 

أحدا   لكن  الحكومة،  يتظاهرون كثيرا معبرين عن سخطهم إزاء  والعمل، وكانوا 

هؤالء وكان  االعتبار،  بعين  إليهم  ينظر  لم  المسؤولين  يتلقون    من  المتضررون 

الوعود،   هذه  تتحقق  ولم  إسرائيل،  في  المعيشية  أحوالهم  بتحسين  الوعود  دائما 

إلى   المتضررين  الشرقيين  المستوطنين  من  كثير  فلجا  تتفاقم،  مشاكلهم  وظلت 

)أميرا هس الشاعرة  وكتبت  إسرائيل''  عن  فيها عن  (18)النزوح  تتحدث  قصيدة   .

الذين يعيشون في اكواخ في  إهمال الحكومة لشؤون السكان من   الشرقين  اليهود 

قصيدتها   في  فتقول  المستنقعات،  وسط  يوجد  الذي  )المعبرا"  االنتقالي  المعسكر 

 بالمعبرا(:  --)داود 

 ָיָצאִתי ִמַהְצִריף 
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 ִנְגַרְפִּתי ֶאל , ָהַלְכִּתי ּבׂשדֹות ַנַחל ִקיׁשֹון 

 ָטַבְעִּתי ַּבְּבצֹות , ַהַּבצֹות 

 . ְרִקיִסים ְלָבִניםְּבָהן ְצָמחּו נַ  

 .  ָמַׁשְכִּתי ַרְגַלי ְּבכֹוחַ  

 '.ַמְנִפי נותרו תקועים בַאְדַמת הבעה

 

 خرجت من الكوخ 

 سرت في حقول نهر قيشون ، انجرفت إلى 

 المستنقعات ، غرقت بالمستنقعات 

 التي نما بها نرجس ابيض 

 سحبت اقدامي بعيدا، فظل حذائي

 مغروسا بارض المستنقع 

الجماعات اليهودية المهاجرة إلى إسرائيل في معسكرات االنتقال وفي  لقد عانت  

استمرت   بينما  اإلشكناز  لليهود  بالنسبة  طويال  تستمر  لم  المعاناة  وهذه  المعابر، 

مستوى   وانخفاض  اإلقامة  أوضاع  تدني  حيث  الشرقيين  اليهود  لمعظم  لسنوات 

 المعيشة 

الطائفي بينهم وبين األشكناز،    ويتضح لنا من ذلك رفض اليهود الشرقيين للتمييز

المجتمع   في  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهم  تدني  في  رئيسا  سببا  كان  الذي 

بأوطانهم   الشرق  يهود  ارتباط  مدى  الشواهد  هذه  كل  توضح  كما  اإلسرائيلي، 

األصلية، وإحساسهم بعدم االنتماء إلى الواقع المعيش في إسرائيل. ونعتقد أن هذا  

شرق، وتمسك المهاجرين بتراثهم الفكري، وإصرارهم على رفض  الحنين إلى ال
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االندماج في المجتمع اإلسرائيلي ناجم عن إحساسهم بان الفكرة الصهيونية كانت  

موجهة في المقام األول إلى اليهود االشكناز، وبان الصهيونية لم تحقق أمالهم في  

 ( 19)التخلص من اإلحساس بكونهم أقلية

عالم االجتماع شلومو سفير سكي: "أنا على إيمان    وفي هذا الصدد يقول

تام بما تتطلع إليه الحركة الصهيونية لخلق إنسان يهودي جديد. لكن نتائج نشاط  

الصهيونية مخالفة لتطلعاتها األساسية وعلينا تغيير هذا الهدف"، وفي هذا االتجاه  

الصهيوني  أهداف  حددت  لها  وفقا  التي  سيموكيه،  سامي  بأقوال  أجل  نهتم  من  ة 

األقلية   مكانة  من  يتحرر  شعب  خلق  هو  الصهيونية  هدف  "كان  االشكناز: 

اليهود االشكناز   فيشعر  الصهيونية حيال االشكناز.  أهداف  تاكدت  وعقليتها، وقد 

وال   األقلية  هوية  لديهم  فليس  فقط  العدد  ناحية  من  ليس  األغلبية،  بشعور  قطعا 

ي إسرائيل، بما فيهم أنا، ال يستطيعون  سيكولوجية األقلية أعتقد أن يهود الشرق ف

في   حاكمة،  غير  محددة،  غير  مجموعة  بمعنی  اقلية  األقلية،  نفسية  من  التحرر 

 (20)مجتمع به جماعة حاكمة"

اوطانهم   إلى  الشعراء  بحنين  تتسم  الشرق  يهود  اشعار  إن  نجد  هنا  ومن 

بتعبيرها عن رفضهم  االصلية التي هاجروا منها إلى إسرائيل ، كما تتسم أيضا  

للصهيونية وافكارها ، ورفضهم االندماج بالكامل في المجتمع االشكنازي ، فـ "  

  ، السياسية  واالوضاع  الهوية  ومشاكل  العرقية  المحاور  حول  اشعارهم  تتبلور 

إسرائيل   في  الشرقيين  اليهود  اشعار  في  األولى  المكانة  العرقي  المحور  ويحتل 

ستيعاب ومشاكل طبقة العمال وكذلك وضع ساكني  حيث تعالج القصائد محنة اال

احتجاج   الشعر  هذا  مضمون  نضيف  إن  الممكن  ومن   . الفقيرة  االحياء 

 (21)اجتماعي

 سامی شالوم شطريت 

 حياته 

في   البارزين  المعاصرين  الشعراء  من  شطريت  شالوم  سامي  يعد 

ي في  إسرائيل، وقد کتب شطريت عددا من القصائد التي تعبر عن الوضع السياس

اهتمام   الي شغلت  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  أشعاره  كما علمت  إسرائيل، 
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خالل   من  اإلسرائيلي  السياسي  الفكر  في  الكتابة  في  وانخرط  الشرقين،  اليهود 

 مقاالته الصحفية التي تهتم بقضايا المجتمع. 

هام   شطريت  الى    1960ولد  وهاجر  بالمغرب،  السوق  قصر  بلدة  في 

مع   عام  إسرائيل  في    1963عائلته  تخرج  أشدود،  في  المهاجرين  بحي  وعاش 

جامعة   في  ودرس  الماجستير  درجة  على  وحصل  بالقدس  العربية  الجامعة 

المجتمع اإلسرائيلي وحصل على درجة   كولومبيا في نيويورك، أعد أبحاث عن 

الدكتوراه ببحث عن الصراع الشرقي بإسرائيل، وقد ترك شطريت إسرائيل بعد  

االنتفاضة الفلسطينية األولى وذهب ليعيش مع عائلته في نيويورك، ويعمل  اندالع  

بالواليات المتحدة األمريكية. وقد كتب عددا من    UCLAاألن أستاذا في جامعة  

المقاالت   هذه  أثرت  وقد  والتعليم،  الثقافة  و  المجتمع  تناقش قضايا  التي  المقاالت 

إسرائيل في  واالجتماعي  السياسي  الفكر  الجيل  ،    (22)في  ألبناء  شطريت  ينتمي 

المعارضين   أشد  من  ويعد  إسرائيل،  في  الشرقيين  اليهود  المهاجرين  من  الثاني 

للسياسة التي تتبعها إسرائيل ضد اليهود الشرقيين من جهة، وضد الفلسطينيين من  

القرية   مثل  حياته  في  اثرت  مهمة  أحداثا  شطريت  عاصر  وقد  أخرى،  جهة 

أبناء الطائفة المغربية في اسرائيل، كما عاصر بعض    الطائفية بوصفه واحد من 

لبنان   حرب  في  وشارك  العربية،  البالد  ضد  إسرائيل  خاضتها  التي  الحروب 

شطريت:  1982األولى   يقول  الصدد  هذا  وفي  فاشلة،  حرب  بانها  ووصفها   ،

نقطة   كانت  وهناك  لبنان،  ضد  الحرب  في  مشاركا  كالمغفل  نفسي  "وجدت 

ة السياسية، هناك بدأت الرحلة، فقد فزعت من نفسي وجدت  الالعودة من الناحي

 (23)نفسي محتال في بيروت، وثم أنجح في أن أسامح نفسي على هذا الفشل"

بكتابه   تاثر  كما  تاثرا شديدا،   " مائير شطريت  أي  نهوراي  بوالده  تاثر شطريت 

علم    -אימת החלום     كتبه  الذي  الحلم  إلسرائيل    1981فظاعة  الهجرة  بعد 

سبعة عشر عاما، ويحكي فيه عن بلدته في المغرب. وقد كان يوقع كتاباته بما  ب

اسمه شطريت و استخدمها بعد ذلك في أعماله. كما تاثر شطريت كثيرا بالشاعر  

المعروف بيريز بيطون في أشعاره السياسية، ويقول شطريت في ذلك   المغربي 

بقو  عنه  التعبير  الممكن  من  الجديد  السياسي  الشعر  شعر  أن  مثل  مباشر  غير  ل 
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سوميك'' وروت  بيطون  بيطون  (  24)پيريز  بيريز  شعر  "كان  قائال:  ويضيف   ،

  .(25)الخلفية األساسية لمعظم أشعاري ، فقد كنت مسحورا بدرج كبيرة بأشعاره

كما شكل شعر الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد مصدر إلهام سامي شالوم  

بش عالقته  عن  شطريت  عي  وقد  قصيدة  شطريت،  "صدرت  قائال  درويش  عر 

جدارية لدينا بالعبرية بعد ظهور قصيدة حل حصار، ولذلك فقد تمثل دافعي األول  

وفق   المرة  وهذه  حصار،  حالة  ثانية  أقرأ  أن  جدارية  قراءة  من  االنتهاء  بعد 

 .(26) الترتيب الظهور الذي يعد أمرا حاسما في شعر درويش

حياة أسرته بعد هجرتها إلسرائيل عن    ويحكي شطريت بأحد مقاالته المهمة عن

في   حكومية  وظيفة  يشغل  والده  كان  فقد  المغرب.  في  بحياتها  مقارنتها  طريق 

المغرب، وقد هاجر ألن أخوته جميعا قد هاجروا الى إسرائيل: "هاجرنا في وقت  

وقد شغل والدي وظيفة إدارية في الحكومة المغربية،    1963متأخر في نهاية عام 

 (27)ليهود الذين اتقنوا الفرنسية والعربية تولوا هناك مناصب مهمةفكثير من ا

دخلوا   قد  العديد من األطفال  لديهم  الذين كان   .. أعمامي  أما في إسرائيل: "كان 

األسواق   في  للخضروات  بائعين  الحياة، وعملوا  قيد  للبقاء على  الفقر  حربا ضد 

 .(28)مكتب في البلدةوفي أعمال البناء، ورأيت أبي خالل سنوات يجلس خلف 

وثقافته   هويته  طمس  لمحاوالت  شرقيا  يهوديا  بوصفه  شطريت  تعرض  وقد 

في   األولى  دراسته  سنوات  منذ  ذلك  وبدا  جيله،  أبناء  من  والعديد  هو  الشرقية 

هذه   تحت  كيف  ويصف  االشكناز،  المدرسين  طريق  عن  االبتدائية  المدرسة 

رات السنين  المحاوالت في البداية في تحقيق هدفها قائال: "اليوم وبعد مرور عش

اتضح لي أنني کنت تحت وطاة عنف و عنصرية يومية تمارسها الدولة تجاهي،  

فقد تعلمت سريعا أن انذر من اللغة العربية التي تحدث بها أمي وجدتي وخاالتي  

المغرب،   في  التي عاشوها  الجميلة  األيام  من  عائلتي  كرهت قصص  وأعمامي، 

الدفاع عن احتقارهم لالنكار الذين لم  وكنت  امقتها تماما بأنهم يكذبون من أجل  

يتوقفوا يوما عن لعنهم، وبعد ذلك كرهت أغانيهم وبدأت بالفعل أصدق بأننا لسنا  

يهودا أو اسرائيليين حقيقيين. هذا ما تعلمته في الفصل المكون من أربعين يهوديا  
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أفريقيا  يهود   الفصل شيئا عن  هذا  في  أسمع  ولم  اشكنازية،  أمام مدرسة    شرقيا 

 ( 29)وإيران وتركيا أو الهند 

وقد عانى يهود المغرب من إشكالية صعوبة التكيف مع المجتمع األسرائيلي التي   

وقعت مشاعر الغربة والقطيعة وعدم االنتماء الناتجة عن عدم القدرة على التعلم  

المغرب   إلى  عاد  من  فمنهم  اسرائيل  من  النزوح  إلى  المغرب  يهود  من  العديد 

. وهو ما حدث مع شطريت فقد  (30)ومنهم من اتجه إلى فرنسا أو غيرها من الدول

نزح شطريت عن إسرائيل مع أسرته إلى أمريكا بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى  

1987   . 

 نتاجه األدبي والنقدي 

الكتابات   ليشمل  امتد  بل  فقط،  األدبية  األعمال  على  شطريت  إنتاج  يقتصر  لم 

ر شطريت أربعة دواوين  النقدية سواء السياسية أو االجتماعية أو الثقافية وقد أصد 

األنمية   المجموعة  وحرر  اپريل،  في  الشرقي  اليهود  وضع  من  وكان  شعرية، 

"عين   رواية  هي  واحدة  التربة  تجربة  ولديه   ،  " مؤلف  مائة  في  مؤلف  "مائة 

في كتاب   1999وفي عام   1992الدمية، وقد نشرت المقاالت التي كتبها منذ عام 

هذا إلى جانب كتابته الفكرية والسياسية في    تحت اسم "موت الثورة األشكنازية"، 

موقعه   على  كثيرا  ينشر   فإنه   , األسرائيلية  والمجالت  الصحف  من  عدد 

  ( מזווית כההااللكتروني  موقع    -ישראל  علي  و  باهتة(  زاوية  من  اسرائيل 

مقاالت    –קדמה  ) ايضا  الموقعان  ويتضمن  رئاسته،  يتولى  الذي   .) كدما 

تلك   لكل  النقدية  الفلسطينيين  شطريت  ضد  القمعية  اإلسرائيلية  الممارسات 

 واضطهادها ليهود الشرق. 

وتناقش أعمال سامي شالوم شطريت على أنها مهمة فاعلة تتعلق بالواقع السياسي  

وما   الشرقيين  اليهود  لمشاكل  يتعرض  كما  إسرائيل،  في  والثقافي  واالجتماعي 

رست ضدهم منذ أن وطات  يعانونه من تفرقة عنصرية، وسياسة التمييز التي مو

أقدامهم إسرائيل وحتى األن، فضال عما تعرضه من محاوالت اسرائيلية تهدف  

إلى طمس الهوية الشرقية لهؤالء اليهود و اظهارهم في صورة سلبية دائما ، وفي  

القضية   تقدم  كانت  إذا  فقط  تظهر  الشرقية  القصة  أن  شطريت  يری  الصدد  هذا 
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الشرق   يهود  وكان  يهود  الصهيونية،  تاريخي مستقل، ويظهر  دور  أي  لهم  ليس 

الشرق بشكل سلبي، وكانهم يعيشون طوال حياتهم في معاناة منتظرين الخالص  

 .(31).... خالص يهود أوروبا"

دواوينه   عناوين  في  المغربية  العربية  األسماء  الشاعر  استخدام  كثرة  ونالحظ 

ديوان   فنجد  ,    –פתחיה  وبعض قصائده،  יفتحية  فريحة    –פה  פריחה שם 

  : في  والنقدية  اإلبداعية  ،اعمال شطريت  ذلك  إلى  وما   " جميل    -פתחיה  اسم 

 فتحية 

علم   شطريت  نشره  ديوان  لبنان  1988أول  حرب  اثناء  كتبها  قصائد  بضم   ،

األولى وبعدها، ويقول شطريت: "تجربة حرب لبنان هي التجربة األولى التي يتم  

ويشي  ،" سياسية  قصائد  في  عنها  الديوان  التعبير  هذا  قصائد  من  قليال  أن  إلى  ر 

 ( 32)كتبها بعد الحرب 

ويقول شطريت: "على الرغم من أنني قد تريثت في  بعض القصائد لهذا الديوان  

 .(33)ألنها بثت الذعة فانني عند قرائتها أالن ارى ان فيها قدرا كبيرا من الحيادية

. الخوف  הגדולהפחד  وقد عبر شطريت عن معاناته بعد الحرب في قصيدة ) 

حرب   بعد  كتبها  التي  الديوان  لقصائد  زائفة  بطوالت  من  إحدى  وهي  الكبير(، 

 لبنان األولى، فالذي تبقى له هو الخوف والضمير المعني، 

 ְוַעְכָׁשו  

 מה באמת חשוב 

 . אם תֹוִסיִפי ָלָאהבי ִאם ָחנלי מזמן  

 ַעְכָׁשו ָזה ֲאִני ְוֶהְפָחד ָהָגדֹול   

 . רות שמרי לךִמְכְתֵבי ָהָאִבי

 זה שנותר מני  
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 , מני הוא  

 ַגם ִאם ֶאׁשּוב 

 ַגם ִאם ָאמּוג  

 .(34)אחרי הפחד הגדול

 واألن 

 ماذا يهم حقا   

 إذا واصلت الحب، أو توقفت منذ فترة 

 األن ها أنا ذا والخوف الكبير 

 احتفظي بخطابات البطولة  

 هذا ما تبقى مني  

 هو مني  

 حتى إذا عدت   

 وحتى إذا ذبت 

 بعد الخوف الكبير.  

 فريحة اسم جميل פריחה שם יפה . "2 

، ويقول شطريت عن هذا الديوان: "ال  1992-1987هو الديوان الثاني لشطريت  

يوجد هذا الديوان في اي مكان إال لدي، ألنه لألسف نشر بجهود الذاتية، ولذلك تم  

 (35)ة "ضم قصائد هذا الديوان في ديوان شطريت الثالث " قصائد باالشدودي

لفتاة بسيطة من عامة الشعب، منفتحة )في هيئتها وحديثها(   و"فريحة" هو "اسم 

على   االسم  هذا  ويطلق  ممتع".  وقت  وقضاء  بالرفاهية  مليئة  حياة  أسلوب  تتبع 
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لالسم   المغربي  العربي  بالمعني  يتمسك  ولكن شطريت  اللعوب،  المستهترة  الفتاة 

 تحمل اسم الديوان: الذي يعني "فرحة"؛ فيقول شطريت في قصيدته التي  

 ְכֶׁשּנֹוְלָדה ִּפְרִחָיה ְּבַדאר אְלִּביָדא 

 ָקְרָתה אֹוָתּה ִאָמה ְפֵריָחה 

 .ֶׁשִיְהיּו ַחָיָיה ְמֵלִאים ִׂשְמָחה 

 . ְּפִריָחה ָׁשם ָיֶפה ָאְמָרה  

 (36)ְּפִריָחה ֵׁשם ָיֶפה 

 عندما ولدت فريحة بالدار البيضاء  

 دعتها أمها فريحة  

 حياتها بالسعادة .   حتى تمتلئ

 قالت إن فريحة اسم جميل.  

 فريحة اسم جميل. 

وترى الناقدة والشاعرة ) حفيفا باديا( أن استخدام الشعراء ذوي األصول الشرقية   

تميز   الشرقيين وتعد مرحلة جديدة  األدباء  العربية هي ظاهرة في شعر  لألسماء 

)الصهيونية(، أو من االنا    الشعر العبري؛ من خالل االنتقال من ال"نحن" القومية 

 ( 37)"أنا" العالمية إلى ال "أنا" المحلية"

 موت الثورة اإلشكنازية  -המהפכה האשקנזית מתה  -3

تاريخي   المقاالت جمعها شطريت في كتاب وعرضها بترتيب  هي مجموعة من 

فبراير   فبراير    1992منذ  مجاالت  1999وحتى  معظم  المقاالت  هذه  تتناول   ،

الم في  الحرب  الحياة  قضية  و  والثقافة،  التعليم،  نظام  من  اإلسرائيلي؛  جتمع 

والسالم، ونظام القضاء في إسرائيل.. إلخ. وقد نشرت هذه المقاالت في عدد من  
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" منها:  اإلسرائيلية  والمجالت  "  -מאזניםالصحف  هآرتس"،    -הארץموزايم"، 

העיר  أحرونوت"، "يديعوت    -ידיעות אחרונותعيتون أحير"، "  -עתון אחר"

هاعير"، وغيرها. يعد كتاب شطريت "موت الثورة األشكنازية" ردا على كتاب    -

عام    -) نشر  الذي  االشكنازية"  "الثورة  كتسنلسون(  جدال    1964كلمان  وأثار 

"الطائفة   أن  على  تقوم  للكتاب  الرئيسة  الفكرة  وكانت  إسرائيل،  في  شديدا 

ائف الشرقية" وأن دولة إسرائيل تتكون من  األشكنازية" تسمو بثقافتها على "الطو

العالقات   في  بشدة  تجلی مؤخرا  العداء  هذا  األخر،  منها  يعادي كل  عدة شعوب 

لغير   سمحت  عندما  جسيما  خطأ  اقترفت  قد  الدولة  وأن  االشكنازية،  الشرقية. 

 ( 38)األشكناز بالهجرة إلى إسرائيل

الصهيوني ويرى أن  يعرض شطريت في كتابه أراءه عن الصهيونية والخطاب  

"الصهيونية كرست للخطاب الصهيوني نصوصا خاصة مثل كتابات أحدها عام  

الثقافة   وخاصة  الغرب  الثقافة  المطلقة  األفضلية  بسبب  وذلك  وبرينر،  وبياليك 

الشرق أوروبية، كممثلة لها في الشرق األوسط، كما يشير إلى التوجهات العرقية  

النصو عليها  تشتمل  التي  والوعي  والقمعية  الفكر  تشكل  التي  التاريخية  ص 

 اإلسرائيلي". 

ومن الممكن تلخيص هدف هذا الكتاب من خالل توصية وجهها شطريت لليهود  

يقول   حيث  بالكتاب،  المهمة  المقاالت  أحد  نهاية  في  الشرقيين  واليهود  اإلشكناز 

فقط   أتيت.  أين  ومن  اكون  من  لي  تحكوا  تكتبوا عني وال  اال  اإلشكناز  "أوصي 

مناقشة  و واصلوا  المريعة،  النازي  وأحداث  الصهيونية  تاريخ  تدوين  اصلوا 

عالقاتكم المتوترة فيما بينكم من متدينين و علمانيين، من ليبراليين واشتراكيين،  

تلك  إلى  تستمعوا  بأال  الشرقيين  أخواني  وأوصي  ومعارضيه  السالم  مؤيدي  من 

ترفضوها بكل عزة نفس، كما    اآلراء التعسفية التي تطالب بتهميشكم ومحوكم وأن

بقوة   به  تاريخكم الشخصي والطائفي، وأن تتمسكوا  أوصيكم بأن تبحثوا وتوثقوا 

 وال تتعاملوا مع أنفسكم داخل السياق الصهيوني اإلشكنازي". 

ويری شطريت أن: "إسرائيل األوروبية العلمانية أصبحت اآلن مستعمرة أوروبية  

وأن   األوسط"،  الشرق  في  لبقائها  الشرقية  للشرعية  تفتقر  ألنها  نظرا  بيضاء، 

اليهود الشرقيين الذين انضموا للدولة، حتى إذا كان هذا دون مبادرتهم، هم الذين  
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الت »الرخصة  وأعطوها  الشرعية،  تلك  عن  منحوها  هنا  للحياة  والطبيعية  اريخية 

الماليين منهم فيها، في الشرق األوسط، من اآلن فصاعدا، مثل   طريق استقرار 

بأنه:   شطريت  يصرح  هنا  ومن  المنطقة".  في  العديدة  األخرى  العربية  القبائل 

"سعيد بموت الثورة االشكنازية، لمصير دولة إسرائيل ومصير مواطني إسرائيل؛  

أن  فالثورة األشكنا بالفعل ماتت في يوم ميالدها، ويجب علينا جميعا  زية ماتت، 

أو   قسرة  من  سعادتنا  تنبع  وال  تتحقق،  لم  المثالية  األشكنازية  الثورة  بأن  نسعد 

 شماتة، إنما من رؤية واقعية منطقية لوجودنا في الشرق األوسط" 

 الفهود السوداء تتحدث:  -4 

م بإخراجه وإنتاجه بمشاركة  فيلم وثائقي كتبه سامي شالوم شطريت، وقا  

عام   حمو  الفيلم  2003إيلي  مدة  حركة    53.  من  رموزا  خاللها  يعرض  دقيقة 

الفهود السوداء تتحدث عن الوضع الحالي في إسرائيل على ضوء ذكرياتها عن  

 صراعها الرائد في السبعينيات.  

في صراعات   تقحمها  موت  أو  حياة  قصة  لداخل  األحداث،  لمركز  "ليندا"  تجر 

تأييدها الكفاح الفلسطيني  د  اخلية ال محل لها بين اطراف هويتها المزدوجة، بين 

بطالت   مع  تعاطفها  سن  و  عام  بشكل  الشعر  سالح  استخدام  من  التام  ونفورها 

 ( 39)القصة وواجها الصحفي الذي يطالبها باالبتعاد بشكل خاص 

إسرائيل، في  قبل  من  يسمع  لم  سياسيا  صوتا  الرواية  تلك  اذاعت    وقد 

الشرعي   و  المسموع  الخطاب  حدود  من  وخرج  "التابوهات  أحد  ممن  "صوتا" 

شالوم   سامي  بتحدي  الصهيونية  ومعاداة  وياس  غضبه  خالل  فمن  بإسرائيل 

شطريت االفتراضات األساسية واألساطير التي بني عليها واقع االحتالل، فقد نفذ  

المس  -شطريت   بتحطيم  تطالب  أدبية  انتحارية  عملية  وإثارة  بكتابه..  لمات 

  .(40) المشاعر، وخاصة مشاعر الشك والريبة تجاه هذا الواقع

 يهود  -יהודים  – 9

علم   نشر  الرابع  شطريت  ديوان  من  2008هو  مجموعة  عن  عبارة   ،

، تخلق قصائد هذا الديوان وثيقة شعرية  2007  -2003القصائد كتبها بين عامي  
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الشاعر ذاته بقوة وبالم ويجري    ثقافية سياسية مؤثرة شجاعة ومثيرة للفكر، يتأمل 

بعدسة   صورا  الديوان  يتضمن  القومية".  الثقافية  هويته  مع  وغاضبا  حقا  نقاشا 

اليومية   الحياة  من  إنسانية  مشاهد  توثق  التي  برينر  فريدريك  اليهودي،  المصور 

لمن يسميهم الشاعر ب )أخر اليهود اوروبيين وشرقين( يعيشون باماكن مختلفة  

 ( 41) تثناء إسرائيلفي العالم، باس 

 ينقسم الديوان إلى أربعة أقسام كاألتي 

 ציור ביהדותلوحة باليهودية  -
 יהודי ספירי يهودي سريع   -
 יהודי ציונומטי يهودي صهيونماتيكي  -

اليهود )   - لليهود  יהודים אחרוניםأخر  (، ويحتوي هذا الجزء على صور 

حكاية كل صورة  بعدسة المصور اليهودي فردريك بريلر، ويحكي شطريت  

 في قصيدة. 

لوحة بال جدار( التي    -ציור בלי קירومن أهم قصائد هذا الديوان قصيدة ) 

عام   درويش    2006كتبها شطريت  محمود  الفلسطيني  الشاعر  إلى  وأهداها 

القطنيين   تجاه  به  يشعر  الذي  بذنبه  له  ليعترف  حوارا  معه  فيها  يعقد  والتي 

 ائيل ضدهم بسبب أعمال العنف التي تمارسها إسر

 ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָזָכר ֲאִני הּוא ָהרֹוצח ... 

 ְולא ַיַעְזרּו ִלי ֶאֶלף ֲעצומות ָנֶגד ַהָכביש ֲאִני ַהַחָיל  

 , ההורג שוב ושוב ְׁשלֹוש יונים ביריה אחת 

 ( 42)וזה ְכָבר ִעְנָין של הרגל  

 ألنه في نهاية األمر أنا قاتل 

 وأن تساعدني الف مظلمة ضد االحتالل أنا الجند  

 ي الذي يقتل مرارا وتكرار ثالثة حمام بطلقة واحدة
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 -وهذا بحكم العادة 

كما يعبر له عن رايه وتلبيته بين عروقه الشرقية التي نزعت منه، ومن الهوية  

المفروضة عليه ليصبح رمزا جديدا على أرض إسرائيل وكان الشرط األساسي  

هويته    للحصول  وطمس  العربية  أصوله  قالع  مهر  الجديدة  الهوية  هذه  على 

منها،   الهروب  يستطع  لم  ذهب  أينما  تالحقه  كانت  الهوية  هذه  أن  إال  الشرقية، 

 ويتضح ذلك في قوله 

 מותך הערבי שבי, אני נולדתי יהודי מתוך מותך

 ְוָאז ָיָצאנו במחילות הֹוָלה מֹוֶעֶרת הפולני ואני  

ב  ממנה  ושרוהפולני  עורי השחום  על  ומצביע  קני  מכאן  :  זקנו של 

 אני

 ו , כאן ביתי , מסאן באתי , 

 !  אני נפלאתי נאנה יהודית ושני זָאב ָחדֹות ְוָאקה רוח מן הון 

 ... קרב להסתלק מעיני הנביטות אל אסק מערב 

 היית לי לאויב המציץ אלי מן הראי כל בקר מחדש 

 הורג בך שוב ושוב)ואני יורק וסקלל , 

 (42..)'י להוליד ֶאת ֶעְצִמי ָמָחָדש יהודי מחדשכד  

 لقد ولدت يهوديا من موته، موته العربي بداخلي 

 وحينها خرجنا في رقصات هورامية البولندي  

 واال والبولندي يداعب ذقن جدي   

 ويشير إلى بشرتي السوداء: من هنا جئت، وهنا بيتي 
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 روح من هون  امتلئت غرورا يهوديا حديثا واسنان ذئب حادة وأنت 

 رفضت أن تمتد من أمام عيني المتطلعة إلى افق عربي. 

 كنت لي عدوا يتمم لي من المراه كل صباح من جديد   

 وانا الفظك العنك واقتلك مرارا وتكرار 

 حتى أولد من جديد  يهودي مجدد 

ويعبر شطريت في ديوانه كتلة من التفرقة المالية التي تعرض لها اليهود     

هاجر   فعندما  واالجتماعي،  المادي  مستواهم  تدني  في  سببها  وكانت  الشرقيون 

مكانه،   في  استقر  قد  كان كل شيء  الدولة،  قيام  بعد  إسرائيل،  إلى  الشرق  يهود 

العمل   وفرص  واالستيعابي  واإلسكاني  واالجتماعي،  المؤسسي،  المستوى  على 

كل شيء، فلم يجد    وكل شيء، وكان لالشکناز أسبقية وأولوية في الحصول على 

البناء   كأعمال  البسيطة،  األعمال  في  سوی  العمل  فرص  الشرقيون  المهاجرون 

والزراعة والصناعة، التي ال تستوجب خبرات سابقة، وبخاصة أنهم لم يكن لديهم  

خبرة في األعمال المهنية في بالدهم األصلية؛ إذ كانوا ينتمون للطبقات الوسطى،  

المال الواقع    التي تشتغل في أعمال  والسمسرة والتجارة و غيرها؛ فأصبحوا في 

هذا   وأدى  كثيرا"،  االقتصادي  مستواهم  انخفض  وبالتالي  مهرة؛  غير  عماال 

الوضع االقتصادي الضعيف للهجرة الشرقية إلى ارتباطها بشكل كبير باإلسكان  

الشعبي، مما أدى إلى استقرارهم في إسكان منخفض القيمة وتوزيعهم على أماكن  

في  نائ  التمييز  هذا  وأصبح  والجديد،  القديم  االشكنازي  االستيطان  عنها  منع  ية 

 جودة اإلسكان عنصرا ثابثا في عدم التكافؤ بين األشكناز واليهود الشرقيين. 

 رفض السلطة عند شطريت 

رفض شطريت السلطة التي تمثلت لديه في الصهيونية، وعبر عن ذلك الرفض  

من خالل  محورين األول هو رفضه التام للصهيونية كفكرة أطلقها يهود شرق  

في   اليهود  بتجميع  الخاصة  مهمته  في  محله  وحلت  الجسد  المسيح  الفتي  أوروبا 

المؤ لمحاوالت  رفضه  فهو  الثاني،  المحور  أما  الميعاد،  الصهيونية  أرض  سسة 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

156 

لطمس هوية اليهود الشرقيين و محوها و ارغامهم على تبني الهوية الغربية وهو  

في رفضه للصهيونية انتهاك العديد من الفرضيات الصهيونية التاريخية المتعلقة  

 بتاريخ يهود الشرق. 

إذا كانت الحركة الصهيونية قد انقسمت إلى عدة تيارات اتفقت في  معظمها على  

الهجرة إلى فلسطين، اليجاد حل لما يسمى المشكلة اليهودية عن طريق  ضرورة  

تدافعت  ثم  لهم   ومن  ايجاد هوية جديدة موحدة  والعمل على  لليهود  دولة  اقامة 

 الهجرات من كل مكان الى فلسطين، قبل قيام دولة وبعدها. 

الحركة الصهيونية، والفكر الصهيوني   بان  الراي نفسه الخاص  ويتبنى شطريت 

السامية،   معاداة  وهي  أوروبية  انتجته  التي  فلظروف  بالكامل،  أوروبي  السياسي 

 والفكر االستعماري 

والبناء   حولي  ولمن  لي  ليس  بأن  لالعتراف  توصلت  لقد  قائال:  ذلك  ويؤكد 

عمومتي الشرقيين اية عالقة بالفكرة الصهيونية، فهناك عامالن أساسيان أديا إلى  

ه األشكنازية  الصهيونية  الصراع  ظهور  من  نبعت  التي  السامية  معاداة  ما 

الصهيونية    اتباع  إن  للشرق،  األوروبي  االستعمار  وسياسة  المسيحي،  اليهودي. 

الخاصة   والسيطرة  التملك  بعيدين حقا عن مشاعر  يكونوا  لم  وقادتها  األشكنازية 

بابناء شعوب اوروبا في بقية شعوب العالم، فعندما نظر يهود أوروبا الى افريقيا  

نظرهم   في  الجميع  فكان  واليهود،  المسلمين  بين  يفرقوا  لم  األوسط  والشرق 

حمايته   أجل  من  درع  ب  وقايته  يتم  أن  وطلب  هرتسل  وصفهم  مثلما  بربريين 

 والعالم األوروبي المتمدن، من هؤالء البربريين 

دولة   وقيام  الصهيونية،  الحركة  ظهور  أن  الصهيونية  الدعاية  أشاعت  وقد 

تجاه نفر رعية كاملة في روح اإلنسان اليهودي وهي رغبة المودة،  إسرائيل، إنما  

ممن   كثير  وأن  العالم،  يهود  كل  إليها  يهاجر  لم  إسرائيل  دولة  قيام  بعد  أنه  إال 

هاجروا إليها، فعلوا ذلك نتيجة لضغوط صهيونية أجبرت الكثير من يهود أوروبا  

اليهود  استقدام  يكن  ولم  لفلسطين،  الرحيل  النخب    والعالم على  بال  في  الشرقيين 

الموارد   قلة  بسبب  لكن  الدولة،  قيام  قبل  فلسطين  إلى  هاجرت  التي  األشكنازية 
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الفكرة   مع  وأمريكا  أوروبا  يهود  قبل  من  الكافي  التجاوب  وعدم  البشرية 

 الصهيونية، اتخذ قرار باستقدام اليهود من األقطار العربية و اإلسالمية بسرعة. 

أوروبا وقادها اليهود األشكنازيين ، وعليه فقد كانت    فالصهيونية نشات في شرق 

نسبت   فقد  ولذا  الشرقيين،  اليهود  إلى معظم  بالنسبة  الصهيونية جديدة   مضامين 

الريادة أو البطولة الى اليهود األشكناز , فالطائفة الشرقية ليس لها وجود فعلي في  

ن لها، وما يبرر هذا  إسرائيل ألن المؤسسة الصهيونية اإلشكنازية ليس لديها مكا 

منذ   بأيديهم  الدولة  بنوا  الذين  هم  "فروان"  اإلشكناز  کون  اإلشكنازي  الفكر  في 

وقبل  ذلك، بينما لم يات اليهود الشرقيون إال بعد    1910  -  1904الهجرة الثانية  

، باستثناء بعض اليهود اليمنيين الذين  هاجروا لفلسطين  1948إقامة الدولة عام  

 ( 1909-1882ة االولى ) ابان موجة لهجر 

بشكل   وقراهم  مدنهم  من  "اقتلعوا  الشرقيون  اليهود  إن  القول  يمكن  هنا  ومن 

مفاجىء بسبب الحاجة إليهم بشكل فوري لبناء دولة لم يكونوا شركاء في التخطيط  

من   رضين  الصهيونية  والحركة  اليهودي  العالم  عن  تماما  منقطعين  كنوا  لها، 

اليه  فهجرة  وبنتهم،  بناة  ثقافتهم  لتخدم  جاءت  إنما  مخططة،  تكن  لم  الشرقيين  ود 

 الدولة االشكناز. 

بل خرجوا   دون رغبتهم  قسرا  يقتلعوا"  لم  الشرق  يهود  بين  القول  يمكن  أنه  إال 

في   ورغبتهم  الشرق  في  االقصائية  لظروفهم  ونتيجة  الطم  خلف  بارادتهم 

 تحصينها. 

الشرقيين لمسيرة الثورة  وفي هذا الصدد بری شطريت أنه: "قد تم إدخال اليهود  

الذي ينتظرها، وفقا ألموال من جوريون،   بدات دون الشعب  بعد أن  األشكنازية 

فقد تم جلبهم للدولة دون أن تكون لهم يد في تشكل أيديولوجيتها، وان المبررات  

على   سيطرة  أية  لهم  تصبح  أن  وبدون  األشكناز  لليهود  كانت  التي  والمواقع 

 المسيرة ذاتها 

سا فكر  ويعبر  اي  عن  الشرقيين  اليهود  بعد  عن  قصته  بعض  في  شطريت  می 

 امراة مغربية(  -אשה אחת מרוקניתصهيوني، فتجده يقول في قصيدته )
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 ֲאִני ָמִכיר ְמשֹוְרָרה

 ִאֶׁשה ֶאָחת קריקנית  

 ִאיָנה ַמִכיָרה ְּביאליק   

 ..(43)ל" ִאיָנה יֹוְדעה את אמו ז

 أعرف شاعرة  

 يه امرأة مغربية ال تعرف ب 

 ال تعرف أمه طيب هللا ذكراها 

ومن المعروف أن بياليك هو أحد الشعراء الذين عبروا في أشعارهم من  

أفكار الحركة الصهيونية والدعوة إلى إقامة دولة لليهوده و عدم معرفة الشاعرة  

فترة   القومي" في  الفكر  بأحد أعالم  أمر يدل على عدم معرفتها  به هو  المغربية 

و   )األحياء،  ألمه  خصصها  التي  قصيدته  وال  باهلل  تعرف  ال  فهي  אמא  لذلك 

לברכה اليهود  זכרונה  أن  على  دليال  بالطبع  وهذا  ذكراها(،  هللا  طيب  أمي   .

دعوا   الذين  األحياء  حركة  رواد  وأشعر  أفكار  عن  بمنأى  كانوا  الشرقيين 

 (44)للصهيونية والفكر القومي

ي، نجد الشاعر يحرص  وفي إطار الخلط بين مفهومي يهودي" و"صهيون 

إلى   يهودي  تماما، حيث يشير مصطلع  الى من هو يؤمن  على توضيح اختالف 

من   إلى  الصهيوني"  مصطلع  يشير  بينما  اليهودية،  الديانة  يعتنق  الذي  الشخص 

يؤمن بالفكر الصهيوني، فليس كل يهودي صهيوني وليس كل صهيوني يهودي،  

لوحة بال جدار الخلط بين    -רלוח ללא קיومن لم پرفض شطريت في قصيدته )

بافكار ومبادئ   الصهيوني واليهودي، فليس من الضروري أن يؤمن كل يهودي 

الحركة الصهيونية، فليس كل يهودي صهيوني فهناك قطاع عريض من اليهود ال  

 يؤمنون بالصهيونية 

 ?"  איך אתה יכול להמשיך ולהתעקש להשִּתיך ליהודים"
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 אני לא יודע להיות , ֲאִני ְיהּוִדי ? איךמה זאת אומרת , צחקתי לו 

 משיח אחר 

 עֹוד ְמָׁשֵחר ָהָאָדם, ֲאָבל ְיהּוִדי, לא ציֹוִני,  ֲאִני ְיהודי ,  איזו ֶחְצָּפה 

 (45)ָהמּוְנָרִּבי ֲאִני ְיהּודי  

 "كيف تستطيع أن تواصل اإلصرار على االنتماء إلى اليهود 

 ف ضحكت له، ماذا يعني كيف لنا يهودي، وال أعر 

 أن أكون شي أخر  

أظافر      نعومة  منذ  يهودي،  لكني  لست صهيونيا  يهودي،  أنا  وقاحة،  آية 

 اإلنسان المغربي 

التي   الفكرية  العوائق  إحدى  كانت  المخلص  المسيح  فكرة  أن  فيه  شك  ال  ومما 

حالت الحركة الصهيونية وقد تلجأت إلى االلتفاف عليها عن طريق اإلدعاء بان  

ق وطن  إلقامة  الطريق  جهودها  تمهيد  أجل  من  ستكون  فلسطين  في  لليهود  ومي 

. ، ومن هنا قدمت الصهيونية نفسها بديال للمسيح  (46) أمام قدوم المسيح المخلص 

. شهادة( عبر شطريت عن استقاء اليهود عن  עדותالمعظم الجسد. وفي قصيدة )

 المسيح المخلص وبدل بالصهيونية، ويرى أنهم بذلك قتلوه ويقتلونه كل يوم 

 היהודים ָהְרגו את המושיע

 היום נקבר 

 היהודים הורגים את המושיע 

 ְּבָכל בקר ָמָחָדׁש  

 ( 47)' ..ְוֶזה ְכָבר ִעְנָין ֶׁשל ִמסָרה ְוָהְרָאל 

 قتل اليهود المخلص  
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 صباح اليوم  

 يقتل اليهود المخلص  

 من جديد كل صباح  

 وهذا األمر بحكم التقاليد والعادة. 

الصهيونية إلى تحوير معنى المسيح المخلص الذي سياتي في نهاية  لقد اضطرت  

األيام لتنفيذ الخالص، فأعلنت أن المسيح المخلص ليس إنسانا أو شخصا من نسل  

اليهودي   اإلنسان  حرية  إلى  رمز  أو  فكرة  ولكنه  للعادة  خارقة  قوى  له  داود 

الجتماعية واالقتصادية  الفردية، وحريته القومية كما أنه إشارة إلى تحقيق العدالة ا

المجموع اليهود، أو بمعنى آخر هو رمز لتحقيق سعادة ورفاهية اإلنسان اليهودي  

 ( 48)والجماعة اليهودية

وتمسكهم   الفكرة  هذه  الشرقيين  اليهود  من  العديد  رفض  عن  شطريت  عبر  وقد 

بابا(  מה את חולם באבא  بالمسيح المخلص وذلك في قصيدة ) ، بما تحلم يا 

 يرفض شطريت الصهيونية كخالص بديال لقدوم المسيح حيث  

 ּוְלָמה ַאָּתה ְמַחָכה

 יא באבא 

 . ַהָמִׁשיַח ִהְפִליג ְכָבר ַעל ְסִפיָנה ְלָבָנה

 ַרֲחִמי ָהָקדֹוִׁשים ֲעֵליֶכם  

 .(49)יא בני

 יא באבא 

 ישועת ְּבֵני ָהָמְצָרב ּבֶמְרֲחֵבי ציון 

 יא באבא 
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 ישועת ָהַאל ְלָבָנה

 יא בני 

 ַאָּתה ָׂשה  ָמה

 יא בבא 

 ?ָהָרִאית ִנְפְלאֹות ַהְיׁשּוָעה

 ִעְבִרית ְללֹא ְּתִפָלה  

 ָבאֹוָלה ְללֹא ֱאֹלִהים  

 .'(50)ָבָבא-ּוָמִׁשיַח ְללא תֹוָרה אַ 

 لماذا تنتظر يا بابا  

 لقد أبحر المسيح على ظهر سفينة بيضاء  

 . رحمة السماء عليكم 

 כי اسمعت عن الخالص يا با

 خالص أبناء المغرب في أنحاء صهيون  

 يا بابا۔  

 خالص الرب وحده  

 يا بني ماذا تقول  

 يا بابا  

 ارايت معجزات الخالص؟  

 عبرية بال صالة  
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 خالص بدون إله  

 ومسبح بدون توراة 

 يا بابا   

إن بعض اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين قبل قيام الدولة وبعدها، لم يهاجروا  

اقتناعا بالفكر الصهيوني الذي هدف إلى إنشاء "وطن قومي لليهود، إنما  قسرا لو  

هاجروا بسبب ضغوط ودوافع الحياة االقتصادية والدليل على ذلك بقاء العديد من  

الدول   بعض  في  أم  وأمريكا  أوروبا  في  أكتوا  سواء  أوطانهم  في  العالم  ردود 

بال إلقناعهم  الصهيونية  الحركة  محاوالت  رغم  الحلم  العربية  وتحقيق  هجرة 

 الصهيوني. 

ريكشت" للمسيح( يوضح شطريت عدم اقناع    -ריקשת למשיח  وفي قصيدة )  

إلى   للهجرة  تدعو  التي  انها  نداء  معضمهم  يلبي  فلم  بالصهيونية  اليهود  بعض 

إلى   الداعية  اإلعالمية  صيغة  استخدام  نالحظ  القصيدة  هذه  وفي  فلسطين. 

ر التي تخاطب األحتياجات والغرائز والدوافع  االستهالك والمستخدمة الشعال النا

 بذكاء، والشاعر هنا يسخر من هذا األسلوب أو من الخطاب الدعائي 

 .  יש לנו ֶמִׁשיח בשבילך

 . יהודי יקר על ריקעשה ִּבְרחֹובֹות ָכְלָכָחה

 ,  עּוָרה עֹוָרה ָאחי  

 .  יש לנו משיח ִּבְׁשִבילך

 , קֹוְנִטיֶנְנָטִלי-משיח ָמָרָנס

 מודרני  פוסט

 רב תרבותי 

 נכון 
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 עכשיו 

 .  ֶמֶׁשה ַעל טָנק ָיׁש ָלנּו ִּבְׁשִבילך

 יהודי נרדם על רקישה 

 (51) ..' ִּבְרחֹובֹות ָכְלָכָחה

 . لدينا مسيح من أجلك

 أيها اليهودي العزيز على ريكشو في شوارع كلتا   

 انهض انهض يا أخي، 

 لدينا مسيح من أجلك   

 مسيح متنقل عبر القارات  

 عصري،  

 متعدد الثقافات،   

 صائب 

 لدينا مسيح من أجلك على دبابة 

 أيها اليهودي الغافي على ريكشو،  

 في شوارع کلکتا۔  

 رفض االوضاع االجتماعية عند شطريت 

الشرقية   الهوية  لطمس  إسرائيل  دولة  بها  قامت  التي  المحاوالت  ومن 

المناهج   من  واإلسالمية  العربية  البلدان  في  الشرقيين  اليهود  تاريخ  إخفاء  تعدها 

الدراسية في تدرس في المدارس اإلسرائيلية، وفي هذا الصدد يقول شطريت ان  

ذلك علينا أن نفترض لها  المناهج الدراسية في المدارس هي التي تشكل الهوية، ول
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سياسية   أهداف  لخدمة  وتهدف  بالغة،  وبثقة  كبير  باهتمام  ومكتوبة  مختارات 

الشرقية وماهيتها في   اليهودية  التاريخ والثقافة  يتحدد في مكانة  ومهمة، وسؤالي 

 (52)المناهج الدراسية التي كتبها في األساس بهود اشکناز"

األشكناز للسيطرة على سرد   ويرى شطريت أن الهدف من محاولة اليهود 

التاريخ اليهودي عامة هو تحقق عدد من األهداف مرة واحدة، منها: "التعظيم من  

العربية   البلدان  يهود  دور  من  والحد  اليهود،  تاريخ  في  أوروبا  بهود شرق  شان 

يد   الشرقيين على  اليهود  تاريخية ألسطورة نجاة  واإلسالمية، وكذلك خلق قاعدة 

 ( 53)ية األشكنازية"الحركة الصهيون 

אלה  ويعتر شطريت عن هذه المحاوالت في عدد من قصته، فنجد في قصيدة ) 

للتالميذ  שמות   تكتب  اإلشكنازية.  السلطة  تمثل  التي  المدرسة  إن  أسماء(  هذه 

الجديدة   أسماءهم  واإلسالمية  العربية  البالد  من  القادمين  الجدد  المهاجرين 

اولة منها طمس هويتهم األصلية عن طريق  المصبوغة بالصبغة اإلشكنازية ، مح

تغير أسمائهم الشرقية، وينتقل شطريت في القصيدة بين عالمين هما: عالم ما قبل  

 الهجرة و عالم ما بعد الهجرة فيقول: 

 : ְוִהי ָלנּו ָׁשמֹות ָעם ֵריַח הּוס ָלָאֶרס

 דעיה, ויה אל דאד  ,  אלן  

 ְוָהָיה ְּבָבר ִעם ּוָפה ְמִׁשְלֶׁשת

 .ו ְוָדָדה'וז'ְטִריק ְוזּופִ  

 : ַלָּבנֹות ָהיּו ָׁשמֹות ָפֲעמֹוִנים

 ִמיֶׁשל , ֲאִלים   -יס'ְּבִריזִ  

 : ְוָהמֹוָרה רשָמה ְלנו ביוקר ְׁשמֹוָתינו עבריים 

 יעקב אברהם , אילן  
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 ( 54)"זהבה וחנה, דוד ועליזה 

 كانت لنا أسماء لها رائحة خارج البالد 

 الين، فيهائيل  داد ، دغيا   

 بيدر صاحب الجسد المثلث 

 وباتريك و چرچو ونينية 

 وكانت اسماء البنات لها رنين   

 برچيت، أليس، ميشيل 

 چور چيت وأنيت   

 ودونت المدرسة اسماءنا العبرية في المذكرة

 إيالن، يعقوف، أفراهام  

 دافيد و عاليزا، ذهبا وحنا 

األسماء،   لهذه  شطريت  تقبل  عدم  لنا  يتضح  القصيدة  هذه  خالل  ومن 

وحنينه ألسمائهم القديمة، قبل الهجرة إلى إسرائيل، والتي وصفها بصفات تحمل  

أسماءهم   لكن  عطر  و  رنين  لها  أسماء  رائحة،  لها  أسماء  فهي  الحياة،  معنى 

شطريت بالنطق    الجديدة خالية من أي روح. وللتأكيد على الهوية الشرقية يتمسك

سامخ بدال من التمادي    -باستخدام حرف سين  חוס לארס  الشرقي في كلمة "  

 لعدم وجود هذا الحرف في الثقافة العربية 

فقد كان تغير األسماء في بداية األمر حيلة اتبعها األشكناز مفداها أن تغير األسم  

يات ثم  الجديد،  اإلسرائيلي  المجتمع  في  الذوبان  للشرقيين  تغير  سيتيح  ذلك  بعد  ي 

المالمع الخارجية عن طريق تغيير الملبس وهو ما عبر عنه شطريت في قصيدته  

האופרה) الهوية  -לאחר  طمس  محاوالت  من  الرغم  فعلى  األوبرا(  بعد   .
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أنهم   إال  اإلشكنازية،  بالصيغة  وصفهم  الشرقيين  اليهود  من  الشرقية  والثقافية 

 تمسكوا بهويتهم وثقافتهم وتراثهم الشرقي

 ְלַאַחר ָהאֹוְּפָרה הּוא ְיִפים ֲעִניָבה  

 , ָלָבה'ְוַיֲעֶטה ְלגּופֹו גִ 

 ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָמן   

 ( ממרוקו בהזמנה)

 אחר 

 ִיְׁשטף ָּתָאְזָנִים ָקלּוִחים  

  . '(55)"קלּוִחים ְמתּוִקים ֶׁשל עוד 

 يعد األوبرا سيفك رابطة العنق 

 ويغطي جسده جالبة   

 من صنع فنان 

 مغرب(. ) وارد من ال

 ثم 

 سيغسل أذنيه بتدفق  

 لذيذ ألنغام ألعود. 

وبالرغم من أن شطريت يرفض تنازل اليهود الشرقيين من هويتهم الشرقية، كما  

بدعوى   الصهيونية  المؤسسة  عليهم  فرضتها  التي  التغريب  محاوالت  يرفض 

قصيدة   في  فيقول  احيانا  تنجح  قد  المحاوالت  هذه  أن  يعترف  أنه  إال  التحضر، 

 اللغة األم(  -שפת אם )
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 ַאָמא שלי היתה אֹוֶמֶרת פעם 

 ִמְסָיה   

 מדאם

 ולמה כן למה 

 לָאדֹון ַאְמָרה ִסיִדי 

 . ִלְגְבָרת ָקְראּו ְמָרה  

 ִאָמא ֶׁשִלי ַהיֹום ְגָבֶרת  

  . '(56)"ְלִמְחָיה ִהיא תאֶמר ָאדֹון  

 ذات مرة كانت أمي تقول 

 ميسيه 

 مدام

 وقبل ذلك ماذا كانت تقول؟ 

 الت للرجل سيدي ق 

 والسيدة دعوها مرا,  

 اليوم أمي جيفيرت  

 تقول لميسيه أدون 

إن المشكلة الحقيقية التي تواجه اإلنسان اليهودي في الوقت الحاضر، هي  

ماذا   مثل:  تساؤالت  يطرح  إذ  هويته،  عن  اليهودي  اإلنسان  بحث  أساسها  في 

أكون؟ ولماذا أنا موجود؟ أن اإلنسان اليهودي هو الوحيد الذي يبحث عن موقعه  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

168 

ويق  المحيط  المجتمع  إلى  ينضم  أن  ويريد  العالم،  هذا  ولكن  في  معه،  عالقتك  يم 

 ( 57)الواقع ثبت أن هذا األمر مع وله أوجه متعددة

وفي النهاية يعلن شطريت من فشل الحركة الصهيونية في جعل إسرائيل  

بوتقة الصور مع اليهود فعلى الرغم من أن الصهيونية نجحت في إقامة الدولة،  

ن بتهم في أرض  يشعرو  -لكنها لم تنجح في جعل اليهود وخاصة اليهود الشرقين  

الميعاد"، قد شعر اليهود الشرقيون أنهم مازالوا في المنفي وأن الصهيونية فشلت  

بينهم وبين األشكناز. وقد   التفرقة  في تحقيق األمن واالستقرار لهم، وهذا بسبب 

( قصيدته  في  هذا  عن  شطريت  עדןعبر  לגן  عن(،  נתיבות  لجنة  مسارات   .

 فيقول: 

 ,  ים ֶׁשָהְחָיִלים ָהֵחִרימּו במחסוםקנינו לכם כלוב עם צפֹוִר  

 . ָּבִכיָתם ָכל ָהדרך ְלִאְׁשדֹוד ַעל ָכלּוב ְּבִלי ִצּפֹוִרים 

 ,  ָזַאָנְחנּו לא ָהָכלוב במשל הזה, ַאָמא, כמו ֶמְרַחק הצפורים מן הכלוב

 (58)"ואנחנו דווקא בן הכלוב המרחק הזה

 لحاجز،اشترينا لكم قفصا مع عصافير مسارها الجنود على ا

 بكيتم طوال الطريق ألشدود على قفص بال عصافير   

 مثل بعد العصافير عن القفص، يا أمي، ونحن لسنا القفص في هذا المثل، 

 ونحن بالذات القفص في هذا هللا يا امي 

 مما سبق نستنتج أن:  

ال   ● واقع  ومواجهة  باالغتراب  الشعور  من  نابعا  للواقع  شطريت   رفض  جاء 
 أحالمه، فيشعر شطريت باالغتراب في مجتمع يحكمة التمييز الطائفي. يتوائم مع 

اتفق الشاعر على عدم جدوى كتابة الشعر في واقع لن يتغير ولن يتبدل، وفي    ●
في  مجتمع   دائما  متهم  والفرد  عليها،  القضاء  يصعب  التي  بالتناقضات  مليء 

مت قصائد شطريت  وعدم العمل للمصلحة العامة. فقد اهت  نظرها باألنانية والظلم 
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الشرقي   اليهودي  اكتنفت  التي  االغتراب  مشاعر  إبراز  طريق  عن  الواقع  بنقد 
المجتمع   في  واالنصهار  االندماج  لمشاكل  نتيجة  اإلسرائيلي  المجتمع  داخل 
اإلسرائيلي ومشاعر اإلحباط والياس التي تمكنت منهم بسبب التفرقة في المعاملة  

مع مما أدى إلى شعورهم بالحنين التام ألوطانهم  وارتباك الحياة االقتصادية بالمجت
 األصلية. 

عبر شطريت في قصائده عن الفجوات االقتصادية واالجتماعية التي ال تزال   ●
في المجتمع اإلسرائيلي بين يهود الشرق ويهود الغرب من خالل التمييز الطائفي  

ستيعاب  الذي يتعرض له اليهود الشرقيين على كل المستويات ، على مستوى اال
وعلى مستوى الوظائف واالسكان ، مع استمرار نظرة التعالي تجاه يهود الشرق  
واعتبار ثقافتهم ثقافة متخلفة ال تصلح لبناء إسرائيل ، مما أدى إلى انكماش يهود  

 الشرق داخل هويتهم واحساسهم بالدونية. 
هو   ● اصبح  قد   ، المعاش  الواقع  ورفض  االصلي  الوطن  إلى  الحنين  كان 

 الموضوع الرئيس في العديد من قصائد شطريت . 
 هوامش البحث  

كانت الخطة التي قدمها شارون تحدد أن هدفها الوحيد هو إبعاد مدافع منظمة    -1

مستوطنات   إلبعاد  إسرائيل،  حدود  عن  مترات  كيلو  أربعة  مسافة  إلى  التحرير 

صفية منظمة  الخليل األعلى عن مرمى النيران، ولم يكن هناك أية إشارة إلى "ت 

وإقامة   المارونية  المنطقة  إلى  االنضمام  أو  بيروت  إلى  الوصول  أو  التحرير" 

حكومة نصرانية مؤيدة إلسرائيل أو محاربة السوريين. لكن كانت أهداف شارون  

الحقيقية هي القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وطرد البقية الباقية منها من  

إلسر مؤيدة  حكومة  وتأسيس  األهداف  لبنان  بين  فالتناقض  بيروت.  في  ائيل 

الحقيقية وتلك المعلنة رسميا واإلجراءات العسكرية المختلفة المطلوبة لتنفيذها هي  

التي أثارت موجة من الغضب في المجتمع اإلسرائيلي فقد تم فرض حصار دامي  

يتوقفا   جوي  وقصف  المدفعية  سالح  من  ناري  ضرب  صاحبه  بيروت  على 

للسماح   والكهربائية  بالتناوب  الغذائية  اإلمدادات  منع  تم  كما  أرضية،  بهجمات 

إلى   أدى  هذا  كل  المدنيين.  المواطنين  على  النار  وإطالق  السكان  عن  والمياه 

زعزعة المجتمع اإلسرائيلي و أحدث فجوات في الجيش اإلسرائيلى نفسه واثار  

بالغرب.   غاضبة  أفعال  מוריס  ردود  הסכסוך  ,  קורבנות  "  בני  תולדות 
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מאנגלית  ,    2001  –  1881ערבי    –הציוני   שרת  :  תרגם  ,  יעקב 

 .   498,  486,    - 482' עמ ,  2003, תל אביב , הוצאת עם עובד 

د. محمد محمود أبو غدير: قضية الذبيح في الشعر العبري الحديث، مجلة    -    2

 .  ۵7.  ۵9، ص  1994،  12الدراسات الشرقية، العدد 

ببيونس    -    3 اقامت  و  بيافا  ولدت  إسرائيلية،  ومترجمة  شاعرة  نيتسان:  طال 

أبيب، تدرس ترجمة األدب في قسم اتالت   أيرس ونيويوك واليوم تعيش في تل 

األدب في جامعة تل أبيب، أصدرت أربعة دواوين    093ات شعرية أهمها )مختار

( أهمها  רגיל شعرية  و)  -ערב  عادي(  ראשונהمساء  في    -לשכת  ننسي  أن 

وحررت  עברית  البداية  מחאה  שירת  ברזל   شعر    -בעט  حديد،  من  بقلم 

 (  2000  – 1948احتجاج عبری  

 (http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00384.php 

לבר    -   4 ומחקרים על שירה  ,  רשימות  ,  קורא שירה  ,  חנן  מסות 

 .  33'  עמ,  2003,  מובד ביאליק  , ירושלים , עברית  

د. محمد ضيف: االتجاهات الجديدة في األدب العبري الحديث بعد حربي    -    5

   53، ص  2001،  1973وأكتوبر    1997يونيو  

د. محمد ضيف: االتجاهات الجديدة في األدب العبري الحديث بعد حربي يونيو  

 120، مرجع سابق، ص  1973واکتوبر   1917

،    4د. رشاد عبد هللا الشامي: إشكالية الهوية في إسرائيل، عالم المعرفة،    -    6

   180، ص 1997الكويت، أغسطس  

دب العبري الحديث بعد حربي يونيو  د. محمد ضيف: االتجاهات الجديدة في األ

   53، ص 2001، 1973وأكتوبر   1997

(: أحد أهم الشعراء اإلسرائيليين في العصر    1924.    2000يهودا عميحاي )  

القدم عام   إلى  المانيا وهاجر  ، وقد حظي بشهرة واسعة  1930الحديث، ولد في 
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اللغات، من  العديد  إلى  أعماله  وترجمت  وخارجها  إسرائيل  معظم    داخل  تدور 

أعماله نغمة حادة   والحب واإلله وتظهر في  الحرب  أشعاره حول مواضيع مثل 

من السخرية، ومن أعماله )األن وفي األيام األخرى( و)علي بد املين( و )وقت(  

 قصائد القدس( و غيرها  -و)

(Hebrew Writers, a general directory, the institute for the 

translation of Hebrew literature, 1993, p. 14) 

د. محمد ضيف: االتجاهات الجديدة في األدب العبري الحديث بعد حربي يونيو  

 120، مرجع سابق، ص  1973واکتوبر   1917

ومحرر    -    7 تليفزيونية  برامج  ومعد  وأديب  وممثل  صحافي   : عامير  يرمي 

رج في  ، تخ1973مواقع الكترونية، ولد بحيفا وخدم بالجيش وشارك في حرب  

بيت تسلی(، وقام بالتمثيل في بعض مسرحيات حانوخ  בית צבי   معهد التمثيل )

ليقين التي عرضت على مسرح الكامري الف العديد من المسلسالت التليفزيونية  

وقدم برامج إذاعية تعالج األحداث الراهنة والموضوعات الثقافية والترفيهية، ألف  

يرميا كوب كاكاو( واألخر    -כוס קקו  ירמיהו  كتابين أحدهما لألطفال و هو )

 ( השליפות של המדינה هو ) 

http : / / www . whitemaps . co . il / 

د. محمد ضيف: االتجاهات الجديدة في األدب العبري الحديث بعد حربي يونيو  

 120، مرجع سابق، ص  1973واکتوبر   1917

8    -  ( (، شاعر اسرائيلی معاصر ولد في برلين رهلجر بي  1930"نتان زاخ 

اونقدا ومترجما   ايضا محرر  قد كان  والی جنب شهرته کشاعر  حيفا وهو طفل 

كان له تاثير كبير ومهم على تطوير الشعر العري الحديث، وقد تعد مجموعة من  

رسمية، وقد تمردوا  الشعراء الذين بدأوا في نشر شعارهم خارج إطار المؤسسة ال

معا ضد الجيل سبق من الشعراء وغرور توجه الشعر في الخمسينيات والستينيت  

وساهموا في أعطاه مشروعية اللغة الدارجة عن طريق استخدامها في تقدير ومن  

 تاند مختلفة( و)احالم بديلة و غيرها :   -اعمله: )تاند اولي( و) 
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(Hebrew Writers, a general directory, the institute for the 

translation of Hebrew literature, 1993, p. 14) 

مجلة    -    9 العبرية،  القصيدة  في  الفلسطينية  االنتفاضة  محمد ضيف: صدى   .

 .   76، ص  22، ع   1997الدراسات الشرقية، 
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 ملخص البحث  

العديد من       و االهتمام، وأصدرت  الرعاية  الكثير من  الطفل  العالم  دول  أولت 

القوانين و التشريعات التي تضمن حقوقه، و قد كان لإلسالم السبق في االهتمام  

األولى  العمرية  المراحل  خاصة  الطفولة  مرحلة  ألهمية  ذلك  و  بحقوقه  و    -به 

المبكرة الباحث   -الطفولة  جهود  توالت  قد  تمس  و  التي  الدراسات  إجراء  في  ين 

أهمية   المجتمع  أدرك  البحوث  لتلك  ونتيجة  المدرسة،  قبل  ما  األطفال في مرحلة 

بما   األمثل  االستغالل  استغاللها  على  جاهدا  يعمل  فراح  المبكرة  الطفولة  مرحلة 

اجتماعية   لمؤسسات  إنشاءه  االهتمام  هذا  مظاهر  ومن  تقدمه،  و  رفاهيته  يضمن 

باست يقع على  تهتم  التي  "الروضة"  المؤسسات  هذه  ورعايتهم، من  األطفال  قبال 

لقد تعرفنا في   المدرسة االبتدائية. و  عاتقها مسؤولية اعداد األطفال قبل دخولهم 

بطرح تساؤالت الدراسة و تمثلت  دراستنا هذه على أهمية  ثقافة الطفل  ، بداية  

؟   ثم انتقلنا لمعالجة هذه     فل  في هل لثقافة المجتمع دور في تكوين شخصية الط

 التساؤالت من الناحية النظرية بمعرفة أهمية ثقافة المجتمع في حياة الطفل. 

 :   ثقافة المجتمع ، شخصية ، الطفل  كلمات مفتاحية 

Research Summary 

The countries of the world have given the child a lot of 
care and attention, and have issued many laws and 
legislations that guarantee his rights, and Islam has 
taken the lead in paying attention to him and his rights, 
due to the importance of the childhood stage, especially 

ثقافة المجتمع ودورها في تكوين شخصية الطفل      

 أ.م. د. بلقيس عبد حسين    

م. د حال عبد الواحد نجم   
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the early stages of life - early childhood - and The efforts 
of researchers have continued in conducting studies that 
affect children in the pre-school stage, and as a result of 
these research, the community realized the importance 
of the early childhood stage, so it worked hard to make 
optimal use of it in a way that ensures its well-being and 
progress, and one of the manifestations of this interest is 
the establishment of institutions A social institution 
concerned with receiving and taking care of children. 
One of these institutions is the "kindergarten", which is 
responsible for preparing children before they enter 
primary school. In this study, we learned about the 
importance of the child's culture, beginning by asking the 
study's questions, which were represented in: Does the 
culture of society have a role in shaping the child's 
personality? Then we moved to address these questions 
theoretically by knowing the importance of the culture of 
society in the life of the child            

 :  مشكلة البحث 

وتقاليد  وعادات،  ثقافية،  بخصائص  األطفال  بها  يتصف  نمّوٍ  مرحلة  الطفولة  إن 
بوها من مجتمعهم، وكذلك ميول وأوجه نشاط، وأنماط سلوكية أخرى تميّزهم  تشرّ 

اإلسالمي   ديننا  أقّرها  التي  حقوقه  جميع  له  إنسان  اليوم  طفل  إن  الكبار.  عن 
الثانية. ومن حّق الطفل إكسابه   بالدرجة  بالدرجة األولى، ومواثيق األمم المتحدة 

ْن أشار  "هوية" مستمّدة من ثقافته. فالنبي الكريم مح مد صلّى هللا عليه وسلّم أول م 
إلى دور األهل والمجتمع في إكساب الطفل هذه "الهوية" حيث قال: ))كّل مولود  

 يولد على الفطرة فأبواه يُهّودانه أو يُمجـّسانه (( 

أوال   يختلفون  فهم  متجانسا،  جمهورا  يشّكلون  ال  مجتمع  أّي  في  األطفال  إن 
أطواٍر   إلى  سبق  وكما  الطفولة  مراحل  قُّسمت  لذا  نمّوهم..  أطوار  باختالف 
كل   في  الطفل  وحاجات  خصائص  مع  تتوافق  خاصةٌ  ثقافةٌ  منها  لكّل  متعاقبة، 

في ما عنها  في مجتمع  تختلف  األطفال  ثقافة  أن  كما  تبعا    مرحلة.  مجتمع آلخر 
بذلك من   يرتبط  السائدة والموّجهة لألفراد والجماعات، وما  العامة  الثقافة  إلطار 
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وسائل التواصل واالتصال الثقافي باألطفال. كما يسهل على الباحثتان التعّرف في  
ثقافة األطفال على المالمح الكبيرة لثقافة المجتمع، فإْن كان المجتمع يُولي أهمية  

لقي الطفل وسلوكهكبيرة  ثقافة  في  تظهر  فإنها عادة  القيم،  من  ما  حجازي        .مة 
 4، ص 2008,

إن الثقافة مهما كانت وسيلتها، ومهما تنّوعت أدواتها تبقى نتاجا اجتماعيا. والثقافة  
التي تُقّدم للطفل مسؤولية مجتمعية، إالّ أن الدراسات واألبحاث التي تتناول ثقافة  

العالم العربي  .  وقد ال نعدم وجود أبحاث ودراسات    الطفل ما زالت شحيحة في
في الجامعات قام بها طلبة في مجال تحضير رسائلهم وأطروحاتهم الجامعية، إنما  
العادي فهي غير موجودة.    القارئ  بين يدي  تُنشر، ولم تتوفر  لم  في رأينا طالما 

المجتمع دور في  هل لثقافة  -لذا فان مشكلة البحث الحالي تتلخص بالسؤال االتي :
 تكوين شخصية الطفل .  

 اهمية البحث  

تقترن أهمية ثقافة الطفل باإلحساس المتزايد بأهمية الطفولة وذلك ألنها    -اوال" :
مؤخراً   العالم  اهتمام  زاد  وقد  الطفل،  شخصية  تكوين  في  أساسية  مرحلة  تعتبر 

به   المعترف  من  وأصبح  خاصة،  وبأدبة  عامة  الطفل  ثقافة  بثقافة  وجود  تربويا 
خاصة لألطفال، ثقافة تتناسب مع كل مرحلة من مراحل نمو الطفل، فتقوم الثقافة  
األخرى   التربوية  الروافد  جانب  إلي  الطفل  هذا  شخصية  تكوين  في  فعلها  بفعل 

 .النظامية منها والغير نظامية لتحقيق التربية الكاملة

نمو ثانياً:   في  كبيرة  اهمية  لها  االطفال  نضع    ثقافة  عندما  وذلك  األطفال،  خيال 
العلم   في  والمعلومات  التاريخ  بأحداث  يتعلق  ما  وخاصة  لهم  المالئمة  المناهج  
واألدب والفن بما ينسجم مع مخيلة الطفل القادر على إعادة تصور كل العناصر  
في تراكيب خاصة دون الحاجه إلي إعادة األحداث إمامه من جديد، أو ترسم له  

 .فكار بشكل آليالمعلومات واأل

عندما تلتزم ثقافة الطفل باألسس والمبادئ العلمية ستساهم في تنمية قدرات ثالثاً:  
الطفل الثقافية بحيث يستطيع الطفل القيام بوظائف إيجابيه في حاضرة ومستقبلة،  

 ..وخاصة الثقافة المتوافقة مع العصر والمتالئمة مع اآلمال الموضوعة للمستقبل 

ا  رابعاً: وقيمة  تكون  ومعارفة  يتلقى علومه  الطفل  وذلك ألن  ثقافية  لتربية عمليه 
النظامية والغير نظامية، ويستمد   ومبادئه مما يدور حوله من مؤسسات المجتمع 
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المجتمعات   إيمان  زاد  وقد  االجتماعية،  والعادات  والقيم  والمفاهيم  المثل  منها 
 وي الحديث.   المعاصرة بأهمية ثقافة الطفل انطالقا من المبدأ الترب

وتزوده    -خامسا: العقلي،  المستوى  على  الطفل  مستوي  رفع  على  الثقافة  تعمل 
األطفال   نفوس  في  والتربوية  والسلوكية  الروحية  القيم  وتثبيت  والمعرفة،  بالعلم 
واالنتماء   الوطنية  القيم  تأصيل  يكون  وبها  مستقبال،  لسلوكهم  أساسا  لتكون 

 .واالعتزاز بالوطن 

 ت  تحديد المصطلحا

واإلجراءات، :    *الثقافة  المعتقدات،  من  مجموعة  من  يتكّون  نظام  أنّها  على 
يتّم تكوينها ومشاركتها ضمن فئة معينة، والثقافة   التي  السلوكيات  والمعارف، و 

 التي يكّونها أّي شخص يكون لها تأثير قوي ومهم على سلوكه. 

على أنّها نظام متكامل يشتمل على كٍلّ من  -:  الثقافة   (Taylor)يعرفها تايلور   *
األمور   من  وغيرها  واألخالق،  والتقاليد،  والعادات  والقانون،  والفن،  المعرفة، 

أفراد   أحد  بوصفه  اإلنسان  يكتسبها   المجتمع. التي 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 بناء اإلنسان ثقافيا يبدأ منذ الطفولة

األولى في        اللّبنة  التثقيف  أّن  الطفولة وإن عملية  منذ  تبدأ  ثقافيا  اإلنسان  بناء 
عملية مستمّرة ال تتوقّف عند سّنٍ معيّنة  ، وما يُْعطى في هذه المرحلة من مراحل  
النمّو يعتبر أكثر أهّمية من غيره، فالطفولة تُْسهم إسهاما هاّما، ورئيًسا، وحاسما  

االجتماعية، النواحي  شتّى  من  الشخصية  بناء  وبالطبع    في  والعقلية،  والنفسية، 
 .الثقافية 

 :أثر الثقافة في بناء الشخصية

هناك عالقة بين ثقافة المجتمع وشخصية الطفل الذي يعيش في إطاره، وكما أن  
ثقافة خاصة تشكل شخصيته،   يولد أيضا داخل  يولد داخل مجتمع ما فهو  الطفل 

الشخصية، وهي التي تؤثر  فالثقافة هي اإلطار واألساس والوسط الذي تنمو فيه  
في أفكاره واتجاهاته وقيمه ومعلوماته ومهاراته وخبراته ودوافعه وطرق تعبيره  

 عن انفعاالته ورغباته. 
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وتدل البحوث التربوية واألنثروبولوجية على أن طابع الشخصية ذو عالقة وثيقة  
بصدق   تعكس  مرآة  الشخصية  إن  أي  الشخصية،  له  تخضع  الذي  الثقافة  بنمط 

رة الثقافة أو كما يقول )دوسن وجتيز( أن الشخصية ممثلة للثقافة التي نشأت  صو
 ( 65،ص  2010)حمزة,     فيها. 

جوانبها   في  الشخصية  بناء  في  الثقافة  أثر  نبرز  أن  يمكننا  الحدود  هذه  وفي 
 :المتعددة على النحو التالي

 :أثر الثقافة في الناحية الجسمية 

كثيرا ما تجبر الفرد على أعمال أو ممارسات قد  إن الثقافة السائدة في مجتمع ما  
تفيد أو تضر بالناحية الجسمية، فمثال كانت العادة في الصين في بعض الطبقات  
أن تُثنى أصابع الطفلة األنثى وتُطوى تحت القدم، وتلبس حذاء يساعد على إيقاف  

ات  نمو قدميها ويجعلها تمشي مشية خاصة، وكانت هذه المشية الخاصة من عالم
 .الجمال

هما   فيها  يترعرع  التي  والثقافة  الفرد  فيها  يعيش  التي  الجماعة  أن  ذلك  ومعنى 
الجمال   صفات  من  السمنة  تعتبر  القبائل  فبعض  الجمال،  معايير  تحددان  اللتان 
 .والجاذبية، ومن الثابت علميا أن السمنة تضر بالجسم وتجعله عرضة لألمراض 

كث تحدد في  التي  الجماعة هي  أنواع  وثقافة  لبعض  األفراد  ير من األحيان ميول 
األكل والشرب حتى ما كان منها ضارا بالجسم، وأكبر دليل على ذلك حب بعض  
األفراد للشاي والقهوة، فهذه كلها ميول مكتسبة من البيئة الثقافية ، أي أنها ليست  

 مقررة بالفطرة وحاجة الجسم الفسيولوجية. 

احية الجسمية أيضا ما يشيع عند بعض الجماعات  ومما يبين لنا أثر الثقافة في الن
 البدائية من ممارسات مؤلمة ضارة بالجسم كالتجويع والتعطيش والتعذيب. 

 :أثر الثقافة في الناحية العقلية

ال جدال في أن الثقافة تؤثر في الناحية العقلية للشخصية، فالمواطن الذي يعيش  
تنشأ عقليته وأفكاره متأثرة بذلك، كما  في جماعة تسود في ثقافتها العقائد الدينية  

أن المواطن الذي يعيش في جماعة تسود في ثقافتها الخرافات الثقافية تنشأ عقليته  
وأفكاره متأثرة بذلك، فمثال يعتقد أهل قبيلة )نافاهو( من قبائل األريزونا األمريكية  

لكنه على  أن العالم مشبع بقوى خفية يمكن لإلنسان أن يعدل فيها بعض الشيء و
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إلى   تؤدي  قوة  أنها  على  القرابة  إلى  منهم  الواحد  ينظر  كما  له،  خاضع  العموم 
األفراد   أفكار  مضمون  في  الجماعة  ثقافة  تتدخل  وهكذا  الكون،  نظام  تثبيت 

 .ومعتقداتهم وآمالهم ومخاوفهم وقيمهم

 :أثر الثقافة في الناحية المزاجية

ت العقلية، وهو يتضمن االستعدادات  التكوين المزاجي كالتكوين الجسمي وكالقدرا
ودوافع غريزية   انفعالية  طاقات  من  المواطن  لدى  ما  والمبنية على  نسبيا  الثابتة 
يزود بها مع بداية طفولته، والثقافة لها دور كبير في التأثير على الجانب المزاجي  
تنمية   في  مؤثرا  دورا  تؤدي  الثقافة  أن  كما  لها،  تبعا  ويتنوع  يتشكل  فتجعله 

مدرارا ا الدمع  يذرفون  الجديدة  نيوزيالندا  في  اندامان  جزر  فسكان  النفعاالت، 
 .عندما يتقابل األصدقاء بعد غياب، ويرد الياباني على تعنيف رئيسه له بابتسامة

مثل   الحزن،  حالة  في  االنفعاالت  عن  التعبير  في  المجتمعات  ثقافات  وتختلف 
تنص   كثيرة  مؤلفات  له  الذي  الصيني  عن  المجتمع  الالئق  التعبير  كيفية  على 

الحزن، ومن هذه مؤلف يسمى )دراسات الزمة للسيدات( جاء فيها: “إذ مرض  
والدك أو والدتك فال تبتعدي عن فراشه، وذوقي كل األدوية بنفسك، تضرعي إلى  

مرا”. بكاًء  فابكي  مصيبة  حدثت  وإذا  لشفائها،  أو  لشفائه   هللا 
https://mashroo3na.com / 

 ؟ ِلثقافِة الطفل خصائص  هل 

ولألطفال في كل مجتمع مفرداٌت لغويةٌ خاصة بعالمهم، ورصيٌد لغوي يتصلون  
وأساليب   والترفيه،  اللعب  في  خاصة  وطرٌق  ومعاييُر  قيٌم  وكذا  الغير،  مع  به 
عن   فضال  حاجاتهم،  إْشباع  وفي  غيرهم،  ومع  أنفسهم،  عن  التعبير  في  خاصة 

االت، والقدرات الخاصة... إضافةً إلى ما لهم من  المواقف، واالتجاهات، واالنفع
نتاجات فنية ومادية وأزياء، وأشياء محبّبة إليهم وما إلى ذلك... أي من هذا وذاك  
كلّه، لهم خصائص ثقافية ينفردون بها، ولهم أسلوٌب حياة خاصٌّ بهم، وهذا يعني  

 أن لهم ثقافة مميّزة، هي ثقافة األطفال.   

راهقين ثقافة خاصة في أساليبهم الخاصة في السلوك والملبس  كما أن للكبار وللم
 .وطرق االتصال والتواصل والقيم والمعايير واالتجاهات واآلمال وغيرها

 الثقافة.. بين المضمون والحاجة
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الفكري، وإنما   الترف  باب  ليس حديثا من  وأهميتها  الطفل  ثقافة  الحديث عن  إن 
الحياة ضروريات  من  ضرورة  عن  حديث  من  هو  بّد  ال  اإلطار  هذا  وفي   ..

هي   فالثقافة  الطفل.  ثقافة  تعريف  قبل  المجتمع  في  الثقافة  مفهوم  إلى  التطّرق 
والفكرية،   الروحية  ه  قيم  تشمل  حيث  مجتمع،  أي  في  السائد  الحياة  أسلوب 
الفكرية   ومنجزاته  وأزياءه،  وأدواته،  وقيمه،  واتجاهاته،  وتقاليده،  وعاداته، 

ما   وكلَّ  من  والفنية،  ذاك  أو  المجتمع  هذا  في  السائد  الحياة  أسلوب  به  يتميّز 
 .النواحي المادية والمعنوية

يستمّدها من   التي  والخلقية وغيرها  السلوكية والذوقية  قيمه  ثقافة أي مجتمع هي 
واألدب   والعلم  الفكر  مجال  في  أفراده  من  الصفوة  إبداعات  ومن  الدينية  عقيدته 

أيضا ممّ  اإلنسانية والفن، ومّما يستمّده  لخير  العبقريات األخرى  أنتجته  )على،     .ـا 
 ( 43، ص 2007

 األسباب التي تحول بين الطفل والثقافة 

األسباب   تكون  فقد  والمعرفة  الثقافة  اكتساب  عن  األطفال  عزوف  أسباب  تتعدد 
يلي   فيما  مجتمعية,  أو  اكتساب  أسرية  و  الطفل  بين  تحول  التي  األسباب  بعض 

 الثقافة: 

الدافعية لدى األطفال في اكتساب الثقافة بسبب غياب الوعي بأهمية المكتبات    قلة•
 وغيرها في تنمية ثقافة الطفل. والمتاحف العلمية  

الحرة  • القراءة  على  الطفل  تشجيع  عملية  في  والمعنوي  المادي  الدعم  غياب 
وجود   لعدم  إما  مستمرة  بسبب  بصورة  أو  والمدرسة  األسرة  في  الحسنة  القدوة 

والتثقيف   واإلطالع  بالبحث  الطفل  مطالبة  إن  والتوجيه.  المتابعة  الذاتي  ضعف 
الحث   حد  عند  الدعوة  تقف  وال  الضرورية  والمعدات  األماكن  توفير  إلى  يحتاج 

الطاقات واإلمكانيات نحو توفير أجواء جاذبة  والنصائح بل ال بد من توجيه جميع  
 للحكمة.شغوفا بالمعرفة، عاشقا   تجعل الطفل نهما ال يشبع من مطالعة الكتب،

عدم تهيئة المنزل بالوسائل التعليمية المتنوعة وجمود المكتبة المنزلية من أسباب  •
المفيد وال تمتد لها يد التجديد. لقد وجدت في مناقشاتي  اعتزالها فال نضيف إليها  

ستثمارها  نبدع في االطويلة مع األمهات أننا نمتلك مكتبات منزلية جيدة ولكن ال  
وآفة التربية الوالدية أننا نبدأ بحماس في تثقيف األبناء وننشط لفترة محدودة ولكننا  

العطاء والمتابعة والتجديد والفتور داء يصيب كل أسرة وال بد من  ال نستمر في  
 تحديد األسباب ووضع الحلول بصورة موضوعية . 
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بإمكانيات وميول الطفل. قالت لي إحدى األمها• الكتب  الجهل  ت أن ولدها يكره 
الفور:   على  وتحب  فقلت  راسخة  أنفسنا  في  والفطرة  نور  فالقراءة  مستحيل  هذا 

طفل. قلت لتلك األم : ما  الخير ولكن نحن نحتاج إلى معرفة المداخل المالئمة لكل 
اهتمامات ولدك: فقالت : إنه مغرم بمعرفة تفاصيل أنواع السيارات ويحب جمع  

قلت: لم ال نحاول تقديم مجالت وقصص ذات مضامين نافعة  ملل...صورها بال  
القرائية   بما يحب الطفل ... قالت األم  مرتبطة بالسيارات وأنواعها فننمي ميوله 

 بعد فترة من الزمن: كانت البداية موفقة بحمد هللا تعالى.  

الواجبات  • حل  المدرسية.  الواجبات  وعمل  الحرة  القراءة  بين  التمييز  عدم 
 للقراءة الحرية يوميا. سية ال يغني عن تحديد فترة  المدر

 ندرة المكتبات العامة الثرية المتجددة المعنية بالطفل. •

تقوم  • والثقافي.  التوعوي  دورها  عن  والبصرية  السمعية  اإلعالم  وسائل  ابتعاد 
بتوجيه   اإلعالم  الثقافة  وسائل  ونشر  والترفيه  المتعة  إلى  االستهالكية  االهتمام 

حتى   التربوية  الضوابط  مراعاة  دون  السريعة...(  الوجبات  غدت )شراء 
بالقيم   مليئة  والمسرحية  التلفزيونية  األطفال  وبرامج  المملة  التجارية  اإلعالنات 

من الغريب حقا أن ال تكون هناك رقابة     .الحميدةالسلبية المنافية ألبسط األخالق  
اإل األجهزة  تشارك  برامج  تربوية  وإجازة  صناعة  في  من  عالمية  األطفال. 

المفترض أن يقود الفكر عالم اإلعالم ال أن ينفرد اإلعالم بتقديم برامج معزولة  
التربية   أصول  والمخرجين وحشود  عن  للفنانين  الشديد  احترامي  مع  الصحيحة. 

افة  في غاية األهمية لالرتقاء بثقالكتاب فإن مشاركة القطاع التربوي المتخصص  
 الطفل إعالميا.  

والحاسب  • النقالة,  )الهواتف  الحديثة  التكنولوجية  لوسائل  السلبي  االستغالل 
 التربوي.  اآللي....( نتيجة غياب الوعي

أثق  • الثقافة األصيلة وإنني  لبناء  فاللغة جسر أساس  العربية؛  باللغة  قلة االهتمام 
العربية   اللغة  بأن  إبداعاتناتماما  تسع  بالشكل    المبسطة  بها  استعنا  إذا  اإلعالمية 

 الصحيح.  

الثقافي    المستوى  لرفع  المجدية  الجهود  كافة  بذل  إلى  بحاجة  نحن  نعم 
العربية, وإذا كانت   المزيد من الصرف فمن  للطفل في دولنا  ثقافة الطفل تحتاج 

برأسمالها  المفترض أن ال نبخل فتربية الطفل أعظم استثمار واألم القوية تعتني  
لثقافي. وبالنسبة لموضوع تنسيق العمل بين الجهات المعنية بالطفولة في الدولة  ا
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التواصل   تعزيز  إلى  تحتاج  المعنية  فإنها  والحكومية  األهلية  المؤسسات  بين  فيما 
تفعيل دور  بالطفولة لتكامل الجهود واستثمار الطاقات بالشكل األمثل. ومن المهم  

وديناميكي   تفاعلي  تقييم  االنترنت بشكل  الزائر  يستطيع  بحيث  المؤسسات  لجميع 
مقترحاته   وإرسال  المؤسسات  نفسه  تلك  في  االستشارات  خدمات  من  واإلفادة 

عن إسهامات  وغيرها بشرط أن تتضمن تلك المواقع المعلومات الحديثة والقديمة  
عملية   تسهيل  إن  المجتمع.  ألفراد  وخدمة  الباحثين  لجهود  تمهيدا  مؤسسة  كل 

عل  المعلومات  الحصول  المؤسسات  ى  في  العصر  سمات  من  واألرقام  والحقائق 
 الحديثة التي تنشد الرقي. 

 : السبيل إلى التثقيف عبر القراءة الحرة 

أن نبدأ منذ السنوات األولى بتهيئة األطفال وتحبيبهم بالكتب والمكتبة والمعرفة  •
 واالستكشاف. 

 التدرج وفق أحوال الطفل. •

 ءة. ربط المتعة بالقرا•

 إعطاء الطفل فرصة اختيار ما يناسبه من كتب. •

 حسن اختيار األوقات واألماكن. •

 اإلجابة عن أسئلة الطفل أثناء وبعد عملية القراءة. •

وينصح المربون أن يتعلم الطفل الرضيع أساسيات قراءة الصور بغرض تحبيبه  
 هذه الوسائل: القراءة وذلك من خالل بالكتب كتمهيد يسبق مرحلة تعليمه  

 تمرير اليد على الكلمات أثناء القراءة للطفل. . 1

 محادثة الطفل بكلمات واضحة ومفيدة أثناء الحوار والقراءة.. 2

نوم  . 3 غرفة  في  اإلسفنج  أو  القطن  من  المصنوعة  المسلية  الكتب  بعض  وضع 
 الطفل. 

  مشاهدة الطفل بعض الحروف والكلمات. . 4

 الحروف والكلمات.سماع صوت . 5
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 رؤية الصور ومعرفة مسميات الصور. . 6

 تعليق الصور والحروف والكلمات في غرفة الطفل. . 7

 ( من الحروف والكلمات واللعب بها. flash cardعمل بعض البطاقات ) . 8

)المكعبات(.. 9 والبالستيكية  الخشبية  بالحروف    2005الكندري،  )  اللعب 
 (87،ص 

 ؟ د الطفل بثقافة خاّصةلماذا ينفر

السلوكية،   والقيم  والمهارات،  واآلداب  والفنون  العلوم  مجموعة  هي  الطفل  ثقافة 
والعقائدية التي يستطيع الطفل استيعابها وتمثُّلها في كل مرحلة من مراحل عمره،  

 .ويتمّكن بواسطتها من توجيه سلوكه داخل المجتمع توجيها سليما

بالمبادئ  ويقوم بنقل هذه المعارف وال مبدعةٌ من المجتمع، مسترشدين  قيم صفوةٌ 
بالعلم   أيضا  مستعينين  للمجتمع،  والفنية  الفكرية  واإلنجازات  والدينية،  الروحية 

 .فيما يتعلق بخصائص الطفولة ومراحل نمّوها واحتياجاتها

إذن ثقافة الطفل هي إحدى الثقافات الفرعية في أي مجتمع، وهي تنفرد بمجموعة  
ص والّسـمات العامة... ثم إن األطفال ال يشّكلون مجتمعا متجانسا، بل  من الخصائ

اختلفت   إذا  بالك  فما  الواحد،  المجتمع  في  هذا  نمّوهم  أطوار  اختالف  يختلفون 
المجتمعات وتباينت البيئات، لذا قُّسـمت الطفولة إلى مراحل متعاقبة ومتداخلة في  

تأثير سلبا أو إيجابا.. لكل منها    بعضها البعض وكل مرحلة تؤثر في األخرى أيّما 
 .ثقافة خاّصة تتوافق مع خصائص وحاجات الطفل في تلك المرحلة الطفولية 

كما أن ثقافة الطفل تختلف في مجتمع ما عنها في مجتمع آخر تبعا إلطار الثقافة  
العامة، وما يرتبط بذلك من وسائل االتصال الثقافي باألطفال. كما يسهل التعّرف  

الطفل على المالمح الكبيرة لثقافة المجتمع، فإذا كان المجتمع يُولي أهمية   في ثقافة
كبيرة واعتبارا لقيمة معيّنة من القيم أو اتجاه محّدد من االتجاهات، فإن ذلك يظهر  

 ( 76،ص 1995محمود، إبراهيم  ،   .عادة في ثقافة الطفل

 وسائل االتصال المعاصرة أداة التشكيل ثقافة الطفل  

الطفولة،  تستغل   عالم  خصوبة   المتقدمة  الدول  في  المتطورة  االتصال  وسائل 
في   األطفال  فيُـمطُر  والجاذبية،  باإلثارة  يتميّز  مما  كثير  لتقبّل  األطفال  واستعداد 
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البلدان المتخلفة بفيض من العناصر الثقافية التي ال يتوافق الكثير منها مع سياق  
مجتمعات   قيم  مع  تنسجم  وال  الطفل،  هذا  عالم  من  البعُض  ويُراد  البلدان.  هذه 

الطفل،   ثقافة  ومنها  المحلية  الثقافات  خصوصيات  زعزعة   االتصاالتي  الفيض 
 باعتباره عمدة المستقبل. 

لكن تلكم المعارف وتسارعها كّما وكيفا، وتدفّقها في أيامنا هذه، وهي في تسارع  
ر على أي مجتمع بما  أكثر بتوالي األيام عْبر العديد من الوسائط، صار من العسي

الحراسة   على  القدرة   األسرة..  بها  ونعني  المجتمع  في  األساسية  الخلية  ذلك  في 
 .والتحّكم في دقة انتقاء وسائل ثقافة الطفل 

 منجزات العصر وثقافة الطفل   

القرن       وبداية  العشرين  القرن  من  األخيرة  العقود  الطفل خالل  ثقافة  في  أ ثّــر  
ا من  عدٌد  التنشئة  الحالي  مجال  في  وخاصة  بينها  من  والتحّديات،  لمتغيرات 

الحوار   ثقافةُ  االتساع..  في  آخذٌ  ولكنه  ضيّق  نطاق  في  ولو  والمدرسي  األسري 
وحْشـو   الحفظ  أساليب  من  بدال  واإلبداع،  والمشاركة،  واالستماع،  والّسـماع 

ا من  بدال  التعليم  واعتماد  والتسلط،  والتلقين،  بالمعلومات،  وإعادة  العقول  لتعلّم. 
الدور   اتضاح  مع  العصر،  ومنجزات  يتماشى  بما  الموروثة  الثقافات  صياغة 
الرئيسي للحواس في تنمية قدرات األطفال خاصة الصغار منهم بدال من االعتماد  
والكمبيوتر،   العديدة،  التلفزية  البرامج  ومنافسة  وحدها،  الشفاهية  الكلمة  على 

ا الدول  من  العديد  في  ببالدنا..  واإلنترنيت  محدودا  يزال  ال  نطاق  وفي  لعربية، 
تحّدياٌت للكتاب المدرسي، ومكّونات أدب الطفل عموما، لما تتضّمنه هذه الوسائل  

 (  76،ص 2008مصطفى،    العصرية من تفاعل بين الشاشة والطفل .)

   -وسائل التثقيف :   

ورة التأكيد  االنفجار المعرفي ودور العلم وتعّدد وسائط المعرفة ساعد على ضر   
على نْفـض الغبار عن قيم إنسانية سامية أكدت عليها قيمنا الروحية، ولكن تغافلنا  
الفتاة،   وأدوار  الفتى  أدوار  أهمية  بين  التمييز  عدم  مثل  معا،  وعْمدا  جهال  عنها 
الوقت والعمل،   إلى الوطن، وتأكيد قيمة  باالنتماء  الشعور  وقبول اآلخر، وتقوية 

البيئة  على  اإلبداع    والحفاظ  روح  وتنمية  والصغار،  الكبار  الجميع  طرف  من 
أصبحنا   عْصر  في  المستمّر  الذاتي  التعلّم  في  النفس  على  واالعتماد  واالبتكار، 

 نسّميه "عصر انفجار المعلومات".  
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 تكنولوجيا المعلومات وتثقيف الطفل 

وتأثيرات   المجاالت،  جميع  في  حاليا  نشهده  الذي  التقدم  الحديثة  إن  المعرفة 
بصورة   والتكنولوجيا  العلم  وبين  الطفل  بين  المسافة  ضيّق  قد  فيه  واضحة 
تستوجب تربية جديدة مغايرة تماما للتربية التي ال تزال سائدة في مجتمعاتنا ولم  
تترك المكان للتربية الحديثة والمعاصرة إالّ في نطاقات ضيّقة وبصعوبة. وعلى  

ن التربية والثقافة.. والتربية هي عنصٌر هامٌّ من عناصر  أية حال فالعالقة متينة بي 
غاياتها   تكون  أن  بّد  ال  االجتماعية،  التنشئة  في  األولى  األداة  باعتبارها  الثقافة 

 .واضحة 

 :لقد أصدرت "اليونيسكو" دراسة قيّمة بعنوان: "التعليم ذلك الكنز المكنون" وهي 

 تعلّْم لتشارك اآلخرين.  .لتكون تعلّْم  .تعلّْم لتعمل .تعلّْم لتعرف •

الغايات   بصياغة هذه  المعلوماتية  (في مجال  الخبير  علي  نبيل  الدكتور)  قام  وقد 
أساسية   أهداف  أربعة  إلى  العربي  الطفل  تربية  يخّص  فيما  األساسية  األربع 

 :الستخدام تكنولوجيا المعلومات وهي

 .تنمية قدرات الطفل العربي في اكتساب المعرفة .*

 .ية القدرات الذهنية لدى الطفل العربي *تنم

 .تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطفل العربي

)نجار,   * العربي.   الطفل  لدى  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات    2003تنمية 
 ( 67،ص 

أيقنت كل المجتمعات ضرورة اللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات لمواجهة ظاهرة  
إكس يستوجب  ما  وهو  المعرفي،  التعلّم  االنفجار  على  القدرة  العربي  الطفل  اب 

الذاتي مدى الحياة، والتعامل المباشر مع مصادر المعرفة دون وسيط بشري في  
البحث   مهارات  الطفل  إكساب  ذلك  يتطلب  مدرسّيٍ.  كتاب  أو  مدّرٍس  هيئة 

 واإلبحار في الشبكة العالمية " اإلنترنيت   

المادة   تحصيل  في  تنحصر  تعد  لم  التعليم  مهمة  األولى،  إن  بالدرجة  التعليمية 
تناقضا   يتناقض  أسلوٌب  حرفيا،  المعلومات  واستظهار  والتحفيظ  التلقين  فأسلوب 
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على   الحصول  مهارات  تنمية  الغاية  بل  المعرفي،  االنفجار  ظاهرة  مع  جوهريا 
 المعارف وتوظيفها، وأكثر من ذلك توليد المعارف الجديدة وربطها بما سبقها 

  :العوامل المؤثرة في ثقافة الطفل  ومن

: هي أساس التنشئة ومصدر االستقامة أو االنحراف في فطرة الطفل  األسرة   -1
وعقيدته التي هي مبعث ثقافته. وفي مراحل النمّو يتعّرض الطفل لنماذج سلوكية  

به، أو نماذج سلوكي  ة رمزية من وسائل اإلعالم  مباشرة في أسرته، والمحيطين 
كبارها وصغارها معا. وفي   تُقّدم في األسرة من  التي  والحكايات  القصص  ومن 
يشاهده   ما  ويصوغ  النموذج،  الشخص  الطفل  يالحظ  التعليم  من  النوع  هذا 

 .ويختزنه، وينتظر الوقت المناسب لكي ينتج نفس السلوك

د  تتبلور  الذي  والثقافي  التربوي  الوعاء  هي  تشكيال  األسرة  الطفل  اخله شخصية 
فرديا واجتماعيا ودينيا، وهي بهذا تمارس عمليات تربوية تثقيفية هادفة من أجل  
والتعليمي   الثقافي  الوْضع  أن  فيه  ريب  ال  ومّما  سليما...  نمّوا  الفرد  نمّو  تحقيق 
لألسرة يؤثّر في تنشئة الطفل وتربيته تأثيرا مباشرا، وبخاصة في سلوكه الديني  

الثقافية  واالجتم األنشطة  في  والمشاركة  القراءة،  إلى  فالميل  والثقافي..  اعي 
في   والمساهمة  الفكرية،  والندوات  المحاضرات  وحضور  والوطنية،  المحلية 
والكتاب   المجلّة  ووجود  األسرة،  داخل  الفكرية  الحوارات  وممارسة  المسابقات، 

أفراد األسرة عليها.. كلها عوام وانكباب  اليومية  إيجابي  والصحيفة  تأثير  ذات  ل 
في تنمية الوعي الثقافي لدى الطفل، وكذلك تساعد على النمّو السليم والتنشئة التي  
ومع   ناحية،  من  المدرسي  الوسط  مع  والثقافي  االجتماعي  التكيّف  بسرعة  تسمح 

 .الوسط االجتماعي الثقافي من ناحية أخرى 

البي الحاجات  تلبية  جّدا..  وخطيٌر  حّساٌس  األسرة  تنشئة،  دْور  تربية،  ولوجية، 
إلى   يدعونا  والتثقيف  تثقيٌف.  المحيط،  في  إدماج  والقيم،  الفضائل  تهذيب، غْرس 

 :استعراض نقاط مهّمة منها 

مجاالت    - كل  وتمّس  متوفرة  األسرة  داخل  المدرسي  الغير  الكتاب  حركية  هل 
 المعرفة؟

 كيف هي نظرة األبوْين وأفراد األسرة إلى الكتاب؟  -

العناية  هل    - استثمارها؟ طريقة  نوعيتها؟  بها؟  الكتب  توجد مكتبة منزلية؟ كمية 
 بها؟ما نصيب الطفل منها؟ 

https://www.almrsal.com/post/1020014
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 هل ُعّود ويُعّود هذا الطفل منذ صغره على المطالعة خارج الواجبات المدرسية؟  -

 هل األسرة لها ارتباط بالصحافة؟ وهل هذه العالقة يومية؟  -

نؤكّ  األسئلة كي  هذه  نطرح مثل  من  لّما  العديد  عندنا على غرار  المدرسة  بأن  د 
بعض   في  التعليمي  وحتى  بل  التثقيفي،  دورها  عن  عجزت  تشابهنا  التي  البلدان 
مراحل التعليم.. المطالعة ثم عادة المقروئية التي من المفترض أن تتعاضد األسرة  
وإثراء  للتثقف  رئيسيتين  كوسيلتين  وبناتنا  أبنائنا  لدى  غرسهما  على    والمدرسة 
للبحث والتقّصي وليس   وأداتين  والبعيد،  القريب  المحيط  واالندماج في  المعارف 
 .فقط في المؤسسة التعليمية.. فشلتا في ذلك وكلتاهما تنحى بالالئمة على األخرى 

المتلفزة   -2 الطفل    البرامج  في  تؤثر  لكي  معينة  عمرية  فئة  برنامج  لكل   :
بشكل صحيح، ويجب مشاهدة هذه البرامج مع أطفالهم فهذا يساعد في زيادة  
جانب   مع  يزيد  هذا  ألن  أسئلتهم  جميع  على  اإلجابة  أيضاً  ويجب  ثقافتهم 

 .المعرفة لديهم

م القدوة  : يعتبر الوالدين أكثر المؤثرين في أطفالهم وه  شخصية الوالدين  -3
التربية والقيم األخالقية   أساسي في  أمر  القدوة  األولى واألكبر ألطفالهم ألن 
التصنع   التربية، ويجب عدم  إلى األطفال عن طريق طريقة  لألطفال وتنتقل 

 .أو التمثيل في أي شيء أمام األطفال 

لتربيتهم    طبيعة العالقة بين األبوين  -4 بالطفل  البيئة المحيطة  تهيئة  : يجب 
المتبادل  ب واألحترام  بالحب  مليئة  بيئة  داخل  ينشأ  الذي  فالطفل  سليم  شكل 

اإليجابية   الصفات  هذه  تنشأ  سوف  اآلخرين  مع  والتعاون  بالنفس  والثقة 
 .وغيرها داخل الطفل وهذا ما يعرف بالمناخ األسري المطلوب لتربية سليمة

األ  -5 بها  تمر  التي  واالقتصادية  البيئية  والمتغيرات  تتأثر    سرةالظروف   :
االجتماعية   الظروف  وبالتالي  فيها  ينشأ  التي  بالبيئة  الطفل  شخصية 
واالقتصادية الخاصة باألسرة تؤثر بشكل كبير في إنشاء تربية الطفل ويجب  
الحرص وبشدة على ان ال تؤثر هذه الجوانب بشكل سلبي في الطفل ودور  

للتكي  أطفالهم  في  واالقتناع  الرضا  يزرعوا  أن  الظروف  الوالدين  مع  يف 
البيئية   الظروف  في  سلبي  متغير  ألي  االستسالم  وعدم  والمتغيرات 

 .واالقتصادية لألسرة والظروف المادية ال تؤثر وال تكون عائق في التربية
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الدينية   -6 التقيّد      الناحية  منه  يتعلم  حيث  الطفل،  ثقافة  مصادر  أهّم  من   :
ار والسالم عليهم، والتعّرف على  بالمواعيد واالنتظام في الصفوف، واحترام الكب

الجيران وتفقّدهم، والمساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع، واالهتمام بالطهارة  
من نظافة الجسم والهندام، وتعلّم التالوة السليمة وحفظ كتاب هللا، وتشّرب المبادئ  

المسجدية للقيادة  واالنقياد  وجّل،  عّز  باهلل  الدائم  واالرتباط  ومراعاة  الروحية،   ،
 .آداب الطريق والمشي باحترام وسكينة 

: امتداٌد لألسرة وتكميل لدورها في تثقيف الطفل، وهي تُْكسبه قيما  المدرسة   -7   
إيجابية تؤّهله ليكون فردا عامال مؤثّرا في مجتمعه. وقد تُْكسبه قيما سلبية تؤهله  

م المدرسة  تُعتبر  فقط...  التعداد  إحصائيات  في  رقما  يكون  اجتماعية  كي  ؤسسة 
ثقافية من أهدافها إعداد الفرد كي يكون مواطنا مستنيرا قادرا على القيام بدوره  
في   والتحّسن  الرقّي  نحو  دفعه  في  واإلسهام  المجتمع،  وتجاه  نفسه  تجاه  الثقافي 
كفاءات   يتطلّب  مّما  الحياة،  مجاالت  جميع  في  السريع  بالتطّور  يتميّز  عصر 

الجد  األجيال  لدى  وتحديث  ومهارات  تغيّر  من  يطرأ  ما  مواكبة  تستطيع  لكي  يدة 
من   أهدافها  واستمداد  االجتماعية  وظيفتها  بحكم  المدرسة  فإن  يتوقف..  ال  ونمّوٍ 

 :مجتمعها، تعمل على إعداد الفرد الذي يتميز بخصائص أهّمها

 .ـ الشعور بقيمة كينونته وأهميتها العلمية والثقافية في المجتمع  1

 .عْضٌو فعّـاٌل منتج له قيمته في المجتمع الذي يعيش فيه ـ الشعور بأنه   2

ـ اإلحساس بمشكالت مجتمعه، والسعي الجاد والصادق في حّل تلك المشكالت   3
 بشكل إيجابي مع غيره، وذلك باستخدام األساليب العلمي 

المجتمع   -8 ثقافة    ثقافة  تؤثر  وبالتالي  به  الخاصة  ثقافته  مجتمع  لكل   :
 .سي في تنشئة وصنع الشخصيةالمجتمع بشكل أسا

األصدقاء : هناك أيضًا تأثير على األبناء من جانب أصدقاء الحضانة  -9
الحي   نفس  أصدقاء  أو  الجامعة  أصدقاء  أو  المدرسة  أصدقاء  أو 

 ( 98،  2004ويح،  ) . السكني
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 أدب الطفل.. أداة جيّدة للتربية والتثقيف 

تصوير للحياة والفكر والوجدان من  األدب ركيزة ثقافية أساسية، وهو تشكيل أو  
بالتعبير   يُعنى  العامة،  اإلنسانية  المعرفة  فْرعٌ من فروع  لغوية، وهو  أبنية  خالل 
واآلمال،   والقيم،  واآلراء،  والتقاليد،  العادات  عن  ووجدانيا  فنيا  والتصوير 

  .والمشاعر، وغيرها من عناصر الثقافة، أي أنه تجسيد فنٌّي تخيّلي للثقافة 

هذا المفهوم األدب عموما، بما في ذلك أدب الطفل، لكن أدب الطفل يتميّز   ويشمل
عن أدب الكبار في مراعاته لحاجات الطفل وقدراته، وخضوعه لفلسفة الكبار في  
تثقيف أطفالهم. وهذا يعني أن ألدب الطفل من الناحية الفنية مقّومات األدب العامة  

ا وتكوين  الموضوع،  اختيار  أن  غير  األجواء،  نفسها،  وخْلق   لشخصيات، 
واالستخدامات اللغوية، وتحديد األسلوب المناسب في أدب الطفل تخضع لضوابط  
خاّصة تناسب قدرات الطفل ومستوى نمّوه. أدب الطفل أداةٌ أساسيةٌ في بناء ثقافة  

 الطفل، إْذ يُْسهم في نْقل جزء من الثقافة العامة إلى الطفل بصورة فنّية.   

يد الفنّي عملية الزمة في التوّجه االتصالي عموما، واألدب فْرعٌ من  ذلك أن التجس 
الثقافة والثقافة نْوعٌ من االتصال سواء كان إلى الراشدين أو إلى األطفال، غير أّن  

 .لزومه ألدب األطفال أشّد، ألن حّواّس الطفل شديدة االستجابة لعناصر التجسيد 

فية والتربوية الهاّمة التي ينبغي توظيفها  وال شّك أن أدب الطفل من الوسائل الثقا
بفعالية لتحقيق أغراض بيّنة ومحّددة. وإذا كان البعض من الُكتّاب وكذا المهتّمين  
المنال.. فإن   ليّنةٌ، سْهلة  الكتابة لألطفال هيّنةٌ،  يعتقدون أن  الطفل ما زالوا  بأدب 

ما يُكتُب للطفل ال يكون    هذا االعتقاد خاطٌئ.. فمن المتّفق عليه أدبيا وتربويا أنّ 
تُْسهم   وقيٍم ومواقف سلوكية  لتقديم خبرات  بل  اآلني فحسب،  للتسلية واالستمتاع 
في تهذيب شخصيته وبْلورة سماته الذاتية واالجتماعية، في إطار بناء الشخصية  
المتكاملة.. وذلك ألن كاتب ثقافة الطفل وأدبه هو ُمــرّبٍ شاء أم لم يشأ. وما يُقدم  

كّل  إلى   طبيعة  مع  يتناسب  بما  تربوية  أبعاٌد  لها  أدبية  ثقافية..  أعمال  من  الطفل 
 .عمٍل شعري كان أم نثريٍ 

ثقافة الطفل مجالها واسٌع جّدا وال ينحصر في المصادر المعروفة عندنا كاألسرة،  
العامة   المكتبات  هناك  بل  العديدة،  بمكّوناته  الطفل  أدب  المدرسة،  المسجد، 

ي العلمية، الجمعيات الثقافية والشبابية، المتاحف، وسائل اإلعالم  والخاصة، النواد 
المختلفة، قاعات تعلّم الحاسوب، قاعات اإلنترنيت.. ولكن انضافت هذه الوسائط  
التنشئة والتثقيف رأسا على عقب، ومّكنت   فقلّبت عملية  الحديثة،  والتكنولوجيات 
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لنصوص، متذّوقا لألدب والفّن،  الطفل من أن يكون مبدعا، منتجا للثقافة، مبدعا ل
 ناقدا

 الوسائط العصرية في تثقيف الطفل 

على   القدرة  الطفل  إْكساب  في  فعّالة  الحديثة بصورة  المعلومات  تكنولوجيا  تسهم 
توظيف معارفه عمليا. وكما هو معروف ن هناك فْرٌق كبيٌر بين تحصيل المعرفة  

أيامنا هذه ن هو ممارسة العلم. كما ان  وتطبيقها عمليا لحّل المشاكل. فالعلم في  
 .الثقافة هي االلتزام بسلوكياتها، ال مجّرد ترديد مقُوالتها 

هيكليتها   إلى  أعمق  بصورة  يْنفُذ  أن  المتعلّم  من  يحتاج  المعرفة  توظيف  إن 
الداخلية، أي يجب أن يعيد بناء المعرفة من عناصرها األولية. وهناك سوء فهم  

نا العربي عن "ثقافة الصورة" على أساس أنها تعني عدم  يرّدده البعض في عالم 
النصوص   زالت  فما  خاطئ،  مفهوم  وهو  النصوص،  مع  التعامل  إلى  حاجتنا 
وستظّل أداة فعّالة للمعرفة الجاّدة، خاّصة في مجال العلوم اإلنسانية التي يسودها  

المجّردة،    طابع السرد. إن النصوص ما زالت هي الوسيلة الفعّالة لتناول األفكار 
إلى الحّد الذي جعل البعض يرّدد الشعار المعكوس: "الكلمة خيٌر من ألف صورة  

 ( 56،  2008-)مصطفى، فهيم  

إن حياة البشر تزداد تعقّدا يوما بعد يوم، ونجاح الفرد في عصر المعلومات رْهٌن  
أو   الفردي  المستوى  على  سواء  حوله،  من  الحياة  تعقّد  مواجهة  على  بقدرته 

ري أو االجتماعي. لقد كان المتعلّم في الماضي يكفيه عدٌد محدوٌد من طرق  األس
التفكير كالتعليل، والتسلسل المنطقي، والتحليل المتتالي، بدءا من الكليات وانتهاء  
العدد  هذا  يعد  لم  المعقّدة،  الظواهر  الهائل من  الكّم  أمام  األولية.. اآلن  بالعناصر 

 يا،   القليل من أساليب التفكير كاف 

 إيجابيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنمية القدرات الذهنية للطفل    

أن األلعاب اإللكترونية تساعد على تنمية التفكير المتوازي، حيث يواجه الطفل   -
 .الالعُب عّدة  مواقف، عليه أن يتعامل معها في ذات الوقت 

لتجسي- عديدة  إمكانات  توفّر  المعلومات  تكنولوجيا  حتى  أن  المجّردة،  المفاهيم  د 
 .يسهل استيعاب الطفل لها 
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أن اإلنترنيت توفّـر فضاءات رحبة في التعلّم واالكتشاف والتواصل مع الغير في  -
والفروض،   األفكار  صحة  اختيار  وكذلك  األرضية،  الكرة  من  أخرى  مناطق 
وإيجاد الحلول المختلفة للقضايا المطروحة، وصياغة تلك الحلول بوسائل اتصالية  

قد تكون رسومية، وقد تكون لغة  مختلفة قد تكون لغة شفوية، وقد تكون بيانية، و
 مكتوبة.   

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات التواصل -

 .توفر العديد من مجاالت التعليم وتعلّم اللغة األم واللغات األجنبية  -

تتيح تكنولوجيا  - التعامل مع الرمزية والتشكيلية، حيث  تكوين وتثقيف الطفل في 
ة لعْرض تقنيات عديدة لقراءة الرسوم، والخرائط، وتنمية  المعلومات وسائل عديد 

 .اإلبداع والتذّوق التشكيلي واألدبي 

أن تكنولوجيا المعلومات توفّر وسائل عديدة لتنمية المواهب الفنية لدى الطفل في  -
 .جميع مجاالت الفنون: أدبا وتشكيال وموسيقى 

تكنولوجيا  - واستثمار  الكمبيوتر  استخدام  في  شْحذ  التوّسع  شأنه  من  المعلومات 
التجريب،   ومواصلة  واالكتشاف،  البحث  على  وتشجيعه  المبدع،  الطفل  موهبة 

 .وإعادة المحاولة 

الطفل في كّل هذه الحاالت هو مْبحٌر في تكنولوجيا المعلومات من خالل وسائطها  
المختلفة، وباحث ومكتشف للمعرفة في إطارها المتجاوز لبيئته المحلية الضيّقة،  

 و مبدعٌ للحلول واألفكار، بعبارة أوضح هو ـ منتٌج للثقافة  . وه 

المجال   فتحت  الثقافة  وُدور  الكشفية،  والمنظمات  الطفولة  جمعيات  من  العديد 
واسعا لألطفال في التعامل مع هذه التكنولوجيات، بما في ذلك اإلنترنيت، ورأينا  

وجنو شماله  الوطن  من  عديدة  مناطق  في  أطفاال  أعيننا  هذه  بأم  مع  اندمجوا  به، 
والسادسة من   الخامسة  السنة  في  تالميذ  عالية..  النفس  في  بثقة  السحرية  العوالم 
التعليم االبتدائي، وطالّب من مرحلة التعليم المتوسط ومن مراحل أْعلى، يبحثون  
مستعينين   تارة  النصوص  معالجة  في  ويبدعون  ويكتشفون،  المعارف،  عن 

على   معتمدين  وتارات  وما  بغيرهم،  المكان  يغادرون  نجدهم  ألي  بْعد  أنفسهم. 
بحثوا عنه بين أيديهم مطبوعا، أو في أقراص مرنة يفتحونها في منازلهم، أو في  
في   السريع  اإلنترنيت  تقنية  أخيرا  وهاهي  ذلك.  على  تشجع  كانت  إّن  مدارسهم 
الشبك ولوج  على  والمعرفة  الفكر  عّشاق  من  الكثير  شّجع  مّما  ببالدنا،  ة  التعميم 
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هذه   يكتشفون  وطالّبنا  تالميذنا  نجد  أن  غْرو  وال  الواسعة،  أبوابها  من  العالمية 
المؤسسات   من  العديد  وفي  وخاصة،  عمومية  مرافق  في  السحرية  العوالم 
المختلفة   المعرفة  من  واسع  عالم  هو  حقّا  ولكن  وغيرها..  والجامعات  التربوية، 

وبناتنا إلى مواقع تتناقض وقيمنا   المشارب، لكن لنكن حذرين حتّى ال ينجّر أبناؤنا
 ( 62، ص 2008وثوابتنا )مصطفى ،

 استنتاجات  

اجتماع    عن  عبارة  هي  وإنما  معرفيا  عمال  ليست  الطفل  ثقافة  ستبقي  بالنهاية 
القراءة والكتابة، وتعديل نظام   تعليم  المتعددة وذلك من خالل  الحاجات اإلنسانية 

طموحات  مع  يتناسب  بما  واالتجاهات  بالمعارف    القيم  والتزود  المجتمع 
إنساني شمولي   إطار  في  يكون  ذلك  الحياة وكل  مع  للتعامل  والتهيئة  والمهارات 

 يدرك قيمة العلوم والمعارف والثقافة . 

 التوصيات  
 تشجيع األطفال على ممارسة الخلق الجميل والتمتع بالعقل المحمود.   - 
مرة وعند عقابهم فيجب  عدم ذكر أخطاء األطفال عند حدوث الخطأ في أول    - 

 أن يكون فى السر دون العالنية.  
 المحافظة على شعور األطفال وبخاصة أمام اآلخرين واحترام إنسانيتهم.  - 
مراعاة تعليمه آداب الطعام من األكل بيمينه، وذكر اسم هللا وحمده، وأن يأكل    - 

 مما يليه مع المحافظة على نظافة يديه وثوبه. 
 تعويده لبس ما يناسبه من ثياب، وما يتفق منها وتعاليم اإلسالم واألدب العام.   - 

اإلسالمية   البالد  في  القوانين  الحديث شرعت  العصر  الطفل  وفى  حقوق  لحماية 
 وهى في مجموعها تستلهم أسسها من القرآن الكريم والسنة والنبوية". 

 العربية  أهم المراجع 
   
إشكاليات الثقافة والمثقف في عصر العولمة.  م(.  2008حجازي, أحمد مجدي )*

 القاهرة: دار قباء الحديثة. 
( عبدالكريم  أحمد  أبناءنا.  م(.  2010  -هــ  1431*حمزة,  نربي  ,  1ط كيف 

 األردن: دار الثقافة. 
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(. دور المرأة في تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى  2007*على، عزيزة عبدالعزيز ) 
ا في ظل تحديات العولمة بحث مقدم إلى مؤتمر"اإلسالم والتحديات المعاصرة"  أبنائه

 م. غزة. 2007/ 4/ 3-2المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في الفترة:  
   

: رحلة في محراب المعرفة. دمشق الهيئة  وتبقى الثقافةم(.  2010*القيم، علي )
 الثقافة. العامة السورية للكتاب. وزارة 

الطفولة المبكرة   م(. أضواء تربوية على    2005هـ =    1426*الكندري، لطيفة ) 
ْيت.  الطبعة األولى. الكويت: المركز شبه اإلقليمي للطفولة واألمومة.  فِي د ْول ة اْلُكو 

 
( إبراهيم  في  1995-هـ1416*محمود،  األطفال  وواقع  األطفال  أدب  م(. 

، دمشق: دار  1. تحرير عبدالواحد العلواني. ط وآفاقثقافة الطفل واقع  مجتمعنا. في:  
 الفكر. 

*( فهيم  رؤية عصرية  (.  2008-هــ1429مصطفى،  الثقافية:  والخدمات  الطفل 
 ، مصر: الدار العربية للكتاب. 1. ط لتثقيف الطفل العربي

 ( محمود  حسام  الطفلم(.  1997-1418*مهدي،  الصندوق  ثقافة  الكويت:   .
 الوقفي للثقافة والفكر. 

, بيروت:  1. ط ثقافة األطفال: تحديات وآفاق م(  2003  -هـ  1423*نجار, نزار )
 دار الوراق. 

 ( إبراهيم وآخرون  الطفلم(.    2004  –  1425*ويح، محمد عبدالرزاق  .  ثقافة 
 ، األردن: دار الفكر.   1مراجعة وتقديم: أ. د علي خليل مصطفى. ط 
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 الملخص :  

بدءبادئ             استراتيجية    أهتم   ذي  تبيان  في  البحث  الدول    –خطط    –هذا 
" مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في مقدمتها    الفلك اإلقليميالتي تدور في "  

الباحثان فيها عن تحركات الصين واستراتيجياتها ؛ لتآزرها مع    تطرق الصين ,  
الجمهورية من أجل احتواء فيروس كورونا , من خالل الخطط واإلجراءات التي  

" تارة , وكادر طبي    عالجية  –طبية  تنوعت أصنافها ما بين إرسال مساعدات "  
الخبرة   جعل  لغرض  ؛  الفيروس  تشخيص  في  "    العالجية  –الطبية  متخصص 

ومستشفيات   الصحة  وزارة  في  نظائرهم   , الجمهورية  تصرف  تحت  الصينية 
  , أخرى  تارة  إلى  األمر الجمهورية  الباحثان  دفع  نحو    الذي  على  البحث  تقسيم 

فيروس    19-المحور األول : تبيان داللة مصطلح )كوفيدثالث محاور , هي :  
,    نية الحتواء الفيروس المحور الثاني : فذلكة في  االستراتيجية اإليرا,  كورونا(

, عقب    المحور الثالث : حراك الصين وتآزرها مع الجمهورية الحتواء الفيروس
ابرزها : ان الجمهورية لم تتقاعس    تمثلت في, التي  نتائج  وخاتمة  هذه المحاور  

أو تترد في استخدم أي وسيلة في ردع الفيروس , حماية مواطنيها بشتى الطرق  
 , د   والسبل  الذي  مخاطبة األمر  إلى  "    فعها  ومؤسساتها  خارجيتها  وزارة 
" في الدول اإلقليمية في طليعتها بالصين ؛    الممثليات الدبلوماسية   –القنصليات  

الفيروس , األمر الذي دفع الباحثان إلى القول    –  الوباء  –للتآزر معها في تخطي  
اجتاحها    تواجه مصيرها مع الفيروس حالها حال الدول التي   –التعبير    ان جاز   –
 . 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية , الدول اإلقليمية , الصين ,    الكلمات المفتاحية :
 فيروس كورونا . 
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Abstract 

First of all, this research was interested in 
clarifying the strategy - plans - of the countries that 
revolve in the “regional orbit” with the Islamic Republic of 
Iran, at the forefront of which is China. The researcher 
touched on China’s moves and strategies; For its 
synergy with the Republic in order to contain the Corona 
virus, through plans and procedures whose types varied 
between sending “medical-therapeutic” aid at times, and 
a medical staff specialized in diagnosing the virus; For 
the purpose of making the Chinese medical-therapeutic 
expertise at the disposal of the Republic, their 
counterparts in the Ministry of Health and the Republic’s 
hospitals on the other hand, which prompted the 
researchers to divide the research into three axes, 
namely: The first axis: clarifying the significance of the 
term (Covid-19 Corona virus), the axis The second: This 
is in the Iranian strategy to contain the virus, the third 
axis: China’s movement and its cooperation with the 
Republic to contain the virus, following these axes, a 
conclusion and results, which were the most prominent: 
that the Republic did not fail or hesitate to use any 
means to deter the virus, protecting its citizens in various 
ways and means. , which prompted her to address the 
Ministry of Foreign Affairs and its institutions “consulates 
- diplomatic representations” in the regional countries at 
the forefront in China, in order to cooperate with it in 
overcoming the epidemic - the virus, which prompted the 
researchers to say - so to speak - it faces its fate with 
the virus, as is the case of the countries that swept it up . 

 المقدمة 
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اجتاح            اإليرانية لما  اإلسالمية  أدبيات  عر  فيروس  الجمهورية  في  ف 
( " في يوم  19  -كوفيد  )  كورونا  -وباء    –فيروس  منظمة الصحة العالمية بـ"  

م, اتخذت الجمهورية  2020الخميس المصادف العشرين من شهر شباط في عام  
سبل لردعه تنوعت أصنافها على مختلف مؤسساتها وأجهزتها الحكومية والمدنية  

  " ذلك  داخلي شكل  م (1)"  حراكاً  الفينة  في  الرحالت  ,  وإيقاف  الحدود  غلق  ثلت 
  " ومؤسساتها  خارجيتها  وزارة  مع  والتواصل  الممثليات    –القنصليات  الجوية 

" في خارج الجمهورية ؛ لالتصال مع الدول اإلقليمية )الصين(؛ من    الدبلوماسية
", من أجل الوقوف    حراكاً خارجيخالل تبادل الخبرات معها الحتواء الفيروس " 

ثالث  و   مقدمة   ارتأى الباحثان إخراج هذه البحث على   الحراك األخير على حيثيات  
 , على النحو اآلتي :   محاور 

 
 أهمية البحث 
 البحث للوقوف على مبررات الباحثان التي دفعتهما إلى تدوينه , هي :   تأتي أهمية 
   اإليرانية اإلسالمية  الجمهورية  تجاه  الصين  استراتيجية  على  التعرف 

 بعد اجتياح فيروس كورونا لمجتمع األخيرة . 
   الجمهورية مع  اتخذتها  التي  الصين  وإجراءات  أساليب  على  الوقوف 

 اإليرانية وفق منظور االطار التعاوني . اإلسالمية 
   اإليرانية اإلسالمية  الجمهورية  بين  النجاح  مؤشرات  مدى  معرفة 

 والصين بعد تآزرهما وتكاتفهما ؛ الحتواء فيروس كورونا ومواجهته .   

 إشكالية البحث
 تكمن إشكالية البحث في ان الباحثان طرحا بعض اإلبهامات , منها :  

 ( ؟ .  ( 19 -فيروس كورونا )كوفيد ما مصطلح ) ❖
 ؟ .   كيف كانت رؤى االستراتيجية اإليرانية الحتواء الفيروس ❖
اإليرانية   ❖ اإلسالمية  الجمهورية  مع  وتعاونها  الصين  تحركات  ما 

 الحتواء فيروس كورونا ؟ .   
   
 لبحث فرضية ا
الجمهورية اإلسالمية    البحث من فرضية أساسية , مفادها بإن : "انطلق          

اإليرانية سعت إلى جعل التعاون والتآزر مع الصين , عامالً أساسياً في مجابهة  
فيروس كورونا واحتوائه ؛ اال ان الحراك والتآزر بين الصين والجمهورية بات  

مبتغاها   تحقيق  في  مجدي  غير  مجتمعها  مبرراً  إنقاذ   , االحتواء  في  المتمثل   ,
 " .  منه  
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 منهجية البحث 

البحث على    اعتمد          في هذه  ,    ثالث مناهجالباحثان  إلثبات فرضيتهما  ؛ 
 هي :  
التأريخي:  أوالً   مجريات    المنهج  تتبع  لضرورة  ؛  المنهج  هذا  اختيار  جاء   :

استراتيجية الصين في حراكها وتآزرها مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  
 وفق التسلسل الزمني التأريخي .      

 ً التحليلي:    ثانيا من    المنهج  الكثير  ؛ إليضاح  المنهج  هذا  على  الباحثان  : ركز 
في  الواردة  واالستفهامات  عليها    اإلبهامات  اإلجابة   , تارة  البحث  إشكالية 

الحتواء   الرغبة  ذات  ؛  الصين  تحركات  تحليل  خالل  من   , أخرى  تارة 
 فيروس كورونا في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية . 

 
 هيكلية البحث 
 , هي :   نتائج و  خاتمة و محاور و   مقدمةالبحث على   قسم               

   فيروس كورونا(    19-مصطلح )كوفيدالمحور األول : تبيان داللة 
  : فذلكة في  االستراتيجية اإليرانية الحتواء الفيروس  المحور الثاني 
 : الثالث  الحتواء    المحور  الجمهورية   مع  وتآزرها  الصين  حراك  

 الفيروس   
   هذه في  الباحثان  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  تضمنت  ونتائج  خاتمة 

 البحث . 

 منابع البحث 
"    تنوعت            أكاديمية  دارسات  بين  ما  البحث  ومصادر    رسالةمنابع   "

  –أجنبية " ومعاجم وموسوعات سياسية , بحوث " عربية    –ومراجع " عربية  
مدارات  أجنبية " منشورة في مجالت دولية على سبيل التمثيل ال الحصر مجلة "  

"    إيرانية  في  الصادرة  م  المانيا  –برلين  "  ومعلومات  شبكة  ",  من  نتقاة 
", بعص من مقاالت الصحف اإليرانية الدولية على   اإلنترنتالمعلومات الدولية "  

   متن البحث  إغناء غرضها " الدولية ,    الوفاق  سبيل التمثيل ال الحصر صحيفة " 
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 المحور األول  

 تبيان داللة مصطلح )فيروس كورونا( 

: مصطلح طبي , أصله التيني  (The Viruses)   فيروسات  -فيروس            
فئة  , عرفت في الزمن الغابر بانها :  (2) : السم أو المواد الغريبة  معنى, دال على  

  , المرشحات  فتحات  من  تمر   , للعدوى  مسببة  بكونها  تتصف  الميكروبات  من 
تنتشر  حتى  حية  خاليا  إلى  عام    تحتاج  في  اإللكتروني  المجهر  اختراع  وبعد   ,

جسيمات وليس خاليا , تتكون من غطاء بروتيني  م وصفت على إنها :  1939
ويحميها   الوراثية  بمادتها  اطلق  يحيط  ميدور),  براين  بيتر   Peterالطبيب 

Brian Medawar)(3)    "نبأ سيء مغلف بالبروتين على هذه الفيروسات بـ    "
", وعلى الغالف    الفيروس المعدي" ومعناه : "     Virion-فيريون  وسماها بـ"  

بـ"   لها  الفيروسية   –كابسيد  الخارجي  تبلغ من    القفيصة  الفيروسات  ", ومعظم 
الصغر حداً يجعل من المستحيل مشاهدتها بالمجهر , إذ انها أصغر من البكتريا  

 .  (4)( مرة تقريباً 500-100بنحو )

كورونا انتقل        ل  فيروس  )السارس(  المسبب  الحاد  الرئوي  االلتهاب  متالزمة 
عام   الصين  في  اإلنسان  إلى  قطط  السعودية  2002من  العربية  المملكة  وفي  م، 

فيروس)2012عام   اما   , شعبها  إلى  اإلبل  من  أنتقل  كوفيد  م    ....  19كورونا 
19- COVID  مدينة ووهان في  الذي ظهر  عام  (5)(  أواخر  م,  2019الصينية 

فيروسات )كورونا(, له ارتباط بسوق  ة مستجد من فصيلة  فصيلة فيروسي   فهو : 
بين   الفيروس  هذا  ينتقل   , ومسمياتها  أصنافها  المختلفة  والحيوانات  البحريات 
طريق   عن  أو   , آخر  شخص  إلى  بالعدوى  المصاب  الشخص  من  الناس  عموم 

 . (6)المخالطة القريبة دون حماية 

 اإليرانية الحتواء الفيروس  (7)االستراتيجيةالمطلب الثاني :  فذلكة في  

"    أومأت      ومؤسساتها  خارجيتها  وزارة  إلى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
الدبلوماسية   –القنصليات   مع    الممثليات  لالتصال  ؛  الجمهورية  خارج  في   "

اإلقليمية   تخطي    ( 8) الدول  في  معها  التآزر  أجل  ", من  الصين   " قيدومها    -في 
   فيروس كورونا . - وباء

ان الحقيقة مرة , وفي النصح لسع العقارب , لكن المكاشفة المؤلمة  صحيح         
مع الجمهورية من    لصيناأفضل من التزلف والخداع , قبيل بيان حراك وتآزر  

الصين   حراك  حقيقة  كشف  الباحثان  ود   , الفيروس  األخيرة  تتخطى  ان  أجل 
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استشهاده خالل  من   , شديد  الخارجية  باختزال  وزارة  باسم  للمتحدث  بقول  ما 
 , جاء فيه :  ( 9)موسوى عباساإليرانية 

انتشار  "   أثر  ؛  مؤقتاً  وقائياً  إجراءاً  الجمهورية  مع  حدودها  الجارة  الدول  غلق 
الفيروس , وانه من الطبيعي في ضوء هذا الفيروس ان تتخذ اإلجراءات الالزمة  

وبوءة بالفيروس كنا نشعر بهواجس ,  بصورة جماعية , حينما كانت بالدنا غير م
وبعدما دخل الفيروس إلى البالد أصبحت لدى الدول الجارة هواجس , هذه قضية  
أو حتى   الشعبين  بين  العالقات  دون  األمر  يحول هذا  ان  ينبغي  ال  لكن   , طبيعية 
عبر   بدأت  قد  اإليرانية  الخارجية  وزارة  ان   , الدول  بين  والواردات  الصادرات 

شاورات مع مسؤولي الدول الجارة ؛ لطمأنتهم بان أي حاالت مشتبه  سفاراتنا م
بها سوف لن تعبر من الحدود , من ضمنه موضوع الشهادة الصحية والسلع ,  
هواجس   إزالة  من  اآلخر  للبعض  دعمنا  عبر  الظروف  هذه  في  نتمكن  بحيث 
مع   الحدود  غلق  بشأن   , المطلوبة  بالصورة  العالقات  نواصل  ان   , البعض 

تصور  الجم مع   , يستمر  ان  جداً  المستبعد  من  الجارة  الدول  قبل  من  هورية 
بان ال خطر يهددهم  الجارة  الدول  , نطمأن  للرعايا األجانب  التأشيرات    انخفاض 

"(10)   . 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بكافة    لما         بين أوساط شعب  تعالت أصوات 
أم مسلم , وعلى وجه   مكوناته وأطيافه , لمنع دخول كل وافد اجنبي سواء كان 
الجمهورية   رد  جاء   , كورونا  فيروس  أحدهم  حمل  من  خوفاً  ؛  الصينيين  الدقة 

والجنسية   والسفر  الهجرة  شرطة  مدير  لسان  على  رلشعبها  طبابيمحمد  ,    ضا 
 قائال :  

دخولهم  "   لدى   , جنسياتهم  عن  النظر  بغض   , األجانب  جميع  فحص  سيتم 
بتفشي   المتعلقة  الخاصة  األوضاع  سبل  ضمن  معهم  ونتعامل   , الجمهورية 
بحري   أو  بري  أو  جوي  منفذ  أي  من  البالد  يدخل  اجنبي  أي  ان   , الفيروس 

منعهم إذا كان لديهم    يخضع للفحص من قبل الفرق الصحية على المنافذ , يتم
مرض أو عالمة مرض معدي , نحن ال نمنع الرعايا الصينيين من الدخول إلى  
الذين لم يشك في أصابتهم بالفيروس في   , يمكن إعادة األشخاص  الجمهورية 

 .        (11)" المنافذ الحدودية إلى بلدانهم

اإليراني  صرح             الصحة  نمكىوزير  الجمعة    سعيد  يوم  المصادف  في 
اختبار مرضى فيروس كورونا  م بإن : "  2020السابع من شهر شباط في عام  

الصحي   الحجر  في  وضعوا  الذين   , األجانب  المسافرين  من  لعدد  سلبياً  جاء 
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من الشهر والعام ذاته كشف    اليوم التالي , وفي  (12)"  الحتمال أصابتهم بالفيروس 
إ  , سلبية  جاءت  التي  األجانب  نتائج  عن  "  الوزير   : قال  مختلف  ذ  إجراء  بعد 

المتحدث باسم وزارة    أعلن, و(13)" االختبارات بشأنهم تبين خلوهم من الفيروس
في يوم االثنين المصادف الثاني من شهر أذار   عباس موسوىالخارجية اإليرانية 

 م بان :  2020في عام 

وزارة "   فيها  بما   , مؤسساتها  بكل  نهضت  اإليرانية  اإلسالمية    الجمهورية 
الخارجية , للتعامل مع فيروس كورونا على انه وباء عالمي في جميع األصعدة  
الدول   وان   , الحياة  مجاالت  كل  في  ناشطة  ومازالت   , والدبلوماسية  الصحية 
الصديقة قدمت لنا مساعدات كثيرة , والبعض اآلخر أعلنت استعدادها للمساعدة  

الدو  إلى  المساعدة  ستقدم  جانبها  من  والجمهورية  القضية  ,  الن  ؛  األخرى  ل 
 .(14)"  باتت عالمية , البد من حلها وإنهائها

دأبت    وفي            ذاته,  اإليرانيةالسياق  الخارجية  الدول    وزارة  حث  على 
اإليرانية على   اإلسالمية  الجمهورية  مع  للتعاون  ؛  الصين  في طليعتها  الصديقية 

فيروس كورونا, وأك الضرورية في مكافحة  السلع  ذلك في  إرسال    االجتماعدت 
م؛ للرد على  2020المنعقد يوم الخميس المصادف الخامس من شهر أذار في عام  

, وفي  (15)استفسارات السفراء والدبلوماسيين األجانب حول تفشي الفيروس وأثاره
يوم األربعاء المصادف الحادي عشر من الشهر والعام ذاته ناشد متحدث الوزارة  

" النظر    الغربي  –الشرقي  الدول الصديقة وغيرها في العالم "    عباس موسوى
واحدة ,    ركاب في سفينة "؛ الن جميعنا    فيروس اإلرهاب للفيروس على انه كـ"  

الباحثا استشهد  عليه   , ثقبها  الحد  يسمح  عن  ال  تكشف  التي   , المناشدة  بنص  ن 
 في احتواء الفيروس , قائال :   رؤى االستراتيجية اإليرانية 

االلتزام  "   خالل  من   , الفيروس  يشكله  الذي  الخطر  بجدية  األخذ  ضرورة 
بروح   نتمتع  شعب  اإليرانيين  نحن   , والجماعية  الفردية  الصحية  بالتعليمات 

مصائب والباليا , لكن ال ينبغي ان  معنوية عالية , حيث نصنع الفكاهة عند ال
ركاب سفينة واحدة , ال يحق الحد    (16)نستهين بتهديد الفيروس , نحن جميعاً 

بالدي    -الجمهورية    –ان يثقب السفينة في مكانه , يتوجب على الجميع في  
كفيروس   الفيروس هو  الن  ؛  بجدية  الموضوع  هذا  يأخذوا  ان  العالم  وأنحاء 

إلى تض ,  اإلرهاب بحاجة  البعض  بأيدي  أيدينا  , نضع  الدول  افر جهود جميع 
 .        (17)"لعبور هذه الظروف 

 المحور الثالث :  حراك  الصين وتآزرها مع الجمهورية  الحتواء الفيروس 
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في يوم األحد    سعيد نمكي   نائب وزير الصحة اإليرانية   ايرج حريرجي أباح         
م عن ردف  2020ثاني في عام  المصادف السادس والعشرين من شهر كانون ال

إجراء للوزارة , على المعنيين إتباعها ؛ لمنع دخول فيروس كورونا من الصين  
نشر أنظمة مراقبة الفيروس  إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية , إذ تمثل في : "  

في كافة محافظات الجمهورية ومطاراتها ؛ للحد من التفشي االحتمالي للمرض  
, من جانب آخر , جهر مساعد مدير شركة مطار  (18)"  الفيروسالذي يسببه هذا  
في نفس اليوم عن طريقة ردعية أخرى , تجاه    حسن خوشخو(19)الخميني الدولي  

 القادمين من الصين ؛ تحسباً من حملهم الفيروس , قائال: الركاب و الطائرات طاقم

إن الركاب القادمين وطاقم الطائرات القادمة من الصين يجري فحصهم بشكل    "
األخرى   البلدان  من  , كذلك  الدولي  الخميني  إلى صالة مطار  الدخول  قبل  كامل 
لدينا    , ودقيقة  شاملة  مراقبة  لفرض  نسعى  لذلك   , الفيروس  فيها  ظهر  التي 

ان    , المصابين  الركاب  لوضع  ؛  الصحي  للحجر  مخصصة  الحكومة  صالة 
في   مدن  أربعة  من  مباشرة  رحالت  لدينا   , صحية  إجراءات  اتخذت  الصينية 

 .  (20)"الصين إلى هذا المطار 

إن           اإليرانية    بيد  الصحة  نمكوزير  المصادف    ىسعيد  الثالثاء  يوم  في 
م وضع بعض النقاط على  2020الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني في عام  

من    , الحروف  "  بعض  األجانب  شأن  في  وعنيف  صارم  إجراء  اعتماد  خالل 
سالمة   على  للحفاظ  ؛  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إلى  القادمين   " الصينيين 

 مجتمع الجمهورية الصحي , فحواه :  

طلبنا بطاقة صحية من المواطنين الصينيين للحصول على تأشيرة الدخول إلى  "  
ال الجامعات  رؤساء  حثيت   , في  الجمهورية  طبية  كوادر  نشر  على  طبية 

اإليرانية   الخارجية  وزارة  من  طلبت   , الصين  من  الدخول  وموانئ  المطارات 
التأشيرة للمواطنين الصينيين في الحصول على بطاقة    (12)ووزيرها تقييد منح 
 .          (22)"  ؛ تثبت عدم أصابتهم بالفيروس صحية

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية منذ ظهور فيروس كورونا في    ثم قررت          
  " إلى عقد محادثات  الصين  ؛ إلخراج    صينية  –إيرانية  مدينة ووهان  مكثفة   "

باسم   المتحدث  إذ كشف   , في شأن رعاياها  الجمهورية  مؤازرة   , منها  رعاياها 
ن شهر  في يوم السبت المصادف األول م عباس موسوىوزارة خارجية اإليرانية 

عام   في  ما  2020شباط   , الشأن  هذا  في  الطرفين  بين  محادثات  إجراء  عن  م 
 مفادها :  
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موافقة  "   تستلزم  التي  ؛  مستمرة  الصينيين  المسؤولين  مع  المحادثات  إن 
الحكومة الصينية على نقل الرعايا اإليرانيين إلى الجمهورية , وزارة الخارجية  

في الصين إلى بذل مساعيها    19-ر كوفيد اإليرانية بادرت مع بداية انتشار أخبا 
 .   (32)"  على مدار الساعة ؛ لمتابعة األبعاد المختلفة لرعاياها ومساعدتهم

اإليرانية    واسترسل           الخارجية  باسم وزارة  في    عباس موسوىالمتحدث 
المحادثات "   المصادف األول  الصينية    –اإليرانية  حديثه عن  السبت  يوم  " في 

 م, حتى قال : 2020ط في عام  من شهر شبا

تم إجراء المراسالت والتنسيق المستمر مع المؤسسات المحلية الصينية ؛  "  
الصين   في  اإليرانية  السفارة  ان   , الصحية  للرعاية  الالزمة  التدابير  التخاذ 
بادرت منذ الساعات األولى إلى التواصل المستمر مع الجامعيين اإليرانيين في  

 .  (24)"  مدينة ووهان الصينية 

أي          اإليرانية    على  اإلسالمية  الجمهورية  وطالب  رعايا  فان   , حال 
قبل   من  اهتماماً  نالوا  كورونا  فيروس  انتشار  غضون  في  الصين  في  المقيميين 

بالدهم نحو  متوجهين  غادروها  ان  إلى  وثمن  (25)األخيرة  إسحاق  , 
الجمهورية  (26)جهانكير لرئيس  األول  روحاني  النائب  الحكومة  (27)حسن  جهود 

الصينية للتمهيدات وإجراءات المراقبة الالزمة ؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس ,  
  "  : قال  إلى  ,  وباإلضافة  للجمهورية  األول  التجاري  الشريك  هي  الصين  إن 

استعد على  الجمهورية  وإن   , الدولتين  بين  ودية  عالقات  لتقديم وهناك    اد 
الوقاية والعالج الالزمة في مجال  المصادف  و,  (28)"  المساعدات  األحد  يوم  في 

اإليراني  2020الثاني من شهر شباط في عام   الصحة  نمكي م عقد وزير    سعيد 
 ؛ إلبالغه بان :   تشانغ هوااجتماع مع السفير الصيني 

مخ"   في  ستستمر  عريقة  عالقات  معها  تربطنا   , صديقة  دولة  تلف  الصين 
المجالت , إننا نقف إلى جانب الحكومة والشعب الصيني بكل اإلمكانيات ؛ لمنع  
تفشي الفيروس ومكافحته , إن إبعاد تفشي الفيروس ليست واضحة لغاية اآلن  
تعليق    , العالقات  في  المؤقتة  القيود  وضع  ان  أرى  للصحة  وزيراً  بصفتي   ,

تشار وتفشي الفيروس , إنني  الرحالت من والى الصين ؛ ضرورياً للوقاية من ان
على ثقة بان العلماء والخبراء والمسؤولين الصينيين قادرون في السيطرة على  

 .  (29)"  هذا الفيروس , ستعود الصين قريباً إلى مرحلة ذروتها وازدهارها
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في   إسحاق جهانكير النائب األول لرئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  وجه     
"    التقدير   -الشكر  م "  2020يوم األحد المصادف الثاني من شهر شباط في عام  

للحكومة الصينية ؛ اللتزامها البروتوكوالت الصحية في أعلى المستويات الممكنة  
ن اإليرانيين , إلى جانب ذلك  , سعيها الحثيث للحفاظ على سالمة وصحة المواطني 

قررت الجمهورية وقف الرحالت الجوية منها والى الصين , وضع حجر صحي  
وفقاً   ؛  الجمهورية  دخولهم  حين  الصين  من  القادمين  المسافرين  جميع  على 

 .   (30)لتعليمات وزارة الصحة اإليرانية

الصحة    طلب      نمكىوزير  الثالث    سعيد  المصادف  االثنين  يوم  من شهر  في 
عام   في  بالده  2020شباط  خارجية  وزير  من  جواد ظريف  م  إلغاء  (31)محمد   ,

تأشيرات الدخول للصينيين , ان يكون الحصول على التأشيرة رهناً في حصولهم  
كورونا بفيروس  أصابتهم  عدم  تثبت  ؛  بطاقات صحية  هذا    في   ,(32)على  مساء 

اإليراني    اليوم الخارجية  وزير  جوادأجرى  مع  ظري  محمد  هاتفي  اتصال  ف 
الصيني   يينظيره  اطراف    (33)وانغ  تجاذبا  بينهما  والتحية  السالم  تبادل  ,بعد 

الوزير   فأعرب   , الفيروس  عن  "  اإليراني  الحديث   : بالحكومة  عن  إشادته 
على   السيطرة  سياق  في  الحثيثة  وجهودها   , بالمسؤولية  لنهوضها  ؛  الصينية 
ترحيل   في  الصينية  الحكومة  تعاون  وعن   , تفشيه  من  والحد  الفيروس 

الصيني    , رد الوزير (34)"المواطنين اإليرانيين من مدينة ووهان إلى الجمهورية 
لناتقديري لمواقف الجمهورية , و, قائال : "   أبدته  يوم  (35)"  الدعم الذي  , في 

إن  على : "    االيراني الوزير    أكدالثالثاء المصادف الرابع من الشهر والعام ذاته  
  أشار,  (36)"  تقف إلى جانب الصين في كل مكان وزمان  –الجمهورية    –بالدي  

اإليراني   زادهالسفير  بكين  محمد كشاورز  العاصمة  السبت    (37)في  يوم  الصينية 
اجتياز  المصاد  في  الصينية  الحكومة  بجهود  ذاته  والعام  الشهر  من  الثامن  ف 

 فيروس كورونا , إذ قال :  

إنني أعتقد ان الصين ستتغلب على هذا الفيروس ؛ الن الشعب الصيني يتمتع  "  
بحضارة يبلغ تأريخها خمسة األف عام , لذا فهو يتمكن من التغلب عليه , ان  

ت لن  وشعباً  وحكومةً  الحكومة  الجمهورية  مع  للتعاون  الجهود  بذل  عن  توانى 
 .  (38)"الصينية , التي تصرفت بمسؤولية ونجاح في مواجهة الفيروس  

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في يوم األحد المصادف التاسع من شهر    قدمت      
م مساعدات طبية إلى الصين , وهذا ما كشفت عنه المتحدثة  2020شباط في عام  
خ وزارة  السيدة  باسم  الصين  يينغارجية  تشون  لوزير  (39)هوا  تصريح  عن 

 , إذ قالت :   محمد جواد ظريف خارجية الجمهورية 
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بالدي بكمامات طبية بنحو    –الصين    –الشكر والتقدير للجمهورية ؛ لتزويد  "  
المساعدات   المزيد من  لتقديم  إنها أعلنت عن استعدادها   , ثالثة ماليين كمامة 

والطبية , ان بالدها تتخذ تدابير حازمة ؛ للسيطرة على فيروس كورونا  الصحية 
 .      (40)"  , ذلك مؤشراً للصداقة العريقة والتقليدية بين الدولتين 

في العاصمة طهران اإليرانية في يوم السبت    تشانغ هواالسفير الصيني   أثنى     
الجمهورية  م عن حراك  2020المصادف الخامس عشر من شهر شباط في عام  

الصدد   بهذا   , كورونا  فيروس  مكافحة  في  ؛  لدولته  ودعمها  اإليرانية  اإلسالمية 
إننا في صراعنا مع الفيروس شعرنا بعمق صداقة الجمهورية  نطق ما نصه : "  

عليه , قائال :    حسن روحاني , ورد رئيس الجمهورية  (41)"  اإلسالمية وشعبها لنا 
, أمر رئيس  (43)"  شي جين بينغ  (42)  ياعرب عن مواساتي مع الرئيس الصين "  

في    غالم حسين محمدي  (44)مركز االتصاالت والشؤون الدولية في بلدية طهران
يوم الخميس المصادف العشرين من الشهر والعام ذاته في عرض صور ضوئية  

"؛ كرسالة تعاطف مع الشعب الصيني في    الحرية   –آزادى  على واجهة برج "  
 , الفيروس  مكافحة  "    سياق   : قائال  نطق  الصيني  ثم  الشعب  يتجاوز  بان  نأمل 

األزمة   هذه  معه  العالم  ومواكبة شعوب  وأمان   –الفيروس    –بتضامنه    بسالم 
في يوم السبت المصادف الثاني والعشرين من الشهر    للرئيس   السفير , أكد  (45)"

 شعب بالده لهم , قائال :   دعموالعام ذاته 

جانب الشعب اإليراني في مكافحة الفيروس ,  إن الشعب الصيني يقف إلى  "  
, الذي يقول فيه : )بنو  ( 46)مستشهدا بقول الشاعر اإليراني سعدي الشيرازي

 .    (47)"  آدم جسد واحد ... إذ مس عضواً أليم السقام ... فسائر أعضائه ال تنام

اإلسالمية    لما       الجمهورية  شعب  أوساط  بين  انتشاره  كورونا  فيروس  اشتد 
إليرانية ؛ أبدت الصين دعمها في نجدة هذا الشعب , إذ صرح السفير الصيني  ا

في طهران في يوم األربعاء المصادف السادس والعشرين من شهر    تشانغ هوا
عام   في  خمسة  2020شباط  بنحو  قدرت  طبية  أجهزة  الجمهورية  تجهيز  عن  م 

للج مستمرة  بالده  جهود  وان   , الفيروس  لتشخيص  ؛  طبي  جهاز  مهورية  آالف 
 حتى تتخطى هذا الفيروس , ما يدلل على ذلك النص اآلتي , جاء فيه :  

فيروس  "   لتشخيص  ؛  الطبية  )كيت(  عدة  آالف  خمسة  اإليراني  للجانب  قدمنا 
كورونا , هي مهداة من سفارة الصين وشركات صينية عاملة في الجمهورية ,  

قد  الصينية  السفارة  وبالنيابة عن  إنني   , مت مئتان وخمسون  جهودنا مستمرة 
 .    (48)"  ألف كمامة طبية للجمهورية , سيتم إرسال مساعدات أكثر مستقبالً 
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في يوم الخميس المصادف السابع والعشرين من شهر شباط في عام    حلت        
إنها  2020  , الصين  من  طبية  مساعدات  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  على  م 

وال الدعم  تلقي  في  معها  تواصل  أعلنه  على  ما  هذا   , األخيرة  قبل  من  تآزر 
اإليرانية   الخارجية  وزارة  باسم  موسويالمتحدث  باإلشادة    عباس  قوله  ختم   ,

 على الدعم السخي من قبل الحكومة الصينية وشعبها لبالده , ما نصه :  

الصينية والصليب األحمر  "   الحكومة  قبل  الطبية من  المساعدات  أول شحنة من 
على   وصلت  ,  الصيني  الجوية  ماهان  شركة  لخطوط  خاصة  جوية  رحلة  متن 

  , كورونا  فيروس  لتشخيص  ؛  الطبية  )كيت(  عدة  ألف  عشرين  نحو  تتضمن 
وبعض المستلزمات الطبية والصحية األخرى , ان وزارة الخارجية تابعت عملية  
النهائية مراحلها  نحو  تدريجياً  تمضي  وهي   , الصديقة  الدول  من  الدعم    تلقي 

"(49)   . 

في بكين يوم    محمد كشاورز زادهذاته , تحدث السفير اإليراني    في السياق       
التاسع والعشرين من شهر شباط في عام   م, عن ان: "  2020السبت المصادف 

إلى    ( 50)أول شحنة من المساعدات الطبية الصينية توجهت مساء يوم الخميس
الصين أكثر خبرة من    الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ؛ لمواجهة الفيروس , الن

,  (51)"جميع الدول في مجال مواجهة الفيروس, وهي أكثر عزماً على مساعدتنا  
, مضافاً إلى ذلك بانه : "    تشانغ هواالسفير الصيني    ذات اليوموهذا ما أكده في  

الطبية المساعدات  المزيد من  الصين  (52)"  سيتم إرسال  , أجرى وزير خارجية 
ا  وانغ يي  أذار في عام  في يوم األحد  م اتصاالً  2020لمصادف األول من شهر 
, بعد التحية والسالم تبادال اطراف    محمد جواد ظريف مع نظيره اإليراني  هاتفياً  

الحديث عن الفيروس وسبل معالجته , مدى قابلية ونوعية المساعدات الطبية التي  
اق  الباحث  ... وغيرها , ألهمية ذلك ارتأى  تباس جزء  تقدمها الصين للجمهورية 

 منه :  

يقفان  "   استراتيجيان  شريكان  بانهما   : والجمهورية  الصين  يي  وانغ  وصف 
إلى جانب بعضهما األخر , يدعم كل منهما اآلخر في الظروف الصعبة ,   دوماً 
لما تفشى الفيروس في الصين كانت الجمهورية الدولة األولى التي أعربت عن  

صداقة الحقيقية , أواصر التضامن  تعاطفها معنا , جسدت على األرض معنى ال
عن   وأعرب   , أبداً  الصين  تنساها  لن  التي   , والشعبين  الدولتين  بين  الوثيقة 
أسفي ؛ لتفشي الفيروس في الجمهورية , وتعاطفي مع شعبها , استعداد بالدي  
على إرسال المزيد من المساعدات الخاصة , نقل تجاربنا وأساليبنا المطورة في  

الفيروس  , فرد محمد    مكافحة  الجمهورية  العملي مع  التعاون  لها , فضالً عن 
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اعتبر    , الصين  من  والتخصصي  التقني  الدعم   على  أشيد   : ذلك  على  طريف 
تعاون وتضامن   إال قضية عالمية , ومواجهته تستلزم  ما هي  الفيروس  تفشي 
بين   والخبراء  الباحثين  بتعاون  وأرحب   , تسيس  أي  عن  بعيداً  الدول  جميع 

الفيروس الدول هذا  اجتثاث  أجل  من  المشتركة  العلمية  األبحاث  إلنجاز  ؛    تين 
"(53)        . 

في يوم األحد المصادف األول من    سعيد نمكي وزير الصحة اإليراني    صرح      
م عن إجراء انفردت به عن باقي الدول التي مرت بها  2020شهر أذار في عام  

الدكتور محمد آسايي  تعيين    جائحة فيروس كورونا , الذي تمثل في إقدامها على 
الدول    علمي  رابط مع  التواصل  أجل  من  ؛  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 

وال  العلمية  الصينوالمراكز  الدقة  , وعلى وجه  بالفيروس  المعنية  في  (54)بحثية   ,
من الصليب األحمر    وفد طبيمن الشهر والعام ذاته أرسلت الصين    اليوم التالي
لتشخيص  ([55) الصيني   ؛  وشرائح  تنفس  أجهزة  معه  حمل   , الجمهورية  إلى 

لهالل  جمعية االمصابين بالفيروس والسيطرة عليه واحتوائه , في المقابل أرسلت  
اإليراني به  (  56)األحمر  , هذا ما صرح  الصين  إلى  مساعدات ومستلزمات طبية 
لقاءه أمين عام جمعية الهالل األحمر اإليراني    تشانغ هوا السفير الصيني   عقب 

 , جاء فيه :   محمود رضا بيروي 

أرسالها  "   على  اإليراني  األحمر  الهالل  لجمعية  وتقديري  شكري  عن  أعرب 
المساعدات   شعب  شحنة  جانب  إلى  نقف  نحن   , الفيروس  لمرضى  ؛  الطبية 

, ان   الوباء  الجمهورية ستتخطى هذا  , ان  الفيروس  الجمهورية في مكافحة 
إلى   الصيني  األحمر  الصليب  من  المستوى  رفيع  طبي  وفد  أرسلت  دولتي 
متناول   في  تجاربه  وضع   , الفيروس  مكافحة  في  لمساعدتها  ؛  الجمهورية 

 .    (57)" مرين معها حتى القضاء على الفيروس اإليرانيين , نحن مست

م  2020في يوم الخميس المصادف الخامس من شهر أذار في عام    حلت          
من المساعدات الطبية من قبل    الشحنة الثانية على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  

نتها  الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها , البالغة ز   (58)سكان مدينة شنغهاي 
( ألف عدة )كيت( الطبية  15,000طنين من عدة وأجهزة طبية , والتي تضمنت )

و)   , كورونا  فيروس  لتشخيص  و)5,800؛   , الواقية  المالبس  من  عدد   )50  )
, جاهر األمين العام لمؤسسة  (59)جهاز للتنفس االصطناعي , كمية من الكمامات 

الصينية  والتنمية  للسالم  األوسط  يونغ   الشرق  تشين  الخميس  كاريم  يوم  في 
حول   الجمهورية  صراحة  بكل  ذاته  والعام  الشهر  من  عشر  الثاني  المصادف 

 ضرورة تضافر الجهود بينهما في مكافحة الفيروس , إذ قال :  
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ينبغي تعزيز التعاون بين الدولتين من خالل النهوض بالمساعدات المتبادلة ,  "  
بالدي   –الصين  –خالص وقوة إلى جانب ان الجمهورية حكومة وشعباً وقفت بإ

عند تفاقم الفيروس وتفشيه , لم تتوان في مساعدتنا , لن ننسى الوزير محمد  
تعاطف   ننسى  لن   , بالدي  مع  تعاطفه  أبدى  خارجية  وزير  كأول  ظريف  جواد 
اللغوية   المسافات   , الحالكة  الظروف  الصيني في  الشعب  الجمهورية مع  شعب 

لى البعد بيننا ؛ الن الصين والجمهورية شريكان قريبتان  والجغرافية لن تؤدي إ
في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفشى فيها الفيروس في الجمهورية , واجبنا  
بعض   قدمت  حكومتي  ان  من  الرغم  على   , اإليرانيين  إخواننا  مساعدة 
قلقين   الصينيين  من  العديد  يزال  ال   , إليها  طبيين  خبراء  أرسلت   , المساعدات 

 .   (60)" ن الظروف في الجمهورية ومصاعب شعبها بشأ

والتنمية    استرسل      للسالم  األوسط  الشرق  لمؤسسة  العام  تشين  األمين  كاريم 
الشعب   يونغ  تعاضد  عن  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  جاهراً  الحديث  في 

توفير   عن  بكين  في  اإليرانية  السفارة  مع  الصينية  الشركات  وبعض  الصيني 
 ات واألجهزة الطبية لها , ما نصه :  المستلزم

وبالتعاون مع السفارة اإليرانية في بكين أطلقت حملة لمساعدة الجمهورية ,  "  
والشركات   الصيني  الشعب  جمع  حيث   , الصينيين  من  إيجابية  استجابة  تلقت 

نحو مبلغ  يوان  (61)الصينية  )تشين سونغ(  (62)أربعة ماليين  بذلت شركتي  إذ   ,
خصصة في صناعة المعدات الطبية جهوداً كبيرة لمساعدة شعب  و)يوفونغ( المت

 .   (63)" الجمهورية 

الصيني    صرح         الرابع عشر    تشانغ هواالسفير  المصادف  السبت  يوم  في 
  –اإلقليمية  م بان التضامن والتعاون بين الدول "  2020من شهر أذار في عام  

عدو  " هو أقوى سالح للتغلب على فيروس كورونا ؛ الن هذا الفيروس    الدولية
يهدد صحة وسالمة شعوب العالم , اما في شأن الفيروس في الجمهورية    مشترك

 اإلسالمية اإليراني , نطق ما نصه :  

مع    –الصين    -إن  "   تتعاطف   , المتبادل  الدعم  تقدم  وشعباً  حكومة  بالدي 
وس , انتشاره في الجمهورية وتفشيه قد ألم قلوب  الجمهورية في مواجهة الفير

مئات ماليين الصينيين , رغم ان الصين ما زالت تعاني من ضائقة من ناحية  
قدمت دعمها   تردد  أي  دون  ممكنة من  أول فرصة  لكنها في   , الطبية  المعدات 
مجال   في  اكتسبتها  التي  بخبراتها  الجمهورية  زودت  الصين   , للجمهورية 

 .    (64)" وس , أرسلت فريقاً من األطباء األخصائيين إليهامكافحة الفير
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حظر الواليات المتحدة    تشانغ هواالسياق ذاته , انتقد السفير الصيني   في           
وتصريحاتها حيال استراتيجيات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  (  65)األمريكية

 مواجهة فيروس كورونا , بهذا الصدد تفوه ما نصه :  

ضد  "   الجمهورية  في  والشعب  الحكومة  لكفاح  الحاسمة  اللحظات  مع  لألسف 
تفشي الفيروس شهدنا استمرار الحظر األمريكي أحادي الجانب ضد الجمهورية  
, في الواقع إجراء يأتي في سياق خلق العقبات في طريق مكافحة الفيروس ,  

ومشاوراتها مع    ستواصل الصين مواقفها العلنية والشفافة ضمن تعزيز تعاونها
الجمهورية , ستقدم لها مساعدات تقنية ومعداتيه التي تحتاجها ؛ لتتغلب عبر  

اإليرانية( خالل الحرب    –هذا التعاون على الفيروس , اثبتا الدولتين )الصينية  
 .  (66)"  الراهنة مع الفيروس مشاعر الصداقة الحقيقية

اإليراني    اعلن      برواز السفير  شانغه  رمضان  السبت  في  يوم  في  الصينية  اي 
عام   في  أذار  شهر  من  عشر  الرابع  إرسال2020المصادف  عن  من    شحنة   م 

عبر   اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إلى  والعالجية  الصحية  شركة  المساعدات 
لمكافحة    (67)ماهان ؛  شانغهاي  وأهالي  الصينية  الشركات  قبل  من   , للشحن 

شمل طنين  نحو  البالغة   , كورونا  وقياس  فيروس  واألقنعة  المعزولة  المالبس  ت 
 األوكسجين والنظارات الواقية والقفازات واألدوية , حتى قال , إن :  

الشعب الصيني يستمر بإرسال المساعدات إلى الجمهورية , ان الصداقة بين  "  
)الصينية   شحنات    –الدولتين  عدد  بلغت   , المستقبل  في  ستستمر  اإليرانية( 

 .     (68)"  العالجية والطبية الصينية إلى الجمهورية قرابة تسعة شحنات المساعدات 

في يوم األحد المصادف الخامس عشر    شي جين بينغالرئيس الصيني    بعث      
م رسالة إلى رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  2020من شهر أذار في عام  

روحاني للجمه  حسن  الصين  دعم  عن  مضمونها  في  وضحت  التي   ,  , ورية 
أفضى   حتى   , واحتوائه  كورونا  فيروس  مكافحة  في  ؛  تجاربها  لنقل  االستعداد 

 الرئيس الصيني إلى القول :  

إن الجمهورية والصين هم شركاء وتربطهم عالقات استراتيجية شاملة , شعبي  "  
)الصينية   حكومة    –الدولتين   , ومحبة  ود  عالقات  تربطهم  القدم  منذ  اإليرانية( 
ية وقفوا إلى جانب الصين بشكل مستمر في مكافحتها للفيروس  وشعب الجمهور

ودعموهم بكل ود , الصين ألجل ذلك قامت بإهداء اإلمكانيات الصحية والعالجية  
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وفريق من خبراء الصحة إلى الجمهورية , ستستمر الصين بتقديم الدعم لها , كل  
 .   (69)" ثقة بان الجمهورية ستنتصر في السيطرة على تفشي الفيروس 

اإليرانية    أظهر      الخارجية  باسم  موسوي المتحدث  السبت    عباس  يوم  في 
  –علمي  م عن انطالق تعاون "  2020المصادف الرابع من شهر نيسان في عام  

" بين العلماء اإليرانيين والصينيين ؛ هدفه اجتياز واحتواء فيروس كورونا    طبي 
مساعد  تقديم  على  الصينيين  إقدام  ذلك  على  زيادة  الجمهورية  ,  إلى  طبية  ات 

اإليرانية  وفي  (70)اإلسالمية  التالي,  البحثية    اليوم  رويان  مؤسسة  رئيس  كشف 
 عن :    عبد الحسين شاهوردي(71) اإليرانية 

)اإليرانية  "   الدولتين  علماء  بين  متواصلة  شأن    –جهود  في  الصينية( 
العلوم  جامعة  من  متخصصين  بمشاركة  افتراضية  ندوة  وعقد   ,   الفيروس 
الطبية في الصين , وخاللها تبادل متخصصين الدولتين تجاربهما في مكافحة  

 .       (72)"  الفيروس

الصيني    ارسل         الشعب  مجلس  شورئيس  جان  الثالثاء    لي  يوم  في 
عام   في  نيسان  شهر  من  السابع  مجلس  2020المصادف  رئيس  إلى  رسالة  م 

, حملت في مضمونها على تواصل التعاون  (73)علي الريجانيالشورى اإلسالمي  
فيروس كورونا   اجتياز  اإليرانية في  الصين والجمهورية اإلسالمية  بين  والتآزر 

بينهما   المتبادل  الدعم  بشكل  ومكافحته  عليه  القضاء  حتى  فأكثر  أكثر  الحتوائه 
وحاسم اإليراني  (74)مشترك  السفير  كشف  زاده,  كشاورز  يوم    محمد  بكين  في 

عام   في  نيسان  شهر  من  عشر  الحادي  المصادف  وصول  2020السبت  عن  م 
من   وعالجية  طبية  منغوليامساعدات  مبنى    مسلمو  إلى  الصين  في  الداخلية 

, ألهمية ذلك ارتأى الباحثان اقتباس جزء من النص ,    السفارة اإليرانية في بكين
 جاء فيه :  

  "( قطعوا  الصين  في  الداخلية  منغوليا  مسلمي  من  مجموعة  كم(؛  500إن 
الخضوع   تقبلوا  ان  بعد   , اإليرانية  السفارة  إلى  مباشرة  مساعداتهم  ليقدموا 

عب  للحجر الصحي في بكين ألسبوعين , من أجل ان يوصلوا المساعدات إلى ش
إلى   المساعدات  تقديم  في  الصيني  الشعب  وتضامن  اتحاد  ان   , الجمهورية 
في   الصيني  والشعب  الحكومة  مبادرة  والتقدير على  الثناء  يستحق  الجمهورية 

 .  (75)" إرسال المساعدات الطبية والصحية إلى الجمهورية 
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بت  في يوم الس  عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية    لفت      
عام   في  نيسان  من شهر  الحادي عشر  تقدر 2020المصادف  حقيقة  إلى  بلغة    م 

الجمهورية    –  الرحالت  –األرقام   إلى   الصينية  بالمساعدات  المحملة  الطائرات 
 اإلسالمية اإليرانية , إذ قال إن :  

ثالثين  "   قرابة  أرسلوا  التأريخ  هذا  لحد  الصينية  والشركات  والشعب  الحكومة 
الم من  فيروس  طائرة  مكافحة  في  الالزمة  والتجهيزات  والمعدات  ساعدات 

يقدرون ويثمنون   الجمهورية  , وبالدي حكومة وشعب  الجمهورية  إلى  كورونا 
 .    (76)"  هذه المواقف اإلنسانية

الصيني    أكد       هواالسفير  الخامس عشر    تشانغ  المصادف  األربعاء  يوم  في 
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية    م على ان الصين2020من شهر نيسان في عام  

الن   ؛  لها  يتعرضان  التي  الظروف  جميع  في  بعض  جانب  إلى  دوماً  كانتا 
الجمهورية هي الدولة األولى التي أعربت عن تعاطفها مع حكومة وشعب الصين  
في   المقيم  اإليراني  الشباب  إن  حتى   , كورونا  فيروس  األخيرة  اجتياح  خالل   ,

كا  الصينية  ووهان  الصحي  مدينة  الحجر  ظل  في  الطبية  للكوادر  القهوة  يقدم  ن 
( الدولتين  بين  الودية  العالقات  عمق  على  يدل  مما   ,   –الصينية  للمدينة 

 . (77)(اإليرانية

اإليرانية    تحادث       اإلسالمية  الجمهورية  روحانيرئيس  يوم    حسن  في 
فياً مع  م هات2020األربعاء المصادف التاسع والعشرين في شهر نيسان في عام  

الصيني   بينغ نظيره  جين  فيروس    شي  مواجهة  في  بينهما  التعاون  تواصل  عن 
كورونا , عبرا عن مشاعر المواساة والتضامن بوفاة العديد من مواطني الدولتين  

تحقيق  اإليرانية  –الصينية  ) في  أملهما  عن  اعربا   , بالفيروس  اإلصابة  أثر  (؛ 
النجاح في السيطرة على انتشار الفيروس من خالل تبادل الخبرات واإلنجازات  

 .   (78)" استراتيجية وخاصة البحثية , حتى وصف الرئيسان العالقة بينهما بانها " 

 هوامش البحث

ينظر:   ((1  . المعلومات  من  شال  لالستزادة  سعد  فيروس  أمجد   , المحاويلي  ل 
)كوفيد  اإلسالمية  19  -كورونا  للجمهورية  الصحي  األمن  اقتحام  في   )

م( , بحث منشور , " مدارات إيرانية " ,  2020/ 2/  26  -  23/1اإليرانية )
 . 94-69ص ص  ، م2020( , حزيران  8برلين , العدد ) –)مجلة( , المانيا 
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(2)    " الدولية  المعلومات  شبكة   , الفيروسات   , الطبية  للعلوم  األندلس  جامعة 
  .  http://au.edu.syاألنترنت " ,   

ولد في مدينة ريو دي جانيرو    (:1987-1915الطبيب بيتر براين ميدور )   (3)
يحمل    , لبنان  في  مولود  عربي  ألب   , البرازيل  مدن    الجنسية أحدى 

الحيوا  علم  درس   ، سلك  البريطانية  في  تدرج   ، المرضي  التشريح  علم  ن 
للمعهد   مديراً  عين   ، لندن  إلى  انتقل  بعدها  الجامعة  في  الجامعي  التعليم 

عام   في  الطبي  العلمي  للبحث  الدراسات  1962الوطني  من  العديد  له  م,  
بـ"   الصلة  ذات  والنتاجات  المناعةوالبحوث  ينظر:    جهاز   . "... لالستزادة 

ميدور  المع  بيتر  شبكة   ," األنترنت   " الدولية     ,  لومات 
https://www.marefa.org  . 

عن    (4) وأحجامها لالستزادة  وأنواعها  اتش    الفيروسات  دوروثي  ينظر:   .
: مؤسسة   )القاهرة   , فاروق حسن  أسامة   : ترجمة   , الفيروسات   , كروفورد 

 ( .  2014هنداوي للتعليم والثقافة ,  
عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، وهي اكبر مدينة في وسط الصين،    ووهان :   (5)

سكانها   عدد  بلغ   ، بالسكان  اكتظاظا  عام    10,60واألكثر  في  نسمة  مليون 
واقتصاديا،  2015 صناعيا  مركزا  وتعد  اليانغتسي،  نهر  تقاطع  عند  تقع   ،

فيروس   فيها  فيها، ظهر  البحوث  ومراكز  النخبة  جامعات  تركز  عن  فضال 
 كورونا ، لالستزادة  عن ووهان . ينظر: 

Susan V.  Lawrence, COVID-19 and China: A 
Chronology of Events (December 2019- January 2020), 

Congressional Research Service  ,May 13,2020,p 
6.www.crsreports.congress.gov. 

عن    (7) وأعراضهلالستزادة  كورونا  شبكة  فيروس  كورونا,  فيروس  ينظر:   .
 .    https://www.moh.gov.sa,  المعلومات الدولية "األنترنت"

" ذو أصل يوناني , تعني :  سياسي    –عسكري    مصطلح "االستراتيجية :    (8)
األشياء العامةأو    فن  العامة،أو    الخطط  القوات  قيادة  المفهوم    فن  اقتصر 

المؤدية   التكتيكية،  والتطبيقات  العسكرية  الخطط  لالستراتيجية على  التقليدي 
ليشمل   توسع  لها  المعاصر  المفهوم  ان  , في حين  الخطط  وضع  لنجاح هذه 

وا واالقتصادية  السياسية  الفنية  الخطط  والوسائل  والدعائية  لعسكرية 
مجموعة اإلجراءات التي يمكن  إذا هي :  المختلفة التي تؤدي إلى نجاحها،  

المختلفة، العمل  مراحل  في  البدائل  اختيار  عن    معها  المزيد  على  للوقوف 
  ينظر:   مفهوم االستراتيجية وفق المنظور العسكري والتكتيكي " الحربي " .
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االستراتي  , :  منير شفيق  )بيروت   , الحرب  علم  فن  في  والتكتيك    الدارجية 
  , للعلوم  ,  2008العربية  السياسة  موسوعة   , الكيالي  الوهاب  عبد  (، ص؛ 

؛  169, ص   1)بيروت : الموسوعة العربية للدراسات والنشر , د . ت( , جـ 
  : )بغداد   , العربي  الشرق  في  األمريكية  االستراتيجية   , فاضل زكي محمد 

. مط ,   المعجم السياسي , )عمان :  15, ص   (1968د   , ؛ وضاح زيتون 
 . 26( , ص 2010دار أسامة ,  

من    : اإلقليمية     (8) الكثير  ذهب  واالستعمال,  التداول  حديث  سياسي  مصطلح 
والتبادل   الجغرافي  التقارب  اعتبار  إلى  وعلومها  السياسة  مختصي 

,  مفهوم اإلقليميةاالقتصادي بين دول الجوار هو المعيار األساسي في تحديد  
الفكر   رجال  من  الكثير  عند  وقصور  محل ضيق  بات  االعتبار  هذا  ان  إال 

ب المتغيرات والتحوالت على مسرح األحداث السياسية عقب  السياسي؛ بسب
يمكن   منه،  أوسع  هي  نطاق  في  المفهوم  حصر  الذي   , الباردة  الحرب 

اإلقليمية استشراف   تعريف    معنى  خالل  اإلقليمي من  :"    النظام  هو  إذ   ,
مع   ومتفاعلة  متقاربة  وتكون   , أكثر  أو  دولتين  من  يتكون  الذي  النظام 

, وله البعض  ؛ تساهم  بعضها  وتأريخية  إثنية ولغوية واجتماعية  ا روابط 
اإلقليمية بهويتها  الشعور  زيادة  ينظر:   "  في   . اإلقليمية  عن  لالستزادة   ،    

حجاب عبد هللا , السياسة اإلقليمية إليران في آسيا الوسطى والخليج العربي  
  ( , رسالة ماجستير , )جامعة الجزائر : كلية العلوم السياسية 1979-2011)

 . 9-7( , ص ص 2012واإلعالم , 
الخارجية    (9) باسم  المتحدث  ، شغل منصب  ايراني  دبلوماسي   : عباس موسوي 

عام   نيسان  من  اعتبارا  مناصب  2019اإليرانية  عدة  ذلك  قبل  شغل   ،
دبلوماسية منها ضمن قنصلية ايران في هونغ كونغ، وفي السفارة اإليرانية  

فار  أنباء  وكالة  ينظر:  أمستردام.  "  في  الدولية  المعلومات  شبكة   ، س 
الموقعين: على   " ؛   www.ar.farsnews.ir  األنترنت 
www.ar.m.wikipedia.org 

( ,  6363" الوفاق " صحيفة إيران الدولية , )صحيفة( , طهران , العدد )  (10)
 . 11,    1م , ص ص 2020/ 2/ 25

 . 2م , ص 2/2020/ 29( ,  6366المصدر نفسه , العدد )  (11)
 . 2م , ص 2/2020/ 9( ,  6350نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (12)
 المصدر نفسه .  (13)
 . 1م , ص 3/2020/ 3( ,  6369" الوفاق " , العدد )  (14)
 . 11م , ص 3/2020/ 5( ,  6371" الوفاق " , العدد )  (15)
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 .    الدول التي تفشى فيها فيروس كوروناقصد به :  (16)
 . 1م , ص 2020/ 3/ 12( ,  6375" الوفاق " , العدد )  (17)
 . 11م , ص 2020/ 1/ 26( ,  6340نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (18)
(19)  : الدولي  الخميني  بعد    مطار  على  العاصمة    30يقع  غرب  جنوب  في  كم 

طهران   العاصمة  ويخدم  ايران،  مطارات  اكبر  يعد  طهران،    مع اإليرانية 
عام   في  افتتاحه  تم   ، مهراباد  اإلمام  1938مطار  مطار  المعرفة،  ,ينظر: 

"األنترنت خميني   الدولية  المعلومات  شبكة   ، طهران  في  "  الدولي 
www.marefa.org . 

 . 11م , ص 2020/ 1/ 26( ,  6340نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (20)
(21 )    : اإليرانية  حالياً  الخارجية  ظريف وزير  جواد  محمد  شغل    الدكتور  الذي 

 م .  2013المنصب منذ عام 
(22)  ( العدد   ,  " الوفاق   "  : ,  6342نقال عن  , ص 1/2020/ 28(  العدد   2م  ؛ 

 . 11م , ص 2020/ 3/2( , 6345)
 . 2م , ص 2/2020/ 1( ,  6343نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (23)
 المصدر نفسه .  (24)
.    الطالب اإليرانيين إلى بالدهم على تفاصيل عودة  لالطالع القارئ الكريم    (25)

     .   80-79ينظر: أمجد سعد شالل المحاويلي , المصدر السابق, ص 
سياسي إيراني، شغل سابقا منصب النائب    ...(:  -1958  )إسحاق جهانكير  (26)

-2013اب   5األول لرئيس الجمهورية اإليرانية في حكومة حسن روحاني ) 
الرئيس  2021اب   8 في حكومة  والمناجم  الصناعة  وزارة  تولى منصب   ،)

لدورتين   اإلسالمي  الشورى  بمجلس  عضوا  ثم  خاتمي،  محمد  األسبق 
من   المدة  خالل  ينظر1992-  1984متتاليتين  أرشيف،  الزمن،  -:  جريدة 

الدولية  2013آب    5العالم،   المعلومات  شبكة   ،  : "األنترنت" 
www.archive.org 

ولد في منطقة سرخة بمحافظة سمنان جنوب    ...(:  -1948حسن روحاني )   (27)
شرق طهران، سياسي إيراني عرف باعتداله الكبير في خطابه والمرونة في  

نائب   منصب  تولى  الغرب،  مع  اإليراني،  التعامل  الشورى  مجلس  رئيس 
، شغل  2005و2003عمل بصفته المفاوض النووي للحكومة اإليرانية من   

منصب المجلس الوطني األعلى لمدة ستة عشر عاما، كان في مجلس األمن  
(SNSC  من البالد  في  القومي  لألمن  هيئة  اعلى  كان  1992-2013(   ،

هو مركز البحوث  رئيسا لمركز البحثي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، و
البرلمان   بما فيها عضوا في  االستراتيجية ، تولى مناصب حكومية متنوعة 

http://www.marefa.org/
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، لالستزادة عن    2021-2013رئيسا إليران خالل  لمدة عشرين عاما ، ثم  
 حسن روحاني. ينظر: 

Steven Ditto, Reading Rouhani the Promise and Peril of 
Iranś New President,Washington,2013, p p 1-7. 

 . 1م , ص 2/2020/ 2( ,  6344نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (28)
 . 2م , ص 2/2020/ 2( ,  6344نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (29)
 . 1م , ص 2/2020/ 4( ,  6346" الوفاق " , العدد )  (30)
ولد في طهران، سياسي إيراني، من عائلة   ...(:  -1960محمد جواد ظريف)   ( 31)

الصف   دراسته  انهى  والديه،  جهة  من  التجار  لفئة  تنتمي  تقليدية  متدينة 
كان   فرانسيسكو،  سان  مدينة  في  دراسته  اكمل  ثم  ايران  في  الثاني  الثانوي 
حضور محمد جواد في األمم المتحدة لمدة ربع قرن جعل منه شخصية دولية  

هذ  كان  السيما  الثورة  ممتازة،  انتصار  بعد  األولى  السنين  في  الحضور  ا 
اإلسالمية، حينما كان طالبا في مرحلة الدكتوراه بجامعة كولومبيا، وجامعة  
األول   السفير  اصبح  بنيويورك،  اإليرانية  البعثة  في  محلي  كموظف  دنفر 
وزارة   في  عمله  عقد  يمنعه  لم  فيها،  اإليرانية  للجمهورية  الدائم  والمندوب 

مركز  الخارجية   بأهم  عالقته  قطع  من  الدولية  الشؤون  في  للوزير  كنائب 
الحرب   أبان  ايران  حقوق  السترجاع  الدولي  ظريف  سعي  ان  دولي، 

بالقرار   المتعلقة  والمناقشات  بالنشاط  598المفروضة  المتعلقة  والمناقشات   ،
النووي اإليراني مع الدول الغربية، وحضوره في المجتمع األمريكي وقدرته  

أثير على الراي العام واإلعالم فيها ، جعلت القاصي والداني متحدثا  على الت
مهدي   :محمد  ينظر  ظريف،  جواد  محمد  عن  لالستزادة  لدوره.  ومقدرا 
راجي، سعادة السفير" محمد جواد ظريف "، ترجمة : محمد العطار، مركز  

 . 30-20، ص ص 2017اوال للدراسات والتوثيق، بيروت، 
 . 11م , ص 2/2020/ 3( ,  6345دد )" الوفاق " , الع  (32)
، انضم  1969ولد في مدينة بجين، بدا عمله عام    ...(:  -1953وانغ يي )   (33)

عام   الصيني  الشيوعي  الحزب  الشهادة  1981إلى  على  حصل    الجامعية ، 
الدولية   الدراسات  جامعة  من   االقتصادية  العلوم  في  الماجستير  وشهادة 

جمهورية الصين الشعبية لدى دولة    ببجين، اصبح مستشار ثم وزير بسفارة 
خالل   ينظر:1992-1989اليابان  يي.  وانغ  عن  لالستزادة  وزارة   ، 

"األنترنت"    الدولية  المعلومات  شبكة  الشعبية،  الصين  جمهورية 
www.fmprc.gov.cn. 

 . 11م , ص 2/2020/ 5( ,  6347نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (34)
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 المصدر نفسه .  (35)
 المصدر نفسه .  (36)
عاصمة جمهورية الصين الشعبية، تقع في الجزء الشمالي من سهل    بكين :  (37)

واالقتصادي،   والثقافي  السياسي   المركز  ،وتعد  الصين  محور    وهيشمال 
لخطوط المواصالت ، السيما ان مطارها هو ثاني اكثر األماكن ازدحاما ،  

ثة وديناميكية وعالمية في العالم، وهي من اكبر  وواحدة من اكثر المدن حدا 
بلغ عدد   اذا  بعد مدينة شنغهاي  بالسكان  اكتظاظا  الصين واألكثر  المدن في 

، تميزت بالتوسع الحضري  2018مليون نسمة عام    21,700,000سكانها  
 الهائل في الصين ، لالستزادة عن بكين ينظر: 

Brookings-Tsinghua Center for Public Policy&Global 
Cities Initiative, Beiging as A Globally Fluent City, A 
Joint Project of Brookings and JP Morgan Chas, School 
of Public and Management , Tsinghua University, 

Beijing,China, p 2. www.brookings.edu/btc. 
 . 2م , ص 2/2020/ 8( ,  6349نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (38)
(39)  ( يينغ  تشون  الصين    ...(:  -1970هوا  باسم  والمتحدثة  دبلوماسي صيني 

عام   في  نانجينغ  جامعة  من  قسم  1992،تخرجت  في  مسؤول  تعيينها  تم   ،
،  1995عاما، ثم المتحدثة الرسمية بعد عام    20أوروبا الغربية على مدار  

خالل  ، ملحقة  بصفتها  سنغافورة  في  سنوات  اربع    2010-2003  أمضى 
الصين   بعثة  في  مستشار  منصب  إلى  كسكرتيرة  منصبها  من  ترقيتها  تمت 
األنترنت"   الدولية"  المعلومات  شبكة  ينظر:  األوربي.  االتحاد  لدى 

www.emirat.wiki. 
 . 2م , ص 2/2020/ 9( ,  6350نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (40)
 . 2م , ص 2020/ 2/ 15( ,  6354نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (41)
ولد في مدينة بكين، وأتم دراسته فيها ثم اكمل   ...(:  -1953شي جين بينغ )  (42)

تسينغ   جامعة  في  الكيميائية  الهندسة  في  الرئيس    -دراسته  وهو  ببكين  هوا 
المركز العسكرية  اللجنة  ورئيس  الشعبية،  الصين  لجمهورية  في  السابع  ية 

الحزب   في  المركزية  للجنة  العام  واألمين  الشعبية،  الصين  جمهورية 
الشيوعي، اهم ما جاء في عقيدته هو دعمه لسياسة اللجنة المركزية للحزب  
الصينية،   الخصائص  ذات  الدبلوماسية  التنمية  ودعم  الصيني،  الشيوعي 
الثقة   تعزيز  دبلوماسية،  أجندة  اقتراح  مع  عالمية  شراكات  تطوير 

الستراتيجية لجميع البلدان االشتراكية ذات الخصائص الصينية ، لالستزادة  ا
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عن شي جين بينغ، ينظر: سيد محمود على غنيم، استراتيجية األمن القومي  
السياسية،   العلوم  في  الفلسفة  دكتوراه  درجة  لنيل  مرشح  الشعبية،  للصين 

المجلد   والتجارية،  المالية  البحوث  الرابع، 21مجلة  العدد  ،  2020اكتوبر   ، 
؛ حسام محمد، اليكم ما ال تعرفونه عن الرئيس الصيني  349-248ص ص  

النهار،   صحيفة  بينغ،  جين  الدولية  2020/ 3/ 17شي  المعلومات  شبكة   ،
 .www.annhar"األنترنت"  

 . 2م , ص 2020/ 2/ 15( ,  6354نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (43)
(44)   : اإليرانية  طهران  الجمهورية  ايران  عاصمة  في  المدن  اكبر  من  وتعد   ،

تتركز   الجنوبية،  البرز  جبال  سفوح  على  الشمال  في  تقع  اتساعا،  وأكثرها 
، اإلسمنت، مصانع تطوير األسلحة   النسيج  ايران منها  فيها نصف صناعة 
مشهدا   وأنظرها   ، الشرقية  العواصم  اجمل  من  وتعد  وغيرها،  النووية 

عدد  بلغ  مناخا،  وأصحها  هواء،  نسمة    8,500,000سكانها   وأطيبها  مليون 
المحاويلي،  2016عام   شالل  سعد  امجد  ينظر:  طهران.  عن  لالستزادة   ،

 ،2013،  1موسوعة المدن اإليرانية الميسرة، ج  
 . 2م , ص 2020/ 2/ 20( ,  6359نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (45)
شيرازي)  (46) محمد    (:1283-1184سعدي  ابو  وهو  شيراز،  مدين  في  ولد 

ح الدين بن عبد هللا الشيرازي، كان واحدا من كبار الشعراء الفارسيين  مصل
عنه   نقل  بل  فحسب  فارس  بالد  في  مشهورا  ليس  الوسطى،  العصور  في 

ا الغربية،  المصادر  أفكاره االجتماعية  شأيضا في  كتاباته وعمق  تهر بجودة 
فضل  واألخالقية ، غادر مسقط راسه في سن مبكر إلى بغداد لمتابعة تعليم ا

الشهير)النظامية في   المعرفة  للدراسة في مركز  تجنيده  تم  عندما كان شابا، 
بغداد( اذ برع في العلوم اإلسالمية والقانون والحكم والتاريخ واألدب العربي  

 وعلم الالهوت. لالستزادة عن سعدي الشيرازي . ينظر:  
Ali Rafiei,Sa d̓i Shirazi in India:Reception and 
Translation,Online Journal of Mnltidisciplinary 

Subjects,Vol.13,Issue.2,September 2019,p p 61-62. 
 . 2م , ص 2020/ 2/ 22( ,  6360نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (47)
 . 2م , ص 2020/ 2/ 27( ,  6365نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (48)
 . 2م , ص 2020/ 2/ 29( ,  6366نقال عن :  المصدر نفسه , العدد )  (49)
 م( . 2020/ 27/2المصادف : )  (50)
 . 2م , ص 2020/ 2/ 29( ,  6366نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (51)
 . 11م , ص 3/2020/ 1( ,  6367نقال عن : المصدر نفسه , العدد )  (52)
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 . 11,  1م , ص ص 3/2020/ 1( ,  6367نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (53)
 . 2م , ص 3/2020/ 1( ,  6367" الوفاق " , العدد )  (54)
، كانت تعمل  1904أسست هذه الجمعية في عام    الصليب األحمر الصيني :  (55)

المرضى   عالج  تأسيسها  على  سبب  ويرجع  الصينيين،  الالجئين  وإسكان 
األولى   الصينية  اليابانية  اليابانية    1895-1894للحرب  الصينية  والحرب 

الجمعية  1945-1937ثانية  ال هذه  قامت  لمنشوريا،  اليابان  احتالل  بعد   ،
عام   الجمعية  انتقلت  منشوريا،  من  الصينين  الالجئين  من    1950بإيواء 

نشاطها   واستأنفت  الصينية،  األهلية  الحرب  بعد  تايوان  جزيرة  إلى  الصين 
المعلومات   شبكة  تايوان،  في  األحمر  الصليب  جمعية  ينظر:  هناك،  الطبي 

 .www.ar.wikipedia.org نت". الدولية "األنتر 
(56)  : اإليراني  األحمر  الهالل  عام    جمعية  طبية  1922أسست  جمعية  هي   ،

والكوارث   والمجاعات  المنازعات  في  والعون  الدعم  تقديم  ،هدفها  إيرانية 
العالمية بدون النظر للعرق والدين والتوجهات السياسية، مقرها الرسمي في  

من  وتعد واحدة  الع  العاصمة طهران،  في  الوطنية  الجمعيات  داخل   الماكبر 
االتحاد الدولي، وهي مشهورة بخبرتها الخاصة في االستجابة في الزالزل،  

األنترنت"    " الدولية  المعلومات  شبكة   .a.org  . wwwينظر: 
iarz.wikiped 

 . 1م , ص 3/2020/ 3( ,  6369نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (57)
بلغ     شنغهاي :  (58) اذ  مليون    26،32اكبر مدن الصين من حيث عدد السكان 

عام   احدى  2019نسمة  شنغهاي  تعد  ادريا  االقتصادية،  البالد  وعاصمة   ،
البلديات المركزية األربعة في الصين، تقع في وسط ساحل بر الصين وعند  

هر اليانغتسي، وتتمتع بموقع جغرافي مميز جعل منها مرفأ تجاريا  مصب ن
مهما واحدى اكبر أقطاب الصناعة في البالد، وهي مدينة عالمية مؤثرة في  

اإلعالم،  : مثل  مجاالت  التكنولوجيا  التجارة،  عدة  الثقافة،  وغيرها،   النقل، 
 ومات ،شبكة المعل2021مارس    31ينظر: غادة الحاليقة، مدينة شنغهاي،  

 .www.mawdoo3 الدولية " األنترنت " 
 . 11م , ص 3/2020/ 5( ,  6371" الوفاق " , العدد )  (59)
 . 2م , ص 2020/ 3/ 12( ,  6375نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (60)
 ألف دوالر( .    576,000ما يعادل : )  (61)
 . 2م , ص 2020/ 3/ 14( ,  6376" الوفاق " , العدد )  (62)
 . 2م , ص 2020/ 3/ 12( ,  6375نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (63)
 . 2م , ص 2020/ 3/ 14( ,  6376نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (64)
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األمريكية فرضت    (65) المتحدة  عام   عقوبات   الواليات  منذ  ايران  م،  1979على 
 : منها  عدة  مجاالت  تجميد    شملت  التجارية،  المبادالت  النفطية،  الصادرات 

لالستزادة   واالستثماري وغيرها،  العسكري  المجال  السفر،  األصول، حظر 
شبكة   ايران،  على  المفروضة  العقوبات  ينظر:   . ايران  على  العقوبات  عن 

 www.ar.m.wikipedia.orgالمعلومات الدولية " األنترنت ". 
 . 2م , ص 2020/ 3/ 14( ,  6376العدد )نقال عن : " الوفاق " ,    (66)
اير(:  (67) ايران،    شركة ماهان)ماهان  في  شركة طيران خاصة مقرها طهران 

ووسط   األوسط  والشرق  األقصى  الشرق  إلى  طيران  رحالت  بتسيير  تقوم 
في عام   الشركة  تأسيس هذه  تم  أوروبا،  و  وبدأت عملها عام  1991آسيا   ،

، يعمل في هذه الشركة حوالي    كأول شركة طيران خاصة في ايران   1992
  الدولية " األنترنت    ( موظف ، ينظر: ماهان اير، شبكة المعلومات 2511)
" ar.m.wikipedia.  .www 

 . 2م , ص 2020/ 3/ 14( ,  6376نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (68)
 . 11م , ص 2020/ 3/ 15( ,  6377نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (69)
 . 2م , ص 4/2020/ 4( ,  6378" الوفاق " , العدد )  (70)
(71 ) : اإليرانية  البحثية  رويان  في    مؤسسة  طبي  وتعليم  أبحاث  مركز  هو 

الخاليا   وبحوث  وإنتاج  العقم  لعالج  الطبية  للمجاالت  مكرس  طهران، 
، بدا العمل في عام  1991الجذعية والتكنولوجيا الحيوية، تم افتتاحه في عام  

الخاليا    1998 علوم  لبحوث  كمركز  اإليرانية  الصحة  وزارة  من  بتصريح 
وعالج للتوليد  الطبية  للبحوث  المركز.   العقم،  ومركز  هذا  عن  لالستزادة 

  ." األنترنت   " الدولية  المعلومات  شبكة  رويان،  أبحاث  مركز  ينظر: 
www.medirip.com. 

 . 2م , ص 4/2020/ 5( ,  6379نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (72)
ولد في مدينة النجف، أتم دراسته في    ...(: -1958علي اردشير الريجاني )   (73)

ل على ماجستير ودكتوراه في الفلسفة الغربية، لذلك هو  جامعة طهران وحص
إيراني، خالل آب   كان    2007تشرين األول    20-2005فيلسوف وسياسي 

التشريعي عام   ايران  ثم رئيس مجلس  القومي،  المجلس األعلى لألمن  أمين 
المتعلقة  2008 المسائل  في  اإليرانيين  المفوضين  كبير  انه  عن  فضال   ،

بتعيين من الرئيس محمود احمدي    اإليرانيرنامج النووي  باألمن القومي كالب
. الريجان  علي  عن  لالستزادة  روحاني،  حسن  محل  ليحل  ينظر:    نجاد 

  ." األنترنت   " الدولية  المعلومات  شبكة  الريجاني،  ،علي  المعرفة 
www.m.marefa.org 
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 . 1م , ص 4/2020/ 7( ,  6381" الوفاق " , العدد )  (74)
 . 2م , ص 2020/ 4/ 11( ,  6385نقال عن : " الوفاق " , العدد )  (75)
 نقال عن : المصدر نفسه .   (76)
 . 1م , ص 2020/ 4/ 15( ,  6389" الوفاق " , العدد )  (77)
 . 11م , ص 2020/ 4/ 29( ,  6399" الوفاق " , العدد )  (78)

 الخاتمة والنتائج  

لكل قارئ للبحث بإن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لم تتقاعس    يستوضح         
( كورونا  فيروس  لردع  وسيلة  أي  استخدم  في  تترد  وحماية  19  –كوفيد  أو   ,)

قيدومها   في  ؛  والسبل  الطرق  بشتى  خارجيتها    أومأتهامواطنيها  وزارة  إلى 
  " الدبلوماسية   –القنصليات  ومؤسساتها  "    الممثليات  اإلقليمية  الدول  في   "

  -  وباء  -", على وجه الدقة الصين ؛ من أجل التآزر معها في تخطي  األجنبية  
 نتائج , أهمها :  فيروس كورونا , حتى بان خاللها جملة من ال

الصحي   ❖  " األمن  أولت  الجمهورية  خاصة    –إن  أولية   " المجتمعي 
عليه   للحفاظ  ؛  الصحي  القطاع  على  وتركيزها   , الشدة  بالغ  واهتمام 
الدول   مع  المخاطبة  باب  فتح  مقدمتها  في   , والسبل  الطرق  بشتى 

 " في هذا الشأن .   الصيناإلقليمية " 
العالجية " مع الصين ؛    –ة " الطبية  رغبة الجمهورية في تبادل الخبر ❖

من قناعة ولدت لديها على انها تواجه فيروس فتاك ال يمكن مواجهته  
كدولة منفردة , كحالها التي تعيش في مستوى القهر وظروف الحظر "  

 االقتصادي " من قبل الواليات المتحدة األمريكية .   
والمختبرا ❖ والموارد  اإلمكانيات  بان  الجمهورية  في  علمت  الطبية  ت 

مواجهة   عن  عاجزة  الطبية  ومستشفياتها   " الصحية   " مؤسساتها 
مدنها   كافة  بين  االنتشار  في  فشيئاً  شيئاً  أخذ  الذي   , كورونا  فيروس 

العالجية    –ومحافظاتها , األمر الذي دفعها إلى تبادل الخبرات " الطبية  
فعلية " مع الصين ؛ الحتواء الفيروس , الوقوف على سبل العالجات ال

 للمصابين به .   
على الرغم من تنوع المساعدات الطبية التي قدمتها الصين للجمهورية   ❖

األمراض   في  التخصص  ذات  الطبية  والكوادر  الوفود  إرسال   , تارة 
ناجعة في    -ان جاز القول    –والفيروسات ؛ اال انها لم تكن أداة تردع  

عدوى   تفشت  حتى   , الجمهورية  في  الفيروس    –رض  الم  -تثبيط 
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 الملخص

اتزان قضيب           في  وأثره  تدريبي مساعد  للتعرف على جهاز  البحث  يهدف 

الثقل واالنجاز لرافعي األثقال الشباب ,تم استخدام المنهج التجريبي ,تكونت العينة  

( العبين مثلوا نادي الرافدين الشباب. تم إجراء التجانس لهم  , بعد اخذ  6من )

(,تم  القياسات   الخطف  لرفعة  النسبي  واالنجاز  )الطول.العمر  وهي  لهم  القبلية 

تصميم جهاز تدريبي الكتروني باالعتماد على مسكة يد الرباع لبيان مدى اتزان  

بمنهج   االستعانة  ,تم  جهاز  هكذا  مثل  وجود  لعدم  نظرا  األداء  عند  الثقل  طرفي 

باستخدام   تدريبية  وحدات  عليه  وادخل  االعتيادي  تم  العينة   , التدريبية  الوسيلة 

احصائيا   ومعالجتها  للمجموعتين  والبعدية  القبلية  الحسابية  األوساط  نتائج  مقارنة 

,بعدها تم التوصل إلى أهم االستنتاجات للجهاز تأثيرا ايجابيا في االنجاز وتحسين  

 بعض المتغيرات الكينماتيكية لرفعة الخطف. 

Abstract 

            The research aims to identify an auxiliary training 
device and its effect on the balance of the weight bar 
and the achievement of young weightlifters, the 
experimental method was used, the sample consisted of 

جهاز تدريبي مساعد وأثره في اتزان قضيب الثقل واالنجاز لرافعي األثقال الشباب     

                           

 أ.م.د حيدر جبار عبد

hayder.zeara@qu.edu.iq 

 أ.م.د نبيل حسين عباس

 ا.م.د ياس مجيد دهش 

األميرم.م رنا عبد   
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(6) players who represented Al-Rafidain Youth Club. 
Homogenization was conducted for them, after taking 
their tribal measurements (height, age and relative 
achievement of the snatching lift), an electronic training 
device was designed based on the grip of the hand of 
the weightlifter to show the extent of the balance of the 
two ends of the weight when performing due to the 
absence of such a device, the usual sample approach 
was used And he introduced training units using the 
training method. The results of the pre and post 
arithmetic circles for the two groups were compared and 
treated statistically. After that, the most important 
conclusions of the device were reached, which had a 
positive impact on the achievement and improved some 
of the kinematic variables for the kidnapping raise . 
 

 )جهاز الكتروني .المسار رفع االثقال.االنجاز( الكلمات المفتاحية

 المقدمة : 

بعد ان وظفت         الحركة البحثية .   العالم االن في تطور مستمر نظرا لتطر 

والجهد    الوقت  الختصار  الرياضي  المستوى  لرفع  كبيرة  إمكانيات  العالم  دول 

للري الفنية والبدنية  اضيين كافة ،  بطرق علمية  يمكن بواسطتها رفع اإلمكانيات 

مما جعلهم يصلون الى أعلى المستويات وحصد األوسمة على النطاق المحلي و  

الدولي واألولمبي ، وهذا جاء نتيجة تجارب عديدة وجهود سنين طويلة من العمل  

 العلمي المدروس و استخدام الوسائل العلمية الحديثة في التخطيط والتدريب. 

ياضات ذات المتطلبات الخاصة اذ  تحتاج  إن رياضة رفع األثقال من الر      

الفردية   األلعاب  من  تعد  و  الشدة  عالية  البدنية  الصفات  من  كبيرة  درجة  إلى 

إذ إن األداء الصحيح للرفعات النظامية    التي تتميز بصعوبة األداء الفني. المهمة

النتر( يحتاج إلى تكنيك عال ذو مسار حركي صحيح ينتج عنه نجاح    -)الخطف

ياتي  .وال يخفى علينا ان تحقيق االنجاز العالي في هذه الرياضة   رفعات تلك ال
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والفني    المهاري  األداء  وضبط  البدنية  اللياقة  عناصر  مستوى  رفع  خالل  من 

بصورة جيدة .ان العب رفع األثقال يجب ان يمتلك ضبط  لفن األداء وصفات  

اإل عدم  من  تمكنه  بصورة  االنجاز  في  استثمارها  يتم  لكي  في  اخرى  خفاق 

التدريب   في  والنظريات  العلمية  الطرق  أفضل  استثمار  خالل  من  المنافسات 

 الرياضي . 

لم تتطرق  الدراسات السابقة الى اجهزة الكترونية لالستفادة منها في مجال      

التدريب الرياضي اذ تكمن فكرة هذا الجهاز في معرفة الخلل في انتاج القوة بين  

ان   اذ  االخطاء  لتصحيح  والمدرب  لالعب  راجعة  تغذية  واعطاء  الذراعين 

نجاح الى  يؤدي  مما  الرفعات  لنجاح  مطلوب  ان    التوازن  االنجاز.  عملية 

االجهزة التدريبية السيما االلكترونية المبنية على اسس علمية  والتي يتم تنفيذها  

لدى   والمهارية  البدنية  الكفاءة  في  ومنظم  سريع  تطور  تحدث  منتظم  بشكل 

نجاحها   ويقاس   ، التدريبية  العملية  في  اهدافها  تحقيق  الى  "وتصل   ، الرياضي 

 .   (2010)حسين علي العلي،   الالعب" بمدى االنجاز الذي يحققه 

إذ     مفصل،  بشكل  تحليله  وتم  للثقل  الحركي  المسار  السابقة  الدراسات  حددت 

وأغنت   متقاربة  درجات  على  هي  التي  الجيدة  الحركات  بين  الفروق  لنا  يوضح 

م مديات  وأعطت  للثقل  الحركي  للمسار  مثالية  بقيم  الدراسات  نسبيا  هذه  ختلفة 

تساعدنا في اتجاهين . االتجاه األول هو تصحيح الحركات حسب شكــــلها وكيفية  

هنا  أدائها   ومن  التدريب.  وجهد  وقت  اختصار  مجال  في  هو  الثاني  االتجاه  أما 

تصحيح   عملية  في  االلكتروني  الجهاز  هذا  استخدام  في  أهميته  البحث  يكتسب 

المسا وضبط   التدريب   و  الرفع  من  عملية  لالقتراب  األداء  وفن  الحركي  ر 

الحظ الباحث ان البيئات الرياضية التدريبية  ممكن ان تضبط    االنجاز األمثل . اذ 

مما   المستهدفة   العينة  حول  بيانات  تعطينا   التي  االجهزة  طريق  عن  الكترونيا 

يأتي   هنا  ومن   . التدريبية  المؤسسات  وعلى  المدربين  على  والوقت  الجهد  يوفر 

و  التساؤ الحركي  والمسار  التدريبية  العملية  في  تأثير  الطريقة  لهذه  هل  ل 

 االنجاز.هذا ما سوف يخوض به الباحث لمعرفته. 

 الغرض من الدراسة  -1

ي    االلكتروني   التدريبي  الجهاز  ان  إثبات  الى  الدراسة  العملية  تهدف  صحح 

ث ان هناك  كما افترض الباح  .التدريبية من خالل تغذية راجعة انية اثناء االداء
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ولمصلحة   البحث   لمجموعة  والبعدي  القبلي  االختبارين  بين  إحصائيا  دال  فرق 

االختبار البعدي في االنجاز النسبي لرفعة الخطف ,اذ ان االجهزة التدريبية التي  

بسرعة   اخطائهم  ايجاد  استثمار  من  االعبين  تمكن  االداء  تصحيح  على  تبنى 

وعدم الوقوع باألخطاء ثانية. من هنا اتت  لتالفيها مما يسهل عليهم فهم الحركة  

تصحيح   على  القدرة  التدريبية  الوسيلة  لهذه  ان  هل  التساؤل  وهي  البحث  مشكلة 

االداء في الرفع عن طريق محددات صوتية يحس بها االعب والمدرب مما يؤدي  

 لتصحيح االخطاء ومعالجتها . 

 الطريقة واإلجراءات : -2

مشكلة   لحل  الواحدة  التجريبية  المجموعة  بأسلوب  التجريبي  المنهج  استخدام  تم 

 . (2000)دويدري،    البحث"اي استخدام التجربة في اثبات الفروض" 

 عينة البحث :   2-1
عينة البحث عمديا من العبي رفع األثقال الشباب في نادي  تم اختيار       

 ( وعددهم  الديوانية   في  بالنسبة  6الرافدين  البحث   متغيرات  وثبتت  العبين.   )
قبضة   الخطف وقوة  لرفعة  النسبي  والوزن واالنجاز  )الطول  في  العينة  لتجانس 

وحسب فئاتهم      الذراعين( وتم إجراء التجربة عليهم في مرحلة اإلعداد الخاص . 
  1عدد 56ات وزنية وهي وزن)الوزنية .  وتضمنت المجموعة التجريبية  عدة فئ

 ( كغم. 1عدد 85-2عدد 69-2عدد 62-
 

وللمجموعتين        الواحدة  المجموعة  البحث إلفراد  الى تجانس عينة  الباحث  عمد 
ا  . االختالف  معامل  ) ذ  باستخدام  من  االختالف  معامل  قرب  كلما  يعد  1%"   )

)ي العتجانسا   عن  زاد  وإذا  " %30ا  متجانسة  غير  العينة  إن  يعني  )التكريتي،    ( 
1999)( النتائج   النسبي    %3.1-للوزن  %2,5-للطول  %3فكانت    –لالنجاز 
اليمين6,5 للذراع  التجريبية    5.2-لقوة   المجموعة  نتائج  اليسار(اما  الذراع  لقوة 
 لالنجاز النسبي( .  % 2-للعمر  %2.4-للطول 4.4%)

         . 
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 واالجهزة المستخدمة في البحث: األدوات  2-2

التدريب   .1 بمجال  والمختصين  الخبراء  رأي  جمع  خاللها  من  تم  استمارة 

 الرياضي حول)صالحية الجهاز(  . 

استمارة تم من خاللها جمع أراء الخبراء والمختصين بعلم البايوميكانيك   .2
الخطف.  لرفعة  الذراعين   بين  القوة  انتاج  الباحث     لتحديد فرق  استعان 

باالثقال  بالم الخطف  لرفعة  البايوميكانيك  بعلم  الخاصة  والمراجع  صادر 
لغرض تحديد قوة انتاج الذراعين ومدى تقاربهما لتوازن قضيب الثقل و  
في   والمختصين  الخبراء  استبيان و عرضها على  استمارة   في  وضعها 
ومعاملتها   البيانات  وتفريغ  االستمارات  جمع  وبعد   ، البايوميكانيك  علم 

الذراعين  إحصائي بين  القوة  المتغيرات)فرق  قبول  تم  ( والتي  M1-M2ا 
اتفاق)  نسبة  على  الخبراء    %81.21حصلت  عدد  ان  (علما  فوق  فما 

 ( . 1( ملحق) 8هم) 
 . )*(فريق العمل المساعد  .3
 . تكاملةقاعة رفع اثقال م .4

 جهاز توازن طرفي الثقل:  2-3

 تصميم الجهاز  بالخطوات التالية : تم      

عدد    القوةمجسات   -1 حساسات  عن  عبارة  القوة     2:وهي  لتحسس 
موضوعة على قضيب الثقل في مكان مسك االعب لقضيب الثقل  تعمل  
بيانات رقمية واشارات   الى  اثناء السحب  الرباع  على تحويل قوة قبضة 
بنظام   وتعمل  القوة  بأنتاج  الذراع  احدى  بقوة  اخفاق  على  تدل  صوتية 

 (. 1توث صورة ) ارسال البيانات الالسلكي بلو 
الرباع  -2 جانبي  على  للصوت  اشارة    مكبر  يعطي  جهاز  عن  عبارة  :هو 

كان   اذا  أي  الرفع  ذراعي  احدى  في  التوازن  عدم  عند  معينة  صوتية 
االخفاق في انتاج القوة للرفع في الذراع اليمين يستلم اشارة من مجسات  
بان يصح  االعب  ينبه  مما  اليمين  اشارة صوتية من جهة  يعطي  ح  القوة 

 االداء عند الرفع من هذه الجهة .  
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 (اجزاء الجهاز 1صورة )

 المعامالت العلمية للجهاز   2-4

 :  صدق الجهاز    2-4-1

المالحظة    بمجرد  الشيء  الحكم على  يعني  الذي   " الظاهري  الصدق  اعتماد  تم 

  " اجله  من  وضع  ما  قياس  في  صادق  انه  تم  (2001)حسانين،  الظاهرية  اذ 

الفيزياء   وعلم  الميكانيك  الهندسة  مجال  في  الخبراء  على  الجهاز  إلبداء    عرض 

في   المستعملة  المواد  بصالحية  يتعلق  فيما  للجهاز  العلمية  الكفاءة  حول  أرائهم 

انزالق وقوة   بسبب  الجهاز لالحتكاك  المجسات في  تحمل  الجهاز وأيضا  تصنيع 

 اليد على  قضيب الثقل )البار(من الحافات الداخلية  . 

 : ثبات الجهاز   2-4-2

حيث    ( 2001)حسانين،   )أعادة االختبار( تم استخراج معامل الثبات بطريقة       
 ( من  متكونة  عينة  عمديا  الباحث  رفعة  4اختار  أداء   يجيدون  ممن  (العبين 

تم   باألثقال .حيث تم أجراء االختبار بمساعدة الجهاز ،وبعد مدة أسبوع  الخطف 
ثبات  مدى  لمعرفة  أيضا  الجهاز  وباستخدام  االختبار  قيم    أعادة  حيث  الجهاز  

 .  * االختبارين من قبل حكم في مجال اللعبة
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بعد أن فرغت البيانات الخاصة باختبار الثبات قام الباحث بمعالجتها إحصائيا       
.والتي   االختبارين  درجات  بين  بيرسون  االرتباط  معامل  قيمة  باستخراج  .وذلك 

( )  0.918بلغت  البالغة  الجدولية  القيمة  من  اكبر  درجة    0.707(وهي  عند   )
 ( )2حرية  داللة  على  0.05(وبمستوى  يدل  وهذا  بين  (  معنوي  ارتباط  وجود 

 االختبارين .ويدل ذلك على ثبات فاعلية الجهاز . 

 التجربة الرئيسية:  2-5

 االختبار القبلي:  2-5-1

تم إجراء االختبارات القبلية إلفراد مجموعة البحث في بطولة اندية محافظة       

الموافق   السبت  يوم  في  اإلسكان   لنادي  المغلقة  القاعة  وفي  الديوانية  

.تم إجراء اختبار     )*(الساعة الرابعة مساءا بمساعدة فريق العمل  12/2021/ 11

الى   بالنسبة  العينة  بيانات  واخذ  الفيديوي   والتصوير  الخطف  لرفعة  االنجاز 

 . قوة قبضة الذراعين(  -االنجاز النسبي-الوزن-قياس)الطول 

 المنهج التدريبي :  2-5-2

مدر      منهاج  الى  بالرجوع   الباحث   التدريب  قام  فترة  في  الرافدين  نادي  ب 

الخاص بعد ان تم اجراء تجانس للعينتين تم المباشرة بالمنهج بالتوازي ضمن مدة  

 اسابيع وضمن محددات وهي:   6التدريب لمجموعة البحث  . ولمدة  

 تم تطبيق المنهج في فترة  اإلعداد الخاص لعينة البحث وبالتوازي.   .1
 ( أسابيع. 6مدة المنهج )  .2
ال .3 بين) زمن  تراوح  الواحدة  التدريبية  ) 100-80وحدة  وحدات  4(دقيقة   )

 أسبوعيا . 
التدريبي اعتبارا من      .4 المنهج  تنفيذ  /    1/  7حتى    2021/  12/  12بدا 

2022   . 
شرح   .5 والثانية   األولى  الوحدتين  وهي   المنهاج  من  األول  األسبوع  كان 

و التدريبية  للوحدات  الفعلي  األداء  كيفية  حول  المدرب  بشكل  قدمه  تطبيقها 
وكذلك   المنهاج  سير  على  اإلشراف  على  مقتصرا  الباحث  عمل  كان  كامل 

 متابعة مراحل التدريب . 
 ادخال الوسيلة  مع الوحدات التدريبية وحسب المنهاج .   .6

 

 االختبار البعدي: 2-5-3
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بعد أن تم االنتهاء من تطبيق مفردات المنهج الخاص بالتدريب  ، قام الباحث       

   2020/  1/ 9بإجراء االختبار البعدي للمجموعة التجريبية في يوم االحد الموافق 

في البطولة السنوية لرفع األثقال الختيار منتخب النادي الختبار االنجاز و كذلك  

 لرفعة الخطف( .  اخذ بيانات االداء)االنجاز النسبي 

 الوسائل اإلحصائية:  2-6
 . spssاعتمد الباحث في التحليل اإلحصائي على الحقيبة اإلحصائية  

   عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  -3

االنجاز    3-1 الختبار  والبعدي  القبلي  االختبارين  نتائج  ومناقشة  عرض 
 )الخطف( النسبي.  

 
 ( 1جدول ) 

واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة وداللة  يبين األوساط الحسابية 
الفروق الختبار االنجاز النسبي لرفعة )الخطف( النسبية لالختبارين القبلي و  

 ألبعدي لمجموع البحث. 

 المجموعة 
داللة   قيمة ) ت ( *    االختبار ألبعدي  االختبار القبلي 

**  الفروق  **  ±ع س   الجدولية  المحسوبة  ±ع س 

 معنوية  2.01 3.14 1.02 1.80 1.21 1.22 خطف   التجريبية  

 
 ( 0.05( ونسبة احتمالية الخطأ ≥ )5* قيمة )ت( الجد ولية عند درجة حرية )

 % من وزن الجسم قيم نسبية .  ** 
برفعة               لالنجاز  والبعدية  القبلية  لالختبارات  النتائج  عرض  خالل  من 

والبعدية   القبلية  االختبارات  بين  معنوية  داللة  ذات  فروق  ظهرت  الخطف 

 . البعدية  االختبارات  لمصلحة  البحث  التغيير  لمجموعتي  هذا  الباحث  يعزو 

 االيجابي فى االنجاز الى: 

ايجابا في االنجاز الرقمي لعينة البحث "اذ تؤكد اراء    المنهج التدريبي انعكس    -  

يؤدي   التدريبي  البرنامج  ان  والعملية  العلمية  ثقافتهم  منابع  اختلفت  مهما  الخبراء 

التدريب   عملية  تنظيم  في  علمي  اساس  على  بني  اذ  االنجاز  تطور  الى  حتماً 
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الف الفروق  ومالحظة  والمتدرجة  المناسبة  الشدة  واستخدام  ردية  وبرمجته 

المؤثرة   البينية  الراحة  وفترة  المثلى  التكرارات  استخدام  وكذلك  الضرورية 

المكان    يتعلق  فيما  جيدة  تدريبية  ظروف  تحت  متخصصين  مدربين  وبإشراف 

   (1996)اسماعيل،  والزمان و االدوات المستخدمة " 

الحركة باستهداف     -   التدريبي متطلبات من حيث االقتصادية في  المنهج  حقق 

التدريب,   اثناء  بها في  فقط وعدم إشراك مجاميع عضلية غير مرغوب  الحركة 

اي يستهدف األداء مباشرة مما يؤدي الى تطوير هذه المجاميع باتجاه خدمة عملها  

متفقا مع رأى)جوندن واخران(    في تحقيق االنجاز العالي في الفعالية. وجاء هذا

"ان افضل انجاز يأتي من خالل زيادة المستوى للعضالت التي تكون ضرورية  

 .    (J, 2005) في العمل واألداء"

يعزوا    - ،إذ  التجريبية  المجموعة  أفراد  لدى  االنجاز  تقدم  الباحث  الحظ  وقد 

إلى   التقدم  تفادي وإصالح  الباحث هذا  إلى  أدى  التدريبي والذي  الجهاز  استخدام 

األخطاء في األداء الفني .وتوفير المتغيرات الميكانيكية لصالح الرفعة إذ إن من  

أسباب األخطاء في األداء الفني هي "عدم تطبيق الرباع للقواعد الميكانيكية للرفع  

.إذ إن "عملية تصحيح    (2002)السوداني،    .وعدم استخدام أساليب التصحيح " 

" أفضل  انجاز  نحو  بالرياضي  االرتقاء  إلى  تودي  )نصيف،    األخطاء 

.ويضيف علي شبوط "إن عدم تصحيح أخطاء فن األداء يؤدي بدوره إلى  (1988

االنجاز" مستوى  تطور  الجهاز    (2002،  )السوداني  عدم  إن  نستنتج  هذا  من   .

 أدى إلى تطوير مستوى االنجاز نتيجة لتصحيح فن األداء وتوازن طرفي الثقل    

 المبحث الرابع  -4
 االستنتاجات 4-1

 للجهاز تأثيرا ايجابيا في االنجاز وتحسين تكنيك االداء لرفعة الخطف .  -1

الى   -2 تؤدي  تدريبية  وسيلة  الجهاز  في  يعتبر  والوقت  الجهد  استثمار 

 التدريب . 
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 التوصيات 4-2

 للجهاز في المناهج لما لها تأثير واضح. ضرورة استخدام المدربين  -

 هوامش البحث

 ( الكادر التدريبي لنادي الرافدين *)

 مدرب الفريق       الجبوري . وسام  محمد 1

 . عباس طارق جاسب         مدرب الفريق 2
   
 سالم /بكالوريوس تربية رياضية/حكم درجة أولى. السيد مهدي محمد  -3
     
 ( الكادر التدريبي لنادي الرافدين *)

 مدرب الفريق       الجبوري . وسام  محمد 4

 . عباس طارق جاسب         مدرب الفريق   5
 

 المصادر العربية واالجنبية 
 

1- : شغاتي  فاخر  العلي,عامر  علي  واساليب  حسين  طرائق  استراتيجيات 
 59.ص 2010,النور للطباعة واالستنساخ,بغداد,1,ط   التدريب الرياضي

  البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية رجاء وحيد دويدري:   -2
المعاصر الفكر  دار  الفكر-لبنان-بيروت -المؤلف:  سورية  -دمشق-دار 

 م 2000أيلول سبتمبر  -هـ 1421جمادى اآلخرة  -الطبعة: األولى 
الت -3 ياسين  العبيدي:وديع  محمد  حسن  و  اإلحصائية  كريتي  التطبيقات 

,الموصل دار الكتب    واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية 
 . 161,ص  1999للطباعة والنشر , 

محمد صبحى حسانين القياس والتقويم فى التربية الرياضية :الجزء األول   -4
 م 2001, مزيدة ومنقحة , القاهرة،    4: ط  
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اسماعيل -5 محسن  االنفجارية    سعد  القوة  لتنمية  تدريبية  اساليب  تاثير   :
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 الخالصة 

الرفاه   يولد  ما  بلد  عادة  في  االصعدة  جميع  على  انعكاساً  االقتصادي 

شتى   فيه  ازدهرت  الذي  االول  العباسي  العصر  في  حدث  ما  ،وهذا  معين 

والبيئي   والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  للجانب  تطور  من  الحياة  جوانب 

حديقة   انشاء  هو  الجوانب  تلك  بين  لها  مكاناً  وجدت  التي  االمور  تلك  ،ومن 

انش الذي  أت في العصر االموي وتطورت بشكل كبير في العصر  للحيوانات 

العباسي نسبة لكثرة االموال والثروات ،االمر الذي انعكس بشكل مباشر على  

الخالفة   بقاع  شتى  في  لها  اماكن  وتخصيص  الحيوانات  رعاية  في  التفكير 

العباسية ،السيما بغداد ،ولم يتوقف االمر على ذلك، بل كان للحيوانات وجود  

القصور العباسية نفسها ،مما يدل على ان حدائق الحيوانات لم تكن    في داخل

 فكرة مستوردة ،بل هي فكرة متجذرة في التراث االسالمي. 

 الكلمات المفتاحية: الحيوان، الحير، القصور ، الوحوش ، الخيول 

Abstract 

This is what happened in the first Abbasid period 

in which the various aspects of life flourished from the 

development of the economic, social, cultural and 
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environmental aspects. Among those things that found 

a place among these aspects is the establishment of 

the zoo that was established In the Umayyad era and 

developed significantly in the Abbasid period relative 

to the abundance of money and wealth, which was 

reflected directly on the thinking in the care of animals 

and the allocation of places in various parts of the 

Abbasid caliphate, especially Baghdad, and did not 

stop it, but the animals exist within the palaces Abbas 

Of itself, which shows that zoos were not imported the 

idea, but is rooted in the idea of Islamic heritage. 

 المقدمة    

على   ف  والتعرُّ الحيوان،  بتربية  اهتماًما  األمم  أسبق  من  العرب  كان 

وطرائق سيره في دروب الحياة؛ وذلك للحصول على بعض  خصاله وطبائعه،  

لما   إشباًعا  أو  الجافة،  البدوية  حياتهم  في  تساعدهم  التي  والمزايا  الفوائد 

يتمتعون به من دقة المالحظة وحّبِ االستطالع؛ فكانوا يجدون في الصحاري  

الشاسعة، والجبال الشاهقة، والوديان الخصيبة التي يخضر أديمها بعد هطول  

الطبيعية   البيئات  تلك  في  األرض،    -األمطار  دواب  من  تُحصى  ال  أعداًدا 

 الصغيرة منها أو الكبيرة على حد سواء. 

الكتب   من  العديد  في  والمعلومات  المالحظات  بتدوين  يقومون  فكانوا 

بدراسة   المتعلقة  والمعلومات  البيانات  بمختلف  حافلة  وكلها  والمخطوطات، 

ت لم  الغربي،  الحيوان، وذلك في وقت  العالم  الدراسات في  تلك  فيه مثل  ظهر 

األجنبية؛   البلدان  مكتبات  في  موجودةٌ  الكتب  تلك  من  القديمة  النسخ  وأغلبية 

مثل: ألمانيا وفرنسا وغيرها. تزخر مدن العالم الغربي بحدائق الحيوان الرائعة  

التي يقبل عليها الناس ؛ لغرض رؤية كل ما هو جديد من الحيوانات، ولكن  

أنَّ  ا نتحدث  عندما  أنَّنا  المشكلة  منشؤها.  اغلبنا  يعرف  ال  لها  االولى  لبدايات 

فيه،   مبالغًا  أمًرا  هذا  الكثيرون  يعتبر  العربي  المشرق  منشؤها  األشياء  أغلب 
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أول   أنَّ  ومنها  األقوال،  هذه  ة  لتُبرهن صحَّ تأتي  دائًما  األثريَّة  الدراسات  لكنَّ 

المسل هم  الحيوان  أسَّس حدائق  سار  من  وقد  أميَّة،  بني  في عهد  العرب  مون 

للحيوانات واهتموا   بإنشاء حدائق عديدة  العباسيون على ذلك السبيل ،فاهتموا 

داخل   في  مواقع  لها  خصص  ان  االهمية  تلك  من  وبلغت  اهتمام  ايما  بها 

القصور العباسية لينشأ لدينا مجمعات للحيوان تضاهي حدائق الحيوان العالمية  

الحاض الوقت  من  في  عديدة  بأصناف  باهتمامهم  العباسيون  عرف  إذ  ر، 

الحيوان ،ولعل ما يقع في مقدمتها هي الخيول ،فقد عرف العرب اشهر انواع  

الرسائل   ارسال  في  واهميته  الحمام  عن  ،فضالً  العالم  في  وافضلها  الخيول 

،ناهيك عن انواع عديد من الحيوانات الضارية واالليفة التي سنتطرق لها عند  

 يث حول هذا الموضوع. الحد 

وقد تطلبت طبيعة الدراسة تقسيمه الى مبحثين وخاتمة ،تطرق المبحث  

االول الى :حديقة الحيوان :جذورها وتطورها التاريخي ، اما المبحث الثاني  

 فيتضمن حدائق الحيوان في العصر العباسي . 

:عجائب   مقدمتها  في  يقع  مصادر  جملة  على  الدراسة  طبيعة  تطلبت 

لليعقوبي  المخلوق اليعقوبي  ،تاريخ  للمسعودي  الذهب  مروج   ، للقزويني  ات 

 .فضال عن العديد من المصادر االخرى . 

مبسطة عن   في عرض صورة  وفقت  قد  اكون  ان  ارجو  النهاية  وفي 

 هذا الموضوع . 

 المبحث االول: نشوء حديقة الحيوانات

هر  لم تكن تسمية حديقة للحوان قد ظهرت في تلك الحقبة ،وانما ظ  »

مراجعة   خالل  ومن  وهنا  الحيوانات،  لحديقة  المرادف  بالحير  يسمى  ما 

النصوص ناُلحظ أنَّ كلمة الحير لفظةٌ عاميَّة فيها اختالف؛ فقد ضبطها محققو  

النصوص التي لدينا بفتح الحاء وسكون الياء، وهذا خطأ؛ فهي مشتقَّةٌ من نفس  

فظها الحائر، فقد طرحت  كلمة الجدار وتعني االستدارة، وبالفصحى الصحيح ل

األلف وقلبت الهمزة إلى ما يُقابلها من أحرف العلة، ولكن النطق العامي بها  

ة في تحويل كلمة عائشة إلى "عيشة" باستحسان التخفيف،   يُشابه ما تقوله العامَّ
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ب همزة الياء في الحاير، ذلك أنَّ النسَّاخ   وهذا النطق العامي ال يُؤخذ به ويتوجَّ

يُ  لهاالقدامى  المقابل  العلَّة  حرف  إلى  الهمزة  إلى  1خفِّفون  فيعود  معناها  ا  أمَّ  ،

يُحار،   الثاني: حار  المعنى  ا  أمَّ البستان،  ل: حار يحور، فحائرها  جذرين؛ األوَّ

فيه   تنحبس  الذي  الجنبات،  المرتفع  الوسط  المنخفض  المكان  هو  وحائرها 

تماًما كالماء .وقد سمي بذلك ألن ا بعد ان تدخله  الوحوش أو تحار  لحيوانات 

تحار الى أي الجهات تذهب لسعته، وقيل لتحوره أي دائريته ولذا سمي حيراً  
2  . 

وعلى ما يبدو ان هذا الحائر واسع جداً وعادة ما يكون مرافق للقصور  

ز نظريَّة إلحاق   العباسية التابعة للخلفاء او حاشيتهم ،ومن الالفت للنظر ويُعّزِ

بالقص الحيوان  صغيرةٍ  حدائق  أقنيٍة  عبر  إليها  المياه  جلب  طريقة  ور، 

الماء   من  الكبيرة  الكميَّة  هذه  اصطناعية،  بحيرة  تظهر  وأحيانًا  اصطناعيَّة 

تُعطي إشارة لوجود وظيفة إضافيَّة لهذا الماء، ولو دقَّقنا في أهّمِ القصور نجد  

أنَّه قد أُلحق بكّلِ واحٍد منهما حديقةٌ للحيوان
3 

المؤ اختلف  الواسعة  وقد  المساحة  بسبب  ؛  الحير  ماهية  حول  رخون 

بحيرة   أنَّها  غبلاير  الباحث  فذكر  به،  الملحقة  والقنوات  المائيَّة  واألعمال 

اصطناعيَّة، لكن الباحث سيرينغ قال: إنَّها حدائق؛ ألنَّ جدران الحير ال يُمكنها  

تُقاوم ضغط الماء الهائل بهذا الحجم، كما أنَّ انفتاح سطح بحي رة بمساحة  أن 

الصيف،    10000 فصل  في  بسرعة  مياهها  ر  تبخُّ على  يُساعد  تقريبًا  دونم 

د رأيه أنَّها للري، وأنَّ الحدائق الواسعة التابعة للقصر هي حديقة حيوان   ويُؤّكِ

 4حسب ما ورد في النصوص القديمة

أحد   الكرملي  ماري  إنستاس  الكبير  الباحث  أن  المؤرخين  احد  وذكر 

و اللغويين  عشر  أبرز  التاسع  القرنين  في  العرب  والمؤرخين  الموسوعيين 

العرب سبقوا األمم   اللوزينج" أن  والعشرين, ذكر في كتابه المخطوط "حشو 

 5المتمدنة إلى اتخاذ الحظائر لحبس الوحوش والحيوانات فيها

 حدائق الحيوان في العصر النبوي: 
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اكدت على  حظي الحيوان باهتمام بالغ من قبل الشريعة السمحاء التي  

ضرورة االعتناء به والرفق به الى حد كبير حتى قرنه بالعبادة هلل وقد كانت  

العديد من الحضائر التي تحتوي الحيوانات التي يحتاجها االنسان من االبقار  

واالغنام واالبل والخيول ،وقد نوه القرآن الكريم الى ذلك في العدي من اآليات  

مثل)  ل  القرآنية  خ  اأْل ْنع ام   فِيه ا  و  ل ُكْم  و  ت أُْكلُون    ا  ِمْنه  و  ن افُِع  م  و  ِدْفٌء  ا  فِيه  ل ُكْم  ا  ق ه 

ب اِلِغيِه   ت ُكونُوا  ل ْم  ب ل ٍد  إِل ى  أ ثْق ال ُكْم  ت ْحِمُل  ُحون   و  ت ْسر  ِحين   تُِريُحون  و  اٌل ِحين   م  ج 

والخيل  ِحيٌم  ر  ُءوٌف  ل ر  بَُّكْم  ر  إِنَّ  اأْل ْنفُِس  بِِشِقّ  لتركبوها    إِالَّ  والحمير  والبغال 

 6وزينة ويخلق ما ال تعلمون

ْعِز اثْن ْيِن  قُْل  كما قال تعالى: )  ِمن  اْلم  أِْن اثْن ْيِن و  ن  الضَّ اجٍ  ّمِ انِي ة  أ ْزو  ث م 

اُم اأْلُنث ي ْيِن  ن بِّئُونِ  ل ْت ع ل ْيِه أ ْرح  ا اْشت م  م  أ ِم اأْلُنث ي ْيِن أ مَّ رَّ ْيِن ح  ي بِِعْلٍم إِن ُكنتُْم  آلذَّك ر 

اِدقِين   ص 
7 

به      والرفق  الحيوان  إلى  اإلحسان  أن  على  النصوص  توافرت  ولقد 

عبادة من العبادات التي قد تصل في بعض األحيان إلى أعلى درجات األجر  

وأقوى أسباب المغفرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا  

ق اشتد عليه الحر، فوجد بئراً فنزل فيها  عليه وسلم: "بينما رجل يمشي بطري

فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ  

ثم   البئر فمأل خفه ماء،  بلغ مني، فنزل  هذا لكلب من العطش مثل الذي كان 

بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر هللا له، فغفر له، قالوا: يا رسول   أمسكه 

 8في البهائم أجرا ً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر"  هللا إن لنا

إلى رسول هللا صلى هللا عليه   بن عمرو أن رجال جاء  وعن عبد هللا 

وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا مألته ألبلي ورد علّي البعير لغيري  

فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن في  

 9بد أجرا "كل ذات ك

الربيع أن سراقة بن جعثم قال: يا رسول إن الضالة   وعن محمود بن 

ترد على حوضي فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: "أسقها، فإن في كل  

 10ذات كبد حراء أجرا ً" 
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مسلمة بن  عبد هللا  عن  البخاري  أن    11وأخرج  هريرة  أبي  حديث  من 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الخيل لثالثة: لرجل أجر، ولرجل ستر،  

في   فأطال  هللا  سبيل  في  ربطها  فرجل  أجر  له  الذي  فأما  وزر.  رجل  وعلى 

له   كانت  الروضة  أو  المرج  ذلك من  في طلبها  أصابت  فما  أو روضة  مرج 

أو شرفين كانت إرواؤها وأثارها   حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا 

ذلك   كان  يسقيها  أن  يرد  ولم  منه  فشربت  بنهر  مرت  أنها  ولو  له،  حسنات 

 12حسنات له.."

 وغيرها من االحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الرفق بالحيوان. 

 حدائق الحيوان في العصر االموي 

ني خلفاء  عرف العالم اإلسالمي حدائق الحيوان في صور متعددة، اذ ع

اهتموا   وكذلك  بها،  والعناية  اقتنائها  على  وعملوا  بالحيوانات،  األموية  الدولة 

بأنواع الطيور وبخاصة طيور الصيد والقنص من النسور والصقور وغيرها.  

مراكز   الصحراء  في  أنشأوا  ولهذا  للصيد،  البادية  يرتادون  ما  كثيراً  وكانوا 

ئل الراحة واالستجمام، وال يزال  وقصوراً عدة لهذا الغرض توافرت فيها وسا

الفائقة   عنايتهم  جانب  الى  هذا  اليوم،  حتى  باقياً  القصور  هذه  أطالل  بعض 

 13بالخيل وحلبات السباق

القيس   بأبي  يُكنى  قرد  معاوية  بين  ليزيد  كان  أنه  المسعودي  ويذكر 

وحشية   أتاناً  يركب  القرد  هذا  متكأ، وكان  له  ويطرح  منادمته  يحضر مجلس 

 14ه يسابق بها الخيل يوم الحلبةُروضت ل

الحير قصر  بالحيوان  العناية  لغرض  انشأت  التي  القصور   15ومن 

هـ  125  –  105الغربي والشرقي، اللذان يُنسبان للخليفة هشام بن عبد الملك )

م(  ؛ بل أكثر القصور األموية كانت تحمل نفس التقسيمات  7433  -  724  /

باإلضافة  المائية  واألعمال  بطريقٍة    والحدائق  بُنيت  فقد  والحمام،  المسجد  إلى 

لنفس   حائٌر  به  أُلحق  الذي  عمان  شرق  الحالبات  قصر  عن  فضالً  متشابهة، 

القصر،   قاع  من  القريبة  كالبركة  المائية  األعمال  من  هذا  يظهر  الغرض، 
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المنطقة؛   لم تكن من  المتقاربة الحجم،  الكبيرة  باألحجار  وشرقها منطقة مليئة 

 ألجل الحيوانات.   بل مجلوبة إليها 

احتوى الحير الغربي صورتان كبيرتان ذات شكٍل دائري، األولى تُمثِّل  

لثعلبين   والثانية  أفعى،  بالفواكه طوقت عنقها  بقطعة قماش مليئة  تمسك  امرأةً 

 16أحدهما يأكل العنب، وطيرين من نوع الكركي، وكلب يتعقَّب حيوانًا آخر

مستط القصر  نفس  في  أخرى  صورةٌ  مقسومة  وهناك  الشكل  يلة 

الغرف   أحد  أرضيَّة  حملت  كذلك  الغزالن،  يُطارد  فارس  أحدها  للوحتين، 

صورة عبد حافي يسوق حيوانًا، وعلى نطاقه مفتاح المكان الذي سيُغلق على  

 17هذا الحيوان

يُنسب   الذي  أريحا  قرب  المفجر  خربة  قصر  في  ا  للخليفة    -أيًضا-أمَّ

أساسيَّ  صورة  األموي  العهد  في  غرفة  هشام  في  الحنية  أرضيَّة  تُزيِّن  ة 

االستقبال، عبارة عن شجرة تفاح أو نارنج وأسد ينقض على غزال هلع، وفي  

 الجهة المقابلة غزاالن هادئان يقضمان أوراق النبات. 

كل ذلك يدلل على مدى االهتمام البالغ الذي حظيت بها الحيوانات في  

 18العصر االموي

 المبحث الثاني: حدائق الحيوان في العصر العباسي  

اهتمَّ العباسيون بحماية الحيوانات بكافَّة أنواعها؛ فقد أنشئوا ما يُسمَّى   

بالحير، وهو مكان متَّسع جدًّا ومحصَّن، يُمكن أن يُستعمل في بعض األوقات  

معي  حالٍة  في  إليها  تلجأ  أو  ضاربة  عسكرية  ة  قوَّ فيها  تتمركز  .  19نةكحظيرة 

م( حيث ذكر أنَّ الحائر ال يُمكن بناؤه إالَّ في  905هـ/ 292وأكَّد هذا اليعقوبي )

 20صحراء حسنة، يُمكن جلب الماء إليه عند الشجر وأمراج األرض 

من   كثيٍر  حماية  لغرض  كانت  أنَّها  األحيرة  هذه  على  الغالب  ولكن 

أنَّ  على  والجميلة؛  والضعيفة  لالنقراض  ضة  المعرَّ في  الحيوانات  المهندسين   

المكان؛   هذا  في  رعاية  من  الحيوان  يحتاجه  ما  يغفلوا  لم  العباسي  العصر 
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في   تحيا  أن  الحيوانات  فاستطاعت  والحماية،  والظلَّ  والكأل  الماء  فيه  فوفَّروا 

الحير كما كانت تعيش في البرية لكن ضمن جدران. ومن الجدير بالذكر القول  

ادئ األمر فقط، ثم جاء خلفاء بني العبّاس،  بأن الحيوانات الكاسرة اتخذت في ب

فأتّخذها األوائل منهم إلقامة الهيبة، وحفظ نظام المملكة وحراستها من أطماع  

الطامعين، فارتبطوا باألسود والفيلة والنمور، وعني بعضهم  بتخصيص محل  

فسيح إليواء بعض الحيوانات الكاسرة والداجنة قرب قصره, وكان يطلق على  

"ح من  المحل  صنوفا  يضم  فسيح  بستان  وهو  الوحوش",  أو  الوحش  ير 

أبا   فالخليفة  عليها،  والتفرج  وعاداتها  أخالقها  لدراسة  حظائر  في  الحيوانات 

إياها،   السالفة  الملوك  لتعظيم  زمانه،  في  الفيلة  بجمع  عني  المنصور  جعفر 

أوط وانها  وغيرها،  األعياد  في  والزينة  للحروب،  وإعدادها  لها،  أ  واقتنائها 

المفترسة،   بالحيوانات  الرشيد  عناية  عن  أما  وأمهرها،   الملوك  مراكب 

مدى   وعن  قصره  في  اقيمت  التي  السباع  دار  عن  الحديث  في  فيستفيض 

تنظيمها، وعن عناية الحراس بأقفاصها ،إذ كانت له أقفاص لألسود والنمور،  

 ً سيورية    ويذكر بأن بعض هدايا ملك الهند إلى هارون الرشيد كانت تضم كالبا

ويعتبر   سباعه،  من  سبعاً  تمزق  أن  الرشيد  أمام  واستطاعت  السبع،  يلقاها  ال 

هارون الرشيد اشهر من استأنس الحيوانات وانشأ لها الحدائق ،وارسل بعضها  

الحيوانات   وبعض  فيل  تتكون من  هدية  ارساله  ذلك  ،ومن  الحكام  الى  كهدايا 

 21النادرة  الى شارلمان ملك فرنسا

ا اهتم  وسباقهاكما  بالخيل  حضره    22لرشيد  سباقاً  ثمة  هناك  وأن   ،

 23الرشيد وُسرَّ منه لفوز فرسه وفرس ابنه المأمون

الميدان   وأخذ  والده،  بقصر  اعتنى  األمين،  إلى  الخالفة  أفضت  ولما 

منسقة   وطرقات  وأشجار  أزهار  ذات  غنّاء  حديقة  ،فجعله  ألبيه  كان  الذي 

ب معين ، ووّجه إلى جميع البلدان في  ومجاري مياه، اقيمت على نظام وترتي

أمر   الحيوان،  بجمع  ذلك ولشدة ولعه  الوحوش والسباع والطير، وغير  طلب 

والعقاب،   والفيل،  األسد،  خلقة  على  وجعلها  دجلة،  في  حّراقات  خمس  بعمل 

ْير   والحية، والفرس، وأنفق في عملها ماال عظيما، وكان يتردد كثيرا على ح 

إبراهيم   ومعه  "الوحش،  المهدي  على    24بن  تدربوا  رجال  له  كان  وقد   ،
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حتى   األسود  أحد  صارع  نفسه  األمين  أن  ويقال  وصيدها،  األسود  اقتناص 

بأسماك   اعتنى  األمين  أن  المؤرخون  ويذكر  سالح،  دون  من  بيديه  صرعه 

 25الزينة

وكان ولوعاً بجمع أصناف الحيوان والغريب من أنواع السمك، وكان  

"حي على  التردد  طلب  كثير  في  البلدان  جميع  الى  وجه  حيث  الوحش"،  ر 

الوحوش والسباع والطير، ال بل وضع اشكال الحيوانات كاألسد والفيل على  

الموصلي   ابراهيم  الشهير  المغني  يصطحب  ،وكان  دجلة  نهر  في  الزوارق 

اي   حيراً  انشأ  ،وقد  عوده  موسيقى  الى  تستمع  الحيوانات  كانت  حيث  معه، 

 26دان لركض الخيلحديقة حيوان بقربه مي

الحديقة وما حواه   في  الطيور  برج  ،فقد عمل  بالطيور  اما عن عنايته 

وقتئذ،   الصوت  حسن  طائر  وكل  والنونيات،  والدباسي  القماري  اصناف  من 

تشرب   الطيور  فكانت  المياه،  إليها  ومدت  البرج،  داخل  بيوت  له  صنعت 

آخر إلى  مكان  من  وتطير  الجارية،  القنوات  تلك  من  على    وتغتسل  وتحط 

 27أشجار وضعت لهذا الغرض داخل البرج

أما المأمون ،فلما صار األمر اليه وانتقل إلى القصر المعلوم الجعفري  

اقتطع   أيامه,  في  الزاهرة  بغداد  من  الشرقي  الجانب  في  دجلة  على  المطل 

بالصوالجة   واللعب  الخيل  لركض  ميدانا  لتشمل  البرية خصصها  من  مساحة 

إلى جانب البرية وأجرى نهرا صغيرا  و"حير الوحوش", وف تح له باباً شرقياً 

 29،فاهتم بالحيوانات التي أهديت من ملوك المشرق والمغرب 28فيه

وعندما جاء المعتصم ، واتخذ من سامراء عاصمة له ،خصص مكان  

واسع للحير، وحشرت  فيه الظباء والحمير الوحشيَّة  واألبل والنعام واألرانب  

حوطت بحائٍط يدور في صحراء حسنة واسعة.استخدم الفيل  في ذلك المكان، و

األشهب، وهو فيل ضخم أهداه له ملك الهند في حملة الثائر بابك الحزمي الذي  

خرج عليه، وذلك في المهرجان العظيم الذي استقبل به هذا الثائر الذي كاد أن  

 30يقوض دعائم الدولة اإلسالمية



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

251 

بغد  اهالي  الخلفاء  اثر  على  سار  انواع  وقد  بإقتناء  ولعوا  الذين  اد 

متشابكة   غابة  تأسيسها  قبل  كانت  بغداد  كون  واالسماك  والطيور  الحيوانات 

اشتراها   التي  البساتين  اكبر  المباركة  يسمى  بستان  وكان  والنخيل  االشجار 

الطيور   من  االصناف  كثيرة  بغداد  جعل  وهذا   ، اصحابها  من  المنصور 

ء والناس الى محاكاة هذه الغابة الكبيرة حيث  والحيوان ما يدفع الخلفاء واالمرا

جعل اهل بغداد من بعض االماكن في دورهم وبقربها غابات مصغرة وبغداد  

الخاصة   الحدائق  وهذه  الحيوانات  حدائق  انشاء  في  غيرها  سبقت  ذلك  في 

الكثير من   الخلفاء والوزراء وانما شاركهم  بالحيوانات لن تكن مقتصرة على 

داد من غير المذكورين ،واذا كان اتخاذ الحيوانات الكاسرة  الهواة من اهل بغ

، فأن اتخاذ الخلفاء لها شجع  31اتخذت للزينة من قبل اهل بغداد في بداية االمر

من   عدد  يضم  واسعة  محالت  تخصيص  تم  إذ  االمر،  يتطور  ان  على 

هذا   على  ويطلق  والحشرات  والهوام  والطير  والداجنة  الكاسرة  الحيوانات 

اسم ) حير الوحوش(، وهذه االمكنة هي بمثابة حدائق للحيوانات تتولى  المكان  

حبس الحيوانات والوحوش للتفرج عليها ودراسة تصرفاتها ،وألن انشاء هذه  

الحدائق من مظاهر الترف الكبرى التي تفنن اهل بغداد في تنظيمها وتزيينها  

ك ،حيث  والحدائق  القصور  في  حيوان  حدائق  انشاء  تم  هنا  البعض  ،فمن  ان 

والكروم   الفاكهة  اشجار  بين  وحظائر  اقفاص  في  والطيور  الحيوانات  يجمع 

والقطايا والبعض   والحيات والعقارب  االفاعي  يجمع  البعض  واالوراد ،وكان 

خاص  قفص  في  منها  زوج  كل  من  مواظبون    32يجمع  رجال  هنالك  وكان 

المكان ،وكان البعض  يتولون اطعامها وتغطيتها ويتحققون من نظافتها ونظافة  

يستخدم العدة الخاصة باقتناص الحيوانات كاالسود، والبعض يذهب الى خارج  

 33بغداد لشراء الحيوانات وجلبها لبغداد 

وأن بغداد كانت تفتح أبوابها للناس بال مقابل، ليشاهدوا الفيلة المكسوة  

 زنازين  بالحرير وخدمها الثمانية يجبرونها على الطاعة بشعالت النار، وصفِّ 

الحديد،   أسر  من  الخالص  وتحاول  تزأر  بالسالسل  العنق  الُمصفَّدة  الِسباع 

 34وغيرها من مختلف أنواع الوحوش واألسماك
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ولم تقتصر العناية بالحيوانات على عوام الناس ،بل وتجاوز االمر ذلك  

الى االدباء في العصور العباسية الالحقة ، إذ خصصوا مجاالت واسعة للكتابة  

)ت: حول الشاعر  الصنوبري  بكر  أبو  ،ومنهم  اشتُهر  945هـ/334ه  الذي  م( 

بشعر الطبيعة أيام الدولة الحمدانية، وقصائده المليئة بذكر القصور واألمكنة،  

إحداها في  الشرقي  الحير  قصر  الوحشي"،    35تكلَّم عن   "حير  كلمة  وذكر   ،

، وكانت ما  ومن خالل قصيدته يظهر أنَّ غابة هذا القصر داخل القصر نفسه

 تزال قائمة حتى ذلك الزمان كحديقٍة للحيوان. 

ا عن مسكويه )ت:   م( في كتابه تجارب األمم، فذكر  1040هـ/ 421أمَّ

عام) بغداد  في  الثريَّا  قصر  نهبوا  الحرس  في  315أنَّ  الحيوانات  (وقتلوا  هـ 

 36الحاير

م( فسر ماهية الحير عندما  1228هـ/626كما أنَّ ياقوت الحموي )ت:  

ر عمارة المتوكل على هللا له، وأنَّه أنفق حوالي أربعة آالف ألف درهم على   ذك

 37عماراته، وأنَّه يُشبه الحظيرة أو الحمَّى

بابن الهباريّة ) هـ (    509أو    504وكذلك الشاعر البغدادي المعروف 

الذي يراعي في هذا   الشعر ألهداف خلقيّة و اجتماعيّة ،  الناظمين  يعتبر من 

 ناصر القصصيّة لجذب القارئ و انتباهه الی ما يهدف الشاعر . االثر الع 

في   شاعت  تعليمي  لون  ذا  مالحم  نجد  العربي  األدب  في  نظرنا  فأن 

القصص علی   تتمحور علی سرد  التي   .  " دمنة  کليلة و  کـ  "  العباسي  العهد 

لسان الحيوان و يستخدم فن القّصة کوسيلة للموعظة و العبرة تارة و ال لتسلية  

 اإلمتاع أو الهدف التربوي و األخالقي تارة أخری .  و

قد نظمه علی أسلوب " کليلة و دمنة " ، ينضم أراجيز عدد أبياتها ألفاً  
ابن   يبيّن  أخالقيّة  الكتاب صبغة  لهذا  و  فيه  أجاد  و  في عشر سنين  نظم  بيت 

نظار  الهباريّة من خالله أفكاره و تجاربه فی بنية القّصة الرمزيّة . و يلتفت األ 
 نحوه للعاملين الرئيسيين : 

الناس    -  1 عند  األخالقي  الضعف  و  االجتماعية  التعامالت  فيه  انعكست 
 في تلك البيئة . 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

253 

المجتمع    -  2 على  سيطر  قد  الذي  السياسي  األخالق  الكتاب  هذا  يبـيّن 
 آنذاك . 

اللص   و  الناسك   " قّصة  مثل  فصوالً  أو  قصصاً  يتضّمن  منها  کّل  و 
قّصة  و   " امرأة    الفاتك   " قّصة  و   . األول  الباب  من   " الجمال  و  البعير   "

الراعي " ، "عامر و مارح " و " حديث األسدين" ، " زوجة البيطار " من  
الباب الثاني . و مثل " فصل في الدنيا " ، " فصل في واجبات السلطان " ، "  

لثالث  فصل في اجتناب المال " ، " فصل في مداراة الناس " وکلـّها من الباب ا
من   لتاليها  آخرها  ممّد  ببعض  بعضها  متصل  القصص  و  األبواب  هذه  و   .

 38طريق کلمة أو سؤال يطلب فيه سرد القّصة التالية 

 اسباب العناية بالحيوانات : 

 هنالك العديد من االسباب التي دفعت القتناء الحيوانات منها: 

 الرخاء في عهد الدولة األموية  .1

األبنية   دراسة  بيِّنًا  إنَّ  دلياًل  تُعطينا  األموية  الدولة  لعهد  العائدة 

ة وتجديدات عظيمة،   أنَّ هذا العصر هو عصر إنجازات عمرانيَّة هامَّ

وقد   التاريخيَّة،  والدالئل  األثريَّة  البقايا  خالل  من  الحظناه  ما  وهذا 

كما   الشام،  بالد  في  والعمران  الفن  لنشوء  الصالحة  األرض  واكبت 

اال النظام  المجال،  ساعد  هذا  في  الرقي  على  للدولة  القوي  قتصادي 

المجاورة   والشعوب  العرب  بين  والتعايش  التمازج  أنَّ  إلى  باإلضافة 

ع في تذوق الفن   أدَّى إلى ثورة ثقافية وحضارية كبرى، نتج عنها تنوُّ

بأغراض   تفي  جديدةٍ  ماٍت  مقّوِ الستنباط  عاماًل  هذا  فكان  والجمال، 

بدًءا   واإلبداع،  للخلفاء  الخلق  قصوًرا  لتصبح  المساكن  تطوير  من 

متاخمة   أماكن  في  لالستجمام  مقرات  أو  كحصون  البادية  في  بنوها 

تة التي يغلب عليها الجد   روا من أجواء المدينة المتزّمِ للصحراء؛ ليتحرَّ

 والتقشف. 

لم   فيها  البناء  بأنَّ  تتميَّز  القصور  أو  المنتجعات  هذه  وكانت 

تابعة له، فقد أُلحق    يقتصر على السكن فقط؛ بل كانت هناك ملحقات 

يحتاجه   ما  كلَّ  ضمَّت  وإسطبالت،  ومخازن  وحمام  مسجد  بالمنزل 
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من   القصور  هذه  في  خلقوا  بما  والرفاهية،  الراحة  له  م  ويُقّدِ المرء 

 مظاهر ومستجدات، ومنها حدائق الحيوان. 

 فوائد تربيتها المعروفة .  .2

ب .3 من  لالقتصاص  تعذيب  كوسيلة  عن  استخدامها  المناوئين  عض 

طريق تقديمهم كوجبة طعام لبعض الحيوانات بعد ان يتم تجويع هذه  

الحسن   أبن  هللا  عبد  أبن  يحيى  تقديم  ذلك  ،ومن  ايام  عدة  الحيوانات 

هارون   العباسي  الخليفة  ذلك  فعل  كما  المفترسة  للحيوانات  المثنى 

 الرشيد.

وريات في  المتعة :اذا اصبح اقتناء الحيوانات المفترسة من الضر  .4

الذي   والقوة  التطور  مدى  على  يعكس  مما  ،وهو  العباسية  القصور 

يقضي   واألمراء  الخلفاء  معظم  كان  إذ   . العباسية  الدولة  عليه  كانت 

أوقاتهم بها، كمراتع لهٍو يُمارسون فيها رياضة الصيد والسباق، ضمن  

الحكم   أعباء  عن  بعيًدا  فيها  ارتاحوا  التي  النائية،  المنتجعات  هذه 

لذلك اقتصر  و المادية،  التكاليف  الكثير من  يلزمه  السياسة، وهذا كان 

اقتصاديًّا،   الدولة  واستقرار  األقوياء  الخلفاء  الحيران على عهود  بناء 

على   العباسي  العصر  في  الحير  إنشاء  اقتصر  األمويِّين  الخلفاء  فبعد 

المتوكل   وابنه  والمعتصم  والمأمون  األمين  وأوالده  الرشيد  هارون 

األمويِّين،    على  تقليد  الخلفاء  من  بعدهم  جاء  من  يستطع  ولم  هللا، 

ابتُدعت   التي  الخياليَّة  األمور  من  تُعتبر  التي  الحدائق  هذه  لمحاكاة 

 آنذاك.

بالنسبة   .5 للمرح  االساسية  الوسائل  احدى  الصيد  كان  :إذ  الصيد 

 لخلفاء بني العباس . 

 الجمال والفنون في الحير  .6

الحيوان يُعتبر إنجاًزا حضاريًّا، إنَّما يدلُّ على  إنَّ إنجاز حدائق  

الهندسة   أساليب  وتقدُّم  عاشتها،  التي  والرفاهية  والمنعة  الدولة  ة  قوَّ

الجداريَّة   الرسوم  مواضيع  حتى  بل  الجمال،  وحب  والمعمار 

 واألرضيَّة في القصور احتلَّ الحيوان فيها قسًما كبيًرا؛ ففي قصر 
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مرة، حمل أحدها منظر لمطاردة  كذلك الفريسكات في قصر ع

 الحيوانات مع احتوائها بشباك لصيدها وسوقها نحو الحير.  

المسلمين   أفكار  أنَّ  فيها  تبدو  الحيوان  حدائق  فكرة  ابتداع  إنَّ 

الرعاية   الحيوان  أولت  التي  اإلنسانيَّة  الروح  عليها  طغت  العرب 

عليها بغزارة،    وحماية الطبيعة أهميَّةً واضحة، خاصَّةً بطريقة اإلنفاق

وتكريس االهتمام والوقت والجهد لمثل هذه األعمال، على اعتبار أنَّ  

هللا   الكريم صلى  الرسول  به  أوصى  إسالميٌّ  مطلٌب  الحيوان  رعاية 

 عليه واله وسلم. 

واختاروه   الحيوان  برعاية  سبَّاقين  العرب  المسلمون  بدا  لهذا 

لبواطن   قين  متذّوِ فنيًّا،  الخالق  موضوًعا  بدعة  من  كنوعٍ  فيه  الجمال 

سبحانه في خلقه، فسبقوا جمعيَّات الرعاية والرفق بالحيوان التي يُنفق  

 عليها ماليين الدوالرات اليوم من أجل الحيوان والحفاظ عليه. 

 انواع الحيوانات: 

مفترسة   حيوانات  نوعين  الى  العباسي  العصر  في  الحيوانات  قسمت 

،فأما   أليفة  من  ،واخرى  تستورد  كانت  والتي  والنمور،  السباع  فمنها  لألولى 

،ولهذه   عليها  حفاظاً  الطعام  انواع  افضل  لها  ،ويقدم  العالم  بلدان  مختلف 

 الوحوش مرّوض خاص يعتني بها . 

الطيور   من  عديدة  وانواع  والخيول  والفيلة  الكالب  فمثل  الثانية  واما 

 كالحمام وغيرها من الحيوانات االخرى  

 يوانات التي حازت على اهتمام الخلفاءانواع الح

 الِجمال:  -1

تُعتب ر الجمال من أشهر الحيوانات التي ُعني بها العرب األقدمون، فقد  

العناية   من  الكثير  ويولونها  بتربيتها،  ويقومون  عليها  يحرصون  كانوا 

بونها على سرعة الجري؛ تمهيًدا   يُدّرِ إلى ذلك  باإلضافة  والرعاية، كما كانوا 

البشرية،  للدخول   التي عرف تْها  السباقات  أقدم  اإلبل، وهو من  بها في سباقات 

 وغالبًا ما كان األثرياء من العرب يتفاخرون بعدد ما يمتلكون منها. 
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بل   التدريبية،  النواحي  على  مقصوًرا  باإلبل  العرب  اهتمام  يكن  ولم 

العديد  امتدَّت تلك االهتمامات؛ لتغزو ميادين األدب والشعر، وقد ذكروها في  

قوة   أو  حركتها  ِخفَّة  أو  خطواتها  لرشاقة  سواء  بها  بالمديح  قصائدهم،  من 

مال عيونها أو حسن صوتها وهكذا جْريها كالخيول والجمال، أو لج 
38 

ويجد الباحثون في تلك الميادين الشيء الكثير  عن تلك الحيوانات؛ فهي  

مكان، ومن    التي تجوب معهم مجاهل الصحراء، فيستخدمونها من مكان إلى 

أنهم   كما  والتَّرحال،  الحل  في  وأمتعتهم وأوالدهم  تحملهم  آخر؛ حيث  إلى  بلد 

متاًعا   وجلودها  أوبارها  من  ويتَّخذون  ألبان ها،  ويشربون  ها،  لحوم  يستطيبون 

 لهم. 

وهناك مجموعة أخرى من دواب الحمل لها أيًضا عند العرب نصيٌب  

وافر من العناية والرعاية، وتلك هي المجموعة التي ذكرها في اآلية الكريمة:  

ِزين ةً ﴾  ِمير  ِلت ْرك بُوه ا و  اْلح  اْلبِغ ال  و  ْيل  و  اْلخ  ﴿ و 
39 

 الخيل:  -2

خبرة   من  لديهم  كان  بما  القدماء  العرب  تربية  استطاع  في  واسعة 

وإلى   بصفة عامة،  الدواب  تلك  إلى  يوجهوا خبرتهم  أن  وتدريبها،  الحيوانات 

يتهافت   التي  )األصلية(  العربية(  )الخيول  تلك  فكانت  خاصة،  بصفة  الخيل 

عليها ويسعى القتنائها ُهواةُ سباق الخيل في مختلف أنحاء العالم؛ حيث كانوا  

ة؛ كي يستطيعوا عن طريقها الحصول على  وما زالوا يدفعون فيها أثمانًا باهظ 

الحركة،   ورشاقة  الجسم،  بضمور  تمتاز  وهي  العالمية،  السباقات  تلك  جوائز 

 والسرعة التي ال تدانيها فيها خيول أخرى. 

الخيول   تلك  من  النقيَّة  السالالت  على  المحافظة  العرب  استطاع  وقد 

 40على مدى فترات طويلة من الزمن
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 الطيور:  -3

تتعلق    إن من أوضح التي  تلك  األقدمون  العرب  تركها  التي  البصمات 

كانوا   فبينما  والقْنص،  الصيد  عمليات  الطيور على  من  أنواع خاصة  بتدريب 

على إدراك واعٍ بكثير من الطيور المنزلية أو البرية، إال إنهم كانوا يوجهون  

لتلك   الصغيرة  األفراخ  على  يحصلون  فكانوا  الصيد(،  )بطيور  خاصة  عناية 

لطيور؛ حتى يسهل عليهم تربيتها لصغر سنِّها، ثم يقومون بعد ذلك بتربيتها  ا

أيديهم   في  طيِّعة  أداة  تُصبح  كي  الصيد؛  عمليات  على  وتدريبها  وإطعامها 

والحيوانات   الوديعة  الطيور  لحوم  من  وفيٍر  غذاء  على  من صْيِدها  يحصلون 

 البرية األخرى. 

أن عدة  العرب:  عند  الصيد  طيور  أشهر  منها:  ومن  الصقور،  من  واع 

، وهي جميعًا  46والبيدق45وصقر النزال44والحر43والباشق  42والبازي41الشاهين

ى )جوارح الطيور(، ومن أهم خصائصها أنها   من الطيور المفتِرسة التي تُسمَّ

عمليات   في  خاصة  مهارة  ولها  الطيران،  وسرعة  والرشاقة  ة  بالقوَّ تمتاز 

ضحاياها   على  تنقضُّ  حيث  في  الصيد؛  طائرة  وهي  األخرى،  الطيور  من 

؛ فال تجد لنفسها فكاًكا من مخالبها الحادَّة القوية، وأكثر فرائسها العصافير   الجّوِ

والحمام واليمام والقطا والقماري والدراج، هذا باإلضافة إلى بعض الحيوانات  

لعمليات   بة  المدرَّ الطيور  تقتات  وال  وغيرها،  والغزالن  كاألرانب  البرية؛ 

يد على تلك الفرائس، بل تحملها إلى أصحابها، ثم تنطلق بعد ذلك للبحث  الص

 عن صيد جديد وهكذا. 

فتتم على عدة   التي يقوم بها مربُّو تلك الصقور،  التدريب  أما عمليات 

مراحل، األولى منها تعويدها على أن تقف على يد صاحبها؛ حيث تقوم بالتهام  

مه لها من طعام، وبعد أن تأل ف تلك الطريقة تماًما يأخذها صاحبها إلى  ما يُقّدِ

ثبَّت   قد  ويكون  وراءه،  يُطلقها  ثم  أمامها طائًرا صغيًرا،  يُطلق  الخالء؛ حيث 

في أقداِمها حلقةً معدنية صغيرة متَّصلة بحبل رفيع يمنعها من الفرار، وبذلك  

وبعد مرات   لها عطاء،  فيُجزل  بما وقعت عليه من صْيد،  إلى صاحبها  تعود 

يجعلها تنطلق بدون حلقات معدنية؛ إذ إنها تكون قد اعتادت على العودة    عديدة

 47بفريستها إلى صاحبها دون المساس بها
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 الكالب: -4

لما كان العرب يعيشون على مدى تاريخهم الطويل في بْطن الصحراء،  

عن   بحثًا  آخر؛  إلى  واٍد  من  ينتقلون  الذين  ل  حَّ الرُّ البدو  من  منهم  والكثيرون 

الغذاء ألنفسهم، وعن الكأل والعشب لماشيتهم وأغنامهم، ولما كانوا في الكثير  

من الحاالت يعيشون في األماكن النائية البعيدة عن العُْمران وال يعتمدون على  

كانوا   ولذلك  بأنفسهم؛  أنفسهم  حراسة  من  لهم  البد  فكان  مأجورين؛  اس  حرَّ

سة(، كما كانوا يستخدمونها  يعتمدون في مثل هذه الحاالت على )كالب الحرا

التي تساعدها   القويَّة  الشّمِ  أيًضا في عمليات الصيد؛ وذلك ألنها تمتاز بحاسَّة 

ف على فرائسها ولو كانت مختبئة في باطن األرض.  في التعرُّ

الذي   الدقيق  الوصف  ذلك  عليها  عث ْرُت  التي  الكتابات  أطرف  ومن 

سجله )القزويني( في كتابه )عجائب المخلوقات( عن عمليَّتي الحراسة والصيد  

عند الكالب؛ فقد كتب  يقول: "الكلب حيوان شديد الرياضة، كثير الوفاء، ودائم  

عجا ومن  اللصوص،  ويدفع  ويحرس،  كثيًرا  يخدم  والسهر،  أنه  الجوع  ئبه 

ال   المجرب  الصيَّاد  الثلج، ومعه  من  األرض مغشى  الثلج، ووجه  يوم  يخرج 

واليزال   وشماالً،  يمينًا  يذهب  والكلب  وعقله،  ذهنه  مع  الصيد،  موضع  يعلم 

نبح   أجوافها، وإذا  أبدانها وبخار  بأنفاس  الصيد،  م، حتى يعرف مواضع  يتشمَّ

يه منه إال أن يقعد  ينّجِ بالليل فال  إنسان  فإذا قعد انصرف كأنه قد ظفر  على   ،

 48به" 

 الخاتمة

الحائر   أنَّ  من  الباحثين  تيقُّن  تمَّ  المقوالت  بين  والتجوال  المعنى  بعد 

حكام   ابتكرها  التي  الجديدة  األفكار  من  كانت  وأنَّها  للحيوان،  كحديقٍة  استُخدم 

بني امية وطورها بني العباس من بعدهم ، ولم تكن معروفة قبل ذلك العصر،  

قلَّت   أن  بعد  االنقراض  إلى  الصحراوية  الحيوانات  جنوح  عليهم  فرضها 

)الحائر(،وبهذا   الحمى  أو  الحوزة  داخل  لحشرها  فسعوا  وقطعانها،  أسرابها 

 يمكن القول انه في نهاية هذا البحث تم التوصل الى عدة استنتاجات منها: 
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عربيَّة   -1 بل  مستوردة؛  أو  أجنبيَّة  فكرة  الحيوان  حدائق  تكن  المنشأ،  لم 

أن   بعد  الحدائق  هذه  داخل  الحيوان  على  الحصول  منشئوها  تمكَّن 

تُطارد في الصحراء لتتَّجه نحو أبواب الحير، حيث يدخلونها الحمى،  

ال   تُحار  أو  تحور  هناك،  محشورةً  وتبقى  األبواب  عليها  تُغلق  ثم 

 تعرف الى أين تذهب، من هنا أُطلق اسم الحائر على هذا المحشر. 

من  أنَّ   -2 الحيوان  يحتاجه  ما  يغفلوا  لم  العباسي  العصر  في  المهندسين 

والحماية،   والظل  والكأل  الماء  فيه  فأعطوه  المكان؛  هذا  في  رعاية 

فاستطاعت الحيوانات أن تحيا في الحير كما كانت تعيش في البرية،  

 لكن ضمن جدران. 

من  -3 به  يتميَّز  ما  أو  الوحوش،  لحشر  الحائر  شروط  من  ب  يتوجَّ ا    ممَّ

مع   والمغيرين  الهرب،  من  الوحوش  تحفظ  كي  حصيٍن  مرتفعٍ  سوٍر 

أنَّ   تماًما  نعرف  هنا  من  الكثير،  والماء  للرعي  وزرع  أشجار  توفُّر 

الحائر كان مكانًا تُحشر فيه أنواعٌ عديدةٌ من الوحوش غير الكاسرة،  

الملحقة   األبنية  إلى  باإلضافة  الصيد،  برياضة  مرتبطة  أبنية  وداخله 

ا الماء فاألحواض عبارة  بالقصر ك المسجد، والحمام محكم الصنعة، أمَّ

 عن أقنية تجانب السور العظيم. 

4-   ، العباسية  العصور  خالل  جداً  كبير  بشكل  الحوان  حدائق  تطورت 

من   النادر  جمع  خالل  من  وذلك   ، للخالفة  الرشيد  تولي  عقب  سيما 

 الحيوانات واالعتناء به . 

على  -5 بالحيوانات  العناية  تقتصر  من    لم  شجع  وانما   ، فحسب  الرشيد 

 جاء من بعده من الخلفاء على انتهاج سيرته ،سيما ولده االمين .  

اصبحت الحيوانات تقدم كهدايا بين الملوك والخلفاء ، مما يعكس مدى   -6

 االهتمام الكبير الذي حظيت به. 

ان   -7 اال   ، الحيوانات  بجميع  للخلفاء  الفائقة  العناية  من  الرغم  على 

مفترسة كان اكثر حظوة لديهم من البقية ، وذلك ألسباب  الحيوانات ال

 منها: المتعة ، واخرى تعذيب خصومهم . 

الخلفاء   -8 اهتمام  على  المفترسة  ،السيما  ايضاً  الطيور  حازت 

 ،واستعمالها للصيد اثناء رحالتهم. 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

260 

 هوامش البحث  

 . 233الزبيدي ، تاج العروس  ،ص 1
 . 3/647ابن منظور ، لسان العرب ، 2
 . 13بهنسي، القصور الشامية ،ص  3
 . 187/ 3المسعودي ، مروج الذهب، 4
 . 98الريحاوي ،العمارة العربية ،ص  5
 (. 8سورة النحل / اية)  6
 (. 143سورة االنعام /آية)  7
 . 633ينظر: الجوهري ،مسند الموطأ ،ص  8
 . 385البخاري ، صحيح البخاري ،ص  9
 . 1/193ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، 10
عبد هللا بن مسلمة : هو ابو عبد الرحمن عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي  11

 الحارثي،الملقب بـ: )شيخ االسالم (  
المكرمة   مكة  ،ثم  البصرة  نزل  ،إذ  المدينة  اهل  المسلمين من  بين علماء  لريادته 

رجال  جلّة    ،من  من  ،وهو  مالك  االمام  عن  والحديث  العلم  ،اخذ  الثقات  الحديث 
الكبرى، الطبقات  سعد،  ابن  وخيارهم.  وثقاتهم  وفضالئهم  .  302/ 7اصحابه 

 ، الرجال  معرفة  ،  15/ 2البغدادي،  الزكية   النور  مخلوف، شجرة  ابن   .1 /86  .
 . 81/ 2. اليافعي، مرآة الجنان ، 524ابن قتيبة،المعارف،ص 

 . 1910بخاري،ص صحيح ال 12
 . 62طوقان، حدائق الحيوان ،ص  13
 . 376/ 2مروج الذهب ، 14
 . 439الحير : ِشبه الحظيرة أ و الِحمى ،الرازي ،مختار الصحاح،ص  15
 . 62طوقان، حدائق الحيوان ،ص  16
 . 61الريحاوي ، العمارة العربية ،ص 17
 . 75بهنسي، القصور الشامية ،ص  18
 . 54طوقان، حدائق الحيوان ، ص 19
 . 181/ 2تاريخ اليعقوبي ،   20
 . 211/ 3المسعودي ،مروج الذهب، 21
 . 89/ 4ابن عبد ربة االندلسي ،العقد الفريد ،  22
 . 212/ 3مروج الذهب ،  23
 . 78/ 1الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد  24
 . 3/212المسعودي، مروج الذهب ، 25



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

261 

 . 165/ 4الطبري، تاريخ االمم،  26
 . 321/ 2اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي، 27
 . 3/212المسعودي، مروج الذهب ، 28
 . 1/79الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  29
 . 1/45ابن الساعي ، الجامع المختصر ، 30
 . 322/ 2اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي، 31
 . 90-89/ 4ابن عبد ربة االندلسي ،العقد الفريد ،  32
 . 166/ 4الطبري، تاريخ االمم،  33
 . 1/79الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ، 34
 . 394/  1السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها،    35
362/286.  
 . 807/ 1معجم البلدان ، معجم البلدان  37
 . 21/ 1ابن الساعي ، الجامع المختصر،    
 . 87قان، حدائق الحيوان ،ص طو38
 . 96الطوبي، تربية الحيوان عند العرب،ص 39
 (. 8سورة النحل، آية )  40
 موقع المكتبة الرقمية العالمية )عجائب المخلوقات(.  41
ال أو    42 الجوَّ أيًضا باسم: الصقر  الشاهين: هو من فصيلة الصقرويات، ويُعرف 

طائر   وهو  العربية،  الجزيرة  أهل  عند  تقريبًا.  الشيهانة  الموطن  عالمي  جارح 
 . 55جواد، مجلة البيئة والتنمية، صفحة 

البازي أو الباز: ومعروف بالبرني في شمال إفريقيا، وهو طائر جارح طويل    43
مكان   من  كبيرة  بسرعة  الفريسة  على  باالنقضاض  يصطاد  البصر،  وحاد  الذيل 

أبو غريب". منصور،   البازية.  يتبع فصيلة  الصيادين  مرتفع ومخفي، وهو  آخر 
 .   66في لبنان،ص 

البازية،    44 لفصيلة  المنتمية  الحجم  الصغيرة  الجوارح  أنواع  أحد  وهو  الباشق: 
جريدة   إفريقيا.  شمال  وفي  أوراسيا  من  األعظم  القسم  في  االنتشار  واسع  وهو 

 . 67المستقبل اللبنانيَّة: "أبو غريب". منصور، آخر الصيادين في لبنان،ص 
: العرب ه  45 م أول من عرف الصقر الحرَّ واصطادوه واستخدموه ألغراض  الحرُّ

الصيد، أنواع الصقر الحر كثيرة وصعب تعدادها، وهي من أكبر الصقور، فيبلغ  
سم، ويصل طول جناحه حوالي متر ونصف، وهو تقريبًا   57  -سم  47طوله من 

الصافي،   هي:  العربية  الجزيرة  في  المنتشرة  واألنواع  الجير،  صقر  بحجم 
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الفيصل  وال مجلة   ، واألبيض.عزيز  والجرودي،  والفارسي،  شامي، 
 . 89،ص 44،العدد 

الصقر النازل: وهو من الجوارح، ومن أنواع الصقوريات، يمتاز بحدة البصر    46
وذو شهرة   الصيد،  يُستخدم ألغراض  حيث  الفريسة؛  على  االنقضاض  وبسرعة 

 .  97-96رة ،ص واسعة في الجزيرة العربية. پِِرنز، موسوعة الطيور المصوّ 
البيد ق: ويُدعى أيًضا الباِشق الشامي أو الباشق المشرقي، وهو نوعٌ صغير من    47

الجوارح ينتمي إلى فصيلة البازيَّات التي تضمُّ أيًضا أنواًعا أخرى من الجوارح  
 . 75النهارية. المعجم الكبير، مجمع اللغة العربية، القاهرة،ص 

 . 43اإلبل،ص العاني، موسوعة 48
 

 قائمة المصادر والمراجع  

)ت: .1 اسماعيل  بن  ،محمد  صحيح  870هـ/256البخاري   ،) م 
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األموي،   .4 العهد  في  وزخارفها  الشامية  القصور  عفيف،  بهنسي، 

 . 2000، لسنة 45مجلة الحوليات السورية األثرية ،  العدد 

5. ، العدد  جواد  الثالث،  المجلد  والتنمية،  البيئة  مارس  11مجلة   ،-  

 .  1998إبريل  

علي)ت:  .6 بن  احمد   ، البغدادي  م(،تاريخ  1071هـ/ 463الخطيب 
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سورية،    .7 في  اإلسالمية  العربية  ،العمارة  القادر  عبد  الريحاوي، 

 م. 1979دمشق، 

)ت:  .8 بكر  ابي  بن  ،محمد  مختار  1268هـ/   666الرازي  م(،  

 م. 1983هـ/   1403الصحاح ،الكويت :دار الرسالة ،  
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 م. 1956والملوك،تحقيق: مجموعة محققين ،ط.القاهرة ،  
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 المصرية،)د.ت(. 
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 ية .   مجمع اللغة العربية في القاهرة المعجم الكبير ،مكتبة رقم .20



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

264 

محمد)ت: .21 بن  محمد  مخلوف،  شجرة  971هـ/  360ابن  م(، 
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م(، مرآة الجنان،  1366هـ/ 768يافعي، عبد هللا بن اسعد )ت:ال .28

 م. 1919هـ/ 1337الهند: حيدر آباد،

)ت:   .29 وهب  بن  يعقوب  بن  أحمد  هـ(،تاريخ    284اليعقوبي، 

االعلمي   مؤسسة  ،ط.  المهنا  االمير  عبد   : ،تحقيق  اليعقوبي 

 م. 1860للمطبوعات : لبنان ،  

 .«موسوعة ويكيبيديا الحرة .30
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 الملخص :

هدف البحث إلى )معرفة أثر المنظمات البصريّة في اكتساب المفاهيم النحويّة   -1

الرابع العلمّي في مادة قواعد اللغة العربية(؛ ولتحقيق ذلك  لدى طالب الصف  

أجريت تجربة استغرقت شهرين, إذ اختار الباحث إعدادية اإلمام )علّي عليه  

التي   البحث  عينة  وُحددت  التجربة،  لتطبيق  عشوائياً  اختياراً  للبنين  السالم( 

 ( )63بلغت  بواقع  طالباً  و) 33(  التجريبية  للمجموعة  طالباُ  طالباً  34(   )

)العمر   متغيرات  في  المجموعتين  بين  كوفئ  وقد  الضابطة,  للمجموعة 

لآلباء،   الدراسي  التحصيل  السنة,  نصف  امتحان  درجات  الذكاء,  الزمني, 

الضبط   ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  واعتمد  لألمهات(,  الدراسي  التحصيل 

المتغيرات  ضبط  وتم  البحث,  لمجموعتي  بعدّيٍ  وباختباٍر  الدخيلة,    الجزئي 

الثاني من   الفصل  التجربة في  التجريبية، وُطبِّقت  أثر اإلجراءات  والحد من 

 ( الدراسي  النتائج  2022-2021العام  ُحلِّلت  التجربة  من  االنتهاء  وبعد   ,)

عدم   النتائج  وأظهرت  مستقلتين,  لعينتين  التائي  االختبار  باستعمال  إحصائياً 

ا مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  )وجود  متوسط  0,05لداللة  بين   )

باستخدام   القواعد  يدرسون  الذين  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات 

الذين   الضابطة  المجموعة  طالب  درجات  ومتوسط  البصريّة،  المنظمات 

النحويّة   المفاهيم  اكتساب  اختبار  في  االعتيادية  بالطريقة  القواعد  يدرسون 

 .  البعدي لصالح المجموعة التجريبيّة 

المفتاحية  اللغة    الكلمات  قواعد   ، المفاهيم   ، اكتساب   ، البصريّة  المنظمات   :

 العربية 

 

المنظمات البصريّة في اكتساب المفاهيم النحويّة لدى طالب الصف الرابع أثر 

 العلمّي في مادة قواعد اللغة العربية

 م.د علي عباس أمير

      المديرية العامة لتربية بابل  
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Summary   :  

1- The aim of the research is to (know the effect of visual 

organizations on the acquisition of grammatical concepts 

for students of the fourth scientific grade in the subject of 

Arabic grammar); To achieve this, an experiment was 

conducted that lasted two months. The researcher 

randomly chose Imam (Ali, peace be upon him) 

preparatory school for boys to implement the 

experiment. The sample of the research was 

determined, which amounted to (63) students, with (33) 

students for the experimental group and (34) students 

for the control group, and he was rewarded between The 

two groups in the variables (chronological age, 

intelligence, mid-year exam scores, academic 

achievement of fathers, academic achievement of 

mothers), and the researcher adopted the experimental 

design with partial control and a post-test for the two 

research groups. The second of the academic year 

(2021-2022), and after the completion of the experiment, 

the results were statistically analyzed using the T-test for 

two independent samples, and the results showed that 

there was no statistically significant difference at the 

significance level (0.05) between the average scores of 

the experimental group students who study the rules 

using organizations The visual, and the average scores 

of the students of the control group who study grammar 

in the usual way in the post-test grammatical concepts 

acquisition in favor of the experimental group . 
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 يف بالبحث  الفصل األول : التعر

البحث المراحل    مشكلة  في  الطلبة  يعانيها  التي  التعليمية  المشكالت  من  إّن   :

الضعف العاّم في قواعد اللغة العربية، ويسهُل اكتشاف هذا    الدراسيّة المختلفة هو

الضعف بأدنى استماعٍ للمقروِء، أو بأيسر نظرةٍ إلى المكتوِب من عباراِت الطلبِة  

عجب   وال  اللغة    وتعبيراتهم.  معلّمي  بين  مستشريةً  الظاهرة   هذه  ترى  أن  في 

(! ومّما  249، ص 1999العربية ومدّرسيها، فكيف بها بين أوساط الطلبة! )البجة، 

وتعقيداً؛ حتى   اتساعاً  المشكلة أصبحت أكثر  أّن هذه  وتعقيداً  يزيُد األمر  صعوبةً 

وا طالبها!  أيدي  على  العربية  النتحار  مظهٌر  بأنّها  أّن  ُوِصفْت  ذلك  على  لدليل 

تصحيح الدفاتر في االمتحانات الوزارية يكشف عن الضعف الكبير الذي يعانيه  

ومفعول...   وفاعٍل  وحرٍف  وفعٍل  اسٍم  من  البديهة  المفاهيم  في  الطلبة 

 ( . 292، ص 2006)الهاشمي،

من        تقتضيه  وما  النحو  مفاهيم  بها  تتصف  التي  التجريدية  للطبيعة  ونظراً 

من والتصنيف    المتعلم  والتحليل  االستقراء  من  تمكنه  خاصة  عقليّة  عملياٍت 

ـــ   تقوم  فهي  الحقيقة؛  هذه  تراعي  قد ال  السائدة  التدريسية  الطرق  فإنَّ  والتعليل؛ 

غالباً ـــ على تلقين المعلومات النحوية وتحفيظها من جانب المعلم, والتلقي السلبي  

العملي في  تعثره  أثبت  الذي  المتعلم  جانب  اكتساب  من  من  وعجزه  التعليمية,  ة 

تدريٍس   وطرائق   استراتيجياٍت  على  التركيز  من  البد  لذلك  النحوي؛  المفهوم 

)التميمي,   اللغوّي  األداء  في  وتطبيقها  النحويّة  المفاهيم  لتعليم  ،  2015مناسبٍة 

(، ولعّل من بين تلك األساليب واالستراتيجيّات ما يوّظف مهارات التفكير  19ص 

كا التعليمّي؛ البصرّي  الموقف  في  المعروضة  والصور  واألشكال  لمخططات 

فعندما تقع تلك األشكال والصور بين يدي الطالب يحاول أن يدرك العالقات بين  

ذلك في وسٍط   تم  اذا  أمامه، والسيّما  التي  للمضامين  يجد معنى  لعلّه  عناصرها؛ 

راٍت جديدةٍ، ويساعد على  دينامّيٍ فعّال يتيح له التفكير على نحٍو خاّلٍق ينّشط تصوّ 

 (. 182، 2012بناء مفاهيم  جديدة )العفّون وعبد الصاحب،  

ويرى الباحث ـــــ من خالل تدريسه اللغة العربيّة في المدارس الثانويّة ـــــ       

تفتقر   تكاد  القواعد  تدريس  في  المعتمدة   التدريسيّة  واألساليب  الطرائق  أّن 

 والفعاليّات والمخططات السبّوريّة إال قليالً . لألنشطة  

 ومما تقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي بالسؤال اآلتي:      
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الصف   طالب  لدى  النحويّة  المفاهيم  اكتساب  في  أثٌر  البصريّة  للمنظمات  هل 

 الرابع العلمّي؟ 

البحث التعلّ   أهمية  عليها  يُبنى  التي  األساس  القاعدة  المفاهيم  تعدُّ  المعنى؛  :  ذو  م 

وذلك لكونها تشكُل تصّوراً ذهنيّاً يساعُد المتعلّم على اكتساب المعلومات المقّدمة  

المعلومات   من  التنظيم والترابط؛ مما يسمح بتنظيم كميٍّة كبيرةٍ  له على نحٍو من 

وتخزينها بفاعليٍّة في الذاكرة. والنحو كأي مادةٍ علميٍّة لغويٍّة له مفاهيمه الخاّصة  

المفاهيم  الت تلك  تحديد  يقتضي  وهذا  اللغة؛  فهم  في  الغموض  أو  اللبس  تزيل  ي 

النحوّي   للفكر  مفاتيح   بوصفها  المختلفة  دالالتها  وفق  على  وتوضيحها  وتعريفها 

العمليات  48-47،  2015)التميمّي،   من  منظومة  البصرّي  التفكير  كان  ولّما   .)

الشكل  قراءة  على  الفرد  قدرة  توّظف  التي  اللغة    العقليّة  وتحويل  البصرّي، 

هذه   فإّن  منطوقة،  أو  مكتوبة  لفظيّة  لغة  الى  الشكل  ذلك  يحملها  التي  البصريّة 

المنظومة تتضّمن جملة من المهارات من أهمها مهارة استخالص المعاني، وهي  

القدرة على استنتاج معاٍن جديدةٍ، والتوصل الى مفاهيم ومبادئ علميّة من خالل  

الم البصرّي  الصاحب،الشكل  )العفون وعبد  (. ومن  178-177،  2012عروض 

هنا يرى الباحث أن المنظمات البصريّة ـــــ كأدوات للتفكير البصرّي ـــــ تُعدُّ من  

في   وحفظها  وترميزها  المعلومات  إدراك  على  المتعلّم  تساعد  التي  األنشطة  أهم 

ن الذاكرة بعيدة  الذاكرة على نحٍو ذي معنى مستقل؛ مّما يسهل عملية استدعائها م

هي   وهذه  االستدعاء،  تستوجب  التي  التعليميّة  المواقف  في  وتعميمها  المدى، 

الطريقة المثلى الكتساب المفاهيم النحويّة وتعميمها، والتمييز بينها وبين المفاهيم  

 األخر. 

 ومّما تقّدم يمكن تلخيص أهميّة البحث فيما يأتي : 

تدر  • في  البصريّة  المنظمات  يتناول  يتم  إنّه  لم  التي  العربيّة  اللغة  قواعد  يس 

المستوى   السابقة على  والبحوث  الدراسات  في  الباحث(  )على حّد علم  تناولها 

 المحلّي. . 

يعتمد نوعاً من األنشطة البصريّة تتخذ مساراً في التدريس ينأى عن الطرائق   •

 التقليديّة التي ال تتعّدى التلقين واالستجواب. 

التعلّم داخل  تزويد المدرسين والطلبة   • بأساليب وأنشطة بصريّة تسيّر وتيّسر 

 المدرسة وخارجها. 
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: البحث  في    هدفا  البصريّة  المنظمات  أثر  معرفة  إلى:  الحالي  البحث  يهدف 

اللغة   قواعد  مادة  العلمّي في  الرابع  الصف  لدى طالب  النحويّة  المفاهيم  اكتساب 

 العربية . 

 الباحث الفرضية اآلتية : ألجل تحقيق هدف البحث وضع  فرضيات البحث : 

1- ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  متوسط  0,05ال  بين   )

المنظمات   باعتماد  القواعد  يدرسون  الذين  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات 

القواعد   يدرسون  الذين  الضابطة  المجموعة  درجات طالب  ومتوسط  البصريّة، 

 حويّة. بالطريقة االعتيادية في اختبار المفاهيم الن

 : يقتصر البحث الحالي على :   حدود البحث

عينة من طالب الصف الرابع العلمي في المدارس االعدادية والثانوية لمركز   -1

 م .  2022-2021محافظة بابل للعام الدراسي  

سبعة موضوعاٍت من كتاب القواعد المقرر تدريسه للصف الرابع العلمي في   -2

  ( وهي:  الثاني  الدراسي  فيه،  الفصل  المفعول  المفعول ألجله،  المطلق،  المفعول 

 الحال، التمييز، توكيد الفعل، أسلوب الشرط (، تدرس لمجموعات البحث الثالث. 

 تحديد المصطلحات :  

 ((Visual Organizersـــ المنظمات البصريّة :  1

خطايبة       المادة    عرفها  لمحتوى  البصريّة  الملّخصات  من  مجموعة  بأنها: 

ة، تستخدم لتنظيم مفاهيم الدرس بشكٍل هرمّي، تقع فيها المفاهيم العامة في  الدراسيّ 

شموالً   األقل  المفاهيم  من  أُخر  مجموعات  تحتها  تتدّرج  ثّم  المنظم،  قمة 

 (. 317، 2005)خطايبة،

 ( (Acquisitionـــ االكتساب : 2   

لغةً  ـــ  وِكسباً،  أ  ك ْسب اً  ي كُسبُهُ  ك س ب هُ   :  ، ك س ب  أو   ، الّرزق  طلب    : واْكت س ب  وت ك ّسب  

)ابن   عهُ  م  ج  وك سبهُ:  واجته د،  تصّرف   : واْكت س ب   ، أصاب 

 (. 82: 2009(، 3(،الجزء)2منظور،المادة)نحا(،المجلد)
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المرحلة التي يكون فيها المتعلم قد تمكن    بأنّه: "  ب ـــ اصطالحاً : عّرفه مرزوك

وعد  المفهوم  داللة  استرجاع  دقيق  من  صحيح  نحو  على  خواصه  من  "  د 

 .   (22:  2010)مرزوك،

  : بأنه  إجرائياً  الباحث  يعرفه   : ـــ  )عينة  ت  العلمي  الرابع  الصف  قدرة طالب 

المفاهيم   وتمييزه عن  الدراسة،  قيد  النحوي  للمفهوم  تعريٍف  البحث( على إعطاء 

بدرجات الطالب  النحوية األخر، وتطبيقه في مواقف جديدة . وتقاس هذه القدرة  

 .  في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية البعدي المعد لهذا الغرض 

   Concept) ـــ : المفهوم : )  3

: لغةً  ــ  بالقلب،    أ  الشيء  )الفهم(:معرفُتك   العرب:  لسان  في  جاء   "

ه ً  ف ِهم  ً  ف ْهما وع رْفتُه    وف هامة: وف ه ما ع ِقلت هُ  الشيء  فالناً(,   و)ف هَّْمت وف ِهْمُت 

ْمته(،   )الزبيدي،مادة)فهم(،  و)أ ْفه   " شيء  بعد  شيئاً  هُ  ف ِهم  الكالم  م (:  و)ت ف هَّ

 (. 129:  2007(،33(،الجزء)17المجلد)

بأنه: " الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد؛    زينة  أبو   عرفهب ـــ اصطالحاً :  

تعم يتم  نتيجة  اشياء  على  متشابهة  اشياء  من  استنتجت  وخصائص  صفات  يم 

 ( . 135, 1997التعرف اليها فيما بعد " )أبو زينة,  

للمفهوم: اإلجرائي  التعريف  ـــ  في    ت  والمعارف  المعلومات  من  عقلية  صورة 

مادة قواعد اللغة العربية، تتكون لدى طالب الصف الرابع العلمي )عينة البحث(،  

تعمي المشتركة ألي  عن طريق  والعالقات  والصفات  الخصائص  من  يستخلص  م 

 مفهوٍم من مفاهيم النحو التي سيدرسونها في أثناء مدة التجربة .  

 ـــ النحو: 4

( لغةً:  العربي النَّْحُو( أـ  الكالم  ون ْحوُ  والنَّْحوُ   .إِعراب  والطَِّريُق،  العربية   الق صُد 

انتِحاء س ْمِت كالم   إِنما هو  إِعراب وغيره كالتثنية،  منه،  فه من  رُّ ت ص  العرب في 

منظور،   )ابن  ذلك..  وغير  والنسب،  واإِلضافة،  والتكبير،  والتصغير،  والجمع، 

 (. 360: 2009(، 15مادة)نحا(،الجزء)
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 ً ـــ النحو اصطالحا مجموعة القواعد والضوابط التي    "   بأنه: : عرفه الفضلي  ب 

ي ومختلف أحكامه، ومعاني عناصره  في ضوئها تعرف كيفية تأليف الكالم العرب

 (. 5، ص1986، الفضلي) تكشف عن مدلوله ومحتوى مفرداته" 

للنحو:   اإلجرائي  التعريف  ـــ  يتضمنه  ت  ما  جميع  بأنه:  إجرائياً  الباحث  يعرفه 

كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لطالب الصف الرابع العلمي في الفصل  

الدراسي: للعام  الثاني  أساسية  2022ـــــ2021)   الدراسي  نحوية  مفاهيم  من   )

وفرعية، وما يتعلق بها من أحكام وقواعد، يتم قياسها من طريق إجابات الطالب،  

 ودرجاتهم في اختبار اكتساب المفاهيم البعدّي الُمعد لهذا الغرض . 

 ـــ التعريف اإلجرائي للمفاهيم النحوية:  5

)المفهوم( و)النحو( يعّرف الباحث  في ضوء التعريفات السابقة لمصطلحي:       

 المفاهيم النحوية بأنها:  

موضوعات       في  معينة  معان  حول  محددة  اللغة    مصطلحات  قواعد  كتاب 

الدراسي   للعام  العلمي  الرابع  الصف  لطالب  تدريسه  المقرر  العربية 

يتوصل  (،  2022ـــــ2021) وبناًء،  إعراباً  الكلم  أواخر  أحوال  عن  فيها  يبحث 

الحقائق   من  مجموعة  بين  يربطوا  أن  بعد  معرفتها  إلى  البحث  عينة  طالب 

اكتسا  على  يساعد  مما  لهم؛  المقدمة  في  والمعلومات  اللحن  تجنبهم  و  لها،  بهم 

ومعرفتها   المفاهيم  بين  التمييز  طريق  من  وتقاس  مقاصده،  وإدراك  الكالم، 

 وتطبيقها. 

 عرفه الباحث بأنَّه: :  الصـف الرابـع العلمي  -6

ثالث        مدتها  التي  العراق  في  اإلعدادية  الدراسة  مرحلة  من  األول  الصف 

ة الدراسة المتوسطة، وترمي الدراسة  سنوات، يقبل فيها الطالب الذي يحمل شهاد 

في هذا الصف إلى ترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم من  

بلوغ مستويات أعلى من المعرفة والمهارة فيما يتعلق بالعلوم الصرفة، مع تنويع  

الدراسة االعدادي لمواصلة  تمهيداً  وتعميقها  الفكرية، والتطبيقية،  الميادين  ة  بعض 

 والعالية، وإعداداً للحياة العملية واالنتاجية، وهو القسيم اآلخر للفرع األدبي. 

 الفصل الثاني : خلفيّة نظريّة، ودراسات سابقة :  
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 أوالً: خلفيّة نظريّة:  

 Visual Organizerالمنظمات البصريّة  -1

تنظيم        على  الطالب  لمساعدة  تُستخدم  أن  يمكن  التي  اإلستراتيجيات  من 

المفاهيم   تربط  التي  العالقات  إلدراك  وذلك  المعرفّي  بنائهم  في  المعلومات 

وسليمان،  سعيدي  )امبو  الذاكرة  في  البعض  بعضها  مع  ،  2009العلميّة 

 (، وتكون على نوعين رئيسين هما:  441ص 

الهرميّة:   -أ تمثل المنظمات  البصريّة    وهي  الملخصات  من  مجموعة 

لمحتوى المادة الدراسّي، تستخدم لتنظيم مفاهيم الدرس بشكٍل هرمّي، تقع  

فيه المفاهيم العامة في قمة المنظم البصرّي، ثم تتدّرج تحتها مجموعات  

)خطايبة،  شموالً  األقل  المفاهيم  من  ر  ص 2005أُخ  في  317،  كما   .)

 المخطط اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤكد لفعل، مثُل:

 إحداقاً  أحَدقت بهم النارُ 

 مبّين لنوع الفعل، مثُل:

 الشمعة    ذوبانَ يذوُب المعلُم 

 

حروف الفعل  المفعول المطلق: مصدٌر منصوٌب يشتمُل على 
 باهرا (. نجاحا  نفسها، يأتي بعد الفعل والفاعل، مثُل:)نجَح أحمُد 

 ويقُع في أحواٍل ثالثة:

 مبيّن لعدد مرات الفعل، مثل : 

 ضربتينضرَب المجاهد  األعداء 
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 ( المنظمات البصريّة الهرميّة 1مخطط: )            

 

الدراسيّة   -ب المادة  لمحتوى  البصريّة  المنظمات  من  نوع  المتسلسلة:  المنظمات 

متتابع   منطقّيٍ  بشكٍل  مرتبة  المعلومات  من  سلسلة  هناك  تكون  عندما  يستخدم 

 (. كما في المخطط اآلتي:  44، ص 2009)امبو سعيدي وسليمان،

 

 

 

 

 

 

 

ل وبعــــض عنــــد  كــــ 

إضــــــــافتها الــــــــى 

 :المصدر

.( دُّ صُ مثُل: )ي .( و)وخّففوا بعَض التخفيف   المرُء كلَّ الصدّ 

 عن المفعول المطلق )الصّد( انابت  و)بعَض( فــ)كلَّ(
ن حركة النصب وهي الفتحة وكا اوأخذت)التخفيف( و

 )خّففوا تخفيفَا(. و األصُل: )يصدُّ المرُء صّدًا( 

ــ    ــدوا إليـ ــٌب مـــن معنـــى مثـــل: )قعـ ــالجلوُب قريـ ــًا(. فـ جلوسـ
؛ وقد ناب عن المصدر )قعودًا( فأخَذ حركـة اننصـب  القعود 

 )الفتحة(؛ ألن  مصدٌر مرادٌف ل  في المعنى.

المصـــــدر المـــــرادف 
ــل  ــدر الفعـــــــ لمصـــــــ

 :المذكور

النيابة عن المفعول المطلق: هناك ألفاظ تنوب  عن المفعول المطلق 

 تتفاوت في معانيها وهي: 
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 ( المنظمات البصريّة المتسلسلة 2مخطط: )

 : Grammatical Conceptsالمفاهيم النحوية   -2

 مقدمة: 

لقد حظيت المفاهيم باهتمام كبير من لدن الفالسفة والتربويين منذ أوائل       

العقدين   في  والسيّما  االهتمام  هذا  تزايد  وقد  العشرين،  القرن  من  الستينيات 

األخيرين؛ نتيجةً للنمّو الهائل في المعلومات الذي يشهده العالم نتيجة للتطور  

لى تأكيد أهمية المفاهيم وضرورة  العلمي وما تبعه من انفجار معرفي أدى إ

التركيز عليها في كل الموارد التعليمية، إذ أصبح من الصعوبة بمكان وضع  

المتعلم أمام هذا الكم الهائل من المعلومات والمعارف والخبرات، وهنا يأتي  

مستوى   على  والسيّما  وبنائها  المعرفة  تكوين  في  للمفاهيم  المحورّي  الدور 

هللا،  )عبد  ص 2015التربية  كونها  76،  في  المفاهيم  أهمية  تكمن  إذ  (؛ 

تصورات عقليّة تنتج عن إدراك العالقات والعناصر المشتركة بين مجموعة  

من الظواهر أو األحداث أو األشياء؛ وذلك لغرض تصنيفها إلى أصناف أقل  

)يضرُب الجنديُّ األعداَء ألـ  رـربة.(. فالعـدد )الـَ ( نـاَب 
عن المفعول  المطلق، وأخَذ حركة النصـب وهـي )الفتحـة(، 

 وكاَن األصُل )يضرُب الجنديُّ األعداَء رربًا(.

ًا(. فالسـوُآ ٌلـٌة ُيضـرُب )رربوا النفَس   األّمارَة بالسـوء  سـًو
.)  بها، واألصُل: )رربوا النفَس بالسوآ 

 العدد: 

 اآللة:

اإلشارة:اسم  ــاب عــن   ــَن( ن (. فاســم اإلشــارة )ذل ــَن الفــنَّ ــال  ذل )ظــنَّ ب
 المفعول  المطلق، وكان األصُل: )ظنَّ بال  ظّنًا(.
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، ص   2000،   )نادر وآخرون  منها عدداً في إطار تيسير التعلّم والتعليم.. " 

15  . ) 

 المفاهيم:  اكتساب  ية أهم ❖

التربية        أخذ علماء  وقد  السليم؛  التعلم  لبناء  األساس  اللبنة  المفاهيم  تشّكل 

نحٍو   على  المعلومات  اكتساب  على  المتعلمين  يساعد  ألنه  المفاهيم؛  بمدخل 

لمدةٍ   المدى  طويلة  الذاكرة  في  استبقائها  على  يساعد  وهذا  ومترابط؛  منظم 

 المفاهيم في االعتبارات اآلتية:  طويلة، ويمكن تلخيص أهمية

 ـ تسهل عمليّة التعلم.  1

 ـ تجعل عمليّة االتصال مع اآلخرين أسهل وأسرع. 2

ـ تساعد على تنظيم المعلومات وتخزينها بفاعلية، مما يجعل عملية معالجة    3

 المعلومات الجديدة على  نحٍو منطقّي متصل. 

ما    -4 استدعاء  على  المتعلم  التي  تساعد  الرئيسة  المبادئ  وترسيخ  تعلمه، 

 تعلّمها في ذهنه، وتحد من ضرورة تكرار التعلّم وإعادته. 

ـ تجعل المعلومات والمعارف ذات معنى، وتساعد المتعلم على بناء األفكار   5

                          (.10، ص 2009)طعيمة، وصقلها وتعّوده قوة المالحظة والموازنة.  

تقدم       ركائز    ومما  من  أساسي  ركيزة  العلمية  المفاهيم  أن  الباحث  يرى 

أعمق   فهم  إلى  بالمتعلمين  للوصول  اتباعه  من  البد  ومنهج  السليم،  التعلم 

العلمية   الحياة  مواقف  في  التعلم  أثر  وانتقال  والمعارف  للعلوم  وأرسخ 

 والعملية. 

 أهمية المفاهيم النحوية:  ❖

جوهرّيٍ وفرعٍ أساٍس من فروع اللغة ـــــ له مفاهيمه  إن النحو ـــــ كعلٍم       

يقتضي   وهذا  اللغة،  تلك  فهم  في  الغموض  أو  اللبس  تزيل  التي  الخاصة 

المختلفة،   دالالتها  وفق  على  وتوضيحها  وتحديدها  المفاهيم  تلك  تعريف 

ضوء   في  النحوية  المفاهيم  أهمية  وتأتي  النحوّي،  للفكر  مفاتيح   واعتمادها 

 اآلتية:  االعتبارات 

 ـ إّن تعلّم المفاهيم النحوية يفتح باب المعرفة السليمة الستعمال اللغة. 1

 تساعد المفاهيم النحوية على تحقيق فهم أعمق لطبيعة المادة النحوية.   ـ2
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المتصلة    ـ3 األُخر  المواد  مفاهيم  تعلم  على  يساعد  النحوية  المفاهيم  تعلم  إّن 

 بتعلم اللغة. 

وية على التوسع في تحقيق التواصل الفكري والثقافي  ـ تساعد المفاهيم النح 4

 عبر الزمان والمكان، وتشكيل تراث اللغة والنحو. 

 إّن تعلم المفاهيم النحوية يمّكن الطالب من دقة التعبير وسهولته.  ـ5

ـ تساعد المفاهيم النحوية الطالب على تنمية القدرة على التحليل، والتفسير،  6

 لتمييز، وإدراك العالقات. والمقارنة، والتصنيف، وا

األصم،  7 الحفظ  ظاهرة  على  القضاء  في  يساعد  النحوية  المفاهيم  تعلم  إّن  ـ 

 ويحقق الوظيفية من تعلم مادة النحو.. 

 (.  78، ص 2005)إبراهيم،

 أهمية تعلم المفاهيم النحوية: ❖

علميٍّة        مادةٍ  أي  تعلّم  في  كبرى  أهمية  ذات   العلمية  المفاهيم  كانت  إذا 

ليمها، فإن للمفاهيم النحوية أهميتها الخاصة، ودورها الكبير في تعلّم مادة  وتع

إال من طريق تعلم المفاهيم   النحو؛ فالمتعلّم ال يستطيع أن يفهم  قاعدةً نحويةً 

التي تتكون منها تلك القاعدة، إْذ تشتمل كلُّ قاعدةٍ على جملٍة من المفاهيم التي  

تعلم مادة النحو على أساس مفاهيمّي يتناسب  ينبغي للمتعلم أن يكتسبها. وإن  

النحو   يدّرس  أن  المعلّم  على  تفرض  التي  الطبيعة  تلك  النحو،  مادة  وطبيعة 

فرعيةٌ،   مفاهيُم  تحتها  تندرج  التي  الرئيسة  مفاهيمها  لها  علميّةً  مادةً  بوصفِه 

الجديدة   والمفاهيم  السابقة،  النحويِّة  المفاهيم  بين  الربُط  يتم  أن  )عبد  والبُّد 

 ( . 97، ص 2015هللا،

 العوامل المؤثرة في تعلم واكتساب المفاهيم النحوية:  ❖

النحوية    المفاهيم  واكتساب  تعلم  في  تؤثر  التي  العوامل  أهم  تحديد  يمكن 

 باآلتي: 

يُفّضُل  1 ــ مرحلة المتعلم العمرية: إن أغلب المفاهيم النحوية مفاهيم مجردة 

ب المجردة،  العمليات  الثانية  تعلمها في مرحلة  أو  الحادية عشرة  من سن  دايةً 

 عشرة. 
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السابقة  2 النحوية  للمفاهيم  المتعلم  استيعاب  يمثل  إذ  السابقة:  المتعلم  ـ معرفة 

وسهولة   النحوية  المفاهيم  تعلّم  في  مهماً  عامالً  الجديد  بالمفهوم  العالقة  ذات 

 اكتسابها. 

اء بالمفاهيم السهلة  ـ التنظيم الهرمّي للمادة الدراسية )وذلك من طريق االبتد 3

 ثم التدرج إلى المفاهيم األكثر صعوبةً وتجريداً(. 

أو  4 السمات  من  نوعان  فهناك  النحوي:  المفهوم  خصائص  توضيح  ـ 

من   وغيره  المفهوم  بين  مشتركة  خصائص  للمفهوم:  المميزة  الخصائص 

للمتعلّم  المفاهيم المشابهة، وخصائص أُخر تميزه عن المفاهيم المختلفة، والبد  

المميزة على   الخصائص  يتمكن من تطبيق  الخصائص حتى  من معرفة هذه 

 األمثلة المنتمية للمفهوم ويستبعد األمثلة غير المنتمية. 

األمثلة  5 بطريقة عرض  متعلق  األمر  وهذا  المفهوم:  أمثلة  طريقة عرض  ـ 

ية تليها  المنتمية وغير المنتمية للمفهوم إما بطريقة متعاقبة )أي األمثلة المنتم

طريقة   أن  في  شك  وال  متقابلة،  أزواج  بطريقة  أو  المنتمية(،  غير  األمثلة 

تعلم   يسهل  وبالتالي  بينها؛  التمييز  على  المتعلّم  تساعد  المتقابلة  األزواج 

 المفهوم. 

ــ التعزيز والتغذية الراجعة: ويقصد بذلك تقديم التعزيز المناسب للمتعلّم بعد  6

م  الصحيحة وبشكٍل  المغلوطة  اإلجابة  اإلجابة  أما  التعزيز،  أشكال  ناسٍب من 

 فيقدم لها اإلرشادات المناسبة ثم يتم تقديم اإلجابة الصحيحة. 

ــ طريقة التدريس المعتمدة في تعلم المفهوم النحوّي: فإذا كانت هذه الطريقة  7

تركز على عناصر المفهوم الرئيسة مثل: اسم المفهوم، وتعريفه، وخصائصه  

ــ المشتركة وال بال شك ــ    مميزة، واألمثلة المنتمية وغير المنتمية... فإن هذا 

 (. 105، ص 2015)عبد هللا،   يؤدي إلى تعلم أفضل للمفهوم. 

 ثانياً: دراسات سابقة: 

 ( : 2011ـــــ دراسة )فندي وغيدان 1

أُجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة ديالى / كلية التربية األساسيّة،       

وهدفت إلى معرفة     ) أثر إنموذجي اإلنتقاء وفراير في اكتساب المفاهيم  

 النحوية لدى طالبات الصف األول المتوسط ( . 
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وذا        الثالث  المجموعات  ذا  التجريبي  التصميم  الباحثتان  واستعملت 

عينة  االخت  وتكونت  الجزئي،  الضبط  ذات  التصاميم  من  وهو  البعدي،  بار 

( طالبةً للمجموعة التجريبية األولى التي  29( طالبةً بواقع )99الدراسة من ) 

أنموذج اإلنتقاء، و)  النحوية على وفق  القواعد  للمجموعة  37درست  ( طالبةً 

(  32راير(، و) التجريبية الثانية التي درست المادة نفسها على وفق أنموذج )ف

الطريقة   وفق  على  نفسها  المادة  درست  التي  الضابطة  للمجموعة  طالبةً 

االعتيادية، أما أداة البحث فكانت اختباراً خاصاً بإكتساب المفاهيم النحوية من  

 ( فقراته  عدد  بلغ  متعدد  من  االختيار  الباحثتان  33نوع  واستعملت  فقرةً،   )

عالية البدائل الخاطئة ، ومربع كاي  )معامل التمييز ، ومعامل الصعوبة ، وف

البعدية،  2)كا للمقارنات  )شيفيه(  وطريقة   ، األحادي  التباين  وتحليل   ،  )

كوسائل   براون(  )سبيرمان  ارتباط  ومعامل  )بيرسون(،  ارتباط  ومعامل 

 احصائية ، وتّم إلى النتائج اآلتية: 

البعدي    -1 االختبار  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

 لمجموعات البحث الثالث. 

تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى الالئي درسن مادة القواعد النحوية    -2

على وفق أنموذج االنتقاء على المجموعة الضابطة الالئي درسن المادة نفسها  

المفاهيم   اكتساب  في  البعدي  االختبار  في  االعتيادية  الطريقة  وفق  على 

 النحوية. 

 (. 47  -24، ص 2011، )فندي، وغيدان    

 ( : 2015ــــــ دراسة )هادي  2

التربية        كلية  في  المستنصرية  الجامعة  العراق/  في  الدراسة  أُجريت 

األساسية، وهدفت إلى ) بناء برنامج قائم على استراتيجية المنظمات الشكلية  

 في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف الرابع األدبي ( . 

الب      الباحث  واعتمد  واستعمل  والتجريبي،  الوصفي  المنهج  منهجين  احث 

( طالباً  130التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي، وتكونت عينة البحث من ) 

( بواقع  ) 70وطالبةً  منهم  الذكور  من  طالباً  المجموعة  35(  في  طالباً   )

و)   الباحث،  قِبل  من  الُمعد  البرنامج  وفق  على  تدرس  التي  (  35التجريبية 

 ً االعتيادية،  طالبا الطريقة  وفق  على  تدرس  التي  الضابطة  المجموعة  في   
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اإلناث منهن  ) 60و) الالئي  30( طالبة من  التجريبية  المجموعة  في  ( طالبةً 

الباحث،   قِبل  من  الُمعد  البرنامج  وفق  على  النحوية  القواعد  مادة  يدرسن  

نفسها  30و) المادة  درسن   الالئي  الضابطة  المجموعة  في  على وفق  ( طالبةً 

الطريقة االعتيادية، وأعّد الباحث اختباراً في اكتساب المفاهيم النحوية تكون  

( الوسائل  42من  الباحث  واستعمل  متعدد،  من  االختيار  نوع  من  فقرةً   )

 ( التائي  )االختبار   : اآلتية  ومعادلة  T-Testاالحصائية  مستقلتين،  لعينتين   )

الفقر تمييز  الصعوبة، ومعادلة معامل  كاي )كـمعامل  ومربع  (، وتحليل  2ة، 

التجريبية   المجموعة  طالب  تفوق  إلى  الباحث  وتوصل   . األحادي(  التباين 

التي تلقت البرنامج التعليمي المعد على وفق المنظمات الشكلية ، وتوصل ـــ  

ومؤلفي   المناهج  مخططي  اهتمام  منها ضرورة  توصيات  عدة  إلى  ـــ  أيضاً 

الس  ـــ  الدراسية  المقررات  باستعمال  كتب  ــــ  النحوية  القواعد  كتب  يّما 

 المنظمات الشكلية؛ وذلك لتنظيم المفاهيم المتضمنة فيها، وتوضيحها.                                             

 ز(.  -، ص د 2015)هادي،                                                 

 ( : 2015ـــــ دراسة )مجول 4

للعلوم    أُجريت       التربية  كلية  في  البصرة،  جامعة   / العراق  في  الدراسة 

  ( معرفة  إلى  وهدفت  شارك(،  اإلنسانية،  زاوج،  )فكر،  استراتيجيتي  أثر 

الفعالة  لدى   SQR) و)القراءة  بها  واالحتفاظ  النحوية  المفاهيم  اكتساب  في 

 ( . طالب المرحلة المتوسطة 

كونه        التجريبي  المنهج  الباحث  بحثه،  واعتمد  إلجراءات  مالءمة  أكثر 

واستعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي، وتكونت عينة البحث  

 ( ) 100من  بواقع  طالٍب  التي  34(  األولى  التجريبية  المجموعة  في  طالباً   )

و)  شارك(،  زاوج،  )فكر،  استراتيجية  وفق  على  في  34ستدرس  آخرين   )

على وفق استراتيجية )القراءة الفعالة    المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس 

SQR  (و وفق  32(،  على  تدرس  التي  الضابطة  المجموعة  في  طالباً   )

 الطريقة االعتيادية . 

كافأ الباحث بين طالب مجموعات البحث الثالث في المتغيرات اآلتية :       

اللغة  مادة  في  الطالب  درجات  ملحق،  بالشهور  محسوبا  الزمني  )العمر 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

280 

ف الدراسي  العربية  التحصيل  للذكاء،  رافن  اختبار  ملحق،  السابق  العام  ي 

 لآلباء، التحصيل الدراسي لألمهات( . 

ضمن        النحوي  المفهوم  اكتساب  يقيس  موضوعياً  اختباراً  الباحث  أعّد 

العمليات الثالث لالكتساب )التعريف، التمييز، التطبيق(، وقد بلغ عدد فقرات 

 ( )30االختبار  سؤاٍل  لكل  اسئلة,  ثالثة  على  موزعةً  فقرةً  فقراٍت،  10(   )

والخطأ, والثاني  فالسؤال األول يقيس تعريف المفهوم وهو من نوع الصواب  

يقيس عملية تميز المفهوم وهومن نوع االختيار من متعدد, اًما السؤال األخير  

الوسائل   الباحث  واستعمل  التمثيل،  نوع  من  وهو  المفهوم  تطبيق  فيقيس 

)كا كاي  مربع  واختبار  األحادي،  التباين  )تحليل   : اآلتية  (  2االحصائية 

مل تمييز الفقرة ، وفاعلية البدائل  ومعادلة معامل صعوبة الفقرة، ومعادلة معا 

( بيرسون  ارتباط  ومعامل  سبيرمانpersonالخاطئة،  ومعادلة  براون  -(، 

(Spearman-Brown)  والنسبة البعدية،  للمقارنات  شيفيه  واختبار   ،

 المئوية( .  

 وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتية:      

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعتين التجريبيتين في اختبار    -1

 اكتساب المفاهيم النحوية، واالحتفاظ بها. 

التي    -2 األولى  التجريبية  المجموعة  بين  إحصائية  داللٍة  ذا  فرقاً  هناك  إّن 

شارك(،   زاوج،  )فكر،  استراتيجية  وفق  على  النحوية  القواعد  درست 

لصا الضابطة  اختبار  والمجموعة  في  األولى  التجريبية  المجموعة  لح 

 اكتساب المفاهيم النحوية، واالحتفاظ بها . 

( بين متوسط  0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -3

درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا القواعد النحوية  

( الفعالة  القراءة  استراتيجية  وفق  وطالSq3rعلى   ، المجموعة  (  ب 

الضابطة الذين درسوها على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب  

 المفاهيم النحوية، واالحتفاظ بها . 

 وقد ختم الباحث دراسته بمجموعٍة من التوصيات والمقترحات .                                      

 ز(.  -، ص د 2015)مجول،
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 الفصل الثالث : إجراءات البحث : 

 : التجريبي  التصميم  الجزئي    أوالً:  الضبط  ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  اعتمد 

وضابطة   البصريّة,  المنظمات  وفق  على  القواعد  تدرس  تجريبية   ( بمجموعتين 

 تدرس بالطريقة االعتيادية ( وباختباٍر بعدّي للمفاهيم النحويّة. 

 االختبار البعدي  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة 

اكتساب   المنظمات البصريّة  التجريبية 

المفاهيم  

 النحويّة 

المفاهيم   اختبار 

 الطريقة االعتيادية  الضابطة  النحويّة البعدي 

 

 ( التصميم التجريبي للبحث 1شكل ) 

البحث وعينة  مجتمع  الصف  :  ثانياً:  طالب  من  الحالي  البحث  مجتمع  يتكون 

المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنين في مركز محافظة  الرابع العلمي في  

الدراسي للعام  اختار    , ( م  2022  –  2021 )  بابل  أن  فبعد  البحث  عينة  أما 

التجربة وهي   فيها  يطبق  التي سوف  المدرسة  ـــــ  عشوائيّاً  اختياراً  ـــــ  الباحث 

ابع العلمي، وبطريقة  إعدادية الفيحاء للبنين، ووجد أنها تظم ست شعب للصف الر

العشوائي  المجموعة    1السحب  لتكون  )ج(  ـــــ  الشعب  من  ـــــ  الباحث  حدد 

و)ب(   البصريّة،  المنظمات  باستخدام  القواعد  تدرس  سوف  التي  التجريبية 

االعتيادية الطريقة  وفق  على  تدرس  ضابطة  طالب    . 2مجموعة  عدد  وكان 

باً، وعدد طالب المجموعة الضابطة  ( طال33المجموعة التجريبية بعد االستبعاد ) 

محسوبا  34) الزمني  )العمر  متغيرات:  في  المجموعتين  بين  كوفئ  وقد  طالباً،   )

بالشهور, والذكاء ) اختبار رافن (, ودرجات اختبار نصف السنة في مادة اللغة  

المفاهيم   اختبار  ودرجات  أيضاً،  لآلباء، ولألمهات  الدراسي  والتحصيل  العربية، 

دالة  النحويّة   لم تظهر فروق  لعينتين مستقلتين  التائي  القبلي, وباستخدام االختبار 

 إحصائيّاً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في هذه المتغيرات. 

 
فكان    1 فكان )ج(، ثم سحب ثانياً  وضع الباحث أسماع الشعب الست في كيس، وسحب واحداً 

 )ب(. 
 تبين للباحث أن الطريقة المعتمدة في تدريس القواعد لطالب العينة هي الطريقة االستقرائية. 2
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: تم تحديد المادة العلمية وهي الموضوعات السبعة من    ثالثا: مستلزمات البحث

ا الرابع  للصف  تدريسها  المقرر  العربية  اللغة  قواعد  الفصل  كتاب  في  لعلمي 

الحال،   فيه،  المفعول  ألجله،  المفعول  المطلق،  )المفعول  وهي  الثاني  الدراسي 

السلوكية   االهداف  صياغة  تمت  كما   , الشرط(  وأسلوب  الفعل،  توكيد  التمييز، 

 ( عددها  وبلغ  الموضوعات  تلك  لتدريس  وفق  83الالزمة  على  سلوكياً  هدفاً   )

المعرفي بلوم  لتصنيف  الست  الدراسية  المستويات  المادة  محتوى  ضوء  وفي   ,

( الباحثان  أعد  السلوكية  وفق  14واالهداف  على  منها  سبع  دراسية  خطة   )

المنظمات البصريّة للمجموعة التجريبية، وسبع أُخر على وفق الطريقة االعتيادية  

الدراسية  والخطط  السلوكية  األهداف  من صالحية  وللتأكد  الضابطة,    للمجموعة 

تم   وطرائق  فقد  النفس،  وعلم  التربية  في  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضها 

تدريس اللغة العربية، ومدرسي المادة لمعرفة مدى مالئمتها للغرض الذي اعدت  

 من أجله . 

 رابعاً: أداة البحث: اختبار اكتساب المفاهيم النحوية : 

اكت      لقياس مدى  اختبار  إعداد  الحالي  البحث  أهم متطلبات  أفراد  إِن من  ساب 

العينة المفاهيم النحوية, ولعدم توافر اختبار جاهز يتصف بصدقه وثباته وشموله  

المفاهيم الواردة في الموضوعات السبعة التي ستدرس في أثناء مدة التجربة؛ فقد  

وطبيعة   يتالءم  بما  النحوية  المفاهيم  اكتساب  اختبار  إعداد  الباحث  على  توجب 

الباحث  واعتمد  وأهدافه  الرئيسة    البحث  المفاهيم  على  االختبار  فقرات  إعداد  في 

تدريسه   المقرر  القواعد  كتاب  من  ستدرس  التي  السبعة  للموضوعات  والفرعية 

( وهي  العلمي  الرابع  فرعيين،  9للصف  ومفهومين  رئيسة  منها  سبعة  مفاهيم:   )

وتمت صياغة ثالث فقرات  لكل مفهوم من المفاهيم الرئيسة ـــــ مع عدم اهمال  

التعريف والثانية  الم تقيس األولى  ـــــ  الفرعية في صياغة فقرات االختبار  فاهيم 

بالخطوات   االختبار  وتطبيق  إعداد  عملية  مرت  وقد  التطبيق،  والثالثة  التمييز 

 واإلجراءات اآلتية : 

 وقد مرت عملية بناء اختبار التفكير المنظومي بالخطوات اآلتية:      

 تحديد الهدف من االختبار :   -1

التمييز،   -2 )التعريف،  االختبار:  يقيسها  التي  المفاهيم  مستويات  تحديد 

 (.  التطبيق
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من نوع االختيار من  ( فقرةً   21 ) تحديد عدد فقرات االختبار : وكانت  -3

 متعدد ذي البدائل األربعة )بديل واحد صحيح واألُخر مخطوءة(. 

 التصحيح. صياغة فقرات االختبار، وتعليمات اإلجابة، ومفتاح  -4

  صدق المحتوى( ، و صدق االختبار: وتضّمن: )الصدق الظاهري -5

االختبار:  -6 لفقرات  اإلحصائي  التمييز،   التحليل  معامل  الصعوبة،  )معامل 

 وفاعليّة البدائل المخطوءة )المشتتات(. 

7- ( بلغ   وقد  النصفية:  التجزئة  )طريقة  االختبار:  ثم    0,623ثبات   ،)

القيمة   هذه  سبيرمان  ُصححت  معادلة  براون    –باستعمال 

 (. 0,767 )  فبلغت 

 اختبار اكتساب المفاهيم بصورته النهائية:  -8

تكّون         النحوية،  المفاهيم  اكتساب  اختبار  بناء  إجراءات  الباحث  أكمل  أن  بعد 

نوع 21)  االختبار من اختبارية موضوعية من  فقرةً  ذي   (  متعدد(  )االختيار من 

وطبق األربعة،  أسبوع    البدائل  قبل  إبالغهم  تم  أن  بعد  البحث،  مجموعتي  على 

 .   واحد من موعده، وتم تصحيحه على وفق أنموذج التصحيح 

 :    خامساً: تطبيق التجربة

. بدأ التدريس الفعلي لمجموعتي البحث )التجريبيّة والضابطة( في الوقت نفسه  1

في  28-2-2022) مجموعة  لكل  أسبوعياً  حصتين  بواقع  من  م(،  الثاني  الفصل 

-3م(، وانتهى التطبيق في الوقت نفسه أيضاً ) 2022ـــــــــ2021العام الدراسي ) 

 م(. 5-2022

الُمدرس  2 اختالف  يُسببه  قد  ما  متجنباً  البحث  مجموعتي  نفسه  الباحث  دّرس   .

 وأسلوبه في التدريس من إشكاالت. 

د أُعطيت القدر نفسه  . تم تدريس المجموعات الثالث المادة التعليمية نفسها، وق3

 من الواجبات والتدريبات الصفية واألنشطة التعليمية. 

  5  -3)  . ُطبّق اختبار اكتساب المفاهيم النحوية البعدي في يوم الثالثاء الموافق4

 م(. 2022 –

اإلحصائية  الوسائل  باستخدام    سابعا:  احصائياً  ومعالجتها  النتائج  تحليل  تم   :

استخدم فيه مجموعة من األساليب االحصائية  , و  SPSSالبرنامج االحصائي  

 وعلى النحو اآلتي : 
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 االختبار التائي لعينتين مستقلتين مختلفتي العدد.   -1

 معامل ارتباط بيرسون.  -2

 ومعادلة ريتشاردسون.   -3

 (.  2مربع كاي )كا -4

 معادلة معامل صعوبة الفقرة.  -5

 معادلة معامل تمييز الفقرة.  -6

 )المشتتات( فاعلية البدائل المخطوءة  -7

 الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات : 

يتضمن هذا الفصل, عرضاً للنتائج التي توصل إليهــا الباحث, ومناقشة هذه       

 النتائج  من خالل هدف البحث وفرضيته, ومن ثم التوصيات والمقترحات . 

 أوالً : عرض النتائج: 

لغرض التحقق من فرضيّة البحث؛ حسب الباحث المتوسط الحسابي لدرجات       

اكتساب المفاهيم النحوية البعدي فكانت النتائج   طالب مجموعتي البحث في اختبار

 : (1كما مبينة في جدول ) 

 (: 1جدول ) 

الختبار   والجدولية  المحسوبة  والقيمتان  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط 

(t-test لدرجات طالب مجموعتي البحث في اختبار المفاهيم النحويّة البعدي ) 

      ( جدول  في  التجريبية  1يُلحظ  المجموعة  لدرجات  الحسابي  الوسط  أن   )

)16.1515هو)  المعياري  واالنحراف  الحسابي  2.63535(،  والوسط   ،)

 ( الضابطة  ) 13.4118للمجموعة  المعياري  واالنحراف  وأن  2.45094(،   ،)

( وهي أكبر من  4.08( هي )5.05( المحسوبة عند مستوى داللة ) t-testقيمة ) 

 العدد المجموعة 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياي 

 ( -tقيمت 
test  )

 المحسوبة 

القيمة  
 الجدولية 

الداللة  
 اإلحصائية 

 2.63535 16.1515 33 التجريبية 

4.08 2.66 

دال 
إحصائياً  

عند  
مستوى  

0.05 

 2.45094 13.4118 34 الضابطة 
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على  (، لذلك تُرفض الفرضية الصفرية التي تنص  2.66القيمة الجدولية البالغة ) 

 أنه: 

بين متوسط درجات  0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )       )

البصريّة   المنظمات  باعتماد  القواعد  يدرسون  الذين  التجريبية  المجموعة  طالب 

بالطريقة   القواعد  يدرسون  الذين  الضابطة  المجموعة  طالب  درجات  ومتوسط 

 ي. االعتيادية في اختبار المفاهيم النحويّة البعد 

 وتقبل الفرضية البديلة التي تقضي بأنه:       

( بين متوسط درجات  0,05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  ▪

طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون على وفق المنظمات البصريّة  

القواعد   يدرسون  الذين  الضابطة  المجموعة  طالب  درجات  ومتوسط 

اختبار المفاهيم النحويّة البعدي لصالح المجموعة  بالطريقة االعتيادية في  

 التجريبية. 

   ثانياً: تفسير النتائج:

وفق        على  القواعد  درست  التي  التجريبية  المجموعة  تفوق  النتائج  أظهرت 

المنظمات البصريّة على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في  

 ويعزو الباحثان هذه النتيجة إِلى األسباب اآلتية:  اختبار المفاهيم النحويّة البعدي ، 

سهولةً   ▪ أكثر  التعلّم  يجعل  البصريّة  المنظمات  باعتماد  التدريس  إن 
إدراك   فرصة  للطالب  يتيح  البصرّي  الشكل  ألن  واستمراراً؛  ووضوحاً 
المعلومات وترميزها واالحتفاظ بها لمدة أطول في الذاكرة طويلة المدى،  

 سهولة استدعائها في الوقت المناسب. وبالتالي 
تساعد المخططات البصريّة على أن تكون المعلومات والخبرات المتعلّمة   ▪

باحثاً   المتعلّم  ينشط  طريقها  فمن  المعرفيّة؛  المتعلّم  بنية  في  معنى  ذات 
الموقف   عناصر  بين  العالقات  ومدركاً  البصرّي،  الشكل  في  ومحلاّلً 

الخبرات السابقة ذات العالقة؛ بغية الوصول  الجديد، والعالقة بينه وبين  
اكتساب   ثّم  ومن  الجديدة  للخبرة  األمثل  والفهم  األفضل  التفسير  الى 

 المفاهيم النحويّة بشكٍل أفضل وأوضح.. 
دور   ▪ من  تجعل  المعتادة  ومنهجيتها  بخطواتها  االعتيادية  الطريقة  أن 

ق بذلك  ووهي  الدراسيّة،  الحصة  في  محوريّاً  دوراً  دور  المدرس  تحد  د 
البنائي   والتقويمين  والتجريب  واالستكشاف  التفكير  في  وفرصه  الطالب 
في   المتعلم  دور  على  البصريّة  المنظمات  تؤكد  حين  على  والختامي، 
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المخططات   رسم  في  مشاركته  خالل  من  التعلمية  التعليمية  العملية 
دفت في  نقلها  ثّم  ومن  )بصريّاً(  بنفسه  وإدراكها  البصريّة،  ره  واألشكال 

المعلومات   تلخيص  في  منهجيّةً  طريقةً  للطالب  يتيح  ما  وهذا  الصفّي؛ 
واستقرائها وفهمها سواٌء كانت في اللغة العربيّة أم في غيرها من المواد  

 الدراسيّة .   
 

 ثالثاً: االستنتاجات: 

 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث اآلتي: 

إنَّ اعتماد المنظمات البصريّة في التدريس قواعد اللغة العربيّة قد أسهم   -1

التعلم   مسؤولية  وتحملهم  العلمية،  المادة  مع  الطالب  تفاعل  زيادة  في 

وأيسر   أفضل  اكتساب  على  ساعد  مما  المعرفية؛  بنيتهم  على  باالعتماد 

 .   للمفاهيم النحويّة موازنةً بالطريقة االعتيادية 

ت التدريس على وفق المنظمات البصريّة مع ما تُركز عليه  تتفق إجراءا -2

التربية الحديثة في جعل التعلّم ذا معنى في بنية المتعلّم المعرفيّة، وجعل  

 الطالب محوراً للعملية التعليمية. 

في   -3 البصريّة  المنظمات  وفق  على  العربية  اللغة  قواعد  تدريس  إمكانية 

جا كونه  والثانوية  اإلعدادية  اإلدراكّي  المدارس  والمستوى  متناسباً  ء 

 للطالب، واإلمكانات المتوافرة في المدارس. 

 رابعاً : التوصيات: 

 أسفرت عنه نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:  في ضوء ما

عند طالب   -1 العربية  اللغة  قواعد  مادة  تدريس  البصريّة في  المنظمات  اعتماد 

 الصف الرابع العلمي . 

تدري -2 ودورات  ندوات  لزيادة  تنظيم  ومدّرساتها  العربية  اللغة  لمدرسّي  بية 

من   يتمكنوا  حتى  التدريس؛  في  الحديثة  واالستراتيجيّات  باألساليب  وعيهم 

اللغة   لتدريس  التعليمية  األهداف  تحيق  بغية  التعليميّة؛  المواقف  في  توظيفها 

 العربية . 

دا -3 الديمقراطي  الجو  بتهيئة  العربية  اللغة  ُمدرسي  قيام  على  خل غرفة  التأكيد 

اإلنسانية   العالقات  يُنمي  اجتماعي  تعليمي  مناخ  خلق  على  والعمل  الصف، 
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وإنماء مهارات التفكير   الُمتبادلة، والتشجيع على زيادة التحصيل لدى الطالب 

 لديهم. 

 خامساً : المقترحات:  

والبحوث       الدراسات،  من  عدد  إجراء  الباحث  يقترح  البحث  لهذا  استكماالً 

 : العلمية اآلتية

)االبتدائية،   -1 أُخر  دراسية  مراحل  في  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  إجراء 

 والمتوسطة، والجامعية(. 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في فروع اللغة العربية األُخر)كاألدب،   -2

 والتعبير، واإلمالء، والبالغة، والنقد(. 

قواعد   -3 كتب  محتوى  تقويم  إلى  تهدف  دراسة  للمرحلة  إجراء  العربية  اللغة 

 اإلعدادية في ضوء النظريّات واالستراتيجيات والنماذج التدريسيّة الحديثة. 

أن   -4 الممكن  من  أُخر  تدريسية  ونماذج  استراتيجيات  تتضمن  دراسات  إجراء 

تسهم في اكتساب المفاهيم النحويّة؛ من طريق استعمالها في تدريس القواعد  

مراحل   لمختلف  حول  النحوية  المتمركز  التعلم  )استراتيجية  مثل:  التعليم 

 المشكلة، وأنموذج زاهوريك البنائي، واألنموذج البنائي اإلنساني عند نوفاك(. 

 مصادر البحث :  

•  ( سلطان  حسين  في  م(.  2005إبراهيم،  المتقدمة  المنظمات  استعمال  فعالية 
ا التحصيل  في  الثانوية  المرحلة  لطالب  النحوية  المفاهيم  لدراسي  تنمية 

النحوية القواعد  دراسة  نحو  منشورة،  واالتجاه  غير  ماجستير  رسالة   ،
 القاهرة، جامعة القاهرة: معهد الدراسات والبحوث التربوية. 

مكرم  • بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبي  منظور،  اإلفريقي    أبن  األنصاري 
، تحقيق عامر احمد  لسان العربم(.  2009  –ه  1430ه( ) 711المصري ت) 

 روت، لبنان: دار الكتب العلمية. حيدر، بي

•  ( كامل  فريد  زينة،  تدريسهام(.  1997أبو  واصول  مناهجها  ،  الرياضيات 
 ، جامعة اليرموك، األردن: دار الفرقان. 4ط

(. طرائق تدريس العلوم )مفاهيم  2009امبو سعيدي، عبد هللا بن خميس، ) •
 ، عمان، دار المسيرة. 1وتطبيقات عمليّة( ، ط
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•  ( حسن  الفتاح  عبد  النظرية  م(.  1999البجة،  بين  العربية  تدريس  أصول 
العليا األساسية  المرحلة  للطباعة  والممارسة،  الفكر  دار  األردن:  عمان،   ،

 والنشر والتوزيع. 

• ( جواد  علي  ميسون  المفاهيم  (.  2015التميمي،  لتدريسي  حديثة  نماذج 
 للنشر والتوزيع.  ،عمان، األردن: دار الرضوان 1، ط النحوية عرض تطبيقي

، عمان، األردن،  1(. تعليم العلوم للجميع، ط2005خطايبة، عبد هللا محمد ) •
 دار المسيرة.  

)ت   • الحسيني  مرتضى  محمد  جواهر  (.  1205الزبيدّي،  من  العروس  تاج 
 م. 2001(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 12، )ج 1، طالقاموس

• ( وآخرون  أحمد  رشدي  األطفال،  المفاهيم  م(.  2009طعيمة،  عند  اللغوية 
تقويمها،   تدريسها،  مهاراتها،  المسيرة  1طأسسها،  دار  األردن:  عمان،   ،

 للنشر والتوزيع. 

•  ( محمود  محمد  سامية  النحوية  م(.  2015عبد هللا،  والمفاهيم  البنائي  التعلم 
 ، العين، اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي. 1، ط نماذج تطبيقية

نادية • )   العفون،  العلوم  2012حسين وحسين سالم مكاون  تدريب معلم  م(. 
 وفقاً لنظرية البنائية، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع. 

الهادي  • النحوية1986)  الفضلي، عبد  الدراسات  مكتبة  م(. مراكز  األردن:   ،
 المنار. 

غيدان  • عبد  وسهام  كاظم  أسماء  االنتقاء  2011)  فندي،  أنموذجي  أثر   .)
اكتس في  المتوسطوفراير  األول  الصف  طالبات  لدى  النحوية  المفاهيم  ،  اب 

 . 47،ع مجلة الفتحبحث منشور، جامعة ديالى، 

•  ( محمد  مشرق  شارك(،  م(.  2015مجول،  زاوج،  )فكر،  استراتيجيتي  أثر 
في اكتساب المفاهيم النحوية واالحتفاظ بها لدى     SQR) و)القراءة الفعالة

اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة البصرة،  طالب المرحلة المتوسطة،  
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية. 

•  ( واخرون  الوهاب  عبد  سعد  لمعاهد  م(.  1991نادر،  العلوم  تدريس  طرق 
 ، بغداد، مطبعة وزارة التربية.  1، طالمعلمين
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عا  • )الهاشمي،  توفيق  العربية  (.  2006بد  اللغة  مهارات  تدريس  طرائق 
الدراسية لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  وآدابها للمراحل  بيروت،   ،

 والتوزيع. 

•  ( خالد راهي  المنظمات  م(.  2015هادي،  استراتيجية  قائم على  برنامج  أثر 
طروحة  االشكلية في اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة الصف الرابع األدبي،  

 األساسية.  دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كلية التربية
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 ملخص البحث 
لطلبة كلية التربية     دافعية القراءةهدف البحث الحالي  الى التعرف على مستوى  

للعلوم االنسانية / جامعة االنبار، حيث تبنى الباحثون اداة البحث لدافعية القراءة  
من  MRQلـ)   والمعرب  الباري،  (  عبد   ( )   2010قبل  تكون  اذ   ،  )1200    )

طالب وطالبة من طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار ، وتم اختيار  
( طالب وطالبة موزعة على اقسام الكلية  300عينة البحث بطريقة عشوائية من ) 

دراسة  ( طالبة  ، ونوع ال150(  طالب ، و) 150، اذ بلغ عدد الطلبة الذكور )
  ( )  150الصباحي  والمسائي  الصدق  150(  معامل  الباحثون  اجرى  وقد   ،  )

جامعة    / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  أن  إلى  الباحثون  وتوصل  والثبات، 
متغير   في  القراءة  دافعية  في  فروق  توجد  وال  للقراءة،  الدافعية  لديهم  االنبار، 

، في متغير نوع   دافعية القراءةفي    الجنس ) للذكور، واالناث(، وال توجد فروق 
التوصيات   من  جملة  الباحثون  وضع  وقد   مسائي(،  )صباحي،  الدراسة 

 والمقترحات.  

 : دافعية القراءة ، طلبة ، كلية التربية   الكلمات المفتاحية 

 

Abstract 

The current research aimed to identify the level of 
reading motivation for students of the College of 
Education for Human Sciences / University of Anbar. For 
Human Sciences / University of Anbar, the research 
sample was chosen randomly from (300) male and 
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female students distributed over the departments of the 
college, as the number of male students reached (150) 
male students and (150) female students, and the type 
of study was morning (150) and evening (150), The 
researchers conducted the validity and reliability 
coefficients, and the researchers concluded that the 
students of the College of Education for Human 
Sciences / University of Anbar have the motivation to 
read, and there are no differences in the reading 
motivation in the gender variable (for males and 
females), and there are no differences in the reading 
motivation in the study type variable (morning, evening), 
and the researchers put forward a number of 
recommendations and suggestions. 

 مشكلة البحث  

اة الفرد فهي مفتاح االكتساب  تعد مهارة القراءة من اهم المهارات المكتسبة في حي
و   للفرد  اللغوي  لنمو  ومصدر  للتعلم  اتصال  ووسيلة  المتنوعة  والمعارف  العلوم 
وافاقه   مداركه  وتوسيع  وتقويمها،  شخصيته  وحقل  عقله  تشكيل  في  مهم  عامل 
الخبرات   يكتسب  كي  له  المناسبة  الفرص  وتهيئة  حاجته،  اشباع  و  وقدراته 

الوقت بشكل ايجابي ومستمر، لذا فان القراءة تعد من  المتجددة ووسيلة االستثمار  
أهم المعايير التي يقاس بها تقديم المجتمعات او تخلفها، فالمجتمع القارئ هو الذي  
وابو   خضير،   ( ونقدا  وتمحيصا  وتحليال  قراءة  ايجابية  بصورة  الكتاب  يستثمر 

 (. 375ص:   2016غزال ,  

لدى المتعلم ال بد من استثارتها وصوال بها  لذلك تعد دافعية القراءة الطاقة الكامنة  
إلى حدودها القصوى، وذلك لما تتركه من آثار إيجابية في جوانب التعلم المختلفة  
ومستويات   وعمقها،  القراءة  ومقدار  القرائي،  أداؤهم  أبرزها  ومن  الطلبة،  لدى 

ولكي  االستيعاب القرائي التي يحققونها في أثناء تفاعلهم مع النصوص القرائية،  
تتحقق هذه االستثارة ال بد من التعرف إلى بعض العوامل المؤثرة فيها. )المصدر  

 السابق(. 
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الباحثون ان  للقراءة لدافعية األساسي  المحرك يرى   رضاهم  درجة  هو  الطالب 
المادة،   عن  واستاذ  اليه،  ينتمون  الذي  العلمي  والقسم  يقرأوه،  الذي  الكتاب 

بينهم، فيما  المعرفة ما بقدر أنه  أي والتعاون   عليها يحصل التي والمنافع تزيد 
  القراءة  في مكثف جهد  لبذل الطالب  حماس يزايد  ما بقدر القراءة من الطالب 

 .عما يقرأه والرضا  بالسعادة  والشعور وتزيد دافعيته نحوها 

 وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  

لدى    -1 القراءة  دافعية  مستوى  جامعة  ما   / اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  

   .؟2022/ 2021االنبار، للعام الدراسي  

( في مستوى  a    =0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )   -2

للعام   االنبار،  جامعة   / اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  لدى  القراءة  دافعية 

 الجنس ) ذكر، أنثى (.  ، تبعًا لطبيعة 2022/ 2021الدراسي 

( في مستوى  a    =0.05. هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 3

للعام   االنبار،  جامعة   / اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة   لدى  القراءة  دافعية 

 ، تبعًا لمتغير نوع الدراسة ) صباحي، مسائي(. 2022/ 2021الدراسي 

 أهمية البحث  

ا الدراسة  لدى  تكتسب  القراءة  دافعية  موضوع  تناولها  من  أهميتها  لحالية 
سواء،   حد  على  التعلمية  التعليمية  العملية  في  حاسم  أثر  لها  والذي   ، الطلبة 

 وعالقتها بالتحصيل الدراسي للطالب وتكيفه النفسي. 

بتسليطها   النظرية  األهمية  وتتجلى  عملية،  وأخرى  نظرية  أهمية  فللدراسة 
المؤثرة  الضوء على مفهوم   المختلفة  المتعددة، والعوامل  القراءة وأبعادها  دافعية 

ستمكن   كما  المختلفة.  وأبعادها  االجتماعية  الصف  بيئة  مفهوم  إلى  إضافة  فيها، 
الدراسة الحالية من معرفة العالقة بين دافعية القراءة وكل من متغيري والجنس )  

لي يمكن تحقيق فهم أفضل  ذكر، أنثى(  ونوع الدراسة ) صباحي، مسائي (، وبالتا
بالعوامل   معرفتنا  خالل  من  بها  والتنبؤ  القراءة،  دافعية  في  المؤثرة  للعوامل 

 والمتغيرات ذات الصلة. 
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أن   يمكن  نتائج  من  الدراسة  تقدمه  ما  فتتجلى من خالل  العملية  األهمية  أما 
م األول من  يفيد منها القائمون على العملية التعليمية التعلمية من االساتذة في المقا

ستبين   إذ  واالرشادية،  التدريبية  البرامج  من خالل  القراءة  بدافعية  االرتقاء  أجل 
نتائج الدراسة أيًا من أبعاد بيئة الصف االجتماعية التي تحسن من دافعية القراءة  
أكثر من غيرها، وستبين لهم ايضا المسار النمائي لدافعية القراءة، والفروق في  

ن، مما سيترتب عليه نتائج مهمة قد توجه البرامج التدريبية  مستواها بين الجنسي 
 للفئة العمرية والجنسية التي تستهدفها. 

 اهداف البحث  

للعلوم    -1 التربية  كلية  طلبة   لدى  القراءة  دافعية  مستوى  على  التعرف 

 اإلنسانية / جامعة االنبار. 

القر  -2 دافعية  الفروق االحصائية في مستوى  داللة  اءة حسب  التعرف على 

 انثى (   -) ذكر  متغير الجنس 

القراءة حسب    -3 دافعية  الفروق االحصائية في مستوى  داللة  التعرف على 

 مسائي (.  -متغير نوع الدراسة ) صباحي 

 حدود البحث 

تحدد البحث الحالي  بطلبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة االنبار، للعام  

 . 2022/ 2021الدراسي 

 الدراسة على المصطلحات اآلتية: تشتمل 

واستخالص    القراءة: المطبوعة  الرموز  على  التعرف  يتضمن  نشاط  هي 
ارادها   التي  االضافية  الضمنية  المعاني  الى  والوصول  للمقروء  العام  المغزى 
بادي،    ( به.  واالنتفاع  المقروء  على  الحكم  اي  وتطبيقه  المقروء  نقد  ثم  الكاتب 

 (. 33، ص:1982غسان خالد، 

السلوك  الدافعية استثارة  الى  تؤدي  التي  الحي  الكائن  في  دافعية  حالة  بانها   :
منزلة   المعنى  بهذا  الدوافع  وتحتل  الصدق،  نحو  وتوجيهه  وتنظيمه  واستمراره 
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  1996خاصة في سيكولوجية التعلم والتعليم. )صادق، امال، وابو حطب، فؤاد،  
 ( . 432ص:

فرد المستمرة في القراءة، واستمتاعه  :  وتعرف بأنها رغبة الدافعية القراءة 
بما يقرؤه، ومن السمات المميزة لهذا الفرد التحدي، والمثابرة، وحب االستطالع،  
والمنافسة، والتعاون والكفاءة الذاتية المرتفعة، والمشاركة المستمرة في األنشطة  

 (.  Wigfield & Guthrie, 1997القرائية. ) 

بالدر الحالية  الدراسة  في  على  وتقاس  المستجيب  عليها  يحصل  التي  جة 
 مقياس دافعية القراءة المعد لهذا الغرض.

 الفصل الثاني 

   اإلطار النظريأواًل: 

تعددت النظريات النفسية المفسرة للدافعية، حيث توجد عدة نظريات حاولت  
كل منها ان تقدم تصورها عن الدافعية والتي حددها ) جابر عبد الحميد،وآخرون  

 وهي كما يلي :   (  39ص: 1985

 الباعث: –الحافز  -نظرية الحاجة  .1

الحوافز   اثارة  الى  تؤدي  التي  الجسمية  الحاجة  أن  إلى  النظرية  وتذهب هذه 
باعتبارها الجانب السيكولوجي الذي يمثل تلك الحاجات، وان هذه الحوافز تحفر  

الحافز  على النشاط الذي يؤدي الى الوصول الى الهدف او الباعث الذي ينقص  
يحفز   الذي  الجوع  حافر  الى  يؤدي ظهورها  التي  االستفادة  او  للحاجة،  بإشباعه 
إلى   هذا  ويؤدي  )الباعث(  الطعام  على  يحصل  حتى  النشاط  على  الحي  الكائن 

   خفض الحافز وإنقاصه باألكل.

 نظرية المثير الدليل:  .2

اهتمامه على   السابقة وركز  النظرية  في  الحافز  المرء طرفه عن  اذا غض 
دون   المدفوع  السلوك  يغير  أن  يستطيع  فانه  االخرى  االثارة  ونواحي  الباعث 
ألن   وذلك  تدريجيا  الفكرة  هذه  تبلورت  ولقد  المنشط،  الحافز  مفهوم  الى  الحاجة 

الحافر على نحو تدريجي   المدفوع مع تكراره يصبح  خارجيا بمعنى أن  السلوك 
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المثير   نظرية  أن  والخالصة  وصفاته  الحافز  خصائص  يتخذ  الدليل    -الباعث 
لكي   في حاجة  له ولسنا  نستجيب  الباب  يدق جرس  فحين  بالحافز  العادة  تستبدل 
نفعل هذا، اال حافز حب االستطالع فحين تكون المثيرات مناسبة تظهر العادات 

تكون   قد  الميراث  وهذه  تالئمها  نحدد التي  ان  استطعنا  وإذا  خارجية  او  داخلية 
الميراث التي تستدعي استجاباتنا فإننا أن نحتاج إلى الحوافز والفكرة األساسية من  
سالم،   النصار، صالح   ( الميراث.  سيطرة  تحت  تقع  السلوكية  األنماط  جميع  أن 

 (. 129، ص:2006والسيد، محمد ابو هاشم، 

 النظرية السلوكية:  .3

اال  هذا  صاحب  السلوك  يرى  أن  )سكينر(  السلوكية  النظرية  ومؤسس  تجاه 
حالة   في  المعدة  الم  او  انقباضات   : مثل  وداخلية  خارجية  مؤثرات  وله  نسبيا، 
بفعل عوامل   الناتجة  والدافعية  المنضدة  أو  الطاولة  الطعام على  أو رؤية  الجوع 
جوائز   والعمالت  فالدرجات  الخارجية  الدافعية  تسمى  خارجي  بتعزيز  خارجية 
ترتبط   للتعلم  المتعلم  دافعية  زيادة  إستراتيجية  إن  كما  الخارجية  الدافعية  اإلثارة 
للتعلم   المستمر  التعزيز   : مثل  المختلفة  التعزيز  صور  تقديم  مهارات  بتوظيف 
تعلم   على  اثار  وللعقاب  خاصة  والقراءة  عامة  اللغة  تعلمهم  في  ألطفال  الحديث 

لبي المتمثل في سحب المثير المؤلم أو  السلوك السيء، وكذلك أسلوب التعزيز الس
, وتجنب إن يكون مبنيا على سحب   العقاب  التعلم مبنيا على  تقديمه بحث يكون 
السلوك   تشكيل  بها  ينتج  التي  هي  التعلم  صور  أفضل  إن  بل  المؤلمة  المثيرات 
التعلم   اتجاه  إن  البعض  يرى  أخرى  جهة  ومن  اإليجابية  المعززات  على  المبني 

طبيق نظرية باندرو هي من تطبيقات النظرية السلوكية وبذلك تكون  االجتماعي وت
 الدافعية قد نظمت مفاهيم مثل التوقعات والتي تتمثل في : 

 ماذا سأحقق عندما اقوم بكذا؟ والمتمثلة في عواقب معرفية.  •

 اريد ا انتهي من عملي هذا حتى اعمل شيئًا اخر ) الهدف والتصميم (.  •

ه • في  جيًدا  ادائي  يكن  ,  لم  الباري  )عبد   .) الذاتي  التقييم   ( الجانب  ذا 
 (. 149ص:   2010
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 نظرية التعلم االجتماعي:  .4

 اقترح باندورا مصدرين أساسين للدافعية هما: 

افكارنا تكون عملية النتائج المستقبلية لسلوكنا هل سينجح   المصدر األول:
افعالنا   نتائج  أساسا على خبرائنا وعلى  التوقعات  ام سيفشل وتعتمد هذه 
المستقبلية.   أفعله  نتائج  تصور  للفرد  يمكن  المنظور  هذا  ومن  السابقة 

   )المصدر السابق (. 

افا فعليه  هو وضع وصياغة األهداف بحيث تصبح أهد   المصدر الثاني : 
تقيم   معيار  وتحديدها  بصيانتها  يقوم  األهداف  هذه  إن  باندورا  ليرى 
المعيار   إلى  يصل  حتى  بجهوده  يثابرا  إن  يحاول  فالفرد  وادالنا  سلوكنا 
جميع   نتصور  فإنا  الهدف  نحو  وتقدمنا  سلوكنا  ومن خالل  يضعه  الذي 
جمي ونتصور  الهدف  إلى  تصل  عندما  التي ستظهر  اإليجابية  ع  األشياء 

  , الباري  )عبد  الهدف.  تحقيق  نستطيع  لم  إذا  السلبية  والعوامل  األشياء 
 (. 159ص:   2010

 االتجاه المعرفي:   .5

ال       اإلفراد  إن  المعرفية  النظر  لوجهة  األساسية  االفتراضات  من 
كالجوع،   الجسيمة  والداخلية  الخارجية  للحوادث  آلية  بطريقة  يستجيبون 

ذه الحوادث قد تظن انك مشغول بعمل  ولكنهم يستجيبون بادراك سلبي له
تتناول الطعام، ولم تدرك انك كجائع حتى   او بمشروع معين وتبين إن 
الداخلية   المصادر  على  يركزون  المعرفين  فان  لذلك  الوقت،  تتنظر 
للدافعية مثل : الرضا واإلشباع في التعلم واالتجار فالدافعية في االتجاه  

رارات والخطط واالهتمامات باعتبار  المعرفي تقوم على االختيارات والق
ما يؤدي إلى النجاح أو الفشل لذلك فان توقعات النجاح أو الفشل تلعب  

  , الباري  )عبد  للدافعية.  المفاهيمي  التحليل  في  هاما  ص:    2010دورا 
160 .) 
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 النظرية اإلنسانية للدافعية:  .6

إن هذا االتجاه في الدافعية يؤكد على الحرية واالختيار والقرار  
اإلثراء   اإلنسانيون  ويؤكد  الشخصي،  النمو  نحو  والتوجه  الشخصي 
يركز   كما  المعرفين  لدى  هو  كما  التالميذ  لدى  للخبرات  النفسي 
النظرية   مالمح  ابرز  ولعل  كذلك  الداخلية  الدوافع  على  اإلنسانيون 

ماس هرمية  للحاجات  اإلنسانية  ماسلو    Maslowلو  تصور  ان  حيث 
الحاجات قد أثر تأثيرا كبيرا في فهم الدافع كما انه قد شكل معلًما في هذا  
فأدني   هرمي  شكل  في  تتوزع  اإلنسانية  الحاجات  أن  يرى  فهو  المجال 
  ( للذات.  تقدير  اعلى  وهي  والسالمة  األمن  حاجات  هي  الحاجات 

 (.  58، ص: 2014الزغلول، والهنداوي، 

تصور   او  نموذج  تضمنه  ما  حسب  دائًما  يسلكون  األفراد  إن 
بحاجات   مدفوعين  الخلف  أو  لألمام  يتحرك  فمعظمنا  للحاجات  ماسلو 
للتركيز   األمن والصداقة  تؤجل حاجة  فاحيانا  مختلفة  أوقات  في  مختلفة 

 على المستوى األعلى من الحاجات مثل المعرفة والفهم . 

 منا مايلي: وهذا التصور للدافعية يتطلب    

نقف على الحاجات القرائية للطالب )القراءة الحرة والقراءة المفيدة    .أ
 بمنهج دراسي(. 

ينتج منهج القراءة في ضوء هذه الحاجات الستثمار دافعية الطالب   .ب 
للقراءة مع تضمن المنهج القرائي لبعض الموضوعات المتعددة التي  

 تتناسب مع اهتمامات الطالب وحاجتهم. 
 كال التقويم القرائي ينتح بناء  إن تتطور أش .ت 
النصوص   .ث  علي  يقتصر  أن  يجب  ال  التقويم  هذا  إن  بمعنى 

شأنه   من  األمر  هذا  إن  حيث  الطالب  يدرسها  التي  والموضوعات 
واالستيعاب   بالفهم  اهتمامه  من  اكثر  لديهم  والتلقين  الحفظ  تعزيز 
تقدم   التي  القرائية  االختبارات  في  النظر  إعادة  من  بد  فال  وعليه 
للطالب بحيث ركز على الفهم اكثر من مجرد الحفظ وهذا يستدعي  
او   النصوص  من  تكون  إال  القرائية  االختبارات  بناء  عند 
موضوعات   او  نصوص  من  ولكن  نفسها  القرائية  الموضوعات 
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مشابه، بحيث تقيم مهارات الفهم والنقد لدى تالميذ المراحل التعليمية  
 المختلفة. 

داد أدوات قياس علمية ) مقنعة ( لقياس  إن نهتم بضرورة توفير إع  . ج
 مهارات القراءة على أن تتضمن هذه األدوات ما يلي:  

 بناء دافعية الطالب نحو القراءة. •

 بناء اختبارات االستعداد القرائي لدى التالميذ المبتدئين.  •

 بناء اختبارات لقياس مهارات القراءة الجهرية.  •

 بناء اختبارات لقياس الفهم القرائي.  •

 ء اختبارات القراءة الناقذة. بنا •

 بناء اختبارات لقياس مهارات القراءة التذوقية.  •

•   , الباري  )عبد  اإلبداعية.  القراءة  مهارات  لقياس  اختبارات  بناء 
 (. 168ص:   2010

التعلم وتظهر هذه اآلثار من خالل عدة أمور        أثر كبير في  القراءة  ولدافعية 
 :وهي 

الطالب توجيهها: حيث يجب على المعلم أن يكون  استثارة اهتمامات     
نحو   بتوجيههم  يقوم  ثم  ومن  طلبته،  واهتمام  انتباه  استثارة  على  قادرا 
من   وذلك  إنجازها،  المفترض  من  التي  األهداف  بإنجاز  الكفيلة  السبل 
تكون   والتي  لفظية  الغير  والمثيرات  اللفظية  للمثيرات  استخدامها  خالل 

اإلنسان، كما من الممكن أن يلجأ إلى القصة    قادرة على مخاطبة حواس 
للتفكير تجعل   أو إلى وصف أوضاع غير مألوفة أو طرح أسئلة مثيرة 

 (. 315، ص:  2004) الزيات، فتحي،    .الطالب يركز في طرح معلمه

استثارة حاجات الطلبة لإلنجاز والنجاح: إن دافع النجاح موجود  
لك يجب على المعلم أن يقوم  لدى جميع الطالب، ولكن بنسب متفاوتة، لذ 

بتنويع األنشطة، وذلك لكي يراعي الفروق الفردية، حيث يجب أن يقوم  
إنجازها   على  قادرا  يكون  سهلة  بأنشطة  الضعيف  الطالب  بتكليف 
والنجاح   التعلم  دافعية  ويعزز  فيها،  نجاحه  يضمن  لكي  وذلك  بسهولة، 

 )المصدر السابق(   .لديه
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أهد  الطالب على صياغة  المعلم  مساعدة  يستطيع  وتحقيقها:  افهم 
أن يقوم بمساعدة طالبه على تحديد أهدافهم القريبة وأهدافهم البعيدة، أن  
يقوم بمساعدتهم على بلوغ هذه األهداف، وذلك من خالل اطالعه على  

 )المصدر السابق(  .خصائص النمو، والتعلم القبلي، والقدرة على التعلم

يجب   مناسبة:  تعزيز  برامج  باستخدام  استخدام  المعلم  يقوم  أن 
مجموعة من البرامج واألساليب التعليمية والتي تعزز التعلم لدى طالبه،  
المادية،   التعزيزات  استخدامها  للمعلم  يمكن  التي  البرامج  أبرز  ومن 

 .إعطاء العالمات المدرسية، االشتراك بأنشطة ترويحية 

المعل للقلق: يجب على  تعليمي جيد وغير مثير  م أن  توفير مناخ 
عن   خالله  من  يبعدهم  لطالبه،  مناسب  تعليمي  مناخ  توفير  على  يعمل 
التعليمية  العلمية  من  المراد  إلى  يصل  لكي  وذلك  والخوق،    .التهديد 

 (. 322، ص:  2004)الزيات، فتحي،  

 نصائح يجب على المعلم اتباعها لتعزيز دافعية القراءة لدى الطالب:

مساعدة الطالب على فهم ذاته،  التشجيع: يلعب التشجيع دورا كبيرا في  
بعد االستجابة لكي   المعلم بتشجيع الطالب بشكل مباشر  يقوم  ويجب أن 

 .يحقق الهدف المرجو منه

يستخدم   أن  يجب  حيث  المباشر:  غير  واالنتقاد  للطالب  المباشر  االنتقاد 
 .المعلم هذين النوعين، وأن يعرف متى يستخدمها 

للمعلم   أن يكون  المعلم: يجب  نسبة  تأثير  ازدادت  تأثير كبير على طالبه، وكلما 
المعلم على طالبه كلما ازدادت نسبة تحصيلهم والعكس صحيح. )صادق،   تأثير 

 ( . 433ص:  1996امال، وابوحطب، فؤاد، 

 الدراسات السابقة 

حظي موضوع دافعية القراءة بعدد وافر من الدراسات العالمية التي    لقد 
تناولته في إطار كثير من المسميات للدافعية، وسوف نستعرض هنا عددا من  
وذلك   األجنبية،  ثم  العربية  البيئة  في  الموضوع  تناولت  التي  الدراسات 
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خالل   من  للموضوع،  إضافته  الدراسة  هذه  تحاول  ما  تحديد  بغرض 
   عدد من الدراسات العربية والدراسات األجنبية. استعراض 

 أوالً: الدراسات العربية: 

انتهي من   أريد  بكذا؟ والمتمثلة في عواقب معرفية  أقوم  ماذا سيحقق عندما 
أدائي   يكن  لم  والتصميم(  )الهدف  الدراسية  مسيرتي  اواصل  حتى  هذا  دراستي 

 جيدا في هذه السنة )التقييم الذاتي(. 

حيث أجروا دراسة في    (:  2006النصار وأبو هاشم، النصار)  دراسة    .1
القراءة،   دافعية  التحقيق من عالقة  إلى  السعودية هدفت  العربية  المملكة 
بمفهوم الذات القرائي والميول القرائية واالتجاه نحو القراءة والتحصيل  
الدراسي , وما إذا كان للصف الدراسي تأثير في دافعية القراءة تكونت  

الرياض،    357)  من   مدينة  في  المتوسطة  المرحلة  من طالب  طالبا   )
وزع عليهم مقياس دافعية القراءة ومفهوم الذات القرائي والميول القرائية  
واالتجاه نحو القراءة كشفت نتائج الدراسة عن عالقة موحية ودالة بين  
القرائي   الذات  مفهوم  هم  من  وكل  الفرعية  بأبعادها  القراءة  دافعية 

النتائج كذلك عن وجود  واال القرائية وكشف  الميول  القراءة و  تجاه نحو 
األول   الصف  بين  القراءة  دافعية  في  الثالثة  الصفوف  بين  دالة  فروق 
والثالث لصالح الصف األول وبين الصف الثاني والثالث لصالح الصف  

 الثاني.  
أجريت هذه الدراسة في عمان    م (: 2016دراسة خضير، وأبو غزال )   .2

طلبة  وهدف لدى  القراءة  دافعية  مستوى  عن  الكشف  الى  الدراسة  ت 
المرحلة األساسية المتوسطة في محافظة أربد، وما إذا كان ذلك يختلف  
أيضا   والكشف  بينها،  فيما  والتفاعل  والجنس  الصف  متغيري  باختالف 
عينة   تكونت  االجتماعية.  الصف  بيئة  في  القراءة  دافعية  عالقة  عن 

طالبا وطالبة من طلبة صفوف الخامس والسادس  (    574الدراسة من )  
العشوائية   بالطريقة  اختيارها  تم  إربد،  محافظة  في  األساسية  والسابع 

(  MRQالطبقية. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس دافعية القراءة )
 ( ويغيلد  و  )  Baker  ،& Wigield  19  9  9بيكر  من  تكون   )49  )

االجتماعية،   الصف  بيئة  ومقياس  بعًدا،  عشر  أحد  على  موزعة  فقرة 
( فقرة موزعة على سبعة أبعاد. أظهرت نتائج الدراسة    28تكون من )  

أن مستوى دافعية القراءة كان مرتفعا، وأظهرت كذلك وجود فروق دالة  
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لمتغير  تعزي  الفرعية  وأبعادها  القراءة ككل  دافعية  مستوى  الصف    في 
لصالح طلبة الصف الخامس األساسي، ووجود فروق في مستوى دافعية  
القراءة ككل وأبعادها الفرعية تعزي لمتغير الجنس لصالح االناث. كما  
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين دافعية القراءة  

أقوى    وبيئة الصف االجتماعية، وكان بعد )الدعم األكاديمي من المعلم( 
 المتنبئات بدافعية القراءة. 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية: 

1 .   (   (   wig field &Guthrie1997 Sizgg splg دراسة 
في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف    أجريت هذه الدراسة  

عن الفروق بين الجنسين وبين طلبة الصفين الرابع والخامس في دافعية  
عن عالقة دافعية القراءة بمقدار القراءة وعمقها ,  القراءة وكذلك الكشف  

  ( من  الدراسة  عينة  دافعية    105تكونت  مقياس  واستخدم  طالب،   )
الدافعية   من  كل  في  مرتفع  مستوى  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  القراءة، 
التنافس وجذب   إبعاد  في  منخفض  للقراءة ومستوى  والخارجية  الداخلية 

ماعية كما كشفت عن وجود فروق دالة في  اعمال القراءة واألسباب االجت
األسباب   بعد  وفي  اإلناث  لصالح  واألهمية  الذاتية  الفاعلية  بعدي 
دالة   فروق  وجود  عن  النتائج  كشفت  كما   . الذكور  لصالح  االجتماعية 
تعزى لمتغير الصف في ثالثة إبعاد فرعية الدافعية القراءة هي : الفاعلية  

جتماعية، لصالح طلبة الصف الرابع كما  الذاتية، والتقدير، واألسباب اال 
األثر   ضبط  تم  إن  بعد  وعمقها  القراءة  بمقدار  القراءة  دافعية  تباينت 
بمقدار   الداخلية  الدافعية  ابعاد  وتباينت  وعمقها  القراءة  لمقدار  السابق 

 القراءة و عمقها أكثر من الدافعية الخارجية. 

فقد هدفت إلى الكشف ما  ( (Baker & wifield 1999أما دراسة . 2
والصف   الجنس  لمتغير  تعزى  القراءة  دافعية  في  فروق  هناك  كان  إذا 

  ( من  الدراسة  عينة  الصف    370وتكونت  طلبة  من  وطالبة  طالب   )
کشف نتائج    MRQالخامس والسادس طبق عليهم مقياس دافعية القراءة  

القراءة  الدراسة عن مستوى فوق الوسط لجميع األبعاد الفرعية الدافعية  
بعد   باستثناء  القراءة  دافعية  أبعاد  جميع  في  دالة  وجود  كشفت عن  كما 
في   دالة  فروق  ووجود  اإلناث  لصالح  والمنافسة  القراءة  اعمال  تجنب 
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بعدي األسباب االجتماعية والتقدير تعزى لمتغير الصف لصالح الصف  
 الخامس. 

افها  دراسة في هونغ كونغ كان من بين أهد  (  Lqw2009وأجرى )  . 3
الممارسات   من  وكل  القراءة  الخارجية  الدافعية  بين  العالقة  من  التحقق 
تحفز على   تدريسية  استراتيجيات  بإستخدام  الصفية  الغرفة  التدريبية في 
في   تعلم  وربط  للتحدي  مثيرة  مهام  وترتيب  القراءة  في حصص  التعلم 
  حصص القراءة وترتيب مهام مثيرة للتحدي وربط تعلم األطفال بخبرات 
في   الطلبة  جهود  وتقدير  الفضول  وحب  االهتمام  وإثارة  اليومية  الحياة 
وتجميع   تحسنهم  حول  راجعة،  بتغذية  وتزويدهم  القراءة  حصص 
االستقاللية في القراءة وتعلم القراءة والكتابة في البيت ) نشاطات ممتعة  
ببيئة   األطفال  الوالدان  يزود  عندما  مرتفعة  وتكون  بالقراءة  مرتبطة 

ة داعمة للقراءة والبراعة في القراءة (، تكونت عينة الدراسة من )  منزلي
( طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني طبق عليهم مقياس دافعية    739

عالقة   عن  الدراسة  نتائج  كشف  في  قراني  استيعاب  واختبار  القراءة 
الخارجية   والدافعية  البيت  في  والكتابة  القراءة  تعلم  بيتن  ودالة  موحية 

ءة وعالفة موجبة ودالة بين مدركات الوالدين الممارسات التدريبية  القرا
والدافعة الخارجية و عالقة موجبة ودالة بين الدافعية والخارجية القراءة  
والدافعية   التدريسية  الممارسات  والطفل  الوالدين  مدركات  من  وكل 
  الخارجية و عالقة موجبة ودالة بين الدافعية الخارجية القراءة وكل من 
النتائج عن   تكشف  ولم  التدريسية  الممارسات  والطفل  الوالدين  مدركات 
عالقة دالة بين االستيعاب ودعم الوالدين كما ارتبط كل من دعم الوالدين  

 والدافعية الخارجية سلبًا بالبراعة القرائية. 

 الفصل الثالث 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

لإلجراءات   عرضاً  الفصل  هذا  الحالية  يتناول  الدراسة  في  المتبعة  المنهجية 
من حيث: تحديد المنهج المناسب الذي تتبعه الباحثون واعتماد المنهج الوصفي،  

( مقياس  وفق  االستبانة  تصميم  تم  كل  QRSحيث  مراعاة  وتمت  الخماسي،   )
وتحديد   الموضوع،  بين  الترابط  لتحقيق  األسئلة  صياغة  في  األساسية  الجوانب 

التي  المجتمع واختيار   الدراسة  أداة  الحالية، وإعداد  الدراسة  لتوزيع مقياس  عينة 
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يمكن بها قياس مستوى الدافعية للقراءة عند طلبة كلية التربية ، وتحديد الوسائل  
 اإلحصائية المناسبة. 

 :  The Research Community  :مجتمع الدراسة 

من   مجموعة  على  للداللة  الدراسة(  )مجتمع  مفهوم  أو  يُستعمل  األفراد 
وفريـال   )نوفل  محددة  خصائص  في  تشترك  التي  التَّجمعات  أو  الفئات 

بمشكلة    232،  2011، العالقة  ذات  للعناصر  الكلية  المجموعة  ويشمل   ،)
وملكاوي،   )عودة  النتائج.  عليها  يعمم  أن  إلى  الباحث  يسعى  التي  الدراسة 

1992  ،159 .) 

اال   جامعة  بطلبة  الحالي  البحث  مجتمع  )  ويتحدد  الدراسي  للعام    –  2021نبار 
 م  (. 2022

 يوضح توزيع مجتمع البحث حسب االقسام العلمية   1جدول  

 المجموع  أناث  ذكور القسم  ت 

 175 95 80 اللغة العربية  1

 135 85 50 اللغة االنكليزية  2

 110 50 60 التاريخ  3

 110 50 60 الجغرافية 4

 140 60 80 العلوم التربوية والنفسية  5

والتربية   6 القرأن  علوم 
 االسالمية 

75 35 110 

 780 375 405 المجموع 

 52 25 27 اللغة العربية  1

 76 40 36 اللغة االنكليزية  2

 51 26 25 التاريخ  3

 82 42 40 الجغرافية 4

 85 39 46 العلوم التربوية والنفسية  5

والتربية   6 القرأن  علوم 
 االسالمية 

35 39 74 

 420 211 209 المجموع 
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 1200 586 614 المجموع 

 

 :  Sample Search   عيَّنة الدراسة: 

تعرف العينة على انها جزء من المجتمع تتم دراسة الظاهرة عليها عن طريق  
المجتمع   على  النتائج  تعميم  الجل  العينة  هذه  عن  والمعلومات  البيانات  جمع 

 ( وفالح محمد حسن  االصلي   ، انور حسين  الرحمن،  ص:    ، 2005الصافي  عبد 
47  .) 

جامعة    االنسانية،  للعلوم  التربية  كلية  طلبة   من  البحث  عينة  اختيار  وتم 
طالب    300م وتكونت عينة البحث من  2022  –  2021االنبار،  للعام الدراسي)  

  ، االسالمية  والتربية  القرأن  علوم  قسم   ( وهي  أقسام  على ست  موزعة  وطالبة 
لجغرافية ، قسم اللغة العربية ،  قسم التاريخ ، قسم العلوم التربوية والنفسية ، قسم ا

 قسم اللغة االنكليزية  (   

 ( يوضح توزيع عينة البحث حسب متغيري الجنس والفرع . 2جدول ) 

نوع   الجنس  ت 
 الدراسة 

 المجموع  العدد

 150 75  صباحي  ذكور 1

 75 مسائي 

 150 75 صباحي  أناث  2

 75 مسائي 

 300 المجموع 

 

 :  The study Toolsأداة الدراسة : 

  ( مقياس  الباحثون  تبنت  الحالي  البحث  أهداف  القراءة    QRSلتحقيق  لدافعية   )
  ( اوافق،     30والمكون من   ، اوافق بشدة   ( اإلجابة خماسية  بدائل  فقرة( وكانت 

) اوافق  ال   ، محايد    ، ) متردد  االوزان   وأعطيت   ،1,2,3,4,5                       )
 بدائل للفقرات على التوالي. 

 الصدق الظاهري لمقياس دافعية القراءة  
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ال  الظاهري من  النفسية،  يعد الصدق  المهمة في االختبارات والمقاييس  خصائص 
كثيرة   مؤشرات  فيه  تتوافر  ان  بد  ال  بأنه صادق  المقياس  يوصف  ان  أجل  ومن 

( أن  Ebelتشير إليه فكلما زادت المؤشرات لمقياس معين زادت ثقتنا به ، يذكر )
المحكمين   من  عدد  قيام  هي  للمقياس  الفقرات  من صالحية  للتأكد  وسيلة  افضل 

المقياس  ال اجلها  من  وضع  التي  الصفة  لقياس  صالحيتها  بتحديد  متخصصين 
(Ebel    المحكمين والمختصين من المقياس على مجموعة من  تم عرض  لذا   .)

أساتذة علم النفس التربوي في كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة االنبار بعد ما  
كما في الملحق رقم    اعدت وصممت الكترونيًا ووزعت على األساتذة متفضلين،

( للتعرف على مدى صالحية الفقرات التي تقيس الرضا الوظيفي للحصول    1)
   على الصدق الظاهري للمقياس، وقد تم قبول الفقرات.

 تطبيق االستبانة النهائية  

( قوالب  وفق  الكترونيًا  االستبانة  بإعداد  الباحثون  وقامت  Googleقام   )
روني الى طلبة المرحلة الرابعة ) صباحي،  بأرسالها عن طريق الصفوف االلكت

عددهم   والبالغ  بالدراسة  المشمولة  النهائية  العينة  افراد  على    ) (  360) مسائي 
  ( استالم  تم  مقارنة    300طالبًا،   مناسبة  النسبة  هذه  وتعتبر  استبانة صالحة    )

اال  للعلوم  التربية  كلية  الدارسة من طلبة  تتكون عينة   . السابقة  نسانية  بالدراسات 
 في جامعة االنبار، موزعين على الدراسة ) الصباحية، والمسائية (. 

 الوسائل اإلحصائية  

التربوية   اإلحصائية  بالحقيبة  الحالي  البحث  في  الباحثون     SSPSاستعان 
 باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:  

 المتوسط الحسابي.  .1

 االنحراف المعياري.  .2

 واحدة. االختبار التائي لعينة   .3

 معامل ارتباط بيرسون.  .4

 مربع كاي.   .5

 معادلة ألفا كرونباخ.  .6

 الفصل الرابع  

 عرض النتائج وتفسيرها  

الهدف األول : التعرف على مستوى دافعية القراءة  لدى طلبة كلية التربية  
للعلوم اإلنسانية لتحقيق الهدف األول، طبق  مقياس دافعية القراءة على عينة  
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( طالبًأ وطالبة من طلبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية /    300البحث البالغة )  
جامعة االنبار) صباحي، مسائي ( ، وبعد معالجة البيانات التي تم الحصول  

العينة  الفراد  الحسابي  المتوسط  بلغ  الوسط  87.42  (عليها  مقارنة  وعند   )
 ( الفرضي  بالمتوسط  لعينة  75الحسابي  التائي  االختبار  واستعمال  واحدة  ( 

  ( المحسوبة  التائية  القيمة  ان  الجدولية  26.12تبين  القيمة  من  اكبر  (وهي 
( كما  299% ( وبدرجة حرية )    0.05( عند مستوى داللة )1.96البالغة )

  ( رقم  جدول  يتمتعون    3في  اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  أن  أي   ،)
ة ذات مستوى عالي من  بدافعية للقراءة لما يقرأه النها مؤسسة تعليمية رصين

يشجعون   التدريسيين  والن  جيد،  نظام  فيه  التعليم  ونظام  بالطالب  االهتمام 
الدولة   مؤسسات  في  العمل  لهم  تضمن  شهادتهم  وان  والتعلم،  القراءة  على 

   المختلفة، فزادت من دافعيتهم للقراءة والمثابرة من اجل النجاح.

 (   3جدول رقم )  

افراد  عدد 
 العينة 

الوسط  
 الحسابي 

الوسط  
 الفرضي 

مستوى   القيمة التائية 
الداللة  
0.05   % 

درجة  
 الحرية 

 
 الجدولية  المحسوبة  

 299 دالة        1.96   26.12 75 87.42. 300

والبالغة   المحسوبة  التائية  القيمة   الجدولية    (  (26.12بلغت  من  اعلى  وهي 
( وهذا يدل على ان هناك دافعية للقراءة لدى طلبة  كلية التربية  1.96والبالغة )  

 للعلوم اإلنسانية/ جامعة االنبار. 

 الهدف الثاني  

الذي نص على : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   الثاني  نتائج السؤال 
تبعًا لمتغير    التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة االنبار كلية  مستوى الدافعية لدى طلبة  

واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات  حسبت  السؤال  هذا  على  لإلجابة  الجنس؟ 
المعيارية إلفراد عينة الدراسة على مقياس دافعية القراءة لكل متغير تبعًا لمتغير  

 ( ذلك. 4الجنس ) ذكور، إناث ( وبين الجدول رقم )
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 (  4جدول ) 

الوسط  عدد افراد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة   القيمة التائية مستوى 
0.05  % 

درجة  
 الجدولية  المحسوبة  الحرية 

 298 غير دالة       1.96 1.43 7.46 91.98 ( 150ذكور )

 7.12      92.84   (150أناث )

بين طلبة الصباحي والمسائي     4من  الجدول )   بأنه  ال توجد فروق  (  نالحظ 
 في مستوى الدافعية للقراءة  . 

 الهدف الثالث  

عند   إحصائية  داللة  ذات  توجد عالقة  هل  على:  الذي نص  الثالث  السؤال  نتائج 
( بين تقديرات عينة الدراسة على فقرات مقياس الدافعية  0.05 مستوى الداللة )  
ده من جهة وتقديراتهم من جهة أخرى على فقرات مقياس دافعية  لكل بعد من ابعا

القراءة تبعًا لنوع الدراسة ) صباحي، مسائي (، ولإلجابة على هذا السؤال حسب  
الدافعية   مقياس  فقرات  دراسة  العينة  افراد  تقديرات  بين  التائي  االرتباط  معامل 

 ( يبين ذلك. 5للقراءة لكل بعد من ابعاده والجدول ) 

 (  5ل ) جدو

الوسط  عدد افراد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  القيمة التائية مستوى 
0.05  % 

درجة  
 الجدولية  المحسوبة  الحرية 

  7.14 92.72 ( 150صباحي )

1.03 

 

1.96 

 298 

 غير دالة 7.43 92.10 ( 150) مسائي 

( ان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    5يالحظ في الجدول )  
  ( من     0.05داللة  أعلى  التائية  القيمة  إن  إذ   ) صباحي   ( الدراسة  لنواع   )

( التائية  القيمة  وبلغت  ان  1.03الجدولية  نجد  الحسابية  المتوسطات  ومن   )
  92.10( وهي أعلى من النوع الدراسي المسائي )  92.72المتوسط الصباحي  ) 

ا المسائية  ( ويعلل  للدراسة  المحاضرات المتأخر  النتيجة الى وقت  لباحثون  هذه 
التزامات تشغله وتبعده   دائًمأ ما يكون موظفًأ ولديه  المسائية  الدراسة  وأن طالب 

 عن القراءة.   
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 االستنتاجات  

للعلوم   .1 التربية  كلية  لطلبة   لدى  عاٍل  للقراءة  دافعية  مستوى  هناك 
 اإلنسانية / جامعة االنبار. 

( تعزى    0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   .2
 أناث ( .  –لمتغير الجنس ) ذكور 

3.    ( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  فروق  تعزى    0.05توجد   )
 لمتغير نوع الدراسة ) الصباحي، المسائي  (. 

 التوصيات

هذا   .1 استثمار  أهمية  الى  األساتذة  انتباه  من  لفت  المرتفع  المستوى 
جامعة    / اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة   لدى  القراءة  دافعية 
تحصيل   مستويات  وتحقيق  القرائية،  قدراتهم  تحسين  في  االنبار، 

 دراسي مرتفعة. 
القراءة   .2 دافعية  اثارة  بأن  األمور  واولياء  األساتذة  يفهم  أن  ضرورة 

 حلة العمرية. لدى طلبتهم وابنائهم هي تنمو مع تقدم المر
توجيه األساتذة الى ضرورة تقديم الدعم االكاديمي والطاقة اإليجابية   .3

الدراسة   نتائج  ان  سيما  الكافي،  االهتمام  ومنحهم  لطلبتهم  المثمرة 
 كشفت عن هذا النوع من الدعم هو اقوى المتنبئات بدافعية القراءة. 

 المقترحات  

 االنبار ككل. قياس دافعية القراءة لدى طلبة جامعة  .1
2.   / االنسانية    للعلوم  التربية  كلية  طلبة  بين  القراءة  دافعية  مدى  قياس 

جامعات   في  اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  وبين  االنبار  جامعة 
 أخرى. 

طلبة   .3 وبين  االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  طلبة  بين  القراءة  دافعية  قياس 
 كلية التربية للعلوم الصرفة .  

 المصادر

 القرآن الكريم 
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فالح،   - علي  الهنداوي،  الرحيم،  عبد  عماد  االتجاهات  2014الزغلول،   ،
 النظرية في تفسير مفهوم الدافعية، دار الشباب الجامعي، القاهرة، مصر. 

فتحي،   - االرتباطي  2004الزيات،  المنظور  بين  التعليم  سيكلوجية   ،
 والمعرفي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر. 

، الدافعية للقراءة  2006النصار، صالح سالم، والسيد، محمد ابو هاشم،   -
المرحلة   طالب  لدى  والمعرفية  الشخصية  المتغيرات  ببعض  وعالقتها 

 المتوسطة، مجلة ملية التربية، جامعة عين شمس، مصر. 

، تحديد عوامل السهولة والصعوبة في المادة  1982بادي، غسان خالد،   -
لمرحلة االبتدائية، اطروحة دكتوراه غير منشورة،  المقروءة لدى تالميذ ا

 كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. 

، مقدمة في  1985جابر عبد الحميد , وصفاء الشاعر , ابراهيم قشقوش،   -
 علم النفس، دار النهضة، القاهرة، مصر. 

، دافعية القراءة وعالقتها ببيئة  2016خضير،رائد و أبو غزال، معاوية،   -
محافظة  ا في  المتوسطة  األساسية  المرحلة  طلبة  لدى  االجتماعية  لصف 

العدد   ، التربوية  العلوم  في  االردنية  المجلة  المجلد 12اربد،  عمان،  3،   ،
 األردن. 

-  ( ملكاوي  حسن  وفتحي  سليمان،  أحمد  البحث  1992عودة،  أساسيات   ،)
ط االنسانية،  والعلوم  التربية  في  أربد 2العلمي  األم  -,  دار  ل  األردن: 

 للنشر. 

(, مناهج  2005عبد الرحمن، انور حسين ، وفالح محمد حسن الصافي ) -
 ، كربالء، العراق، مطبعة التأميم. 1البحث بين النظرية والتطبيق ، ط 

فؤاد،   - وابوحطب،  امال،  ط   1996صادق،  التربوي،  النفس  ،  5علم 
 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية. 

- - Wigfield A.(1997), chidern's motirations for 
reading and reading eng egement , in J.T 
„A.wifiled (Eds) Reading, Engage menb : Motiraing 
Readers through, Intergrae 
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 الملخص 

هدفت هذه الدراسة الى معرفه واقع التعليم االلكتروني في كلية االمام الكاظم من  

التعليم   باستخدام  الفروق   والكشف عن   ، التدريسية  الهيئات  اعضاء  نظر  وجهة 

على وللتعرف  والخبرة  االجتماعي  للنوع  تبعا  التي    االلكتروني  المعوقات  أهم 

المنهج   الباحثة  اتبعت  لذلك  االلكتروني  التعليم  باستخدام  التدريسين  واجهت 

البالغ   )ع(  الكاظم  االمام  كلية  في  التدريسين  عينة  الباحثة  واختارت  الوصفي 

( )74عددهم  و)57(  الذكور  من  استبانة  17(  الباحثة  واستخدمت  اإلناث  من   )

الدرا الى  الرجوع  خالل  من  وتكونت  وذلك  النظري  واإلطار  السابقة  سات 

من   البيانات  26االستبانة  وبتحليل  االلكتروني  التعليم  استخدام  مجال  في  فقرة 

-t(من خالل استخدام النسبة المئوية والمتوسط الحسابي و    SPSSاإلحصائية )

test     و واحدة  الصدق     t-testلعينة  لقياس  والفاكرونباخ  مستقلين   لعينتين 

تم   وال  والثبات  االلكتروني  التعليم  يستخدمون  التدريسين  أغلب  أن  إلى  التوصل 

اناث(  -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدريسين من ناحية الجنس )ذكور  

 والخبرة وقد تم توصل الباحثة إلى العديد من التوصيات والمقترحات. 

 واقع ، التعليم االلكتروني ، التدريسين كلمات مفتاحية:  

 

 واقع التعليم االلكتروني في كلية االمام الكاظم من وجهة نظر التدريسين

 م.م. رقية غالي معارج

االمام الكاظم / الديوانيةكلية  -طرائق تدريس الفيزياء  

ruqayahhaedar@gmail.com 
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  Abstract 

   This study aimed to know the reality of e-learning at 

Imam Al-Kadhim College from the point of view of the 

faculty members, and to reveal the differences in the use 

of e-learning according to the variable of gender and 

experience, and to identify the most important difficulties 

faced by teachers using e-learning, so the researcher 

followed the descriptive approach and the researcher 

chose a sample of teachers in  Imam Al-Kadhim College 

(peace be upon him) numbering (74) (57) males and ( 

17) females. The researcher used a questionnaire by 

referring to previous studies and the theoretical 

framework. The questionnaire consisted of 26 items in 

the field of using e-learning and analyzing statistical data 

(SPSS ) 

  By using the percentage, arithmetic mean, t-test for 

one sample, t-test for two independent samples, and 

Facronbach to measure honesty and reliability, it was 

concluded that most of the teachers use e-learning and 

there are no statistically significant differences between 

the two teachers in terms of gender (males – females) 

and experience. The researcher reached many 

recommendations and suggestions . 

  E-mail and broadcasting lectures with audio and video 

are among its least uses, while the sample members 

emphasized its role in self-learning and increasing 

computer skills, and that its most negatives are that it 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

312 

reduces teachers' burdens, in addition to the fact that 

long sitting in front of the computer causes many 

diseases, and the most important obstacles are  The 

lack of dedicated e-learning rooms . 

 الفصل االول  

 مشكلة البحث 

كمـا   الصـناعية  فالثورة  العصور،  مر  على  الثورات  من  بالعديد  البشرية  مرت 

بواسطة   التعلم  يعد  حيث   ، الحياة  وجه  غيرت  قد  التاريخية  الحركة  أكـدتها 

التحول   الوسـائل ، وخاصة بعد ظهور فايروس كارونا  بدأ  أهـم  الكمبيوتر مـن 

إلـى التعلم اإللكتروني الذي يعتمد  من التعليم التقليدي القائم على تلقين المعلومات، 

على التعلم الذاتي والمستمر، ونظرا الن التعلم اإللكتروني من االمور المستجدة  

إلى السعي  للتعرف على واقع استخدام  ما دفع الباحثة  في نظامنا التعليمي ، هذا  

 سية التعليم االلكتروني في كلية االمام الكاظم من وجهه نظر اعضاء الهيئة التدري

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البحث في اآلتي: 

التحصيل    و  التعلم  على  وتاثيره  االليكتروني  التعليم  تطوير  في  المساهمة   ●

 الدراسي.  

 ●دور التعلم االلكتروني في معالجة  المشاكل والصعوبات في العملية التربوية. 

 تعليم التقليدي. ●  دمج التعلم االلكتروني  في المراحل الحياتية القادمة مع ال

 اهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي الى:  

 .معرفة  واقع التعليم اإللكتروني  في كلية االمام الكاظم    1
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تبعا  2 التدريسين  نظر  وجهة  من   اإللكتروني  التعليم  لواقع  فروق  عن  .الكشف 

 لمتغيرات الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي. 

 حدود البحث: 

 2022-2021تدريسي كلية االمام الكاظم للعام الدراسي اقتصر هذا البحث على 

 مصطلحات البحث: 

 التعليم االلكتروني 

(:التعلم من خالل  الحاسوب او األقراص بأنواعها و  2007عرفه )بسيوني  

)بسيوني   غيرمتزامن.  و  متزامن  أسلوب  في  بأدواتها  االنترنت 

 ( 25،ص 2007،

بيئة تفاعلية، محورها المتعلمين، تم  2005وعرفه )الخان   ( على أنه "التعلم في 

اإلنترنت   وقتباستخدام  وأي  مكان،  أي  وفي  فرد،  أي  يناسب  بشكل  تصميمها 

 )، الخان 2005:  18والتقنيات الرقمية )  

ويعرف التعليم االلكتروني "تعلم يقوم على استخدام استراتيجية التعلم التـي تعتمـد  

الطلبة  ت بين  والمعلومات  المعرفة  تبادل  في  واإلنترنت  الكمبيوتر  كنولوجيـا 

 (  82،ص 2001والمعلمين والمدرسة      )العمري, 

بالعملية التعليمية التعلمية، وتقوم هذه   تفاعلية ترتبط  التعليم اإللكتروني: منظومة 

الم للطالب  إلكترونية رقمية تعرض  بيئة  باالعتماد على وجود  قررات المنظومة 

( الذكية.  واألجهزة  اإللكترونية  الشبكات  بواسطة   ,Bergواألنشطة 

Simonson, 2018  ) 

 

 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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من   وسيلة  كل  توفره  لما  طبقًا  تختلف  عديدة  بسمات  اإللكتروني  التعليم  يمتاز 

 الوسائل المستخدمة.  

 لي: ومن أهم سمات التعليم اإللكتروني ما ي

 · تعليم عدد كبير من الطالب دون قبول الزمان والمكان. 

 · تعليم أعداد كبيرة في وقت قصير. 

 · التعامل مع اآلالف من المواقع. 

 · إمكانية تبادل الحوار والنقاش. 

 · تشجيع التعليم الذاتي. 

 .التقييم الفوري والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء. 

 لعملية التعليمية. · مشاركة أولياء األمور في ا

 · مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم. 

 · تعددمصادرالمعرفة نتيجة االتصال بالمواقع. 

 · استخدام الفصول التخيلية. 

 · سهولة وسرعة تحديث المعلومات. 

· نشر االتصال بالطالب وبعضهم البعض، مما يحقق التوافق بين الفئات المختلفة  

 المتساوية والمتوافقة. ذات المستويات 

 · دعم االبتكار واإلبداع للمتعلمين. 
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 ( 75, 2006)العمري والعمري , 

 فوائد التعليم االلكتروني: 

التعلم )التدريب(: يتم في أي وقت وعلى مدار الساعة بمعنى توصيل المعلومة  - 1

من   التعلم  بغرض  المعلومات  تلقي  فيمكنه  المتعلم  حاجة  أو  لرغبة  خالل  وفقًا 

مدار   وعلى  األسبوع  الشارع طوال  في  أو  المكتب  في  أو  المنزل  في  أو  الويب 

7 /24 . 

هذا  -  2 وفي  المكان  حدود  ويتعدى  والوقت  المال  يوفر  فهو  والفعالية:  التوفير 

%من    60الصدد تشير نسبة التوفير التي تتحقق من التعلم اإللكتروني ما يقارب  

عدد   على  الطلب  يكون  حيث  التعلم  مع  وقت  يتوافق  بما  البرامج  محددمن 

 احتياجاتهم في الوقت الذي يناسبهم. 
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الذي يناسبه وبما  -  3 التي يختارها وباألسلوب  بالطريقة  يتعلم  المرونة: فالطالب 

المصادر   إمكانيةاالستفادةمن  إلى  باإلضافة  التعلم  في  الذاتية  سرعته  مع  يتوافق 

 نية. اإللكترونية للمعلومات ومنها المكتبة اإللكترو

القابلية للقياس: يمكنك تأسيس متعلمين وتسجيل نجاحهم وتقدمهم في البرامج  -  4

معلوماتهم   تقييم  بغرض  تستخدم  بذلك  خاصة  تقارير  في  عليها  يحصلوا  التي 

 وبراعتهم في األنظمة المتخصصة. 

التخصيص: أي يكون كل متعلم بمثابة عميل خاص لديه فيمكنك أن يكون لك  -  5

ل بك  بناء على  محتوى خاص  أو  الشخصية  وبناء على رغبتك  تشاء  كيفما  تنميه 

ضرورة   في  لتايلور  التعلم  موديالت  مع  يتماشى  ما  وهو  المجموعة  احتياجات 

 مالئمة المحتوى الحتياجات الطالب وأهداف المهنة واحتياجات سوق العمل. 

ب-  6 المقترنة  واالختبارات  اإللكتروني  التعلم  وامتثاله:  المتعلم  تعطي  استجابة  ه 

دليل الراحة والرضا لدى الطالب أثناء التعلم فض اًل عما يوفره من اقتصاد في  

 التكلفة وهو ما يغيب عن كثير من األساليب األخرى في التدريب والتعلم. 

جهد عضو هيئة التدريس: يعمل على تقليل مجهود عضو هيئة التدريس في  -  7

على الطالب وذلك ألن التعامل  إدارة الفصل وتحضير المواد العلمية والسيطرة  

 يكون من خالل االنترنت وال يكون تعامل مباشر كما في الفصل العادي. 

المؤسسة التي تقوم على التعليم اإللكتروني: يسهل التعليم اإللكتروني اشتراك  -  8

 عدد كبيرمن الطالب وذلك بسبب أنه يناسب جميع األعمار وتكاليف بسيط 

 : أنظمة التعليم االلكتروني

 من أهم األمثلة على أنظمة التعليم اإللكتروني ما يلي:  

نظام 1  _t   web c  المؤسسات آالف  تستخدمه  تجاري  وتعلم  إداري  نظام  :هو 

 التعليمية المهتمة بالتعليم 
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اإللكتروني من أكثر من سبعين دولة ومنها جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية  

منتجة له والموجود بأربعة عشر لغة منها  السعودية،وقد أخذ النظام اسم الشركة ال

اإلنجليزية والعربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية، وهو يقدم األدوات الالزمة  

المقرر   إعداد  من  ابتداء  ومرونة  سهولة  بكل  متكاملة  تعليمية  بيئة  إلعداد 

ألخذ   متخصصين  أساتذة  مع  بالمقرر  الخاصة  المجلدات  ومشاركة  إلكترون ًيا 

 حظات ومر ً ورا بإلقاء وشرح المحاضرة ومتابعة عملية التعلم المال

 لدى الطلبة واستقبال الواجبات واالستفسارات بشكل مباشر

نظام البالك بورد :يعد أقوى أنظمة التعليم اإللكترونية التجارية المستخدمة في  -  2

( الخدمات    3600أكثرمن  ويقدم  العالم  مستوى  المتميزة  )مؤسسة على  التعليمية 

وإدارة   أمور  وأولياء  وطالب  أساتذة  من  التعليمية  العملية  عناصر  لجميع 

المادة  وإعداد  لتحضير  الالزمة  األدوات  جميع  البرنامج  هذا  وغيرها.ويقدم 

 التعليمية وشرحها وتقديمها. 

نظام الموديل: وهو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر قامت بتصميمه شركة    -  3

com.moodle   وهو يوفر بيئة 

ويدعم   شخصي  بشكل  الفرد  مستوى  على  استخدامه  ويمكن  إلكترونية  تعليمية 

)   45النظام   من  أكثر  النظام  وسجل  العربية  منها  )مستخدمان    75000لغة 

 )دولة.  138)من )  2009عام)

المناقشات   النقاش وغرف  منتديات  المذكورة أعاله إلنشاء  النظام األدوات  ويقدم 

 ك أدوات التقييم التي تخصص لالختبارات إلكترون ًيا الحية وكذل

بسهولة    –  4  ويتميز  المصدر  مفتوح  تعليم  إدارة  نظام  وهو  اتوتر:  نظام 

 االستخدام وإمكانية التحديث 

والتغيير السريع للوجهات من مستخدمي البرنامج وقامت بتصميمه جامعة تورنتو  

 بكندا 
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التعليم اإللكتروني عبر االنترنت سواء كانت  ويخدم المؤسسات التعليمية التي تقدم 

 مؤسسات 

لغة( مكتملة الترجمة ومن ضمنها    30صغيرة أو جامعات كبيرة. ويدعم النظام) 

 اللغة العربية. 

http://www.atutor.com 

شركة    –  6 صممته  المصدر  مفتوح  تعليم  إدارة  نظام  :وهو  دوكيوز  نظام 

Global Dokeos  ( 34ويدعم 

 (   2.60تعريب النظام حوالي )%   لغة( وتبلغ نسبة

(http://www.dokeos.com  ) 

 ( 132،ص  2015)طارق عبد الرؤوف عامر ،

 الدراسات السابقة. 

)وكانت الدراسة بعنوان" واقع استخدام التعليم اإللكتروني   2008دراسة الدهون ) 

وهدفت  االردن"  في  المعلمين  نظر  وجهة  مدى    من  على  التعرف  الى  الدراسة 

استخدام افراد العينة لمهارات التعليم اإللكتروني، وتحديد المعيقات التي تواجههم  

 ( الدراسة  عينة  وكانت  اإللكتروني،  التعليم  وتوصلت    800في  ومعلمة،  )معلم 

متوسطة،   كانت  اإللكتروني  التعليم  لمهارات  المعلمين  امتالك  أن  إلى  الدراسة 

استخد  باإلمكان  ودرجة  أنه  العينة  أفراد  وأفاد  متدنية،  اإللكتروني  للتعليم  امهم 

المعيقات   وكانت  تواجههم  التي  المعيقات  رغم  اإللكتروني  التعليم  استخدامهم 

 المادية أهمها.  

)بعنوان " التعليم اإللكتروني في   Etal & Ayere,  2010دراسة اير وآخرون )

لمدارس الشراكة الجديدة من أجل تنمية    المدارس الثانوية في كينيا، دراسة حالة

التابعة   المدارس  في  التعليمي  التطور  مقارنة  إلى  الدراسة  هدفت  أفريقيا"، حيث 

وأجريت   لها،  التابعة  غير  والمدارس  أفريقيا  تنمية  أجل  من  الجديدة  للشراكة 

http://www.dokeos.com/
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وتكونت   التجريبي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت  كينيا، حيث  في  الدراسة 

)مدرسة ثانوية في كينيا، واستخدمت    36)طالب من )  1600دراسة من )عينة ال

الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق كبيرة  

وذات داللة احصائية في تطور التعليم اإللكتروني بين المدارس التابعة للشراكة  

عة لها، ولذلك توصي الدراسة  الجديدة من أجل تنمية افريقيا والمدارس غير التاب

 ي. بضرورة تطوير مهارات المعلم في أثناء التعليم اإللكترون

(وكان عنوان البحث هو"الحاجة الى التعليم القائم    Serin,  2011دراسة سيرن )

على الحاسوب في تدريس المواد اإللكترونية" وهدفت الدراسة الى التعرف على  

المترتبة   االثار  معرفة  وكذلك  الحاسوب،  على  القائم  التعليم  على  المترتبة  االثار 

اس على  القائم  التدريس  في  لديهم  التحصيل  زيادة  الطلبة  مهارات  تخدام  على 

(طلبة من الصف الرابع االساسي    52اإلنترنت والحاسوب، وبلغت عينة البحث)

في مدارس ازمير في تركيا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام الحاسوب  

ذو اثر واضح في زيادة تحصيل الطلبة، وكذلك ادى استخدام الحاسوب الى زيادة  

   مهارات الطلبة في حل المشكالت التي تواجههم.

 الفصل الثالث 

 إجراءات البحـث

 منهج البحـث  

الذي   الدراسة  اغراض  لتحقيق  الوصفي  المنهج  دراستها  في  الباحثة  استخدمت 

 يعتمد على دراسة الظاهرة                                                                        

البحـث: التدريسية  مجتمع  الهيئة  الدراسة   مجتمع  الكاظم     تمثل  االمام  كلية  في 

الدراسي   للعام  التعليم     2021-2020)ع(  يمارس   من  أفضل  باعتبارهم 

تواجه   التي  المشكالت  حل  على  يساعد  مما  التعليمي  الواقع  على  االلكتروني 

 الطالب . 
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: اختارت الباحثة عينة التدريسين في كلية االمام الكاظم )ع( البالغ    عينة البحث 

 من االناث.  17الذكور و من 57(   74عددهم )

البحث الرجوع    اداة  استبانة وذلك من خالل  استخدام  تم  البحـث  لتحقيق هدف   :

 ( النظري ، وتكونت االستبانة من  السابقة واالطار  الدراسات  فقرة في  26الى   )

 مجال استخدام التعليم االلكتروني 

 صدق االداة  

ومخ   محكمين  على  عرضها  تم  االستبانة  صدق  من  ذوي  وللتحقق  تصين 

والتقويم ومتخصصين   التدريس والقياس  اختصاص وخبرة  في مناهج واساليب 

تم   البحـث.  واهداف  الفقرات  لتحديد مدى مالئمة  التربوي  وذلك  النفس  في علم 

 ( على  االداة  البناء     40تطبيق  من صدق  للتحقق  الكلية  تدريسيي  من  تدريسيا   )

المجموعتين  وتحديد  تنازليا  الدرجات  تمييز    وترتيب  واستخراج  والدنيا  العليا 

صدق   يؤكد  مما  دالة  الفقرات  جميع  قيم  وكانت   الداخلي  واالتساق  الفقرات 

 االستبانة . 

 ثبات االداة 

 (  0.78تم استخدام معامل الفا كرو نباخ اذ بلغت قيمتها )  

 الفصل الرابع  

وتوصيات   وتفسيرها  النتائج  عرض  الفصل  هذا  يتضمن  البحث:  الباحثة  نتائج 

 ومقترحاتها وذلك كما يلي 

 عرض النتائج وتفسيرها: 

)ع(  -1 الكاظم  االمام  كلية  في  التدريسية  الهيئات  استخدام  واقع  على  للتعرف  

 ( 1لعينة واحدة كما في الجدول رقم ) t-testللتعليم االلكتروني تم استخدام

باستخدام  الباحثة  )  t-testقامت  الحسابي  المتوسط  بلغ  واحدة  (  97.67لعينة 

 ( المعياري  )18.82واالنحراف  الفرضي  والمتوسط  القيمة  52(  بلغت  حيث   )
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( أقل من  0.04البالغة ) p( وهي أكبر من القيمة الجدولية وقيمة 3.48المحسوبة ) 

مستوى الداللة ممايدل على أن هناك فرق دال احصائيا لصالح الوسط الحسابي  

ا يدل  للتعليم  وهذا  )ع(  الكاظم  االمام  كلية  في  التدريسية  الهيئات  ستخدام 

 (  1االلكتروني كما مبين بالجدول رقم )

المتوسط 
 الفرضي 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  العينة
 المعياري

درجة  
 الحرية 

الداللة    P المحسوبة
 االحصائية

 دالة   0.04 3.48 72 18.82 74 97.67 52

الفروق لواقع التعليم اإللكتروني من  وجهة نظر التدريسين تبعا  الكشف عن    -2

 لمتغيرات الجنس، الخبرة. 

لعينتين مستقلين ولم تكن هناك    t-testلتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام

النوع   لمتغير  وفقا  العينة  أفراد  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

)ذكور   إذا  –االجتماعي  )   اناث(  المحسوبة  القيمة  من  0.793كانت  ال  وهي   )

( إشارة إلى عدم  0.05اكبر من مستوى داللة ،) p( وقيمة  1.9القيمة الجدولية ) 

الحسابي  المتوسط  وبلغ  االجتماعي  النوع  مستوى  على  فرق  للذكور    وجود 

(  94.61( والمتوسط الحسابي لإلناث بلغ ) 19.53(بانحراف معياري )98.67)

 ( : 2( كما في الجدول )16.599) بانحراف معياري 

الوسط  العدد   المجموعه
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة   المعنوية  Df الجدولية  المحسوبة
(0.05  ) 

غير  0.431 71 1.9 0.793 19.53 98.67 57 ذكور
 دالة 

      16.599 94.61 17 اناث

 

 االستنتاجات : 

االلكتروني الن النتائج كشفت عن  أن أغلب التدريسين يستخدمون التعليم   -1

 الفروق في استخدام التعليم االلكتروني. 

النوع   -2 ناحية  من  التدريسين  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 

 االجتماعي والخبرة . 
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 التوصيات والمقترحات  

 في ضوء نتائج الدراسة، خرجت الباحثة بعده توصيات ومقترحات أهمها: 

وير المستمر لبيئة التعليم اإللكتروني في كلية االمام  العمل المستمر على التط-  1

 الكاظم )عليه السالم( 

اإللكتروني  -2  التعليم  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  دور  تطوير  على  التركيز 

 وزيادة تفاعلهم مع هذا النوع من التعليم 

للتعليم    -  3 الموجود  الواقع  مع  تتالءم  تدريبة  دورات  التدريسين  اعطاء 

 ني  اإللكترو 

عمل اختبارات مالءمة لفحص مخرجات التعليم اإللكتروني من أجل تطوير  -  4

 العملية التعليمية. 

 المصادر:

العالمية   .1 الكتب  دار  القاهرة،  االلكتروني،  الكتاب  بسيوني،  الحميد  عبد 

 2007للنشر والتوزيع، 

2.  ( العزيز  عبد  بن  هللا  عبد  االلكتروني  )2002الموسى،  مفهومه،  التعليم 

خصائصه، فوائده،عوائقه"، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل،  

 جامعة الملك سعود، الرياض 

القادر) .3 عبد  محمد  والعمري،  محمود  ،أكرم  توجهات  2006العمري   )

تنمية   نحو  األولى  إربد  تربية  مديرية  في  األساسية  المدارس  معلمي 

ني، المجلة التربوية والنفسية،  الموارد البشرية الحتياجات التعلم اإللكترو 

 . 7، العدد 2  158-177المجلد. 

الموسـوي وزمالئـه   .4 بن شرف  الدكتور علي  ترجمة  الهدى,  بدر  الخان، 

حلب،  2005) والعلوم،  للنشر  شعاع  اإللكتروني،  الـتعلم  استراتيجية   ،)

 سوريا 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

323 

،  العمري عبد هللا سعد، تكنولوجيا الحاسوب ودورها في العملية التعليمية .5

الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ودراسات في المناهج وطرق  

 2001سبتمبر 73ع التدريس، 

6. ( م  نظر    2008الدهون،  وجهة  من  اإللكتروني  التعليم  استخدام  .)واقع 

اليرموك،   جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  االردن.  في  المعلمين 

 اربد،االردن. 

االلكتروني والتعليم االفتراضي  ،التعليم  2015عامر،طارق عبد الرؤوف، .7

معاصرة،ط عالميه  والنشر،القاهرة  1اتجاهات  ،المجموعةالعربيةللتدريب 
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 ملخص البحث : 

البحث      هذا  النشط  هدف  التعلم  استراتيجيات  بعض  استخدام  اثر  على  التعرف 

في تحصيل طلبة الخامس االحيائي في مادة علم االحياء وميولهم العلمية وألجل  

يتم      التحقق  وكي  فرضيات صفرية  بوضع  الباحثان  قام  البحث  هذا  هدف  من 

ضبط  التاكد من هذه الفرضيات الصفرية اجرت تجربة وفق المنهج التجريبي ذا ال

الجزئي واالختبار البعدي  لمجموعتين متكافئتين هما مجموعتي البحث لتحصيل  

مادة االحياء والميول العلمية تمثلت عينة البحث بطالب الصف الخامس االحيائي  

( شملت  شعب  ثالثة  على  موزعة  بغداد  كلية  ثانوية  طالب  32،  33،  33في   )

و درست  والتي  اولى  تجريبية  مجموعة  مثلت  االنشطة  احداهما  استراتيجية  فق 

الكرسي   استراتيجية  وفق  درست  ثانية  تجريبية  مجموعة  واالخرى  المتدرجة 

الساخن والثالثة مثلت مجموعة ضابطة وقد تم اجراء التكافؤ في المتغيرات االتية  

قام   وقد   ،  ) العلمية  والميول  الزمني  والعمر  السابق  للعام  الدراسي  )التحصيل 

اداتين  بأعداد  متعدد    الباحثان  من  االختيار  نوعه  تحصيلي  اختبار  هما  للبحث 

( االختيار من  40متكون من  ايضا  االختبار  نوع  العلمية  الميول  واختبار  فقرة   )

(فقرة وتم التأكد من الخصائص السايكومترية  لألداتين ،  25متعدد وتكون من ) 

مجموعتي  بتدريس  الباحثان   قام  االول  الدراسي  الفصل  في  التجربة    وطبقت 

البحث بنفسها وبعد االنتهاء من التجربة قام الباحثان بالتحليل االحصائي باستخدام  

 ( تائي  طالب  t - testاختبار  تفوق  النتائج  واظهرت  المستقلتين  للعينتين     )

المجموعة التجريبية االولى والثانية على طالب المجموعة الضابطة في كل من  

يظ ولم  العلمية  والميول  التحصيل  التجريبية  اختبار  المجموعتين  بين  فرق  هر 

اثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل طلبة الخامس االحيائي في 

 مادة علم االحياء وميولهم العلمية

 أ.د. أحمد عبيد حسن .

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 م. م بتول جيجان سلمان

 ثانوية كلية بغداد
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الميول   اختبار  نتائج  في  بينهما  فرق  وجد  بينما  التحصيل  في  والثانية  االولى 

فقد   البحث  هذا  نتائج  االولى وحسب  التجريبية  البحث  مجموعة  ولصالح  العلمية 

وضعت الباحثة عدد من االستنتاجات وعدد من التوصيات المتعلقة بنتائج البحث  

 ا من المقترحات كما وضعت عدد 

 كلمات مفتاحية : استراتيجيات  ، التعلم النشط  ، تحصيل ، االحياء ، ميل

Abstract  : 

The aim of this research is to identify the effect of using 

some active learning strategies on the achievement of 

students of the fifth biological in the subject of biology 

and their scientific tendencies. In order to verify the goal 

of this research, the two researchers developed null 

hypotheses and in order to verify these null hypotheses, 

an experiment was conducted according to the 

experimental method of partial control and post-test For 

two equal groups, they are the two research groups for 

the achievement of biology and scientific tendencies the 

research sample was represented by fifth-grade 

students of biology in Baghdad College High School 

distributed into three divisions that included (33, 33, 32) 

students, one of which represented a first experimental 

group that studied according to the strategy of gradual 

activities and the other a second experimental group that 

studied according to the strategy of the hot chair and the 

third represented a control group. Conduct parity in the 

following variables (academic achievement of the 

previous year, chronological age and scientific 

tendencies) 
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The two researchers have prepared two tools for the 

research, namely, an achievement test of its kind, 

multiple choice, consisting of (40) items, and a test for 

scientific tendencies. The type of test is also multiple 

choice, consisting of (25) items, and the psychometric 

properties of the two tools were verified. 

The experiment was applied in the first semester, the 

two researchers taught the two research groups on their 

own, and after completing the experiment, the 

researcher conducted a statistical analysis using a t-test 

for the two independent samples, and the results 

showed that the students of the first and second 

experimental group outperformed the control group 

students in both the achievement test and scientific 

tendencies there was no difference between the first and 

second experimental groups in achievement, while a 

difference was found between them in the results of the 

scientific tendency test and for the benefit of the first 

experimental research group according to the results of 

this research, the researchers drew up a number of 

conclusions and recommendations related to the results 

of the research, as well as a number of proposals. 

 Research Problemمشكلة البحث:  

يركز التعلم النشط على دور الطالب في العملية التعليمية  وبما ان الكثير من       

تركز   التي  التدريس  في  التقليدية   الطرائق  على  يعتمدون  االحياء  علم  مدرسي 

على   مقتصرا  سلبيا  الطالب  دور  وتجعل  التعليمي  الموقف  في  المعلم  دور  على 
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واسترجاعها   وحفضها  المعلومات  تع  .تلقي  ظل  ولم  في  مناسبة  الطرائق  هذه  د 

على   والقادر  الهائل  والتقني  العلمي  بالتطور  يتسم  الذي  الحالي  العصر  ظروف 

االرتقاء بهذا البلد ونتيجة لخبرة الباحثة في مجال التدريس فقد الحظت بان هناك  

حاجة ماسة الستخدام استراتيجيات التعلم النشط لمساعدة المدرسين على التدريس  

فعا مفكرين  بطريقة  واعتبارهم  الطلبة  بدور  النظر  اعادة  خالل  من  وذلك  لة 

تكمن   حيث  والمعارف  المعلومات  تذكر  على  دورهم  اقتصار  وعدم  نشيطين 

المشكلة الحقيقية لهذه الدراسة الى وجود حاجة ماسة لتحسين الطرائق المستخدمة  

التعلم   استراتيجيات  الى بعض  بالتوجه   االحياء وذلك  مادة  تدريس  و  في  النشط 

لمستويات   ومتابعتها  االحياء  مادة  تدريس  مجال  في  الباحثة  خبرة  خالل  من 

بها   يقوم  التي  المختلفة  التدريس  طرائق  على  اطالعها  و  الطلبة  لدى  التحصيل 

الباحثة ضعف   كما الحظت  متدنيا  الطلبة  اغلب  تحصيل  ان  المدرسون الحظت 

الباحثة بتوجيه استبانة مفتوحة  الميول العلمية لدى الطلبة وللتحقق من ذلك قامت  

االولى   الرصافة  لمدرية  التابعة  واالعداديات  الثانويات  في  مدرسي  عشر  الى 

 وكانت النتائج كاالتي  

من اراء المدرسات تشير الى وجود تدني في تحصيل الطالبات في السنوات  80%

 االخيرة 

باسترات 90% االحياء  مادة  تدريس  عدم  الى  تشير  المدرسات  اراء  يجيات  من 

 وطرائف تدريس حديثة والمعتمدة هي طرائق تقليدية في التدريس 

او  100% المتدرجة  االنشطة  باستراتيجية  لهن معرفة مسبقة  ليس  المدرسات  من 

 استراتيجية الكرسي الساخن 

 من اراء المدرسات تشير الى ان الطالبات  ليس لديهن  80%
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مستوى   ارتفاع  ان  الباحثة  افترضت  لدى  لذا  العلمية  الميول  وتكوين  التحصيل 

المتدرجة   االنشطة  كاستراتيجية  حديثة  استراتيجيات  باستعمال  هو  الطلبة 

واستراتيجية الكرسي الساخن من اثرها في التحصيل والميول العلمية لدى الطلبة  

 -لذلك  فان مشكلة البحث تكمن في  السؤال االتي:

التعلم استراتيجيات  بعض  استخدام  اثر  الخامس    ما  طلبة  تحصيل  في  النشط 

 االحيائي في مادة علم االحياء وميولهم العلمية؟ 

 Research Importanceأهمية لبحث : 

تغيرا    انه احدث  إذ  الماضية  باهتمام كبير في السنوات  النشط  التعلم  وقد حضي 

التقليدي وهذا الموضوع استقطب المربين وجذبهم للبحث عن بدائل    جذريا للتعليم 

                                                     (Prince, 2004, 223)ئق التدريس االعتيادية  لطرا

من         لعل  العوامل  من  لمجموعة  نتيجة  النشط  التعلم  الى  الحاجة  وظهرت 

تعليمي    بعد كل موقف  المتعلمون  منها  يشكو  التي  الحيرة واالرتباك  ابرزهاحالة 

الجديدة بصورة حقيقية  والتي يمكن ان   المعلومات  اندماج  بانها نتيجة عدم  تفسر 

بالطرائق   المتعلم  مايعتقد  ،فغالبا  تقليدي  تعليمي  نشاط  كل  بعد  عقولهم  في 

يتعلمه خاص بالعلم وليس له صلة بالحياة في حين يحاول المتعلم   االعتيادية ان ما 

الس بالموضوعات  الجديدة  االفكار  يربط  ان  النشط  كما  بالتعلم  العالقة  ذات  ابقة 

بالجزيئيات   يتوه  وال  للموضوع  االجمالي  المعنى  فهم  على  عادة  يحرص 

 ( 97: 2011)ابوهدروس ومعمر،0

التي   التعليمية  االنشطة  في  المشاركة  على  الطلبة  يشجع  عندما  ذلك  على  وبناء 

تؤدي بهم الى المناقشة وتبادل االسئلة والتوضيحات الخاصة بالمحتوى التعليمي  

الخاصة  وم للمعلومات  االفضل  االحتفاظ  على  تعمل   ال  االنشطة  فهذه  ادته 

قدراتهم    تنمية  على  وتساعدهم  الدراسية   بالمهارة 

(MYers&Jones,1993:29)                                                   

والتفرد      والتعدد  التنوع  يحترم  ومعناه  مفهومه  ضوء  في  النشط  فالتعلم 
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على  والمشا ومنها  النشط  التعلم  في  التدريس  وطرائق  اساليب  تتعدد  لذلك  ركة 

وحل   التعاوني  والتعلم  القرار  واتخاذ  والنقاش  االسئلة  طرح  المثال  سبيل 

بها   يقوم  التي   المشاركة  هو  النشط  التعلم  اهمية  وراء  العوامل  ومن  المشكالت 

 ( Harasin. Et. El,1997:41المتعلم بغض النظر عن البيئة الموجود فيها ) 

ان نتائج البحث التربوي تؤكد لنا بان المتعلمين يتعلمون بشكل اكثر فاعلية عندما  

وعندما   لمحاضراتهم  المباشر  واالستماع  االخرين  من  المعلومات  تلقي  يتجنبون 

االيام   هذه  كثيرا  اصبح  فالتركيز  التعليمية  العملية  في  وحيوية  بنشاط  يشاركون 

التع التعلم اكثر من  المتعلمين مهما كانت اعمارهم وقدراتهم على  على  اذ ان  ليم 

التي اكتسبوها عندما يواجهون   المهارات  لتطبيق  للمسؤولية  االرجح اكثر تحمال 

بمهمات ال هي صعبة وال سهلة وان المشاركة النشطة تقوي التعلم بصرف النظر  

                                                                               (                                   403: 2006)سعادة ،  0عن البيئة 

ان الدور المهم لألنشطة التعليمية التي تعد ،هو الطريق الذي  يمكن الطالب من  

الجديدة      التعليمة  القدرات  المتالك  واالستكشافية  االستقصائية  نشاطاته  مزاولة 

 ( 51: 2001)عطا هللا، 

لمالها من اهمية  وتعد اال  العلمية  التربية  النابض في  القلب  بمثابة  التعليمية  نشطة 

 ( 232: 2001)زيتون، في عملية التدريس 

في   تشارك  التي  االنشطة  من  واسعا  مدى  النشط  التعلم  استراتيجيات  وتشمل 

العناصر االساسية التي تحث الطلبة على ان يمارسوا ويفكروا حول االشياء التي  

مارسونها، ويمكن استعمال هذه االستراتيجيات في حث الطلبة على  يتعلمونها وي

التفكير الناقد واالبداعي والتحدث مع االقران والتعبير عن افكارهم خالل الكتابة  

التعلم                                                                         عمليات  خالل  والتأمل  الراجعة  التغذية              وتقديم 

 ( 18:  2011)الشمري،

بانها   تتصف   التي  المتدرجة  االنشطة  استراتيجية  االستراتيجيات  هذه  ومن 

من   عادلة  والمشاركة  االستماع  حيث  من  ومتساوية  والنشاط  بالفعالية  متساوية 

مختلفة   انشطة  شكل  على  وهي  نجازها  ال  االزم  والزمن  العمل  توقعات  حيث 
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رفي للطلبة ليست بسيطة الى حد كبير وايضا ليست  تناسب اختالف المستوى المع

 ( 125:  2011صعبة )الشمري،  

وتقوم استراتيجية االنشطة المتدرجة على مبدا ان الطلبة مختلفون في مستوياتهم  

المستويات   اختالف  تراعي  انشطة  اعداد  المدرس  من  يتطلب  لذا  المعرفية 

نف  االساسية  االفكار  الى  جميعهم  يصلون  إذ  يتم  المعرفية  الذي  للموضوع  سها 

تدريسه إذ تكمن اهمية هذه االستراتيجية عندما يحقق الطلبة باختالف مستوياتهم  

بداية   من  تنفذ  ان  ويمكن  الدراسية  الحصة  نهاية  في  نفسها  االهداف  المعرفية 

نهايتها   الى  ،0الحصة  اسـتراتيـجية  519:  2016)السعيدي وهدى  تـعتبر       )

السـاخــن وهــذه   الـكــرســي  النشط  الـتعــلـم  اسـتراتيـجيات  من  واحدة 

الــى   تهدف  وهي  المعاصرة  التدريــسـية  االسـتراتيـجيات  مــن  االستراتيجية 

وتـنـمــية   دافعيتهم  اسـتثارة  عن  فضال  واألفكار  المفاهيم  الطلبة  إكسـاب 

ال مــع  التـعامل  خاللها  من  يمكن  والني  الذاتية  وإمكانياتهم  ـمـواقف  استعداداتهم 

الحياتية في الحياة اليومــية، كمــا أن هذه االستراتيجية تعتبر مــناسـبة للمتعلمين  

لـمــن   خاصة  الـمـدرسـين  من  كثيرا  وتناسـب  العمرية  المراحل  مختلف  فــي 

 (   55:  2006يـستعملون طريقة الـتعــلـم التـعاوني ألول مــرة .) احمـد،

د عــلـى تجزئة المادة الدراسية الــى مـهام مصغرة  إن هــذه استراتيجية تـعتمـ   

وفهمـهـا   وتعلمها  دراسـتهـا  عــليه  والذي   , متعلم  الــى  مـهمة  كــل  وتـوكــل 

وإتقـانهـا , فضال عن تـعــليـمـهـا لزمالئـه فــي مجموعته التي ينتمي اليها تـحـت  

متع خصائص  لهـا  االسـتراتيـجية  وهــذه   , الـمـدرس  اهمها  إشراف  مــن  ددة 

متعلم   كــل  فــيه  يكلف  جمــعي  تـعــلـم  طريق  عن  والمعلومات  الـافكار  تـكامل 

بتـعــلـم واتقان مـهمة ثم مـوضوع مــن الـمـوضوعات ثم يقوم كل متعلم  بتعليم  

نقاط   االسـتراتيـجية  ولهــذه    , الـمـوضوع  اكمال  يتم  حـتى  وهكذا  زمــيله، 

ا مـجال  فــي  بـيـن  إيـجابـية  االجتماعية  العــالقـات  تنمية  الــى  تهدف  اذ  لتعليم 

بـيـن   الـذي يمكن ان يحدث  التـوتر  انها تـعمل عــلـى خفض حدة  المتعلمين كما 

مـجمـوعات   بـيـن  وايجابية  طيبة  روابط  بناء  فــي  تسـهم  انها  كمــا  المتعلمين  

ا كما  الــدراســي،  تـحصيلهم  تنمية  وبالتـالي  رفع  المتعلمين  عــلـى  تعمل  نها 

نحو   االيـجابـية  االتجاهـات  وتنمية   ، المتعلمين  عــند  التعلم  دافعية  مسـتـوى 
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 ، )عاطف   . التعليمية  والمؤسسة  الــدراســية  والمادة  (    127:  2004الـمــدرس 

ان   تدريس  كما  في  المتعلمين  لدى   وتنميتها  العلمية  الميول  تشكيل  عملية  أن 

يا  لدى المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة والتي تقع  العلوم، يعد امرا رئيس 

نحو   وتوجيهها  المتعلمين  ميول  عن  الكشف  مسؤولية  العلوم  معلمي  عاتق  على 

األنشطة التي تغذي ميولهم وتنميها ومن خالل التنويع باالستراتيجيات التدريسية،  

وتنظيم المتعلمين  اهتمامات  عن  تعبر  العلمية  الميول  أن  )السعايدة  ذلك  اتهم 

  ، لتحليل  133:  2017واخرون  ومنظور  كهدف  العلمية  الميول  إلى  وبالنظر   )

السلوكية   والمؤشرات  الرئيسية  المكونات  من  عدد  هناك  فإن  العلمي  المحتوى 

تؤخذ بنظر االعتبار  عملية التحليل والتي تظهر في  سلوك الطالب المتعلم وهي  

العلمي باألنشطة  الفراغ  ملء  العلمية،  كاالتي:  القراءات  في  الحر  والتوسع  ة، 

العلمية،   والنوادي  بالجمعيات  واللتحاق  العلمية،  والمسائل  القضايا  واستطالع 

البيئة،   من  والنماذج  العينات  وجمع  وإثارتها،  العلمية  الموضوعات  ومناقشة 

 ( 35:   2014)زيتون، والهتمام بالعمل المخبري 

 هدف البحث  

تماشيا مع ما تهدف إليه الحركات إلصالح  التربية العلمية والمتجهة نحو امتالك  

وتشجيعهم   الواقعية  بالحياة  وربطها  المفاهيم  تعلم  خالل  من  يتحقق  تعلما  الطلبة 

العلمية؛   المساقات  تعلم  في  واهتماماتهم  رغباتهم  وتلبية  معنى  ذو  تعلم  المتالك  

تقصي و  لبحث  الدراسة جاءت  التعلم    فإن هذه  استراتيجيات  بعض  استخدام  اثر 

 النشط في تحصيل طلبة الخامس االحيائي في مادة علم االحياء وميولهم العلمية  

 -فرضيتا البحث : 

( بين متوسط  0.05ال توجد فروف ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -1

وفق   تدريسها  يتم  التي  االولى  التجريبية  المجموعة  تحصيل طالب  درجات 

الثانية  است التجريبية  المتدرجة وتحصيل  طالب المجموعة  راتيجية االنشطة 

التي تدرس وفق استراتيجية الكرسي الساخن وبين متوسط درجات التحصيل  

 لطالبات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في مادة االحياء 
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بي0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -2 ن متوسط  ( 

درجات اختبار الميول  العلمية للمجموعة التجريبية االولى التي تدرس وفق  

المجموعة   لطالب   العلمية  الميول  واختبار   المتدرجة  االنشطة  استراتيجية 

الساخن وبين متوسط   الكرسي  التي تدرس وفق استراتيجية  الثانية  التجريبية 

المجموعة   لطالب  العلمية  الميول  اختبار  تدرس  درجات  التي  الضابطة 

 بالطريقة االعتيادية في مادة االحياء 

   -حدود البحث : 

 ان حدود البحث الحالي يشمل  

طالب الصف الخامس االحيائي  في مدارس االعداديات والثانويات   -1

االولى   الرصافة  لمديرية  التابعة  بغداد  محافظة  في  للبنات  النهارية 

 وكلية بغداد 

من   -2 االولى  الثالثة  للصف  الفصول  يدرس  الذي  االحياء   كتاب 

الدراسي   للعام  االول  الدراسي  الكورس  في  االحيائي  الخامس 

(2018-  2019   ) 

 -:تحديد المصطلحات

 االنشطة المتدرجة  -1

 عرفها كل من: 

 ( بانها: 2008)كوجك ،واخرون  -

المعرفية   بمستوياتهم  مختلفون  طلبة  وجود  عند  تستعمل  االنشطة  من  مجموعة 

متدرجة   انشطة  اعداد  المدرس  من  ذلك  ويتطلب  نفسها  المواضيع  ويدرسون 

 (131:  2008،واخرون ، )كوجك   ومختلفة المستويات  

مجموعة من االنشطة تقوم على مبدا ان    .-:التعريف النظري لألنشطة المتدرجة  

م انشطة  الطلبة  بأعداد  المدرس  يقوم  ثم  ومن  المعرفية  المستويات  في  ختلفون 
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يكتشفون في   انهم  الطلبة بحيث  بين  المعرفية  المستويات  مختلفة تراعي اختالف 

مستوياتهم   اختالف  رغم  يدرسه  الذي  للموضوع  نفسها  الرئيسة  االفكار  النهاية 

 المعرفية

االنشطة المختلفة تقوم على    مجموعة من التعريف اإلجرائي لألنشطة المتدرجة :  

الرابع   للصف  التجريبية  المجموعة  لطالبات  المعرفية  المستويات  اختالف  مبدا 

خاللها   من  تراعي  التدريسية  الخطط  ضمن  بأعدادها  الباحثة  تقوم  العلمي 

االختالف في القدرات المعرفية بين الطالبات ليكتشفن في النهاية االفكار الرئيسة  

 ي تقوم الباحثة بتدريسه  نفسها للموضوع الذ 

الساخن  -2  الكرسي  استراتيجية    -:استراتيجية  انها   ) واخرون  )زاير  عرفها 

مبنية على اسئلة  يطرحها المتعلمون  الى احد الطالب وهو الطالب الجالس على  

حول   تدور  االسئلة  وهذه  الدور  هذا  يلعب  عندما  المعلم  او  الساخن  الكرسي 

ال قبل  من  يطرح  معين  يريد  موضوع  عندما  تستخدم  االستراتيجية  وهذه  معلم 

المعلم تنمية مهارات عقلية ومعرفية متنوعة وهي صياغة االسئلة وتبادل االفكار  

 ( 242:  2014وغرس القيم وتعميقها لدى الطلبة )زاير واخرون ،  

الساخن: الكرسي  الستراتيجية  االجرائي   استراتيجيات    -التعريف  احدى  تعتبر 

ال النشط  بين  التعلم  االدوار  بأداء  للقيام  خطوات  مجموعة  تشمل  النشط  تعلم 

الـكــرســي   عــلـى  الـطــالـبة  تجلسـ  حيث    , التجريبية  المجموعة  في  الطالبات 

لإلجابة عــن االسـئلة التي يطرحنهـا بقية الـطالبات فــي الـمـجمـوعات االخرى,  

ـيـن الـطــالـبة الني تجلس  اي انها تمثل عملية تـعاونية بـيـن طالبات الـصـف وب

بـيـن   االجتمــاعية  الروابط  تنمــي  االستراتيجية  فـهــذه   , الـكــرســي  عــلـى 

الـطالبات, وكذلك تنمــي مـهـارات التعامل مــع االخريات واالبداع والتفـكــيـر,  

اثناء االجاب فــي  التعاوني والتـفاعــلي  النقـاش  الــى خلق جو مــن  ة  وهذا يؤدي 

 . عــن االسـئلة الـمطروحة

" هو نتيجة عامة  يحصل عليها الطالب عند    (2010نصر هللا، )عرفه    التحصيل:

نهاية العام الدراسي            و تضم النتائج جميعها الحاصل عليها الطالب  في  

 ( 410،  2010كل يوم وفي كل شهر وكل فصل ونهاية السنة" )نصر هللا،
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طريقة منظمة تقيس مقدار استيعاب المتعلم للمادة     -:  التعريف النظري للتحصيل 

الدراسية التي تم تعلمها مسبقا، من خالل أجابته على عدد من االسئلة في نهاية  

 المدة التعليمية. 

للتحصيل اإلجرائي  من  -:  التعريف  البحث  عينة  في  الطالب   أكسبه  ما  حصيلة 

لت  الخاضعة  المادة  تتضمنها  ومعلومات  وخبرات   مقاسة  معارف  البحث   جربة 

البعدي   التحصيل  اختبار  على  أجابتهن  بعد  عليها  سيحصلن  والتي  بالدرجات 

 والذي قامت الباحثة بإعداده  والذي يطبق نهاية تجربة البحث. 

العلمية   )القرعان،    -:الميول  من    20عرفها  ومتنوعة  مختلفة  أشكال  بها  يقصد 

ب القيام  الفرد  يرغب  التي  االهتمام  ذات  )  النشاط  لديه  سار  شعور  تثير  أو  ها 

 ( 14: 2009القرعان  

قبول لدى الفرد نحو االهتمام  و بأنها استجابة   -التعريف االجرائي للميول العلمية:

بأداء أو عمل معين وما يفضل القيام به من خالل أداء أفرد المجموعة التجريبية  

خالل   من  لذلك،  استيعاب  مدى  في  قياسها   وتم  العلمية،  المجاالت  سياق  في  

 لقياس الميول العلمية   مقياس الميل العلمي الذي أعد خصيصا  

 خلفية نظرية  -الفصل الثاني :

 الطار النظري :  ا

النشط: -1 متطلبات    التعلم  من  مستمدة  النشط  التعلم  فلسفة  ان 

 المتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة ،فان التعلم النشط

من    االهتمام  بؤرة  وينقل  والمعلم  المتعلم  من  كل  ادوار  في  النظر  يعيد 

،وحسب   التعليمية  العملية  محدد  هو  االخير  وجعل  المتعلم  الى  المعلم 

 فلسفة التعلم النشط البد ان يكون التعلم 

 اهتماماته واحتياجاته  مرتبطا بحياة المتعلم وواقعه و  –أ 

 المتعلم مع االقران وافراد المجتمع تفاعل وتواصل  يحدث عبر  –ب 
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 منطلق من قدرات المتعلم واستعداداته  –ج 

 يجعل المتعلم محور العملية البنائية  –د 

 يحدث التعلم في جميع االماكن التي ينشط فيها المتعلم -هـ 

 استراتيجية االنشطة المتدرجة :   -2

تعلم النشط والتدريس  تعد هذه االستراتيجية من االستراتيجيات التي تؤيد كال من ال 

المتعلم نشطا فهو يسعى بقوة   النشط كون  التعلم  المتمايز في ان واحد فهي تؤيد 

المعلومات   بتذكر  اال  يقوم  ال  سلبيا  ليس  وهو  المسؤولية  من  قدر  اكبر  لتحمل 

ما   ويطبق  السابقة  بالخبرات  يتعلمه  ما  ويربط  ويكتب  يتحدث  بل  واسترجاعها 

وه اليومية  حياته  في  حسيا  تعلمه  التعلم  عمليات  في  انشغاله  خالل  من  يتعلم  و 

 (                                                                   14: 2011وعاطفيا وجسديا وذهنيا )الشمري ، 

على   تعتمد  تعليمية  انشطة  تستعمل  كونها  المتمايز  التدريس  تؤيد  وهي 

التع للمادة  الجوهرية  والمفاهيم  لمستويات  الموضوعات  تستجيب  وايضا  ليمية 

مختلفة   تدريسية  طرقا  لهم  وتقدم  التدريسية  واحتياجاتهم  الطابة  واستعدادات 

التعليمية بمستوياتهم  الموجودة  االختالفات  لهذه   :Heacox ,2002)تستجيب 

وينبغي على المدرس استعمال مستويات متنوعة من المهام ليضمن من       (11

الطلبة لأل اكتشاف  الطلبة  خاللها  ما يعرفه  مبنيا على  المهام  فكار واستعمال هذه 

جميعهم   فان  االنشطة  من  متفاوتة  درجات  على  الطلبة  عمل  واثناء  مسبقا 

بعضهم   من  تتعلم  المجاميع  فان  النهاية  وفي  نفسها  االساسية  االفكار  سيكتشفون 

 ( 125:  2011البعض  )الشمري،
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جدا عندما يريد المدرس ان يضمن  التكاليف المتدرجة مناسبة  /كما تعد االنشطة  

فهناك   االفكار  نفس  على  يعملون  المتباينة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  الطلبة  ان 

مثال طالب يجد صعوبة في القراءة واخر يجد صعوبة في التفكير النظري المجرد  

كالهما يحتاجان الى فهم المبادئ واالفكار الرئيسة الواردة في الفصل او القصة  

الى تحدي حقيقي في  واخر يك  ون متمكنا بشكل جيد فوق مستوى الصف يحتاج 

يساعد   ان  المرجح  غير  من  واحد  فنشاط  نفسها  واالفكار  المبادئ  على  العمل 

واسعة     معرفة  لديه  الذي  الطالب  فهم  يوسع  او  من صعوبة  يعاني  الذي  الطالب 

 ( 81:  2011)الشريف،

طلبة تختلف مستوياتهم المعرفية  ويمكن اللجوء الى هذه االستراتيجية عند وجود  

ويدرسون نفس المفاهيم فهذا االختالف ال يمكن الطلبة لتناول المعرفة من نقطة  

بداية واحدة بل ان هذا االختالف يدعو المدرس لتصميم انشطة متدرجة ومختلفة  

المعرفي    لمستواه  المالئم  النشاط  من  يبدا  ان  يستطيع  تلميذ  فكل  المستويات 

 ( 131: 2008، )كوجك واخرون

قدراتهم   في  مختلفون  الطلبة  ان  االستراتيجية هو  تقوم عليه هذه  الذي  المبدأ  اما 

هذا   تراعي  مختلفة  انشطة  بأعداد  المدرس  يقوم  ثم  ومن  المعرفية  ومستوياتهم 

االختالف في المستويات إذ ان جميع الطلبة في النهاية يكتشفون االفكار الرئيسة  

 ( 519:  2016نفسها )السعيدي وهدى، 

نفسها   المعارف  على  الطلبة  جميع  يركز  لكي  المتدرجة  االنشطة  وتستعمل  كما 

ولكن بمستويات معرفية مختلفة فمن خالل االبقاء على ما يركز عليه النشاط من  

معلومات وافكار ثابتا لكن يوفر منافذ وصول ذات درجات متفاوتة من الصعوبة  

رف اساسية  يجب ان يتلقى كل  ومع حرص المدرس ان يخرج جميع الطلبة بمعا
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طالب التحدي الذي يناسبه والمدرس المهتم باألنشطة المتدرجة عليه الموائمة بين  

 ( 81:  2011)الشريف، صعوبة المهمة وسرعة تنفيذها 

وان تصميم انشطة متدرجة للطلبة في ضوء مستوياتهم وقدراتهم المعرفيةهي من  

التدريس   تنوع  هدف  لتحقيق  االستراتيجيات  واخرون،انسب  :  2008)كوجك 

133 ) 

 ثانيا :مواصفات االنشطة المتدرجة 

 اعمال مختلفة ليست بسيطة بشكل كبير وليست قليلة – 1

 متساوية بالفاعلية والنشاط   – 2

 متساوية من حيث االستمتاع والمشاركة  – 3

 عادلة من حيث توقعات العمل والزمن الالزم   – 4

 تتطلب استعمال المفاهيم و االفكار الرئيسة نفسها في الموضوع                                – 5

 ثالثا :تصميم انشطة متدرجة المستوى: 

 ت يمكن تدريج االنشطة بناء عليها وهيهناك ستة مستويا

 مستوى التحدي   – 1

 مستوى التعقيد والصعوبة   – 2

 مستوى المصادر   – 3
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 مستوى المخرجات  – 4

 مستوى العمليات  – 5

 مستوى الناتج  – 6

                                  ( 125؛ 2011)الشمري ،

الم  االنشطة  استراتيجية  تطبيق  الباحثان  اختار  الناتج  ولقد  مستوى  وفق  تدرجة 

 وحسب طريقة جاردنر إذ  يتم تقسيم الطالب وفق ذكاءاتهم المتعددة 

 استراتيجية الكرسي الساخن : – 3

وهي استراتيجية تعتبر احدى تطبيقات التعلم النشط  الذي يكون مبنيا على جعل  

ت على  مبني  سلبيا  دورا  وليس  التعلمية  التعليمية  العملية  محور  هو  لقي  التلميذ 

اذبان عملية   نشطا  التلميذ  التي تجعل  النظرية  هذه  اتت  لذلك  المعلومات وحفظه 

التفكير   من  وتمكنه  النقاش  ادارة  على  وتساعده  لتعلمية  قدراته  من  وترفع  التعلم 

ثقة   تـعزيــز  فــي  دور  مــن  لـمــالهـا  فضالً  عليها  واالجابة  االسئلة  وطرح 

بنفسـه وقدرته عــلـى   فــي  الـمتـعــلـم  والتفـكــيـر  االسـئلة  النقـاش, وطرح  قيادة 

االجابة عــن هــذه االسـئلة, فضالً عمــا لذلك مــن دور فــي تـنـمــية مـهـارات  

االخرين                                                           أفكار  عــلـى  واالطالع  الرأي  عــن  والدفاع  والـمحاورة                                 النقـاش 

 (  388:   2016)عطية ,  

كــل   فــي  عــليهـا  االعتمــاد  ويـمكن  ومشوقة  سـهلة  اسـتراتيـجية  وهــي 

مــنهـا   عديدة   مـهـارات  تنمــي  إنهـا   االسـتراتيـجية  تلك  وفائدة  الـمـواضيع, 

واالفكار, كمــا يفضلهـا  مـهـارة القراءة الجيدة , وصياغة االسـئلة, وتبادل اآلراء  

مفاهــيـم   او  مــعين  لـمـوضوع  مفصلة  بصورة  الشرح  يريد  عــندمــا  الـمـدرسـ 

 مــعينة . 

وتقوم فكرة هــذه االسـتراتيـجية عــلـى اسـاس جلوس الـمـدرس  أو الـطــالـب أو  

ويقومـون   الطالب  مــن  مـجمـوعة  وسـط  السـاخــن  الـكــرســي  عــلـى  الخبـير 
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طرح االسـئلة عــليه, بشرط أن تـكون االسـئلة اجوبتهـا مفتـوحة ويـمكن ان تنفذ  ب

ـ                       للدرس  كمــراجعة  نهـايته  فــي  او  ـ   الدرس  أثناء  االسـتراتيـجية  هــذه 

(young ,2008:3 .) 

تركز   الني  الفعالة  االسـتراتيـجيات  مــن  االسـتراتيـجية  هــذه  دور  وتـعد  عــلـى 

الـمتـعــلـم, ومــن خاللهـا يسـتطيع الـمـدرس ـ تـنـمــية مـهـارات, وترسـيخ قيـم,  

وبناء االسـئلة, وتبادل االفكار, فكرتهـا أن يطلب الـمـدرس ـ مــن الطلبة, طــالب  

متطوع يـجلس  عــلـى الـكــرســي السـاخــن فــي مــنتصف الـصـف ويحيطون  

ومــ زمالئه,  الـطــالـب به  عــلـى  االسـئلة  وطرح  بتـوجيه  الطلبة  يقوم  ثم  ن 

عــلـى   باإلجابة  الـطــالـب  هـذا  ويقوم  الـكــرســي,  عــلـى  ـ  الجالس  الـمتطوع 

ويسـتطيع   واحدة,  بكــلـمة  إجابتهـا  تـكون  أال  بشرط  اليه  الـمـوجهة  االسـئلة 

السـؤال   عــن  االجابة  بتمــرير  الـمتطوع  االجابة  الـطــالـب  يسـتطيع  ال  الذي 

                                                                         عــنه, ومــن ثم تتم اإلجابة عــليه مــن قبل طــالب آخر او مــن قبل الـمـدرس ـ                                                

 ( 339:    2016)الفتلي , 

االسـتر عــنهـا,  وهــذه  واالجابة  االسـئلة  الـمــناقشة وطرح  عــلـى  مبنية  اتيـجية 

مـجمـوعات   عدة  او  مـجمـوعة  فــي  الطلبة  ـ  جلوس  مقـاعد  ترتيب  يتم  بحيث 

يتوسطها الـكــرســي السـاخــن الذي يـجلس عــليه الـطــالـب او مــن يقوم بإدارة  

اال ليتم  النقـاش, فتطرح عــليه االسـئلة  لـمــناقشة  مـوضوع  جابة عــنهـا, وكذلك 

تطبـيقـا   الطلبة  بقية  الـكــرســي  هـذا  عــلـى  ويتـعاقب  بـيـنهم,  فــيـمــا  االفكار 

ويرد   الـكــرســي  هـذا  عــلـى  نفسـه  الـمـدرس   يـجلس  وقد  ـ,  الـمـدرس  لخطة 

 . ( 389:  2016)عطية,عــلـى اسـئلة الطلبة مــن حوله    

يو    سـارة  ذكرت  )وقد  هــي  Young,2008نغ  االسـتراتيـجية  هــذه  بأن   )

مــنهـا   وانشطة  مـهـارات  خاللهـا  مــن  الطلبة  يـمــارس  تـفاعــلية  اسـتراتيـجية 

التـحدث واالسـتمــاع, وسـمــيت بالـكــرســي السـاخــن ال نه لكــل طــالب دوره  

ين ويبدا الطالب بتوجيه  فــي الجلوس عــلـى هـذا الـكــرســي امــام الطلبة اآلخر

الـمـدرس    دور  ويكون  الساخن  الكرسي  على  الجالس  الطالب  هذا  الى  اسالتهم 

مــراقبة الطلبة         وتـوجيههم عــلـى كــيفــية صياغة االسـئلة "ومــن خاللهـا  
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ويقوم   الـمتنــوعة,  االسـئلة  مــن  العديد  تـكريسـ  او  انشاء  مــن  الطلبة  يتمكن 

 ( .  Young,2:2008ـ بتصحيح قواعد اللغة )الـمـدرس 

ذكر) مــن  ,Wilhelm  2002وكمــا  تـعتبر  االسـتراتيـجية  هــذه  ان   )

"االسـتراتيـجيات الفعالة الني تسـاعد الطلبة عــلـى تبادل االفكار, وفهم الـمـواقف  

  والـمشكــالت الني تـواجههم وحلهـا, والتـعرف عــلـى الـمــعاني, وفهم وجهـات 

واالسـتمــاع   التـحدث  مـهـارات  تـعــلـم  وكذلك  الـمـوضوعات,  حول  النظر 

والمهارات في التفكير ومن هذه المهارات مهارة التفكيرين التحليلي واالستنتاجي  

وعلى   والنقاش  والجدال  المخاطبة  واجراء  بأنفسهم   للمعرفة  اكتشافهم  بطريقة 

ع بالجلوس  الطلبة  لجميع  الفرصة  اعطاء  ) المعلم  الكرسي  هذا   Wiiheimلى 

,2002: 83  )  

 واشكاله هي   -تدريس الطلبة وفق استراتيجية الكرسي الساخن: 

1- : ساخن  وكرسي  حلقة  في  الطلبة  بوضع  المعلم  المقاعد    -يقوم  ترتب 

الدراسية بشكل حلقة وبوسط هذه الحلقة يوضع الكرسي الساخن والذي  

ا يقوم  ان  بعد  عليه  الطالب  احد  لجلوس  معدا  بشرح  يكون  لمدرس 

في   طالب  كل  سيلعبه  الذي  الدور  ويوضح  االستراتيجية  هذه  خطوات 

 المجموعة من سؤال وطريقة الرد او االجابة ويتم ذلك بالشكل االتي  

 يقوم بتقسيم مادة الدرس الى فقرات معينة  -أ

يشكلون   -ب  الطلبة  وبقية  الكرسي  الجلوس على  الطالب  احد  يطلب من 

 حلقة حوله 

ه -ت  فــي  الطلبة  الـطــالـب  يقوم  عــلـى  اسـئلتهم  بطرح  الحلقة  ــذه 

مــع   الـكــرســي  هـذا  عــلـى  للجلوس  اختياره  تم  الذي  الـمتطوع 

ذات  االسـئلة  للتفـكــيـروتـفضل  مثيرة  االسـئلة  تـكون  ان  ضرورة 

ابعاد   مــن  نظر  وجهـات  بطرح  تسـمح  لكــي  الـمفتـوحة  النهـايات 

 مختلفة . 
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واح -ث  االجابة  مــنهـا,  بمــناقشة  االزدراء  وعدم  النظر  وجهـات  ـترام 

 ويحــث زمالئه عــلـى طرح االسـئلة الخاصة بمـوضوع الدرس. 

الخاصة   - مالحظاته  فــيعطي  الطالب  فعله  ما  بتقويم  المعلم  يقوم 

حول   الـمالحظات  تلك  وتأشير  تدوين  الطلبة  وعــلـى  بالـمـوضوع, 

 مـوضوع الدرس. 

يتم تـوزيع الـمقـاعد    -مــن حلقة تدار مــن قبل الطلبة :وضع الـمقـاعد فــي اكثر  

اي   يتـوسـطهـا  سـاخــن  كرسـي  مـجمـوعة  ولكــل  الـمـجمـوعات  بـيـن 

مـجمـوعات متـعددة وكراسـي متـعددة, يسـتخدم هـذا الوضع عــندمــا يكون عدد  

ط لكل  الفـرصة  مــنح  ليتم  بذلك,  تسـمح  الدرس   وقـاعة  كبـيراً  من  الطلبة  الب 

اليه فــي   الـمـوكــلة  الكرسي وأداء دوره والـمـهـام  بان يجلس على هذا  الطالب 

 الـمـوقف التـعــليـمــي, وذلك يتم مــن خالل اآلتي : 

 ــ   يقسـم مـوضوع الدرس الــى مـهـام تـعطى لكــل مـجمـوعة . 

 ات . ــ يقوم الـمــعــلـم بتـوزيع الطلبة بصورة عشوائية فــي مـجمـوع

الحلقة   فــي  ـ  الجلوس  مقـاعد  عــلـى  طلبتهـا  بتـوزيع  مـجمـوعة  كــل  تقوم  ــ 

 بشكــل دائري ويكون الـكــرســي السـاخــن فــي مــنتصفهـا . 

يـجلسـ عــلـى   - الـمتطوع(الذي  )الـطــالـب  تقوم كــل مـجمـوعة بتسـمــية 

 الـكــرســي الذي تقع عــليه الـمـهمة . 

بتـوضيح الدور الذي يقوم به الـطــالـب الـمتطوع, وادوار    يقوم المدرس -

االجابات   ذات  االسـئلة  طرح  عــلـى  وتشجيعهم  حوله  الجالسـين  الطلبة 

 الـمفتـوحة  

بتلقي   - السـاخــنة  الكراسـي  الجالسـين عــلـى  الطلبة  مــن  المدرس  يطلب 

وش وتـوضيحهـا  عــنهـا  واالجابة  حلقة  بكــل  الخاصة  رحهـا  االسـئلة 

 واحـترام آراء اآلخرين وعدم االزدراء بهـا . 
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طرح   - خالل  مــن  وذلك  التقويـم  بعملية  النهـاية  فــي  المدرس  يقوم 

الكراسـي   عــلـى  الجالسـون  الـمتطوعــون  الطلبة  حول  مالحظاته 

طرح   خالل  مــن  الـمشاركون  للطلبة  مالحظاته  وكذلك  السـاخــنة, 

 راء الدرس . اسـئلتهم واهمــيتهـا فــي إث

الـمــيسـر   - دور  الـمـدرس  دور  يكون  السـابقين  الوضعين  خالل  ومــن 

دوره   يكون  وكذلك  النقـاش,  ونجاح  لتيسـير  طــالب  يختـار  النه  للطلبة 

عندما   اال  اليه  الـمـوكــل  الـطــالـب  محل  يحل  وال  ومـوجهـا,  مــرشدا  

 يقتضي الوضع ذلك ويكون ضروريا 

الكرسي الساخن ويجلس عليه المعلم    الدراسية في حلقة و يتوسطها ترتب المقاعد  

ويكون هو مركز النقاش والحوار  والنقـاش واالجابة عــن االسـئلة الني تطرح  

 عــليه 

 يُحدد الـمـوضوع او الـمـهمة الني يراد بـيان اهمــيتهـا   -

ـى  يُحفز المدرس الطلبة عــلـى طرح االسـئلة الني يودون الحصول عــل -

ويثمــن   الدرسـ  تثري  الني  وخاصة  اسـئلتهم  يتقبل  وان  لهـا,  اجوبة 

 جهودهم . 

وان   نظرهم,  ووجهـات  الطلبة  آراء  الــى  يسـتمــع  ان  المدرس  عــلـى  يـجب 

 ( 393ــ390:  2016يـجيب عــلـى جمــيع تسـاؤالتهم )عطية , 

 الميول العلمية :   – 4

اهتمام شخص معين   الميل نتيجة   .بنشاط ما فكلما كرره كلما اصبح ميل ينشئ 

تعتبر القدرة عل تعتبر القدرة على أداء العمل الذي يقوم به   : أهمية دراسة الميول 

الفرد عامل محدد لبلوغ أهدافه وفق نفس الوقت يعتبر سيادة الميل في مهنة الفرد  

علم  عامل هام في النجاح، كما يساعد الميل على تعلم مهنة أو ممارسة نشاط و ت 

حرفة بكفاءة عالية و الميل هو العامل المهم في اختيار نوع الدراسة التي يرغب  

رغبة   مع  متوافق  الميل  كان  إذا  باألخص  و  التالميذ  ،  فيها  :  2017)السعايدة 
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تؤثر الميول العلمية على مستويات تعلم الطلبة، وتحصيلهم االكاديمي،  (  و  134

أن التعلمية ومن شأنها  الحياة     وجودة خبراتهم  التعلم مدى  دافعا الستمرار  تكون 

ما   ويتأثر  والحضارة  والبيئة  والجنس  السن  باختالف  تختلف  الميول  وأن  خاصة 

يفضله الفرد وما يهتم به بأعمار الطلبة والخبرات التي يمرون فيها والبيئة التي  

  ( .123:  2009)القرعان،يعيشون فيها وما يتلقونه فيها من تشجيع ورعاية 

العلوم،  وهذ   العلمية وتنميتها تدريس  الميول  ا االمر يؤكد على أن عملية تشكيل 

وتوجيهها   المتعلمين  ميول  عن  الكشف  مسؤولية  العلوم  معلمي  عاتق  على  وتقع 

التنويع  خالل  ومن  وتنميها  ميولهم  تغذي  التي  االنشطة  باالستراتيجيات    نحو 

اهتمامات  عن  تعبر  العلمية  الميول  أن  ذلك  وتنظيماتهم     التدريسية،  المتعلمين 

  ،                                                                                    (133:  2017)السعايدة 

 -الفصل الثالث : منهج البحث واجراءاته:

 -التصميم التجريبي : -1

جزئي   ضبط  ذات  متكافئتين  مجموعتين  تصميم  باختيار  الباحثان  قام 

 ( 1واختبار بعدي ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم )

مجموعات  
 البحث

المتغير  المتغير المستقل  القياس القبلي
 التابع 

 القياس البعدي 

 
 التجريبية االولى

الميول  اختبار 
العلمية 

 والتحصيل

االنشطة  استراتيجية 
 المتدرجة 

 التحصيل  
الميول  و 

 العلمية
 

علمية   ميول 
 وتحصيل 

 
 التجريبية الثانية

 

الكرسي  استراتيجية 
 الساخن 

 
 الضابطة 

 الطربقة االعتيادية

 ( التصميم التجريبي 1شكل رقم )

2- : وعينته  البحث  المدارس      -مجتمع  وشمل  البحث  مجتمع  تحديد  تم 

بغداد   تربية  لمديرية  والتابعة  النهارية  والثانويات  الرصافة    /االعدادية 

 (   2019  -2018االولى وثانوية كلية بغداد في العام الدراسي ) 
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: وفي ضوء التصميم الذي أعتمده الباحثان أختار الباحثان ،  عينة البحث -3

ا وقبل   ، المدرسة  أختيار  الثالث وبعد  الشعب  وزعت  بالتجربة  لبدء 

عشوائياً على مجموعات البحث لتمثل كل شعبة مجموعة من مجموعات  

( هي المجموعة التجريبية األولى التي ستُدرس  Aالبحث ، فكانت شعبة )

( وهي  B( ، وشعبة )33باستراتيجية  االنشطة المتدرجة وعدد طالبها )

الكرس ستدرس  والتي  ثانية  تجريبية  طالبها  مجموعة  وعدد  الساخن  ي 

(33 ( وشعبة   ،  )C  بالطريقة ستدرس  والتي  ضابطة  مجموعة  وهي   )

 (  32التقليدية وعدد طالبها )

 -: التكافؤ لمجموعات البحث  -4

من     • الباحثان  عليها  :حصل  االحياء  مادة  في  السابق  التحصيل 

سجالت المدرسة ،وعند القيام بحساب المتوسطات لدرجات الطالبات  

في مجموعات البحث الثالثة ، وايضا االنحرافات المعيارية  , وذلك  

المحسوبة   )ف(  قيمة  استخرجت  األحادي  التباين  تحليل  باستخدام 

 ( يبين ذلك. 1ل)لدرجات الطالب ، والجدو

( القيم الفائية المحسوبة والجدولية لمتغير التحصيل الدراسي  1جدول رقم )

 السابق في مادة االحياء للمجاميع الثالثة 

مصدر  
 التباين

مجموع  
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مستوى   القبمة الفائية
داللة  

(0.05 ) 

بين 
 المجموعات

دالة   جدولية محسوبة  2 18,66 37.314 ليست 
 3.10 0.264 احصائيا

داخل  
 المجموعات

6703.39 70.50 95 

 97  6740.70 المجموع 

يتضح من الجدول ان قيمة ف المحسوبة اصغر من قيمة ف الجدولية  وهذا يدل  

 على ان المجموعات الثالثة متكافئة في التحصيل 

• : باألشهر  الزمني  طالب    -العمر  اعمار  بحساب  الباحثان   قام  لقد 

البحث باألشهر وقد حصال عليها من البطاقة المدرسية الباحثة على  
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استخرجت    وباستخدام تحليل التباين االحادي   تاريخ والدة كل طالب 

 ( يبين ذلك  2قيمة )ف( المحسوبة ألعمار الطالب والجدول رقم ) 

لفائية المحسوبة لمتغير العمر الزمني لطالب  ( القيمة ا2جدول ) 

 مجموعات البحث 

مصدر  
 التباين

مجموع  
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مستوى   قيمة ف
 الداللة 

بين 
 المجموعات

ليست  جدولية محسوبة  2 8.00 16.00
دالة  

 احصائيا
0.21 3.10 

داخل  
 المجموعات

3617.99 38.08 95 

 97  3634.00 المجموع 

 

العلمية:  • الميول  على    -اختبار  الباحثان  قبل  من  االختبار  طبق 

المجاميع الثالثة للبحث باستخدام تحليل التباين االحادي ثم استخرجت  

 ( يوضح ذلك3قيمة ف المحسوبة والجدول رقم ) 

 

(القيمة الفائية المحسوبة والجدولية الختبار الميول  3جدول ) 

 العلمية لمجاميع البحث

مصدر  
 التباين

مجموع  
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مستوى   قيمة ف
 الداللة 

بين 
 المجموعات

ليست  جدولية محسوبة  2 0.57 1.14
دالة  

 احصائيا
0.55 3.10 

داخل  
 المجموعات 

98.53 1.04 95 

 97  99,67 المجموع 

المحسوبة اصغر من قيمة ف الجدولية   يتضح من الجدول ان قيمة ف  

 وهذا يدل على ان المجموعات الثالثة متكافئة في الميول العلمية 

قام الباحثان بضبط بعض المتغيرات التي تعتقد    ضبط المتغيرات الدخيلة: -5
 أنها قد تؤثر على المتغير التابع ومن أهمها : 

القياس  - -أ لقيا  أدوات  موحدتين  أداتين  الباحثان  استعمل  التحصيل  :  س 
وطبق    ، الثالثة  البحث   مجاميع  طالب  لدى  العلمية  الميول  وأختبار 
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أنتهاء   وبعد  الوقت  بنفس  الثالثة   البحث  مجاميع  على  االختباريين 
 التجربة. 

كانت المادة الدراسية واحدة لمجموعات البحث الثالث    المادة الدراسية : -ب
الثالثة االولى من كتاب االحياء المقرر لطلبة الصف    ، تمثلت بالفصول
 الخامس االحيائي. 

لمثل هذه     -ت التجربة  تتعرض  لم  التجربة(:  في  )الترك  التجريبي  االندثار 
لها   تتعرض  كانت  التي  الفردية  التغيب  حاالت  بعض  عدا  االحوال 

 جموعات البحث الثالث بنسب ضئيلة وبصورة متساوية تقريباً. م
:   -ث بنفسها  المدرس  الثالث  المجموعات  بتدريس  نفسها  الباحثان   قام 

لضمان سالمة التجربة من تأثر الطالبات باالختالفات الناتجة من أساليب  
 .  المدرسات وخصائصهن الشخصية 

:   -ج  بالنضج  المتعلقة  العامل  العمليات  لهذا  يكن  نتائج  لم  على  تأثير  أي 
 التجربة ، ولذلك ألقتصار مدة التجربة على الفصل الدراسي األول فقط 

:   -ح  بالنضج  المتعلقة  نتائج  العمليات  على  تأثير  أي  العامل  لهذا  يكن  لم 
 .   التجربة ، ولذلك ألقتصار مدة التجربة على الفصل الدراسي األول فقط

حوادث   -خ بها  ويقصد   : المصاحبة  أثناء  الحوادث  حدوثها   يمكن  طبيعية  
التجربة مثال الزالزل و الكوارث و االعاصير  والحوادث األخرى مثل  
الحروب واالضطرابات  ولم يحدث  شيء عرقل سير هذه  التجربة من  

 هذه الحوادث 
المدرسة  - -د  صفوف    بناية  وفي   ، واحدة  مدرسة  في  الباحثان  طبق   :

و الشبابيك  وعدد  المساحة  حيث  من  وعدد متشابهة  والتهوية  اإلنارة 
 المقاعد . 

البحث -ذ  أدارة    سرية  مع  باالتفاق  البحث  سرية  على  الباحثان  حرص   :
 المدرسة على عدم اخبار الطالب بانهم تحت تجربة 

مدة هذه التجربة كانت متساوية لطالبات مجاميع البحث      -:   مدة التجربة  -ر
وأنتهت    2018/ 10/   11الثالثة ، أذ بدأ العمل بها يوم الخميس المصادف

 2018/ 12/ 30يوم االحد المصادف  

على   -ز  تتغلب  أن  المستطاع  قدر  الباحثان  حاول   : الحصص  توزيع 
  مشكالت تباين توزيع الدروب وأوقاتها .
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 The Research Requirements مستلزمات البحث  -6
   -من متطلبات البحث الحالي إجراء اآلتي :        
قبل بداية  تطبيق التجربة حددت المادة العلمية    -تحديد المادة العلمية :  -أ

البحث    هذا  مجموعات  لطالب  بتدريسها  ستقوم  والتي  الباحثان  قبل  من 
وهي    ، التجربة  أثناء  في  ضابطة  واخرى  تجريبيتين  مجموعتين  وهم 
االحياء   كتاب  من  االولى  الثالثة  الفصول  تتضمنها  التي   الموضوعات 

   م. 2019م/  2018وللعام الدراسي 
السلوكية   -ب  األهداف  السلوكية  :صياغة  األهداف  بصياغة  الباحثان  قام 

التجربة   مدة  تضمنتها  والتي  االحياء   كتاب  مادة  محتوى  على  اعتماداً 
سلوكيا وفق تصنيف )بلوم(    ( هدفا97))الفصول الثالثة االولى( وبلغت  

  ، والتطبيق  والفهم،  )التذكر،  وهي  األولى  األربعة  بمستوياته  المعرفي 
والتحليل ( وتم التأكد من صدقها ظاهريا بعرضها على عدد من الخبراء  
والمتخصصين بالعلوم النفسية والتربوية ، وعلى عدد من أساتذة االحياء  
المختصين وبعد االطالع على آراء المحكمين حصلت األهداف السلوكية  

يارا  % ( فأكثر وهذه النسبة اتخذتها الباحثة مع   80على نسبة موافقة     ) 
( هدفا لمستوى  34لقبول الهدف السلوكي ، حيث توزعت األهداف على ) 

( هدفا لمستوى التطبيق ،  26( هدفا لمستوى الفهم ، و ) 25التذكر ، و)  
 ( هدفا لمستوى التحليل . 12و )  

: -ت  اليومية  التدريسية  التدريسية    الخطط  الخطط  بإعداد  قاما  الباحثان 
ّرسها خالل التجربة في ضوء األهداف  لمواضيع مادة   االحياء  التي ستد 

السلوكية ومحتوى الكتاب للمادة الدراسية وعلى وفق استراتيجية االنشطة  
المتدرجة للمجموعة التجريبية األولى  حسب استراتيجية الكرسي الساخن  
المجموعة   لطالب   التقليدية  والطريقة  الثانية  التجريبية  للمجموعة 

ط على محكمين  مختصين الستطالع  الضابطة ولقد  عرضت  هذه الخط
الخطط   هذه  الصياغة  إعادة  آلجل  ومقترحاتهم  وآرائهم  مالحظاتهم 

 .  وتحسينها وجعلها سليمة لضمان نجاح التجربة 
    The Research Toolأداة البحث -7

  The Achievement Testاالختبار التحصيلي    
قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي يقيس مواضيع  كتاب االحياء المقرران يتم  
تدريسه على الطالبات قي الصف الرابع العلمي وذلك لعدم توافر اختبار تحصيلي  

   -يتصف بالصدق والثبات لذا قام الباحثان بالخطوات اآلتية : 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

348 

اختار  الباحثان نوع االختبار التحصيلي    إعداد ) جدول المواصفات ( : -أ
(    40)الموضوعي ( حيث حددت عدد فقرات االختبار التحصيلي ب )  

فقرة موضوعية حيث أعدت جدول المواصفات في ضوء الوزن النسبي  
االختبار   فقرات  وحددت   ، الثالثة  الفصول  من  فصل  لكل  واألهداف 

و المحتوى  أهمية  نسبة  ضوء  في  فصل  لكل  الكلي  التحصيلي  العدد 
 للفقرات . 

 
 جدول المواصفات   ( 4جدول)

 الموضوعات ت

 )الفصول(

ص 
ص
ح
 ال
دد
ع

ى 
تو
ح
لم
 ا
ية
هم
أ

 

الفقرات   عدد الفقرات االختبارية عدد 
 الكلي 

ر
ذك
ت

 

هم
ف

ق  
بي
ط
ت

 

ل
حلي
ت

 

 

 16 2 5 4 5 %  0.39 11 األول 1

 16 2 4 4 6 % 0.41  13 الثاني 2

 8 1 2 2 3 %  0.20  6 الثالث 3

 40 5 11 10 14 % 100 30 المجموع 

 

قام الباحثان بتحديد عدد الفقرات االختبارية    -صياغة الفقرات االختبارية:  -ب 
االختيار   الفقرات   اختباريه   نوع  فقرة  بأربعين   ) البعدية   ( التحصيلية 
فقط   واحدة  تكون  بدائل  أربعة  على  تحتوي  الواحدة   الفقرة  متعدد   من 
اإلجابة الصحيحة ومن ضمنها   ووزعت اإلجابة بصورة عشوائية بين  

 فقرات االختبار .  
:صد  - -ت  االختبار  األهداف    -ق  مع  التحصيلي  االختبار  فقرات  عرضت 

السلوكية بصيغتها األولية على عدد من الخبراء والمختصين في طرائق  

التدريس في العلوم النفسية والتربوية وعدد من أساتذة االحياء المختصين  

للتحقق من صدق االختبار لالطالع على آرائهم ومالحظاتهم لبيان مدى  

و ولمعرفة  مالئمة  لقياسه،  وضعت  الذي  للمستوى  فقرة  كل  صالحية 

بعض   عدلت  ومقترحاتهم  مالحظاتهم  ضوء  وفي   ، صياغتها  سالمة 
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  ( نسبة  الباحثان  اعتمد  حيث  الخبراء     80الفقرات،   من  فأكثر   )  %

(    40أساسا لقبول فقرات االختبار التحصيلي وبقي االختبار مكون من ) 

 فقرة اختباريه . 

للتحقق من مدى وضوح فقرات االختبار  تطالعي لالختبار :التطبيق االس -ث 

قبل   من  اإلجابة  في  المستغرق  الوقت  ولمعرفة  اإلجابة  وتعليمات   ،

مستوى   لمعرفة  لفقراته  اإلحصائي  بالتحليل  القيام  عن  فضال   ، الطالب 

 صعوبتها ، وقوتها التمييزية  ، وحساب معامل الثبات . 

: -ج إحصائيا  االختبار  فقرات  العينة    تحليل  أفراد  إجابات  الباحثان  فحص 

االستطالعية ، ثم رتبت الدرجات التي حصل عليها الطالب ترتيبا تنازلياً  

 ( النسبة  المجموعة  %27وأُخذت  لتمثل  العالية  الطالب  درجات  من   )

 ( ونسبة  الدنيا ، حيث  % 27العليا،  المجموعة  لتمثل  الدرجات  أدنى  ( من 

  ( في كل مجموعة  الطالبات  العليا    27بلغ عدد  المجموعتين  كلتا  ( من 

لفقرات   التمييز  ومعامل  الصعوبة   معامل  حساب  تم  ثم  ومن   ، والدنيا 

 -االختبار وكما يأتي :

•   : الفقرة  الصعوبة    معامل صعوبة  معامالت  لحساب  النتائج  اظهرت 

-0.27وسهولة فقرات االختبار التحصيلي ان القيم تتراوح ما بين )

ر إلى إن أي فقرة ضمن توزيع معامالت  (, إذ أشارت المصاد 0.72

  ( بين  مداها  يتراوح  تكون    0.80  –  0.20الصعوبة  أن  يمكن   )

 مقبولة وينصح باالحتفاظ بها

وقد استخدمت المعادلة الخاصة بمعامل التمييز    معامل تمييز الفقرة :  •

فقد   الموضوعية  للفقرات  فبالنسبة   الجزئية  المعرفة  تراعي  لفقرة 

المعادلة عند    استخدمت  تراعى  التي  التمييز  بمعامل  الخاصة 

 ( تمييز  0,    1تصحيحها  بمعامالت  الخاصة  النتائج  .وظهرت   )

الفقرات والذي يظهر فيه إن جميع فقرات االختبار لها  القدرة على  

 ( .    0.74 - 0.25التمييز إذ تراوحت نسبة هذا المعامل بين      )  

عالية البدائل على درجات  استخدمت معادلة ففعالية البدائل الخاطئة:   •

المجموعتين العليا والدنيا لدرجات الطالبات  من العينة االستطالعية  

 وكانت جميع مؤشرات فعالية البدائل جيدة . 
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الثبات : • لذا  حساب معامل   , الفقرات الموضوعية  وبما إن االختبار  

قام الباحثان بحساب ثبات االختبار باستخدام معادلة )الفا كرونباخ (  

( عن طريق استخدام   0.88لتي تصلح للفقرات الموضوعية  فبلغ )ا

 ( طالبة 100درجات عينة التحليل اإلحصائي للفقرات البالغ حجمها )

بالنسبة للصورة النهائية  لالختبار فهو     الصورة النهائية لالختبار :  •
 ( من  كل  40تكون  وأمام   , متعدد  من  االختيار  نوع  جميعها  فقرة   )

( بدائل , احدها صحيح وباقي البدائل خاطئ , حيث  4الفقرات توجد )
واحدة)  درجة  جواب  1أعطيت  و)صفر(لكل  الصحيحة  لإلجابة   )

 خاطئ او متروك. 
 الميول العلمية 

 اختبار الميول العلمية  -1

تحديد الهدف من االختبار : يهدف الى قياس مدى اكتساب الميول العلمية   -أ
 لمادة االحياء . عند طالب الخامس االحيائي العلمي 

الدراسات   -ب  على  باالطالع  الباحثة   قيام  عند   : العلمية  الميول  تحديد 
تحديد   ،تم  العلمية  الميول  تناولت  والتي   ، لديها  توافرت  التي  واالدبيات 

 مهارات  تالئم مستوى الميول العلمية للصف الخامس االحيائي وهي . 
الميول   -ت  تحديد  بعد  االختبار:  فقرات  الفقرات  تحديد  صياغة  تم  العلمية 

لالختبار في بشكل اختيار من متعدد كل فقرة تتكون من اربع بدائل بينها  
( الفقرات  عدد  بلغ  وقد  خاطئة،  والبقية  صحيح  واحد  (    25بديل  فقرة 

 وزعت على الميول العلمية بالتساوي . 
تعليمات االختبار: وضع الباحثان عددا من التعليمات للطالبات لكي تكون   -ث 

 ريقة االجابة عن فقرات االختبار واضحة ومفهومة ط
وضع قواعد وتعليمات تصحيح االختبار : االختبار هو من نوع االختيار   -ج

وصفر    ، الصحيحة  لالجابة  واحدة  درجة  اعطاء  تم  لذا  متعدد،   من 
تحتوي   التي  والفقرات   ، المتروكة  الفقرات  وكذلك   ، الخاطئة  لالجابة  

 ( درجة. 25وبهذا تكون الدرجة العليا ) على اجابة اكثر من بديل .  
 

: تم التحقق  منه عن طريق عرض هذا االختبار على مجموعة    الصدق الظاهري
األخذ   وتم  التدريس   طرائق  و  النفـــس  علــم  في  المتخصصين  المحكمين  من 
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بآرائهم بشان تعديل بعض الفقرات  وباستعمال معادلة )كوبر( التفاق المحكمين  
 (. %80على نسبة االتفاق أكثر من )حصلت الفقرات  

التطبيق االستطالعي االول : طبق اختبار المهارات للتفكير البصري على عينة  
 ( من  مكونة  اولية  ،ألجل  40استطالعية  االحيائي  الخامس  الصف  من  طالبة   )

فقراته   في  الوضوح   ومدى  االختبار  عن  اإلجابة  يستغرقه  الذي  الوقت  معرفة 
تعلي يوم   وتعليمات ووضوح  االختبار  واجري   ، الغامضة  فقراته  وتشخيص  ماته 

وبعد استخراج المتوسط الزمني لوقت انتهاء     2018/     10/        25الخميس   
 (  دقيقة . 40كل الطالبات فكان متوسط الزمن ) 

(    120: طبق االختبار على عينة اخرى تتكون من)    التطبيق االستطالعي الثاني 
وبعد اجراء التصحيح     2018/ 28/10في يوم االحد    طالبة وقد اجري االختبار

  % 27قام الباحثان بتحليل فقرات االختبار ،وذلك بأخذ اوراق أعلى االجابات وهي
( الطالبات  اجابات  وهي  32من  االجابات  وادنى  الطالبات     % 27(  اجابات  من 

 ( لتمثل المجموعة الدنيا إليجاد ما يأتي :  32)

رج الباحثان معامل الصعوبة لكل فقرة من  استخ  صعوبة فقرات االختبار: -أ
 ( بين  قيمتها  تراوحت  حيث  االختبار  تعد    0.76-0.31فقرات  وبذلك   )

فقرات االختبار مقبولة ومعامل صعوبتها مناسبا .اذ تعد الفقرة االختبارية  
 ( . 0.80_   0.20مقبولة اذا كان معامل صعوبتها  تتراوح ) 

لفقرات   -ب  التمييزية  التمييزية    االختبار القوة  القوة  بحساب  الباحثان  قام   :
أن   وجدت  إذ  التمييز،  معادلة  وباستعمال  االختبار  فقرات  من  فقرة  لكل 

(    2006(. وكما اشار )عالم ،     0.53  -   0,21قيمتها تتراوح بين )   
اذا كان معامل تمييزها )  الفقرات تكون مقبولة  .                  0.20الى ان  فاكثر ( 

 ( ، وبذلك تعد جميع الفقرات مقبولة.    116،  2006م ، ) عال 

:  -ت  البدائل  البدائل    فعالية  هذه  أن  وجد  الخاطئة  البدائل  فعالية  حساب  بعد 
المجموعة   طالبات  من  أكثر  الدنيا  المجموعة  الطالبات  من  عددا  جذبت 

 العليا ، واعتمد هذه البدائل 

ى العينة االستطالعية تم  بعد القيام  بتطبيق االختبار عل  -:  ثبات االختبار  -ث 
(    20ريتشاردسون  –التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة )كيودر  

بلغ   وقد  البصري   التفكير  اختبار  من  عليها  حصلوا  التي  الدرجات  في 
 ( وهو معامل ثبات جيد. .    0.85معامل الثبات لالختبار )     
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 اجراءات تطبيق استراتيجية االنشطة المتدرجة للمجموعة التجريبية االولى  

 اختيار المستوى  – 1

تقسيم    يتطلب  والذي  الناتج  لمستوى  وفقا   االستراتيجية  تدريس  الباحثان  اختار 

ثالث  المنظرين  حدد  وقد  المتعددة  لذكاءاتهم  وفقا  مجموعات  ثالثة  على  الطالب 

ب مستوى الناتج وهي الذكاء البصري والذكاء الحركي  ذكاءات  لتطبيق التدرج حس

 ( 522: 2016( و)السعيدي وهدى، 128: 2011)الشمري،   والذكاء الطبيعي

 تقسيم طالب المجموعة التجريبية   -2

 الجل ذلك قام الباحثان بالخطوات االتية 

 تبني مقياس للذكاءات المتعددة لجادنر  -أ 

وبواقع    والطبيعي  والحركي  البصري  االتية   المجاالت  للذكاء    17ويشمل  فقرة 

 (  17فقرة للذكاء الطبيعي ملحق رقم ) 15فقرة للذكاء الحركي و12البصري و 

   التأكد من الصدق الظاهري للمقياس -ب 

قام الباحثان بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين واعتمدت نسبة  

 من ارائهم   % 80توافق  
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   التاكد من ثبات المقياس  -ج 

من   مكونة  عينة  على  المقياس  بتطبيق  الباحثان  قام  طالبات   104فقد  وهن  طالبة 

بواقع للبنات  االعظمية  و   42مدرسة  أ  شعبة  و  35طالبة  ب  شعبة  طلبة    27طالبة 

وطبق اختبار الميول العلمية في البوم نفسه    8/10/2018شعبة ج وذلك يوم االحد  

ضعت الباحثة مفاتيح لتصحيح المقياس للبدائل الخمسة للمقياس إذ اعطيت الدرجات و

 درجة  5-1من  

 ( 5جدول )                                        

 مفاتيح تصحيح البدائل الخمس لمقياس الذكاءات المتعددة                     

 التنطبق  تنطبق علي                 الفقرات -1

 نادرا احيانا غالبا  دائما

 1 2 3 4 5 الدرجات -2

 

ثم قام الباحثان بتصحيح المقياس وبعد ترتيب الدرجات تنازليا وكي تنتفي الحاجة  

 العادة  تطبيق المقياس اعتمدت طريقة التجزئة النصفية لدرجات المقياس                      

اعطي)   فقد  استخرجت  سلذا  ثم  الزوجية  لألسئلة  و)ص(  الفردية   لألسئلة   )

ال مجاالت  من  مجال  لكل  البصري  الثبات  االستراتيجية  في  الداخلة  ذكاءات 

( فقد استخرج الباحثان الثبات  SPSSوالحركي والطبيعي وذلك باستعمال حزمة)

 بمعامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان  
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 ( 6جدول ) 

 درجات الثبات الذكاءات البصري والحركي والطبيعي                 

 الذكاء الطبيعي      الذكاء الحركي      الذكاء البصري      

 0.63 بيرسون 0.84 بيرسون    0.69 بيرسون

 0.51 سبيرمان 0.82 سبيرمان        0.61 سبيرمان

 

باجراء  الباحثان  قام  المتعددة من عدمه  للذكاءات  الطلبة  امتالك  التاكد من  ولغرض 

مقارنة بين المتوسطات الفرضية التي حصل عليها الطالب مع المتوسطات الفرضية  

 ( للذكاء الطبيعي  45( للذكاء الحركي و)36( للذكاء البصري و)51للمقياس وهي) 

 ( 7جدول )                                      

 المتوسطات الفرضية لمقاييس الذكاءات المتعددة                        

الذكاءات   ت مقاييس 
 المتعددة

 عدد
 الفقرات

 اعلى
 درجة 

 اقل 
 درجة 

 المتوسط 
 الفرضي 

 41 24 82 17 الذكاء البصري -1

 22 20 54 12 الذكاء الحركي -2

 32 24 71 15 الذكاء الطبيعي -3

 

 تطبيق المقياس على طالب المجموعة التجريبية االولى    -د 

للذكاءات   الطالب   امتالك  من  والتأكد  المقياس  وثبات  صدق  من  التأكد  بعد 
المتعددة قام الباحثان بتطبيق المقياس على طالب المجموعة التجريبية وذلك يوم  

وعند تصحيح المقياس حصل الطالب على   2018 /11/10الخميس المصادف   
المجموعة   فكانت  التجريبية  المجموعة  قسم طالب  النتائج  لهذه  ونتيجة  الدرجات 

( البصري  الذكاء  )12االولى  الحركي  الذكاء  الثانية  والمجموعة  طالب   )10  )
 ( طالب 11والمجموعة الثالثة الذكاء الطبيعي ) 
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طبيق التجربة للمجموعات الثالثة يوم  إجراءات تطبيق التجربة: باشر الباحثان بت
وانتهى التدريس الفصلي للمجموعات بتطبيق    2018/ 10/ 11الخميس المصادف  

 ، 1/2019/ 7األختبار التحصيلي يوم االثنين المصادف  

 الوسائل اإلحصائية   

 طريقة شيفيه للمقارنات المتعددة -1
 تحليل التباين األحادي -2
 ية معادلة معامل الصعوبة للفقرة الموضوع -3
 معادلة معامل التمييز للفقرة الموضوعية  -4
 حساب فعالية البدائل    -5
    معامل الصعوبة لألسئلة المقالية   -6
      معادلة الفا كرونباخ -7

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

1- : االولى  الرئيسية  الفرضية  داللة    نتائج  ذو  فرق  يوجد  )ال  على  تنص 
 ( داللة  مستوى  عند  في  0.05احصائية  الطالب  درجات  متوسط  بين   )

المجموعة التجريبية االولى الذين درسوا باستخدام استراتيجية  االنشطة  
الذين   الثانية  التجريبية  المجموعة  طالب   درجات  متوسط  و  المتدرجة 

ن ومتوسط درجات الطالب  درسوا باستخدام استراتيجية  الكرسي الساخ 
درجات   في  االعتيادية  بالطريقة  درسوا  الذين  الضابطة  المجموعة  في 

 (يوضح ذلك8االختبار التحصيلي( والجدول رقم )
(المتوسط الحسابي ومجموع الدرجات ومربع الدرجات  8جدول ) 

 لمجاميع البحث

االوساط   عدد الطالبات  المجموعة التجريبية 
 الحسابية

االنحراف  
 المعياري

 2.86 29.52 33 االولى)انشطة متدرجة( 

 3.78 28.82 33 الثانية)الكرسي الساخن(

 4.46 25.56 32 الثالثة)ضابطة( 

لدرجات   المتوسطات  بين  االحصائية  الفروق  داللة  و ال جل معرفة 

الباحثان   استخدم  التحصيلي  االختبار  في  البحث  مجموعات  طالب 

 ( يبين ذلك  9تحليل التباين االحادي والجدول رقم ) 
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( نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات االختبار  9جدول رقم )

 التحصيلي لمجاميع البحث 

مجموع   التباينمصدر 
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مستوى   القيمة الفائية
 جدولية محسوبة  الداللة 

بين 
 المجموعات

 دالة  3.10 10.25 2 143.98 287.96

داخل  
 المجموعات

1335. 03 14.05 95 

 97  1622.90 المجموع 

باختبار   الخاصة  النتائج  الباحثان  حسب  ويعرض  على  التحصيل 

تسلسل الفرضيات في البحث الفرعية والتي تخص الفرضية الرئيسية  

 -وعلى النحو االتي: 

: تنص على )ال يوجد فرق ذو    -نتائج الفرضية الفرعية االولى : -1

( داللة  بين متوسط درجات  0.05داللة احصائية عند مستوى   )

باس درسوا  الذين  االولى  التجريبية  المجموعة  في  تخدام  الطالب 

في   الطالب  درجات  متوسط  و  المتدرجة  االنشطة  استراتيجية  

استراتيجية    باستخدام  درسوا  الذين  الثانية  التجريبية  المجموعة 

بين   الموازنة  وألجل  التحصيلي  االختبار  في  الساخن  الكرسي 

رقم   الجدول  في  تتوضح  والثانية  االولى  التجريبية  المجموعات 

(10 ) 

حرجة للموازنة بين المتوسطات  قيم شيفيه المحسوبة وال

 لمجموعتي البحث التجريبيتين

حجم   المجموعتين 
 العينة 

متوسط  
 حسابي 

مستوى   قيم شيفي 
 الداللة

اولى   تجريبية 
)االنشطة  
 المتدرجة(

 غير دالة حرجة  محسوبة  29.52 33

0.29 3.10 

ثانية   تجريبية 
 )الكرسي الساخن( 

33 28.82 
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الباحثان النتائج الخاصة باختبار التحصيل على وفق تسلسل الفرضيات  ويعرض  

 -في البحث والتي تخص الفرضية الرئيسية االولى كما يلي:

الثانية: -2 الفرعية  الفرضية  على  -نتائج  داللة    تنص  ذو  فرق  يوجد  )ال 

( داللة  مستوى  عند  في  0.05احصائية  الطالب  درجات  متوسط  بين   )

اال  التجريبية  استراتيجية  االنشطة  المجموعة  باستخدام  الذين درسوا  ولى 

الذين   الضابطة  المجموعة  في  الطالب   درجات  متوسط  و  المتدرجة 

بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي( وألجل الموازنة بين   درسوا 

 ( 11المجموعات التجريبية االولى والثانية تتوضح في الجدول رقم )

وبة والحرجة لمتوسطات درجات  ( قيم شيفيه المحس11جدول ) 

 المجموعتين التجريبية االولى والضابطة 

متوسط   حجم العينة المجموعتين
 حسابي

مستوى   قيم شيفي
 الداللة 

اولى  تجريبية 
 )معالجة المعلومات( 

 دالة   حرجة  محسوبة  29.52 33

9.07 3.10 

الضابطة   المجموعة 
 طريقة اعتياديه

 

32 25.56 

 

3- : الثالثة  الفرعية  الفرضية  داللة  تنص على    -نتائج  ذو  يوجد فرق  )ال 

( بين متوسط درجات الطالب  في  0.05احصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا باستخدام استراتيجية  الكرسي  

الساخن و متوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة الذين درسوا  

بين    بالطريقة الموازنة  وألجل  التحصيلي(  االختبار  في  االعتيادية 

 ( 12المجموعات التجريبية االولى والثانية تتوضح في الجدول رقم )
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( ( قيم شيفيه المحسوبة والحرجة لمتوسطات 12جدول ) 

 درجات المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة 

متوسط   حجم العينة المجموعتين
 حسابي

مستوى   قيم شيفي
 الداللة 

)كرسي   ثانية  تجريبية 
 ساخن(

 دالة   حرجة  محسوبة  822 .8 33

6.14 3.10 

الضابطة   المجموعة 
 طريقة اعتياديه

 

32 25.56 

 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية  تنص على )   -نتائج الفرضية الرئيسة الثانية :

المجموعة التجريبية  ( بين متوسط درجات الطالب في  0.05عند مستوى داللة ) 

االولى الذين درسوا باستخدام استراتيجية  االنشطة المتدرجة و متوسط درجات  

الطالب في المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا باستراتيجية الكرسي الساخن  

بالطريقة   درسوا   الذين  الضابطة  المجموعة  في  الطالبات  درجات  متوسط  و 

الميو  اختبار  في  المتوسطات  االعتيادية  بحساب  الباحثان  قام  وقد   ) العلمية  ل 

 ( يبين ذلك13الحسابية ومربع الدرجات لطالبات المجاميع الثالثة والجدول ) 

(المتوسط الحسابي ومجموع الدرجات ومربع الدرجات  13جدول ) 

 لمجاميع البحث

االنحراف  االوساط الحسابية عدد الطالبات المجموعة التجريبية
 المعياري

 1.51 17.30 33 االولى)انشطة متدرجة(

 1.50 14.76 33 الثانية)كرسي ساخن(

 1.29 13.13 32 الثالثة)ضابطة(

 

طالب    لدرجات  المتوسطات  بين  االحصائية  الفروق  داللة  معرفة  وألجل 

التباين   تحليل  الباحثان  استخدمت  العلمية  الميول  اختبار  في  البحث  مجموعات 

 ( يبين ذلك14)االحادي والجدول رقم 
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مجموع   مصدر التباين
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مستوى   القيمة الفائية
 جدولية محسوبة  الداللة 

 بين المجموعات 
 

 دالة  3.10 69.81 2 144.41 288.82

داخل  
 المجموعات

 

196.53 2.007 95 

 97  485.35 المجموع 

 

الباحثان   تسلسل  ويعرض  وفق  على  العلمية  الميول  باختبار  الخاصة  النتائج 

 -الفرضيات في البحث والتي تخص الفرضية الرئيسية االولى كما يلي:

4- : الرابعة  الفرعية  الفرضية  على    -نتائج  داللة  تنص  ذو  فرق  يوجد  )ال 

( داللة  مستوى  عند  في  0.05احصائية  الطالب  درجات  متوسط  بين   )

استراتيجية  االنشطة  المجموعة   باستخدام  الذين درسوا  التجريبية االولى 

المتدرجة و متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية الثانية الذين  

( وألجل   العلمية  الميول  اختبار  في  الساخن  الكرسي  باستراتيجية  درسوا 

الجدول   في  تتوضح  والثانية  االولى  التجريبية  المجموعات  بين  الموازنة 

 يبين ذلك  (  15م ) رق

قيم شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين المتوسطات    ( 15جدول ) 

 لمجموعتي البحث التجريبيتين

متوسط   حجم العينة المجموعتين
 حسابي

مستوى   قيم شيفي
 الداللة 

تجريبية اولى )انشطة  
 متدرجة(

 غير دالة  حرجة  محسوبة   17.30 33

25.71 3.10 

ثانية   )كرسي تجريبية 
 ساخن (

33 14. 76 

 

)ال يوجد فرق ذو داللة  تنص على    -نتائج الفرضية الفرعية الخامسة : -5

( داللة  مستوى  عند  طالب   0.05احصائية  درجات  متوسط  بين   )

استراتيجية  االنشطة   باستخدام  الذين درسوا  التجريبية االولى  المجموعة 
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المجموعة الضابطة الذين درسوا  المتدرجة و متوسط درجات الطالب في  

بين   الموازنة  وألجل   ) العلمية  الميول  اختبار  في  االعتيادية  بالطريقة 

يبين  (  16المجموعات التجريبية االولى والثانية تتوضح في الجدول رقم ) 

 ذلك 

( قيم شيفيه المحسوبة والحرجة لمتوسطات درجات المجموعتين  16جدول ) 

 التجريبية االولى والضابطة

حجم  مجموعتينال
 العينة

متوسط  
 حسابي

مستوى   قيم شيفي
 الداللة 

)انشطة   اولى  تجريبية 
 متدرجة(

 دالة   حرجة  محسوبة  30 .17 33

68.24 3.10 

طريقة   الضابطة  المجموعة 
 اعتياديه

 

32 13.13 

6- : السادسة  الفرعية  )ال    -:  -النتائج  على  داللة  تنص  ذو  فرق  يوجد 

( داللة  مستوى  عند  في  0.05احصائية  الطالب   درجات  متوسط  بين   )

الكرسي   الذين درسوا باستخدام استراتيجية   الثانية   التجريبية  المجموعة 

الساخن و متوسط درجات الطالب  في المجموعة الضابطة الذين درسوا  

بين  بالطريقة   الموازنة  وألجل  العلمية(  الميول  اختبار  في  االعتيادية 

( يبين  14المجموعات التجريبية االولى والثانية تتوضح في الجدول رقم ) 

 ذلك 

( قيم شيفيه المحسوبة والحرجة لمتوسطات درجات  14جدول ) 

 المجموعتين التجريبية االولى والضابطة 

متوسط   حجم العينة المجموعتين
 حسابي

مستوى   يقيم شيف
 الداللة 

)كرسي   ثانية  تجريبية 
 ساخن (

 دالة   حرجة  محسوبة  14.76 33

6.14 3.10 
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 تفسير النتائج 

   -النتيجة الخاصة باستراتيجية االنشطة المتدرجة :

مقارنتا   -1 جدا  فعال  يكون  المتدرجة  االنشطة  استراتيجية  حسب  التدريس 

باعتبارها استراتيجية حديثة لم يألفها الطلبة  بالطرق التقليدية في التدريس  

المادة   بتفصيل  والمدرسات  المدرسين  امام  المجال  تفسح  وهي  قبل  من 

االستراتيجية   هذه  استعمال  وان  السابقة  بالمعلومات  وربطها  العلمية 

الى   ادى  وهذا   ، متعددة  وعقلية  معرفية  ومهارات  اجراءات  يستوجب 

ة المعلومات ودمجها مع  بنيتهم المعرفية  ارتفاع مقدرة الطلبة على معالج

واالحتفاظ   التعلم  في  واضح  أثر  لها  و  مناسبة  االستراتيجية  هذه  وان 

 بالمعلومات وتقليل الزمن الالزم لتعلم الموضوع الدراسي . 

في   -2 المدرسين  قبل  من  واستخدامها  االستراتيجية  هذه  على  االعتماد  ان 

الفهم عند  الطلبة من خالل طرح اسئلة    تدريس االحياء زاد من مستوى 

والمفاهيم   االفكار  وترسيخ  الفاعلة  والمشاركة  واالنتباه  للذاكرة  مثيرة 

 الجديدة وخزنها وتنظيمها بشكل تستفيد منه الطالبات عند االمتحان . 

استراتيجية االنشطة المتدرجة و تنوع إجراءاتها ، إذ تحتاج الطالب  الى   -3

ة المشكالت التي تحيط بهم ، وهذا ما  التنوع ، ليكونوا مستعدين لمواجه

البحث  بهذا  الخاصة  النتائج  المجموعة   اثبتته  تفوق  النتائج  اظهرت  وقد 

على   المتدرجة  االنشطة  استراتيجية  وفق  درست  التي  االولى  التجريبية 

التجريبية الثانية الني درست وفق استراتيجية الكرسي الساخن بالتحصيل  

 والميول العلمية  

 -الخاصة باستراتيجية الكرسي الساخن :النتيجة 

الفاعلة   -1 الصفية  التفاعل والمشاركة  ولدت هذه االستراتيجية جوا من 

اذ   والطالب   المدرسة  بين  جيدا  التواصل  وجعلت  الطالب   لدى 

 يصبح الطالب في ظلها رائدا للتعلم وليس متلقيا فقط .  

المعلومات او االفكار بشكل   -2 تمثيل مجموعة من  قدرة الطالب  على 

 ابهم للمعلومات وفهمهم للمادة . مختصر ومقبول و تسهل من استيع
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مقرر   -3 او  وحدة  او  ما  موضوع  في  المعلومات  تحديد  في  اسهمت 

بينها   العالقات  تتضح  بحيث  اكثر  او  بعد  في  وتنظيمها  دراسي 

الطالب    فهم  تسهل  مما  لمستوياتها  تبعا  فيها  المعلومات  وتتدرج 

 للموضوع. 

والتواص -4 والتفكير  والكتابة  القراءة  في  الطالب  بعرض  ساعدت  ل 

 العالقات بين االشياء. 

الطالب    -5 بين  الفردية  الفروق  تراعي  الساخن  الكرسي  استراتيجية 

بسيطة   لغة  من  توفره  لما  وذلك  العلمية  مستوياتهن  اختالف  على 

 ومفهومة للجميع. 

تنمي هذه االستراتيجية قدرة الطالب  على التقويم الذاتي والتعلم من   -6

 اخطائهم 

ايجاد   -7 على  الطالب  والمفاهيم   تساعد  المعلومات  بين  العالقات 

 بسهولة  

 

يـمكن   االسـتنتـاجات :  الحالي  البحــث  إليهـا  توصـل  الني  النتيـجــة  ضوء  فــي 
 اسـتنتـاج مــايأتي:  

المتدرجة   .1 االنشطة  كاستراتيجية  النشط  التعلم  استراتيجيات  استخدام  إنَّ 
الـطالبات   تـفوق  فاعــلية  زيادة  فــي  يسـهم  قد  السـاخــن   والـكــرســي 

 ونشاطهن يـجعــلهن محور العـمـلية التـعــليـمــية.  
واجباتهم   .2 يؤدون   بأنه  التـعاونية  الـمـجمـوعات  فــي  الطالب  شعــور 

انجاز  الـصـ عــن  مسـئولون  وأنهم  تـعاونية  جمــاعية  بصورة  فــية 
التـعــليـمــية جعــلهم أكثر   لتـحقيق األهداف  واجباتهم فــي مـجمـوعاتهم 

 تقبالً لعملية الـتعــلـم وأكثر دافعية .   
المتدرجة    .3 االنشطة  كاستراتيجية  النشط  التعلم  إسـتراتيـجيات  إِنَّ 

ـعتمـد عــلـى نشاط الطالب وإِنَّ نجاح الـطــالـب  والـكــرســي السـاخــن ت
 فــي أداء نشاطه يعــني نجاح الـمـجمـوعة بأكملهـا .  

جعــل   .4 عــلـى  التركــيــز  فــي  األدبـيات  مــعظم  إليه  تذهب  مــا  صحة 
عــلـى   مؤكدة  التـعــليـمــية،  العـمـلية  فــي  رئيسـاً  محوراً  الـطــالـبة 

فــي عملية الـتعــلـم  وهـذا مــاأكّده الـتعــلـم التـعاوني    مشاركة الـطــالـب 
  . 
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: فأنَّهـا    التـوصيات  الدراســة،  هــذه  إليهـا  توصـلت  الني  النتيـجــة  ضوء  فــي 
 تـوصي بمــايأتي :  

اسـتخدام   .1 تـعمــيـم  فــي  التربـية  وزارة  مؤسـسـات  اهتمــام  ضرورة 
وم النشط  الـتعــلـم  المتدرجة  اسـتراتيـجيات  االنشطة  استراتيجية  ــنهـا 

عــلـى   والـمـدرسـات  الـمـدرسـين  وتدريب  السـاخــن  والـكــرســي 
 كــيفــية اسـتخدام االستراتيجية.   

التربويين واالختصاص   .2 والـمشرفــين  ضرورة اطالع مـدرسـي االحياء 
 حياء .  عــلـى استخدام استراتيجيات التعلم النشط فــي تدريــس مـــاده اال

استخدام   .3 عــلـى  االحياء  مـــاده  ومـدرسـات  مـدرسـي  تدريب  ينبغي 
التدريــسـية   الطرائق  عــلـى  االقتصار  وعدم  النشط  التعلم  استراتيجيات 

 الني تـعمـد عــلـى التلقين والحفظ .  
والوسـائل   .4 الــدراســية  والقـاعات  الـصـفوف  تهــيئة  عــلـى  العـمـل 

ا عــلـى  التـعــليـمــية  والـمـدرسـات  الـمـدرسـين  لـمسـاعدة  لالزمة 
 التدريــس عــلـى وفق استراتيجيات التعلم النشط.  

وتدريبهم   .5 النشط  التعلم  باسـتراتيـجيات  التربـية  كــليات  طلبة  تـعريف 
 عــليهـا كــي يطبقوهـا فــي حياتهم العـمـلية. 

: أجراء  الـمقترحات  الباحــثة  تقترح   ، الحالي  البحــث  لنتـائج  اسـتـكمــاالً 
 الدراسـات اآلتية :  

  إجراء دراسـات ممــاثلة للدراســة الحالية عــلـى الجامــعات والـمـدارس .1
 الـمـتوسـطة .  ـ 

تعلم   .2 استراتيجيات  استخدام  فاعــلية  لـمــعرفة  ممــاثلة  دراسـات  إجراء 
 أخرى  نشط اخرى فــي متغيرات 

تطبـيق   .3 دون  تـحول  الني  الـمــعــوقـات  عــلـى  للتـعرف  دراســة  إجراء 
 اسـتراتيـجيات التعلم النشط والعمل على حلها  

 . المصادر :  

سليمان   -1 رحيم  ،ومعمر  ايوب  محمد  ابوهدروس،ياسرة 

،"اثراستخدام يعض استراتيجيات التعلم النشط على مستوى  2011الفرا،

والثقة بالنفس والتحصيل الدراسي لدى التالميذ بطيؤالتعلم  دافعية االنجاز  

،مجلد االنسانية  العلوم  سلسلة  يغزة  االزهر  جامعة  ،عدد  13"مجلة 

 (،غزة 1)
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2-   ، سـلـمــان  الحمــيد  عبد  سـمــاح   ، اسـتـخدام  2006احمـد  اثر   ،
)فكر   الناقد    –زاوج    –إسـتـراتـيـجية  التـفـكــيـر  تــنـمــية  فــي  شارك(  

،  ف اإلعدادية  الـمــرحلة  لطالب  حياتـية  مـواقف  وفــي  الرياضياتـ  ــي 
  ، سـعيد  ببور    التـربـية  كــلية   ، مــنشورة  غير  مــاجسـتـير  رسـالة 

 جامــعة قناة السـويسـ ، مصر .  
،دار الشروق للنشر،  1(،اساليب تدريس العلوم،ط2001زيتون، عابش ) -3

 عمان

محمود.)   -4 عايش  بمتغيرات    2014زيتون،  وعالقتها  العلمية  .(الميول 
االساسية   المرحلة  لطلبة  العلوم  في  والتحصيل  والجنس  التعليمي  الصف 

 ( 4) 29في االردن. المجلة التربوية، جامعة الكويت،  
(،التعلم النشط بين  2006سعادة ،جودة احمد وفواز عقل وزامل مجدي ،) -5

 انالنظرية والتطبيق ،دار الشروق للطباعة والنشر ،عم

على   -6 وجهاد   ، عليمات  راشد  عير  و   ، هللا  عبد  حامد  مها   ، السعايدة 
( في  2017السعايدة  االجتماعية  العلمية  القضايا  منحنى  استخدام  اثر   ،)

استيعاب المشكالت البيئية المعاصرة في ضوء الميول العلمية لدى طلبة  
العدد   شمس،  عين  جامعة  التربية  ،مجلة  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

 2لجزء ا41
محمد،) -7 بن  ،ماشي  النشط  101(،2011الشمري  التعليم  قي  استراتيجية 

 ،وزارة التربية والتعليم المملكة العربية السعودية ،حائل1،ط

8-  [ سـعيد  محمـد   , لتـدريــسـ  2004عاطف  مقتـرح  اسـتـخدام  اثر   :]
وتــنـمــية   التــحصيل  عــلـى  البنائية  للنظرية  وفقـا  التــاريخ 

الجمــعية  مهاراتالتف مـجلة   , الثانوي  االول  الـصـف  طالب  كيرلدى 
 [ العدد   , االجتـمــاعية  للدراسـاتـ  ,جامــعة  1التـربوية  التـربـية  كــلية   ,]

 عين شمسـ ,القـاهرة 
9- (، كامل  ،ميشيل  العلوم،ط2001عطا هللا  تدريس  واساليب  ،دار  1(،طرق 

 المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان

عــلي]  -10 محسـن  فــي  2016عطية،  الـمــعرفة  مــاوراء  اسـتـراتـيـجياتـ   ,  ]
 فهم الـمقروء ، دار  الـمــناهج  للنشر والتــوزيع، عمــان، األردن. 

11-  [ هـاشم  , حسـين  ,  2016الفتـلي  وفنونه  والـتـعــلـم  التـدريــسـ  :عــلـم   ]
 مكتـبة دجلة , بغداد   
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حنان.)   -12 المنحى  2009القرعان،  استخدام  ،أثر  تدريس  (  في  القصصي 
العلوم في توظيف المعرفة العلمية وتنمية التفكير العلمي والميول العلمية لدى  
غير   دكتوراه  أطروحة  العلمي.  تحصيلهم  ضوء  في  االساسية  المرحلة  طلبة 

 .منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، االردن 
فر  -13 محمد  وفرماوي  السيد  مصطفى  وماجدة  حسين  ،كوثر  ماوي  كوجك 

وعلية حامد احمد وصالح الدين خضر واحمد عبد العزيز عيادو وبشرى انور  
(، تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم  2008فايد، ) 

الدول   في  االقليمي  اليونسكو  مكتب   ، العربي  الوطن  مدارس  في  والتعلم 
 العربية ،بيروت 

يس المتمايز في مناهج  (،التدر 2011لشريف ،شاكر بن عبد الرحمن،) -14

العلوم   لمشروع  المهنية  التنمية  ،مجتمع  المطورة  الطبيعية  العلوم 

 والرياضيات، المملكة العربية السعودية 

15- Haakon, Diane,(2001), Differentiating 

Instruction in the Regular Classroom, How to 

reach and teach ALL learners, grades 3- 12by. 

Free Spirit Publishing 

16- Brance, bob, 2004: The Development of 

Expertise in Early Stage Design Cost Estimating 

Through Porlfolio Strategy , 2nd ,The annual 

Conference, Oxford University 

17- Harasin.et.at:1997, learning   Networks A. field 

Guid to Teaching and Learning onl in 

.M.A.Massachasetls institute of Technology 

Cambridge  

18- Young , sara [2008] : Hot Seat : Student 

Generated Interactive Questions and 
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 المستخلص 

التفكير      قياس  الى  البحث  للمشكالت  هدف  اإلبداعي  الحل  المحوري ومهارات 

والتعرف على العالقة بين التفكير المحوري والحل اإلبداعي للمشكالت لدى طلبة  

 المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات. 

البحث   عينة  اختيرت  صفرية،  فرضيات  ثالث  صيغت  البحث  اهداف  ولتحقيق 

الثالثة المرحلة  طلبة  من  عشوائية  الريا  -بصورة  الدراسي  قسم  للعام  ضيات 

2021-2022 ( افرادها  عددها  بلغ  اختبارين،  75،  بناء  تم  وطالبة،  طالب   )

( سؤال من نوع األسئلة المقالية  16احدهما لقياس التفكير المحوري مكون من ) 

الثاني    واالختبار  الرياضيات،  مادة  في  اإلجابات(  متعدد  )بعضها  القصيرة 

في مادة المناهج  ( أسئلة مقالية 10كون من ) وت مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت ل

تم التحقق من الخصائص السايكومترية لالختبارين    وطرائق تدريس الرياضيات،

وطرائق   الرياضيات  مادة  في  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضهما  بعد 

تدريسها، طبق االختبارين على عينة البحث، واظهرت النتائج باستخدام االختبار  

و لعينة  يمتلكون  التائي  وانهم  المحوري،  التفكير  لمهارات  الطلبة  امتالك  احدة 

للمشكالت مهارات   اإلبداعي  ارتباط  الحل  باستخدام معامل  النتائج  ، كما اظهرت 

المحوري   التفكير  مهارات  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  بيرسون 

للمشكالت ومهارات   اإلبداعي  بضرورة  الحل  الباحث  أوصى  وقد  بيئ،  ة  تهيئة 

 التفكير المحوري وعالقته بالحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية 

كلية التربية للعلوم الصرفة–قسم الرياضيات -لدى طلبة المرحلة الثالثة   

محمود محمد الكنعاني               أ.د. عبدالواحد  

 طرائق تدريس الرياضيات                      

جامعة البصرة –كلية التربية للعلوم الصرفة  –قسم الرياضيات   

 abdulwahidmm@yaho.co.uk 
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تعليم وتعلم مناسبة تسمح للطلبة بممارسة أنماط التفكير ومنها التفكير المحوري  

والمسائل   للمشكالت  مواجهتهم  عند  اإلبداعية  الحلول  تقديم  على  وتشجيعهم 

 الرياضية.  

 مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت  –التفكير المحوري  الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The aim of the research is to measure pivotal thinking 

and creative problem-solving skills and to identify the 

relationship between pivotal thinking and creative 

problem solving among third-year students in the 

Department of Mathematics. 

To verify the aims of the research, three null hypotheses 

were formulated. The research sample was randomly 

selected from the third stage students - Mathematics 

Department for the academic year 2021-2022. Its 

members were (75) male and female students. Two 

tests were built, one of which is to measure pivotal 

thinking consisting of (16) questions from the type of 

short essay questions (some of which have multiple 

answers) in mathematics, and the second test of 

creative problem-solving skills and consisted of (10) 

essay questions in curriculum and mathematics teaching 

methods. The psychometric properties of the two tests 

were verified after they were presented to a group of 

arbitrators in mathematics and its teaching methods.  

The two tests were applied to the research sample, and 

the results using the one-sample t-test showed that 
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students possess pivotal thinking skills, and they 

possess creative problem solving skills, and the results 

using Pearson correlation coefficient showed a positive 

correlation between pivotal thinking skills and creative 

problem solving skills. The researcher recommended the 

necessity to create an appropriate teaching and learning 

environment that allows students to practice thinking 

patterns, including pivotal thinking, and encourage them 

to provide creative solutions when faced with Interests 

for mathematical problems and issues. 

 اوالً: مقدمة 

الصرفة      للعلوم  التربية  كلية  التعليمية  -تعد  المؤسسات  احدى  البصرة  جامعة 

في   مدرسات  مدرسين/  ليكونوا  الطلبة  وتخريج  وتأهيل  اعداد  الى  تهدف  التي 

أداء   يكون  ان  على  تخصصاتها  بمختلف  الكلية  وتحرص  الثانوي،  التعليم 

ع تربويا واجتماعيا  مخرجاتها من الطلبة بأعلى مستوى لإلسهام في خدمة المجتم

الى   الرياضيات  قسم  ومنها  كافة  العلمية  اقسامها  تعمل  كما  واقتصادياً،  وثقافيا 

استراتيجية   مع  لتتناسب  والبحثية  والثقافية  والتدريبية  التعليمية  برامجها  تطوير 

والتربوي   العلمي  المجاالت  في  الحاصلة  والتطورات  الكلية  واهداف  ورؤية 

 لم اليوم. والتقني الحاصلة في عا

ومن البرامج التعليمية والتربوية التي لها دور كبير في تزويد الطلبة بالكفايات       

تزويد   الى  يهدف  الذي  الرياضيات،  تدريس  وطرائق  المناهج  مقرر  التدريسية 

طرائق   على  والتعرف  الرياضيات  لتدريس  الرئيسية  بالمداخل  الطلبة 

والحديثة  التقليدية  التدريس  مهارات    واستراتيجيات  التعرف على  لها، فضال عن 

تنظيم   بمعايير  تختص  أخرى  دراسية  وموضوعات  الصفية،  واإلدارة  التدريس 

التقويم   أساليب  عن  فضال  وتنظيمها،  الرياضيات  مناهج  بناء  واسس  المحتوى 

 الحديثة...الخ. 

ويتضمن هذا المقرر إضافةً الى الدروس النظرية دروس تطبيقية الهم طرائق       

المهارات  واستر من  وغيرها  السلوكية  األهداف  كتابة  وكيفية  التدريس،  اتيجيات 
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االخرى، كما يتم دراسة اهم المشكالت المتعلقة بتدريس الرياضيات او تلك التي  

عن   فضال  معالجتها،  طرق  على  والتعرف  التعليمية،  العملية  بعناصر  تتعلق 

في  المستقبلية  والتحديات  التربوية  القضايا  اهم  بغية    مناقشة  الرياضيات  تدريس 

المشكالت   حل  على  والقدرة  والنقدية  والتحليلية  التفكيرية  الطلبة  قدرات  تنمية 

التعليمية   البيئة  وشروط  وتعلمها  الرياضيات  تعليم  طبيعة  تصورعن  وإعطائهم 

 المناسبة.  

القدرات        او  المحوري  التفكير  ومنها  التفكيرية  الطلبة  قدرات  تنمية  ان 

ي حل المشكالت، تكتسب من خالل المعلومات المقدمة لهم والمناقشة  اإلبداعية ف

المعلومات   على  العملية  التطبيقات  واجراء  المادة،  مدرس  وبين  بينهم،  فيما 

المقدمة، فضال عن ذلك فان لدافعية المتعلم نحو المادة وتشجيع التعلم الذاتي دور  

 سية. كبير في ثقافة المتعلم وتفوقه واتقانه المادة الدرا

الطلبة         يمنح  المحوري  التفكير  ومنها  التفكير  مهارات  الطلبة  اكتساب  ان 

وجمع   التعليمية  المشكالت  أسباب  على  التعرف  مهارات  ومنها  عديدة  مهارات 

وتقويمها،   لها  واالبداعية  المناسبة  الحلول  وتوليد  وتحليلها  وتصنيفها  المعلومات 

"مارزون أشار  وقد  للتعلم،  قابلة  التفكير  وأنها  مهارات  ان  على  واخرون   " ا 

تنمو من خالل   الميداني وأنها  العملي والتجريب  والتطبيق  للتعلم  قابلة  المحوري 

 التمرين والمراس. 

تمتاز         التي  ذاتها  الرياضيات  طبيعة  ضوء  وفي  تقدم  ما  على  وتأسيسا 

التفكي ممارسة  على  الطلبة  تساعد  التي  المقومات  من  بالعديد  ر  موضوعاتها 

الواقعية والحياتية بدافعية، كان   المشكالت  بأنواعه، وتجعلهم يستطيعون مواجهة 

وبالتحديد   التفكيرية  المهارات  من  الطلبة  اكتسبه  ما  على  التعرف  من  لنا  البد 

التفكير المحوري، وما مستوى قدرتهم على الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية  

ومنها  ومتنوعة  متعددة  بخبرات  مرورهم  تدريس    بعد  وطرائق  المناهج  مقرر 

 الرياضيات.  

 

 ثانياً: مشكلة البحث  

ان تعليم الطلبة كيف يفكرون يمثل احد األهداف األساسية في تدريس مقرر        

ادراكها   تتطلب  المادة  هذه  دراسة  ان  اذ  الرياضيات،  تدريس  وطرائق  المناهج 
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الطلبة هذا المقرر في  وفهمها وكيفية توظيفها في الميدان التربوي، حيث ي درْس  

المراحل   التربية، وهي احدى  الجامعي في كليات  التعليم  الثالثة من سلم  المرحلة 

المهمة في اعداد الطلبة لمهنة التدريس، اذ يمتاز الطلبة في هذه المرحلة العمرية  

والتصنيف   والتنظيم  والمالحظة  المجرد  التفكير  القدرة على  منها:  بسمات عديدة 

المشك العديد  وتحديد  عن  فضال  وتقويمها  األفكار  وتوليد  التساؤالت  وطرح  الت 

 من المهارات األخرى.. 

الحفظ         عمليتي  على  يعتمد  ال  التدريس  وطرائق  المناهج  مادة  تدريس  ان 

التدريس   على  القائم  من  والمعلومات  المعرفة  نقل  ادق على  بمعنى  او  والتلقين، 

تت  المادة   هذه  طبيعة  كون  الطلبة،  التطبيقات  الى  ثم  ومن  والمناقشة  الفهم  طلب 

موضوع   كلل  نهاية  بعد  عمليا  المحتوى  تنفذ  يتم  حيث  لموضوعاتها،  العملية 

دراسي، ويكون التطبيق العملي من قبل مدرس المادة مع الطلبة بصورة تفاعلية،  

ومن ثم الطلبة فيما بينهم بإشراف وتوجيه المدرس، والتي في معظمها تقدم على  

ف وانشطة او تنفيذ طرائق واستراتيجيات تدريس او مشكالت او اسئلة  شكل مواق

لفهمها   التفكيرية   المهارات  من  العديد  استخدام  الطلبة  من  تتطلب  تفكيرية 

 واستيعابها. 

كما يهدف دراسة هذه المادة الى اكتساب الطلبة الخبرات العلمية والتربوية،       

الحلول   وتقديم  والصفية  العلمية  المشكالت  ومواجهة  التخطيط  على  والقدرة 

 المناسبة لها وبطريقة غير تقليدية تتصف بالطالقة والمرونة واالصالة. 

هذه        طلبة  لمرور  ونتيجة  تقدم  ما  على  علمية    وتأسيسا  بخبرات  المرحلة 

من   للعديد  وممارستهم  التدريس  وطرائق  المناهج  مقرر  خالل  من  وتربوية 

المشكالت   من  للعديد  وتعريضهم  المتنوعة  واالستراتيجيات  التفكيرية  المهارات 

الرياضيات،   لقسم  المقررة  الموضوعات  دراستهم  عن  فضال  والتربوية،  العلمية 

بغية التعرف على مدى اكتسابهم لمهارات التفكير    ارتأى الباحث القيام بهذا البحث 

مقرر   في  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  على  قدراتهم  في  ذلك  وعالقة  المحوري 

 طرائق تدريس الرياضيات، عليه تتمثل مشكلة البحث باإلجابة عن االسئلة االتية: 

قسم   -1 في  الثالثة  المرحلة  طلبة  لدى  المحوري  التفكير  مستوى  ما 

 الرياضيات؟ 
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مستوى الحل اإلبداعي للمشكالت في مقرر طرائق التدريس لدى طلبة  ما   -2

 المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات؟ 

اإلبداعي   -3 والحل  المحوري  التفكير  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

 للمشكالت الرياضية لدى طلبة المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات؟ 

 

 ثالثاً: أهمية البحث:  

 الحالي بما يلي:  تتجلى أهمية البحث    

كعنصر   -1 التفكير  تعتمد  تجريدية  مادة  كونها  الرياضيات  مادة  أهمية 

 أساسي لفهمها ودراستها، ولها العديد من التطبيقات الحياتية. 

أهمية التفكير باعتباره شكالً راقيا من اشكال النشاط اإلنساني، وأحد اهم   -2

الطلبة   لدى  تنميتها  ينبغي  التي  التدريس  المحوري  اهداف  التفكير  ومنها 

 ومهاراته. 

توليد   -3 على  الطلبة  قدرات  يظهر  الذي  للمشكالت،  اإلبداعي  الحل 

من   لذلك  وما  واصيلة،  جديدة  أفكار  وإنتاج  المشكلة  حول  المعلومات 

 نتاجات تتسم بالواقعية واالبتعاد عن التقليد.  

الثالثة -4 التي تعد مرحلة اعدا-المرحلة  للعلوم لصرفة  التربية  الطلبة  كلية  د 

لمهنة التدريس والتي يتم فيها التدريب والممارسة على مهارات التدريس  

 وصقل شخصية الطلبة التدريسية.  

مقرر المناهج وطرائق تدريس الرياضيات الذي له دور في جعل المتعلم   -5

التعلم   عملية  على  المقرر  هذا  يركز  حيث  التعليمية،  العملية  مركز 

العديد من  الطلبة على  لها دور كبير في تحقيق    وتدريب  التي  المهارات 

 التغيرات المطلوبة في سلوكيات وتفكير المتعلم.  

تدريس   -6 وطرائق  لمناهج  مادة  في  المحوري  للتفكير  اختبار  تقديم 

الرياضيات قد يفيد القائمين على تدريس هذه المادة الدراسية عند اختبار  

 طلبتهم.  

الرياضيات في مقرر المناهج  تقديم اختبار في الحل اإلبداعي للمشكالت   -7

 وطرائق التدريس للتعرف على قدرات الطلبة في تقديم الحلول اإلبداعية.  
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لفت انتباه القائمين على التدريس في قسم الرياضيات الى أهمية تضمين   -8

التخطيط   عند  للمشكالت  اإلبداعي  والحل  المحوري  التفكير  مهارات 

 لدرس الرياضيات. 

انتباه   -9 التفكير  اثارة  مجال  في  البحوث  من  المزيد  إلجراء  الباحثين 

 المحوري والحل اإلبداعي للمشكالت.

 رابعاً: اهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي الى:    

 قياس التفكير المحوري لدى طلبة المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات.  -1

قياس مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى طلبة المرحلة الثالثة في   -2

 م الرياضيات. قس

الحل   -3 ومهارات  المحوري  التفكير  بين  وجدت  ان  العالقة  على  التعرف 

 اإلبداعي للمشكالت لدى الطلبة في قسم الرياضيات. 

 خامسا: فرضيات البحث 

 وللتحقق من اهداف البحث تم صياغة لفرضيات االتية: 

ــة ) -1 ــتوى الدالل ــد مس ــة احصــائية عن ــرق ذو دالل ــد ف ــين 0,05ال يوج ( ب

حسابي لدرجات الطلبة والمتوسط الفرضي في اختبـار التفكيـر المتوسط ال

 المحوري في مادة الرياضيات.

ــة ) -2 ــد مســتوى الدالل ــة احصــائية عن ــرق ذو دالل ــد ف ــين 0,05ال يوج ( ب

ــار الحــل  ــي اختب ــة والمتوســط لفرضــي ف ــدرجات الطلب المتوســط الحســابي ل

 الرياضيات.اإلبداعي للمشكالت في مقرر المناهج طرائق تدريس 

( بـين 0,05ال توجد عالقة ارتباطية ذو داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة ) -3

متوسط درجـات الطلبـة فـي اختبـار التفكيـر المحـوري فـي مـادة الرياضـيات 

ومتوسط درجاتهم في اختبـار الحـل اإلبـداعي للمشـكالت فـي مقـرر المنـاهج 

 وطرائق تدريس الرياضيات.

 ً  حدود البحث: سادسا

 البحث على: ت اقتصر    
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ــة  - ــة الثالث ــة المرحل ــوم  -طلب ــة للعل ــات التربي ــي كلي ــم الرياضــيات ف قس

الصرفة/جامعة البصـرة للدراسـتين الصـباحية والمسـائية للعـام الدراسـي 

2020-2021. 

قســم الرياضــيات و مقــرر المنــاهج  –مــادة الرياضــيات للمرحلــة الثالثــة  -

 2021-2020وطرائق تدريس الرياضيات للعام الدراسي 

 سابعاً: تحديد المصطلحات

 التفكير المحوري:  -1

(: عمليات معرفية ادراكية منفصلة او متصلة تمثل لبنات  2009عرفه العبسي )

أساسية في بنية التفكير وتتكون من ثمان مهارات وهي )التركيز وجمع  

)العبسي،  المعلومات والتذكر والتنظيم والتحليل والتوليد والتكامل والتقويم( 

2009 :219 .) 

ومحمد،     "Wilson"عرفها   جادو  )أبو  عقلية  2015نقال عن  بانها عمليات   :)

محددة نستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات لتحقيق اهداف تربوية متنوعة  

باألمور   التنبؤ  الى  المالحظات  وتدوين  األشياء  ووصف  تذكر  بين  تتراوح 

وتصنيف األشياء وإقامة الدليل وحل المشكالت والوصول الى استنتاجات وصنع  

 (.   77:  2015لقرارات )أبو جادو ومحمد، ا

ويعرف الباحث التفكير المحوري نظرياً: بانه عمليات عقلية ادراكية منفصلة او  

متصلة، وتعد لبنات أساسية للتفكير تتضن مجموعة من المهارات لجمع ومعالجة  

 المعلومات وتوليدها وتحليلها وتقويمها، وتم جمعها في ثمان مهارات رئيسية.    

الثالثة ا المرحلة  طلبة  قدرة  وهي  المحوري:  للتفكير  االجرائي  قسم  -لتعريف 

اختبار   على  اإلجابة  في  المحوري  التفكير  مهارات  استخدام  على  الرياضيات 

 التفكير المحوري المعد لهذا الغرض.

 الحل اإلبداعي للمشكالت  -2

 ( األعسر  تضم  2000عرفته  كنظام  يعمل  العمليات  من  "إطار  بانه   :)

تيجيات للتفكير المنتج يمكن استخدامها لفهم لمشكالت وتوليد أفكار متنوعة  استرا

 (. 30:  2000ومتعددة وغير تقليدية وتقييم وتطوير األفكار ))االعسر، 
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العمليات   من  منظومة  بانه  نظرياً:   للمشكالت  اإلبداعي  الحل  الباحث  ويعرفه 

تحديد مشكلة ما وتوليد الحلول  التفكيرية التباعدية والتقاربية  التي يوظفها الفرد  ل

 المتنوعة والمتعددة لها ثم تقييمها واختيار أفضلها.  

العمليات   من  مجموعة  بانها  اجرائيا:  لمشكالت  اإلبداعي  الحل  الباحث  ويعرف 

لثالثة   المرحلة  طلبة  يوظفها  التي  عن    –التفكيرية   اإلجابة  في  الرياضيات  قسم 

 اضية المعد لهذا الغرض.اختبار الحل اإلبداعي للمشكالت الري

 الجانب لنظري والدراسات السابقة

 اوالً: الجانب النظري 

 التفكير المحوري  -1

لقد أولى الفالسفة والعلماء على مر االزمان، اهتماما كبيرا بالتفكير لما له من      

االستراتيجيات   إيجاد  في  واجتهدوا  المجتمع،  وتقدم  الفرد  تطور  في  كبير  دور 

ساعد على تطوير هذه العملية لدى االنسان بغية استثمار طاقاتهم  المناسبة التي ت 

بها   قام  التي  والبحوث  الدراسات  خالل  من  االهتمام  هذا  ظهر  ولقد  اإلبداعية، 

الباحثين للتعرف على ماهية التفكير وما هي مستوياته وانماطه، وما هي األنشطة  

ال األنشطة  من  السلسلة  بهذه  ليقوم  الدماغ  تستثير  ظاهرة  التي  تكون  التي  عقلية 

 احياناً وغامضة في حين آخر. 

والتفكير عنصرا أساسيا في البناء المعرفي لإلنسان، يتأثر ويؤثر بالعديد من       

بالعمليات   يرتبط  كما  والثقافية،  والوجدانية  واالجتماعية  الشخصية  منها  العوامل 

وا الذهنية  والتصورات  االدراكية  كالعمليات  األخرى  )غباري  المعرفية  لذكرة 

 (. 22: 2011وخالد، 

والتفكير سلوك هادف ال يحدث عن فراغ او بال هدف، بل هو عملية واعية       

يقوم بها الفرد عن وعي وإدراك، فضال عن ذلك فهو سلوك تطوري يتغير تبعا  

تعطي   عقلية  عملية  انه  بمعنى  والحياتية،  المعرفية  خبراته  وزيادة  الفرد  لنمو 

معنى، سواء كانت تحدث بصورة لفظية او رمزية او شكلية او    االشياء والحياة 

 (. 229: 2016منطقية...)الزند،  

من        يعد  الذي  المحوري  التفكير  التفكير،  بنية  في  األساسية  اللبنات  ومن 

العمليات العقلية االدراكية الموحدة والذي يستخدم عن قصد في جمع المعلومات  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

376 

وم وتقويمها  وتحليلها  )العبسي،  وتنظيمها  لها  المخطط  األهداف  لتحقيق  عالجتها 

2009 :219 .) 

  ( المحوري  التفكير  جادو  21ويتضمن  )أبو  فئات  ثمانية  في  جمعها  تم  مهارة   )

 ( وهي: 77: 2015ومحمد، 

او   -1 ما تواجهه  ثمة مشكلة  الفرد  التي تظهر عند شعور  التركيز:  مهارة 

وجمع   عنها  والتساؤل  توضيحها  على  فيعمل  فكره  بعض  تشغل 

 المعلومات عنها بغية تحديدها بدقة. 

مهارة جمع المعلومات: يمكن للفرد من توظيف قدراته في الحصول على   -2

تمكنه من   التي  الجيدة  األسئلة  توليد  والبيانات   عن طريق  المعلومات 

 ( 2018)نقال عن علي،     لحصول على معلومات جديدة.

في   -3 استراتيجية  فرد  لكل  التذكر:  في  مهارة  وحفظها  المعلومات  تخزين 

ذاكرته بطريقة يسهل عليه استدعائها عند الحاجة اليها، وتعتمد طريقة  

)سعيد،   الذاكرة  في  وتنظيمها  ترميزها  عملية  على  المعلومات  تخزين 

2009 :294 .) 

ادراكها   -4 في  كثيرا  يساعد  وترتيبها  المعلومات  تنظيم  ان  التنظيم:  مهارة 

عندما ترتب المعلومات وفق معيار معينـ او  وفهمها، وتكون اكثر فاعلية  

تصنيفها على أساس خصائصها المختلفة، ان امتالك الفرد لهذه المهارة  

تمكنه من المقارنة بين المعلومات المنظمة ومالحظة الفروق بينها، كما  

او   لفظيا  او  بصريا  وتمثيلها  بينها،  العالقات  إيجاد  من  المتعلم  تمكن 

 رمزيا. 

التحليل:  -5 القدرة على فحص األجزاء    مهارة  الفرد  تمنح  المهارة  ان هذه 

المكونات   تحدد  التي  العالقات  على  والتعرف  وتحديدها،  والمكونات 

الموضوع،   في  الرئيسية  االفكار  استقصاء  او  واستخالص  والعالقات، 

على   والعمل  المعلومات  عرض  اثناء  األخطاء  اكتشاف  عن  فضال 

 تصحيحها. 

فة معرفة او موضوعات الى المعرفة السابقة  مهارة التوليد: وهي إضا  -6

التنبؤ بنتائج معينة وفق   عن طريق االستدالل من مشاهدات مختلفة او 
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الشرح   من  المزيد  ايراد  ثم  ومن  سابقة،  معرفة  او  معينة  مواقف 

 ( 236:  2009والمعلومات للمعرفة السابقة والتوسع بها )العبسي،  

المحور -7 المهارات  من  وهي  التكامل:  المعلم  مهارة  فيها  يسعى  التي  ية 

لدى   جديد،  تعلم  وتكوين  السابق،  بالتعلم  الجديد  التعلم  دمج  العمل على 

استخالص   على  المتعلم  قدرة  خالل  من  المهارة  هذه  وتظهر  المتعلم، 

العناصر الرئيسية لموقف او مشكلة او فكرة ما وبناء معنى واضح لها  

لتي ال ترتبط بالمشكلة او  في ذهنه، مع القدرة على استبعاد المعلومات ا

 الموقف او تعديلها او إعادة صياغتها. 

وفق   -8 األفكار  معقولية  على  قيمي  حكم  اصدار  وتتضمن  التقويم:  مهارة 

محكات او اعتماد معايير بغية اتخاذ القرارات والتحقق من صحة ودقة  

 ( 90:  2005االدعاءات )قطامي واميمة، 

 

 الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية  -2

المشكلة في الرياضيات موقف غامض مهم يحتاج الى حل، وال يوجد لدى         

الفرد حل أني له، او تطبيق مباشر للقوانين الرياضية، بل تحتاج الى فهم المشكلة  

قابل   تكون  وان  للفرد  تحدي  المشكلة  تمثل  ان  والبد  الحل،  لتنفيذ  خطة  ثم  ومن 

والم والبدائل  األفكار  توليد  خالل  من  ثم  للحل  ومن  تنفيذها  تساعد  التي  علومات 

تقييمها، ولكن عندما يتوصل الفرد الى حلول غير تقليدية او بدائل متعددة للحل،  

وتحويل   جديدة  صياغات  الى  المعلومات  وتحويل  صياغة  اعادة  تمكنه  او 

 المدخالت الى مخرجات ذات معنى عند ذلك سيصبح الحل ابداعيا للمشكلة. 

لمشكالت يتضمن ممارسة الفرد سلسلة من العمليات العقلية  ان الحل اإلبداعي ل   

مستخدما قدراته التفكيرية في توليد األفكار بطالقة ومرونة واصالة اختيار الحل  

من   للمشكالت  اإلبداعي  الحل  ويتضمن  الحلول،  تلك  وتقييم  وتنفيذه  المناسب 

 مجموعة من المكونات او المهارات وهي: 

 فهم المشكلة   -1

فهم  للتوصل       من  البد  ضبابية(  )مشكلة  والمحير  الغامض  للموقف  حل  الى 

الموقف واالنتباه الى النقاط األساسية والمركزية والجوهرية فيه، الن ذلك يساعد  

على تقديم مقترحات لإلجابة والبحث عن المعلومات ذات العالقة بالموقف لتحديد  
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تكوين  في  تساعد  المشكلة  تحديد  ان  أوضح.  بصورة  متعددة    المشكلة  احتماالت 

 Isaksen etلإلجابة على أسئلة محددة والتوجه نحو حل المشكلة )الموقف( ) 

al., 2011:59 .) 

 توليد األفكار  -2

ان التوصل الى أفكار متعددة ومتنوعة وغير تقليدية لإلجابة او جزء منها تشير  

األفكار   طالقة  ان  الموقف،  لحل  إبداعية  قدرات  الفرد  امتالك  وتنوعها  الى 

واصالتها تساعد على اتخاذ القرار المناسب عند التنفيذ، وليس بالضرورة تناولها  

 جميعاً. 

 

 التخطيط للتنفيذ  -3

ان تحليل األفكار والبدائل وتقييمها وفق مؤشرات او معايير تؤدي الى تحديد  

المصادر ذات التأثير على تنفيذ الحلول ومن ثم العمل على تنفيذ اإلجراءات  

 (                                                                    Isaksen & Treffinger, 2004: 347للحل وقبوله. ) والتوصل

 ثانياً: دراسات سابقة 

 : ( Kandemir 2009 )دراسة كانديمار  -1

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم علـى نمـوذج      

الحل اإلبـداعي للمشـكالت فـي تنميـة مهـارات إلقـاء األسـئلة والتفكيـر التباعـدي  

واالتجاه نحو الحل اإلبداعي للمشكالت لدى طـالب السـنة النهائيـة بكليـة التربيـة 

( طالباً 51تكونت عينة البحث من )شعبة الرياضيات،  استخدم المنهج التجريبي،  

( طالــب،  وقــد 5-4( مجموعــة، ضــمت كــل مجموعــة مــن )12، قســموا إلــى )

أظهرت النتائج فاعلية البرنامج التـدريبي فـي تنميـة كـل مـن االتجـاه نحـو الحـل 

ــعبة  ــدى الطــالب ش ــدي ل ــر التباع ــئلة والتفكي ــاء األس ــكالت وإلق ــداعي للمش اإلب

 الرياضيات السنة النهائية.

 (:  2013راسة متولي وآخرون )د -2

تنمية التفكيـر اإلبـداعي فـي الرياضـيات هدفت الدراسة الى التعرف على      

باستخدام نموذج الحل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة، 

( طالبـا مـن تالميـذ 87استخدم المنهج التجريبي، تكونـت عينـة البحـث مـن )

( 43( تلميذا و )44الى مجموعتين تجريبية )الصف الثاني االعدادي، قسموا  
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وجــود فاعليــة كبيــرة تلميــذا ضــمن المجموعــة الضــابطة، واظهــرت النتــائج 

لنموذج الحل اإلبداعي للمشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي فـي الرياضـيات 

في كل من مهـارات الطالقـة والمرونـة والحساسـية للمشـكالت وفـى التفكيـر 

 اإلبداعي ككل. 

هدفت الدراسة الى معرفة مسـتوى كـل (:  2020دراسة )السباعي وخريبه،  

من الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية ومستوى ما وراء المعرفـة اإلبداعيـة 

لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية جامعة الزقـازيق، اعتمـد المـنهج الوصـفي 

بكليـة -الرابعة ( طالباً وطالبة من طلبة المرحلة243تكونت عينة البحث من )

التربية جامعة الزقازيق، واعتمد مقياس الحل اإلبداعي للمشـكالت التدريسـية 

ــامج  ــائج باســتخدام برن ــرت النت ــة، اظه ــة اإلبداعي ــا وراء المعرف ــاس م ومقي

SPSS  ان وجــود الحــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى الطلبــة الفرقــة الرابعــة

ــا ورا ــذلك وجــود مســتوى مــنخفض مــن م ــة بمســتوى متوســط وك ء المعرف

 اإلبداعية، كما واظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين.

 (100، 2020)السباعي وخريبه،                                

 إجراءات البحث 

 Methodology of the research منهج البحث   -1

ألهداف       لمالئمته  االرتباطي،  االسلوب  وتحديداً  الوصفي  المنهج  استعمل 

في قياس مهارات التفكير المحوري ومهارات الحل اإلبداعي للمشكالت  البحث،  

 كلية التربية للعلوم الصرفة.  -لدى طلبة قسم الرياضيات 

  research Population مجتمع البحث    -2

قسـم الرياضـيات فـي   -ع طلبة المرحلة الثالثـةيتكون مجتمع البحث من جمي      

جامعة البصرة وللدراستين الصباحية والمسائية للعـام -كلية التربية للعلوم الصرفة

( 94( طالبــاً وطالبــة، مــنهم )202(، والبــالغ عــددهم )2022-2021الدراســي )

ــا و ) ــردات 108طالب ــي الدراســتين المف ــة ف ــع الطلب ــدرس جمي ــث ي ــة، حي ( طالب

 نفسها ومن قبل أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الرياضيات.  الدراسية 
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  Research Sample  عينة البحث  -3

( 41( طالبـا و )34( طالـب وطالبـة، وبواقـع )75تكونت عينة البحث مـن )     

طالبة، حيث تم اختيار الطلبة من الدراستين الصباحية والمسائية بصورة عشوائية 

  وبقية الطلبة تمثل عينة التحليل االحصائي.بحث لتمثل العينة األساسية ال

  Research Tools أدوات البحث   -4

لغرض تحقيق اهداف البحث تم بناء اختبارين أحدهما للتفكيـر المحـوري فـي     

الرياضــيات واألخــر للحــل اإلبــداعي للمشــكالت فــي المنــاهج وطرائــق تــدريس 

الرياضيات، وقـد اسـتعان الباحـث بعـدد مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي قسـم 

 عند وضع أسئلة التفكير المحوري.1الرياضيات*

 analyze – correlate- paveratلتفكير المحوري   اختبار ا -4-1

 -يتمثل الهدف من االختبار قياس التفكير المحوري لدى طلبة المرحلة الثالثة      

  2022-2021قسم الرياضيات للعام الدراسي )

االختبار:-4-1-1 فقرات  مادة    صياغة  من  المحوري  للتفكير  اختبار  بناء  تم 

الثالثة   للمرحلة  المقررة  االختبارات    -الرياضيات  نوع  ومن   ، الرياضيات  قسم 

( فقرة  16المقالية القصيرة )بعض فقرات متعددة اإلجابات(، تكون االختبار من )

 شملت مهارات التفكير المحوري.  

االختبار بصورته األولية   تم عرضه: Test validityصدق االختبار   -4-1-2

( ملحق  الرياضيات  في تخصص  المحكمين  إلبداء  1على مجموعة من  وذلك   ،)

للمهارة   ومالئمتها  والوضوح  الصياغة  حيث  من  الفقرات  حول صالحية  آرائهم 

موافقة   نالت  قد  الفقرات  معظم  ان  تبين  اآلراء  االطالع على  وبعد  تقيسها،  التي 

(، وقد تم اجراء التعديالت الالزمة على بعض  %85المحكمين وبنسبة أكثر من )

 الفقرات بحسب آراء المحكمين.   

( درجات للسؤال وحددت  3-0معيار تصحيح االختبار: تم إعطاء من ) -4-1-3

( بالمدى  لالختبار  الكلية  فرضي  48-0الدرجة  وبمتوسط  درجة   )

 ( درجات.    24قدره )
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األول   -4-1-4 االستطالعي   The test Applicationالتطبيق 

Reconnaissance  : 

( طالبا  30طبق االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية مكونة من )      

وطالبة من مجتمع البحث في قسم الرياضيات من غير عينة البحث، وذلك للتحقق  

ان   اتضح  وقد  لإلجابة،  المستغرقة  الزمنية  المدة  وحساب  الفقرات  وضوح  من 

(  65لإلجابة عليه كانت ) جميع فقرات االختبار كانت واضحة وان متوسط الزمن 

 دقيقة.  

الثاني  -4-1-5 االستطالعي   The test Applicationالتطبيق 

Reconnaissance  : 

( طالبا وطالبة  56طبق االختبار مرة ثانية على عينة استطالعية مكونة من )     

لغرض   وذلك  البحث،  عينة  غير  من  الرياضيات  قسم  في  البحث  مجتمع  من 

 استخراج الخصائص السيكو مترية لفقرات االختبار.   

االختبار-4-1-6 لفقرات  االحصائي   Statistical Analysis ofالتحليل 

Test items:    رتبت  درجات افراد العينة االستطالعية تنازليا، وأخذت نسبة

( من الدرجات لتمثل المجموعة العليا  ومثلها للمجموعة الدنيا من الدرجات  50%)

 ( فكانت  االختبار  فقرات  فقرة من  تم حساب معامل صعوبة كل   ، -0.29الكلية 

االخ0.61 فقرات  من  فقرة  لكل  التمييزية  القوة  ايجاد  تم  كما  فكانت  (،  تبار 

 (، وبذلك تعد فقرات االختبار مقبولة من حيث الصعوبة والتمييز.  0.56 -0.33)

: للتحقق من االتساق  Constrict Validity( صدق البناء )المفهوم  -4-1-7

( سحب  تم  لالختبار  العينة  32الداخلي  إجابات  من  عشوائية  بصورة  ورقة   )

ب االرتباطية  العالقة  إيجاد  وتم  الكلية  االستطالعية،  بالدرجة  فقرة  كل  درجة  ين 

، وبهذا فان  0.51)-0.32لالختبار، واظهرت النتائج ان قيم االرتباط كانت بين )

 جميع فقرات المقياس دالة احصائيا. 

( إجابـة بصـورة 30تـم سـحب ) :Test Reliabilityثبات االختبار  -4-1-8

معامـل الثبـات، عشوائية من إجابـات العينـة االسـتطالعية الثانيـة وذلـك لحسـاب  

"، فكان معامـل الثبـات Alpha-Gronbakhكرونباخ "-استخدمت معادلة الفا

في للتطبيق (. وبهذا تم التحقق من صدق االختبار وثباته وأصبح جاهزا 0.674)

 (.2) صورته النهائية ملحق
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 اختبار مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت:  -4-2

يهدف االختبـار الـى قيـاس مهـارات الحـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى طلبـة      

 (.  2022-2021المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات للعام الدراسي )

والدراسات  فقرات  صياغة     -4-2-1 االدبيات  على  االطالع  بعد  االختبار: 

تم بناء اختبار مكون من  مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت  السابقة التي حددت 

تدريس  10) وطرائق  المناهج  مادة  في  المقالية  األسئلة  نوع  من  أسئلة   )

 الرياضيات.  

تم عرضه االختبار على مجموعة  :  Test validityصدق االختبار    -4-2-2

) م الرياضيات وطرائق تدريسها ملحق  مادة  المحكمين في  (، وبعد االطالع  1ن 

من   أكثر  وبنسبة  المحكمين  موافقة  نالت  قد  الفقرات  معظم  ان  تبين  اآلراء  على 

آراء  80%) بحسب  الفقرات  بعض  على  الالزمة  التعديالت  اجراء  تم  وقد   ،)

 المحكمين. 

درجات للسؤال وحددت  (  3-0معيار تصحيح االختبار: تم تحديد من ) -4-2-3

( بالمدى  لالختبار  الكلية  ) 30-0الدرجة  قدره  فرضي  وبمتوسط  درجة   )15  ،)

بمعنى اعطي صفر لإلجابة او الفكرة الخاطئة او المتروكة، واإلجابة الصحيحة  

 ( درجات. 3الكاملة تأخذ )

لالختبار   -4-2-4 األول  االستطالعي   The test Applicationلتطبيق 

Reconnaissance   

) ط       من  مكونة  استطالعية  عينة  على  االختبار  من  25بق  وطالبة  طالبا   )

من   للتحقق  وذلك  البحث،  عينة  غير  من  الرياضيات  قسم  في  البحث  مجتمع 

وضوح الفقرات وحساب المدة الزمنية المستغرقة لإلجابة، وتبين ان جميع فقرات  

 قيقة.  ( د 40االختبار كانت واضحة وان متوسط الزمن لإلجابة عليه كانت ) 

 Statistical Analysis ofلفقرات االختبار  االحصائي  التحليل    -4-2-5

Test items:     طبق االختبار مرة ثانية على عينة استطالعية من غير عينة

( من  مكونة  األساسية  الخصائص  50البحث  استخراج   لغرض  وطالبة  طالب   )

االس  العينة  درجات  ترتيب  تم  االختبار،  لفقرات  تنازليا،  السيكومترية  تطالعية  

 ( نسبة  ) %50وأخذت  و  العليا  المجموعة  لتمثل  الدرجات  من  لتمثل  50%(    )

درجات المجموعة الدنيا من الدرجات الكلية، تم حساب معامل صعوبة الفقرات  
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 ( بين  بين  0.564-0.292فكان  فكان   للفقرات  التمييزية  القوة  حساب  وتم   ،)

 مقبولة من حيث الصعوبة والتمييز.  (، وبذلك تعد فقرات االختبار 0.33-0.61)

استخدام معامل  تم  :  Constrict Validity)المفهوم( البناء  صدق   -4-2-6

االختبار   فقرات  كل  درجات  بين  االرتباط  معامالت  لحساب  بيرسون  ارتباط 

، وبهذا فان  0.497)-0.264والدرجة الكلية لالختبار، فكانت قيم االرتباط بين )

 احصائيا.جميع فقرات االختبار دالة 

( ورقة من إجابات 30: تم سحب )Test Reliabilityثبات االختبار -4-2-7

 -العينة االستطالعية الثانية، وتـم حسـاب معامـل الثبـات  باسـتخدام معادلـة الفـا

( وهو معامل ثبات جيد، وبهذا االجراء 0.632كرونباخ وتبين ان قيمة الثبات )

 (.3) البحث األساسية ملحقأصبح االختبار جاهزا للتطبيق على عينة 

 التطبيق النهائي لالختبارين

، بينما طبق  8/3/2022طبق اختبار التفكير المحوري يوم الثالثاء المصادف     

، وبعد   10/3/2022اختبار الحل اإلبداعي للمشكالت في يوم الخميس الموافق   

 ا.ذلك تم تصحيح االختبارين بغية استخالص النتائج وتفسيرها ومناقشته

 الوسائل اإلحصائية

 في حساب ما يلي:  SPSS)تمت االستعانة بالحزمة اإلحصائية )

 (t-Test)اختبـار "ت"    معادلـة الفـا كرونبـاخ.  -  معامل ارتباط بيرسون -

 لعينة واحدة

 معادلة كوبر -

 View results and Interpretationعرض النتائج البحث وتفسيرها 

سيتم عرض النتائج وتفسيرها فـي ضـوء األهـداف وفرضـيات البحـث وكمـا     

 يلي:

قسم   -الهدف األول: قياس التفكير المحوري لدى طلبة المرحلة الثالثة -1

 الرياضيات. 

 لتحقق هذا الهدف تم وضع الفرضية اآلتية:     

المتوسـط ( بـين  0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة )

الحسابي لدرجات الطلبة والمتوسط الفرضي في اختبار التفكير المحوري فـي 

 مادة الرياضيات.
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أظهرت نتائج التحليل االحصائي ان متوسط درجات افراد عينة البحث بلغ       

(، وكــان المتوســط الفرضــي 5.325(، وبــانحراف معيــاري قــدره )25.55)

المتوسط الحسابي اكبر من المتوسط ( درجة، يتضح من ذلك ان 24لالختبار )

ــة الفــروق بــين المتوســطين  الفرضــي لــدرجات الطلبــة، وللتعــرف علــى دالل

لعينـة واحـدة، اذ بلغـت   t-Testالحسابي والفرضـي، طبـق االختبـار التـائي   

( وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة 2.515القيمــة التائيــة المحســوبة )

(، اتضـح ان القيمـة 74( ودرجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )992.1)

التائيــة المحســوبة هــي أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة ولصــالح المتوســط 

 (.1الحسابي كما يبين الجدول )

 

 ( 1جدول ) 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي ومستوى الداللة  

(Sig.) 

 الختبار مستوى التفكير المحوري ألفراد عينة البحث (t-Test)وقيمة 

حجم   

 العينة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

الوسط  

 الفرضي 

درجة  

 dfالحرية 

القيمة  

 التائية 

 0.05الداللة عند  

(sig.) 

75 25.55 5.325 24 74   2.515 .014 

 

متوسط         بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتبين  أعاله  الجدول  من 

درجات الطلبة والمتوسط الفرضي في اختبار مستوى التفكير المحوري في مادة  

الصفرية. وهذا   الفرضية  وبذلك ترفض  الحسابي،  المتوسط  الرياضيات ولصالح 

 يعني ان الطلبة يمتلكون مهارات التفكير المحوري.  

تمنح         ولسنوات طويلة  الرياضيات  مادة  دراسة  ان  الى  ذلك  الباحث  ويعزو 

التباعدي،   او  التقاربي  سواء  بأنواعه  التفكير  أنماط  ممارسة  على  القدرة  الطلبة 

فضال عن ذلك ومن خالل اطالع الباحث على طبيعة األسئلة التي يضعها أعضاء  

لمعظم مواد الرياضيات لم تكن  الهيئة التدريسية في االختبارات الشهرية والنهائية  

بالشكل التقليدي، بل في معظمها مثيرة للتفكير وتتنوع بين الموضوعية والمقالية  

بنوعيها، كما ان التعليم االلكتروني قد منح كل من األستاذ والطالب أدوار جديدة  
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اسئلتهم مثيرة   كانت  التدريسية  الهيئة  ان معظم أعضاء  اذ  تنفيذ االختبارات،  في 

فكير وغير حرفية من المقرر الدراسي، كي ال يسمحوا للطلبة بنقل اإلجابة من  للت

الكتاب او المقرر الى األوراق االمتحانية، ومن جانب اخر فان الطلبة قد اعتادوا  

الى   أدى  مما  األسئلة،  على  اإلجابة  عند  والتفكيرية  العقلية  امكانياتهم  توظيف 

 اإلجابة على االختبار.    امتالكهم مهارات التفكير المحوري عند 

 الهدف الثاني: 

قياس مهارات الحل اإلبداعي لمشكالت في مادة المناهج وطرائق تدريس  

 الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات.

ولتحقيق ذلك صيغت الفرضية الصفرية ) ال يوجد فرق ذو داللـة احصـائية عنـد 

ــة ) ــتوى الدالل ــين 0,05مس ــط ( ب ــة والمتوس ــدرجات الطلب ــابي ل المتوســط الحس

الفرضي في اختبار الحل اإلبداعي للمشكالت في مقرر المنـاهج طرائـق تـدريس 

 الرياضيات(.

بين       الفروق  داللة  على  للتعرف  واحدة  لعينة  التائي  االختبار  معادلة  استخدام 

 (.  2المتوسطين الحسابي والفرضي، وكانت النتائج كما مبين في الجدول )

 ( 2جدول ) 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي ومستوى الداللة  

(Sig.) 

 في اختبار الحل اإلبداعي للمشكالت ألفراد عينة البحث   (t-Test)وقيمة 

   

حجم  

 العينة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

الوسط  

 الفرضي 

درجة  

 dfالحرية 

القيمة  

 التائية 

 0.05الداللة عند  

(sig.) 

75 15.99 3.323 15 74 2.572 .012 

 

   ( الجدول  درجات  2من  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتبين   )

في مادة المناهج  الحل اإلبداعي للمشكالت  الطلبة والمتوسط الفرضي في اختبار  

وطرائق تدريس الرياضيات ولصالح المتوسط الحسابي، وبذلك ترفض الفرضية  
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الثالثة   المرحلة  طلبة  امتالك  يعني  وهذا  لمهارات    قسم  -الصفرية.  الرياضيات 

 .  الحل اإلبداعي للمشكالت 

تدريس        وطرائق  المناهج  لمادة  الطلبة  دراسة  ان  الى  ذلك  الباحث  ويعزو 

الدراسية، حيث يكلف   المادة  العملية لمعظم مفردات هذه  الرياضيات والتطبيقات 

والتقصي عنها من خالل   المادة  في  المقررة  الموضوعات  احد  بتقديم  كل طالب 

القدرة على  المص منحهم  قد  أسئلة زمالئهم  االجابة عن  من  ليتمكن  األخرى  ادر 

حل المشكالت التي يواجهونها، فضال عن ذلك، ان اجراء المناقشات حول بعض  

مناقشة   او  التربوية  الساحة  على  الظاهرة  واإلنسانية  التربوية  القضايا 

ا منح  قد  المادة  أستاذ  مع  او  بينهم  فيما  المقررة  في  الموضوعات  التنوع  لطلبة 

قد   معظمها  في  والتي  نظر  وجهات  تعدد  الى  أدى  مما  األفكار  وعصف  اآلراء 

تقديم حلول   اعتاد على  الطالب  فان  وبالتالي  للمشكالت،  ان تكون حلول  تصلح  

غير التقليدية للمشكالت التي تقدم، فضال عن ذلك اكرر دور التعليم االلكتروني  

عن  ويستقصي  يتصفح  الطالب  جعل  خالل    في  من  يدرسها  التي  الموضوعات 

 االنترنت، أصبحت لديه حصيلة من المعلومات فيما يخص المادة التي يدرسها.  

 

 الهدف الثالث:

اإلبداعي     والحل  المحوري  التفكير  بين  وجدت  ان  العالقة  على  التعرف 

 للمشكالت لدى طلبة المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات. 

 ولغرض التحقق من الهدف الثالث صيغت الفرضية اآلتية:      

( بـين 0.05ال توجد عالقـة ارتباطيـة ذو داللـة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )

متوسط درجات الطلبة في اختبار التفكير المحوري في مادة الرياضيات ومتوسط 

تـدريس   درجاتهم في اختبار الحل اإلبداعي للمشكالت في مقرر المناهج وطرائق

 الرياضيات.
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 ( 3جدول ) 

 التفكير المحوري  معامل االرتباط واالختبار التائي لمعامل االرتباط بين 

 البحث الحل اإلبداعي للمشكالت ألفراد عينة 

قيمة معامل   متغيرات الدراسة 

 االرتباط 

القيمة التائية  

 المحسوبة 

 الداللة

التفكير المحوري والحل اإلبداعي  

 للمشكالت   

 دال      15.858 ** 0.879

التائي         االختبار  استعمل  االرتباط  معامل  داللة  على     (t-test)وللتعرف 

( وهي  15.858الخاص بمعامل االرتباط، حيث بلغت  القيمة التائية المحسوبة ) 

 ( الجدولية والبالغة  التائية  القيمة  الداللة ) 1.992اكبر من  (  0.05( عند مستوى 

( حرية  الصفرية.  74ودرجة  الفرضية  ترفض  وعليه  دالة  أنها  يعني  وهذا   ،)

في   الطلبة  درجات  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  المحوري  بمعنى  التفكير  اختبار 

 ودرجاتهم في اختبار مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت.  

الطلبة      امتالك  ان  الى  يعود  قد  االيجابية  العالقة  هذه  وجود  الباحث  ويعزو 

المسألة  لمهارات   على  التركيز  في  ساعدتهم  قد  الرئيسية  المحوري  التفكير 

ها وتنظيمها في بنيتهم العقلية،  )المشكلة( واستقصاء وجمع المعلومات عنها وخزن

معلوماتهم   مع  وربطها  وفهمها  للمشكلة  ادراكهم  على  ساعد  ذلك  فان  وبالتالي 

السابقة، ومن ثم إيجاد الحلول لها، كما ان عملية تحليل مكونات المسألة والتعرف  

واالستدالل   لها،  الحلول  توليد  على  ساعد  عناصرها  بين  والعالقة  اجزائها  على 

مشاهد  مختلفة،  على  باشكال  صياغتها  إعادة  ولربما  بها  والتوسع  متنوعة  ات 

وبالتالي أدى الى إيجاد حلول غير التقليدية  للمسألة )المشكلة(، بمعنى ان امتالك  

 الطلبة لمهارات التفكير المحوري قد ساهم في إيجاد حلول إبداعية للمشكالت.  

 االستنتاجات

 حسب نتائج البحث تم التوصل الى ما يلي:     

امتالك طلبة المرحلـة الثالثـة فـي قسـم الرياضـيات لمهـارات التفكيـر  -1

 المحوري في مادة الرياضيات.

امــتالك طلبــة المرحلــة الثالثــة فــي قســم الرياضــيات الحــل اإلبــداعي  -2

 للمشكالت في مادة المناهج وطرائق تدريس الرياضيات.
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بين مهـارات التفكيـر المحـوري   ية موجبة وقويةوجود عالقة ارتباط -3

ومهارات الحل اإلبداعي للمشكالت، بمعنى كلما زاد التفكير المحوري 

 لدى الطلبة زادت قدراتهم على الحل اإلبداعي للمشكالت. 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث واالستنتاجات يوصي الباحث باالتي:    

ــول  -1 ــها موضــوعات ح ــق تدريس ــاهج الرياضــيات وطرائ تضــمين من

مهارات التفكير المحوري والحل اإلبداعي للمشكالت لمسـاعدة الطلبـة 

  على ان يكون تعلم الرياضيات ذي معنى.

ن علـى عقد دورات تدريبية او ندوات او ورش عمـل لتعريـف القـائمي -2

ــل  ــارات الح ــوري ومه ــر المح ــارات التفكي ــيات بمه ــدريس الرياض ت

 اإلبداعي للمشكالت. 

دعم توجهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو االبداع في بناء االختبارات  -3

 وتنوعها بحيث تقيس مستويات التفكير المحوري وحل المشكالت .

تهيئــة بيئــة تعلــيم وتعلــم مناســبة فــي قســم الرياضــيات تســمح للطلبــة  -4

بممارسة أنماط التفكير ومنها التفكير المحوري وأيضا تشـجيعهم علـى 

 تقديم الحلول اإلبداعية عند مواجهتهم للمشكالت الرياضية 

 المقترحات

 يقترح الباحث اجراء دراسات تهدف الى:   

رياضــية أخــرى، ولمراحــل اجــراء دراســة مماثلــة علــى موضــوعات  -1

 دراسية مختلفة.

اجراء دراسة تجريبية الستراتيجيات حديثة والتعرف على فاعليتها في  -2

تنمية مهارات التفكير المحوري والحل اإلبداعي للمشكالت لدى الطلبة 

 في مراحل دراسية اخرى. 

قياس مستوى تمكن مدرسي/مدرسات الرياضيات فـي التعلـيم الثـانوي  -3

كير المحوري والحل اإلبداعي لمشـكالت عنـد ممارسـتهم لمهارات التف

 تدريس الرياضيات.

اجراء دراسة لتحديد الصعوبات التي تواجه مدرسي الرياضـيات فـي   -4

 استخدام مهارات التفكير المحوري والحل اإلبداعي للمشكالت.
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 هوامش البحث 
ة للعلوم كلية التربي-قسم الرياضيات   –جواد محمود و د. مهند موسى عيسىد.     1

 جامعة البصرة-الصرفة

 المصادر:

(: تعليم التفكير )النظرية  2015أبو جادو، صالح محمد علي، ومحمد بكر نوفل ) 

 والتطبيق(، دار لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. 

 (: االبداع في حل المشكالت، دار القباء، القاهرة 2000االعسر، صفاء يوسف )

وليد خضر   النظرية  2018) الزند،  بين  التعليم  وتكنزلوجيا  التعليمية  التصاميم   :)

 والتطبيق، دار الكتاب الجامعي، العين. 

( خضر  وليد  وتطبيقاتها  2016الزند،  الحديثة  نظرياته  التربوي  النفس  علم   :)

 االكاديمية، دار الكتاب الجامعي، العين. 

(،  2020صفوت، )السباعي، السيد فضالي عبد المطلب، و خريبة، ايناس محمد  

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية لدى الطلبة  
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 ملخص البحث 

العربية،      اللغة  مادة  نحو  التربية  كلية  طلبة  اتجاهات  معرفة  الى  البحث  هدف 

 ( من  مكونة  استبانة  الباحثة  اعدت  الهدف  عينة  40ولتحقيق  عدد  وبلغ  فقرة   )

 ( للعام    ( 180البحث  القادسية  جامعة  التربية  كلية  في  وطالبة  -2020طالب 

بيرسون  2021 ارتباط  معامل  االحصائية)  الوسائل  الباحثة  واستخدمت   ،  ،

واظهرت   التائي(  واالختبار  المعياري   واالنحراف  الحسابي  نتائج   والمتوسط 

ثة عددا  البحث ان اتجاه الطلبة نحو مادة اللغة العربية اتجاها سلبيا ووضعت الباح 

 من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. 

 : اتجاهات ، طلبة ، اللغة العربية   كلمات مفتاحية

Abstract 

   The aim of the research is to know the attitudes of the 

students of the College of Education towards the subject 

of the Arabic language, and to achieve the goal, the 

researcher prepared a questionnaire consisting of (40) 

paragraphs. Pearson correlation, arithmetic mean, 

standard deviation, and t-test). The results of the 

 اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مادة اللغة العربية

 االستاذ المساعد اقبال كاظم حبيتر

كلية التربية للبنات -جامعة القادسية   
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research showed that the students' attitude towards 

Arabic language was negative, and the researcher 

developed a number of conclusions, recommendations 

and suggestions. 

 مشكلة البحث  

المواد            في  ضعفاً  التدريس  في  الميداني  عملها  خالل  من  الباحثة  وجدت 

عدم   الى  الضعف  ويرجع   , خاص  بشكل  العربية  واللغة  عام  بشكل  الدراسية  

الملل   تُثير  التي  المتبعة  التدريس  وطرائق  الطلبة  بين  الفردية  الفروقات  مراعاة 

 لدى الطلبة اتجاه اللغة العربية . 

لشاطئ : ) الظاهرة الخطيرة الزمتنا اللغوية هي ان التلميذ كلما  وتقول بنت ا      

سار خطوه في التعلم ازداد جهالً بها , ونفوراً , وصدوداً عنها , وقد يمضي في  

الطريق التعليمي الى آخر الشوط فيتخرج من الجامعة وهو ال يستطيع ان يكتب  

للغة العربية تأتي من  ( , ان أزمة ا  196: ص 1971خطاباً بلغة قومه ( )الشاطئ  

ذاتها وانما في كوننا   اللغة  ليس في  المشكلة  , الن جوهر  تعليم   فروعها  أزمة 

نتعلم اللغة العربية قواعد صنعة , واجراءات تلقينيه  , وقوالب صماء نتجرعها  

 , مدكور   ( حياة  ولغة  أمة  لسان  تعليمها  من  بدالً   , عقيماً  ص  2000تجرعاً   :

283  ) 

بارزاً في تحديد سلوك الفرد , فاالتجاه فعل دافعي  تؤدي اال          تجاهات دوراُ 

يستثير السلوك ويوجهه وجهة معينة . ان تنمية االتجاهات االيجابية لدى االفراد  

نحو موضوع دراسي ما قد تنمي لديهم الرغبة في تعليمه , وقدرتهم على توظيف  

تحصيل االفراد ورسوبهم  ما تعلموه , فضالً عن تحسنهم في التذكر , وان تدني  

ذلك   نحو  السلبية  اتجاهاتهم  الى  جزئياً  يعزي  قد   ، ما  دراسي  موضوع  في 

الدراسة   الموضوع وما يرافقها من كراهية وخيبة أمل ال تقتصر على موضوع 

ابو حطب    ( والمجتمع  التربوية  المؤسسات  لتشمل  تعمم  بل  :ص  1989فحسب 

19  ) 
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ا      االتجاهات  الطلبة  اكساب  اللغة  ويعد  لتدريس  العامة  االهداف  أحد  لعلمية 

العربية , وايجاد الجو النفسي المالئم اثناء دراسة اللغة العربية ومن أهم االسباب  

لمدرسي   ذلك  وتدعيم  تنمية  على  العمل  يجب  لذلك   , التعليم  على  المساعدة 

للطلبة   االيجابية  االتجاهات على  تؤثر  حيث   , االعداد  مرحلة  في  وهم  المستقبل 

 ( 58:ص 1989نحو التعليم )سعيد 

 اهمية البحث  

لقد أنعم هللا تعالى على االنسان من بين سائر الكائنات بنعمتين األولى: نعمة       

العقل , واألخرى نعمة اللغة , وبها تمكن األنسان من صنع الحياة , فاللغة سلوك  

ز مضامينه , يهدف  انساني وفكري , تمتلك سياقاً اجتماعياً وثقافياً له داللته ورمو

 ( 32:ص 2005الى تحقيق االتصال الفكري و الحضاري والجمالي ) ابن نعمان  

وتكوين       التفاهم  حيث  من  المجتمع  ابناء  حياة  تنظيم  في  كبيراً  دوراً  للغة  ان 

ترتبط   اللغة  فان  لذلك   , ومتينة  قوية  بروابط  تربطها  التي  االجتماعية  العالقات 

ابن بحياة  وثيًق  الرابطة  ارتباطاُ  خالل  من  ابنائهم  حياة  تنظم  وانها  المجتمع,  اء 

القومية التي تجمعهم , ألنها من الوسائل المهمة في التفاهم المشترك ,ومن ادوات  

 االتصال الفكري والثقافي والمعرفي لبناء اي مجتمع من المجتمعات . 

اللغة العربية هي الركن االساس في بناء االمة العربية , وهي الركن االول         

والتخاطب   والتفاهم  االتصال  وسيلة  , وهي  المعرفة  , ووعاء  التفكير  في عملية 

ولما    , الدين  في  التفقه  ومفتاح   , التعلم  اداة  ,)اذ هي  واالحاسيس  المشاعر  وبث 

صى بها الى خير خلقة وجعلها لسان وحيه  شرفها هللا تعالى وعظمها وكرمها واو

)الثعالبي     ) ودوامها  بقاءها  ,اراد  ارضه  في  وخلفائه   , امينه  :ص  1972على 

التنقير  21-22 ,دائم  الوقت  تقادم  على  انّني  بعد  فيما  )اعلم  جني  ابن  (,ويقول 

مختلفة   لي,  تتجاذب  قوية  والخوالج  الدواعي  فاجد  المواضيع  هذه   عن  والبحث 

ول على فكري ,وذلك انني اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة ,الكريمة  جهات التخ 

,اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة ,واالرهاف , والرقة  ما يملك علي جانب  

ابن جني  ( العرب فضال على  47:ص 1990الفكر  للغة  ) وجدنا  الفراء  ( ويقول 

,وكرام من هللا سبحانه وتعالى  االمم اختصاصاً  لغات  بها  ومن  جميع  أكرمهم  ة 
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خصائصها انه يوجد فيها من االيجاز ما ال يوجد في غيرها من اللغات )الفراء:  

 ( 232ص 

وليس عجباً أنها افضل اللغات واوسعها , وضمنت لنفسها البقاء والنماء ,الن       

هللا   شرفها  ان  وعزاً  شرفاً  ويكفيها  وتراثاً  وفكرا   ادباً  وفيها  وجماالً  حياة  فيها 

وتعالى بأن جعلها لغة القران الكريم بقوله تعالى:))انا انزلناه قرآناً عربياً    سبحانه

سورة يوسف وقوله تعالى :))بلسان عربي مبين (( اآلية  2لعلكم تعقلون (( اآلية  

الزخرف  3الشعراء , وقوله :))انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون (( اآلية    195

بعده   ما  بعده شرف وفخر  ما  ابلغ وارقى من  , شرف  لغة  هنالك  كان  .لو  فخر 

العربية ألنزل هللا سبحانه وتعالى بها قرآنه الكريم ولكن شاءت مشيئته ان ينزل  

 قرآنه باللغة العربية لتبقى الى يوم الدين . 

ان اللغة العربية لها القدرة على التكيف على وفق متطلبات العصر , وذلك ألنها    

انسانية تفاعلية حضارية  والربط    لغة  وااليصال  والتواصل  االتصال  على  قادرة 

والشعر   واآلداب  واالجتماع  والسياسة  والعلم  الدين  لغة  بحق  ،وهي  والترابط 

والصناعة   والتجارة  والزراعة  واالقتصاد  والفلسفة  والمنطق  والفن  والتصوف 

والقانون والتاريخ والجغرافية , وكل معرفة . وقد استطاعت اللغة العربية وهذا  

ا يشهد عليه تاريخها الفعال  ان تكون متمكنة من تحقيق اتصال مباشر بالواقع ,  م

وان تكون لها القدرة الفائقة على التعبير عن العواطف واالحاسيس والمشاعر ,  

االتصال   عبر  العقلي  االرتقاء  على  يدل  ما  استيعاب  على  مشهودة  قدرة  مع 

احد   يستطيع  ,وال  االبداع  عن  والتعبير  التعبير  بالمجرد  على  قدرتها  ينكر  ان 

بنوعية الحقيقي والمجازي , وقدراتها على االبداع سواء أكان ذلك االبداع على  

حد   على  والمجردات  المعقوالت  عن  التعبير   على  فضالً   , التصريح  مستوى 

استيعاب   على  قادرة  انها   . ايضا  والمعنويات  والعقليات  الحسيات  وعن   , سواء 

والشموليات  الجزئيات  وا  الكليات  استيعاب  على  قادرة  مثلما  لعموميات 

 ( 2: ص 2015والخصوصيات  والتفضيالت ) الطائي 

ان تحسين النظام التربوي يبدأ من العوامل المؤثرة في العملية التعليمية ولعل      

على   التأثير  في  كبيراُ  دوراً  تؤدي  التي  االتجاهات  هي  العوامل  هذه  أهم  من 

وتكوين س  , المتعلم  تساعدنا على  شخصية  المتعلمين  باتجاهات  فالمعرفة   , لوكه 
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ان   إذ  اليها  تهدف  التي  الغايات  مع  يتفق  تنظيماً  والمناهج  الخطط  وتنظيم  تعديل 

العالقة واضحة بين سلوك المتعلم واتجاهه نحو المواقف واالحداث التي يتفاعل  

المفاه  التي يعيش فيها وان مفهوم االتجاه  من  البيئة  المعاصر  معها في اطار  يم 

الدراسات   من  الكثير  في  واسع  بشكل  استخدام  وقد   , االجتماعي  النفس  علم  في 

التي تؤثر وتكون   العوامل االساسية  تعد من  , فالجامعة  على اختالف مستوياتها 

  , الحمداني   ( واالساتذة  الزمالء  مع  تفاعلهم  خالل  من  الطلبة  اتجاهات  وتطور 

 ( 23-22: ص  2001

 هدف البحث  

 بحث الى معرفة اتجاهات طلبة االقسام العلمية نحو مادة اللغة  العربية. يهدف ال

   -فرضيات البحث : 

مستوى   -1 عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  تجود  طلبة    5هل  اتجاهات  بين   %

 االقسام العلمية واالنسانية تجاه مادة اللغة العربية  

احصائية عند مستوى    -2 داللة  ذات  فروق  توجد  اتجاهات   5هل  بين  طالب     % 

 وطالبات االقسام العلمية تجاه مادة اللغة العربية  

مستوى   -3 عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  طلبة    5هل  اتجاهات   بين   %

 االقسام العلمية وطلبة االقسام االنسانية  تجاه مادة اللغة العربية . 

البحث واالنسانية     -:  حدود  العلمية  االقسام  بطلبة  التربية  \يتمثل  جامعة  \كلية 

 2021-2020القادسية للعام الدراسي 

   -:  تحديد المصطلحات

 

 -االتجاه:

عرفه العبيدي ) هو حالة من االستعداد العقلي العصبي يتكون من خالل الخبرة   -1

كل االشياء والمواقف التي  ويؤثر تأثيراً مباشراً وديناميكياً على استجابات االفراد ل

 ( 126: ص   2009ترتبط بها ( ) العبيدي 
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الفرد وتجاربه نحو   -2 الناتجة من خبرة  تلك االستجابات  بانها   (: الموسوي  عرفه  

مدى   تحدد  بحيث   , البيئة  وعوامل  الشخصية  بسمات  متأثراً  موضوع  او  مسألة 

 (  16ص  :  1998قبوله او رفضه فيما يتعلق بتلك المسألة( ) الموسوي  

 اللغة : لغة  

اللغة : اللغة ويقال هذه لغتهم التي يلغون بها اي ينطقون بها ولغى بالشيء يلغي  

 ( 299:ص   12,ج199لغياً:)ابن منظور 

 اللغة اصطالحا : 

في    -1 افرادها  يستخدمه  و  معينة  جماعة  عليه  تتفق   مضامين  ذو  صوتي  )نظام 

 ( 30: ص 1991مدكور  التفكير والتعبير و االتصال فيما بينهم ) 

انسانية   -2 تحقيق  ،وهي  بانتظام  اللفظي  الرمز  استخدام  على  القدرة  )انها 

 (. 19:ص 1984االنسان()ظافر ،

 (. 33)انها اصوت يعبر بها كل قوم عن اغراضهم ()ابن جني  د.ت: ص   -3

 التعريف االجرائي  

العربية , ويقاس  هو مجموعة من االفكار والمدركات والمعتقدات حول مادة اللغة  

 ذلك من خالل اجابة الطلبة على االستبانة المعدة لهذه الغاية . 

 الثاني   الفصل

 االطار النظري  

,واتجاهات        االنسانية  العلوم  في  االساسية  المفاهيم  من  االتجاه  مفهوم  يعد 

االفراد تؤثر في العالقات االنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية  

في   اساسياً  دوراً  تلعب  بين األفراد في كل مجتمع ,وكما  , وهي نسبية  والثقافية 

نام  كان  سواء  المجتمع  ذلك  أفراده ثقافة  دوافع  في  تغلغل  اذا   , متقدماً  او  ياً 

وجردات   الزغل   ( والالشعوري  الشعوري  سلوكهم  في  وتظهر  وتطلعاتهم 

استجابة  39:ص 2001 اال  ماهي  الطلبة  لدى  المتكونة  االتجاهات  هذه  ان   ,)

للظروف او العوامل المختلفة , وان هذه االستجابة تختلف من شخص الى آخر  
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الرغبا الختالف  تنوع  تبعاً  تتبع  وكذلك   , طالب  لكل  والمطالب  والميول  ت 

  , عقلية  او  جسمية  او  طبيعية  مواهب  كانت  سواء  لديهم  المواهب  واختالف 

  , االتجاه  الطالب مع موضوع  بها  التي يمر  الخبرات  االتجاه من خالل  ويتكون 

وهذا يعني ان االتجاه ال يتكون االبعد استجابة الطالب بموضوعه بطريقة سلبية  

 ايجابية .  او

 مكونات االتجاهات  

من   يتكون  تنظيمي  بناء  بانها  لالتجاهات  تحليلهم  االجتماعي  النفس  علماء  انهى 

 -ثالثة مكونات هي : 

 -المكون الوجداني : -1

وهو يشير الى المشاعر الحب والكراهية التي توجه الفرد نحو مواضيع االتجاه ,  

ايجابي , وقد يكره موضوعاً  فقد يحب الفرد موضوعاً ما فيستجيب له على نحو  

 (  10اخر فيتقزز منه ويستجيب له على نحو سلبي .)خليفة ومحمود ,د,ت : ص 

   -المكون السلوكي : -2

يتضح في االستجابة العملية نحو االتجاه بطريق ما ,فاالتجاهات تعمل موجهات  

اتجاهات  في سلوك االنسان , فهي تدفعه الى العمل على نحو سلبي عندما يمثلن  

ايجابية   اتجاهات  تمتلك  عندما  ايجابي  نحو  على  العمل  او   , ما  لموضوع  سلبية 

مساندة   الى  باستمرار  يسعى  ايجابيا  اتجاها  يمثلك  الذي  فالطالب   , ما  لموضوع 

فانه   السلبي  العلمي  اما الطالب ذو االتجاه   , العلماء  العلم والدفاع عن  ومناصرة 

ش  كل  من  التقليل  الى  جاهداً  )المعايطة  يسعى  وموضوعاته  بالعلم  يتعلق  يء 

   ( 163:ص 2000

 -المكون المعرفي :

تتعلق        التي  االدراكية  والعمليات  والمعتقدات  االفكار  من  مجموعة  يتضمن 

تفضيل   عملية  جوهره  في  الفرد  اتجاه  كان  ,فاذا  الفرد  لدى  االتجاه  بموضوع 

ا العمليات  تتطلب بعض  العملية  ,فان هذه  التميز,  موضوع على اخر  لعقلية مثل 

 ( 47:ص 2001والفهم واالستدالل والحكم )وحيد: 

 -خصائص االتجاهات :
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تؤدي االتجاهات دوراً كبيراً في حياة االنسان ,باعتبارها كدوافع لسلوكه في       

 اوجه حياته  

ما   وهذا  عمره  مراحل  جميع  وفي  طفولته  منذ  باإلنسان  وارتباطها  المختلفة, 

 غيرها من المتغيرات الذاتية  ومن اهم هذا الخصائص : يجعلها تتميز عن  

الوالدة   -1 منذ  اكتسابها  في  الفرد  يبدا  حيث  البيئة  من  ومتعلمة  مكتسبة  االتجاهات 

 ,فهي ليست وراثية او فطرية . 

االتجاهات ليست عابرة ,وهي ال تتغير بسهولة او بسرعة , وال تخضع لظروف   -2

 اهات لدى الشخص تصبح مستقرة و دائمة. التنبيه الخارجي ,فبعد ان تتكون االتج

االتجاهات تمثل عالقة مستمرة بين الذات وموضوعات محددة االتجاه ,فال يوجد   -3

اتجاه موضوعات محددة   تكوينها  او  االتجاهات  تعلم  يتم  , حيث  فراغ  في  اتجاه 

 ( 47:ص 2005ومجسدة في اشخاص او اشياء او  نظم معينة ) الحسيني 

ا من الصعب تغيرها او تعديلها ألنها مرتبطة باالطار العام  االتجاهات ثابتة نسبي  -4

,اما   ما  حد  التي  المعرفية  الجوانب  تعديل  الممكن  من  انه  وغيرها   , للشخصية 

)الكيتاني   تعديلها  الصعب  فمن  منها  والدافعية   , الوجدانية  الجوانب 

 ( 36:ص 2000

 االتجاهات تتأثر بخبرة الفرد وتُأثر بها .  -5

 عن استجابات علنية يمكن قياسها بصورة مباشرة  االتجاهات عبارة   -6

)زهران   -7 حادة  انفعالية  خصائص  ولها  ذاتية  أغلبها    144:ص 1977االتجاهات 

145 ) 

 -وظائف  االتجاهات:

واالجتماعي ومن   الشخصي  المستوى  الوظائف على  من  عدداً  االتجاهات  تؤدي 

 -اهم الوظائف:

 معين. تحدد سلوك الفرد نحو موضوع معين او موقف  -1

ونحو   -2 نفسه  نحو  الفرد  اتجاهات  تغيير  طريق  عن  النفسي  العالج  في  تستخدم 

 االخرين ونحو البيئة التي يعيش فيها. 

 تساعد الفرد على التكيف مع الجماعة التي يعيش معها .  -3



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

399 

تتيح الفرصة للفرد للتعبير عن ذاته وتحدد هويته ومكانته في المجتمع الذي يعيش   -4

 فيه  

 تلعب االتجاهات دورا  هاما  في التعلم واالداء . -5

العمل  -6 بمتعة  يشعره  نحو  على  تأهيله  عن طريق  للفرد  المهني  الرضا  تحقيق 

 ( 287:ص 2002الذي يقوم به ) المعايطة 

   -نظريات االتجاهات :

يعد مفهوم االتجاهات من ابرز المفاهيم  واكثرها  شيوعاً في علم النفس, وأول  

عام   هربوتسبنسر  المفهوم  هذا  أستخدم  احكام    1962من  الى  وصولنا  ان  واكد 

 ( 13:ص  1981صحيحة يعتمد على اتجاهنا الذهني ) الزوبعي 

   -نظرية التحليل النفسي :  -1

ة الديناميكية والخبرات األولى في حياة الطفل تؤثر في اتجاه  يؤكد فرويد ان الصف

)نافع  الوالدين  183:ص 2000سلوكه  التقمص ألدوار  . وذلك من خالل عملية   )

مما يجعله يسلك سلوكاً مالئماً للظروف التي يعيش فيها ويتخذها معيناً له  )غنيم  

 ( . 11:ص   1973

   -النظرية السلوكية : -2

 -منظريها :ومن اهم 

الذي يرى ان الطفل يتعلم اتجاهات خاصة به من الوالدين عن طريق  بافلوف:    -ا

 ( 107:ص 1986المثير واالستجابة )هوالند, 

يرى ان االتجاه يتم وفق مبدأ االشتراط االجرائي الذي سبق وان مر به  سكنر:  -ب 

تعزيز   عمليات  من  يرافقها  وما  االجتماعية  التنشئة  عملية  خالل  ومن  موجب  . 

 ( 151:ص 1989يتكون لديه االتجاه السليم )طاقة  

:  -ج دوميللر  تمثل    دوالر  أولية  باستعدادات  يولد مزوداً   الطفل  ان  ) ويؤكدون 

المادة الخام في تكوين شخصيته وتتطور من خالل مبادئ التعليم في االسرة أوالً  

 ( 262:ص 1973والمدرسة ثانياً كي تتكون عنده اتجاهات خاصة به)غنيم 

   -نظرية التعليم : -3

تؤكد هذا النظرية ان تكوين االتجاهات تنطبق عليها قوانين التعلم االساسي ألنه  

مهارة من المهارات , ويرى ) البوت باندورا( ان النماذج التي تعزز السلوك هي  
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( , اما سنكر فيرى ان  16:ص 198التي تقلد في حين تهمل النماذج المعاقبة )بتي

زيادة تكرار الذي يزيد سرورهم ويسعون الى تخفيف  المهم  االفراد يسعون الى  

 ( 174:ص  1982)توفيق

 -دراسات مسابقة :

 : 1989دراسة المخزومي  -1

العربية ,   اللغة  الدراسة الى معرفة سلوك واتجاه طلبة كلية الشريعة نحو  هدفت 

الدراسة  ( فقرة ,وتألفت عينة  21ولتحقيق ذلك اعدت الباحثة استبانة مكونة من)  

(طالبا وطالبة من طلبة كلية الشيعة  في جامعة التاسع من ايلول بأزمير  277من )

, واظهرت الناتج الدراسة ان اتجاهات طلبة كلية الشريعة كانت ايجابية نحو مادة  

 اللغة العربية , واجماع الطلبة على اللغة العربية في فهم النصوص القرآنية . 

 : 1991دراسة خريس  -2

الدرا ,  هدفت  العربية  اللغة  نحو  اليرموك  جامعة  طلبة  اتجاهات  معرفة  الى  سة 

( فقرة , وتألفت  45وعالقتها ببعض المتغيرات ,اعدت الباحثة استبانة مكونة من ) 

 ( من  الدراسة  طلبة  1018عينة  من  والثانية  االولى  الستين  من  وطالبة  طالبا   )

 جموعة من النتائج  جامعة اليرموك ,من كليات مختلفة ,وتوصلت الدراسة الى م

عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية في اتجاهات نحو اللغة العربية تعزي    -ا

 الى الجنس  

 وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح كلية الشريعة .  -ب 

 وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح طلبة السنة االولى .   -ج

 : 2009دراسة نور  -3

ط اتجاهات  معرفة  الى  الدراسة  ,تبنت  هدفت  القراءة  نحو  الثانوية  المدارس  لبة 

)يماشيتا  اليابانية  العالمة  استبانة  جزئيين  2004الباحثتين  من  االستبانة  (وتكونه 

الجزء االول البيانات الخاص للعينة )الجنس, المدرسة ,درجة االمتحان النصف  

الدراسي   للعام  العربية  في  عشرة  2009سنوي  اثنتي  من  تكون  الثاني  (والجزء 

االتجاه  فق المعرفي,  )االتجاه  الثالثة  االتجاهات  مكونات  من  مكونين  تمثل  رة 

( من  الدراسة  عينة  (وتألفت  العلمي  واالتجاه  من  200العاطفي,  وطالبة  طالباً   )

الى   الدراسة  ,وتوصلت  القراءة  نحو  ماليزيا  في  الدينية  الثانوية  المدارس  طلبة 

 -النتائج االتية :
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 داللة احصائية بين الذكور واالناث في االتجاه . عدم وجود فروقا ذات  -

 وجود عالقة بين التحصيل في اللغة العربية واتجاهات الطلبة نحو القراءة . - -

 : 2010دراسة هزيمة   -4

الجغرافية   ,البيئة  )الجنس  متغيرات  اثر  عن  الكشف  الى  الدراسة  هدفت 

,التخصص االكاديمي, والمستوى الجامعي ( في اتجاهات طلبة جامعة ال البيت  

( فقرة , وبلغة العينة الدراسية  48نحو القراءة ,واعد الباحث مقياسا يتكون من )

ت1217) الدراسة  متغيرات  وطالبة موزعين حسب  بالطريقة  ( طالباً  اختبارهم  م 

   -العشوائية العنقودية . واظهرت نتائج الدراسة: 

 وجود فروق ذات داللة  احصائية لصالح االناث في اتجاه الطلبة نحو القراءة . -

البيئة الجغرافية    - اتجاهاتهم يعزى لمتغير  وجود فروق ذات داللة احصائية في 

 لصالح الطلبة الذين يمسكون المدينة . 

 وق ذات داللة احصائية لمتغير التخصص لصالح االقسام العلمية  وجود فر  -

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير المستوى الجامعي  -

 : 2012دراسة ابو زريق   -5

الدراسات   نحو  بتبوك  المعلمين  كلية  اتجاهات طالب  معرفة  الى  الدراسة  هدفت 

( من  استبانة  الباحث  اعد  ولتحقيق   , فقرة  32القرآنية  مجاالت  (  ثالث  متضمنة 

المجتمع   ,نظرة  العلوم  بين  مكانتهم   , القرآنية  العلوم  بدراسة  الطلبة  )اهتمام 

 ( من  الدراسة  عينة  وتالفة   ,  ) القرآنية  مختلف  151للدراسات  من  طالباً   )

التخصصات طالب كلية المعلمين بمدينة تبوك بالمملكة السعودية , وقد توصلت  

 نحو الدراسات القرآنية . الدراسة الى وجود اتجاه قوي  

 -موازنة الدراسات السابقة :

تباينت الدراسات السابقة من حيث اهدافها , فقد سعى بعضها الى معرفة سلوك   -1

)المخزومي   كدراسة  العربية  اللغة  نحو  الطلبة  دراسة  1989واتجاه  وهدفت   ,  )

العربية وهدفت  1991)خريس   اللغة  الطلبة نحو  اتجاهات  دراستي  ( الى معرفة 

( الى معرفة اتجاهات الطالب نحو القراءة ,  2010, ودراسة هزيمة   2009)نور 

( الى معرفة اتجاهات الطالب نحو الدراسات  2012وهدفت ) دراسة ابو زريق  

القرآنية . اما الدراسة الحالية .فقد هدفت الى معرفة اتجاهات طلبة االقسام العلمية  

 نحو اللغة العربية . 
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 بقة جميعها كانت وصفية وكذلك الدراسات الحالية . الدراسات السا -2

دراستي   -3 اجريت  فقد  اجرائها  ومكان  زمان  في  السابقة  الدراسات  اختلفت 

الشريعة    1989)المخزومي   كلية  وابو  \,في   , بأزمير  ايلول  من  التاسع  جامعة 

المعلمين    2012زريق   كلية  دراستي    \ في  ( ,في سوريا واجريت  تبوك  جامعة 

وهزيمة    1991)خريس   اليرموك  كلية  في    2010في   ) البيت  ال  جامعة  في 

)نور   دراسة  , واجريت  .اما    2009االردن  ماليزيا  في  الثانوية  المدارس  في   )

 الدراسة الحالية اجريت في كلية التربية/جامعة القادسية في العراق. 

ث  تباينت الدراسات السابقة في اعتماد متغير الجنس فقد طبق على الذكور واالنا -4

 م فقد طبقت الذكور  2012ما عدى دراسة ابو زريق  

اختلفت الدراسات السابقة من حيث عدد افراد العينة من دراسة الى اخرى فكانت   -5

( الدراسة  عينة  بلغت  وقد  هزايمة  دراسة  في  عينة  وطالبة  1217اكبر  طالب   )

نور   دراسة  في  عينة  )   2009وأصغر  بلغت  أما    200حيث  وطالبة  (طالب 

 (طالب وطالبة  180حالية بلغت عينة البحث)الدراسة ال

  

 الفصل الثالث 

 اجراءات البحث  

   -منهجية البحث : 

,واعدت          البحث  ألهداف  لمالئمته   الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت 

البحث   عينة  من  البيانات  لجمع  للطلبة  المفتوحة  االسئلة  ببعض  استبانة  الباحثة 

على   )يعتمد  العلمي  البحث  اساليب  من  كأسلوب  الوصفي  المنهج  استخدام  والن 

الواقع ,ويهتم يعبر عنها    دراسة السمة او الظاهرة كما توجد في  بوصفها وصفا  

المدرسية   السمة  او  الظاهرة  لنا  يصف  الكفي  التعبير  ان  ,حيث  كميا  تعبيراً 

,ويوضح ,اما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار السمة او حكمها  

 (. 1991:4()عبيدات واخرون

 -مجتمع البحث:

الت كلية  في  العلمية  االقسام  طلبة  من  البحث  مجتمع  القادسية  \ربية  تمثل  جامعة 

(طالب وطالبة كما موضح في  758والبالغ عددهم )  2021-2020للعام الدراسي  

 ( 1جدول رقم ) 
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 1جدول رقم 

 المجموع  السنة الدراسية   االقسام العلمية 

 اناث  ذكور

 111 83 28 اللغة االنكليزية 

 129 79 50 التاريخ 

 124 78 46 التربية وعلم النفس 

 130 50 80 الرياضيات  

 148 73 75 الكيمياء 

 116 41 75 علوم الحياة 

 758 404 354 المجموع 

 

 عينة البحث  

( البحث  عينة  عدد  للعام  180بلغ  واالنسانية  العمية  االقسام  في  وطالبة  (طالب 

 ( 2وكما موضح في جدول رقم )  2020-2020

 المجموع  السنة الدراسية   االقسام العلمية 

 اناث  ذكور

 90 51 39 االقسام العلمية 

 90 52 38 االقسام االنسانية 
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 -أداة البحث :

العلمية نحو   االقسام  اتجاهات طلبة  لقياس  اعدادها  تم  باستبانة  البحث  اداة  تمثلت 

اإلجرائية   بالخطوات  المقياس  هذا  بناء  عملية  مرت  ,وقد  العربية  اللغة  مادة 

 -االتية:

تم طرح عدد من االسئلة على عينة استطالع من طلبة االقسام العلمية مكونه من   -1

 ( طالب وطالبة  50)

 هل تحب اللغة العربية ؟ -ا

 هل لديك رغبة في تعلم اللغة العربية ؟ -ب 

 ماذا تمثل لديك اللغة العربية  -ج

 هل لديك اراء تحب ان تضفها ؟  -د 

واالتصاالت واالنترنيت من اجل االطالع على  تم الرجوع الى شبكة المعلومات   -2

 احدث الدراسات والمصادر . 

بعد تحليل استجابات هؤالء الطلبة على االسئلة السابقة توفر لدى الباحثة عدد من   -3

الجوانب التي تمثل اتجاهات طلبة االقسام العلمية نحو اللغة العربية حيث بلغ عدد 

 تها االولية . (فقرة تمثل اداة البحث بصور50الفقرات )

 -الصدق:

االداة    عرض  خالل  من  االختبار  صدق  بطريقة  االداة  صدق  من  التأكد  تم 

( فقرة بصيغتها االولية  على مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة  50المتكونة من)

تم   الفقرات  بعض  على  المالحظات    بعض  الى  اشاروا  ,حيث  واالختصاص 

صورتها النهائية سواء بحذف  او تعديل  اخذها بعين االعتبار عند صياغه االداة ب

او اضافة كما اشاروا الى صالحية الفقرات ومالئمتها من حيث موضوعها ,وقد  

( بين  ما  االداة  فقرات  على  الخبراء  بين  اتفاق  نسبة  (.  %100-90تراوحت 

 ( فقرة. 40واصبحت االداة بصورتها النهائية مكونة من ) 

 -الثبات :

ال    طريقة  الباحثة  قسمت  اعتمدت  ,اذا  االختبار  ثبات  الستخراج  النصفية  تجزئة 

التي   والفقرات  الفردية  االرقام  التي تحمل  )الفقرات  الى نصفين  االختبار  فقرات 

البسيط)بيرسون(   الرتباط  معامال  استخراج  تم  ثم  (,ومن  الزوجية  االرقام  تحمل 

( يبلغ  والذي  النصفين  درجات  لنص0%80بين مجموع  الثبات  يعني  , وهذا  ف  ( 
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)سبيرمان   معادلة  طبقت  االختبار  لكل  ثبات  على  الحصول  ,وألجل  االختبار 

 ( لالختبار  االرتباط  معدل  قيمة  فبلغت  معدل  0% 89براون(,  ان  يعني  وهذا   )

 الثبات مرتفعا . 

 -معامل االتساق الداخلي : 

ارتباط درجة كل   ايجاد عالقة  الداخلي من خالل  االتساق  الباحثة معامل  حسبت 

بالدر ) فقرة  بمقدار  للقياس  الكلية  البسيط    -0.77جة  االرتباط  معامل  باستعمال 

وجميعها اكبر من القيمة    0.25)بيرسون(, فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

 ( البالغة  )بيرسون(,  االرتباط  لمعامل  العظمى  عينة  0.231العشوائية  عند   ,)

على ماهي عليه ،  ( , وعلية بقية الفقرات  0.05(,ومستوى داللة )35مقدارها ) 

 ( 3ينظر الجدول )  

( يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس  3الجدول )  

 . 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة   معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 0.57 21 0.69 

2 0.39 22 0.61 

3 0.64 23 0.27 

4 0.56 24 0.75 

5 0.44 25 0.39 

6 0.57 26 0.50 

7 0.38 27 0.64 

8 0.64 28 0.56 

9 0.69 29 0.31 
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10 0.50 30 0.57 

11 0.25 31 0.35 

12 0.27 32 0.42 

13 0.50 33 0.57 

14 0.38 34 0.77 

15 0.27 35 0.57 

16 0.38 36 0.39 

17 0.67 37 0.49 

18 0.45 38 0.53 

19 0.77 39 0.39 

20 0.74 40 0.50 

 

 الفصل الرابع  

 عرض النتائج وتفسيرها  

 يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج البحث وتفسيرها     

بين االتجاهات طلبة   % 5هل توجد فروق فردية ذات داللة احصائية عند المستوى  -1

 االقسام العلمية واالنسانية مجتمعا اتجاه مادة اللغة العربية  
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 ( 4جدول ) 

نتائج االختبار الثاني بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط المعياري  

 للمقاس

حجم  

 العينة 

 المتوسط  

 الحسابي  

 للعينة  

 االنحراف  

 المعياري 

 المتوسط 

 الفرضي 

درجة  

 الحرية 

 القيمة التائية 

 

 مستوى 

 الداللة

 الجدولية  المحسوبة 

180 117.9

0 

دالة   2 1.374 179 120 20.95 غير 

 احصائيا 

 

تبين ان القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة الجدولية ,اي ان الفرق ليس بذي  

)داللة   مستوى  عند  المتوسط  0.05احصائية  عن  الحسابي  المتوسط  (باختالف 

 المعياري للمقياس ,مما يعني ان اتجاه الطلبة نحو مادة اللغة العربية اتجاها سلبيا. 

بين اتجاهات طالب    %5هل توجد فروق فردية ذات داللة  احصائية عند مستوى   -2

 العربية . وطالبات االقسام العلمية اتجاه مادة اللغة 
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 ( 5جدول ) 

نتائج اختبار داللة الفروق بين متوسطي درجات الطلبة حسب متغير الجنس  

 لألقسام العلمية. 

 المتوسط   العدد الجنس 

 الحسابي  

 االنحراف 

 المعياري 

درجة   القيمة التائية 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة
 الجدولية  المحسوبة 

118.467 77 طالب 

5 

22.2714

0 

دالة   178 2 0.31 غير 

 احصائيا  

117.517 103 طالبات  

9 

20.1001

9 

 

تبين ان القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة الجدولية ,اي ان الفرق ليس بذي  

(بين الجنسين في االقسام العلمية ، مما  0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )

 مادة اللغة العربية اتجاها سلبيا . يعني ان اتجاه الطلبة نحو 

المستوى  -3 عند  داللة  ذات  فردية  فروق  توجد  طالب    0.05هل  اتجاهات  بين 

 وطالبات االقسام االنسانية تجاه مادة اللغة العربية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

409 

 ( 6جدول ) 

 

 المتوسط  العدد الجنس  

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 درجة   القيمة التائية 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة
 الجدولية  المحسوبة 

119.322 90 علمي 

2 

24.3683

5 

غير   178 2 1.33

دالة 

احصائي 

 ا
115.100 90 انساني 

0 

17.6495

5 

 

تبين ان القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة التائية الجدولية, اي ان الفرق ليس  

( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  بين  0.05بذي  االقسام  (  في  الجنسين 

االنسانية، مما يعني ان اتجاه الطلبة نحو مادة اللغة العربية اتجاها سلبيا ويعزى  

 ذلك الى الطلبة يعتبرون اللغة العربية مادة ثانوية وليست مهمة . 

من دواعي االسف والحسرة بأن طلبة الجامعات تتسرب اليهم المفاهيم الخاطئة    

،واهميته العربية  اللغة  يبثها  عن  التي  للسموم  نتيجة  تعلمها  عن  ويجحمون  ا 

بعض   وان  العربية  لالمة  الفكري  للغزو  ويمهدون  فلكه  في  يدور  وما  المستعمر 

االساتذة يتحدثون باللغة العامية عند القاء المحاضرات العلمية واالدبية ولم يعيروا  

 اي اهتمام باللغة العربية الفصيحة . 

 

 االستنتاجات 

واتجاهات  عدم   -1 الطلبة  ميول  بتنمية  وتدريسياتها   العربية  اللغة  تدريسيي  اهتمام 

 نحو مادة اللغة العربية. 

ان اتجاهات طلبة االقسام العلمية  في كلية التربية نحو مادة اللغة العربية جميعها   -2

 اتجاهات سلبية. 
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نفسية التي  قلة المام بعض تدريسي اللغة العربية وتدريسياتها بالمبادئ التربوية وال -3

 تستند اليها طرائق التدريس. 

فروع   -4 واهمالهم  النحوية  القواعد  على  وتدريسياتها  العربية  اللغة  تدريسي  تركيز 

مع   تفاعلهم  وقلة  الطلبة  لدى  والسأم  الملل  سبب  مما  األخرى  العربية  اللغة 

 المحاضرة. 

 -التوصيات:

اللغة   -1 تعليم  في  الحديثة  التعليمية  الوسائل  الحديث  توفير  العصر  لتواكب  العربية 

 ,حتى التتهم بقدمها . 

اللغة   -2 في  الجماليات  ابراز  على  تركز  بحيث  العربية  اللغة  مناهج  تصميم  اعادة 

 والتأكيد على مميزاتها وتفردها بين اللغات العالمية . 

عقد المؤتمرات والندوات التعليمية التي تستعرض احدث الطرائق في تعليم اللغة   -3

 ديمها بصورة جاذبة للجيل الحالي من الطلبة . العربية وتق

 

 -المقترحات :

جامعات   -1 في  واالنسانية  العلمية  االقسام  على  الدراسة  لهذه  مماثلة  دراسة  اجراء 

 القطر . 

 اجراء دراسة مماثلة على كليات الجامعة .  -2

المحاضرات    -3 بألقاء  القائمة  التدريسية  الهيئة  اعضاء  مماثلة على  دراسة   اجراء 

 في االقسام العلمية . 

 اجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في مواد دراسية اخرى.  -4

 المصادر 

 القرآن الكريم -ا

ه(:الخصائص ,تحقق محمد علي النجار  392ابن الجني ,ابو الفتح عثمان )ت   -1

 1990لثقافية العامة, بغداد ,ج, دار الشؤون ا

2  -  ( مكرم  بن  محمد  الفضل  ابي  الدرين  ,جمال  منظور  لسان  711ابن   : ه( 

 12,2003العرب ,تحقيق  عامر احمد حيدر وعبد المنعم جليل ابراهيم المجلد  

الذاتي والمستقبل .مركز   -4 التطور  العربية اسئلة  ابن نعمان ,احمد واخرون :اللغة 

 2005,بيروت  دراسات الوحدة العربية  
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ابو حطب ،فؤاد وآخرون : صورة علم النفس لدى الشباب العماني ،مجلة العلوم   -5

 م 1989( الكويت  3(،المجلد)17االجتماعية ،العدد)

نحو    -  6  بتبوك  المعلمين  كلية  طالب  :اتجاهات  احمد  ناصر  زريق،  ابو 

 شة 2012( العدد الثاني ،28الدراسات القرآنية ،مجلة جامعة دمشق ، المجلد )

،القاهرة،     -7 المعارف  دار   ، والحياة  :لغتنا  عبدالرحمن  عائشة  الشاطئ،  بنت 

 م 1971مصر،

علم    --8 الى  المدخل   : جاسم  محمد  للنشر  العبي،  الثقافة  دار   ، العام  النفس 

 2009والتوزيع ،عمان ،االردن ، 

العبيدي،محمد جاسم: المدخل الى علم النفس العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -9

 م 2009، عمان ،االردن ،

البيئة    -10      دمعية  البيئية  :االتجاهات  فالح  شقيق  سعيد  ,ومحمد  ,صابر  بتي 

        1988الكويتية ,الكويت   

توفيق ,مرعي ,بلقيس احمد : الميسر في علم النفس االجتماعي ,دار الفرقان   -11

 1982,عمان , 

الملك  -12 ,ابو المنصور عبد  ,الطبعة    429الثعالبي  العربية  اللغة وسر  :فقه  هـ 

 1972االخيرة ,تحقيق مصطفى الشقا واخرون 

واثرها في حياة اطفالنا ,ط, علم  الحسيني ,اماني عمر : الدراما التلفزيونية    -13

 2005الكتب , القاهرة ,

,دار    -14 المدرسة  نحو  الطالب  :اتجاهات  رشيد صالح  محمد  اقبال  الحمداني, 

 2001الصفا لنشر والتوزيع والطباعة ,عمان ، 

اللغة    -15 نحو  اليرموك  جامعة  طالب  اتجاهات  الحليم:  عبد  ،خديجة  خريس 

المتغي ببعض  وعالقتها  ،االردن،العربية  ،اربد  اليرموك  جامعة   ،   1991رات 

 )رسالة ماجستير غيرة منشورة( 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

412 

سيكولوجية     -16 شحاته:  المنعم  عبد  محمود  محمد،  اللطيف  ،عبد  خليفة 

 االتجاهات ،مكتبة غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت 

النفسية     -17 المقاييس  و  االختبارات   : واخرون  ابراهيم  الجليل  عبد  الربيعي, 

 1981ارة التعليم العالي والبحث العلمي ,جامعة بغداد, ,وز

شمال    -18 في  المواطنين  من  عينة  اتجاهات   : جردات  ،علي،ضرار  الزغل 

االنسانية   العلوم  ،سلسلة  والدراسات  للبحوث  مؤته  مجلة   ، القضايا  نحو  االردن 
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 المقياس 

 جامعة القادسية 

 كلية التربية للبنات  

 قسم رياض االطفال   

 عزيزتي الطالبة......... عزيزي الطالب  

 تحية طيبة 

اللغة         مادة  نحو  الشخصي  اتجاهك  عن  يعبر  يديك  بين  الذي  االستبيان  ان 

 ( من  مكون  وهو  كل  40العربية،  في  الخاص  رأيك  تبدي  أن  منك  والمطلوب   )

فقرة من فقرات االستبيان بعد قراءة كل فقرة بعناية تامة وذلك بوضع عالمة )  

X .  امام العبارة التي تمثل رايك ) 

ان االجابا ت المعطاة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  وستبقى  علماً 

منك   طلب  بل  االسم  كتابة  منك  يطلب  لم  ذلك  على  وكمؤشر  تامة    سرية  في 

 معلومات عامة تساعد في تصنيف البيانات وتحليلها. 
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 القسم:                                          

 ــسنالجـ

 ذكر                        انثى   

 تعريف االتجاه نحو اللغة العربية :   

هو مجموعة من االفكار والمدركات والمعتقدات حول مادة اللغة العربية ، ويقاس     

 غاية, ذلك من خالل اجابة الطلبة على االستبانة المعدة لهذه ال

 استبانة اتجاهات طلبة االقسام العلمية نحو مادة اللغة العربية 

موا الفقرات  ت 

فق  

 جداً 

موافق   موافق  

الى  

 حدما

غي   غير موافق 

موافق  

 جداً 

      أشعر ان اللغة العربية اجمل اللغات  1

اواظب على حضور محاضرة اللغة   2

 العربية 

     

العربية   3 اللغة  بقداسة  آلنها لغة  أشعر 

 القران الكريم 

     

      أحب مادة اللغة العربية ألنها لغتي   4

اجل   5 من  زمالئي  مع  التنافس  أحب 

 التفوق العلمي في مادة اللغة العربية 

     

      أعتقد ان اللغة العربية لغة شيقة  6

كنوز   7 عن   المزيد  أعرف  ان       أحب 
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 اللغة العربية 

مادة  اشعر   8 دراستي  عند  بارتياح 

 اللغة العربية 

     

اللغة    مادة  من  شديد  بضيق  أحس 

 العربية 

     

1

0 

أعنى   يجعلني  العربية  اللغة  استاذ 

 كثيراً بمادة اللغة العربية 

     

1

1 

أهمية   اعطاء  الضروري  من  أرى 

 كبيرة لمادة اللغة العربية 

     

1

2 

العربية   اللغة  تعليم  ان  ينمي  أعتقد 

المواد   عن  بها  تنماز  مهارات 

 الدراسية االخرى 

     

1

3 

بمادة   االحتفاظ  صعوبة  من  أعاني 

 اللغة العربية 

     

1

4 

اللغة   موضوع   فهم  علي  يسهل 

 العربية بعد شرح االستاذ له 

     

1

5 

تمرينات    حل  عند  صعوبة  أجد 

 القواعد النحوية  

     

1

6 

أغير وجهة نظر   ان  الطلبة  يسعدني 

 نحو مادة اللغة العربية 

     

1

7 

اللغة   كتاب  موضوعات  ان  أعتقد 

 العربية العامة بحاجة الى تعديل
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1

8 

أرى ان تعليم اللغة العربية ضرورة  

 دينية وثقافية 

     

1

9 

أفضل مشاهدة أي برنامج في التلفاز  

 يخص مواد اللغة العربية 

     

2

0 

اللغة   مادة  في  تثير  الملل  العربية 

 نفسي 

     

2

1 

أرغب في قراءة المقاالت االدبية في  

 الصحف والمجالت 

     

2

2 

غير   العربية  اللغة  مادة  ان  أشعر 

 مفيدة لألقسام العلمية 

     

2

3 

اللغة   محاضرة  دخولي  عند  أتضايق 

 العربية 

     

2

4 

العربية   اللغة  موضوعات  ان  أشعر 

 سريعة النسيان 

     

2

5 

رغباتي   العربية  اللغة  مادة  تشبع 

 وميولي االدبية 

     

2

6 

أتضايق من أي نشاط الصفي يخص  

 مادة اللغة العربية 

     

2

7 

استاذ   يغيب  عندما  بالسرور  اشعر 

 مادة اللغة العربية 
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موافق   الفقرات  ت 

 جداً 

موافق   موافق

 الى حدما 

غير  

 موافق

غير  

موافق  

 جداً 

2

8 

في  يُسعدني   زمالئي  مناقشة 

 موضوعات اللغة العربية 

     

2

9 

وعلماء   المتخصصون  يستحق 

 اللغة العربية االحترام والتقدير

     

3

0 

أقوم   عندما  وقتي  بضياع  أشعر 

 بدراسة مادة اللغة العربية 

     

3

1 

لمساعدة   بحاجة  أني  أشعر 

موضوعات   فهم  في  االخرين 

 اللغة العربية 

     

2

3 

اللغة   مادة  دراسة  تُعلمني 

باألخالق   االلتزام  العربية 

 الحميدة

     

3

3 

امثلة   اعطاء  عند  صعوبة  أجد 

 جديدة في النحو 

     

3

4 

الصعوبة   من  ان  أعتقد  

 االستغناء  عن اللغة العربية 

     

3

5 

اللغة   موضوعات  بعض  أشعر 

 العربية بحاجة الى تبسيط 

     

اللغة  3 مادة  ان       العربية  أرى 
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 صعبة الفهم  6

3

7 

العربية   اللغة  تمرينات  أشعران 

بصورة   فهمها  على  تساعدني 

 جيدة

     

3

8 

أشعر بفرح حين أجلس بمجاس  

المتكلم)الخطيب(  فيه  يتحدث 

 باللغة العربية الفصحى 

     

3

9 

اللغة   مادة  تدرس  ان  أفضل 

في   سنوات  اربع  على  العربية 

 الجامعة

     

4

0 

أن   العربية  أجد  اللغة  فائدة 

 ضئيلة 
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 الملخص

االتجار مكافحة  البحث  ال  يتناول  البشرية  اصبح   باألعضاء  إحدى  ذي 

أموال طائلة  مستخدمين   المتاجرين  منه  يجني  للحدود   العابرة  المنظمة  الجرائم 

وسائل عدة، ويتكون من أفعال عديدة قد  ترتكب في أكثر من دولة واحدة  وقد  

ترتكب في دولة ويهرب مرتكبها إلى  دولة اخرى، كما يصاحب االتجار ظروف  

خالصهم منه  مع احتمال تعرضهم   قاسية مما ينتج عنه  اثار تصيب الضحايا بعد 

لالتجار مرة اخرى  عند عدم مراعاة حاجاتهم، ويتيح ذلك افالت المجرمين  من  

تعاون   دون  الظاهرة  مواجهة  هذه  يمكن  السابقة ال  المعطيات  ومع كل  العقاب، 

الدول   وتزويد   األموال  ومصادرة  المجرمين  مالحقة  مجال  في   دولي  قضائي 

القضا  الوالية  معاملة   صاحبة  مراعاة  يقتضي  كما  الالزمة،  بالمعلومات  ئية 

ذلك حمايتهم وتقديم   يتطلب  بما  بهم كضحايا وليس مجرمين  المتاجر  األشخاص 

الجناة   وتقديم  المجتمع  في  اندماجهم  واعادة  تعافيهم  تكفل  التي  المساعدات  كافة  

الد  االجرائية  التدابير  أهم  الستعراض  الدراسة  هذه  جاءت  لذا  التي  للعقاب.  ولية 

تضمنتها االتفاقيات الدولية المعنية باالتجار, والوقوف عليها لتحديد القصور فيها  

 واقتراح الحلول المناسبة. 

التدابير القانونية الدولية, االتجار باألشخاص، مساعدة  الكلمات المفتاحية: )

 الضحايا، التعاون الدولي( 
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Abstract                                                                                                                  

The research deals with combating trafficking in 

human organs, which has become one of the organized 

cross-border crimes from which traffickers earn huge 

sums of money using several means. It has 

consequences for victims after they are freed from it, 

with the possibility that they will be subjected to 

trafficking again when their needs are not taken into 

account. It also requires taking into account the 

treatment of trafficked persons as victims and not 

criminals, which requires their protection and the 

provision of all assistance that ensures their recovery 

and reintegration into society and the punishment of 

perpetrators. Therefore, this study came to review the 

most important international procedural measures 

included in the international conventions concerned with 

trafficking, and to identify them to determine their 

shortcomings and to suggest appropriate solutions.                                                                     

 المقدمة 

وانما   العهد  حديثة  ليست  باألشخاص  االتجار   ظاهرة  إن  القول  من  البد 

جميع   في  موجودة  أفعال  وغيرها   واالسترقاق  فالرق  االنسانية،  قدم  قديمة  

ثراً   المجتمعات  القديمة، لكنها انتشرت في عصرنا الحالي  بشكل اوسع واعمق ا

ولم تقتصر على صعيد االتجار الداخلي بل اصبحت منتشرة على  الصعيد الدولي  

تبعاً   أنماطها  وتختلف  الدول  من  العديد   تشمل  وانما  معينة  بدولة  تنحصر  وال 

 لعادات لدول وتقاليدها. 

وينبغي االشارة إلى أن االتجار  الدولي باألعضاء البشرية اضحى أحد صور      

ة، إذ تسعى فيه العصابات المنظمة أو  االفراد إلى تحقيق أرباح  الجريمة  المنظم

لغرض   لهم  المستوردة   الدول  الى  االصل  دول  من  الضحايا  نقل   عبر  طائلة 
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دولة    أكثر من  في  والضحايا  المجرمين  تنقل   يتطلب  إنه  يعني  مما   ، استغاللهم 

ك, مما  وما يصاحب  ذلك من استخدام اماكن خاصة ومعدات  لغرض تحقيق ذل

يتطلب   الذي  االمر  دولة،  من  أكثر  في  الجريمة   اثبات  ادلة  توزع  عليه  يترتب 

تعاوناً  دولياً للقضاء على هذه الممارسات  في جميع الجوانب الجنائية من  خالل  

 المالحقة القضائية ومصادرة األموال  . 

لضحا والمساعدة   الحماية  توفير  المتخذة  التدابير  تغفل   اال  ينبغي  يا  كما 

االتجار بعد خالصهم من ظروف  االستغالل عبر اتاحة السبل المناسبة  لضمان  

لما   نتيجة  لهم   المساعدات  كافة  وتقديم  الجزائية،  االجراءات  سير  اثناء  حقوقهم 

من   ينطلق  ذلك  ان  فالشك  االستغالل،  مدة  اثناء   جسيمة  اثار  من  اصابهم 

على   اجبروا  قد  هؤالء  أن  في  انسانية   أن  اعتبارات  العدالة  فمن  االفعال  تلك  

تعافيهم   على  يساعد  ذلك   مراعاة  إن  كما  وليس مجرمين،  كضحايا  اليهم  ينظر 

 ويشجع على تعاونهم  ومن ثم الوصول إلى تحقيق العدالة .  

: تكمن اهمية البحث في تسليط الضوء  على مكافحة ظاهرة االتجار   أهمية البحث 

التركيز على الجانب االجرائي, إذ ال يمكن القضاء  باألعضاء البشرية من خالل  

عليها  بدون تعاون قضائي  دولي كونها تتعدى الحدود  حيث يمكن ارتكابها  في  

الجنائي    القانون  قواعد  معه  تستطيع  مماال  اخرى،  دولة  إلى  والهروب   دولة 

الجنائي    الداخلي مواجهتها, االمر الذي يتطلب قواعد اجرائية  يتكفل بها القانون  

العالجي حيث   الجانب  الضوء  على  تسليط  البحث في  اهمية  الدولي, كما تكمن 

االتجار   مخاطر  وتجنبهم   تعافيهم  أجل   من  والمساعدة  للحماية  الضحايا  يحتاج 

 مرة اخرى. 

البحث  المنظمة   مشكلة  الجرائم  إحدى  البشرية  باألعضاء  االتجار  جريمة  باتت   :

ن أن تتوزع أفعالها ومن ثم ادلة اثباتها في أكثر من  العابرة للحدود  الوطنية يمك 

االشكالية   هذه  عن  ويتفرع  الضحايا,  تصيب  جسيمة  اثار   عليها  ويترتب  دولة، 

تساؤالت عديدة. هل تضمنت االتفاقيات المعنية بمواجهة  االتجار تدابير اجرائية   

وماهي   لهم؟  مساعدات  لتقديم  الية   تضمنت  لها؟ وهل  للتصدي  جوانب  قضائية 

 القصور والفاعلية فيها؟ 

البحث استعراض  منهجية  عبر  التحليلي  الوصفي  المنهج   على  البحث  اعتمد   :

بتحليلها   والقيام   البشرية,  باألعضاء  االتجار  بمكافحة  المعنية  الدولية  النصوص 
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بعد مقارنتها مع نصوص  اتفاقيات مختلفة لتحديد جوانب الفاعلية والقصور فيها  

 واقتراح الحلول. 

البحث لبحث  هيكلية  األول   المبحث  خصصنا  مبحثين  إلى  الدراسة  تقسيم  تم   :

األول   المطلب  في  سنتناول  مطلبين   إلى  قسمناه  ولبيانه  الدولي  التعاون  تدابير 

التعاون الدولي في  تسليم المجرمين ،ثم نبين في المطلب الثاني التعاون الدولي  

والمس المعلومات  تبادل  الثاني  سنبين  في   المبحث  أما  األموال،  اعدة ومصادرة 

فيه تدابير حماية الضحايا ومساعدتهم, الذي قسمناه إلى مطلبين خصصنا المطلب  

الضحايا   مساعدة  الثاني  المطلب  في   سنتناول  ثم  الضحايا,  حماية  لبيان  االول  

 واعادتهم إلى دولهم. 

 المبحث األول  

 تدابير التعاون الدولي   

تجار  باألعضاء البشرية أحد الجرائم التي تتعدى  حدود دولة معينة  يعد اال 

لترتكب  في دولة أخرى، لذا ال يمكن القضاء عليها من دون  بذل جهود مشتركة  

الدولي الصعيد  تسليم  ( 1)على  في   الدولي  التعاون  المجاالت  هذه  أهم  ,ومن 

 ا كاالتي: المجرمين وتبادل المعلومات ومصادرة األموال التي سنتناوله

 المطلب األول  

 التعاون بين الدول في تسليم المجرمين    

به    يقصد  الذي  الدولي  التعاون  طرق  أبرز  أحد  المجرمين  تسليم   يعتبر 

"إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود في إقليمها لدولة أخرى تطالبها  

إليه ارتكابها، أو تن إليها لمحاكمته عن جريمة منسوب  فذ عقوبة مقضي  بتسليمه 

على   تأسيساً  أو  معاهدة  بموجب  يكون  وقد  الدولة،  هذه  محاكم  من  بها  عليه 

 . (2) المعاملة بالمثل"

احد  وسائل   المجرمين  تسليم   اعتبار  الدولي على  القانوني  الفقه   واستقر 

من   للمجتمعات  المناسبة  الحماية  وتأمين  الجريمة،  لمواجهة  الدولي  التعاون 

باستقرار عقاب العابثين  دون  يتركون  ال  لكي  المجرمين  (3)ها  تسليم  ويستمد    ،

نظامه القانوني غالباً من نصوص االتفاقيات الدولية، وال ترضى الكثير من  دول  

بذلك    الشأن  بهذا  لها  ملزمة  اتفاقية  وجود  عند  إال  المجرمين  بتسليم  القيام  العالم 

 . (4)مثل بعض دول أمريكا الالتينية والدول األنجلو سكسونية 
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قواعد   لتنفيذها  تتطلب   الجنائية  الوطنية  التشريعات  أن   االشارة  وتجدر 

هذه   على  يصعب   فبدونه  الجنائي،  الدولي  القانون  بها  يستأثر   إجرائية، 

التشريعات مكافحة اإلجرام  الممتد عبر الحدود ، وعليه تحتاج هذه الجرائم إلى   

دون  من  مواجهتها  يستحيل  إذ   ، فاعل  دولي  مستوى    تعاون  على  دولي  تعاون 

الوالية   ذات  للدول  تسليمهم  عبر  للمجرمين  القضائية  المالحقة   مجال  في  عالي 

 .  ( 5)القضائية

وتأسيساً على ما سبق يتطلب تحقيق التعاون  الدولي في تسليم  المجرمين   

البروتوكول   اليه  دعى  ما  وهو  للتسليم،  موجبة  االتجار  جريمة  اعتبار 

 . (6) االختياري

أكدته   ما  وهو  دولي،  تعاون  حصول  ينبغي   المجرمين  تسليم  ولغرض 

بتفعيل   للقيام   الدول  المنظمة عبر دعوتها  الجريمة   لمكافحة  العربية   االتفاقية  

تتعهد   ان  عليها  ذلك  ولتنفيذ  المالئمة،  بالتدابير  القيام   التسليم عن طريق  اجراء 

مشمولين  بإحدى  الجرائم  الواردة  بالقيام بتسليم جميع المتهمين أو المحكومين ال

 .  (7)في االتفاقية، في حال استالم طلباً  بذلك من أي دولة طرف

ويتطلب تسليم المجرمين وجود  خطوات تبين ذلك في االتفاقيات  الدولية،  

لتسليم   معاهدة   وجود  حال  في  أو  الرفض،  عند  أو  طلبات  تقديم  عند  سواء 

بينته اتفاقية االمم المتحدة  لمكافحة الجريمة  المجرمين أو عدم وجودها، وهو ما  

تشترط   المجرمين وهي   لتسليم  طلباً  دولة طرف   تلقي  عند  أنه  وهو  المنظمة، 

لحصول التسليم وجود معاهدة، يمكنها اعتبار المعاهدة والبروتوكول أساساً  لهذا 

وينب الطلب،  متسلمة  الدولة  قانون  إلى  باالستناد  التسليم  ويتم  على  التسليم،  غي 

الدول  التي ال تشترط لتسليم المجرمين  وجود معاهدة أن تجعل من الجرائم التي   

يتضمنها البروتوكول موجبة للتسليم، كما يراعى عند التسليم  معاملة هذه الجرائم  

الدول   امتناع  وعند  الطلب،  قدمت  التي  البلدان  أراضي  في  ارتكابها  تم   لو  كما 

لمجرمين فعليها القيام  بتدابير لعرض هذه الموضوع   مستلمة الطلب تسليم هؤالء ا

 . (8)على  الجهات المختصة لديها

مكافحة    في  الدولي  المشرع   من  حقيقية  رغبة   النص  هذا  من  نستنتج 

الظواهر المستجدة  حديثاً  المتمثلة  باإلتجار باألعضاء البشرية، إذ اتسعت هذه  

سالسة   بسبب  كبيراً  بعداً  واتخذت  حيث  الظاهرة   ألخرى،  دولة  من  التنقل  
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الستغاللهم األشخاص  لتهريب  المنظمة  الجريمة  عصابات  ال  (9) استغلته  ومما   .

شك فيه أن ما ورد في النص اعاله يعتبر من الخطوات  االساسية في مواجهة  

الدولي   التعاون  إذ إن مبررات تسليم المجرمين  تعد أحدى وسائل  هذه الجرائم، 

لعابرة للحدود، خاصةً مع التطور الحاصل في وسائل النقل  في  مكافحة الجرائم ا

من   للهروب  المجرمين  فرص  زيادة  عليه  ترتب  الذي  االمر   ، واالتصاالت 

المالحقة عن طريق انتقالهم عبر الحدود، فضالً عن ذلك يتيح تسليم  المجرمين  

الجهات   أمام  فاعلة  بصورة  محاكمتهم  إمكانية  بهم   تطالب  التي  الدول  إلى 

 . ( 10) لقضائية المختصةا

يعد   المجرمين  بتسليم   الدول  قيام  أن  ذكره   تقدم  لما  استناداً  القول  يمكننا 

إلى تعطيل   فانه يؤدي  الدولي، وفي حال عدم  تفعيله  التعاون  أحدى أهم وسائل 

األنظمة  العقابية ومن ثم يجعلها غير فاعلة مما يساعد ذلك على انتشار جريمة  

بشرية ،اال انه على الرغم من أهمية ما تضمنه  النصوص  االتجار باألعضاء ال

الدولية المشار اليها انفاً  إال أن  الكثير من الدول تمتنع عن تسليم  المجرمين من  

 دون  وجود معاهدة, االمر الذي يتطلب عقد معاهدات دولية بهذا  الشأن. 

 المطلب الثاني  

ومات والمساعدة الالزم ومصادرة  تدابير التعاون بين الدول في تبادل كافة المعل

 االموال 

سنتناول بدايةً  تدابير  التعاون الدولي في تبادل المعلومات  ثم نبين بعد ذلك  

 تدابير التعاون  الدولي في تبادل المساعدة  على النحو االتي: 

 الفرع األول 

 التعاون بين الدول في تبادل كافة المعلومات 

قيام    مثلما فإن  الداخلية،  الدول  بسيادة  الوطنية  الجريمة   مواجهة  ترتبط 

التي   تلك  أي  للحدود،  العابرة  الدولية  الجرائم  بظاهرة  مرتبط   الدولي  التعاون 

يعتبر    لذا  الدول،  حدود  آثارها  وتتجاوز  دولة  من  اكثر  في  أركانها  تتوزع  

الدولي الجرائم  اصبحت  إذ  مهماً،  أمراً  الدولي  من  التعاون  للحدود  العابرة  ة 

االتجار   ظاهرة  مواجهة  وألجل  مكافحتها،  يجب  التي   الخطيرة  الظواهر 

باألعضاء البشرية فانه ال يقتصر التعاون بين الدول على تسليم المجرمين فقط،  

 . (11)وإنما ينبغي  أن يمتد إلى  مجال تبادل كافة المعلومات 
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الجريمة   عصابات  أفراد  على  القبض  القاء  المعنية  ولغرض  المنظمة 

باإلتجار باألعضاء البشرية فال بد من القيام بتحديد  هوية األفراد الذين يعبرون  

الحدود أو  حاولوا عبورها، من حيث اذا كانوا ضالعين  بعمليات االتجار أو انهم  

أو   استخدمت  التي  بالسفر  الخاصة  وثائق  نوعية  بيان   عن  فضالً  ضحاياه  من 

وأس استخدامها،  ولغرض  حاولوا   ، االتجار  لغرض  اليها  يلجؤون  التي  اليبهم 

تحقيق  ذلك دعا "البروتوكول  الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص"  

والهجرة   القانون  بإنفاذ   المعنية  سلطاتها  بين  بالتعاون  القيام   إلى  الدول  كافة 

 . (12)وجميع السلطات  األخرى في  مجال تبادل المعلومات  فيما بينها

عدة    امور  تحديد   في  الدول  بين  المتبادلة  المعلومات  تساعد  أن  يمكن  كما 

الوسائل   معرفة   تتضمن  وكشفهم  المجرمين  مالحقة   إلى  تؤدي  أن  يمكن 

 . (13)واالساليب تستعملها  العصابات المنظمة  والتدابير الممكنة لكشفها

 الفرع الثاني 

 التعاون بين الدول في تبادل المساعدة الالزمة 

الضالعة    المنظمة  العصابات  به  تتصف  الذي   الدولي  الحراك  يقتضي 

باإلتجار واستخدامهم التقنيات الحديثة  ضرورة التعاون بين سلطات إنفاذ القانون  

في جميع الدول ليس فقط في تبادل  المعلومات، بل كذلك تقديم جميع المساعدات  

الت  في مجاالت  الخبرات  تبادل  تتضمن   التي  لصالح  القانونية  والتحقيق  حريات  

اليها   المشار  الجرائم  كافة  على  القضائية  واليتها  اقامة  تطالب  التي  الدول 

 ً ، وهو الذي أكدت عليه اتفاقية  االمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة  (14) سابقا

جميع   في  بعضها  إلى  القانونية   المساعدة  كافة  تقديم   إلى  للدول  دعوتها  عبر 

ذات   وهو  القضائية،  واالجراءات  والمالحقات   بالتحقيق  الخاصة  المواضيع 

االطفال   ببيع   الخاص  االختياري  البروتوكول  إليه   دعى  الذي  الشيء  

 . ( 15) واستغاللهم

مجاالت    في  التعاون  آليات  بتفعيل  القيام   عدم  أن  إلى  اإلشارة  من  والبد 

اف نظام العقوبات، االمر الذي  المعلومات والمساعدة  والمالحقة يؤدي إلى اضع 

ماريا   "انطونيو  ويؤكد  العقاب،  من  اإلفالت  من  باألشخاص  للمتاجرين  يتيح 

بأن    ، والجريمة"  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم   "مكتب  رئيس  كوستا" 

المالحقة   مجاالت  في  الضعف  تستغل  باإلتجار   الضالعة  المنظمة  العصابات 
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لتعاون الدولي االخرى في توسيع نشاطاتها، وأن  القانونية والضعف في مجاالت ا

ثم   ومن  كبيراً  قلقاً  يثير  االتجار  بجرائم  الضالعين  إدانة  مسألة  في  وجود ضعف 

 . ( 16)يحتاج إلى مواجهة

بمالحقة   المتعلقة  الدولية  اإلجراءات  في  الضعف  معالجة  الممكن  ومن  هذا 

لطات الداخلية للدول   المجرمين عن طريق عدم  التأكيد فقط على التعاون بين س

وإنما يجب تعزيزه من خالل عقد االتفاقيات، بأن تعمل الدول على اتخاذ التدابير  

أو   الثنائية  سواء  التفاهمات  عبر   بينها  فيما  الدولي  التعاون  لتقوية  الضرورية 

، كما  (17)المتعددة األطراف، لغرض منع وكشف ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب 

الت يقتصر   ال  سلطاتها  انه  على  آنفا  اليها  المشار  النواحي  في  الدول  بين  عاون 

يمكن   ال  ذلك  عن  فضالً  حكومية  الغير  المنظمات   إلى  أيضاً  يمتد  بل  الداخلية 

.يتبين لنا من خالل االمعان في هذا  ( 18)إغفال اهمية التعاون مع المنظمات الدولية

االتفاق عقد  في  وذلك الن  مهماً,  بعداً  يكتسب  انه  بالمساعدة   النص   الخاصة  يات 

سواء في المجاالت الجنائية أو غيرها  يساعد في تجاوز الكثير من العقبات التي  

تحول دون  منع الجرائم أو كشفها، كما يشكل االستعانة بالمنظمات الدولية أمراً  

 في غاية االهمية  نظراً لما تمتلكه من خبرات وآليات  اتصال مع غالبية الدول.  

نظمة الدولية للشرطة  الجنائية)اإلنتربول(" احدى الجهات المهمة  وتعد "الم 

التعامل معها في بهذا الخصوص  الممكن  إذ  استطاعت من خالل  (19)التي من   ،

نشاطاتها من توقيف العديد المهربين  والوسطاء المتاجرين باألشخاص والتحقيق  

رتب  عليها إنقاذ  معهم، كما ساعدت في دعم عدة عمليات في  الكثير من الدول ت

 . (20)الكثير من الضحايا من براثن عصابات االتجار المنظمة

في    بينها  فيما  للتعاون  الدول  تفعيل  أن  ذكره  تقدم  ما  وفق  القول  يمكننا 

اهمية   عن  تقل  ال  كبيرة  اهمية  يكتسب  القانونية  والمساعدة  المعلومات  مجاالت 

واليتها القضائية على جرائم  تسليم  المجرمين، إذ قد تطلب بعض الدول  إقامة  

ارتكبت خارج اراضيها، االمر الذي يجعلها تحتاج إلى جمع أدلة عنها أو القيام  

دولة   بها من  يتعلق  ما  بكافة  تزويدها  فالبد من  لذلك  فيها،  التحقيق  أو  بتحريات 

أخرى، كذلك قد تحتاج  بعض  الدول أيضاً إلى مساعدات اخرى من الدول  في  

 ية والتدريب لكوادرها. المجاالت التقن 
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 الفرع الثالث 

 التعاون بين الدول في مجال مصادرة األموال  

لها   يتعرض  التي  البشرية  باألعضاء  االتجار   جريمة  مكافحة   تعتبر 

بعد   السيما   الحالي،  في عصرنا  الدول  لجميع  الرئيسة  المهام   من   االشخاص 

الجرائم    من  الخطير  النوع  هذا  الجوانب  تزايد  ومن  كبير،  بشكل  وانتشاره 

"اتفاقية   وتعرف  المصادرة،  مجال  في  الدول   بين  التعاون  لمواجهتها  األخرى 

األمم  المتحدة"  المصادرة بأنها  "تشمل الحجز حيثما انطبق ،والتجريد النهائي  

 . (21)من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"

التعاون  حصول  االمر    ولغرض  يتطلب  المصادرة،  مجال  في  الدول  بين 

االلتزام بما تؤكد عليه االتفاقيات الدولية من وجوب قيام تعاون دولي بهذا   بدايةً 

بتطبيق    الدول  التزام  بضرورة  األوربية  االتفاقية   اليه  دعت  ما  وهو   ، الشأن 

ا الجوانب  في  أبعد حد  ممكن  إلى  الدولية واالقليمية  االتفاقيات  لمتعلقة   نصوص 

.وألجل تحديد  (22)بالجرائم التي  تسري عليها االتفاقية بضمنها الحجز والمصادرة

مجال    في  الدول  بين  التعاون  حصول  يمكن  خاللها   من  التي  الخطوات 

بالوالية   الدول صاحبة االختصاص  لدن   تقديم طلب من  بداية  المصادرة، يجب 

ذلك يقتضي التنفيذ من قبل الدول   القضائية على  جريمة االتجار باألعضاء ثم بعد 

متلقية الطلب، وهو ما دعت اليه "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة"  

، بأنه ينبغي على الدول األطراف عندما يرد الى احدها طلباً لغرض المصادرة،  

ر  فانه يقتضي عليها أن تقوم بإحالته إلى سلطاتها المعنية باألمر  ألجل إصدار أم

بتنفيذ أمر المصادرة الصادر عن محكمة الدولة التي قدمت   بالمصادرة أو القيام 

 . ( 23)الطلب 

وعند تلقي طلب المصادرة  وإحالته ال بد من القيام بتنفيذه بمصادرة  المواد 

المشمولة بالطلب ، وذلـك مـا سـعى البروتوكـول  االختيـاري لتحقيقـه عبـر قيـام 

قوانينها  الداخلية بتنفيذ الطلبات الواردة إليها بشأن حجز أو  الدول بما يتماشى مع  

مصادرة جميع الممتلكات التي تتضمن  المواد والموجودات وغيرها من المعدات 

المستخدمة في  ارتكاب جرائم االتجار باألعضاء  البشرية أو التي سـهلت ذلـك ، 

، ويمكن أن (24)الجرائمكذلك القيام بحجز أو مصادرة العائدات  المترتبة عن هذه  

ــز   ــراء الحج ــل اج ــن اج ــا م ــام به ــدول القي ــي لل ــي ينبغ ــراءات الت تتضــمن االج



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

429 

والمصادرة خطوات  عديدة تتبعها بهذا الخصوص، وهـو مـا دعـت اليـه  اتفاقيـة 

األمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة  المنظمة بأن تقوم الدول عند تلقيها طلبـاً  

ة للتعـرف علـى هـذه  الممتلكـات والعائـدات واقتفـاء إثرهـا  باتخاذ التدابير المالئم

 .(25)وتجميدها أو ضبطها  بهدف مصادرتها

ويمكن استخدام األموال المصادرة  لإلسهام في تمويل السياسات  والبرامج 

الرامية إلى وقاية األشخاص من االتجار أو دعم المساعدات المقدمـة  للضـحايا ، 

في المسائل المذكورة آنفاً  ال بد من موافقة الدولة   وألجل تخصيص هذه األموال  

متلقية الطلب على إعادتها، ولتحقيق ذلك  دعت اتفاقية األمم المتحدة الدول متلقية 

الطلب  بما يتفق مع  قوانينها للنظـر فـي امكانيـة إعـادة األمـوال المصـادرة لكـي 

كيها الشرعيين، كما يتسنى للدول مقدمة الطلب  تعويض الضحايا أو ردها إلى مال

بإمكانها النظر في عقد اتفاقيات أو غير ذلك من الترتيبات  للتبـرع فيهـا للجهـات 

 (26)المختصة بمكافحة  الجرائم المنظمة أو امكانية اقتسامها مع غيرها من الـدول

باستقراء ما ورد في االتفاقيات الدولية يمكننا القول بان  "البروتوكول االختياري"  

الخطوات الالزمة  إلجراء المصادرة بشكل مفصل، ومـن جهـة ثانيـة لـم    لم يبين

يتضمن أي نص يشير إلى إمكانية  استخدام األموال المصـادرة علـى الـرغم مـن 

اهميتها في تعزيز تدابير الوقاية  والعـالج، وهـو مـا يعـد نقـص تشـريعي ينبغـي 

 تداركه.

ضــاء  البشــرية وال يمكــن القضــاء علــى نشــاط  عصــابات االتجــار باألع 

بمصادرة األموال فقط ، بل يجب إغالق األماكن التـي  يسـتغل فيهـا االشـخاص، 

لذلك يتعين  على  كافة الدول  االطراف بحسب "البروتوكـول االختيـاري" القيـام 

 .(27)بتدابير مناسبة  لغرض اغالق االماكن المستعملة بشكل دائم أو بشكل مؤقت 

 المبحث الثاني   

 ولية الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم  التدابير الد 

هناك خطوات  عديدة  يتطلب من الدول كافـة  مراعاتهـا عنـد القيـام بإنقـاذ 

األشخاص من عصابات االتجار تتمثل بتوفير حماية لهم من خالل  عدم تجريمهم 

ومعاملتهم كضحايا، وحماية  حقوقهم في أثنـاء اإلجـراءات الجزائيـة  واطالعهـم 

كما يكون هؤالء بأمس الحاجة إلى  مساعدتهم نظراً إلى مـا ترتـب علـى عليها ،  
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اإلتجار من آثار صحية  واجتماعية، لتمكينهم من التعافي  والعودة الطبيعيـة إلـى 

 حياتهم ، لذا سنبحث هذه المحاور في مطلبين.

 المطلب االول  

 تدابير حماية الضحايا   

ى إبالغ الجهات المعنيـة ، ثـم إن تجريم الضحايا يضعف إمكان  إقدامهم عل

إفالت المجرمين من العقاب وازدهار هذه التجـارة  غيـر المشـروعة فضـالً عـن 

ذلك أن حماية حقوق  الضحايا ينصف هؤالء بإدانة الجناة ويعزز من حمايتهم في 

عدم السماح باستغاللهم مرة ثانية ويشكل عامل ردع للمجـرمين ، لـذلك فـان مـن 

مايـة هـو عـدم تجـريم  الضـحايا وحمايـة حقـوقهم سـنبحثها متطلبات  تحقيـق الح

 كاالتي:

 الفرع األول 

 تدابير حظر  تجريم الضحايا

إن  تحقيق الحماية لضحايا  االتجار باألعضاء البشرية قد يتصوره البعض 

أمر بديهي اال انه  من ناحية التطبيق العملي غالباً ما يعـاملون هـؤالء باعتبـارهم 

ان يواجهــون اتهامــات  تتعلــق بانتهــاكهم القــوانين الخاصــة مجــرمين ، إذ يمكــن 

بالهجرة ، فعلى سبيل المثال أن معظم التشريعات القانونية الموجودة  في محيطنا  

العربــي تعتبــر ضــحايا االتجــار الــدولي غيــر المشــروع بــانهم منتهكــين لقــوانين 

ان   االلتـزام  الهجرة، وفي حال ثبوت  تورطهم يجري اعتقالهم أو ترحيلهم، لذا ف

الذي يترتـب علـى عـاتق جميـع الـدول االطـراف اسـتناداً إلـى بروتوكـول األمـم 

 .(28)المتحدة  يقتضي االعتراف بأن ضحايا هذه التجارة يستحقون حماية خاصة

ومما الشك فيه فان هذا التجريم  للضحايا يؤدي إلى  اضعاف  جميع السبل 

ة وضـمان تـوفير الحمايـة وتقليـل مـن المتاحة لهم للوصـول  إلـى  تحقيـق العدالـ

احتمال اإلقدام علـى إبـالغ  السـلطات المختصـة عنـد حصـول انتهاكـات ، لـذلك 

ينبغي أن يكون أحد العناصر  الرئيسة في حماية الضحايا قيام الدول بتطبيق مبدأ 

باسـتقراء نصـوص البروتوكـول  (29)عدم التجريم  بإعفاء هؤالء  مـن المسـؤولية

وتوكول باليرمو يتبين لنا عدم وجود أي التزام علـى عـاتق الـدول  االختياري وبر

بعدم تجريم ضحايا االتجار مما ينعكس ذلك  سلبياً علـيهم ويجعـل جميـع التـدابير 

 العالجية عديمة الجدوى.
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وقد تضمنت المبـادئ التوجيهيـة  الموصـى بهـا الخاصـة "بحقـوق اإلنسـان  

حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم   واالتجــار باألشــخاص" الصــادرة عــن مفوضــية 

المتحدة عدة نصوص تـدعو إلـى عـدم مسـاءلة األشـخاص المتجـر بهـم، إذ نـص  

المبدأ السابع على أنه  "ال يعتقل األشخاص المتجر بهم أو توجه لهم تهمـة أو تـتم 

مقاضاتهم بسبب عدم قانونية دخولهم  بلدان العبـور والوجهـة أو إقـامتهم بهـا، أو 

في أنشطة غير قانونية إلى درجة أن ضلوعهم هذا أصبح  نتيجة بسبب  ضلوعهم  

مباشرة لوضعيتهم كأشخاص تم االتجار بهم"  ، كما أوصى المبدأ الثامن بـ  "عدم  

إخضــاع األطفــال ضــحايا االتجــار إلجــراءات أو عقوبــات جنائيــة عــن الجــرائم 

نفسـه دعـت   ، وفـي االتجـاه  (30)المتصلة بحالتهم بوصفهم أشخاصاً متجراً بهـم"  

االتفاقية االوربية لمكافحة  اإلتجار بالبشر الدول األطراف  إلى النص على حظر 

تجريم افعال الضحايا ومعاقبتهم نتيجة ارتكابهم  أعمال غير مشروعة في حال قد 

 . (31)أجبروا على القيام بذلك

 ويمكننا القول:  بأن النصوص التي اوردتها  المبادئ التوجيهية غير ملزمة، 

أما اتفاقية أوربا فإنه  يقتصر إلزامها على الجانب األوربي، مما يحتم على األمـم 

 المتحدة إعادة النظر في نصوص البروتوكولين.

 الفرع الثاني 

 حماية حقوق الضحايا أثناء اإلجراءات الجزائية 

يواجه ضحايا االتجار العديد  من التحديات التي يجب على الدول  توفيرها منهـا  

حماية حقوقهم  أثناء اإلجراءات الجزائية، لكونهم  مصدراً لألدلة وإن توفير هـذه 

الحماية  يتيح مشاركتهم بشكل فاعل  في سير العدالة ومعاقبة الجناة ويساعد على 

 .(32)تعافيهم

حقوق  الضحايا استعمال  آليات مناسـبة تهـدف إلـى فـرض وتستلزم حماية  

ــذلك دعــت  ــى حقــوقهم ومصــالحهم، ل ــة للمحافظــة عل ــة القانوني نــوع مــن الحماي

( التي اشار اليها "البروتوكـول  االختيـاري" الـدول األطـراف باتخـاذ 8/1المادة)

ــاء اإلجــراءات  تــدابير مالئمــة لغــرض تــوفير الحمايــة لحقــوق الضــحايا فــي أثن

ائية، ولعل أول خطوة تتخذ فـي هـذا المجـال االعتـراف باألطفـال  الضـحايا الجز

كفئة ضعيفة، ومن ثم ينبغي  مراعاة اإلجراءات القانونية بمـا يتفـق مـع ظـروفهم 
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ــن  ــا حــدث م ــى م ــديمهم شــهوداً عل ــان تق واحتياجــاتهم الخاصــة، وبضــمنها إمك

 .(33)أفعال

باإلجراءات الجزائية وكافة   كما ينبغي إعالم الضحايا  بالمعلومات المتعلقة

حقوقهم ، نظراً لما يشكله ذلك من أهمية لهم , ويمكن تحقيق ذلك من خالل لوائح 

ــوفرة  ــدمات المت ــتحقاقاتهم والخ ــع  اس ــمل جمي ــة تش ــادئ توجيهي ــة أو مب تنظيمي

والمساعدات المتاحة لهم عن طريق  المنظمات غير الحكومية، والهيئات األخرى 

وكيفية الحصول على  تلك المساعدات ، كذلك إعالمهم بكيفيـة   المعنية  بالضحايا

الوصول إلى  الخدمات القانونية المجانية أو المنخفضة التكلفة ، فضـالً عـن ذلـك 

بيان  سـبل اإلنصـاف القانونيـة التـي يمكـنهم  اللجـوء إليهـا بضـمنها رد حقـوقهم 

د االجـراءات وحصولهم على التعويض عما لحق بهـم، كـذلك  بيـان تـاريخ انعقـا

 .(34)الجزائية وكل ما يرتبط بها

كما يجب  اتاحة جميع الـدول االطـراف للضـحايا المجـال لعـرض آرائهـم  

التي يبتغون االفصاح عنها والتخفيف من  دواعي قلقهم الجل النظر فيها إما مـن  

خاللهم مباشرة أو من خالل ممثليهم ، وتتخذ المشاركة صـوراً  متعـددة كإعطـاء 

للضحايا بتقديم بيان مدى التأثير التي احدثه الجرم فـيهم، أو االفصـاح عـن اإلذن  

، (35)آرائهم بخصوص إبرام  اتفاق يقضي باعتراف الجاني لقاء تخفـيض العقوبـة

وينبع التزام الدول  بإتاحة هذه الحقوق  التي تشكل احد اجراءات الحماية لهم من 

، إذ اكـدا علـى ضـرورة تخـاذ  نص بروتوكول باليرمو والبروتكـول  االختيـاري

الدول تـدابير تتضـمن إعـالم األشـخاص  بحقـوقهم كافـة وبمعلومـات وافيـة عـن 

اإلجــراءات الجنائيــة  وان يســمح لهــم بابــداء  آرائهــم  واحتياجــاتهم التــي تمــس 

 .( 36)مصالحهم الشخصية والنظر  فيها في أثناء الدعوى

ات فإنـه يرتـب التزامـات وعند قيام الضحايا باإلبالغ عن حصـول انتهاكـ  

على الدول بمراعاة  احتياجاتهم الخاصة التي تتطلب عدم االفصاح عن هوياتهم ، 

حفاظاً على امنهم وحياتهم مما يشجعهم ذلك على التبليغ عن ارتكاب هذه الجريمة 
،وقد تتضمن التدابير  المتخـذة للمحافظـة علـى خصوصـية  الضـحايا بحسـب (37)

ل اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة باالتجــار باألشــخاص  بروتوكــول بــاليرمو  جعــ

سرية, كما يجب على الـدول اسـتناداً للبروتوكـول  االختيـاري أن تتخـذ  التـدابير 

الالزمة لحماية خصوصية  وهوية الضحايا بما يتطلب ذلك عدم  القيام بنشر أيـة 
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معلومات يمكن ان تؤدي إلى التعرف   على هوياتهم، ولغـرض ضـمان حصـول 

الضحايا على كافة حقوقهم الخاصة وإنصافهم بشكل عادل يتطلب  األمر ضـمان 

 .(38)سالمتهم واألشخاص اآلخرين

ومن خالل ما تقدم  ذكره يتضح لنا  أن البروتوكولين  قد اوردا أحكاماً ذات 

اهمية كبيرة  إال أنه  تعد نصوص "البروتوكـول االختيـاري" أكثـر  تفصـيالً فـي 

ذ تضمن التأكيد ضرورة جعـل اإلجـراءات الجنائيـة تـتالءم مـع  مجال الحماية ، إ

حاجات الطفل، ففي سماعهم كشهود من  شأنه تعزيز إمكانية حصولهم على كافة 

الحقوق المتاحة لهم ومن ثم تقديم مرتكبين الجريمـة للعدالـة؛ وذلـك النهـم االكثـر 

تجار والشـهود درايةً بظروف ومالبسات القضية، كما أكد  على حماية ضحايا اال

لصالحهم , ألنه يمكن ان يتعرضون للتهديد واالنتقام مما ينتج عنه تـراجعهم عـن 

 أقوالهم  ومن ثم ضياع حقوقهم  واختفاء أدلة اإلثبات التي تدين الجناة.

 

 المطلب الثاني  

 تدابير تقديم المساعدة الالزمة للضحايا وتسهيل عودتهم إلى دولهم   

إلى ضرورة تقديم عدة مسـاعدة لهـم لتمكيـنهم  مـن  يحتاج ضحايا االتجار   

االندماج مرة ثانية في المجتمع، وأن أول ما يحتاجون إليه هو توفير  مـأوى لهـم  

ومن ثم مساعدتهم في الجانـب الصـحي بسـبب مـا تعرضـوا لـه مـن آالم جسـدية  

ونفسية، كما يحتاجون  الضحايا إلى تقديم دعـم مـالي  عـن طريـق تـأمين السـبل 

عويضهم، أمـا عبـر اإلجـراءات القانونيـة  الداخليـة أو إنشـاء صـناديق  خاصـة لت

لذلك، كما  ينبغي عند رغبة الضحايا البقاء في دول  المقصد السماح لهم، أما في 

حال رغبوا في العودة  إلى دولهم فانه يتطلب القيام  بتأمين  سـالمتهم مـن خـالل 

نبحث أوالً فـي  التـدابير الدوليـة لتقـديم  التعاون  بين دول المنشأ  والمقصد. لذا س

 المساعدة للضحايا ، ثم نبحث ثانياً في التدابير الدولية إلعادتهم إلى دولهم.

 الفرع األول 

 التدابير الدولية لتقديم المساعدة  الالزمة لضحايا االتجار 

تتضمن المساعدات المقدمة للضحايا العمل على تـوفير المـأوى لهـم وتقـديم  

 -دة الصحية  وإتاحة السبل لهم للحصول على تعويض:المساع

 أوال: توفير المأوى والتدريب والتعليم:  
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إن تــوفير مالجــئ آمنــة  إلقامــة الضــحايا بشــكل دائــم أو مؤقــت يمكــن أن 

يساعد على توفر حماية طارئة لهم بعد تحررهم مباشرة ًمن  عصـابات االتجـار 

بمزيـد  مـن التـدابير ألجـل إعـادة تـأهيلهم بشـكل  المنظمة، إذ تتيح للدول القيام  

فاعل ومن ثم تجنبهم الحتمال تعرضهم لالستغالل واإليذاء من جديد، مما يسمح 

باسترداد ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم أكثر تعاوناً في تقديم مـا لـديهم مـن معلومـات 

 .(39)خاصة باالتجار

بروتوكـول  وفي سـبيل تحقيـق ذلـك  يتعـين علـى الـدول األطـراف بحسـب 

باليرمو تنفيذ تدابير تمكن الضحايا من التعافي الجسدي والنفسـي واالجتمـاعي، 

بما في ذلك التعاون  مع منظمات غير حكوميـة وغيرهـا، فضـالً عـن مؤسسـات  

، حيـث يعـد تـوفير السـكن (40)المجتمع المدني لتوفير السكن المناسـب للضـحايا

ات االتجـار وإعـادة اسـتغاللهم، للضحايا أحد السبل لحمايتهم مـن  بطـش عصـاب

وذلك ما أكدته اتفاقية األمم المتحدة  بأن تتخذ الدول  تـدابير بحسـب إمكانياتهـا 

لتقديم المسـاعدة  والحمايـة الالزمـة للضـحايا السـيما عنـدما يتعرضـون لخطـر 

 .(41)التهديد او  الترهيب، لذا يعد السكن أحدى هذه السبل

عمـل علـى مراعـاة حاجـاتهم  بصـورة كما يتطلب جـنس وسـن الضـحايا ال

مستقلة عن االشخاص البالغين، لذا ال ينحصر تقديم المساعدة في تأمين المأوى 

لهم وانما البد من تأمين جوانب اخـرى تسـاعد  الطفـل علـى االنـدماج، وتشـمل 

هذه الحاجات استناداً لنص  "بروتوكول باليرمو" حاجة  األطفـال الضـحايا الـى 

 .(42)ةالتعليم والرعاي

وال تقتصر المساعدة على تأمين التعليم  والرعاية بل تشـمل أيضـاً تقـديم  

التدريب الالزم لكونه يسهم في منـع االسـتغالل  مـرة أخـرى، وذلـك مـا اشـارت 

("، إذ اكدت على ضرورة تـوفير المسـاعدة 182عليه  "االتفاقية الدولية رقم )

يئة بما  فيها االتجـار مـن الالزمة لجميع األطفال  الذين تم تعرضهم لألعمال الس

 . (43)خالل إتاحة التعليم المجاني والتدريب المالئم  لهم لتأهيلهم وإعادة دمجهم

 ثانياً: المساعدة الطبية الجسدية والنفسية  

يترتب على االتجار اثاراً سلبية  خطيـرة قـد يعـاني منهـا  الضـحايا مـدى  

هـذه اآلثـار باإلصـابات  الحيـاة بشـكل يهـدد نمـوهم الجسـدي والنفسـي، وتتمثـل 
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الصــحية الجســدية  والنفســية ممــا يتطلــب تقــديم المســاعدة لهــم لتمكيــنهم مــن 

 التعافي وإعادة اندماجهم في المجتمع.

ــة   ــة لألشــخاص المســاعدة الطبي ــد أن تشــمل المســاعدات  المقدم ــذا الب ل

جيـه  الجسدية والنفسية، فاآلثار النفسية قد تكون أشد وطئاً عليهم، لـذا يعـد التو

المعنوي جانباً رئيساً للدعم  النفسي إذ يسـاعد الضـحايا  علـى اسـتعادة احتـرام 

ذاتهــم االمــر الــذي يســهم فــي  التعامــل بشــكل جيــد مــع مــا اصــابهم مــن ضــرر 

 .(44)النفسي

وقد دعا "البروتوكول االختياري"  إلى القيام بتـدابير لمسـاعدة  الضـحايا 

ي تشمل بحسب ما دعـا إليـه  بروتوكـول ، الت(45)على التعافي الجسدي والنفسي

باليرمو توفير المساعدة  الطبية، ولتحقيق ذلـك قـد يقتضـي االمـر التعـاون مـع  

.يتضح لنا أن  التعاون مع المنظمات في (46) المنظمات وعناصر المجتمع المدني

مجال تقديم جميع  المساعدات أمـر ضـروري؛ ألن حاجـات الضـحايا قـد  تفـوق 

على تأمينها ،مما يترتب عليه حصول  تقصير في تقديمها ومـن   إمكانيات الدول

 ثم يعقد اندماج  الضحايا مما يعرضهم للعديد من المخاطر.

كما يقتضي حصول تضافراً على المستوى الدولي لتقديم جميـع المسـاعدة 

للضحايا، وهو مادعت  "اتفاقيـة حظـر االتجـار واسـتغالل  دعـارة الغيـر" لعـام 

الدول  باتخاذ تدابير من خالل مؤسساتها التربوية والصـحية   ، بأن تقوم1949

 .(47)واالجتماعية لتأهيل الضحايا وإعادة اندماجهم

ولضمان تقديم المساعدة الطبية  الجسدية والنفسية  بشكل فاعل  البد من 

حصول تعاون دولي، وهو مـا أكـد عليـه  "البروتوكـول االختيـاري" بأنـه علـى 

التعاون بينها لغرض مساعدة الضحايا على تعـافيهم البـدني    الدول القيام بتعزيز

 .(48)والنفسي وتمكينهم من االندماج  مرة أخرى في المجتمع

التعويض   الضحايا ألجل حصولهم على  المناسبة لألشخاص  السبل  إتاحة  ثالثاً: 

 المناسب:

ان اتاحــة الســبل الالزمــة مــن ضــمنها الســبل القانونيــة لغــرض حصــول 

ضحايا على التعويض  أمراً  مهما ًوحيويـا  لهـم مـن أجـل التمـاس  االشخاص ال

وسائل اإلنصاف والوصول إلى تحقيق العدالة بحذافيرها، ويعتبر هذا الحق احـد  

، لذا يعد التعـويض مـن (49)المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان
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ضمن إطـار عمليـة   الحقوق الضرورية جداً الواجب االعتراف وتأمينها للضحايا

جبــر األضــرار، إذ يمــنحهم المزيــد مــن الثقــة فــي تشــريعات  العدالــة الجنائيــة 

 .(50)واعترافاً  باألذى الذي تعرضوا له بسبب أفعال االتجار

ولضـمان امكانيـة حصـول االشــخاص الضـحايا علـى  التعـويض المناســب 

السـبل التـي   نتيجة ما اصابهم  من أضرار فانه ينبغي  علـى كافـة الـدول اتاحـة

تضمن ذلك، وهذا ما دعى  اليه "بروتوكول باليرمو" إلى ضـمان وجـود تـدابير 

في االنظمـة الداخليـة للـدول تمكـن الضـحايا مـن الحصـول  علـى تعـويض عـن 

األضرار التي أصابتهم, كمـا مـا دعـا  البروتوكـول االختيـاري الـدول بـأن تكفـل  

للحصول على تعويض عمـا لحـق    إتاحة اإلجراءات  المالئمة لضحايا االستغالل

 .(51)بهم من أضرار

باستقراء نص المادتين يتضح أنهما  ألزمتا الدول بالقيام بالتدابير لغـرض 

ضمان حصول تعويض الضحايا على تعويض عما لحق بهم من أضـرار لكنهمـا  

لم يحددا وسيلة محتملة لهذا التعويض، االمر الـذي يعنـي أن امكانيـة الحصـول 

 -بموجب "البروتوكولين"  قد يتم بإحدى الوسائل التالية: على تعويض

االحكام التي تسمح  برفع دعوى من قبل الضحايا على الجناة المـرتكبين -1

للجريمة أو  غيرهم  ألجل الحصول على التعويض المناسب سواء أمـام المحـاكم 

المدنية، او األحكـام التـي  تتـيح للمحـاكم الجزائيـة المختصـة بإصـدار أمـر بـدفع 

 تعويضات . 

صـناديق أو انظمـة خاصـة  تتـيح   االحكام التي تشير إلى امكانيـة إنشـاء-2

.والشيء الذي يستحق االشادة (52)للضحايا اللجوء إليها لغرض المطالبة بالتعويض 

أن "البروتوكولين" الزما الدول االطـراف باتاحـة اإلجـراءات المناسـبة لحصـول  

األشخاص الضحايا على تعويض، إذ إن حصـول الضـحايا علـى تعـويض يشـكل 

ي اصابتهم إذ يجعلهم ذلـك حـال أفضـل ، حيـث يسـاعد جبراً لبعض األضرار الت

منح  التعويض للضحايا علـى التعـافي مـن بعـض  مـا لحـق بهـم مـن آالم نفسـية 

 . (53)يعانون منها

من خالل ما تقدم يتبين لنا أنه من خالل استعراض النصوص التي تضمنت 

االختياري أي القيام  بتقديم المساعدات الالزمة للضحايا لم نلحظ من البروتوكول  

تحديد لنوع  المساعدات التي يمكـن تقـديمها  للضـحايا فقـد جـاء بـنص عـام دون 
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تحديــد، وكــان نــص بروتوكــول بــاليرمو االكثــر فاعليــةً  فــي مــن حيــث التحديــد 

واالستعانة بالمنظمات  في ذلك، أمـا عـن موضـوع اتاحـة التعـويض فإنـه نصـي 

جراءات  إال أنه شـابهما الغمـوض "البروتوكولين" بالرغم اهمية ما تضمناه من ا

من ناحية بيان اآللية التي عـن طريقهـا  يمكـن الحصـول علـى التعـويض، وكـان 

 األفضل تحديدها دون ترك المجال واسعاً للتأويل.

 الفرع الثاني 

 التعاون بين الدول في تأمين عودة الضحايا لدولهم 

عصابات االتجار، يرغب الضحايا في العودة  إلى دولهم عند خالصهم من  

لذلك تقع على عاتق الدول المستقبلة للضحايا ودول األصل تأمين  عودتهم بشكل 

يضمن كرامتهم وسالمتهم ، وبناًء على ذلك لتحقيق عودة الضحايا إلى دولهم البد 

مــن قيــام تعــاون علــى مســتوى عــالي مــا بــين هــذه الــدول، وهــو مــا دعــى اليــه 

ام الـدول بتعزيـز الـدول التعـاون فيمـا بينهـا البروتوكول االختياري بضرورة  قي

 .(54)إلعادة ضحايا االتجار إلى دولهم

ويرتب هذا التعاون التزامـات علـى دول االصـل  والمقصـد، فبالنسـبة إلـى 

دول  المقصد قد تحتاج إلى التأكد من جهة انتسـاب الضـحايا، وللقيـام بـذلك البـد  

وتوكـول بـاليرمو بـأن تقـوم  دول من وجود آلية لتحقيق ذلك، وذلك ما تضمنه بر

المقصد بتقديم طلباً بذلك إلى  دول االصل ،التي يترتب  عليها التزام بوفـق نـص 

البروتوكول بأن تقوم بالتحقق دون  أية تأخير من وضعية الضحايا  فيما إذا كانوا 

 .(55)من رعاياها أو من المتمتعين بحق اإلقامة فيها

لضحايا ال بد من موافقة  هذه الدول وتسهيلها  وعند التأكد من دول انتساب  ا

لعودتهم ،ألنه من دون ذلك ال يمكن إتمام عودتهم بشكل  آمن، وهو مـا دعـا إليـه  

البروتوكول بأن تقبل  وتيسر دول األصل عودتهم من دون تأخير وأن تجعل فـي 

االعتبــار االول العمــل علــى تــأمين ســالمة الضــحايا، ولغــرض  تســهيل امكانيــة 

دتهم بصورة آمنة فالبد من حل اإلشكاليات التـي تصـاحب ذلـك  التـي تتجسـد عو

بفقدانهم  وثائقهم المتعلقة بهم، ولتحقيق  ذلك يتعين على دول االصـل أن  توافـق 

في حال ورود  طلب إليهـا ألجـل إصـدار  وثـائق للسـفر أو غيرهـا مـن الوثـائق 

 .(56)لتمكين الضحايا من دخول أقاليمها
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قبات عند  ما سبق ذكره ، إذ قـد تواجـه عمليـة اعـادة الضـحايا وال تقف الع

اشكالية أخرى  تتجسد بعدم مقدرة المادية على العودة الى دولهم، وال يوجـد أحـد 

من ذويهم يدفع نفقات العـودة عـنهم، ولتـذليل هـذه الصـعوبات قـد رتبـت  اتفاقيـة 

صـل والمقصـد، حظر االتجار  واستغالل دعـارة الغيـر التزامـات علـى دول  األ

تتضمن دفع دول المقصد نفقات عودتهم إلى  أقرب نقطة تبعد عن دولهم، وبعدها 

 (.57)يقع  التزام على دول المنشأ دفع نفقات باقي الرحلة

والكتمــال عمليــة إعــادة الضــحايا بشــكل  آمــن بمــا يضــمن عــدم تعرضــهم  

ن  تراعي فـي للخطر تقع التزامات على دول المقصد البد من مراعاتها، وذلك بأ

االعتبار األول سالمة الضحايا عند إعادتهم، وأن تكون عودتهم بناًء على رغبتهم 

 من دون إجبار.

 الخاتمة

بعد أن أنهينا دراستنا عن  التدابير االجرائية الدولية لمكافحة  االتجار باألعضاء  

 اآلتي: البشرية توصلنا إلى عدة  نتائج والمقترحات التي يتطلب ذكرها على النحو 

 أوالً: النتائج 

( إن حظر تجريم ضحايا االتجار ووجود الضمانات الالزمة التي تحمي حقوقهم   1

من شأنه أن تعزيز  إمكانية حصول الضحايا على حقوقهم ومن ثم إسهامهم  

المجرمين األصليين الكشف عن   فاعل في  بشكل  احال عدم    , إسهاماً  وفي 

 ويتيح افالت المجرمين من العقاب. مراعاة ذلك فانه تهدر حقوقهم  

الناشطة  2 العصابات  من  خالصهم  بعد  للضحايا  المساعدة   تقديم  يقتصر  ال   )

باإلتجار على تقديم  تأميم المأوى المناسب والمساعدة الطبية الالزمة، وانما  

يمتد إلى غيرها من المساعدات التي تراعي سن وظروف الضحايا ، وان  

لمساعدات يمكن ان تسهم في تعقيد عملية تعافيهم   التقصير في تأمين هذه ا

واعادة دمجهم في المجتمع , االمر الذي يمكن ان يعرضهم إلى استغاللهم  

 مرة ثانية. 

مهمة   3 اجرائية  تدابير  االختياري  والبروتوكول  باليرمو  بروتوكول  تضمن    )

لم تسهم في الحد  انها   البشرية اال  من    لمكافحة ظاهرة االتجار باألعضاء 

 هذه الظاهرة  كونها لم تتضمن الية تطبيق عملية. 
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 ثانياً: المقترحات 

ندعو إلى تضمين  البروتوكول االختياري وبروتوكول باليرمو نصاً يلزم    .1

الدول بعدم تجريم الضحايا في حال تبين أنهم  ضحايا اجبروا على القيام  

 لك.ذ ب

إلى   .2 الدولي إضافة نص  المشرع   يلزم  نقترح على  باليرمو  بروتوكول  

بالتبليغ عن طريق اإلنترنت أو   آليات خاصة  بتفعيل  بالقيام  الدول  كافة 

أو  للضحايا  لألشخاص  تتيح   كتابية,  بصورة  أو  الهاتف  خالل   من 

غيرهم اآلخرين التبليغ عن االنتهاكات، وتضمينها تدابير لحماية هؤالء   

شخاص المتولين رعاية   عند االبالغ، وضرورة جعل التبليغ  إلزامي لأل

 الفئات  الخاصة من المجتمع السيما االطفال. 

المتاجرين    .3 المجرمين  تسليم  مجال  في  الدولي   التعاون  تعزيز  ضرورة 

باألعضاء البشرية، ويمكن تفعيل ذلك عن طريق عقد االتفاقيات الثنائية  

  أو المتعددة  األطراف؛ لكونه افضل السبل لتجاوز جميع العقبات كافة،

معاهدة   وجود  دون  مجرمين  تسليم  عن  تمتنع  الدول  من  البعض  ألن 

 بينها وبين الدول األخرى . 

االتجار    .4 بمكافحة  الخاصة  التشريعات   إلصدار  تسارع  أن  الدول  على 

في   تسهم  التي  القوانين  كافة   إلغاء  أو  تعديل  مع  البشرية  باألعضاء 

 ازدياد  هذه الظاهرة. 

واجتماعياً,    ضرورة تعزيز التعاون  الدولي  .5 في مساعدة الضحايا صحياً 

وان يتم التنسيق  مع المنظمات المحلية والدولية كونها  تمتلك الخبرة  

في   اندماجهم  اعادة   لتسهيل  الضحايا  تأهيل  يتم  وان  واالمكانيات, 

المجتمع مما يجنبهم احتمال تعرضهم  لالستغالل مرة اخرى مع مراعاة 

 لك . االستعانة بفرق مدربة لتحقيق ذ

 : الهوامش

رسالة  1) البشرية،  باألعضاء  االتجار  لجريمة  الدولية  المكافحة  سهام:  دبة   )
بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسة،    -ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة  

 . 34، ص  2017
ط2) تحليلية(،  المنظمة)دراسة  الجريمة  البريزات:  محمد  جهاد  الثقافة  2(  دار   ،

 . 113، ص 2010والتوزيع، عمان،  للنشر 
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مع  3) مقارنة  دراسة  الدولي  القانون  في  بالبشر  االتجار  حظر  حاوي:  ماجد   )
القانون،   كلية  بغداد،  ماجستير، جامعة  الوطنية، رسالة  .،  2014التشريعات 

 . 117ص 
الجامعة  4) دار  الدولي،  الجنائي  القانون  في  دروس  المنعم:  عبد  سليمان  د.   )

 . 89، ص 2000ندرية،  الجديدة ، اإلسك 
محمد   (5) يوسف  القانون  ،  عطاري  في  االستغالل  من  األطفال  حماية  قواعد 

جامعة المنوفية  ،  كلية الحقوق  ،  مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  ،  الدولي
 . 191- 1990، ص  2011،  مصر، 

 . 2000( من البروتوكول االختياري لعام  5/1المادة ) (6)
(7 ( المادة  ,الفقر30(  المنظمة  2,1ة) (  الجريمة  لمكافحة  العربية  االتفاقية  من   )

بتاريخ   العربية  الجامعة  قبل  من  اعتمدت  الوطنية.  .  21/12/2010عبر 
 ( المادة  التي  11وبحسب  الجرائم  ضمن  من  باألشخاص  االتجار  يعد   )
( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  16كذلك ينظر المادة ) تتضمنها االتفاقية.  

 . 2000لمنظمة عبر الوطنية لعام الجريمة ا
(8 ( المادة  ينظر  عبر  16(  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية  من   )

.ك )ذ الوطنية  المادة  تنظر  الفقرات)5لك  البروتوكول  5,4,3,2(  من   )
 . 2000االختياري التفاقية حقوق الطفل لعام  

الدولية  9) الوثائق  بسيوني،  شريف  محمود  د.  المجلد  (  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
 . 999  -998، ص 2003األول، دار الشروق، القاهرة، 

خوات (  10) أبو  الطفل،  ماهر  لحقوق  الدولية  العربية،  الحماية  النهضة  ،  دار 
 . 200، ص  2008، القاهرة 

 . 80-79( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق ، ص  11)
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  , أ, ب ( من  10/1( المادة ) 12)

 . 2000لعام  
,ج( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص لعام  10/1(المادة)13)

2000 . 
 . 29( جهاد محمد البريزات، مصدر سابق، ص 14)
(15( المادة  تنظر   )18 /1( المادة  تنظر  كذلك  االختياري  6/1(.  البروتكول  ( من 

الطفل بشأن بيع االطفال واستغاللهم في البغاء والمواد االباحية  التفاقية حقوق 
 ( من االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة. 26المادة ) . 2000لعام  

المعايير الدولية لمكافحة االتجار باألشخاص ومدى اتساق    حطاب عبد النور: (16)
 . 113، ص   اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية ، القوانين الوطنية معها 
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( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.  18/30( تنظر المادة )17(
طفال  ( من البروتكول االختياري بشأن بيع اال10/1كذلك تنظر المادة ) 
 . 2000واستغاللهم لعام  

(18( المادة  واستغاللهم   10/1(  االطفال  بيع  بشان  االختياري  البروتوكول  من   )
 . 2000لعام  

االنتربول:19) أنشئت في عام    (  دولية  أكبر منظمة شرطة  ، مكونة    1923هي 
لـ   من قوات  الرئيسي في مدينة  190الشرطة  ،  .ليون بفرنسا  دولة، ومقرها 
أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون  يتبادل  

بسجالت   المنظَّمة  أفراد  ويحتفظ  الدولية،  الجرائم  مكاف حة  في  بينهم  فيما 
الجرائم الدوليَّة، ويساعدون األعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب  

الشرطة ألفراد  استشارات  الشر  .وعمل  منظمة  ينظر:  الجنائية  للمزيد  طة 
 الدولية على موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة :  

  .http:s//ar Wikipedia.org/wiki(2018/ 6/10)تاريخ الزيارة      
القاضي 20) متولي  رامي  المصري  ،  (  القانون  في  البشر  في  االتجار  مكافحة 

الدولية والمواثيق  االتفاقيات  ضوء  وفي  المقارنة  دار  ،  1ط،  والتشريعات 
 . 195، ص 2011، القاهرة، النهضة العربية

(21( المادة  المنظمة  2(  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  من  )ز(  الفقرة   )
 2000عبر الوطنية لعام  

(22( المادة  التي  32(  بالبشر،  االتجار  مكافحة  بشأن  أوربا  مجلس  اتفاقية  من   )
في الوزارية  اللجنة  / 3اعتمدتها  باب 2005/أيار  وفتح  في    ،  عليها  التوقيع 

 . 197مجموعة معاهدات مجلس أوروبا, رقم .2005/أيار/   16وارسو في  
(23 )   ( الفقرة ) 13المادة  المنظمة  1(  الجريمة  المتحدة لمكافحة  األمم  اتفاقية  ( من 

 .    2000عبر الوطنية لعام  
( الفقرات) أ, ب( من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  7المادة )  ( 24)

 . 2000ام  لع
(25 )   ( الفقرة ) 13المادة  المنظمة  2(  الجريمة  المتحدة لمكافحة  األمم  اتفاقية  ( من 

 عبر الوطنية. 
(26)     ( )14المادة  الفقرات  الجريمة  3,2(  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية  من   )

 . 2000المنظمة لعام  
(27)  ( االختياري  7المادة  البروتوكول  من   ) )ج  الفقرة  الطفل  (  حقوق  التفاقية 

 . 2000لعام
 . 112حطاب عبد النور، مصدر سابق، ص  (28)
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المعني    (29) المتحدة  االمم  ومكتب  األوربي  االتحاد  للبرلمانيين:  إرشادي  كتيب 
 . 49، ص  2009بالمخدرات والجريمة، فيينا، 

لحقوق    (30) المتحدة  األمم  مفوضية  تقرير  بموجب  التوجيهية  المبادئ،  اعتمدت 
في   واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  الى  المرفوع  /  20اإلنسان  حزيران   /

2002   . 
(31)  ( لعام  26المادة  بالبشر  االتجار  مكافحة  بشان   أوروبا  مجلس  اتفاقية  من   )

2005   . 
االتجار    (32) جرائم  في  الضحية  ضمانات   : مقابلة  مصطفى  يوسف  حسن  د. 

التشري وبعض  باليرمو  لبروتوكول  وفقاً  ص  بالبشر   ، العربية  ،  510عات 
 منشور على الموقع التالي: 

الزيارة       تاريخ   (19/10/2018  )
https://jfslt.journals.ekb.ej/article 

جابر:   (33) خيري  من    صالح  للحد  الهادفة  الدولية  القواعد  جابر,  خيري  صالح 
التالي:  الموقع  على  منشور  بحث   , باألطفال   .journal   االتجار 

nahrainlaw.org/getpdf.php?p=22                          
 . 510د. حسن يوسف مصطفى , مصدر سابق, ص  (34)
(35 )  United nations Development program  ,Romania Law 

Enforcement Best practic manual for fiahting against 
Trafficking of Human Beings, Executive summery   

USAlD, 2012, p.10.  
(36)   ( المادة  باألشخاص  6/2تنظر  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من   )

المادة)  2000لعام   تنظر  كذلك  االختيا8.  البروتوكول  من  بيع  (  بشأن  ري 
 االطفال واستغاللهم. 

أرتيمة  (36) سليمان  بالبشر)دراسة  ،  وجدان  االتجار  لجرائم  العامة  األحكام 
 ومابعدها. 241, ص 2014،  عمان، دار الثقافة للنشر، 1ط ، مقارنة(

(37)( الفقرة) 6المادة  لعام  1(  بالبشر  االتجار  وقمع ومعاقبة  منع  بروتوكول  ( من 
2000( )(  8.المادة  التفاقية  1الفقرة  االختياري  البروتوكول  من  و(  /هـ, 

 2000حقوق الطفل لعام 
( محمد يحيى مطر ومجموعة من الخبراء المتخصصين، الجهود الدولية في  28)

.  2010، جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض،  1مكافحة االتجار بالبشر، ج
 ،  314ص ,
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البشر في بغداد بتاريخ  افتتح العراق أول دار خاصة بضحايا االتجار ب
, وتهدف إلى إيواء وإعادة تأهيل الضحايا, وتضم من جندتهم  12/2017/ 27

عصابات اإلتجار الذين تزايدت اعدادهم نتيجة الفقر وما شهده العراق من  
حروب، إذ تؤكد منظمات محلية وجود ما ال يقل عن خمسة عشرة شبكة  

الباسل: افتتاح أول دار إليواء  تمتهن االتجار بالبشر. للمزيد ينظر: ميمونة 
 ضحايا االتجار بالبشر في بغداد، مقال متاح على الموقع التالي: 

 .https://www.alaraby.co.uk/society( 2018/ 10/ 25)تاريخ الزيارة 
/أ( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  3( الفقرة )6المادة )  (39)

 . 2000لعام  
الفقرة ) 25) المادة    ( 40) المنظمة  1(  الجريمة  المتحدة لمكافحة  األمم  اتفاقية  ( من 

 . 2000عبر الوطنية لعام  
(41)   ( لعام  4/ 6المادة  باألشخاص  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من   )

2000 . 
(42)   ( الفقرة) 7المادة   )2 ( رقم  االتفاقية  من  عمل  182/ج(  أسوأ  حظر  بشان   )

 .                     1999ية للقضاء عليها لعام  االطفال واالجراءات الفور 
،  جامعة الجزائر،  النظام القانوني لجريمة االتجار باألشخاص ،  حمودي أحمد   ( 43)

 . 102، ص  2015، كلية الحقوق
( من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل لعام  3( الفقرة ) 9المادة )   (44)

2000 . 
(45)  ( ) 6المادة  الفقرة  االتجار    /ج(3(  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من 

 باألشخاص.  
 . 1949( من اتفاقية حظر اإلتجار واستغالل دعارة الغير لعام 16المادة ) (46)
(47)   ( بيع  2/ 10المادة  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  من   )

 ً  األطفال واستغاللهم جنسيا
 . 1948( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 8، 7ينظر المادتان )  (48)
وفقاً    (49) وحمايتها  االنسان  حقوق  الدين: ضمانات  ناصر  الرحمن  عبد  نبيل  د. 

الدولي   ،  للقانون  اإلسكندرية  الجامعية،  المطبوعات  دار  الوطني،  والتشريع 
 . 143، ص 2009

( من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، كذلك  4( الفقرة)9المادة )  (50)
( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  6( الفقرة ) 6المادة )
 .  2000لعام  

 . 307ص د. محمد يحيى مطر, مصدر سابق,  (51)
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الجوهري  52) أحمد  السيد  نجوان  الطفل  ،  (  لحقوق  الدولية  أطروحة  ،  الحماية 
 . 127، ص 2010،  جامعة المنصورة، كلية الحقوق ، دكتوراه

( من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل لعام  2( الفقرة ) 10المادة )  (53)
2000 . 

وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  ( من بروتوكول منع  3( الفقرة ) 8المادة )   (54)
 . 2000لعام  

(55)   ( الفقرة) 8المادة  االتجار  4,1(  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من   )
 . 2000باألشخاص لعام  

(56)   ( ) 19المادة  الفقرة  واستغالل  2(  باألشخاص  االتجار  حظر  اتفاقية  من   )
 . 1949دعارة الغير لعام  

منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص    ( من بروتوكول2( الفقرة) 8المادة )    (57)
 . 2000لعام

 
 قائمة المصادر: 
 أوالً: الكتب: 

ط  -1 تحليلية(،  المنظمة)دارسة  الجريمة  البريزات،  محمد  الثقافة  2جهاد  دار   ،
 . 2010للنشر والتوزيع ، عمان،  

ومدى   -2 باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الدولية  المعايير   ، النور  عبد  حطاب 
 . 2016القوانين الوطنية معها ، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ،  اتساق 

سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة ،   -3
 .   2000اإلسكندرية، 

المصري   -4 القانون  في  البشر  في  االتجار  مكافحة  القاضي،  متولي  رامي 
ضوء   وفي  المقارنة  طوالتشريعات  الدولية،  والمواثيق  دار  1االتفاقيات   ،

 . 2011النهضة العربية، القاهرة، 
ماهر أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة   -5

 ،2008  . 
في   -6 الدولية  الجهود  المتخصصين،  الخبراء  من  يحيى مطر ومجموعة  محمد 

 . 2010للعلوم االمنية، الرياض،  ، جامعة نايف 1مكافحة االتجار بالبشر، ج
المجلد   -7 اإلنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  بسيوني،  شريف  محمود 

 . 2003األول، دار الشروق، القاهرة، 
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وفقاً   -8 وحمايتها  االنسان  حقوق  ضمانات  الدين،  ناصر  الرحمن  عبد  نبيل 
ا  الجامعية،  المطبوعات  دار  الوطني،  والتشريع  الدولي،  السكندرية  للقانون 

،2009 . 
وجدان سليمان أرتيمة، األحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر)دراسة مقارنة(،   -9

 .   2014، دار الثقافة للنشر، عمان،  1ط
 

 ثانياً: الرسائل واالطاريح: 
حمودي أحمد، النظام القانوني لجريمة االتجار باألشخاص، جامعة الجزائر،   -1

 . 2015كلية الحقوق، 
سه -2 رسالة  دبة  البشرية،  باألعضاء  االتجار  لجريمة  الدولية  المكافحة  ام، 

بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسة،    –ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة  
2017 . 

مع   -3 مقارنة  دراسة  الدولي  القانون  في  بالبشر  االتجار  حظر  حاوي،  ماجد 
 . 2014كلية القانون،  التشريعات الوطنية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 

أطروحة   -4  ، الطفل  لحقوق  الدولية  الحماية   ، الجوهري  أحمد  السيد  نجوان 
 . 2010دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة،  

 ثالثاً: البحوث والمقاالت:  
القانون    -1 في  االستغالل  من  األطفال  حماية  قواعد  محمد،  يوسف  عطاري 

القتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية  الدولي، مجلة البحوث القانونية وا
 . 2011، مصر،  

 منشورات األمم المتحدة والمنظمات الدولية:  
المعني   -1 المتحدة  األمم  ومكتب  األوربي  االتحاد  للبرلمانيين:  إرشادي  كتيب 

 . 2010بالمخدرات والجريمة، فيينا، 
 رابعاً: االتفاقيات واألنظمة والمؤتمرات الدولية : 

 . 1948الن العالمي لحقوق اإلنسان لعام اإلع -1
 . 1949اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير لعام   -2
 . 1999( بشأن القضاء على أسوأ عمل األطفال لعام  182االتفاقية رقم ) -3
 . 2000اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام   -4
وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال    بروتوكول منع   -5

 . 2000لعام  
واستغالل   -6 األطفال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول 

 . 2000األطفال في البغاء والمواد اإلباحية لعام  
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 .   2005اتفاقية مجلس أوربا لمكافحة االتجار بالبشر لعام -7
 كليزية:خامساً: المصادر االن

(1)united nation Development program  ،Romania Law 
Enforcement Best practic manual for fiahting Against 
Trafficking of Human Beings  ،Executive summery 
USAlD ،2012 . 

 المواقع اإللكترونية: 
االتجار    -1 جرائم  في  الضحية  مقابلة، ضمانات  مصطفى  يوسف  بالبشر  حسن 

الموقع   على  منشور  العربية،  التشريعات  وبعض  باليرمو  لبروتوكول  وفقاً 
 التالي: 

   https://jfslt.journals.ej/article 
صالح خيري جابر، القواعد الدولية الهادفة للحد من االتجار باألطفال ، بحث    -2

التالي:    الموقع  على   .journalمنشور 
nahrainlaw.org/getpdf.php?p=22           

 منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ويكيبيديا الموس  -4
 وعة الحرة التالي: 

    http:s//ar Wikipedia.org/wiki . 
ميمونة الباسل، افتتاح أول دار إليواء ضحايا االتجار بالبشر، مقال متاح على   -4

 https://www.alaraby.c.ukالتالي  
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 ملخص البحث 

الروسي من         المجتمع  الذي كان يعيشه  الواقع االجتماعي   ) تولستوي   ( قيم 
للرأسمالية  خالل الطبقة   نقدا الذعا  التي كان يعيش معها ، حيث وجهه  الفالحية 

والكنيسة، وكذلك للسلطة الحاكمة ، ان المفهوم الرئيسي في تعاليم )تولستوي( هو  
االيمان الذي يقوم على معنى وقيمة الحياة االنسانية في توحيد الناس على اساس  

 وة الى المساواة بين الناس . المحبة والسالم ونبذ الحرب العنف والتطرف، والدع 
لقد اعلن )تولستوي( اتجه الى الواقعية ) الواقع( وترك الرومانسية ، واصبح الفن  
يقوم بعمل التوصيل والنقل والتعبير، واما وظيفة الفن عند )تولستوي ( تتخلص  
في ان يبعث في المتلقي يشبه الشعور الذي احس به ) الفنان ( ويرى ان انتشار  

فني هو مقياس الصالته وجودته، اما انحصار الفن على طبقة واحدة وهي  العمل ال
االدبية   االعمال  استبعد  قد  )فتولستوي(  زيفه،  على  برهان  فذلك  االغنياء  طبقة 
والفنية التي ال تخدم الفالحين لصعوبة فهمها من قبلهم، فهو ال يطلب من الفالح  

لب من األديب أن يكتب أعماال  البسيط االرتقاء الى مستوى االدب الرفيع، بل يط
مفهومة من قبل الفالحين، فبرأيه ان الحكايات الشعبية البسيطة واغاني الفالحين  

 هم أهم من روائع عصر النهضة االوربية . 
لقد توصل )تولستوي( الى نتيجة ان الفكرة الدينية يجب ان تكون الفكرة المرشدة  

ا الفنية  األعمال  شتى  ّدان  لذلك  الفنون،  أو  في  الخلقي  االنحراف  إلى  تدعوا  لتي 
تشجع على االستخفاف بالدين، ففن )تولستوي( ملتزم بالفعل االخالقي والجوانب  
وجانية   بممارسات  ترتبط  بتعبيرية  الفنية  رؤيته  يجسد  ان  الفنان  وعلى  الدينية، 
الفنان،   نتاجات  يتقبل  المجتمع  يجعل  الذي  االمر  أخالقي،  منحى  ذات  وروحية 

 فلسفة الفن لدى ليو تولستوي
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تحمل    باعتبارها  النها  االنساني،  المجتمع  ضمن  االيجابي  دورها  لها  رسالة 
 مضامين أو دالالت دينية واخالقية. 

الناس   ومعاناة  الحياة  تصويره  في  صادقاً  يكون  أن  كتاباته  في  )تولستوي(  أكد 
وابتعد كثيراً عن المغاالة او التصنع، الن الفن في رأيه ال يكون واقعياً أذا لم ينقل  

 واقع الذي يصوره.  باألمانة لل
 الكلمات المفتاحية:  

 الجمال، االجتماعية، الحرب، السالم، االخالق، الفن . 
 

Summary  
 

Tolstoy values the social reality in which Russian 
society lived through the peasant class in which he lived, 
with a sharp criticism of capitalism and the Church, as 
well as of the ruling authority. The main concept in 
Tolstoy's teachings is the faith that is based on the 
meaning and value of human life in unification People 
are based on love, peace, renunciation of war, violence 
and extremism, and advocating equality among people. 

Tolstoy has turned to realism and left romance, 
and art has become the work of communication, 
transport and expression. Tolstoy's art function is 
disposed of in the recipient, similar to the feeling he feels 
(the artist) (Fattolstoy) has ruled out the literary and 
artistic works that do not serve the peasants for the 
difficulty of understanding by them, it does not ask the 
simple peasant to rise to the level of literature, but is 
asked to The writer to write works understood by the 
peasants, Vrvih Simple folk tales and peasant songs are 
more important than the masterpieces of the European 
Renaissance. 

Tolstoy has come to the conclusion that the 
religious idea must be the guiding principle in the arts, 
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so he condemned the various works of art that call for 
moral deviation or encourage disregard for religion. 
Tolstoy is already committed to moral and religious 
aspects, and the artist must embody his artistic vision In 
a way that makes the society accept the products of the 
artist, as a message that has a positive role within the 
human community, because it carries religious or moral 
implications. 
Tolstoy stressed in his writings to be honest in his 
portrayal of life and the suffering of the people and 
moved away from exaggeration or fabrication, because 
in his opinion, art is not realistic if it does not honestly 
convey the reality it depicts. 

 
     ، للسالم  وداعية   ، اجتماعي  كاتب ومفكر روسي ومصلح   ) تولستوي   ( يعد 

كتب روايات نالت اعجاب الكثيرين ، اعتبر أحد اعمدة األدب الروسي في القرن  

وقد    ، فيها  وابدع  القصيرة  والقصص  الروايات  كتابة  في  انتشر   ، التاسع عشر 

بش الروسي  واالدب  عام  بشكل  العالمي  االدب  بأعماله  تتجلى  اثرى  خاص  كل 

كتاباته   في  يقف  فلم  ومدب،  كفيلسوف  بل  فحسب،  ألكاذيب  )تولستوي(  عبقرية 

االجتماعية   االخرى  الحياة  مجاالت  الى  تجاوزها  بل  االدبية،  الفنون  عند 

الذهن،   متوقد  الصدر  كمفكر واسع  في حل مشكالتها  والدينية وساهم  والسياسية 

لذي اجتاح الحياة وتغلغل في اوصالها  اعتنق افكار المقاومة السلمية ألي شر ، ا

الطبيعة   ينبع من  الشر  بأن  تولستوي  يسلم  . وال  واالنسان  المجتمع  وتسلط على 

المجتمع   فهما  مبعثه  اما   ، االنسان  مع فطرة  متنافيا  يجده  بالعكس  بل   ، البشرية 

والحضارة ، فال غرابة ان يكون الصراع بين اإلنسان والشر يحضى مكانة في  

ويصبح احد اهم محاور تفكيره وفلسفته. لقد كشف )تولستوي( في بعض  كتاباته  

القضايا   تلك  وكانت   . عصره  قضايا  وأهم   ، االجتماعية  الصراعات  مؤلفاته 

التي   آراءه  الكنيسة  تتقبل  ولم  اعماله،  في  الصدارة  مكان  احتلت  قد  والمسائل 

 انتشرت بسرعة بين الناس فكفرته.  
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الفن عند ) تولستوي ( ف للحياة ، النه يكشف عن اشياء جديدة  اما  هو ضروري 

يعلم الناس أن يروا ويفهموا ويشعروا، فجاء البحث بمقدمة وثالثة مباحث وخاتمة  

بينما المبحث الثاني تضمن   تضمن المبحث االول حياة تولستوي ونتاجه الفكري 

عن والجمال  الفن  فلسفة  على  تضمن  فقد  الثالث  المبحث  اما  االجتماعي  د  فلسفته 

 تولستوي . 

 المبحث االول 

 حياة ليو تولستوي ومؤلفاته 

 حياته : 

في        تولستوي  ليو  التي قضى  1828آب    28ولد  بوليانا(  )ياسنايا  قرية  في  م 

العامين من   يبلغ  يكد  لم  فيها جزءا كبيرا من حياته وال تبعد كثيرا عن موسكو، 

   (1) العمر حتى توفيت امه. 

أمه        عن  )تولستوي(  لمعرفتها،  سأل  خاللهم  من  محاوالً  عرفوها  لمن 

تقص   كانت  وانها  ذكية،  فخورة،  مستقيمة،  لطيفة،  طيبه،  كانت  انها  ويخبرونه 

السجايا   لها على هذه  تركيب وجه  قادرا على  لم يكن  لكنه  بشكل جيد،  القصص 

   (2) كلها.

االخرين  وعندما اصبح في التاسعة توفي والده فتولت عمته رعايته مع اخوته       

الذين يبلغ عددهم خمسة أوالد واشرفت على تعليمه وعينت له اساتذة في البيت  

الوقت  ذلك  في  العادة  هي  في  (3)  كما  كتب  حيث  رأسه  مسقط  )تولستوي(  عشق 

فهي   بوليانا،  سنايا  يا  دون  من  بها  وعالقتي  روسيا  تصور  عليه  يصعب  شبابه 

واصدقائه واقربائه، والمكان  وطنه الصغير مهد طفولته، وهنا مضت حياة اسرته  

 .  (4)الذي كتب فيه معظم اعماله، والمكان الذي فيه قبر

توجه تولستوي وعمرة عشر سنوات مع اسرته الى كازان، حيث عاش  

ست سنوات في كازان وحضر نفسه مدة عامين ونصف لالنتساب الى الجامعة،  

نات القبول لكلية  م الى امتحا 1844بعد ان قرر أن يصبح دبلوماسيا، وتقدم عام  

الفلسفة. القسم الشرقي في جامعة كازان، ونجح في امتحانات الرياضيات واللغة  

وااللمانية   والفرنسية  االنكليزية  اللغة  امتحان  في  وكذلك  والمنطق  الروسية 
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مادة   في  ورسب  التاريخ  المتحان  محضرا  يكن  لم  لكنه  والتركية،  والعربية 

   (5) ذلك لم يقبل في الجامعة.الجغرافيا وعلم االحصاء ونتيجة ل

م في قسم اللغة العربية والتركية،  1844دخل تولستوي جامعة قازان عام 

ثم تركها في السنة الثانية ودخل كلية الحقوق ولم ترق له الدراسة الجامعية وترك  

 .  (6) م بحجة سوء صحته ومشاغله البيتية1847الجامعة في عام 

آسفٍ  غير  الجامعة  غادر  ان  الى    وبعد  وعاد  كازان  برح  فراقها،  على 

له، وأخذ ما يخصه من ميراث   ياسنايا بوليانا مسقط رأسه، واتخذها وطناً  قرية 

أبيه، ومكث في تلك القرية ثماني سنوات متوالية، وكان يذهب بعض االحيان الى  

 .  (7))موسكو( و )بطرسبرج(، فيمكث بضعة ايام، ويقفل راجعا الى قريته 

االك  شقيقه  تولستوي(بر  زاره  الجيش    )نقوال  في  ضابطا  كان  الذي 

فرقته   الى  الرجوع  احب  ولما  العسكرية،  اجازته  مدة  عنده  ومكث  القوقازي، 

واعتالل   الطبيعية،  مناظرها  جمال  فيها  فأعجبه  البالد،  تلك  الى  معه  صحبه 

هوائها، وعذوبة مائها، وخصوبة ارضها، والذي زاده سروراً رفاه عيشة الضباط  

ا قبوالً  وجنود  منه  فصادف  الجيش  خدمة  في  ينتظم  ان  عليه شقيقه  فالح  لقوقاز، 

 .  (8)واقباالً 

الحياة   وفلسفته في  اراءه  التي تضمنت  )تولستوي( في كتابه يومياته  بدأ 

والفالحين،   الريف  بقضايا  واهتمامه  لإلنسان  الداخلي  العالم  تأمل  على  وتركيزه 

   (9) مشاريع الدراسية أو العمليةوقد اصابته ازمة نفسية لفشله في مختلف ال

ان   عمته  حاولت  التي  االضواء،  مجتمع  بحياة  )تولستوي(  ينغمس  لم 

تحببها اليه في كازان وكانت الفتيات الكازانيات يضحكن من خجله وشروده اثناء  

اللقاء به في الحفالت، وقد كتبت إحداهن عنه فيما ))كان تولستوي دائم الشرود  

ب ويرقص  الحفالت،  بعيداً  في  يفكر  كإنسان  يبدو  دائما  كان  ذلك،  في  رغبة  دون 

الشاب   هذا  أن  انتباهه.  تولستوي  يعيره  ال  الذي  المحيط  هذا  محيطه،  خارج 

 .  (10)الناعس سيصبح عبقرياً ال مثيل له في اوربا كلها((
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الزواج   فكرة  راودته  عمره  من  الثالثين  في  )تولستوي(  أصبح  وعندما 

من  فتاة  مع  عالقة  االخالقية    واقامة  بطريقته  العالقة  هذه  أنهى  والحقاً  محلته 

المتزمته، دل هذا العمل على انه ينظر بريبة من الناحية االخالقية الى العالقة بين  

 .  (11)الجنسين التي ال تتكل بزواج وبناء اسرة كهدف حقيقي

الى   الزوجية  حياته  في  وجدها  التي  السعادة  فقادته  )تولستوي(  تزوج 

ا من  في  الهرب  وجهوده  افكاره  فحصر  العام  الحياة  معنى  ادراك  وراء  لسعي 

عائلته في روجته، واوالده، وفي االهتمام بتوفير وسائل الراحة لهم وله، فالجهاد  

للبلوع الى الكمال الشخصي، الذي عقبه العمل على تأييد التقدم العام، تحول اخيراً  

  (12)الى السعي وراء سعادة العائلة.

أسفار   الدول  بدأت  بعض  في  جال  حيث  الخارج،  الى  )تولستوي(، 

عن   والبعد  بالمادية  إياه  منهما  الغرب  ينتقد  كتب  روسيا  الى  عاد  ولما  االوربية 

عام   روسيا  )تولستوي(  غادر  واالنسانية.  الى  1860الرحمة  ثانية  سفرة  في  م 

ئي في  الخارج، فزار معظم بلدان أوربا الغربية، واطلع على مناهج التعليم االبتدا

  (13)الغرب، فرفض النظم التربوية األوربية العتمادها على اإلكراه

في   وحكماً  الوساطة،  لجنة  في  ليعين عضوا  بالده  الى  )تولستوي(  عاد 

الخالفات التي نحمت عن مرسوم )اعتاق الفن( التي يخص العبيد المملوكين الذين  

لبث ان استعفى في العام  يباعون ويشترون مع االرض التي يعملون فيها، لكنه ما  

مجلة   انشأ  ثم  مدرسته،  في  التعليم  الى  وانصرف  اللجنة،  عضوية  من  التالي 

   (14)تربوية حملت اسم )أيا سنايا بوليانا( لنشر مبادئ نظامه التربوي.

ابناء   لتعليم  الخاص  ماله  من  انشأها  التي  مدرسته  على  يتفق  وكان 

المدرسة وقصدها اهل المدائن االخرى  الفالحين، فتولى تعليمهم بنفسه، فاشتهرت  

المجاورة يلتمسون االستفادة من آرائه وفلسفته، وقد بلغ من محبته لفالحي قريته  

بالملك الشخصي، واحب ان يوزع امالكه بينهم   انه اراد ان ينبذ فكرة االستئثار 

  (15) بالتساوي فيشتغل كواحد منهم، ولكن زوجته وذوي قرابته أبوا على ذلك
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االقطاعي    وكان  بهم  يمر  عندما  ينحنون  بوليانا(  )ياسنايا  قرية  فالحو 

)تولستوي(، فلم يبقى امامه المزيد ليتمناه، وهو يكتب مرة في رسالة اجرأ كلمة  

 . (16) بشرية ))أنا سعيد سعادة ليس بعدها زيادة لمستزيد ((

في   المدارس  انشاء  الى  ))عمدت  اعترافاته  في  )تولستوي(  ذكر  وقد 

لدي جداً، لبعده عن  القرى و المزارع لتعليم الفالحين وقد كان هذا العمل عزيزاً 

بالتأليف   يشتغل  الذي  الكبير  األدبي  المعلم  وظيفة  يرافق  الذي  الفارغ،  االدعاء 

والكتابة((. وفي هذه الحالة كنت اشتغل ثانية باسم التقدم، ولكنني هذه المدة كنت  

الت االسس  الى  الناقد  الفاحص  بروح  فقلت  انظر  التقدم،  صرح  عليها  يقوم  ي 

أبناء   يعطي  ان  يجب  ولذلك  والعقل،  الحرية  ترافقه  ان  يجب  التقدم  ان  لنفسي، 

الريف واوالد الفالحين ملء الحرية باختيار الطريق التي تالئمهم الى التقدم الذي  

 .  (17)يحتاجونه((

انه افرغ   نفسه  العمر حتى وجد  وعندما وصل )تولستوي( الى منتصف 

وده الفكري وبلغ ابعد مدى لعبقريته الفنية، فاذا به ينقلب بين عشية وضحايا  مجه

االنكليزي   االديب  على  فحمل  وناقد.  متحامل  الى  به  مفتون  بالفن  مغرم  من 

شكسبير ومسرحه، وكتب رسالة يتهكم فيها بالشعر والموسيقى، ويسأل: بم يعود  

نير الجهل والذل والفاقة؟  الشعر والموسيقى على الشعب الجائع الذي يعيش تحت  

ولماذا تنفق األموال الطائلة على مسرحية موسيقية في دار االوبرا؟ أمن أجل ان  

يأتي بعد العشاء اولئك االثرياء المتخمون ليصفقوا ساعتين، ويعودوا بعد ذلك الى  

 (18)جحورهم

وعند بلوغ )تولستوي( الثمانين من عمره، جاءته الى قريته بعثة سينمائية  

بوليانا  لت ياسنايا  ))احسنوا ضيافتهم في  فقال ألبنته:  عن حياته،  قصيراً  فيلماً  نتج 

وهذا هو اسم مزرعته وفيها قصر ثم اوصاها بحق السماء، اذكروا لهم بوضوح  

كتابة   ظروف  وتفاصيل  الماضية  حياتي  حول  حوار  في  أدخل  أن  أريد  ال  انني 

 .  (19)رواياتي((

والك بالفالسفة  )تولستوي(  يعالجون  تأثر  الذين  والسيما  الغربيين  تاب 

الغبن   اسباب  عن  طويالً  فتش  وقد  اهتمامه،  وتستثير  ذهنه  تشغل  التي  القضايا 
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إقامة   كيفية  وعن  تطوره  في  ودورها  الحضارة  وعن  المجتمع  في  والالمساواة 

( روسو  ماك  جان  الفرنسي  الفيلسوف  وكان  العدالة،  تسوده  -م1712مجتمع 

أف1778 قد  فـ)روسو(  مهمة  م(  جديدة  آراء  وقدم  المسائل  هذه  دراسة  في  اض 

 .  (20)وافكاراً مستحدثة قيمة

و)البوذية*(   بالمسيحية  الدينية  الفلسفية  )تولستوي(  افكار  تأثرت  كذلك 

 .   (21)م(1860 -م1788وكذلك بافكار الفيلسوف االلماني شوبنهور )

والثقافة   العربي  لألدب  خاصاً  احتراماً  )تولستوي(  اضمر  العربية  كما 

الدين   )عالء  حكاية  عرف  طفولته.  منذ  العربية  الحكايات  فعرف  بهما  وتأثر 

والمصباح السحري( وقرأ )ألف ليلة وليلة(، وعرف حكاية )علي بابا واألربعون  

الحكايتين   هاتين  ذكر  الملك شهرمان(، ولقد  بين  الزمان  )قمر  حرامي(، وحكاية 

 .  (22)راً كبيرضمن قائمة الحكايات التي تركت في نفسه أث

 .  (23)م ودفن في مسقط رأسه1910توفي )تولستوي( عام  

 مؤلفاته او نتاجه الفكري 

 م.  1880فحص الالهوت القطعي   .1

 م.  1830من الذي اؤمن به   .2

 ( 24)م. 1882اعتراف   .3

 م.  1890اكريتسير روفايا سوناتا  .4

   (25) م.1861مسرحية سلطة الظالم  .5

 م.  1903بعد الحفلة الراقصة   .6

 م نشرت بعد وفاته.  1905الكربوت الزائف   .7

  (26)  م. 1908مقاالت سياسية دينية )ال استطيع السكوت  .8

 م  1898ما الفن  .9

   (27) م.1886موت إيفان إوليتش   .10

 م.  1862قصة القوارق في  .11

 م.  1869الحرب والسالم  .12

 م.  1873آنا الرنينا،  .13
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 م.  1889الشيطان  .14

 م.  1899رواية البعث  .15

 م  1900مسرحية الجنة الحية   .16

 .  (28)م1904رواية حجي مراد  .17

 الكنيسة والدولة.   .18

 مختصر اإلنجيل.   .19

     (29)القيامة.  .20

بقدر ما يكون االلهام   بالعمل المستمر  لقد كانت حياة )تولستوي( طافحة 

 واضحا بقدر ما يتوجب العمل المنظم للتعبير بشكل أفضل.  

التي كان فيها، منذ ان اصبح   المزاج والحالة  كتب )تولستوي( عن ذلك 

وينقلني من  كاتبا وحتى آخر ايام حياته: ))ان عملي يرهقني ويعذبني ويسعدني،  

حالة االبتهاج الى الكآبة والشك، وبالعكس، لكنني ليل نهار، مريضا كنت أم ال،  

 .(30)فإن التكفير بالعمل ال يغادرني دقيقة واحدة((

 المبحث الثاني 

 فلسفة تولستوي االجتماعية  

 فلسفة تولستوي: 

العالم   معرفة  على  تقوم  إحدهما  طريقتين  للمعرفة  بأن  )تولستوي(  يرى 

المخلوقات:  الخا حياة  في  الغوص  على  تقوم  والثانية  الحواس.  بواسطة  رجي 

وإقامة الصالت   الداخل  الحجر ومعرفته من  االنسان والحيوان والنبات بل حتى 

)تولستوي(   فإن  وعليه  والحب.  الشاعرية  الهبة  هي  وهذه  بينها  تنفصم  ال  التي 

لإلنسا الداخلي  العالم  استبطان  من  الفني  ابداعه  في  مركز  ينطلق  وجعله  ن 

 .  (31)اهتمامه

في   فهو  أبداً  متطور  متغير  كمخلوق  االنسان  إلى  )تولستوي(  ينظر 

اإلنسان   صفات  رؤية  الخطأ  من  كان  لذلك  دائم،  وتحرك  مستمرة  صيرورة 

الوسط   تأثير  تحت  للتغيير  معرضة  فشخصيته  جامد،  ثابت  كشيء  وخصاله 

ي ذلك قال تولستوي في  االجتماعي من جهة وتفكيره وإدراكه من جهة اخرى وف

طيبين  1898شباط    3يومياته   الى  الناس  تقسيم  عليه  المتعارف  الخطأ  ))من  م 
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جميع   ذاته  في  ويحمل  مستمر  جريان  في  االنسان  أن  واذكياء،  اغبياء  واشرار، 

بالعكس   والعكس  او شريراً ويغدو طيباً  االمكانيات، فقد يكون غبياً ويصبح ذكياً 

 . (32)( وهنا تكمن عظمة االنسان(

حيث   ومن  الدين،  حيث  من  اقسام:  ثالثة  الى  )تولستوي(  فلسفة  تنقسم 

انها   على  والفنية،  واالجتماعية  الدينية  الفلسفة  أي  الفنون،  حيث  ومن  االجتماع، 

كلها فروع لشجرة واحدة مبنية على قاعدتين االولى: احبوا بعضكم بعضا في كل  

 .  (33)إن الشر ال يقتله اال الخيرشؤونكم، والثانية: ال تقاوموا الشر بالشر ف

انتقد   انه  اال  السماوية  الديانات  واحترم  وجل،  عز  باهلل  تولستوي  آمن 

النظام االجتماعي القائم، ورأى ان بعض المؤسسات الدينية تقدم خدمات للسلطات  

 .  (34)الحاكمة احياناً على حساب الفقراء والكادحين

سة الكاثوليك واالثوذكس وغيرهم  فانتقد )تولستوي( رجال الدين في الكني

البتعادهم عن جوهر الدين حيث قال: ))الكنائس، ككنائس، ليست سوى مؤسسات  

تتمتع بمبدأ مسيحي في أساسها رغم ابتعادها عن الطريق المباشرة بعض الشيء  

هكذا يعتقد كثيرون، لكن الكنائس كجوامع تؤكد عصمتها، هي مؤسسات معادية  

جوهرها.   في  بين  للمسيحية  االسم،  سوى  مشترك،  هو  ما  يوجد  ال  فقط  ليس 

احدهما   بعضاً.  لبعضها  معاديان  نقيضان  مبدان  هما  بل  المسيحية  وبين  الكنائس 

هو التكبر والعنف وتأكيد الذات والجمود والموت، والثاني هو التواضع والوداعة  

 .  (35)واالستكانة والحركة والحياة((

ات المسيطرة فكتب وهو يتوجه الى  ويرى ان الكنيسة خدمت دائما الطبق

ونواح   الناس  آالم  تجاه  صامتة  كنائسكم  ))إن  عليها:  والغيورين  المدافعين 

تدعو   أن  من  وبدل  تكبلهم،  التي  االصفاد  يرون  ال  عميان  هم  المضطهدين. 

كنائسكم للتحرر، يعلمون بأن االضطهاد واالصفاد هي اعمال شرعية وليست اثما  

وت والبشرية  هللا  للمضطهدين  امام  المذابح  أمام  االولى  االماكن  خصص 

والمستغلين. والكنائس تبارك اولئك الذين يقولون بأن أكليل الشوك للمعذبين من  

ساعة   دقت  لكن  المتبخرة.  الحقيقة  العالم  في  يشيد  من  ويطردون  الفكرة،  أجل 

 .   (36)قضيتهم. إن البشرية تسعى بال كلل لتلك الحقيقة التي تدمر آالمها((
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ان   أيها االخوة  إليكم  )تولستوي( أطلب  المقدس على آراء  المجمع  ويرد 

تعلمتموه،   الذي  للتعليم  خالفاً  والعثرات  الشقاقات  يصنعون  الذين  تالحظوا 

 واعرضوا عنهم.  

وتجديفاً   شديدة،  اضطهادات  احتملت  إنشائها  منذ  )ع(  المسيح  كنيسة  أن 

ال االوثان  وعبدة  الهراطقة  من  كثيرين  من  لهدمها  عليها  يسعون  كانوا  ذين 

وتقويض أركان جوهر تعليمها المؤسس على االيمان بالمسيح )ع( ابن هللا الحي،  

غير ان جميع قوات الجحيم حسب وعد الرب لن تقوى على الكنيسة المقدسة التي  

الكونت   هو  كاذب  معلم  الحاضرة ظهر  أيامنا  وفي  األبد،  الى  مغلوبة  غير  تبقى 

   (37)تولستوي.

لمطاف )بتولستوي( بعد رحلة شك وبحث الى ان الحياة ال تكون  ينتهي ا

دون هللا )عز وجل(، وما إن آمن بهذه الحقيقة حتى شعر بقوة الحياة الحقيقية، ولم  

ومناولة   في صلواتهم،  البسطاء  شارك  ثم  حياته،  على  أشرق  الذي  النور  يفارقه 

ن انفصل عنها بال عودة  االسرار المقدسة مع عودته الى الكنيسة اال أنه ما لبث أ

الكاثوليكية   االخرى  الكنائس  بقية  مع  االرثوذوكسية  الكنيسة  عالقة  بسبب 

والبروتستانت، أما السبب الثاني فقد كان بسبب الحرب، فقتل المسيحي للمسيحي  

   (38)في رأيه بمثابة الجريمة التي يجب أن يدان عليها زعماء الكنيسة.

ة لسيادة الخير ومحاربة الشر والظلم على  أما فلسفته االجتماعية فهي دعو

بالعكس   بل  البشرية،  الطبيعة  من  ينبع  الشر  بأن  )تولستوي(  يسلم  وال  االرض. 

يجده متنافياً تماماً مع فطرة االنسان وطباعه. أما مبعثه فهما المجتمع والحضارة.  

يأخذ بيد األنسان في صراعه ضد الشرور االجتماعية ومن أجل المحافظة   ولذا 

  (39)على انسانيته وطيبته ونقائه. 

أما رأي )تولستوي( بالحروب فقد رفضها على لسان شخصياته وفي ذلك  

بالفرنسية   يقول  وسمعه  االمبراطور،  عيني  تمأل  الدموع  روستوف  ))رأى  قال: 

، ولم يكتف )تولستوي(    (40)وهو يمضي الحرب شيء فظيع الحرب شيء فظيع((

ابطال  لسان  على  الحرب  بروايته،  بمهاجمة  كثيرة  اماكن  في  بشدة  ادانها  بل  ه، 
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ونظر اليها على أنها ظاهرة مميتة ومهلكة وال انسانية تسلب االنسان اعز ما لديه  

  (41)وتنتهك انسانيته.

عام   الحرب  بداية  قائال:  1812ففي  الحرب  )تولستوي(  شخص  م 

الالنهائي من الشر  ))ماليين البشر كانوا يقترفون ضد بعضهم البعض هذا العدد  

والسلب   المزيفة  المالية  االوراق  واصدار  والتنزيف  والنهب  والخيانات  والخداع 

   (42)والحرائق والقتل((

وهو   )تولستوي(،  رواية  في  واضح  بشكل  فيبرز  السالم  موضوع  اما 

الجانب اآلخر لها، ومن ثم يحتل مكانة مهمة بها. فمن المعروف عنه )تولستوي(  

الم ودفاعه عنه، فال يبرز )فكوتوزوف( عند )تولستوي( على انه  حبه الشديد للس

إذ   المقام االول من وجهة نظره رجل سالم حقيقي،  محارب صنديد فقط بل في 

والطمأنينة   األمن  الوطن وتحقيق  بالدفاع عن  العسكرية  نشاطاته  في  هو محفوز 

   (43)للشعب، إنه ال ينبغي ))سحق الناس بل إنقاذهم((

)تولستو ولم  كان  كثيرا  اسمه  يستخدمون  السالم  انصار  أن  يعرف  ي( 

يعارض في ذلك ووجه رسالة الى منظمي الكونغرس العالمي العاشر وللمناضلين  

عام   باريس  في  انعقد  الذي  السالم  أجل  رسالته  1900من  في  كثيراً  ثمن  وقد  م 

الكونغرس   يستطيع  )تولستوي( حتى  كتب  بتمنياتي  أبعث  الكونغرس  هذا  أهداف 

مواد  الع كثيراً  استخدم  وقد   ، والسالم  األخوة  فكرة  األمام  الى  يدفع  أن  المي 

  (44)المؤتمرات و الكونغرسات في كتاباته المناهضة للحرب. 

يتعلق   وما  والسالم  بالحرب  الخاصة  الموضوعات  تصوير  جانب  والى 

عصره،   في  اجتماعي  أهم صراع  تصوير  ينسى  أن  )تولستوي(  يستطع  لم  بها 

الصراع   وضع  وهو  الرواية  مشاهد  بعض  تناولت  فقد  والفالحين  السادة  بين 

الفالحين والعالقة بينهم وبين االقطاعيين، حقيقة لم تشغل مواضيع هذا الصراع  

بيير   االمير  لحظة وقوع  ذلك بوضوح  وقد ظهر  تهمل،  لم  أنها  إال  كبيرا،  حيزا 

بقة النبيلة  بيزخوف في األسر صور )تولستوي( كيف كان انتماء )بيير( الى الط

االقطاعية كفيالً ببعث النفور إزاءه من جانب بقية األسرى من الطبقات الشعبية،  
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فبعد أن ))عرفوا في بيير السيد حتى تجنبوه، وال سيما انه يتكلم الفرنسية وكان  

  (45)بيير يسمع في حزن تهكمهم عليه((.

ولك  نعم،  رديئة.  فاسدة  االجتماعية  الهيئة  ان  )تولستوي(  الذنب  ويرى  ن 

الفساد   فيزيد  بالشر  الشر  ونقاوم  حالتنا،  فتسوء  نتكاسل  ألننا  علينا،  واللوم  ذنبنا 

فسادا. فإذا لم نعود انفسنا مقاومة الشر بالخير، أي باللطف والمجاملة واإلحسان  

والمحبة، فإننا ال نتغلب على الشر في العالم، وتزداد االنسانية فسادا على فساد.  

ح الهيئة االجتماعية فلنعمل اوالً على إصالح انفسنا بغرس  فإذا كنا نطلب اصال

الهيئة   ذلك إصالح  فإن في  قلوبنا،  العمل في  المحبة والمسالمة واالعتدال وحب 

 .  (46)االجتماعية

اما سبب زيادة الشقاء ووقوع الجرائم، فهي ألن كل انسان في هذا العالم  

الى أخيه في االنسانية مهما  يهتم بنفسه، ويسعى لصالحه الخاص بدون أن ينظر  

المعامل   وانشئوا  جمعيات،  وألفوا  الناس  وكبار  االغنياء  اهتم  فلو  حالته،  كانت 

وجمعوا للعمل فيها المتشردين وذوي الفاقة النقطعت اللصوصية واللصوص عن  

   (47)وجه االرض 

أما اذا بحثنا عن احوال اللصوص وقطاع الطرق نرى أن سبب اندفاعهم  

االغنياء  الى   اهتمام  فعدم  واالحتياج،  العوز  هو  وسلبهم  الناس  راحة  إقالق 

والحكومة بالفقراء وذوي البأساء، وتركهم وشأنهم يدخلون الحانات وبيوت الفساد  

والرذيلة لقلة العمل سبب وجود الفساد والشر، والحكومة إذا تسنى لها وقوع أحد  

و المحاكمة،  الى  تقوده  يدها  قبضة  في  المنتخبين  المجرمين  االغنياء  تستدعي 

   (48)أعضاء لديها فتحكم عليه وتزجه في السجن

تقوم   السجن  في  المجرمين  تزج  التي  الحكومة  بأن  )تولستوي(  ويؤكد 

مع   تغتفر  ال  جريمة  تقترف  بأنها  عالمة  غير  االجتماعية،  الهيئة  نحو  بواجباتها 

ا أن تخلصه من الحالة  أخيها في االنسانية الذي قادته إلى السقوط، وكان في وسعه

  (49)التي آل اليها امره، ألن السجون ال تؤثر في حالة الناس بل تزيد في تعاستهم 

فعلى الراغب في خدمة المجتمع وتحسين حال االنسانية أن يقوم ببعض  

االمور وفي ذلك قال: ))فالنشاط الرئيسي لالنسان الراغب في خدمة المجتمع، ال  
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قيدة، الستجالء الحق واعتناقه بل لتحسين الظروف  يجب توجيهه، حسب هذه الع

السياسية واالجتماعية يتم من جهة، عبر خدمة الحكومة وادخال المبادئ الليبرالية  

ونشر   الصناعة  تطوير  على  العمل  خالل  من  اخرى  جهة  ومن  اليها،  والتقدمية 

االهم   العقيدة،  هذه  بموجب  خاص  بشكل  التعليم  ونشر  االشتراكية،  ليس  االفكار 

عدم   به  تدين  الذي  الحق  تناقض  بأفعال  القيام  عدم  الحقيقية،  الحياة  في  االلتزام 

 .  (50)خدمة الحكومة وعدم تعزيز سلطتها إذا كنت ترى ان هذه السلطة مؤذية((

بين   ودوامه  به  وآمن  والمرأة  الرجل  بين  الحب  عن  )تولستوي(  تحدث 
))نعم انه ليس بحاجة الى    الزوجين ممكن وفي ذلك قال على لسان بطلته كريتا: 

أن يقول انه يحبني، فهو يحبني، وأنا اعرف ذلك، ولن تستطيع كل الجهود التي  
الراسخ   اعتقادي  نفسي  من  تنزع  أن  االكتراث،  عدم  بمظهر  أمامي  ليبدو  يبذلها 
بأنه يحبني ولم يتحدث ألي )سيرج( طيلة هذه السهرة اال قليال جداً، ولكنني أشعر  

كلم كل  في  من  بحبه  نظرة  وكل  حركاته  من  حركة  وكل  كلماته،  من  ة 
    (51)نظراته((

ان   بها في كل اطوارها، ويرى  الظن  قبيح؛ ألنه يسئ  المرأة  ورأى في 
يراقب   ان  الرجل  ))على  قال:  حيث  العامة؛  الحياة  وبين  بينها  عالقة  كل  تقطع 

دائرة والبيت  البيت،  في  يحجبها  بل  العنان،  لها  يطلق  وال  امرأته  حرية    سلوك 
   (52) واسعة للمرأة((.

))واني   قال:  الرجل  المرأة ومشاركتها  )تولستوي( لعمل  اما وجهة نظر 
الرجال في األعمال فآسف على عذراء خلقت   اللواتي يشاركن  النساء  الى  انظر 
للحمل والوالدة واإلرضاع كيف تخرج من دائرتها وتتعدى الحدود التي رسمتها  

  (53)  االستعداد الفطري للقيام به((لها الطبيعة الى ما ينقصها 
 

 المبحث الثالث

 فلسفة الفن والجمال عند تولستوي

لقد رفض )تولستوي( والول مرة ان يدخل مفهوم الجمال او مفهوم اللذة  

االستطيقية   المذاهب  الفن؟( على  هو  )ما  كتابه  في  بشدة  الفن وحمل  تعريف  في 

وبدأ   الفن.  مدلول  تحديد  في  المذاهب  السابقة  تاريخ  باستعراض  النقدية  دراسته 

الجمالية، ثم عرج على موضوع الفن فقرر ان الفالسفة دأبوا على تعريف النشاط  

ذلك   الى  وما  واللهو  واللعب  والمتعة  واللذة  الجمال  مفاهيم  الى  بالرجوع  الفني 
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ولكن تعريف الفن باالستناد الى ما يتولد عنه من لذة هو أشبه ما يكون بتعريف  

  (54)الغذاء أو الطعام باالستناد الى ما يسببه لنا من متعة أو لذة.

البشرية، وهو   الحياة  ))شرط من شروط  بانه:  الفن  )تولستوي(  ويعرف 

أحدى وسائل اختالط الناس مع بعضهم البعض، فأي نتاج فني يعمل على دخول  

ا وبكل  والحاضر  الماضي  في  الفن  بمنتجي  االختالط  من  نوع  في  ولئك المتلقي 

   (55)الذين تلقوا معه أو بعده أو يستلقون فيما بعد تلك االنطباعات الفنية ذاتها((.

وبذلك تأنى في تعريفه للفن عن االخذ بالتصورات التي تدور حول فكرة  

الجمال أو ما يشبع في االنسان لذات معينة، بل نشاط انفعالي أو بمعنى ادق لغة  

))أن الناس سوف تفهم معنى الفن إذا كفوا  وتوصيل لالنفعاالت، حيث يشير الى:  

يكون   الذاتي  مظهره  ففي  اللذة،  او  الجمال  هو  النشاط  هذا  غاية  إن  تصور  عن 

الجمال هو في الشعور بلذة معينة، وفي مظهره الموضوعي الكمال الذي نحصل  

   ( 56)عند إدراكه بلذة معينة((.

ي  الذي  الدور  من  الحقيقي  الفن  وهدف  معنى  يستخرج  في  لذلك  ؤديه 

المجتمع االنساني والرسالة التي يبلغها فيه، وان النشاط الفني الحقيقي يمثل النتاج  

جهة   من  المتلقي  وبين  جهة  من  نفسه  الفنان  بين  الفواصل  كل  يمحو  الذي 

    (57)اخرى.

اما اذا وجدنا انفسنا بإزاء عمل ال نشعر بأننا متحدون مع صاحبه. ومع  

ليهم هذا العمل، كان معنى ذلك اننا لسنا بإزاء عمل  غيره من الناس الذين يوجه ا

فني بمعنى الكلمة. أما إذا شعرنا بأن ثمة رابطة حقيقية تجمع بيننا وبين صاحب  

العمل، كان معنى ذلك اننا بإزاء عمل فني يصدق عليه لفظ الفن بحق واذن فإن  

العدوى  محك صدق العمل الفني عند )تولستوي( إنما هو مدى انتشاره عن طريق  

عن   النظر  بغض  فنا  بوصفه  اصدق  الفن  كان  اقوى  العدوى  كانت  كلما  ألنه 

مضمونه، او عن قيمة العواطف التي ينقلها الينا ودرجة العدوى الفنية انما تتوقف  

 على شروط ثالثة:  

 

 االصالة او الفردية او الجدة في العواطف المعبر عنها.  -1

 درجة الوضوح في التعبير عن هذه العواطف.   -2

   ( 58) إخالص الفنان، او شدة العواطف التي يعبر عنها. -3



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

462 

االفراد   تأثير  ان  الى  يفطن  لم  )تولستوي(  ان  ابراهيم(  )زكريا  ويرى 

لبعض   يتحمسون  افرادا  نجد  اننا  بدليل  اخر  الى  فرد  من  يختلف  الفني  بالعمل 

غيرهم عن تمييز ما فيها من عناصر وجدانية او  االعمال الفنية، في حين يعجز  

عاطفية. ثم كيف يتهيأ لنا ان نعرف، حينما نكون بصدد لوحة او قصيدة، ما اذا  

كانت العواطف التي تثيرها في نفس المتفرج تلك االعمال الفنية مشابهة للعواطف  

عر حقا  التي استشعرها الفنان نفسه؟ كيف يتسنى لنا ان نحكم بان الفنان قد استش

تلك االحاسيس التي يبعثها في نفوس اآلخرين؟ اال تدلنا التجربة على ان الفن ليس  

تعبيرا عن انفعاالت الفنان بقدر ما هو براعة خاصة في إثارة مثل هذه االنفعاالت  

لدى االخرين، عن طريق بعض الوسائل المصطنعة المحكمة فال يكفي ان يكون  

ا اعماله  تجئ  حتى  العاطفة  والجدة،  مشبوب  واألصالة  بالشخصية  عامرة  لفنية 

   (59) فليس الفن مجرد عاطفة ان انفعال بل هو صنعة او مهارة.

قال:   ذلك  وفي  حقيقياً  فناً  فيها  يكون  بداية  للفن  بأن  )تولستوي(  ويؤكد 

))يبدأ الفن عندما يقوم االنسان، بهدف نقل االحاسيس التي تختلج في داخله الى  

هذه بإثارة  خارجية    اآلخرين،  بإشارات  عنها  التعبير  ثم  ذاته  في  االحاسيس 

معروفة ومثال على ذلك ان الطفل الذي عانى فرضا من الخوف، عند لقاء ذئب،  

وبغية اثارة المشاعر التي عاناها عند اآلخرين يتحدث على ذلك اللقاء، ويصور  

الذئب  منظر  يصور  ثم  الغابة،  الوضع،  يصور  اللقاء،  ذلك  قبل  ووضعه    نفسه، 

المشاعر   من  ثانية  حديثه  اثناء  في  الطفل  عانى  فاذا  بينهما.  والمسافة  وحركاته 

كل   يعانوا  أن  وأرغمهم  اليه،  المستمعين  أعدى  واذا  سابقا،  عاناها  التي  نفسها 

   (60) المشاعر التي عاناها هو فهذا هو الفن((.

اآلخر   يمنح  الذي  الجيد  الفن  هو  الحقيقي  الفن  بأن  )تولستوي(  آمن 

شاهد( ردة فعل وتأثيرا ايجابيا، اذ ربط ذلك بالقيم االخالقية التي تتوسم النتاج  )الم

على   االخالقي  تأثيره  كان  اذا  رديئا  يكون  الفني  فالعمل  التزاميه،  برؤية  الفني 

الناس سلبيا، ويكون جيدا اذا كان التأثير ايجابيا، وما بين السلبي وااليجابي يبرز  

ؤرة المركزية في تنمية وتجسيد القيم االخالقية ضمن  الجانب الديني الذي يعد الب 

منظومة العمل الفني وفي ذلك قال: ))هناك دائما وفي كل وقت، وفي كل مجتمع  

انساني وعي ديني يجمع كل الناس في المجتمع المذكور، وعي يفصل الجيد عن  

ينقلها ولذل التي  الذي يحدد محاسن االحاسيس  الديني هو  الوعي  ك  السيء، وهذا 
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فإن لدى الشعوب كافة كان الفني الذي ينقل االحاسيس التابعة من الوعي الديني  

االحاسيس   ينقل  الذي  الفن  اما  جيدا.  فنا  يعد  الشعوب  هذه  ألفراد  المشترك 

المناقضة لهذا الوعي الديني فإنه ما كان ليعترف به إال على انه فن ردئ وكان  

   (61) يلقي الرفض والنفي((.

االعلى الذي يرضي الحس الديني في نظر )تولستوي( هو    لقد كان المثل 

فن العصور الوسطى الذي كان يصور كافة المشاعر الدينية ال لطبقة واحدة بل  

النهضة حيث   ابتداء من عصر  الفن في نظره  بدأت فساد  وقد  لإلنسانية جمعاء. 

الع في  باإللهام  يمده  كان  الذي  بالينبوع  الحديث  الفن  اوصال  تنقطع  صور  بدأت 

   (62)الوسطى.

وبناء على ذلك يركز )تولستوي( على ان الفن ملتزم بقيم اخالقية ودينية  

فغايته تكمن خالله، إذ انه يهدف الى تغيير المشاعر واألحاسيس التي يتمتع بها  

وتحل   للناس  وخيرا  نفعا  األقل  االحاسيس  فتزاح  الثقافية،  مستوياتهم  بكل  الناس 

ل هذا المنحى فإن تولستوي اصدر حكما على الفن  محلها االكثر خيرا، ومن خال

على   التأثير  قدرته  ولعدم  االخالقي  للمضمون  الفتقاره  مزيف  فن  بأنه  الحديث 

جميع طبقات المجتمع، ومن جانب اخر يرى إن الجمال ال يتطابق مع الخير، بل  

،  يتناقض معه على االغلب، الن الخير غالبا ما يتطابق مع االنتصار على الشهوة

اما الجمال فيعد اساس كل شهواتنا، ولذا ينتهي بقوله ))بقدر ما تخضع للجمال،  

  (63)  بقدر ما نبتعد عن الخير((.

ويرى ان الفن الحديث قد ادار ظهره لما يعد )تولستوي( االدراك الديني  

االساسي في عصرنا وهو إخاء الناس جميعا الذين يجمعهم الحب ويتساوون أمام  

ويرى تولستوي ان المهمة التي يتعين على الفن تحقيقها هي جعل    إله المسيحية. 

شعور الحب المتبادل هو الشعور المعتاد للناس والغريزة المتأصلة فيهم. ومن ثم  

)المسيحية(   انفعاالت  هما  االنفعاالت  من  بنوعين  اال  الفن  في  السماح  يمكن  فال 

المتا  المشاعر  المعتادة وهي  للحياة  البسيطة  بال  والمشاعر  ان  احة جميعا  ستثناء. 

ان   قادر على  الفن  هذا  وتعود مثل  دون تدرب  الجميع  يتذوقه  ان  كهذا يمكن  فناً 

   (64)يؤلف بين الناس.

وقد استمد )تولستوي( معاييره في النقد الفني باالعتماد على المهمة التي  

اما    حددها للعمل الفني فرأى ان انتشار العمل الفني هو مقياس ألصالته وجودته،
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اقتصاره على فئة ضيقة او طبقة محدودة  فإنها هو دليل على زيفه وعدم اصالته  

حيث يقول مفسرا معياره هذا في النقد الفني: ))عندما نقول إن عمال فنيا ما جيد  

الطعام شهي جدا   نوعا من  إن  قولنا  فإنما يشبه  الناس  ولكنه غير مفهوم الغلبية 

الناس ال يمكنها ان تت اكثر  لتربية  ولكن  الفني االصيل ال يحتاج  العمل  ذوقه. إن 

عقلية على نحو ما ينبغي ان يتعلم االنسان الهندسة قبل ان يتعلم حساب المثلثات،  

  (65) إنما يمكن للفالح البسيط ان يفهم العمل الفني الجيد((.

ينتهي )تولستوي( الى ضرورة الثقة الكاملة في ذوق البسطاء من الناس  

عند  الجنس    وهو اليقف  يدور حول موضوعات  الذي  المنحدر  الفن  استعباد  حد 

في   الفن  روائع  باقصاء  القول  الى  يذهب  بل  المترفة  الطبقة  ملل  إلزالة  والحب 

تشدده   في  ذهب  بل  له،  المعاصرة  االوبرا  موسيقى  فاستبعد  االوربية  الحضارة 

ي )بتهوفن(  االخالقي الى حد رفض السمفونية التاسعة للموسيقار العالمي االلمان

رغم ما انطوت عليه من مضمون أنساني عظيم بدا بوضوح في نشيدها الختامي  

الذي يتغنى بمحبة البشر كذلك يستبعد الكوميديا اإللهية، ولعل دافعه الى ذلك هو  

    (66) محاولته تطبيق فلسفته االجتماعية في العدالة او المساواة على مجال الفن.

ذي قاس به )تولستوي( العمل الفني هو معيار  ويرى الباحث ان المعيار ال

كمي يقدر قيمة العمل الفني بعدد الناس التي تأثرت به فتتغير كثير من القيم الفنية  

الجيدة حين نفضل السهل بالجيد الن أغلب الناس سوف تفضل األسهل ال األجود،  

ف كقيمة  الشعبية  الموسيقى  أو  تفضل بعض االعمال مثل االغاني  نية  لذلك سوف 

 تكون أفضل من أعمال عالمية مسرحيات لمؤلفين عظماء.  

الغنية   الطبقات  الشعبية وفن  الطبقات  فن  قسمين  الى  الفن  تولستوي  قسم 

الذي يعتبره فنا فقيراً بمضمونه وشكله وفي ذلك قال: ))أن فن الطبقات الغنية قد  

فقيرا بمضمونه وغبيا بشكل الشعبي،  الفني  انفصاله عن  نتيجة  انه  اصبح،  ه، اي 

الفن   فنا، وصار  يظل  ان  عن  الزمن،  مرور  مع  فانه كف،  اكثر غموضا،  بات 

بالفن المزيف. وقد حدث ذلك نتيجة االسباب التالية: يظهر الفن   الحقيقي يستبدل 

الشعبي فقط حينما يعاني انسان ما من الشعب من احساس قوي، ويشعر بضرورة  

الط فن  اما  االخرين.  الى  االحساس  هذا  التي  نقل  التسلية  يطلبون  الغنية  بقات 

   (67) يكافؤون عليها بسخاء((. 
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في   غالية.  بشرية  ارواح  ضياع  على  وتكراراً  مراراً  )تولستوي(  حمل 

السيطرة   اكتساب  محاولين  حياتهم  يبددون  الفنانين  ان  اوال  المالحظ  فمن  سبيل 

ال ذلك  الحلق.  عملية  في  يبددونها  كما  يستخدمونها.  التي  المادة  دارسي  على  ن 

والتحضير   التدريب  في  لها  نهاية  ال  ساعات  يقضوا  ان  ينبغي  جميعا  الفنون 

في   النفخ  سوى  شيء  ألي  يصلحون  معه  يعودون  ال  حد  الى  همومهم  ))فتنحط 

  (68) األبواق والتجول ممسكين بحرية ومرتدين احزمة صفراء((.

جهدا الحد له  ويبين )تولستوي( بأن اداء االعمال الفنية وعرضها يقتضي  

حرب   في  يشتغلون  الناس  هؤالء  فبعض  بفنانين.  انفسهم  هم  ليسوا  اناس  من 

مرتبطة بالفن كإعداد المسرح، والطباعة، ولكن عددا اكبر من هؤالء بكثير ليست  

االساس   يقدمون  الذين  العمال  هم  هؤالء  بالفنون.  مباشرة  غير  صلة  حتى  لهم 

ين ينتجون ضرورات الحياة، وعلى ذلك االقتصادي الذي يرتكز عليه الفن، واللذ 

فالفن   االجتماعية:  الواجهة  من  طفيلي  هو  مثلهم،  منتجا  ليس  الذي  الفنان،  فإن 

  (69) الجميل ال يمكن ان يقوم اال على عبودية جماهيرية الشعب.

إنسانيتها،   من  الحياة  تجريد  ضد  اساسا  الفكري  صراعه  وجه  لذلك 

الفن وجهة شعبية وجعل ه الجمالي  ومضى يوجه  لمذهبه  اساسيا  التوجه خطا  ذا 

توجيه الفن صوب المشكالت الكبرى للحياة التي يمكن ان تفهم من جميع الناس  

جعل   الذي  الشكل  في  القديم  الوضوح  الى  الفن  توجيه  وشمولها  عمقها  بسبب 

بال   مستقبل  عن  احالمه  في  )تولستوي(  ويتنبأ  الناس،  جميع  من  يفهم  االنجيل 

بفن يكون قادراً في المستقبل على أن يكون مفهوما من أي عامل  كائنات طفيلية،  

من   المحدثون  يصنعه  ما  على  الشكلية  األسس  في  يتفوق  ان  ذلك  بسبب  ويمكن 

فنية معقدة. للفن حين    (70)  مهارات  االخالقي  التأثير  في  )تولستوي(  بالغ  ولقد   ،

في زمننا. وستعد    قال: ))ان الفن هو الذي يحقق الوعي الديني الرفيع لدى الناس

فنا فقط تلك األعمال التي ستنقل االحاسيس التي تدعو الناس الى الوحدة االخوية،  

   (71) او االحاسيس االنسانية العامة، التي ستكون قادرة على توحيد الناس((.

ويرى الباحث على هذا النحو بأن الفن يعمل على تحطيم الحواجز التي  

ح بأن هنالك نوعين من الفن ذلك الذي يعبر عن  تفرق بين الناس. فتولستوي يوض 

انفعاالت المسيحية والذي يعبر عن المشاعر البسيطة للحياة الطبيعية. وغالى في  

تقديره على تأثير الفن وتجاهله العوامل االخرى التي قد تؤدي الى التضامن أو  
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الف  تأثير  ان  العالم  انحاء  جميع  الحديث.  العالم  في  االجتماعي  بشؤون  التنافر  ن 

الناس اقل بكثير من تأثير العوامل االقتصادية والسياسية والعنصرية والدينية. من  

االيمان   عن  يعبر  فنياً  الشرقية عمالً  بالديانات  تشرب  يتذوق شخص  ان  الممكن 

المسيحي. أما أن يؤدي به ذلك الى التخلي عن عقيدته المورثة فهذا امر مختلف  

تولس فإن  بالمثل  االختالف.  العنصرية  كل  الكراهية  مظاهر  يتجاهل  توي 

والمنافسات االقتصادية التي تفرق بين الناس وأن رموزاً مثل االعالم والشعارات  

الموضوعات   من  بكثير  اقوى  نحو  على  لالنفعاالت  ناقلة  هي  القومية  واالنماط 

   (72) الفنية.

الفالسف عند  نظيراً  له  نجد  ال  عميقاً،  شعورا  يجسد  انتقاداً  ة  وهنالك 

اليونانيين امثال )افالطون( يعكس قلقا شديدا على االنسان العادي وحباً عميقاً له  

وهو موقف اقرب صلة الى العالم الحديث منه الى العالم القديم )فتولستوي( يرى  

الفنانين   أن  أوالً  المالحظ  فمن  الفنية.  الجهود  سبيل  في  غالية  سنوات  انقضاء 

عل السيطرة  اكتساب  حياتهم  في  يبددون  يبددونها  كما  يستخدمونها  التي  المادة  ى 

عملية الخلق، ذلك الن دارسي الفنون جميعا ينبغي ان يقضوا ساعات ال نهاية لها  

التدريب والتحضير: ))فتنحط هممهم الى حد ال يعودون معه يصلحون ألي   في 

  شيء سوى النفخ في االبواق والتجول ممسكين بحربه ومرتدين احذية صفراء((. 

(73)  

إناس   من  له  الحد  يقتضي جهداً  الفنية وعرضها  األعمال  أداء  أن  كذلك 

ليسوا هم انفسهم بفنانين. فبعض هؤالء يشتغلون في حرب مرتبطة بالفن كإعداد  

المسرح، والطباعة، ولكن عددا اكبر من هؤالء بكثير ليست لهم حتى صلة غير  

االقتصادي الذي يرتكز  مباشرة بالفنون. هؤالء هم العمال الذين يقدمون األساس  

عليه الفن، واللذين ينتجون ضروريات الحياة، وعلى ذلك فإن الفنان، الغير منتج  

مثلهم، هو طفيلي من الواجهة االجتماعية: فالفن الجميل ال يمكن أن يقوم إال على  

   (74) عبودية جماهير الشعب.

ة يجب  لذلك فإن فلسفة )تولستوي( الفنية تقتضي بأن كل فن وعلم وصناع

والمساعدة   االنساني  النوع  البشر وراحة  ترقية شأن  نبيلة وهي  تكون غايتها  ان 

هذا   دائرة  عن  العلوم  خرجت  واذا  أجمع،  العالم  في  السالم  راية  رفع  على 
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الغرض، وانصرفت الى اختراع آالالت الحرب والدمار وأسباب الخالعة واللهو،  

   (75) ناء، وتصبح عبثاً في عبث.فإنها تسبب الفساد وتجلب الشقاء والضرر والع

لقد كانت دعوة )تولستوي( نحو ديمقراطية الفن هي الجانب االيجابي من  

نظريته، وهذا الجانب االيجابي هو الذي كتب له ان يعيش بعد الثورة االشتراكية  

 في روسيا عند المفكرين والفنانين الديمقراطيين االشتراكيين.  

تولستوي( هو ان يقول وان يظهر الحقيقة  ان الهدف الرئيسي للفن عند )

عن روح االنسان، ان يكشف عن تلك االسرار التي ال يمكن التعبير عنها بكلمات  

تلك   ويعرض  روحه،  على  الفنان  يسلكه  ميكروسكوب،  عن  عبارة  الفن  بسيطة 

النفسي   للتحليل  لقد امتلك بشكل مدهش فن الصفة  الناس،  المشتركة مع  االسرار 

 درة على نزع الغطاء من اكثر الحركات سرية المقلب البشري. الدقيق، والق

الحياة   للناس، عن  الحقيقة  يقول  ان  اجل هدف واحد:  الفائق من  فنه  استخدم  لقد 
انفسهم الدرجة    ( 76)وعن  وبنفس  وكذلك  الكذب،  الحياة  في  يكره  ما  اشد  وكان   ،

الظاهر هذه  ضد  النضال  في  جهدا  يدخر  ولم  الفنون.  في  الكذب  وكان  يكره  ة 
واقعيا، مقتنعاً    -)تولستوي( المناضل الذي ال يكل عن الدفاع عن الحقيقة كان فنانا

 ( 77) بأن الحقيقة والواقع في الفن ال ينقصان.
في   ساروا  الذين  االشتراكية  الديمقراطية  مفكري  اهم  عن  اما 

طريق)تولستوي( من ضرورة تبني الفنانين والشعراء لقضايا شعوبهم فيمكن ذكر  

 .   (78) الذي حارب شعار الفن للفن كما حاربها )تولستوي( * رج )بليكانوف(جو

ويرى الباحث بأن )تولستوي( غير مصيب بتقسيمه الفن الى فن أغنياء  

وفن فقراء الن الفن فناً واحداً في كل زمان ومكان يحسه الناس من خالل داللته  

وتأثيره ,ويحس به من لديه ذائقة فنية فالمسألة نسبية تختلف من شخص الى  

العمل   هو  غرابة  االكثر  واالمر  اخر,  الى  مجتمع  ومن  عنده   اخر  الجيد  الفني 

هو   )تولستوي(أنما  به  أخذ  الذي  المعيار  أن  البسيط,  الفالح  قبل  من  المفهوم 

معيار كمي يقدر قيمة القمل الفني بعدد الناس التي تتأثر به وبناء عليه تنقلب  

أكثر   ان  وبما  بالسهولة,  االصالة  تستبدل  حين  االصيلة  الفنية  القيم  من  الكثير 

االجود لذلك سوف تنتشر بعض االغاني الشعبية في بلد  الناس تفضل االسهل ال  

 معين اكثر من مسرحيات االديب وليم شكسبير.  
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واستمر تورط )تولستوي( وذلك في تحامله على نقاد الفن, اذ اتهمهم طبقة     

تشبع فساد الذوق فقد سلبوا عمالً ليس لهم بل للمجتمع بحيث أن مهمة تقييم  

 ور فأما ينجح هذا العمل او يفشل. االعمال الفنية لذوق الجمه 

 الهوامش:  

دمشق،  -، دار المدى للثقافة والنشر، سورية2شرارة، حياة: تولستوي فناناً، ط  (1)
 .  165م، ص 2011

ط2) تولستوي،  توريا:  هنري  الثقافية  1(  الشؤون  دار  الخوري،  خليل  ترجمة   ،
 .  25، ص 1991العامة، بغداد، 
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 .  16ف: صفحات مجهولة من حياة تولستوي، ص ( ك. لومونو5)
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ط 13) كارنينا،  أنا  تولستوي:  ترج9(  للماليين،  ،  العلم  دار  بيدس،  اميل  مة 
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، ترجمة عبد العزيز أمين،  1( تولستوي، ليو: بدائع الخيال عشر قصص، ط 15)
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ط19) العالم،  من  ادباء  عبد:  نجم  الكريم،  والنشر،  1(  للكتب  الريس  رياض   ،
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وديا البعض  نظر  في  فلسفة  وهي  ناجح،  عيش  عن  البحث  نظر  منهج  في  نة 
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 .  149ة، ص يودين: الموسوعة الفلسفي -( روزنتال21)

      ،منظومة فكرية ودينية، تحاول البحث في أسرار الكون، تعتقد ما بعد الموت
وتركز على ما قبله اي ترى بان الحياة ليست مشكلة تحتاج الى حل، بل هي  
تجربة تعاش، فهي شأن شخصي وفردي يقتصر دور البوذية على تعليم الفرد  

البعض وديانة ناجح، وهي فلسفة في نظر  البحث عن عيش  في نظر    منهج 
( المولود  )بوذا(  او  )سيدارتا(  هو  مؤسسها  الميالد  558آخرين،  قبل   )

،  1( قبل الميالد للمزيد: ينظر كلود ب. لفنسون، البوذية، ط480والمتوفي ) 
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      عام ولد  في روسيا،  االجتماعي  الديمقراطية  الحركة  مؤسس  مفكر روسي 
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م، للمزيد ينظر خلف الجراد،  1918و )مقاالت في تاريخ المادية( توفي عام  
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 المصادر والمراجع:  

 ابراهيم، زكريا: مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، مصر، بال.   .1
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  ملخص الدراسة

تروم هذه الدراسة المختصرة الكشف عن وسيلة تعد من أهم الوسائل الفنية        
يبنون   العذريون منهم سنة شعرية  الشعراء األمويون ال سيما  اتخذها  التي  األدبية 

هذه الوسيلة التي مثلت احدى 0دعاماتها نصوصهم الشعرية الغزلية العذريةعلى  
ب  تميزت  التي  الشعرية  المعنى)الطرائق  بها  (  سلطوية  يؤدي  أداة  خير  فكانت 

األموي المعنى الشعري حيث ينتجه انتاجا لم يكن متداوال على سابق عهد   الشاعر
االستخ شائع  غير  فهو  كذلك  كان  وان  األموية  مستوى  القصيدة  على  خاصة  دام 

ال تمثلت  غز القصيدة  الوسيلة  هذه  شعريا)بـلية  المقولب  في  (  اللون  فاعليته  ومدى 
انتاج الشعرية وكيفية تأثيره في النص الماثل فيه وكذا في المتلقي الحاصل عليه  

المؤداة   الشعرية  الصور  تلك  عن  مألوف (  لونيا  )فضال  تجاوز  من  تمكنت  والتي 
غة التقريرية السطحية الساذجة او اللغة الشعرية غير المتجاوزة  الخطاب العادي والل

 .  مستوى النظم وصوال الى البنية العميقة للمعنى
 جميل بن معمر ،  العذري ،المعنى ، سلطة اللون : كلمات مفتاحية

 

 

Abstract 

سلطة اللون ودورها في انتاج المعنى الشعري في الشعر العذري االموي جميل بن 

 معمر أنموذجاً 
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      This study aims to reveal a method that is considered as 

one of the most important literary and artistic means adopted 

by the Umayyad poets, especially the moral poets. They used 

a poetic tradition that build on its foundations their erotic and 

moral poetic texts. It represents one of the poetic methods that 

was characterized by (the authoritarian meaning) as the best 

method by which the Umayyad poet performs the poetic 

meaning. They were producing poetry that was not circulated 

in the previous era of the Umayyad poem, and if so, it is not 

commonly used, especially at the level of the erotic poem. 

This method was represented by the poetically stereotyped 

color and its effectiveness in producing poeticism and how it 

affects the text, as well as the forum obtained, and the poetic 

image performed (chromatically). It enables the transcendence 

of ordinary discourse, the superficial and naive declarative 

language or the poetic language that does not transcend in the 

level of systems to the structure of deep meaning. 

  مقدمة
مثل الشعر العربي الفصيح في العصر االموي احد اهم روافد الشعر العربي     

الجاهلي   للعصر  مكمال  جاء  الذي  الثالث  الرافد  العصر  هذا  شعر  فكان  عموما 
والعصر االسالمي لكنه جاء مشتهرا بالكثير من الصفات والظواهر منها ان شعر  

عدة   ظهور  شهد  األموي  التي العصر  الشعرية  بالمدرسة  تمثلت  شعرية  مدارس 
اشتهرت بصفة الغزل الحسي ، ومدرسة الشعر العذري ومدرسة شعر النقائض ، 
فكانت كل مدرسة من تلك بمثابة بصمة شعرية ستبقى كل االجيال الالحقة تذكرها  
العذري  الشعر  مدرسة  فان  اخر  جانب  من   ، عليها  ومن  االرض  هللا  يرث  متى 

ا في ذلك العصر فأنجبت تبعا لذلك بعض الشعراء الذين عدوا من اشتهرت كثير 
احد   العذري  معمر  بن  جميل  الشعراء  اولئك  بين  من  فكان  العربي  الشعر  فحول 
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نسبة الى بثينة المرأة التي  (  جميل بثينة)زعماء المدرسة الشعرية العذرية الشهير ب 
لم وراح يصوغ  احبها وشغف بها حتى صارت عالقته بها اشهر من نار على ع

والن    ، الوجدانية  العذرية  قصائده  واشهر  اجمل  خالل  من  الملحمة  هذه  تفاصيل 
شعر جميل كان يمثل جزءا  من محاكاة الشعر الجاهلي فكان مليئا بالصور الفنية  
بها   التي حفل  الشعرية  الظواهر  من  الكثير  تضمنه  جانب  الى  والبالغية  الشعرية 

الظواهر ان اشعار جميل تضمنت ظهورا  واضحا     شعر تلك المرحلة وكان بين تلك
فصار   بأطيافه(  اللون )لقضية   عنده  بارزة  سمة  اللون  ظاهرة  مثلت  حتى  كافة 

اخرى حسب اهميتها وقع االختيار على هذه   وألسباب يعرف شعره بها لهذا السبب  
البارزة لغة .  الظاهرة  اللون  تعريف  اولهما  أمرين  عن  الدراسة  أولية  تحدثت 

العربية ثم جاء االمر الثاني  كاشفا اهم صفات ودالالت    جمحا في المعاواصطال
الدراسة   حاولت  ذلك   بعد   ، الغزلية  سيما  ال  الشاعر  قصائد  في  الصريح  اللون 
البحث عن دالالت اللون االيحائي في قصائد الشاعر تلك الدالالت التي تطلبت 

راسة في موضع آخر من  شيئا من التركيز من اجل الكشف عنها ، ثم حاولت الد 
الكشف عن طرائق تأدية المعنى الشعري بوساطة الصورة البالغية اللونية وبمثابة  
كصورة   االستعارة  عن  متحدثا   اوال  فكان  السابقة  المواطن  في  سبق  لما  تحصيل 
شعرية بارزة في قصائد جميل بثينة ثم جاء ثانيا متحدثا  عن التشبيه كأداة بالغية  

مواضع    متممة  ا الشاعر أبياته الوجدانية ثم كانت الصورة الكنائيةبارزة يبنى عليه
الدراسة   لهذه  النتائج  ابرز  متحرية  الخاتمة  جاءت  ثم  مارس..الدراسة  ( اللون )لقد 

المذكور  الشاعر  قصائد  على  والفاعلية  والداللة  األثر  واضحة  سلطوية  هيمنة 
صار ذلك الزمة من    بنطاقه المحدود والشعر األموي على نطاق واسع فكان ان

خاصة واالموي  عموما  العربي  الشعري  النص  من    . لوازم  تمكنت  السلطة  تلك 
في   السائد  المألوف  جهة  من  األخرى  القصائد  نطاق  عن  القصيدة  هذه  اخراج 
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معمر  بن  جميل  الشاعر  لخطاب  والمعاصرة  السابقة  األخرى  الشعرية  الخطابات 
المختلفة بأشكاله  اللون  لغة  ف  وكانت  الشاعرأداة  بوساطتها  صنع  مختلف    اعلة 

 . الغزلية والمدحية وكذا الرثائية النصوص الوجدانية
 :في سطور  الشاعر 

هو جميل بن عبد هللا بن معمر بن الحارث بن ظبيان ، وقيل ابن معمر بن       
حن بن ظبيان بن قيس بن جزء بن ربيعة بن حرام بن ضنه بن عبد بن كثير بن  

يقال له    ألبيهوهو هذيم ، وسمي بذلك اضافة السمه الى عبد    –عذرة بن سعد  
عليه   فغلب  يحضنه  كان  بن    –هذيم  اسلم  بن  سود  بن  زيد  بن  ابن  الحاف 

 ( 1)ةقضاع
يعد جميل من شعراء العرب وعشاقهم المشهورين في كل زمان ومكان ذاع فيه      

صيته وهو عذري قضاعي ، كان فصيحا مقدما جامعا  للشعر والرواية وكان اول 
شهرته   رغم  والدته  زمن  بالتحديد  يعرف  ال   ، خشرم  بن  هدية  لشعر  َداويا  امره 

اغلب   ان  اال  ماالشديدة  ووفاته  والدته  زمان  يرجح  المؤرخين  عامي    النقاد  بين 
 . (2)  (ه820 -( )...م659-701)

المميزة في         بنشأته  الطريق  ))تميز جميل  المدينة، على  القرى شمالي  وادي 
مراكز   من  القريبة  البادية  ولكنها  البادية  ابناء  من  فهو  ومصر،  الشام  وبين  بينها 

 .(3)((بين فطرة البدوي وبين ظرف الحضري ورقتهالحضارة العربية فهو يجمع 
اللبس ، عشق    متألقكان جميل وسيما قسيما طويل القامة عريض المنكبين        

بثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية وبها عرف واشتهر وذاع صيتها ليس في وادي 
 . (4)العال مسقط راس العذريين والشعر العذري بل في كل بقاع المعمورة 

 :مكانت  الذاتية 
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اشتهرت مكانة جميل الذاتية في كونه رجال نبيال  من قوم اعزاء كثر وكان        
ابوه ذا جاه ومال وفضل وقدر في اهله وقومه ، كما عرف الشاعر بطيب النفس  

التفاته الى امرأة سواها لذلك وصف انه    بثينةوحسن الخلق والوفاء لحبيبته   وعدم 
 .( 5)قلوب طير كأنها مات وا كون قلوبهم من قوم اذا احبوا مات

 : مكانت  الشعرية  
واحدا  من اهم شعراء المدرسة   ))اخذ جميل مكانة شعرية بارزة في كونه         

التي   المدرسة  تلك  وهي  منازع  دون  زعيمها  عد  حتى  االموية  الشعرية  العذرية 
يحيدون عنها مهما بلغ  اتصفت بكون كل شعرائها يلتزمون امرأة محبوبة واحد ال  

الصريح  الحسي  الغزل  من  خاليا   نبيال  عذريا  شعرا   اال  يقولون  ال  وانهم  االمر 
 .  (6)((السفساف

بني امية ومدحه    بأمراءكما تميز جميل بمكانة الشعرية من جانب اتصاله         
لهم حتى قيل انه قصد االمير االموي عبد العزيز بن مروان فري فسطاط مصر  

وتوفير منزل مناسب له هناك حتى صار شاعرا  مميزا     بإكرامهفمدحه وامر االمير  
 .(7)حتى مع عدم اهتمامه كثيرا بقضايا السياسة في زمانه

 : شعره 
جعلته شعرا  رصينا يشار اليه بالبنان ،  تميز شعر جميل بثينة بعدة مميزات        

وقد غلب على شعره كما اسلفنا القول طابع الغزل العذري العفيف وكذلك اشتهر 
نوعا ما بغرض المديح الى جانب شعر الهجاء ثم المناظرة فضال  عن اكثاره من  

بها   الزواج  من  تمكنه  عدم  بعد  بثينة  فراق  من  القاه  لما  الشكوى   ألسباب شعر 
فقد  بعضها   ذلك  الى جانب  المجهول  لم تزل في طي  معروفة واالسباب االخرى 

والتشبيهات   والكنايات  كاالستعارات  العديدة  البالغية  بالصور  جميل  شعر  اولع 
والجناسات وغيرها من االساليب البالغية المشهورة لذلك وصف اغلب النقاد شعره  
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ا بكافة  اللون  لعب  فقد  ذلك  نتيجة  الغنائية  بناء  بالوجدانية  في  بارزا   دورا  نواعه 
 .(8)قصائد جميل وتشكيل ايقاعاتها

انه        جميل  شعر  في  القول  و  ))وخالصة  بالبساطة  يتحلى  مطبوع  فطري 
السذاجة وحرارة العاطفة وصدقها وعذوبة العبارة وحالوتها وتوافر التنغيم الموسيقي  

 . (9)((حتى غني منه تسعة وعشرون صوتا
 الصريح في شعر جميل بثينة سلطة اللون 

  :اللون في العرف اللغوي وانصطالحي  
تحدثت المعاجم العربية القديمة التي اهتمت باللغة ومعانيها عن قضية اللون        

:  هيئة كالسواد والحمرة ، ولونته فتلون ، ولون كل شيء :  اللون ))فقال ابن منظور  
واأللوان ، الضروب ، اللون النوع ،  ألوان ،     ما فصل بينه وبين غيره ، والجمع

وفالن متلون أي ال يثبت على خلق واحد ، واللون الدقل وهو ضرب من النخيل  
 :  واحدتها لينة كل شيء من النخيل سوى العجوة فهو من اللين واحدته لينة وقيل

هي االلوان الواحدة لونة فقيل لينة بالياء والجمع لين ولون وشبه االلوان بالتلوين  
سود بتلوين البسر  يشبه الوان الظالم بعد المغرب يكون اوال  اصفر ثم يحمر ثم  و 

 (10)(فيه اثر النضج  يصفر ويحمر ثم يسود ولون البشر تلوينا  اذا بدا
خاصة ضوئية تعتمد على طول الموجة  )اما تعريف اللون في االصطالح فهو     

 .  (11)((ذي يعكسه ويتوقف اللون الظاهر لجسم ما على طول موجة الضوء ال
 

 : اهمية اللون في الشعر العربي 
  ألنه يعد اللون عنصرا  مهما  وفاعال  في تشكيل النص العربي عند الشعراء         

عالية)) فنية  قيمة  النص  تعطي  جمالية  ابعاد  على  عند ،  (   12)((ينطوي  فاللون 
يأتي الشاعر  لنفسية  مطواعا   يأتي  والسرور   الشعراء  الفرح  تباشير  ليبعث  احيانا  

حالة   عن  معبرا   اخرى  جوانب  من  يأتي  ثم  النفسية  الشاعر  خلجات  عن  وليعبر 
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فهو بهذا الوصف يصبح رمزا  لضدين يجعلهما الشاعر في الوقت نفسه  ,مأساوية  
 . ( 13)معادال  موضوعيا  لدواخله

أه        ذات  تأتي  الشعراء  عند  اللون  اختيار  عملية  إثارة  ان  في  بالغة  مية 
الشعري  النص  في  واللون  عموما   اللون  اختبارات  وتدل  النفس  وتهدئة  العاطفة 

يوقظ ))  خصوصا  على اهمية اللون نفسه ومدى ابعاده عند الشاعر إذ ان اللون  
ويظهر ذلك من  ,  وهو اما ان يكون مثيرا  للعاطفة او مهدئا  للنفس  ,  ويبهر النظر  

من الوان عندما يقوم بتزيين مسكن او اختيار ملبس او  خالل ما يفضل الشاعر  
وعلى هذه الشاكلة يكون اختيار  ,    (14)... (وصف حالة شعورية او لوحة غزلية  

ال الشاعر  لدى  شعرية  تقانة  بمثابة  بها   اللون  جاء  انه  او  المصادفة  الى  تعود 
 . بشكل عابر وانما هي ايراد متقن من لدن الشاعر 

الل      اهمية  لطبيعتها  ان  تبعا   فنفسه  هو  كقدمه  قديمة  االنسان  حياة  في  ون 
وتكوينها تحب البعض من هذه االلوان وتكره بعضها االخر وانعكاس هذه االهمية 
عند الشعراء العرب وغير العرب جعل للون دورا  مهمُا وبارزا  السيما في قصائدهم  

عما   الشاعر  خاللها  من  يعبر  داللة  ذا  عندهم  اللون  نفسه  واصبح  به  ,  تجول 
وإدراك الشعراء مدى فاعلية واهمية االلوان في توظيف قصائدهم وصورهم الشعرية  

 .مرئيا  وحسيا  
من جانب اخر فقد شكل اللون ظاهرة ادبية مميزة في قصائد جميل بن معمر      

اذ ان الذي يبدو ان اكثار الشاعر من توظيف االلوان في نصوصه الشعرية امر  
لخ  حبه  حياته  مؤداه  مناحي  جميع  في  بل  فحسب  شعره  في  ليس  االلوان  اصية 

والسيما ان البيئة التي عاش فيها جميل تعد بيئة صاخبة بالترف والرفاهية والغناء  
الشاعر   الى الكشف عن مدى رؤية  بالتالي   لألشياءوالغزل الصريح وذلك يؤدي 

القصيدة  ,  والحياة   في  اللون  لخاصية  الشاعر  توظيف  افتراض ))وان  الى  يؤدي 
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المشاهدة  طريق  عن  وهذا  حسية  بطريقة  المعنى  يقدم  الرسام  مثل  الشاعر  مؤداه 
التي رسمها على اللوحة فيتلقاها المشاهد تلقيا  بصريا  مباشرا  وذلك عن طريق لغته  

 .( 15)((التي تثير في ذهن المتلقي صورا  يراها بعين العقل 
الع        جهة  على  االلوان  حضور  ليس  ان  حياتنا  في  في    بإمكانهموم  التأثير 

فقط   االشياء  بين  التمييز  على  واحاسيسنا  ,  قدرتنا  امزجتنا  بتغيير  يقوم  انه  بل 
وكذلك يؤثر في تفضيالتها وخبراتنا المجالية بشكل يكاد يفوق اي بعد اخر يعتمد 

 . (16)حاسة البصر
 . سلطوية اللون الصريح في انتاج المعنى

صوره       عن  التعبير  في  والجلية  الواضحة  بدالالتها  االلوان  بثينة  جميل  اعتمد 
الشاعرة من احاسيس تارة اخرى واخذت االلوان  النفس  تارة وعما تحمله  الشعرية 
تتعدد في ثنايا اشعاره من خالل اعطائها مهام التنوع فيما يصبو اليه الشاعر من  

القصيدة   في  المنشودة  غايته  ا,  تأدية  االبيض  وقد  اللون  قصائده  في  جميل  ورد 
ومن بين تلك االلوان وجدنا االبيض في مقدمتها النه من اكثر  ,  واالسود واالحمر  

 .  (17)((يقترن كثيرا  بجمال المرأة وجالل الرجل))االلوان حضورا  كونه 
 : يقول جميل 

 (18) انارت بيض. عيشهن رغيُد   تبدت كما يبدو السها غير انها

من خالل آلية التشبيه الى استهل بها الشاعر صدور البيت حيث شبه من       
وعلى الرغم من صغر ذلك ,  خاللها محبوبته بثينة ككوكب صغير في فالة بيداء  

الكوكب اال انه مميز ونوره ادى الى العيش الرغيد من جهة اخرى فقد اظهر اللون  
, شبيه لصورة الحبيبة فهو بين صدى نورها في هذه البيداء القاحلة  االبيض قوة الت

فقد احكم الشاعر هذه الصورة الشعرية من خالل تصوير اللون االبيض وايراده في  
البيت حيث حاول التعبير من خالله عما في النفس من مشاعر واحاسيس ومما  
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اللون  ,    (19)يحمل الشاعر من ذكريات يريد التعبير عنها   ثم يأخذنا الشاعر مع 
االبيض في صورة شعرية اخرى حاول من خاللها تبيين مدى دقة الحبيبة وذلك ما 

 :نستشفه في قوله 
 ( 20)اذا ما مشت تبرأ من انرض تنزح  من الخفرات البيض خود كأنها   

حياء          شدة  االبيض  اللون  داللة  خالل  من  الشاعر  يبين  البيت  هذا  في 
مفردة   بداللة  بثينة  الحياء  (  الخفرات )حبيبته  المرأة شديدة  جانب هذا ,  وهي  والى 

الحياء الذي تتصف به المرأة المشار اليها في البيت فهي تمتلك صفة اخرى من  
ذات النعومة اذا مشت  الحسنة والشابة  ذات الخلق و (  خود )صفات الحسن وهي  

فالشاعر جاء بهذا اللون لبيان شدة رقة وحياء ,  في االرض شبرا  اصابها االعياء  
المعشوقة   المرأة  اكثر مالئمة إلبراز صفة هذه  اللون    فاألبيض بثينة وكان بياض 

هذا  على  الشاعر  وحمله  الجمال  تجلي  مظاهر  من  مظهر  معروف  هو  كما 
 . االساس في زخرفة قصائده 

باللون االبيض وما يحمله من دالالت معقودة       ويستمر جميل بثينة مصرحا  
 :بناصية المرأة لبيان انوثتها ومعالم جمالها ففي وصفهن يقول 

 ( 21)إذا ما أتانا الصارخ المتله   يحب الغواني البيض ظل لوائنا     

مصرحا        الشاعر  يبقى  البيت  هذا  في  الواردة  الشعرية  الصورة  هذه  خالل  من 
بيان رقة بثينة وعذوبتها لما لهذا اللون من فاعلية وينطوي   ألجلباللون االبيض  

هذا النص على صورة حب النساء ومن ثم صورة االستجارة بمن يحمون المستجير  
ة والجلية في إيراد معناه المتلهف وهذا النص يعد بال شك من النصوص الواضح

عليه  ,  ومغزاه   دأب  ما  وذلك  المرأة  لصورة  مصاحبا   جاء  فيه  األبيض  واللون 
من نصوصه   الكثير  واالنطالق   ))الشاعر في  االشعاع  على  يدل  اللون  الن هذا 
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الياء الدالة على االتساع والضاد فيها من نفور وافالت من   لما فيه من  اشعاع 
 .(22)((لصوتي للون االسود داللة وتركيبا صوتيا  المركز فهو المقابل ا

فأن         اخرى  جهة  وسائل   باأللوانتعبير  ال))من  من  وسيلة  يكون  ما  كثيرا  
الى   الشعري  الفضاء  تنقل  ان  يمكن  خاصة  ايحاءات  من  لها  لما  الرمزي  التعبير 

ومن التقابل اللوني  ,    (23)((حاالت جمالية مشحونة بالداللة والقيمة والرؤية الفنية  
 :بين االسود واالبيض الدالين على التصريح في نصوص جميل بثينة قوله

  (24)تكش  جلب عن بياض صبير  العبد فوق بيارها كأن سواد   

مفردة          خالل  من  االسود  الصريح  اللون  داللة  الشاعر  وظف  ( العبد )هنا 
الحبيبة   بقرب  وقوعه  عند  السواد  شديد  الرجل  التشبيه  ,  وهو  اداة  عملت  وقد 

الشعرية  (  الكاف) الشاعر وذلك من خالل الصورة  اليه  ابراز داللة ما يصبو  في 
المتجلية في عجز البيت من ان سواد الليل يكشف عن السحابة البيضاء الرامزة  

ومن النصوص الشعرية التي حاول  جميل بثينة من خاللها  ,  الى المرأة المعشوقة  
 :  تقديم اللون الصريح بتكثيف داللي نصه الذي يقول فيه

  (25)ينغص  اذ كنت والرأب اسود   ونغص دهر الشيب عيشي ولم يكن         

تشير          حيث  البيت  في  الماثلة  الصريحة  اللونية  الشعرية  الصورة  هذه  ففي 
تلك المعاني ذات الدالالت الواضحة الى تعكر صفو الشاعر حيث ادخل جميل 

المتناقضات في رسم مالمح الصورة الشعرية  من خالل العالقة غير المتألفة ما ))
اذ  ( ,  ورأس اسود   –دهر الشيب  )وذلك من خالل  ,    (26)((بين الشباب والشيب  

حالة رجوع   منغصاته في  الممكن في زوال  غير  التمني  دائرة  البيت  عجز  يدخل 
المحال وهو الشعر االسود الذي يشير الى رمزية الشباب فقد استطاع الشاعر من  

 . خالل توظيف اللون الصريح الى بيان ما تجيش به النفس الشاعرة 
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اخر تحضر من االلوان الصريحة التي حملت في طياتها حزن    من جانب       
الشاعر على انقضاء اجل الشباب او على بداية طريق ذهابه اللون االحمر الذي  
وجاءت   الجميل  العهد  هذا  تولي  الى  اشارة  اعطاء  خالله  من  الشاعر  استطاع 

 :في قوله  هكلماته على لسان معشوقت
 ر ـــــ قنوًا من الشعر انحم      تقول بثينة لما رأت            

 (27)بثين إن فاقصري : فقلت      كبرت جميل وأودى الشباب       

ففي هذه اللوحة الشعرية سلك اللون االحمر دأب االلوان التي سبقته بأخذ          
فهنا جعلت بثينة لون  ,  حيزه في شعر جميل وايراده للتعبير عن مدلوالت الشاعر  

هذا ,  الشعر االحمر داللة على كبر جميل وعالمة على ذهاب شبابه دونما رجعة  
و بألوان المسرة والفرح حينا  آخر    مرتبط بالدم حينا ))على الرغم من اللون االحمر  

 .  (28)(-الحاء–بما فيه من توهج وحرارة تنبعث من صوتها الرايس 
وعلى الرغم من ان دالالت اللونين االسود واالبيض قد شكلت ثنائية ضدية         

ثمة   نجد  اننا  اال  ديوانه  من  كبيرة  نسبة  اللونان  هذان  اخذ  حيث  جميل  في شعر 
دالالت الوان اخرى اتخذها الشاعر كآلية رمزية يشير بها الى  حضورا  ملحوظا   ل

اشياء معينة السيما الحياة والنماء والعطاء وقول جميل حكاية عن اللون االخضر  
 : الصريح 

 ( 29)سوى شجرات الدار شيئًا يروح   أرى شجرات الدار خضرًا ون أرى        

الشعرية      البيت  الصورة  هذا  الى  في  االخضر  باللون  صراحة  الشاعر  اشار 
الدار) الوحيد (  شجرات  الشيء  جعلها  عن  فضال  والخصب  للحياة  رمزا   فجعلها 

وألن اللون  ,  الذي  من شأنه الترويح عن نفسه خاصة واالنسان على وجه العموم  
يدخل   فأنه  لذلك  والخصب  الحياة  امور  بكل   وثيقة  عالقة   له  في  ))االخضر 
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جازي بنوعية االستعاري والمجاز المرسل وذلك عائد لما في الخاء   االستعمال الم
االخضر المتالء  وذلك  وطراوة  استمرار   ليونة  على  الراء  صوت  ويساعد  بالماء 

 . (30)((ونداوته طراوتهالصفة في جريان الماء وانسيابه في  العروق مما يزيد برفي 
على صعيد اخر نجد حضورا  مريحا  للداللة اللون االصفر في قصائد جميل      

 :بثينة حيث انه اراد االشارة من خالله الى رمز معين يقول الشاعر 
 (31)والحبل   األصيفرواترابها بين   خليلي عوجا بالمحلة من جمل.     

الى         االصفر  اللون  داللة  تحويل  الشاعر  حاول  الشعرية  الصورة  هذه  في 
اذ جعل هذا اللون اشارة الى موضع معين في منطقة        عكس مدلولها االصلي  

فيما   يكون  الى ان موضع االصفر هذا قد  اراد االشارة  معينة من االرض وكأنه 
خليليه التعريج عليه  مضى من الزمن دارا  من ديار معشوقته بثينة لذلك طلب من  

الصفرة لون يدل على الذبول والشحوب والجفاف  ))والوقوف عنده مقابل ذلك فأن  
والمرض لما فيه من خفة في الفاء وما يتأتى من تكرار الراء الدالة على استمرار  
حركة   مع  تطير  جافة  هزيلة  كنبتة  الصوت  يجعل  مما  السابقة  الصوتية  الصفة 

غم مما سبق فإن قضية توظيف اللون الصريح في النص وعلى الر   (32)..((الريح  
الشعري تختلف من شاعر آلخر الن لونا  معينا  عند شاعر معين  يشير الى شيء  

وقد   اخر  شاعر  عند  اللون  نفس  داللة  تختلف  قد  عموما   ))ما  الفنانون  يختلف 
 .  (33)((والشعراء خصوصا   في انطباع احدهم عن االخر في لون معين

االيحاء  ا       يمكنه  ال  ربما  الصفراء  الشعرية  الصورة  لهذه  الشعري  الفضاء  ن 
للقارئ بجمالية اللون وذلك الن سياق االصفر في النص يوحي بنوع من الحزن و  
اللون  غاب  فقد  لذلك  الجميلة  الذكريات  تلك  واستذكار  االطالل  هذه  على  البكاء 

 . اللة ثانوية ال رئيسة عن حقيقته التي ينبغي التشبيه عليها مشيرا  الى د 
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 :سلطة اللون انيحائي 
بثينة          جميل  قصائد  في  وسعة  انتشارا   االكثر  االشعار  من  النوع  هذا  يعد 

وغيره من الشعراء على امتداد العصور االدبية ويلجأ الشاعر الى هذا النوع من 
االيحاء لالبتعاد عن اللغة العادية والتقريرية برية او الواضحة ليجنح الى شيء من  

الغموض   او شبه  المتلق,  الترميز  يدفع  قراءة  مما  وقراءته   النص  تفحص  الى  ي 
متأملة من اجل معرفة الى اي شيء يرنو الشاعر مبدع القصيدة وما من شك ان  
الى   يمثل  الشعرية  النصوص  التعامل مع  انواع من  الى مثل هكذا  الشاعر  جنوح 
حد كبير موطنا  من مواطن جماليات النص الشعري  االيحائي والسيما ان جاءت 

كثي  لدالالت  في  حاملة  الشاعر  يتناولها  التي  االيحاءات   وهذه  محدودة  وغير  رة 
نصوصه تثير دافعية القارئ وتحفزه تجاه النص  وهذا االمر يمنح النص الديمومة  

 . في ذهن القارئ 
صور االشياء   (  الضمني)يعتمد الشاعر عند توظيفه اللون االيحائي غير المباشر  

,  الغراب  )اجزاء المخلوقات من مثل    المتجسدة او المعكوسة في المخلوقات او في
في (  وسواهما  ,  الشيب   الحضور   دائم  االسود  اللون  تجد  اخرى  جهة  ومن 

نصوص جميل بثينة معبرا  عما يعكر صفو االنسان الى حد غير قليل من خالل  
مجيئ هذا اللون متمثال بالغراب رمزا  الشؤم  حيث استعمله الشعراء كثيرا  للتعبير  

 : في قول جميل  نالحظن ذلك ما عن تشاؤمهم م
 ( 34)فصوتن مشني اليَّ قبيحُ   ان يا غراب البين فيم تصيح        

بدوره       اللون  استخدام  الى  عمد  الشاعر  ان  نلحظ  الشعرية  الصورة  هذه  ففي 
بداللة فأشار  به  التصريح  دون  ضمنيا   ايحاء  االخر  ظله  او  غراب  ) الثانوي 

الى اللون االسود في رمزيته التشاؤمية فهو عنده بكلتا الحالتين صامتا  كان  (البين
ام ناعقا  قبيح الصوت والمنظر ال ترتجى منه اية منفعة او اي ايحاء بالبشرى او  
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ان   المجال   ))الفرح  مظاهر  من  كواحد  اللون  ايقاع  في  وجدت  الشعرية  الذات 
ا من  رمزية  واشد  خفاء  اكثر  تعبيرا   الحميم  التخيلي  الرتباطها  نظرا   الصوت  يقاع 

 . (35)((  يثةالذي يؤكد بعض النظريات الموسيقية والرياضية الحد 
بين   خاللها   من  يمزج  موظفة  ايحائية  بازدواجية  الشاعر  يأتي  اخر  موضع  في 
لونين اساسيين لكنهما حاضران بصورة ثانوية بهيئة تشير اليها اشارة بعيدة لكنها  
تمكنت من ايصال المعنى الذي يروم الشاعر الى ايصاله الى متلقي القصيدة ،  

 :يقول جميل بثينة 
  (36)نقبُ  ل جيب  قواءمن البعد وان  كأنها   مر في القتاالى روء نا              

تمثالن         متضادتين  صورتين  حضور  نلحظ  الشعرية  البيت  هذا  صورة  ففي 
ولهبها   النار  سنا  الى  المشير  بالصفار  المختلط  االحمر  خفيفين  ايحائيين  لونين 

ثم يشير  (  مفي القتا   –ضوء نار  )واالسود المشير الى ظلمة تجمع الغبار في قوله  
جميله الى تهويل صورة اللون االول حيث جعلها   ياغةالشاعر بالتفاته شعرية ص 

ثم   المحفور  االرض  جوف  في  دخلت  كأنها   ، النار  تلك  اي   ، بعدها  شدة  من 
متمما    االيحائية  االلوان  صياغة  في  الشاعر  بدأ يستمر  السابق    ه ما  البيت  في 

 :فيقول
 (37)وماهم حتى اصبحت روؤها يخبو  وما خفيت مني لدن شب روؤها      

 

النور        ، ثنائية  البيت  هذا  ثنايا  في  تتجسد  الخفية    / حيث  بهيئتها   ، الظالم 
ان اللون انعكاس  ))وهنا يمكننا ادراك قضية مهمة هي  (  ، يخبو  ضوؤها)االيحائية  

الظاهري    ألشعة الجانب  اللون  يعد  حيث  ندركه  الذي  الشيء  شكل  على  الضوء 
 . ( 38)((للشكل
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اخرى    ايحائية  شعرية  صورة  محبوبته    وفي  بشرة  بياض  الى  بثينة  جميل  يشير 
 : ظبية وسط قطيع اسود يقول الشاعر  وكأنهابثينة وبهاء وجهها 

 (39)بصحراء قو افردتها ظباؤها   فما ظبية ادماء نحقة الحشا       

كان       لو  حتى  يشع  االبيض  للون  ضوئيا  مصدرا  حبيبته  الشاعر  جعل  حيث 
من   مظلمة  كبيرة  صحراء  الشعريةوسط  العبارة  ايحائية  ادماء)خالل  حيث  (ظبية 

الجميلة الحميراء المشربة بياضا تماما    الى المرأة الحسناء(ادماء)تشير داللة مفردة
يقع على حسب موطنه  اللون االبيض  نلحظ ان  المناطق ، وهنا  تلك  مثل ظباء 

نفس   في  وتأثيرا  جمالية  اكثر  يكون  ثم  الشعري  البيت  في  بينما  وسياقه  المتلقي 
  تأتياخرى من شأنها عكس بريقه ونوره ولمعانه وهنا         مع الوان  يكون متمازجا  

 . (40)عدة عناصر في صناعة الصورة اللونية الشعرية االيحائية
االيحائية         الصور  ذات  الشعرية  النصوص  صياغة  في  بثينة  جميل  يستمر 

معاني    تأتي  التيغير المباشر الخفي  اللونية حيث مازلنا مع داللة اللون االبيض  
 : البيت لتسفر عنه رغم كونه مخفيا  في بعض االحيان يقول الشاعر

 (41)اقاح جلتها يوم جن سماؤها    كأنهاوتبسم عن غر عذاب        

عبارة         خالل  من  الشاعر  اشار  االيحائية  الشعرية  الصورة  هذه  غر  )ففي 
وان  (  عذاب  تبسم  الفعل  بداللة  وبياضها  لمعانها  وشدة  بثينة  اسنان  بياض  الى 

الشاعر لو ذكر االسنان بداللتها الصريحة لما خرجت هذه الصورة االيحائية يهذه  
تر  تجعل  بما  بياضها  لشدة  االسنان  هذه  والن  تعتريه  الجمالية  اليها  الناظر  كيز 

اللون  المتضمنة  االيحائية  بثينة  جميل  صور  تستمر  ثم  احيانا،  الصعوبة  بعض 
  :االبيض المصورة لتغر بثينة اشارة الى بياض بشرتها يقول

 روب ـــمساوين البشام ومن غ   قد سقين المسن من    ثقر. ب         
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 (42)شتيت النبت في عام خصيب  ومن مجرى غوارب اقحوان         

تشير دالالت مفردات البيتين الى وجود إيحاءات ضمنية تحيلنا الى الوان        
معاني   خالل  من  تحديدا  االبيض  اللون  بل  اقحوان)معينه  وظف (  ثغر،  حيث 

المفردات   هذه  رمزا    إلبرازالشاعر  الثغر  بثينة فجعل  بها  تتصف  جمالية  دالالت 
لبشرة على حد سواء ذلك  لبياض االسنان وجعل االقحوان رمزا  لنصاعة االسنان وا

البشرة البيضاء هي عالمة المرأة الغنية الحرة التي ال تضرها احوال حياتها  ))الن  
الى الشغل خارج البيت فال تعرض بشرتها لحرارة الشمس ويريد الشاعر بوصف  

، ثم    (43)((بياض البشرة التعبير عن انتماء حبيبته الى الطبقة العليا من المجتمع
 :صورة الشعرية بنفس الدالالت في بيت جميل الذي يقول فيه تتكرر ذات ال

  (44)ترين نقيا وارح الثغر اشنبا  تمنيت منها نفرة وهي واقف        

كلمة         داللة  جاءت  اشنبا)حيث  بياض  (  الثغر  شدة  الى  مشيرة  االيحائية 
اسنان محبوبته بثينة وكأن فمها مكتظ بالكثير من االلوان البيضاء وليس فيه لون  
لصورة   الشاعر  تكرار  آلية  فان  اخرى  جهة  من  فقط  واحدة  سن  اي  فقط  واحد 

 . يبته بثينة وحبه لها بحب وصف الثغر االيحائية توحي بقصد الشاعر مدى تعلقه 
االيحائية الضمنية    نلأللوااخرى يذهب جميل بثينة في توظيفه    الهانتق في          

لون  توظيف  فيحاول  واالبيض  االسود  سوى  الثانوية  االلوان  الى  المباشرة  غير 
بين االحمر واالخضر    الذي غالبا ما يكون متعدد التلوينات ما(  الحناء)الخضاب  

 : الغامق المسود وغيرها ، فتراه يقول في هذا البيت 
  (45)بمخضب انًراف غير مشنج  فتناولت راسي لتعرف مس            

لتعبر     االيحائية  الشاعر  اشارة  جاءت  الشعرية  الصورة  هذه  لون    ففي  عن 
اناملهن   وتخضيب  شعورهن  لصبغ  عادة  النساء  تستعمله  الذي  والحناء  الخضاب 
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الشعرية  الصورة  لهذه  الشاعر  صياغة  دقة  نلحظ  ثانية  جهة  من   ، الزينة  عند 
حبيبته   بان  القول  اراد  الشاعر  ان  حيث  المفردات  بهذه  ورسمها  تشكيلها  وروعة 

اناملها نحو راسه لتعرف   اناملها    من  مآبهبثينة قد مدت  عوارض وهنا الحظ ان 
ئها وزينتها تبعا لذلك فقد اصبح  اوهي مبسوطة مخضبة بالحناء تبدو في اجمل به

الشعرية   القيمة  ذات  االلوان  من  اللون  النص    ة التعبيريهذا  صناعة  في  الفاعلة 
والسحاب   والمطر  كالبرق  الخالبة  الطبيعة  لوحات  تأخذ  ثم  بنيته،  وبناء  الشعري 
وغيرها دورها في بناء قصائد جميل ذات الدالالت اللونية االيحائية غير المباشرة،  

 :مثال ذلك قول الشاعر
 (46)ل  هيدب جم العثانين رجح  اجش هزيم الرعد دان رباب         

في        للشاعر    لكن  جذبا  الطبيعة  لوحات  اكثر  تحضر  الشعرية  الصورة  هذه 
واحدها  كافة  نزوله  احوال  في  المطر  لوحة  وهي  السواء  على  وللمتلقين  وخياالته 
الشاعر   اراد  لذلك  اخر  الى  مكان  من  الغيث  ذلك  نقل  اداة  يعد  الذي  السحاب 

في    تأثيرا  ثر  تصوير لونه االبيض الشفاف من خالل المفردات االيحائية ليكون اك 
البيت   الفاظ  نراه متجليا في  ذلك  الدالالت ،  فيما لو كانت واضحة  المتلقي  نفس 

ربابه) مفردة  (  دان  داللة  ان  معنى  (  الرباب )حيث  الى  االبيض  )تشير  السحاب 
بمسمى  (  الشفاف اليه  المشار  المطر  صفات  احدى  الشاعر  جعله  اجش )الذي 

من خالل لون السحاب االبيض الدقيق الى  وكان الشاعر اراد االيحاء( هزيم الرعد 
دوال اللون تكتسب حضورا ))رقة حبيبته بثينة وبياضها وشفافيتها تبعا لذلك فان  

طيات   بين  الشعر  لمات  االلوان  تجانس  ولوال  المتلقي  لدى  خاصا   جماليا 
 .(47)((البشاعة
االيجاب         حيث  من  تختلف  الشعرية  النصوص  في  االلوان  دالالت  ان 

لذلك  المعاني ،  اليه من  يشير  القصيدة وما  اللون في  والسلب على حسب موقع 
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فقد عرف اللون االبيض منذ القدم بدالالته االيجابية التي من شانها ادخال الفرح  
تكون   حيث  فاعلية  اكثر  اللون  هذا  داللة  تكون  ثم  البشرية  النفس  على  والسرور 

 : ل مرتبطة بالمرأة وحسنها وجمالها ، يقول جمي
 كدت اصبح  من الصبح مشهور وما  لج ـــبـــدا متــــتى بــاراقب  ح    

  (48)حح  ـــصـــ لي المـــخـــد نام الــدوًا وقـــه  وليلة بتنا ذات حاج ذكرتكم    

هذين البيتين تحضر دالالت االلوان االيحائية بصور شعرية قائمة على    اما      
الشاعر  قول  حاضر في  االبيض  فاللون   ، واالسود  االبيض  هما  أساسيين  لونين 

فالصباح كما هو معلوم ابيض الضياء ، ثم تمثل دالالت  (  متبلج ، من الصبح)
ث اشارت تلك الدالالت  حي(  ليلة ، هدوا  ، نام)اللون االسود الضمنية في مفردات  

الى سوداوية الصورة الماثلة في البيت ، فاللون االبيض هنا اوحى بمعاني الصفاء  
، اما اللون االسود   (49)والنقاء والجمال والخلو من الدنس والسالم وكذلك الطمأنينة 

فقد كان حاضرا ببعده االيجابي الذي يدل على جمال الليل وهدوئه ونسيمه العبق  
ل والظالمية  خالفا  والتشاؤم  التطير  على  يدل  الذي  السلبي  تستمر    (50)بعده  ثم   ،

لتاتي   جميل  قصائد  في  المباشرة  غير  االيحائية  اللونية  الشعرية  الصور  دالالت 
 ، قصائده  متلقي  الى  ايصالها  الشاعر  يروم  التي  االفكار  من  الكثير  عن  معبرة 

 : وكداللة على ايحائية اللون االبيض يقول الشاعر
 ( 51)يحمدُ   –يا بثينة  –واي زمان   نخص زمان الشيب بالذم وحده      

اللون         لدالالت  المتضمنة  الشعرية  الصورة  هذه  صريح ففي  غير    المجازي 
الشعرية  الجملة  ضمنية  خالل  من  االبيض  اللون  داللة  الى  اشار  الشاعر  نجد 

الشيب ) لون (  زمان  ان  الجميع  لدى  المعلوم  من  على  (  االبيض )هو  (  الشيب )اذ 
وجه الحقيقة وهو تحول لون شعر االنسان عند تقدم العمر من السواد الفاحم الى  
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االيحائي الصورة  هذه  تتضمن  وهنا   ، الناصع  الشعراء  البياض  عند  داللتين  ة 
سلبية   واالخرى  ايجابية  داللة  يعدون    فاألولىاحداهما  حيث  الشعراء  بعض  عند 

الشيب رمزا لوقاِي االنسان ونقاء سريرته والثانية حيث يعدون الشيب رمزا للضعف  
 .  والهرم وقرب نزول الموت 

شعرية        صورة  في  في  إيحائيةتتجلى  بثينة  جميل  براعة  اخرى  رسم    ضمنية 
تلك  مزج  خالل  من  والصدر  والخصر  والجيد  العينين  مثل  بثينة  حبيبته  مالمح 

 :الصفات بداللة اللون االيحائي االبيض الفضي ، يقول جميل 
  (52)وصدر كفا ثور الرخام وجيد    سبتني بعيني جؤذر وسط ربرب     

ففي هذه الصورة الشعرية يستطيع القارئ مالحظة نوع العالقة ما بين دالالت       
األبيض   اللون  داللة  بين  وما  جسدها  محاسن  وصف  في  بحبيبته  الشاعر  تغزل 

المباشرة   خصرها  ,  غير  يصف  كذلك  المها  بعيني  الشبيهتين  عينيها  يصف  فهو 
,  لذي يشبه عنق الغزال  الممتلئ المكتنز باللحم المتهادي حال مشيتها ثم جيدها ا

في   حبيبته  صدر  جميل  شبه  حيث  الضمنية  األبيض  اللون  دالالت  تحضر  ثم 
وجه   على  جسدها  وبياض  الخصوص  وجه  على  جلده  وصفاء  الناصع  بياضه 

يتجلى في قوله   الشفاف وذلك  الالمع  الفضة األبيض   وصدر كفا )العموم بخوان 
لمشابه للون الفضي مناسبة لوصف  فكانت داللة اللون األبيض ا(  ثور الرخام وجيد 

تنتقل دالالت الصور الشعرية اللونية اإليحائية غير المباشرة  .  محاسن تلك المرأة  
في قصائد جميل بثينة من األلوان الرئيسة األسود و األبيض إلى األلوان الثانوية  
تلك   تأتي  كي  الوقت  نفس  في  لها  ومكملة  األلوان  لتلك  ظالال  عدها  يمكن  التي 

 للون آخر في قصائد الصور الشعرية تامة األركان والمعاني من ذلك نجد حضورا  
 : جميل مثاله قوله 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

493 

 (53)لقد شقيت نفسي بكم وعنيُت   حلفُت لها بالبدن تدمى نحورها      

تلك   في  نجد        اللون االحمر غير الصريح  لداللة  ايحائيا   البيت حضورا   هذا 
بقوله   الشاعر  عنها  عبر  نحورها)التي  الدم  (  تدمى  داللة  ان  المعلوم  من  حيث 

نحر  عند  السيما  االحوال  اغلب  في  الحقيقي  االحمر  اللون  الى  ضمنيا  تشير 
ة اخرى فإن داللة اللون  البهائم من االنعام مثل االبل والبقر والغنم وسواها، من جه

باختالف موطنه فهو في االنسان يختلف عنه في الحديث عن  ))االحمر تختلف  
الخد  عن  داللته  تختلف  االنسان  في  وكذلك  والزينة  والسماء  والخيل  المعارك  

الوجه المكاني في  التقارب  الشاعر تمكن من ,    (54)((والشفاه رغم  وهكذا نجد ان 
 . ة دالالت اللون اإليحائية ايصال جميع افكاره بواسط

 تأدية المعنى بالصورة البالغية اللونية انيحائية والصريحة 
 . انستعارة  

كأداة          الشعراء  يتخذها  التي  البالغية  العناصر  ابرز  من  االستعارة  تعد 
لصناعة الصورة الفنية للنصوص الشعرية وقد لعبت دورا  فاعال  ورئيسا  في نجاح  

نذ عصر الشعر الجاهلي ولغاية العصر الشعري الحديث وكذلك   قصائد الشعر م
فقد   لذلك  االخرى  العناصر  جانب  الى  كثيرا   الشعراء  عليها  عول  وقد  المعاصر 
ابسط   في  فهي   والتحليل  بالدرس  كبيرة  عناية  والمحدثون  القدماء  النقاد  اوالها 

المعنى  ))تعريفاتها   بين  المشابهة   العالقة  له  وموضع  غيرها  في  اللفظ  استعمال 
االصلي   المعنى  ارادة  عن  مانعة  قرينه  مع  فيه  المستعمل  والمعنى  عنه  والمنقول 

استخدام كلمة او جملة في  ))كذلك فاالستعارة من حيث العموم تشير الى    (55)((
مع قرينة ملفوظة المشابهة  لعالقة  الحقيقي   تمنع ارادة   غير معناها  او ملحوظة 

نتيجة لكل ما تقدم فقد ذهب جميل بثينة الى االتكاء على    (56)((المعنى الحقيقي
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صورة   صناعة  في  كأداة  استخدامه  من  واكثر  كثيرا   البالغي  االستعارة  عنصر 
 : الشعرية الفنية الجميلة من امثلة ذلك قوله 

 (57)أكذبت كل كاشحبنفرة ثكلى   فلما رأت جد النوى رامت النوى        

في        االستعارية    نرى  الصور  على  المبنية  البالغية  الشعرية  الصور  هذه 
الشاعر ان  حيث  التعبير  اختزال  مدى  وكذلك  الصورة  جمالية  مدى   قام    نلحظ 

معنى المجاز(  الجد )باستعارة  جهة  على  للهزل  والفراق (  للنوى )المضاد  البعد  وهو 
  –للنوى    –م  الظل)المحسوس غير المرئي كذلك فقد عمد جميل الى استعارة معنى  

اي فعله المقترب من الحقيقة  , جد النوى )كذلك على جهة الخيال في قوله ( البعد 
النوى   النوى  ,  و ضامت  الضيم  )الن معنى  (  البعد والفراق والرحيل,  اي ظلمت 

المعجمية اللغة  في  الظلم  الى  ,    يشير  تلك (  الشاعر  كرر  فقد  اخر  جانب  من 
على جهة المجاز الن النظر ال  (  لكذب للنظرةا)الصورة االستعارية حيث استعار  

يكذب في الحقيقة وال يمكننا ان نكشف بسهولة كذبه وصدقه إال ان الشاعر جاء  
اخراج البيت الشعري بالصورة الجميلة التي يتمكن    ألجلبهذه المعاني االستعارية  

بهذهلا الصورة  هذه  تكون  لن  ولربما  القصيدة  قراءة  عند  يكتشفها  ان  من    قارئ 
               . الجمالية لو انها خرجت عن مجال الصورة الفنية االستعارية 

في صورة بالغية قائمة على اصول االستعارة يصور جميل بثينة صعوبة          
وذلك  منها  مبتغاه  الى  والوصول  التواصل معها  استحالة  وشبه  بثينة  حبيبته  بلوغ 

بها فنراه يقول موضحا تلك الفكرة  لكثرة العقبات وصعوبة الظروف المحيطة به و 
 : في هذا البيت 

 (58)وإن سهلت  بالمنى لصعودُ   وإن عروض الوصل بيني وبينها    



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

495 

وهو  (  العروض )هذا البيت الشعرية استعار الشاعر صفة    ةصور  من خالل        
وهو الوصال او الوداد من (  لوصلا)الطريق  الضيق الواقع بين جبلين متجاورين  

بينهما   الوصال  صعوبة  تشبيه  في  للمبالغة  وذلك  المجاز  جهة  على  بثينة  جهة 
بينهما حتى وان قامت  وضيق الوقت وربما ضيق المكان وعدم مالئمة التواصل 

فقط   الكالم  خالل  من  بتسهيله  اال   بإعطائههي  الحقيقة  بعض  من  المجردة  ماني 
بأنه   اي صعب المنال كصعوبة سلوك الطريق الضيق في   (صعود )وهنا وصفه 

حالة الصعود بين الجبلين فكما ان الوصول الى نهاية هذا الطريق  صعبة جدا  ال  
تنال اال ببذل الجهد والمشاق وتجاوز العراقيل كذلك فإن  وصوله الى حبيبته بثينة  

ان الصورة الشعرية االستعارية سواء في قصائد جميل بثينة ام  مثله صعب المنال  
في نصوص الشعراء االخرين تستطيع من خالل الية التشابه المعتمدة عليه تحويل  

االشياء ما ال تملك في حقيقتها     بإعطاءالمعنى من حالة الى اخرى وكذلك تقوم  
با مليئا   ابداعيا   نصا  االستعاري  الشعري  النص  يصبح  ما   (59)لشعرية  وهنا  وذلك 

بناء قصيدة   اللون الصريح وااليحائي من اجل  بثينة مزجه بدالالت  حاول جميل 
 :يقول جميل ,  شعرية متكاملة 

 ويحيى اذا فارقتها فيعودُ   لقيتها  يموت الهوى مني اذا ما    

 (60)واي جهاد غيرهن اريدُ   جميل بغزوة.  جاهد يا: يقولون    

هذه           الشاعر  ففي  استعار  الجميلة  البالغية  الشعرية  الصورة 
على جهة المجاز العقلي الن الهوى والمراد به الحب والغرام  (للهوى ()الموت )صفة

منه   يتمكن  لكي  حقيقي  جرم  له  ليس  اذ  الحقيقة  جهة  على  يموت  ان  يمكن  ال 
بغية صناعة نص   الفعل االستعاري  الى هذا  الشاعر جنح  الموت لكن  عارض  

 شعري استعاري جميل 
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 .  الكنـــــــــايـــــــة  ●
مالمح         تشكيل  في  ورئيسا   فاعال   دورا   مهم  بالغي  كعنصر  الكناية  تؤدي 

الصورة  الشعرية الفنية في القصيدة العربية على وجه العموم وقصائد جميل  بثينة  
شاعر عن هذه االداة المهمة الن خلو النص    أليعلى وجه الخصوص فال غنى  

يؤدي الى تدني اهميته    الشعري منها سيؤدي حتما الى نقص في صوره الفنية معا
الشعرية بين النصوص االخرى لذلك كان جميل بثينة مدركا  لهذه  الحقيقة االدبية  
صناعة   في  الكناية   عنصر  على  كثيرا   اعتمدوا  الذين  الشعراء  طليعة  في  فكان 
االيحائية   وكذلك  الصريحة  االلوان  دالالت  تضمنت  التي  السيما  الغزلية  قصائده 

المباشرة كما   تعريفها هي  غير  والكناية في  اثبات معنى  ))سنرى  المتكلم  يريد  ان 
من المعاني فال يذكره في اللفظ الموضوع له في اللغة لكن يجيء الى معنى هو  

في حين ان بعض  ،  (61)((تاليه وردفه في الوجود فيومئ به اليه ويجعله دليال  عليه
هو  ))حت مسمى واحد والعلماء جعل اسلوب الكناية والتعريض واللحن والتورية ت

ض به وال يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية  اني يكنى عن الشيء ويعوَّ
قد اتخذ جميل هذه االساليب كلها بنظر اعتباره وجعلها في  ل،    (62)((عن الشيء  

 : حسبانه وهو يصنع قصائده الملونة الكنائية فتراه يقول على سبيل المثال 
 (63)وقد نهلت منها فلوحي وعلت  فأن تن حلت فالشعاب كثيرة       

في        الممتزجة    نالحظ  الكنائية  الفنية  الصورة  لعبت  الشعرية  الصورة  هذه 
البيت كما في قوله   الشعرية في  (  فالشعاب كثيرة)بالتورية دورها في رسم مالمح 

قريب   واالخر  بعيد  احدهما  اساسيين  معنيين  تضمنت  المعنى ,  حيث  تمثل  وقد 
والت الجبال  بين  تكون  التي  والممرات  بالطريق  الشعاب  اي  واالودية  القريب  الل 

التالية   الشعرية  الجملة  بداللة  المائية  وعلت )ومنها  فلوحي  فيها  نهلت  اي (وقد 
شربت منها يناقي الشابة اول الشرب من تلك الشعاب  في حين كان مراد الشاعر 
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بداللة (  نواحي القلب واجزاؤه)اي المعنى البعيد  وهو  (  فالشعاب كثيرة)من قوله  
ب القلب من بثينة حيث لعبت الصورة الكنائية دورها  اي شعا(  فإن تك حلت )قوله  

ان فكرة االشارة غير المباشرة  ))  في اخراج الصورة الشعرية بهذه الجمالية واالبداع  
التي تعد الكناية اسلوبها االبرز تشكل انحرافا  من الخطاب المباشر ونمطا  يعتمد 

ا عن  بديال   مباشرة  غير  بأساليب  المعنى  وتأدية  والتقرير  التعريض  لتصريح 
وسائل  ابرز  الكناية والتعريض والرمز  الذي جعل من  والخطاب االيصالي االمر 

 : يقول جميل بثينة في صورة كنائية اخرى , (64)..((االنزياح البالغية
 ( 65)شرب النزيف ببرد ماء الحشرج  فلثمت فاها اخذًا بقرونها       

في قول الشاعر    الكنائي حظ حضور االسلوب  ففي هذه الصورة الشعرية نال       
بقرونها) معنى  (  آخذا   الى  كنائية  اشارة  جدائلها)فهنا  اي  بثينة  حبيبته  ( ضفائر 

رأسها شعر  من  قوله  (  المضفورة  فاها)بداللة  خالل (  لثمت  من  اشار  فالشاعر 
الكناية الى القرون وأراد بها جدائل شعرها اي انه يريد القول  انه حينما   اسلوب 
بذكر  صرح  انه  ولو  يديه  بكلتا  ضفائرها  مسك  خالل  من  اليه  جذبها  تقبيلها  اراد 
الجدائل لما خرجت هذه الصورة الشعرية بهذه الجمالية، ثم تحضر صورة كنائية  

في اشارة  (  شرب النزيف ببرد ماء الحشرج)عر في عجز البيت  اخرى في قول الشا
بلهفة وشربه بعنف  كما يشرب الظمآن    حبيبةكنائية عن قيامه بامتصاص ريق  

 . الذي يبست عروقه من الماء البارد بسرعة ورغبة 
 :  يبرز االسلوب الفني الكنائي في قصائد جميل بثينة على شاكلة اخرى حيث يقول

  (66)وبين حواشي ثوبها ظل يجرُح   درج الذر بينها منعمة لو ي    

اشارة كنائية الى صفة المشي شيئا فشيئا  من االدنى  (  يدرج)قول الشاعر    في    
والمعنى ان الشاعر يريد ,  كناية عن صغار النمل  (  الذر)الى االعلى وفي قوله  
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لهذه  انها  بحيث  وترف  ودالل  نعمة  في  تعيش  كثيرا   منعمة  المرأة  هذه  ان  القول 
النعم تمشي بثقل وتأن بخطوات محسوبة ثقيلة كما تمشي صغار النمل  بخطواتها  
نتيجة   النمل  هذا  ان  بحيث  اعلى  مكان  الى  ادنى  مكان  من  تسير  وهي  البطيئة 

بالنعمة لو انه دخل بين ثوبها  (  بثينة)المحبوبة الموصوفة  لنعومة جلد تلك المرأة  
وبين جلدها لجرح ذلك الجلد بآثار مشيه على الرغم من ثقله وثقل تلك الخطوات 

 :وقريبا  من تلك الصورة قول جميل في بيت آخر 
  (67)اذا قيل قد سوى عليها صفيحها   فما انا في ًول الحياة براغب.       

 .  عن الحجارة الرقيقة العريضة وهي حجارة(  صفيحها)حيث كنى الشاعر بعبارة
 

 : التشبي  
التشبيه البالغي كونه         الى جانب عنصري االستعارة والكناية يدخل عنصر 

قصائد   في  الفنية  الشعرية  الصورة  مظاهر  تشكيل  في  مميزة  شعرية  عموم  اداة 
الشعراء قديما  وحديثا  ومن ثم قصائد جميل بن معمر على صفة الخصوص لذا 
ذات  وقصائده  عامة  قصائده  صياغة  عند  رئيسا   عنصرا   الشاعر  اتخذه  فقد 

تشبيه الشيء بالشيء جملة وان شابهه من  ))الدالالت اللونية خاصة والتشبيه هو
الى   (68)((لكان هو هو     ولو اشبه الشيء بالشيء من جميع جهاته ,  وجه واحد  

يوسع المعارف من حيث هو يسهل  ))جانب ذلك فإن عنصر التشبيه كأداة بالغية  
على الذاكرة عملها فيغنيها عن اختزان جميع الخصائص المتعلقة بكل شيء على 
منها   القليل  بفضل  تستطيع  التي  الدالة  الوجوه  اختبار  من  عليه  يقوم  بما  حدة 

الكثير   التشبيه   (69)((استحضار  عنصر  على   بثينة  جميل  اتكأ  فقد  لذلك  تبعا  
السيما تلك القصائد باللون المباشر وغير المباشر حتى احتل    لغرض بناء قصائده

 :يقول جميل في إحدى قصائده  ,  مساحة كبيرة من ديوانه 
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  (70)ندى الطل ان ان  أملح  يزين    كاألقحوانبذي أشر           

المعد      المنجل  بأسنان  حبيبته  أسنان  الشاعر  يشبه  الشعرية  الصورة  هذه  ففي 
ذلك   صغيرة  المنجل  اسنان  فإن  وكذلك  صغيرة  المرأة  تلك  اسنان  الن  للحصاد 

بيضاء ناصعة تنبض    ألنهاثم ان اسنان تلك المرأة    (بذي أشر)يتجلى  في قوله  
ه زهور بيضاء واوراقه مفلجة   بالحياة فقد تشبهها بزهر االقحوان وهو النبات الذي ل

صغيرة وكذلك  اسنان حبيبته بثينة صغيرة ومفلجة حيث كانت العرب تحب  ذلك  
و ذلك التشبيه  ( ندى الطل  اال انه هو املح –يزينه   كاألقحوان)النوع من االسنان  

اقرب انواع التشبيهات االخرى    ألنهالنوع االكثر استخداما  من قبل الشعراء  ))هو  
المكتملة    تحقيقا البيانية  الشعرية    (71)((للصورة  الصور  تحضر  اخرى   جهة  من 

البالغية المبينة على دعامات عنصر التشبيه البليغ محققة  معنى شعريا ابداعيا   
 : ممزوجا  بنكهة لونية يقول جميل 

  (72)بعيد الكرى أوفأر مسن تذبح  كأن خزامى عالج ثيابها          

فالشاعر في هذه الصورة الفنية شبه ريق المرأة الموصوفة حبيبته في طعمه       
بطعم الخزامى وكذلك شبه رائحته برائحة ذلك الزهر حتى في الوقت المتأخر من 

الكرى )الليل   الزكية  (  بعيد  من  اآلدميين  افواه   فيه رائحة  تتغير  الذي  الوقت  وهو 
في  الفم، ولطيب طعم ريق تلك المرأة    الى الكريهة نتيجة لفعل البكتريا المتراكمة 

السابقة   الصورة  الى  اضافة  ثانية  تشبيهية   صورة  الشاعر  له  جعل  كأن،  )فقد 
عالج من  (  خزامى  رائحته  تكون  حيث  الوعاء  داخل  وهو  المسك  بطيب   فشبهه 

الروائح   قوله     وأفواهاازكى  تذبح)في  فأرمسك  كريحة  (  او  الرائحة  طيب  انه  اي 
طيب المسك حين تفوح اول شق الوعاء عنه فالفأر هو الوعاء الذي يوضع داخله   

من النادر    ألنهعطر المسك ويحفظ وهنا تكمن المبالغة في التشبيه وكذلك الطرافة  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

500 

التشبيه  ))ان انسانا  من جنس االدميين ال يتغير طعم ريقه ورائحة فمه  وهنا يكمن  
ير المتوقع وهو تكمن فيه البالغة وتحقق من  خاللها االبداع ويحدث الطريف غ

واعجاب   تأمل  في  امامه  فيقف  المتلقي  لدى  الصور    (73)((نشوة  تلك  تستمر  ثم 
 :  الشعرية القائمة على عنصر التشبيه ذي المعاني المكتملة حيث يقول جميل 

 ( 74)ردكأن  حين ابدت  لنا ب  صادت فؤادي بعينيها ومبتسم        

في    الموصوفة  حبيبته  اسنان  الشاعر  شبه  التشبيهية  الصورة  هذه  البيت   ففي 
وجعل   المتجمدة  المطر  حبات  وهي  السحاب  من  المتساقطة  الصغيرة  الثلج  بقطع 

ذلك السالح القوي الفتاك الذي صادت (  كأنه برد   ،ومبتسم  )جمالية هذه االسنان  
صادت فؤادي  )به فؤاد الشاعر وعلقته في شباكها الى جانب سالح نظرات العيون  

هوجه الشبه او االداة يكاد يكون  يرد في التشبيه الذي ))ان عنصر  -... ( بعينها 
لو نامت المقارنة بين شيئين واقعين ال تؤدي الى استحضارهما مجسدين في خيال  
المتكلم او السامع الذي ينزع الى االكتفاء  باالعتماد على نقطة االلتقاء المذكورة  

بالكينونة المستقلة   ا  متمثال   في  الخارج دون ان يؤلف منها واقع  لألشياءمحتفظا  
 .(75)(جديرا  
ان        نستطيع  القراءة   السابقة  الشعرية  النماذج  من  تقدم  ما  كل  خالل  من 

نستنتج ان جميل بثينة لم يترك عنصرا  بالغيا  ذا قيمة ادبية اال واستخدمه خدمة  
 . لقصائده 
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 خاتمة ال
من   اليه  توصلت  ما  اجمال  يمكننا  المتواضعة  الدراسة  هذه  صفحات  مدى  على 

 :النتائج االتية 
جميل  )ان القصائد الشعرية التي ابدعها الشاعر االموي جميل بن معمر   ●

االيحائي (  بثينة واللون  الصريح  المباشر  اللون  اساس  على  قامت  التي 
الضمني غير المباشر قد احتلت مساحة واسعة من ديوان الشاعر االمر  
خصوصا    الشاعر  قصائد  في  واضحة  بصمة  صيرورتها  الى  ادى  الذي 

 .وي والعربي عموما  والشعر االم
ان جميل بثينة اتكأ بصورة كبيرة على قضية اللون بغية ايصال افكاره الى  ●

فكرة   الشاعر  استمد  وقد  الغزلية  القصائد  في  سيما  ال  نصوصه  متلقي 
استخدام اللون كعنصر اساس في بناء النص الشعري من اسافه الشعراء 

ا لفكرة  المبتكرين  اوائل  يعدون  الذين  بناء الجاهليين  في  اللون  ستخدام 
 .القصائد 

على   ● االستحواذ  في  جدا   كبيرة  نسبة  االبيض  واللون  االسود  اللون  مثل 
قصائد جميل بثينة كونهما لونين اساسيين ليس في بناء القصيدة فحسب  

الوجود   في  قضية    بأكملهبل  في  كثيرا   عليهما  الشاعر  اعتمد   لذلك 
لونين من البراءة للون االبيض  التحويل على التعبير عن دالالت هذين ال

االمر   لحياته  بالنسبة  للشاعر  يمثال  ان  يمكن  وما  االسود  للون  والشؤم 
 .الذي دفعه الى استخدام هذين اللونين بشكل الفت لنظر المتلقي  

لتحتل   ● واالصفر  واالخضر  االحمر  اللون  مثل  االخرى  االلوان  جاءت 
لتق وكذلك  بثينة  جميل  ديوان  في  ثانوية  ثانوية  مساحة  افكارا   وتوصل  دم 

 .لصانع النص الشاعر الى متلقي النص القارئ 
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ظالل   ● على  االتكاء  من  بثينة  جميل  تمكن  االيحائية  االلوان  دالالت  في 
االلوان االساسية وجعلها ادوات له بغية ايصال افكاره لعلمه بأن التعبير  

وسيلة  غير المباشر والضمني المحمل ببعض الغموض يكون احيانا  ابلغ  
 . للتعبير عن افكار الشاعر خاصة واالنسان عامة 

عن  ● خارجة  واحيانا    وقوية  جزلة  لغة  اللونية  قصائده  في  الشاعر  امتلك 
للمعاني    اوعية  االلفاظ  وجاءت  لأللفاظ  مكملة  المعاني  فجاءت  المعتاد 
تتطلب   خشنة  وعرة  الشعرية  اللغة  تلك  مفردات  بعض  جاءت  وكذلك 

فك رموزها االمر الذي دفعنا الى ربطها بلغة   ألجلالرجوع الى المعاجم  
 .الشعر الجاهلي المتصفة بتلك الصفات 

جاءت قصائد جميل بثينة ذات لغة عذرية صافية نقية هادئة و خالية من   ●
قوانين   عن  الخارجة  المعاني  من  وكذلك  الصريح  الحسي  الغزل  مفردات 

 .النص الشعري 
الغ ● الطابع  ذات  بثينة  جميل  قصائد  بصمة   ان  ذات  جاءت  العفيف  زلي 

خاصة ومميزة جعلته في مقدمة الشعراء العذريين خاصة والشعراء العرب  
 . عامة 

بها   ● تزينية جمَّل  كحليات  البالغية  األساليب  الية  بثينة على  جميل  اعتمد 
مكمالت    جعلها  ثم  والتشبيه  والكناية  االستعارة  عنصر  مثل  قصائده 

 .صائده تجميلية لقضية توظيف اللون في ق
اسهمت الصور الشعرية الفنية البالغية المبنية على التشكيل  االستعاري  ●

نصوص   في  اللون  لقضية  الموظفة  الشعرية  النصوص  مالمح  رسم  في 
الذي اخذ حيزا   التشبيه  اقل مما شغله عنصر  بنسبة  لكنها جاءت  جميل 

 . واسعا  من ديوان الشاعر ثم عنصر الكناية في المرحلة التالية 
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 هوامش:  ال
للنشر والتوزيع والترجمة  –محمد حامد  –جميل بن معمر  –ينظر (1)  –مصر  –القاهرة  –دار دروب 

                     .3–2019  –(1)الطبعة االولى
وعبد   –الدكتور حسين نصار  –جمع وتحقيق وشرح  –ديوان جميل شاعر الحب العذري  –ينظر (2)

 .                     6-5-1079  –مصر  –القاهرة  –مكتبة مصر  –الستار احمد فراج 
 .                     6-المصدر نفسه   ( 3) 
 .                      7  –وينظر الديوان  – 7 –جميل بن معمر  –ينظر  (4) 
والشعراء    –ينظر    (5)  الدينوري    –الشعر  سلم  بن  هللا  عبد  محمد  السالم   –تحقيق    –ألبي  عبد 

 .                 170 – 1979 –لبنان  –بيروت   –دار صادر  –هارون 

احلى الكالم ، عبد االمير محمد حسن ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، الطبعة االولى ،    (6)
1987   ،17                     . 

الدينوري ، دار المعارف ،    (7) ابي محمد عبد هللا بن مسلم  قتيبة  الشعراء ، البن  ينظر ، طبقات 
 .                    5، وينظر ، الديوان ، 73 ،  1967-1966 ،القاهرة ، مصر

المبارك بن محمد بن ميمون   (8) ، محمد بن  العرب  اشعار  الطلب من  ، منتهى  مخطوط   -ينظر 
 .                      1/174، الجزء االول ،  ( ش53) بدار الكتب المصرية تحت رقم 

 .                     17ديوان جميل شاعر الحب العذري ، (9)
 –دار صادر  ,  البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري  ,  لسان العرب    (10)

 ( .                    لون ) مادة ,  1955( ,  1)الطبعة االولى   -لبنان –بيروت 
الميسرة    (11)  العربية  وزمالؤه  ,  الموسوعة  غربال  شفيق  لبنان ,محمد  نهضة  لبنان -بيروت,دار 

 .  1581(, 2)       المجلد الثاني, 1986,
عبد الباسط محمد الزيود ( ,انشودة المطر)دالالت االلوان في شعر بدر شاكر السياب ديوان    (  12) 

محمد   دراسات  ,  طاهر  واالجتماعية  ,  مجلة  االنسانية  ,2)العدد  ,    14مجلد  ,  العلوم  لسنة  ( 
,2014 ,89  . 

دار الكتب والوثائق ,  مجلة رؤية  ,  وليد عويد حسين  ,  قراءة في رمزية صورة الطائر  :  ينظر  (  15)
 .   2020السنة ,  18( ,  5)العدد الخامس ,  2346,  العراق   -بغداد , العلمية 
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اللوني    ( 16)  الضوئي  االعجاز  الكريم  القرآن  في  واللون  حمدان  ,  الضوء  كثير,  نذير  ابن  , دار 
 .  29,ت.د( , 1)الطبعة االولى

, دار الثقافة للطباعة والنشر    -جابر عصفور  .د,  الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي    (17)
 .   344-  1974, الطبعة االولى  , مصر  –القاهرة 

اللون والشكل  :  ينظر  (18) ادراك  للنشر  ,  قاسم حسين صالح  ,  سايكولوجية   –بغداد  ,  دار الرشيد 
 .   5( ,  1)الطبعة االولى ,  1982, العراق 

عضو ,ليلى قاسمي حلبي آبادي  ,الجمال اللوني في الشعر العربي من خالل التنوع الداللي    (19) 
 .  83, الطبعة االولى , لبنان  –بيروت , دار الفكر , هيئة التدريس بجامعة آزاد االسالمية 

 .  19-الديوان    (20)
 .  5,   1984لسنة  ( 8)العدد , مجلة االقالم , عبد االله الصائغ , الصورة الشعرية : ينظر  ( 21) 
 .  45, الديوان  ( 22) 
 .  140,  الديوان   (23)
قباني    (24) نزار  شعر  في  االلوان  ماجستير  ,  دالالت  كلية ,  رسالة  حمدان  محمد  هللا  عبد  احمد 

 .   38,   2008, جامعة النجاح الوطنية , الدراسات العليا 
,  محمد بن عبد هللا بن اية  ,  رسالة دكتوراه  ,  االلوان وداللتها السياسية واالجتماعية والنفسية    (25) 

 .  209,   1995, بغداد , الجامعة المستنصرية  اآلدابكلية 
 .  112, الديوان  ( 26) 
 .  60, الديوان    (27)
, اآلدابكلية ,  ماجستير , وليد عويد حسين, الثنائيات الضدية في شعر الباخرزي دراسة تحليلية  (28)

 .   49-2019,جامعة بغداد 
 .  106,  الديوان   (29)
اللون وابعاده في الشعر الجاهلي امل عبد  :  وينظر  ,    28,  قباني  دالالت االلوان في شعر نزار    (30)

  -2005, فلسطين , كلية الدراسات العليا ,  جامعة النجاح الوطينة , ماجستير , القادر ابو عون 
48  . 

 .   49,  الديوان   (31)
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  , دار الكتب العلمية  ,  تحقيق عبد الحميد هنداوي  ,  البي الفتح عثمان بن جني  ,  الخصائص    (32) 
 .  509, 2001, المجلد االول ,  الطبعة االولى , لبنان –بيروت 

 .  172, الديوان  ( 33) 
 .  23, اللون وابعاده في الشعر الجاهلي  ( 34) 
دار الشؤون الثقافية ,  سمير علي سمير الدليمي  ,  تفسير بنينوي  ,  الصورة في التشكيل الشعري    (35) 

 .   68-67,  1990, بغداد العراق , العامة 
 .  50, الديوان  ( 36) 
,  لبنان    –بيروت  ,  مجلة االداب  ,  علوي الهاشمي  .د ,  ايقاع اللون في القصيدة العربية الحديثة    ( 37) 

 .    143 –  1988( 36) السنة( , 12-11)العدد 
 .  27الديوان ،   (38)
 .  27المصدر نفسه ،   (39)
د    ( 40)   ، االسالمي  العربي  الفن  في  اللون  الشؤون  .  دالالت  دار   ، الدوري  الرحمن  عبد  عياض 

 .  37،   2003،  ( 1) الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، الطبعة االولى 
 .  22الديوان ، (  41)
 .  34ينظر ، دالالت االلوان في شعر نزار قباني ،  (42)
 .  22الديوان ،   (43)
 .  34المصدر نفسه ،   (44)
عن اللون في الشعر العربي القديم ، وولف ديتريش فيشر ، مجلة التربية والعلم ، كلية    التعبير(  45)

 12،  1989، ايلول ،  ( 8)التربية ، جامعة الموصل ، العدد 
 .   36 المصدر نفسه ،  (46)
 .  42الديوان ، ( 47) 
 .   48المصدر نفسه ،   ( 48) 
الضوء واللون ، بحث علمي جمالي ، فارس متري ظاهر ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة   (49)

 .  7،  ( 11)،  1979االولى، 
 .   49الديوان ،   (50)
 .  41ينظر ، اللون وابعاده في الشعر الجاهلي ،  (51)
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 .  35ينظر ، دالالت االلوان في شعر نزار قباني ،  (52)
 .  60الديوان ،   (53)
 .  66, المصدر نفسه   (54)
 .  38, المصدر نفسه   (55)
 .  40, اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي ( 56) 
والبديع  (  57) والبيان  المعاني  في  البالغة  الهاشمي  ,  جواهر  الفكر  ,  احمد  ,  لبنان    –بيروت,  دار 

 .   303  –1980(,ت.د,)الطبعة الثانية 
,  لبنان    –بيروت  ,  دار العلم للماليين  ,  بكري شيخ امين  .  د,  البالغة العربية في ثوبها الجديد(  58)

 .  112,  1984, الطبعة الثانية
 .   55,  الديوان   (59)
 .  63, الديوان   (60)
مطر  :  ينظر    (61) احمد  شعر  في  االسلوبي  الدليمي  ,  االنزياح  مخلف  هالل  ,  رسالة  ,  غازي 

 .   144,   2010, جامعة االنبار , ماجستير كلية التربية للعلوم االنسانية 
 .   67,  الديوان   (62)
:  تحقيق  ,  قاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  البي بكر عبد ال,  دالئل االعجاز في علم المعاني    ( 63) 

خفاجي   المنعم  عبد  القاهرة  ,  محمد  االولى  ,  مصر    –مكتبة  ,  م  1969,  ه  1389,  الطبعة 
105   . 

العسكري  ,  الصناعتين  (  64)  هالل  البجاوي  :  تحقيق  ,  البي  ابراهيم  ,  علي  الفضل   ابو  ,  محمد 
 .  368,  1952, مصر  –القاهرة , طبعة عيسى البابي الحلبي 

 .  40,  الديوان ( 65) 
 .  185-184: االنزياح االسلوبي في شعر احمد مطر   (66)
 .   42,  الديوان   (67)
 .  45, المصدر نفسه   (68)
 .  51, المصدر نفسه   (69)
 .  239,  الصناعتين   (70)
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الشوقيات    ( 71) في  االسلوب  الطرابلسي  ,  خصائص  الهادي  للنشر  ,  محمد  التونسية   ,  الجامعة 
 .   142, 1992,  الطبعة االولى 

 .   44,  الديوان   (72)
 .  123, االنزياح االسلوبي في شعر احمد مطر   (73)
 .  45, الديوان  ( 74) 
 .  142, خصائص االسلوب في الشوقيات  ( 75) 
  :  المصادر والمراجع 

رسالة  ,  االنزياح االسلوبي في شعر احمد مطر غازي هالل مخلف الدليمي   .1
 .  2010, جامعة االنبار  , كلية التربية للعلوم االنسانية , ماجستير 

االلوان وداللتها السياسية واالجتماعية والنفسية ، محمد بن عبد هللا بن ايه ،  .2
كلية    ، دكتوراه  ،  اآلداب اطروحة  المستنصرية  الجامعة   ،   ، العراق   ، بغداد 

1995 . 
  بغداد، العراق،   الشؤون الثقافية العامة،  ،عبد االمير محمد حسن، دار  احلى الكالم  .3

 . 1987، ( 1)الطبعة االولى

رسالة  .4  ، عون  ابو  القادر  عبد  امل   ، الجاهلي  الشعر  في  وابعاده  اللون 
 . 2005ماجستير ، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 

  اآلدابعلوي الهاشمي ، مجلة  .  ايقاع اللون في القصيدة العربية الحديثة ، د  .5
 . 1988،( 36) ، السنة ( 12)و( 11)، بحث بيروت ، لبنان ، العدد 

بكري شيخ امين ، دار العلم للماليين  .  البالغة العربية في ثوبها الجديد ، د  .6
 .  1984، ( 2) ،بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

مجلة   .7  ، فيشر  ديتريش  وولف   ، القديم  العربي  الشعر  في  اللون  عن  التعبير 
 . 1989، ايلول ، ( 8)التربية والعلم ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، العدد 

الثنائيات الضدية في شعر الباخزري ، دراسة تحليلية ، وليد عويد حسين ،  .8
 . 2019، جامعة بغداد ،  اآلداب رسالة ماجستير ، كلية 
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قاسمي  .9 ليلى   ، الداللي  التنوع  خالل  من  العربي  الشعر  في  اللوني  الجمال 
  ، الفكر  دار   ، االسالمية  ازاد  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو   ، ابادي  حلبي 

 ( .1)بيروت ، لبنان ، الطبعة االولى 
جميل بن معمر ، محمد حامد ، دار دروب للنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة  .10

 .  2019، ( 1)الولى ، مصر ، الطبعة ا
الفكر ،   .11 دار  الهاشمي ،  والبديع ، احمد  والبيان  المعاني  البالغة في  جواهر 

 .  1980، ( ت .د )، ( 2) بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 
الخصائص ، البي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ، عبد الحميد هنداوي ،   .12

الطبعة    ، لبنان   ، بيروت   ، العلمية  الكتب  االولدار  المجلد   ، ،    االولى 
2001 . 

الجامعة  .13  ، الطرابلسي  الهادي  محمد   ، الشوقيات  في  االسلوب  خصائص 
 .  1992،  التونسية للنشر ، الطبعة االولى 

الرحمن   .14 عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  البي   ، المعاني  علم  في  االعجاز  دالئل 
القاهرة ،   المنعم خفاجي ، مكتبة  تحقيق ، محمد عبد  مصر ، الجرجاني ، 

 . م  1969ه ،   1389الطبعة االولى ، 
، عبد  (  انشودة المطر)دالالت االلوان في شعر بدر شاكر السياب ، ديوان   .15

االنسانية   العلوم  دراسات  مجلة   ، محمد  طاهر   ، الزيود  محمد  الباسط 
 . 2014، سنة ( 2)، العدد ، ( 41)واالجتماعية ، المجلد 

عياض عبد الرحمن الدوري ،  .  االسالمي ، د دالالت اللون في الفن العربي   .16
 .  2003، (  1)دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، الطبعة االولى 

دالالت االلوان في شعر نزار قباني ، احمد عبد هللا محمد حمدان ، رسالة  .17
 . 2008ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، 
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ال .18 الحب  شاعر  جميل  حسين  ديوان  الدكتور  وشرح  وتحقيق  جمع   ، عذري 
 . 1979نصار ، عبدالستار احمد فراج ، مكتبة مصر ، القاهرة ، مصر ، 

( ه279ت  )سنن الترمذي ، البي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي   .19
  ، العربي  التراث  احياء  دار   ، واخرون  شاكر  محمد  احمد  العالمة  تحقيق   ،

 ( .   ت .د )بيروت ، لبنان ، 
ولوجية ادراك اللون والشكل ، قاسم حسين صالح ، دار الرشيد للنشر ،  سيك .20

 . 1982، ( 1)بغداد ، العراق ، الطبعة االولى 
الشعر والشعراء ، البي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ، تحقيق ،  .21

 .  1979عبد السالم هارون ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  
جابر عصفور ، دار الثقافة .  النقدي والبالغي ، د   الصورة الفنية في التراث  .22

 .  1974، (  1)للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، الطبعة االولى 
العدد   .23  ، االقالم  مجلة   ، الصائغ  االله  عبد   ، الشعرية  السنة (  8)الصورة   ،

1984  ، 
الصورة في التشكيل الشعري ، تفسير بنيوي ، سمير علي سمير الدليمي ،   .24

 .   1990ؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، دار الش
ابو   .25 محمد   ، البجاوي  علي   ، تحقيق   ، العسكري  هالل  البي   ، الصناعتين 

 .   1952الفضل ابراهيم ، طبعة عيسى البيابي الحلبي ، القاهرة ، مصر ، 
الضوء واللون في القران الكريم ، االعجاز الضوئي اللوني ، نذير حمدان ،   .26

 . ت  .، د ( 1) دار ابن كثير ، الطبعة االولى 

بحث   .27 واللون  جمالي،الضوء  ظاهر،  علمي  متري  ،بيروت،  فارس  القلم   دار 
 . 1979، (1)الطبعة االولى لبنان،

دار  .28  ، الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  البي   ، الشعراء  طبقات 
 .  1967-1966المعارف ، القاهرة ، مصر ، 

واجراءاته،د  .29 مبادئه  االسلوب  للنشر  .علم  مختار  ،مؤسسة  فضل  صالح 
 . 1992ة،مصر،والتوزيع،القاهر
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دار   .30  ، رؤية  مجلة   ، حسين  عويد  وليد   ، الطائر  صورة  رمزية  في  قراءة 
،  (  5)، العدد الخامس    2346الكتب و الوثائق العلمية ، بغداد ، العراق ،  

 .   2020السنة  
لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري   .31

 .  1955،  ( 1)، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة االولى 

منتهى الطلب من اشعار العرب ، محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون ،   .32
 ( . 1) الجزء االول ( ، ش 53) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 

ربية الميسرة ، محمد شفيق غربال وزمالؤه ، دار نهضة لبنان  الموسوعة الع .33
 .  1986، ( 2)، بيروت ، لبنان ، المجلد الثاني 
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 :  مستخلص البحث 

هدف البحث الى التعرف على امتالك مهارات الفهم العميق في مادة الكيمياء       
 ( من  البحث  مجتمع  تألف  اذ   ، الثانوية  المرحلة  طلبة  طلبة  12143لدى  من   )

الصف الخامس العلمي االحيائي )ذكور ، اناث( في المدارس الحكومية الصباحية  
و االولى  الرصافة  بغداد  تربية  لمديريات  عينة  التابعة  اختيار  تم  والثالثة،  الثانية 

( من  المكونة  العلمي  372البحث  الخامس  الصف  طلبة  من  وطالبة  طالب   )
العميق   الفهم  مهارات  اختبار  في  والمتمثلة  البحث  أداة  بناء  تم  اذ   ، )االحيائي( 

 ( التحقق من صدق  28تألف من  ،وتم  والموضوعية  المقالية  الفقرات  من  فقرة   )
و وثباتهما  االحصائية الفقرات  الحقيبة  ،  ( spssاعتمدت  البحث  بيانات  لتحليل   )

وأظهرت النتائج اإلحصائية وجود انخفاض معنوي في مهارات الفهم العميق لدى  
طلبة الصف الخامس العلمي االحيائي في مادة الكيمياء، كما أظهرت النتائج الى  

الفهم العميق  وجود فرق ذات داللة معنوية ولصالح الطالبات في اختبار مهارات  
   في مادة الكيمياء . 

 الكلمات المفتاحية: الفهم العميق, طلبة المرحلة الثانوية. 
    Abstract 
     The aim of the research is to identify the possession 
of deep understanding skills in chemistry among 
secondary school students, as the research community 
consisted of (12143) students of the fifth grade of 
biological sciences (males, females) in the morning 
government schools affiliated with the first, second and 
third Baghdad education directorates, Rusafa. The 
selection of the research sample consisting of (372) 

 مهارات الفهم العميق لدى طلبة المرحلة الثانوية

 م.م. هدى قاسم مزعل        أ.م. د. سهاد عبد األمير عبود
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male and female students of the fifth scientific 
(biological) grade, as the research tool was built, which 
is to test the skills of deep understanding, which 
consisted of (28) paragraphs of the article and objective 
paragraphs, and the validity and stability of the 
paragraphs were verified and the statistical bag was 
adopted spss )) to analyze the research data, and the 
statistical results showed a significant decrease in the 
deep understanding skills of the fifth-grade biological 
science students in chemistry . 

   مشكلة البحث: 

والتطورات   بالتحديات  مليء  عالم  في  اليوم  نعيش  إننا  فيه  الشك  مما 

التعليمية مسؤولية كبيرة في   بالعملية  القائمين  الذي يفرض على  السريعة، االمر 

أكد   حيث  والتطورات،  التحديات  تلك  مع  التكيف  على  المتعلمين  مساعدة  كيفية 

لمناهج الدراسية وحدها ال تكفي لتحقق االهداف التعليمية ما  معظم التربويون إن ا

لم يكن هناك معلما ملهماً في طريقة تدريسه وأسلوب تعليمه، فالتعليم بوجه عام  

لم يعد مجرد نقل المعرفة العلمية من المعلم الى الطلبة، بل إن المهمة االساسية  

المادة  الدراسية دون  هي تعليم الطلبة كيف يفكرون ويفهمون ال كيف يحفظون  

فهمها وإدراكها، ومن المواد الدراسية التي لها دور كبير في اثارة تفكير الطالب  

وتنمية مهاراته العلمية هي مادة الكيمياء التي تفرض طبيعة محتواها على الطالب  

فهما لمكوناتها المعرفية بغية تكوين عالقات جديدة بين تلك المعارف للتوصل الى  

تباطات جديدة، االمر الذي يتطلب من الطالب امتالك مهارات تفكيرية  حقائق وار

طلبتنا   ان  على  تدل  الحالية  المؤشرات  ان  اال  لها،   العميق  الفهم  على  وقدرات 

مازالوا يعانون من مشكلة فهم مادة الكيمياء والربط بين مكوناتها، وهذا ما لمسته  

مادة الكيمياء ، حيث الحظوا ان  الباحثتان من خاللها عملهما في مهنة التدريس ل

معظم الطلبة يركزون على كيفية حفظها واستظهارها، وبالتالي فانهم يعانون من  

نمطاً   لكل طالب  فان  ذلك   مكوناتها، فضال عن  بين  ايجاد عالقات  في  صعوبة 

معينا في التفكير واسلوبا خاص في التعامل مع المعلومات المقدمة لهم ، وتأسيسا  

يتم  ذلك  العلمي    على  الخامس  الثانوية )الصف  المرحلة  امتالك طلبة  التحقق من 

االحيائي( لمهارات الفهم العميق من مادة الكيمياء ،وعزز ذلك باستطالع ال راء  
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( من  مؤلفة  وجهت  12عينة  بان  وذلك  الكيمياء،  مادة  ومدرسات  مدرسي  من   )

 ( تتضمن السؤالين التاليين:  2استبانة مفتوحة  ملحق )

ب 1س  عميق  /  فهم  لديهم  الطلبة  ان  هل  الكيمياء  لمادة  مدرسة  مدرس/  اعتبارك 

 لمادة الكيمياء التي يدرسونها؟

 / هل يستخدم الطلبة مهارات الفهم العميق عند دراستهم مادة الكيمياء؟ 2س

 وفي ضوء استجابات المدرسين/المدرسات وتحليلها تبين إن: 

مادة    56% .1 مدرسات  مدرسي/  اجابات  فهم  من  على  يؤكدون  الكيمياء 
 ًلبتهم للمادة بعد تدريسها لهم.

اسئلة    68% .2 يثيرون  بانهم  الكيمياء  مادة  مدرسات  مدرسي/  اجابات  من 
تساهم في إثارة مهارات الفهم العميق بصورة عامة وان لكل ًالب اسلوب  

 للفهم.
الطلبة  على ذلك ارتأت الباحثتان اجراء بحث للتحقق من مدى امتالك    وبناءً      

 لمهارات الفهم العميق، لذا تتحدد مشكلة البحث الحالي باإلجابة عن السؤال االتي: 

بين    فرق  هناك  العميق؟ وهل  الفهم  الثانوية مهارات  المرحلة  يمتلك طلبة  هل 

 الذكور واالناث في امتالكهم لتلك المهارات؟ 

 اهمية البحث: 

الكيمياء   .1 لمادة  العميق  بالفهم  عمق  يُهتم  زيادة  في  يسهم  بوصفه  ومهاراته 

 التفكير وتحسين قدرة الطالب على تطبيق المعرفة في مواقف جديدة. 

محاولة تفيد طلبة المرحلة الثانوية لزيادة قدرتهم بتضمين مادة الكيمياء داخل    .2

 .  ابنيتهم المعرفية بأشكال متعددة االبعاد للتوصل الى معنى لألفكار الكيميائية

الكيمياء الى اختبار المواقف التعليمية واستراتيجيات التدريس  يوج  مدرسي   .3
 التي تسهم في تزويد الطلبة بمهارات الفهم العميق. 

 :هدفا البحث

 يهدف البحث التعرف على:       
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مادة    .1 في  العميق  الفهم  مهارات  الثانوية  المرحلة  طلبة  امتالك  درجة 

 الكيمياء؟ 

 العميق عند الطلبة بحسب متغير الجنس؟ درجة امتالك مهارات الفهم   .2

 ولتحقيق هدفا البحث تم صياغة االسئلة االتية:    

 التساؤل انول:  •
   ( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  متوسطي  0.05هل  بين   )

االداء الحقيقي  والفرضي لدى طلبة المرحلة الثانوية في الصف الخامس العلمي  
 اختبار مهارات الفهم العميق في مادة الكيمياء ؟ االحيائي في 

 التساؤل الثاني: •
داللة      مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  يوجد فرق  متوسطي    0.05هل  بين 

   درجات الطالب والطالبات في مهارات الفهم العميق ؟
 حدود البحث: 

 -يقتصر البحث الحالي على : 

المرحلة   .1 وطالبات  األحيائي  عينة من طالب  العلمي  الخامس  للصف  الثانوية 

 ( الرصافة  تربية  مديريات  الحكومية)الصباحية(  3،  2،  1في  المدارس  في   )

 في محافظة بغداد. 

 م(. 2021ـــــــ  2020الفصل الدراسي االول من العام الدراسي ) .2

العلمي  .3 الخامس  للصف  المقرر  الكيمياء  كتاب  من  االولى  االربعة  الفصول 
 /ط التاسعة.( وزارة التربية جمهورية العراق. 2020/ 2019ام  األحيائي )للع

 
 تحديد المصطلحات.  

 الفهم العميق عرفه :  .1
تنمى     (:2003)جابر،   التي  المترابطة  القدرات  من  مجموعة  "بانه 

التأمل   من  تنشأ  التي  االستقصاء  وخطوط  االسئلة  طريق  عن  وتعمق 
ويتضمن   األفكار  واستخدام  في  والمناقشة  تنعكس  وقدرات  استبصار 

يمكن   ال  ودليالً  شاهداً  يتطلب  إنه  كما  مختلفة  وسياقات  متباينة  أداءات 
 (. 286: 2003تحقيقه واكتسابه من خالل االختبارات التقليدية )جابر,  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

515 

العلمي   - الخامس  الصف  طلبة  قدرة  هو  العميق:  للفهم  اإلجرائي  التعريف 
تتطلب  عقلية  عمليات  ممارسة  على  التوليدي   االحيائي  التفكير  مهارات 

والطالقة  المعطيات  ضوء  في  والتنبؤ  الفروض  )وضع  تتضمن  والتي 
المناسب   القرار  واتخاذ  التفسيرات  واعطاء  االسئلة  طرح  ومهارة  والمرونة( 
اختبار   في  الطلبة  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  ويقاس  الكيمياء  مادة  في 

 الفهم العميق المعد لذلك الغرض. 
 .المرحلة الثانوية: وهم طلبة الصف الخامس علمي احيائيطلبة  .2

 انًار النفري:  ❖
 :  مفهوم الفهم العميق 

إّن تحقيق الفهم هو من اهم مقاصد تدريس العلوم وذلك بسبب انه يتيح الفرصة     
على   قادرين  ويكونون  العلم  وعمليات  المفاهيم  باستخدام  المشكالت  حل  للطلبة 

 ( 14:  2002تطبيق ما تعلموه في المواقف التعليمية الجديدة. )زيتون, 
ماً واساسياً من اجل التوصل  حيث ان فهم المتعلم للموقف التعليمي يعد عامالً مه 

الى نواتج تعليمية صحيحة تقوده لحل المشكالت الحياتية المعاصرة والمستقبلية، إّن  

في   وتطبيقها  استعمالها  يمكن  التي  المعرفة  بناء  يتضمن  الفهم  ألغراض  التعلم 

مواقف جديدة، فالطلبة يبنون المعرفة الجديدة بناًء على مفاهيمهم وما يعرفونه وهذه  

لمفاهيم بدورها تؤثر في تعلمهم انسجاماً مع افكار البنائية ومنطلقاتها حيث إن هذه  ا

)زيتون، عليها  الفهم  لبناء  أساسية  قاعدة  تشكل  للمتعلم  )القبلية(    2007المعرفة 

:73 .) 

وعليه لكي يصل الطالب لمستوى الفهم العميق البد من اعتماد النظرية البنائية     

طالب للمادة الدراسية وادخالها في بنيته المعرفية بحيث  والتي تتضمن استيعاب ال

السابقة   المعرفية  بالبنية  ربطها  من خالل  مستقبال  استرجاعها  السهل  من  يصبح 

 ( 206:  2002)زيتون ،
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  :خصائص الفهم العميق 

الفهم العميق هو أحد تطبيقات النظرية البنائية حيث يركز على التعلم ذي   ▪

 معنى. 

العميق يساعد على ربط المعلومات الحالية بالمعلومات السابقة مما  الفهم   ▪

 يؤدي الى بقاء التعلم لفترة طويلة في ذهن المتعلم. 

وممارسة عدة عمليات   ▪ المشكالت  الطالب على حل  العميق  الفهم  يساعد 

 عقلية. 

 يحسن الفهم العميق من اداء المتعلم حيث يؤدي الى تعلم عميقاً ومستدام.  ▪

 ة الفهم العميق عن طريق تعلم عدة مهارات عقلية.  يمكن تنمي  ▪

 ( 46:  2020)المرواني ،                                                   

  :مهارات الفهم العميق المستخدمة في البحث 

دراسة      مثل  العميق  الفهم  مهارات  تناولت  التي  الدراسات  على  االطالع  بعد 

)حسن,  2006)لطف هللا،   ودراسة   ،)2008، بدران  )ايمان  ودراسة   )2018  )

( وعلى ضوء ذلك حددت الباحثتان تلك المهارات  2015ودراسة )هاني ومحمد،  

 عمرية للطلبة وهي: لمدى لمالئمتها لطبيعة الدراسة وطبيعة العينة والمرحلة ال

 أوالً: التفكير التوليدي:    

ال    عندما  االجابة  توليد  على  المتعلمين  قدرة  يمثل  العميق  التعلم  مظاهر  احدى 

)قرني,   جديدة  المشكلة  تكون  عندما  خاصة  للمشكلة  جاهز  الحل  لديهم  يكون 

2017 :132 ) 

العمليات    وهو أحد انماط التفكير الذي يمارس عن طريقه الطالب مجموعة من    

المرونة(   الطالقة،  المعطيات،  والتنبؤ في ضوء  الفرضيات،  مثل )وضع  العقلية 

 ويمكن استعراض هذه العمليات العقلية على النحو االتي: 

1.  ( والتركيز  Fluencyالطالقة  متعددة  بدائل  ايجاد  على  القدرة  الى  وتشير   :)

تذكر واستدعاء  (, وهي في جوهرها عملية  25:    2007على الكم . )خليل,  

 اختيارية لمعلومات او خبرات او مفاهيم سبق تعلمها, وتشمل: 

تبدأ   .أ التي  الكلمات  من  عدد  اكبر  اكتب  مثل  اللفظية:  الطالقة 

 بحرف.............. 
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لـ   .ب  الممكنة  االستخدامات  جميع  اذكر  الفكرية:  الطالقة  او  المعاني  طالقة 

 ............. 

د من االشكال واالشياء باستخدام الدوائر  طالقة االشكال: مثل كون اقصى عد  . ج

 او الخطوط ........................... 

 ( 218:  2005)جروان,                                                   

(: "هي تلك المهارة التي يمكن استخدامها لتوليد  Flexibility skillالمرونة )  .2

وتنمية التفكير  من  متنوعة  اصناف  او  االنماط    انماط  هذه  نقل  على  القدرة 

وتغيير اتجاه التفكير واالنتقال من عمليات التفكير العادي الى االستجابة ورد  

 ( 35: 2020الفعل وأدراك االمور بطرق متفاوتة". )الحلفي, 

 مثال على المرونة: 

   األخرى المميزات  من  عدد  أكبر  في  فكر  متغيراً،  شكالً  السائلة  للحالة 

 (. 43: 2021الحالة السائلة؟   )محمد ,  التي تمتاز بها 

3. ( واختبارها  الفرضيات   hypotheses skill of generatingفرض 

and testing  حلول تشكيل  خاللها  من  يمكن  التي  الذهنية  العملية  هي   :)

تجريبية افتراضية لمشكلة ما وتمكين الطالب من تنشيط ذهنه اليجاد حل لها  

نتائجها  القدرة على طرح حلول    واختبار فاعليتها وتحليل  او بمعنى اخر هي 

وفعاليتها)عطية,   صحتها  مدى  من  للتأكد  الحلول  اختبار  ثم  :  2015تخمينية 

93  . ) 

   مملوءة بالونه  حجم  "يتغير  اآلتي:  الفرض  أختبر صحة  ذلك  على  مثال 

 (   44: 2021بالغاز بتغير الضغط ودرجة الحرارة؟ )محمد ,  

4. ( المعطيات  ضوء  في  التي  predicting skillالتنبؤ  المهارة  تلك  هي   :)

تمثل   انها  المستقبل او  يفكر في ما سيحدث في  تستخدم من جانب شخص ما 

عملية التفكير في توقع ما سيجري في المستقبل بناًء على معلومات سابقة لديه  

 ( . 39:  2020او في ضوء معطيات معينة )الحلفي,  

 ( العناصر  لديك  كان  إذا  مO8 C , 6N , 7مثال:  يكون  (  أن  تتوقع  اذا 

 (44: 2021موقعها في الجدول الدوري؟       )محمد , 

 ( القرار  اتخاذ  المهارة  Conclusions skill Drawingثانياً:  تلك  "وهي   :)

التي يتم استخدامها من اجل تطبيق معلومات معطاة واستنتاجات مقدمة للوصول  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

518 

اصدار   عن  عبارة  هي  أو  نهائية"  حلول  او  عامة  احكام  االخذ  الى  بعد  احكام 

 ( 550:  2006بالحسبان جميع المعلومات المتوفرة. )سعادة,  

الفهم   ويحدث  الشرح  وليس  الفهم  هو  التفسير  هدف  ان  التفسيرات:  طبيعة  ثالثاً: 

حيث تنظم قضايا موضوع خالف غير انه لم يتم التثبيت من صحتها على نحو  

 (. 290:  2003كامل بطريقة نظامية )جابر, 

 ذل على  خاًئ:  مثال  بشكل  مكتوبة  اآلتية  المعادلة  أن  فسر  ن 
2NaCl   →    Na + Cl  ,(.  45: 2021, )محمد 

على إنها "عملية تذكر  (: وتعرف  Questing skillرابعاً: مهارة طرح االسئلة )

مركبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل أو الحلول المتاحة للطالب في موقف معين  

اجل   من  الحياة،  مواقف  ,  من  )جروان   ." المنشود  الهدف  تحقيق  إلى  الوصول 

2010 :105 .) 

البحث أحد    :منهج  يمثل  لكونه  الوصفي  البحث  منهج  الباحثتان  اعتمدت 

وتحديد   بوصف  المنهج  هذا  يقوم  حيث  المالئمة،  العلمي  البحث  أساليب 

ال   انه  كما  الراهن،  الموقف  أو  الدراسة  قيد  بالظاهرة  تتعلق  التي  الحقائق 

يتوقف عند وصف الظاهرة فحسب وإنما يفسر ويحلل تلك الظاهرة للوصول  

 ذات معنى، وهو من أكثر المناهج انتشاراً وأكثره استخداما  الى تقييمات 

 (. 99:  1987)عودة وفتحي،                      

 

يتألف مجتمع البحث من جميع طلبة الصف الخامس العلمي   مجتمع البحث: ❖
لمدير  التابعة  واالعدادية  الثانوية  المدارس  في  بغداد ياالحيائي  تربية  ات 

والثانية األولى  والبالغ    الرصافة/  الصباحية  الحكومية  المدارس  في  والثالثة 
 (.1( طالبا  وطالبة، جدول )12143عددهم )
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 ( 1جدول ) 

مجتمع البحث موزعاً بحسب مديريات تربية بغداد الرصافة )االولى والثانية  

 والجنس  *والثالثة(

 المديرية 
طالب   عدد 
العلمي   الخامس 
 االحيائي )الذكور( 

طالبات   عدد 
العلمي   الخامس 
 االحيائي )االناث( 

 المجموع 

تربية   مديرية 
الرصافة   بغداد 

 االولى 
1581 2422 4003 

تربية   مديرية 
الرصافة   بغداد 

 الثانية 
2673 3200 5873 

تربية   مديرية 
الرصافة   بغداد 

 الثالثة 
1021 1246 2267 

 12143 6868 5275 المجموع 

 وتشمل عينات البحث ما يلي: :البحث نةعي ❖
من   .1 االولية  العينة االستطالعية  تكونت  االولية:    40العينة االستطالعية 

( إناث من مدرستي ثانوية عبد هللا بن  20( ذكور و )20طالب وطالبة ) 
الرصافة  بغداد  تربية  لمديرية  التابعة  للبنات  الكوثر  وثانوية  للبنين  رواحة 

ل العينة  هذه  واستخدمت  والوقت  األولى  الفقرات  وضوح  مدى  معرفة 
 المستغرق لإلجابة عن فقرات االختبار. 

( طالبا  وطالبة وحسبت العينة  200عينة التحليل االحصائي: تكونت من ) .2
لرأي )(  1) (Nunnally)وفقا   من 7بواقع  العينة  واخذت  فقرة  لكل  (  فرد 

ية الرصافة مدارس( اعدادية وثانوية للبنين والبنات التابعة لمديرية ترب   6)
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السيكومترية    الخصائص  لمعرفة  العينة  هذه  ،استخدمت  االولى 
 (. 2لالختبارات، جدول)

 ( 2جدول ) 

 عينة التحليل االحصائي 

 العدد  الجنس المدرسة   

 35 ذكور  اعدادية السياب للبنين 

 43 ذكور  اعدادية وادي الرافدين للبنين

 22 ذكور  اعدادية ابابيل للبنين 

 45 اناث بغداد للبنات اعدادية 

 28 اناث ثانوية حنين للبنات 

 27 اناث ثانوية  زهو العراق للبنات 

عينة البحث االساسية: تم اختيار عينة البحث االساسية بطريقة عشوائية   .3
،  مديريات للتربية في بغداد/ الرصافة االولى    3ذات توزيع متناسب من  

)ستيفن ثامبسون(  (2)وفق معادلة  على  والثالثة حيث تم حسابها    ،  والثانية
( بلغت  )372وقد  على  موزعين  وطالبة  طالب  للذكور    8(   ) مدارس 

 (.2االناث، جدول)و 

 ( 3جدول ) 

 عينة البحث االساسية 

مديرية  

تربية  

 بغداد 

مدارس 

 البنين 

اعداد 

طالب 

الخامس  

 العلمي

 مدارس البنات 

اعداد 

طالبات  

الخامس  

 العلمي

 المجموع 

الرصافة  

 األولى 

اور   ثانوية 

 للبنين 
49 

الثورة   ثانوية 

 العربية للبنات 
74 123 
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الرصافة  

 الثانية 

ابن   اعدادية 

 رشد للبنين 
40 

التأخي   ثانوية 

 للبنات 
50 

 

طه   180 اعدادية 

 للبنين 
42 

المعالي   ثانوية 

 للبنات 
48 

الرصافة  

 الثالثة 

اعدادية  

الوارثين  

 للبنين 

31 
الفيحاء   اعدادية 

 للبنات 
38 69 

 372 210  162  المجموع 

 ادوات البحث: ❖
البحث يتطلب األمر توافر مجموعة أدوات   البحث،  لتحقيق أهداف  لقياس متغير 

 فقد تم إعداد اختبار مهارات الفهم العميق وفق االتي: 

االختبار:- من  الهدف  الفهم    تحديد  مهارات  قياس  هو  االختبار  من  الهدف  إّن 

الصف   بطلبة  والمتمثلة  الكيمياء  مادة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  العميق 

بغداد   تربية  مديريات  في  االحيائي  العلمي  والثانية  الخامس  األولى  الرصافة/ 

 والثالثة. 

العميق:  - الفهم  التربوية واالستفادة    تحديد مهارات  االدبيات  االطالع على  بعد 

من الخلفية النظرية لهذا البحث تم تحديد مهارات الفهم العميق بمهارات التفكير  

ومهارة   والمرونة(  والطالقة  والتنبؤ  الفروض  وضع  )مهارة  وتشمل  التوليدي 

الفهم    اتخاذ  مهارات  تحديد  وبعد  األسئلة،  طرح  ومهارة  التفسير  ومهارة  القرار 

العميق تم عرضها على عدد من المختصين في مجال الكيمياء وطرائق تدريسها  

( نسبة  حددت  وقد  البحث،  لعينة  مالئمتها  مدى  على  ارائهم  لقبول  %80لبيان   )

 المهارة وتبين ان جميع المهارات كانت مقبولة.  

تم تحديد المادة العلمية التي تتكون منها فقرات االختبار  المادة العلمية:    تحديد   -

 من خالل االطالع على محتوى المادة العلمية للصف الخامس العلمي االحيائي  

تم صياغة فقرات االختبار لمهارات الفهم العميق، إذ    صياغة فقرات االختبار:  -

( و28أعدت  الموضوعية  االسئلة  نوع  من  فقرة   )( والجدول  يوضع  7المقالية   )

 رقم الفقرة التي تقيس المهارة وعدد الفقرات لكل مهارة من مهارات الفهم العميق. 
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 ( 4جدول ) 

 توزيع فقرات االختبار على مهارات الفهم العميق 

 رقم الفقرة التي تقيس المهارة وعددها لكل مهارة من مهارات الفهم العميق 

 عدد الفقرات  تقيس المهارة رقم الفقرة التي  المهارة  ت

 4 4,3,2,1 التفكير التوليدي )ورع الفروض( 1

 4 8,7,6,5 التفكير التوليدي )التنبؤ( 2

 4 12,11,10,9 التفكير التوليدي )الطالقة( 3

 4 16,15,14,13 التفكير التوليدي )المرونة(  4

 4 20,19,18,17 إتخاذ القرار  5

 4 24,23,22,21 التفسيرات  6

 4 28,27,26,25 ًرح األسئلة  7

 الصدق الفاهري:     -
مجال        في  المختصين  من  عدد  على  االولية  بصيغته  االختبار  عرض  تم 

( ملحق  تدريسها  وطرائق  الفقرات  4الكيمياء  وتمثيل  مالئمة  مدى  من  للتحقق   )

رأيه   بعضهم  أبدى  وقد  ككل  ولالختبار  تقيسه  الذي  إعادة صياغة  للمجال  بشأن 

بعض الفقرات ومحتواها العلمي وقد تم االخذ بهذِه اآلراء وتعديل فقرات االختبار  

فما فوق بشأن الصيغة النهائية    % 80التي تحتاج الى تعديل وحظيت بنسبة اتفاق  

(, ويبين الجدول التالي الفقرات  7لالختبار بعد إجراء التعديالت المناسبة، ملحق ) 

 تفاق لكل الفقرات : من حيث نسبة اال

 ( 5جدول)

 نسب اتفاق المحكمين على الفقرات

 رقم الفقرة
عدد  

المحكمين 
 الكلي 

عدد  
 الموافقين 

غير 
 الموافقين 

نسبة 
 االتفاق 

2،3،6،8،5،9،7،26،13،27،24،22 20 20 0 100 % 
1،16،11،20،25،14،28،19،17 20 19 1 95 % 

4،10،15،23،21،18،12 20 18 2 90 % 
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 تطبيق االختبار على العينة االستطالعية: - 

تم تطبيق االختبار بصورته االولية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية للصف  

الخامس العلمي وكان الهدف من هذا التطبيق هو التعرف على استفسارات الطلبة  

الوقت   حساب  عن  فضالً  تعليماته،  ووضوح  االختبار  فقرات  وضوح  حول 

جابة على االختبار، إذ تم تحديده من حساب متوسط الزمن لجميع  المستغرق لإل

اجابات الطلبة، حيث تم تسجيل الوقت المستغرق على ورقة االجابة لكل طالب،  

 ( دقيقة. 45فكان متوسط وقت االجابة ) 

 

 التطبيق على عينة التحليل االحصائي:  -

ليماته وتحديد الزمن  بعد ان تم التحقق من إمكانية تطبيق االختبار ووضوح تع     

المستغرق لإلجابة من خالل العينة االستطالعية االولية، تم تطبيق االختبار على  

(  200عينة استطالعية لغرض اجراء التحليل االحصائي له، تكونت العينة من )

( مدارس  3( طالبة موزعين على )100( طالب و ) 100طالب وطالبة وبواقع ) 

( و  للطالبات 3للطالب  مدارس   ) ( من  الفترة  خالل  وذلك    -21/2الى    7/2، 

 تعليمات تصحيح االختبار:   -( .  2021

تم وضع أجوبة نموذجية لفقرات اختبار الفهم العميق والتي تم عرضها على       

عدد من المختصين في الكيمياء وطرائق تدريسها ، للتأكد من كونها تمثل حلوالً  

اخت وقد  التصحيح  في  عليها  يعتمد  كي  االختبار  نموذجية  فقرات  درجات  لفت 

( درجة للفقرات  4-1فأخذت كل فقرة ما يناسبها من الدرجات وتراوحت ما بين ) 

)صفر(   و  الموضوعية  للفقرات  الصحيحة  لإلجابة  واحدة  درجة  و  المقالية، 

لالختبار )صفر( واعلى   درجة  اقل  وبذلك اصبح  المتروكة،  او  الخاطئة  لالجابة 

 . ( درجة 64درجة هي ) 

 يل االحصائي للفقرات:التحل -

     ( العليا  أخذت  تنازلياً،  وترتيبها  الطلبة  اجوبة  تم تصحيح  أن  ( من  %27وبعد 

( من الطلبة الذين حصلوا  % 27الطلبة الذين حصلوا على اعلى الدرجات، والدنيا ) 

( طالباً وطالبة ، وتم  54على أوطأ الدرجات, إذ بلغ عدد الطلبة في كل مجموعة )

 على النحو االتي:    ايجاد الخصائص السيكو مترية لالختبار
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 معامل الصعوبة للفقرات:  .أ

بعد اعتماد المعادلة الخاصة بإيجاد معامل الصعوبة كانت المعامالت تتراوح       

( للفقرات المقالية  0,54- 0,47( للفقرات الموضوعية و) 0,57 – 0,45ما بين ) 

إذا   مقبولة  تعد  الفقرة  أن  إلى  المصادر  تشير  كما  مقبولة،  تعد  معامالت  وهي 

 أ(.  - 14حق ) ( المل0,80  –  0,20)  تراوح معامل الصعوبة بين 

 ( 65: 2002)الدليمي وعدنان,                                               

 

 

 معامل التمييز للفقرات:  . ب

والمقالية      الموضوعية  للفقرات  التمييز  معامل  تخص  التي  المعادلة  اعتماد  تم 

 ( بين  ما  تتراوح  انها  وجد  وقد  التمييز،  معامل  اليجاد  (  0,57–  0,44وذلك 

مابين)للفقرا تراوحت  بينما  الموضوعية,  المقالية    0,65  -  0,50ت  للفقرات   )

( فما أكثر، في حين تكون  %20وتعد الفقرة مقبولة اذا كانت نسبة معامل تمييزها ) 

تعد   ولذلك  بحذفها،  ينصح  وعليه  النسبة،  هذه  من  أقل  تمييزها  كان  إذا  ضعيفة 

  ( 132: 1999,  .  )الظاهر وآخرون جميع الفقرات مقبولة في تمييزها 

البدائل الخاطئة:  . ج للفقرات الموضوعية )   فعالية  البدائل  ,  2,1تم إيجاد فعالية 

( ، وتبين أن  24,  22،23,  21,  20,  19,  18,  17,  8,  7,  6,  5,  4,  3

العليا   المجموعة  من  اكثر  الدنيا  المجموعة  طلبة  جذبت  قد  الخاطئة  البدائل 

 ( من مجموع الطلبة، وبذلك تكون أجمعها مموهة. %5بنسبة ال تقل عن ) 

      ق االتساق الداخلي(:صدق البناء)صد  -

 وقد تم التحقق من صدق البناء لهذا االختبار على وفق االتي: 

 معامل ارتباط درجات كل فقرة بدرجات المجال التابعة له:  -

ومعامل      الموضوعية  للفقرات  بايسيلاير  بوينت  االرتباط  معامل  اعتماد  تم 

االرتباط بين درجة كل    ارتباط بيرسون للفقرات المقالية من أجل ايجاد معامالت 

 ( بين  النتائج  تراوحت  وقد  مجالها،  ودرجة  استخدم  0,41  –  0,3فقرة  كما   ،  )

االختبار التائي لمعرفة داللة االرتباط ، وقد ثبت ان القيم التائية المحسوبة اكبر  

  ( بين  ما  تراوحت  إذ   ، الجدولية  االتساق  6,36-  2,74من  الى  يؤشر  مما   )

 تبار وارتباطها بدرجات المجال التابعة له . الداخلي في فقرات االخ
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 معامل االرتباط بين درجات كل فقرة ودرجة االختبار الكلي: _

الكلي        االختبار  ودرجة  فقرة  كل  درجات  بين  االرتباط  معامالت  اعتماد  تم 

  0,3وذلك باعتماد معامل االرتباط بوينت بايسيلاير ، ووجد انها  تتراوح ما بين ) 

،كم0,41  – انها  (  ووجد   ، االرتباط  داللة  لمعرفة  التائية  القيمة  حساب  تم  ا 

( مابين  ) 6,36-3,19تتراوح  البالغة  الجدولية  القيمة  اكبر من  أي  مما  1,96(   )

 يدل على انها دالة احصائياً . 

 

 معامل االرتباط بين درجات كل مجال ودرجة االختبار الكلي:  -

العالقة        إيجاد  إلى  االسلوب  هذا  مجال  يهدف  كل  درجة  بين  االرتباطية 

أنها   وجد  و  بيرسون,  ارتباط  معامل  باعتماد  وذلك  لالختبار،  الكلية  والدرجة 

( بين  ما  داللة  0,36  –  0,25تتراوح  لمعرفة  التائية  القيمة  تم حساب  ،كما   )

 ( بين  ما  تتراوح  انها  ،إذ وجد  داللتها  5,46-  5,11االرتباط  يدل على  مما   )

   احصائياً . 

 معامالت ارتباط المجاالت في ما بينها:  -

باعتماد معامالت        للمجاالت في ما بينها وذلك  إيجاد معامالت االرتباط  تم 

  –  0,3(، وقد وجد انها تراوحت ما بين ) 10ارتباط بيرسون كما في جدول )

0,45( تساوي  المحسوبة  التائية  القيمة  ان  وجد  كما  وهي  3,19-7,13(،   ،)

 ( مما يدل على داللتها احصائياً. 1,96لجدولية البالغة )اعلى من القيمة ا

 ثبات االختبار: -

يمثل الثبات درجة االتساق او االستقرار بين مقياسين او اختبارين من النوع     

نفسه.                                                               

 (.وتم حساب ثبات االختبار بطريقتين هما 232: 2017)الزهيري، 

ألفا كرونباخ )اتساق داخلي(:   -أ ألفا كرو    طريقة  نباخ  تم تطبيق معادلة 

وذلك ألن االختبار يتكون من فقرات موضوعية ومقالية ، و بلغت قيمة  

 ( االختبار  ثبات  االختبار.   0,86معامل  لثبات  جيد  مؤشر  وهو   ،  )

 ( 237:   2003)العساف,  

خارجي(: -ب  )إتساق  االختبار  بإعادة  الثبات  حساب  أعادة      طريقة  تم 

يوماً( و    14بلغت )االختبار لعينة التحليل االحصائي بعد مدة من الزمن  
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ارتباط   معامل  باستخدام  االختبارين  بين  االرتباط  معامل  ايجاد  تم 

(، وهو مؤشر جيد  0,81بيرسون ، و بلغت قيمة معامل ثبات االختبار )

 ( 237:  2003لثبات االختبار. )العساف ، 

 ج_ ثبات التصحيح:  

دقة    يتضمن اختبار مهارات الفهم العميق فقرات مقالية ومن أجل ضمان   

الدرجات المعطاة وتجنب الوقوع باألخطاء تم حساب معامل ثبات التصحيح  

بطريقتين، االولى قامت الباحثة بتصحيح اوراق االختبار مرة ثانية بعد مدة  

من التصحيح االول، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الطلبة في  

 ( التصحيح  ثبات  معامل  فبلغ  تم 0,97التصحيحين،  وكذلك  االستعانة    (، 

آخر الدرجتين  (3)بمصحح  بين  االرتباط  معامل  إيجاد  تم  ذلك  وبعد   ،

 ( يساوي  أنه  ،فوجد  بيرسون  معادلة  ثبات  0,94باستعمال  معامل  وهو   ،)

 . جيد 

 الوسائل االحصائية 

     ( االحصائية  بالحقيبة  االستعانة  االصدار  SPSSتمت   )V24     وبرنامج

(Microsoft Excel  ) 

 :  النتائج وتفسيرها عرض 

 يتم عرض النتائج على وفق أهداف البحث وتساؤالته على النحو االتي: 

: التعرف على امتالك طلبة المرحلة الثانوية مهارات الفهم العميق  الهدف األول  •

 في مادة الكيمياء.  

 التساؤل االول: 

   ( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  متوسطي  0.05هل  بين   )

الخامس   الصف  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  والفرضي  الحقيقي     االداء 

 العلمي االحيائي في اختبار مهارات الفهم العميق في مادة الكيمياء ؟ 

باألوساط   الحسابية  االوساط  لمقارنة  واحدة  لعينة  التائي  االختبار  اعتماد  تم 

   :                                   ( 6) الفرضية الجدول 
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 ( 6جدول ) 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  

الفرضي لدى طلبة عينة  لداللة الفرق بين متوسط االداء الحقيقي والمتوسط 

 البحث  الختبار مهارات الفهم العميق 

 العدد  المهارة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

الوسط 

 الفرضي 

التائية  

 المحسوبة 
 تفسيرها الداللة

وضع   

 الفروض

372 

0.99 0.82 

2 

23.64- 0.00 
انخفاض  

 دال 

 0.00 -18.81 0.89 1.13 التنبؤ 
انخفاض  

 دال 

 0.00 -31.22 0.77 0.75 اتخاذ القرار  
انخفاض  

 دال 

 0.00 -19.38 0.88 1.11 التفسيرات 
انخفاض  

 دال 

 2.70 3.02 الطالقة

8 

35.54- 0.00 
انخفاض   

 دال 

 0.00 -52.27 2.33 1.69 المرونة 
انخفاض   

 دال 

 0.00 -48.99 2.37 1.99 طرح األسئلة 
انخفاض  

 دال 

 0.00 -73.42 32 6.16 8.56 الفهم العميق 
انخفاض  

 دال 

 ( داللة  مستوى  عند  الجدولية  التائية  ) 0,05القيمة  حرية  ودرجة   )371  =  )

(1,96  ) 

( وهي اكبر من  73,42( ، أن القيمة التائية المحسوبة )  11يتبين من الجدول )

( البالغة  الجدولية  )  1,96القيمة  الداللة  مستوى  عند  الوسط  0,05(  وبلغ   ,  )

( الكلية  العميق  الفهم  مهارات  في  المتوسط  8,56الحسابي  من  أقل  وهو   ،  )
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 ( البالغ  في  32الفرضي  معنوية  داللة  ذي  انخفاض  على  يدل  وهذا   ، درجة   )

األحصائية   النتائج  أظهرت  ،كما  البحث  عينة  لدى  الكلية  العميق  الفهم  مهارات 

الفر  )وضع  التوليدي  التفكير  مهارات  في  معنوي  انخفاض  والتنبؤ(  وجود  وض 

ذلك   ارجاع  ويمكن  األسئلة،  وطرح  القرار  واتخاذ  التفسيرات  مهارة  في  وكذلك 

الى ميل الطلبة الى حفظ المعلومات واستظهارها من دون فهم وكذلك فان طرائق  

التدريس المتبعة حاليا ًتشجع الطلبة على حفظ المعلومة واستظهارها من دون ان  

ومة ومعرفة االسباب والنتائج ودون ان يكون  يكون للطالب دورا في تفسير المعل

هو   والطالب  االسئلة  يطرح  الذي  هو  المعلم  ان  ،بل   االسئلة  في طرح  دور  له 

الذي يجيب عليها نصاً كما حفظها من المقرر مما جعل التعليم نظرياً تلقينياً يشجع  

كما ان   ثقافة التلقين والحفظ بدال من تشجيعه على ضرورة الفهم واستخدام العقل،

مهارة اتخاذ القرار هي من اصعب المهارات ، إذ تتطلب من الطالب فهم الموقف  

القرار الصحيح، اساسي ومهم   واتخاذ  التعليمي عامل  للموقف  المتعلم  فهم  إذ ان 

حله   الى  تؤدي  والتي  المناسبة  والدالالت  االستنتاجات  الى  للتوصل  يقوده 

يفتقد  ما  ،وهذا  القرارات  واتخاذ  اليه  للمشكالت  اشارت  لما  وفقاً  الطلبة  أغلب  ه 

 الدراسات السابقة . 

الهدف الثاني: التعرف على درجة امتالك مهارات الفهم العميق عند الطلبة   •
 بحسب متغير الجنس. 

 التساؤل الثاني:
بين متوسطي    0.05هل يوجد فرق ذو دنلة احصائية عند مستوى دنلة     

   درجات الطالب والطالبات في مهارات الفهم العميق ؟
لغرض     مستقلتين  لعينتين  التائي  واالختبار  بيرسون  ارتباط  معامل  اعتماد  تم 

 ( :  7مقارنة االوساط الحسابية في ما بينها للطالب والطالبات ،الجدول )
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 ( 7جدول )
والقيمة التائية لعينتين مستقلتين بحسب  الوسط الحسابي واننحراف المعياري 

 متغير الجنس  نختبار مهارات الفهم العميق

 العدد  الجنس  المهارة 
الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

التائية  

 المحسوبة 
 تفسيرها  الداللة 

وضع   

 الفروض 

 0.82 1.02 162 ذكر
 غير دال  0.58 0.55

 0.83 0.97 210 انثى 

 التنبؤ 
 0.87 1.15 162 ذكر

 غير دال  0.63 0.48
 0.91 1.11 210 انثى 

 الطالقة 
 2.10 1.67 162 ذكر

-9.39 0.00 
لمصلحة   دال 

 2.66 4.06 210 انثى  االناث 

 المرونة 
 2.37 1.20 162 ذكر

4.70 0.00 
لمصلحة   دال 

 2.13 2.31 210 انثى  االناث 

اتخاذ  

 القرار

 0.73 0.76 162 ذكر
 غير دال  0.79 0.26

 0.81 0.74 210 انثى 

 التفسيرات 
 0.85 1.05 162 ذكر

 غير دال  0.22 1.22-
 0.90 1.16 210 انثى 

طرح 

 االسئلة 

 1.95 0.87 162 ذكر
-8.79 0.00 

لمصلحة   دال 

 2.30 2.85 210 انثى  االناث 

الفهم  

 العميق 

 4.42 8.83 162 ذكر
-5.74 0.00 

لمصلحة   دال 

 6.09 12.09 210 انثى  االناث 

 ( داللة  مستوى  عند  الجدولية  التائية  ) 0,05القيمة  حرية  ودرجة   )370  =  )

(1,96 ) 

 ( الجدول  من  المحسوبة12يتبين  التائية  القيمة  ان  من  5,74)   (  اكبر  وهي   ،)

البالغة) الحسابي  0,05( عند مستوى داللة )1,96القيمة الجدولية  ( وبلغ الوسط 

 ( في مهارات الفهم العميق الكلية، وهو اقل من الوسط الحسابي8,83)للطالب  



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

530 

( ، مما يشير الى تفوق الطالبات في مهارات الطالقة والمرونة  12,09)  للطالبات 

 وطرح االسئلة للفهم العميق على الطالب .  

ويمكن ارجاع ذلك الى ميل الطالبات الى الحفظ اكثر من الطالب وميلهن الى     

االسئلة المقالية اكثر من الموضوعية ، إذ ان اسئلة مهارات الطالقة والمرونة  

وطرح االسئلة هي من النوع المقالي التي تعتمد على قدرة الطالب ان يسترجع  

يقوم   عليها  وبناًء  المعرفي،  بنائه  في  وخزنت  مسبقاً  حفظها  التي  المعلومات 

ال في  منه  المطلوبة  الحالية  بالمعلومة  في  بربطها   ، النقاط  تلك  يذكر  ثم  سؤال 

والتنبؤ   الفروض  في مهارات وضع  معنوية  داللة  ذات  فروقاً  يسجلوا  لم  حين 

والتفسيرات  القرار  الموضوعي،   واتخاذ  النوع  اعتمدت على االسئلة من  التي 

ويمكن ارجاع ذلك الى أن عينة البحث من الطالب والطالبات لم يدربوا على  

الدراسية السابقة والى محدودية استخدام ذلك النوع  تلك المهارات في المراحل  

المعرفي   بنائه  في  للمعلومة وخزنها  الطالب  فهم  يعتمد على  الذي  االسئلة  من 

معنى   ذو  اي)التعلم  عليها  والبناء  الحالية  بالمعلومة   Meaningfulوربطها 

Learning   الوزوبل كما اشرنا اليه سابقاً في االطار النظري للبحث، وذلك )

ألنهم يدرسون بالطرائق واالساليب التدريسية أنفسها والتي تعتمد على الحفظ  

 والتلقين بدالً من الفهم . 

 انستنتاجات: ❖
 في ضوء نتائج البحث الحالية يمكن استنتاج االتي :

وجود انخفاض معنوي في مهارات الفهم العميق لدى طلبة المرحلة الثانوية   .1
 في مادة الكيمياء  

 ح الطالبات في مهارات الفهم العميق. وجود فرق لصال .2
 التوصيات:  ❖

 استنادا  إلى ما تم التوصل إليه من نتائج البحث، توصي الباحثتان باآلتي:     
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عن طريق   .1 المدرسين  لدى  العميق  الفهم  لتطوير مهارات  تدريبية  برامج  إعداد 
من   نوع  هكذا  تنمي  التي  االسئلة  وطرح  االستراتيجيات  بعض  استخدام 

 مما يساعد على تحقيق نتائج ايجابية. المهارات 

االفادة من اختبارات البحث في الدراسات المستقبلية للكشف عن مستوى الفهم   .2
 العميق لدى الطلبة. 

الخامس  .3 للصف  الكيمياء  مادة  تدريس  عند  العميق  الفهم  بمهارات  االهتمام 
 العلمي االحيائي.  

 المقترحات: ❖
 في ضوء نتائج البحث الحالية تم وضع المقترحات االتية :     

تنمية مهارات  .1 اثر استراتيجيات مختلفة في  اجراء دراسات تجريبية تبحث في 
 الفهم العميق على مراحل اخرى. 

 راسات مماثلة في تخصصات اخرى كالفيزياء واالحياء. اجراء د  .2

المحتوى   .3 ضمن  العميق  الفهم  مهارات  دمج  اثر  تستقصي  دراسات  اجراء 
 الدراسي للمرحلة المتوسطة.

 الهوامش  ❖

التابع لمديريات تربية بغداد   * تم الحصول على اعداد الطلبة من قسم االحصاء 
،حسب كتاب تسهيل المهمة الصادر من جامعة  والثالثة(الرصافة ) االولى والثانية  

 بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم / بالعدد 
 . 2020/ 12/ 10في   6077، و6076، و6075و.ع/
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لقد أشار نانلي إن حجم عينة التحليل االحصائي يجب أن اليقل عن خمسة   (1)
حجم العينة وفق هذا االتجاه   أفراد )كحد أدنى ( مقابل كل فقرة أختبارية ولحساب 

 ( . 5)عدد افراد عينة التحليل االحصائي = عدد فقرات االختبار× 
Nunnally,1978:200)) 

معادلة ستيفن ثامبسون استخدمت لحساب عينة البحث االساسية وقد ذكرت   (2)
 .في الوسائل االحصائية 

التابعة    المصححة:(  3) للبنات  الكوثر  ثانوية  في  كيمياء  مدرسة  سعدون  فاطمة 
 ( سنة. 18، والبالغة مدة خدمتها )لمديرية تربية بغداد/الرصافة االولى
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 ملخص البحث 

التعبير        تنمية  في  التناص  توظيف  فاعلية  على  التعرف  إلى  البحث  هدف 

.ولتحقيق هدف  االبداعي لدى طالبات الصف الرابع االدبي واتجاههن نحو المادة  

المتكافئتين)التجريبية   المجموعتين  ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  استخدم  البحث 

( عشوا  ، ب  )أ  اختيار شعبتي  تم  إذ   ، للبحث من طالبات  والضابطة(  ئيا كعينة 

تم تكافؤ  الصف الرابع االدبي في اعدادية الفيحاء للبنات التي اختيرت عشوائيا ،و 

المجموعتين في متغيرات ) العمر باألشهر ، الذكاء ، درجات الطابات  للكورس  

وكانت النتائج غير دالة إحصائيا ، تألفت عينة البحث  t-testاالول( و تم حساب  

( طا60من   )(، و)30لبة   التجريبية  المجموعة  في  طالبة  في  30(  طالبة   )

درست طالبات  و   ، الضابطة  االبداعي    المجموعة  التعبير  مواضيع  المجموعتين 

درست    ، أسبوعيا  حصتين  بواقع  أسبوع  عشر  اثنى  لمدة  االدبي  الرابع  للصف 

بات   طالبات المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية توظيف التناص درست طال

االبداعي   للتعبير  استبانة  الباحث  اعد   ، االعتيادية  بالطريقة  الضابطة  المجموعة 

بعد   وتطبيقهما  وثباتهما  من صدقهما   التحقق  وتم   ، المادة  نحو  لالتجاه  ومقياس 

، معامل  t-testلحساب   SPSSنهاية التجربة، وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  

اخ ، وقد أظهرت النتائج  وجود فروق ذات  صعوبة الفقرات ، ومعامل ألفا كرونب

بين متوسطات درجات االختبار في موضوعات التعبير االبداعي    داللة إحصائية  

 بين طالبات المجموعتين التجريبية و الضابطة 

فاعلية توظيف التناص في تنمية التعبير االبداعي لدى طالبات الصف الرابع 

 االدبي واتجاههن نحو المادة 

 ا. م.د عالء شيال فاخر

 الجامعة العراقية / كلية االداب

bbnn801bn@gmail.com 
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فاعلية   الباحث  استنتج  النتائج  ضوء  في  التجريبية.  المجموعة  طالبات  ولصالح 

االبدا  التعبير  تنمية  في  التناص  االدبي  توظيف  الرابع  الصف  طالبات  لدى  عي 

 وقد قدم الباحث عدة توصيات ومقترحات.   واتجاههن نحو المادة  ،

 : التناص, التعبير االبداعي, اتجاههن. الكلمات المفتاحية 

Abstract 

The aim of the research is to identify the effectiveness of 

employing intertextuality in developing the creative 

expression of the fourth-grade literary students and their 

attitude towards the subject. To achieve the goal of the 

research, the researcher used the experimental design 

with two equal groups (experimental and control), as the 

two divisions (A and B) were chosen Randomly as a 

sample for research from fourth-grade literary students 

at Al-Fayhaa Secondary School for Girls, who were 

chosen randomly, the two groups were equalized in the 

variables (age in months, intelligence, student scores for 

the first course) and the t-test was calculated and the 

results were not statistically significant. The research 

sample consisted of (60) male students, (30) female 

students in the experimental group and (30) female 

students in the control group  The students of the two 

groups studied the subjects of creative expression for 

the fourth grade literary for a period of twelve weeks, 

with two lessons per week. The students of the 

experimental group studied using the strategy of 

employing intertextuality. The students of the control 

group studied in the usual way At the end of the 
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experiment, the SPSS statistical program was used to 

calculate the t-test, item difficulty coefficient, and 

Cronbach's alpha coefficient. The results showed that 

there were statistically significant differences between 

the mean test scores in the subjects of creative 

expression between the experimental and control 

groups . 

 مشكلة البحث  

فالتعبير   التعبير،  تدريس  في  تتلخص  العربية  اللغة  تدريس  اهم مشكالت  ان من 

سيلة االتصال المهمة بين الفرد والمجتمع، النها تؤكد  غاية اللغة ومنتهاها، وهي و 

تفاعله في الحياة، فان اي انسان ال يستطيع التعبير عن مكنوناته، فهو كالجماد وال  

:  2010قيمة له، فالتعبير ضروري لحياة االنسان، فيخدم به نفسه ووطنه.)طاهر ، 

167  ) 

تح       في  الخبراء،  قبل  من  النظر  وجهات  تعددت  ضعف  لقد  اسباب  ديد 

عند   اللغوي  الضعف  الى  السبب  ارجع  من  فمنهم  التعبير،  مادة  في  الطالبات 

التعبير   بحصة  المدرسين  اهتمام  بعدم  قال  من  ومنهم  وكيفا،  كما  الطالبات 

القراءة   على  الطالبات  تشجع  التي  الحوافز  قلة  هي  او  بغيرها،  كاهتمامهم 

 (. 19  – 18،  1997والتعبير.)صقر، 

هناك     فوجدوا  ان  التعبير،  مادة  تدريس  في  مدارسنا  منها  تعاني  مشكالت جمة 

ضعفا في جميع ميادينه، فعندما نتمعن في اجابات الطالبات، نجدها ال ترقى ان  

تكون في المستوى التعبيري المطلوب، فهم ال يستطيعون ان يعبروا عن افكارهم  

الطلب على  يبدو واضحا  وهو   ، جديدة،  وافكارا  سليمة،  من  بلغة  المتخرجات  ات 

 (. 52، 2015المرحلة المتوسطة ة.) عبدعون، 

اللغة        لمادة  والمدرسات  المدرسين  لمهنة   متابعته  خالل  من  الباحث  ويرى 

العربية، ان هذا الضعف في مادة التعبير يعود الى اسباب عدة منها عدم استعمال  

ا مهارات  تنمية  على  تساعد  التي  الحديثة،  والطرائق  االبداعي،  االساليب  لتعبير 
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زد    , االبداعية  قدراتهم  من  وحدت  التعبيري  مستواهم  اضعاف  في  اسهمت  وقد 

على هذا عدم وعي بعض اساتذة مادة اللغة العربية بأهمية درس التعبير , وأنه  

لدرس   المدرسين  بعض  اهمال  وايضا   , جميعها  العربية  اللغة  فروع  غاية  يمثل 

ق  تدريس  في  وقته  واستغالل  يفرض  التعبير  من  ومنهم   , العربية  اللغة  واعد 

 موضوعات في التعبير تكون بعيدة عن ميول الطالبات واتجاهاتهن . 

ان عدم ايجاد تناغم, وانسجام بين الكلمات والفقرات التي يكتبها الطالبات، وعدم  

في   االسترسال  على  قادرة  غير  الطالبة  تجعل  واللفظ،  المعنى  بين  تناسق  وجود 

العيوب، من كثرة االخطاء االمالئية،    كتاباتها، ويظهر  فيها  وتبدو  النقص  عليها 

 (. 81، 1998والنحوية، وعدم الحفاظ على سالمة التراكيب اللغوية.)عدس، 

وهناك من يرى  وجود سبب مهم من اسباب الضعف في التعبير، وهي مشكلة     

تحفيز الطالبات  االساليب التقليدية المتبعة، وعدم استعمال االستراتيجيات الحديثة ل

 (. 93 – 92،  1988على التعلم والتقدم بكفاءة.)الهاشمي،  

التدريس       طرائق  مجال  في  الحاصل  التطور  من  الرغم  على  الباحث  ويرى 

المرحلة   والسيما  مدارسنا  في  االبداعي  التعبير  تدريس  أن   وإستراتيجياته، 

ة حديثة ليكون لها  االعدادية بحاجة الى التطوير والبحث عن إستراتيجيات تعليمي

 أثر فاعل في تحقيق األهداف التربوية المنشودة وزيادة التعبير االبداعي لديهن.                                            

الحديثة   التدريسية  أسترايجيات  احدى  تجريب  في  تسهم  ان  الباحث  اراد  ولذلك 

تدريس ا بان استعمال هذه االستراتيجية في  منه  لتعبير االبداعي قد يؤدي  تقديراً 

 الى زيادة المحصلة اللغوية والتعبير اللفظي او اللغوي لدى الطالبات.     

لذلك  يمكن اجمال مشكلة البحث الحالي كاالتي : )فاعلية توظيف التناص في     

 تنمية التعبير االبداعي لدى طالبات الصف الرابع االدبي واتجاههن نحو المادة  (  

 Importance of The Researchاهمية البحث   

 وتتجلى أهمية هذا البحث بالنقاط اآلتية: 
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إستراتيجيتي   • تناولت  الباحث   علم  حد  على  محلية  دراسة  أول  تعد 

 توضيف التناص وتنمية التعبير االبداعي. 

اهمية التعبير االبداعي وما يشكله من منظور مختلف المؤسسات التربوية   •

 ا يستطيع الفرد خدمة المجتمع. ، كونه البوابة التي من خالله

الطالبات روح   • نفوس  في  تغرس  كونها  في  االبداعي  التعبير  مادة  أهمية 

والتفكير   جديدة  معان  باستنباط  اللغوي  المحصول  وتنمية  البحث  

 بالصياغة اللغوية. 

 أهمية المرحلة االعدادية لكونها مرحلة مهمة في حياة الطالبات.    •

التربوية   • االتجاهات  نماذج  مسايرة  استعمال  على  تأكيدها  في  الحديثة 

 تدريسية حديثة وجعلها بديالً للطرائق التدريسية التقليدية.   

  The aim of the Researchهدف البحث   

التعبير   تنمية  في  التناص  توظيف  فاعلية   (. على   التعرف  الى  البحث  يهدف 

 المادة  ( االبداعي لدى طالبات الصف الرابع االدبي واتجاههن نحو 

 The Hypothesis of the Research  فرضية البحث 

 لغرض التحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضية االتية :    

 ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  درجات  0.05اليوجد  متوسطات  بين   )

 طالبات  مجموعتي البحث  في تنمية التعبير االبداعي واتجاههن نحوالمادة. 

   The Limitation of the Researchحـدود البحـث  
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 اقتصر البحث الحالي على: 

النهارية    طالبات  • المتوسطة  المدارس  في  االعدادي  الرابع  الصف 

الرصافة   تربية  بغداد  محافظة  تربية  لمديرية  التابعة  للبنات  الحكومية 

 الثالثة. 

 ( . 2019-2018الفصل الثاني من العام الدراسي)   •

  The Termsالمصطلحات  د تحدي

االشياء    لكل  التدريجي  واالهمال  التام  الشكلي  التكيف  هو   ) :)النجار  التوظيف 

غير الضرورية التي ال تمتلك اي صلة بموضوع التوظيف وبالتالي سوف نصل  

   (. 11:  2003الى النتائج المالئمة للهدف   )النجار ،  

في مكان هندسي يشغل حيزا  التناص: )مباركي( هو تراكم النصوص وازدحامها  

من   لتخلق  وتتعالق  البعض،  ببعضها  النصوص  تتفاعل  حيث  الورق  بياض  من 

التناص من خالل   ثانيا يتشظى في نص آخر لتشكل مجريات  النص األول نصا 

 (.  118: 1997)المباركي ،   عملية اقتباس الصور لبناء الصورة الكلية

حسين  أداء المتعلم وتمكنه من إتقان جميع  التنمية : )السيد (  بأنها:     تطوير وت 

 (.  65،  2005المهارات بدرجة منتظمة  )السيد ،  

واداة   االقناع،  ودليل  االفهام،  ووسيلة  الفهم،  مظهر  "انه   : سمك  التعبير: 

 (. 289،  1975االقناع.")سمك،  

االبداعي : قطامي: "ظاهرة متعددة الوجوه وتتضمن انتاجا اصيال وذا قيمة من   

 (. 191، 2001الفرد والجماعة.")قطامي،  قبل

االتجاه :) الزغول والمحاميد ( : مفهوم بسيط او احادي البعد يشير الى الجانب     

الوجداني الذي يتبناه الفرد تجاه االشخاص او االشياء او الموضوعات ) الزغول  

 (.   212:  2007، والمحاميد ،  
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صفوف المرحلة اإلعدادية التي تلي  الصف الرابع االدبي: هو الصف االول من  

ثالث    ) اإلعدادية  )المرحلة  فيها  الدراسة  ومدة  العراق  في  المتوسطة  المرحلة 

سنوات ، وظيفتها اإلعداد للحياة العملية أو الدراسة الجامعية  )جمهورية العراق  

 ( . 88:   1990، وزارة التربية ، 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري ودراسات سابقة 

المهمة لالستراتيجية  يتض    التناص  واالساسيا ت  من هذا الفصل مفهوم فاعلية 

اهداف االستراتيجية وخطوات االستراتيجية  ومفهوم التنمية لدى طالبات الصف  

 الرابع االعدادي  وجاءت بالشكل االتي: 

يهدف   والذي  والمثير  الممتع  بالتعلم  تعنى  التي  الحديثة  االستراتيجيات  تعتبر من 

ا استثمار  أساسا  على  وتعمل   . التعلم  نحو  الطالب  لدى  الدافعية  أثارة  لى 

االمكانيات المتوفرة والمتاحة في أقل جهد ووقت وتكلفة من أجل تحقيق االهداف  

 التعليمية. 

التناصية   العربي إلى مصطلح  النقدي  بدأت بواكير االلتفات  الثمانينيات  مع بداية 

الباختيني مع إرهاصات تكونه مع الباحث  بعد  االنتشار السريع لمفهوم الحوارية  

  : باكتين  ميخائيل   ( في    M , Bakhtinالروسي  الحوار  مفهوم  وسع  الذي    )

النصوص   بعض  في  النصية  الرواية  مكونات  عن  البحث  إلى  سعيه  في  الرواية 

إلى   بأن تدخل  الرواية تسمح  أن  القديمة، وقد رأى  والرومانية  النثرية اإلغريقية 

ا جميع  والقصائد  كيانها  واألشعار  كالقصص  منها  األدبية  التعبيرية  ألجناس 

ولذلك  الدينية وغيرها،  أو  العلمية  كالدراسات  أدبية  ، وغير  الكوميدية  والمقاطع 

  ، مفتاح  التشكل)  قيد  مازال  أدبياً  نوعاً  بوصفها  الرواية  إلى  ينتهي  :  1996فهو 

214 .) 

  : كريستيفا  جوليا   ( البلغارية  هذا      J , Kristevaوكانت  ابتدع  من  أول   )

بين سنتي   النقدية  دراساتها  في  إلى  1967و 1966المصطلح  أشارت  أنها  مع  م، 

إطار   في  له  النقدي  التنظير  في  بفضله  اعترفت  إذ  )باختين(  من  له  استعارتها 
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في   المصطلح  هذا  يستعمالن  وكريستيفا(  )بارت  كان  بينما  الروسية،  الشكالنية 

ة النصية   ويختلف الباحث مع حافظ في بدايات  سياق نظري عام متصل بالكتاب 

  ، االدبية  كالسرقات  اخرى  بمفاهيم  العرب  عند  ورد  ألنه  التناص  ابتداع  او 

 واالقتباس و التضمين ،والمعارضات الشعرية وغيرها .      

 Rثم توالت الجهود التي فعلت هذا الحقل  عند الناقد الفرنسي ) روالن بارت :     

, Barthes    الذي أثرى هذا المصطلح في دراسات كانت إرهاصات بتبلوره )

عام   في  الغربية  الثقافة  وتعد  1973في   ،) النص  لذة   ( كتابه  في  والسيما  م 

الغرب  الثقافة  في  تبلوره  عالمات  أبرز  إحدى  الفرنسي  دراساته  حاول  وأخيراً  ية 

( أن يحول هذا المصطلح  إلى منهج بعد أن    G , Genette)جيرار جينيت :  

كتابه   في  سابقيه  جهود  على  باعتماده  وذلك  فيه،  القول  وفصل  أطرافه  جمع 

 ( Palimpsestes)أطراس:

 افكار وصور التناص في النقد العربي قديماً:  

ة كان موجوداً من وقت مبكر عند المبدعين  يبدو أن اإلحساس بهذه الظاهرة الفني   

نحو   النصوص على  التداخل  بعملية  تشي  مقوالت  بعض  ترددت  ، حيث  والنقاد 

  ، األنحاء)مجاهد  (الى  44:  1998من  السالم  )عليه  علي  االمام  اشار  فقد   ،  )

 (،  211:  1952التناص بقوله : "لوال إن الكالم يعاد لنفد") العسكري ،

ابن ر      التناص بصورة غير مباشرة حيث قال:  وقد اشار  الى  شيق في كالمه 

واألمم   األعزة  بالملوك  المراثي   في  األمثال  يضربوا  أن  القدماء  عادة  "ومن 

(  فهو يشير إلى توظيف الوقائع التاريخية  147:  1983السابقة " )القيرواني ،  

التي قسمها إلى  وهذا ما تنبه إليه بعض الباحثين والنقاد وتكلم عنه في باب اإلحالة 

 (              24:    1994"إحالة تذكرة ،محاكاة، مفاضلة، إضراب، إضافة)عبد المطلب‘ 

ويقر "عبد القاهر الجرجاني" بمفهوم النظم الذي ال يختلف كثيراً عن مصطلح     

أن   المعاني  فسبيل  الشعر"  في  تناوله  يمكن  والذي  العام  المعنى  بوجود  التناص 

وقد   نفسه  تراه   ثم  كلهم  الناس  في كالم  منها ساذجا عاميا موجوداً  الواحد  ترى 

ال واحداث  البالغة،  بشأن  البصير  إليه  ما  عمد  منه  فيصنع  المعاني،  في  صورة 

يصنع الصانع الحاذق حتى يعرب في الصنعة ويبدع في الصياغة" ويقدم لنا مثاال  
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يتغير، ولست تستطيع أن تخرج اإلنسان عما جبل عليه،   على ذلك:  "الطبع ال 

فترى المعنى غفال عاميا معروفا في كل جيل وأمة ثم تنظر إليه في  قول المتنبي   

 ( 324:  1978قلب نسيانكم  وتأبى الطباع على الناقل  )الجرجاني ،  يراد من ال

 المحور الثاني التعبير 

 التعبير    

فهو    حياتهم،  وتنظيم  حاجاتهم،  لقضاء  الناس،  بين  التفاهم  وسيلة  هو  فالتعبير 

الهدف من فروع اللغة العربية جميعا، فهو بمنزلة الغاية من الوسيلة.)عبد عون،  

2015  ،35 .) 

ان جميع فروع اللغة العربية تصب في التعبير، فعندما يتعلم الطلبة االستماع       

الجيد، فهو يقوي قدرتهم على التعبير، وعندما يتحدث بطالقة، فهو ينمي القدرة  

تعينه في   اللفظية، وهي  باالفكار والثروة  تمده  المستمرة, فهي  القراءة  اما  ذاتها، 

والخط،   االمالء  تعليمه  اما  االخطاء،  تعبيره،  من  خالية  وتعابيره  كتاباته  لتكون 

 (.   74، 1995واضحة، وجميلة.)الكندري، 

و الدور االساس للتعبير والغاية المهمة من التدريب على الكتابة، هو التعود على  

التعبير العلمي في عرض قضية ما، او وجهة نظر معينة، مما يعتري الطالب من  

لمي(: ان تكون كتابات الطلبة سليمة اللغة،  وجهات النظر، ويقصد ب )التعبير الع

حسنة الحبكة، محكمة الخطة، ذلك ان اجابات الطالب في جميع الدروس تقتضي  

 (. 52،  1984منه هذا العرض.)الطاهر،  

ويرى الباحث  ان التعبير هي اداة ال بالغ القصد، وهو وسيلة اتصال رئيسة       

ى، اال روافد تصب في التعبير، فتكسبه  بين الناس، وما فروع اللغة العربية االخر

 قوة، وغزارة، وتجعله نابضا بالحياة. 

نفسية       عن  يكشف  النه  النفسي،  التحليل  وسائل  من  وسيلة  التعبير  ان  كما 

الطلبة، ويعرف خباياها، لذا فان اعطاء الحرية في التعبير للطلبة، تساعد المربين  
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تمث فكتاباته  النفسي،  بيئته، ونفسيته، وقابليته،  في االرشاد والعالج  تعبيره عن  ل 

 (. 83،  2008اذا تركت له حرية التعبير عن افكاره.)كبة،  

الطالب      يكتب  فقد  الموضوعات،  اختيار  سوء  في  تكمن  التعبير  ولصعوبة 

تتسم   كتاباتهم  يجعل  اهتماماته، وهذا  مع  يتالئم  اختياره، وال  ليس من  موضوعا 

الى فقرات، وعدم كتابة  بالنقص، مثل: عدم الوضوح، واهما ل تقسيم الموضوع 

واالمالئية.)سمك،   النحوية  االخطاء  وكثرة  الصحيحة،  الترقيم  ،  1975عالمات 

496 .) 

ومايراه  عدس: ان الطلبة تضعف قدرتهم على االسترسال والتعبير، بسبب عدم     

المعنى  بين  تناسق  والمعنى، وعدم وجود  الكلمة  بين  ايجاد االنسجام    القدرة على 

على   محافظين  وهم  الموضوع  في  االنطالق  يستطيعوا  فال  به،  الخاص  واللفظ 

 ( 81، 1998سالمة التراكيب اللغوية من حيث الداللة والقواعد النحوية.)عدس، 

ويحفز        المطلوب،  المجال  ويهيئ  المناسبة،  الفرصة  الناجح  المدرس  يركز 

الحافز يتعلق بطريقة التدريس  الطلبة بطريقة ذكية الى التعبير, الن توليد الدافع و

 (. 218،  1998التي يعتمدها المدرس في تعليم التعبير.)حسين , والدليمي ،  

 الفصل الثالث

وطريقة    ، البحث  ومجتمع   ، التجريبي  التصميم  تحديد    ، الفصل  هذا  يتضمن 

البحث   أدوات  إعداد  في  الباحث  اتبعها  التي  الخطوات  توضيح  و  عينته،  اختيار 

 تطبيق التجربة والوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث وكاالتي :    ومتطلباته و

 Experimental Designأوالً : التصميم التجريبي 

استخدم الباحث تصميم المجموعات المتكافئة الذي يتضمن ، المجموعة التجريبية  

وتدرس    ، التناص(  توظيف  فاعلية   ( المستقل  المتغير  لفاعلية  تتعرض  التي 

الشكل)   ويوضح  المعتادة  بالطريقة   ) الضابطة   ( التصميم    1المجموعة   )

 التجريبي المستخدم في البحث .    
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 ( التصميم التجريبي للبحث 1شكل )

 اداتا البحث            المتغير التابع   المتغير المستقل  المجموعة

تنمية مهارات التعبير   توظيف التناص  التجريبية   

 االبداعي 

 واتجاهاتهم نحو المادة  

االختبارات المتسلسلة 

 للتعبير االبداعي 

 الطريقة التقليدية  الضابطة  مقياس االتجاهات 

 

 The Population and Sampleثانياً : مجتمع وعينة البحث 

الثانوية النهارية  المدارس تحدد مجتمع  البحث الحالي بطالبات الصف الرابع االعدادي في    

( .اختار الباحث   2019-2018الدراسي ) الحكومية  في محافظة بغداد/الرصافة الثالثة  للعام

للبنات   الفيحاء  اعدادية  متوسطة  بينها  من  عشوائي)بالقرعة(  ثالث   التي بشكل  على  تحتوي 

المجموعة شعب   لتمثل  )ب(  شعبة  )بالقرعة(  عشوائيا  واختار   ، المتوسط  الثاني  للصف 

   ،التجريبية وشعبة ) أ ( لتمثل المجموعة الضابطة

 Equivalence of The Research Groupsثالثا ــ تكافؤ مجموعتي البحث 

خالل   من  إحصائيا  تكافؤها  من  التأكد  وارتأى  عشوائيا،  البحث  مجموعات  الباحث  اختار 

  -المتغيرات اآلتية :

 درجات الكورس االول -1

 العمر الزمني محسوباً باألشهر  -2

 درجات اختبار الذكاء   -3

 الدخيلة(  ( رابعاً: ضبط المتغيرات غير التجريبية 

ر التجريبية التي يرى بأنها تؤثر في سالمة التجربة حاول الباحث ضبط بعض المتغيرات غي

 وهي :
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مجموعتي  .1 طالبات   بين  الفروق  على  للسيطرة  الباحث  سعى  وقد   : العينة  اختيار 

من   عدد  في  التكافؤ  عملية  إجراء  وكذلك  عشوائيا  العينة  باختيار  وذلك  البحث 

 المتغيرات. 

التجربة .2 تتعرض  لم   : المصاحبة  والحوادث  التجربة  يعرقل    أحوال  حادث  أي  إلى 

 سيرها ويؤثر في المتغير التابع  بجانب اثر المتغير المستقل. 

باستثناء حاالت   .3  ، الحاالت  هذه  لمثل  الحالي  البحث  يتعرض  لم   : التجريبي  االندثار 

 الغياب الفردية التي تحدث في المدارس بشكل اعتيادي . 

الحالي ، ألن مدة التجربة كانت .عامل النضج : لم يكن لهذا العامل أثر في البحث  4 .4

 محدودة وموحدة للمجموعة التجريبية والضابطة. 

 أداة القياس : طبق الباحث نفس االداة على مجموعتي البحث في نفس الوقت. .5

أثر اإلجراءات التجريبية : من أجل حماية التجربة من بعض العوامل التي يمكن أن   .6

قدر المستطاع ، على الحد من أثر هذه  ،  ث  يكون لها أثر في المتغير التابع عمل الباح

 العوامل في سير التجربة وتمثلت في : 

أ. سرية البحث : اتفق الباحث مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالبات بطبيعة المهمة التي  

 يقوم بها حرصاً على سير التجربة بشكل طبيعي وللوصول إلى نتائج أكثر دقة. 

 مجموعتي  البحث نفس المادة الدراسية . ب. المادة الدراسية: درست 

ج. المدرس: قام الباحث بتدريس مجموعتي البحث بنفسه للوصول إلى نتائج علمية موثوق بها  

. 

توزيع الحصص: دّرس الباحث كل مجموعة من مجموعتي البحث بواقع حصتين أسبوعياً   -د

 وفق توزيع الدروس األسبوعي المعد من قبل المدرسة . 

 الزمنية: كانت المدة الزمنية للتجربة متساوية لمجموعتي البحث وهي عشرة أسابيع .المدة  -ه

 The Research Requirementsخامساً : مستلزمات البحث 

 (  تحديد المادة العلمية  1) 
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قبل البدء بتطبيق التجربة تم تحديد المادة العلمية التي تدرس في الفصل الثاني من العام         

( األسبوعية    2019  -2018الدراسي  الحصص  على  المنهج  مفردات  توزيع  اعتماد  وتم   )

 المقرر من قبل الوزارة  

 (صياغة األهداف السلوكية 2)

عرفي اعتماداً على محتوى المادة التعليمية التي تم صياغة األهداف السلوكية في المجال الم   

( هدفا سلوكيا وفق تصنيف )بلوم( المعرفي بمستوياته الثالثة 149شملتها مدة التجربة وبلغت )

األولى وهي )التذكر، والفهم، والتطبيق( وتم التاكد من صدقها ظاهريا بعرضها على عدد من  

 المحكمين.

 (الخطط التدريسية اليومية3)

    ( إعداد  التجريبية عرض  16تم  المجموعة  لكل مجموعة، تضمنت خطط  تدريسية  ( خطة 

الضابطة   بالمجموعة  الخاصة  الخطط تدريسية  أما   ، التناص  استراتيجية  توظيف  المادة وفق 

 التي ُدِرست وفق الطريقة االعتيادية.  

  The Research Tool سادساً / أداة البحث

  The Achievement Test االختبار التحصيلي   

من أهداف هذا البحث قياس مستوى التحصيل   لدى طالب  مجموعتي البحث، وبعد اطالع  

بهذا   المباشرة  وغير  المباشرة  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  األدبيات  من  عدد  على  الباحث 

ت  البحث ، لم يجد اختباراً جاهزا للتحصيل ، إال بعض الفقرات التي تضمنتها بعض االختبارا 

تلك   على  اطالعه  الباحث من خالل  استطاع  وقد  الثالث،  المعرفية  المستويات  في  التحصيلية 

من  يتكون  لالتجاهات  مقياس  واخرى  الكتابي  للتعبير  اختباراً   يعد  أن  والدراسات  األدبيات 

 (مقالية، وتم عرضه على الخبراء.8(فقرة موضوعية و)40(فقرة)48)

 التطبيق االستطالعي لالختبار 

في اإلجابة،      المستغرق  اإلجابة عنه والوقت  وتعليمات  فقرات االختبار  للتحقق من وضوح 

  ، الثبات  ، وحساب معامل  وتمييزها   ، لمعرفة مستوى صعوبتها  لفقراته  اإلحصائي  والتحليل 

  ( من  مكونة  استطالعية  عينة  على  االختبار  الرابع    100ُطبِّق   الصف  طالبات  من  طالبة   )

يوم   2019/ 26/12عدادية امنة الصدر  في مديرية التربية الرصافة الثالثة في االعدادي  في ا 

  ، االختبار  بمادة  المشمولة  االبداعي  التعبير  لدراسة موضوعات  اكمالهم  من  التأكد  بعد  االحد 
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الزمن  متوسط  حساب  وتم  مفهومة  والفقرات  واضحة  التعليمات  أن  التطبيق  من خالل  وتبين 

 ( دقيقة.    40ن )التقريبي لإلجابة وكا

 تحليل فقرات االختبار إحصائيا 

تنازلياً         الطالبات  درجات  رتبت  ثم   ، االستطالعية  العينة  افراد  إجابات  الباحث  فحص 

نسبة) )%27وأُخذت  ونسبة  العليا،  المجموعة  لتمثل  الدرجات  أعلى  من  أدنى  27%(  من   )

الطالب عدد  بلغ  ، حيث  الدنيا  المجموعة  لتمثل  )الدرجات  في كل مجموعة  ( طالبة من  30ات 

كلتي المجموعتين العليا والدنيا ، وتم حساب معامل الصعوبة ، ومعامل التمييز لكل فقرة من  

 فقرات االختبار وكما يأتي :

 صعوبة الفقرات 

الفقرة     الالتي  أجبن عن  المفحوصات  النسبة المئوية لعدد  إلى  الفقرة  يشير مستوى صعوبة 

و  ، بتطبيق إجابة صحيحة  االختبار  فقرات  من  فقرة  لكل  الصعوبة  مستوى  الباحث  قد حسب 

( بين  ما  تراوح  قد  الصعوبة  مستوى   فوجدت  الصعوبة،  بمعامل  الخاص    -  0,57القانون 

0,65( بين  ما  يتراوح  صعوبته  معدل  كان  إذ  جيداً  االختبار  ويعد   ،)0,20-0,80  .)

   (7:   1980)فرج،

 مستوى التمييز 

التمييز إلى قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين الطالبات الالتي يملكن يشير مستوى     

الصفة أو يعرفون االجابة والالتي ال يملكن الصفة المقاسة أوال يعرفن االجابة الصحيحة  وقد  

حسب الباحث مستوى التمييز لكل فقرة بتطبيق القانون الخاص لمعامل التمييز فوجد أن القوة  

التي يقل معامل 0,42  –  0,38تراوحت ما بين )التمييزية   إلى أن الفقرة  (، وتشير األدبيات 

( عن  التمييزية  اتبعها %20قوتها  التي  اإلجراءات  وفي ضوء  تعديلها   أو  حذفها  يستحسن   )

 الباحث في تحليل فقرات االختبار أبقى على الفقرات جميعها، 

 ثبات االختبار    

بلغــــــــــــت   إذ   ، االبداعي  التعبير  اختبار  ألفا كرونباخ لحساب ثبات  الباحث معامل  استخدم 

( يكون    0.96قيمته  والثبات  الصدق  إجراءات  إتمام  وبعد   ، عـالي  ثبــات  معامل  وهـــو   )

 اختبار التحصيل بصيغته النهائية جاهزاً للتطبيق على افراد العينة. 

 Achievement test applyر التحصيل البعدي سابعاً : تطبيق اختبا
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في     لهم  سيجرى  اختباراً  هناك  بان  الطالبات  الباحث  أخبر  بأسبوع  التجربة  انتهاء  قبل 

يوم   في  وطبق  لهن،  دّرسها  التي  االبداعي  التعبير  هيأ    29/4/2019موضوعات  أن  وبعد 

 الباحث القاعة اإلمتحانية ، ونظم مقاعد جلوس الطالبات . 

 ً  Statistical Treatment : المعالجة اإلحصائية  ثامنا

 -لحساب :  SPSSاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي 

 النسبة المئوية •

 المتوسط الحسابي •

 االنحراف المعياري •

• t-test   

 معامل الصعوبة لفقرات االختبار  •

 معامل ألفا كرونباخ إليجاد ثبات اختبار التحصيل.  •

 الفصل الرابع 

 النتائج وتفسـيرها( )عرض 

 يتضمن هذا الفصل عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات . 

 عرض النتائج

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  )ال  للبحث   الصفرية  الفرضية  من  للتحقق 

م  ( بين متوسطات درجات طالب مجموعتي البحث  في اختبار التعبير االبداعي ( ، ت0.05)

استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب كل من المجوعة التجريبية  

البحث  والمجموعة الضابطة وللتعرف على الفروق بين متوسطات درجات طالب مجموعتي 

(  0.05( وهي اقل من مستوى الداللة )0.001)  pاالحادي ، وحساب قيمة  t-testتم استخدام  

الجدولية )7.666(المحسوبة    fوقيمة   القيمة  ( , وهذا يعني وجود فروق دالة  3.1( اكبر من 

ذات   فروق  )توجد  البديلة  الفرضية  وتقبل  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبهذا  المتوسطات,  بين 

( مستوى  عند  إحصائية  في  0.05داللة  البحث   مجموعتي  طالبات  درجات  متوسطات  بين   )

 اختبار تحصيل 
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 تفسير النتائج ومناقشتها 

دلت النتائج وجود فروق ذات داللة أحصائية بين مجموعتي البحث في متغيرتنمية التعبير     

 -االبداعي وعلى النحو اآلتي:

على      التناص  توظيف  استراتيجية  وفق  على  درست  التي  التجريبية  المجموعة  تفوق 

لى كون  المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة التقليدية في التحصيل، وقد يعزى ذلك ا

إستراتيجية توظيف التناص اتاحت للطالبات فرصة استيعاب المواضيع التعبيرية بصورة اسهل 

كبير وواسع من  اكتساب  من  لهن جواً  توفر  مما  التعلم  في عملية  إيجابيين  واسرع، وجعلتهم 

والعلوم  االفكار  ورسم  بطلقة  التحدث  على  القدرة  لهن  تنمي  التي  والمفردات  المصطلحات 

رف بحياتهن العلمية والعملية، وبالتالي إعادة تشكيل البنية المعرفية السابقة بأشكال جديدة والمعا

التذكر   وسهولة  الذاكرة،  في  وتمثيلها  الدراسية  المادة  محتوى  تعزيز  في  يسهم  بحيث 

واالسترجاع، مما يزيد من االثراء اللغوي واللفظي لديهن وتحسينه، وقد يعود السبب ربما الى 

أ وتقديم  اسهام  التعبير،  حرية  تسودها  صفية  بيئة  تهيئة  في  التناص  توظيف  ستراتيجية 

شخصية   تكامل  من  يعزز  ،مما  المجموعات  داخل  والحوار  األسئلة،  وتوجيه  المقترحات، 

المفاهيم  تنظيم  على  قدرتهم  ويضاعف  عندهن،  اللغوي  المحصول  من  ويزيد  الطالبات، 

المجموعة الضابطة أعتمدت الطريقة التقليدية التي كانت  والتعابير المنظمة والمستساغة ، بينما  

دور   جعلت  وبذلك  الطالبات،  الى  المدرسة  من  المعرفة  نقل  عملية  على  أساسي  بشكل  تركز 

الكتابي   التعبير  مواضيع  تجاه  اهتمامهن  انخفاض  الى  أدى  ما  وهذا  متلقي،  سلبي  الطالبات 

 واالبداعي. 

 االستنتاجات 

 -توصل الباحث الى االستنتاجات التالية: بعد تحليل نتائج البحث 

أثبتت إستراتيجية توظيف التناص  فاعليتها في جعل الطالبات محور العملية التعليمية  •

 وهذا ما تصبوا إليه جميع طرائق التدريس الحديثة ونماذج التعليم والتعلم.

تناول  • في  مهارة  أكثر  الطالبات   جعل  على  القدرة  التناص  توظيف  إلستراتيجية  ان 

 ومعرفة وتنظيم  األفكار التي تنمي لديهن التعبير االبداعي والكالمي. 

وتوجيهم  • وتشجيعهم  الطالبات   تحفيز  في  دور  لها  التناص  توظيف  استراتيجية  ان 

االبداعي ونظم االفكار والمعارف    بطريقة يستطيعن من خاللها الشعور بحرية التعبير

 المهمه في الحياة العلمية واالجتماعية والعملية. 
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أذهان   • الى  قّرب  الوسائل  بهذه  الطالبات  وتزويد  المتنوعة  التعليمية  الوسائل  توفير 

االعتيادية  التدريس  طرائق  في  والروتين  الرتابة  حالة  عنهم  وأبعد  المادة  الطالب 

 اعد على جذب انتباه الطالبات.المعتمدة في المدارس مما س

المحور   • التوصل بينهن و جعلهن  الدرس من خالل  المشاركة في  الطالبات في  إسهام 

األساس و أتاح للطالبات  فرصة  مشاركة االفكار والمفدات التي تنمي قدرتهن اللفظية 

 والتعبيرية والكالمية وبالتالي أدى الى تنمية وزيادة المفردات اللغوية لديهن.

 لتوصياتا

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يوصي الباحث باآلتية:

النماذج  • بشأن  الخدمة  اثناء  في  العربية  اللغة  لمدرسي  تدريبية  دورات  إقامة 

 واالستراتيجيات التدريسية الحديثة ومنها استراتيجية توظيف التناص.

اعداد دليل لمدرسي قواعد اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بشأن اعتماد النماذج  •

واالستراتيجيات التدريسية الحديثة ومنها استراتيجية توظيف التناص إلفادة المدرسين 

 منها لدى تدريسهم لهذه المادة في المرحلة المتوسطة و اإلعدادية.  

زيارته • عند  التربويين  المشرفين  العربية تشجيع  اللغة  قواعد  لمدرسين  التقويمية  م 

 ومدرساته  على استعمال استراتيجية توظيف التناص.

المشاركة   • على  الطالب  تشجيع  على  ومدرساته  العربية   اللغة  قواعد  مدرسي  حث 

الفعالة في الحوار والنقاش من اجل رفع مستواهم اللفظي وااليثرائي الذي يساهم  في  

 في مجاالت الحياة المختلفة. تعزيز قدرتهم الكالمية 

 المقترحات 

 استكماالً للبحث الحالي وتطويره يقترح الباحث إجراء مايأتي: 

دراسية غير   • الحالية عن مواد دراسية أخرى ومراحل  للدراسة  دراسة مماثلة  إجراء 

 مرحلة الدراسة الحالية. 

أخر • واستراتيجيات  التناص  توظيف  استراتيجية  بين  موازنه  دراسة  مثل  إجراء  ى 

 استراتيجية التساؤل الذاتي والتدريس التبادلي والعصف الذهني وغيرها  . 



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

 

 2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ  
 

 

553 

مثل  • أخرى  تابعة  متغيرات  في  التناص  توظيف  استراتيجية  أثر  حول  دراسة  إجراء 

 اكتساب المفاهيم والتفكير الناقد والعلمي ومهارات التفكير.  

ت • استراتيجية  اثر  لمعرفة  الذكور  على  مماثلة  دراسة  وتنمية اجراء  التناص  وظيف 

 التفكير االبتكاري وبعض المتغيرات األخرى.  
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