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 جامعة بابل:/ في مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية شروط النشر

صول العلمية ، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على األأكاديميا  أن يكون البحث   .1
 .تعارف عليها في كتابة البحوث األكاديميةوالمنهجية الم

ونوع الخط المستخدم  14حجم الخط ب( صفحة، مطبوعة 25أن ال تزيد صفحات البحث عن ) .2
Simplified Arabic  للعربية وخطTimes New Roman  لإلنكليزية. 

 .ا  واإلنكليزية واضحالعربية  تينيكتب االسم ومكان العمل باللغ .3
 يكتب ملخص للبحث باللغتين العربية واالنكليزية. .4
ُيفضل أن تكون الجداول واألشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات  .5

 (.سم11تتجاوز أبعاد األشكال والجداول حجم الصفحة ) أالاإليضاحية الضرورية، وُيراعى 
استخدام المصادر والمراجع، وتثبيت هوامش البحث  أن يكون البحث ملتزما  بدقة التوثيق، وحسن .6

  ي:ومراجعه في نهاية البحث على النحو اآلت
عنوان الكتاب، ثم اسم المحقق أو  المصادر: ُيثبت المصدر بذكر اسم المؤلف كامال ، ثم

ثم الجزء،  المترجم، ثم رقم الطبعة إن وجدت، ثم اسم المطبعة ثم مكان الطبع، ثم سنة الطبع،
  ثم الصفحة.

عنوان ُيذكر اسم صاحب المقالة كامال ، : عند استخدام الدوريات )المجالت( بوصفها مراجع للبحث .7
رقم ثم  ، ثم تاريخ اإلصدار،اسم المجلة وتحته خط، ثم رقم المجلد، ثم رقم العددالمقالة، ثم 
 .الصفحات

 .آليتدرج الهوامش بشكل  .8
 .أو ُقدم للنشر في أي جهة أخرى ال يكون البحث قد سبق نشرهأ .9

براز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها   .11  .ي النشرفتحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وا 
 ترسل البحوث على عنوان المجلة: جامعة بابل/ كلية التربية األساسية/ مجلة الكلية. .11
ستاذ المساعد دينار عراقي، ولمرتبة األ 11114أجور نشر البحث لمرتبة المدرس فما دون  .12

دوالر  111دينار عراقي، ولغير العراقيين  75111دينار عراقي، ولمرتبة األستاذ  65111
 أمريكي.

 .صفحة 52دينار عن كل صفحة اضافية تزيد عن  ألف 1111يدفع الباحث مبلغ  .13
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The Effect of Using the Smart Board in the Acquisition for the Pupils in the 

8th. Class of the Basic Education Stage at Khartoum locality in the Lesson of 

Science in Our Life. 

Associate Prof.Dr. Esam Idris Kamtor Al hassan 

Faculty of Education, University of Khartoum 

Researcher. Mhasin Mustaffa Al badwi 
esamkalhassan@hotmail.com 

Abstract 

This research aims at identifying (The Effect of Using the Smart Board in the Acquisition 

for the Pupils in the 8th. Class of the Basic Education Stage at Khartoum locality in the Lesson of 

Science in Our Life).The researchers have used an experimental design with a partial control for 

both groups: experimental and control. The researchers have been chosen Abdoun Hammad 

School for Gifted and Excellence from basic schools at Khartoum locality. The sample has been 

selected purposely from the pupils of the 8th. Class of (36) boy and girl pupils; (18) in the 

experimental group who study the lesson of Science in Our Life (Microorganisms Units)by using 

the Smart Board and (18) in the control group who study the same material by ordinary method. 

An equivalence between the two groups is made in (age up to months, the IQ , and the midterm 

exam degree). The researchers have been prepared the behavioral objectives have been defined. 

The researchers have made an acquisition test for two groups considering of (29) MCQ items 

after measuring validity and reliability. The researchers reached a number of results, the most 

important of which: There are statistically significant differences at 0.05 for the significance level 

between the mean of acquisition degrees for the experimental group which was taught the lesson 

of Science in Our Life by using the Smart Board and the mean of acquisition degrees for the 

control group which was taught by using the ordinary method, in the post test, in favor for 

experimental group. 

 مستخلص البحث 
لذكية في تحصيل تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم يهدف هذا البحث للتعرف على أثر استعمال تقنية السبورة ا

األساسي بمحلية الخرطوم في مقرر العلم في حياتنا. استعمل الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتين 
مدارس األساسية مدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز من بين المتكافئتين، إحداهما تجريبية والثانية ضابطة. اختار الباحثان 

( تلميذ 36تالميذ وتلميذات الصف الثامن؛ قومها )عينة البحث قصديًا ممثلة في التابعة لمحلية الخرطوم، حيث تم اختيار 
( تلميذ وتلميذة في المجموعة التجريبية والتي ُدرست المادة العلمية )وحدة الكائنات الدقيقة( باستعمال تقنية 18) بواقعوتلميذة 
( تلميذ وتلميذة في المجموعة الضابطة والتي ُدرست المادة نفسها بالطريقة اإلعتيادية. ُكوفئت مجموعتي 18لذكية و)السبورة ا

تحصيل أفراد العينة في مادة العلم في حياتنا في امتحان نصف اختبار الذكاء و البحث في متغيرات: )العمر الزمني بالشهور، 
محددة للمادة الدراسية المشمولة بالبحث، وفي ضوء ذلك تم إعداد الخطة الدراسية واالختبار السنة(. أعد الباحثان أهدافًا سلوكية 

فقرة، بعد تأكد الباحثان من  (29)التحصيلي لمجموعتي البحث، والذي تألف من ستة أسئلة من النوع الموضوعي تكونت من 
م(. وباستعمال المعالجات 2015–2014) الثاني من العام صدقه، وثباته، وفاعلية بدائله؛ تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي

mailto:esamkalhassan@hotmail.com


 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

4 

االختبار التائي لعينتين مستقلتين، معادلة ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان. تم التوصل إلى النتائج  اإلحصائية المالئمة:
لمجموعة التجريبية التي بين متوسطات درجات تحصيل ا (0.05)التالية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

درست مادة العلم في حياتنا باستعمال تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة التي درست 
بالطريقة اإلعتيادية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنين الذين درسوا مادة العلم في حياتنا باستعمال السبورة الذكية بين متوسطات  (0.05)
ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة اإلعتيادية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 

بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات  (0.05) التجريبية. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
التي درست مادة العلم في حياتنا باستعمال السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات التي درست 

 ائية عند مستوى داللةال توجد فروق ذات داللة إحص .في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية بالطريقة اإلعتيادية
بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست باستعمال السبورة الذكية في االختبار البعدي تعزى  (0.05)

 يتيح بشكل التدريسية القاعات في الذكية السبورة أجهزة من المزيد توفيرلمتغير النوع. وفي هذه النتيجة أوصى الباحثان ب
التعليم كتقنية تزيد من تفاعل  في الذكية السبورة استعمال المعلمين على تشجيع .التوظيف األمثل لهذه التقنية ميذللمعلمين والتال

 .التالميذ ومشاركتهم الفعالة في العملية التعليمية
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أواًل: مشكلة البحث:
ة المعلومات ووسائل اإلتصال، من هنا كان البد للدول يشهد العالم في هذا العصر تطورات هائلة في مجال تقني 

هذه التطورات، والتغيرات ُبغية االستفادة القصوى من هذه التقنية وما يرتبط بها من  مواكبةالنامية من بذل الجهود من أجل 
دعم العملية التعليمية ويحولها أساليب وأجهزة تعليمية في دعم العملية التعليمية، ويبرز التعلم اإللكتروني كأسلوب من شأنه أن ي

فيجمع كل األشكال اإللكترونية للتعليم؛ حيث تستخدم أحدث  ،من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات
 (. 18،ص 2013،الطرق باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.)المسلم

وكيفه؛ جعل الدول النامية على مختلف مستوياتها ونظمها  إن تطور نوعية ومستوى التعليم، فضاًل عن كمه 
وفي سعي  .والسودان باعتباره أحد هذه الدول؛ أولى التعليم وتطويره بالغ االهتمام .االجتماعية واالقتصادية توليه اهتمامًا كبيراً 

في القرن الحادي  التعليم الشامل للجميعوزارة التعليم العام لتحقيق األهداف والغايات الملقاة على عاتقها، كان التركيز على 
وصناع القرار التربوي ينظرون إلى إمكاناتها باعتبارها  والعشرين الذي يشهد ثورة علمية تكنلوجية جعلت العديد من التربويين

 التربوية بجميع مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. المنظومةفرصة سانحة إلحداث تحول نوعي في 
 استعمال الحاسوب في المؤسسات التربوية حتى أصبح في وقت قصير وجهد أقل الوسيلة المميزة من جانب فقد اتسع 

استخدام الحاسوب في العملية التعليمية إلى العديد من األجهزة التقنية الحديثة، وتعد تقنية  قادناوقد  في نقل المعرفة إلى متلقيها،
حدى إبداعات التطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم( من أبرز هذه األجهز Smart Boardالسبورة الذكية ) فكان ال بد من  ،ة وا 

استثمار هذه التقنية في مؤسساتنا التربوية لإلرتقاء بالعملية التعليمية وتبادل المعارف لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بما 
طور التقني يصبح دور التربية هو تنمية الطالب في . ولمواكبة هذا الت(م2014 ،)عودة يمتلكه من مخزون للمعارف العلمية.

 (.49، ص 2011الجانب المعرفي والمهاري، وذلك بأساليب وتقنيات متعددة )شاهين،
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 -من هنا فقد نبعت مشكلة البحث في ضوء ما الحظه الباحثان من ضعف في توظيف أجهزة في التقنيات التعليمية  
تحصيل تالميذ وتلميذات هذه المرحلة في مادة  التعليم األساسي،ومن تدن في مستوىفي مرحلة  - برمجياتوما يرتبط بها من 
 وعليه يمكن أن تتبلور مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: العلم في حياتنا.

صف الثامن بمرحلة السبورة الذكية على التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا لدى تالميذ ال استخدامما أثر  
 .للموهبة والتميز بمحلية الخرطوم التعليم األساسي بمدرسة عبدون حماد

 ثانيًا: أهمية البحث
 البحث من عدة جوانب: أهميةتنبع 

تزويد المعلمين بمرحلة التعليم األساسي بأساس نظري؛ يساعدهم على استخدام السبورة الذكية كجهاز مستحدث في   -1
  .التدريس

 . يد المعلمون من نتائج البحث في تحسين طرق وأساليب تدريسهمقد يستف -2
 يمكن اإلستفادة من نتائج البحث في وضع مخططات برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة. -3
حياتنا لمساعدة تلميذ  استعملت هذه التقنية في تدريس مادة العلم في –بحسب علم الباحثان  –ال يوجد بحث أو دراسة   -4

 يم األساسي ليعي ويستوعب الدرس.مرحلة التعل
تمثل الدراسة استجابة لتوجيهات وتوصيات كثير من المؤتمرات التي تنادي بأهمية البحث في األجهزة التقنية الحديثة   -5

 .والتأكد من فعاليتها في تدريس مقررات مرحلة التعليم األساسي
 ثالثًا: أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى
لدى تالميذ الصف الثامن  الدراسي في مقرر العلم في حياتنا ة استخدام السبورة الذكية في التحصيلتعّرف مدى فاعلي -1

 للموهبة والتميز بمحلية الخرطوم. بمدرسة عبدون حمادبمرحلة التعليم األساسي 
األساسي بمدارس  الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تحصيل تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم -2

 .الموهبة والتميز في مقرر العلم في حياتنا جّراء دراستهم باستخدام السبورة الذكية ودراستهم بالطريقة التقليدية
 .تعّرف إمكانية زيادة فرص التطوير في تدريس مقرر العلم في حياتنا باستخدام السبورة الذكية -3

 رابعًا: فروض البحث
( بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي 0.05 (حصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إ -1

تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة التي درست  باستخدامدرست مقرر العلم في حياتنا 
 . البعدي، لصالح المجموعة التجريبية االختبارفي  ،بالطريقة التقليدية

( بين متوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية 0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد ف -2
تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة  باستخدامبنين الذين درسوا مقرر العلم في حياتنا 

 البعدي، لصالح المجموعة التجريبية. راالختبا في، التقليديةالضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة 
بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات التي  (0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -3

تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات التي  باستخدامدرست مقرر العلم في حياتنا 
 البعدي، لصالح المجموعة التجريبية. االختبارفي  ،طريقة التقليديةدرست بال
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بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي  (0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -4 
 .البعدي تعزى لمتغير النوع االختبارتقنية السبورة الذكية في  باستخدامدرست 

 لبحثخامسًا: حدود ا
 الحالي على: البحثيقتصر  

 مدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز  ،: ُأجرى هذا البحث في والية الخرطوم، محلية الخرطوممكانية حدود
 م. 2015 -2014: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي زمنية حدود

 رر لتالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي. في كتاب العلم في حياتنا المق : دروس من الوحدات المقررةحدود موضوعية
 سادسًا: تحديد المصطلحات 
( األثر بأنه" محصلة تغير مرغوب فيه، يحدث في المتعلم نتيجة لعملية 32، ص2003يعّرف كل من شحاتة والنجار) األثر: 

 التعلم".
كن إذا انتفت هذه النتيجة فإن العامل قد يكون كما ُعرف بأنه قدرة العامل موضوع الدراسة على تحقيق نتيجة إيجابية، ل

 (.30ص  ،2009إبراهيم،)من األسباب التي تؤدي إلى حدوث تداعيات سلبية 
الذي ينجم عن استعمال تقنية السبورة الذكية في التحصيل الدراسي لدى تالميذ وتلميذات الصف  التغير: التعريف اإلجرائي 

 ادة العلم في حياتنا. الثامن بمرحلة التعليم األساسي في م
  :السبورة الذكية

هي نوع خاص من السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها باللمس والبعض اآلخر بالقلم وتتم 
على شاشة الحاسوب من تطبيقات متنوعه عليها.  منها وعرض ما االستفادةالكتابة عليها بطريقة إلكترونية، كما يمكن 

 (2012)رشيد،
وهي وسيلة للتفاعل بين  خاصة )أقالم الحبر الرقمي( بأقالمعبارة عن سبورة بيضاء نشطة تعمل باللمس أو  التعريف اإلجرائي:

بطريقة شيقة  الثامن بمرحلة التعليم األساسي في مادة العلم في حياتناالمعلم والمجموعة التجريبية من تالميذ وتلميذات الصف 
 المعلم التحكم بجميع تطبيقات الحاسوب وأن يمحو ما اه التلميذ والتلميذة طوال الحصة، وباستطاعةوممتعة، بحيث تشد انتب

 كتبه عن طريق ممحاة خاصة كما يمكن استخدامها لعرض ما على شاشة الحاسوب.
 التحصيل الدراسي: 

قاس بالدرجة التي يحصل هو مدى استيعاب الطالب لما حصلوا عليه من خبرات معينة من خالل مقررات دراسية، وي 
 ( 47م ص1996عليها الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض )اللقاني،

يقصد به الدرجات التي يتحصل عليها تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي في االختبار  : التعريف اإلجرائي
 .عد انتهاء التجربةالتحصيلي بعد دراسة المادة العلمية المقررة ب

( بأنها: المرحلة التي تمتد لثمان سنوات للفئة العمرية من سن السادسة 3م،ص1993أبو شنب ) عّرفها :مرحلة التعليم األساسي
 المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة السابقتين.  حتى سن الرابعة عشر، وهي مرحلة واحدة متكاملة تضم

السادس في سلسلة اإلنسان والكون المقرر للصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي. )المركز القومي  الكتابهو  :العلم في حياتنا
 . م(2001للمناهج،
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: خلفية نظرية
 التقنيات التعليمية

الحياة المختلفة، يجعل من الضروري على  إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم والتغير الذي طرأ في نواحي 
التعليمية الحديثة لتحقيق أهدافها، وقد أضاف التطور العلمي كثيرًا من التقنيات التعليمية  بالتقنياتالمؤسسات التعليمية أن تأخذ 

فاءة التي تؤهله لمواجهة منها في تهيئة مجاالت الخبرة للدارسين حتى يتم إعداد الفرد بدرجة عالية من الك االستفادةالتي يمكن 
المصطلح منذ نحو عقدين من الزمان أو أكثر قلياًل؛ ُأستخِدم في أحيان كثيرة ليحل  هذا انتشارهذه التحديات. هذا وفي أعقاب 

محل مصطلحات الوسائل التعليمية إلى درجة أنه قد غُلب على تفكير كثير من المعلمين والمشتغلين في مجال التربية والتعليم 
وأن مصدر هذا المصطلح هو رغبة المربين في  ،مصطلح التقنيات التعليمية ما هو إال مرادف لمصطلح الوسائل التعليمية أن

تطوير مصطلح الوسائل التعليمية أو الوسائل السمعية البصرية لتتماشى مع الوسائل التعليمية الحديثة، التي أمكن التوصل إليها 
ي الناتج عن تطبيق المعارف العلمية المتقدمة، في مجال صناعة األجهزة والمواد التعليمية خاصة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوج

في ميادين الحاسوب واإلذاعة والتلفزيون، وأجهزة العرض الضوئي وأشرطة التسجيل وغير ذلك من المواد واألجهزة التعليمية 
 . (13،ص2008الحديثة. )شمي واسماعيل، 

 عليمية: مفهوم التقنيات الت 
التعليم تتضمن المواد واألدوات واألجهزة التعليمية التي يستخدمها  تكنولوجياعبارة عن منظومة فرعية من منظومة  

 (.57م،ص 2004)سالم،  المعلم أو المتعلم أو كليهما في المواقف التعليمية بطريقة منظومية لتسهل عملية التعليم والتعلم
األجهزة التعليمية اإللكترونية والتي صاحبها تطورا كبيرا خالل العقود األخيرة  تعليميةالويبرز من بين هذه التقنيات  

حداث نقلة نوعية في أدوات العرض الضوئية داخل القاعات.  األمر الذي مكن من توظيفها واستخدامها في مجال التعليم وا 
ر التعليم في المؤسسات التربوية بالتعليم العام وأضحت علية استخدام األجهزة اإللكترونية من العالمات الدالة على تطو 

 (.2007والجامعي)سرايا،
العام وبصفة خاصة مرحلة التعليم األساسي كعنصر رئيس في  التعليمولكي تؤدي األجهزة اإللكترونية دورها في 

 منظومة التقنيات التعليمية يشير الباحثان في هذا السياق إلى عدة معايير من أهمها:
 م على توفير عنصر التفاعلية بين المتعلم ومحتوى مادة الجهاز التعليمية.حرص المعل -
 تدريب المعلم على أفضل أساليب عرض المواد)البرمجيات( التعليمية وفنياتها تدريبًا عمليًا مستمرًا. -
 سواء كان في مجموعات صغيرة أو كبيرة أو تعليم فردي مستقل. تحديد أسلوب التعليم المستخدم -
 فترة الزمنية المناسبة للعرض.تحديد ال -

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التوظيف األمثل لألجهزة اإللكترونية من شأنه أن ُيحسن من عائد التعليم ومخرجاته البشرية 
 (2007)سرايا،

 نبذة تاريخية عن جهاز السبورة الذكية:
ثم ألواح الخشب مع الحجارة ثم السبورة مع  حجارةمرت السبورة بمراحل عديدة منذ أن كانت بدائية على ألواح من ال 

 والطباشيرية الطباشير ثم السبورة البيضاء واآلن )السبورة التفاعلية(، وفي محاولة اليجاد بديل للسبورات التقليدية مثل الوبرية
ور محورها حول ربط م لفكرة جديدة يد1980وبعد تجارب وأبحاث تكنولوجية عديدة أمكن التوصل في منتصف  ،والمغناطيسية
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وطريقة التنقل فيها هي اللمس  ،الحاسوب بشاشة عرض )لوحة( حساسة تعمل كبديل لشاشة الحاسوب بدون فأرة أو لوحة مفاتيح
من قبل كل من ديفيد مارتن وزوجته نانسي نولتون في إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في كندا 

لم يكن أحد يعرف عن وجود السبورة التفاعلية في تلك السنوات المبكرة، ناهيك عن التساؤل لماذا قد ترغب  ،والواليات المتحدة
واستغرق األمر جهدا كبيرا  أو تحتاج إلى السبورة التفاعلية ؟ من هنا فإن مبيعات السبورة التفاعلية بدأت بطيئة. في ذلك الوقت،

م تم اإلعالن عن إنتاج أول 1991ئد التي يمكنهم تحقيقها جّراء استخدامها. وفي العام لترك الناس يعرفون عن هذا المنتج والفوا
 . (2012بن فاطمة،)سبورة تفاعلية ألول مرة عن طريق شركة سمارت.

أدى إلى تطوير المنتجات المشتركة وجهود  شركة إنتل االمريكية شكلت سمارت تحالفًا استراتيجيًا مع 1992في عام  
 .شترك وملكية األسهم في شركة إنتل سمارت، وقد وسعت الشركة بشكل مطرد عملياتها لتلبية زيادة الطلب العالميالتسويق الم

" رأينا منذ أن تم اصدار أول سبورة تفاعلية أنها مجزية وفعاله في :المؤسس المشارك سمارت والرئيس التنفيذي وقال ديفيد مارتن
 رون أهمية السبورة التفاعلية في ازدياد".عملية التعليم وعدد العمالء الذين يقد

تم بيعها  1999أيضًا وفي عام  Note Bookم تم تطوير النظام ليس فقط على الحاسوب بل على 1998وفي عام  
 باألسواق.
م ُكشف 2005م،.في عام 2003م ُأدخل التسجيل والصوت إلى السبورة التفاعلية وتم تسويقه عام 2001وفي عام  

ئحة السبورة التفاعلية الالسلكية، قرص الحاسوب الذي يتيح للمستخدمين التعامل وتحديد الكائنات التي تظهر على النقاب عن ال
نشاء وحفظ المالحظات وبدء تشغيل التطبيقات.   الشاشة، وا 

واصلت سمارت تطوير وصقل  ،سبورة ذكية في منطقة الشرق األوسط 7000تم بيع أكثر من  ،م2002وفي العام  
واستمرت خطوات التطوير واإلضافة للسبورة  .وتطوير البرمجيات ،ح الكتابة التفاعلية عن طريق تحسين وتصميم األجهزةألوا

 م(.2012)الرشيدي،  التفاعلية لتصل إلى الشكل األخير المستخدم في الوقت الراهن.
 األهمية التربوية للسبورة الذكية 

 :انباألهمية من خالل ثالثة جو  يمكن توضيح هذه 
 أهميتها بالنسبة للعملية التعليمية  :أوالً 

تسهيل الممارسة التعليمية التعلمية في  واسعًا في سير العملية التعليمية ؛ فهي تساعد على تأثيراً تؤثر السبورة الذكية  
ز الطالب قائم طوال وتجعل تركي االنتباهالمدارس من خالل إثارة الحوار والنقاش أثناء العرض للدرس ألنها تستطيع أن تجذب 

ضافة بعض المؤثرات  زمن الحصة، كما أنها تساعد المعلمين على وضح خطة قبل البدء بالحصة من خالل الترتيب والتنظيم وا 
 من صوت وصورة، فهي بذلك تخدم جميع محتويات الدروس والمقررات الدراسية وهي بذلك تخدم العملية التعليمية من خالل:

  وقة:عرض الدروس بطريقة مش -1
( وبإمكانية اإلبحار Microsoft Officeتتمـيز السبورة التفاعلية بإمكانية استخــدام معظم برامـــج مايكروسوفـــت أوفيس ) 

في برامج االنترنت بكل حرية، مما يسهم بشكــل مباشر في إثــــراء المـــــادة العلمية من خالل إضافة أبعـــاد ومؤثرات خاصة 
شباع حاجته للتعلم ،اعد في توسيع خبرات المتعلموبرامج مميزة تس لكونها  ،وتيسير بناء المفاهيم واستثـارة اهتمام المتعلم وا 

كما تتيح هذه السبورة للمتعلمين الفرصة للتفاعل معها والمشاركة الفعالة  ،تعرض المادة العلمية بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة
 (.Becta,2003التعلم.) ثرالتعليمية وبالتالي بقاء أ في العملية
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 تسجيل و إعادة عرض الدروس: -2
عادة عرض الدروس بعد حفظها بحيث يمكن عرضها على الطالب   يمكن من خالل السبورة التفاعلية تسجيل وا 

عن طريق كما أنه باإلمكان إرساله بالبريد االلكتروني  الغائبين أو طباعة الدرس كاماًل للفصل بداًل من كتابته في الدفاتر،
 .Becta,2003)االنترنت، وبالتالي لن يفوت أي طالب متغيب أي درس)

 حل مشكلة نقص المعلمين: -3
يمكن استخدام السبورة الذكية في التغلب على مشكلة نقص المعلمين في بعض التخصصات، بحيث يمكن إعادة  

آخر بعد تحميله في جهاز الحاسوب الخاص  عرض الدرس المشروح كاماًل من قبل معلم ما ـــ عند الحاجة ـــ على فصل
 .(18،ص2011بداًل من إبقاء الفصل بدون معلم. )الزعبي، CDبالسبورة أو في قرص 

 الخاصة: االحتياجاتوسيلة لتدريس ذوي  -ـ4
تخدم السبورة التفاعلية عملية تدريس ذوي االحتياجات الخاصة؛ فالصور المستخدمة من خالل السبورة الذكية مثاًل  

 (.Mechling, &Gast (2007 وكيفية تحركيها من شأنها أن تجذب انتباه المعاقين وتركز المعلومات في أذهانهم.
 تجعل العملية التعليمية أكثر مرونة: -6

عند استخدام السبورة الذكية ؛ فإن المتعلم يستطيع أن يستخدم حاسة البصر برؤية األشياء تتحرك عليها مثل عرض  
ومن ذلك تجعل هذه التقنية العملية التعليمية أكثر مرونًة و  ،سة اللمس كاللعب بأدواتها باستخدام األيقوناتكذلك حا ،فيديو

  .سالسًة وتنظيماً 
 أهميتها بالنسبة للمعلم:ثانياً  
 توفير الوقت و الجهد: -1

سيلة التعليمية أو تصميمها توفر السبورة الذكية الكثير من الوقت والجهد للمعلم، فهو يحتاج لوقت طويل للبحث عن الو  
يستخدم المعلم البطاقات والصور لعرض الكلمات التي بحث عنها في  في مادة اللغة اإلنجليزية :وعلى سبيل المثال أو إنتاجها،
( Flashcards)(، ومن اإلنترنت وبعد ذلك يقوم بلصقها على بطاقات أو Clip Art) وفي برامج الكليب آرت ،المجــــالت
دامها في عرض المادة العلمية، كما يوفر وسيلة الحائـــــط لدرس كامل، و في مـــــادة العلوم يحتاج المعلم لمجسمات الستخـــ

كما قد تكون الوسيلة التعليمية مكلفة ماديًا على المعلم، لذا فإن السبورة الذكية  ،يحتاج لخرائــط االجتماعياتوصور وفي مادة 
 (. 2011:مبدع لما تتضمنه من صور وأشكال ونماذج. )الزعبيهي البديل األمثل لكل معلم 

 التعاون بين المعلين في التدريس:-2
تتيح السبورة الذكية للمعلمين الفرصة للتعاون و تبادل المادة العلمية المشروحة في وقت سابق، كما يمكن من خالل  

على المواقع التعليمية المختلفة التي تخدم  واالطالعدروس، والمقترحات بين المعلمين في ال ،هذه السبورة أيضًا تبادل اآلراء
 .(,Becta 2003)العملية التعليمية التعلمية. 

  تساعد المعلمين في تعزيز دروسهم: -3
 تسمح السبورة الذكية للمعلم من استيراد الصور والفيديو التي تخدم درسه من ملفاته الخاصة أو من شبكة االنترنت. 

 ا بالنسبة للمتعلمأهميته :ثالثاً 
تعتبر السبورة الذكية وسيلة لزيادة وتسهيل مشاركة التالميذ داخل الفصل الدراسي، وتحفيزهم  / ـتحفيز الطالب على المشاركة:1

 .(,Pagett &Shenton ,2007 (إلثبات معرفتهم.
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م مع السبورة الذكية تخلق لديهم رغبة عندما يرى التالميذ الخجولين تفاعل زمالئه :ضاء على حاجز الخجل عند التالميذ/ الق2
وبذلك لن نجد تالميذ خجولين في أي فصل  ،فكل ما يحتاجونه هو لمسة إصبع وتتم العملية بسهولة في كسر حاجز خجلهم

 (.Sani ,2007ذكية. ) يحتوي على سبورة
ويمكن القضاء  ،ومات في آن واحديجد التالميذ صغار السن صعوبة في حفظ عدة معل :ترسيخ المعلومات في ذهن التالميذ/ 3

على هذه المشكلة بتوظيف السبورة الذكية عن طريق استخدام الصور المتحركة والفالشات والرسومات لتسهيل حفظ 
 (.Mowbray  &Preston، 2008) المعلومات

مما يقرب المعرفة في ذهن منها في تصميم واستخدام الرموز والصور  االستفادةحيث يمكن  مفيدة لتالميذ التعلم البطيء: /4 
 .(Ngao, 2006) التلميذ بطيء التعلم.

 أبرز إيجابيات السبورة الذكية في التعليم األساسي
 يمكن إيجاز ما يمكن أن تقدمه السبورة الذكية في التعليم األساسي فيما يلي: 

الممكن عمل مشاركة لمساحة  سهولة استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم والتلميذ حيث من -1
 تخزينية معينة على شبكة اإلنترنت، وهذا من شأنه رفع كفاءة التالميذ وتحفيزهم لمواصلة عملية المذاكرة.

رساله لهم عبر البريد اإللكتروني ) -2 ( وبالتالي E-mailتتيح للمعلم طباعة ما تم شرحه وتوزيعه على التالميذ أو حفظه وا 
ما يكتبه المعلم على السبورة، وهذا بدوره يقلل من تشتت التالميذ حيث أن التركيز سيكون موجهًا ال يحتاج المتعلم لنقل 

 لفهم المواضيع المشروحة.
 عرض المعلومات بشكل سلس ومرن وممتع. -3
عملية التفاعل التي توفرها هذه السبورة الذكية تزيد من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات وفهمها بالشكل الصحيح  -4

 طريقة علمية عملية.ب
 تقلل من استخدام المعلمين ألنواع مختلفة من الطباشير واألقالم التي قد تسبب أمراضًا مختلفة على المدى الطويل. -5
 تطوير عملية التعلم عن بعد. -6
كة رفع درجة انتباه و كذلك تفاعل التالميذ مع الدروس محل الشرح والعرض وأيضا الرغبة للخروج إلى السبورة والمشار  -7

 الفاعلة.
تعتبر وسيلة لتبادل الخبرات بين  وعليه ،تعويد التالميذ على حب العمل الجماعي و تبني عالقة ما بين المعلم والتالميذ -8

 التالميذ.
 تسهم في معالجة الفروق الفردية بين الدارسين. -9
ة ما يحدث في الوقت حدود الزمان والمكان حيث يمكن التعايش مع ما حصل في الماضي)الحروب(ومشاهد تعدي -10

في التجارب العلمية(وكذلك رؤية ما يتوقع حدوثه في المستقبل )مشاهدة حاالت التصادم الشمسي،  االحتراقالحاضر )
 مشاهدة نتائج السرعة في السيارات الحوادث(.

عية وكذلك تجنب تجنب المخاطر التي من الممكن أن تحدث عند الخروج إلى أرض الواقع لدراسة إحدى الظواهر الطبي -11
 سوء األحوال الجوية )الخروج الى االماكن البعيدة لمشاهدة الجبال صيفًا(.

 م(2012)الصباغ،  م(2009)مندور، بين السبورة الذكية والسبورة التقليدية وفيما يلي جدول يبرز أوجه المقارنة 
 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

11 

 ثانيًا: دراسات سابقة
جراءاتهابالدراسة الحالية من حيث منهجيتها، على عدد من الدراسات ذات الصلة  الباحثاناطلع   ، وفيما يلي عرضًا وا 

 لهذه الدراسات مرتبة ترتيبًا زمنيًا من األقدم إلى األحدث بما فيها من دراسات عربية وأجنبية. 
 دراسات عربية  - أ

 ( 2011) العينين دراسة أبو
 اللغة مادة في الناطقين غير األجانب لطالبا تحصيل على التفاعلية أثر السبورة هذه الدراسة إلى التعّرف هدفت 
 ( طالباً 60من ) مكونة عينة على الدراسة طبقت .التقليدية بالطريقة مقارنة المتوسطة المرحلة في للمستوى المبتدئ العربية
 م.2010/2011خالل العام الدراسي  األمريكية بدولة اإلمارات العربية دبي أكاديمية في المتوسطة المرحلة طلبة من وطالبة

 مع بشكل أساسي التفاعلية السبورة تم استخدام الباحثة قامت)وضابطة تجريبية (متساويتين مجموعتين في توزيعهم تم وقد)
 في الطلبة تحصيل لقياس تحصيلي بإعداد اختبار قامت كما .الضابطة المجموعة مع التقليدية والطريقة التجريبية، المجموعة

 أداء في (α = 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات وجود فروق الدراسة نتائج تأظهر  وقد .العربية اللغة
 .التجريبية المجموعة ولصالح التحصيلي االختبار على عينة الدراسة أفراد
 ( 2011) طالل دراسة 

 في التقليدية السبورة باستخدام سالتفاعلية والتدري السبورة باستخدام التدريس أثر بين للمقارنة هدفت هذه الدراسة 
 إلى الدراسة عينة تقسيم تم وقد، العربية اللغة قواعد في السادس االبتدائي الصف تالميذ لدى والمؤجل الفوري التحصيل الدراسي

 وريالتحصيل الف في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت والمستوى. وقد العدد من حيث متكافئتين مجموعتين
 التحصيل في إحصائية داللة ذات توجد فروق لم بينما .التفاعلية السبورة وهو التجريبية المجموعة في المستقل المتغير ولصالح
  والضابطة. التجريبية المجموعة بين المؤجل

 (2011) دراسة الزعبي 
 لدى العلوم لمادة الدراسي التحصيل في السبورة التفاعلية باستخدام تعليمي برنامج أثر استقصاء إلى هدفت الدراسة 

 على يعتمد تعليمي برنامج بمساعدة تعليماً  التجريبية المجموعة تلقت بدولة الكويت، حيث االبتدائي الخامس الصف طلبة
 أن هامفاد نتيجة خلصت الدراسة إلى وقد التقليدية، بالطريقة تعليماً  الضابطة المجموعة تلقت بينما التفاعلية، استخدام السبورة

 .العلوم في مادة التحصيل مستوى تحسين في واضح دور التفاعلية للسبورة
 ( 2012رزق) دراسة أبو 

 مادة تدريس في مهارة التخطيط المعلمين الطلبة إكساب في التفاعلية السبورة أثر استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت 
 السبورة نحو المعلمين الطلبة تحديد اتجاهات إلى سعت الدراسة اكم المجال، هذا في منها االستفادة مدى وتحديد العربية اللغة

اقتصرت الدراسة  على استخدام كل من المنهج شبه التجريبي وكذلك المنهج الوصفي اعتمدت الدراسة .تعليمية كأداة التفاعلية
ي في التدريس، والمسجلين لمساق على عينة من طلبة كلية التربية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، قسم الدبلوم المهن

 إحصائية داللة ذات فروق وجود نتائجال أظهرت م،2012 -2011طرائق تدريس اللغة العربية في الفصل األول للعام الدراسي 
 طلبة أداء ولصالح معاً  والسنوي اليومي التخطيط عالمات مجموع وفي اليومي، التخطيط في الدراسة أفراد عينة أداء في

 يستخدموها لم ممن سواهم على التفاعلية السبورة باستخدام درسوا الذين الطلبة وأشارت النتائج إلى تفوق .التجريبية المجموعة
 .تعلمهم في
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

12 

 (2014جبيلي، )
 طلبة تحصيل في المعرفي وراء ما التفكير ومهارات السبورة الذكية استخدام بين الدمج فاعلية تعّرف الدراسة إلى هدفت 
 من وطالبةً  طالباً  (50) من الدراسة تكونت عينة وقد التعليمية، البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة للمعرفة لتعليما تكنولوجيا
 مادة طلبة من عشوائياً  شعبتان اختيرت حيث .األردنية جدارا جامعة في التعليم تكنولوجيا قسم طلبة من البكالوريوس مستوى

 وضمت .ضابطة مجموعة لتكون وأخرى التجريبية، المجموعة لتكون عشوائيًا؛ شعبة تواختير  ،"التعليمية البرمجيات إنتاج"
 الدراسة، تطبيق وبعد المعرفي، ما وراء التفكير مهارات ووظفوا الذكية، السبورة استخدموا وطالبة طالباً  (25) التجريبية المجموعة

 المجموعة طلبة تفوق إلى النتائج وأشارت .جميعهم المجموعتين لطلبة تحصيلي اختبار أسابيع، ُطبق ستة استغرقت التي
 .الضابطة المجموعة طلبة على التجريبية

 دراسات أجنبية -ب
  (Zittle, 2004)دراسة 

 في االبتدائي والرابع الثالث الصف لطالب التحصيل الدراسي على الذكية السبورة استخدام أثر استقصاء إلى هدفت 
 كمجموعة وطالبة طالباً  (53ألولى ): امجموعتين على موزعين وطالبة ( طالباً 92من ) الدارسة عينة تكونت .الرياضيات
 .الذكية السبورة درست باستخدام تجريبية كمجموعة وطالبة ( طالباً 39) والثانية مكتبية، حاسوب أجهزة درست باستخدام ضابطة

المجموعة  طلبة لصالح الرياضيات في الطلبة يلتحص في متوسط إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد
 باستخدام الذين تعلموا الطلبة أن على بالدراسة، شاركوا الذين المعلمين مع والمقابالت الصفية أكدت المشاهدات وقد .التجريبية
 .وأكثر عفوية أكبر بشكل البعض بعضهم مع وتعاونوا تفاعلوا التفاعلية السبورة

  (Dhindsa & Emran, 2006)دراسة  
 .بروناي في الكيمياء مادة في الطلبة تحصيل على الذكية استخدام السبورة أثر الكشف على إلى هدفت هذه الدراسة 

 في توزيعهم تم سنة، 19 -16 بين من المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم وطالبة طالباً  (115) الدراسة من عينة تكونت وقد
 وقد التجريبية المحاضرة والمجموعة بطريقة درسوا طالبة (33و) طالباً  (25) من تكونت لتيوا الضابطة، المجموعة :مجموعتين

 ثالثة من تكّون تحصيلي اختبار استخدام تم وقد السبورة الذكية. باستخدام درسوا طالبة (34و) طالباً  (23) من تكونت
النتائج  دلت وقد .للطلبة العلمي التحصيل لقياس) المقالية واألسئلة القصيرة، اإلجابات متعدد، وأسئلة من االختيار أسئلة(أقسام
 االختبار في التجريبية طلبة المجموعة لصالح الكيمياء في الطلبة تحصيل متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود على
 في الجنس امللع تعزى احصائية داللة ذات فروق تظهر النتائج لم ذلك، على وعالوة .االختبار أقسام في وكذلك الكلي

دراسة  .المجموعة في الجنس لعامل تعزى التحصيل في احصائية داللة ذات كانت الفروق بينما التجريبية، المجموعة
Smith,et.al.,2006))  

 والكتابة القراءة حصص في والطالب المعلم التفاعل بين زيادة على الذكية السبورة أثر لمعرفة سعت هذه الدراسة 
فيها  التدريس تم االبتدائية المرحلة مدرسي من لعينة سنتين مدار على صفية حصة 184مشاهدة  تم ذلك قولتحقي ،والحساب
 بعض إلى أدت السبورة التفاعلية أن إلى الدراسة توصلت .محوسب مشاهدة نموذج وباستخدام وبدونها التفاعلية بالسبورة

 والطالب. المعلم بين التفاعل التغييرات في
  (Swan, & et.al, 2008)دراسة  

 اللغة في للطلبة الدراسي التحصيل تحسين إلى يؤدي الذكية استخدام السبورة كان إن للتحقق هدفت هذه الدراسة 
والية أوهايو  مستوى على تستخدم والتي المقننة والرياضيات القراءة في األداء اختبارات وتم استخدام .والرياضيات اإلنجليزية
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 األساسي في الثامن في التعليم الصف إلى الثالث الصف من الطلبة تحصيل عالمات بين للمقارنة مريكيةبالواليات المتحدة األ
 يستخدم لم الذين والطلبة السبورة التفاعلية معلموهم استخدم الذين الطلبة عشرات الدراسة في وشارك .الوالية مدارس إحدى

 الصفين طلبة لدى وخاصة التفاعلية السبورة استخدموا الذين بقليل للطلبة لىأع أداء النتائج وأظهرت .التفاعلية السبورة معلموهم
  .أوضح وأقوى بشكل الذكية السبورة أثر من للتأكد الدراسات من المزيد بإجراء الدراسة وقد أوصت، والخامس الرابع

 موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 
فقد وازن الباحثان هذه الدراسات بالدراسة الحالية وكانت الحصيلة كما  في ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة

 يلي:
 على ()التفاعلية الذكية أثر السبورة هدف الدراسة: اتفقت الدراسة الحالية من حيث الهدف العام وهو التعرف على 
 (Dhindsa & Emran, 2006) (، دراسة2011) طالل (، دراسة2011) العينين الطالب مع دراسة كل من أبو تحصيل
 برنامج أثر استقصاء فقد هدفت إلى (2011) أما دراسة الزعبي (Zittle, 2004) ودراسة (Swan, & et.al, 2008)ودراسة 
 استقصاء إلى (2012) رزق أبودراسة الدراسي، في الوقت الذي هدفت فيه  التحصيل في السبورة التفاعلية باستخدام تعليمي

 في منها االستفادة مدى وتحديد العربية اللغة مادة تدريس في مهارة التخطيط المعلمين الطلبة إكساب في التفاعلية السبورة أثر
بينما التعّرف على  تعليمية كأداة التفاعلية السبورة نحو المعلمين الطلبة تحديد اتجاهات إلى سعت الدراسة كما المجال، هذا

 بين الدمج فاعلية تعّرف إلى هدفت( التي 2014جبيلي، )وهناك دراسة  .لم يكن ضمن أهداف الدراسة الحالية االتجاهات
 البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة للمعرفة الطالب تحصيل في المعرفي وراء ما التفكير ومهارات السبورة الذكية استخدام
 التعليمية.

جموعتين التجريبية والضابطة وهي تتفق في ُجل الدراسات السابقة وّظفت المنهج التجريبي نظام الم :التصميم التجريبي -
 .اعتمدت المنهج التجريبي باإلضافة إلى الوصفي (2012) رزق أبوبينما نجد دراسة  ،ذلك مع الدراسة الحالية

 & Dhindsa)دراسة  طالبًا في (115عدد أفراد العينة: تباينت الدراسات السابقة فيما يتعلق بعدد أفراد العينة، إذ بلغت ) -
Emran, 2006) ( طالبًا في دراسة92) و (Zittle, 2004) ( 60( و )2014جبيلي، ) وطالبًة في دراسة طالباً  50))و

 .( تلميذ وتلميذة36) (، أما الدراسة الحالية فقد بلغت عينتها2011) العينين وطالبة في دراسة أبو طالباً 
 ودراسة الزعبي (Zittle, 2004) دراسة (Swan, & et.al, 2008)المرحلة الدراسية: اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل 

 العينين والتي ُطبقت جميعها في مرحلة التعليم األساسي )اإلبتدائية(، بينما ُطبقت دراسة أبو (2011) طالل ( ودراسة2011)
 ما دراسةأ (Dhindsa & Emran, 2006)في المرحلة المتوسطة. وبعضها ُطبقت في المرحلة الثانوية كدراسة  (2011)

 فقد ُطبقتا في المرحلة الجامعية. (2012رزق) أبوودراسة  (2014جبيلي، )
 دراسة كل من أبو تضمنت الدراسة الحالية الجنسين البنين والبنات وقد اتفقت في ذلك مع دراسة كل من جنس العينة: -

 ،،(Zittle, 2004) سة دراو (Dhindsa & Emran, 2006)و دراسة  (2014جبيلي، )ودراسة  (2011) العينين
وأيضًا  .(حيث كانت العينة في هذه الدراسات من التالميذ فقط2011) ( و طالل2011) الزعبيبينما اقتصرت دراسة 

 .( والتي تمثلت عينتها في الطالب المعلمين2012اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة أبو رزق )
 أبرز جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 ثان من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:أفاد الباح 
 ما ُأجري من دراسات ذات الصلة بمجال الدراسة. على االطالع -
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اإلفادة من اإلجراءات المنهجية التي تضمنتها الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق باختيار التصميم التجريبي المالئم،  -
 ممثلة للمجتمع.  عينةواختيار 

 حصائية المناسبة لتحليل بيانات الدراسة الحالية. اإل الوسائلاختيار  -
 فروض مالئمة للدراسة. لصياغة االهتداء -
 مبدئي لكيفية بلوغ أهداف الدراسة. تصوروضع  -
 

 الفصل الثالث 
جراءاتمنهج البحث    :هوا 

فرضياتها، وهي على اتبع الباحثان عددًا من اإلجراءات التي اقتضتها طبيعة الدراسة؛ بغية بلوغ أهدافها والتحقق من 
 النحو التالي:

 أواًل: منهج البحث
كما يشير إلى  اعتمد الباحثان المنهج التجريبي؛ باعتبارها األنسب لتحقيق الهدف األساسي للدراسة، فالمنهج التجريبي 

من اليقين مرده إلى  ، وأن ما تمتاز به هذه المعرفة( يمثل الدعامة التي تقام عليها المعرفة العلمية92،ص1997ذلك العيسوي )
  التجريب والمالحظة.

 ثانيًا: التصميم التجريبي
اختار الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي والذي يحتوي على مجموعتين: أولى تجريبية تعرضت للمتغير 

 المستقل )استعمال تقنية السبورة الذكية( وثانية ضابطة درِّست بالطريقة التقليدية.
 Population of the Research & Sampleمع البحث وعينته ثالثًا: مجت

أن ُتعمم عليه نتائج البحث سواء كان مجموعة أو أفراد أو كتب  نما يمكيعّرف مجتمع البحث بأنه كل  مجتمع البحث:
الصف  في تالميذ( وعليه فقد تمثل مجتمع البحث 91،ص1995،وذلك طبقًا للمجال الموضوعي لمشكلة البحث )العساف ،الخ

 .(محلية الخرطوم)الثامن بمرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم 
ُتوصف العينة بأنها جزء من وحدات المجتمع األصلي المعني بالدراسة والذي يشمل صفات المجتمع عينة البحث:  

عبدون حماد للموهبة  مدرسة ( وإلجراء التجربة الحالية تم اختيار277،ص2005المشتركة والممثلة له )أبو صالح وآخرون،
والتميز بطريقة قصدية وهي التي تقوم الباحثة باختيارها اختيارًا حرًا على أساس أنها تحقق أغراض الدراسة، وعليه فقد تم اختيار 

( تلميذًا وتلميذة؛ حيث تم تقسيمهم 36وتلميذات الصف الثامن بمدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز، والبالغ عددهم ) تالميذ
شوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وُأخرى تجريبية والتي يرى الباحثان بأنها يمكن أن تحقق أهداف البحث، واألقدر على تقديم ع

 .معلومات تفيد في حل مشكلة البحث
 Equivalent of the Groups researchرابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث  

ؤ مجموعتي البحث إحصائيًا في بعض المتغيرات والتي ربما قبل تطبيق التجربة حرص الباحثان على التحقق من تكاف 
 تؤثر في نتائج التجربة على الرغم من أن أفراد العينة من مدرسة واحدة، وقد شملت هذه المتغيرات: العمر الزمني باألشهر،

 م. 2015-2014التحصيل الدراسي في مادة العلم في حياتنا في امتحان نصف السنة للعام  اختبار الذكاء ومستوى
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في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم  ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية )تالميذ وتلميذات( 
 ،لعينتين مستقلتين استعمل الباحثان االختبار التائي م )االختبار القبلي(. 2015 -2014في حياتنا امتحان نصف السنة للعام 

 :ضح نتيجة ذلك( يو 1والجدول التالي رقم )
نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة ( 1جدول )

 والتجريبية في االختبار القبلي

من قيمة "ت" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة  ( أن قيمة "ت" المحسوبة أقل1نالحظ من الجدول أعاله )  
األمر الذي يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  2.03تي تساويوال 0.05وتحت مستوى داللة  34حرية 

المتوسطات الحسابية لدرجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي. وتشير هذه النتيجة إلى 
 لمجموعتين قبل استعمال السبورة الذكية.مدى تكافؤ مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا لدى تالميذ وتلميذات ا

 ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية بنين في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا
 :( يوضح نتيجة ذلك2استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين، والجدول أدناه رقم )

التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين الضابطة  ( يوضح نتيجة االختبار2جدول )
 والتجريبية في االختبار القبلي

تالميذ المجموعتين  توجد فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لدرجات بأنه ال (2يتضح من الجدول أعاله ) 
فؤ مستوى تحصيل تالميذ المجموعتين في مقرر العلم الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي. وتشير هذه النتيجة إلى مدى تكا

 قبل استخدام السبورة الذكية. ،في حياتنا
 ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية بنات في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا 

 ( يوضح نتيجة ذلك 3) والجدول أدناه رقم ،استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين
( نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية 3جدول )

 في االختبار القبلي

 اإلختبار
مجموعتا 
 المقارنة

 المتوسط العدد
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة يرالتفس

 القبلي
 3.3616 25.2222 18 التجريبية

 غير دالة 0.583 0.207 34
ال توجد 
 3.0583 25.0000 18 الضابطة فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 القبلي
 3.6200 24.8636 11 التجريبية بنين

20 0.181 0.882 
غير 
 دالة

ال توجد 
 3.4265 24.5909 11 الضابطة بنين فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة رالتفسي

 القبلي
 3.0938 25.7857 7 التجريبية بنات

12 0.145 0.887 
غير 
 دالة

ال توجد 
 2.3705 25.5714 7 الضابطة بنات فروق
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تلميذات  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لدرجات3يتبين من الجدول أعاله رقم ) 
في االختبار القبلي. وعليه تشير هذه النتيجة إلى مدى تكافؤ مستوى تحصيل تلميذات  المجموعتين الضابطة والتجريبية بنات
  قبل استخدام السبورة الذكية. ،المجموعتين في مقرر العلم في حياتنا

 خامسًا: ضبط المتغيرات الدخيلة
صميم التجريبي، ولكي لتعرض البحث التجريبي لتأثير بعض المتغيرات الدخيلة والتي ربما تؤثر في صدق الت نظراً  

التابع إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى؛ من هنا فقد عِمد الباحثان بقدر المستطاع  المتغيرُيعزى أي تباين في 
توزيع الحصص ومبنى  ،على ضبط هذه المتغيرات والتي تمثلت في: معلم المادة، المادة الدراسية المختارة،المدة الزمنية،

 الفصل.
 Requirements of Researchًا: متطلبات البحث سادس
تحديد المادة الدراسية: اختار الباحثان المادة الدراسية من الكتاب المقرر لمادة العلم في حياتنا لتالميذ الصف الثامن   -1

من  وحدة الكائنات الدقيقةم، والتي تضمنت 2015 – 2014بمرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم للعام الدراسي 
 الكتاب المقرر.

صياغة األهداف السلوكية: تم صياغة األهداف السلوكية لمحتوى المادة الدراسية المختارة وذلك وفقًا لتصنيف بلوم في  -2
المجال المعرفي مقتصرة على مستويات: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل والتركيب ُعرضت في البداية على محكمين 

وفي ضوء مرئياتهم تم اعتماد األهداف  (1دريس والعلوم وتكنولوجيا التعليم )ملحق رقم من خبراء المناهج وطرق الت
 %. 85السلوكية في المستويات المذكورة بعد أن نالت نسبة اتفاق بلغ أكثر من 

ا إعداد الخطة التدريسية: أعد الباحثان خطة تدريسية لكل المجموعة ضابطة والتجريبية لتدريس مادة العلم في حياتن -3
التدريس باستعمال تقنية السبورة الذكية، بينما ُدرست المجموعة  الستراتيجيةوفقًا  التجريبيةلتالميذ وتلميذات المجموعة 

  الضابطة تبعًا للطريقة التقليدية.
 Research Toolسابعًا: أداة البحث 

 أواًل: بناء االختبار التحصيلي:
جموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اعتمادًا على مواصفات االختبار للم االختبار التحصيلي البعدي الباحثانصاغ  

 الواقعيـة. ،التمـييز، الدافعـية ،الشـمول ،الصـدق ،الثبات ،الموضوعيةالجيد والتي تتمثل في 
 : االختبارتقنين 

 الصدق الظاهري:
( وبعد اجراء التعديالت 1رقم )تم عرضه على عدد من المحكمين ملحق  ،بعد تصميم االختبار في صورته األولية 

فقرة من األسئلة الموضوعية موزعة بين أسئلة  (29) التي أوصى بها المحكمين تم وضع االختبار في صورته النهائية مكونًا من
  (2االختيار من متعدد، أسئلة التكميل، استخراج الكلمة الشاذة باإلضافة إلى االسئلة القصيرة والرسم المبين )ملحق رقم 

  :االختبار ثبات
إليجاد الثبات، وتحديد الزمن المناسب لالختبار وتعليماته تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية من أفراد  

والذي بلغ  االرتباطمعامل  تم حساب االرتباط( طالبًا، وباستخدام طريقة التجزئة النصفية ومن معادلة 36المجتمع بلغ عددها )
0.95. 

 :معامل الثبات تم تطبيق معادلة سبيرمان براون، فكان أن بلغ معامل الثبات حسب ما موضح أدناهولحساب  
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  ر2   = الثبات 
 + ر 1      

 0.95 25 = الثبات
    1  +0.95 
  = 1.90 
   1.95 
 .وهو معامل ثبات مرتفع يمكن األخذ به 0.97 =  

 :لالختبارالصدق الذاتي 
 لمعادلة التالية:  تم حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات وفقا ،لالختبار لحساب معامل الصدق الذاتي

 .(αر)      معامل الثبات = = الصدق الذاتي معامل 
  
  0.98 = 0.97    = الصدق الذاتي 

 بدرجة عالية من الثبات يتمتع االختباراألمر الذي يعني أن  ،(0.98وبذلك يكون معامل الصدق الذاتي مساويًا ) 
 .والصدق. مما يؤكد مدى إمكانية تطبيقه على عينة الدراسة

 تم تحديد الزمن المناسب )المستغرق لإلجابة( وذلك على النحو التالي:
 دقيقة 44الزمن الذي استغرقته إجابة أول تلميذ = 
 دقيقة 56الزمن الذي استغرقته إجابة آخر تلميذ = 

 دقيقة 50=  100/2متوسط الزمن = 
  Procedures Application Experimentingيق التجربة ثامنًا: تطب
وتدريس المجموعة  بعد الفراغ من تدريس المجموعة األولى )لتجريبية( وحدة الكائنات الدقيقة باستخدام السبورة الذكية 

جموعتي البحث لهذا التحصيلي البعدي، ولتهيئة م لالمتحانالثانية )الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية؛ خضعت المجموعتين 
االختبار وحتى يكون لديهم االستعداد والوقت الكافي للمراجعة حدد الباحثان موعد إجراء االختبار قبل خمسة أيام من الموعد 

م بواقع حصتين في 4/12/2015م علمًا بأن التطبيق بدأ يوم األحد 2/12/2015المضروب إلجرائه وهو يوم األربعاء الموافق 
م.وتم رصد درجاته ومن ثّم تم تحليل نتائجه وفقًا لألساليب اإلحصائية 26/11/2015ى يوم الخميس الموافق األسبوع وانته

 المالئمة.
 Statistical Treatmentsتاسعًا: المعالجات اإلحصائية  

لتالية: (، تمت معالجة البيانات باتباع األساليب اSPSS) االجتماعيةباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  
لعينتين مستقلتين، باإلضافة لحساب األوساط الحسابية  طريقة التجزئة النصفية، معامل ارتباط بيرسون االختبار التائي

  المعيارية. واالنحرافات
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها: 
 View of the Results أواُل: عرض النتائج 
 نتيجة الفرض األول: 

بين متوسطات  (0.05 (ض األول الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةللتحقق من الفر  
درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست مقرر العلم في حياتنا باستخدام تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات 

استعمل الباحثان  ،بعدي، لصالح المجموعة التجريبية"في االختبار ال ،تحصيل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية
 ( يوضح نتيجة ذلك:4االختبار التائي. والجدول التالي رقم )

متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعتين  لعينتين مستقلتين للمقارنة بين يوضح نتيجة االختبار التائي (4)جدول 
 الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل البعدي

وبة أكبر من قيمة "ت" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة ( أن قيمة "ت" المحس4يظهر من الجدول أعاله ) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات  مما يدل على 2.03والتي تساوي 0.05وتحت مستوى داللة  34حرية 

 التجريبية.  الحسابية لدرجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة
 للتحقق من الفرض الثاني الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نتيجة الفرض الثاني:

بين متوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية بنين الذين درسوا مقرر العلم في حياتنا باستخدام تقنية  (0.05(
في االختبار  ،تالميذ المجموعة الضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة التقليدية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل

وقد نتج عن هذا اإلجراء الجدول  .استخدم الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،البعدي، لصالح المجموعة التجريبية"
 التالي:
 متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية نة بينيوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقار  (5)جدول 

 بنين في اختبار التحصيل البعدي

وتحت مستوى داللة  20المحسوبة أكبر من قيمة )ت( المقروءة أمام درجة حرية  (ت)( أن قيمة 5يتبين من الجدول ) 
الحسابية لدرجات تالميذ  مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات ،2.09والتي تساوي  0.05
 .وعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةالمجم

 
 

 االختبار
مجموعتا 
 المقارنة

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت" درجة الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.2426 28.0000 18 التجريبية

 دالة 0.000 5.532 34
توجد 
 2.1246 23.9722 18 الضابطة فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت" درجة الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.3903 27.1818 11 التجريبية بنين

 دالة 0.000 4.817 20
وجد ت

 1.8203 22.8182 11 الضابطة بنين فروق
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  نتيجة الفرض الثالث:
بين متوسطات  (0.05( للتحقق من الفرض الثالث الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

باستخدام تقنية السبورة  (في حياتنا )وحدة الكائنات الدقيقةدرجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات الالتي درسن مقرر العلم 
في االختبار البعدي، لصالح  ،الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات الالتي درسن بالطريقة التقليدية

 :نتيجة ذلك والجدول التالي يوضح .استخدم الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،المجموعة التجريبية"
 متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية يوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين (6)جدول 

 بنات في اختبار التحصيل البعدي

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تلميذات المجموعتين 6يتبين من الجدول ) 
 عدي لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة والتجريبية بنات في االختبار الب

  نتيجة الفرض الرابع:
( بين متوسطات 0.05 (للتحقق من هذا الفرض والذي نصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ،"درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية السبورة الذكية في االختبار البعدي تعزى لمتغير النوع
 ذلك.  نتيجةاستعمل الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين. والجدول التالي يوضح 

( يوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعة 7جدول )
 اختبار التحصيل البعدي التجريبية في

 المجموعةالحسابية لدرجات  لة إحصائيًا بين المتوسطاتتوجد فروق دا ُيالحظ أنه ال (7بالرجوع إلى الجدول أعاله )  
  .التجريبية في اختبار التحصيل البعدي تعزى إلى النوع

  Explanation of the Resultsثانيًا: تفسير النتائج
في ضوء النتائج التي تم عرضها يتضح أن مستوى تحصيل تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي  

في مقرر العلم في حياتنا، الذين درسوا باستخدام تقنية  -مدرسة عبدون حماد النموذجية للموهبة والتميز  –لية الخرطوم بمح
السبورة الذكية أفضل من مستوى التالميذ والتلميذات الذين درسوا باستخدام السبورة التقليدية، األمر الذي الذي يعكس مدى 

 التحصيل الدراسي ولتفسير ذلك فقد خُلص الباحثان لما يلي:فاعلية السبورة الذكية في زيادة 
والتلميذات ربما تفسر  إن فاعلية استخدام تقنية السبورة الذكية في زيادة التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة من التالميذ  -1

اعد بشكــل مباشر في على أساس ما أسهمت به من حيث زيادة تركيز التلميذ وتثبيت المعلومة في ذهن المتعلم، مما يس
إثــــراء المـــــادة العلمية من خالل إضافة بعض المؤثرات من صورة وصوت وتفعيل عنصر المشاركة ؛ األمر الذي أسهم 

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 1.2536 29.2857 7 التجريبية بنات

 دالة 0.000 5.788 12
توجد 
 9940. 25.7857 7 الضابطة بنات فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.3903 27.1818 11 التجريبية بنين

16 2.133 0.05 
غير 
 دالة

ال توجد 
 1.2536 29.2857 7 التجريبية بنات فروق
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شباع حاجته للتعلم. ،وتيسير بناء المفاهيم ،في توسيع خبرات المتعلم وتتفق هذه النتيجة  فضاًل عن استثـارة اهتمامه وا 
 (Dhindsa & Emran, 2006) ( و دراسة2011) م(، ودراسة الزعبي2011) ل من أبو العينينمع نتيجة دراسة ك
( فيما ذهبت إليه هذه الدراسات من أثر فّعال للسبورة الذكية في زيادة التحصيل الدراسي لصالح 2011ودراسة طالل )

وصلت اليه من دور فّعال الستخدام فيما ت (2014جبيلي، ) تتفق هذه النتيجة مع دراسةكذلك  .المجموعة التجريبية
 ,Zittle) كما تتفق مع دراسة. التعليمية البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة طالبال تحصيل في زيادة الذكية السبورة

 البعض، بعضهم وتعاونهم مع تفاعل الطالب الذكية في زيادة السبورة مدى فاعلية استخدام أظهرتالتي  (2004
النتيجة إلى ما تتمتع به تقنية السبورة الذكية في توظيف لحاستي البصر واللمس من حيث اللعب  ويعزي الباحثان هذه

 بأدواتها باستخدام األيقونات األمر الذي يسهم في تثبيت المعلومة ويجعل العملية التعليمية التعلمية أكثر مرونة وسالسة.
تكافؤ مستوى  يذات المجموعة التجريبية؛ يعكس مدىوجود اختالف في التحصيل الدراسي بين تالميذ وتلم إن عدم  -2

وتؤكد هذه النتيجة مدى فاعلية  تحصيل تالميذ و تلميذات المجموعة التجريبية، بعد استعمال تقنية السبورة الذكية.
 توظيف السبورة الذكية في تدريس مقرر العلم في حياتنا لتالميذ وتلميذات الصف الثامن دون تأثرها باختالف النوع
وربما يفسر ذلك على أساس أن الظروف التي تهيأت لجميع أفراد العينة من الجنسين كانت موحدة مما أدى إلى عدم 

 & Dhindsa)وجود اختالف في مستوى التحصيل الدراسي بين الجنسين من أفراد العينة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
Emran, 2006) في المجموعة التجريبية تعزى لمتغير النوع والتي لم تظهر فروق ذات داللة احصائية. 

 
 الفصل الخامس

 االستنتاجات، التوصيات والمقترحات
  Conclustionأواًل: االستنتاجات 

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج؛ يستنتج الباحثان ما يلي:
رة مكنت المعلم من إدارة العملية أسهمت السبورة الذكية في توصيل المعلومات للتالميذ بأسرع وقت وبأقل جهد بصو  -1

ربما ساعدت في زيادة دافعية أفراد المجموعة  فضاًل عن توفير تقنية جديدة غير مألوفة لديهم ،التدريسية وتقييم أداء التالميذ
  التجريبية نحو التعلم وتثبيت المعلومات التي تلقوها و تزودهم بالتغذية الراجعة.

ئية في متوسطات تحصيل درجات المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية، يدل على إن وجود فروق ذات داللة إحصا  -2
بالمقابل تؤكد هذه  ،تفوق التالميذ الذين درسوا باستخدام تقنية السبورة الذكية على نظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية

 من وممتع وجذاب شيق بأسلوبالمحتوى التعليمي  به تقنية السبورة الذكية من مميزات من حيث عرض النتيجة على ما تتمتع
 مشاركته انتباه التلميذ وزيادة جذب على تعمل وبذلك واللون والحركة والصورة كالصوت المختلفة المصاحبة خالل المؤثرات

 (et.al, 2006دراسة  ذهبت اليه جهة أخرى، ولعل هذا ما من المعروضة المادة ومع جهة من وزمالئه معلمه مع وتفاعله
(Smith,  دراسة و(Zittle, 2004) ، اللتين أشارتا إلى دور كبير الستخدام السبورة الذكية في زيادة التفاعل بين المعلم
 .والتالميذ

إن توظيف تقنية السبورة الذكية في تدريس المواد العلمية في مرحلة التعليم األساسي أسهم في تحقيق أهداف تعجز عن  -3
 ة في التدريس.تحقيقيها الطرق التقليدي
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  Recommendationثانيًا: التوصيات 
 يتقدمان بالتوصيات التالية: الباحثانبناًء على ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج، فإن  
توفير المزيد من أجهزة السبورة الذكية في القاعات التدريسية بشكل يتيح للمعلمين والتالميذ االستخدام األمثل لهذه  -1

 .التقنية
جيع معلمي مرحلة التعليم األساسي على توظيف السبورة الذكية في التدريس كتقنية تزيد من تفاعل التالميذ تش  -2

 .ومشاركتهم اإليجابية في الممارسة التعليمية التعلمية
في ضرورة تنفيذ الدورات التدريبية وتوظيف مصادر التعلم الضرورية لزيادة مهارة التالميذ والمعلمين ورفع كفاياتهم   -3

  .مجال استخدام السبورة الذكية
برنامج للدبلوم المهني في التدريس يتم من خاللها التدريب على استخدام األجهزة التعليمية  استحداثالعمل على  -4

 الحديثة كالسبورة الذكية وكيفية استعمالها في التدريس.
  Sugestions  ثالثًا: المقترحات 

 واستكمااًل له يقترح الباحثان ما يلي:في ضوء ما تمخض عنه البحث من نتائج  
 .نتائجها تعميم إمكانية يزيد من مما أطول زمنية ولمدة أكبر عينة على سةاالدر  لهذه مشابهة أخرى دراسة إجراء  -1
مختلفة في مقررات  دراسية ووحدات تعليمية أخرى مراحل تتناول أن الدراسة على لهذه مشابهة أخرى سات درا إجراء  -2

 مختلفة.
راء دراسة للتعرف على اتجاهات المعلمين والتالميذ نحو استخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية التعلمية في إج  -3

 التعليم العام.
 المصادر

 أواًل: المصادر العربية
 م2009،إبراهيم، مجدي عزيز، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب، القاهرة  -1
، أثر الّسبورة التفاعلي على تحصيل الطالب الناطقين بغيرها المبتدئين والمنتظمين إبراهيم محمود أبو العينين، ربى  -2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة.2011في مادة اللغة العربية، دبي، كلية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة 
لتفاعلية في إكساب الطلبة المعلمين مهارة التخطيط لتدريس أثر استخدام تكنولوجيا السبورة ا أبو رزق، ابتهال محمود، -3

مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمية، المجلة الدولية لألبحاث التربوية/ جامعة اإلما رات العربية المتحدة، 
 م. 2012، 32العدد 

  م.1993 ،م العام بالسودان الخرطومأبو شنب، محمد الحسن، أضواء على اإلستراتيجية القومية الشاملة للتعلي -4
، دار الميسرة للنشر SPSSأبو صالح، محمد صبحي وآخرون، مقدمة في اإلحصاء مبادئ وتحليل باستخدام  -5

 م. 2005والطباعة، عمان،
-يونيو -25استرجعت بتاريخ  مجلة التعليم اإللكتروني. "التفاعلية". "السبورة الذكية بن فاطمة، عبدالحميد،  -6

2012http://www.madinahx.com/t2038.html 
تحصيل طلبة  ومهارات التفكير ما وراء المعرفي في فاعلية الدمج بين استخدام السبورة الذكية ،جبيلي، ابراهيم -7

، المجلد لمجلة األردنية في العلوم التربوية، اتكنولوجيا التعليم للمعرفة المرتبطة بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية
  .132 – 121م، ص ص 2014(، 1(، العدد )10)
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وطرق التدريس، عالم الكتب،  اللقاني، أحمد حسين، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهجالجمل، علي و  -8
  م.1996القاهرة، 
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شيخة محمد صغير، أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لمادة  الزعبي، -11 -11
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 المالحق

 (1ملحق رقم )
 يوضح أسماء األساتذة المحكمين لالختبار التحصيلي 

 
 
 
 
 

 مكان العمل الصفة االسم م
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية قسم األحياء -أستاذ مشارك  د.عبد الجبار ناصر جمعة 1
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية العلوم قسم المناهج وطرق تدريس -أستاذ مشارك  حنان محمد عثمان الفاضالبي د. 2
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية قسم تقنيات التعليم –أستاذ مساعد  د.عواطف اسماعيل حريري 3
 الخرطوم -جيه الفني للتطوير األكاديميالتو  موجه لمادة العلم في حياتنا أ. عبد الرحيم عبد الرحمن بابكر 4
 مدارس الموهبة والتميز معلم لغة عربية أ. وفاء محمد محجوب 5
 كلية التربية –جامعة الخرطوم  مناهج وطرق تدريس علوم –أستاذ مشارك  د. علي حمود علي 6
 كلية التربية –وم جامعة الخرط قسم المناهج وطرق التدريس -أستاذ مشارك د. كمال الدين محمد هاشم 7

http://smartboardita.pbworks.com/f/smartboard+with+kindergar%20%20tener.pdf
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 (2ملحق رقم )

 يوضح االمتحان التحصيلي البعدي
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم ــ إدارة التعليم األساسي 

 الهيأة القومية لرعاية الموهوبين ـ مدارس الموهبة والتميز
 لتحصيلي البعدياالمتحان ا

  الصـف الثامـن العلم في حياتنا
 .......................................................الزمن ساعة ونصف:.اإلسم

 
 االرشادات:

 . تب اسمك بصورة واضحة/ أك1
 ./ لن تصرف لك غير ورقة واحدة2
 / أقرأ السؤال جيدًا قبل البدء في اإلجابة.3
 / أجب عن جميع األسئلة في المكان المخصص لها.4
 / يحتوي االمتحان على ستة أسئلة 5
 
 

  السؤال االول
 أكمل بوضع الكلمة أو العبارة المناسبة في األماكن الشاغرة فيما يلي:

 .........................مرض يصيب الجهاز مرض البلهارسيا/ 1
 ................................ الذي يستخدم في عملية./ تساهم الكائنات الدقيقة في تحليل المواد العضوية وتطلق غاز2
 مما يؤدي زيادة االنتاج الزراعي .................. ..التي تعيش في جذور النباتات في................./ تساعد البكتريا3
 ...............ويتلف خاليا السلسلة الفقرية................... له أثر ضار على./ مرض4
..علي سطح ................................... وذلك برش./ يمكن القضاء علي الوسيط الناقل ليرقات الفرنديت وهو5

 ........................ .المياه في ............... أو حفظ.بواسطة ................المياه.ومنع الماء
 ............تعمل لمكافحة الفرنديت....................و./ المنظمات.............6
 ..................و......................و................./ من أعراض مرض السل7
 ...................ألطفال في العدوى األولى مع/ يظهر المكروب المسبب لشلل ا8

  السؤال الثاني
 أرسم دائرة حول حرف االجابة الصحيحة:

 -:ينتقل مرض عمي الجور بواسطة -1

 درجة السؤال
 السؤال

 درجة
 التلميذ

 صححه

    األول
    الثاني
    الثالث
    الرابع

    الخامس
    السادس
    المجموع
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  البكتريا -د السميليوم -ج الذبابة المنزلية -ب البعوض - أ
 -:الذي يسبب شلل االطفال -2
 السركاريا -د الفالريا -ج الفيروسات -ب البكتريا -أ
 طرق الوقاية من مرض الفرنديت من  -3
 القضاء علي الوسيط الناقل -ب تنقية مياه الشرب - أ
 كل ما ذكر صحيح -د عالج المصابين -ج 
  -:مرض السل عن طريق ينتقل -4
 الرزاز المتطاير من فم المريض-ب دخول المياه الملوثة - أ
 عن طريق الجلد -د البعوض -ج
 -من مضاعفات البلهارسيا المجاري البولية: -5
 اسهال دموي-ب ق الحالب ومجري البولضي - أ
 أ و ب صحيحتان  -د ازدياد كمية البول -ج

  السؤال الثالث
 استخرج العبارةأوالكلمة الشاذة فيما يلي مع توضيح السبب: 
 الفطريات  – الطحالب – البكتريا ــ الفيروسات -1

 ......................ريات.............ألنها من.............. واألخ.الكلمة أوالعبارة الشاذة هي
 السويد – ــ صدأ القمح القوبا – البياض الزغبي -2

 ............................... ألنها مرض يصيب............ بينما األمراض األخرى تصيب.الكلمة أو العبارة الشاذة هي
 الدبال –األجبان  – الخبز – اإليثانول -3

........... للكائنات الدقيقة واألخريات من فوائد ....ألنها من فوائد اإلنتاج........الكلمة أوالعبارة الشاذة هي
 ...................... لها.اإلنتاج

 علل لما يأتي: -:السؤال الرابع
 / تختفي جثث الكائنات بعد فترة قصيرة من موتها.1

....................................................................... 
....................................................................... 

 / اإلنسان معرض لمرض الفرنديت عدة مرات.2
..........................................................................................................................

.............................................................................. 
 ./ من مضاعفات البلهارسيا حدوث شلل في الرجلين3

.................................................................................... 
.............................................................................. 
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  السؤال الخامس:
 :أحب عن اآلتي

 على ماذا يعتمد تشخيص البلهارسيا؟ -1
....................................................................................... 

 بيضة بلهارسيا المستقيم وبيضة بلهارسيا المجاري البولية دخل الشكل المبين أدناه: بالرسم وضح -2
 المستقيم المجاري البولية 
 
  
 
 
 
 ـ:/ أرسم األجزاء المطلوبة مع كتابة اإلسم3
  
 
 
 
 

  الطور الذي يلي البيض الطور المعدي للبلهارسيا
  :السؤال السادس

 أكتب رقم العبارة من القائمة )ب( داخل األقواس من القائمة )أ(

 
 

 القائمة )ب(  القائمة )أ( م
 هاب حاد بالقرنيةالت (1) مضاعفات السل )(
 لقاح بي سي جي (2) البلهارسيا )(
 البلهارسيا البولية (3) الوقاية من شلل االطفال )(
 التدرن الصديدي (4) الفالريا )(
 لقاح سابين (5) الوقاية من الدرن )(
 القوقع (6) بالنورس )(
 تورم جفن العين (7) بولينيس )(
 قيمبلهارسيا المست (8) ديدان غينيا )(
 فيروسات (9) البكترية العقدية )(
 أمراض البكتريا (10)  
 تخصيب التربة (11)  
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 للبحوث الجامعية في علوم الشريعة المنهجية العلمية
 الدكتور رشيد ُكُهوس
 المملكة المغربية أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان/

يسة، ولقد كان البحث شعارا للحياة اإلسالمية في مختلف عصور إن البحث العلمي هو ثمرة العلم ودعامة من دعائمه الرئ
 النهضة والتجديد والقوة واالزدهار، بل كان هم علماء المسلمين البحث والكشف عن كل جديد في الحياة والكون.
 ونافعة.وتقتضي العناية بالبحث العلمي االهتمام بمناهجه وأصوله وثوابته، حتى تكون ثماره يانعة، ونتائجه مفيدة 

البحث الجامعي.. لعلها تفيد الطالب في طريق  (1)وسأحاول إلقاء الضوء هنا على جملة من المسائل المتعلقة بمنهاج
 إنجاز بحث أكاديمي موفق.

 ويمكن إجمال أهم الخطوات الكبرى لكتابة بحث في علوم الشريعة في اآلتي:
 اختيار موضوع البحث؛ -
 صره؛وضع خطة مفصلة للبحث تشمل كل عنا -
 اختيار المصادر والمراجع المتصلة بالموضوع أو بإحدى جزئياته؛ -
االطالع على هذه المصادر والمراجع بغرض الوقوف على ما يفيد الباحث في موضوعه، وهذا يحتاج إلى قراءة واعية  -

 ومتأنية ومستوعبة.
نتائجه المقصودة، في ذكاء شديد، الكتابة في موضوع البحث كتابة منهجية أصيلة لتحقيق الهدف منه، والوصول إلى  -

ونظام كامل، ومنطق سليم، وأمانة علمية تامة، فضال عن الجدة واالبتكار بالكشف عن مسائل جديدة ومهمة في 
 الموضوع.

                                                           
 الواضح البين. ( المنهج والمنهاج والنهج ألفاظ مترادفة ُيراد بها الطريق 1)

 أما المنهج العلمي في عرف الباحثين: طريقة يتوصل بها إلى حقيقة.
شياء إذن فالمنهج: أسلوب منظم ذو مراحل متدرجة يقود إلى الكشف عن حقائق مجهولة أو إقامة األدلة على أشياء معلومة من خالل تتبع وفحص األ

 المعلومة.
 ي على اآلتي:ونقتصر في الكتب المؤلفة في المنهج العلم

 كتاب كيف تكتب بحثًا د.أحمد شلبي.
 كيف تكتب بحثا جامعيا، د.محمد عبد المنعم خفاجي ود.عبد العزيز شرف.

 تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د.رمضان عبد التواب.
 منهج البحث وتحقيق النصوص، ليحيى وحيد الجبوري.

 ي.مناهج البحث وتحقيق التراث، أكرم ضياء الُعمر
 منهج إعداد البحوث الجامعية، د.حمادي العبيدي.

 كتاب البحث العلمي صياغة جديدة، د.عبد الوهاب أبو سليمان.
 أبجديات البحث في العلوم الشرعية، د.فريد األنصاري.

 منهج البحث في الدراسات اإلسالمية تأليفًا وتحقيقًا، د.فاروق حمادة.
 طيع أن نحكم من خاللها على قيمة أي بحث علمي:وإن أبرز المعايير والموازين التي نست

 وتتجلى موضوعية البحث في أمرين:الموضوعية: -1
 ويقصد بها أمرين:

االقتصار على موضوع البحث وعدم الخروج عنه إال بقدر ما يهم البحث؛ ألن الخروج عن موضوع البحث ُيشتت الباحث ويعيقه عن الوصول -أولهما
راد الباحث أن يبحث اآلراء العقدية لعالم من العلماء، فهنا يجب عليه أن يركز على آراء هذا العالم إال إذا كان يبحث إلى نتيجة البحث. مثال: أ

 في آرائه مقارنة مع اآلخرين.
 جة سواء وافقت هواه أم ال.االبتعاد عن النزعات واألهواء الشخصية، فالباحث ال ُيقر بنتيجة قبل البحث، ولكنه يبحث بحثًا متجردًا ثم ُيقرر النتي-آخرها

 فالنتيجة تكون بعد البحث، أما من يقرر النتيجة ثم يبحث ما يقرر هذه النتيجة فهذا خالف الموضوعية.
 المنهجية: اتباع أسلوب منظم وطريقة محكمة للوصول إلى نتيجة علمية.-2
 ها إلى مصادرها وقائليها. وأداء األمانات إلى أهلها. األمانة العلمية: الحرص على األمانة العلمية في نقل النصوص، وذلك بعزو -3

 وكذلك ليس من األمانة العلمية تأويل نصوص الكتَّاب على غير وجهها الصحيح وبغير دليل.
 وإن أي بحث افتقر إلى هذه الخصائص الثالث ليس ببحث علمي.
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 وهنا يمكن التفصيل في هذه الخطوات الكبرى:
 اختيار الموضوع: -1

موضوع للبحث؟ وما فائدته وأهميته؟ وهل هو جديد في اختيار الموضوع يجب أن يواجه بعدة أسئلة منها: ما مدى قابلية ال
مجاله؟ أم ُقتل بحثا ودراسة حتى ال يكرر الباحث جهد غيره في موضوع مستهلك؟ وهل هو تطبيقي لحل قضية علمية من 

؟ وهل يصل قضايا المجتمع؟ أو البحث عن اإلجابة لنازلة من النوازل؟ وهل هو أساسي يسهم في إثراء البناء المعرفي في مجاله
الباحث إلى نتائج متوخاة؟ أم تضيع الفكرة فتؤدي إلى ضياع الوقت والجهد؟ وهل توجد مصادر ومراجع كافية للبحث في 

 الموضوع المختار؟
 أضف إلى كل هذه األسئلة النقاط اآلتية التي تساعد على اختيار موضوع موفق للبحث:

ذا لم يكن البحث جديدا كله يجب أن تكون القضايا والظواهر التي أن يتسم موضوع البحث بالجدة واالبتكار، وحتى إ -
 يتناولها الفتة لالنتباه وليست مبتذلة.

 االستفادة من خبرات أهل االختصاص في اختيار موضوع معين، أو باألستاذ المشرف على البحث. -
 على موضوع جديد لبحثه. االطالع على توصية الرسائل واألبحاث العلمية عسى أن يقف الباحث من خاللها -
 االطالع على موضوعات الرسائل العلمية من خالل الفهارس المطبوعة أو االلكترونية، فقد يوحي بموضوع مشابه.-
عند استقرار الطالب على موضوع من مواضيع البحث، يبدأ بجمع المصادر والمراجع التي لها صلة ببحثه، لصياغة  -

 خطة لبحثه.
 صياغة خطة البحث: -2

 ة البحث هي بمنزلة الخريطة التي يعدها المهندس لبناء بيت، وبمقدار مهارة المهندس تكون مهارته في الخريطة.خط
 فكلما كانت الخريطة محكمة متينة كان البناء كذلك.

 وكذلك بجودة خطة البحث العلمي يكون جمال البحث.
 ثه.ولذلك يجب على الباحث أن يبذل قصارى جهده إلعداد خطة محكمة لبح

ويجب أن يكون لكل فصل أو مبحث أو مطلب أو فرع... عنوانا يعبر بدقة عن محتواه والفكرة التي سيناقشها الباحث، كما 
 ينبغي أن تكون هذه العناوين مترابطة ومتوازنة.

طة واضحة والجدير بالذكر هنا أن خطة البحث تتناول العناوين الرئيسة والهيكل العام بصورة دقيقة. ويجب أن تكون الخ
المعالم، بحيث تنير الطريق للباحث كي يسير في بحثه ليجمع ويرتب وينظم بياناته ويدّون ويحّلل نتائج بحثه بطريقة منهجية 

 دقيقة.
 المادة العلمية من مظانها.وبعد إحكام الخطة يبدأ الباحث في جمع 

 منهاج التعامل مع النقول: -3
 السياق، مع االستعانة بمهارتي التصرف والتلخيص. تجاوز النقول الطويلة إال ما اقتضاه -
 النقول ال ترد إال من أجل التعريف واالستشهاد واالستدالل، وال يقبل إيرادها غفال عن أي اعتبار. -
 ال يجوز إرداف النقول دون فاصل يسهم فيه الطالب بالتحليل والنقد والشرح والتنسيق... -
 ، وال يجوز اللجوء إلى النقل بواسطة إال في حالة عدم توفر المرجع األصلي.النقول توثق من مصادرها األصلية -
إذا تضمن النقل مفردات ومصطلحات يتوقف فهم سياق الكالم على تحديد داللتها، فالواجب أن تعرف في الهامش،  -

 وكذلك التعريف باألعالم الواردة أسماؤهم في المتن.
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 »...«....( أو مزدوجتين: )وسين توضح النقول بين شولتين "..." أو ق -
 أما اآليات القرآنية فتوضع بين القوسين المزهرتين: ﴿...﴾. -
وعلى الباحث أن يلتزم األمانة العلمية عند إعادة صياغة فكرة لكاتب ما، على أن يحتفظ بفكرة صاحب الناس دون أن  -

 : انظر: كتاب...يخرجها عن مقصدها ومراد الكاتب. مع اإلحالة عليها في الهامش بـ
 منهاج المعالجة المفهومية والنقدية: -4
معاجم لغوية، )يرجع تحديد المفردات والمفاهيم والمصطلحات بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والمعاجم العلمية المختصة.  -

 فقهية، قرآنية، تاريخية، كالمية، صوفية...(.
ما هو أقدم، ثم القديم، وذلك للوقوف على التطور الداللي للمصطلح، يراعى في عرض التعريفات البعد التاريخي، فيبدأ ب -

 ويمكن ترتيب ذلك حسب تاريخ وفاة الُكتَّاب.
أثناء بسط معالجة نقدية ما يرجح البدء باألقدم، ثم ما يليه تاريخيا، وذلك للوقوف على التطورات التي عرفتها المعالجة، -

 جدة الموقف أو اتباعيته. ومدى استفادة الالحق من السابق، ومعرفة
 عند شرح الكلمات الغريبة ال بد من الرجوع إلى كتب اللغة، ومن أمثلة هذه الكتب:  -

 لسان العرب البن منظور، والصحاح للجوهري، وغيرهما.
 غريب القرآن نرجع إلى: 

 يرزآبادي.معجم مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني، بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز للف
غريب الحديث نرجع إلى: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، غريب الحديث البن قتيبة، غريب الحديث البن 

 الجوزي...
المصطلحات األصولية ُيرجع فيها إلى كتب األصول: كالبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي وغيره. كما يرجع إلى 

حات أصول الفقه لقطب مصطفى سانون، وكتاب الحدود في األصول ألبي الوليد الباجي، معاجم أصول الفقه: كمعجم مصطل
 وغيرهما.

كاصطالح المتكلمين يرجع إلى التعريفات للجرجاني، أو الكليات ألبي البقاء الكفوي، أو كتاب  والمصطلحات األخرى
 ن سابق الصقلي.الحدود الكالمية والفقهية على رأي أهل السنة األشعرية ألبي بكر محمد ب

أما المصطلحات الصوفية فنرجع إلى: الرسالة القشيرية في علم التصوف لعبد الكريم القشيري، وكتاب اللمع في التصوف 
 للسراج الطوسي، ومعجم اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني وغيرها.

 أما مصطلحات الفقهاء: 
 ة في االصطالحات الفقهية لنجم الدين أبي حفص النسفي. فيرجع في مذهب الحنفية: إلى كتاب ِطَلَبة الطلب

 والمالكية: الحدود البن عرفه. 
 ومذهب الشافعية: المصباح المنير للفيومي. 

 ومذهب الحنابلة: المطلع على أبواب المقنع للبعلي.
ذا لم نجد نرجع إلى كتب الفقه.  وا 

 فإن لم نجد مرجع إلى المصادر العامة.أما الترجمة لألعالم: فنرجع في كل طبقة إلى مصادرها،  -
فالتراجم العامة: كسير أعالم النبالء، والعبر في خبر من غبر، للذهبي. واألعالم لخير الدين الزركلي، ومعجم المؤلفين 

 لرضا كحالة، ووفيات األعيان البن خّلكان.
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تمييز الصحابة البن حجر العسقالني، نرجع إلى: الطبقات الكبرى البن سعد، واإلصابة في  وفي الترجمة للصحابة 
 وأسد الغابة البن األثير، واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر... 

 التراجم الخاصة: بالمذهب أو البلد أو التخصص واألفضل البدء بالخاصة إذا لم يجد الباحث ينتقل إلى العامة.
 ومن هذه التراجم: 

 ...للمفسرين: طبقات المفسرين للسيوطي
 للمحدثين: المعين في طبقات المحدثين للذهبي...

 لألصوليين: الفتح المبين في طبقات األصوليين عبد اهلل المراغي...
لألحناف: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية البن أبي الوفاء القرشي، والطبقات السنية في طبقات الحنفية، تقي الدين 

 الحنفية للكنوي...التميمي، والفوائد البهية في تراجم 
للمالكية: الدبياج المذهب في معرفة أعيان المذهب البن فرحون، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف، وكتاب 

 ترتيب المدارك للقاضي عياض...
 للشافعية: طبقات الشافعية للسبكي...

من ذهب البن العماد الحنبلي، وذيل طبقات  للحنابلة: طبقات الحنابلة ألبي علي الحنبلي، وشذرات الذهب في أخبار
 الحنابلة البن رجب...

 للصوفية: طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي، ورسالة القشيري، وطبقات الصوفية للشعراني...
 للشعراء: طبقات الشعراء البن المعتز، وسالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر : البن معصوم الحسني...

جال الفكر والدعوة ألبي الحسن الندوي، ومعجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما للمعاصرين: ر 
طبع منها أو حقق بعد وفاتهم، لمحمد خير رمضان يوسف الصاد، وعلماء أعالم عرفتهم لعبد اهلل بن عقيل بن سليمان العقيل، 

 بدمشق... وسلسلة علماء مفكرون معاصرون التي تصدرها دار القلم
ألهل بلد معين أو قرن معين: دوحة الناشر من محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، لمحمد الحسني 
الشفشاوني، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، والمختار المصون من أعالم القرون، لمحمد بن حسن 

محمد حجي وأحمد توفيق، وسلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء بن عقيل موسى، وموسوعة أعالم المغرب، ل
والصلحاء بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي، والدرر الكامنة في أعيان 

 المئة الثامنة البن حجر العسقالني...
 ديثية والشعرية:منهاج توثيق النصوص القرآنية والح -5
 توثيق اآليات بمراعاة ما يلي: -
رواية ورش أو حفص...( )ضبط نص اآلية بالشكل التام واعتماد رواية واحدة في المتن دون الخلط بين الروايات، -1

 ويفضل أن تؤخذ اآليات القرآنية من نص مبرمج مشكول.
تن وليس في الهامش، هكذا: ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ذكر اسم السورة ورقم اآلية بعد ذكر اآلية مباشرة وفي الم -2
 (.15المائدة: )ُمِبيٌن﴾
 أما توثيق األحاديث النبوية الشريفة فيعتمد ما يلي: -
يخرج الحديث من الكتب الحديثية المعتمدة، وال يعول على كتب األدب والنقد. وال يستخرج الحديث إال من مصادره  -1
 ية فال يستخرج من األربعين النووية أو التغريب والترهيب او غيرهما... األول
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ويمكن تخريج الحديث من كتب التفسير والتاريخ والتراجم والطبقات وغيرها لكن شريطة أن يكون أصحابها أوردوا األحاديث 
 المسندة ابتداء ال نقال من مصدر آخر.

اب ورقم الحديث ودرجته. ويستحب ذكر الصفحة والجزء. أما إن كان عند التخريج: يذكر اسم المصدر، والكتاب والب
 ودرجته. -إن وجد–الكتاب غير مبوب فيذكر اسم المصدر والصفحة والجزء ورقم الحديث 

(. أو 6صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات في اإلسراء، حديث رقم )مثال لكتب الحديث المبوبة: 
 ، قال األرنؤوط: حديث صحيح(. ،4/123بل، مسند أنس بن مالك مسند أحمد بن حن)

، قال شعيب األرنؤوط: إسناده  ،2/10مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد اهلل بن عمر )مثال لكتب الحديث غير المبوبة: 
 صحيح(. 

بة الحديث كتخريجه *ذكر رتبة الحديث عند الحاجة أمر أساسي في التخريج، ففي بعض الحاالت ال نحتاج إلى ذكر رت
؛ ألن األمة قد سلمت في صحة أحاديثهما نظرا للشروط التي يشترطونها في رواية أحاديثهم. أما إذا -مثال–من الصحيحين 

خرجناه من غير هذه الكتب فاألمر يحتاج إلى ذكر درجة الحديث، إما اعتمادا على المعلق كتعليقات األرنوؤط على مسند أحمد 
ت األلباني على السنن، أو تخريج المؤلف نفسه كتخريجات الترمذي على سننه، أو االعتماد على كتب تخريج بن حنبل، وتعليقا

الحديث البن حجر العسقالني والزيلعي والحافظ العراقي وأحمد بن صديق وآل الصديق عامة، أو باالعتماد على شروح 
 من األحاديث النبوية. الحديث: التي قد تتعرض لذكر درجة الحديث أثناء شرحها لحديث

 أما األبيات الشعرية فتوثق وفق الخطوات اآلتية: -
 يرجع إلى الديوان إن كان مطبوعا. -1
 يضبط البيت بالشكل التام. -2
 يشرح غريب لفظ في الهامش لتمثل معناه اللغوي. -3
 أما ذكر بحر البيت فهو مستحب وليس بواجب.-4
 الهامشية وفي ثبت المصادر في نهاية البحث: منهاج توثيق المصادر في اإلحاالت -6
 في أول ظهور للمصدر، يحرص على أن يتضمن التوثيق ما يأتي: -

 إن كان الكتاب في أجزاء(.)إن كان الكتاب محققا(، والصفحة والجزء )اسم الكتاب، واسم الكاتب، واسم المحقق 
. شرح التبيان في علم البيان، ألبي عبد اهلل 1/256يدي، السيرة النبوية البن إسحاق، تحقيق: أحمد فريد المز )مثال:  

 (. 441محمد المغيلي، تحقيق: أبو أزهر بلخير هانم، ص
هذا عند ذكر المرجع أو المصدر في المرة األولى، أما بعد ذلك فيكتفي الطالب بذكر اسم الكتاب والصفحة والجزء، إال إذا 

الكامل )الباحث في كل مرة أن يذكر اسم المؤلف إلى جانب اسم كتابه؛ مثل:  كان اسم الكتاب مشتركا بين مؤلفين، فإن على
 (.45، ص1، والكامل للمبرد، ج123، ص2البن األثير، ج

وقد شاعت بين الباحثين عادة لم نعهدها عند المؤلفين العرب القدامى، وهي ذكر اسم المؤلف أوال وبعده اسم الكتاب، مثل 
(. فهذه عادة دخيلة علينا، وال بأس من استعمالها مع المصادر غير العربية، أما العربية 66، ص1الرافعي، وحي القلم، ج)

 فيعتمد على طريقة التوثيق األولى.
حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل مرتين متواليتين، دون أن يفصل بينهما مرجع آخر، يستغنى عن ذكر اسم في  -

 لة بعبارة: "المرجع نفسه" يتبع بفاصلة ثم كلمة ص الرقم.المؤلف ولقبه، ويكتفى بعد وضع رقم اإلحا
 مثال: 
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 .240التشابك القصصي في سورة الكهف، زكية محمد خالد، ص-1
 .385المرجع نفسه، ص-2

 المرجع نفسه. -2(، نكتفي باآلتي: 240أي: )مالحظة : لو كانت الصفحة نفسها المقتبس منها في المثال أعاله 
 الحالة الثانية :

ذكر اسم الكتاب، ثم ، من المرجع نفسه، ولكن مع وجود فاصل من حواشي أخرى -فأكثر –االقتباس للمرة الثانية  عند
 عبارة: "مرجع سابق" أو "المرجع السابق" ثم فاصلة وأخيرا الصفحة.

 مثال:
 .93، عبد القادر الجيالني، صكتاب البلبل الصادي بمولد الهادي -1
 خرى لمؤلفين آخرين.وجود فاصل من إحاالت أ -2
 .130كتاب البلبل الصادي، مرجع سابق، ص -3

مالحظة: التعبير بـ"المرجع نفسه" أسلم من "نفس المرجع" في اإلحاالت الهامشية: جاء في معجم األخطاء الشائعة لمحمد 
ا كانتا للتوكيد، وجب أن نفس وعين( إذ)العدناني قوله: "ويقولون: جاء نفس الرجل. والصواب: جاء الرجل نفسه؛ ألن كلمتي 

يسبقهما المؤكد، وأن تكونا مثله في الضبط اإلعرابي، وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتما، يطابق هذا المؤكد 
 ـ(1)في التذكير والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع"

 وقد استعمل العلماء الجلة االستعمال الفصيح "الشيء نفسه":
 :246/  3هـ(: 436ت)المرتضى؛ الشيخ الشريف المرتضى  ـــ ففي رسائل

 ".الكالم نفسهفإن الكالم سبب والنص أوضح من  ،قال: "فإن شك مخالفونا في النص دللناهم عليه وأوضحناه لهم
 :42/  1هـ(: 456ت)ـــ وفي اإلحكام في أصول األحكام؛ لإلمام ابن حزم 

وهذا أيضا هو  ،الشفتين واألضراس والحنك والحلق والرئة على تأليف محدود قال: "وحده على الحقيقة أنه هواء مندفع من
 ".الكالم نفسه

 .52/  1هـ(: 764ت)وفي الوافي بالوفيات؛ للعالمة صالح الدين الصفدي 
دون فال يمدون فيها إال بعد حرفين ويع الكلمة نفسهاقال: "ورأيتهم ال يجوزون في السطر الواحد أكثر من ثالث مدات فأما 

 ذلك كله من لحن الوضع في الكتابة".
 .294هـ(: ص 792ت)ـــ وفي مختصر المعاني؛ للشيخ سعد الدين التفتازاني 

أو الحرف األخير  الكلمة نفسهاقال: "وقال إنها في النثر كالقوافي في الشعر وذلك الن القافية لفظ في آخر البيت أما 
 بارة عن تواطئ الكلمتين من أواخر األبيات على حرف واحد".منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب وليست ع

 :1/367هـ(: 794ت)ـــ وفي البرهان؛ الزركشي 
 ".الكالم نفسهقال: "ستة أصناف من الوقف في الكالم : خمسة منها بحسب 

"يتحرج بعض وأما االستعمال اآلخر "نفس الشيء" فقد كتب الشيخ المحقق عبد السالم هارون في مجلة المجمع قائال: 
 النفس( في غير التوكيد، فيقول: الشيء نفسه فقط. وقد ضيقوا واسعا.)المتحذلقين من استعمال 

 .(2)فنفس الشيء ذاته، تستعمل استعماله، وال يمنع من ذلك نحو وال لغة"

                                                           
 .252ص ( 1)
 .122: ص54م،ع 1984مجلة مجمع اللغة العربية/ القاهرة،( 2)
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في كتاب سيبويه  واستأنس األستاذ عبد السالم باستخدام ذلك المتقدمون من النحويين واألدباء في لغتهم فذكر أنه جاء
، وقوله: "وذلك قولك: نزلت بنفس (1)قوله: "وتجري هذه األشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكالم"

. ويقول الجاحظ: "وال بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن عمله في نفس (2)الجبل، ونفس الجبل مقابلي"
 .(3)المعرفة"
أنه يجوز لك أن تقول، بشكل عام: قرأت الكتاب  -كما قال األستاذ أبو أوس إبراهيم الشمسان–الذي يفهم من ذلك كله و 

نفسه، وقرأت نفس الكتاب. فال تكون مخطئا من الناحية التركيبية؛ ولكن يجب أن نتنبه إلى أّن بين االستخدامين فرًقا. ففي 
يزيل الشبهة، ويبعد الظن بأن القراءة كانت عن الكتاب أو هي سماع بأمر الكتاب أو  قولنا: قرأت الكتاب نفسه توكيد للكتاب

قراءة لما يشبه الكتاب. أما في التركيب الثاني وهو: قرأت نفس الكتاب، فهو بمعنى قرأت لّب الكتاب وجوهر الكتاب وأهّم ما فيه 
 من محتوى.

النفس( في غير التوكيد، )المتحذلقين أنهم يتحرجون من استخدام ولذلك فقد أجاد األستاذ عبد السالم حين قال عن بعض 
 النفس( يمكن أن تستخدم لغير التوكيد على نحو ما ورد في النصوص المذكورة.)ومراده أن 

 قائمة أو الئحة( المصادر والمراجع فيتضمن العشارية اآلتية:)أما ثبت 
 اسم الكتاب،-
 اسم الكاتب،-
 إن ُوجد(،)اسم المحقق -
 دار النشر،-
 لبنان(.-بيروت)المدينة والدولة( مثل )بلد النشر:  -
 يشار إليها بـ: ط( إن وجدت.)رقم الطبعة  -
ال يشار إليه بـ )التاريخ  -  د.ت( أي دون تاريخ.)إن وجد( وا 

هـ(، قابل أصوله 1103ت)مثل: "َسَداد الِدين وِسَداد الَدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين"، محمد البرزنجي المدني 
 م.2006/ 2لبنان، ط-الخطية واعتنى به: عباس أحمد صقر الحسيني وحسين محمد علي شكري، دار الكتب العلمية، بيروت

يكون مرة واحدة في قائمة المصادر والمراجع المذكورة وفي نهاية البحث، إال إن اعتمد الطالب  -الكامل-وهذا التوثيق 
 في الهامش(. )واحد فيضع أمام كل طبعة دار نشرها على طبعات مختلفة للكتاب ال

 مثال: 
 مؤسسة الندوي(.)الشراكة الزوجية، رشيد كهوس، 
 دار ابن رشد(.)الشراكة الزوجية، رشيد كهوس، 

 ** إذا كان المرجع مقالة أو بحث بمجلة أو صحيفة، فيتعين ذكر:
 عنوان المقالة أو البحث؛  -
 اسم الكاتب؛  -
 و الصحيفة أو الدورية؛اسم المجلة أ -
 جهة اإلصدار؛ -

                                                           
 .1/266الكتاب، سيبويه،( 1)
 .2/379المصدر نفسه، ( 2)
 .122: 54. وانظر: مجلة المجمع 1/76( الحيوان، للجاحظ، 3)
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 بلد اإلصدار؛ -
 رقم السنة والعدد؛ -
 التاريخ؛ -
 مكان البحث في المجلة أو الدورية أو الصحيفة ممثال بالصفحات. -

مثال: "جامعة القرويين بفاس"، بقلم: روم الندو، تعريب: محمد الخطيب، مجلة زهور الصادرة عن جمعية زهور للعدالة 
يعني مكان المقالة )[: 36-31(، ]2012يوليوز )اعية والتنمية المستدامة، موالي ادريس زرهون المغرب، العدد الثالث االجتم

 (.36إلى الصفحة  31في المجلة من الصفحة 
 وكذلك األمر فيما يتعلق ببحوث المؤتمرات.

وذجا"، رشيد كهوس، بحث مقدم في المؤتمر مثال: "نماذج من تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح: التدبر السنني أنم
قطر، الهيئة العالمية -هـ، الدوحة1434شعبان  25-23العالمي لتدبر القرآن الكريم: "تدبر القرآن الكريم وأثره في حياة األمة"، 

 لتدبر القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر.
المخطوطات ثم المطبوعات(، ثم تعقبها المصادر األجنبية، بعد ذلك تذكر المجالت )أوال تذكر المصادر بالعربية  -

 والدوريات، مع اإلشارة إلى اسم المقال وصاحبه وعدد المجلة وسنة صدورها.
 مالحظة: ال يذكر الطالب في الهوامش إال المصادر التي اطلع عليها.

 :منهاج توثيق المواقع اإللكترونية 
يستغني باحث أو كاتب أو طالب عن شبكة اإلنترنت، لما فيها من فوائد وفرائد ودرر قد ال توجد في غيرها؛ ال يمكن أن 

ففيها الغث وفيها السمين، وفيها الصحيح وفيها السقيم، وفيها العلم وفيها الفوضى، لذلك البد من التعامل مع المواقع االلكترونية 
 بمنهجية علمية.

الجامعات، الكليات، المعاهد...(، وهناك )زارات، المؤسسات السياسية...(، وهناك مواقع أكاديمية الو )فهناك مواقع رسمية 
مجامع الهيئات، واإلفتاء، ومواقع المشايخ والعلماء، والمجالت العلمية والمتخصصة والمحكمة...(... وغيرها من )مواقع علمية 

ها عن اإلحالة إلى الكتاب المطبوع أو بحث في مجلة مطبوعة، ألنها تذكر المواقع ذات القوة العلمية... فال تختلف اإلحالة إلي
 المعلومة ابتداًء، وقد ال توجد هذه المعلومة في غيرها. 

ولذلك فإن منع التوثيق من شبكة اإلنترنت نهائًيا مخالف لمواكبة العصر وتطور التكنولوجيا، فقد غدت الشبكة في صدارة 
ن البحث العلمي، وصار التوثي ن كانت األبحاث الشرعية ال تزال تأنف من ذلك وا  ق إليها معتادًا في األبحاث العلمية والفكرية، وا 

كان قد ظهر بجالء وعلى المكشوف استفادتها منها. علما بأن هناك مادة غير متوفرة ومن الصعب العثور عليها في المراجع 
 ريقة.والمصادر بينما استطاعت شبكة اإلنترنت توفيرها بأسهل ط

ومع ذلك، البد من مراعاة ضوابط منهجية معينة في التعامل مع المواقع االلكترونية، فال يصح اعتماد المواقع في المسائل 
الموجودة في الكتب الورقية المتداولة، وال يعتمد إال على المواقع العلمية والفكرية المشهورة والموثوق بها، والمواقع العلمية التي 

 اءة...لها لجان للقر 
 أما توثيق المواد من المواقع المشار إليها أعاله فيكون كاآلتي:

 إن كان منشورا بتاريخ(، ورابط المقال على الشبكة.)عنوان المقال أو الدراسة أو البحث أو التقرير...، وكاتبه، وتاريخه 
 مثال:

 13/12/2014"مقصد مراعاة السنن اإللهية"، جاسر عودة، موقع يقظة فكر، بتاريخ: 
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http://feker.net/ar/2014/12/13/258963 
 :منهاج ثبت المصادر والمراجع 

 إذا كانت منهجيات ترتيب المصادر والمراجع متعددة، فإن أقربها إلى االنضباط واليسر تلك التي تعتمد الخطوات اآلتية:
 ا وفق أسماء مؤلفيها.ترتيب المصادر والمراجع بحسب اسم الكتاب تفاديا لإلشكاالت الناجمة عن تصنيفه -
 اعتماد الترتيب األلفبائي؛ مثل: -

 "أ" إتحاف العباد بحقيقة الجهاد،
 "ب" بهجة النفوس،

 "ت" التفسير الميسر....
 ...ب()أ(، )وضع الحرف المناسب على رأس الالئحة المناسبة له:  -

 أ(.)فكل المصادر المراجع التي تبدأ بالهمزة تدرج في الئحة 
 ب(.)التي تبدأ بالباء تدرج في الئحة وكل المصادر 

 وهكذا مع باقي الحروف... 
 ترتيب المصادر باألرقام. مثل: -

 كتاب الخصال، البن زرب...-1 
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل.. -2
3-... 

 اإلشارة إلى ذلك.وجوب اشتمال كل رقم على جميع المعطيات المتعلقة بالمصدر أو المرجع أو الدورية كما سبقت  -
 :رموز تعد اختصارا للكلمات 

 ق.م: قبل الميالد.
 م: التاريخ الميالدي.
 ه: التاريخ الهجري.

 ص: الصفحة.
 ج: الجزء.
 م: مجلد.

 ط: الطبعة.
 ح: حديث رقم.

 ت: توفي.
 د.ت: دون تاريخ.

 تح: تحقيق.
ه الكثير من الكتاب الذين يبخلون ببعض الحبر أما اختصار الصالة على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما يفعل

الشريف أو صفته مجردا ]محمد[]رسول اهلل[]النبي[، أو يختصرونها بصاد صماء  حين يذكرون اسمه  على خير البشر 
ال وبرمز اخترعوه ]ص[، أو يجمعون أوائل حروفها في كلمة واحدة شاذة وسمجة هي ]صلعم[، إنها واهلل عادة سيئة قبيحة، وبخ
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إن اهلل ومالئكته ُيصّلون )ووجوبها وفقا ألمر اهلل جل وعال:  ، وجهال بفضل الصالة والتسليم عليه وتقليال لشأن رسول اهلل 
 على النبي يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلِّموا تسليمًا(.

 :عالمات الترقيم 
 كل متعلقاتها، وعند انتهاء الكالم..(: النقطة توضع في نهاية الجملة التامة المعنى المستوفية ل)

 مثل: األيام دول.
 ،(: الفاصلة توضع بعد ما يلي:)
 لفظ المنادى. مثل: يا إسماعيل، احرص على ما ينفعك.-1
عرابا. -2  مثل: خير الكالم ما قل ودل، ولم يطل فيمل. بين الجملتين المرتبطتين معنى وا 
ا طالت جملة الشرط أو القسم مثل: إذا كنت في مصر ولم تك ساكنا على بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب إذ -3

 نيلها الجاري، فما أنت في مصر.
 ومثل: لئن أنكر الحر من غيره ما ال ينكر من نفسه، لهو أحمق.

بين المفردات المعطوف بعضها على بعض. مثل: ما خاب تاجر صادق، وال تلميذ عامل بنصائح والديه ومعلميه، وال  -4
 صانع مجيد لصناعته غير مخلف لمواعيده.

 ؛(: الفاصلة المنقوطة، توضع:)
بعد جملة ما بعدها سبب فيها. مثل: عبد اهلل من خيرة الطالب في فوجه؛ ألنه حسن الصلة بأساتذته وأصدقائه، وال -1

 يتخلف عن الكلية قط، ويستذكر مقرره بعناية وجد.
ن رأيتم الشر فدعوه. بين جملتين مرتبطتين معنى ال إعرابا. -2  مثل: إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وا 
 :(: النقطتان توضعان:) 
 بين القول ومقول القول. مثل: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول: ال يعنيني. -1
، وطالب بين الشيء وأقسامه. مثل: أصابع اليدين خمسة: اإلبهام، والمسبحة،. ومثل: اثنان ال يشبعان: طالب علم -2
 مال.

 قبل األمثلة التي توضح القاعدة. -3
 ؟(: عالمة االستفهام توضع عقب جملة االستفهام سواء أكانت أداته ظاهرة أم مقدرة.)
 !(: عالمة االنفعال توضع في آخر جملة يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو تأسف أو استغاثة. مثل: بشراي!)
 ي المحاورة بين اثنين استغني عن تكرار اسميهما. وبين العدد والمعدود.(: الشرطة توضع في أول السطر ف-)
 (: الشرطتان، وتوضع الجملة االعتراضية بينهما.- -)
"(: المزدوجتان، وتوضع بينهما العبارات المنقولة حرفيا المصادر والمراجع، والموضوعة في ثنايا كالم الباحث، ليتميز  ")

 حث.الكالم المنقول عن كالم البا
 [: المعقوفتان توضع بينهما زيادة قد يدخلها شخص في جملة اقتبسها. ]
 
 :رشادات  تنبيهات وا 
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جمع المادة العلمية في الغالب أمر يسير يستطيعه كل باحث، لكن االستفادة من هذه المادة العلمية وكتابتها وصياغتها  -
ر، وبهذا تتميز قدرة الباحث على التركيز والصياغة وحسن بطريقة علمية جيدة تحتاج إلى مهارة وذكاء وقدرة على االختيا

 االختيار لما يناسب بحثه ويضفي عليه جمالية ودقة.
ليس من الضروري أن يدرج الطالب في بحثه جميع ما توفر لديه من جذاذات، بل لعل المنهاج السليم يكمن في إخضاع و 

ن لم يوظف كل تلك المادة العلمية التي جمعها  تلك المادة المعرفية إلى ترتيب محكم ليوظف منها األدق واألقوى واألحكم، وا 
 حتى ال يكثر الحشو والتكرار في بحثه لكن تكفيه فائدة االطالع عليها واإلفادة منها في بحوث أخرى.

 يمكن استثمار المساحة المتاحة في الهوامش لتوظيف بعض النقول التي ال يطيقها متن البحث. -
 موضوع يجب كتابته بأسلوب سليم جيد خاضع لألساليب العربية.ال صياغةعند  -
 الشائعة والنحوية واإلمالئية والركاكة في األسلوب. األخطاءتجنب  -
الموضوع يجب شكل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية، والغرض من ذلك هو معرفة األستاذ  كتابةعند  -

لغته ومعانيه حتى إذا أخطأ الطالب وجدها فرصة سانحة للتقويم، وتصويب ما زل فيه قلمه مدى تمكن الطالب من النص و 
 .بعد لسانه

 عند التصحيح يجب أن ال يصحح الخطأ بالخطأ، إذ البد من الرجوع إلى المصادر والمعاجم. -
 عن المقدمات واإلطالة في ما ال يعني. االستغناء -
لعموميات تفضي إلى تعب الطالب، فال يتحصل له الجهد لمعالجة صلب الموضوع، لذا اإلطالة في المقدمات والمداخل وا -

 فإن االقتصار على جوهر الموضوع يعد عمال محمودا.
المقدمة: تخصص ألهمية موضوع البحث، ودواعي اختياره، وأهدافه، وأسئلته، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه، ثم -

 شكر لمن ساعده وقدم له يد المعونة في بحثه...عناصره، فصعوباته، فكلمة 
 المدخل: يخصص لظروف الموضوع أو الجوانب الفكرية له. -
وأن ال  العرض: وهو المهم. وفيه فصول ومباحث، أو مباحث ومطالب، ويشترط في ذلك التوازن بين الفصول أو المباحث.. -

 يذكر الطالب إال المسائل المهمة بتركيز.
 برز أفكار البحث ونتائجه وجديده وتوصياته....صص ألالخاتمة: تخ -
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  تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد( للصف العاشر األساسي
 المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل من وجهة نظر

 نضال غوادره د.
 / فلسطينالخليل/ جامعة كلية التربية

Calendar Arabic curriculum (the new Palestinian) grade primary 

From the point of view of teachers in Al-Khalil University 

Dr. Nidal Guadrh 

College of Education / Al-Khalil University / Palestine  

Abstract:  
This study aims at knowing the Evaluation of New Palestinian 10

th
 Grade Arabic 

Curriculum as perceived by teachers at Hebron District. The research used the descriptive 

approach and an eight dimension questionnaire (general layout of the book, objectives, content, 

methods of teaching, ways of evaluation in the book, content enhancement of positive attitudes, 

appropriateness and applicability of activities). Randomly, the research distributed the 

questionnaire to 119 male and female teachers.  

Results of the study showed that general layout of the book occupied level one followed by 

appropriateness and applicability of activities, introduction of the book, ways of evaluation in the 

book and then objectives, respectively. 

Values were moderate in all previous dimensions while they were low when talking about 

book content, content enhancement of positive attitudes and methods of teaching. There were no 

statistically significant differences in means between males and females towards 10
th

 grade 

curriculum attributed to qualification, years of experience and specialization. However, there 

were statistically significant differences in means of males and females towards 10
th

 grade 

curriculum for the favor of females. Some recommendations were stated based on results of the 

study. 

 الملخص: 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد( للصف العاشر األساسي من وجهة 
نظر المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي كما استخدم استبانة مكونة من ثمانية أبعاد 

الكتاب، واألهداف، ومحتوى الكتاب، واألساليب المستخدمة في عرض المادة، ووسائل التقويم في )الشكل العام للكتاب، ومقدمة 
مكانية تطبيقها(، وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة  الكتاب، وتنمية مادة الكتاب التجاهات إيجابية، ومدى مالئمة األنشطة وا 

 ( معلمًا ومعلمة اختيرت بالطريقة العشوائية.119قوامها )
وَخُلَصت نتائج الدراسة إلى أن مجال الشكل العام للكتاب احتل المرتبة األولى من بين المجاالت األخرى وفي المرتبة 
مكانية تطبيقها، وجاءت في المرتبة الثالثة مقدمة الكتاب ومن ثم تبعها في المرتبة الرابعة وسائل  مجال مدى مالئمة األنشطة وا 

ت في المرتبة الخامسة األهداف وفي جميع المجاالت السابقة جاءت القيم متوسطة، في حين التقويم في الكتاب، وأخيرا جاء
جاءت كل من محتوى الكتاب و تنمية مادة الكتاب لالتجاهات اإليجابية و األساليب المستخدمة في عرض المادة ذات قيم 

ين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منخفضة، كما خلصت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي، وتعزى )للمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص( في حين تبين وجود فروق 
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غير ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي وفقا لمت
 الجنس لصالح اإلناث، وفي ضوء النتائج تم طرح بعض التوصيات.

 : مقدمة
تمثل اللغة أداة يستطيع اإلنسان بوساطتها التفاهم مع غيره من أفراد المجتمع في المواقف الحياتية المختلفة، فبوساطتها 

تطيع أن يعرف أفكاره وأحاسيس وحاجات يستطيع نقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته إلى غيره ممن يتعامل معهم، وعن طريقها يس
(، واللغة ظاهرة بشرية تميز بها 7: 1992غيره من الناس، فهي وسيلة الفهم واإلفهام بين الفرد والمجتمع. السعدي وآخرون )

القرآن،  اإلنسان عن سائر الكائنات الحية، وهي من نعم اهلل تعالى أنعم بها على اإلنسان، فقال سبحانه وتعالى: )الرحمن، علم
 (٤-١الرحمن: )خلق اإلنسان، علمه البيان( 

فاللغة العربية مصدر عزنا وافتخارنا، وسجل أمجادنا وأمانينا، ومالحم بطوالتنا، شرفها اهلل فجعلها لغة القرآن الكريم، 
ثل في سياسة وكانت لغة الحضارات اإلسالمية في مختلف جوانب المعرفة، قاومت كل عوامل االندثار واالضمحالل بما تم

المستعمرين والغزاة والدعوات التي كانت تبرز بين حين وآخر للتشكيك بقدرتها على التعبير الدقيق عن أحاسيس وآمال البيئات 
المحلية، ورغم كل ذلك انتصرت وبقيت إشعاعا يضيء طريقنا وأماًل لجمع شمل األمة اإلسالمية ومن خالل ذلك نشعر بواجبنا 

 ظة عليها ونقلها لألجيال في صورتها الصحيحة. الكبير تجاه المحاف
إن المدرسة مؤسسة اجتماعية ذات تأثير فعال في سلوك المتعلمين ورعايتهم، فهي تنطوي على فرص تربوية منظمة  

اد (، ولقد ز 15: 2003تؤهل الطلبة إلى المستقبل. فالمتعلم يكتسب سلوكه بشكل رئيس من معلميه ومدرسته الدليمي، والوائلي )
جراء  االهتمام بالمنهج المدرسي كثيرا خالل العقود العديد الماضية، وذلك بعد التطورات العلمية والتكنولوجية من جهة وا 

براهيم )  (.27: 2004الدراسات والبحوث من جهة أخرى. سعادة وا 
 الكتاب المدرسي: 

ي جديد في ميادين البحث التربوي ال بد وأن إن اإلنسان يسعى دائما إلى تطوير أساليبه وهذا أمر ُمسلَّم به، وأن أ 
(، ومن هنا يستطيع واضعو 25: 2006ينعكس على المنهج باعتباره المخطط العلمي الموضوع لتعليم األفراد أبو مريم )

إال أن  المناهج تحديد الخبرات التربوية التي يجب أن تقدمها المدرسة، ليلتحم فيها المتعلمون في كل مرحلة من مراحل التعليم،
تحديد الخبرات التربوية التي تحتويها المناهج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحديد الطرق التي يستطيع المعلم أن يستخدمها في تناول تلك 

ن عملية تطوير المنهج تتضمن عدة مهام منها: تحديد 16: 2003المناهج على المستوى التنفيذي الديليمي، الوائلي ) (، وا 
ايته، وصياغة األهداف وتصنيفها، ورسم خريطة لمحتوى المنهج من أجل تحديد المفاهيم الرئيسة واألهداف فلسفة التطوير وغ

العامة واألهداف الخاصة ومحتوى المادة الدراسية بالنسبة لكل صف دراسي، وتنفيذ تلك الخريطة في تحديد الزيادة الحشو الزائد 
لتتابع لتنظيم المنهج حيث يكون العمق، هذا باإلضافة إلى أنها تفيد في في كل من مجال المنهج حيث يكون االتساع، وفي ا

تحقيق الترابط الكلي أو رؤية العالقة الكلية بين أجزاء المنهج أو عناصره. كذلك يعتمد التطوير على أسلوب تقدير الحاجات 
ص مجتمع المدرسة، ومتضمنات الذي يتضمن جمع معلومات عامة عن المجتمع، وتحديد الخصائص العامة للسكان، وخصائ

البرامج والمقررات، وخصائص الهيئة التدريسية، واستراتيجيات التعلم وأنماطه، وبيانات خاصة بالمتعلم، باإلضافة إلى تحديد 
في اإلمكانات المتاحة. وتمثل عملية التطوير مجهودًا تعاونيًا، حيث يشترك فيه العديد من الجماعات واألفراد والمؤسسات ممثلة 

كل من المعلمين والطالب وأولياء األمور المثقفين واألعضاء البارزين في المجتمع واإلداريين وخبراء المنهاج. كذلك يتأثر 
تطوير المنهج بعملية صنع القرار أو اتخاذه في مجال السياسة التعليمية من حيث صياغة األهداف العامة والخاصة، وتحديد 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

40 

مجال التطبيق اإلداري والفني للمنهج، ويشترك جميع المعنيين بأمر تطوير المنهج، في صياغة اإلجراءات واالستراتيجيات في 
براهيم )  ( 235: 2004القرارات الخاصة بذلك. سعادة وا 

وتنمي مادة الكتاب االتجاهات االيجابية للطلبة، فالمناهج بالمفهوم الحديث تقوم بتوجيه الطلبة وفق فلسفة المجتمع، 
عقيدته وأفكاره ومبادئه. وتؤدي أيضًا دورًا مهمًا في نقل التراث الثقافي لألمة على وفق ترتيب منطقي منظم، وتعني المتمثلة في 

أيضًا بتكامل الخبرات الثقافية ومواكبتها، ومعالجة التغيرات االجتماعية والثقافية، والمحافظة على أصالتها. فالمنهج عنصر 
لتفاعل بين المعلم والمتعلم، واألشياء المحيطة به، ويحدد معالم الطريقة التي ينبغي سلوكها أساسي في التربية، فهو يشكل وسط ا

 (.16: 2003لبلوغ الهدف الذي يسعى إليه المجتمع بفلسفته وأدواته الدليمي، الوائلي )
 

 شكل الكتاب ومقدمته: 
، فاأللوان والخطوط تضم عدد األلوان الغالف الخاص بالكتاب يتكون من جانبين: األلوان والخطوط والشكل الفني 

ومدى انتشار األلوان والخطوط، وأما التشكيل الفني للغالف فالنقد هنا يكون نقدا انطباعيا يسجل األفكار ويصف األحاسيس 
نما هو ذاتي يقوم على االنفعال الذاتي  بالشكل التي يثيرها العمل الفني، وهو يستند إلى قواعد أو قوالب وصيغ فنية معينة وا 

والنقد االنطباعي أحد اتجاهات النقد المعروفة منذ أفالطون وحتى )أوسكار وايلد( الذي نادى بالثورة على الموضوعية في النقد 
نما هو موضوع استعمالي يصمم على نحو خاص لتحقيق  في العصر الحديث والشكل الفني للكتاب ليس موضوعا جماليا، وا 

نما في االستعمال الذي يفرض عليه إبراهيم )د. ت: غاية خاصة هي علة وجوده ال تكم ( 63ن في باطن طبيعته الخاصة، وا 
ن الغالف ليس حلية شكلية بل يجب أن يكون هو المؤشر الدال على األبعاد اإليحائية والداللية، وبالتأكيد على دوره في  وا 

سي عادة بعدة صفحات تمهيدية تشمل عنوان الكتاب تشكيل البعدين الجمالي والداللي للنص، ويجب أن يسبق متن الكتاب المدر 
ومؤلفه ومقدمة الكتاب، فإما أن توجه للطالب أو إلى المعلم أو لالثنين معا، وأحيانا يسبق فهرس المحتويات متن الكتاب، وقد 

وان الكتاب تحتوي بعض األغلفة صورا منها ما يكون له عالقة بمضمون الكتاب ومنها ليس له عالقة بالمضمون، وأما عن
المدرسي فهو قاعدة بيانات أولية للطالب ومجموعة عالمات لسانية تصور وتعين وتشير إلى المحتوى العام للكتاب، فهي 
إضاءات واضحة لما بداخله من موضوعات وتعكس بأمانة ودقة ما بداخلها إال أن معظم تلك العناوين لغويا تمثل مصاحبة 

من اسمين وال تشكل هذه البنية جملة مفيدة إال بعد تقديرنا لمحذوف، وفي ضوء  –النحوية  –ثنائية إذ تتكون بنيتها اللفظية 
 ( 107-106: 1997بعض التأويالت مثل القراءة العربية والتقدير كتاب القراءة العربية. حمداوي )

الخبرات التعليمية، واألهداف، من العناصر التالية: المحتوى و  -ومنها اللغة العربية-ويتكون المنهج في أي مادة دراسية 
 وطرق التدريس، واألنشطة والوسائل التعليمية، والتقويم. 

 أوال: المحتوى: 
يعد المحتوى أول مكون من مكونات المنهج تأثرًا باألهداف التي حددت لذلك المنهج. ويقصد بالمحتوى تربويا بأنه 

تختار وفق حاجات المتعلمين وميولهم، وتعبر عن قيم المجتمع والبيئة مجموعة من الحقائق والتجريدات التي تمثل بنية المعرفة، 
والثقافة، وتحارب الفساد من القيم المغلوطة وتنظم تلك المعرفة نفسيا وفق الخصائص العقلية للمتعلمين في مراحل نموهم دون 

اريخها الطويل، ثم ينظم في تتابع واستمرار ان يخل هذا التنظيم النفسي باألصول المنطقية التي تراكمت وفقا لها المعرفة عبر ت
(، ومهما كان نوع الترتيب المستخدم ال بد من 240: 1999وتكامل يحقق تكامل المتعلم، وتكامل الخبرة اإلنسانية عصر )

ألول مراعاة المعايير التالية في ترتيب المحتوى: معيار االستمرار، ويقصد به العالقة الرأسية بين الموضوعات من الصف ا
األساسي إلى الصف الثاني عشر، ومعيار التكامل، ويكون أفقيًا كربط مادة الرياضيات بالعلوم في صف ما، وربط التاريخ 
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بالجغرافيا وهكذا، وقد يكون التكامل عموديًا مربط موضوعات في صف ما بالموضوعات نفسها في صفوف سابقة أو الحقة، 
المتخصصة في وحدات معًا، مثل: وضع النحو واإلنشاء واألدب في وحدة واحدة، أو ومعيار التوحيد، ويقصد به وضع المواد 

وضع التاريخ والجغرافيا والمجتمع في وحدة واحدة، وبذلك فإن ترتيب المحتوى وتنظيمه يقصد به مدى مناسبة ما تم اختياره 
الميدانية، واستطالع آراء ذوي الخبرة، وخاصة  وتنظيمه على شكل معين للمتعلم، والمعيار الحقيقي للتأكد من ذلك هو التجربة

المعلمين، على أن يستطيع ذلك مراجعة لتالفي ما قد يظهر من أخطاء في التصورات األولية التي انطلق منها المختصون في 
مقرر (، كما يرتبط اختيار النمط اللغوي ارتباطا وثيقا باختيار محتوى ال76: 2007وضع محتوى المنهاج مرعي والحيلة)

الدراسي أو المادة التعليمية، فمن المعروف أن اللغة العربية عبارة عن نمطين كبيرين: األول النمط الفصيح والثاني النمط 
العامي وهو اللغة المحكية، فالنمط الفصيح له مستويات: األول اللغة الفصحى الكالسيكية وتسمى أيضا فصحى التراث والثاني 

العربية المعاصرة أما النمط العامي فيحتوي على أمشاج وأخالط من الكالم يمكن جمعها في  يسمى فصحى العصر أو اللغة
صورتين: األولى اللهجات المحلية أو الجغرافية والثانية اللهجات االجتماعية، فهناك اتفاق بين العلماء على أن أفضل نمط يتم 

أن يتسم بالغة واالنتشار وأن يكون أكثر استعماال وأقل تعقيدا وأن اختياره من اللغة هو النمط الذي يمتاز بالعمومية والشمول و 
(، فالمحتوى العلمي للكتاب له أهمية خاصة، فهو الوسيط الذي 39: 2004تكون جذوره تاريخية وله امتداد ثقافي. الراجحي)

واضحة منطقية موضوعية ال تتحقق من خالله األهداف ولما كان المحتوى هو وسيلة تحقيق المنهج، فيجب أن يصاغ بطريقة 
لبس فيها وال تخمين، وتحليل المحتوى هو أحد أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية للتعرف على اتجاهات المادة التي يتم 
دراستها، والوقوف على خصائصها بطريقة علمية منظمة، وليس استنادا إلى انطباعات ذاتية أو معالجات عشوائية. طعيمة 

(2003 :11) 
 ثانيا األهداف: 

األهداف التعليمية تعين المعلم في تحديد ما هو مطلوب من متعلميه تعلمه كي تمكنه من اختيار المحتوى العربي 
وطرائق التدريس واألساليب التي تناسب عملية تعليم وتعلم المواد االجتماعية. وتعين المدرس في اختيار أساليب التقويم المختلفة 

ريسه، فاألهداف التعليمية تعتبر موجها رئيسا للمتعلم فبواسطتها ليستوعب بوضوح األداء المطلوب منه أن يؤديه لتقويم نتائج تد
(، ومن أهم األهداف العامة لكتاب اللغة العربية هي وضع القواعد اللغوية موضع 89: 2004بعد التعليم والتعلم الفتالوي)

خراج الحروف من مخارجها، والتدريب على التعبير  التطبيق في القراءة الجهرية، وتمثيل المعاني من خالل نبرات الصوت وا 
الصوتي، وزيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين من خالل قراءتهم موضوعات جديدة واالطالع على أساليب الكتابة وطرق التعبير 

وء وتوسيع الخبرات العامة واالرتقاء بمستوى عن األفكار وتماسكها، واإلطالع على موضوعات ثقافية وعلمية واالستمتاع بالمقر 
 (246: 2006التعبير لدى المتعلمين. عطية )

 ثالثا طرق التدريس: 
تقع الطرائق واألساليب التدريسية في المرحلة الثالثة من مكونات المنهج بعد األهداف التربوية والمحتوى، حيث يوكل 

لطرائق التدريسية في كيفية التعامل مع المحتوى، فقد نبين أنه يمكن استنتاج إليها كيفية تنفيذ المنهج على الواقع، وتتفاوت ا
المشكالت والقضايا المراد تدريسها من محتوى الكتاب المدرسي، لكن مناقشتها تتوقف بناًء على ما يتم من توفير معلومات 

ي إعداد المحتوى حتى تكون فائدة الطالب إضافية إليها. كما يتفاوت دور الطالب أيضًا لوجود ضرورة لتفعيل دور الطالب ف
عالية وتحدث الحيوية والرغبة في التعليم، إضافة إلى تحقيق األهداف المرجوة. وتجدر اإلشارة إلى أهمية استخدام المصادر 
 المختلفة والتقنيات التي تعمل على زيادة حماس الطالب، وتفعيل دورهم في التدريس، وتطوير دور المعلم إلى األفضل

 (.294: 2002الطيطي)
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 عالقة الظروف باختيار طرائق التدريس: 
نما يتأثر أيضا بطبيعة الظروف   ال يتأثر اختيار طرائق التدريس من جانب آخر بأهداف ومحتوى الدرس فحسب وا 

لم وموقفه من مهنة المؤثرة في العملية التدريسية. فيتأثر اختيار طرائق التدريس مثال بمستوى التأهيل التربوي والطرائقي للمع
لى مدى تناسب هذه الطريقة أو تلك مع معارف وقدرات ومهارات التالميذ ومستوى تطورهم البدني  التدريس وتحمسه لها وا 
لى أي مدى تتوفر الشروط المادية والفنية كالوسائل  والفكري إلخ، كما تتأثر أيضًا بالزمن المتاح إلنجاز أهداف الدرس وا 

فة الدرس وغيرها من الظروف التي أوضحناها لدى معالجتنا لطرائق التعليم والتعلم في الوحدة السابقة التعليمية ومساحة غر 
(.وقد يكون ممكنًا وفقًا لألهداف والمحتوى اختيار طريقة العمل في مجموعات لمعالجة موضوع ما، إال 159: 2002الطيطي)

و أن قاعة الدرس ال تسمح بتقسيم التالميذ إلى مجموعات نتيجة أن عددًا من الصعوبات )كعدم كفاية زمن الحصة الدراسية أ
لصغر مساحتها مقارنة بعدد التالميذ أو لعدم توفر األدوات واألجهزة المخبرية أو لعدم توفر الكتاب والوسائل التعليمية األخرى 

 (.159: 2002ؤثرة فيه الطيطي)الضرورية لمعالجة اختيار طريقة أخرى مالئمة ألهداف ومحتوى الدرس وتراعي الظروف الم
 خصائص الطريقة الجيدة في التدريس: 

إن الطريقة الجيدة في تدريس اللغة العربية ينبغي أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف البيئة وتعد عملية الربط  
الطريقة أو الطرق التي  بين الطريقة في أثناء عملية التدريس من صميم مسؤولية المدرس، وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن

يتبعها المدرس تعتبر من أهم الجوانب العملية التعليمية بل هي المشكلة الرئيسة في مضمون العمل بمهنة التدريس ويالحظ أن 
الكثيرين ينظرون إلى المصطلحين: تدريس وتعليم على أنهما متطابقان، وهما في الواقع ليسا كذلك، فالفرد قد يتعلم دون أن 

للتدريس، فالتدريس هو اإلجراءات المخططة التي يتبعها المدرس في تعامله مع التالميذ بقصد جعل التعليم سهاًل يتعرض 
ميسورًا وعلى ذلك فإن التعلم هو نتيجة التدريس، أي أن نجاح المدرس أو فشله في التدريس يؤدي إلى نتائج بين درجات السلب 

 (45: 2003الكم المتعلم ونوعيته. عبد اهلل ) واإليجاب تبدو واضحة في سلوك التالميذ في
 أهداف التدريس، ومستوى التالميذ، وتنظيم المنهج.ومن العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة: 

والوسائل التعليمية المتيسرة: كثيرًا ما تؤدي قلة الوسائل التعليمية وتنوعها بالمدرسة إلى الحيلولة دون استخدام طريقة 
يفشل المدرس في العثور على فيلم تعليمي ليستعين به في تدريسه فإنه يجد نفسه مضطرًا إلتباع طريقة أخرى ال  معينة، فحيثما

تقتضي استخدام هذا الفيلم، وكذلك إمكانات البيئة المحلية، والقراءات الخارجية والمصادر األصلية، ونمط اإلدارة المدرسية، 
 (49-46: 2003اهلل)واإلشراف الفني، والتنظيم المدرسي. عبد 

 رابعا األنشطة والوسائل التعليمية:  
يعد النشاط المدرسي وسيلة أساسية وأداة من أدوات التربية لتحقيق الكثير من األهداف التربوية فهو وسيلة لبناء أبدان  

شبا ع ميولهم ورغباتهم ووسيلة التالميذ ووسيلة لتربيتهم على ممارسة العالقات االجتماعية السليمة واكتساب الخلق القويم وا 
أساسية من وسائل التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي، وهناك مجموعة من المعايير تتحكم باألنشطة منها: طبيعة المادة 
الدراسية، وطبيعة الموضوع والمادة الدراسية، والفلسفة التربوية التي ينطلق منها المربون عامة، والمعلم صاحب قرار االختيار 

، وفلسفة المجتمع، واألهداف المتوخاة، والمكتشفات العلمية، وطريقة تصنيف المحتوى وترتيب المحتوى وعنصر التقويم خاصة
ونوع إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وظروف المتعلمين االجتماعية واالقتصادية، ونوعية الفروق بين المتعلمين مرعي 

هي مجموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم  (، وأما الوسائل التعليمية:88: 2007والحيلة)
بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار في نفوس التالميذ وتعرف على أنها وسائط تربوية يستفيد بها إلحداث عملية التعليم 

المرئية فحسب بل تعني أشمل من ذلك بحيث  (، والوسائل التعليمية ال تعني مجرد استخدام اآلالت واألجهزة67: 2005سالمة)
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تأخذ بعين االعتبار جميع اإلمكانات البشرية والمواد التعليمية ومستوى الدارسين وحاجاتهم، فاألهداف التربوية والوسائل عنصر 
بالمناهج  (، وترتبط أساليب التدريس ووسائله ارتباطا وثيقا67: 2005من عناصر نظام شامل لتحقيق أهداف الدرس سالمة )

بل هي جزء من المنهاج لذا ال تستخدم الوسائل التعليمية إال في عالقتها الوظيفية بعمليات التعلم والتعليم باعتبارها عمليات 
متكاملة فالوسيلة ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لهدف هو تحسين العملية التعليمية التعلمية لتكون أكثر كغاية وقدرة 

تعتبر الوسائل أو الوسيلة التي تستجيب ألكثر من حاسة واحدة في الوقت نفسه أو التي تسيطر كليا على لتحقيق األهداف و 
شخصية الفرد عظيمة األثر والفاعلية بين العملية التعلمية فالوسائل التعليمية تستطيع أن تشوق التلميذ وتغني المعاني وتوسع 

 (.15: 2000الدارس. عبيد ) الخبرات وتساعد على الفهم وتعلم المهارات وتدعم
 خامسا التقويم:  

يعرف التقويم بأنه عملية منهجية تحدد مدى تحقيق االهداف التربوية من قبل التالميذ، وانه يتضمن وصفا كميا وكيفيا  
نما يتضمن قيام الم59: 2008باالضافة الى الحكم على القيمة ابو لبدة ) علم بإصدار ( وال يعني القياس إعطاء الدرجات فقط وا 

حكم على قيمة الدرجات التي حصل عليها من عملية القياس واالختبار ومحاولة الكشف عن نقاط والضعف وتصحيحها في 
عمليتي التعليم والتعلم وبذلك يعتبر التقويم أعم وأشمل من القياس ومن خالله نصدر حكما لمقارنة أداء المعلمين 

يون موقع التقويم من العملية التربوية نتيجة الصلة الوثيقة بين التقويم واألهداف ولعل (، كما يناقش التربو 145: 2004الفتالوي)
النظرة السائدة إلى العملية التعليمية ما زالت ترى مكونات هذه العملية في صورة خطية تبدأ بتحديد األهداف ثم وضع المحتوى 

ؤدي إلى جمود حركة التطور وفي مواجهة مثل هذه النظرية تأتي وأساليب التدريب وتنتهي بالتقويم، ومن شأن هذه النظرية أن ت
ن الرؤى التي تحتضنها 230: 2002الدعوة إلى نظرة جديدة باعتبارها منظومة متكاملة تترابط مع بعضها بعضًا. اللقاني) (، وا 

دعيمها في مسيرة تطوير التعليم ثقافة التقويم الحقيقي والتي تتسق مع تصحيح المفاهيم والمعلومات والتي ينبغي األخذ بها وت
يأتي في مقدمتها تراكمية التقويم واستمراريته وشموله للجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية، ولقد نال تقويم الكتاب المدرسي 

البناء يبدأ من قسطا وافرا من اهتمام الباحثين عربيا ودوليا بقية تطويره، ومما ال يشك فيه أن تأليف الكتاب يختلف عن تطويره، ف
ال شيء أما التطوير فهو يبدأ من مسيء قائم إلى أفضل شيء، ولقد زاد االهتمام بالمنهج المدرسي كثيرا خالل العقود العديد 

براهيم) جراء الدراسات والبحوث من جهة أخرى سعادة، وا  : 2004الماضية وذلك بعد التطورات العلمية والتكنولوجية من وجهة وا 
ن يسعى دائما إلى تطوير أساليبه وهذا أمر مسلم به وأن أي جديد في ميادين البحث التربوي ال بد وأن ينعكس (، إن اإلنسا27

(، وتنادي االتجاهات الحديثة بضرورة 25: 2006على المنهج باعتباره المخطط العلمي الموضوع لتعليم األفراد أبو مريم)
ه األساسية ومحتواه وانفراد واحد من هذه االتجاهات في التركيز المفهوم االهتمام ببناء المنهج وتصحيحه وتطوير بنية عناصر 

الجديد لدور المعلم الذي يقوم على تنظيم عملية التعلم عند التالميذ وليس القائم على التلقين أو التدريس أو التعلم المباشر 
ن سمات العصر واستحداث آليات فاعلة (، فالتقويم والتطوير عمليتان متالزمتان مستمرتان وسمتا م55: 2002الطيطي)

لضمان حسن استخدام التقويم ضرورة ال غنى عنها في كل مناحي الحياة لمواكبة التغيرات اآلنية التي من الصعب التنبؤ بها 
 (40-17: 2004وأن تطوير الممارسات التقويمية يعد شرطا لنجاح التطوير الشامل المنشود للنظام التعليمي. شحاته )

 التقويم التربوي  أنواع
للتقويم التربوي أنواع منها: التقويم التكويني عملية تقييميه منهجية )منظمة( تحدث أثناء التدريس تهدف إلى تزويد  

(، واآلخر التقويم 105: 2008المعلم والمتعلم بتغذية راجعة لتحسين العملية التربوية ومعرفة مدى تقدم التلميذ ابو لبدة)
ية تقويمية منظمة تحدث في نهاية الشهر، او في منتصف الفصل او نهاية العام ثم ترصد نتائجه على دفتر الختامي: وهو عمل
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العالمات وسجالت المدرسة ليقيم تحصيل التلميذ بموجبها تمهيدا لترفيعه او ترسيبه او تخريجه او اعطاءه شهادة تبين مقدار 
 (.113: 2008انجازاته ابو لبدة)

: إجراء التقويم بداللة األهداف مع استخدام جميع أدوات الممكنة الجيد فيمكن إجمالها في اآلتي أما شروط التقويم 
والمالئمة شرط صدقها وثباتها. وشمولية التقويم بحيث تتناول عملية التقويم جميع عناصر المنهاج وكذلك التقويم نفسه، 

ئي، وذلك لتصويب االجراءات وتصحيحها في حالة اكتشاف الخلل استمرارية التقويم وعدم اقتصاره على التقويم الختامي النها
نسانيًا مع اختيار المكان والزمان المناسبين لعملية التقويم. والتخطيط لعملية التقويم  أواًل بأول، وأن يكون التقويم اقتصاديًا وا 

 (76: 2007لة)وتجنب العشوائية في العمل كي ال تضيع الجهود واإلمكانات والوقت سدى. مرعي والحي
األسس التي تراعى عند عملية التقويم: حتى تكون عملية التقويم أكثر موضوعية، وبعدًا عن التقديرات الذاتية للمقوم،  

يجب مراعاة األسس التالية عند التقويم، مدى مساهمتها في تشجيع التفكير الناقد. وصحة الحقائق والمعلومات التي تعرضها 
يلة للواقع، وجدة المعلومات والوسيلة، ومساهمتها في توضيح األفكار، ومناسبتها من حيث المعلومات الوسيلة، ومطابقة الوس

لمستوى التالميذ، ومناسبتها من حيث اللغة لمستوى التالميذ، وجودة الوسيلة من الناحية الفنية، ووضوح القراءة، ووضوح الصورة 
يم، ومناسبة التكاليف، وقابليتها للتعديل والتطوير، ومناسبتها لالستخدام في أو الصوت أو اللون أو اإلضاءة، والتناسق، والتنظ

 (.73: 2005البيئة التعليمية، وتوفر عنصر األمان سالمة )
ينطلق التطوير من مبررات عدة، لعل من أهمها وجود قصور معين في المناهج الدراسية الحالية ممثاًل في عدم تحديد  

هج، ووجود خلط شائع في تحديد وصياغة المنهج، ووجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية، فلسفة تربوية واضحة للمن
وظهور قصور في الوسائل التعليمية المستعان بها في المنهج، وعدم كفاية النشاط التعليمي التعلمي بالنسبة للمنهج، ووجود 

معوقات إدارية. هذا باإلضافة إلى تطوير األسس نفسها التي  قصور في برنامج التقويم، وضعف كفايات أداء المعلم، ووجود
ينطلق منها المنهج ممثلة في كل من المجتمع والمعرفة، وكذلك التوقعات المستقبلية التي تبرر تطوير المنهج بالشكل الذي 

براهيم )  ( 235: 2004يتالءم معها. سعادة وا 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ح خصائص الجنس البشري تميزا له مما سواه من األجناس األخرى وهي في حد ذاتها ليست تعد اللغة العربية أوض 
مجرد نظام لتوليد األصوات الناقلة للمعنى فهي مرآة للعقل وأداة التفكير ووعاء المعرفة في المجتمعات اإلنسانية، فاللغة ال 

عدادها إعدادا يتناسب مع ظروف الحياة  تدرس بوصفها غاية في ذاتها بل هي وسيلة لبلوغ غاية أكبر أال وهي تربية األجيال وا 
وتطورها ومما دفع الباحث لدراسة تقويم منهج اللغة العربية للصف العاشر األساسي أن منهج اللغة العربية في هذه المرحلة 

لتي عليها تم اختيار منهج منهج جديد في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ورغم جودة هذا المنهاج إال أنه تبين غياب األسس ا
اللغة العربية خاصة األهداف التعليمية بشقيها العام والخاص فضاًل أن هذا المنهاج يعمل على إيجاد طلبة تقليديين وليس 

 بمبدعين. ومن هذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: 
الجديد( للصف العاشر األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات  ما مدى تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني 

 في محافظة الخليل؟
 ويتفرع عن هذا التساؤل ما يلي: 

 : ما درجة استجابة معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف العاشر األساسي في محافظة الخليل على مجاالت االستبانة؟1س
( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0ستوى الداللة ): هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م2س

 منهاج اللغة العربية للصف العاشر تعزى إلى الجنس؟
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( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3س 
 غة العربية للصف العاشر تعزى إلى المؤهل العلمي؟منهاج الل

( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4س 
 منهاج اللغة العربية للصف العاشر تعزى إلى سنوات الخبرة؟

( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0ة عند مستوى الداللة ): هل توجد فروق ذات داللة إحصائي5س 
 منهاج اللغة العربية للصف العاشر تعزى للتخصص؟

 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة إلى معرفة: 

ضوء المجاالت التالية:  تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد( للصف العاشر األساسي في محافظة الخليل في .1
الشكل العام للكتاب، ومقدمة الكتاب، واألهداف، محتوى الكتاب، واألساليب المستخدمة في عرض المادة، ووسائل 

مكانية تطبيقها.  التقويم تنمية اتجاهات ايجابية لدى الطلبة، ومدى مالئمة األنشطة وا 
كل من متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي، الجنس، معرفة الفروق في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في  .2

 سنوات الخبرة، التخصص(.
 حدود الدراسة: 

 تقتصر حدود الدراسة على: 
تقويم منهاج اللغة العربية الفلسطيني الجديد للصف العاشر من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل  

 ( وبالنتائج التي أسفرت عنها الدراسة وفقًا لألداة المستخدمة.م2014-2013في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )
 مصطلحات الدراسة: 

( بأنه تقدير مدى مالئمة أو صالحية شيء ما في ضوء غرض ذي صلة. ويعرفه 97: 2007: عرفه مرعي والحيلة )التقويم
العملية التربوية في تحقيق األهداف  ( بأنه العملية التي يحكم بها على مدى نجاح49: 2003الدليمي والوائلي )

( عملية شاملة تتضمن اصدار حكم معين في ضوئه يتم التطوير والتحسين. ويعرفه 2008: 18المنشودة.ويعرفه العزاوي )
براهيم ) ( بأنه إصدار حكم على األفكار واألعمال واألنشطة وطرق التدريس وغيرها من األمور التربوية 350: 2004سعادة وا 

 ددة. ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه إصدار حكم بالسلب أو اإليجاب مع معالجة وفقا لألداة المستخدمة في الدراسة.المتع
( مجموعة متنوعة من الخبرات التي يتم تشكيلها والتي يتم إتاحة الفرص للمتعلم 298: 2003: عرفه اللقاني والجمل )المنهج 

( ويعرفه 9: 2000ه سلسلة من المواقف التعليمية التعلمية المخططة. إبراهيم )( بأن9: 2000للمرور بها، ويعرفه إبراهيم)
 الباحث إجرائيا بأنه عبارة عن األهداف والمحتوى واألساليب واألنشطة والتقويم.

( بأنه ذلك المنهج الذي يضم بعض الحقائق والمفاهيم في إطار تخصصي 303: 2003: اللقاني والجمل )المنهج المدرسي
 واحد، ويتبنى الباحث هذا التعريف. معرفي

 الدراسات السابقة: 
حظيت الدراسات التقويمية في شتى المجاالت بأهمية من قبل الباحث والمشتغلين في العلوم التربوية خاصًة في كتابة 

 اللغة العربية ولعل من أبرزها ما تيسر االطالع عليه ما يلي: 
اسة لتحليل كتب اللغة العربية وتقويمها في الحلقة الثانية لتالميذ مرحلة التعليم : هدفت هذه الدر (2013محمد واخرون)دراسة 

األساسي بوالية الخرطوم محافظة بحرى. محلية شرق النيل و اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و تكون مجتمع 
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( معلما و معلمة وقد 1080تمع عينة الدراسة )الدراسة من معلمي و معلمات مرحلة التعليم األساسي، و قد بلغ عدد أفراد مج
صممت استبانة لجمع البيانات، و قد ظهرت نتائج منها إن مناهج الحلقة الثانية واضحة و شاملة و مرتبطة بأهداف التربية 

ج اللغة السودانية، و تقيس األهداف الموضوعة لها، و من الممكن استخدام وسائل تعليمية متعددة و متنوعة في تدريس مناه
اإلخراج الفني  العربية الحلقة الثانية و طرق التدريس المستخدمة متنوعة و مرتبطة بأهداف محتوى مناهج اللغة العربية، وأن

لكتب اللغة العربية المذكورة مالئم، و أن معلمي اللغة العربية يستخدمون أساليب متنوعة في تقويم مناهج اللغة العربية للحلقة 
 الثانية.
والتي تناولت تقويم كتاب اللغة العربية بهدف التعرف على تقويم كتاب اللغة العربية "المطالعة (: 2009أبو عنزة ) دراسة

واألدب والنقد" للصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة. مستخدمًا استبانة من 
ن نتائج منها: أن أفضل معايير الكتاب عند المعلمين هو اإلخراج الفني إعداد الباحث بغرض جمع المعلومات وأسفرت ع

للكتاب وتليه طريقة عرض المادة ومن ثم المادة المعروضة وأخيرًا خصوصيات مادة اللغة العربية، كما أسفرت نتائج الدراسة 
 دم وجود فروق في متغير الخبرة.وجود فروق في كل من اإلخراج الفني والمادة المعروضة لصالح المعلمات في حين بين ع

فقد تناولت تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي من وجهة نظر المعلمين (: 2005أما دراسة الشخشير )
والمعلمات في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، مستخدمًا استبانة لجمع المعلومات وقد أسفرت نتائجه عن أن الكتاب 

ي كان مرتفعًا جدًا وال يوجد فروق بين متوسط استجابات األفراد تعزى لمتغيرات النوع والتحصيل العلمي باستثناء تقديره التقويم
 وجود فروق بين استجابات األفراد لصالح صغير الخبرة.

في المدارس تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المعلمين والمشرفين (: 2004كما تناولت جرار )
الحكومية في محافظات الضفة الغربية مستخدمًا استبانة وقد أسفرت بعض النتائج عن أن أفضل مجاالت الكتاب عند المعلمين 
والمشرفين على حد سواء هو الشكل واإلخراج الفني للكتاب في حين جاء في المرتبة الثانية األشكال والرسوم يليه اللغة من ثم 

 15لك األمثلة وأخيرًا المحتوى وأوضحت الدراسة وجود فروق تعزى لمتغير الجنس والخبرة ألكثر من طريقة العرض وبعد ذ
سنة، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين والمعلمات للتحصيل العلمي في مجاالت الشكل 

 مجاالت العرض واألسئلة والمحتوى. واإلخراج الفني للكتاب، واللغة واألشكال والرسوم، ووجود فروق على
دراسة تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي في فلسطين وعالقته (: 2002وتناول طموس )

اج باتجاهاتهم نحو التحديث مستخدما استبانه لتقويم مجاالت الكتاب ومقياسا لالتجاهات نحو التحديث وأسفرت النتائج أن اإلخر 
الفني للكتاب كان أحسنها وجاء بعدها في المرتبة الثانية خصوصيات مادة اللغة العربية يليها المادة المعروضة وطريقة عرض 

 المادة كما أسفرت نتائج الدراسة عن اتجاهات المعلمين نحو تعديل المادة كانت ايجابية.
اب اللغة العربية للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات النحو فقد هدفت دراسته إلى تقويم تدريبات كت(: 2002أما الزهراني )

 المناسبة للتالميذ مستخدما أسلوبا من أساليب تحليل المحتوى، وكذلك بطاقة احتوت عددا من مهارات النحو.
ارات النحو في وأسفرت نتائج الدراسة عن غلبة التكرار على تدريبات الكتاب وال يوفر تنويع وشمول وتكامل وكذلك لم ترابح مه

 المرحلة المتوسط وأن تدريبات موضوعاتها راعت قياس وتحليل من المهارات.
بدراسة تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دولة قطر مستخدما استبانه وبطاقة تحليل (: 2001وقام اعمر )

كتاب المدرسي. وأن المرتبة األولى كانت ألسئلة محتوى أمثلة الكتاب وأسفرت بعض النتائج عدم توفر عناصر المحتوى لل
 المجال المعرفي وغيرها على التوالي المجال االنفعالي والمجال النفس حركي.



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

47 

بعنوان تقويم كتاب البالغة للصف األول الثانوي في فلسطين من وجهة نظر (: 2000وفي الدراسة التي أجراها عامر )
تبانة لجمع المعلومات، وأسفرت النتائج أن تقدير المعلمين التقويمي نسبة أعلى من المعلمين والطلبة. مستخدمًا في ذلك اس

 تقديرات الطلبة التقويمية.
دراسة االنقرائية في مادة اللغة العربية للصف السابع من المرحلة األساسية في محافظات غزة. (: 2000في حين تناول عمر )

خاصة بالمعلمين وأسفرت بعض النتائج أن االنقرائية في كتاب القراءة جاءت مستخدما االختبارات التحصيلة واالستبانة ال
متخصصة وهذا من خالل ما استجابة عنه المعلمين عندما وزعت عليهم االستبانة وكذلك من خالل اختبارات الطلبة 

 التحصيلية.
المنهجية أو من حيث العينات أو من تباين  فقد استفادة الباحث منها سواء من حيث اإلجراءات وتعقيبًا على الدراسات السابقة

واتفاق النتائج مع اختالف المرحلة العمرية وال ندعي أننا تناولنا دراسة هذا الموضوع من جميع األبعاد وفي كافة المراحل 
 العمرية فما زال الباب مفتوحا لإلخوة الباحث لدراسة هذا الموضوع من عدة جوانب أخرى. 

 إجراءات الدراسة
: قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي باعتباره المنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة ودراستها وجمع البيانات الدراسة منهج

 والمعلومات الدقيقة ولمالئمتها امثل هذه الدراسة.
 : تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل مجتمع الدراسة

 راسة: عينة الد
( معلمًا ومعلمة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية بناًء على متغير الجنس، وتمثل عينة 119تم استخدام عينة قوامها )

 %( من مجتمع الدراسة، والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة.10الدراسة ما نسبته )
 ة حسب المتغيرات موضع الدراسة( يوضح خصائص العين1الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس
 47% 56 ذكر
 53% 63 أنثى

 المؤهل العلمي
 22.6% 27 دبلوم

 57.9% 69 بكالوريوس
 19.3% 23 دراسات عليا

 سنوات الخبرة
 27% 32 أقل أو يساوي خمس سنوات

 43% 51 سنوات 10 - 6
 30% 36 سنوات 10أكثر من 

 التخصص
 74% 88 اللغة العربية
 26% 31 غير ذلك

( من 47%( من المعلمين كانوا من اإلناث في حين شكل الذكور ما نسبته )53%( أن )1يتضح من الجدول رقم ) 
(، 57.9%إجمالي العينة، أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فقد شكل حملة البكالوريوس من المعلمين النسبة األعلى حيث بلغت)

سنوات، وأخيرا فيما يتعلق بالتخصص فإن  10 – 6وكانت أعلى نسبة لسنوات الخبرة عند أصحاب الخبرة التي تتراوح ما بين 
 أعلى نسبة كانت لتخصص اللغة العربية.

 أداة الدراسة: 
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للصف  (ديدمنهاج اللغة العربية )الفلسطيني الج لقياس مدى تقويم( 2003قام الباحث باستخدام استبانة )مصطفى، 
ضافة فقرات أخرى.   العاشر األساسي مع إجراء بعض التعديالت وحذف بعضها وا 

 تصحيح االستبانة:  
( درجات، 3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، وعالية )5عبارات االستبانة حسب خمسة أوزان، عالية جدًا وتعطى )
 ( درجة.80( والدرجة الدنيا )400درجة العليا لالستبانة )ومنخفضة )درجتان(، ومنخفضة جدًا )درجة واحدة(، وهذا يعني أن ال

 صدق و ثبات المقاييس: 
للتأكد والتحقق من صدق وثبات االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية  

اط بيرسون لالتساق الداخلي من خالل ارتباط ( معلما ومعلمة خارج العينة األصلية، وتم استخراج معامل ارتب34بلغ عددهم )
( ويشير ذلك إلى أن جميع هذه االرتباطات 0.83جميع الفقرات مع الدرجة الكلية لالستبانة، حيث تراوحت معامالت االرتباط )

ألفا دالة إحصائيا، وفيما يتعلق بحساب الثبات فقد تم حسابه عن طريق استخراج معامل ألفا كرونباخ، حيث كانت قيمة 
(0.78.) 

 مفتاح التصحيح
 التقدير المدى

 منخفضة جداً  1.8 – 1
 منخفضة 2.6 – 1.8
 متوسطة 3.4 – 2.6
 عالية 4.2 – 3.4

 عالية جداً  5 - 4.2
 نتائج الدراسة

 نتائج السؤال األول والذي ينص على: 
 محافظة الخليل على مجاالت االستبانة؟: ما درجة استجابة معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف العاشر األساسي في 1س

ولمعرفة درجة استجابات عينة الدراسة على مجاالت االستبانة تم استخراج النسب والمتوسطات الحسابية، حيث كانت درجاتهم 
 على المجاالت كما يلي: 

 ( يوضح درجات عينة الدراسة على مجاالت االستبانة2الجدول رقم )
 الدرجة الوسط الحسابي الكلي المجال

 متوسطة 3.12 الشكل العام للكتاب
مكانية تطبيقها  متوسطة 3.08 مدى مالئمة األنشطة وا 

 متوسطة 2.96 مقدمة الكتاب
 متوسطة 2.94 وسائل التقويم في الكتاب

 متوسطة 2.87 األهداف
 منخفضة 2.43 محتوى الكتاب

 منخفضة 2.18 تنمية مادة الكتاب لالتجاهات االيجابية
 منخفضة 2.16 ليب المستخدمة في عرض المادةاألسا

(على أن مجال الشكل العام للكتاب احتل المرتبة األولى من بين المجاالت األخرى إذ 2فقد تبين من خالل الجدول رقم )
 (2004( وجرار )2009( وهي قيمة متوسطة وهذا ما اكدته دراسة كل من أبو عنزة )3.12بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
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مكانية تطبيقها إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي )2002وس )وطم ( وهي قيمة 3.08( يليه مجال مدى مالئمة األنشطة وا 
( وهي قيمة متوسطة ومن ثم تبعها في 2.96متوسطة وجاءت في المرتبة الثالثة مقدمة الكتاب بلغت قيمة المتوسط الحسابي )

( 2000( وهذا ما اختلف مع دراسة عمر )2.94لغت قيمة المتوسط الحسابي )المرتبة الرابعة وسائل التقويم في الكتاب حيث ب
والتي كان من نتائجها أن درجة تحقق المعايير في منهج اللغة العربية كان أعلى في التقويم من الطريقة والمحتوى وأخيرا جاءت 

طة في حين جاءت كل من محتوى الكتاب ( وهي قيمة متوس2.87في المرتبة الخامسة األهداف بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
و تنمية مادة الكتاب لالتجاهات االيجابية و األساليب المستخدمة في عرض المادة ذات قيم منخفضة فمحتوى الكتاب بلغت 

( في المحتوى، وبالنسبة لتنمية مادة الكتاب لالتجاهات 2000) ( وهذا ما اتفق مع دراسة عمر2.43) قيمة المتوسط الحسابي
( وأخيرا األساليب المستخدمة في عرض المادة حيث بلغت قيمة المتوسط 2.18يجابية فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي )اال

( في طريقة 2002) ( وطموس2009) ( واختلف مع دراسة أبو عنزة2004( وهذا ما اتفق مع دراسة جرار )2.16الحسابي )
 عرض المادة.

  نتائج السؤال الثاني والذي ينص على:
( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 منهاج اللغة العربية للصف العاشر تعزى إلى الجنس؟
للغة العربية ( لبيان الفروق في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اT-Testتم استخدام اختبار "ت" )
 للصف العاشر يعزى إلى الجنس.

( للفروق في متوسطات t.Test( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت )3الجدول رقم )
 درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى الجنس

 الداللة اإلحصائية قيمة " ت" درجات الحرية المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي العدد الجنس
 55 0.83 3.12 56 ذكور

1.79 0.003 
 62 0.69 3.37 63 إناث

( وجود فروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة 3تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
لفروق طفيفة ال تصل إلى مستوى الداللة وهذا ما أكدته دراسة جرار العربية للصف العاشر يعزى إلى الجنس ولكن هذه ا

 (.2005واختلفت مع دراسة الشخشير )
 نتائج السؤال الثالث والذي ينص على: 

( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3س
 اللغة العربية للصف العاشر تعزى إلى المؤهل العلمي؟منهاج 

 الجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهل العلمي.
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج 4الجدول رقم )

 ر يعزى إلى المؤهل العلمياللغة العربية للصف العاش
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المعدل التراكمي

 0.66 2.09 27 دبلوم
 0.56 2.17 69 بكالوريوس
 0.37 3.15 23 دراسات عليا
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( لبيان الفروق في متوسطات درجات المعلمين One Way ANOVAوتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
 نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى المؤهل العلمي.والمعلمات 

( لبيان الفروق في متوسطات درجات One Way ANOVA( يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )5الجدول رقم )
 في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى المؤهل العلمي

 الداللة اإلحصائية "ف" المحسوبة قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1.349 2 2.698 بين المجموعات

 0.593 116 68.799 داخل المجموعات 0.015 2.274
  118 71.497 المجموع

ت درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة ( عدم وجود فروق بين متوسطا5تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
 العربية للصف العاشر يعزى إلى المؤهل العلمي.

 نتائج السؤال الرابع والذي ينص على: 
( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 ية للصف العاشر تعزى إلى سنوات الخبرة؟منهاج اللغة العرب
 الجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لسنوات الخبرة.

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج 6الجدول رقم )
 نوات الخبرةاللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى س

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المعدل التراكمي
 0.62 2.71 32 أقل أو يساوي خمس سنوات

 0.17 2.56 51 سنوات 10 - 6
 0.28 2.49 36 سنوات 10أكثر من 

ن ( لبيان الفروق في متوسطات درجات المعلميOne Way ANOVAوتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
 والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى سنوات الخبرة.

( لبيان الفروق في متوسطات درجات One Way ANOVA( يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )7الجدول رقم )
 ات الخبرةفي متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى سنو 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة"ف" 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.08 3 6.251 بين المجموعات
 0.85 115 98.63 داخل المجموعات 0.000 2.44

  118 104.881 المجموع
متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة ( عدم وجود فروق بين 7تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

( واختلفت مع دراسة الشخشير 2009العربية للصف العاشر يعزى إلى سنوات الخبرة، وهذا ما أكدته دراسة أبو عنزة )
(2005 .) 

 نتائج السؤال الخامس والذي ينص على: 
( في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى التخصص؟
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( لبيان الفروق في متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية T-Testتم استخدام اختبار "ت" )
 للصف العاشر يعزى إلى التخصص.

( للفروق في متوسطات T.Testضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت )( يو 8الجدول رقم )
 درجات المعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر يعزى إلى التخصص.

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة " ت" درجات الحرية االنحراف المعياري

 87 0.63 3.18 88 العربية اللغة
1.58 0.000 

 30 0.57 3.25 31 غير ذلك
( عدم وجود فروق بين متوسطات درجات لمعلمين والمعلمات نحو منهاج اللغة 8تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
 العربية للصف العاشر يعزى إلى التخصص.

 : التوصيات
لوب للتعليم مع مراعاة اهتمامات التالميذ وميولهم واكتسابهم مهارات البحث دراسة إمكانية إدخال التعليم الذاتي كأس .1

 واالستقصاء.
دراسة إمكانية تدريب التالميذ على استخدام الوسائل تكنولوجيا المعلومات بكفاءة حتى نتمكن من مالحقة التطور  .2

 السريع والمتنامي في العلم.
 ميذ المتفوقين دراسيًا والمبدعين على تنمية مواهبهم.معرفة أبعاد الطرق واألساليب التي تساعد التال .3
دراسة أساليب وطرق متعددة للتدريس تعتمد على فاعلية التالميذ ودورهم الرئيس والمحوري في المناقشة وأثاره األسئلة  .4

 وممارسة األنشطة بأنفسهم للتوصل إلى الحقائق والمفاهيم العلمية.
م والتحليل والتفسير بقدر أكبر مما تعتمد على الحفظ واالسترجاع والرقي بمستوى تنوع طرائق التقويم تعتمد على الفه .5

 التعليم.
 تطوير المناهج بما يتالءم والحداثة والمعاصرة ومتطلباتها. .6
 تطوير دروس اللغة العربية بحيث تكون شاملة للمناقشة والكتابة وأسلوب الفهم والتعبير. .7
ة والتعليم غير مجلدة بمجلد مقوي وال بد فيه أن يكون مجلد بجلد مقوى ألن ان الطبعة التي خصصتها وزارة التربي .8

نما الحفاظ عليه.  التالميذ يكثرون من استخدامه باعتباره مرجعًا أساسيًا فليست الغاية من ذلك الرفاهية والترف وا 
 قائمة المراجع: 

 القرآن الكريم
 مكتبة مصر. إبراهيم، زكريا )بدون تاريخ(: مشكلة الفن. القاهرة: .1
 (: موسوعة المناهج التربوية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2000إبراهيم، مجدي عزيز ) .2
. عمان: دار الثقافة 1(: المناهج التربوية المعاصرة مفاهيمها عناصرها أسسها وعملياتها. ط2006أبو حويج، مروان ) .3

 للنشر والتوزيع.
"دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظات (: 2009أبو عنزة، يوسف عوض عبد الرحمن ) .4

غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة". رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة 
 فلسطين.

 .1ان، دار الفكر، ط(: مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي، المملكة االردنية الهاشمية، عم2008أبو لبدة، سبع ) .5
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(: "تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دولة الكويت". رسالة دكتوراه غير 2001أعمر، أكرم محمد ) .6
 السودان.-منشورة. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

جهة نظر المعلمين (: "تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من و 2004جرار، نعيم محمود صادق ) .7
والمعلمات والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية". رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. 

 غزة.-القاهرة. وجامعة األقصى -جامعة عين شمس
 .25مج، عالم الفكر، الكويت، والعنونة (: السيميوطيقا1997جميل حمداوي ) .8
(: اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها. عمان: 2003والوائلي، سعادة عبد الكريم عباس )الدليمي، طه علي حسين  .9

 دار الشروق.
 (: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. مصر: دار المعرفة الجامعية.2004الراجحي، عبده ) .10
براهيم، عبد اهلل محمد ) .11 عمان: دار الفكر للنشر  .1(: المنهج المدرسي المعاصر. ط2004سعادة، جودت أحمد وا 

 والتوزيع.
 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.2(: الوسائل التعليمية والمنهج. ط2005سالمة، عبد الحافظ محمد ) .12
(: الكتاب المدرسي دراسة سميولوجية "مقرر اللغة العربية للمرحلة الثانوي نموذجا". "مؤتمر 2004شحات، منى محمد ) .13

 جامعة القاهرة. كلية دار العلوم". فبراير. 18-17علم اللغة 
ابع األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في ر (: "تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف ال2005الشخشير، محمود ) .14

المدارس الحكومية لمحافظة نابلس". مجلة جامعة النجاح لألبحاث ب )العوم اإلنسانية(. عمادة البحث العلمي. جامعة 
 م.2006. سنة 1.ع20نابلس. مج -ةالنجاح الوطني

(: االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات اإلسالمية. القاهرة: 2001شوق، محمود أحمد ) .15
 دار الفكر العربي.

(: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومه أسسه استخداماته. القاهرة: دار الفكر 2003طعيمة، رشدي أحمد ) .16
 لعربي.ا
(: "تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب "لغتنا الجميلة" المقرر للصف السادس األساسي 2002طموس، رجاء الدين حسن ) .17

 عزة.-في فلسطين وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث". رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. الجامعة اإلسالمية
تماعية طبيعتها أهدافها طرائق تدريسها. عمان: دار المسيرة للنشر (: الدراسات االج2002الطيطي، محمد حمد ) .18

 والتوزيع والطباعة.
(: "دراسة تقويمية لكتاب البالغة للصف األول الثانوي في فلسطين من وجهة نظر المعلمين 2000عامر، نادية ) .19

 نابلس. –والطلبة". مجلة النجاح. جامعة النجاح 
 يس التاريخ لجميع المراحل الدراسية. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.(: طرق تدر 2003عبد اهلل، حسام )  .20
 عبد الواسع، عبد الوهاب )بدون تاريخ(: العليم في المملكة العربية السعودية. بيروت: دار الكتاب العربي. .21
 لتوزيع.. عمان: دار صفاء للنشر وا1(: الوسائل التعليمية في التربية الخاصة. ط2000عبيد، ماجدة السيد ) .22
 (: تشويه العقل العربي وهموم التربية اللغوي. اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث.1999عصر، حسني عبد الباري ) .23
 (: الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، عمان: دار الشروق.2006عطية، محسن علي ) .24
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الهاشمية،  األردنيةي العملية التدريسية، المملكة (: المنهل في العلوم التربوية القياس والتقويم ف2008العزواي، رحيم ) .25
 .1دار دجلة، ط

(: "االنقرائية في مادة اللغة العربية للصف السابع من المرحلة األساسية في محافظات غزة". 2000عمر، أمين عمر ) .26
 غزة.-رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة األزهر

(: كفايات تدريس المواد االجتماعية بين النظرية والتطبيق في التخطيط والتقويم. 2004الفتالوي، سهيلة محسن كاظم ) .27
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 فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة في تدريس العلوم للمرحلة االبتدائية
 ومعوقات استخدامها من وجهة نظر المعلمات

 أمل عويد عياد العوفيالباحثة. 
 المملكة العربية السعودية  /وزارة التربية والتعليم /دارة تعليم المدينةإ

The Effect of the Educational Case Attached to the Series 

Of Developed Sciences in Teaching Sciences for the 

Elementary School and the Problems that Face 

It from the View of Sciences Teachers 

Researcher  Amal Uwayd Ayad Al-Ufi 

Administration of Al-Madeena/ Ministry of Education/ Kingdom Sudia 
 Arabia 
          The present study aims at assessing the use of the educational case attached to the series of 

developed sciences in teaching sciences for the elementary school and the problems that face It 

from the view of sciences teachers. The sample of the study consists of (31) female students of 

the students of fifth year and (31) sciences teachers of elementary school of Al-Madeena. The 

sample of the study is divided into two groups, the controlling group and the experimental one. 

The reliability factor is (0.95). the test consists of (31) statements. To fulfill the aims of the study, 

an achievement test has been conducted.   

 خصملال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة في تدريس العلوم للمرحلة 

طالبة من طالبات الصف الخامس  (31)االبتدائية ومعوقات استخدامها من وجهة نظر المعلمات. وتكونت عينة الدراسة من 
ن معلمات علوم من مدارس المرحلة االبتدائية في المدينة المنورة. واستخدمت هذه الدراسة أداة اختبار ( معلمة م31اإلبتدائي و)

(.  0.95لدراسة الفروقات في التحصيل بين مستوى الطالبات في المجموعة الضابطة والتجريبية وبلغ معامل الثبات لالختبار )
اتذة جامعة ومشرفات تم تحكيم األداة بواسطة مجموعة من المحكمين أس وقد .( عبارة31كماتم استخدام أداة قياس مكونة من )

خراج معامل الثبات لألداة والذي بلغ ) مادة العلوم ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة طرقًا إحصائية تجريبية  .(0.88وا 
علوم على عينة من طالبات الصف الخامس ألداة االختبار التحصيلي لدراسة فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية في تدريس ال

 كما استخدمت طرقًا إحصائية وصفية وتحليلية ألداة االستبانة. ،االبتدائي
( بين مستوى التحصيل البعدي α≤0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) وقد أظهرت نتائج الدراسة       

عة التجريبية أي التي تدرس باستخدام الحقائب التعليمية. أيضًا أظهرت الدراسة للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجمو 
( سنوات ومعلمات 5-1بين معلمات العلوم الالئي خبرتهن بين الفئة ) α≤0.05دالة احصائيا عند مستوى الداللة فروق وجود 

)من ة ـالفئبين  سنوات الخبرةفي ود فروق وكذلك وج .فوق سنوات فما 10سنوات فمافوق(. لصالح )10العلوم الالئي خبرتهن )
دم وجود فروق دالة سنوات(. وتوصلت الدراسة إلى ع 10)فوق ولصالح الفئة  (سنوات 10)فوقة ـوالفئ (سنوات 6-10

  احصائيا عند مستوى الداللة بين اعداد المعلمات قبل الخدمة وأثناءالخدمة تبعًا لمتغير المؤهل.
ستنادًا على نتائج الدرا بضرورة تفعيل استخدام الحقائب التعليمية مع تزويد المعلمات يتوجيهات  ،سة توصي الباحثةوا 

وتنفيذ  ،ارشادية الستخدامها وتطبيق درس عملي من قبل المدربات على كيفية سير حصة دراسية باستخدام الحقيبة التعليمية
كما أوصت الباحثة بضرورة تعاون االدارة  ،سير الدرس ورش تدريبية حول استخدام الحقيبة التعليمية وكيفية توظيفها أثناء
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المدرسية في توفير االمكانات الالزمة الستخدام الحقيبة التعليمية وكذلك تنويع الحقائب مابين مواد مطبوعة والكترونية وتطوير 
 .مموقع العبيكان بما يتالئم مع  البرامج المعروضة في موقع ماكجروهيل على مستوى الطالب والمعل

 داللة احصائيةالتحصيل، المعوقات، : الحقائب التعليمية، العلوم، التعلم الفعال، الكلمات المفتاحية
 مقدمة:

تهتم االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس العلوم بالكفايات التعليمية التي تعمل على اعداد معلمين ومتعلمين قادرين 
لوم وفقا للمعايير واالختبارات الدولية. مستخدمين لتحقيق ذلك جميع االمكانات على الوصول الى التعلم االتقاني لمادة الع

 تعلم فعال واالنجاز بدرجة عالية من االتقان والكفاية. إلحداث
كما تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية التعليم الفردي في ضوء تزايد أعداد الطلبة واالنفجار المعرفي وتعدد 

اراته والذي ينقل بؤرة االهتمام من المحتوى الى المتعلم نفسه بهدف الكشف عن ميوله وقدراته واستعداداته ومه ،فةمصادر المعر 
يعود عليه وعلى أمته بالنفع. ويتطلب هذا من مخططي  والوصول بها الى أقصى الطاقات بما الذاتية وتنميتها وتوجيهها

لمعلمين من التركيز على تمكين المتعلم من ممارسة تعلمه واالندماج فيه في ومطوري المناهج ومعدي برامج التدريب المهني ل
 .ظل ادارة صفية موجهه ومشرفة وميسرة للتعلم الفردي من قبل المعلم

وتعد الحقائب التعليمية احدى نماذج التعلم الفردي وقد مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ماهي عليه اآلن من تقدم 
(. وتعرف بأنها نمط تعليمي متكامل مصمم بطريقة منهجية منظمة تساعد المتعلمين في عملية التعلم 2000 ،الحيلة)وتطور 

 مفصلة تقودهم في عملية التعلم وتهيئ لهم مواد تعليمية مناسبة تكون على شكل مطبوعات أو بإرشاداتالفعال وذلك بتزويدهم 
م وفق سرعته وأسلوبه في التعلم ليصل الى المستوى المقبول من تقنيات سمعية بصرية من خالل الحاسوب يسير فيها المتعل

 .االتقان
وبالتالي فالحقيبة التعليمية برنامج تعليمي مصمم لمعالجة وحدة تعليمية أو أكثر من المادة التعليمية وتقترح مجموعة من 

هداف المرجوة اضافة على اشتمالها أساليب االختيارات والبدائل واألنشطة التعليمية بشكل مقروء أو مسموع أو مشاهد لتحقق األ
تقويمية متنوعة ومتعددة. وتتبنى الحقائب التعليمية استراتيجية التعلم االتقاني من خالل مجموعات صغيرة من الطلبة بشكل 

ي ـــا فـــيفهوظتـــن ي يمكـــلتاة ـــيثدلحت ااـــلتقنيـــر اكثـــن أة مـــلتعليميـــب الحقائاو  يخدم مكونات الحقيبة المنبثقة عن المقرر.
 ة.ــفاعليءة واــكفــن ه مــع بــا تتمتــلم -م(1997ــــــــب )يطلخ( وا1986ــــــــب )يطلخاذكر  كما –ت التعليمية ساـــسؤلما

ي زاد ( الذIndividulization of Instructionتعتبر الحقيبة التعليمية أحد أنماط التعلم الفردي أو تفريد التعليم )
( أن الحقيبة التعليمية تتيح للمتعلم أن يتعلم بنفسه 275ص ،م2004،السعيد ،ويرى )الشهراني ،االهتمام به في اآلونة األخيرة

 يناسبه من خبرات تعليمية تحت اشراف معلمه. ويختار ما
( وهي كما عرفها Packages) ليزيةكباإلنوتعرف الحقيبة التعليمية بالرزمة التعليمية أو المجمع التعليمي وتعني     

م("نظام تعليمي ذاتي المحتوى يساعد المتعلمين على تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المرجوة بحسب 1999عليان والدبس )
التي ينبغي السير بها خطوة خطوة من أجل اتاحة  كما أنها مجموعة من التوجيهات واالرشادات ،قدراتهم وحاجاتهم واهتماماتهم

كما  ،يناسبه من النشاطات المتنوعة التي تؤدي الى تحقيق أهداف تعليمية محددة تحديدا دقيقا ة للمتعلم لكي يختار ماالفرص
وتقترح له الوسائل والطرق الكفيلة بذلك من خالل مجموعة متنوعة من  ،سوف يعمله أنها خطة توضح للطالب بشكل جيد ما

 366هاية ما اذا كان قد تعلم فعال أم ال "صالتعليمية وتحدد في الن النشاطات والمصادر
اذ أنها تثير المتعلم نحو  ،وصار لزامًا مع توجهات النظرية البنائية ادخال الحقيبة التعليمية كمواد مساندة للعملية التعليمية

في العملية التعليمية هي  كما أنها تسير مع االتجاهات الجديدة في أن مركز الفاعلية ،يتوافق مع قدراته واستعداداته التعلم بما



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

56 

وتغير دور المعلم إلى موجه ومرشد يساعد المتعلم في عملية التعلم إذا تطلب األمر ذلك. وفي  ،حيث يتعلم بنفسه ،الفرد المتعلم
وتحقق ضوء ذلك لقي استخدام الحقائب التعليمية قبوال لدى التربويين كونها من االتجاهات الحديثة التي تعزز دور التعلم الذاتي 

 دورًا فعااًل في عملية التعلم الفردي.
وبناء على أدبيات الدراسة فقد اطلعت الباحثة على بعض الدراسات التي تؤكد فاعلية الحقيبة التعليمية في التدريس       

كما أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد على وجود  ،(2002،الحياريو) (1992،بركاتو) (Broome،1975كدراسة بروم )
المعوقات التي تحول  ( والتي قامت بدراسة 2009معوقات تحول دون توظيف الحقائب التعليمية في التدريس كدراسة األشهب )

( فهي تناولت الربط بين العلوم والرياضيات 2006أما دراسة النقبي وآخرون  ) ،دون توظيف الحقائب التعليمية في التدريس
لية حيث أن أحد كتب الحقائب التعليمية في مقررات العلوم المطورة يتناول هذا الربط والذي يعد مبحثا ضروريا للدراسة الحا

ونظرا لحداثة المناهج المطورة وقلة الدراسات التي تناولت قضايا ومشكالت هذه المناهج فقد رأت الباحثة أنه من  ،ومهاراته
راسة في الكشف عن فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية من هنا تتجلى أهمية هذه الدو  ،الضرورة البحث في احدى هذه المشكالت

كنمط من أنماط التعلم الفردي في تحصيل طالبات الصف الخامس في احدى المدارس االبتدائية في المدينة المنورة ومعوقات 
 .استخدامها من وجهة نظر المعلمات

التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة ومعوقات تأتي أهمية هذه الدراسة للوقوف على فاعلية استخدام الحقائب        
كما سيتم طرح بعض  ،استخدامها ووضع مقترحات يمكن ادراجها ضمن برامج تدريب المعلمين لتفعيل دور الحقائب التعليمية

اسب مع جميع المقترحات لتعديل شكل الحقائب بما يشجع على استخدامها من قبل المعلم وبما يحقق التعلم اإلتقاني الذي يتن
أنماط التعلم للطالبات لالرتقاء بمستوى التحصيل لدى الطالبات. اضافة الى تفعيل الموقف الصفي وتعزيز أسلوب التعلم الذاتي. 

ورفد مخططي ومطوري مناهج العلوم باعتبارات عند بناء هذه الحقائب بما يساهم بشكل  ،ومراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات
 ها في الموقف التعليمي.فعال في توظيف
 :مشكلة الدراسة

توجهت إليه  تتمثل مشكلة الدراسة في وجود معوقات الستخدام الحقائب التعليمية بالنسبة للمعلم وذلك بناء على ما     
 :التاليينالسؤالين الرئيسين  وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في .الدراسات السابقة

التعليمية في رفع مستوى التحصيل لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في احدى مدى فاعلية استخدام الحقائب  ما
  ؟مدارس المدينة المنورة

ماهي المعوقات التي تحول دون استخدام معلمات العلوم للحقائب التعليمية المرفقة بمقررات العلوم المطورة من وجهة 
 ؟نظرهن

 وينبثق من السؤال األول اآلتي:
 ؟معوقات التي تتعلق بمديرة المدرسة والتي تحول دون استخدام معلمات العلوم للحقائب التعليميةأبرز ال ما :أوال
 ؟أبرز لمعوقات التي تتعلق بالمعلمات أنفسهن وتحول دون استخدامهن للحقائب التعليمية في تدريس العلوم ما :ثانيا
 ؟لحقائب التعليمية من قبل الطالب من وجهة نظرهناستخدام معلمات العلوم ل أبرز المعوقات التي تحول دون ما :ثالثا

 ؟أبرز المعوقات التي تتعلق بتصميم الحقيبة وتعيق استخدامها من وجهة نظر المعلمات رابعا: ما
بين معلمات العلوم حول المعوقات التي تحول دون  (α ≤0.05)خامسا: هل توجد فروق ذات داللة احصائيا عند مستوى داللة 

 ؟بة التعليمية والمتعلقة بمديرة المدرسة والمعلمة والطالبة وتصميم الحقيبة التعليمية يعزى الى سنوات الخبرةاستخدام الحقي
 ؟مدى اعداد معلمات العلوم قبل وأثناء الخدمة على استخدام أساليب التعلم الذاتي والحقائب التعليمية في التدريس سادسا: ما
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يعزى الى  وأثناؤهااد المعلمات قبل الخدمة بين اعد (α≤0.05)ا عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة احصائي :سابعا
 ؟المؤهل التعليمي للمعلمات

 :أهداف الدراسة
في زيادة التحصيل لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في  تعزيز فاعلية الحقائب التعليميةتهدف الدراسة الى 

ي معوقات استخدام الحقائب التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة من قبل تقصإلى  باإلضافةالعالقات البيئية موضوع 
 :يلي ويمكن تفصيل هذه األهداف كماالمعلمين كما أنها 

التعرف على مدى فاعلية الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة على التحصيل الدراسي لطالبات الصف   -1
 .المدينة المنورةمدارس  بإحدىالخامس االبتدائي 

التي تحول دون استخدام معلمات العلوم الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل  باإلدارةالتعرف على أبرز المعوقات المرتبطة  -2
 .العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات

لمات العلوم الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل التعرف على أبرز المعوقات التي ترتبط بالمعلمة التي تحول دون استخدام مع  -3
 العلوم المطورة بالمرحلة المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات.

التعرف على أبرز المعوقات المرتبطة بالطالبة والتي تحول دون استخدام معلمات العلوم الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل    -4
 .االبتدائية من وجهة نظر المعلمات العلوم المطورة بالمرحلة المرحلة

التي التعرف على أبرز المعوقات المرتبطة بتصميم الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية و    -5
 معلمات العلوم من وجهة نظرهن.تحول دون استخدامها من قبل 

 .تعليمية وعامل الخبرةالتعرف على العالقة بين معوقات استخدام الحقيبة ال   -6
 .التعرف على العالقة بين اعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة وعامل المؤهل  -7
 التعرف على مدى اعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة على استخدام الحقائب التعليمية.  -8

 االجراءاتالطريقة و 
  :منهج الدراسة

الوصفي التحليلي باعتبارهما أنسب المناهج لطبيعة الدراسة حيث تمت  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج
دراسي دراسة مدى فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية في وحدة من مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي على التحصيل ال

العلوم في المرحلة االبتدائية  والمعوقات التي تحول دون استخدام الحقائب التعليمية في تدريس للطالبات بالمنهج التجريبي
 بالمنهج الوصفي التحليلي.

 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة والالتي كن على رأس العمل خالل        

المجتمع طالبات الصف الخامس االبتدائي أما المنهج التجريبي فكان  (هـ1435-1434الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )
 .( طالبة82في احدى مدارس المدينة المنورة وعددهن )

 عينة الدراسة
( طالبة من طالبات شعبتي مقرر العلوم للصف الخامس 62) تألفت عينة البحث من :(العينة األولى )االختبار التحصيلي -1

هي شعب مجتمع البحث، وقد اختارت الباحثة شعبة )أ( هـ، و  1435/  1434)أ( و )ب( في فصول متعددة من عامّي 
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درست موضوع العالقات البيئية باستخدام حقيبة العلوم المرفقة بالمقرر، ( طالبة 31موعة تجريبية وعددها )لتكون مج
 ( طالبة درست الوحدة المستهدفة نفسها بالطريقة التقليدية.31وشعبة )ب( كمجموعة ضابطة وعددها )

المستهدفة بمدة تزيد موعتين قبل البدء بتدريس الوحدة المجالبات حث بتطبيق اختبار تحصيلي على طثم قامت البا
. وقد وجدت الباحثة أن الوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية هو ()تجنبا للمتغير الدخيل عن شهر تقريباً 

والفرق بين المتوسطين الحسابين ليس له داللة  .(10.02(. والوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة هو )9.4)
)اللتين تشكالن رمز أ، و ب( متكافئتين من حيث  (. وهذا يعني أن المجموعتين≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 العالقات البيئية(. )مستوى تحصيلهما للمفاهيم والعالقات األساسية ذات الصلة بالوحدة المستهدفة 
استبانة المعوقات التي تحول دون استخدام الحقيبة التعليمية المرفقة بمقررات العلوم المطورة للمرحلة )العينة الثانية  -2

 .مدارس من مدارس المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة9معلمة من  (35م اختيار عينة مكونة من )ت (:االبتدائية
  :أداة الدراسة 

قامت  الدراسة في ثالث أدوات أداةفقد تمثلت  ،ج البحث المستخدم فيهاومنه ،بناء على أهداف الدراسة وتساؤالتها
 :وهي ،الباحثة بتصميمها

االستبانة األولى كدراسة استطالعية تقيس ادراك معلمات العلوم ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس وأبرز  -1
 المعوقات التي تحول دون استخدامهن للحقيبة في التدريس.  

اختبار تحصيلي لمعرفة فاعلية الحقائب التعليمية في التحصيل الدراسي لطالبات الصف الخامس االبتدائي في احدى  -2
  .مدارس المدينة المنورة

االستبانة الثانية وهي األداة الرئيسية للدراسة لجمع البيانات حول المعوقات التي تواجه معلمات العلوم اثناء استخدام الحقيبة  -3
ومدى تأهيلهن قبل الخدمة وأثناء الخدمة الستخدام التعلم الذاتي  ،مية المرفقة بمقررات العلوم المطورة في التدريسالتعلي

 .في التدريس ()الحقائب التعليمية
  :وقد اعتمدت الباحثة في تصميم األدوات على

 الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية في التدريس. -1
 الدراسات السابقة التي تناولت معوقات استخدام الحقيبة التعليمية في التدريس. -2
 خبرة الباحثة الميدانية حيث أنها احدى معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة. -3
ت التي تحول دون المعلمات بأهمية توظيف الحقائب التعليمية وبعض المعوقا إدراكاستبانة استطالعية للتعرف على مدى  -4

 استخدامهن لها أثناء التدريس.
 :المعالجة االحصائية 

تم استخدام مجموعة من األساليب االحصائية المناسبة  ،لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها
 (.SPSS)ارًا بـوالتي يرمز لها اختص (Statistical Package for Social- Sciencesائية )ـاإلحصالحزم  باستخدام
 المناقشةالنتائج و 

 ل الدراسي لطالبات الصف الخامس االبتدائي:يالتعليمية في رفع التحص ةاجابة السؤال األول: فاعلية استخدام الحقيب
مؤخرًا مع االشارة لهذه  أضفيتهايجب إعادة ترقيم الجداول بعد الجداول التي  أوال: نسبة عينة الدراسة إلى مجتمع الدراسة:

 .لجداول في المناقشةا
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 ( نسبة عينة الدراسة الى مجتمع الدراسة1الجدول )
 النسبة المئوية مجتمع الدراسة عينة الدراسة مجموعات العينة
 31 المجموعة التجريبية

 31 المجموعة الضابطة 75.6% 82
 62 المجموع

 
 :ثانيًا: توزيع أفراد العينة على المتغيرات

 فراد العينة على المتغيرات( توزيع أ2الجدول )
 حجم العينة المتغيرات

 طالبة31 طريقة التدريس التقليدية
 طالبة31 طريقة التدريس باستخدام الحقائب التعليمية

 
نتائج االختبار التحصيلي القبلي والبعدية لدراسة الفروق في التحصيل بين متوسطات التحصيل لطالب المجموعة 

 .للعينات المستقلة لتعزيز فاعلية الحقائب التعليمية في تدريس العلوم (T-Testل تطبيق اختبار )الضابطة والتجريبية من خال
 ( حساب المتوسطات للمجموعات واالعتدالية3الجدول )

 قيمة شابيرو الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
التحصيل الدراسي لالختبار القبلي 

 0.161 0.51821 2.88526 5.4839 ديةبالطريقة التقلي

التحصيل الدراسي لالختبار القبلي 
 0.026 0.60938 3.39291 6.3871 بطريقة الحقائب التعليمية

التحصيل الدراسي البعدي بالطريقة 
 0.028 0.52868 2.94356 8.2581 التقليدية

التحصيل الدراسي البعدي بطريقة 
 الحقائب التعليمية

11.6774 2.99318 0.53759 0.001 
 

لالختبارات التحصيلية البعدية   sig=0.028،sig=0.001يالحظ من الجدول السابق أن قيمة شابيرو  
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية وهذا يحقق شرط االعتدالية

البعدي باختبار ليفينس وكانت قيمة ف في االختبار  (قامت الباحثة بحساب تجانس العينتين )الضابطة والتجريبية
كما قامت الباحثة بحساب تجانس العينتين  .( وتعني أن العينتين متجانستين0.422عند مستوى داللة ) (0.655للمجموعتين )

( 0449عند مستوى داللة ) (0582باختبار ليفينس وكانت قيمة ف في االختبار القبلي للمجموعتين ) ()الضابطة والتجريبية
  .وتعني أن العينتين متجانستين

للعينات  T-Testولمقارنة مستوى التحصيل للطالب في المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي نجري اختبار 
 :المرتبطة وتظهر النتائج في الجدول التالي
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 للعينات المستقلة   t- TEST( احتبار 4الجدول )
 الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

الدراسي لالختبارالقبلي  التحصيل
 2.88526 5.4839 بالطريقة التقليدية

-1.129 0.263 
التحصيل الدراسي لالختبار القبلي 

 بطريقة الحقائب التعليمية
6.3871 3.39291 

التحصيل الدراسي البعدي 
 2.94356 8.2581 بالطريقة التقليدية

-4.535 0.000 
التحصيل الدراسي البعدي بطريقة 

 2.99318 11.6774 التعليميةالحقائب 

( عند مستوى 4.535-من الجدول السابق نالحظ أن قيمة ت للعينات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي =)
( بين α≤0.05( وبالتالي نرفض الفرض الصفري حيث توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )0.0الداللة )

وعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية أي التي تدرس باستخدام الحقائب مستوى التحصيل البعدي للمجم
 .التعليمية

اجابة السؤال الثاني: ماهي المعوقات التي تحول دون استخدام معلمات العلوم للحقائب التعليمية المرفقة بمقررات العلوم 
 ؟المطورة من وجهة نظرهن

 :أفراد الدراسةأوال: النتائج المتعلقة بخصائص 
 :(خصائص معلمات العلوم )عينة الدراسة

نوع  ،اسم المؤهل:)تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة الخاصة بالمتغيرات الوظيفية لمعلمات العلوم وهي
 :ويمكن تحديد خصائص معلمات العلوم من الجداول التالية (التخصص ،سنوات الخبرة ،المؤهل

 
 
 

 
 
 

 
 

 يمثل توزيع معلمات العلوم تبعا للمؤهل التعليمي :(1م البياني )الرس
ويليه مؤهل  ،%(80.2( أن النسبة األكبر لمفردات العينة مؤهلهن التعليمي بكالوريوس )1يتضح من الرسم البياني )

 .%( من مفردات العينة مؤهلهن التعليمي ماجستير3.2%( ونسبة )16.1الدبلوم بنسبة )
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 يمثل توزيع المعلمات تبعا لنوع المؤهل (:2) رسم البيانيال
%( 16،1%( بينما )83،3( أن النسبة األكبر من مفردات العينة يحملن مؤهال تربويا بنسبة )2يوضح الرسم البياني)و 

 يحملن مؤهال غير تربوي. 
 توزيع معلومات العلوم وفقا لمتغير سنوات الخبرة( 5الجدول )

 النسبة المئوية دالعد سنوات الخدمة
 41.9 13 سنوات (5-1) من
 12.9 4 ( سنوات10-6من )
 45.2 14 سنوات 10فوق  ما

 %100 31 المجموع
%( معلمات 41.1سنوات فمافوق و) 10%( معلمات خبرتهن 45.2) ( أن مفردات العينة تتوزع بين5يبين الجدول )
( فيوضح أن 6%(. أما الجدول)12.9( سنوات بنسبة )10-6( سنوات ومعلمات خبرتهن من )5-1سنوات خبرتهن من )

 %(74.2%( من معلمات العلوم تخصصهن الجامعي أدبي أما الغالبية منهن فتخصصاتهن علمية بنسبة )25.8)
 توزيع معلمات العلوم وفقا لمتغيرالتخصص( 6الجدول )

 
 
 
 

 :النتائج المتعلقة بالدراسة :ثانيا
لمعرفة المعوقات التي تحول دون استخدام معلمات العلوم للحقائب التعليمية بمقررات العلوم المطورة من وجهة نظرهن     

معلمات ت الستجابا بتروال عياريةملا افاتحنرواال سابيةحلا اتطسوتملوا يةوئملا بوالنس اراترالتكقامت الباحثة بحساب 
( المعوقات التي تواجه معلمات العلوم من قبل مديرات المدارس عند 6ويوضح الجدول ) .هذا المحور العلوم على عبارات

ظر المعلمات يالمدينة المنورة. استخدام الحقيبة التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة في المرحلة االبتدائية من وجهة ن
( وهو 4.31معلمات العلوم يرين أن المعوقات التي تواجههن من قبل مديرات المدارس بلغت )يتضح من هذا الجدول أن و 

 "والتي تشير الى خيار )موافق بشدة( على آداة الدراسة.5حتى 4.21متوسط يقع ضمن فئة المعيار الخماسي لليكرت من "
 
 
 

 النسبة المئوية العدد التخصص
 74.2 23 علوم بفروعها

 25.8 8 أدبي
 %100 31 موعالمج
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 موالعلات معلم الستجابات بتروال عياريةملا افاتحنرواال سابيةحلا اتطسوتملوا يةوئملا بوالنس اراتر(: التك7) ولجلدا

 المفردات الرقم
 درجة الموافقة التكرار

سط
متو

ال
بي 

سا
الح

راف 
نح
اال

ري 
عيا
الم

رتبة 
ال

 النسبة 
% 

 غيرموافق
 اطالقا

 غير
 موافق موافق متردد موافق

 بشدة

قصور وعي ادارة المدرسة  -1
 بأهمية الحقيبة التعليمية

 11 19 1 3 - ك
4.32 0.54 4 

% - 9.7 3.2 61.3 35.5 

2- 
ضعف توجيه ادارة المدرسة 
 الستخدام الحقيبة التعليمية

 13 18 _ - - ك
4.42 0.50 3 

% - - - 58.1 41.9 

التوفر ادارة المدرسة الحقيبة  -3
 التعليمية مع كتب العلوم

 9 17 _ 5 - ك
3.97 0.98 6 

% - 16.1 - 54.8 29 

4- 
ادارة المدرسة عدم متابعة 

 الستخدام الحقيبةالتعليمية
 15 16 - - - ك

4.48 0.50 2 
% - - - 51.6 48.4 

5- 
تقويم اآلداء الوظيفي لمعلم 
العلوم اليتضمن مدى استخدام 

 الحقيبة التعليمية.

 3 28 - - - ك
4.09 0.30 5 

% - - - 90.3 9.7 

التتعاون ادارة المدرسة في  -6
 الحقيبة التعليمية تصوير أوراق

 20 10 - 1 - ك
4.58 0.67 1 

% - 3.2 - 32.3 64.5 
   4.31 المتوسط الكلي لمدى موافقة معلمات العلوم على المعوقات التي تتعلق بمديرة المدرسة 

قات من وجهة تتعاون االدارة المدرسية في تصوير أوراق الحقيبة التعليمية" تعد أكبر المعو  يتضح أيضا أن عبارة "الو 
( ورقات من كل كتاب من كتب الحقيبة 10) نظر المعلمات ويعزى ذلك الى أن عدد أوراق الحقيبة لكل درس قد تصل الى

( ورقة للصف الواحد وان 250طالبة فسيصبح عدد األوراق ) (25)للطالبة الواحدة وبحسبة بسيطة فاذا كان الصف يحتوي على
( 10ولو كان المقرر يحتوي على ) ،( ورقة للدرس الواحد750=3*250)ستصبح  ( صفوف3كانت المرحلة تحتوي على )
تضاعف العدد الى يسمراحل ف( 3)وان كانت المعلمة تدرس  ،( ورقة للمرحلة الواحدة7500) دروس سيصبح عدد األوراق

مكلف بالنسبة للمعلمات خصوصا ان هذا المبلغ  ،( لاير للفصل الدراسي الواحد فقط2000( أي التكلفة المادية تقارب )22500)
التجارب والحوافز المادية للطالبات التي اعتادت معلمات المرحلة االبتدائي تقديمها  إلجراءتمت اضافة األدوات الالزمة  اذا ما

وقد الحظت الباحثة أن جميع مديرات المدارس يمنعن من استخدام المعلمة آللة التصوير. ومن الجدول  ،لطالباتهن وغيرها
أيضا يتبين أن عبارة "عدم توفير االدارة الحقيبة التعليمية من بداية العام الدراسي مع كتب العلوم "تعتبر من أقل المعوقات 

( وهو متوسط يقع ضمن فئة المعيار 5من  3.97الستخدام الحقيبة التعليمية حيث بلغ متوسط موافقتهن حول هذه العبارة )
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن  ،الدراسة أداة" والتي تشير الى خيار )موافق( على 4.20 حتى 3.41الخماسي لليكرت من "

يعيق عملية تخطيط  قد ،تأخر الحقائب التعليمية وعدم ارسالها إلى المدارس مع بداية العام الدراسي أو حتى نهاية العام الماضي
زم الستخدام الحقيبة داخل الصف والتخطيط لكيفية توظيفها وغياب التخطيط يؤثر على تحديد الزمن الال ،المعلمة لدروسها

ولذلك نجد أن المعلمات يعمدن الى الحصول عليها من مصادر أخرى كالمواقع التعليمية أو من زميالت في مدارس أخرى 
ستخدام الحقيبة وكذلك عدم " ضعف توجيه المديرة الستخدام الحقيبة التعليمة وعدم متابعتها المن الحقيبة. أما بالنسبة لعبارة أستل

معلمة العلوم على ضرورة استخدام الحقيبة يجعل المعلمات يعزفن عن استخدامها فيما لو كانت  ألداءاحتواء التقويم الوظيفي 
المعلمة تسعى الى األريح واألقل تكلفة وفي ظل عدم ادراكها ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس والذي يعزى الى 

 تأهيلها تأهيال كافيا ألهمية التعلم الذاتي والحقائب التعليمية في تدريس العلوم.عدم 
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 :وجهة نظر المعلماتمعوقات استخدام الحقيبة التعليمية من 
( أن موافقة معلمات العلوم على معوقات استخدام الحقيبة التعليمية التي تتعلق بمعلمة العلوم قد 8يتضح من الجدول )       

والتي تشير إلى خيار )موافق  "5حتى  4.21وهو متوسط يقع ضمن فئة المعيار الخماسي لليكرت من " (4.57سط )بلغت متو 
وتعتبر أكبر المعوقات من وجهة نظر المعلمات هي "ارتفاع نصاب معلمات العلوم من الحصص  بشدة( على أداة الدراسة.

المعلمة يرهق المعلمة ويعيقها عن تأدية حصصها على مستوى  ( ويعزى ذلك إلى أن ارتفاع نصاب4.94الدراسية " بمتوسط )
وارتفاع  ،االتقان  ذلك أن مهنة التدريس تتطلب جهدا فكريًا ال يقل أهمية عن الجهد البدني الذي تبذله المعلمة داخل الصف

العامة التي تعد كفاية أساسية نصاب المعلمة قد يتعبها ويؤدي الى استنزاف طاقتها الفكرية والجسدية وبالتالي اعتالل الصحة 
لمزاولة المعلمة مهنة التدريس وبالتالي تعيق من استخدام الحقيبة التعليمية على اعتبار أنها برنامج تكميلي للمقرر وليست أساسا 

 تعرضت الرتفاع نصابها من الحصص. كالكتاب المقرر مما يؤدي الى الغاء استخدامها من قبل المعلمة اذا ما
( حيث أن 4.87غ متوسط "عدم كفاية زمن الحصة الستخدام الحقيبة التعليمية "المرتبة الثانية من حيث المعوقات )بل       

دقيقة غير كاٍف لممارسة المعلم جميع المهام داخل الصف من استقصاء وشرح وتقويم في الكتاب المقرر  (45زمن الحصة )
إن ذلك يتطلبا زمنًا أطول. كما بلغ متوسط العبارة "تعدد المقررات الدراسية  ،ةفماذا لو ُأضيف ألعباِئه تفعيل الحقيبة التعليمي

وهو  خطيط للدروس واالتقان في التعليمويعزى ذلك إلى أن تعدد المقررات يعيق المعلمة من الت ،(4.71التي تدرسها المعلمة" )
"انشغال المعلمات بالتقويم المستمر "فقد بلغت متوسط  رةأما عبا تنادي به فكرة التعلم الذاتي باستخدام الحقيبة التعليمية. ما
( وترى الباحثة أن متابعة تقويم الطالبات في المهارات الدراسية التي تحدد نجاح الطالبة في المقرر تأخذ األولوية من 4.58)

تمر عملية التقويم بمراحل مستمرة و الموجودة في الحقيبة التعليمية  قبل المعلمات حيث تهتم المعلمة بها دون غيرها من المهارات
توجد ضمن  يعوق استخدام األنشطة الموجودة في الحقيبة التعليمية والتي تقيس مهارات قد ال من تغذية راجعة أو تعزيز مما

 .المهارات األساسية الجتياز الطالبة المرحلة الدراسية
 العلوم معوقات استخدام الحقيبة التعليمية التي تتعلق بمعلمة (:8جدول )

 المفردات الرقم
 درجة الموافقة التكرار

سط
متو

ال
بي 

حسا
ال

راف 
النح

ا
ري 

عيا
الم

رتبة 
ال

 النسبة 
% 

 موافق غير
 اطالقا

 غير
 موافق

 موافق متردد
 موافق
 بشدة

1- 
ارتفاع نصاب معلمات العلوم من 

 الحصص الدراسية.
 29 2 - - - ك

4.94 0.25 1 
% - - - 6.5 93.5 

2- 
 المقررات التي تدرسها معلمة تعدد

 العلوم
 24 6 _ 1 - ك

4.71 0.64 3 
% - 3.2 - 19.4 77.4 

3- 
تفضيل بعض معلمات العلوم الطريقة 

 التقليدية في التدريس
 14 6 1 10 - ك

3.77 1.33 5 
% - 32.2 3.2 19.4 45.2 

4- 
انشغال معلمات العلوم بالتقويم 

 المستمر
 18 13 - - - ك

4.58 0.50 4 
% - - - 41.9 58.1 

5- 
عدم كفاية زمن الحصة الستخدام 

 الحقيبة التعليمية
 27 4 - - - ك

4.87 0.34 2 
% - - - 12.9 87.1 

   4.57 المتوسط الكلي  لمدى موافقة معلمات العلوم على المعوقات التي تتعلق بمعلمة العلوم. 
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( وتعزى 3.77حيث بلغ متوسطها ) (5مات للطرق التقليدية في التدريس" المرتبة )قد احتلت عبارة "تفضيل المعلو     
الباحثة هذه النتيجة إلى أن حضور المعلمات للدورات التدريبية عن استراتيجيات التدريس من تعليم متمايز وتعلم نشط أدت الى 

  .وعي المعلمات بأهمية تعلم الطالب وفقا ألنماط تعلمهم وميولهم وقدراتهم
 :معوقات استخدام الحقيبة التعليمية التي تتعلق بالطالبة

 :معوقات استخدام الحقيبة التعليمية التي تتعلق بالطالبة(: 9الجدول )

 المفردات الرقم

 درجة الموافقة التكرار
سط
متو

ال
بي 

سا
الح

راف 
نح
اال

ري 
عيا
الم

رتبة 
ال

 النسبة 
% 

 غير
 موافق
 اطالقا

 غير
 قمواف موافق متردد موافق

 بشدة

 ازدحام الطالب داخل الفصل يزهد المعلمة -1
 في استخدام الحقيبة التعليمية

 27 3 1 - - ك
4.83 0.45 1 

% - - 3.2 9.7 87.1 

 ضعف اتجاه بعض الطالبات نحو -2
 التعلم الذاتي

 8 20 _ 3 - ك
4.06 0.81 6 

% - 9.7 - 64.5 25.8 

الذاتي على أنه نظرة بعض الطالبات للتعلم  -3
 وسيلة للتسلية وليس للتعلم.

 3 28 _ - - ك
4.09 0.30 5 

% - - - 90.3 9.7 

ميل الطالبات الى احداث الفوضى أثناء  -4
 التعلم الذاتي يقلل من استخدام المعلمين له.

 20 11 - - - ك
4.65 0.49 2 

% - - - 35.5 64.5 

 ابةضعف الطالبات في القراءة والكت -5
 17 14 - - - ك

4.55 0.51 4 
% - - - 45.2 54.8 

ضعف دافعية الطالبات للتعلم وتركيزهن  -6
 على مهارات التقويم المستمر

 18 13 - - - ك
4.58 0.50 3 

% - - - 41.9 58.1 
  4.46 المتوسط الكلي  لمدى موافقة معلمات العلوم على المعوقات التي تتعلق بالطالبة 

قد بلغت  ة التعليمية التي تتعلق بالطالبة( أن موافقة معلمات العلوم على معوقات استخدام الحقيب9ضح من الجدول )يت
والتي تشير إلى خيار )موافق بشدة(  "5حتى  4.21وهو متوسط يقع ضمن فئة المعيار الخماسي لليكرت من " (4.46متوسط )

المعلمات هي أن "ازدحام الطالبات داخل حجرة الصف" يعيق من جهة نظر وتعتبر أكبر المعوقات من و  على أداة الدراسة.
وتعزو الباحثة هذه الدرجة الى أن زيادة أعداد الطالبات تعيق  ،( وبدرجة موافقة شديدة4.83استخدام الحقيبة التعليمية بمتوسط )

ما أقل المعوقات فهي ضعف اتجاه الطالبات نحو من ادارة المعلمة للصف؛ األمر الذي يعد مطلبًا ضروريًا عند التعلم الذاتي. أ
تعد معيقًا إال في حالة أن المعلمة لم ُتكسب  ( وترى الباحثة أن هذه الدرجة قد ترى المعلمة أنها ال4.06التعلم الذاتي بمتوسط )

الذاتي. وعلى الرغم  الطالبات هذا الميول إلى جانب وجود معلمات قديرات قادرات على اكساب الطالبات اتجاهات نحو التعلم
أما عبارة ميل الطالبات الحداث فوضى أثناء  .من أنها أقل متوسطًا إال أنها تشير إلى درجة موافقة شديدة حسب مقياس ليكرت

 عبارة "نظرة الطالبات للتعلم الذاتي على أنه وسيلة للتسلية (. أما4.65التعلم الذاتي فهي تأتي في المرتبة الثانية بمتوسط قدره )
وضعنا في عين االعتبار المعيق )ضعف دافعية  وليس للتعلم تجعل الطالبات أقل جدية عند التعلم بالحقائب التعليمية واذا ما

أو  الطالبةالطالبات للتعلم وتركيزهن على مهارات التقويم المستمر _الذي يقيس مدى اتقان الطالبة خالل الفترات ويحدد اجتياز 
( يعد معيقا الستخدام الحقيبة التعليمية بسبب هدر 4.55عف الطالبات في القراءة والكتابة بمتوسط )كما أن ضال من المرحلة_ 

 .زمن الحصة في انتظار الطالبة حتى تنهي مهمتها الكتابية
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 :المعوقات الخاصة بتصميم الحقيبة المرفقة بمقررات العلوم المطورة
التي تواجه معلمات العلوم عند استخدامها فقة بسالسل العلوم المطورة و المر (: المعوقات الخاصة بتصميم الحقيبة 10جدول )

 في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات

 المفردات الرقم

 درجة الموافقة التكرار

سط
متو

ال
بي 

سا
الح

راف 
نح
اال

ري 
عيا
الم

رتبة 
ال

 النسبة 
% 

 غير
 موافق
 اطالقا

 غير
 موافق متردد موافق

 موافق
 بشدة

1- 
 إلثارةتصميم الحقيبة غير محفز 

 التعلم الذاتي
 12 17 - 1 1 ك

4.23 0.88 5 
% 3.2 3.2 - 54.8 38.7 

2- 
 عدم كتابة الهدف قبل النشاط ال

 على التعلم يحفز،
 19 12 _ - - ك

4.61 0.495 1 
% - - - 38.7 61.3 

3- 
 التكلفة المادية لتصوير أوراق الحقيبة

 طالباتوتوزيعها على ال
 17 10 _ - 4 ك

4.29 1.00 3 
% 12.9 - - 32.3 54.8 

4- 
 

 عدم احتوائها على أقراص مدمجة
 5 26 - - - ك

4.16 0.37 6 
% - - - 83.9 16.1 

 األوراق غير ملونة -5
 18 8 - 5 - ك

4.26 1.09 4 
% - 16.1 - 25.8 28.1 

6- 
كثرة األنشطة التي تقيس المهارة 

 انفسه
 8 5 - 13 5 ك

2.94 1.53 7 
% 16.1 41.9 - 16.1 25.8 

 
 إلجراءعدم توفر االمكانات الالزمة 

 التجارب يعيق من استخدام الحقيبة
 23 3 - 5 - ك

4.42 1.12 2 
% - 16.1 - 9.7 74.2 

  4.13 ة وتصميمهاالمتوسط الكلي  لمدى موافقة معلمات العلوم على المعوقات التي تتعلق بتنظيم الحقيب 
( أن متوسط درجة موافقة المعلمات على المعوقات التي تتعلق بتصميم الحقيبة التعليمية بلغ 10يتضح من الجدول )      

" والتي تشير إلى خيار )موافق( على أداة 4.20حتى  3.41( وهو متوسط يقع ضمن فئة المعيار الخماسي لليكرت من "4،13)
ت أن عدم كتابة الهدف قبل النشاط يعد معيقًا الستخدام الحقيبة من وجهة نظر المعلمات وقد بلغ متوسط وترى المعلما ،الدراسة

ذلك أن جميع أنشطة الحقيبة هي مواد  ،(4.16(. أما عبارة "عدم استخدام أقراص مدمجة فقد بلغت نسبة )4.61هذه العبارة )
حفز المعلمين الستخدامها. أما " التكلفة المادية لتصوير أوراق الحقيبة تراعي جميع أنماط التعلم وبالتالي ال ت مطبوعة قد ال

وتعتبر العبارة " كثرة األنشطة التي تقيسها المهارة نفسها " أقل المعوقات بمتوسط  ،(4.29التعليمية" فقد بلغ متوسط درجته )
 (.2.94تبلغ درجته )

 ام الحقيبة التعليمية:مدى تأهيل معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية على استخد
وهي  ،(3.20بلغ ) ( أن متوسط موافقة معلمات العلوم على مدى تأهيليهن قبل وأثناء الخدمة قد11يتضح من الجدول )

( درجة موافقة متوسطة. وجاءت عبارة "نقص كفاءة المشرفات التربويات 3.25-2.51حسب مقياس ليكرت تقع ضمن الفئة )
( أي موافقة 4-3.26( وهو يقع ضمن الفئة )3.82( بمتوسط بلغ )1قيبة التعليمية " في الرتبة )في التدريب على استخدام الح

بينما جاءت موافقة المعلمات على العبارة "ضعف مهارات بعض المعلمات في تطبيق التعلم  بالحقائب التعليمية "  ،بدرجة كبيرة
( فجاءت عبارة "عدم ادراك معلمات العلوم 3أما في الرتبة ) ،بيرة( وهو أيضا موافقة بدرجة ك3.81بمتوسط بلغ )،(2في الرتبة )

دراسة  بإجراءولذلك قامت الباحث  ،( أي درجة موافقة كبيرة3.74ألهمية الحقيبة التعليمية في تدريس العلوم " بمتوسط بلغ )
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( فجاءت عبارة "قلة الدورات التدريبية 4أما في الرتبة ) ،عرض نتائجها الحقاتلفاعلية الحقيبة التعليمية في تدريس العلوم ستس
( 5وفي الرتبة ) ،( وهي أيضا درجة موافقة كبيرة3،55التي تتعلق باستخدام الحقيبة التعليمية في تدريس العلوم " وبمتوسط بلغ )

موافقة ( ودرجة 2.94وبمتوسط بلغ )يبة التعليمية في تدريس العلوم "جاءت عبارة "ليس لدي معرفة سابقة باستخدام الحق
( 2،48" وذلك بمتوسط بلغ )ت من توجيهات المشرفات التربويات( فجاءت عبارة "قلة استفادة المعلما6أما في الرتبة ) ،متوسطة

( جاءت عبارة "تم تدريبي على استخدام الحقائب التعليمية في تدريس العلوم أثناء 7وفي الرتبة ) ،وهي درجة موافقة ضعيفة
 ( وهي درجة موافقة ضعيفة.2.03الخدمة " بمتوسط بلغ )
 على استخدام الحقيبة التعليمية ثناؤهاأو (: مدى تأهيل معلمات العلوم قبل الخدمة 11الجدول )

 المفردات الرقم
 درجة الموافقة التكرار

سط
متو

ال
بي 

حسا
ال

راف 
النح

ا
ري 

عيا
الم

رتبة 
ال

 النسبة 
% 

 أدري ال
 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

1- 
 ليس لدي معرفة سابقة بأهمية الحقيبة

 التعليمية قبل الخدمة.
 4 24 - 3 ك

2.94 0.73 5 
% 9.7 - 77.4 12.9 

2- 
 تم تدريبي على أساليب التعلم الذاتي

 أثناء الخدمة
 - 1 30 - ك

2.03 0.18 7 
% - 96.8 3.2 - 

3- 
 قلة استفادة المعلمات من توجيهات

 المشرفات التربويات
 - 23 - 8 ك

2.48 0.89 6 
% 25.8 - 74.2 - 

4- 
 نقص كفاءة المشرفات التربويات في

 التدريب على استخدام الحقيبة التعليمية.
 10 21 - - ك

3.82 0.48 1 
% - - 67.7 32.3 

5- 
 قلة الدورات التدريبية التي تتعلق
 العلوم باستخدام الحقائب التعليمية في تدريس

 21 7 2 1 ك
3.55 0.77 4 

% 3.2 6.5 22.6 67.7 

6- 
عدم ادراك معلمات العلوم ألهمية الحقائب 

 التعليمية في التدريس.
 23 8 - - ك

3.74 0.44 3 
% - - 25.8 74.2 

7- 
 ضعف مهارات بعض المعلمات في
 تطبيق التعلم بالحقائب التعليمية

 26 4 1 - ك
3.81 0.48 2 

% - 3.2 12.9 83.9 
  3.20 لمدى موافقة معلمات العلوم على مدى تأهيلهن قبل وأثناء الخدمة المتوسط الكلي 

 والتوصيات المقترحة الخالصة 
توصلت الباحثة الى أنه هناك العديد من المعوقات التي تحول دون استخدام الحقيبة التعليمية المرفقة بمقررات العلوم         

نظر المعلمات بعضها يتعلق بالمعلمات مثل نصابهن العالي من الحصص األسبوعية وعدم كفاية  للمرحلة االبتدائية من وجهة
يتهن للتعلم زمن الحصة. وبعض هذه المعوقات يتعلق بالطالبات مثل ازدحامهن وميلهن إلى احداث الفوضى وضعف دافع

د شملت عدم متابعة مديرة المدرسة الستخدام الحقيبة الكتابة. أما المعوقات التي تتعلق بإدارة المدرسة فقوضعفهن في القراءة و 
عدم توفر االمكانات الالزمة إلجراء ادارة المدرسة الستخدام الحقيبة التعليمية و  التعليمية من قبل المعلمات وضعف توجيه

ة لتصوير أوراق الحقيبة التكلفة الماديقصور وعي ادارة المدرسة بأهمية الحقيبة التعليمية. وهناك معوقات أخرى مثل التجارب و 
  الحقيبة غير الجاذب وعدم احتواء الحقيبة على أقراص مدمجة.وتوزيعها على الطالبات وتصميم 

على نتائج الدراسة توصي الباحثة بتقليل نصاب معلمات العلوم من الحصص حتى يتسنى لهن القيام بواجبهن على  استناداً     
 تدريبيةاسية بحيث ال تتعدد المقررات الدراسية على معلمة واحدة. وتقديم دورات أكمل وجه. وتخصيص معلمة لكل مرحلة در 

الصفية تؤهل المعلم لحسن ادارة الصف والتقليل من الفوضى أثناء التعلم الذاتي. وتعميق الوعي لدى معلمي  باإلدارةخاصة 
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س من خالل عقد الدورات.  وضرورة توجيه العلوم خصوصا ذوي الخبرة منهم بأهمية توظيف الحقيبة التعليمية في التدري
ومتابعة مديرة المدرسة لمعلمات العلوم باستخدام الحقيبة التعليمية وأخذها في الحسبان ضمن تقويمها األدائي. وضرورة توزيع 

ضمينها وقتًا الحقائب التعليمية من نهاية العام الماضي أو بداية العام الحالي حتى يتسنى للمعلمة توزيع الخطة الدراسية وت
 خاصًا الستخدام الحقيبة التعليمية.

تشمل الدراسات المستقبلية توجيه طالب وطالبات الجامعات السعودية في أقسام كليات التربية إلجراء دراسات حول       
قائب واعادة النظر في الح .التعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام حقائب السالسل المطورة في تدريس العلوم

جراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة على عينات مختلفة ومتغيرات أخرى للكشف عن  التعليمية المرفقة بسالسل العلوم المطورة. وا 
المعوقات الحقيقية التي تحول دون استخدام الحقيبة التعليمية في المواد الدراسية المختلفة ومقارنتها بالنتائج التي توصلت اليها 

  هذه الدراسة.
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Abstract 

The present research studies the crafts in Mecca and their effect on the social and 

economical aspects of life in Mecca society before Islam depending the historian Al-Fakihi's 

book (the News of Mecca). This book is a study of the crafts in Mecca before Islam. 

 :ةمقدم
باهتمام كبير من جانب الباحثين، بمختلف جوانبها  -في الفترة األخيرة  -تحظى الدراسات التاريخية الحضارية 

التعرف على الدور  -1المعمارية واالقتصادية واالجتماعية، حيث يمكن من خالل دراسة ظاهرة ما من ظواهر هذه الجوانب: 
 وتأثيراتها على نهضة األمم منذ القدم. -2في نهضة المجتمع البارز الذي لعبته هذه الظاهرة الحضارية 

وفي هذه الدراسة يحاول الباحث الوقوف على دور الحرف والصناعات بمكة المكرمة، وأثرها والقائمين عليها على  
ل أحد أهم الحياة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع المكي قبيل بعثة المصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(، وذلك من خال

مصادر تاريخ مكة المكرمة، وهو كتاب )أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه( للمؤرخ المكي أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي، وهي دراسة دقيقة للحرف والصناعات التي ذكرها الفاكهي في كتابه، والتي عرفت في المجتمع المكي قبيل 

ه وسلم(، وامتداد تلك الحرف والصناعات إلى صدر اإلسالم. والتعرف على تلك الحرف بعثة المصطفى )صلى اهلل علي
 والصناعات وانتشارها في ربوع مكة، ودور أهل المجتمع المكي وما بذلوه في سبيل االرتقاء بحرفهم وصناعاتهم. 

ا المصادر التاريخية سنة والدته وصاحب كتابنا )أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه( ولد في مكة المكرمة، ولم تحدد لن 
بقوله: "... وما عرفت متى مات، إال أنه كان حيًا في سنة اثنتين وسبعين ومائتين.... "  (1)وال سنة وفاته إال ما ذكره الفاسي

-272بين سنتي ) هـ(، ووفاته ما220-215بين سنتي ) مولده ما( 2)وقد جعل محقق كتابه عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش 
 هـ(، وذلك من خالل دراسته المقارنة لوفيات مشايخ الفاكهي.279

نشأ العالمة الفاكهي في كنف والديه في مكة المكرمة، والتحق هناك بعلمائها، وبطالب العلم الوافدين إليها من علماء  
كما كانت  الحرم،ديد من مشايخ األمة في ذلك الزمن، وقد حظي بمكانة اجتماعية وعلمية كبيرة بين علماء مكة، وتتلمذ على الع

  (3)له رحالته العلمية إلى بغداد، والكوفة، واليمن، وهو علم من أعالم البلد الحرام.

                                                           
 .310/ 1هـ، 1378( تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، مطبعة السنة المحمدية، 1)
، مكتبة 2فاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه, دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش, ط أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس ال (2)

 .82، 11/ 1م،  1994هـ /  1414ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 
 .29-1/10الفاكهي، مكة في قديم الدهر، المقدمة بقلم عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، ( (3
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ويُعد كتابه الذي يحمل عنوان " أخبار مكة في قديم الدهر وحديثة " من الكتب النفيسة والمهمة في تاريخ البلد الحرام، 
الفاكهي أمورًا كثيرة مفيدة جدًا، ليست من معنى تأليف األزرقي، وال من معنى الذي "... إن في كتاب  :(1)قال عنه الفاسي

إن المادة العلمية والتاريخية واألدبية المدونة في كتابه عن تاريخ مكة تفوق بكثير ( 2)ألفناه..." ووصف بن دهيش كتابه بقوله: 
دونه الفاسي في "شفاء الغرام"، رغم شهرتهما،  اآلثار"، أو ماما دونه وسجله األزرقي في كتابه "أخبار مكة وما جاء فيها من 

فاألبواب التي تطرقها الفاكهي متعددة، على الرغم أن ما وصلنا من كتاب الفاكهي وبين أيدينا هو النصف الثاني من كتابه، 
ما فقد النصف األول من ( مبحث ضمت حوالي ثالثة آالف رواية ما بين حديث وخبر وأثر، بين425الذي يحتوي على حوالي )

الكتاب، ولو افترضنا أن المفقود من الكتاب يساوي الموجود بين أيدينا، فنكون أمام أكثر من ستة آالف رواية من األحاديث 
واألخبار أو اآلثار، فنجد أنفسنا أمام عمل موسوعي ضخم، خاصة إذا أخذنا في االعتبار حرص الفاكهي على عدم تكرار أي 

 واألخبار أو اآلثار.من األحاديث 
ومن هنا كان اختيار الباحث لموضوع الحرف والصناعات في مكة المكرمة من خالل كتاب الفاكهي، لما لهذا الكتاب  

، حيث ُيعد وثيقة مهمة -زمن المؤلف  –من أهمية تاريخية لتاريخ البلد الحرام عبر عصريه القديم والقرون اإلسالمية المبكرة 
حرام، إذ أشار المؤرخ في كثير من فقرات كتابه الذي بين أيدينا، إلى الفترة التاريخية التي سبقت بعثة في تاريخ البلد ال

المصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(، وشملت معظم النواحي واألنشطة االجتماعية والدينية واالقتصادية في مكة المكرمة خالل 
وأن هناك بعض الباحثين تناول جوانب مختلفة من هذا الكتاب منها  العصر الجاهلي وهو فيما قدم جدير بالدراسة، ال سيما

ثم كان اختيار الباحث لدراسة  (3)دراسة عن الحياة الدينية في مكة المكرمة في العصر الجاهلي من خالل كتاب الفاكهي. 
بل البعثة، واستمرت في موضوع الحرف والصناعات في مكة من خالل كتاب الفاكهي، التي كانت سائدة في المجتمع المكي ق

 العهود اإلسالمية المجيدة.
لم يتطرق  -خالل تناوله تاريخ الحرف والصناعات في مكة في العصر الجاهلي –ومن المهم اإلشارة إلى أن الفاكهي  

لى مكانتها لصناعات وحرف كانت مكة ُتعد فيها مركزًا مهمًا من مراكز تلك الصناعات لمكانتها السياسية واالجتماعية عالوة ع
االقتصادية، ومنها الصناعات الخشبية المختلفة، واألدوات المنزلية، وأدوات البناء، كما لم يشر الفاكهي إلى الصناعات الجلدية 

الدباغة، كصناعة السروج، والرحل، والتي ال شك في و  التي كانت لها أهميتها في المجتمع المكي، وارتبطت بحرفتي الجزارة
بمكة، التي كانت تعتبر مركزًا مهمًا من مراكز التجارة العربية, ومحطة رئيسية من محطات تجهيز القوافل انتشار صناعتها 

التجارية الخاصة بها أو العابرة ألراضيها، والتي ال يستبعد ازدهار هذه الحرفة، لتوفر نسبة كبيرة من المواد الخام لها في مكة 
ات عن البنَّائين وطريقة البناء في مكة، وكذلك بالنسبة لحرفة السقَّائين رغم أهميتها وهي الجلود، كما لم يمدنا الفاكهي بمعلوم

 في الحياة اليومية لقاطني مكة والقادمين إليها وخاصة في مواسمها الدينية.
هو إال أنه وعلى الرغم من ذلك فإن ما قدمه الفاكهي عن الحرف والصناعات في مكة يعتبر وثيقة مهمة لتاريخ مكة، و  

ما هدف إليه الباحث لتوثيق تاريخ الحرف والصناعات في مكة في العصر الجاهلي ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى إظهار 
دور المصادر التاريخية العربية اإلسالمية في مجال التاريخ القديم، والتعرف على أولئك المؤرخين، والجهد الذي بذلوه )رحمهم 

 القديم، وبأنها مصادر ال غنى عنها، واالعتماد عليها بعد النقد والتمحيص. اهلل( في توثيق التاريخ العربي
 

                                                           
هـ/ 1405، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ن محمد بن أحمد الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، طتقي الدي ((1

 1/14م،  1985
 .1/33الفاكهي، مكة في قديم الدهر، المقدمة بقلم عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش،  ((2

 3 Tarek.M. Mahammad.,"AL –Fakihi and the Religious Life at pre – Islamic makka , in people from the 
Desert pre – Islamic Arabs in History and culture , ed. N Aljallad ,Wiesbaden 2012,pp155-184.  



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

70 

 مدلول لفظتي الحرفة والصنعة: 
وبعد أن استعرضنا أهمية كتاب الفاكهي في تاريخ مكة وقبل الخوض في تفاصيل ما نقله لنا الفاكهي في كتابه عن  

 أواًل: التعريف بلفظتي الحرف والصناعات لغة واصطالحًا.  الحرف والصناعات في مكة في العصر الجاهلي، ينبغي علينا
فالحرفة في اللغة: اسم من االحتراف وهو االكتساب، ويقال: هو يحرف لعياله ويحترف، بمعنى يكتسب من ها هنا وها  
نعته، وَحَرَف وحرفة الرجل ص (2)وقيل: الحرفة هي الصناعة، والمحترف هو الصانع، وفالن حريفي، أي ُمعاملي،  (1)هنا، 

 ( 3)ألهله واحترف، بمعنى كسب أّيًا كان. 
والحرفة في االصطالح: الطعمة والصناعة التي يرتزق منها، وهى جهة الكسب، وكل ما اشتغل به اإلنسان فإنه يسمى  

فأقول: هل عند العرب صنعة وحرفة، وقد روي عن علي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه( أنه قال:" إني ألرى الرجل فيعجبني، 
 فهي طريقة للكسب، ووسيلة للمعاش. ،فالحرفة: تطلق على كل عمل يقوم به اإلنسان (4)له حرفة؟ إن قالوا: ال، سقط من عيني"

ورجل صنيع اليدين، وِصْنُع اليدين أي صانع حاذق بعمل  :(5)والصناعة في اللغة: هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة 
والصناع )جمع صانع(: وهم ( 6)أي حاذقة ماهرة بعمل اليدين، وامرأتان صناعتان ونسوة ُصنعاليدين، وامرأة َصناع اليدين، 

 .(7)الذين يصنعون أو يعملون بأيديهم
والصناعة بالمعنى االصطالحي: عبارة عن عمل يدوي يجريه الصانع في صنعته، ويكون مما يغير في ذات  

وعماد الصانع على يديه،  ،(8)ها يسمى المصنوع باسم غير اسم مادتهالمصنوع، مثل الحدادة، والصياغة، وفي هذه وأمثال
يستعملها في صنع األشياء، ويعتمد على ذكائه في تحويل األشياء إلى أشياء أخرى، وهي محور اإلنتاج في الحياة 

 .(9)االقتصادية
ل عمل يقوم به اإلنسان، ويبدو أن مفهوم الحرفة أعم وأشمل من مفهوم الصناعة، حيث يدخل في نطاق الحرفة، ك 

وبهذا تكون الحرفة  ،(10)فالحرفة هي" الطعمة والصناعة التي يرتزق منها، وهي جهة الكسب"، واالحتراف هو االكتساب أّيًا كان
عبارة عن كل وجه يتقلب فيه اإلنسان وينصرف للكسب، وتشمل التجارة، والزراعة، والسمسرة، والداللة، والجالب، والمنادى، 

 .(11)الخطة، والصياغة، والدباغة، والوراقة، والحدادة، والخيا
أما الصناعة فهي عملية تحويل المواد األولية إلى مواد أخرى أكثر فائدة منها، وهذا يتطلب استغالل ثروات البالد  

الحرير في الطبيعية من حاصالت زراعية، ومعادن وأخشاب وغيرها، وتسخيرها لخدمة الصناعة، كاستغالل القطن والكتان و 

                                                           
بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  ؛ محمد16/  5األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق عبد اهلل درويش، مراجعة محمد علي النجار، القاهرة )د.ت(،  ((1

؛ علي بن محمد الخزاعي التلمساني، تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد الرسول صلى اهلل  839/  2دار المعارف، القاهرة، )د.ت(، 
المية، القاهرة، عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالت الشرعية، تحقيق أحمد محمد أبو سالمة، المجلس األعلى للشؤون اإلس

 .793، صــ 1981هـ/1401
/  4م، 1982هـ / 1402، بيروت، 2بد الغفور عطار، طإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد ع ((2

1343 . 
 . 793؛ الخزاعي، الدالالت، صـ  839/  2ابن منظور، لسان العرب، ( (3
، 133/  23، 1984اج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الفتاح الحلو، مراجعة مصطفى حجازي، الكويت، محمد مرتضى الزبيدي، ت ((4

 . 505/ 7م، 1976، مكتبة النهضة, دار العلم للماليين، بغداد، 2؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط  124
 . 364/  21؛ الزبيدي، العروس،  794؛ الخزاعي، الدالالت، صـ  2508/  4العرب،  ؛ ابن منظور، لسان 1245/  3الجوهري، الصحاح،  ((5
 .794؛ الخزاعي، الدالالت، صـ  2508/  4؛ ابن منظور، لسان العرب،  1246/ـ  3الجوهري، الصحاح،  ((6
 . 257/ـ 3)د.ت(، ؛ علي بن إسماعيل بن سيده، المخصص، دار اآلفاق الجديدة, بيروت، 4/38األزهري، التهذيب،  ((7
 .58-57م، 1904، 19ظاهر خير اهلل الشويري, الحرفة وتوابعها, مجلة المقتطف, القاهرة، م  ((8
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1واضح الصمد، الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي، ط  ((9

 .15م، صـ 1981هـ/1402
 .133/  23؛ الزبيدي، العروس،  2508/  4سان العرب، ابن منظور، ل ((10
 . 57الشويرى، الحرفة، صـ  ((11
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صناعة المنسوجات، واستغالل المعادن في صناعة الحدادة والصباغة وغيرها، وهذه الصناعات التحويلية يمكن أن نطلق عليها 
 اسم " الحرف الصناعية " وهي بهذا التعريف تدخل في مفهوم الحرفة.

لحرف والصنائع" ويذكر منهم: الدباغ، إلى "أهل ا (1)ونجد في مصادر التاريخ اإلسالمي ما يؤكد ذلك، فيشير المجيلدي 
 والسمسار، والخراز، والصائغ، والخياط، والصفار، والحائك، والنجار، والحداد. 

بقوله:" أصحاب  (3)حين يقول " ضروب الصناع والعمال " وكذلك عند ابن حيان (2)ونجد كذلك إشارات عند السقطي،  
 فارق بين الحرفة والصناعة. الصناعات "، وهي إشارات ربما تشعرنا بعدم وجود

ومن األهمية اإلشارة إلى ما يتجه إليه بعض الباحثين من جعل الحرف قسمين: حرف إنتاجية، وجعل على رأسهم:  
وحرف  ،والخياطين والقواسين والغزالين والصباغين والدباغين وصناع األواني التجار والحددين والخرازين والحذائيين والنجارين

الجزارون والبناءون والسقاءون والحطابون والحالقون والحجامون والجمالون والحمارون والمجمرون وصانعو  خدمية ومنهم:
 .(4)األطعمة

 موقف العرب من الحرف والصناعات قبل البعثة: 
كان لدى العرب في العصر الجاهلي بعض األعراف والعادات التي ساروا عليها، والتي كان لها أثرها الواضح على  

اتهم االجتماعية واالقتصادية, ومن جملة تلك األعراف: استهجانهم لبعض الحرف وابتعادهم عنها, فرأوا أنه ال يليق بالعربي حي
الحر الشريف أن يكون حرفيًا؛ ألن الحرفة كانت ُتعد في نظرهم من شأن العبيد والخدم واألعاجم والمستضعفين من الناس, وقد 

لى طبيعة العقلية العربية التي ترى فيه امتهانًا لشخصيته, باإلضافة إلى أنه كان يرى في الحرف يعود السبب في ذلك االعتقاد إ
غير أن هناك بعض الحرف والصناعات كانت تحظى عندهم بقبول، ويمتهنها الكثير منهم،  ،(5)تقييدًا لحريته، وحّدًا من حركته

والجزارة، والتي تنتشر عند الحاضرة والبادية، دون أدنى احتقار لمن  ويعملون فيها كالتجارة وصناعة الغزل والنسيج, والدباغة,
 .(6)يعمل في ذلك عندهم

وفي المجتمع المكي ومع االزدهار التجاري، ازدهرت صناعات عدة قامت لخدمة النشاط التجاري, وتوفير االحتياجات 
ي العاملة، عالوة على وجود أسواق داخلية وخارجية اليومية من الصناعات ألهل مكة, مع وفرة المواد الخام األولية، واأليد

وعلى  –مركز مكة التجاري وسط الطرق التجارية البرية الهامة التي تربط بين الجنوب والشمال  –لتصريف اإلنتاج الصناعي 
بها لعبيدهم الرغم من عزوف كثير من العرب والقرشيين الصناعة وامتهان الحرف، واحتقارهم لمن يشتغل بها، وترك القيام 

إال أن المجتمع المكي شهد نشاطًا حرفيًا ، (7)ومواليهم، والمستضعفين من رجالهم والذين ليست لديهم الخبرة الصناعية الكافية
متميزًا ذكرته لنا المصادر التاريخية المختلفة، حيث يالحظ الباحث أن هذه النظرة لم تكن سائدة في المجتمع المكي كله، بل 

، (8)ألن البداوة بحياتها البسيطة، تكون حاجتها لإلنتاج الصناعي قليلة -أو األعرابي  -على المجتمع البدويكانت مقتصرة 
الكأل، من غير أن يعرف حياة االستقرار والبناء واإلنتاج، و  الترحال من مكان آلخر سعيًا وراء الماءو  واعتمادها على حرية التنقل

 يساعد بطبيعة الحال على ممارسة الصناعة, كما أن البدو ال يميلون إلى حياة العمران وبالتالي فإن عدم توفير االستقرار ال

                                                           
 93 -83م، صـ 1970المجيلدي، التيسير في أحكام التسعير، تحقيق موسى لقبال، الجزائر،  ((1
 .9م، صـ 1955السقطي، في آداب الحسبة، باعتناء ليفي بروفنسال، القاهرة،  ((2
 . 49، 20في أخبار بلد األندلس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، بيروت، )د.ت(، صـ  ابن حيان، المقتبس ((3
حول هذا الرأي. انظر:إلهام أحمد البابطين، الحياة االجتماعية في مكة منذ ظهور اإلسالم، حتى نهاية العصر األموي، الرياض،  ((4

 .205-173م، ص 1998هـ/1419
 . 15واضح الصمد, الصناعات, ص  ((5
 .511/ 7واد علي, المفصل, ج ((6
، واضح 206م، ص 1997حسين الحاج حسن، حضارة العرب في عصر الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  (7)

 .15الصمد، الصناعات، ص 
 .131/ 1م، 1928محمد ياسين الحموي، مختصر تاريخ العرب، دمشق،  (8)
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والترف واالنخراط في تبعاتها وتطوير الصناعة، بل يفضلون ما توارثوه من عادات وتقاليد وتفاخر بشجاعتهم وفروسيتهم حتى 
بالعهود والكرم، واعتبروا كل المشتغلين بالصناعة  على إخوانهم وبني جلدتهم، وخوضهم الصعاب دون خوف أو تردد، والوفاء

 دونهم مرتبة وشرفًا.
أما المجتمع الحضري والمستقر فلم َير بأسًا في االشتغال بالصناعة حتى أصبحت جزءًا من حياتهم وكانت أساس 

لى هذا أشار ابن خلدون ال، ووفت بالضروري وزادت في قوله: "... فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها األعم (1)اقتصادهم، وا 
عليه صرف الزائد حينئذ إلى الكماالت من المعاش..... وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للمتأنق فيها حينئذ، 

 واستجادة ما يطلب منها، بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة..." 
الحضري التي اتسمت بتطور الحياة وما وبذلك نجد أن حياة البدوي ال تحتاج إلى صناعات معقدة، بعكس حياة 

تحتاجه، وهذا ما كان سائدًا في مكة، والتي حظيت بمكانة دينية وسياسية واقتصادية متميزة، كان لها أثرها على سكانها فأقبلوا 
بين العرب، على امتهان الحرف والصناعات المختلفة، من أجل البناء والتشييد، واألخذ بوسائل الترف، ومستفيدين من مكانتهم 

 .(2)وما حققوه من ثروات لتحقيق حياة سعيدة لهم
ومن الجدير بالذكر أن الحرف كانت وراثية في الغالب, يتعلمها الولد عن والده, وتنحصر في األسرة الواحدة، وتنتقل  

األسرة تعلمها، وال أن يقف بالوراثة من اآلباء إلى األبناء, ومن عادة تلك األسر االحتفاظ بسر المهنة، وال يسمح للغرباء عن 
على أسرارها، وبخاصة الحرف المربحة، والتي تحتاج إلى مهارة ودقة وذكاء؛ خوفًا من قيام منافس ألصحاب الحرفة في عملهم، 

في و  وانتزاع الرزق منهم, لذلك كانوا حريصين على الحفاظ على أسرار حرفتهم, وال يباح بأسرارها حتى ألقرب الناس من حولهم،
لة اكتشاف الحرفي لطريقة جديدة غير معروفة في حرفته, فإنه يحتفظ بسره حتى ال يتسرب إلى الغرباء, وقد تصل بالبعض حا

إلى درجة عدم فصح سرها حتى ألوالده، إال في حالة شعوره بالعجز عن العمل، أو بقرب وفاته؛ خشية انتقال سر المهنة منهم 
 وينازعونهم مصدر رزقهم من جراء ذلك. إلى غيرهم, فينتزعون منهم مصدر قوتهم،

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض أصحاب الحرفة الواحدة، كانوا يقومون بتجميع بعضهم مكونين جماعة أو طبقة خاصة  
بصنف الحرفة التي يمتهنونها، ويتعاونون في ما بينهم، تعاون النقابات الحرفية والمهنية في الوقت الحاضر, ويتولى رئاستهم 

 خاصة بهم، وتعرف بحرفتهم, كسوق الحدادين, أو سوق النجارين.  (3)رجال)الحرفة(، وسط أماكن معينة )أسواق(، أبرز 
 
 
 
 
 

                                                           
 .401 -400دون، المقدمة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، )د.ت(، صعبد الرحمن بن محمد بن خل (1)

أن أورد القرآن الكريم إشارات في آيات مكية ومدنية على مسميات كثيرة ومتنوعة من وسائل المعيشة التي استخدمها أهل المدن، وهي ما تعني  ((2
ناس بما ال يعرفونه أو اليفهمونه، والشك أن مسميات هذه األشياء ال يمكن جعلها أهل مكة، عرفوها وتعاملوا بها، ألن القرآن ال يمكن أن يخاطب ال

مّما عرفته قريش واستوردتها عبر خطوطها التجارية، بل إن معظمها كانت تصنع في مكة، بمعرفة طبقة من الحرفيين والصناع الذين كانوا 
جتماعي على المجتمع المكي، كما نقلت لنا ذلك المصادر التاريخية وخاصة يعملون في حرف مختلفة وكان لهم إنتاجهم وتأثيرهم الحضاري واال

مكة  التاريخ العربي القديم، والتي ترجع إلى ما قبيل البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكي التسليم. انظر: أحمد إبراهيم الشريف،
 . 242-240صـ  والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، )د.ت(،

ب السوق: موضع البيت والبضائع، تذكر وتؤنث، والجمع أسواق، وتسوَّق القوم: أي باعوا واشتروا، وسمي السوق بهذا االسم؛ ألن البضائع تجل ((3
لبعض الوقت، كما في  إليه، وتساق المبيعات، ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن أسواق مكة في الجاهلية استمرت في تأدية وظائفها في اإلسالم
/ 2م، 1979هـ/1399سوق الحزورة. انظر: محمد بن عبد اهلل بن أحمد األزرقي، أخبار مكة، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار الثقافة، بيروت، 

 .155؛ البابطين، الحياة االجتماعية، صـ  3/3؛ ابن منظور، لسان العرب،  294
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 أشهر الحرف والصناعات في مكة: 
 التجارة 
ال شك أن مجد قريش التجاري ازدهر منذ عهد هاشم بن عبد مناف، وكانت في السابق مقصورة على األجانب القادمين  
يتداولونها بينهم، ومع من حولهم من العرب، أما في و  مختلف المناطق، حيث كانوا يعرضون بضائعهم على أهل مكة،لمكة من 

عهد هاشم بن عبد مناف، فقد خرجت تجارة مكة إلى المجال الخارجي، وجاب القرشيون في عهد هاشم معظم األراضي داخل 
العهود التجارية(، فعقد هاشم بن عبد مناف حلفًا مع الروم، والمطلب بن وخارج الجزيرة العربية، حيث عرف القرشيون اإليالف )

عبد مناف مع اليمن، وعبد شمس بن عبد مناف مع الحبشة، نوفل بن عبد مناف مع الفرس، من أجل تيسير القوافل التجارية 
قال اهلل تعالى: ، (1)ف اهلل بها قريشالقرشية في ذهابها وعودتها في أمن وأمان ال يصيبها مكروه، وهي المنة العظيمة التي وص

ْيِف * َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت * الَِّذي َأْطَعَمهُ ) ياَلِف ُقَرْيٍش * ِإياَلِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاء َوالصَّ  .(2)(م مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوفٍ إِلِ
قتصادية لسكان مكة قبل البعثة، حيث ارتبط هؤالء األفراد وهكذا ظهرت حرفة التجارة، والتي ُتعد من أهم الحرف اال 

بالعمل في النشاط التجاري، والكسب منه بشكل أو بآخر، والتي كانت تقوم في أغلب األحيان بشكل جماعي يشترك فيه 
كما يظهر لنا ذلك  ولم يقتصر األمر عند ذلك بل شاركوا صبيانهم ونساءهم فيها،، (3)األغنياء، ومتوسطو الحال، وحتى الفقراء

من حجم تجارة القوافل أو التجارة الخارجية لمكة وعدد القائمين عليها، أو المنتفعين منها، فكان التجار يخرجون بأوالدهم 
لالستعانة بهم وتدريبهم على تحمل المشاق، وممارسة أعمال التجارة، وقد أشارت كتب السيرة إلى خروج النبي )صلى اهلل عليه 

)رضي اهلل عنهم( مثل عثمان بن  كما أن تراجم بعض الصحابة، (4)صبي مع عمه أبي طالب في التجارة إلى الشاموسلم( وهو 
عفان، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن أبي بكر، تكشف أنهم رافقوا القوافل التجارية وهم 

وهم لفيف من التجار ، (7)وقيل ثالثمائة ،(6)أربعين رجالً و  جمها ما بين ثالثينوالتي يتراوح عدد رجالها وفقًا لح (5)صغار السن، 
عداد  واألدالء، والرجال القائمين على حراسة القافلة، وكذلك المساعدين الذين يعنون بالدواب، وتحميل البضائع، وتنزيلها، وا 

إلبل ما بين ألف إلى ألفين وخمسمائة بعير تقريبا، وقدَّر الطعام، وعادة ما يكون أولئك من األجراء والعبيد، بينما يتراوح عدد ا
ن دل هذا على شيء فإنما يدل  ثمن البضائع التي كانت تحملها قافلة أبي سفيان في يوم بدر، بحوالي خمسين ألف دينار، وا 

 .(8)على مدى ما كانت عليه حجم التجارة القرشية قبيل البعثة
والذي يقع  ،(9)تجارية الرئيسية في أسواق مكة المختلفة، والتي من أهمها سوق الحزورةومع قدوم القافلة تتم الفعاليات ال 

كما كانت هناك دار في  ،(1)بجوار المسجد الحرام من الناحية الجنوبية عند فناء دار أم هانئ بنت أبي طالب )رضي اهلل عنها(
                                                           

؛ سعيد 163ت بتصحيحه أيلزه ليختن شتيتر، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، صمحمد بن حبيب البغدادي، المحبر، اعتن ((1
؛ م. ج. كستر، الحيرة ومكة 100م، صـ 1993هـ/1413، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 2األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ط 

؛ صالح موسي درادكة، بحوث في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار 44م، صـ 1976هـ/ 1396 وصلتهما بالقبائل العربية، دار الحرية، بغداد،
 .56م، ص 1988هـ/1408شيرين للنشر والتوزيع، عمان، 

 .4-1سورة قريش، آية:  (2)
ة وعبيد. انظر: فكتور سحاب، لقد استطاعت قريش أن تسير قوافل تجارية كبيرة الحجم كثيرة اإلبل يشارك فيها كل المكيين غنيهم وفقيرهم ساد ((3

 .254م، صـ1992إيالف قريش رحلة الشتاء والصيف، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
؛ عبد الملك بن هشام المعافري، 40م، ص 1981هـ/ 1401محمد بن مسلم الزهري، المغازي النبوية، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، دمشق  (4)

؛ محمد بن جرير 180/ 1عبد الحفيظ شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، )د,ت(، و إبراهيم األبياريو سقاالسيرة النبوية، تحقيق مصطفى ال
 . 277/ 2م، 1979، دار المعارف، القاهرة، 4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 . 431/ 4ابن هشام، السيرة،  (5)
 . 606/ 2ابن هشام، السيرة،  (6)
 . 405 – 404/ 2الطبري، الرسل والملوك،  (7)

 .217، ص1414/1994عواطف أديب علي سالمة، قريش قبل اإلسالم دورها السياسي واالقتصادي والديني، دار المريخ للنشر، الرياض،  ((8
سجد الحرام على الصحيح، وكانت في فناء أحد أشهر أسواق مكة القديمة، حيث كانت قريش تجتمع فيه للبيع والشراء، وقد دخلت في توسعات الم ((9

تعليق  207-4/206دار أم هانئ بنت أبي طالب )رضي اهلل عنها(، وهي في موضع السوق الصغير حديثًا. انظر: الفاكهي، مكة في قديم الدهر، 
 .2/294المحقق بن دهيش؛ األزرقي، أخبار مكة، 
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ير المحملة بالحنطة، والقادمة من بالد الشام، ومنها العير وكانت تحط عندها الع ،(2)مؤخرة دار الندوة، يقال لها دار الحنطة
كما يشير الفاكهي إلى أن هناك مواقع أخرى )أسواق( تحط فيها قوافل الحنطة  ،(3)الخاصة بأحد تجار مكة وهو حكيم بن حزام

نما تحط بين الدارين  سفيان، ودار حنظلة بن أبي  دار أبي -بقوله: "... وكانت العير إذا قدمت مكة تحمل الحبوب والحنطة وا 
 .(4)وبينهما رحبة تناخ فيها اإلبل..." -سفيان 

يقال له: سامي  ،(5)كما كان لقريش موقع آخر تجتمع فيه في انتظار قوافلها التجارية وخاصة القادمة من اليمن
متخصصة للتجارة القادمة إضافة إلى دار صفوان بن أمية الجمعي بأسفل مكة التي كانت تسمى دار مصر, وهي  ،(6)المنظر

من مصر، حيث كانت تستقبل فيها البضائع المصرية التي تحملها القوافل من مصر وتعرض في تلك الدار، حيث يقدم أهل 
مكة إليها لشراء ما يحتاجون منها، والتي ال تتجاوز تجارته إلى غير مصر، فتنسب الدار إلى ما كان يباع فيها من بضائع 

ويواصل الفاكهي وصف أسواق مكة، وما كان يمارس فيها من بيع وشراء فيذكر اسم سوق: بأصل جبل  ،(7)مستوردة من مصر
ويوصفه بــ"... من أعمر فج  (8)خليفة سوق في الجاهلية، كان يقال له: الكثيب أسفل من جبل خليفة، على حده موقف البقر

 .(10)ن سوق الحزورةوهو سوق ال يبعد كثيرًا ع (9)بمكة، وأكثره أهاًل وصانعًا..."
وقد تنوعت أنشطة التجار المكيين التجارية، وتفردت كل طائفة منهم بنوع خاص من التجارة، فمنهم من كان متخصصًا  

كأبي بكر بن أبي قحافة التميمي، وعثمان بن عفان األموي، وطلحة بن عبيد اهلل التميمي، وعبد الرحمن بن  ،(11)في بيع البز
بن عبد المطلب بن هاشم )رضي اهلل عنهم(. وممن اشتهروا أيضا ببيع الحنطة من قريش العوام بن عوف الزهري، والحارث 

وكان  ،(12)خويلد األسدي، وربما جمع التاجر بين نشاطين فقد كان أبو بكر رضي اهلل عنه يبيع البز بالشام ويشتري الدقيق
معا أبو طالب بن عبد المطلب، حيث كان يجمع بين البزازة  وممن امتهن أيضا صنعتين ،(13)حكيم بن حزام يبيع القمح والدقيق

والعطارة ويقال عنه: إنه كان يبيع البز في أول النهار، ويبيع العطارة آخر النهار، ومن الذين اشتهروا بحرفة العطارة أيضا 
 .(14)سمرة بن جندبو  نصر بن الحارث،

ًا، مما يعكس حجم تجارة مكة، وأعداد التجار القائمين عليها، ويبدو أن البضائع المتوفرة في أسواق مكة كانت كثيرة جد 
من الرجال، وبعض النساء الالتي ُكن يمتهّن هذه الحرفة وهذا النشاط، وجاء ذلك نادرًا في سياق أخبارهن، من أمثال السيدة 

 ى يقال لها أم أنمار القارية،وسيدة أخر  ،(15)خديجة بنت خويلد )رضي اهلل عنها(، حيث كانت تمارس التجارة في سوق الحزورة
                                                                                                                                                                                            

 .248/ 2، الطبري، الرسل والملوك، 294/ 2أخبار مكة، ، األزرقي، 206/ ص 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (1)
 . 312/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (2)
 . 264/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (3)
 . 288/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (4)
 .195/ 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (5)
بل الذي يقع جنوب بطحاء قريش، يشرف في مصانع زمزم للمكيفات والثلج، ويمتد غربًا حتى يرى بن دهيش: أن موضع سامي المنظر هو الج( 6)

إلى اللجبة، وهو قرن صغير يقال له اليوم )بريق المنظر( يتوسط مخطط الخياط على يمين الداخل إلى مكة من طريق الليث الجديدة، قبل أن تصل 
، هامش 195/  4صاحب المخطط بتكسيره وإزالته. انظر: الفاكهي، مكة في قديم الدهر، م وقد بدأ  500حلقة الخضار )سوق الخضار( بحوالي 

3 . 
 .263/ 2؛ األزرقي، أخبار مكة،  4/210؛  342/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (7)
اب الحرم الشريف، وهو الجبل الذي صعد فيه جبل خليفة، هو المشهور بـ )جبل أجياد( لقلعة بنيت فوقه، ويقابل اليوم باب الملك عبد العزيز من أبو (8)

 (. 3، هامش )4/191المشركون يوم فتح مكة ينظرون إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه. انظر: الفاكهي، مكة في قديم الدهر، 
 .291/ 2؛ األزرقي، أخبار مكة،  191/ 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (9)
 .291/ 2األزرقي، أخبار مكة،  (10)

 ، 3البز: نوع من الثياب، والبزاز حرفته بيع الثياب. انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ((11
 .1/56هـ، 1405

هشام بن محمد بن السائب الكلبي، كتاب مثالب العرب مع نصوص من مثالب الهيثم بن عدي، دراسة وتحقيق جاسم ياسين الدرويش وسليمة  (12)
 .88م، صـ 2015باعة والنشر والتوزيع، دمشق، كاظم حسين، تموز للط

 . 264/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (13)
 . 89-88ابن الكلبي، مثالب العرب، صـ  (14)
 . 188/ 1ابن هشام، السيرة،  (15)
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كما كانت هناك  ،(2)وتمارس التجارة بمكة وتبيع وتشتري في فناء دارها (1)-تظهر بين الرجال  -التي كانت )برزة( من النساء و 
عبلة بنت عبيد بن خالد بن حنظلة زوجة عبد شمس بن عبد مناف، وكذلك زوجة رباح بن األمثل، وكانتا تبيعان األقمشة 

 .(3)وروالعط
وعلى ما يبدو أن حرفة التجارة لم تقتصر على طبقة السادة من أهل مكة، فقد كان هناك الكثير من العبيد والخدم،  

الذين كانوا يقومون بحرفة التجارة لحساب أسيادهم في أسواق مكة، ومن هؤالء شخص يعرف بجبر، وقد كان عبدًا نصرانيًا لبني 
 .(4)خاصة في أسوق مكة الحضرمي، وكانت له مبيعة )بسطة(

 الصرافة 
لقد كان لحركة التجارة الداخلية ونشاطها في أسواق مكة، أثرها على ظهور حرفة الصرافة، حتي أصبح للصيارفة أسواق 

ولعل ظاهرة وجودهم في أسواق خاصة بهم، يعكس مدى حجم التجارة والعاملين فيها في مكة، فقد كانت لهم  ،(5)خاصة بهم
وقد اكتسب أصحاب  ،(7)كما كان الصرافون يبيعون الذهب بالفضة أو العكس ،(6)ياد الصغير تنسب آلل خوانحوانيت في أج

هذه الحرفة شهرة كبيرة بين أهل مكة فكان الناس يودعون أموالهم لديهم مقابل صكوك يحصلون عليها من الصراف، أو ضامن 
دينار فلزمه غرماؤه، فسألهم أن يفسره حتى يضطرب ويقتضى ديوانه.  )كفيل( يقول ابن حبيب" إن صرافًا قام للناس بتسعة آالف

"فأتوا عبيد اهلل بن العباس فدفعوا له صكوكهم فقضى عنه  اهلل بن العباس فقالوا: ال نرضى منك بكفيل دون أن يضمنك عبيد
ولألسف لم تمدنا  ،(9)ة قبل البعثةوهكذا عرف أهل مكة التعامل بالصكوك في العديد من معامالتهم التجارية والمالي ،(8)ماله

 إال أن من الغالب قياسًا أنهم من اليهود والنصارى القاطنين في مكة.، (10)المصادر بأسماء الصرافين وجنسياتهم
كما عرف أهل مكة حرفًا أخرى متنوعة ذكرها الفاكهي من خالل كتابه ال تقل شهرة عن حرفتي التجارة والصرافة األبرز 

كة، ومنها الحدادة، والصياغة، والنجارة، والجزارة، والدباغة، والخرازة، والنسج والخياطة، وصناعة األقواس، وبيع في حياة أهل م
الطعام في األسواق، وكذلك العمل في البناء أيضًا، حيث قامت تلك الصناعات في مكة على المواد الخام المتوفرة لديهم، أو 

 .(11)لطائف واليمن وغيرهاالمستوردة من المناطق المجاورة، مثل ا

وقد كان بعض أصحاب الحرف اإلنتاجية يقومون ببيعها بأنفسهم، أو من خالل وسطاء يتجرون بها، حيث تكون  
 حوانيتهم مجاورة ألصحاب الحرفة، أو في األسواق العامة والموسمية التي كانت تشهدها مكة. 

 

                                                           
ارها يتحدثون في أمورهم برزة: المرأة التي تركت الحجاب وجالست الناس وهو ما اشتهرت به أم أنمار حيث كانت قريش تجتمع في فناء د ((1

 .1/50؛ المعجم الوسيط،  2/256التجارية. انظر األزرقي، أخبار مكة، 
 . 317/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 2)
 . 162م، ص1977هـ/1397ناصر بن سعد الرشيد، سوق عكاظ في الجاهلية واإلسالم تاريخه ونشاطه وموقعه، دار األنصار، القاهرة،  (3)
 .393/ 1شام، السيرة، ابن ه (4)
 . 226/ 4، 329، 327، 326، 322/ 3، 208، 180/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (5)
 . 316/ 3( األزرقي، أخبار مكة، 6)

كبير يحقق . يصف المنس أن التعامالت المالية والتجارية المتنوعة التي كانت سائدة في مكة أشبه بمصرف 157البابطين، الحياة االجتماعية، صـ  ((7
  .Lammens,H., La Macque, Bcyrouth,1924,p.305أرباحًا عظيمة خاصة من التعامالت الربوية. انظر: 

 . 146ابن حبيب، المحبر، صـ ( 8)
 .29م، 1963محمد كرد على، رسائل البلغاء، مطبعة الحلبي، مصر،  (9)

ين ال يرتبطون معها بحلف، كضريبة العشور التي أخذتها من التجار الروم فرضت قريش اإلتاوات على التجار األجانب من غير العرب، والذ ((10
، عند دخولهم مكة، وعرفوا نظام كتابة الصكوك، على الرغم من أن القليل من أهل مكة قد عرفوا الكتابة والحساب نظرًا الشتغالهم بالتجارة

وسادات القبائل مختومة بخاتم الحاكم أو شيخ القبيلة أو نقشه، إضافة واستخدموا نوعًا من الصكوك خاصة بالمسافرين والتي يمنحها الملوك 
ذا  لفرضهم المكوس على القوافل المارة بأراضيهم، كما عرفوا نظام األمانات والودائع، والمقاييس والمكاييل والموازين، واستخدموا الميزان

وقية(. انظر: سيد عبد العزيز سالم، تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، الكفتين، وكالوا بالمد والصاع والرطل واألوقية والنش)يساوي نصف أ
 . 235؛ عواطف أديب، قريش، ص 365-359م، ص 2002مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

 .4/286هـ، 1328، مطبعة السعادة، القاهرة، 1أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في تميز الصحابة، ط (11)
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 الحدادة 
ل مكة وتجارها، وعرف القائم عليها بالحداد أو القين، الذي يقوم بتشكيل لقد اشتهرت في مكة حرفة الحدادة، لخدمة أه 

وكما كان لهم أسواق خاصة بهم،  ،(1)الحديد لالستفادة منه في الحياة اليومية ألهل مكة، حيث كثرْت حوانيت الحدادين بمكة
ومن أشهرها السوق الواقعة عند سوق الليل  ،(3)ويسمى سوقهم بسوق الحدادين)زقاق الحدادين( ،(2)يجتمعون فيها وتعرف باسمهم

 .(4)قرب زقاق الحذاءين
وقد  ،(5)ومن الذين اشتهروا بهذه الصنعة العاص بن هشام، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف الذي كان يصنع البرم

لقة به، فإذا ذاب المعدن استعان أهل مكة بالخبرات األجنبية للقيام بصهر خام الحديد، واستخالصه من المواد الغريبة العا
وقد تكرر العملية  ،وخلص من المواد الغريبة العالقة به، عولج معالجة خاصة لتنقيته، ولجعله هشًا قاباًل للكسر والثلم بسهولة

من  وكانوا يجلبون المواد األولية من المواقع القريبة، (6)ألكثر مرة، لكي يصبح نقيًا صافيًا، وخاصة في صناعة السيوف الجيدة
 .(7)مكة وخاصة تلك الواقعة في بني سليم

وقد تنوعت الصناعات المعدنية ألهل مكة وشملت أصنافًا كثيرة، كاألسلحة بمختلف أنواعها، كما شملت صناعات  
حديدية متنوعة، كصناعة اللجام، والشكيمة، والحكمة، وهي الحديدة التي تكون على أنف الفرس على شكل دائرة وتمنعه عند 

وقد حظيت صناعة السالح بأهمية كبري لدى أهل مكة، حيث كانت مكة ، (8)من مخالفة راكبه، كما صنعت الحدوة الشد
خاصة وعند العرب عامة، ويرجع ذلك لكثرة أسفارهم،  (9)المكرمة ُتعّد واحدة من أهم مراكز صناعة األسلحة في الحجاز

م وكذلك ممارسة مهنة الصيد، فكان ال غنى عنه، لذلك حرص أهل مكة أعراضهو  واحتياجهم للسالح للدفاع عن قوافلهم وأموالهم
 .(11)إضافة إلى صناعة الدروع (10)على الحصول عليه سواء عن طريق االستيراد أو صناعته محلياً 

كما عرفت مكة صناعات حديدية مختصة بأدوات الطعام والشراب، واألدوات المنزلية، حيث كان يصنع منه العديد من  
كما كانت تصنع األجفان، وهي ، (12)ت مثل: اإلجانة: وهو إناء كبير يصنع من الحديد غالبًا ويستعمل في حفظ السوائلاألدوا

والقدور  ،(14)إضافة إلى األباريق واألطباق والسكاكين، ومقابض األواني واألقداح ،(13)أواٍن تستعمل في عمل األكل أو حفظه
اسم شخص كان يقوم  (2)كما يذكر الفاكهي ،(1)والدالء (18)والمعاول (17)وات النجارةوأد (16)وأدوات كسر الحجارة (15)النحاسية

 بإصالح ضبة الباب، وال يستبعد الباحث أن يكون حدادًا احترف صناعة أقفال البيبان وما شابهه.
                                                           

 .516/ 7جواد علي، المفصل،  (1)
 . 191، ابن حزم، أنساب، صـ 556/  7جواد علي، المفصل،  (2)
؛ الزبير بن بكار، جمهرة أنساب العرب، تحقيق محمود شاكر،  250/ 2؛ األزرقي، أخبار مكة، 288، 289/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (3)

 .372، بيروت، )د.ت(، ص 1ط
 . 318، 288/ 3مكة في قديم الدهر، الفاكهي،  (4)
 . 575ابن قتيبة، المعارف، صـ  (5)
 . 568/ 7جواد علي، المفصل،  (6)
 .391، 245م، ص 1987هـ / 1408، الرياض، 1الحسن بن أحمد الهمداني، كتاب الجوهرتين، تحقيق حمد الجاسر، ط (7)
 حدوة.ابن منظور، لسان العرب مادة لجام، الشكيمة، والحكمة، ال (8)

سالمية، الشك في أن مكة كان لها دورها في صناعة السالح لكثرة أسواق الحدادة بها. انظر: حسين مرؤة، النزعات المادية في الفلسفة العربية واإل ((9
 .1/197م، 1997، دار الفارابي، بيروت، 2ط
 .125 -124واضح الصمد، الحرف،  ((10

 . 252/ 1الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (11)
 . 560- 559/ 7جواد علي، المفصل،  (12)
يبة، عيون لقد كان لعبد اهلل بن جدعان، جفنة يأكل منها القائم والراكب، ومن كبر حجمها أن صبيًا وقع فيها فغرق. انظر: عبد اهلل بن مسلم بن قت (13)

 .268/ 3م، 1973األخبار، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
 . 280/ 3الدهر،  الفاكهي، مكة في قديم (14)
 .287/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (15)
 242/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 16)
 . 283، 277/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (17)
 .16/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 18)
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 الصياغة 
إضافة  ،(3)ا من نجدعرف أهل مكة إلى جانب حرفة الحدادة حرفة الصياغة، من الذهب والفضة والذي كان يجلب إليه

ومنطقة مهد الذهب الواقعة جنوب  (4)إلى مناجم الذهب والفضة القريبة من مكة مثل:)منجم ذهب المويلح، جنوب شرق مكة
عن استعمال عبد المطلب الذهب لكسوة باب  (6)وصنعوا القالئد واألساور والخالخل وغيرها، كما جاء في الفاكهي ،(5)يثرب(

فخرج األصفران على الغزالين للكعبة فضربهما عبد المطلب في باب الكعبة.... " فكان أول ذهب حليته الكعبة بقوله: "... 
كما  ،(7)الكعبة، كما يمكننا أن نستنتج من ذكر الفاكهي لشخص يدعى إبراهيم الصائغ، أنه كان يعمل في حرفة الصياغة

 .(8)استعمل الذهب لعمل طوق حول الحجر األسود

 النجارة  
ولم تكن هذه الحرفة أو الصنعة أقل أهمية من الصناعات األخرى  ،(9)جر نحت الخشبة، نجرها ينجرها نجرا نحتهاالن 

في مكة، حيث تقدمت وتطورت نظرًا لزيادة أهميتها عند المكيين؛ نتيجة لتطور األوضاع االقتصادية والحضرية في مكة، وزيادة 
إلنسان بمختلف فئاتهم سواء من أبناء المدن، أو من أبناء البادية, وقد امتهنها الطلب عليها. والنجارة من الحرف الضرورية ل

فال يكاد يتم البناء إال بها، حيث تعتمد الكثير من أعمال البناء على  ،(10)بعض أهل مكة, وُتعد حرفة مكملة لحرفة البناء
حترف متخصص للقيام بأعمال النجارة ويعرف القائم الخشب لعمل أسقف المنازل واألبواب والنوافذ وغيرها، ويكون لزاما وجود م

لالستفادة من أخشاب سفينة رومية غرقت في ميناء مكة المكرمة الشعيبة على  (11)عليها بالنجار. وقد استعان أهل مكة بنجار
ة الصناديق إضافة إلى صناع ،(13)وباب لها من الخشب وكذلك لعمل أبواب دورهم ،(12)البحر األحمر, وذلك لعمل سقف الكعبة

الخشبية لحفظ حاجياتهم، حيث يشير الفاكهي إلى وجودها في مكة "... وجدت في منزل ابن الزبير صندوقًا عليه سبعة 
أقفال..."، إضافة إلى ما كانوا يقومون به من أعمال أخرى واشتهروا بها، مثل صناعة القصاع, والصحاف, والجفان, وهى أوان 

وكذلك صناعة األقواس، والذين عرفهم الفاكهي: بأصحاب الشوحط بقوله: ، (14)ه من أنواع الطعامخشبية يجعل فيها الثريد وغير 
ولقد كان يجلب الخشب لصناعة تلك األواني من أماكن مختلفة من شبه الجزيرة  ،(15)القواسون" –"... أصحاب الشوحط 

وقد عرف  (1)القرظ، والطلح..."و  الجوز، والشوحط،و  ومن شجر السدر، ،(16)العربية، وخاصة من جبال السراة، القريبة من مكة

                                                                                                                                                                                            
 .54، 52/ 2جمع )دلو( الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (1)

 .347/ 3يم الدهر، الفاكهي، مكة في قد ((2
 .89الهمداني، الجوهرتين، صـ  (3)
. تشير الروايات التاريخية إلى وجود مناجم ذهب في مكة المكرمة وكان القرشيون يعملون فيها ويتاجرون 396الهمداني، كتاب الجوهرتين، ص  (4)

رون، وتعليقات آمال الروبي. انظر: باتريشيا كرون، تجارة في الذهب الخام. ولمزيد حول هذا الموضوع انظر المناقشات التي وضعتها باتريشيا ك
 -168م، ص 2005، ترجمة ودراسة آمال الروبي، مراجعة وتقديم محمد إبراهيم بكر، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 1مكة وظهور اإلسالم، ط

196. 
ين السعودية في أحد مناجم الذهب شمال يثرب، حيث عثر على . ويؤكد ذلك ما عثرت عليه شركة التعد369الهمداني، كتاب الجوهرتين، ص  (5)

 .516/ 7أدوات ترجع إلى عصر ما قبل اإلسالم كانت تستخدم في استخراج الذهب منه. انظر: جواد علي، المفصل، 
 . 20/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (6)
 . 458/ 1الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 7)
 . 477/ 1ديم الدهر، الفاكهي، مكة في ق (8)

 5/193ابن منظور، اللسان،  ((9
 .283، 3/277الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((10

هناك اختالف حول شخصية النجار الذي تم االستعانة به هل هو من العرب أم من قبط مصر، حيث كانت السفينة أو المركب الغارقة قادمة من  (11)
قتضي وجود نجار على كل مركب حتى يتمكن من صيانتها وإصالح أي عطل يصيبها في عرض البحر، أحد المواني المصرية، وكانت العادة ت

  .Tarek.M. Mahammad.,"AL –Fakihi ,pp.161-163والرأي السائد أن ذلك النجار كان قبطيًا. انظر: 
 . 193/ 1ابن هشام، السيرة النبوية,  ((12
 . 188/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((13
 . 1/645ابن منظور, لسان العرب,  ((14
 . 318/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((15
 . 548/ 7جواد علي, المفصل,  ((16
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إال إشارات حول استعمال أهل مكة  -تشمل أدوات منزلية، وأدوات بناء-أهل مكة صناعات خشبية أخرى لم يذكرها الفاكهي 
حيث  ،(2)الخشب في بناء دورهم كما في قوله: "... مر عمر بن الخطاب بأبي سفيان وهو يبني بيتًا له وقد طرح خشبًا..."

وصناعة الكراسي، والتي كان أمرها شائعًا بين الناس،  ،(3)يعتبر الخشب عنصرًا مهمًا من عناصر البناء، وال يتم البناء إال به
 .(4)إضافة إلى المطارق الخشبية لسهولة حملها لدق أوتاد الخيام وتثبيتها في األرض

نت عتبة صنٌم في بيتها مصنوع من الخشب، فلما كما صنع أهل مكة بعض أصنامهم من الخشب، فقد كان لهند ب
 .(5)أسلمت كسرته وهي تقول: كنا منك في غرور

وعلى ما يبدو فقد بلغت هذه الحرفة درجة عالية من الدقة  ،(6)كما وجد داخل الكعبة تمثال لحمامة مصنوع من الخشب 
التي منها صناعة التماثيل المجسمة و  ة لغرض ديني،واإلتقان لدى أهل مكة، ال سيما المنحوتات الخشبية وخاصة تلك المصنوع

المتخذة للعبادة. ومن الجدير بالذكر أن أهل مكة عرفوا حرفة )التطعيم(، أي إدخال المعادن في الخشب، وخاصة الذهب، فقد 
 .(7)كان باب الكعبة مصنوعًا من الخشب المطعم بالذهب

الزبير، الذي كان يقطع نبات السدر بمكة ويصنع منه أبوابًا ومن أشهر من امتهن حرفة النجارة في مكة عروة بن  
باإلضافة إلى عدد كبير من العبيد والموالي أمثال، أبي رافع، مولى العباس بن عبد  ،(9)وعتبة بن أبي وقاص ،(8)للبيوت
 .(11)قد كان لهؤالء النجارين سوق خاص بهم أو زقاق خاص بهم يعرف بــ"سوق النجارين"و  ،(10)المطلب
 الجزارة 

ال شك أن اشتهار حرفة الرعي في مكة، يرجع إلى طبيعة مكة ومواردها الطبيعية من خالل األودية المنتشرة حولها التي 
تساعد على قيام هذه الحرفة، كما كان للمواسم الدينية في مكة، وما صحب بعض شعائرها من وجوب الذبح، أثره في ارتفاع 

وديتها، ذلك باإلضافة إلى التي يجلبها القادمون لمكة في مواسمها الدينية، حيث أدى كل ذلك أعداد الحيوانات التي تسرح في أ
إلى ظهور حرفة الجزارة في مكة بشكل كبير، لكثرة ما يذبح في مكة في مواسمها أو على مدار العام، حيث امتهن كثير من 

ستفادة من لحومها وألبانها ووبرها وجلودها عالوة على أهل مكة هذه الحرفة، وكان له أثره على المجتمع المكي من حيث اال
دورها كوسيلة نقل. باإلضافة إلى حرفة الجزارة، فقد قامت على منتجات هذه الحيوانات حرف وصناعات أخرى. ومن الذين 

ن  ،(13)هله جزارينوكان أ ،(12)وعمرو بن العاص, وعامر بن كرز, والوليد بن المغيرة العوام،اشتهروا بهذه الحرفة، الزبير بن  وا 
تعذر أن يقوم الذابحون المذكورون سابقًا بعملهم، فيقوم مكانهم األرقاء والموالي، الذين كانت تعج بهم مكة, فكانوا يذبحون 

كما أورد  ،(14)لسادتهم. ويبدو أن عدد الجزارين كان كثيرا، حيث يشير الفاكهي في كتابه ألكثر من موقع وجد فيه الجزارون
خبرًا يشير إلى قيام فتنة أشعلها الجزارون في مكة، إلى جانب الخياطين، يمكن أن نستنتج منها كثرة الحرفيين الذين  (15)الفاكهي

                                                                                                                                                                                            
 .30-27الصمد، الحرف، صـ  (1)
 . 366/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (2)
 . 399/ 1الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (3)
 . 376الشريف، مكة، ص  (4)
 . 551/ 7مفصل، جواد علي، ال (5)
 . 40 – 39/ 2؛ الطبري، الرسل والملوك، 123/ 1األزرقي، أخبار مكة،  (6)
 . 229/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (7)
 . 576ابن قتيبة، المعارف،  (8)
 .576ابن قتيبة، المعارف،  (9)
 . 627/ 2ابن هشام، السيرة،  (10)
 .283، 277/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (11)

 . 215، صـ1891؛ أحمد بن عمر بن رسته, األعالق النفيسة, دار صادر، بيروت، طبعة بريل، ليدن،  575ابن قتيبة, المعارف, صـ ((12
 .215ابن رسته, األعالق النفيسة, صـ ((13
 .55/ ـ5، 317,  290,  288,  3/274,  2/207الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((14

 .3/280الدهر،  الفاكهي، مكة في قديم (15)
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كانوا يعملون في هذه المهنة بمكة المكرمة في العصر الجاهلي. حيث كانوا يقومون بذبح ما يأتي إليهم من أهل مكة، فانتشرت 
و"سوق البقر" والذي يقال له  ،(2)و"سوق اإلبل" ويباع ذلك وقت الظهر ،(1)ق الغنم القديم"أسواق خاصة لبيع المواشي، مثل "سو 

 .(4)ولالنتقال بين هذه األسواق وجد سوق للحمارين، )ألصحاب الحمر( ،(3)أحيانًا "موقف البقر"

رة مـا يـذبح مـن البهـائم، مـع أداء المناسـك وعلى ما يبدو فلقد لعبت المواسم الدينية في مكة دورًا بارزًا في انتشار هذه الحرفة لكثـ 
الدينية كموسم الحج، وخاصة تلك التي تذبح في يوم النحر، الذي ُيعد الذبح فيه من شعائر الحـج فـي العصـر الجـاهلي، واسـتمر 

 .(5)في عصر اإلسالم
 الدباغة 
واإلهاب بما يدبغ به. واإلهاب  (6)اندبغدبغ فالن إهابه يدبغه ويدبغه دبغًا ودباغًا، وتقول العرب: دبغت الجلد ف الدباغ 

حيث يحصل الدباغون على الجلود من  ،(8)ويسمى صاحب هذه الصنعة دبَّاغاً  ،(7)الجلد من البقر والغنم والوحش، ما لم يدبغ
ا مرحلة ثم تأتي بعده (9)الجزارين, ليبدأوا عملهم بتنظيف ذلك الجلد من الشعر أو الصوف باستخدام مواد مساعدة مثل النورة
ونباتات أخرى مختلفة,  (10)الدبغ باستخدام مواد خاصة بدباغة الجلد، مثل ورق وثمر شجرة السلمة، الذي يسمى ورقها القرظ

 ،(11)باإلضافة إلى مواد أخرى مثل الملح، والتمر، والرمان، للمحافظة على طراوة الجلد، وأكثر هذه المواد مصدرها بالد العرب
دم من أهم السلع التي يتاجر بها أهل مكة، مع مختلف البلدان كالشام والحبشة، يقول ابن هشام عن فقد كانت الجلود أو األ

وأكثر األدم يكون مصدره مكة؛ نظرًا لكثرة ما يذبح بها  ،(12)منها األدم..." –أي إلى الحبشة  –ذلك: "... وكان أعجب ما يأتيه 
 .(13)في توفير الجلود, باإلضافة إلى ما تستورده مكة من الطائف واليمنفي موسم الحج )يوم النحر(، الذي يساهم بشكل كبير 

في مكة في العصر األموي، وال يستبعد أن يكون قائمًا منذ قبل  ،(14)ويشير الفاكهي إلى وجود سوق خاص بـ " األدم"
  (15)البعثة، وأيضا دار للدباغين. 

 الخرازون والحذاؤون
م بعد الدباغة، ومنها الخرازة، فبعد االنتهاء من دبغ الجلود تأتي مرحلة التصنيع، تتبع عملية الدبغ حرف وصناعات تقو  

وُتعد حرفة ضرورية في حياة أهل مكة، حيث  (،حيث يتم خياطة الجلود وتفصيلها، ويطلق على من يقوم بهذه الحرفة )خرَّاز
إلى وجود  (16)وقد أشار الفاكهي أناة،و  ق وصبروهي صنعة أو حرفة تحتاج إلى حذ حاجتهم،كان يقوم بها البعض بأنفسهم لسد 

 حرفيين متخصصين يقومون بها، ويتكسبون منها، وتكون مصدر رزٍق لهم، لذلك وجد الكثير من حوانيت األدم في مكة.

                                                           
 . 244/ 2؛ األزرقي، أخبار مكة،  137/  4، 284/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 1)
 . 289/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( 2)
 .266/ 2؛ األزرقي، أخبار مكة، 191، 130/ 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (3)
 .249/ 2زرقي، أخبار مكة، ؛ األ 299، 279/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (4)

 174عواطف أديب، قريش، صـ  (5)
 .1318/ 4الجوهري، الصحاح،  ((6

 .1/217ابن منظور، لسان العرب،  (7)
 .342/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((8
 . 2/971المعجم الوسيط, ( (9

 . 7/80؛ جواد علي, المفصل,  2082/ 3ابن منظور, لسان العرب ,  ((10
 .70 – 7/66؛ جواد علي, المفصل،  111رسته, األعالق النفيسة، صـ ابن ((11

؛ الحسن بن الحائك أحمد بن يعقوب الهمداني، صفة جزيرة العرب 332، 317/ 3؛ الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  1/334ابن هشام، السيرة،  (12)
 .233م، ص 1990هـ / 1410تحقيق محمد بن علي األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 

  9/ـ4ياقوت الحموي, معجم البلدان, دار صادر، بيروت، )د ت(،  ((13
 .332,  317/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (14)
 .342/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((15
 .316، 313، 281/ 3، 209/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((16
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 -نسبة إلى جلد الماعز إذا دبغ  -وممن مارس هذه الحرفة أبو سفيان بن حرب الذي كان يبيع األدم، وأيوب السختيان 
ليه ينسب الذي وأيضا سعد بن عائد، مولى عمار بن ياسر كان يتاجر في نبات القرظ المستعمل في  ،(1)كان يبيع هذا الجلد وا 

كما مارس هذه الصنعة بعض النساء مثل أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب  ،(2)دبغ الجلود حتى عرف بسعد القراظ
 .(3))رضي اهلل عنهما(

غة إلى قيام صناعات وحرف أخرى مرتبطة بها، ومنها صناعة المشغوالت الجلدية، وخاصة كما دفعت حرفة الدبا 
الحذائين، وهي حرفة عرفها أهل مكة منذ زمن مبكر، وقد وردت لها إشارات كثيرة عند الفاكهي فأشار إلى وجود أسواق خاصة 

 ،(6)الخفو  وكل من يشتغل بخرازة النعل ،(5)الخرازونوهو موقع يجتمع فيه صانعو األحذية و  ،(4)بهم وتعرف بــ"زقاق الحذائين"
التي ينقل فيها الماء من مكان إلى آخر, والتي  ،(7)القربو  كخرازة اللبود وربما شمل أيضا معظم الصناعات الجلدية المختلفة

وتميزت بالمرونة، والليونة  السفر,و  عرفتها مكة منذ فترة تاريخية مبكرة، كأوعية لحمل وحفظ الماء أو غيره من السوائل في الحل
وكذلك صناعة الدالء، وهو الوعاء الذي يستخرج به الماء من البئر بواسطة الحبال  ،(8)وخفة الوزن, والقدرة على حفظ السوائل

 .(9)أو غيرها
الدباغة بحرفة أخرى وتعرف بصناعة أوتار األقواس، وهي من الحرف المهمة التي و  وكذلك ارتبطت حرفة الجزارة 

رتبطت بحرفة الجزارة والدباغة، حيث استفاد بعض الدباغين من بقايا حواشي الحيوانات، كـ )المصارين(، في جملة الحرف التي ا
كانوا يقومون بها بعد الدباغة, فكانوا يقومون بجمع ما يحصلون عليه من المصارين، وتنظيفها مما علق بها من أوساخ, ثم 

ا إلى مواد نافعة مفيدة, يستفيد منها أصحاب حرفة القواسين، الذين يصنعون منها أوتارا ألقواس يبيعونها إلى التجار، أو يحولونه
اهتم العرب بحمل  -نظرًا لقابليتها الكبيرة على للشد والوتر,  ،(10)والتي لعبت دورًا بارزًا في حروب العرب القديمة ،رمي السهام

وعلى ما يبدو فقد كان لذلك أثره بوجود حرفيين  (11)-دعاة للفخر والنصراألقواس، ورمي السهام في القتال ووجدوا في ذلك م
أو كما عرفهم  ،(12)متخصصين في تجهيزها، وأسواق خاصة بهم كما أشار الفاكهي لذلك في قوله: "... التي عند القواسين"

 .(13)بــ"... أصحاب الشوحط..."
 الحياكة )النسج( والخياطة  

فالنسج )الحياكة( والخياطة حرفتان  ،(15)والخياطة: حرفة الخياطة ،(14)ساج: حائك الثوبالنو  النساجة: حرفة النسج، 
متكاملتان تدعم إحداهما األخرى, فالحياكة البد لها من نسيج مسبق، والنسيج ال تتم الفائدة منه إال بعد حياكته وخياطته، 

ان ضروريتان في العمران لما يحتاج إليه البشر... فاألولى "... هاتان صناعت (16)فالحياكة والخياطة كما يقول عنهما ابن خلدون

                                                           
 . 55ابن قتيبة، المعارف، ص  (1)
 . 715اعي، تخريج الدالالت السمعية، ص الخز (2)
 .380/ 4ابن هشام، السيرة،  (3)

  316 – 274/ـ3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((4
 .3/278الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((5
 .226/ 4,  284/ 1الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((6
 . 146,  2/50الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((7
 .7/588لي, المفصل, جواد ع ((8
 . 7/588جواد علي, المفصل,  ((9

 .238-228( درادكة، بحوث، صـ (10
 .589 – 7/588جواد علي, المفصل,  ((11
 .3/288الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((12
 .3/318الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((13

 .2/953القاموس المحيط،  (14)
 . 1/274القاموس المحيط،  (15)
 .412-411لدون, المقدمة، صـ ابن خ ((16
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نسج الغزل من الصوف والكتان والقطن... والثانية تفصل بالمقراض قطعًا مناسبة لألعضاء البدنية ثم تلحم تلك القطع بالخياطة 
ي العمران المعتدل وأما المحكمة..." ويضيف "... وهاتان الصنعتان قديمتان في الخليقة، لما أن الدفء ضروري للبشر ف

 المنحرف إلى الحر فال يحتاج أهله إلى دفء...". 

فقام أهل مكة  الرعي،وقد توفر ألهل مكة كميات كثيرة من المواد الخام وخاصة من األصواف، نتيجة ازدهار حرفة  
النساء في الغالب هن الالئي وقد كانت  البسيطة،باالستفادة منه عن طريق غزله بحسب إمكاناتهم المتوفرة، وحسب خبراتهم 

وعلى ما يبدو أنه كان لهم موضع في مكة  أخرى،وقد يكون ذلك بسبب انشغال الرجال في أعمال  الغزل،يقمن بعملية 
يجتمعون فيه كما يتضح ذلك من ذكر الفاكهي. وكان بمكة الكثير من الغزالين والدليل على ذلك قول الفاكهي: "... دار أبي 

وربما كان عددهم كبيرًا نظرًا للحاجة الماسة للغزل، سواء في  ،(1)اللتان عند الغزالين..." ،مد بن إبراهيم المكيينعزارة، ودار مح
 نسج الثياب، أو الفرش، وبيوت الشعر.

لى جانب الحياكة والنسج كانت حرفة الخياطة، حيث كان يقوم بها أهل مكة ومن الذين اشتهروا بهذه الحرفة في مكة   وا 
وقد كانت لهم أماكن خاصة بهم في أكثر من موضع كما ذكر  (2)وقيس بن مخرمة وغيرهما.  خويلد،البعثة، العوام بن قبيل 

 "... عند الخياطين...". :(3)ذلك الفاكهي بقوله
: "... أن أهل مكة كانوا يلبسون (4)اشتهر عن أهل مكة لبس أنواع مختلفة من الثياب كما يشير إلى ذلك الفاكهي 

نما كان الرجل يأخذ ثوبيه إزاره الثي اب الموردة فيما مضى من الزمان..." وأنهم كانوا يقومون بصباغتها وتغيير ألوانها "... وا 
"...  ،(5).. " "... ويلبسون الثياب الملونة مثل الُحمر والموردة..."بعض األصباغ ثم يروح فيها ويغدو.ورداءه فيصبغها ب

 .(7)إلى جانب رواج ثياب أخرى مستوردة من الشام ومصر وغيرهما (6)لثة..."ويلبسون الثياب الممشقة والمث
 الخبازة

وال غرابة في  والصناع،لقد شغلت الحرف والصناعات المتصلة بكل ما يؤكل أو يشرب، عددًا كبيرًا من هؤالء الحرفيين  
 ائهم وشرابهم بصفة دائمة.ذلك فالمأكول، والمشروب كانا من الضروريات التي يحتاج إليها أهل مكة في غذ

حرفة الخبازة، فكان منهم الخبازون الذين يعتمدون على ما ، ومن تلك الحرف والصناعات التي انتشرت بمكة قبل البعثة 
تنتجه أرض شبه الجزيرة العربية من الحبوب, أو ما يستورد من الشام، حيث كان القمح غذاًء للفئات الغنية, بينما كان الشعير 

ومن اليمامة، التي كانت تنتج  ،(9)الذرة، الذي كانوا يستوردونه من اليمنو  فضاًل عن القمح (8)هو غذاء الفئة الفقيرة، غالبًا 
بأصحاب أنه كان لهم سوق خاص بهم يعرف " ويذكر الفاكهي ،(10)كميات جيدة من القمح الذي يعرف بـ"بيضاء اليمامة"

كما أطلق عليهم لقب البقالين نسبة إلى البقول التي كانوا  ،(11)اليمانيالحنطة"، ويقع جنوب المسجد الحرام أو الشق 
 .(12)يبيعونها

                                                           
 .3/320الفاكهي, مكة في قديم الدهر,  ((1
 .577 – 576ابن قتيبة, المعارف، صـ ((2
 .4/206؛ 326,  308,  298,  284، 280، 150/ 3؛  207/ 2الفاكهي,مكة في قديم الدهر,  ((3
 .3/296؛  1/296الفاكهي, مكة في قديم الدهر,  ((4
 .3/296م الدهر, الفاكهي, مكة في قدي ((5
 .1/299الفاكهي, مكة في قديم الدهر,  ((6
 . 3/141الفاكهي, مكة في قديم الدهر,  ((7
 .59 – 7/58جواد علي, المفصل,  ((8
 .111ابن رسته, األعالق النفيسة, صـ ((9
 .87م, صـ 1996هـ /  1416أحمد بن محمد بن الفقيه الهمداني, كتاب البلدان, تحقيق يوسف الهدى, عالم الكتب، بيروت،  (10)
  200/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (11)
 . 100/ 3، 207/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (12)
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ومن الجدير بالذكر أن أهل مكة كانوا من أمهر التجار في اختيار بضائعهم فكانوا يجلبون ما يكفيهم من هذه  
ولذلك ظهرت حرفة صناعة  ،تهميخزن فيها ما يستورد لسد احتياجا ،(1)المحاصيل، وخزنها في أماكن خاص )مستودعات(

الخبز وهو أحد أهم العناصر في عمل الثريد الذي اشتهر بعمله هاشم بن عبد مناف في مكة في مواسم الحج، كما ذكر ذلك 
بمكة عبد  (2)الفاكهي: "... وأول من أطعم الطعام والثريد بمكة هاشم بن عبد مناف, وأول من أطعم البر بالشهد وعمل الخبيص

وهو الرغيف الواسع الرقيق,  ،ويسمى أيضًا الطريفة ،وقد تعددت أنواع الخبز فمنه المرقق أو الرقاق ،(3)جدعان التيمي اهلل بن
يقول الفاكهي "حدثنا إبراهيم بن يعقوب... رأيت ابن  ،ويقدم للضيوف مع بقية أنواع األطعمة ،ويبدو أنه من أطعمة المترفين

كما عرف أهل مكة نوعًا من الخبز يعرف بخبز  ،(4)برقاق حتى يسيل على يديه" يأكل شواءً  –رضي اهلل عنه  –عباس 
ويشير  (5) الجواري, يعمل من الدقيق األبيض , وهو لباب الدقيق وأخلصه وأجوده, ويسمى النقي, وهو أيضًا طعام الميسورين.

نوبية للسائب بن أبي السائب المخزومي تخبز  إلى أن أهل مكة استخدموا إماءهم في صناعة الخبز، فقد كانت أمة (6)الفاكهي: 
وهو من األطعمة  الصغير،حيث يحضر الخبز ثم تضاف إليه قطع صغيرة من لحم الجدي  ،لهم. وقد عرفت قريش "خبز اللحم"

 .(7)المفضلة ألهل مكة
 صانعو األطعمة  

الطعام والشراب وبيعه، وقد يرجع ذلك يشير الفاكهي إلى وجود فئة من الحرفيين في مكة، كانوا يمتهنون مهنة إعدد  
النشغال التجار بتجارتهم وحركة البيع والشراء، فشجعوا من يقوم بخدمتهم وتجهيز الطعام لهم، وكانت لهم أسواق تشتهر بخدمة 

ع في فكان الصيادون يقدمون مكة من جدة بحيتان تبا (8)الطعام الذي كانوا يقدمونه، فوجد سوق السمك ويسمى سوق الحواتين
ومن الذين اشتهروا  ،(10)كما يشير الفاكهي إلى أنه ُوِجد في مكة من امتهن حرفة بيع رؤوس األغنام المشوية ،(9)هذا السوق

كما وجد بائعو التمر ولهم  ،(11)ببيع الطعام في مكة قبل البعثة حاطب بن أبي بلتعة اللخمي )حليف بني أسد( )رضي اهلل عنه(
 .(12)التمارين" سوق خاص بهم يسمى بـ "سوق

 صانعو األشربة 
إلى جانب بيع الطعام في أسواق مكة، كانت هناك فئة أخرى تخصصت في بيع المشروبات التي من أهمها الحليب  

: إلى أن أهل مكة كانوا يشربون (13)ومشتقاته، حيث يصف الفاكهي رواج هذه الحرفة إلى جانب بيع األطعمة، ويشير الفاكهي

                                                           
 .288/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((1
 .5/20الخبيص: حلوى من التمر أو العسل والسمن والدقيق. انظر: ابن سيده, المخصص,  ((2
 .223/ 3الدهر،  الفاكهي، مكة في قديم ((3
 .2/112الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((4
 .1044/ 2ابن منظور, لسان العرب,  ((5
 .2/355الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ( (6
 .139ابن حبيب, المحبر, صـ ((7
الطري الطازج من البحر، إنما كان  . لم يكن بمكة شيء من الحوت )السمك( األخضر، أي الحوت )السمك(279/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (8)

مارة يقلى بالزيت بجدة، قبل إرساله لمكة، ويضعونه في أقفاص من جريد النخل ليتخلله الهواء أثناء عملية نقله من جدة إلى مكة، عن طريق الح
كانوا يرسلونه قبيل المغرب من جدة فيصل  الذين كانوا يعملون على نقل البضائع وغيرها من جدة إلى مكة، فيصل إليها من جدة في ليلة واحدة، أي

ين المدينتين إلى مكة في الصباح، فالحمار الجيد يقطع المسافة من جدة إلى مكة في ليلة واحدة، وما كانوا يرسلونه على الجمال ألنها تقطع المسافة ب
يعونه خوفًا من تغيره وخرابه. انظر: محمد طاهر كردي، في ليلتين، وإذا وصل السمك المقلي إلى مكة قاموا بقليه مرة أخرى في الحوانيت ثم يب

ه / 1435التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم، طبع بإشراف عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، مكتبة األسدي للنشر والتوزيع مكة المكرمة، 
 . 146/ 2م، 2004

 .372-371/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (9)
 2/244؛ األزرقي، أخبار مكة،  292/ 3في قديم الدهر،  ( الفاكهي، مكة(10

 .317، دار المعارف، القاهرة، ص 4ابن قتيبة, المعارف, تحقيق ثروت عكاشة,ط  (11)
 . 279/ 3، 371/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (12)

 .3/301الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((13
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أنهم كانوا يسارعون بشرائه وهو في  :(2)ويضيف ،(1)لعسل أحيانًا أو بالسكر، وكانوا يسمونه شراب الصبوحيخلطونه باو  الحليب
ضروع المواشي كما في قوله: "... كما يصنع أهل مكة, يشترون اللبن في الضروع الشهر والشهرين..."، وكانوا يشربون اللبن 

تهروا بصناعة لبن الريئة وهو خليط من اللبن الحامض إضافة إلى الحليب ويقدمونه مع التمر، كما اش ،الرائب في كل األوقات
كما كانوا يصنعون من  ،(3)وهو عندهم من أطيب األلبان، وكانت العرب تعتقد أنه يكسر الغضب "... إن الريئة تفثأ الغضب..."

 ،(5)ئية أخرى ومنها: الزبد والجبن والسمنكذلك استخرج أهل مكة من الحليب، واللبن الرائب مواد غذا ،(4)اللبن الحامض األقط
 ،حيث كان بعض القرشيين يأكلون الجبن كمشٍه لطعامهم, وعن ذلك يقول ابن عبد ربه "... فإنه يشهي الطعام, ويهيج المعدة

وقد عرفت مكة أسواقًا خاصة لبائعي األلبان تعرف  ،(6)..." ويشد البطن ،... فإنه يقدح األسنان وهو حمض العرب
 .(7)سمائهمبأ

بين  -الضيف  –كما اشتهرت في مكة صناعة النبيذ ويؤكد الفاكهي على ذلك بقوله إن العرب كانت تخير الشارب  
وقد ساعد على  ،(8)..." النبيذ أو العسل واللبن بقولهم "... إن هذا النبيذ شراب قد يكون ُمِغث وُمرث، أو نسقيك لبنًا أو عسالً 

ن الطائف التي تشتهر بزراعة الكروم, والذي كان يحمل منها إلى مكة فيباع في أسواقها ويصنع انتشار صناعته، قرب مكة م
لى جانب الكروم كان يصنع النبيذ من التمور والشعير والذرة ،(9)منه النبيذ وتذكر الروايات أنه كان للعباس بن عبد  ،(10)وا 

وكان أهل مكة  ،(11)مرت هذه البركة قائمة حتى صدر اإلسالمالمطلب، بركة عند زمزم يسقى عندها النبيذ غير المسكر, واست
النبيذ شرابهم المفضل في مجالسهم، ويتفاخرون و  يقدمون النبيذ لضيوفهم مع الطعام, وأحيانًا يقدم وحده في مناسبات مختلفة,

لثقفي من الذين اشتهروا ولذلك كثرت صناعته بمكة، وكان عقبة بن أبي معيط ا ،(12)في مجالس لهوهمو  بتقديمه في أعيادهم,
 .(13)بصناعة الخمور وبيعها في مكة

 حرفة البناء  
ال يمدنا الفاكهي بمعلومات وافية عن البنائين وطريقة البناء رغم أهميتها في حياة اإلنسان المقيم والمستقر، باستثناء ما  

ن تعزر الطوب والحجر قاموا بالبناء  ،(15)ها دورهمليبنوا ب ،(14)ثبيرو  ذكره عن قيام العمال بقطع الحجارة للبناء من جبال حراء وا 
به و  الجصو  فبعض بيوت مكة بنيت باآلجر األحمر ،(16)بالطوب اللبن )اآلجر(، خاصة بيوت غير القادرين على البناء بالحجر

 .(17)يطال

                                                           
 .415/ 4م,  2004د الفريد, تحقيق أحمد أمين, أحمد الزين, إبراهيم األبياري, سلسلة الذخائر، القاهرة, أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي, العق ((1
 .96/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((2
 .208/ 3ابن قتيبة، عيون األخبار,  ((3
 . 1/22األقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. انظر: المعجم الوسيط,  ((4
 .3/301الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (5)

  308/ـ6ابن عبد ربه, العقد الفريد,  ((6
 .330/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  (7)

 .2/57الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((8
 1381غربال, دار القلم، القاهرة،  تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني, مراجعة شفيق ،إبراهيم بن محمد الفارسي األصطخري, المسالك والممالك ((9

 . 24م , صـ 1961هـ / 
 .7/540جواد علي, المفصل,  ((10
 . 59,  2/57؛ الفاكهي, مكة في قديم الدهر,  2/60األزرقي, أخبار مكة,  ((11
 .364/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد,  ((12

 . 575ابن قتيبة، المعارف، ص  (13)
 .4/225, 2/180 الفاكهي، مكة في قديم الدهر، ((14
 .290, 3/289الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((15
 .332, 201/ 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((16
 .3/287الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((17
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ساهموا في عمارة الدور والحق أن كثيرًا من الموالي  ،(1)أما عن العمال فيشير الفاكهي بأن معظمهم كانوا من الموالي 
بمكة, وسكنوها حتى نسبت إليهم, وال ندري إن كانوا هم الذين عمروها بأنفسهم, أم أنهم استعانوا بعمال بناء من نفس طبقتهم، 

وبناء زرزر من  ،(2)كما في بناء شعب الخوز والذي ينسب بناؤها إلى موالي لعبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي
وزيقيا من موالي آلل أبي ربيعة  ،(4)والديلمي من موالي معاوية بن أبي سفيان )رضي اهلل عنه( ،(3)الجبير بن مطعم مولى بني
ودور  ،(7)ودار األرقم بن أبي األرقم المخزومي ،(6)حيث قام البناءون ببناء الكثير من الدور مثل دار العجلة ،(5)المخزومي

 .(11)وربما نقشت دور أخرى بالجص مثل دار الحرشي ،(10)ثم طالؤها بالبياض ،(9)البناءمستخدمين النورة في عملية  ،(8)أخرى
 وهذا يعكس بدوره وجود العاملين بهذه الحرفة.  ،(12)وعمل البرك والساقيات ،كما كان البناءون يقومون بحفر اآلبار بمكة 

أو فيها تماثيل مصورة في الحجارة، ولكن  ،(14)والبناء بالحجر المنقوشة ،(13)ومن الحرف المتصلة بالبناء قطع الحجارة 
ومن اللفظ يدل معناه على كثرة عددهم نظرًا لما يقومون به  ،(15)الفاكهي لم يعطنا أية معلومات عنها سوى ذكره ألصحاب النورة

ها خاصة في من استحضار النورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، الذي يستخدم في إزالة الشوائب غير المرغوب في
 .(16)الصناعات الجلدية

 السقاية  
احترف سكان مكة عدة حرف أخرى لم يسعفنا الفاكهي بذكر تفاصيلها, مثل حرفة الّسقائين, وهؤالء كانت حرفتهم من  

زلهم وفى حاالت أخرى كان بعض المكيين يحفرون آبارًا في منا ،الحرف المهمة في مكة, لتزويد المنازل بالماء لسد احتياجاتهم
وارتبط بهذه الحرفة حرفة الحمارين والجمالين لجلب الماء من اآلبار  ،(17)أو قريبًا منها لسد حاجتهم وحاجة أقربائهم أو جيرانهم

وكان عمل  ،(18)إلى البيوت، وقد امتهن هذه الحرفة الرجال, والنساء، فأما النساء فكن يحملن الماء في القرب والدالل لتوصيلها
وقد يكون السقاة أحرارًا من ذوي الحاجة أو عبيدًا يبيعون الماء لصالح  ،(19)النساء لكسب الرزق الحاللهؤالء الرجال و 

 .(20)أسيادهم

                                                           
 .4/201الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((1
 .2/275؛ األزرقي، أخبار مكة،  4/275الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((2
 .211، 4/210اكهي، مكة في قديم الدهر، الف ((3
 .4/175الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((4
 . 245 – 3/244الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((5
 .3/309الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((6
 .331, 3/287الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((7
 .252, 233/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((8
 .3/100؛ 245/ 2فاكهي، مكة في قديم الدهر، ال ((9

 .287/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((10
 .276, 226/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((11
 .116,  111/ 4,  226,  151,  149/ 3؛  14/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((12
 .290,  279/ 3,  180/ 2الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((13
 .279/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((14
. من الجدير بالذكر أن صناعة النورة استمرت في مكة المكرمة، بطريقتها البدائية إلى وقت قريب، وقد 100/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((15

ن الرابع عشر وهو الشيخ محمد سمسم بن أحمد كان جد الباحث أحد المنتسبين لهذه الصنعة في مكة، وهو محتسب مكة في الربع األول من القر
 الجمل الحسني، وكان يلقب بالنوار حيث كان يمتلك عددًا من األفران في إحدى ضواحي مكة، والتي تعرف حاليا بالنوارية على طريق المدينة

أماكن مخصصة الستقبالها، وكانت في منطقة المنورة، حيث يتم إحراق الحجر الخام في تلك األفران، ثم تنقل النورة إلى مكة، حيث كانت هناك 
والتي حفرتها في تلك الناحية، ومنها تباع في مكة، حيث كانت لها أهميتها في البناء والطالء  -نسبة لوالدته  -شعب عامر وتعرف ببئر سمسم 

 وغيرها من أعمال تجهيز وإزالة األوساخ للجلود. 
 .2/971المعجم الوسيط,  ((16
 .116,  114,  113,  100/ 4في قديم الدهر،  الفاكهي، مكة ((17
 .332,  331/ 1الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((18
 .616/ 2ابن هشام, السيرة النبوية,  ((19
 .75/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((20
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 الحطابة 
 ،احترف بعض سكان مكة حرفة الحطابة حيث عمل بها الموالي والرقيق، مثل المولى نجدة مولى عمرو بن العاص 

 .(1وكذلك عمل بها بعض الزنوج في مكة)
 النقل حرفة 

امتهن بعض أهل مكة ومواليها حرفة الجمالين والحمارين، وكانوا يكسبون رزقهم عن طريق نقل المسافرين، ونقل 
كراء و  البضائع، بهذه الحرفة فكان الحمارون ينقلون البضائع بسرعة تفوق  ،(2)واشتهر من أهل مكة رجال من خزاعة الدواب،ا 

 ،إلى جانب حرف أخرى لم يدلنا الفاكهي عنها ،(3)صحاب الحُمر عند ردم آل أسيدوقد ورد ذكر الحمارين وأ ،سرعة الجمالة
  لذلك لم نستطع الكتابة عنها نظرًا الرتباط البحث بالحرف التي ورد ذكرها عند الفاكهي فقط، دون غيرها.

 تمةالخا
النفيسة والمهمة في تاريخ البلد  ُيعد كتاب الفاكهي الذي يحمل عنوان " أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه " من الكتب

ن المادة العلمية والتاريخية واألدبية المدونة في كتابه عن تاريخ مكة تفوق بكثير ما دونه وسجله األزرقي في كتابه "  الحرام، وا 
و النصف أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار "، أو مادونه الفاسي في "شفاء الغرام" رغم أن ما وصلنا من كتاب الفاكهي ه

الثاني من كتابه، بينما فقد النصف األول من الكتاب، حيث يعتبر ما وصلنا من كتابه وثيقة مهمة في تاريخ البلد الحرام، في 
وكذلك األزمنة التي سبقته، حيث شمل مقتطفات من تاريخ مكة في  –القرن الثالث الهجري  –الفترة التي ترجع لزمن المؤرخ 

المصطفى صلى اهلل عليه وسلم )العصر الجاهلي(، من النواحي الدينية، واالجتماعية، واالقتصادية، وقد الفترة التي سبقت بعثة 
حظيت أخبار الحرف والصناعات في مكة المكرمة حيزا ال بأس به في مدونته، حيث رصد لنا الحرف والصناعات التي كانت 

وسلم(، واستمرار معظمها في العهود اإلسالمية المجيدة، وأظهر سائدة في المجتمع المكي قبيل بعثة المصطفى )صلى اهلل عليه 
أشهر الحرف والصناعات التي عمل فيها أهل مكة، باإلضافة إلي حرفة التجارة التي اشتهروا بها، والتي شكلت معًا عوامل 

ارة، والدباغة، والخرازة، والنسج مؤثرة على الحياة االجتماعية واالقتصادية في مكة، ومنها الحدادة، والصياغة، والنجارة، والجز 
والخياطة، وصناعة األقواس، وبيع الطعام في األسواق، وحرفة البناء، وغيرها مما شملته الدراسة، وحال تلك الحرف والصناعات 

 والقائمين عليها، وانتشارها، وأسواقها المشهورة.
لحياة االقتصادية واالجتماعية في مكة، وأنها ال حيث يتضح من الدراسة الدور الذي لعبته تلك الحرف والصناعات في ا 

مع األخذ في االعتبار أن هناك حرفًا وصناعات  -الحرفة الرئيسية للمجتمع المكي  -تقل تأثيرًا عن الدور الذي لعبته التجارة 
 انتشرت في مكة ولم يتعرض لها الفاكهي في كتابه كصناعة األدوات المنزلية، والسروج ومهنة السقاية.

ونستنتج من الدراسة، أنه على الرغم من شيوع فكرة تعفف كثير من العرب عامة وبعض أهل مكة خاصة، من اتخاذ  
الحرفة والعمل اليدوي وسيلة من وسائل طلب الرزق، واحتقارهم لكل من يلتزم أو يتعلم حرفة، إال أنه يتضح لنا من خالل 

امتهنوا  -من السادة والموالي والعبيد -د أشار الفاكهي إال أن كثيرًا من أهل مكةالدراسة، أن هذا األمر لم يكن شائعًا في مكة، فق
حرفًا وصناعات مختلفة، لسد حاجة سكانها، والقادمين إليها في مواسمها الدينية المتعددة، من خالل أفراد وأسر أتقنوا صناعاتهم 

 خاصة بمهنهم، كسوق الحدادين، أو زقاق الحذاءين.وتوارثوها، وانتشروا في ربوع مكة، وأنشئوا لهم أسواقًا متعددة 
كما كانت هناك أسواق مخصصة الستقبال القوافل التجارية القادمة لمكة، وتحمل مسمى البالد القادمة منها البضائع  

ئع وهي متخصصة لبيع التجارة القادمة من مصر، أو أسواق متخصصة لبيع نوع معين من البضا مصر،التي تباع فيها، كدار 

                                                           
 75/ 3الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((1
 .154 – 153/ 4الفاكهي، مكة في قديم الدهر،  ((2
 .299,  3/279اكهي، مكة في قديم الدهر، الف ((3
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القادمة لمكة كدار الحنطة والتي كانت مخصصة لبيع الحنطة، وأن هذه األسواق تتسع وتنكمش وفق المواسم المختلفة التي تمر 
 بها مكة طوال العام وخاصة في مواسمها الدينية.

اء والرفاهية لهم، لقد قدم أولئك الحرفيون ألهل مكة والوافدين إليها كل ما يحتاجونه في حياتهم المعيشية، وتوفير الرخ 
 فليس كل ما يطلبه سكان مكة يجلب لهم من الخارج، أو عن طريق االستيراد. 

وكما كان للحرف والحرفيين دور بارز ومهم في النشاط االقتصادي لمكة، فقد كان لهم نفس الدور والتأثير على الحياة  
التي سبقت بعثة المصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(، واستمرارها االجتماعية في مكة أفرادا وأسرا، خالل العصر الجاهلي أو الفترة 

 في صدر اإلسالم، والعهود اإلسالمية الالحقة.
 المصادر والمراجع العربية:
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 م. 1961هـ /  1381دار القلم، القاهرة،  غربال،
 م. 1993هـ/1413، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 2واإلسالم، ط سعيد، أسواق العرب في الجاهلية األفغاني،  .4
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 آليات تسيير مؤسسة بيت المال في الجزائر خالل العهد العثماني
 صبرينة لنوارالباحثة. 

 الجزائر /جامعة ابو القاسم سعد اهلل
The Management the Treasury in Algeria During the Ottoman Period 

Researcher Sabrina Linwar  

University of Abu Al-Kassim SA'ad Allah/ Algeria 
Abstract 

Algeria witnessed several institutions to manage policy and economy such as treasury 

which played an important role in the political, economical, and social life at that time.          

 : الملخص
: اني عدة مؤسسات تتولى تسيير األمور السياسية واالقتصادية والمالية والثقافية منهاشهدت الجزائر في ظل الحكم العثم

خزينة الدولة ومؤسسة األوقاف ومؤسسة بيت المال. فهذه الهياكل اإلدارية أدت دورا هاما في إبراز المالمح األساسية للحياة 
ر إحدى المؤسسات اإلدارية الهامة التي كان لها دورا في ومؤسسة بيت المال تعتب .السياسية واالقتصادية واالجتماعية وقتئذ

النظام المالي في الجزائر خالل الفترة الحديثة فكانت بمثابة صندوق يساهم بقسط وفير في مصاريف ومداخيل الدولة. كما أنها 
 .اكتسبت مكانة لما كانت تتوفر عليه من أموال وثروات وعقارات

ال نابعة من دافع أول له اتصال بالتأريخ لجانب مؤسساتي وهو الجانب الذي يعتني فالرغبة في دراسة مؤسسة بيت الم
براز دورها االجتماعي واالقتصادي فقد ساهمت ، بدراسة هيكلة هذه المؤسسات وآليات تسييرها أي إبراز الجانب التنظيمي لها. وا 

ي. وتستند الدراسة إلى عقود المحاكم الشرعية وسجالت هي األخرى في إبراز مالمح النظام المالي للجزائر خالل العهد العثمان
حصائية هامة تخص الحياة ، بيت المال باعتبارها مصدرا "أساسيا" ومادة تاريخية أولية لما تحتوي عليه من معطيات تاريخية وا 

ذه الوثائق معلومات ثرية وهي صادرة عن السلطة وان وفرت ه .اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل العهد العثماني
خالل دراسة وثائقية وتحديدا من الوثائق الصادرة عن هذه المؤسسة وهي  المال منمكنتنا من دراسة جوانب عديدة لمؤسسة بيت 

 .محفوظة بمركز األرشيف الوطني ببئر خادم الجزائر
، المواريث وتوزيعها على الورثة ويشرف على هذه المؤسسة ناظر بيت المال الذي يعين من طرف الداي للمحافظة على

، النعاش، الدالل، العادل، الشاوش، القاضي: المحافظة على أموال األسرى والغيب ويساعده مجموعة من الموظفين منهمو 
  .وهناك تنسيق محكم بينهم وبين ناظر بيت المال لتسييرها .الغسال
 المقدمة

لى تسيير األمور السياسية واالقتصادية والمالية والثقافية منها شهدت الجزائر في ظل الحكم العثماني عدة مؤسسات تتو 
فهذه األخيرة أدت دورا هاما في إبراز المالمح األساسية للحياة السياسية ، خزينة الدولة ومؤسسة األوقاف ومؤسسة بيت المال

من األبحاث. وموضوع مقالنا مؤسسة  لذا لقيت اهتماما كبيرا من طرف الباحثين وتشكل جانبا هاما، واالقتصادية واالجتماعية
بيت المال إحدى المؤسسات الهامة في الجزائر خالل العهد العثماني يشرف على إدارتها ناظر بيت المال إلى جانب مجموعة 

 الذي يعمل على إدارتها وفق إستراتيجية، من الموظفين. وتتمثل سلطات هذه المؤسسة في المهام التي يمارسها ناظر بيت المال
 دقيقة وصارمة.
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 : تعريف مؤسسة بيت المال-1
هي إحدى مؤسسات الدولة اكتسبت مكانة كبيرة في أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية في الجزائر كغيرها من 

ين فقد كانت تتمتع بجهاز يتكفل بتسيير أمور التركات أو األمالك العائدة إلى اليتامى والغائب، المؤسسات مثل مؤسسة األوقاف
وتضمن حصة الدولة منها حسب األحكام الشرعية. ولقد ازدادت أهمية هذه المؤسسة بازدياد عدد ممتلكاتها التي كانت تسير 

وتتمثل في  كما عرفت في وثائق المحاكم الشرعية " باألمالك العائدة لبيت المال" أو "تحت اعتماد بيت المال"، من طرفها
خ. وكانت مؤسسة بيت المال تتحصل عليها من مصادر مختلفة منها األمالك الشاغرة التي األراضي والبساتين والحوانيت...ال

تعود ملكيتها ألشخاص غائبين أو أسرى حيث يتم المحافظة عليها من طرف المؤسسة لحين عودتهم وكذلك أمالك المتوفين 
كونه حافظ المواريث المخزنية فيقوم إما بكرائها  .(1)المال وناظر بيت المال بيتث لهم يتم اإلشراف عليها من طرف الذين ال وار 

 .(2)أو بيعها في المزاد العلني أو ما يعرف في وثائق المحاكم الشرعية "بأماكن الزيادة والرغبة"
بوجو أي ما 400فكانت تدفع شهريا لخزينة الدولة ، وقد كان لمؤسسة بيت المال عائدات مالية معتبرة زادت في أهميتها 
فرنك خالل القرن الثامن عشر. فقد كانت تدخل لخزينة الدولة من المعامالت المالية التي كانت تقوم بها المؤسسة  700يعادل 

وكان لمؤسسة بيت المال مقر خاص بها يوجد فيه مكتب المحاسبة ومراقبة ، فرنك سنويا 84.00من بيع وكراء ما يقارب 
هذا المقر في وثائق المحاكم الشرعية  وذكر، (3)فيه ناظر بيت المال وأعوانهاألموال التي تتولى تسييرها كما يستقر و  األمالك

بدكان بيت المال. وكان يقع بين قصر الجنينة ومسجد السيدة وتحديدا "في المنطقة القريبة بين منقطع الطريق بين سوق 
شرعية مثلما جاء في وثيقة تحبيس القيصرية وسوق الصاغة وسوق الغزل. وتم تحديد هذا الموقع من خالل عقود المحاكم ال

م" الحانوت الواقعة في سوق الصاغة الثالثة على اليمين الذاهب إلى زنقة بيت 1725/1726هـ الموافق لـ1158تعود إلى عام 
. ففي هذا المقر كان يجلس ناظر بيت المال ويتم تسجيل كل المعامالت من مداخيل ونفقات خزينة (4)المال... باتجاه السوق"

 العدول والقاضي: وكان يساعد ناظر بيت المال مجموعة من األعوان مثل، ت المال في سجالت محكمة الدقة والتفصيلبي
الشاوش والدالل. فهذا الجهاز اإلداري كان يشكل مؤسسة مستقلة متكاملة المهام وهذا لضمان السير الحسن لمهام المؤسسة. و 

أحدها ، انطالقا من موقع منطقة البشماقجية التي كانت تتصل بعدة شوارع كما حدد موقع بيت المال من خالل مخطوط دوفو
كان يتواجد فيه بيت المال وتنتهي هذه الشوارع عند مسجد السيدة وكان المكان نفسه ساحة كانت تعرف بسوق الغزل 

 .(5)م"1634سنة
 : تعريف ناظر بيت المال -2

سير مؤسسة مالية هامة ويعين شخصيا من قبل الداي وتفوض إليه يعتبر ناظر بيت المال من أهم المناصب فهو ي     
. حيث ذكر في وثائق المحاكم الشرعية بـ"...حافظ (6)مهمة المحافظة على المواريث المخزنية أو ما هو على ملك الدولة

كان من الموظفين الرئيسيين فقد  (8)"المفوض إليه في أمورها من قبل من له ذلك التفويض التام..."و (7)المواريث المخزنية..."
 (9)التابعين مباشرة إلى الداي حيث اعتبره البعض الوزير السادس للداي.

وهذا التفويض الذي كان يحظى به البيت مالجي من قبل الداي في أساسه إلى تقليد عثماني تشير إليه العديد من 
مما يعطي الحق للداي ، دولة عبيد للسلطان العثمانيوهو يعتمد على مبدأ اعتبار جميع موظفي ال، م16الوثائق منذ القرن 

 (10)مصادرة وتجريد رعاياه من أمالكهم وثروتهم.
 وصية صاحب هذا المنصب بحكم منصبه يرث جميع األشخاص الذين يتوفون دون أن يتركوا وارث شرعي أو

وقد جرت العادة في  .في النفوس بحق وسلطته تمتد على جميع أراضي االيالة وتبعث الرعب، واألشخاص الذين ال وارث لهم
متى لم يكن لهم وارث ، هذا البلد أن يقوم األشخاص الذين يريدون التهرب من سطوته بوقف أمالكهم على الحرمين الشريفين
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. ويقوم ناظر بيت المال بالمحافظة على أمالك الغائبين (11)شرعي وهذا الترتيب يحرم بيت المال من أي قسط من التركة
وذلك عن طريق بيعها أو كرائها واألموال المتحصل عليها تودع في خزينة ، صرف فيها في حالة شغورها وانعدام الورثةوالت

ضمان نصيب بيت المال وكان الدولة. وفي حالة وجود الورثة يقوم بتوزيعها على مستحقيها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية مع 
 (12)التي يسجلها في سجالت محكمة الدقة.يقوم بإحصاء دقيق لكل المعامالت  الناظر

وتشبه وظيفة ناظر بيت المال مهام الوصي على التركات التي ال وارث لها أو البائع بالمزاد العلني وله موظفين 
. فهو مراقب األمالك والثروات التي تعود للدولة نتيجة المصادرة (13)يسجلون كل المعامالت المالية التي تقوم بها المؤسسة

انعدام الورثة كما يقوم بحفظ الودائع وتسيير أمالك الغائبين والتصرف فيها ببيعها أو تسليمها لمستحقيها أو كرائها لفائدة و 
. فلقد وردت في المصادر والمراجع األجنبية عدة تسليمات وألقاب لمناصب ناظر البيت منها القاضي الذي يتولى (14)البايلك

لدولة ومثمن في المزاد العلني...الخ. كما شبه بأمين مصلحة األمالك وبمدير أمالك الدولة في توزيع المواريث ومدير أمالك ا
فكان ناظر بيت المال يشرف على تركات فئات مختلفة من  (16). كما كان يتولى مهمة صيانة المقابر(15)المدن الفرنسية

اع على كونه المسؤول عن المواريث المخزنية كما ورد ذلك في . لكن المالحظ أنه تم اإلجم(17)األندلسيينو  المجتمع منها األتراك
 الوثائق.

من خالل ، ولقد اكتسب هذا المنصب أهمية كبيرة نظرا لألرباح الكبيرة التي كانت تتحصل عليها مؤسسة بيت المال
مناصب في الدولة فهو معامالتها من كراء وبيع األمالك التي كانت في اعتمادها. وأصبح منصب ناظر بيت المال من أهم ال

. وزادت أهمية منصب (18)خوجة الخيلو  بمثابة أحد الوزراء الذين يشكلون "المجلس الخاص" للحكام إلى جانب وكيل الحرج
 (19)ناظر بيت المال فأصبح من الموظفين الرئيسيين بالديوان.

ه تعود تركاته إلى خزينة  فقد منع البيت مالجي من الزواج ألن مهمته تجعله يشرف على األموال وبعد موت
م "بيان ما تحصل عليه 1830هـ/1246.حيث يتم بيعها من طرف مؤسسة بيت المال فقد ذكرت لنا وثيقة تعود لسنة (20)الدولة

لاير مجموع ما تحصل من بيت المال سنة  13.824بيت المال من مخلفات السيد محمد البيت مالجي 
ضح لنا أن مخلفات ناظر بيت المال تعود للمؤسسة بعد وفاته فقد كان المنصب يدر فمن خالل الوثيقة يت(21)م.1830هـ/1246

أما حسين ، رياال 13343هـ ثروة بلغت 1206فقد خلف الحاج على البيت مالجي المتوفي سنة ، أمواال طائلة على أصحابه
 (22).1826إلى  1817البيت مالجي فقد كان أغنى واحد في الفترة من 

تقراء العقود المحفوظة ضمن سلسلة المحاكم الشرعية يتبين لنا أن الشخصيات التي تقلدت منصب وعلى ضوء اس   
والسيما ممن كانوا منخرطين في الجيش وتقلدوا رتبا ، ناظر بيت المال تكاد تنحصر في فئة األتراك وفئة الكراغلة وفئة األعالج

م كان ناظر 18فمنذ مطلع القرن السابع عشر إلى غاية مطلع القرن البلكباشي أي من قادة الجيش. و  عسكرية عالية منها اآلغا
كانوا من  7ناظرا كانوا من صنف األغوات و 14بيت المال يختار من صنف أو من فئة اآلغوات في أغلب األحيان فنجد 

بن عبد اهلل كما أسند القايد رمضان آغا : وكان بعضهم يحمل لقبين أحيانامثلما يظهر من األمثلة التالية صنف البلكباشية.
 (.1643-1641المنصب إلى القياد مثال ذلك القايد حسن الحلبي بن رجب)

م كان يتم اختيار الناظر على مؤسسة بيت المال من صنف 1715-م1600والمالحظ أنه في الفترة الممتدة مابين   
. وهذا يؤكد الفكرة القائلة بأن منصب 1855-1715ثم أصبح يتم اختيارهم من صنف البلكباشية في الفترة الممتدة من، األغوات

فقد كادت ، ناظر بيت المال يعتبر من بين المناصب الهامة فالوظيفة رغم طابعها المدني توالها رجال من الجيش االنكشاري
، ليبل وظلت حكرا عليهم ألسباب عديدة ولعل أهمها عدم اقتصار صالحياته على تصفية أمالك األها، تكون مقصورة عليهم

 (.23) بل امتدت إلى فئات المجتمع بما في ذلك الفئة الحاكمة والجيش االنكشاري
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ألن األتراك كانوا يسعون الى أن تسير المؤسسات ، هذا ما جعل الشخصيات العسكرية الهامة تسعى لتقلد هذا المنصب
 ال أسندت إلى المتقاعدين من الجيشالهامة في الدولة من طرفهم. بينما في تونس نالحظ أن مهمة اإلشراف على بيت الم

وتقلد هذه الوظيفة خضع إلى نظام االلتزام الساري وقتئذ بالجزائر على جملة من  بيت المال". كان ناظر بيت المال يلقب "بآغةو 
نما كان يدفع رسما عن مهمته للخزينة العامة حتى يتمكن من  الوظائف. وهذا ما جعل ناظر بيت المال ال يتلقى أجرا وا 

 االحتفاظ لنفسه بفائض االلتزام. 
ويظهر أن فترة تولي ناظر بيت المال لمنصبه لم تكن محددة بفترة زمنية ويصعب تحديد عهدته بصفة دقيقة لغياب 

م( 1658) فهناك من توالها لمدة قصيرة "الناظر حسن آغا ابن مصطفى فقد تولى المنصب لمدة سنة واحدة، قرارات التعيين
م(. أما القايد حسن الحلبي فتوالها في 1658) م( ويوسف آغابن مصطفى التركي1694) ابن إبراهيم التركيوكذلك حسن آغا 
 .(م1648-م1643) الفترة الممتدة بين

 : موظفو مؤسسة بيت المال -3
كان يساعده في مهامه و  تمتعت مؤسسة بيت المال بجهاز مستقل خاص وكان يشرف على إدارتها ناظر بيت المال

وتتضح لنا مهام موظفي بيت المال من خالل الصالحيات المخولة لناظر بيت المال كل حسب وظيفته ، ة من األعوانمجموع
 : ويتشكل هذا الجهاز من

صدار األحكام وكانت آراؤه استشارية  (24)كان لمؤسسة بيت المال قاض: القاضي -1 خاص يتولى المسائل الشرعية للمؤسسة وا 
، ي اتخاذ قراراته. كما أنه كان يكلف من طرف الناظر بتوزيع التركات على الورثة بعد تسجيلهاغير ملزمة ألن الناظر حر ف

وال تخرج األمانات المودعة في صندوق بيت المال إال بإذن مكتوب ، (25) يتم تحت إشراف قاضي بيت المال فرسم الفريضة
طفى بن السيد أحمد القادري سنة ومن بين قضاة بيت المال السيد مص، (26)منه ويدون ذلك في السجالت

 (27)م.1258/1842
تتمثل مهمتها في تدوين وتسجيل كل ما يخص المؤسسة من  (28)لقد كان لمؤسسة بيت المال اثنان من العدول: العدول -2

نه وتتميز الطريقة المعتمدة من قبل العدول في التدوين بالدقة فقد ذكر حمدان خوجة أ، ممتلكات ومعامالت من بيع وكراء
. كما ال تنحصر مهامهم داخل مدينة (29)يذهب الموثقان إلى محل سكن المتوفي ويقيدان جميع األشياء الموجودة فيه

الجزائر فحسب بل كان يكلف هذا األخير بمهام أخرى فهو ينوب عن ناظر بيت المال في مهامه خارج المدينة. ولقد ورد 
" فمهمتهم هي التدوين وأهم هذه الشخصيات التي ورد (30)دول بيت المال ذكر العادل في وثائق المحاكم الشرعية "بحفظ ع

 (31)م.1853-1848 ذكرها في الوثائق هي عبد الرحمان البوزيري
وكان ينوب ناظر بيت ، لقد ورد ذكر هذه الوظيفة في وثائق المحاكم الشرعية على هذا النحو "شاوش بيت المال": الشاوش -3

م "عتق المعظم 1237/1821فقد جاء في وثيقة بتاريخ ، ف منه كقبض األمانات وعتق األسرىالمال في بعض المهام بتكلي
السيد إبراهيم بيت المالجي ابن يحي على لسان رسوله السيد محمد شاوش بيت المال في التاريخ ابن السيد بلقاسم أمته 

 (33)ال كان يقبض األمانة".ونموذج ثاني "علي شاوش ابن السيد مختار بيت الم، (32)المسماة سليمة..."
وكانت مهامهم تتمثل بيع ممتلكات بيت المال في المزاد العلني فهم الباعة  (34)وكان لبيت المال أربعة داللين: الدالل -4

المتجولون الذين يعرضون المخلفات في األسواق. فقد كانت مهام دالل بيت المال ال تنحصر داخل مدينة الجزائر فقد 
"توفي رجل بحوش ابن شعوره عن زوجه : فقد جاء في وثيقة من السجالت بيت المال، ا وأوطانهاامتدت إلى فحوصه

وعصبه جانب بيت المال بيع المتروك على يد قاضي بني موسى صحبة ابن عيسى دالل بيت المال فكانت جملة 
مال. وتجدر اإلشارة إلى انه يذكر . فكان الدالل يتكفل بالثمن المقبوض ويودعه بيت ال(35)لاير" 206المقبوض من الثمن 
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كما أنه ورد في سجالت بيت المال "جلب لنا ابن ، أحيانا في الوثائق باسم "السمسار" وأحيانا أخرى باسم "دالل بيت المال"
 .(36)بوجو..."1464عيسى الدالل من البليدة 

 م.1724هـ/1237الدالل محمد الحرار سنة -
 م.1725هـ/1238عيسى الدالل لبيت المال  -
 (37)مسعود سمسار بيت المال. -

لقد استنتجنا من خالل ورود التسميتين أن الدالل ليس هو السمسار; فقد كان هذا األخير يتعامل بطريقة غير مباشرة مع 
مؤسسة بيت المال أي يقوم بدور الوسيط يحضر الشاري ويأخذ نصيبا من المبيع لذا لم يتم ادراجه كموظف ثابت يتقاضى أجرة 

 من المؤسسة.رسمية 
الغسال نصيبا من  فيأخذ، مهمتهم غسل وتكفين الموتى (38)أنثىو  كان هناك غساالن اثنان حسب الجنس ذكر: الغسال -5

التركة عن غسله وتكفينه الميت. ونذكر من بين األسماء التي ورد ذكرها في الوثائق "محمد غسال بيت المال ابن الموهوب 
 (39)م.1752هـ/1166سنة 

المال  بيت المال الذي يتصدره ناظر بيت جموعة من الموظفين تشكل مثلما مر بنا الجهاز اإلداري لمؤسسةإن هذه الم
حيث كان هؤالء يقومون بعمل متكامل حتى يضمنوا السير الحسن لهذه المؤسسة. إضافة إلى وظائف لم يتم ذكرها في الوثائق 

ن ومنصب الخوجة الذي يتولى مهمة التفتيش في المحاسبات لصالح منها الصايجي )العداد( فهو الوكيل على المال أو الخاز 
 واآلياباشي وكانت هذه المناصب محتكرة من قبل األتراك أما المناصب األخرى كانت موزعة بين األتراك والكراغلة، الدولة

 (40)األندلسيين.و 
كر أن موظفي مؤسسة بيت المال ال أما فيما يخص أجور الموظفين فهناك بعض المصادر تذ: أجور الموظفين والعمال -6

فقد ورد في كتاب حمدان خوجة أنه تخصم من هذه األخيرة المصاريف التي ، يتقاضون أجرة بل يحق لهم نصيب من التركة
أما المصادر األوروبية فيبدو (41)% لتدفع أجور كاتب الضبط والموثق ومصاريف البيع العلني...الخ.7يجب أن ال تتجاوز

أن موظفي بيت المال لم تكن لهم أجورا ثابتة بل كان يقسم بينهم نصيب المؤسسة من  Genty de Bussyحسب ما ذكره 
 : % كل حسب حصته على النحو التالي10التركات التي يجب أن ال تتجاوز 

 % نصيب بيت المالجي2 -
 نصيب القاضي 1% -
 % نصيب الصايجي1 -
 نصيب العدل 1% -
 % نصيب الشاوش1 -
 (42)نصيب الخوجة. 1% -

لكن من خالل اطالعنا على وثائق سجالت بيت المال يظهر أن األجور في المرحلة األولى كانت تقدم كل جمعة ثم 
م تخص مصاريف بيت المال ذكرت فيها األجور "بيان 1832هـ/1248أصبحت تقدم شهريا. ففي وثيقة تعود لسنة 

 : هـ أجرة بسم اهلل خلص في كل جمعة1248الخارج...من سنة 
 نصيب بيت المالبوجو  9 -
 بوجو نصيب قاضي  4 -
 بوجو نصيب عادل  4 -
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 بوجو نصيب عادل 4 -
 بوجو نصيب شاوش  4 -
 بوجو نصيب صاجي  4 -
 بوجو نصيب آياباشي 3 -
 بوجو نصيب أربعة داللين  12 -
 بوجو نصيب غساالن إثنان -
 بوجو نصيب غسال 2 -
 (43بوجو نصيب غسالة. ) 2 -

والدالل. أما القاضي والعادل والشاوش والصايجي : هم ثابتة وهميمكن القول أن هناك موظفين رئيسيين أجور    
بوجو. أما خالل الفترة االستعمارية فقد أدرجت اإلدارة  2و1والغسالة تتراوح أجورهم ما بين  فهم الغسال الموظفين الثانويين

وهذا  دما كانوا يتقاضونها أسبوعيا.الفرنسية مناصب جديدة في قائمة المستفيدين من األجرة وأصبحوا يتقاضون راتبا شهريا بع
دليل على أن النمط اإلداري األوروبي ادخل على نظام مؤسسة بيت المال من قبل االستعمار الفرنسي الذي أصبح يتولى تسيير 

 : المؤسسة ومن بين المناصب
 يتولى تسيير أمور المقبرة من حيث عملية تنظيم دفن الموتى وصيانة المقبرة.: وكيل الجبانة -
 ويتولى مهمة صيانة النعش وتوفيره عندما يطلبه أهل المتوفى.: النعاش -
عدادها لدفن الموتى.: الحفارون -  (44)وعددهم غير محدود وتتمثل مهمتهم في حفر القبور وا 

بهيكل إداري  وتمتعت، أن مؤسسة بيت المال تعتبر من المؤسسات التي تتمتع باستقاللية في التسيير فلقد كشفت الدراسة
نسجم على رأسه ناظر بيت المال ويساعده مجموعة من الموظفين تتكامل مهامهم في تسيير المؤسسة. ولها عالقات إدارية م

 لقد ساهمت في إبراز مالمح الحياةو  مع مختلف مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة األوقاف في المسائل التي تخص المواريث.
  .العثماني االجتماعية في الجزائر خالل العهدو  االقتصادية

 
 الهوامش

وهو اسم وظيفة مأخوذة من النظر الذي هو رأي العين ، أطلق لفظ الناظر على المشرف وبخاصة المشرف المالي: الناظر-1
ما النظر بمعنى الفكر ألنه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك انظر مصطفى ، ألنه يدير نظره في أمور ما ينظر فيه وا 

 223ص.، العثمانيةاأللقاب والوظائف : بركات
 .37وثيقة ، 3س م ش. العلبة -2

3- venture de paradis, Alger aux XVIII siècle, 2éd, bouslama, Tunis, p.116 
4- SHUVAL. TALL, la ville d’alger vers la fin du XVIII siècle, population et cadre urbain, 

C.N.R.S èdition, paris, 1830, p.170. 
المجمع ، مخطط مدينة الجزائر من خالل مخطوط ديفولكس واألرشيف العثماني، بدر الدين بلقاضي، بن حموش مصطفى-5

 .212ص، 2004، اإلمارات العربية المتحدة، الثقافي
نفس المالحظة تنطبق على تونس حيث مهام ناظر بيت المال يكون بتفويض من المخزن فقد ورد في الوثائقأن آغا بيت -6

 بحسب النيابة عن جانب المخزن المعمور. المال كان
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، " الحياة اإلدارية في الواليات العربية العهد العثماني16 أنظر أحمد قاسم "وثائق عثمانية تهتم بوضع تونس في أواخر القرن-
 .256ص ، 1992، تونس، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية

 (.37الوثيقة)، 33س م ش.العلبة -7
 (.57الوثيقة )، 33العلبة س م ش. -8

9- Renaudot, M. Tableau duRoyaume de la ville d’Alger et de ses environs, Paris, 1830 , p101. 
، 2000 بيروت، دار الغرب اإلسالمي، العهد العثماني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ناصر الدين سعيدوني-10

 . ورقات جزائرية223-222صص
 .49ص، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكي الجزائر تعريب وتعليق إسماعيل العربي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، شالروليام -11

12-Sahw Thomas, voyages dans la régences d’Alger, traduit de l’anglais par J-Mac carthy, 
2éd, èditionBouslama, Tunis, 1980, p168. 

13-AUMERAT: La propriété Urbaine enAlgérie , in, R.A , N°41 ,office des publication 
universitaire ,Alger ,  1879, p323. 

 .17ص، المؤسسة الوطنية للكتاب، 4ج  -العهد العثماني -الجزائر في التاريخ، المهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني-14
15- Le Roy. M, Etat générale et particulier du royaume de la ville d’Alger du gouvernement, 
 de ses forces de terre et de mer: des revenus, justice , police  , S.D, p. 45. 
16- Tachrifat. recueil de note historique sur l’Administration de l’ancienne régence d’Alger, 

tarduit  par Devoulx, imprimerie du gouvernement ,Alger, 1852, p.20. 
17- Petit de la croix, Description de la ville d’Alger et état d’Alger, manuscrit, N° 3303, 

bibliothèque national. 
18- Challer William: esquisse de l’état d’Alger, traduit de l’anglais M-Bianchi, librairie 

l’advocat, Paris, p.28. 
الحياة الفكرية في الواليات العربية أثناء العهد ، "موظفو األوقاف بالجزائر أواخر العهد العثماني ": ناصر الدين سعيدوني -19

 .182ص ، العثماني
20- Renaudot, op-cit, p.101. 

 .15السجل ، 5العلبة ، سجالت بيت المال -21
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Abstract 

The present study aims at assessing John Zahorik's pattern in the achievement of ancient history for 

the first year intermediate school students. The sample of the study is divided into two groups: the 

controlling group and the experimental one.    

 ص خلمال
فاعلية أنموذج جون زاهوريك في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب البحث الحالي التعرف على  يهدف

 عبر التحقق من الفرضية الصفرية اآلتية:، الصف االول المتوسط
سط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين ( بين متو 0.05ال يوجـــد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

يدرسون مادة تاريخ الحضارات القديمة بأنموذج جون زاهوريك ومتوسط درجات تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين 
 يدرسون المادة ذاتها بالطريقة التقليدية. 

يمثل مجتمع البحث الحالي طالب الصف و ، تصميما تجريبيًا ذا ضبط جزئياختار الباحث ، وللتحقق من فرضية البحث 
االول المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية للبنين في قضاء القاسم التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

ينة وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحث من مجتمع بحثه متوسطة النهضة للبنين ع، (2015 -2014للعام الدراسي )
لتمثل  (ه)وشعبة ، طالباً  (38لتمثل المجموعة التجريبية البالغ عدد طالبها) (ب)وبالطريقة نفسها اختار شعبة ، للبحث الحالي

وبعد استبعاد الطالب الراسبين احصائيًا في كل شعبة أصبح العدد النهائي ، طالباً  (37)المجموعة الضابطة البالغ عدد طالبها 
 ا(.طالب 75لعينة البحث )

في المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نتائج  (التجريبية والضابطة)وكافأ الباحث إحصائيًا بين طالب مجموعتي البحث 
معدل درجات الفصل االول لمادة تاريخ الحضارات ، العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور)وهذه المتغيرات هي ، التجربة

التحصيل الدراسي ، التحصيل الدراسي لآلباء، (2015 –2014للعام الدراسي )القديمة التي تدرس في الصف االول متوسط 
 (.اختبار الذكاء، اختبار المعلومات التاريخية السابقة، لألمهات
من المجال المعرفي  (تحليل، تطبيق، فهم، معرفة)( هدفا سلوكيا موزعة على مستويات 140وقد صاغ الباحث ) 

واعد ، الفصل السادس(، الفصل الخامس، الثالثة المحددة في التجربة )الفصل الرابع ( ضمت الفصولBloomلتصنيف بلوم )
 (جون زاهوريك)( خطة للمجموعة التجريبية على وفق انموذج 15الباحث خططًا تدريسية لموضوعات الفصول المحددة بواقع )
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من الخطط الدراسية للمجموعتين  ننموذجيوقد تم عرض ، ( خطة للمجموعة الضابطة على وفق الطريقة التقليدية15و)
التجريبية والضابطة على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال طرائق التدريس والعلوم التربوية والنفسية والتاريخ القديم 

يوم ( أسابيع بدءًا من 8وقد درس الباحث مجموعتي البحث بنفسه في مدة التجربة التي استمرت )، لبيان آرائهم بشأن صالحيتها
بعد انتهاء مدة التجربة طبق الباحث االختبار التحصيلي المكون من ، 15/4/2015الى يوم االربعاء  15/2/2015االحد 

بعد ان تأكد الباحث من صدقه وثباته من ، ( فقرات مقالية10( فقرة من نوع اختيار من متعدد و)40تضمنت )، ( فقرة50)
 خالل تطبيقه على عينة استطالعية.

 ارتباطمعامل ، مستقلتين االختبار التائي لعينتين)ة البيانات إحصائيًا استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ولمعالج
معادلة قوى التمييز ، معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية والفقرات المقالية، مربع كاي، معادلة سبيرمان براون، بيرسون

  (.معامل آيتا، معادلة كوبر، معادلة فاعلية البدائل الخاطئة، ليةللفقرات الموضوعية والفقرات المقا
 :وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى ما يأتي 

على  (أنموذج جون زاهوريك)التجريبية التي درست مادة تاريخ الحضارات القديمة باستعمال  المجموعةتفوق طالب 
إذ كانت ، في اختبار التحصيل الدراسي لمادة التاريخ (الطريقة التقليديةب)طالب المجموعة الضابطة التي درست المادة ذاتها 

( عند مستوى داللة 2,000( اكبر من القيمة الجدولية البالغة )2,64)القيمة التائية المحسوبة في اختبار التحصيل الدراسي 
 ( ولصالح المجموعة التجريبية.68( وبدرجة حرية )0,05)

 :باحث بتوصياٍت عدة منهاالنتائج أوصى ال ضوءوفي  
  ضرورة االستفادة من نتائج هذا البحث واالبتعاد عن طرائق التدريس التقليدية في تدريس موضوعات مادة تاريخ

 .الحضارات القديمة لطالب الصف االول متوسط
 جون  أنموذج نهاضم ومن الحديثة التدريسية النماذج استعمال كيفية حول التاريخ ومدرسات لمدرسي تدريبية دورات عمل

 .زاهوريك
 :واقترح الباحث عددًا من المقترحات منها

 الجنسين كال وعلى ُأخر ومواد دراسية مراحل على الحالي للبحث مماثلة بحوث إجراء.  
  إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي لمتغيرات ُأخر غير التحصيل كتنمية التفكير الناقد واالتجاهات العلمية واكتساب

 .المفاهيم
 الصف االول متوسط، ت القديمةاتاريخ الحضار ، تحصيل، انموذج جون زاهوريك، فاعلية: مفتاحيةالكلمات ال
 

 الفصل االول
 مشكلة البحث :أوالً 

يشعر بها الطلبة  من االمور الهامة التي تجعل التاريخ مجديًا في التربية ان نصنع من الماضي جسرًا من الحقيقة التي
يخ حتى يستطيع االبناء فهم مجتمعهم الذي يعيشون فيه فهمًا يستطيع ان يوقفهم على القوى المؤثرة فيه اثناء دراستهم للتار 

فكلما ادرك االبناء تاريخ ، الن هذا الماضي هو االساس واالستمرار الذي يقوم عليه الحاضر، والمشكالت التي يواجهها
وانما الماضي الذي اليزال ممتدا في ، ضي الذي اندثر وانتهىمجتمعهم والمجتمعات المعاصرة ادى ذلك ال الى تفسير الما

إذ ان اي مشكلة سياسية او اجتماعية او اقتصادية او تربوية يواجهها المجتمع في العصر الحاضر البد ، الحاضر من حياتنا
، العجرش)تلك المشكلة من القاء الضوء عليها من نافذة تاريخها الماضي لمعرفة اصولها والطرائق التي يمكن بها معالجة 
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اال أن الواقع يشير الى ضعف مستوى ، ولتحقيق ذلك يجب على المدرسة والطالب االهتمام بدراسة التاريخ(، 34 :2013
 .تحصيل الطالب فيه

وما لمسه من ، ومن خالل خبرة الباحث في مجال تدريس مادة التاريخ لمدة عشر سنوات في المدارس المتوسطة والثانوية
اذ البد من تغير طرائق ، وقد يكون السبب ضعف التفاعل بين المدرس والطالب، تحصيل الطالب في مادة التاريخ تدن في

وقد يكون من اسباب هذا التدني هو ضعف تدريب مدرسي التاريخ اثناء الخدمة ، التدريس المتبعة لجعل الطالب عنصرا فاعال
سيما طرائق التدريس من استراتيجيات ونماذج حديثة ومنها انموذج جون وعدم اطالعهم على المستجدات في مناهج التاريخ وال

هل ألنموذج جون زاهوريك فاعلية  :االتي السؤالومما سبق ذكره تبرز مشكلة البحث باإلجابة عن ، زاهوريك في تدريسهم للمادة
 في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول متوسط ؟ 

 ية البحث ثانيًا: اهم
إذ أضافت الحضارة ، إن التطور العلمي الكبير أثر بدرجة كبيرة جدًا في تطور معظم الدول في جوانب الحياة كافة

 سرعةوالعصر الذي نعيشه اليوم اختلف عن العصور السابقة من حيث ، البشرية حصيلة ضخمة من المعرفة في مجاالت كثيرة
 .أدى إلى أن يحتاج معاصروه إلى تربية خاصة تتالءم وطبيعة التغيرات التي تحدث فيهالتطور والتغير في المجاالت كافة مما 

  (11 :2011، اشتيوه وآخرون)
وفي ظل هذا التقدم تقع على التربية مسؤولية تربية الفرد وتنميته تنمية شاملة متكاملة من الجوانب الروحية والعقلية  

تهدف اعداد ، ث ال يطغى جانب على آخر فهي تنمية متزنة مع الشمول والتكاملوالجسدية والنفسية واالجتماعية جميعها بحي
سعيدًا في حياته وبذلك فهي عملية مستمرة دائمة ال ، الفرد الصالح إعدادًا شاماًل متكاماًل متزنًا ليكون نافعًا لنفسه ولمجتمعه
والتربية قوة كبيرة تستطيع ان تزكي ، االصالح وفالحه تحدد بمدة زمنية معينة فهي تشمل حياة الفرد بكامله فالتربية هي اساس

 ( 2008:21، )الحيلة .النفوس وتنقيها وترشدها الى عبادة الخالق عز وجل كمال العبادة
النهوض بها عن طريق تنويع طرائق التدريس  ولذلك يترتب على مؤسساتنا التربوية مواكبة هذا التطور الحاصل ألجل

كبيرة  أهميةالتدريس التي يقوم بها التدريسيون  فان لتنوع طرائق، على مواكبة ذلك التطور جيل قادروتطويرها من اجل إعداد 
ألنها تساعد الطلبة على اكتساب الخبرات والمهارات العلمية فضاًل عن فهم المفاهيم العلمية ، في شتى المواد الدراسية
 ( 2001:93، واستيعابها. )األحمد وحذام

أهمية التركيز على إجراء البحوث العلمية التي تعالج ، ادت في العقود األخيرة من القرن العشرينومن اجل هذا ازد 
التربوية وأساليبها ولقد ظهرت نماذج عدة في التدريس لغرض مساعدة الطلبة على التعلم األفضل وتعد النماذج  العمليةطبيعة 

تمام من المعلم إلى المتعلم كما يتضمن كل أنموذج مجموعة من المواد إذ ينتقل محور االه، التعليمية في أساسها برامج للتعلم
 (173: 2004، )العبيدي .واألدوات والوسائل واألنشطة التعليمية مكتفية بذاتها تخدم أغراض التعلم

ذا فة البنائية كانت نتائج معظم الدراسات واالدلة البحثية قد اوضحت فعالية استعمال نماذج التدريس القائمة على الفلس وا 
فان ذلك يؤكد ضرورة االهتمام بهذه النظرية وبالممارسات التدريسية القائمة ، في تحقيق نواتج التعلم المرغب فيها لدى المتعلمين

في تحصيل مادة  (Model John Zahoric Structuralارتأى الباحث معرفة فاعلية أنموذج جون زاهوريك البنائي )، عليها
 .ديمة لدى طالب الصف االول المتوسطتاريخ الحضارات الق

إذ يجب ، ويعود هذا النموذج لمصممه البنائي جون زاهوريك وهو مستمد من أفكار النظرية البنائية في التعلم والتعليم 
من وجهة نظر زاهوريك أن ينشط المعلومات السابقة لغرض تمكين المتعلمين من التعامل مع التعلم الجديد ولعل  المعلمعلى 
م ما يميز هذا األنموذج هو تشديده على وجوب تقديم المعلومة بصورتها الكلية ثم بعد ذلك تقدم أجزأها إذ يتم اعطاء القاعدة أه
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وتشديده على صقل المعلومات والمفاهيم من خالل تطبيقها وأن فهم المعلومات يحتاج إلى اكتشاف الفروق الدقيقة بين ، العامة
، االسدي ومحمد) .م السابق مما يكسب المتعلم نظرة ثاقبة والبدء في اعادة تنظيم المعلومات لديهمحتوى التعلم الجديد والتعل

2015: 137) 
 :لنا اهمية البحث الحالي بما يأتي تتضحومما سبق ذكره 

تعلم والعملية أضافه إلى اهتمامها بالم، أهمية التربية الحديثة في تطـــور المجتمعات ومواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل -1
 التعليمية.

أن التعليم يجب ان يتعدى حدود تحفيظ الطالب وتلقينهم بل يجب ان يكون هناك دور مهم للطلبة انفسهم في عملية التعليم  -2
 وعليه فأنه يجب تفعيل دور المتعلم ليتم تحقيق الهدف من التعليم.

طرائق تدريس التاريخ واستعمال الطرائق والنماذج التي تؤكد استجابة موضوعية لما ينادى به من ضرورة اعادة النظر في  -3
 .التفاعل بين المتعلم والمعلم في العملية التعليمية

واطالعه تناولت فاعلية أنموذج جون زاهوريك في تحصيل مادة  –على حد علم الباحث  –ال توجد دراسة عراقية سابقة  -4
 .المتوسطتاريخ الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول 

ينتقل فيها الطالب من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة ، وطفرة نوعية، أهمية المرحلة المتوسطة ألنها مرحلة انتقالية حقيقية -5
 .الثانوية ويتميز بقدرته على االحتفاظ ببعض المعلومات واكتساب الخبرات

 هدف البحث  :ثالثا
 :التعرف على الحالييهدف البحث  

من خالل التحقق ، موذج جون زاهوريك في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول متوسطفاعلية ان 
 :من صحة الفرضية االتية

( بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون 0، 05)ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 
موذج جون زاهوريك ومتوسط درجات تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة مادة تاريخ الحضارات القديمة بأن

 .ذاتها بالطريقة التقليدية
 حدود البحث  :رابعا

  :الحالي بـ البحثيتحدد 
 .قضاء القاسم التابعة الى المديرية العامة لتربية محافظة بابل طالب المدارس المتوسطة والثانوية النهارية في -1
( التي 2014لعام)، الطبعة السادسة، من كتاب تاريخ الحضارات القديمة (الرابع والخامس والسادس)موضوعات الفصول  -2

 (.2015 - 2014تدرس للصف االول متوسط للعام الدراسي )
 تحديد المصطلحات  :خامسا

  :الفاعلية - 1
 :بأنها (عبد اهلل)عرفها  -أ 
 (1990:10، )عبد اهلل .من التنظيم نحو غاية معينه "" مجموعة استجابات لديها درجة ما  
 :التعريف االجرائي -ب

االثر الذي يحدثه أنموذج جون زاهوريك في تحصيل طالب المجموعة التجريبية بعد تدريس موضوعات من كتاب تاريخ 
 .الحضارات القديمة
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 : أنموذج جون زاهوريك -2
 :بأنه (زاير وآخرون)عرفه  –أ  

بل هي ، ئي يرى أن المعرفة ليست مجموعة من الحقائق والمفاهيم أو القوانين التي تنتظر من يكتشفهابنا أنموذج"  
 (423 :2014، )زاير وآخرون .اي أنها محاول من المتعلمين لتقديم معنى لتجاربهم "، عملية بناء وأنشاء للمعرفة

 
 

 :عرفه الباحث اجرائيا أنه :التعريف االجرائي -ب
طوات القائمة على تنشيط المعلومات واكتسابها وفهمها واستخدامها والتفكير بها مارسها الباحث في مجموعة من الخ

 .تدريس طالب المجموعة التجريبية موضوعات من كتاب تاريخ الحضارات القديمة لتحقيق هدف البحث
  :التحصيل -3
  :بأنه (سماره)عرفه  –أ 

 (2008:52، سمارة. )كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسية محدودة " تعلمين" المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل الم
 :التعريف االجرائي -ب

لعام ، هو مقدار ما تعلمه طالب مجموعتي البحث في موضوعات من كتاب تاريخ الحضارات القديمة الطبعة السادسة
 .قيق هدف البحث مقاس بالدرجة( بعد اجابتهم على فقرات االختبار التحصيلي المعد لمعرفة مدى تح2014)
  تاريخ الحضارات القديمة -4

 :التعريف االجرائي
الحقائق والمفاهيم والمبادئ والمعارف التي تتضمنها موضوعات من الفصول الثالثة االخيرة من كتاب تاريخ  مجموعةهو 

ي العراق والمقرر من قبل وزارة ف 2014الطبعة السادسة لعام  الحضارات القديمة الذي يدرسه طالب الصف االول متوسط
 .2015 -2014التربية للعام الدراسي 

 الصف االول متوسط -5
والتي هي ثالث صفوف، تأتي بعد المرحلة  هو الصف االول بالمرحلة المتوسطة في العراق" التربيةعرفته وزارة 

 (2010:18االبتدائية، وقبل المرحلة االعدادية". )وزارة التربية، 
 

 انيالفصل الث
 إطار نظري 
النظري تبسيط للحقائق التجريبية بطريقة مفهومة وينظمها بشكل إطار أو سياق يكون بمثابة خريطة تمثل  اإلطاريعطي  

النظري ضرورة ينبغي البدء بها قبل القيام  اإلطارالعالقات بين البيانات بنوع من النظام المتناغم لبيان حقيقة كل االجزاء إذ يعد 
 .ألنه يعطي رؤية للباحث بالمفاهيم النظرية التي تعتمد عليها االجراءات، حثبإجراءات الب
  المحور االول: النظرية البنائية 
، ويعود بجذوره الى البنائية الشخصية تعد النظرية البنائية في التربية جزءًا من التفكير الجديد الذي ينسب الى بياجيه 

ها طريقة تدريس مثالية في ة وهي تحتل مكانة متميزة بين نظريات التعلم اأُلخر وعدّ وكانت سببًا في ظهور وجوه متعددة للبنائي
الطالب افكاره السابقة ألدراك معاني التجارب  المجاالت المعرفية اأُلخر فهي تركز ان التعلم عملية تفاعل نشطة يستعمل فيها
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للمعرفة ويكون الدور الفعال للطلبة في عملية التعلم  قالناوالخبرات الجديدة التي يتعرض لها ويكون دور المعلم ميسرا وليس 
وتبنى المعرفة من قبل المتعلم فالطالب معالج فعال للمعلومات يقبل على التعلم وهو يحمل اراءه الخاصة حول الظواهر 

ق بين اجزاء هذه المعرفة االخرى فيعد التعلم عملية تراكم للمعرفة من دون وجود ترابط او تناس الطبيعية اما في نظريات التعلم
الحالة والطالب هنا غير فعال اذ يكتفي بقبول  وتكون مهمة المعلم نقل المعرفة الى الطلبة فالمعلم الذي يكون فعاال في هذه

 (107 -106 :2005، خطايبة) .المعرفة التي قدمها المعلم
 اهم منظري البنائية :المحور الثاني 
  بياجيه :اوالً 

كان والده مدرس في مادة التاريخ كما كانت والدته على قدر ، في سويسرا 1896في اغسطس عام ولد جان بياجيه  
إذ إنه في سن العاشرة كتب ، واهتم بياجيه منذ بداية حياته بشؤون الميكانيك والطيور واالحياء البحرية، كبير من الذكاء والتدين

ائنات البحرية بحيث قام بعد ذلك بنشر مجموعة من المقاالت والتي اول مقال له في االحياء بعد ذلك ازدادت اهتماماته بالك
تناول فيها مجموعة من الكائنات البحرية وتابع بياجيه دراسته في احدى جامعات سويسرا في العلوم الطبيعية وقد منح درجة 

الدين وعلم االجتماع وعلم النفس وقد كما اهتم بياجيه وخالل مدة المراهقة بالفلسفة و  1918الدكتوراه في العلوم الطبيعية عام 
زاد اهتمامه بأحد فروع الفلسفة وهي النظرية المعرفية وهي عبارة عن دراسة فلسفية ألصل وطبيعة وحدود المعرفة وقد استعان 

 :2014، )الطالفحة واحمد.باألساس البيولوجي للمعرفة حتى يبرهن على ان نمو وتطور الذكاء مرتبط بالنمو البيولوجي للفرد
210-211) 

 ثانيا: برونر
في مدينة نيويورك لعائلة من الطبقة الوسطى توقعت له بشكل  1915( عام Jerome Bruner)ولد جيروم برونر  

ومن ثم التحق  1937( عام Duke)كبير ان يصبح محاميا وعلى اي حال فقد كانت له افكار ُأخر فقد تخرج من جامعة 
الى هارفارد ان يتتلمذ  وصولهعلى درجة الدكتوراه في علم النفس واختار برونر منذ  1941بجامعة هارفارد إذ حصل عام 

وركز برونر على فرضية االعتماد على البيئة في التعلم وعلى الخبرات الموجهة كمدخل لتنمية التفكير ، للباحث كارل الشلي
ذي يستقبل الطفل او الفرد والخبرة وقد اطلق عليه مفهوم وتطويره واكثر ما ركز عليه في نظريته في التعلم المعرفي هو البناء ال

وينظر برونر الى التمثيالت على انها الطرق التي يتمثل فيها الطفل الخبرة التي يواجهها والطريقة التي ، التمثيالت المعرفية
حدة نمو الفرد في مجال خبرة ما يخزن فيها المعرفة التي تفاعل خبرة معها لذلك يعتبر التمثل المعرفي هو البناء الذي يمثل و 

 (113-112 :2011، ابو جادو) .وتقاس خبرة الفرد ومعارفه بما لديه من تمثيالت معرفية
  اوزبل  :ثالثاً 

وكانت له عدة ، نيويورك في الواليات المتحدة االمريكية –وترعرع في بروكلين  1918ولد ديفيد اوزبل في عام  
( وله عدة مقاالت وبحوث ونشر كتاب مع تلميذه روبنسون بعنوان التعلم 2002 – 1952)كتاب من عام  (22)اصدارات منها 

واوضح فيه نوعين من التعلم باالستقبال ذي المعنى والتعلم باالكتشاف ذي المعنى وتوفي عام  1969المدرسي في عام 
 (208 :2013، الخفاف) .2008
  المحور الثالث: النماذج التدريسية 

 تعلمدريس نسق تطبيقي لنظريات التعلم في داخل غرفة الصف فهي مخطط ارشادي يعتمد على نظرية تعد نماذج الت 
معينة ويقترح مجموعة من االجراءات المحددة والمنظمة التي من شأنها توجيه عملية تنفيذ نشاطات التعليم والتعلم بما يسهل 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

104 

تساعد نماذج التدريس المدرس في تخطيط نشاطاته التعليمية وتنفيذها و ، تحقيق االهداف التعليمية المعرفية والوجدانية والسلوكية
 (20 :2010، ابراهيم) .في مناخ صفي مالئم يكفل تعليما فعاال ينعكس في اداء او تحصيل مرغوب فيه

 المحور الرابع: انموذج جون زاهوريك 
قدم عدد من البحوث في التدريس على  ،استاذ المناهج وطرائق التدريس في جامعة ويسكونسن ميلووكي، جون زاهوريك 

اذ يرى ان المعرفة هي ليست مجموعة من الحقائق ، وقدم افتراضات عدة حول النظرة للمعرفة والتعلم، وفق النظرية البنائية
، لتجاربهم انها محاولة من المتعلمين لتقديم معنىاي والمفاهيم او القوانين تنتظر من يكتشفها بل هي عملية بناء وانشاء للمعرفة 

اكتساب ، خمس مراحل اساسية تعتمد على تنشط المعلومات السابقة واقترح انموذج للتدريس باالستناد للنظرية البنائية وقد حدد
  (112 :2012، ياسين وزينب) .التفكير في المعلومات، استعمال المعلومات، فهم المعلومات، المعلومات

 التحصيل  :المحور الخامس 
وله دور كبير في حياة الفرد ومستقبله الوظيفي لذا فان الوصول ، الدراسي جانبا مهما في حياة الطالب يمثل التحصيل 

فتحصيل الطالب الدراسي هو الوسيلة التي يتم بها ترفيعه ، الى مستوى تحصيل مرتفع يقع ضمن اولويات الطلبة وأولياء أمورهم
مقياس تعتمد مختلف  كذلكلى الفروع االكاديمية والمهنية وهو من صف ألخر وهو االساس المعتمد في تقسيم الطلبة ا

ويشمل التحصيل في اطاره الواسع اكتساب بنى ، المؤسسات في بلدان العالم لقبوله في وظيفة ما وعند دخوله معترك الحياة
شخصية الفرد كما يحدد الى المعرفة وعمليات الفكر والوجدان والمهارات النفس حركية وهي من العوامل بالغة االثر في تكوين 

فهو مؤشر من مؤشرات الطبقة االجتماعية والطموح الوظيفي الذي يطمح ، درجة غير قليلة القيمة االجتماعية واالقتصادية للفرد
 (15 :2013، السلخي) .في بلوغه الفرد

 
 الفصل الثالث

 اواًل: منهج البحث 
وهدفه الرامي الى معرفة فاعلية أنموذج جون زاهوريك  البحث لطبيعةألنه اكثر مالئمة ، اعتمد الباحث المنهج التجريبي 

 .في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول المتوسط
ويعد هذا المنهج من أدق مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية فهو ال يقف عند مجرد وصف الموقف أو تحديد  

ويعد ، وكيفية تأثيرها في العوامل التابعة، بل يقوم الباحث فيه باستعمال العوامل المستقلة وتحديدها، الحالة التي تخضع للدراسة
: 2010، )ملحم .المدخل األكثر صالحية لحل المشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية وتطوير بيئة التعليم وأنظمته المختلفة

421 ) 
 ثانيًا: التصميم التجريبي 

يعزل فيه الباحث المتغيرات الدخيلة ويدرس أثر المتغير المستقل في ، وبرنامج عمل لتنفيذ التجربة يقصد به مخطط 
، )عطوي .التابع بغية التأكد من مدى صحة معلومة معينة أو لمحاولة التوصل الى التعميمات التي تحكم سلوك المتغير التابع

2004: 195) 
 أداة القياس ير التابعالمتغ المتغير المستقل المجموعة العشوائية

 انموذج جون زاهوريك التجريبية ع
 اختبار تحصيلي التحصيل

  الضابطة ع بعدي
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 مجتمع البحث وعينته  :ثالثاً 
 مجتمع البحث: -1

لذلك يجب ، ونعني به األفراد جميعهم الذين يكونون موضوع مشكلة البحث والذين يمكن أن تعمم عليهم نتائج البحث 
. تحديدًا دقيقًا وان تقتصر نتائج البحث على المجتمع الذي اختيرت منه عينة البحث ث أن يحدد مجتمع البحثعلى الباح

 ( 15 :2007، )السعداوي واخرون
ويمثل مجتمع البحث الحالي طالب الصف االول المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية للبنين في قضاء 

ولغرض التعرف على اعداد المدارس زار ، (2015 -2014لعامة لتربية محافظة بابل للعام الدراسي )القاسم التابعة للمديرية ا
كلية التربية  –بموجب الكتاب الصادر من جامعة بابل  (شعبة االحصاء)العامة للتربية في محافظة بابل  الباحث المديرية

 .مدرسة ثانوية (2)وسطة ومدرسة مت (4)مدرسة بواقع (6)االساسية ووجد ان مجموعها الكلي 
 عينة البحث:  -2

العينة هي مجموعة جزئية من المجتمع األصلي للبحث يتم اختيارها بطريقة علمية منظمة من جميع عناصر ومفردات  
بحيث تحمل الصفات نفسها أو الخصائص المشتركة ، المجتمع وبنسبة معينة بحسب طبيعة البحث وحجم المجتمع االصلي

 :وبذلك قام الباحث بتحديد عينة البحث بالشكل االتي، (126 :2011، قيق أهداف البحث )الجبوريوتعمل على تح
  :أ/ عينة المدارس

تطلب هذا البحث اختيار مدرسة واحدة من بين المدارس المتوسطة والثانوية النهارية في قضاء القاسم التابعة للمديرية  
()مجتمع البحث( وباستعمال طريقة السحب العشوائي البسيط اختيرت 2015 -2014) العامة لتربية محافظة بابل للعام الدراسي

 )متوسطة النهضة للبنين( لتكون عينة البحث االساسية ومجاال لتطبيق التجربة.
وهي متوسطة ، : بعد أن حدد الباحث بالطريقة العشوائية البسيطة المدرسة التي سيطبق فيها التجربةالطالب ب/عينة

، (2قام الباحث بزيارتها بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر من المديرية العامة للتربية محافظة بابل ملحق )، نينالنهضة للب
ز(  -و -هـ  -د  -ج  -ب  -( وهي )أ 2015-2014فوجدها تحتوي على سبع شعب للصف االول المتوسط للعام الدراسي )

ي الشعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة تاريخ العشوائي احدى الشعب وه بطريقة السحب واختار الباحث
)ه( لتمثل المجموعة الضابطة التي ستدرس المادة ذاتها بالطريقة  واختيرت الشعبة (بأنموذج جون زاهوريك)الحضارات القديمة 

( طالبًا للمجموعة 37لتجريبية و)( طالبًا للمجموعة ا38( طالب بواقع )75وقد بلغ عدد طالب مجموعتي البحث )، التقليدية()
( طالب والسبب في استبعاد الطالب الراسبين من 5وتم استبعاد الطالب الراسبين في العام الماضي والبالغ عددهم )، الضابطة

، ئجكلتا المجموعتين إحصائيا هو المتالكهم خبرة سابقة في الموضوعات التي ستدرس مما يؤثر في المتغير التابع وفي دقة النتا
( طالبًا موزعة 70لذا أبقاهم الباحث داخل الصف من اجل المحافظة على النظام المدرسي وبذلك بلغ عدد طالب عينة البحث )

 .طالبًا للمجموعة الضابطة (35)طالبًا للمجموعة التجريبية و (35)بواقع 
 رابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث 

واختيار ، وعتين بالمتغيرات الثقافية واالقتصادية واالجتماعيةعلى الرغم من تجانس طالب عينة البحث في المجم 
حرص الباحث قبل البدء ، بطريقة السحب العشوائي لتمثل احداهما المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة الشعبتين

وقام ، التحصيل()التابع في المتغير  (أنموذج جون زاهوريك)بتجربته على ضبط ما من شأنه أن يؤثر مع المتغير المستقل 
 :بين طالب مجموعتي البحث في الباحث إجراء تكافؤ
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نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي البحث في العمر  :العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور -1
 الزمني محسوبا بالشهور

 العدد المجموعة
 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 31,22 5,58 154,2 35 التجريبية
68 0,32 2,000 

غير دالة 
 38,35 6,19 153,77 35 الضابطة احصائيا

 2014)للعام الدراسي لمادة تاريخ الحضارات القديمة التي تدرس في الصف االول متوسط  الفصل االولمعدل درجات  -2
نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي البحث في درجات الفصل االول للعام الدراسي  (:2015 –
(2014- 2015) 

 العدد المجموعة
 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
 مستوى الداللة التائية القيمة

 الجدولية ةالمحسوب (0,05)
 279,93 16,73 61,34 35 التجريبية

غير دالة  2,000 0,03 68
 219,69 14,82 61,2 35 الضابطة احصائيا

( 2كا) وقيمتا، الحرية ودرجة، البحث مجموعتي طالب آلباء الدراسي التحصيل تكرارات :لآلباء الدراسي التحصيل -3
 الداللة ومستوى، (والجدولية المحسوبة)

 العدد موعةالمج
يقرأ ويكتب 
 وابتدائية

متوسطة 
 واعدادية

 معهد
جامعة فما 

 فوق
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2كا) قيمتا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 9 7 8 11 35 التجريبية
3 0,52 7,815 

غير دالة 
 8 8 10 9 35 الضابطة إحصائياً 

( 2وقيمتا )كا، ودرجة الحرية، لتحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحثتكرارات ا :التحصيل الدراسي لألمهات -4
 ومستوى الداللة، )المحسوبة والجدولية(

 العدد المجموعة
تقرأ 
وتكتب 
 ابتدائية

متوسطة 
 واعدادية

جامعة  معهد
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2كا) قيمتا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 7 9 9 10 35 يةالتجريب
غير دالة  7,815 0,35 3

 8 7 10 10 35 الضابطة إحصائيا  
نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي البحث  :درجات الطالب في اختبار المعلومات التاريخية السابقة -5

 في درجات اختبار المعلومات التاريخية السابقة 

 المجموعة
 العدد
 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة التائية القيمة
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 20,39 4,51 16,31 35 التجريبية
68 0,68 2,000 

غير دالة 
 16,76 4,09 15,65 35 الضابطة احصائيا
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  فروق بين طالب مجموعتي البحث في درجات اختبار الذكاءنتائج االختبار التائي لداللة ال :اختبار الذكاء -6

 العدد المجموعة
 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
مستوى الداللة  التائية القيمة

 الجدولية المحسوبة (0.05)
 69,43 8,33 37,54 35 التجريبية

غير داله  2,000 0,46 68
 48,78 6,98 36,74 35 الضابطة احصائيا

 خامسًا: ضبط المتغيرات 
 :لقد تم تحديد متغيرات البحث بالشكل االتي

 المتغير المستقل للمجموعة التجريبية )أنموذج جون زاهوريك( -1
 (المتغير التابع )التحصيل -2
 المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في سالمة التصميم التجريبي والمتغير التابع. -3

وضبط طريقة ، ث إلى اكتشاف العالقات السببية ال يقف دوره عند مجرد إبراز المتغير المستقلعندما يهدف الباح
، )روؤف .فحسب إنما يجب عليه أن يتعرف على المتغيرات والعوامل اأُلخر التي تؤثر في المتغير التابع ويثبتها، ظهوره
2001 :158-159) 

 سادسًا: متطلبات البحث
 ث وفرضيته فأنه البد من تهيئة كاًل مما يأتي:من اجل تحقيق متطلبات البح

 تحديد المادة العلمية -1
حدد الباحث المادة العلمية التي سوف يتم تدريسها لطالب مجموعتي البحث قبل البدء بتطبيق التجربة وقد تضمنت 

الطبعة السادسة لعام من كتاب تاريخ الحضارات القديمة لطالب الصف االول متوسط  (السادس، الخامس، الفصول )الرابع
 .(2015-2014( المقرر تدريسه للعام الدراسي )2014)
 األهداف العامة لتدريس مادة التاريخ -2

قام بوضع ، بعد إطالع الباحث على أهداف التدريس العامة لمادة التاريخ في المرحلة المتوسطة التي أعدتها وزارة التربية
 .ترجمتها على شكل أهداف سلوكية دقيقةتلك األهداف موضع التطبيق وذلك عن طريق 

 تحديد وصياغة االهداف السلوكية -3
ضوئها  في السلوكية األهداف من عدداً  اشتق، لمادة التاريخ للمرحلة المتوسطة األهداف العامة إطالع الباحث على بعد

 عددها بلغ، كتاب التأريخ من (لسادسالرابع والخامس وا) الدراسية للفصول المادة من محتوى لمادة تأريخ الحضارات القديمة
من المجال المعرفي لتصنيف بلوم  (تحليل، تطبيق، فهم، معرفة)سلوكيا في صيغتها االولية موزعة على مستويات  هدفا (146)
(Bloom) ،اإلضافة او الحذف أو إلى التعديل تحتاج كانت التي األهداف بعض وبعد تحليل استجابات الخبراء عدلت ،

 كتاب من (الرابع والخامس والسادس)الفصول  محتوى موزعة على ،سلوكيا ( هدفا140بصيغتها النهائية ) ألهدافا وأصبحت
 .(2015-2014االول المتوسط للعام الدراسي ) للصف تدريسه المقرر القديمة الحضارات تاريخ
  اعداد الخطط الدراسية -4

( خطة 30الناجح فقد اعد الباحث خططا تدريسية بلغ عددها ) ولما كان اعداد الخطط التدريسية من متطلبات التدريس
للفصول  2014في مادة تاريخ الحضارات القديمة الطبعة السادسة لعام  للموضوعات الدراسية التي سيتم تدريسها للصف االول

( وبواقع 2015-2014)دراسي الالسادس( المقرر تدريسها خالل الفصل الدراسي الثاني للعام ، الخامس، الثالثة االخيرة )الرابع
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الطريقة )( خطة للمجموعة الضابطة على وفق 15و) (أنموذج جون زاهوريك)( خطة للمجموعة التجريبية على وفق 15)
 .(التقليدية

 سابعًا: اعداد االختبار التحصيلي البعدي
قياس تحقيق األهداف المحددة  يعرف االختبار بأنه عينة من األسئلة أو المهام التعليمية المصوغة على نحو يمكن معه

 (2005:331، )الزغول .مسبقا لمادة تعليمية معينة أو مهارة ما
ولما يتطلب البحث الحالي اعداد اختبار تحصيلي لقياس تحصيل طالب مجموعتي البحث عند نهاية التجربة لمعرفة 

يتصف بالدقة والثبات ويغطي الموضوعات ولعدم وجود اختبار تحصيلي ، مدى تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع
اختبارا تحصيليًا معتمد في  لذا صمم الباحث، المحددة في مادة تاريخ الحضارات القديمة التي تدرس في الصف االول المتوسط

وقد مر  ويتالءم مع عينة البحث، متسما بالصدق والثبات والموضوعية، ذلك االهداف السلوكية المحددة ومحتوى المادة الدراسية
  :االختبار بخطوات سبقت تطبيقه منها

 تحديد الهدف من االختبار -1
تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات في اعداد االختبار التحصيلي لتصاغ وتصمم فقرات االختبار بشكل يتالءم مع و 

أنموذج جون ) ر المستقلإذ يرمي االختبار التحصيلي الذي اعده الباحث إلى قياس أثر المتغي، الهدف الذي صمم من أجله
 .لطالب الصف االول متوسط (التحصيل النهائي في مادة التاريخ)في المتغير التابع  (زاهوريك

 مستويات االختبار - 2
 (التحليل، التطبيق، الفهم، المعرفة) ( للمجال المعرفيBloomالتزم الباحث بقياس المستويات االربعة من تصنيف بلوم ) 

 .اف السلوكية التي اعدها الباحثالمتوافرة في االهد
 اعداد الخريطة االختبارية -3

إذ يضمن وجودها ، أمرا ضروريا في بناء االختبارات التحصيلية (الخريطة االختبارية)يعد اعداد جدول المواصفات  
حصر تغيرات كما تضمن ، وتحديد أهمية كل منها بغية تمثيلها في االختبار مع ما يتناسب وأهميتها، حصر الموضوعات

السلوك في االتجاه المرغوب فيه وبذلك فانها تساعد المدرس على إعطاء كل جزء من مادة التعلم حقه في االختبار تبعا لحجمه 
 (210-209 :2000، ملحم) .وأهميته والزمن الذي قضي في تعليمه

 

 صياغة فقرات االختبار التحصيلي -4
( فقرة من نوع االختيار من متعدد 40بارية منها )( فقرة اخت50اعد الباحث اختبارا تحصيليا في هذا البحث والمكون من )

ولقد حدد الباحث اعدادها بحسب االهداف السلوكية واهمية المادة الدراسية لقياس ، ( فقرات من االسئلة المقالية ملحق10و)
 ن تصنيف بلوم.م (التحليل، التطبيق، الفهم، المعرفة)مدى تحقق االهداف السلوكية الخاصة بحسب مستويات المجال المعرفي 

 
 الموضوعات

ات
فح
لص
د ا
عد

 

ية 
هم
األ

بية
نس
ال

 

 مستويات األهداف
 معرفة
35% 

 فهم
29% 

 تطبيق
20% 

 تحليل
 المجموع 16%

 14 2 3 4 5 %29 14 الفصل الرابع
 19 3 4 5 7 %38 18 الفصل الخامس
 17 3 3 5 6 %33 16 الفصل السادس
 50 8 10 14 18 100 48 المجموع



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

109 

 تعليمات االختبار -5
 :وضع الباحث تعليمات لالختبار التحصيلي وهي

 تعليمات االجابة: 
 اكتب اسمك وصفك وشعبتك في المكان المخصص لهما في ورقة اإلجابة. -أ
ت السؤال مجموع درجا، ( فقرة من نوع االختيار من متعدد40أمامك اختبار مكون من سؤالين يتكون السؤال االول من ) -ب

 .( درجة40)
  تعامل الفقرة المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة واحدة معاملة الفقرة غير الصحيحة. -ت
 (.20)مجموع درجات السؤال ، ( فقرات من نوع االسئلة المقالية10السؤال الثاني يتكون من ) -ث
 .المطلوب منك االجابة على فقرات االختبار جميعها -ج
 بة في ورقة األسئلة. تكون اإلجا -ح
 تعليمات التصحيح 
وتعامل الفقرة المتروكة ، وصفر للفقرة التي تكون اجابتها خاطئة، خصصت درجة واحدة للفقرة التي تكون اجابتها صحيحة -أ 

  .او التي تحمل اكثر من اجابة واحدة معاملة الفقرة الخاطئة بالنسبة لفقرات االختيار من متعدد
 بالنسبة اجابة دون او من الخاطئة للفكرة( صفر)و الناقصة للفكرة واحدة ودرجة التامة الصحيحة فكرةلل خصصت درجتان -ب

 .المقالي حسب معيار التصحيح للفقرات المقالية االختبار لفقرات
 صدق االختبار -6

، الروسان)ياسه ويقصد بصدق االختبار هو أن يقيس االختبار ما وضع لق، يعد الصدق من مواصفات االختبار الجيد 
 ومن اجل التحقق من صدق االختبار عمد الباحث طريقتين للتحقق منهما )الصدق الظاهري وصدق المحتوى(.، (31:2008

 التطبيق االستطالعي لالختبار -7
 عينة التطبيق االستطالعي  -أ

في ، لصف االول متوسط( طالب من طالب ا40طبق الباحث االختبار على عينة التطبيق االستطالعي المكونة من ) 
وتم اجراء االختبار بعد االتفاق مع ادارة المدرسة ومدرس المادة بعد  7/4/2015للبنين في يوم الثالثاء الموافق  متوسطة سورى

انتهاء الطالب من دراسة الفصول الثالث االخيرة من المادة وتبليغ الطالب بموعد االختبار بمادة تاريخ الحضارات القديمة قبل 
 .بوع من الموعد المحدداس
 عينة التحليل االحصائي لفقرات االختبار -ب

من اجل استخراج ذلك طبق الباحث االختبار على متوسطة الجواهري للبنين التي تمثل العينة االحصائية البالغ عدد  
المتوسط بعد انتهائهم  ( طالب إذ ُأتفق مع مدرس المادة في المدرسة لتطبيق االختبار على طالب الصف االول100طالبها )

( وأعلم الطالب قبل 13/4/2015وحدد يوم االثنين )، من دراسة الفصول الثالث االخيرة من كتاب تاريخ الحضارات القديمة
 ( فقرة.50وتألف من )، اسبوع من موعد االختبار

% من درجات االختبار 27ثم قسمت الدرجات بأخذ نسبة ، وبعد تصحيح اوراق العينة االحصائية تم ترتيبها تنازليا 
% من درجات المجموعة الدنيا وتشمل المجموعة العليا اعلى الدرجات والمجموعة الدنيا اوطأ الدرجات 27و للمجموعة العليا

 التحليل االحصائي لفقرات االختبار: وفيما يأتي توضيح إجراءات (27وبلغ عدد افراد كل مجموعة )
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 معامل صعوبة الفقرات -1
وجد الباحث انها تنحصر بين  (الفقرات الموضوعية)عامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي بعد حساب م

حيث ان االختبار جيد اذ تراوحت نسبة (، 64–45)اما معامالت الصعوبة للفقرات المقالية تنحصر بين (، 0.33-0.53)
 (.%80–20)صعوبة فقراته بين 

 قوة تمييز الفقرات -2
–0,33( وجد انها تتراوح بين )الفقرات الموضوعية) قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار التحصيليعند حساب 

 (.53–44) اما القوة التمييزية للفقرات المقالية تنحصر بين، (0,55
 لفقرات االختيار من متعدد (المموهات) فاعلية البدائل الخاطئة -3

 .(0,22- -0,04-من فقرات االختيار من متعدد تبين انها تتراوح مابين ) بعد حساب فعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة
 
 

 ثبات االختبار - 4
، وتوفير الوقت، وسرعتها، ألنها تمتاز بقلة تكاليفها، اعتمد الباحث في حساب ثبات االختبار طريقة التجزئة النصفية

االختبار كما انها تتالفى ما يوجد في طريقة اعادة االختبار من وألنها تحدد االتساق الداخلي لفقرات ، وتقليل آثار الملل والتعب
كذلك يفضل ، عيوب فإعادة االختبار ال يضمن ان تكون ظروف أجراء االختبار االول هي نفس ظروف أجراء االختبار الثاني

  (2011:158، الكناني وعيسى) .وأسرع أرخصاستعمال هذه الطريقة على طريقة الصور المتكافئة ال نها 
والقسم اآلخر قد ضم ، القسم األول قد ضم الفقرات الفردية، إذ قسم الباحث فقرات االختبار على قسمين )فردية وزوجية( 

ثم نحسب معامل (، 19)ثم تصحح الفقرات وتعطى لها درجات بشكل مستقل الواحد عن االخر كما في ملحق ، الفقرات الزوجية
( وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون بلغ 0,75)فكان ، ودرجات الفقرات الزوجية االرتباط بين درجات الفقرات الفردية

(0,85). 
  ثبات التصحيح 

تم عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في ، لتصحيح فقرات االختبار المقالية اعتمد الباحث معيارا للتصحيح 
اعتمد الباحث في التصحيح على وفق هذا المعيار فكانت ، راءالقياس والتقويم وطرائق التدريس وبعد االخذ بمالحظات الخب

)درجة واحدة( إذا كانت الفكرة و إذا كانت الفكرة تامة (لكل فقرة مقاليه توزعت على النحو اآلتي )درجتان (الدرجة الكلية )درجتان
( درجة والدرجة 20إلجابة الفقرات )ناقصة و)صفر( إذا كانت الفكرة خاطئة أو من دون إجابة وبالنتيجة تكون الدرجة العليا 

وللتثبت من التصحيح وفق المعيار المستعمل في تصحيح فقرات االختبار المقالي ذي االجابة المحددة الذي ، الدنيا )صفر(
هناك نوعان ، وللتثبت من التصحيح، ( طالب100صححت إجابات طالب العينة االستطالعية البالغ عددهم )، أعده الباحث

 :اق همامن االتف
  :االتفاق بين التصحيحين -1

بين  االرتباطومن ثم يتم تقدير درجة ، ويتم بتكليف المصحح الواحد بتصحيح االختبار مرتين، ويعرف بثبات التصحيح
 وهذا لم يعتمده الباحث وانما اعتمد النوع الثاني ، الدرجات في المرتين

 :االتفاق بين المصححين -2
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 مدرسوهو االتفاق بين المصححين للتأكد من ثبات التصحيح باالتفاق مع ، أحد النوعين وعمد الباحث الى استعمال
المادة على تصحيح فقرات األسئلة المقالية بعد أن تم تدريبه على تصحيح إجابات عينة الثبات على وفق معيار التصحيح 

فكان معامل الثبات في التصحيح ، رس المادةلذلك استعملت معادلة كوبر لمعرفة نسبة االتفاق بين الباحث ومد، المستعمل
(80.)% 

 ثامنًا: الوسائل االحصائية
( Microsoft excelاستعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية في اجراءات بحثه وتحليل نتائجه واستعان ببرنامج ) 

 :لمعالجة البيانات احصائيا
 :قلتينذو النهايتين لعينيتين مست (T-Test)االختبار التائي  -1

، درجات الطالب في الفصل االول) :استعمل في التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات اآلتية 
 (.االختبار التحصيلي البعدي، اختبار الذكاء، اختبار المعلومات التاريخية السابقة، العمر الزمني للطالب

 :معامل ارتباط بيرسون -2
  .ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية استعمل لغرض حساب معامل

 :براون-معادلة سبيرمان -3
استعملت في تصحيح معامل االرتباط بين جزئي االختبار )درجات الفقرات الفردية والزوجية( بعد أن استخرج بمعامل  

  ارتباط بيرسون.
 :مربع كاي -4

وقياس صدق كال من االهداف السلوكية والخطط  استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لألبوين 
  .التدريسية وفقرات االختبار التحصيلي

  :معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية -5
  .استعملت في حساب مستوى صعوبة كل فقرة من الفقرات الموضوعية 

 :معادلة معامل الصعوبة للفقرات المقالية - 6
 .ل فقرة من الفقرات المقاليةاستعملت في حساب مستوى صعوبة ك 

 :معادلة قوى التمييز للفقرات الموضوعية -7
  .استعملت لحساب قوة تمييز كل فقرة من الفقرات الموضوعية 

  :المقالية معادلة قوى التمييز للفقرات - 8
  .استعملت لحساب قوة تمييز كل فقرة من الفقرات المقالية

 :فعالية البدائل الخاطئة -9
 . لحساب فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختيار من متعدد استعملت

 معادلة كوبر -10
  .لتأكد من ثبات تصحيح االسئلة المقالية استعملت

 (أيتا)معامل  -11
  (.التحصيل)على المتغير التابع  (أنموذج جون زاهوريك)لمعرفة حجم األثر للمتغير المستقل  استعمل
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 الفصل الرابع
 النتيجة ذات الداللة االحصائية: أواًل: عرض
االختبار التحصيلي البعدي على طالب مجموعتي البحث وتصحيح اإلجابات ثم استخراج الوسط الحسابي  الباحثطبق 

( لعينتين t-test) وباستعمال االختبار التائي(، التجريبية والضابطة)واالنحراف المعياري والتباين لدرجات طالب المجموعتين 
( إذ بلغ 0,05) فأتضح أن الفرق دال إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى، تم إيجاد القيمة التائية مستقلتين

وبلغ متوسط المجموعة الضابطة ، (66,12وبتباين ) (8,13)( وبانحراف معياري 43,62متوسط المجموعة التجريبية )
اكبر من القيمة التائية  (2,64)ت القيمة التائية المحسوبة وكان، (86,49وبتباين ) (9,30)وبانحراف معياري  (38,45)

 .(68( وبدرجة حرية )2,000البالغة ) الجدولية

 المجموعة
 العدد
 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
مستوى الداللة  التائية القيمة

 الجدولية المحسوبة (0,05)
 66,12 8,13 43,62 35 التجريبية

 دالة إحصائية 2,000 2,64 68
 86,49 9,30 38,45 35 الضابطة

 
 :ثانيا: عرض النتيجة ذات الداللة العملية

 تعودما كانت تلك الفروق أو العالقة تعود لصدفة ام حقيقة  ولمعرفة حجم الفروق أو حجم العالقة بين متغيري البحث اذا
أوجد الباحث الداللة العملية ألثر المتغير المستقل في المتغير التابع وأدرجة البيانات , (أنموذج جون زاهوريك)للمتغير المستقل 
 .في الجدول االتي

 المجموعة
 عدد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

 المحسوبة

 درجة
 الحرية

حجم األثر 
للمتغير 
 المستقل

 قيم )أيتا( لتفسير حجم األثر
األثر حجم 

 الضعيف
حجم األثر 
 المتوسط

حجم األثر 
 الكبير

 8,13 43,62 35 التجريبية
2,64 68 0,09 0,01 0,06 0,14 

 9,30 38,45 35 الضابطة
اذ  (التحصيل)في المتغير التابع  (أنموذج جون زاهوريك)أتضح ان هناك أثر للمتغير المستقل  (أيتا)وباستعمال معامل 

 (kiess, 1989: 513) .وهو مستوى تأثير متوسط، (0,09بلغ حجم األثر )
 :ثالثا: تفسير النتائج

بأنموذج )طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا  من خالل النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي والتي أظهرت تفوق
بار التحصيلي البعدي لمادة تاريخ عبر االخت (بالطريقة التقليدية)الذين درسوا  طالب المجموعة الضابطة زاهوريك( على جون

 : ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى األسباب اآلتية، الحضارات القديمة في الصف االول متوسط
اكتساب ، أن تفوق طالب المجموعة التجريبية يعزى الى مراحل أنموذج جون زاهوريك )تنشيط المعلومات السابقة -1

اتصفت بالوضوح والبساطة والتركيز ألنها  (التفكير في المعلومات، علوماتاستعمال الم، فهم المعلومات، المعلومات
قد تحققت ، وأظهرت العناصر األساسية في العالقات المتبادلة في األنموذج، اختزلت الواقع المتداخل والمتشابك والمعقد
  التركيز.و  خصائص نموذج التدريس الجيد االختزال
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فجعل المعاني والعالقات بين المعلومات (، التاريخ مادة)ك الى تنظيم المحتوى التعليميأدى استعمال انموذج جون زاهوري -2
وهذا ما جعل تعلمهم ذا ، وربط المعرفة الجديدة مع ما لدى الطالب من معلومات سابقة، وسهلة اإلدراك، أكثر حسية

 .وهذا ما أكدته نتائج االختبار، معنى
عل من المتعلمين يقومون بفحص الفروق الدقيقة للمعلومات الجديدة بشكل كامل التدريس وفق أنموذج جون زاهوريك ج -3

عن طريق مساعدة المدرس لهم وذلك بتوسيع االنشطة وزيادة المناقشات وجعلهم يقارنون معلوماتهم مع معلومات المدرس 
  .ت المدرسمما يكسب المتعلم نظرة ثاقبة والبدء في اعادة تنظيم المعلومات لديه مقارنة بمعلوما

انموذج جون زاهوريك نابع من النظرية البنائية التي تنادي بفكرة التدريس من اجل الفهم واعتماد الطالب مركزا للعملية  -4
على ، التعليمية اي ان التدريس مبني على مبدأ ان الطالب متعلم نشط وأيجابي اما المعلم وهو مدرب وقائد لعمليات التعلم

 .تقليديةالعكس من الطريقة ال
 

 الفصل الخامس
 أواًل: االستنتاجات. 

  - :يأتينتائج البحث الحالي يمكن أن يستنج الباحث ما  ضوءفي 
التدريس على وفق أنموذج جون زاهوريك يساعد المدرس في اعداد خطط تدريسية جيدة على اسس معرفية وتعليمية  -1

 .وتطبيقية وتقويمية
في التدريس ساعد على ظهور سلوكيات مرغوب فيها لدى الطالب منها االنتباه خالل إن استعمال أنموذج جون زاهوريك  -2

ثارة شوق الطالب إلى متابعته واإلقبال على دراسته   .الدرس واالهتمام بمادة التاريخ وا 
مثلة المرتبطة أنموذج جون زاهوريك أثرًا في تنظيم معلومات المنهج الدراسي بحيث تكون ذا معنى معززًا باأل الستعمالإن  -3

 بواقع الطالب إذ تساعد في التعلم بصورة أكثر فاعلية مما يؤدي إلى زيادة البحث عن المعرفة والتعلم.
 . ثانيًا: التوصيات

  :نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي ضوءفي  
 وتوزيعه التاريخ تدريس في به ستعـانةلال الحديثة التدريس طرائق يتضمن والمعلمين للمدرسين دليل إصـدار علـى العمـل -1

 .المدارس على
ضرورة االستفادة من نتائج هذا البحث واالبتعاد عن طرائق التدريس التقليدية في تدريس موضوعات مادة تاريخ الحضارات  -2

 .القديمة لطالب الصف االول متوسط
 ثالثًا: المقترحات. 

  :للبحث يقترح الباحث ما يأتي استكماالً  
  .الجنسين كال وعلى ُأخر دراسية مراحل على الحالي للبحث مماثلة بحوث إجراء -1
بوسنر وأنموذج التعلم البنائي وغيرها من  إجراء بحث مقارن بين أنموذج جون زاهوريك ونماذج تعليمية ُأخر مثل أنموذج -2

 .النماذج التي تتبنى الفلسفة البنائية على متغير التحصيل
 المصادر والمراجع

 .2010، العراق، دار ابن االثير للطباعة والنشر، 1ط، المدخل الى طرائق التدريس، فاضل خليل، ابراهيم -1
 .2011، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 8ط، علم النفس التربوي، صالح محمد علي، ابو جادو -2
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، دار المناهج للنشر والتوزيع، 1ط، ج اسلوب وسيلةطرائق التدريس منه، ردينة عثمان وحذام عثمان يوسف، االحمد -3
 .2001، عمان

دار صفاء للنشر ، 1ط، استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة في الجغرافيا، سعيد جاسم ومحمد حميد المسعودي، االسدي -4
 .2015، عمان، والتوزيع

 .2011، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1ط ،مناهج التربية االسالمية واساليب تدريسها، فوزي فايز واخرون، اشتيوه -5
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، 1ط، منهجية البحث العلمي مدخل بناء المهارات البحثية، حسين محمد جواد، الجبوري -6
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 .2005، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1ط، تعليم العلوم للجميع، عبداهلل محمد، خطايبة -8
 .2013، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 1ط، نظريات التعلم والتعليم، ايمان عباس، الخفاف -9
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Unique Linguistic Occurrences in the Holy Quran 
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College of The Studies of Quran/ University of Babylon 
Abstract 

There are some linguistic occurrences that took place once in the Holy Quran. Such unique 

occurrences deserve to be studied and analyzed. The reason behind such unique occurrence and 

in which surah and verse are the aim of the present study.    

 : لٌ خ  د  م  
ْومِ و  اإلْشَمامِ و  إنَّ في اللَُّغِة العربيَِّة َظواِهَر لَُّغِويًَّة ِعدًَّة ِمْثَل اإلَماَلةِ  إاّل أنَّ َعَدًدا ، َغْيِرها، و َتْسِهْيل الَهمزِ و  االْخِتالسِ و  الرَّ

ًة ِبذلَك َجِمْيَع الَمواِضَع اأُلْخَرى الَّتي َوَرَدْت ِفيها ؛ فاإلَماَلة َمَثاًل ِفي َمْوِضٍع واِحٍد ُمَخاِلفو  من َهِذِه الظَّواِهِر َلم تأِت إاّل َمرًَّة َواِحَدةً 
، هَي )تأَمّنا( في ُسْوَرِة ُيوسفو  اإلْشَماُم َلْم َيِرْد إاّل في َلْفَظٍة واِحدةٍ ، و َلم َتِرْد في الُقرآِن الَكريِم إاّل في َلْفظة )مجراها( في ُسْوَرة هود

لِة في )فيِه ُمهاًنا( في ُسْوَرة الُفرقان، و ِز في َلْفَظِة )أأْعَجِمّي( في ُسْوَرة ُفّصلتَتْسِهْيُل الَهمْ و  شباُع َحَرَكِة الصِّ اختالُس حركِة ، و ا 
لة الَّتي حقُّها الَكْسُر مع الِفْعِل )أنسانيُه( في ُسْوَرة، و هاِء الِكنايِة في )يْرَضُه لكم( في ُسْوَرة الزَُّمر مع ، و الَكْهفِ  َضمُّ هاِء الصِّ

 التََّفكَُّر عن َسَبِب ُوُرْوِدها في تلَك الَمواِضِع بالتَّْحِدْيدِ و  التأمُّلَ و  الفتح. تلَك الفرائُد تْسَتدعي الَوقفةَ –َحْرِف الجرِّ )عليُه( في ُسْوَرة 
ا َحدا ِبنا أْن َنْستج، عَدِم اطِّراِدها في َبِقيَِّة الَمواِضِع الَّتي ُتْشِبُهَهاو  ما  –َنْعَرَف و  َنِقَف على السََّبِب الموِجبِ و  لَي ذلَك السِّرَ ممَّ

 مَن اهلِل التَّوفيُق.، و فْضاًل عن َمْعِرَفِة الُمَسوِِّغ في االْستعماِل اللَُّغويِّ ، الِحْكَمَة الَمْقُصودةَ  –َأْمَكَننا 
 : و ِفيما َيْأتي َعْرٌض لتلَك الظَّواِهِر الَفريدةِ 

 اإلم ال ة  -1
: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ ذلَك ، و عالمُتها شكُل َمِعيٍن َمْرسوٌم َتْحَت األِلِف الُممالةِ ، و َتنحَو بُنطِق األلِف نحَو الياءِ  و هي أنْ 

 األلفُ  لْ م ُتمَ لَ ، و ترقيق الراءِ ، و األلفِ  وردت لفظة )َمْجَراَها( بإمالةِ ، (1)چ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک کچ
 .فاتِ األلِ  دِ وْ رُ وُ  ةِ رَ ثْ ن كَ مِ  مِ غْ على الرَّ  عِ الموضِ هذا  في غيرِ  الكريمِ  في القرآنِ 
 هو أْن تنحوَ و )): هافي تعريفِ  دُ المبرِّ  قالَ و  ،(2)ةٍ عدَّ  ه ذكرها في أبوابٍ غم من أنَّ على الرَّ  ا لإلمالةِ حد   سيبويهُ  عْ م يضَ لَ 

عن  ثْ م يتحدَّ لَ ، و الياء ِ  وتِ شيًئا من صَ  فِ األلِ  إشرابَ  دَ صَ ه قَ أنَّ  بدويَ ، و (3)((دعو إليهتَ  ةٍ إالَّ لعلِّ  ذلكَ  ال يكونُ و  الياءِ  وَ حْ نَ  باأللفِ 
 عنى اإلَماَلةِ مَ )) أنَّ  اجِ رَّ السَّ  ابنُ  رَ ذكَ ، و (4)من اإلَماَلةِ  ربِ عن هذا الضَّ  ثَ تحدَّ  سيبويهَ  ن أنَّ مِ  غمِ الَكْسَرة على الرَّ  منَ  الَفْتَحةِ  قريِب تَ 
تفصياًل  يعيش أكثرَ  ابنِ  تعريفُ  كانَ ، و (6)باًبا من اإلَماَلةِ  ربِ لهذا الضَّ  دَ رَ أفْ ، و(5)((الَكْسَرةِ  نحوَ  لَفْتَحةَ ا، و الياءِ  نحوَ  األلفَ  ُتميلَ  أنْ 

 األلفِ  خرجِ مَ  بينَ  هُ مخرجُ  فيصيرُ  به إلى الياءِ  جنوحٌ ، و هِ توائِ اسْ  باأللف عنِ  عدولٌ  ةِ في العربيَّ  اإلَماَلةُ )) قالَ  إذْ  ،اإلَماَلةِ  في وصفِ 
هو  فخيمُ التَّ ، و هاتُ فَّ خِ  تكونُ  هِ دِ عْ بُ  حسبِ بِ ، و اإلَماَلةِ  ةُ دَّ شِ  كونُ تَ  ياءِ الْ  منَ  الموضعِ  ذلكَ  ربِ قُ  بحسبِ ، و الياءِ  مخرجِ  بينَ و  مةِ خَّ فَ المُ 

                                                           
 [41]ُسْوَرة هود/  (1)
 . 144 – 117/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  - (2)
 . 42/  3المقتضب:  (3)
 .144 - 142/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (4)
 . 160/  3األصول في النحو:  (5)
 . 170 - 169/  3ُينظر: المصدر نفسه:  (6)
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أيًضا فإنَّ ، و مٍ فخَّ مُ  كلِّ  إمالةُ  زُ جو تال ، و مالٍ مُ  كلِّ  تفخيمُ  ه يجوزُ أنَّ  هو األصلُ  فخيمَ التَّ  أنَّ  لُّ دُ ذي يَ الَّ ، و طارئةٌ  واإلَماَلةُ ، األصلُ 
 نحوَ  الَفْتَحةِ  عن إمالةِ  ثْ م يتحدَّ ه هذا لَ فصيلِ ن تَ مِ  غمِ على الرَّ ، و (7)((بٍ بَ إلى سَ  تحتاجُ  اإلَماَلةُ ، و بٍ بَ إلى سَ  ال يحتاجُ  فخيمَ التَّ 

مالةٌ و  ،شديدةٌ  إمالةٌ : ينِ ربَ على ضَ  أنَّ اإلَماَلةَ  صِّ ن هذا النَّ مِ  نفهمُ ، و الَكْسَرة كر بالذِّ  جديرٌ و  .اإلَماَلة فرعٌ و  أصلٌ  فخيمَ التَّ  أنَّ ، و خفيفةٌ  ا 
 .(8)الحروفَ  لُ ال تدخُ ، و األفعالو  باألسماءِ  تختصُّ  اإلَماَلةَ  أنَّ 

 لمةُ ها كمثلُ ، و (9)تقصىسْ مُ ، و لهىمَ ، و زىغْ نحو مَ ، ًداعًة فصاعِ ًفا رابِ رَ طَ  األلفُ  عَ قَ منها أن تَ ، ةٌ دَّ عِ  واضعُ مَ  ولإلمالةِ 
 األلفِ  وقوعُ  اإلَماَلةِ  عِ مواضِ  منْ  إنَّ  أيضًا؛ إذْ  مالَ تُ  أنْ  نُ مكِ يُ )جرى(  ألفُ ، و ها ياءٌ أصلُ  األلفَ  هذهِ  ُيزاد على هذا أنَّ ، و رى(جْ )مَ 

، فقطْ  في الفعلِ  اوٍ عن و  أو منقلبةٌ ، عىسَ ، و مىرَ ، و ىدَ هَ : نحوَ ، الفعلِ و  في االسمِ  عن ياءٍ  هي منقلبةٌ ، و ةِ الثيَّ الثُّ  الكلمةِ  رِ في آخِ 
 .(10)اعَ دَ ، و ازَ غَ : وَ حْ نَ 

 فُ قْ الوَ ، و فةٌ ها مضاعَ كأنَّ  تْ جَ بها خرَ  متَ إذا تكلَّ  اءُ الرَّ و ))، َمْفتوًحا أو َمْضموًما اءِ الرَّ  وتُ صَ منها  اإلَماَلةَ  عُ تمنَ  أمورٌ  ةَ مَّ وثَ 
 ا كانتْ فلمَّ ، ينِ تَ فتوحَ مَ  نِ يْ راءَ موا بِ هم تكلَّ هم كأنَّ ميلوا؛ ألنَّ يُ  فلمْ ، ذا ِفراٌش ه، و هذا راِشدٌ : قالوا كذلكَ  اءُ الرَّ  ا كانتِ فلمَّ ، ها إيضاًحازيدُ يُ 

 ما يكونُ اإلَماَلة عندَ  يمنعُ  هُ تْ جعلَ  اءِ الرَّ  في صوتِ  رارِ كْ التَّ  فةُ فصِ ، (11)((القافِ  منزلةِ بِ  تْ صارَ ، و األلفاتِ  بِ صْ على نَ  تْ يَ وِ قَ  كذلكَ 
 ينِ وتَ صَ  كمِ ه في حُ كسورًا؛ ألنَّ مَ  ما يكونُ عندَ  ي اإلَماَلةَ وِّ قَ يُ  اءِ الرَّ  وتَ صَ  تْ تي جعلَ ها الَّ نفسُ  ةُ فَ صِّ هي ال، و ضموًمامفتوًحا أو مَ 

 غمِ طاِرد على الرَّ ، و غاِرم، و قاِرب: نحوَ  مالُ فيُ ، االستعالءِ  أصواتِ  على تأثيرِ  المكسورِ  اءِ الرَّ  وتِ صَ  تأثيرُ  بُ تغلَّ د يَ قَ  بلْ ، كسورينِ مَ 
 .(12)األلفِ  قبلَ  االستعالءِ  أصواتِ  جودِ ن وُ مِ 

، نَ يْ رِ آخَ  قومٍ  ندَ ها عِ جودُ ي وُ فِ نتَ يَ ، و قومٍ  هجاتُ بها لَ  فُ صِ تَّ تَ  ةٌ هجيَّ لَ  مةٌ سِ  فاإلَماَلةُ ، همكلِّ  بِ رَ العَ  عندَ  األلفِ  إمالةُ  وال َتطَِّردُ 
 نْ مَّ مِ  العربِ  نَ مِ  هُ غيرَ  وافقَ  األلفاتِ  أمالَ  نْ مَ  كلُّ  ه ليَس أنَّ  مْ لَ اعْ و )) في اإلَماَلةِ  واحدٍ  ذهبٍ على مَ  يلونَ مِ يُ  ذينَ الَّ  العربُ  قُ فِ ال يتَّ و 
 كذلكَ ، و هصاحبُ  نصبُ ما يَ  بعَض  ميلُ يُ ، و هصاحبُ  ميلُ ما يُ  بعَض  بُ نصِ فيَ ، هصاحبَ  من الفريقينِ  واحدٍ  كلُّ  خالفُ د يُ ه قَ لكنَّ ، و ميلُ يُ 

 ا كذلكَ ي  فإذا رأيَت عرب، في الكسرِ  األّوَلْينِ  رِ كأمْ  هِ صاحبِ  أمرَ و  هُ أمرَ  لكنَّ ، و نصبُ يَ  نْ مَّ ه مِ غيرَ  قُ ه ال يوافِ غتِ ن لُ مِ  صبُ النَّ  َمن كانَ 
 .كذلكَ  الفتحُ ، و ميلونَ ن يُ مَ  جميعِ  نهًجا واحًدا عندَ مَ  نتهجُ ال تَ  فاإلَماَلةُ ، (13)((همن أمرِ هذا مِ  لكنَّ ، و هفي لغتِ  فال ُتَرَينَّه َخلَّطَ 
 أمورٌ  وجدُ في حين تُ ، دعو إلى اإلَماَلةِ تَ  أمورٌ  ةَ ثمَّ ، و نةٌ معيَّ  إليها قبائلُ  جنحُ تَ  ةٌ هجيَّ لَ  فةٌ صِ  اإلَماَلةَ  أنَّ  مَ ا تقدَّ مَّ مِ  حُ ضِ تَّ يَ 

 ُض رفُ يَ  آخرُ  أمرٌ  ةَ ثمَّ ، و ميلُ َمن يُ  ندَ عِ  دعو إلى اإلَماَلةِ هذا يَ ، و رابعةٌ  األلفَ  راها( أنَّ جْ )مَ  في كلمةِ  ظُ حَ لْ نَ ، و اإلَماَلةَ  عُ منَ تَ  رُ خَ أُ 
 .باشرةً مُ  األلفِ  قبلَ  اءِ الرَّ  هو ورودُ ، و ناههُ  اإلَماَلةَ 

، ها من األلفاتِ غيرِ  على خالفِ  ُتمالُ  في هذه اللفظةَ  األلفَ  ذي جعلَ ما الَّ  هِ مفادِ  ن سؤالٍ عِ  ينا هنا اإلجابةُ عنِ ذي يَ والَّ 
 ؟ اإلَماَلةَ  فُ عِّ ضَ يُ  اهو ممَّ و  –ها قبلَ  اءِ الرَّ  صوتِ  ن وجودِ مِ  غمٍ على الرَّ و 

 گ گ ک ک ک ک چ: عالىتَ  قالَ ، كاملةً  مها القرآنُ تي رسَ الَّ  ورةِ الصُّ  ن عرضِ البّد مِ  ؤالِ ن هذا السُّ عَ إلجاَبِة لِ 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

، (14)چ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
: ه تعالىعلى هذا قولُ  لُّ دُ يَ ، ذهلةٍ مُ  سرعةٍ بِ  الماءُ  فارتفعَ ، غزيرةٍ  أمطارٍ  قوطِ سُ ، و األرضِ  عيونِ  رِ جُّ فَ ا بتَ مصحوبً  كانَ  ورِ نُّ التَّ  فورانُ ف

                                                           
 .54/  9شرح المفصل:  (7)
 .130/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (8)
 . 45، 43/  3، والمقتضب: 120 – 119/  4ُينظر: المصدر نفسه:  (9)
 .43/  3، والمقتضب: 119/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (10)
 . 48/  3، وُينظر: المقتضب: 136/  4كتاب سيبويه:  (11)
 . 136/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (12)
 .125/  4المصدر نفسه:  (13)
 . 43 – 40ُسْوَرة هود /  (14)
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ُرِوَي أنَّ )): األندلسيُّ  انِ أبو حيَّ  قالَ ، و (15)چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ
رِت األرُض تَ ، و رمطِ جانٌب ِإالَّ أُ  في الهواءِ  نْ كُ م يَ ها حتَّى لَ جميعَ  تْ طرَ أمْ  السَّماءَ  ، (16)((هذا معنى التقاِء الماءِ ، و كلُّها بالنَّبعِ  فجَّ

 مسبوقةً  ها كانتْ جميعَ  عةَ تسارِ المُ  هذه األحوالَ  ن أنَّ البّد مِ ، و فينةِ السَّ  يانِ رَ جَ  عن إمكانِ  ؤالِ لسُّ ل دعاةً مَ  كانَ  الغزيرُ  هذا المطرُ و 
: لهم فقالَ ، المةِ السَّ و  مانِ باأل وعدٍ ، و مأنةٍ طَ بِ  ةً مصحوب دعوةً  فينةِ هم إلى السَّ يدعوَ  أنْ  نوحٌ  بيُّ د النَّ اَ فأر ، اَس النَّ  أصابَ  لٍ جَ وَ و  فٍ وْ خَ بِ 

 فهو وعدٌ  چڳ ڳ ڳ ڳ چ بعبارةِ  ةِ القرآنيَّ  الفاصلةِ  هذا ختمُ  دُ يؤيِّ   چ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک چ
ن هم مِ خوفَ  أنَّ  دِ المؤكَّ  نَ مِ ، و الجميعَ  لُ تي ُتذهِ الَّ  ورةِ الصُّ  هم إلى هذهِ خوفِ  دُّ رَ مَ ، و م كانوا خائفينَ فهُ ، دٍ واح في آنٍ  حمةِ الرَّ و  بالمغفرةِ 
 قيقُ رْ تَ ف، لى االطمئنانِ ع باعثٌ  قيقُ رْ هذا التَّ ، و هاقبلَ  اءُ الرَّ  قَ ُترقَّ ؛لِ األلفَ  فأمالَ ، هاوِّ سُ رُ  ن عدمِ هم مِ خوفَ  فوقُ يَ  فينةِ السَّ  يانِ رَ جَ  عدمِ 
 ريانِ جَ  رِ سْ يُ  عن باشرةٍ مُ  غيرِ  صورةٍ هم بِ رَ خبِ يُ  ( أنْ المُ )عليه السَّ  نوحٌ  بيُّ النَّ  فأرادَ ، عناهامَ  دوثِ حُ  طريقةِ  منه ترقيقُ  ُيرادُ  فظةِ اللَّ 
 ها علوَّ علوُّ  غَ لَ بَ  عاليةٍ  جري في أمواجٍ تَ  كانتْ  هاما أنَّ ال سيَّ ، و نهممِ  أحدٍ  على بالِ  دْ رِ م يَ فلَ  وُّ سُ ا الرُّ أمَّ ، لُ اغِ هم الشَّ مُّ هو هَ ، و فينةِ السَّ 
 قالَ ، نِ مِ اآل رِ يسِ ها اليَ جريانِ   أمامَ اًل حائِ  فْ م يقِ لَ  األمواجِ  هذهِ  ارتفاعَ  لكنَّ ، و چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ : تعالى قالَ ، بالِ الجِ 

فخيمها مع تَ و  مع )مجراها( لفِ األ إمالةَ  رَ سَّ ا يَ ممَّ و  .رادِ بالمُ  مُ أعلَ  اهللُ و  (17)چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ : تعالى
  .اإلمالُة تكوُن مع الياِء ال مع الواوِ ، و انية واوٌ أصلها في الثَّ ، و ياءٌ  ينِ لى الكلمتَ وْ في أُ  األلفِ  أصلَ  ساها( أنَّ رْ )مَ 
م ام -2  اإلش 
مَّةَ و    ۆ ۆ ۇ ۇچ : في قوله تعالىالنُّوِن و  الميمِ  بينَ  فوَق الكلمةِ  عالمُتُه شكُل َمِعْيٍن َمرسومٌ ، و هَو أْن ُتِشمَّ النُّْوَن السَّاكنَة الضَّ

 .(18) چۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
عطاءِ و  اإلفصاحِ و  باإلتمامِ  جاءَ  الكريمَ  أّن القرآنَ  معلومٌ  ، ىر خْ األُ  عِ في المواضِ  ثَ ما حدَ  هوَ ، و طقِ النُّ  ها عندَ حقَّ  الحركةِ  ا 

  ؟الكريمِ  القرآنِ  عِ مواضِ  سائرِ  ن دونِ مِ  نا فقطْ ههُ  ذي دعا إلى اإلْشَمامِ ما الَّ  لكنْ و 
ه معَ  يدخلُ ، و هازمنُ  رُ فيقصُ ، بها طقِ النُّ  ةُ دَّ مُ  لَ تُقلَّ  ذلك بأنْ و  القصيرةُ  وائتُ الصَّ  رُ تُقصَّ : لإلجابِة َعن هذا السُّؤاِل َنقولُ 

ه فإنَّ  المضمومُ و  ا المرفوعُ فأمَّ )): سيبويهُ  يقولُ ، ينِ فتَ الشَّ  ما يدلُّ عليها من حركةِ  مع بقاءِ  طقِ من النُّ  ختفي فيه الحركةُ زًا ما تَ تجوُّ 
، (19)((ضعيفِ بالتَّ ، و حريكَ التَّ  ترومَ  بأنْ ، و اكنِ السَّ و  المجزومِ  عندَ  كما تقفُ  اإلْشَمامِ  بغيرِ ، و باإلْشَمامِ : أوجهٍ  ه على أربعةِ عندَ  فُ ُيوقَ 
مَّةُ  ختصُّ ا تَ ممَّ  اإلْشَمامُ ، و اإلْشَمامِ  حالةُ  سيبويهِ  ا في نصِّ نمُّ هُ ذي يَ الَّ ، و هاحقَّ  الحركةِ  )غير اإلْشَمام( إعطاءَ  بعبارةِ  دَ قصَ و   به الضَّ

فيه ما  فعلُ تَ ، و ُتضاعفُ ، و فيه الحركةَ  رومُ تَ  كَ فإنَّ  أو جرِّ  نصبٍ  في موضعِ  ا ما كانَ أمَّ و )): سيبويهُ  يقولُ ، الَكْسَرةِ و  الَفْتَحةِ  دونَ 
نَّ و  .إليه سبيلٌ  فليَس  ا اإلْشَمامُ أمَّ ، و همكالمِ  في هو أكثرُ ، و حالٍ  على كلِّ  بالمجزومِ  لُ تفعَ  مَّةَ  ؛ ألنَّ فعِ ذا في الرَّ  ما كانَ ا  ن مِ  الضَّ
 َض عْ بَ  كَ كِ يْ رِ حْ تَ كَ  يكَ تَ فَ شَ  كَ مَّ ضَ  ؛ ألنَّ كَ يْ تَ فَ شَ  مُّ ضُ تَ  مَّ ثُ  ئتَ شِ  وفِ رُ من الحُ  وضعٍ مَ  في أيِّ  كَ لسانَ  عَ ضَ تَ  أنْ  رُ قدِ تَ  فأنتَ ، الواوِ 
شْ ، و كَ دِ سَ جَ  ها منزلتِ األعمى بِ  عندَ  كانتْ  فأشممتَ ، هذا معن: ك لو قلتَ ى أنَّ أال ترَ  ،أُلُذنِ لِ  صوتٍ بِ  ليَس ، و ؤيةِ فع للرُّ في الرَّ  مامكَ ا 

 سكونُ  َص خلَ يُ  أنْ  هُ قُّ حَ فَ  أو الوقفِ  وصلِ الَ  في حالِ  من الحروفِ  مُّ شَ ا المُ أمَّ و )): انيُّ و الدَّ قال أبو عمرٍ ، و (20)((إذا لم ُتْشِممْ 
نَّ ، و فظِ إلى اللَّ  خارجٍ  وتٍ صَ  ن غيرِ يها مِ علَ  بذلكَ  لَّ دُ يَ ه؛ لِ إلى حركتِ  –فتانِ هما الشَّ و  – بالعضوِ  يوميُ  ثمَّ ، الحرفِ  ئٌة يِ هْ ما هو تَ ا 

                                                           
 .12 – 11ُسْوَرة القمر /  (15)
 .156/  6البحر المحيط في التفسير:  (16)
 .14 – 13ُسْوَرة القمر /  (17)
 .11ُسْوَرة يوسف/  (18)
 .168/  4كتاب سيبويه:  (19)
 .171/  4المصدر نفسه:  (20)
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 فعُ الرَّ  به من الحركاتِ  يختصُّ و  .العينِ  رؤيةِ ه لِ ألنَّ ، األعمى ذلكَ  ال يعرفُ ، و أ لههيَّ المُ  رادُ ه يُ أنَّ  هيئةِ بالتَّ  مَ علَ يُ ال غير؛ لِ  بالعضوِ 
 .ينِ تَ فَ الشَّ  استدارةُ  طقِ ه في النُّ عالمتُ ، و باألذنِ  عُ ال ُيسمَ و  ّما ُيرى بالعينِ مِ  فاإلْشَمامُ ، (21)((مُّ الضَّ و 

نْ و  العربِ  بِ من مذاهِ  اإلْشَمامُ و  فاإلتمامُ  عن  فال ُيسألُ  على األصلِ  ما جاءَ ، و شاراً انتِ  األكثرُ و  هو األصلُ  اإلتمامُ  كانَ  ا 
نَّ ، و همجيئِ  ةِ علَّ   .األصلَ  ما خالفَ  ةِ عن علَّ  ما ُيسألُ ا 

، (المُ )عليه السَّ  يوسفَ  أخوةِ  هنا بلسانِ  الكالمَ  هو أنَّ  واهُ سِ  دونَ  في هذا الموضعِ  ذي دعا إلى اإلْشَمامِ الَّ  أنَّ  نايبدو ل و
 في حالةِ ، و ةٍ كَ بِ رْ مُ  ةٍ نفسيَّ  كانوا في حالةٍ  اهم هذكالمِ  أثناءِ في هم أنَّ  دِ المؤكَّ  منَ ، و دهموالِ  خداعِ وا هنا بِ همُّ ، و اا عظيمً توا أمرً قد بيَّ و 

 هنا أخطرُ  الكلمةُ ، و الكلمةِ  ا من أصواتِ عددً  يبتلعُ ، و هكالمُ  ضطربُ ه يَ ارتباكِ  عندَ  اإلنسانَ  أنَّ  للجميعِ  معلومٌ ، و مٍ ثُّ عْ لَ تَ و  اضطرابٍ 
ى فأدَّ ، لالئتمانِ  يسوا بأهلٍ هم لَ ا أنَّ دً جيِّ  مونَ يعلَ ، و (المُ )عليه السُّ  وسفَ هم على يُ نَ مَ يأ ن أبيهم أنْ مِ  ريدونَ م يُ فهُ ، ما في الجملةِ 
دغامِ ، و من الحركةِ  جزءٍ  إلى ضياعِ  االرتباكُ و  االضطرابُ  ، كونِ السُّ  عاملةَ مُ  لُ ُيعامَ  اإلْشَمامَ  على هذا أنَّ  ُيزادُ ، و ونِ في النُّ  ونِ النُّ  ا 

، غلقٍ مُ  طويلٍ  واحدٍ  إلى مقطعٍ  ينِ المفتوحَ  ينِ القصيرَ  المقطعينِ  لِ حوِّ تَ بِ  كَ ذل، و للجملةِ  ةِ وتيَّ الصَّ  المقاطعِ  دِ عد قصِ ي إلى نَ ا يؤدِّ ممَّ 
 حو اآلتيعلى النَّ و 

 ن ــــــًـــــ /  ن ـــــُـــــ    م ــَــــ   ت ـــــــَــــ ء   ال تأمُننا / ل ــــًــــــ 
 ن ــــــًـــــ /  م ــــــَ ن   ـــــــَــــ ء ت   / ل ــــًــــــ  ال تأمّنا

 ذي عانى منه أخوةُ الَّ  فسيَّ النَّ  االضطرابَ و  االرتباكَ  بُ ناسِ ها تُ كلُّ  الحركةِ  ذهابُ ، و واإلدغامُ ، المقاطعِ  عددِ  نقصانُ  و
  (.المُ )عليه السَّ  يوسفَ 
ي لُ  -3  ز م  اله   ت س ه 

 ذلكَ ، و عالمُته شكُل دائرٍة صغيرٍة َمرسوٌم فوَق الهمزِة الُمَسهَّلةِ ، و يَن النُّطِق باأللفبو  هَو النُّطُق بالهمزِة بيَن النُّطِق بهاو 
 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ : تعالى قوله نحو

 ها همزةَ جعلِ بِ ، انيةِ الثَّ  ( بَتْسِهْيل الهمزةِ ميّ جَ عْ أَ )أَ  لفظةُ  دتْ ورَ  (22)چېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
هذا ما ، و ينِ الهمزتَ  بتحقيقِ  استفهامٍ  والهما همزةُ أُ ن ِ افيها همزت تي اجتمعتْ الَّ  ىر خْ األُ  المواضعُ  في حين وردتِ ، (23)ينَ بَ  بينَ 
، چٻچ، و(26)چڄچ، و(25)چۓچ چڻۀچ، و(24)چېچ: اآلتيةِ النُّصوِص في  ضوحٍ وُ ه بِ ظُ نالحِ 
، چىئچو، چڳچ، وچۆچ، و(28)چ پچ، و(27)چ ٹچ ، وچہ چ ، وچکچ، وچڦچو

 . (29)چڄچ ، وچڤچو
 رَ آخَ  تٍ وْ صَ  مع أيِّ  بذولَ المَ  دَ هْ الجُ  قُ وْ فُ ما يَ  دِ هْ من الجُ  حتاجُ فهو يَ ، بهِ  طقِ النُّ  عوبةِ صُ بِ ، و قلِ بالثِّ  الهمزةِ  صوتُ  فُ صِ تَّ يَ 

 بذولِ المَ  هدِ في الجُ  تصادِ إلى االقْ  فُ هدِ تَ  ةً دَّ كااًل عِ أشْ  ذُ خِ تي تتَّ الَّ  فيفِ خْ أحكاُم التَّ  على الهمزةِ  تْ رَ جَ  لذلكَ ، و ةِ العربيَّ  من األصواتِ 
 جُ خرُ تَ  رِ دْ في الصَّ  ةٌ رَ بْ ها نَ ألنَّ ، و هاخرجُ ه َبُعَد مَ ها؛ ألنَّ فْ فِّ خَ م يُ لَ  نْ ها هذا مَ ما َفَعَل بِ إنَّ  أنَّ الهمزةَ  لمْ اعْ و )): سيبويهُ  قولُ يَ ، طقِ النُّ  عندَ 

                                                           
 .381/  2، وشرح الشافية: 67/  9ظر: شرح المفصل: ، وُين98التحديد في اإلتقان والتجويد /  (21)
 .44ُسْوَرة فصلت /  (22)
قرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم برواية حفص، وأبو عمرو، وابن عامر، بهمزة ممدودة، وقرأ حمزة والكسائي، وعاصم برواية أبي بكر بتحقيق  (23)

 .356/  3ة للقراء السبعة: ، والحج193، والتيسير / 577 – 576الهمزتين. ُينظر: السبعة /
 .27، وُسْوَرة النازعات/ 72، 69، 64، 59، وُسْوَرة الواقعة / 17، وُسْوَرة الفرقان / 140البقرة / ُسْوَرة  (24)
 .81، 20اآليتاِن على التَّوالي في سورة آل عمران /  (25)
 .62اء / ، وُسْوَرة األنبي116اآليتاِن على التَّوالي: ُسْوَرة المائدة /  (26)
 .55ُسْوَرة النمل/ ، و40ُسْوَرة النمل / ، و61ُسْوَرة اإلسراء / ، و39ُسْوَرة يوسف / اآليات على الّتوالي:، و (27)
 .10، وُسْوَرة يس / 6اآليتاِن على التَّوالي في ُسْوَرة البقرة /  (28)
 .16، وُسْوَرة الملك / 13، وُسْوَرة المجادلة / 25َرة القمر/ ، وُسْو8ص / ، وُسْوَرة 23يس / ُسْوَرة اآليات على الّتوالي في:  (29)
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، بالهمزةِ  طقِ النُّ  عوبةِ صُ  صفِ وَ بِ  سيبويهُ  فِ تَ كْ يَ  فلمْ ، (30)((عِ وُّ هَ ه كالتَّ ؛ ألنَّ يهم ذلكَ علَ  لَ ثقُ فَ ، اجً خرَ مَ  روفِ الحُ  هي أبعدُ ، و تهادٍ باجْ 
 لَ حصَ ، و عن الحروفِ  دَ عُ بَ ، و قِ لْ في الحَ  فلٌ سَ  ها حرفٌ ألنَّ )): هقولِ بِ  الهمزةِ  لَ قَ ثِ  يّ نِّ جِ  ابنُ  لَ علَّ ، و هأسبابَ  نَ بيَّ ، و ذلكَ  لَ ل علَّ بَ 
 لَ أهْ و  جازِ الحِ  أهلَ  دُ جِ فنَ  َلَهِجيَّةٌ  ماتٌ ها سِ َتْخِفْيفُ و  الَهْمَزةِ  حقيقُ تَ و  .ه سيبويهُ رَ ا ذكَ عمَّ  بتعدْ م يَ لَ ، و (31)((افً كلُّ به تَ  طقُ النُّ  فكانَ ، ًفارَ طَ 
في ، (بكرٍ  بنِ  سعدِ ، و نانةَ كِ ، و ريَش قُ ، و يلَ ذَ هُ ، و غاضرةَ ) عن القبائلِ اًل فضْ  مزِ من الهَ  صِ خلُّ إلى التَّ  يلونَ مِ يَ  األنصارَ و  دينةِ المَ 

 . (32) (بنو سالمة من أسد، و قيس، و عقيل، و أسدُ ، و عكلُ ، و نيُّ غَ ، و بابِ الرَّ  تيمُ ، و )تميمُ  القبائلُ  مزِ إلى الهَ  تْ حين مالَ 
 كرارِ تَ  سببِ ؛ بِ ةَ قَّ شَ المَ  فُ ضاعِ يُ ، و لِ قَ الثِّ  منَ  يدُ زِ يَ  قطعٍ  بهمزةِ  تدئُ بْ تَ  لمةٍ على كَ  االستفهامِ  همزةِ  دخولَ  أنَّ  دِ ومن المؤكَّ 

 تكونَ  أنْ  بُ جِ تي يَ الَّ  انيةِ الثَّ  الَهْمَزةِ  حركةِ نا لِ ههُ  خفيفِ التَّ  أحكامُ  ذا تخضعُ ؛ لِ تحِ لفَ لِ  مةٌ الزِ مُ  تفهامِ ة االسْ زَ مْ هَ  أنَّ  عروفٌ مَ ، و الَهْمَزةِ 
 :(33)نها ما يأتيمِ  هرةً شُ  أنَّ األكثرَ  َبيدَ ، ةً دَّ عِ  َلَهِجيَّةً  طرائقَ  فيفُ خْ التَّ  خذُ تَّ يَ ، و الكلمةِ  دايةِ ها في بِ ؛ ألنَّ كةً تحرِّ مُ 

 .تَ آنْ : صيرُ تَ  تَ َأَأنْ : نحوَ ، األلفِ  ها صوتُ حلَّ مَ  لُّ حِ يَ ، مفتوحةً  انيةُ الثَّ  الَهْمَزةُ  إذا كانتِ  . أ
 ك.َأُأمُّ و  ،مانكمَأِإيْ : نحوَ ، بينَ  بينَ  َهْمَزةَ  لتْ ُجعِ  أو مضمومةً  مكُسْوَرةً  انيةُ الثَّ  الَهْمَزةُ  إذا كانتِ  . ب
 جازِ الحِ  أمَّا أهلُ ، و حقيقِ التَّ  أهلُ  فهؤالءِ  ...تاقَ تَ ألًفا إذا الْ  الَهْمَزةِ  بينَ و  االستفهامِ  ألفِ  بينَ  لونَ دخِ يُ  ناٌس  ربِ العَ  نَ مِ ))لكْن  و

 بنو تميم في اجتماعِ  فُ خفِّ كما يُ  الَهْمَزةَ  فونَ خفِّ هم يُ ألنَّ  ذلكَ ، و وأبو عمرٍ  تي يختارُ هي الَّ ، و تَ آأنْ ، و كآأنَّ : قولُ يَ  نْ نهم مَ فمِ 
بني  إنَّ : يقولُ  نْ هم مَ منْ ، و حقيقِ ميم في التَّ ه بنو تَ تْ كما أدخلَ  لوا األلفَ خَ فأدْ ، بينَ  ذي هو بينَ الَّ و  الَهْمَزةِ  هوا التقاءَ فكرِ ، ينِ مزتَ الهَ 
، (34)((ًفاهما ألِ ينَ دخلون بَ ال يُ و  ميًعاهما جَ قونَ فيحقِّ  الَهْمَزةَ  فونَ فِّ خَ يُ  ال ينَ ذِ ا الَّ أمَّ ، و ألًفا تفهامِ االسْ  ألفِ و  الَهْمَزةِ  ينَ بَ  لونَ خِ دْ ين يُ ذِ ميم الّ تَ 
به  حتْ مَ ا سَ مّ مِ  هيَ ، و ةليَّ بَ ة قَ يَّ وِ غَ لُ  تعماالتٌ اسْ ، و َلَهِجيَّةٌ  ماتٌ ما ما هي إال سِ إحداهُ  فيفَ خْ أو تَ  ينِ مزتَ الهَ  قيقَ حْ تَ  أنَّ  مَ ا تقدَّ مَّ مِ  مُ هَ فْ نَ 

 .هُ تْ أجازَ و  ةُ ربيَّ العَ 
 كسِ على عَ  فقطْ  دٍ واحِ  وضعٍ في مَ  يةِ انِ الثَّ  الَهْمَزةِ  لِ يْ هِ سْ تَ  دعا إلىذي ما الَّ : نه اآلنعَ  بغي اإلجابةُ نْ تَ ذي الَّ  ؤالُ والسُّ 

، جدُ سْ أَ أَ ، و بابرْ أَ أَ ، و دلِ أَ أَ ، و تنْ أَ أَ ، و ررتمقْ أَ أَ ، و لمتمسْ أَ أَ ، و تمنْ أَ أَ ) ماتِ لِ في الكَ  لِ أمُّ التَّ  ندَ ؟ عِ نِ ازتمْ فيها الهَ  تْ قَ حقَّ تتي الَّ  ىر خْ األُ  عِ واضِ المَ 
أّن  حُ ضِ تَّ ( يَ ميّ جَ عْ أَ )أَ  ةِ َلْفظ ينِ بَ و  هاينَ بَ  ةٍ وازنَ مُ  دِ قْ عَ ، و م(تُ نْ مِ أَ َأ، و فقتمشْ أَ أَ ، و قيلْ ؤُ أَ ، و زلنْ ؤُ أَ ، و خذتَّ أَ أَ ، و ذرتهمنْ أَ أَ ، و كمنَّ ئِ أ، و كرشْ أَ أَ و 

 .ىر خْ األُ  ماتِ لِ يرًا في الكَ ظِ له نَ  دْ جِ نَ  مْ هذا ما لَ ، و ةِ يَ انِ الثَّ  َهْمَزةِ الْ  دَ عْ بَ  ي  قِ لْ حَ  تٍ وْ صَ  دِ وْ رُ وُ بِ  تْ صَّ تَ اخْ  األخيرةَ 
، ةٌ يلَ قِ ثَ  قِ لْ الحَ  واتُ أصْ ، و نِ يْ العَ  تُ وْ صَ ، و ةِ مَ لِ الكَ  َهْمَزةُ ، و تفهامِ االسْ  َهْمَزةُ : يَ هِ ، و ةٍ يَّ قِ لْ حَ  واتٍ أصْ  ةُ الثَ نا ثَ هُ هَ  تْ عَ مَ تَ اجْ  قدِ فَ 

 ةِ مَ دَّ قَ مُ و  ةِ ثَّ اللَّ  ةِ رِ خَّ ؤَ مُ  جاهَ تُ  سانِ اللِّ  ةِ مَ دَّ قَ مُ  تفاعِ ارْ  نِ عِ  جُ تُ نْ يَ  فهوَ ، بٌ ركَّ مُ  وتٌ صَ  هوَ ، و هاعدَ بَ  يمِ الجِ  وتِ صَ  رودُ وُ  لِ قَ من الثِّ  يدُ زِ ا يَ مَّ مِ و 
 هُ بُ قَ عْ ي يَ ذِ الَّ  امُّ التَّ  القُ غِ هذا االنْ ، و (35)اي  بِ سْ نِ  ةِ دَ باعِ تَ المُ  ضاءِ باألعْ  ارِّ المَ  واءِ الهَ  كاكُ تِ احْ  نهُ عَ  جُ نتُ ا يَ مَّ مِ  ءٍ طْ بُ بِ  فصالُ االنْ  مُّ تِ يَ ، و كِ نِ الحِ 
 .ي  قِ لْ حَ  وتٍ صَ بِ  ينِ تَ وَّ لُ تْ مَ  ينِ تَ زَ مْ هَ  ماعِ تِ اجْ  ةِ قَّ شَ على مَ  تي ُتزادُ الَّ  ةِ قَّ شَ المَ و  لِ قَ الثِّ  نَ خلو مِ ال يَ  ي  ئِ زْ جُ  راجٌ فِ انْ 

ت الس  -4   اال خ 
 هِ في قولِ ذلَك ، و هَو َمدُّ َحَرَكِة هاِء الِكنايةِ و  ال َعالمَة لُه ألنَّ الَعاَلَمَة ُتْوَضُع ِلُمقاِبلهِ ، و ُنْقصاُن َمدِّ الَحَرَكِة ِلهاء الِكنايةِ  وُهوَ 

 گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چچ: الىعَ تَ 

، كةٍ حرِّ تَ مُ  المٍ بِ  ةً وَّ لُ تْ مَ ، و كةٍ حرِّ تَ مُ  ضاد  بِ  ةً بوقَ سْ مَ  كةً رِّ حَ تَ ( مُ هُ ضَ رْ في )يَ  الهاءُ  تْ دَ رَ وَ ، (36)چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

                                                           
 .548/  3كتاب سيبويه:  (30)
 .85/  1سر صناعة اإلعراب:  (31)
 .336ُينظر: اللهجات العربية في التراث /  (32)
 .21 - 20ُينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن قراءة في التوجيه الصوتي /  (33)
 .551/  3ب سيبويه: كتا (34)
 .310ُينظر: علم األصوات /  (35)
 .7ُسْوَرة الزَُّمر / (36)
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مَّةِ  باعِ بإشْ  ذلكَ ، و رىغْ الصُّ  لةِ الصِّ  دَّ ضي مَ قتَ يَ  كينِ حرِّ تَ مُ  ها بينَ وعُ قُ وُ و  في هذا  قْ حقَّ تَ م يَ لَ  دَّ هذا المَ  نَّ لكِ ، و (37)الها واوً عْ جَ و  الضَّ
 ها.لِّ كُ  رىخْ األُ  عِ في المواضِ  دَ ما ورَ  الفِ على خِ  وضعِ المَ 

ا )يرضاه لكم( فلمَّ : هعندَ  األصلَ  أنَّ : َس لَ تَ اخْ  نِ مَ لِ  ةُ جَّ والحُ )): هِ قولِ نا بِ ههُ  دِّ المَ  مَ هـ( عدَ  370خالويه )ت  ابنُ  لَ علَّ  وقدْ 
 بَ لَ .. إذا طَ .حادٍ  تُ وْ كأّنه صَ  له زجلٌ : شدَ أنْ و  األلفِ  فِ ذْ حَ  لَ قبْ يها علَ  تْ تي كانَ الَّ  ةِ كَ رَ حَ ى الْ علَ  هاءُ الْ  تِ يَ قِ بَ  زمِ لجَ لِ  فُ األلِ  فتِ ذِ حُ 
 .(38)((يرُ مِ أو زَ  يقةَ سِ الوَ 

 الواوَ  قِ حِ لْ م يُ لَ و  الهاءَ  كَ رَّ حَ فَ  هُ رضَ يَ : قالَ  نْ مَ  ولِ قَ  هُ جْ وَ  و)): هـ( إذ قالَ  377)ت  يُّ الفارسِ  لي  أبو عَ  هُ رَ نه ما ذكَ مِ  يبٌ رِ وقَ 
في  األلفُ  تِ صارَ فَ  األلفُ  عادتِ  تْ عَ فِ أو رُ  تْ بَ صِ إذا نُ  الكلمةَ  ها ألنَّ حذفُ  مْ م يلزَ فإذا لَ ، هاحذفُ  مُ زَ لْ يَ  يَس لَ  لجزمِ لِ  وفةَ حذالمَ  أّن األلفَ 

ذا ثَ ، اتِ بَ الثَّ  مِ كْ حُ   أنَّ  ذلكَ ، و (40)چی یچ، و(39)چڇ ڇڇچ: هقولِ كَ ، الواوُ  قَ لحَ ال تَ  أنْ  األحسنُ  كانَ  األلفُ  بتَ وا 
ى جرَ مُ  صلِ الوَ  راءِ إجْ  من بابِ  تكونَ  أنْ  َض رفَ ، و (41)((.ينِ اكنَ السَّ  بينَ  معَ الجَ  أشبهَ  ها ألفٌ بلَ قَ و  ها الواوَ تَ و ألحقْ فلَ ، ةٌ يَّ فِ خَ  الهاءَ 
 .قفِ الوَ 

مَّة اكتَ  إشباعٍ  رضُه( من غيرِ َعاِصم )يَ و  َوَحْمَزة َعامر َوَناِفعٌ  َقَرَأ اْبنُ  وَ )): هـ(400)ت في حدود  ةَ عَ رْ أبو زُ  وقالَ  فوا بالضَّ
 (42)((بي َعن اْلَواونْ أِلَنََّها تُ 

 َقاَل اْلَواِحِديُّ َرِحَمُه اللَُّه ِمَن اْلُقرَّاِء َمْن َأْشَبَع اْلَهاَء َحتَّى َأْلَحَق ِبَها َواًوا؛ أِلَنَّ َما َقْبلَ )): هـ( 606)ت  الرازيُّ  وقال الفخرُ 
ٌك َفَصاَر ِبَمْنِزَلةِ  َك اْلَهاَء َوَلْم ُيْلِحِق ، َفَكَما َأنَّ َهَذا ُمْشَبٌع ِعْنَد اْلَجِميِع َكَذِلَك )َيْرَضُه(، )َلُه(و )َضَرَبُه( اْلَهاِء ُمَتَحرِّ َوِمْنُهْم َمْن َحرَّ

َوَمَع َبَقاِء اأْلَْلِف اَل َيُجوُز ِإْثَباُت اْلَواِو فكذا ، ْلَباِقَيةِ أِلَنَّ اأْلَْصَل )َيْرَضاُه( َواأْلَِلُف اْلَمْحُذوَفُة ِلْلَجْزِم َلْيَس َيْلَزُم َحْذُفَها َفَكاَنْت َكا، اْلَواوَ 
 (43)((هاهنا

 ُض العارِ ، و ٌض ها عارِ حذفَ  ألنَّ  األلفَ  فَ ذِ حْ يَ  أنْ  لَ قبْ  لهاءِ لِ  ما كانَ  بَ صحَ تَ اسْ  َس لَ تَ اخْ  نِ مَ )): هـ(672)ت مالكٍ  وقال ابنُ 
 (44)((ا.به غالبً  ْعَتدُّ ال يُ 

: باُع نحوَ شْ صيُح فيها اإلٌك فالفَ حرِّ تَ ها مُ ى َسَبقَ تَ مَ  نايةِ لكِ تي لِ الَّ  الهاءَ  أنَّ  يهِ فِ  رُّ السِّ  و)): هـ(756)ت  يُّ بِ لَ الحَ  نُ ميالسَّ  وقالَ 
ْن َسَبقها ساكِ ، و هُ لَ ، و هِ بِ ، و هُ إنَّ   عُضهم ُيَفرِّقُ بَ ، و هُ نْ مِ و  هِ فيْ : نحوَ  تال  عْ ا أو مُ حيحً صَ  نُ اكِ السَّ  ذلكَ  واًء كانَ سَ ، و الُس تِ ُر االخْ هَ ٌن فاألشْ ا 

فظ فقد الكلماُت المشاُر إليها إْن َنَظْرنا إلى اللَّ  هذهِ : فنقولُ  ذلكَ  لمَ إذا عُ ، الكتابِ  لِ في أوَّ  ذلكَ  نتُ قَ أتْ  قدْ ، و حيحِ الصَّ و  تلِّ عْ المُ  بينَ 
نْ ، و لواوِ أو ا ولًة بالياءِ صُ وْ ركُتها مَ قُّها َأْن ُتْشَبَع حَ ٍك فحَ تحرِّ مُ  َوَقعْت بعدَ  ْن ، قفَسَكَنْت فِلما تقدَّم من إجراِء الَوْصِل ُمْجرى الوَ  ا  وا 

 عندَ  َيطَِّرُد معكَ  عٌ هذا أصٌل نافِ ، و تالُس االخْ  جازَ  فلذلكَ ، للجزمِ  حذوفُ المَ  ةِ رُف العلَّ هو حَ و  نٌ نا إلى األصِل فقد َسَبَقها ساكِ رْ نظَ 
 (45)((ن هذه الكلماتِ مِ  رِبك في هذا الكتابِ قُ 

 بعدَ  متى جاءتْ  هذه الهاءَ  م أنَّ لَ اعْ  و)): كعادِته في ُمتابَعِة أقواِل السَّميِن الحلبيِّ  هـ(775)ت  مشقيُّ دال ابُن عادلقال و 
تي الَّ  اءَ اله أنَّ  فيهِ  ليَس و  ...االختالَس و  اإلشباعَ و  كونَ ني السُّ أعْ  الثةُ الثَّ  َجَرى فيها هذه األوُجهُ ، رعتلِّ اآلخِ مُ  أو أمرٍ ، جزومٍ مَ  فعلٍ 

                                                           
 .30، وقطوف من ثمار العربية / 128 – 126، وجمال البيان في تجويد القرآن / 134 – 131الجديد في علم التجويد / ُينظر:  (37)
 ..1/30، وكتاب سيبويه: 325ي النحو: /، والبيت للشماخ، ينظر: الجمل ف308الحجة في القراءات السبع/  (38)
 .45الشعراء/  (39)
 .30الحاقة/  (40)
 .92 – 91/  6الحجة للقراء السبعة:  (41)
 .619حجة القراءات /  (42)
 ، ولم نعثْر على قول الواحدي في تفاسيره المشهورة )الوجيز، والوسيط، والبسيط(.426/ 26مفاتيح الغيب:  (43)
 .133/ 1ل: شرح الَتْسِهْي (44)
 .266/ 3الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  (45)
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نْ ، و ِبِه(، َلهُ ، )إنَّهُ  وَ حْ نَ ، فيها اإلشباعُ  صيحُ تحرَّك فالفَ ها مُ قَ بَ ى سَ متَ  نايةِ كِ للْ   ذلكَ  كانَ  سواءً  - االختالُس  فاألشهرُ ، ها ساكنٌ سبقَ  ا 
 .الكتابِ  لَ أوَّ  ذلكَ  مَ دَّ قَ تَ  قدْ و  حيحِ الصَّ و  عتلِّ المُ  بينَ  قُ فرِّ هم يُ بعضُ و  هُ نْ مِ ، هِ يْ و فِ نحْ  - ا أو معتال  حيحً صَ  اكنُ السَّ 

ها ركتُ حَ  عَ شبَ تُ  ها أنْ قُّ حَ فَ ، حرِّكٍ تَ مُ  بعدَ  عتْ وقَ  فقدْ  فظِ نا إلى اللَّ نظرْ  إنْ  -يها إلَ  شارُ المُ  - الكلماتُ  هذهِ : قولُ فنَ  ذلكَ  مَ لِ إذا عُ 
نْ ، و أو الواوِ ، وصولًة بالياءِ مَ  نْ و  .قفِ لوَ ى اُمجرَ  صلِ الوَ  ن إجراءِ مِ  مَ ما تقدَّ فلِ  تْ نَ كَ سَ  ا  هو و  – ها ساكنٌ د سبقَ فقَ  نا إلى األصلِ نظرْ  ا 

 (46)((تالُس االخْ  جازَ  ذلكَ فلِ  - زمِ للجَ  المحذوفِ  ةِ َحْرُف العلَّ 
ا الُمّسوُِّغ الَمْعنويُّ ، تْفسيراٍت إنَّما كاَن ِلتْبِييِن الُمَسوِِّغ في اللُّغةِ و  ُكلُّ ما َسَبَق من تأويالتٍ  اهلُل و -لّي فهو ْقَصُد الدَّالالمَ و  أمَّ

 ُيجاَزى اهللَ  َيشكرُ  فاّلذي ،چڈژ ڈ ڎ ڎچ هِ بادِ عِ  كرِ ضا اهلل عن شُ ة رِ وريَّ فَ إلى  ُيشيرَ ى هنا حتَّ  دْ رِ يَ م لَ  لةِ الصِّ أنَّ مدَّ  -أعلمُ 
 .السَّريعِ  اإللهيِّ  بالرِّضا
 اع ب  اإلش    -5

ذلَك ، و مُتُه رسُم ياٍء صغيرة بعَد الهاِء الُمْشَبعِة في لفظِة )فيه(عال، و في موضٍع ال ُتْشَبُع فيه لهاِء الِكناية لةالصِّ ُهَو َمدُّ و 
في  دَ ما ورَ  فُ خالِ هذا يُ ، و في )فيه( الهاءِ  ةُ كَ رَ حَ  تْ ُمدَّ  (47)چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ: عالىه تَ في قولِ 
هي ، و (48)ينِ كَ تحرِّ مُ  ينَ ها بَ قوعِ وُ  في حالةِ  نايةِ الكِ  هاءِ  حركةُ  دَّ ُتمَ  أنْ  جويدِ التَّ  والوة ِ التِّ  كامُ ضي أحْ تَ قْ إذ تَ ، هالِّ كُ  ىر األخْ  عِ المواضِ 
 دَّ ُتمَ  مْ هي لَ ، و هذا الموضعِ  ثلِ في مِ  دَّ ال ُتمَ  أنْ  الوةِ التِّ  أحكامِ  قتضي قواعدُ تَ ، و - دماءِ القُ  ذهبِ مَ  ِب سَ حَ بِ  – نةٍ ساكِ  بياءٍ  سبوقةٌ هنا مَ 

في هذا  فيها عدا ما وردَ  دَّ م ُتمَ لَ  ( مرةً 120) الكريمِ  )فيه( في القرآنِ  لفظُ  وردَ  قدْ ، و ناههُ  دَ عدا ما ورَ  رةِ ناظِ المُ  في الحاالتِ 
 .الموضعِ 
 دِّ المَ  رفِ حَ  ذاتُ  ذي ال يقومُ الَّ  هوَ ، و يعيِّ بِ الطَّ  دِّ على المَ  دِّ المَ  رفِ َمط  في حَ  يادةِ ن زِ عَ  بارةٌ هو عِ  في هذا البابِ  دُّ المَ  و))

بْ و  يادةِ الزِّ  تلكَ  كِ رْ ن تَ ع عبارةٌ : صرُ القِ ، و هدونِ بِ  ها منْ  ل  كُ لِ )) ةِ بيَّ رَ في العَ  وائتَ الصَّ  أنَّ  فمعلومٌ ، (49)((هِ على حالِ  بيعيِّ الطَّ  دِّ المَ  قاءِ ا 
 أنْ   بعدَ إاّل  وتِ الصَّ  ذاتُ  قُ حقَّ تَ ال يَ ، و أيًضا ولِ قداًرا من الطُّ مِ  الجامدةِ  من األصواتِ  وتٍ صَ  لِّ كُ لِ  كما أنَّ ، ولِ الطُّ  نَ مِ  دٌ حدَّ مُ  قدارٌ مِ 
 ؛ ألنَّ الجامدةِ  من األصواتِ  طقِ النُّ  منِ في زَ  قصانِ النُّ و  يادةِ ًضا للزِّ عرُّ تَ  أكثرَ  ائبةَ الذَّ  األصواتَ  بدو أنَّ يَ ، و ولِ الطُّ  منَ  هُ حظَّ  ستوفيَ يَ 

 سببِ بِ  دُّ هذا المَ  يحدثُ ، و (50)((ُس فَ النَّ  هُ فَ عَ ما أسْ  ةِ ائبالذَّ  باألصواتِ  هُ صوتَ  دَّ مُ يَ  أنْ  اطقِ للنَّ  مكنُ يُ  حيثُ ، ذلكَ  لُ مِ حتَ ها تَ طقِ نُ  طبيعةَ 
ال و  نهاعَ  جُ خرُ ال تَ  عروفةٌ يُر مَ قادِ مَ ، و هاعُ جمَ تَ  أنواعٌ ، و هاطُ بِ ضْ قواعُد تَ ، و هامُ حكِ أحكاٌم تَ  المدودِ  هذهِ لِ و  .ةِ جاورِ المُ  األصواتِ  تأثيرِ 

، (51)رتيلِ التَّ و  جويدِ التَّ  كامِ أحْ  بِ تُ نصوًصا عليها في كُ مَ  ئُ ها القارِ دُ جِ ها يَ كلُّ  األمورُ  هذهِ و  ،ي افِ ًنا خَ حْ لَ  نها ُيعدُّ عَ  وجَ رُ الخُ  ؛ ألنَّ حيدُ تَ 
نْ ، و اللَُّغةِ  بُ تُ ها كُ خلو منْ ال تَ ، و (52)ةِ القرآنيَّ  راءاتِ القِ  اًل عن كتبِ ضْ فَ   .(53)بةٍ بوَّ مُ  غيرَ ، و فيها بثوثةً مَ  كانتْ  ا 

                                                           
 .333/  5اللباب في علوم الكتاب:  (46)
 .69ُسْوَرة الفرقان/  (47)
في ، وجمال البيان 164 – 161، والتمهيد في علم التجويد / 99 – 97ُينظر من كتب التجويد على سبيل التمثيل: التحديد في اإلتقان والتجويد /  (48)

على سبيل التمثيل: . وُينظر من كتب القراءات 168 – 141، وتجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات الحديث / 131 – 104تجويد القرآن / 
 .282 – 245/  1، والنشر: 31 – 30، والتيسير / 169 – 164/  1، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 136 – 134السبعة / 

  245/ 1لقراءات العشر: النشر في ا (49)
 . 507الدراسات الصوتية عند علماء التجويد /  (50)
، وجمال البيان في تجويد القرآن / 164 – 161/  ، والتمهيد في علم التجويد99 – 97ُينظر على سبيل التمثيل: التحديد في اإلتقان والتجويد /  (51)

 .168 – 141وات الحديث / ، وتجويد القرآن الكريم من منظور علم األص131 – 104
/  1، والنشر: 31 – 30، والتيسير / 169 – 164/  1، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 136 – 134ُينظر على سبيل التمثيل: السبعة /  (52)

245 – 282. 
، وشرح الشافية: 135 – 123/  3، والخصائص: 402 – 399/  1، والمقتضب: 195 – 189/  4ُينظر على سبيل التمثيل: كتاب سيبويه:  (53)
2  /339 – 365 . 
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 ن أنْ مِ  بَ هرَ  اصً فْ حَ  إنَّ : يلقِ ، -دُّ مُ رى ال تَ خْ أُ ، و ُمدُّ تَ  لُ قبائِ  ةَ مَّ ثَ فَ ، َلَهِجيَّة ماتٌ سِ  وضعِ هذا المَ  في مثلِ  دِّ المَ  عدمُ و  دُّ المَ  و
 فيهِ  هذا كالمٌ و  .(54)الميمِ  حركةِ ا لِ باعً تْ إ مَّ الضَّ  الهاءِ  حركةُ  صارتْ لَ  لوال اإلشباعُ  ؛ إذْ الَكْسَرةِ  بإشباعِ  الميمِ  حركةَ  الهاءِ  حركةُ  تبعَ تَ 
 ڄڄچ، وچڦ ڦچ، وچڀ پپچ: قوله تعالى: نهامِ  ةٍ دَّ عِ  عَ في مواضِ  ةٌ مَّ ضَ  هُ بعُ تْ تَ  بصامتٍ  ةً وَّ لُ تْ )فيه( مَ  كلمةُ  تْ دَ ورَ  إذْ ، رٌ ظَ نَ 

في  ضمومةٍ مَ  بميمٍ  ةً وَّ تلُ مَ  دتْ ورَ  قدْ ، و (55)چٿ ٿ چ، وچڌ ڌچ ، وچۀ ڻچ ، وچڇڇ چچ، وچڄ
 عْ ُتشبَ  لمْ  الَكْسَرةَ  أنَّ  ظُ الحِ نُ و  .(57)چڀ ڀچو، چى ېچ ، و(56)چڄ ڦ چ: لىَتعا هِ في قولِ  ذلكَ ، و عَ واضِ مَ  ربعةِ أَ 

 .هذا الرأيَ  لُ طِ بْ ا يُ مَّ مِ ، هالِّ كُ  عِ في هذه المواضِ 
 تاحٍ انفِ ، و فالٍ تِ اسْ و  خاوةٍ رَ و  همسٍ : نمِ  فِ عْ الضَّ  فاتِ صِ  لُ حمِ ها تَ أنَّ : الهاء فى مدِّ  بُ بَ السَّ : قاَل الشَّيُخ على اهلِل أبو الوفا

صماتٍ و   .(58)هافائِ خَ  ةَ خافَ مَ  ةِ لَ بالصِّ  تْ يَ وِ قَ . فَ فاءٍ خَ ، و ا 
تي الَّ  ىرَ خْ األُ  عِ واضِ المَ و  عِ هذا الموضِ  ينَ بَ  ةِ نَ وازَ المَ  دِ قْ عَ  ندَ فعِ ، طيفٌ لَ  اللي  دَ  ٌض رَ غَ  ناهُ هَ  دِّ عا إلى المَ ذي دَ الَّ  دو أنَّ بْ يَ و  

 نَ مِ  رادَ المُ  دو أنَّ بْ يَ  إذْ ، ىرَ خْ األُ  عِ واضِ في المَ  هُ فْ ألَ نَ  مْ لَ  نِ مَ في الزَّ  دادٍ تِ على امْ  هِ تِ اللَ دَ بِ  دَ رَّ فَ تَ  عَ وضِ هذا المَ  أنَّ  دُ جِ )فيه( نَ  ظُ فْ فيها لَ  دَ ورَ 
 إذْ  القرآنيُّ  صُّ لى هذا النَّ عَ  لَّ دَ ، مطاياهُ خَ  ةِ رَ ثْ كَ و  مْ هِ بِ نْ ذَ  مِ ظَ عِ لِ  ذلكَ ، و مَ هنَّ جَ  في نارِ  هؤالءِ  ودِ لُ خُ  منِ زَ  دادِ تِ على امْ  اللةُ نا الدَّ ههُ  دِّ المَ 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ: الىعَ تَ  قالَ 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی

 ڄ ڄ ڄ ڄچ: عالىه تَ ولِ ي قَ فِ  بُ ائِ التَّ  مُ هُ نْ مِ  يَ نِ تُثْ اسْ ، و (59)چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 قوُل األستاذِ  انِ إليه الباحث بَ هَ ما ذَ  دُ ضُ عْ يَ و  .(60)چڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .دٍ واحِ  عٍ ضِ وْ في مَ  انِ بَّ صُ يَ  انِ الباحث هُ رَ كَ ما ذَ و  نيعِ شْ بالتَّ  رادُ المُ ، و (61)((يالعاصِ  حالِ ا بِ يعً نِ شْ تَ  وذلكَ )): عطية قابل نصر

 ةي  ان  الك   هاء   م  ض    -6
 اآلَخِر مع َحْرِف َجر  ، و قْد وَرَد ذلَك في َموِضَعْيِن ُمْخَتِلَفْيِن؛ أحِدِهما مَع ِفْعلٍ و  

 أـ مع الفعل
 هاءُ  (62)چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ: عالىه تَ في قولِ 

 .ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ دَ القاعِ  الفِ على خِ  مومةً ضْ نا مَ ههُ  تْ دَ ورَ ها نَّ لكِ ، و الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ  رَ سْ ي كَ قتضِ هذا يَ ، و بياءٍ  سبوقةٌ ( مَ هُ يْ سانِ )أنْ 
 ر  ج  ال   ف  ر  ح   ع  م   -ب 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : عالىتَ  هِ في قولِ 

 (63)چڤ ڤ ٹ

                                                           
 .392/ 1ُينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج:  (54)
 .٦٨، والزَُّمر: ١٠، والنحل: ٤٩، ويوسف: ١٣٩، واألنعام: ٢١٧، والبقرة: ١٩، والبقرة: ٢هذه االيات على التوالي في: البقرة:  (55)
 .75، وُسْوَرة الزخرف / 77ُسْوَرة المؤمنين/  اآليتان على التوالي في: (56)
 .3، وُسْوَرة النبأ / 4اآليتان على التوالي في: ُسْوَرة القمر /  (57)
 .134القول السديد في علم التجويد: / (58)
 .69 – 63ُسْوَرة الفرقان /  (59)
 .70ُسْوَرة الفرقان /  (60)
 .218غاية المريد في علم التجويد:  (61)
 .63ْوَرة الكهف/ ُس (62)
 .10ُسْوَرة الفتح /  (63)
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إاّل أنَّها َوَرَدْت في هَذْيِن الَمْوِضَعْيَن ، ِبكتاَبْيهِ ، لْيهِ إ، ِبُكُتِبهِ ، ِبهِ : هاُء الِكناَيِة إذا ُسِبقْت ِبَكْسَرٍة أو ياٍء ساِكَنٍة ُكِسَرْت؛ ِمْثل
َكْوُن الياِء في )علْيُه( ، و لِحَقْتُه الهاءُ و  )أْنساِنَي(: فاألْصلُ ، اّلذي َسوََّغ ذلَك َكْوُن اْلياِء في )أْنساِنْيُه( أْصُلها َمْفُتْوَحةٌ و  َمْضُمْوَمةً 

َعَلْيُه )): هذا في قولِ كَ ، و الهاءِ  مِّ ضَ بِ  حفٌص  أَ َما أْنَسانيُه(( قرَ  و)): قاَل ابُن عاِدلٍ ، ِحَقْتُه الهاءُ لَ و  )على(: فاألصلُ ، أْصُلها َأِلفٌ 
 أمَّا في، و لِ نا إلى األصْ هُ  رَ ظِ فنُ ، مومةٌ ضْ مَ  ةِ حَ تْ الفَ  بعدَ  اءُ الهَ ، و حُ تْ ها الفَ نا أصلُ هُ  ألنَّ الياءَ : لَ يْ قِ ، [10: اهلل(( في سورة الفتح ]آية

 (64)((اضً أيْ  لِ إلى األصْ  رَ ظِ نُ فَ ، ةٌ مَ وْ مُ ضْ مَ  فِ لِ اأْلَ  دَ عْ بَ  الهاءُ ، و ها األلفُ لُ أصْ  ؛ إذْ ةٌ عارضِ  نَّ الياءَ أِل ؛ فَ حِ تْ الفَ  ةِ رَ وْ سُ 
 هوَ و  نونٍ  نُ بْ  وشعُ يُ  فتاهُ  إنَّ : لَ يْ قِ ، و اهُ تَ فَ  ةِ بَ حْ صُ ( بِ المُ السَّ  موسى )عليهِ  بهِ  قامَ  اّلذي فرَ السَّ و فيما َيُخصُّ )أنسانْيُه( فإنَّ 

، تِ وْ الحُ  دانَ قْ فُ  هِ إيجادِ  ةُ المَ عَ  تْ كانَ ، و السالم( مار )عليهضِ موسى بالخَ  يَ قِ تَ لْ يَ  أنْ  هُ ضُ رَ غَ ، (65)وسفيُ  طِ بْ ن سِ موسى مِ  تِ أخْ  ابنُ 
 يرةً بِ كَ  ةً يَّ مِّ أهَ  وتِ الحُ  دانِ قْ فُ  عِ وضِ مَ لِ  فإنَّ ذا ؛ لِ (66)ماهُ وتَ يه حُ فِ  دانِ قِ فْ يَ  وفَ ذي سَ الَّ  في المكانِ  ( موجودٌ المُ )عليه السَّ  رُ ضِ فالخَ 
 .(67)چڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ: عالىُه تَ هذا قولُ  دُ ضُ عْ ما. يَ هِ تِ لَ حْ رِ  مادُ عِ  هوَ ، و ماهُ ندَ عِ 

 لُ قَ ها أثْ بُ ناسِ يُ  هُ تَ قَّ شَ مَ و  يانِ سْ النِّ  لَ قَ ثِ  أنَّ  -مُ لَ أعْ  اهللُ و  –دو بْ يَ ، و مايهِ لَ ا عَ د  جِ  يلٌ قِ ثَ  رٌ أمْ  هِ دانِ قْ فُ  عِ ضِ وْ مَ  زُ جاوُ تَ و  وتِ الحُ  يانُ سْ ونِ 
مَّةُ  هيَ و  اقً طْ ها نُ قُّ أشَ و  كاتِ رَ الحَ   يَ قِ ما بَ  سارَ  إذْ ، تِ وْ الحُ  دانِ قْ فُ  عَ وضِ مَ  هِ زِ جاوُ تَ  دَ عْ بَ  بَ صَ النَّ  يَ قَ وسى لِ مُ  نا أنَّ فْ رَ ما إذا عَ السيَّ ، و الضَّ
 ٻ ٻ ٻ ٱچ: الىعَ تَ  قالَ ، (68)بَ صَ النَّ  اغَ لَ ا بَ مَ لَ  يانُ سْ وال النِّ لَ ، و اليالتَّ  مِ وْ  في اليَ إالَّ  راهُ كَّ ذَ ما تَ ، و ما كاملةً هِ تِ يلَ لَ ، و ماهِ مِ وْ ن يَ مِ 

 ٹچ: فِ هْ الكَ  ي ُسْوَرةِ فِ  صٍ فْ حَ  ةُ قراءَ )): قالَ  إذْ  الباقوليُّ  هُ رَ ذكَ  رُ آخَ  بٌ بَ سَ  ةَ مَّ ثَ و  .(69)چڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

اًل دَ بَ  ذي صارَ ( الَّ )أنْ  ةِ لَ في صِ  هوَ و  (هُ رَ كُ بـ )أذْ  لَ صِ تَّ المُ  الهاءَ  ى أنَّ ا رأَ مَّ سانيه(. لَ )أنْ  نمِ  الهاءِ  مِّ ضَ بِ  چڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 هاتِ كَ رَ حَ  نَ يْ بَ  ةُ قَ فَ او سانيه( المُ في )أنْ  الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ  مِّ ضَ  نْ مِ  َض رَ الغَ  ى أنَّ رَ يَ  وَ هُ فَ ، (70)((في الهاءِ  نِ يْ تَ كَ رَ الحَ  ينَ بَ  قَ فَّ وَ ، هاءِ الْ  نَ مِ 
 ﴿َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت﴾.: عالىتَ  هِ قولِ  ليلِ دَ بِ  وتُ الحُ  وَ هُ ، و دٌ فيهما واحِ  ميرُ الضَّ  يهِ لَ عَ  عودُ ما يَ  ما أنَّ يَّ ال سِ و  (هُ كرَ في )أذْ  الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ و 
، جازِ الحِ  لِ أهْ  ةُ جَ هْ لَ  أو الياءِ  الَكْسَرةِ  دَ عْ بَ  مُّ الضَّ ، و (71)هُ رَ كْ ذِ  ما أنسانيَ  رادُ المُ ، و سانيهُ في أنْ  الهاءِ  نَ مِ  مالٍ تِ اشْ  لُ دَ أذكره( بَ  )أنْ  قيلَ و 
 الياءَ  ما أنَّ كَ  ةِ يادَ الزِّ  وفِ رُ ن حُ مِ  هيَ و  ؛ةٌ يَّ فِ خِ  الياءَ  ما أنَّ كَ  ةٌ يّ فِ ها خَ ؛ ألنَّ سرةٌ ها ياٌء أو كَ بلَ قَ  إذا كانَ  رُ سَ كْ تُ  فالهاءُ )): سيبويهُ  قولُ يَ 
 وا هذهِ رُ سَ كَ  ذلكَ ا كَ تخفافً اسْ  عَ واضِ في مَ  ما أمالوا األلفَ . فكَ بالياءِ  فِ وْ رُ الحُ  هُ بَ أشْ  هيَ و  األلفِ  عِ ضِ وْ ن مَ مِ  هيَ و  ؛يادةِ الزِّ  وفِ رُ ن حُ مِ 

: ها نحوَ ما بعدَ و  هاما قبلَ  كسرةِ لِ  في األلفِ  نا كاإلَماَلةِ هُ هَ  . فالَكْسَرةُ رةٌ سْ ها كَ لَ بْ قَ و  نةٌ واٌو ساكِ  تُ بُ ثْ ال تَ  هُ ألنَّ ، ياءً  وا الواوَ بُ لَ قَ ، و الهاءَ 
و هُ يْ لدَ ، و و قبلُ هُ بِ  رتُ رَ مَ : قولونَ يَ  الحجازِ  أهلُ و  .ي قبلُ هِ بدارِ  تُ مررْ ، و ي مالٌ هِ يْ دَ لَ ، و ي قبلُ هِ بِ  تُ رْ رَ مَ : كَ قولُ  ذلكَ و  .عابدٍ و  كالبٍ 
 .(72)((و األرَض هُ بدارِ و  وهُ نا بِ فْ سَ خَ " فَ : يقولونَ ، و مالٌ 
 (73)ها((لَ  بَ جَ ما وَ  لِ على أصْ  الهاءِ  ظِ فْ لَ ى بِ أتَ  هُ أنَّ : مَّ ضَ  نْ مَ لِ  ةُ جَّ ))فالحُ : خالويه ابنُ  قالَ  
مُّ لُ صْ أو  اْلَكِلَمةِ  على أصلِ  اْلَهاءِ  { ِبَضمِّ َما أنسانيهُ  َعن َعاِصم }وَ  ))َقَرَأ َحْفٌص : قال أبو زرعةو   نََّما عدَ  ها الضَّ  اْلَهاءِ  رِ سْ َعن كَ  لَ َوا 

مِّ  مُّ  اْلَهاءُ  َكاَنتِ و  ن }أنسانيه{مِ  اتِ رَ سَ ى الكَ ا رأَ لمَّ  ِإَلى الضَّ مِّ  ى اْلُعُدولَ أَ رَ  َأْصلَها الضَّ من  على اللَِّسانِ  أخفَّ  لَيُكونَ  ِإَلى الضَّ
 (74)((اتِ رَ سَ على الكَ  ااِلْسِتْمَرارِ 

                                                           
 .12/525تفسير اللباب  (64)
 .353/ 2ُينظر: بحر العلوم:  (65)
 .1153/  3ُينظر: َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسَُّور:  (66)
 .64ُسْوَرة الكهف /  (67)
 .13/  11ام القرآن: ، والجامع ألحك157/  3ُينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد:  (68)
 .62ُسْوَرة الكهف /  (69)
 .392/ 1إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج:  (70)
 .390ُينظر: تفسير الجاللين/  (71)
 .195/ 4كتاب سيبويه:  (72)
 .226الحجة في القراءات السبع /  (73)
 .422حجة القراءات /  (74)
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، هُ ومررت بِ ، هُ تِ بْ رَ ضَ : يقولونَ ف، القً طْ مُ  بِ الغائِ  هاءِ  مِّ في ضَ  ينَ جازيِّ الحِ  ةِ غَ لُ هو على : قيَل في َسَبِب َضمِّ هاِء )عليُه(
 .(75)هُ إليْ  ونظرتُ 

مو  إْذ إنَّ َلْفَظ اْلَجاللِة إذا ُسِبَق ِبَكْسٍر ُيرقَّقُ ، (76)جاللةِ الْ َلفِظ  المِ  خيمِ فْ لى تَ إ ذلكَ  بِ ال  سُّ وَ تَ : ِقيلَ و  ذا ُسِبَق ِبَضم  أو فتٍح ُيَفخَّ  .ا 
ذا دقَّقنا التَّأمَُّل في اآليِة    ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوا 

َمْنِزَلِتِه عنَد اهلِل فالَّذي ُيباِيُع الرَّسوَل إّنما ُيبايُع و  هِ أهمِّيتِ و  َتَتَحدَُّث اآليُة الَكريمُة عن َعْهِد الَبْيَعة چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
َشأِن اإليفاِء و  خيِم َلْفِظ الَجاللِة هَو ِلَتْعظيِم شأِن َعْهِد الَبيعةِ ِلذا فإنَّ السِّرَّ الكاِمَن في َضمِّ الهاِء في )عليُه( الَّذي يؤدِّي إلى َتفْ اهلَل 
 الَسيَّما أنَُّه َعْهٌد مع اهلِل. ، ِبهِ 

 البحث ومراجعه مصادر
 القرآن المجيد. 
 عبد الحسين الفتليّ  .د: قيقتح ،هـ( 316)ت  البغداديّ  أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحويّ  ،األصول في النحو، 

 م.1999 -هـ1420، بيروت، مؤسسة الرسالة ،4ط
 تحـ،(77)هـ(543)ت الملقب بجامع العلوم الباقوليّ  علي بن الحسين أبو الحسن ،إعراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج :

 -ـه1383 2، جم1963-هـ1382 1، جالقاهرة ،ة العامةالمؤسسة المصريّ –رشاد القوميوزارة الثقافة واإل،إبراهيم األبياريّ 
 .م1964

  د. محمد : تحقيق، هـ( 375أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي )ت (، تفسير السمرقندي)بحر العلوم
  .(ت .د، بيروت، )دار الفكر، مطرجي

 إعداد مكتب البحوث  ،هـ( 745الغرناطّي )ت  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسيّ  ،البحر المحيط في التفسير
 .م1992 -هـ1412، الفكر دار ،وزهير جعيد ،يلمبعناية صدقي محمد ج ،اتوالدراس

 القاهرة، مكتبة اآلداب ،1ط، د. عبد الغفار حامد هالل، تجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات الحديث ،
 م.2007 -هـ1428

 د. غانم : تحقيق، هـ( 444)ت  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، التحديد في اإلتقان والتجويد
 م.1988 -هـ1407، بغداد، مكتبة دار األنبار ،1ط، قدوري الحمد

 ت) مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو: الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير :
 بيروت. –العربي التراث إحياء دار: الناشر، (هـ982

 وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت ، هـ(864جالل الدين محمد بن أحمد المحلي )ت ، تفسير الجاللين
 ت(. .)د، 1ط، مصر –القاهرة ، دار الحديث، هـ(911

 الطبعة، الباكستان – الرشدية مكتبة: الناشر، التونسي نبي غالم: المحقق، اهلل ثناء محمد، المظهري: المظهري التفسير :
 .هـ1412

 د. علي حسين : تحقيق، هـ( 833شمس الدين أبو الخير بن الجزري محمد بن يوسف )ت ، لتمهيد في علم التجويدا
 م.1985 -هـ1405، السعودية –الرياض ، مكتبة المعارف ،1ط، البواب

                                                           
 .1/230، وهمع الهوامع 1/132ينظر: شرح التسهيل (75)
 .9/19تفسير المظهري: ، و9/21، وروح البيان 8/106ينظر: تفسير ابي السعود  (76)
د. محمد خليل تح: ، نظر: شرح اللمع، جامع العلوم الباقولّي، وٱسمه كتاب )الجواهر( ُيلهذا الكتاب لجامع العلوم الباقولّي ةالنسبة الصحيح (77)

 .13، دراسة المحقق / الحربّي
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 فية الدينّيةمكتبة الثقا ،1ط ،ُعني بتصحيحه أوتويرتزل ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ  ،التيسير في القراءات السبع ،
  م.2005-هـ1426القاهرة، 

 )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ، الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي
براهيم أطفيش، أحمد البردوني: تحقيق، هـ(671الدين القرطبي )ت   -هـ1384، 2ط، القاهرة، دار الكتب المصرية، وا 

 م.1964
 كربالء، مكتبة العالمة ابن فهد الحلي ،4ط، الحاج مصطفى المؤذن الصراف الكربالئي، د في علم التجويدالجدي ،

 م.2004-هـ1425
 م.2006 -هـ1426، بيروت، مؤسسة األعلمي ،1ط، محمد حسن آل طعمة، جمال البيان في تجويد القرآن 
 المحقق، هـ(170: تميم الفراهيدي البصري )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ت: الجمل في النحو :

 م1995هـ 1416، الخامسة: الطبعة، د.فخرالدين قباوة
 1ط، د.عبد العال سالم مكرم: تحقيق، أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان، الحجة في القراءات السبع، 

 م.2007 -هـ1428، القاهرة، عالم الكتب
 مؤسسة  ،5ط ،سعيد األفغانيّ : حقيقت ،هـ( 400)ت في حدود عبد الرحمن بن محمد بن زنجله رعة أبو زُ  ،حجة القراءات

 م.2001-هـ1422، تو بير ، الرسالة
 بدر الدين قهوجي: تحقيق، هـ(377أبو علي )ت ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، الحجة للقراء السبعة ،

، 2ط، بيروت –دمشق ، دار المأمون للتراث، وأحمد يوسف الدقاق، ز رباحعبد العزي: راجعه ودققه، وبشير جويجابي
 م.1993 -هـ1413

 5ط، د. عبد الحكيم راضي: تقديم، محمد علي النجار: تحقيق، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني )ت ، الخصائص، 
 م.2011، القاهرة، الهيأة المصرية العامة للكتاب

 م.1986 -هـ1406، بغداد، مطبعة الخلود ،1ط، د. غانم قدوري الحمد، ويدالدراسات الصوتية عند علماء التج 
 الجرجاني الدار أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسَُّور ،

إياد عبد : )وشاركه في بقية األجزاء(، ن)الفاتحة والبقرة( َوليد ِبن أحمد بن َصاِلح الُحَسيْ : دراسة وتحقيق، هـ(471)ت
 م.2008-هـ1429، األولى، 1ط، بريطانيا، مجلة الحكمة، اللطيف القيسي

 أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين ، شهاب الدين، أبو العباس، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
 ت(.  .)د، دمشق، لقلمدار ا، د. أحمد محمد الخراط: تحقيق، هـ(756الحلبي )ت 

 دار الفكر، هـ(1127المولى أبو الفداء )ت  ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البيان ،
 ت(. .)دبيروت، 

 أحمد رشدي شحاتة عامر، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة اإلعراب ،
 .م2000 -هـ1421، بيروت، ةدار الكتب العلمي ،1ط
 دار  ،4ط، د. شوقي ضيف: تحقيق، هـ( 324أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد )ت ، السبعة في القراءات

 م.2010 -هـ1430، القاهرة، المعارف
  د. : تحقيق، هـ(672جمال الدين )ت ، أبو عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، محمد بن عبد اهلل، شرح َتْسِهْيل الفوائد

 م.1990 -هـ1410، 1ط، هجر للطباعة والنشر، ود. محمد بدوي المختون، عبد الرحمن السيد
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 محمد نور الحسن: تحقيق ،هـ( 686رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )ت ، شرح شافية ابن الحاجب، 
 ت(. .)د، 1ط، بيروت، العربيدار إحياء التراث  ،ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،ومحمد الزفزاف

 عالم ، وضع فهارسه د. عبد الحسين المبارك ،هـ( 643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوّي )ت  ،شرح المفصل
 ت(. .)د، بيروت، الكتب

 م.2000 -هـ1421، القاهرة، دار غريب، د. كمال بشر، علم األصوات 
 ت(. .)د، 7ط، قاهرةال، عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد 
 بيروت، االنتشار العربي ،1ط، د. جواد كاظم عناد، القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن قراءة في التوجيه الصوتي ،

 م.2011 -هـ1431
 م.2013 ، بابل،دار الصادق، 1ط ،إسراء أمين البياتي ،أ. د. أسعد محمد علي النجار ،قطوف من ثمار العربية 
 هـ1424، الثالثة: الطبعة، المنصورة – الوفاء دار: الناشر، الوفا أبو علي بن اهلل على: التجويد علم في السديد القول- 

 م.2003
 مطبعة  ،4ط ،د. عبد السالم محمد هارون: قيقتح ،هـ( 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  ،كتاب سيبويه

 م.2004 -هـ1425، القاهرة ،المدنيّ 
 د. محيي الدين : قيقتح ،أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيّ  ،وعللها وحججها ءات السبعالكشف عن وجوه القرا

 م.1974 -هـ1394، دمشق، مطبعة مجمع اللَُّغة العربية بدمشق ،رمضان
 تحقيق، هـ(775أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت ، اللباب في علوم الكتاب :

 م.1998-هـ1419، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، والشيخ علي محمد معوض، ل أحمد عبد الموجودالشيخ عاد
 م.1978 -هـ 1399، تونس –ليبيا ، الدار العربية للكتاب، د. أحمد علم الدين الجندي، اللهجات العربية في التراث 
 )بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن ، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير

 هـ. 1420، 3ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، هـ(606الرازي خطيب الري )ت 
 ةمطبعة األهرام التجاريّ  ،محمد عبد الخالق عضيمة: قيقتح، هـ( 285أبو العباس محمد بن يزيد المبّرد )ت  ،المقتضب ،

 .م1994 -هـ1415، 3طالقاهرة، 
 خّرج  ،علي محمد الضباع: تقديم ،أبو الخير محمد بن محمد الدمشقّي الشهير بٱبن الجزريّ  ،في القراءات العشر النشر

 م.2006 -هـ1427، بيروت، دار الكتب العلمّية ،3ط ،آياته الشيخ زكريا عميرات
 عبد: المحقق، (ـه911: ت) السيوطي الدين جالل، بكر أبي بن الرحمن عبد: الجوامع جمع شرح في الهوامع همع 

 .مصر – التوفيقية المكتبة: الناشر، هنداوي الحميد
 الشافعي )ت ، النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد

ود. أحمد  ،ود. أحمد محمد صيرة، والشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعليق، هـ(468
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د. عبد الحي الفرماوي: قدمه وقرظه، ود. عبد الرحمن عويس، عبد الغني الجمل

 م.1994-ه1415
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 الواقع اإلسكاني في المدن التاريخية القديمة
 )مدينة الحلة القديمة أنموذجا(

 الباحث/ فاضل عباس فاضل جدوع    أ.م.د. عامر راجح نصر 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية معة بابل/جا

Standards of Living in Historical Cities 

Hilla as an Example 

Asst. Prof. PhD Amir Rajih Nasir       Researcher Fadhil Abbass Fadhil Gado'o 

College of Education for Human Sciences/ University of Babylon 
Abstract 

The present study discusses the standards of living of the historical cities, Hilla as an 

Example. The conclusion is that the standards of living is bad as the houses are old. Also the 

effect of the increasing population which effects the functionality of the houses negatively. 

 :خصلالم
ومستندًا على الواقع الحالي للوظيفة ، ناقش البحث الواقع االسكاني للمدن التاريخية القديمة متخذًا من مدينة الحلة أنموذجاً 

 .مع الخصائص السكانية في المدينة مالئمته وانسجامه السكنية للكشف عن طبيعته وتحديد خصائصُه فضال عن تقييم
 قدم مساكنها ع االسكاني يمتاز بالتدهور والتدني من ناحية كفاءة الوظيفة السكنية بسببوقد توصل البحث الى ان الواق 

فضال عما تركه ، التي تمتاز بكونها رديئة وغير صالحة للسكن ألغلب مساكنها، األمر الذي انعكس سلبيًا على الحالة العمرانية
االسكاني الذي أدى الى زيادة الضغط على المسكن وبالتالي  اقعاثر التركز السكاني العالي في المدينة من آثار سلبية على الو 

 وقلة أعداد الغرف قياسًا بعدد ساكنيها المتزايد.، انخفاض كفاءته الوظيفية بسبب صغر مساحة المسكن
 المقدمة:

صالة العمران تمثل مراكز المدن التاريخية ثروة وطنية لما تمتلكه من عمق حضاري وقيم عمرانية ومعمارية أصيلة تجسد أ
الحضري القديم وبراعة المعمار في تصميم المحلة السكنية وأزقتها وفضاءاتها ومجاالت الحياة اليومية التي يمارسها السكان 

ومع تمسك اإلنسان بهذه األجزاء من المدينة التي يعدها بيئة سكنية واجتماعية لها مزاياها الموقعية واالقتصادية وقربها  .آنذاك
وضالة كفاءتها الوظيفية وتحشد المساكن واألبنية مع ، عمل وحركة السكان أصبحت عرضة لالندثار التحوير واإلزالةمن محل ال

وهو ما يتطلب دراسات مستفيضة في مثل تلك المدن والخروج بمؤشرات ، قلة المساحات الفارغة في ظل التركز السكاني العالي
اتيجياتهم التنموية وفق خصائص ومميزات القطاع السكني في المدينة وأصحاب القرار على وضع استر  تساعد المخططين

لذالك جاءت دراستنا بهدف الكشف عن خصائص  .ومنسجما مع خصائص سكانها من اجل تحقيق أهدافه التنموية والتطويرية
براز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع من اجل تح ديد ومعرفة بعض المؤشرات الواقع اإلسكاني في مدينة الحلة القديمة وا 

، وإلتمام الدراسة تم االستعانة بالدراسة الميدانية .والمتغيرات التي يمكن تساعد في تنمية وتطوير القطاع السكني في المدينة
وقد اعتمد في تحديد حجم العينة على عدد  .ولهذا الغرض أعدت استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية في منطقة الدراسة

ونظرا لتشابه الخصائص  .( مسكن6843والبالغة ) 2010حسب نتائج حصر وترقيم عام  ساكن الكلي في المدينة القديمةالم
%( 95وبمستوى ثقة يبلغ )، %( من عدد المساكن35فقد اعتمد حجم عينة مقداره )، وسعة عناصر الظاهرة المدروسة الجغرافية

وتم االعتماد على األساس  .واستنباط نتائج أكثر دقة عن هذه الظاهرةوذلك لغرض فهم أفضل ، %(5وخطأ مسموح مقداره )
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 (2369واستنادا لذلك فقد بلغ عدد مساكن عينة الدراسة )، (1)اإلحصائي في تقرير حجم العينة وفق المعادلة اإلحصائية أدناه 
 .2014لقديمة الكلي لعام سكان المدينة ا % من مجموع58نسمة يشكلون نسبة 24213اسرة بواقع  3349مسكن تقطنها 

 
 
 
 

 :حيث إن
)n= عدد االستمار)حجم العينة    
P= نسبة المساكن   
n= عدد االستمارات)( حجم العينة  X2 مربع مستوى الثقة من درجة=   
ME= مقدار الخطأ المسموح الحريةN=عدد المساكن 

 تعريف بمدينة الحلة القديمة: -1
شمااًل على  (°32و  27و  17)شرقًا مع دائرة عرض  (°44و  26و  35)تقع منطقة الدراسة في تقاطع خط طول 

وهي الجزء األقدم من مدينة الحلة التي تشير الروايات التاريخية الى إن  .1خريطة، جانبي شط الحلة احد فروع نهر الفرات
ن الكوفة وبغداد وكانت ه. ووصفوها بأنها مدينة كبيرة بي 495األمير صدقة بن مزيد االسدي أول من أسسها وكان ذلك عام 

، وقد مرت مدينة الحلة بادوار عديدة من االزدهار خالل حكم المزيديين حتى انشات الجوامع واألسواق .(2تسمى الجامعين )
وبعد نهاية حكم  .وأصبحت المدينة في حالة من النمو لكونها مركز اإلدارة والحكم السياسي لإلقليم الواسع الذي يحيط بها

سقوط الدولة العباسية على يد المغول توالت الغزوات والنكبات عليها حتى انتهى مآلها بيد االحتالل العثماني المزيديين و 
همال الجسور تلك المشاهد التي  واالنكليزي الذي كان نصيبها منه التدهور واالندثار وتفشي األمراض وتهديم األبنية واألسوار وا 

فقد توسعت مساحتها و شهدت إنشاء أبنية عديدة وشقت ، عافيتها إال أيام الحكم الوطنيولم تستعد المدينة  .كانت عامرة آنذاك
 100الشوارع والطرقات وتوسعت األسواق وتنوعت حتى أصبحت بهذه البنية الوظيفية محل دراستنا اليوم والبالغة مساحتها 

 .(2)هكتار
الجانب الغربي الكبير ، مها الى قسمين غير متساويينيخترق شط الحلة المدينة من الشمال الغربي باتجاه الجنوب ويقس

يحدها ، وهي تمتد بمحاذاة شط الحلة طوالً ، األكراد، التعيس، المهدية، جبران، الجباويين، الطاق، الجامعين محالتويتكون من 
أما الجانب الشرقي ، ةشارع أبي الفضائل الذي يمتد من منطقة باب الحسين حتى تقاطع باب المشهد عند مستشفى الوالد غرباً 

، الكلج، سكنية هي الوردية تثالثة محالويتكون من ، الصغير فيمتد أيضا مع امتداد شط الحلة في الضفة الشرقية منه
  .1خريطة ، كريطعة

وتعد مدينة الحلة المركز اإلداري لمحافظة بابل التي تتخذ موقع مركزي من العراق حيث تحيط بها مجموعة من 
كما إن موقعها بالنسبة إلقليمها والمراكز العمرانية المحيطة ، تي ترتبط معها بشبكة من طرق النقل الكفوءةالمحافظات ال

                                                           
)1)krejcie and morgana ،determining sample size for Research Activities ،Educational and Psychological 
measurement ،1970 pp. 607 -610. 

 .  294، ص1995، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 2( ياقوت الحموي، معجم البلدان، مجلد (2
اسااات التجديااد الحضااري، أطروحااة دكتااوراه غياار منشااورة مقدمااة الااى مجلااس مركااز التخطاايط     ( باااقر حساان هاشاام، مدينااة الحلااة القديمااة الواقااع وسي  3)

 .20، ص1999الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد، 
 .  248، ص2009(بشير إبراهيم الطيف وآخرون، خدمات المدن )دراسة في الجغرافية التنموية(، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ى4)

               X
2
 x N x P x (1-P) 

n=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      (ME
2
 x(N-1) +(X

2
 x P x(1-P)) 
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بين تلك المراكز العمرانية ومركزها  وأصبحت حلقة وصل، والمجاورة لها جعلها مركزًا تلتقي عنده شبكة النقل والمواصالت
 .مما فرض أعباء كبيرة على بنيتها العمرانية الوظيفية المتهالكة والمتدهورة، 2التجاري )المنطقة التجارية المركزية( خريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخصائص السكانية واإلسكانية: -2

الن ، أن دراسة الواقع اإلسكاني يتطلب تحليل ومعرفة الخصائص السكانية للمدينة ألجل تحديد أهم خصائص ذلك الواقع 
لذلك سنحاول فيما يلي توضيح بعض الخصائص السكانية في ، بط بأعداد السكان وحجمهم ومقدار كثافتهم وتوزيعهمتدهورها يرت

 منطقة الدراسة.
إذ كلما زاد عدد السكان زادت معه ، بين نمو السكان والواقع اإلسكاني في المدينة توجد عالقة طردية :نمو السكان -أوال 

القديمة فان أي زيادة أو نمو سكاني سريع سيؤدي الى  ي العدد المتزايد من السكان. وفي المدنالحاجة لتوفير وحدات سكنية تأو 

 (1خريطة)
 مدينة الحلة القديمة )منطقة الدراسة(

 

 (2طة )ريخ
 .القديمة من مدينة الحلة الكبرى موقع مدينة الحلة

 باالعتماد على: انالمصدر: الباحث
Salah jassim Arr'q. Hilla old city.M.thesis ،

center of urban and Regional planning 
Baghdad University ،1982 ،pp.62 

 

 :باالعتماد على اناحثالب :المصدر
المديرية العامة للتخطـيط ، العامة واألشغالوزارة البلديات 

خارطة تحـديث ، قسم تخطيط المنطقة الوسطى، العمراني
، 2030 -2006لمدينــة الحلــة لعــام  األساســيالتصــميم 

 .2013، بيانات غير منشورة
 
 

 

  
  

  

  



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

130 

سكانية وذلك لعدم قدرة المناطق القديمة على استيعاب الزيادات السكانية بسبب تقادم عمر المسكن ، حدوث مشاكل حضرية وا 
 .وهذا ما باتت تعانيه منطقة الدراسة، وتهالكه

. وهو راجع للظروف االقتصادية التي يمال بها البلد، اسة تذبذب في نمو السكان بين فترة وأخرىشهدت منطقة الدر 
ليبلغ  1987انخفض في عام  نسمة 39409بلغ  1977نالحظ إن عدد سكان منطقة الدراسة في عام ، 1وبالرجوع الى جدول 

في حين عاد ، نسمة 24809سكان يبلغ وبعدد  1997% عام 5، 1الى % انخفضت2، 3نسمة وبنسبة نمو بلغت  28691
ويمكن إرجاع ، %1، 3نسمة ومعها ارتفعت نسبة النمو لتصل الى  37081ليصل الى  2010حجم السكان باالرتفاع في عام 

ذلك الى تدهور الواقع الخدمي وسهولة الوصول لألحياء الحديثة في مدينة الحلة مما دفع الكثير من السكان التوجه لألجزاء 
 .نسمة 41530فبلغ عدد السكان 2014واستمرت األوضاع حتى عام ، مة للمزايا الموقعية التي تتمتع بهاالقدي

 (1جدول)
 (2014 -1977نمو السكان في مدينة الحلة القديمة للمدة )

(1) 1977 سنة التعداد  1987 (2) 1997 (3) 2010(4) 2014 (5) 

 41530 37081 24809 28691 39409 عدد سكان منطقة الدراسة
 3 1، 3 5، 1 2، 3  النمو %)*(نسبة

  المصدر: الباحثان باالعتماد على: 
، 1978، بغداد، 1977نتائج الحصر والترقيم لسنة ، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، جمهورية العراق (1)

 . 1218ص
نتائج الحصر والترقيم لمدينة الحلة ، مديرية إحصاء بابل، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، جمهورية العراق (2)

  .بيانات غير منشورة، 1987لسنة 
نتائج الحصر والترقيم في مدينة الحلة ، مديرية إحصاء بابل، الجهاز المركزي لإلحصاء، هيأة التخطيط، جمهورية العراق (3)

 بيانات غير منشورة. ، 1997لسنة 
النتائج األولية للحصر والترقيم في ، مديرية إحصاء بابل، حصاءالجهاز المركزي لإل، وزارة التخطيط، جمهورية العراق (4)

 (6نموذج )، 2010مدينة الحلة لسنة 
بيانات غير ، مديرية إحصاء بابل، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط، جمهورية العراق (5)

 منشورة
  :لة اآلتية)*( استخرجت نسبة النمو السنوي باالعتماد على المعاد 

 
 .نسبة الزيادة السنوية = R :حيث إن

P1 عدد السكان في التعداد الالحق =. 
P0 عدد السكان في التعداد السابق = ،t عدد السنوات بين التعدادين =.  

  ..United nations ،Demographic statistical Yearbook ،New York ،1988 ،P.53 :المصدر
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 :والنسبي للسكانثانيا/ التوزيع العددي 
ويشير واقع التوزيع المكاني ، نسمة موزعين على عشرة محالت سكنية 41530نحو  2014بلغ عدد سكان المدينة لعام 

لسكان منطقة الدراسة الى وجود تباين واضح في عدد السكان من محلة الى اخرى األمر الذي خلق تفاوتات في خصائص 
تفاوت األوزان النسبية للمحالت السكنية حيث تم تقسيم الحجوم السكانية الى  2جدول ونالحظ من ، الواقع اإلسكاني للمدينة
 :ثالث فئات وهي كاألتي

 (% فما فوق10)الفئة األولى  -
وجاءت محلة الكراد بالمرتبة الحجمية األولى من حيث ، المهدية، كريطعة، الجامعين، الطاق، تحتوي على محالت الكراد 

 فيما جاءت محلة الطاق بالمرتبة الثانيًة بوزن نسبي بلغ، نسمة 6633وبعدد سكاني  %16ذ بلغ الوزن النسبي للسكان إ
 بعدها وبأوزان نسبية للسكان بلغت، المهدية، كريطعة، نسمة. ثم جاءت محالت الجامعين 5129 % وعدد سكاني بلغ12.4
نسمة وعلى  4406، 4875، 5118 فيما وصل عدد سكانها الى، % لكل محلة على التوالي10.6، 11.7%، 12.3%
  .على التوالي 5، 4، 3 وهي بذلك احتلت المراتب الحجمية، التوالي

 :%(9، 9 -5)الفئة الثانية  -
% وبلغ عدد سكانها حوالي 9.5 بلغت نسبة الوزن النسبي لمحلة جبران، الكلج، الوردية، الجباويين، تشمل محالت جبران 
 3857% وبعدد سكاني بلغ 9.3 أما محلة الجباويين فجاءت بوزن نسبي بلغ، السادسة نسمة وجاءت بالمرتبة الحجمية 3940

نسمة وأخذت  3340% وبلغ عدد سكانها 8.0 ثم محلة الوردية بوزن نسبي بلغ، نسمة وجاءت بالمرتبة الحجمية السابعة
نسمة واحتلت المرتبة  3076الى  % وعدد سكاني وصل7.4 أما محلة الكلج فلها وزن نسبي بلغ، المرتبة الحجمية الثامنة

 .الحجمية التاسعة
 :%(4.9 – 0.1)الفئة الثالثة  

نسمة وجاءت بالمرتبة  1156% وعدد سكان وصل الى 2.8إذ بلغ وزنها النسبي ، اقتصرت على محلة التعيس فقط
تتعلق بقرب  يرجع الى أسباب وهذا، مما سبق يظهر التباين واالختالف في عدد السكان من محلة الى اخرى، الحجمية العاشرة

بعض محالت منطقة الدراسة للمنطقة التجارية المركزية مما أدى الى زحف االستعمال التجاري والخدمي على حساب 
ومن جانب آخر انخفاض  .الجباويين والمهدية، االستعمال السكني وتحول أعداد منها الى محال أو مخازن تجارية مثل جبران

ومستوى األجور وسعر األرض بسبب البعد النسبي لبعض المحالت السكنية عن زحف االستعمال التجاري القيمة االقتصادية 
 .األمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة المساكن المتداعية والمهجورة، والخدمي مثل محلة الكراد والجامعين والطاق وكريطعة

 (2جدول )
 (2014القديمة لعام )توزيع السكان حسب المحالت السكنية في مدينة الحلة 

 المجموع الجامعين الطاق المهدية الجباويين جبران التعيس الكراد الكلج الوردية كريطعة المحلة السكنية
 41530 5118 5129 4406 3857 3940 1156 6633 3076 3340 4875 عدد السكان

 %100 3، 12 4، 12 6، 10 3، 9 5، 9 8، 2 16 4، 7 0، 8 7، 11 الوزن النسبي%
  3 2 5 7 6 10 1 9 8 4 المرتبة الحجمية

بيانات ، مديرية إحصاء بابل، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط، جمهورية العراق :المصدر (6)
 .2014غير منشورة لعام 
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  population densityثالثا/الكثافة السكانية 
إذ كلما ارتفع معدل الكثافة السكانية ارتفع معه ، ين الكثافة السكانية واإلسكانيةمن المتعارف انه توجد عالقة طردية ما ب 

ذا ما تحدثنا عن المدن القديمة التي مازالت تتمتع برصيد سكاني مرتفع على الرغم من قدم وتهالك ، معدل الكثافة اإلسكانية وا 
ويولد مشاكل اجتماعية وعمرانية ، على القطاع السكني فيهافأن ارتفاع الكثافة السكانية سيؤثر بشكل كبير ، مبانيها وخدماتها

حيث الضغط المتزايد على المسكن الذي يمتاز اغلبه بحاله عمرانية متدهورة ، وحضرية تنعكس سلبًا على سكان المدينة
ثافة السكانية و يشير واقع منطقة الدراسة الى إن معدل الك .فتنخفض معها حصة الفرد الواحد من مساحة المدينة، وضعيفة

 ويمكن تقسيم منطقة الدراسة حسب معدل الكثافة السكانية، شخص/ هكتار وهي تتباين من محلة الى اخرى 675 الصافية بلغ
 :الثانوية اآلتية الى المناطق

 وتشكل هذه المنطقة نسبة .هكتار فأكثر/شخص 700الصافية فيها بين  تتراوح الكثافة السكانية :منطقة عالية الكثافة -
وقد سجل أعلى معدل للكثافة ، كريطعة، الوردية، الطاق، الجباويين وتتمثل في محالت، من مجموع المحالت العشر 40%

فيما بلغت في المحالت األخرى ، شخص/هكتار 1036الجباويين حيث بلغ معدل الكثافة السكانية الصافية نحو  في محلة
وتراوحت حصة الفرد الواحد من ، ر لكل محلة على التواليهكتا /شخص 704، 762، 770 لهذه المنطقة ما مقداره
  .م14-5، 9المساحة الصافية بين 

 2014التوزيع العددي لسكان مدينة الحلة القديمة لعام / (3خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الباحثان باالعتماد على بيانات الجدول ) :المصدر
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ومن جانب ، هذه المنطقة يعود الى صغر حجم المحلة السكنية من جانبما يبدو إن ارتفاع الكثافة السكانية في  وعلى
  .آخر زيادة أعداد أفراد األسر فيها بصورة تفوق باقي المحالت السكنية في منطقة الدراسة

% 40فقد شكلت نسبة ، شخص/هكتار699 – 600تتراوح فيها الكثافة السكانية الصافية بين  :منطقة متوسطة الكثافة -
وبلغ أعلى معدل  .الجامعين، جبران، األكراد، المهدية وتتمثل بمحالت، المحالت السكنية في منطقة الدراسةمن مجموع 

أما محلتي ، شخص/هكتار 626بواقع  األكراد تليها محلة، شخص/هكتار 627نحو  المهدية لهذه المنطقة في محلة
وتتراوح حصة الفرد الواحد في ، هكتار على التواليشخص/ 621، 625فبلغ معدل الكثافة فيهما بمقدار  الجامعين، جبران

 .م 16-14هذه المنطقة بين 
شخص/هكتار. وتتمثل بمحلتي  599 – 500تتراوح فيها معدالت الكثافة السكانية الصافية بين  :منطقة منخفضة الكثافة -

 .% من مجموع محالت منطقة الدراسة20وتشكل ، الكلج، التعيس
التعيس بلغت  وفي محلة، شخص/هكتار 558معدل الكثافة السكانية في محلة الكلج بلغت  ان 3 ويالحظ من الجدول 
كما ويالحظ قلة عدد المحالت التي تضم .م20-16كما إن معدل حصة الفرد الواحد فيها تراوحت بين ، شخص/هكتار 523

 عن ضعف منافسة الوظيفة السكنية فضالً ، بسبب االكتظاظ السكاني المرتفع في مساحة صغيرة للمحالت األخرى، هذه الفئة
في ظل عدم قدرة اغلب األسر على االنتقال ، للوظائف األخرى مما أدى الى احتشاد السكان أكثر ضمن مساحة سكنية محدودة

 .جديدة خارج حدود منطقة الدراسة النخفاض قدرتهم الشرائية الى مناطق
الكثافة السكانية بين محلة وأخرى بسبب الى الزحف المستمر  ويمكن تلخيص ما تقدم ذكره هو وجود تباين في معدالت 

الخدمي على المساكن وذلك حسب موقع المسكن من الشارع التجاري أو ، الصناعي، لالستعماالت الحضرية األخرى التجاري
الغزو والتراجع( لكونهن )الجباويين األشد تأثرًا بهذه العملية ، جبران، المهدية المنطقة التجارية الرئيسية على غرار محالت

وقد يحدث التباين للمحلة الواحدة نظريًا بين فترة وأخرى بسبب اختالف  .مالصقات للسوق الكبير والشوارع التجارية في المدينة
 مما تكون أعداد السكان عرضة للتغير بسبب عمليات الحذف واإلضافة.، حدود المحلة السكنية بين الدوائر البلدية واإلحصائية

، هكتار 54، 61وحدة سكنية مبنية تشكل مساحة سكنية صافية تبلغ  6843ا إن واقع الكثافة اإلسكانية يشير الى إن هناك كم
 .3وهي نسبة مرتفعة جدًا جدول، * مسكن/هكتار111وهذا يعني إن الكثافة اإلسكانية الصافية تبلغ 

وعند مقارنتها ، هكتار 100ة الفعلية للسكن البالغة مجموع المساح÷  6843مجموع الوحدات السكنية البالغ عددها  )*(
يعني مساحة الوحدة السكنية ، فرد6م ومعيار حجم األسرة العراقية البالغ 50مع معيار حصة الفرد الواحد من السكن البالغة 

 .وحدة سكنية 33بعبارة اخرى إن الهكتار الواحد ينبغي ان يستوعب ، م300تقل عن أاليجب 
وهذا ، هكتار 58، 10بمساحة بلغت  الكراد إن المساحة الفعلية للسكن بلغت ذروتها في محلة، 3جدول ويالحظ في ال 

إذ يكون الزحف التجاري على مساكنها بصورة اقل حدة من بقية محالت ، يعود الى بعدها النسبًي عن المنطقة التجارية المركزية
 21، 2واقل مساحة لالستعمال السكني بلغت في محلة التعيس وبواقع ، منطقة الدراسة القريبة من المنطقة التجارية المركزية

وعلى ما يبدوان ذلك يعود الى صغر مساحة هذه المحلة قياسًا ببقية المحالت فضاًل عن تعرضها للقطع المستمر بسبب ، هكتار
كنية ما بين فترة وأخرى وبشكل غير كما ويوجد تباين في مساحة السكن الفعلي في المحلة الس، شق الشوارع كشارع الري وغيرها

فضال عن عمليات الفرز الناتجة عن ، بسبب التقسيمات اإلدارية لمحالت منطقة الدراسة من قبل مديرية بلدية الحلة، منطقي
فضاًل عن زحف االستعمال التجاري والخدمي ، تقسيم المساكن الى أكثر من مسكن بسبب المزايا التي يعتقد بها سكان المنطقة

والصناعي نحو المساكن الذي يسبب تحول الكثير من المساكن من وظيفتها السكنية الى وظيفة جديدة تتالءم مع طبيعة 
 االستعمال الذي يشغلها. 
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 (3جدول )
 2014الكثافة السكانية في مدينة الحلة القديمة لعام 

 عدد السكان اسم المحلة
عدد الوحدات 

 السكنية
المساحة الفعلية 

 شخص/هكتار )**(الكثافة السكانية الصافية )*(رللسكن/هكتا

 704 92، 6 769 4875 كريطعة
 762 38، 4 487 3340 الوردية
 558 51، 5 613 3076 الكلج
 626 58، 10 1176 6633 الكراد
 523 21، 2 246 1156 التعيس
 625 30، 6 701 3940 جبران

 1036 72، 3 414 3857 الجباويين
 627 02، 7 780 4406 المهدية
 770 66، 6 741 5129 الطاق
 621 24، 8 916 5118 الجامعين
 675 54، 61 6843 41530 المجموع

 :الباحثان باالعتماد على :المصدر
 .2جدول -1
نتائج ، مديرية إحصاء محافظة بابل، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط، جهورية العراق -2 

 .2010بيانات غير منشورة لعام ، والترقيم للدور والمبانيالحصر 
)*( تم استخراج المساحة الفعلية للسكن من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية في معدل الوحدة السكنية بمنطقة الدراسة 

 )**( تم استخراجها من خالل قسمة عدد السكان على المساحة الفعلية  .2م90والبالغة 
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 (4طة)خري
 2014لمدينة الحلة القديمة لعام  الكثافة السكانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الباحثان باالعتماد على بيانات الجدول ) :المصدر
 
 :تحليل خصائص المسكن في مدينة الحلة القديمة -3

والوقوف على ، جاه ساكنيهخصائص المسكن في المدينة على تحديد األداء والكفاءة الوظيفيين للمسكن ت تساعد دراسة 
وسنحاول الكشف عن خصائص المسكن في منطقة الدراسة وتحديد المشاكل االجتماعية  .المشاكل التي تعاني منها اسر المدينة

باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان التي وزعت على عينة بحثية ، والعمرانية التي يعاني منها القطاع اإلسكاني في المدينة
 :وتشمل تحليل خصائص المسكن ما يلي .جتمع المدينةمن م
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إن دراسة وتحليل مساحة المسكن غاية في األهمية والضرورة لمعرفة مؤشرات القطاع  (:المسكن)مساحة الوحدة السكنية  -1
وقد ، الن على حساب مساحة المسكن تترتب أمور عدة لها عالقة بكفاءة الوظيفة السكنية في المدينة، السكني في المدينة

أفرزت الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة فيما يخص مساحة المسكن عدة مؤشرات يمكن لنا ترتيبها تبعًا للمساحة بالشكل 
  :األتي

 من مجموع عينة الدراسة55مسكن وبنسبة بلغت  1304بلغ عدد مساكنها  :فما دون( 2م100) المرتبة األولى % ،
، بسبب بساطة المعيشة والحياة سابقاً ، من المساكن الصغيرة في منطقة الدراسة ويالحظ ارتفاع نسبة هذا النوع، 4جدول

وتعدد المعالجات العمرانية من اجل الحصول على .التي انعكست بدورها على بساطة المساكن القديمة وباألخص المساحة
مساحة المسكن في الوقت  بل ويزيد من، خدمة أو متطلب معين في المسكن وتكون طريقة المعالجة جزءًا من المسكن

أو بناء ، والفناء الداخلي الذي يعوض عن الحديقة الخارجية، نفسه مثل السرداب الذي يستخدم ألغراض القيلولة والخزن
فضال عن التركز السكاني العالي الذي أدى الى احتشاد المساكن ، المسكن بطابقين أحيانا لزيادة عدد فضاءات المسكن

ويأتي ، 2م40ة تقسيم المساكن الكبيرة الى اثنين أو أكثر التي أوصلت مساحة المسكن الواحد الى ظاهر وبمساحات صغيرة 
ويعتبر صغر مساحة مساكن منطقة الدراسة من ابرز نقاط الضعف  هذا التقسيم نتيجة انشطار األسرة الواحدة الى أجزاء.

فظاءاتها واحتشاد أفراد األسرة فيها مما انعكس  و قلة، حيث تنعدم شروط اإلسكان الصحي واآلمن، في القطاع السكني
 فضاًل عن افتقارها للخدمات الضرورية في المسكن.، على الحالة النفسية واالجتماعية لساكنيها

وهي ، %22مسكن ونسبتها بلغت  520إن عدد مساكنها بلغ ، 4يظهر من الجدول  (2م200 – 101) المرتبة الثانية
وتعتبر هذه المساكن أوسع من مساكن المرتبة األولى وتتوفر في معظمها فضاءات  .رتبة السابقةنسبة منخفضة كثيرًا عن الم
وتتوقف درجة كفاءة هذه المساكن على عوامل عدة منها الحالة العمرانية وعدد أفراد ساكنيها ، متعدد ولكن بمساحات صغيرة

  .والحالة االقتصادية لألسرة
وهي ، % من مجموع عينة الدراسة17مسكن وبنسبة بلغت  399لغ عدد مساكنها ب (2م300 – 201) المرتبة الثالثة -

مكانية السكن فيها  لكن التزاحم السكاني والتنافس على ارض المدينة من قبل، منخفضة جدًا على الرغم من سعة مساحتها وا 
أما في السابق ، ل تلك المساكنإلنشاء مث استعماالت اخرى مثل التجارية والخدمية قلل من إمكانية وجود مساحات واسعة

وان بعضها يمتاز بطرازه العمراني التراثي والذي يجب ، فان معظمها تعود ملكيتها الى األسر الميسورة والمرتفعة الدخل
 .الحفاظ عليه

وهي ، %6مسكن وبنسبة  146حيث بلغ عدد مساكنها ، وهي تكاد تكون نادرة جداً  (2م300)أكثر من  المرتبة الرابعة -
وصعوبة إيصال كميات كبيرة من مواد البناء داخل المحلة ، خفضة بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الكبيرة آنذاكمن

السكنية ذات األزقة الضيقة والملتوية جعل إنشاءها يقتصر على أصحاب النفوذ االجتماعي والسياسي واالقتصادي في 
 مجتمع منطقة الدراسة فضاًل عن عوامل سلف ذكرها.

 (5دول )ج
 2014تصنيف الوحدات السكنية في مدينة الحلة القديمة حسب المساحة لعام 

 المجموع 2م300أكثر من  2م300–201 2م200–101 فما دون 2م100 المساحة
 2369 146 399 520 1304 عدد المساكن
 %100 6 17 22 55 النسبة المئوية%

 ( 3الباحثان باالعتماد على بيانات ملحق ) :المصدر
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 :(مكونات المسكن)عناصر المسكن  -2
تمتاز مساكن منطقة الدراسة عن بقية مساكن مدينة الحلة عمومًا باحتواء مساكنها على عناصر عمرانية غير موجودة  

  .ويرتبط وجود هذه العناصر بوجود طرازي البيت العربي التقليدي والمحور، في المساكن الحديثة ذات الطراز الغربي
مسكن من  1040% من مساكن منطقة الدراسة تحوي على )فضاء المطبخ( وبواقع 44إن ، 5ل يالحظ من الجدو  

مما ويدل هذا على انخفاض الكفاءة الوظيفية ألغلب ، % من المساكن ال تحوي هذا الفضاء56مقابل ، مجموع عينة الدراسة
فة األشخاص بالمسكن الواحد مما يدفع اغلب بسبب صغر مساحة اغلب المساكن. وبالمقابل ارتفاع كثا، مساكن منطقة الدراسة

مساحة المسكن في إنشاء غرف للنوم أو المعيشة وتخصيص جزء أو احد زوايا الفناء الوسطي المفتوح أو  األسر الستغالل
وتجدر اإلشارة الى إن بعض األسر في مثل تلك  .المغلق ألغراض الطبخ فيما يستغل البعض اآلخر جزء من مدخل المسكن

أي ظهور استعمال مختلط داخل المسكن الواحد وهذا يشكل ، اكن تلجا الى استخدام غرف النوم أو المعيشة للطبخ أيضاالمس
تمتاز بصغر مساحتها واحتشادها  خطرًا كبيرًا على صحة أفراد األسرة ويعرضهم الى خطر الحريق. والن مساكن منطقة الدراسة

% من مجموع عينة الدراسة 5إذ بلغت ، ساكن التي تحوي على طارمة خارجيةنالحظ انخفاض نسبة الم، بالسكان والمساكن
بسبب صغر مساحة  مسكن 2244% من المساكن التي ال تحوي طارمة خارجية وبعدد بلغ 95مقابل  مسكن فقط 125وبواقع 

وعدم ترك ، رض بالبناءقطعة األرض التي شيد عليها المسكن مما يدفع سكان المدينة الى تشييد واستغالل كافة مساحة األ
فضاًل عن خصوصية ، بين المسكن والشارع أو الزقاق الضيق بحيث تطل الباب الرئيسية للمسكن عليهما مباشرة مسافة ارتداد

وخصوصية األسرة التي ال يسمح ، داخل المسكن()مجتمع منطقة الدراسة آنذاك وهو االنغالق نحو الخارج واالنفتاح نحو الداخل
أما المساكن التي تحوي ، مما أنتج عدم وجود حاجة إلنشاء طارمة خارجية في المساكن الواسعة المساحة، عليها ألحد االطالع

على طارمة خارجية فهي اغلبها مساكن حديثة ذات مساحة واسعة طراز غربي حديث مما ال تظهر الحاجة لتخصيص جزء من 
 .قطعة األرض إلنشاء طارمة خارجية

 (5جدول )
 .2014القديمة لعام  كن في مدينة الحلةعناصر المس

 عناصر المسكن
 سرداب شرفات شناشيل طارمة خارجية المطبخ

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
 923 1446 2245 124 2303 66 2244 125 1329 1040 عدد المساكن
 %39 %61 %95 %5 %97 %3 %95 %5 %56 %44 النسبة المئوية%

 .(4باالعتماد على بيانات ملحق )الباحثان  :المصدر
وهي على ، مسكن 66% من مساكن عينة الدراسة تحتوي على الشناشيل التراثية وبواقع 3الى إن  5ويشير الجدول  

عادة تأهيل هذه  الرغم من قلتها إال إن هذا يدعو الى ضرورة الحفاظ على هذا المظهر العمراني التراثي في المدينة وصيانة وا 
وعلى ما يبدو إن ضآلة أعداد هذه المساكن يعود الى أسباب تتعلق بإزالة قسم منها خالل عملية التحوير أو اإلدامة  .الشناشيل

واألمطار الذي أدى  وقسم آخر بفعل تعرضها لعناصر المناخ وباألخص الحرارة، التي ينفذها أصحاب المساكن القديمة آنذاك
ويرتبط وجود هذه الشناشيل بالمساكن ذات الطراز الشرقي ، كنين في المسكنالى تلف مكوناتها وأجزائها وسط إهمال السا

وخالل مسيرة التطور العمراني للمسكن العربي ظهر مكون آخر في المسكن وهي ما تعرف بالشرفات  .التقليدي القديم أو المحور
مسكن  124ي على الشرفات بواقع % من مساكن تحتو 5و يالحظ إن ، لتحل محل الشناشيل في المساكن الحلية ()بالكونات

وان سبب قلة أعدادها يمكن إرجاعه ، مسكن 2245% من المساكن ال تحوي على الشرفات وبعدد مساكن بلغ 95مقابل ، فقط
الى إن هذا النمط من العمارة جاء ضمن المساكن ذات الطراز الغربي الحديث بشكل رئيسي الذي يمتاز بقلة مساكنه في منطقة 
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وجود  وان، ضاًل عن إن اغلب المساكن يرجع تاريخ بناءها الى فترات سبقت ظهور هذا العنصر العمراني في المدينةف، الدراسة
ومن عناصر المسكن الحلي القديم الذي يمتاز به عن المساكن الحديثة في بقية  .اغلبها اقتصر على المساكن الحديثة نسبياً 
مسكن  1446% من مساكن عينة الدراسة أي ما يقارب61ونالحظ إن (، سردابال)أجزاء مدينة الحلة عمومًا هو وجود عنصر 

إن ارتفاع نسبة وجود هذا العنصر في البيت الحلي  .فقط ال تحوي على السرداب 839مقابل ، ما زالت تمتلك هذا العنصر
ولة ولخزن المواد الغذائية فضاًل عن القديم يرجع الى أهمية الوظائف التي يؤديها آنذاك من معالجات مناخية واتخاذه مكان للقيل

لكن مع ظهور استخدام الكهرباء ودخول ، دوره في زيادة فضاءات المسكن والتعويض عن نقص غرف النوم أو المعيشة وغيرها
أدى الى قلة ، األجهزة الكهربائية المختلفة الى المسكن والتي تمكنت أن تجاري اغلب الوظائف التي كان يمارسها السرداب

تخدامه من قبل أفراد األسرة مما زاد من إهماله في اغلب المساكن بحيث يقتصر دوره كمخزن للمواد الغذائية والمواد القديمة اس
 .أما البعض األخر فما زال يعد السرداب جزء أساسي من المسكن و باألخص في المساكن الصغيرة المساحة، في المسكن

  :الخدمات المتوفرة في المسكن -3
ويمكن تصنيفها بالشكل  .بعض الخدمات في المسكن ضرورية لرفع كفاءته الوظيفية التي يقدمها الى ساكنيه إن وجود 
  :اآلتي
% من المساكن مخدومة بهذه 100حيث إن ، تعد شبكة الطاقة الكهربائية المصدر الرئيس إلمداد الطاقة :خدمات الكهرباء -

فبعضها وكنتيجة لقدم وتهالك جدران ، قة إمداد الطاقة داخل المسكنمع االختالف بين المساكن في طري، 6جدول، الشبكة
إن التأسيسات الكهربائية فيها غير مؤمنة ألفراد األسرة وبعض األسالك متدلية من ، المسكن وقدم عملية اإلمداد فيالحظ

  .وهو ما يشكل خطرا على أفراد األسرة .الجدران
من مساكن عينة الدراسة تتمتع بخدمات مياه الشرب وبعدد مساكن %96ان خلصت نتائج الدراسة الى:خدمات مياه الشرب -

 مسكن ال تتوفر فيها هذه الخدمة. 98وبواقع % 4مسكن مقابل2271بلغ
ويالحظ في الوقت الحاضر رداءة نوعية المياه الواصلة لمنطقة الدراسة ونتيجة ذلك أصبح استخدامها مقتصرًا بنسبة  

نزلية األخرى كالطهي والوضوء وغسيل المالبس.وعلى ما يبدوا إن اغلب السكان لجاءوا الى شراء كبيرة على االستخدامات الم
األسر قامت بإنشاء منظومة تصفية المياه في  ا ن بعض أو، والذي يباع بقناني مختلفة األحجام ((roماء الشرب المعقم

هذا يعود الى قدم شبكات ضخ المياه  ألغراض اخرى مساكنها لتجنب شراء الماء وتوفيراالموال المخصصة لشراء ماء الشرب
فضاًل عن عدم كفاءة وجدية موظفي هذه المجمعات ، وتعرضها لالندثار واختالطها مع التربة الملوثة بفضالت الصرف الصحي

الصالح للشرب  هذا وتتغذى بقية المساكن التي التمتلك خدمات الماء .ف بتعقيم وتصفية المياه ضمن المعايير الصحية العالمية
 .%( باالعتماد على المساكن المجاورة لها4والبالغة )

 (6جدول )
 2014الخدمات المتوفرة في الوحدات السكنية مدينة الحلة القديمة لعام 

 نوع الخدمة
 مجاري الصرف الصحي الهاتف األرضي ماء الشرب الكهرباء

 اخرى شبكة وطنية اخرى شبكة وطنية
شبكة 
 وطنية

شبكة  اخرى
 وطنية

 بالوعة
حوض مسقف 
 )سبتكتنك(

 1671 698 - - 718 98 2271 - 2369 عدد المساكن
 %51 %29 - - %30 %4 %96 - %100 النسبة المئوية%

 (.5المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج ملحق )
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% فقط 30 ذ بلغتانخفاض نسبة المساكن المخدومة بالهاتف األرضي إ 6يالحظ من الجدول  :خدمات الهاتف األرضي -
بسبب دخول شبكات الهاتف النقال ، مسكن في حين ال تتوفر هذه الخدمة في بقية مساكن منطقة الدراسة 718وبواقع بلغ 

الى العراق بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة قلل من أهمية استخدام الهاتف األرضي في االتصال لدى سكان 
تف األرضية في المدينة مع سوء تأسيسها أو مدها داخل المحلة السكنية األمر الذي المدينة و قدم شبكات وأسالك الهوا

  .أدى الى تكرار عطل هذه الخدمة وتوقفها مما دفع اغلب الغوائل الى تركها وعدم استخدامها ثانيتا
طقة الدراسة ال تتمتع منطقة الدراسة بوجود شبكة الصرف الصحي لذا اعتمد سكان من :خدمات مجاري الصرف الصحي -

لخزن  (بالوعة)ومن هذه الطرق استخدام ، والتخلص من المياه القذرة في المساكن على وسائل وطرق عدة من اجل الخزن
أما  .6جدول ، % فقط29مسكن وبنسبة وصلت الى  698بلغ عدد المساكن التي تستخدم هذه الطريقة  .المياه القذرة

 (septic tank) (سبتك تنك)قة الدراسة تستخدم طريقة الحوض المسقف % من مساكن منط51الطريقة الثانية فهناك 
وعلى ما يبدو إن هذه الطريقة مفضلة لدى السكان  .وهي نسبة تزيد عن الطريقة السابقة، مسكن 1671وبعدد مساكن بلغ 

ويتم تصريف تلك ، كنفهي تقلل من كمية المياه القذرة التي تتسرب خارج الحوض والتي تسبب ارتفاع الرطوبة داخل المس
وعلى العموم فقد ساهم عدم وجود هذه الخدمة  .المياه بواسطة السيارات الحوضية الى مواقع خاصة بها خارج حدود البلدية

بسبب ارتفاع الرطوبة داخل المسكن الذي أدى الى تآكل أساسات البناء وتهالك جدرانها مما جعل  في تقليل عمر المسكن
  .اكن غير مناسبة للسكنعدد غير قليل من المس

إن دراسة المنظومة السكنية في منطقة الدراسة يتطلب تحليل واقع الكثافات االشغالية  :الكثافة االشغالية للوحدة السكنية -4
لتحديد مقدار الضغط واالستخدام للوحدة السكنية من حيث عدد األسر أو عدد األفراد الشاغلين لمعرفة حصة ، للمسكن

فيما إذا كانت هذه الحصة مناسبة لممارسة أنشطته المنزلية من  ومطابقتها مع المعيار التخطيطي الشخص من المسكن
  :عدمه ومن خالل استمارة االستبيان اتضحت المؤشرات اآلتية

 :مقدار حصة الفرد الواحد من مساحة المسكن )شخص/مسكن(  -أ 
إن معدل ، مسكن 2369الذين يعيشون في  شخص 24213أفرزت بيانات استمارة االستبيان ألفراد عينة الدراسة البالغ  

شخص/مسكن وهي تتباين من محلة الى اخرى حيث تصل أعالها في محلة  10.2عدد األشخاص في المسكن الواحد يبلغ 
ذا أخذنا بنظر 7جدول، شخص/مسكن 9.02واقلها في محلة التعيس بواقع ، شخص/مسكن 12.65الجامعين فبلغت  . وا 
فهذا يعني إن الكثافة االشغالية للمسكن مرتفعة جدًا بحيث إن  2م90ل مساحة المسكن في منطقة الدراسة هو االعتبار إن معد

وهي تقل كثيرًا عن المعيار التخطيطي العراقي لحصة الفرد الواحد من السكن والبالغة ، 2م 8.82حصة الفرد الواحد 
ن مؤشرات التخطيط الحضري العراقي منطقة تعاني من وبصورة عامة فان منطقة الدراسة تعتبر ضم .(4)/شخص(2م50)

بسبب صغر مساحة المسكن ارتفاع عدد أفراد األسرة بشكل ال ، الحرمان من جانب حصة الفرد الواحد من مساحة السكن
 يتناسب مع هذه المساحة. 
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 (7جدول )
 2014كثافة اإلشغال للوحدة السكنية في مدينة الحلة القديمة لعام 

 عدد السكان لمحلةاسم ا
عدد 
 األسر

مجموع مساكن 
 عينة الدراسة

 شخص/مسكن اسرة/مسكن
شخص/اسرة معدل 

 حجم األسرة
حصة الفرد 

 الواحد
 22، 7 4، 8 45، 12 51، 1 255 386 3175 كريطعة
 40، 8 9، 7 71، 10 35، 1 215 291 2304 الوردية
 43، 9 1، 7 54، 9 32، 1 235 312 2242 الكلج
 54، 9 9، 6 43، 9 36، 1 290 397 2737 الكراد
 97، 9 1، 6 02، 9 46، 1 150 219 1354 التعيس
 85، 9 7، 6 13، 9 35، 1 248 337 2265 جبران

 94، 8 3، 7 06، 10 37، 1 200 275 2012 الجباويين
 50، 8 8، 6 58، 10 55، 1 256 397 2711 المهدية
 67 ،8 9، 6 38، 10 50، 1 250 376 2597 الطاق
 11، 7 2، 9 65، 12 36، 1 270 369 3416 الجامعين
     2369 3349 24213 المجموع

 (.1المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج بيانات ملحق )
 معدل حجم األسرة )شخص/اسرة(  -ب 

ساحتها يعد حجم األسرة واحد من أهم المؤشرات التي يجب االعتماد عليها في تصميم عدد الفضاءات المنزلية وم
  .والمساحة الكلية للوحدة السكنية ويؤشر حالة اجتماعية اقتصادية عن واقع المنطقة

وعند مقارنتها مع ، شخص/اسرة 7.2أظهرت نتائج عينة الدراسة إن المعدل العام لحجم األسرة في منطقة الدراسة يبلغ 
فان األسر في ، )*(ف األسر العراقية الى أربعة أصنافندوة المعايير( التي تم بموجبها تصني)معايير لجنة التخطيط العمراني 
وعند مقارنتها أيضا مع معدل ، اشخاص 9–7التي تتكون من  والتي تسمى باألسرة الكبيرة 3منطقة الدراسة ضمن الصنف 

يزيد من  أفراد األسرة داخل المسكن الصغير المساحة مما نجد إن هذا المعدل يدل على تزاحم 2م90مساحة المسكن البالغة 
المشاكل الصحية واالجتماعية واالقتصادية للسكان. إذا ما علمنا إن معدل شخص/اسرة يتباين على مستوى محالت منطقة 

شخص/اسرة اقل معدل سجل في محلة  6.1بين و  الجباويين شخص/اسرة وهو أعلى معدل سجل في محلة 9.2الدراسة بين 
  .9جدول ، التعيس

يعتبر حق األسرة في امتالك وحدة سكنية مستقلة خاصة بها من الحقوق المشروعة  :كن(اإلشغال )اسرة/مس1ش6درجة  -ج 
والمقرة بل يعتبرها التخطيط في العراق احد أهم المبادئ في السياسة السكنية التي أكدتها دراسة مخطط اإلسكان العام في 

 1.41يبلغ  دل عدد األسر في المسكن. واستنادا الى نتائج عينة الدراسة يظهر إن مع2000–1981العراق للفترة 
والمعدل العام في العراق البالغ ، وهو معدل عالي ال يتناسب مع معدل مساحة المسكن في منطقة الدراسة، اسرة/مسكن

ويظهر ، فضال عن المعايير التخطيطية التي ال تسمح بإشغال الوحدة السكنية بأكثر من اسرة واحدة، (5) اسرة/مسكن 1.37

                                                           
 عراقية في )ندوة المعايير( الى أربعة أصناف وهي:  تم تصنيف األسرة ال)*(
فمااا  10األساارة الكبياارة جاادًا )  -4شااخص(  9–7األساارة الكبياارة ) -3شااخص(  6 – 4األساارة المتوسااطة ) -2شااخص(  3 – 1األساارة الصااغيرة ) -1

. 1985ي واإلساكان ومبااني الخادمات العاماة، بغاداد،      فوق(. ينظر: وزارة الحكم المحلي، ندوة المعايير، مختصر تقارير لجان ومعايير التخطيط العمران
ماي،  نقاًل عن:د. سعدي حمد صالح السعدي، د. محمد خالص رؤوف حسن، د. مضر خليال العمار، جغرافياة اإلساكان، وزارة التعلايم العاالي والبحاث العل       

 .253، ص1990بغداد، 
 .  130، ص2009(، بغداد، 2014 -2010مية الوطنية للسنوات )( جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، خطة التن5)
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إذ بلغ أعاله في محلة ، آنف الذكر إن معدل اإلشغال على مستوى المحلة السكنية يتباين من محلة الى اخرى من الجدول
صورة اخرى عن  8ويكشف لنا جدول .اسرة/مسكن 32، 1بمعدل  الكلج اسرة/مسكن واقلها في محلة 55، 1المهدية بواقع 

ذا، ثالث اسر فأكثر % تقطنها11و، تقطنها أسرتان % من مساكن عينة الدراسة20مسكن فهناك /كثافة اإلشغال اسرة  وا 
اسرة تعاني من الحرمان من مسكن مستقل  532% أو ما يعادل 31يظهر لنا وجود  قارنا ذلك مع معدل مساحة المسكن

 .فضاًل عن معاناة سكان المنطقة من الواقع السكني لهم، بها
 (8جدول )

 2014مدينة الحلة القديمة لعام تصنيف الوحدات السكنية حسب أعداد األسر في 
 المجموع ثالث اسر فأكثر أسرتان اسرة واحدة عدد األسر في المسكن

 2369 258 474 1637 عدد المساكن
 %100 11 20 69 النسب المئوية%

 (6المصدر: الباحثان باالعتماد على بيانات ملحق)
  :كثافة اإلشغال في الغرفة الواحدة )شخص/غرفة( -د 

وهذا يعني ان المعدل العام ، شخص 24213غرفة قابلة للمعيشة يستخدمها  6379عن وجود  9ل يكشف لنا جدو 
 4، 1شخص/غرفة وهو معدل مرتفع جدًا مقارنًة مع الحدود الدنيا لمعايير التخطيط في العراق والبالغة  79، 3لإلشغال يبلغ 
ورة خاصة والمسكن بصورة عامة يقابله ارتفاع عدد . وارتفاع هذا المعدل يعود الى صغر مساحة الغرفة بص(6) شخص/غرفة

ويالحظ ان معظم  .وهو ما تمتاز به مساكن منطقة الدراسة بصورة عامة أفراد األسرة بشكل ال يتناسب مع حجم مساحة المسكن
 1151 اوالنسبة الكبرى للمساكن التي تحتوي على ثالث غرف حيث بلغ عدده، الوحدات السكنية تحتوي على أكثر من غرفة

 1712وحدة سكنية تحتوي على  856فيما يظهر ان هناك ، غرفة 3453مسكن تحتوي على عدد إجمالي من الغرف يبلغ 
  .غرفة

 (9جدول)
 2014العدد الكلي لغرف المسكن في مدينة الحلة القديمة لعام 

 اسم المحلة
 العدد الكلي لغرف المسكن

 المجموع
 ن ثالث غرفأكثر م ثالث غرف غرفتان غرفة واحدة

 255 39 120 90 6 كريطعة
 215 29 114 72 - الوردية
 235 24 119 87 5 الكلج
 290 40 143 92 15 الكراد
 150 25 90 32 3 التعيس
 248 31 107 98 12 جبران
 200 17 95 88 - الجباوين
 256 25 122 93 16 المهدية
 250 20 102 124 4 الطاق
 270 34 139 80 17 الجامعين
 2369 284 1151 856 78 المجموع

 6379 1136 3453 1712 78 المجموع الكلي للغرف
 .الباحثان باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان :المصدر
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% من مساكن منطقة الدراسة مشيدة 52مسكن تمثل نسبة  1228ان هناك 10الجدول  يتضح من :مواد بناء المسكن -5 
وهذا يعود الى ان اغلب سكان المدينة أعادوا بناء مساكنهم الى الطابوق والجص لتمتع هذه ، صجدرانها من الطابوق والج

باإلضافة الى رطوبة التربة والمياه الجوفية و ، المواد بالمتانة وقدرتها على تحمل عناصر المناخ كالحرارة واألمطار والرياح
مسكن من 962د المساكن المبنية جدرانها بالطابوق واالسمنت نحومازالت هذه المساكن قائمة الى يومنا هذا. في حين بلغ عد

بسبب كون معظم المساكن المشيدة في فترة سبقت دخول مادة ، وهي اقل من السابقة، %41عينة البحث وبنسبة بلغت 
سبة المساكن ان ن، 10االسمنت في البناء هي مازالت قائمة تؤدي وظيفتها بكفاءة الى الوقت الحاضر. ويالحظ من الجدول 

وهي منخفضة بسبب ضعف رغبة سكان المدينة في استخدام ، % لكل منها3اللبن( بلغت نحو ، المشيدة جدرانها بمادتي )البلوك
أما ، فضال عن ثقل وزنه وهو أمرا غير مرغوب به من قبل سكان المدينة، البلوك في البناء نظرا االرتفاع درجة حرارته صيفا

يرجع قلة المساكن المشيدة جدرانها بهذه المادة الى ان جميع هذه المساكن اندثرت وأزيلت ولم يعد لها بالنسبة لمادة اللبن ف
% فقط. وربما يعود 1إذ بلغت نسبتها في منطقة الدراسة نحو، في حين يندر استخدام مادة الثرمستون في البناء .استخدام قط

 ع اإلمكانات االقتصادية المتدنية لسكان المدينة.ذلك الى ارتفاع أسعار هذه المادة وبشكل ال يتناسب م
 (10جدول)

 2014تصنيف الوحدات السكنية حسب مادة بناء الجدران في مدينة الحلة لعام 
 المجموع طين)اللبن( ثرمستون بلوك الطابوق مع االسمنت الطابوق مع الجص مادة بناء الجدران
 2369 62 33 84 962 1228 عدد المساكن

 %100 3 1 3 41 52 مئوية%النسبة ال
 (.8الباحثان باالعتماد على بيانات ملحق) :المصدر

فهي األخرى تختلف من مسكن الى آخر تبعا الى الفترة التي شيد فيها المسكن ومواد وطرق ، لمواد التسقيفأما بالنسبة 
مادتي الطابوق والجص )عقادة( في  % من مساكن عينة البحث استخدمت79الى ان  11 ويشير الجدول، البناء السائدة آنذاك
ومن الجدير ، مسكن 1880وبلغ عدد هذه المساكن نحو ، وهو ما يدل على قدم اغلب مساكن منطقة الدراسة، تسقيف مساكنهم

بالذكر ان هذه المواد جاءت كاستجابة للتطور العمراني والحضاري لسكان المدينة بعد ان كان الخشب والطين يشكالن المادة 
%من 17إذ بلغت نسبتها نحو، سية للتسقيف. تليها المساكن المشيدة سقوفها بالخرسانة المسلحة)المسلح( من حيث العدداألسا

بسبب ان اغلب المساكن القائمة في  وهي نسبة منخفضة، مسكن 394مجموع مساكن عينة البحث وبواقع عدد مساكن بلغ نحو 
فضاًل عن صعوبة نقل ، سبق استخدام الخرسانة المسلحة في عمليات البناءالوقت الحاضر بمنطقة الدراسة هي مشيدة في وقت 

المواد المتعددة المكونة للخرسانة واآلليات الالزمة إلنجازها. أما المساكن المسقفة بمادة )الخشب والطين( فهي قليلة حيث بلغت 
اصر المناخ كالحرارة والرطوبة واألمطار والرياح ويعود ذلك االنخفاض الى ان هذه المواد ضعيفة المقاومة لعن، % فقط4نسبتها 

لذلك تتعرض الى السقوط بمرور الزمن وهذا ما دفع سكان المدينة الى استخدام مواد تسقيف أكثر متانة وقوة من اجل زيادة 
طالة عمره.  كفاءة المسكن وا 

 (11) جدول
 2014عام تصنيف الوحدات السكنية حسب مادة التسقيف في مدينة الحلة القديمة ل

 المجموع حديد/صفائح خشب مع طين الخرسانة المسلحة)مسلح( الطابوق مع الجص مواد بناء السقف
 2369 - 95 394 1880 عدد المساكن
 %100 - 4 17 79 النسبة المؤية%

 (9الباحثان باالعتماد على بيانات ملحق) :المصدر
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فمواد البناء ، للمسكن من جهة وتاريخ بناء المسكن من جهة اخرىوتوجد عالقة قوية بين مواد البناء والحالة العمرانية  
لقد ظهرت لنا ثالث مستويات للمساكن بحسب حالتها  .لها دور كبير في زيادة عمر المسكن ومقدار كفاءته الوظيفية لساكنيه

 . 12العمرانية وكما في الجدول 
رميم والتحسين معها غير مجدية اقتصاديا بسبب تهالكها وتقادم وتكون عمليات اإلصالح أو الت :مساكن بحالة عمرانية رديئة -

% من مساكن عينة الدراسة 55وهي ذات كفاءة وظيفية متدنية وغير صالحة للسكن. وتشكل نسبة مرتفعة تبلغ ، عمرها
شيدت  %34و، 1950% من المساكن هذه شيدت قبل عام 55وتجدر اإلشارة هنا الى ان . مسكن 1300وبعدد بلغ 

وهو ، ()**( سنة70يزيد عمرها عن) .وهذا يعني ان اغلب مساكن منطقة الدراسة، 13جدول  1970 – 1951ل المدة خال
وان عملية تأهيل هذه المساكن تتطلب النظر الى كلفة التأهيل أو اإلصالح ، من أهم أسباب تهرؤ مساكن منطقة الدراسة

  .لمساكن الرديئةمن الناحية االقتصادية واالجتماعية قبل إزالة هذه ا
صالح لزيادة كفاءتها الوظيفية :مساكن بحالة عمرانية متوسطة - وجاءت بالمرتبة الثانية إذ ، وهي بحاجة الى عمليات ترميم وا 

-1971وتعود اغلب هذه المساكن الى تلك التي شيدت خالل المدة  .مسكن 795% وبعدد مساكن بلغ 33بلغت نسبتها
 .12جدول، ن مجموع مساكن عينة الدراسة% فقط م8تبلغ نسبتها  .1990

وتمتاز بمستوى كفاءة وظيفية جيدة وحالة ، حيث إنها ال تحتاج الى عمليات تحسين أو ترميم :مساكن بحالة عمرانية جيدة -
 ،مسكن من عينة الدراسة 274% وبعدد مساكن بلغ12وجاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت ، عمرانية جيدة لكنها قليلة جداً 

وهذه النسبة يمكن إرجاعها الى قلة عمليات استبدال المساكن القديمة أو المتهرئة الموجود داخل المحلة السكنية بمساكن 
واقتصرت اغلب عمليات التجديد للمسكن أو إزالة وبناء مساكن جديدة في أطراف المحلة السكنية حيث سهولة ، جديدة

القيمة االقتصادية التي يوفرها المسكن لصاحبه في حال قيام صاحب وصول مواد البناء الى مكان العمل فضاًل عن 
وترجع اغلب هذه المساكن  .أي ان هناك دافع اقتصادي لعملية البناء أو التجديد للمسكن، المسكن بإيجاره أو في حال البيع
 .ن عينية الدراسةمسكن م 68 بلغ % فقط بواقع3والتي بلغت نسبتها  2013-1991الى تلك التي شيدت خالل المدة 

 (12جدول )
 (.2014تصنيف الوحدات السكنية حسب الحالة العمرانية في مدينة الحلة القديمة لعام )

 المجموع رديئة متوسطة جيدة الحالة العمرانية للمسكن
 2369 1300 795 274 عدد المساكن
 %100 55 33 12 النسبة المئوية

 .(10ملحق)الباحثان باالعتماد على بيانات  :المصدر
 (13جدول )

 .(2014تصنيف الوحدات السكنية حسب تاريخ إنشائها في مدينة الحلة القديمة لعام )

 من 1950قبل عام  تاريخ بناء المسكن
1951-1970 

 من
1971-1990 

 من
1991-2013 

 المجموع

 2369 68 192 805 1304 عدد المساكن
 %100 3 8 34 55 النسبة المئوية

 .(11باالعتماد على بيانات ملحق) الباحثان :المصدر

                                                           
 سنة( يكون المسكن خارج عن معيار السكن الصحي واآلمن. 40سنة( فما دون، وبتجاوز )40( الحد األعلى لعمر المسكن الصالح للسكن )**)
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أنماط عمرانية  تختلف منطقة الدراسة عن باقي أجزاء مدينة الحلة في ان قطاعها السكني يتميز بوجود :طراز المسكن -6
 ان نمط المساكن التقليدية الشرقية )ذو الفناء المفتوح( احتل المرتبة 14ويظهر من الجدول  .مختلفة استخدمت في بناء مساكنها

أي ان أكثر من نصف المساكن تعود الى ، % من مجموع عينة الدراسة57مسكن بنسبة  1352عدد مساكنه  إذ بلغ، األولى
وعلى أي ، وأن اغلبها مازالت قائمة الى الوقت الحاضر وان كانت بحالة عمرانية متدنية، هذا النمط أو الطراز العمراني التراثي
دامتها بمختلف حال فأن ارتفاع هذه النسبة يدفعنا  الى ضرورة االهتمام بها والعمل على ديمومتها عن طريق اإلصالح وا 

مسكن لكل  172، 165ويالحظ ان محلتا الجامعين واألكراد نالتا النصيب األكبر من هذه المساكن وبواقع  .الوسائل والطرق
فضال عن بعدها النسبي ، ك على قدم مساكنهماوهذا يعود الى قدم إنشاء هاتان المحلتان والذي انعكس ذل، محلة على التوالي

 عن المنطقة التجارية الذي جعلها بعيدة عن التحوير والتهديم.
ويظهر ، %25وبنسبة بلغت  602فقد جاء بالمرتبة الثانية وبعدد مساكن بلغ  أما النمط العمراني الحديث )الغربي(

وهي نسبة قليلة جدًا بسبب صعوبة إيصال مواد البناء الى  .راسةبصورة منتشرة ومتقاربة في أعدادها لجميع محالت منطقة الد
باإلضافة الى المستوى ، داخل المحالت السكنية مما اقتصر على أطراف المناطق السكنية لتشكل هذه النسبة المتدنية

مسكن جديد بداًل عنه  االقتصادي المتدني ألغلب األسر وعدم قدرتها على إزالة المسكن القديم المتداعي أو المتهالك وبناء
ويالحظ وجود نمط عشوائي غير محدد النوع وغير منتظم الشكل و  .بتكاليف عالية تتطلبها عمليات الهدم واإلزالة والبناء

ن مفرزة من مساكن  وذلك الن اغلب المساكن، %18مسكن ويشكل بنسبة بلغت  415فقد بلغت أعداد مساكنه ، الفضاءات
نستنتج مما سبق ان منطقة الدراسة تتمتع بخزين تراثي من  .2م60ساحة بناء صغيرة ال تتجاوز والبعض اآلخر ذو م، اخرى

المساكن ذات الطراز الشرقي القديم وأنها ما زالت تحتفظ بشكل فعال بهذا النمط رغم عمليات الهدم واإلفراز التي شوهت اغلب 
 .مساكن المدينة من هذا الطراز التراثي

 (14جدول )
 2014اء للوحدات السكنية في مدينة الحلة القديمة لعام طراز البن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .(1)الباحثان باالعتماد على نتائج ملحق :المصدر

 نوع طراز البناء
 المحلة السكنية

شرقي قديم ذو فناء 
 عشوائي مفتوح

حديث )تصميم 
 المجموع غربي(

 - 63 55 137 كريطعة
 - 52 48 115 الوردية
 - 74 31 130 الكلج
 - 64 61 165 االكراد
 - 54 33 63 التعيس
 - 79 17 152 جبران
 - 50 32 118 الجباوين
 - 64 35 157 المهدية
 - 62 45 143 الطاق
 - 40 58 172 الجامعين
 2369 602 415 1352 المجموع

 %100 25 18 57 النسبة المئوية
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 االستنتاجات والتوصيات
حضاريًا مهمًا منذ نشأتها بفعل خصائص الموقع والموضع للمدينة حتى أصبحت جاذبة  تعد مدينة الحلة القديمة مركزاً  -1

 .للسكان
% من سكانها في منطقة 80حيث يتكدس أكثر من ، تعاني مدينة الحلة القديمة من ارتفاع الكثافة اإلسكانية والسكانية -2

بسبب الضغط المتزايد عليها وقدمها ، محددة مما أدى الى ظهور مشاكل حضرية مثل أزمة السكن وتهالك المساكن
  .وانخفاض حصة الفرد الواحد من المساحة

% من المساكن يفوق عمرها العمر 89حيث هناك  عدم كفاءة القطاع اإلسكاني في المدينة نظرًا لتقادم عمر المساكن -3
 وصغر مساحتها وتكدس النفايات قرب المساكن ، سنة 40االفتراضي للوحدة السكنية والبالغ 

عدم تناسب الواقع اإلسكاني في المدينة القديمة مع خصائص سكان المدينة من حيث العدد السكاني وارتفاع معدل  -4
 كثافتهم.

مما ، وجود رصيد جيد من المساكن القديمة التراثية والتي يمكن توظيفها في مجال السياحة الحضارية والثقافية في المدينة -5
 يتطلب الحفاظ عليها.

فضال عن الحالة العمرانية الرديئة ألغلب مساكن ، كن بسبب عدم وجود أو رداءة الخدمات المتوفرة فيهقلة كفاءة المس -6
 المدينة وقلة الفضاءات في المسكن بشكل اليتناسب مع حجم األسرة.

 التوصيات: 
 .ضرورة إعادة تأهيل بعض المساكن التي بحالة عمرانية متوسطة أو الرديئة لزيادة كفاءتها الوظيفية -1
 .ضرورة إجراء مسح اجتماعي لتحديد خصائص سكان المدينة والواقع اإلسكاني إلعادة تأهيلها -2
من عمليات اإلزالة والتحوير لما لها من قيمة تراثية  (التراثية)ضرورة الحفاظ على المساكن ذات الطراز الشرقي التقليدي  -3

 .وتاريخية في المدينة
لسكني في مدينة الحلة القديمة وتحجيم الوظيفة التجارية التي أخذت تغزوها الحفاظ على المساحة الحالية لالستعمال ا -4

 .لتفادي ظهور مشاكل حضرية اخرى تخص سكان المدينة
محاولة خلق مناطق جذب للسكن خارج حدود منطقة الدراسة وتشجيع سكان المدينة القديمة على االنتقال إليها سواء كان  -5

  .لكثافة السكانية واإلسكانية المرتفعة في المدينةتشجيع مادي أو معنوي للتخفيف من ا
 

 المالحق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة بابل
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 قسم الجغرافية/ الدراسات العليا التسلسل: 
 استمارة استبيان

 أخي رب األسرة الكريم، أختي ربة األسرة الكريمة..........
تمارة التي بين يديك أعدت من قبل الباحث )فاضل عباس فاضل جدوع النافعي( الطالب في مرحلة الماجستير، إن االس

وتحتوي على أسئلة تخص بحثه الموسوم بـ)الواقع االسكاني في المدن التاريخية القديمة )مدينة الحلة القديمة ا نموذجا( وهي 
افيا، لذا نرجو منكم أن تكون إجابتكم موضوعية ودقيقة، وتصب في جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب في الجغر

 إطار تطوير مدينتك. علما أنها تستخدم ألغراض البحث العلمي... مع خالص التقدير واالحترام لكم.
 إشراف الباحث 

 أ.م.د. عامر راجح نصر فاضل عباس فاضل
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 ( بين القوسين( x* )اإلجابة بعالمة )مالحظة// 
 اإلجابة ذكر االسم.* ال تتطلب 

------------------------------------------------------------------ 
 أوال: معلومات خاصة بالمسكن:

 عنوان المسكن: الحي.................. المحلة.............. الزقاق............... -1
)(، بين عام  1990-1971ين عام )(، ب 1970-1951م )(، بين عام 1950هل تاريخ بناء مسكنك: قبل عام  -2

1991-2013 .)( 
المواد المستخدمة في بناء جدران المسكن: طابوق مع الجص )( طابوق مع االسمنت )( بلوك )(، ثرمستون )(، لبن )(،  -3

 طين )(، اخرى تذكر........
سلح()(، خشب مع طين المواد المستخدمة في تسقيف المسكن: طابوق مع حديد الشيلمان )عقادة( )(،خرسانة مسلحة)م -4

 )(، حديد )صفائح( )(، اخرى تذكر..........
 . 2م300)(،أكثر من  2م300-2م201)(، من  2م200 – 2م101فما دون )(، من 2م100كم تبلغ مساحة بناء المسكن:  -5
)(،،  2م300-2م201)(، من  2م200-2م101فما دون )(، 2م100كم تبلغ مساحة قطعة األرض التي عليها البناء:  -6

 )(.  2م300أكثر من 
 ما طراز المسكن ؟ شرقي قديم )ذو فناء وسطي مفتوح( )(، عشوائي )(، حديث)تصميم غربي()(.  -7
 هل يتوفر في المسكن: مطبخ )(، طارمة خارجية )(، شناشيل )(، شرفات )بالكونات( )(، سرداب )(  -8
 (، ثالثة )(، أربعة فأكثر)(.ما عدد غرف المسكن الكلي ماعدا الحمام والتواليت ؟ واحد )(، اثنان ) -9
 الحالة العمرانية للمسكن: جيدة )(، متوسطة )(، رديئة )(.  -10
ما نوعية الخدمات المتوفرة في المسكن ؟كهرباء: شبكة وطنية )( اخرى )(ماء الشرب: شبكة وطنية )(، اخرى )(.هاتف  -11

 ارضي: شبكة وطنية )(، اخرى )( 
 وعة )(، حوض مسقف )سبتك تنك()( مجاري الصرف الصحي: شبكة وطنية )(، بال

 ثانيًا: الجوانب االجتماعية واالقتصادية.
 ما عدد األسر في المسكن ؟ اسرة واحدة )(، أسرتان )(، ثالثة اسر فأكثر )(. -12
 كم عدد أفراد األسرة ؟ )( فردًا. -13

 (2ملحق)
 .2014عدد المساكن واستمارات االستبيان لكل محلة في مدينة الحلة القديمة لعام 
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 6843 916 741 780 414 701 246 1176 613 487 769 عدد المساكن
عدد استمارة 
 االستبيان

255 215 235 290 150 248 200 256 250 270 2369 

وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء بابل،  د على بيانات: جمهورية العراق،المصدر: الباحثان باالعتما
 .6، بيانات غير منشورة، نموذج 2010النتائج األولية للحصر والترقيم في مدينة الحلة لسنة 
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 (3ملحق )
  2014مقدار مساحة المسكن )الوحدة السكنية( في مدينة الحلة القديمة لعام 

 المسكن مساحة
 اسم المحلة

فما  2م 100

 دون
 المجموع 2م 300أكثر من  2م 300 – 201 2م200 – 101

 255 19 38 42 156 كريطعة

 215 17 31 52 115 الوردية

 235 10 35 42 148 الكلج

 290 17 41 67 165 الكراد

 150 10 24 42 74 التعيس

 248 20 49 49 130 جبران

 200 11 51 40 98 الجباويين

 256 15 38 69 134 المهدية

 250 14 54 58 124 الطاق

 270 13 38 59 160 الجامعين

 2369 146 399 520 1304 المجموع

 .استمارة االستبيان المصدر: الباحثان باالعتماد على

 
 (4ملحق )

  2014مقدار مساحة قطعة األرض التي عليها المسكن )الوحدة السكنية( في مدينة الحلة القديمة لعام 
 مساحة قطعة األرض

 اسم المحلة
 المجموع 2م300أكثر من  2م300 – 201 2م200 – 101 فما دون 2م100

 255 13 44 42 156 كريطعة

 215 5 39 56 115 الوردية

 235 4 38 45 148 الكلج

 290 10 37 78 165 الكراد

 150 5 29 42 74 التعيس

 248 8 61 49 130 جبران

 200 6 56 40 98 الجباويين

 256 3 43 76 134 المهدية

 250 7 61 58 124 الطاق

 270 8 32 70 160 الجامعين

 2369 69 440 556 1304 المجموع

 . استمارة االستبيان المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج
 

 (5ملحق )
  2014أهم عناصر المسكن الموجودة في مساكن مدينة الحلة القديمة لعام 

 متغيرةالعناصر ال
 اسم المحلة

 سرداب شرفات شناشيل طارمة خارجية المطبخ
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 124 131 245 10 252 3 244 11 125 13 كريطعة

 72 143 204 11 206 9 200 15 104 111 الوردية

 107 128 220 15 231 4 222 13 128 107 الكلج

 121 169 277 13 280 10 269 21 194 96 الكراد

 52 98 136 14 148 2 142 8 67 83 التعيس

 104 144 240 8 243 5 104 9 135 113 جبران

 62 138 194 6 192 8 190 10 85 115 الجباويين

 95 161 240 16 250 6 242 14 135 121 المهدية

 93 157 233 17 246 4 235 15 153 97 الطاق

 93 177 256 14 255 15 261 9 176 94 الجامعين

 923 1446 2245 124 2303 66 2244 125 1329 1040 المجموع

 2369 2369 2369 2369 2369 المجموع الكلي

 . استمارة االستبيانالمصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج 
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 2014أنواع الخدمات المتوفرة في مساكن مدينة الحلة القديمة لعام / (6ملحق )
نوع الخدمات 

 المتوفرة
 م المحلةاس

 مجاري الصرف الصحي هاتف ارضي ماء شرب الكهرباء
شبكة 
 وطنية

 اخرى
شبكة 
 وطنية

 اخرى
شبكة 
 وطنية

 اخرى
شبكة 
 وطنية

بالوعة 
 )حفرة(

حوض مسقف 
 )سبتك تنك(

 197 58 - - 78 10 245 - 255 كريطعة

 166 49 - - 66 7 208 - 215 الوردية

 188 47 - - 51 11 224 - 235 الكلج

 154 136 - - 73 14 276 - 290 كرادال

 87 63 - - 81 9 141 - 150 التعيس

 195 53 - - 64 6 242 - 248 جبران

 153 47 - - 92 13 187 - 200 الجباويين

 177 79 - - 68 8 248 - 256 المهدية

 185 65 - - 59 5 245 - 250 الطاق

 169 101 - - 86 15 255 - 270 الجامعين

 1671 698 صفر صفر 718 98 2271 صفر 2369 المجموع

 2369 718 2369 2369 المجموع الكلي

 . استمارة االستبيانالمصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج 

 2014أعداد المساكن حسب عدد األسر الساكنة فيها في مدينة الحلة القديمة لعام / (7ملحق )
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1 156 164 177 210 98 182 137 164 152 197 1637 

2 67 26 39 53 35 43 51 43 70 47 474 

 258 26 28 49 12 23 17 27 19 25 32 فأكثر 3

 2369 270 250 256 200 248 150 290 235 215 255 المجموع

 .استمارة االستبيان المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج

 (8ملحق )
 2014أعداد ونسب المساكن حسب مادة بناء جدران المسكن في مدينة الحلة القديمة لعام 

مادة بناء جدران 
 المجموع اخرى طين لبن ثرمستون بلوك الطابوق مع االسمنت الطابوق مع الجص المسكن المحلة

  - 8 5 13 138 91 يطعةكر 
  - 5 6 12 84 108 الوردية
  - 4 3 9 95 124 الكلج
  - 7 5 42 114 160 األكراد
  - 5 2 3 61 79 التعيس
  - 2 - 14 102 130 جبران

  - 3 - 6 75 116 الجياويين
  - 12 4 8 106 126 المهدية
  - 6 1 5 93 145 الطاق
  - 10 7 10 94 149 الجامعين

 2369 صفر 12 33 84 962 1228 موعالمج
 %100 - 3 1 3 41 52 النسبة المئوية

 المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان.
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 (9ملحق)
 .2014أعداد ونسب المساكن حسب مادة التسقيف في مدينة الحلة القديمة لعام 

محلة/نوع مادة 
 التسقيف

الطابوق مع 
 الجص)عقادة(

خرسانة 
 لحة)مسلح(مس

خشب مع 
 طين

حديد/صفا
 المجموع اخرى ئح

 - - - 13 38 204 كريطعة
 - - - 6 38 171 الوردية
 - - - 8 42 185 الكليم
 - - - 15 41 234 األكراد
 - - - 9 44 97 التعيس
 - - - 7 46 205 جبران
 - - - 7 32 161 الجياوين
 - - - 4 52 200 المهدية
 - - - 9 40 201 الطاق
 - - - 7 31 222 الجامعين
 2369 - - 95 394 1880 المجموع

 %100 - - 4 17 79 النسبة المئوية
 المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان.

 

 (10ملحق )

 2014الحالة العمرانية لمساكن مدينة الحلة القديمة لعام 
 المجموع الجامعين الطاق المهدية الجباويين جبران التعيس الكراد الكلج الوردية كريطعة اسم المحلة السكنية
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 274 22 24 27 21 37 27 23 31 20 42 جيدة

 795 83 94 89 44 68 43 95 68 91 120 متوسطة

 1300 165 132 140 135 143 80 172 116 144 73 رديئة

 2369 270 250 256 200 248 150 290 215 255 235 المجموع

 .استمارة االستبيان المصدر: الباحثان باالعتماد على نتائج
 

 (11ملحق )

  2014تاريخ بناء المسكن في مدينة الحلة القديمة لعام 
 تاريخ بناء المسكن

 اسم المحلة
قبل عام 

 م1950
 المجموع 2013 - 1991 1990 - 1971 م1970 – 1951

 255 14 62 101 78 كريطعة

 215 10 20 63 122 الوردية

 235 4 17 75 139 الكلج

 290 5 11 103 171 الكراد

 150 10 9 41 90 التعيس

 248 2 16 57 173 جبران

 200 7 21 74 98 الجباويين

 256 6 15 94 141 المهدية

 250 3 9 102 136 الطاق

 270 7 12 95 156 الجامعين

 2369 68 192 805 1304 المجموع

 .استمارة االستبيان باالعتماد على نتائج المصدر: الباحثان
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 الصناعة مصطلح نقدي
 د. محمد عبد الحسن حسين

 / جامعة بابلكلية التربية للعلوم اإلنسانية
Industriousness as a Critical Term 

Dr. Muhammad Abdul Hassan Hussain 

 College of Education for Human Sciences/ University of Babylon 
Abstract 

Industriousness, according to the ancient critics, has different concepts. Some of the critics 

used Industriousness to comprehend poetry and some of them used it to compose poetry. 

Industriousness as a term appeared after Islam and the reason behind it is rivalry among the tribes 

and some of the poets used poetry as a profession.  

Key words: criticism, term, Industriousness, Ibn Salam, Abu Hilal Al-Askari) 

 الملخص
فمنهم من اتخذها سبياًل لفهم الشعر ومنهم من اتخذها طريقًا لصناعة الشعر  ،لمفهوم الصناعة عند نقادنا القدماء عدة

وهذه االختيارات  ،وما يجب ان يستعمله الشاعر ويختاره لعمل قصيدة أو انشاء نص شعري قوامه اللفظ والمعنى والوزن والقافية
 ،وان يكون الشاعر الصانع متقنًا لعمله ،ان تكون منسجمة متخيرة ال تنافر فيها وال تضاد –النقاد حسب ما يذهب إليه  –ينبغي 

وكان سبب  (1)ألن بعض النقاد الذين اشتغلوا على وجدوا فيه غاية الشعراء ألن هذا المصطلح ظهر في العصر اإلسالمي
وقد  ،ئها في الجاهلية قليل فعمدوا إلى الوضع والصناعةظهوره تنافس القبائل وتزيدهم بعد ان الحظت بعضها ان شعر شعرا

وكان لهذا المصطلح انتشار واسع  ،يضاف سبب آخر وهو التكسب أو حاجة القصاصين إلى الشعر في أقاصيصهم وغير ذلك
  .انه أقام في المدينة زمانًا ولم يَر قصيدة واحدة اال مصحفة أو مصنوعة :حتى ان االصمعي قال

 (صناعة، ابن سالم، ابو هالل العسكري، ، المصطلح)النقد: تاحيةالكلمات المف
 بشر بن المعتمر والموازنة في االختيار في صناعة الكالم

نجد ان في صحيفته التي نقلت الينا في بيان الجاحظ ان بشرًا بن المعتمر مرَّ بابراهيم بن جبلة بن مخرمة الخطيب وهو 
اضربوا عّما قال  :فقال بشر ،إبراهيم انه انما وقف ليستفيد أو ليكون رجاًل من النظارةيعلم فتيانهم الخطابة فوقف بشر فظن 

ثم دفع اليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه وكان أول ذلك الكالم: )خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ  ،صفحًا واطووا عنه كشحاً 
واسلم من  ،وأحلى في الصدور ،وأحسن في االسماع واشرف حسباً  ،فان قليل تلك الساعة اكرم جوهراً  ،بالك واجابتها إياك

وكأن بشرًا أراد ان يكون هناك استعداد تام من األديب أو الشاعر في  (3)وأجلب لكل عين وغرة شريف ومعنى بديع( ،فاحش
يك مما توفر ساعة النشاط لقول الشعر ألن فراغ البال يكون مردوده حسنًا على الشاعر ثم يكمل )واعلم ان ذلك أجدى عل

وخفيفًا  ،ومهما اخطأك لم يخطئك ان يكون مقبواًل قصداً  ،وبالتكلف والمعاودة ،يعطيك يومك األطول بالكد والمطاولة والمجاهدة
أي ان بشرًا يرى ان الطبع ربما يكون أسهل وأمد للشاعر بالقريحة  (4)وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه( ،على اللسان سهالً 
عادة النظر والتهذيب والتشذيب وربما تكون ساعة صفاء كفيلة بصناعة قصيدة تكون من طول التفتيش و  العناء بالكد والمطاولة وا 

ونحن نعرف ان المتلقي دائمًا  ،ثم ينصح الشاعر بعدم التوعر ألن ذلك يسلمه إلى التعقيد ،في االسماع أوقع والى النفوس أقرب
ياك والتوعر :يه والذي ال يكد فيه الذهن وال يعمل الفكر حتى يفهمه يقولكان يركن إلى الشعر الواضح الذي ال تعقيد ف فان  ،)وا 

فان  ،التوعر يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يسهلك معانيك أو يشين ألفاظك ومن أراع معنى كريمًا فليأمن له لفظًا كريماً 
وعما تعود من اجله ان يكون أسوأ حااًل  ،هما ويهجنهماحق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حقهما ان تصونهما عّما يفسد
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فاختيار األلفاظ يجب ان يكون بتمعن من الشاعر  ،(5)وترتقي نفسك بمالبستهما وقضاء حقهما( ،منك قبل ان تلتمس اظهارهما
تفننًا لعمله واختياراته وان يكون المعنى على قدر شرف المعنى وينبغي ان يكون االختيار حسنًا ألنه يريد من الشاعر ان يكون م

ويشير أيضًا إلى ان الشاعر  ،لئال يكون رجوعه عليهما ألنه ربما يكون بمثل حاله األولى عندما اختارهما فال يوفيهما حقهما
)فكن  :ينبغي ان يكون فطنًا في اختياراته لأللفاظ والمعاني وان يكون اختياره لطبقة المتلقين ان كانوا من الخاصة أو العامة يقول

أما عند  ،قريبًا معروفاً  ،ويكون معناك ظاهرًا مكشوفاً  ،وفخمًا سهالً  ،فان أولى الثالث ان يكون لفظك رشيقاً  ،في ثالث منازل
وأما عند العامة ان كنت للعامة اردت ويتابع أو المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني  ،الخاصة ان كنت للخاصة قصدت
نما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة ،كون من معاني العامةالخاصة وكذلك ليس يتضع بأن ي  ،مع موافقة الحال ،وا 
 ،ولطف مداخلك ،فان امكنك ان تبلغ من بيان لسانك وبالغة قلمك ،وكذلك اللفظ العاّمي ،وما يجب لكل مقام من المقال

وال تجفوا على  ،الواسطة التي ال تلطف على الّدهماء وتكسوها األلفاظ ،إلى ان تفهم العامة معاني الخاصة ،واقتدارك على نفسك
فبشر يجد في الشاعر ذلك األديب الذي يبلغ من البراعة والقوة والشاعرية ان يختار لنصه الفاظًا  .(6)فانت البليغ التام( ،األكفاء

لى الرغم من انه يقول ان شريفة ومعاني شريفة مفهومة مقبولة مستحسنة عند الخاصة والعامة مع مراعاة طبقة المتلقي ع
 ولكل مقام مقال.  ،المعنى يشرف على الصواب ومطابقته لمقتضى حال المتلقي

 :وهذه المنازل الثالث التي ذكرها بشر آنفًا ان لم تكن متاحة للشاعر من أول وهلة ينبغي عليه ان يكون متأنيًا فيها قال
وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم  ،تسمح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك)فان كانت المنزلة األولى ال تواتيك وال تعتريك وال 
وكانت قلقة  ،والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها ولم تتصل بشكلها ،تصر إلى قرارها والى حقها من أماكنها المقسومة لها

فانك إذا لم تتعاط قرض الشعر  ،انهافال تكرهها على اغتصاب األماكن والنزول في غير اوط ،في مكانها نافرة من موضعها
وقصده من هذا ان يكون الشاعر غير متعسف لقول وال  ،(7)لم يعبك بترك ذلك احد( ،ولم نتكلف اختيار الكالم المنثور ،الموزون

ذلك مستجلب لمعنى وال غاصب لقول ألن اقتحام المعنى واستجالب اللفظ قد يؤدي إلى افساد النص وعدم تفاعل المتلقي معه ل
فهو يريد ان يكون كل شيء في نصابه الصحيح ومكانه المليح حتى يكون الشاعر مطمئنًا ان نصه سيلقى قبواًل عند المتلقي 

ورأى من  ،عابك من أنت اقل عيبًا منه ،)فان أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقًا مطبوعًا وال محكمًا لشأنك بصيرًا بما عليك وما لك
ه تسبب مشكلة عند الشاعر ألنه يدخل في تحد مع ان يكون نصه مقبواًل مستساغًا عند المتلقي من وهذ .(8)هو دونك انه فوقك(

ثم يقدم  ،خالل اختياره لأللفاظ والمعاني وان ال يكون متكلفًا متعسفًا مستجلبًا للقافية والوزن على أساس اختياره اللفظ والمعنى
وتعاطى عليك  ،وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك الطّباع في أول وهلة ،القول)فان ابتليت بأن تتكلف  :بشرًا للشاعر نصيحة قال

فانك ال تعدم اإلجابة  ،وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ،فال تعجل وال تضجر، ودعه بياض يومك وسواد ليلتك ،بعد احالة الفكرة
وترك  ،وراحته قد يؤدي إلى تجديد النشاط فصفاء البال .(9)أو جربت من الصناعة على ِعرق( ،والمواتاة ان كانت هناك طبيعة

العمل الشعري عند كساد القريحة قد يؤدي إلى تفّجر اإلبداع مرة أخرى وقد تكون المعاودة عند النشاط احلى في النفوس وأبدع 
من  فالمنزلة الثالثة ان تتحول ،وأروع ثم يردف )فان تمّنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال

والشيء ال يحن اليك إال  ،واخفها عليك فانك لم تشته ولم تنازع إليه إال وبينكما نسب ،هذه الصناعة إلى اشهى الصناعات اليك
وال تسمح بمخزونها مع  ،ألن النفوس ال تجود بمكنونها مع الرغبة ،وان كانت المشاكلة قد تكون في طبقات ،إلى ما يشاكله

  .(10)ة فهو هذا(كما تجود مع الشهو  ،الرهبة
وقد التزم بشر بما للمتلقي من اثر في صناعة األديب لنصه والذي ينبغي معه مراعاة اقدار السامعين وان يوازن بينهم 

ويوازن بينها وبين اقدار المستمعين وبين اقدار الحاالت، فيجعل  ،وبين اقدار الحاالت )ينبغي للمتكلم ان يعرف اقدار المعاني
ويقسم اقدار المعاني على  ،حتى يقسم اقدار الكالم على اقدار المعاني ،ك كالمًا ولكل حالة من ذلك مقاماً لكل طبقة من ذل
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وشرط أيضًا ان يتجنب األديب إذا كان متكلمًا ألفاظ المتكلمين  .(11)اقدار المقامات واقدار المستمعين على اقدار تلك الحاالت(
كان  ،كما انه ان عّبر عن شيء من صناعة الكالم واصفًا أو مجيبًا أو سائالً  ،تكلمين)فان كان الخطيب متكلمًا تجنب ألفاظ الم

كان أولى األلفاظ به  ،كما انه ان عّبر عن شيء من صناعة الكالم واصفًا أو مجيبًا أو سائالً  ،أولى األلفاظ به ألفاظ المتكلمين
إذ نالحظ ان بشر بن  ،(12)واليهما أحن وبها أشغف( ،لفاظ أميلوالى تلك األ ،إذ كانوا لتلك العبارات افهم ،ألفاظ المتكلمين

المعتمر قد وضع خطوطًا واضحة لصناعة الكالم سواء كان شعرًا أم نثرًا ورسم الخطوات الصحيحة حسب وجهة نظره للكالم 
الم على قدر ذوق البليغ الذي يلقى صدى عند المتلقي من خالل مراعاة األديب لطبقاته ونهجه وكيف يجب ان يكون الك

  .المتلقي ومكانته االجتماعية أو السياسية إذ ان لكل مقام مقال
 هـ( 232هـ( والصناعة عند النقاد )ت.232ابن سالم )

)انما الشعر صناعة  :أما ابن سالم فقد نظر إلى الصناعة على انها أمر جليل يخص الشعر وممارسة احواله فقد قال
إذ كان يرى ان تزّيد الرواة في اشعار الشعراء سبب رئيس في حثه ان يكون  ،(13)أهل العلم بها( وثقافة كسائر الصناعات يتقنها

الشعر صناعة وثقافة وان يكون المشتغل في حقل الشعر فطنًا عالمًا بطرائق القول وأساليب الشعراء ؛ ألن الوضع على ألسنة 
تنق مبدأ العلم في تميز الشعر األصيل من الدخيل فكان ال يأمن كثيرًا الشعراء ما لم يقولوا قد كثر في زمنه مما دفعه إلى ان يع

لرواية الرواة وال يطمئن إلى ما يروون وكان يبحث دائمًا عن شيء يعد مطمئنًا له حتى ياخذ به ؛ لذلك يجد في خلف األحمر 
 ،(14)أو انشدنا شعرًا ان ال تسمعه من صاحبه(كما ال نبالي ان اخذنا خبرًا  ،مثاًل )انه أفرس بين الناس ببيت شعر واصدق لساناً 

ونجد ان من الباحثين من وجد ان ابن سالم أول من وضع استقاللية للنقد والناقد فقد شبه صناعة الشعر بصناعة الدينار 
بهرجه وزائفه من صحيحه وكأنه يشير بطرف خفي ان مهمة ناقد الشعر في زمنه هي تمييز صحيح الشعر من منحوله ألنه 

كانت قد استقلت شعر شعراء غيرها  –كما يذكر  –ابتلي في تلك المرحلة بداء نحل الشعر ووضعه بل ان كثيرًا من العشائر 
  .(15)لتلحق بمن له الوقائع واالشعار
ان يكون صانعًا متقنًا ألدواته كاتقان الصيرفي في تمييز صحيح الدنانير من  –حسب بن سالم  –وعلى هذا ينبغي للناقد 

ثم أشار أيضًا إلى قضية انه قد يميز الشعر الجيد من ال يقوله كالبزاز يستطيع ان يميز القماش الجيد من غير ان  ،هرجهاب
إال ان هذه الصناعة )البزازة( تحتاج إلى حذق ودراية ألن صناعة التمييز والحكم على الجيد ينبغي ان  ،يتدخل في صناعته

إذن فالصناعة عند ابن سالم كانت قد أخذت وجهًا آخر داخاًل في الشعر إال انه  .ملهيتحلى صاحبهما بالخبرة في اختصاص ع
  .إلى النقد أميل

 هـ( 255والمعاني المطروحة في الطريق )ت.  :الجاحظ
ونلحظ ان الصناعة عند الجاحظ تقف عند حدود المعاني واأللفاظ إذ يبّين ان )المعاني مطروحة في الطريقة يعرفها 

نما الشأن في اقامة الوزن وتميز اللفظ ،والقروي )والمدني( ،والبدوي ،لعربيالعجمي وا وسهولة المحرج )أو كثرة الماء( وفي  ،وا 
فظاهر القول ان الجاحظ كان من  ،(16)فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير( ،صحة الطبع وجودة السبك

في حقيقة األمر انه لم يكن كذلك ولم يكن من الذين يقللون من قيمة المعنى ألنه النقاد الذين يفضلون اللفظ على المعنى لكن 
فيّدعي انها من بنات أفكاره  ،ويبّين كيف يتنازعها الشعراء ،والشريفة والبديعة المخترعة ،يشير إلى المعاني الغريبة والعجيبة

وصناعة الشعر  .ال يبارى فينصرف الشعراء عنه عجزاً ووحي خياله وكيف ان من بين هذه المعاني ما يخرجه الشاعر اخراجًا 
عن الشاعر أو الناثر قد يكون صناعة مستقلة عند كل أديب )فلكل قوم ألفاظ حظيت عندهم وكذلك كل بليغ في األرض 

 فالبد ان يكون قد نهج والف الفاظًا باعينها ليديرها في ،وصاحب كالم منثور وكل شاعر في األرض وصاحب كالم موزون
  .(17)وان كان واسع العلم غزير المعاني كثير اللفظ( ،كالمه
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إذن فالجاحظ لم يكن يذهب على ان للفظ شرف على المعنى ألنه )ال يقصد به اللفظ المفرد وحده أو المعنى المفرد 
مة اللفظية كان يرى في واشارته الكثيرة باللفظ ال تعني انه يقدمه على المعنى ألنه في الوقت الذي كان يشير فيه بالقي ،وحده

  .(18)المعاني رأي العتابي من انها ]تحل من األلفاظ محل الروح من البدن[(
فالكالم البليغ ال يمكن ان يكون في المعنى وحده أو في اللفظ وحده انما يكون في المزاوجة بين اللفظ والمعنى هذه 

نظم األلفاظ التي يتطلبها المعنى على سبيل يضيء فيه الكاتب  المزاوجة أو المالئمة تتمثل في األسلوب القوي المحكم أو في
المعنى حتى يصبح واضحًا كاماًل مؤثرًا )فنظم الكالم على هذا النحو عنده هو الذي يضفي عليه نعوت البالغة ويمنحه قوة 

  .(19)التأثير في النفوس(
لك إذ يتحدث عن قضية بالغية مهمة تكون في وقد تذهب الصناعة أو صناعة الكالم في مفهوم الجاحظ إلى ابعد من ذ

إذ يكثر من اإلشارة إليه والتأكيد عليه إذ ان )حق  ،صلب تكّون أسلوب األديب أو الكاتب وهي مطابقة الكالم لمقتضى الحال
الموضوع أو فتحري  ،(20)المعنى ان يكون االسم له طبقًا وتلك الحال له وفقًا ومدار األمر على اقحام كل قوم بقدر طاقتهم(

الغرض الذي من اجله ينظم الشاعر قصيدته أو يكتب األديب نصه ينبغي ان يكون حاضرًا إذ ان )لكل ضرب من الحديث 
واالفصاح في موضع اإلفصاح  ،ولكل نوع من المعاني نوع من االسماء فالسخيف للسخيف والجزل للجزل ،ضرب من اللفظ

  .(21)موضع االسترسال(والكناية في موضع الكناية واالسترسال في 
فاألديب إذ أراد ان يخاطب  –ان لكل مقام مقال ولكل صناعة شكل  –ويقرر الجاحظ كما ذهب قبله بشر بن المعتمر 

فئة معينة من المتلقين ينبغي ان يختار األلفاظ والمعاني المناسبة التي تالئم أذواقهم )وعنده ان المصطلحات الخاصة بموضوع 
  :(22)حسن أو تقبل في الشعر على وجه التظرف والتلمح كقول أبي نواس مستعماًل بعض ألفاظ المتكلمين(أو علم معين قد ت

 يا عاقد القلب مني 
 تركت مني قليال 
 يكاد ال يتجّزأ 

 

 هاّل تذكرت َحاّل  
 من القليل أّقال 
 أقل في اللفظ من )ال( 

 
ل أولى باألديب من غيره ومراعاة أذواق المتلقين ينبغي ان إذ ان الجاحظ يذهب إلى ان مطابقة الكالم لمقتضى الحا

يكون حاضرًا حتى )يذهب في سبيل مطابقة الكالم لمقتضى الحال إلى حٍد يدعوا فيه إلى اللحن ومجانبة االعراب إذا اقتضى 
  .(23)المقام ذلك(

كما ان اللحن يفسد  ،ُيفيد نوادر المولدين )وانا أقول ان االعراب :إذ يذكر غيره مرة في كتابه اشارات تدل على ذلك منها
فإذا دخلت على هذا األمر الذي انما  ،وتلك اللغة ،ألن سامع ذلك الكالم انما أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج ،كالم االعراب

حاء واهل وحّولته إلى صورة ألفاظ االعراب الفص ،حروف االعراب والتحقيق والتثقيل –اضحكك بسخفه وبعض كالم العجمية 
  .(24)المروءة والنّجابة انقلب المعنى مع انقالب لفظه وتبدلت صورته(

فاستعملت فيه االعراب  ،وداخاًل في باب المزاح والطيب ،ويشير أيضًا إلى ان )إذا كان موضوع الحديث مضحكًا وملهٍ 
وضع على انه َيُسًر النفس يكربها وان كان في لفظه سخف وابدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي  ،انقلب عن جهته
  .(25)ويأخذ باكظامها(

 –حفظك اهلل  –أما إذا كان الكالم يخص نادرًة من كالم العرب فالبد ان تحكى باعرابها ومخارج الفاظها )ومتى سمعت 
عرابها مخارج المّولدين بنادرة من كالم العرب فاياك ان تحكيها إال مع اعرابها ومخارج الفاظها فانك ان غيرتها بأن تلحن في ا

  .(26)خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير( ،والبلديين
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أما إذا كان الكالم من كالم العّوام فال عليك ان تحكيها باعرابها أو تتخير لها لفظًا حسنًا )وكذلك إذا سمعت بنادرة من 
أو تجعل لها فيك  ،العراب أو تتخير لها لفظًا حسناً فاياك وان تستعمل فيها ا ،نوادر العوام وملحة من ُملح الحشوة والطعام

ومن الذي أديت له ويذهب استطابتهم اياها واستمالحهم  ،ويخرجها من صورتها ،فان ذلك يفيد االمتناع بها ،مخرجًا سرياً 
  .(27)لها(

على قيمة المضمون إذ فالجاحظ إذن كغيره من النقاد لم يشر ولو حتى بطرف خفي انه ممكن ان يكون قّدم فّنية الشكل 
  .(28)ال يوجد شكل مجرد وال مضمون خارج نطاق الشكل

 هـ(276المتكلف والمطبوع وصناعة الكالم عند ابن قتيبة )ت. 
أما ابن قتيبة فقد تحدث في كتابه الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء عن صناعة الشعر وربطها بقضية الطبع  

فالمتكّلف هو الذي قّوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش واعاد  ،الشعراء المتكّلف والمطبوعوالتكلف إذ نراه يشير إلى ان )من 
فيه النظر بعد النظر لزهير والحطيئة وكان االصمعي يقول زهير والحطيئة واشباههما )من الشعراء( عبيد الشعر ألنهم نقحوه 

  .(29)شعر الحولّي المنقح المحكك(خير ال :ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين وكان الحطيئة يقول
  .(30)فكان زهير يسمي كبرى قصائده الحوليات وقال سويد بن كراع )يذكر تنقيحه شعره(

 أبيت بأبواب القوافي كأنما 
 اكالؤها حتى أعرس بعدما 
 إذا خفت أن تروى عليَّ رددتها 

 

 أصادي بها سربًا من الوحش نّزعا  
 يكون سحيرا أو بعيد فاهجعا 

 اء التراقي خشية ان تطّلعا ور 
 

  :(31)وقال عدي بن الرقاع
 وقصيدة قد بت أجمع بينها 
 نظر المثقُف في كعوب قناته 

 

 حتى أقّوم ميلها وسنادها  
 حتى يقيم ثقافة منآدها 

 
شدة العناء وظهور )التفكر و  .كما يذهب ابن قتيبة فالمتكّلف من الشعراء هو الذي تظهر على شعره امارات رداءة الصنعة

  .(32)ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعاني إليه حاجة وزيادة ما بالمعاني غنى عنه(
وهذا ال يشبه بالضرورة اشعار المنقحين كزهير والحطيئة ويجد ابن قتيبة أيضًا في سمة أخرى وهي انك تتبين فيه )ان 

وبم ذلك؟  ،فقال .ولذلك فقال عمر بن لجأ لبعض الشعراء أنا اشعر منكالبيت فيه مقرونًا بغير جاره ومضمومًا إلى غير لفقه 
فقط ان القران بين االبيات دليل على ان صاحبهما قد تعسف  .(33)فقال ألني اقول البيت وأخاه وألنك تقول البيت وابن عمه(

ا كان ابن قتيبة يرى في الضفة ورشح الجبين منه حتى اتى على قصيدة غير متجانسة ومهلله حسب ابن قتيبة والى جانب هذ
األخرى يقف الشاعر المطبوع الذي يقول عنه )والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي واراك في صدر بيته 

ذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر( ويظهر من هذا  .(34)عجزه وفي فاتحته قافيته وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي الغريزة وا 
قول ان الشاعر المطبوع هو الذي تكون صناعته حاضرة وطبعه وغريزته هما اللذان يعينانه على بناء نص خاٍل من رشح ال

لكنه يجد أيضًا وان كان الشاعر المطبوع قادرًا أكثر من الشاعر المتكلف على بناء نصه إلى ان  .الجبين والتلعثم والتزحر
يتيسر له المراثي ويتعذر عليه  ن يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من)الشعراء أيضًا في الطبع يختلفون منهم م

ويذكر ابن قتيبة أيضًا ان هناك تارات للشعر قد تمنع الشاعر الذي يعتمد على طبعه في بناء نصه من قول الشعر  ،(35)الغزل(
ف لذلك سبب إال ان يكون من عارض يعترض على .. وال يعر .)وللشعر تارات يبعد فيها قريبه ويستصعب فيها ريضه :إذ يقول
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وكان الفرزدق يقول أنا اشعر تميم )عند تميم أو ربما أتت عليَّ ساعة ونزع ضرس أسهل  ،الغريزة من سوء غذاء أو خاطر غم
عارضًا قد  وهذا يدل على ان الشاعر وان كان مطبوعًا يأتيه طبعه ويعينه على بناء نصه إال ان هناك ،(36)عليَّ من قول بيت(

فابن قتيبة إذن يجد في صناعة الشعر صنفين من الصناعيين  .يعترض على الغريزة فيمنعها من مواتاة الطبع وصناعة الشعر
  .صنف يأتيه طبعه فال يتلعثم وال يتزحر وصنف يتعسف ويتكّلف فيتبين على شعره امارات رداءة الصنعة وسوء البناء الشعري

 هـ( 324بن طباطبا )ت. العقل عماد الصناعة عند ا
كالم منظوم بائن عن المنثور الذي  –ابعدك اهلل  –أما إذا وصلنا إلى ابن طباطبا فنجد انه ذهب إلى ان )الشعر 

ونظمه معلوم  ،وفسد على الذوق ،يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خص به من النظم الذي ان عدل عن جهته مجته االسماع
ومن اضطرب عليه الذوق  ،ه لم يحتج إلى االستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانهفمن صح طبعه وذوق ،محدود

  .(37)حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي ال تكلف معه( ،لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به
لذي تستعمله الناس في مخاطباتهم ألنه مخصوص فالشعر إذن عنده كالم يختلف في نظام تأليفه عن النثر وعن الكالم ا

ويشير إلى ان الطبع أو الطاقة الشعرية التي تمد الشاعر بصناعة الشعر هي التي تميز شاعر عن شاعر آخر فمن  ،بالنظم
 أما من استعصى عليه أمر الطبع كان –تمكن من طبعه كان مستغن عن العروض التي هي قوام الوزن كما يذكر ابن طباطبا 

 ،لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به حتى نعتبر المعرفة التي تحصل عليها كالطبع الذي ال تكلف فيه
  .وكأنه يشير ان المطبوع من الشعراء والذي لم يواتيه طبعه يستطيع ان يكون مطبوعًا وال يخرج إلى حدود التكلف

نع نصه فالبد له من تهيئة ادواته الالزمة )وللشعر أدوات يجب اعدادها قبل ثم نراه يشير إلى ان الشاعر إذا أراد ان يص
وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقه العيوب من  ،ولم يكمل له ما يتكلفه منه ،فمن تعصت عليه أداة من ادواته ،مراسه وتكلف نظمه

  .(38)كل جهة(
كما يذكر  ،ن يكون متمكنًا من ادواته وهذه األدواتفالشاعر الذي ينبغي ان يكون شاعرًا متمكن من صناعة نصه يجب ا

 ،والمعرفة بأيام العرب وانسابهم ومناقبهم ،والرواية لفنون اآلداب ،هي )التوسع في اللغة، والبراعة في فهم االعراب ،ابن طباطبا
حى هذا النظام في ولعل ابن طباطبا استو  ،(39)..(.والتصرف في معانيه ،والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر

صناعة الشعر من ما كان يشير إليه من كان قبله من النقاد كاالصمعي وغيره ألن قّوام الشاعر في صناعة الشعر طبع يعينه 
على بناء نص وادوات يكون قوامها الدرية والمران والرياضة وكل ما من شأنه ان يعين الشاعر على بناء نص يكون متكاماًل 

والمعاني المستبردة  ،في أحسن زي وأبهى صورة واجتناب ما يشينه من سفساف الكالم وسخيف اللفظ متجانسًا حتى يبرز
بل يكون كالسبيكة  ،حتى ال يكون متفاوتًا مرقوعاً  ،وااليشارات المجهولة واالوصاف البعيدة والعبارات الغثة .والتشبيهات الكاذبة

فابن طباطبا يريد من الشاعر ان يكون نصه متسمًا بوشي الصناعة  .(40)لرائق(واللباس ا ،المفرغة والوشي المنمنم والعقد المنظم
وتكون  ،الحسنة )فتسابق معانيه ألفاظه فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بموقف لفظه وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه

وال توافق ما  ،فتعلق في مواضعها ،تكون مسوقة إليهوال  ،قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها فيكون ما قبلها مسوقًا إليها
  .(41)لطيفة الموالج، سهلة المخارج( ،وال متعبة ،غير مستكرهه ،وتكون األلفاظ منقادة لما تراد له ،يتصل بها

 فابن طباطبا يشير إلى ان تكون القصيدة كالسبيكة المفرغة من معادنها التي قد تشينها )فالعين تألف المرأي الحسن
.. واألذن تتشوق للصوت الخفيض الساكن .واألنف يقبل المشم الطيب ويتأذى بالمنتن الخبيث ،وتقذى بالمرأي القبيح الكريه

ويتشوق إليه ويتجلى له  ،.. والفهم يأنس من الكالم بالعدل الصواب الحق والجائز المعروف المألوف.وتتأذى بالجهير الهائل
  .(42)الباطل والمحال المجهول المنكر وينفر منه ويصدأ له(ويتوحش من الكالم الجائر والخطأ 
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ذا ما أراد الشاعر ان يصنع هذه القصيدة التي تحمل الصفات التي ذكرناها آنفًا حسب ابن طباطبا فينبغي ان يمخض  وا 
القوافي التي توافقه والوزن الذي واعد له ما يلبسه إياه من األلفاظ التي تطابقه و  ،المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً 

وكأن ابن طباطبا يشير إلى ان العقل هو قوام العملية اإلبداعية وفكر الشاعر هو الذي يتحكم بما يريد  ،(43)يسلس عليه القول
لهام أو ان يقول وان كان هناك بعض االعتراضات التي كانت تعارض هذه الفكرة كون ان العقل هو قوام العملية اإلبداعية ال اال

التخييل في صناعة نصه فكثير من الشعراء المبدعين يكونون في لحظة االلهام في حالة تشبه الغيبوبة والغياب عن الوعي 
  .(44)والعقل واإلرادة وهذا ما أشار إليه القدماء بأن هناك شياطين للشعراء هي التي تنفث الشعر من خاللهم

فيها الشاعر لبناء نصه أو صناعة قصيدة ثم )إذا اتفق له بيت يشاكل المعنى فهذه الخطوة األولى التي ينبغي ان يشرع 
بل  ،الذي يرومه اثبته واعمل فكرة في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه

ذا كملت له الم .على تفاوت ما بينه وبين ما قبله ،يعلق كل بيت يتفق له نظمه وكثرت له االبيات وفق بينها بابيات  ،عانيوا 
وهذا العمل يؤدي بالشاعر إلى ان الفكرة التي مخضها في عقله أو فكره وان  ،(45)تكون نظامًا لها وسلكًا جامعًا لما تشتت منها(

ل التالية التي كانت غير مرتبة منظمة البد له من ان يوافق بين ابياتها وان كان على غير ترتيب وبدون تنسيق ألن المراح
ستأتي ستكون كفيلة بمراجعة وتنسيق االبيات فيما بينها بحيث يفضي بعضها إلى بعض من غير ان يكون هناك تفاوت في 

ويبدل بكل لفظة مستكرهه  ،ويرمُّ ما وهي منه ،يستقصي انتقاده ،بنائها وهي في نسجها )ثم يتأمل ما قد أداه طبعه ونتجته فكرته
ولعله يشير إلى ان الشاعر ينبغي ان يفتش في اثناء قصيدته فإذا وجد لفظة في غير محلها بّدلها بأخرى  .(46)لفظه سهله نقية(

وعلى  ،تكون أكثر وقعًا في نفس المتلقي فيعدل ويبدل ويهذب ويشذب إلى ان يصل إلى اللفظ الحسن الذي يالئم المعنى الحسن
ى الذي اختاره فعليه ان يبطل ذلك البيت أو ينقض بعضه )وان اتفقت له قافية الشاعر إذا اختار قافية قد ال تكون مشاكلة للمعن

وكانت تلك القافية اوقع في المعنى الثاني منها في  ،واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى األول ،قد شغلها في معنى من المعاني
  .(49)وطلب لمعناه قافية تتشاكله( ،نقض بعضه وابطل ذلك البيت أو ،نقلها إلى المعنى المختار الذي هو احسن ،المعنى األول

فابن طباطبا يطلب ان يكون هناك مراجعة دائمة من الشاعر لنصه وان يكون حاضر الذهن في ترتيب ابياته واختياراته 
وكالنقاش فهو كالنساج الحاذق أو النقاش المبدع )الذي يفوف وشيه باحسن التفويف ويسديه وينيره وال يهمل شيئًا منه فيشينه، 

وكناظم الجوهر  ،ويشبع كل صبغ منها حتى ال يتضاعف حسنه في العيان ،الرفيق الذي يضع االصباغ في احسن تقاسيم نقشه
فالنظام الذي  ،(48)بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها( ،وال يشين عقوده ،الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق

ن صنعتهم ينبغي ان يكون عليه الشاعر وينبغي أيضًا ان يكون على قدر من االختيار الحسن للفظ يسير عليه هؤالء في اتقا
ذا أتى بلفظة  ،والمعنى )وكذلك الشاعر إذا أسس شعره على ان يأتي فيه بالكالم البدوي الفصيح لم يخلط بين الحضري المولد وا 

ويقف على مراتب القول  ،األلفاظ الوحشية النافرة الصعبة القيادة كذلك إذا سّهل ألفاظه لم يخلط بها ،غريبة اتبعها اخواتها
وكأن ابن طباطبا يتابع من سبقه في هذه القضية  ،(49)ويعتمد الصدق والوفق في تشبيهاته وحكاياته( ،والوصف في فن بعد فن

خلط بينها وان يكون خطابه كبشر ابن المعتمر والجاحظ خصوصًا في قضية ان يكون حرص الشاعر في اختيار مفرداته وال ي
فيخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات  ،حسب المقام الذي يتوجه إليه )ويحضر إليه عند كل مخاطبة ووصف

 ،ويعد لكل معنى ما يليق به .كما يتوقى ان يرفع العامة إلى درجات الملوك ،وان يخلطها بالعامة ،ويتوقى حطها عن مراتبها
حتى تكون االستفادة من قوله في وضعه الكالم مواضعه أكثر من االستفادة في قوله في تحسين نسجه  ،شاكلهاولكل طبقة ما ي
  .(50)وابداع نظمه(

إذن فابن طباطبا يذهب إلى ان صناعة الشعر تاتي على قدر ما يحضر الشاعر لبه وعقله في تأليفه حتى يكون شعره 
وهذا االنسجام مرده حرص الشاعر على اختيار  ،ة من سماعه وال ينقضه أو يشينه شيءمتوازنًا منسجمًا معتداًل يفضي إلى اللذ
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األلفاظ والمعاني وتشاكلها وعدم منافرتها لبعضها واختيار الوزن والقافية المناسبتين لهما )فللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم 
  .(51)لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال اجزائه(

  :(52)ر كما يذهب ابن طباطبا ما يجلو الهم ويشحذ الفهم كقول احمد بن أبي طاهرومن الشع
 إذا أبو احمد جادت لنا يُدُه 
ن اضاء لنا نوٌر بغرته   وا 
ن مضى رأيه أوجد عزمته   وا 

 

 لم يحمد االجودان البحُر والمطُر  
 تضاءل االنوران الشمس والقمر 
 تأخر الماضيان السيف والقدُر 

 
  :(53)الفهم كقول االعشى ا يصدئ الفهم ويورثومنها م

 فان يتبعوا أمره ترشدوا 
 وما آن على قلبه غمرٌة 
 وما آن على جاره تلفُه 

 

 وان يسألوا ماله ال يضْن  
 وما آن بعظم له من وهْن 
 يساقطها كسقاط الّلجنْ 

 
المتلقي يتفاعل وينسجم معها واالخرى  فهذان االنموذجان يدالن على ان هناك من االختيارات عند الشعراء ما يجعل

وهذا هو سر الصناعة المبدعة التي يبدع فيها اصحابها في حسن اختياراتهم  ،تورث عنده الغم والهم فال تأتي بكبير فائدة
 وتشاكل الفاظهم ومعانيهم وانسجامها بحيث تفضي إلى اللذة من سماعها 

 هـ(337مة بن جعفر)تالفكر اليوناني وأثره في صناعة الكالم عند قدا
ربما يكون مفهوم الصناعة الشعرية عند قدامة بن جعفر مختلفًا عن غيره من المفاهيم التي سبقت عند من سبقه من 
النقاد القدماء وذلك ألن قدامة بن جعفر متأثر بالثقافة اليونانية هذه الثقافة التي القت بظاللها على فكره النقدي فبدأ يحاكم 

وكان الغرض من كل صناعة اجراء ما يصنع ويعمل  ،عربي وفقًا لفلسفة هذه الثقافة )ولما كانت للشعر صناعةالنص الشعري ال
إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان احدهما غاية الجودة  ،بها على غاية التجويد والكمال

فسبيل الصناعة الشعرية كسائر الصناعات قد يصل إلى منتهى الجودة  ،(54)وحدود بينهما تسمى الوسائط( ،واآلخر غاية الرداءة
أو قد ينزل إلى منتهى الرداءة حسب قدرة صاحب الصناعة في التفنن والطاقة الشعرية أو الطاقة الحرفية ان صح التعبير 

سمي حاذقًا تام  ،ما يبلغه إياه فان كان معه من القوة في الصناعة ،)وكان كل قاصد بشيء من ذلك فانما يقصد الطرف االجود
والشاعر الذي يواجه  ،(55)الحذق، وان قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك والبعد عنها(

ضعفًا في الوصول إلى غاية التجويد حسب قدامة ربما يعاني من ضعف في صناعته )فكان العاجز عن هذه الغاية من الشعراء 
  .(56)من ضعف صناعته( انما هو

فالذي ينظر إلى فلسفة قدامة بن جعفر ورؤيته فيما يخص صناعة الشعر يجد أن هناك إمارات لقواعد وأسس علمية 
وفلسفية ارادها ان تكون ضمن صناعة الشعر فيذهب بعض الباحثين إلى ان )كلمة صناعة عند قدامة وغيره من النقاد الفالسفة 

والصورة عند الفالسفة فلقد أشار شّراح أرسطو من الفالسفة المسلمين إلى ان كل شيء له  ،لسفة الهيوليتتصل اتصااًل وثيقًا بف
.. فكل مصنوع البد له من .هيولي وصورة والعالقة بينهما وثيقة فال يمكن تصور هيولي بدون صورة أو صورة بدون هيولي

ولهذا فان جوهر األشياء  ،يولي الشيء حاملة لصوره بالضرورةوعلى وفق هذا المفهوم )ان ه ،(57)هيولي وصورة يركب منها(
 ،لذلك وجد قدامة بن جعفر ان المعاني وان كانت )كلها معرضة للشاعر وله ان يتكلم منها ،(58)ماثل في هذا المدرك الحسي(

والشعر فيها  ،ادة الموضوعةإذ كانت المعاني للشعر بمنزلة الم ،فيما أحب وآثر من غير ان يحظر عليه معنى يروم الكالم فيه
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ويقبل تأثير الصور منها مثل الخشب للنجارة والفضة  ،كما يوجد في كل صناعة من انه البد فيها من شيء موضوع ،كالصورة
وضعته، أو ما فيه  ،وعلى هذا يذهب قدامة بن جعفر ان الحكم على المعنى ال ينبغي ان يكون من جهة رفعته ،(59)للصياغة(
.. وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة لكن يكون الحكم عليه من خالل البلوغ من التجويد .اهة والبذخ والقناعةالرفث والنز 

ثم يذمه بعد  ،بأن يصف شيئًا حسناً  ،فهو يجد ان تناقض الشاعر في قصيدتين أو كلمتين ،(60)فيما ذلك إلى الغاية المطلوبة
بل ذلك عندي دليل على قوة الشاعر في  ،ال معيب من فعله، إذ احسن المدح والذمغير منكر عليه و  ،ذلك ذمًا حسنًا أيضاً 
بل ان الشاعر قد يكون متحكمًا بعقله أكثر من ذوقه في صناعة شعره فهو يرى هناك من يعيب على  ،صناعته واقتداره عليها

  :امرئ القيس قوله
 فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
  إذا ما بكى من خلفها انصرفت له

 

 فالهيتها عن ذي تمائم محول  
 بشٍق وتحتي شقها لم يحّول 

 
كما ال يعيب جودة النجار في  ،وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه ،ويذكر ان هذا معنى فاحش

  .(61)الخشب مثاًل رداءته في ذاته
وتصرف فيه احسانًا وحذاقة وذلك قوله  ،تدارًا وقوةويجد أيضًا في قوله اآلخر ما يجده في قوله األول )حيث استعمله اق

  :في موضع
 فلو ان ما أسعى ألدنى معيشة 
 ولكّنما اسعى لمجد مؤثٍل 

  :وقوله في موضع آخر
 فتمأل بيتنا قطًا وسمنًا 

 

 قليٌل من الماِل  –ولم اطلب  –كفاني  
 وقد يدرك المجد المؤثل امثالي 

 
  (62)وحسبك من غني شبٌع وريّ 

 
هذا ليس تناقضًا عند قدامة بن جعفر )بل المعنيان في الشعريين متفقان إال انه زاد في احداهما زيادة ال تنقص ما في و 

فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء اإلنسان باليسير في  ،(63)اآلخر وليس احد ممنوعًا من االتساع في المعاني التي ال تتناقض(
  .(64)التي تدل بها على بعد همته ليست تنقص واحدًا منها وال تنسخه( ،ي الشعر األولوالزيادة ف ،الشعرين متوافقان

فامرؤ القيس ليس يوصف بأنه مخطئ أو متناقض أو حتى في شعره عيب يوصف ألنه لم يكن في شعره شيء قد يعاب 
ى من المعاني كائنًا ما كان أيجيده إذا اخذ معن ،بل انما يراد منه ،حسب قدامة )ألن الشاعر ليس موصف بأن يكون صادقاً  –

وعلى هذا نجد ان قدامة اعتمد على مبدأ ان الشاعر  ،(65)ال ان يطالب بأن ال ينسخ ما قاله في وقت آخر( ،في وقته الحاضر
لشاعر متمكنًا ومنتهى هذه ال يمكن بلوغها إال إذا كان ا ،إذا أراد ان يصنع شعرًا ينبغي ان يكون متقنًا له بالغًا حد منتهى الجودة

من أدوات صناعته حاذقًا في استعمالها مجانسًا لها من معنى ولفظ ووزن وقافية مآلفًا بينها وبطبيعة الحال هذا األمر ال يصدق 
على جميع الشعراء وال يمكن ان يكون هناك شاعر ال تطاله سهام النقد وان كان متقنًا الدواته حاذقًا في صناعه ألن لكل متلٍق 

إال ان قدامة بن جعفر يجد في  ،وجهة نظر نقدية يدخل في حيزها شعر الشاعر فأما ان يكون قد اصاب أو اخفق أو ناقد
  .وان كان فيه بعض الخروج عن بعض التقاليد العامة أو االعراف الشعرية ،صناعة الشعر عالم من اتقان واحكام الصنعة

 هـ( 395ري )ت.الفكر وأثره في اختيارات الشاعر عند أبو هالل العسك
ونجد ان أبا هالل العسكري له رأي في الصناعة الشعرية وصناعة الكالم فهو يجد ان األديب إذا أراد ان يصنع كالمًا 

ليقرب  ،ينبغي عليه ان يبدأ بباله )إذا اردت ان تصنع كالمًا فاخطر معانيه ببالك وتنوق له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر منك



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

159 

.. فان الكثير .فامسك ،وتخونك المالل ،فإذا غشيك الفتور ،واعمله مادمت في شباب نشاطك ،يتبعك تطلبهاوال  ،عليك تناولها
فصانع  ،(66)أو معنى بديع تعلقت بذيله( ،.. فإذا مررت بلفظ حسن أخذت برقبته.والنفيس مع الضجر خسيس ،من المالل قليل

الخفيف المالئم الذواق المتلقين ويحذر العسكري من ان الكالم إذا  الكالم ينبغي ان يتخير ويبحث عن المعنى الشريف واللفظ
ولعلك ال تلحق على طول  ،ونصبت في تطلبه ،سبق األديب تعب في تتبعه )وتحذر ان يسبقك فانه سبقك تعبت في تتبعه

  :.. وقد قال الشاعر.ومواصلة الدأب ،الطلب
 إذا اّضعت أول كل أمر 

 
  (67)أبت إعجازه إال التواُء( 

 
ولعل العسكري يشير إلى ان صانع الكالم يكون في يقظة من اختياراته ويحكم اختيارها حتى يكون نصه متوازنًا منسجمًا 

.. فانه ان .ان ال يتقدم الكالم تقدمًا وال يتبع ذناباه تتبعًا وال يحمله على لسانه حمالً  ،ويشير أيضًا إلى ان )ينبغي لصانع الكالم
وان حمله  ،وتباعدت عنه جياده وغروره ،وان تتبعه فاتته سوابقه ولواحقه ،تبعه خفيفه وهزيله وأعجفه والشارد منهتقدم الكالم لم ي

 ،ولكنه يجري معه فال تنّد عنه ناده معجبة سمنًا إال كبحها ،ودخلت مساوية في محاسنه ،على لسانه نقلت عليه أوساقه واعباؤه
ويتناول اللفظ من  ،وطورًا يجمعه ليقرب عليه خطوة الفكر ،فطورًا يفرقه ليختار أحسنه ،اوال تتخلف عنه مثقلة هزيلة إال ارهقه

  .(68)وال يدفع اتيًا( ،وال يكره أبياً  ،ويستفرد دره ،فياخذ عفوه ،وال االكثار على فكره ،وال يسلط الملل على قلبه ،تحت لسانه
وقف وهو الذي يختار لنصه ما حال من األلفاظ والمعاني فالعسكري يشير إلى أن صانع الكالم هو الذي يكون سيد ال

ويستبعد ما هو مسكره ال يصلح ان يختلط بباقي الكالم الذي صنعه فطورًا بختار المختار من األلفاظ وطورًا آخر يجمع شتات 
  .أفكاره ليختار احسن األلفاظ واجملها

ذا  :لشاعر يجب عليه ان يحضر المعاني في فكرهأما فيما يخص الشعر فقد ذكر العسكري إلى ان صانع الشعر وا )وا 
واطلب لها وزنًا فيأتي في ايرادها وقافية  ،واخطرها على قلبك ،أردت ان تعمل شعرًا فاحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك

 ،وأيسر كلفة من تلكفمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية وال تتمكن منه مرة أخرى أو تكون في هذه اقرب طريقًا  ،يحتملها
فالشاعر  ،وان تعلو الكالم فتأخذه من فوق فيجيء سلسًا سهاًل ذا طالوة ورونق خير من ان يعلوك فيجيء كزًا ومتجعدًا جلفًا(

الفذ هو الذي يوازن بين األلفاظ والمعاني واالوزان على اآلخر وبعد هذا االختيار الذي ينبغي ان يكون الشاعر يملك زمامه 
بين اطرافه فانه يجد ان الشاعر إذا استوت له القصيدة عليه ان يهذبها وينقحها حتى تنسجم بين أطرافها )فإذا عملت  والتالؤم

واالقتصار على ما حسن وفخم بابدال حرف منها بآخر اجود منه  ،بالقاء ما غث من ابياتها ورث ورذل قصيدة فهذبها ونقحها
  :ازها فقد انشدنا أبو احمد )رحمه اهلل( قال انشدنا أبو بكر ابن دريدحتى تستوي اجزاؤها وتتضارع هواديها واعج

 طرقتك عزُة من مزاٍر نازح 
 

 يا ُحسن زائرٍة وُبْعَد مزاِر  
 

  .(69)لكان اجود وكذلك هو لتضمنه الطباق( –يا قرب زائرة وُبعد مزار  –ثم قال أبو بكر لو قال 
كان دأب كثير من الشعراء القدماء والمحدثين منهم زهير والحطيئة وأبو نواس وتنقيح الشعر وتحكيكه وازاله الفضول منه 

  .(70)أما أبو تمام فلم يكن )يفعل هذا الفعل وكان يرخى بأول خاطر فنعى عليه عيب كثير( ،والبحتري
ان امكن مع ويجد ان )تخير األلفاظ وابدال بعضها من بعض يوجب التئام الكالم وهو من احسن نعوته وازين صفاته ف

ذلك منظومًا من حروف سهلة المخارج كان احسن له وادعى للقلوب إليه وان اتفق له ان يكون موقعه في االطناب وااليجاز 
اليق بموقعه واحق بالمقام والحال كان جامعًا للحسن بارعًا في الفضل وان بلغ مع ذلك ان تكون موارده تنسيك عن مصادره 

  .قد جمع نهاية الحسن وبلغ أعلى مراتب التمام كقول عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر لنفسهوأوله يكتف قناع آخره كان 
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 أشارت باطراف البنان المخضب 
 وعَضت على تفاحة في يمينها 
 وأومت بها نحوي فقمت مبادرًا 

 

 وضّنت بما تحت النقاب المكّتب  
 بذي أشر عذب المذاقة أشنب 
 إليها فقالت هل سمعت باشعب 

 
  .(71)فهذا اجود شعر سبكًا واشده التساقًا وأكثر طالوة وماء(

فعناية الشاعر بالتفتيش في ألفاظه ومعانيه وتشذيبها وتهذيبيها وابدال الغث منها بالحسن يفضي إلى االنسجام واالعتدال 
مشتبهًا بآخره )وينبغي ان تجعل  ويجد الجرجاني أيضًا ان يجعل كالمه أوله .وبالتالي إلى اللذة من سماع النص الشعري وتلقيه

 ،.. وتكون الكلمة منه موضوعة مع اختها ومقرونة بلغتها.وال تتخالف أطرافه ،ومطابقًا هادية لعجزه ،كالمك مشتبهًا أوله بآخره
  .(72)وال يكون ما بين ذلك حشو يستغني عنه ويتم الكالم دونه( ،فان تنافر األلفاظ اكبر عيوب الكالم

ذا دعت الضرورة إلى سوق ويدعو الجرجا ني إلى ان يكون الشاعر صادقًا في قوله إذا أراد ان يقتص خبرًا أو حكاية )وا 
فان الكالم حينئذ يملكك ويحوجك إلى اتباعه واالنقياد  ،وتتحرى الحق ،خبر واقتصاص كالم فتحتاج إلى ان تتوخى فيه الصدق

  :وتركب قافية تعطيك في استيفائك له كما فعل النابغة في قولهوينبغي ان تأخذ في طريق تسهل عليك حكايته فيها  ،له
 لما التقينا صاَح بيٌن بيننا 

 
 ُيدفي من القرب البعاد لحاقًا  

 
  .(73)البين كان اقرب( :.. فلو قال.متكلف جداً  –صاح بين بيننا  –فقوله 

غته )وينبغي ان تجتنب ارتكاب الضرورات وعلى الشاعر أيضا ان يتجنب الضرورات التي تشين الكالم وتخرجه على بال
نما استعملها القدماء في اشعارهم لعدم علمهم  ،وان جاءت فيها رخصة من أهل العربية فإنها قبيحة تشين الكالم وتذهب بمائه وا 

  .(74)بقباحتها(
أللفاظ في مراتب المعاني فصناعة الكالم والشعر عند الجرجاني يتطلبان ذهنًا واعيًا وشاعرًا متيقظًا يعرف كيف يصنع ا

مجانبًا للنافر منها المتوعد والمستوعر الذي ال ينسجم مع ذوق المتلقي وان يفتش في ألفاظه فيرفع الذي ال ينسجم ويأتي بما 
  .ينسجم حتى تتالءم القصيدة وتصبح ذات رونق وجمال
  (456المطبوع والمصنوع عند ابن رشيق القيرواني )ت. 

القيرواني صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه له مفهوم في صناعة الشعر ال يختلف وقد يكون ابن رشيق 
كثيرًا عمن سبقه من المفاهيم التي استعرضناها فهو يجد ان هناك من العلماء من )يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته وال 

وهؤالء ممن يؤثر  ،(75)هؤالء المطبوعون( ،ومن شاكلهمايبالي حيث وقع هجنة اللفظ وقبحه وخشونته كابن الرومي وأبي الطيب 
ويجد طائفة أخرى تفضل  .المعنى على اللفظ فيجود في المعنى وال يهتم ان كان اللفظ خارج عن أصول وضعه عند المتلقي

 ،واعظم قيمة ،اللفظ اغلى من المعنى ثمناً  :.. قال العلماء.اللفظ على المعنى )وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى
 ،وحسن السبك ،ولكن العمل على جودة األلفاظ ،يستوي الجاهل فيها والحاذق ،واعز مطلبًا فان المعاني موجودة في طباع الناس

وفي االقدام  ،أال ترى لو ان رجاًل أراد في المدح تشبيه رجل لما اخطأ ان يشبهه في الجود بالغيث والبحر ،وصحة التأليف
فان لم يحسن تركيب هذه المعاني في احسن ُحالها من  ،وفي الحسن بالشمس ،وفي العزم بالسيل ،ضاء بالسيفوفي الم ،باألسد

فابن رشيق يجد ان للفظ حالوة إذا وافق  ،(76)اللفظ الجيد الجامع للرقة والجزالة والعذوبة والطالوة والحالوة لم يكن للمعنى قدر(
ونالحظ ان  ،مه من لفظ جميل محتو على جمال الموقع واال لم يكن للمعنى قدر وشأنوطالوة إذا اختار للمعنى ما يالئ ،معناه
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واللفظ  ،واظنه ابن وكيع مثل المعنى بالصورة –ابن رشيق يجد ان بعض النقاد يجد المعنى أو يشبهه بالصورة )وبعضهم 
  .(77)وتضاءلت في عين مبصرها( ،خست حقهافان لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد ب ،بالكسوة

وكأن ابن رشيق يجد انعكاسًا لصورة اللفظ في المعنى وان لم يكن هناك لفظ جميل لمعنى جميل ال يمكن ان يبرز هذا 
االنعكاس وال يمكن ان يتحقق ما كان يرجو الشاعر من نصه ألن الصورة الجميلة أو مجموعة الصور التي يضمنها الشاعر في 

  .ه إذا لم تكن على مستوى عاٍل من االتقان فال يمكن ان تحقق صداها في نفس المتلقينص
ثم يشير ابن رشيق إلى قضية المطبوع والمصنوع )ومن الشعر مطبوع ومصنوع فالمطبوع هو األصل الذي وضع أواًل 

من غير اللجوء إلى التكلف أو الصناعة  أي ان الشاعر المطبوع تكون له الحضوة في التفنن في قول الشعر ،(78)وعليه المدار(
ولكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة  ،أما المصنوع )وان وقع عليه هذا االسم متكلفًا تكلف اشعار المولدين ،غير المحمودة

داخل ضمن  أي ان المصنوع أيضاً  ،(79)فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل( ،لكن بطباع القوم عفواً  ،من غير قصد وال تعّمل
نطاق المطبوع لكنه يحيله لطبقة تعدو كونها مراجعة وتثقيفًا وتنقيحًا للقصيدة كما كان زهير واضرابه يصنع القصيدة ويعيد فيها 

وربما رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله  ،النظر بعد النظر خوفًا من التعقب بعد ان يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة
ابن رشيق يريد ان يضع حدًا فاصاًل بين الصانع األول والصانع المحدث ألن الشاعر المحدث أو الصانع ربما وكأن  ،(81)لذلك(

أما العرب ال تنظر في اعطاف شعرها بأن تجانس أو تطابق  –كما يذهب  –ال يملك تلك اآلليات التي يمتلكها الصانع األول 
ولكن نظرها في فصاحة الكالم وجزالته وبسط المعنى  ،يفعل المحدثونكما  ،أو معنى لمعنى ،فتترك لفظة للفظة ،أو تقابل
وتالحم الكالم بعضه ببعض حتى عدوا من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه  ،واحكام عقد القوافي ،واتقان بنية الشعر ،وابرازه

  :(81)للكالم بعضه على بعض في قوله
 فال وأبيك ما ظلمت قريُع 
 وال وأبيك ما ظلمت قريُع 

 

 بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا  
 وال برموا لذاك وال أساءوا 

 
ويذهب ابن رشيق إلى ان جودة شعر الشاعر تكون في ان تكون الصنعة أو الصناعة في بيت أو بيتين اما إذا زاد على 

يستدل بذلك  ،بين القصائدذلك فيعد تكلفًا ويشهد بخالف الطبع )واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة 
وليس  ،وايثار الكلفة ،فأما إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد بخالف الطبع ،وصفاء خاطره ،على جودة شعر الرجل وصدق حسه

كالذي يجده في اشعار المحدثين أمثال أبي  ،(82)يتجه البتة ان يتأتى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها متصنع من غير قصد(
وقد كانا يولعان بالصنعة ويطلبانها، إال ان هناك اختالفًا بين طريقة أبي تمام في التصنع أو الصنعة  ،وغيرهماتمام والبحتري 

وهذا وان دلَّ فانه يدل على احكام الصنعة  ،فهو يذهب إلى ضرورة اللفظ ويمأل االسماع منه مع التصنيع المحكم طوعًا وكرهاً 
وأما البحتري )فكان املح صنعة  ،ألفاظه كان سببًا في عزوف بعض المتلقين عنهعند أبي تمام وان كان تعسفه في اختيار 

  .(83)واحسن مذهبًا في الكالم يسلك منه دماثة وسهولة مع احكام الصنعة وقرب المأخذ، ال يظهر عليه كلفة وال مشقة(
 (471اللفظ والمعنى عماد صناعة الكالم عند عبد القاهر الجرجاني )ت.

الجرجاني تصور عن صناعة الكالم فهو لم يجد ان اللفظ وحده وال المعنى يمكن ان يكّون الصناعة في لعبد القاهر 
الشعر أو في النثر لكنه نظر إلى القضية من زاوية أخرى من خالل نظرية النظم فهو يرى ان نظم الحروف هو تواليها في 

ذلك رسمًا من العقل اقتضى ان يتحرك في نظمه لها ما النطق وليس نظمها بمقتضى عن معنى وال الناظم لها بمقتٍف في 
فنظم الحروف  .(85))فلو ان واضع اللغة كان قد قال )ربض( مكان )ضرب( لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد( ،(84)تحراه

ر فيه كذلك عنده يختلف عن نظم الكلم ألن الكلم يحتاج من ناظمه إلى ان يكون دال على معنى )واما نظم الكلم فليس األم
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فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه  ،وترتبها حسب ترتيب المعاني في النفس ،ألنك تقتضي في نظمها آثار المعاني
وليس هو )النظم( الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق لذلك كان عندهم نظيرًا للنهج والتأليف  ،مع بعض

علة  ،مما يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع ،به ذلكوالصياغة والوشي والتحبير وما اش
 .(86)تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع مكان غيره لم يصلح(

ويرى الجرجاني ان هناك عالقة بين الناظم والصباغ الحاذق الذي يخلط االصباغ متوخيًا الدقة في اقدارها ونسبها فان 
يكون له نفس الحذق والدقة في تأليف الكالم ونظمه )واعلم ان من الكالم ما أنت ترى المزية في نظمه  الشاعر أيضًا ينبغي ان

وال  ،والحسن كاالجزاء من الصبغ تتالحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين فانت لذلك ال تكبر شأن صاحبه
القطعة وتأتي على عدة ابيات... ومنه ما أنت ترى الحسن  حتى تستوفي ،تقضي له بالحذق واالستاذية وسعة الذرع وشدة المنة

ويأتيك منه ما يمأل العين ضربة حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل وموضعه من  ،يهجم عليك منه رفعة
تحت  وانه )خرج من ،ان لم تعلم القائل انه قيل شاعر فحل ،وحتى تعلم ،الحذق، وتشهد له بفضل المنة وطول الباع

  .(87)..(.َصَناع
فاالختيار الحسن للكلمات ووضعها في مكانها المناسب مع معاٍن تشاكلها هو الذي يبتغيه الجرجاني من صانع الكالم أو 

وثانيها قد يكون  ،أولها ال ينبئك بحسنه إال بعد استيفاء القصيدة –كما قدم  –الشاعر ويرى أيضًا ان هناك عدة أنواع من الكالم 
  .عليك بحسنه وجمال اختياره كأنه اختيار أستاذ حاذق وصانع بارع هاجماً 

ومن النظم أيضًا الذي يجد فيه الجرجاني دقة في الصنع ولطف في االختيار )واعلم ان مما هو أصل في ان يدق 
ارتباط ثاٍن ويشتد  ،ان تتحد أجزاء الكالم ويدخل بعضها في بعض :في توخي المعاني التي عرفت ،ويغمض المسلك ،النظر

وان يكون حالك فيها حال الباقي يطبع بيمينه ههنا في حال ما  ،وان تحتاج إلى ان تضعها في النفس وضعًا واحداً  ،منها بأول
وليس لما شأنه ان يجيء على هذا الوصف  ،نعم، وفي حال ما ُيبصر مكان ثالث يضمهما بعد االولين –يضع بيساره هناك 

فبراعة الشاعر أو الناظم تبرز في مزاوجة بين  ،(88)وانحاء مختلفة( ،فانه يجيء على وجوه شتى ،وقانون يحيط به ،حد يحصره
  :(89)الشرط الكالمية النحوية أو البالغية فهو يجد في قول البحتري انه زاوج فيه بين الشرط والجزاء نوعًا مميزاً 

 إذا ما نهى الناهي فلّح بَي الهوى 
 

 ها الهجُر أصاخت إلى الواشي فلّح ب 
 

  :ونوع آخر يجد فيه هذه المزاوجة قول سليمان بن داود القضاعي
 فبينا المرء في علياء أهوى 
 وبينا نعمْة إذ حال بؤس 

 

 ومنحٌط اتيح له اعتالء  
 وبؤس إذا تعقبه ثراُء 

 
  :ويجد أيضًا نوعًا آخر منه اسماه التقسيم خصوصًا إذا اقسمت ثم جمعت كقول حسان

 حاربوا ضّروا َعدوُهُم  قوٌم إذا
 سجيٌة تلك منهم غيُر محدثٍة 

 

 أو حالوا النفع في اشياعهم نفعوا  
 إن الخالئق فاعلم شرها البدُع 

 
وجلى لك عن تساٍو قد  ،ودق نظره ،ومثل ذلك كثير في اشعار الشعراء إال انه يجد انه )مما ندر منه ولطف مأخذه

  :(90)االبيات المعروفة في تشبيه شيئين بشيئين كبيت امرئ القيس( ها المذاكى القّرحوغاية يعنى من قبل ،تحسر دونه العناق
 لدى وكرها الُعناب والحشف البالي   كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا 
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 وبيت الفرزدق 

 والشيب ينهض في الشباب كأنه 
 

 ليل يصيُح بجانبيه نهاُر  
 

  :وبيت بشار
  كأن ُمثار النقع فوق رؤوسنا

 
 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه  

 
  :قول زياد االعجم ،ومما أتى في هذا الباب فأتى أعجب مما مضى كله
 وانا وما ُتلقي إن هجوتنا 

 
 كالبحر مهما ُيلَق في البحر يغرِق  

 
نما كان أعجب ألن عمله أدق وطريقه اغمض ووجه المشابكة فيه اغرب   وا 

هذه انها من صنع متقن وصانع حاذق ألنه استطاع ان يزاوج فيها بكثير من فنون  فعبد القاهر يجد في اقوال الشعراء
الكالم وهذا هو قصد النظم الرائق والصناعة الجميلة عند الجرجاني ونجد أيضًا ان عبد القاهر الجرجاني يرى ان اللفظ والمعنى 

وان سبيل  ،يل الكالم سبيل التصوير والصياغةهما متحدان في صوغ الكالم وان كان لكل واحد مهمة محددة )ومعلوم ان سب
فكما ان  ،كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار ،المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه

ب الذي ان تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذه ،وفي جودة العمل ورداءته ،محااًل إذا اردت النظر في صوغ الخاتم
كذلك محال إذا اردت ان تعرف مكان الفضل والمزية في الكالم ان تنظر في مجرد معناه  ،وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة

 ،لم يكن ذلك تفضياًل له من حيث هو خاتم ،أو فصه أنفس ،بأن تكون فضة هذا اجود ،وكما انا لو فضلنا خاتمًا على خاتم
  .(91)ان ال يكون تفضياًل له من حيث هو شعر وكالم وهذا قاطع فاعرفه( ،بيت من اجل معناهكذلك ينبغي إذا فضلنا بيتًا على 

 الخاتمة 
  :بعد العرض الذي قدمناه لمفهوم الصناعة عند نقادنا القدماء توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها

نبغي ان تعتمد على قدرة الشاعر في اختيار شكلت الصناعة في فكر النقاد القدماء آلية لكتابة النص الشعري وهذه اآللية ي .1
  .ألفاظه ومعانيه وتشكيلهما بما يتناسب وأذواق المتلقين

بلغت الصناعة الشعرية من األهمية عند النقاد القدماء بحيث انهم دعوا إلى ان يكون اختيار المفردات الشعرية بما يتناسب  .2
  .ومقام الممدوح مثاًل فلكل مقام مقال

لقدماء إلى ان يكون هناك تأن من الشاعر أو الكاتب في اختيار ألفاظه فإذا لم تواتيه القريحة تركها مدة حتى دعا النقاد ا .3
  .يطمأن إلى انه إذا عاودها جاءت عليه بالكالم البليغ واللفظ الحسن

ال يخلط الكالم البليغ ينبغي ان يكون اختيار الكالم من قبل الشاعر أو الكاتب اختيارًا حسنًا وحسب ما يقتضيه الحال ف .4
ذا اختار لفظة غريبة اتبعها أخواتها   .وال يخلطها بألفاظ وحشية ،بالعامي وا 

ركز النقاد في قضية الصناعة الشعرية على ان المعنى واللفظ صنوان ال يفترقان وانهما كالجسد والروح يكمل بعضهما  .5
  .ترك في صناعة النص الشعريبعضًا فال فضل للفظ على معنى وال لمعنى على لفظ وكالهما مش

أشار النقاد القدماء إلى ان ال يكون هناك خلط في األساليب ألن لكل أسلوب متذوق فالسخيف للسخيف والجزل للجزل  .6
  .واالسترسال في موضع االسترسال ،واإلفصاح في موضع اإلفصاح والكناية في موضع الكناية
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كتب ألنها تركز فيما تركز على قيمة النص الشعري في نفس المتلقي ان تحتاج الصناعة الشعرية من الشاعر وعيًا بما ي .7
  .كان مدحًا أم هجاء أم رثاء الخ
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Mor.awady@yahoo.com 
Abstract 

The present study aims at assessing the effect of the fast reading in reading comprehension 

of the students Of the fifth year scientific branch. To fulfill the aims of the study, a sample of (49) 

students has been chosen of the fifth year scientific branch from Ottoman bin Sae'ed High school 

in Holy Karbala'. The sample is divided into two groups: a controlling group which consists of 

(25) students and an experimental one consists of (24) students. The experimental group was 

taught according to fast reading technique while the controlling group is taught according to the 

traditional way.  

Key words: fast reading, reading comprehension, fifth year scientific branch.      

 الملخص
إلى معرفة فاعلية مهارات القراءة السريعة لمادة المطالعة في الفهم القرائيِّ عند طالب الصف الخامس ترمي هذه الدراسة 

( طالبًا من طالب الصف الخامس العلمي في إعدادية عثمان بن سعيد 49العلمي، ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة بلغت )
دية، واختار عشوائيًا من أصل ست شعب شعبتين وزعت على التابعة لمديرية تربية كربالء المقدسة في كربالء حي البل

( طالبًا في المجموعة الضابطة. درس الباحث 25( طالبًا في المجموعة التجريبية و)24مجموعتين )ضابطة وتجريبية( بواقع )
لباحث بين طالب مجموعتي المجموعة التجريبية باعتماد مهارات القراءة السريعة والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وكافأ ا

البحث في متغيرات العمر الزمني محسوبا بالشهور والتحصيل الدراسي لآلباء واألمهات، ودرجات اللغة العربية ودرجات مادة 
للصف الخامس العلمي وتكافؤ اختبار الذكاء )رافن  2015-2014المطالعة في امتحان الفصل األول من العام الدراسي

 باحث المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في هذا النوع من التصاميم التجريبية. للمصفوفات( وضبط ال
( موضوعات من كتاب المطالعة المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس 8وبعد أن حدد المادة العلمية التي تضمنت )

 2015-2014العلمي للعام 
( هدفًا سلوكيًا وأعد 88وبلغ عددها النهائي ) صاغ الباحث األهداف السلوكية الخاصة بالخطط التدريسية للموضوعات

خططا تدريسية أنموذجية لكل موضوع من الموضوعات المحددة للتجربة، ومن اجل قياس الفهم القرائّي عند طالب مجموعتي 
ًا باستخدام وبعد تطبيق أداة البحث وتحليل النتائج التي حصل عليها الباحث إحصائيالبحث أعد الباحث اختبارا للفهم القرائي، 

استنتج الباحث: إّن التدريس باعتماد مهارات القراءة السريعة له فاعلية في الفهم القرائي عند طالب الصف  SPSS)نظام )
 الخامس العلمي مقارنًة بالطريقة االعتيادية.

ألهميتها في  وأوصى بضرورة اعتماد مهارات القراءة السريعة في تدريس مادة المطالعة لطالب الصف الخامس العلمي
تحقيق نتائج تعليمية فيها، واقترح الباحث دراسات الحقة مماثلة للدراسة الحالية في بقية فروع اللغة العربية مثل القواعد واألدب 

 والبالغة والتعبير.
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 الكلمات المفتاحية/ القراءة السريعة، الفهم القرائي، مادة المطالعة، الصف الخامس العلمي
 ث: أواًل: مشكلة البح

إن التطور المتمثل بالسيل الهائل والسريع من المعلومات والطفرات المعرفية الواسعة، ُيعد من المد المتنامي للمعلومات 
في هذا العصر فهو حقيقة تسطع بجالء في كل نواحي الحياة، مما تجعلنا نواجه اليوم تحديًا كبيرًا، وذلك من خالل عدم التمسك 

مة الكبيرة األثر، وفي زمن نجابه في كل يوم بفيض من المعلومات التي تتسارع وتتصارع، ليحل بالمعلومة التي تمثل القي
بعضها محل البعض األخر، أو يهمش بعضها بعضًا، فتقلل المعلومة الجديدة من قيمة المعلومة القديمة، وربما ارتبطت معلومة 

 بأخرى فضاعفت من قيمتها وعززت من إمكانية تطبيقها. 
ل استقبال تلك المعلومات الهائلة بهذه السرعة أمرا صعبًا، فنحن بحاجة لتطوير وسائلنا اللفظية والمرئية ألجل مما جع 

فهم المقروء والتفكير المدبر لما يحيط بنا، هذه مشكلة يواجهها الطالب اليوم، إذ أن المطالعة والتفكير في كيفية ما يدور حولنا 
 عد كافة وفي مختلف المجالت ُيعد بمثابة مشكلة لدى الطلبة. بفهم المتغيرات المستمرة على الصُ 

وقد ينظر بعض المربين إلى المطالعة على أنها عملية عقلية وتفاعلية، تشمل الرموز التي يتلقاها الطلبة من طريق 
معاني التي تكمن وراء أعينهم، وهنا ينصب جهد المربين على تعليم الطلبة معرفة الرموز والنطق بها، من دون االهتمام في ال

(، كما ينظر إليها أنها تعرف الرموز المكتوبة من حروف وكلمات وجمل والنطق بها، وهذا هو 87: 2010الرموز )الحالق، 
المفهوم الميكانيكي، أو اآللي السهل للمطالعة، إذ يركز على اإلدراك البصري للرموز المكتوبة وتعرفها والنطق بها من دون 

 (. 11: 2012هم والتحليل )الفي، االهتمام بالف
لهذا أصبح مفهومها اآلن عبارة عن عمليات عقلية معقدة تتضمن العديد من المهارات المترابطة المتشابكة، وهذه  

 (، 22: 2015المهارات ليس من السهل أن ترتب في تسلسل أو في تشابه متتابع إذا ما قورنت بالمهارات الحسابية )عبد اهلل، 
د الباحث أنه البد من البحث عن طرائق تدريس حديثة، ربما تولد أو تنمي شعورا ايجابيا نحو المطالعة وتنمي لذا يعتق 

فيهم مهاراتها وتوصلهم بمنابع المعرفة والثقافة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة فاعلية مهارات القراءة السريعة لمادة المطالعة في 
لعلمي، لعلها تسهم في عالج مشكلة الطرائق التقليدية المستعملة في تدريس المطالعة الفهم القرائي عند طالب الصف الخامس ا

 وللحد من مشكلة الضعف في مهارة الفهم القرائي، وللتصدي لهذه المشكلة يطرح الباحث: 
 العلمي؟ السؤال اآلتي: هل لمهارات القراءة السريعة لمادة المطالعة أثر في الفهم القرائي عند طالب الصف الخامس 

 ثانيًا: أهمية البحث:
ُتعد اللغة إنها الهبة االلهية التي ميز اهلل بهذا اإلنسان عن غيره من الكائنات، وهي واحدة من آيات اهلل الكريمات قوله  
، بها أتم خلقه وأحسن تكوينه 1(آلياٍت ِلْلعاِلِمينَ  َوِمْن آياِتِه َخْلُق السَّماواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلواِنُكْم ِإنَّ ِفي ذِلكَ تعالى: )

ْمنا َبِني آَدَم َوَحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم ِمَن تكريما له وتفضيال على غيره من المخلوقات، إذ قال تعالى: ) َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقنا ْلناُهْم َعلى َكِثيٍر ِممَّ ، ومن عالمات هذا التفضل والتكريم العقل واللغة، ليكتمال في هذا المخلوق، 2(َتْفِضيالً  الطَّيِّباِت َوَفضَّ

: 2009فيجعالنه سيد المخلوقات وهي الزمة لإلنسان العاقل بها يفكر ليحيا الحياة التي أرادها له الخالق جل وعال )عطية، 
17.) 

قت األمم وتطورت، وما وصل إلينا ارث الماضي لنربطه كما إنها مقياس تطور األمم وارتقائها، فلوالهما لما ارت 
بالحاضر ونستفيد منه في المستقبل فهي أكسبت اإلنسانية خبرات الماضي وصقلها بتكنلوجيا الحاضر وحداثته فكانت أساس 

 (. 19: 2013االنسجام االجتماعي والعلمي والبيئي بين المجتمعات والشعوب قديمًا وحاضرَا )زاير وداخل، 
                                                           

 22سورة الروم اآلية  1
  70سورة اإلسراء اآلية  2



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

170 

كبار للغة العربية لكونها من أوسع اللغات و   لما كانت للغة أهمية في المجاالت العامة فال بد أن نقف وقفة إجالل وا 
السامية وأغناها التي كانت ومازالت اللغة الرائدة والمحافظة على بريقها فهي لغة تتصف بالقداسة والرتباطها بالدين اإلسالمي 

ي ونهج القران، ويحرص المسلمون على بقائها على الصورة نفسها التي نزلت بها على النبي الحنيف واحتوائها على ألفاظ ومعان
محمد )صلى اهلل عليه واله وسلم( ويكفي فخرًا أن لها مكانة كبرى، إذ نزل القران الكريم بها ليضيف إليها عزا وشموخا وشرفا 

 (31 - 30: 2013ل، وليؤكد هويتها وجنسيتها وفضلها على اللغات األخرى )زاير وداخ
لذا تبوأت مكان الصدارة في الميدان التعليمي، وصار النجاح فيها أساسًا للنجاح في باقي الدروس، فهي لغة التعليم 
والتحصيل العلمي والمعرفي مما يدفعنا إلى العناية بها وتعليمها ألنها سبيل نجاح الطالب في تحصيل العلم والمعرفة واالرتقاء به 

 (.50: 1968)إبراهيم،  نحو األحسن
ولها مهاراتها الضرورية والتي أهمها )المطالعة(، إذ ال تعادلها مهارة أخرى، ولعل من أعظم األدلة على أهمية  

المطالعة )القراءة( إنها كانت أول أمر الهي ينزل على الرسول الكريم )صلى اهلل عليه واله وسلم(، وفي تلك األهمية قوله تعالى: 
( َعلََّم اإِلْنساَن ما َلْم َيْعَلْم 4( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم )2( َخَلَق اإِلْنساَن ِمْن َعَلٍق )1اْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )اْقَرْأ بِ )
(5))1 . 

بالعلوم والمعارف والخبرات  وتعد من أبرز الوسائل في كسب العلم والمعرفة، إذ تمكن اإلنسان من االتصال المباشر 
 (.32: 2010اإلنسانية في حاضرها وماضيها )عبد الباري، 

ويرى الباحث إن الغاية من تعليم المطالعة هو الفهم القرائي، فكل مطالعة في دروسها ال تتوصل إلى الفهم،وال ترتبط 
 ربية الحديثة لمفهومها. بفهم لما يقرأ فإنها تعد ناقصة، بل ال يمكن إن نسميها مطالعة في ضوء الت

لذلك أصبحت مهارتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفهم واالستيعاب، ومعرفة األفكار الرئيسة وتميزها عن األفكار الفرعية،  
والقدرة على التلخيص واالستنتاج، فهي مهارة لغوية مكتسبة ال غنى للطالب عنها، ووسيلة تمكنه من فهم واستيعاب العلوم 

وكلما زادت قدرت الطلبة على السرعة في القراءة زاد فهمهم واستيعابهم لما يقرؤون، فذوي القدرة القرائية البطيئة  والمعارف،
يفشلون في فهم المعاني للنص المقروء، في حين يتجاوز ذوو القدرة القرائية السريعة المعاني السطحية إلى المستويات الضمنية 

 (. 128: 2012)الخوالدة، والنقدية والتقيمية للنص المقروء 
ويرى الباحث أن للغة العربية بصفة عامة والمطالعة خاصة أهمية كبيرة ومكانة تدعونا إلى االهتمام بطرائق تدريسها 

 والبحث عن طرائق حديثة من شأنها أن تحقق أهداف العملية التعليمة التربوية. 
مدرس ليساعد الطلبة على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية، وطرائق التدريس هي الخطوات واألساليب التي يختارها ال 

مع مراعاة الفروق بين الطلبة ومراعاة طبيعة المادة الدراسية، واإلجادة في اختيار الطرائق التدريس المناسبة هي أداة نجاح في 
 (.56: 2006تدريس المادة الدراسية)شبر وآخرون، 

ت والبحوث التجريبية لتطبيق األساليب التدريسية الحديثة التي تجعل الطالب لذا أصبح من الضروري إجراء الدراسا 
محور العملية التعليمية، واختار الباحث الصف الخامس العلمي ميدانًا لبحثه، بوصفه جزء من المرحلة اإلعدادية التي ُتعد 

ضفاء شيء من الخبرة في المجا ل العلمي والمعرفي، وتغرس فيهم قيم الحجر األساس في صقل مواهب الطالب وتطويرها، وا 
المجتمع وأنماط ثقافته وسلوكياته وأخالقياته، ومن أهم خصائص هذه المرحلة قدرة الطلبة على ممارسة العمليات العقلية وفهم ما 

صدار األحكام عليها.   يقرؤون، وتفسير النتائج وتحليلها ونقدها وتقويمها وا 

                                                           
 5-1سورة العلق اآلية - 1
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ثيقة بين مهارات القراءة السريعة والفهم القرائي، مما دفع الباحث إلى اختيار ومن خالل ما اتضح أن هناك عالقة و  
)مهارات القراءة السريعة( التي تعمل على تطوير مهارات الفهم القرائي لما لها من دور كبير من تفاعل المتعلمين مع النص 

 المقروء. ومن خالل ما تقدم يمكن إيجاز أهمية البحث الحالية فيما يأتي: 
 أهمية اللغة بوصفها وسيلة للتواصل وأداة التفكير. -1
 أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن ومصدر قوة األمة.  -2

 ثالثًا: مرمى البحث: 
يرمي البحث الحالي إلى تعرف فاعلية مهارات القراءة السريعة لمادة المطالعة في الفهم القرائي عند طالب الصف 

 الخامس العلمي.
 فرضية البحث:  رابعًا:

 لتحقيق مرمى البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية اآلتية: 
( بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون مادة المطالعة 0.05ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 العتيادية في الفهم القرائي. باستعمال مهارات القراءة السريعة، ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون مادة المطالعة بالطريقة ا
 خامسًا: حدود البحث: 

 يتحدد هذا البحث بـ: 
عينة من طالب الصف الخامس العلمي في إحدى المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز محافظة كربالء المقدسة للعام  -1

 . 2015 – 2014الدراسي 
، 2015 – 2014الصف الخامس العلمي للعام الدراسي ثمانية موضوعات من كتاب المطالعة المقرر تدريسه لطالب  -2 

وهي )عبقري من البصرة، والرسالة التأديبية، وما هي القصة، والمحاورات في أدب الحكمة عند العراقيين، وتقنية االستنتاج، 
 والمشورة، والسيف والسفينة، وفي ضوء القمر(. 

 سادسًا: تحديد المصطلحات: 
 أوال: الفاعلية: 

هـ: 1400)من فعل الشيء فعاًل، وفعااًل، فالفاعلية، وصف في كل ما هو فاعل، أي ذو أثر( )مجمع اللغة العربية، : لغةً  -1
 ( )من مادة َفَعَل(.195

 (. 17: 2001: عرفها زيتون وزيتون بأنها: " مدى تطابق المخرجات مع األهداف " )زيتون وزيتون، اصطالحا -2
ه مهارات القراءة السريعة في زيادة مساحة الفهم عند طالب الصف الخامس العلمي : هي األثر الذي تحدثإجرائياً  -3

 )المجموعة التجريبية( في مادة المطالعة.
 ثانيًا: المهارة: 

: )الِحذق في الشيء، والماهر: الحاذق بكل عمل، ويقال: َمَهْرُت بهذا األمر أْمَهر به َمهارة، أي صرُت به حاِذقًا(. لغةً  -1
 (. 142: 2011، )ابن منظور

 (.28: 2000: عرفها البجة بأنها: "نشاط عضوي إرادي مرتبط باليد، أو اللسان، أو العين، أو األذن")البجة، اصطالحا -2
 : التعريف اإلجرائي -3
 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

172 

 ثالثًا: القراءة السريعة: 
التأثير في التفاعل مع العقل "  : عرفها هالل بأنها: " التعامل السريع مع المعلومات أثناء تناولها مما يزيد من قوةاصطالًحا -1

 (. 14: 2005)هالل، 
: وهي مجموعة من األساليب والخطوات التي تمكن الطالب من البحث بصريًا وعقليًا في النص المقروء لمعرفة الفكرة إجرائياً  -2

 الرئيسة التي يتحدث عنها وبأقل وقت ممكن، وهذا يتطلب التدريب والمران إلتقان مهاراتها.
 لمطالعة: رابعًا: ا
َلْعُت َطلَع على اأَلمر َيْطُلع ُطُلوعًا واطََّلَع عليهم اطِّالعًا واطََّلَعه وَتَطلََّعه َعِلَمه وطاَلَعه ِإياه فنظر ما عنده،يقال طَ : "لغةً  -1

ه وطاَلعه ِبُكتُبه وَتَطلَّْعُت عليهم واطََّلْعُت وَأْطَلْعُت بمعًنى واحد واْسَتْطَلَع رْأَيه نظر ما هو وطاَلْعُت الشيء َأي اطََّلْعُت علي
 ( )مادة َطَلَع(.235: 2003" )ابن منظور، ِإلى ُوُروِد كتاِبكَ 

مدكور بأنها: "عملية تعرف على الرموز المطبوعة، وفهم لهذه الرموز المكونة للجملة والفقرة والفكرة  : عرفهااصطالحاً  -2
 (.105: 2000والموضوع" )مدكور، 

ص األدبية الواردة في كتاب المطالعة المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس علمي، وبها مجموعة من النصو إجرائيا:  -3
يتدرب الطالب على تحويل الرموز المكتوبة أو المطبوعة إلى أصوات منطوقة بشكل صحيح، وفهمها، والتفاعل معها 

 للوصول إلى معرفة جديدة.
 : خامسًا: الفهم القرائي

َم: َفِهَمُه لشَّْيَء بالَقْلِب، َفِهَمُه َفْهمًا، وَفَهمًا، َفهاَمًة: َعِلَمُه، وَفِهْمُت الشَّيَء: َعْقَلَتُه وَعَرْفُتُه. وَتْفهّم الكال: )الَفْهُم، َمْعرفُتَك الغةً  -1
 (.3481شيئًا َبْعَد شَّيء، وَرُجٌل َفِهٌم: َسِريُع الَفِهم( )ابن منظور، ت د: 

لم من معرفة معنى الكلمة ومعنى الجملة، والربط بين المعاني بشكل منظم عرفه حراحشة بأنه: " تمكين المتع اصطالحاً  -2
: 2007ومنطقي متسلسل، واالحتفاظ بهذه المعاني واألفكار وتوظيفها في مختلف المواقف الحياتية اليومية ")حراحشة، 

79.) 
دراك العالقات القائمة بين أجزاءه : هو العمليات العقلية التي يؤديها طالب عينة البحث من فهم النص المقروء إجرائياً  -3 وا 

من حيث هدف الكاتب، وأسلوبه، واألفكار الرئيسة، واألفكار الجزئية، وانعكاس هذا الفهم في استجابات الطالب )عينة 
 البحث( الختبار الفهم القرائي الذي يخضعون له نهاية مدة التجربة.

اصطالحا: بأنها سلم النظام التعليمي بعد المرحلتين االبتدائية ُعرفت  سادسًا: المرحلة اإلعدادية )الصف الخامس علمي(
والمتوسطة )المرحلة اإلعدادية( ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات، وتتكون المرحلة اإلعدادية من الصف الرابع والخامس والسادس 

 (. 41: 1990التربية، )وزارة  بفرعيه )العلمي واألدبي( حيث يعد الطالب في هذه المرحلة لاللتحاق بالدراسة الجامعية
 

 الفصل الثاني
 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 جوانب نظرية: 
من الضروريات األساسية التي يقوم عليها البحث العلمي هي الجوانب النظرية، لما لها من أهمية في البحث حيث يتم  

تي تساعد الباحث في الوصول إلى النتائج التي يسعى من خاللها إعداد البرامج التعليمية التي تقوم عليها إجراءات البحث، ال
 إليها. 
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 المحور األول/ المطالعة
حظيت القراءة بمنزلة عظيمة في كتاب اهلل، وهي أول ما ُبلغ به الرسول محمد )صلى اهلل عليه واله وسلم( في المجتمع  

هذا المبحث تناول الباحث المطالعة من حيث العربي، وذلك لما لها من األثر في حياة األفراد، وتطور المجتمعات، وفي 
 مفهومها، ومراحل تطورها، وأهميتها، ومهاراتها، وأهدافها في المرحلة الثانوية، وعرض كل ذلك فيما يأتي: 

فقد عرفها أدلر: " بأنها العملية التي يعمل بها الذهن على حروف مادة مقروءة من دون أية مساعدة من أواًل: مفهوم المطالعة: 
خارج المادة المقروءة ويرقى بها الذهن من خالل قواه الذاتية، وفي أثناء المرحلة ينتقل الذهن من مرحلة الفهم األكثر" )حراحشة، 

2007 :72.)  
 ثانيًا: تطور مفهوم المطالعة: 

أكانت حروفا أم  كان مفهوم المطالعة في بداية القرن العشرين يدل على انها عملية التعرف على الرموز المكتوبة سواء 
كلمات، أم جمال، وعملية التعرف تتضمن عمليتين فرعيتين هما: تركيز االنتباه على المادة المكتوبة، واستثارة االرتباطات التي 
تساعد على تميز الرمز الكتابي من غيره من الرموز، وترتبط هذه العملية بعملية أخرى هي عملية النطق، ونتيجة لهذا التصور 

لقراءة سعى ثورندايك من خالل دراساته التي أجراها في العقد الثاني من القرن العشرين على أخطاء الطالب في قراءة لمفهوم ا
الفقرات وخرج من هذه األبحاث بنتيجة مهمة وهي أن القراءة ليست عملية ميكانيكية آلية، وانها ال تقتصر فقط على مجرد تعرف 

نما تمتد إلى ما   (.207: 2010هو أبعد من ذلك وهو فهم الرسالة اللغوية التي يقرأها الفرد )عبد الباري، الرموز المختلفة وا 
 : ثالثًا: أهمية المطالعة

إن المطالعة مفتاح المعرفة، ونافذة الفرد في االطالع على الفكر اإلنساني والمعارف والعلوم في المجاالت المختلفة في  
ب النظر والبحث في علوم الماضين وما توصل إليه العلماء، واألدباء، والفنانون، األزمنة الماضية والحاضرة من خالل تقلي

 (. 254: 2009والقادة، ودهاة األمم )عطية، 
وهي من الركائز األساسية التي تقوم عليها حضارات الشعوب، فهي أداة الثقافة والمعرفة، والنافذة التي يطل بها الفرد  

ي وسيلته في النمو االجتماعي والثقافي واللغوي، في عصر يتميز باالنفجار المعرفي الهائل، على معارف اآلخرين وتراثها، وه
 (. 17: 2013فهي من أهم األساليب التي يعتمدها في اكتساب الثقافة والحصول على المعرفة )حراحشه، 

 رابعًا: أهداف تدريس المطالعة:
ا سنقتصر على أهداف تدريسها في المرحلة الثانوية فقط وهي تختلف أهداف تدريس المطالعة من مرحلة إلى أخرى، لذ 

تتمثل في تحقيق جودة النطق، وحسن األداء، وتمثيل المعنى، فضاًل عن تدريب المتعلم على التعبير الصحيح عن المادة 
القراءة المثمرة واالطالع،  المقروءة، واكتساب القيم الفاضلة، وتعديل السلوكيات واالتجاهات السلبية، واستغالل أوقات الفراغ في
 (. 14: 2012واالستفادة من المادة المقروءة في حل المشكالت، واالنتفاع بالمادة المقروءة في الحياة العملية )الفي، 

زد على ذلك أن يقرأ قراءة سريعة جيدة ومفهومة، ويصوغ أسئلة معينة حول الموضوع، ويستخلص المغزى مما يقرأ  
يب بكلمات من عنده عن معلومات ذكرت في النص، ويستعمل السياق في معرفة الكلمات الجديدة، بسرعة وفهم، كما يج

 ويستخلص أفكار ما يقرأ، ويميز بين الحقيقة والرأي، كما له القدرة على أن يحدد الشخصيات الخيرة 
مختلفة لقصة ما أو لحدث ما، والشريرة في قصة قراها، ويخمن النهاية المنطقية لقصة أو أحداث وقعت، ويقترح نهايات 

فضال على أن له القدرة على تحديد مواطن الجمال في العمل األدبي، كما له القدرة على أن يربط موضوعه بموضوعات أخرى 
 (. 34 – 33: 2015)عبد اهلل، 
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 خامسًا: مهارات المطالعة)القراءة(: 
يدركها العقل، والعقل يسير، ويفكر بسرعة تفوق سرعة العين عندما يقرأ الفرد، يقوم بتحويل الكلمات إلى معان يفهمها و  

 خالل عملية القراءة، وحتى تكون هذه العملية مفيدة يجب أن تقترن السرعة بفهم المقروء، واهم مهارات القراءة هي: 
 مهارة القراءة االستطالعية. -1
 مهارة القراءة العابرة أو التصفح.  -2
 مهارة قراءة التفحص.  -3
 المجاراة )السريعة(. مهارة قراءة  -4
 (21: 2008مهارة قراءة التخمين. )عبابده،  -5

 المحور الثاني/ القراءة السريعة 
 أواًل: مفهوم القراءة السريعة: 

هي مجموعة من األساليب التي في نهايتها تهدف إلى زيادة معدالت سرعة القراءة، بالتركيز نفسه، ودون التأثير على  
دة كبيرة في مدة زمنية قصيرة، ومن ثم فهي توفر الوقت وتزيد من ذكاء اإلنسان )بيتر الفهم، وتهدف إلى قراءة ما

 (.14: 2006وشيفرد،
 ثانيًا: أهمية القراءة السريعة: 

وهي واحدة من المهارات التي اعتنت بها األنظمة التربوية في العالم، منذ وقت مبكر يعود إلى القرن الماضي بوصفها  
ص أو جملة في أية لغة وبأقصر مدة زمنية وكفاءة عالية من حيث الفهم واالستيعاب للنص المقروء عملية تتصل بقراءة ن

 (.201: 1992)غزوان، 
وتعد من أهم المهارات التي ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تعمل على العناية بها وتنميتها عند الطالب، ألنها تفيدهم  

الوقت الالزم للتعلم من طريق القراءة، وتعطيهم القدرة على االستفادة من الكتب  في حياتهم العلمية والعملية وفيها يختصر
 ( 147: 1983والصحف والمجالت في اقل وقت ممكن )احمد، 

 ثالثًا: أغراض القراءة السريعة: 
لجمل، الغرض من القراءة السريعة هو الوصول إلى المعلومة المهمة، التي معها تستطيع فهم واستيعاب الكلمات وا 

ن كل متعلم يحتاج إلى مثل هذا النوع من المهارة  فتنتقل من كلمة إلى كلمة ومن سطر إلى سطر آخر، وبدون جهد أو عناء، وا 
 (.10: 2009في القراءة في حياته اليومية )الجبيلي، 

 رابعًا: مهارات القراءة السريعة: 
الخبراء استنادًا إلى المصادر التي أشارت إليها وهي درس الباحث مجموعة من مهارات القراءة السريعة التي حددها  

مرتبة كاآلتي )مهارة تركيز االنتباه، مهارة التعرف على الكلمة، مهارة زيادة المدى القرائي للعين، مهارة تنظيم حركات العين، 
 ستنتاج(مهارة تنظيم حركات اليد، مهارة فهم الفكرة الرئيسة، مهارة فهم األفكار التفصيلية، مهارة اال

 الفهم القرائي/ المحور الثالث
 أواًل: مفهوم الفهم القرائي:

هو عملية عقلية معرفية تقوم على فهم معنى الجملة، وفهم معنى الفقرة، وتميز الكلمات بإدراك المتعلقات اللغوية،  
دراك عالقة السبب والنتيجة،  دراك القيمة المتعلقة في النص، والتميز بين المعقول وغير المعقول، ومعرفة سمات الشخصية وا  وا 

 (. 64: 2006ووضع عنوان مناسب للقطعة والتميز بين ما يتصل بالموضوع، وما ال يتصل به )سعد، 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

175 

 ثانيًا: أهمية الفهم القرائي: 
في إيجاد للفهم القرائي أهمية كبيرة في السيطرة على مهارات اللغة كلها المتمثلة بالقراءة والكتابة والتحدث واالستماع، و  

قارئ واٍع وفاهم لما يدور حوله من مستجدات في الميادين كافة، ومتسلح بمعرفة تحتفظ بها ذاكرته لمدة أطول، وله القدرة على 
صدار األحكام والتقييم )فضل اهلل،   (.82: 2001اإلبداع وا 

 ثالثًا: مكونات الفهم القرائي: 
 نات رئسية هي: إن عملية فهم النص القرائي تتضمن فهم ثالثة مكو  

 فهم المفردات: وفيها يفهم القارئ مفردات النص باستخالص معانيها وتفسيرها استنادًا إلى خلفيته المعرفية.  -1
فهم الجملة: وفيها يسعى القارئ إلى فهم الجملة وتحديد عالقتها بالتي سبقتها، ويتطلب ذلك معرفة القارئ بقواعد النحو  -2

 لتمكنه من فهمها واستيعابها. 
فهم الفقرة: وفيها يتعين على القارئ فهم الجمل وأدرك تنظيمها وترتيبها، والعالقات التي بينها، حتى يتمكن من فهم النص  -3

 ((Durkin & Dolores، 1995: 122بشكل كامل.  
 ثالثًا: العوامل المؤثرة في الفهم القرائي:  

على فهم المقروء منها، مالءمة المقروء مع مستوى نضج هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤّثر في قدرة القارئ 
القارئ واستعداده القرائي، واألسلوب الذي يتم به عرض المقروء به ومدى مالءمته وقدرات القارئ، وسالمة لغة المقروء وخلوها 

الموضوع، ومعايشة القارئ  من التراكيب الغامضة، وسهولة مفردات المقروء ومستوى مقروئيته، ودافعية القارئ وانجذابه لقراءة
 (.42: 2009للموضوع المقروء وأفكاره )عطية، 

 المحور الرابع/ دراسات سابقة
 ًأواًل: الدراسات التي تخص مهارات القراءة السريعة.

 دراسات عربية:  -أ
 بحسب علم الباحث ال توجد دراسات عربية سابقة تخص مهارات القراءة السريعة.

 دراسة اجنبية: -ب 
 ( Cathren، 1989ة كآثرين )دراس -1

)اثر تقنية شاملة لتدريس القراءة يطلق عليها اقرأ كتابا في ساعة في فهم القراءة واستيعابها( أجريت هذه الدراسة في 
 الواليات المتحدة األمريكية، ورمت إلى: 

 واستيعابها. تعرف أثر تقنية شاملة لتدريس القراءة يطلق عليها اقرأ كتابا في ساعة في فهم القراءة 
 ( طالبا اختيروا عشوائيا في أربع مجموعات. 144ولتحقيق مرمى الدراسة اختارت الباحثة عينه بواقع )

 ( طالبا من المرحلة السادسة )لغة( 48المجموعة األولى بواقع ) -1
 ( طالبا من المرحلة الثامنة )لغة( 20المجموعة الثانية بواقع ) -2
 با من المرحلة العاشرة )من صفوف الدين( ( طال44المجموعة الثالثة بواقع ) -3
 ( طالبا من المرحلة الثانية عشرة )اجتماعيات( 32المجموعة الرابعة بواقع ) -4

 ( كتب، وكانت القياسات هي فهم القراءة واستيعاب مفرداتها.5وبلغ عدد الكتب )
ات الطالب على وفق المقاييس ج(،)ب( )ج(" للمراحل جميعها، سجلت عليها درج –استخدمت الباحثة استمارات ")ب 

 في دليل برنامج تقويم الكتابة المتقدمة لستانفورد. 
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( لبيان الفروق بين المجموعات، وتوصلت الدراسة إلى T-Testاستعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين )
 النتائج اآلتية: 

المزيد من الروايات التي ُدرست، وزيادة وعي الطالب للرواية  إنَّ التقنية الشاملة لتدريس القراءة أدت إلى الرغبة بقراءة -1
 الشفهية. 

 ( Cathren،1989: 244جعل الطالب أكثر ثقة بالنفس عند طرح األسئلة، وتوضيح النقاط واإلجابة عن األسئلة. )  -2
 ثانيًا: الدراسات التي تخص الفهم القرائي. 

 م(  2012دراسة الربيعي )دراسات عربية: 
 لنشاط المعجمي في الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس األدبي( )أثر ا 

 كلية التربية األساسية ورمت إلى:  –أجريت هذه الدراسة في العراق، جامعة ديالى 
 تعرُّف أثر النشاط المعجمي في الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس األدبي. 

( طالبا، من طالب الصف الخامس األدبي في 62بلغ عددها ) ولتحقيق مرمى الدراسة اختار الباحث قصديًا عينة 
 إعدادية جمال عبد الناصر للبنين، وتم توزيعهم على مجموعتين: 
( طالبا، وضابطة ُدرسوا على وفق الطريقة التقليدية بواقع 31تجريبية ُدرسوا على وفق النشاط المعجمي مكونة من )

 ( طالبا. 31)
 ث اختبارًا في الفهم القرائي. أما أداة الدراسة أعد الباح

( ومعادلة 2( لعينتين مستقلين، ومربع كاي )كاT-testاستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: االختبار التائي )
 معامل الصعوبة، ومعادلة معامل السهولة، ومعادلة معامل تميز الفقرة، ومعادلة فعالية البدائل المخطوءة.

 اسة إحصائيا توصلت الدراسة إلى: وبعد تحليل بيانات الدر 
 وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في الفهم القرائي  -

 وأوصى الباحث بتوصيات عدة منها: 
الصفية. اعتماد النشاط المعجمي في تدريس مادة المطالعة لطالب الصف الخامس األدبي بوصفه نشاطًا من األنشطة  -1

 ، د(. 2012)الربيعي، 
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

 أواًل: منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التجريبي في بحثه الحالي وذلك لمالءمته هذا النوع من المناهج التربوية والنفسية لمتطلبات البحث  

جراءاته.   الحالي وا 
شكلة وأهداف البحث والمنهج التجريبي هو "محاولة لضبط العوامل استعمل المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة الم 

األساسية المؤثرة في تغيير المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامٍل واحٍد يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بصدد 
 (، 289: 2001تحديد تأثيره وقياسه في المتغير أو المتغيرات التابعة")محجوب، 
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 التصميم التجريبي: ثانيا:
ويقصد بالتصميم التجريبي وضع الهيكل األساس لتجربة ما، فهو يتضمن وصف الجماعة التي يتكون منها أفراد التجربة 

 (. 80: 2000وتحديد الطرق التي يتم بها اختيار عينتها)العيسوي، 
ل من الضبط، ألن توافر درجة كافية ومن المعروف أن البحوث التربوية لم تصل إلى تصميم تجريبي يبلغ الحد الكام 

(، إذن البّد للباحث أن 381: 1985من ضبط المتغيرات أمر بالغ الصعوبة، بسبب طبيعة الظواهر التربوية المعقدة)فان دالين، 
يعتمد احد التصاميم ذات الضبط الجزئي الن التصاميم ذات الضبط المحكم غير ممكنة في الظروف كلها وال يستطيع الباحث 
أن يضبط العوامل كلها، لذلك استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعتين )تجريبية، وضابطة(، كما موضح في شكل 

(11 ) 
 (11شكل )

 التصميم التجريبي لمجموعتي البحث
  
 
 
 

 ثالثا: مجتمع البحث، وعينته: 
 مجتمع البحث:  -أ

يتمثل مجتمع هذا البحث، بالمدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنين جميعها في مركز مدينة كربالء التابعة لمديرية 
( مدرسة حسب اإلحصائية التي 19موزعة على )(، 2015-2014لعام الدراسي )التربية العامة في محافظة كربالء المقدسة ل
 حصل عليها الباحث من شعبة اإلحصاء لها.

 عينة البحث:  -ب
عندما يريد أن يجمع البيانات عن مجتمع كامل  إن اختيار عينة الدراسة من ابرز خطوات البحث، حيث أن الباحث 

ع كافة بل يلجأ إلى عينة من هذا المجتمع يستعين بها في جمع بياناته، وتعرف العينة فإنه ال يستطيع أن يشمل أفراد المجتم
بأنها "مجموعة جزئية من مجتمع له خصائص مشتركة، والهدف منها تعميم النتائج التي ُتستخلص منها على مجتمع 

 (.2002: 45أكبر")أبوحويج، 
لتي ستطبق فيها التجربة بطريقة السحب العشوائي، توجه بعد أن حدد الباحث إعدادية )عثمان بن سعيد للبنين( ا 

 الباحث إلى المدرسة ومعه كتاب تسهيل مهمة تطبيق الدراسة من المديرية 
ي، وبطريقة 1(، وجد المدرسة تضم ست شعب للصف الخامس العلم2العامة لتربية محافظة كربالء المقدسة ملحق)

جموعة الضابطة التي ستدرس مادة المطالعة بالطريقة التقليدية، واختار شعبة ، اختار شعبة )أ( لتمثل المالسحب العشوائي
 )ب( لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة المطالعة باستعمال مهارات القراءة السريعة.

( طالبًا 26( طالبًا في شعبة )أ( و)25( طالبًا بواقع )51إن العدد الكلي لطالب الصف الخامس العلمي في الشعبتين ) 
في شعبة )ب(، واستبعد الباحث الطالب الراسبين للعام الدراسي السابق من نتائج التجربة )إحصائيًا(، لتوقعه أنهم يمتلكون خبرة 

                                                           
 عثمان بن سعيد اعدادية *

 * إعدادية عثمان بن سعيد.

 .شعبة)أ( تمثل المجموعة الضابطة وشعبة )ب( تمثل المجموعة التجريبية 

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 مهارات القراءة السريعة التجريبية

 بعدي في الفهم القرائياختبار  الفهم القرائي
 الطريقة التقليدية الضابطة



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

178 

سابقة عن الموضوعات التي تدرس على مدى وقت التجربة، مما قد يؤثر في السالمة الداخلية للتجربة مع إبقائهم في الصف 
 المدرسي.حفاظًا على النظام 

( طالبًا للمجموعة 24( طالبًا للمجموعة الضابطة، )25( طالبًا بواقع )49أصبحت عينة التجربة في شكلها النهائي) 
 ( يوضح ذلك.4التجريبية، والجدول )

 عدد طالب المجموعتين قبل االستبعاد وبعده (4الجدول )
 النهائي العينة المستبعدين عدد الطالب قبل االستبعاد الشعبة المجموعة
 24 2 26 ب التجريبية
 25 / 25 أ الضابطة

 49 2 51 المجموع
 رابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث: 

قبل البدء بإجراء التجربة حرص الباحث على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيًا في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في  
 سير التجربة ونتائجها والمتغيرات هي: 

 بالشهور.  العمر الزمني محسوباً  -1
 م.2014/2015درجات مادة اللغة العربية للفصل األول من العام الدراسي  -2
 م.2014/2015درجات مادة المطالعة للفصل األول من العام الدراسي  -3
 التحصيل الدراسي لآلباء. -4
 التحصيل الدراسي لألمهات. -5
 اختبار رافن للذكاء. -6

 خامسًا: ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(:
إن عملية ضبط المتغيرات الدخيلة لها أهمية خاصة في البحوث التربوية والنفسية واإلنسانية، ويجب أن يكون في  

المفهوم العلمي عماًل مضبوطًا لكون هذه المتغيرات في معظم األحيان افتراضية ال تخضع للمالحظة المباشرة )الكيالني 
 (.11: 2005والشريفين، 
كبير في التأثير في سير التجربة ونتائجها، ولكي تكون إجراءات التجربة سليمة، فقد حاول  وهذه المتغيرات لها أثر 

 الباحث جهد إمكانه ضبط المتغيرات الدخيلة التي يعتقد أنها تؤثر في سالمة التجربة.
 سادسًا: متطلبات إجراء التجربة: 

 وهي: قبل تطبيق التجربة البد من تهيئة المستلزمات األساسية للتجربة  
 تحديد المادة العلمية )الموضوعات(:  -أ

( موضوعات من 8حدد الباحث المادة العلمية التي ستدرس لطالب مجموعتي البحث في أثناء مدة التجربة وهي ) 
 م. 2014/2015موضوعات كتاب المطالعة المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس العلمي للعام الدراسي 

 صياغة األهداف السلوكية -ب
يعرف الهدف السلوكي بأنه: "عبارة مكتوبة تصف سلوكا معينا يمكن مالحظته وقياسه، يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا 

(، ويجب التأكد من 735: 2000على أدائه بعد االنتهاء من دراسة موضوع أو نشاط تدريسي محدد" )قطامي وآخرون، 
قيقها ومتنوعة في مستواها العقلي ومتناسبة مع طموحات المدرسة أن"األهداف معقولة في عددها وواقعية في إمكانية تح

 (. 77: 2000والمتعلمين وأنها ال تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين وتكلفة باهظة")دروزة، 
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 إعداد الخطط التدريسية  -جـ
هذه العناصر من عالقات يعد التخطيط الرؤية الواعية والشاملة لعناصر العملية التربوية وأبعادها جميعًا، وما يقوم بين  

متداخلة ومتبادلة، وتنظيم هذه العناصر مع بعض يؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة للعملية التعليمية والتربوية)جامل، 
2000 :27.) 

وبما أن الخطط التدريسية الجيدة واحدة من متطلبات التدريس الناجح فقد اعتمد الباحث الخطط التدريسية للموضوعات 
ة المقرر تدريسها في ضوء محتوى الكتاب المقرر، واألهداف السلوكية للمادة معتمدًا )مهارات القراءة السريعة( لطالب الثماني

 المجموعة التجريبية، والطريقة )التقليدية( لطالب المجموعة الضابطة
 سابعًا: أداة البحث 
 اختبار الفهم القرائي 

اس والتقويم التي يعتمدها المدرس لتعرف نواتج العملية التعليمية)البجة، تعد االختبارات، جزءا أساسيا من برامج القي
(، وتطبق هذه االختبارات بعد االنتهاء من دراسة برنامج أو االنتهاء من الدراسة، وينبغي أن تكون محققة ألهداف 16: 2000

 (.25: 2003البرنامج. )الحيلة، 
ة، ونظرًا ألهمية هذه المهارة، فإنها تكتسب وزنًا جديرًا بالعناية في عملية والفهم القرائي مهارة مهمة جدًا لمتعلمي اللغ 

تقويم الطلبة، ولهذا السبب كان مهمًا في اختبار الفهم القرائي، أن يكون قياسه لقدرة الطالب في فهم ما يقرؤون قياسًا صادقًا 
 وثابتا

 ثامنًا: تطبيق االختبار: 
 ربة اإلجراءات اآلتية: اتبع الباحث في أثناء تطبيق التج 

، بتدريس حصة 15/2/2015باشر الباحث بتطبيق التجربة على طالب مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( بتأريخ  -1
 .15/4/2015واحدة أسبوعيًا لكل مجموعة وانتهى تطبيق التجربة بتأريخ 

قبل التدريس الفعلي لطالب المجموعة التجريبية،  وّضح الباحث في اليوم األول من تطبيق التجربة)مهارات القراءة السريعة( -2
 ووّضح الطريقة االعتيادية لطالب المجموعة الضابطة في تدريس موضوعات مادة المطالعة المقررة في التجربة. 

درس الباحث نفسه طالب مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( على وفق األهداف السلوكية والخطط التدريسية التي  -3
 .أعّدها

طبق الباحث اختبار الفهم القرائي البعدي، على طالب مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في وقت واحد، إذ جرى  -4
 ( صباحًا.8.50، الساعة )2015/ 22/4تطبيق االختبار بتاريخ 
 تاسعًا: الوسائل اإلحصائية

 (.Spssتم تحليل النتائج ومعالجتها إحصائيا باستخدام نظام)
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 الرابع الفصل
 عرض النتائج وتفسيرها

 :يعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل إليها في ضوء فرضية البحث، وعلى النحو اآلتي
 أواًل: عرض النتائج
 فرضية البحث: 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون 0.05ال توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 
لمطالعة باعتماد مهارات القراءة السريعة وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة المطالعة مادة ا

 بالطريقة االعتيادية في اختبار الفهم القرائي. 
وبعد تطبيق اختبار الفهم القرائي على طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، صحح الباحث أوراق االختبار،  

( درجة، في 33.04(، وحلل النتائج فكان المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية )17ضع الدرجات لها ملحق )وو 
( وبلغ االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية 22.08حين كان المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة )

لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق T-test) ال االختبار التائي )(، وعند استعم6.812) ( والمجموعة الضابطة5.645)
(، إذ كانت القيمة 0.05اإلحصائي بين المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين، اتضح ان الفرق دال إحصائيا عند مستوى )

( يوضح 16(، وجدول )47حرية )(، وبدرجة 2.000( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )6.119التائية المحسوبة )
 ذلك. 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طالب المجموعتين / (16جدول )
 التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي

 المجموعة
عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مة التائيةالقي
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 5.645 33.04 25 التجريبية

47 6.119 2.000 
دالة إحصائيا عند 

 6.812 22.08 25 الضابطة 0.05مستوى 
( بين متوسط 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الوبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي نصت على انه "

الذين يدرسون المطالعة باعتماد مهارات القراءة السريعة ومتوسط درجات طالب المجموعة  التجريبيةلمجموعة درجات طالب ا
 (.17وكما في الجدول )". الضابطة الذين يدرسون المطالعة بالطريقة التقليدية في الفهم القرائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

181 

 عة الضابطة( يوضح تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجمو 17جدول )
 

33.04
22.08

0

5

10

15

20

25

30

35

1

Chart Title

 الضابطة التجريبية

 
 ثانيا: تفسير النتائج: 

أظهرت نتائج البحث تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باعتماد مهارات القراءة السريعة على طالب  
المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار الفهم القرائي، وقد يعزى السبب في ذلك على ما يرى 

 إلى األسباب اآلتية:  الباحث
إنَّ التعلم في ضوء مهارات القراءة السريعة، أسهم في إكساب الطالب درجة من الذكاء المرتبط بعادات العقل إذ إن تخزين  – 1

المعلومات في الذهن واستدعاءها لفهم ُمدخالت جديدة ساعد على إصدار استجابات وتشكيل أبنية لتعلم ذي معنى، وهذا ما 
 زيادة فهمهم القرائي. ساعد على 

إنَّ مهارات القراءة السريعة تعد مالئمة لمستوى الطالب في هذه المرحلة، إذ تزداد قدرة الطالب على الفهم العميق واالنتباه  – 2
 المركز لما يتعلمون، كما تزداد قدرتهم على كتابة الحواشي والملخصات والتأمل لما يقرؤون. 

لسريعة ِبعّدها طريقة تدريس جديدة، األمر الذي شد اهتمام الطالب وانتباههم للمادة الدراسية فاعلية مهارات القراءة ا – 3
ومتابعتها، وشوقهم إليها، واإلقبال على دراستها، ألنها تساعدهم على فهم األفكار بشكل منظم ومتسق، وتساعدهم على 

 التفكير بطريقة سليمة.
الطالب في التمييز بين الحقائق واالدعاءات، وكذلك بين ما يرتبط بالموضوع وما هو إنَّ مهارة االنتباه والتركيز ساعدت  – 4

خالف ذلك، وتحديد الهدف الحقيقي للكاتب، وهذا بدوره يحفز المهارات المعرفية للطالب فتزداد قدرتهم على البحث والتحليل 
 ره يزيد من قدرتهم على الفهم واالستيعاب.والتعمق في تدبر المعاني الظاهرة والضمنية للموضوع المقروء، وهذا بدو 

إنَّ تدريب الطالب على مهارة تلخيص النص المقروء أسهم في زيادة تركيزهم على األفكار المهمة، وتجاوز التفاصيل غير  –5
من الضرورية في النص، والربط بين األفكار المهمة من دون غيرها، وزيادة قدرتهم على التمييز بين األفكار الرئيسة 

الفرعية، وما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به، وتحديد الهدف الذي يرمي إليه الكاتب وهذا بدوره زاد من قدرتهم على الفهم 
 واالستيعاب.

 
 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

182 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أواًل: االستنتاجات: 
 في ضوء نتيجة البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية: 

تتفق مهارات القراءة السريعة، وما تركز عليه التربية الحديثة من إثارة الدافعية عند الطالب وزيادة نشاطهم وفاعليتهم  -1
 ومراعاة الفروق الفردية.

إنَّ مهارات القراءة السريعة زادت من فاعلية الطالب القرائية، وقدرتهم على تفحص المقروء، وتعرف جوانبه وأبعاده، وهذا ما  -2
 جعل المطالعة ذات معنى.

 ثانيًا: التوصيات: 
 في ضوء نتيجة هذا البحث يوصي الباحث باآلتي: 

ضرورة استعمال مهارات القراءة السريعة في تدريس مادة المطالعة ألهميتها في تحقيق نتائج تعليمية فيها، إذ تسهم بفاعلية  -1
 جعل الطالب يؤمنوا بأهميتها. في تحسن الفهم القرائي عند طالب الصف الخامس العلمي، وت

 إطالع مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على آليات استعمال مهارات القراءة السريعة، وكيفية اإلعداد لها. -2
 ضرورة تأكيد المشرفين التربويين أهمية تطبيق مهارات القراءة السريعة بصورة فاعلة في فروع اللغة العربية كافة. -3

 : ثالثًا: المقترحات
 استكمااًل لهذا البحث وتطويره، يقترح الباحث إجراء ما يأتي: 

إجراء دراسات مماثلة لمعرفة أثر اعتماد مهارات القراءة السريعة في بقية فروع اللغة العربية مثل قواعد اللغة العربية،  -1
 واألدب، والبالغة، والتعبير، الن البحث الحالي اقتصر على المطالعة فقط.
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 الفارزة العليا في اللغتين العربية واالنكليزية
 إيمان خضير العبودي 

 جامعة القادسية \كلية التربية
 الخالصة 
عربية. االلتفات هو مخاطبة الشخص الغائب و غير العاقل تتناول هذه الدراسة ظاهرة االلتفات في اللغتين االنجليزية وال  

كما لو كان حاضرا. تبين الدراسة أوجه االختالف لاللتفات في اللغتين االنجليزية والعربية وترجع هذه المشكلة إلى االختالفات 
 في النظام اللغوي للغتين.                                

شاف االلتفات كإحدى صيغ الكالم في اللغتين االنجليزية والعربية. فضال عن تقصي هذه تهدف الدراسة الحالية إلى استك
الدراسة أوجه التشابه واالختالف في اللغة االنجليزية ونظيرتها في اللغة العربية. يمكن الوصول إلى األهداف المحددة من خالل 

  تقديم الفرضيتين اآلتيتين:                                  
 تختلف اللغة االنجليزية عن اللغة العربية من حيث تعريف االلتفات وتصنيف أنواعه والنواحي التركيبية والداللية.  .1
 أوجه االختالف بين االلتفات في اللغة االنجليزية ونظيرتها في اللغة العربية تفوق أوجه التشابه في اللغتين. .2
لقاء الضوء  يمكن تلخيص اإلجراءات المتبعة بالشكل ,3 التالي: شرح ظاهرة االلتفات وأنواعه في اللغتين االنجليزية والعربية وا 

على النواحي التركيبية والداللية. وتتبع بتقديم جزء مقارن لاللتفات في اللغتين اعتمادا على مفهومه وأنواعه وجوانبه التركيبية 
 والداللية. 

  :اجات اآلتيةوقد أسفرت هذه الدراسة عن التوصل إلى االستنت
 بالرغم من وجود تعريفات متنوعة لاللتفات في اللغتين االنجليزية والعربية إال إن المفهوم واحد في كلتا اللغتين. .1
أوجه االختالف بين االلتفات في اللغة االنجليزية ونظيرتها في اللغة العربية ُتعكس من خالل أنواعه. تتميز أنواع االلتفات  .2

جليزية بتحديدها مقارنة مع تلك في اللغة العربية. ففي اللغة العربية، ُتصنف أنواع االلتفات بتمتعها بحرية أكثر في اللغة االن
 من حيث العدد.                                          

ية، والتعجبية واالستفهامية يمكن التعبير عن االلتفات في اللغة االنجليزية باستعمال أكثر من نوع واحد من الجمل مثل: الخبر  .3
 بينما تميل اللغة العربية بالتعبير عنه باستعمال الجملة الخبرية.  

تختلف اللغتين االنجليزية والعربية من حيث المعنى. يتميز المضمون الداللي لاللتفات في اللغة االنجليزية بقلة عدده مقارنة  .4
 مع نظيرتها في اللغة العربية. 

Abstract  

    This study tackles the notion of apostrophe in English compared with that in Arabic. 

Apostrophe is a turning away in which the absent person and the inanimate are adressed as though 

present and living. The paper proposes to identify the areas of differences in apostrophe in 

English and Arabic and this problem is due to differences in linguistic system of the two 

languages. 

    The goal of the present paper is to explore apostrophe as one of the figures of speech in English 

as well as Arabic. Moreover, it aims at identifing the points of similarity and difference between 

English apostrophe and its Arabic counterpart. To fulfill these aims, it is hypothesized that:  
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1.English and Arabic differ in their definitions of apostrophe, the classification of its types and the 

syntactic and the semantic areas of apostrophe in both languages. 

2.The differences between English apostrophe and its Arabic counterpart outweight the 

similarities. 

    The procedures to be adopted can be summarized as follows: Presenting a theoretical survey of 

the relevant literature on apostrophe and its types in English and Arabic to shed light on its 

syntactic and semantic aspects. Conducting a comparison section of apostrophe in both languages 

focusing on its definitions, types, syntactic and semantic aspects. 

   The results of this study have shown the following conclusions: 

1.Although there are various definitions of apostrophe in English and Arabic yet the concept is the 

same in both languages. 

2.The differences in apostrophe between English and its Arabic counterpart are reflected in its 

types. Types of apostrophe in English are more restricted in comparison with Arabic. In Arabic, 

the classification of the types of apostrophe enjoy more freedem of membership. 

3.Apostrophe in English is expressed by more than one sentence type such as: statement, 

exclamation and question whereas in Arabic it tends to be expressed only by a statement. 

4.English and Arabic differ in their meanings. In English, the semantic implications of apostrophe 

are small in number in comparison with Arabic.    

 

1.Apostrophe in English  

1.1 Definitions of Apostrophe  

    When a speaker breaks his impassioned dialogue with another person and starts addressing a 

non-living, abstract thing like death, wind, and heavens etc. then, it is called apostrophe. The 

term 'apostrophe' is derived from the Latin word ‘apostrophus’ which means turning away. In 

apostrophe, however, the speaker turns away his dialogue from a living person to an abstraction 

(Apostrophe, figure of speech,2003:2). What is concerned here is the study of apostrophe as a 

rhetorical device that is used to directly address an absent or imaginary person or object as if alive 

and present and could reply. Addressing an abstract idea or non human object, often begins with 

the exclamation “O” or “Oh” as an interjection:  

1.O Western wind, when wilt thow blow 

          That the small rain down can rain ? (Apostrophe,2006:1)       

2.O world, I cannot hold thee close enough!/Thy  

             winds, thy wide grey skies!/Thy mists that roll and rise! 

3.Oh, love, where have you gone? (Bulletin,2006:3) 

    Examples of apostrophe can also be found in many poems. Famous poets use apostrophe to 

convey and emphasize unusual and vivid images. The use of strong word association changes and 

adds variation, embellishment and adornment to literary works. In figurative language, words are 

used in such a way that they differ somewhat from ordinary every-day speech in a more vivid and  

impressive manner. Figures, like apostrophe make speech more effective ,  and  emphasize it in 

rhetoric which is the art of  speaking  and  writing  effectively .  Apostrophe  is  used to convey 

emotion and mood often in a non-literal sense and adds flourish, beautifies, colors, elegant 

variation, exaggeration and luxuriance to English language (Examples of Apostrophe,2006:2).  

    In classical rhetoric, the term could also denote a speaker’s turning to address a particular 

member or section of the audience. Apostrophes are found frequently among the speech of 

Shakespeare’s characters, when Elizabeth in Richard III addresses the Tower of London:  

4.Pity, you ancient stones, those tender babes  

          Whom envy hath immured within your walls. (Literary Dictionary, 2009:2)  
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    In speech, apostrophe is breaking off from normal speech and speaking to imaginary person or 

even to an abstract quality or idea. For instance, when somebody is addressing a camera :  

5.He’s getting angry. Now we’ll have some fun !   

Here, an apostrophe steps out of normal speech, allowing the speaker to express a thought 

or feeling that does not fit into the normal speaking context. Apostrophe may well include a 

physical turning away from others in a symbolic show of speaking to another imaginary person or 

concept. This allows the speaker to say things that they may well not be able to say to the person 

or persons present (Sygue,2009:5).  

1.2 Types of Apostrophe  

    Vendler (2007:2) mentions two types of apostrophe: horizontal and vertical. By horizontal 

apostrophe, the speaker addresses a living person whether friend or enemy, lover or sister to 

reflect the expression of intimacy between him and such visible listener :  

6.O My friends, there is no friend!  

    But what impels speakers to leap across time and space is to speak to invisible listeners, 

seeking an ideal intimacy with God, death or a reader in the future which refers to vertical 

apostrophe. Unlike horizontal apostrophe, in the vertical type, Vendler further adds that the 

speaker's apostrophe is directed to "a person or thing 'above' the speaker" where the vertical 

placed addressee could be a God and thus the tone used by the speaker rises above the level of 

respect expressed to a wordly patron or a beloved one and shows the humility a speaker should 

display when he  addresses the divine and death in (7) and (8) respectively (ibid.): 

7.No! Have only the men go; and worship the Lord, 

         Since that's what you have been asking for. (Exodus,10:11) 

8.Forerunner, I would like to say, silent pilot, 

           Little dry death, future, 

           Your indirections are as strange to me  

           As my own. I know so little that anything  

           You might tell me would be a revelation. (Nordquist,2004:2) 

     Further, the relevance of the origins of address to the rhetorical device of apostrophe has been 

underscored by Johnson (2007:1). In her essay “Apostrophe, Animation, Abortion”, she defines 

apostrophe as : 

    The direct address of an absent, dead or inanimate being by a first-person speaker…Apostrophe 

is both direct and indirect: based etymologically on the notion of turning aside, of digressing from 

straight speech, it manipulates the I/thou structure of direct address in an indirect, and 

fictionalized way. The absent, dead, or inanimate entity addressed is thereby made present, 

animate, and anthropomorphic. 

    Therefore, apostrophe is both direct and indirect. Direct address usually to someone or 

something that is not present as in Keats’s “Bright star! Would I were steadfast” is an apostrophe 

to a star and “To Autumn” is an apostrophe to a personified season (Literary Terms and Poetry 

Glossary,2003:1).  

    But when the writer suddenly breaks off his discourse and addresses, in the second person, 

some persons or things, absent or present, it is called indirect apostrophe such as: Milton’s 

apostrophe to Light  at the beginning of the third book of “Paradise Lost” (Webster’s Revised 

Unabridged Dictionary, 1997:2). 

1.3 The Syntactic Structure of Apostrophe 

    Most often, apostrophe occurs in addressing when one addresses oneself to an abstraction, an 

inanimate object, or to the absent. This diversion of speech is expressed syntactically by statement 

to address God, Angels, men in their several ranks whether absent or present, dead or alive, the 

heavenly bodies, the earth, the sea, animals and inanimate things (Rhetoricae,2014:1):  
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9.Why was it, O sea, that you fled, 

       O Jordan, that you turned back, 

       you mountains, that you skipped like 

       rams you hills, like lambs? 

      Tremble, O earth, at the presence of  

      the Lord, at the presence of the God of Jaco.  (Psalm,114:5-7)  

    Apostrophizing an inanimate object may give it human attributes such as: attributes of form, 

character, feeling, behavior, and so on. Ideas and abstractions can also be personified 

(Lynch,2003:1). For example:  

10.This coffee is strong enough to get up and walk away. (Harris, 

     2008:28) 

11.Wisdom cries aloud in the streets; in the markets she raises her 

          voice. (Psalm,1:20) 

    This means that, either an inanimate object or an abstraction idea is spoken of as though it were 

endowed with life and qualities of a human being, as in: “Death lays his icy hand on kings”. 

Death, as an abstract concept, is given human gender, hands and actions. Humanizing an 

abstraction or even some natural phenomenon gives a way to understand it so that one can further 

comprehend it (Speech Based on Resemblance, 2003:4). 

  Apostrophe as an exclamatory rhetorical figure of speech is used when  a speaker or a writer 

breaks off and directs speech to an imaginary person or abstract quality or idea to indicate an 

exclamation. Syntactically, apostrophe is expressed by an exclamatory sentence or ecphonesis. 

Ecphonesis can be known as an “exclamation, or an exclamatory phrase” is used to express some 

sudden emotion, such as: joy, sorrow, fear, wonder, anger or impatience: 

12.O templora! O mores!(Oh, the times!Oh, the morals!) (Long,2004:1) 

13.O, my son Absalom, my son, my son Absalom! Would God I  

         had died for thee, O Absalom, my son, my son! (2 Samuel,1:21) 

    Somtimes, apostrophe is also expressed by a question as in the  

following (Sygue,2009:2):  

14.Mother of mercy, is this the end of Rico ? (Nordquist,2003:2) 

15.Could I wish the people made of wood and stone ? Or that there 

    be no justice in destiny or time ? (Apostrophe, figure of speech,  

    2003:3)    

    In addition, apostrophe is formed by using pronoun shift. Since apostrophe is a figure in which 

one turns from the regular course of thought and instead of continuing to speak of an object in 

third person, then he speaks to it in the second person (Rhetoricae,2014:2). Although the speaker 

may become objective, impersonal, and intrudes in subtle and various ways, yet he provides 

through the information he makes available to the audience a continuous commentary on the 

action. This commentary seldom acknowledges the speaker's presence through addressing and 

speaking in the third person, he remains thus apparently distant and uninvolved. At certain points, 

however, he may intrude in the first person, or address in the second person to distinguish himself 

and his responses from others (Block,1982:22).  

    Addressing in the second-person pronoun is a rhetorical act. Speakers  have turned to the 

persuasive force of “you” to move to their audience. When the narrator addresses characters in his 

fiction or turns to the reader or when an entire story is told to “you” (i.e., the protagonist), there is 

a departure from the narrative norm (Kacandes,1994:19). 

    Similarly Longinus (2000:201) argues that changes of person (i.e., the pronominal shift of a 

apostrophe)  causes a “vivid effect”.  The twentieth century thinkers have argued, though each in 

very different terms, that the second pronoun is the pronoun of relationship. Buber (2009:12), for 
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example, contrasts the use of the second person with that of the third person. While the latter 

embodies a notion of the world as something to be experienced, the former signals an attitude of 

being in relation with another subjectivity and thus of acknowledging another’s personhood.  

    The formulation of French linguist Benveniste (2009:197) can be heard as an echo or 

confirmation of Buber when he explains that every use of the second person necessarily implies a 

relationship to “I”. “You” is necessarily designated by “I” and cannot be thought of outside a 

situation set up by starting with “I”. Only the grammatical first and second persons can actually be 

in relation to one another and thus merit the designation “person”. For him; the so-called third 

person is thus the “non person”.  

    For both Benveniste (2009:220) and Buber (2009:20), then, the power of the second person is 

based on recognizing  the  personhood of the other and hence the possibility for interaction; the 

utterance of “you” is the tangible and irrepressible sign of an inter-subjective relationship between 

“I” and “you”.  

1.4 The Semantic Implications of Apostrophe 
    Apostrophe may be used to convey certain meanings which are related to the excited state of 

feeling of the addresser which causes exclamation. The meaning of ecxlamation is often 

intermingled with apostrophe since it is used to address the dead or absent as if present.It 

supposes great intensity of emotion (Rhetoricae,2014:2): 

16.What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite 

     in faculty! (Nordquist,2003:1)  

Here, Hamlet shows his emotion by expressing his exclamation of the nobilty of man.  

    Apostrophe also expresses the meaning of grief or indignation when the speaker addresses 

some man or a city or a place or an object: (Rhetoricae, 2014:6)   

17.Villians! I shrieked, dissemble no more! I  

            admit the dead!…tear up the planks! here, here!… 

           It is the beating of his hideous heart!  

The speaker expresses the meaning of sadness when he discovers man's abilty to be an evil 

creature.    

    Further, apostrophe is used to give the meaning of glorifing.The addresser may want to glorify 

God  by addressing Him in prayer (ibid.): 

18.Hear us, O our God, for we are despised. Turn 

         their insults back on their own heads.(Nehemiah,4:4) 

19.Bless the Lord, O my soul. (Psalm,103:1) 

    Exhortation is another meaning of apostrophe which gives the meaning of persuasion of the 

recipients to take some actions such as: waiting, going and telling and prohibition which are 

exemplified respectively by the following: (Webster’s Revised Unabridged Dictionary,1997:2)  

20.Wait for the Lord; 

              be strong and take heart 

              and wait for the Lord.(Psalm,27:14) 

21.He said,"Go and tell this people": 

             'Be ever hearing, but never understanding; 

              be ever seeing, but never perceiving'. (Isaiah,6:9) 

22.Be not afraid, O wild animals, 

              for the open pastures are becoming green.(Joel,2:22)   
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2. Apostrophe in Arabic 

2.1 Definitions of Apostrophe  

    Lexicgraphers agree that االلتفات 'apostrophe'  is the turning away from one speech into another 

whether this is related to things or emotions. According to Ibn Manthoor (1999,12:301) 

apostrophe is derived from the root '  لفت ' which means turning and bending. In other words, it 

means turning one's face to or divert from somebody/something and to look back. This mentionsin  

the Glorious Quran when Allah says: 

(81)هود/   .1  (َوََل يَْلتَفِْت ِمْنُكْم أََحٌد إَِلا اْمَرأَتََك(      

"And let not any of you look back: but thy wife (Will remain 

   behind)" (Ali,2001:532) 

 to order them not to look back to see their suffering. Only Lut's )لفت(  comes from the word )يلتفت( 

wife looked back and shared the fate of the wicked inhabitants. 

    Other Arab linguists use the linguistic meaning of apostrophe in their explanation of the 

Quranic aayas. One of them is Ibn Al-Mothuna (1970,1:280) when he explains the following 

aaya: 

2. ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ) (    78(     )يونس/قَالُوا أَِجْئتَنَا لِتَْلفِتَنَا َعما   

"They said: "Hast thou come to us to turn us away from the ways 

  we found our fathers following-" (Ali,2001:500) 

He says )لتلفتنا( to mean turn away. 

    Arab linguists and rhetoricians suggest a multiplicity of definitions for the term 'apostrophe'. 

Some definitions are related to its types.  

    Ibn Al-Mothuna (1970,1:11) and Al-Mubaraad (1956,2:46) refer to such transferring without 

naming it through their explanations of the aayas that have apostrophe when they say "the 

transferring from addressing the attendants to some absent people", as in: 

(22)يونس/     .3 (َحتاى إَِذا ُكنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهم         )  

"So that ye even board ships-they sail with them" (Ali,2001:485)  

Here, the people are addressed then the Prophet Muhammad is addresses to tell him about them. 

    Al-Asma'ai is considered the first one who names it as االلتفات , when he asked Ashaaq Ibn 

Ibrahim Al-Musali to know Jareer's turning. So Al-Asma'ai mentions the term االلتفات  and  

presents his work which depends on it (Al-Qurwani,1972,2:46). 

    As for Ibn Al-Mutaz (1967:58), he defines االلتفات as follows "the speaker switches from 

speaking to addressing, and vice versa. It is switching from one meaning to another":  

  إن الثمانين وبلغتها       قد أحوجت سمعي إلى ترجمان      .4

    From Ibn Al-Mutaz's  definition,  االلتفات starts to know syntactically and semantically 

(Tabel,1998:19). 

    For Al-Zamakhshari (1999,1:64-5) االلتفات is defined through his explanation of the Glorious 

Quran and he refers to its types but he does not mention them in one position like other 

rhetoricians. He refers to each type in each aaya and explains its rhetoric . He says: "this is called  

 in Al-Bayan when it shifts from absence to addressing and vice versa and from absence to  االلتفات

speaking", as in:  

(9)فاطر/    .5 ُ الاِذي أَْرسَ )      يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَُسْقنَاهُ َوَّللاا (َل الرِّ  

      "It is Allah Who sends forth the Winds, so that they raise up the 

        Clouds, and We drive them." (Ali,2001:1103) 

For Al-Zamakhshari (1999,1:23) apostrophe occurs in the context which depends on the 

addressee's condition and the nature of the speaking.  

    Al-Sakaaki (1937:199) thinks that االلتفات  comes from Al-Ma'ani when he defines it as the 

transferring speech from story to absence which is related to story, speaking and absence. 
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    Further, Ibn Al-Atheer (1960,2:170-1) speaks comprehensively of a linguistic meaning of 

 when he states that it is the turning away from right to left and vice versa. It occurs in one  االلتفات

condition to another like shifting from the present to the absent or vice versa or from past to 

present verbs or vice versa. 

 for Al-Sabki (1937,1:464) means the shifting from not only one condition to another or االلتفات    

from present to past and vice versa but also it is the shifting from addressing singular to plural. 

    Wahba (1974:27-8), in his dictionary, gives the equivalent 'apostrophe' for االلتفات, which is a 

trope in which a speaker directs his speech to absent people as if they were present, or things as if 

they were alive, as in Al-Mutanabbi's line: 

6. ُعدت "يا عيُد"            بما مضى أم بأمر فيك تجديُد     عيد بأية حال   

    The speech changes from one form to another or from one condition to another when the 

speaker addresses the present as if he were absent or from singular to plural. This speech changing 

is used to draw the attention of the listener to something and to make the speech eloquent and to 

add glamour to it. 

2.2 Types of Apostrophe 

    Arab rhetoricians mention certain types of apostrophe but some of them pay attention to certain 

types more than others. In general, apostrophe can be divided into three major types which in turn 

are subdivided into minor types. Abdel Haleem (1999:210) refers to such grammatical shifts of 

apostrophe in the Glorious Quran since it is the only form of Arabic prose to have employed 

apostrophe as a rhetorical device in an extensive and complex manner. Thus, it is considered 

stylistically different from any known form of Arabic discourse because of its distinctive use of 

linguistic and literary devices. These types can be discussed below:  

1.Apostrophe in Speaking, Addressing and Absence           )التكلم، الخطاب والغيبة(    
   Al-Madani (1968,1:363) states that such type is concerned with three conditions: speaking, 

addressing and absence which is subdivided into six types as follows:  

Apostrophe from Absence to Addressing 

    Apostrophe from absence to addressing represents the first type and it is illustrated clearly in 

Al-Fatihah the first surah of the Glorious Quran:  

ِ َربِّ اْلَعالَِمين اْلَحْمد) .7 ِحيم  0َلِِلا ْحَمِن ٱلرا ينِ  0ِٱلرا                                                     تَِعيُن(إِيااَك نَْعبُد َوإِيااَك نَسْ 0َملِِك يَْوِم ٱلدِّ

(              5-2)الفاتحة/  

"Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds; 

Most Gracious, Most Merciful; Master of the Day of Judgement. 

Thee do we worship, and Thine aid we seek."                                                                                     

                                                              (Ali,2001:14)  

    Apostrophe, here, is in     ُإِيااَك نَْعبُُد َوإِيااَك نَْستَِعين() "Thee do we worship, and Thine aid we seek" 

when the speech changes to addressing which is presented by the pronoun )كاف( in )اياك( after it 

became in absence in   (َربِّ اْلَعالَِمين اْلَحْمد ِ (َلِِلا  "Praise be to Allah". Such apostrophe is from absence 

to addressing when Allah says:  

()إِيااَك نَْعبُُد َوإِيااَك نَْستَِعينُ   after  (َربِّ اْلَعالَِمين اْلَحْمد ِ (َلِِلا  since thanking is inferior to worshiping so that He 

says )الحمد َلِل( not )الحمد لك( in the absence then He changes to worshiping in )إياك نعبد( Ibn Al-

Atheer (1960,2:4)  

Apostrophe from Addressing to Absence 

    This type of apostrophe from addressing to absence is the most widespread type in the Glorious 

Quran which is expressed by the following aaya: (Ibn Al-Atheer 1960,2:5) 

آلِّينَ ( )الفاتحة/7(    .8   )ِصراَطَ ٱلا ِذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر ٱْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل ٱلضا

    "The way of those on whom thou hast bestowed Thy Grace, 

       those whose (portion) is not wrath, and who go not astray". (Ali,2001:15)  
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Apostrophe from speech to another occurs to glorify the addressee, as in:   َْغْيِر ٱْلَمْغُضوِب َعلَْيِهم( )  

"those whose (portion) is not wrath", it is expected 

to say: )غير الذين غضبت عليهم(as He says: ( ِصراَطَ ٱلاِذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهمْ )     "The way of those on whom thou 

hast bestowed Thy Grace". Apostrophe here is used to address Allah to show that His mercy is 

greater than His anger (Ibn Al-Atheer 1960,2:5). 

Apostrophe from Absence to Speaking 

    Apostrophe from absence to speaking is presented by the following aaya: 

را اْستِْعَجالَهُْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُهُمْ َولَْو    .9 ُ لِلنااِس الشا ُل َّللاا فَنََذرُ  يَُعجِّ )                                                                                                   

  (                      11)يونس/       يَْعَمهُوَن( الاِذيَن ََل يَْرُجوَن لِقَاَءنَا فِي طُْغيَانِِهمْ 

"If Allah were to hasten for men the ill (they have earned) as they would fain hasten on the good,- 

then would their respite be settled at once. But We leave those who rest not their hope on their 

meeting with Us, in their trespasses, wandering in distraction to and fro." (Ali,2001:482)  

    Apostrophe occurs in: )فَنََذر الاِذيَن ََل يَْرُجوَن لِقَاَءنَا ) " But We leave those who rest not their hope on 

their meeting with Us" which is in speaking frame after it is in absence one as in:    ُ ُل َّللاا ( ) يَُعجِّ (Abu 

Al-Soud,n.d.,4:125). Allah said that I am the One Who speaks to the people in the Glorious Quran 

and this is My messenger so they must listen to Me and follow My instructions in order not to be 

punished. 

Apostrophe from Speaking to Absence  
    This represents another type of apostrophe in the Glorious Quran which is explained by 

rhetoricians, as in: 

ُ  )َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالاِذيَن ِمْن قَْبلِِهمْ  .10 بُوا بِآيَاتِنَا فَأََخَذهُُم َّللاا                  بُِذنُوبِِهمَكذا

ُ َشِديُد اْلِعقَاِب( (                                               11)إل عمران/  َوَّللاا  

 "(Their plight will be) no better than that of the people of Pharaoh, and their predecessors: They 

denied our Signs, and Allah called them to account for their sins. For Allah is strict in 

punishment." (Ali,2001:128) 

Here, apostrophe occurs in:  ( ُ  and Allah called them to account" in the absence form" (فَأََخَذهُُم َّللاا

after it is in the speaking in: ( بِآيَاتِنَا  ) "our Signs". The apostrophe from speaking first to absence is 

used to fear from Allah and to add beauty to His speech(Abu Al-Soud,n.d., 4:125).  

Apostrophe from Addressing to Speaking 

    Apostrophe from Addressing to Speaking is illustrated by the following aaya: 

ُ أَْسَرُع َمْكًرا إِنا ُرُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُرونَ ) قُ   .11 ( 21(  )يونس/ِل َّللاا     

   "Say: "Swifter to plan is Allah!" Verily, Our messengers record 

     all the plots that ye make!" (Ali,2001:485) 

Allah addresses the people by using the pronoun )   ِقُل ( "say" to say that He is the addresser and He 

uses  َا(ُرُسلَن  ) "our messengers" for the speaker. This means that Allah changes His speech from 

addressing to speaking to those people and tell them His messengers wrote everything they have 

done (Al-Sa'eedi,2014:3). 

Apostrophe from Speaking to Addressing  

    This type of apostrophe occurs only in this Quranic aaya: 

(       22)يس/ .12  (َوَما لَِي ََل أَْعبُُد الاِذي فَطََرنِي َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ )       

  " It would not be reasonable in me if I did not serve Him Who created me, and to Whom ye shall 

(all) be brought back".(Ali,2001:1121)  

    In this aaya, apostrophe from speaking which is expressed in singular words: )اعبد، فطرني( 

"serve, created" to addressing in plural: )تُْرَجُعوَن) " be brought back" (Al-

Zamakhshari,1999,3:318). 

2 Apostrophe in Verbs: Past, Present and Imperative         )الماضي، المضارع واألمر( 

    Apostrophe in verb phrases represents the second  major  type  which is found in the three 

verbs: past, present and imperative. Apostrophe is represented by verbs contributes a lot of 
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meanings. In this type, apostrophe may be divided into four minor types which are explained 

further: 

Apostrophe from Past to Present 

    The syntactic structure in the Arabic language can be used to denote events that happened in 

the past through using the present tense to make these events appear as if they happened in front 

of the addressee. This occurs by using the verb )يفعل( in the Arabic language to refer to the 

continuous events. Arab grammarian like Ibn Hisham (1985,2:690) who refers to the present verb 

that is used to express events that found in the past. 

    Al-Samara'i (1989,3:319) also mentions such type when he says that past events can be seen as 

if they happened in the present state by using the present verb. This type of apostrophe is found in 

many Quranic aayas as in:  

ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ               .13 يَُذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكم )َوإِْذ نَجا  

لُِكْم بَََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ                  (49(   )البقرة/َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي َذَٰ

"And remember, We delivered you from the people of Pharaoh: They set you hard tasks and 

punishments, slaughtered your sons and let your womenfolk live; therein was a tremendous trial 

from your Lord." (Ali,2001:29) 

Apostrophe occurs in the three present verbs instead of the past: )يسومونكم...يذبحون...ويستحيون( to 

agree with the previous past in )نجيناكم(. The purpose of this is to make the events of torture as if 

they occurred in front of the eye when the people of Pharaoh held knives to butcher their sons.  

Apostrophe from Present to Past 

    Apostrophe from present to past may be found in many aayas in the Glorious Quran to describe 

the events in the Judgement Day. Al-Samara'i (1989,3:304) states that such events happened in 

the past and no one can deny. He used the past tense to express them, as in: 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُما قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(              14)إِنا َمثََل ِعيَسىَٰ ِعْنَد َّللاا (  59)ال عمران / .  

   "The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He   

     created him from dust, then said to him: "Be". And he was." (Ali,2001:142) 

    The grammatical shift occurs in: )فيكون( instead of saying: )ثم قال له كن فكان( . Apostrophe from 

present to past by using the past verb )فيكون( is used to explain Allah's ability to create the universe 

at once (Ibn Hayaan,1328,3:176). 

Apostrophe from Past to Imperative 

    This type of apostrophe is not familiar may be because of disagreement between Arab 

grammarians concerning shifting from past to verb of imperative (Al-Razi,1980,4:42). An 

example of this in:                                                                                            

  15            )َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنااِس َوأَْمنًا َواتاِخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى َوَعِهْدنَا

ُجود   ِع السُّ كا (      125( )البقرة/إِلَىَٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن طَهَِّرا بَْيتَِي لِلطاائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ "Remember We made the 

House a place of assembly for men and 

    a place of safety; and take ye the station of Abraham as a place of 

    prayer; and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they  

    should sanctify My House for those who compass it round, or use 

    it as a retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer)." (Ali,2001:52-3)  

Apostrophe happens in the verb of imperative )واتخذوا( after it is in the past verb )جعلنا( . Allah 

orders Muhammad's nation to make Abraham's house as a place of prayer. 

Apostrophe from Present to Imperative 

    Apostrophe occurs from the present verb which refers to the present state to the verb of 

imperative. This is expressed by the following: 

16 ا) َ َواْشهَُدوا أَنِّي بَِريٌء ِمما    (تُْشِرُكونَ  إِْن نَقُوُل إَِلا اْعتََراَك بَْعُض آلِهَتِنَا بُِسوء قَاَل إِنِّي أُْشِهُد َّللاا
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"We say nothing but that (perhaps) some of our gods may have seized thee with imbecility." He 

said: "I call Allah to witness, and do ye bear witness, that I am free from the sin of ascribing, to 

Him," (Ali,2001:525) 

   Apostrophe happens in the verb )واشهدوا( instead of saying )وأشهدكم( to agree with the previous 

present verb )اشهد( to express their carelessness (Al-Razi,1980,4:42).  

3. Apostrophe in Singular, Dual and Plural    )المفرد، المثنى والجمع(   
    Al-Tanookhy (1327:46) adds saying changes in number is considered the most developed type 

of apostrophe. Such changes happen from singular to plural and from dual to singular and plural. 

It consists of six types as in the following: 

Apostrophe from Singular to Dual 

    Apostrophe from singular to dual occurs in the following aaya: 

بَاِن(  )الرحمن/ُُ  0َجانيَْخُرُج ِمْنهَُما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمرْ )         17( 23-22فَبِأَيِّ آََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

"Out of them come Pearls and Coral: Then which of the favours 

  of your Lord will ye deny?" (Ali,2001:1399) 

    The word )منهما( is used to for dual as a turning from the singular word )يخرج منه اللؤلؤ  :)منه(

 since pearls and coral come from salt and sweet water in order to mention Allah's والمرجان(

greatness (Al-Tubrussy, 1379,9:201). 

Apostrophe from Singular to Plural 

    Apostrophe from singular to plural is found in such aaya: 

ُ َغنِيٌّ َحِميدٌ ( )التغابن/6(     18 ُ َوَّللاا لَِك بِأَناهُ َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَالُوا أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا َوتََولاْوا َواْستَْغنَى َّللاا  )َذَٰ
  "That was because there came to them messengers with Clear 
  Signs, but they said: "Shall (mere) human beings direct us?" 
  So they rejected (the Message) and turned away. But Allah can 
  do without (them): and Allah is free of all needs, worthy of all 
   praise." (Ali,2001:1477) 
    Apostrophe in number expresses in the plural: )يهدوننا( for the singular word )بشر(. It is used instead of 
 refers to the messenger in every nation who is refused as  Allah's messenger and the )بشر( since )يهدينا(
same is true for the Prophet Muhammad when they accused him of lying (Al-Qurtubi,1950,18:135).  
Apostrophe from Dual to Singular 
    Apostrophe from dual to singular is expressed by the following: 

 )َوَجاَء فِْرَعْوُن َوَمْن قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَفِكَ ات  باْلَخاِطئَةِ  فََعَصْوا َرُسوَل َربِِّهْم فَأََخَذهُْم أَْخَذةً َرابِيَةً  ) )الحاقة/10-9(  19   

 "And Pharaoh, and those before him, and the Cities Overthrown, committed habitual Sin. And 

disobeyed (each) the messenger of their Lord; so He punished them with an abundant Penalty." 

(Ali, 2001:1517) 
Speech changes from dual )رسوال( to singular رسول()  "messenger". The reason for using the dual is 
because of Pharaoh and those before him who denied Allah and )المؤتفكات( " the Cities Overthrown" which 
refer to the cities of Lut's people who are punished by Allah so )رسول ربهم( "the messenger of their Lord" 
refers to the two messengers Lut and Moses (Al-Razi,1980,30:105). 
Apostrophe from Dual to Plural 
    This type of apostrophe is explained by the following: 
20 (33َفاْنُفُذوا َلا َتْنُفُذوَن ِإلَّا ِبُسْلَطاٍن(    )الرحمن/ اِت َواْلَأْرِض)َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْلِإْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السََّماَو   

  " O ye assembly of Jinns and men! If it be ye can pass beyond the zones of the heavens and the 

earth, pass ye! not without authority shall ye be able to pass!." (Ali,2001: 1401) 

    The speech here is for )اَلنس والجن( "Jinns and men" to refer to two nations then it changes to 

plural as in :)استطعتم، تنفذوا، فانفذوا َل تنفذون( as a challenge for them to go through kingdoms of 

heavens and earth which is the best expressed in the plural form (Al-Zamakhshari, 1999,4:438). 
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Apostrophe from Plural to Singular 

    The grammatical shifts in number from plural to singular is expressed by the following: 

ْنَساَن ُخلَِق هَلُوًعا ) هُ الشارُّ َجُزوًعا0إِنا اْْلِ      21    0هُ اْلَخْيُر َمنُوًعاَوإَِذا َمسا 0إَِذا َمسا

                                                        (22-19(     )المعارج/إَِلا اْلُمَصلِّينَ 

"Truly man was created very impatient- Fretful when evil 

  touches him; And miserly when good reaches him;-  

  Not so those devoted to Prayer-" (Ali,2001:1527-8) 

    Apostrophe from plural to singular )اَلنسان( "man" which is clarified more by using )المصلين( 

which is plural. It is:)خلق الناس هلوعين اذا مسهم الشر جزوعين واذا مسهم الخير منوعين اَل المصلين( but it comes 

in the singular form )اَلنسان( instead of )الناس( to refer to all people except the believers(Al-

Zamakhshari,1999,4:438). 

Apostrophe from Plural to Dual 

Such apostrophe from plural to dual is found in the following aaya:                     الاِذي َخلََق َسْبَع(

ِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجعَسمَ  ْحَمَٰ     22            اَواٍت ِطبَاقًا َما تََرىَٰ فِي َخْلِق الرا

تَْيِن يَْنقَلِْب إِلَْيَك الْبََصُر َخاِسئًا َوهَُو َحِسير(    )الملك/ 0اْلبََصَر هَْل تََرىَٰ ِمْن فُطُور "             (4-3ثُما اْرِجِع اْلبََصَر َكرا He Who 

created the seven heavens one above another: No                           want of proportion wilt thou see 

in the Creation of (Allah)                                 Most Gracious. So turn thy vision again: seest thou 

any flaw                        

Again turn thy vision a second time: (thy) vision will come                           

back to thee dull and discomfited, in a state worn out." (Ali,2001:1497-8)  

   The word )كرتين( "again" comes in the dual form as a shift from the plural )كرات(.Such repetition 

comes in the dual to refer to the perfection of Allah in His creation of heavens(Al-

Tubrussy,1379,9: 323). 

2.3 The Syntactic Structure of Apostrophe  
    Wahba (1974:28) mentions that apostrophe, syntactically, is expressed by a statement. It is a 

sudden transition from a statement to addressing a person or non-person no matter whether 

he/she/it is present or not: 

23. وأيك ناضر     طِرب اَلحمام بذي األراك فشاقني      َل زلَت في َعلَل   

Here, Jareer changes his speech from absence when addressing: )الحمام( 'dove' to speaking in:  َل(

 .in order to pray for it (Ateeq, 2004:110) زلت في علل وأيك ناضر(

    The syntactic structure of apostrophe is also expressed by pronouns. It refers to the different 

conditions of the addressees in the Glorious Quran. Such shifts vary from the first person pronoun 

whether present or absent to the second and the third person pronouns. This pronoun shift can be 

demonstrated  by the following aayas: 

24(        51)النحل/  ( هٌ َواِحد  هَْيِن اْثنَْيِن إِناَما هَُو إِلََٰ ُ ََل تَتاِخُذوا إِلََٰ فَإِيااَي فَاْرهَبُونِ  )َوقَاَل َّللاا  

          "Allah has said: "Take not (for worship) two gods: for He is 

           just One God: then fear Me (and Me alone)." (Ali,2002:650)  

    Apostrophe from one pronoun into another in the same aaya of the Quranic discourse is a 

rhetorical feature that empowers the text. Apostrophe in this aaya is manifested when Allah 

addresses people to take one God instead of two. The aim of the pronoun shift is to remind them 

that Allah is the Only One to be obeyed and worshiped. Pronoun shift is illustrated through using 

the pronoun 'Me' in: )فإياي فارهبون( "then fear me". (Al-Zamakhshari,1999,4:575) 

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَُسْقنَاهُ إِلَىَٰ بَلٍَد َميٍِّت فَأَْحيَْينَا بِِه اأْلَْرضَ )      ُ الاِذي أَْرَسَل الرِّ 25        َوَّللاا  

لَِك النُُّشوُر(         )فاطر/    بَْعَد َمْوتِهَا                       (                    9َكَذَٰ

         "It is Allah Who sends forth the Winds, so that they raise up the    

          Clouds, and We drive them to a land that is dead, and revive the  

          earth therewith after its death: even so (will be) the  

          Resurrection!" (Ali,2001:1103) 
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    The aaya starts by making reference to Allah as the doer of the action in the third person 

singular pronoun "It". The aaya then incorporates the first person plural pronoun "We" in order to 

show the great power of Allah who causes the rainy clouds to move to a dead land to be revived. 

This shift of the third person singular "It" into the second plural pronoun "We" aims at telling the 

addresser that Allah is the Only One who causes the rain to fall down (Al-Zamakhshari,1999, 

4:575).  

    Similarly, apostrophe is carried out by using demonstrative nouns. For examples:  

ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً                ُسوَل فَقَدِّ   )    26     يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا إَِذا نَاَجْيتُُم الرا

لَِك َخيْ  َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َذَٰ (          12)المجادلة/   (ٌر لَُكْم َوأَْطهَُر فَإِْن لَْم تَِجُدوا فَإِنا َّللاا   

              "ye who believe! When ye consult the Messenger in private, 

               spend something in charity before your private consultation. 

               That will be best for you, and most conducive to purity (of 

               conduct). But if ye find not (the wherewithal), Allah is Oft- 

               Forgiving, Most Merciful." (Ali,2001:1436-7) 

    In this aaya, the speech changes from addressing a group of believers to the Prophet 

Muhammad in: )ذلك خير لكم( "that will be best for you". The demonstrative )ذلك( represents speech 

shift to the Prophet to glorify him by Allah (Al-Tabataba'i,2002,19:196). 

َ َما اْستَطَْعتُْم َواْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوأَْنفِقُوا َخْيرً )                    27         ا أِلَْنفُِسُكْم َوَمْن يُوقَ فَاتاقُوا َّللاا

(                                   16)التغابن/         ( ئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ   ُشحا نَْفِسِه فَأُولََٰ  

             "So fear Allah as much as ye can; listen and obey and spend 

              in charity for the benefit of your own souls. And those saved 

             from the covetousness of their own souls,- they are the ones 

             that achieve prosperity." (Ali,2001:1480) 

    Apostrophe occurs from the first singular pronoun in the verb )يوق( to the plural in the 

demonstrative noun and after it: )اؤلئك هم المفلحون( to mention their prosperity (Nahla,1981:414). 

2.4 The Semantic Implications of Apostrophe  

    Arab rhetoricians mention several meanings of apostrophe that are determined by the linguistic 

context in the short Quranic aayas are related to tense, addressee and number. Apostrophe is used 

to convey the following: 

 (Continuity) االستمرارية 

 :can be clarified by the following (continuity)اَلستمرارية     

ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَ )          28 (2ْمَشاٍج نَْبتَلِيِه فََجَعْلنَاهُ َسِميًعا بَِصيًرا(   )اَلنسان/إِناا َخلَْقنَا اْْلِ

         "Verily We created Man from a drop of mingled sperm, in order 

         to try him: So We gave him (the gifts), of Hearing and Sight." (Ali,2001:1571)  

    Allah refers to the creation of Man by using the past tense: )خلقنا( "created" to refer to the 

beginning of Man. He then refers to the differences between them from one condition to another. 

This means that their state does not remain stable but it goes on that is why He uses the present 

tense to refer to the continuity as in:)نبتليه( (Al-Zamakhshari,1999,2:338). 

 (Threat and Warning) التهديد والتحذير
    This meaning is expressed by speech changes from past to verb of imperative:                                                                                                                                                                

       29           (37َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيفِِه فَطََمْسنَا أَْعيُنَهُْم فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذِر( )القمر/)

              "And they even sought to snatch away his guests from him, 

                 but We blinded their eyes. (They heard:) "Now taste ye My 

                 Wrath and My Warning." (Ali,2001:1392) 

 are used  to refer to the addressers and the addressees by using the imperative التهديد والتحذير    

verb: )ذوقوا( which is suitable more than the  past verb: )طمسنا(  as a result for what they have done 

(Al-Razi,1980,29:62). 
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 (Certainty) اليقين 

    Apostrophe from present to past verbs is the way to refer to what will happen to Man in the 

future i.e., Judgement Day. By using past verbs: )فتحت، كانت، سيرت( instead of  present verbs:  ،ينفخ(

 is illustrated clearly by the following: (Ibn Al-Atheer,1960,3:189) اليقين the meaning of ,تأتون(

َماُء فََكانَْت أَْبَوابًا0َوُسيَِّرِت اْلِجبَاُل   30  وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا0َوفُتَِحِت السا  )يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

(                                               20-18(            )النبأ/فََكانَْت  َسَرابًا   

            "The Day that the Trumpet shall be sounded, and ye shall 

              come forth in crowds; And the heavens shall be opened as if 

              there were doors, And the mountains shall vanish, as if they 

              were a mirage." (Ali,2001:1587) 

 (Insult) االهانة 

    Apostrophe occurs when speech changes from present to imperative verbs by using the 

following aaya:               

                     31(            48(   )القمر/يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النااِر َعلَىَٰ ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسا َسقَرَ ) 

                 "The Day they will be dragged through the Fire on their 

                   faces, (they will hear:) "Taste ye the touch of Hell!" 

                                                                           (Ali,2001:1394)  

    The meaning changes from the present verb )يسحبون( to the verb of imperative ا()ذوقو  as an 

insult to those disbelievers who are thrown in the fire as a punishment for them (Ibn Al-

Atheer,1960,3:189). 

 

 (Drawing Attention) التنبيه 

    The meaning of  التنبيه is expressed in the following aaya by turning from absence to addressing: 

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًم(                 ُ        32             إِنا َّللاا ِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتاَخَذ إِلَىَٰ َربِِّه َسبِيَل0 َوَما تََشاُءوَن إَِلا أَْن يََشاَء َّللاا )إِنا هََٰ

                               (30-29)اَلنسان/     

           "This is an admonition: Whosoever will, let him take a 

            (straight) Path to his Lord. But ye will not, except as Allah 

            wills; for Allah is full of Knowledge and Wisdom."(Ali,2001: 

            1576)  

    Here, apostrophe is used to to draw the attention of people that their will is dependent on 

Allah's (Al-Tabataba'i,2002, 20:156).  

  (Rebuke) التوبيخ 

    Another meaning of apostrophe from absence to addressing expresses as follows:                                                                                     

ا  وَن إِلَىَٰ نَاِر َجهَناَم َدع ً ِذِه النااُر الا 0يَْوَم يَُدعُّ بُونَ هََٰ    (      33(14-13( )الطور/تِي ُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

           "That Day shall they be thrust down to the Fire of Hell, 

             irresistibly. "This:, it will be said, "Is the Fire,- which ye were 

             wont to deny!" (Ali,2001:1368) 

    Apostrophe comes from )يوم يدعون( to )كنتم بها تكذبون( to address the liars that Allah will punish in 

the fire and this is a kind of rebuke to them which is stronger than insult (Al-Zarkashi,n.d.,3:330). 

 (Underestimate) االستخفاف 

    The meaning of اف اَلستخف  is interpreted by the following:                                     

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَانٍ )    ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاا                             34            إِْن ِهَي إَِلا أَْسَماٌء َسما

   (        23( )النجم/نا َوَما تَْهَوى اأْلَْنفُُس َولَقَْد َجاَءهُْم ِمْن َربِِّهُم اْلهَُدىَٰ إِْن يَتابُِعوَن إَِلا الظا   

            "These are nothing but names which ye have devised,- ye and 

              your fathers,- for which Allah has sent down no authority 

             (whatever). They follow nothing but conjecture and what 

             their own souls desire!- Even though there has already come 

             to them Guidance from their Lord!" (Ali,2001:1379) 
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       Allah addresses the present disbelievers in: تم، اباؤكم()سميتموها، ان  then He addresses them as if 

they were absent: )يتبعون( in order to underestimate them since they follow nothing only doubt 

(Al-Razi,1980,28:300). 

     (Glorifying)  التعظيم

    Abu Al-Soud (n.d.,5:259) states that apostrophe comes from speaking in )سنقرئك( to absence in 

 and this happens to glorify Allah by mentioning His name and to show His greatness, as )ما شاء َّللا(

in: 

ُ إِناهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَىَٰ (   )اَلعلى/7-6(  35           )َسنُْقِرئَُك فَََل تَْنَسىَٰ 0 إَِلا َما َشاَء َّللاا

          "By degrees shall We teach thee to declare (the Message), so 

           thou shalt not forget, Except as Allah wills: For He knoweth 

           what is manifest and what is hidden." (Ali,2001:1636-7)  

 

 (Prohibition)  النهي 

    Apostrophe from speaking )عدوي( to absence )تؤمنوا باَلِل( is expressed by the meaning of النهي, as 

in: 

                                                                                                             

ي َوعَ  ُكْم أَْولِيَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَوداة         يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا ََل تَتاِخُذوا َعُدوِّ ُِ      36ُدوا ) 

ُسوَل َوإِيااُكْم أَْن تُْؤِمنُو   ا                     َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ يُْخِرُجوَن الرا

ِ َربُِّكْم إِْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهَاًدا فِي َسبِ  (                    1(   )الممتحنة/يلِيبِاَلِلا  

            "O ye who believe! Take not my enemies and yours as 

              friends (or protectors),- offering them (your) love, even 

              though they have rejected the Truth that has come to you, 

              and have (on the contrary) driven out the Messenger and 

              yourselves (from your homes), (simply) because ye believe 

             in Allah your Lord! If ye have come out to strive in My Way" 

                                                                            (Ali,2001:1452)  

    Allah addresses the believers not to take Allah's enemies as their companions since Allah alone 

deserves to be worshiped and believed in (Al-Razi,1980,4:500). 

 

  (Emphasis) التوكيد 
    Speech changes from singular to dual to demonstrate the meaning of التوكيد which is exemplified 

by the following:  

(24)ق/                           .37                            (أَْلقِيَا فِي َجهَناَم ُكلا َكفااٍر َعنِيدٍ )  

 

                    "(The sentence will be:) "Throw, throw into Hell every 

                       contumacious Rejecter (of Allah)!-" (Ali,2001:1350) 

    Here, Allah addresses His angels of fire by using the dual )القيا( instead of the singular )الق(. Ali 

says that the original for "throw" is in the dual number, which some commentators explain by 

saying that the dual form is used for emphasis. Examples of this are found in Arabic (when they 

address singular as if they were dual) (ibid.). 

  (Unity and Gathering)  التوحد واالجتماع 

    Apostrophe from plural to singular is used in the following aaya since Arabs use singular 

number but they mean plural: 

38(  24)الذاريات/            هَْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن()                       

                 "Has the story reached thee, of the uhonoured guests of 

                  Abraham?" (Ali,2001:1359)   



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

199 

    Guests, here, refers to angels that visited the Prophet Abraham. The reason for shifting from 

plural )ضيوف( to singular )ضيف( is to show their unity and gathering as if they were one 

(Hussein,1973:301).  

3. Comparison  
    In this section, an attempt is made to trace the similarities and differences of apostrophe in 

English and Arabic. This will be done in terms of the definitions characterizing apostrophe, its 

types and the syntactic and the semantic aspects. 

3.1 Definitions of Apostrophe: Despite the various definitions given by English linguists, the 

concept is the same in English. Apostrophe is a device that is used by the speaker to interrupt 

discussion or discourse and addresses directly a person or personified thing either present or 

absent. But there is disagreement between Arab rhetoricians about the names and definitions of 

apostrophe. Some of them define this concept without naming it while others give several 

definitions are related to one type or another.It is a sudden transition or turning from one 

condition to another like turning from addressing present to absent or from present to past 

verbs or from singular to plural or vice versa. Above all, apostrophe refers to the speech 

changing from one form to another as when the speaker is addressing the absent as if present 

and dead as if alive. 

3.2 Types of Apostrophe: The study of the types of apostrophe in English and Arabic has shown 

a difference in the number of its types in both languages.Types of apostrophe in English are 

more restricted in comparison with Arabic. Each type of apostrophe in English is set according 

to a certain aspect of apostrophe. The types recognized are in terms of the relationship between 

the addresser and the addressee, from the horizontal to the vertical, direct to indirect. In Arabic, 

the classification of the types of apostrophe enjoy more freedom of membership. Arab 

rhetoricians and grammarians have tried to put types of apostrophe in terms of three types then 

each one of them is subdivided into various types. The grammatical shifts in its types include 

changes in addressee, tense and number. The first type is apostrophe in speaking, addressing 

and absence. The second one is in verbs: past, present and impreative and the third is in 

singular, dual and plural.  

3.3 The Syntactic and the Semantic Aspects of Apostrophe: From a syntactic viewpoint, 

apostrophe in English and Arabic differ in their forms. English apostrophe tends to be 

expressed by different sentence types such as: exclamation and question. In Arabic, on the 

other hand, apostrophe is expressed by statement and demonstrative nouns. Despite the 

differences in the syntactic structure of apostrophe in both languages, there are certain 

similarities between some of them. The structure of apostrophe in English which is parallel to 

Arabic apostrophe since both of them are expressed syntactically by a statement to address a 

person or non-person whether present or absent. The second similarity is between apostrophe 

in pronoun shift and apostrophe in pronoun in English and Arabic since both of these two types 

refer to speech changes in person. Such changes happen from the first person pronoun to the 

second and the third person pronouns. 

The meanings surveyed perviously show that English and Arabic have different meanings. In 

English, the semantic implications are small in number in comparison with Arabic. Each 

meaning of apostrophe is related to the state of emotion and feeling of the addresser. 

Apostrophe expresses the meanings of exclamation, grief and exhortation. In Arabic, the matter 

is different since Arab rhetoricians mention certain meanings that are determined by the 

linguistic context and are related to tense, addressee and number. But this does not mean total 

absence of the similarity in meaning in English and Arabic. The first similar meaning that 

apostrophe conveys in English is to glorify God in the Holy Bible when addressing Him in 

prayer which has its equivalent implication in Arabic when glorifying Allah by mentioning His 
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name in the Glorios Quran. Another similar meaning that apostrophe expresses is the use of 

prohibition which can be found in the religious texts in both languages.  

Conclusion 

1.The study finds out that apostrophe is defined differently by English and Arabic linguists. In 

English, apostrophe is a direct address to absent or imaginary persons as a digression in the 

course of speech. In Arabic, on the other hand, apostrophe is defined according to its types. It 

is a turnning away from addressing present to absent ot from past to present verbs or from 

singular to plural and vice versa.  

2.In English, types of apostrophe are small in number in comparison with that in Arabic. The 

types are identified in terms of the relationship between the addresser and the addressee: from 

the horizontal to the vertical and from direct to indirect. Whereas in Arabic, the classification 

of the types of apostrophe enjoy more freedom of membership. They vary from apostrophe in 

speaking, addressing and absence to the past, present and imperative verbs and to apostrophe in 

singular, dual and plural. 

3.The syntactic aspect of apostrophe in English revels that apostrophe tends to be expressed by 

more than one sentence type: statement, exclamation and question. In Arabic, apostrophe is 

expressed by a statement. In spite of these differences in both languages, yet the structure of 

apostrophe in English is parallel to Arabic apostrophe because they are formed by statement 

and pronoun. Such changes occur in the first , the second and the third person pronouns. 

4.English and Arabic differ in the number of their semantic implications. In English, each 

meaning of apostrophe is related to the state of feeling of the addresser. It reflects the meanings of 

exclamation, grief as well as exhortation. The matter is different in Arabic since its meanings are 

related to tense, addressee and number. Above all, they are similar in expressing two meanings: 

glorifying and prohibition that can be found in the religious texts in both languages.    
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 مستوى تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية والتربية األساسية في بغداد في مادة النحو 
 .د. ميسون علي جواد التميميأ.م

 كلية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية
The Achievement of the Students of Arabic Departments 

Of Colleges of Education and Basic Education  

In Baghdad in Grammar 

Asst. Prof. Maysoon Ali Jwad Al-Timimi 

College of Basic Education/ Al-Mustansiryah University 

Abstract  

Recently, the preparation of Arabic teachers is weak and the programs of preparing Arabic 

teachers undergo the same problem. 

 مشكلة البحث
يعيـنهم علـى القـراءة  يملكـون منهـا مـا بناء هـذا العصـر الأال يخفى ان المشكلة اللغوية تعد ابرز مشكالت حياتنا الثقافية، ف

اخــذت اللغــة العربيــة تعــاني مــن ضــعف مســتوى االعــداد التخصصــي  (، وقــد2004/108الســليمة او التعبيــر الصــحيح )العــزاوي
عــــــن الــــــنقص الواضــــــح فــــــي البــــــرامج المقدمــــــة فــــــي الكليــــــات المختلفــــــة التــــــي تعــــــد معلمــــــي اللغــــــة  فضــــــالً ، والمهنــــــي لمعلميهــــــا

 (1981/5العربية.)يونس
وعلى اثر ذلك ارتفعت الشكوى من ضعف الطلبـة فـي مراحـل التعلـيم جميعهـا مـن النحـو العربـي، وعـدم قـدرتهم علـى فهمـه 

الــذي ينــوء بحملــه طلبــة  ( واصــبحت قواعــد النحــو العــبء1979/169فــادة مــن قواعــده فــي تقــويم احــاديثهم وكتابــاتهم، )احمــدواإل
(، وتلـك مشـكلة وزمنـة طـال عليهـا األمـد وحـارت العقـول 1986/107)ابـو مغلـيالمدارس والجامعات على السواء ويتذمرون منـه 

شــارة الــى مــواطن الــداء فيهــا، فانحــدار المســتوى يــزداد يومــا بعــد يــوم، وكأننــا امــام بئــر ينضــب ماؤهــا فــي البحــث عــن علتهــا واإل
 (.1987/413يرفدها ويصلح من شأنها)عبد التواب يءش بالتدريج وال

هــ(، 255هــ(، والجـاحظ)ت/180وليدة عصرنا انما لها جذورها العميقة من عصر خلـف األحمـر )ت/وهذه المشكلة ليست 
( حتـى يـذكر ان أعرابيـا وقـف علـى 1982/12هـ(، وغيـرهم ممـن كتـب فيـه واعـرب عـن هـذه المشـكلة، )غلـوم592والقرطبي )ت/

حو فقال له ابو زيد: سل يا أعرابي عما بدا لـك، هـ( مستسمحا فظن ابو زيد انه جاء ليسأله مسألة في الن215حلقة أبي زيد )ت/
 فقال على البديهة شعرا مبديا عدم رغبته في النحو لكثرة ما يعرض فيه من الجمل المتكررة على نحو قولنا "ضرب عمرو زيدا": 

 1لست للنحو جئتكم ال وال فيه ارغب  
 أنا مالي وآلمرئ ابد الدهر يضرب 
 (1936/54)السيرافي  خل زيد لشأنه حيث ما شاء يذهب 

وتعد مادة النحو التي تدرس فـي كليـات التربيـة مـن المحـيط الـى الخلـيج مـن المـواد التـي شـرحت وتـدرس لمـدة اربـع سـنوات 
ألقســام اللغــة العربيــة فــي هــذه الكليــات، وقــد شــكك )مطلــوب( فــي صــالحية تــدريس المــادة واثرهــا فــي المعلمــين اذ قــال: )ووقــوف 

ه ضيق دراسـة النحـو وابعـدها عـن التطبيـق ومعرفـة التراكيـب اللغويـة ودالالتهـا، واصـبح المتخـرج فـي قسـم المنهج على ما جاء في
 (2003/300كتابة البحوث فيها(.)مطلوب وأاللغة العربية غير قادر على تذوق اللغة وضبطها وتدريسها، 
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راء واألوجـه االعرابيـة وتكـرار األمثلـة لقد كان رأي مطلوب ان اقتصـار المـنهج علـى مـا جـاء فـي كتـاب النحـو مـن تعـدد اآل
وتعقــدها وكثــرة الشــواهد النحويــة والعلــل واألســباب وغيرهــا ابعــدت النحــو عــن الغايــة األساســية لــه وهــي تبســيط تعلــم لغتنــا وصــيانة 

لباحثـة ال يتحقـق اال السنتنا ورفع مستوى طلبتنا وتحبيب لغتنا الجميلة الـيهم بقواعـده المبسـطة، ال ان ينفـرهم منهـا، وهـذا باعتقـاد ا
ـــة اذا اخـــذنا بنظـــر اإل ـــه والجانـــب النفســـي للطلب ـــة تدريســـه واهدافـــه وطبيعـــة النحـــو واهميت ـــه كافـــة وطريق هتمـــام النحـــو فـــي مجاالت

وانعكاسات هذه المجاالت على اتجاهاتهم نحوه والتـي بـدورها تـؤثر فـي تحصـيلهم فيه.وقـد اشـارت بعـض الدراسـات الـى ان كتـاب 
بقولـه )ليـت شـعري متـى ننجـو 1972ت ال يخلو من بعـض المشـكالت وهـي قديمـة عبـر عنهـا الهاشـمي قبـل عـام النحو في الكليا

من قيود الكتاب )شرح بن عقيل( الذي يستنفذ قوانا العقلية ويكره الينا اعـز ضـوابط لغتنـا مـن غيـر فائـدة ترجـى اال مجـرد الدراسـة 
(، ومـــن هـــذه الدراســـات، دراســـة )الســـامرائي 1972/211ة"()الهاشـــمي لالمتحـــان فحســـب فـــي ارقـــى المســـتويات الثقافيـــة "الجامع

(، اال ان هذه الدراسات اجماال مـن خـالل وجهـة نظـر التدريسـيين 2005(، ودراسة )السلطاني2003(، ودراسة )الزوبعي 1989
معرفـــة اتجاهـــاتهم  والطلبـــة، ولـــم يكـــن هنـــاك بحـــث علمـــي مـــنظم يأخـــذ بنظـــره اهتمامـــات الطلبـــة وميـــولهم والجانـــب النفســـي كـــذلك

هــداف واخـــذ آرائهــم فيـــه وثرهــا فـــي تحصــيلهم، وال ســـيما ان مشــكلة انخفـــاض االيجابيــة او الســـلبية نحــو النحـــو ومــدى تحقيقـــه لأل
 مستويات طلبة قسم اللغة العربية قائمة منذ امد ليس بقريب وقد اكدتها بعض الدراسات السابقة المذكورة آنفا.

 في كليات التربية والتربية األساسية في بغداد. ،وى تحصيل طلبتنا في مادة النحولذا جاء هذا البحث ليبين مست
 اهمية البحث

 (9قال تعالى: " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " )الحجر/
 وقال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم: " رحم اهلل امرأ اصلح من لسانه " 

 كن والمرء تكرمه اذا لم يلحنوقال الشاعر: النحو يبسط من لسان األل
 (157ص1ج1925)الدينوري  واذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم األلسن

اللغة العربية لغة ثرة معطاء لها من غنى معانيها ووفرة مبانيها وخصائصها الفذة فـي التوسـع باالشـتقاق والقيـاس والمجـاز  
ــــم مــــا يجعلهــــا تفضــــل ســــواها مــــن اللغــــات التــــي يــــأبى اع ــــزاز اهلهــــا بقــــوميتهم ولغــــتهم وتــــراثهم ان يتخــــذوا مــــن غيرهــــا لغــــة عل ت

 (.88/10وعمل.)المالئكة
وقد اورد الخفاجي فـي كتـاب سـر الفصـاحة قولـه )فأمـا مـا نحـن بصـدده مـن ذكـر اللغـة العربيـة، فـال خفـاء بمميزاتهـا علـى  

يعهـا لـم يجـد فيهـا لغـة تضـاهي اللغـة العربيـة فـي كثـرة سائر اللغات وفضلها، اما السعة فاألمر فيها واضح، ومن تتبع اللغـات جم
األسماء للمسمى الواحد... وهي مع السعة والكثرة اخصر اللغات في ايصال المعاني وفي النقل اليها يبين ذلك، فليس كالم ينقل 

 (40/ 1969الى لغة العرب اال ويجيئ الثاني اخصر من األول مع سالمة المعاني وبقائها على حالها(.)الخفاجي 
وان طبيعــة الحــديث عــن اللغــة العربيــة يعنــي الحــديث عــن النحــو العربــي الــذي بــدأت دراســته منــذ القــرن األول الهجــري،  

(، فقواعـد اللغـة العربيــة )النحـو( وسـيلة لضــبط الكـالم وصــحة 97/ 1988واسـتمرت جهـود العلمــاء حتـى العصـر الحالي)القيســي 
ما يؤيده ابن خلدون فـي قولـه )ان النحـو مـن علـوم المقاصـد ولـيس مـن علـوم المقاصـد(  النطق وليست غاية مقصودة لذاتها وهذا

 (545)ابن خلدون د.ت/
وتـرى الباحثـة ان مــا ذكـر عـن منزلــة النحـو ومكانتـه عنــد السـلف يتعــذر حصـره واالتيـان بكــل مـا قيـل عــن اهميـة دوره فــي  

ى ان يـرث اهلل األرض ومـن عليهـا اذ ان مـن المؤكـد ان العنايـة بـالنحو الحياة اللغوية واألدبية ومـا يـذكر عنـه بـاق ان شـاء اهلل الـ

                                                           
 352ص  3اخرجه عالء الدين المتقي الهندي في كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ج. 
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والتزام قواعده من اهـم مظـاهر الحفـاظ علـى السـالمة اللغويـة واداة مهمـة ووسـيلة فعالـة مـن وسـائل صـيانة اللغـة ورافـدا مـن روافـد 
 حمايتها.

نحو؟ وترتفـع الشـكوى والصـيحات مـن ثقـل قواعـده لكن الباحثة تتساءل اذا كان للنحو هذه األهمية فلم يضيق المتعلمون بـال
ووسائله فيبغضون درسه ويسأمون كتابه؟ لكن قد يتجه تفكيرنا الى القاء التبعة على طبيعـة هـذه المـادة او قصـور طرائـق تدريسـه 

ربــع أرســونه فـي او بعـد اهدافـه عــن الواقـع، ونحــو ذلـك ممـا ولــد اتجاهـا متباينــا نحـو النحـو بخاصــة عنـد طلبــة الجامعـات الـذين يد
مراحل متتابعة بتفاصيله ومذاهبه وآراء العماء فيه، فقسم سأم درسه وكان حظـه فـي تحصـيله ضـعيف، وآخـر معجـب بـه وبمؤلفـه 

 وراح يحصل اعلى الدرجات. 
وقـد اختـارت الباحثـة ان تكـون دراسـتها للمرحلـة الرابعـة وذلـك بوصـفهم قـد درسـوا اغلـب موضـوعات النحـو وتشـكلت لــديهم  

 1968ة واضحة تجاهه، وبوصفهم في اعلى مرحلة دراسـية فـي الجامعـة ممكـن ان تعطـي للبحـث وصـفا دقيقـا لهدفـه. )راجـحرؤي
/99 ) 

 هدفا البحث: 
 يهدف البحث الحالي الى:  

 .التعرف على تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية والتربية األساسية في بغداد في مادة النحو.1
ف على الفرق في التحصيل في مـادة النحـو بحسـب متغيـر الكليـات )كليـات التربيـة مـن جهـة وكليـة التربيـة األساسـية مـن .التعر 2

 وذلك من خالل التحقق من الفرضيتين االتيتين: ، جهة اخرى(
 . ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المتوسطين الحسابي والفرضي للعينة الواجدة في التحصيل.1
د فرق ذو داللـة احصـائية بـين متوسـط كليـات التربيـة مـن جهـة ومتوسـط كليـة التربيـة االساسـية مـن جهـة اخـرى فـي .ال يوج2

 متغير التحصيل.
 حدود البحث 

 يتحدد البحث الحالي ب:  
والتربيـــة  .عينـــة مـــن طلبـــة اقســـام اللغـــة العربيـــة فـــي اربـــع كليـــات )التربيـــة للبنـــات، والتربيـــة / ابـــن رشـــد/جامعة بغـــداد، والتربيـــة،1

 م.  2011/ 2010المرحلة الرابعة للعام الدراسي  األساسية / الجامعة المستنصرية(
( موضـوعا مــن الجــزأين 19مراحـل فــي هـذه الكليــات والبالغــة ) أربــع.موضـوعات مــن كتـاب شــرح بــن عقيـل المقــرر تدريسـه فــي 2

 األول والثاني.
 تحديد المصطلحات 

 لبحث: : يقصد بالنحو في هذا ااوال: النحو
هو مصطلحات محدد الداللة يدل على معان معينة بموضوعات كتاب شرح بن عقيل المقرر تدريسه للمراحل األربع مـن 
كليات التربية والتربية األساسية والذي يبحث في اواخر الكلمات اعرابا وبناء التي يتوصل الطلبة الى معرفتها بعد أن يربطوا بـين 

ت مما يساعد على قياس معلوماتهم العامة وخبـراتهم فيهـا باختبـار اعدتـه الباحثـة لهـذا الغـرض ثـم مجموعة من الحقائق والمعلوما
 قياس تحصيلهم فيه باتجاهاتهم نحوه(.

 : يقصد بالتحصيل في هذا البحث: ثانيا: التحصيل
الباحثـة فـي تسـعة  هو الدرجات التي يحصـل عليهـا طلبـة عينـة البحـث المرحلـة الرابعـة فـي مقيـاس االختبـار الـذي اعدتـه 

 سنوات في الكلية  أربععشر موضوعا درسوها خالل 
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 دراسات سابقة
دراسة العيساوي: هدفت الدراسة الى معرفة مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية االساسية في تحليل  .1

ه على عينة من الطلبة النصوص االدبية، استعمل الباحث اختبارا تحصيليا متكون من نص شعري يحلله الطلبة طبق
( طالبا وطالبة، استعمل الوسائل االحصائية مثل معامل ارتباط بيرسون والوسط الحسابي واطهرت 54بلغ عددهم )

 النتائج ضعف مستوى طلبة القسم في تحليل النصوص االدبية.
 / الملخص(2005)العيساوي 

بالغــة لــدى طلبــة الصــفوف الثالثــة فــي اقســام اللغــة دراســة العــادلي: هــدفت الدراســة الــى تقــويم مســتوى التحصــيل فــي ال .2
( طالبا وطالبة واعتمد الباحث اداتين هما اختبار تحصيلي لتعرف مسـتوى الطلبـة فـي 477بلغت عينة البحث)، العربية

مــادة البالغــة واســتبانة لجمــع البيانــات التــي تتعلــق بجوانــب القــوة والضــعف التــي ممكــن ان تــؤثر فــي تحصــيل الطلبــة 
غـة. اســتعمل الباحـث الوســائل االحصـائية معامــل ارتبـاط بيرســون ومعاملـة فيشــر والـوزن المئــوي والوسـط المــرجح. بالبال

 / الملخص(2005واطهرت نتائج الدراسة وجود ضعف واضح في تحصيل الطلبة في مادة البالغة.)العادلي 
 جوانب االفادة من الدراستين السابقتين: 

راســتين الســابقتين بطريقــة اختيــار العينــة، والوســائل االحصــائية المســتعملة فيهمــا، وطريقــة افــادت الدراســة الحاليــة مــن الد 
 عرض نتائج الدراسة.

 منهجية البحث واجراءاته
 : البحث مجتمع: اوال

يتمثــل مجتمــع البحــث بطلبــة اقســام اللغــة العربيــة للمرحلــة الرابعــة فــي كليــات التربيــة والتربيــة األساســية فــي جــامعتي بغــداد 
( طالبـا وطالبـة فـي كليـة 144( طالبا وطالبة، بواقع )474) م والبالغ عددهم اجماال2011-2010المستنصرية للعام الدراسي و 

( طالبـا وطالبـة فـي كليـة التربيـة /الجامعـة المستنصـرية، 140( طالبة في كلية التربيـة للبنـات، و)83التربية األولى /ابن رشد، و)
 التربية األساسية. ( طالبا وطالبة في كلية107و)

 ثانيا: عينة البحث: 
%( من مجتمع البحـث األصـلي اختـارتهم الباحثـة 40طالبا وطالبة وهي تمثل نسبة ) (190بلغ عدد افراد عينة البحث ) 

 ( يوضح ذلك. 1عشوائيا، وان هؤالء كانوا يتوزعون على اربع كليات في مركز محافظة بغداد، والجدول )
 (1الجدول)

 البحث في مركز محافظة بغداد كليات عينة
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 د طلبة المرحلة الرابعة في اقسامهم.تم االستعانة برؤساء اقسام اللغة العربية قي هذه الكليات لتحديد عد 

 النسبة المئوية عينة البحث مجتمع البحث اسم الكلية اسم الجامعة ت
1 
2 
3 
4  

 جامعة بغداد
 جامعة بغداد

 الجامعة المستنصرية
 الجامعة المستنصرية

 التربية /ابن رشد
 التربية للبنات

 التربية
 التربية األساسية

144 
83 

140 
107 

70 
35 
35 
50 

48 ،6% 
42% 
25% 

46.7% 
 162.3 190 474 المجموع
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 ثالثًا: تحديد المادة العلمية: 
( موضــوعا مــن موضــوعات كتــاب شــرح بــن 19حــددت الباحثــة المــادة العلميــة التــي ســيطبق فــي ضــوئها االختبــار وهــي ) 

الثــاني اختارتهــا عشــوائيا  ( موضــوعات فــي الجــزء9( موضــوعات فــي الجــزء األول، و)10عقيــل للجــزأين األول والثــاني، بواقــع )
( يوضـح 2لتمثل محتوى كتاب النحو الذي يدرس ألربع مراحل في كليات التربية والتربية االساسية بأقسام اللغـة العربيـة وجـدول )

 ذلك.
 
 (2جدول )

 موضوعات كتاب شرح بن عقيل للجزأين األول والثاني وارقام صفحاتها من الكتاب
 الجزء الثاني الجزء األول

 ارقام الصفحات الموضوعات  ارقام الصفحات الموضوعات ت
 8-7 حروف الجر 11 84-32 المبني والمعرب 1
 77-41 االضافة 12 130-124 اسم االشارة 2
 132-126 اسم الفاعل 13 166-132 الموصول 3
 149-139 التعجب 14 278-243 كان واخواتها 4
 161-150 نعم وبئس 15 359-318 ان واخواتها 5
 223-206 عطف النسق 16 380-360 ال التي لنفي الجنس 6
 233-226 البدل 17 452-420 الفاعل 7
 281-277 اسماء األفعال 18 520-505 المفعول المطلق 8
 387-372 العدد 19 535-526 المفعول فيه 9
    600-568 الحال 10

 
 رابعا: صياغة األهداف السلوكية:  

وكية لتسـعة عشـر موضـوعا مـن كتـاب شـرح بـن عقيـل ألربـع مراحـل دراسـية فـي الجامعـة، بلـغ صاغت الباحثة اهدافا سل 
(هــدفا موزعـــا علـــى المســـتويات الثالثـــة األولــى لتصـــنيف بلـــوم للمجـــال المعرفـــي 114عــدد األهـــداف الســـلوكية بصـــيغتها األوليـــة )

نـاء اداة البحـث، وقـد عرضـتها مـع محتـوى المـادة )معرفة، فهم، تطبيق( التـي اعتمـدتها الباحثـة فـي صـياغة األهـداف السـلوكية وب
( قبلـت األهـداف التـي كانـت 2( خبـراء واسـتعمال مربـع )كـا10على عدد من الخبراء وفي ضوء تحليل استجاباتهم البالغ عددهم )

( وهــي 1.,.( بدرجــة حريــة )5( عنــد مســتوى )3.84( وهــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )7.2( المحســوبة لهــا البالغــة )2قيمــة )كــا
( خبــراء وبــذلك اصــبح عــدد األهــداف الســلوكية 10( خبــراء مــن مجمــوع )9%( مــن عــدد الخبــراء، أي )90تمثــل نســبة موافقــة )

( 3( هـدفا لمسـتوى التطبيق.وجـدول )28( هدفا لمستوى الفهم و)35( هدفا لمستوى المعرفة و)47( بواقع )110بشكلها النهائي )
 يوضح ذلك.
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داف السلوكية بشكلها النهائي لموضوعات مادة النحو في المرحلة الجامعية بحسب المستويات الثالثة عدد األه/ (3جدول )
 األولى لتصنيف بلوم

 مجموع الفقرات عدد األهداف السلوكية عدد الصفحات اسم الموضوع ت
 التطبيق الفهم المعرفة

 8 1 3 4 53 المبني والمعرب 1
 4 1 1 2 7 اسم االشارة 2
 4 1 1 2 35 لموصولا 3
 8 2 2 4 35 كان واخواتها 4
 7 2 2 3 42 ان واخواتها 5
 5 1 2 2 20 ال التي لنفي الجنس 6
 9 3 3 3 33 الفاعل 7
 9 2 3 4 15 المفعول المظلق 8
 6 2 2 2 10 المفعول فيه 9
 6 2 2 2 33 الحال 10
 5 1 1 3 31 حروف الجر 11
 6 1 2 3 36 االضافة 12
 6 2 2 2 6 الفاعل اسم 13
 6 2 2 2 10 التعجب 14
 5 1 2 2 11 نعم وبئس 15
 5 1 2 2 17 عطف النسق 16
 3 1 1 1 7 البدل 17
 4 1 1 2 5 اسماء األفعال 18
 4 1 1 2 15 العدد 19

 110 28  35 47  421 المجموع

 خامسا: اعداد اداة البحث 
قياس تحصيل طلبة عينـة البحـث فـي مـادة النحـو للمراحـل األربـع فـي الجامعـة فـي اعدت الباحثة اختبارا ل: اختبار التحصيل: اوال

ضوء األهداف السلوكية ومستوياتها ومحتوى المادة العلمية المحددة، وقد استعملت في ذلك الخريطة االختبارية التي اعدتها لهـذا 
 الغرض.

 :  اعداد الخريطة االختبارية
( موضـوعا مـن كتـاب النحـو ألقسـام اللغـة العربيـة فـي كليـات التربيـة 19محتـوى )اعدت الباحثة خريطـة اختباريـة شـملت  

والتربية األساسية واألهداف السلوكية الثالثة األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم )معرفة، فهم، تطبيق( وقد حسبت الباحثـة 
 لصفحات الموضوعات كلها. نسبة اهمية محتوى كل موضوع في ضوء عدد صفحاته مقسوما على المجموع الكلي

اما نسبة اهمية مستويات األهداف فقد حددت في ضـوء عـدد األهـداف السـلوكية فـي كـل مسـتوى مـن المسـتويات الثالثـة  
( فقــرة كــل فقــرة تقــيس هــدفا ســلوكيا واحــدا، واســتخرجت عــدد فقــرات كــل 20األولــى، وحــددت عــدد فقــرات االختبــار التحصــيلي بـــ )

االختبـار التحصـيلي فـي ضـوء الـوزن النسـبي لكـل مسـتوى فـي الخريطـة االختباريـة، وحـدد عـدد فقـرات مسـتوى مـن مجمـوع فقـرات 
 ( يوضح ذلك.4االختبار التحصيلي لكل موضوع في ضوء نسبة اهمية المحتوى وعدد الفقرات الكلي، والجدول)
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 (4جدول رقم )
 بار التحصيلي في ضوء األهداف السلوكعدد صفحات كل موضوع واألهمية النسبية للموضوعات وعدد فقرات االخت

 

 
 : صياغة فقرات االختبار

ـــار بصـــيغته األوليـــة ) ـــغ عـــدد فقـــرات االختب ـــرة اخ20بل ـــى الموضـــوعات ال)( فق ـــة وزعـــت عل ـــاب النحـــو 19تباري ( مـــن كت
واألهداف السلوكية في ضوء الخريطة االختبارية ويغطي المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم للمجال المعرفي وقـد اعـدت 

 الباحثة فقرات االختبار في صيغة استبانة لغرض عرضها على الخبراء المتخصصين الستخراج صدقها.
 :  تبارصدق االخ

الصدق الظاهري: لقد الحظت الباحثة بعد تحليل اسـتجابات الخبـراء انهـم متفقـون علـى الفقـرات جميعهـا مـن دون اسـتثناء 
( اكبـر 10المحسـوبة لهـا ) 2( خبـراء فكانـت قيمـة كـا10% من عدد الخبراء البـالغ )100ولذا حصلت الفقرات على نسبة موافقة 

 بلت الفقرات جميعها. ( وبذلك ق3.84من القيمة الجدولية )

عدد  الموضوعات ت
 الصفحات

نسبة اهمية 
 الموضوعات

مجموع  عدد األهداف
 األهداف

مجموع  فقرات االختبار
 تطبيق فهم معرفة تطبيق فهم معرفة الفقرات

 2 1  1 8 1 3 4 12.58 53 المبني والمعرب 1
 1  1  4 1 1 2 1.66 7 اسم االشارة 2
 1 1   4 1 1 2 8.31 35 لموصولا 3
 1   1 8 2 2 4 8.31 35 كان وأخواتها 4
 1  1  7 2 2 3 9.97 42 ان واخواتها 5
 1   1 5 1 1 2 4.75 20 ال التي لنفس الجنس 6
 1 1   9 3 3 3 7.83 33 الفاعل 7
 1   1 9 2 2 4 3.56 15 المفعول المطلق 8
 1   1 6 2 2 2 2.37 10 المفعول فيه 9

 1 1   6 2 2 2 7.83 33 الحال 10
 1   1 5 1 1 3 7.36 31 حروف الجر 11
 1   1 6 1 1 3 8.55 36 االضافة 12
 1  1  6 2 2 2 1.43 6 اسم الفاعل 13
 1  1  6 2 2 2 2.37 10 التعجب 14
 1   1 5 1 1 2 2.61 11 نعم وبئس 15
 1  1  5 1 1 2 4.03 17 عطف النسق 16
 1 1   3 1 1 1 1.66 7 البدل 17
 1  1  4 1 1 2 1.18 5 اسماء األفعال 18
 1   1 4 1 1 2 3.56 15 العدد 19
 20 5 6 9 110 28 35 47 %100 421 19 مج

 25.45 31.83 42.72 نسبة اهمية المستويات
100%  
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: لغرض معرفة الوقت الذي تستغرقه االجابـة عـن االختبـار التحصـيلي ووضـوح فقراتـه، فقـد طبقـت االختبـار العينة االستطالعية 
( طالبـا وطالبـة مـن الـذين 50على عينة اسـتطالعية ممثلـة بعينـة البحـث فـي كليتـي التربيـة بغـداد والتربيـة االساسـية بلـغ عـددهم )

مــادة التــي درســتها العينــة األساســية، وخــالل تطبيــق االختبــار تبــين ان الطلبــة اجــابوا جمــيعهم عــن االختبــار التحصــيلي درســوا ال
 ولمعرفة ثبات االختبار وقوة تمييز الفقرة وتحديد نسبة صعوبتها حللت الباحثة فقرات االختبار. (26بمتوسط وقت مقداره )

 :  التحليل االحصائي لالختبار
( فـــــردا بتـــــاريخ 50صـــــعوبة الفقـــــرة وقـــــوة تمييزهـــــا طبـــــق االختبـــــار علـــــى العينـــــة االســـــتطالعية البالغـــــة ) لغـــــرض معرفـــــة

%( منهـا بوصـفها أفضـل نسـبة 25م وبعد تصحيح اجابات الطلبة رتيت درجـاتهم تنازليـا ثـم اختيـرت اعلـى واوطـأ )12/2/2011
ص الفقــرات، وقــد بلــغ عــدد الطلبــة فــي المجمــوعتين العليــا للمقارنــة بــين مجمــوعتين متبــاينتين مــن المجموعــة الكليــة لدراســة خصــائ

( درجـة، ثـم 12( درجـة وادنـى درجـات المجموعـة الـدنيا )20( طالبـا وطالبـة، وبلغـت اعلـى درجـات المجموعـة العليـا )25والدنيا )
 حسبت مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وكاآلتي: 

 ( 0.80ـ 0.32مستوى الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح بين ): بعد حساب مستوى الصعوبة . أ
 (.0.52، 0.32: بعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح بين )قوة تمييز الفقرات . ب
 فعالية البدائل المخطوءة:  ج.
( لــذا ابقــت 0.28-ـ  0.04-ختبــار وجــدانها تتــراوح بــين )عنــد حســاب فعاليــة البــدائل المخطــوءة لكــل فقــرة مــن فقــرات اال 

 الباحثة البدائل من دون تغيير.
 :  ثبات االختبار

لحساب ثبات االختبار استعملت الباحثة تحليل التباين باستعمال معادلة الفا كرونباك، اذ تعد من اكثر الطـرق شـيوعا اذ  
هــذه الطريقــة علــى حســاب االرتبــاط بــين درجــات فقــرات االختبــار جميعهــا علــى تمتــاز بتنســيقها وامكانيــة الوثــوق بنتائجهــا، وتعتمــد 

اعتبـار ان كـل فقـرة عبـارة عـن مقيـاس بذاتـه ويؤشـر معامـل ثبـات االختبـار التحصـيلي علـى اتسـاق اداء األفـراد أي التجـانس بــين 
 (355-2005/354االختبار. )عودة فقرات االختبار وتعطي هذه الطريقة الحد األعلى الذي يمكن ان يصل اليه معامل ثبات 

( طالبـا وطالبـة 50وقد تم حساب ثبات االختبـار بطريقـة الفـا كرونبـاك علـى درجـات العينـة االسـتطالعية البـالغ عـددهم ) 
( وهو ثبـات يمكـن مـن خاللـه االعتمـاد علـى االختبـار لتحقيـق اغـراض 0.74فكانت قيمة معامل ثبات اختبار اختبار التحصيل )

 هذا البحث.
 : تطبيق اداة البحث

عــن االختبــار،  لإلجابــة( وهــو الوقـت الــذي اعطــي للعينــة األساسـية 26طبقـت الباحثــة اختبــار التحصـيل بمتوســط وقــت ) 
 وقد اشرفت الباحثة بنفسها على تطبيقه من اجل المحافظة على سالمة سير االختبار. 25/2/2011وذلك بتاريخ 

 
 

                                                           
 1300 وقت اول طالب + وقت ثاني طالب +... الخ   

 = دقيقة 26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــ = متوسط الوقت 
 50   مجموع الطلبة  
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الصــحيحة لكــل فقــرة مــن  لإلجابــةة اجابــات الطلبــة علــى اســاس اعطــاء درجــة واحــدة :  صــححت الباحثــطريقــة تصــحيح االختبــار
غير الصحيحة، وقد عوملت الفقرات المتروكة والفقرات التي وضـعت لهـا اكثـر مـن اجابـة معاملـة  لإلجابةفقرات االختبار وصفرا 

( 19والـــدنيا )صـــفرا( فكانـــت الدرجـــة ) ( درجـــة20) لالختبـــارالفقـــرات غيـــر الصـــحيحة وعلـــى هـــذا األســـاس كانـــت الدرجـــة العليـــا 
( بوصفها ادنى درجة بالنسبة لدرجات طلبة قسم اللغة العربية كليات التربية /ابن رشد، والتربية للبنـات، 8بوصفها اعلى درجة و)

جات طلبـة ( بوصفها ادنـى درجـة بالنسـبة لـدر 5( بوصفها اعلى درجة، و)17والتربية /الجامعة المستنصرية، بينما كانت الدرجة )
 قسم اللغة العربية كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

 الوسائل األحصائية: 
 ( 1979/340.معادلة القدرة التمييزية: لحساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات اختبار النحو. )ابو لبدة 1
 (75/ 1981.معادلة صعوبة الفقرة: لحساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار. )الزوبعي 2
 ( 1985/125.معادلة فعالية البدائل غير الصحيحة: الستخراج البديل غير الفعال في اختبار التحصيل. )عودة 3
لمعرفــــة درجــــة التوافــــق بــــين الخبــــراء فــــي صــــالحية فقــــرات اختبــــار التحصــــيل واألهــــداف الســــلوكية. )منســــي : 1.مربــــع كــــا4

1989/362) 
 (2001/711اختبار التحصيل. )زيتون .معادلة الفا كرونباك: الستخراج ثبات5
 (2004/45.االختبار التائي لعينة واحدة: للتعرف على مستوى تحصيلهم في هذه المادة. )البلداوي6
ق بين كليات التربيـة وكليـة التربيـة األساسـية فـي مقيـاس االتجـاه وفـي ر .االختبار التائي لعينتين مستقلتين: للتعرف على الف7

 (1977/260بياتي وآخر اختبار التحصيل. )ال
 نتائج البحث

  اوال: عرض النتائج 
. للتحقـــق مــــن الفرضــــية االولــــى )ال يوجــــد فـــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين المتوســــطين الحســـابي النظــــري للعينــــة الواجــــدة فــــي 1 

 التحصيل(.
 (5استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة الذي اظهرت نتائجه بحسب ما موضحة في جدول )

 (5جدول )
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات عينة البحث في اختبار التحصيل

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 درجة الحرية المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة 0.05 1.96 18.12 189 19.3 10 82.12 190

( 96.1( اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )18.12( ان القيمــة التائيــة المحســوبة )5بــين مــن النتــائج المعروضــة فــي جــدول )يت 
( ممــا يـدل علـى وجــود فـرق لصــالح المتوسـط الحسـابي للعينــة ألنـه اكبــر مـن المتوسـط النظــري أي لـدى افــراد 189بدرجـة حريـة )

 العينة جميعا تحصيل جيد.
لثانيــة )ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصــائية بــين متوســط كليــات التربيــة مــن جهــة ومتوســط كليــة التربيــة . للتحقــق مــن الفرضــية ا2

االساســية مــن جهــة اخــرى فــي متغيــر التحصــيل( اســتعملت الباحثــة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين الــذي اظهــرت نتائجــه 
 (6بحسب ما موضحة في جدول )
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 (6جدول )
 جدولية لدرجات عينة البحث في اختبار التحصيل بحسب متغير الكلياتالقيمة التائية المحسوبة وال

الوسط  اسم الكلية
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الحرية العدد المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 140 3.01 13.60 كليات التربية
 دالة 0.05 1.96 6.08 188

 50 2.69 10.66 كلية التربية األساسية

 
( 188( بدرجة حرية )1.96اكبر من القيمة التائية الجدولية ) (6.08ان القيمة التائية المحسوبة ) (6يتبين من جدول ) 

( ممــا يــدل علــى وجــود فــرق ذو داللــة احصـائية فــي اختبــار التحصــيل فــي مــادة النحــو لصــالح متوســط 0.05عنـد مســتوى داللــة )
 من متوسط كلية التربية األساسية.كليات التربية ألنه اكبر 

 : ثانيا: تفسير النتائج
 فيما يتعلق بالهدف االول فقد اظهرت النتائج ان تحصيل افراد العينة جيد وذلك بسبب: 

 التزام طريقة تدريس مناسبة واسلوب مالئم ومستوى الطلبة.  .1
 ط النطق وحسن األداء.شعور الطلبة باهمية هذه المادة في دراسة المواد األخرى فهو وسيلة لضب .2

وفيما يتعلق بالهدف الثاني فقد اظهرت النتائج وجود فرق في التحصيل بين افراد العينة لصـالح كليـات التربيـة، ويعـود ذلـك  
 لألسباب اآلتية: 

نظــام قبــول الطلبــة لقســم اللغــة العربيــة فــي كليــات التربيــة يكــون مــن ذوي المعــدالت الجيــدة و بحســب رغبــتهم ودروس  .1
اضــلة، امــا فــي كليــة التربيــة األساســية يكــون قبــول الطلبــة مــن ذوي المعــدالت المتوســطة و بحســب المجمــوع الكلــي المف

 للمواد.
اعـداد الطلبــة وتهيئـتهم فــي كليـات التربيــة يختلــف عـن كليــة التربيـة األساســية مــن حيـث التــدريس وطرائقـه، ففــي كليــات   .2

المـدارس االعداديـة والثانويـة، فضـال عـن ان الطالـب يبـذل قصـارى  التربية يعد الطلبة بوصفهم مدرسين لغـة عربيـة فـي
جهده وكذا استاذ المادة يرمي بثقله على هذه المادة بوصفها األسـاس فـي التخصـص والتـدريس بهـا بعـد تخـرج الطالـب، 

 اما في كلية التربية األساسية فيعد الطلبة بوصفهم معلمين جامعيين في المدارس االبتدائية.
الدراسة في كليات التربية يكون عاما دراسيا كامال للمواد جميعهـا، امـا فـي كليـة التربيـة األساسـية يكـون فصـال ان نظام  .3

 دراسيا واحد )نظام الكورسات( مما قد يؤدي الى ملل الطلبة من االمتحانات المتكررة ونسيان مادة الفصل األول.
 .ضيق الوقت التمام مفردات المنهج بوجود نظام الكورسات  .4

 الفصل الخامس
 اوال: االستنتاجات: 

 مستوى الطلبة عينة البحث جيد بشكل عام. .1
 ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة في النحو في كليات التربية وانخفاضه في كلية التربية األساسية  .2

 ثانيا: التوصيات: 
 كل وحدة دراسية.تضمين منهاج النحو في كليات التربية والتربية األساسية باهداف تدريس كل موضوع او  .1
قيام وزارة التعليم العالي بتوحيد المناهج الدراسية بين كليات التربية والتربية األساسية من حيث عـدد المـواد بـين األقسـام  .2

 المتشابهة وعدد وحدات كل مادة في األسبوع.



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

213 

يات التربية األساسـية واعـداد نظام الكورسات في كل بإلغاءتوحيد نظام القبول في هذه الكليات ونظام الدراسة فيها وذلك  .3
الطالــب مهنيـــا وعلميـــا وتربويـــا متخصصـــا فـــي المـــدارس االعداديـــة والثانويـــة لكونـــه درس فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة ألربـــع 
ســنوات وتخــرج حــامال البكلوريــوس، فالطالــب واحــد والمــواد واحــدة واألســتاذ واحــد، امــا المــدارس االبتدائيــة فيوكــل اليهــا 

 ين والمعلمات.خريجو معاهد المعلم
رفــع معــدالت القبــول فــي قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة األساســية لكــي يخــرج القســم معلمــين ذوي كفــاءة عاليــة فــي  .4

 تخصصهم.
 ثالثا: المقترحات: 

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مواد اخرى في قسم اللغة العربية كالصرف والعروض وغيرها. .1
 ة للدراسة الحالية تأخذ بالنظر متغير الجنس.اجراء دراسة مماثل .2
اجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة لمعرفــة العالقــة بــين التحصــل واالتجــاه فــي معاهــد المعلمــين والمعلمــات نحــو اللغــة  .3

 العربية او النحو وعالقتها بتحصيلهم.
قتــه بتحصــيلهم فــي الصــف الســادس دراســة مقارنــة بــين اتجاهــات الطلبــة نحــو التخصــص فــي اقســام اللغــة العربيــة وعال .4

 االعدادي.
 المصادر

 ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.4، طالقياس النفسي والتربوي، (1981احمد، محمد عبد السالم ) -1
 دار الشباب للطباعة، القاهرة.، طرق تعليم اللغة، (1979احمد، محمد عبد القادر ) -2
 بغداد.، 1المقدمة، ج ،ابن خلدون، عبد الرحمن، )د، ت( -3
 ، منشورات جامعة دمشق.القياس والتقويم في التربية الحديثة، (1997امطانيوس، ميخائيل ) -4
 الجمعي والمعلم العربي، مطبعة عمان. مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي للطالب، (1979ابو لبدة، سبع محمد ) -5
 ، عمان، األردن.2ط ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، (1982ابو مغلي، سميح ) -6
، مركـز والنفسية واالجتماعيـة والرياضـية االحصاء التطبيقي في مجال البحوث التربوية، (1999باهي، مصطفى حسين) -7

 الكتاب للنشر، مصر.
ـــل، (2004البلـــداوي، عبـــد الحميـــد عبـــد المجيـــد ) -8 ، دار الشـــروق للنشـــر 1طاالحصـــائي،  اســـاليب البحـــث العلمـــي والتحلي

 األردن.والتوزيع، عمان، 
، مطبعـة االحصاء الوصفي واالستداللي في التربيـة وعلـم الـنفس ،(1977البياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا اثناسـيوس ) -9

 مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد. 
عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد  :، شرح وتعليقسر الفصاحة، (1969الخفاجي، عبد اهلل بن محمد سعيد بن سنان ) -10

 يح واوالده، األزهر.علي صب
 ، دار الكتاب العربي، بيروت.1، جعيون األخبار، (1925هـ )276الدينوري، اب محمد عبد اهلل بن مسلم ت/ -11
مشكلة ضعف طلبة اقسام اللغة العربية فـي االعـراب فـي كليـات التربيـة فـي بغـداد ، (2003الزوبعي، رجاء عبد الكاظم ) -12

 نشورة، كلية التربية للبنات، بغداد.، رسالة ماجستير غير ماسبابها وعالجها
، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ـجامعة الموصــل، االختبـارات والمقـاييس النفسـية، (1981الزوبعـي، عبـد الجليـل وآخـرون ) -13

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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 الم الكتب.، ع2، الكتاب الثاني، ط2مجلد ، تصميم التدريس رؤية منظومية، (2001زيتون، حسن حسين ) -14
تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات التربيـة فـي الجامعـات العراقيـة فـي ، (1989السامرائي، حاتم طه ياسـين ) -15

 ، كلية التربية األولى، رسالة ماجستير.قواعد اللغة العربية، جامعة بغداد
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طلبة اقسام اللغة العربية لكليات التربية في الجامعات العراقية تقويم مستوى تحصيل ، (2005العادلي، محمد جاسم جفات) -18

 غير منشورة، كلية التربية ابن رشد.  رسالة ماجستيرفي البالغة، 
مستوى طلبـة قسـم اللغـة العربيـة فـي كليـة التربيـة االساسـية فـي تحليـل النصـوص االدبيـة، ، (2005العيساوي، سيف طارق) -19

 ة التربية االساسية في جامعة بابل.غير منشورة، كلي رسالة ماجستير
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.فصول في فقه العربية، (1987عبد التواب، رمضان ) -20
 ، المكتبة العصرية، بغداد.1، طفصول في اللغة والنقد، (2004العزاوي، نعمة رحيم )  -21
 عة الوطنية، جامعة اليرموك.، المطب1، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية، (1985عودة، احمد سليمان ) -22
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، مجلـة التربيـة المسـتمر، مركـز تــدريب قواعـد اللغـة العربيـة، اهميتهـا ومشـكالت تعلمهـا، (1982غلـوم، عائشـة عبـد اهلل ) -24
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 االختبار التحصيلي لطلبة عينة البحث بصورته النهائية 
 )زيد كاتب بحثا( تعرب كلمة )كاتب( في الجملة السابقة:  .1

 بـ.اسم مفعول ج. صفة مشبهة د. اسم فعل لآ.اسم مفعو 
 : . نجد الصفة المشبهة في كلمة2

 . عظيم د. عالم آ. رحمن ب. غفور ج
 . جملة التعجب هي: 3

 آ. ما اشجع عليا ب. ما مفهوم السؤال ج. ما مضياع الشجاع حقه د. ما عارف زيد األمر.
 . )نعم الرجل زيد( كلمة )نعم(: 4

 فعل ب. حرف ج. فعل ذم د. فعل مدح اسمآ. 
 : . )كال وكلتا( هما5

 جمعآ. ملحقتان بالمثنى ب. ملحقتان بالجمع ج. مثنى د. 
 . )قرأت الكتاب حتى الهوامش( تعرب )حتى( في الجملة السابقة: 6

 آ. حرف جر ب. حرف ابتداء ج. حرف عطف د. اداة نصب 
 في اآلية الكريمة:  الذين انعمت عليهم " تعرب كلمة )صراط( صراط. قال تعالى " اهدنا الصراط المستقيم 7

 آ. توكيدا ب. بدال ج. نعتا د. معطوفا
 المدرسة( اثر االضافة على االسم المضاف هنا هو:  رسومد. )حضر 8

 آ. جر المضاف المضاف اليه ب. حذف التنوين ج.حذف النون د. الحذف والقلب
 . أي من األلفاظ اآلتية تدل على الجهة: 9

 آ.وراء ب. قبل ج. بعد د. مع 
 . )يعجبني انك قادم( حكم همزة )ان( هو: 10

 ج. جواز األمرين د. جواز الفتحآ. وجوب الكسر ب. وجوب الفتح 
 : . يكون األسم الواقع بعد )ال( النافية للجنس11

 آ. مرفوعا ب. مكسورا ج. منصوبا د. غير عاملة
 : . جملة المفعول المطلق هي12

 آ. يوم االجمعة يوم مبارك ب. ضربت ابني تأديبا
 ج. ضربت زيدا ضربا د. ضرب زيد عمرا 
 : عدون( تعرب كلمة )هيهات( في اآلية الكريمة. قال تعالى )هيهات لما تو 13
 آ. اسما ب. حرفا ج. فعال د. اسم فعل 
 . قال تعالى )واذ قال يوسف ألبيه( تعرب كلمة )ألبيه(: 14

 آ. مجرورة عالمة جرهاالكسرة 
 ب.مجرورة عالمة جرها الياء ألنها مثنى  
 ج. مجرورة عالمة جرها الياء ألنها من األسماء الستة  

 مجرورة عالمة جرها كسرة مقدرة على الياءد. 
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 : .قال تعالى )صراط الذين انعمت عليهم( تعرب كلمة )الذين(اسم15
 آ. مجرور عالمة جره الفتحة ب. مبني على الفتح 

 ج. ممنوع من الصرف د. منصوب عالمة نصبه الياء
 .في األفعال الناقصة اآلتية فعل واحد ال يتصرف هو: 16

 ج. ظل د. ليس آ. امسى ب. اصبح
 : . قال تعالى )اذا السماء انشقت( تعرب كلمة السماء17

 آ. فاعال بفعل محذوف ب. مبتدأ مرفوعا ج. خبرا مرفوعا د. نائب فاعل مرفوعا
 .قال تعالى )وجاؤوا اباهم عشاء يبكون( تعرب كلمة )عشاء(في اآلية الكريمة: 18

 مفعوال ألجله آ.مفعوال مطلقا ب. مفعوال به ج. مفعوال فيه د. 
 . قال تعالى )اشتعل الرأس شيبا( تعرب كلمة )شيبا( في اآلية الكريمة: 19

 آ. تمييزا ب. حاال ج. توكيدا د. نعتا
 . )ما جاءني من احد( جاء الحرف )من( في هذه الجملة: 20

 آ. للتبعيض ب. زائدا ج. لبيان الجنس د. آلبتداء الغاية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

217 

 في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي  الدائريجية شكل البيت اثر استخدام استراتي
 عند طالب الصف الثاني المتوسط

 أ.م.د. حيدر حاتم فالح العجرش  أ.م.د. هناء خضير جالب
 جامعة بابل/ كلية التربية االساسية للعلوم االنسانية  (جامعة بغداد/ كلية التربية )ابن رشد

The Effect of the Circulating House in the Achievement of Second Year 

Intermediate School Students in the Arabic Islamic History 

Asst. Prof. PhD Haidar Hatim Falih           Asst. Prof. PhD Hana'a Khud 

College of Basic Education   College of Education(Ibn Rushud) 

University of Babylon           University of Baghhdad 
Abstract 

The present study aims at assessing the effect of the circulating house in the achievement of 

second year intermediate school students in the Arabic Islamic history. The sample of the study is 

divided into two groups, the controlling group and the experimental one.  

 الملخص
اثر استخدام إستراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي ) :يهدف هذا البحث إلى معرفة
 عند طالب الصف الثاني المتوسط( 

 :ولتحقيق هدف البحث وضعت الفرضية الصفرية اآلتية
لك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ ليس هنا)

العربي اإلسالمي باستعمال استراتيجية شكل البيت الدائري ومتوسط درجات تحصيل المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة 
 التقليدية(.

توسط في محافظة بابل وتدريس موضوعات الفصلين األول والثاني من اقتصر البحث على طالب الصف الثاني الم
 في العراق. 2010_2009كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصف الثاني متوسط المقرر تدريسه للعام الدراسي 

ا للبحث بعد ان تحقق من صدقهم كأداةفقرة من اختيار من متعدد  (40)اعد الباحاثان اختبار موضوعيا مكونًا من 
معامل ارتباط بيرسون ومربع كاي واالختبار التائي ومعامل )وثباتهما، واستخدم الباحث مجموعة من الوسائل االحصائية وهي 

 الصعوبة والسهولة والتميز(.
وتوصل البحث الى تفوق المجموعة التجريبية التي درست مادة التاريخ العربي اإلسالمي باستراتيجية شكل البيت الدائري 

 مجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية.على ال
 واوصى الباحثان بعدة توصيات منها:

.تسليط الضوء على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس التاريخ بشكل خاص وبالتدريس بشكل عام بحيث تتوافر مداخل 1
عداد المعلمي  ن.متنوعة يمكن االستفادة منها في التدريس وبناء المناهج وا 

. االهتمام بالتنوع في إستراتيجيات وطرائق تدريس التاريخ واالبتعاد عن التعلم الصم الشائع في مدارسنا بصفة عامة واالهتمام 2
 عدم تقديمها لهم في صورتها النهائية حتى يكون تعلمهم تعلما ذا معنى.و  ببناء الطلبة للمعرفة بأنفسهم

 اقتراحات منها: وكذلك واستكمال لبحث اقترح الباحثان عدة
 ._إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية أخري1
 ._إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية وصفوف أخرى2



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

218 

 لفصل األولا
 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث

قليدية التي تؤكد على الجوانب مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة بقي معتمدًا على استعمال الطريقة التتدريس أن  
النظرية من غير أن تكون للطلبة مساهمة فعلية في المواقف التعليمية فالتلقين من جانب المدرس والحفظ واالستظهار من جانب 

 (.32:ص1985التي أدت إلى ضعف التحصيل الدراسي واالحتفاظ به لدى الطلبة في هذه المادة )مختار، و  الطلبة
سي مادة التاريخ ال يستخدمون الطرائق التدريسية الحديثة ومنها إستراتيجية شكل البيت الدائري أما لقلة إذ أن اغلب مدر  

  .خبرتهم أو لقلة معلوماتهم في هذا الجانب
زيادة على ذلك الحظ الباحثان قلة الدراسات التي تناولت استخدام تلك اإلستراتيجية بناءا على ما سبق ذكره يمكن 

 هذا البحث بالسؤال اآلتي:صياغة مشكلة 
المي عند طالب الصف الثاني ال إستراتيجية البيت الدائري اثر في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسهل الستعم

 ؟متوسط
 أهمية البحث 

تبرز أهمية دراسة التاريخ بوصفه مادة اجتماعية لها أهمية كبيرة تتجسد من خالل إدراك المجتمع الحديث لها الن  
أحداث الحياة و األمم والشعوب وهو سجل حياة ،خ أحد المواد األساسية التي يدرسها الطلبة في جميع المراحل الدراسيةالتاري

دراك ،وتسلسلها وتعاقبها ويفسر األحداث ويوضح التطورات التي حدثت في ، العالقات اإلنسانية بين الشعوب ويبرز الترابط وا 
وضمن اإلطار المدرسي لدراسة التاريخ نالحظ دراسته تنمي لدى الطلبة قيمُا ( 55:ص2000)حميدة، حياة األمم والشعوب
فلم تعد أهداف دراسته مقتصرة على تزويد الطلبة بالحقائق ، تأخذ مكانة متميزة في العملية التربوية،تربوية بالغة األهمية
والمعلومات العلمية إلى أداة مهمة من أدوات  بل يفترض أن يهدف تدريسه إلى تحويل المفاهيم والحقائق والمفاهيم والمعلومات

حد أو  ،يزة التي تتمثل فيها شخصية األمةموهو الهوية الم ،إذ أن التاريخ قاعدة الحاضر وأساس المستقبل، الوعي الوطني
 .(7:ص1981عناصرها الرئيسة التي تعطيها طابعا مختلفُا عن غيرها من األمم )غريبة،

فهو يوقفنا  ،شريف الغاية ،إذ ذكر " أن التاريخ علم غزير المذهب جم الفوائد رة للتاريخخلدون أهمية كبيابن وأعطى  
( 12:ص1977،)ابن خلدون والملوك في دولهم وسياساتهم ،على أحوال الماضين من األمم في أخالقهم واألنبياء في سيرهم

يقة التدريسية واالستراتيجية المناسبة لطبيعة الموضوع. من تدريس مادة التاريخ البد من استخدام الطر  وخاةولتحقيق األهداف المت
ولألهمية التي تتمتع بها الطرائق التدريسية أوالها رجال التربية أهمية بالغة بقصد تطويرها وتنويع أساليبها بما يحقق أهدافها 

بويون فكرة االعتماد على طريقة واحدة وبذلك تنوعت طرائق التدريس بشكل كبير ومع هذا التنوع يستبعد التر  ،التربوية والتعليمية
ثم أن االستخدام  ،جميع الموضوعات التي تتضمنها المواد الدراسية لتدريسأو تصلح  ،تناسب جميع الطلبة أو جميع المدرسين

متها المستمر لطريقة واحدة مهما كانت جيدة يؤدي إلى ملل الطلبة ويحيل هذه الطريقة إلى أسلوب نمطي يفقدها الكثير من قي
 .(119:ص1992)األمين،
 ويتفق( 74: ص1974،)آل ياسين طريقة التدريس بأنها ساق من سيقان التربية kilpatrick كلياباترك وقد وصف 

 لتحقيقفطريقة التدريس هي وسيلة المدرس  (ناجحة تدريسية أن المدرس الناجح هو في حقيقته طريقة)الباحث مع الرأي القائل 
 . (26:ص1979)سالم، ية بكل ما تشمله من النواحي التعليمية والسلوكية واألخالقية والنفسيةأهداف العملية التربو 
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/ ولغاية 27عقد المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم العرب من  .وتأكيدا ألهمية طرائق التدريس في العملية التدريسية 
شر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وشاركت به معظم م في دمشق وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الثالث ع2000/ 11/ 28

قليمية  ،طرائق التدريس ومدرسة المستقبل ،وكان من ابرز الجوانب التي ناقشها المؤتمرون الدول العربية ومنظمات دولية وا 
ليب التقويم واالمتحانات واقتراح تصور ومناهج مدرسة المستقبل واثر الثورة العلمية والتكنولوجية في عملية التعليم والتعلم. وأسا

لمدرسة المستقبل من خالل العمل على تطوير طرائق جديدة للتدريس بما يتالءم مع االختالفات البيئية للوطن العربي والحداثة 
 (10:ص2001العلمية والتكامل والشمول ووحدة المعرفة وحاجات المتعلم )جويحان،

واستخدمها في تدريس مقررات التربية العلمية  ي إستراتيجية حديثة مقترحة من وندرسيو إستراتيجية شكل البيت الدائري ه
جراءات وأنشطة العلوم. وهي تعتبر قالبًا  في جامعة لويزيانا فهي إستراتيجية مقترحة من أجل تمثيل مجمل لموضوعات وا 

، ووصف الموضوعات حيث يركز المتعلم على يستطيع المتعلم من خالله ربط المعلومات، تحديد العالقات، تقديم التوضيحات
الفكرة العامة ثم يفصلها إلى أجزاء مبتدئًا من العام إلى الخاص. وقد جاءت هذه اإلستراتيجية نتيجة دراسة وندرسي لنظرية 

 وما في جامعة لويزيانا بحيث ربط بين كل ذلك (V)أوزوبل في جامعة كورنيل وكذلك نتيجة لتدريسه خرائط المفاهيم وشكل 
يعرفه عن األشكال المنظمة وشكل البيت الدائري شكل هندسي دائري ثنائي البعد وهو عبارة عن قرص مركزي يقسمه خط 

( 1اختياري وتحيط به سبعة قطاعات خارجية بحيث يمثل شكل البنية المفاهيمية لجزء محدود من المعرفة ويوضح شكل )
هذا االسم تشبيهًا له بالتراكيب الدائرية ذات األقراص المستديرة المستخدمة في مكونات شكل البيت الدائري. وقد أعطاه وندرسي 

لتبديل عربات القطار بحيث يمثل القرص المركزي الفكرة األساسية أما الخط االختياري فيقسم هذه الفكرة أو  الحديديةالسكك 
لمفاهيم الصعبة أو لترتيب تسلسل األحداث أو لتعلم يضع األفكار المتقابلة لها. وتستخدم القطاعات السبعة المحيطة لتجزئة ا

 وباتجاه عقارب 12خطوات حل المشكالت بحيث يعبئ التالميذ الشكل مبتدئين من موقع الساعة 
 (.18_17:ص2010:الساعة)المزروع

عض الموضوعات ونظرًا لما لهذه الرسوم البيانية الجغرافية من أهمية رأى الباحثان ان يستعين بها في تجربته لتدريس ب
التاريخية من المنهج المقرر للصف الثاني المتوسط، أماًل فيما يمكن ان تقدمه وتحدثه هذه اإلستراتيجية من اثر في مادة التاريخ 

 .عند الطالب لإلسهام من الحد في ضعف تدريس التاريخ بشكل عام بطرائق وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة
 الدراسة من خالل ما يأتي:ى هذه ومما تقدم تظهر الحاجة ال

 أهمية تدريس مادة التاريخ بطرائق وأساليب تدريسية حديثة.
أهمية استخدام إستراتيجية شكل البيت الدائري ومدى تأثيرها في طالب الصف الثاني المتوسط للكشف عن أثرها في 

 تحصيل مادة التاريخ عند طالب الصف الثاني متوسط.
د علم( الباحثان تناولت إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس التاريخ في الصف على ح)عدم وجود دراسة سابقة 

 الثاني المتوسط في العراق.
  البحث هدف

 :يهدف هذا البحث إلى معرفة
اثر استخدام إستراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي عند طالب الصف الثاني )

 المتوسط( 
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 البحث: يةفرض
ليس هنالك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ )

العربي اإلسالمي باستعمال إستراتيجية شكل البيت الدائري ومتوسط درجات تحصيل المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة 
 شكل البيت الدائري(.نفسها من غير استعمال إستراتيجية 

 حدود البحث: 
  يقتصر هذا البحث على:

 .عينة من طالب الصف الثاني المتوسط في محافظة بابل
الفصلين األول والثاني من كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصف الثاني متوسط المقرر تدريسه للعام الدراسي 

 في العراق. 2010_2009
  المصطلحات تحديد

 :حالي المصطلحات اآلتيةال البحثيتضمن 
 إستراتيجية شكل البيت الدائري:

جراءات وأنشطة العلوم وتركز على 2007،)المزروع عرفتها ( بانها إستراتيجية تعلم من أجل تمثيل مجمل لموضوعات وا 
ئيسي المراد تعلمه تناظر البنية المفاهيمية لجزئية محددة من المعرفة بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع الر  رسم أشكال دائرية

 (12،ص2007،وتمثل القطاعات السبعة الخارجية األجزاء المكونة للموضوع)المزروع
  اإلجرائي التعريف

تمثيل  هي االستراتيجية التي يتبعها الباحثان في تدريس مادة لتاريخ العربي االسالمي للصف الثاني المتوسط من خالل
يخية الخاصة بكتاب التاريخ العربي اإلسالمي برسم اشكال دائرية تمثل البنية مجمل الجزاء من المفاهيم والمواضيع التار 

 المفاهيمية لجزئية محددة من المعرفة.
  التحصيل
مقاسا بالدرجات التي  ،مدى استيعاب الطلبة لما تعلموه من خبرات معينة في موضوع معين( 1989 ،الكلزة)وعرفه  

  (102ص:1989 ،كلزةال) يحصلون عليها في االختبار التحصيلي
 التعريف اإلجرائي 

ما يحصل عليه طالب مجموعات البحث من درجات في االختبار التحصيلي البعدي الذي أعده الباحثان بعد هو  
وذلك باستخدام إستراتيجية شكل  ،صف الثاني المتوسطلتدريسهما الفصلين األول والثاني من كتاب التاريخ العربي اإلسالمي ل

  .ري وبدونها في المجموعة الضابطةالبيت الدائ
 التاريخ 

بحث حوادث الماضي واستقرائها بكل ما يتعلق باإلنسان منذ أن بدء يترك آثاره على األرض ( )1992 ،حسين)عرفه 
  (5ص :1992 ،)حسين (فهو تسجيل أو وصف أخبار الحوادث التي ألمت بالشعوب األمم واإلنسان ،والصخر

 التعريف اإلجرائي 
والمعلومات التاريخية التي يتضمنها كتاب التاريخ العربي اإلسالمي الذي أقرت تدريسه وزارة  ،وعة الحقائق والمفاهيممجم 

  (2010 – 2009)للصف الثاني المتوسط في العراق للعام الدراسي  التربية
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 :المرحلة المتوسطة
 :يعرفها الباحثان إجرائيا

وتكون  (ةالمتوسط ةالثالثو  ةالثانيو  ىاألول)د المرحلة االبتدائية وتشتمل على الصفوف بأنها المرحلة الدراسية التي تأتي بع 
  (سنة 15-12ما بين  وتكون أعمارهم فيها دراسية اً يتلقى فيها الطلبة مواد .مدة الدراسة فيها ثالث سنوات

 
 الفصل الثاني

 دراسات سابقة 
 دراسات عربية  :أوالً 

إستراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية مهارات ما وراء المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات  )فاعلية :2007دراسة المزروع 
 المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية المختلفة(

براز األسس التي بنيت عليها ومن ثم تعرف فاعليتها في  هدف هذا البحث إلى تقديم إستراتيجية شكل البيت الدائري وا 
وراء المعرفة والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية. كذلك هدف البحث إلى تعرف تأثير التفاعل تنمية مهارات ما 

بين إستراتيجية شكل البيت الدائري والسعة العقلية على تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة 
البعدي و  واستخدم أحد التصميمات شبه التجريبية والمعروف بتصميم القياس القبلي اعتمد هذا البحث المنهج التجريبيو  الثانوية.

للمجموعة الضابطة غير المتكافئة. وتمثل المتغيرات المستقلة كال من طريقة التدريس )إستراتيجية شكل البيت الدائري مقابل 
ت ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي المتغيرين والسعة العقلية )مرتفعة مقابل منخفضة(. وتمثل مهارا (الطريقة المعتادة

التابعين. أما عينة البحث فتتألف من فصلين من فصول الصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الثانوية ليمثل فصاًل للمجموعة 
 التجريبية والفصل اآلخر المجموعة الضابطة.

واختبار تحصيلي وهما من إعداد الباحثة وكذلك اختبار تكونت أدوات البحث من مقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة 
األشكال المتقاطعة المترجم لجان بسكاليوني وتتم معالجة البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية بحساب تحليل التباين األحادي 

اء المعرفة والتحصيل الدراسي وأظهرت نتائج البحث فاعلية إستراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية مهارات ما ور  ثنائي االتجاه
لدى الطالبات. كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير للتفاعل بين إستراتيجية شكل البيت الدائري والسعة العقلية على تنمية 

 .(90_1،ص2007،التحصيل الدراسي لدى الطالبات )المزروعو  مهارات ما وراء المعرفة
 ثانيًا: دراسات اجنبية 
 Hackney and Ward 2002دارسة هاكني وورد 

 )استعمال إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس مادة األحياء للمرحلة الثانوية( 
بتطبيق هذه اإلستراتيجية في تدريس مادة األحياء للمرحلة الثانوية  Hackney and Ward (2002)قامت هاكني وورد 

تائج أن هناك عالقة ارتباط بين درجة إتقان الطالب لرسم الشكل ( طالبًا وطالبة وأوضحت الن30وتكونت عينة الدراسة من )
 (p: 525-529:1)وبين درجة تحصيلهم في أسئلة االختبار 

  Ward and Wandersee 2002_ دارسة ورد ووندرسي 2
 ))فعالية استخدام شكل البيت الدائري في التعلم ذي المعنى لدى طالب الصف السادس االبتدائي

فعالية استخدام شكل البيت الدائري في التعلم ذي المعنى  Ward and Wanderseeورد ووندرسي تبين في دراسة 
( طالبًا وطالبة من مستويات أكاديمية 19لدى طالب الصف السادس االبتدائي. حيث اتبع الباحثان المنهج الكمي لدراسة )
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تارا ستة من هؤالء الطالب لفحصهم كحالة دراسية. كذلك اتبع الباحثان المنهج الكيفي حيث اخو  مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة
وقد استمدا نتائج البحث من المالحظة والمقابلة اإلكلينيكية مع الطالب وكذلك من نتائج ستة اختبارات على مدى عشرة أسابيع 

 (p: 575-591:1) .وباإلضافة إلى درجات تقييم إلتقان رسم شكل البيت الدائري.
  موازنة الدراسات السابقة

 :يأتي من خالل عرض الدراسات السابقة في البحث الحالي توضح ما
.أن هدف الدراسات السابقة كان لمعرفة اثر إستراتيجية شكل البيت الدائري في التدريس والدراسة الحالية هدفت الى نفس 1

  .الغرض
 المرحلة الثانوية (2007-المزورع)قت دراسة .اختلفت الدراسات في التطبيق من حيث المرحلة الدراسية والمادة الدراسية فقد طب2

 ( في المرحلة االبتدائية2004في المرحلة الثانوية ايضا ودراسة )ورد ووندرسي_ (2002–وطبقت دراسة )هاكني وورد 
 أما الدراسة الحالية فقد طبقت في المرحلة المتوسطة.

مجموعات الضابطة والدراسة الحالية استخدمت .جميع الدراسات تشابهت من حيث استعمال المجموعات التجريبية وال3
 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

( للمجموعة 40( طالبة بواقع )804بلغ حجم عينتها ) (2007-المزورع).أختلف حجم العينة في الدراسات السابقة فدراسة 4
( طالب وطالبة أما 30حجم عينتها ) بلغ (2002–هاكني وورد )( المجموعة الضابطة ودراسة 40التجريبية األولى و)

( طالب 56( طالب وطالبة اما الدراسة الحالية فقد بلغ حجم عينتها )19( بلغ حجم العينة )2004دراسة )ورد ووندرسي_
 .( طالبة للمجموعة الضابطة28( طالب للمجموعة التجريبية و)28وطالبة بواقع )

  .حصيلي فقد بلغ عدد فقرات االختيار وكذلك الدراسة الحالية. جميع الدراسات السابقة استخدمت االختبار الت5
 (2002–هاكني وورد )( في الرياض ودراسة 2007.تباينت أماكن اجرى الدراسات السابقة فقد اجريت دراسة )المزروع _6

 .( في الواليات المتحدة األمريكية أما الدراسة الحالية فقد أجريت في العراق2004)ورد ووندرسي_و
 .جميع الدراسات السابقة استخدمت الوسائل اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وأهدافه والدراسة الحالية كذلك. 6

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة
 لقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة في جوانب عديدة هي:

 تحديد هدف البحث.
 الي وأهدافه.اعتماد التصميم التجريبي المناسب لظروف البحث الح

 تحديد حجم العينة وأسلوب اختيارها.
 اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي وأهدافه.

 
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث 
 منهج البحث أوال:

اإلسالمي عند اتبع الباحثان المنهج التجريبي لتعرف )اثر إستراتجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ العربي 
غراضه فضاًل عن انه احد المناهج المستخدمة في  طالب الصف الثاني المتوسط( ألنه المنهج المناسب لطبيعة البحث وا 

 البحوث التربوية والنفسية. 
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 ثانيًا / التصميم التجريبي: 
ص  :2000 ،منسي) ،يهدف التصميم التجريبي إلى تعرف مجموعات البحث واختيار الوسائل اإلحصائية المالئمة 

أن سالمة  إذ ،يعد اختيار التصميم التجريبي أولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند إجرائه تجربة علمية( و 234
 ،التصميم وصحته هما الضمان األساس للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ولذا اعتمد الباحثان تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي

 :(1على ما يوضحه الشكل )و  ،واختبار تحصيلي بعدي
 يبين التصميم التجريبي (1شكل )

 االختبار المتغير المستقل المجموعة
 اختبار بعدي استراتجية شكل البت الدائري تجريبية
 اختبار بعدي ـ ضابطة

 
 ثالثا / مجتمع البحث وعّينته:

 مجتمع البحث:  –أ  
النهارية للبنين في قضاء المحاويل التابعة إلى المديرية العامة يتكون مجتمع البحث من المدارس المتوسطة والثانوية  

  .( طالبا1544)وعدد طالب الصف الثاني المتوسطة  ،( مدرسة متوسطة وثانوية16)لتربية بابل والبالغ عددها 
 عينة البحث:  –ب 

 ،باحث ألجراء دراستهم عليهاتعرف العينة بأنها جزء من المجتمع األصلي الذي تجري عليه الدراسة التي يختارها ال 
ولتحقيق هدف البحث الحالي وتنفيذ  .(66ص :1990 ،داود وانور حسين)وفق قواعد خاصة لكي تمـثل تمثيـال صحيحا 

  :اختار الباحثان مجموعات البحث من طالب الصف الثاني المتوسط على وفق اإلجراءات اآلتية ،تصميمه التجريبي
شعبة اإلحصاء بهدف الحصول على البيانات الخاصة بأسماء  ،إلى المديرية العامة لتربية بابللجأ الباحث : عينة المدارس-1

وبطريقة السحب العشوائي البسيط ظهرت  ،المدارس المتوسطة والثانوية للبنين الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء المحاويل
 .متوسطة التسامي للبنيين

رسة عشوائيًا التي ستطبق فيها التجربة زار الباحث المتوسطة عينة البحث للعام بعد أن حددت المد :عينة الطالب -2 
 .(2011 – 2010)الدراسي 

( طالبا لتمثل 31)ب( البالغ عدد طالبها )اختارا لباحثان بطريقة السحب العشوائي إحدى الشعب الثالث وهي شعبة 
( طالبا لتمثل المجموعة الضابطة ولم يستعمل 30عدد طالبها )المجموعة التجريبية واختار شعبة )ج( باألسلوب نفسه البالغ 

  .مع طالبها أيًا من االستراتيجيات القبلية
( طالبا 56عينة البحث( )) ( طالب أصبح المجموع النهائي للطالب5وبعد استبعاد الطالب الراسبين البالغ عددهم )

 . ( يوضح ذلك2)
 (1)الجدول 

 ثيمثل طالب مجموعات البحث الثال
 عدد الطالب الشعبة المجموعة
 28 ب التجريبية
 28 ج الضابطة
 56  المجموع
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 رابعا / تكافؤ مجموعات البحث:
حرص الباحثان قبل بدء التجربة على تكافؤ أفراد مجموعات البحث الثالث إحصائيًا في بعض المتغيرات التي ا قد  

 :وهذه المتغّيرات هي ،تؤثر في نتائج التجربة
 زمني للطالب محسوبا بالشهور العمر ال -1
 .التحصيل الدراسي لألب -2
 .التحصيل الدراسي لألم -3
 .درجات مادة التاريخ في االمتحان النهائي للصف األول المتوسط للعام الدراسي السابق -4
  .درجات اختبار الذكاء -5

 _العمر الزمني للطلبة محسوب بالشهور:1
( وبلغت القيمة التائية 169,535( وللمجموعة الضابطة )171,107التجريبية ) للمجموعةبلغ المتوسط الحسابي 

( وهذا يدل على ان مجموعتي 54( عند درجة حرية )2,021( وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة )0,756المحسوبة )
 ( يبين ذلك:2البحث متكافئتان في العمر الزمني والجدول )

 (2جدول )
 لجدولية والمحسوبة العمار طالب مجموعتين البحثيبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة ا

 العدد المجموع
الوسط 
 الحسابي

 درجة الحرية التباين
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة
 27,57 171,107 28 التجريبية

54 0,756 2,021 0.05 
 31,060 169,535 38 الضابطة

 
 :2010-2009ة للصف األول المتوسط للعام الدراسي _درجات مادة التاريخ النهائي2

( وبلغت القيمة التائية المحسوبة 80,285( وللمجموعة الضابطة )81,214بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )
ي ( وهذا يدل على ان مجموعتين البحث متكافئتان ف54( عند درجة حرية )2,021( وهي اقل من الجدولية البالغة )0,043)

 ( يبين ذلك: 4التاريخ، والجدول ) مادةدرجات 
 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة (3جدول )

 لدرجات مادة الجغرافية لمجموعتي البحث في االمتحان النهائي للصف األول متوسط

 العدد المجموع
الوسط 
 الحسابي

 درجة الحرية التباين
 القيمة التائية

 لةمستوى الدال
 الجدولية المحسوبة

 6595,760 81,214 28 التجريبية
58 0,043 2,021 0.05 

 6445,68 80,285 28 الضابطة
 :_التحصيل الدراسي لألب3

التحصيل الدراسي لإلباء عن طريق استمارة المعلومات والبطاقة المدرسية حيث تم تقسيم مستوى  علىتم الحصول 
 ( يبين ذلك:4اي تربيع والجدول )وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار ك التحصيل الى فئات أربع
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 يبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل الدراسي لألباء بين مجموعتي البحث (4جدول )

 المجموعة
 التحصيل الدراسي لألب

 العدد
دجة 
 الحرية

مستوى  قيمة كاي تربيع
 الجدولية المحسوبة كلية فما فوق اعدادية متوسطة أبتدائية الداللة

 28 11 6 6 5 التجريبية
 
3 

 
1.575 

 
7,81 

 
0.05 

 28 8 6 8 6 الضابطة
 56 18 19 14 11 المجموع

( وهذا يشير إلى أنها غير دالة 7,81( اقل من القيمة الجدولية )1.575أن قيمة كأي تربيع ) (5تبين من جدول )
 ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير.  إحصائيا

 :_التحصيل الدراسي لالم4
تم الحصول على التحصيل الدراسي لإلباء عن طريق استمارة المعلومات والبطاقة المدرسية حيث تم تقسيم مستوى 

 ( يبين ذلك:5اي تربيع والجدول )كالتحصيل الى فئات اربع وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار 
 (5جدول )

 يبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل الدراسي لالم بين مجموعتي البحث

 المجموعة
 التحصيل الدراسي لألب

 العدد
دجة 
 الحرية

مستوى  قيمة كاي تربيع
 الجدولية المحسوبة كلية فما فوق اعدادية متوسطة ابتدائية الداللة

 28 8 7 8 5 التجريبية
 
3 

 
0,516 

 
7,81 

 
0.05 

 28 10 7 6 5 الضابطة
 56 18 14 14 10 المجموع

 
( وهذا يشير إلى أنها غير دالة 7,81( اقل من القيمة الجدولية )0,516أن قيمة كأي تربيع ) (5تبين من جدول )

 إحصائيا ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير. 
  :اختبار الذكاء _ درجات5

 البحث المقنن على البيئة العراقية على طالب مجموعتي –اختبار رافن  –طبق الباحثان قبل بدء التجربة اختبار الذكاء 
( وبلغت القيمة التائية المحسوبة 30,678( وللمجموعة الضابطة )31,857وبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )

( وهذا يدل على ان مجموعتي البحث متكافئتان 54( عند درجة حرية )2,021ة الجدولية البالغة )( وهي اقل من القيم0,362)
 ( يبين ذلك:5في الذكاء والجدول )

 (6جدول )
 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة لالختبار الذكاء

 العدد المجموع
الوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

 ائيةالقيمة الت
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 163,968 31,857 28 التجريبية

54 0,362 2,021 0.05 
 133,911 30,678 38 الضابطة
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 :خامسا/ ضبط المتّغيرات الدخيلة
ير ألي تهدف عملية ضبط بعض المتغيرات في الدراسات التجريبية وفي البحوث التربوية والنفسية إلى إزالة أي تأث 

وهذا يعني عزل العوامل أو  ،الن المتغير التابع يتأثر بعوامل كثيرة غير العامل التجريبي ،متغير غير المتغير المستقل
  (109ص  :1997 ،عويس) .وابعادها عن التجربة ،المتغيرات األخرى التي قد تؤثر في السلوك

حاول الباحثان تفادي اثر بعض المتغيرات  ،وعتي البحثوزيادة على ما تقدم من إجراءات التكافؤ اإلحصائي بين مجم 
  :وفيما يأتي عرض لهذه المتغيرات الدخيلة وكيفية ضبطها ،الدخيلة الى انها تؤثر في هذا النوع من التصاميم التجريبية

ن صف إلى آخر أو : لم تتعرض التجربة طوال مدة إجرائها إلى ترك أو انقطاع أو انتقال احد الطالب ماالندثار التجريبي-أ
من المدرسة واليها، عدا بعض حاالت الغياب الفردية التي حصلت لدى مجموعتي البحث بنسب ضئيلة، وبشكل يكاد يكون 

 متساويًا.
: ّيقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي يمكن حدوثها أثناء تطبيق ظروف التجربة والحوادث المصاحبة -ب

والفيضانات، والزالزل، واألعاصير، والحوادث األخرى كالحروب، وغيرها مما يعرقل سير التجربة، ولم التجربة مثل الكوارث، 
تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي ظرف طارئ أو حادث يعرقل سيرها، ويؤّثر في المتغير التابع بجانب المتغيرات 

 المستقلة لذا يمكن القول بان أثر هذا العامل أمكن تفاديه.
تفادي أثر هذا المتغير في نتائج البحث وذلك بإجراء التكافؤ  -قدر المستطاع  –: حاول الباحثان الفروق في اختيار العينة -ج

اإلحصائي بين طالب مجموعتي البحث في خمسة متغيرات يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغيرات المستقلة أثٌر في المتغير 
 التابع، 

ت أداة موحدة لقياس تحصيل طالب مجموعتي البحث وهي اختبار تحصيلي موحد أعّده الباحثان : اسّتعملأداة القياس -د
 .ألغراض البحث الحالي

 ،حرص الباحثان على سرية البحث باالتفاق مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالب بطبيعة البحث وهدفه :سرية البحث -و
وُأوحي إلى الطالب انه مدرس مكلف  .ما قد يؤثر في سالمة التجربة ونتائجهاكي ال يتغّير نشاطهم أو تعاملهم مع التجربة م

 .بتكملة نصابه من الدروس في هذه المدرسة
إذ  ،حصلت السيطرة على هذا العامل من خالل التوزيع المتساوي للحصص بين مجموعات البحث الثالث :توزيع الحصص -ر

 على وفق منهج وزارة التربية لمادة التاريخ للصف الثاني ،حصتان لكل مجموعةكان الباحثان يّدرس اربع حصص أسبوعيًا بواقع 
 إذ اتفق الباحثان مع إدارة المدرسة ومّدرس التاريخ في المدرسة على تنظيم جدول توزيع الحصص بحيث تكون مادة ،المتوسط
 .يوضح ذلك (7)الجدول  (،وا ،واالربعاء ،الثالثاء)في ايام  التاريخ

 (7)الجدول 
 توزيع حصص مادة التاريخ على طالب مجموعتي البحث

 9.5الساعة  8.15الساعة  األيام
 التجريبية الضابطة الثالثاء
 الضابطة التجريبية االربعاء
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 :سادسا / تحديد المادة العلمية
مفردات المنهج حدد الباحثان المادة العلمية التي ستدرس لطالب مجموعتي البحث في أثناء مدة التجربة على وفق  

 :وتسلسلها الزمني في كتاب التاريخ المقرر تدريسه لطلبة الصف الثاني المتوسط والموضوعات هي
 .االيالف ،دار الندوة ،مكة قبل االسالم -1
 ممارسته الحياة االجتماعية ونزول الوحي والدور السري العلني ،والدته ونشأته ،الرسول في مكة -2
 بيعة العقبة الثانية  –محاولة نشر الدعوة خارج مكة. بيعة العقبة األولى  ،المقاطعة ،الهجـرة الـى الحبشة -3
 .الجهاد في سبيل اهلل ،وثيقة المدينة ،األمة الواحدة ،المؤاخاة ،بناء المسجد ،الهجرة الى يثرب -4
 .هـ5عزوة األحزاب )الخندق( سنة  ،هـ3نتائج غزوة بدر وغزوة احد سنة  ،هـ2غزوة بدر سنة  -5
 .تآمر اليهود على العرب المسلمين -9نتائج صلح الحديبية و ،صلح الحديبية -6

 :صياغة األهداف السلوكية /سابعاً 
تعد صياغة األهداف السلوكية ألي برنامج تعليمي الخطوة األساس في بنائه؛ ألنها تساعد المدرس على تحديد محتوى  

 ،يد ظروف التعلم المناسب لمختلف المهمات التي ينبغي على المتعلم تعلمهاوتحد ،والعمل على تنظيمها ،المادة التعليمية
  .وتمثل المعيار األساس في تقويم العملية التعليمية ،واختيار الطرائق واألساليب التدريسية واألدوات والوسائل واألنشطة المناسبة

داف في عبارات سلوكية فهي تضم أيضًا وأن مسؤولية المدرس أكبر من مجرد وصف العمل التربوي أو صياغة األه 
  (106ص :1996 ،ابو حطب. )األهداف المصاغة على الفئات السلوكية التي تنتمي إليها تصنيف

، هدفًا سلوكيًا معتمدًا على األهداف العامة ومحتوى الموضوعات التي ستدرس خالل مدة التجربة (28)وقد صاغ الباحثان  
 (.والتطبيق ،والفهم ،المعرفة)األولى من تصنيف بلوم موزعة على المستويات الثالثة 

وبغية التثبت من صالحيتها واستيفائها لمحتوى المادة الدراسية عرضت على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في  
 (4الملحق ) .مادة التاريخ وطرائق تدريسها وفي القياس والتقويم وعدد من مدرسي مادة التاريخ ومدرساتها في المرحلة الثانوية

التي لم تبلغ نسبة االتفاق التي اعتمدها الباحث  األهدافوحذفت  ،وبعد تحليل استجابات الخبراء عدلت بعض األهداف 
 . (1هدفًا سلوكيًا )الملحق  (25)وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي  ،فأكثر (% 80)وهي 
 :إعداد الخطط التدريسية :ثامنا

عداد الخطط التدريسية يعد واحدًا من متطلبات التدريس الناجح فقد اعد الباحث خططًا تدريسية للموضوعات لما كان إ 
في ضوء محتوى الكتاب واألهداف السلوكية  ،التي سيتم تدريسها خالل مدة التجربة من كتاب التاريخ للصف الثاني المتوسط

وقد تم عرض جميع هذه الخطط على مجموعة من الخبراء  .يقة التقليديةوالطر  ،وعلى وفق إستراتيجية البيت الدائري ،المصاغة
الستطالع آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسين صياغة تلك  (4الملحق)والمتخصصين في التاريخ وطرائق تدريسه 

بعض التعديالت الالزمة وفي ضوء ما أبداه الخبراء من اراء ومالحظات أجريت  ،وجعلها سليمة وتضمن نجاح التجربة ،الخطط
 (.2الملحق )وأصبحت بصورتها النهائية في  ،عليها

 :تاسعا: أداة البحث
أن من متطلبات البحث الحالي وجود اختبار تحصيلي لقياس اثر المتغير المستقل في المتغير التابع ولعدم وجود  

على محتوى المادة واألهداف السلوكية وقد تم أعداد اختبار تحصيلي جاهز فقد قام الباحثان بأعداد اختبار تحصيلي باالعتماد 
 :االختبار بالخطوات اآلتية
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 :إعداد الخريطة االختبارية -1
تعد الخريطة االختيارية مخططًا تفصيليًا لالختبار التحصيلي الذي يشمل جزًء من المادة الدراسية يتحدد فيها مستويات  

ي لكل مستوى مقابل كل موضوع لذا أعد الباحثان خريطة اختباريه مشتملة على األهداف والنواتج التعليمية مع الوزن النسب
  .واألهداف السلوكية للموضوعات موضوعات الستال

 (8جدول )
يبين الخريطة االختيارية لألهداف السلوكية وعدد فقرات اختبار التحصيل موزعة بحسب األهمية النسبية لمستويات بلوم 

 الثالث األولى
 المستويات
 الموضوعات

األهمية 
 النسبية

 األهداف السلوكية
 عدد األسئلة %30تطبيق %30فهم %40معرفة

 3 1 1 1 %12 مكة قبل اإلسالم
 3 1 1 1 %12 الدور السري والهجرة إلى الحبشة

 6 2 2 2 %24 الهجرة الى يثرب
 5 1 2 2 %20 معركة بدر واحد
 4 1 1 2 %16 صلح الحديبية
 4 1 1 2 %16 العربتأمر اليهود على 
 25 7 8 10 %100 المجموع

 
 :صياغة فقرات االختبار -2

 ،( فقرة27وقد بلغ عدد الفقرات االختيارية بصيغتها األولية ) ،اعتمد الباحثان االختيار من متعدد أساسًا في اختباره
لباحثان وباالعتماد على الخارطة ومغطية لألهداف السلوكية التي أعدها ا ،موزعة على الموضوعات الست المقرر تدريسها

 .االختيارية التي أعدها لهذا الغرض
  :صدق االختبار -3

 ،العساف) ،ويكون االختبار صادقًا إذا كان يقيس ما اعد ألجل قياسه ،يعد الصدق من مواصفات االختبار الجيد 
ة االختبارية على عدد من الخبراء وبغية التثبت من صدق االختبار الذي أعده الباحث عرض مع الخريط (429ص  :1989

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول صالحية الفقرات في قياس  (5وفي العلوم التربوية والنفسية )الملحق  ،والمتخصصين في التاريخ
وُأعيدت صياغة  ،وبعد أن حصل الباحثان على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعض الفقرات .ما وضعت ألجل قياسه

فأكثر من مجموع  (% 80)؛ ألنها لم تحصل على نسبة الموافقــة التـي حـددها الباحثان بـ ، وحذفت بعض الفقراتخربعضها اآل
 (. 3فقرة ملحق ) (25)الخبراء الكلي فأصبح االختبار مكونًا من 

 :التطبيق االستطالعي لالختبار-4
طبق الباحثان  ،وحساب معامل الثبات ،ة تمييزهاوقو  ،ومستوى صعوبتها ،للتحقق من سالمة فقرات االختبار ووضوحها 

 (20)على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط من مجتمع البحث نفسه ولها مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها 
 . دقيقة (20)وان متوسط الوقت المستغرق في اإلجابة هو  ،فاتضح إن الفقرات كانت واضحة وغير غامضة لدى الطالب ،طالبا

  :مستوى صعوبة الفقرات-أ
ويرى  ،(0 ،68)و (0 ،31بعد أن حسب الباحثان معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار وجدها تتراوح بين ) 

  (Bloom، 1971، p: 66) (.0 ،80( و)0 ،20)أن الفقرات االختبارية تعد مقبولة إذا كان معدل صعوبتها بين  (ايبل)
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  .يوضح ذلك (9) والجدول .جميعها تعد مقبولة وهذا يعني أن فقرات االختبار 
 (9)الجدول 

 معامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيلي
 معامل الصعوبة تسلسل الفقرة

1 0.35 
2 0.44 
3 0.45 
4 0.50 
5 0.52 
6 0.48 
7 0.55 
8 0.35 
9 0.40 

10 0.68 
11 0.49 
12 0.40 
13 0.55 
14 0.50 
15 0.44 
16 0.55 
17 0.42 
18 0.35 
19 0.31 
20 0.35 
21 0.47 
22 0.34 
23 0.32 
24 0.50 
25 0.40 

  :قوة تمييز الفقرات-ب
واألدبيات  ،(0 ،63)و (0 ،33بعد أن حسب الباحثان القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجدها تتراوح بين ) 

 (100ص  :1997 ،امطانيوس)يستحسن حذفها أو تعديلها  (% 20)يزية عن قوتها التمي تشير إلى أن الفقرة التي يقل معامل
 يوضح ذلك. (10)والجدول  ،لذا أبقى الباحث على الفقرات جميعها من دون حذف أو تعديل
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 (10)الجدول 
 معامالت القوة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي

 قوة التمييز تسلسل الفقرة
1 0.40 
2 0.42 
3 0.45 
4 0.50 
5 0.55 
6 0.43 
7 0.61 
8 0.48 
9 0.41 

10 0.59 
11 0.41 
12 0.62 
13 0.54 
14 0.61 
15 0.46 
16 0.57 
17 0.35 
18 0.50 
19 0.48 
20 0.48 
21 0.50 
22 0.39 
23 0.52 
24 0.56 
25 0.33 

 
 فعالية البدائل الخاطئة  -ج

ظهر لديهما إن البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي  ،صائية الالزمة لذلكبعد أن أجرى الباحثان العمليات اإلح 
لذا تقرر اإلبقاء عليها جميعها من دون حذف  ،قد جذبت إليها عددًا من طالب المجموعة الدنيا اكبر من طالب المجموعة العليا

 .يوضح ذلك (11) والجدول .أو تعديل
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 (19)الجدول 
 خاطئة لفقرات االختبار التحصيلي البعديفعالية البدائل ال

 فعالية البديل الخاطئ الثالث فعالية البديل الخاطئ الثاني فعالية البديل الخاطئ األول ت
1 -16 -10 -13 
2 -30 -16 -10 
3 -16 -26 -4 
4 -34 -16 -10 
5 -23 -16 -1 
6 -13 -2 -2 
7 -2 -13 -11 
8 -4 -3 -10 
9 -13 -11 -10 

10 -16 -10 -30 
11 -16 -26 -4 
12 -16 -10 -13 
13 -30 -16 -10 
14 -13 -2 -2 
15 -2 -13 -11 
16 -4 -3 -10 
17 -23 -16 -1 
18 -13 -2 -2 
19 -2 -13 -11 
20 -4 -3 -10 
21 -13 -11 -10 
22 -3 -11 -10 
23 -13 -11 -10 
24 -16 -10 -30 
25 -16 -26 -4 

 ثبات االختبار -7
أن ثبات االختبار  Ebelيقصد بثبات اإلختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند اعادة تطبيقه على العينة نفسها ويرى  

 .(122ص :1990 ،يعني دقة فقراته اتساقها فيما بينها في قياس الخاصية المراد قياسها )داود
ساب ثبات االختبار وكان االختبار االول عن وقد اجرى الباحثان طريقة اعادة االختبار على العينة االستطالعية لح 

االختبارين استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون فبلغ معامل  اجابات( يومًا، ولدى تحصيح 14االختبار الثاني اجري بعد )
 ( وتعد درجة ثبات مناسبة الغراض البحث وطبيعته. 0.92الثبات )

 _ تطبيق االختبار 8
التجربة اجري الباحثان اختبارًا في الموضوعات التي درسها وطبق  انتهاءسبوع األول من بعد انتهاء التجربة وفي األ

يوم األحد الساعة التاسعة والنصف، بعد ان  2/1/2011التجريبية والضابطة( في يوم )االختبار على طالب مجموعتي البحث 
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بار وتوضيح الهدف من االختبار وكيفية االجابة نظم الطالب في القاعات الدراسية واشرف الباحثان بنفسهم على سير االخت
 على االختبار من اجل المحافظة على سالمة التجربة. 

 طريقة تصحيح االختبار  :عاشراً 
وقد  ،غير الصحيحة لإلجابة)صفر( و ( درجات لإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار1أعطى الباحثان )

  .تي لم تكن االجابة عنها واضحة واالجابات الناقصة معاملة االجابات الغير صحيحةعوملت الفقرات المتروكة والفقرات ال
 ثالث عشر: الوسائل االحصائية 

  2مربع كا -1
  ـ= مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2كا
 

 (293ص  :1977 ،البياتي) المتوقعق = التكرار  ل = التكرار المالحظ مج = المجموع
 معامل ارتباط بيرسون الستخراج ثبات األداة  -2
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

 (293ص  :1977 ،البياتي)
 
  ـــــــمعادلة صعوبة الفقرة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 ن
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعادلة تمييز الفقرة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 )ع + د(½    
 ن د م –ن ع م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_فعالية البديل = ـــــ5
 ن 

 :إذ تمّثل
 عدد الطالب الذين اختاروا البديل المخطوء من المجموعة العليا  :ن ع م
 عدد الطالب الذين اختاروا البديل المخطوء من المجموعة الدنيا  :ن ع د

 (91ص  :1999 ،الظاهر) عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن 
 
 
 
 

 2(ق –ل )

 ق

 (ص)مج س  )مج –س ص مج ن 

 [ 2 (ص )مج – 2ص مج] ن [ 2(س)مج  – 2سمج ] ن 

 ن ص ع + ن ص د

 مج ص د –مج ص ع 
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 ( لعينتين مستقلتين T- testاالختبار التائي ) -5
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
 

 
 (293ص  :1977 ،البياتي)
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

شكل البيت الدائري في تحصيل  اثر استعمال إستراتيجية)يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث وتفسيرًا لها لتعرف 
مادة التاريخ العربي اإلسالمي عند طالب الصف الثاني متوسط( وتعرف الداللة اإلحصائية بين متوسطي مجموعتي البحث 

 والضابطة للتثبت من فرضية البحث وعلى النحو اآلتي: التجريبية 
 اواًل: عرض النتائج

الفرضية القائلة )ليس هنالك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة  من خالل استخدام
ري ومتوسط درجات تحصيل شكل البيت الدائ التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ العربي اإلسالمي باستعمال إستراتيجية
 شكل البيت الدائري(  المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها من غير استعمال إستراتيجية

مادة التاريخ العربي اإلسالمي باستعمال  درسوا( ان متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين 8فقد تبين من جدول )
( وبلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين 29.495( بتباين مقداره )19.142شكل البيت الدائري ) إستراتيجية

 ،(8.450( يتباين مقداره )16.392شكل البيت الدائري ) مادة التاريخ العربي االسالمي من غير استعمال إستراتيجية درسوا
( 0.05و داللة احصائية عند مستوى )وعند استعمال االختبار التائي لمعرفة الفرق بين مجموعتي البحث ظهر هناك فرق ذ

( وهي اكبر من القيمة 11.819اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) التجريبية( لمصلحة طالب المجموعة 54بدرجة حرية )
 .يبين ذلك (8)( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية والجدول 2,021التائية الجدولية البالغة )

 
 (8جدول )

 نحراف المعياري والتباين والقيمتان المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في مادة الجغرافيةيبين المتوسط الحسابي واال 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 التباين المعياري

درجة  التائية القيمة
 مستوى الداللة الحرية

 الجدولية المحسوبة
 29.495 5.431 19.142 28 التجريبية

دالة احصائيًا عند  54 2,021 11.819
 8.450 2.907 16.392 28 الضابطة (0.05)
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:   النتائج تفسير ثانيًا
في ضوء النتائج التي تم عرضها، ظهر ان إستراتيجية شكل البيت الدائري اثر ذو داللة إحصائية في تحصيل مادة 

ت الدائري في زيادة التحصيل الدراسي وتتفق هذه النتيجة ويشير هذا إلى فعالية إستراتيجية شكل البي التاريخ العربي االسالمي
من أن التدريس  Ward and Wandersee (2004)، ودراسة Hackney and Ward (2002)مع ما توصلت إليه دراسة 

 (.2006،باستخدام إستراتيجية البيت الدائري تؤدي إلى زيادة التحصيل وكذلك دراسة )المزروع
 
 الخامس الفصل
 .ستنتاجاتاال أواًل/

ساهمت إستراتيجية شكل البيت الدائري في رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ  -1
 العربي اإلسالمي.

 .إستراتيجية شكل البيت الدائري في ترسيخ المعلومات في أذهان الطالب -2
 .تاريخ العربي اإلسالمي أسهم في استبقاء معلومات الطالبإن استعمال إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس مادة ال  -3
 .إن استعمال إستراتيجية شكل البيت الدائري تجعل الطالب نشطًا وفاعاًل طوال وقت الدرس  -4
 إستراتيجية شكل البيت الدائري تعتبر أداة تعلم ذاتية. -5
 .معرفية للمتعلمإستراتيجية شكل البيت الدائري تساعد على تنظيم المعلومات في البنية ال -6
دراك العالقات بينها مما يساعد على حدوث التعلم ذو  -7 إستراتيجية شكل البيت الدائري تساعد على فهم المفاهيم العلمية وا 

 المعنى
 ثانيًا/ التوصيات:

داخل _تسليط الضوء على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس التاريخ بشكل خاص وبالتدريس بشكل عام بحيث تتوافر م1
عداد المعلمين.  متنوعة يمكن االستفادة منها في التدريس وبناء المناهج وا 

_االهتمام بالتنوع في إستراتيجيات وطرائق تدريس التاريخ واالبتعاد عن التعلم الصم الشائع في مدارسنا بصفة عامة واالهتمام 2
 ية حتى يكون تعلمهم تعلما ذا معنى.عدم تقديمها لهم في صورتها النهائو  ببناء التالميذ للمعرفة بأنفسهم

 ._تدريب المدرسين والمدرسات على استخدام إستراتيجية شكل البيت الدائري في التدريس عامة وتدريس العلوم خاصة3
_لفت انتباه المعلمين والمعلمات إلى ضرورة االهتمام باستعدادات وقدرات التالميذ وتدريبهم على تطبيق االختبارات والمقاييس 4

 الخاصة بذلك
 ثالثًا/ المقترحات: 

 :بحث الحالي يقترح الباحث ما يأتياستكمااًل لل 
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية أخري .1
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية وصفوف أخرى .2
ل كتنمية التفكير الناقد وتنمية االتجاه العلمي أو دراسة اثر استخدام هذه االستراتيجية في جوانب أخرى غير التحصي .3

 .اكتساب المهارات
 دراسة فاعلية إستراتيجية شكل البيت الدائري لتصحيح المفاهيم البديلة لدى الطالبات .4
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، بيروت دار الكتاب اللبناني 3هـ( مقدمة ابن خلدون، المجلد األول، ط808الرحمن بن محمد )ت عبد  ،ابن خلدون .1

1977. 
 م. 1980، 2ابو حطب، فؤاد، امال صادق، علم النفس التربوي مصر، مكتبة انجلوا المصرية ط .2
 م.1974لعامة، دار القلم، بيروت االمبادئ في طرائق التدريس  ،أل ياسين، محمد حسين .3
 . 1992 وآخرون، طرائق تدريس المواد االجتماعية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد ،االمين، شاكر محمود .4
الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس، بغداد،  البياتي، عبد الجبار توفيق. وزكريا اثناسيوس، بغداد، اإلحصاء .5
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، القاهرة، مكتبة زهرة 2،ط1حميدة، إمام مختار، وآخرون، القاهرة، تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام.ج .8

 م( 2000الشرق )
 م. 1990حكمة للطباعة والنشر، بغداد حنا، وأنور حسين عبد الرحمن، مناهج البحث التربوي، جامعة بغداد، دار ال داود، عزيز .9
 م.1999، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،األردن،1الظاهر، زكريا محمد وآخرون، مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط .10

 م.1989في العلوم السلوكية، الرياض جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية،  . العساف، صالح بن حمد.المدخل إلى البحث11
 م.1997. عويس، خير الدين علي، دليل البحث العلمي، دار الفكر العربي، مصر 12
.غريبة، عز الدين، وآخرون، دراسة ميدانية لتطوير وسائل وأساليب التقويم في مجال المواد االجتماعية في المرحلة 13

 م.  1981متوسطة، الكويت، مركز بحوث المناهج، الكويت، ال
.الكلزه، رجب احمد اثر استخدام رزمة تعليمية في تدريس الجغرافية على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي 14

 م. 1989واتجاهاتهم نحو التعليم الذاتي مجلة كلية التربية المنصورة الجزء الثالث، العدد العاشر 
، مكتبة الطالب الجامعي، المملكة العربية 1ن علي، قضايا ومشكالت في المناهج والتدريس، ط. مختار، حس15

 م.1985 ،السعودية
ستراتيجية شكل البيت الدائري فاعليتها في تنمية مهارات ما وراء المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات ا .المزروع، هيا،16

 .2007التربية جامعة الرياض،ة كلي فة،المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية المختل
دار المعرفة الجامعية، جامعة  .منسي، محمد عبد الحليم، مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية،17

 م. 2000اإلسكندرية، 
 المصادر األجنبية :ثانياً 

1- How to learn biology via roundhouse diagrams. The American Biology Teacher, 64 (7). 
2- Ward, R and Wandersee, J. (2002, b). Struggling to understand abstract science topics: 

a roundhouse diagram based study. International Journal of Science Education, 24 (6).  
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 المالحق 
 (1ملحق )

 االهداف السلوكية
 المستوى الهدف السلوكي ت
 تطبيق على الخريطة موقع جبل ثور. يعيين 1
 معرفة يعر ف االيالف 2
 معرفة يناقش العوامل التي جعلت من مكة مركزًا تجاريًا قبل االسالم. 3
 فهم يعلل عادة االشراف من قريش بارسال اطفالهم الى المرضعات في البادية. 4
 فةمعر  .(صلى اهلل عليه واله())يذكر تاريخ والدة الرسول محمد  5
 معرفة يذكر اسم الدار التي كان يجتمع فيها المسلمون األوائل للعبادة سرًا. 6
 فهم يلخص تأثير اسالم الحمزة بن عبد المطلب في قوة عزيمة المسلمين. 7
 معرفة يسمى الديانة التي كان يدين بها ملك الحبشة عند هجرة المسلمين األوائل إليه. 8
 فهم ئل الى بالد الحبشة.يعلل هجرة المسلمين االوا 9

 فهم الى المؤاخاة بين االنصار والمهاجرين عند الهجرة الى يثرب. (صلى اهلل عليه واله())يناقش دعوة الرسول محمد  10
 فهم أصحابه الهجرة الى يثرب (صلى اهلل عليه واله())يبين سبب دعوة الرسول محمد  11
 معرفة بعد دخوله إلى يثرب. (اهلل عليه واله( صلى))يذكر اول عمل قام به الرسول محمد  12
 فهم يبين اهمية وثيقة المدينة. 13
 تطبيق يناقش الواقع الجغرافي والديموغرافي ليثرب. 14
 تطبيق من مكة الى يثرب. (صلى اهلل عليه واله())يرسم مخططًا بين هجرة الرسول محمد  15
 فهم يوضح اهمية غزوة بدر الى المسلمين. 16
 معرفة يذكر عدد الشهداء من المسلمين في غزوة بدر الكبرى. 17
 معرفة يذكر السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة احد 18
 معرفة بحفر الخندق حول المدينة (صلى اهلل عليه واله())يسمى الصحابي الذي اشار على الرسول محمد  19
 تطبيق يلخص دور اليهود في غزوة األحزاب. 20
 فهم اقش نتائج صلح الحديبية.ين 21
 معرفة هـ.6صلى اهلل عليه واله( عندما اراد زيارة الكعبة سنة )يذكر عدد المسلمين الذين كانوا مع الرسول محمد  22
 معرفة صلى اهلل عليه واله( الى ملك الفرس للدعوة الى االسالم.)يسمي الصحابي الذي ارسله الرسول محمد  23
 تطبيق باب التي دعت اليهود الى بث التفرقة بين العرب قبل االسالم وبعده.يستدل على األس 24
 تطبيق يرسم خريطة موضحًا عليها موقع غزوة تبوك.. 25

 
 (2ملحق )

 الخطط التدريسية لمجموعتي البحث
 الطريقة التقليدية

 اسم المدرسة/ متوسطة التسامي للبنين.
 اليوم والتاريخ/

 السالميالمادة/التاريخ العربي ا
 الشعبة/ أ
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 4الدرس/
 غزوة االحزاب ،أحدالموضوع/ غزوة 

 األهداف السلوكية .1
 يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون قادرا على ان:

 .أحديرسم مخططًا يوضح فيه موقع غزوة  -1
 . أحديذكر السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة  -2
 .أحديذكر عدد المقاتلين من المشركين في غزوة  -3
 أحدكر عدد المجاهدين من المسلمين في غزوة يذ -4
 .أحديعزو خسارة المسلمين في غزوة  -5
 .أحديستنتج اهم الدروس التي افرزتها غزوة  -6
 الشهداء من المسلمين في غزوة احد. أبرزيذكر  -7
 يعلل تسمية غزوة االحزاب بهذا االسم. -8
 في غزوة األحزاب. ((صلى اهلل عليه واله))يسمي القبائل العربية التي تحالفت مع المشركين ضد الرسول محمد  -9
 يبين دور اليهود في غزوة األحزاب -10
 بحفر الخندق حول المدينة. ((صلى اهلل عليه واله))يسمي الصحابي الذي اشار على الرسول محمد  -11
 يذكر اهم االسباب التي دفعت المشركين الى مقاتلة المسلمين في غزوة االحزاب. -12
 

 ةالطريقة/ المناقشة الجماعي
  المقدمة او التمهيد:  -4

يقوم الباحث بإثارة دافعية الطالب عن طريق تجسيد أوجه الترابط واالستمرار لما درسه الطالب في الدرس السابق والدرس  
 الجديد.

كبيرة في تاريخ المسلمين ألنها أول مواجهة  وذكرنا بأن لهذه الغزوة أهمية ،تكلمنا في الدرس السابق عن غزوة بدر الكبرى
على الرغم من قلة  ((صلى اهلل عليه واله))فيها حليف المسلمين بقيادة الرسول محمد  حقيقية مع المشركين. وكان النصر

ومن أهميتها أن سميت في  .إيمانهم بعقيدتهم وزيادة ،تعزيز مركز المسلمين ومكانتهم ،ومن نتائج هذه الغزوة ،وعدتهم عددهم
 أن انتصار المسلمين في هذه الغزوة مرده إلى تمسك المسلمين بدينهم واستعدادهم االقرآن الكريم بيوم الفرقان. وعرفن

قوة دينية  ((صلى اهلل عليه واله))محمد  وكان من ابرز نتائجها ظهور المسلمين بقيادة الرسول ،للتضحية من أجل عقيدتهم
 .وعسكرية في شبه الجزيرة العربية وسياسية

 العرض: -5
 الدرس هي:المحاور التي يتضمنها  

 غزوة األحزاب. ،أ( غزوة أحد
تتضمن األهداف السلوكية الخاصة بهذا الدرس  يقوم الباحث بتثبيت قائمة ،ب( بعد تدوين المحاور الرئيسة للدرس على السبورة

 على السبورة.
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لمناقشة الجماعية وكما ج( أثناء سير المحاضرة يقوم الطالب بتحقيق األهداف السلوكية واحدًا بعد اآلخر وباستخدام طريقة ا
 يأتي:

 يطرح الباحث األسئلة اآلتية: 
  / من يرسم منكم مخططًا يوضع فيه موقع غزوة أحد ويناقشه مع زمالئه.1س

 ج/ أحد الطالب / يرسم مخططًا لموقع غزوة ُأحد ويناقشه مع زمالئه.
 / ما هي السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة أحد؟2س

 ويوضح الجواب من قبل الباحث بإستخدام المناقشة. .هـ3ةج/أحد الطالب يجيب سن
 / ما هو عدد المقاتلين من المشركين في غزوة ُأحد؟3س

 ج/ طالب آخر ثالثة آالف مقاتل/ يناقش طالب آخر الجواب مع زمالئه
 / ما هو عدد المقاتلين المجاهدين من المسلمين في غزوة ُأحد؟4س

 ج/ طالب آخر. ألف مقاتل.
 و السبب المباشر في خسارة المسلمين في غزوة ُأحد؟/ ما ه5س
وهي عدم التزام الرماة بأوامر  ،مجموعة من طالب الصف تشارك في مناقشة السبب المباشر، وتتوصل إلى إجابة محددة ج/

 .بعدم مغادرة أماكنهم ((صلى اهلل عليه واله))الرسول محمد 
 زوة أحد؟/ ما هو الدرس المهم الذي يمكن استشفافه من غ6س

ج/ يفسح المجال من قبل الباحث لطالب الصف للمناقشة وبعد أن يتوصل أحد الطالب إلى اإلجابة وهي )عدم االلتزام 
 باألوامر وعدم االنضباط. يكون سببًا في خسارة المعركة(

 / من هو أبرز الشهداء من المسلمين في غزوة ُأحد؟7س
 (.(عليه واله صلى اهلل))ج/ طالب/ الحمزة عم الرسول محمد 

 / لماذا سميت غزوة األحزاب بهذا األسم؟8س
العربية مع مشركي قريش ضد  ج/ يتوصل الطالب عن طريق المناقشة الجماعية إلى الجواب )لتحالف عدد من القبائل

 المسلمين(
  االحزاب /ما هي أسماء القبائل العربية التي تحالفت مع قريش ضد المسلمين في غزوة9س

 اإلجابة اآلتية: جابة عن طريق المناقشة الجماعية ويتوصل الطالب إلىج/ تكون اإل
 وبنو مرة ،وبنو فزارة ،بنو سليم 
 / ما هو دور اليهود في غزوة األحزاب 10س

)تحريض المشركين ومساعدتهم في القضاء  ج/ يتم التوصل إلى اإلجابة الصحيحة عن طريق المناقشة فتكون من أحد الطالب
 على المسلمين(

 ؟بعملية حفر خندق حول المدينة ((صلى اهلل عليه واله))/ من هو الصحابي الذي أشار على الرسول محمد 11س
 سلمان الفارسي(  ج/ أحد الطالب/ بعد مناقشة السؤال مع زمالئه يتوصل إلى اإلجابة )الصحابي

 ب؟/ ما هي األسباب التي دفعت المشركين إلى مقاتلة المسلمين في غزوة األحزا12س
 ج/ يتوصل الطالب بعد المناقشة إلى اإلجابة وهي:

 المسلمين في غزوة ُأحد. ظن المشركون إن االنتصار على المسلمين في هذه الغزوة أمر سهل بعد خسارة 
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 تمت مناقشتها مع الطالب. وفي أثناء ذلك يكون الباحث ملخصًا سبوريًا يضم أبرز عناصر الموضوع التي 
 التقويم:  -6

حث بشرح مركز ألهم عناصر الدرس ويطرح أثناء ذلك االسئلة التي ينبغي من خاللها الوقوف على مدى فهم يقوم البا 
 وأستيعاب الطالب للدرس ومدى تحقيق األهداف السلوكية.

 س/ما السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة احد؟
 س/ما عدد المقاتلين من المشركين في غزوة احد؟

 لمسلمين في غزوة احد؟س/ما عدد المجاهدين من ا
 س/ما سبب يعزو خسارة المسلمين في غزوة احد؟

 س/ما الدروس التي افرزتها غزوة احد؟
 س/ما ابرز الشهداء من المسلمين في غزوة احد؟

 الواجب البيتي:
 ، نتائج صلح الحديبية(.لح الحديبيةوهو )ص يطلب الباحث من طالب الصف القيام بتحضير موضوع الدرس القادم

 
 (2لحق )م

 الخطط التدريسية لمجموعتي البحث
 بالطريقة التجربية

 سم المدرسة/ متوسطة التسامي للبنين.ا
 اليوم والتاريخ/

 المادة/التاريخ العربي االسالمي
 الشعبة/ أ
 4الدرس/

 غزوة االحزاب ،الموضوع/ غزوة احد
 األهداف السلوكية

 وبعد االنتهاء من الدرس يكون الطالب قادرًا على ان:
 يرسم مخططًا يوضح فيه موقع غزوة احد. .1
 يذكر السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة احد.  .2
 يذكر عدد المقاتلين من المشركين في غزوة احد. .3
 يذكر عدد المجاهدين من المسلمين في غزوة احد .4
 يعزو خسارة المسلمين في غزوة احد. .5
 يستنتج اهم الدروس التي افرزتها غزوة احد. .6
 هداء من المسلمين في غزوة احد.يذكر ابرز الش .7
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 الطريقة/ إستراتيجية شكل البيت الدائري
 المقدمة او التمهيد:  -7

لما درسه الطالب في الدرس السابق والدرس   يقوم الباحث بإثارة دافعية الطالب عن طريق تجسيد أوجه الترابط واالستمرار 
 الجديد.

كبيرة في تاريخ المسلمين ألنها أول مواجهة  كرنا بأن لهذه الغزوة أهميةوذ ،تكلمنا في الدرس السابق عن غزوة بدر الكبرى
على الرغم من قلة  ((صلى اهلل عليه واله))فيها حليف المسلمين بقيادة الرسول محمد  حقيقية مع المشركين. وكان النصر

ومن أهميتها أن سميت في  .م بعقيدتهمإيمانه وزيادة ،تعزيز مركز المسلمين ومكانتهم ،ومن نتائج هذه الغزوة ،وعدتهم عددهم
 أن انتصار المسلمين في هذه الغزوة مرده إلى تمسك المسلمين بدينهم واستعدادهم القرآن الكريم بيوم الفرقان. وعرفنا

قوة دينية  ((صلى اهلل عليه واله))محمد  وكان من ابرز نتائجها ظهور المسلمين بقيادة الرسول ،للتضحية من أجل عقيدتهم
 .وعسكرية في شبه الجزيرة العربية سياسيةو 

 العرض
ان يحقق عدة اهداف سلوكية كما مبينة في االعلى ولكن  يسعى الباحث من خالل استعمال إستراتيجية شكل البيت الدائري

 احد.يسعى بالطالب الى ان يصل الى هدف مهم وهو ان يكون الطالب قادرا على ان يستنتج اهم الدروس التي افرزتها غزوة 
 يرسم الباحث على السبوره قرص دائري يحدد فيه العنوان الرئيس للدرس وهو غزو احد ويضعها داخل القرص.

 :ثم حدد لهذا العنوان عنوانين فراعين هما
 .ا_اسباب غزوة احد
 .ب_نتائج غزوة احد

 .ويكونان داخل القرص الدائري
الدائري المحدد فيه الموضوع الرئيسي تمثل سبعة افكار رئيسية يطلب الباحث من احد الطلبة برسم سبعة دوائر حول القرص 

 .حول الموضوع
 .الفكرة الرئيسية األولى يطلب الباحث من الطلبة تحديد

 سبب المعركة وهو الثائر لهزيمة المشركين ببدر:يجيب احد الطلبة
 .يجب الباحث بنعم أحسنت ثم يطلب منه كتابة ذلك في الدائرة األولى

 .الفكرة الرئيسية الثانية ث من الطلبة تحديديطلب الباح
 مواجهة المسلمين لمشركين عند جبل احد:يجيب احد الطلبة

 .يجب الباحث بنعم أحسنت ثم يطلب منه كتابة ذلك في الدائرة الثانية
 .الفكرة الرئيسية الثالثة يطلب الباحث من الطلبة تحديد

 لمشركين بتلك الغزوة اذ كانت الف مسلم مقابل ثالثة الف مشركاعداد المسلمين كانت اقل من ا:يجيب احد الطلبة
 .يجب الباحث بنعم أحسنت ثم يطلب منه كتابة ذلك في الدائرة الثالثة

 .الفكرة الرئيسية الرابعة يطلب الباحث من الطلبة تحديد
 (سبب هزيمة المسلمون في تلك الغزوة هي عدم التزامهم بأمور الرسول )ص :يجيب احد الطلبة

 .يجب الباحث بنعم أحسنت ثم يطلب منه كتابة ذلك في الدائرة الرابعة
 .الفكرة الرئيسية الخامسة يطلب الباحث من الطلبة تحديد
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 النتيجة الرئيسة لغزوة هو يجب االلتزام بأوامر الرسول )ص(  :يجيب احد الطلبة
 .يجب الباحث بنعم أحسنت ثم يطلب منه كتابة ذلك في الدائرة الخامسة

ثم يطلب الباحث من الطلبة رسم ايوقنة حول كل عنوان من العناوين السبعة ونبدأ من العنوان األول من يقوم برسم أيقونه او 
 شكل حوله ؟

 فيجب احد الطلبة ب انا وهكذا لبقية األفكار 
 يه.بعد ذلك يضيف الباحث على تلك األفكار التي طرحت من خالل تعبئة كل قطاع بأفكار أخرى متصلة ف

 يستخدم الباحث نموذج "ضبط شكل البيت الدائري" لمراعاة شروط بناء.
 بعد االنتهاء من الشكل اطلب من الطلبة الكتابة حول الموضوع بتطبيق الشكل 

يقوم الباحث بشرح مركز ألهم عناصر الدرس ويطرح أثناء ذلك االسئلة التي ينبغي من خاللها الوقوف على مدى فهم  
 ب للدرس ومدى تحقيق األهداف السلوكية.واستيعاب الطال

 س/ما السنة الهجرية التي وقعت فيها غزوة احد؟
 س/ما عدد المقاتلين من المشركين في غزوة احد؟
 س/ما عدد المجاهدين من المسلمين في غزوة احد؟
 س/ما سبب يعزو خسارة المسلمين في غزوة احد؟

 س/ما الدروس التي افرزتها غزوة احد؟
 الشهداء من المسلمين في غزوة احد؟س/ما ابرز 

 الواجب البيتي:
 ، نتائج صلح الحديبية(.وهو )صلح الحديبية يطلب الباحث من طالب الصف القيام بتحضير موضوع الدرس القادم

 (3ملحق )
 االختبار التحصيلي

 ( يمثل موقع جبل ثور1أي رقم من االرقام المبينة على الخريطة رقم ) -1
 1 -أ
 3 -ب
 4 -ج
 2 -د
 
 
 (1شكل رقم ) 

 -االيالف هي االتفاقات التجارية التي عقدتها قريش مع: -2
 السند -د    الحبشة -ج        البالد المجاورة -ب الفرس -أ

 من ابرز العوامل التي جعلت من مكة مركزًا تجاريًا قبل اإلسالم: -3
 يش على القبائل المجاورةسيطرة قر  -ب                 ألن قبيلة جرهم كانت تسكنها -أ 
 قلة المحاصيل الزراعية -د    اعادة بناء الكعبة من قبل ابراهيم الخليل )ع( -ج

4 

1 

3 

2 

1 

3 

2 
 

مك

 ة 

4 
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 في عام الفيل سنة:  ((صلى اهلل عليه واله))كانت والدة الرسول محمد -5
 م510-د       م591-ج      م580-ب      م571-أ
 في البادية لـ: كان اشراف مكة يرسلون اطفالهم الى المرضعات -6
 معاونة اسرهم في تربيتهم -ب                   ليتعلموا فنون القتال -أ 
 علموا فصاحة اللسان وقوة االبدانيت -د                   قلة حليب امهاتهم -ج
 كان المسلمون االوائل يجتمعون سرًا للعبادة في دار: -7
 سعد بن ابي وقاص -د   االرقم بن ابي االرقم -ج  سعد بن عبادة -ب  )أبو ذر( الغفاري -أ

 ازدادت قوة وعزيمة المسلمين عند إسالم الحمزة بن عبد المطلب النه:
 يدين بالديانة النصرانية -احد شيوخ قريش د -ج كان ذا مال ونفوذ  -ب  كان فارسًا شجاعاً  -أ
 كان النجــاشي ملــك الحبشة يدين بالديانة: -9
 االسالمية -د          المجوسية -ج             النصرانية -ب             اليهودية -ا

 لـ: هاجر المسلمون االوائل إلى بالد الحبشة -10
 يتعلموا فنون الشعر -د يتعلموا ركوب البحر -ج يتعلموا مهنة التجارة -ب  التخلص من اخطار المشركين -أ

 المؤاخاة:ان اهم االسباب التي كانت وراء قيام نظام  -11
 مراعاة االوضاع المعاشية للمهاجرين -ب     التاكيد على الوحدة الدينية للمسلمين -أ
 تنظيم الحياة االجتماعية لالنصار -د    معاونة االنصار في اعمالهم الزراعية -ج

 أمر أصحابه به بالهجرة الى يثرب: ((صلى اهلل عليه واله))من األسباب التي دعت الرسول محمدًا 
 ازدياد أذى مشركي قريبش للمسلمين -ب       طرد مشركي قريش المسلمين من مكة -أ
 لتعلم حرفة الزراعة  -د                            اعتدال مناخها -ج
 بعد دخوله الى يثرب هو:  ((صلى اهلل عليه واله))ان اول عمل قام به الرسول محمد  -13
 بناء المسجد -ج        طرد اليهود -ب              المصالحة بين االوس والخزرج  - أ

 ان من اهم المواد التي تضمنتها وثيقة المدينة هي: -14
 تنظيم االوضاع السياسية واالجتماعية-د    المؤاخاة  -ج    تهيئة المسلمين للقتال -ب    بناء البيوت -أ

 كانت يثرب منطقة رزاعية تسكنها قبائل عربية اهمها: -15
 هوازن وثقيف -د        االوس والخزرج -ج     قريش وبكر -ب     و سليم وفزارهبن -أ

 الى: ((صلى اهلل عليه واله))المخطط ادناه يمثل هجرة الرسول محمد  -16
 
 الطائف -أ
 يثرب -ب
 بالد الشام -ج
 العراق -د
  
 (2شكل رقم ) 
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 :ان من ابــرز نتائــج غزوة بدر الكبرى -17
 خروج اليهود من المدينة -ب            لمين قوة دينية وسياسية وعسكريةظهور المس -أ
 دخول عدد من القبائل في االسالم -د                                   اسالم اهل الطائف -ج
 بلغ عدد الشهداء من المسلمين في غزوة بدر: -18
 شهيداً  14 -د      شهيداً  20 -ج         شهداء 10 -ب        شهيداً  15 -أ

 وقعت غزوة احد سنة: -19
 هـ4 -د      هـ3 -ج    هـ5 -ب             هـ6 -أ

 بحفر الخندق هو: ((صلى اهلل عليه واله))الصحابي الذي اشار على الرسول  -20
 سلمان الفارسي -د     معاذ بن جبل -ج    حذيفة بن اليمان -ب    جابر بن عبد اهلل -أ

 -ود في غزوة االحزاب دوُر سلبي تمثل في:كان لليه -21
 الجالء خارج المدينة -ب       ((صلى اهلل عليه واله))نقض عهودهم مع الرسول محمد  -أ
 زرع الفتنة بين المسلمين -د                الوقوف على الحياد بين المسلمين والمشركين -ج
 ه: يعد صلح الحديبية نصرًا عظيمًا للمسلمين نتج عن -22
 اسالم اهل الطائف -ب                           خروج اليهود من المدينة -أ
 دخول أبي جهل في اإلسالم -د           عقد هدنة بين مشركي قريش والمسلمين -ج
 هـ:6لزيارة الكعبة سنة  ((صلى اهلل عليه واله))بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا مع الرسول محمد  -23
 مسلم 1500 -د     مسلم 1000 -ج        مسلم 2000 -ب        ممسل 1400 -أ

 -الى ملك الفرس للدعوة الى االسالم هو: (صلى اهلل عليه واله)ان الصحابي الذي ارسله الرسول محمد  -24
 عبد اهلل بن حذافة -د     عبد اهلل بن رواحة -ج    الزبير بن العوام -ب    عمار بن ياسر -أ

 هود التفرقة بين العرب والمسلمين قبل اإلسالم وبعده بسبب: بث الي -25
 منع المسلمين لهم من العمل داخل المدينة -ب                خوفهم من وحدة العرب -أ
 كثرة عدد المسلمين وقلة عددهم -د       اجبارهم على الجالء من المدينة -ج
 غزوة: ( يمثل موقع3المؤشر على الخريطة رقم ) الشكل -26
  احد -أ
 بدر  -ب
  تبوك -ج
 االحزاب -د
 (3شكل رقم ) 
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 (4ملحق )
اسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحثان لمعرفة صالحية الخطط التدريسية وصالحية فقرات االختبار التحصيلي 

 :واالهداف السلوكية
  بابل –أ.د. فرحان عبيد عبيس/ طرائق تدريس الجغرافية/ كلية التربية  .1
 بابل –أ.م.د. حمدان مهدي الجبوري/ طرائق تدريس الجغرافية/ كلية التربية األساسية  .2
 بابل -أ.م.د. محمد ضايع حسون/ تاريخ/ كلية التربية األساسية .3
 بابل. –أ.م.د. عبد السالم جودة الزبيدي/ قياس وتقويم/ كلية التربية األساسية  .4
 جتماعية/ كلية التربية بابل.م. شيماء حمزة كاظم / طرائق تدريس العلوم اال .5
 بابل. -م. رياض كاظم عزوز/ طرائق تدريس العلوم االجتماعية/ كلية التربية األساسية .6
 بابل. -م. جنان حمزة مرزة/ طرائق تدريس العلوم االجتماعية/ كلية التربية األساسية .7
 بابل. –سية م. مهدي حبيب جادر / طرائق تدريس العلوم االجتماعية/ كلية التربية األسا .8
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 التربية الخاصة تالميذ صفوفتباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى 
 الباحثة. صبا لطيف الجنابي   .د. حسين ربيع حمادي أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة بابل
Sluggish Cognitive Tempo of the Pupils of Special Needs 

Prof.Dr. Husain Rabee Humadi Researcher. Saba Lateef Al-Janbi 

University of Babylon\ College of Education for Human Sciences 

sa.lateef@yahoo.com 
Abstract 

Sluggish cognitive tempo disorder SCT is discovered recently. It effects negatively in 

learning as the pupils undergo learning and comprehension problems. The recent studies linked 

between having this kind of disorder and facing difficulty in acquiring information. Individuals 

suffering of SCT also suffer sleeping disorder and difficulty in breathing during sleeping. Such 

individuals tend to sleep throughout the day , also they do not feel sleepy.   

Key word: Sluggish Cognitive Tempo 
 ملخص ال

( وصف الضطراب انتباه جديد Sluggish cognitive tempo , SCT)ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 
( يؤثر سلبًا في مجال التعلم والتحصيل الدراسي SCTب النفسي, اضطراب )قد ُبحث بشكل موسع من الجمعية االمريكية للط

( SCT( من خالل تشخيصات المعلمين بأن التالمذة الذين يعانون من مستويات مرتفعة من)2002فقد بين )كارلسون ومان 
ستيعاب، فقد أشارت الدراسات كانوا األكثر تعرضا ألن تكون مستوياتهم منخفضة في التعليم ومستويات عالية من من مشاكل اال

مؤخرًا الى وجود عالقة بين هذا االضطراب وقدرة الفرد على معالجة المعلومات , كما ان األفراد المصابين بهذا النوع من 
االضطراب يعانون من اإلصابة باضطرابات النوم، فهم يعانون من وجود صعوبات في النوم واضطراب في التنفس أثناء النوم، 

ن في النهار مدة أطول مما يستغرقه اقرانهم العاديين، ويعانون من الحركة الكثيرة وعدم الراحة أثناء النوم وصعوبة وينامو 
 لذلك هدفت هذة الدراسة التعرف الى:، الشعور بالنعاس والنهوض باكرًا جدًا في الصباح

 مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
اناث( ونوع  -الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على وفق متغيري الجنس)ذكور -2

 الصف )تربية خاصة _عاديين(
تم ، وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس , ولتحقيق هدفي البحث تبنت الباحثة مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

( تلميذا" وتلميذة من تالمذة الصف الرابع االبتدائي من صفوف التربية الخاصة وصفوف 294) تطبيقه على عينة مكونة من
 (مدرسة.166العاديين ,تم اختيارهم بصورة قصدية من تالمذة التربية الخاصة وبصوره عشوائية من صفوف العاديين من بين )

 ت الدراسة الى النتائج االتية:وبعد جمع المعلومات ومعالجتها بالوسائل االحصائية المالئمة ,توصل
 وجود تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
ال توجد وجود دالة احصائيًا في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على وفق متغير الجنس مع وجود فروق دالة احصائيًا  -2

 الجنس والصف.على وفق متغير الصف لصالح صفوف التربية الخاصة ووجود تفاعل بين 
 وفي ضوء النتائج وضعت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات.

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.الكلمات المفتاحية: 
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 الفصل األول/ التعريف بالبحث
  مشكلة البحث:

ألنها الضمان ؛ هالطاقات الخالقة ألبنائاي ـشرية وهـالمتقدمة والنامية على السواء باستثمار أهم ثرواتها البل تهتم الدو 
من األفراد أمراً ضرورياً ومطلوباً لمعرفة ما يميز الفرد عند لتفرد اة ـبحت دراسـولذا أص ها،ومستقبلها الحقيقي لحيات

 ,Sluggish cognitive tempo)و ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ة مقدار هذا التميز ونوعه ـومعرف، رينـاآلخ
SCTباه جديد قد ُبحث بشكل موسع من قبل الجمعية االمريكية للطب النفسي ( وصفا" الضطراب انت(Kingery,2013-1) 

يتميز من غيره بمجموعة من األعراض السلوكية الخاصة  (SCT)ان التلميذ الذي يعاني من هذا النوع من االضطراب  
واحالم اليقظة والتشويش الذهني الغموض، مثل: الشعور بالنعاس او النوم، يبدو عليه انه يعيش في حالة من الضبابية او 

 (.Becker &etal…,2014:1)الكسل والالمباالة... وسواها و 
وهذا من شأنه إضعاف قدرته على التكيف مع بيئته، فهو ال يمكنه ان يسلك سلوكًا استقالليًا يقلل من اعتماده على  

االجتماعية لديه وما قد يطوره من مهارات اجتماعية مالئمة  اآلخرين بشكل كبير، فالسلوك التكيفي يعكس عند الفرد المسؤولية
 (.2009:50خالل المراحل العمرية المختلفة )وادي، 

ومن هنا جاءت الباحثة تتساءل عن مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية , وهل يختلف  
 ه أذا كانت في صفوف التربية الخاصة أم في صفوف العاديين.مستوى التباطؤ والخوف تبعا" لجنس التلميذ ونوع صف

 اهمية البحث: 
يكتسب هذا البحث أهميته من األسباب التي أدت الى استقطاب هذا الموضوع االهتمام ,وذلك أنه يرتبط ببعض  

-3صيب االفراد بنسبة )ي (SCT)المواضيع المهمة للفرد منها الصحة النفسية والتوافق النفسي والتحصيل العلمي، فاضطراب 
الذي تصدره  (DSM–IV)%( وقد بحث بشكل موسع من خالل الدليل التشخيصي االحصائي الرابع لالضطرابات العقلية 7

 .(Bauermeister,2011:22)الجمعية األمريكية للطب النفسي 
د من هذا النوع يعاني من فالفر  ( من انه يوضح لنا االضطراب في النمو المعرفي،SCTوتأتي اهمية دراسة اضطراب ) 

صعوبة في التركيز ومشكالت تتعلق بالتذكر ولذا فإن قدرته على التعلم تكون محدودة ويتصف تعلمه بالبطء ويكاد يقتصر على 
لنوع اكتساب المهارات المختلفة، كما ان النمو اللغوي يرتبط ارتباطًا وثيقا بالنمو المعرفي، غالبًا ما تكون الذخيرة اللغوية لهذا ا

 (.123: 2009من اإلفراد ضئيلة )وادي، 
يركز في أسباب اختالل الوظيفة التنفيذية عند الفرد في مجاالت االنتباه والتخطيط واتخاذ القرار  (SCT)اضطراب  

ن والذاكرة العاملة، كما يلقى الضوء على سوء تكيف الفرد مع األقران كونه أكثر عرضة لالنسحاب االجتماعي , وال يتمكن م
االندماج في المدرسة بسهولة عبر تكوينه لصداقات مختلفة مع زمالئه ومعلميه ومشاركته في األلعاب الرياضية الجماعية، فهذا 
االضطراب يعطينا مؤشرا" على ضعف التفاعل االجتماعي للفرد من خالل كونه خجوال" نوعًا ما, ويكون منطويًا على نفسه، وال 

  وتشير دراسةفي سلوكه االجتماعي، فالفرد من هذا النوع هو أكثر عرضه الن يكون منعزاًل اجتماعيًا يبادر اجتماعيًا وهذا يؤثر 
Skirbekk , Hansen, Oerbeck, &Kristensen, 2011) ) الى ان(SCT)  فيكونونيرتبط مع كل من القلق واالكتئاب 

ذه االسباب لها اهمية في ايجاد طرائق عالجية وه,(Carlson ,2002:124)اقل سعادة واقل تفاؤل في المستقبل االفراد 
 .Jimenez,2013:32)وتحسين مستوى تحصيله العلمي ) لمعالجة هذه االعراض والوقاية منها مستقباًل,

هدف النظام التربوي الحديث تنمية شخصية التلميذ والتي تعد ضرورة فردية واجتماعية للتالميذ وبناءا" على ما تقدم ف 
المدرسة االعتيادية، وهي أكثر ضرورة وأهمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وهم الذين يحتاجون الى  االعتياديين في
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اهتمام ورعاية خاصة لكي يتسنى لهم مواكبة اقرانهم من المستوى العمري نفسه، على قدر إمكاناتهم وما تسمح به قدراتهم , ومن 
د أظهرت نتائج الدراسات واألبحاث ان لديهم مشكالت في التكيف السلوكي في تالمذة صفوف التربية الخاصة فقالفئة بين هذه 

(. كما انهم يواجهون ضغوطًا نفسية واجتماعية تؤثر في توافقهم النفسي 1987:5المجالين: النفسي واالجتماعي )سمين، 
تظهر لديهم مشاعر الغيرة نحو ( وذهبت دراسات أخرى إلى إن هؤالء التالميذ غالبًا ما 1991:3واالجتماعي )العلواني، 

زمالئهم االعتياديين والمتفوقين فضاًل عن مشاعر اإلحباط، وقد يلجأ ون إلى السلوك العدواني او الى االنطواء واالنعزال )األمام 
و ( فالحالة النفسية للطفل تكون كالمرآة التي تعكس عليها صورة العالقات االجتماعية السائدة في ج121: 1993وآخرون، 

ان الظواهر والمشكالت السلوكية لدى التالميذ كثيرة  األسرة وفي المؤسسات االجتماعية ذات العالقة بتربية الطفل وتنشئته
ومتنوعه تختلف باختالف االفراد واختالف ظروفهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية، أال انه على الرغم من هذا التعدد والتنوع 

اسباب عامة اذا وجدت كلها او بعضها من شانها ان تؤدي الى انحراف السلوك وظهوره بشكل واالختالف هنالك عوامل و 
التنشئة األسرية الخاطئة وسوء الوسط و مشكالت وظواهر سلوكية سلبية، ومن هذه العوامل اضطراب الشخصية والفشل الدراسي، 

 (.43: 1990االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ )السلمان، 
ما تقدم فإن اهمية هذا البحث تكمن في انه يدرس موضوعًا ال يتعلق بالتحصيل الدراسي فقط، وانما يمتد  وبناًء على 

اثره الى جوانب النمو االخرى في الشخصية وهذا يركز في اهمية دور العملية التربوية في اعداد افراد يتسمون بنمو سليم في 
لم ُيدرس من قبل، فال توجد دراسة محلية او عربية واحدة  (SCT)راب المجال االنفعالي واالجتماعي والمعرفي، و ان اضط

تناولت هذا الموضوع، فيما عدا بعض الدراسات األجنبية فقط، فضاًل على انه ال توجد دراسة محلية او عربية او اجنبية قد 
احثة مما يجعله ذو اهمية ويساهم درست متغيري البحث )تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والخوف من الفشل( معًا على حد علم الب

 للمكتبة العراقية خصوصًا والعربية والعالمية عمومًا.ة في اضافة جديد
 اهداف البحث
 الحالي الى تعرف: البحثيهدف 

 مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
اناث( ونوع  -المعرفي على وفق متغيري الجنس)ذكورالفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى تباطؤ سرعة النشاط  -2

 الصف )تربية خاصة _عاديين(
 حدود البحث

في دراسة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة الصف الرابع االبتدائي في صفوف العاديين  البحثيتحدد هذا 
 (.2015 -2014والتربية الخاصة في المدارس الحكومية ولكال الجنسين للعام الدراسي )

 تحديد المصطلحات
 اوال": تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: عرفه كل من:

: على انه حالة نفسية تبدأ في مرحلة الطفولة عند الفرد وهي تسبب مجموعة Carlson & Mann (2002)كارلسون ومان  -1
صعوبة في االلتزام بالقوانين  من السلوكيات تجعل الفرد غير قادر على اتباع االوامر او السيطرة على تصرفاته، او انه يجد

  (Carlson & Mann ̦ 2002: 123)وبذلك يصبح في حالة انشغال دائم باألشياء الصغيرة غير ذات قيمة 
: مجموعة من االعراض او نوعًا من االضطراب الملحوظ يعاني الفرد Bauermeister &etal(2007)بوميستر واخرون -2

االنفعال وتحديق النظر بشكل متكرر، وغالبًا ما يكون لدى االطفال الذين  معه احالم اليقظة والتخلف العقلي وسرعة
 .(Bauermeister&etal 2007:12)تظهر عليهم اعراض هذا المرض بطئًا في التعامل وفي اوقات رد الفعل 
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ض ذات نوع من أنواع االضطرابات السلوكية التي تصيب الفرد ,ويدل على مجموعة من االعرا Becker( (2014بيكر   -3
الفائدة في تشخيص األطفال الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط ويتصف الفرد الذي يعاني منه 

 (. Becker &etal…,2014بشعوره بالخمول والنعاس وأحالم اليقظة )
 ( (Becker 2014 التعريف النظري: تبنت الباحثة تعريف بيكر

 التعريف االجرائي:
تي يحصل اليها التلميذ عند اجابته عن فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي المتبنى من قبل الدرجة الكلية ال

 الباحثة.
 عرفها كل من:-:ثانيا: التربية الخاصة

(: إنها مجموع اإلجراءات والطرائق واألساليب التي تستعمل من اجل تقديم الخدمات التربوية لإلفراد ذوي 1995جابر ) -1
 (28، ص1995لخاصة. )جابر، االحتياجات ا

(: جملة من األساليب الفردية والمنظمة تتضمن وصفا تعليميا خاصا ومواد ومعدات خاصة وطرائق 1997الخطيب ومنى ) -2
جراءات عالجية محددة تهدف إلى مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق الحد األعلى من  تربوية خاصة ومكيفة وا 

 (14، ص1997ية والنجاح األكاديمي. )الخطيب ومنى، الكفاية الذاتية الشخص
 

 الفصل الثاني/ اإلطار النظري ودراسات سابقة
 المحور االول: تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 

 مفهوم تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
الملحوظ  يشير تباطؤ سرعة النشاط المعرفي إلى مجموعة من األعراض، ومن المحتمل أن يكون نوًعا من االضطراب 

يعاني الفرد معه من أحالم اليقظة والتخلف العقلي وسرعة االنفعال وتحديق النظر الى االشياء بشكل متكرر، ويعاني األفراد 
معه أيًضا من قصور النشاط وبطء الحركة وغلبة النعاس، كما ان األطفال الذين تظهر عليهم أعراض تباطؤ سرعة النشاط 

تعامل وفي أوقات رد الفعل وذلك مقارنة باألطفال الذين يعانون من قصور االنتباه وفرط الحركة، المعرفي يظهرون بطئا" في ال
وفضال على ذلك، فإن األطفال الذين يعانون من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لديهم نسب منخفضة جًدا من اضطراب التحدي 

الضطرابات، ومن المحتمل جدا ظهور أعراض العكسي واضطراب السلوك، وظهور أعراض القلق بشكل ملحوظ وكثرة ا
 .Carlson, 1986: 154)االكتئاب )
تباطؤ سرعة النشاط المعرفي حالة نفسّيه تبدأ في مرحلة الطفولة عند الفرد، وهي تسبب مجموعة وفضال عن ذلك، فان  

نه يجد صعوبة بالغة في االنتباه على إّتباع األوامر أو على السيطرة على تصرفاته أو أ قادرمن تصرفاٍت تجعل الطفل غير 
للقوانين وبذلك هو في حالة إلهاء دائم باألشياء الصغيرة، كما ان المصابون بهذه الحالة يواجهون صعوبة في االندماج في 

على  المدارس والتعّلم من مدرسيهم، وال يتقيدون بقوانين المدرسة، مما يؤدي إلى تدهور األداء المدرسي لديهم بسبب عدم قدرتهم
 .et al…, 2004: 491  &(Hartmanالتركيز وليس ألنهم غير أذكياء )

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: خصائص
لقد اشارت الدراسات الخاصة بهذا االضطراب إلى أن أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لها بعدين: أحالم اليقظة  

 ,… et alون أكثر اختالًفا في نوع االضطراب عن األول )المصحوبة بالقلق، والتباطؤ المصحوب بالنعاس، واألخير يك
2009: 381  &Penny) وقد تم التوصل الى نفس النتائج في دراسة أجراها )باركلي( عن البالغين الذين يعانون من تباطؤ .
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عي لقصور االنتباه سرعة النشاط المعرفي، واشارت الدراسات السابقة إلى أن تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ليس هو النمط الفر 
% 50-%30وفرط الحركة بل هو اضطراب مختلف عنه، لذا يتداخل أحد االضطرابين مع قصور االنتباه وفرط الحركة بنسبة 

. وفي كثير من األحيان، يكون لدى هؤالء الذين سبق Bohlin  &(Wahlstedt 252 :2010 ,تبًعا لحاالت كل اضطراب )
المعرفي بعض األعراض العكسية عن أولئك الذين يعانون من مرض قصور االنتباه وفرط وان اصيبوا بتباطؤ سرعة النشاط 

الحركة التقليدي، فبداًل من كونهم يعانون من فرط النشاط واالنفتاح، والفضول والتهور، يعانون من لديهم تباطؤ سرعة النشاط 
ي ضبابية في التفكير" )رغم أنه في حاالت االستثارة، المعرفي من االنقياد واالستبطان وأحالم اليقظة، ويشعرون و كأنهم "ف

يؤدي المريض الذي يشكو من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي سلوكياته بشكل متجانس عن المريض الذي يشكو من مرض 
نشاط قصور االنتباه وفرط الحركة التقليدي(، ونظرا للميول إلى االنقياد، يكون لدى هؤالء الذين يشكون من تباطؤ سرعة ال

 .et al…, 2001: 209  &(McBurnettالمعرفي صعوبات في التذكر )
وفضال على ذلك، فان السمة المميزة لهؤالء الذين يشكون من أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي هي كأنهم عديمي  

لة عدم التنبه، والتوق الشديد الدافع، كما يفتقدون إلى النشاط للتعامل مع المهام السهلة ويسعون وراء تناول المنبهات بسبب حا
للتنبه العاطفي والفكري، كما ان هؤالء الذين يشكون من أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يظهرون نوًعا مختلًفا من قصور 

ظهار  خراج المعلومات الصحيحة من الذاكرة واسترجاعها والذاكرة العاملة النشطة وا  نمط االنتباه أكثر تطابقا مع مشكلة إدخال وا 
عقلي متذبذب مصحوب بمستويات متباينة من التفكير المركز وضعف النشاط وتدهور الذاكرة، وعلى عكس ذلك، فان األفراد 

 etالذين لديهم اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط يعانون من فرط الطاقة وال يشكون صعوبة في التعامل مع المعلومات
al…,2010: 1098)  &(Garner ة ال تعد من صعوبات التعلم ولكنها مشكلة سلوكية عند الطفل ويمكن ان هذه الحال. و

يكون هؤالء األطفال عادة ضعيفي النشاط وال يستطيعون التركيز على أمر ما ألكثر من دقائق فقط، و يصاب من ثالثة إلى 
 . Bohlin  &(Wahlstedt 254 :2010)خمسة بالمئة من طالب المدارس بهذه الحالة 

المعرفي احد اضطرابات النمو التي يتأخر فيها نمو بعض سمات الشخصية مثل  النشاطراب تباطؤ سرعة ويعد اضط 
( سنوات، وذلك حسب نتائج الدراسات الخاصة بالتصوير بالرنين 5( و )3التحكم في الدوافع ويتراوح هذا التأخر في النمو بين )
ت التباطؤ هذه قد تؤدي إلى إعاقة النمو، وعلى الرغم من ذلك، فإن المغناطيسي للقشرة األمامية الجبهية، وُيعتقد أن حاال

من (. و Wiener, (1 :2003تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال ينطوي على اإلصابة بمرض عصبي 
م أو وجود المحتمل أال يعاني األطفال المصابون بهذا النوع من االضطراب من عدم القدرة على أداء األعمال الموكلة إليه

صعوبة في مجاراة أقرانهم، بل على العكس، فربما يجلسون في هدوء، ولكن دون أن يكونوا منتبهين لما يفعلون، ولذلك، قد 
. وفضال على Tom, 2005) (1 :ُيهَمل هذا الطفل، وقد ال يالحظ أولياء األمور والمدرسون أعراض هذا االضطراب عليه

شاط المعرفي من الحاالت الشائعة في مرحلة الطفولة والتي يمكن عالجها، وقد يؤثر هذا ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النذلك، 
االضطراب في مناطق معينة من المخ والتي تختص بحل المشكالت، والتخطيط للمستقبل، وفهم تصرفات اآلخرين، والتحكم في 

( تشير إلى ضرورة االلتزام بالمعايير االتية قبل AACAPالدوافع، ولذا فان األكاديمية األمريكية لطب نفس األطفال والمراهقين )
 تشخيص حالة الطفل على أنها اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: 

 يجب أن تظهر السلوكيات الدالة على هذا االضطراب قبل سن السابعة.  -1
 يجب أن تستمر هذه السلوكيات لمدة ستة أشهر على األقل.  -2
أيًضا الطفل إعاقة حقيقية عن مواصلة حياته بصورة طبيعية في مجالين على األقل من المجاالت  يجب أن تعوق األعراض -3

فالطفـل الـذي تظهـر عليـه بعـض . (Gentile, 2009: 2)االتية من حياته: فـي المدرسـة، فـي المنـزل، وفـي االمـاكن العامـة 
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ــم يتــأثر أداؤه الم  درســي أو عالقاتــه بــاالخرين بهــذه الســلوكياتاألعــراض ال تشــخص حالتــه علــى أنــه مصــاب بــالمرض إذا ل
2007: 11) Ramsay, .) 

 اسباب اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
ال يوجد سبب معين يمكن أن تعزى إليه اإلصابة باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ولكن تشير الدراسات الى انه  

 :al…, 2007 ه، وهي تشمل العوامل الوراثية والبيئية واالجتماعيةيوجد عدد من العوامل التي قد تسهم في حدوثه أو تفاقم
837) et  &(Bauermeister. 

 العوامل الوراثية: 
تشير الدراسات التي تم اجراؤها على التوائم إلى أن اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يعد من بين االضطرابات  

 ,Bailly) %( من الحاالت75بب اإلصابة بهذا االضطراب في حوالي )هي س الوراثيةالوراثية إلى حد كبير وأن العوامل 
ويشير الباحثون الى أن الغالبية العظمى من الحاالت التي تعاني من اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي . (286 :2005

من أمثلة الجينات المسؤولة تنشأ عن وجود مجموعة من الجينات المختلفة، والتي يؤثر عدد كبير منها في ناقالت الدوبامين، و 
نزيم  .Barkley), (1 :2006عن اإلصابة بهذا االضطراب مستقبالت األدرينالين، وناقالت الدوبامين، ومستقبالت الدوبامين  وا 

نزيم الكاتيكوالمين ومادة السيروتونين الناقلة المعززة والمستقبل ) نزيم المونوأمين أوكسيديز وا  مستقبل ( والHT2Aالدوبامين بيتا وا 
 (. HT1B) )al…,2009: 1086) et &N.D .)etal…, 2004: 89)  &Romanإضافة إلى جين دوبامين بيتا 

ويشير االنتقاء الموسع للعينات الى أن اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال يتطابق مع النموذج التقليدي "للمرض  
من العوامل الجينية والبيئية، فعلى الرغم من أن جميع هذه الجينات  الوراثي" ومن ثم يجب أن ُينظر إليه كتفاعل معقد بين عدد

 :al…, 2003رئيسي لها في حدوث اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي  دورقد تلعب دوًرا، فإنه لم يتم إلى اآلن إثبات أي 
78)  &(Smith. 

 العوامل البيئية:
%( من التباين في السلوك الذي يتميز بتباطؤ 20%( و )9ين )أشارت الدراسات الخاصة بالتوائم إلى أن ما يتراوح ب 

تتضمن و  Taylor, 2006: .&(Williams (402سرعة النشاط المعرفي، يمكن إرجاعه لعوامل بيئية غير وراثية وغير مشتركة 
ن البيئة في المراحل العوامل البيئية المشار إليها تعاطي الكحول والتعرض لدخان التبغ في أثناء الحمل واستنشاق الرصاص م

ويمكن أن تعزى العالقة بين التدخين واضطراب تباطؤ سرعة  ,Sherman & et al…, 1997: 739)المبكرة من العمر 
 (et al…, 2006: 1901النشاط المعرفي إلى النيكوتين الذي يؤدي إلى نقص األوكسجين الواصل إلى الجنين في الرحم

.&(Braun د االقبال على التدخين لدى النساء الالتي يعانين من اضطراب تباطؤ سرعة النشاط ومن المرجح أيًضا أن يزدا
المعرفي، مما يعزز من احتمالية إصابة أطفالهن باالضطراب نفسه نظًرا للعوامل الوراثية القوية المرتبطة باضطراب فرط الحركة 

  et al …, 2008: 337) .&(Keenanه ونقص االنتبا
التي تحدث في أثناء الحمل والوالدة، بما في ذلك الوالدة المبكرة، دوًرا أيًضا في اإلصابة بهذا  وقد تلعب المضاعفات 

االضطراب، كما اشارت الدراسات أيًضا الى ان ارتفاع معدل إصابات الرأس عن المتوسط بين المصابين باضطراب تباطؤ 
توافرة حالًيا ال تشير إلى أن إصابات الرأس هي السبب في إال أن األدلة الم(Millichap, 2008: 358)سرعة النشاط المعرفي 

في الحاالت التي تم مالحظتها، عالوًة على ذلك، فان اإلصابة بأمراض معدية  حدوث اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي
اب تباطؤ سرعة النشاط في أثناء الحمل، وعند الوالدة وفي مرحلة الطفولة المبكرة تقترن بارتفاع معدالت خطورة التعرض الضطر 
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المعرفي وتشمل هذه األمراض الكثير من الفيروسات مثل )الحصبة والكوليرا والحصبة األلمانية والفيروس المعوي(، فضال على 
 (.et al…, 2008: 1558)  &McCann. العدوى ببكتيريا المكورات العنقودية

 تشخيص االضطراب:
عرفي عن طريق إجراء تقييم نفسي؛ ومن أجل استبعاد األسباب يتم تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط الم 

 ,Davidالمحتملة األخرى أو أي أمراض أخرى متزامنة معه، قد يتم إجراء فحص بدني وتصوير باألشعة واختبارات معملية 
سية غالًبا هي أساس في الواليات المتحدة، ُتعد معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النف(. و (37 :2003

، في حين أن الدول األوروبية عادًة ما تستخدم اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراض، وتزيد احتمالية التشخيص
تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في حالة استخدام معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات 

 :Johnston 2009 عاف مقارنة بالوضع إذا اسُتخدم اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراضالنفسية بمقدار أربعة أض
1) &.(Parens  

 عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
تتضمن طرائق العالج غالًبا مزيًجا من تعديل السلوك وتغيير أنماط الحياة واستشارة األطباء فضاًل على األدوية،  

( أن اإلدارة الطبية والعالج السلوكي هما أكثر االستراتيجيات كفاءة في إدارة اضطراب 2005ة أجريت في عام )وأثبتت دراس
 . & et al…, 2005: 413) (Van der Heijden تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، يليهما األدوية وحدها ثم العالج السلوكي

السلوك في حالة تناوله على المدى القصير، إال أنه ال يؤدي إلى  أن الدواء يؤدي إلى تحسين إلىبينما أشارت النتائج  
(. وتتضمن وسائل العالج النفسي المستخدمة لعالج (Jensen & et al…, 2005: 476تغيرات ملموسة على المدى الطويل 

سلوكي معرفي اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وسائل نفسية وتقنيات سلوكية غير دوائية، وعالج سلوكي، وعالج 
(CBT وقد تنامى في الكثير من الدول االهتمام بهذا النوع اآلمن من العالج النفسي خصوصا بعد القلق الذي يثار حول ،)

طبيعة الدواء المستخدم للعالج والجهل باثاره الجانبية على المدى الطويل من جانب، وبسبب التشخيص المتسرع من بعض 
 من جانب اخر، (ADHD-like symptoms)فرط النشاط والتشتت  -باالضطراب شبيةالمختصين لالشتباه فيما يسمى 

باإلضافة إلى ذلك، هناك العالج النفسي بين األشخاص، والعالج األسري، إضافة إلى دور المدرسة، والتدريب على المهارات 
ي اضطراب تباطؤ سرعة النشاط االجتماعية، والتدريب العالجي لآلباء وهناك الكثير من مجموعات الدعم المتخصصة ف

المعرفي والتي تعد بمثابة مصادر معلومات في هذا الصدد، إضافًة إلى أنها تساعد األسر على مواجهة التحديات المقترنة 
وتعد المنشطات هي األدوية التي . (Yamada & et al…, 1990: 653)بالتعرض الضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 

عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، وأكثر المنشطات شيوًعا هي الميثيلفينيديت )وتضم الريتالين يوَصى بها عادًة ل
والميتاديت والكونسيرتا( والديكستروأمفيتامين )الديكسيدرين( وأمالح األمفيتامين المختلطة )األديرال( والديكستروميثا أمفيتامين 

( ومع ذلك، البد من اتخاذ أقصى درجات الحذر عند وصف األدوية Vyvanseين ))الديسوكسين(، إضافة إلى ليزديكساأمفيتام
التي تؤدي إلى زيادة مستويات الناقالت العصبية التي تعزز "الشعور بالرضا والسعادة" مثل الدوبامين، ألنها يمكن أن تؤدي إلى 

 . et al…, 2005: 376)  &(Sulzer( .et al…, 2006: 23 &King)اإلدمان 
دي المنشطات المستخدمة في عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي الى رفع تركيزات الناقالت العصبية تؤ و  

مثل الدوبامين والنورابنفرين خارج الخاليا مما يؤدي إلى زيادة معدل النقل العصبي، وتأتي الفوائد العالجية من التأثير 
( والقشرة األمامية الجبهية إضافة locus coeruleusاألزرق ) الموضعليها النورأدرينالين في المنطقة الدماغية التي ُيطلق ع
 (Solanto, 1998: 123)( في الدماغ.nucleus accumbensإلى التأثير الدوباميني في منطقة النواة المتكئة )
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اطي المريض إن استخدام أدوية منشطة كعالج الضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال يزيد من احتمالية تعكما  
المواد المخدرة الحًقا، بل وقد تكون هذه األدوية بمثابة عامل وقاية من خطورة اإلدمان في حالة بداية العالج في مرحلة الطفولة، 

 Wilens & et)إال أن بداية تناول األدوية المنشطة في مرحلة المراهقة أو البلوغ يزيد من احتمالية تعاطي المواد المخدرة الحًقا 
al…, 2008: 28) أثبتت إحدى الدراسات أن األطفال المصابين باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في حاجة بالفعل . وقد

إلى مزيد من الحركة للحفاظ على المستوى المطلوب من اليقظة في أثناء أداء المهام الموكلة إليهم والتي تتحدى ذاكرتهم النشطة، 
رة نشطة حل مسائل الرياضيات في الذهن وتذكر التوجيهات متعددة الخطوات، والتي تتضمن ومن أمثلة المهام التي تتطلب ذاك

المنشطة لسلوك معظم األطفال  األدويةاسترجاع المعلومات ومعالجتها لفترة قصيرة، قد تفسر هذه النتائج أيًضا سبب تحسين 
وية إلى تحسين مستوى االستثارة الفسيولوجية لدى المصابين باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ذلك حيث تؤدي تلك األد

األطفال الذين يعانون من االضطراب، إضافًة إلى رفع مستوى اليقظة لديهم وقد أظهرت دراسات سابقة أن األدوية المنشطة تؤدي 
 .(& Wilens, 2003: 12) Faraoneإلى تحسين قدرات الذاكرة النشطة بصورة مؤقتة 

  ثانيا: التربية الخاصة:
 نشأتها ومفهومها: -

( من الموضوعات الحديثة في ميدان التربية وتعود البدايات المنظمة لهذا Special Educationتعد التربية الخاصة )
 الموضوع إلى النصف الثاني من القرن الماضي.

ع ويتناول موضوع ويجمع موضوع التربية الخاصة بين عدد من العلوم من ميادين علم النفس والتربية وعلم االجتما  
األفراد غير العاديين الذين يختلفون اختالفا ملحوظا عن األفراد العاديين في نموهم العقلي والحسي واالنفعالي  الخاصةالتربية 

من حيث طرائق تشخيصهم ووضع البرامج التربوية  األفرادوالحركي واللغوي مما يستدعي اهتماما خاصا من قبل المربين بهؤالء 
 (.17،ص2001هم. )الروسان،الخاصة ب

والعاملين في مجال علم النفس والطب والمهتمين في  التربويينولقد كان للتيارات واالتجاهات التربوية ولجهود 
األمريكية اكبر األثر في نمو وتطور ميادين التربية الخاصة الذي يهتم  المتحدةالمجتمعات البشرية في أوربا وفي الواليات 

( وبياجيه Frubilواألفراد المختلفة وخاصة من الناس غير العاديين ومن المهتمين في ذلك المجال فروبل )بحاجات الجماعات 
(Biadgel( وستراس )Stras كان لهم ابلغ األثر في تقدم ذلك الميدان حتى وصل إلى ما وصل عليه في الوقت الحاضر )

 (.15،ص2002ل )العزة،( الذي يعد من اكثر المهتمين في هذا المجاKirkوكذلك كيرك )
الجدي بالبرامج المناسبة لهم واالستراتيجيات والتقنيات المساعدة لهم من  والتفكيرإن االهتمام بتالميذ التربية الخاصة 

تعليمهم كيفية استغالل ما لديهم من قدرات واالرتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنهم من االعتماد على أنفسهم سواء في الصفوف 
 (.33،ص2001دية أم من صفوف التربية الخاصة ومؤسساتها وهذا دليل على تطور النظام التربوي )كار،االعتيا

وبذلك احتل ميدان التربية الخاصة مكانة مرموقة نتيجة اهتمام الباحثين وعلماء التربية وعلم النفس واألطباء وغيرهم 
 (.4،ص2000يمثل موقعا متقدما في سلم األولويات )عبيد، صةالخابتالميذ التربية الخاصة حتى أصبح االهتمام بهذه الفئات 

 تطور االهتمام بتالميذ صفوف التربية الخاصة:
لقد احتلت دراسة تالميذ صفوف التربية الخاصة مكانة بارزة في تفكير المختصين في العلوم التربوية والنفسية وأخذت 

 ( 26: 1971ايضــا. )كروكشانك،  واآلباءتقلق بــال المربين 
م عندما  1890فقد كان بدايـة االهتمام بمشكلة تالميذ صفوف التربية الخاصة في أمريكا في مدينة )بافلو( منذ عام 

شرعت قوانين وأنظمة للمدارس اإللزامية، ومع تقدم ميدان القياس واالختبارات النفسية خاصة اختبارات الذكاء تبلورت هذه 
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بويين، فقد أجري العديد من األبحاث والدراسات من اجل تقديم العون والمساعدة لهم. المشكلة حتى أصبحت مشكلة تؤرق التر 
 ( 6: 1999)السفاسفة 

وقد استطاع النظام التربوي في العراق أن ينجز عملية االستيعاب الكمي لألطفال في سن الدراسة بعد ان شرع قانون 
 التعليم اإللزامي، وضمن حصول كل 

دسة من عمره على مقعده الدراسي ومع ذلك االهتمام بالجانب الكمي أال أن االلتفات إلى العناية طفل في القطر بلغ السا
ببعض الفئات الخاصة من التالميذ جاءت متأخرة، وكان الهدف منها تطوير ورفع كفاية العملية التربوية داخل المدرسة 

لخاصة لمسايرتهم مع أقرانهم األسوياء ضمن الفئة العمرية االبتدائية والعمل على تنمية قدرات التالميذ في صفوف التربية ا
الواحدة والمستوى الدراسي الواحد من خالل تقديم الرعاية الفعالة والخدمات المتخصصة بما يكفل توجيههم وتطوير قابلياتهم 

 (.102: 1998)وزارة التربية، 
غير مضبوط ولم يخضع لمقاييس موضوعية،  لقد كان تشخيص التالميذ الملتحقين بصفوف التربية الخاصة تشخيصا

بل اعتمد على المالحظات الواردة من ادارات المدارس )مديري المدارس والمعلمين( وتقارير مركز السمع والتخاطب لعدد قليل 
 من الحاالت، ثم توسعت هذه الخدمة حتى شملت مدارس عديدة في بغداد والمحافظات األخرى، تشرف عليها مديرية التربية

 (.217: 1988الخاصة في وزارة التربية )الياسري، وكودي، 
أن األطفال في صفوف التربية الخاصة يملكون الخصائص والحاجات والرغبات نفسها كغيرهم من األطفال االعتياديين 

رات العقلية أي أن الطفل بطيء التعلم هو طفل طبيعي في إطاره العام كما يعتقد )جيزل(، وان االختالف يكون فقط في القد
التي تكون اقل من المعدل العام، كما انهم يملكون الطرق نفسها في إشباع الحاجات النفسية أال انهم يواجهون صعوبة كبيرة في 

  0إشباعها بسبب قابليتهم العقلية المحدودة 
اإلحباط والفشل كما أن ونتيجة لعدم قدرة هؤالء التالمذة في بلوغ أهدافهم وتحقيق حاجاتهم ورغباتهم فانهم يصابون ب

خبراتهم األكاديمية األولى تكون محبطة وبالتالي فأنها تثير سخطهم واستياءهم، وبعد وقت قصير يميلون إلى الشعور بأنهم 
ليسوا جزءا من المجموعة الكلية وبعضهم يميل إلى االنسحاب من المجموعة ورفض المشاركة في االنشطة الصفية وبعضها 

 (. Johnson، :1964 49 -48لعدوان في محاولة للتعويض عن عدم قدراتهم في المشاركة )األخر يميل إلى ا
وفضال عن ذلك فان االختالف الواسع بين الذات الحقيقية والمتمثلة )بالفشل( وذاتهم المثالية بـ)التالميذ المحترمين( يولد 

لالنفعاالت العاطفية والمعاناة النفسية يتعرض هؤالء (، وكنتيجة Shelton، 27 :1971صراعا داخليا ويربك هويتهم الذاتية )
التالمذة لحاالت القلق، فالتلميذ الذي تنتابه نوبات القلق غالبا ما يكون اقل كفاءة في تأدية الواجب التعليمي، وان حالة القلق 

مام وتركيز التلميذ وعدم غالبا ما يرافقها انفعال عاطفي واضطراب جسمي وهرموني، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى ضعف في اهت
 0القدرة على متابعة الدرس ومواكبة األطفال اآلخرين، وبالتالي فانه يواجه صعوبات تعليمية كبيرة 

والحالة األخرى التي قد يعاني منها التلميذ هي الخوف سواء كان في المدرسة كمكان أو من المعلم أو المعلمة، أو من 
 272: 1988ناة الطفل من الخوف لها تأثير مباشر في تحصيله الدراسي )العظماوي، طفل، أو من مجموعة أطفال، وان معا

– 273.) 
إن التالمذة الذين يعانون من صعوبة في اكتساب المهارات والمعرفة المدرسية والذين يكونون غير قادرين على القيام 

الحقيقة إلى عدد كبير من المشاكل، قد يكون تأثيرها بمتطلبات الدراسة كبقية التالمذة في الفئة العمرية نفسها، يتعرضون في 
بعيد المدى عليهم وعلى عوائلهم ومجتمعاتهم وقد يؤثر التعثر المدرسي في احترام الطفل لنفسه وشخصيته، ويزعزع ثقته 
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لسلوكية كالعدوانية بإمكانياته وقدراته، وبذلك يكون مصدرًا للقلق والتوتر إلى جانب التأثيرات النفسية األخرى واالنحرافات ا
 (.10: 1990والكذب والسرقة وحتى إعمال الجنوح المختلفة )الشربتي، 

والتربية الخاصة هي حقل متخصص يتحمل مسؤولية تعليم مجموعة معينة من االطفال عندما يتم أيجاد مدارس 
جراءات لمجموعة من األطفال يحتاجون إلى تربية عال   0جية وصفوف خاصة اتخذت فيها ترتيبات وا 

واالفتراض القائم وراء هذا هو عدم مقدرة هؤالء األطفال على مجاراة أقرانهم )العاديين( اذ يتطلب تعليمهم أنماطـــا من 
التربية تختلـــف عن تلك التي تقدم للغالبية العظمى من األطفال وكان الهدف من ذلك هو تقديم أشكال من التعليم يمكن أن 

 ( 16: 1995يعاني منها األطفال )الخاصين( )وزارة العمل والشؤون االجتماعية، تتغلب على المشكالت التي
 الدراسات السابقة

 اوال": تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
 Cara, (2007:) دراسة كارا

 Brief Report: Sluggish Cognitive Tempo Among Pediatric Survivors of Acute 
Lymphoblastic Leukemia 

راسة الى تقييم االعراض السلوكية لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي واستعملت الدراسة المنهج التجريبي ,وقد وهدفت الد
طفل  (80( فردا من المصابين بالسرطان موزعين على مجموعتين المجموعة التجربية كانت )99بلغت عينة البحث )
باطؤ سرعة النشاط المعرفي ألستكشاف العالقة بين طفل تم استخدام مقياس االنجاز ومقياس ت (19والمجموعة الضابطة )

سلوكيات تباطؤ سرعة النشاط المعرفي مع الذكاء والتحصيل واظهرت النتائج زيادة اعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في 
 تجريبة. المجموعة الضابطة وزيادة اعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي مع انخفاض معدل الذكاء والتحصيل في المجموعة ال

 Penny, (2007:)دراسة بيني 
ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN: CONSTRUCTING 

A MEASURE OF SLUGGISH COGNITIVE TEMPO 
هدفت الدراسة الى تطوير مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وتم اجراء الدراسة بثالثة اجزاء االولى جمع مجموعة من 

-4تتراوح اعمارهم ) 336لتصحيح قاتمة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والثانية جمع اراء االباء لعينة مكونة منة  الخبراء
(سنة وتم تقسيم االطفال الى مجموعتين 12-5فردا تتراوح اعمارهم ) 66(سنة والثالثة جمع اراء المعلمين لعينة مكونة من 13

فقرة وتوصلت النتائج الى ان معدل درجات تباطؤ سرعة  18ي المكون من وتم تطبيق مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرف
النشاط المعرفي كانت عالية عند االطفال اللكبر سنا" وكانت عدند الذكور اعلى من االناث وارتباط اعراض تباطؤ سرعة 

 النشاط المعرفي مع اعراض االكتئاب.
 

 الفصل الثالث
جراءاته:  منهج البحث وا 

 البحث: أواًل: منهجية 
اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي، والذي يعني وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيبها  

وعملياتها والظروف السائدة ويشمل المنهج الوصفي جمع المعلومات والبيانات وتبويبها وتحليلها وقياسها وتفسيرها. وهو عبارة 
لظاهرة أو المشكلة المراد بحثها من خالل منهجية بطريقة موضوعية وصادقة بما عن اسلوب دقيق ومنظم واسلوب تحليلي ل

 (.179 – 178، ص 2012يحقق أهداف البحث)الجبوري، 
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 ثانيا: مجتمع البحث:
 يتألف مجتمع البحث من تالمذة المرحلة االبتدائية للصف الرابع االبتدائي في مركز محافظة بابل للعام الدراسي 

لتحديد ذلك قامت الباحثة بزيارة المديرية العامة لتربية محافظة بابل بموجب كتاب تسهيل* المهمة ملحق (، و 2014-2015)
علية حدد عدد المدارس واعدادا إذ بلغ المجموع الكلّي  كلية التربية للعلوم االنسانية وبناءاً -( الصادر من جامعة بابل1)

( تلميذ الذين يمثلون نسبة 7347الخاصة العاديين موزعين بواقع )( تلميذ وتلميذة من صفوف التربية 13417للتالمذة)
( تلميذ في صفوف التربية الخاصة التي تضم 91( تلميذ في صفوف العاديين و)7256%( من المجتمع الكلي منهم )54.7)

وموزعين بواقع  %( من المجتمع45.3( تلميذة يمثلون نسبة )6070الصف الرابع االبتدائي، في حين بلغ عدد التلميذات )
( تلميذة في صفوف التربية الخاصة التي تضم الصف الرابع االبتدائي، وقد بلغ عدد 56( تلميذة في صفوف العاديين و)6014)

( 166( مدرسة ليصبح العدد الكلي للمدارس )84( مدرسة ابتدائية في حين بلغ عدد مدارس االناث )82مدارس الذكور )
 ضم الص الرابع االبتدائي للتربية الخاصة (مدرسة فقط ت16مدرسة منها )

 ثالثًا: اداة البحث:
تحقيقا ألهداف البحث والتي تقتضي قياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والخوف من الفشل لعينة البحث لذا كان من  

ف من الفشل وبعد الضروري أن تستعين الباحثة بمقياسين احدهما لقياس لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي والثاني لقساس الخو 
توافر لها من المقاييس ذات العالقة بالموضوع قامت الباحثة بتبني مقياس تباطؤ سرعة النشاط لمعرفي وببناء  االطالع على ما

 مقياس الخوف من الفشل , وفيما يأتي توضيح لذلك:
 اوال: مقياس سرعة تباطؤ النشاط المعرفي:

(المعد BECKERبقة التي درست هذا الموضوع تبنت الباحثة مقياس بيكر )بعد االطالع على األدبيات والدراسات السا 
( وقد اعتمدت الباحثة على هذا المقياس وذلك الن اغلب الدراسات السابقة كانت معتمدة على هذا المقياس ولكونه 2014عام )
 مع طبيعة المرحلة العمرية المستخدمة في البحث  يتالءم

 طقي للفقرات(:صالحية الفقرات )التحليل المن
يعد التحليل المنطقي للمظهر العام للمقياس وسيلة من وسائل القياس العقلي، إذ إن عرض فقرات المقياس على  

مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها يعد نوعا من أنواع الصدق الذي يطلق عليه 
 (.Moss, 1994: 204الصدق الظاهري)

ك قامت الباحثة بالتحقق من صالحية الفقرات من خالل عرض مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي بصيغته االولية لذل
(، وبعد ذلك تم استخدام اختبار سمير 4( على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس ملحق)3ملحق )

دالة احصائيا الن قيمة )سمير نوف( المحسوبة تتراوح بين  نوف للتحقق من داللة الفقرات ووجدت بان جميع الفقرات كانت
 (.12( وحجم العينة )0،05( عند مستوى داللة احصائية )0.39( هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )0.417-0.5)

 تجربة وضوح التعليمات والفقرات:
افقة فقراته والكشف عن الفقرات ُأجري التطبيق االستطالعي من اجل التعرف على وضوح تعليمات المقياس ومو  

الغامضة وغير الواضحة وكذلك حساب معدل الوقت المستغرق في اإلجابة عن جميع فقرات المقياس، إذ تم تطبيق المقياس 
( تلميذا وتلميذة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس المشمولة بالبحث في مركز محافظة بابل 30على عينة بلغت )

يبين ذلك، وقد تبين أن فقرات المقياس كانت واضحة باستثناء بعض الكلمات القليلة التي تم تعديلها، وقد بلغ ( 5والجدول)
 ( دقيقة.22متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس )
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 :وصف المقياس وطريقة تصحيحه 
( فقرات والمجال 9وتكون من )( مجاالت المجال االول البطء او الكسل 3( فقرة موزعة على )18تكون المقياس من )

 ( فقرات وكما مبين في الجدول ادناه:4(فقرات والمجال الثالث احالم اليقظة وتكون من )5الثاني وهو النعاس وتكون من )
 (6جدول)

 مجاالت مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وفقراته
 الفقرات المجاالت ت
 1-13-9-3-14-11-5-8-17 البطء او الكسل 1
 7-15-10-18-2 نعاسال 2
 16-4-12-6 احالم اليقظة 3

 
والمقياس ذو تدرج رباعي وان اإلجابة على المقياس تكون من قبل المعلم ,وتتم من خالل اختيار احد البدائل والتي 

ديل كانت )يحدث كثيرا جدا ,يحدث كثيرا ,يحدث في بعض االحيان ,ال يحدث أبدا( اذ يعطي البديل االول اربع درجات والب
( واقل درجة هي 72الثاني ثالث درجات والبديل الثالث درجتان والبديل الرابع درجة واحدة ,وأن اعلى درجة على المقياس هي )

 (45( وبمتوسط فرضي قدرة )18)
 التحليل االحصائي للفقرات:

لها بأجراءات تحليل  يوجد عدد من االجراءات التي تستخدم لتقويم جودة خصائص فقرات االداة والتي يمكن ان يشار 
الفقرات ,وعلى العكس من تحليالت الصدق والثبات التي تستخدم في تقويم االختبار ككل فأن اجراءات تحليل الفقرات تفحص 
كل فقرة من الفقرات على حدة وال تفحص االختبار ككل , وهذا االجراء يساعد في اتخاذ قرار بشأن حذف او تعديل الفقرات او 

( ,و 300: 2013,فأذا استطعنا تحسين جودة الفقرة فسوف تتحسن جودة االختبار ككل )رينولدز، ولينفنجستون، االبقاء عليها
تعد عملية التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس من الخطوات األساسية، وان اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص سيكومترية 

 (.68، ص 2004الدوري، ً)وثباتاً جيدة يجعل المقياس أكثر صدقا
( ويرى (Ebel & Frisbie, 2009: 392 إن الهدف من تحليل الفقرات هو اإلبقاء على الفقرات الجيدة في المقياس 

( إن حجم العينة المناسبة في عملية التحليل اإلحصائي لحساب القوة التمييزية للفقرات Henry Soon , 1971هنري سون )
 (.Henry Soon , 1971 , p. 132ارهم بدقة من المجتمع)يتم اختيً ( فردا400يفضل أن اليقل عن )

( أمثال عدد 10 -5( إلى إن نسبة عدد أفراد العينة إلى عدد الفقرات يجب أن ال تقل عن )Nunnalyويشير نانلي ) 
 Nunnaly,1978:179)فقرات المقياس )

ا بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع ( طالبًا وطالبة أختيرو 400ومن اجل تحقيق ذلك ُطبق المقياس على عينة بلغت)
  -البحث بنسب متساوية وهم من غير عينة البحث االساسية، القوة التمييزية:

استعملت الباحثة طريقة المجموعتين الطرفيتين لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ,  
بين ذوي المستويات العليا والدنيا من األفراد بالنسبة إلى الخاصية التي تقيسها  ويقصد بالقوة التمييزية قدرتها على التمييز

 (.Shaw , 1967: 450الفقرات)
( 400لغرض إجراء التحليل في ضوء هذا األسلوب تم إدخال البيانات الخاصة بعينة التحليل االحصائي وعددها ) 

%( من  27رى ترتيب درجات أفراد العينـة تنازليًا، وتم تحديد نسبة )جـ Spss)تلميذا وتلميذة في برنامج )الحقيبة اإلحصائية 
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%( من الفقرات الحاصلة على الـدرجات الدنيـا وبواقع  27( و )108الفقرات الحاصلة على الدرجـات العليـا للمقياس وبواقع )
  .(Mehrens & lehmann , 1984:192)(216( ليصبح المجموع )108)

لعينتين مستقلتين إلختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة  T- Testالتائي  راالختباوقد تم تطبيق 
من فقرات المقياس، ولقد أفادت نتائج المعالجة اإلحصائية أن جميع فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي كانت مميزة، 

 ول االتي يبين ذلك:(، والجد214( ودرجة حرية )0. 05وبمستوى داللة قدره )
 (8جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي بطريقة المجموعتين الطرفيتين

 ت
 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 الجدولية المحسوبة اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي
1 3.55 .739 1.45 .687 21.739 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,96 
 
 
 
 

2 3.45 .616 1.31 .522 27.648 
3 3.32 .768 1.47 .586 20.017 
4 3.34 .723 1.35 .498 23.682 
5 3.51 .647 1.47 .519 25.740 
6 3.29 .657 1.44 .659 20.798 
7 3.44 .686 1.45 .601 22.790 
8 3.46 .660 1.50 .555 23.770 
9 3.51 .715 1.37 .572 24.478 
10 3.42 .711 1.17 .427 28.297 
11 3.36 .776 1.25 .512 23.695 
12 3.41 .710 1.25 .434 27.174 
13 3.51 .618 1.17 .448 32.000 
14 3.39 .720 1.29 .496 25.075 
15 3.30 .788 1.34 .495 22.036 
16 3.18 .904 1.24 .449 20.109 
17 3.22 .821 1.39 .491 19.933 
18 3.35 .809 1.37 .503 21.711 

 
( لجميع الفقرات 1,96يظهر من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة كانت اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

التمييز بين المفحوصين وبذلك اصبح  ( ما يعني ان جميع الفقرات لها القدرة على214( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )
 فقرة. 18المقياس مؤلف من 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخلي(:
تم استخدام معامـل أرتبـاط بيرسون الستخراج العالقة بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية له لنفس افراد 

 ( تلميذ وتلميذة وكما موضح بالجدول التالي: 400بالغة )عينة التحليل االحصائي ال
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 (9جدول )
 عالقة إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

 معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية رقم الفقرة معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية رقم الفقرة
1 0,73 10 0,77 
2 0,77 11 0,76 
3 0,69 12 0,77 
4 0,73 13 0,78 
5 0,74 14 0,76 
6 0,71 15 0,73 
7 0,75 16 0,70 
8 0,74 17 0,70 
9 0,76 18 0,72 

( 0,139يظهر من الجدول اعاله ان قيمة )ر( المحسوبة لجميع الفقرات كانت اعلى من قيمة )ر( الجدولية البالغة )
( لم تسقط أي فقرة في عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكلي مما يدل ان جميع 214رجة حرية )( ود0,05عند مستوى داللة )

فقرات المقياس لها عالقة ارتباطية جيدة بالدرجة الكلية للمقياس وبذلك بلغ عدد فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 
 ( فقرة فقط. 18بصيغته النهائية )

 :الخصائص السايكومترية للمقياس
تستعمل الخصائص السايكومترية في البحوث التربوية والنفسية كمؤشرات لدقة المقاييس، إذ يعد استخراج الصدق  

 (.Ebel & Frisbie, 2009: 237والثبات من أهم تلك الخصائص )
 لذلك قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات الالزمة الستخراج الصدق والثبات وهي على النحو اآلتي:

 . الصدق:1
من اجل أن يوصف االختبار بأنه صادق، ال بد أن تتوافر فيه مؤشرات كثيرة تشير إليه وكلما زادت المؤشرات لمقياس  

(,ويقصد بالصدق )قياس االختبار لما وضع لقياسه( و انه القدرة Anastasi & Urbina , 2010: 141معين زادت ثقتنا به )
( وهو من الوسائل المهمة في الحكم على صالحية 178، ص 1977، على قياس الظاهرة التي وضع من اجلها)الغريب

 ( 31، ص 1999المقياس)الظاهر، 
ويتضمن مفهوم الصدق الجانب الذي يقيسه االختبار والى أي حد يستطيع النجاح في قياس هذا الجانب)العجيلي  
 (.72، ص 2001وآخرون، 

 اس وهذه المؤشرات هي:لذلك استعملت الباحثة عدة مؤشرات الستخراج صدق المقي
 أ. الصدق الظاهري:

ن عرض فقرات المقياس   يدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقياس، وهو وسيلة من وسائل القياس العقلي، وا 
على مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها يعد صدقًا ظاهريًا،وقد تحقق هذا النوع من 

ق في المقياس الحالي وذلك من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية الصد
ملحق)(، وعلى ضوء تقويم المحكمين تم تعديل الفقرات التي أشاروا إليها، إذ إن هذا اإلجراء يحسن فقرات المقياس فقط بواسطة 

 (. Ebel & Frisbie, 2009: 243)تقويمها وظهورها بشكل مناسب ومقبول ظاهرياً 
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 صدق البناء: 
يعني صدق البناء السمات السيكولوجية التي تنعكس أو تظهر في عالمات اختبار ما أو مقياس ما. وأنه يمثل سمة  

نما يستدل عليها من خالل مجموعة من السلوكيات المرتبطة بها  سيكولوجية أو صفة أو خاصية ال يمكن مالحظتها مباشرة وا 
 (.273، ص 2005ملحم، )

( ويعد 43: 1981و أن صدق البناء يتضمن مدى قياس االختبار لسمة أو ظاهرة سلوكية معينة )الزوبعي وآخرون،  
يعكس الدرجة التي يقيس بها االختبار تكويا فرضيا مرجوا )جي , واخرون  ألنههذا النوع من الصدق اكثر انواع الصدق اهمية 

,256:2012) 
عن أن تجانس الفقرات في قياس  فضالً التمييزية للفقرات احدى مؤشرات صدق البناء لالختبارات والمقاييس وتعد القوة  

 (.313، ص 1980على صدق البناء)فرج،  مؤشراً ما أعدت لقياسه من خالل ارتباطها بالدرجة الكلية الذي يعد 
 وقد تم التحقق من صدق البناء من خالل:

 القوة التميزية للفقرات. -1
 قة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.عال -2

 اذ بينت نتائج التحليل االحصائي للفقرات بان جميعها تتميز بقوة تميزية. 
 :الثبات. 2

يعد الثبات خاصية سايكومترية يجب التحقق منها لبيان صالحية استعمال المقياس فضال عن الصدق مما يجعله أكثر  
دى ثبات نتائجه، فالمقياس الثابت يعطي النتائج نفسها تقريبًا إذا قاس الخاصية نفسها قوة ومتانة، إذ تعتمد صحة القياس على م

(. إذ تعتمد صحة القياس على مدى ثبات نتائجه، فالمقياس الثابت يعطي Moss, 1994:223المراد قياسها مراٍت متتالية )
 (Ebel & Frisbie, 2009: 259الية )النتائج نفسها تقريبًا إذا قاس الخاصية نفسها المراد قياسها مراٍت متت

 وتوجد طرق عديدة لحساب الثبات، وقد استعملت الباحثة الطرائق اآلتية الستخراج الثبات:  
 اعادة االختبار)معامل االستقرار(: طريقة -أ 

 من أهم الطرق في حساب الثبات وتتلخص هذه الطريقة في (Test- Retest Method)تعد طريقة إعادة االختبار 
 تماماً اختيار عينة من األفراد وتطبيق المقياس عليهم ومن ثم إعادة اختبارهم مرة أخرى باالختبار نفسه في ظروف مشابهة 

للظروف التي سبق اختبارهم فيها ثم حساب معامل االرتباط المناسب بين أدائهم في المرتين. ويعبر معامل االرتباط الذي 
 (.299، ص 1989نحصل عليه عن ثبات االختبار)فرج، 

ويفسر معامل االرتباط بين مرتي اإلجراء بأنه معامل استقرار، أي استقرار نتائج االختبار خالل المدة بين التطبيق  
 (.259، ص 2007األول والثاني لالختبار)أبو التمن، 

( 60ميذ مكونة من )تم استخراج الثبات لمقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي عن طريق تطبيق المقياس على عينة التال
(، وبعد ذلك (Adams , 1964:151( يوم على التطبيق األول 15تلميذا وتلميذة، ومن ثم طبق المقياس مرة ثانية بعد مرور )

تم حساب العالقة االرتباطية بين درجات التالمذة في التطبيقين األول والثاني باستعمال معامل ارتباط بيرسون وبلغت قيمة 
 (.310، ص 1989(، وتعد هذه القيمة جيدة وتشير إلى معامل ثبات جيد)جابر، وكاظم، 0.89مقياس الكلي )معامل الثبات لل

 التجزئة النصفية: طريقة -ب 
 Anastasi & Urbina, 2010: 180يمكن التنبؤ بمعامل ثبات المقياس إذا ما تمكنا من إيجاد معامل ثبات نصفه ) 
ى تقسيم فقرات المقياس إلى قسمين أي تجزئة المقياس إلى نصفين يحصل كل فرد على عل أساساً تعتمد هذه الطريقة  ،(181 -
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درجة عن كل قسم وهكذا يصبح كل قسم وكأنه مقياس مستقل ولكن يتم االختبار مرة واحدة، أي أّن المدة الزمنية بين إجراء 
معامل االرتباط بين درجات األفراد بين  القسمة معدومة، وبعد التصحيح نحسب درجة كل نصف )األول والثاني( ثم نستخرج

 (.82: 2001هذين القسمين)العجيلي وآخرون، 
( استمارة من استمارات عينة التحليل االحصائي بشكل عشوائي وعند تصحيح المقياس 100ولتحقيق ذلك تم سحب ) 

...الخ( ويحتوي القسم 1،3،5ة له )قسمت فقرات المقياس إلى قسمين متساويين بحيث يحتوي القسم األول على الفقرات الفردي
 ...الخ(.2،4،6الثاني على الفقرات الزوجية للمقياس )

( والتباين للنصف 56,17ثم قامت الباحثة باستخراج التباين لنصفي المقياس، اذ كان التباين بالنسبة للنصف االول ) 
( وهي 1,067لنصفي المقياس ظهر انه يساوي ) ( وبعد حساب قيمة)ف( للتأكد من تجانس التباين59,96الثاني من المقياس )

( وبعد ذلك تم استخدام معامل ارتباط 99( )99( ودرجة حرية )0,05اقل من قيمة )ف( الجدولية البالغة )( عند مستوى داللة )
 (.0,86براون ارتفع الى ) -( وبعد استعمال معادلة سبيرمان0,75ثبات المقياس حيث بلغ ) إليجادبيرسون 
 لمعياري للمقياس: ا الخطأ
يعد الخطأ المعياري للمقياس أحد المؤشرات على دقة مقياس معين ,فهو يبين مدى اقتراب درجات االفراد في مقياس ما  

 (Ebel, 1972: 429)من الدرجة الحقيقية.
جة أن وجود بعض من اخطاء القياس مثل الحظ والصدفة في معرفة االجابة يمنع المفحوص من الحصول على الدر  

معلومات تكون موجودة لدينا وهي ثبات  باستعمالنفسها في كل مرة يتم فحصه فيها ,لذا تقدر قيمة الخطأ المعياري للقياس 
المعياري للقياس تم ايجاد  الخطأ وإليجاد( 195_ 194, 2013وليفنجستون ,  رينولدز االختبار واالنحراف المعياري لدرجاته(

( المستخرج بطريقة 0,89( عندما كان معامل الثبات )4,77( وبلغ مقدار الخطأ المعياري )14,48االنحراف المعياري والبالغ )
( المستخرج بطريقة التجزئة النصفية وهذا 0,86( عندما كان معامل الثبات )5,35، وبلغ مقدار الخطأ المعياري )االختبارإعادة 

 م متجانسة ومتقاربة وبالتالي يمكن االعتماد عليها وتعميمها.كانت ممثلة لمجتمع البحث والقي المأخوذةيدل على ان العينة 
 لنهائي:ا التطبيق
بعد إكمال إعداد اداة البحث )مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي( وبعد أن تحقق الصدق والثبات قامت الباحثة  

رابع االبتدائي من صفوف التربية ( تلميذ وتلميذة من طلبة الصف ال294بتطبيق األداتين على عينة البحث البالغ عددها )
( 2015-4-1( واستمرت مدة التطبيق من )2015 - 2014الخاصة واقرانهم العاديين في مركز محافظة بابل للعام الدراسي )

 (2015-4-19إلى )
  Statistical Meansاالحصائية:  الوسائل

 سمير نوف 
 لمعرفة اراء المحكمين حول صالحية فقرات المقياس  
 في ايجاد البيانات وعلة النحو االتي: SPSSت الباحثة ببرنامج الحقيبة االحصائية استعان

 -:T-test Two Independent Samples التائي لعينتين مستقلتين االختبار
 الستخراج القوة التمييزية )باسلوب المجموعتين المتطرفتين( لفقرات المقياسين. 

 -الستخراج مايأتي: Person’s Correlation Coefficientارتباط بيرسون  معامل
 قيمة معامل الثبات )بطريقة إعادة االختبار( للمقياس. الستخراج

 للغرض استخراج قيمة معامل الثبات )بطريقة التجزئة النصفية( للمقياس.
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 Spearman Brown Formulaبراون  -سبيرمان  معادلة
تخرج بطريقة التجزئة النصفية لمقياس تباطؤ سرعة النشاط استعملت لتصحيح قيمة معامل ارتباط بيرسون للثبات المس

 المعرفي.
 Standard Error Formulaالخطأ المعياري: معادلة

 أليجاد الخطأ المعياري للمقياسين.
 -:T test for one Sampleالتائي لعينة واحدة  االختبار
 في قياس مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. 
 -:Two Way ANOVAالتباين الثنائي  تحليل
 للتعرف على الفروق بين متغيري الجنس ونوع الصف للمقياسين. 

 الفصل الرابع / عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
لقد تضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق أهدافه المرسومة، وتفسير تلك النتائج 

ودراسات السابقة معتمدة في هذا البحث، ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات في ضوء  ومناقشتها في ضوء واإلطار النظري
 تلك النتائج، وكما يأتي:

 الهدف االول:
 تعرف مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -

( 294االساسية البالغ عددهم )الجل تحقيق هذا الهدف, طبق مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على افراد العينة 
تلميذ وتلميذة, وبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيًا تم ايجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تالمذة،اذ بلغ 

 ( درجة وبمقارنة هذا المتوسط مع المتوسط الفرضي للمقياس البالغ15,04( وبإنحراف معياري قدره )43,66المتوسط الحسابي )
لعينة واحدة,  T-test( ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي ألفراد العينة استعمل االختبار التائي 45)

 (.1كما موضح في الجدول )
 (1جدول ) 

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي القيمة التائية لداللة الفروق على مقياس

عدد افراد  المتغير
 العينة

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 دال 1,96 2.03 45 15,04 43,66 294 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي
 

( 1,96) ( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة0.03( ان القيمة التائية المحسوبة هي )1يظهر من الجدول )
(, وهذا يشير إلى وجود مستوى لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة 293( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )
 المرحلة االبتدائية.

تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه كارنر أن التالمذة الذين لديهم تباطؤ سرعة النشاط المعرفي هم عديمي الدفعية،  
سوف ينعكس سلبًا على اداءهم بصورة خاصة وعلى النشاط المعرفي بصورة عامة، اذ ان مثل هؤالء التالمذة  وبالتالي فأن ذلك

يظهرون نوعا مختلفا من القصور في االنتباه باإلضافة الى العجز في منظومة ادخال واخراج المعلومات الصحيحة من الذاكرة 
(Garner&etml,2010:56.) 
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ور في النظام التعليمي الذي يؤكد على الحفظ والتلقين مع اهمال واضح وكبير في تنمية هذا باإلضافة الى وجود قص 
مهارات االنتباه وتحفيز القدرات العقلية لدى التالمذة، االمر الذي يؤدي الى ظهور التباطؤ في سرعة النشاط المعرفي خاصة 

ي او بسبب بعض العوامل االجتماعية المؤثرة، وبالتالي ال بد لدى التالمذة الذي يكون لديهم استعداد لمثل هذه الحالة بسبب وراث
من االنتباه على هذه الظاهرة من قبل مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية السيما ونحن في عصر سريع التطور مع دخول التكنولوجيا 

 (.Bailly,2007:33الحديثة والمتطورة الى التعليم )
وهانتون الى ضرورة اعتماد معايير ودليل تشخيصي منتظم في جميع كما يشير في هذا الصدد كل من بارنز وج 

المدارس الخاصة في المراحل المبكرة من الدراسة للكشف عن الظواهر السلبية خاصة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، وذلك 
ل كبير من تفاقم أي يساعد على الحد من هذه الظاهرة لدى التالمذة، خصوصا" اذا علمنا ان الكشف المبكر عنها يقلل بشك

 (.(Parens$Johnston,2009:121ظاهرة سلبية في المجتمع 
( ودراسة مارشال 2013( ودراسة بيكر)2009( ودراسة بيني )2007وقد اتفقت نتيجة البحث مع دراسة براين ) 

الث مجاالت رئيسية ( والتي توصلت جميعها الى ان تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى التالمذة ترجع باألساس الى ث2014)
 احالم اليقظة( –النعاس –)البطيء 

 الهدف الثاني:
الفروق ذات الداللة االحصائية في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وفقًا لمتغيري الجنس )ذكور، اناث( ونوع الصف )تربية  -

 خاصة، عاديين(.
لمعرفي وبين ان متوسط درجات تباطؤ سرعة وتحقيقًا لهذا الهدف تم تحليل االجابات عن مقياس تباطؤ سرعة النشاط ا 

(، أّما متوسط درجات تالمذة التربية الخاصة فقد 43,85( ومتوسط درجات عيّنة اإلناث )43,53النشاط المعرفي لعيّنة الذكور )
طؤ (. ولغرض تعّرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تبا41,70( ومتوسط درجات التالمذة العاديين كان )45,68كان )

سرعة النشاط المعرفي على وفق متغيري الجنس ونوع الصف واألثر الناتج من التفاعل بين المتغيرين تم اختبار ذلك باستعمال 
 كما موّضح في الجدول. Two Way Analysis of ANOVAتحليل التباين الثنائي 

 (2جدول )
 جنس ونوع الصف( في لفحص تأثير متغيرات الدراسة )ال 2×2نتائج تحليل التباين الثنائي 

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

 مصدر التباين
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 غير دال 3,84 0,034 7,286 1 7,286 الجنس
 دال 3,84 5,128 1094,904 1 1094,904 نوع الصف

 دال 3,84 18,922 4039,802 1 4039,802 نوع الصف× تفاعل الجنس
    213,495 290 61913,415 الخطأ
     294 67055,407 المجموع
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 ( نالحظ النتائج اآلتية:2ومن الجدول )
 إناث(: -أثر الجنس )ذكور -1

ة البالغة ( وهي أصغر من القيمة الفائية الجدولي0,034( ان القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول )
( وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لنوع الجنس في تباطؤ سرعة النشاط 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

 المعرفي. 
اناث( خصوصا"  –( الى ان تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال تعتمد باألساس على نوع الجنس )ذكور (pliszkaيشير  

يحصل لدى التالمذة على حد سواء هو سبب قصور في الذاكرة واالنتباه ومعالجة المعلومات ,  اذا علمنا ان التباطؤ الذي
باإلضافة الى القصور في نشاط بعض الوظائف العقلية المتعلقة بذلك ,هذا االمر ال ينطبق على الذكور دون انطباقه على 

 (. (Pliszka,2000:55االناث طالما ان طريقة عمل الدماغ البشري هي واحدة 
( والتي اظهرت بأن االناث لديهم مستويات اعلى 2014نجد بأن هذه النتيجة جاءت مناقضة لدراسة مارشال واخرون)

 من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.
 عاديين(: -أثر نوع الصف )تربية خاصة -2

لفائية الجدولية البالغة ( وهي أكبر من القيمة ا5,128( أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول ) 
( وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لنوع الصف ولصالح صفوف التربية الخاصة 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

 على حساب العاديين ألن المتوسط الحسابي لصفوف التربية الخاصة كان اكبر من المتوسط الحسابي لصفوف العاديين 
جة جاءت منسجمة مع الهدف االول الذي يشير الى وجود مستوى لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى نجد بأن هذه النتي 

 التالمذة وهذا المستوى كان لصالح صفوف التربية الخاصة على حساب صفوف التالمذة العاديين.
ج التعليمية الالزمة بصورة ويؤكد جوهانتون الى ان تالمذة صفوف التربية الخاصة بحاجة الى المزيد من العناية والبرام 

اكبر مما هو علية في صفوف التالمذة العاديين وذلك بسبب ضعف قدراتهم العقلية مما يجعل النشاط المعرفي لديهم يكون 
بطيئا" في سرعته وهذا االخير يؤدي بدورة الى إحباط وفشل لدى التالمذة الذين يعانون من ذلك القصور 

(Parens$Johnston,2009:21).) 
وترى الباحثة بان هذه النتيجة جاءت منطقية لكون تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يتناسب طرديًا مع ضعف او قصور  

 بعض الوظائف العقلية في دماغ التالمذة.
 التفاعل بين الجنس ونوع الصف: -3

ائية الجدولية البالغة ( وهي أكبر من القيمة الف18,922( أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول ) 
( وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين تفاعل الجنس ونوع الصف، والشكل )( 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

يوضح بأن هناك تفاعل بين الجنس ونوع الصف اذ ان مستويات تباطؤ سرعة النشاط العرفي لإلناث في التربية الخاصة اعلى 
ما العكس بالنسبة للعاديين بمعنى ان الذكور العاديين لديهم مستوى اعلى في تباطؤ سرعة النشاط من الذكور الخواص بين

المعرفي من االناث العاديات , إذ أن هذه النتيجة تدل على أن مستويات المتغير األول لها تأثير في مستويات المتغير الثاني، 
 نس ونوع الصف في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. وبذلك يمكن القول بوجود عنصر التفاعل بين متغيري الج

ان التنشئة االسرية االجتماعية في مرحلة الطفولة لها دور اساسي في التحكم بالدوافع وظهور الخجل مما ينعكس فيما  
 ((Milich&Lynam,2001:476بعد بشكل ايجابي او سلبي في مرحلة الدراسة بحسب نوع تلك التنشئة 
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 االستنتاجات
 ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي: ءضو في 

 ان تالمذة المرحلة االبتدائية يعانون من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. -1
 ليس لمتغير الجنس تأثير في مستويات تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.-2
 اعلى مما هو علية للتالمذة العاديين. ان مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لتالمذة صفوف التربية الخاصة -3

  ثانيا: التوصيات
 واالقتراحات بعض تقديم الباحثة ارتأت الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج إلى استنادا

  المدرسي النفس علم بمجالي للمهتمين
 وأهم أبرز لتحديد ةكبير  عينات على تباطؤ سرعة النشاط المعرفي اضطراب حول الدراسات من المزيد إجراء ضرورة -1

 .االضطراب هذا خلف الكامنة األسباب
 .هذا االضطراب عن المبكر للكشف االبتدائية المدارس في المدرسي السيكولوجي وجود ضرورة -2

 ثالثا" المقترحات:
 كاألسلوب األخرى المعرفية تباطؤ سرعة النشاط المعرفي باألساليب اضطراب عالقة حول أخرى بدراسات القيام -1

 .المخاطرة/الحذر) فيالمعر 
 تباطؤ سرعة النشاط المعرف ذوي من بعينها عينة لدى نمائية بدراسات القيام ضرورة-2
 .مختلفة عمرية مراحل خالل بالدراسة تتبعها يتم أن على

 المصادر العربية
ار الكتاب الجديد ، د7، ج موسوعة علم القياس والتقويم )آليات التفكير اإلحصائي((: 2007أبو التمن، عز الدين ) -1

 المتحدة، بيروت.
، كلية التربية االولى، جامعة بغداد،، دار الكتب للطباعة علم نفس الخواص(: 1993االمام، مصطفى محمود وآخرون ) -2

 والنشر، بغداد.
بية، ، دار النهضة العر مناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 1989جابر، جابر عبد الحميد و كاظم، احمد خيري ) -3

 بيروت.
، دار صفاء للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات البحثية(: 2012الجبوري، حسين محمد جواد ) -4

 عمان.
، ترجمة: صالح كفايات للتحليل والتطبيقات -البحث التربوي(: 2012جي، ل. ر.، وميلز، جيوفري، وابراسيان، بيتر ) -5

 .الفكر، عمان ين محمود عاّلم، دارالد
 ، مكتبة الفالح، األردن.1، طالمدخل الى التربية الخاصة :(1997الخطيب، جمال ومنى الحديدي ) -6
، رسالة ماجستير التفكير ااٌلستداللي وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة(: 2004الدوري، عدنان طلفاح محمد ) -6

 غير منشورة، جامعة تكريت، كلية التربية.
 .، دار الفكر، عمان1، طدراسات وبحوث في التربية الخاصة(: 2001ن، فاروق )الروسا -7
ترجمة: صالح  ،النظريات والطرق -إتقان القياس النفسي الحديث(: 2013رينولدز، جيزل، وليفنجستون، رونالد. ب ) -8

 .ين محمود عاّلم، دار الفكر، عمانالد
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 طلبة الكلية الدارسين لالنجليزية كلغة اجنبية في كتابة االنشاءفعاليات الكتابة التعاونية على اداء  أثر
 د. علي عبد الحسين صكبان

 ديوانبة المعهد التقني / /جامعة الفرات االوسط التقنية
 الملخص

جنبية الى ايجاد اثر الكتابة التعاونية على تطوير اداء الطلبة العراقيين الدارسين لالنكليزية كلغة ا تهدف الدراسة الحالية
انخرط ، طالب وطالبة من طلبة المرحلة االولى لتكون عينة الدراسة 33 تم اختيار، ولتحقيق هدف الدراسة، في كتابة االنشاء

اثنان وعشرون منهم في مجموعة تجريبية تضمنت الكتابة بهيئة ازواج بينما انخرط االحد عشر االخرون في مجموعة ضابطة 
وقد بينت النتائج عند انتهاء التجربة ان اداء طلبة  المجموعة التجريبية في الكتابة  ،فردية عن طريق استخدام الكتابة بصورة

ن أوجد ب، تقدم من نتائج وفي ضوء ما، اعلى من اداء اقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لكتابة االنشاء
 نكليزية كلغة اجنبية.بة العراقيين الدارسين لإلالكتابة التعاونية ذات اثر في تطوير قابلية الكتابة لدى الطل

 الكتابة التعاونية. ،الكتابة ،متعلمي اللغة االنجليزية كلغة اجنبية الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

        The present study aims at investigating the effect of collaborative writing on developing 

Iraqi EFL college learners’ performance in writing composition. To achieve the purpose of this 

study, 33first –year students were chosen to be the sample of the present study. Twenty two 

students were enrolled in an experimental group in which the pair writing was the desired 

treatment. The other eleven students were enrolled in a control group, in which individual writing 

is used. The findings indicate that the experimental group subjects’ performance in writing has 

been found to be better than that of the control group subjects on the writing composition post-

test. On the basis of the results obtained, it has been found that collaborative writing is effective   

in developing writing ability of Iraqi EFL learners 

Key Words: EFL learners, writing, collaborative writing 

 

1. Introduction 

1.1 The Problem and its Significance 

        Writing, as one of the productive skills, is considered a complex process that allows learners 

to make their thoughts and ideas visible and concrete. It is a cognitive act that encourages 

thinking and makes thoughts available for reflection. When thoughts are written down, ideas can 

be examined, reconsidered, added to, rearranged, and changed (Tompkins, 1994: 13). In this 

regard, Lombana (2002:46) asserts that writing skill is the most difficult skill to master in any 

language and especially when learning a new one because it requires aspects such as linguistic 

knowledge, cognitive and socio cultural aspects to convey meaning. Writing influences each 

person’s abilities which need the practice and reflection of a spoken language. 

       Zeng ( 2005:69) explains that writing is different from the other three language skills. It 

seems to be too difficult and time-consuming to teach, so little attention has been given to teach 
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and practice writing in the class. Students need enough knowledge to create and generate ideas in 

order to write a composition. Students receive little practice in writing in English. Due to 

students’ limited proficiency, time limitation, and poor motivation, writing still remains a big 

hurdle. 

        Despite that writing is generally considered an individual activity through which ideas are 

transmitted from an addressor to an addressee, collaboration in writing has been drawing an 

increasing attention in language teaching and assessment. (Storch, 2005:161) 

        Studies conducted on second/foreign language writing asserted that the implementation of 

collaborative writing provides an effective means to enhance students’ interaction, lower their 

anxiety than when completing a written task alone and improve their writing quality as well  

(Hsu, 2009; Hu, 2005;  Yuko, 2008). 

         In the light of the beneficial effect of collaborative writing on writing performance, 

collaborative writing has been used in this study.   

1.2 Aim of the Study  

          The present study aims at identifying the impact of collaborative writing activities on EFL 

college students’ performance in composition writing. 

1.3 Hypothesis 

         There is no statistically significant difference between the mean scores of writings produced 

by Iraqi EFL students working in pairs (experimental group) and those of students working 

individually (control group). 

1.4Limits of the Study 

            This study is limited to: 

1. Iraqi EFL first year students/ Department of English/ College of Education/University of 

Al-Qadissiyah during the academic year 2015-2016.  

2.  The prescribed textbook “College Composition” by Razzak, F. and Al-Hassan, H 

(1986).   

1.5 Value of the Study 

1. The present study is expected to be of value for Iraqi EFL college students to enable 

students to write in English and to improve their writing ability for the future course 

in composition writing.  

2. It is also expected to help instructors develop appropriate methodologies in teaching 

English writing. 

1.6 Procedures 

To achieve the aim of the present study, the following procedures will be adopted by 

the researcher to collect data: 

1. Conducting a composition test to be applied on the experimental and the control 

group before the experiment. 

2. Randomly selecting two groups of first year students. The experimental group 

instructed to write composition tasks in pairs, whereas the control group is 

instructed to do the tasks 

      of writing composition individually. 

3. Applying a post composition test to both groups at the end of the experiment. 

2. Theoretical Background 

2.1 Definition of Writing 

      Archibald (2001:153-160) defines writing as a skill that needs knowledge and proficiency in 

many areas. It is a multidimensional skill. It is a complex skill that results from the interaction of 

the writer's knowledge, experience, skills and the cognitive demands of the task. 
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       Writing is a decision-making process in nature where writers define the rhetorical problem. 

This includes all aspects of the writing situation, i.e. the purpose of writing, the likely audience, 

the topic, the writer’s knowledge of the topic and the writer’s own goal in writing (Isleem, 

2012:17). 

2.2 Collaborative Writing 

      Haring-Smith (1994:360) states that collaborative writing is a way of involving more than 

one person who contributes to the creation of a text so that sharing responsibility becomes 

essential. 

        Rice and Huguley (1994:167) assert that collaborative writing is an activity that is 

performed collectively by more than one person to produce a single text and that leads to a 

completed document, including idea generating, researching, planning and organizing, drafting, 

revising, and editing. 

         According to Lowry et al. (2004:72) collaborative writing can be defined as interactive and 

social process that involves a team focused on a common objective that negotiates, coordinates, 

and communicates during the creation of a common document. 

      Collaborative writing is a means that entails the student teams up with one or more peers to 

go through the writing process. It is a way to prepare students for future assignments where team 

abilities are required (Montero, 2005:37). 

2.3 Importance of Collaborative Writing 

      Boud (2001:13) explains that Peer learning is a two-way reciprocal activity in which peers of 

the same level learn from and with each other .Since learners in peer collaboration follow a single 

goal, they share their cognitive resources, modifying solutions, and make joint decisions. 

    Smith and MacGregor( 2009:7) assert that collaboration process enhances students’ learning 

and develops their social skills like decision-making, conflict management, and communication. 

It is by collaborating with each other in creating and communicating meaning, learners are able to 

engage in the composition process with more clarity and understanding.   

        Banerjee (2000:3) points out that in the collaborative learning process knowledge can be 

pooled and shared among group members .As a result, each student is a dynamic contributor to 

both the learning and the teaching process. 

        It has been emphasized that collaborative writing effects overall writing performance and 

improvements of students’ writing. Students’ writings can be more grammatically accurate, more 

linguistically complex and had better content, organization and vocabulary (Wigglesworth and 

Storch, 2009:451). 

       Furthermore, collaborative writing is useful in reducing anxiety (Dornyei, 2001:47), helping 

to form cohesive and mature groups (Dornyei and Murphy, 2003:53), and promoting motivation 

in the writing learning environment (Brown, 2001:83). 

         Peer feedback provides opportunities for the learners to negotiate meaning, to give 

comments and suggestions, and to make corrections (Jiao, 2007:11; Kamimura, 2006:19) .What 

is more, learners can find their strengths and weaknesses (Hyland, 2003:25).   

 2.4 Stages of Writing Composition Process 
        Writing process as a classroom activity incorporates three basic writing stages: pre-writing, 

writing, and post-writing (Seow, 2002:316).   

2.4.1 Pre-Writing    
       Pre-writing is perhaps the most important part of the writing process as it lays a foundation 

for the writing that is to come. During this stage, writers establish the purpose of the work, 

generates ideas for the topic as well as writing an outline for the piece (Wilson, 2013:7). Daniels 

(2012:1) states that the main pre-writing techniques that eliminate confusion and minimize 

http://revolutionarypaideia.com/author/revolutionarypaideia/
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writer’s block while actually writing are: brainstorming, free writing, listing, clustering, 

questioning and outlining. 

2.4.2 Writing Stage 

     In the writing phase of the process, the focus should be on the higher level aspects of writing 

(content and cohesion rather than spelling, handwriting, and mechanics) ( Tyner,  2008: 2 ). 

Drafting , responding,   revising , editing, and evaluating are the main steps of the writing stage 

(Seow, 2002:316). 

2.4.3 Post-writing Stage 

     Post-writing constitutes any classroom activity that the teacher and students can do with the 

completed pieces of writing. This includes publishing, sharing, reading aloud, transforming texts 

for stage performances, or merely displaying texts on notice-boards. The post-writing stage is a 

platform for recognizing students’ work as important and worthwhile (ibid). 

3. Methodology 

3.1The Experimental Design 

         To achieve the aim of the present study, the Experimental-Control Group Pre-Posttest 

Design has been used. Before the beginning of the writing phase, all subjects in both the control 

and experimental groups were submitted to a pre-test in writing composition.   

3.2 Population and the Sample of the Study 

        The population of the present study consists of first-year students at the Department of 

English Language, College of Education, Al-Qadissiya University during the academic year 

2015-2016.Out of three sections, two samples are selected randomly to be the control and 

experimental groups. The control group consists of 11 students, whereas that of experimental one 

includes 22 students.  

3.3 Group Equalization 
    The equalization of both groups is checked according to the age, writing performance in 

composition in the pre-test. 

3.3.1Age  
      By using t-test formula, it is indicated that the mean of the control group is19.72 whereas it 

is19.68 for the experimental group. The computed t-value is -0.157 which is lower than that of t-

tabulated value 2.042 at 0.05level of significance. The comparison has indicated that there is no 

significant differences between the two groups (see Table1). 

Table (1) The Mean, Standard Deviation and t- Value of the Students’ Age 

 

3.3.2 The Students’ Pre-Test Performance in Composition Writing 

       The pre- test is conducted to ensure the equalization of the groups involved in the study. The 

t – test formula is also used to find out whether there is any statistically significant difference 

between the scores of the experimental and control groups in the pre-tests (see Table 2). 
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Table (2) The Means, Standard Deviations, and t- Values for the Overall Performance in 

the Pretest Composition Writing 

 

Components 

 

Groups 

 

No. of 

subjects 

 

Mean 

 

Standard 

Deviation 

 

t–value 

 

df 

 

Results 

 

Computed 

t-Value 

Table 

t-Value 

Composing 
Experimental 22 2.4091 0.734 

1.19 2.042 31 Un significant 
Control 11 2.0909 0.7006 

Style 
Experimental 22 2.0455 1.09 

1.63 2.042 31 Un significant 
Control 11 1.4545 0.687 

Sentence 

Formation 

Experimental 22 2.3636 0.727 
1.53 2.042 31 Un significant 

Control 11 1.9091 0.944 

Usage 
Experimental 22 2.1818 0.664  

0.364 
2.042 31 Un significant 

Control 11 2.0909 0.70 

Mechanics 
Experimental 22 2.1364 0.563 

-0.62 2.042 31 Un significant 
Control 11 2.2727 0.64 

Composite 

Score 

Experimental 22 11.1364 2.677 
1.44 2.042 31 Un significant 

Control 11 9.8182 1.99 

    The results (as shown in Table 2) indicate, according to the composite score, the mean score 

is 11.1364for the experimental group, and 9.8182 for the control group. The computed t- value is 

1.44 which is less than the table t- value 2.042 under 31 degrees of freedom and at 0.05 level of 

significance. This means that there is no statistically significant difference between the two 

groups in their overall score of the pretest. 

3.4 Instruments of the Study 

        The subjects of writing composition have been chosen according to the students’ interest so 

as to ensure that mostly all students are motivated to take the test willingly.  

           Both groups of students are exposed to the same pre-post composition test. The topic for 

the pretest and posttest writings was chosen as “The need for learning English” 

  To ensure face validity, the selected topics and the composition test have been exposed to a 

jury of experts in the fields of ELT and Linguistics (see Appendix A).   

         In order to estimate the time allotted for responding to the test, the pilot administration of 

the test has been carried out on 6
th

 of December. It has been given to (20) first- year students/ 

Department of English/ College of Education/University of Al-Qadissiyah during the academic 

year 2015-2016. It has been found that the time allotted for answering the test by students is 60 

minutes. 

           For the purpose of objectivity and reliability, the researcher has adopted an analytical 

scoring scheme proposed by O’Malley& Pierce (1996:145) which is used with writing 

composition. This scoring scheme consists of five components to be rated and a series of ratings 

which have numerical values. The scoring scheme has allocated 4 marks for each component. 

Thus, the highest mark the student could get is 20 while the lowest mark is 5 (see Appendix B). 

          To obtain the internal consistency among the five components of the test, Alpha Cronbach 

Formula has been used. The reliability coefficient is found to be 0.82. The subjects' performance 

was assessed by two scorers* for both pre and post tests. To ensure the reliability of the rating 

process, interscorers reliability was computed. It was roughly 0.84 which appeared as an 

acceptable value of inter-rater reliability. 

*The scorers are: 1.The researcher himself.. 2.Inst..Saadiyah Wdaah Hasan/College of 

Education/University of Al-Qadissiya 

3.5   The Experimental Application 

           The experiment started on 20
th

 of December, 2015 and lasted for four weeks during the 

academic year 2015-2016, to end up on the 11
th

 of January, 2016. The lectures have been 
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arranged on Sunday for the control group and on Monday for the experimental group. Three 

hours a week have been allotted.      

3 .6 Procedures 
        The study comprises two phases, an instruction phase and a writing phase respectively. In 

the instruction phase, which lasted for five lectures, the objective was to provide all the 

participants with somehow the same background knowledge about paragraph development and 

composition writing. Before the beginning of the training lectures, the pretest was run for both 

the control and experimental groups. 

            Concerning the writing phase, which took six lectures, the two    groups were enrolled in 

writing. For the control group, students were asked to write composition individually. The 

teacher (the researcher himself) was the only assessor of students’ writings. During each lecture, 

the students were reading their writings and the teacher gave corrective feedback on the spot of 

reading time. Then the papers were gathered and the teacher gave corrective feedback on them 

for the next lecture. There were no interactions among students (see Appendix C).  

           With respect to the experimental group, in which the collaborative writing was the desired 

treatment, students are required to complete the writing tasks in pairs. Since each pair was writing 

one text, 11 texts were produced by 22 students in each lecture. In each lecture students were 

working on each other’s writings then the papers gathered and delivered to the teacher to assess 

the given feedback by students to their partners’ composition (see Appendix D).   

3.7 The Post-Test  
At the end of the writing period, the students at both groups have been post-tested on 11

th
 of 

January, 2016.The purpose of the post test was to evaluate the impact of collaborative writing on 

the experimental group subjects’ writing performance in comparison with that of control group 

subjects who have been directed to write individually. 

4 Results and Discussion 

    Using t- test for two independent samples, at 0.05 level of significance and  31 degree of 

freedom, the results reveal that the mean score composite of the experimental group is15.32 and 

that of control group is11.00.The computed t-value 7.24  is higher than the table t- value 2.042  

(seeTable3). 

Table (3) The Means, Standard Deviations, and t- Values for the Overall Performance in 

Composition Writing Posttest 

Components Groups 

 

No. of 

subjects 

Mean 

 

Standard 

Deviation 

 

t–value 

 

df 

 

Results 

 

Computed 

t-Value 

Table 

t-Value 

Composing 
Experimental 22 3.4091 0.59 

4.1 2.042 31 Significant 
Control 11 2.5455 0.52 

Style 
Experimental 22 3.2273 0.685 

5.17 2.042 31 Significant 
Control 11 1.9091 0.705 

Sentence 

Formation 

Experimental 22 3.1364 0.774 
3.38 2.042 31 Significant 

Control 11 2.287 0.467 

Usage 
Experimental 22 2.727 0.63109  

3.15 
2.042 31 Significant 

Control 11 2.0909 0.30151 

Mechanics 
Experimental 22 2.8636 0.563 

3.58 2.042 31 Significant 
Control 11 2.1818 0.404 

Composite 

Score 

Experimental 22 15.32 1.783 
7.24 2.042 31 Significant 

Control 11 11.00 1.183 

 

This result shows that there is a statistically significant difference between the two groups 

in writing performance in favour of the experimental group. Thus, the hypothesis which states 
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“There is no statistically significant difference between the mean scores of writings produced by 

Iraqi EFL students working in pairs (experimental group) and those of students working 

individually(control group) is rejected. 

 The findings of the present study demonstrate the positive effect of collaborative writing 

on students’ writing performance. The reason of the present study, from the researchers’ point of 

view, is to help Iraqi EFL students to have some awareness and control over their writing skill 

and to improve their writing ability for the future courses in composition writing. 

5. Conclusions 

        In the light of the results obtained, collaborative writing is found to be effective and an 

excellent mean in developing students’ writing ability in EFL context. In this way, teachers and 

instructors may be able to take advantage of collaborative writing in their writing classes to 

improve their students’ writing ability. 
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Appendix (B) 

The Analytical Scoring Scheme for Composition Writing 
SCORE Composing Style Sentence 

Formation 

Usage Mechanics 

4 marks Focuses on central Purposefully Standard word order Standard Effective use of 

http://learningcommons.evergreen.edu/pdf/collab.pdf
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 ideas with an 

organized and 

elaborated text 

chosen 

vocabulary , 

sentence variety 

, information 

,and voice to 

affect reader 

,no enjambment (run –

on sentences) 

Completeness (no 

sentence fragments ), 

standard modifiers and 

coordinators , and 

effective transitions 

inflections(e.g., 

plurals, possessive 

,-ed,  - ing with 

verbs, and – ly with 

adverbs ), subject- 

verb agreement (we 

were vs . we was ), 

standard word 

meaning 

capitalization ,    

punctuation,  , 

spelling ,and 

formatting 

(paragraphs 

noted by 

indenting) 

 

3 marks 

Central idea , but 

not as evenly 

elaborated and some 

digressions 

Vocabulary less 

precise and 

information 

chosen less 

purposeful 

Mostly standard word 

order , some 

enjambment or 

sentence fragments 

Mostly standard 

inflections , 

agreement ,and 

word meaning 

Mostly effective 

use of 

mechanics, 

errors do not 

detract from 

meaning 

2 marks Not a focused idea 

or more than one 

idea , sketchy 

elaboration ,and 

many digressions 

Vocabulary 

basic and not 

purposefully 

selected ;tone             

flat or 

inconsistent 

Some non –standard 

word order, 

enjambment , and 

word omission (e.g.; 

verbs) 

Some errors with 

inflections, 

agreement, 

and word meaning 

Some errors with 

spelling and 

punctuation that 

detract from 

meaning 

1 mark No clear idea , little 

or no elaboration 

,and many 

digression 

Not controlled, 

tone flat , 

sentences halted 

or choppy 

Frequent non –

standard word order , 

enjambment, and 

word omissions 

Shifts from one 

tense to another; 

errors in 

conventions 

(them/those, 

good /well, double 

negatives, ,etc.) 

Misspell even 

simple words; 

little formatting 

evident. 

 

 

Appendix (C) 

Sample Lesson Plan-The Control Group 

 

Subject: Composition Writing 

Class: First -Year 

Topic: The most beautiful place I’ve ever seen  

Instruction Objectives: The students are required to write composition individually. 

Procedures: 

  

1.   The teacher (the researcher himself) suggests the topic of writing to elicits 

students’ prior knowledge and ask them to think about it. 

2. While students are thinking and writing, the teacher monitors them. 

3. Students are not allowed to share ideas or make corrective feedback with each 

other. 

4. After finishing their writings, the students are asked to read their writing to give 

corrective feedback on them by the teacher who the only assessor of students’ 

writings. 
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Appendix (D) 

Sample Lesson Plan-The Experimental Group 

Subject: Composition Writing 

Class: First -Year 

Topic: The most beautiful place I’ve ever seen  

Instruction Objectives: The students are required to write composition in pairs. 

Procedures: 

1. The teacher (the researcher himself) suggests the topic of writing to elicits students’ prior 

knowledge and ask them to think about it. 

2. Students work on each other’s writings. This means that they have the right to share ideas 

and exchange knowledge. 

3. During their writing, students are permitted to make corrective feedback for each other 

(enhance students engagement) 

4. Finally, the papers of writing are gathered and delivered to the teacher to assess the given 

feedback by students to their partners’ composition. 
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 ثر استراتيجية بوليا في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف الرابع االدبيأ
 أ.م.د. حيدر حاتم فالح    أ.د. فراس سليم حياوي

 زينب حسن مهديالباحثة. 
 / جامعة بابلةكلية التربية األساسي

The Effect of Polya Strategy in the Achievement of History  

For the Female Students of the Fourth Literary Year 

Prof. Firas Saleem Hayawi       Asst. Prof. Haidar Hatim Falih 

Researcher Zaynab Hassan Mahdi   

  College of Basic Education/ University of Babylon 

Mahdi.alsalamy@yahoo.com 
Abstract 

The present research aims at assessing the effect of Polya strategy in the achievement of 

Arabic Islamic  history for the female students of the fourth literary year. To fulfill the aim of the 

study the sample of the study is divided into two groups: the controlling group and the 

experimental one. 

Key words: effect, achievement, experimental group, controlling group. 

 خص لمال 
يهــدف البحــث الحــالي الــى التعــرف الــى أثــر اســتراتيجية بوليــا فــي تحصــيل مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية لــدى  

 طالبات الصف الرابع االدبي. 
 صفرية االتية:ولتحقيق هدف البحث، صاغت الباحثة الفرضية ال

( بين متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبيـة الالتـي 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
يدرســن مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية باســتراتيجية بوليــا، ومتوســط درجــات تحصــيل طالبــات المجموعــة الضـــابطة 

 لطريقة االعتيادية.الالتي يدرسن المادة ذاتها با
وللتحقــق مــن ذلــك اختــارت الباحثــة تصــميما تجريبيــًا ذا ضــبط الجزئــي، وتــم اختيــار اعداديــة الخنســاء فــي مدينــه الحلــة  

( طالبـة، مثلـت 61التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة بابل بصـورة عشـوائية لتكـون عينـة للدراسـة اذ بلغـت عينـة البحـث فيهـا )
( طالبــــة درســــن باســــتعمال اســــتراتيجية بوليــــا، ومثلــــت شــــعبة )ا( المجموعــــة 30مجموعــــة التجريبيــــة وعــــددها )فيهــــا شــــعبة )ب( ال
 ( طالبة درسن بالطريقة االعتيادية.31الضابطة وعددها )

 أجرت الباحثة تكافؤًا احصائيًا بين طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في المتغيـــرات االتيــــــــــة: 
 لعمر الزمني محسوبًا بالشهور.ا  -1
درجــات طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية فــي امتحــان الفصــل االول للصــف الرابــع   -2

 .2015 -2014االعدادي للعام الدراسي 
 التحصيل الدراسي لالباء.  -3
 التحصيل الدراسي لألمهات.  -4
 اختبار المعلومات التاريخية السابقة.  -5
 ختبار الذكاء.ا  -6
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( هـدفا سـلوكيا للمجـال المعرفـي وشـمل المسـتويات السـتة لتصـنيف بلـوم )معرفـة، فهـم، تطبيـق، 125وقد أعدت الباحثة ) 
التحليــل ن التركيــب، التقــويم( ضــمت االبــواب الخمســة المحــددة فــي التجربــة )البــاب الثــامن، البــاب التاســع، البــاب العاشــر، البــاب 

، واعـــدت الباحثـــة خططـــًا تدريســـية لموضـــوعات االبـــواب المحـــددة وعرضـــت بعـــض النمـــاذج علـــى الحـــادي عشـــر، الثـــاني عشـــر(
ــنفس والتــاريخ، إذ درســت الباحثــة مجمــوعتي  ــم ال مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصــين فــي طرائــق التــدريس والقيــاس والتقــويم وعل

بعـد  5/4/2014الـى يـوم االربعـاء  15/2/2014اسـبوعا بـدءًا مـن يـوم االحـد  11البحث بنفسها في مدة التجربة التـي اسـتمرت 
( فقــرات 10( فقــرة منهــا اختيــار مــن متعــدد، و)40( فقــرة، )50انتهــاء التجربــة طبقــت الباحثــة االختبــار التحصــيلي المكــون مــن )

 مقالية، بعد ان تأكدت الباحثة من صدقه وثباته.
 وقد استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية:  

 ( لعينتين مستقلتين.t-testئي )االختبار التا  -1
 معامل ارتباط بيرسون.  -2
 معامل ارتباط سبيرمان براون  -3
 (.2مربع كاي )كا  -4
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية والفقرات المقالية.  -5
 معادلة معامل التمييز للفقرات الموضوعية والفقرات المقالية.  -6
 معادلة فعالية البدائل الخاطئة.  -7

( في معالجة البيانات االحصائية، اظهرت تفوق المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت t-testمال االختبار التائي )بعد استع 
مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية بأســتعمال )اســتراتيجية بوليــا( علــى طــالب المجموعــة الضــابطة التــي درســت المــادة ذاتهــا 

 )بالطريقة االعتيادية(.
 ت الباحثة بتوصيات عدة منها:وفي ضوء النتائج اوص 

 ضرورة اعتماد استراتيجية بوليا في التدريس لما له من اثر في زيادة التحصيل.  -1
عقد دورات تدريبية مكثفة للمدرسات والمدرسـين فـي مـادة التـاريخ علـى كيفيـة اسـتعمال اسـتراتيجيات حديثـة ومنهـا اسـتراتيجية   -2

 بوليا.
 حثة عدة مقترحات منها:واستكمااًل لهذا البحث اقترحت البا 

 اجراء دراسة مماثلة لبيان اثر استراتيجية بوليا في تحصيل مادة التاريخ في صفوف أخرى.  -1
 اجراء دراسة على وفق متغير الجنس )ذكور، ذكور واناث مختلطة( في تحصيل مادة التاريخ.  -2

 طةالمجموعة الضاب، المجموعة التجريبية، التحصيل، االثر: الكلمات المفتاحية
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

  :اوال: مشكلة البحث
يعــد التــاريخ مجــاالً  تخصصــيًا واســعًا لكثــرة فروعــه وارتباطــه المباشــر بحيــاة اإلنســان والمجتمــع، وهــذا يــدعو إلــى ضــرورة  

عـل والتواصـل االيجـابي بـين االهتمام بتدريس هذه المادة ومن ذلك المنطلق يعتمد نجاح التدريس واجراءاته على مـدى نجـاح التفا
والطالب ويكتمل هذا التواصل بمـدى ادراك كـل منهمـا بـاألدوار التـي يمارسـها مـن اجـل تحقيـق اهـداف مخطـط لهـا والتـي  المدرس

 (2015:22عملية التدريس برمتها.)المسعودي واخرون،  إلنجاحتمثل المفتاح االساسي 
ما هو حديث وجديد من استراتيجيات التـدريس، وطرائقـه، واسـاليبه اذ وانطالقا مما تقدم اصبح من الضروري مواكبة كل  

ــم يعــد مقبــوال  باســتراتيجيات قائمــة علــى الحفــظ وااللقــاء والتســميع بمجــرد التعــود عليهــا وســهولتها، وذلــك لــم تعــد كافيــة  التمســكل
لرؤيـة الحديثـة للتربيـة والتعلـيم واصـبح مـن لمتطلبات العملية التعليمية، ولـم تعـد قـادرة علـى االسـتجابة ألهـداف التعلـيم فـي ضـوء ا

قفزات نوعيـه  يشهدالمهم االلمام بكل ما هو جديد في التدريس ووضعه موضع التنفيذ في مجال العمل التربوي وذلك لكون العالم 
الفــوارق بيننــا  وكميــه فــي جميــع مجــاالت الحيــاه وان البقــاء علــى االســتراتيجيات واالســاليب التقليديــة فــي التــدريس ســيزيد حتمــا مــن

 (2008:24وبين بلدان العالم المتقدم. )عطيه، 
وعلى الرغم من ذلك الى ان الواقع يشير الى ان تدريس مادة التاريخ يتبع بأتباع الطرائق التقليدية مما أدى الـى صـعوبة  
مــا توصــلت اليــة الباحثــة  (، وهــذا2012( و)العطــار، 2009مــن قبــل الطلبــة وهــذا مــا اكدتــه دراســة )رزوقــي،  واســتيعابهافهمهــا 

ايضا عند توزيعها االستبانة االسـتطالعية التـي اعـدتها ووزعتهـا علـى مدرسـات مـادة التـاريخ فـي الصـف الرابـع االدبـي اذ اشـارت 
 الى انهن ال يستعملن االستراتيجيات الحديثة ومنها استراتيجية بوليا مما ادى الى انخفاض مستوى تحصيل الطالبات في المادة.

 ذكرة تتجلى مشكلة البحث في السؤال االتي: سبقا ومم
 بوليا اثر في تحصيل مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية لدى طالبات الصف الرابع االدبي؟ الستراتيجيةهل 

 ثانيا: أهمية البحث:
عبـادة الخــالق عــز  التربيـة هــي صـالح البشــرية وفالحهــا وهـي قــوة هائلــة تسـتطيع ان تزكــي النفــوس وتنقيهـا وترشــدها الــى 

وجـل كمـال العبـادة وهـي قــوة تسـتطيع تنميـة االفـراد وصــقل مـواهبهم وشـحذ عقـولهم وافكـارهم وتــدريب اجسـامهم وتقويمهـا كمـا انهــا 
تســـتطيع دفـــع المجتمـــع الـــى العمـــل واالجتهـــاد ودفـــع افـــراده الـــى التماســـك والتحـــاب والتـــراحم والتكامـــل، فالتربيـــة هـــي وســـيلة لحـــل 

 ( 2008:21. )الحيلة، باألمموالرقي  باألفرادوض المشكالت والنه
ان عالقة التربية بالتعليم وطيدة اذ يعد التعليم وسيلة مهمة الغايـة منـه تعلـم الطلبـة مـن خـالل العمـل المبـذول فيمـا بيـنهم  
يخـص طبيعـة ومحتـوى التعليم بالسيطرة على كل من التدريس والتعلم في مجالين من اوسـع مجـاالت التعلـيم اولهمـا  سياسةوتقوم 

المدرســة المفروضــة وثانيهمــا يخــص حجــم الفصــل الدراســي وكيفيــة تنظــيم قاعــة الدراســة وطــرق التــدريس المســتخدمة. )ابــراهيم، 
2002:11) 

لذا ان نجاح التعليم يرتكز علـى مجموعـة مـن العناصـر االساسـية وهـي المـنهج الـذي يعـد اساسـا تسـتمد منـه التربيـة قوتهـا 
المربين بشكل عام والمختصين بالمنهاج بشكل خاص وذلك بوصفه احد العناصـر االساسـية  باهتمامالدراسي  المنهجلذلك حظي 

(، ويقــوم المــنهج الدراســي علــى االهــداف ومحتــوى 107: 2010فــي العمليــة التربويــة وهــي المــدرس والمــنهج والطالــب. )عليــان، 
ة واجتماعية ونفسية معروفة مرتبطة بالطالب ومجتمعه ومطبقة في الخبرات التعليمية وتدريس وتقويم وهي مشتقة من اسس فلسفي

 (28: 2015مواقف تعليمية تعلميه داخل المدرسة وخارجها. )المسعودي واخرون، 
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وللمواد االجتماعية مكانة بارزة في المناهج الدراسية في مختلف مراحـل الدراسـة لمـا لهـا مـن أهميـة وأثـر فاعـل فـي إعـداد 
م الدراسي والمهني لجعلهم أعضاء نافعين وفاعلين في المجتمع بحيث يستطيعون تحمل عقبات الحيـاة وأعبائهـا، الناشئة لمستقبله

ويفهمـون المشــكالت المحيطــة بهـم وبمجــتمعهم ويســهمون فـي وضــع الحلــول الناجحـة لهــا، ويمتلكــون أداة التغييـر لمــا، هــو أفضــل 
 (10: ص1994لهم ولمجتمعهم. )االمين، 

ئيس من تدريس المواد االجتماعية هو االسهام في تفهيم الطلبة ان الحضارة العالمية التي يعيش فـي ظلهـا ان الهدف الر  
البشر اليوم، ما هي اال نتيجة لجهود الشـعوب وان لكـل شـعب نصـيبه فـي بنـاء هـذه الحضـارة بحسـب قابليتـه وكفائتـه، لقـد حـدثت 

المراحـل التعليميـة لتسـاير التطـورات التـي يتعـرض لهـا جتماعيـة فـي جميـع متتالية ومازالـت تحـدث فـي محتويـات المـواد اال تغيرات
يعـــد ضـــمانا اكيـــدا لنهـــوض تلـــك المـــواد بوظيفتهـــا وتحقيقهـــا  المجتمـــع غيـــر ان التغيـــر القـــائم علـــى الحـــذف او اعـــادة الصـــياغة ال

يـات المسـتعملة فـي تـدريس هـذه المـواد. المرغوب فيها، وانما يجب ان يشمل هذا التغيـر جميـع االسـاليب والوسـائل والتقن لألهداف
 (10: 1986)اللقاني ورضوان، 

ان طريقــة التــدريس عنصــر مهــم مــن بــين عــدة عناصــر يتكــون منهــا المــنهج ولــيس مــن الســهل تنــاول الطريقــة بمعــزل عــن 
االساســـي المـــنهج وذلـــك الن المـــنهج نظـــام تتكامـــل عناصـــره ويـــؤثر بعضـــها فـــي بعـــض، فاألهـــداف التعليميـــة مـــثال هـــي المحـــور 

للمحتوى التعليمي، واالهداف والمحتوى من اهم المـؤثرات فـي نـوع طريقـة التـدريس والوسـائل التعليميـة المسـاعدة حيـث ان اختيـار 
طريقـة التــدريس المناسـبة يــرتبط عضــويا بنـوع االهــداف المحــددة وبنـوع المحتــوى وكـذلك بمســتوى الطلبــة الفكـري والتحصــيلي ومــن 

بدقة وتحديد نوع الخبـرات التعليميـة حتـى يسـهل بعـد ذلـك اختيـار الطريقـة التدريسـية المناسـبة.)الجبوري،  هنا تبدو اهمية االهداف
2013:61)  
التعلم دور كبير في تركيز االنتباه وتوفير الدافعية والتركيز على العمل المدرسي وتحمل مسؤولية التعلم  الستراتيجياتان 

جيات جـزءا مـن بنـاء الطالـب المعرفـي يمارسـها فـي اثنـاء تعلمـه وتعليمـه وان ممارسـة هـذه الذاتي وينبغي ان تصـبح هـذه االسـتراتي
االســتراتيجيات ال تتحقـــق بســـهولة او فـــي يـــوم وليلـــة وانمــا تحتـــاج لجهـــد كبيـــر كـــي تصـــبح مهــارة لـــدى الطالـــب، لهـــذا اصـــبح مـــن 

الدراسية كافـة ومـن الضـروري جـدا ان يـتقن المـتعلم  الضروري جدا ان تدخل استراتيجيات التعلم في العملية التدريسية وفي المواد
 ( 1998:174مهارات تلك االستراتيجيات اتقانا تاما والتدريب الكافي على كيفية تطبيقها )السرور، 

ومن هذه االستراتيجيات اسـتراتيجية بوليـا اذ مـن شـأنها تزيـد مـن حمـاس المـتعلم وتجعلـه يفكـر ويسـتدعي معارفـه ومهاراتـه 
ــالمواقف الجديــدة ويعــد )جــورج بوليــا( مــن الــرواد فــي مجــال حــل المشــكالت ومقترحاتــه فــي حــل التــي ســبق ا ن تعلمهــا ليربطهــا ب

المشكالت من اكثر المقترحات مناسبة ورواجا وقد حدد )جورج بوليا( اثنى عشر اسلوبا خاصا بحل المشكالت تعـرف باألسـاليب 
 ( 249: 2001(. )االمين، Heuristiceالكشفية )
التي إقترحها بوليا تختلف عن الطرق الوضعية لحل المشـكالت فـي أنهـا ليسـت خطـوات أو مراحـل أو  االستراتيجياتإن  

 اســتدعاءإجـراءات محــددة يكفــي أن يتبعهــا الطالـب خطــوة بعــد خطــوة بترتيــب معـين لكــي يصــل للحــل الصـحيح، ولكــن مــن شــأنها 
المشـــكلة أو الموقـــف الحـــالي ليكتشـــف بنفســـه حـــل المشـــكلة. )أحمـــد، معلومـــات الطالـــب ومعارفـــه الســـابقة ليقـــوم بربطهـــا بعناصـــر 

1986 ،111) 
 وبذلك تتضح اهمية هذا البحث بما يأتي: 

 اهمية مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية التي تساعد الطلبة على االطالع على حضارتنا العريقة. -1
 محتوى المناهج الدراسية. إليصالاهمية استراتيجيات التدريس الحديثة بوصفها االساس   -2
 اهمية المرحلة االعدادية كونها المرحلة االساس للطالبات في المراحل التعليمية الالحقة التي يمرن بها. -3
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 الدراسية احدى الدراسات التي تعمل على مواجهة المشاكل التربوية التي تخص طرائق تدريس التاريخ. هذهقد تكون  -4
 ثة في العراق في مجال طرائق تدريس التاريخ.الدراسة االولى على حد علم الباح

 ثالثا: هدف البحث:
 يهدف البحث الى:

 معرفة اثر استراتيجية بوليا في تحصيل مادة التاريخ لدى لطالبات الصف الرابع االدبي.  
 من خالل التحقق من الفرضية الصفرية االتية: 

سط درجات طالبات ا المجموعـة التجريبيـة الالتـي يدرسـن ( بين متو 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) 
مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية باســتراتيجية ا بوليــا وبــين ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة الالتــي يدرســن 

 المادة ذاتها ب بالطريقة االعتيادية.
 حدود البحث: :رابعاً 
س االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز قضاء الحلة التابعة الى المديرية طالبات الصف الرابع االدبي في المدار  -1

 . 2015_ 2014العامة لتربية محافظة بابل للعام الدراسي 
 2014موضوعات االبواب الخمسة األخيرة من كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية الذي يدرس في العام الدراسي) -2
 33( ط2015_

 حديد المصطلحات:خامسا: ت
 االثر  اوال:

 عرفه كال من:
 )الرازي( بأنُه:   -1

"األثر بفتحتين ما بقي من الرسم الشيء وضربة السيف )واستأثر( بالشيء استبد به )والتأثير( إبقاء األثر في الشيء )الرازي، 
 (.3، ص1982

 التعريف اإلجرائي: 
  يل طالبات الصف الرابع االدبي في مادة تاريخ الحضارة االسالمية.التغير الذي سيحدثه استعمال استراتيجية بوليا في تحص -1
 الحيلة بأنها: -2

. )الحيلــة، "نحــو هــدف معــين مجموعــة أجــراءات مــن القواعــد التــي تنطــوي علــى وســائل تــؤدي الــى تحقيــق خطــة موجهــة" 
2003:77) 

 التعريف االجرائي:
موعة التجريبية، ويكون مخططا لها مسبقا او بتتـابع منطقـي مجموعة من االجراءت التي تتبعها الباحثة مع طالبات المج 

 منظم لتناول موضوعات التاريخية لغرض رفع مستوى تحصيلهن في مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية.
 ثانيا: استراتيجية بوليا 

 عرفها كال من:
يسـتدعي معارفــه ومهارتــه السـابقة التــي تعلمهــا أســتراتيجية مــن شـأنها أثــارة حمـاس التلميــذ بمــا يجعلـه يفكــر و "  احمـد بأنهــا: -1

ـــوب، وهـــي اســـتراتيجية مهمـــة لحـــل  ـــة المعروضـــة عليـــه ليصـــل للحـــل المطل ليربطهـــا بعناصـــر الموقـــف او المشـــكلة الحالي
 (1984:75)أحمد،  ".المشكالت بمختلف أنواعها ولمختلف التالميذ على اختالف مستوياتهم في مختلف االوقات 
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 :ائياعرفتها الباحثة اجر 
مجموعـــة مـــن االجـــراءات المنظمـــة او الخطـــوات المرتبـــة التـــي تتبعهـــا الباحثـــة فـــي تـــدريس طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة  

 .موضوعات من كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لرفع مستوى تحصيلهن فيها
 ثالثا: التحصيل
 :عرفه كال من

: 2011.)الخــولي، "المدرســي –ت مقننــة الســيما فــي المجــال التعليمــي انجــاز يقــاس بدرجــة اجتيــاز اختبــارا " الخــولي بأنــه: -2
19) 

 التعريف االجرائي:
مــا تحصــل عليــه طالبــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن درجــات فــي االختبــار التحصــيلي البعــدي الــذي اعدتــه  

 الباحثة لموضوعات مادة التاريخ وتطبقه في نهاية التجربة. 
 رابعا: التاريخ 

 تعريف االجرائي:ال 
 2014ســنة  33الموضــوعات التــي تتضــمنها االبــواب الخمســة االخيــرة مــن كتــاب تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية ط  

 الذي تدرسُه لطالبات الصف الرابع االدبي في العراق.
 خامسا: الصف الرابع االدبي

. "في العراق والتي مـدة الدراسـة فيهـا ثـالث سـنوات بأنه الصف االول من صفوف المرحلة االعدادية"عرفته وزارة التربية  
 (4: 1990)وزارة التريبة، 

 
 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة
 تمهيد:

إن الجوانـب النظريــة للبحـث هــي التــي تسـاعد الباحــث علــى أن يجـد بحثــًا علميــًا لـــــه أهــــداف وفــروض علميـة تــنجم علــى  
مكــن القــول إنــــها أشــبه مــا تكـون بمجموعــة األســس والقواعـــــد العامــة التــي تفيــد الباحــث فــي دراســة تحقيقهـا إضــافة معرفيــه، لــــذلك ي

ـــد علــى فهــم المعلومــات وانتقــاء الطرائــق واألســاليب المنهجيــة وتقــويم المعلومــات مــن طريــق  ـــا تساعـ ـــلة بحثــه زيــادة علــى أنهـ مشكـ
 المعلومات التي يضمها بحث مـــا.

 :اآلتيية لهذا البحث وتضم الجوانب النظر  
 المحور االول:

 البنائية النظرية مفهوم اوال:
 لتراكيـب المتعلمـين بنـاء مـن خاللهـا الراهنـة، يحـدث المعرفيـة للتراكيـب اسـتقبال عمليـة عـن عبـارة البنائية أن زيتون يرى 
، ٢٠٠3زيتـون،  الـتعلم.( وبيئـة السـابقة ومعـرفتهم الحاليـة المعرفيـة تـراكيبهم بـين النشـط التفاعـل خـالل مـن جديدة معرفية ومعاني
٢١٢) 
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 المحور الثاني: استراتيجيات التدريس 
 اوال: مفهوم استراتيجية التدريس 

المعرفيــة الن معنــاه المحــوري هــو المعرفــة حــول  لألنشــطةيشــير مصــطلح االســتراتيجيات الــى الضــبط الــواعي المقصــود  
ارات المعرفيــة تلعــب دور مهمــا فــي انمــاط االنشــطة المعرفيــة بمــا فيهــا التواصــل المعرفــة او التفكيــر فــي التفكيــر ويعتقــد ان المهــ

ـــذاكرة وحـــل المشـــكالت والمعرفـــة االجتماعيـــة  الشـــفوي والقـــراءة، وقـــراءة االســـتيعاب والكتابـــة واكتســـاب اللغـــة واالنتبـــاه واالدراك وال
 (219، 2007الى االشكال المتنوعة من التوجيه والضبط الذاتي. )ابو رياش،  باإلضافة

 ( Polya-1957إستراتيجية بوليا )
( من الرواد في مجال حل المشكالت، وتعد مقترحاته في هذا المجال من اكثر ما كتب عن G.Polyaيعد جورج بوليا ) 

 في حـل المشـكالت وقـد حـدد بوليـا إثنـي عشـر إسـلوبًا خاصـًا بحـل المشـكلة تعـرف باألسـاليب استراتيجيتهحل المشكالت رواجًا، و 
(، ووضع إستراتيجية عامة لحل المشكالت تعتمد على مجموعة من األسئلة المتتابعـة فـي خطـوات محـددة Heuristicsالكشفية )

 ( 249، 2001بشكٍل محكم لتوجيه مسارات تفكير التالميذ نحو الحل الصحيح للمشكلة. )األمين، 
لحل المشـكالت فـي أنهـا ليسـت خطـوات أو مراحـل أو بوليا تختلف عن الطرق الوضعية  اقترحهاالتي  االستراتيجياتإن  

 اســتدعاءإجـراءات محــددة يكفــي أن يتبعهــا الطالـب خطــوة بعــد خطــوة بترتيــب معـين لكــي يصــل للحــل الصـحيح، ولكــن مــن شــأنها 
 معلومـــات الطالـــب ومعارفـــه الســـابقة ليقـــوم بربطهـــا بعناصـــر المشـــكلة أو الموقـــف الحـــالي ليكتشـــف بنفســـه حـــل المشـــكلة. )أحمـــد،

1984 ،111) 
 ( Polya ،1957 ،P. XVI – XVII)هي: ( التي عرفها بولياHeuristicsواألساليب الكشفية ) 

 التشابه الجزئي. (1
 العناصر المساعدة. (2
 المشكالت المساعدة. (3
عادة التركيب. (4  التبسيط وا 
 التحديد )التعريف(. (5
 التعميم. (6
 .االستقراء (7
 البرهان غير المباشر. (8
 التخصيص. (9

 التماثل. (10
 ( المشكلة.ختالفاتغير ) (11
 العمل التحليلي )من الخلف لألمام(. (12

وحـل المشـكلة مـن خـالل الفـرض الـذي يقـول إن دراسـة  االسـتراتيجياتوتؤكد استراتيجية بوليا علـى العالقـة بـين عمليـات  
 ( 2003:212الفعال وانتقالية أثر تلك العمليات. )بدوي،  االستخدامعمليات حل المشكلة بحد ذاته يمكن أن تضمن 

 (:2006:166أما مراحل إستراتيجية بوليا هي )راشد،  
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 فهم المشكلة: اوال:
 قراءة المشكلة على مسمع جميع الطلبة.  -1
 .قراءتيقراءة المشكلة بعد  بإعادةالطلب من احد الطلبة   -2
 في النص. الواردةتوضيح بعض المفاهيم   -3
 تحديد المطلوب.   -4
 تنظيم المعلومات بجدول سبوري.  -5

 لبحث عن الحل ثانيا: ا
 اعطاء الكلمات الموجودة في النص الى الطلبة. -1
 توجيه الطلبة الى ترجمة الكلمات الموجودة في النص. -2
 أثارة اسئلة على تلك الكلمات. -3
 الشرح بشكل يساعد في الوصول الى الحل. -4
 السؤال ببعض االسئلة بدون اجوبة.  -5
 رسم مخطط يوضح ذلك.  -6
 تنفيذ الحل ثالثا:
 صيغة خطوات على السبورة.كتابة الحل ب  -1
 مناقشة كل خطوة من خطوات الحل على السبورة.  -2
 أثارة اسئلة والطلب من الطلبة االجابة عليها بالدفتر.  -3

 رابعا: المراجعة والتوسع:
 السؤال عن كيفية حل المشكلة بطريقة اخرى.  -1
 المقارنة بين الطريقتين المختلفتين لحل المشكلة.   -2

 المحور الثالث 
 لالتحصي
يعد التحصيل الدراسي من المفاهيم التي شاع استخدامها في ميدان التربية وعلم الـنفس التربـوي بصـفة خاصـة، ذلـك لمـا  

يمثلـه مـن اهميـه فــي تقـويم االداء الدراسـي للطالــب حيـث ينظـر اليــه علـى انـه محـك اساســي يمكـن فـي ضــوئه ومـن خاللـه تحديــد 
االنتـــاج التربـــوي كمــا ونوعـــا، وقـــد تنـــاول العديـــد مـــن العلمـــاء المختصـــين مفهـــوم المســتوى االكـــاديمي للطالـــب والحكـــم علـــى حجـــم 

التحصيل الدراسي بطرق مختلفة ولعل ابرز االتجاهات في تحديد هذا المفهوم هـو ربطـة بمفهـوم الـتعلم المدرسـي، فقـد اسـتخدمت 
م حسب التخطيط والتصميم المسـبق. )الجاللـي، تعلمه الفرد بعد ان تعرض لنوع معين من التعلي االختبارات التحصيلية لتحديد ما

2011 :22) 
 المحور الرابع: الدراسات السابقة 

ستعرض الباحثة عدد من الدراسات السابقة ذات العالقـة بموضـوع البحـث بهـدف االفـادة مـن هـذه الدراسـات فـي التعـرف  
الباحثـة عـرض هـذه الدراسـات  وارتـأتقارنة النتـائج على اجراءات البحث والتصميم التجريبي واداة البحث والوسائل االحصائية وم

 على وفق تسلسلها الزمني تم اجراء موازنة بينها وكما يأتي:
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 م(.2006دراسة راشد )  -1
 م(.2011دراسة عبد اهلل وسليمان )  -2
 م(.2014دراسة الزيدي )  -3
 م(.2014دراسة الغفور)  -4

 اوجه إفادة الباحثة من الدراسات السابقة 
 وسائل اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منها.التعرف على ال  -1

 استفادت الباحثة من هذه الدراسات باالطالع على عدد من المصادر التي يمكن الرجوع إليها.
 

 الفصل الثالث 
جراءاته  منهج البحث وا 

 تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضا إلجراءات المنهجية التي استعملتها من حيث: 
 اوال: منهج البحث

يتناسـب مــع طبيعــة البحــث وهدفــه الرامــي الـى معرفــة )اثــر اســتراتيجية بوليــا فــي  ألنــهتمـدت الباحثــة المــنهج التجريبــي، اع 
إذ يعــد المــنهج المناســب الــذي تســتطيع تحصــيل مــادة التــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية لــدى طالبــات الصــف الرابــع االدبــي(، 

إذ يقـــوم علــى اســـتعمال التجربـــة العلميــة فـــي دراســـة  ق بعالقـــات الســبب والنتيجـــةالباحثــة عـــن طريقــه اختيـــار الفـــروض التــي تتعلـــ
)عبـد الحفـيظ  الموضوع، وهذا االستعمال تمتاز به البحوث ذات اإلجراءات السليمة والنتائج الدقيقة مما يؤدي إلى القيمة العلمية.

 (107: 2000ومصطفى، 
 ثانيا: التصميم التجريبي:

، 1981مــن الخطــوات االولــى التـــي يفكــر بهــا الباحــث عنــد اجــراءات بحثــة.)الزوبعي ومحمـــد، يعــد التصــميم التجريبــي  
 ( 94ص

 اداة القياس المتغير المستقل المجموعة العشوائية
 اختبار البعدي استراتيجية بوليا التجريبية *ع

  الضابطة ع 
 مجتمع البحث -1

دراسـة معينـة أو مجموعـة مـن القياسـات التـي جمعـت مـن تلـك  هو مجموعة مـن اإلفـراد الـذين ينصـب علـيهم االهتمـام فـي
(، يتكون المجتمع الكلي للبحـث الحـالي مـن طالبـات الصـف الرابـع االدبـي فـي المـدارس 181: 2000اإلفراد )صبحي وآخرون، 

(، 2015 – 2014الدراسـي ) االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل التابعة للمديرية العامة لتربية بابل للعام
التعــرف علــى اعــداد المــدارس زارت الباحثــة المديريــة العامــة لتربيــة محافظــة بابــل شــعبة االحصــاء بموجــب كتــاب تســهيل  وألجــل

 ( اعدادية.7( ثانوية و)6( بواقع )13( ووجدت ان مجموعها الكلي )1المهمة الصادر من كلية التربية االساسية ملحق )
 عينة البحث: -2

العينة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة، ويختارهـا الباحـث إلجـراء دراسـته عليهـا علـى وفـق قواعـد خاصـة  
 (144: 2005المجتمع تمثياًل صحيحًا )محجوب،  تمثللكي 

                                                           
 المجموعتين )التجريبية والضابطة(  * العشوائية في اختيار 
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 أ/ عينة المدارس
فـي الحلـة التابعـة للمديريـة  تطلب هذا البحث اختيار مدرسة واحـدة مـن بـين المـدارس االعداديـة والثانويـة النهاريـة للبنـات 
اختيـــرت اعداديـــة * ( وباســـتعمال طريقـــة الســـحب العشـــوائي البســـيط2015 -2014لتربيـــة محافظـــة بابـــل للعـــام الدراســـي) العامـــة

 الخنساء للبنات لتكون عينة البحث االساسية ومجاال لتطبيق التجربة.
 ب/ عينة الطالبات 

لبنـات( زارت تلـك المدرسـة ومعهـا كتـاب تسـهيل مهمـة الصـادر مـن المديريـة بعد ان اختـارت الباحثـة اعداديـة )الخنسـاء ل 
 **(، فوجدت انها تضم شعبتين للصف الرابع االدبي وهي )أ، ب( وبطريقة السحب العشوائي البسيط2العامة لتربية بابل ملحق )

عبة )أ( تمثـل المجموعـة الضـابطة التـي اسـتراتيجية بوليـا وشـ باسـتعمالاختارت شعبة )ب( تمثـل المجموعـة التجريبيـة التـي تـدرس 
( 31( المجموعـــة التجريبيــــة و)30( طالبــــة بواقـــع )64تـــدرس بالطريقـــة التقليديـــة وقــــد بلـــغ المجمـــوع الكلــــي لطالبـــات الشـــعبتين )

لــك ( طالبــة وذ1المجموعــة الضــابطة اســتبعدت الباحثــة احصــائيا البيانــات المتعلقــة بالطالبــات الراســبات جميعهــا والبــالغ عــددهن )
( 30( طالبـة بواقـع )61في نتائج البحث وبعد االسـتبعاد اصـبح عـدد افـراد العينـة ) رال تؤثلخبرتهن السابقة بالموضوعات وحتى 

 ( من شعبة )أ( المجموعة الضابطة.31طالبة من شعبة )ب( المجموعة التجريبية، و)
 رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث:

الباحثــة بــين طالبــات مجمــوعتي البحــث )التجريبيــة والضــابطة( احصــائيا فــي  مــن متطلبــات التجربــة او البحــث ان تكــافئ 
 بعض المتغيرات التي تعتقد انها تؤثر في نتائج التجربة لهذا كافأت الباحثة بين الطالبات مجموعتي البحث في المتغيرات االتية:

 بحث في العمر الزمني محسوبا بالشهورنتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي ال :باألشهرالعمر الزمني محسوبا  -

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 65.77 191.97 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.816 59

 72.93 193.71 31 الضابطة
-2014ت الفصل االول لمادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية التي تدرس في الرابع االدبي للعام الدراسي )معدل درجا -2

 (: نتائج اختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في نصف السنة في مادة التاريخ2015

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

االحصائية  الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 195.72 71.27 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.821 59

 266.99 68.06 31 الضابطة
 
 طالبات مجموعتي البحث آلباءتكرارات التحصيل الدراسي  :لآلباءتحصيل الدراسي  -

 
 

 العدد
يقرأ ويكتب 
 *وابتدائية 

 متوسطة
ة اعدادي
 ودبلوم

جامعة 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2قيمتا )كا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 9 7 6 8 30 التجريبية
3 1.991 7.815 

غير دالة 
 6 5 9 11 31 الضابطة إحصائياً 

                                                           
رة ووضعتها * استعملت الباحثة طريقة السحب العشوائي البسيط اذ كتبت الباحثة اسماء المدارس االعدادية والثانوية للبنات النهارية على اوراق صغي

 في كيس ثم سحبت واحدة منها فكانت تحمل اسم اعدادية الخنساء للبنات
 تحديد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالطريقة العشوائية نفسها** تم اختيار الشعبتين و

  (5دمجت الخليتان يقرأ ويكتب وابتدائي في خليه واحدة كون التكرار المتوقع اقل من ) *
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 (2رجة الحرية وقيمتا )كاالتحصيل الدراسي لالمهات:تكرارات اللتحصيل الدراسي المهات طالب مجموعتي البحث، ود -4
 ومستوى الداللة )المحسوبة والجدولية(

 تكرارات التحصيل الدراسي المهات طالبات مجموعتي البحث

 العدد المجموعة
يقرأ ويكتب 
 وابتدائية

 متوسطة
اعدادية 
 ودبلوم

جامعة 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2قيمتا )كا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 8 7 5 10 30 التجريبية
3 3.858 7.815 

غير دالة 
 6 6 12 8 31 الضابطة إحصائياً 

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي البحث  درجات الطالب في اختبار المعلومات التاريخية السابقة: -5
 في درجات اختبار المعلومات التاريخية

 العدد المجموعة
المتوسط 

 حسابيال
 التباين

درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05بمستوى 

 14.01 56.57 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.631 59

 221.41 58.90 31 الضابطة
 بحث في درجات اختبار الذكاءاختبار الذكاء: نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي ال -6

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث في اختبار الذكاء

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 97.81 39.23 30 التجريبية
 ر دال احصائياغي 2.000 0.533 95

 74.30 37.97 31 الضابطة
 خامسا ضبط المتغيرات

 لقد تم تحديد متغيرات البحث بالشكل االتي: 
 بوليا(. ةاستراتيجيالمتغير المستقل للمجموعة التجريبية ) – 1
 المتغير التابع )التحصيل(. – 2
 تغير التابع.المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في سالمة التصميم التجريبي والم – 3

نما يجب أن يتمثـل  إنَّ ضبط التجربة ال يتمثل في مجرد َأْن يتحكم الباحث في أحد المّتغيرات ليرى أثره في متغير ثاٍن، وا 
في ضبط المالحظة، والتعرف، والسيطرة على المتغيرات األخرى التي قـد تـؤثر فـي المتغيـر التـابع سـواء أكـان يتصـل منهـا بـأفراد 

 (91، ص1981لظروف المحيطة بالتجربة. )الزوبعي ومحمد، ، أم باالّتجربة
 متطلبات البحث سادسا:

 تحديد المادة العلمية -
 حددت الباحثة المادة العلمية التي سوف يتم تدريسها لطالبات مجموعتي البحث قبل البـدء بتطبيـق التجربـة وقـد تضـمنت 

البـاب الحـادي عشـر، البـاب الثـاني عشـر( مـن كتـاب تـاريخ الحضـارة خمسة ابواب )الباب الثامن، البـاب التاسـع، البـاب العاشـر، 
 م(2015 -2014المقرر تدريسه للعام الدراسي )2014لسنة  33العربية االسالمية ط

 االهداف العامة لتدريس مادة التاريخ -
وزارة التربية، قامت بوضع وبعد ان اطلعت الباحثة على االهداف العامة لمادة التاريخ في المرحلة االعدادية التي اعدتها 

 تلك االهداف موضع التطبيق وذلك عن طريق ترجمتها على شكل اهداف سلوكية دقيقة.
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  تحديد وصياغة االهداف السلوكية -
وبعــد ان اطلعــت الباحثــة علــى االهــداف العامــة لمــادة التــاريخ فــي المرحلــة االعداديــة التــي اعــدتها وزارة التربيــة والخاصــة 

حضارة العربية االسالمية واعتمادا على الموضوعات في ابواب الكتاب صاغت الباحثة اهدافا سلوكية اعتماد علـى بماده تاريخ ال
محتـــوى الموضـــوعات التـــي ستدرســـها فـــي اثنـــاء مـــده التجربـــة وعلـــى وفـــق مســـتويات بلـــوم المعرفيـــة الســـتة )المعرفـــة االســـتيعاب، 

من صالحيه هـذه االهـداف عرضـتها الباحثـة علـى مجموعـه مـن الخبـراء فـي  التطبيق، التحليل، تركيب، التقويم( ومن اجل التأكد
ضـــوء ارائهـــم ومقترحـــاتهم ومالحظـــاتهم عـــدلت بعضـــها، ( وفـــي 10طرائـــق التـــدريس والقيـــاس والتقـــويم ومدرســـي التـــاريخ ملحـــق )

( هـــدفا 125هـــائي )%( مـــن ارائهـــم معيـــارا لصـــالحيتها ومـــدى مالئمتهـــا حتـــى اصـــبحت بشـــكلها الن80الباحثـــة نســـبة ) واعتمـــدت
 سلوكيا.

 اعداد الخطط التدريسية -
ويعد التخطيط المسبق للدرس عمال منهجيا منظما هادفا الى تحقيق االهداف المرجوة لهذا اعـدت الباحثـة خطـط تدريسـية 

 ( خطـــة للموضـــوعات الدراســـية التـــي ســـيتم تدريســـها لصـــف االول فـــي مـــادة تـــاريخ46بعـــدد فصـــول األبـــواب الخمســـة اذ بلغـــت )
الخمســـة االخيـــرة )الثـــامن، التاســـع، العاشـــر، الحـــادي عشـــر، الثـــاني  لألبـــوابم  2014لعـــام  33الحضـــارة العربيـــة االســـالمية ط 

(خطـة للمجموعـة التجريبيـة 23م( بواقـع ) 2015- 2014عشر( المقـرر تدريسـها خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي )
 .للمجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية( خطة 23على وفق )استراتيجية بوليا( و)

 سابعا: اعداد االختبار التحصيلي البعدي 
اجل هذا اعدت الباحثة اختبـارا تحصـيليا بعـديا فـي نهايـة التجربـة لمعرفـة مـدى تـأثير المتغيـر المسـتقل فـي المتغيـر التـابع 

ة فـي ضـوء محتـوى المـادة المحـددة للدراسـة وان االختبـارات تميز االختبار الذي اعدته الباحثة بموضوعيته وصـدقة وشـموله وثباتـ
وقـد ، ( فقـره50( لهـذا اعـدت الباحثـة اختبـار يتكـون مـن )407، 1999من اكثر ادوات التقـويم شـيوعا فـي نـواتج الـتعلم )الحيلـة، 

 مر االختبار بخطوات سبقت تطبيقه منها:
 تحديد الهدف من االختبار -1

مــع  يــتالءمت فــي اعــداد االختبــار التحصــيلي لتصــاغ وتصــمم فقــرات االختبــار بشــكل تعــد هــذه الخطــوة مــن اهــم الخطــوا 
الهـدف الــذي صـمم مــن اجلـه، حيــث يرمـي االختبــار التحصـيلي الــذي اعدتـه الباحثــة الـى قيــاس اثـر المتغيــر المسـقل )اســتراتيجية 

 ع االعدادي.بوليا( في المتغير التابع )التحصيل النهائي في مادة التاريخ( لطالب الصف الراب
 مستويات االختبار -2

التزمــت الباحثـــة بقيـــاس المســـتويات الســـتة لتصـــنيف بلـــوم للمجـــال المعرفـــي المتـــوفرة فـــي االهـــداف الســـلوكية التـــي اعـــدتها 
 الباحثة.

 اعداد جدول المواصفات  -3
الثاني عشـر( مـن  اعدت الباحثة خريطة اختبارية شملت االبواب الخمسة االخيرة)الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر،

وحسب المستويات السـتة )المعرفـة، الفهـم، التطبيـق،  2014للعام  33كتاب تاريخ الحضارة العربية للصف الرابع االدبي الطبعة 
التحليل، التركيب، التقويم( مـن المجـال المعرفـي لتصـنيف بلـوم وقـد تـم احتسـاب االهميـة النسـبية لكـل فصـل مـن المـادة الدراسـية، 

 اهمية نسبة المحتوى والنسب المئوية، وعدد فقرات االختبار في كل فصل. وتم استخراج
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 صياغة فقرات االختبار التحصيلي -4
( فقـرات 10( فقرة اختبارية من نوع اختيار مـن متعـدد ذي االربعـة بـدائل و)50اعدت الباحثة اختبارا تحصيليا يتكون من)

عــدادها بحســب االهــداف الســلوكية واهميــة المــادة الدراســية لقيــاس مــدى (، وقــد حــددت الباحثــة ا13مــن االســئلة المقاليــة ملحــق )
تحقق االهداف السلوكية الخاصة بحسب المستويات الستة للمجال المعرفي )المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيـب والتقـويم( 

 لتصنيف بلوم. 
 تعليمات التصحيح  -5

 وضع الباحث تعليمات لالختبار التحصيلي وهي:
 ليمات االجابة تع-
 تعليمات التصحيح -
 صدق االختبار  -6

ومـن اجـل التحقـق مـن صـدق االختبـار عمـد  (2007:270ويقصد بصدق االختبار "انـه يقـيس مـا وضـع لقياسـه )ملحـم، 
 الباحث طريقتين )الصدق الظاهري وصدق المحتوى(.

 التطبيق االستطالعي لالختبار -7
 عينه التطبيق االحصائي  -أ

( طالبــة مــن طالبــات الصــف الرابــع 40) الباحثــة االختبــار علــى عينــه التطبيــق االحصــائي المكونــة مــناالختبــار طبقــت 
وتــم اجــراء االختبــار بعــد االتفــاق مــع ادارة المدرســة ومدرســة المــادة بعــد انتهــاء  7/4/2015االدبــي، فــي اعداديــة الثــورة الموافــق 

بليـغ الطالبـات بموعـد االختبـار بمـادة تـاريخ الحضـارة العربيـة االسـالمية الطالبات من دراسة االبواب الخمسة االخيرة من المادة وت
 .قبل اسبوع من الموعد المحدد

 عينة التحليل االحصائي لفقرات االختبار  -ب
( طالبــة اذ 100طبقــت الباحثــة االختبــار علــى اعداديــة الثــورة للبنــات التــي تمثــل العينــة االحصــائية البــالغ عــدد طالبهــا )

رســة المــادة فــي المدرســة لتطبيــق االختبــار علــى طالبــات الصــف الرابــع االدبــي بعــد انتهــائهن مــن دراســة االبــواب اتفقــت مــع مد
وعلـم الطالبـات قبـل اسـبوع مـن  (13/4/2015) الخمسة االخيرة من كتاب تـاريخ الحضـارة العربيـة االسـالمية، وحـدد يـوم االثنـين

 ( فقرة 50موعد االختبار وتألف من )
 توضيح ألجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار:وفي ما يأتي 

 معامل صعوبة الفقرات  - أ
بعــد ان حســبت الباحثــة معامــل الصــعوبة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار )الفقــرات الموضــوعية( فوجــدت انهــا تتــراوح بــين 

 .(0.57-0.42( يبين ذلك اما الفقرات المقالية فقد تراوحت بين )16( والجدول )0.70 -0.37)
 قوة تميز الفقرة  - ب

(، امـا القـوة 0.43–0.33عند حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبـار)الفقرات الموضـوعية( وجـد انهـا تتـراوح بـين )
 .(0.43-0.33التميزية للفقرات المقالية تنحصر بين )

 البدائل الخاطئة  فاعلية - ت
 .(0.04 –و 0.26-تبين انها تتراوح ما بين ) بعد حساب فعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار
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 ثبات االختبار - ث
اعتمدت الباحثة على طريقه التجزئة النصفية وهي شائعة االستعمال نظرا الن تقدير الثبات فيها يكـون مـن خـالل تطبيـق 

لطريقة على تقسيم الفقرات (، وتعتمد هذه ا1990:145االختبار مره واحده مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة )الظاهر، 
االختباريــة بــين قســمين يضــم القســم االول درجــات الفقــرات الفرديــة والقســم الثــاني يضــم درجــات الفقــرات الزوجيــة لطالبــات العينــة 

( وبعد تصـحيحه بمعادلـة سـبيرمان 0.88( واستخرج الثبات بين النصفين بمعامل ارتباط بيرسون فكان )16االستطالعية ملحق )
: 2004( فما فوق.)ابو عالم، 0.67( وهو يعد معامل ثبات جيد، الن معامل الثبات يعد جيدًا وعاليًا اذا بلغ )0.94لغ )براون ب
324) 
 ثبات التصحيح  -

(، عرضـته علـى مجموعـة مـن الخبـراء 17فقرات االختبـارات المقاليـة، اعـدت الباحثـة معيـارا للتصـحيح ملحـق ) ولتصحيح
وبعـد االخـذ بمالحظـات الخبـراء،  %(80( فكانـت نسـبة اتفـاقهم )10) س والقيـاس والتقـويم ملحـقوالمتخصصين في طرائـق التـدري

 اعتمدت الباحثة في التصحيح على وفق هذا المعيار فكانت الدرجة الكلية )درجتان( لكل فقرة مقالية
 االتفاق بيت التصحيحين  -1
 االتفاق بين المصححين  -2

(، ومــن اجــل التحقــق مــن ثبــات التصــحيح، اتفقــت 400: 1998ولــي، اســتخدمت الباحثــة التصــحيح مــع مصــحح اخــر )
الباحثــة مــع مدرســة المــادة علــى تصــحيح فقــرات االختبــار المقاليــة وجــرى االتفــاق معهــا علــى حجــم الدرجــة وعــدم وضــع اشــارات، 

ت علــى وفــق معيــار وعالمــات علــى اوراق االجابــة لتقليــل تــأثير المصــحح بعــد ان دربتهــا حــول كيفيــة تصــحيح اجابــات عينــة الثبــا
التصحيح، لذلك استعملت معادلـة كـوبر لمعرفـة نسـبة االتفـاق بـين الباحـث ومـدرس المـادة *، فكـان معامـل الثبـات فـي التصـحيح 

 ( وهو معامل ثبات عالي.18%( كما في الملحق )85)
 تاسعا الوسائل االحصائية

 استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية 
 لعينتين مستقلتين. T-Testاالختبار التائي )  -1
 معامل ارتباط بيرسون.  

 براون. –معادلة سبيرمان  -2
 .2مربع كاي كا  -3
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية.  -4
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات المقالية. -5
 معادلة معامل التمييز للفقرة الموضوعية. -6
 معادلة معامل التمييز للفقرة المقالية. -7
 ئل الخاطئة. فاعلية البدا -8
 معادلة كوبر. -9
 معادلة حجم االثر. -10
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 الفصل الرابع 
 عرض النتيجة ذات الداللة االحصائية  اوال:

طبقــت الباحثــة االختبــار التحصــيلي البعــدي علــى طالبــات مجمــوعتي البحــث، ثــم اســتخرجت الوســط الحســابي واالنحــراف 
( لعينتين مسـتقلتين تـم t-testلضابطة(، وباستعمال االختبار التائي )المعياري والتباين لدرجات طالبات المجموعتين )التجريبية وا

( اذ بلـغ متوســط المجمــوع 0.05إيجـاد القيمــة التائيـة، فأتضــح أن الفــرق دال إحصـائيا ولصــالح المجموعــة التجريبيـة عنــد مســتوى)
 وبــانحراف( 60.71لضــابطة )( وبلــغ متوســط المجموعــة ا107.12( وبتبــاين )10.35معيــاري ) وبــانحراف( 69.97التجريبيــة )
ــــــة المحســــــوبة)174.24وبتبــــــاين ) (13.20معيــــــاري ) ــــــت القيمــــــة التائي ــــــة 3.042( إذا كان (، وهــــــي أكبــــــر مــــــن القيمــــــة الجدولي
 (.2.000البالغة)

 ثانيا: عرض النتيجة ذات الداللة العلمية:
حجـم التـأثير يقـيس قـوة العالقـة  عمدت الباحثة إلى حساب حجم األثر وباستعمال المعادلة الخاصة بحسـاب الحجـم إذ إن

بين المتغيرات الموجودة في الدراسة ويعني أن حجم األثر هو رقم أو دليل عن مقـدار أهميـة نتيجـة الدراسـة مثـل قـوة العالقـة بـين 
ية متغيــرين أو التغيــر النــاتج عــن تــدخل المتغيــر المســتقل فــي المتغيــر التــابع وذلــك باســتخدام أحــد مقــاييس حجــم األثــر اإلحصــائ

 (53-15: 2004حسب عينة البحث )عبد المجيد، 
 ثانيا: تفسير النتائج:

ان هــذه االســتراتيجية تقــوم علــى تنشــيط ذاكــرة المتعلمــات وال تهمــل االســاس المعرفــي الســابق لــديهن ممــا يســاعد علــى ســرعة  -1
 (111، 1984التعلم وزيادة التحصيل الدراسي. )أحمد، 

مشــكالت وهــذا المبــدأ مــن خطــوات هــذه االســتراتيجية )اســتراتيجية بوليــا( ممــا ســاعد دراســة التــاريخ تعمــل علــى مبــدأ حــل ال  -2
 ( 2003:212الطالبات على زيادة التحصيل. )بدوي، 

ان تــدريس مــادة التــاريخ علــى وفــق اســتراتيجية بوليــا شــدت انتبــاه الطالبــات وحفــزت تفكيــرهن وحركــت دوافعهــن نحــو المــادة   -3
 تاريخ اكثر حيوية.الدراسية وفهمها مما جعل درس ال

 
 الفصل الخامس 
 اوال االستنتاجات 

إّن التــدريس بأســتراتيجية بوليــا أســهم فــي إعــادة تنظــيم الخبــرات والمعلومــات التــي حصــلت عليهــا طالبــات المجموعــة التجريبيــة  -1
 مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.

طـوات ومشـاركة ايجابيـة لجميـع الطـالب فـي الـدرس أدى استعمال إستراتيجية جديدة كإستراتيجية )بوليـا( ومـا تحتويـه مـن خ  -2
 إلى زيادة قدرتهم في التحصيل الدراسي في المعلومات التاريخية لمدة أطول.

هناك حاجة لطالبات المرحلة االعدادية الى اساليب تدريسية حديثـة تسـاعدهن علـى التفكيـر واالطـالع والبحـث خصوصـًا فـي  -3
 الى مرحلة تعليمية جديدة. هذه المرحلة التي تعد نقطة انطالق

 ثانيا التوصيات 
مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات، ومعاملة كل طالبة على وفق نوع ذكائها، ومحاولة الوصول بها إلى المسـتوى المتوقـع  -1

 منه في ضوء إمكاناتها، وفي ضوء استراتيجية بوليا.



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

294 

تاريخ على كيفية استعمال استراتيجيات حديثة ومنهـا اسـتراتيجية عقد دورات تدريبية مكثفة للمدرسات والمدرسين في مادة ال  -2
 بوليا.

العمـل علـى اصـدار دليــل المدرسـات والمعلمـات يتضــمن اسـتراتيجيات تـدريس حديثــة لالسـتعانه بـه فــي تـدريس مـادة التــاريخ  -3
 وتوزيعها على المدارس ومنها استراتيجية بوليا.

 ثالثا المقترحات
 تراتيجية بوليا مع استراتيجيات تدريسية اخرى لمعرفة افضليتها في تحصيل مادة التاريخ.اجراء بحوث مقارنة بين اس

 ، القاهرة:دار الكتب.المنهج التربوي وتحديات العصر(: 2002ابراهيم، مجدي عزيز ) .1
 االدرن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-، عمان1طالتعلم المعرفي، (: 2007ابو رياش، حسين ) .2
الرياضية،  المشكالت لحل االستراتيجيات كإحدى مرتبطة أو مشابهة مشكلة عن البحث(:1986سيد ) شكريأحمد،  .3

 ، قطر.)٧5 (عدد التربية، مجلة
 ، بغداد: مطبعة العباد.أصول تدريس المواد االجتماعية(:1994األمين، شاكر محمود ) .4
 : دار الفكر العربي.القاهرة ، 1، ططبيقاتطرق تدريس الرياضيات نظريات وتم(: 2001األمين، اسماعيل محمد ) .5
االردن: دار الفكر للطباعة –، عمان استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات(: 2003بدوي، رمضان مسعود ) .6

 والنشر والتوزيع.
ء للنشـر دار الصفا عمان:منهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات البحثية،  م(:2013الجبوري، حسين محمد جواد ) .7

 والتوزيع.
 دار المسيرة  االردن:-، عمانالتحصيل الدراسيم(:2011الجاللي، مصطفى لمعان ) .8
 االردن: دار المسيرة.-، عمان4، طتصميم التعليم نظرية وممارسة م(:2008الحيلة، محمد محمود )-1 .9

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. االردن:-، عمان1، طالتصميم التعليمي نظرية وممارسة(: 1999الحيلة، محمد محمود )-1 .10
 االردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.-، عمان2، طتصميم التعليم نظرية وممارسة(: 2003الحيلة، محمد ومحمود )-1 .11
مصــر: مكتبــة االنجلــو -، جامعــة الزقـازيق1، طالــذكاء الوجــداني بــين النشــأة والتطبيــق م(:2011الخـولي، محمــود ســعيد ) .12

 مصرية، كلية التربية.
 م.19982، دار الرسالة، الكويت، 1. طمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر.  .13
مدى ممارسة الطلبة المعلمين لخطوات بوليا في حل المسألة الرياضية من وجهة نظر (: 2006راشد، محمد ابراهيم ) .14

 االردن:جامعة االسراء الخاصة.-"، عمانطلبة "معلم الصف
 مطبعة جامعة بغداد. : بغدادمناهج البحث في التربية، (: 1981ومحمد احمد الغنام )الزوبعي، عبد الجليل ابراهيم،  .15
: مكتبة االنجلو القاهرةالتعلم والتدريس من منظور البنائية، م(:2003زيتون، حسن حسين، وكمال عبد الحميد زيتون ) .16

 المصرية.
 االردن: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع-، عمان1، طتربية المتميزين والموهوبين(: 1998السرور، ناديا هايل ) .17
 ، دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع.1، طمقدمة في الطرق اإلحصائية(: 2000صبحي، محمد وآخرون ) .18
االردن: مكتبة الناشر، دار -، عمان1، طمبادئ القياس والتقويم في التربية (:1999الظاهر، زكريا محمد وآخرون ) .19
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Abstract 

Iraqi society witnessed many changes throughout the history some of them were caused by 

invasions and some caused by internal affairs which leads to the flaw of the family. The study 

focuses on changes of the Iraqi rustic family from 1921 to 2003 which results the fall of some 

Iraqi big cities and the rise of ISIS which in turn effect negatively on the Iraqi rustic family. 

Key words: rustic family, the social and economic changes. 

 الملخص 
لقد شهد المجتمع العراقي عبر التاريخ عدة تغيرات اجتماعية واقتصادية نتيجة لعوامل التدخل الخارجي تـارة، واضـطراب  
داخلية تارة أخرى، ممـا أدى ذلـك إلـى تصـدع المنظومـة األسـرية فـي المجتمـع العراقـي وتحولهـا مـن األسـرة الممتـدة إلـى الشؤون ال

النووية، األمر الذي جعل المجتمع يعدل من منظومة القيم وجعلها تساير عملية التغير الحاصلة فيه، بسبب العديد مـن األزمـات 
صعودا إلى يومنـا هـذا، وخاصـة مـا حصـل فـي العـراق فـي  1921ل الدولة العراقية عام التي مر بها المجتمع السيما بعد استقال

، ومـا صــاحب ذلـك مــن تـداعيات انتهـت بســقوط بعـض المــدن وظهـور عصـابات داعــش ومـا إلــى 2003التاسـع مـن نيســان عـام 
نشــاطاتها االجتماعيــة واالقتصــادية ذلـك مــن آثــار سـلبية علــى بنيــة األسـرة العراقيــة الســيما األســرة الريفيـة واضــطراب معظــم أوجـه 

 والثقافية.
 واألقتصادية التغيرات واالجتماعيةالكلمات المفتاحية: األسرة الريفية،  

  
  المقدمة:
شـــهد المجتمـــع العراقـــي منـــذ القـــدم تغيـــرات اجتماعيـــة واقتصـــادية كبـــرى بفعـــل عوامـــل عـــدة منهـــا التـــدخالت الخارجيـــة أو  

وغيرها، وتعـد تلـك التغيـرات بمثابـة تحـول نـوعي مـن مجتمـع ظـل طيلـة قـرون عديـدة يحـافظ علـى  االنقالبات السياسية والعسكرية
نمـــط وأســـلوب حياتـــه، إلـــى مجتمـــع آخـــر يتميـــز بخصـــائص اجتماعيـــة وثقافيـــة تمثـــل )تهديـــدًا( )إلـــى حـــٍد مـــا( وتحـــديًا لخصـــائص 

 المجتمع األول. 
ة وال ذاتيـة فـي آن واحـد، بـل كانـت ناتجـة أساسـًا عـن احتكـاك إن جل التغيرات التي عرفها المجتمع العراقي لم تكـن عفويـ

ـــافي ـــة. فالنظـــام  -ثق ـــى واقـــع العائلـــة الريفي ـــد آثارهـــا المترتبـــة عل ـــع ضـــرورة دراســـة تلـــك التغيـــرات وتحدي ـــا تنب اجتمـــاعي. ومـــن هن
ارة أخـرى فـي منظومتـه االجتماعي في العراق تعرض إلى هزات داخلية وخارجية عنيفـة وقويـة جعلـت منـه أن يعـدل تـارة ويبـدل تـ

م مــا أدى إلــى انهيــار قواعــد الضــبط االجتمــاعي وفقــدان قوتهــا 2003القيميــة التــي مــا لبثــت أن انهــارت فــي التاســع مــن نيســان 
 وتأثيرها في أفراد المجتمع العراقي. 

mailto:noor2009ahmed@yahoo.com
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وخارجيـة والسـيما  كما وقد تعرض المجتمع العراقي في العقود األربعة الماضية إلى عقبات عديدة قامت بهـا قـوى داخليـة 
التـي اسـتمرت ثمـان سـنوات 1980اإليرانية عـام  –، واندالع الحرب العراقية 1972بعد قرار التأميم الذي صدر في حزيران عام 

أربكـت خاللهــا معظـم جوانــب الحيـاة االجتماعيــة والسياسـية واالقتصــادية واســتنزفت كثيـر مــن القـوى التنمويــة، ومـا أن انتهــت هــذه 
وانــدلعت حــرب الخلــيج األولــى. وكــان مــن أبــرز  1990، دخلــت القــوات العراقيــة الكويــت فــي الثــاني مــن آب 1988الحــرب عــام 

تـداعيات هــذه الحــرب هــو فــرض الحصــار االقتصـادي الــدولي علــى العــراق الــذي اســتمر ألكثـر مــن اثنتــي عشــرة ســنة وكــان لهــذا 
 الحصار أضرارا جسيمة شملت نواحي الحياة كافة. 

التبدل في أحوال الناس وثقافـاتهم مـن أبـرز القضـايا التـي شـغلت بـال المهتمـين والمتخصصـين فـي العلـوم ولعل التغير و  
 اإلنسانية عامة والمتخصصين في علم االجتماع خاصة الذين جعلوا من عملية التغير هذه وتجلياتها محور اهتمامهم.

ة واالقتصــادية والثقافيــة... الــخ، والتــي شــملت جميــع ونتيجــة لــذلك فقــد بــرزت العديــد مــن المشــكالت االجتماعيــة والسياســي 
فئات المجتمع وشرائحه وطبقاته ومنها ذلك الجزء الهام من المجتمع واللبنة األساسية المكونة له أال وهي العائلة العراقية الريفيـة. 

ي تزيــد مــن حــدة هــذه التــي ســوف نســلط الضــوء علــى بعــض المشــكالت التــي تعانيهــا فــي ظــل التغيــر االجتمــاعي والظــروف التــ
 المشكالت. 

 الفصل األول: اإلطار النظري 
 أوال: مشكلة الدراسة

يعد التغير واقع حتمي وحركة متواصلة ال سبيل إليقافها أو منعها، فالكون برمته يخضع لتغيرات متواصلة عبر ماليين  
ر متواصـلة ومسـتمرة منـذ فجـر التـاريخ وفقــا السـنين واإلنسـان بوصـفه جـزء مـن هـذا الكـون بحضـارته وثقافتـه يخضـع لعمليـات تغيـ

 لعالقة تداخل وتفاعل وتبادل متواصلة. 
فــالتغير ســمة مــن ســمات الكــون لــذلك نجــده يمــس جوانــب الحيــاة منهــا الماديــة أو المعنويــة، فــيمس األفــراد والجماعــات  

التقـدم والتكنولوجيـا واإلعـالم وأسـلوب الحكـم، والمجتمعات، ويمس القيم والعـادات والثقافـات كمـا يـرتبط بالتحضـر والتنميـة والنمـو و 
كمــا يمــس التنشــئة االجتماعيــة وطريقــة الحيــاة. وهــو عمليــة اجتماعيــة يتحقــق عــن طريقهــا تحــول المجتمــع بأكملــه، أي تحــول فــي 

فيـــة نظمـــه االجتماعيـــة كالنظـــام السياســـي واالقتصـــادي والعـــائلي... الـــخ وذلـــك فـــي حـــدود حقبـــة زمنيـــة محـــددة نتيجـــة عوامـــل ثقا
واقتصادية وسياسية يتداخل بعضها ببعض ويؤثر بعضـها فـي اآلخـر. فـالتغير صـفة مالزمـة لإلنسـان والمجتمـع منـذ القـدم وحتـى 

 اليوم، وهو ال يسير دائما نحو التقدم وقد يسير باالتجاه المعاكس فيعد تخلفًا. 
ة، لذلك هي أكثر اتزانا واستمرارا من غيرها كونها وتعد العائلة الريفية األساس الذي انحدرت منه العائلة الحضرية الحديث 

تعتمد باألساس على منظومة القيم التقليدية المبنية علـى العـادات واألعـراف والضـوابط السـائدة بـين أعضـائها لـذلك فـان أي خلـل 
 يصيبها يظهر للعيان بحكم الطبيعة االجتماعية واإليكولوجية.

عية واالقتصادية التي شهدها المجتمع العراقـي بصـفة عامـة والعائلـة الريفيـة بصـفة وقد أثرت التحوالت السياسية واالجتما 
خاصة على معظم أوجه نشاطات العائلة الريفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، كما وأفرزت بنية جديدة وواضحة ومميزة لهذا 

 لسابقة.النمط العائلي المعاصر مع بقاء بعض المالمح أو السمات من المرحلة ا
وبالتالي فان الهدف من معرفة تأثير قوى التغير واالجتمـاعي واالقتصـادي علـى العائلـة الريفيـة هـو وضـع تصـور علمـي  

لماهيتــه والياتــه ومســاراته والوســائل والطــرق التــي يمكــن تبنيهــا للحــد مــن مخــاطر وســلبيات التغيــر مــن جهــة، واســتخدامه كوســيلة 
بمعنى أخر االستفادة من ايجابيات التغير وتفـادي سـلبياته، ومـن ثـم توظيفـه لتحقيـق التنميـة لتحقيق غاية وطنية من جهة أخرى، 

 الشاملة في المجتمع الريفي. 
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 ثانيا: أهمية الدراسة
 تتجلى أهمية هذا البحث في ناحيتين:

 األهمية العلمية )النظرية( - 1
جتماعية واالقتصـادية علـى العائلـة الريفيـة مـن حيـث البنـاء تتمثل أهمية الدراسة العلمية )النظرية( في دراسة التغيرات اال 

والوظيفة، أو بمعنى آخر الوقوف على حقيقة العالقة الترابطية القائمة أساسًا علـى التـأثير الفعـال لتلـك التغيـرات فـي واقـع العائلـة 
لتغيـرات السياسـية واالجتماعيـة واالقتصــادية الريفيـة. لـذلك نحـاول بالدراســة والتحليـل معرفـة طبيعـة العائلــة الريفيـة فـي ظـل تــأثير ا

 فيها. 
زيادة على ذلك فان أهمية البحث النظرية تكمن في محاولة العمل على إثراء البحوث العلمية الخاصة في مجال العائلـة  

 عراقي. الريفية أو علم االجتماع الريفي بأبعاده المختلفة والوصول إلى نتائج موضوعية ومعبرة مستمدة من الواقع ال
 األهمية العملية )التطبيقية(  -2

تتمثـــل األهميـــة التطبيقيـــة لهـــذه الدراســـة فـــي االســـتفادة مـــن النتـــائج المتحصـــل عليهـــا والمتمثلـــة فـــي مجموعـــة االقتراحـــات  
معالجـة  والتوصيات التي تخرج بها الدراسة والموجهة للسادة المعنيين بشؤون الواقع الريفي وذلك بقصد توجيه معـرفتهم فـي كيفيـة

 اآلثار التي رتبتها التغيرات الحاصلة في المجتمع العراقي. 
باإلضــافة إلــى المســاعدة علــى وضــع خطــط واســتراتيجيات لمعالجــة المشــكالت التــي تعانيهــا منهــا العائلــة الريفيــة ووضــع  

 ير تلك التغيرات.الحلول المناسبة من اجل زيادة فعاليتها وبالتالي زيادة اإلنتاج الزراعي المتناقص أصال بتأث
  ثالثًا: أهداف الدراسة

لمـــا كـــان الهـــدف مـــن إجـــراء البحـــث هـــو إضـــافات جديـــدة للمعرفـــة العلميـــة وتوجيـــه هـــذه المعرفـــة لخدمـــة حـــال المجتمـــع  
صالحه فأن أهداف بحثنا هي:  وا 

  .الوقوف على حقيقة التغيرات االجتماعية واالقتصادية في العراق 
 التغيرات في العائلة الريفية.  التعرف على طبيعة تأثير تلك 
  لفـــت أنظـــار المؤسســـات الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني وخاصـــة تلـــك التـــي تتبنـــى مســـألة التنميـــة بشـــقيها البشـــرية

جراء دراسات مقارنة أخرى في المستقبل.   والطبيعية لنتائج هذه الدراسة وا 
 رابعًا: تحديد المفاهيم 

  Social Change)التغير االجتماعي ) -1
( يعنــي انتقــال أي شــيء أو ظــاهرة مــن حالــة إلــى أخــرى، أو هــو ذلــك التعــديل الــذي يــتم فــي Change)إن اصــطالح  

. وغالبــــًا مــــا يعــــرف التغيــــر االجتمــــاعي بأنــــه التحــــول الــــذي يقــــع فــــي الــــنظم (1) طبيعــــة أو مضــــمون أو هيكــــل شــــيء أو ظــــاهرة
. ويعتقـــد الـــبعض أن مفهـــوم التغيـــر االجتمـــاعي يـــرتبط بدرجـــة كبيـــرة (2)ااالجتماعيـــة، ســـواء فـــي تركيبهـــا وبنيانهـــا أم فـــي وظائفهـــ
 Social Institutions)( والــنظم االجتماعيــة )Social Structureباألوضــاع الجديــدة التــي تطــرأ علــى البنــاء االجتمــاعي )

مـــن جوانـــب الحيـــاة ( وغيرهـــا، نتيجـــة لتشـــريع قاعـــدة لضـــبط الســـلوك أو كنتـــاج أو تحـــول جـــذري فـــي جانـــب Habitsوالعـــادات)
االجتماعيـــة أو البيئيـــة، وهـــذا النتـــاج أو تلـــك األوضـــاع كمـــا يبـــدو مـــن أبعادهـــا معالجـــات أو حلـــول لمشـــاكل أو تـــوترات أصـــابت 

                                                           
 .  52، ص 1996( محمد عمر الطنوبي، التغير االجتماعي، منشأة المعارف المصرية، القاهرة، 1)
، مطبعااة اإلرشاااد، بغااداد، ضااارة والتغياار االجتماااعي وأثرهااا فااي مساااهمة الماارأة فااي التنميااة القوميااة فااي منطقااة الخلاايج العربااي   ( فوزيااة العطيااة، الح2)

   .103، ص 1979
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. وبشـكل عـام فـالتغير (2) . ولهذا فالتغير هو سلسلة متعاقبة من الفوارق واالختالفات مع مرور الوقـت فـي هويـة ثابتـة(1) المجتمع
يــة تشــمل مرافــق الحيــاة االجتماعيــة وظــواهر الكــون كلهــا، وتعــد مــن أخطــر الظــواهر التــي تقابــل المجتمعــات فــي االجتمــاعي عمل

. الن التغير في البناء االجتماعي ينطوي على التغيـرات فـي (3) العصر الحديث، حتى أصبح التغير معيار حقيقة الوجود الحالي
 (.4) قات بين النظمحجم المجتمع أو في نظم اجتماعية خاصة أو في العال

: العائلـــة هــي الوحـــدة االجتماعيــة األولــى التـــي تهــدف إلـــى المحافظــة علـــى النــوع اإلنســـاني وتقــوم علـــى (Familyالعائلــة ) -2
العمليــات التــي يقتضــيها العقــل الجمعــي والقواعــد التــي تقررهــا المجتمعــات المختلفــة ويعــّد نظــام العائلــة نــواة المجتمــع لــذلك كانــت 

( علـى أنهـا جماعـة The Familyفي كتابهما) Lockولوك  Burgess. كما عرفها كل من برجس (5)اجتماعي نظام أساسًا لكل
من األفراد تـربطهم روابـط قويـة ناتجـة عـن صـالت الـزواج، الـدم، التبنـي وهـذه الجماعـة تعـيش فـي دار وتـربط أعضـائها عالقـات 

وهناك من يرى إن العائلة تجد أصلها في نظام الزواج وهـو االتحـاد  .(6)اجتماعية متماسكة أساسها المصالح واألهداف المشتركة
الشــرعي أو القــانوني بــين الرجــل والمــرأة ذلــك النظــام يؤســس العائلــة ومــن وظائفهــا اإلنجــاب والعنايــة باألطفــال وتنشــئتهم اجتماعيــًا 

ج يكتسـب دور األب والزوجـة تكتسـب دور ومن خالل الزواج يكتسب األعضاء مجموعة من المكانات واألدوار االجتماعيـة فـالزو 
 .(7)أالم وهكذا

(: وهــي ذلــك الــنمط مــن األســر التــي تســكن المنــاطق الريفيــة الــذي يتمتــع Rural Family) التعريــف اإلجرائــي للعائلــة الريفيــة
مـــط العائلـــة بمميـــزات خاصـــة مبنيـــة علـــى العالقـــات األوليـــة والتضـــامن االجتمـــاعي اآللـــي والســـلطة األبويـــة والتـــي تختلـــف عـــن ن

 الحضرية جذريًا من ناحية المعيشة والثقافة والسلوك. 
تعــد المنطقــة ريفــًا إذا مــا كانــت خــارج حــدود المراكــز اإلداريــة للمــدن، التــي تتميــز بوجــود المؤسســات : Rural Theالريــف  -3

امــل اإلداري يســتخدم محكــًا مهمــًا االجتماعيــة والخدميــة المختلفــة، كمــا هــو الحــال فــي العــراق والعديــد مــن الــدول األخــرى فــان الع
ـــــز بـــــين الريـــــف والمدينـــــة  ـــــم االجتمـــــاع واحـــــدًا مـــــن المجتمعـــــات المحليـــــة (8)للتميي . وكـــــذلك يعـــــد الريـــــف مـــــن وجهـــــة نظـــــر عل

(communities التــي يتضــمنها المجتمــع األكبــر، كــالمجتمع الحضــري والمجتمــع البــدوي، فهــو لــيس بيئــة طبيعيــة مختلفــة عــن )
سق اجتمـاعي أواًل يتضـمن عالقـات وقيمـًا وأعرافـًا ومعـايير وبنـى اجتماعيـة تميـزه عـن غيـره مـن المجتمعـات المدينة فحسب، بل ن

 . (9)المحلية
 الفصل الثاني: العائلة الريفية: الخصائص والمشكالت 

 أواًل: خصائص العائلة الريفية
أهــم المؤسســات االجتماعيــة التــي يتكــون منهــا  تلعــب العائلــة دورًا أساســيًا فــي رســم معــالم المجتمــع الريفــي وتحديــده، وتعــد 

الـخ، فتتـأثر … البناء االجتمـاعي فـي الريـف، وتتفاعـل مـع بقيـة المؤسسـات البنائيـة واالجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية والدينيـة 
شـغلها العائلـة وخاصـة فـي بها وتؤثر فيها. كما وتعكس العالقة القائمة بين تلك المؤسسـات والعائلـة الريفيـة المكانـة الهامـة التـي ت

 تنشئة الفرد وتلقينه أخالق المجتمع وقيمه وخبراته. وللعائلة الريفية خصائص عدة ميزتها عن العائلة الحضرية نذكر منها:

                                                           
 .  29، ص 1956( جبارة عطية جبارة. المشكالت االجتماعية والتربوية، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 3)
 .303، ص1999والنشر والتوزيع، بيروت، ، ترجمة جريس خوري، دار النضال للطباعة 1الجتماع، ط ( روبرت نيسبت، وروبرت بيران. علم ا4)
 .  154، ص 2004( جودت بني جابر. علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)
 .75اإلسكندرية، د. ت. ص  ( بوتومور. عوامل التغير االجتماعي، ترجمة علياء شكري، دار المعرفة الجامعية،2)
 .152، ص 1978( احمد زكي بدوي. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 3)

4) Burgess and Lock. The Family, American Book , Co. N.Y. 1945 , p 8 ). 
(5) Mark Hutter: The changing Family, Comparative Perspective, New York , John Wiley and Sons, 

Inc.,1981, P.9. 
 .78، ص 1979( محمد عبد الهادي دكلة وآخرون. المجتمع الريفي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والشر، الموصل، 6)
 .95، ص 1986( غريب سيد احمد، علم االجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 7)
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  إنهــا ذات ســلطة أبويــة قويــة، فــاألب هــو صــاحب الســلطة العليــا والواقــع أن مظهــر الســلطة األبويــة فــي العائلــة الريفيــة قــوي
 ن، وقد تبين أن هناك نفوذ ال بأس به للمرأة الريفية على أفراد أسرتها في ظل غياب الزوج لسبب معين. وظاهر للعيا

  إن النمط السائد من األسر في الريف هو نمط العائلة الممتدة أي أنها تتكون من أكثر من أسـرة بسـيطة فـي معيشـة منزليـة
 (. 1)واحدة، ونمط الزواج السائد هو نمط الزواج الداخلي 

 تلعــب األرض وفالحتهــا دورا كبيــرا فــي تكــوين العائلــة الريفيــة، فملكيــة األرض أو احتمــال ملكيتهــا عــن طريــق الميــراث يعتبــر
احد األسس الهامة التي يقوم عليهـا الـزواج إلـى جانـب االهتمـام بـاألمور األخـرى كالنسـب واألخـالق والسـمعة الحسـنة لكـل مـن 

 الزوج والزوجة. 
  الريفية بكبر حجمها وكثرة مواليدها، وتحتفي العائلة بصفة خاصة بمواليدها الـذكور، إذ يعتبـر أهـل الريـف أن تتميز العائلة

 كبر حجم العائلة عامل مهم وداعم لقوتها ومكانتها داخل المجتمع. 
 اط الزراعـي يمثـل تنظر العائلة إلى أبنائها كمصدر أساسي للدخل فهم العامل االقتصادي األول، وكما هو معلوم فـان النشـ

 العمل األساسي للعائلة الريفية، وان قوة العمل الزراعي تعتمد على أفراد العائلة.
  إن حيــاة القريــة البســيطة واألمــاني المتواضــعة لغالبيــة ســكانها التــي تنحصــر فــي تنشــئة أبنــائهم التنشــئة الصــحيحة التــي ال

 . مما يكون دافعًا وحافزًا لزيادة عدد األبناء.(2)تشعر األب / الفالح بعبء المسؤولية في توفير حاجاتهم 
 .موقف الزوجة الضعيف تحت التهديد الدائم من قبل الرجل في الزواج بأكثر من زوجة 
  .عدم إلمام أبناء الريف بوسائل تنظيم النسل أو تحديده 
 م منعزلين إلى حد ما عن اآلخرين. قلة الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية والترويحية العامة ألبناء الريف جعله 
 .يمثل الطالق مشكلة كبرى في حياة العائلة الريفية وذلك من خالل النظرة الدونية للمرأة المطلقة 
  يمثل الزواج المبكر احد القيم األساسية لمجتمع القرية، وتتفاعل في مجتمع القرية عدة عوامل احدها يعمل علـى اسـتمرارية

المبكــر وأخــرى تعمــل علــى التقــدم بســن الــزواج،ومن عوامــل االتجــاه نحــو الــزواج المبكــر نجــد انتشــار نمــط  االتجــاه نحــو الــزواج
األسرة الممتدة التي تضم أبناء األعمام وكان االتجـاه نحـو الـزواج القرابـي المبكـر خوفـًا مـن الزلـل الـذي قـد يقـع نتيجـة للمعيشـة 

 .(3)دية، إذ لم يكن يتطلب سوى بناء غرفة وشراء بعض اللوازم البسيطة المشتركة،إضافة إلى جانب انخفاض التكلفة االقتصا
 ثانيًا: المشكالت التي تعانيها العائلة الريفية في العراق

منذ حقبة الثمانينات والعراق يعيش حالة استثنائية غيـر مسـتقرة، فحـرب الثمـان سـنوات التـي أهـدرت ثـروة العـراق النفطيـة  
والتداعيات المتسارعة التي أثقلت كاهـل المجتمـع والفـرد العراقـي علـى حـد سـواء وأخيـرا انتهـت مغـامرة بعدها جاء احتالل الكويت 

ومــا نــتج عنــه مــن آثــار اجتماعيــة وسياســية  2003النظــام السياســي الســابق بوضــع العــراق تحــت وطــأة االحــتالل األمريكــي عــام 
ائلة العراقية بصورة عامة والعائلة الريفية على وجه الخصـوص واقتصادية وثقافية متردية انعكست بشكل مباشرة على أوضاع الع

 نذكر منها:
إذ أن تباين التركيب الناجم عن التزاحم في كنف العائلـة الممتـدة  المشكالت االجتماعية المرتبطة بنمط المعيشة المشتركة: -1

التنافس والصراع الـذي يحـدث بـين النسـوة  داخل مسكن واحد يترتب عليه العديد من المشاكل في أغلب األحيان، هذا فضال عن
إذ إن الوحــدات الســكنية فــي المنــاطق الريفيــة هــي بطبيعــة الحــال اقــل مــن عــدد العوائــل،  مــن جهــة واألطفــال مــن جهــة أخــرى.

ط فالوحدات السكنية تشغل بأكثر من عائلة فهناك ثالث عوائل وأربع وخمس عوائل في دار سكنية واحدة، وهذا يعـود إلـى االرتبـا

                                                           
 .125يفي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.، ص ( علي فؤاد احمد،علم االجتماع الر1)
 . 126مصدر، ( نفس 2)
 .280، ص 1991، دار المعرفة االجتماعية، اإلسكندرية، 1( محمد الجوهري، وآخرون. الطفل والتنشئة االجتماعية، ط1)
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العــائلي فــي منطقــة الدراســة، فعنــدما يتــزوج األبنــاء ال ينفصــلون عــن العائلــة األصــلية )األب، األم( بــل يبقــى فــي نفــس الــدار ويــتم 
بنــاء غرفــة تخصــص لالبــن الــذي يتــزوج وهكــذا لبقيــة األبنــاء ويرجــع العامــل األســاس فــي ذلــك فضــاًل عمــا هــو حاجــة العائلــة إلــى 

دارة  األعمــال الزراعيــة النباتيــة منهــا والحيوانيــة األمــر الــذي يســاعد علــى بقــاء األبنــاء المتــزوجين داخــل األيــدي العاملــة النجــاز وا 
 نفس المسكن الذي يسكن فيه األب وأالم... وبقية أفراد العائلة. 

 تعدد الزوجات: -2
. وغالبًا ما يـؤدي الـزواج (1) إن الزواج في الريف العراقي عادة ما يكون داخليا يهدف إلى تكوين وحدة اجتماعية إنتاجية 

باإلكراه وعدم رغبة احد أو كال الطرفين فيه إلى حدوث اضطرابات في العالقات الزوجية بين الزوج وزوجته لفقدانه عامل الحب 
واأللفــة بينهمــا فيضــطر الــزوج إلــى الــزواج مــرة أخــرى، ولهــذا تنتشــر ظــاهرة تعــدد الزوجــات، وذلــك بســبب ســيادة القــيم والمواقــف 

تماعية التي تؤيد نظام تعدد الزوجات في المناطق الريفية. كما انه من المتوقع أن يعامل الشخص المتزوج بأكثر من واحـدة االج
زوجاتـــه وأطفالـــه معاملـــة واحـــدة ومتســـاوية، وال يميـــز بـــين زوجـــة وأخـــرى لكـــن هـــذا التوقـــع لـــم يتحقـــق فـــي اغلـــب األســـر المتعـــددة 

. (2)جة دون األخـرى وهـذا مـا يـؤثر فـي طبيعـة العالقـات األسـرية التـي تـربط الـزوج بزوجاتـهالزوجات، فالرجل غالبًا ما يتحيز لزو 
حيــث يشــهد المســكن العديــد مــن مظــاهر التنــافس والصــراع بــين الزوجــات وألســباب عــدة ينــتج عنهــا التقصــير واإلهمــال فــي أداء 

 . ومن هذه المظاهر:(3) واجبهن
 .تدهور العالقة مع أهل الزوج 
  عن المنزل أو السهر هربًا من الوضع داخل البيت.غياب الزوج 
 .ضعف العالقة العاطفية 
  ســوء معاملــة الــزوج لزوجاتــه وتوجيــه اللــوم واالنتقــادات بصــورة متكــررة ورفــض االســتماع أو الحــوار أو النقــاش مــع إحــداهن أو

 جميعهن.
 .عدم االهتمام بنظافة األطفال، وعدم متابعتهم سلوكيا ودراسيًا 
 الزوجة األولى )في بعض األحيان( بنفسها بعد زواج الرجل بأخرى. عدم اهتمام 
 ارتفاع معدالت األمية بين النساء الريفيات -5

ُيعــرف األمــي إجرائيــا بأنــه الشــخص الــذي تجــاوز ســن الطفولــة مــن دون أن يــتقن القــراءة والكتابــة. وان نســبة األميــة فــي  
ماليــين( فــرد أي مــا يقــر مــن  6المنــاطق الريفيــة ويقــدر عــدد األميــين بـــ ) العــراق هــي األعلــى فــي المنطقــة العربيــة، وخاصــة فــي

% مـن األطفـال المتسـربين مـن المـدارس. 14سـنة. ويشـمل ذلـك  15% من سكان المجتمع وأغلـبهم ممـن تقـل أعمـارهم عـن 25
ومـات عـن األميـة تعتمـد علـى فال توجد إحصاءات دقيقة عن األمية في المجتمع العراقي فـي الوقـت الـراهن، فكـل البيانـات والمعل

% وتقـدر نسـبة األميـة 20-18، والبيانات المتوافرة حاليا تشير إلى مـع نسـبة أميـة تتـراوح بـين 1997اإلحصاء الذي أجري عام 
 .(4)% بين الرجال11,6% مقارنة ب 26,4بين النساء 
الرغم مـن إن نسـبة النسـاء األميـات فـي كما إن المجتمعات الريفية تأثرت باألمية بشكل اكبر من المجتمعـات الحضـرية بـ 

( ســنة 24-15% مـن النســاء اللـواتي تتـراوح أعمــارهن بـين)50كـال المجتمعـين هــو أكثـر مـن نســبة الرجـال األميـين. إن أقــل مـن 
% من النساء المتعلمات في نفـس الفئـة العمريـة فـي منـاطق حضـرية 80-72ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ 

                                                           
، أطروحاة دكتااوراه غيار منشاورة، جامعااة بغاداد، كليااة     خليفاة إباراهيم عااودة التميماي. واقاع الجريمااة فاي الرياف )دراسااة ميدانياة فاي محافظااة دياالى(         (2)

 .73، ص 2004اآلداب، قسم علم االجتماع، 
 .  80، ص 2001، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 3إحسان محمد الحسن، العائلة والقرابة والزواج، ط ( 1)
 .184، ص 1995دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، 1( محمد الجوهري، وآخرون. دراسات في علم االجتماع الريفي والبدوي، ط 2)
  http://www.non14.net( تقرير مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية االجتماعية في العراق. 3)

http://www.non14.net/
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وتلعب أمية المرأة الريفية دورًا كبيرًا في تعميق تبعيتها للرجـل ووصـفها فـي مرتبـة ثانيـة لـه وتضـعف   .(1)قربًا من العاصمة  أكثر
أو تقلل من مشاركتها في المجال العائلي، كما إن األمية وغيـاب الخـدمات يـؤدي بشـكل مباشـر إلـى ضـعف أو عـدم وعـي المـرأة 

األســرة، فاســتمرار ارتفــاع نســبة األميـة بــين النســاء الريفيــات واســتمرار الســلطة األبويــة إضــافة  بمجـاالت الصــحة اإلنجابيــة وتنظــيم
إلى العوامل االقتصادية وضعف وجود الخدمات االجتماعية في الريف، كل ذلك يساعد على استمرار النظرة التقليدية التـي تقلـل 

 من أهمية تعليم المرأة وتهميش قيمة أدوارها.
يعــرف العنــف العــائلي، بأنــه كــل فعـل يصــدر عــن احــد أو بعــض أعضــاء النســق العــائلي نحــو  ائلي ضــد النســاء:العنــف العــ -6

بعضهم أو اآلخرين، بهـدف إلحـاق األذى أو الضـرر المـادي المعنـوي بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وبشـكل واضـح أو مسـتتر 
ين مـن العنـف أو بـأذى مـن ردودهـم ومتعلقـاتهم، ويظهـر العنـف مع توافر عنصر القسـوة وممارسـة القـوة إللحـاق األذى بالمسـتهدف

العائلي في عدة مستويات: عنف خاص بمستوى العالقة بين الزوجين، وعنف خاص بمستوى العالقة بين األبناء، وعنف خاص 
منظمات المجتمـع المـدني وقد أكدت دراسة ميدانية قامت بها منظمة بنت الرافدين )إحدى  .(2)بمستوى العالقة بين األبناء واآلباء
% مــن النســاء الريفيــات مــن عينــة 87امــرأة( مــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة، إن نســبة  2500فــي محافظــة بابــل( اســتهدفت )

% منهن لم 61البحث يتعرضن للعنف من قبل فرد أو أكثر من العائلة سواء كان زوج أو أب أو أخ أو ابن، وأثبتت الدراسة إن 
 .(3)% منهن اجبرن على ترك الدراسة في مرحلة مبكرة 67ار شريك الحياة، كما إن يكن لهن حرية اختي

ــة:  -7 إن ظــاهرة البطالــة فــي العــراق تعــد واحــدة مــن التركــات الثقيلــة لعقــود عديــدة عــانى منهــا المجتمــع والتــي أدت إلــى البطال
تلــك األحــداث أثــارًا مــدمرة خاصــة علــى  انتكاســات خطيــرة علــى المســتويات كافــة بســبب الحــروب. وكــان مــن الطبيعــي أن تتــرك

االقتصــاد العراقــي، إذ حقــق نســب نمــو هــي االوطــأ فــي العــالم، وقــد انحــدر معــدل دخــل الفــرد إلــى مســتويات متدنيــة وبشــكل غيــر 
(، إن معــدل البطالــة 1( الــواردة فــي الجــدول رقــم )2003،2004،2005وتشــير نتــائج مســح التشــغيل والبطالــة لســنوات) مســبوق.
( مــن إجمــالي قــوة العمــل، وقــد شــكلت النســاء العــاطالت عــن 29,6، 43,8( قــد بلــغ )24-15باب فــي الفئــة العمريــة)بــين الشــ
 . (4)( من إجمالي العاطلين عن العمل في فئة الشباب24,5، 37,2العمل)

 (3)العراق في البطالة مؤشرات عضب( يبين 1جدول )
 2005 2004 2003 المؤشرات
نة فأكثرس15معدل البطالة ألعمار   28,1 26,8 18,0 

 19,2 29,4 30,2 بين الذكور
 14,1 15,0 16,0 بين اإلناث
 19,3 27,7 30,0 في الحضر
 16,1 25,7 25,4 في الريف

 29,6 43,8 - 24 -15معدل البطالة للشباب ألعمار 
 31,6 46,0 - بين الذكور
 28,7 37,2 - بين اإلناث
 33,7 49,2 - في الحضر
 24,5 37,2 - في الريف

 
                                                           

  www.unesco.org/en/iraq.offic .1997( مكتب اليونسكو في العراق، إحصاء عام 4)
 . 272، ص 1999، جامعة حلوان، مصر، 6( فاطمة أمين احمد، مقياس العنف األسري، مجلة دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد 1)
 .ttp://brob.org/permalinkh( منظمة بنت الرافدين. 2)
  www.iauiraq.org( دراسة عن واقع الشباب في العراق. 3)

http://www.unesco.org/en/iraq.offic
http://brob.org/permalink
http://www.iauiraq.org/
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  األمراض المتوطنة -8
إن دراســة موضــوع الواقــع الصــحي فــي الريــف العراقــي يحتــاج إلــى جملــة مــن المعطيــات الهامــة، والتــي فــي أي حــال مــن  

األحوال ال يمكن أن تكون بمعزل عن معطيـات الواقـع االقتصـادي واالجتمـاعي والبيئـي والتربـوي والتعليمـي والثقـافي للريـف نفسـه 
ص وللــبالد بشــكل عــام. وباإلضــافة لألمــراض المنتشــرة نجــد الجهــل وعــدم الدرايــة والمعرفــة باإلرشــادات الصــحية حــول بشــكل خــا

مختلــف النــواحي الصــحية هــو العامــل المشــترك بــين غالبيــة ســكان األريــاف، هــذا إضــافة إلــى ســيادة األعــراف المختلفــة وســيطرة 
. فـاألمراض المتوطنـة التـي تنتشـر (1)عـين مهنـة علـى حسـاب صـحة األفـرادالشعوذة وأسـاليب الـدجل التـي يتخـذ منهـا بعـض المنتف

% مـن أبنائـه وتـودي بحيـاة الكثيـرين مـنهم. 70% إلـى 30في ربوع المجتمع الريفي هـي أمـراض فتاكـة إذ يصـاب سـنويا مـا بـين 
ين علــى العمــل واإلنتــاج، ولهــذه األمــراض آثــار بعيــدة المــدى فهــي تســبب )األنيميــا( هــذا المــرض الــذي يضــعف مــن قــدرة المصــاب

كذلك تضعف لديهم المناعة في مقاومة األمراض. ومن الجدير بالذكر أن هذه األمراض ذات دورة معروفة ومـن السـهل القضـاء 
عليها لو كـانوا يعـون حقيقـة األمـر. ناهيـك عـن تلـوث ميـاه األنهـار الـذي تعتمـد عليـه العائلـة الريفيـة بصـورة مباشـرة وفـي مختلـف 

 . (2) تاالحتياجا
: يعني التغير القيمـي هـو ذلـك التغيـر الـذي يصـيب األفـراد فـي وضـعهم االجتمـاعي وقـد يكـون مـن أعلـى إلـى القيمي التغير -9

ويعـد التغيـر سـببًا فـي ظهـور العديـد مـن (.3) أسفل أو بالعكس وهو نـوع مـن االنقـالب فـي الطبقـات االجتماعيـة والسـلم االجتمـاعي
تؤدي إلى سلسلة من التغيـرات االجتماعيـة. إذ تلعـب وسـائل اإلعـالم علـى اخـتالف أنواعهـا وخاصـة المشكالت االجتماعية التي 

المرئيــة منهــا دورًا بــارزًا فــي حيــاة المجتمــع الريفــي باعتبارهــا وســيلة تــرويح أساســية لمختلــف الفئــات العمريــة وانعكــاس ذلــك علــى 
انتشرت وسائل اإلعالم بشـكل ملحـوظ فـي المجتمـع العراقـي بشـقيه  سلوك األفراد وخصوصًا على عملية التنشئة االجتماعية. وقد

ساعد ذلك في االنفتاح على العالم الخارجي واكتساب خبرات جديدة أدت إلى تغير العديد من  2003الريفي والحضري بعد عام 
والســـتاليت وكـــذلك منظومـــة  قـــيم وعـــادات المجتمـــع الريفـــي وأصـــبح شـــائعًا امـــتالك العائلـــة لوســـائل االتصـــال الحديثـــة كـــالتلفزيون

االنترنت والهاتف النقال كل ذلك وغيره أدى إلى تغير اتجاهات األفراد، إضافة إلى ذلك فقد انتشرت المعالم الحضرية في الريف 
العراقي على نطاق واسع وأصبح االتصـال والتواصـل ممكنـا وعلـى نطـاق واسـع. كـذلك فقـد ازداد االتجـاه نحـو العائلـة الزواجيـة / 

نووية داخـل القريـة نتيجـة الرغبـة فـي االسـتقالل والخالفـات األسـرية المسـتمرة إلـى جانـب الرغبـة بعـدم إنجـاب المزيـد مـن األبنـاء ال
 . (4) واالتجاه نحو تنظيم العائلة

 ثالثًا: عوامل التغير في المجتمع الريفي العراقي:
تصـادية شـأنها شـأن بقيـة المؤسسـات االجتماعيـة فـي المجتمـع تتأثر العائلـة الريفيـة بـالتغيرات االجتماعيـة والسياسـية واالق 

 العراقي. وسنحاول استعراض أهم تلك العوامل وكما يلي:
تعد الحرب عاماًل مهمًا من عوامل التغير االجتماعي ومصدرًا في الوقت نفسـه ومثـااًل مأسـاويًا للصـراع (: Warsالحروب ) -1

 عديدة وعميقة وشاملة. االجتماعي الذي يقود إلى تغيرات اجتماعية
ولقد شهد المجتمع العراقي حروب وصراعات داخلية وخارجيـة عديـدة أثـرت فـي طبيعـة شخصـية الفـرد العراقـي مـن جهـة  

إضافة إلى االنعكاسات التي خلفتها على المجتمع من جهة أخرى. وقد تكون لها انعكاسات سلبية كما حدث في الحرب العالمية 
يجابيــة مثــل الفتوحــات اإلســالمية التــي ســاعدت العــرب والمســلمين علــى نشــر لغــتهم وثقــافتهم. ومهمــا تكــن الثانيــة أو انعكاســات ا

                                                           
  www.alnnas.com( مزاحم مبارك مال اهلل. ضوء على واقع المرأة الصحي في العراق في الريف العراقي. 2)
 . 199، ص 1956الرابطة، بغداد، ، مطبعة 1( شاكر مصطفى سليم، الجبايش، ج3)
 .39، ص 1961، دار النهضة العربية، القاهرة، 5( حسن شحاتة سعفان، أسس علم االجتماع، ط4)
  .48، ص 2006، دار ومكتبة اإلسراء، عمان، 1( وجدي شفيق عبد اللطيف، عولمة اإلعالم في المجتمع الريفي، ط1)
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الحــرب فالبــد مــن آثــار تتركهــا علــى المجتمــع وبنيتــه االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والنفســية التــي تتعلــق بعــادات المجتمــع 
اتها علــى البنـــاء االجتمــاعي وأنســاقه القيميـــة والمعياريــة وعلــى طبيعـــة . فــالحروب تتـــرك بصــم(1)وتقاليــده وقيمــه وأعرافـــه وعاداتــه

النشاط االقتصادي والقوى العاملة وعلى العالقات األسرية والتربوية وعلى حركة أفراد المجتمع وجماعاتـه وخلـق أنمـاط اجتماعيـة 
 . (2) جديدة

فيـة العراقيـة مـن خـالل التغييـرات التـي أحـدثتها فـي وقد كانـت للحـروب التـي خاضـها العـراق األثـر الكبيـر فـي العائلـة الري 
المجتمع الريفي ومن أهمها نزوح كثير من سكان الريف وهجرتهم إلى المدينة وأثرت بشكل كبير في المستوى االقتصادي لألفراد 

مــا خلفتــه مــن  إذ أدى تخصـيص الجــزء األكبــر مــن ميزانيـة الدولــة للمجهــود الحربــي إلـى تــدهور الوضــع االقتصــادي، إضـافة إلــى
 تزايد أعداد األرامل واأليتام ومزيد من الفقر والجهل في المجتمع العراقي.

يحظى التعليم باهتمـام كبيـر فـي دول العـالم جميعهـا إذ تخصـص لـه ميزانيـات ضـخمة وتوضـع لـه  (:Educationالتعليم ) -2
 الخطط إيمانا منها بأهمية التعليم في تكوين اإلنسان ورفاهية المجتمع.

ــيم ومجانيتــه فــي   فــالفرد المــتعلم مواكــب للعصــر وذو وعــي ويتميــز بمســتوى عــالي مــن الطمــوح، ولقــد كــان إللزاميــة التعل
العــراق دورا بــارزا فــي عمليــة التغيــر، إذ كــان ومــا يــزال واحــدا مــن التغيــرات األساســية، وتجلــى ذلــك فــي تحســن المســتوى الصــحي 

 عالم الريف. والثقافي والمظهر الحياتي للسكان والنهوض ب
إن مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه أفــراد المجتمــع العراقــي تتمثــل فــي تطــوير النظــام التعليمــي بمــا يحقــق تكــافؤ الفــرص  

التعليمية للمجتمع وتعميم التعليم األساسي لإلناث خصوصًا في الريف، إذ على الـرغم مـن انتشـار التعلـيم إال إن النظـرة التقليديـة 
وضــع الطبيعــي للبنــات هــو إعــدادها للــزواج وتنظــيم المنــزل. ويبــدو التفــاوت فــي نســب التحــاق البنــات بــالتعليم مازالــت تعتبــر إن ال

 واضحًا بين الريف والحضر.
فـالتعليم يســاعد علــى تمكـين المــرأة مــن المهـارات والمعــارف التــي لـم تكــن متاحــة مـن قبــل، ويعــد التعلـيم مــن أهــم العوامــل  

حيــاة أفــراد العائلــة الريفيــة والتــي أوجــدت لــدى المــرأة الريفيــة وعيــًا )ولــو نســبيًا( بــذاتها ومركزهــا  التــي دفعــت بعمليــة التغييــر فــي
االجتمـــاعي ووعيـــًا اســـريًا ومجتمعيـــًا بأهميـــة مشـــاركتها فـــي الحيـــاة العائليـــة. ومـــن المعـــروف إن للتعلـــيم اثـــر كبيـــر علـــى الســـلوك 

ر تعليمــًا هــي األقــل إنجابــًا، أي إن هنــاك عالقــة عكســية بــين مســتويات اإلنجــابي خاصــة لــدى اإلنــاث، إذ يتبــين إن المــرأة األكثــ
 اإلنجاب والمستوى التعليمي. 

لقد توالت التغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.... الخ علـى المجتمعـات فـي (: Globalizationالعولمة ) -3
بشــكل عــام والمجتمــع العراقــي بشــكل خــاص ولعــل ابــرز هــذه التغيــرات  العقــود القليلــة الماضــية وخاصــة علــى المجتمعــات العربيــة

. (3) بــروز ظــاهرة العولمــة ومــا رافقتهــا مــن ثــورة معلوماتيــة إذ أحــدثت تغيــرًا فــي المواقــف واالتجاهــات والقــيم لــدى أفــراد المجتمــع
عـــات والمفـــردات واألذواق فيمـــا بـــين وجعلـــت العـــالم أكثـــر انـــدماجًا وجعلـــت التحـــوالت ســـريعة وأســـهمت فـــي انتقـــال المفـــاهيم والقنا

. إن هـذه (4)الثقافات والحضارات ونقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة وبالتالي دخولـه إلـى عصـر العولمـة 
ياة األفراد التغيرات كان لها دور في تغير الثقافة الموروثة للمجتمعات، كما وأن ثورة المعلومات واالتصاالت أثرت وستؤثر في ح

. فــأفراد العائلـة الريفيــة لــم (5) وهـي اليــوم مـن أهــم العوامـل التــي تعقـد تشــكيل خبـرات وثقافــة وأذواق وسـلوكيات األفــراد والمجتمعـات
                                                           

في تحصين التماسك في المجتمع العراقي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم ( احمد فرحان الكبيسي، األمن االجتماعي 2)
 .222، ص 1995علم االجتماع، 

 .225( المصدر نفسه، ص 3)
 
 .53ص  2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1( ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، ط1)
 .  39، ص 1999، الكويت، 2، العدد 28الخالق، العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، مجلة عالم لفك، مجلد (عبد اهلل عبد 2)
 .  234، ص 2002، 1، العدد 18( حسن سمير، الثورة المعلوماتية: عواقبها وآفاقها، مجلة الجامعة دمشق، المجلد 3)



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

305 

يعــودوا معــزولين كمــا فــي الســابق، إذ أصــبحت وســائل العولمــة تســهم بقــدر كبيــر فــي دمــج األفــراد مــع بعضــهم ومــع المجتمعــات 
االنترنت والنقال وأساليب البـث الفضـائي جميعهـا تحـاول تشـكيل قـيم ومفـاهيم جديـدة ربمـا لتكـون بديلـة عـن  األخرى، فوسائل مثل

القــيم المتعــارف عليهــا لــدى أفــراد المجتمــع الريفــي مســتخدمة أســاليب التشــويق والمتعــة فــي ذلــك لصــرفهم عــن مشــكالتهم الحقيقيــة 
بعادهم عن الواقع الحقيقي المعاش.  وا 

يلقــى مفهــوم التنميــة اهتمامــًا واســعًا مــن قبــل مختلــف االختصاصــات االجتماعيــة الن التنميــة (: Developmentالتنميــة ) -4
بحد ذاتها تعتمد مبدأ الشمولية، إذ أنها تمس مختلف جوانب الحياة االجتماعية والنشاطات البشرية المادية وغير المادية سواء ما 

ثقافي، كما وترتبط بتجمع األفراد و انتظـامهم فـي جماعـة تتبـادل المصـالح و المنـافع يتعلق منها بالنشاط االقتصادي أم النشاط ال
. وال شــك أن عمليــة تنميــة المجتمــع ترمــي إلــى إحــداث تغييــر موجــه فــي جوانــب (1) تحــاول تحســين أوضــاعها و أحــوال معيشــتها

تغييـر ألنـه متمسـك بتقاليـده إلـى مجتمـع يقبـل الحياة المختلفة مثل تحويل مجتمع أمـي إلـى مجتمـع مـتعلم، أو مجتمـع ال يقبـل أي 
 .(2) التغيير االجتماعي

وتعمـل التنميــة علــى تأكيــد القــيم الجديــدة التــي تســتوعب االنجـازات التــي يــتم تحقيقهــا وأن تكــون تلــك االنجــازات جــزءا مــن  
لتعامـــل مـــع المشـــكالت الجديـــدة البنـــاء االجتمـــاعي والثقـــافي للمجتمـــع كـــي يســـتطيع المجتمـــع االســـتمرار وان يصـــبح قـــادرًا علـــى ا

ن يكـون المجتمـع  والمتغيرات وعلى استيعاب الجماعات والطبقات االجتماعية الجديدة بمشاكلها ومطالبها داخل التنظيم الرئيس وا 
ه من وتبرز أهمية التنمية الريفية من خالل ما تصف (.3) قادرًا على التكيف مع ما تحدثه التنمية من عملية تغيير وتطوير تحديث

نقاذ المناطق الريفية التي عادة مـا تكـون متخلفـة بالمقارنـة مـع المراكـز الحضـرية، ويمكـن وضـع  البرامج التنموية بهدف تحقيقها وا 
 تصور عن أشكال التنمية في الريف العراقي وعلى النحو التالي:

لى للمعيشة وذلك عن طريـق زيـادة الكفـاءة إن موضوع التنمية الزراعية ال يخرج عن فكرة خلق مستوى أع التنمية الزراعية: -1
 اإلنتاجية، وزيادة اإلنتاج يعني زيادة الدخل الحقيقي ألفراد العائلة.

إن االهتمــام بجانــب اإلســكان الريفــي أمــر يجــب أن يــولى أهميــة بالغــة باعتبــار إن المســكن الجيــد الــذي تتــوفر فيــه ـــ اإلســكان: 2
نشاط االقتصادي للساكنين ويزيد من إنتاجهم ويؤدي إلى بقائهم في أرضهم وخاصـة الشروط الصحية والحياتية عامل يؤثر في ال

المناطق الريفية وهذا يعمـل علـى زيـادة اسـتثمار وخطـط التطـوير والتنميـة الريفيـة وفاعليتهـا. إذ أن المخططـين الـذين يهتمـون فـي 
يجابياته فيعملون علـى تحديـد السـلبيات أو تطوير الريف في دراستهم لواقع اإلسكان الريفي يبحثون في سلبيات اإلسكا ن الريفي وا 

التخلص منها أو التقليل من أثارها الضارة ويستثمرون العوامل االيجابية الذي تشـجع سـاكني الريـف علـى البقـاء فـي أرضـهم ليـتم 
ينــة والصــحة وان اإلســكان الن المســكن الريفــي يعــد المكــان الــذي يــوفر لإلنســان الراحــة والطمأن( 4)اســتثمارها بشــكل يخــدم الريــف 

 .(5)الريفي في حقيقته جزء ال يتجزأ من التنمية الريفية 
تبرز أهمية الخدمات االجتماعية في تأثر العائلة الريفية في مستوى الخدمات المقدمة لهـا وهـذا لـه نتائجـه الخدمات االجتماعية: 

تطــوير الريــف بعمليــة تطــوير الخــدمات االجتماعيــة. إذ )تعــد علــى العمليــات اإلنتاجيــة إذ تــرتبط عمليــة تحســين اإلنتــاج ونوعيتــه و 
المســتوطنة الريفيــة وحــدة اجتماعيــة يقــوم بــين أفرادهــا وجماعتهــا نظــام معــين يتضــمن تنســيق العالقــات وتنظيمهــا بيــنهم وفــي نفــس 

األوضـاع االجتماعيـة كـاًل الوقت يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تعد ملزمة لسلوك األفـراد فـي هـذه الجماعـة، وتشـمل 
                                                           

 .17، ص 1983تطبيقية(، دار المعارف، اإلسكندرية، ( إسماعيل علي سعد، المجتمع والسياسة )دراسة 1)
، مطبعة دار 1( عادل عبد الحسين شكارة، نظرية هوبهاوس في التنمية االجتماعية وتطبيقاتها على سياسة تنمية المجتمع العشائري في العراق، ط2)

 . 252، ص 1975السالم، بغداد، 
، 1964مكتبة لبنان، بيروت، ، ترجمة د. يوسف عبد اهلل، 2ية )نظرياتها، سياستها، تاريخها(، ج( جير الدماير، وروبرت ولدوين. التنمية االقتصاد3)

 .154ص 
 . 228، ص1990، مطبعة العاني، بغداد، 22( عادل عبد اهلل خطاب، )المسكن الريفي بين الواقع وأفاق التطوير( مجلة الجمعية الجغرافية، العدد 4)
 .1، ص1977ي، تقرير صادر عن وزارة التخطيط، هيئة التخطيط اإلقليمي، بغداد، ( أسس ومعايير اإلسكان الريف5)



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

306 

ـــد والمعتقـــدات والعـــرف الســـائد فـــي الريـــف(  ـــل الخـــدمات (1)مـــن التركيـــب االجتمـــاعي واألنمـــاط األســـرية والعـــادات والتقالي . وتتمث
 االجتماعية بما يأتي:

توى التعليمـي يـرتبط مـع يعد التعليم وبمختلف مستوياته هدفا أساسيا في التنمية الريفية إذ أن ارتفـاع المسـالخدمات التعليمية:  -أ
بقية الخدمات التي تقدم إلى المناطق الريفية عناصر مهمة وفاعلة في عملية التنمية فـأن زيـادة اإلنتاجيـة وارتفـاع مسـتوى الـدخل 

ل ، إذ أن التطور الكمي الحاص(2)متعلق بارتفاع المستوى التعليمي، وارتفاع مستوى الدخل يؤدي بالناس إلى اإلقبال على التعليم
في التعليم في الريف على مستوى التعليم االبتدائي ينسجم مع التطور الحاصل في التعلـيم علـى مسـتوى القطـر، علـى الـرغم مـن 
أن النظام التعليمي في الريف يتميـز بارتفـاع نسـبة األميـة ووجـود تفـاوت فـي التعلـيم بـين الـذكور واإلنـاث لصـالح الـذكور، إضـافة 

ــيم فــي الريــف وخاصــة إلــى التفــاوت الواضــح فــي التع ــذا فــأن تــوفير فــرص التعل لــيم بــين المنــاطق الريفيــة والمنــاطق الحضــرية، ل
المدارس الزراعية باإلضافة إلى المستويات التعليمية األخرى يمكن توفير خبرة للعمل في الزراعة وبالتالي انعكاسـه علـى اإلنتـاج 

 الزراعي كمًا ونوعًا وجودة.
مية توفير الخدمات الصحية نتيجة حاجة المجتمعات الريفية لها، وتعاني المجتمعـات الريفيـة فـي تأتي أهب ـ الخدمات الصحية: 

العــراق مــن مشــكالت صــحية، وتتمثــل الخــدمات الصــحية فــي خــدمات رعايــة األمومــة والطفولــة والرعايــة الصــحية الوقائيــة منهــا 
ى خلق قوة منتجة، وخلق فالح نشط قادر على اإلسهام فـي والعالجية كذلك مكافحة األمراض. وهذه إذا ما توفرت فأنها تؤدي إل

عملية التنمية وتحسين اإلنتاج وزيادة كميته األمر الذي يظهر على زيادة المردود االقتصادي للفالح مـن خـالل مبيعـات منتجاتـه 
 والكمالية. الزراعية. وتقوية قدرته الشرائية وهذا يجعله قادرًا على أن يلبي احتياجاته المنزلية الضرورية

تعد شبكة النقل الريفية من أهم الوسائل التي تساعد على انجاز خطط التنمية الريفيـة وبرامجهـا، إذ أنهـا شبكة طرق النقل:  -ت
تعمــل علــى تســهيل االتصــال بالمــدن والمراكــز الحضــرية األخــرى، كــذلك تســهم فــي نقــل الخــدمات الزراعيــة إلــى المــزارع وتســهيل 

 ي إلى مراكز االستهالك ومنافذ التسويق بشكل دائم وسريع. تسويق اإلنتاج الزراع
ال شـــك أن التصـــنيع والتقـــدم التكنولـــوجي قـــد احـــدث آثـــارا هائلـــة فـــي تقـــدم البشـــرية والتغييـــر التصـــنيع والتقـــدم التكنولـــوجي:  -5

لفـــوقي ويتـــرك آثـــاره االجتمـــاعي نحـــو األفضل.فالتصـــنيع عامـــل اقتصـــادي تكنولـــوجي فّعـــال غالبـــا مـــا يـــؤثر فـــي بنـــاء المجتمـــع ا
وانعكاســاته فيــه وهــذا األمــر ســينقل المجتمــع برمتــه إلــى مرحلــة حضــارية واجتماعيــة متطــورة وناميــة تختلــف عــن المراحــل الســابقة 

 .(3)التي كان بها قبل التحول الصناعي
تقليديــة يتحـــدد بالعوامـــل وتــنعكس آثـــار التصــنيع فـــي العالقـــات األســرية، فـــالمركز االجتمــاعي للفـــرد فـــي المجتمعــات الزراعيـــة ال 

الوراثيــة أي أن الفــرد الــذي ينتمــي إلــى أســرة عريقــة فــي الحســب والنســب هــو الــذي يحتــل المركــز االجتمــاعي العــالي حيــث يكــون 
المركز االجتماعي للفرد الذي ينتمي إلى أسرة مجهولة النسب والحسب واطئا ومتدينًا، أما المركـز االجتمـاعي للفـرد فـي المجتمـع 

. ومن آثار التصنيع على المجتمعات إحداث تغييرات اجتماعية وهذه التغييـرات تعمـل (4) فيتحدد بطبيعة المهنة والثروة الصناعي
على تقطيع األنظمة االجتماعية في المجتمعات التقليدية واالنتقالية مما يؤدي إلى اضمحالل سلسلة من األعراف والقيم المألوفـة 

 .(5) لى أزمات اجتماعية ونفسية ويزيد من شعورهم بالضياعبحيث تؤدي إلى تعريض األفراد إ

                                                           
 .332،ص1987( زكي حسن الليلة وياسين طه طاقة، اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي. مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،1)
 .632ص 1976الريفية المتكاملة، القاهرة، مطبعة دار التأليف،  ( عدلي سليمان، وجهات نظر في التنمية الريفية، سلسلة التنمية2)
 . 110، ص198، 5( لطفي بركات احمد، التكنولوجيا والتغير الثقافي ومستويات التربية، مجلة الباحث، العدد 1)
 .53، ص 1981( إحسان محمد الحسن، التصنيع وتغير المجتمع، دار الرشيد للنشر، العراق، 2)
 .517، ص 1990ي القصير، معن خليل عمر، المدخل إلى علم االجتماع، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ( مليحة عون3)
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. كمـا (1)الن هذه المجتمعات تحكمها كثير من األعراف والتقاليد التي تثبت في شخصيات األفراد بحيث يصـعب تغييرهـا 
اعـي، ممـا شـجع أفـراد إن التصنيع أدى إلى دخول اآلالت في العمل الزراعي وبالتالي قلة الحاجة لأليدي العاملـة فـي العمـل الزر 

العائلة الريفية إلى التفكير في ممارسة أعمال أخرى من اجل تحسين مستوى العائلة اقتصاديًا واجتماعيًا وهكذا أدى إلى خلل في 
 منظومة االرتبـاط التـي كانـت قائمـة سـابقًا تمهيـدًا لتفككهـا. ولقـد كـان لهـذا العامـل أثـر بـالغ فـي متطلبـات الريـف واالهتمـام بتـوفير
أغلــب الخــدمات التــي يحتاجهــا. فاغلــب المهــاجرين مــن األريــاف إلــى المــدن كــان بســبب تزايــد الفــرص االقتصــادية وتزايــد النشــاط 

 .(2) العمراني والصناعي وزيادة الدخول التي يتقاضاها األفراد من عملهم الجديد
التقـدم التكنولـوجي يتـرك أثـارًا علـى مسـتوى ولهذا يؤكد العديـد مـن العلمـاء أن التحـول االقتصـادي المعتمـد علـى التصـنيع و 

 الفرد والجماعة والمجتمع وكذلك على البناء االجتماعي والطبقي ومن هذه اآلثار ما يلي: 
هجرة سكان الريف إلى المدن السـتغالل فـرص العمـل الموجـودة هنـاك فـان اغلـب هـذه الهجـرة غالبـا مـا تسـبب ظـاهرة ازدحـام  -أ

 .سبب في قلة األيدي العاملة الزراعية التي تستطيع استغالل األرضالسكان في المدن و كذلك ت
يسـبب التصــنيع تعقـد االختالفــات والفـوارق الطبقيــة بـين أبنــاء الشـعب ويزيــد مـن المراكــز والـدرجات االجتماعيــة المتباينـة مــن  -ب

 .ناحية األدوار التي تشغلها واالمتيازات التي تستحقها
العائلــة والقرابــة فهــو دائمــًا مــا يضــعف العالقــات االجتماعيــة والقرابيــة لألســرة ويعرضــها إلــى  تظهــر آثــار التصــنيع فــي نظــم -ت

 . (3) االضطراب وعدم االستقرار
تحتل وسائل االتصال كما هو معروف موقعًا طليعيًا بين العوامل المدنيـة فـي هـذا العصـر مـن وسائل االتصال الجماهيري:  -6

 . لكونها أكثر التصاقًا بالمجتمع وأقوى تأثيرًا من حيث االتصال واإلقناع والتثقيف.(4) نواحي التأثير الفكري والعلمي
فاالتصال أداة تغيير ووسيلة توجيهية ألنه يتولى مهام اإلعالم والتربية والتعليم والتثقيف واإلرشـاد والتـدريب والتنشـئة االجتماعيـة  

حداثـه وهذه المهام تشكل جوهر الثقافة التي يقوم عليها ال بناء االجتماعي، إذ تـتم عـن طريقهـا تحقيـق أهـداف المجتمـع بـالتغيير وا 
عــداد النــاس لــه ، أي انــه يقــوم بعمليــة تنظــيم التفاعــل بــين النــاس وتجــاوبهم وتعــاطفهم فيمــا بيــنهم وقــد (5) وتوجيــه األنظــار إليــه وا 

، إذ تشـمل وسـائل االتصـال (6)نى عنهـا لـدى الشـعوبطورتها الحضارة الحديثة وجعلتها بإمكانات كبيـرة وحولتهـا إلـى قـوة ال يسـتغ
سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة المرئية والمسموعة )اإلذاعة والتلفزيون والستاليت والصحافة والمجالت والهاتف بجميع أنواعـه 

نمـا تتعـداها إلـى مهمـة اكبـر وأهـم فـي  بنـاء الفـرد والمجتمـع مـن واالنترنيت( إذ ال تقتصر أهميتها على الجانب الترفيهي فحسب وا 
خـــالل تأكيـــدها علـــى الجوانـــب الفكريـــة والتربويـــة واألخالقيـــة واإلنســـانية نظـــرًا لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن أهميـــة بالغـــة فـــي تكـــوين صـــفاته 

( . ولعل أكثـر هـذه الوسـائل أهميـة وأثـرًا فـي سـلوكية األفـراد واتجاهـاتهم وقـيمهم ومـثلهم االجتماعيـة )التلفزيـون(7)األساسية ورسمها
                                                           

 .71، ص 1989( مجيد حميد العارف. انثروبولوجيا التنمية الحضرية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 4)
 . 37، ص 1977دار الحرية للطباعة، بغداد،  ( عبد الكريم عبد السادة النصار، التصنيع وأثره في حفز التغير االجتماعي،5)
 .32 -30( إحسان محمد الحسن. مصدر سابق، ص 1)
 .302، ص1990( قيس النوري، أفاق التغيير االجتماعي )النظرية والتنموية(، مطبعة التعليم العالي،بغداد، 2)
 .110ص ، 1978(هادي نعمان الهيتي، االتصال والتغير الثقافي، دار الحرية، بغداد، 3)
 .273، ص 1992( حميدة سميسم، نظرية الرأي العام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 4)
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الذي يمثل الوسيلة المهمة التي تجمـع بـين الوسـائل المباشـرة وغيـر المباشـرة وهـي اقـرب إلـى التفاعـل االجتمـاعي بـين األفـراد مـن 
الوسائل األخرى وعلى هذا األساس فهو من أهم القنوات الفكرية والتربوية ذات التأثير الواضح والهام في سلوكية واتجاهات أفـراد 

 المجتمع.
 ل بان وسائل االتصال تمارس دورها في تكوين قيم العائلة الريفية من محورين أساسيين هما:ويمكن القو 

الدور اإلعالمي: فاإلعالم نشاط هادف يسعى لتحقيق غرض أو أغراض متعددة، فما يبث في وسائل األعالم من قيم مثل  أواًل:
في األفالم المدبلجة كلهـا تمـارس فعـاًل تـدميريًا فـي زعزعـة قـيم  الزواج المتعدد والطالق والعالقات ما قبل الزواج بين الشباب كما

 نفسية وثقافية يعيشها الفرد في المجتمع الريفي. –العائلة الريفية مستغلة في ذلك وجود أزمة اجتماعية 
حتياجـاتهم تعمـل علـى خلـق الدور التعليمي واالقناعي: إن وسائل األعالم باعتبارها مصدرًا معلوماتيًا يغني األفـراد ويشـبع ا ثانيًا:

واقــع ثقــافي وقيمــي لمشــاهديها، بحيــث تعمــل علــى إحــالل واقعهــا محــل واقــع مشــاهديها أو المتفــاعلين معهــا، فالتقليــد والمحاكــاة 
ًء وتغيير نظرة الفرد الريفي هي آليات رئيسة لتشكيل اآلراء والمواقف اإلنتقادية لواقع مـؤلم يعيشـه ابتـداءًا مـن نمـط المعيشـة وانتهـا

 بالقيم العشائرية واالجتماعية التي لم تعد لها القدرة التأثيرية كما كانت سابقًا.
 : يمكن تقسيم أسباب االنهيار إلى عدة عوامل هي:انهيار السلطة السياسية -7

 أوال: األسباب الداخلية لالنهيار وتتضمن: 
 .النظام الدكتاتوري وسياسة الحزب الواحد 
 ي. تدهور االقتصاد العراق 
 .انتشار الفساد اإلداري والرشوة والمحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة كافة 
 .تحيز وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لسياسة السلطة الحاكمة 

 ثانيا: األسباب الخارجية لالنهيار وتتضمن: 
 .الحروب المتتالية التي خاضها العراق 
 راق.العقوبات المفروضة على الع 
 (1)الحرب اإلعالمية والنفسية على العراق. 

 الفصل الثالث: اإلطار الميداني
 المنهجية واإلجراءات البحث:  أواًل:

 االسـتبانةستخدمت استمارة اكما  االجتماعي كمنهج للبحث ألنه يتالئم مع طبيعته، المسحمنهج  اعتمادتم منهج البحث وأداته:  -1
علـــى المالحظـــة البســـيطة  ( ســـؤاال" ذات صـــلة بموضـــوع البحـــث، باإلضـــافة إلـــى اعتمـــاد23كـــأداة لجمـــع البيانـــات و تضـــمنت )

 والمقابلة بوصفهما وسائل لجمع المعلومات من المبحوثين.
، إذ (2*)يتشكل مجتمع البحث من أرباب العوائل القاطنة في القـرى الريفيـة التابعـة لقضـاء الهاشـمية مجتمع البحث وعينته: -2

%( مــن مجتمــع 10نظــرًا لعــدم تجــانس مجتمــع البحــث فقــد تــم ســحب عينــة عشــوائية طبقيــة تمثــل )(، و 4202بلــغ عــددهم )
 (.2( رب أسرة، وكما هو موضح في الجدول )420البحث الكلي، وبلغ مجموع العينة )

                                                                                                                                                                                            
 
شاورة،  ( إيمان حمادي رجب. اآلثار االجتماعية النهيار المؤسسة السياسية في العراق )دراساة ميدانياة فاي مديناة الموصال(، رساالة ماجساتير غيار من        1)

. وللمزيااد ينظاار أيضااًا: رباااح مجيااد محمااد. اآلثااار االجتماعيااة النهيااار   57 – 47، ص 2005، قساام علاام االجتماااع، جامعااة الموصاال، كليااة اآلداب
 .2005سلطة الدولة في العراق )دراسة ميدانية(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، 

يتبعاه إدارياا ناواحي هاي: الشاوملي،       ،ادبغاد كام جناوب    130علاى ُبعاد    نهار الفارات  لفرات األوساط، علاى   في ايقع قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل * 
 .القاسم , المدحتية، الطليعة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ( يبين مجتمع البحث والعينة المأخوذة2جدول )

 المنطقة
عدد 
 األسر

العينة 
 المأخوذة

 المنطقة %
عدد 
 األسر

 العينة
 المأخوذة

% 

 ناحية
 القاسم

 4,7 21 211 البو غياض
 
 
 ناحية
 الطليعة

صاحب 
 شخير

116 12 2,6 

 2,3 10 104 حمزة علوان 7 31 307 البصيرة
 2,4 11 108 العرادة 4,3 19 191 البو جمال )الدلي(

 4 18 180 الوسامة 7 31 316 الفياضية
 2,4 11 108 كوام عون 3,4 15 151 العكيالت

 ناحية
 المدحتية

 3,5 16 162 البو درباش
 
 
 ناحية
 الشوملي

 2,6 12 118 البراكية
 17,2 77 766 الزبار 6,6 30 299 سعيدان
 4,7 21 209 البو عيسى 3,5 16 164 العالك
 1,8 8 76 العويديين 9 40 405 بيرمانة
 4,7 21 215 الخشخشية 6,3 28 276 الياسية

 
 لخصائص العامة للمبحوثين( يبين ا3جدول )

 % العدد الخصائص % العدد الخصائص % العدد الخصائص

 الجنس
 90,9 382 ذكور

 عدد أفراد
األسرة 
*** 

2- 7 149 35,4 

المستوى 
 التعليمي
لرب 
 األسرة

 18,8 79 أمية
 10,7 45 يقرأ ويكتب 29,3 123 13 -8 19,1 38 إناث

 العمر**

 9,4 40 ابتدائية 21 88 19 -14 25,8 108 35 -18

 13 55 متوسطة 14,3 60 25 -20 29,3 123 53 -36

54- 71 103 24,5 
 المستوى
 االقتصادي

 12 50 إعدادية 17,9 75 جيد
 16,7 70 معهد 76,7 322 متوسط 20,4 86 89 -72

 الحالة
 االجتماعية

 جامعية 5,4 23 ضعيف 66,6 280 متزوج
7 
59 

23 
14 

 متزوج أكثر
 من زوجة

70 16,6 
نوع 
 السكن

 صفر صفر طين
 شهادةعليا

79 
23 

1,2 
 71,6 301 بلوك 13,4 56 مطلق 5,4

 28,4 119 طابوق 3,4 14 أرمل
 ( سنة.51,6** الوسط الحسابي ألعمار أفراد العينة بلغ )
 ( فرد.11*** والوسط الحسابي لعدد أفراد األسرة بلغ )
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 فرضيات البحث: -3
تعــد الفــروض العلميــة مجــرد أفكــار علميــة مبدئيــة تتولــد مــن عقــل الباحــث عــن طريــق المالحظــة والتجربــة، وهــذه األفكــار  

ينبغي أن تكون قابلة لألختبـار العلمـي الـدقيق وهنـا للفـروض أهميـة كبـرى السـيما فـي البحـوث الوصـفية فهـي توجـه الباحـث نحـو 
جهـوده دون غــرض معـين كمـا أنهـا تسـاعده علـى الكشـف عـن العالقـات الســابقة  نـوع الحقـائق التـي يبحـث عنهـا بـدال" مـن تشـتت

  (1) التي تقوم بين الظواهر.
 وفي ضوء ذلك تم وضع فرضيات البحث على النحو األتي: 

 .هناك عالقة ذات داللة أحصائية بين عدد أفراد األسرة ووجود مشاكل نتيجة العيش مع األهل 
ة بين المستوى األقتصادي ووجود مشكالت نتيجة الزواج بأكثر من زوجة.هناك عالقة ذات داللة أحصائي 
 هنــاك عالقــة ذات داللــة أحصــائية بــين الحالــة االجتماعيــة وتقلــص تــأثير العــادات والقــيم فــي ســلوك أفــراد القريــة فــي الوقــت

 الحاضر.
 حدود البحث ومجاالته:-3
 ( قريــة وهــي 20قضــاء الهاشــمية فــي محافظــة بابــل والتــي ضــمت )المجــال المكــاني: وقــد حــدد بــبعض القــرى الريفيــة التابعــة ل

)البــو غيــاض، البصــيرة، البــو جمــال )الــدلي(، الفياضـــية، العكــيالت، البودربــاش، ســعيدان، العــالك، بيرمانــة، الياســية، صـــاحب 
 ة(شخير، حمزة علوان، العرادة، الوسامة، كوام عون، البراكية، الزبار، البو عيسى، العويديين، الخشخشي

 .المجال البشري: ويشمل أرباب العوائل في القرى الريفية التابعة لقضاء الهاشمية 
  2015/ 15/7 – 15/4/2015المجال الزماني: وقد تحدد من الفترة . 
 الوسائل اإلحصائية: -4

 تم أستخدام عددًا من الوسائل اإلحصائية المالئمة لتحقيق أهداف البحث وهي:
  100× الكل ÷ : الجزء النسب المئوية. 
 مركز الفئة( ×مجموع )التكرار     
  الوسط الحسابي: _________________________ 
 مجموع التكرارات    
  
 2البيانات المتوقعة /  –/ البيانات الحقيقية     
 (: __________________________2أختبار مربع كاي )كا 
 البيانات المتوقعة     
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .118، ص1970، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 3( قاسم محمد، المنطق الحديث ومناهج البحث، ط1)
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 لبحث:عرض بيانات ا ثانيًا:
 توصيف الظاهرة المدروسة: -1

 ( يبين طبيعة الحياة في الريف4جدول )
 
 
 
 
 
 طبيعة الحياة في الريف: -أ

( مــن المبحــوثين يــرون بــان طبيعــة الحيــاة فــي الريــف %53,3( أعــاله إلــى إن )4أشــارت البيانــات الــواردة فــي الجــدول )
 %( على طبيعة الحياة في الريف ال تسبب لهم مشكلة. 46,7تسبب لهم مشكلة، بينما أكد )

 ( يبين طبيعة المشكالت في الريف5جدول )
 % العدد طبيعة المشكالت في الريف
 39 87 العزلة التي تعيشها القرية

 28,5 64 قلة الخدمات
 32,5 73 ياه الريقلة م

 100 224 المجموع
 طبيعة المشكالت في الريف: -ب

وعند سؤال المبحوثين عن األسباب التي تجعل طبيعة الحياة في الريف تسبب مشكلة، أشاروا إلى إن العزلة التي تعيشها 
(، بينما جـاءت قلـة الخـدمات %39القرية هي إحدى المشكالت التي تسبب لهم مشكلة إثناء حياتهم في الريف إذ بلغت نسبتهم )

%( مـن المبحـوثين يـرون بـان شـحة الميـاه فـي الريـف هـي إحـدى المشـكالت 32,5%(، فـي حـين إن )28,5في الريـف وبنسـبة )
 التي يعانون منها. 

 ( يبين العيش في الريف وتحقيق األحالم6جدول )
 % العدد هل تعتقد بان العيش في الريف قد حقق جزء من أحالمك

 41,7 175 نعم
 6,2 26 إلى حد ما

 52,1 219 كال
 100 420 المجموع

 العيش في الريف وتحقيق األحالم: -ت
%( مـن المبحــوثين لـم يحققـوا جــزءًا مـن أحالمهـم إثنــاء 52,1( أعــاله، إلـى إن )6أوضـحت البيانـات الــواردة فـي الجـدول )

لريـــف قـــد حقـــق جـــزء مـــن أحالمهـــم، فـــي حـــين كـــان %( مـــن المبحـــوثين بـــان العـــيش فـــي ا41,7عيشـــهم فـــي الريـــف، بينمـــا أكـــد )
 %( من المبحوثين مترددين بين تحقيق األحالم من عدمه.6,2)

 
 
 

 هل تعتقد بان طبيعة الحياة في الريف
 تسبب لك مشكلة

 % العدد

 53,3 224 نعم
 46,7 196 كال

 100 420 المجموع



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

312 

 ( يوضح العالقة بين عدد أفراد األسرة ويبين العيش مع األهل وحدوث المشاكل7جدول )
 فئات أفراد األسرة العيش مع
 األهل يسبب مشكالت أسرية

 % مجموعال 25 -20 19 – 14 13 – 8 7 - 2

 75 315 57 85 106 67 نعم
 3,3 14 1 2 3 8 الى حد ما

 21,7 91 2 1 14 74 كال
 100 420 60 88 123 149 المجموع

 العيش مع األهل وحدوث المشاكل: –ث 
%( مــن المبحــوثين يــرون بــان العــيش فــي مســكن واحــد مــع 75( أعــاله، إلــى إن )7تشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول )

%( منهم بان العيش في مسكن واحد مع األهـل يسـبب مشـكلة إلـى حـٍد مـا، فـي حـين 3,3بب لهم مشكالت، بينما أكد )األهل يس
العالقــة بــين فئــات عــدد  وإليجــاد%( مــن المبحــوثين إن العــيش فــي مســكن واحــد مــع األهــل ال يســبب لهــم مشــكلة. 21,7أشــار )

( ووجـدناه 2مربـع كـاي )كـا اختبـار اسـتخدامسـبب العـيش مـع األهـل، تـم األفراد األسرة للعينة وبـين وجـود مشـكالت يعـانون منهـا ب
%(، وهنا يتم أثبـات الفرضـية القائلـة: 95( وعلى مستوى ثقة )6( وبدرجة حرية )12,6( وهو أعلى من القيمة الجدولية )67,7)

 (.)هناك عالقة ذات داللة أحصائية بين عدد أفراد األسرة ووجود مشاكل نتيجة العيش مع األهل
 ( يبين للموقف من الزواج المبكر8جدول )

 % العدد هل تعتقد بان التغيرات أسهمت في تقليص ظاهر الزواج المبكر
 53,5 225 اعتقد ذلك

 15,8 66 اعتقد إلى حد ما
 30,7 129 ال اعتقد ذلك
 100 420 المجموع

 التغيرات والموقف من الزواج المبكر: -ج
%( يرون بان التغيرات السياسية 53,5( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )8الجدول )أفادت البيانات الواردة في  

%( بأنهم غير متأكـدين مـن 15,8قد أسهمت في تقليص ظاهرة الزواج المبكر، بينما أكد ) 2003واالجتماعية واالقتصادية بعد 
لـم تسـهم فـي تقلـيص  2003الجتماعيـة واالقتصـادية بعـد %( من المبحوثين بان التغيـرات السياسـية وا30,7ذلك، في حين أكد )
 ظاهرة الزواج المبكر.

 ( يوضح العالقة بين المستوى األقتصادي وحدوث مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة9جدول )
 المستوى االقتصادي

 وجود مشكالت بسبب تعدد الزوجات
 % المجموع ضعيف متوسط جيد

 49,5 189 19 155 15 نعم
 5 19 3 14 2 ما إلى حد
 45,5 174 1 155 57 كال

  *382 23 285 74 المجموع
 ( امرأة باعتبارهن رب أسرة غير مشموالت بهذا السؤال. 38* لم تجب على هذا السؤال ) 

 الزواج بأكثر من زوجة:  –ح 
زواجهـم بـأكثر مـن زوجـة %( مـن المبحـوثين يعتقـدون بـان 49,5( أعـاله، إلـى إن )9تشير البيانات الواردة في الجدول ) 

%( فقــط مــنهم بــان زواجهــم بــأكثر مــن زوجــة يســبب لهــم مشــكلة إلــى حــد مــا، فــي حــين أكــد 5يســبب لهــم مشــكلة، بينمــا أشــار )
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( وهـو أعلـى 12,3( ووجدناه )2مربع كاي )كا اختبار استخدام%( بان زواجهم بأكثر من زوجة ال يسبب لهم مشكلة. تم 49,5)
%(، وهنـا يـتم أثبـات الفرضـية القائلـة: )هنـاك عالقــة ذات 95( وعلـى مسـتوى ثقــة )4( وبدرجـة حريـة )9,5مـن القيمـة الجدوليـة )

 ووجود مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة(. االقتصاديبين المستوى  إحصائيةداللة 
 ( يبين المشكالت الناتجة عن الزواج بأكثر من زوجة10جدول )

 % العدد لزواج بأكثر من زوجةما هي برأيك المشكالت التي تنتج عن ا
 25 48 عدم القدرة على تحمل مصاريف األبناء
 47 89 عدم القدرة على التوفيق بين الزوجات

 28 52 تدهور العالقة مع أهل الزوجة
 100 *189 المجموع

 *هذا العدد شمل أفراد العينة الذين أجابوا بنعم لوجود مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة 
 مشكالت الزواج بأكثر من زوجة –خ 

%( منهم إلـى إن 25وعند سؤال المبحوثين عن المشكالت التي يمكن أن تنجم عن الزواج بأكثر من زوجة واحدة، أشار)
%( مـن 47عدم قدرتهم على تحمل مصاريف األبنـاء هـي مـن المشـكالت التـي تـنجم عـن الـزواج بـأكثر مـن زوجـة، بينمـا أشـار )

القدرة على تحقيق العدالة بين الزوجات هي المشكالت التي تنجم عن الزواج بأكثر من زوجـة، فـي حـين  المبحوثين إلى إن عدم
 %( منهم أكد على إن تدهور العالقة مع هل الزوجة هي من المشكالت التي تنتج عن الزواج بأكثر من زوجة. 28إن )

 ( يبين شحه المياه والبحث عن وظيفة11جدول )
 

 شحه المياه والبحث عن وظيفة –د 
اه الميـ شـحة%( أكدوا على إن 88,3( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )11أفادت البيانات الواردة في الجدول ) 

 %( منهم عكس ذلك.11,7المتوافرة للزراعة أصبحت سببًا كافيًا للبحث عن وظيفة داخل المدينة، في حين أجاب )
 ( يبين موقف المبحوثين من األمية12جدول )

 % العدد هل تعتقد بان األمية تعد مشكلة للعائلة الريفية
 85,7 360 نعم

 4,5 19 إلى حد ما
 9,8 41 كال

 100 420 المجموع
 األمية  -ذ

%( يــرون بــان 85,7( أعــاله، أن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة )12أكــدت البيانــات اإلحصــائية الــواردة فــي الجــدول رقــم ) 
ــة الريفيــة، بينمــا أشــار ) %( مــنهم علــى عكــس ذلــك، فــي حــين إن 9,8األميــة تشــكل إحــدى المشــكالت التــي تعانيهــا منهــا العائل

 قف واضح.%( كانوا مترديين في إعطاء مو 4,5)
 

 % العدد مياه تعد سببًا كافيًا للبحث عن وظيفة داخل المدينةهل تعتقد بان شحه ال
 88,3 371 نعم

 - - إلى حد ما
 11,7 49 كال

 100 420 المجموع
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 ( يبين تأثير العادات والقيم والتقاليد في طبيعة أفراد القرية13جدول )
 الحالة االجتماعية العادات والقيم

 والتقاليد تقلص تأثيرها في سلوك أفراد القرية
 متزوج أكثر متزوج

 من زوجة
 أرمل مطلق

 
 % المجموع

 83,3 350 9 48 46 247 نعم
 5 21 3 4 6 8 إلى حد ما

 11,7 49 2 4 18 25 كال
 100 420 14 56 70 280 المجموع

 تقلص تأثير العادات والقيم في سلوك أفراد القرية في الوقت الحاضر -ر
 ( أشاروا بـان العـادات والتقاليـد 83,3( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )13كشفت البيانات الواردة في الجدول )%

%( علـى عكـس ذلـك , فـي 11,7ذلـك التـأثير كمـا فـي السـابق فـي سـلوك أفـراد القريـة، بينمـا أشـار ) والقيم االجتماعية لم يعد لها
( وهـو أقـل مـن القيمـة 3,2( ووجـدناه )2مربـع كـاي )كـا اختبـار اسـتخدام%( من المبحوثين مترديين في مـوقفهم. تـم 5حين كان )
يـتم أثبــات الفرضـية القائلــة: )هنـاك عالقــة ذات داللــة  %(، وهنـا لــم95( وعلــى مسـتوى ثقــة )6( وبدرجــة حريـة )12,6الجدوليـة )
 بين الحالة االجتماعية وتقلص تأثير العادات والقيم في سلوك أفراد القرية في الوقت الحاضر(. إحصائية

 ( يبين أسباب عدم فاعلية العادات والقيم في القرية14جدول )
 % العدد اعية في الوقت الحاضرما هي برأيك أسباب عدم فاعلية العادات والتقاليد االجتم

 41,4 145 دخول البث الفضائي واالنترنت والنقال
 20,6 72 سهولة االتصال مع المدينة

 18 63 كثرة األعمال الغير زراعية التي يمارسها أبناء الريف
 20 70 قلة اهتمام الجيل الجديد بتلك العادات والتقاليد

 100 350 المجموع
 ية العادات والقيم في القرية في الوقت الحاضرأسباب عدم فاعل -ز

وعنــد ســؤال المبحــوثين عــن األســباب التــي يــرون بأنهــا جعلــت العــادات والتقاليــد والقــيم االجتماعيــة ال تأخــذ مفعولهــا فــي  
%( مـــنهم إلـــى إن دخـــول البـــث الفضــائي واالنترنـــت والنقـــال هـــو احـــد األســـباب التـــي جعلـــت 41,4الوقــت الحاضـــر، فقـــد أشـــار )

%( منهم إن السبب فـي ذلـك يعـود إلـى 20,6العادات والتقاليد والقيم االجتماعية ال تؤثر في سلوك األبناء في القرية، بينما أكد )
%( من المبحوثين إن كثرة األعمال غير الزراعية التي يمارسـها أبنـاء الريـف فـي 18سهولة االتصال مع المدينة، في حين بين )

%( 20سباب في قلـة فاعليـة العـادات والتقاليـد والقـيم االجتماعيـة وتأثيرهـا فـي سـلوكهم، بينمـا أشـار )الوقت الحالي هي إحدى األ
 من المبحوثين إلى إن قلة اهتمام الجيل الجديد بتلك القيم كان من األسباب في عدم فاعليتها وتأثيرها فيهم. 

 ( يبين السكن مع األقرباء وحدوث المشاكل15جدول )
 % العدد سكن مع األقرباء يسبب لك ولعائلتك مشكلةهل تعتقد بان ال

 47,9 201 نعم
 19,2 81 إلى حد ما

 32,9 138 كال
 100 420 المجموع
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 السكن مع األقرباء وحدوث المشاكل -س
%( مــن المبحــوثين يــرون بــان الســكن مــع األقربــاء أو 47,9( أعــاله، إلــى إن )15أفــادت البيانــات الــواردة فــي الجــدول )

%( مـن المبحـوثين متـرددا 19,2%( منهم عكس ذلك، في حـين كـان )32,9قرب منهم يسبب لهم وألسرهم مشكلة، بينما أكد )بال
 في إعطاء موقف واضح حول ذلك.
 ( يبين أسباب حدوث المشكالت نتيجة السكن مع األقرباء16جدول )

 ما هي برأيك أسباب حدوث المشكالت
 % العدد نتيجة السكن مع األقرباء

 43,8 88 تحدث المشاكل بسبب األبناء
 22,9 46 تحدث المشاكل بسبب تجاور المساكن

 33,3 67 تحدث المشاكل بسبب األرض
 100 201 المجموع

 أسباب حدوث المشكالت نتيجة السكن مع األقرباء -ش
مـنهم تسـبب لهـم ولعـوائلهم وعند سؤال المبحـوثين عـن األسـباب التـي تجعلهـم يعتقـدون بـان السـكن مـع األقربـاء أو بـالقرب 

%( مـن المبحـوثين علـى أن 22,9%( منهم على أن هذه المشاكل قد تحدث بسبب األبناء، بينما أكـد )43,8مشكلة، فقد أشار )
%( مـنهم علـى أن هـذه المشـاكل سـببها األرض 33,3تجاور المساكن هـي إحـدى األسـباب فـي حـدوث المشـاكل، فـي حـين أكـد )

 روعات وحصة المياه.ومتعلقاتها من سقي المز 
 ( يبين كيفية التعامل مع المشاكل العائلية17جدول )

 % العدد لحلها عندما تحدث مشكلة عائلية إلى من تلجأ
 31,9 134 الشخص األكبر
 25,7 108 أحلها لوحدي

 23,6 99 األخوة يتدخلون لحلها
 18,8 79 أتشاور مع أبنائي لحلها

 100 420 المجموع
 المشاكل العائلية التعامل مع -ص

%( مـن المبحـوثين يرجعـون إلـى الشـخص 31,9( أعـاله، إلـى إن )17أوضحت البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول )
%( مـــنهم علـــى أنهـــم يحلـــون تلـــك المشـــاكل 25,7األكبـــر فـــي العائلـــة لحـــل المشـــاكل التـــي يواجهونهـــا إثنـــاء حيـــاتهم، بينمـــا أكـــد )

المبحوثين على إن اإلخوة يتدخلون في كثير من الحاالت في مساعدتهم لحل المشـاكل التـي %( من 23,5لوحدهم، كما وأشار )
 %( منهم على إنهم يتشاورون مع أبنائهم في إيجاد حل لتلك المشاكل.18,9تواجههم، في حين أكد )

 ( يبين أثار التغيرات في العائلة الريفية18جدول )
 ما هي برأيك اآلثار التي أحدثتها

 2003في العائلة الريفية بعد  التغيرات
 % العدد

 29,8 125 الميل إلى السكن في بيت مستقل
 26,4 111 البحث عن عمل ثاني باإلضافة للزراعة

 23,4 98 الميل إلى تقليص حجم العائلة
 20,4 86 الميل إلى المشاركة في اتخاذ القرارات

 100 420 المجموع
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 ةأثار التغيرات في العائلة الريفي -ض
%( مـن المبحـوثين يـرون بـان الميـل إلـى سـكن منفصـل 29,8( أدنـاه، إلـى إن )18أشارت البيانات الواردة فـي الجـدول ) 

%( مــنهم علــى إن البحــث عــن 26,4، بينمــا يــرى )2003كـان احــد اآلثــار التــي أحــدثتها التغيــرات التــي حصــلت فـي العــراق بعــد 
%( مـن المبحـوثين علـى إن 23,4تغيرات الحاصلة في العراق، في حين يـرى )عمل ثاني باإلضافة إلى الزراعة كان احد أثار ال

هناك توجه نحو تقليص حجـم العائلـة مـن خـالل اسـتخدام موانـع الحمـل أو اللجـوء إلـى العمليـات الجراحيـة وغيرهـا كـان احـد أثـار 
ركة اآلخــرين فــي اتخــاذ القــرارات %( مــن المبحــوثين إلــى إن الميــل إلــى مشــا20,4التغيــرات الحاصــلة فــي العــراق، بينمــا يــرى )

 .2003الخاصة بالعائلة )كالزوجة واألبناء مثاًل( كان أحد أثار التغيرات الحاصلة في العراق بعد 
 2003( يبين أوضاع العائلة الريفية بعد 19جدول )

 بعد التغيرات التي حصلت في العراق
 % العدد هل تعتقد بان حياة عائلتك قد 2003في 

 27,8 117 تحسنت
 23,4 98 ساءت )تدهورت(
 48,8 205 لم تتغير أو تتبدل

 100 420 المجموع
 2003أوضاع العائلة بعد  -ط

%( من المبحـوثين يعتقـدون بـان حيـاة عـوائلهم قـد تحسـنت بعـد 27,8(، إلى إن )19أشارت البيانات الواردة في الجدول )
%( مـنهم علـى إن أوضـاع عـوائلهم 23,4في العراق، بينما أكد ) 2003حدوث التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
%( مــن المبحــوثين علــى إن أوضــاع عــوائلهم لــم تتغيــر حتــى بعــد 48,8قــد تــدهورت بعــد حــدوث هــذه التغيــرات، فــي حــين أكــد )

 في العراق. 2003حدوث تلك التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
 أهم نتائج للبحث: -2
ـــات إلـــى إن )أشـــا -1 ـــاة فـــي الريـــف تســـبب لهـــم مشـــكلة، بينمـــا أكـــد 53,3رت البيان ـــان طبيعـــة الحي ـــرون ب %( مـــن المبحـــوثين ي

 %( على طبيعة الحياة في الريف ال تسبب لهم مشكلة. 46,7)
ني %( يــرون بــان األميــة تشــكل إحــدى المشــكالت التــي تعــا85,7أكــدت البيانــات اإلحصــائية أن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة ) -2

%( كــانوا متــرديين فــي إعطــاء موقــف 4,5%( مــنهم علــى عكــس ذلــك، فــي حــين إن )9,8منهــا العائلــة الريفيــة، بينمــا أشــار )
 واضح.

%( أشـاروا بـان العـادات والتقاليـد والقـيم االجتماعيـة لـم 83,3كشفت البيانات اإلحصـائية إلـى إن غالبيـة المبحـوثين وبنسـبة ) -3
%( مـن 5%( على عكس ذلك, في حين كان )11,7لسابق في سلوك أفراد القرية، بينما أشار )يعد لها ذلك التأثير كما في ا

 المبحوثين مترديين في موقفهم.
%( يــرون بــان التغيــرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية بعــد 53,5أفــادت البيانــات إلــى إن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة ) -4

%( بــأنهم غيــر متأكــدين مــن ذلــك، فــي حــين أكــد 15,8المبكــر، بينمــا أكــد )قــد أســهمت فــي تقلــيص ظــاهرة الــزواج  2003
لــم تســهم فــي تقلــيص ظــاهرة الــزواج  2003%( مــن المبحــوثين بــان التغيــرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية بعــد 30,7)

 المبكر.
فـي العائلـة لحـل المشـاكل التـي  %( مـن المبحـوثين يرجعـون إلـى الشـخص األكبـر31,9أفادت البيانات اإلحصائية إلـى إن ) -5

%( مـــن 23,5%( مــنهم علــى أنهــم يحلــون تلـــك المشــاكل لوحــدهم، كمــا وأشــار )25,7يواجهونهــا إثنــاء حيــاتهم، بينمــا أكـــد )
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المبحـــوثين علـــى إن اإلخـــوة يتـــدخلون فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت فـــي مســـاعدتهم لحـــل المشـــاكل التـــي تـــواجههم، فـــي حـــين أكـــد 
 شاورون مع أبنائهم في إيجاد حل لتلك المشاكل.%( منهم على إنهم يت18,9)
%( مــن المبحــوثين يعتقــدون بــان حيــاة عــوائلهم قــد تحســنت بعــد حــدوث التغيــرات السياســية 27,8أشــارت البيانــات إلــى إن ) -6

ث %( منهم على إن أوضاع عوائلهم قد تدهورت بعد حدو 23,4في العراق، بينما أكد ) 2003واالجتماعية واالقتصادية بعد 
%( مــن المبحــوثين علــى إن أوضــاع عــوائلهم لــم تتغيــر حتــى بعــد حــدوث تلــك التغيــرات 48,8هــذه التغيــرات، فــي حــين أكــد )

 في العراق. 2003السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
 المقترحات: -3
 توفير وتحسين مستوى الخدمات العامة، والعمل على عدم تركزها بالمدن كما هو قائم حاليًا. .1
ل على محاربة األميـة المتفشـية فـي الريـف العراقـي، وزيـادة نسـبة الـدعم للمـدارس مـن حيـث الكـوادر التدريسـية والخـدمات العم .2

المقدمــة بهــا، إضــافة إلــى عقــد نــدوات وورش عمــل تهــدف إلــى زيــادة وعــي األفــراد )وخاصــة المــرأة( باألوضــاع االجتماعيـــة 
 ومساعدتهم في حلها بطرق أكثر عقالنية.والثقافية والصحية المحيطة بهم من اجل تمكينهم 

علــى المؤسســات الحكوميــة العمــل علــى خلــق فــرص عمــل تتناســب وطبيعــة األوضــاع االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة، مــن  .3
 اجل تقليل أو الحد من الهجرة المتزايدة للمدن للبحث عن العمل.

العمرانية الغير مخططة على المناطق الزراعية التي تـؤدي  على المؤسسات المعنية إتباع إجراءات صارمة لوقف االمتدادات .4
 إلى تحويلها إلى أراضي سكنية.

إجراء دراسة شاملة للريف العراقي تعتمد علـى قاعـدة مـن البيانـات األساسـية والمعلومـات الدقيقـة الهـدف منهـا رصـد واقـع تلـك  .5
هـا، والتعـرف علـى اإلمكانيـات المتاحـة والتـي يمكـن القرى من حيث معرفة أهم سماتها وحصـر أهـم المشـكالت التـي تعـاني من
 على أساسها تحديد األهداف ووضع السياسة التنموية المالئمة لتلك القرى.
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 1772دور النمسا في تقسيم بولندا األول عام 
 البديري سعود عبد محسن م.م. أحمد  أ.م.د. فرقان فيصل جدعان الغانمي

The Role Of Astoria in the Division of Poland in 1772 

Asst. Prof. PhD.  Furkan Faisal Jada'an Al- Ghanimi    

Asst. Lect. Ahmad Muhsin Sau'ad Al- Bedari 
Abstract 

The idea of dividing Poland was not a new idea during the eighteenth century but was 

originate by the emperor Mammalian II also this idea came into Augustus II, the King of Poland 

itself in 1733.     

 الملخص
لم تكن فكرة تقسيم بولندا فكرة جديدة قد تم طرحها في القرن الثامن عشر بل إنها تعود إلى القرن السادس عشر حينما 
طرحها اإلمبراطور ماكسمليان الثاني ولسنوات عديدة مضت كان تقسيم بولندا أمر يتداول بين الكثيرين فقد اقترح هذه الفكرة 

 . 1733اني عام أيضًا ملك بولندا اوغسطس الث
وصلت فكرة التقسيم إلى ذروتها في سبعينيات القرن الثامن عشر سيما بعد أن وافقت أطراف التقسيم لبولندا بوجهة 
نظرها توصلت روسيا وبروسيا إلى تفاهم في بادئ األمر ووجها دعوة لإلمبراطورة النمساوية ماريا تيريزا حيث أعطت موافقتها 

بشرط أن تكون حصص القوى الثالثة متساوية  1772ولندا في التاسع عشر من شهر شباط عام الرسمية على خطة تقسيم ب
 .تماماً 

سبعمائة وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وثمان وتسعون كيلو متر  2كم733498كانت مساحة بولندا قبل التقسيم هي 
ت النمسا على أقليم بولندا الجنوبي الغربي وروسيا مربع، ووفقًا للمعاهدة التي قالت ديباجتها )باسم الثالوث المقدس( حصل

( إضافة إلى حصولها على Vistula( وكراكاو إلى الفستوال )Podolia( وجزء من بودوليا )Galiciaالحمراء وجزء من غالسيا )
مربع واحد وثمانون ألف وتسمعائة كيلو متر  2كم 81900زبس في وقت سابق، وبذلك تكون حصة النمسا بلغت مساحتها 

 ويقطنها حوالي مليوني نسمة.
أما روسيا فقد حصلت على حصة األسد حيث ضمنت بموجب معاهدة التقسيم روسيا البيضاء مع ذلك الجزء من بولندا 

( وكذلك وتيسك Polock( ومناطق واسعة من لتوانيا، ومقاطعات بولوك )Dwina and Druschالذي يقع بين دوانا ودرج )
(Witesk( ومسسالو )Miscisilaw بمحاذاة الحدود الشمالية الغربية، حيث بلغت المساحة التي حصلت عليها روسيا حوالي )

ثالثة وتسعون ألف كيلو متر مربع ويسكنها مليون وثمانمائة ألف نسمة أغليهم على المذهب األرثوذكسي مما قدم  2كم93000
 مسوغ أخر للتدخل والسيطرة الروسية على هذه المناطق.

( وثورن مع مقاطعاتها إذ بلغت المساحة التي Danzigيا فقد حصلت على بروسيا البولندية عدا مدن دانزغ )أما بروس
ستة وثالثون ألف وثالثمائة كيلو متر مربع، يقطنها حوالي مليون نسمة من مختلف  2كم 36300سيطرت عليها بروسيا حوالي 

 القوميات إاّل أن العنصر األلماني هو األبرز.
الحصص الثالثة متساوية المساحة ولكنها لم تختلف كثيرًا بعدد السكان وكانت تشكل مجتمعة ما يقارب ثلث مساحة لم تكن 

مائتان وخمسة عشر ألف ومائتان كيلو متر مربع من أصل  2كم215200بولندا وأكثر من ثلت سكانها إذ فقدت حوالي 
وتسعون كيلو متر مربع إضافة إلى أنها خسرت ما يقارب أربع سبعمائة وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وثمان  2كم733498

 ماليين وتسعمائة ألف نسمة من أصل أثنا عشر مليون نسمة .
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 المقدمة
ُتعدُّ الملكة ماريا تيريزا من الشخصيات المهمة التي تركت أثرًا واضحًا في تاريخ النمسا، بل في تاريخ أوربا، ومما ال شك 

ي الحفاظ على الكيان السياسي للنمسا وعظمة اإلمبراطورية النمساوية، وأسهمت في توجيه السياسة فيه كان لها دور كبير ف
الخارجية للنمسا طوال مدة حكمها، وقد ساعدها في ذلك شخصيتها القوية وجديتها وحرصها على مصالح بالدها، فضاًل عن 

لمناطة بهم، ولهذا نجحت السياسة الخارجية النمساوية في نجاحها في اختيار القادة السياسيين والعسكريين لتولي المناصب ا
الحصول على المزيد من األراضي المهمة تعويضًا لما خسرته النمسا من أراٍض خالل حرب الوراثة النمساوية وهذا ظهر جليا 

 .1772في التقسيم األول لبولندا عام 
جية للنمسا كانت مقتصرة إلى حد كبير على التعامل وتاتي أهمية الموضوع من ضرورة أساسية، هي أن السياسة الخار  

مع بروسيا، وأما عالقاتها الخارجية مع الدول األخرى يعتمد على موقف تلك الدول من بروسيا، ألن السياسة الخارجية للنمسا 
حتلتها بروسيا في بداية خالل حكم الملكة ماريا تيريزا قائمة على مبدأ أساسي هو كيفية استعادة مقاطعة سيليزيا المهمة التي ا

حرب الوراثة النمساوية األمر الذي ركز سياسة النمسا الخارجية على بروسيا وكل ما حاولت الملكة القيام به هو استعادة 
المقاطعة المفقودة، وبعدما فشلت في تحقيق هذا المبدأ األساسي حاولت السياسة الخارجية النمساوية التي أصبحت تعتمد على 

 .1772ثة في إدارتها تعويض تلك الخسارة في بولندا عام محاور ثال
 دور النمسا في تقسيم بولندا األول

لم تكن فكرة تقسيم بولندا فكرة جديدة قد تم طرحها في القرن الثامن عشر، بل إنها تعود إلى القرن السادس عشر، حينما 
، كما طرحها ملك السويد شارل 1572( عام Maximllian II( )1564-1576) (1)طرحها اإلمبراطور ماكسمليان الثاني

 Frederick(، حينما اقترح تقسيم بولندا مع شريكه ناخب براندنبرغ فريدريك وليام )CharlesX( )1654-1660العاشر )
William( )1640-1688 إاّل أن هذا المقترح لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد أن ساد الهدوء في شمال أوربا، إثر توقيع ،)

 Goon) (2)، وتخلي ملك بولندا جون كازيمير الثاني1660( في أيار عام Copenhagen( وكوبنهاجن )Olivaعاهدة أوليفيا )م
Cazmear II )(1609-1672بموجبها عن المطالبة بالعرش السويدي )(3). 

ضًا ملك بولندا اوغسطس ولسنوات عديدة مضت، كان تقسيم بولندا أمر ُيتداول بين الكثيرين، فقد اقترح هذه الفكرة أي
، على أمل أن يجعل العرش وراثيًا في بولندا في أسرة بيته السكسوني، وتوصل إلى استنتاج 1733( عام August IIالثاني )

بأن الطريق الوحيد لتهدئة حسد البالطات المجاورة، هو التنازل عن جزء من بولندا، وقام بمبادرات حول هذا الخصوص 
ل ملك بروسيا، وقد حثَّ فريدريك الثاني الذي كان وليًا للعهد آنذاك، أباه في استثمار الفرصة إللحاق بولندا لفريدريك وليم األو 

البروسية ألمالكه، إاّل أن وفاة اوغسطس الثاني وضع حدًا لهذه الخطة، ولكن فريدريك وضع دائمًا نصب عينيه التوسع في 
يدريك إلى من سيخلفه على العرش بأن بولندا البروسية ستكون أهم هدف له، كتب فر  1768المقاطعات بهذا االتجاه، وفي عام 

                                                           
(1)

ر إلى أسبانيا لتلقي المزيد من التعليم، مع ابن ، ثم ساف1527ماكسمليان الثاني: ولد في العاصمة النمساوية فيينا، في الحادي والثالثين من تموز عام  
فرديناند عمه فيليب الثاني الذي كان في نفس العمر، تحت رعاية اإلمبراطور شارل الخامس، ثم عاد بعدها إلى النمسا لتولي العرش بعد وفاة والده 

 : . للمزيد من التفاصيل ُينظر1576، واستمر في الحكم حتى وفاته عام 1564األول عام 
Coxe, William, History of the House of Austria, Vol. 2, London, 1864, P 22. 

(2)
سافر إلى العديد من البلدان األوربية وتلقى تعليمه هناك إاّل أنه كان شخصية  1609جون كازيمير الثاني: شخصية سياسية بولندية ولد في آذار عام  

. 1672االستقرار بسبب تنامي نفوذ النبالء وسيطرتهم على صنع القرار السياسي آنذاك. توفي عام  ضعيفة ولم تشهد بولندا في عهده نوعًا من
 للمزيد من التفاصيل ُينظر: 

Dury, Victor, History of France, Vol. I, New York, 1889, PP 133-134. 
(3) 

Skrine, Francis H., Fontenoy and Great Britani’s Share in the War of the Austrian Succession 1741-
1748, London, 1924, PP 421-422. 
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إاّل أنه مع عزم هذه الدول على تقسيم بولندا، قرر القيام بهذه المهمة بنفسه، وعدم تركها لخليفته، ولقد توضح فيما بعد أن 
 .(1)ندافريدريك الثاني سعى لوضع ترتيبات ثالثية مع بالطي النمسا وروسيا لتقسيم بول

وصلت فكرة التقسيم إلى ذروتها في سبعينيات القرن الثامن عشر، سيما بعد الزيارات التي أجراها األمير البروسي هنري 
، األمر الذي أدى إلى جعل القيصرة الروسية 1771إلى كانون الثاني عام  1770إلى روسيا خالل المدة من تشرين األول عام 

ن تتراضى مع النمسا  كاثرين الثانية تفكر جديًا في االستيالء على مقاطعات بولندية، عوضًا عن انتصاراتها على العثمانيين، وا 
، وفي هذه األثناء، كان وزير الخارجية النمساوي (2)وبروسيا، من خالل موافقتها على استيالئهم ألجزاء من البلد المنكوب

عثمانية، حيث كانت األخيرة تسعى بأي ثمن للحصول على كاونتيز منشغاًل في معارضة المخططات الروسية في الدولة ال
نمساوي بخصوص الدولة  -مساعدة فرنسا، ولكن هذا المشروع كان مثار قلق لدى النمسا، حيث إن أي تحالف فرنسي

 .(3)العثمانية، يعني خرقًا كاماًل مع روسيا، ويجعل من المستحيل حصول أي تعويض على حساب الدولة العثمانية أو بولندا
من جانب آخر، حصلت أحداث دعمت الدبلوماسية النمساوية، فبسقوط جويزويل، أبعد كافة مخاطر التدخل الفرنسي في 
الدولة العثمانية، وأصبحت سياسة فرنسا الخارجية، لمدة من الزمن، ال قيمة لها، كما أن االنتصارات الروسية المستمرة في 

 .(4)القرم، قد أجبر العثمانيين على اللجوء إلى اإلمبراطورية النمساويةالضفة اليسرى من الدانوب ضد التتار في 
، وافقت فيها النمسا، مقابل 1771تم توقيع معاهدة سرية بين الدولة العثمانية والنمسا في السادس من شهر آب عام 
المفقودة، وبعد اتخاذ النمسا لموقفها أموال طائلة، على حمل السالح ضد روسيا، ومساعدة الدول العثمانية في استعادة ممتلكاتها 

القوي، بعث المستشار النمساوي كاونتيز برقية إلى سانت بطرسبورغ وبرلين، مفادها أن النمسا ستقوم بالهجوم على روسيا إن 
 .(5)نهاهي عبرت الدانوب، وأنها ليس لها عالقة بتقسيم بولندا، وبدا في األشهر القليلة الالحقة بأن حربًا أوربية ال بد م

إن السياسة التقليدية للنمسا، الحفاظ على سالم مملكة بولندا، وهذا ما جسدته ماريا تيريزا المعارضة لمسألة االنضمام 
إلى خطة التقسيم، ألنها كانت تتقدم بالعمر، وتكرس حياتها للدين، وكانت تشعر بوخز الضمير، وبتوجيه منها، بعث كاونتيز 

ا رسميًا بفكرة التقسيم، موضحًا بأن اإلمبراطورة مستعدة للتنازل عن المقاطعات التي احتلتها في بولندا، ببرقية إلى برلين، ندد فيه
إذا ما فعلت القوى األخرى ذلك، أما ابن اإلمبراطورة جوزيف الثاني، فكانت له آراء مختلفة تمامًا، وكان مستعدًا لعقد صفقة مع 

حًا وحاذقًا وحديثًا في آرائه السياسية، ويعارض رجال الدين واإلقطاع، وغيورًا على بروسيا، فقد كان جوزيف الثاني شابًا طمو 
تحسين أوضاع الناس، إاّل أنه كان متسرعًا وطائشًا في تنفيذ خططه، وميااًل للمركزية، وطماعًا في كسب المزيد من المقاطعات 

د أقنعه بالخطة في لقاءات جرت بينهما في األعوام السابقة، واألراضي، ولذا كان مندفعًا للتقسيم، سيما وأن فريدريك الثاني ق
ح كفة المؤيدين للتقسيم، على حساب خطة ماريا تيريزا المعارضة  فضاًل عن أنه أقنع كاونتيز بخطة التقسيم، األمر الذي رجَّ

اريا تيريزا وجوزيف الثاني لفكرة التقسيم، ألن السياسة الخارجية النمساوية أصبحت تعتمد على ثالثة محاور رئيسة، وهي م
 .(6)وكاونتيز، وعليه تمكنا من إقناع تيريزا بمشروع التقسيم فيما بعد

لم يكن الروس قادرين على قمع التحالفات في بولندا دون الدعم البروسي، وفي نفس الوقت لم يكونوا راغبين في اإلسراع 
اء، أما خطط فريدريك الثاني في هذه المدة، فإنها كانت مشوشة بعملية تجزئة بولندا التي ستعمل على تقوية جيرانها األقوي

                                                           
(4) 

 Eversley,Lord The Partition of Poland, London, 1914, PP 44-45. 
(5) 

Temperly, Harold, Frederic the Great and Kaser Joseph an Episode of War and Diplomacy in 
Eighteenth Century, London, 19, P 41. 

(6) 
 Hassall, ArtherThe Balance of Power 1715-1789, London, 1898, P 318. 

(7) 
Albert, Sorel, The Eastern Question in the eighteenth Century the Portion of Treaty of Kainarji, London, 
1898, P 119. 

(8) 
Duggan, S. Pierce, The Eastern Question A study Diplomacy, New York, 1970, PP 41-42. 

(9) 
Eversley, Op. Cit., PP 49-50. 
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ذا ما كان التقسيم يعقبه حرب، فإنه يفضل تأجيل التقسيم ، (1)تمامًا، حيث كان مصممًا على التقسيم كوسيلة لتأمين السالم، وا 
لنمساوية ماريا تيريزا، المعارضة ومن هذه الزاوية الدبلوماسية، وجد فجأة وسيلة في سحب نفسه، حين علم بأن اإلمبراطورة ا

 .(2)للحرب، كانت عازمة على عدم السماح باحتالل مولدافيا ووالشيا من قبل الروس
لقد أوضح ملك بروسيا فريدريك الثاني موقفه من خالل اإلشارة إلى أن بروسيا ال يمكن لها أن تسمح بتوسع النمسا في 

، إذ كان من الواضح أن إصرار روسيا بشكل منفرد يعني الحرب مع (3)دون ضابط بولندا، أو توسع روسيا في الدولة العثمانية،
بروسيا، أما نهب الدولة العثمانية بهذه الطريقة، فكان يعني الحرب مع النمسا، لذا كان األمر أنه على حساب بولندا فقط، 

الوحيد المقبول من قبل األطراف الثالثة،  تستطيع النمسا وبروسيا وروسيا الحصول على ضم العديد من المقاطعات، وهو الحل
والطريق األكثر مقبولية للخروج من هذه المصالح المتضاربة، هو ضمان سالمة أراضي الدولة العثمانية، من خالل تعويض 

 . (4)األطراف الثالثة في المقاطعات واألراضي البولندية
ورة النمساوية ماريا تيريزا التي نقمت سياسة السلب والنهب، لقد كان العائق الوحيد لتنفيذ عملية التقسيم، هو اإلمبراط

، إاّل أن جوزيف الثاني والمستشار كاونتيز أقنعا اإلمبراطورة بضرورة التقسيم، ألن البديل هو (5)سيما بعد أن تقدمت بالعمر
راقة المزيد من الدماء على طول الدانوب، وهذا ما ال ترغب ماريا تيريزا بتكرار  ، ثم أشار كل من جوزيف (6)ه مرة أخرىالحرب، وا 

الثاني وكاونتيز بأنه إذا لم توافق اإلمبراطورة على تقسيم بولندا، فإن عليها أن تقبل بابتالع روسيا لبولندا، أو سيتم تقسيمها بين 
ى حساب ، األمر الذي يحدث خلل في مفهوم توازن القوى عل(7)روسيا وبروسيا دون حصولها على شيء من أراضي بولندا

النمسا، وهذا بال شك ال تسمح السياسية الخارجية النمساوية بتحقيقه، ولهذا وافقت ماريا تيريزا مضطرة على مشروع تقسيم 
 بولندا، باعتباره أفضل أسوأ الحلول المطروحة.

به، لوال التهديد مع ذلك عدت ماريا تيريزا التقسيم جريمة بحق بولندا، وأنه وصمة عار في عهدها، وأنها لم تكن لتسمح 
بالحرب التي كانت وشيكة مع روسيا، وعبرت عن ذلك بقولها أنها "اضطرت لقبول العرض المقدم إليها، وأن تشارك مع 
المغتصبين الظالمين، بغية تجنب الحرب بالسرعة الممكنة"، رغم أنها قاومت محاوالت ولدها جوزيف الثاني وكاونتيز في 

مشاركة في الظلم بحق بولندا، رغم كل ما قدم لها من ذرائع حول إقامة وضع أنسب وتدابير وقائية البداية، فقد بدا األمر لها 
للمستقبل، وقد دونت ماريا تيريزا وجهة نظرها هذه في رسالة، بعد أن لجأت إلى الكتابة، إلشغال نفسها عما عانته من كآبة، 

 .(8)بسبب التقسيم على حدِّ تعبيرها
التقسيم لبولندا بوجهة نظرها، توصلت روسيا وبروسيا إلى تفاهم في بادئ األمر، إذ تم االتفاق في بعد أن وافقت أطراف 

على عقد معاهدتين في سانت بطرسبرغ، بين بانن وزير الخارجية الروسي،  1772الخامس عشر من كانون الثاني عام 
، ففي المعاهدة األولى، أعلن الملك البروسي (9)ا( السفير البروسي في سانت بطرسبرغ، نيابة عن حكومتيهمSolmsوسولمز )

فريدريك الثاني، والقيصرة الروسية كاثرين الثانية، ضرورة ضمهما مقاطعات معينة من بولندا إلى دولتيهما، ووعدا بمساعدة 

                                                           
(10) 

Ivanovicn, Fedor, Smitt, Fédéricll. Catherine et Le partage de la Polonge d’aprés documents 
authentigues, Paris, 1861, P 22. 

(11) 
Ibid, P 23. 

(12) 
Morfuill, W.R. The Story of the Nation Poland, New York, 1893, PP222-224. 

(13) 
Howard, Lord Robert,  The Second Partition of Poland, New York, 1893, P35. 

(5)
 .127، ص2001، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1عيسى، عبد الرزاق وعبير حسن، المسألة الشرقية، ج 

(15) 
Ivanovich, Op. Cit., P 24. 

(16) 
Beer, Adolf, Die erste Theilung Polens, Wien, 1873, P13. 
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ما البعض، ووجها ، وفي المعاهدة الثانية، قام الطرفان بتنظيم دعمهما لبعضه(1)ودعم أحدهم اآلخر في حالة وجود أي معارضة
دعوة لإلمبراطورة النمساوية ماريا تيريزا التي رفضت الخطة في البداية، إاّل أنها وافقت على مضض في النهاية، حيث أعطت 

، بشرط أن تكون حصص القوى الثالثة 1772موافقتها الرسمية على خطة تقسيم بولندا في التاسع عشر من شهر شباط عام 
قى الصفقة سرية في الوقت الحاضر، وهكذا تمت الموافقة على التقسيم من حيث المبدأ، وما تبقى تحديد متساوية تمامًا، وأن تب

 .(2)األجزاء المخصصة من بولندا لكل من هذه القوى الثالثة
كان انتشار الطاعون في بولندا، في سبعينيات القرن الثامن عشر، قد منح القوى الثالثة حجة أخرى للتدخل في بولندا، 
حيث رأت هذه القوى أن من الضروري إرسال قوات لغرض حجر صحي، لمنع انتشار الطاعون إلى مقاطعاتهم المجاورة لبولندا، 
وامتد الحجر الصحي ليصل تدريجيًا إلى بولندا، وامتد إلى مقاطعات طالبت هذه القوى االحتفاظ بها. هكذا رأت هذه القوى في 

، ولذلك تقدمت القوات الروسية صوب بولندا، واحتلت حوالي ثلثي (3)ل متى ما أرادتقضية الحجر الصحي وسيلة مهمة للتدخ
، ولكن الهدف الحقيقي هو اإلحاطة 1772البالد، وتقدمت القوات النمساوية والبروسية، لزيادة نطاق الحجر الصحي في عام 
، وأصبح من (4)فة لكسب الكثير من الصفقةبأجزاء أكبر من األراضي، وأصبحت النمسا التي كانت تمقت فكرة التقسيم متله

الالزم تحجيمها من القوتين األخيرتين، حيث أشار بانن وزير الخارجية الروسي بأنه "ينبغي أن تبقى بولندا وسيطة لكي تمنع 
 .(5)الصدام بين القوى المجاورة لها، لذا ينبغي أن نترك لها قوة ووجود مناسب لمثل هذا المصير"

سبعمائة وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وثمان وتسعون كيلو متر  2كم733498ندا قبل التقسيم هي كانت مساحة بول
، ووفقًا للمعاهدة التي قالت ديباجتها )باسم الثالوث المقدس( حصلت النمسا على أقليم بولندا الجنوبي الغربي، وروسيا (6)مربع

(، إضافة إلى حصولها Vistula(، وكراكاو إلى الفستوال )Podolia) (، وجزء من بودولياGaliciaالحمراء، وجزء من غالسيا )
واحد وثمانون ألف وتسمعائة كيلو  2كم81900، وبذلك تكون حصة النمسا بلغت مساحتها (7)( في وقت سابقZipsعلى زبس )

 .(8)متر مربع، ويقطنها حوالي مليوني نسمة
معاهدة التقسيم روسيا البيضاء، مع ذلك الجزء من أما روسيا فقد حصلت على حصة األسد، حيث ضمنت بموجب 

(، وكذلك Polock، ومقاطعات بولوك )(9)(، ومناطق واسعة من لتوانياDwina and Druschبولندا الذي يقع بين دوانا ودرج )
عليها ، حيث بلغت المساحة التي حصلت (10)( بمحاذاة الحدود الشمالية الغربيةMiscisilaw(، ومسسالو )Witeskوتيسك )

ثالثة وتسعون ألف كيلو متر مربع، ويسكنها مليون وثمانمائة ألف نسمة، أغلبهم على المذهب  2كم93000روسيا حوالي 
 .(11)األرثوذكسي، مما قدم مسوغًاآخر للتدخل والسيطرة الروسية على هذه المناطق
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Ivanovich, Op. Cit., P 25. 
(8)

 125-123، ص ص1795-1733العكيلي، بولندا  
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اتها، إذ بلغت المساحة التي سيطرت أما بروسيا فقد حصلت على بروسيا البولندية، عدا مدن دانزغ وثورن، مع مقاطع
، يقطنها حوالي مليون نسمة من مختلف (1)ستة وثالثون ألف وثالثمائة كيلو متر مربع 2كم 36300عليها بروسيا حوالي 

 .(2)القوميات، إاّل أن العنصر األلماني هو األبرز
كان، وكانت تشكل مجتمعة ما يقارب ثلث لم تكن الحصص الثالثة متساوية المساحة، ولكنها لم تختلف كثيرًا بعدد الس

مائتان وخمسة عشر ألف ومائتان كيلو متر مربع من  2كم215200مساحة بولندا، وأكثر من ثلت سكانها، إذ فقدت حوالي 
سبعمائة وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وثمان وتسعون كيلو متر مربع، إضافة إلى أنها خسرت ما يقارب  2كم733498أصل 

 يين وتسعمائة ألف نسمة، من أصل أثنا عشر مليون نسمة.أربع مال
كانت بروسيا من بين القوى الثالث، هي الرابح األكبر، فعلى الرغم من أن حصتها هي األقل، إاّل أنها كانت مأهولة 

لى مناجم الملح ، كما حصلت النمسا ع(3)بالسكان، ولها قيمة إستراتيجية، كحلقة وصل بين المقاطعات التابعة لمملكة بروسيا
في مدينة ويلسكا، وباختصار فإن مصلحة بروسيا من تقسيم بولندا تكمن في تعزيز قوتها، والنمسا في تعزيز ثروتها، وروسيا في 

 .(5)، واعتبر فريدريك الثاني بتهكم هذه الصفقة بأنها "تفتح عهدًا جديدًا من العدالة الدولية والمشاعر اإليجابية"(4)تعزيز مساحتها
بسبب الخالفات الداخلية والمشاحنات، فإن بولندا لم تستطع مقاومة مطامع قوى التحالف في بولندا، إذ انهارت، ولكن و 

انهيارها لم يكن تمامًا بسبب الوضع السياسي الطارئ في تلك المدة، أواًل ولطمع جيرانها الثالثة ثانيًا، بل إن درجة انهيارها كان 
ونقاط ضعفها الداخلية، حتى أن النبالء البولنديين اإلقطاعيون قد جعلوا بولندا جارًا ال يطاق ولدرجة كبيرة، بسبب عيوبها 

، حيث بقي الفالحون عبيدًا في أرضهم، وبالنسبة للمزارعين، فإنه لم يكن هناك فرق إذ (6)للجيران الثالثة التي لها حدود معهم
نبي، وبذلك فإن السبب أو العامل الرئيسي في المآسي التي كانت تعاني كان خاضعًا ألحد اللوردات البولنديين، أو إلى عدو أج

خفاق البولنديين في إنقاذ وطنهم، هو الكره الشديد الذي يكنه أغلب البولنديين لطبقة النبالء، ومع ذلك فإن التقسيم  منها بولندا، وا 
ي في ذلك الوقت، فهو يشكل ثورة كبيرة في تاريخ األول لبولندا يبقى جريمة وطنية كبيرة، وتوضيح صارخ على المزاج السياس

أوربا، ويعتبر برهانًا ملفتًا للنظر في الرغبة للتوسع، والحصول على مقاطعات، دون اعتبار إلى القومية التي كان يتسم بها القرن 
 .(7)الثامن عشر

ول، حيث اعتقدوا أنه من الضروري بقيت المعاهدة سرية، ولم تصبح محتويات معاهدة تقسيم بولندا علنية، إاّل في أيل
، (8)تبرير الصفقة أمام الرأي العام األوربي، من خالل بيان يبرر العمل الذي قاموا به، إضافة إلى التبريرات المنفردة لكل دولة

رانها ، قالوا فيه "إن كل شيء كان يشير لبولندا وجي1772فقد أصدروا بيانًا مشتركًا في السادس والعشرين من أيلول عام 
باستقرار ثابت ومستمر، ولكن لسوء الحظ، فإن مواطنيها أصبحوا يقاتل بعضهم البعض، وأن القانون والنظام والسالمة العامة 
والعدالة والشرطة والتجارة والزراعة، قد آلت إلى االنهيار، أو على حافة االنهيار، وقد أدى ذلك إلى الفوضى، وسيؤدي ذلك إلى 

، ثم مضيا بالحديث عن سبب اضطرار القوى للتدخل نتيجة هذه الفوضى، (9)حد لذلك في الوقت المناسب"تحللها، إذا ما وضع 
 لضمان سالمة حدودها، والخوف من التفكك للبالد.
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أجاب ستانسالس، وبدعم من وزرائه، ببيان مضاد، مبينًا حقوق بولندا في األراضي التي احتلتها القوى الثالث، 
اضي منذ مائتا عام قائاًل "إن استيالء القوى على هذه المقاطعات البولندية غير عادل، وعنيف، وضد حقوقها وامتالكها لهذه األر 

 .(1)المشروعة، وناشد بالمعاهدات التي تضمن حقوق المملكة"
ماع أرسلت النمسا لملك بولندا، نيابة عن القوى األخرى، برقية مفادها أن هذه العواقب ناجمة عن تأخره في عقد اجت

للمجلس التشريعي، وقامت القوى الثالث بترتيبات لمصادقة المجلس التشريعي على خطتهم، وبالفعل عقد اجتماع المجلس 
، حيث انتشرت (2)، وكانت القوات األجنبية في ذلك الوقت تستولي على كل البالد1773التشريعي في العاشر من نيسان عام 

ي وارشو، وأعلنت القوى الثالث بأن أي نائب يصوت ضد خطتهم في تقسيم بولندا، البروسية ف -النمساوية -القوات الروسية
، وفي مذكراته يعترف فريدريك الثاني بأنه قد تم إبالغ المجلس التشريعي بأنه إذا لم يتم تبني الخطة المقدمة (3)سيعامل كعدو

وات األجنبية ستنسحب من األراضي التي من المفترض أن إليهم، فإن بولندا جميعها ستتفكك، أما إذا ما تم إقرار الخطة، فإن الق
 .(4)تبقى إلى بولندا

لقد كان المجلس التشريعي كونفيدرالي، بحيث أنه لم يكن يطيق حرية التصويت، وكانت تجري الموافقة بأغلبية 
ن هناك مقاومة شديدة األصوات، ولقد تم صرف مبالغ ضخمة كرشاوى تم جمعها من الدول الثالثة، ومع كل هذه الجهود، كا

في المجلس التشريعي، وتم إلقاء الكثير من الخطابات المعارضة للخطة، ولم يتم المصادقة على المعاهدة، إاّل بحلول الخامس 
، كذلك وافق المجلس، بإمالء من روسيا، على تعيين مجلس دائم تخول إليه الصالحيات التنفيذية، وعلى 1773من آب عام 

(، Renin) (6)، إاّل أن السلطات الحقيقية تمارس من جانب السفير الروسي الكسندر رينين(5)و منصب اسميأن يبقى الملك ذ
 .(7)وهكذا أصبح التقسيم األول لبولندا كاماًل، في وقت كانت فيه القوى الثالثة تسيطر على األراضي التي تم االتفاق عليها

، رسالة إلى الفيلسوف الفرنسي فولتير، 1773من تشرين األول عام ودفاعًا عن حصته، كتب فريدريك الثاني في التاسع 
يقول فيها "أنا أعلم أن أوربا تعتقد أن تقسيم بولندا هي نتيجة لألالعيب السياسية التي يعزوها لي، ولكن هذا غير صحيح تمامًا، 

حرب شاملة، إن العامة من الناس تحكم من فالحقيقة هي أنه لم يبَق لنا خيار سوى أن نقوم بهذا التقسيم، أو تغوص أوربا في 
، وكان فولتير قد وافق على هذا التقسيم، على (8)خالل المظاهر، وهي خداعة كما تعرف، ولكن ما أقوله لك واضح كالشمس"

عكس الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي وجه اهتمام الرأي والعواطف األوربية ضد الخطة، ومع ذلك، فإن فولتير لم 
تنع تمامًا بتنصل فريدريك الثاني عن هذه المسؤولية، حيث يعتقد بأنه سياسي عبقري، وأن معاهدة التقسيم قد تمت في يق

 ، إاّل أنه يمكن القول إن فولتير تأثر في إصدار حكمه، بعالقته الجيدة مع الملك البروسي.(9)برلين
لثاني، فإنه كان مقتنعًا تمامًا بتنصل فريدريك عن هذه ( المؤرخ البارز، وكاتب سيرة فريدريك اCarlyleأما كارليل )

المسؤولية، وكتب كثيرًا لكي يثبت بأن بطله لم يكن مسؤواًل عن أحداث خطة التقسيم، أو حتى تنفيذها، وعن مسؤولية البولنديين 
، مسؤلية البولنديين عن ذلك، عما آلت إليه البالد من خراب وفوضى وسوء الحكم، وأكد كارليل مع العديد من المؤرخين األلمان
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 منهيًا عمره متنقاًل بين الدبلوماسية والجانب العسكري. 1801توفي عام 

(7)
 Ivanovich, Op. Cit., PP 31-32. 

(46) 
Qouted in Eversery, Op. Cit., P 61.  

(47) 
Albert, Op. Cit., P 125. 
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، وملكها فريدريك الثاني، مؤكدين أن اإلصالحات التي قام بها فريدريك الثاني في المقاطعات (1)إليجاد حجج لسلوك بروسيا
التي حصل عليها تبرر التقسيم، فقد ربط مدينتي أودور وفستوال بقناة مائية، وشجع على نمو المدن، واستصلح األراضي التي 

 .(2)ت أغنى األراضي الزراعية في ألمانيا، وتحسن وضع الفالحين، وتحسنت التجارةأصبح
لقد كانت بولندا، مثل روسيا، إحدى القوى السالفية، وفي حرب السنوات السبع، كانت بولندا تحت النفوذ الروسي، ومع 

ولندا من خالله، وبدأت تدريجيًا باالنغماس في وجود بونياتويسكي في العرش، فإن القيصرة الروسية كاثرين الثانية يمكنها حكم ب
شؤون البالد، ولذلك يمكن القول إن روسيا الخاسر األكبر من عملية تقسيم بولندا األول، ألن التقسيم أدى إلى تقوية النمسا 

حو الغرب، ووضعت وبروسيا ضد روسيا، وحولت البولنديين إلى أعداء ألدَّاء للدولة الروسية، كما أدت إلى كبح تقدم الروس ن
عوائق خطيرة في طريق سانت بطرسبرغ إلى إسطنبول، ومن خالل موافقة كاثرين الثانية مع النمسا وبروسيا على تقسيم بولندا، 
فإنها فقدت السيادة على البولنديين الذي كان مقاربًا إللحاقها ببولندا، إذ بفعلها هذا عملت بالضد من مشورة وزيرها الحاذق بانن 

كان يعارض فكرة التقسيم، على أساس أنه من األفضل لروسيا جعلها دولة تابعة لها، وبذلك فإن تقسيم بولندا هو نجاح الذي 
 كبير للسياسة الخارجية النمساوية، كما هو نجاح للسياسة الخارجية البروسية.

، كما أن ساستها (3)ضع الصعب في أمريكالم تتدخل بريطانيا إلنقاذ البلد المقسَّم، فقد كانت بريطانيا مشغولة تمامًا بالو 
يفضلون إقامة سياسة تقارب مع روسيا آنذاك، فسياسة بريطانيا في الهند والمستعمرات لم تتدخل بها روسيا، فضاًل عن أن 

ناحية تشابك مصالح بريطانيا االقتصادية مع روسيا منذ أمد ليس بالبعيد، باإلضافة إلى أن بولندا مختلفة عن بريطانيا من ال
، وعليه جاء موقف الملك البريطاني جورج الثالث معبرًا عن تلك العوامل، فهو (4)الدينية، ومتخلفة عنها أيضًا دستوريًا واجتماعياً 

من جهة أكد على عدم رغبة بالده بالتدخل في شؤون بولندا وعملية تقسيمها، مع إنه ال يرحب بهذا التقسيم، إاّل أنه يؤمن 
، كما لم يكن جميع الوزراء البريطانيين يوافقون (5)يم، مما يعنيانه لم يكن يعارض فكرة التقسيم بشكل مطلقبمطالب دول التقس

 .(6)على مبدأ التقسيم، لكن لم تكن لديهم الرغبة والقوة في التدخل
النضمام إلى بروسيا كذلك لم تقدم فرنسا دعمًا فعااًل لبولندا، وطالما كان جويزويل في السلطة، فإن النمسا مترددة في ا

وروسيا في سياسة التقسيم، وعلى الرغم من أن جويزويل كان راغبًا في استخدام وسائل دبلوماسية إلعاقة روسيا وبروسيا 
والنمسا، إاّل أنه لم تكن لديه نية في التدخل في حرب أوربية للحفاظ على األوضاع في بولندا، ويبدو أنه لم يكن يدرك إمكانية 

نمسا وبروسيا وروسيا متحدين تجاه القضية البولندية، وعلى أيَّة حال، فإن سقوطه المفاجئ في كانون األول عام أن تعمل ال
، دمر كل إمكانية للتدخل الفرنسي، وأزال حجر عثرة من طريق كل من المستشار كاونتيز وجوزيف الثاني، للعمل بحرية 1770

 .(7)أكبر في مجال العالقة مع بولندا
رنسا قادرة على عمل شيء في ذلك الوقت، على الرغم من تدخلها المتكرر سابقًا في الشؤون البولندية، كحامية لم تكن ف

تقليدية لها، إاّل أنها تخلت عن الدور، وقد بدأ ذلك واضحًا من خالل جواب الملك الفرنسي لويس الخامس عشر حول إمكانية 

                                                           
(48) 

Ivanovich, Op. Cit., P 33; Beer, Op. Cit., P 30.  
(49) 

Hassall, Op. Cit., P 321. 
(3)

(رسالة 1776-1763سياسة بريطانيا تجاة مستعمراتها في امريكا الشمالية )للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ُينظر: نعمة،يونس عباس،  
 .114-86، ص ص2006ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية التربية جامعة بابل،

(51) 
Hassall, Op. Cit., P 322; 

 .59؛ العبيدي، المصدر السابق، ص31، ص1898كامل، مصطفى، المسألة الشرقية، القاهرة، 
(5)

 .127-126، ص ص1795-1733لي، بولندا العكي 
(53) 

Albert, Op. Cit., P 127. 
(54) 

Kitchin, George William, History of France, Vol. 3, Oxford, 1892. 
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فرسخ، لقد كنت أرغب بأن تتمكن  500يم المساعدة لبولندا حتى من على بعد تقديم الدعم لبولندا قائاًل: "إن من الصعب تقد
 .(1)بولندا من االحتفاظ بكيانها، إاّل أنه ال يمكنني اآلن عمل شيء أكثر من التمني"

مانية، العث -بعد االنتهاء من التقسيم األول لبولندا، فإن االهتمام الرئيسي للقوى الثالثة هو التركيز على الحرب الروسية
ل من  فبالرغم من أن تقسيم بولندا األول قد انتزع من العثمانيين كل أمل بمساعدة خارجية فعالة ضد روسيا، إاّل أن ذلك لم يعجِّ

العثمانية، بل على العكس تمامًا، فقد تخلصت القيصرة الروسية كاثرين الثانية من الخوف من نزاع قد  -نهاية الحرب الروسية
ولذلك مالت إلى تقوية موقفها حيال الباب العالي، ولذلك فشلت الجهود الدبلوماسية في مدينة فوكساني، ألن ينشب مع النمسا، 

، مما دعا روسيا إلى تقديم طلب (2)روسيا أخذت تحقق نجاحات عسكرية كبيرة على األرض، وعليه فقد فشل مؤتمر فوكساني
ات الداخلية، وليس بسبب قوة الدولة العثمانية، حيث قام الفالحون في إلنهاء الحرب، وقد جاء الموقف الروسي نتيجة لالضطراب

( بانتفاضة ضد السياسة التعسفية للقيصرة كاثرين الثانية، وهدد Emelin Pugachovروسيا بقيادة ايمليان بوغاتشف )
ن، لمواجهة االضطرابات المنتفضون بالتقدم نحو موسكو، مما أضطر القيصرة إلى تجنيد أعداد كبيرة، سيما من البولنديي
 .(3)1774الداخلية، وفعاًل تمكنت من السيطرة على الموقف، وأعدمت زعيم االنتفاضة بوغاتشف في موسكو عام 

جرت مفاوضات بخارست بين الروس والعثمانيين، إاّل أن نتيجة مؤتمر بخارست لم تكن بأفضل من نتيجة المؤتمر 
 .(4)مقاطعات العثمانية، وهذا ما رفضته الدولة العثمانية أيضاً األول، ألن الروس طالبوا بالعديد من ال

استمرت الحرب بين الطرفين بين مد وجزر، إاّل أنها لم تكن في صالح العثمانيين، ولم تستغل الدولة العثمانية 
ًا لمصطفى الثالث، االضطرابات الداخلية التي مرت بها روسيا، وعلى الرغم من أن عبد الحميد األول الذي تولى السلطة خلف

كان عازمًا على استمرار الحرب، إاّل أنه كان أكثر إخفاقًا من السلطان الذي سبقه، حيث شهدت المعارك خسائر كبيرة في 
، ولذا أرسل السلطان العثماني مبعوثًا مطلق التفويض، للتباحث حول شروط السالم، بعد أن أصبح (5)صفوف الدولة العثمانية

، وتم التوصل بشكل 1774، وعليه فقد جرت المفاوضات في شهر تموز عام (6)ًا مرغوبًا به من كل األطرافإنهاء الصراع أمر 
( التي تعد من أكثر الوثائق شؤمًا في التاريخ العثماني، ومن أشهر Kojak Kinarjaرسمي إلى عقد معاهدة كوجك كينارجي )
المعاهدة على استقالل خانيه القرم عن الدولة العثمانية، وهي نقطة ، فقد نصت (7)المعاهدات في تاريخ الدبلوماسية األوربية

خالف جوهرية بين الطرفين في المفاوضات السابقة، واعتبر استقاللها عن الدولة العثمانية تمهيدًا ومقدمة لسيطرة روسية 
حوذت األخيرة على المنطقة مستقبلية، كما وفرت معاهدة كوجك كيتارجي مكاسب إقليمية ال يستهان بها لروسيا، حيث است

الواقعة بين الدنيبر وبوج، مع قلعة كينيوري التي تسيطر على مصب الدنيبر في البحر األسود، واستولت أيضًا على ازوف 
وكيرتش، مع قلعة انيكالي في القرم، وقد وفر ذلك لروسيا منفذًا إلى البحر األسود عن طريق مضيق كيرتش، وبذلك يكون بحر 

، كما حصلت روسيا أيضًا على الحق في تسيير سفنها التجارية في البحر األسود، وهذا (8)بح بحيرة روسية خالصةازوف قد أص
أحد أبرز المكاسب اإلستراتيجية، ألن البحر األسود كان مغلقًا بوجه كل السفن األجنبية، منذ القرن السادس عشر، وأن تعبر 

ية تامة، في حين لم تحصل الدولة العثمانية إاّل على إمارتي الدانوب والشيا السفن الروسية مضيقي البسفور والدردنيل بحر 
نشاء القنصليات في ممتلكات  ومولدافيا وبساربيا وجورجيا فقط، كما أصبح لروسيا الحق في إقامة سفارة روسية في إسطنبول، وا 

                                                           
(1)

 .122العكيلي، األحوال السياسية في بولندا، ص 
(2)

 .269حاطوم، المصدر السابق، ص 
(3)

 .37لمصدر السابق، ص؛ التكريتي، ا1795-1733العكيلي، بولندا  
(4)

 .128عيسى، المصدر السابق، ص 
(59) 

Anderson, M.A., The Great Power and the near East (1774-1923) Document of Modern History, 
London, 1970. 

(6)
 .37التكريتي، المصدر السابق، ص 

(7)
 .60العبيدي، المصدر السابق، ص 

(62) 
Anderson, Op. Cit., PP 9-12. 
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عطائهم الحق في تمثيل المسيحيين األرثوذكس، وهذه بطب يعة الحال ذريعة يمكن استغاللها من قبل الساسة الدولة العثمانية، وا 
 .(1)الروس، للتدخل في الشؤون العثمانية متى ما أرادوا

لقد كانت معاهدة كوجك كينارجي، وتقسيم بولندا مثالين للوسائل التي كانت تتبعها الحكومة الروسية، إذ لم يكن تقسيم 
ة هي ضرورة الحفاظ على السالم بين البالطات األوربية الثالثة، بولندا جريمة فحسب، بل كان خطًأ أيضًا، وكانت الذريع

مستغلين حالة الفوضى التي مرت بها بولندا، وعلى الرغم من أن المنافسة بين النمسا وروسيا وبروسيا على بولندا أدت إلى 
الصراع بين بروسيا والنمسا على تحالفهم، فإن القضية البولندية فيما بعد، أصبحت سببًا في عداوتهم المتبادلة، ولم يتوقف 

 .(2)زعامة ألمانيا، ولم تجعل روسيا أقل خطرًا على وحدة ألمانيا
وخالل هذه السنوات، لم تتمكن السياسة الخارجية الفرنسية من الدفاع عن بولندا أو الدولة العثمانية من الهزيمة أو فقدان 

ية القيام بأكثر من ممارسة الدبلوماسية في الشرق والجنوب الشرقي المقاطعات، فقد كان من الصعب جدًا على الحكومة الفرنس
 من أوربا، بعد أن خرجت منهوكة القوى من حرب السنوات السبع مشغولة بإعادة تنظيم أوضاعها الداخلية.

 الخاتمة 
 منها:توصلنا الى جملة من النتائج  1772في ضوء دراستنا لموضوع دور النمسا في تقسيم بولندا األول عام 

  كان رأي الملكة النمساوية ماريا تيريزا بعدم التدخل في الشؤون البولندية في بادئ األمر خطأ إستراتيجي إذا ما تكلمنا بلغة
المصالح وحتى بلغة المبادئ إلى حد كبير، وهذا ما أدركه ابنها جوزيف الثاني وكذلك المستشار كاونتيز ألن البديل إما 

ن حصول النمسا على شيء، أو تقسيم بولندا بين روسيا وبروسيا دون حصول النمسا على شيء ابتالع روسيا لبولندا دو 
أيضًا، وكذلك كان عليها تقديم الدعم والمساندة للبولنديين لمواجهة األطماع الروسية والبروسية إذا ما تكلمنا بلغة المبادئ 

خاطئ في ِكال الحالتين فيما لو تم األخذ به ولكن جوزيف  إاّل أن الملكة النمساوية لم تبادر إلى ذلك وعليه كان قرارها
 الثاني وكاونتيز نجحا في تالفي هذا الخطأ اإلستراتيجي.

  هو قانون النقض الحر في المجلس التشريعي  1772إن أبرز العوامل الرئيسة التي ساهمت في التقسيم األول لبولندا عام
إلغاء وتعطيل كل القرارات التي يتخذها المجلس التشريعي وعليه  إذ كان لكل عضو في المجلس التشريعي الحق في

نجحت الدول الثالث سيما روسيا من خالل أساليبها المتعددة سوى بالضغط والتهديد أو بالرشاوى إيقاف كل عملية 
واحد في  إصالح داخل المؤسسات البولندية مما جعل بولندا في حالة فوضى مستمرة من خالل التأثير أو إقناع نائب

السلطة التشريعية، إضافة إلى المشاكل والخالفات الداخلية والعوامل الخارجية األخرى التي ساهمت في التقسيم األول 
 .1772لبولندا عام 
 قائمة المصادر

 اواًل: الكتب الوثائقية االلمانية
 Beer, Adolf, Die erste Theilung Polens, Wien, 1873 . 
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اتي لدى طالب الصف االول المتوسط فاعلية انموذج سكمان في التحصيل وتنمية االتجاه نحو التعلم الذ
 في مادة الفيزياء
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Abstract 

The study aimed to find out the effectiveness of a specimen Skman in achievement and the 

development of the trend toward self-learning in first grade average students in physics material. 
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 الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية انموذج سكمان في التحصيل وتنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب الصف االول 

 المتوسط في مادة الفيزياء.
وللوصول الى هذا الهدف تم صياغة اربعة فرضيات صفرية. وللتحقق من هذه الفرضيات تم اختيار عينة من طالب  

تموز للبنين، وتوزعت هذه العينة إلى مجموعتين إحداهما تمثل المجموعة التجريبية  14ط في متوسطة الصف االول المتوس
( طالبًا لكل مجموعة، وأجريت عملية التكافؤ على مجموعتي الدراسة في 30واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وبواقع )

نصف السنة، االختبار القبلي لمقياس االتجاه نحو التعلم  متغيرات )العمر الزمني، الذكاء، درجات مادة الفيزياء في اختبار
 الذاتي(.
وقد تم تدريس المجموعة التجريبية وفقًا النموذج سكمان والمجموعة الضابطة وفقًا للطريقة اإلعتيادية. وتطلبت الدراسة  

فقرة إختبارية موضوعية من نوع ( 40بناء أداتين: األولى إختبار تحصيلي في مادة الفيزياء وتكون بصيغته النهائية من )
( فقرة. وبعد جمع 30االختيار من متعدد. أما األداة الثانية فهي مقياس لالتجاه نحو التعلم الذاتي وتكون بصيغته النهائية من )

 البيانات وتحليلها إحصائيًا أظهرت النتائج ما يأتي:
 مادة الفيزياء ولصالح المجموعة التجريبية.يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة في تحصيل  -1
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة في تنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي ولصالح المجموعة التجريبية. -2
لم الذاتي يوجد فرق ذو داللة احصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التع -3

لدى طالب المجموعة االتجاه نحو التعلم الذاتي وبين درجاتهم في التطبيق البعدي للمقياس، مما يعني حصول تنمية في 
 التجريبية.

عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التعلم  -4
في التطبيق البعدي للمقياس، مما يعني عدم حصول تنمية في االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب  الذاتي وبين درجاتهم
 المجموعة الضابطة.

 الفيزياء. –التعلم الذاتي  –تنمية االتجاه  –التحصيل  –انموذج سكمان الكلمات المفتاحية: 

mailto:mahdi197161@yahoo.com
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 االول الفصل
 بالدراسة التعريف

 اوال: مشكلة الدراسة:
مستوى تحصيل الطالب في مادة الفيزياء احد اهم المشكالت التي تواجه كال من الطلبة في مجال التعلم  الزال انخفاض

ومدرسي هذه المادة في مجال تدريسها وذلك نتيجة الستخدام المدرسين الساليب وطرائق تدريس تقليدية تعتمد الحفظ 
ل قاعة الدرس او خارجها، كما انها تجعل من الطالب مجرد واالستظهار وعدم التفاعل ما بين المتعلم وما يتعلمه سواء داخ

متلقي للمعلومات اذ قليال ما تتيح هذه االساليب والطرائق للمتعلم ان يناقش ويحلل ويستنتج ويمارس مهارات االستقصاء وحل 
 المشكالت حتى يصل الى الحقائق مما يفقده روح البحث والتفكير العلمي السليم.

من البحوث والدراسات التي اجريت في هذا المجال على مواجهة الطلبة لمشكله تتمثل في استخدام وقد اكدت الكثير 
مدرسي الفيزياء الساليب وطرائق غير منسجمة مع النماذج التعليمية التي تناسب قدرات الطلبة، اذ ان التركيز ال يزال منصبا 

ية من عملية التعلم، مما يسبب بالتالي اخفاقا كبيرا في التحصيل على اكساب الطلبة اكبر قدر ممكن من المعلومات كغاية اساس
 العلمي للطلبة. 

يضاف الى ذلك ان استخدام مدرسي الفيزياء لالساليب والطرائق التقليدية يعد بحد ذاته نوعا من انواع تعليم الطلبة لتلك 
 بشكل روتيني عفوي.االساليب والطرائق، حيث يقوم الطلبة باستخدامها اثناء تعلمهم الذاتي و 

من هنا شعر الباحث بوجود حاجة ملحة الستبدال االساليب والطرائق التقليدية في تدريس مادة الفيزياء للصف االول 
المتوسط باساليب وطرائق واستراتيجيات ونماذج تدريسية تسهم اسهاما فاعال في رفع مستوى تحصيل الطالب في تلك المادة 

علم الذاتي لها، ومن بين تلك االستراتيجيات والنماذج اختار الباحث انموذج سكمان لتجريب مدى وتنمية اتجاهاتهم نحو الت
فاعليته في تدريس مادة الفيزياء على تحصيل طالب الصف االول المتوسط ومدى فاعليته في تنمية اتجاهاتهم نحو التعلم 

ا فاعلية انموذج سكمان في التحصيل وتنمية االتجاه نحو الذاتي لها، وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل اآلتي: م
 التعلم الذاتي لدى طالب الصف االول المتوسط في مادة الفيزياء؟

 ثانيا: اهمية الدراسة:
لقد اصبح اعداد اجيال قادرة على االبتكار واالكتشاف وانتاج ما هو جديد هدف اساسي من اهداف التربية الحديثة التي 

المتعلم وجماعيته، من خالل التفاعل بينه وبين بيئته ومساعدته على احتواء كل ما يطرأ من تطور في مختلف  تركز على فردية
(. وألجل ذلك فقد ازداد التركيز 5: 2002المجاالت وتنميته تنمية تكفل بقائه كعنصر فعال ومؤثر في عملية التطور )ميشيل، 

: 2009ي تهتم بدراسة طبيعة العملية التربوية واساليبها )النعيمي وآخرون، على اهمية اجراء البحوث والدراسات العلمية الت
83 .) 

ونتيجة لذلك ظهرت نماذج في التدريس تهدف الى مساعدة الطلبة على التعلم االفضل، ومن بين تلك النماذج انموذج 
محورا للعملية التعليمية من خالل  سكمان الذي يتبنى المدخل االستقصائي في التدريس وهو المدخل الذي يكون فيه الطالب

وضعه في موقف تعليمي يحتم عليه التفكير وتنظيم االفكار وعرضها بشكل منطقي سليم للوصول الى المعرفة )غباوي وابو 
(. كما يهدف انموذج سكمان )نمط التعلم االستقصائي( الى تدريب الطلبة على البحث المنهجي من خالل 27: 2010شعيرة، 

موعة من الفرضيات حول حدث او ظاهرة غير متوقعة تثير دهشتهم لما تتضمنه من خبرات مغايرة لما يمتلكونه من اقتراح مج
خبرات مما يثير الشك لديهم، وبالتالي العمل على اعادة تعلم هذه الخبرات باسلوب متطور يغدو فيه الطالب نشطا وفاعال 

 (. 56: 1998)قطامي ونايفة، 
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ى امكانية استعمال انموذج سكمان االستقصائي في مراحل عمرية مختلفة ذلك ألن عملية التقصي كما تجدر االشارة ال
عملية ذهنية قابلة للنمو والتطور عبر مراحل النمو المختلفة، يضاف الى ذلك امكانية استعماله في مختلف المواد الدراسية ادبية 

 (.215: 1998كانت ام علمية )قطامي ونايفة، 
تقدم يمكن ايجاز اهمية الدراسة الحالية في االفادة من النتائج التي سوف تسفر عنها حول التعرف على وفي ضوء ما 

مدى فاعلية استعمال انموذج سكمان في تدريس مادة الفيزياء لألخذ بالنماذج التدريسية التي تثبت فاعليتها في تدريس هذه 
 المادة. 

 ثالثا: هدفا الدراسة:
 .الفيزياء مادة في الموسط االول الصف طالب تحصيل في سكمان ذجانمو  فاعلية تعرف – 1
 .الفيزياء مادة في الموسط االول الصف طالب لدى الذاتي التعلم نحو االتجاه تنمية في سكمان انموذج فاعلية تعرف – 2

 رابعا: فرضيات الدراسة:
 الدراسة وضع الباحث الفرضيات اآلتية:  هدفالتحقيق  

 الذين التجريبية المجموعة طالب تحصيل درجات متوسط بين (0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال –1
 بالطريقة الفيزياء يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب تحصيل درجات ومتوسط سكمان انموذج وفق الفيزياء يدرسون
 .البعدي التحصيلي االختبار في التقليدية

 تدرس التي التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بين (0,05) داللة مستوى عند إحصائية لةدال ذو فرق يوجد ال –2
 في التقليدية الطريقة وفق الفيزياء تدرس التي الضابطة الجموعة طالب درجات ومتوسط سكمان انموذج وفق الفيزياء
 . الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق

 والبعدي القبلي التطبيقين درجات بين الفروق متوسط في( 0,05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال –3
 وفق انموذج سكمان. الفيزياء يدرسون الذين التجريبية المجموعة طالب لدى الذاتي التعلم نحو لالتجاه

 والبعدي القبلي التطبيقين درجات نبي الفروق متوسط في( 0,05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال –4
 .االعتيادية بالطريقة الفيزياء يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب لدى الذاتي التعلم نحو لالتجاه

 خامسا: حدود الدراسة:
 الحالية على: الدراسةتقتصر  
 عينة من طالب الصف االول المتوسط في مركز مدينة الحلة. .1
 كتاب الفيزياء المقرر لطالب الصف االول المتوسط.الفصول االربعة االخيرة من  .2
 م. 2014 – 2013الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .3

 سادسا: تحديد المصطلحات:
  اوال: االنموذج 

 كل من: عرفه
 مواد تطوير الى تؤدي بعضها مع ومتفاعلة ومتشابكة ومترابطة متداخلة مهمة خطوات عن عبارة(: "2003 الحيلة،) -1

: 2003 الحيلة،" ) نظرية ومبادئ مفاهيم ضوء في المتعلمين من معين نوع الى وموجهة محددة اهداف لتحقيق تعليمية
101.) 
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مجموعة االجراءات التي يمارسها المعلم في الوضع التعليمي، والتي تتضمن المادة واساليب تقديمها (: " 2007 جادو، ابو) -2
 (.317: 2007 جادو، ابو" ) ومعالجتها

 التعريف االجرائي لالنموذج: 
 وتعليمهممجموعة من الخطوات المخططة والمتتابعة يتحدد فيها دور كل من المدرس والطالب الغرض منها تعلم الطالب 

 لتحقيق نواتج تعليمية عالية لديهم بما يتالئم مع طبيعة مادة الفيزياء المقررة للصف االول المتوسط. 
 ثانيا: انموذج سكمان  

 رفه كل من:ع
 وغرضها ثابتة عضوية وذات متجانسة وغير االجل طويلة مجموعات على الطالب تقسيم(: "1995 وآخرون، جونسن) -1

 وآخرون، جونسن" ) النجاح الحراز اليه يحتاجون الذي والتشجيع والمساندة الدعم بتقديم اعضاؤها يقوم ان هو الرئيس
1995:37.) 

 التفسيرات افضل تعطي نظريات تطوير على الطالب لمساعدة تستخدم االستقصاء يف طريقة(: "2005 خطايبة،) - 2
 خطايبة،" ) االسئلة بطرح سيقوم نفسه هو انه اذ الطالب حول الطريقة هذه وتتمركز يشاهدونها، التي المتناقضة لالحداث
2005 :401.) 

 التعريف اإلجرائي النموذج سكمان: 
ها المدرس تساعد الطالب )عينة الدراسة( على االستقصاء وفقا للمراحل التي وصفها مجموعة من االجراءات التي يمارس

 سكمان للوصول الى الهدف المنشود والمتمثل بزيادة التحصيل العلمي للطالب في مادة الفيزياء المقررة للصف االول المتوسط.
 ثالثا: التحصيل 

 عرفه كل من:
 او دراسية مادة في اليه يصل او يحرزه الذي النجاح مستوى او المتعلم يحققها التي االكتساب درجة"  (:2000 عالم،) -1

 (.305: 2000 عالم،" ) معين دراسي مجال
 في الطالب عليها يحصل التي بالدرجة قياسه ويمكن زمنية، فترة بعد الطالب يتعلمه ما محصلة"  (:2011 جادو، ابو) -2

 اليه يصل وما اهدافه لتحقيق لها ويخطط المعلم يضعها التي ستراتيجيةاال نجاح مدى لمعرفة وذلك تحصيلي، اختبار
 (.469: 2011 جادو، ابو" )درجات الى تترجم معرفة من الطالب

 التعريف االجرائي للتحصيل: 
معين من الكفاءة في أداء المتعلم لمقدار المعلومات التي تم اكتسابها، أو تحصيلها من الموضوعات  مستوىهو 
 الدراسية، التي تلقاها خالل فترة معينة، ويقاس باالختبار التحصيلي الذي أعده الباحث.  والوحدات

 رابعا: االتجاه  
 كل من: عرفه

 (. 94: 2001 ابراهيم،" )منفعلة غير او منفعلة ثابتة بحالة معطى لشئ الستجابة مسبق ميل(: "2001 ابراهيم،) - 1
 باالحاسيس مصحوبا ذلك ويكون ما قيمة او حالة او معين لموضوع زمةمال استجابة(: "2005 والحيلة، مرعي) - 2

 (.228: 2005 والحيلة، مرعي")والعواطف
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 خامسا: التعلم الذاتي  
 كل من: عرفه

 الخاصة، وقدراته سرعته مع يتوافق الذي الذاتي بمجهوده المتعلم نشاط على يعتمد الذي األسلوب(: " 1990 اللقاني،) - 1
 تلفزيونية وبرامج فيديو واشرطه تعليمية ووسائل مبرمجة، مواد من التكنولوجية عنه أسفرت ما ذلك يف مستخدماً 

: 1990 اللقاني،" )للفرد منشودة تربوية أهداف لتحقيق واالرتقاء، النماء من افضل مستويات لتحقيق وذلك ومسجالت،
110.) 

 فيتابع يتعلمه، أن بنفسه هو يريد ما أظفاره نعومة ومنذ الطالب فيه يتعلم الذي التعلم أنماط من نمط(: "1995 الخليلي،) - 2
 مدى التعلم من النوع هذا ويستمر النظامي للتعلم بديالً  الذاتي التعلم فيصح تعلمها، في يرغب موضوعات المتعلم
 (.214: 1995 الخليلي،")الحياة

 : لالتجاه نحو التعلم الذاتيالتعريف اإلجرائي 
الذي  التعلمينة الدراسة( بنوع من الثبات النسبي بالقبول او الرفض وباالقتراب او االبتعاد عن اسلوب شعور الطالب )ع

يعتمد فيه الطالب على مدى نشاطه وسرعته وقدراته الخاصة واستعداداته مقاسا بالدرجة التي يحصل عليها من خالل استجابته 
 على المقياس الذي اعده الباحث لهذا الغرض.

 
 الثانيالفصل 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة
 اوال: جوانب نظرية 

 انموذج سكمان االستقصائي: – 1
اولت النظرية االجتماعية المعاصرة والتي ظهرت في مجال التربية من خالل افكار ديوي وهارولد وبود اهتماما كبيرا  

هو مواجهة مشكالت المجتمع واعادة بناء النظم  باالتجاه االستقصائي، اذ اعتبر هؤالء المربون ان العمل االساسي للتربية
االجتماعية على اسس انسانية، وعلى هذا االساس فالبد ان ال يقتصر دور المدرسة على نقل المعلومات فقط بل بإعطاء 

)الحيلة، الفرصة للمتعلمين للتساؤل واالستفسار تمهيدا لقبول هذه المعلومات ومن ثم اعادة هيكلتها وبناءها على اساس جديد 
2002:144.) 

ففي بدايات سبعينات القرن الماضي قام العالم سكمان ببناء انموذج للتعلم االستقصائي لطلبة المرحلة االعدادية وقد  
طبقه على مواد العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وفقا لخطوات ديوي بعد ان طورها الى اسلوب في التدريس يوجه الطالب الى 

ة من االستقصاء وحل المشكالت. وهو بهذا يعتبر احد نماذج التدريس الصفي التي استحدثت لتالئم عصر التكنلوجيا كفاية عالي
والتقنيات واالنفجار المعرفي الذي نعيشه والذي اصبحت فيه الطرائق التقليدية في التدريس غير كافية وحدها لنقل افكار العصر 

المخترعين الى اذهان المتعلمين، ولذلك كان البد من البحث عن طرائق واساليب اكثر وتقنيته في اذهان العلماء والمفكرين و 
تقدما لتناسب المتعلم الجديد الذي نريد، محولة اياه من مجرد انسان متلقي يمارس عليه فعل التعليم الى انسان ايجابي ذو 

تحققه عملية االستقصاء عند ممارستها اثناء تدريس (. وهذا ما2002:43مشاركة فعالة في العملية التعليمية )البكري وعفاف، 
العلوم من خالل اتاحة الفرصة للمتعلمين لتكوين الفرضيات واختبارها عند جمع المعلومات الكافية بعد تعرضهم لموقف يتحدى 

 (.2007:49فرضياتهم، وبالتالي تمكنهم من تحويل فرضياتهم الى افعال وسط جو من التجريب العلمي )الطيطي،
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 مفهوم االستقصاء
االستقصاء بأنه تلك الطريقة التي تقوم على خطوات اجرائية متسلسلة مترابطة تؤدي لزيادة المستوى المعرفي  يعرف 

 (.44: 2007العلمي لدى الطلبة )سالمة، 
ستقصاء اال ان بعض التربويين يرى انه ال يتوجب تحديد معنى االستقصاء بتعريف مغلق. بل يجب مراجعة تعريف اال 

باستمرار، فالطريقة االستقصائية بحاجة إلعادة تعريف من وقت آلخر، كما وان االستقصاء في جوهره عبارة عن عملية تتضمن 
 (.395: 2005معنى التطور والتغيير وهو طريقة طبيعية يبدأ بها المتعلم تعلمه عن البيئة )خطايبة، 

الكثير من المربين وعلماء التربية لما لها من أهمية في تشجيع  طريقة االستقصاء ومازالت تحظى باهتمام حظيتلقد  
ينقل النشاط داخل  التفكير ومهارات البحث وجمع المعلومات واتخاذ القرارات، والتدريس بهذه الطريقة الطلبة وتدريبهم على

ريقة االستقصائية تعد من بين اذ ان الط المجهول بأنفسهم، الصف من المدرس إلى الطلبة، ويعطيهم فرصة ليعيشوا متعة كشف
طرائق التدريس التي تشرك المتعلم في المناشط التي تؤدي إلى حصوله على المعرفة وتجعله كذلك نشطا وفاعال، حيث يقوم 
المتعلم باستخدام قدراته العقلية والكثير من الطرائق والعمليات العلمية والعملية، أي أن االستقصاء مبني على االكتشاف وال 

: 2003دث بدون العمليات العقلية التي تستخدم في االكتشاف ولكن يضاف إليها الممارسات العملية والتجريبية )الدبسي، يح
233.) 

 كانسان المتعلم تتناول النماذج هذه جميع أن إال لالستقصاء، عدة نماذج وجود من الرغم على :الطريقة االستقصائية خطوات
 سكمان ونموذج العلمي، والبحث االستقصاء واستخدام التفكير طريق عن والحقائق علوماتالم إلى التوصل إلى السعي هدفه
 هي: رئيسة مراحل خمس على ينطوي االستقصاء، على القائمة التعليم أنماط من كنمط
 لهم مبيناً  لطلبته بتقديمها المدرس يقوم ما قضية أو سؤال أو مشكلة وجود من بد ال اذ :دراستها المراد المشكلة تقديم -1

 الذي النوع من المقدمة المشكلة تكون أن ويفضل المشكلة، لهذه تفسير أو حل عن البحث في إتباعها الواجب اإلجراءات
 :منها المشكلة لعرض أشكال عدة وهناك الطلبة، فضول إثارة على يعمل
 .معلوماتال هذه من معين موقف اختيار منهم والطلب الطلبة، إلى متضاربة معلومات * تقديم

 .الطلبة أفكار مع تتعارض أمور عرض أو تقديم *
 .مقبولة نهايات عن للبحث للطلبة الفرصة إلتاحة لها نهايات تحديد دون من قضايا أو مواقف عرض أو تقديم *
 لكذ كان سواء والجواب السؤال أسلوب استخدام طريق عن عادة المعلومات هذه على الحصول يتم حيث :المعلومات جمع - 2
 أو كالمكتبة أخرى مصادر من المعلومات عن البحث الطلبة إلى يطلب وقد المدرس، إشراف تحت الطلبة بين أو المدرس مع

 .المختصة الجهات يسأل أن أو التجريب استخدام
 هذه بين الطالب يقارن كأن المعلومات، فحص منها أشكال عدة الخطوة هذه وتأخذ :المعلومات صحة من التحقق - 3
 أو متعددة، مصادر من المشكلة حول المعلومات بجمع الطالب قام إذا وبخاصة فيها تناقض وجود عدم من للتأكد معلوماتال
 .المعلومات هذه حول مناقشة تدور ثم ومن عليهم بقراءتها يقوم كأن زمالئه مع المعلومات هذه بفحص الطالب يقوم أن
 ليتم وترتيبها المعلومات هذه تنظيم في الطالب يبدأ المعلومات، صحة من أكدالت بعد :وتفسيرها المعلومات تنظيم مرحلة - 4

 وجوانبها، وأسبابها للمشكلة تفسيرية جمل شكل على المعلومات تقدم حيث الدراسة، قيد للمشكلة مقنع علمي تفسير إلى التوصل
رشادهم طالبه مساعدة هنا المدرس ودور للمشكلة ومقبول معقول لحل التوصل النهاية في ويتم   .وا 
 معالجة في اتبعوها التي الخطوات لجميع وتحليل مراجعة فيها يتم التي الخطوة وهي :وتقويمها االستقصاء عملية تحليل - 5

  (1999:38وتفسيرها)العنبكي، المشكلة حول األحكام إصدار بعملية وانتهاء تحديدها من ابتداءاً  المشكلة
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 :أنموذجه في انسكم عليها اعتمد التي االفتراضات
 إمكانية تعلم المتعلمين باالعتماد على أنفسهم تحت إشراف وتوجيه المعلم. -1
 ميل الطالب بطبيعتهم إلى ممارسة األنشطة البحثية االستقصائية بدافع حب االستطالع والرغبة في اكتشاف المجهول. -2
يقة مباشرة من خالل تدريبهم على إجراءات البحث وأسس امكانية تنمية دافع حب االستطالع والتساؤل عند المتعلمين بطر  -3

 الطريقة العلمية.
المعرفة التجريبية ليست ثابتة بل هي خاضعة للتعديل والتغيير مما يحفز المتعلمين على التفكير المستمر فيما يحيط بهم  -4

 (.482: 2004من ظواهر طبيعية واجتماعية )إبراهيم، 
 :لسكمان ائياالستقص التعليم أنموذج شروط

 حدد سكمان عددا من الشروط التي يجب مراعاتها في التعلم االستقصائي، أوالتدريب على البحث وقد وصفها بما يأتي: 
اختيار حادث أو ظاهرة تستثير اهتمامات المتعلمين وتدفعهم إلى التساؤل والبحث عن تعليل أو تفسير، وأن الحوادث  -1

عة أو غير المعروفة، هي االنسب لموضوعات التعليم االستقصائي، وهنا ينبغي التمييزبين والظواهر الغامضة أو غير المتوق
الظاهرة المألوفة والظاهرة المعروفة، اذ ان الكثير من الظواهر المتوافرة في بيئة المتعلمين هي من النوع المألوف، مثل تمدد 

 أن عددًا كبيرًا من تلك الظواهر غير معروف بالنسبة المعادن بالحرارة، وتحول الماء إلى بخار، وتساقط األمطار اال
للمتعلمين بمعنى انهم ال يعرفون أسبابها أو متغيراتها أو تفسيراتها، ألنهم لم يطوروا أفكارًا أو نظريات حول طبيعتها وطرق 

 التحكم فيها.
والغموض، بحيث تستثير دهشة المتعلمين ضرورة أن تكون الظاهرة المستهدفة بالتعليم أو التدريب على درجة من األهمية  -2

 واستغرابهم على نحو يحول دون ظهور الالمباالة لديهم.
يجب أن تكون أسئلة المتعلمين من النوع الذي يمكن أن يجيب عنه المعلم بكلمة نعم أوال أي ينبغي تجنب السؤال عن  -3

استفهامية تقرر حقيقة أو واقعة معينة في نظرهم،وعلى تفسير أو تعليل الظاهرة موضوع االهتمام ومحاولة األداء بعبارات 
 المعلم أن يبين لهم ما إذا كانت عباراتهم صحيحة أم ال.

التركيز على ضرورة أن يدور الحوار التعليمي على نحو يمكن المتعلين من تحديد حقائق الظاهرة، موضوع الدراسة،  –4
نحو منطقي يسهل عمليات التفسير، والضبط، والتنبؤ. وبتعبير آخر وشروط حدوثها أو تغيرها. وتنظيم هذه الحقائق على 

دراك العالقات واستخالص المبادئ وتكوين  ينبغي على الحوار التعليمي أن يتخذ شكاًل يؤهل الطالب الكتساب المفاهيم وا 
 (.157 -156: 2005النظريات )مرعي والحيلة، 

 التعلم الذاتي: – 2
تنمية استعداداته  النشاط التعلمي الذي يقوم به المتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف يعرف التعلم الذاتي على انه 

مكاناته وقدراته مستجيبًا لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها، والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق  وا 
مصادر تعلمه  يتعلم المتعلم كيف يتعلم ومن أين يحصل علىبقدراته في عملية التعليم والتعلم وفيه  االعتماد على نفسه والثقة

 (.2008:117)عطية، 
التعلم بفاعلية عالية مما يسهم في تطوير اإلنسان  التعلم الذاتي من أهم أساليب التعلم التي تتيح توظيف مهارات يعتبر 

الذي  رحلة القادمة، وهو نمط من أنماط التعلموتزويده بسالح هام يمكنه من استيعاب معطيات الم سلوكيًا ومعرفيًا ووجدانيًا،
تقان مهارات التعلم الذاتي تمكن الفرد من التعلم في  كما إن امتالك نعلم فيه المتعلم كيف يتعلم ما يريد هو بنفسه أن يتعلمه. وا 

  (.2001:95)السيد وابراهيم،  المدرسة وداخلها وهو ما يعرف بالتربية المستمرة كل األوقات وطوال العمر خارج
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وينطلق مفهوم التعلم الذاتي من حقيقة أن عملية التعلم ليست نشاطًا معرفيًا أو نمطًا سلوكيًا فحسب، بل تتضمن إلى  
جانب ذلك اتجاه شخصي وأسلوب حياة الفرد في تحقيق ذاته، فمن خالل التعلم الذاتي يسعى المتعلم إلى تحقيق األهداف 

ادة التعليمية ومشاركته النشطة واإليجابية في المواقف التعليمية وتحصيل المعرفة وفقًا لقدراته المطلوبة عن طريق تفاعله مع الم
مكاناته الخاصة وسرعته الذاتية مع اقل توجيه من المعلم. ومن خالل ذلك فإن التعلم الذاتي يحقق حاجات المتعلم  واستعداداته وا 

م بما يناسبه منها، وبذلك فإن التعلم الذاتي يحرر العملية التعليمية من األخطاء ويجعله حرًا في االختيار بين أنماط متنوعة للتعلي
 (.9: 1989والممارسات التي صاحبت األساليب التقليدية في التعليم )اللقاني وفارعة، 

 :الذاتي التعلم أهمية
 لكل يحقق ألنه األفضل، التعلم أسلوب اعتبارهب والتربية، النفس علماء من كبيراً  اهتماما يلقى يزال وما كان الذاتي التعلم إن -1

 .للتعلم دافعيته على ويعتمد التعلم في الذاتية وسرعته قدراته مع يتناسب تعلما متعلم
يجاد المشكالت، حل على المتعلمين تدريب -2  لإلبداع. خصبة بيئة وا 
 .الحياة مدى معه ويستمر بنفسه نفسه تعليم صلةلموا الالزمة األساسية المهارات إتقان من المتعلم الذاتي التعلم يّمكن -3
 بأنفسهم. تعلمهم مسؤولية تحمل وتعويدهم للمستقبل األبناء إعداد -4
 (.2009:128التعلم )طه وخالد،  في ونشيطاً  إيجابيا دورا المتعلم يأخذ -5

 :الذاتي التعلم أنماط
  :يأتي ما أبرزها متعددة أنماط الذاتي للتعلم

 طريقتان: الدراسية المواد المبرمج. ولبرمجة اتيالذ التعلم - 1
  .الخطية البرمجة - أ 
 .التفريعية البرمجة - ب 
 .اآللي بالحاسب الذاتي التعلم - 2
 .التعليمية والرزم بالحقائب الذاتي التعلم - 3
 .المصغرة الوحدات برامج - 4
 .للفرد الموجهة التربية برامج - 5
 .لإلتقان التعلم أسلوب - 6
 .) 165: 2008)زيتون وفواز،  الصفي التعلم مراكز - 7

 الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم الذاتي:
 التعلم الذاتي التعلم التقليدي مجال المقارنة

 محور فعال في التعلم متلق سلبي المتعلم
 يشجع االبتكار واالبداع ملقن المعلم
 روق الفرديةمتنوعة تناسب الف واحدة لكل المتعلمين الطرائق
 متعددة ومتنوعة سمعية بصرية لكل المتعلمين الوسائل
 التفاعل مع العصر والهيئة وسيلة لعمليات ومتطلبات الهدف
 يقوم به المعلم والمتعلم يقوم به المعلم التقويم
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 ثانيا: دراسات سابقة:
 دراسات تناولت انموذج سكمان.

 (2007) الفلوجي دراسة -1
 الفيزياء مادة في المتوسط الثاني الصف لطالبات واالستبقاء التحصيل على وأثره التدريس في سكمان أنموذج استخدام
بابل وهدفت إلى تعرف اثر أنموذج سكمان في تحصيل واستبقاء طالبات الصف الثاني أجريت هذه الدراسة في جامعة  

 المتوسط في مادة الفيزياء.
ط جزئي، كما اختارت قصديًا متوسطة ابن حيان للبنات في محافظة بابل إلجراء اختارت الباحثة تصميمًا تجريبيًا ذا ضب

( طالبة للمجموعة التجريـبية درست باستخدام أنموذج سكمان 30( طالبة بواقع )60التجربة، وقد تألفت عينة البحث من )
 ( طالبة للمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية. 30و)

لتكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات )العمر الزمني، درجات العلوم للصف األول المتوسط قامت الباحثة بإجراء ا 
 (،التحصيل الدراسي لألبوين(.2006-2005للعام الدراسي )

( هدفا سلوكيا، واعدت خططًا تدريسية أنموذجية، 90صاغت الباحثة األهداف السلوكية للموضوعات المحددة فكانت ) 
( فقرة، وبعد التثبت من 40تحصياًل من نوع االختيار من متعدد اتصف بالصدق والثبات والشمول تكون من )كما اعدت اختبارًا 

صدقه وثباته طبق على طالبات مجموعتي البحث وبعد مرور أسبوعين اعيد تطبيقه مرة أخرى لقياس االحتفاظ بالمادة، وبعد 
  -ينتين مستقلتين، توصلت الباحثة إلى اآلتي:معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام االختبار التائي لع

تفوق طالبات المجموعة التجريـبية التي درست باستخدام أنموذج سكمان على طالبات المجموعة الضابطة التي درست  
 بالطريقة التقليدية في كل من االختبار التحصيلي واختبار االحتفاظ بالمادة. 

 س(. -: ر2007من التوصيات )الفلوجي،  الباحثة بعدد أوصتوفي ضوء تلك النتائج 
 ( 2001دارسة )الزهاوي،  -2
 الكيمياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى العلمي والتفكير التحصيل في سكمان أنموذج استخدام اثر

علمي لدى أجريت هذه الدراسة في جامعة بغداد وهدفت الى تعرف اثر استخدام أنموذج سكمان في التحصيل والتفكير ال 
 المتوسط في مادة الكيمياء. الثانيطالب الصف 

تألف مجتمع البحث من طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس النهارية التابعة لمديرية تربية بغداد، الرصافة 
 ( طالبًا موزعين على مجموعتين:77وتكونت عينة البحث من )

( طالبًا 37ج سكمان االستقصائي ومجموعة ضابطة ضمت )( طالبًا درست وفقًا ألنموذ40مجموعة تجريبية ضمت )
 درست وفقًا للطريقة التقليدية. 

اعدت الباحثة اختبارين احدهما للتحصيل واآلخرللتفكير العلمي طبقا في نهاية التجربة وبعد معالجة البيانات وتحليلها  
  -اظهرت النتائج ما يأتي:

باستخدام أنموذج سكمان على طالب المجموعة الضابطة التي درست تفوق طالب المجموعة التجريـبية التي درست 
وفي ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة بعدد من  بالطريقة التقليدية في كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير العلمي.

 : ث(.2001التوصيات )الزهاوي، 
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 دراسات تناولت االتجاه نحو التعلم الذاتي.
 (2002 ،عيواص) دراسة -1
 التاريخ قسم طلبة لدى الذاتي التعلم نحو واالتجاه التاريخية المهارات بعض تنمية في الذاتي التعلم في أسلوبين استخدام أثر

 الموصل جامعة/  التربية بكلية
في جامعة الموصل وهدفت إلى تعرف اثر أسلوبين من أساليب التعلم الذاتي في تنمية بعض أجريت هذه الدراسة  

 هارات التاريخية واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طلبة كلية التربية قسم التاريخ مقارنة بالطريقة التقليدية.الم
تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الصف الثاني قسم التاريخ كلية التربية في جامعة الموصل للعام الدراسي  
على ثالث شعب دراسية. حيث قسمت العينة بطريقة عشوائية إلى ( طالبًا وطالبة موزعين 90وشملت عينتها ) 2001-2002

 ثالث مجموعات اثنتين منها تجريبية واألخرى ضابطة.
إذ درست المجموعة التجريبية األولى بأسلوب المجمعات التعليمية والمجموعة التجريبية الثانية بأسلوب االكتشاف، أما  

ريقة التقليدية. وقد استعانت الباحثة بمدرسة المادة في تدريس المجموعات المجموعة الضابطة فقد استخدم في تدريسها الط
 الثالث. 
( مهارة تاريخية 16( حيث اختارت منها )1984استعانت الباحثة بالمهارات التاريخية التي حددها محمد احمد السكران ) 

 لقياس متغير المهارات التاريخية.
 ( فقرة تم التأكد من صدقه وثباته.32أعدت الباحثة مقياسًا تكون من )ولقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي فقد  

الالزمة باستخدام تحليل التباين األحادي واختبار دنكن للمقارنات لفحص اثر األساليب  وبعد اجراء المعالجات اإلحصائية
 ظهرت النتائج اآلتي: في المتغيرات التابعة التي تمثلت بالمهارات التاريخية واالتجاه نحو التعلم الذاتي أ

 الثانية التجريبية المجموعة طلبة من كل على التعليمية المجمعات بأسلوب درست التي األولى التجريبية المجموعة طلبة تفوق -
 .التاريخية المهارات تنمية في التقليدية بالطريقة درست التي الضابطة والمجموعة وطلبة االكتشاف بأسلوب درست التي

 بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة طلبة على االكتشاف بأسلوب درست التي الثانية التجريبية المجموعة طلبة تفوق -
 .التاريخية المهارات تنمية في التقليدية

 والمجموعة التعليمية المجمعات بأسلوب درست التي األولى التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم -
 . الذاتي التعلم نحو االتجاه في االكتشاف بأسلوب درست التي الثانية التجريبية

 درست التي الضابطة المجموعة طلبة على التعليمية المجمعات بأسلوب درست التي االولى التجريبية المجموعة طلبة تفوق -
 .الذاتي التعلم نحو االتجاه في التقليدية بالطريقة

 بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة طلبة على االكتشاف بأسلوب درست التي لثانيةا التجريبية المجموعة طلبة تفوق -
 .الذاتي التعلم نحو االتجاه في التقليدية

 (.ج – أ: 2002 عيواص،) التوصيات من بعدد الباحثة أوصت أعاله النتائج ضوء وفي
 (2010) والدباغ السيساني دراسة -2

 الناقد التفكير تنمية في المتعددة الوسائط باستخدام( كمب) انموذج وفق الفيزياء ادةم في تعلمي/ تعليمي تصميم فاعلية
 االساسي التاسع الصف طلبة لدى الذاتي التعلم نحو واالتجاه
في جامعة دهوك وهدفت إلى تعرف فاعلية تصميم تعليمي / تعلمي في مادة الفيزياء وفق انموذج أجريت هذه الدراسة  

 لوسائط المتعددة في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طلبة الصف التاسع االساسي.)كمب( باستخدام ا
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( طالبا وطالبة بطريقة قصدية 27وللتحقق من اهداف الدراسة تمت صياغة تسع فرضيات، وتم اختيار عينة مؤلفة من ) 
 من مجتمع البحث.

منهج البنائي وذلك النتاج برمجية الوسائط المتعددة بجوانبها االربعة، والمنهج استخدم الباحثان في دراستهما منهجين، ال 
 البعدي.  –التجريبي ذو التصميم القائم على المجموعة الواحدة ذو االختبار القبلي 

ر الناقد ( فقرة، كما تم اعتمادهما لمقياس للتفكي37قام الباحثان باعداد مقياس لالتجاه نحو التعلم الذاتي مؤلفا من ) 
معرفة  –تقويم الحجج  –( فقرة موزعة على خمسة مهارات فرعية هي )االستنتاج 38( والمؤلف من )2003لـ)امين، 

 التفسير(، وقد تم التأكد من صدق المقياسين وثباتهما ومن ثم تطبيقهما على افراد عينة الدراسة. –االستنباط  –االفتراضات 
تخدام المعالجات االحصائية اظهرت النتائج فاعلية التصميم في تنمية مهارات التفكير وبعد تحليل البيانات احصائيا بأس 

 الناقد ككل ما عدا مجال التفسير، وكذلك فاعلية التصميم في تنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي.
: 2010اني والدباغ، وقد قدم الباحثان بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة )السيس 

1 – 2.) 
 : السابقة الدراسات من اإلفادة جوانب

 السابقة في عدة جوانب منها:  الدراساتأفاد الباحث من 
برازها الدراسة مشكلة إظهار. 1  . وا 
 .الدراسة فرضيات صياغة. 2
 . المتغيرات من عدد في الدراسة مجموعات بين التكافؤ إجراءات. 3
 . الدراسة منهجية. 4
 . الدراسة أداتي بناء. 5
 . الدراسة إلجراءات المناسبة اإلحصائية الوسائل اختيار. 6
 .الدراسة بموضوع العالقة ذات المصادر على اإلطالع. 7
 

 الثالث الفصل
 واجراءاتها الدراسة منهجية
ج تستخدم فيه التجربة اتبع الباحث المنهج التجريبي الذي تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصورة واضحة، فهو منه 

 للتحقق من صحة الفروض التي تربط بين الظاهرة والعوامل المسببة لها. وعليه اتبع الباحث االجراءات اآلتية:
 .للدراسة التجريبي التصميم: اوال

بار التصميم التجريبي مخطط، وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة، ويشتمل على الخطوات التي يتبعها الباحث في اخت 
فروض دراسته، والتوصل إلى نتائج مفيدة في تفسير العالقات بين المتغيرات المستقلة، والتابعة، ويتوقف اختيار التصميم 
التجريبي المالئم على أهداف التجربة، ونوع المتغيرات المستعملة في الدراسة التجريبية، والظروف التي يتم في إطارها إجراء 

اختار الباحث تصميمًا تجريبيا من نوع الضبط الجزئي، يحتوي على  (.234 – 233: 2003الدراسة التجريبية )منسي، 
( 1مجموعتين االولى تجريبية تتعرض للمتغير المستقل وهو انموذج سكمان، والثانية ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية والجدول )

 يوضح التصميم: 
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 (1الجدول )
 التصميم التجريبي للدراسة

 االختبار البعدي المتغير التابع المتغير المستقل ختبار القبلياال المجموعة

 نحو االتجاه مقياس التجريبية
 الذاتي التعلم

 انموذج سكمان
 اختبار تحصيلي التحصيل

 الذاتي التعلم نحو االتجاه مقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي

 نحو االتجاه مقياس الضابطة
 الذاتي التعلم

 ديةالطريقة التقلي
 اختبار تحصيلي التحصيل

 الذاتي التعلم نحو االتجاه مقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي
 

 .وعينتها الدراسة مجتمع: ثانيا
 النهارية والثانوية المتوسطة المدارس في المتوسط االول الصف طالب الحالية الدراسة مجتمع يمثل :الدراسة مجتمع – 1

 .الحلة مدينة مركز حدود ضمن تقع والتي 2014 – 2013 الدراسي للعام للبنين
 :الدراسة عينة – 2
 من فيها الدراسة شروط لتوفر وذلك الحالية للدراسة ميدانا لتكون للبنين تموز 14 متوسطة الباحث اختار: المدارس عينة – أ 

 .اخرى جهة من المدرسة ادارة تعاون وإلبداء جهة
 تجريبية كمجموعة( د) شعبة اختيار تم المتوسط االول للصف شعب خمسة زتمو  14 متوسطة تضم :الطالب عينة – ب 

 .الدراسة مجموعتي لتحديد البسيط العشوائي السحب بطريقة ضابطة كمجموعة( ب) وشعبة
( طالبا بعد استبعاد الطالب الراسبين، اذ 30( طالبا والمجموعة الضابطة )30المجموعة التجريبية ) طالباصبح عدد 

 ( يبين ذلك:2)والجدول ي تجربة الدراسة وتستثنى اجاباتهم من اجراءات الدراسة والتكافؤ، يشاركون ف
 (2جدول )ال

 عدد طالب مجموعتي الدراسة
 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب المستبعدين عدد الطالب قبل االستبعاد الشعبة المجموعة
 30 2 32 د التجريبية
 30 1 31 ب الضابطة
 60 3 63  المجموع

 ثالثا: تكافؤ مجموعتي الدراسة. 
على الرغم من أن جميع طالب عينة الدراسة من مدرسة واحدة ومن وسط اجتماعي واقتصادي متماثل إلى حد ما،  
 على الشعب عشوائيًا، ولكن حرص الباحث على تكافؤ المجموعتين في المتغيرات اآلتية: توزيعهموكان 

 العمر الزمني للطالب. - 1
حصل الباحث على اعمار الطالب من خالل البطاقة المدرسية الخاصة بهم، وبعد تحويل عدد السنين الى اشهر، تم  

لحساب داللة الفروق بين متوسطات اعمار طالب المجموعتين واظهرت  لعينتين مستقلتين T–Test)استخدام االختبار التائي )
 ( يبين ذلك:3جموعتي الدراسة في هذا المتغير، والجدول )النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين م
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 (3الجدول )
 نتائج االختبار التائي العمار طالب مجموعتي الدراسة

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 36,74 146,52 30 التجريبية
58 0,57 2 

غير دالة 
 16,98 145,76 30 الضابطة احصائيا

 .الذكاء -2
تم تحقيق التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الذكاء بتطبيق اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة  
ختبار لكونه قد تم تطبيقه على البيئة ، وقد وقع االختيار على هذا االColoured Progressive Matrices( CPMالملونة )

على عدد كبير من  تطبيقهالعراقية الكثر من مرة، كما انه يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، فضال عن سهولة 
 األشخاص ألنه غير لفظي، ويصلح للفئات العمرية بما ينسجم وعينة الدراسة.

اجراء المقارنات بين درجات المجموعتين وايجاد متوسط ذكاء وبعد تطبيق االختبار على طالب مجموعتي الدراسة و  
 وجودللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير اظهرت النتائج عدم T–Test)المجموعتين باستخدام االختبار التائي )

 ( يبين ذلك: 4فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي الدراسة، والجدول )
 (4) الجدول

 التائي لدرجات اختبار الذكاء لطالب مجموعتي الدراسة نتائج االختبار

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 171,13 26,93 30 التجريبية
58 0,43 2 

غير دالة 
 180,83 28,42 30 الضابطة احصائيا

 
 (.2014 – 2013درجات مادة الفيزياء للصف االول المتوسط في اختبار نصف السنة للعام الدراسي ) -3

اعتمد الباحث في تكافؤ المجموعتين في درجات مادة الفيزياء في اختبار نصف السنة على درجات الطالب التي حصل  
تقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب عليها من سجالت المدرسة , وباستعمال االختبار التائي لعينتين مس

مجموعتي الدراسة , وجد الباحث انه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين , عند مستوى 
 ( يبين ذلك.5(، والجدول )0,05داللة )

 (5الجدول)
 لمتوسط نتائج االختبار التائي لدرجات مادة الفيزياء للصف االول ا

 (2014 –2013في اختبار نصف السنة للعام الدراسي )

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 125,11 64,87 30 التجريبية
58 0,76 2 

غير دالة 
 136,64 67,13 30 الضابطة احصائيا
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 .الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس القبلي االختبار -4
طبق الباحث االختبار القبلي للمقياس الذي أعده على أفراد عينة الدراسة قبل بدء التجربة للتحقق من تكافؤ المجموعتين  

وباستعمال االختبار سة، في هذا المتغير ثم استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعتي الدرا
التائي لعينتين مستقلتين وجد الباحث انه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين في هذا 

 ( يبين ذلك:6الجدول )المتغير، و 
 (6) الجدول

 مجموعتي الدراسة لطالب الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس القبلي نتائج االختبار التائي لدرجات االختبار

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 32,18 23,47 30 التجريبية
58 1,44 2 

غير دالة 
 17,06 25,32 30 الضابطة احصائيا

  
 لتجريبية.ضبط المتغيرات الدخيلة غير ا: رابعا

بعد التأكد من السالمة الداخلية من خالل اجراء التكافؤ بين طالب مجموعتي الدراسة في المتغيرات اآلنفة الذكر، ومن  
اجل تحقق الباحث من سالمة نتائجه وعودتها الى المتغير المستقل فقد حاول جاهدا ضبط المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في 

 وكما يأتي: ا يؤدي الى نتائج اكثر دقة، سالمة التجربة، الن ضبطه
 .الدروس لكل المخصص الوقت تكافؤ لضمان الدراسة لمجموعتي االسبوعي الدروس جدول تنظيم تم -
 في وتؤثر التجربة سير تعرقل التي النضج وعامل تجريبي اندثار مصاحبة، حوادث الى الدراسة مجموعتي تتعرض لم -

 .التابعة المتغيرات
 . طبيعي بشكل التجربة مع وسلوكهم الطالب نشاط الستمرار ضمانا وذلك الدراسة سرية على احثالب حرص -
 وظروف إجراءات تحت( الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس القبلي واالختبار التحصيلي االختبار) الدراسة اداتي تطبيق تم

 . متشابهة
 .الدراسة مستلزمات: خامسا

 العلمية: المادة تحديد -1
الحرارة ودرجة الحرارة  –حددت المادة العلمية لموضوعات الدراسة بـ: الفصول االربعة االخيرة)الضغط وقاعدة ارخميدس  

 تحوالت حالة المادة( من كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط. –الحرارية للمادة  الخصائص –
 :السلوكية االهداف صياغة -2

ة األهمية في عملية التدريس فهي تعد االساس في كل خطوة أو فّعالية من فّعاليات تعد االهداف السلوكية أمرًا في غاي 
فبها يعرف المدرس لماذا يدرس وماذا يدرس وكيف يدرس؟ كذلك تحديد األسلوب التدريسي والوسيلة المناسبة للموقف  التدريس

مرغوب فيها في عملية التدريس فهي متعددة من التدريسي زد على ذلك وضع الخطط الكفيلة بذلك، وهي تعني نواتج االهداف ال
(، تم صياغة االهداف السلوكية 83: 2008حيث أنواعها ومجاالتها ومستوياتها وسعتها وشمولها والزمن الالزم لتحقيقها.)عطية،

االربع االولى  ( هدفًا سلوكيًا، حسب تصنيف بلوم للمستويات126للمادة المقرر تدريسها خالل فترة التجربة، وقد بلغ عددها )
هدفا سلوكيا(، وللتأكد من  15هدفا سلوكيا، تحليل =  29هدفا سلوكيا، تطبيق =  44هدفا سلوكيا، فهم =  38وبواقع )تذكر = 
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( واجريت بعض 1صالحية هذه االهداف وسالمة صياغتها وشمولها للمحتوى، عرضت على عدد من الخبراء ملحق )
 %(. 100 -%80مقترحاتهم بإعتماد نسبة اتفاق تراوحت بين)التعديالت البسيطة في ضوء ارائهم و 

 : التدريسية الخطط اعداد -3
الخطة التدريسية: هي مجموعة من االجراءات التنظيمية المكتوبة والتدابير التي يتخذها المدرس وهي ليست قواعد  

لتعديل والتطوير بحسب متطلبات التدريس جامدة تطبق بصورة حرفية، وهي وسيلة وليست غاية وتتسم بالمرونة واالستعداد ل
(. ولما كانت العملية التدريسية اليمكن ان تسير بنجاح إال بالتخطيط المسبق للدرس، فقد اعد الباحث 264: 2004)زيتون، 

التدريسية على مجموعة من  الخطط( وقد َعرضت 2الخطط التدريسية الالزمة للموضوعات التي ستدرس خالل التجربة ملحق )
 (، وبعد اطالع الباحث على ارائهم وملحوظاتهم اجرى الباحث التعديالت الالزمة.1لسادة المحكمين ملحق )ا

 .الدراسة أداتي: سادسا
 االختبار التحصيلي: -اوال 

تعد االختبارات التحصيلية جزءا اساسيا من برامج القياس والتقويم التي يعتمدها المدرس في الصف لتعرف نواتج التعلم  
(، ولما كان من مستلزمات الدراسة الحالية اعداد اختبار تحصيلي يستعمل في قياس تحصيل الطالب 160: 2010لخياط، )ا

في نهاية التجربة، ونظرا لعدم وجود اختبار تحصيلي مقنن يحقق اغراض هذه الدراسة فقد قام الباحث بأعداد اختبار تحصيلي 
ذه االختبارات من موضوعية وشمولية، ولما تتسم به من خصائص الصدق والثبات. من نوع االختيار من متعدد، لما تتميز به ه

( فقرة راعى في اعدادها شمولها لمحتوى المادة العلمية وتلبيتها لألهداف السلوكية التي 40وعلى اساس ذلك قام الباحث بأعداد )
 اعدها الباحث، وتحقيقها اهداف الدراسة وحسب الخطوات اآلتية: 

 د الخارطة االختبارية:اعدا – 1
تعد الخارطة االختبارية من المتطلبات المهمة في اعداد االختبار التحصيلي اذ توفر للمدرس او الباحث على حد سواء  

( وعليه قام الباحث بأعداد خارطة اختبارية 80: 2002درجة عالية من ضمان صدق محتوى االختبار )الظاهر وآخرون، 
 (.7خيرة من كتاب الفيزياء المقرر لطلبة الصف االول المتوسط، كما في الجدول )تضمنت الفصول االربعة اال

 (7الجدول )
 الخارطة االختبارية )جدول المواصفات(

عدد  الفصل ت ف
 الدروس

االهمية 
 النسبية

 الكلي االهداف السلوكية
 تذكر
30 % 

استيعاب 
35 % 

تطبيق 
 %100 %12تحليل  % 23

 12 1 3 4 4 % 30 7 يدسالضغط وقاعدة ارخم 1
 9 1 2 3 3 % 22 5 الحرارة ودرجة الحرارة 2
 7 1 2 2 2 % 18 4 الخصائص الحرارية للمادة 3
 12 1 3 4 4 % 30 7 تحوالت حالة المادة 4

 40 4 10 13 13 % 100 23 المجموع
 صياغة فقرات االختبار: – 2

( فقرة اختبارية رباعية البدائل في 40ار من متعدد، مؤلفا من )اعد الباحث اختبارا تحصيليا موضوعيا من نوع االختي 
ملحق االربعة االخيرة من كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط، ضوء االهداف السلوكية ومستوياتها وموزعة على الفصول 

(3 .) 
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 صدق االختبار: – 3
ان االختبار الصادق، هو الذي يقيس  صدق االختبار هو قدرة االختبار على قياس ما وضع من اجله ومعنى ذلك 

( وللتحقق من كون االختبار الذي اعده الباحث صادقا 184: 2002الموضوع او الصفة التي وضع باألساس لقياسها )سالمة، 
ومحققا لألهداف التي أعد من اجلها والتثبت من صدقه الظاهري، قام الباحث بعرض فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء 

( لبيان آرائهم حول صالحية وسالمة فقرات االختبار ومدى قياسه وشموله. وبعد أخذ الباحث بنظر 1متخصصين ملحق )وال
االعتبار اشارة عدد منهم الى اعادة صياغة بعض الفقرات وتغيير بعض البدائل في فقرات اخرى لتحقيق عنصر الوضوح فيها، 

من قبل السادة المحكمين، وبهذا عد االختبار صادقا من الناحية الظاهرية.  تبين له حصول جميع فقرات االختبار على القبول
كما قام الباحث بالتحقق من مدى ارتباط فقرات االختبار بمحتوى المادة الدراسية واالهداف التدريسية المعدة لها من خالل اعداد 

المادة الدراسية واالهداف السلوكية وهكذا يعد االختبار الخريطة االختبارية، ومن خالل ذلك تبين للباحث، تمثيل الفقرات لمحتوى 
 (. 177: 2009صادقا من حيث المحتوى )النعيمي وآخرون,

 اعداد تعليمات االختبار: – 4
قام الباحث بأعداد التعليمات الخاصة بكيفية االجابة عن فقرات االختبار مراعيا فيها ان تكون، سهلة وواضحة ومفهومة  

( كما قام الباحث بتضمين 2001:65لى ايصال ما هو مطلوب اجراءه من قبل الطالب )العجيلي وآخرون، وقصيرة وقادرة ع
 التعليمات مثال محلول يوضح طريقة االجابة. 

 التجربة االستطالعية:  - 5
لغرض التحقق من سالمة فقرات االختبار ووضوحها ومستوى صعوبتها وقوة تميزها وحساب معامل الثبات , طبق  

( طالب من طالب الصف االول المتوسط في متوسطة المركزية النهارية في مركز مدينة 40الختبار على عينة مكونة من )ا
الحلة , بعد ان تأكد الباحث من دراسة هذه العينة الموضوعات المشمولة بالتجربة , فأتضح ان الفقرات كانت واضحة وغير 

 ( دقيقة.60اإلجابة هو)غامضة للطالب وان متوسط الوقت المستغرق في 
 التحليل االحصائي لفقرات االختبار: – 6

ان الغاية من تحليل فقرات االختبار هي تحسين االختبار وذلك من خالل الكشف عن الفقرات الضعيفة والعمل على  
لالختبار، حيث يرى اعادة صياغتها واستبعاد غير الصالح منها، وهذا ما يجعل الباحث قادرا على اختيار الفقرات المناسبة 

بعض المختصين انه ليس من المنطق ابقاء الفقرات االختبارية التي يجيب عليها كل المفحوصين، وكذلك ليس من المنطق 
( وعلى هذا االساس قام الباحث 128: 2002ابقاء الفقرات االختبارية التي يفشل جميع المفحوصين في االجابة عنها )عودة، 

 لمعرفة مستوى صعوبة الفقرة، وقوة تمييزها وفاعلية بدائلها غير الصحيحة، وكما يأتي:  بتحليل فقرات االختبار
 معامل الصعوبة. –أ 

(، وهذا 280 - 730بعد قيام الباحث بحساب معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تنحصر ما بين ) 
ها، اذ يرى بلوم ان فقرات االختبار تعد مقبولة اذا كان معامل يعني ان جميع فقرات االختبار مقبولة من حيث درجة صعوبت

 (. 2010:256( )الخياط، 200 - 800صعوبتها يتراوح بين )
 قوة تمييز الفقرة. –ب 

(، حيث يشير ايبل الى 320 - 660عند حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار، وجد انها تنحصر ما بين ) 
 .(2001:71اكثر)العجيلي وآخرون، ( ف300اذا كانت قوتها التمييزية ) ان الفقرات تعد جيدة
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 فعالية البدائل غير الصحيحة. –ج 
( وكلما 0,31-) -( 0,9-حسب الباحث فعالية البدائل الخطأ لكل فقرة من فقرات االختبار فوجد انها تتراوح مابين ) 

(. وبهذا 435: 2004عالية وينصح باإلبقاء عليه في الفقرة )النبهان، كانت الجاذبية سالبة وكبيرة كان المموه أكثر جاذبية وف
 قرر الباحث االبقاء على البدائل الخاطئة كما هي دون تغيير. 

 ثبات االختبار: – 7
ان ثبات االختبار يعني ان يعطي االختبار النتائج نفسها اذا ما اعيد على المجموعة نفسها وفي الظروف نفسها،  

االختبار ان يكون صادقا، والعكس صحيح، اي ان االختبار اذا كان صادقا فال بد ان يكون ثابتا )سالمة،  واليعني ثبات
(. وقد تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، حيث جزء الباحث فقرات االختبار الى نصفين، االول 188: 2002

قرات الزوجية، ثم حسب معامل االرتباط بين جزئي االختبار باستعمال يتضمن درجات الفقرات الفردية والثاني يتضمن درجات الف
( وعليه تعد هذه 0,90براون( فبلغ ) –( ثم صحح بمعادلة )سبيرمان 0,81معامل ارتباط )بيرسون(، وقد بلغ معامل الثبات )

 (. 534: 2000 ( أو اكثر )عالم،0,80الدرجة جيدة، حيث ان االختبار يتصف بالثبات اذا كانت قيمة ثباته )
 : الذاتي التعلم نحو االتجاه مقياس – ثانيا

الدراسة الحالية تطبيق مقياس لالتجاه نحو التعلم الذاتي الستخدامه في تكافؤ مجموعتي الدراسة  أهدافمن ضمن  
د انتهاء التجربة، ولقياس مدى فاعلية المتغير المستقل )انموذج سكمان( في تنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى الطالب بع

طالعه على عدد من المقاييس في هذا المجال اعد مقياسا  وبعد مراجعة الباحث لبعض االدبيات ذات العالقة بالموضوع وا 
( 15( فقرة ايجابية و)15لالتجاه نحو التعلم الذاتي يتناسب مع المرحلة الدراسية )االول المتوسط( مؤلفا من ثالثين فقرة بواقع )

 ارتأى الباحث التحقق من صدقه وثباته وعلى النحو اآلتي: فقرة سلبية 
 .المقياس صدق -1

عرض الباحث المقياس على مجموعة من الخبراء للتأكد من صالحية فقراته في قياس اتجاه الطالب نحو التعلم الذاتي.  
%  100وحصلت على نسبة اتفاق  وقد تمت اإلفادة من آراء الخبراء ومقترحاتهم بشأن فقرات المقياس، فعدلت بعض الفقرات
 (.4ليصبح المقياس اكثر مناسبة للمرحلة العمرية والمرحلة الدراسية )االول المتوسط( ملحق )

  .المقياس ثبات -2
( طالب، تم 40تم التأكد من ثبات المقياس باعتماد أسلوب اإلعادة من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ) 

المركزية ومن ثم إعادته بعد مضي أسبوعين من التطبيق األولي وباستخدام معادلة ارتباط بيرسون بلغت  اختيارهم من متوسطة
 %( وتعد مثل هذه النسبة جيدة وبذلك أصبح المقياس جاهزًا للتطبيق.87نسبة الثبات )

 .التصحيح تعليمات -3
( درجة 2نموذج تصحيح المقياس، حيث ُتعطى )لمقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي ثالثة بدائل، اعتمد الباحث على  
( درجة للبديل محايد، و)صفر( للبديل غير موافق بالنسبة للفقرات اإليجابية، وتنعكس الصورة لتوزيع 1، و)موافق للبديل

 الدرجات على الفقرات السلبية. أما الفقرات المتروكة والفقرات التي لها اكثر من إشارة إلى بدائلها فقد أهملت.
 : اإلحصائية الوسائل -:ابعاً س

 باحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:استخدم ال الحاليةتحقيقًا لهدف الدراسة  
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 . مستقلتين لعينتين T) – (Test التائي االختبار. 1
استخدم لمعرفة التكافؤ بين مجموعتي الدراسة، واستخدم في حساب دالالت الفرق بينهما في االختبار التحصيلي  
  االختبار القبلي لمقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي.درجات طالب مجموعتي الدراسة في  متوسطات، وللمقارنة بين البعدي

 . مترابطتين لعينتين T) – (Test التائي االختبار. 2
حو االختبارين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه ندرجات طالب مجموعتي الدراسة في  متوسطاتاستخدم للمقارنة بين  

 . التعلم الذاتي
 . بيرسون ارتباط معامل معادلة. 3

 استخدمت لحساب معامل ثبات االختبار التحصيلي.  
  الصعوبة معامل معادلة. 4

 استخدمت هذه المعادلة في حساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي.  
  الفقرة تمييز معامل. 5
 . فعالية البدائل الخاطئة:6
 

 بعالفصل الرا
 عرض النتائج وتفسيرها

 اوال: عرض النتائج:
 نتائج االختبار التحصيلي لمادة الفيزياء: -1

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة لغرض التحقق من الفرضية الصفرية االولى والتي تنص على انه ) 
لفيزياء وفق انموذج سكمان ومتوسط درجات بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون ا (0,05)

( تم حساب تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون الفيزياء بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي
المتوسط الحسابي والتباين لدرجات طالب كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي البعدي وكما هو 

 (.8ح في الجدول )موض
 (8الجدول )

 نتائج االختبار التائي لدرجات طالب مجموعتي الدراسة في االختبار التحصيلي

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 16,31 33,12 30 التجريبية
 دالة احصائيا 2 6,85 58

 22,43 25,37 30 الضابطة
 

يتضح من الجدول اعاله ان هناك فرقا ذو داللة احصائية بين مجموعتي الدراسة في االختبار التحصيلي وهو لصالح  
 المجموعة التجريبية ولذلك ترفض الفرضية الصفرية االولى وتقبل الفرضية البديلة.

 التعلم الذاتي: نتائج اختبار مقياس االتجاه نحو – 2
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على انه )ال –أ 

 طالب درجات ومتوسط سكمان انموذج وفق الفيزياء تدرس التي التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بين (0,05)
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الذاتي(تم  التعلم نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق في التقليدية الطريقة وفق اءالفيزي تدرس التي الضابطة الجموعة
حساب المتوسط الحسابي والتباين لدرجات طالب كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس 

 (.9االتجاه نحو التعلم الذاتي وكما هو موضح في الجدول )
 (9) الجدول

 االتجاه نحو التعلم الذاتي لطالب مجموعتي الدراسةالتطبيق البعدي لمقياس ختبار التائي لدرجات نتائج اال

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 47,32 34,18 30 التجريبية
 ئيادالة احصا 2 4,76 58

 23,11 26,93 30 الضابطة
يتضح من الجدول السابق ان هناك فرقا ذو داللة احصائية بين مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه 

 نحو التعلم الذاتي وهو لصالح المجموعة التجريبية ولذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل الفرضية البديلة.
 داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال)قق من الفرضية الصفرية الثالثة والتي تنص على انه لغرض التح –ب 
 المجموعة طالب لدى الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين درجات بين الفروق متوسط في( 0,05)

 (.وفق انموذج سكمان الفيزياء يدرسون الذين التجريبية
( لعينتين مترابطتين لمعرفة فيما اذا كانت هنالك تنمية حاصلة في االتجاه نحو T-Testم استخدام االختبار التائي )ت 

المجموعة التجريبية الذين درسوا الفيزياء وفق انموذج سكمان، حيث بلغ متوسط الفروق بين درجات  طالبالتعلم الذاتي لدى 
( 8,20( بانحراف معياري مقداره )10,71دي لمقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي )طالب المجموعة في التطبيق القبلي والبع

 ( يبين ذلك:10والجدول )
 (10) الجدول

 للمجموعة الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي بالتطبيق الخاصة مترابطتين لعينتين التائي االختبار نتائج
 التجريبية

 المجموعة
حجم 
 العينة

 متوسط
 الفروق

االنحراف 
المعياري 
 للفروق

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 دالة احصائيا 2 7,13 29 8,20 10,71 30 التجريبية
 

( بدرجة 2) ( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة7,13( ان القيمة التائية المحسوبة قد بلغت )10يتبين من جدول )
( أي ان النتيجة دالة احصائيًا ولمصلحة التطبيق البعدي وبذلك تم رفض الفرضية 0,05( وعند مستوى داللة )29حرية )

الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق ذي داللة احصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 
حصول تنمية في االتجاه نحو التعلم  يعنيعلم الذاتي وبين درجاتهم في التطبيق البعدي للمقياس، وهذا لمقياس االتجاه نحو الت

 الذاتي لدى طالب المجموعة التجريبية.
 داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال)لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الرابعة والتي تنص على انه  –ج 
 المجموعة طالب لدى الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين درجات بين روقالف متوسط في( 0,05)

 (.االعتيادية بالطريقة الفيزياء درسوا الذين الضابطة
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( لعينتين مترابطتين لمعرفة فيما اذا كانت هنالك تنمية T-Testوللتحقق من هذه الفرضية استخدم االختبار التائي ) 
االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية )التقليدية(، حيث بلغ  حاصلة في

( بانحراف 1,61متوسط الفروق بين درجات طالب المجموعة في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي )
 ذلك: ( يبين11(، والجدول )9,84معياري مقداره )

 (11) الجدول
 للمجموعة الذاتي التعلم نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي بالتطبيق الخاصة مترابطتين لعينتين التائي االختبار نتائج

 الضابطة

 المجموعة
حجم 
 العينة

متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعياري 
 للفروق

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

 الجدولية لمحسوبةا (0,05عند )

 2 0,89 29 9,84 1,61 30 الضابطة
غير دالة 
 احصائيا

 
( بدرجة 2( وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة )0,89( ان القيمة التائية المحسوبة قد بلغت )11يتبين من الجدول )

م حصول تنمية في االتجاه نحو (، أي ان النتيجة غير دالة احصائيًا، مما يعني عد0,05( وعند مستوى داللة )29حرية )
 التعلم الذاتي لدى طالب المجموعة الضابطة وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة ورفض الفرضية البديلة.

 ثانيا: تفسير النتائج:
 تفسير النتائج المتعلقة بالتحصيل: – 1

تجريبية التي درست على وفق انموذج سكمان تبين من النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية االولى ان طالب المجموعة ال 
متفوقون تحصيليا على طالب المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة التقليدية مما يدل على االثر االيجابي 

 ألنموذج سكمان في التحصيل ويمكن اعزاء ذلك الى االسباب اآلتية:
 اسية للبحث العلمي لدى الطالب.الدور الفعال ألنموذج سكمان في تعزيز المهارات االس -
فاعلية النمط االستقصائي في التعليم في تعزيز االتجاهات الضرورية لتطور التفكير من خالل اعتماد المتعلم على نشاطه  -

 الذاتي في التعلم. 
ناسب مع المستوى افضلية وايجابية انموذج سكمان في التدريس على الطرائق التقليدية وذلك لشموله على االنشطة التي تت -

 االدراكي للطالب وكذلك اتباعه التسلسل المنطقي لعرض الموضوعات الدراسية.
فاعلية انموذج سكمان في تعزيز نشاط المتعلم في اكتساب المعلومات والخبرات اثناء عملية التعلم بالشكل الذي يحقق الفائدة  -

الب وتحفيزهم لموضوع الدرس وبالتالي استثارة المعلومات المتوخاة من تدريس المادة وذلك من خالل تهيئة اذهان الط
 المخزونة في بنيتهم المعرفية وما لذلك من دور ايجابي في زيادة التحصيل المعرفي لدى الطالب.

 تفسير النتائج المتعلقة باالتجاه نحو التعلم الذاتي: – 2
طالب المجموعة التجريبية التي درست على وفق انموذج  اسفرت النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية الى تفوق –أ 

سكمان على طالب المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة التقليدية في نمو االتجاه نحو التعلم الذاتي مما يدل 
 اسباب منها:على االثر االيجابي ألنموذج سكمان في تنمية اتجاه الطالب نحو التعلم الذاتي ويمكن اعزاء ذلك الى عدة 
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ان النمط التقليدي المتبع في طرائق التدريس والذي يتميز بسلبية المتعلم، قد وضع بعض القيود على تفكير الطالب  -
إال ان استخدام طرائق ونماذج حديثة في التدريس كأنموذج سكمان ساعد في كسر تلك القيود واعطى الفرصة 

 للطالب لممارسة عمليات العلم المختلفة.
اح استخدام انموذج سكمان في التدريس للطالب الفرصة للحوار والمناقشة مع المدرس ومع بعضهم البعض ما ات -

 جعلهم اكثر دافعية للتفكير والمشاركة.
وفر استخدام انموذج سكمان في التدريس جو من الحرية إلبداء الرأي االمر الذي ربما يكون قد اسهم في تنمية  -

 اتي لطالب المجموعة التجريبية. االتجاه نحو التعلم الذ
 الذاتي التعلم نحو االتجاه تنمية الى ادى سكمان اانموذج وفق على التدريس ان الثالثة الصفرية الفرضية نتيجة اظهرت –ب 

 المشاركة تعزيز الى ادى والذي التدريس في االنموذج هذا دور الى يعزى ذلك في السبب ولعل التجريبية المجموعة لطالب
 تجاه لديهم ايجابية اتجاهات تكوين وبالتالي الطالب بين الفعال التواصل من نوع ايجاد على ساعد مما الصف داخل لميةالع
 منهم كل مشاركة خالل من الطالب لدى للتعلم ايجابي جو من االنموذج هذا يوفره ما الى باالضافة ،بانفسهم يتعلمونه ما
 التعلم نحو دافعيتهم زيادة الى بدوره ادى الذي االمر التعليمية المواقف في فاعل كلبش باالسهام شعورهم وبالتالي تعلمه بما

 والمثابرة االستطالع حب مثل الطالب اتجاهات بعض تنمية في سكمان النموذج الفاعل الدور ذلك الى مضافا الذاتي،
  .الذاتي مالتعل نحو االيجابية نظرتهم عزز مما االفكار ونقد اآلخرين واحترام والتعاون

 الذاتي التعلم نحو االتجاه تنمية الى يؤدي ال االعتيادية بالطريقة التدريس ان الرابعة الصفرية الفرضية نتيجة اظهرت –ج 
 العملية محور يمثل كونه المدرس دور على الطريقة هذه تركيز الى يعزى ذلك في السبب ولعل الضابطة المجموعة لطالب
 ينحصر هنا الطالب موقف ان حين في المعلومات مصدر انه أي ويستنتج، ويفسر ويوضح يشرح الذي فهو فيها، التعليمية

 والقضايا المفاهيم ببعض تتصل والتي للتفكير المثيرة االسئلة لتوجيه لهم الفرصة اتاحة دون فقط، المعلومة تلقي في
 شرح في المدرس على الكلي شبه االعتماد نحو اتجاها الطالب لدى يولد مما الدرس موضوع يتضمنها التي والتعميمات

 وبالتالي الذاتي التعلم نحو واالتجاه الميل لديهم يضعف الذي االمر جاهز بشكل المعلومات على والحصول الدراسية المادة
 .التعلم من النوع ذلك نحو لديهم تنمية أي حصول عدم

 
 الفصل الخامس
 المقترحات -التوصيات  –االستنتاجات 

 ستنتاجات:اوال: اال
 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية يمكن استنتاج ما يأتي: 

ان اعتماد انموذج سكمان في التدريس قد لقي نجاحا ملموسا في تدريس مواضيع الفيزياء لدى طالب الصف االول  – 1
 المتوسط.

ة جديدة تسهم في تنمية اتجاهاتهم نحو التعلم هناك حاجة ماسة لدى طالب الصف االول المتوسط الى نماذج تدريسي – 2
 الذاتي.

ان استعمال انموذج سكمان في تدريس الفيزياء اسهم في إثارة دافعية طالب الصف االول المتوسط نحو التعلم وزيادة  – 3
 نشاطهم , وبالتالي زيادة تحصيلهم العلمي.

 تحسين قدرة الطالب على التعلم الذاتي.ان اعتماد انموذج سكمان في التدريس يسهم بشكل فاعل في  – 4
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 ثانيا: التوصيات:
 ضرورة االهتمام بتدريب الطالب على مهارات التعلم الذاتي بمستوياتها المختلفة. – 1
ضرورة تشجيع مدرسي الفيزياء على اعتماد انموذج سكمان في عملية التدريس لدوره المهم في تمكين الطالب من توظيف  – 2

 ية ومن تحملهم المسؤولية الشخصية في عملية التعلم.مهاراتهم العلم
 ادخال انموذج سكمان ضمن المناهج الدراسية لمادة طرائق تدريس العلوم في كليات التربية والتربية االساسية. – 3
عملية  ضرورة توجيه مدرسي الفيزياء لالهتمام بالمشاركة الفعالة للطالب وعدم االقتصار على الحفظ واالسترجاع في – 4

 التعلم.
 ثالثا: المقترحات:

  :استكمااًل للدراسة الحالية يقترح الباحث أجراء الدراسات اآلتية 
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية ولكن في مراحل تعليمية أخرى ومواد دراسية مختلفة - 1
ريس الفيزياء لمراحل دراسية مختلفة في بيئات اجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية تتناول فاعلية انموذج سكمان في تد – 2

 تعليمية مختلفة.
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية وفق متغير الجنس. - 3
أجراء دراسة لمعرفة فاعلية انموذج سكمان في متغيرات أخرى كتنمية التفكير الناقد، الميل , تنمية التفكير اإلبداعي  - 4

 وغيرها.
 المصادر

 .المصرية األنجلو مكتب ،التعلم وأساليب العالي التعليم استراتيجيات ،(2004) عزيز جديم إبراهيم، -
 ،الموصل جامعة في والتربية اآلداب كليتي في التاريخ طلبة لدى الناقد التفكير مستوى ،(2001) خليل فاضل إبراهيم، -

 (.38) العدد العربية، الجامعات اتحاد مجلة
 .األردن عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر الميسرة دار ،8 ،طالتربوي النفس علم ،(2011) يعل محمد صالح جادو، أبو -
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن. 4، طعلم النفس التربوي(، 2007ابو جادو، صالح محمد علي ) -
 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،2ط ،ضياتوالريا العلوم تعليم اساليب ،(2002) الكسوائي وعفاف امل البكري، -

 .االردن
 والتوزيع، للنشر التركي مؤسسة ،2ط ،(2004 الظهران، مدارس ترجمة) ،التعاوني التعلم ،(1995) وآخرون ديفيد جونسون، -

 .الدمام
 يع والطباعة، عمان، االردن. ، دار المسيرة للنشر والتوز 2، طتصميم التعليم نظرية وممارسة( 2003الحيلة، محمد محمود ) -
  دار الكتب.،١ ط ،واستراتيجياته التدريس طرائق (،2001) محمود محمد الحيلة، -
 ، كلية التربية، جامعة اليرموك، اربد، االردن. تعليم العلوم للجميع( 2005خطايبة، عبد اهلل محمد ) -
 اإلمارات جامعة التربية، كلية العين، ،الحياة مدى تعلملل وغاية وسيلة الذاتي التعلم ،(1995) يوسف، خليل الخليلي، -

 . العربية
 .ة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار المسير 1، طاساسيات القياس والتقويم في التربية( 2010الخياط، ماجد محمد ) -
 مشق.، جامعة دطرائق تدريس العلوم الطبيعية(، 2003الدبسي، احمد عصام وصالح سعيد الشهابي ) -
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 الثاني الصف طالب لدى العلمي والتفكير التحصيل في سكمان انموذج استخدام اثر ،(2001) احمد الهام الزهاوي، -
 (.منشورة غير ماجستير رسالة) بغداد، جامعة الهيثم، ابن – التربية كلية ،الكيمياء مادة في المتوسط

 . دمشق والتوزيع، للنشر وااليمان العلم دار ،ومهاراته الذاتي التعلم كفايات ،(2008) اهلل العبد وفواز عدنان زيتون، -
 .عمان, والتوزيع للنشر الشروق دار, 1ط, العلوم تدريس أساليب( , 2004) محمود عايش, زيتون -
 .االردن عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،والرياضيات العلوم تدريس اساليب ،(2007) الحافظ عبد سالمة، -
 .عمان,  والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار,  1ط,  والرياضيات العلـوم تعليم ،(2002) الحافظ عبد, سالمة -
 الكتب عالم ،التعلم وتكنلوجيا والبيئية العلمية التربية في وبحوث دراسات ،(2001) عميرة وابراهيم مصطفى يسري السيد، -

 .االردن عمان، الحديث،
 كمب انموذج وفق الفيزياء مادة في تعلمي/  تعليمي تصميم فاعلية ،(2010) الدباغ ياسين وافراح نوري ناجي السيساني، -

 مجلة ،االساسي التاسع الصف طلبة لدى الذاتي التعلم نحو واالتجاه الناقد التفكير تنمية في المتعددة الوسائط باستخدام
 . 2013 لسنة 4 عدد ،12االساسية،مجلد التربية كلية ابحاث

 العلم دار ،معاصرة تربوية رؤية التعاوني – االلكتروني – الذاتي التعلم اساليب ،(2009) عمران وخالد حسين طه، -
 .دمشق والتوزيع، للنشر وااليمان

 .االردن عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،3ط ،االبداعي التفكير قدرات تنمية ،(2007) حمد محمد الطيطي، -
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن.3ط مبادئ القياس والتقويم في التربية، (، 2002لظاهر، زكريا محمد وآخرون )ا -
 ،مكتب احمد الدباغ، بغداد، العراق.مبادئ القياس والتقويم التربوي(، 2001العجيلي، صباح حسن وآخرون ) -
 .االردن عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،1ط ،الفّعال التدريس في الحديثة االستراتيجيات ،(2008) علي محسن عطية، -
 دار ،المعاصرة وتوجهاته وتطبيقاته أساسياته والنفسي، التربوي والتقويم القياس ،(2000) محمود، الدين صالح عالم، -

 . القاهرة العربي، الفكر
 التفكير تنمية في الجارية األحداث مع الموجه اءاالستقص طريقة استخدام اثر ،(1999) جدوع اهلل عبد سندس العنبكي، -

 (.منشورة غير ماجستير أطروحة) رشد، ابن التربية كلية بغداد، جامعة ،التاريخ مادة في الطالبات لدى الناقد
 .عمان والتوزيع، للنشر االمل دار ،3 ط ،التدريسية العملية في والتقويم القياس ،(2002) سليمان احمد عودة، -
 نحو واالتجاه التاريخية المهارات بعض تنمية في الذاتي التعلم من اسلوبين استخدام اثر ،(2002) اديب احالم ص،عيوا -

 (.منشورة غير دكتوراه اطروحة) ،الموصل جامعة/  التربية بكلية التاريخ قسم طلبة لدى الذاتي التعلم
 .العربي المجمع مكتبة ،1ط ،التربوي ثالبح مناهج ،(2010) شعيرة ابو محمد وخالد احمد ثائر غباوي، -
استخدام أنموذج سكمان في التدريس وأثره على التحصيل واالستبقاء لطالبات (، 2007الفلوجي،لميس إسماعيل حميد ) -

 ، جامعة بابل،كلية التربية األساسية، )رسالة ماجستير غير منشورة(.الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 2، طنماذج التدريس الصفي(، 1998نايفة قطامي )قطامي، يوسف و  -
 . القاهرة الكتب، عالم الثاني، الجزء ،االجتماعية المواد تدريس ،(1990) حسين احمد اللقاني، -
 . ةالقاهر  الكتب، عالم ،الفعال التدريس ،(1989) محمد حسن وفارعة حسين احمد اللقاني، -
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، بال 2،ططرائق التدريس العامة(، 2005مرعي،توفيق احمد ومحمد محمود الحيلة ) -

 مكان طبع.
 .السويس قناة ـ الجامعية المعرفة دار ،العلمي البحث مناهج ،(2003) الحليم عبد محمود منسي، -
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 .األردن, عمان, والتوزيع للنشر المسيرة دار, 2ط,  العلوم تدريس وأساليب طرق( , 2002) اهلل عطا كامل ميشيل -
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 1، طاساسيات القياس في العلوم السلوكية(، 2004النبهان، موسى ) -
والتوزيع، عمان، ، مؤسسة الوراق للنشر 1، ططرق ومناهج البحث العلمي(، 2009النعيمي، محمد عبد العال وآخرون ) -

 االردن.
 

 المالحق
 (1ملحق )

 اسماء السادة المحكمين واختصاصاتهم ومكان عملهم
 مكان العمل االختصاص االسم والدرجة العلمية ت
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية طرائق تدريس العلوم العامة أ. م. د. حميد محمد حمزة 1
 جامعة القادسية / كلية التربية ائق تدريس الفيزياءطر  أ. م. د. هادي كطفان العبد اهلل 2
 جامعة القادسية / كلية التربية طرائق تدريس العلوم العامة أ. م. د. كريم بالسم خلف 3
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية علم نفس النمو أ. م. د. عماد حسين المرشدي 4
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية قياس وتقويم أ. م. د. عبد السالم جودت جاسم 5
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية فيزياء جزيئية أ. م. د. عبد االمير خلف عرط 6
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية علوم حياة / وراثة خلوية أ. م. د. عباس حسين الربيعي 7
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية ادفيزياء الحالة الصلبة / مو  أ. م. د. محمد هادي شنين 8
 جامعة القادسية / كلية التربية طرائق تدريس العلوم العامة أ. م. د. مازن ثامر شنيف 9
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العلوم أ. م. وفاء عبد الرزاق العنبكي 10
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية تماعياتطرائق تدريس االج أ. م. رياض كاظم عزوز 11
 جامعة بابل / كلية التربية االساسية طرائق تدريس العلوم العامة م. د. غادة شريف 12

 
 (2ملحق )

 أنموذج خطة الدرس اليومية للمجموعة التجريبية التي تدرس على وفق انموذج سكمان
 يزياءتموز للبنين المادة: الف 14اسم المدرسة: متوسطة 

 الصف والشعبة: االول )د( اليوم والتاريخ: / / 
 دقيقة 45الموضوع: الضغط الزمن: 

 االهداف الخاصة:
 اكساب الطالب بعض المفاهيم والحقائق العلمية الخاصة بموضوع الضغط وهي: 
 الضغط كمية قياسية -
 يتوقف الضغط على: -
 * القوة العمودية المؤثرة 
 فيه القوة * مساحة السطح الذي تؤثر 
 وحدة قياس الضغط هي الباسكال -
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 االهداف التعليمية:
 : المجال المعرفي:اوال
 يهدف الدرس الى مساعدة الطالب على اكتساب مفهوم الضغط. 

 : المجال الوجداني:ثانيا
 رغبة الطالب في التساؤل واالستفسار وحب االستطالع -
 االستمتاع بالمادة العلمية المقدمة له -
 ر دور العلم في تطور المجتمعاتتقدي -
 تقدير عظمة الخالق عز وجل -
 تقدير جهود العلماء -

 : المجال المهاري:ثالثا
 استخدام الوسائل التعليمية وكيفية التعامل معها -
 اجراء بعض التجارب العلمية  -
 اكتساب مهارة جمع المعلومات -
 اكتساب مهارة التفسير العلمي -

 االهداف السلوكية:
 توقع من الطالب بعد االنتهاء من تدريس موضوع الضغط ان يكون قادرا على ان:ي
 يعرف مفهوم الضغط -
 يعدد العوامل التي يعتمد عليها الضغط -
 يذكر وحدة قياس الضغط -
 يذكر بعض التطبيقات على الضغط  -
 يحل بعض المسائل الفيزيائية باستخدام قانون الضغط -
 ط والمساحة المسلط عليهايبين العالقة بين الضغ -
 يوضح المقصود بالضغط الجوي -

 سبورة، اقالم زيتية ملونة، دورقان مخروطيان، بيضتان مسلوقتان، اعواد ثقاب، ورقة. الوسائل والمواد التعليمية المستخدمة:
 خطوات سير الدرس:

 دقائق( 10) المرحلة االولى: )عرض المشكلة(
ض ظاهرة تخل بمدركات الطالب مما يؤدي بهم للوقوع في حالة من عدم التوازن يقوم المدرس في هذه المرحلة بعر  

نتداول في حياتنا اليومية وبكثرة مفهوم الضغط، حيث ان جميع االجسام سواء كانت صلبة ام سائلة ام  المعرفي وكما يأتي:
كف اليد كل منها يسلط ضغطا على غازية تسلط ضغطا، فالقطعة المعدنية او الخشبية الموضوعة على سطح منضدة او على 

 سطح المنضدة او على الكف، وكذلك السوائل والغازات تسلط ضغطا على قعر وجدران االوعية التي تحتويها.
ثم يقوم المدرس باحضار دورقين مخروطيين متشابهين تماما وبيضتين مسلوقتين بنفس الحجم تقريبا )بعد التأكد من ان  

ن فتحة الدورق وال تسقطان بداخله(، ثم يقوم بتقشير البيضتين ويسد بكل واحدة منها فوهة احد كال البيضتين ال تدخالن م
 الدورقين من دون أي ضغط على البيضة حيث يالحظ الطالب بقاء البيضتين في مكانهما دون تغير يذكر.
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دورق والقيام بشكل سريع بسد بعد ذلك يقوم المدرس برفع احدى البيضتين ومن ثم اشعال ورقة بشكل جيد ووضعها في ال
فوهة الدورق بالبيضة المسلوقة من جديد وبدون أي ضغط على البيضة وهنا سيالحظ الطالب بعد فترة قصيرة جدا سقوط تلك 
البيضة داخل الدورق بدون تدخل المدرس، في حين تبقى البيضة االخرى في مكانها على فوهة الدورق اآلخر دون ان تسقط 

الطالب ويحدث لديهم تخلخال في التوازن المعرفي االمر الذي يثير لديهم الحس العلمي لمحاولة تفسير ما  مما يشد انتباه
 شاهدوه امامهم.

ومن اجل حل هذا التخلخل في التوازن المعرفي يحتاج الطالب الى مجموعة من المعلومات يتم جمعها من خالل 
 طرحهم لالسئلة.

 دقائق( 8) والبيانات(المرحلة الثانية: )جمع المعلومات 
 في هذه المرحلة يقوم الطالب بتوجيه مجموعة من االسئلة وعلى مدرس المادة االجابة عليها بنعم او ال. 

 طالب: هل حجم االبيضة التي سقطت داخل الدورق اصغر من حجم البيضة االخرى؟
 المدرس: كال.

 الدورق اآلخر؟ طالب: هل فوهة الدورق الذي سقطت داخله البيضة اكبر من فوهة
 المدرس: كال.

 طالب: هل تختلف مدة سلق البيضتين؟ او درجة الحرارة التي سلقتا بها؟
 المدرس: كال.

 طالب: هل لدرجة الحرارة اثر في سقوط البيضة داخل الدورق؟
 المدرس: نعم.

 طالب: هل يمكن اخراج البيضة من الدورق بدون كسر الدورق او اتالف البيضة؟ 
 .المدرس: نعم

 دقائق( 7) المرحلة الثالثة: )اختبار المعلومات(
في هذه المرحلة يستمر الطالب في صياغة فروضهم وتطويرها من خالل اختبارها، حيث يكلف المدرس مجموعة من  

 الطالب إلعادة العرض السابق وبنفس االدوات ومن خالل ذلك سيالحظ الطالب الفرق بين الحالتين.
 دقائق( 8) سير(المرحلة الرابعة: )التف

في هذه المرحلة يتدخل مدرس المادة لمساعدة طالبه على ربط المعلومات التي تم التوصل اليها، طالبا منهم تسجيل  
 استنتاجاتهم في دفاترهم، وبعد قراءة تلك االستنتاجات يتبين ان الطالب قد توصلوا الى ما يأتي:

تغير ضغطه فاختلف الضغط داخل الدورق عن خارجه، حيث  ان تغير درجة حرارة الهواء داخل الدورق تسبب في 
اربك الهواء الساخن حركة البيضة على فوهة الدورق وجعلها في حركة قفز خفيفة. اما عندما تكون درجة الحرارة داخل الدورق 

لتي تدفع بالبيضة الى وخارجه متساوية فانه يتوفر ضغط خارج الدورق يكفي لدفع البيضة الى داخله باإلضافة لقوة الجاذبية ا
الداخل، وبالتالي فان القوة الوحيدة التي من شأنها ان تتسبب في دخول البيضة داخل الدورق هي قوة الجاذبية باإلضافة لضغط 

 الهواء خارج الدورق الذي دفع بالبيضة الى داخله.
في البيت لإلفادة منها في  ثم يطلب المدرس من الطالب مراجعة بعض المصادر المتوفرة في مكتبة المدرسة او 

 الحصول على معلومات اكثر تفصيال حول موضوع الضغط.
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 دقائق( 5) المرحلة الخامسة: )االستقصاء(
في هذه المرحلة يقوم مدرس المادة بكتابة الصيغة النهائية لالستنتاج الذي توصل اليه الطالب على السبورة وهو ان  

ى وحدة المساحة(، وهو بذلك يتوقف على مقدار القوة العمودية المؤثرة وعلى مساحة )الضغط هو القوة العمودية المسلطة عل
 السطح الذي تؤثر فيه تلك القوة، كما ان الضغط هو كمية قياسية غير متجهة. 

 ثم يكتب المدرس الصيغة العامة لقانون الضغط وهي:  
 القوة المسلطة عموديا على السطح 

 -----------------------------------الضغط = 
 مساحة السطح 

 مشيرا الى ان وحدات الضغط هي )نيوتن / متر مربع( وهي ما يطلق عليه اصطالحا اسم )باسكال(.
 دقائق( 5) التقويم:

 لمعرفة مدى ما حققه الدرس من اهداف يقوم المدرس بتوجيه االسئلة اآلتية الى الطالب: 
 عرف الضغط؟ -
 ماهي وحدات الضغط؟ -
 لعوامل التي يعتمد عليها الضغط؟ماهي ا -
 اذكر بعض التطبيقات العملية على الضغط؟ -
 بين العالقة بين الضغط ودرجة الحرارة؟ -
 ما المقصود بالضغط الجوي؟ -

 دقيقة( 2) الواجب البيتي:
 يكلف المدرس الطالب بالقيام باألنشطة اآلتية: 
 تحضير موضوع الدرس القادم في الكتاب المدرسي. -
 عداد تقرير عن موضوع الضغط.ا -
 كتابة اكبر عدد من االمثلة في الحياة اليومية حول موضوع الضغط. -

 مصادر المدرس:
، المركز التقني ألعمال ما قبل الطباعة، وزارة التربية، 5محمد، قاسم عزيز وآخرون، الفيزياء للصف االول المتوسط، ط -

 .2013المديرية العامة للمناهج، بغداد، 
، دار المسيرة 1مفاهيم وتطبيقات عملية، ط –مبوسعيدي، عبد اهلل بن خميس وسليمان محمد البلوشي، طرائق تدريس العلوم ا -

 . 2009للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2005، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1خطايبة، عبد اهلل محمد، تعليم العلوم للجميع، ط -
 االنترنت. -

 مصادر الطالب:
، المركز التقني العمال ما قبل الطباعة، وزارة التربية، 5محمد، قاسم عزيز وآخرون، الفيزياء للصف االول المتوسط، ط -

 .2013المديرية العامة للمناهج، بغداد، 
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 (3ملحق )
 النهائية بصورته التحصيلي االختبار
 االسم:

 الصف والشعبة:
 عزيزي الطالب

 ( فقرة اختبارية تتطلب االجابة عن فقراته الخطوات اآلتية:40ف من )لديك اختبار لمادة الفيزياء مؤل 
 كتابة اسمك الثالثي وشعبتك على ورقة االجابة. -1
 االجابة عن جميع االسئلة دون ترك. -2
 قراءة كل فقرة من فقرات االختبار بدقة وعناية وهدوء لكي يتسنى لك تنفيـــذ المطلوب. -3
  بار ارسم دائرة حول حرف االجابة الصحيحة من بين البدائل.لإلجابة عن فقرات االخت -4

 
 الضغط على قاعدة اناء مملوء بالماء ال يعتمد على: -1

 مساحة سطح الماء –ارتفاع الماء    د  –كثافة الماء      ج  –التعجيل االرضي           ب  –أ 
 ء الذي يحتويه على:يتوقف مقدار الضغط الذي يسلطه سائل معين على قاعدة االنا -2

 مساحة سطح السائل في االناء –مساحة قاعدة االناء               ب  –أ 
 وزن السائل في االناء مهما كان شكل االناء  –ارتفاع السائل في االناء         د  –ج 

 لبعض المكائن الزراعية والدبابات سرفة حول عجالتها الفائدة المتوخاة منها هي: -3
 لزيادة سرعتها –دة الضغط الذي تسلطه على التربة     ب لزيا –أ 
 لتجنب انقالبها –لتقليل الضغط المسلط على التربة        د  –ج 

 ان سبب انفجار اطار عجلة السيارة صيفا اثناء حركتها هو: -4
 ضغط الهواء داخل االطار زيادة الضغط الجوي على –زيادة عدد جزيئات الهواء داخل االطار                    ب  –أ 
 تمدد اطار العجلة بارتفاع درجة الحرارة –زيادة ضغط الهواء داخل االطار بسبب ارتفاع درجة الحرارة  د  –ج 

 g/ cm3 1.26تحتوي على قليل من الزئبق في اسفلها وضع في احدى فرعيها كليسيرين كثافته  Uانبوبة زجاجية على شكل حرف  -5

 اء وبعد االستقرار حصل االتزان على جانبي االنبوبة فأن:وفي فرعها اآلخر م
 سطح الكليسيرين اوطأ من مستوى سطح الماء العلوي –سطح الكليسيرين اعلى من مستوى سطح الماء العلوي   ب  –أ 
 ال عالقة لكل منهما باآلخر –سطح الكليسيرين بمستوى سطح الماء                  د  –ج 

 مزاح من قبل جسم مغمور في سائل:حجم السائل ال -6
 اكبر من حجم الجسم المغمور –مساو لحجم الجسم المغمور            ب  –أ 
 يتوقف على عمق الجسم تحت سطح السائل –اصغر من حجم الجسم المغمور       د  –ج 

 ح:اذا كانت كثافة الجسم الطافي في سائل مساوية لكثافة السائل فأن حجم السائل المزا -7
 صفر –د حجم الجسم الطافي      بقدر  –ج   اصغر من حجم الجسم الطافي –اكبر من حجم الجسم الطافي      ب  –أ 

 وضعت قطعة ثلج في اسطوانة مدرجة نصفها مملوء بالماءوعند انصهارها فأن مستوى الماء في االسطوانة: -8
 يزداد بقدر حجم قطعة الثلج  –قى على مستواه السابق           د يب –ج  ينخفض عما كان عليه –ب ع عما كان عليه  يرتف –أ 

ميزان ذو كفتين وضعت خشبة على احدى كفتيه ثم وضع فوقها اناء فيه ماء وتمت موازنة الكفتين فأذا رفعت القطعة الخشبية  -9
 ووضعت داخل االناء وطفت على سطح ماءه فأن:

 ماء المزاح من قبل القطعة الخشبيةثقل كفة االناء يزداد بمقدار وزن ال –أ 
 يبقى االتزان على وضعه السابق  –ثقل كفة االناء يقل بمقدار وزن القطعة الخشبية                 ج  –ب 
 ثقل كفة االناء يقل بمقدار وزن الماء المزاح من قبل القطعة الخشبية –د 
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 Kg/m3 8960والنحاس كثافته  Kg/m3 10500والفضة كثافتها  Kg/m3 19300اعطيت لك اوزان متساوية من الذهب كثافته  -10

 وطلب منك قياس حجم الماء المزاح لكل منها باستعمال اسطوانة مدرجة نصفها مملوء بالماء فأن:
 حجم الماء المزاح من قبل الذهب اكبر من كل من حجمي الماء المزاح في حالتي الفضة والنحاس  –أ 
 ل الذهب اقل من كل من حجمي الماء المزاح في حالتي الفضة والنحاسحجم الماء المزاح من قب –ب
 حجم الماء المزاح من قبل الفضة يزيد على حجم الماء المزاح لكل من الذهب والنحاس –ج 
 حجم الماء المزاح متساو لكل منها –د 

ظاهر فوق سطح الماء فأن حجم الماء جسم يطفو على سطح ماء حوض السباحة وعلى سطحه قطعة معدنية وان جزء من الجسم  -11
 المزاح من قبل الجسم الطافي:

 بقدر حجم الجسم الطافي وحجم القطعة المعدنية التي فوق سطحه –بقدر حجم الجسم الطافي             ب  –أ 
 يعتمد على البعد بين قاعدة الجسم السفلي وقعر الحوض –بقدر حجم الجزء المغمور من الجسم    د  –ج 

 مقياس معدل الطاقة الحركية للجسيم الواحد من المادة يدعى:  -12
 الجول –درجة الحرارة    د  –الباروميتر    ج  –الحرارة    ب  –أ 

 الجهاز الذي يستعمل لقياس درجات الحرارة يسمى: -13
 المانوميتر –الباروميتر    د  –المجهر    ج  –المحرار    ب  –أ 

 على معدل الطاقة الحركية لجزيئات الجسم: أي من اآلتي يعتمد -14
 كمية الحرارة التي يكتسبها الجسم –درجة حرارة الجسم   د  –شكل الجسم    ج  –كتلة الجسم    ب  –أ 

 أي من التغيرات اآلتية تحدث تغيرا في قراءة المحرار الموضوع داخل المادة: -15
 تغير المادة المكونة للجسم –تغير درجة حرارة الجسم    د  –ج  تغير لون الجسم     –تغير ابعاد الجسم    ب  –أ 

 درجة انجماد الماء النقي عند مستوى سطح البحر في مقياس كلفن )المطلق( هي: -16
 K 373 –د     K 273 –ج     K 0 –ب    K 237 –أ 

 درجة غليان الماء النقي عند مستوى سطح البحر هي: -17
 K 273 –د     K 733 –ج     K 10 –ب     K 723 –أ 

 يتطلب تحقيق حالة االتزان الحراري بين جسمين: -18
 جعل الجسمين في تماس مع بعضهما البعض –صبغ الجسمين بلون واحد     ب  –أ 
 نغمر احدهما في ماء بارد ونغمر اآلخر في ماء مغلي –عزل الجسمين عزال حراريا عن بعضهما البعض    د  –ج 

 اد اآلتية هي االجود قابلية للتوصيل الحراري:أي المو  -19
 االلمنيوم –الحديد    د  –النحاس     ج  –الزجاج     ب  –أ 

 أي المواد اآلتية عازل للحرارة: -20
 االلمنيوم –الصوف    د  –الحديد     ج  –الفضة     ب  –أ 

 سبب عدم حصول التوصيل الحراري في الفضاء الخارجي لالرض هو: -21
 الن الشمس بعيدة جدا عن االرض –الن القمر يحجب الحرارة    ج  –عدم حصول تيارات حمل     ب  –أ 
 النعدام الوسط الناقل للحرارة –د 

 يسخن هواء المنطاد لكي: -22
 يوفر جو دافئ لحفظ المواد داخله –تزداد قابلية التوصيل الحراري للهواء                    ب  –أ 
 يتقلص وتزداد كثافة الهواء بداخله فيرتفع في الهواء –وتقل كثافة الهواء بداخله فيرتفع في الهواء    د يتمدد  –ج 

 التسامي هو عملية تحول: -23
 الصلب الى غاز  –السائل الى غاز    د  –الصلب الى سائل    ج  –السائل الى بخار    ب  –أ 

 ة سيليزية تحت ضغط:درجة حرارة انصهار الجليد تساوي صفر درج -24
 موازي للضغط الجوي  –اكبر من الضغط الجوي   د –اصغر من الضغط الجوي    ج –يساوي الضغط الجوي     ب –أ

 يتبخر الماء بدرجة: -25



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

360 

 اقل من درجة الصفر السيليزي فقط –الصفر السيليزي فقط   ج –مساوية لدرجة انصهاره فقط    ب –أ
 يليزي فقطاعلى من درجة الصفر الس –د 

 يعزى سبب جريان السائل في السيفون الى: -26
 الفرق بين درجتي حرارة السائل والسيفون –اختالف الضغط بين سطح السائل وقمة االنبوب الخارجي   ب –أ
 كبر الكثافة النسبية للسائل –الحركة السريعة لجزيئات السائل    د –ج

 يه البالون )المنطاد( في الهواء هو:العامل الذي يحدد االرتفاع الذي يصل ال -27
 كثافة الغاز الذي يحتويه البالون –نوع المادة المصنوع منها البالون  د –درجة حرارة الجو  ج –حجم البالون   ب –أ

 السبب في وجود تخصر في انبوبة مستودع الزئبق في المحرار الزئبقي هو: -28
 للتمكن من رؤية الزئبق خالل االنبوبة –لى المستودع   ج العادة الزئبق ا –لمنع تمدد الزئبق   ب  –أ 
 لمنع نزول الزئبق في المستودع اثناء القياس –د 

 السبب في ترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية هو: -29
 تمدد الحديد عند ارتفاع درجة الحرارة –منع تجمع مياه االمطار داخل السكك الحديدية     ب  –أ 
 تسهيل حركة مرور القطارات  –السيارات فوق السكك الحديدية       د  منع مرور –ج 

 فأنها حسب مقياس كلفن تساوي:  0C 35اذا كانت درجة الحرارة في احد ايام الصيف  -30
 K 38 –د     K 83 –ج     K 803 –ب     K 308 –أ 

 ها لــ:عند تسخين أي مادة فأن جزيئاتها تتحرك بسرعة وذلك بسبب اكتساب -31
 المرونة –التعجيل      د  –الضغط      ج  –الطاقة      ب  –أ 

 يفضل ارتداء مالبس بيضاء وفاتحة في فصل الصيف وذلك لــ: -32
 تقليل امتصاص الحرارة –تحملها لالوساخ     د  –خفض درجة حرارة الجو     ج  –رخص اثمانها     ب  –أ 

 لترموس وذلك:يفرغ الهواء بين زجاج قنينة ا -33
 لكي تستوعب اكبر كمية من المشروبات المحفوظة فيها –لمنع اكسار الزجاج داخلها      ب  –أ 
 ألن الفراغ بين الجدران يمنع انتقال الحرارة بواسطة التوصيل والحمل –لكي تصبح القنينة اخف وزنا مما يسهل حملها   د –ج

 ة السائلة بالتسخين يسمى كتحول المادة من حالتها الصلبة الى الحال -34
 البالزما –االنجماد     د  –التسامي     ج  –االنصهار    ب  –أ 

 يستفاد من ثبوت درجة انصهار المواد في: -35
 سهولة التعامل معها –ثبوت درجة انجمادها    د  –رخص اثمانها     ج  –الكشف عن نوعها     ب  –أ 

 حليل ذلك هو:يطفو الثلج فوق سطح الماء، وت -36
 ألن الماء بعد االنجماد يصبح اكبر حجما    –انتقال الحرارة من الماء الى الثلج           ب  –أ 
 ألن كثافة الثلج تصبح اقل من كثافة الماء –انتقال البرودة من الثلج الى الماء          د  –ج 

 ا الى:يعزى سبب انفجار انابيب المياه المعرضة للجو البارد شتاء -37
 تجمد الماء داخل االنابيب وزيادة حجمه بعد االنجماد –زيادة كثافة الماء داخل االنابيب               ب  –أ 
 زيادة الضغط الجوي المسلط على االنابيب  –عدم تحمل االنابيب لدرجات الحرارة الواطئة    د  –ج 

 الرطوبة وذلك بسبب: يكون عمل مبردة الهواء اقل فائدة في االيام الشديدة -38
 ضعف التيار الكهربائي بسبب الرطوبة –قلة عملية التبخر في الجو الرطب      ب  –أ 
 زيادة درجة حرارة الهواء الرطب –زيادة كثافة الهواء الرطب            د  –ج 

 لجعل الماء يغلي وهو بارد نقوم بــ: -39
 تقليل الضغط المسلط عليه  –وضع قطعة من الحديد فيه   د –ج اضافة الملح اليه   –وضعه في مكان مشمس   ب –أ

 تحدث ظاهرة نسيم البر والبحر بسبب: -40
 دوران القمر حول االرض  –االشعاع الحراري     د  –تيارات الحمل     ج  –التوصيل     ب  –أ 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

361 

 (4ملحق )
 مقياس اتجاهات الطالب نحو التعلم الذاتي بصيغته النهائية

 غير موافق محايد موافق ةالفقر  ت
    اشعر بااليجابية والفعالية حينما اتعلم شيئا ما بنفسي. 1
    اشعر بصعوبة بالغة حينما اريد ان اتعلم بمفردي. 2
    يشجعني التعلم الذاتي على طرح االسئلة واالستفسارات. 3
    اشعر بأن التعلم الذاتي يقلل من مشاركتي في النشاطات الصفية. 4
    عندما اتعلم ذاتيا اشعر بعدم الحاجة الى من يعينني على التعلم. 5
    التعلم الذتي يقلل من اهتماماتي االجتماعية. 6
    يشجعني التعلم الذتي على التفكير واالستدالل. 7
    اعتقد بأن التعلم الذاتي يؤدي الى الكثير من المفاهيم الخاطئة. 8
    ي القدرة على حل المشكالت.يكسبني التعلم الذات 9
    اشعر بأن التعلم الذاتي يقيد حريتي في التعلم. 10
    اشعر بأن التعلم الذاتي ينمي قدراتي االبداعية. 11
    عندما اتعلم ذاتيا اشعر بالفتور وقلة االهتمام بالمادة الدراسية. 12
    قوم بها.التعلم الذاتي يجعلني اهتم كثيرا بالواجبات التي ا 13
    التعلم الذاتي يجعلني اتجنب االعتماد على ما يطرح من حقائق ومعلومات جاهزة. 14
    اشعر بأن التعلم الذاتي ينمي قدرتي على الفهم والتعبير وعدم االعتماد على الحفظ والتذكر. 15
    ل التعليمية الحديثة.اعتقد بأن التعلم الذاتي يقلل من رغبتي في التعامل مع االجهزة والوسائ 16
    ينمي التعلم الذاتي لدي الرغبة في الحوار والمناقشة داخل الصف. 17
    عندما اتعلم ذاتيا اشعر بالوحدة وعدم الرغبة في مواصلة التعلم. 18
    التعلم الذاتي يعزز من ثقتي بقدراتي وامكانياتي العلمية. 19
    من الوصول الى االستقاللية في العمل.اشعر بأن التعلم الذاتي يعيقني  20
    ارغب في مناقشة اآلخرين في المواضيع التي ادرسها بنفسي. 21
    عندما اتعلم ذاتيا اشعر بعدم القدرة على استنباط االسئلة وتحديد اجاباتها. 22
    ا.التعلم الذاتي يولد لدي رغبة في مراجعة مصادر متعددة عن المواضيع التي ادرسه 23
    التعلم الذاتي يشعرني بعدم الوثوق بالمعلومات التي اتعلمها. 24
    التعلم الذاتي ينمي لدي حب االستطالع ومتابعة البرامج العلمية. 25
    التعلم الذاتي يستغرق مني وقتا اطول بكثير من التعلم التقليدي. 26
    صاء العلمي.اشعر بأن التعلم الذاتي ينمي لدي مهارات االستق 27
    التعلم ذاتيا يشعرني باالحباط وعدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. 28
    اشعر بأن التعلم الذاتي يبرز ما لدي من مواهب ومهارات مما يعزز من ثقتي بنفسي. 29

اشعر باالحباط في كل مرة يطلب فيها المدرس تحضيرا لموضوع درس جديد لمناقشته في  30
    الدرس القادم.
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 في تحصيل طالب الصف الثالث متوسط بمادة التاريخ الحديث

 م.م. متمم جمال الياسري 
  جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانية

The Activity of Teaching by using the Numbered Heads Strategy on the  

Achievement of the Intermediate School Third Year Students 

In Modern History 

Ass.Lac. Mutamim Jamal Al-Yasiri 
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Abstract 

The value of the study: 

1- Attracting the students' attention to the activities of the teacher since it include (6) 

students only for each activity according their numbers. 

2- It does not use the name of the students but their numbers. 

3- It motivates group work. 

4- It motivates thinking.    

  ملخصال 
 :تتلخص أهمية البحث في النقاط االتية

في كل  جذب انتباه الطالب الى االنشطة واالفعال التي يؤديها المدرس اثناء الدرس كونها تختصر جميع طالب الصف .1
  .طالب وفقًا ألرقامهم (6)نشاط الى 

 زة او ضعيفة.تبتعد عن التقليد الذي يعتمد االسماء وما يليه من تركيز على اسماء محددة متمي .2
 .تشجع على التعاون والعمل في مجموعات متفاهمة تنمي لديهم مهارة التعايش االجتماعي .3
 .تدفع للتفكير في االجابة الصحيحة عندما يتم اختيار احد افراد الرقم المعني بالسؤال .4

  :هدف البحث
لمرقمة في تحصيل طالب الصف يهدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس ا 

( بين 0.05على وفق الفرضية االتية ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .الثالث متوسط في مادة التاريخ الحديث
متوسط تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ الحديث باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة وبين 

 بالطريقة االعتيادية. طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون ذات المادة متوسط تحصيل
 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث
 :مشكلة البحث

أن أغلب المدارس اليوم تعاني من جمود في طرائق التدريس التي يعتمدها المدرسين أذ التزال بعيدة عن مواكبة التطور  
وبما ان الطالب مختلفون في قدراتهم واستعداداتهم فمن الواضح ان البعض منهم يزداد  ،والتقدم الذي حققه الفكر التربوي حديثاً 

تعلمه باستعمال وسائل تعليمية متعددة كونها تستثمر أكثر من حاسة لديهم سواء كانت افالم أو مصورات أو خرائط، وهنالك من 
برات قريبة من الواقع وذات معنى ملموس، وكل هذا ال هو بحاجة الى طرائق تدريسية تختلف عن الطرائق السائدة لتزودهم بخ
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يمكن ان يتحقق في بيئة صفية َهم المدرس فيها إنهاء المادة الدراسية المقرر تدريسها دون ان يخاطب عقول الطالب )الفتالوي: 
45.) 

عوا تدريس التاريخ بوصفه أن تدريس مادة التاريخ أصبح مشكلة متفاقمة، فبالرغم من ان الفالسفة والتربويون دعموا وشج 
( والزالت نظرة المجتمع والمسؤولين وأولياء 377مادة دراسية مهمة إال ان تدريسه مازال على فلسفته وطرائقه القديمة )جونسون: 

بتأثيرها األمور والطالب الى مادة التاريخ تقوم على حفظ المعلومات واتقان الحقائق والمفاهيم والتعميمات التاريخية دون االهتمام 
والتركيز على ان هذه الحقائق هي  ،في نفوس الطالب وتفكيرهم ومدى انعكاسها على سلوكياتهم وتطبيقها في الحياة الواقعية

ولذلك فأن هذه االجراءات تعرضت الى النقد  ،الغاية الرئيسة من دراسة التاريخ وما عليهم إال ان يجيدوا تذكرها في االمتحان
هائل من الحقائق التي يفرض عليهم حفظها دون اعتماد اساليب وطرائق جديدة تركز على تنمية التفكير الشديد بسبب الكم ال
 (.15 :)السيد وعبد الحميد

( وهو االسهام في تطوير العملية التدريسية والتربوية في ضوء 1993وهذا ما أكدته الندوة المنعقدة في جامعة بغداد ) 
واالطالع على طرائق التدريس وأساليبه بما يتناسب  ،درسين وافتتاح دورات التعليم المستمرافتتاح دورات لتطوير وتدريب الم

 ،(18 :والثورة العلمية واالنفجار المعرفي وتحفيز تفاعل الطالب في الدرس وتنمية إمكانياتهم على التعلم الذاتي )جامعة بغداد
ريس وجد انها توصي بضرورة االخذ بالطرائق واالستراتيجيات وبعد إطالع الباحث على دراسات ومؤتمرات علمية تعنى بالتد

وكذلك زيارات الباحث الميدانية الى المدارس المتوسطة  ،الحديثة التي تنمي التفكير وتشجع البحث وحب االستطالع لديهم
تي يركز فيها المدرسون على واالعدادية اثناء فترة المشاهدة والتطبيق وجد ان أغلب مدرسي المادة يعتمد على طريقة االلقاء ال

مما يجعل من دور  ،الحفظ والتلقين واسترجاع المعلومات فقط دون االهتمام بأساليب تعمل على استثارة وتحفيز التفكير لديهم
وفي ضوء ما ذكر شعر الباحث بوجود مشكلة تتمثل في كيفية اشراك أكبر عدد ممكن من الطالب في مجريات  ،الطالب سلبياً 
وتأسيسًا على ما تقدم تبلورت لدى الباحث فكرة  ،ا الطرائق المناسبة التي تسهم في جعل الطالب فاعاًل في الدرسالدرس وم

أجراء تجربته باستعمال استراتيجية حديثة لم يسبق ان جربها أحد حسب علمه وهي )استراتيجية الرؤوس المرقمة في تدريس مادة 
نها تمكن من أحداث التفاعل في الدرس بأتباعها وسائل وأساليب حديثة في التدريس كو التاريخ الحديث للصف الثالث المتوسط( 

 .وتسعى لكسر الرتابة المتوارثة في التدريس والقائمة على الطرائق التقليدية
  :أهمية البحث

لمجتمعه وكل أصبح هدف التربية في عصرنا الحالي االهتمام باإلنسان وتحفيز ابداعاته وطاقاته واستثمارها لصالحه و  
هذا يتأتى من اعتماد الطريقة التي تشجع الحوار والتعلم القائم على التعاون المراعي للنشاط الفردي بداًل من التلقين والحفظ كونه 

 .(90 :بدأ يراعي ما يتحقق من انماط سلوكية مختلفة )سعيد ورشراش
الى التعلم وتقدم معلومات كافية عن العالقة بين كما وان نظريات التعلم المعاصرة ركزت على العمليات التي تؤدي  

أجزاء الموقف التعليمي التي يتفاعل معها المتعلم وتمكنه من تحديد االستراتيجيات المناسبة لموقف تعليمي معين ولخصائص 
ناسب الظروف وتحدد افضل تلك االستراتيجيات التي تحقق مخرجات تعلم عقلية وحركية ت ،الطالب المستهدفين في ذلك الموقف

ومن الواضح انه ال توجد استراتيجية تدريس معينة تكون افضل من غيرها بشكل ثابت تمكن من ، (30 :البيئية السائدة )الحيلة
وانما من الممكن ان توجد استراتيجية تناسب موقف ما اكثر من غيره او توجد استراتيجية تراعي  ،تحقيق النتائج المنشودة

وكذلك االهداف التعليمية لمادة ما قد تتحقق باستراتيجية دون اخرى او  ،روق الفردية دون المراحل االخرىالمرحلة العمرية والف
ويرى الباحث أن االدبيات المعنية  ،(10 :ال تتحقق إال بأكثر من استراتيجية وينزل االمر حتى الى الدرس الواحد)الربيعي

والمدرس الجيد والناجح هو فنان لديه  ،ن من الفنون االجتماعية واالنسانيةبالتدريس وطرائقه اتفقت أغلبها على إن التدريس ف
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امكانيات يستطيع بها توظيف الدرس لخدمة الطالب ورفع امكاناتهم العلمية والتربوية واشراكهم بأنشطة الدرس وذلك ال يتم بال 
ش معها والتي يسيرها لخدمة الطالب واستخالص ادراك للمهنة ولألساليب التي يبتكرها نتيجة المواقف التعليمية التي يتعاي

كما ويذهب )بقيع( الى أن توجيه  .استراتيجيته التدريسية التي توفر التفاعل الجيد فيما بينه وبين طالبه وبين الطالب أنفسهم
 اعتقاداً اركة دائمًا االسئلة الى الطالب ينبغي ان يخرج عما هو مألوف والقائم على توجيه االسئلة الى الطالب المستعدين للمش

أو التوجه الى الذين يتهربون من المدرس معتقدًا ان اشراكهم سيدفعهم للتفاعل الجيد وانما  ،منه ان زمالئهم سيتعلمون منهم
عمال  افضل شيء هو اعتماد استراتيجية قائمة على اشراك العدد االكبر من الطالب مما يدفع الجميع الى االنتباه والتفاعل وا 

وتأسيسًا على ما تقدم تبرز أهمية البحث  .(176 :في ايجاد الحل االمثل لما يطرحه المدرس من مشكالت وافكار )بقيعيالفكر 
 :وتتبلور هذه االهمية فيما يأتي من أهمية استراتيجية الرؤوس المرقمة

في  جميع طالب الصفتجذب انتباه الطالب الى االنشطة واالفعال التي يؤديها المدرس اثناء الدرس كونها تختصر  .1
  .طالب وفقًا ألرقامهم (6)كل نشاط الى 

 تبتعد عن التقليد الذي يعتمد االسماء وما يليه من تركيز على اسماء محددة متميزة او ضعيفة. .2
 .تشجع على التعاون والعمل في مجموعات متفاهمة تنمي لديهم مهارة التعايش االجتماعي .3
 .دما يتم اختيار احد افراد الرقم المعني بالسؤالتدفع للتفكير في االجابة الصحيحة عن .4

  :هدف البحث
يهدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصف  

 .الثالث متوسط في مادة التاريخ الحديث
 :فرضية البحث

متوسط تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون  ( بين0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 
مادة التاريخ الحديث باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة وبين متوسط تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون ذات 

 بالطريقة االعتيادية. المادة
 حدود البحث: 

 .بعة الى مديرية تربية الهندية. طالب الصف الثالث المتوسط في متوسطة صفين للبنين التا1
. موضوعات البابين االول والثاني من كتاب التاريخ الحديث المقرر تدريسه للصف الثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2

 .تأليف لجنة في وزارة التربية ،2015 - 2014
 .م 2015 -2014ـ الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  3

  :تحديد المصطلحات
 :الفاعلية  
النتاجات التعليمية التي تحققها استراتيجية تدريسية ولمرحلة دراسية محددة وتقاس تبعًا  :( بأنها2007 -عرفتها )فالته  .1

 ( 26 :)فالته .الختبار معد مسبقاً 
قًا الختبار معد بأنها التغيير الذي تحدثه استراتيجية تدريس معينة في مستوى الطالب والذي يقاس وف :عرفها الباحث اجرائياً  .2

 .لمعرفة الفارق بين فترة ما قبل التجربة وما بعدها
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  :لتدريسا  
عملية تفاعل متبادل بين المدرس والطالب وعناصر البيئة المحلية التي يهيئها المدرس من  :( بأنه2012 –عرفته )ابراهيم  .1

اليجابية المخطط لها من قبل المدرس في الحصة إلكساب الطالب الخبرات والمعلومات والمهارات وبناء القيم واالتجاهات ا
 (260 :)ابراهيم .الدراسية

بأنه التفاعل الذي يحدث داخل القاعة الدراسية بين المدرس والطالب باستعمال الوسائل التعليمية  :عرفه الباحث اجرائياً  .2
 لتاريخ.المتوفرة في ضوء االستراتيجية التي يعتمدها المدرس لتنفيذ خطوات درسه في مادة ا

 :االستراتيجية 
( بأنها: مجموعة خطوات متناسقة ومتسلسلة يمكن للمدرس تحويلها الى طرائق تدريسية توفق بين 2009–عرفها )عطية .1

 (38 :)عطية.المدرس والطالب والمادة الدراسية والظروف والموارد المتاحة لغرض بلوغ الهدف المحدد مسبقاً 
ة اجراءات يعتمدها المدرس داخل الصف لتنفيذ خطوات التي يخطط لها مسبقًا بهدف مجموع :عرفها الباحث إجرائيًا بأنها .2

 .احداث التفاعل بينه وبين الطالب لتحقيق أهداف الدرس
  :الرؤوس المرقمة 
يضع أفراد  ،استراتيجية تقوم على تقسيم الطالب الى مجموعات تحمل ارقام متشابهة :( بأنها2010-عرفها )عطوة وآخرون  .1

ليتأكدوا من صحة الجواب للسؤال المطروح من المدرس ويقدم حاملي الرقم المعني االجابة للصف  ،عة رؤوسهم معاً المجمو 
 (25-34 :)عطوة .ككل

استراتيجية تقوم على تقسيم الطالب داخل الصف الى مجموعات يرمز ألعضائها باألرقام بدل  :عرفها الباحث إجرائيًا بأنها  .2
 رار الرقم الواحد بعدد مجموعات الموجودة.االسماء مما يؤدي الى تك

 : التاريخ 
بحث في حوادث الماضي وما خلفه اإلنسان من وثائق وسجالت وتحليلها من أجل  :( بأنه2007 -عرفه )الياسري  .1

 (10 :)الياسري .االستفادة منها لفهم الحاضر ومواجهة المستقبل
ض لها الوطن العربي في العصر الحديث وموقف الشعوب منها مجموعة االحداث التي تعر  :عرفه الباحث إجرائيًا بأنه .2

 وتدرس بشكل متسلسل الى طلبة الصف الثالث متوسط معد من قبل وزارة التربية في العراق.
 :التحصيل 
المعلومات والمهارات التي يكتسبها الطالب نتيجة موضوع معين او وحدة دراسية معينة.  :( بأنه2010 –عرفه )الكسباني  .1

 .(76 :باني)الكس
بأنه المعلومات والمهارات التي يكتسبها المتعلم وتظهر على سلوكه بعد االنتهاء من دراسة  :عرفه الباحث اجرائياً  .2

 .الموضوعات المقررة والتي تختلف عما كان عليه قبل الدراسة المعنية
 :الصف الثالث متوسط 

في وزارة التربية العراقية والتي تستقبل الطالب الناجحين الصف الثالث من صفوف المرحلة المتوسطة  :عرفه الباحث بأنه 
 من المرحلة االبتدائية , وتهيئهم للقبول في الدراسة االعدادية بفروعها المختلفة.
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 الفصل الثاني
 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 :التعلم التعاوني :أوالً 
 الجماعة بدل من العمل الفردي في قوله تعالى لقد وجه الباري عز وجل المؤمنين على العمل التعاوني او عمل 

وكذلك ركزت الكثير من االدبيات على التعليم التعاوني إذ  ،٭((وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان))
عليمية الهادفة لتنمية تناولته اراء متعددة ومتباينة لما يقدمه من فوائد عديدة ومنها ما جاء به )فرج( انه أحد االساليب الت

التحصيل العلمي المعزز لشخصية الفرد من خالل الجماعة التي ينتمي لها ويتفاعل معها كي يكون ناجحًا في ذاته ومجموعته 
( والذي يؤكد أن توزيع الطلبة في 27 :عندما يجد نفسه انه يمثل مجموعته وينافس المجموعات االخرى ممثاًل لها )فرج

 فوائد جمة منها: مجموعات صغيرة له
 .. يسهل عملية االشتراك الفعلي للطلبة في العملية التعليمية1
 . يمكن المدرس من التعرف الى طلبته ومستوياتهم بسرعة كبيرة.2
 .. يساعد في القضاء على المشتتات المتعلقة بالخروج عن النظام3
 (104 :)فرج .. يوفر الوقت ويسهل للمدرس التحكم بمجريات الدرس4

كما وان البعض يرى ان اشراك أكبر عدد من الطلبة ينبغي ان يتم بعيدا عن ترتيب جلوسهم داخل القاعة أو على اساس  
مستواهم العلمي وهو ما يؤكد عليه )بقيعي( في ان االسئلة ينبغي ان تكون بصيغة توحي انها موجهة للجميع وان اختيار 

لسؤال ألكثر من مرة بصيغة واضحة ومسموعة يعزز المعلومة ويبعد التشتت ويزيد الطالب يتم بعيدًا عن مستواه العلمي وتكرار ا
بينما يرى )الطيطي( ان التعلم التعاوني يزيد من التفاعل فيما بين الطلبة من خالل  ،(177التفاعل والمشاركة )بقيعي: ص

ينمي المشاعر االيجابية نحو االخرين وكذلك  ،تعلمهم من بعضهم البعض بشكل افضل مما لو يتعلم احدهم بمعزل عن االخر
ويؤكد )حسان(  .(127 :ويخفف من عزلة الفرد وانطوائه ويمكن من االطالع على وجهات النظر المتبادلة ويعززها )الطيطي

ي الذي على التعلم التعاوني بقوله ان نمو الفرد نموًا شاماًل ومستمرًا لم يتم بشكل صحيح اال في ضوء السياق االجتماعي والثقاف
يعيشه ويتفاعل معه إذ ان الجو الجماعي كلما كان حرًا وثريًا بالمعرفة كلما ساعد على نمو الفرد باتجاه التفاعل واستثمار 

وبالرغم من اهمية التعليم  ،(38 :االمكانات وتحويلها الى معارف بداًل من تكديسها بشكل فردي يساعد على العزلة )حسان
مجموعة على بعضهم البعض ال يستطيع احد ان يغفل مكانة االستراتيجية او الطريقة كونها االساس في التعاوني وتأثير افراد ال

توجيه التعليم والتعلم وعلى المدرس الكفء أن يتحرى عن االستراتيجيات المناسبة لتحقيق اهداف درسه وهنا يعزز الباحث هذا 
ان يستعمل استراتيجيات مناسبة التجاهات وميول طلبته وتشركهم في  الرأي بما يذهب اليه )بقيعي( في رأيه ان المدرس ينبغي

  (84 :بقيعي) .سير الدرس وتبعدهم عن الشرود الذهني وتحافظ على سير النظام وتحقق االهداف المرسومة للدرس
 :الرؤوس المرقمة :ثانياً 

اجراء يجعل كل طالب عرضة للمشاركة  وهو ،تقوم على ترقيم الطالب بأرقام غير معروفة لدى المدرس استراتيجيةهي  
في مجريات الدرس واالجابة عن االسئلة التي تطرح عندما يتم اختيار رقم كونه يشمل أكثر من طالب بسبب تكرار كل رقم 

 .على عدد المجاميع الموجودة داخل الصف
 
 

                                                           
 2المائدة،  ٭
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 :تهدف هذه االستراتيجية الى تحقيق االتي :أهداف االستراتيجية
 .الستعداد لدى الطالبتعزز االنتباه وا .1
 .تقضي على االتكالية التي يعتمدها الطالب في طرائق التدريس االعتيادية .2
 .تنمي الشعور بالمسؤولية الفردية لدى الطالب .3
 (htmlhttp://www.mathandsci.org/vb/thread28.308) .تجعل الطالب أكثر جاهزية .4

 :الظروف التي تالئم تطبيق االستراتيجية
 :ال تحتاج استراتيجية الرؤوس المرقمة الى ظروف خاصة كونها تتم على وفق االتي 
 .تناسب جميع أنماط الطالب .1
 .البيئة الصفية ال تحتاج الى جديد وانما تعتمد فقط على تقسيم الطالب الى مجاميع تعاونية .2
 .قدة سوى القدرة على المناقشة وطرح االسئلة وطالقة الكالمال تحتاج الى مهارات مع .3
 (95:)الشمري .من جانب المدرس تعتمد على العبارات التعزيزية المتعارفة فقط .4

في مادة التاريخ  وفي ضوء ما تقدم اعتمد الباحث استراتيجية الرؤوس المرقمة في تدريس طالب الصف الثالث المتوسط 
 .الحديث
 :سابقةدراسات  :ثالثاً 

 :الباحث دراستان سابقتان من الدراسات التي تناولت المجاميع التعاونية وهي كاالتي اعتمد 
أثر استعمال الحوار الّصفي والمجاميع الصغيرة في تحصيل طالب الّصف الثالث معهد ) (:2006 -أبو حليل )دراسة  (1

 (إعداد المعلمـيـن في مادة التاريخ وزيادة ثقتهم بأنفسهم
أثر استعمال الحوار الّصفي والمجاميع الصغيرة في تحصيل طالب الّصف الثالث في العراق وهدفت الى معرفة أجريت  

( طالبًا موزعين على ثالث شعب بمعدل 99وقد بلغ حجم العينة ) ،(معهد إعداد المعلمـيـن في مادة التاريخ وزيادة ثقتهم بأنفسهم
اختيرت شعبة )ج( مجموعة تجريبية اولى والتي درست  في محافظة بابل وقد في معهد إعداد المعلمين ( طالب لكل شعبة33)

)ب(  شعبةفي حين مثلت  ،)أ( مثلت المجموعة التجريبية الثانية ودرست بالمجاميع الصغيرة بينما شعبة بطريقة الحوار الصفي
لباحث بين طالب المجموعات بالمتغيرات كان اختيارها عشوائيًا وقد كافأ او  المجموعة الضابطة ودرست بالطريقة االعتيادية

( مقياس الثقة بالنفس ،درجات الطالب في الفصل االول في مادة التاريخ ،التحصيل الدراسي لألبوين ،اآلتية )العمر الزمني
ع ( أسابيع اختتمت بأجراء اختبار تحصيلي بعدي ومقياس الثقة بالنفس من اعداد الباحث وهو من نو 10وكانت مدة التجربة )
، 2ومربع كا ،ومعامل سبيرمان_براون ،معامل الصعوبة ومعامل قوة التمييز، ومعامل بيرسون)واعتمد  ،االختيار من متعدد

تفوق طالب المجموعتين التجريبيتين األولى واالختبار التائي لعينتين مستقلتين( لتحليل النتائج إحصائيًا وتوصل الباحث الى )
أبو حليل: ). (تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة التجريبية األولىوكذلك  ةوالثانية على المجموعة الضابط

 .(6-2ص
)اختبار فعالية طريقة التعلم التعاوني ونماذج المجموعات على تحصيل الطلبة في الدراسات  :Watson)-1991دراسة ) (2

 االجتماعية(
لى تعرف أثر التعلم التعاوني والمجموعات التعليمية في تحصيل طلبة وهدفت إ ،ُأجريت في الواليات المتحدة االمريكية

( طالبًا 31-16( شعبة بمعدل )36موزعين بين ) ،( طالبًا وطالبة715بلغت عينتها ) .الثانوية في الدراسات االجتماعية المرحلة
( شعب تدرس بطريقة التعلم 9اوني فقط و)( شعب تدرس بطريقة التعلم التع9تمَّ توزيعهم كاآلتي ) ،وطالبة في الشعبة الواحدة

http://www.mathandsci.org/vb/thread28308.html
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( شعب تدرس بالطريقة التقليدية , تمَّ تدريب 9( شعب تدرس بالمجموعات التعليمية فقط و)9التعاوني والمجموعات التعليمية و)
من صدقه وثباته  استمرت التجربة ثالثة أسابيع وكانت اداة الدراسة اختبارًا تحصيليًا تم التحقق ،( مدرسًا ليقوموا بالتدريس11)

معامل الصعوبة( لتحليل البيانات إحصائيًا. وكانت النتائج تفوق  ،معامل التمييز ،ريتشاردسون -باستعمال معادلة )كودر
المجموعات التي استعملت طريقة التعلم التعاوني على المجموعات التي استخدمت الطريقة االعتيادية وتفوق المجموعات التي 

لم التعاوني مع المجموعات التعليمية والتي استعملت المجموعات التعليمية فقط على المجموعات التي استعملت طريقة التع
 (Watson, P. 141-146) .استعملت الطريقة االعتيادية

 :موازنة بين الدراستان السابقتان والدراسة الحالية 
رى مقارنة بينها من جهة وبينها والدراسة الحالية أطلع الباحث على دراسة عربية واخرى أجنبية سبقت الدراسة الحالية وأج 

 :من جهة اخرى وفق المجاالت االتية
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراستان السابقتان في قياس التحصيل لدى الطلبة والتي اتبعت المجاميع التعاونية  :األهداف .1

 .ولكنها اختلفت باالستراتيجيات المجربة في تدريس الطلبة
( على معهد اعداد 2006فكانت دراسة )أبو حليل، ،تباينت الدراسات فيما بينها في المراحل الدراسية :دراسيةالمرحلة ال .2

 .على المرحلة الثانوية وكانت الدراسة الحالية في المرحلة المتوسطة (Watson,1991)بينما  ،المعلمين
بينما  ،مكان اجراء الدراسة أذ أجريتا في العراق ( في2006أتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )أبو حليل، :مكان الدراسة .3

 .في الواليات المتحدة االمريكية (Watson,1991)أجريت دراسة 
( طالبًا 715و) (،( طالبًا في دراسة )أبو حليل99فقد كان ) ،تفاوت حجم العينات فيما بين الدراسات الثالث :حجم العينة .4

 .( طالب54حجم العينة في الدراسة الحالية )بينما بلغ  ،(Watson,1991)وطالبة في دراسة 
( أسابيع في دراسة )أبو حليل 10تباينت المدد الزمنية للتجربة بين الدراسات الثالث فكانت بين ) :المدة الزمنية للدراسة .5

( اسابيع كونها طبقت خالل 9بينما استغرقت الدراسة الحالية ) ،(Watson,1991)( أسابيع في دراسة 3( و)2006
 .صل الدراسي االول بأكملهالف

( أجريت في تاريخ الحضارة 2006فدراسة )أبو حليل، ،اختلفت الدراسات الثالثة في المواد التي اجريت فيها :المواد الدراسية .6
 .بينما تناولت الدراسة الحالية تدريس التاريخ الحديث ،في الدراسات االجتماعية (Watson,1991)ودراسة  ،االسالمية

والدراسة الحالية في المتغير التابع وهو التحصيل واالختبار الموضوعي من  (Watson,1991)اتفقت دراسة  :تابعالمتغير ال .7
 .( التحصيل كمتغير تابع أضافة الى مقياس الثقة بالنفس2006بينما اعتمدت دراسة )أبو حليل، ،نوع االختيار من متعدد

ومعادلة  ،وقوة التمييز ،لوسائل االحصائية االتية )معامل الصعوبةالدراسات الثالثة في ا اتفقت :الوسائل اإلحصائية  .8
 .ريتشاردسون( –كودر ومعادلة  ،واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ،2ومربع كا ،براون -ومعادلة سبيرمان ،بيرسون

 :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :رابعاً 
 :أفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما يأتي 

 الطالع على المصادر واألدبيات التي تغني الدراسة بالمعلومات الالزمةا .1
 .تصميم التجربة وتحديد المجتمع واختيار العينة .2
 .أعداد االداة والتأكد من صدقها وثباتها .3
 .اعتماد الوسائل االحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها .4
 .عرض النتائج وتفسيرها .5
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 الفصل الثالث
جراءاتهمنهجية الب  حث وا 

فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل )اعتمد الباحث المنهج التجريبي لمعرفة  منهج البحث:/ أوالً 
 طالب الصف الثالث متوسط في مادة تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر( كوّنه المنهج العلمي المناسب لطبيعة البحث.

هو األسلوب االمثل لدراسة أغلب الظواهر اإلنسانية إذا كان دقيقًا ومالئمًا للظاهرة المدروسة وهو  جريبي:التصميم الت/ ثانياً 
 :خطة عمل إلجراءات التجربة وتغيير مقصود لظروف محددة للظاهرة التي تدرس بطريقة معينة ثم تفسير تلك التغيرات )عودة

  .(1ط الجزئي كونه االنسب إلجراءات بحثه كما في جدول )وقد اختار الباحث التصميم التجريبي ذي الضب ،(91
 (1) الجدول

 التصميم التجريبي
 نوع االختبار المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 التحصيل استراتيجية الرؤوس المرقمة التجريبية

 اختبار بعدي
 التحصيل الطريقة التقليدية الضابطة

والمجموعة  ،لتي يتعرض طالبها إلى المتغير المستقل )استراتيجية الرؤوس المرقمة(يقصد بالمجموعة التجريبية ا  
ويقصد بالتحصيل المتغير التابع الذي يقاس  ،الضابطة التي يدرس طالبها بالطريقة التقليدية المتبعة في تدريس مادة التاريخ

 .ي الدراسةبواسطة اختبار بعدي يعده الباحث بنفسه لمعرفة أثر المتغير المستقل ف
 :هو مجموعة من الناس أو األحداث أو المفردات التي تخص الظاهرة المدروسة )النجار وآخرون المجتمع مجتمع البحث:ثالثًا / 
ويشتمل المجتمع الحالي جميع طالب الصف الثالث في المدارس المتوسطة النهارية التابعة لتربية الهندية للعام الدراسي  .(104

 الختيار العينة اتفق الباحث مع احد مشرفي التاريخ الختيار مدرسة للبنين وتضم شعبتين فأكثر. و  ،(2015 -2014)
  عينة البحث:رابعًا / 

ولذلك اختيرت  ،البد من تحديد مدرسة من بين مدارس مجتمع البحث يتوافر فيها شعبتان للثالث المتوسط عينة المدارس:.1
 .1بطريقة قصدية متوسطة صفين الواقعة في ناحية الخيرات

وشعبة  ،اختار الباحث شعبة )أ( للمجموعة التجريبية التي ستدرس باستعمال )استراتيجية الرؤوس المرقمة( عينة الطالب:.2
( طالب 35( طالب بواقع )67وبلغ عدد طالب المجموعتين ) ،)ب( للمجموعة الضابطة التي ستدرس بالطريقة )االعتيادية(

أصبح عدد أفراد  ،2( طالب13في شعبة )ب( وبعد استبعاد الطالب الراسبين البالغ عددهم ) ( طالب32في شعبة )أ( و )
 .(2)وكما في الجدول  ،( لكل مجموعة27( طالب بواقع )54العينة النهائي )

 (2جدول )
 عدد طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده

 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب الراسبين تبعادعدد الطالب قبل االس الشعبة المجموعة
 27 8 35 أ التجريبية
 27 5 32 ب الضابطة

 54 13 67 المجموع
 

                                                           
 وذلك لوجود مدرس كفء تطوع لتطبيق التجربة بأشراف الباحث ومتابعته، وترحيب ادارة المدرسة بأجراء التجربة.. 1

 لتجربة.كونهم يمتلكون خبرة سابقة عن المادة مما يؤثر في سالمة ا .2
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كافئ الباحث قبل بدء التجربة بين المجموعتين في المتغيرات التي قد تؤثر في سالمة  تكافؤ مجموعتي البحث:خامسًا / 
 وجنس واحد كما يأتي: التجربة بالرغم من أّنهم من بيئة واحدة

  .العمر الزمني للطالب .1
 .درجة االمتحان النهائي في مادة التاريخ االسالمي للطالب في الصف الثاني متوسط .2
 التحصيل الدراسي لآلباء .3
وقد تم الحصول على المعلومات الخاصة بالطالب بالنسبة إلى المتغيرات السابقة في ضوء  .التحصيل الدراسي لألمهات .4

 .مارة معلومات خاصة جمعت من سجالت إدارة المدرسةتنظيم است
وتم حساب أعمار  ،حصل الباحث على أعمار الطالب من بطاقاتهم المدرسية العمر الزمني محسوبًا بالشهور:. 1

في حين بلغ متوسط  ،( شهر173.2وقد بلغ متوسط أعمار طالب المجموعة التجريبية ) ،1/10/2014المجموعتين لغاية 
( لعينتين مستقلتين لمعرفة T-Testوعند استعمال اختبار ) ،(1ملحق ) .( شهراً 174.3ب المجموعة الضابطة )أعمار طال

المحسوبة  إذ كانت القيمة ،(0,05اتضح أّن الفرق غير دال إحصائيًا عند مستوى ) ،داللة الفرق بين أعمار المجموعتين
وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين إحصائيًا  ،(52بدرجة حريـة ) (2.001( وهي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0,229)

  .(3كما في جدول ) ،في العمر الزمني
 (3الجدول )

 نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبا بالشهور

 عدد المجموعة
 أفراد العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 درجة التباين المعياري

 الحرية
 مستوى القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة 0,05الداللة 
 114.49 10.701 17302 27 التجريبية

ليست بذي داللة  2.001 0.229 52
 196.20 14.007 174.4 27 الضابطة إحصائية

 
الدرجات النهائية حصل الباحث على  م:2014-2013درجات مادة التاريخ في امتحان نهاية السنة للعام الدراسي . 2

إذ بلغ متوسط درجات المجموعة  ،(2ملحق ) .( من إدارة المدرسة2014-2013لطالب المجموعتين للعام الدراسي )
( درجة وباستعمال معادلة االختبار التائي لعينتين 77,9ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ) ،( درجة77,56التجريبية )

َ الفرق غير دال إحصائيًا عند مستوى )مستقلتين لمعرفة الفرق في درجات ال ( إذ كانت القيمة 0,05مجموعتين ظهر أنَّ
مما يدل على تكافؤ المجموعتين في  ،(52( وبدرجة حرية )2.001( وهي أصغر من القيمة الجدولية )0,182المحسوبة )

 . ( يبّين ذلك4هذا المتغير جدول )
 (4جدول )

 (2014-2013لبحث في درجات التاريخ للعام الدراسي )لطالب مجموعتي ا نتائج االختبار التائي

 

 عدد المجموعة
 أفراد العّينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التباين
 الحرية

 مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 الداللة عند

 180,8 9.78 77.56 27 التجريبية
52 0,182 2.001 

 ليست بذي
 214 7.850 77.9 27 الضابطة صائيةداللة إح
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( 2إذ أظهرت النتائج أن قيمة )كا ،إن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيًا في تحصيل اآلباء :)*(التحصيل الدراسي لآلباء.3
مما يدل على  ،(1( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )3.84( الجدولية )2( أصغر من قيمة )كا0,22المحسوبة )

 .(5كما مبين في الجدول) ،كافؤهما في هذا المتغيرت
 (5)الجدول 

 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا
 التحصيل

جم
ح

ينة 
الع

تب 
ويك
قرأ 
ي

ئية 
بتدا
وا

طة 
وس
مت

دية 
عدا
إ

عهد 
وم

س 
ريو
الو
بك

وق 
ا ف
فم

 

رجة
د

رية 
الح

 

 مستوى 2قيمة كا
 الجدولية المحسوبة المجموعة 0,05الداللة 

 15 12 27 التجريبية
 ليست بذي داللة 3.84 0.22 1

 14 13 27 لضابطةا احصائية
( 2إذ أظهرت النتائج أن قيمة )كا ،ان المجموعتين متكافئتان إحصائيًا في تحصيل األمهات :)*(. التحصيل الدراسي لألمهات4

( مما يدل على 1وبدرجة حرية ) ،(0,05( عند مستوى داللة )3.84( الجدولية )2( اصغر من قيمة )كا0.3المحسوبة )
 .(6في جدول ) كما ،تكافؤهما

 (6)الجدول 
 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا

 حجم التحصيل
 العينة

يقرأ ويكتب 
 درجة متوسطة وابتدائية

 الحرية
 مستوى 2قيمة كا

 الجدولية المحسوبة المجموعة 0,05الداللة 
 11 16 27 التجريبية

 ليست 3.84 0.3 1
 9 18 27 الضابطة بذي داللة

 
  :ضبط المتغيرات الدخيلة سادسًا /
تاحة الفر   صة للمتغير يتأثر المتغير التابع بالكثير من العوامل غير العامل التجريبي لذا البد من ضبط هذه العوامل وا 

ويعد ضبط المتغيرات من اإلجراءات المهمة للتجربة لتوفير نوع من الصدق الداخلي لها حتى  ،التجريبي وحده بالتأثير عليه
حاول  ،ولغرض الحفاظ على سالمة التجربة ،(40يستطيع الباحث القول ان التغييرات في النتائج تعود للمتغير المستقل )محمد: 

 :المتغيرات الدخيلة ومنهاالباحث السيطرة على 
لم تتعرض التجربة الى أي ظرف أو حادث طبيعي )فيضانات وغيرها( وغير الطبيعية فني أو إداري  :الحوادث المصاحبة .1

 .مما حافظ على أثر المتغير المستقل
لذا لم تتعرض هو ما يتركه انقطاع بعض األفراد الخاضعين للتجربة مما يؤثر في متوسط التحصيل  :االندثار التجريبي .2

 التجربة إال لبعض الغيابات المقبولة بين افراد المجموعتين.
لظروفهم  ،تجنب الباحث تأثير هذا العامل في نتائج البحث بإجراء التكافؤ اإلحصائي بين المجموعتين :اختيار أفراد العينة .3

 .المتشابهة )االجتماعية واالقتصادية والسكنية(

                                                           
المتوقع دمجت الخليتان )تقرأ وتكتب، ابتدائية(، في خلية واحدة وكذلك خلية )إعدادية، معهد، بكالوريوس فما فوق( في خلية واحدة لكون التكرار . )*(

 (.5كانت اقل من )

( وكذلك خلية )إعدادية، معهد( في 5تكتب( اقل من ). دمجت الخليتان )تقرأ وتكتب، ابتدائية(، في خلية واحدة لكون التكرار المتوقع في خلية )تقرأ و)*(

 (.1(، وبذلك أصبحت درجة الحرية )5خلية واحدة لكون التكرار المتوقع اقل من )
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  .ر البعدي( لقياس تحصيل طالب مجموعتي البحثاستعمل )االختبا :أداة القياس .4
 عمل الباحث على عدم تأثير االجراءات في سير التجربة وكما يأتي: :اإلجراءات التجريبية .5
اتفق الباحث مع إدارة المدرسة ومدرس المادة على اجراء التجربة من قبل مدرس المادة كي ال يتعثر نشاطهم  :سرية البحث . أ

 . ومن ثم ينعكس على النتيجة ،أو تعاملهم مع التجربة
لما يوجد من فروق شخصية  ،إلضفاء الموضوعية على التجربة ،درس مدرس المادة مجموعتي البحث بنفسه :المدرس . ب

 .وعلمية بين االفراد أو غير من العوامل التي قد تؤثر في النتائج
اذ بدأت التجربة في يوم االثنين  ،لكانت مدة التجربة واحدة للمجموعتين وهي فصل دراسي كام :ج. مدة التجربة

 .1/2015/ 27وانتهت يوم الثالثاء  ،28/10/2014
( دروس اسبوعيًا بواقع درسين لكل 4اعتمد الباحث التوزيع المتساوي للدروس بين المجموعتين وهي ) :د. توزيع الحصص

 .(7كما في جدول ) ،تم تنظيمها في يومين ،مجموعة
 (7)الجدول 

 التاريخ الحديث لمجموعتي البحث توزيع دروس مادة

 الدرس األول اليوم التسلسل
 ظهراً  2 - 1.15

 الدرس الثاني
 ظهراً  2.05-2.50

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الثالثاء 1
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الخميس 2

 
 .ين في كل الظروفوفي صفين متشابه ،طبقت التجربة في مدرسة واحدة: هـ. بيئة الصف

 تحديد المادة العلمية: سابعًا /
والثاني( من كتاب التاريخ  ،وتضمنت الباب )االول ،حدد الباحث قبل بدء التجربة المادة العلمية التي تقدم للمجموعتين 

 .(8كما في جدول ) ،2015 - 2014المقرر تدريسه للصف الثالث متوسط للعام الدراسي 
 (8جدول )

 2015ـ  2014ية في كتاب التاريخ الحديث للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي المادة العلم
 الموضوعات الفصل  ت

1 

ول
 اال
اب
الب

 
 الغزو المغولي ومقاومته ا
 الغزو ألصفوي األول في العراق ومقاومته 2
 طرة على الخليج العربيالغزو البرتغالي واالسباني والمقاومة العربية، التحالفات األوربية والصفوية للسي 3
 التوسع العثماني في الوطن العربي 4
 الغزو ألصفوي الثاني في العراق والخليج العربي 5

6 
الوطن العربي تحت السيطرة العثماني، النهضة العربية الحديثة وسقوط الدولة العثمانية، المفكرون واألدباء والمصلحون )الكواكبي، 

م، الثورة 1913بوبي(.الجمعيات العلمية واألدبية، الصحافة، التنظيمات السياسية. المؤتمر العربي في باريس الثعالبي اليازجي، الح
 م1916العربية 

ب  2
البا ني
الثا

 

م، االحتالل الفرنسي 1830احتالل الوطن العربي واتفاقيات التجزئة )االستعمار تعريفه أسبابه أنواعه، االحتالل الفرنسي للجزائر  1
 م تنفيذه، نتائجه.1798م ومقاومته(.غزو نابليون لمصر 1881س لتون
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2 2 

م االحتالل األجنبي للصومال واريتريا ومقاومته. االحتالل 1898م ومقاومته، احتالل السودان 1882االحتالل البريطاني لمصر 
ي لموريتانيا ومقاومته. االحتالل الفرنسي ومقاومته، االحتالل االجنبي للمغرب ومقاومته. االحتالل االجنب1911االيطالي لليبيا 

لسوريا ولبنان ومقاومته، شرق األردن. االحتالل البريطاني للعراق. االحتالل البريطاني لفلسطين، المصالح البريطانية في الخليج 
ن ريمو.مقاومة التجزئة العربي. المعاهدات السرية بين الحلفاء )اتفاقيات التجزئة(، اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور، مؤتمر سا

واالستعمار: الجزائر )عبد القادر الجزائري(، االنتفاضة التونسية )انتفاضة الزالج وانتفاضة الترام(. ليبيا )عمر المختار(، المغرب 
م. ثورة العشرين في العراق، الثورة 1919م(، ثورة 1882االقصى )محمد عبد الكريم الخطابي(. مصر )ثورة احمد عرابي 

 .1925ريةالسو 
 

  صياغة األهداف العامة والسلوكية: ثامنًا /
أن تحديد األهداف العامة يساعد في تحديد المحتوى التعليمي وتنظيمه بما يتالءم وقدرات المتعلم  :تحديد األهداف العامة .أ 

لذا راجع  .(51-50:ركما تساعد في اختيار طرائق التدريس المناسبة لتحقيق هذه األهداف وآلية قياسها )النو  ،وأستعداده
 2014الباحث مديرية التربية وحصل على نسخة من األهداف العامة لكتاب التاريخ الحديث للثالث المتوسط للسنة الدراسية 

  .(3ملحق ) ،2015-
أن تحديد وصياغة األهداف السلوكية يتطلب تحليل محتوى المادة الدراسية وتحويل اهدافها  :صياغة األهداف السلوكية .ب 

وقد صاغ  .(51-50:امة إلى أهداف سلوكية بحيث تمكن المدرسين من امتالك الفكرة الكاملة كي يتم انجازها )النورالع
( 98الباحث األهداف السلوكية بما يتالءم ومحتوى المادة الدراسية المحددة بتجربة البحث وبلغ عددها بصيغتها االولية )

 ،تطبيق ،فهم ،)معرفة ،(Bloomمن المجال المعرفي لتصنيف بلوم )( موزعة على المستويات الستة 4ملحق ) ،هدفاً 
والتي أعتمدها الباحث في بناء االختبار وقد عرضها على عدد من الخبراء والمتخصصين في  ،تقويم( ،تركيب ،تحليل

ملحق  .مرحلة المتوسطةطرائق التدريس والتاريخ والقياس والتقويم لمعرفة مدى سالمتها وتغطيتها لمحتوى المادة ومالءمتها لل
( هدف موزعة على محتوى البابين 98( وفي ضوء مالحظاتهم ُعدل بعضها وبذلك ثبت عددها بصيغتها النهائية على )5)

 .(4االول والثاني من الكتاب ملحق )
 إعداد الخطط التدريسية:تاسعًا / 
 :لتحقيق اهداف الدرس )الكسباني وضع أطار شامل للخطوات واإلجراءات التي يتبعها المدرس يقصد بالتخطيط 

( خطة تدريسية للموضوعات التي ستدرس اثناء التجربة في ضوء )استراتيجية الرؤوس المرقمة( 18)وقد أعد الباحث  ،(110
وفي ضوء  ،(5ملحق ) .( خبيراً 14عرضها الباحث على )وقد  ،و)الطريقة االعتيادية( للمجموعة الضابطة ،للمجموعة التجريبية

علمًا ان المجموعة التجريبية تم توجيهها حول مجريات االستراتيجية  .(6ملحق ) .اتهم أجريت التعديالت الالزمة عليهامالحظ
تعمل كل مجموعة وكأنها فردًا  ،( طالب5 -4( مجموعات غير متجانسة تضم كل منها )6المعتمدة القائمة على تقسيمهم الى )

 .( يوضح ذلك1شكل ) ،يجب أن يحفظه طيلة فترة التجربةواحدًا ولكل فرد منهم رقمه الخاص الذي 
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 (1شكل )
 )من تصميم الباحث( الخطوات اإلجرائية للتدريس على وفق استراتيجية الرؤوس المرقمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعداد االختبار التحصيلي:عاشرًا / 
داف العملية التعليمية لذا البد من تصميم اختبار يتسم بالموضوعية قدر ان تحديد مستوى تحصيل الطلبة من أهم اه 

والبحث الحالي يلزمه اختبار تحصيلي في نهاية التجربة لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير  .(132 :االمكان )العجرش
صمم الباحث اختبارًا معتمدًا على  ،يثوجود اختبار مقنن يغطي الموضوعات المحددة في مادة التاريخ الحد ولعدم .التابع

 :األهداف السلوكية المحددة ومحتوى المادة الدراسية وفقًا للخطوات اآلتية
ان تحديد الهدف من االختبار يسهل للباحث تحديد نوعه وعدد فقراته والمستويات المراد قياسها  أ. تحديد الهدف من االختبار:

عرف فاعلية التدريس باستراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصف الثالث ( وهنا يراد من االختبار ت301 :)عطية
 .متوسط بمادة التاريخ الحديث

( للمجال المعرفي لمالءمتها للمرحلة Bloomالتزم الباحث بقياس المستويات الستة من تصنيف بلوم ) ب. مستويات االختبار:
 .المتوسطة

خارطة االختبارية من المبادئ األساسية في إعداد االختبار التحصيلي كونها توزع فقراته تعد ال :ت. إعداد الخارطة االختبارية
ولهذا أعد خارطة  .(Chisell: 44على محتوى المادة واألهداف السلوكية التي يسعى لقياسها وحسب أهمية كل منها )

( Bloomالمجال المعرفي لتصنيف بلوم )والمستويات الستة من  ،أشتملت على البابين االول والثاني من الكتاب المقرر
 :( فقرة وزعت عليها، وقد اعدت الخارطة وفقًا لما يأتي50وحدد الباحث )

والثاني عمودي يتضمن محتوى المادة الدراسية  ،وضع جدول باتجاهين االول أفقي يشمل األهداف السلوكية التي يراد قياسها .1
 .المستهدف باالختبار

 الباحث قياس مدى تحقيقها. صياغة االهداف التي يريد .2
 :تحديد االهمية النسبية لكل عنصر من عناصر المحتوى ومستويات المجال المعرفي .3
 %100×  عدد الصفحات للفصل الواحد = نسبة أهمية المحتوى 
 عدد الصفحات الكلية للمادة الدراسية              
 ى حسب المعادلة اآلتية:بعد إخراج اهمية المحتوى نستخرج النسبة المئوية لكل مستو  .4

 مجموعة جمجموعة ب  مجموعة أ

 

 

 

 
 

 
 

 

 مجموعة وهـــ مجموعة د موعة مج
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 %100×  مجموع األهداف السلوكية للمستوى نسبة أهمية كل مستوى = 
 مجموع األهداف السلوكية الكلي                       
( حسب Bloomتحديد عدد فقرات االختبار وفقًا ألهمية المحتوى الكلي وأهمية كل مستوى من مستويات تصنيف بلوم ) .5

 المعادلة اآلتية:
  (79-78 :)الصمادي والدرابيع األهمية النسبية للفصل× عدد األسئلة الكلي دد األسئلة لكل فصل = ع

                                              100 
 أما عدد األسئلة لكل خلية فيحسب وفق المعادلة اآلتية: 

  نسبة الهدف السلوكي× عدد األسئلة للفصل عدد األسئلة لكل خلية = 
           100  

  :( يوضح توزيع الفقرات االختبارية9والجدول )
 (9الجدول )

 عدد األهداف السلوكية لكل فصل وكل باب وفي كل مستوى من المستويات

واب ت
االب

 

ول
فص
ال

ات 
فح
لص
ا

مية 
اله
ا

 % 
بية
نس
ال

 

 مستويات األهداف / تصنيف بلوم

موع
مج
ال

 

 تذكر
19.38
% 

 فهم
17.38% 

 تطبيق
12.24 
% 

 تحليل
15.30
% 

 تركيب
20.40% 

 تقويم
15.30% 

 
 
1 

ول
 األ
اب
الب

 

 5 االول

52
.1
7

% 

3 2 1 2 2 3 13 
 6 1 1 1 1 1 1 2 الثاني
 6 1 1 1 1 1 1 3 الثالث

 
 
2 
 

 13 2 2 2 2 2 3 3 الرابع
 14 3 3 2 2 2 3 2 الخامس
 14 1 4 3 2 2 2 9 السادس

 الثاني
47.83 15 االول

% 
3 3 1 2 5 2 16 

 16 3 2 2 2 4 3 7 الثاني
 98 15 20 15 12 17 19 %100 46 8 المجموع

 
ويمكن عن  ،اختار الباحث فقرات االختبار من متعدد كونها أكثر االختبارات الموضوعية فعالية تحديد نوع فقرات االختبار: .ث

 .(84 :نوع آخر من أنواع االختبار)الطريحي وربيعطريقه قياس أعقد االهداف العقلية التي اليمكن ان تقاس بأي 
لذا البد من أن يتأكد من صدق االختبار أتبع  .(155 :الصدق هو ان يقيس االختبار ما وضع لقياسه )ربيع صدق االختبار:

 :نوعين من الصدق هما الصدق الظاهري وصدق المحتوى
ه على عدد من الخبراء والمختصين لمعرفة مالئمة أفضل الوسائل الستخراج الصدق الظاهري عرض :الصدق الظاهري . أ

ملحق  ،وقد عرض الباحث فقرات االختبار مع األهداف السلوكية على عدد الخبراء .(89 :فقراته للهدف المراد قياسه )الديب
بار فأصبح االخت ،%( من مجموع الخبراء80وفي ضوء مالحظاتهم عدلت الفقرات التي لم تحصل على نسبة موافقة ) .(5)

 .(7( فقرة ملحق )50جاهزًا للتطبيق بفقراته البالغة )
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ومن ثم  ،تعد فقراته عينة ممثلة لنطاق السلوك المراد قياسه ،إن االختبار الذي يتصف بصدق المحتوى :صدق المحتوى  . ب
عد جدول وألجل ذلك أ .(162 :اختيار عدد من األسئلة يفترض بها ان تمثل الغرض التي اعدت ألجله )عبيدات وآخرون

من أجل شمول كل المحتوى وجميع مستويات  ،المواصفات الذي يعطي صورة صادقة لبناء فقرات االختبار التحصيلي
  (.9األهداف كما في جدول )

بعد أن تأكد من  21/4/2011طبق االختبار على عينة اختيرت من )متوسطة الرغد( بتاريخ  التطبيق االستطالعي لالختبار:
 ضوعات المدروسة وذلك لغرض تحقيق االتي:التشابه في المو 

 .بعد التحقق من سالمة االختبار وضع تعليمات اإلجابة عنه :إعداد تعليمات االختبار .1
والتأكد من سالمة  لمعرفة الزمن المطلوب إلجابة الطالب عن االختبار :تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار  .2

( طالب من طالب الصف الثالث في متوسطة الرغد للبنين وفي 40طالعية من )طّبقه الباحث على عّينة است ،صياغته
وقد تم تحديده في ضوء تسجيل  ،( دقيقة45ضوء ذلك توصل الى أنَّ متوسط الوقت الذي استغرقه الطالب لإلجابة كان )

 :يةزمن اجابة كل طالب من طالب العينة ثم حسب متوسط الزمن عن االختبار في ضوء المعادلة االت
 49+......+33+33+25   40..... + زمن طالب.3+ زمن2+ زمن 1زمن طالب                 
 دقيقة  45=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن االختبار = 

                                   20        20 
هو معرفة مدى صعوبة كل فقرة أو سهولتها وقدرتها في التمييز بين المتعلمين في  :اإلحصائي لفقرات االختبار التحليل  .3

درجة( لإلجابة 2وفي ضوء ذلك صحح الباحث اجابات العينة االستطالعية بإعطاء ) .(231:المراد قياسها )ملحمالسمة 
ثم رتب الدرجات تنازليًا وقسمها على  ،و)صفر( لإلجابة الخاطئة والمتروكة أو التي وضعت لها أكثر من إجابة ،الصحيحة

( ورقة إجابة حاصلة على أضعف 20لدرجات واألخر يشمل )( ورقة إجابة حاصلة على أعلى ا20نصفين االول يشمل )
 ،( درجة36بينما كانت أدنى درجة في المجموعة الدنيا ) ،( درجة86وقد بلغت أعلى درجة في المجموعة العليا ) ،الدرجات

 :ثم حللت الفقرات كما يأتي
( إن Bloomهو مناسب إذ يرى )بلوم ــــ وبذلك ف .(8ملحق ) ،(0.79ـ  0.40تراوح صعوبة الفقرات بين ) :معامل الصعوبة . أ

  .(Bloom,1971: 66( تعد جيدة وصالحة للتطبيق )0,80ــــ0,20) الفقرات التي يتراوح مستوى صعوبتها بين
وهي قدرة الفقرة على التمييز بين الطالب الذين يتمتعون بقدر كبير من المعرفة وبين االقل قدرة منهم في  :قوة تميز الفقرة . ب

 .(8ملحق ) (0,51 - 0,33والقوة التمييزية لفقرات االختبار الحالي مقبولة كونها تراوحت بين ) (231 :)ملحم رةنفس الفق
إن صعوبة فقرة االختبار من متعدد تعتمد على قوة جذب )البديل الخطأ( لطلبة المجموعة الدنيا  :فاعلية البدائل الخاطئة . ت

وبعد تقسيمهم الى مجموعتين عليا ودنيا وجد ان البدائل فعالة لذا  .(232 :)ملحم أكثر من جذبه لطلبة المجموعة العليا
 (. 9ملحق ) .اعتمدت دون تغيير

ويقصد به أن النتائج التي يظهرها االختبار ثابتة في حال قسمت فقراته الى جزأين أو ُأعيد تطبيقه مرة أخرى ثبات االختبار:  . ث
( وهذا يدل على أنه معامل 0, 88فية لحساب معامل الثبات والذي بلغ )وقد استخدم الباحث التجزئة النص ،(258 :)ملحم

 .(10ملحق ) ،ثبات جيد
اتفق  ،بعد أعداد االختبار بصيغته النهائية وتحديد التعليمات لطريقة اإلجابة عنه تطبيق االختبار التحصيلي:إحدى عشر / 

وتم االختبار في يوم الثالثاء  ،جرائه كي يتهيأ له الجميعالباحث مع طالب المجموعتين على موعد االختبار قبل أسبوع من إ
 .( في نفس الصفوف التي يدرس فيها الطلبة وبمساعدة مدرسين آخرينظهراً  1,15في الساعة ) ،27/1/2015
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وصفرًا لإلجابة  ،(24ملحق ) .وضع الباحث درجتين لكل فقرة من فقرات االختبار تكون إجابتها صحيحة :تصحيح االختبار
وبعد التصحيح كانت  ،والدرجة الدنيا )صفرًا( ،( درجة96وعليه فقد كانت الدرجة العليا ) .لخاطئة أو تحمل أكثر من إجابةا

 .( يوضح درجات المجموعتين11ملحق ) ،( في االختبار التحصيلي38( وأوطأ درجة )90أعلى درجة حصل عليها الطالب )
 :ث الوسائل اإلحصائية اآلتيةاستخدم الباح إثنا عشر/ الوسائل اإلحصائية:

 ،العمر الزمني للطالب ،استعمل في التكافؤ بين المجموعتين في )درجات الطالب في نهاية السنة :(T-Testأختبار ) .1
 ( 148 :)الكناني .االختبار التحصيلي(

 (149 :)داؤود وعبد الرحمن.لحساب ثبات االختبار( Pearsonمعامل ارتباط ) .2
 (136 :ستعمل لتكافؤ المجموعتين في تحصيل األبوين.)الكنانيا :(Chi– Squarمربع ) .3
 . استعملت لحساب مستوى صعوبة كل فقرة من الفقرات :معادلة معامل صعوبة الفقرات .4
 .استعملت لحساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار :معادلة معامل تمييز الفقرات .5
 (323 :)عطية .دائل فقرات االختياراستعملت لحساب فعالية ب :فعالية البدائل الخاطئة .6
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها
 أواًل / عرض النتائج:

 ،( لعينتين مستقلتينT-testلغرض التأكد من هدف البحث والفرضية الصفرية استخدم الباحث االختبار التائي ) 
ة الضابطة ودرجات تحصيل المجموع ،التجريبيةالختبار داللة الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل طالب المجموعة 

 .في االختبار التحصيلي
بينما بلغ  ،( للمجموعة التجريبية2.94( وبانحراف معياري )8.66( والتباين )26.57وقد بلغ المتوسط الحسابي )

القيمة التائية  ( وظهرت3.67( واالنحراف المعياري )13.50( وقيمة التباين )23.15متوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )
 .(36( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.68( بينما كانت القيمة الجدولية )3.16المحسوبة )

توجد فروق ذوات )تستبعد الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائلة ،وبما أن القيمة المحسوبة أعلى من الجدولية
تحصيل طالب المجموعة التجريبية بـ )الرؤوس المرقمة( ومتوسط تحصيل  ( بين متوسط0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 (12كما في جدول ) .طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بـ )الطريقة االعتيادية(
 (12الجدول )

 لعينتين مستقلتين()يوضح القيمة التائية الختبار التحصيل البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 حجم المجموعة
 لعينةا

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف التباين
 المعياري

 درجة القيمة التائية
 الحرية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 2,94 8,66 26,57 27 التجريبية
 مستوى 36 1,68 3,16

 3,67 13,50 23,15 27 الضابطة 0,05داللة 
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 تفسير النتائج:ثانيًا / 
لذا يرجع  ،عاله تبين التفوق لصالح طالب المجموعة التجريبية على حساب المجموعة الضابطةفي ضوء النتائج أ 

 الباحث ذلك لعدة أسباب منها:
 .اعتماد الرؤوس المرقمة في تدريس التاريخ بدل من االسماء جعل جميع الطالب ينتبهون وينتظرون تحديد الرقم المجيب .1
ومن خصائص التعلم  ،عاونية غير المتجانسة مما يولد التفاعل بين أعضائهاهذه االستراتيجية تقوم على المجاميع الت .2

التعاوني يجعل الجميع فاعلين كي يؤدي كل فرد دوره تجنبًا للحرج كما وأن تعدد اآلراء يؤدي الى ارتفاع مستوى التحصيل 
 .إلفرادها

والهدف من الدرس تؤدي الى ارتفاع الستراتيجية التي تركز على الطالب بشكل مخطط ومدروس وتعده هو المحور   .3
 .تحصيله

 
 الفصل الخامس

 االستنتاجات التوصيات المقترحات
 :أواًل / االستنتاجات

 :في ضوء نتائج الدراسة استنتج الباحث ما يأتي 
التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الثالث متوسط أكثر فاعلية من التدريس بالطريقة  .1

 .عتياديةاال
استعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة يمكن المدرس من شمول اكبر عدد من الطالب وتبعده عن مشكلة نسيان االسماء   .2

 .الذي يجعله يركز على الجزء دون الكل في مجريات الدرس
 .ورفع مستوى التحصيلافضلية التدريس باالستراتيجيات التي تقوم على التعلم التعاوني كونها تؤدي الى التفاعل المستمر  .3
 االستراتيجية التي تشمل الجميع تحفز الطالب على التحضير المسبق لمادة الدرس. .4

  التوصيات:ثانيًا / 
 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بـما يأتي 

 .اتباع االستراتيجيات التي تتعزز تفاعل الطالب مع المواد الدراسية والسيما استراتيجية الرؤوس المرقمة .1
 .اقامة ورش تدريبية لمدرسي التاريخ تعنى باالستراتيجيات التي اثبتتها البحوث والدراسات الحديثة .2
مراجعة كتب التاريخ المقررة في وزارة التربية واعادة تأليفها بما يمكن من استخدام طرائق واستراتيجيات ووسائل تتالءم  .3

 .والتقدم العلمي الحالي
 المقترحات:ثالثًا / 
 :لى ما توصلت إليه الدراسة الحالية يقترح الباحث ما يأتيوفقًا ا 

 .إجراء دراسة على فاعلية استعمال الرؤوس المرقمة في تدريس التاريخ لصفوف دراسية أخرى .1
إجراء دراسات لتعرف فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تعزيز المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة المرحلة  .2

 .المتوسطة
 .إجراء دراسات تهدف الى تعرف فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية التحليل التاريخي لدى طلبة المرحلة االعدادية .3
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 (1ملحق )
 أعمار طالب مجموعتي البحث بالشهور

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت
1 197 15 168 1 202 15 165 
2 195 16 168 2 195 16 164 
3 190 17 167 3 194 17 163 
4 188 18 166 4 193 18 163 
5 186 19 166 5 190 19 163 
6 185 20 165 6 188 20 163 
7 185 21 165 7 188 21 161 
8 178 22 165 8 188 22 161 
9 176 23 164 9 184 23 161 
10 173 24 163 10 183 24 161 
11 173 25 163 11 180 25 161 
12 169 26 163 12 173 26 161 
13 169 27 163 13 172 27 157 
14 168   14 165   

 4699 المجموع 4678 المجموع
 174.04 الوسط الحسابي 173.26 الوسط الحسابي

 196.20 التباين 114.49 التباين
 14.007 االنحراف المعياري 10.70 االنحراف المعياري

 
 (2ملحق )

 (2014-2013)درجات نهاية السنة لطالب مجموعتي البحث للعام الدراسي 
 ابطةالمجموعة الض المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 90 15 68 1 62 15 79 
2 73 16 90 2 90 16 81 
3 78 17 61 3 74 17 70 
4 85 18 70 4 79 18 88 
5 87 19 73 5 74 19 78 
6 70 20 81 6 73 20 67 
7 74 21 65 7 81 21 85 
8 90 22 82 8 83 22 73 
9 81 23 92 9 73 23 90 
10 56 24 79 10 84 24 90 
11 81 25 67 11 72 25 77 
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12 74 26 87 12 91 26 65 
13 83 27 66 13 75 27 76 
14 91   14 76   

 2106 المجموع 2095 المجموع
 78 الوسط الحسابي 77.56 الوسط الحسابي

 61.22 التباين 99.56 التباين
 7.850 االنحراف المعياري 9.978 االنحراف المعياري

 
 (3)لحق م

 األهداف السلوكية بصيغتها األولية
 م / استبانة آراء الخبراء حول صالحية األهداف السلوكية

 المحترم ………………………………….................... األستاذ الفاضل 
 االستاذة الفاضلة...................................................... المحترمة

فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصف ه الموسومة بـ )يروم الباحث إجراء دراست 
. وإلتمامها يحتاج إلعداد اختبار تحصيلي في ضوء األهداف السلوكية للموضوعات التي الثالث المتوسط بمادة التاريخ الحديث(

ا يعهده الباحث فيكم من خبرة علمية ودقة مالحظة يضع سيقوم بتدريسها، والتي سيعد خطط التدريس في ضوئها، ونظرًا لم
 االهداف السلوكية التي أعدها بين أيديكم لتحددوا الصالحة منها أو التي تحتاج الى تعديل أو حذف. 

 هذا ولكم شكر الباحث وتقديره.
 الباحث

 
 هجي المقرراالهداف السلوكية بصيغتها األولية لمحتوى البابين االول والثاني من الكتاب المن

 االهداف السلوكية ت
وى جعل الطالب بعد االنتهاء من الدرس قادرًا على أن:

ست
الم

الح 
ص

الح 
 ص
غير

 

جة
بحا

ديل 
 تع
الى

 

    فهم 19و 18يعلل سبب اندفاع االوربيين الحتالل الوطن العربي في القرنين 1
    تركيب يصوغ تعريفًا للمغول بأسلوبه الخاص. 2
    تذكر ولي الذي احتل بغداديسمي القائد المغ 3
    تحليل يستنتج شكل العالقة بين امارة خوارزم واحتالل بغداد 4
    تقويم يقيم الوضع في العراق ابان االحتالل المغولي. 5
    تركيب يرتب جدواًل للمناطق التي سيطر عليها هوالكو 6
    تقويم يقيم الوضع في بالد الشام بعد دخول هوالكو 7
    تطبيق يعين على الخارطة موقعة عين جالوت 8
    تذكر يعرف قطز 9
    فهم يعلل سبب النظر الى معركة عين جالوت على انها اول رد عربي اسالمي منظم ضد المغول 10
    تحليل يميز بين دولتي الخروف االبيض والخروف االسود 11
    تذكر يعرف تيمور لنك 12
    تقويم بة المبادئ االسالمية تجاه الثقافة المغوليةيعطي رأيه في صال 13
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    تذكر يحدد السنة التي وصل فيها اسماعيل الصفوي للحكم 14
    تقويم يقيم الوضع العراقي قبيل السيطرة الصفوية 15
    تطبيق يعطي مثااًل يؤكد فيه ان الصفويين قوة محتلة للعراق 16
    تقويم في ظل الحكم الصفوي يعطي رأيه في الوضع الزراعي 17
    تركيب يصوغ تعريفًا لطهماسب. 18
    تذكر يذكر السنة التي دخل فيها طهماسب الى بغداد 19
    تطبيق يعين على الخارطة المناطق التي احتلتها البرتغال 20
    تحليل يستنتج اسباب احتالل البرتغاليين واالسبان لبعض المناطق العربية 21
    تركيب يرتب الدول التي ظهرت في المغرب لمقاومة البرتغاليين بحسب زمن ظهورها 22
    فهم يوضح هدف الغزو البرتغالي واالسباني لتونس وطرابلس 23
    تذكر يعدد اسباب انسحاب الهولنديون من الخليج العربي 24
    تركيب يصوغ بأسلوب مبسط تعريفًا لجزيرة بندريق 25
    تقويم الموقف الصفوي من االحتالل البرتغالي للخليج العربييقيم  26
    تركيب يصوغ بأسلوبه الخاص تعريفًا للعثمانيين. 27
    فهم يعلل سبب تسمية العثمانيون بهذا االسم. 28
    تذكر يسمي السلطان الذي توسعت في عهده الدولة العثمانية على حساب الدولة البيزنطية 29
    تحليل ج سبب توجه العثمانيون نحو الوطن العربي.يستنت 30
    تذكر .يذكر المعركة التي وقعت بين العثمانيين والصفويين 31
    تذكر يحدد السنة التي حدثت فيها معركة جالديران. 32
    تحليل يناقش نتائج معركة جالديران. 33
    تركيب يرتب زمنيًا معارك الدولة العثمانية مع المماليك. 34
    تركيب .بأسلوبه الخاص يعرف سليمان القانوني 35
    تقويم .يثمن دور عرب الخليج في مواجهة االستعمار االجنبي 36
    فهم يبين موقف أهل مراكش من االحتالل العثماني 37
    تطبيق يعين على الخارطة مدينة االستانة عاصمة العثمانيون 38
    تذكر حكم فيها السلطان سليم االوليحدد الفترة التي  39
    تركيب يصوغ تعريفًا لمعركة جالديران 40
    تطبيق يعين على الخارطة موقع مدينة تبريز كعاصمة للصفويين 41
    تركيب يرتب المدن العراقية التي احتلها العثمانيون حسب أسبقية االحتالل 42
    تذكر يعرف دولة اليعاربة. 43
    فهم ح الصعوبات التي واجهها العثمانيون في المغرب العربييوض 44
    تقويم يعطي رأيه في موقف المراكشيون من الغزو العثماني 45
    تقويم يقيم االوضاع السياسية في العراق أبان السيطرة العثمانية 46
    تركيب يصوغ بأسلوبه الخاص تعريفًا ألفراسياب 47
    تطبيق ومة أهل البصرة ضد الغزو الصفوييعطي مثااًل لمقا 48
    تذكر يعدد بنود معاهدة زهاب 49
    تحليل يعطي تحلياًل للوضع العام في العراق في ضوء الصراع الفارسي العثماني 50
    تقويم يبين رأيه في موقف الصفويين من االحتالل البريطاني للخليج العربي 51
    فهم ترة االحتالل العثمانييصف الوضع العربي خالل ف 52
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    تركيب يصوغ بأسلوبه الخاص تعريفًا للصدر االعظم 53
    تذكر يعرف االنكشارية 54
    تحليل يستنتج االسباب التي ساهمت في النهضة العربية 55
    تذكر يحدد السنة التي ولد فيها عبد الرحمن الكواكبي 56
    تحليل حد مؤلفاته بـ)أم القرى(يستنتج سبب تسمية الكواكبي أل 57
    فهم يعلل تسمية الثعالبي لكتابة بـ )تونس الشهيدة( 58
    تطبيق يعطي مثااًل من واقعنا الحالي لمشاركات الثعالبي الوطنية 59
    تطبيق يعطي مثااًل للكتب التي ألفها ناصيف اليازجي 60
    تحليل بريطانييناقش دور الحبوبي في مقاومة االحتالل ال 61
    تركيب يرتب الجمعيات العلمية واالدبية حسب سنة التأسيس 62
    تذكر يعدد أبرز الصحف العربية 63
    تحليل يميز بين جمعيتي العهد والفتاة 64
    تركيب يرتب حسب االولوية مبادئ مؤتمر باريس 65
قويمت يصف الموقف العثماني من الضباط والمثقفين العرب 66     
    تركيب يعرف بأسلوبه الخاص مراسالت حسين مكماهون 67
    تحليل يميز بين االستعمار القديم والحديث 68
    تركيب يصوغ بأسلوبه الخاص حادثة المروحة 69
    تقويم يعطي رأيه بمعاهدة المرسى 70
    تذكر يحدد أطراف معركة أبي قير 71
    فهم سيون لمدينة عكايعلل سبب فشل حصار الفرن 72
    تحليل يحلل نتائج الغزو الفرنسي لمصر 73
    تركيب يرتب مناطق المغرب العربي قبيل الحرب العالمية االولى حسب الجهات المسيطرة عليها 74
    تذكر يذكر السنة التي اعترفت فيها بريطانيا بأمارة شرق األردن 75
    تطبيق 1905انية ضد الفرنسيين عام يعطي مثااًل للمقاومة الموريت 76
    تركيب يعرف بأسلوبه الخاص معركة ميسلون 77
    فهم يوضح أسباب احتالل بريطانيا للعراق 78
    تركيب يربط بين احتالل فلسطين والصراع العربي البريطاني 79
    تذكر يحدد السنة التي احتلت فيها القدس من قبل بريطانيا 80
    فهم هدف بريطانيا من عقد االتفاقيات مع حكام )مسقط والبحرين وقطر( يوضح 81
    تطبيق يعين على الخارطة منطقة االستعمار الفرنسي 82
    تركيب يصوغ تعريفًا لمؤتمر سان ريمو بأسلوبه الخاص 83
    فهم يعلل سبب االحتالل االيطالي لليبيا 84
    تذكر ح للحكم في السودانيسمي القائد البريطاني الذي رش 85
    فهم يصف موقف احمد اعرابي من االحتالل البريطاني 86
    تذكر يذكر السنة التي انسحبت فيها القوات الفرنسية من مصر 78
    فهم يلخص اسباب الغزو الفرنسي لمصر 88
    تقويم يعطي رأيه بمعاهدة تافتا 89
    تحليل ن لمنع الفرنسيين من مد سكة حديد التراميستنتج السبب الذي دفع التونسيي 90
    فهم يوضح نتائج أجالء االيطاليون لقبائل الجبل االخضر 91
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    تركيب يصوغ بأسلوبه الخاص تعريفًا لمعركة أنوال 92
    تقويم يقيم الموقف العربي في المغرب بعد نفي الخطابي 93
    تذكر يعرف حركة التوكيالت 94
    فهم 1922/ شباط / 28خص مضامين يل 95
    تركيب يرتب حسب األولوية اسباب قيام ثورة العشرين في العراق 96
    تطبيق يعطي مثااًل ألحد رموز ثورة العشرين 97
    تقويم يقيم الموقف العربي من االعتداء الفرنسي الوحشي على سوريا 98

 
 (4)ملحق 

 حسب اللقب العلمي أسماء السادة الخبراء والمحكمين

 محل العمل االختصاص أسم الخبير واللقب العلمي ت
 نوع االستشارة

1 2 3 
 * * * جامعة بابل طرائق تدريس االجتماعيات أ.د. فرحان عبيد عبيس 1
 * * * جامعة بابل تاريخ حديث أ. د. كريم مطر الزبيدي 2
  * * جامعة الكوفة طرائق تدريس االجتماعيات أ.م.د محمد طاهر ناصر 3
  * * جامعة القادسية طرائق تدريس االجتماعيات أ.م.د. جبار رشك شناوة 4
  * * جامعة القادسية طرائق تدريس االجتماعيات أ.م.د. حسين جدوع مظلوم 5
  * * جامعة بابل طرائق تدريس االجتماعيات أ.م.د. حمدان مهدي الجبوري 6
  * * جامعة بابل رائق تدريس االجتماعياتط أ. م. د. حيدر حاتم العجرش 7
 * * * جامعة بابل علم النفس / قياس وتقويم أ.م.د. عبد السالم جودت 8
 * * * جامعة بابل علم النفس التربوي أ.م.د. عماد حسين المرشدي 9
 * * * جامعة بابل طرائق تدريس االجتماعيات أ.م. شيماء حمزة كاظم 10
  * * جامعة كربالء طرائق تدريس االجتماعيات الشافعي أ.م. د. صادق عبيس 11
  * * جامعة كربالء طرائق تدريس لغة عربية أ.م. علي تركي الفتالوي 12
  * * جامعة كربالء طرائق تدريس االجتماعيات م. د. سعد جويد الجبوري 13
 * * * بالءمديرية تربية كر  مشرف تربوي / اجتماعيات السيد عامر عبد االمير نادر 14

 
 ـ االختبار التحصيلي  3 ـ الخطط التدريسية 2 ـ االهداف السلوكية 1نوع االستشارة / 

 * تعني ان الخبير اطلع على االستبانة 
 

 (5ملحق )
 الخطط التدريسية

 استبانة آراء الخبراء في صالحية الخطط التدريسية
 المحترم…………………………………….. االستاذ الفاضل 

 ......................................................المحترمة.ضلةاالستاذة الفا
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يروم الباحث اجراء دراسته الموسومة بـ )فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصف  
عمال استراتيجية الرؤوس المرقمة الثالث متوسط بمادة التاريخ الحديث( وتتطلب الدراسة إعداد خطط تدريسية أنموذجية باست

فانه يضع بين أيديكم هذه الخطط التدريسية  ،ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمية ودقة مالحظة .واخرى بالطريقة االعتيادية
 .النموذجية لمعرفة آرائكم ومالحظاتكم السديدة في مدى صالحيتها

 مع فائق الشكر والعرفان
 الباحث 

 
يس موضوع )توسع العثمانيين في الوطن العربي( لطالب المجموعة التجريبية وفق استراتيجية الرؤوس خطة أنموذجية لتدر 

 (المرقمة
 التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي :المادة 2014/  11/ : اليوم والتاريخ

 توسع العثمانيين في الوطن العربي :الموضوع الشعبة أ الثالث المتوسط: الصف
 هداف السلوكية:اال اواًل /

 :أنجعل الطالب قادرًا بعد نهاية الدرس على  
 .يصوغ بأسلوبه الخاص تعريفًا للعثمانيين .1
 .يعلل سبب تسمية العثمانيون بهذا االسم .2
 .يوضح دوافع توجه العثمانيون نحو الوطن العربي .3
 يذكر المعركة التي وقعت بين العثمانيين والصفويين. .4
 .لعثمانية مع المماليكيرتب زمنيًا معارك الدولة ا  .5
 .يصوغ تعريفًا لسليمان القانوني .6
 يثمن دور عرب الخليج في مواجهة االستعمار االجنبي. .7
 .يبين موقف أهل مراكش من االحتالل العثماني .8

 الوسائل التعليمية: ثانيا /
 (white boardاالقالم الملونة ) -2 السبورة -1
 .السابع عشر الميالديخريطة الدولة العثمانية في اواخر القرن  -3

 خطوات الدرس: ثالثا /
 دقائق (5 -3) التمهيد: -1
يبدأ المدرس بتهيئة طالبه وشد انتباههم في ضوء المراجعة للدرس السابق وربطه بالدرس الحالي من خالل كتابة المفاهيم  

 :ة االتيةالشاه اسماعيل الصفوي << ثم توجيه االسئل ،الدولة السعدية ،االتية >> البرتغاليين
 ما هو موقف الدولة السعدية من البرتغاليين ؟ (:الباحث)المدرس 
 .قاومت البرتغاليين واوقفت توسعهم :طالب

 جيد احسنت االجابة  :المدرس
 ؟ في اي معركة:المدرس
 في معركة وادي المخازن. :طالب
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 ابواب المقاومة ضدهمم التي اضعفت قوة البرتغاليين وفتحت 1578كانت هذه المعركة عام  :طالب اخر
 بارك اهلل فيكما  :المدرس
 ما هي العالقة بين البرتغاليين والشاه عباس الصفوي ؟ :المدرس
 .عالقة تعاون وثيق كونهما دولتين استعماريتين :طالب

 كيف تثبت انهما متعاونتان؟ :المدرس
 .تعاونوا معهم ومكنوا البرتغاليين من احتالل مضيق هرمز :طالب

 م طلب منهم امداده بالسفن كي يحتل البحرين والقطيف1515كذلك ارسل اليهم الشاه عباس مبعوثًا عام  :طالب اخر
أبنائي ولكن العرب لم يقفوا مكتوفي االيدي وانما قاوموا شتى اشكال التوسع االجنبي سواء البرتغالي او الصفوي  بوركتم :المدرس

 .موضوعنا لهذا اليوم وهذا ما سنعرفه في او االسباني وكذلك العثماني
 دقيقة 35 العرض: -2
وتوزيع كل مجموعة الى  ،( مجموعات تعاونية5تناول الموضوع وفق استراتيجية الرؤوس المرقمة بتقسيم الطالب الى ) 
 ثم يبدأ المدرس ،طالب(6أرقام( ليمثل كل طالب برقم بداًل عن أسمه وهكذا بقية المجموعات مما يجعل كل رقم يرمز الى )6)

  :بعرض الدرس وتوجيه االسئلة والسماح للطالب بالمناقشة والحوار فيما بينهم ومن ثم مخاطبتهم بأرقامهم وكما يأتي
 (3ما هو التعريف الدقيق للعثمانيين ؟ فليجيبني رقم ) :المدرس
 .( مجموعة )ج(: هم قبائل تركية نزحت من اواسط آسيا3رقم )

 لتعريف ؟جيد ولكن من يضيف على هذا ا :المدرس
 .هم قبائل استوطنت في شمال غرب بالد االناضول )تركيا حاليًا( :( مجموعة )أ(3رقم )
 .قبائل تركية نزحت من اواسط آسيا واستوطنت في بالد االناضول وابرز قادتهم هو عثمان بن آرطغرل :( مجموعة )هـ(3رقم )

 (5العثمانيين ؟ فليجيبني رقم ) ممتاز إذًا من يعلل لماذا اطلق على هذه القبائل اسم :المدرس
  .وذلك نسبة الى عثمان بن آرطغرل :( مجموعة )د(5رقم )

 من يضيف على كالم زميله ؟ ،أحسنت :المدرس
 .نسبة الى عثمان بن آرطغرل جدهم االعلى :( مجموعة )ب(5رقم )

 .بوركتم ويعيد التعليل كامالً  :المدرس
 (6ن العربي ؟ فليجيبني رقم )لماذا توجه العثمانيون الى الوط :المدرس
 .بسبب توجه البرتغاليين نحو الساحل االفريقي والمياه العربية المتمثلة بالبحر االحمر :( مجموعة )أ(6رقم )

 ممتاز هذا سبب ولكن هنالك اسباب أخرى ماهي ؟ :المدرس
 .بسبب ظهور الصفويين في بالد فارس (:( مجموعة )هـ6رقم )

 لة من ظهور الصفويين ؟ولكن ما المشك :المدرس
 .المشكلة النهم أدعوا زعامتهم للمسلمين :( مجموعة )ج(6رقم )

 .أحسنتم )هذا االدعاء جعل العثمانيين يحاولون ازاحتهم بحجة انهم زعماء المسلمين وورثة الخالفة( :المدرس
 ( ؟4المعركة ؟ فليجيبني رقم )هذا التنافس أدى الى الصدام المباشر في معركة طاحنة ماذا أطلق على هذه  :المدرس
 .هي معركة جالديران :( مجموعة )ب(4رقم )

 .المدرس احسنت
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وانتصر فيها 1514اذن نعرف جالديران بأنها المعركة التي حدثت بين الصفويين والعثمانيين بالقرب من تبريز عام  :المدرس
 .العثمانيين بقيادة السلطان سليم االول واحتلوا مدينة تبريز

بعد انتصار العثمانيين على الصفويين توجهوا للسيطرة على باقي االجزاء التي كانت تسمى بدولة المماليك فما هي  :سالمدر 
 .(2هذه المعارك حسب الترتيب الزمني ؟ فليجيبني رقم )

 .معركة مرج دابق قرب حلب :( مجموعة )د(2رقم )
 ومتى حدثت مرج دابق ؟ :أحسنت:المدرس
 .م1516حدثت في سنة  :( مجموعة )ب(2رقم )

 وماهي المعركة االخرى ؟ ،ممتاز :المدرس
 .( مجموعة )أ( معركة الريدانية قرب القاهرة2رقم )

 في اي سنة حدثت معركة الريدانية ؟ :المدرس
 .م1517حدثت الريدانية سنة  :( مجموعة )و(2رقم )

 ركتي مرج دابق والريدانية؟ممتاز أمامكم خريطة الدولة العثمانية اريد تعيين مواقع مع :المدرس

 
 يعين موقع معركة مرج دابق على الخريطة. :( مجموعة )ج(2رقم)
 يعين موقع معركة الريدانية على الخريطة. (:( مجموعة )هـ2رقم)

 .(4بعد تقدم العثمانيين تمكنوا من احتالل بغداد في عهد أي سلطان ؟ فليجيبني رقم ) :المدرس
 .د السالطين العثمانيين الذي قام بغزو بغدادهو اح :( مجموعة )ب(4رقم )

 ولكن متى احتل بغداد ؟ ،أحسنت :المدرس
 .م1534( مجموعة )د( احتلها سنة 4رقم )

م وتوجه 1534أذن هو السلطان العثماني الذي تمكن من احتالل بغداد وطرد الصفويون منها عام  ،بارك اهلل فيكما :المدرس
ولكن سرعان من ما واجه معارضة قوية لالستعمار  .اعدة لنشاطهم البحري في الخليج العربيبعدها الحتال البصرة واتخذها ق

 االجنبي لمناطقهم فمنها ؟
 .م وقادت حركة المقاومة1624دولة اليعاربة في عمان التي ظهرت  :( مجموعة )أ(4رقم )

 من هم قادة اليعاربة ؟ :المدرس
 ناصر بن مرشد. :( مجموعة )هــ(4رقم)
 .سلطان بن سيف :( مجموعة )ب(4رقم )

والتي لم يستطع قبلها العثمانيون من  ،م1650لقد تمكن اليعاربة من طرد البرتغاليين بعد تحرير مسقط عام ،ممتاز :المدرس
ومن ثم توجهوا الى المغرب العربي لطرد الغزاة االوربيون منها. وبعد  .اخراج البرتغاليين بسبب انشغالهم في حرب الصفويين

 فما هو موقف المراكشيون من االحتالل العثماني ؟ .لك لم يبقى خارج سيادتهم سوى مراكشذ
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 .امتنع اهلها من االعتراف بشرعية السيادة العثمانية :( مجموعة )ب(3رقم )
 قاومت المنطقة االحتالل العثماني وظلت مستقلة طوال قرون عديدة. :( مجموعة )و(5رقم )

ان العرب في مختلف ارجاء الوطن العربي يقاومون المحتل كيفما كان ومن كان منذ ذلك الوقت وهنا يقول المدرس وهكذا ك
 سواء كان مغولي او عثماني او صفوي او امريكي حبًا لالستقالل والحرية.

  (دقائق 5) .:التقويم رابعا /
ماء في المخاطبة وتوجيه االسئلة بصورة بعد االنتهاء من الموضوع الدراسي يطلب المدرس بترك المجموعات والرجوع الى االس 

 :اعتيادية للتأكد من مدى استيعابهم للدرس الجديد ومنها
  متى وقعت معركة جالديران ؟ -2 من هم العثمانيون؟ -1
 :الواجب البيتي خامسا/ 

 (23 – 22التوسع الصفوي الثاني في العراق والخليج العربي صفحة ) :تحضير الدرس القادم
 ادر والمراجع:المص سادسا/

 .م2014 ،2ط ،تأليف لجنة من وزارة التربية ،الحديث والمعاصر للصف الثالث متوسط كتاب التاريخ
 
  
 

 (6ملحق )
 تعليمات االختبار التحصيلي وفقراته

  :اقرأ التعليمات قبل اإلجابة عن أسئلة االختبار :تعليمات االجابة
  .ي ورقة اإلجابةأكتب اسمك وشعبتك ف :أوالً  
  .اإلجابة عن أسئلة االختبار جميعها من غير ترك :ثانياً  

 .وال يجوز االجابة بأكثر ،لكل سؤال اجابة واحدة صحيحة فقط :ثالثاً 
 :في المثال اآلتي أجب عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول حرف االختيار الصحيح وكما :رابعاً 
 سجل لألحداث المستقبلية. .ب المعاصر سجل للنظام السياسيأ. : التاريخ هو 
 د. سجل ألحداث الناس في الحاضر. سجل ألحداث الناس في الماضي .ج
 كان اندفاع األوروبيين نحو الوطن العربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بسبب: .1
 .ب. ضعف الدولة العثمانية وتدهورها. ضعف الدولة العربية وتدهورها .أ 

 .د. ضعف الدولة المغولية وتدهورها فوية وتدهورهاج. ضعف الدولة الص
. هوجم الوطن العربي في اواخر عهد العباسيين من قبل اقوام وثنية متخلفة اتخذت من القتل والتخريب وسيلة لها الجتياح 2

 د. األسبان ج. البرتغاليون ب. المغول أ. الصفويون: مناطق آسيا هم
 :بية كما يأتيكانت سيطرة هوالكو على المناطق العر  .3
 بغداد والبصرة.ب بغداد وشمال العراق وبالد الشام وسوريا ومدن فلسطين ومصر .أ 

  .د. بغداد والكوت والبصرة وسوريا والكويت. ج. بغداد والبصرة والحجاز ومصر
 :اللون االحمر يدل على موقعة بين العرب والمغول هي .4

  االسم
  الشعبة



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 مرج دابقد.  ج. عين جالوت ب. جالديران الريدانية.أ 
 :كان من نتائج الغزو المغولي للوطن العربي .5

 ب. تأثر المغول بمبادئ وقيم العرب واعتناق بعضهم لإلسالم. أ. تأثر العرب بمبادئ وقيم المغول الوثنية بشكل واسع.
 .د. تأثر جميع المسلمين بمبادئ المغول. ج. لم يتأثر بعضهما بمعتقدات االخر

 :ي الى الحكم سنة. وصل الشاه اسماعيل الصفو 6
  م1498د.  م1496ج.  م1494 .ب م1492أ. 
 :. من االمثلة على ان الصفويين كانوا قوة احتالل في العراق هو7

 ب. اهمالهم للزراعة والري أ. اهمالهم للثقافة والعلم
 .د. اهمالهم للديانة وشكل الحكم ج. اهمالهم للسياسة وشكل الحكم

 :تلها البرتغاليون هي. من المناطق العربية التي اح8
 .ب. سبتة ومليلة في المغرب ودمشق وبغداد. أ. سبتة ومليلة في الغرب وبعض جزر الخليج العربي

 .د. ليس مما ذكر. ج. دمشق وبغداد وجزر الخليج العربي
 :. كان موقف الصفويون من االحتالل البرتغالي هو9

 .محايدب. موقف المتفرج وال. أ. موقف معادي ومقاوم لالحتالل
 .د. موقف معادي أحيانًا ومحايد أحيانًا أخرى. ج. موقف المتآمر والمتعاون معهم

 :. سمي العثمانيون بهذا االسم نسبة الى ابرز قادتهم10
 .صحيحان (أ + ج)د.  ج. عثمان الثالث ب. عثمان بن آرطغرل أ. عثمان الفاتح

 :ين هي. من اشهر المعارك التي حدثت بين العثمانيين والصفوي11
 د. القادسية ج. مرج دابق ب. جالديران أ. عين جالوت

  م هو:1534. السلطان العثماني الذي قام بغزو بغداد واحتاللها بعد أن تبوأ العرش عام 12
 .د. محمد الفاتح ج. محمد الثاني ب. سليم االول أ. سليمان القانوني

 :رة بسبب وجود. واجه التوسع العثماني في المغرب العربي صعوبات كبي13
 .أ. البريطانيين وبعض الدول االستعمارية االخرى في البحر المتوسط
 .ب. االيطاليين وبعض الدول االستعمارية االخرى في البحر المتوسط
 .ج. الفرنسيين وبعض الدول االستعمارية االخرى في البحر المتوسط
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 .طد. االسبان وبعض الدول االستعمارية االخرى في البحر المتوس
 .ب أ. سبتة: . لم يبقى في المغرب العري خارج السيطرة العثمانية بسبب عدم اعتراف أهلها بشرعية االحتالل سوى مدينة14

 د. فاس ج. مليله مراكش
 :في العراق أبان السيطرة العثمانية بـــــــ . امتازت الحياة15

 .تصادية واالجتماعية والثقافيةب. تدهور أوضاع السكان في النواحي االق. أ. باالضطراب والفوضى
 .صحيحان (أ + ب)د. ج. بالتعايش االجتماعي واالستقرار االقتصادي

أ. بكر : . لقد قاومت البصرة الغزو الصفوي ونجح ضباط عثماني من اصل عراقي من اقامة سلطة مستقلة فيها هو16
 د. ليس مما ذكر ج. خادم بيك ب. افراسياب صوباشي

  :م لترسيم حدود العراق الشرقية وكانت بين1693مايس  17في  (زهاب)ة . لقد عقدت معاهد17
 د. العثمانيين والصفويين ج.العثمانيين والبريطانيين ب.الصفوين والبرتغال أ. العثمانيين والبرتغال 

الصدر  أ.: في عصرنا الحالي يسمى . كان الى جانب السلطان العثماني على رأس الحكم شخص بمثابة رئيس الوزراء18
 د. الحاكم ج. الباشا الوالي .ب االعظم

. كان الدافع الوطني وراء كثير من االنتفاضات التي قامت بها القبائل العراقية بقيادة الشيخ سليمان الشاوي وحمود السعدون 19
 د. النجف االشرف ج. الرميثة ب. واسط أ. المنتفك في:
 :ة. ولد المفكر العربي عبد الرحمن الكواكبي سن20
 م1848 .د م1846 .ج م1844 .ب م1842 .أ

 :. لقد كان للثعالبي كتاب شهير باللغة الفرنسية أسماه بــــ21
 د. العقد الفريد ج. عقد الجمان أم القرى .ب تونس الشهيدة .أ

 :. من المفكرين العراقيين الذين قاوموا االحتالل البريطاني والذي كان شاعر معروفًا هو22
 د. محمد سعيد الحبوبي ج. شعالن أبو الجون ب. جمال الدين االفغان جيأ. ناصيف الياز 

 : . هنالك العديد من الجمعيات العلمية واالدبية العربية التي ظهرت في ظل الحكم العثماني منها23
 االدبي.ب. حلقة الشباب المصري والجمعية الخلدونية والنادي  أ. جمعية اآلداب والعلوم والجمعية العلمية السورية.
 .صحيحان (أ + ب)د. ج. جمعية اآلداب والعلوم والمؤتمر السوري العام

 :م هي جريدة1869حزيران 15. اول جريدة صدرت في العراق في 24
 د. الوقائع ج. الحاضرة الزوراء .ب أ. الفرات

 :. أن من ابرز ما يميز بين جمعيتي العهد والفتاة هو25
 .ب. االولى والثانية طابعهما مدني. ة ذات طابع مدنيأ. االولى ذات طابع عسكري والثاني

 .د. االولى ذات طابع مدني والثانية ذات طابع عسكري ج. االولى والثانية ذات طابع عسكري
 :. كانت هنالك عدة مبادئ ناقشها مؤتمر باريس ومنها26

 أ. حقوق العرب ومشاركتهم في حكم الدولة العثمانية النهم االغلبية
 كم الواليات العربية ال مركزيًا.ب. يكون ح

 د. كل ما ذكر صحيح ج. ان تكون اللغة العربية لغة رسمية ولغة للتعليم
 :. قام العثمانيين بحملة شرسة ضد الضباط العرب عندما بدأوا بتنظيم انفسهم في االحزاب الوطنية تمثلت بــــ27
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 .نقلهم الى الوحدات العسكرية في مناطق سكناهم ب. أ. اقصائهم من مناصبهم وابعادهم من وحداتهم العسكرية.
 .د. فرض غرامات مالية كبيرة عليهم ج. طلب االستقالة من التنظيمات الوطنية والبقاء في مناصبهم.

 :بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين سنة (وعد بلفور). منحت بريطانيا 28
 م1917د.  م1916ج.  م1915ب.  م1914أ. 
 :ميز االستعمار القديم عن االستعمار الحديث هو. من ابرز ما ي29

 .أ. االول قائم على البحث عن المواد االولية والثاني يبحث عن أسواق لتصريف المنتجات
 ب. االول قائم على االستيطان والثاني يبحث عن المواد االولية وأسواق لتصريف المنتجات.

 د. ليس مما ذكر. رير الشعوباالول قائم على االستيطان والثاني يعمل على تح ج.
 د. لبنان ج. مصر ب. تونس أ. الجزائر: . حادثة المروحة هي حجة اتخذتها فرنسا الحتالل30
 :. المعاهدة التي وضعت مقدرات تونس االقتصادية بيد فرنسا هي معاهدة المرسى التي عقدت سنة31
 م1887د.  م1885ج.  م1883ب.  م1881أ. 
 :في مصر بين (رابي قي). حدثت معركة 32
 د. الفرنسيين والمماليك ج. الفرنسيين والعثمانيين ب. الفرنسيين والبريطانيين أ. الفرنسيين والبرتغاليين 

 :. من اسباب فشل الفرنسيين في احتالل عكا هو33
 .رنسيمقاومة القوات العثمانية لهم وانتشار مرض الطاعون في الجيش الف .ب. أ. حصانة اسوارها ومقاومة اهلها

 .صحيحان (أ + ب)د.  مقاومة أهلها ومقاومة القوات المغولية .ج
 :. بالرغم من فشل الغزو الفرنسي لمصر إال انه كانت له آثار ايجابية من أهمها34

 .أ. ايقظ الشعور الوطني للمصريين وادخل الطباعة الى مصر وُحَلت رموز الخط الهيروغليفي
 .واعطائهم امتيازات اقتصادية ب. تكاتف المصريين مع البريطانيين

 .ج. اقامة عالقات طيبة مع الفرنسيين وتعلم اللغة الفرنسية نتيجة سياسة الفرنسة
 .د. اقامة دولة مصرية قوية وذات نظام ديمقراطي

 :.الحركة الوطنية المصرية التي طالبت بوقف تدخل بريطانيا في مصر وحصر سلطة الخديوي المطلقة كانت بقيادة35
  د. أحمد إعرابي ج. جمال عبد الناصر ب. محمد علي باشا عد زغلولأ. س
 :. كانت حجة حماية الرعايا االيطاليين والمصالح االقتصادية االيطالية في ليبيا سببًا الحتاللها سنة36
 م1913د.  م1912ج.  م1911 .ب م1910أ. 
 :ة الشيخ ماء العينين سنة. كان من ابرز االنتفاضات الموريتانية ضد الفرنسيين هي انتفاض37
 م1909د.  م1907ج.  م1905ب.  م1903أ. 
 :. وزير الدفاع السوري الذي استشهد على يد الفرنسيين في معركة ميسلون هو38

 د. فاروق الشرع ج. فيصل بن الحسين ب. سليمان الحلبي أ. يوسف العظمة
 :م باستقالل1923. اعترفت بريطانيا عام 39

 د. أمارة شرق االردن . فلسطينج ب. العراق أ. مصر
 :. توجهت بريطانيا الحتالل العراق مع قيام الحرب العالمية االولى بسبب40

 .ب. دخول الدولة العثمانية الى جانب المانيا في الحرب. أ. موقعه السوقي لمنطقة الخليج والهند واهميته التجارية واالقتصادية
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 .صحيحان (أ + ب) د. ج. إلنقاذ أهله من االحتالل العثماني
 :. كان احتالل فلسطين بداية للصراع العربي البريطاني وذلك ألنها تعهدت لهم بأنها ستكون41

 أ. جزًء من الدولة العربية المستقلة بعد نهاية الحرب العالمية االولى.
 .ب. دولة مستقلة بذاتها بعد نهاية الحرب العالمية االولى 

 .د. دولة موحدة مع لبنان وشرق االردن ب العالمية االولى.ج. منطقة دولية بعد نهاية الحر 
 :. هدفت بريطانيا من خالل عقد االتفاقيات مع حكام مسقط والبحرين وقطر الى42

 ب. االبقاء على الوضع الراهن في المشيخات والحد من استقاللها. أ. ضمان استقاللها هذه المشيخات بشكل تام.
 .د. ليس مما ذكر. لعالمية االولى الى جانبهاج. ضمان مشاركتهم في الحرب ا

 :م هي1916. من اهم االتفاقيات التي عقدها الحلفاء فيما بينهم سنة 43
  د. سايكس بيكو العريش. ج ب. سان ريمو أ. بلفور

 :فيها منطقة النفوذ c. امامك خريطة تمثل اتفاقية سايكس بيكو يمثل الحرف 44
 د. المنطقة الدولية  عثمانيج. ال البريطاني .ب أ. الفرنسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م بين فرنسا وعبد القادر الجزائري معاهدة جيدة للجزائر كونها اعترفت:1837.كانت معاهدة تافته عام45
 .بالحكومة الوطنية في الجزائر .ب. أ. باالستقالل التام للجزائر 

 مقاطعات التي تحت سلطانه.د. بحكم عبد القادر الجزائري لل ج. بعبد القادر رئيسًا للجزائر.
 :م اعتراضًا على1911. حدثت انتفاضة الزالج في تونس عام 46

 د.)أ + ب( صحيحان ج. مد سكة حديد تونس ب. تعطيل صحيفة التونسي أ. مد سكة حديد الترام
 :. من ابرز قادة المقاومة في ليبيا لالحتالل االيطالي هو عمر المختار الذي اعدم سنة47
 م1936د.  م1934ج.  م1933 .ب م1931 .أ

 :معركة أنوال بقيادة . حققت المقاومة المسلحة المغربية النصر على االسبان في48
 د.)أ + ب( غير صحيحان ج. محمد الخامس ب. محمد عبد الكريم الخطابي أ. عبد الكريم الخطابي

 :استقاللم تصريحًا اعترفت به ب1922شباط  28. لقد أصدرت الحكومة البريطانية في 49
 د. السودان ج. فلسطين العراق .ب أ. مصر

 :. لقد حدثت الثورة العراقية ضد البريطانيين عندما انطلقت شرارتها االولى بــــــعد50
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 .ب. قيام الثورة المصرية الكبرى. أ. أطالق صراح الشيخ شعالن ابو الجون
 .د. ليس مما ذكر. استشهاد السيد محمد سعيد الحبوبي .ج

 (7)ملحق 
 وقوى تمييزها ،ُمعامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيلي

قرة
الف

ات 
جاب
اإل

حة 
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ال
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جم
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للم

 
دنيا
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وبة 
صع

قرة 
الف

ييز 
 تم
قوة

 
قرة
الف

قرة 
الف

ات 
جاب
اإل

حة 
صحي

ال
وعة 

جم
للم

 
عليا
ال

ات 
جاب
اإل

حة 
صحي

ال
وعة 

جم
للم

 
دنيا

ال
وبة 
صع

قرة 
الف

ييز 
 تم
قوة

 
ا

قرة
لف

 

1 17 10 0,50 0,37 26 16 6 0,40 0,37 
2 17 10 0,50 0,37 27 17 9 0,48 0,33 
3 19 10 0,53 0,33 28 19 10 0,53 0,33 
4 16 7 0,42 0,33 29 17 10 0,50 0,25 
5 19 6 0,46 0,48 30 17 8 0,79 0,33 
6 18 9 0,50 0,33 31 17 8 0,79 0,33 
7 18 7 0,46 0,33 32 18 9 0.46 0.33 
8 18 9 0,51 0,33 33 19 9 0,80 0,33 
9 20 9 0,53 0,40 34 19 8 0,50 0,40 
10 19 10 0,53 0,33 35 18 9 0,50 0,33 
11 18 8 0,48 0.37 36 19 7 0,48 0,44 
12 19 10 0,53 0,33 37 19 10 0,53 0,33 
13 17 5 0,40 0,44 38 18 8 0,48 0,37 
14 18 9 0,50 0,37 39 16 7 0,42 0,33 
15 18 6 0,44 0,44 40 20 8 0,51 0.44 
16 17 8 0,46 0,33 41 18 9 0,50 0,33 
17 19 7 0,48 0,44 42 20 9 0,53 0,40 
18 18 8 0,48 0,37 43 16 7 0,52 0,33 
19 19 10 0,77 0,33 44 17 8 0,46 0,33 
20 19 8 0,50 0,40 45 19 7 0,48 0,44 
21 19 6 0.50 0.48 46 16 7 0.42 0.33 
22 20 6 0.48 0.51 47 19 6 0.46 0.48 
23 18 7 0.46 0.40 48 19 6 0.46 0.48 
24 19 6 0.46 0.48 49 19 10 0.53 0.33 
25 19 7 0.48 0.44 50 16 6 0.48 0.37 
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 (8ملحق )
 فاعلية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي

 

 (9)ملحق 
 درجات ثبات االختبار التحصيلي بطريقة التجزئة النصفية

 ت
 درجة الفقرات
 الفردية
 )س(

 درجة الفقرات
 الزوجية
 )ص(

 ت 2ص 2س ص( )س 

درجة 
الفقرات 
 الفردية
 )س(

درجة 
 الفقرات
 الزوجية
 )ص(

 2ص 2س ص( )س 

1 32 40 1280 1024 1600 26 12 16 192 144 256 
2 36 36 1296 1296 1296 27 24 26 624 484 676 
3 44 40 1760 1936 1600 28 24 28 672 484 784 
4 34 38 1292 1156 1444 29 28 26 728 784 676 
5 34 38 1298 1156 1444 30 36 34 1224 1296 1156 
6 36 34 1224 1296 1156 31 36 36 1296 1296 1296 
7 32 34 1088 1024 1156 32 40 42 1680 1600 1764 
8 32 32 1024 1024 1024 33 20 22 440 400 484 
9 26 30 780 676 900 34 20 22 440 400 484 
10 28 34 952 784 1156 35 42 44 1848 1764 1936 
11 46 44 2024 2116 1936 36 30 32 960 900 1024 

 ت
 البديل

الخاطئ 
 األول

 البديل
 ت الخاطئ الثاني

 البديل
الخاطئ 
 األول

 البديل
 ت الخاطئ الثاني

 البديل
الخاطئ 
 األول

 البديل
الخاطئ 
 الثاني

1 -0.14 -0.18 17 -0.15 -0,15 36 -0.20 -0.15 
2 -0.20 -0.15 16 -0,1 -0,1 37 -011 -0.15 
3 -0.05 -0.22 17 -0.1 -0.20 38 -0.1 -0.1 
4 -0.11 -0.15 18 -0.11 -0.05 39 -0.05 -0.22 
5 -0.5 -0.20 19 -0,05 -0,05 40 -0.20 -0.11 
6 -0.1 -0.20 20 -0.11 -0.15 41 -0.14 -0.18 
7 -0.1 -0.22 21 -0.05 -0.22 42 -0.11 -0.15 
8 -0.15 0.20 22 -0.20 -0.15 43 -0.05 -0.25 
9 -0.15 -0.15 23 -0.15 -0.1 44 -0.15 0.20 
10 -0,05 -0,05 24 -0.15 -0.1 45 -0.20 0.05 
11 -0.15 -0.05 25 -0.22 -0.5 46 -0.20 -0.15 
12 0.25 0.15 26 -0.11 -0.05 47 -0.1 -0.05 
13 -0.15 -0.20 27 -0.20 -0.1 48 -0.1 -0.20 
14 -0.20 -0.1 28 -001 -0.1 49 -0.1 -0.11 
15 -0.05 -0.22 29 -0.15 0.20 50 -0.11 -0.15 
16 -0.11 -0.18 30 -0.11 -0.15  



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

396 

12 26 28 728 676 784 37 26 28 728 676 784 
13 34 38 1292 1156 1444 38 34 38 1292 1156 1444 
14 44 46 2024 1936 2116 39 30 32 960 900 1024 
15 30 34 1020 900 1156 40 32 34 1088 1024 1156 
16 22 24 528 484 576 41 22 24 528 484 576 
17 36 36 1296 1296 1296 42 36 36 1296 1296 1296 
18 30 32 960 900 1024 43 30 32 960 900 1024 
19 36 34 1224 1296 1156 44 36 34 1224 1296 1156 
20 28 28 784 784 784 45 28 28 784 784 784 
21 34 36 1224 1156 1296 46 34 36 1224 1156 1296 
22 26 28 728 676 784 47 40 42 1680 1600 1764 
23 26 24 624 676 484 48 26 24 624 676 484 
24 30 24 720 900 484 49 30 24 720 900 484 
25 18 20 360 324 400 50 18 20 360 324 400 
 52220= 2مج ص 49658=  2مج س 1592مج ص =  1466 مج س =  

 0.88ص =  مج س 
 درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي البعدي/ (10ملحق )

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 100الدرجة من  ت 100الدرجة من  ت 100الدرجة من  ت 100ن الدرجة م ت
1 68 15 92 1 54 15 72 
2 84 16 74 2 66 16 66 
3 82 17 74 3 72 17 80 
4 80 18 90 4 64 18 68 
5 82 19 72 5 68 19 66 
6 92 20 86 6 38 20 72 
7 76 21 84 7 62 21 60 
8 82 22 64 8 76 22 74 
9 80 23 82 9 72 23 72 
10 82 24 90 10 70 24 76 
11 86 25 90 11 64 25 86 
12 74 26 84 12 58 26 62 
13 72 27 92 13 54 27 70 
14 86   14 40   

 1706مج =  2200مج = 
 66المتوسط الحسابي =  81.48المتوسط الحسابي = 

 114.14التباين =  57.69التباين = 
 10.684اف المعياري =االنحر  7,596االنحراف المعياري = 
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 أثر استراتيجية الجدول اإلسترجاعي في تحصيل تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي
 في مادة قواعد اللغة العربّية
 م.م. زينب جمعة حنون

 جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية
The Effect of the Retrieving Table Strategy on the Achievement of Fifth 

Year Elementary School Female Students in Acquiring 

Grammar of  Arabic Language 

Asst. Lect. Zaynab Juma'ah Hanoon 

College of Basic Education/ University of Missan  

alarnoosy@yahoo.com 
Abstract 

The study aims at assessing the effect of the retrieving table strategy on the achievement of 

fifth year elementary school female students in acquiring grammar of Arabic language. The study 

has been applied in Al- Warka'a primary school in the center of Al-Imarah/ Missan governorate. 

The sample consists of 60 female students and it has been divided into two groups: the 

controlling group and the experimental one.  

Key words: methods of teaching, strategy, retrieving table, female students achievement, fifth 

year elementary school, grammar of  Arabic language. 

 ملخص البحث
لبحث الحالي تعرف " أثر استراتيجية الجدول اإلسترجاعي في تحصيل تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي في هدف ا

 مادة قواعد اللغة العربّية "
محافظة ميسان. واعتمدت تصميما تجريبيا ذو ضبط جزئي لمجموعتين تجريبية وضابطة  –اجريت الدراسة في العراق 

مع البحث من تلميذات الصف الخامس االبتدائي في المدارس االبتدائية للبنات في تكون مجتو  على وفق المنهج التجريبي.
حددت الباحثة عينة مكونة من شعبتين دراسيتين للصف الخامس االبتدائي في مدرسة الوركاء االبتدائية و  مركز مدينة العمارة.
 ( تلميذة.60للبنات بلغ عددها)

 النتيجة ان المجموعتين متكافئتين احصائيا.كافأت الباحثة بين تلميذات العينة وكانت 
استعملت الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة إلجراءات بحثها وهي )االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومعامل ارتباط 

 بيرسون، ومربع كاي، والمعادالت االحصائية االخرى المناسبة إلجراءات بحثها(
التجريبية التي استعمل الجدول االسترجاعي على المجموعة الضابطة وبداللة أظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة 

 (.0.05احصائية عند مستوى داللة)
 وخرجت الباحثة على ضوء نتائج البحث بمجموعة استنتاجات منها 

 رسة االبتدائية.ان جداول االسترجاع تساعد المتعلمين على فهم واستيعاب مادة قواعد اللغة العربية لدى المتعلمين في المد -1
 يزداد التحصيل الدراسي لمادة قواعد اللغة العربية عند إستعمال المعلمين لجداول االسترجاع في تعليم قواعد اللغة العربية. -2
 يساعد الجدول االسترجاعي المعلمين في ايصال المادة )قواعد اللغة العربية( الى المتعلمين ويزيد من تفاعلهم االيجابي. -3

 ترحات مكملة للبحث الحالي.وتوصيات ومق 
 طرائق تدريس/ استراتيجية /الجدول اإلسترجاعي/ تحصيل تلميذات/ الصف الخامس اإلبتدائي/ قواعد اللغة العربّية.الكلمات المفتاحية: 
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 الفصل االول: التعريف بالبحث
 أواًل: مشكلة البحث:

قراءة سليمة أو كتابة دقيقة، أو تعبير مبصر، فقد إن أبناء العربية في هذا العصر ال يملكون منها ما يعينهم على 
أضحى الخطأ الكتابي المتمثل باألخطاء الصرفية والنحوية واللغوية واإلمالئية مشكلة يعاني منها الطلبة في امتالك مهارة 

على الُصعد جميعها: الكتابة السليمة، من دون الخضوع لقوانين الكتابة الصحيحة في اللغة، فطلبتنا يشكون أزمة لغوية خانقة 
ا، مما تنظيرًا وتعليمًا، نحوًا وصرفًا، أدبًا وبالغًة، تأليفًا وتوثيقًا، إبداعًا ونقدًا، فقد غدت لغتنا مضطربة بعدد غير قليل من أبنائه

 (.85، ص 2007جعلها تعاني إشكاليات تتجلى كل يوم في مستوى الخطاب اللغوي الركيك. )علوي، 
نَّ بالغتها ال تفهم، والرد وهناك من يقول: إنَّ  نَّ قواعدها ليست ميسورة، وا  نَّ التعامل معها عسير وا  العربية صعبة، وا 

:" العيب ليس في اللغة العربية ذاتها، وليس في قواعدها: نحوها وصرفها وبالغتها، وليس في شيء يتعلق بسيطعلى هذا 
نما العيب فينا نحن:   باللغة، وا 

 ا وما لزماننا عيب سوانانعيُب زماننا والعيُب فين
 (80، ص 1981)األفندي،       

وتتفق الباحثة اتفاقًا كليًا مع الرأي السابق، وتؤكد أنَّ الصعوبة ليست في اللغة وقواعدها، إّنما في الطرائق واألساليب 
 يها.التي ُتدرَّس بها، فالبد من تطويرها بما يتناسب وأعمار التالمذة والمرحلة الدراسية التي هم ف

ّن القواعد 106، ص2013فقد أصبحت القواعد النحوية من الموضوعات والعلوم اتي ينفر الطالب منها)إسماعيل،  ( وا 
النحوية صعبة لما فيها من تعقيدات وضعت من المؤلفين مسبقًا، واالعتماد على االستنباط والموازنة وما فيها من تفريعات 

اخل المدارس ال تحقق األهداف الوظيفية في حياة المتعلمين، ويشاع ظاهرة حفظ وتقسيمات، كما أن القواعد التي تدّرس د
القاعدة، وال يستطيع المتعلم تطبيقها في حياته اليومية، وهذا بعيد كل البعد من الغاية التي وضعت لها القواعد النحوية)زاير، 

 (. 61، ص 2016وسماء، 
ية المتبعة عدت باعثا من بواعث الضعف اللغوي، فالقواعد النحوية ما وهذا ما يراه عطا: إذ يؤكد أن الطرائق التدريس

زالت تدرس جمال مفتعلة ال جمال وال بالغة فيها، وبأساليب بعيدة عن الذوق األدبي، مما نفر المتعلم من القواعد النحوية 
(، وتعاني 275، ص 2006. )عطا، وتنامى اإلحساس لديه أن تلك القواعد علم عقيم يدرس لذاته ال لالنتفاع به في الحياة

المؤسسة التعليمية بمراحلها المختلفة والسيما المرحلة االبتدائية من مشكالت تربوية منها ضعف التحصيل والتأخر الدراسي 
ن(، وتدني الدافع نحو التعلم، وقد ُعزّي ذلك إلى أسباب اجتماعية، أو تعليمية )كالبيئة الصفية، طبيعة المنهج، إعداد المعلمي

باإلضافة إلى عدم استعمال اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس، وأسباب الملل والضجر وتشتت انتباه المتعلم أثناء الدرس. 
( لذا ارتأت الباحثة استعمال استراتيجية جديدة في تعليم قواعد اللغة العربية أماًل منها في نجاحها 3، ص2014)خلف، 

 ه المادة، ويحاول البحث الحالي االجابة عن السؤال االتي:وتخفيف بعض المشاكل في تعليم هذ
 ما "اثر استراتيجية الجدول االسترجاعي في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية"؟ 

 ثانيًا: أهمية البحث:
الثقافي واالقتصادي والسياسي، في حياة المجتمعات واألمم والشعوب، فهي عماد تطورها االجتماعي و  أثرللتربية 

ووسيلتها األساسية في البقاء واالستمرارية ومواجهة التحديات والمستجدات التي تواجهها،و تمثل جزءًا رئيسًا من جوانب 
 االستراتيجيات العالمية، وال تقل أهمية عن الصحة والدفاع ان لم تكن هي األساس في تقدمها، وبهذا فالتربية مسألة حيوية، إذ



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

399 

ترصد لها األموال، وتوضع لها الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى وتعد لها الكوادر البشرية الالزمة ويعمل بإتقان على 
 (24-23،ص 2007وتنميتها )همشري،  تنظيمها

ت االتصال إن إتقان قواعد اللغة العربية يقود إلى السيطرة على اللغة والتمكن من مهارتها، إذ تعد القواعد من مقدما
الصحيح، فالخطأ في استعمال هذه القواعد يؤثر في نقـل المعنـى المقصـود، وبالتالي يؤدي إلى العجز عـن فهمه، كـما أن هذا 

ألثر فهم قواعد اللغـة واالستعمال الصحيح لها يحسن مقـدرة الفـرد في االستيعاب القرائي الجيد، ويرفع من سويته في  االمتداد
 (48، ص2004ه الشفوي والكتابي )رواشدة، التعبير بنوعي

ولكي تحقق، المؤسسات التربوية أهدافها ال بد أن تعتمد على المناهج الدراسية كي تكون وسيلتها للنجاح، والمنهج في 
الميدان التربوي هو نظام مترابط بجميع مكوناته بحيث ال تنفصل المفردات في المنهج عن طريقة التدريس أو النشاط أو 

 (.31،ص 2009وسائل أو االختبارات )شاهين،ال
فالتدريس نشاط إنساني هادف مخطط ينفذ بطريقة يتم فيه التفاعل االيجابي بين المدرس والطالب وموضوع التعلم وبيئته 
فيؤدي إلى نمو الجانب المعرفي واالنفعالي والمهاري لكل من الطالب والمدرس، ويخضع إلى عملية تقويم شاملة ")عطية، 

 (.31-30، ص2009
والمدرس الجيد يبحث وبشكل دائم عن طرائق التدريس الحديثة، ليتعلم أكثر ويحسن مهارات تدريسه، وينبغي أن يكون 
واسع االطـالع والممارسة لكل جديد في مجال التربية وطرائق التدريس، ومجال تخصصه األكاديمي )طوالبة 

 (26،ص 2010وآخرون،
نجاح الطريقة ألن الطريقة السديدة تعالج كثيرًا من تطور المنهج، ونقاط ضعف المتعلم وصعوبة إنَّ نجاح التعليم يرتبط ب

المقرر الدراسي، وكذلك يمكن أن تسهم إسهاما كبيرًا في إثارة دافعية المتعلم نحو المادة وتحبب المادة للمتعلمين )عطية، 
 (.63، ص 2006

مر الزمني والعقلي للمتعلمين فضال عن التطور العلمي والتكنولوجي والبد من استعمال طرائق تعليم تتناسب مع الع
 ، بحيث تساعد على نمو المعلومات الى المتعلمين بطريقة سهلة ومفيدة.المختلفةالمتزايد عبر مجاالته 

التي تستعمل لتنظيم المعلومات تسمى بجدول استرجاع المعلومات إذ يصمم من أجل عرض المعلومات  والطريقة
جراء مقارنات وتوضيحات وتنبؤات )قطامي، بطرا  (.408، ص 1990ئق تحث للوصول الى تعميمات وا 

وقد أطلق مسمى "الجدول االسترجاعي" العتماد البيانات المتجمعة في الخاليا المكونة للجدول على ما يستحضره الطلبة 
اد والخبرات ليست خبرات ومواد مسترجعة من خبرات ومواد خالل عمليات ذهنية محددة، ويراع للعلم ان تكون هذه المو 

 استرجاعًا آليًا، وانما مواد وخبرات تم تخزينها واستيعابها وادماجها.
(هو " مجموعة من الخاليا العمودية واالفقية تكون البيانات Retrieval Tableوينظر الى الجدول االسترجاعي )

الطلبة التي تم تحقيقها من طريق الخبرة المباشرة، أو من طريق  االسترجاعي من مالحظات واستقصائيات الجدولالمتجمعة في 
استيعابهم للخبرات المتضمنة المواد الدراسية وما تجمع لديهم من مخزون، أو من مالحظات وخبرات المعلم التي تجمعت بفعل 

 (259: 2003خبرته وتنظيمه لمواقف تعلم طلبته الوافرة ". )قطامي، 
 على يتوقف منها واالفادة )او جداول االسترجاع(المصورة  النشاط جداول استعمالتالمذة أو ال األطفال تعليم إن
 جداول االسترجاع لتعلم المتعلمين هؤالء بإعداد تبدأ والتي ،الباحث أو ،الوالد أو ،المعلم بها يقوم التي من االجراءات مجموعة
 اآلتي: بالنحو راءاتاالج تلك إذ يمكن تحديد ،المستهدف بالسلوك بقيامهم وتنتهي
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 :والتعليم للتدريب الالزمة األدوات وتجهيز إعداد -1
 المعلم أو الباحث قبل بدء جلسات تدريب األطفال استعمال جداول النشاط باآلتي: يقومحيث 
 إحضار جدول النشاط. - أ
 إحضار األدوات المتضمنة في جدول النشاط. - ب
صور الجدول التالي، فالتالي )إعداد وترتيب البيئة المنزلية  ترتيب تلك األدوات في بيئة الصف تبعًا لورودها في - ت

 أو المدرسية( 
حضار المكافآت التي سيتم إعطاؤها للطفل عندما يأتي باستجابات صحيحة. - ث  إعداد وا 
 (.203، ص 2002 استعمال مدعمات بديلة، ووضعها بالقرب من الطفل. )عادل، والسيد محمد، - ج

 :مبدئية لفظية توجيهات إعطاء -2
عد أن يجهز المعلم األدوات، ويرتب البيئة المنزلية، ويحضر جدول النشاط يعطي الطفل توجيهًا لفظيًا مبدئيًا واحدًا ب
 كأن يعطي له إشارة البدء لتنفيذ المهمة التي في الصورة األولى بجدول النشاط كأن يقول المعلم أو الباحث للطفل)حان بسيطاً 

يشترط في هذا التوجيه المبدئي أن يكون عامًا، وأن ُيعطى مرة واحدة فقط في البداية أّما المهام(، و  تلك في تبدأ الوقت كي
االجتماعية فقد ُيعطى أكثر من توجيه حتى يتدرب الطفل على التفاعالت المختلفة )عادل، والسيد  بالتفاعالتالصور الخاصة 

 (.214-213، ص 2002محمد،
 Graduated guidance المتدرج اليدوي التوجيه -3

 بقصد وذلك االستجابة المرغوبة، وقوع قبل إضافية مساعدة تستعمل فيها التي االجراءات إلى الحث أو التوجيه يشير
 الحث: فقد يكون متعددة أشكاالً  والتوجيه الحث ويأخذ االستجابة، حدوث احتمال زيادة

 لفظية. تعليمات يعطيه أو ،مثالً  خلفه اسمه يردد أن يأمره شيء اسم ذكر على المدرب يحث حيث لفظيًا: - أ
 المرغوبة. باالستجابة ليأتي ؛ الطفل مساعدة إلى تهدف التي واإليماءات االشارات، مثل لفظي: غير - ب
 -244، ص 1998يدوي )بدني(: حيث يمسك المدرب بيد الطفل ؛ ألداء مهمة ما، أو نشاط ما )مليكة،  - ت

245.) 
المتعلمين على فهم وربط ما تجمع لديهم من خبرات الن تصبح  ان دور المعلم في هذا الموقف االسترجاعي هو حث

ووضعها في صورة بنى عالئقية أكثر نضجًا وأكثر عمقًا. ويتفق ذلك مع دور المعلم المعاصر، كونه منظمًا  لفحصهاجاهزة 
ها الطلبة بطريقة طبيعية او للخبرة التعلمية الصفية باستعمال الوسائط المختلفة من مواد دراسية وخبرات، ومواقف، واحداث يوجه

 (260: 2003ينظمها المعلم عن قصد وهدف.)قطامي، 
لذلك تتطور هذه العملية مع العمر من البساطة الى مستويات أكثر تعقيدًا، ويتم استرجاعها في هذه المرحلة بهدف 

 (76: 2011ية. )العياصرة، طريق ما توظف له بهدف استخالص عالقات خاصة ثم عالقات أكثر عموم منتوسيعها واثرائها 
في هذه اإلجراءات بهدف تدريب الطلبة على االلمام بخاليا الجدول واسترجاع ما لديهم من خبرات  المعلمإذ يسير 

مخزونه، بهدف تسقيل خبراتهم لخبرات المعلومات والخبرات الجديدة التي تم استقصاؤها من الطلبة او الخبرات او المواد 
( هي )العملية الذهنية التي يمارس فيها المتعلم ردم الفجوة بين مخزونه (Scaffoldingالن عملية التصقيل التعلمية المقررة، 

المعرفي والخبرة الجديدة، والتي تتم عادة ببذل جهود مختلفة مع مواد وخبرات ضرورية لتوليف الخبرة الجديدة وجعلها مناسبة 
رة الجديدة معرفة مذوتة ومدمجة(، للخبرة تساعد الطالب على السيطرة على من خبرات، وبذلك تصبح الخب لديهومتصلة مع ما 

عملياتهم الذهنية بهدف توجيهها نحو مواطن الخبرة المخزنة في اذهانهم، ويتطلب تحقيق ذلك استراتيجيات مختلفة معتمدا في 
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النمائية التطورية التي يمرون بها، اختيارها على عوامل عدة من مثل، طبيعة األبنية المعرفية لدى الطالب، والمرحلة 
( 260: 2003واستعداداتهم المدخلية، واتجاهاتهم نحو الخبرات المحددة والعموميات المطورة لديهم من قبل.. )قطامي، 

(Sternberg، 1999،p 378) 
علم موجها في وبذلك يبقى الطالب في كل عمليات بناء الجدول االسترجاعي نشيطين، وحيويين فاعلين، ويكون دور الم

الصفية لبناء الجدول االسترجاعي الذي يهدف الى بناء تعميمات متدرجة حتى يصل الى تعميمات استبصاريه  اإلجراءاتسير 
 (.260،ص 2003متقدمة )قطامي، 

لقد أشار بياجيه الى ان الفرد يصل الى التوازن المعرفي الذي يردم الفجوة بين مخزونه المعرفي والخبرات الجديدة 
 )التكيف(، من خالل علميتين همـــا:

 :Assimilationالتمثل  -1
 الى عملية تشويه او تغيير الخبرات الخارجية لكي تنسجم مع البنى المعرفية الموجودة لدى االفراد. وتشير

يهم. مثال: ففي هذه العملية يسعى االفراد الى فهم الخبرات المثيرة الجديدة من خالل استعمال البنى المعرفية الموجودة لد
 الطفل لفظة كلب على حيوان يمشي على أربعة أرجل اعتمادًا على البنى المعرفية لديه. إطالق
 :Accommodationالمواءمة  -1

 الى عملية تغيير او تعديل في البنى المعرفية لدى الفرد لتتالءم مع الخبرات الخارجية. يشير
ر الموجودة لديه لتتناسب مع المثيرات او الخبرات الجديدة بداًل من هذه العملية يقوم االفراد بتغيير أساليب التفكي ففي

تعديل الخبرات الجديدة، وفي هذه الحالة يضيف بنية معرفية جديدة او يطورون أسلوب تفكير جديد. ويلجأ االفراد الى هذه 
 تنسجم مع المثيرات او الخبرات الجديدة. العملية عندما تفشل عملية التمثل، أي عندما يكتشف االفراد ان البنى المعرفية لديهم ال

 (. 781، ص2011)العياصرة، 
استعمال الجدول االسترجاعي يوحد التفكير نحو طريق واحد دون تشتت ويعمل على زيادة المستوى المعرفي لدى  ان

ه يؤدي الى البحث عن المسببات الطالب، ويقوي التفكير بأنماطه المختلفة، كما انه يعمل على زيادة تفعيل التفكير، وبالتالي فإن
الحقيقية للظواهر التي تحدث، وشغف الفرد بدراسة ما يقع تحت بصره وحسه، ويعطي تفسيرات منطقية وعلمية مع الميل الى 

 (.247، ص 2009التعليل والتفسير )عبد الهادي وعياد، 
عية في حالة نشاط وفاعلية. ويقتصر دور وفي هذا اإلطار ايضًا يبقى المتعلم في كل عمليات بناء الجداول االسترجا

سير اإلجراءات الصفية لبناء الجداول االسترجاعية والذي يهدف في النهاية الى بناء تعميمات متدرجة المعلم كموجه في 
 (.Bitnere، 1990،p 24للوصول الى تعميمات استبصاريه متقدمة )

بالغة في التدريب على التفكير ومساعدة الطلبة على اتقان ( ان للجداول االسترجاعية أهمية 2011وأوضح )العياصرة، 
على اكتساب بنى معرفية جديدة تمكنهم من التطور العقلي والمعرفي وتوصلهم الى االبداع  وممارسة التفكير الذي يساعد الطلبة

 المشكالت التي تواجههم.في حل 
المعرفية عنده، عندها تتكون عنده بنى معرفية جديدة،  وهذا كله ال يتم إال إذا ربط المتعلم الخبرات الجديدة بالبنى

 (72، ص 2011فيصبح هنا مقتدر عقليًا. )العياصرة، 
وتتغير الجداول االسترجاعية التي يمكن بناؤها من خالل العوامل اآلتيــــة: مدى صعوبة الخبرات التي يراد تحصيلها، 

خبرات والمواد التي يراد تدريب الطلبة على ممارستها، وطبيعة المرحلة والهدف من استعمال الجدول االسترجاعي، ومدى تعدد ال
النمائية المعرفية التي يمر بها المتعلم، والمستوى الذهني الذي يراد تدريب الطلبة على ممارسته، وعدد افراد المجموعة وعدد 
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بناءه مع الطلبة، وتوفير المواد الحية التي يمكن  ، وما كان يريد المعلم ان يعده مسبقًا، وما كان المعلم يريدطلبة الصف عموماً 
 (. وهذه األنواع للجداول االسترجاعيـــة:309-308، ص 2008تضمينها للجدول االسترجاعي )قطامي، 

 جدول استرجاعي مصور: يتضمن هذا النوع مجموعة من: صور للمواد، واالشكال. - أ
 ن الخاليا بحيث يحتوي على معلومات ومفاهيم كثيرة.جدول استرجاعي متشعب: وهو جدول يتضمن عددًا كبيرًا م - ب

واالهمية بالغة في تجريب متغيرات واستراتيجيات حديثة لتعرف فاعليتها في التحصيل الدراسي للمتعلمين لما للتحصيل 
 من دور في تعليم التالمذة وزيادة قدراتهم العلمية.  الدراسي
أهداف التربية والتعليم وذو أهمية كبيرة في حياة الفرد واسرته، فهو ليس  إذ يعد التحصيل بأشكاله وانواعه المختلفة من 

تجاوز مراحل دراسية متتالية بنجاح والحصول على الدرجات التي تؤهله لذلك فقط، بل له جوانب هامة جدًا في حياته باعتباره 
اعي الذي سيقوم به الفرد، والمكانة االجتماعية التي الختيار نوع الدراسة والمهنة، وبالتالي تحديد الدور االجتم االجباريالطريق 

 (.131، ص 2007سيحققها، ونظرته لذاته، وشعوره بالنجاح ومستوى طموحه.)المجالي، 
( ان التحصيل المعيار )الوحيد( الذي يتم بموجبه تقدم الطلبة في الدراسة ونقلهم من صف 2010)المشهداني،  ويرى

ي تخصصات التعليم المختلفة او قبولهم في كليات او جامعات التعليم العالي، كما يعد تعليمي ألخر، وكذلك توزيعهم ف
 (.38: 2010التحصيل أساسًا لمعظم القرارات التربوية )المنهجية واإلدارية( في التربية والتعليم.)المشهداني، 
الحياة ومواجهة مشكالتها والذي قد  اما في ربط الحياة اليومية، فللتحصيل أهمية كبيرة في تكييف وتالؤم المتعلم في

يتمثل في استعمال )المتعلم( حصيلة معارفه في التفكير وحل المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية أو اتخاذ القرارات اآلنية 
)زيتون، والمستقبلية وكذلك المنافسة في الحياة للحصول على الوظائف واالعمال المهنية األخرى المتوافرة في مجال العمل 

 (48-47، ص 1995
ويعد التحصيل كدالة لألداء األكاديمي هدفًا، ويسعى اليه الطالب في جميع المراحل التعليمية ألن اإلنجاز فيه يترتب 
عليه كثيرًا من األمور كبناء الشخصية اإلنسانية وتطورها او تحقيق الذات او الشعور بالرضا والسعادة الشخصية او تأكيد الذات 

بالنفس او اإلحساس بالسيطرة او اشباع الحاجة لالكتشاف، ويترتب عليه ايضًا الحصول على الشهادات او الجوائز  والثقة
وتقدير االخرين من االقران او اآلباء او المقربين او المساعدة في الحصول على وظيفة ما تحقق للفرد نوع من االستقرار في 

درجة صماء كما يبدو للبعض ولكنها تعكس وتنطق بأمور حيوية كثيرة ومهمة  الحياة. فالدرجة التحصيلية كما يظهر ليست
(، ويعد التحصيل الدراسي من المحاور المهمة في المرحلة االبتدائية لألهمية التي 103، ص 2012بالنسبة للمتعلم.)تونسية،

 تحملها تلك المرحلة.
في كفايتها، كفاية النظام التعليمي جميعه، فإن أي عملية  المرحلة االبتدائية قاعدة النظام التعليمي، وتتأثر تشكلإذ 

تطوير من مهارات، ونشاطات، وطرائق، ومناهج إن لم تعتمد على المرحلة االبتدائية فإن التالمذة الذين ينتقلون من تلك المرحلة 
 (18، ص 2007إلى مرحلة متقدمة قد يواجهون صعوبات كثيرة في تعليمهم )الونداوي، 

 لى ما تقدم تتضح أهمية البحث الحالي باآلتي: وبناًء ع
 اهمية اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم. -1
 اهمية قواعد اللغة العربية كونها تعصم اللسان من الخطأ واللحن. -2
 اهمية جداول االسترجاع كونها تساعد التالميذ على تذكر الدروس واستبقائها في اذهانهم. -3
 ألنها مرحلة اساس وتعلم التالمذة في هذا العمر اكثر جدوى من اي مرحلة اخرى. اهمية المرحلة االبتدائية -4
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 ثالثًا: هدف البحث:
الحالي تعرف " أثر استراتيجية الجدول االسترجاعي في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في  البحثيهدف 

 "مادة قواعد اللغة العربية
 احثة الفرضية الصفرية االتية:وللتحقق من هدف البحث الحالي صاغت الب

( بين متوسط درجات تحصيل تلميذات 0.05))ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الصفرية:
المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بإستراتيجية الجدول االسترجاعي، ومتوسط درجات طالب المجموعة 

 رسن مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة االعتيادية(( الضابطة الالئي يد
 خامسًا: حدود البحث:

 الحدود المكانية: المدارس االبتدائية في مركز محافظة )ميسان(. -1
 م. 2016 -2015الحدود الزمانية: الفصل الدراسي االول من العام الدراسي  -2
 دائي.الحدود البشرية: عّينة من طالب الصف الخامس االبت -3
الحدود المعرفية: موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي  -4

 في جمهورية العراق. 2016 -2015
      Definition of the Termsسادسًا: تحديد المصطلحات 

 األثر 
أي: نقلته أو تتبعته، ومعناه عند أهل اللغة: ما بقي من رسم  –لمثلثة بفتح الهمزة والثاء ا –" مأخوذ من أثرت الشيَء  لغًة:

 (. 1، مادة:أث ر ن ج1956الشيء وضربة السيف، ويجمع على آثار، مثل: سبب وأسباب " )ابن منظور، 
 : عّرفُه كل  من:اصطالحاً 

جة لعملية التعليم المقصود ". )شحاته : " ُمحصلة تغيير مرغوب أو غير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيشحاته والنجار -أ
 ( 22،ص 2003والنجار، 

: " هو قدرة العامل موضوع الدارسة على تحقيق نتيجة إيجابية، لكن إذا انتفت هذه النتيجة ولم تتحقق، فإنَّ العامل إبراهيم -ب
 (.30، ص2009قد يكون من األسباب المباشرة لحدوث تداعيات سلبية "( إبراهيم، 

اإلجرائي: وهو ما يظهر تأثيره على درجات التحصيل لتلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة التعريف  
 عليهن. العربية بعد تطبيق التجربة

 االستراتيجية: عرفها كل من:
يتخذها عطية بأنها: ))خطة منظمة من أجل تحقيق األهداف التعليمية تتضمن الطرائق، والتقنيات، واإلجراءات التي   -1

 (30، ص2008المدرس لتحقيق األهداف في ضوء اإلمكانات المتاحة(( )عطية، 
زاير وسماء بانها: ))خطة موسعة تتضمن مجموعة من الخطوات المبنية من أطر نظرية مختلفة، وتجمع هذه الخطوات   -2

 (125، ص2016اء، تحت مسمى واحد يطلق عليها االستراتيجية ليتم تطبيقها في ميادين التعليم(()زاير، وسم
 :Retrieval Tableالجدول االسترجاعي

( بأنهـــا: مجموعة من البيانات المتجمعة في الخاليا العمودية واالفقية المكونة William & Amir، 1995عرفها ) .1
اجها، للجدول بناء على ما يستحضره المتعلم من خبرات ومواد خالل عمليات ذهنية محددة، ثم تخزينها واستيعابها، وادم

وتكيفها مع ما يوجد في البنية المعرفية، وعطائها الصبغة الشخصية في خبرات سابقة جزئية، ويتم استرجاعها بهدف 
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 & Williamتوسيعها، واثرائها عن طريق ما توظف له، بهدف استخالص عالقات خاصة، ثم عالقات تتسم بالعمومية.)
Amir، 1995: 65) 

ه: جدول تلخيصي يتم فيه تلخيص المعلومات والخبرات التي تم توليدها من خبرات ( ايضًا بأن2003وعرفته )قطامي،  .2
المتعلم، وربطها بالخبرات التي تم توجيهه له سواء كان بإجراء مالحظة، او معالجة، او ممارسة وغيرها من عمليات 

الحاجة للبيانات التي تساعد  التفكير وفق المراحل المختلفة. وتمثل خاليا الجدول االسترجاعي مؤشرات تدل على مدى
للوصول الى التعميم الذي يشكل هدفًا خططه المعلم، ويريد مساعدة طلبته بفعل ما يقدمه لهم من مواد وخبرات ومواقف 

 (.260: 2003وانشطة لتحصيله، والوصول بعد ذلك الى تعميمات اصيلة. )قطامي، 
ضم عددًا من الخاليا العمودية واالفقية تربطها أحدى ( بأنه: مجموعة من الجداول ي2009وعرفه )عبد العزيز،  .3

العالقات االفتراضية الصريحة او الضمنية. وتعتمد البيانات المتضمنة في الجدول الموزعة وفق خاليا افقية وموضوعية 
مالحظات على بيانات تقريرية مسحية متضمنة في الكتاب المدرسي المقرر مباشرة، او بيانات تم جمعها باالعتماد على 

الطلبة ومشاهدتهم، او اطالعهم على مصادر مختلفة من كتب وصحف ومجالت واشخاص )مصادر خبرة(، او بيانات 
 (.128-127: 2009تجمعت لدى المعلم من خالل خبراته وتفاعالته وقراءاته. )عبد العزيز، 

قية من أجل عرض المعلومات بطرائق تدفع مجموعة من الجداول تضم عددًا من الخاليا العمودية واالف التعريف االجرائي:
 التلميذات لبلورة تعميمات واجراء مقارنات وتوضيحات ضمن درس قواعد اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي.

 :التحصيل
عرفه )ابن منظور( بأنه: الحاصل من كل شيء ما بقي وثبت وذهب ما سواه يكون في الحساب واالعمال ونحوها حصل  لغة: 

لت الشيء الشي ء يحصل حصواًل والتحصيل تمييز ما يحصل واالسم الحصيلة. والحاصل البقايا الواحدة حصيلة. وقد حصَّ
 (. 162، مادة: ح ص ل، ص1956تحصيال وحاصل الشيء ومحصوله بقيته )ابن منظور، 

 اصطالحًا: عرفه كل من:
م بخبرة تدريسية معينة، االمر الذي يكشف لنا عن الموسوي بأنه: مدى ما حققه الطالب من نتاجات التعلم نتيجة مروره -1

 (105، ص 2015مدى تقدم الطالب تجاه أهداف معينة)الموسوي، 
زاير وسماء بأنه: ))القدرات التي يمتلكها المتعلم من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يوظفها في حل أكبر عدد من  -2

 (149، ص2016االسئلة التي توجه له(()زاير، وسماء، 
هو ما تحصل عليه تلميذات عينة البحث الحالي من درجات في االختبار التحصيلي لموضوعات قواعد  التعريف االجرائي:

 اللغة العربية التي أعدته الباحثة لهذا الغرض. 
 الصف الخامس االبتدائي:

ذ إلى المرحلة المتوسطة بعد ما قبل األخير من المرحلة االبتدائية المكونة من ستة صفوف والتي تعد التلمي الصفهو  
 (72، ص 1987)وزارة التربية، تخرجه من الصف السادس االبتدائي.

 قواعد اللغة العربية: 
  القواعد لغة:

د  م ن  البيت واسماعيُل اصل اأُلُس والقواعد االساس وقواعد البيت أساسه وفي التنزيل  القاعدة ذ يرف ُع إبراهيُم الّقواع  ))وا 
نا  (. 231، ص1956( )ابن منظور، 127.)البقرة،آية، انك  أنت السميُع العليم(( ربنا تقبل م 
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 القواعد اصطالحًا: عرفها كل من:
" القواعد النحوية، إحدى فروع اللغة وهي وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق  (:1988عّرفه )الرحيم، وآخرون،  -1

 (209، ص 1988والكتابة وليست غاية مقصودة لذاتها " )الرحيم، وآخرون، 
بأنها: ))لفظ عام يستوعب قواعد العربية وأحكامها جميعا: قواعد األصوات، والكتابة، والصرف، والنحو،  الخطيب -2

 (293، ص2009والبالغة، والداللة(( )الخطيب، 
 التعريف االجرائي: هي المادة الدراسية المقرر تعليمها لتلميذات الصف الخامس االبتدائي.

 اسات سابقةالفصل الثاني: در 
 الباحثة في هذا الفصل أهم الدراسات ذات العالقة بالمتغير المستقل)الجدول االسترجاعي( وكما مبين فيما يأتي: تتناول

 Massey & Wheeler) 2000 وويلر )ماسي دراسة (1)
طفال مع هدفت تعرف فعالية جداول النشاط في تنمية مهارات أداء األنشطة والمهام، واالندماج في فصول رياض األ

العاديين، وذلك لطفل توحدي يبلغ من العمر أربعة أعوام، وقد تم استعمال فنيات التوجيه اليدوي المتدرج، ومستويات دنيا من 
 وأظهرتالحث، وذلك أثناء مراحل اكتساب تلك المهارات، كما اعتمد الباحثان على مالحظة أداء الطفل لهذه المهام واألنشطة، 

ل جداول النشاط مع هذا الطفل، وجعله يحضر للفصل، ويندمج في أداء المهام واألنشطة المستهدفة مع النتائج نجاح استعما
 اقرانه في رياض األطفال.

ويرى الباحث أن هذه الدراسة توضح فعالية جداول النشاط في تنمية مهارات أداء األنشطة والمهام، وهي أحد المهارات 
 لحالية.االجتماعية التي تتناولها الدراسة ا

 (:2005)قريش،  دراسة (2)
 تهدف هذه الدراسة الى تحقيق األهداف االتية:

 تصميم برنامج تدريبي باستعمال جداول النشاط المصورة لتنمية السلوك االستقاللي لدى المتعلمين. .1
 الكشف عن مدى فعالية استعمال جداول النشاط المصورة في تنمية السلوك االستقاللي للمتعلمين. .2

( متعلمًا ومتعلمة من الذكور واالناث من المتعلمين بمدينة الزقازيق، مقسمة 30لدراسة على عينة مكونة من )أجريت ا 
الى مجموعتين: مجموعة تجريبية التي تم تطبيق البرنامج التدريبي عليها، مجموعة ضابطة التي لم تتعرض للبرنامج التدريبي 

السلوك  –الثقافي -االقتصادي -المستوى االجتماعي  –الذكاء  –ر الزمني المجانسة بين المجموعتين من حيث العم تمتوقد 
 االستقاللي.

 الباحثة األدوات اآلتيـــة: استعملت
 (.2000مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور من )إعداد: محمد بيومي خليل،  -أ 
 مقياس السلوك االستقاللي من )إعداد الباحث(. -ب 
 بي )يقوم على جداول النشاط المصورة من إعداد الباحث(.البرنامج التدري -ج 

 عالجت الباحثة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل استعمال األساليب اإلحصائية االتية:
 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1
 اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات. .2
 معامل ألفـــا كرونباخ. .3

 الدراسة فكانت على النحو االتي: نتائجأمـــا 
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( بين متوسطي درجات المتعلمين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -1
 السلوك االستقاللي بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح المجموعة التجريبية.

ي درجات افراد المجموعة التجريبية في السلوك االستقاللي قبل ( بين متوسط0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -2
 وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح القياس البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات افراد المجموعة الضابطة في السلوك االستقاللي في القياسين  -3
 القبلي والبعدي.

ية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في السلوك االستقاللي في القياسين البعدي ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -4
 (.192-2، ص 2005والتتبعي. )قريش، 

 (2014دراسة )ابراهيم  (3)
 البحث تعرف أثر الجداول االسترجاعي في: يهدف

 تحصيل مادة علم االحياء لطالب الصف الثاني المتوسط. .1
 الثاني المتوسط.التفكير االستداللي لطالب الصف  .2

 وللتأكد من تحقق هدفـــي البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيــــتين:
( بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الجدول 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -1

في تحصيل مادة علم االحياء  االسترجاعي ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية
 للصف الثاني المتوسط.

( بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الجدول 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 االسترجاعي ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس التفكير االستداللي.

 لبحث ما يأتي:شملت حدود ا
 ثانوية الزوراء للبنين /مديرية التربية في بغداد / الرصافة الثانية -1
 طالب الصف الثاني المتوسط للدراسة الصباحية. -2
 م. 2014 - 2013الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -3
 .م2010، 1كتاب علم األحياء للصف الثاني المتوسط الفصول السابع، الثامن، التاسع،ط -4

تم اختيار المنهج التجريبي ذي المجموعتين المتكافئة واالختبار البعدي للتحصيل وللتفكير االستداللي، وتم اختيار  وقد
 ووزعت بصورة عشوائية على مجموعتين وكاآلتـــي:، ( طالب62عينة البحث بالطريقة العشوائية والبالغة )

 ( طالب.32لجدول االسترجاعي وتكونت من ))أ( تمثل المجموعة التجريبية التي درست وفق ا طالب شعبة .1
 ( طالب.30طالب شعبة )ب( تمثل المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة االعتيادية وتكونت من )  .2

 وقد تم مكافأة مجموعتي البحث بالمتغيرات االتيــــة:
مقياس -5وم للصف األول المتوسط. درجة مادة العل -4اختبار المعلومات السابقة.  -3الذكــاء. -2العمر الزمني.  .1

 التفكير االستداللي.
 وقام الباحث بإعداد مستلزمات البحث االتية:

تحديد المادة العلمية المتضمنة الفصول الثالثة )السابع، الثامن، التاسع( من مادة علم االحياء للصف الثاني المتوسط.  -1
 2014لسنة 
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 ( غرضًا سلوكيًا.216ثة وقد بلغت )تحديد األغراض السلوكية الخاصة بالفصول الثال -2
إعداد الخطط التدريسية للمجموعة التجريبية التي درست مادة علم اإلحياء على وفق الجدول االسترجاعي والمجموعة  -3

 الضابطة التي درست مادة علم األحياء على وفق الطريقة االعتيادية.
 %.84وتم التأكد من صدقه وثباته حيث بلغ ثباته ( فقرة 40إعداد اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد ) -4
 %.78أعد الباحث مقياس التفكير االستداللي وتم التأكد من صدقه وثباته حيث بلغ ثباته -5

 2014 – 2013شملت تجربة البحث الفصل الثاني للعام الدراسي 
 من التجربة تم تطبيق أدوات البحث كاآلتــــي: االنتهاءوبعد 

 ( مقياس التفكير االستداللي.2دراسي. اختبار التحصيل ال (1
 (، أظهرت النتائج ما يأتي:T-testمعالجة النتائج إحصائيًا وباستعمال االختبار التائي ) وبعد

( لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق 0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
ب المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في التحصيل الجدول االسترجاعي وتفوقهم على طال
 وعليه رفضت الفرضية الصفرية األولى.

( لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق 0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
لذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في التفكير الجدول االسترجاعي وتفوقهم على طالب المجموعة الضابطة ا

 االستداللي وعليه رفضت الفرضية الصفرية الثانية.
 الباحث ما يأتي: واستنتج

تأثيرها اإليجابي والفعال في رفع المستوى العلمي والتحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط في مادة علم  .1
 .االحياء مقارنة بالطريقة االعتيادية

 تنمية التفكير االستداللي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء. .2
ثارتهم ومشاركتهم  .3 أسهم الجدول االسترجاعي في تشجيع الطالب على حرية الرأي واالستكشاف، وطرح التساؤالت وا 

ؤشرا لحصولهم على الدافع اإليجابية خالل الدرس خاصة وهذا ما شعر به الباحث اثناء تطبيق التجربة، ويعد ذلك م
 الداخلي للتعلم مما يزيد في التحصيل وتنمية التفكير االستداللي.

وفي ضوء ذلك وضع عددًا من التوصيات والمقترحات إلجراء بحوث ودراسات أخرى لبحث أثر الجدول االسترجاعي  
 (116-3، ص 2014)ابراهيم، في متغيرات أخرى غير التي وردت في هذه الدراسة.

 حصلت الباحثة على فوائد عدة من خالل العودة للدراسات المذكورة في جوانب منها: انب اإلفادة من الدراسات السابقة:جو 
 المنهجية وخطوات البحث. -1
 تحديد عينة البحث. -2
 المساعدة في صياغة وهدف الدراسة والفرضية. -3
 صياغة األهداف السلوكية وبناء منهج الدراسة. -4
 جية.إعداد خطط تدريسية أنموذ -5
 الوسائل اإلحصائية المطلوبة في البحث. -6
 عرض النتائج وتفسيرها. -7
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

 المنهج التجريبي ألنه المنهج المناسب مع طبيعة بحثها وللتثبت من هدف البحث وفرضيته: الباحثةاتبعت  
 أوال / التصميم التجريبي:

نفيذها اختبار التصميم التجريبي ألنَّ االختيار السليم يضمن للباحث الوصول من أولى الخطوات التي ينبغي للباحث ت
إلى نتائج دقيقة وسليمة، وُيقصد بالتصميم التجريبي الخطة أو اإلستراتيجية التي يضعها الباحث للوصول إلى إجابة عن مشكلة 

ره في التجربة، ولضبط التباين الحاصل في من فروضه، والتغلب على ما قد يعترضه من مشكالت في أثناء سي والتحققبحثه 
(، وهذا يعني أّن على الباحث أن 59، ص2005درجات المتغير التابع بحيث يكون راجعًا إلى المتغير المستقل. )الطّيب، 

يحدد التصميم التجريبي الذي سيعتمد عليه في البحث على أن يكون التصميم الذي يختاره مالئمًا لمشكلة بحثه وأهدافه 
 (186-185، ص2009فروضه، وأن يكون مالئمًا الختبار صحة الفروض وخصائص العينة التي اختارها. )عطية، و 

 وبذلك اعتمدت الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مالئما لظروف البحث الحالي فجاء التصميم على الشكل اآلتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 لذي صممته الباحثةالتجريبي للبحث ا التصميم

بالمجموعة التجريبية: المجموعة التي تتعرض تلميذاتها للمتغير المستقل )جداول االسترجاع(، وبالمجموعة  يقصد 
الضابطة: المجموعة التي ال تتعرض تلميذاتها للمتغير المستقل. ويقصد بالتحصيل: المتغير التابع الذي يقاس بوساطة اختبار 

 غراض البحث الحالي.تحصيلي تعده الباحثة أل
 ثانيًا: مجتمع البحث:

 المدارس االبتدائية للبنات في مركز مدينة العمارة.تلميذات  
 ثالثًا: عينة البحث:

 اختارت الباحثة مدرسة الوركاء االبتدائية للبنات عينة لبحثها وقد كان االختيار بطريقة قصدية ألسباب منها:
 تنفيذ التجربة.لتعاون ادارة المدرسة مع الباحثة في  -1
 لقرب المدرسة من منزل الباحثة مما يسهل الوصول ومتابعة العمل في المدرسة. -2
 التي ابدت تعاونها المطلق في تنفيذ التجربة.( 1)لوجود معلمة اللغة العربية -3

                                                           
(
1
 المعلمة هي: رنا ناجي (

اختيار 

عينة 

 البحث

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

المكافأة بين 

 المجموعتين

في التحصيل 

السابق 

وتحصيل 

الوالدين 

والعمر 

 الزمني

 

 

يس على وفق الجدول التدر

 االسترجاعي

التدريس على وفق الطريقة 

 االعتيادية

إختبار 

 بعدي

مقارنة 

النتائج 

 احصائيا
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والجدول اآلتي ( تلميذة لكل مجموعة بعد استبعاد التلميذات الراسبات، 30( تلميذة بواقع )60وقد بلغ عدد افراد العينة )
 يبن ذلك:

 (1جدول )
 يبين اعداد التلميذات عينة البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة

 بعد االستبعاد عدد الطالبات المستبعدات قبل االستبعاد المجموعة
 30 4 34 التجريبية
 30 2 32 الضابطة
 60 6 66 المجموع

النتائج فقط مع ابقائهن في الصف خشية الباحثة ان يمتلكن خبرات  استبعاد التلميذات الراسبات في الصف من تموقد 
 سابقة اكثر من التلميذات االخريات

 تكافؤ مجموعتي البحث:ثالثا / 
عملت الباحثة جاهدة الستبعاد تأثير المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في نتائج المتغير المستقل؛ اذ حصلت الباحثة على 

عمر الزمني والتحصيـل الدراسي لألبوين من البطاقة المدرسية، أّما درجات التحصيل السابق فقد حصلت الخاصـة بال المعلومـات
 عليها الباحثة من سجل الدرجات الُمعّد من إدارة المدرسة:

 العمر الزمني للتالميذ محسوبا بالشهور. -1
 التحصيل السابق.  -2
 التحصيل الدراسي لآلباء. -3
 التحصيل الدراسي لألمهات. -4

 وجدت الباحثة ان المجموعتين متكافأتين في المتغيرات المذكورة.وقد 
 سادسا: ضبط العوامل الدخيلة )غير التجريبية(:

يعد ضبط المتغيرات الدخيلة من اإلجراءات المهمة في البحث التجريبي، لتوفير درجة مقبولة من الصدق الداخلي  
م التباين في المتغير التابع إلى المتغير المستقل في الدراسة وليس للتصميم التجريبي، وحتى يتمكن الباحث من أن يعزو معظ

( وقد ضبطت الباحثة المتغيرات الدخيلة بشكل كبير لتمنع تأثيرا على المتغير التابع 73، ص2010إلى متغيرات أخرى )ملحم، 
 ليبقى المتغير المستقل هو المؤثر الوحيد..

 سابعا: أداة البحث:
صيلي للمادة العلمية التي دّرستها الباحثة للطالبات في اثناء مدة التجربة لقياس مستوى التقدم في ويتم بناء اختبار تح 
 التدريس بـ

 تحديد األهداف السلوكية. -1
يعّرف الهدف السلوكي بأنه "وصف لتغير سلوكي نتوقـــع حدوثه في شخصية المتعلم نتيجة لمروره بخبـرة تعليمية، ويمكن 

(، وقد صاغت الباحثة 29، ص 2010نــاتج تعليمي سلوكي متوقع لعملية التعلم، ويمكن قياسه" )عليان، قياسـه. أو هو أصغر 
( هدفا سلوكيا، وقد عرضتها الباحثة على مجموعة من الخبراء والمختصين باللغة العربية 66أهدافا سلوكية معرفية بلغ عددها)

 ((.1وطرائق تدريسها والتربية وعلم النفس )ملحق)
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 ديد محتوى المادة الدراسية. تح -2
ذهني وكتابي يضعه المدرس قبل الدرس بمدة كافية يشمل مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمنظمة المتخذة من  تحضيرهي  

 .(139، ص2009قبله إليصال المادة العلمية إلى المتعلمين )ربيع، وطارق، 
)مقدمة، اقسام الفعل، الفاعل، المفعول به، المبتدأ والخبر، كان بموضات قواعد اللغة العربية وهي  العلميةتحددت المادة 

((، 2واخواتها، إن وكأن(، وقد اعدت الباحثة خططًا على وفق استراتيجية الجدول االسترجاعي وبالطريقة التقليدية)ملحق)
ى الخطط حسب ما أشار ((، وقد اجرت التعديالت المناسبة عل1ذلك نموذجا منها على مجموعة الخبراء)ملحق) بعدوعرضت 

 اليه الخبراء.
 تحديد جدول الدروس. -3

سعت الباحثة للمكافأة في جدول الدروس بحيث تكون الدروس في وقت مالئم للتجربة، وقد تعاونت إدارة المدرسة في 
 ( االتي:9هذا الشأن وكان جدول الدروس كما في الجدول )

 (9جدول )
 موعتين التجريبية والضابطةتوزيع دروس قواعد اللغة العربية بين المج

 
 

 
  

 العينة االستطالعية. -4
اختارت الباحثة مدرسة )السيدة زينب االبتدائية للبنات( في حي عواشة للتجربة االستطالعية وقد اجرت االختبار 

( طالبة، وبعد ذلك اجرت التحليل االحصائي 40لصف الخامس االبتدائي بلغ عددها)التحصيلي على عينة من تلميذات ا
عملية فحص أو اختبار استجابات األفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار، وتتضمن  المناسب ويقصد بالتحليل االحصائي "

"، وكما (، 107، ص2013ختبار)نجم ورحيم،العملية الكشف عن صعوبة الفقرة، أو تمييز الفقرة، وفعالية البدائل من فقرات اال
 مبين فيما يأتي:

 صعوبة الفقرة: - أ
اظهرت الدراسات أن االختبار يمكن أن يميز إلى أقصى حد ممكن بين الطلبة المختبرين، إذا كان متوسط صعوبة  

فقرات االختبار %( من الطلبة عن كل فقرة من 50%( تقريبًا، أي يستطيع أن يجيب )50يشتمل عليها )الفقرات التي 
 (. 286، ص 2000)عالم،

(، وهي 0،77( و)0،23معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، وجدت الباحثة أنها تتراوح ما بين ) وبعد حساب
-20أن فقرات االختبار تعد مقبولة إذا انحصر معامل صعوبتها بين ) إلى بهذا تعد معامالت صعوبة مقبولة، إذ يشير بلوم

80)% (:168،1971 Bloom .) 
 تمييز الفقرة: - ب

يعرف معامل التمييز، بقدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين الطالب الذين يعرفون اإلجابة الصحيحة، والطالب 
(، وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أنها 114، ص 1990ال يعرفونها )اإلمام وآخرون، الذين

 الدرس اليوم المجموعة
 الثاني االثنين التجريبية
 الثالث االثنين الضابطة
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، ص 1981( فأكثر )الزوبعي،0،30(، وتعد فقرات االختبار صالحة إذا كانت قوة تمييزها )0،67( و)0،31ما بين ) تتراوح
 (، ولهذا أبقت الباحثة على الفقرات جميعها. 80
 فعالية البدائل الخطأ: - ت

لبة الذين اختاروه في يعد البديل فاعاًل عندما يكون عدد الطلبة الذين اختاروه في المجموعة الدنيا أكبر من عدد الط
المجموعة العليا، وفي االختبارات التي تضم فقرات من االختيار من متعدد يفضل فحص إجابات الطلبة عن كل بديل من بدائل 

، 1981الفقرة، والهدف من هذا اإلجراء الحصول على قيم سالبة للبدائل غير الصحيحة لكي تكون الفقرة جيدة )الزوبعي،
 (. 81ص

( 2.0-فاعلية البدائل غير الصحيحة لفقرات السؤال األول من االختبار وجدت الباحثة أنها كانت بين ) حساب وعند 
(، وهذا يعني أن البدائل غير الصحيحة قد جذبت إليها عدًدا من تلميذات المجموعة الدنيا أكبر من تلميذات 35.0-و)

 يحة على ما هـي عليه من دون تغييرالمجموعة العليا، وبذلك تقرر اإلبقاء على البدائل غير الصح
 تحديد زمن االختبار: - ث

 استعانت الباحثة بإحدى المعلمات في المدرسة لتحديد زمن اإلجابة على االختبار التحصيلي على وفق المعادلة االتية:
 زمن التلميذة األولى+ الثانية+ الثالثة+...+االخيرة                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن اإلجابة= ـــــــــــــــ 
 يذاتعدد التلم     

 ( دقيقة38وكان الوقت الالزم إلجراء االختبار هو )
 صدق األداة. -5

يكون المقياس صادقا في تقدير الخاصية لدى األفراد إذا كان خاليا من تأثير العوامل التي تجعل المقياس متحيزا أو  
أو أوطأ مما ينبغي )مجيد، التي تؤدي إلى خطأ ثابت أو منتظم، فمثل هذه األخطاء تسبب حصول األفراد على درجات أعلى 

ويقصد بصدق االختبار صحتُه في قياس ما يدعي أنَُّه يقيسه، أو هو االختبار الذي يقيس ما ُأعدَّ لقياسه،  (،40، ص 2010
 (.155، ص 2013فاالختبار الصادق الذي يقيس فعاًل القدرة أو السمة أو الظاهرة التي وضع االختبار لها )الزعبّي،

 
 من صدق األداة بنوعين من أنواع الصدق هما: تحققت الباحثة

 صدق البناء: - أ
 للتحقق من صدق بناء االختبار التحصيلي اعدت الباحثة جدول مواصفات االختبار.

 الصدق الظاهري: - ب
يقصد بالصـدق الظاهري هـو الصـدق العائد إلى عدد المستـويات للمعالجات والمستويـات األخر للمعالجات غير  

لى أدوات القياس التي شملت بالدراسة مقارنة مع أدوات القياس التي لم تستخدم بالدراسة بشـرط أنها تقيس المشمولة بالد راسة وا 
 (35، ص 2010المتغير نفسه )النعيمي، 

للتحقق من الصدق الظاهري لألداة عرضت الباحث األداة المتمثلة بـ )االختبار التحصيلي( على مجموعة من  
ربية وطرائق تدريسها والمختصون بالتربية وعلم النفس، واخذت الباحثة بآرائهم وأجرت التعديالت المالئمة المختصين باللغة الع
 ((.1على األداة. )ملحق)
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 ثبات االداة: -6
عادة االختبار( وقد اجرت الباحثة التحليل االحصائي   استعملت الباحثة للتحقق من صدق األداة طريقة )االختبار وا 

مكانية  (0،82ن التطبيقين اذ وجدت ان معامل ارتباط بيرسون كان)لتعرف العالقة بي وهو معامل جيد يؤشر الى ثبات األداة وا 
 تطبيقها فيما بعد.

 تطبيق األداة على العينة الرئيسة. -7
طبقت الباحثة االختبار النهائي على افراد العينة)التلميذات(، واستعانت بالمعلمة االصلية في المدرسة، وقد جرى 

 ختبار بطريقة سلسة ولم تحدث اية مشاكل في فترة تطبيق االختبار.اال
 تصحيح االختبار وجمع النتائج، وتحديد مقدار الفاعلية: -8

 صححت الباحثة أوراق االختبار بنفسها وجمعت النتائج الالزمة للتحليل االحصائي وتعرف النتائج الخاصة باالختبار.
 ثامنا: طريقة تنفيذ التجربة:

متمكنة من المادة ومتعاونة مع الباحثة بشكل ( 1)لمة مجموعتي التجربة بعد تدريبها من الباحثة وهي معلمة درست المع
 كبير:
عملت الباحثة في األسبوع األول على أخذ البيانات الخاصة بالتلميذات والتي ساعدت على تحديد حجم العينة واستبعاد  -1

 التلميذات الالئي رسبن في الصف نفسه.
لباحثة في األسابيع الالحقة بتدريس مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بدروس نظرية على معلمة المادة اعتمدت ا -2

 في المدرسة.
 اجرت الباحثة في األسبوع األخير االختبار التحصيلي البعدي. -3
 خير للتجربة.م، وهو االسبوع اال11/1/2016انتهت التجربة في األسبوع العاشر من التجربة في يوم االثنين بتاريخ  -4

 تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:
 البيانات واستخالص النتائج استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية: لتحليل 

 ( لعينتين مستقلتين:T-Testاالختبار التائي )-1
  2َس  - 1َس  

   ت = 
+ )ن 21(ع1- 1)ن 

2
  1+      1   22( ع1- 

  2ن       1ن     2 – 2+ ن1ن 

 : تمثلإذ 
 ت: القيمة التائية المحسوبة 

 : المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية.1س
 : المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة. 2س
 : عدد أفراد المجموعة التجريبية. 1ن
 : عدد أفراد المجموعة الضابطة. 2ن

                                                           
(
1
 المعلمة هي )رنا ناجي( في مدرسة الوركاء االبتدائية للبنات (
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 : تباين المجموعة التجريبية. ٢1ع
 ( 260، ص 1977جموعة الضابطة. )البياتي، وزكريا، : تباين الم٢2ع
 (:2مربع كاي )كا -2

( في إجراء التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لآلباء 2كاالباحثة مربع كاي ) استعملت
 واألمهات. 
 2ق( –)ل     

 ـــــــــ= مج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2كا
 ق      

 إذ تمثل: 
 )ل( التكرار المالحظ.

 (193، ص 2010)ق( التكرار المتوقع. )الكبيسي، 
 معامل ارتباط بيرسون  -3
 استعمل لحساب معامل ثبات االختبار. 
 
 
 
 
 

 إذ تمثل:
 )ر( معامل ارتباط بيرسون.

 )ن( عدد أفراد العينة.
 )س( قيم المتغير األول.
 ( 260، ص 1977)البياتي وزكريا، اني. )ص( قيم المتغير الث

  
 معادلة صعوبة الفقرة: – 5

 الباحثة معادلة صعوبة الفقرة في حساب مستوى صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار.  استعملت
 م   

 ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك  

 إذ تمثل:
 )ص( صعوبة الفقرة

 الفقرة إجابة صحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيا. )م( مجموع األفراد الذين أجابوا عن
 ( 354، ص 2000)ك( مجموع األفراد في المجموعتين العليا والدنيا. )الراوي، 

 )مج س( )مج ص( –ن مج س ص 

 ر = 

 ×  2)مج ص( – 2ن مج ص 2)مج س( – 2ن مج س
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 معادلة تمييز الفقرة: -6 
 استعملت الباحثة معادلة تمييز الفقرة في حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار.

 مج ص د –مج ص ع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت = ــ

 )ع + د( 1 
   2  

 إذ تمثل:
 )ت( قوة تمييز الفقرة.

 )مج ص ع( مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا.
 يا.)مج ص د( مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدن

 )ع( عدد أفراد المجموعة العليا.
 (70،ص2001)د( عدد أفراد المجموعة الدنيا. )العجيلي وآخرون، 

  
 معادلة فعالية البدائل الخاطئة: - 7

 الباحثة هذه الوسيلة لقياس فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختيار من متعدد. استعملت
 
 =  مت 
 

 : تمثلإذ 
 بدائل.: معامل فعالية المت
 : عدد االفراد الذين اختاروا البديل من المجموعة العليا.ع من
 عدد االفراد الذين اختاروا البديل من المجموعة الدنيا. د م:ن
 (291، ص 2002)عودة،  
 

 الفصل الرابع
 عرض النتيجة وتفسيرها

 للنتيجة التي تظهر.هذا الفصل عرضا للنتيجة التي توصل اليها البحث الحالي مع تفسير الباحثة  يتضمن
 أوال: عرض النتائج:
( بين متوسط درجات تحصيل تلميذات المجموعة 0.05" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الصفرية:

التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بإستراتيجية الجدول االسترجاعي، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة 
 لالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة االعتيادية".ا

 استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين وكانت النتيجة كاالتي:
 

 ن

 د من – ع من 
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 (2) جدول
 قيمة )ت( الجدولية والضابطة للفرضية االولى

 

( درجة، ومتوسط 22.2333بية في االختبار التحصيلي)( أن متوسط درجـات المجموعة التجري2يتبين من جدول )
( وهي أكبر مــن 5.344( درجة، وأن قيمة )ت( المحسوبة )16.6667درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي )

رست قواعد (، وهذا يدل على أن التجريبية التي دُ 58( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.00القيمة الجدولية البالغة )
التي درست المادة نفسها بالطريقة  اللغة العربية على استراتيجية الجدول االسترجاعي قد تفوقت على المجموعة الضابطة

 التقليدية، في األختبار التحصيلي الذي ُأجري في نهاية التجربة.
 الضابطة بما يأتي: وتعتقد الباحثة ان االسباب التي تقف وراء تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة

 المتغير المستقل )جدول االسترجاع( كان مؤثرا بشكل ايجابي في زيادة حماس التلميذات مما ساعد في زيادة تحصيلهن الدراسي. -1
 طريقة المعلمة في تنفيذ الدرس على وفق جداول االسترجاع كان سببا في التحصيل المرتفع للتلميذات. -2
اسية بما يتالءم ومستوى التلميذات كان من عوامل زيادة التحصيل الدراسي للتلميذات صياغة االهداف واعداد الخطط الدر  -3

 في مادة قواعد اللغة العربية.
االعداد الجيد لالختبار التحصيلي الذي شمل معظم االهداف السلوكية والمحتوى الدراسي من االسباب المهمة في كشف  -4

 د اللغة العربية.زيادة التحصيل الدراسي للتلميذات في مادة قواع
 اختيار الوقت والعينة المناسبة والتعاون المثمر من المتعلمات والمعلمة كان من العوامل المهمة في نجاح التجربة. -5

 على ضوء نتائج البحث تستنتج الباحثة ما يأتي:االستنتاجات: 
 ة لدى المتعلمين في المدرسة االبتدائية.ان جداول االسترجاع تساعد المتعلمين على فهم واستيعاب مادة قواعد اللغة العربي -1
 يزداد التحصيل الدراسي لمادة قواعد اللغة العربية عند إستعمال المعلمين لجداول االسترجاع في تعليم قواعد اللغة العربية. -2
 االيجابي. يساعد الجدول االسترجاعي المعلمين في ايصال المادة )قواعد اللغة العربية( الى المتعلمين ويزيد من تفاعلهم -3

 خرجت الباحثة بمجموعة توصيات على ضوء نتائج البحث بما يأتي:التوصيات: 
 ضرورة تدريب المعلمين على استعمال جداول االسترجاع في تعليم اللغة العربية لما لها من أهمية في التعليم.  -1
 ة التعليم.تمكين التالمذة على استعمال جداول اإلسترجاع في بقية الدروس لفائدتها في عملي  -2
وضع جداول استرجاع لمختلف الموضوعات تكون متاحة ألي معلم ومعلمة ليتسنى لهم استعمالها في تعليم اللغة  -3

 العربية وبقية العلوم.
 تقترح الباحثة مجموعة مقترحات تكون مكملة للبحث الحالي منها اآلتي:المقترحات: 

 اللغة العربية االخرى.إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية تكون على فروع  -1
 إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية تكون على طالب او طالبات المرحلة المتوسطة أو االعدادية. -2
 تجريب جدول االسترجاع في متغيرات تابعة اخرى مثل تنمية االتجاه او تنمية المفاهيم او الميول عند الطلبة. -3

 
 المجموعة

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 
 التباين

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

حجم  القيمة التائية
 االثر

 مستوى الداللة
 الجدولية المحسوبة 0.05

 3.6073 13.0126 22.2333 30 التجريبية
58 5.344 2.00 0.574 

 دالة إحصائيا
وبحجم اثر 
 4.4204 19.5402 16.6667 30 الضابطة متوسط
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 المصادر العربية واالجنبية:
 القرآن الكريم

أثر الجدول االسترجاعي في تحصيل مادة علم االحياء والتفكير االستداللي لطالب الصف الثاني راهيم، حيدر معن. اب -1
 م.2014، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد، العراق، متوسط

 م. 2009كتب، القاهرة، ، عالم المعجم المصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلمإبراهيم، مجدي عزيز،  -2
، دار صادر بيروت للطباعة والنشر، 15، المجلد لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -3

 م.1956
ار المناهج للنشر ، د1، طاستراتيجيات تدريس اللغة العربية )أطر نظرية وتطبيقات عملية(إسماعيل، بليغ حمدي.  -4

 م.2013، والتوزيع، عمان
محاضرات الموسم الثقافي األول، مكتب التربية العربي  ،اللغة العربية بين الفصحى والعاميةفندي، محمد حامد: األ -5

 م.1981لدول الخليج، مطابع مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 
 .م1990 ،العراق بغداد، والنشر، للطباعة الحكمة دار ،والتقويم القياس .وآخرون محمود، مصطفى اإلمام، -6
، مطبعة مؤسسة اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفسالبياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا زكي اثناثيوس.  -7

 م1977الثقافة العالمية، بغداد، 
رسالة )تونسية، تونسيه. تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين المبصرين والمراهقين المكفوفين،  -8

 م.2012كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري، الجزائر،  (اجستير غير منشورةم
سة الوراق للنشر ، مؤسمناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها في مرحلة التعليم األساسي 0الخطيب، محمد إبراهيم  -9

 م.2009، والتوزيع، عمان
، دائرة البحوث، مجلس النواب، جمهورية العراق، سباب والمعالجاتتدني المستوى التعليمي األخلف، أرشد ذياب.  -10

 م.2014
 م.2000، دار الكتب للطباعة والنشر العراق، 2، طالمدخل إلى اإلحصاءالراوي، خاشع.  -11
، مكتبة 1، طمعلم القرن الحادي والعشرين اسس اعداده وتأهيلهربيع، هادي مشعان، وطارق عبد احمد الدليمي.  -12

 م.2009بي، عمان، المجتمع العر 
، 2، ط2، جطرق تعليم اللغة العربية للصفين الرابع والخامس معاهد إعداد المعلمينالرحيم، احمد حسن، وآخرون:  -13

 م1988هـ، 1408، بغداد، 3مديرية مطبعة وزارة التربية رقم 
، محمد، أثر برمجية تعليمية في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طالب المرحلة األساسية في األردن وفقًا رواشدة -14

 م. 2004، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، رسالة ماجستير غير منشورةلمستويات بلوم المعرفية، 
المنهجية للنشر والتوزيع، ، دار 1ط،غة العربيةاتجاهات حديثة في تدريس اللزاير، سعد علي، وسماء تركي داخل.  -15

 م.2016، عمان
 م.2013دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  ،سيكولوجية الفروق وتطبيقاتها التربويةالزعبي، احمد محمد.  -16
 م1981، العراق ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،االختبارات والمقاييس النفسية .الزوبعي، عبد الجليل -17
 .م1995، ق للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، دار الشرو أساليب التدريس الجامعيزيتون، عايش.  -18
 م.2009، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طمبادئ التعليم المدرسي لألهل والمعلمينشاهين، عماد،  -19
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 م. 2003دار المصرية اللبنانية، ، المعجم المصطلحات التربوية والنفسيةشحاتة، حسن، وزينب النجار.  -20
، كلية التربية، الدار المصري اللبنانية، جامعة عين معجم المصطلحات التربوية والنفسيةشحاته، حسن وزينب النجار.  -21

 م.2003شمس، القاهرة، 
 م. 2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، ططرائق التدريسطوالبة، هادي، وآخرون،  -22
 م.2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، 1. طمبادئ القياس والتقويم في التربيةالطيب، محمد وآخرون.  -23
 .2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، 1. طمبادئ القياس والتقويم في التربيةالطيب، محمد وآخرون.  -24
من اعراض  الحد في المصورة طجداول النشا استخدام على التدريب فرحات. فعالية محمد والسيد ،محمد اهلل عبد عادل -25

، الجزء االول، 26ين شمس، العدد، جامعة عمجلة كلية التربيةالمتخلفين عقليًا. األطفال  لدى االنتباه اضطراب
 م.2002، 326-307ص

 م.2009، عمان، دار الثقافة، ، تدريبات وتطبيقات عمليةتعليم التفكير ومهاراتهعبد العزيز، سعيد.  -26
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 المالحق

 (1ملحق )
 أسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اجراءات بحثها

 كان العملم التخصص الدقيق أسماء الخبراء التسلسل
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العربية أ.د. جمعة رشيد كضاض الربيعي  .1
 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد طرائق تدريس اللغة العربية أ. د. سعد علي زاير  .2
 /كلية التربية االساسيةالجامعة المستنصرية طرائق تدريس اللغة العربية أ.د. فاروق خلف العزاوي  .3
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 (2ملحق)

 ل جداول االسترجاع لتلميذات الصف الخامس االبتدائي خطة تعليمية انموذجية لتدريس موضوع )كان وأخواتها( باستعما
 اليوم: التاريخ:

 الصف والشعبة: الخامس االبتدائي الدرس: 
 م / كان واخواتها
 االهداف العامة: 

  تقويم اعوجاج األلسنة وتصحيح المعاني والمفاهيم -1
 تمكين التالميذ من الكتابة والقراءة والحديث بصورة خالية من أخطاء اللغة. -2
 ضع ما يكتبه التالميذ أو يقرؤه في صياغة صحيحة وفقًا للقواعد النحوية. -3
 فهم معاني ما يكتب وما يقرأ وما يسمع فهمًا صحيحاً  -4
 .تعويد التالميذ على الطريقة المنظمة في الكالم في حياتهم وبيئتهم من خالل ما تعلموه  -5

 االهداف السلوكية:
 تتعرف عمل كان واخواتها. -1
 خواتها في الحديث والكتابة استعمااًل صحيحًا.تستعمل كان وا -2
 تعطي امثلة جديدة عن كان واخواتها. -3
 تعدد كان واخواتها. -4
 تعطي تعريفا لكان واخواتها بمفهومه الخاص. -5
 تعرب جمال تحتوي على كان وأخواتها اعرابًا سليماً  -6

 

 جامعة القادسية /كلية التربية طرائق تدريس اللغة العربية أ.د. فاضل ناهي عبد عون  .4
 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد طرائق تدريس اللغة العربية أ.م.د. حسن خلباص حمادي الزاملي  .5
 بغداد/كلية التربية ابن رشد جامعة طرائق تدريس اللغة العربية أ.م.د. رحيم علي صالح الالمي  .6
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية لغة عربية أ.م.د. رضية شرهان كريم  .7
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية لغة عربية أ.م.د. عباس عودة شنيور  .8
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية لغة عربية أ.م.د. فيصل مفتن كاظم  .9

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العربية سأ.م.د. قصي عبد العبا  .10
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العربية أ.م. د. كاظم حسين غزال  .11
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية علم النفس أ.م.د. محمد كاظم جاسم  .12
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية ئق تدريس اللغة العربيةطرا أ.م.د. ميسون علي جواد  .13
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية لغة عربية م.د. رعد نعمة راضي  .14
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العربية م. احمد عبد المحسن كاظم  .15
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية ربيةطرائق تدريس اللغة الع م. سالم ناجي باقر  .16
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية علم النفس م. عبد اهلل مجيد حميد  .17
 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية طرائق تدريس اللغة العربية م. نجم عبد اهلل غالي  .18
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 الوسائل التعليمية:
 السبورة البيضاء. -1
 اقالم الكتابة الملونة. -2
 قرر.الكتاب الم -3
 جداول استرجاع مرسومة على ورق ملون بحجم كبير. -4

 خطوات الدرس:
 أواًل: التمهيد:

 السالم عليكم....
 سبق وان درستن موضوع المبتدأ والخبر وعرفتن ان المبتدأ هو اسم يقع في اول الجملة ويحتاج الى خبر.

 وان الخبر: اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة.
 ا مثااًل عن المبتدأ والخبر؟المعلمة: من تعطين

 تلميذة: الحُق واضٌح.
 المعلمة: احسنت. اريد امثلة اخرى؟

 تلميذة: المدرسُة نظيفٌة.
 تلميذة اخرى: الشجرُة مثمرٌة:

 تلميذة اخرى: المهندسان نشيطاِن.

 تلميذة اخرى: المعلمون مجتهدون.
 المعلمة: احسنتن جميعًا.

 عنوان )كان واخواتها( وهي تدخل على المبتدأ والخبر.المعلمة: االن نأخذ درسًا جديدًا ب
 المعلمة: عندما تدخل كان واخواتها على المبتدأ والخبر ماذا يحدث في الجملة االسمية )المبتدأ والخبر(؟

 ثانيًا:عرض الدرس:
 تقوم المعلمة بكتابة االمثلة على السبورة وتطلب من التلميذات االنتباه الى األمثلة.

 لُم صعباً ليَس التع
 صاَر العنُب زبيباً 

 أمسْت السماُء صافيةً 
 كان الطالُب ناجحًا في دروسهِ 
 أصبح الورُد متفتحًا في الحديقةِ 

 المعلمة: من خالل االمثلة المذكورة والتي تم تدوينها على السبورة يتبين ان )كان واخواتها( تدخل على الجملة االسمية.
 المعلمة: من تعدد اخوات كان:

 ة:امسى، وصار، وليس.تلميذ
 تلميذة اخرى: كان، واصبح

 المعلمة: احسنتما.
 المعلمة: االن سأرسم لكنَّ جداوال توضح الدرس اتنبهن معي.
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 معناها كان واخواتها التسلسل
 تفيد التوقيت في الزمن الماضي كان  .1
 تفيد النفي ليس  .2
 تفيد التوقيت في المساء امسى  .3
 اءتفيد التوقيت في المس اصبح  .4
 تفيد التحويل صار  .5

 المعلمة: االن عرفتن معنى كان واخواتها ومعانيها
 المعلمة: كان واخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع االول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها، كما موضح في الجدول االتي:

كان  المبتدأ والخبر التسلسل
 واخواتها

 خبرها اسمها الجملة بعد دخول كان واخواتها

 صعباً  التعلمُ  ليس التعلُم صعباً  ليس التعلم صعب  .1
 زبيباً  العنبُ  صار العنُب زبيباً  صار العنب زبيب  .2
 صافيةً  السماءُ  أمست السماُء صافيةً  امسى السماء صافية  .3
 ناجحاً  الطالبُ  كاَن الطالُب ناجحًا في دروسهِ  كان الطالب ناجح في دروسه  .4
 متفتحةً  الورودُ  اصبحت الوروُد متفتحًة في الحديقةِ  اصبح قةالورود متفتحة في الحدي  .5

وهنا تبدأ المعلمة باستعمال جداول ناقصة وتعمل التلميذات على استرجاع الجداول الناقصة وتعرف النقص من خالل ما 
 تعلمته.

 ومن امثلة هذه الجداول:
كان  المبتدأ والخبر التسلسل

 واخواتها
 خبرها اسمها اتهاالجملة بعد دخول كان واخو 

    ليس التلميُذ حريٌص على مستقبله  .1
    صار العراُق مدافٌع عن حقه  .2
    امسى بابُل مدينُة اثرية  .3
    كان السماُء ملبدةٌ بالغيوم  .4
    اصبح الزهوُر متفتحٌة في الحديقة  .5

 وكذلك من الجدول االتي:
 دول:حيث تطلب المعلمة استرجاع الكلمات الى مكانها في الج

 
 خبرها اسمها كان واخواتها الجملة التسلسل
    صار التعليُم مجانًا في العراق  .1
    أمست السفينُة راسيةً   .2
    ليست الحريُة هبةً   .3

4.  
أصبح االنساُن محلقًا في 

 الفضاءِ 
   

    كان السياُب شاعراً   .5
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 ها وحركاتها االصلية كما في الجدول االتي:وتطلب المعلمة تجريد الجمل من كان واخواتها وارجاه الجمل الى صيغت
 الجملة بعد حذف كان واخواتها كان واخواتها الجملة التسلسل
   صار العراُق بلدًا منتجاً   .1
   أمست االسواُق مغلقةً   .2
   ليس الدرُس صعباً   .3
   أصبحت الطالبُة مجتهدةً   .4
   كان القمُر منيراً   .5

 
 ل االسترجاع حتى تتمكن التلميذات من فهم الدرسوهكذا تستمر المعلمة باستعمال جداو 

 ثالثًا: الربط والموازنة:
 وفي هذه الخطوة تعرض المعلمة الجمل المختلفة من اجل الربط بين الجمل:

 المعلمة: على ماذا دخلت كان واخواتها؟
 تلميذة: دخلت على الجمل االسمية.

 المعلمة: احسنت، هي تدخل على الجمل االسمية فقط.
 علمة: ماذا يحدث من تغير في جملة المبتدأ والخبر عند دخول كان واخواتها؟الم

 تلميذة: ترفع االول)أي المبتدأ( اسما لها.
 تلميذة اخرى: تنصب الخبر خبرا لها.

 المعلمة: احسنتما
 رابعًا: استنتاج القاعدة:

 في هذه الخطوة يتم استنتاج القاعدة من التلميذات وكتابتها على السبورة:
كان: فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسمًا لها، وتنصب الخبر خبرًا لها، ولها اخوات  -1

 تشبهها في ذلك هي:
 )أصبح / أمسى/ صار/ ليس(.

 مثل: أمسْت السماُء صافيةً 
 لكل فعل من هذه االفعال معنى خاص به. -2

 التغذية الراجعة والتقويم:
 لمة التلميذات بعض االسئلة منها اآلتي:في هذه الخطوة تسأل المع

 بيني عمل كان وأخواتها. -1
 اعطي امثلة جديدة عن كان واخواتها. -2
 عددي كان واخواتها. -3
 اعطي تعريفا لكان واخواتها بمفهومك الخاص. -4
 اعربي جمال تحتوي على كان وأخواتها اعرابًا سليماً  -5

 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

423 

 الواجب البيتي:
( في دفتر الواجب البيتي واحضاره في الدرس 38-35تمارين الموجودة في صفحة )( 7حل تمارين الموضوع البالغ عددها )

 القادم 
 

 (3ملحق)
 االختبار البعدي بصيغته النهائية

 : ضعي الخبر المناسب لكل كلمة مبتدأ في الجدول ادناه:1س
 )صافية، ُحّر، ظالم، ناضجة، نور(

 الخبر المبتدأ التسلسل
  العلم  -1
  السماء  -2
  الثمار  -3
  العراق  -4
  الجهل  -5

 
 ضعي دائرة          حول الحرف الذي يمثل اإلعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي:: 2س 

 مجتهدة. الطالبة -1
 خبر مرفوع - أ
 خبر منصوب - ب
 فاعل مرفوع  - ت
 مبتدأ مرفوع  - ث

 .نظيفةالمكتبة  -2
 خبر  - أ
 فاعل - ب
 مبتدأ  - ت
 مفعول به - ث

 .االرضحرث الفالح  -3
 خبر مرفوع  - أ
 فاعل مرفوع - ب
 وعمبتدأ مرف - ت
 مفعول به منصوب - ث

 الحشد في المعارك. انتصر -4
 فعل أمر مبني على السكون الظاهر. - أ
 فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر  - ب
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 فعل مضارع مرفوع بالضمة  - ت
 فعل مضارع منصوب بالفتحة. - ث
 الدرس.الطالبة كتبت  -5

 خبر مرفوع  - أ
 خبر منصوب - ب
 فاعل مرفوع - ت
 مفعول به منصوب  - ث

 الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لما تحته خط لكل  مما يأتي: : ضعي دائرة          حول الحرف3س
 الفاعل اسم يكون دائما:  -1

 ساكناً  - أ
 مجرورًا  - ب
 مرفوعاً  - ت
 منصوباً  - ث

 زار السائح المتحف في هذه الجملة مفعول به منصوب بــ: -2
 السكون. - أ
 الضمة. - ب
 الفتحة. - ت
 الكسرة. - ث

 تبدأ الجملة الفعلية بـ: -3
 اسم - أ
 حرف - ب
 ظرف - ت
 فعل - ث

 في هوالفعل الذي يدل على الن -4
 أصبح - أ
 أمسى - ب
 كان  - ت
 ليس  - ث

 المبتدأ هو اسم  -5
 ساكن  - أ
 مجرور - ب
 مرفوع - ت
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 منصوب - ث
 تدل )كأن(على: -6

 التحويل. - أ
 التشبيه. - ب
 التوكيد. - ت
 الصباح.  - ث

 فعل االمر من االفعال االتية هو: -7
 ركب. - أ
 شرب. - ب
 إلعب. - ت
 يقرأ. - ث

 صار تدخل على: -8
 الجملة االسمية - أ
 الجملة الفعلية - ب
 الفعل الماضي - ت
 الفعل المضارع - ث

 ليس تفيد معنى: -9
 التحويل. - أ
 الصباح. - ب
 الماضي. - ت
 النفي. - ث

 الفعل المضارع من االفعال االتية هو: -10
 أضاء. - أ
 تبكي. - ب
 رسمت - ت
 سافر. - ث

 
 (4ملحق )

 درجات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة
 المجموعة الضابطة التسلسل المجموعة التجريبية التسلسل
1.  28 1.  16 
2.  20 2.  21 
3.  17 3.  18 
4.  25 4.  16 
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5.  17 5.  15 
6.  26 6.  22 
7.  24 7.  11 
8.  25 8.  20 
9.  22 9.  19 

10.  21 10.  9 
11.  20 11.  20 
12.  28 12.  8 
13.  25 13.  13 
14.  24 14.  9 
15.  20 15.  13 
16.  20 16.  15 
17.  18 17.  15 
18.  28 18.  21 
19.  20 19.  15 
20.  17 20.  21 
21.  21 21.  16 
22.  26 22.  23 
23.  22 23.  17 
24.  27 24.  23 
25.  18 25.  12 
26.  17 26.  20 
27.  21 27.  21 
28.  24 28.  11 
29.  20 29.  19 
30.  26 30.  21 
 500 المجموع 667 المجموع

 16.6667 الوسط الحسابي 22.2333 الوسط الحسابي
 19.5402 التباين 13.0126 التباين

 4.4204 االنحراف المعياري 3.6073 االنحراف المعياري
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استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة )اللفظية/الشكلية( لدى طلبة الخامس االعدادي ذوي الكمال 
 القسري واقرانهم العاديين

 مادي                             آمنة منصور حسين الصافيأ.د حسين ربيع ح
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية -مكان العمل /جامعة بابل

Information Coding in the (Verbal/Form) Memory the Obligatory 

Perfectionist 

People and their Normal Colleagues  

Of the High School Students   

Prof. PhD. Husain Rabee Humadi     Amina MAnsoor Husain Al-Safi 

University of Babylon / College of Education for Human Sciences 

Yamahdy1969@gmail.com 
Abstract 

The rapid technological development supplies great deal of information which makes us 

unable to control such quantity of information. Accordingly, the level of achievement is lowered 

not because lacking to intelligence nor the lack of efforts but because lacking the skills in using 

suitable strategies which effects negatively on the memory.  

Key words: strategy, coding, information, memory. 

 خص لمال
إن التحديات التي يواجها العالم ونتيجة للتطور التكنلوجي وما يوفره من كم هائل من المعلومات جعل الفرد عاجز عن 

ما الى السيطرة عليها فكان االنخفاض في مستوى التحصيل الذي ال يعود الى انخفاض في مستوى الذكاء او نقص في الجهد وان
 عدم المهارة في استخدام استراتيجيات مناسبة وهذا مما يؤثر بشكل سلبي على عمل الذاكرة لديهم.

 وبناًء على ذلك فقد استهدف البحث الحالي:
 التعرف على طلبة الخامس االعدادي ذوي الكمال القسري. -1
لمهام )اللفظية/الشكلية( بين الطلبة ذوي التعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى استيعاب الذاكرة في ا -2

 الكمال القسري واقرانهم العاديين.
هوايت وفلت( وبناء  Hewitt، Flettوتحقيقًا ألهداف البحث قامت الباحثة بتبني مقياس الكمال القسري المتعدد االبعاد )

 مقياس مهام تشفير المعلومات.
 اظهرت النتائج: وقد

 بالكمالية وجود نسبة من الطلبة يمتازون -1
هناك فروق ذات داللة احصائية في مستوى استيعاب الذاكرة في المهام )اللفظية/الشكلية( لدى طلبة الخامس  -2

 االعدادي ذوي الكمال القسري واقرانهم العاديين.
 واستكمااًل للبحث قامت الباحثة بتقديم عدد من التوصيات واقترحت عدد من الدراسات والبحوث المستقبلية.

 الذاكرة ،المعلومات ،التشفير ،المهام ،االستراتيجية المفتاحية: اتالكلم
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 الفصل األول
  التعريف بالبحث
 :Problem of Researchمشكلة البحث 

ان من اهم المشكالت العلمية منذ النصف الثاني من القرن العشرين هي مشكلة الذاكرة التي اهتم بها علم النفس حيث 
 (365:1988 ،وعلم االجتماع. )منصور ،والفسيولوجيا ،ختلفة مثل الطب والبيولوجياتم دراستها في مجاالت م

وحيث إن االنفجار العلمي والمعرفي الذي يتسم به عصرنا الراهن ادى إلى تزايد حجم المعلومات في الكتب والمناهج 
 ،ع مواكبة هذا التطور. )الفقيالدراسية وهذا ما فرض على الطالب مسؤولية االلمام بكل فروع المعرفة بما ينسجم م

49:2010.) 
وفي اطار هذا الترابط القائم بين الذاكرة والتعلم اهتم علماء التربية والتعليم بهذه العالقة حيث ان اهم مشكلة من 
 مشكالت الذاكرة هي صعوبة االحتفاظ بالمعلومة واسترجاعها أي النسيان كونها عملية معلوماتية معقدة تكون في مستويات

 (Ryan & Johnson، 2000:1) مختلفة.
التربية والتعليم بان  هناك قصورا واضحا لدى الطلبة في استراتيجيات تشفير المعلومات وخزنها وهذا  علماءويتفق 

واضح في ان انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة قد ال يعود إلى انخفاض مستوى الذكاء أو نقص في الجهد أو عدم الرغبة 
نما إلى عدم المهارة في استخدام استراتيجيات مناسبة وهذا مما يؤثر بشكل سلبي على عمل الذاكرة لديهم. )سيد في الدراس ة وا 
 (.3:1999 ،والشريف

واستنادا لذلك فإن الطلبة الذين لديهم نزوع نحو الكمال والتفوق تكون لديهم رغبة في الكمال واتمام واتقان العمل بدرجة 
 (martin، 2003،p.256تفوق.)من النجاح وال عالية

ومن هنا جاز للباحثة أن تتساءل فيما اذا كان هناك طلبة في الصف الخامس االعدادي لديهم كمال قسري؟ وما طبيعة 
داللة  ذاتتشفير المعلومات في الذاكرة )اللفظية / الشكلية( لدى هؤالء الطلبة واقرانهم العاديين وهل هناك فروق  استراتيجيات
 في تلك االستراتيجيات تعزى الى جنس الطالب او تخصصه؟احصائية 

 :The Important of Researchأهمية البحث 
ان التطور الكبير الذي شهده العالم في عصرنا الراهن وفي جميع مجاالت الحياة وخاصًة التقدم العلمي وثورة االنترنت 

البد من تطبيق استراتيجيات جديدة تؤدي إلى رفع المستوى  أحدث جملًة من التحوالت التي طالت مختلف جوانب المجتمع فكان
 (.2:2005 ،العلمي وتحقيق االهداف باقل وقت وأكثر فائدة. )رزق

وتعد الذاكرة من اهم العمليات العقلية في حياة االنسان والتي تحقق له التقدم من خالل تراكم الخبرات وحفظ الماضي 
اضر حيث تنظم المعلومات في الذاكرة وتصنف بأشكال قابلة للحفظ والتذكر. )عبد وايضا ما تقوم به من دور حيوي في الح

 (274:1997 ،الخالق
وبدون الذاكرة يكون ادراك االنسان لألشياء المتكررة كما لو كان للمرة االولى فال يكون هناك حفظ لعملية التعلم. )خير 

 (122:1983 ،اهلل والكناني
التشفير التي تقوم على مجرد التكرار اآللي ال تساعد على االحتفاظ بالمعلومة وسهولة وانطالقا من ذلك فإن مستويات 

استرجاعها وانما يتطلب ذلك مستوى اعمق من خالل ايجاد ترابطات بين المادة المتعلمة وبين المعرفة المخزونة في الذاكرة 
 (Haberlandt، 1997:210فكلما زادت هذه الترابطات كلما كان االسترجاع اسهل. )
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لوجود  وهذا مما يدل على ان المعلومات التي تشفر بشكل عميق ال تحمل الذاكرة عبئًا وال مجهودًا في عملية االسترجاع
 (195:2005تكامل وترابط مع ما هو موجود في البناء المعرفي. )عبد الفتاح 

خبرة وهذا يوضح اسباب استخدام الطلبة االكبر وتتغير هذه األساليب بتغير العمر وزيادة الخبرة فمع تقدم العمر تزداد ال
 (.291:1999-289 ،والتنظيم. )عدس ،المراجعة ،سنًا لبعض االستراتيجيات مثل االنتباه

وليس العمر الزمني فقط هو الذي يحدد االستراتيجية وانما ايضا قدرة الفرد وما يمتلكه من  معرفة يتم اكتسابها نتيجة 
 (.Jensen،1987:130( )205:1991،التعلم والتدريب )عطوة

إذ أن االنسان يتميز عن باقي المخلوقات بفطرته إلى الكمال الذي يدفع به إلى وضع معايير عالية من أجل الحصول 
فإن الطلبة الذين لديهم هذه النزعة يكونوا اكثر مهارًة في استخدام استراتيجيات تساعد في تذكر  ،على المكانة المرموقة والتفوق

ة واالحتفاظ بها كونهم يمتازون بالمالحظة الدقيقة والقدرة على تركيز االنتباه لمدة اطول وكذلك القدرة على ادراك العالقات الماد
 (.79:2005 ،العلية والسببية اكثر من اقرانهم العاديين. )بركات

 :Aims of Researchهدفا البحث 
 الحالي إلى التعرف على: البحثيهدف 

 دادي ذوي الكمال القسري طلبة الخامس االع -1
التعرف على استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة )اللفظية/ الشكلية( لدى طلبة الخامس االعدادي من ذوي  -2

 الكمال القسري واقرانهم العاديين.
 :Limitations of Researchحدود البحث 
إناث( في  ،أدبي( لكال الجنسين )ذكور ،البحث الحالي على طلبة الصف الخامس اإلعدادي بفرعيه )علمي يقتصر

 .2014/2015المدارس الثانوية واإلعدادية التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة بابل قضاء الحلة للعام الدراسي 
 :Definition of Termsتحديد المصطلحات 

 وفيما يأتي تعريف لها: ،وردت في البحث عدد من المصطلحات
 :Information is Encrypted strategiesر المعلومات استراتيجيات تشفي •
 (Hall، 1992الخطط العامة لإلداء الذي يقوم به الفرد وتظهر بوضوح في سلوكه االستجابي في المواقف المختلفة. )هيل  -
 (Solso، 1995)سولسو  وهي المعينات التي يستخدمها الفرد لزيادة كفاءة التخزين واالسترجاع. -
 ،1996 ،ت التي يوظفها الفرد لتعينه في اكتساب وتخزين واستدعاء واستخدام المعلومات في الذاكرة. )ربيكا اكسفوردالعمليا -

Rebecca Oxford.) 
هي معينات يستخدمها الفرد في تنظيم المعلومات بما يسهل حفظها ومن ثم استدعائها واستخدامها في  التعريف النظري للباحثة:

 المواقف المختلفة
 هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس مهام الذاكرة المستخدم في هذا البحث. اما التعريف االجرائي: -
 :Memoryالذاكرة  •
هي القدرة على استعادة وتذكر الحقائق والمصطلحات واالسماء في مجال الموضوع المتعلم.  :Bloom 1983تعريف بلوم  -

 (.213:1983 ،)بلوم
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إنها بعض القابليات والقدرات الخاصة التي وظيفتها الخزن واعادة المعلومات المعرفية  :Piaget 1985ف بياجيه تعري -
 ،Furthالستعمالها مستقباًل وبوصفها معلومات بحد ذاتها ال تنقل او تستدعى حتى طلبها في الوقت المناسب. )

1985:184) 
 ،استقبال المعلومات واالحتفاظ بها واستدعائها عند الحاجة. )العتومإنها دراسة عمليات : Andersonتعريف اندرسون  -

118:2003.) 
 عملية تلقي المعلومات وخزنها واستدعائها كما هي ويتم ذلك عن طريق التعلم. :وتعرفها الباحثة نظرياً 

 اما التعريف االجرائي: هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس البحث لهذا المتغير. -
 (.2007 ،وهي المعلومات التي تشفر بصورة لغوية وتكوين ترابطات لغوية. )العتوم :Verbal Memoryالذاكرة اللفظية  •
وهي المعلومات التي تكون ذات طبيعة عيانيه ولها خصائص حسية أو ادراكية مميزة.  :Formal Memoryالذاكرة الشكلية  •

 (.2007 ،)العتوم
 ريف االجرائي لكل من الذاكرة اللفظية والشكلية فقد تبنت الباحثة نفس تعريف العتوماما التعريف النظري والتع

 Perfectionismالكمال القسري )الكمالية(  •
 أعلى مما يتطلب الموقف. ،هو ميل الفرد لوضع معايير عالية من االداء (:Holinedr،1965تعريف هولندر ) -
(Holinder، 1965، P.94.) 

هي تركيب شخصي يتسم بالكفاح من اجل تجاوز االخطاء ووضع معايير  :(Flett & Hewitt، 2003يت )تعريف فليت وهوا
 عالية من االداء.

وقد تبنت الباحثة تعريف فلت وهوايت الذي يرى بان الكمالية هو تركيب شخصي يتسم بالكفاح من اجل تجاوز االخطاء 
 ووضع معايير علية من االداء.

 يف الكمالية بانها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الكمالية المستخدم في هذا البحث.اما اجرائيا فيتم تعر 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري ودراسات سابقة:
 Information is Encrypted strategiesاستراتيجيات تشفير المعلومات 

 :Memoryالذاكرة 
(  اول من درس الذاكرة من جوانبها 1850) Herman Ebbinghausيعد عالم النفس االلماني هيرمان ابنجهاوس 

المختلفة وقام بالعديد من التجارب التي وضحت ذلك كما بحث تجريبيا في عمليات الحفظ والتذكر مستخدما المقاطع عديمة 
 (.55:2005 ،المعنى. )عبد الفتاح
مد حيث يرى انها تتألف من ثالث مكونات فقد طور نموذج ثالثي االبعاد للذاكرة قصيرة اال Baddeleyأما بادلي 

المنسق او  ،لوح المعالجة البصري المكاني ،مسؤولة عن تنفيذ ومعالجة المعلومات وهذه المكونات هي: حاجز التسميع اللفظي
 (62:2003والزغول  ،المنفذ المركزي )الزغول
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   مفهوم استراتيجية تشفير المعلومات:
ن  ،من المثيراتتستقبل حواسنا اعداد هائلة  إال ان االنسان انتقائي في اختياره للمعلومات التي يتم التركيز عليها. وا 

فإذا تلقى االنسان عدد كبير من االشارات الحسية فإن ذلك  ،معالجة المعلومات عند االنسان تكون بجانبين: الحسي والمعرفي
 لومات بسبب السعة المحدودة لنظام المعالجة لدينا.سوف يؤدي إلى عبئ على الذهن وعدم القدرة على تناول جميع المع

ولحل هذه المشكلة فإن اآللية التي يستخدمها اإلنسان هي االنتباه وهو من اهم العمليات العقلية في الذاكرة ويكون 
الحسية الى انتقائي يتم التركيز فيه على المعلومات ذات الصلة واهمال غير المهمة او غير ذات الصلة ونقلها من الذاكرة 

الذاكرة العاملة والتركيز عليها مما يجعل المعلومة واضحة وسهلة وممكن استرجاعها بشكل افضل وبذلك يؤدي االنتباه إلى زيادة 
  (.Meece، 1997:181)  كفاءة الذاكرة.

 كيفية عمل استراتيجية تشفير المعلومات:
دما يحاول تذكر شيء معين يكون على وعي به ويحاول إن هذه االستراتيجيات تعمل بطريقة مقصودة أي ان الفرد عن -1

 االحتفاظ به متعمدًا مستخدمًا كل السبل الممكنة لتحقيق ذلك.
االنتباه: ان االستراتيجية تتضمن تركيز االنتباه على المعلومات المراد تذكرها فيعمل على نقل المعلومة من الذاكرة قصيرة  -2

 (.Herrmann، etal، 1996، 18:82ها. )االمد الى الذاكرة طويلة األمد وتنشيط
 نظريات تفسير الذاكرة:

 النظريات النفسية
اول من درس الذاكرة  Abbinghaus: يعد عالم النفس االلماني أبنجاهاوس Behavioral Theoriesالنظريات السلوكية  -1

للزمن في تخزين المعلومات واثره  دراسة علمية حيث ترى هذه النظرية بأن الذاكرة هي نتاج عملية التعلم كما أعطى أهمية
 (.91:1991 ،في انطفاء المعلومة من خالل عمليتي التآكل والتداخل. )اإلزيرجاوي

نظرية الجشطلت: ترى هذه النظرية بأن االفكار المركبة تجمعات من االفكار البسيطة وهي قابلة للتحليل الى افكار  -2
 (.71:2002 ،السلوك وانما تؤكد على الموقف الحاضر. )عبد الفتاح بسيطة وهي ال تعطي الخبرة السابقة دور في تنظيم

 :Cognitive Theoryالنظرية المعرفية  -3
 :Information Processing Approachاتجاه معالجة المعلومات  -4

ي يرى أصحاب هذا االتجاه بأن السلوك ليس مجرد استجابات ترتبط بمثيرات وانما هو سلسلة من العمليات المعرفية الت
تتوسط بين استقبال المثير وانتاج االستجابة المناسبة له وطبيعة المعالجة المعرفية ونوعيتها هي التي تحدد الفترة الزمنية بين 

وان ما يحدث من معالجة المعلومات لدى االنسان يشبه ما يحدث في جهاز الحاسوب حيث  ،استقبال المثير وانتاج االستجابة
وهذه المعالجة عند  Out putsومعالجتها في وحدة معالجة المعلومات ليتم انتاج المخرجات  In putsيتم استقبال المدخالت 

التخزين ومن خالل العمليات المعرفية تنتج استجابة في كل مرحلة من هذه  ،الترميز ،اإلنسان تمر بمراحل تتمثل في: االستقبال
  (.74:2003 ،والزغول ،المراحل. )الزغول
 :Perfectionismالكمالية( الكمال القسري )

الكمالية في علم النفس هي سمة شخصية تتسم بكفاح الفرد لبلوغ الكمال ووضع معايير عالية جدا لألداء يصحبها 
وتعتبر الكمالية صفة ذات ابعاد ايجابية وسلبية فهي تدفع الفرد الى  ،تقييمات نقدية مبالغة للذات ومخاوف من تقييم الغير

ففي الوقت الذي يشعر االفراد فيه بالسعادة قد تصيبهم الكآبة إذا لم  ،في صورتها السلبية تؤدي الى سوء التكيفتحقيق المثالية و 
 (Hewitt & Flett، 2002:531يبلغوا اهدافهم )
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ان االشخاص الكماليين يضعون ألنفسهم اهداف غير واقعية ويحاولون الوصول لها وهذا مما يعرضهم الى الشعور 
 م الرضابالخيبة وعد

والكمالية هي اعتقاد بانه البد من تحقيق الكمال في كل عمل يعمله االنسان وكل شيء ال يصل الى الكمال هو 
مرفوض وهذه الحالة غير ايجابية الن سعي االنسان باستمرار لتحقيق امور مستحيلة يؤدي به الى انخفاض مستوى تحصيله 

لحالة المرضية التي تؤدي الى الشعور بالنقص. وتصنف الكمالية الى نوعين: والى التسويف والمماطلة وقد تصل الى مستوى ا
 طبيعي يشعر صاحبه بالمتعة وعصابي وهو الذي ال يستطيع ان يشعر بالرضا.

وتؤثر أيضًا على التحصيل الدراسي حيث تؤثر على إداء الواجبات وقد تؤدي الى الفشل اما عالجها فهو يركز على 
 تي تحيط بالحالة ويشجع المرء على وضع اهداف واقعية وتجاوز الخوف من الفشل.الحاالت السلبية ال

 ان الكمالية تكون على صفتين: Hamachekويرى العالم هامشيك 
الكمالية الطبيعية حيث يسعى افرادها الى تحقيق الكمال دون تقليل احترامهم لذاتهم ويشعرون بالسعادة والرضا بما يبذلونه  -1

 ذه تسمى الكمالية االيجابيةمن مجهود وه
الكمالية العصابية وهذه سلبية تتسم بسوء التكيف وشعور الفرد بعدم الرضا نتيجة اخفاقه بتحقيق اهدافه الغير واقعية.  -2

(Hamachek، 1955:27-33) 
 وتشتمل الكمالية على بعدين اساسيين:

 .الكفاح الكمالي وهو مرتبط بالجوانب االيجابية من الكمالية -1
 المخاوف الكمالية ترتبط بالجانب السلبي -2

وبذلك فان الكمالية الطبيعية او الصحية هي التي تتضمن مستوى عاٍل من الكفاح باتجاه تحقيق الكمالية مع قليل من 
 المخاوف

وهي تختلف عن حالة الوسواس القسري الذي يؤدي بالشخص الى معاناة من افكار تطفلية وغير مرغوبة كالخوف من 
الجراثيم وغسل اليدين باستمرار وقد يكون بشكل بسيط او قاسي او قد يكون مزمن واهم ما يميز الوسواس القسري هو القلق 

 والخوف باستمرار من حدوث شيء اما اهم اعراضه:
 وساوس مزعجة تتعلق بالعنف والجنس او خوف من المرض او خوف من التلوث. -
تيب المكان او مراجعة حاجاتهم باستمرار للتأكد من ترتيبها وهم انفسهم غير مقتنعين او القسر مثل اعادة غسل اليدين او تر  -

 متأكدين من مخاوفهم.
إن مشكلة الكمالية تبرز اكثر عند الطلبة الموهوبين حيث ان هؤالء الطلبة يرون قيمتهم بتميزهم  Martinويؤكد مارتن 

عدم التقدير وهو احد الوسائل التي تبعد عنهم الخوف من الفشل فهم االكاديمي وان كل شيء دون الكمال يعرضهم للنقد و 
اما من يطلبون الكمال الشامل فهم يفشلون دائما النهم يريدون عمل خاٍل  يبذلون اقصى جهودهم في الواجبات التي تطلب منهم.

 من اي خطأ وهذا ماال يتمكن اي فرد من تحقيقه.
 :مفهوم الكمال القسري
ل والنزوع اليه اهتماما واسعًا في األدبيات والدراسات منذ ستينات القرن الماضي وقد اتخذ مسميات كثيرة لقي مفهوم الكما

منها النزوع إلى الكمال وطلب الكمال إال ان المفهوم االكثر استعمااًل كان الكمالية وتسمى بالبحوث األجنبية 
(Perfectionismويشتمل هذا المصطلح على معاني واسعة ومفا )( هيم مختلفةKobori، 2012، P.5.) 

 (.541 ،1994 ،وكلمة الكمالية في اللغة مستمدة من الفعل كمل الشيء أي تمت أجزاؤه أو اكتمل الشيء. )المعجم الوجيز
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 دراسات تناولت استراتيجيات تشفير المعلومات:
 (:Shriberg، etal، 1982دراسة شيربيرج وآخرون) -1

أهمية استراتيجية الكلمة المفتاحية لتعلم االرتباط بين اسم الفرد والعمل الذي اشتهر  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن
نص كل واحد  12أما المهام المستخدمة فهي  ،تلميذ وتلميذة قسمت إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية 48به وتكونت العينة من 

م الفرد والعمل الذي اشتهر به والجملتان التاليتان الجملة االولى تتضمن اس ،كلمة 46جمل عدد كلماتها حوالي  3يتكون من 
تحتويان على معلومات عارضة عن نفس الشخص وهذه المعلومات خيالية وال ترتبط بمعلومات سابقة أما المجموعة الضابطة 

ية تم اختبار االفراد فيقدم لهم المعلومات بطريقة عادية وبعد تدريب المجموعة التجريبية على استخدام استراتيجية الكلمة المفتاح
فرديا واشارت التعليمات إلى حفظ اسم الشخص والعمل الذي قام به واجرى االفراد محاولتين تدريبيتين قبل االختبار. 

(Shriberg، etal، 1982) 
 -(:Roberts، 1994دراسة روبيرتس ) -2

ء الذاكرة قصيرة األمد لدى ذوي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير استراتيجية التسميع والتجزيل على إدا
صعوبات التعلم وتتكون عينة الدراسة من مجموعتين أحدهما استخدمت استراتيجية التسميع واألخرى تستخدم استراتيجية التجزيل 

افراد ويطبق عليهم االختبار القبلي لتذكر سالسل االرقام ثم بعد ذلك التدريب على  3والتسميع وكل مجموعة تتكون من 
دام االستراتيجيات المقررة وذلك في ثالث جلسات وبعدها يطبق االختبار البعدي لتذكر سالسل األرقام وكانت نتائج استخ

الدراسة هي عدم فاعلية التدريب على أي من االستراتيجيتين في رفع كفاءة التذكر لدى االفراد ذوي صعوبات التعلم لسالسل 
 (Roberts , M. 1994)  االرقام.
 (:1996، اطف محمد حسانيندراسة )عو  -3

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في استراتيجية تأثير الصورة على االستدعاء المباشر للمعلومات اللفظية المألوفة وغير 
مجموعة اللفظ  ،تلميذ وتلميذة من أطفال الصف الرابع االبتدائي قسمت إلى ثالث مجموعات 156المألوفة وتتكون العينة من 

طفل وطفلة ومجموعة )اللفظ + الصورة( اشتملت  35طفل وطفلة ومجموعة الصور فقط اشتملت على  35لى فقط واشتملت ع
 طفل وطفلة وكانت المجموعات الثالثة متكافئة من حيث الذكاء والعمر. 26على 

نص عن الخصائص المدركة  12بطاقة تتضمن  12عرضت النصوص اللفظية على المجموعة االولى من خالل 
حيوان وتقرأ كل بطاقة على حدة والمجموعة الثانية عرضت عليها صور فقط لمدة دقيقة واحدة أما  12ظة خاصة بـ والمالح

 المجموعة الثالثة فقد تم قراءة البطاقة مقترنة بصورة الحيوان اي شاهدوا الحيوان اثناء سماع النص.
 -كانت نتائج الدراسة تشير إلى:

 ا باللفظ في تسهيل عملية االستدعاء المباشر للمعلومات.فاعلية الصورة في حالة اقترانه -
 وجدت فروق دالة بين مجموعة اللفظ فقط ومجموعة الصورة فقط لصالح مجموعة اللفظ. -
 وجدت فروق دالة بين مجموعة اللفظ فقط ومجموعة )اللفظ + الصورة( لصالح األخيرة. -
 (1996 ،للفظ + الصورة( لصالح األخيرة.)حسانينوجدت فروق دالة بين مجموعة الصور فقط ومجموعة )ا -

 الدراسات التي تناولت الكمالية:
 -(:Parker & Adkins، 1995دراسة باركر وآدكينز ) -1

هدف الدراسة هو التعرف على الفروق في الكمالية بين طالب الجامعة الحائزين على مرتبة الشرف أو المتفوقين وبين 
فرد من الطالب  90طالب وطالبة مقسمين إلى مجموعتين األولى تتكون من  185نة من الطالب العاديين وتتكون العي
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ابعاد فكانت  6فرد من الطالب العاديين وتم استخدام مقياس الكمالية المتكون من  95الحاصلين على مرتبة الشرف والثانية 
و االهتمام  ،عاد هي: المعايير الشخصية العاليةاب 3نتائج الدراسة وجود فروق بين المجموعتين لصالح مجموعة المتفوقين في 

 (Parker،  W.D & Adkins، K.K، 1995، PP.303-309) والتوقعات الوالدية. ،باألخطاء
 (:Adkins & Parker، 1996دراسة آدكنز وباركر ) -2

طالب من  129من  وكان الهدف من الدراسة التعرف على العالقة بين الكمالية واالفكار االنتحارية وتتكون العينة
ابعاد وكذلك مقياس االفكار االنتحارية وايضا  6المرحلة االولى من الجامعة وتم استخدام مقياس الكمالية الذي يحتوي على 

 استبانة األباما لصحة المراهق.
ماطلة والخوف وقد اظهرت النتائج وجود ارتباط بين الكمالية العصابية وكل من االفكار االنتحارية وايضًا التسويف والم

 ،Adkins)من الوقوع في األخطاء بينما الكمالية السوية ارتبطت بارتفاع التحصيل ولم يكن لها اي ارتباط باألفكار االنتحارية. 
K.K. & Parker، W.D، 1996، PP.529-543) 

 
جراءاته:  الفصل الثالث/ منهج البحث وا 

 منهجية البحث واجراءاته
جية العلمية المتبعة في البحث الحالي واجراءاته بدًء بتحديد مجتمع البحث وعينته يتضمن هذا الفصل عرضًا للمنه

وادواته وايجاد صدقها وثباتها ومن ثم تطبيقها على افراد عينة البحث وايضا الوسائل االحصائية المناسبة لمعالجة بياناته 
 وتحقيق نتائج البحث وكما يأتي:

 :اواًل: منهجية البحث
المنهج )الوصفي المقارن( باعتباره افضل المناهج واكثرها مالئمة لطبيعة البحث فهو يساعد في  اعتمدت الباحثة

وهو يدرس الظاهرة باستخدام االسلوب الكيفي ويوضح  ،الحصول على بيانات لالجابة على جملة من التساؤالت المحددة مسبقاً 
 (1997:75 ،هرة من خالل االرقام والجداول. )اآلغاخصائصها ويدرسها ايضا من خالل االسلوب الكمي الذي يوضح الظا

 مجتمع البحث:
ويتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة الصف الخامس االعدادي بفرعيه )العلمي، االدبي( من الذكور واالناث في المدارس 

كز محافظة بابل. وبلغ عددهم باستثناء المدارس المسائية والمختلطة ومدارس المتميزين في مدينة الحلة مر  والثانويةاالعدادية 
اناث( موزعين  876ذكور، 851ادبي ) 1727اناث( و  2062ذكور، 1841علمي ) 3903طالب وطالبة وبواقع  5630
وبعد االستثناء اصبح عدد  2014/2015مدرسة بين ثانوي واعدادي حسب الكراس االحصائي للعام الدراسي  56على 

 طالب وطالبة. 5074كما اصبح مجتمع البحث بنات  26بنين و  22مدرسة  48المدارس 
 (:1وكما هو موضح في الجدول )

 ( مجتمع البحث1جدول )

 الجنس اسم المدرسة ت
  الخامس أدبي س علميالخام
 المجموع إناث ذكور إناث ذكور

 19 0 0 0 19 بنين ث/ الجمهورية 1
 96 0 0 0 96 بنين ث/ بابل 2
 63 0 29 0 34 بنين ث/ الحلة 3
 207 71 0 136 0 بنات ع/ الثورة 4
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 95 0 41 0 54 بنين ث/ الجزائر 5
 120 0 50 0 70 بنين ث/ الدستور 6
 53 0 0 0 53 بنين ث/ ذي قار 7
 85 0 41 0 44 بنين ث/ الباقر 8
 26 0 11 0 15 مختلطة ث/ الكرار 9
 257 0 32 0 225 بنين ع/ الحلة 10
 201 0 35 0 166 بنين ع/ االمام علي 11
 180 0 58 0 122 بنين ع/ الفيحاء 12
 111 40 0 71 0 بنات ث/ الحلة 13
 101 25 0 76 0 بنات ث/ التحرير 14
 11 11 0 0 0 بنات ث/ فلسطين 15
 65 0 0 65 0 بنات ث/ الحلة للمتميزات 16
 326 34 0 292 0 بنات ع/ الطليعة 17
 187 55 0 132 0 بنات ع/ الخنساء 18
 197 0 65 0 132 بنين الثورةع/  19
 58 0 20 0 38 بنين ث/ الشهيد الصدر 20
 87 19 26 9 33 مختلطة ث/ حلب 21
 100 0 50 0 50 بنين ث/ التراث 22
 89 35 0 54 0 بنات ع/ الزرقاء 23
 146 0 55 0 91 بنين ع/ علي جواد الطاهر 24
 117 37 0 80 0 بنات ع/ الحوراء 25
 50 20 0 30 0 اتبن ث/ الجنائن 26
 180 55 0 53 0 بنات ث/ شط العرب 27
 143 66 0 77 0 بنات ع/ ام البنين 28
 145 50 0 95 0 بنات ع/ بنت الهدى 29
 103 42 0 61 0 بنات ث/ دجلة 30
 122 38 0 84 0 بنات ع/ سكينة بنت الحسين 31
 213 59 0 154 0 بنات ع/ طليطلة 32
 130 0 66 0 64 بنين ع/ الجهاد 33
 110 37 0 73 0 بنات ع/ خديجة الكبرى 34
 67 0 23 0 44 بنين ث/ ابن سينا 35
 70 27 0 43 0 بنات ث/الفضائل 36
 144 0 46 0 98 بنين ع/ الكندي 37
 161 0 95 0 66 بنين ع/ الحلة المسائية 38
 55 0 0 28 27 مختلطة ث/ االخوة 39
 96 0 29 0 67 بنين ع/ ابن السكيت 40
 94 0 0 0 94 بنين ث/ الوائلي للمتميزين 41
 69 27 0 42 0 بنات ث/ الشموس 42
 38 0 21 0 17 مختلطة ث/ سنجار 43
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 84 29 0 55 0 بنات ث/ النجوم 44
 59 0 23 0 36 بنين ث/ النجوم 45
 69 28 0 41 0 بنات ث/ الباقر 46
 35 21 0 14 0 بنات ث/ الزاكيات 47
 56 16 0 40 0 بنات لصاحبث/ الشهيد عبدا 48
 46 0 16 0 30 بنين ث/ الطبرسي 49
 30 14 0 16 0 بنات ع/ الرحاب المسائية 50
 40 0 0 40 0 بنات ث/ الرباب 51
 53 20 0 33 0 بنات ث/ التراث 52
 59 0 19 0 40 بنين ث/ الجامعة 53
 16 0 0 0 16 بنين ث/ االعالم 54
 150 0 0 150 0 بنات ع/ د. مديحة عبود البيرماني 55
 18 0 0 18 0 بنات ث/ زهرة الفرات 56
 5630 876 851 2062 1841 56 المجموع 
 عينة البحث:

%( من عدد المدارس في مجتمع البحث اختيرت 25( مدرسة تشكل ما نسبته )12واشتملت عينة البحث على )
وعدد مماثل من مدارس االناث وقد اختير ما نسبته  ( مدارس للبنين6وبشكل متساوي بواقع ) البسيطباألسلوب العشوائي 

( من الفرع 158طالب )229( طالب وطالبة وبواقع 508%( من العينة وبموجب ذلك اصبح عدد افراد عينة البحث  )10)
نة ( من الفرع األدبي وقد تم اختيار العي84( من الفرع العلمي و )195( طالبة )229( من الفرع االدبي و )71العلمي و )

 (2باألسلوب الطبقي العشوائي المتناسب من مجتمع البحث وكما مبين في الجدول )
 ( عينة البحث2الجدول )

 الجنس اسم المدرسة
 

 % المجموع
 % األدبي % العلمي

 %19 20 %12 9 %7 11 ذكور ث / الحلة
 %34 36 %21 15 %13 21 ذكور ث / الدستور
 %56 77 %13 9 43 68 ذكور ع / الحلة
 %40 39 %28 20 %12 19 ذكور ع / الجهاد
 %38 43 %19 13 %19 30 ذكور ع / الكندي
 %13 14 %7 5 %6 9 ذكور ث / الطبرسي
 %38 52 %20 17 %18 35 اناث ع / الخنساء
 %53 88 %13 10 %40 78 اناث ع / الطليعة
 %20 25 %13 11 %7 14 اناث ع / الزرقاء
 %31 40 %18 15 %13 25 اناث ع/ بنت الهدى
 %14 32 %3 11 %11 21 اناث ع / الحوراء
 %24 42 %23 20 %11 22 اناث ع / ام البنين
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( وبموجب 178:2000%( للدراسات المسحية عندما يكون مجتمع البحث كبيرا )عودة، 5اذ يشير عودة الى ان  نسبة )
توزيع العينة وفقًا لنسبتها في المجتمع حسب الجنس  ( طالب وطالبة والجدول اعاله يمثل508ذلك فقد بلغت عينة البحث )

 والتخصص.
 ادوات البحث:

 اوال: مقياس مهام الذاكرة )اللفظية/الشكلية(:
والتي تشخص من خالله استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة حيث ارتأت الباحثة بناء أداة لقياس مهام الذاكرة في 

 ت عليها الباحثة.ضوء الدراسات والمقاييس التي اطلع
 التحليل المنطقي لفقرات مقياس الذاكرة:
( محكم من المختصين في العلوم التربوية والنفسية البداء آرائهم حول مدى صالحية 12حيث تم عرض المقياس على )

 المقياس في تحقيق الهدف الذي وضع من اجله
لذاكرة )اللفظية / الشكلية( باستخدام كولمكروف يبين توافق المحكمين )الخبراء( حول صالحية فقرات مقياس مهام ا

 (3للبيانات االسمية كما في الجدول ) Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوف 
 ( توافق الخبراء حول صالحية مقياس مهام الذاكرة )اللفظية / الشكلية( باستخدام كولمكروف سميرنوف3الجدول )

 المهمات
قيمة كولمكروف  التكرارات

 حسوبةسميرنوف الم
قيمة كولمكروف 
 سميرنوف الجدولية

 الداللة
 المعارضون الموافقون

 0.5 - 12 األولى

0.391 

 دالة
 دالة 0.417 1 11 الثانية
 دالة 0.417 1 11 الثالثة
 دالة 0.417 - 12 الرابعة

  
 تجربة وضوح التعليمات والفقرات:

 عليماته والكشف عن االمور الغير واضحة للمستجيب.تهدف الى التعرف على مدى وضوح فقرات المقياس وت
 التحليل االحصائي:

 وقد اعتمدت الباحثة اسلوبين:
 استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس بأسلوب المجموعتين المتطرفتين. -1

 ( يبين ذلك.4والجدول )
 ( القوة التمييزية لمهام مقياس الذاكرة )اللفظية/الشكلية(4الجدول )

 المهمة
القيمة التائية  108 المجموعة الدنيا 108 المجموعة العليا

 المحسوبة
 القرار

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 مميزة 2.69 1.70 11.65 1.83 12.30 االلفاظ العيانية
 مميزة 5.12 1.56 10.88 1.70 12.02 االلفاظ المجردة
 مميزة 9.43 1.08 9.54 1.76 11.41 لمعنىااللفاظ عديمة ا
 مميزة 17.29 0.87 10.59 1.12 12.94 االشكال
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 االتساق الداخلي: -2
تم حساب عالقة درجة كل مهمة بالدرجة الكلية لمهام الذاكرة )اللفظية/الشكلية( فكانت عالقة المهام االربعة جميعها دالة 

 ( يبين ذلك.5احصائيًا والجدول )
 ذاكرة اللفظية / الشكلية بالدرجة الكلية للمقياسعالقة مهام ال

 (5الجدول )

 المهمة
عالقتها بالدرجة الكليلة لمقياس مهام 

 الذاكرة اللفظية/ الشكلية
 الداللة

 دالة 0.46 األلفاظ العيانية
 دالة 0.75 االلفاظ المجردة

 دالة 0.7 االلفاظ عديمة المعنى
 دالة 0.52 األشكال

 
 الثبات:

 اء الثبات بطريقتين:وتم اجر 
 (0.896إعادة االختبار حيث بلغ معامل الثبات ) -1
 (0.608الثبات بكرونباخ الفا وقد بلغ ) -2

 وبهذا اصبح المقياس جاهز للتطبيق
ثانيًا: بعد اطالع الباحثة على الدراسات التي تناولت مفهوم الكمال القسري فضاًل عن المقاييس ذات العالقة تبنت الباحثة 

ويتحدد مفهوم الكمالية في هذا المقياس بأنه الرغبة بالكمال وعدم الرضا عن  Hewitt، Flett 1990ت وهوايت مقياس فلي
 فقرة ذا بدائل خماسية. 45اإلداء مهما كان عاليًا وهذا المقياس يتكون من 

 :تعريب المقياس
 Hewitt، Flettكل من فليت وهوايت  قامت الباحثة بتعريب النسخة االصلية لمقياس الكمال القسري )ملحق( الذي اعده

 وكما يلي:
 ترجمة المقياس إلى  اللغة العربية باالستعانة بأستاذ متخصص باللغة االنكليزية. -1
 عرض النسخة المترجمة إلى اللغة العربية على أستاذ متخصص في علم النفس التربوي لمعرفة مدى تطابق النسختين. -2
 متخصصين في اللغة االنكليزية إلعادة ترجمتها إلى االنكليزية. عرض النسخة المترجمة إلى العربية على -3
عرض النسختين االنكليزية والتي اعيد ترجمتها على اساتذة متخصصين في اللغة االنكليزية لمعرفة مدى تطابق  -4

 النسختين.
  
 استاذ عمار المعموري )المعهد البريطاني( (1)
 أ.د فاهم الطريحي (2)
 رينخ نايف، قحطان عدنان أحمد، غسان فاضل راضي( كلية التربية جامعة القادسيةاالساتذة: )كريم ج (3)
 قحطان  عدنان أحمد، غسان فاضل راضي (4)
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 التحليل المنطقي لفقرات المقياس:
( محكم من المختصين في العلوم التربوية والنفسية إلبداء 12حيث تم عرض مقياس الكمال القسري بعد تعريبه على )

 ( يبين ذلك6ل صالحية فقراته وتمثيلها لمفهوم الكمال القسري والجدول )آرائهم حو 
يبين توافق المحكمين )الخبراء( حول صالحية فقرات مقياس الكمال القسري باستخدام كولمكروف سميرنوف 

Kolmogorov-Smirnov Test للبيانات االسمية 
 باستخدام كولمكروف سميرنوف ( توافق الخبراء حول صالحية مقياس الكمال القسري6الجدول )

 الفقرات
قيمة كولمكروف  التكرارات

 سميرنوف المحسوبة
قيمة كولمكروف 
 سميرنوف الجدولية

الداللة 
 المعارضون الموافقون االحصائية

1 ،3 ،4 ،5،8 ،9 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،15 ،16 ،18 ،19 ،
22 ،24 ،26 ،27 ،29 ،30 ،
32  ،34 ،35 ،38 ،39 ،40 ،

42 ،43 ،45 

12 - 0.5 

0.391 

 دالة

17 ،33 ،36 11 1 0.417  
2 ،6 ،7 ،10 ،20 ،21، ،23 ،

25 ،28 ،31 ،37 
 غير دالة 0.333 12 10

 غير دالة 0.25 3 9 44، 41
 

 (32–1فقرة، ستخضع للتحليل االحصائي، أخذت تسلسالت جديدة ابتدأت من ) 32وبهذا بقي المقياس مكونًا من 
 يمات والفقرات:تجربة وضوح التعل

( طالب وطالبة يتوزعون بالتساوي بحسب الجنس 40ولتحقيق ذلك طبق المقياس بصيغته االولية على عينة مؤلفة من )
والتخصص وظهر من خالل تطبيق المقياس ان تعليمات المقياس وفقراته كانت واضحة ومفهومة اما بخصوص الوقت 

 ( يوضح ذلك7دقيقة والجدول )11( دقيقة بمتوسط قدره 15-12بين )المستغرق في االجابة عن المقياس فقد تراويح 
 ( عينة تجربة وضوح التعليمات والفقرات7الجدول )

 المجموع الخامس االدبي الخامس العلمي اسم المدرسة ت
1   10 10 
2   10 10 
3  10  10 
4  10  10 
 40 20 20 المجموع 

 
بموافقة المحكمين باالجماع أي ان يقوم الشخص باختيار بديل واحد من بين كما اعتمدت الباحثة البدائل الخماسية 

البدائل الخماسية حسب ما يشعر به اتجاه كل فقرة من فقرات المقياس حيث تتدرج بدائل االستجابة في قوتها حسب االوزان من 
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  1ديل ال تنطبق علي اطالقًا هي وأدنى درجة للب  5( فكانت اعلى درجة للبديل تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا هي 5–1)
(  وبذلك تكون اعلى 5-1بالنسبة للفقرات االيجابية التي تقيس الكمال القسري اما ذات المدلول السلبي فيكون تدرجها بالعكس )

 .32وادنى درجة  160درجة للمقياس 
 مفتاح التصحيح

 ( مفتاح التصحيح8الجدول )
 ةأوزان البدائل بحسب اتجاه الفقر  الفقرات

 تسلسل الفقرة اتجاه الفقرة

تنطبق 
علَي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
علَي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علَي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
علَي 
بدرجة 
 قليلة

ال تنطبق 
علَي 
 اطالقاً 

الفقرات ذات المدلول 
االيجابي )+( تقيس 

 الكمال القسري

1 ،3 ،4 ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،14 ،
15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،
22 ،25 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 

5 4 3 2 1 

الفقرات ذات المدلول 
 5 4 3 2 1 27، 26، 24، 13، 8، 6، 5، 2 السلبي

 
 التحليل االحصائي:

 لغرض تحليل فقرات مقياس الكمال القسري اعتمدت الباحثة اسلوبين:
باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين  تم حساب القوة التمييزية: القوة التمييزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين -1

( فكانت القيم التائية المحسوبة 1.96( والبالغة )214( ودرجة حرية )0.05لكل فقرة على حدة عند مستوى داللة )
 (9للفقرات كما في الجدول )

 يبين القوة التمييزية لمقياس الكمال القسري بأسلوب المجموعتين المتطرفتين
 (9الجدول )

 الفقرة رقم

 المجموعة العليا
108 

 المجموعة الدنيا
القيمة التائية  108

 المحسوبة
 القرار

 الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مميزة 8.98 0.94 3.60 0.64 4.58 1
 مميزة 3.54 1.09 2.12 1.53 2.76 2
 مميزة 13.42 0.94 3.31 0.50 4.69 3
 مميزة 10.33 1.01 2.61 1.14 4.13 4
 مميزة 4.52 1.02 1.68 1.52 2.47 5
 مميزة 6.53 1.01 2.58 1.25 3.59 6
 مميزة 9.88 0.92 3.70 0.59 4.74 7
 مميزة 7.25 1.36 2.84 1.14 4.08 8
 مميزة 9.69 1.07 3.51 0.63 4.67 9
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 مميزة 7.15 1.07 3.45 0.79 4.37 10
 مميزة 7.97 0.90 3.94 0.57 4.75 11
 مميزة 13.21 0.92 3.20 0.64 4.63 12
 مميزة 7.62 1.05 2.36 1.09 3.47 13
 مميزة 8.16 1.25 2.56 1.30 3.98 14
 مميزة 8.02 0.98 3.85 0.66 4.77 15
 مميزة 7.78 1.12 3.80 0.61 4.75 16
 مميزة 7.74 1.19 3.61 0.59 4.60 17
 زةممي 6.76 1.32 2.71 1.30 3.92 18
 مميزة 11.19 0.95 3.14 0.78 4.46 19
 مميزة 10.59 1.23 2.56 0.99 4.17 20
 مميزة 10.87 1.23 2.88 0.87 4.45 21
 مميزة 10.33 0.83 3.76 0.60 4.78 22
 مميزة 5.89 1.28 3.26 1.12 4.22 23
 مميزة 2.74 1.13 2.76 1.47 3.25 24
 مميزة 13.75 1.12 3.31 0.41 4.90 25
 مميزة 10.63 0.96 1.73 1.66 3.69 26
 مميزة 5.63 1.36 2.58 1.67 3.75 27
 مميزة 5.16 0.94 4.42 0.36 4.92 28
 مميزة 16.43 1.03 2.58 0.69 4.55 29
 مميزة 12.73 1.09 3.09 0.69 4.68 30
 مميزة 12.42 1.05 2.89 0.73 4.42 31
 مميزة 9.13 0.95 4.01 0.43 4.93 32

 
 جة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الكمال القسري:عالقة در  -2

تم حساب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الكمال القسري للطلبة باستخدام معامل ارتباط بيرسون، ثم قورنت القيمة 
( فكانت عالقة 0.098( والبالغة )398( ودرجة حرية )0.05المحسوبة لمعامل االرتباط بالقيمة الجدولية له عند مستوى داللة )

( فقرة، 32جميع الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس دالة احصائيًا، وهذا يعني عدم حذف اية فقرة منه ليبقى المقياس مكونًا من )
 ( يوضح ذلك.10والجدول )

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الكمال القسري
 (10الجدول )

 ت
معامل ارتباط الفقرة 

 ة للمقياسبالدرجة الكلي
 ت الداللة

معامل ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية للمقياس

 الداللة

 دالة 0.300 17 دالة 0.424 1
 دالة 0.334 18 دالة 0.164 2
 دالة 0.333 19 دالة 0.402 3
 دالة 0.383 20 دالة 0.328 4
 دالة 0.408 21 دالة 0.134 5
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 دالة 0.308 22 دالة 0.209 6
 دالة 0.258 23 دالة 0.317 7
 دالة 0.402 24 دالة 0.147 8
 دالة 0.443 25 دالة 0.356 9
 دالة 0.279 26 دالة 0.296 10
 دالة 0.189 27 دالة 0.306 11
 دالة 0.171 28 دالة 0.460 12
 دالة 0.496 29 دالة 0.322 13
 دالة 0.493 30 دالة 0.381 14
 دالة 0.452 31 دالة 0.307 15
 دالة 0.376 32 دالة 0.250 16

 
 الخصائص السايكومترية لمقياس الكمال القسري:

يعد الصدق من الخصائص السايكومترية المهمة فهو يرتبط باهداف اداة القياس حيث  ان االختبار الصادق هو القادر  الصدق:
القسري اعتمدت  ( وللتحقق من صدق اختبار مقياس الكمال1999:78على قياس الظاهرة التي وضع من اجلها )زكريا، 

 الباحثة نوعين من الصدق وهما:
 الصدق الظاهري: -1

يمثل الصدق الظاهري نوع الفقرات ووضوحها وكذلك طريقة صياغتها وتم التحقق من ذلك عندما عرض االختبار على مجموعة 
تي وضعت من اجلها من الخبراء المتخصصين في التربية وعلم النفس للحكم على دقة وصالحية فقراته في قياس االهداف ال

 (.130:2001)العجيلي وآخرون، 
 صدق البناء: -2

 التحقق من صدق البناء لمقياس الكمال القسري من خالل المؤشرات التالية
القوة التمييزية تم حسابها بأسلوب المجموعتين المتطرفتين، وظهر ان جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيم )ت( الجدولية  -

 ولم تحذف أي فقرة.
 – 0.134االتساق الداخلي )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار( وظهر ان قيم معامل االرتباط قد تراوحت بين ) -

( 398( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )0.098( وهو اعلى من قيمة معامل االرتباط الجدولية البالغة )0.496
لم تسقط اي فقرة من فقراته من خالل االداتين )تمييز الفقرات بأسلوب فقرة إذ  32ولهذا فقد بقي المقياس مكون من 

 المجموعتين المتطرفتين واالتساق الداخلي(.
  تم حساب الثبات بطريقتين: الثبات:

( وهي قيمة ثبات مقبولة في 0.684فقد بلغت قيمتها المحسوبة ) Cronbach's Alphaاالولى: باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
 ييس في العلوم التربوية والنفسية.المقا

. وهي من الطرق المشهورة إليجاد معامالت الثبات و بهذه الطريقة يعبر عن االتساق الداخلي للفقرات الثانية: التجزئة النصفية:
(Ebel & Frisble، 2009:263) 

الطالب على درجة لكل جزء وحيث يتم تجزئة االختبار الى نصفين متكافئين ويطبق االختبار مرة فقط في حين يحصل 
 (.235:2006ويتم حساب درجة االرتباط بين الجزأين )عالم، 
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ولغرض حساب الثبات بهذا االسلوب كان البد من التأكد من تجانس تباين نصفي المقياس وتحقيقًا لهذا الغرض فقد 
( عند درجة حرية 0.098الغة )وهو اقل من قيمة )ف( الجدولية الب0.63استخدم )اختبار ف( وظهر ان قيمته قد بلغت 

طالب وطالبة( وحجم عينة تجربة وضوح التعليمات والفقرات. وبعد التأكد من تجانس  40( باعتبار حجم عينة الثبات )39.39)
( وألن هذه القيمة تجري بثبات 0.71تباين ثبات نصفي المقياس تم تطبيق معامل ارتباط بيرسن وظهر ان قيمته قد بلغت )

 (0.83س لذا تم تصحيحها باعتماد معادلة سبيرمان وظهر ان قيمة معامل الثبات قد بلغت  )نصف المقيا
 ( فقرة.32وبهذا يكون المقياس جاهزًا للتطبيق النهائي على عينة النتائج مكونًا من )

 الوسائل االحصائية:
                      االختبار التائي لعينتين مستقلتين:                                           -1

                        
 )حمادي، حسين ربيع( االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس

 :استعمل في حساب
 القوة التميزية لمهام استراتيجية تشفير المعلومات -
 القوة التميزية فقرات مقياس الكمال القسري -
 معامل ارتباط بيرسون: -2

 
 ، حسين ربيع( االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس)حمادي

 :استعمل في حساب
 عالقة درجة كل مهمة بالدرجة الكلية لمقياس مهام الذاكرة -
 العالقة االرتباطية بين درجة الفقرة الواحدة والدرجة الكلية لمقياس الكمال القسري -
 قة التجزئة النصفيةمعامل الثبات بطريقة اعادة االختبار وطري -
 معادلة الفا كرونباخ -3

 
 (570:1988)عودة، 

 معادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل الثبات المستخرج بطريقة التجزئة النصفية -4

 
 )حمادي، حسين ربيع( االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس
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 مقياس الكمال القسري ومهام الذاكرة اختبار كولمكروف سميرنوف لتحليل آراء المحكمين ل -5
 )اللفظية / الشكلية(

 
 (570:1988)عودة 

 
 الفصل الرابع / عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها البحث في ضوء أهدافه وتفسير تلك النتائج ومناقشتها في ضوء 
من ثم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج وهي على النحو اإلطار النظري والدراسات السابقة، و 

 اآلتي:
الهدف االول: التعرف على طلبة الصف الخامس االعدادي ذوي الكمال القسري وتم استخراجه باستخدام معادلة فترة الثقة من 

( فما فوق من ذوي الكمال القسري، 136ة )وقد اعتبر الطالب الذي يحصل على درج خالل تطبيقها وتحديد درجة القطع
 (11( طالبًا وطالبة مرتبين كما في الجدول )107فبلغ عددهم )

 ( اعداد الطلبة ذوي الكمال القسري11الجدول )
 المجموع ذكور علمي ذكور انساني اناث علمي اناث انساني

26 54 2 25 107 
 

 (1الشكل )

 
 القسري طلبة الصف الخامس االعدادي ذوي الكمال

 
ولعل تفسير ذلك هو ان الموهبة واحدة من سمات ذوي الكمال القسري، فالطالب الموهوب يسعى دائما للتميز فهو 
حريص كل الحرص على ان يكون االفضل وفي كفاح مستمر من اجل الحصول على المرتبة االولى مهما تكن التكاليف وهذا 

المرحلة العمرية، ونزوعهم نحو الكمال والتميز هو جزء من تحقيق  ايضا جزء من سمات الفرد وخصائص سلوكه ضمن هذه
 .(Clark، 1992:125-127)الذات لديهم 
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 وهذا ما يتفق مع ما جاء في الفصل الثاني من اطار نظري يفسر الكمالية في سلوك االفراد
)اللفظية/ الشكلية( لدى طلبة الخامس  الهدف الثاني: توجد فروق دالة احصائيا في استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة

 االعدادي من ذوي الكمال القسري واقرانهم العاديين.
 (12وكما هو موضح في الجدول )

 ( داللة الفروق  في استراتيجيات تشفير المعلومات لدى الطلبة ذوي الكمال القسري واقرانهم العاديين12الجدول )
الطلبة ذوي 
 الكمال

 نمط الذاكرة
 2قيمة كا  ات تشفير المعلوماتاستراتيجي

 المحسوبة
 2قيمة كا 
  الجدولية

 الداللة
 التفصيل الصم التسميع التعنقد

 القسري
 127 15 95 83 اللفظية

 دالة 7.81 38.88
 79 0 14 14 الشكلية

 العادي
 195 258 439 307 اللفظية

 دالة 7.81 970.67
 61 30 149 160 الشكلية

 
المقارنات نجد ان ذوي الكمال القسري هم اكثر استخداما لالستراتيجيات العميقة التي تتضمن ترابط بين  ومن هذه

االفكار والمعاني والصور المرسومة في الذاكرة مثل استراتيجية التفصيل في حين استخدامهم الستراتيجية الصم اقل وهي تعتمد 
لفظية والشكلية في حين يميل العاديين الى استخدام التسميع وهي استراتيجية على الحفظ االلي وهذا يظهر واضحا في الذاكرة ال

تعتمد على التكرار حتى الحفظ في حين يكون استخدامهم للتفصيل الذي يتطلب بذل جهد وربط معاني اقل سواء بالذاكرة 
 (Martin، 2003:35اللفظية او الشكلية وربما يرجع ذلك لكونهم اقل دقة وضبط من ذوي الكمال القسري. )

وتفسير ذلك بان االستراتيجيات المعرفية نوعين هي اما سطحية تبقى في الذاكرة قصيرة االمد مثل التسميع او عميقة 
تحتفظ بالمعلومات لفترة طويلة في الذاكرة طويلة األمد مثل التفصيل وهذا يوضح ان الموهوبين االذكياء او ذوي الكمال القسري 

االستراتيجيات العميقة التي تتطلب ربط افكار ومعلومات في الذاكرة مما يؤدي إلى بقاؤها لفترة أطول كما  يميلون الى استخدام
 هو موضح في اإلطار النظري للبحث.

وعلى العموم تكون االستراتيجيات العميقة أكثر احتفاظًا بالمعلومة مثل استراتيجية التفصيل من االستراتيجيات السطحية 
 (.353:1983التسميع.)لندال، دافيدوف،  مثل استراتيجية
 االستنتاجات

ان للطلبة رغبة في تحقيق الكمال فهم يجبرون انفسهم في الحصول على المرتبة االولى مما يجعلهم في مستوى متميز  -1
 ومحط اعجاب وثناء اآلخرين عليهم.

هم العاديين في الذاكرتين اللفظية تختلف استراتيجيات تشفير المعلومات لدى الطلبة ذوي الكمال القسري عن اقران -2
 والشكلية.

 استراتيجية التعنقد غير دالة لصالح القسريين سواء في الذاكرة اللفظية او الشكلية. -3
 استراتيجية الصم دالة لصالح العاديين في الذاكرة اللفظية والشكلية. -4
 رتين اللفظية والشكلية.ان التسميع هي االستراتيجية االكثر شيوعًا لدى الطلبة العاديين في الذاك -5
 ان التفصيل هي االستراتيجية االكثر شيوعًا لدى الطلبة ذوي الكمال القسري في الذاكرتين اللفظية والشكلية. -6
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 التوصيات:
تدريب المرشد التربوي في المدارس على استخدام معينات الذاكرة واستراتيجيات تشفير المعلومات لتأثيرها على سعة  -1

 واالسترجاع االفضل لمادة الدراسة وخاصًة في االمتحانات.الخزن في الذاكرة 
توجيه المؤسسات التعليمية الى االستفادة من نتائج البحث وعقد الحلقات النقاشية لتوعيتهم واستخدام افضل االساليب  -2

 المناسبة لفئاتهم العمرية.
تراتيجية تشفير المعلومات وزيادة استيعاب توعية اآلباء  واألمهات من خالل مجالس اآلباء والمعلمين على استخدام اس -3

 الذاكرة.
ان تقوم مديرية االعداد والتدريب بإعداد المعلمين والمدرسين ووضع برامج  لتطويرهم في مجال استخدام هذه  -4

  االستراتيجيات.
الكمال والمثالية  االهتمام بالطلبة المتفوقين والمحافظة على المستوى العالي لألداء وتوجيههم بعيدًا عن النزوع الى -5

 بصورتها السلبية.
 المقترحات:

 إجراء دراسة مماثلة على عينة من طالب االبتدائية للتعرف على استراتيجيات التشفير باختالف الفئة العمرية. -1
إجراء المزيد من الدراسات حول استراتيجيات تشفير المعلومات مع متغيرات اخرى كأن تكون استراتيجية تشفير  -2

 وأثرها في رفع مستوى اداء الطلبة في االمتحان.المعلومات 
 إجراء دراسة عن الكمال القسري وعالقته بمتغيرات اخرى كتقدير الذات وزيادة التحصيل والتشاؤم. -3
 اجراء دراسة عن الكمال القسري وتطبيقها على شرائح اجتماعية غير شريحة الطلبة وأثر ذلك في حياتهم اليومية. -4
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 المغايرة وعالقتهما باضطراب الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية –المسايرة 
 الباحثة. حنين عبد األمير البدري   لمرشدي اسين أ.م.د. عماد عبيد ح

 كلية التربية األساسية/ جامعة بابل
Being Well with-in Contrast and their Relation to 

Identity Disorder of the High School Students 

Asst. Prof. Amad Ubaid Husain   Researcher Haneen Abdul Ameer  

College of Basic Education/ University of Babylon 
Abstract 

The present study discusses the different problems that emerged lately in the Iraqi society 

and their effect on the economical and social aspects of life. One of these problems is that the 

individual may copy what the others do and tries to follow the trends even if they do not go well 

with him or he may contrast the other people so he will be detached. But the individual cannot be 

detached because he needs to interact with others. Being well with or in contrast may cause 

identity disorder.                

 خص لمال
والتي لها األثر المهم على حياة ، تكمن مشكلة البحث الحالي من خالل ظهور العديد من المشكالت في مجتمعنا العراقي

، ها الفرد مع اقرنهوقد يرجع السبب في ظهور هذه المشكالت هي الطريقة التي يتوافق في، اإلفراد العلمية والمهنية واالجتماعية
، فيصبح منعزال" أو قد يغاير اقرانه، فقد يساير الفرد بدرجة كبيرة لكل ما هو شائع بين إقرانه بطريقة قد ال تالئم طبيعة شخصيته

وأن مسايرة أو ، فالفرد ال يستطيع إن يعيش منعزال" عن اآلخرين فهو بحاجة إلى أن يتفاعل مع غيره لتسهيل متطلبات حياته
رة الطلبة ألقرانهم قد يكون السبب في تشوه صور الذات لديهم والذي قد يؤدي إلى عدم معرفة المراهق لنفسه فيعاني من مغاي

إما أهميته فتكمن في أهمية متغيراته وأدواته ومجتمعه وعينته ونتائجه. أما أهداف البحث فتتلخص في التعرف ، اضطراب الهوية
 إلى:
 ة المرحلة اإلعدادية.لدى طلب المغايرة –المسايرة  -1
 المغايرة على وفق متغيري: -الفروق ذات الداللة اإلحصائية للمسايرة -2

 إناث(. –الجنس )ذكور  - أ
 أدبي(. –التخصص )علمي   - ب
  الخامس(. –المرحلة )الرابع  -ج

 اضطراب الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. و  المغايرة –الفروق ذات الداللة اإلحصائية للمسايرة  -3
المغايرة بعد االطالع على الدراسات واألدبيات ذات  –قامت الباحثة ببناء مقياس المسايرة ، جل تحقيق أهداف البحثوأل 

%( من مجتمع البحث. 10( طالبا وطالبة تشكل حوالي )475وطبقت األداة على عينة تتكون من ) الصلة بموضوع البحث
 نات إحصائيا. وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يأتي: ( لمعالجة البياSPSSواستعمال الحقيبة اإلحصائية )

 ال يوجد مستوى في المسايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. -1
 يوجد مستوى في المغايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية . -2
 مغايرة من اإلناث .  –الذكور هم أكثر مسايرة  -3
 طراب الهوية هي عالقة ضعيفة جدا .العالقة بين المسايرة واضطراب الهوية / المغايرة واض -4
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 الفصل األول 
 التعريف بالبحث

 : (Research Problemمشكلة البحث ) -أوالً 
 فهي، المغايرة من المفاهيم الدالة واألساسية على امتثال الفرد لمعايير الجماعة التي ينتمي إليها -يعد مفهومي المسايرة 

أو عندما ، عندما تمارس هذه الجماعة عليه ضغطا"، ر عن الفرد في الجماعةانه احد جوانب السلوك االجتماعي الذي يصد
يكون هناك صراع بين القوى الداخلية لديه وبين الضغوط التي تصدر من الجماعة أو المجتمع والتي تحاول دفعه إلى إن يدرك 

وقد تكون الضغوط التي تمارسها ، لداخليةويحكم ويقوم ويعتقد أو يتصرف في اتجاه مخالف لذلك والذي توجهه أليه تلك القوى ا
، وقد تكون هذه الضغوط مستترة ضمنية، الجماعة لتحقيق اتفاق عام أو مسايرة بين أعضائها ضغوطا" واضحة ظاهرة صريحة

مقا" وربما كان التأثير بهذا النوع المستتر غير المباشر من الضغوط أألكثر ع، غير مباشرة. أال أن الفرد يدركها ويتأثر بها
حكامه فنجد الفرد والذي ينتمي إلى سياق اجتماعي يقع تحت ضغوط نفسية في مسايرة هذه  وتحديدا" التجاهات الفرد وقيمه وا 

فهو يتعرض في الحالتين لمجموعة من الضغوطات االجتماعية أو النفسية كانت بالمسايرة أو المغايرة ، الجماعة أو مغايرتها
 .(5: 2011، )الشريف

 : The Importance of the Research)همية البحث )أ -ثانياً 
تعد مرحلة المراهقة قنطرة عبور ما بين مرحلتي الطفولة والرشد ومفترق طرق يتحدد خاللها الطريق الذي سيتبعه  

فرد أو قد تعترضه بعض المشاكل فضال" عن أنها المرحلة التي يبدأ فيها ال، المراهق في المستقبل والذي قد يجتازه بأمان
وهذا ما يجعل المراهق في هذه المرحلة بالذات أحوج ، بالتفكير في عمل معين أو تبني فكر سياسي أو ديني معين بشكل واضح

، والسير به نحو المستقبل والذي يحقق له السعادة ويعود بالمجتمع بالخير الوفير)الزعبي، ما يكون إلى التوجه الصحيح
ألن االنتماء إلى الجماعات هو ، يرة من حاجة المراهق إلى تحقيق الذات وتحقيق أالنتماءالمغا–وتأتي المسايرة  ،(2009:324

فأن العضوية للجماعات تحدد هوية الفرد وتخبره ، وألن الجماعات تزود الفرد بالشعور وباألمان واالستقرار، من متطلبات النمو
على إن العضوية للجماعات هي عالقة بين الفرد ، إليها من هو كانسان من خالل أدواره في الجماعات العديدة التي ينتمي

وجماعة من الناس وان الجماعات عبارة عن مجموعة من األعضاء يتوفر لديهم أحساس بالجماعة والهوية واألهداف المشتركة 
 (.111-70: 2009، ويتصلون مع بعضهم البعض بشكل مباشر)العتوم

 :: يهدف البحث الحالي التعرف على((Research Objectivesأهداف البحث  -ثالثاً 
 المسايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. -1
 المغايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. -2
 المغايرة على وفق متغيري: -الفروق ذات الداللة اإلحصائية للمسايرة -3

 إناث(. –الجنس )ذكور  - أ
 أدبي(. –التخصص )علمي   - ب
 الخامس(. –المرحلة )الرابع  -ج 

 اضطراب الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. و  المغايرة –ت الداللة اإلحصائية للمسايرة الفروق ذا -4
 (:Research Limitationsحدود البحث ) -رابعاً 
 أدبي( ولكال الجنسين. -يتحدد البحث الحالي بطلبة الصف الرابع والخامس )علمي :الحد البشري -1
 (.2015-2014العام الدراسي ) :الحد الزمني -2
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 مركز محافظة بابل. د المكاني:الح -3
 اضطراب الهوية.و  المغايرة–الحد المعرفي: المسايرة  -4
 (:Definition of the Termsتحديد المصطلحات ) -خامساً  

 المغايرة-المسايرة :أوال"
 :المسايرة لغويا"

، سار معه" )الحجازي :هي خضوع الفرد لما يحيطه من ظروف أو مؤثرات اجتماعية" سايره: إي جاراه فساير أو سايره
2012:344.) 

 :المسايرة اصطالحا"
( هو السلوك الذي يسلكه الفرد نتيجة للضغط الذي تفرضه الجماعة على اإلفراد ليلتزموا ويتماشوا مع رأي 2001قاسم )
 (.145: 2001، األغلبية )قاسم
  :المغايرة لغويا

عارضه بالبيع  :غايره مغايرة :ة أو توقعاتها ." غيرظاهرة تحدث حينما يستجيب الفرد بطريقة مضادة آلراء الجماع
 (.348: 2012، اختلفت." )الحجازي :وتغايرت األشياء، وبادله

 :المغايرة اصطالحا"
وعدم تغيره في ظل الظروف الضاغطة التي قد ، ( بأنها نوع من االستقرار في السلوك واتجاهه1987عبد الهادي عبده )

 (.193: 1987، صريح في اتجاه موافق لحكم األغلبية )عبد الهادي يتعرض لها سواء بشكل ضمني أو
 تعريف المرحلة اإلعدادية :ثالثا"

  :عرفتها وزارة التربية على أنها
تهدف إلى ترسيخ ما تم اكتشافه من ، ( سنوات3هي مرحلة تقع ضمن المرحلة الثانوية بعد المرحلة المتوسطة ومدتها )

نهم من بلوغ مستوى أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية قابليات الطالب وميولهم وتمك
عدادا" للحياة العملية )وزارة التربية  (.4: 1977، تمهيدا لمواصلة الدراسة الجامعية وا 

 
 الفصل الثاني

 إطار نظري ودراسات سابقة 
 المغايرة -المسايرة

وذلك عندما يخضع الفرد لتلك ، لية لدى الفرد والقوى الخارجية الناتجة من ضغط الجماعةأن الصراع بين القوى الداخ
وعندما ينزع إلى مقاومة هذه الضغوط فأن سلوكه يتميز ، فأن ما يميز سلوكه هو المسايرة، الضغوط الصريحة أو الضمنية

 (.39: 2011، جماعة )الشريفوكما يمثالن طرفان متباعدان على خط متصل في مواجهة ضغوط ال، بالمغايرة
وعن طريقها يمكن تغير سلوكه ، وتعد جماعة الرفاق خير وسيلة يحقق المراهق فيها رغباته وآماله وتطلعاته المستقبلية 
ويكتسب الميراث ، ويشبع الكثير من حاجاته الذاتية واالجتماعية التي تتعلق بالمركز والمكانة، ويمكن إن يعرف نفسه، واتجاهاته

ولكن الجماعة التي ينضم إليها المراهق ذات أشكال ، قافي واالجتماعي الذي يمكنه من التفاعل االيجابي بين إفراد مجتمعهالث
فهناك جماعة ، وتختلف كل منها عن األخرى بحسب طبيعة العالقات التي تربط بين االفرد الذين يكونون هذه الجماعة، متنوعة
وان االختالف مع ، وجماعة العصابة التي يمكن إن ينظم إليها المراهق إذا كان جانحا"، وجماعة األصدقاء والشلة، الصحبة
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نما العزلة االجتماعية وعدم القدرة على االندماج واالختالط باآلخرين قد تكون سببا" ، اآلخرين ال يعتبر شذوذا" أو ضعفا" وا 
نتمائه إلى هذه الجماعة خصوصا" إذا كان له موقع وقد يشعر العضو بالفخر ال، رئيسيا" للمشكالت واالضطرابات النفسية

ومنزلة داخل الجماعة ألن ذلك يساعد على عالج الكثير من المشكالت النفسية التي يعاني منها العضو مثل الخجل واالنطواء 
 (.441-440: 2002، والعزلة )سليم

 المغايرة–من النظريات التي تناولت مفهوم المسايرة 
نظرية باندورا تنطلق من افتراض مفاده أن اإلنسان كائن اجتماعي يعيش  (:Banduranجتماعي ل)باندورانظرية التعلم اال-1

إذ يالحظ سلوكيات اآلخرين ويتعلم الكثير من الخبرات والمعارف واالتجاهات وأنماط السلوك ، ضمن مجموعات يؤثر ويتأثر بها
 (2013:17، ديالعبو )األخرى من خالل مالحظة سلوك اآلخرين ومحاكاته 

 Observation)والتعلم بالمالحظة  (Imitative Learning)تعلم بالتقليد  ويشار إلى هذا النوع من التعلم على انه 
Learning( أو)التعلم بالنماذج أو القدوةLearning of Modeling ويعتقد باندورا إن الكثير من السلوك مكتسب من خالل )

ه الفرد بالمالحظة هو تمثيالت رمزية ألفعال النموذج تسجل رموز ما يكتسبه بالذاكرة لكي ترشد التعلم بالمالحظة وان ما يتعلم
األخوات( أو رمزية ، اإلخوة، األم، وهكذا فأن الطفل يتعرف في مراحل نموه لنماذج سلوكية مباشرة من )األب، السلوك بعد ذلك

: 2008، وينظر الوقت المناسب لكي ينتج هذا السلوك )العزي القصص( وهنا يالحظ الشخص النماذج ويختزنها، من )التلفاز
17) 

قد تؤدي إلى مترتبات انفعالية واضحة تظهر في ، حتى لو كانت صغيرة جدا"، حيث إن مشاهدة ردود األفعال االنفعالية 
يلة المدى والمرجأة من طو ، باختصار يمكن إن تكتسب االنفعاالت الشديدة، على المدى الطويل لدى من شاهدها، مراحل متأخرة

 وال يتطلب اكتسابها ، خالل مشاهدة النماذج
يكون من خالل التعلم بالعبرة أكثر من ، وما ننجذب إليه أو نخاف منه، معايشة الخبرة المباشرة فكثير ما نحبه أو نكرهه

 .(211-210: 2010، برافين)معايشة الخبرة ذاتها على نحو مباشر 
 اعية األساسية ل)ألويتنغ وبيوفز(نظرية التنشئة االجتم -2

وتصنف هذه السياقات إلى ، يفترض أصحاب هذا المنظور بأن السلوكيات والمعايير يتم تعلمها في السياقات االجتماعية
أويتنغ و  (Oetting& Beauvais1968)ويؤكد كل من أويتنغ وبيوفز، وجماعة اإلقران، والمدرسة، األسرة، وبضمن ذلك، ثالث

حيث تعمل هذه ، ومدرستهم، وأقرانهم، ( على الروابط التي توجد بين المراهقين وأسرهم(Oetting&Donnermegerودونرميجر 
 الروابط كقنوات يتم عن طريقها نقل المعلومات حول المعايير والسلوكيات .

قات الحميمة مع إن الوالدين إذا فشلوا في المحافظة على العال (Oetting&Beauvais)ويشير كل من أويتنغ وبيوفز  
وتبعا" لذلك تكون المشاركة أكثر في ، األبناء إلى جماعات اإلقران المنحرفة هؤالءفأنه من المرجح جدا" إن ينساق ، أبناءهم

 أنشطة تعاطي المخدرات .
 

الحر فهذا يعني إن محافظة الوالدين على العالقات الحميمة مع مراهقيهم يمكن إن يتم من خالل االتصال االجتماعي  
كما إن الحميمية في عالقات اإلباء مع األبناء ، االيجابي واالنسجام مع األبناء وهذا ما يسهم في االشتراك في القرارات األسرية

اإلباء على علم ودراية  هؤالءوالتقارب وما يتخللها من اتصال اجتماعي حر والكشف العميق للذات يمكن ان يجعل مثل 
أما في حال فشل اإلباء في المحافظة على عالقات حميمية ، واألماكن التي اعتادوا الذهاب إليها واألنشطةبأصدقاء مراهقيهم 

وهذا ما ، أو التباعد االجتماعي وعدم االنسجام، مع مراهقيهم فأن ذلك قد يكون نتيجة االتصال االجتماعي المتدني مع األبناء
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األبناء  هؤالءوبالتالي فأنه من المرجح جدا" لمثل ، وعلى المراقبة الوالدية، يؤثر سلبا" على عملية المشاركة في القرارات األسرية
 (.26: 2008، المحمداوي)إن ينساقوا نحو جماعات اإلقران المنحرفة والمشاركة في أنشطتها 

 :نظرية المقارنة االجتماعية ل)فستنكر( -3
مع أراء اآلخرين داخل الجماعة التي ينتمون  آرائهمقة ويشير فستنكر في نظريته الى إن اإلفراد يندفعون بتلقائية لمطاب 

إليها ويخضعون في إثناء هذه لمتغيرات متعددة تعمل جميعها لتحقيق رغباتهم في خلق نوع من التناسق بينهم وبين من يحيطون 
 بهم.

ويمية المالئمة وذلك في ويرى إن اإلنسان يقارن نفسه دائما" باآلخرين الذين يدرك أنهم متشابهون له على اإلبعاد التق
وهذا ما الحظه فستنكر من انه إذا احتاج الشخص إلى ، الكثير من المجاالت منها: الدخل والعمل والمنزل والزواج والمظهر

تقييم قدراته فأنه يميل إلى مقارنة نفسه بغيره طالما كان يفتقد محكا" موضوعيا" لهذا التقييم لذلك افترض انه يوجد دافع أساس 
، ل كل فرد لتقييم آراءه وقابلياته ويلجأ لآلخرين في العادة لغرض عقد المقارنة معهم عل مستوى اآلراء والقابليات )السودانيداخ

2009 :29.)  
 :دراسات سابقة -

 المغايرة:  –المسايرة 
 ( العراق2014دراسة السلمان )

 الحرمان وعالقته بالمسايرة / المغايرة لدى الطلبة المراهقين 
، والكشف على العالقة االرتباطية بينهما، فت الدراسة إلى التعرف على مستوى كل من الحرمان والمسايرة / المغايرةهد

نوع المحيط الذي  -الجنس –والكشف عن نوعية الفروق ومستوى داللتها لدى المتغيرين في ضوء المتغيرات )مستوى الحرمان 
، ( يتيما" موزعين على عدد من المدارس ودور الدولة لأليتام550ة بلغت )يعيش فيه الطالب( وقد طبقت الدراسة على عين

المسايرة/المغايرة(واستخدمت الباحثة في التوصل إلى النتائج الوسائل اإلحصائية ، وقامت الباحثة ببناء كل من مقياس )الحرمان
معامل االلتواء( ، االنحراف المعياري، سط الحسابيالو ، معادلة الفا كرونباخ، معامل االرتباط بيرسون، التائي ختباراال)اآلتية 

 وبرنامج أكسل.  spss vct 14 وتمت معالجة هذه البيانات باستخدام برنامج
 :ومن أهم نتائج هذه الدراسة هي

 إن إفراد العينة يعانون من الحرمان وسلوكياته في حياتهم اليومية. -1
 ( دال إحصائيا".557، 74ساوي )إن إفراد العينة لديهم مستوى من المسايرة بمتوسط ي -2
 ال يوجد ارتباط بين الحرمان والمسايرة / المغايرة لدى عينة البحث. -3
 يوجد فرق دال إحصائيا" بين الطلبة المسايرين والطلبة المغايرين في مستوى الحرمان. -4
 إناث(.-ال يوجد فرق دال إحصائيا" بين الطلبة المسايرين في مستوى الحرمان وفق متغير الجنس )ذكور -5
 إناث(.-ال يوجد فرق دال إحصائيا" بين الطلبة المغايرين في مستوى الحرمان وفق متغير الجنس )ذكور -6
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الوسط الحسابي للطلبة الذين يعيشون مع بعض ذويهم والوسط الحسابي للطلبة  -7

 في دور الدولة على مقياس الحرمان .
اللة إحصائية بين الوسط الحسابي للطلبة الذين يعيشون مع بعض ذويهم والوسط الحسابي للطلبة ال توجد فروق ذات د -8

 في دور الدولة على مقياس المسايرة/المغايرة.
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 (Osborn ،2005ــ دراسة اوسبورن )
- ((Appeasement and its relationship with a degree of intelligence and control of the 

individual among the students of the university)) 
 )المسايرة وعالقتها بدرجة الذكاء ودرجة التحكم لدى الفرد لدى طلبة الجامعة(. -

على ، وكذلك العالقة بين المسايرة ودرجة التحكم لدى الفرد، هدفت دراسة الى معرفة العالقة بين درجة الذكاء والمسايرة
فقد كان على أفراد ، وذلك لتقييم درجة المسايرة، ًا مثيرًا خطياً اختبار ( طالب تلقوا جميعًا 100عينة من طالب الكلية قوامها )

العينة أْن يقارنوا بين طول الخط )موضوع المقارنة( وطول ثالثة خطوط موضوعية بعد االستماع لإلجابات التي يقدمها أربعة 
حساب درجة َّ كما تم، التوجه في العالقات الشخصية باآلخرين قياس درجة التحكم باستخدام أسلوبَّ تمَّ ثم، شركاء متحالفين

تحليل َّ تمَّ ثُم، الذكاء في تحديد ما إذا كان األفراد ذوي الذكاء األعلى يسايرون بدرجة أقل مقارنة باألفراد ذوي الذكاء األقل أم ال
ه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة فأشارت النتائج إلى أن، االنحدار لمقارنة درجات المسايرة ودرجات الذكاء الكلي

 (.95:ص2011، الذكاء الكلي والمسايرة )الشريف
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

Research method and procedures) (The  
ض وعر ، واختيار العينة، من حيث تحديد مجتمع البحث، عرضًا ألهم إجراءات البحث الحالي الفصلتضمن هذا 

جراءات تطبيقها على عينة البحث واألساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها وفيما ، إجراءات بناء أداتي القياس وا 
 :يلي عرض لهذه اإلجراءات

 :Methodology of Researchمنهجية البحث : أوالً 
فقد اعتمدت الباحثة المنهج ، ة واضطراب الهويةالمغاير  –بما أن البحث الحالي يهدف إلى معرفة العالقة بين المسايرة 

فالغرض الرئيس للبحث الوصفي هو وصف ، وذلك لمالئمتِه أهداف البحث وطبيعة المشكلة، الوصفي االرتباطي في البحث
 (.18 :2008، المتغير كما هو موجود في الوقت الحاضر دون تدخل من الباحث )عوض

  إجراءات البحث: ثانياً  
 (:(Population of Research مجتمع البحث -1

يتضمن مجتمع البحث الحالي طلبة المرحلة اإلعدادية بفرعيها العلمي واألدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية الصباحية 
ولتحديد مجتمع البحث قامت الباحثة بزيارة المديرية العامة لتربية ، (2015 -2014في مركز محافظة بابل للعام الدراسي )

وبناًء على ذلك ، (1)ملحق 1كلية التربية للعلوم اإلنسانية -بابل بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر من جامعة بابلمحافظة 
( مدرسة ثانوية 24منها )، (2( مدرسة )ملحق54إذ بلغ عدد المدارس )، ُحدد عدد المدارس وأسماؤها ومواقعها وعدد طلبتها

عدادية للبنين وهي تمثل نسبة ) عدادية للبنات وهي تمثل نسبة 28و)، دارس مجتمع البحثمن م (%45وا  ( مدرسة ثانوية وا 
( طالبًا موزعين على 5506منهم )، ( طالبًا وطالبة11826ِوقد بلغ العدد الكلي للطلبة )، %( من مدارس مجتمع البحث 55)
عدادية من الفرعين العلمي واألدبي24) %(  34فرع العلمي وهم يمثلون نسبة )( طالبًا من ال3990بواقع )، ( مدرسة ثانوية وا 

                                                           
1
لوم طيط في مديرية تربية بابل في ضوء كتاب شعبة الدراسات العليا لجامعة بابل/ كلية التربية للععلى هذه البيانات من شعبة التخ ةالباحث تحصل 

 5/4/20015في  4781اإلنسانية المرقم 
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( طالبة موزعات 6320)، و%( من مجتمع البحث 13( طالبًا من الفرع األدبي وهم يمثلون نسبة )1516و)، من مجتمع البحث
عدادية من الفرعين العلمي واألدبي28على ) %(  38( طالبة من الفرع العلمي وهن يمثلن )4547بواقع )، ( مدرسة ثانوية وا 
 %( من مجتمع البحث الكلي. 15( طالبة من الفرع األدبي وهن يمثلن )1773)، وتمع البحثمن مج

  :The Sample of Research)عيّنة البحث ) -
فالعينة هي الجزء ، الهدف من تحديد عينة البحث هو لتعميم نتائج البحث على المجتمع الكلي الذي اختاره الباحثَّ إن 

وذلك لغرض تحقيق الفرصة ، نسبة معينة التي عن طريقها تؤخذ البيانات المتعلقة بالبحثالمأخوذ من المجتمع األصلي ب
لذا يجب أْن تختار العينة بطريقة تؤكد تمثيلها ، الحقيقية لتعميم النتائج التي توصل إليها الباحث من العينة إلى المجتمع األصلي

 ة بحثها بالشكل األتي:وقد اختارت الباحثة عين، (2011:56، للمجتمع األصلي )البد
 عينة المدارس: -أ

إذ ، بنات(، قامت الباحثة باختيار عيّنة طبقية عشوائية من مجتمع البحث األصلي للمدارس الثانوية واإلعدادية )بنين 
( 11ُكتبت أسماء مدارس البنين والبنات في قصاصات صغيرة وُوضعت في كيس ثم ُسحب عدد من المدارس بلغ عددها )

، %( تقريبًا من حجم مدارس مجتمع البحث األصلي20وهي تمثل نسبة )، ( مدارس للبنات7)و ( مدارس للبنين4منها )، مدرسة
 (.1كما موضح في الجدول )

 (1جدول )
 الجنس والتخصص وفق أعداد طلبة الصفوف الرابعة والخامسة في عيّنة مدارس البنين والبنات موزعين على

 عيّنة الطلبة: -ب
( 291و) ( طالباً 184)منهم ، اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية 1( طالبًا وطالبة475ي من )تألفت عيّنة البحث الحال 

( إلى 2010إذ يشير ملحم )، %( من مجتمع البحث 4طالبة موزعين على وفق الجنس والتخصص والمرحلة ويمثلون نسبة )

                                                           
1
( إستمارات كانت غير 8( فردًا إذا كانت توجد إستمارات ناقصة أو غير مكتملة المعلومات، وبعد جمع المعلومات تبين أن )15وضعت الباحثة ) 

( 15( أخرى ُسحبت من عيّنة التطبيق األساسية، وبذلك بلغ عدد اإلستمارات المستبعدة )7كتملة المعلومات إستبعدت، فضاًل على إستبعاد )م

 إستمارة.

 المدرسة ت
  المرحلة والتخصص

 الخامس الرابع المجموع
  أدبي علمي أدبي علمي

 39 13 11 7 8 ث/ الحلة للبنين 1
 55 12 17 10 16 ع/ الحلة للبنين 2
 48 20 10 12 6 ث/ الشهيد الصدر للبنين 3
 42 13 10 13 6 ع/ ابن السكيت للبنين 4
 42 16 7 13 6 ث/ التحرير للبنات 5
 49 11 13 11 14 ع/ الطليعة للبنات 6
 40 11 8 14 7 ع/ الزرقاء للبنات 7
 55 20 13 16 6 ث/ الجنائن للبنات 8
 28 6 6 10 6 ع/ ام البنين للبنات 9
 31 10 6 9 6 ع/ خديجة الكبرى للبنات 10
 46 14 9 16 7 ث/ الفضائل للبنات 11

 475 146 110 131 88 المجموع
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( وذلك في حال كون المجتمع كبيرًا جدا )بضعة %5أن حجم العيّنة المناسب في البحوث الوصفية يجب أن يكون بما يقارب )
 (.2(. كما موضح في الجدول )274: 2010، عشرات من اآلالف( )ملحم

 (2جدول )
 عيّنة الطلبة موزعة على وفق الجنس والتخصص والمرحلة

 التخصص
 الجنس

 المرحلة
 الخامس الرابع % المجموع

 % أدبي % علمي % أدبي % علمي
 % 39 184 % 12 58 % 10 48 % 9 42 % 8 36 ذكور
 % 61 291 % 19 88 % 13 62 % 18 89 % 11 52 إناث

 %100 475 %31 146 % 23 110 % 27 131 % 19 88 المجموع
 

 (:Instrument of Research) أداتا البحث
  المغايرة: –مقياس المسايرة 

واستطالع ، والمقاييس ذات العالقة بموضوع البحث الحاليبعد اطالع الباحثة على األدبيات التربوية والدراسات السابقة 
( فقرة 60وبناء على ما سبق قامت الباحثة بإعداد مجموعة من الفقرات بلغت )، أراء بعض المتخصصين في مجال علم النفس

 ولكلاالجتماعي  المجال )د(، )ج( المجال الوجداني، )ب( المجال النفسي، موزعة على أربع مجاالت وهي )أ( المجال المعرفي
 ( فقرة15مجال )

  :Psychometric Properties of Scaleالمغايرة  -الخصائص السيكومترية لمقياس المسايرة
مؤشرات صدق المقياس:  -أ  

، Stanley&Hopkins ،1972يعد الصدق من الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها في بناء المقاييس النفسي  
، 1981، القادر قياس السمة أو الظاهرة التي وضع من اجلها )الزوبعي وآخرون ختبارهو اال الصادق ختباروان اال (.(101
 وهما:، المغايرة بطريقتين –وقد جرى التحقق من مؤشرات صدق مقياس المسايرة  .( 39ص
 (:(Face Validityالصدق الظاهري  –1

لصدق الظاهري هو قيام مجموعة من المختصين ا إلى أن من الوسائل المناسبة للتأكد من (Ebel ،1972)يشير أيبل 
 (.Ebel ،1972 ،555بتقدير مدى تمثيل العبارات للصفة المراد قياسها )

 Construct Validity:المفهوم()صدق البناء -2
يـوصف صدق البناء بأّنـه أكثر أنـواع الـصدق تمثيال لمفهوم الصدق الذي يسمـى أحيانـا بصدق المفهوم أو صـدق  
 .(298ص، 1994:ربيع)ين الفرضي ويقصد بـه مـدى قيـاس المقيـاس الـنفسي لـتكويـن فـرضي او مفهوم نفسي معين التكو 
 مؤشرات ثبات المقياس: -ب

زادت الثقة في أن  ختباروكلما زاد ثبات درجات اال، معّين الشيء الذي يقيسه اختبارالثبات هو الدرجة التي يقيس بها  
على المفحوصين نفسهم  ختبارهي الدرجات نفسها التي سوف نحصل عليها إذا ُأعيد تطبيق اال ختباراالالدرجات الُمستمدة من 

والصدق يخبرنا عن ختبار، الدرجات الناتجة عن تطبيق اال اتساقويخبرنا الثبات عن ، أو بوساطة شخص آخر، في وقٍت آخر
وتوجد طرائق ، (260: 2012، وآخرون، أداة القياس )جي أو ختباروكالهما مهم للحكم على مالئمة االختبار، مالئمة اال
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وقد ، الداخلي االتساقومنها ما يقيس ، االستقرارالنفسية منها ما يقيس معامل  اتختبار مختلفة للتحقق من ثبات المقاييس واال
 المغايرة بثالث طرق: –تحققت الباحثة من ثبات مقياس المسايرة 

 :ختبارطريقة إعادة اال -1
وتقوم هذه الطريقة على أساس إجراء تطبيق المقياس على  Stability Reliabilityأيضًا بثبات االستقرار وتعرف 

مجموعة من األشخاص ثم إعادة تطبيق المقياس ذاته على المجموعة نفسها في وقت الحق ويتبع ذلك حساب معامل االرتباط 
-فإنه ُتستعمل ، (. ومن الناحية العملية238: 2004، )النبهان ،بين درجات أفراد المجموعة على ذلك المقياس بين الفترتين

(. وقد تم إيجاد 262: 2012، وآخرون، معّين )جي اختبار( أسابيع لتحديد ثبات 6 -2مدة زمنية تتراوح بين ) -بصورة عامة
وقد ، في التطبيق الثاني معامل الثبات من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق األول ودرجاتهم

فضاًل عن وصف المقياس أداة ، .( وتعد هذه القيمة مؤشرًا جيدًا على استقرار استجاباتهم على المقياس073بلغت قيمة الثبات )
  ذات ثبات مقبول.

 طريقة الفا كرونباخ:  -2
مكانية الوثوق بنتائجها على حساب  االرتباطات بين درجات جميع فقرات  تقوم فكرة هذه الطريقة التي تمتاز بتناسقها وا 

المقياس على اعتبار أّن الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذاته ويؤشر معامل الثبات اتساق أداء الفرد أي التجانس بين فقرات 
( وهو مؤشر إضافي على أّن 0.71المغايرة ) -قيمة معامل ثبات مقياس المسايرة  ( وقد بلغ354ص، 2000، عودة)المقياس .

 امل ثبات المقياس جيد.مع
 الداخلي(: االتساقطريقة التجزئة النصفية ) - 

وهذا النوع من الثبات يسمى "الثبات المتعلق ، معّين اختبارالداخلي أو دقة  االتساقمن الممكن أن يشير الثبات إلى  
باألداء في النصف  ختباري أسئلة االويمكن إيجاده بمقارنة األداء في أحد نصف، Split- Half Reliabilityبالتجزئة النصفية" 
وبعد إيجاد التباين لنصفي المقياس إذ كان التباين بالنسبة للنصف األول ، (1126 -1125: 2010، اآلخر )وولفولك

 1وتم إجراء التكافؤ بين نصفي المقياس باستعمال معادلة التكافؤ (111.58( والتباين للنصف الثاني من المقياس )90.23)
( مفحوص بطريقة 100) استمارات( وهذا يدل على تكافؤ عاِل بين نصفي المقياس وبعد ذلك ُسحبت 0.80يساوي )وظهر انه 

بيرسون لغرض إيجاد العالقة  ارتباطمعامل  وباستعمالطبقية عشوائية وبأعداد متساوية من عيّنة التحليل اإلحصائي للفقرات 
( وهو 0.77براون ارتفع إلى ) -( وبعد استعمال معادلة سبيرمان 0.62)ساوي بين الفقرات الفردية والزوجية للمقياس ظهر أنه ي

 يعّد معامل ثبات جيد.
 المغايرة: –الخصائص اإلحصائية لمقياس المسايرة • 

، الوسط الفرضي، المغايرة هي: )الوسط الحسابي -الباحثة عددًا من المؤشرات اإلحصائية لمقياس المسايرة استخرجت 
 (.3كما موضح في الجدول )، التفلطح(، االلتواء، أقل درجة، أعلى درجة، المدى، التباين، ياريالمع االنحراف

 
 
 
 
 

                                                           
1
 F =  
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 (3جدول )
 المغايرة –المسايرة  الخصائص اإلحصائية الوصفية لمقياس

 قيمتها الخاصية اإلحصائية
 الوسط الحسابي
 الوسط الفرضي
 اإلنحراف المعياري

 التباين
 المدى

 أعلى درجة
 ةأقل درج
 اإللتواء
 التفلطح

167.86 
144 
16.31 
266.29 
97 
219 
122 
38.0 
0.63 

 
 الفصل الرابع

 عرض نتائج البحث وتفسيرها 
بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي وعلى وفق أهداف البحث ثم ، عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها الفصليتضمن هذا  

 الهدف األول: :اآلتيو االستنتاجات والتوصيات والمقترحات وهي على النح
 )تعرف مستوى المسايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية(.

، ( طالبًا وطالبة475المغايرة على إفراد العينة األساسية البالغ عددهم ) -طبق مقياس المسايرة، ألجل تحقيق هذا الهدف
إذ بلغ ، لمعياري لدرجات الطلبة لبعد المسايرةوبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيًا تم إيجاد الوسط الحسابي واالنحراف ا

( درجة وبمقارنة هذا المتوسط مع المتوسط الفرضي 10.785معياري قدره) وبانحراف( 89.61المتوسط الحسابي لهذا البعد )
-Tالتائي  رختبا( ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي ألفراد العينة استعمل اال78) للمقياس البالغ

test (4كما موضح في الجدول )، لعينة واحدة. 
 (4جدول )

 القيمة التائية لداللة الفروق على بعد المسايرة

عدد افراد  البعد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 غير دال 1.69 16.43 78 10.785 69.87 475 المسايرة
  

( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة 16.43( إن القيمة التائية المحسوبة هي )21يظهر من الجدول ) 
ويمكن تفسير هذه ، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة احصائياً ، (474( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96)

قول إن إفراد العينة غير منسجمين أو متفقين مع األنظمة والقوانين االجتماعية السائدة في المجتمع العراقي وقد يرجع النتيجة بال
ذلك بسبب الظروف الحالية التي يعيشها مجتمعنا من انفتاح على العالم وتقنياته أو بسبب الظرف الراهن التي تجعل من اإلفراد 

 ماعية بطريقة مقبولة.قادرين على تقبل التغيرات االجت
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 الهدف الثاني:
 )تعرف مستوى المغايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية(.

، ( طالبًا وطالبة475المغايرة على إفراد العينة األساسية البالغ عددهم ) -طبق مقياس المسايرة، ألجل تحقيق هذا الهدف
إذ بلغ ، بي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة لبعد المغايرةوبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيًا تم إيجاد الوسط الحسا

( درجة وبمقارنة هذا المتوسط مع المتوسط الفرضي 13.891( وبإنحراف معياري قدره )68.68المتوسط الحسابي لهذا البعد )
-Tالتائي  ختباراستعمل اال ( ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي ألفراد العينة66للمقياس البالغ )

test (.5)كما موضح في الجدول ، لعينة واحدة 
 (5جدول )

 القيمة التائية لداللة الفروق على بعد المغايرة

 البعد
عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 دال 1.96 4.205 66 13.891 68.68 475 لمغايرةا
  

( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 4.205( ان القيمة التائية المحسوبة هي )22يظهر من الجدول ) 
يجة ويمكن تفسير هذه النت، وهذا يشير إلى وجود فروق دالة احصائياً ، (474( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96)

بالقول إن إفراد العينة لديهم الرغبة القوية في قهر الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشونها ويظهرون نوعا من التمرد 
وان الفرد في هذه المرحلة ينظر الى نفسه بأنه لم يعد طفال ويبدأ ، وهذا شيء طبيعي بسبب الظروف التي يعيشها مجتمعنا

 اعاته االجتماعية من اجل إن يعترف الجميع بشخصيته.بالبحث عن مكانة له بين جم
 الهدف الثالث:

 على وفق:(المغايرة -)الفروق ذات الداللة اإلحصائية في المسايرة
 إناث( -الجنس )ذكور --1
 أدبي( -التخصص )علمي -2
 الخامس( -المرحلة )الرابع -3

وبعد ذلك جمعت البيانات المستحصل عليها ، د عيّنة البحثالمغايرة على إفرا -وتحقيقًا لهذا الهدف ُطبق مقياس المسايرة
 M.BOXتحليل التباين المتعدد وقامت بفحص التجانس باستخدام اختيار  اختباراذ استخدمت الباحثة ختبار، من تطبيق اال

 .(23)وحصلت على النتائج اآلتية كما موّضح في الجدول 
 (6جدول )

M.BOX لفحص تجانس العينة 
M.BOX  قيمةF مستوى الداللة درجة الحرية الثانية درجة الحرية األولى 
200.971 2.593 9 13158 0.062 

( وهو أعلى من مستوى الداللة اإلحصائية 0.062وجد بان إفراد العينة متجانسين الن مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ )
 ( مما يدل على عدم وجود فروق.0.05)

 (.6تباين المتعدد وتم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول )وبعد ذلك تم استخدام تحليل ال
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 (6)جدول 
 المغايرة -نتائج تحليل التباين المتعدد لفحص تأثير متغيرات الدراسة )الجنس والتخصص والمرحلة( في المسايرة

 مصدر التباين
-المسايرة
 مجموع المربعات المغايرة

درجة 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ف 
 سوبةالمح

قيمة ف 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 الجنس
 دالة 3.84 8.651 893.183 1 893.183 المسايرة
 دالة 3.84 9.638 1562.466 1 1562.466 المغايرة

 التخصص
 غير دالة 3.84 0.050 5.186 1 5.186 المسايرة
 غير دالة 3.84 0.402 65.186 1 65.186 المغايرة

 المرحلة
 

 غير دالة 3.84 0.526 54.321 1 54.321 المسايرة
 غير دالة 3.84 0.669 108.395 1 108.395 المغايرة

التفاعل الجنس 
 التخصص المرحلة

 غير دالة 2.60 0.000 0.000 3 0.00001 المسايرة
 غير دالة 2.60 0.000 0.000 3 0.00001 المغايرة

 الخطأ
 

 - - - 103.242 471 48626.859 المسايرة
    162.112 471 76354.567 المغايرة

 الكلي
 

 - - - - 471 55134.644 المسايرة
 - - - - 471 91457.360 المغايرة

 
 في المسايرة  (إناث -ولمتابعة الفروق قامت الباحثة بالمقارنة باألوساط الحسابية ووجدت فيما يخص متغير الجنس )ذكور

( وهو اكبر من الوسط الحسابي لإلناث البالغ 74.500قد بلغ ) مإذ ظهرت الفروق لصالح الذكور الن الوسط الحسابي له
(66.248.) 

 إناث( في المغايرة إذ ظهرت الفروق لصالح الذكور الن الوسط الحسابي لهم قد بلغ  -إما فيما يخص الجنس )ذكور
 (.63.716( وهو اكبر من الوسط الحسابي لإلناث البالغ )75.745)

 :الهدف الرابع 
 المغايرة واضطراب الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية(. -داللة اإلحصائية في العالقة االرتباطية للمسايرة)الفروق ذات ال

  ظهرت العالقة االرتباطية بين المسايرة واضطراب الهوية ضعيفة جدا والعالقة عكسية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون
(0.059). 

 واضطراب الهوية ضعيفة جدا والعالقة عكسية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ظهرت العالقة االرتباطية بين المغايرة
(0.059.) 

 االستنتاجات:
 وفي ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي: 
 ال يوجد مستوى في المسايرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. -1
 ة اإلعدادية .يوجد مستوى في المغايرة لدى طلبة المرحل -2
 مغايرة من اإلناث . –الذكور هم أكثر مسايرة  -3
 العالقة بين المسايرة واضطراب الهوية / المغايرة واضطراب الهوية هي عالقة ضعيفة جدا. -4
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 :التوصيات
لطلبة على وتشجيع ا، التأكيد على دور الوحدات اإلرشادية والنفسية، وفي مختلف المراحل الدراسية على إدارات المدارس  -1

 مراجعة هذه الوحدات لطرح مشاكلهم ليتسنى حلها باألساليب العلمية والتربوية .
 توجيه الهيئات التدريسية لالنتباه الى الطلبة الميالين الى االنعزال من اجل مساعدتهم على تحقيق هويتهم. -2

 :المقترحات
 المغايرة لديهم  –فهوم المسايرة على تنمية م على إدارات المدارس كافة إعداد برامج تساعد الطلبة  -1
الصحة النفسية(. ، التكيف النفسي واالجتماعي -اتخاذ القرار)المغايرة مع بعض المتغيرات مثل  –الكشف عن المسايرة  -2

 على طلبة الجامعة أو أي مرحلة دراسية أخرى .
 المصادر 
، دار الكتب العلمية، فرنسي -ليزيانك -معجم مصطلحات علم النفس عربي (:2012مدحت عبد الرزاق )، الحجازي -1

 بيروت. 
ترجمة: صالح ، كفايات للتحليل والتطبيقات -البحث التربوي(: 2012بيتر )، وابراسيان، جيوفري، وميلز، ل. ر.، جي -2

 األردن.، عمان، دار الفكر، الدين محمود عاّلم
 القاهرة.، دار المعرفة، (3)ط، قياس الشخصية(:1994احمد شحاتة )، ربيع -3
دار ، المشكالت وسبل معالجتها –علم نفس النمو الطفولة والمراهقة األسس النظرية (: 2009احمد محمد )، زعبيال -4

  عمان. ، زهران
جامعة ، ات والمقاييس النفسيةختبار اال(: 1981محمد ألياس )، إبراهيم وبكر، عبد الجليل إبراهيم والكناني، الزوبعي -5

 العراق.، الموصل
 لبنان. ، بيروت، دار النهظة العربية، علم النفس النمو (:2002مريم )، سليم -6
، المسايرة االجتماعية لدى المرشدين التربويين وعالقتهما ببعض المتغيرات(: 2009علية جبار محمد )، السوداني -7

 الجامعة المستنصرية.، كلية التربية، رسالة ماجستير منشورة
ه بالمسايرة / المغايرة لدى فاقدي احد الوالدين من طلبة المرحلة الحرمان وعالقت(: 2014نور عباس كاظم )، السلمان -8

 جامعة البصرة.، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، المتوسطة
المسايرة / المغايرة وعالقتهما باالتجاه نحو تعاطي المواد ، التوجهات السببية(: 2011عالء فريد محمد )، الشريف -9

جامعة ، كلية التربية، رسالة ماجستير منشورة، زهر بغزة في ضوء نظرية تحديد الذاتالنفسية لدى طلبة جامعة األ 
 غزة.، األزهر

السمات المميزة لسلوك المسايرة والمغايرة لمعلمي مرحلة التعليم األساسي )الحلقة (: 1987السيد )، عبد الهادي -10
 مصر. ، الجزء الثاني، العدد الخامس، جامعة طنطا، مجلة كلية التربية، األولى( وعالقتها بالتفاعل السلوكي لتالميذهم

 اربد دار األمل. ، : القياس والتقويم في العملية التدريسية(2000احمد سليمان )، عودة -35
 األردن.، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، علم النفس الجماعة(: 2009عدنان يوسف )، العتوم -36
لية الذات واالنتماء االجتماعي وأزمة الهوية لدى العاطلين فاع(: 2013عالء عبد الحسن حبيب عيسى )، العبودي -37

جامعة ، كلية التربية/ابن الهيثم، رسالة ماجستير غير منشورة، عن العمل واقرأنهم من طلبة الجامعة)دراسة مقارنة(
  بغداد.
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 والتوزيع. البحرين.  دار وائل للنشر، الخدمة االجتماعية في المجتمع العربي المعاصر(: 2008فيصل محمود )، غرايبة -38
 عمان. ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، (1)ط، مبادئ علم النفس(: 2001جمال مثقال )، قاسم -39
قياس مستوى اإلشراف الفني . اإلداري للهيئات اإلدارية في األندية الرياضية من وجهة (: 2011علي ريسان )، البد -40

 جامعة البصرة.، منشورةرسالة ماجستير غير ، نظر مدربي بعض األلعاب الفرقية
 األردن.، عمان، دار المسيرة، (6)ط، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 2010سامي محمد )، ملحم -41
موسى ، النبهان -47و انتماء المراهق الى جماعة اإلقران على(: 2008علي عبد الحسن بريسم حسن )، المحمداوي -42

، فق الممارسات الوالدية اليمن، صنعاء، ة التربية للطباعة والنشرمكتب، (3)ط، القياس والتقويم التربوي(: 2005)
 الجامعة المستنصرية.، كلية اآلداب، أطروحة دكتوراه منشورة

 العراق.، بغداد، ( مطبعة وزارة التربية1977لسنة )، (2رقم)، نظام المدارس الثانوية(: 1977وزارة التربية ) -43
 األردن.، عمان، دار الفكر، ترجمة: صالح الدين محمود عالم، بويعلم النفس التر (: 2010انيتا )، وولفولك -44

45-Eble.R. (1972): Essentials of Educational Measurement. New Jersey Prentice –Hall inc.  
46-Stanly.C.& Hopkins.D(1972): Educational and psychological and Evaluation. 

Englewood cliffs. prentice Hell . New Jersey. USA .  
 مقياس  
 المغايرة بصيغته النهائية –المسايرة  

 جامعة بابل 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
 قسم العلوم التربوية النفسية
  الدراسات العليا/ماجستير

 عزيزي الطالب...
 عزيزتي الطالبة...

م اختيار الفقرة التي تراها مناسبة، على ان تكون بين يديك مجموعة من الفقرات، يرجى منك قراءة كل فقرة بدقة، ث
اإلجابة بصدق وأمانة وعلى جميع الفقرات علما" انه ال توجد إجابة صحيحة وال خاطئة فاإلجابة الصحيحة هي التي تراها تتفق 

 مع رأيك، علما" إن إجابتك فقرات المقياس تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فال داعي لذكر االسم.
 ( تحت البديل وكما موضح في المثال أدناه)كانت الفقرة تنطبق عليك ضع عالمة  فإذا
 أبدا" نادرا" أحيانا" غالبا" دائما" الفقرات ت
      أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة 1
      ليس من مصلحتي اإلجابة على أسئلة اآلخرين 2

 ولكم من الباحثة جزيل الشكر واالمتنان
 أبدا" نادرا" أحيانا" غالبا" ما"دائ الفقرات ت
      أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة 1
      ليس من مصلحتي اإلجابة على أسئلة اآلخرين 2
      امتلك القدرة على مساعدة اآلخرين حسب قدراتهم واحتياجاتهم. 3
      أعبر عن رأي بزمالئي بشكل واضح وصريح. 4
      ي لنفسي.من حقي االحتفاظ بمعلومات 5
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      المذاكرة الجماعية أكثر فائدة من المذاكرة الفردية 6
      لكي انجح البد من استخدام طرائق مألوفة بداًل من المخاطرة 7
      أثق بزمالئي واخذ بقولهم دون تفكير 8
      من حقي البحث عن النجاح بأي طريقة ممكنة 9
      رس.ينصحني المدرسون لالنتباه للد 10
      ابتكر بعض األعذار الجيدة للخروج من االمتحان. 11
      مجاملة اآلخرين مغالطة لهم وظلم للنفس. 12
      إنا ال اعرف سبب قيامي ببعض األمور. 13
      لدي القدرة في السيطرة على رغباتي الملحة. 14
      ئي.أمتع األوقات على اإلطالق تلك التي اقضيها مع زمال  15
      اشعر بالحرج عندما ال أوافق كالم الجماعة. 16
      على الشخص إن ينسجم مع اآلخرين حتى يشعر بالراحة. 17
      اسعي الى كسب رضى اآلخرين عني ألنه يشعرني باالرتياح. 18
      أعاني من التوتر النفسي بسبب ضغط اإلقران. 19

إفراد الجماعة التي انتمي إليها متشابهين معي في اشعر باالرتياح عندما أرى  20
      اآلراء .

      من األفضل إن يكون الشخص محبوبا من المحيطين به. 21
      أصارح زمالئي بسوء تصرفاته حتى لو أغضبهم ذلك. 22
حزانهم. 23       أميل الى مشاركة زمالئي أفراحهم وا 
      رضاهم. أبدي إعجابي بمظهر اآلخرين ألنال 24
      أتودد لآلخرين وأتقرب لهم لتصبح عالقتي بهم وطيدة. 25
      أتألم عندما أجد الناس يبتعدون عني. 26
      يتأثر مزاجي بالناس من حولي . 27
      اشعر بالخجل عندما يواجهني موقف غريب . 28
      يبدو لي ان ال احد يفهمني. 29
      السيطرة على مشاعري.لدي قدرة جيدة في  30

اشعر بالحرج عندما تكون طريقتي في عمل األشياء عرضة الن يساء فهمي من  31
 قبل اآلخرين.

     

      أحرج عندما أجد نفسي مختلفا عن اآلخرين . 32
      رين وهذا ما يجعلني مختلفا عنهمليس لدي قدرة في التعاطف مع اآلخ 33
      عزل او نبذ من يحاول كشف إسرارها .ليس من حق الجماعة  34
      نقد اآلخرين لتصرفاتي ال يهمني . 35
      ارغب في تقليد الشخصيات المشهورة . 36
      أتجاهل انجازات اآلخرين إذا لم توافقني. 37
      إميل الى ما هو شائع عند اآلخرين . 38
      خرين.أتنازل بصعوبة عن قناعاتي للتوافق مع اآل 39
      أرى إن االنعزال عن الحياة االجتماعية عمل غير مناسب. 40
      ليس لي أصدقاء مخلصين افشي لهم إسراري. 41
      ارغب بالمشاركة في األنشطة االجتماعية. 42
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      اسعي الى كسب ود الجماعة التي انتمي اليها. 43
      يد االجتماعية.ال يهمني االلتزام بالعادات والتقال 44
      غالبا" ما يعترض والدي على نوع األصدقاء الذين أرافقهم. 45
      اشر باالندماج مع جماعة الرفقاء بيسر وسهولة. 46
      غالبا" ما اختار أصدقائي على أساس تشابه قيمهم مع القيم التي أؤمن بها 47
      بها ال تزعجني بقوة كبيرة. إن معارضة أصدقائي على اإلعمال التي أقوم 48
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 االستهواء المضاد لدى طلبة كلية التربية األساسية
 الباحث. محمد جبار كاظم الجنابي  أ.م.د. سعدية كريم درويش البياتي

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية
The Opposite Attitudes of the Students of College of  

Basic Education 

Asst. Prof. Sa'adya Kareem Darweesh  Researcher Muhammad Jabar  

College of Basic Education/ University of Al-Mustansiria  

Mohammadg103@gmail.com 
Abstract 

The present study aims at assessing the opposite attitudes of the students of College of 

Basic Education And finding the difference between males and females. To fulfill the aims of the 

study, a sample of (100) students of the students of College of Basic Education, Dept. of 

Computer. A questioner of (35) items has been designed. It is distributed on three fields: the first, 

is about self affirmation (13) items, the second, about rational thinking (10) items, the third, 

about persuasion (12) items. The results of the study reveals: that the students have opposite 

attitudes and there is difference in opposite attitudes between males and females.    

Keywords: Alasthoa, Alasthoa counter-phenomenon, behavior, characteristic, university students 

 الملخص
يجاد الفرق بين الذكور يهدف البحث الحالي للتعرف على مستوى االستهواء المضاد لدى طلبة كلية التربية االساسية وا 
 االتية: باإلجراءاتولغرض تحقيق هدفي البحث قام الباحثان  ،واالناث
وبناء مقياس  ،طالبًا وطالبة من قسم الحاسبات (100)اختيار عينة عشوائية من طلبة كلية التربية االساسية بلغ عددها  

والمجال  ،فقرة (13المجال االول تأكيد الذات ) ،مجاالت فقرة موزعة على ثالث (35)االستهواء المضاد البالغة عدد فقراته 
فقرة وتم استخراج صدق المقياس الظاهري وصدق البناء  (12)والمجال الثالث االقتناع  ،فقرات (10)الثاني التفكير المنطقي 

ة يتمتعون باالستهواء المضاد وبعد تفريغ البيانات اتضح من النتائج ان الطلب ،والثبات بطريقتي اعادة االختبار والفا كرونباخ
وكانت اهم التوصيات في ضوء النتائج هو االستفادة  ،وهناك فروق في االستهواء المضاد بين الذكور واالناث ولصالح االناث

واقترح الباحثان  ،من مقياس االستهواء المضاد الذي تم بناءه في البحث الحالي في المراكز والوحدات االرشادية في الجامعات
جراء دراسة للتعرف على اثر استخدام االساليب االرشادية كأسلوب ايقاف التفكير في خفض االستهواء السلبي لدى طلبة ا

 المرحلة االعدادية
 )االستهواء، االستهواء المضاد، ظاهرة، سلوك، سمة، طلبة الجامعة( الكلمات المفتاحية:

 
 الفصل االول
 مشكلة البحث

ء تساعد الفرد على تبني الثقافات الغربية التي تتبناها العديد من الهيئات العالمية بغية افساد ان انتشار ظاهرة االستهوا 
الشباب، ويساعد في ذلك شيوع الالمباالة بين الكثير من افراد المجتمع وضعف الكثير من القيم مع عدم القدرة على تبني 

ة التي قد تؤدي الى تدهور جيل او اجيال قادمة تخلق منهم اهداف في الحياة مما يؤدي بوقوع الشباب فريسة لهذه الظاهر 
 (.23: 2010 ،مجتمعا استهوائيا مرضا )الزاغة
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كما ان االستهواء يؤدي دورًا كبيرا في سلوك الفرد واختيار عالقاته وطريقة تعامله واساليب حياته، حتى ٌعَد المحرك  
  (.291: 2010،الذي يوجه الفرد الذي يتأثر به )الزبيدي

وال تتوقف قابلة الفرد لالستهواء على  ،وان استمرار التأثر بهذه الظاهر يؤدي الى ان تصبح سمة من سمات الشخصية 
كما يسهم انتشارها بين الطلبة الى  ،نقل االفكار الجديدة بل تتعدى ذلك بنقل االفكار السلبية الالعقالنية والمعتقدات الخاطئة

ابو )ضاربا بذلك كل القيم خانعا وراضيا بكل ما يخالف العرف والعادات والتقاليد والقانون  ،لياً تبني تلك االفكار وممارستها فع
اٌب )كلمة االستهواء ُذكَرت في القرآن الكريم ( و 15: 2006 ،رياح ح  ي ر ان  ل ُه أ ص  يُن ف ي األ ر ض  ح  ت ُه الشَّي اط  ت ه و  ك الَّذ ي اس 

 (.71)سورة األنعام اآلية  (ن اائ ت   ي د ُعون ُه إ ل ى ال ُهد ى
وعلى الرغم من ذلك فان شخصية االفراد بهذا العمر لديها دافع تقدير الذات لذا من الصعوبة ان يحمل الفرد رايا او  

( counter suggestion Festinger ,1957:9)فكرة او معتقدا مالم يعتقد بصحته وهذا ما نسميه باالستهواء المضاد 
واكثر نضجًا في تفاعلهم وتجاربهم مع مستلزمات  ،الجامعة اكثر انفتاحا ومشاركة وتحسسا لمشاعر االخرينوخاصة ان طلبة 

 ،التغيير اال ان كثرة االضطرابات واالحباطات والنوازع المختلفة التي تتعرض لها فئة الشباب يمكن ان تؤثر على غايتهم العلمية
تناولت مشكالتهم اال ان النظام التعليمي الجامعي اليزال بحاجة الى مزيد من وعلى الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التي 

والتي  ،االهتمام والرعاية النفسية بهذه الشريحة وخاصة انهم امام منعطف كبير يتمثل باالنتقال الى الحياة المهنية في المستقبل
الستهواءات واالغراءات لكي تضمن الجامعة بان تتطلب منهم مسؤولية كبيرة تتمثل في بناء فكري رصين غير منقاد الى ا

والسلوكيات المنحرفة  للمشكالتوال بد من مساعدتهم على استقاللية الراي في التصدي  ،خريجيها قادرين على تحمل المسؤولية
 (.415: 2014،شطب)التي يتعرضون لها بأنفسهم بناءًا على معرفتهم واساليبهم المعرفية

مشكلة البحث الحالي تناولت شريحة مهمة من شرائح المجتمع والتي هي شريحة الشباب  وانطالقا مما تقدم فان
الجامعي، وهذه الشريحة تواجه الصراعات والضغوطات النفسية ومتطلبات العصر المليئة بالمشاكل والتي هي اساسا لهذه 

عن السؤال االتي: هل طلبة  باإلجابة الضغوطات والصراعات النفسية انعكاسات سلبية على المجتمع. وتكمن مشكلة البحث
 كلية التربية االساسية لديهم استهواء مضاد؟

 اهمية البحث
الجامعية مرحلة مهمة في حياة الفرد كما ان الشباب في هذه المرحلة يمثلون طاقات هائلة ومصدرا بشريا  المرحلةتمثل  

تجعل منها واحدة من أخطر مراحل الحياة واخصبها وأكثر  هاما لتنمية المجتمع، لذا فهي تتميز بمجموعة من الخصائص التي
(. ولكن في معظم بلدان 415: 2014،صالحية للتجاوب مع المتغيرات السريعة والمتالحقة التي يتميز بها العالم اليوم )شطب

فيها النظرية دون  العالم وعلى مدى فترة طويلة ضلت الجامعة منعزلة عن مجتمعاتها تجتهد في طلب المعرفة لذاتها، وتنشد
التطبيق، اال ان مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي شهدها القرن العشرين تطورت الجامعات واصبحت 
تمثل موقع القيادة في التطور والتقدم في المجتمع بما تقدمه من حلول للمشكالت الراهنة والمستقبلية، اذ أصبح التعليم الجامعي 

 (.81: 1994 ،ائل الرئيسية التي تساعد الدول على اللحاق بالحضارة الحديثة )متوليمن الوس
ويعد االهتمام بسلوك الطلبة وتوافقهم من االمور الضرورية في تقدم المجتمع، وان مرونة سلوكهم مسالة حيوية البد  

ويرها وفقا لحاجة المجتمع، النها شريحة للباحثين من مواجهتا ودراستها من اجل تحقيق اعلى مستوى من توظيف الطاقة وتط
تستحق العناية واالهتمام واستثمارها استثمارا حيويا في بناء المجتمع من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فالشباب 

ات العصر )الكيال يمثلون القاعدة االساسية التي تتقبل التغيير واالسهام في احداث التغييرات الحضارية بما يتناسب مع متطلب
 (.76: 1990،وشوبو
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بدور كبير في تكوين االتجاهات االجتماعية والمعنوية نحو اآلراء  (suggestibility)اذ تقوم قابلية االستهواء  
ويعتنق  ،والمعتقدات والنظم االجتماعية والسيما عندما تكون صادرة من اشخاص بارزين او افراد موثوق بهم او افراد ذوي نفوذ

كما في اتجاهات االسرة نحو الدين والوطن والنظام االجتماعي ونحو الحالل والحرام والحق  ،افراد كثيرون واآلراءاالفكار  هذه
(. وان الفرد يمتلك ميل فطري واذعان ذاتي الذي يجعله يصطرع 157: 1984،والباطل والخير والشر وغيرها )مرعي وبلقيس

قد تكون قوية عند بعض الشباب بحيث تحملهم على الميل الى االستهواء واالذعان اليه  مع تاكيد الذات لذا فان دوافع الخضوع
من اجل تحقيق بعض االهداف، بينما تكون وافع الخضوع عند البعض االخر من الشباب ضعيفا وبعكسه يكون دافع تقدير 

 (.217: 2012،الذات قويا وبهذا يقل تقبل االستهواء )القرة غولي والعكيلي
المضاد يعد نوع من انواع االستهواء متأصاًل في النفس االنسانية ويمثل نزوعها نحو مقاومة االيحاء  االستهواءفان  لذا 

)االستهواء( وذلك من خالل تأكيد الذات واالستقالل في الفكر والراي وممارسة التفكير الناقد، واالقتناع والقبول والرضا بما يطرح 
دلة والبراهين المقنعة، وهذا هو مفتاح االبداع االنساني وان االفراد الذين يتمتعون بمستوى عالي على الفرد ان كان مدعما باأل

 (.sharma،1992. 82من الذكاء ال يقعون فريسة سهلة اليحاء )االستهواء( االخرين )
فكار السلبية من ( تأتي في صد كل االثار الجانبية لتقبل االcounter suggestionوان اهمية االستهواء المضاد ) 

االخرين، والسيما انها سمة متأصلة في النفس االنسانية اال ان هذا التأصل بحاجة الى بناء نفسي ومعرفي لدى الطلبة من اجل 
تحصينهم من المتغيرات النفسية واالجتماعية والفكرية التي يعيشونها اثناء حياتهم الجامعية، واذ ما انعكست على حياة الطالب 

(. فعلى النظام الجامعي 144: 2000،فأنها سوف تؤثر ايجابيا على جوانب حياته ودراسته ومهنته )حسين ومحمد الجامعي
المحافظة على البناء النفسي للطلبة بما يحقق لهم شخصية ناجحة ومتزنة، قد تبرز امامه عدد من الموقف والمشكالت تستدعي 

ثل هذه المشكالت والمواقف تتطلب من الطالب الجامعي حالة من اليقظة منه حال يسهل علية التفاعل والتوافق، لذا فان م
(. وان الفرد كلما كان قليل الدراية ومنخفض الوعي ومتخوفا من استقاللية الراي تقل مقاومته 63: 1990،والوعي )شللر

  (.302: 1995،للتأثيرات السلبية لالستهواء )الحفني
واصبح من الضروري ان يعمل النظام  ،الشخصية المضادة لالستهواءوهناك دراسات وابيات اكدت على سمات  

لما لهذا السمات  ،التعليمي بشكل عام على تأصيل هذه الخصائص ضمن متطلبات الشخصية خالل جميع المراحل التعليمية
لبة لتأكيد ذواتهم ومن من دافع يظهر في صورة منافسة بين الطلبة على تحصيل المعلومات والخبرات والمهارات التي يراها الط

والقدرة  ،( التي تشير الى سمات االفراد الذين يحملون استهواءًا مضادًا ومنها الذكاء1983،هي دراسة )دايفدوف الدراساتهذه 
وغيرها من السمات التي تساعد االفراد الطلبة  ،واالستبصار بالذات ،وتحمل المسؤولية ،والثقة بالنفس ،على مقاومة الضغوط

( الى ان 317: 1988 ،واشارت دراسة )هانت وهلتن  (.761: 1983،لتمسك بمعتقداتهم وافكارهم وآرائهم )دايفدوفعلى ا
 االفراد الذين لديهم ثقة عالية بأنفسهم يكونون اقل حاجة للمعلومات من االخرين، مقارنة بحاجة االفراد غير الواثقين بأنفسهم.

 الي كما يلي:ومما تقدم يمكن ايجاز اهمية البحث الح 
 . تتجلى اهمية هذه الدراسة انها تجري في المجتمع العراقي وبالتحديد طلبة الجامعة.1
 . تعد دراسة اضافية للمكتبة العربية عموما والمكتبة العراقية خصوصا في حقول المعرفة النفسية.2
 . اهمية هذه الدراسة على شخصية الطالب ودورها في توجيه سلوكه.3

 هدفي البحث
 . يستهدف البحث الحالي الى التعرف على االستهواء المضاد لدى طلبة كلية التربية االساسية.1
 . الفروق في االستهواء المضاد بين الذكور واالناث.2
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 تحديد المصطلحات
 counter suggestion االستهواء المضاد

 من: كلعرفه 
 ( 1984ابو حطب وفهمي) :(. 36: 1984تهواء سابق )ابو حطب وفهمي،هو نوع من االستهواء يقصد به كف اس 
 ( 1993القوصي) : ،(. 85:1993هو مخالفة كل ما يلقى على الشخص من اقوال واراء صحيحة او خاطئة )القوصي 
 ( 2011العكيلي) : هو قدرة الفرد على مقاومة االيحاء )رايا او فكرة او معتقدا او سلوكا( بالنزوع نحو تاكيد الذات

استعمال التفكير المنطقي في التمييز والنقد، واالقتناع بما يطرح عليه ان كان مدعما باالدلة والبراهين )االستقاللية( و 
 (. 18: 2011المقنعة )العكيلي،

  ( 2013فليح) : هو سعي الفرد الى رفض او مخالفة بعض اراء وافكار واقوال ومعتقدات االخرين التي ال تتفق مع ما
 (.16: 2013ة تاكيد الذات واستخدام التفكير المنطقي واالقتناع بما يطرح علية )فليح،لديه من مدركات وحقائق بغي

 (2013شطب) : هو نزعة الفرد نحو تجنب مسايرة االخرين ازاء الموافق المختلفة وعدم الخضوع الفكارهم ومعتقداتهم بما
 (.17: 2013يضمن تقديرا ايجابيا للذات )شطب،

 تهواء المضادالتعريف النظري لمتغير االس 
 بتعريف االستهواء المضاد على وفق نظرية فستنكر. الباحثانقام  

"هو قدرة الفرد على مقاومة االيحاء )االستهواء( واالبتعاد عن تمثيل االفكار التي ال تنسجم مع آرائه وافكاره ومدركاته 
 ح علية من االدلة والبراهين وقف اسس منطقية".واعتقاداته والميل نحو توكيد الذات واالفكار المنطقية، واالقتناع بما يطر 

 التعريف االجرائي
هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطلبة خالل اجابتهم على فقرات مقياس االستهواء المضاد الذي أعده الباحث لهذا 

 الغرض.
 

 الفصل الثاني
 the suggestionاالستهواء 

 معنى واصل نشوء االستهواء
وبتقدم العمر تختلف  ،ماعية نعتت بانها دافع او ميل او نزعة يخضع لها االنسان في بداية حياتهظاهرة فطرية اجت 

درجة خضوعه لهذه الظاهرة تبعا لجنسه واستقالليته وذكائه وخبرته وحالته االنفعالية. لذا فان مفردة االستهواء ذكرت في القران 
يُن ف  ) الكريم ت ُه الشَّي اط  ت ه و  اٌب ي د ُعون ُه إ ل ى ال ُهد ىك الَّذ ي اس  ح  ي ر ان  ل ُه أ ص  (. )القرة 71)سورة األنعام اآلية  (ائ ت ن ا ي األ ر ض  ح 

 (.2012،غولي والعكيلي
 (.169: 15ج ،التهمته وحيرته)ابن منظور ،وقيل استهوته ،الشياطين" ذهبت بهواه وعقله واستهوته"
قابلية على تصديق اراء االخرين دون التحقق من صدقها. وقد عرفها علم اما اصل كلمة االستهواء في الفلسفة فهي ال 

 لآلخرينالمنطق بانها حالة من الركود العقلي التام التي ال يسعى الفرد المصاب بها الى التفكير بل يسلم دفة سفينته الفكرية 
 (1: 2009 ،لتفكير والتقدير)نظيرالذين يقودونه حيث يشاءون. لذلك فهي من ضمن العوامل الذاتية للوقوع في خطأ ا

واالفكار والمعتقدات والنظم  اآلراءاذ تقوم القابلية لالستهواء في دور كبير في تكوين اتجاهاتنا وعواطفنا نحو  
خاصة اذا  ،واالفكار دون نقد او مناقشة او تمحيص لآلراءبالقابلية لالستهواء سرعة تصديق الفرد وتقبله  ويقصداالجتماعية. 
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واالفكار والمعتقدات  اآلراءفنحن نستقبل  ،صادرة من شخصيات بارزة ذات نفوذ او كانت يعتنقها عدد كبير من الناس كانت
كاتجاهات االسرة  ،وخاصة تلك التي تسود جو االسرة التي تنشأ في احضانها ،التقليدية الشائعة في مجتمعنا دون نقد او تحليل

لذا  ،واتجاهاتها نحو الحق والباطل ونحو الخير والشر والمسالمة والعدواناو االقتصادي  نحو الدين والوطن واالتجاه االجتماعي
فنحن نحمل معنى من عهد الطفولة كثير من االنحيازات الضحلة والسيئة حيال بعض االشخاص او الجماعات او العادات 

 (.97: 1968،)راجح
وبعض  ،تصديق ما يقال له من غير تمحيص وال تحقيق اذًا فالشخص االستهوائي يكون اكثر استعدادا للميل الى 

وكما ذكرنا بان االثر االستهوائي للسلوك اكبر من االثر االستهوائي للكالم. مثال اذا كان  ،االفراد يتميزون باالستهوائية الشديدة
داعي للخوف من الكالب واعترضا كلبا هائج فقد يقول للطفل كن شجاعا وال  ،شخصا ما سائرًا في طريق ومصطحبا معه طفل

وانما يأخذ  ،جدوى ما يقوله للطفل وفي هذه الحالة ال ،ولكن قد يبدو في حركاته ونبرات صوته مايدل على ما عنده من الخوف
 ،وذلك الن سلوكه كان تعبيرا صادقا بالرغم ما وجهه للطفل من كالم)القوصي ،فكرتة من سلوك الشخص الذي يدل علية

1957 :192.) 
وذلك من  ،نوع من االستهواء متأصل في بعض االفراد يمثل نزوعهم نحو مقاومة االيحاءالمضاد هو  ستهواءاالاما 

وهذا هو  ،واالقتناع والقبول والرضا بما يطرح على الفرد ،خالل تأكيد الذات واالستقالل في الراي والفكر وممارسة التفكير الناقد
 (.101: 2011،العكيلي)مفتاح االبداع االنساني 

لعدم تقبل االستهواء  ( ان االستعدادAlexandar kovalov،1975وفي هذا الصدد فقد ذكر العالم الكسندر كوفالوف ) 
اما بالنسبة  ،كما هو ممكن لتقبل االستهواء في مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة كما هو في مرحلة المراهقة ،يزيد مع تقدم العمر

والسيما اذا  ،فال يحدث االستهواء اال في حاالت فردية وظروف معينة فقط ،فهو اصعب بكثيرللشخص في المرحلة الجامعية 
وان االستهواء يحدث عند االفراد غير المستقلين او ذوي االرادة  ،ومواقفه الحياتية وآرائهكان االستهواء يتعلق ِبأوضاع الفرد 

 يحاولون التصرف كما يطلب منهم ال بعد ان يفكروا في االمر وال ،اما المستقلين يرفضون كل ما اوحي اليهم به ،الضعيفة
  (.73: 1975،)كوفالوف
( الى امكانية تفسير االستهواء المضاد من خالل المنظور االجتماعي النفسي Goffman،1956وقد اشار جوفمان ) 

ا مع االخرين يشبه احيانا عملية تعامل جوفمان( ان تعاملن)وقد افترض  ،باالستناد الى مفهوم تقدير الذات في الحياة اليومية
االيحاءات( واننا نقدم انفسنا لآلخرين ِبأدوار محددة تتماشى مع الدور  ،الممثلين والتعبير عن آرائهم على المسرح )االشارات

م نحونا )القرة والبحث عن طريقة لكي يفسر االخرون سلوكياتنا من اجل ايجاد التغيير المناسب لسلوكياته ،الذي نرسمه أِلنفسنا
  (.102: 2012،غولي والعكيلي

( ان هناك ميال فطريا ثابتا من االذعان الذاتي والذي يصطرع مع G.W.Allportوقد ذكر العالم االمريكي البورت )
ض وعلى هذا فقد يكون دافع الخضوع هذا قويا بدرجة كبير عند بع ،مع وجود عوامل التفوق الواضحة الجلية ،دافع تقدير الذات

وقد يكون الخضوع عند البعض االخر ضعيفا وبعكسه يكون  ،االفراد بحيث تحملهم على الميل الى االستهواء او االذعان له
وذكر ان االفراد الذين يتقبلون االستهواء تنقصهم القدرة على المقاومة )تأكيد  ،وبهذا يقل اثر االستهواء ،دافع تقدير الذات قويا

 (.250: 1955،تتعرض مع خططهم التي يصممونها ذاتيا )فالنتاينالذات( والمقترحات التي 
ولذلك يعد االستهواء المضاد عملية فطرية نعتت بانها ميل او دافع او نزعة او استعداد يخضع لها االنسان منذ بداية 

وشعوره بجانب ذاته الخاصة  وبتقادم العمر تختلف مقاومته لهذه الظاهرة تبعا لدرجة ذكائه ونضجه وثقافته ووعيه الذاتي ،حياته
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 ،)الخولي ووعيه بمدركاته البيئية ونشاطه الذهني وقدرته على التمحيص فضال عن رزانته واتزانه النفسي والشخصي واالجتماعي
1976 :431.)  

 النظريات التي فسرت االستهواء المضاد 
من خالل االطار العام او  وذلك،Counter- Suggestionلقد تناولت بعض االطر النظرية متغير االستهواء المضاد  

 ومن هذه النظريات :  ،الفكرة العامة للنظرية
  Kurt Levin: كيرت ليفين  Field Theoryنظرية المجال  .1

 ،(1935( احد علماء علم النفس في المانيا الذي صاغها عام )Kurt Levinان صاحب هذه النظرية هو كورت ليفين)
)حيز الحياة( الذي يتضمن حاجات الفرد وامكاناته المتاحة للسلوك على نحو ما  ي ضوء مكونوقد نظر لألحداث السلوكية ف

فانه يمثل الغالف  ،ال يكون جزءا من )حيز الحياة( وال يستجيب له على نحو مباشر وكل مظهر للبيئة المادية للفرد ،يدركها
ن نفهم القوه النفسية التي تعمل ولفهم سلوك الفرد في اي لحظة يجب علينا ا ،الخارجي لحيز الحياة

 (.1981:70الزاروس.)حينذاك
ان هناك قوة نفسية مؤثرة اطلق عليها " القوة الموجهة " وهي قوة ذات فاعلية للتأثير على االفراد  (Levin ،ليفين)ويرى  

 العالقاتيؤكد على دور  وهو بذلك ،وتحركهم في اتجاه معين نتيجة وجودهم في منطقة مثيرة في المجال الذي يتواجدون فيه
 .(290:  1986 ،االجتماعية في االستهواء )جابر

 Lion festinger Cognitive Dissonance)التنافر المعرفي )ليون فستنكر  نظرية  .2
 المعلومات المعرفية التي تشمل )األفكار ( في جزء منها هي العالقات بين عناصرcognitiveان ما تعنيه كلمة معرفي)

( فيعني عدم االنسجام او تضارب Dissonanceأما التنافر) ،والمعلومات( ،لمدركات والمفاهيم والمعتقدات والتوقعاتواآلراء وا
وهي  ،واآلراء والمدركات والمفاهيم والمعتقدات والتوقعات والمعلومات( او تنافر عناصر المعلومات المعرفية التي تشمل )األفكار

وُيعرف التنافر المعرفي بأنه )قلق نفسي وتوتر سببه عدم الثبات  ،د طريقة لحل هذا التنافرحالة مؤذية يحاول الفرد فيها إيجا
فعل( يقدم حافزًا للعمل باألسهل من اجل استعادة االنسجام  ،رأي ،على فكرة من فكرتين او أكثر متضاربة فيما بينها )فكرة

 (.Judson،1967،p.42) رك بأننا قمنا بذلكوعادة ما نقوم بالتغيير دون حتى ان ند ،المعرفي بين األفكار(
 ،وان الفرد الذي لديه تنافر معرفي يكون في وضع نفسي متوتر غير سار او في حالة من عدم االنسجام تنشا لدى الفرد

وان مثل هذه الحالة بسبب وجود تناقض بين اثنين او اكثر من العناصر المعرفية التي يحملها الفرد حول ذاته حول البيئة 
المحيطة به بحيث يكون كل عنصر منها مضادا لآلخر مثل التناقض بين سلوك الفرد واتجاهاته او التناقض بين اتجاه واتجاه 
اخر او بين صور الذات والسلوك. وان حالة التنافر تولد دافعا لدى االفراد من اجل التخلص او التقليل منها بحيث يزداد مستوى 

فر بازدياد حجم او مستوى التنافر المعرفي. فكلما كان حجم التنافر المعرفي كبيرا كانت الدافعية الدافعية لتخلص من حالة التنا
 (.383: 2000،وبالتالي فان حجم الجهد المبذول من قبل الفرد يكون اكبر. )الريماوي واخرون ،للتغيير اكبر

ان  ،وازالة حاالت اختالف المعرفي ،في مع نفسهان الحالة النفسية التي يسعى الفرد الى تحقيقها هي حالة التوافق المعر 
او الوصول الى حالة التوافق مع  ،وحل موقف الصراع او االزمة ،االنسان بطبيعته يميل الى حالة المعرفة واكمال الناقص

 وتحمل المسؤولية الشخصية عما يترتب على ذلك. ،الذات ومع البنية المعرفية والعقائدية
لة نفسية تنتج عن ضيق وتوتر واضطراب ما لدى الفرد من معرفة وما يتلقاه في الموقف الذي ان التنافر المعرفي حا

 يواجهه. ويمكن التعبير عنه كاالتي:
 تدفع الفرد نحو تقليل التنافر وتجنب المعلومات التي تحتمل زيادة التنافر. ،. حالة ضيق تعتبر نفسيا غير مريحة1
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لكن تخفيض حالة التوتر  ،ائص دافعية تشبه تلك التي تكون في حالة الجوع والعطش. حالة من التوتر النفسي تتضمن خص2
 الن فهم عدة بدائل موجودة امام الفرد تجعله في حالة من التوتر. ،النفسي ال يعتبر سهال كما في حالة الجوع والعطش

 ،ضح حيث يؤثر على انتاجيته وفاعليته. شعور بعدم التوافق يتم في اعماق الالوعي مسببا اضعاف او عجز للفرد بشكل وا3
 وحتى يقلل الفرد من عدم الراحة المرتبطة بالتنافر يجب علية ان يعي المشكلة ويعرف طبيعتها ودرجتها.

 هذا ما يدفعنا لنغير اتجاهاتنا لتصبح متسقة مع اعمالنا. ،. عدم التوافق االدراكي المعرفي بين اتجاهاتنا وسلوكنا4
 ح نفسي بسبب عدم االتساق بين معتقدات الفرد واتجاهاته وبين سلوكياته.. حالة عدم ارتيا5
 (.28-25: 2012،. حالة دافعية غير سارة تدفع الفرد لتقليلها)قطامي6

 الدراسات السابقة
  ". "االستهواء المضاد وعالقته بفاعلية الذات وجودة الحياة لدى طلبة الجامعة( : الموسومة بـ 2013فليح )دراسة اواًل: 

 :تهدف هذه الدراسة للتعرف الى . الهدف:1
 . درجة االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة.1
 ،اناث( -. الفروق االحصائية في االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجنس )ذكور2

 انساني(. -والتخصص)علمي 
 . درجة فاعلية الذات لدى طلبة الجامعة.3
 -والتخصص)علمي  ،اناث( -صائية في فاعلية الذات لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجنس )ذكور. الفروق االح4

 انساني(.
 . درجة جودة الحياة لدى طلبة الجامعة.5
 -والتخصص)علمي  ،اناث(-. الفروق االحصائية في جودة الحياة لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجنس )ذكور6

 انساني(.
فاعلية الذات وجودة الحياة( في التباين الكلي )االرتباطية بين متغيرات البحث الثالثة؟ ومدى اسهام متغيري . العالقة7

 لمتغير االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة.
نية ( طالبا وطالبة من االقسام العلمية واالنسا398تكونت عينة الراسة من الطلبة في جامعة القادسية وبلغ عددها ): العينة. 2

 ( طالبة.204( طالبا و)194بواقع )
تتحدد هذه الدراسة بطلبة )المرحلة الثالثة( من المراحل الجامعية لالقسام العلمية واالنسانية في جامعة القادسية للعام  :الحدود. 3

  (.2013 - 2012)الدراسي
( لمتغير 2008اداتين هما مقياس)محمود  وتبنى ،قامت الباحثة ببناء مقياس لمتغير االستهواء المضاد الدراسة: ادوات. 4

 ( لمتغير جودة الحياة. 2008فاعلية الذات ومقياس )جميل 
االختبار  ،استخدمت في هذه الدراسة الوسائل االحصائية التالية: االختبار التائي لعينتين مستقلتين االحصائية: الوسائل. 5

 ومعامل االنحدار. ،مربع كأي لعينة واحدة ،اكرونباخمعادلة الف ،معامل ارتباط بيرسون ،التائي لعينة واحدة
 توصل الدراسة الحالية الى النتائج التالية:: النتائج. 6

اي عدم القبول بالرأي المقدم اليهم اال اذا كان مدعما باالدلة  ،. ان طلبة الجامعة يتمتعون باالستهواء المضاد1
 والبراهين او الحقائق.

 في االستهواء المضاد لصالح الذكور. . توجد فروق دالة احصائياً 2
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 انساني(.-. التوجد فروق دالة احصائيًا في االستهواء المضاد على وفق متغير التخصص )علمي3
 . ان طلبة الجامعة يتمتعون بفاعلية الذات.4
 التخصص( لصالح الذكور.-. توجد فروق دالة احصائيًا في درجة فاعلية الذات على وفق متغيري )الجنس5
 . ان طلبة الجامعة يتمتعون بجودة الحياة.6
 . توجد فروق دالة احصائيًا في درجة جودة الحياة لصالح الذكور.7
 انساني(.-. ال توجد فروق دالة احصائيًا في درجة جودة الحياة على وفق متغير التخصص)علمي8
وان تلك المتغيرات تتسم بعالقة  ،اد. ان متغيري )فاعلية الذات وجودة الحياة( اسهما في متغير االستهواء المض9

 ل(. –: ط 1013،ارتباطية وتتفاعل بعضها مع بعض)فليح
  ".ستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة"االسلوب المعرفي ـــ الشمولي وعالقته باال(: الموسومة بـ2013)شطب دراسةثانيًا: 

 الى: تهدف هذه الدراسة للتعرف.الهدف: 1
 التحليلي( لدى طلبة الجامعة. –ولي األسلوب المعرفي )الشم -1
الجنس والتخصص  -التحليلي( لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيرات: –داللة الفروق في األسلوب المعرفي )الشمولي  -2

 والصف الدراسي.
 االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة. -3
 الجنس والتخصص والصف الدراسي. -ت :داللة الفروق في االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة تبعًا لمتغيرا -4
 التحليلي( واالستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة. –العالقة بين األسلوب المعرفي )الشمولي  -5

 ( طالبة.207( طالب و)193( طالب وطالبة بواقع )400تكونت عينة الدراسة من ) :العينة. 2
 (. 2013 - 2012خصص العلمي واإلنساني للعام الدراسي)تحددت هذه الدراسة بطلبة جامعة القادسية للت :الحدود.3
التحليلي( وذلك باالعتماد على نظرية  –قام الباحث ببناء مقياس مقياس االسلوب المعرفي )الشمولي  الدراسة: ادوات. 4

 ومقياس االستهواء المضاد باالعتماد على نظرية التناشز االدراكي لـ"فستنكر". ،)كاجان(
 ،اختبار التائي لعينتين مستقلتين ،2استخدمت في هذه الدراسة الوسائل االحصائية التالية: اختبار كا صائية:االح الوسائل. 5

 .LSDمعادلة  ،تحليل التباين الثالثي ،معادلة الفا كرونباخ ،براون –معادلة سبير مان  ،معامل ارتباط بيرسون
 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية: :النتائج. 6

 أن طلبة الجامعة يميلون إلى استخدام االسلوب المعرفي ذي البعد التحليلي أكثر من البعد الشمولي.. 1
التحليلي تبعًا لمتغير الجنس )ذكور،  -( في األسلوب المعرفي الشمولي 0،05. توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )2

 لي.إناث( ولصالح الذكور من طلبة الجامعة وباتجاه البعد التحلي
التحليلي تبعًا لمتغير التخصص  -( في األسلوب المعرفي الشمولي 0،05. توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )3

 إنساني( ولصالح التخصص العلمي من طلبة الجامعة وباتجاه البعد التحليلي.  ،)علمي
التحليلي تبعًا لمتغير الصف  - ( في األسلوب المعرفي الشمولي0،05. ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )4

 الدراسي )الثاني، الرابع( من طلبة الجامعة.
 . لدى طلبة الجامعة نزعة عالية نحو االستهواء المضاد.5
( في االستهواء المضاد تبعًا لمتغير الجنس )ذكور، إناث( ولصالح الذكور 0،05. توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )6

 من طلبة الجامعة.
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 ( في االستهواء المضاد تبعًا لمتغير التخصص )علمي، أنساني( من0،05 توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ). ال7
 طلبة الجامعة.

( في االستهواء المضاد تبعًا لمتغير الصف الدراسي )الثاني، الرابع( 0،05. توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )8
 .ولصالح صفوف الرابع من طلبة الجامعة

 -( بين األسلوب المعرفي )الشمولي 0،05.توجد عالقة أرتباطية خطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى )9
 ط(. –: ح 2013 ،التحليلي( واالستهواء المضاد)شطب

بة " الذكاء الشخصي وعالقته باالقناع االجتماعي واالستهواء المضاد لدى الطل( الموسومة بـ2011دراسة )العكيليثالثًا: 
 المتميزين"

 تهدف هذه الدراسة الى:.الهدف: 1
 الذاتي( لدى الطلبة المتميزين. –. قياس الذكاء الشخصي )االجتماعي 1
ذكور )الذاتي( لدى الطلبة المتميزين وعلى وفق متغير الجنس  -التعرف على الفروق في الذكاء الشخصي)االجتماعي  .2

 اناث(. –
 لطلبة المتميزين.. قياس االقناع االجتماعي لدى ا3
 .(اناث –ذكور ). التعرف على الفروق في االقناع االجتماعي لدى الطلبة المتميزين وعلى وفق متغير الجنس4
 . قياس االستهواء المضاد لدى الطلبة المتميزين.5
 (.اناث -. التعرف على الفروق في االستهواء المضاد لدى الطلبة المتميزين على وفق متغير الجنس )ذكور 6
. التعرف على العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث الثالثة ومدى اسهام متغيري )االقناع االجتماعي واالستهواء 7

 الذاتي( لدى الطلبة المتميزين. -المضاد( في التباين الكلي لمتغير الذكاء الشخصي)االجتماعي 
( طالبة 228و) ،%43( طالبا بنسبة 172وطالبة بواقع ) ( طالب400تألفت عينة التطبيق واظهار النتائج من ) :العينة. 2

 ( طالبًا وطالبة.2298من المجتمع االصلي) %57بنسبة 
 (.2010 - 2009للعام الدراسي ) ،تحددت هذه الدراسة على طلبة المدارس الثانوية للمتميزين في بغداد :الحدود. 3 
ومقياس  ،ومقياس االقناع االجتماعي ،ناء مقياس الذكاء الشخصيقام الباحث في هذه الراسة باعداد وب . ادوات الدراسة:4

 االستهواء المضاد.
االختبار التائي  ،استخدم في هذه الدراسة الوسائل االحصائية التالية: االختبار التائي لعينة واحدة . الوسائل االحصائية:5

معادلة  ،معادلة الخطأ المعياري ،لة سبيرمان براونمعاد ،معادلة الفا كرونباخ ،معامل ارتباط بيرسون ،لعينتين مستقلتين
 التفرطح.  ،االلتواء ،االنحدار المتعدد

 اظهرت هذه الدراسة النتائج التالية:: النتائج. 6
 الذاتي. –. يتمتع الطلبة المتميزين في الذكاء الشخصي االجتماعي 1
فاء الفروق بين الطلبة المتميزين في الذكاء الشخصي وانت ،. توجد فروق دالة في الذكاء الشخصي الذاتي لصالح االنات2

 االجتماعي تبعا لمتغير الجنس.
 . يتمتع الطلبة المتميزين في االقناع االجتماعي.3
 . توجد فروق دالة في االقناع االجتماعي.4
 . يتمتع الطلبة المتميزين في االستهواء المضاد.5
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 بة المتميزين تبعا لمتغير الجنس.. التوجد فروق في االستهواء المضاد بين الطل6
 . توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين متغيرات البحث الثالثة ويسهم:7

فقد احتل المتغير االول  ،أ. كاًل من متغيري االقناع االجتماعي واالستهواء المضاد في متغير الذكاء الشخصي الذاتي
 .المرتبة االولى في االسهام ويليه المتغير الثاني

اما متغير االستهواء المضاد لم يظهر له اسهام  ،ب. متغير االقناع االجتماعي في متغير الذكاء الشخصي االجتماعي
 ي(. –: ط 2011،في متغير الذكاء الشخصي االجتماعي)العكيلي

 
 الفصل الثالث
 :(Population Of Research)مجتمع البحث 

الجامعة المستنصرية من الذكور واإلناث  ولية في كلية التربية األساسيةيتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة الدراسات األ
وقد بلغ ،م(2015-2014ومن المراحل الدراسية األربعة للدراسة الصباحية التخصصات العلمية واإلنسانية للعام الدراسي )

وبواقع  ،( من اإلناث3905و) ،لذكور( من ا3950( طالبًا وطالبة، موزعين بواقع )7855مجموع طلبة كلية التربية األساسية )
( قسم ذات تخصص 11( طالبًا وطالبة من التخصص العلمي من )1887و) ،( طالبًا وطالبة من التخصص اإلنساني5968)

 ( أقسام ذات تخصص علمي.4و ) ،إنساني
 تألفت عينة البحث الحالي من: (:Sample of Researchعينة البحث )

 ء المضاد )عينة التحليل اإلحصائي(:عينة بناء مقياس االستهوا-أ
بعد تحديد مجتمع البحث تم اختيار عينة بناء مقياس االستهواء المضاد في ضوء مجموعة من االعتبارات العلمية التي 

( الذي يشير إلى ان سعة Eble،1972يتم على وفقها تحديد حجم العينة اإلحصائية، وتم اختيار عينة البناء وفق معيار أيبل )
ينة وكبرها هو اإلطار المفضل في عملية االختيار ذلك انه كلما زاد حجم العينة قل احتمال وجود الخطأ المعياري الع
(Eble،1972: p.289-290 وبناًء على ذلك تم اختيار عينة التحليل اإلحصائي بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث بلغت .)
 ( طالبًا وطالبة.400)

 ي:ب ـ عينة التطبيق النهائ
وُيستعمل هذا األسلوب  ،ذات التوزيع المتساوي وقد جرى اختيار عينة البحث التطبيقية بأسلوب العينة الطبقية العشوائية

 ،عندما يكون مجتمع البحث متجانسا ويمكن تقسيمه على طبقات منفصلة وفقًا لمتغيرات الدراسة أذ تعد كل طبقة وحدة واحدة
البحث الحالي  وبما أن مجتمع ،(126، ص2000 ،دراسة عشوائيًا من هذه الطبقات )ملحمومن ثم يتم اختيار أفراد عينة ال

طالب وطالبة من  (100)فقد تم اختيار ،وعلى اساس المراحل (العلمي)يمكن تقسيمة الى طبقات على اساس التخصص 
ًا من اقسام كلية التربية االساسية مجتمع البحث االصلي اذ جرى اختيارهم من قسم علوم الحاسبات الذي جرى اختياره عشوائي

المرحلة  ،طالبًا موزعين على ثالث مراحل (100)في الجامعة المستنصرية موزعين وفقًا للمرحلة وتم تحديد عينة التطبيق بواقع 
 .( يبين ذلك1)والجدول  ،( طالبًا من قسم علوم الحاسبات18( طالبًا والمرحلة الثالثة )30( طالبًا والمرحلة الثانية )52االولى)

 (1جدول )
 الجنس( ،توزيع أفراد عينة البحث النهائي بحسب )القسم، المرحلة

 القسم
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 المجموع
 االناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 100 8 10 17 13 25 27 الحاسبات
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 (:Research of toolأداة البحث )
يق هدف البحث قام الباحثان بأعداد أداة البحث وهي بناء مقياس االستهواء المضاد وفيما يأتي استعراض لتحق

  اإلجراءات التي قام بها الباحثان:
 مقياس االستهواء المضاد:

مثل  ،من أجل قياس االستهواء المضاد أطلع الباحثان على مجموعة من الدراسات والمقاييس ذات العالقة بالمتغير
ومقياس  ،( فقرة30( الذي يتكون من )2014،ومقياس )شطب ،( فقرة20( الذي يتكون من )2011،قياس )العكيليم

فوجد الباحثان انه من األفضل بناء أداة لقياس االستهواء المضاد لمحدودية  ،( فقرة31( الذي يتكون من )2013،)فليح
الثقافات والبيئات التي أجريت  الختالفبية التي قد تكون غير مناسبة المقاييس المحلية والعربية واعتمادها على المقاييس األجن

فيها عن ثقافة مجتمعنا وظروفه، وقد حرص الباحثان على بناء مقياس تتوفر فيه شروط بناء المقاييس العلمية من صدق وثبات 
 -وتمييز وفيما يأتي عرض تفصيلي لبناء هذا المقياس:

 إعداد مجاالت المقياس: -1
تم تحديد التعريف النظري واإلجرائي لالستهواء المضاد والذي عرفه الباحثان نظريًا على وفق نظرية فستنكر بعد أن  

" قدرة الفرد على مقاومة اإليحاء )االستهواء( واالبتعاد عن تمثيل االفكار التي ال تنسجم مع آرائه وافكاره ومدركاته بأنه 
 ".ر المنطقية واالقتناع، بما يطرح عليه من االدلة والبراهين وفق اسس منطقيةواعتقاداته والميل نحو توكيد الذات واالفكا

نظرية التنافر المعرفي في ضوء ذلك تم تحديد ثالث مجاالت أساسية يشتمل عليها مفهوم االستهواء المضاد وفق  
Cognitive Dissonance، : وهذه المجاالت هي- 
هو قدرة الفرد على التعبير المالئم )لفظاًل وسلوكًا( عن مشاعره وافكاره  (:Self-assurance) المجال االول تأكيد الذات

 (.Mehmet،2004وارائه اتجاه االشخاص والمواقف من حوله والمطالبة بحقوقه )التي يستحقها( دون ظلم او عدوان )
محاولة بيان االسباب والعلل التي  : هو التفكير الذي يمارسه الفرد عند(Logical thinking) المجال الثاني التفكير المنطقي

اذ انه يعني الحصول على  ،لكنه اكثر من مجرد تحديد االسباب او النتائج ،ومحاوله معرفة نتائج االعمال ،تكمن وراء االشياء
 (.40: 2001 ،االدلة التي تؤيد او تثبت وجهة نظره او تنفيها)قطامي

د الفرد على االدلة والحجج التي قد تؤدي الى ترجيح صحة الشيئ او : هو استنا(Convivtion) االقتناع المجال الثالث
 اذعانه لبرهان الحقيقة التي اليمكن دفعه.

 إعداد فقرات المقياس:  -2
هناك ضرورة في تحديد العدد الكلي لفقرات المقياس والذي يفترض إن هذا العدد إن  ،قبل البدء في صياغة الفقرات
( وفي ضوء ذلك تأكد الباحثان ان العدد الكلي للفقرات 98: ص2013 ،)محمود لمقياسيغطي النطاق السلوكي لمكونات ا

 ( يبين ذلك.2يغطي النطاق السلوكي لمكونات مقياس األستهواء المضاد والجدول رقم )
 (2جدول )

 األهمية النسبية وعدد المواقف لكل مجال من مجاالت المقياس
 عدد المواقف األهمية النسبية المجاالت ت
 13 %37.15 تاكيد الذات 1
 10 %28.57 التفكير المنطقي 2
 12 %34.28 األقتناع 3

 35 %100 المجموع
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وقد اعتمد الباحثان على أسلوب المواقف اللفظية في صياغة  ،( موقفًا لمقياس االستهواء المضاد35وبذلك تم صياغة )  
سية من التطورات الحديثة في القياس النفسي، الذي يواجه فيه المجيب ويعدُّ هذا األسلوب في بناء فقرات المقاييس النف الفقرات

ويمتاز في انه يقلل  ،(Wiggins، 1973، P. 386)موقفًا لفظيًا يتصل بحياته ويعّبر به عن انفعاالته أو مشاعره أو أفكاره 
 يمكنإذ ال  ،ات واالختيار االجباريمن احتمال االختيار العشوائي من بين بدائل االجابة، كما هو الحال في اسلوبي العبار 

فضاًل عن امكانية تحييد هذا االسلوب لعامل المرغوبية  ،للمجيب فيه أن يختار بديل االجابة من دون أن يقرأ الموقف كله
غم من االجتماعية إذا تمكن الباحث فيه من وضع عبارات االجابة التي ترتبط بالموقف بقيم تفضيلية متقاربة أو متماثلة على الر 

 (.145، ص 1987 ،الكبيسي)اختالفها في درجة قياس السلوك الدال على السمة 
 تعليمات المقياس:  -3

تعد تعليمات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد به المستجيب أثناء استجابته على فقرات المقياس )أبو حويج 
اضحة ودقيقة، إذ يتطلب من المستجيب التأشير سعى الباحثان إلى إن تكون تعليمات المقياس و ، (113، ص2002وآخرون،

على أحد البدائـــل الثالثة لعبارات المقياس وهي )أ، ب، ج( واإلجابة عنها بكل صراحــة وصـــدق وموضوعية من خالل ورقة 
 اإلجابة التي وضعها الباحثان في نهاية المقياس، وأن هذا اإلجراء ألغراض البحث العلمي.

 تصحيح المقياس: -4
الباحثان أمام كل موقف من مواقف مقياس االستهواء المضاد ثالثة عبارات متدرجة وهي )أ، ب، ج( وعلى وفـــق  وضع

( للعبارة 1( للعبارة الثانية )ب(، والدرجة )2( للعبارة األولى )أ(، والدرجة )3الدرجة ) إعطاءمفتـــاح التصحيح الذي يشير إلى 
 ميعها باتجاه واحد هو معرفة االستهواء المضاد.إذ إن مواقف المقياس ج ،الثالثة )ج(

 Items Analysisإجراء تحليل الفقرات:  -5
تعد من الخطوات المهمة في إجراءات البناء والهدف منها الوقوف على صالحية الفقرات وما تتوافر فيها من خصائص 

 :سيكومترية وتقسم هذه العملية على عمليتين
 :Logical Analysisالتحليل المنطقي  - أ

يعدُّ التحليل المنطقي لفقرات المقاييس النفسية من الخبراء خطوة مهمة، والسيما في بدايات اعدادها على الرغم من أنه 
قد يكون مضلاًل ألنه يعتمد على اآلراء الذاتية للخبراء، لكونه يكشف عن مدى تجانس الشكل الظاهري للفقرة مع السمة التي 

الن أي  ،الذي له تأثير كبير في أداء المجيب ،(86، ص1987 ،الكبيسي)(Holden،et al،1985،P.386)أعدت لقياسها 
" 1972 ،ويشير " ايبل ،مضمونها ومـن ثم الى فهم مختلف لها بين مجيب وآخر خلل في صياغـة الفقـرة قد يؤدي الى تغييـر في

Ebel ة أو الظاهرةالى أن أفضل من يقوم بهذا االجراء هم الخبراء المختصون في مجال السم (Ebel، 1972، P. 555). 
( موقفًا تم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين في 35بعد تحديد مجاالت المقياس الثالث ومواقفه البالغة )

مجال اإلرشاد النفسي والعلوم النفسية والتربوية والقياس والتقويم لغرض استخراج الصدق الظاهري المتضمن وضوح الفقرات 
وبعد جمع أراء الخبراء وتحليلها إحصائيا باستخدام مربع كاي لعينة  ،تها ومدى صالحيتها لقياس األستهواء المضادومفهومي
الن قيم مربع كاي المحسوبة أكبر من القيمة  (0.05أظهرت النتائج ان جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ،واحدة

وقد تم األخذ بآراء الخبراء ومقترحاتهم فيما يخص تعديل صياغة بعض  ،( فقرة35) ( وبذلك استبقيت3.84الجدولية البالغة )
 .( يبين ذلك6الفقرات وجدول )
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 التطبيق االستطالعي :
للتحقق من مدى وضوح تعليمات المقياس وفقراته وبدائله بالنسبة للمستجيب وحساب الوقت المستغرق في االستجابة  

( طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية متساوية من 40لباحثان بتطبيق المقياس على )قام ا ،عن فقرات هذا المقياس
وقد تبين للباحثان أَن فقرات المقياس وتعليماته كانت واضحة وكان مدى الوقت المستغرق لإلجابة  ،طلبة كلية التربية االساسية

 ( دقيقة.15( دقيقة وبمعدل )20-10على الفقرات )
 :Statistical analysisليل اإلحصائي التح - ب

( إلى أَن التحليل اإلحصائي للفقرات يعد أداة فّعالة لتحسين االختبار ويسهم كذلك في تجميع Ebelيشير أيبل ) 
أن الهدف من ( Ebel،1972،225مجموعة من الفقرات عالية الجودة بحيث تكون دقيقة في قياس ما وضعت من أجل قياسه )

ئي للفقرات هو حساب بعض خصائصها السيكو مترية، والسيما القوة التمييزية للفقرات ومعامالت صدقها، ألن التحليل االحصا
ولقد استخدم الباحثان أسلوبين  (،186، 2002صدق المقياس وثباته يعتمدان إلى حٍد كبير على هاتين الخاصيتين. )الكبيسي، 

 لتحليل الفقرات إحصائيا هما:
 Discrimination Power of Item’s: قراتالقوة التمييزية للف - أ

 ،Davis)تؤشر القوة التمييزية للفقرة قدرتها على الكشف عن الفروق الفردية التي يقوم على أساسها القياس النفسي 
1962،P.97) (إذ ينبغي أن تميز الفقرة بين ذوي المستويات العليا والدنيا من األفراد بالنسبة 184، ص 1988 ،منسي ،)
 .Ebel، 1972، P)لذا تعدُّ من أهـم الخصائص السيكومتريـة لفقرات المقاييس المرجعيـة المعيار ،التي تقيسها الفقرة للسمة
ألن الهدف من حساب القوة التمييزية للفقرات هو استبعاد الفقرات التي ال تميز بين المجيبين أو تعديلها وتجريبها من  ،(399

وألجل التحقق من ذلك قام الباحثان  .(Ghiselli،et al،1981،P. 434)تميـز بينهم  جديد واالبقاء علـى الفقرات التي
 بالخطوات اآلتية:

 1971و" ثورندايك،  Henryson 1971يفضل " هنرسون، ( طالب وطالبة حيث 400اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت)-1
 "Thorndike ( فردًا يخ400أن ال يقل حجم عينة تحليل الفقرات عن ) تارون بدقة من المجتمع االحصائي، كي تصبح

 .(Thorndike، 1971، P. 132) (Henryson، 1971، P. 214)أخطاء المعاينة صغيرة جدًا 
طبق المقياس بصورته األولية على أفراد العينة ثم تم تصحيح اإلجابات وترتيب الدرجات تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى -2

 رجة.( د67-100درجة تراوحت بين )
%( الدنيا من الدرجات لتمثل المجموعتين المتطرفتين وقد اعتمد الباحثان على هذه 27%( العليا و)27تم اختيار نسبة )-3

وقد  Anastasi،& Urbin،1997:180-181)) النسبة ألنها توفر مجموعتين على أفضل مايمكن من حجم وتمايز
( طالبًا وطالبة وكان مدى الدرجات في المجموعة العليا يتراوح 108( من الطلبة وتضمنت)216اشتملت المجموعتين على )

 درجة. (67-81)( درجة وفي المجموعة الدنيا يتراوح بين90-100بين )
( لعينتين مستقلتين بهدف اختبار الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا ولكل T-testقام الباحثان باستخدام االختبار التائي )-4

( وأظهرت 96،1لمقياس، واعتبرت القيمة التائية مؤشرا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية )فقرة من فقرات ا
 ( فهي غير مميزة.1( باستثناء الفقرة رقم )214( وبدرجة حرية)05،0النتائج إن جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة )

 :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس - ب
أسلوب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس من الوسائل المستخدمة في حساب االتساق الداخلي للمقياس، إذ يعد  

يهتم بمعرفة كون كل فقرة من فقرات المقياس تسير في االتجاه الذي يسير فيه المقياس كلُه أم ال، فهي تمتاز بأنها تقدم لنا 
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( ولتحقيق ذلك قام الباحث باالعتماد على استمارات عينة التحليل اإلحصائي 207: 1997. )عبد الرحمن، متجانساً مقياسًا 
( بين درجات العينة على كل فقرة وبين person( استمارة وتم إيجاد معامل االرتباط بطريقة بيرسون )400التي تكونت من )

 من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط.  (، ألَنها أصغر1درجاتهم الكلية على المقياس وعليه تم استبعاد الفقرة رقم )
 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال: - ت

بين درجات  (personولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان استمارات العينة السابقة وتم إيجاد معامل االرتباط بطريقة بيرسون )
( وهي الفقرة 1تم استبعاد الفقرة رقم ) اليوبالت ،كل فقرة وبين درجاتهم على كل مجال من مجاالت االستهواء المضاد علىالعينة 

  ( يبين ذلك.3نفسها التي تم استبعادها سابقا والجدول )
 (3جدول )

 قيم معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال

 أرقام الفقرات عدد الفقرات المجال رقم المجال
قيم معامل أرتباط 

الفقرات بالدرجة الكلية 
 للمجال

ول
األ

د ال 
أكي
ت

ات
ذ

 

13 
1 0،032 
2 0،244 
3 0،177 
4 0،169 
5 0،175 
6 0،177 
7 0،244 
8 0،226 
9 0،233 
10 0،187 
11 0،226 
12 0،235 
13 0،237 

ني
الثا

 

  
قي
منط

ر ال
فكي
 الت

 10 

14 0،342 
15 0،225 
16 0،259 
17 0،209 
18 0،312 
19 0،237 
20 0،264 
21 0،275 
22 0،318 
23 0،235 

لث
الثا

ناع 
القت
 ا

12 

24 0،327 
25 0،419 
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26 0،294 
27 0،425 
28 0،355 
29 0،304 
30 0،423 
31 0،216 
32 0،432 
33 0،313 
34 0،425 
35 0،445 

 (398( ودرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة )0،098ل اإلرتباط )*القيمة الحرجة لمعام
 صدق االرتباطات الداخلية:-د

لغرض التحقق في أَن مجاالت المقياس تساهم بدرجة ما في قياس العامل العام الذي يوجد في جميع مجاالت المقياس  
( استمارة، وبعد تحليل البيانات 400ي مكونة من )هو االستهواء المضاد، تم االعتماد على استمارات عينة التحليل اإلحصائ

وجد الباحثان من خالل المصفوفة إن جميع معامالت االرتباط موجبة  person)إحصائيا باستخدام معامل ارتباط بيرسون )
 ( يبين ذلك.4( وهذا يدل على وجود عامل عام والجدول)05،0وذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (4الجدول )
 رتباط درجة المجال بالمجاالت األخرى لمقياس األستهواء المضادمصفوفة إ
 اإلقتناع التفكير المنطقي تأكيد الذات المجاالت
 0،623 0،506 1 تأكيد الذات

 0،672 1 0،506 التفكير المنطقي
 1 0،672 0،623 االقتناع

 
  Indices Validity مؤشرات الصدق: -6

وهو خاصية (. 677: ص 1996التي يجب ان يتأكد منها الباحثان، )الغريب،  األداة مـن العــوامل المهمة صدقيعد 
(، ويعد الصدق من 383: ص1993سيكومترية تكشف عن مدى تأدية المقياس للغرض الذي أعد من أجله )عودة والخليلي، 

لذي يحقق الوظيفة التي الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها في بناء المقاييس النفسية، والمقياس الصادق هو المقياس ا
وللتأكد من صدق المقياس الحالي فقد استخدم الباحثان أنواع  .(stanly&hopkins،1972،101وضع من أجلها بشكل جيد )

 الصدق اآلتية:
 صدق المحتوى: - أ

 الباحثان من صدق المحتوى بنوعيه: تحققوقد 
عداد الفقرات لكل مجال.: وتم ذلك من خالل تحديد مفهوم االستهواء المضاالصدق المنطقي -1  د وتحديد مجاالته وا 
المتخصصين في العلوم التربوية  وتم ذلك من خالل عرض فقرات المقياس على مجموعة من المحكمين الصدق الظاهري: -2

ما  والنفسية واإلرشاد النفسي والقياس والتقويم وذلك بهدف تقويم مدى صالحية الفقرات ومالئمتها لمجاالت المقياس في قياس
 اعد لقياسه وكما تمت اإلشارة إليه في الخطوات السابقة.
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 ب_ صدق البناء:
وقد  (Elmes،etal،2003،58يعكس صدق البناء درجة الدقة التي تتمكن بها األداة من قياس ما صممت من أجله )

يجاد عالقة الفقرة بكل من الدرجة الكل ية للمقياس ودرجة المجال تم حساب صدق البناء من خالل حساب القوة التمييزية وا 
 .person)وباستخراج مصفوفة االرتباطات الداخلية لمجاالت مقياس االستهواء المضاد بأستخدام معامل ارتباط بيرسون )

 (:Reliability Indicesمؤشرات الثبات )-7
 1990،142آخرون، يعد الثبات من المفاهيم التي يتطلب أي مقياس التمتع به ليكون صالحًا لالستعمال )اإلمام و  

والمقياس الجيد هو المقياس الذي يعطي النتائج ذاتها في كل مرة يتم اعتماده، بغض النظر عن الفرد القائم بعملية القياس )
( طالب 100( ولحساب معامل الثبات قام الباحثان بتطبيق مقياس االستهواء المضاد على عينة بلغت )126، 2003،)مجذوب

 ( يوضح ذلك.5ة طبقية عشوائية والجدول )وطالبة اختيروا بطريق
 (5جدول)

 عينة الثبات لمقياس االستهواء المضاد

 التخصص القسم
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 لمجموعا
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 50 12 13 13 12 علمي الرياضيات
 50 13 12 12 13 إنساني التاريخ

 100 25 25 25 25 المجموع
 -الباحثان في حساب ثبات المقياس على طريقتين هما: اعتمدتقد و 

 (:Test –re-test)طريقة إعادة االختبار  -أ
بعد التطبيق األول بأسبوعين تمت إعادة تطبيق المقياس على العينة نفسها واستخراج معامل ارتباط بيرسون  

(personبين درجات الطلبة في التطبيقين األول والثاني، إذ بل )( والتفكير المنطقي 82.0غ معامل الثبات لمجال تأكيد الذات )
( إلى أَن 1985( وهو معامل جيد، إذ يشير )عيسوي، 81.0(، أما ثبات المقياس ككل فقد بلغ )83.0( واالقناع )72.0)

 (.58: 1985( إذا أريد وصف األداة بأَنها ذات ثبات مقبول )عيسوي،90.0-70.0معامل االرتباط يجب أن يتراوح بين)
 (: Cronbach– Alphaكرونباخ ) –طريقة ألفا -ب

والتي تقيس االتساق الداخلي والتجانس بين فقرات  ،الفاكرونباخ()وتم استخراج ثبات مقياس ماوراء الذاكرة بطريقة معامل
أما ثبات  ،(88.0االقناع )( و 84.0( والتفكير المنطقي )80.0) المقياس وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة لمجال تاكيد الذات

 ( يبين ذلك.6( وهو معامل جيد يشير إلى تجانس المقياس وجدول )89.0المقياس ككل فقد بلغ )
 (6جدول)

 معامالت ثبات مجاالت المقياس بطريقة إعادة االختبار وطريقة الفاكرونباخ

 مجاالت األستهواء المضاد
 معامل الثبات بطريقة

 اخالفاكرونب إعادة االختبار
 0.80 0.82 تأكيد الذات

 0.84 0.72 التفكير المنطقي
 0.88 0.83 اإلقتناع

 0.89 0.81 ثبات المقياس ككل
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وفي ضوء النظرية التقليدية يمكن الكشف عن مؤشر الصدق الذاتي والذي يعرف بأنه صدق الدرجات التجريبية بالنسبة 
(. ويكشف عبر قيمة الجذر التربيعي 222: ص 2011 ،الجابريللدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء الصدفة )

لمعامل الثبات الن هذا المفهوم يتفق مع تفسير الثبات من خالل ارتباط الدرجات الحقيقية ألداة القياس إذا أعيد على نفس 
 (.139: 1990 ،وآخرون ،)اإلمام  (.7العينة. كما مبين في جدول )

  (7جدول )
 قيم الصدق الذاتي لمقياس األستهواء المضاد

 

 الصدق الذاتي عال مما يدل على توافر خصائص سيكومترية للمقياس. مؤشريتضح إن 
 التطبيق النهائي: 

على عينة التطبيق التي بلغت  ( فقرة34ته النهائية والمؤلف من )بتطبيق مقياس االستهواء المضاد بصيغ الباحثانقام 
 .(والثالثة ،والثانية ،االولى)( طالب وطالبة من طلبة قسم الحاسبات المرحلة 100)

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس االستهواء المضاد:
( يبين 8ته النهائية والجدول )على المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالمقياس التي تقدم وصفًا له بصيغ الباحثانحصل 

 ( يوضح استجابات الطلبة على مقياس االستهواء المضاد.1بعض الخصائص اإلحصائية للمقياس والشكل رقم )
 (8جدول )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس األستهواء المضاد بالصيغة النهائية
 القيمـــة المؤشـرات اإلحصائيـة

 Sample size 400حجم العينة 
 Mean 85.29ط الحسابي الوس

 Std.Deviation 6.492 نحراف المعياريألا
 Variance 42.140 التباين
 Median 85 الوسيط

 Mod 85 المنوال
 Minimum 67اقل درجة 
 Maximum 100 أعلى درجة
 -Skewness -0.117 االلتواء

 -Kurtosis -0.482 التفرطح
 Range 33 المدى

 

 الصدق الذاتي معامل الفا الصدق الذاتي ريقة اإلعادةالثبات بط حجم العينة
100 0،81 0،90 0،89 0،94 
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 (1الشكل )

 العينة على مقياس األستهواء المضاداستجابات 
ويتضح من الجدول والرسم البياني أعاله أن درجات مقياس االستهواء المضاد كان توزيعها توزيعًا طبيعي من خالل 

 كانت قيم االلتواء والتفلطح تقترب إذحيث يكون التوزيع طبيعيًا  ،النظر إلى درجات االلتواء والتفلطح التي ال تقترب إلى الصفر
( اما قيمة االلتواء للمقياس فتقع ضمن مدى التوزيع االعتدالي 0.239المعيارية للتفلطح التوزيعي االعتدالي والبالغة ) القيمةمن 

اما مقاييس النزعة المركزية فكانت متشابهة اذا بلغ  ،(79ص،2000،( )عودة والخليلي0.5)-( إلى 0.5الذي يتراوح من +)
 ( مما يعطي مؤشرا على إن درجات العينة تتوزع توزيعًا طبيعياً 85( والمنوال )85سيط )( والو 85،29الوسط الحسابي )

 (.60:ص2010،وغرايبة ،المنيزل)
 الوسائل اإلحصائية 

( SPSSالباحث في تحليل البيانات وتفسيرها الوسائل اإلحصائية اآلتية وباالستعانة بالبرنامج اإلحصائي ) استخدم
 وكاآلتي:

  .ل صالحية فقرات مقياس األستهواء المضاد ضمن إجراء الصدق الظاهرينسبة االتفاق حو  .1
معامل ارتباط بيرسون : ألستخراج معامل الثبات لمقياس األستهواء المضاد وكذلك في أجراءات االتساق الداخلي  .2

 .للمقياس
 .معادلة الفا كرونباخ : ألستخراج معامل الثبات لمقياس األستهواء المضاد .3
الم (كاياختبار )مربع  .4   .: للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل الدراسي لألب وا 
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األختبار التائي للعينات المترابطة أليجاد الفروق بين افراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس  .5
 .لتطبيقين القبلي والبعدي على مقياس األستهواء المضادوبين افراد المجموعة الضابطة في ا ،األستهواء المضاد

 : وقد استخدما لترتيب فقرات المقياس ترتيبًا تنازيًا.الوسط الحسابي واألنحراف المعياري .6
 .المئينيات: وقد استخدم لتحديد الطلبة الذين لديهم مستوى منخفض من األستهواء المضاد من خالل اختيار الربع األدنى .7
وقد استخدم الختبار الفرق بين متوسط درجات المجموعة العليا والدنيا في استخراج القوة : تائي لعينتين مستقلتيناالختبار ال .8

التمييزية لفقرات مقياس األستهواء المضاد واستخدم ايضًا في إيجاد الفروق بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 .ضادالتطبيق البعدي على مقياس األستهواء الم

 .الخطأ المعياري : وقد استخدمت للتعرف على حجم الخطأ المعياري لمقياس األستهواء المضاد معادلة .9
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج مناقشتها وتفسيرها 

سيتم في هذا الفصل عرض النتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق اهدافه ومناقشتها وتفسيرها في ضوء 
 الدراسات السابقة وكما يأتي:اإلطار النظري و 
 هدف البحث:

 يهدف البحث الحالي الى:
 . التعرف على مستوى األستهواء المضاد لدى طلبة كلية التربية االساسية1

( طالب 100من أجل تحقيق هذا الهدف طبق الباحثان مقياس األستهواء المضاد على أفراد عينة البحث البالغة )
بينما بلغ المتوسط الفرضي للمقياس  ،(5.152( بأنحراف معياري قدره )83.69سابي للمقياس )حيث بلغ المتوسط الح ،وطالبة

ظهر إن القيمة التأئية  ،( لعينة واحدة الختبار الفروق بين المتوسطينT-test) وبأستخدام االختبار التائي ،( درجة68)
( 99( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1،658( هي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )30.456المحسوبة بلغت )

 ذلك. ( يبين9والجدول رقم )
 (9جدول )

 لعينة واحدة للتعرف على مستوى األستهواء المضاد لدى طلبة كلية التربية االساسية T-testنتائج االختبار التائي 

 حجم العينة المتغير
المتوسط 
 األنحراف المعياري الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

ة التائية القيم
 المحسوبة

القيمة التائية 
 (0.05الجدولية )

 1,658 30.456 68 5.152 83.69 100 األستهواء المضاد
  99=1-ودرجة حرية ن (0.05عند مستوى داللة ) (1.658قيمة )ت( الجدولية =) 
 .كور/ إناث(معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى األستهواء المضاد تبعًا لمتغير النوع )ذ .2

الفروق في مستوى األستهواء المضاد بين الذكور واإلناث استخرج الباحثان المتوسط الحسابي  وإليجادلتحقيق هذا الهدف 
 بانحراف( 85.34( بينما بلغ المتوسط الحسابي لعينة اإلناث )5.010معياري قدره ) بانحراف( 82.04لعينة الذكور إذ بلغ )

حيث بلغت القيمة  ،التائي لعينتين مستقلتين االختبارالفروق بين المتوسطين استخدم الباحثان  تباروالخ( 4.792معياري قدره )
( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )1.658( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )3.366التائية المحسوبة )

 ( يوضح ذلك.10والجدول رقم ) ،اإلناث( ولصالح عينة 98)
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 (10جدول )
 الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى اإلخفاقات األستهواء المضاد الختبارالتائي لعينتين مستقلتين  االختبارنتائج 

 المتغير
حجم 
 العينة

المتوسط 
 المعياري االنحراف الحسابي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 (0.05الجدولية )

 5.010 82.04 50 الذكور
3.366 1.658 

 4.792 85.34 50 اإلناث
 98=2-ودرجة حرية ن (0.05عند مستوى داللة ) (1.658قيمة )ت( الجدولية =)

 
 تفسير النتائج ومناقشتها

 من خالل استعراض النتائج التي تم التوصل اليها ظهر بأن:
 . طلبة كلية التربية االساسية يتمتعون باالستهواء المضاد.1
 تهواء المضاد بين الذكور واالناث ولصالح االناث.. هناك فروق في االس2

 االستنتاجات
في ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحثان بأن لدى طلبة كلية التربية االساسية استهواء مضاد منخفض وبدرجات 

 متفاوتة.
 التوصيات

 البحوث والدراسات. . االستفادة من مقياس االستهواء المضاد الذي تم بناءه في البحث الحالي في عمل1
 . على المراكز والوحدات االرشادية في الجامعات تفعيل دور االرشاد النفسي لخفض مستوى االستهواء لدى الطلبة.2

 المقترحات
 في ضوء ما توصل اليه الباحثان من نتائج فأنهم يقترحان: 

يقاف التفكير في خفض االستهواء لدى اجراء دراسة للتعرف على إثر استخدام االساليب االرشادية االخرى كأسلوب ا
 طلبة المرحلة االعدادية.

 الـمـصـادر الـعـربـيـة 
 .ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب 
 ( 1984ابو حطب، فؤاد وفهمي، محمد سيف الدين:) .مجمع اللغة العربية، مصر.1الجزء معجم علم النفس والتربية ، 
 دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  ،1ط ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ( :2002وآخرون )،نمروا ،أبو حويج

 .األردن، عمان ،ودار الثقافة للنشر والتوزيع
 (2006ابو رياح، محمد سعد عبد الواحد مطاوع :) المشكالت السلوكية لدى التالميذ المرتفعي والمنخفضي القابلية

 ة ماجستير كلية التربية، جامعة الفيوم.رسال لالستهواء.
 ( .1990اإلمام، مصطفى، وآخرون:) بغداد، دار الحكمة.القياس والتقويم ، 
 ( 1986جابر، عبد الحميد جابر:)  .دار النهضة العربية، نظريات الشخصية، البناء، الديناميات، طرق البحث والتقويم

 القاهرة.
 مكتب النعيمي للطباعة واالستنساخ1ط ،البحث في التربية وعلم النفسمناهج (: 2011كاظم كريم رضا) ،الجابري ،، 

 .العراق ،بغداد
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 (2000حسين، قبيل كودي وعبد الجبار، ناصر محمد:)  اساليب الرعاية النفسية واالجتماعية والدراسية لطلبة الصفوف
 .4مجلة االداب والعلوم، العدد االولى في الجامعة المستنصرية.

 مكتبة مدبولي، القاهرة. الموسوعة النفسية، علم النفس والطب النفسي في حياتنا اليومية. (:1995المنعم)عبد  ،الحفني 
 ( 1976الخولي، وليم :).دار المعارف، مصر. الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب النفسي 
 ( 1983دايف دوف، لندا، ل :).القاهرة.4للنشر، ط ترجمة الطواب واخرون، دار ماكروهيل مدخل علم النفس ، 
 (1968راجح، احمد عزت:) .االسكندرية، المكتب المصري الحديث. اصول علم النفس 
 ( 2000الريماوي، محمد عودة واخورن :).دار النهظة العربية. علم النفس العام 
 (2010الزاغة، وفاء عبد الكريم :).والنشر والتوزيع، االردن. مركز ديبونو للطباعة التفكير الخرافي والمفاهيم العلمية الخطأ 
 ( 2010الزبيدي، حسين سالم جابر :).لوراق للنشر والتوزيع، عمانمؤسسة ا نظام الهندسة النفسية والتنمية االجتماعية. 
 ( 2013شطب، انس اسود:)  التحليلي( وعالقته باالستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة. –االسلوب المعرفي)الشمولي 

 التربية، جامعة القادسية. رسالة ماجستير، كلية
 (2014شطب، انس اسود :).سنة 1العدد ،7مجلة اوراك للعلوم االنسانية، مجلد االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة ،

2014. 
 ( 1997عبد الرحمن، سعد)، الكويت، مكتبة الفالح. ،القياس النفسي 
 ( 2011العكيلي، جبار وادي باهض:) ناع االجتماعي واالستهواء المضاد لدى الطلبة الذكاء الشخصي وعالقته باالق

 اطروحة دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصرية. المتميزين.
 عمان ،دار الفكر ،اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم واإلنسانية ،(2000والخليلي يوسف ) ،احمد سليمان ،عودة. 
 االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،في علم النفس والتربية القياس التجريبي : (1985عبدالرحمن محمد ) ،العيسوي. 
 القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،التقويم والقياس النفسي والتربوي:  (1996رمزية ) ،الغريب. 
 ( 1955فالنتاين، سي. و:) .مصر. –ترجمة عبد العلي الجمالي، القاهرة  الطفل السوي وبعض انحرافاته 
 رسالة  االستهواء المضاد وعالقته بفاعلية الذات وجودة الحياة لدى طلبة الجامعة.(: 2013ع )فليح، رنا محسن شاي

 ماجستير، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة كربالء.
 ( 2012القرةغولي، حسن احمد سهيل والعكيلي، جبار وادي باهض :).دار 1ط االنسان ومقاومة االغراء واالستهواء ،

 بغداد. – الكتب والوثائق
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ،االردن ،1ط ،تعليم التفكير للمرحلة االساسية(: 2001نايفه ) ،قطامي 
 ( 2012قطامي، يوسف:) .ر المسيرة للنشر والتوزيع، عمانالطبعة االولى، دا نظرية التنافر والعجز والتغيير المعرفي. 
 ( 1957القوصي، عبد العزيز :)سسه وتطبيقاته التربوية: االسس العامة ودوافع سايكولوجية الجماعات.علم النفس ا 

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
 ( 1975كوفالوف، الكسندر:) .ترجمة نزار عيون السود، دار الجماهير العربية، مكتبة  في علم النفس االجتماعي

 ميسلون، لبنان.
 (1990الكيال، دحام وشوبو، عبداهلل طاهر:) مجلة  ات االرشادية لطلبة الجامعة المستنصرية وطرق اشباعها.الحاج

 .16العلوم النفسية والتربوية، العدد
 ( 1981الزوروس، ريتشاردوس:) .ترجمة سيد حمد غنيم، دار الشروق للنشر، القاهرة. الشخصية 
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 ( 1994متولي مصطفى محمد:) مجلة اتحاد  التربوية. العوامل المؤثرة في اختيار طلبة جامعة الملك سعود للمقررات
 .29الجامعات العربية، العدد 

 الطفل )رسالة  –أساليب التفكير لدى معلمات رياض األطفال المرتبطة بعالقة المعلمة  (:2013بان إسماعيل) ،محمود
 .كلية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية ،ماجستير غير منشورة(

 ( 1984مرعي، توفيق وبلقيس، احمد:) دار الكتب والوثائق الوطنية. ر في علم النفس.الميس 
 دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،االحصاء والقياس في التربية وعلم النفس ،(1988محمود عبد الحليم ) ،منسي. 
 إثراء للنشر 1ط ،مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية(: 2010عدنان يوسف) ،والعتوم ،عبد اهلل فالح ،المنيزل ،

 .األردن ،عمان ،والتوزيع
 ( 2009نظير، جرجس:) .مؤسسة الحوار المتمدن، الهيئة القبطية الكندية للنشر. ثقافة القابلية لالستهواء 
 ( 1988هانت، مونيا وهيلتن، جينفر:) .ترجمة قيس النوري، دار الشؤن الثقافية  نمو شخصية الفرد والخبرة االجتماعية

 العامة.
 يـةالـمـصـادر االجـنـبـ

 Anastasi, A. & Urbina, S,(1997) Psychological Testing, 7th ed., New York, Prentice- Hall. 
 Davis, F.B (1962) “ Item Analysis in Relation to Education and Psychological Testing” 

Psycjological Bulletin, Vol.(39), No.(3), PP. 96-102. 
 Ebel, R.L. (1972) Essentials of Educational Measurement, New Jersey, Prentice- Hall, Inc. 
 Festinger, Le & carlsmith, J (1957): A theory of cognitive dissonance Stanford, university 

press. 
 Ghiselli, E. E. et al, (1981) Measurement Theory for the Behavioral Sciences. San 

Francisco, Freeman & Company. 
 Henryson, S. (1971) “ Correction of Item Total Correlation in Item Analysis” Psychometrika, 

Vol. (28), No.(3), PP.211-218. 
 Holden, R. R. et al, (1985) “ Structured Personality Test Item Characteristics and Validity “ 

Journal of Research in Personality, Vol. (19), PP. 386-394. 
 Judson, n (1967): Decision making, newyewrk, the press. 
 Mehmet.Eskin:(2004): self-reported Among, psychology in the schools; 35(4), 381. 
 Stanley, C. J. and Hopkins, K. D. (1972) Educational and Psychological Measurement 

Evaluation,New Jersey, Printice-Hall. 
 Thorndike, R. L. (1971) Educational Measurement, Washington American Concil of 

Education. 
 Wiggins, J. S. (1973) Personality and Predication Prenciples Personality 

Assessment.Reading,MA: Addison – Wesley. 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

486 

 نموذج ديفز في التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة التاريخأثـر أ
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 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية
The Effect of Davis Pattern of Visual Thinking on the Fourth Year 

High School Literary Branch Students in History 

Asst. Prof. Haidar Khaza'al Nazal 
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Abstract 

The present study aims at assessing The effect of Davis pattern of visual thinking on the 

fourth year high school literary branch students in history. To fulfill the aim of the study the 

sample of the study is divided into two groups: the controlling group and the experimental one. 

Key words: research, history, thinking, students, pattern, visual.  

 الملخص 
يهدف البحث الحالي الى التعرف علي أثـر أنموذج ديفز في التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة 

 التاريخ ولتحقيق من فرضية البحث االتية: 
لمادة ( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الدين يدرسن ا0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) ■

تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية بانموذج ديفز وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسن المادة نفسها 
 بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير البصري 

عدادية ثوره تم اختيار المديرية العامة لتربيه الرصافة االولى بصورة قصدية، وبطريقة العشوائية البسيطة اختيرت ا 
الحسين للبنين لتطبيق البحث، وبالتعين العشوائي اختيرت شعبة )أ( تمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس المادة بأنموذج ديفز 

( طالبا واختار شعبة )ب( لتمثل المجموعة الضابطة التي ستدرس مادة بالطريقة االعتيادية وقد بالغ 30وبالغ عددها )
ت موضوعات الفصول الثالث االولى من كتاب تاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه للعام الدراسي ( طالبا وشمل30عددها)
، ولقياس التفكير البصري اعده الباحث اختبار لتفكير البصري بعد التأكد من صدقة وثباته، والذي طبق في 2014/2015

 ( لعينتين مستقلتين T-testلتائي )نهاية التجربة، وتم معالجة النتيجة احصائيا باستعمال االختبار ا
 اظهرت النتيجة البحث

* تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ العربي االسالمي بأنموذج ديفز على طالب المجموعة الضابطة 
 الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في التفكير البصري 

 لباحث ما يأتي: وفي ضوء نتائج البحث اوصى ا
 التأكيد على استعمال النماذج التدريسية الحديثة والسيما أنموذج ديفز في تدريس التاريخ تنمية التفكير البصري. -1
 ضرورة إدخال مدرسي التاريخ دورات تدريبية لتعريفهم بالنماذج التدريسية الحديثة ومنها أنموذج ديفز. -2
عدادية تقوم على أساس المشاركة للطالب من خالل مشاركتهم بإعداد الوسائل جعل عملية التدريس في المدارس اال -3

 التعليمية والمشاركة الفعالة لتفسير النتائج وتحليلها.
 ضرورة استخدام التفكير البصري في دورات التدريب الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم. -4

 ، االنموذج، البصري()البحث، التأريخ، التفكير، الطالبالكلمات المفتاحية: 

mailto:Header_kazal@yahoo.com
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث-أوال
أصبحت المواد التاريخ ُتعنى بدراسة اإلنسان وتفاعله مع بيئته من أكثر المواد القابلة للتغير والتبديل على وفق التغيرات  

المجتمعات وأن ما أحدثته  المعرفية، فتنوعت موادها وأصبحت مناهجها متنوعة؛ لتتماشى مع معطيات العصر وظروف
التطورات العلمية والتقنية في شتى ميادين العلم والمعرفة وما رافقتها من تطبيقات تكنولوجية متقدمة كان لها أعظم األثر في 

 (. 17: 2000حصيلة اإلنسان في هذا العصر، وتميزت حياته بالتغير والتطور الدائم )أبو سرحان،
ين تدريس مادة التاريخ والتنوع في طرائق وأساليب تدريسها لمواكبة التطور المتسارع للعلوم لقد ُبذلت محاوالت عدة لتحس 

بشكل عام والدراسات االجتماعية بشكل خاص عن طريق االستقراء السريع لما أظهرته غالبية الطرائق السائدة والبحوث 
دة التاريخ، هو تأكيدها على الحفظ واالستظهار والدراسات في مجال طرائق وأساليب تدريس المواد االجتماعية ومنها ما

 (. 36: 1990للمعلومات، وهذا يعني أّن طرائق التدريس مازالت أسيرة للمفهوم الضيق للمنهج )سعد،
وتعد مشكلة انخفاض تحصيل وتفكير الطالب في مادة التاريخ واحدة من المشكالت التي تواجه المدرسين والباحثين في  

لمها، مما يترتب عليه آثار سلبية تنعكس على المراحل الالحقة كون المعرفة تراكمية، فمادة التاريخ من المواد مجال تعليمها وتع
المهمة في حياة المتعلم إذ تتناول في دراساتها اإلنسان والتفاعل الحاصل بينهما، فضال عن ذلك أن هذه المادة من المواد التي 

ن األسلوب تحتوي على المفاهيم والمصطلحات المخت لفة التي يصعب على الطالب فهمها، إذا ما قدمت بصورة مجردة، وا 
المعتمد في تدريس المادة هو الحفظ والتلقين في المراحل الدراسية كافة ومنها االعدادية، وهذا األسلوب ال يحفز الطالب على 

أهداف التربية الحديثة، وترتب على هذه  عملية التفكير التي تعد ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وهذا بحد ذاته هدف من
ضاعة فرص إسهامهم فيه  األساليب فلسفة تفاعل الطالب مع المدرسين لألسئلة التي تثير مهارات تفكيرهم في أثناء الدرس، وا 

حديثة اعتقادًا مما يجعل المدرس محورًا للعملية التعليمية، و لما تقدم أراد الباحث أن يسهم في تجريب بعض النماذج التدريسية ال
منه أن استعمال هذه النماذج في التدريس تؤدي إلى تذليل الصعوبات والمشكالت التي تواجه تدريس مادة التاريخ، واستنادا إلى 

 ذلك تتحدد مشكلة البحث الحالي باإلجابة على السؤال اآلتي:
 دة التاريخ ؟()هل ألنموذج ديفز أثر في التفكير البصري لطالب الصف الرابع االدبي في ما

 اهمية البحث  –ثانيا 
وتعد التربية المرآة التي تعكس صورة المجتمع وفلسفته وأهدافه ومفاهيمه وهي األداة الجيدة لنموه وتحديد اتجاهه وتحقيق  

علم غاياته لذلك تهدف األمم المتقدمة إلى تطوير نظمها التربوية وأساليبها كي تتماشى والتطورات الكبيرة في منجزات ال
وتطبيقاته انطالقا من إيمانها بان التربية أفضل وسيلة الستثمار الموارد البشرية ومن وعيها الحقيقي بان العلم هو أسلوب تفكير 

( وتهدف التربية إلى توظيف طاقات 58: 1983وعمل يجب ان ينعكس على حياة الفرد اليومية في تفكيره وعمله )جراغ،
عل أفضل ما تقوم به التربية من الجانب المعرفي هو تفعيل القدرات العقلية التي وهبها اهلل المتعلمين إلى أقصى الحدود، ول

 (. 5: 2006لإلنسان )ألرواس، 
( وتؤدي 17: 2008وتعد المناهج وسيلة التربية في تحقيق اهدافها، فهو يقوم على اساس التحسين والتطوير )عطية، 

كير، فعن طريقها يتم تعليم وتدريس الطالب على التنظيم، والتسلسل المنطقي في المناهج دورا حيويا في تنمية وتطوير التف
تفكيرهم حتى يتمكنوا بعد ذلك من تطبيق تلك المهارات داخل وخارج المؤسسات التربوية، ومن هنا باتت أهمية إثراء المنهج 

مهمًا من جوانب عملية تطوير التعليم وكهدف  المدرسي بمهارات التفكير، وتعتبر المدارس موضوع تعليم مهارات التفكير جزاً 
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( ولذلك بدا االهتمام بدراسة التفكير وتعليمه من خالل المناهج الدراسية، 2005:25من أهداف الجودة في التعليم)السرور،
ه مركز النافع وعقدت الكثير من المؤتمرات العالمية والعربية والمحلية ومنها)برنامج التعليم المعتمد على التفكير( الذي اعد
، والمؤتمر 2002للبحوث واالستشارات العلمية لتعليم وتنمية مهارات التفكير العليا من خالل المواد الدراسية في السعودية عام 

( في بغداد، لرعاية الموهوبين والمتفوقين، الذي كان تحت شعار رعاية الموهوبين 2005العلمي الثالث )مؤتمر إصالح المناهج 
، والذي ورد في توصياته االهتمام بقضايا التفكير بأنواعه  2003اولويه في عصر العولمة والمنعقد في عمان عام  والمتفوقين

كافه ألنها تعد من أهم عوامل تنمية المواهب وتطويرها، وينبغي إعادة النظر في كيفية تقديم المادة العلمية للمتعلم بحيث تكون 
على مشكالت ملحه تتطلب التفكير في حلها، واستخدام طرائق مثل المناقشة وحل بشكل تثير تفكيره من خالل التركيز 

 ( 125: 2005المشكالت واالستقصاء، الن هذه الطرائق تكسب المتعلم مهارات التفكير )ابو حتله،
وتشجع  وقد ظهرت العديد من النماذج التدريسية التي تساعد المتعلم على مواجهة المواقف التعليمية وتثير التحدي 

( وهذا يعني أّن بناء النماذج التدريسية 2012:107المنافسة للوصول إلى النتائج وتطبيقها في مواقف جديدة )ياسين وآخرون 
واالعتماد عليها في التدريس جاء من منطلق أنَّ التدريس لم ُيعدُّ فنا فحسب كما كان يعتقد إلى وقت قريب، بل أصبح علما، 

منظمة بأصوله، وأساليبه، واستراتيجياته، وكيفية التخطيط له، ليحقق أهدافا محددة، وكيفيـة الحفاظ بمعنى أنه يتطلب معرفة 
على تفاعل نشط مع الطالب، وقياس تقدمه نحو تحقيق أهدافه والتعرف إلى فاعلية عملية التدريس من أجل تحسين ممارستها 

 (.7 -1995:6في المستقبل، وتحقيق الهدف لدى الطالب )دروزة، 
إّن استعمال نماذج التدريس يهدف إلى معاملة التدريس كمدرس يفيد ما توصلت إليه الدراسات واألبحاث في سيكولوجية  

(؛ ألنَّ ذلك ال يشكل 1991:23التعلم ونظرياته، من مبادئ وتعميمات ونظريات، وتوظيفها في التدريس الصفّي )الدريج، 
دى النماذج التدريسية، لذلك فأّن المنظرين التربويين معنيون أكثر من غيرهم بمعرفة اهتماماً  للمدرس فالذي يهمه هو تبني إح

نظريات التعلم واتجاهاتها وافتراضاتها ومفاهيمها ومبادئها وفلسفتها بهدف تحديد الظروف المناسبة التي يمكن فيها تبني 
استعمال أنموذج تدريسي من دون غيره، ومزايــا كّل  األنموذج التدريسّي الذي يعتمد في أصوله على نظرية تعلم ما، ومسوغات

 ( 154: 1998أنموذج بهدف فاعليـة التدريـس )قطامي، 
ومن النماذج التدريسية التي تستند إلى المدخل المنظومي أنموذج ديفز الذي تبنى استعمال التقنيات الحديثة، وفكرته بأن  

م والتعلم ويشمل على معظم العناصر الضرورية التي تساهم في مضامين المدرس هو مصمم التدريس ويتبنى األنموذج التعلي
التدريس، ويوضح هذا األنموذج العالقة بين مكون وآخر من مكوناته، ويقدم نمطا تتابعيا يمكن تطويره إلى استراتيجية للتعليم 

(Branc،2006:3 وكما ُيّعد المدرس مسؤوال عن إعداد الموقف التعليمي، ووضع نماذج ) ،التدريس، وتنظيم مجموعات العمل
وتحديد الزمن الالزم لكل أنموذج وتوزيعه، وتخصيص المكان وتجهيز إمكاناته وتنظيمه، وكذلك اختيار مصادر التعلم، كما 
يعمل بالتقويم سواء كان مبدئيا أم نهائيا، يمكن أن يستدل على مدى تحقيق أهداف هذا الموقف عن طريق التغذية الراجعة 

 (.135: 1991له للنتائج التي حصل عليها من التقويم النهائي )أبو جابر وسرحان،وتحلي
ويستند أنموذج ديفز إلى نظرية النظم العامة المتعلقة في )التفكير والتخطيط والبحث العلمّي( ويعمل على تحديد  

ق األهداف المحددة، زيادة فاعلية المتعلم المدخالت والعمليات والمخرجات للعملية التدريسية بحيث يجعله عملية متكاملة لتحقي
في المواقف التعليمّية من حيث تنفيذ األنشطة والفعاليات وممارسة العمليات العقلية، وبرمجة التدريس على وفق حاجاته 

وفق حاجات  واهتماماته، وتأكيد كيفية تعلمه وتنمية تفكيره، االهتمام بالفروق الفردية عن طريق التنوع في نماذج التدريس على
واهتمامات الطالب وطبيعة المادة العلمية واإلمكانات البيئية والمادية المتوفرة في المدرسة، تشخيص الجوانب االيجابية والسلبية، 
ومعالجة نواحي القصور عن طريق توفير التغذية الراجعة، وهذا النهج هو الذي يجعل من التدريس والتقويم عمليتين متالزمتين، 
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غ التقويم البنائي الذي يالزم التدريس بدال من جعلها في نهاية الدرس أو قد ال تمارس بالطريقة االعتيادية )الّجبان، ويأخذ صي
1997 :109.) 
ويرى الباحث أنَّ التدريس على وفق نماذج تدريسية ومنها أنموذج ديفز تجعل للمدرس دورا يختلف عن دوره التقليدّي  

، والعلوم، وتلقينها، وتتميز وظائفه بالتجديد ويتطلب أداءها خبرات جديدة البد من اكتسابها الذي يقتصر على نقل المعارف
 وكذلك يكون التفاعل والحيوية داخل القاعة الدراسية اكبر من التدريس التقليدي 

نسان، وفضله على ُيعد التفكير أرقى أشكال النشاط العقلي عند اإلنسان، وهو الهبة العظمى التي منحها اهلل تعالى لإل 
أو التصوري  التفكير البصري ( ويعد25: 2007سائر مخلوقاته والحضارة اإلنسانية هي دليل على هذا التفكير. )أبو جادو،

المحسوسة المادية لفهم الصور المجردة، وفي مجال العلوم  استخدام الوسائل ضروري لحل المشكالت، حيث يمكن األفراد من
حتى بشكل عقلي وذلك من  والتكنولوجيا أو العملية التصورية أو البصرية تشكيل الصور بالعلم، والورق، االنسانية مثاًل تستلزم

ال تعليم االتاريخ وتعلمها الحديثة في مج وتركز البحوث هو التوضيح وجعل الشيء مرئًيا، أجل التصور والفحص واالستكشاف،
 :اللفظي مثل التفكير باألشكال، فاألشكال المرئية والتوضيحية يمكن أن تقدم مميزات عن والتفسير على استخدام الشرح

 .القدرة على عرض الروابط والعالقات البينية الفراغية المكانية 
  انب مطلوبة لالستدالل، واالستنتاج، والتعلماألشكال البصرية للتمثيل مهمة وليست مجرد أدوات توجيهية ولكن كجو. 

عملية تصميم البصريات التي  ليشمل يرتبط التعلم البصري باستخالص المعلومات من البصريات فقط، لكن يمتد وال
 أهداف بمصمم مواد التعلم البصرية على وجه التحديد؛ حيث يضع في اعتباره يرتبط يمكن استخدامها إلحداث التعلم، وهو أمر

عند تصميمه لهذه المواد لضمان فاعليتها  المرتبطة التعلم المرجو تحقيقها ويوظف النظريات ذات العالقة ونتائج البحوث
المنشودة، ويهدف تدريس التاريخ إلى تربية متعلمين قادرين على التفكير واتخاذ القرارات والعمل  األهداف وكفاءتها في تحقيق

 (.19: 1999ا المجتمع )اللقاني، على حل المشكالت التي يعاني منه
وان تدريس مادة التاريخ يهدف الى تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين، ومن خالل هذه المهارات يمكنهم الحصول على 
اغلب المعلومات خارج نطاق دراستهم حتى من خالل مطالعتهم الخارجية، فان هذه المهارات تساعد الطالب على إحراز مفاتيح 

، من خالل سيطرتهم على فهم المادة التاريخية مما يساعد على نشر تطبيقاتها ضمن مدى واسع من الفرص التي تتاح النجاح
لهم فيما بعد، سواء في مجال قراءة التاريخ واستيعابه، او في مجال البحث العلمي وكمحصلة فان تنمية مهارات التفكير تمثل 

 (.1970:50سنوات الدراسة )شعالن وجاراهلل،  الخبرة الموحدة للذين يدرسون التاريخ عبر
 تكمن اهمية البحث الحالي 

 . اهمية انموذج ديفز في التدريس النه من نماذج الحديثة ضمن المدخل المنظومي 1 
 . أهمية مادة التأريخ االسالمي، وما تضمنته من حوادث ومواقف وشخصيات.2
 االدبي على تنمية بعض المهارات التفكير . اهمية التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع 3
أهمية المرحلة اإلعدادية بصورة خاصة، والصف الخامس الرابع من الصفوف المهمة التي يواجه فيها الطالب تغيرات كثيرة  4

ي منها نفسية وجسمية واجتماعية وانفعالية، ويحتاج فيها الطالب إلى تنظيم شؤونهم العلمية وتعليمهم بطرائق حديثة ف
 التدريس، تسمح بإبداء آرائهم بعيد عن الحفظ القسري. 

 هدف البحث-ثالثا
 التعرف على األثـر أنموذج ديفز في التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ. 

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/166754/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/166754/posts


 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

490 

 فرضية البحث  -رابعاً 
مجموعة التجريبية الدين يدرسن ( بين متوسط درجات طالب ال0،05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) ■

المادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية بانموذج ديفز وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسن المادة 
 نفسها بالطريقة التقليدية قي اختبار التفكير البصري 

 حدود البحث  -خامسًا 
 يتحدد البحث الحالي بـ:

 2015-2014مديرية العامة لتربية الرصافة االولى العام الدراسي احدى المدارس التابعة ل -1
 عينة من طالب الصف الرابع األدبي   -2
تدريس الفصول الثالثة األولى من كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية المقرر من وزارة التربية للعام الدراسي  -3

2014-2015 
 الفصل الدراسي األول  -4

 تحديد المصطلحات: -سادساً 
 أنموذج ديفز: عرفه كل من: -أوال
جراءات وأنشطة مسبقة 2000قطامي ) -1 ( أنه:" خطة توجيهية تتبنى نظرية تعلم محددة لتحقيق مجموعة نواتج تعليمية وا 

 (174: 2000تسهل على المدرس عملية تخطيط أنشطته التدريسية على مستوى األهداف والتنفيذ والتقويم ". )قطامي، 
( أنه " مجموعة من اإلجراءات تقوم من اجل توضيح ومقارنة المفاهيم والظواهر الجديدة المراد تعلمها 2013عرفه )نايف، -2

 (.2013:17للطالب بالمفاهيم والظواهر المألوفة والموجودة في بنيتهم المعرفية من قبل " )نايف،
درس لتوجيه نشاط طالب المجموعة التجريبية مجموعة الخطوات واإلجراءات والنشاطات التي يؤديها الم :التعريف اإلجرائي 

 عينة للبحث في الصف لتحقيق عملية تعلمهم على وفق خطوات أنموذج ديفز.
 -التفكير البصري عرفه كل من: -ثانيا
 ( 2003عبيد وعفانة ) -1

إدراك عالقات  التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة بحيث تشمل هذه العملية على العلميةهو 
دراك العالقة بين السبب  جديدة بين الموضوعات أو عناصر الموقف المراد حله مثل إدراك العالقات بين المقدمات والنتائج، وا 

 (16: 2003والنتيجة، بين العام والخاص، بين شيء معلوم وآخر غير معلوم.)عبيد وعفانه،
 التعريف االجرائي 

مكنه من توظيف حاسة البصر في إدراك المعاني والدالالت واستخالص المعلومات، التي قدرة عقلية يكتسبها المتعلم، ت 
تتضمنها األشكال والصور والرسوم والخطوط والرموز واأللوان، وتحويلها إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة، وسهولة االحتفاظ 

 بها في بنيته المعرفية
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 الفصل الثاني
  خلفية نظرية ودراسات سابقة

 يتضمن هذا الفصل على محورين االول جوانب نظرية والمحور الثاني دراسات سابقة 
 المحور االول: جوانب نظرية 

 فكرة النماذج التدريسية: -1
نشأت فكرة بناء النماذج في البداية في علوم الهندسة، إذ يتجه المهندس المعماري أو الميكانيكي إلى إنشاء أنموذج  

ي الذي يرغب في بنائه أو اآللة التي يرغب في تصميمها، ويقوم باستخدامه إلجراء االختبارات مجسم ومصغر يمثل المبن
الالزمة مثل االنجاز النهائي أو قبل تعميم النتائج على اآللة، وعند االنتقال من مجال الهندسة إلى الدراسات اإلنسانية فان 

ة آلية األنظمة والمؤسسات، مما أدى إلى بناء أنموذج يعكس الفكرة األساسية هي صعوبة إجراءات اختبارات عملية لدراس
( ومن أجل إعطاء فهم أوسع 30: 2004خواصها األساسية حيث يتم اختباره وتعميم النتائج على النظام الحقيقي. )الدريج، 

ويشكالن األساس لبناء  لألنموذج التدريسي البد من تسليط الضوء على مفهومين أساسيين لهما عالقة وثيقة في عملية التدريس،
ودراسة األنموذج التدريسي وهما المنظور ونظرية التدريس ويقصد بـ "المنظور" الداللة على الحلول المتوافرة لعدد من الصعوبات 
في مجال معين، أي تعد منطلقًا لحل معوقات مازالت مطروحة أمام البحث العلمي، ويدل المنظور أيضا على الفلسفة التربوية 

ئدة في حقبة معينة من الزمن، ونشأ األنموذج التقليدي ضمن اتجاه هذا المنظور، وظهر منظور ثان فيما بعد هو منظور " السا
تحليل العملية التعليمية " الذي ركز االهتمام على دراسة فعالية طرائق التدريس وتحليل البيئة، وكانت آثار هذا المنظور كبيرة 

والممارسين التربويين، إذ نادى التربويون بضرورة تحليل العملية التعليمية داخل الصف، وعدم  السيما في مجال البحث التربوي
االقتصار على صفات المدرس الشخصية كداللة لنجاح التدريس، وقد كان وراء ظهور هذا المنظور العديد من النماذج 

 (24-21: 2004لدريج، التدريسية مثل أنموذج بلوم وأنموذج كارول وأنموذج كلوزماير وغيره )ا
ومن هذا المنطلق وضعت أسس نفسية وأسس نظرية لبناء النماذج التدريسية أما األسس النفسية فقد تنوعت، فهنـاك  

( واألساس اإلنساني الذي يعني بتأثير 34: 2013األساس السلوكي الذي يفتـرض أن التعلم هو تغير في السلوك )نايف، 
والشخصية على التعلم، ويتوجه هذا السلوك نحو اعتبار المبادئ اإلنسانية لجعل التعلم أكثر  الجوانب العاطفية والوجدانية

مكاناته )قطامي ونايفة،  ( ويرى الباحث يجب على كل المدرسين 40: 1998إنسانية واحتراما لقيمة المتعلم واستعداداته وا 
قابليات الطالب من أجل تنمية التفكير عند تدريس مادة االطالع على معرفة استخدام نماذج إثناء التدريس على وفق قدرات 

 التاريخ واحداث تفاعل داخل القاعة الدراسية. 
 خصائص األنموذج التدريسي:  -أ

النماذج التدريسية كي تكون فاعلة ومؤثرة في التعلم والتدريس، البد أن تتميز بخصائص معينة، وقد حاول )قطامي  
 يسة لألنموذج التدريسي وكما يأتي: ( تحديد خصائص رئ1998ونايفة، 

 القدرة على تحليل متطلبات التعلم ومعيقاتها:  -1
تحليل متطلبات التعلم تشكل متطلبات سابقة البد من توفيرها لغرض تحقيق التعلم الالحق الجديد وبغياب هذه  

رات والمواد الضرورية التي يفتقر إليها، المتطلبات تحدث فجوة تعرقل حدوث التعلم، ويمكن تالشي ذلك بتزويد المتعلم بالخب
وخالل تضمين عملية التدريس بعض الخبرات لمعالجة نواحي القصور في فهم المتعلم وليصبح مستعدا للتعلم التالي )قطامي 

 (36: 1998ونايفة،
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 القدرة على استخالص القياسات التي تصف المعالجات وشروط التعلم وتزويدها بالبيانات:  -2
يعني أن بناء أنموذج تدريسي على وفق أسس محددة وخطوات مدروسة تعطيه القدرة على استخالص بيانات وهذا  

 رقمية، وتقيس التغيرات المطلوب إحداثها للتوصل إلى أدلة ثابتة وموثقة تزيد من قيمته واستخدامه.
 اتفاق أسس األنموذج التدريسي ومبادئه مع نظرية التعلم:  -3

ج التدريس مع نظرية التعلم متطلبا أساسيا لقبول األنموذج التدريسي، حيث إن النظرية تحدد الفهم يعد اتفاق أنموذ 
الشامل للموقف التعليمي التعلمي مثل متطلبات التعلم التي تصنف على وفقها األهداف، وتحديد صعوبة أو سهولة توفير هذه 

 (32-31: 1998. )قطامي ونايفة، المتطلبات، ووصف الشروط والظروف الخاصة بالموقف التعليمي
 على وفق المدخل المنظومي:  نماذج تصميم التدريس -ب

إنَّ معظم المربين يقترحون عددًا من النماذج التي يمكن استعمالها في تطوير عمليتي التعلم والتعليم في ضوء المفهوم  
مفهوم النظام الذي يتكون من العناصر المتداخلة  الحديث الذي طرحته التقنيات الحديثة)تكنولوجيا التعلم( التي تقوم على

والمتفاعلة إلحداث التطور الحقيقي في عمليتي التعلم والتعليم، وقد تؤكد في منحنى النظم أنَّ التعليم الناجح يتطلب تخطيطًا 
 ( في تصميمها ناجحًا ودقيقًا، وسيعرض الباحث عددًا من النماذج التي اعتمدت على مفهوم النظام )المدخل المنظومي

 الينر. -أنموذج هند رسون  -1
 أنموذج )نظام بناثي(. -2
 أنموذج كمب. -3
 أنموذج المنحى المنظومي لديك وكاري. -4
 أنموذج المنحى النظامي لجيرالش. ايلي. -5
 أنموذج ديفز. -6

والعمليات، والمخرجات(، ( للتصميم التدريسّي: يحدد نظام ديفز ثالثة مجاالت هي: )المدخالت، Davisأنموذج ديفز)
 وهي كاآلتي:

 مدخالت تحليل النظام، وتضم: -أ 
 تحديد وصياغة األهداف والنواتج التعليمية. -1
 الوسائل المتوافرة واإلمكانيات التربوية في النظام. -2
 عمليات تنفيذ النظام وتصميمه، وتضم:  -ب
 وصف مهمات التعلم وتحليلها. -1
 يسية وتنفيذها.تصميم اإلجراءات التدر  -2
 تطوير خطة التدريس وتقويمها تقويمًا بنائيًا ونهائيًا وتقويم أداء الطلبة  -3
 المخرجات: وهي تقويم فاعلية النظام وكفايته وتحسنه، وتضم: -ج
 تقويم التحصيل النهائي للطلبة.  -1
 تحديد صعوبات التدريس. -2
 تحسين وتعديل النظام. -3
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 ( اآلتي:1نموذج ومّكوناته من الشكل )ويمكن التعّرف على األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (135: 2001( للتصميم التدريسي )عبيد وآخرون، Davis( يوضح أنموذج ديفز )1شكل )
ويستنتج مما سبق إمكانية تطبيق هذا انموذج في مراحل الدراسية كافة، كل نموذج خطوات عملية يمكن أن تحدث  

فكار والمبادئ التي قد تحقق نتائج جيدة في عملية التدريس وعليه اختار الباحث أنموذج ديفز تفاعال وتنمية بعض المهارات واأل
 في مرحلة االعدادية في مادة التاريخ.

 التفكير: ماهيته وأشكاله -2
م لقد خلق اهلل اإلنسان وميزه عن الكائنات الحية األخرى بنعم عديدة، ومن هذه النعم نعمة التفكير الذي حضي باهتما

العديد من الباحثين المربين والفالسفة عبر التاريخ، ولقد عنيت جميع المدارسة الفلسفية والفكرية والتربوية والنفسية بتمنية الفكر 
والتفكير لدى المتعلم كي يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات المشكالت التي تعترض سبيله سواء في المجاالت 

: 2007لمختلفة من جوانب اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم أخالقية أم غيرها. )العتوم، الجراح،األكاديمية أو مناحي الحياة ا
22) 

ولكن هذا التفكير أصاب الكثير بالغموض من ناحية طبيعته ومفهومه، بالرغم أن جميعنا نمارس التفكير في كل وقت،  
كير بطريقة موجزة مركزة وواضحة معًا، وفي مصطلحات والكثير منا يكابد صعوبة بالغة على نحو أو آخر في وصف التف

ن التفكير البصري لما له من أهمية، يمثل أداة  محددة وغير غامضة، وال متداخلة وال متقاطعة مع غيرها من المصطلحات، وا 
والمعلومات  عظيمة لتبادل األفكار بسرعة قياسية، سواء تم ذلك بصورة فردية أو جماعية، حيث يساعد على تسجيل األفكار

بصورة منظمة، بغرض عرض ما يمكن عمله أو معالجته تجاه موضوع أو مشروع ما بصورة واضحة، وباإلضافة إلى تميز هذا 
األسلوب من التفكير في تنظيم المعلومات المعقدة، فإن اختالط األلوان و الصور و األشكال في المشاهد المتتابعة الملتقطة 

دة القدرة على ما يسمى باستحضار المشاهدة، وهى ذات فائدة جمة من خالل التحصيل العلمي بواسطة العين تعمل على زيا
تقان )مهدي،  (.29: 2006الستيعاب المعلومات الجديدة بسرعة وا 

 تقويم التحصيل النهائي للطلبة. -
 تحديد صعوبات التدريس. -
 ام وتحسينه وتعديله.صيانة النظ -

 

 وصف مهمات التعلم وتحليلها. -
 تصميم اإلجراءات التدريسية وتنفيذها. -
ونهائيًا،  تطوير خطة التدريس وتقويمها بنائيًا -

 وتقويم أداء الطلبة.

تقويم فاعلية 

 وكفايته النظام

صميم ت عمليا

 النظام وتنفيذه

 

 تحديد األهداف والنواتج التعليمية وصياغتها.  -

 سائل المتوافرة واإلمكانات التربوية في النظام.الو -

 مدخالت

 تحليل متطلبات

 النظام
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إن تنمية الجانب البصري لدى المتعلم من العوامل التي تساعد على تنمية التفكير لديه وتحسين أدائه، وبالتالي تقوى  
تعلم لديه، وذلك ضمن نظرية الذكاءات المتعددة التي تعتمد ثمانية استراتيجيات لتنمية الذكاء، من أهمها االستكشاف عملية ال

( من خالل االعتماد على األشكال والرسوم المختلفة، واإلجابة عن أسئلة المعلم داخل الفصل Visual Discoveryالبصري )
ن التفكير 25: 2003مثيل العقلية واستحضار الصور من الذاكرة. )ابراهيم، باالعتماد على التصور البصري وعمليات الت ( وا 

البصري منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى 
ة المهارات التالية: مهارة التعرف على الشكل لغة لفظية )مكتوبة أو منطوقة( واستخالص المعلومات منه، وتتضمن هذه المنظوم

مهارة استنتاج المعاني  –مهارة إدراك وتفسير الغموض  -مهارة ربط العالقات في الشكل  -مهارة تحليل الشكل  -ووصفه 
 ( 22: 2006)مهدي، 

 :البصري التفكير مميزا ت -أً 
 .الطلبة بين التفاعل من ويسرع التعلم نوعية من يحسن -1
 .الطلبة بين االلتزام من ديزي -2
 .األفكار لتبادل جديدة طرائق يدعم -3
 .لها الحل خيارا ت من العديد بتوفير العالقة القضايا حل في يساهم -4
 .جديدة منظورا ت وبناء التفكير يعمق -5
 .الطلبة لدى المشكالت حل مهارات ينمي -6
 مهارات التفكير البصري  -ب

حول مفهوم التفكير البصري واالطالع على عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة مهدي  من خالل ما سبق من تعريفات
( توصل الباحث الى ان مهارات التفكير البصري هي مجموعة من المهارات التي تشجع 2006( ودراسة ابراهيم )2006)

براته المعرفية للوصول الى المهارات الطالب على التمييز البصري للمعلومات العلمية من خالل دمج تصوراته البصرية مع خ
 هي 

مهاره التمييز البصري: وتعني القدرة على التعرف على الشكل البصري المعروض وتمييزه عن االشكال االخرى، وان  -1
الشكل البصري يمثل المعلومات التي وضع من اجلها سواء كان هذه الشكل البصري عبارة عن رموز، صور، رسوم 

 بيانية،
ك العالقات المكانية: وتشير الى القدرة على التعرف على وضع االشياء في الفراغ، واختالف موقعها مهارة ادرا -2

 باختالف موقع الشخص المشاهد لها، كذلك دراسة االشكال ثنائية وثالثية االبعاد 
الجزئية والكلية،  مهاره تحليل المعلومات على الشكل البصري: وتعني التركيز التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات -3

 بمعنى القدرة على تجزئة الشكل البصري الى مكوناته االساسية.
مهاره تفسير المعلومات على الشكل البصري: وتشير الى القدرة على تفسير كل جزئية من جزئيات الشكل البصري  -4

 ا المعروض حيث ان الشكل البصري يحتوي على رموز واشارات توضح المعلومات المرسومة وتفسره
مهارة استنتاج المعنى: وهي تعني التوصيل الى مفاهيم ومبادى علمية من خالل الشكل المعروض مع مراعاة  -5

 ( 33: 2001تضمنها للخطوات السابقة )عفانه، 
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 مكونات التفكير البصري:  -ث 
لمعلومات وتمثيلها تعتبر التفكير البصري من النشاطات والمهارات والعقلية التي تساعد المتعلم في الحصول على ا

دراكها وحفظها، ثم التعبير عنها وعن أفكاره الخاصة بصريًا ولفظيًا، ولهذا فإن التفكير البصري يخبر بشكل تام  وتفسيرها وا 
 عندما تندمج الرؤية والتخيل والرسم في تفاعل نشط، ولتوضيح العالقة بينها نأخذ مطابقة كل صنفين على حدة.

مع الرسم، فإنها تساعد على تيسير وتسهيل عملية الرسم بينما الرسم يؤدي دورًا في تقوية عملية  عندما تتطابق الرؤية - أ
 الرؤية وتنشيطها.

 عندما يتطابق الرسم مع التخيل، فإن الرسم يثير التخيل ويعبر عنه، أما التخيل فيوفر قوة دافعة للرسم ومادة له. - ب
 التخيل يوجه الرؤية وينقيها، بينما توفر الرؤية المادة األولية للتخيل.عندما يتطابق التخيل مع الرؤية، فإن  - ت

 عمليات التفكير البصري: -ح 
 يعتمد التفكير البصري على عمليتين هما: 

: باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان األشياء وفهمها وتوجيه الفرد لما حوله في العالم visionاإلبصار  -1
 المحيط.

عادة استخدام الخبرات الماضية والتخيالت Imageryل التخي -2 : وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير وا 
العقلية، وذلك في غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل، فاإلبصار والتخيل هما أساس العمليات المعرفية 

 سابقة.باستخدام مهارات خاصة في المخ تعتمد على ذاكرتنا للخبرة ال
 التفكير البصري والمنهاج: -خ 
يرى الكثير من العلماء أن استخدام المدخل البصري في التعليم الصفي يعد أمرًا مهمًا، وذلك على اعتبار أن المدخل  

البصري إستراتيجية مؤثرة في فهم المضامين العلمية، إذ أن عرض النماذج واألشكال والرسومات بصورة مكثفة ضمن المقررات 
ذا كان االهتمام بالتفكير وعالقته ا نجازاتهم في تلك المقررات، وا  لدراسية تيسر على المتعلمين الفهم، بالتالي يحسن أدائهم وا 

بالسلوك اإلنساني شأنا قديما قدم اإلنسان نفسه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تعلم مهارات التفكير بأنواعه المتعددة في ظل ما 
متالحقة لمختلف مجاالت الحياة، مما يجعل االهتمام بالتفكير والمفكرين ضرورة قصوى في تطور نعيشه من تغيرات وتطورات 

ذا كان علماء التربية وعلم النفس قد اهتموا  اإلنسان، وفي مواجهة المشكالت الحياتية المختلفة وتحديات المستقبل معا، وا 
ات التعليمية المختلفة، فإن التفكير البصري يعد أحد أنماط التفكير بموضوع التفكير وأنماطه المتعددة وتنمية قدراته لدى المستوي

% من  75التي استحوذت على اهتمام التربويين في السنوات األخيرة، لما له من أهمية كبيرة، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 
 ( 55: 2008المعرفة التي تصل اإلنسان، تأتى عن طريق البصر في مجال الرؤية.)احمد، 

ذا كان التفكير يمثل سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله   وا 
عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس، فإن خرائط التفكير تمثل أحد األساليب الحديثة التي تهتم بتنمية مهارات التفكير 

( وتعد من أدوات التفكير البصري التي تحمل لغة David Hyerleقد صممها )ديفيد هيرل المختلفة في مجال التدريس، و 
مشتركة بين المعلمين والمتعلمين في جميع المواد الدراسية ومع مختلف مستويات الطلبة، كما أنها أداة مناسبة لتنظيم المعلومات 

نها على مهارة فكرية أساسية، مثل المقارنة، والتمييز، واألفكار والمفاهيم، واعتمد في تصميمها على أن يستند كل شكل م
 (2008:22والتتابع، والتصنيف، واالستدالل )صالح، 

إن مناهج الدراسات االجتماعية بما تتضمنه من محتوى، يمكنها أن تنمي مهارات التفكير البصري لدى المتعلمين، سواء  
األشياء واألحداث، وكذلك الخرائط والرسوم التوضيحية والبيانية والصور فيما يتصل بالبعد الزمني أوالبعد المكاني للظواهر و 
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واألشكال والجداول، تعد أدوات بصرية تختزل في محتواها العديد من المعلومات الخطية التي يمكن للمتعلم استنتاجها بسهولة 
دراك العصف لذهني، وتصور االفت ويسر، فضال عما تتضمنه من قضايا ومشكالت تتطلب إعمال راضات، والمالحظة وا 

 العالقات بين الحدث أو الظاهرة وأماكن حدوثها
 ثانيا دراسات سابقة 

  2012دراسة نايف -1
هدفت الدراسة الى معرفة اثر أنموذج ديفز في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية وتنمية تفكيرهم 

 المنظومي.
 نتائج الدراسة 

التجريبية الذين يدرسون مادة الجغرافية على وفق أنموذج ديفز على طالب المجموعة  تفوق طالب المجموعة -1
 الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل 

تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة جغرافية الوطن العربي على وفق أنموذج ديفز على طالب  -2
 ضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير المنظومي.المجموعة ال

 هناك فرقًا ذا داللة إحصائية ولصالح اختبار التفكير المنظومي البعدي. -3
: 2013يوجد فروق ذو داللة إحصائية للمجموعة الضابطة بين االختبار القبلي والبعدي للتفكير المنظومي. )نايف،   -4

2-95) 
 ( 2010دراسة )البيضاني، -2

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أنموذج المنحى المنظومي لـ)ديك وكاري( في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في  
 مادة التاريخ العربي اإلسالمي.

 : نتائج الدراسة
ج دك وكاري على طالب تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست مادة التاريخ العربي اإلسالمي على وفق أنموذ 

 (.92 - 2: 2010المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها بالطريقة االعتيادية )البيضاني،
 

 الفصل الثالث
جراءاته   منهج البحث وا 

 :إجراءات البحث
 يتضمن هذا الفصل عرضًا لإلجراءات المستعملة في تحقيق هدف البحث والتحقق من فرضيته على النحو اآلتي: 

 التصميم التجريبي:-أوال
يعد اختيار التصميم التجريبي اولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند إجرائه تجربة، اذ ان سالمة التصميم  

وصحته هما الضمان األساس للوصول الى نتائج سليمة ودقيقة، ويتوقف تحديد نوع التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة 
 (.58: 1982وظروف العينة)الزوبعي،

وتبقى عملية الضبط فيها عملية جزئية لذا اعتمدت الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي يالئم ظروف البحث الحالي  
  (.2فجاء التصميم كما هو مبين في الشكل)
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 (2شكل)
 التصميم التجريبي للبحث

 االداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 انموذج ديفز التجريبية

 االختبار التفكير البصري فكير البصريالت
 الطريقة اإلعتيادية الضابطة

 
 مجتمع البحث وعينته: -ثانيا:
 مجتمع البحث:-1

-2014يشمل مجتمع البحث الحالي المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنين في مركز محافظة بغداد للعام الدراسي  
 الرصافة االولى م المديرية العامة لتربية بغداد  2015

 عينة البحث: -2
اختير الباحث احد المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية الرصافة االولى،مكانًا لتطبيق التجربة من بين مدارس متعددة  

بصورة قصدية، وذلك لوجود ثالثة شعب في المدرسة للصف الرابع األدبي، وهي من متطلبات البحث الحالية، وتم اختبار 
ية ثوره حسين للبنين، ولقد اختيرت بالتعيين العشوائي الشعبة )ب( لتكون المجموعة التجريبية اللذين يدرسن أنموذج ديفز، اعداد

( طالب،، فكان عدد 68أما الشعبة )أ( فقد مثلت المجموعة الضابطة اللذين يدرسن بالطريقة التقليدية، وقد بلغ عدد أفراد العينة )
 ( طالب في المجموعة الضابطة34( طالب، و )34األولى ) طالب المجموعة التجريبية

 -ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث:
قبل البدء بالتجربة حرصت الباحث على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات التي تعتقد انها قد تؤثر  

 الجنس نفسه وهذه المتغيرات هي:في سالمة التجربة على الرغم من ان أفراد العينة في منطقة سكنية واحدة ومن 
  العمر الزمني محسوبا بالشهور:-1

اجري تكافؤ إحصائي في العمر الزمني محسوبا بالشهور لطالب مجموعتي البحث، ولمعرفة داللة الفرق بين متوسط  
يا، وجده الباحث انه ( لعينتين مستقلتين، وعند حساب الفرق إحصائt-testأعمار طالب المجموعتين، استعمل االختبار التائي)

(، 66( بدرجة حرية )0,05ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أعمار طالب المجموعتين عند مستوى داللة )
 ( يبين ذلك.1جدول )

 (1جدول )
 نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوبًا بالشهور

المتوسط  حجم العينه المجموعة
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 5,36 196,29 34 التجريبية
58 1,09 2.000 

 6,65 194,70 34 الضابطة
 درجات اختبار الذكاء: -2

درج من ( مصفوفة ثانوية تت12استعمل الباحث اختبار رافن المكون من خمس مصفوفات اساسية، كل مصفوفة تحوي ) 
( لعينتين مستقلتين t-testالسهولة الى الصعوبة لغرض إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث، وباستعمال االختبار التائي )
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وسطي درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار الذكاء، وجده ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية لمعرفة داللة الفرق بين 
 ( يبين ذلك.2(، جدول )66(، ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة ) بين متوسط درجات طالب المجموعتين،

 (2جدول)
 لطالب مجموعتي البحث نتائج االختبار التائي لدرجات اختبار الذكاء

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 5,84 36 34 التجريبية
66 0,24 2 

 5,35 35,67 34 الضابطة
 

 مستلزمات البحث  -رابعا:
 تحديد المادة العلمية: -:1

كانت المادة الدراسية لمجموعتي البحث موحدة والمتمثلة بالفصول االول والثاني والثالث من كتاب تاريخ الحضارة  
 م 2015-2014رس اإلعدادية والثانوية للعام الدراسي العربية االسالمية المقرر تدريسه للصف الرابع األدبي في المدا

 إعداد الخطط التدريسية: -:2
يقصد بالخطط التدريسية تصورات مسبقة للمواقف واإلجراءات التدريسية يقوم بها المدرس أثناء الدرس لتحقيق أهداف  

على تحقيقها، واختيار أساليب تنفيذها وتقويم  تعليمية معينة، وتتضمن هذه العملية تحديد األهداف واختيار الطرائق التي تساعد
(، ولما كان إعداد الخطط التدريسية يعد واحدا من متطلبات التدريس 133: 1990مدى تحصيل الطلبة لتلك األهداف )األمين، 

لمقرر الناجح فقد أعدت الباحث الخطط التدريسية الخاصة بمجموعتي البحث للموضوعات المقرر تدريسها على مدى الوقت ا
 للتجربة.

  : ـ صياغة األهداف السلوكية:3
األهداف السلوكية تعني تحديد الخطوات المسبقة المطلوب القيام بها والعمل على تحقيقها بين المدرس وطالبه في  

الصف، وتساعد األهداف السلوكية على تقويم الطالب بشكل محدد، إذ تصبح هذه األهداف بمثابة المحكات التي يتم في 
ئها الحكم على أداء الطالب، وتجعل الطالب على بينة من مستواه، يضاف إلى ذلك أن تحديد األهداف السلوكية أمر ضو 

ضروري في العملية التعليمية ألنها تسمح بتقويم كفاءة التدريس وفاعليته بطريقة محددة وواضحة وأنها سهلة القياس لكونها 
 ( 618: 2001حظة والقياس. )سعادة، توضح أهداف التدريس في عبارات قابلة للمال

  خامسا: أداة البحث:
 :اختبار التفكير ألبصري 
  تحديد الهدف من االختبار: أـ

يهدف االختبار الحالي قياس التفكير البصري في مادة التاريخ الحضارة العربية االسالمية للصف الرابع االدبي لطالب  
 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.
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 إعداد االختبار: ب ـ 
لغرض قياس القدرة على التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع األدبي قام الباحث باالطالع على اختبارات عديدة 

 ودراستها ألجل بناء اختبار يحقق أهداف البحث الحالي ومن هذه االختبارات ما يأتي:ـ
 (221ـ216: 1978)إبراهيم، ( Guilfordـ اختبار جيلفورد)1
 (214ـ 211: 1998( )المعموري،Torrance) اختبار تورانسـ 2 
  (296ـ294: 1989)الكبيسي، ـ اختبار توليد األفكار الذي أعده الكبيسي3
 (127ـ117: 1996(. )التميمي،1996عام ) ـ اختبار قدرات التفكير التباعدي الذي أعدته التميمي4
القدرات التي  ُبنيت لقياس التفكيرالبصري الحظ ان معظمها اعتمد على بعد اطالع الباحث على االختبارات اآلنفة الذكر التي 

(، للتفكير التباعدي و يعد هذا االختبار األكثر شيوعا واعتمادا لدى العاملين في Guilford،1963تضمنها اختبار جيلفورد )
اقتضى األمر بناء اختبار لقياس التفكير المجال التربوي والنفسي وانه األكثر صدقا وثباتا ، ولغرض تحقيق هدف البحث الحالي 

البصري في مادة التاريخ الحضارة العربية االسالمية ، لعدم توفر اختبار جاهز ومقنن في هذ المجال ضمن االختبارات 
علمي والمقاييس التي جرى إعدادها في موضوع التفكير البصري مالئم للبيئة والمرحلة الدراسية ألفراد عينة البحث ومستواهم ال

 لقياس التفكير البصري 
 : : صياغة فقرات االختبارث

قام الباحث بصياغة فقرات االختبار بما يتالءم والغرض المعد ألجله فقام بمراجعة كتاب التأريخ الحضارة العربية  
( 30قرات االختبار )االسالمية المقرر تدريسه للصف الرابع األدبي لغرض اإلفادة منه في صياغة فقرات االختبار، إذ بلغ عدد ف

فقرة، وقام الباحث بعرض فقرات االختبار مع نسخة من الكتاب المقرر للصف الرابع اإلعدادي األدبي على مجموعة من الخبراء 
 والمحكمين. لبيان رأيه حول مدى تالؤم فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الرابع األدبي وتم تعديل صياغة بعض الفقرات 

  يمات االختبار:ـ صياغة تعل ج
قبل تجربة االختبار استطالعيا ؛ أعد الباحث مجموعة تعليمات خاصة باالختبار وتضمنت كيفية اإلجابة عن فقرات  

 االختبار مع إعطاء مثال توضيحي لإلجابة.
 ح ـ تصحيح االختبار: 

 ( 134: 2004)النبهان، وضع الباحث مفتاحًا لتصحيح اختبار التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع االدبي  
  :صدق االختبارخ ـ 

يقصد بصدق االختبار قدرة االختبار على قياس السمة التي وضع من أجلها. ومن المواصفات التي تعطي صدقا  
لالختبار هو أن يقيس السمة التي وضع من أجلها، ويكون قادرا على التمييز بين الطالب من الذين يملكون قدرات عالية 

( ولكي يتحقق الباحث من صدق االختبار 270: 2005ذين يمتلكون قدرات منخفضة في نفس الموضوع. )ملحم، والطالب ال
 قام باالتي: ـ

  ـ الصدق الظاهري: 1
يعد الصدق الظاهري من ابسط أنواع صدق االختبار نظرًا لبساطة اإلجراءات التي تستخدم لتحقيقه، التي تتطلب عرض  

على مجموعة من الخبراء أو المختصين من ذوي العالقة بموضوع االختبار؛ لذلك يسمى أيضًا بصدق االختبار بصيغته األولية 
الخبراء أو المحكمين. وبناًء على اتفاق الخبراء يمكن التوصل إلى صدق االختبار الذي يعرف على وفق هذا اإلجراء بأن 

 (240: 2009رون،االختبار يبدو ظاهريًا وكأنه يقيس ما وضع لقياسه. )الزاملي وآخ
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 ـ ثبات االختبار: 2
يشير الثبات إلى درجة االستقرار أو االتساق في الدرجات المتحققة على أداة القياس مع الزمن، كذلك يقصد بثبات  

: 2008االختبار،هو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة)العناني،
 وقد تم حساب ثبات اختبار التفكير التباعدي باستخدام:( 260

 طريقة التجزئة النصفية: 
تقوم هذه الطريقة على إيجاد االرتباط بين جزئي االختبار إذ تقسم فقرات االختبار إلى جزئين، يمثل الجزء األول الفقرات  

لزوجية، والقيم الناتجة عن هذه االرتباطات تسمى معامل ذات األرقام الفردية، في حين يمثل الجزء الثاني الفقرات ذات األرقام ا
الثبات، وقد اختيرت هذه الطريقة لحساب ثبات االختبار ألنها تلغي اثر التغيرات التي تطرأ على حالة المتعلم العلمية والنفسية 

بار باستعمال معامل ارتباط ( ثم حسب معامل الثبات بين جزئي االخت389: 2000وتؤثر في مستوى أدائه لالختبار.)المليجي، 
 (3(. كما في جدول )0,86براون فبلغ ) -( وبعد ذلك صحح باستخدام معادلة سبيرمان0,75( فبلغ )Bearsonبيرسون)

 (3جدول )
 ثبات االختبار في التجزئة النصفية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات
معامل الثبات قبل 

 التصحيح
معامل الثبات بعد 

 يحالتصح
 2,23 13,68 الفردية

0,75 0,86 
 2,34 12,89 الزوجية
 سادسا ـ تطبيق التجربة: 

لتحقيق هدف البحث والوصول إلى النتائج، قام الباحث بتطبيق تجربته على مجموعتي البحث)التجريبية والضابطة( في  
م، قام الباحث بتطبيق 15/1/2015م االحد م، وبعد انتهاء الباحث من تطبيق تجربته يو 22/10/2014يوم األربعاء الموافق 

اختبار التفكير البصري على أفراد مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، وقد اشرف الباحث بنفسه على تطبيق االختبار من 
اجل المحافظة على تنفيذه بصورة سليمة، وبعد تصحيح اإلجابات والحصول على الدرجات، استخدم الباحث بعض الوسائل 

 حصائية لحساب الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. اإل
 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 نتائج البحث: -اوالً 
يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها الباحث بعد االنتهاء من تطبيق إجراءات التجربة على وفق فرضية 

 وكاآلتي: البحث وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
 أوال:عرض النتائج:

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الدين يدرسن 0,05الفرضية: ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )
المادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية بانموذج ديفز وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسن المادة 

 يقة التقليدية في اختبار التفكير البصري:نفسها بالطر 
من خالل موازنة نتائج االختبار التفكير البصري للمجموعتين التجريبية والضابطة، ظهر أن متوسط درجات طالب 

( واالنحراف المعياري 21,25المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية بانموذج ديفز قد بلغ )
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( واالنحراف 17,32( في حين بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية )2,42)
( 5,360( لعينتين مستقلتين ظهر أن القيمة التائية المحسوبة كانت )test t-( وباستعمال االختبار التائي )3,33المعياري )

( مما يدل على تفوق 66( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2,000ية البالغة )وهي أكبر من القيمة التائية الجدول
طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة تاريخ بانموذج ديفز على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها 

 ( يوضح ذلك.4ربة والجدول )بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير البصري الذي طبق بعد انتهاء التج
 (4جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
 لمجموعتي البحث في اختبار التفكير البصري

 المجموعات
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية محسوبةال (0.05)

 2,42 21,25 34 التجريبية
 دالة 2,000 5,360 66

 3,33 17,32 34 الضابطة
( بين 0.05وفي ضوء هذه النتيجة ترفض الفرضية القائلة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

فز وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة الذين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة تاريخ بأنموذج دي
 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في االختبار التفكير البصري(.

 تفسير النتائج  –ثانيا 
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الدين يدرسن المادة 0,05وجود فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )

ة اإلسالمية بانموذج ديفز وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسن المادة نفسها تاريخ الحضارة العربي
 بالطريقة التقليدية قي اختبار التفكير البصري ولصالح المجموعة التجريبية يعود لألسباب االتية:

ثارة نشاطهم مما زاد من قدرات إن أنموذج ديفز جعل المدرس محور العملية التعليمية مما أثر بشكل كبير على ال -1 طالب وا 
 التفكير البصري، وهذا ما أظهرته نتائج البحث الحالي.

أن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة يعود إلى أن تطبيق خطوات هذا األنموذج يعطي الحرية للطالب  -2
كير البصري مما سهل عليهم تنمية القدرات العقلية والمرونة في عمليات االستقراء واالستنتاج وهذا ما انعكس على التف

 وتنظيم األفكار.
المشاركة الواعية في اتباع أسئلة التفكير وتوظيفها في التدريس،إذ كان لها األثر االيجابي في تحفيز الطالب نحو التعلم  -3

دراك العالقات واالستنتاج، وكذلك هيأ األنموذج فرصة ل لتعاون بين الطالب أنفسهم بحرية وتدفعهم لمزيد من التأمل وا 
لتبادل األفكار في أثناء عملية التعلم حيث كان له األثر الكبير في زياد دافعيتهم نحو التعلم وبالتالي أدى إلى تنمية التفكير 

 البصري. 
لمية تحتاج إلى قدرات استعمال هذا األنموذج في مادة التاريخ، ألن هذه المادة لها أهمية فيما تمتلكه من أفكار ومفاهيم ع -4

 عقلية عالية، وبالتالي أدى إلى التفكير البصري لدى المجموعة التجريبية.
إن تفوق الطالب في المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري كون المتغير المستقل ضمن النماذج الحديثة التي  -5

 التفكير البصري. تجعل الطالب محور العملية التعليمية، وهذا ما أظهرته نتائج
ثارة الدافعية لديهم في التفكير في  -6 إن تطبيق خطوات األنموذج تحفز التفكير حيث أدت هذه المرحلة إلى تشويق الطالب وا 

 (253: 2010موضوع الدرس وهذا ما أثر على نتائج اختبار التفكير البصري البعدي )عبد الباري، 
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 عالقات القائمة بين العناصر والمواقف للمشكالت مما زاد القدرة على التفكير. ساعد أنموذج ديفز الطالب على إدراك ال -7
إن التدريس بمهارات التفكير وفر مقدارًا كبيرًا من المعرفة، وساعد الطالب على تنظيمها وتقديمها بحسب رغبة الطالب إذ  -8

 دريس والتوجه نحو تحقيقها.عمل على تعديلها بتغذية راجعة فورية أعانت الطالب على تحديد أهداف الت
إن أنموذج ديفز اعتمد على أسلوب المشاركة الجماعية بحيث سهل عملية فهم المادة من خالل اعتماد مهارات التفكير  -9

 البصري مما أدى إلى تنميته لديهم.
 ثالثًا: االستنتاجات:

ذلك في زيادة التفكير البصري لدى طالب الصف أنموذج ديفز أثبت فاعليته ضمن الحدود التي أجري فيها البحث الحالي و  -1
 الرابع بالموازنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس.

تطبيق خطوات أنموذج ديفز ساعد على إثارة دافعية الطالب وحب المشاركة في فعاليات الدرس مما ولّد لديهم رغبة نحو  -2
 الموضوعات التاريخ.

ة وتزويد الطالب بهذه الوسائل قّرب إلى أذهان الطالب المادة وأبعد عنهم حالة الرتابة توفير الوسائل التعليمية المتنوع -3
 والروتين في طرائق التدريس االعتيادية المعتمدة في المدارس مما ساعد على جذب انتباه الطالب.

 رابعًا: التوصيات:
 ز في تدريس التاريخ تنمية مهارات التفكير البصري.التأكيد على استعمال النماذج التدريسية الحديثة والسيما أنموذج ديف -1
 ضرورة إدخال مدرسي االتاريخ دورات تدريبية لتعريفهم بالنماذج التدريسية الحديثة ومنها أنموذج ديفز. -2
جعل عملية التدريس في المدارس االعدادية تقوم على أساس المشاركة للطالب من خالل مشاركتهم بإعداد الوسائل  -3

 يمية والمشاركة الفعالة لتفسير النتائج وتحليلها.التعل
 ضرورة استخدام التفكير البصري في دورات التدريب الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم. -4

  خامسًا: المقترحات:
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية أخرى. -1
 ذج تعليمية أخرى في تنمية المفاهيم التاريخية لمراحل دراسة أخرى.إجراء دراسة مقارنة بين أثر أنموذج ديفز ونما -2
 إجراء دراسة حول أثر أنموذج ديفز في متغيرات تابعة أخرى مثل التفكير العلمي  -3

 المصادر العربية واألجنبية 
 (1978ابراهيم، عبد الستار )وكاله المطبوعات، الكويت.افاق جديدة في دراسة االبداع ، 
 ،سمعًيا، المعاقين لدى البصرية الثقافة تنمية مهارات في التعليمية األلعاب توظيف( ٢٠٠٣العزي) عبد انشراح إبراهيم 

لتعليم  ا لتكنولوجيا المصرية الجمعية الخاصة، االحتياجات لذوي التعليم ، تكنولوجياالتاسع السنوي العلمي المؤتمر
 باالشتراك مع جامعة حلوان.

 تكـــنولوجيا التعـــليم الجديدة( 1991ريم وعمر، موسى سرحان، )أبو جابر، ماجد عبد الك 
 ( ،2000أبو سرحان، عطية )،دار الخليج للنشر 1ط دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية والوطنية ،

  والتوزيع، عمان
 ( 2005ابو حتلة، ايناس محمد )دار صفاء للنشر والتوزيع، عماننظريات المناهج التربوية ،. 
 (2007ابو جادو، صالح محمد علي، ومحمد بكر نوفل )دار المسيرة للطباعة 1،طالنظرية والتطبيق -تعليم التفكير ،

 والنشر والتوزيع، عمان.
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 ( ،1990االمين، شاكر محمود :) طرق تدريس المواد االجتماعية للصفين الرابع والخامس معاهد اعداد المعلمين
 ، مطبعة منير، العراق2، طلمعلمينوالمعلمات والصف الثاني معاهد ا

 ( 2008أحمد،عبد الرحمن ) أثر استخدام الخرائط الذهنية لتنمية قدرات التصور المكاني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ
 حلوان، المجلد الرابع، العدد الرابع، أكتوبر. –، مجلة كلية التربية الصف األول اإلعدادي

 ( ،2010البيضاني، مهند حسن عبد اهلل)  أثر أنموذج المنحى المنظومي لديك وكاري في تحصيل طالب الصف الثاني
(، كلية التربية األساسية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة"،) المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي

 المستنصرية.
  ،رسالة المرحلة االعدادية بناء اختبار مقنن للتفكير التباعدي عند طلبة( 1996يعقوب خضير ) صنعاءالتميمي ،

 .دكتوراه غير منشورة، كلية التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد
 (،1997الجبان، رياض عارف :)،(، اللجنة الوطنية القطرية للتربية مجلة التربية) إعــــــداد المعلم وفق مدخل النظم

 (، قطر.120والثقافة والعلوم، العدد)
 ( 1983جراغ، عبد اهلل )المنظمة العربية دام األسلوب العلمي للتالميذ، المجلة العربية للبحوث التربويةاثر استخ ،

 للتربية والثقافة والعلوم، العدد الثاني، تونس.
 ( 1991الدريج، محمد ))دار 1، طالتدريس الهادف )من نموذج التدريس باألهداف إلى نموذج التدريس بالكفايات ،

 لعربية المتحدة.الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات ا
 ( 1995دروزة، أفنان نظير دروزة ) مجلة التقويم والقياس النفسي والتربويعلم التصميم القلم والنظرية والقياس والتقويم ،

 .4العدد
 ( 2006ألرواس، أيمان بنت احمد بن سعيد )بحث غير منشور، مشروع تنمية التفكير اإلبداعي في مادة اللغة العربية ،

 والتعليم، المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، سلطنة عمان.وزارة التربية 
 مكتب الفالح للنشر 1، طمفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي( 2009، علي عبد جاسم وآخرون، )الزاملي ،

 والتوزيع، الكويت.
 مطبعة جامعة بغداد.2، طيةمناهج البحث في الترب( 1982، عبد الجليل، والغنام، محمد احمد)الزوبعي ، 
 ( 2005السرور، ناديا )،دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن. تعليم التفكير من خالل المنهج المدرسي 
 ( 1990سعد، نهاد صبيح )،مطابع التعليم العالي، بغداد. الطرائق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية 
 ( 2001سعادة، جودت احمد )دار الشروق للنشر التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية صياغة االهداف ،

 والتوزيع، عمان، االردن.
 ( 1970شعالن، محمد سليمان، وجار اهلل، سعاد )،مكتبة غريب. هذا هو التدريس مدخل ألعداد المعلم 
 ( 2008صالح، عبد اهلل عبد الكبير وآخرين )تعليم األساسي )دراسة معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة ال

 الجمهورية اليمنية، مركز البحوث والتطوير التربوي فرع عدن. ميدانية(
 ( ،2010عبد الباري، ماهر شعبان )دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.1، طاستراتيجيات فهم المقروء ، 
 ( 2008عطية، محسن علي )نشر، عمان.، دار الصفاء للاالستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال 
 ( ،2003عبيد، وليم تاو خروس،عفانة عزو ) النموذج المنظومي وعيون العقل، المؤتمر العربي الثاني حول المدخل

 ، القاهرة، مركز تطوير تدريس العلومالمنظومي في التدريس والتعلم
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 ( ،2001عبيد، ماجدة السيد، وآخرون )عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، أساسيات تصميم التدريس 
 ( 2008العناني، حنان عبد الحميد )دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.4، طعلم النفس التربوي ، 
  ( 2007العتوم، عدنان يوسف، عبد الناصر ذياب الجراح )2، طتنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية ،

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان.
 ،لدى بها واالحتفاظ الرياضية حل المسائل على لقدرة ا تنمية في البصري المدخل استخدام ثرأ( ٢٠٠١) عزو عفانة 

 ة، المعاصر والتكنولوجية المعرفية والثورة التعليم مناهج عشر، ، المؤتمر الثالثبغزة األساسي الثامن الصف طلبة
 شمس عين جامعة التدريس، وطرق للمناهج المصرية الثاني، الجمعية المجلد

 ( ،1998قطامي، يوسف :)دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. 1، طنماذج التدريس 
 ( ،1998_________ ونايفة قطامي :)دار المشرق، عمان.سيكولوجية التعلم والتعليم ، 
 (__________2000 )دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.تصميم التدريس الصفي ، 
  (1989الكبيسي، وهيب مجيد )اطروحة دكتورا غير المرونة( وعالقته بحل المشكالت–معرفي )التصلب االسلوب ال ،

 .جامعة بغداد -منشورة، كلية التربية
 ،لدى التكنولوجيا في والتحصيل التفكير البصري على تعليمية برمجيات استخدام فاعلية(: ٢٠٠٦ربح ) حسن مهدي 

 .غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير جستيرما رسالة ،عشر الحادي الصف طالبات
  لبنان، دار النهضة العربية، بيروت8،طعلم النفس المعاصر(: 2000)المليجي، حلمي، 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 3،طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس(: 2005) ملحم، سامي محمد ،

 عمان.
 (1998المعموري، احمد علي حسن): لة الثانوية في اليمن وعالقته بالعمر والجنس التفكير االبداعي عند مرح

 .، اطروحه دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة بغدادوالتخصص الدراسي والمستوى التعليمي للوالدين
 ( 2012ياسين، واثق عبد الكريم :)بغداد، دار الكتب المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات في تدريس المفاهيم العلمية ،

 ثائق.والو 
 ( 2004النبهان، موسى :)دار الشروق، عمان، االردن.1، ط اساسيات القياس في العلوم السلوكية ، 
 ( 2013نايف، حيدر شاكر:)  اثر أنموذج ديفز في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية وتنمية

 ة ماجستير غير منشوره ، جامعة المستنصرية، كلية التربية االساسية. رسالتفكيرهم المنظومي
 Bran، Atwater، J.، Pittman، Paul H،2006، Facilitating Systemic Thinking in Business 

Classes، In Education Decision Sciences The Journal of Innovative، Volume 4، Number 

2، July 
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 ون العقوباتالحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قان
 "دراسة مقارنة"

 الباحث. عبد العظيم حمدان عليوي   أ.م.د. إسماعيل نعمة عبود
 جامعة بابل/ كلية القانون

The Objective Criminal Protection for the Animalistic Wealth in the 

Penal Code 

A Comparative Study 

Asst. Prof. Dr. Isma'il Ni'ma       Researcher: Abdel Adheem Hamdan  

University of Babylon / College of Law 
 Abstract 

     The animalistic wealth is all the materialistic means having the ability to produce income and 

being exchanged to meet the general needs. This is considered one of the most important supports 

of economy, food security and national income. The research is divided into two sections; the 

first titled the crime of killing riding, drawing, and loading animals. The second section deals 

with the crime of fishing using poison or genocide.   

 الخالصة
 ،هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد إشباع الحاجات العامة: الثروة الحيوانية 

وقد اهتمت بها  ،والتي تعد من أهم دعائم االقتصاد الوطني وأحدى مقومات األمن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي
ولغرض التعرف  ،نين الخاصة ووضعت النصوص القانونية واإلحكام العقابية لحمايتها من االعتداء عليهاالقوانين الوضعية والقوا

فقد تم تقسيم موضوع البحث  ،العقابية على السبل الكفيلة التي تقدمها الحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في القوانين
ومن خالل  ،عنوان جريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل واإلضرار بهاإلى مطلبين حيث تم مناقشة المطلب األول تحت 

إما المطلب الثاني فتم  ،تم التعرف على أركان الجريمة في الفرع األول ومن ثم بيان عقوبة الجريمة في الفرع الثاني هذا المطلب
 ل بيان أركان الجريمة في الفرع األول ومن ثممناقشة جريمة صيد األسماك باستعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية من خال

 وقد أختمت البحث بعدد من النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. التعرف على عقوبة الجريمة في الفرع الثاني.
 المقدمــــــة

ثالث من عالج المشرع العراقي الجرائم الواقعة على األموال ضمن الفصل األول والفصل الحادي عشر من الباب ال
الكتاب الثالث، وان هذه الجرائم الواقعة على األموال بأنها جرائم تنال باالعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية 

وان هذه الجرائم تمس الشخص  ،وأحد عناصر الذمة المالية والذي يدخل في إطار هذه الحقوق كل حق ذي قيمه اقتصادية
وقد تناول المشرع ( 1)ن هناك ارتباط بينهما إذ لكل شخص ذمة والذمة في الغالب ال تكون إال لشخصإذ ،باعتبار ذمته المالية

من قانون العقوبات الخاصة بجرائم االعتداء على الثروة  (3)(486 – 482) والمواد (2)(450 – 439)لهذه الجرائم ضمن المواد 
انتهجه المشرع في  وهذا ما ،مستوى جريمة سرقة الثروة الحيوانيةالحيوانية سواء على مستوى جريمة قتل الحيوانات أو على 

هذا من خالل ما تقدم سيتم مناقشة بحثنا الحماية  ،كثير من الدول كالمشرع العراقي والمصري واإلماراتي والكويتي والجزائري
ث ومشكلة البحث وأهمية البحث الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قانون العقوبات والذي يتطلب بيان موضوع البح

 ومنهجية البحث وكذلك معرفة خطة البحث والذي يتم تناوله تباعًا.
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 أوال: موضوع البحث
سيتم بحث موضوع الحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قانون العقوبات ضمن القواعد الموضوعية المتعلقة  

  .نبالتجريم والعقاب الواردة في تلك القانو 
 مشكلة البحث ثانيا:

 ان مشكالت البحث تتلخص باألمور التالية:
وهذا يؤشر قصور لدى المشرع  ،عدم االهتمام الكافي بالحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قانون العقوبات -1

 .في وضع العقوبات المالئمة للجرائم الواقعة على الثروة الحيوانية
  .لحماية الثروة الحيوانية لقائمين في تطبيق نصوص القوانين الواردة في قانون العقوباتهناك إهمال من قبل ا-2

 أهمية البحث ثالثًا: 
 .تطبيقات الحماية الجنائية للثروة الحيوانية في قانون العقوبات أهم أبراز -1
لثروة الحيوانية في قانون العقوبات من بيان أوجه القصور من الناحية القانونية في توفير الحماية الجنائية الموضوعية ل -2

  .االعتداءات الواقعة عليها
 منهجية البحث رابعًا:

شباع الحاجات العامة سأعتمد في مناقشة البحث وفق  ،ألهمية الثروة الحيوانية في التنمية االقتصادية واألمن الغذائي وا 
التشريع العراقي وهو دراسة محل المقارنة مع التشريعين وسنسلط الضوء بشكل خاص على  ،أسلوب الدراسة التحليلية المقارنة

  المصري واإلماراتي لكونهم من التشريعات التي اهتمت بحماية الثروة الحيوانية.
 خطة البحث خامسا:

لغرض اإلحاطة بموضوع البحث الحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قانون العقوبات من كل جوانبه فقد 
وأما  تقسيمه إلى مطلبين ليكون المطلب األول تحت عنوان جريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل واإلضرار بها ارتأينا

  المطلب الثاني فسوف يتم مناقشة جريمة صيد األسماك باستعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية.
 المطلب األول

 اجريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل واإلضرار به
وأشار فيها إلى جرائم  ،بعض صور الحماية الجنائية للحيوانات( 4)/ أوال / ثانيا(  482)أورد المشرع العراقي في المادة 

وكذلك سم األسماك  ،االعتداء على الثروة الحيوانية ليشمل حماية دواب الركوب أو الجر أو الحمل والتي تكون مملوكة للغير
على انه )يعاقب بالحبس  (/ أوال 482)فقد نص المشرع العراقي في المادة  ،ض أو مستنقعالموجودة في نهر أو ترعة أو حو 

)من قتل عمدا أو بدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل مملوكة  .وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين( أوال
ل االطالع على نص المادة المذكورة ان المشرع قد لغيره أو جرحها جرحا بليغا أو اضر بها بوجه أخر ضررا جسيما( من خال

يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو  حدد في هذه المادة مجموعة من الحيوانات والتي نص في حالة االعتداء عليها يشكل جريمة
  .الفرع الثاني ومن ثم التعرف على عقوبة الجريمة في األول سيتم مناقشة أركان الجريمة في الفرع بأحدهما ومن خالل ذلك

 الفرع األول
 أركان جريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل واإلضرار بها 

تقوم جريمة أركان جريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل واإلضرار بها على أركان مستخلصة من فكرتها ذاتها 
  :من خالل محل الجريمة وركن مادي وركن معنوي وسيتم مناقشتهم كما يأتي
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  محل الجريمة )الحيوان( –أوال  
 ،يشترط ان يكون في محل الجريمة حيوان من الحيوانات و حسب ما نص عليه المشرع في نص المادة المذكورة

ومن ثم  ،على سبيل الحصر ويالحظ من نص المادة أعاله ان المشرع العراقي قد حدد الحيوانات التي تكون محال لهذه الجريمة
وهذه الحيوانات هي دواب الركوب أو الجر أو الحمل فإذا ثبت انتماء الحيوان ألحدى  .(5)ها من باب القياسال يجوز التوسع في

الفئات السالفة الذكر وجرى االعتداء عليه فان الجاني يخضع لنص المادة المذكورة أعاله والعبرة في تحديد نوع الفئات أعاله 
فال عبرة عن حالته  ،ي تؤديها أو إلى ما تعارف عليه الناس في استخدامهايرجع إلى الصيغة التي خلقت بها والوظيفة الت
 ،وهذه الحيوانات تتسع للجمال والخيول والحمير والبغال والبقر والجاموس والثيران الصحية أو سنه أو حجمه أو جنسه أو قيمته

وأيضًا ال يمتد إلى النحل أو دودة القز بل انه  ،قطط. وال الطيور وال الحيوانات المنزلية كالكالب وال(6)وال تشمل المواشي ضمنها
وكذلك هذا النص ال يشمل الحيوانات البرية إذا حازها أو تملكها شخص كاألسد الذي يمتلكه  ،تخضع إلى نصوص أخرى

جائز تطبيق إذ من ال ،ولكن ذلك ال يعني أن قتل هذه الحيوانات يظل بدون عقاب ،صاحب السرك والقرد والدب والزرافة والنمور
وهذا يمكن تطبيق القوانين الخاصة بإتالف  ،معاملته مواد القانون األخرى بوصفها أن قتل الحيوان هو صورة واضحة إلساءة

وال يوجد نص خاص يستبعد هذا الحيوان من نطاق المدلول العام  ،مال الغير بوصفه إن الفعل هو في حقيقته إتالف لمال الغير
 .ة لهللمال والحماية المقرر 

وهذا  .أن يكون الحيوان مملوك لغير الجاني (أوال – 482)وكذلك يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها في المادة 
إال انه منصوص عليه صراحة في  ،وال قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي ،الشرط غير مصرح به في قانون العقوبات المصري

ويكون لإلنسان الحق في قتل حيوان ما  (مملوكة لغيره)وانات محل هذه الجريمة بأنها فقد وصف الحي ،قانون العقوبات العراقي
إذ يتضمن  .(7) فان كان مشتركا بينه وبين شخص أخر فان قتله تقوم به الجريمة ،يشترط أن يكون مالكا له ملكية خاصة

كما لو كان  ،أصاب الغير من جراء ذلك ضرراوال تقوم هذه الجريمة بقتل المالك حيوانه ولو  ،اعتداء على حق ملكية شريكه
وال يغير من هذا الحكم أن يكون من قتل الحيوان هو غير مالكه بل انه يستفيد من  ،(8)الحيوان مرهونا أو مؤجرا لهذا الغير

مدة من مركزه وال جريمة إذا كان الفعل داخال في نطاق سلطة الجاني المست ،سبب التبرير إذا رضي المالك بالفعل قبل ارتكابه
 كأن يكون طبيب بيطري أو وصيًا أو قيما على أموال المجني عليه. ،القانوني
 الركن المادي .ثانيا

إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على ثالث عناصر هي فعل االعتداء )السلوك( والنتيجة الجرمية والعالقة السببية 
  :ولتوضيح ذلك يكون كما يلي

 وك(فعل االعتداء )السل .1
ال تقوم الجريمة ما لم يتوفر فعل االعتداء على الحيوان بحيث يترتب على هذا االعتداء موت الحيوان أو جرحه أو 

فإذا ارتكب الجاني فعله بنية قتل الحيوان إال  ،فهذه الجريمة تقوم بتحقيق هذه العناصر للركن المادي .اإلضرار به ضرا جسيما
نما ه لم يمت فال يسأل عن هذه الجريمةولكن ،إنه أصابه بجراح غير خطيرة يسأل عن  بصورتها التامة إذ لم تتحقق النتيجة وا 

جريمة جرح حيوان، وليس العبرة بالوسيلة التي استعملها الجاني في إنهاء حياة الحيوان سواء كانت عن طريق ذبحه أو خنقه أو 
حيوان فعندئذ يكون مالحقة الجاني عن الشروع في هذه فان لم يتم موت ال .(9)ضربه ضربا مميتا أو إطالق الرصاص عليه 

إما قانون العقوبات ( 11)وهذا ما نص عليه المشرع المصري صراحة وكذلك المشرع اإلماراتي في قانون العقوبات ،(10الجريمة )
ر جانب من الفقه وقد فس ،حيث لم يأخذ بالشروع فيها بنص صريح ،العراقي فان شأنه في ذلك شأن قانون العقوبات الفرنسي

والشروع متصور في جريمة قتل الحيوان عموما ومعاقب عليه  (12)العراقي هذا السكوت بعدم تصور الشروع في هذه الجرائم
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وعلى سبيل المثال ال الحصر كأن يصوب الجاني باتجاه  قانونا لما فيه من مساس بحيازة الغير واعتداء على الثروة الوطنية
إما في جريمة الجرح أو اإلضرار بالحيوان ضررا جسيما فالشروع  ،ق النار ولكنه يصيبه في غير مقتلحيوان بقصد قتله فيطل

الن الجاني لم يكن يقصد قتل الحيوان والشارع يحدد عقوبة هذه الجريمة حسب جسامة النتيجة المترتبة جراء  ،(13)غير متصور
ما إذا كانت النتيجة الجرمية إلحاق إيذاء بسيط بالحيوان فال  ،فعلههذا االعتداء وبالتالي يعاقب حسبما يترتب من ضرر جراء  وا 

عقوبات وذلك الن المسؤولية الجنائية مقتصرة على حصول الموت أو الجرح البليغ أو الضرر  (482) يسري نص المادة
ق االمتناع عن قيام بعمل هل باإلمكان تصور قيام هذه الجريمة بسلوك سلبي، أي عن طري ،والسؤال الذي يطرح نفسه ،الجسيم

؟ ونرى بهذا الصدد إن األمر متصور وجائز كان يكون الحيوان المملوك لشخص في عهدة شخص أخر فيمتنع هذا األخير عن 
وثانيًا إن الحماية  ،من خالل ذلك نرى إن المشرع أضفى الحماية للحيوانات أواًل لحمايتها (14)إطعامه قصدا إلى أن يموت جوعا

المالك من االنتفاع من الحيوانات مثل دواب الركوب أو الجر أو الحمل وبالتالي فان أي فعل ضد هذه  تمكين لغرض تمتد
الحيوانات بالقتل أو اإلضرار الجسيم سوف يعطل االنتفاع منها من قبل مالكها ولذلك اشترط ان تكون تلك الحيوانات مملوكة 

 للغير. 
 . النتيجة الجرمية 2

وك الجاني في جريمة قتل الحيوانات أو اإلضرار بها فال بد من تحقق النتيجة الجرمية لذلك السلوك بعد أن بينا سل  
وال يشترط في الجرح البليغ أو الضرر الجسيم أن  .(15)فهي إما موت الحيوان أو جرحه جرحا بليغا أو اإلضرار به ضررا جسيما

. (17)فيعاقب عليه ولو زال الحقا بالعالج ،ة الضرر وعدم قابليته للشفاءفالقانون لم يشترط استدام .(16)يؤدي إلى عاهة مستديمة
وفي كل األحوال ال يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا كان الضرر الذي ألحقه بالحيوان غير جسيم بل يقع تحت 

 ،قصد به االعتداء الذي ال يقصد به القتلون ،أما الضرر المفضي إلى الموت .(18)(484) طائلة العقوبة المقررة في المادة
فانه يقع تحت مدلول هذه المادة وان لم ينص عليه صراحة في ألنه يعتبر إضرارا بالحيوان  ،ولكن يفضي أو يؤدي إلى الموت

 .(19)بالحيوان ضررا جسيما بل هو يتجاوز الضرر الذي يراد إلحاقه
اء فاالعتداء على حيوانات الغير بان جعله أمر غير مشروع سواء على حالة االعتد (482)وقد نص المشرع في المادة 

وذلك إذا عرض ذلك السلوك سبب  ،كان بالفعل أو باإلضرار الجسيم ولكن هذا السلوك غير ثابت بل قابل للزوال والتالشي
فكلما  ،وان أو اإلضرار بهالجريمة هو الضرورة التي يلجأ اإلنسان إلى قتل الحي يجيزه كالدفاع الشرعي والمقتضى الذي يمنع

كان باإلمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فان المقتضى يكون منعدما ويشترط في الضرورة 
الملجئة أن يكون الحيوان المقتول قد كان كونه خطرًا على نفس إنسان أو ماله وأن تكون قيمة ذلك الحيوان أقل أهمية قياسا 

  .(20)مراد اتقاؤه بقتله وان يكون الخطر الذي استوجب القتل خطرا حااًل وقت القتل وال كان يمكن انتقاؤه بوسيلة أخرىبالخطر ال
 . العالقة السببية3

والمعيار الواجب األخذ به بصددها فأننا نرى بأنه نفس المعيار  ،بالنسبة للعالقة السببية بين االعتداء والنتيجة الجرمية
وهذا المعيار يعتمد أساسا على نظرية تعادل األسباب مع بعض  ،(21)( من قانون العقوبات29ص في المادة )العام المنصو 

، والتي بموجب هذه النظرية تعتبر العوامل المساهمة كافة في إحداث النتيجة الجرمية متكافئة ومتعادلة (22)التضييق في نطاقه
 .وان كال منهما يعتبر سببًا كافيًا للنتيجة

 الركن المعنوي .لثاثا
فمن قتل  ،إن جريمة قتل دواب الركوب أو الجر أو الحمل من الجرائم العمدية فال يكفي مجرد توافر الخطأ لقيامها

بسيارته حيوانًا أو طيرًا بسبب اإلهمال أو عدم االنتباه أو الرعونة ال يسأل عن هذه الجريمة إال أن باإلمكان مسائلته عن جريمة 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

509 

 .(24)ولقيام القصد ألجرمي البد من توافر عنصرين هما العلم واإلرادة .(23)من قانون العقوبات (485) لمادةأخرى بموجب ا
فبالنسبة لعنصر العلم يجب أن يكون الفاعل عالما بان فعله ينصب على حيوان فإذا اعتقد انه منصب على جماد فال قيام 

أو أطلق عيارا ناريا في  ،ي لو القي الجاني حجرا مريدا تحطيم شيءوتطبيق لذلك فان القصد ألجرمي ينتف ،للقصد الجنائي
فال يتطلب  ،والقصد ألجرمي في هذه الجريمة هو القصد العام .(25)الهواء للتعبير عن سروره فإذا به يصرع حيوانا مملوكا لغيره

فيسأل  الجاني اإلضرار بالحيوان وفي حالة اإلضرار أو الجرح الجسيم يكفي أن يتعمد ،األمر تحقق قصد خاص لدى الجاني
وكذلك  ،عقوبات ولو لم يتعمد إحداث الضرر الجسيم متى حصل هذا وكان نتيجة محتملة لفعله (/ أوال 482)بمقتضى المادة 

ومعنى المقتضى هي  ،ونفق الحيوان بسبب فعله ،يسأل الجاني بمقتضى هذه المادة إذا تعمد اإلضرار بالحيوان دون قتله
لتي يلجأ اإلنسان إلى اإلضرار بالحيوان فكلما كان في اإلمكان ان يتقي خطر الحيوان بأي وسيلة غير ارتكاب جريمة الضرورة ا

عليه فان المقتضى يكون منعدمًا ويشترط في الضرورة الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطرًا على نفس إنسان 
ت شيئًا مذكورًا بجانب الضرر الذي حصل له اتقائه بقتله وأن يكون الخطر الذي أو ماله وأن تكون قيمة ذلك الحيوان ليس

ذا كان الثابت في الحكم أنه على أثر دخول ،أستوجب القتل قد كان خطرًا حادقا وقت القتل وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى وا 
 (26)تضى وشروط الضرورة لم تتوفر في الدعوىالخروف في مزرعة المتهم ضربها بالعصا فأماتها فهذا القتل لم يكن له مق

والعلم وحده غير كافي لتحقيق القصد ألجرمي بل البد من توجه إرادة الجاني إلى الفعل الجرمي والى النتيجة الجريمة فينتفي 
فإذا به مملوك  ،القصد ألجرمي إذا اعتقد الجاني أن الحيوان مملوك له وانه يملك سلطة التصرف فيه أو اعتقد انه ال مالك له

وانه ال  ،الحيوان صادر عن حياته للغير كما ينفي القصد إذا وقع قتل الحيوان نتيجة اعتقاد الجاني بوجود خطر حال يهدد
فمن  ،أو توقع موته ولكن لم يرده ولم يقبل به ،الحيوان وينتفي القصد إذ لم يكن متوقفا بموت ،وسيلة لوقفه غير قتله للحيوان

ولم يجعل  ،ية إيذائه فحسب ولكنه مات ال يسأل عن هذه الجريمة ذلك أنها قتل الحيوان يفترض نية إزهاق روحهضرب حيوانا بن
وينتفي القصد إذا اعتقد الجاني أنه  (بنية اإليذاء)المشرع من التسبب في موت الحيوان فعال معاداًل لقتله حتى يتصور االكتفاء 

وال  ،وانه ال وسيلة لدرئه غير قتل الحيوان ،طر حال يهدده صادر عن الحيوانأي اعتقد وجود خ ،مضطر إلى قتل الحيوان
وال تأثير ،وليس من شأن الدوافع التأثير على عناصر القصد ،يحول دون براءته ثبوت انه ال وجود في الحقيقة لهذا الخطر

شفاق عليه أو بخشية ان تنتقل عدوى للباعث على عناصر القصد فمن قتل قصدا حيوان مملوك للغير ألنه مريض مدفوعا باإل
  .(27)مرضه إلى سائر حيوانات المجني عليه يعد القصد متوافر لديه

 الفرع الثاني 
 عقوبة الجريمة  

نص المشرع العراقي على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب جريمة من الجرائم 
والذي بمقتضاها أعطى المشرع  ،وان هذه الجريمة من جرائم الجنح (28)قانون العقوبات من (482)المنصوص عليها في المادة 

سلطة تقديرية في العقوبة إذ أعطى للقاضي الحرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو الحكم بأحدهما مما يساعد 
ضرورة إلغاء العقوبة التخييرية بين  ،يرى الباحثمن خالل ما تقدم  ،القاضي على اختيار العقوبة التي تتالئم مع ظرف الجاني

وأن يكون هنالك تعويض للمالك عن قيمة الحيوان المقتول أو تقيمه الضرر  ،الحبس والغرامة وضرورة أن تكون الحبس والغرامة
إما  ،الحمل الجسيم إذا أدى إلى تعطيل منفعة المالك من الحيوان الن هذه الحيوانات مخصصه بالنص للركوب أو الجر أو

يعاقب بالحبس مع )على انه  (355)العقوبة في قانون العقوبات المصري فقد نص المشرع على عقوبة الجريمة في المادة 
وكل شروع في الجريمة السالفة الذكر يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تتجاوز مائتي  (الشغل

ما المشرع اإلمارا ويعاقب على الشروع في  (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)تي فقد نص على أن جنيه وا 
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من هنا يتضح ان المشرع اإلماراتي  ،( بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة426إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة )
  لذي لم يأخذ بالشروع.والمصري قد أخذ بالشروع في الجريمة على خالف المشرع العراقي ا

 المطلب الثاني 
 جريمة صيد األسماك باستعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية

الجاني باستخدام مواد سامة في صيد األسماك أو صيدها  أهتم المشرع العراقي بالثروة السمكية من خالل تجريمه سلوك
الن من شأن الوسيلتين  ،ضاء على األسماك ويرقاتها واصبعياتهاوذلك ان الوسيلتين تؤديان الى الق ،بوسائل اإلبادة الجماعية

تالف هذه الثروة السمكية حيث نصت المادة /ثانيا( يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى 482) القضاء على الكل وبالتالي إبادة وا 
قع أو حوض أو استعمل في هاتين العقوبتين على)من سم سمكًا من األسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستن

ومن خالل هذا  ،صيدها أو إتالفها طريقة من طرق اإلبادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها(
  :ضمن الفروع التالية لها ويتم مناقشة ذلك سنبين أركان الجريمة وعقوبتها المقررة النص

 الفرع األول
 سماك باستعمال السم أو طرق أإلبادة الجماعيةأركان جريمة صيد األ 

الركن األول  ،من قانون العقوبات إن هذه الجريمة تقوم على ثالثة أركان (/ ثانيا 482)من خالل االطالع على المادة 
ن تقع الجريمة والركن الثاني هو محل الجريمة إذ البد ا .هو الركن المادي الذي يتمثل باستعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية

 .هو الركن المعنوي وسنبحث األركان تباعا والركن الثالث ،على األسماك
  . الركن المادي1 

وهي  ،وعادة يتكون الركن المادي من ثالث عناصر (29)وال توجد جريمة من دون الركن المادي ،هو الواقعة اإلجرامية 
 .وسيتم مناقشتها كما يأتي ،ن السلوك والنتيجةالسلوك اإلجرامي والنتيجة الجريمة والعالقة السببية بي

  أ. السلوك اإلجرامي
. والسلوك اإلجرامي في هذه الجريمة هو ذلك الفعل أو النشاط الذي (30)العامة انه ال جريمة بغير سلوك تقتضي القاعدة 

امة أو طرق اإلبادة الجماعية يصدر من الجاني ويهدف إلى صيد األسماك بصورة غير مشروعة وغير قانونية باستعمال مواد س
من المتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية والذي يشكل اعتداء على األسماك الموجودة في مياه نهر أو ترعة أو غدير 

نهاء حياتها أو إتالفها واإلضرار بها لصيدها ويتحقق فعل االعتداء بوضع م ادة أو مستنقع أو حوض ومن شأنه قتل األسماك وا 
سامة في المياه التي تعيش فيها األسماك التي حددها المشرع وهي مياه نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو استعمال 

ومن طبيعة  ،وسائل اإلبادة الجماعية من المتفجرات والمواد الكيمياوية والتيار الكهربائي وأي وسيلة أخرى تؤدي بالنتيجة نفسها
ضعاف قدرتها على النمو والتكاثر لغرض  السلوك إتالف األسماك بصورة جماعية من البيوض واليرقات واالصبعيات وكبارها وا 
، ميتة مما تسبب بتلويث المياه والقضاء على حياة هذا الحيوان المفيد لإلنسان وترك البقية في المياه ،صيد التي تصلح للصيد

دم في ارتكاب الجريمة حينئذ ستكون الوسيلة المستخدمة تدخل في وفي حالة وجود نص في القانون يحدد الوسيلة التي تستخ
 .(31)تكوين السلوك ومن دونه لم يكون السلوك جريمة

/ثانيًا( في قانون العقوبات العراقي فان المشرع حدد الوسائل التي يلزم وقوع الجريمة بإحداها 482) وحسب نص المادة 
وفي نهاية النص أطلق التحديد  ،مال المتفجرات والمواد الكيمياوية والتيار الكهربائيكوسائل اإلبادة الجماعية من التسميم واستع

والتسميم  .واحدة ليشمل وسائل أخرى إذا أدت إلى النتيجة نفسها وهي القتل الجماعي واإلتالف واإلضرار بمجموعة األسماك مرة
المادة السامة وترك الموضوع إلى تقدير المحكمة وأهل ولم يعرف المشرع العراقي  ،هو أن تضاف المواد السامة إلى المياه
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والسموم هي كل مادة من شأنها ان تؤثر بعد تناولها في الجسم تأثيرا كيمياويًا يؤدي إلى الوفاة أو  .(32)الخبرة في هذا الميدان
. إما (33)ياوية حيويةوقد عرف بأنه كل مادة أحدثت الموت أو المرض بطريقة كيمياوية أو كيم ،الشلل في أعضاء الجسم

المتفجرات فهي تشمل المواد التي من شأنها أن تحدث انفجارا وتستخدم ألغراض االعتداء على حياة المواطنين أو ممتلكاتهم أو 
منه  (1)في المادة  1957( لسنة 20. وعرفها قانون المواد القابلة لالنفجار العراقي رقم )(34)تستخدم ألغراض اإلرهاب

مادة تحتوي في تركيبها على مواد كيمياوية من شأنها إحداث الحريق والهدم أو اإلتالف بأية كيفية كانت ألغراض  أنها أي(على
االعتداء على األرواح والممتلكات واإلرهاب واإلخالل باألمن سواء كانت تلك المواد مستوردة أم مصنوعة محليا ويعتبر في حكم 

إما المواد الكيمياوية فهي المبيدات الكيمياوية التي تستخدم لمكافحة  ،)عها وتفجيرها هذه المواد األجهزة التي تستخدم في صن
  .وهي قاتلة ومهلكة لإلنسان والحيوان إذا أفرط في استخدامها (35)اآلفات الزراعية وكذلك تشمل النحاس والرصاص وغيرها

 ،كل متناوب من القطب السالب إلى القطب الموجبإما الوسائل الكهربائية فيقصد بها التيار الكهربائي الذي يتدفق بش
 ،وبالعكس من مصدر توليد الطاقة وعادة تستخدم المولدات الكهربائية في صيد األسماك وبها تشحن المياه بالشحنات الكهربائية

سبقت عام وهذه الوسائل ليست جديدة في العراق بل كانت تمارس على نطاق محدود في انهار البصرة خالل السنوات التي 
وال سيما أسفل  ،بعد أن وصلها بمولدات كهربائية صغيرة ،فالتيار الكهربائي يستخدم من خالل غمر األسالك في المياه 2003

وايضا  ،2003الجسور أو في االهوار لكن الجديد في األمر هو زيادة استخدامها على نطاق واسع وبشكل مفرط بعد عام 
الهاون بكثرة في العراق من خالل التفجير ألموقعي لها، وكانت حصيلة ذلك القضاء على القسم تستخدم القنابل اليدوية وقذائف 

كما إن نسبة كبيرة من اإلحياء المائية  ،العراقية األكبر من الثروة السمكية في مناطق االهوار وغيرها من المسطحات المائية
 .(36)إلى جنب التيار الكهربائي والمتفجراتوتستخدم المبيدات الكيمياوية أيضا  ،األخرى تعرضت لإلبادة

إن هذه السموم والمواد الكيمياوية على الرغم من خطرها البالغ على تلك الثروة الثمينة فهي تؤثر حتى على التي لم تقع 
ا على في الصيد حيث تفقد توازنها ثم تهلك بعد مضي مدة قصيرة وكذلك التي لم تصب الجريمة بفقدان التوازن فتفقد قدرته

إضافة إلى أنها  .فضال عن كل ذلك فأن تلك الوسائل البشعة أصبحت خطرة على اإلنسان في تناوله لتلك األسماك .التكاثر
تسبب الكثير من اإلمراض لدى اإلنسان الن من خواصها أنها ال تتحلل وتتالشى بعد استخدامها في صيد األسماك إنما تبقى 

وحظ ظهور خطر هذه المواد على الصحة واإلنجاب بل على الحياة نفسها سواء فيما يخص محتفظة بخواصها الكيمياوية وقد ل
حالة أخرى لصيد األسماك  ويرى الباحث من خالل ذلك أن المشرع قد اغفل في النص على( 37)اإلنسان أو المخلوقات األخرى

خراجها من المياه وهذا نقص تش أو الغدير من خالل تنشيف األنهر أو الترع  ريعي يجب تال فيه. وا 
وفيما يخص القوانين العقابية المقارنة نجد أن قانون العقوبات المصري يجرم سلوك استعمال السم فقط وحسب ما نصت 

كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة )أوال( من المادة نفسها ) /أوال( يعاقب بالحبس مع الشغل على355عليه المادة )
إما قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي ،(38)سماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض( أو سمكا من األ

 . (39)فيجرم سلوك التسميم وسلوك إعدام األسماك
 ب. النتيجة الجرمية 

نون حماية وتعد عدوانا ينال المصلحة أو الحق الذي يقرر له القا ،وهي األثر الذي يترتب على السلوك اإلجرامي
هي التغير الناتج عن السلوك اإلجرامي في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي أي ،. وعرفت حسب مدلولها المادي(40)جنائية

 . (42)وهي ال تكون عنصرا في كل جريمة ،(41)تعد النتيجة حقيقة مادية لها كيانها في العالم الخارجي
 باستعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية في الحصول على صيد األسماك والنتيجة الجرمية في جريمة صيد األسماك

هالكها باستعمال مواد سامة أو متفجرات أو مواد كيمياوية أو وسائل كهربائية في  المطلوبة من خالل تالفها وا  قتل األسماك وا 
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تتحقق النتيجة  (2/  482)في المادة  ومن الجدير بالذكر انه مجرد استعمال تلك الوسائل التي ذكرها المشرع ،سبيل صيدها
وهذه هي علة تجريم السلوك الن الصيد بوسائل أخرى  ،الن من شأنها تدمير حياة اإلحياء المائية جماعيا وليس انفراديا الجرمية

 . (43)بمقتضى القانون، كما لو قام شخص بصيد األسماك واألحياء األخرى بالمصيدة الكالبية أو الشباك ليس محرما
 ج. العالقة السببية 

وهي تطبق  ،هي عنصر من عناصر الركن المادي وهي تقتصر على فئة واحدة من الجرائم وهي الجرائم ذات النتيجة
ألنها من الجرائم المادية التي ينتج عنها تغير في العالم  ،على جريمة استعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية في صيد األسماك

هالكها باستعمال مواد سامة أو مواد متفجرة أو  الخارجي والتغير كما تالفها وا  ذكرناه في الفقرة السابقة هو قتل األسماك وا 
والعالقة السببية تتحقق حتى وان ساهمت مع فعل الجاني في إحداث النتيجة الجريمة عوامل سابقة  .كيمياوية أو وسائل كهربائية

وعلى سبيل المثال ال الحصر وجود مرض  ،انون العقوبات العراقيمن ق (29/1) أو معاصرة أو الحقة حسب نص المادة
باإلحياء المائية أو تلوث المياه بملوثات أخرى كالتلوث الناتج من مياه الصرف الصحي أو وجود قصب ونباتات مائية مثل ورد 

لمائية في العيش وتحمل النيل حيث وجوده بكثرة تؤثر على األوكسجين الموجود في الماء ويضعف أخيرا قدرة اإلحياء ا
 .(44)المصاعب لها 

 . محل الجريمة 2
وجاء  ،يكون موضوع الجريمة هو األسماك بصفة عامة التي تعيش في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض ماء

سماك عليه يشمل جميع األ ،على اإلطالق ولم يحدد نوع معين أو صنف أو عائلة معينة من األسماك (482/2)نص المادة 
الن في الحالة األخيرة تصبح الجريمة  ،التي تعيش في األماكن المحددة شريطة أن تكون األسماك الموجودة حية وليست ميتة

ويمكن تعريف األسماك بأنها من الحيوانات الفقارية ذوات الدم المتغير الحرارة التي تعيش في المياه ولها أكثر من  .مستحيلة
تعيش في الماء العذب في البحيرات واألنهار واالهوار وبعضها األخر تعيش في المياه المالحة  نوع وبعض من األسماك 2700

( سنتيمتر أو اقل وبعضها األخر كبيرة وطويلة قد يصل 2) وهناك من األسماك تكون صغيرة بطول في البحار والمحيطات
وقد أشترط المشرع في المادة أعاله أن تكون ( 45)طن أو أكثر كما في سمك القرش  (15)مترا ووزنها إلى  (14)طولها إلى 

 يكون في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض ماء وحددت المادة بأن ،الجريمة مرتكبة ضد األسماك في مكان معين
 عليه في حالة تجاوز هذه األماكن مثل استعمال السم أو طرق إبادة جماعية أخرى في مياه في سبيل الحصر (2/  482)

من قانون العقوبات المصري مطابق تماما مع النص العراقي من  (355والنص الوارد في المادة ) .الخليج فال تقوم هذه الجريمة
حيث مكان الجريمة إما قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي فقد حدد المكان بمورد ماء أو حوض ماء وحسب ما نصت عليه 

هو األخدود المتسع الذي  ،ي وردت في المادة القانونية التي تم ذكرها أعاله فمنها النهرواألماكن الت ،( منه426في المادة )
يجري الماء فيه يبدأ من مصدره وينتهي عادة بالبحر أو الخلجان أو الشواطئ وغيره من مصبات مياه األنهر وعرفه البعض تلك 

تصل بها من بحيرات ويكون حوضا وينتهي في بحر أو بحيرة الوحدة المائية التي تتكون من منابع النهر ومجاري المياه وما ي
هي مجرى ماء صغير مصنوع باأليدي وليس بفعل الطبيعة وعادة يجمع بين نهرين أو قطع أخرى من المياه  ،والترعة (46)

 (.47)ويطلق على ساقيه ماء في المزرعة
أو هو الماء المجتمع في مكان  ،ركها السيلإما الغدير هو قطعة من الماء يغادرها السيل أو قطعة من الماء يت 
تأتي إليه المياه وال تخرج منه والحوض فهو بركة ماء مهيأ لجمع المياه  ،والمستنقع هو حوض ماء أو بركة ماء راكدة ،منخفض

 . (48)فيه سواء مبني من التراب أو من االسمنت وغيرها من المواد اإلنشائية 
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 . الركن المعنوي 3
الن يتمثل فيها العدوان أو االعتداء على المصالح التي يحميها القانون حتى ولو لم  ،جرائم أن تكون عمديهاألصل في ال

. وجريمة استعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية في صيد األسماك جريمة مقصودة ال (49)ينص المشرع على ذلك صراحة
 ،فمعنى ذلك إن الجاني قصده ،لوك قد تم باستخدام الوسائل أعالهالن مادام الس ،يمكن تصورها دون القصد واإلرادة أالثمة

إذ ان  (50)وكذلك طبيعة الجريمة تثبت ذلك وعادًة انطواء استعمال هذه الطرق ال يأتي من دون قصد وال سيما السم منها
ضافتها الى ماء ومن ثم سكبها في مياه تعيش فيها األسماك لصيدها  استعمال المواد السامة التي تحتاج إلى إحضار السموم وا 

أو إحضار مواد متفجرة أو مواد كيمياوية أو تيار كهربائي واستعمالها لصيد األسماك عادة ال يأتي من إهمال أو عدم انتباه أو 
نما في حاجة إلى التهيؤ التام لها من الناحية النفسية ومن الناحية المادية ن فضال عن تأمي غيرها من عناصر وشروط الخطأ وا 

فهو في حاجة إلى وسائل أخرى النتشال جثث األسماك بعد اقتراف الجريمة من داخل المياه كالمصائد الشبكية  ،هذه الوسائل
الن المشرع لم يطلب فيها  ،والقصد الجنائي المطلوب فيها هو القصد العام ،والعربة لنقل األسماك وغيرها من العدد والوسائل

. كنية االتجار باألسماك أو نية اإلضرار باقتصاد (51)واقعة ليست في ذاتها من أركان الجريمة اتجاه إرادة فاعل الجريمة إلى
. بعبارة أخرى هو نية (52)الدولة وغيرها من الوقائع وطبقا للقواعد العامة فان القصد العام يقوم على عنصري العلم و اإلرادة

رادة ووعي فيما يتعلق بمالمسات السلوك وهو ينتمي إلى دائرة نية فيما يتعلق بالسلوك وهي تعود إلى دائرة اإل ،ووعي
إما فيما يخص عنصر العلم في هذه الجريمة يتطلب علم الجاني بعناصر الركن المادي للجريمة كافة كموضوع  ،(53)اإلدراك

والعلم بالسلوك  ،الجريمة ومكانها والمتمثل باألسماك التي تعيش في نهر أو ترعة أو حوض أو غدير أو مستنقع أو حوض
المادي المكون من استعمال المواد السامة وطرق اإلبادة الجماعية من المتفجرات ومواد كيمياوية والصعقات الكهربائية لصيد 

  .األسماك التي تعيش في األماكن المذكورة أعاله وكذلك النتيجة الجرمية والعالقة السببية بين السلوك والنتيجة
وفي جريمة استعمال  ،ط نفسي والمحرك للسلوك المادي والواقف خلف السلوك والنتيجة الجرميةفهي نشا ،إما اإلرادة

السم أو طرق اإلبادة الجماعية في صيد األسماك يتطلب ان تكون اإلرادة حرة غير مكرهة في استعمال الوسائل واألساليب 
هالكها في سبيل وقوعها في الصيد بسهولة مع إرادة تحقيق النتيجة وهي قتل األسماك ،صيد األسماك المذكورة في ان إثبات  ،وا 

نما مجرد استعمال هذه الوسائل وتلك األساليب لصيد األسماك في  العلم واإلرادة في هذه الجريمة ليس من األمور الصعبة وا 
 ل دراستنا لهذه الجريمةمن خال ،األماكن التي حددها النص يقوم الركن المعنوي ما لم يكن الفاعل مكرها أو غير مسؤول جنائيا

هل يتحقق القصد االحتمالي إلى جانب القصد المباشر؟ الجواب. أن القصد المباشر في ارتكابها مساويًا  سؤال ،يمكن أن نسال
من الناحية القانونية للقصد االحتمالي إذ أعتبر الجريمة عمديه سواء كان القصد فيها مباشرًا أو احتماليًا والقصد االحتمالي 

/ب( من قانون العقوبات العراقي )إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية  34إذ نصت المادة) حقق بحصول النتيجة وقبول المخاطرةيت
فعند استعمال المواد السامة وطرق اإلبادة الجماعية من متفجرات ومواد كيمياوية  (54)لفعله فأقدم عليه قاباًل المخاطرة بحدوثها(

سماك فهو اتجاه الجاني إلى قصد مباشر للصيد ولكن ذلك تحقق القصد االحتمالي في موت وصعقات كهرباء في صيد األ
جميع األسماك سواء في الحوض أو النهر أو الترعة وأتالف بيوضها فهو حقق جريمة الصيد وقبل بالمخاطرة في موت 

تالف بيوضها باستعمال السم أو طرق اإلبادة  ومن خالل ما تقدم يرى الباحث أن في جريمة صيد األسماك .األسماك وا 
والذي تتجه نية الجاني  ،فان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق من خالل لقصد الخاص وليس القصد العام فقط الجماعية

 إلى ابعد من الصيد إلى نيته اإلضرار باقتصاد الدولة باستعماله تلك الوسائل بالصيد. 
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 الفرع الثاني
 عقوبة الجريمة  

، نجد (55)( من قانون العقوبات2/ 482العراقي هذه الجريمة من جرائم الجنح، فبالرجوع إلى نص المادة ) ر المشرعاعتب
 ،انه يعاقب على جريمة استعمال السم أو طرق اإلبادة الجماعية في صيد األسماك بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ين معا أم بعقوبة واحدة سواء كانت عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس أو الغرامة في أي أن القاضي مخير بين أن يحكم بالعقوبت
ولو قارنا هذه العقوبات مع العقوبات الواردة في قوانين الدول المقارنة التي تنص على الجريمة ذاتها نجد  ،حدود جرائم الجنح

 .جمة عنها وبالتالي ندعو المشرع العراقي إلى تعديلهاأنها ليست رادعة أسوة بقسوة الوسائل وخطورة الجريمة واإلضرار النا
من قانون العقوبات على ان يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مع الشغل مع  (355)فالمشرع المصري نص في المادة 

ادة هذا وقد ذهب إلى ابعد من ذلك في الم ،جواز وضع الجاني تحت مراقبة البوليس لمدة سنة على األقل وسنتين على األكثر
( من القانون نفسه حيث جعل ظرف الليل ظرفا مشددا للعقوبة وجعلها وجوبيه التي تنص على انه " إذا ارتكبت الجرائم 356)

المنصوص عليها في المادة السابقة ليال تكون العقوبة اإلشغال الشاقة والسجن من ثالث سنين إلى سبع سنين " إما المشرع 
نفسها الواردة في القانون العراقي لكن يجعل من الليل ظرفا مشددا للعقوبة وذلك في المادة اإلماراتي فهو ينص على العقوبة 

( منه على حالة العود ويعطي الخيار للمحكمة ان تحكم في حالة 430في المادة ) وينص من قانون العقوبات اإلماراتي (429)
لذا يكون رأي الباحث تشديد العقوبة وجعلها السجن  .المحكوم بها العود بالمراقبة مدة ال تزيد على سنتين وال تتجاوز مدة العقوبة

والغرامة وجعل الليل ظرفا مشددا للعقوبة مع محاسبة المسؤولين عنها في الوزارات المعنية الذين يتهاونون في مالحقة مرتكبي 
ي حالة كون األسماك تعود إلى الدولة وكذلك تشديد العقوبة ف ،الجريمة ومكافأة الذين يقدمون إخبارا عن الجريمة والمجرمين

وأيضًا وجوب التعويض في هذه الجرائم إذا كانت األسماك مملوكة للغير أو للدولة  ،ومحمية ضمن نطاق قانوني معين
  .باإلضافة إلى العقوبات األخرى

 الخاتمـــة
ومن خالل ذلك تم التعرف  العقوبات تناولت في موضوع البحث الحماية الجنائية الموضوعية للثروة الحيوانية في قانون 

  برزها:البحث تم التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات ومن أ ذلك القانون وفي مسارا ذلك بعض الجرائم الواقعة في على
 النتائج والتوصيات أوال.

ير بالعقوبة أواًل( من قانون العقوبات أن القاضي مخ 482بيَن البحث من خالل دراسة النص ألتجريمي في المادة ) -1
بين الحبس والغرامة دون أن يكون هناك تعويض للمالك عن قيمة الحيوان المقتول أو تقيمه للضرر الجسيم إذا أدى 

وندعو  ،إلى تعطيل منفعة المالك من الحيوان ألن هذه الحيوانات مخصصة بالنص للركوب أو الجر أو الحمل
وجعلها الحبس  ،بين الحبس والغرامة اردة في نص المادة المذكورةالمشرع العراقي إلى إلغاء العقوبة التخييرية الو 

 .والغرامة وأن يكون هناك تعويض للمالك عن قيمة الحيوان المقتول وتقييمه للضرر الجسيم
أظهر البحث في جرائم صيد األسماك بطرق استعمال السم والمواد الكيمياوية لم تكن جسامة العقوبة المحددة في  -2

نقترح على المشرع تشديد العقوبة وجعلها السجن والغرامة وجعل الليل ظرف  ،انيًا( رادعة للمخالفين/ث482المادة )
مشددًا للعقوبة مع محاسبة المسؤوليين عنها في الوزارات المعنية الذين يتهاونون في مالحقة مرتكبي الجريمة ومكافأة 

العقوبة في كون األسماك تعود للدولة والمحمية ضمن  الذين يقدمون أخبارًا على مرتكبي تلك الجريمة وكذلك تشديد
 . نطاق قانوني معين وأيضًا وجوب التعويض إذا كانت األسماك مملوكة للغير أو للدولة
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 الهوامش
 .492ص 2012 ،بغداد ،الناشر مكتبة السنهوري ،شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ،د. جمال إبراهيم الحيدري (1)
 .( من قانون العقوبات المصري327 – 311)( من قانون االتحاد اإلماراتي والمواد398-381لها المواد)( تقاب2)
 ( من قانون العقوبات االتحاد اإلماراتي. 426-425( من قانون العقوبات المصري والمواد)357-355( تقابلها المواد )3)
 ،نوع أخر من الحيوانات وهي دودة القز لعراقي على حماية( من قانون العقوبات ا483( كذلك أورد المشرع في المادة)4)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال )والتي تنص على ،وحيوانات مستأنسة ودا جنة مملوكة للغير ،والنحل
داجن تزيد على مائة دينار من قتل عمدًا وبدون مقتضى دودة القز أو مجموعة من النحل أو أي حيوان مستأنس أو 

( أو اضر بها ضررًا بليغا( ونرى أن السبب الذي حدي بالمشرع في تحديد 482مملوك لغير ما ورد ذكره في المادة )
هذين النوعين من الحشرات وشمولها بالحماية الجنائية ألهميتها االقتصادية ودورها في اإلنتاج الزراعي وكذلك حدد 

م العقابية لمن يقوم باالعتداء عليها والتي أعتبر هذه الجريمة من نوع الجنح الحيوانات المستأنسة أو الداجنة وحدد اإلحكا
 .أما الغرامة فاكتفى بتحديد حدها األعلى دون األدنى،وترك مدة الحبس التاخيريه الى القاضي

 .229ص  ،بال سنة طبع ،3ج،موسوعة الجنائيةال ،( جندي عبد الملك5)
كل من قتل عمدا بدون مقتضى حيوانا من دواب  :أوال)وبات المصري نصت على من قانون العق (355)( ينظر المادة 6)

 (.الركوب أو الجر أو الحمل من أي نوع من أنواع المواشي أو اضر به ضررا كبيرا
كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو  -1)من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي نصت  (426)المادة 

 (.و الحمل أو ماشية واضر بها ضررا جسيماالجر أ
 .230المصدر السابق ص  ،( جندي عبد الملك7)
 ،بغداد ،مطبعة الرشاد ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ،د. عباس الحسني (8)

 .358ص  ،1970
 .359 ،المصدر السابق ،د. عباس الحسني (9)
 من قانون العقوبات المصري. (355)من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي والمادة  (427)المادة ينظر  (10)
السالفة الذكر في المواد يعاقب عليها بالحبس  والمشرع المصري نص صريح " كل شروع في الجرائم (355)ينظر المواد ( 11)

 نيه مصري.مع الشغل مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تتجاوز مائتي ج
 ،وهو يشير الى جانب من الفقه الفرنسي فيما يتعلق بتبني هذه الفكرة ،359ص  ،ينظر د. عباس الحسني مصدر سابق (12)

  .360إال انه يعود الى الموضوع في موضوع أخر ويأخذ بفكرة الشروع ال سيما فيما يتعلق بسم األسماك ص 
كبيرا ال يتصور الشروع في ارتكابها الن من أركانها تحقق نتيجة الفعل وهو  " قضي بأنه جريمة اإلضرار بالحيوان ضررا (13)

وهو ضرب المتهم حمارا على ظهره بفأس من الخلف  ،فان الحكم إذا اعتبر الواقعة الثابتة به ،وقوع هذا الضرر الكبير
/ 5/ 13ق جلسة 79لسنة  117صري رقم نقض م ،يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ،شروع في تلك الجريمة

دار المطبوعات  ،الوسيط في شرح جرائم التخريب واإلتالف والحريق ،نقال عن الدكتور معوض عبد التواب 1979
 .200ص  1989 ،اإلسكندرية ،الجامعية

 ،والسياسة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ،النظرية العامة لجريمة االمتناع ،( حسين الشيخ محمد الباليساني14)
 .172ص  ،1998 اربيل ،مطبعة وزارة الثقافة ،جامعة صالح الدين
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فإذا ارتكب )الوحيدة التي من شأنها ترتب الجريمة عليها إذ يقول  بان موت الحيوان هي النتيجة ،يرى الدكتور عباس الحسني (15)
 ،المصدر السابق (ال يسأل عن هذه الجريمةالجاني فعلة بنية قتل الحيوان غير انه أصابه بجراح خطيرة ولكنه لم يمت ف

 (./ أوال 482)إال إننا نرى بان الجرح البليغ واإلضرار الجسيم لهما نفس األثر وهذا واضح جلي في نص المادة  ،358ص
بان قطع ذيل جاموسة هو تشويه لخلقتها وحرمان لها من االنتفاع بذيلها )1916قضت محكمة األقصر الجزائية في مصر (16)

وكذلك نقال عن  .195المصدر السابق ص  ،نقال عن معوض عبد التواب ،وفي ذلك ضرر بليغ ،يما أعدته الطبيعة لهف
 .255ص  ،جندي عبد الملك مصدر سابق

 .226ص  ،مصدر سابق ،جندي عبد الملك (17)
ى عشرين دينارا من اضر بأي على انه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد عل (484)ينظر المادة  (18)

 .حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم
 .وما بعدها 226ص  ،مصدر سابق ،جندي عبد الملك (19)
ماتتها اثر دخولها في أرضه الزراعية فهذا القتل لم )بان  قضت محكمة النقض المصرية (20) ضرب المتهم للمعزة بالعصا وا 

نقال عن  ،31/10/1932جلسة  ،ق 2س  2402رقم  (،تتوافر في الدعوىيكن له مقتضى وشروط الضرورة الملجئة لم 
 .198المصدر السابق ص  ،معوض عبد التواب

 ،1464رقم الدعوى  (ان المتهم احدث ضررا بليغا بخروف ألنه وجده في زراعته)وكذلك قضت محكمة النقض المصرية  -
  .199ص  ،مصدر سابق،نقال عن معوض عبد التواب 1941/  5/  12جلسة  ،ق11

 -:من قانون العقوبات النافذ على انه (29)تنص المادة  (21)
ال يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه اإلجرامي  -1

 .في إحداثها سبب أخر سابق أو معاصر أو الحق ولو كان يجهله
 .ارتكبه فال يسأل الفاعل في هذه الحالة إال عن الفعل الذي ،حده كافيا إلحداث نتيجة الجريمةإما إذا كان ذلك السبب و  -2
 ،المكتبة القانونية بغداد المتنبي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،ينظر د. علي حسن الخلف، د. سلطان الشاوي (22)

 .147ص  ،2006
حبس مدة ال تزيد على عشرة أيام أو بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير من يعاقب بال)على انه  (485)( إذ تنص المادة 23)

 (.تسبب بخطئه في موت أو جرح بهيمة أو دابة مملوكة للغير
دار  ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،د. محمود نجيب حسني (24)

 .59 ص 1978 النهضة العربية
 ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني ،( د. محمود نجيب حسني25)

 .567ص  ،1984، بيروت
 .206ص  ،مصدر سابق ،( د. معوض عبد التواب26)
لحيوان الذي قتله يدخل في إعداد الحيوانات بمقولة انه لم يكن يعلم ان ا)( ال يجوز للمدعي عليه ان يحتج بانتفاء قصده 27)

علم )ذلك ان العلم بان الحيوان هو من قبيل ما يحميه قانون العقوبات هو  ،التي نص عليها الشارع وكفل لها الحماية
ن فال يقبل احتجاج بانتفائه اذ الشارع الجزائي هو الذي حدد فئات الحيوان وفق اعتبارات مستمدة م ،بالشريعة الجزائية

 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،جرائم االعتداء على األموال ،د. محمود نجيب حسني ،سياسة التجريم والعقاب ينظر
 .وما بعدها 267ص  ،بال سنة طبع ،لبنان
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  .اتيمن قانون العقوبات االتحادي اإلمار  (1/  426)من قانون العقوبات المصري والمادة  (/ أوال 355)( يقابلها المادة 28)
  .211ص  ،2005عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط  ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،( د. نظام توفيق ألمجالي29)
  .309ص  ،2002 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،( د. علي عبد القادر القهوجي30)
  .78ص ،1981 ،بيروت ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،القسم العام ،قانون العقوبات اللبناني ،( د. محمد زكي أبو عامر31)
  .157ص ،1997، جامعة الموصل ،المكتبة الوطنية ،2ط ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،ماهر عبد شويش الدرة .( د32)
  .89ص  ،من دون سنة طبع ،اإلسكندرية ،لجامعيةدار المطبوعات ا ،جرائم األشخاص واألموال ،( د. عوض محمد33)
  .159ص  ،المصدر أعاله ،( د. عوض محمد34)
  .265ص  ،1995اإلسكندرية  ،دار المطبوعات الجامعية ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،( د. ماجد راغب الحلو35)
بحضور أساتذة كليات الزراعة في  ،سماك في العراقحول مصير األ 2009( في االجتماع الموسع والمنعقد في اربيل عام 36)

  .الجامعات العراقية كان البحث في كيفية منع هذه الوسائل احد مواضيع أجندة االجتماع
  .265ص  ،مصدر السابقال ،( د. ماجد راغب الحلو37)
 .193ص ،مصدر سابق ،( د. معوض عبد التواب38)
 يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين)ات االتحادي اإلماراتي على أنه من قانون العقوب (426/2)( تنص المادة 39)

 .في مورد ماء أو حوض( كل من اعدم أو سم سمكا من األسماك الموجودة)العقوبتين( على
  .215المصدر السابق، ص  ،( د. نظام توفيق ألمجالي40)
  .140، ص 2000 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لعامالقسم ا ،شرح قانون العقوبات ،( د. علي عبد القادر القهوجي41)
  .320ص  ،المصدر السابق ،( د. علي عبد القادر القهوجي42)
 ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،إنتاج القشريات ،د. اشرف محمد عبد المسيح ،( د. أسامة محمد الحسيني43)

  .50ص  ،1996، القاهرة
 .وما بعدها 275ص 2003 ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق منشورات ،األسماك علم ،عريشه ( د.أميرة44)
  2015/ 17/7تاريخ الزيارة  ،على الموقع االلكتروني منشوره ،ويب سايت ،د ( مقاله من قبل45)

www.stooob. com/109103.html.  
 .356ص،1963،القاهرة ،النهضة للطباعةدار  ،مبادئ القانون الدولي العام ،نقال عن د. محمد حافظ غانم (46)
 . 60، ص1966( د. لويس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة التاسعة عشر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 47)
 .545ص ،المصدر أعاله ،معلوف ( د. لويس48)
 . 393ص،ابق، د.علي عبد القادر القهوجي، المصدر الس178( د. محمد زكي أبو عامر، المصدر السابق ص 49)
  .71ص  ،1974القاهرة  ،دار الفكر العربي ،الطبعة السادسة ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ،( د. رؤوف عبيد50)
  .426، ص1997، بيروت ،الطبعة الثانية ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،( د. محمود نجيب حسني51)
 .383ص  ،2010، عمان دار الثقافة والنشر ،2ج  ،القسم الخاص ،ون العقوباتشرح قان ،( د. محمد سعيد نمور52)
 . 867، ص1999، اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،3ط  ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،( د. رمسيس بهنام53)
 .105ص،طبع بال سنة ،بغداد ،المكتبة القانونية ،قانون العقوبات القسم الخاص ،( د. واثبة داوود السعدي54)
يعاقب بالحبس مع الشغل)كل من سم حيوانا من  التي تنص من قانون العقوبات المصري (/ ثانيا 355)( تقابلها المادة 55)

 ،الحيوانات المذكورة )بالفقرة السابقة(أو سمكا من األسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض(
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التي تنص على ان يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين  ،قوبات االتحادي اإلماراتيمن قانون الع (2/  426)والمادة 
 العقوبتين )كل من اعدم أو سم سمكا من األسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض(.

 المـــصــادر
 أوال: الكتب

 أ. كتب اللغة
 .1966ة الكاثوليكية، بيروت، د. لويس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة التاسعة عشر، المطبع -1 
 ب. كتب القانون 
  .1996 ،القاهرة، للنشر والتوزيع الدار العربية ،إنتاج القشريات ،د. اشرف محمد عبد المسيح ،د. أسامة محمد الحسيني -1
 .2003 ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق منشورات ،األسماك علم ،عريشه د.أميرة -2
 .2012 ،بغداد ،شارع المتنبي ،الناشر مكتبة السنهوري ،كام القسم الخاص من قانون العقوباتشرح اح ،د. جمال إبراهيم الحيدري -3
 .بال سنة طبع ،3ج،موسوعة الجنائيةال ،جندي عبد الملك -4
 .1974القاهرة  ،دار الفكر العربي ،الطبعة السادسة ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ،د. رؤوف عبيد -5
 .1999، اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،3ط  ،ية العامة للقانون الجنائيالنظر  ،د. رمسيس بهنام -6
 .1970 ،بغداد ،مطبعة الرشاد ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ،د. عباس الحسني -7
 .2006 ،ة القانونية بغداد المتنبيالمكتب ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،د. علي حسن الخلف، د. سلطان الشاوي  -8
 بال سنة طبع. ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،جرائم األشخاص واألموال ،د. عوض محمد -9
 .2000علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  د. -10
 1997 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،القسم العام ،عقوبات اللبنانيشرح قانون ال ،د. محمود نجيب حسني -11
 02010عمان  ،دار الثقافة والنشر ،2ج  ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،د. محمد سعيد نمور -12
 .1963،القاهرة ،دار النهضة للطباعة ،مبادئ القانون الدولي العام ،د. محمد حافظ غانم - 13
 . 1995 اإلسكندرية الجامعية دار المطبوعات ،الشريعة في ضوء البيئة قانون حماية، لود. ماجد راغب الح -14
 1989 ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،الوسيط في شرح جرائم التخريب واإلتالف والحريق ،د. معوض عبد التواب -15
  2005عمان ،ر الثقافة للنشر والتوزيع، دا1ط ،القسم العام شرح قانون العقوبات،،د. نظام توفيق ألمجالي -16

 ج. الرسائل واالطاريح
جامعة  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة ،النظرية العامة لجريمة االمتناع ،حسين الشيخ محمد الباليساني -1

 .1998 اربيل ،مطبعة وزارة الثقافة ،صالح الدين
 د. التشريعات

 المعدل. 1937( 58رقم) . قانون العقوبات المصري1 
 .1957( 20. د.قانون المواد القابلة لالنفجار العراقي رقم )2 
  المعدل.1969 (111. قانون العقوبات العراقي رقم)3 
 .1987(3. قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم )4 
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 2003للعراق عام بعد االحتالل االمريكي  وأثره في تهجير األقليات الدينية تغير منظومة القيم
 م. نصير محسن عبد الحسين
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The Change in the System of Values and its Effect on Displacement of the 

religious Minorities After the American Occupation for Iraq in 2003 

Lect. Naseer Muhsin Abdel Hussein 

University of Al- Qadisiya / College of Arts 

naseeralmarza@yahoo.com 
Abstract 
     The social values are considered untouchable from which man derives his ideas, imaginations, 

and hopes. Because these values are subjected change, people's ideas and thoughts change as 

well. The importance of the research lies in the fact that in Iraq campaigns of displacement and 

killing of the religious minorities are taking place; a situation which has a bad effect on the 

general social structure.    

 الملخص 
ثوابت التي يستمد منها اإلنسان أفكاره وتصوراته وطموحاته نحو بلوغ الكمال اإلنساني تعد القيم االجتماعية من ال 

وما ، المنشود والذي يعد هدف وغاية سامية تسعى لتحقيقها كافة المجتمعات البشرية بمختلف توجهاتها الدينية والفكرية والمذهبية
غير مقصود حينها تبدأ أفكار وتصورات وطموحات الناس أن يحدث لهذه المنظومة القيمية من تغيير أو تالعب مقصود أو 

بالتبدل وتتجه باتجاه مغاير ومخالف ألهدافها الغريزية في تحقيق الكمال الذي كان في السابق غايًة وهدفًا ليصبح القتل 
النظر لما يحدث اليوم في وب .والتهجير والصراع بدياًل طبيعيًا ونتيجة حتمية لحالة الفوضى والتفكك التي قد ترافق هذا التغيير

العراق من حمالت تهجير وتصفية منظمة لألقليات الدينية فيه تأتي أهمية البحث الحالي كمحاولة للبحث عن أسباب هذه 
  .الظاهرة ونتائجها على البناء االجتماعي العام للمجتمع ككل

اشكااًل مختلفة وشملت جميع مجالت الحياة  إن التحديات القيمية التي واجهها المجتمع العراقي بعد االحتالل اتخذت 
فضال عن انها اتصفت بالديناميات المتعددة التي بدأت تتغذى على ردود افعال والتفاعالت المنطلقة من اعتبارات ، االجتماعية

د االحتالل وبالرغم إن هذه التحديات انعكست بثقلها على العراق بع، كل طرف ومصالحه دون مراعاة المصالح العليا للمجتمع
 .2003إال انه تزايد بفعل الفوضى التي احدثها االحتالل عام  2003إال إن بعضها له اثار قبل  2003

ورغم ما تعرض له المجتمع العراقي من ضغوطات اقتصادية وأمنية وسياسية فأن المجتمع الزال يتمسك بمجموعة من  
السيمًا وأن هناك قيادة اجتماعية حكيمة تعمل على تحديد ، زماتالقيم والمبادئ التي تمكنه من تجاوز هذه الضغوطات واأل

فضال عن ذلك إن المجتمع ، مصالح الشعب والتوجه نحو تحقيقها تتمثل بالمرجعية الدينية التي أدت دورًا بارزًا في هذا المجال
فضاًل عن اسهام المجتمع ، هذا اإلدراكوما نشوء حركات المقاومة إال نتيجة ل، أدرك األهداف الحقيقية لالحتالل منذ وقت مبكر

والمشاركة بالحشود العسكرية والمدنية التي تطالب ، في رسم الشكل السياسي للدولة من خالل المشاركات الواسعة باالنتخابات
  .بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين

 المقدمة 
ومن البيئة الخاضعة لنمط وحيد ، االستبداد هو التخلص من، إن هاجس أغلب الشعوب التي تحكمها أنظمة مستبدة 

لإلدارة السياسية واالنتقال الى نظام جديد في الحكم يقبل باآلراء المختلفة وحرية التعبير الفردية والجماعية واالنخراط إلى مرجعية 
وال تعد عملية التحول تلك ، سياسية جديدة مبنية على أساس مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون والسلم المدني
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فالمجتمع  .عملية سهلة بسبب كثرة تحديات االنتقال وصعوبة التحوالت التي تطرأ على البنية االجتماعية والثقافية للمجتمع
وشكلت هذه التحوالت االجتماعية  2003العراقي تعرض الى عملية تحول كبيرة في المنظومة االجتماعية بعد االحتالل عام 

ألن هذه التحوالت جاءت مفروضة بفعل عامل خارجي أال وهو االحتالل ، أمام أمنه واستقراره السياسي واالجتماعي تحدي كبير
فضاًل عن األهداف التي تكمن خلف ، وما يحمل معه من مشاريع ال تتفق في الغالب مع المنظومة القيمية للشعب العراقي

ويعد التغيير القيمي من أبرز وأهم التغيرات التي حصلت في بنيته  ،التغير االجتماعي الذي طرأ على المجتمع العراقي
ومن ثم فأن هذه العوامل ساهمت ، االجتماعية وما يصاحبه من تغيير في البنى األخرى كالبنية الديموغرافية والدينية وغيرها

  .بشكل أو بآخر في نشؤ ثقافة جديدة وقيم دخيلة على المجتمع ونظامه االجتماعي العام
 أواًل: مدخل الى الدراسة 

  األهمية - 1
الشك إن األهمية العلمية والقيمة المعنوية والمادية التي ينطوي عليها البحث تكمن في طبيعة العالقة بين مفاهيمه  

ارجي فاالحتالل بوصفة عامل ومتغير خ، الرئيسية ودراسته لآلثار الناجمة عن هذه العالقة التي يمكن عدها بأنها غير متكافئة
وما قد يصاحبه من تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية البد وأن تصيب هذه التحوالت كافة أنساق البناء االجتماعي العام 

ومن ثم قد تحدث تغيرات كبيرة وعنيفة من شأنها أن تهز وتزعزع الثوابت األساسية لهذا البناء أو تربكه أو ، للمجتمع المحتل
  .لتنشئ على أنقاضه بناء آخر جديد يكون مغاير ومناقض تمامًا لسابقه شكاًل ومضموماً  ربما تجعله ينهار بالكامل

فالقيم االجتماعية تعد من الثوابت التي يستمد منها اإلنسان أفكاره وتصوراته وطموحاته نحو بلوغ الكمال اإلنساني  
وما ، رية بمختلف توجهاتها الدينية والفكرية والمذهبيةالمنشود والذي يعد هدف وغاية سامية تسعى لتحقيقها كافة المجتمعات البش

أن يحدث لهذه المنظومة القيمية من تغيير أو تالعب مقصود أو غير مقصود حينها تبدأ أفكار وتصورات وطموحات الناس 
ليصبح القتل  بالتبدل وتتجه باتجاه مغاير ومخالف ألهدافها الغريزية في تحقيق الكمال الذي كان في السابق غايًة وهدفاً 

وبالنظر لما يحدث اليوم في  .والتهجير والصراع بدياًل طبيعيًا ونتيجة حتمية لحالة الفوضى والتفكك التي قد ترافق هذا التغيير
العراق من حمالت تهجير وتصفية منظمة لألقليات الدينية فيه تأتي أهمية البحث الحالي كمحاولة للبحث عن أسباب هذه 

  .على البناء االجتماعي العام للمجتمع ككل الظاهرة ونتائجها
 :يهدف البحث الحالي الى: األهداف – 2

  .الكشف عن دور االحتالل األمريكي للعراق وأثره في تغيير منظومة القيم االجتماعية في المجتمع العراقي . أ
  .2003بعد عام البحث عن أبرز التغيرات والتحوالت التي حدثت في منظومة القيم االجتماعية في العراق  . ب
 . معرفة األسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء تهجير األقليات الدينية في العراق . ت

 المفاهيم والمصطلحات  -3
وفي ، (1)كأنه جعله غير ما كان عليه، وحوله وبدله، أي تغير الشيء عن حاله، ويعني التحول: التغير االجتماعيأ. 

أن اهلل لم يكن مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهمذلك بالتنزيل العزيز قوله تعالى 
(2) 

وفيه ركز  (التغير االجتماعي)كتابه  1922عام  (ويليام أوكبرن)وقد ظهر هذا المصطلح بشكل عام بعد ما نشر  
ر العوامل الطبيعية والبيولوجية في علمًا بأنه ال ينكر دور وتأثي، اهتمامه على دراسة العالقة بين االختراعات والتغير االجتماعي

 .(3)لكنه يوضح بأن هذه العوامل ليس لها تأثير مثلما للعوامل الثقافية واالختراعات والثورة الصناعية، تغير المجتمع

                                                           
 41ص، )د.ت(، بيروت، مؤسسة التراث العربي للطباعة، 3ط، المجلد الخامس، لسان العرب، (. أبن منظور(1
 .53ورة األنفال، اآلية (. س2)
 .14ص ، 1962القاهرة ، دار المعارف، 1ط، التغير االجتماعي والتخطيط، (. عاطف محمد غيث3)
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والتغير االجتماعي كمفهوم ، واختلفت آراء العلماء والمفكرين حول اتجاهات التغير االجتماعي في المجتمع الحديث 
عليه في علم االجتماع وخصوصًا في مجال الدراسات الديناميكية ينظر إليه على إنه من السمات التي الزمت متعارف 

لدرجة أصبح التغير معها أحدى السنن المسلم بها والمالزمة لبقاء ، اإلنسانية منذ فجر نشأتها األولى حتى عصرنا الحاضر
ها كي تتحقق لدينا أنماط وقيم اجتماعية جديدة يشعر في ظلها األفراد بأن الجنس البشري والتفاعل مع أنماط الحياة على اختالف

 . (1)حياتهم متحركة ومتجددة 
ويعرف التغير بأنه نوع من أنواع التطور الذي يحدث تأثيرًا في النظام االجتماعي والذي يؤثر في بناء المجتمع  
 .(2)ويعد صفة أساسية من صفات المجتمع البشري ، ووظائفه
يعرف أيضًا على إنه مجموعة التغيرات العامة في العالقات والنظم والقيم نتيجة للمؤثرات والعوامل الحضارية و  

بأنه يمثل االختالفات التي تطرأ على ( ويعرفه )لندبرج، (3)والقتصادية والسياسية التي تتفاعل مع بعضها البعض إلحداث التغير
والتي يمكن مالحظتها وتقديرها وهي تحدث نتيجة لعوامل داخلية وخارجية كاكتشاف ، ظاهرة اجتماعية خالل فترة زمنية معينة
  (4).موارد جديدة للثروة أو الهجرة أو التعليم

 ب ـ القيم.
إنها تعني  :ومن معانيها االشتقاقية األخرى، مشتقة في اللغة العربية من الفعل الثالثي َقوَم أو قامَ ، القيم ومفردها قيمة 

وتعني ، النظام والعماد، العدل، االستقامة واالعتدال، والوقوف والثبات، والمحافظة واإلصالح، وأيضًا العزم، وسنقيض الجل
  .(5)أيضًا ثمن الشيء بالتقويم 

وبشكل عام تعبر القيم عن دوافع سلوكية تؤثر بشكل ثابت ومستمر في سلوك الفرد خالل عالقته التفاعلية مع الجماعة  
وهي في ذات الوقت تعتبر بمثابة ارتباط قوي وحتمي بين الكائن الحي وبعض األهداف ، (6)تي ينتمي أليها االجتماعية ال

 .(7)والمعايير واألشخاص المعنيين الذين يعتبرون وسيلة إلشباع حاجات الكائن الحي 
للفظة الى "الفعل وهي تعود في أقرب اشتقاق لها في أصل ا Valueمفردها  Values وفي اللغة االنجليزية فإن 

نني أرفل بصحة جيدةValeoالالتيني" ) أما  .ثم أخذت تعني أن يكون اإلنسان ناجحًا أو متكيفاً ، ( ويعني باألصل "أنني قوي" وا 
( باالنجليزية فما زالت تحتفظ Worth( كما وردت في اللغة االنجليزية والفرنسية واأللمانية وخاصة كلمة )Valeurكلمة )

  .(8)الالتيني  برواسب معناها
ويعرفها كالكهون بأنها مفهومًا "ضمنيًا أو علنيًا " يميز الفرد أو شخصية المجموعة المرغوبة والتي تؤثر على االختيار  

  .(9).من نماذج متوفرة تلبي احتياجات الفعل
عكس ثقافة أما كريتش فيعرفها على إنها معتقدات لما هو مرغوب أو حسن وما هو غير مرغوب أو سيء وهي ت 

ذا قبل الفرد قيمًا لنفسه فأنها يمكن أن تصبح هدفًا له    .(10)المجتمع ويشارك فيها أغلب أعضاء المجتمع وا 

                                                           
 120ص ، المصدر السابق نفسه، (. عاطف محمد غيث1)
 .357 1983، ادبغد، دار الشؤون الثقافية للنشر، 2ط، ترجمة شاكر مصطفى سليم، مقدمة في تاريخ االنثروبولوجيا، (. لوسي مير2)
 .165ص ، 1975، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، معجم العلوم االجتماعية، (. نخبة من االساتذة3)
 44ص، 1988، الكويت، مكتبة الفالح للطباعة والنشر، 1ط، التنمية في الوطن العربي، . عادل مختار الهواري4))
 .496ص ، مصدر سبق ذكره، . أبن منظور5))
 .132ص، 1977، القاهرة، عالم الكتب، علم النفس االجتماعي، حامد عبد السالم زهران .6))
 .165ص  1986، الكويت، عالم المعرفة، قصة االنثروبولوجيا، . حسين فهيم7))
 . 5)د.ت( ص ، ترجمة عادل العوا، فلسفة القيم، (. ريمون روية8)

)9). Smith Charlotte Seymour ،Macmillan Dictionary of Anthropology ،Macmillan press ltd ،London ،1986 ،
p 285 

 .156ص ، 1994، اليمن، جامعة صنعاء، دار الحكمة اليمانية، 1ط، أسس علم النفس االجتماعي، محمد الزغبي (. أحمد10)
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 ت. الدين 
فإذا أخذت كلمة الدين من فعل متعد بنفسه " دانه يدينه" أي ، يعرف الدين من الناحية اللغوية في ثالث معان متالزمة 

فالدين في هذا االستعمال يدور حول معنى الملك ، ه وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأهملكه وحكمه وساسه ودبره وقهر 
" الكيس من  :وفي الحديث الشريف .والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة

فالدين يعني الخضوع  .ت "دان له" أي أطاعه وخضع لهأما إذا ورد .والديان الحكم القاضي .دان نفسه " أي حكمها وضبطها
ذا قلنا "دان بالشيء" معناه اتخذه دينًا ومذهباً  .والطاعة فالدين يعني المذهب والطريقة التي  .أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به، وا 

ين يعظم أحدهما اآلخر ويخضع له وعليه فأن الدين في العربية يشير الى عالقة بين طرف، يسير عليها المرء نظريًا أو عملياً 
ذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطاناً ، فإذا وصف بها الطرف األول كانت خضوعًا وانقياداً  ذا نظرنا بها الى ، وا  وا 

لزوم فكلمة الدين تدور على معنى  .أو المظهر الذي يعبر عنها، الرباط الجامع بين الطرفين كانت الدستور المنظم لتلك العالقة
  .(1)أو كان بالتزام االنقياد أو المبدأ الذي يلتزم االنقياد له ، االنقياد سواء أكان بإلزام االنقياد

وقد ، اهتمام العديد من المجاالت العلمية والفلسفية والتاريخية واألخالقية وغيرها ناحية أخرى موضوع منويعد الدين  
في الدراسات  (علم الالهوت( أو ما يسمى بـ)علم األديان المقارناإلسالمية بـ) ي الدراسات العربيةافرد له علم خاص به عرف ف

  .(2)ويعد أيضًا من المواضيع الرئيسية أو حتى الكالسيكية في مجال البحث االنثروبولوجي، الغربية
 .2003ثانيًا: تغير منظومة القيم في المجتمع العراقي بعد عام 

ثقافة اجتماعية خاصة به تنبع من تاريخه الطويل وعادات وتقاليد نشأت فيه واستمرت ال شك إن المجتمع العراقي يمتلك 
إال إن ما تعرض له في العقود االربعة االخيرة من حروب ، لتترسخ بين افراده على شكل قيم ومبادئ، عبر قرون من الزمن

 .كبير على تلك القيم والمبادئاثرت بشكل  2003خاصة بعد عام ، وسياسات خاطئة وظلم واستبداد وحمالت تهجير
نوعا من الصراع بين الثقافة  اوجد، إن دخول القوات العسكرية االمريكية وما تحمله هذه الجيوش معها من ثقافة 

خصوصا إن العراق ، الغربية الوافدة التي تحملها هذه القوات معها وبين الثقافة العراقية األصلية التي يحملها الشعب العراقي
في حالة من االنغالق والتقوقع الداخلي من خالل منع السلطة السابقة لجميع انواع التواصل الثقافي مع  ة من الزمنعاش فتر 

باإلضافة الى العقوبات االقتصادية والحصار االقتصادي الذي ، تلفزيون وانترنيت()العالم الخارجي من صحافة وبث فضائي 
، ومن ثم اوجد حالة من الصراع الثقافي بين الثقافة القديمة والثقافة الجديدة، 1990فرض على العراق اثر احتالله للكويت عام 

وفرض ثقافة ، والذي تكمن أبرز سماته في الجهل بفلسفة التنوع القائم على االختالف الذاتي بين ما هو فكري او عرقي او ذوقي
لغائهضد اخرى بما ال يحترم الخصوصيات الثقافية للمكون اآلخر ومحاولة إقص وبالتالي بروز حالة الممانعة الثقافية أو ، ائه وا 

بوجه الحضارة الغربية وتحولها الى مواجهة حقيقة من الممكن أن ينتج  عدم التقبل الحضاري التي تبديها الكثير من الحضارات
ها وعن مشروعية اختالفها للدفاع عن كينونتها ووجود عنها مزيد من الشروخ والفجوات بينهما بسبب اصرار الحضارة المستهدفة

فكان من الطبيعي إن يؤدي احتالل دولة علمانية مستقلة ذات تاريخ قومي وجهاز ، (3)وتنوعها بعيدا عن اشكال الهيمنة والتبعية 
ومن ، لالحتالل المناوئةعسكري معقد وشريحة واسعة من المتعلمين والمثقفين الى نمو مجموعات كبيرة من الحركات المسلحة 

ها وردا على ذلك وضعت وكالة االستخبارات االمريكية ووزارة الدفاع استراتيجية معينة لمواجهة مثل هذه الحركات المقاومة جانب
وبالفعل استطاعت  (جون نغيربونتي)والمرتبطة بسفير المواقع الساخنة  (المسماة )حل السلفادور (فرق تسد)وهي استراتيجية 

                                                           
 .30ص  1970، الكويت، دار القلم، بحوث ممهدة لدراسة األديان، الدين، . محمد عبد اهلل دراز1))
 . 238ص ، مصدر سبق ذكره، . لوسي مير2))
، 74عدد ، بغداد، المستقبل للثقافة والنشر، مجلة النباء، الثقافة العراقية بين خيارات االستالب واالنغالق واالنفتاح، (. حسين درويش العادلي3)

 .22ص، 2004
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السيما وان سياسية االحتالل شجعت على عمليات اغتيال داخل الفئات ، عدة طائفيةأثارت صراعات مسلحة مبنية على قا
 .الدينية للحيلولة دون تشكيل حركة موحدة ومناؤئة للواليات المتحدة األمريكية

لينتشر زعماء قبائل وقطاع ، اضافة الى ما سبق فأن الواليات المتحدة اتبعت سياسة التمويل للصراعات ومضاعفتها
ياسيون وأمراء حرب ومبعدون وفرق موت لتكون )حرب الجميع على الجميع( ليصبح العراق مجمع من الشبان طرق س

بنشر الرعب داخل المجتمع  (CIA)حيث قامت قوات امريكية خاصة وفرق موت تديرها ال، المسلحين والعاطلين عن العمل
والسيما بين طبقات المثقفين والمهنين وهم االقدر ، اللالعراقي مستهدفة أي شخص يشتبه انه يوجه انتقادات لحكومة االحت

 قوات االحتالل السيما وان تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام من قبل، (1)واألجدر على اعادة بناء الدولة العراقية من جديد 
وانتهاك صريح ألبسط حقوق  بواسطة اغراء االعالم بمبالغ مالية او عبر ارهاب االعالمين وما رافقه من كذب وارتكاب جرائم
وتشجيع السلب والنهب والفساد ، االنسان بما فيها االغتصاب والتعذيب الوحشي كما ظهر في سجن ابو غريب ومعتقل بوكا

فضال عن الفضائح المالية التي تطال ممن جاء بهم ، واإلفساد التي بدأت منذ لحظة دخول قوات االحتالل االمريكي للعراق
كل تلك االمور ساعدت على انتقال المجتمع من حالة التعايش السلمي واالندماج في وحدة ، (2)ؤولين ووزراءاالحتالل من مس

 وطنية الى حالة من التشتت واالنفالت والفوضى باسم الحرية والديمقراطية وكل ذلك جرى بفعل غياب القانون وانهيار سلطة
عطاء الحق لمن هب ودب للقيام بعمليات القتل وتنامي روح االنتقام وا  ، الدولة ساعده في ذلك تدني مستوى الوعي السياسي

لتبدأ مرحلة تدمير وحرق البنى  .(3)وأعمال الثأر التي غذتها اطراف خارجية اقليمية ودولية مستغلة بذلك وجود القوات االجنبية 
وبتشجيع مباشر من قوى  تام للسلطة التحتية العراقية شملت كل مؤسسات الدولة من وزارات ومصانع وجامعات وفي ظل غياب

ومن ثم فتحت الواليات المتحدة الحدود العراقية امام الجميع  (مثال الكويتيين) االحتالل والمجاميع المسلحة التي دخلت معها
راقيين ليشهد العراق اكبر موجة لتجمع االرهاب على الساحة العراقية ليشهد اعمال عنف متعددة االساليب والطرق استهدفت الع

بتركيز مبرمج ابتداء باستهداف العلماء واألساتذة واألطباء والطيارين ورجال الفكر ثم انتقل ليشمل طبقات اخرى مثل الخبازين 
اذا اصبح التخلف بالنسبة للواليات ، في خطوة إلفراغ العراق من أبنائه بمختلف االختصاصات، (4)والحالقين وعمال البناء
 18اذا تذكر االحصائيات إن ، ية لتفرض سلطتها على بغداد التي ستكون مفرغة ثقافيا ومجردة اجتماعياالمتحدة االداة الرئيس

مفكرا وعالما بين عامي  340وأورد تقرير اخر مقتل اكثر من ، من العلماء العراقيين 310االشهر االولى لالحتالل تم تصفية 
وقد بلغ ، قياسا بما كانت عليه % 30تراجع المنتسبين اليها بنسبة كما ادى تفجير معاهد التعليم العالي الى ، 2005-2007

عدد العلماء والمختصين الذين هاجروا من العراق قرابة عشرين الف بسبب التهديد والعنف المنظم الذي يتم بإشراف قوى 
 .(5)التحالف والقوى المتحالفة معها

نما كانت ، ير مقصودة او فوضى غير مسيطر عليهاوعليه فأن كل ماجرى ويجري في العراق ليس بسبب اخطاء غ  وا 
اذ سعت الواليات المتحدة إلعادة تأهيل االنظمة السياسية ، االحداث تسير حسب خطط مسبقة ومعدة من قبل الواليات المتحدة

الحرب  مثلة بأجرأتباستخدام نوعين من القوة اواًل: )القوة الصلبة(المت، في المنطقة داخليا عبر التغير االجتماعي والثقافي
القوة الناعمة من خالل تمويل اعمال ومؤسسات اعالمية لتغير توجهات الرأي العام وصياغة \ثانيا، والتدمير والتدخل المباشر

                                                           
، 2009، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي مجلة المستقبل، الحرب االمريكية على العراق تدمير حضارة، (. جيمس بترايس1)

 168-167ص
 119-118ص، (. المصدر نفسه2)
 151ص، سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق، (. طه حميد حسن العنبكي3)
 100ص، 2009، 41عدد ال، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، مجلة دراسات دولية، العنف السياسي في العراق، (. طالب حسين حافظ4)
 171-170ص، مصدر سبق ذكرة، االمريكية على العراق تدمير حضارة الحرب، (. جيمس بتراس5)
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هي التي  مما يؤكد ان الواليات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ماجرى في العراق ألنها، (1)عالقات اجتماعية جديد
لكل مفاصل الدولة العراقية بشكل افقد الفرد  سياسية التفكيك والتشظية خاصة في ضوء تبنيها (2)المأساوية فيه انتجت االوضاع

كما اوجدت ، (3)مما انعش الطائفية بديال ودرعا يحتمي في ضله االفراد وقت االزمات، العراقي كل ضمانات البقاء والحياة
ليتحول  (تشكيل مجلس الحكم)ي وليس التمثيل السياسي الوطني منذ بدايتها عبرعملية سياسية قائمة على اساس التمثيل الطائف

العراق بتطبيق مشروع )بول بريمر( من مرحلة المجتمع الى مرحلة ما قبل المجتمع من تقسيم عرقي وطائفي ولتستمر عملية 
لعراق اليوم هو تحول اجتماعي داخلي .ومما ال شك فيه ان التحول االجتماعي الذي يجري في ا(4)سياسية منقسمة على نفسها

واّن صورة التحول ، متأثرًا بأجندة خارجية وقوى اقليمية اخرى تحاول تغيير مسارات تحوله االجتماعي لمصلحتها، غير طبيعي
 ولذلك فاّن المجتمع قد، وقاصرة عن فهم الخلفيات التي تغذي وتوجه مجريات هذا التحول، هذه قد ال تبدو واضحة المالمح
التحول القادم من  بمعنى اخر قد ُيحدث، ولكن ال تفضي في الظاهر الى تمثالت في الفكر، يشهد تغييرات نوعية وجوهرية

ولكن ليس بالضرورة ان يترك أثرًا مباشرًا وعاجاًل في الفكر ويمكننا ، الخارج تغييرا جوهريًا في سلوك المجتمع أو قطاع كبير منه
ة التحول االجتماعي في العراق بالرجوع الى األوضاع االجتماعية القبلية في اطار من السكون تأشير أهم وأبرز مظاهر عملي

والسعي وراء تامين الحد ، والرقابة الكسولة في التفكير، في الوعي العام يكاد يختزل نظرة االنسان عند حدود المعرفة الموروثة
والمبادرة ، فال مكان لإلبداع وروح المسؤولية الفردية واالجتماعية ،فضال عن جهل محدود بالقدرة على التغيير، االدنى للعيش

ينعكس في جزء مهم منه على غياب الوعي بحركة التاريخ من ، وعجزًا مجتمعيًا عميقا، كشروط ضرورية في عملية التغيير
الفراغ الفكري الذي َنَجَم عن و ، تباطؤ واضح في وتيرة النمو المعرفي للمجتمع بحيث ان األغلبية غير معنية بما جرى ويجري

مما جعل الفرصة مؤاتية لمجتمع مضاد يعاد تشكيله في جو من الصراع الفوضوي ، تدمير وانهيار مؤسسات الدولة العراقية
طفرات مفاجئة مولدة  2003وبمعنى آخر: أحدثت المرحلة التي تلت عام ، العبثي بكل ما يحتويه من عناصر جديدة أو جيدة

، ومن الفقر الُمدقع لشرائح مجتمعية من المجتمع الى الغنى المفرط، ومن العزلة الى االنفتاح، ختالفات واالنقطاعطيفًا من اال
ما ، وهذه التبدالت من شأنها أن تسبب في قطع األواصر بين االجيال والنخب ولو بشكل نسبي، وبالعكس بالنسبة لشرائح اخرى

، فاّن التحول اخذ ينطلق بوتائر متسارعة، ومن زاوية اخرى، (5)م والتعامل والتفكيرأدى الى غياب اللغة المشتركة في التفاه
وأضراره ، وكانت هنالك حاجة الى كوابح للحد من سرعته، ويعصف بكل البنى القديمة االجتماعية واالقتصادية والفكرية

فطبيعة التحول االجتماعي العراقي ، ى القديمةويستوعب بحضوره الكلي كل البن، فهناك عالم جديد يقذف بعالم قديم، المحتملة
كما أتجه إلحداث تغيير كبير في العادات ، اليوم بّدلت التراتبية التقليدية السائدة في مجتمع المؤسسة على نمط معيشي محدد

قاعدته الفكرية وُتعيد  يخضع لعملية تجديد قسرية ستؤدي الى تبديل في وعليه لم يعّد خافيا ان المجتمع العراقي اليوم، والتقاليد
وهذا يجري ويتم ، (7)يمارس سلطانه التام على تحوله الذاتي، ومن ثم فاّن هذا المجتمع، (6)تشكيلها وفقا لشروط المرحلة الجديدة 

فيتم نتيجة تبني اتجاهات ، اما التحول االجتماعي الداخلي غير الطبيعي، في ظل األوضاع الطبيعية التي يعيشها اي مجتمع
تشكل جزء معين من الهوية المجتمعية تتجاوز الرؤية ، طرفة في انحيازها لمخزونات ثقافية وعادات وتقاليد وقيم موروثةمت

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، المتحدة وتجربة العراق الواليات، تغير الثقافة باستخدام السياسة، (. حسين الحاج على احمد1)

 53ص، 2003 ،294العدد ، بيروت
 117مصدر سبق ذكرة ص، العنف السياسي في العراق، (. طالب حسين علوان2)
 166ص، 2012، 1ط، الدوحة قطر، مركز الجزيرة لدراسات، مسيحيو العراق محنة الحاضر وقلق المستقبل، (. دهام محمد العزاوي3)
من مجموعة البحوث المشاركة بالمؤتمر العلمي السادس للمركز المستنصرية ، قراءة في ماهية النظام السياسي في عراق التغير، (. نظلة الجبوري4)

 148ص، 2010، للدراسات العربية والدولية
  .www.altawhid.orgالموقع:، االنترنت، 2ص، 2010كانون الثاني ، دار بابل، قراءة الوضع االجتماعي العراقي، (. احمد الحسني البغدادي5)
 .3ص، http://arab.140.dk/index.php بحث على الموقع، االجتماعية في العراق... االشكاليات والحلولالتحوالت ، (. عماد علو6)
مركز دراسات ، بيروت، المواريث التاريخية واالسس الثقافية والمحددات الخارجية –التحول الديمقراطي في العراق ، (. عبد الوهاب حميد رشيد7)

 .257ص، 2004، الوحدة العربية
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سيما فيما يتعلق بالغايات واألهداف واآلمال التي يتطلع النظام االجتماعي ، الموضوعية لتطور المجتمع العالمي وللمجتمع ذاته
االجتماعي الخارجي يتم  في حين ان التحول، مع مسيرة االنسانية جمعاء نحو الرقي والتطورمتناغمًا ، الى بلوغها وتحقيقها

وعلى وفق أجندة ، على وفق شروط ومواصفات لتحوالت خارجية قد تختلف جزئيًا أو كليًا عن شروط التحول الداخلي الذاتي
مجتمع على محركات ومصادر هذا التحول الغريب فال سلطان لهذا ال، خارجية متحكمة في سرعة وحجم واتجاهات هذا التحول

ومقارنات قد تؤدي الى ، الذي يضرب بتياراته العنيفة المنظومات المعرفية للمجتمع عن طريق إثارة سلسلة مراجعات للذات
نهوض التسليم بقدرة العامل الخارجي على حل المشكالت المزمنة بوصفها تعبير عن االحباط العميق بالداخل والعجز عن ال

اذ ورغم وجود المئات من تنظيمات المجتمع المدني المسجلة ، (1)الذاتي بالواقع وصواًل لتغير اتجاهات حركة التفكير المجتمعي 
إال أن استمرار تدهور األوضاع االمنية واالجتماعية ، وغير المسجلة التي ظهرت في العراق في مرحلة ما بعد االستبداد

كما أن تمدد دور القبيلة والعشيرة والمسجد في أعقاب تفكك اجهزة ، في عمل الكثير من هذه التنظيماتواالقتصادية قد أثر سلبًا 
مما جعل الكثير منها محدود التأثير ، الدولة العراقية ومؤسساتها قد قدم للناس بديال موضوعيًا لتنظيمات المجتمع المدني الحديثة

المجتمع المدني القادرة على توفير قنوات تلتحم عبرها  م يفتقر الى شبكة من منظماتولذلك فإّن المجتمع العراقي اليو ، والفاعلية
 .(2)وبواسطتها مصالح التكوينات العرقية والطائفية المختلفة

ونتيجة لذلك تولدت انعكاسات خطيرة على المجتمع العراقي منها ما كان موجود سابقا وتنامى ومنها مالم يكن موجودًا 
حيث ، 2003% عن مستوي الفقر قبل عام 35اذ تجاوزت ال  كارتفاع نسبة الفقر، المسلمات في المجتمعاصال فأصبح من 

مما أدى إلى ، % يواجهون تدهورُا حادُا في معيشتهم 40مليون عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر بينهم  5.6وان حوالي 
فضال عن تنامي ظاهرة االتجار باألعضاء البشرية أو ، غاماتساع ظاهرة الباحثين عن الرزق بين جبال القمامة وحقول األل

وهذه الظواهر تعد دخيلة على المجتمع العراقي ولم يألفها ، ظاهرة خطف النساء واألطفال واالتجار بهم أو تهريبهم خارج العراق
ا قد يترتب عليه مشكالت كبيرة مم، فضاًل عن تنامي ظواهر التعصب الطائفي والديني والقومي، سابقا وعرف بخلوه منها تقريباً 

عدا عن كون التوجه الجديد نحو العشيرة )الَعْشَرَنة أو ، تهدد وحدة وأمن المجتمع العراقي بالخطر أما آنيًا أو في المستقبل
نت احد الَقْبَيَلة( والمدعوم من سلطات االحتالل قد يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة والمجتمع المدني والديمقراطية التي كا

ناهيك عن إن االسر العراقية بأفرادها جميعًا عانت من تردي اغلب ، المبررات للغزو واالحتالل األمريكي البريطاني للعراق
عادة العراق إلى عهد ما قبل الصناعة، الخدمات األساسية من كهرباء ومياه صالحة للشرب وخدمات الصحة والتعليم والبلدية ، وا 

عادته كذلك إلى عهد   (جان جاك روسو)و  (جون لوك)و  (توماس هوبز)ما قبل العقد االجتماعي الذي تحدث عنه كل من وا 
 .1991وزير الخارجية االمريكي وزير خارجية العراق قبل حرب تحرير الكويت  وهذا ما وعد به

والطبقات وحتى الروابط  كما أعيد بناء وتنظيم الهرم الطبقي واالمتيازات الطائفية أفقيًا ورأسيًا وأعيد بناء الفئات
فلم تعد النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية كما كانت في ، االجتماعية في المجتمع العراقي أعيد تنظيمها

أن ولكن المشكلة ، لو جاء بما يتناسب وطموحات وأهداف المجتمع وهذا التغيير بحد ذاته كان يمكن أن يكون ايجابياً ، السابق
بعيدًا عن مصلحة المجتمع ، هذا التغيير جاء بما يتناسب واألهداف والمخططات والمصالح التي تسعى لتحقيقها قوى االحتالل

 .العراقي وأهدافه وآماله
وفي ظل بروز ظواهر غريبة على المجتمع العراقي ومنها التهجير الطائفي والعرقي القسري لمئات اآلالف من بعض 

من مناطق إلى مناطق أخرى من العراق ألسباب وعوامل متعددة منها تدهور الوضع األمني وانتشار ظواهر  الطوائف واألعراق

                                                           
 2ص، مصدر سبق ذكره، التحوالت االجتماعية في العراق االشكليات والحلول، عماد علو (.1)
 2005، مركز الخليج لالبحاث، 1ط، القيود والفرص، التحوالت الديمقراطية في العراق، وعبد الجبار احمد عبد اهلل، (. حسنين توفيق ابراهيم2)

 .35ص
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ومن جانب اخر أن  .(1)الخطف والقتل على الهوية مما أدى إلى هجرة واسعة من العراقيين إلى الدول المجاورة أو الدول األخرى
وفقد استغلت القوات الغازية ظروف البطالة ، ت وأعراف المجتمع العراقيالغزو واالحتالل قد ساعد غلى تغيير بعض قيم وعادا

والتدهور االقتصادي الكبير الذي حصل من جراء سنوات الحروب الجائرة التي خاضها النظام السابق والحصار المفروض على 
أعمال الترجمة أو البناء في  في توفير فرص عمل من خالل تشغيل أعداد ليست قليلة من العراقيين في واالحتالل، العراق

والذي اسُتِغل بوصفه وسيلة لتكريس مفهوم تقبل التعامل والتعاون مع االحتالل واالندماج في القيم والثقافة ، القواعد العسكرية
، وتقاليدهمما ادى الى حدوث تغيرات خطيرة في الجانب القيمي والسلوكي للفرد العراقي في عاداته وأعرافه ، األمريكية في العراق

فقد كان ينظر بدونية واحتقار إلى كل من يعرف عنه بأنه جاسوسًا للواليات المتحدة األمريكية أو لغيرها ولكن بعد االحتالل 
وان كانت هذه الحاالت تشكل ، ينسق مع قوات التحالف()وفقد معناه السابق وأصبح اسمه )متعاونًا( أو انه  تبدل مفهوم العمالة
، لكنها مع ذلك بدأت بالتزايد وبدأت تجد لها قبواًل أكثر من السابق أو أنها تجد من يبررها في المجتمع، نتشارظاهرة واسعة اال

فقد نمت بعض ، 2003وهكذا الحال بالنسبة للكثير من المفاهيم واألعراف االجتماعية التي جاءت بها أحداث ما بعد نيسان 
حيث انتشرت ظاهرة الرشى واالختالس والتجاوز على المال ، الموظف والمواطن القيم التي كتغّير قيم التعامل المتبادل بين

لكن لم يكن بهذا الحجم ، ومع أن تفشيها كان سابقًا لالحتالل، وحاالت التزوير واالحتيال وغسيل االموال بشكل كبير، العام
 وال بهذا التغيير الملحوظ في قيم التعامل.، واالنتشار الواسع

نوعا من الشطارة والفهلوى والفنون التي يجيدها أغلب الموظفين في مؤسسات ، الس والسرقة والرشوةإذ أصبح االخت
وفقا لقيم ، المهم هو الحصول عليها، بغض النظر عن شرعيتها ومصدرها، وتنامت كذلك نزعة الحصول على االموال، الدولة

يقبلها العراقي  وال، انت مثل هذه القيم معيبة ومنبوذةفي حين ك، الشطارة التي شاعت بين اوساط المجتمع على نحو واسع
لذلك فإن تنامي مثل هذه الظواهر  .وليس نوعا من الشطارة كما هي اآلن، وكانت تعد نوعا من االنحراف وفقدان الشرف، لنفسه
 . وأمنه الوطني االجتماعي في منظومة قيم المجتمع ويهدد نسيجه، يعد تغيرا خطيرا، السلبية
 : الدعوات الدولية إلفراغ العراق من االقليات.ثالثاً 

، من المتغيرات ولها حقوق مشروعة وعادلة في الحقيقة توجد اقليات في العراق تتميز عن االغلبية العربية في عدد 
غلبية ولكن الصحيح إن بعض هذه االقليات بالغ في هذه الحقوق في السنوات القليلة الماضية الى درجة التجاوز على حقوق اال

نما باتت القضية هي مجرد مشروع ، ولم يعد االمر يتعلق بحقوقها العادلة والمشروعة، والعمل على غبنها والتعالي عليها وا 
لتفكيك العراق باسم حقوق االنسان تارة وبحجة الديمقراطية تارة أخرى ومما فاقم من خطر التفكيك إن دعاته ماضون في 

ن عملية التحول الديمقراطي الجارية في العراق ليست صحيحة ولم تنتهج معايير سليمة في مشاريعهم ومخططاتهم مع علمهم إ
 .(2)بل انها قاصر ومشوهة تتحكم بها الطائفية والعرقية تماما ، ادواتها وسياقاتها

عراق حسب %( من سكان ال5، 13فبعد العرب تأتي االقلية الكردية في مقدمات االقليات العراقية اذ انها تمثل نسبة )
وهي تتميز عن االغلبية العربية في لغتها وهويتها وثقافتها  1996األمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء لعام  إحصائيات

 وهي اقلية ناشطة سياسيا واجتماعيا رغم انها جزء صغير من الشعب الكردي في المنطقة.، بيئتها الجغرافية
قليات في العراق بعد االقلية الكردية وليست هناك احصائية دقيقة لعدد سكانها وتمثل االقلية التركمانية ثاني اال 

والتركمان في ، خصوصا إن اغلب التركمان نجح في االندماج مع الحالة والحياة العراقيتين بال حساسيات أو خصوصيات

                                                           
بحث منشور على الموقع ، الل االمريكي البريطاني على التنمية االجتماعية في العراقانعكاسات االحت، (. عبد الرزاق محمد الهيتي1)

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=4183 
المركز القومي لدراسات الشرق ، مجلة اوراق الشرق االوسط، قضايا االقليات الدنية والعرقية والطائفية ومستقبلها في العراق ،(. محمد هارون2)

 129ص، 2011، 54العدد ، القاهرة، الوسطا
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هم أي مناداة بمشاريع ذاتية او تطلعات العراق هم اقرب الى العرب في العادات والتقاليد وهم وحدويون بالفطرة فلم يسجل علي
 غير مشروعة

وهناك االقلية المسحية تعد أقلية دينية من الصعب احصاء عدد سكانها حاليا بعد إن تعرض الكثير منهم للقتل  
بشكل كبير ووصل الى اقل من ربع  2003فان عددهم تناقص في العراق عقب احتالله  الفاتكانوبحسب احصائية ، والتهجير

ألف نسمة ويشكل الكلدانيون واآلشوريون أكبر  550وهناك تقارير تقدر عدد أفراد الطائفة المسيحية في العراق ، (1)ليون نسمةم
بينما ، تجمعين داخل المجتمع المسيحي بالبالد ويعيش الكلدانيون في الجزء الجنوبي للعراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات

.فضال (2)فهم ينتشرون في بغداد والبصرة والموصل في المنطقة الكردية في دهوك واربيل  اق.يتركز اآلشوريون في شمال العر 
عن الطائفة الزيدية وهي طائفة دينية تنتشر في قضاء سنجار وناحية الشيخان والقرى التابعة لها و تشير المصادر الرسمية 

ويتركز وجودهم في ، من األكراد واألتراك والفرس والعربوتضم هذه الطائفة خليطا ، ألف نسمة 100العراقية أن عددهم يبلغ 
 .(3)والثانية في جبل سنجار شمال العراق قرب الحدود السورية، األولى في قضاء شيخان شمال شرقي الموصل، منطقتين
وقد  عن عددهم باإلضافة الى االقلية الفيلية وهي اقلية تسكن محافظة ديالى والكوت والعمارة العراقية وال توجد احصائية 

فقد  2003كما عاشوا حالة التباس بعد عام ، تعرضت االقلية الفيلية الى من حمالت التهجير المنظمة ابان النظام البائد
عاملتهم االحزاب الشيعية على انهم اكراد وعاملتهم االحزاب الكردية على انهم شيعة لذا لم تحدد هويتهم ويعشون وكأنهم ملحق 

  باآلخرين.
د في العراق اقليات اخرى صغيرة نجحت في الحفاظ على هويتها وثقافتها وطقوسها رغم تهميشها في فترات وتوج 

كما هناك ، و هؤالء ترجع اصولهم الى الحضارات التي عاشت في العراق قبل االسالم، متالحقة منهم الصابئة في جنوب العراق
 .(4)ي قرى موصلية وكردية اقليات اخرى مثل الشبك والجرجرية والكاكائية يسكون ف

من اخطر نتائج االحتالل المدمرة على المجتمع العراقي كانت تتمثل بزرع بذور الفتنة  وبقدر تعلق االمر بالدراسة فأن 
الطائفية والعنصرية بين ابناء الشعب الواحد الذي عاش موحدا منذ آالف السنين رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهته فقد 

والتي وجدت لها قبوال من ، حتالل على تنمية النزعة الطائفية عبر سلسلة من االجرأءات العملية على ارض الواقععمل اال
لتبدأ  (5)االحزاب والتنظيمات الطائفية والعناصر الطفيلية المدفوعة بمصالحها الذاتية الضيقة او من قبل مصالح دول اقليمية

وصوال الى جوالت من الحرب االهلية )غير ، جير القسري واثأرة الحقد والعنفمرحلة حمالت التصفية والتفجيرات والته
اذ شهد العراق في االعوام التي تلت ، (6)المعلنة(التي تجعل من التعايش والتوافق بين العراقيين غير ممكنا تمهيد لتقسيم البالد

مليون نازح عراقي في  4، 4زحين العراقيين اذا يقدر عدد النا 2007- 2006اكبر موجة نزوح خصوصًا في عامي االحتالل
الف في  800الف نازح عراقي و 450نازح محلي وعدد مشابه في الدول المجاورة اذ يوجد في االردن حوالي  2، 2العالم منهم 

حيث ، ولم تكن االقليات في العراق بمنئ عن هذا المشروع بل العكس تحملت الجزء االكبر من الخسارة المستمرة (7)سوريا
تدهورت اوضاع الطوائف واألقليات في العراق بشكل واضح في البالد من البصرة الى بغداد والموصل وكركوك وديالى 

 وتصاعده الهجمات ليبدأ مسلسل الخطف والقتل والتهجير وتفجير الكنائس في بغداد.

                                                           
  136ص، (. المصدر السابق نفسه1)
 al jazira.com ،net الجزيرة نت، (. التشكيالت السكانية في العراق2)
 136ص ، مصدر سبق ذكرة، قضايا االقليات الدينية والعرقية والطائفية ومستقبلها في العراق، (. محمد هارون3)
 141ص، ه(. المصدر السابق نفس4)
 137ص، 2008، 1بيروت ط، الدار العربية للعلوم ناشرون، صفحات احتالل العراق، (. مصطفى علي العبيدي5)
 .141المصدر نفسة ص، (. مصطفى علي العبيدي6)
، 427العدد ، العربيمجلة المستقبل ، مركز الوحدة العربية، بيروت، الهجرة القسرية في الوطن العربي:اشكاليات قديمة جديدة، (. ساري حنفي7)

 81ص، 2014
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عرضًا االعمال العنف بهدف افراغ وبقدر تعلق االمر بموضوع الدراسة فأن األقلية المسيحية كانت أكثر األقليات ت 
العراق من اقلياته الدينية تمهيدًا لتقسيمه الى ثالث دويالت واحد للكرد في الشمال وأخرى للسنة في وسط العراق وأخرى للشيعة 

 ليتضح مشروع، (1)حيث اجبر عدد من المسيحيين على ترك منازلهم في بغداد والموصل ومحافظات اخرى ، في جنوبه
حيث إن االحتالل وضع في اجندته البترول وضمان أمن اسرائيل إال إن ما بين السطور اذالل الشعب العراقي ، لاالحتال

لتتعاظم الممارسات ، (2)وسرقة اموالة وجعل فئة تطغي على االخرى حتى يتم االحتراب الطائفي وتصبح الحرب االهلية حتمية
واحتدمت الخالفات والنزعات الكردية العربية ، خصوصا بعد احداث سامراءبين السنة والشيعة ، الطائفية بين مكونات الشعب

 .(3)التركمانية حول كركوك وحدود الفدرالية ومثلها بين االصطفافات المسيحية والكلد اشورية
اسية وان هذا المشهد المأزوم انعكس على الواقع االجتماعي والسياسي للمسيحيين في العراق اذ ابعدهم عن الحياة السي 

وتهمشيهم وأدخلهم في نفق االقلية التي يجب إن تنصاع لألغلبية في مفهوم الواقع العراقي الجديد فالعراق بات امة مجزاة 
الذي كرس االنقسام والتشرذم حين ابرز  2005حيث لم يسلم المسيحيين من فخ الدستور العراقي ، تتقاذفها االهواء واألمزجة

ث تعرض المسيحيون في العراق ألبشع انواع االرهاب من قتل وتهجير واغتصاب المنازل حي، تسميات مختلفة للمسيحيين
في جرائم حرب ، وأجبرت نسائهم على ارتداء الحجاب االسالمي، واألموال وهدم عشرات الكنائس وحرقت محالهم التجارية

وما رتب تزايد هجرتهم ، للقانون الدوليمنظمة حسب وصف)امنيستي انترناشونال( وجرائم ابادة جماعية ضد اإلنسانية وفقا 
ظهرت موجة عنف  2008الف مسيحي الى خارج العراق وفي عام  40000ترك العراق  2004-2003خارج العراق بين عام 

وهو العام االكثر دموية  2010كما شهد العام ، مسيحي من الموصل 6000جديدة ضد المسيحيين تسببت بتهجير اكثر من 
وتوجه معظمها الى تركيا  عائلة 5000ى كنيسة سيدة النجاة موجة هجرة كبيرة للمسيحيين خارج العراق اذ نزح بعد االعتداء عل
وقدر رئيس جمعية السريان الخيرية في االردن عضو مجلس كنائس الشرق االوسط )جورج هزو( عدد ، وسوريا واألردن

مهم هاجر ألوربا في حين اكد )عبد هرمز النوفلي( إن نسبة (الف شخص وان معظ120المسيحيين العراقيين في االردن بحوالي)
وعن وكالة أنباء الفاتيكان في خبر نشره موقع ـ األخبار الكاثوليكية ، (4)% من المهجرين العراقيين في سوريا من المسيحيين 40

ان أكثر من نصف مسيحيي  :العراقالنائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في (ـ في تصريح للمطران )أندراوس أبونا
.. ويضيف أن عدد السكان المسحيين قبل دخول األمريكان كان .العراق غادروا وطنهم العراق خالل الثالث سنوات األخيرة
إن هذا المؤشر يشير بوضوح الى النتائج المأسوية  .ألف نسمة 600مليون ومائتا ألف نسمة في حين عددهم حاليًا يبلغ بحدود 

  .(5) المسيحيين في بلدهم بل العراقيينلمستق
في ظل الهجمة الضالمية التي يقوم بها تنظيم )داعش االرهابي(وسيطرته على مدينة الموصل تعرض المسيحيين  

كغيرهم من االقليات االيزيدية والتركمانية للقتل والتهجير واختطاف الكثير من نساء الشيعة واليزيدية والمسيح واستقدامهن 
إن "هناك مؤامرة تقودها جماعات ارهابية تريد اخراج ، وقال رجل الدين المسيحي عمانوئيل مكرس لـ"الغد برس"، (6)ات كجاري

وما يحدث االن في الموصل استمرار لعمليات التهجير التي تعرض لها المسيحيين خالل السنوات ، المسيحيين من العراق

                                                           
  41ص، مصدر سبق ذكره، العنف السياسي في العراق، (. طالب حسين حافظ1)
 223ص، 2010، 1ط، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، العراق ومسيرة الدم، (. خالد عيسى طه2)
 166-165ص، سبق ذكرهمصدر ، مسيحيو العراق ومحنة الحاضر وقلق المستقبل، (. دهام محمد العزاوي3)
 176ص، (. المصدر السابق نفسه4)
 http://www.iraqiraq.net/forum/showthread.php?t=3038(.األصيلة نت 5)
في ، صحيفة صوت العراق، الرافضون لهجرة المسيحيون لفرنسا عاجزون عن ايجاد حل يضمن بقاء المسيحين، (. احمد الشمري6)

19\7\2014item.php?id=164584#ixzz3Bwecj1ja-http://www.sotaliraq.com/mobile: 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=164584#ixzz3Bwecj1ja
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ل نزوح كامل لجميع المسيحيين منها بعد إن وضعهم تنظيم داعش امام ثالث اذ شهدت الموص1).)لكن بصورة متقطعة، السابقة
 .(2)الدخول في االسالم او دفع الجزية او القتل مما سبب نزوحهم مع جميع االقليات االخرى، خيارات
ضافة الى الظلم التي يتعرض المسيحيين في الداخل العراق هناك دعوات من الخارج تدعوا المسيحيين للخر   وج من وا 
السفارة األمريكية في بغداد بالعمل على إفراغ العراق من ، اتهم النائب عن كتلة / الرافدين / النيابية عماد يوحنا حيث، العراق

 .إفراغ العراق من مكون مهم المسيحيين من خالل اإلغراءات وتسهيالت منح تأشيرات السفر إلى أمريكا تحت شتى الذرائع.
ان منح تأشيرات من داخل العراق للعائلة بالكامل يعد تطهيرا عرقيا ” موضحاً ، ”ة سلبية غير مقبولةوهي حالة مرفوضة وظاهر 

لتغطية فشل سياساتهم في العراق وعدم تحملهم المسؤولية األخالقية بدعم ، بطريقة / ناعمة / بذريعة إنقاذ األقليات من اإلرهاب
 .(3)استقرار العراق بعد احتالله 

واختلفت مواقف تلك ، دعت دول االتحاد االوربي المسيحيين للمغادرة وخصوصا فرنسا وألمانيا وايطالياومن جانب اخر  
فسهلت لهم الحصول على االقامة واستقبال ، الدول التي تراوحت بين دعوات وتصريحات وزيارات بدعوى الدفاع عن المسيحيين

ومن جانب ، في األمم المتحدة الدول االوربية بفتح بابها الستقبالهمالجرحى منهم كما طالبت المفوضية العليا لشؤون الالجئين 
التصفية بحق مسيحيوا العراق ودعاهم الى الثبات في  اخر فأن موقف الفاتيكان كان مختلفًا عن الموقف االمريكي حيث ادان

اال ، (4)العتبارات انسانية او دينية وبشكل عام رغم الشكوك في مصداقية مواقف الدول االوربية مع المسيحيين ا، وطنهم العراق
تمثلت بأن بعض الدول االوربية اتخذتهم ، إن هناك مجموعة من االهداف تقف خلف حمالت تهجير المسيحيين من العراق

ا التي ذريعة إلبراز دورها السياسي المفقود في العراق بعد إن جردتها الواليات المتحدة من االستثمار في العراق مثل فرنسا وألماني
فضال عن ان بعض ممارسات تلك الدول تحمل دالالت انتقائية في الجهة التي تتعامل معها ، عارضة الحرب على العراق

الكاثوليك دون غيرهم من االرثودكس والبروتستانت الى هدف هذه الدول الى اقتناص الكفاءات العراقية الجاهزة فغالبية 
كما إن عادهم الشرقية قد تعيد ، ية الهندسة والطب والصيدلة والعلوم االنسانيةالمسيحيين هم من حملت الشهادات الجامع

اليهود  . باإلضافة للهدف االهم وهو استبدال(5)للمجتمع االوربي شيء من المناعة القيمية واألخالقية التي فقدتها منذ عقود 
ائيل بشراء اراضي واسعة في شمال العراق تقدر بستة حيث قامت اسر ، بالمسيحيين العراقيين بعد تهجيرهم من العراق العراقيين

ويتردد إن مالكيها من ، وألفي دونم وثالثين مبنى في أربيل، آالف دونم في كركوك وشراء خمسمائة منزل في الموصل
الى  واليهود العراقيين والمغاربة في خطوة اولى إلعادة مائة وخمسين الف يهودي، الفلسطينيين المتعاونين مع الموساد

السيما ، هذا يقوم وكالء الموساد في التخطيط إلخالء سكان المناطق التي يعدها اإلسرائيليون أمالكًا تاريخية لهم(6)العراق
وباطناية وباشكية والقوش قره قوش وغيرها من المناطق  المناطق المسيحية في الموصل مثل الحمدانية وبرطلة وتلكيف

تدفع رواتبهم ، سرائيليون يتلقون مساعدة في مخططاتهم تلك من مرتزقة اجانب في المنطقةوتشير مصادر الى أن اال، الشمالية
التي تساند العقيدة المسيحية الصهيونية الرامية الى أعادة بناء اسرائيل الكبرى ، دوائر المسيحية األنجيلية في الواليات المتحدة

نما عملية خطط لها منذ عقود لتفتيت وحدة العراق وبالرغم من ان التهجير ال تقت، (7)من النيل الى الفرات صر عليهم فحسب وا 
حداث تغير ديمغرافي للسكان اذا عمليات التهجير القسري شملت التركمان والشبك الشيعة باتجاه مناطق الجنوب والوسط  وا 
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، 2013، اكتوبر\ 13وكالة خبر لالنباء ، شبكة اخبار العراق، بغداد، (. يوحنا يطالب السفارة االمريكية بالكف عن تقديم تسهيالت لهجرة المسيحين3)

aliarq news. com 
 186ص، مصدر سبق ذكره، مسيحيو العراق ومحنة الحاضر وقلق المستقبل، (. دهام محمد العزاوي4)
 187-184ص، (. المصدر نفسه5)
مركز العراق ، العدد الرابع، مجلة شؤون عراقية، االختراق األمني االسرائيلي في العراق ومواقف دول الجوار االقليمي، (. كوثر عباس الربيعي6)

 . 172ص – 169ص، 2010، للدراسات
 . 183ص، مصدر سبق ذكره، (. دهام محمد العزاوي7)
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هجير توحي بخطر كبير يلوح كذلك تهجير قسم اخر باتجاه كردستان فخريطة الت، الشيعية كذلك تهجير السنة من مناطق شيعية
في االفق فهي ظروف صعبة تضع البلد على مفترق الطرق واحتماالت وقوعه ونهايته بوصفه فريسة لإلرهاب والتنظيمات 

إال إن هناك من يرى إن الهدف من تهجير المسيحيين العراقيين هو توطينهم في ، والمليشيات المسلحة على اختالف مسمياتها
رجاعهم الى العراق لتنفيذ اجندة الواليات المتحدة والدول االوربية في العراق بما الدول االوربية و  الواليات المتحدة وتجنيدهم وا 

 االمر الذي يكون اهم مصادر التهديد لألمن الوطني العراقي.، يخدم مصالحها فيه
اتخذت اشكااًل مختلفة وشملت جميع ومما تقدم يمكن القول إن التحديات الخارجية إلستراتيجية األمن الوطني العراقي  

فضال عن انها اتصفت بالديناميات المتعددة التي بدأت تتغذى على ردود ، المجالت السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية
وبالرغم إن هذه التحديات ، افعال والتفاعالت المنطلقة من اعتبارات كل طرف ومصالحه دون مراعاة مصالح العراق وشعبه

إال انه تزايد بفعل الفوضى التي احدثها  2003إال بعضها له اثار قبل  2003انعكست بثقلها على العراق بعد االحتالل 
جعلت هذه  2003ومع تغير الحال بعد ، 2003مما شكل عامل يعترض اداء الحكومات العراقية بعد ، 2003االحتالل عام 

يستحيل انقاذه دون بناء مجتمعي الذي تأثر في العراق بشكل خطير في  التحديات األمن الوطني العراقي غائرًا في موضع
االمر ، العراق على اعتبار إن البنية االجتماعية العراقية المستهدف االول واألخير في كل ما نتج من ابعاد للتحديات الخارجية

بحيث فرضت ، ة االقرار نموذجه الديمقراطيالذي جعل من المواطن العراقي يدفع ثمنًا غاليًا في استباحة وجودة وأمنه ومعطل
التحديات الخارجية على العراق فجوة استراتيجية بينه وبين أهدافه فضال عن عدم قدرته عن حماية حدوده السياسية وأهدافه 

ني فاقد للحقيقة بمعنى إن التحديات الخارجية للعراق جعلت من أمنه الوط، الحيوية الداخلية وتنفيذ التزاماته االقليمية والدولية
 وما يزيد التحديات صعوبة هو تناقض مواقف دول، الموضوعية التي تنص على ضرورة رسم السياسات األمنية ودعمها

اذا ما ، وقسم ثان يريد عراقًا مستقرًا وضعيفاً ، المنطقة في موقفها منه الى قسمين اساسيين هما قسم ال يريد عراقًا مستقرًا وقوياً 
وترفضه معظم دول الجوار فعليًا بحسبان تأثيراته ، فكيك العراق الذي ترفضه جميع دول الجوار والمنطقة رسمياً استبعدنا خيار ت

وباالرتباط مع ذلك ما قد ينجم عنه من ، السلبية على االوضاع الداخلية لتلك الدول التي تعاني مشكالت شتى من جهة
 لها من جهة اخرى.صراعات او حرب اقليمية واسعة على حساب المنطقة ودو 

بينما يتأرجح الموقف االمريكي الحاكم بين متطلبات آنية او متوسطة المدى تفرض عليه تحالفات او تفاهمات تكتيكية  
تلتقي تارة مع الحلفاء وأخرى مع الخصوم تبعًا لألوضاع والظروف ، مباشرة او غير مباشرة، ُمقرة او ضمنية، معلنة او خفية

اوسع لمشروع امريكي )غير معروف تمامًا( على صعيد المنطقة والعالم تفرض على الواليات المتحدة  وبين رؤية، المستجدة
ولعل ما يزيد ذلك الواقع تعقيدًا على تعقيد المستجدات المتسارعة في المنطقة التي سميت ، االمريكية التزامات إستراتيجية اخرى.

فهو يمثل في االطار العام بعدًا ايجابيًا لألنظمة الديمقراطية واالنتقالية ، اته بعدبـ "الربيع العربي" والذي لم تتضح معالمه وتداعي
لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر وانتكاسات االنتقاالت عمومًا وخصوصًا في مجتمعات غير ، بوصفه تحواًل ديمقراطياً 

وفقًا لطبيعة العالقات بينها وبين الدول التي انعكست  ،او نشوء استقطابات جديدة للصراع، من بينها تفكيك بعض الدول، حديثة
في اطار ذلك تبقي ، عليها تداعيات احداث الربيع العربي في ضوء عوامل عديدة اهمها االستقطاب الطائفي في المنطقة

ليس  .لذا فإن العبرةطالما العراق ال يمتلك عناصر المنعة والسيادة واستكمال بناء مؤسساته وقدراته التحديات الخارجية مستمرة
نما العبرة في قدرة العراق على توظيف واستثمار العناصر االيجابية لديه وتحييد او  في معرفة التحديات وتشخيص أثارها وا 

 مقاومة المخاطر والتحديات ودفعها. 
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 رابعًا: الخاتمة 
مح المستقبلية التي تشكل طبيعة البناء بالنظر الى طبيعة التحديات التي تستهدف العراق يمكن من خاللها تحديد المال 

أو من التدخالت  2003فالتغير الذي اجتاح الواقع العراقي سواء من خالل قوى االحتالل بعد ، االجتماعي والقيمي فيه
أنموذج وبالتالي طرح تحديات جديدة على المشهد العراقي لم يألفها من قبل ساهمت في بلورة ، الخارجية للقوى االقليمية بعد ذلك

دون أن نغفل عن نقطة مهمة وجوهرية ، بوصفها المحصلة النهائية للتغير، جديد لتحديات نوعية البد وأن نضعها في الحسبان
وهي إن األسس الرئيسية والقواعد األساسية لهذه التحديات في المرحلة الراهنة مازالت غير مكتملة المعالم أو هي تتجه نحو 

ليس فيما يتعلق بالنتائج التي آلت إليه ، ل األمريكي للعراق مّثل عالمة فارقة في تاريخه المعاصرفاالحتال، التشكل والتكون
حداث تغييرات جذرية في النظام السياسي فحسب، وأدت الى انهيار الدولة العراقية بالكامل نما مهدت لتغييرات وتحديات ، وا  وا 

  .الزالت مستمرة الى يومنا هذامستمرة للبناء االجتماعي العام والنظام القيمي فيه و 
ورغم ما تعرض له المجتمع العراقي من ضغوطات اقتصادية وأمنية وسياسية فأن المجتمع الزال يتمسك بمجموعة من  

السيمًا وأن هناك قيادة اجتماعية حكيمة تعمل على تحديد ، القيم والمبادئ التي تمكنه من تجاوز هذه الضغوطات واألزمات
فضال عن ذلك إن المجتمع ، التوجه نحو تحقيقها تتمثل بالمرجعية الدينية التي أدت دورًا بارزًا في هذا المجالمصالح الشعب و 

فضاًل عن اسهام المجتمع ، وما نشوء حركات المقاومة إال نتيجة لهذا اإلدراك، أدرك األهداف الحقيقية لالحتالل منذ وقت مبكر
والمشاركة بالحشود العسكرية والمدنية التي تطالب ، لمشاركات الواسعة باالنتخاباتفي رسم الشكل السياسي للدولة من خالل ا

  .بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين
  خامسًا: المصادر 
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The British attitude Towards the issue of the Three Arabian Islands 

(Tunb Minor, Tunb Major and Abu Mosa) 

A Historical Study 

Dr. Sattar Alag Abdel Kadhum Al-Tufaili 
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Dr. Hasan Ahmad Ibraheem Al-Ma'moori 

University of Babylon / College of Education for Human Sciences 
 Abstract 

    The eastern side of the Arab Gulf has a great importance for its strategic location because of 

which many foreign forces seek its occupation, at the top of which is Iran which tried to exploit it 

as a commercial way that links Iran with the harbours of the eastern gulf and then Europe and all 

the world.    

 المقدمة:
جنبيـة، يحتل الجانب الشرقي من الخليج العربي أهمية كبيرة لموقعه االستراتيجي جعلت منه مركـز السـتقطاب القـوى األ 

وفي طليعتها إيران التـي طالمـا رغبـت بالسـيطرة عليـه التخـاذه قاعـدة انطـالق منهـا لحركاتهـا التوسـعية فـي الخلـيج العربـي، فضـاًل 
عن أهميته كطريق تجاري التي يتصل ببالد إيران، عن طريق بعض األودية الضيقة التي تؤمن استمرار تدفق البضائع التجاريـة 

ي بالد إيران إلى موانئ الخليج الشرقي ومنها تصل إلى أوربا وجهات العالم األخرى، ولهذا شهدت الجزر من المناطق الداخلية ف
العربية الثالث )طنب الصغرى، وطنـب الكبـرى، وأبـو موسـى( محـاوالت إيرانيـة عديـدة للسـيطرة عليهـا خـالل القـرن التاسـع عشـر، 

الجزر أصبحت لما تمتلكـه مـن أهميـة إسـتراتيجية واقتصـادية محـط أنظـار  تجددت محاوالتها بعد الحرب العالمية الثانية كون هذه
 حكام إيران للسيطرة عليها.

ومن خالل ما تقدم، وجدنا البحث في ذلك، ذو أهمية كبيرة عند العرب، وبلـدان الخلـيج العربـي وبـدأنا فـي البحـث بـذلك  
لجـزر بـين العـرب وبـالد إيـران كـون األدلـة التاريخيـة تشـير على الرغم من قلة مصادرها تضمن البحث التطور التـاريخي لقضـية ا

إلــى أحقيـــة العـــرب فيهـــا لتبعيتهــا لحكـــام مشـــيخات ســـاحل عمـــان وســكانها مـــن العـــرب، وتطـــرق البحــث إلـــى موقـــف بريطانيـــا مـــن 
افـه، وتوضـح الموقـف المحاوالت اإليرانية الحتالل الجـزر العربيـة الـثالث منهـا إلـى االحـتالل العسـكري اإليرانـي لهـذه الجـزر وأهد

 العربي والدولي لالحتالل متمثاًل بالجامعة العربية ومجلس األمن الدولي.
واعتمد الباحثان على الوثـائق البريطانيـة المنشـورة فـي الصـحف اإلماراتيـة، والوثـائق المحفوظـة فـي دار الكتـب والوثـائق  

 المحلية، بالتحليل ومناقشة المهمة منها.في بغداد، فضاًل عن الرسائل والكتب العربية واألجنبية والصحف 
 الموقع الجغرافي:

تقع الجزر العربية الثالث عند مدخل الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمـز الجنـوبي، وأولـى هـذه الجـزر جزيـرة )ابـو  
 50حل اإليرانـي مســافة ميـل تقريبـًا وتبتعـد عـن السـا 45موسـى( التابعـة المـارة الشـارقة الواقعـة مقابـل سـاحل اإلمـارة علـى مسـافة 
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كلـم، وتمتـاز بعمـق الميـاه المحيطـة بهـا ممـا جعلهـا صـالحة لرسـو  7مياًل تقريبًا، شكلها مربعـة يبلـغ طـول كـل جانـب مـن جوانبهـا 
نسمة( من العـرب، مـن  1000وكان يسكنها قبل االحتالل اإليراني ) ؤالسفن الكبيرة، كما تتيح فرصًا جيدة لصيادي السمك واللؤل

لقبائـــل العربيــــة الحاليـــة فـــي امــــارة الشـــارقة وكـــان فيهــــا دائـــرة كهربـــاء ومدرســــة ابتدائيـــة ومســـجد كبيــــر ومشـــروعات للمــــاء فـــروع ا
 .(1)والكهربـاء

كلم مقابـل السـاحل الشـرقي  50جزيرة )طنب الكبرى( تقع إلى الشمال الشرقي من جزيرة أبو موسى وتبعد عنها بحوالي  
كاد الجزيرة تأخذ شكاًل دائري يبلغ قطرها أربعة كيلو مترات، أمـا ارتفاعهـا عـن سـطح البحـر فيبلـغ المارة رأس الخيمة التابعة لها ت

( مـواطن عربـي، يعيشـون علـى الصـيد والزراعـة وتربيـة المواشـي نظـرًا لوجـود بعـض المراعـي 400قدمًا( ويسـكنها حـوالي ) 615)
 .(2)مسيطر على مدخل المحيط الهندي والخليج العربي والمياه العذبة، وتمتاز هذه الجزيرة بموقع ستراتيجي هام جداً 

كلـم( وهـي جزيـرة 14 -12وجزيرة طنب الصـغرى فتقـع الـى الشـمال الشـرقي مـن جزيـرة طنـب الكبـرى حيـث تبعـد عنهـا ) 
م عــن ســطح البحــر والجزيــرة تعــود  35(كلــم وتغطــي ســواحلها ميــاه المــد وترتفــع 1صــخرية علــى شــكل دائــري قطرهــا ال يتجــاوز )

 شرقًا او جنوبًا او شمااًل.(3) 2كم 90كيتها الى امارة )راس الخيمة( وتبعد عن الساحل العماني قرابة مل
 األهمية االسترتيجية للجزر:

 األهمية العسكرية: -1
شــعرت بريطانيــا بأهميــة هــذه الجــزر منــذ مطلــع القــرن العشــرين،وقبل اكتشــاف البتــرول فــي منطقــة الخلــيج العربــي ممــا  

إنشــاء قاعـدة عســكرية فــي جزيــرة )أبـي موســى(... لكونهــا تـتحكم بمــدخل الخلــيج العربــي وذا مسـاحة كبيــرة تجعــل منهــا دفعهـا إلــى 
 .(4)قاعدة حصينة، وعمق المياه في سواحلها

 األهمية الجغرافية: -2
ي فهـي تـتحكم شكلت هـذه الجـزر البوابـة والموقـع االسـتراتيجي بالنسـبة لمـدخل لمضـيق هرمـز فـي الخلـيج العربـي وبالتـال 

في خط المالحة الدولية فضاًل عن استخدامها  كمـوانئ ومالجـئ للسـفن عنـد الضـرورة وفـي األجـواء العاصـفة، إضـافة إلـى وقـوع 
 .(5)الممر المالحي العميق بالخليج العربي بين هذه الجزر الساحل الشرقي للخليج العربي

 األهمية االقتصادية: -3
 أعطاهـا أهميـة اقتصـادية كبيـرة حيـث تـم اسـتخراج اوكسـيد الحديـد بحصـول )ونكهـاوس( وجود الثروات الطبيعية والنفط 

( طــن 1000م علــى امتيــاز اســتخراج اوكســيد الحديــد مــن جزيــرة )أبــو موســى(، وقــد بلغــت الكميــات المســتخرجة )1906فــي ســنة 

                                                           
؛ 258، ص 1988ابراهيم خليل احمد، واخرون، قضايا عربية معاصرة، دراسة تاريخية وسياسية، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،  (1)

،طبعة جديدة معدلة ومنقحة اعدها قسم 5ج ، لوريمر، دليل الخليج العربي، القسم الجغرافي،19/9/1992جريدة الجمهورية المصرية بتاريخ 
؛ سالم سعدون المبادر، جزر الخليج العربي، دراسة في الجغرافية  2213 -2211الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر، قطر، د. ت، ص

 .42-37، ص1968 (، الكويت، تشرن األول،119؛ مجلة العربي، العدد) 31، ص 19881االقليمية،دار الحرية للطباعة، بغداد، 
 خالد العزي، الخليج العربي ماضيه وحاضره، دراسة شاملة للخليج العربي ولدول البحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة، مطبعة الجاحظ، (2)

 .5، ص1994، 2، ت28؛ عبد اهلل الطابور، قصة الحياة في طنب، مجلة الشرق، العدد  230بغداد، د. ت، ص 
، دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير 1939 – 1919حد ناصر الحميداوي، الصراع على الجزر العربية في الخليج العربي حيدر عبد الوا (3)

 W.W.W. emirartis. Lends.orgos؛ ً  22، ص 2001منشورة مقدمة الى كلية التربية، جامعة البصرة، 
كبرى، طنب الصغرى، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، السلسلة االعالمية، طاهر موسى عبد، االحتالل االراني لجزيرة ابو موسى، طنب ال (4)

 .26، ص 1983بغداد، 
ورة، ابتسام عبد األمير حسون، دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة في األحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادي، رسالة ماجستير غير منش (5)

؛ محمد احمد السويدي، الصراع الدولي حول البحر االقليمي والجرف القاري في  44 -43،، ص 1983، مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة بغداد
 .292، ص1983الخليج العربي، دراسة في الجغرافية السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 :لسفن القادمة من الخليج العربي والذاهبة اليه. ثم اسس مكتبًا له في ميناء لنجة سنة ممثل شركة المانية مقيم في ونجبار لتفريغ حمولة ا -ونكهاوس
 ثم انتقل مكتبه الى البحرين. 1898
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م 1968( عامـًا ثـم رحلـت عـام 40ة )وبعد رحيل )ونكهاوس( أخذت االمتيـاز شـركة بريطانيـة وقامـت باسـتخراج هـذا المصـدر لمـد
 .(1)بعد ان تركت الجزيرة مشوهة من جراء الحفر 

 التطور التاريخي لقضية الجزر:
ان تاريخ هذه الجزيرة مرتبط بتاريخ العرب وتاريخ قبائل القواسم بالذات، حيـث حكـم القواسـم منـاطق واسـعة وكـان مركـز  

احل الشــرقي للخلــيج العربــي،محتلين مــدنًا عديــدة منهــا )باســيد والفارســية وبنــدر قواعــدهم الســاحل الغربــي، وامتــد نفــوذهم إلــى الســ
 .(2)عباس ولنجة وغيرها( 

م 1750وتــدل الوثــائق التاريخيــة علــى ان هــذه الجــزر )بــاعتراف بريطانيــا نفســها( جــزر عربيــة، ففــي المــدة مــا بــين عــام  
م بـدأت ادراتهـا بصـورة مباشـرة مـن قبـل 1866لشارقة وفي عام م كانت جزيرة )ابو موسى( تدار من قبل امارة ا1866وحتى عام 

الشيخ )سلطان بن صقر( أمير دولة القواسم في الشارقة وراس الخيمة ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا وجزيرة )أبـو موسـى( جـزء 
 .(3)الخيمة ال يتجزأ من امارة الشارقة، وجزيرتا )طنب الكبرى( و )طنب الصغرى( جزء ال يتجزأ من امارة رأس

 :(4)عربية كما اشارت لها الوقائع هي وتشير الوقائع التاريخية الجزر )أبو موسى، طنب الصغرى، طنب الكبرى( هي 
الـى )صـقر بـن سـلطان(  (Birsy K)م أرسـل المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج السـير بيرسـي كـوكس، كتابـًا 1912أيلـول  28فـي  -1

جزيــرة طنــب لتســتخدم كــدليل يهــدي الســفن المــارة بــالخليج، وقــد أجــاب شــيخ الشــارقة  القاســمي يرجــوه الســماح بنصــب فنــار فــي
 باإليجاب المشروط بـ)ان ال يحدث تدخل في شؤون الجزيرة عدا ذلك(.

قامـة 1929آب  21في  -2 م كتب المقيم البريطاني في بوشهر كتابًا إلى شـيخ رأس الخيمـة، أشـار فيـه إلـى ضـرورة رفـع العلـم وا 
 زيرتا طنب(.فنار في )ج

م بعــث المقــيم البريطــاني كتابــًا الــى الشــيخ ســلطان بــن ســالم حــاكم رأس الخيمــة يرجــو فيــه اإلذن ألحــد 1935مــايس  10فــي  -3
العاملين في جزيرة أبي موسى بزيارة جزيرة طنب جاء فيه )الذي يريد التفاهم مع حضرتكم في خصوصها راجيًا مـن حضـرتكم 

 زيارة جزيرة طنب وكذلك تكتبون الى وكيلكم في جزيرة طنب عن ذلك(.ان تتفضلوا باإلذن له ليتسنى 
م كتب مكتب الدولة البريطانية في عمان كتابًا إلى الشيخ )سلطان بن سالم( حـاكم رأس الخيمـة 1935كانون الثاني  10في  -4

 يطلب منه اإلذن بزيارة جزيرة )طنب( إلى المهندس ليعمل في جزيرة )أبي موسى(.
إلــى الشــيخ )صــقر بــن محمــد( حــاكم رأس  57/1084م كتــب المقــيم البريطــاني فــي ُعمــان كتابــًا بــرقم 1957مــايس  23فــي  -5

نكــم  الخيمــة تنــاول فيــه مســائل مختلفــة وأكــد عمــا إذا )كنــتم ترفعــون علمكــم علــى جزيرتــي طنــب ونــايبو طنــب بصــورة دائمــة وا 
 تبعثون مندوبكم في كل شهر للمراقبة على هاتين الجزيرتين(.

إلـى حـاكم رأس الخيمـة أشـار فيـه  57/1211م كتـب المعتمـد البريطـاني فـي امـارة دبـي كتابـًا رقـم 1957تشـرين أول  21فـي  -6
إلى زيارة رسمية لبارجة بريطانية إلى امارة رأس الخيمة، ثم تمر بجزيرة طنب التي)هي من ممتلكاتكم( وبالنظر لتأجيـل الزيـارة 

أكد فيه ما ورد في كتابه األول وأشار إلى الغرض من زيارة الجزر  1958مايس  17بتاريخ  بعث المقيم البريطاني كتابًا آخر
بقوله: ))وينوي القبطان ان يشيد لوحة على )نايبو طنب( مكتوبًا عليها بان الجزيـرة ملككـم كمـا كـان يأمـل ان يفعـل فـي زيارتـه 

 السابقة(.
                                                           

؛ شوقي علي ابراهيم االلوسي، الصراع الدولي في المحيط الهندي وأثره على الخليج العربي،  28 -27طاهر موسى عبد،المصدر السابق، ص  (1)
؛ عبد القادر 41 -39، ص 1981منشورة، الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات القومية واالشتراكية، بغداد،  رسالة ماجستير غير

(، 107د)القحطاني، االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية الثالث وردود األفعال العربية والدولية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العد
 .16، ص2002ول، الكوبت، تشرين األ

 .27/7/1997؛ علي حميدان، االمارات وايران والجزر الثالث، جريدة االتحاد بتاريخ  44ابتسام عبد االمير حسون، المصدر السابق، ص  (2)
 . 226خالد العزي، المصدر السابق، ص  (3)
 .62 -60طاهر موسى عبد، المصدر السابق، ص  (4)
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الى الشيخ )صقر القاسمي( حاكم رأس  61/1033ريطاني كتابًا برقم م ارسل المعتمد السياسي الب1961تشرين اول  21في  -7
الخيمة يخبره فيه بان حكومـة صـاحبة الجاللـة قـد احتـدت باسـمه لـدى حكومـة طهـران علـى اثـر ذلـك وسـحبت المجموعـة التـي 

 كانت تمكث في الجزيرة.
يرة )أبو موسـى( تابعـة إلـى امـارة الشـارقة وان كما ان هناك سلسلة متصلة من تصريحات المسؤولين البريطانيين تؤكد ان جز  -8

 جزيرتي )طنب الكبرى وطنب الصغرى( تابعتان إلى امارة رأس الخيمة.
وثمة اتفاقًا بين شيوخ االمارتين على اعتبار جزيرة )أبو موسى( تابعة إلى امارة الشارقة، وجزيرتي الطنبين تابعتين إلى امـارة  -9

 رأس الخيمة.
يخ )علي خليفة( شيخ لنجة التابعة إلى إيران أكثر من مرة بتبعية هـذه الجـزر إلـى االمـارات العربيـة المتحـدة لقد اعترف الش -10

 في الخليج العربي، وقال بكتابه الموجه إلى أمير رأس الخيمة ما يأتي:
نــب هــي إحــدى ممتلكــات )... ألن الجزيــرة المــذكورة طنــب واقعــة ضــمن ممتلكــاتكم ان هــذا هــو الواقــع واننــي مقتنــع بــان جزيــرة ط

 قواسم عمان، ونحن ال نمتلك أية ممتلكات هناك وليس لنا أي تدخل إال بموافقتكم(.
يتضــح لنــا ممــا تقــدم ان الجــزر الــثالث هــي حــزر عربيــة األصــل وتابعــة إلــى عــرب القواســم فــي امــارتي الشــارقة ورأس  

مـن خـالل الوثـائق والبرقيـات والمراسـالت التـي جـرت بــين الخيمـة وبـاعتراف المسـتر كـوكس المعتمـد السياسـي فـي الخلـيج العربــي 
 بريطانيا وشيوخ امارت الساحل وهو اعتراف بريطاني بحقوق العرب التاريخية بالسيادة عيها.

 موقف بريطانيا من المحاوالت اإليرانية الحتالل الجزر العربية الثالث:
ان هذه الجزر تقع ضمن سـيادتها، وقـاموا باظهـار مثـل هـذا لم تتردد إيران ومن منطلق سياستها التوسعية في االدعاء ب 

م ضـموا جزيـرة )سـري( التابعـة المـارة 1887الموقف أكثر من مرة في نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العشـرين، ففـي عـام 
لطنـب(، ورفعـوا االعـالم م انزل الفرس اعالم الشارقة عنـوة فـي جزيرتـي )ابـي موسـى وا1904الشارقة وحكامها القواسم، وفي عام 

الفارسية بداًل منها، فاحتجت الشارقة لدى البريطانيين بشـدة، النهـم كـانوا يمارسـون إدارة شـؤونها الخارجيـة وفقـًا التفاقيـات الحمايـة 
 .(1)بينهما، فأرسلت بريطانيا مذكرة احتجاج الى الحكومة اإليرانية التي قامت بإنزال أعالمها عن هذه الجزر

م يمنع إيران من مواصلة مطالبتها بالجزر الثالث خصوصـًا بعـد الحـرب العالميـة األولـى حيـث ازدادت أهميـة ان ذلك ل 
الخليج العربي االقتصادية والستراتيجية حتى أخـذت هـذه االدعـاءات بـالفتور مـا قبيـل الحـرب العالميـة الثانيـة بفعـل جديـة الموقـف 

تـأزم الوضـع الـدولي فـي أوروبـا ونشـوب الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد زاد تمسـك البريطاني في عدم التخلي عن هذه الجزر، وعند 
 .(2)البريطانيين بالجزر، واهتموا بها، فان موقف لما يعود بالفائدة لمصالحها المتطورة في الخليج العربي في هذه المرحلة

العشـرين عـن طريـق جمـع المعلومـات بدأت محـاوالت شـاه إيـران لالسـتيالء علـى الجـزر منـذ مطلـع السـتينات مـن القـرن  
م هبطت طائرة عسكرية إيرانية في جزيـرة طنـب الكبـرى، وقـام ركابهـا بالتقـاط الصـور 1961عن الجزر العربية الثالث، ففي عام 

زاء ذلــك قــدمت بريطانيــا احتجاجــًا علــى هــذا  لفنــار الجزيــرة واجــروا التحقيــق مــع ســكان الجزيــرة لمعرفــة المشــرفين علــى الفنــار، وا 
التصرف وحذرت ايران من محاولة تكرار مثل هذا العمل، وازاء ذلـك حـاكم رأس الخيمـة صـقر بـن محمـد القاسـمي بخطـاب شـكر 

 .(3)م الى المعتمد البريطاني في دبي لقيامه باالحتجاج ضد الحكومة اإليرانية نيابة عنه1961أيلول 15يوم 

                                                           
 .231يخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، المصدر السابق، ص جعفر عباس حميدي، وآخرون، تار (1)

(2)  Public Record office ,453,General report about Gulf 20 mar 1968. 
 .311في الصفحات القادمة؛ جاسم محمد حسن العدول، وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص  P.R.O وسنشير لها بالرمز 

؛ مصطفى عبد القادر النجار، التطور التاريخي لقضية الجزر الثالث في الخليج العربي،  20القحطاني، المصدر السابق، ص عبد القادر حمود  (3)
 .18الصرة، د.ت، ص 
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ل قواتهــا علــى جزيــرة )أبــي موســى( مؤقتــًا ووضــعت عليهــا م قامــت قطــع األســطول اإليرانــي بــإنزا1964وفــي آذار عــام  
عالمات تجعلها فـي نطـاق الميـاه اإلقليميـة اإليرانيـة، إال ان ردود الفعـل العربيـة مـن احتجاجـات وتهديـد ضـد هـذه التجـاوزات أدى 

 . (1)إلى انسحاب القوات اإليرانية منها
م رأس الخيمــــة بزيــــارة الــــى طهــــران فــــي تشــــرين اســــتمالت إيــــران بعــــض شــــيوخ ســــاحل عمــــان لزيارتهــــا حيــــث قــــام حــــاك

م، وبعد ان عرض عليه الشاه اسـتعداده الجابـة طلباتـه التـي يريـدها مـن مستشـفيات ومـدارس وأطبـاء فـوجئ وهـو فـي 1964الثاني
 .(2)قصر المرمر بإعطائه وثيقة يوقع عليها تنازله عن جزر )بالده( وقد رفض الشيخ الطلب

لبريطـاني فرصـة إليـران لتأكيـد دورهـا فـي الخلـيج العربـي وتحقيـق أطماعهـا التوسـعية هنـاك، ولقد كان لقـرار االنسـحاب ا 
م بأن االسـتقرار واألمـن فـي الخلـيج العربـي سـيحافظ عليهـا 1968ومن هنا كانت التصريحات الرسمية اإليرانية المتكررة منذ سنة 

أول تصريح إيراني من هذا القبيل بعد أقل مـن أسـبوعين مـن  من خالل القوة اإليرانية بعد انسحاب بريطانيا من هناك، وقد صدر
كــانون  27صــدور إعــالن االنســحاب البريطــاني، وأعلــن رئــيس وزراء إيــران )أميــر عبــاس هويــدا( فــي مــؤتمر صــحفي عقــده فــي 

تم بصــورة كبيــرة م قــائاًل:  " بــأن إيــران دولــة تتمتــع )بــأعظم قــوة( فــي عمــوم الخلــيج العربــي وان مــن الطبيعــي أن تهــ1968الثــاني 
 (3)باستقرار وأمن منطقة الخليج العربي".

وأخذت التصريحات اإليرانية تتصاعد حتى وصلت نهايتها إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية واحتالل الجـزر الـثالث  
بــالده لــن تتــردد فــي م قــائاًل: ))أن 1971شــباط  19مــا لــم يــتم تســليمها إليهــا ســلميًا وصــرح شــاه إيــران )محمــد ر ضــا بهلــوي(في  

استخدام القوة إذا انتهى األمر في حال فشل الوسائل السلمية لتسليم الجزر إلى إيـران قبـل حلـول موعـد االنسـحاب البريطـاني فـي 
حزيـران  17. كمـا هـدد رئـيس الـوزراء )أميـر عبـاس هويـدا( عنـد لقائـه بأهـالي مينـاء بنـدر عبـاس فـي (4)الخليج نهاية هذه السـنة((

اًل ))ان إيران بحاجة للجزر الثالث مـن اجـل أمنهـا ورخائهـا وأنهـا سـتقاتل بكـل قـوة مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف إذا مـا قائ 1971
 .(5)فشلت في حل المسألة بالوسائل السلمية((

م قال: ))ان الجـزر الـثالث هـي أراضـي 28/9/1971وفي تصريح آخر لشاه إيران إلى جريدة الفيفارو الفرنسية بتاريخ  
نيــة ألن والــده ذكــره بســيادته عليهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة(( وكانــت إيــران تهــدد بعــدم موافقتهــا علــى قيــام اتحــاد األمــارات إيرا

العربية، ما لم تستوِل على هذه الجزر الثالث كما جاء في الكتاب السنوي األخضر عن وزارة الخارجية في طهران ما يلي: ))مـا 
إلى إيران فأن الحكومة اإليرانية لن توافق قط على قيـام االتحـاد الفيـدرالي لإلمـارات العربيـة فـي الخلـيج لم تعد هذه الجزر الثالث 

. كما أكد )اودشير زاهد( وزير خارجية إيران لحاكم دبـي الشـيخ )راشـد بـن سـعيد آل مكتـوم( ))ان إيـران (6)بل أنها ستعمل ضده((

                                                           
 .1972، اذار، 1319، صحيفة الجمهورية، بغداد، العدد 232جفر عباس حميدي، المصدر السابق، ص  (1)
، 1976،الكويت، 8ن إمارات الخليج العربي، مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية، العدد محمد  رشيد الفيل، مشكالت الحدود بي (2)

 .52ص
 .316إبراهيم خليل احمد، وآخرون، المصدر السابق، ص (3)
/ 714المرقم  ، كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى مديرية األمن العامة172/301د.ك.و، ملفات وزارة الخارجية العراقية المرقم  (4)

(، بغداد، 26؛ سلمى حداد، التسلح اإليراني وأحالم اإلمبراطورية، مجلة شرون فلسطينية، العدد) 2، ص63و 27/8/1970في  109/21130
(، 1980محمد حسن الزبيدي، موقفنا القومي من قضية الجزر العربية الثالث، دار الحرية للطباعة والنشر، )بغداد،؛ 93، ص1977كانون الثاني، 

 .12-11ص
ية، ظافر ناظم سلمان، انيس محمد حسن الكليدار، النزاع اإلماراتي اإليراني حول الجزر العربية الثالث المسار والتطورات، مجلة دراسات دول (5)

، انتشارات ؛ نوشتة البرت حوراني، تاريخ مردمان عرب، ترجمة فريد جواهر كالم46(، ص2002)بغداد،  17مركز الدراسات الدولية، العدد 
 .582-581(، ص ص 1384 -أمير كبير،)تهران

؛ جابر إبراهيم الراوي، الحق العربي في الجزر العربية الثالث وموقف القانون الدولي من اكتساب 54محمد رشيد الفيل، المصدر السابق، ص (6)
، رقم الوثيقة 521300/  73د.ك.و. بغداد، رقم الملف ؛  46، ص1972اإلقليم عن طريق القوة، مجلة القضاء، العددان الثالث والرابع، بغداد،

 .76، ص1971 – 1968(، التقارير السنوية للسفارة العراقية في أبو ظبي 34)
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ربه إذا لم تحصل إيران على جزيرة أبو موسـى او جـزر الطنـب التـي تنـوي إيـران لن تعترف باتحاد اإلمارات عند إعالنه بل ستحا
 (1)تحويلها على قاعدة عسكرية لحماية مصالحها وحدودها.

يبدو ان الموقف اإليراني ثابت تجاه السيطرة على الجزر العربية الثالث وكانـت تنتظـر بفـارغ الصـبر انسـحاب بريطانيـا  
خضـاع هـذه الجـزر لسـيطرتها سـواء بشـكل سـلمي بمطالبتهـا بريطانيـا من الخليج، لتبدأ مشـوارًا ج ديـدًا فـي الهيمنـة علـى المنطقـة وا 

تســليمها الجــزر أو باســتخدام القــوة الحتاللهــا وهــذا مؤشــر علــى حــدة التصــريحات اإليرانيــة وعلــى أعلــى المســتويات بالتهــام هــذه 
 الجزر.

ــيج اإلماراتيــة  1969م ومطلــع العــام 1968كشــفت الوثــائق الســرية البريطانيــة فــي نهايــة عــام   المنشــورة فــي جريــدة الخل
ــــيج الجنــــوبي  بإعــــداد متعــــددة ســــعي وزارة الخارجيــــة البريطانيــــة إلــــى التفــــاهم مــــع شـــــاه إيــــران علـــــى )صــــفقة شــــاملة( بشــــأن الخل

(Ower.Gulf)  جزيرتــي طنــب تتخلــى بموجبهــا إيــران العــن مطالبهــا فــي البحــرين وجزيــرة أبــو موســى بــل مقابــل حصــولها علــى
وجزيــرة صــيري وتحــرك البريطــانيون فــي هــذا االتجــاه، وبــدءوا فــي عمليــة إقنــاع اإليــرانيين والعــرب لقبــول الصــفقة، وبــدءوا بمحاولــة 
إقناع حكام رأس الخيمة للتفاهم مع شاه إيران، لكن هذه المحاوالت لـم تسـفر عـن نتيجـة، حيـث رفضـت رأس الخيمـة فكـرة التنـازل 

 (2)عن جزيرتها.
ستمرت بريطانيا بالتنسيق مع إيران لتسـوية األمـر مـن خـالل المراسـالت بينهمـا، وللضـغط علـى حـاكمي الشـارقة ورأس ا 

( إلـى وزارة  G.L.Bulard الخيمـة للخـروج بنتيجـة بقضـية الجـزر إلـى إيـران، حيـث بعـث الوكيـل البريطـاني فـي دبـي)ج. ل. بـيالد
)خالــد بــن محمــد القاســمي( حــاكم الشــارقة حيــث تمــت مناقشــة نتــائج مباحثــات الخارجيــة البريطانيــة محاضــر اجتماعــه مــع الشــيخ 

  (3)الشيخ )خالد( مع مبعوث إيراني الدكتور )علي فرازيان(.
م عــن وجــود تنســيق بريطـــاني إيرانــي حــول مســتقبل المنطقـــة بعــد رحيــل القـــوات 1969وتشــير الوثــائق البريطانيــة لعـــام  

( مــــدير الــــدائرة العربيــــة بــــوزارة الخارجيــــة D.G.Makarthyدد اقتــــرح )د. ج. ماكــــارثيوبهــــذا الصــــ 1971البريطانيــــة فــــي العــــام 
ويبــدو أن  (4)البريطانيــة إعــادة تبنــي )الصــفقة الشــاملة( التــي تــذهب بموجبهــا جزيرتــا )طنــب( إليــران وتبقــى )أبــو موســى( للعــرب.

لشــاملة( التــي تعطــي إليــران جزيرتــي )الطنــب(، لكــن اإليــرانيين والبريطــانيين كــانوا قــد قطعــوا شــوطًا فــي التفــاهم حــول )الصــفقة ا
المخــابرات اإليرانيــة )الســافاك( عطلــت الصــفقة وان الموقــف البريطــاني يتضــح مــن خــالل توجيهــات جــون ماكــارثي مــدير الــدائرة 

 -:(5)ما يلي العربية في الخارجية البريطانية إلى سفيره في طهران ويحدد بوضوح إستراتيجية التحرك الدبلوماسي البريطاني ك
                                                           

-489ص 1984محمد عدنان مراد، صراع القوى في المحيط الهندي في الخليج العربي جذوره التاريخية وأبعاده، دار دمشق للطباعة، بيروت  (1)
 .118(، ص1971لوزي، رصاصتان في الخليج، مؤسسة الحوادث للطباعة والنشر،)بيروت، ؛ سليم ال 490

، برقية 2000كانون الثاني من عام  12في شأن الجزر المنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية في  1969الوثائق السرية البريطانية عان العام  (2)
 من اجل إبالغ مقر المندوب السامي في البحرين ودبي. ،1969نيسان،  12في 320موجهة إلى طهران رقم البرقية 

 كانت نتائج المباحثات بين حاكم الشارقة والمبعوث اإليراني كما يلي: (3)
الشيوعية، االشتراكية، القومية، وعن انسحاب بريطانيا  قال خالد ان فرازيان استهل كالمه بالحديث عن األخطار التي تهدد األمارات المتصالحة، -1

 المنطقة.يد من هذه األخطار وأكد فرازيان انه لن يتم السماح للبريطانيين الخروج من الباب ليعودوا من النافذة، إيران ستكون القوة العظمى في قد يز
 قال فرازيان، ان إيران راغبة في وضع قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى من أجل حماية المنطقة، ثم أخرج خريطة ورسم عليها ليظهر كيف -2

رة أن خط الوسط من شأنه أن يلتف حول الجزيرة بحيث يجعلها تقع في الجانب اإليراني ولكنه قال أن النفط وآية موارد طبيعية أخرى في الجزي
 يمكن ان تبقى للشارقة، أجاب خالد أبو موسى جزء ال يتجزأ من إقليم الشارقة وأنها كانت كذلك منذ مئات السنين.

تعتزم ببساطة ان تأخذ الجزيرة بالقوة، مع ان الهند أخذت جزرًا، واليهود أخذوا فلسطين، ولم يسترجعها العرب يومًا،  قال فرازيان ان إيران ال -3
 أجاب خالد ان هذه اإلشارات إلى االحتالل بالقوة تتعرض مع األقوال اإليرانية بخصوص التعاون وحسن الجوار.

رين بالقوة بل باستفتاء عام، وسأله خالد ما اذا كان يعتقد حقًا أن إيران ستربح في حال جرى قال فرازيان لخالد، أن إيران ما كانت لتأخذ البح -4
ة البريطانية استفتاء عام، قال فرازيان أنه واثق مائة بالمائة من ذلك، الوثائق البريطانية، برقية من الوكيل البريطاني في دبي إلى وزارة الخارجي

 .1/1/2000والمنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية بتأريخ  1969 / نيسان /2( المؤرخة في 97برقم )
حول نص الوثيقتين  3و 2، ينظر الملحق رقم 2/1/2000، المنشورة في جريدة الخليج األماراتية بتاريخ 1969الوثائق السرية البريطانية لعام  (4)

 بين ماكارثي والوكيل البريطاني في دبي.
 ؛2000تأجيل مسألة الجزر لحين تسوية مشكلة البحرين المنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية بتاريخ  1969نية لعام الوثائق السرية البريطا (5)

P.R.O, 320 Priority Tehran to priority Forign and Commonwealth office. 13 April 1969. 
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 ان إقحام جزيرة أبو موسى في المحادثات في هذه المرحلة قد يزيد الطين بلة على صعيد المفاوضات بشأن البحرين.-1
تعتقد بريطانيا بإمكانية التوصل إلى تسوية بشأن جزيرة )أبو موسى( تلخص في حصول اإليرانيين على جزيرتي )طنب( مـع  -2

 فظ العرب بجزيرة )أبو موسى(.االحتفاظ بجزيرة )صيبري( ويحت
قبــل تســوية مســألة البحــرين يجــب تأجيــل البحــث فــي مســألة الجــزر األخــرى وتشــير مــذكرة الخارجيــة البريطانيــة، إلــى انقســام  -3

 المسؤولين اإليرانيين حول جزيرة )أبو موسى( فبعظهم يراها مهمة إليران وبعضهم يرى األهمية في جزيرتي )طنب(.
 يون الفكرة اإليرانية بمقايضة البحرين بجزيرة أبو موسى فيما يقبلون بإعطاء جزيرتي )الطنب( إليران.يرفض البريطان -4
وفضاًل عن ذلك فأن )جون ماكارثي( ال يكتفي بمشاركته سيطرة في طهران لمتابعة قضية الجـزر، فقـد ذهـب أكثـر مـن  

فـي المنطقـة ينـاقش )كيفيـة تفعيـل االلتـزام تجـاه اإليـرانيين فـي م بالجهاز الدبلوماسي المعنـي 5/6/1969ذلك حينما اجتمع بتاريخ 
الضغط مجددًا على حاكمي رأس الخيمة والشارقة من أجل استئناف المفاوضات مع اإليرانيين بما يتالءم والمطالـب اإليرانيـة فـي 

 .(1)الجزر(.
ـــت الطريـــق أ  ـــة مـــن خـــالل وكالئهـــا السياســـيين قـــد أقفل ـــوقهم يبـــدو ان المســـاعي البريطاني مـــام العـــرب بالحفـــاظ علـــى حق

نما أخذت تنسق أمورها مع اإليرانيين قبل انسحابها من المنطقة.  المشروعة في الحفاظ على الجزر العربية وا 
م برقيــة ســرية إلــى المعتمــد البريطــاني فــي البحــرين، 13/6/1969وكانــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة قــد أرســلت بتــاريخ  

ريطـــــاني فـــــي دبـــــي، التحـــــدث مـــــع حـــــاكمي رأس الخيمـــــة والشـــــارقة علـــــى هـــــدى مباحثـــــات أجراهـــــا تطلـــــب منـــــه ومـــــن الوكيـــــل الب
( مــن الــدائرة العربيــة فـي الخارجيــة البريطانيــة مــع اإليـرانيين، وخــرج منهــا ))بــأن اإليـرانيين ال ينــوون التخلــي عــن Sturit)سـتيوارت

م أعظـم قـوة فـي حيـاة 1971ه ان إيران سـتكون بعـد عـام المطالبة بجزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب(( وبقول )ستيوارت( في برقيت
نه يرى " ان الحاكمين سيكونان في وضـع أفضـل لالحتفـاظ بجـوهر مـا يطمحـان إليـه فـي حـال توصـلهما لتفـاهم اآلن أو  الخليج وا 

 .(2)م((1971االنتظار لما بعد نهاية عام 
م يفهــم منهــا ان شــاه إيــران 1969حزيــران  13ن بتــاريخ وفــي برقيــة مــن وزارة الخارجيــة إلــى المقــيم البريطــاني فــي البحــري 

يحــاول ابــرام صــفقة مــع البريطــانيين تشــمل البحــرين والجــزر، لكــن البريطــانيين يعتقــدون تســوية مســألة البحــرين أمــر ال غنــى عنــه 
 (3)بالنسبة للتقدم في الخليج.

فـي البحـرين ودبـي إلـى التحـدث مـع اإليـرانيين فـي  كما اقترحت وزارة الخارجية البريطانية في برقية لها للمقيم البريطـاني 
 -:(4)المسارات التالية 

أكدت حكومة صاحبة الجاللة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة، أنها ليسـت لـديها أي اعتراضـات علـى مناقشـتها مسـألة الجـزر  -1
لجزيــرة عربيــة وســكانها مــن مــع اإليــرانيين، وكــان رد فعــل حــاكم الشــارقة بشــكل خــاص علــى غيــر مــا نحــب، حيــث قــال ))أن ا

نها ليست ملكه الخاص ليتخلى عنهـا أو يهبهـا(( ومـن غيـر الممكـن فـي أي حـال مـن األحـوال أن يقـدم أيـة اقتراحـات  العرب وا 
 في المستقبل القريب.

                                                           
نيسان لمزيد  3( في 320والبرقية المرقمة ) 12/1/200ج اإلماراتية بتاريخ والمنشورة في جريدة الخلي 1969الوثائق السرية البريطانية لعام  (1)

 (.4حول البرقيات ينظر الملحق رقم )
( من المعتمد 1919، برقية رقم )2000كانون الثاني من عام  13والمنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية في  1969الوثائق البريطانية لعام  (2)

 موجهة إلى مكتب الخارجية والكمنولث. 1969 –مايس  – 31ي البريطاني في البحرين فق
 .2000كانون الثاني من عام  14المصدر نفسه، برقية وزارة الخارجية إلى ممثلها في البحرين والمنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية في  (3)
تموز من أجل اإلطالع مقر المقيم البريطاني في  3رخة في ( المؤ432المصدر نفسه،برقية الخارجية البريطانية موجهة إلى طهران برقم ) (4)

يونيو، جزر الخليج،  17( المؤرخة في 557حزيران والبرقية رقم ) 26( المؤرختان في 147( و)146البحرين ودبي واستنادًا إلى برقيتهما رقم )
 .15/1/2000المنشورة في جزيرة الخليج اإلماراتية بتأريخ 
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إلـى إتفـاق يجب أن نؤكد أننا شجعنا الحاكمين على التخلي عنها، لقـد فعلنـا مـا فـي وسـعنا إلقنـاع الحـاكمين بأهميـة التوصـل  -2
 بشأن جميع المسائل موضوع الخالف قبل مغادرتنا الخليج.

نكون ممتنين لنصيحة المقيم البريطـاني )فـي البحـرين( حـول مـا إذا كـان يتوجـب علينـا إبـالغ حـاكمي الشـارقة ورأس الخيمـة،  -3
ذا كــان ال ينصــحنا بــذلك فهــل ينصــحنا بــأن نطلــب مــن اإليــر  ــا بأنــك تتحــدث إليهــا بهــذه الطريقــة وا  انيين عــدم الكشــف عمــا قلن

 للحاكمين.
يجب إال نكشف عن اننا افترضنا على الحاكمين انه ينبغي عليهما عرض البحث في التوصل إلى اتفاقية بشأن خـط الوسـط  -4

ات وألسباب نعلم أهميتها، يجب أن نفضل ترك تقرير القيمة التكتيكية لإلمساك بزمام المبادرة بهذا الشأن للحاكمين، في مباحثـ
نهـم متلهفـون لكـي يقومـوا بـذلك  أخرى مع الحاكمين، نؤكد على أن الحكام اآلخرين يقومون بتسوية قضايا قاع البحر )قطـر( وا 

 )ابو ظبي( وعلى إنهما قد يضيعا فرصة المبادرة في هذه المسألة إذ لم يبادروا إلى طرحها فورًا.
وا اتصـــــاالتهم مـــــع البريطـــــانيين ولوحـــــوا ألول مـــــرة  فـــــي ويبـــــدو ان اإليـــــرانيين تضـــــايقوا جـــــدًا مـــــن هـــــذا الوضـــــع، فجـــــدد 
م، أي بعــد رحيــل 1971م( أنهــم فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى التســوية التــي يريــدونها، قــد يحتلــون الجــزر بعــد عــام 9/7/1969)

 (D. Reetيتم، استدعى )أفشار( نائب وزير الخارجية اإليراني السير)دي را1969تموز  9القوات البريطانية من المنطقة، وفي 
بالغه " أن قضية الجزر مهمة جدًا وال يمكن التخلي عنها ".  (1)سفير بريطانيا في طهران وا 

م( إلــى أن البريطــانيين يـــأملون فــي التوصــل إلـــى تســوية قضـــية 13/9/1969وتشــير برقيــة ســـفير بريطانيــا فــي إيـــران ) 
على إن )وان مثل هذه الصيغة قد تم التوصـل إليهـا تقريبـًا  مـع الجزر بما يؤمن لإليرانيين التسهيالت التي يرونها مناسبة مؤكدة 

 (2)رأس الخيمة العام الماضي(.
( مـن الوكالـة السياسـية البريطانيـة فـي دبـي Kowlizأيلول )كولز 15وتعزيز الدور البريطاني لحلحلة القضية، بعث في  

قة، يقتـرح )كـولز( علـى الشـيخ )صـقر القاسـمي( إرسـال إلى وزارة خارجيته معلومات عن اجتماعه مع حاكمي رأس الخيمة والشـار 
رسالة إلى اإليرانيين ألجراء مباحثات حول خط الوسط، معلنًا أنه سيرسل رسـالة وشخصـًا إلـى إيـران، بعـد ان تـم اجتمـاع )كـولز( 

 مع حاكم الشارقة قال الشيخ خالد ))أعاد بثبات شديد وبالتفصيل ذكر موقفه حيال جزيرة أبو موسى(.
دخلت لتذكيره بأنـه كـان قـد وافـق علـى أن يكتـب للشـاه بشـأن خـط الوسـط فقـال )أنـه يريـد التشـاور مـع أبـو ظبـي أواًل(, فت 

 .(3)ويعلق كولز قائاًل  )أن رأي خالد القائل بأن اإلمارات المتصالحة لن تتفاوض مفصلة عن بعضها البعض( 
ورأس الخيمـة مـن خـالل حثهمـا علـى إجـراء مفاوضـات  يتضح أن بريطانيا تمـارس ضـغوطًا قويـة علـى حـاكمي الشـارقة 

مـــع الجانـــب اإليرانـــي والتأكيـــد علـــى إبـــراز خـــط الوســـط علـــى طاولـــة المفاوضـــات، وذلـــك لكســـب القضـــية لإليـــرانيين، ونهـــت وزارة 
بها مـــن الخارجيـــة البريطانيـــة وكالئهـــا السياســـيين فـــي المنطقـــة إلـــى تبنـــي أســـلوب الوســـيط المنحـــاز إلـــى جانـــب إيـــران قبـــل انســـحا

 المنطقة.
كما أشارت مذكرات بريطانية السرية السابقة، إلى ان الشيخ )خالد بن محمـد القاسـمي( حـاكم الشـارقة سـعى بعـد ظهـور  
 اإليرانية في جزيرة أبو موسـى إلـى تقريـر الوجـود العربـي فـي الجزيـرة العربيـة حيـث نطلـب مـن شـركة )جـراي مـاكينزي تاإلدعاءا

Jry Makinzy علـى الجزيـرة لخدمـة السـفن ونقـل البريـد، وفـي هـذا السـياق قـرر الشـيخ )خالـد( أقامـة مركـز لشـرطة ( بنـاء محطـة
( حيـث بـادر إلـى إبـالغ الوكيـل السياسـي البريطـاني فـي Bierniz الشـارقة إلـى مـدير شـرطة الشـارقة وكـان بريطانيـًا يـدعى )بيرنـز

                                                           
 .16/1/2000، المنشورة في جريدة الخليج اإلماراتية بتاريخ 1969بريطانية لعام الوثائق السرية ال (1)
 ؛17/1/2000المصدر نفسه،  بتاريخ  (2)

 P.R O, 52,Priority Foregin and and Commonwealth office 1107,Priority to Fco Tahran, Jedda, Doha, amd 
Abu Dhabi,27,Oct,1969. 

 .15/9/1969ة الوكيل السياسي البريطاني في دبي عن اجتماعه مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة في المصدر نفسه، برقي (3)
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ــًا رأي الــذي كتــب إلــى وزارتــه فــي ل (Julain Bulardدبــي )جوليــان بــوالرد نــدن مبــدئيًا موافقتــه علــى إقامــة مركــز الشــرطة وطالب
 (1)الوزارة.

ردت الوزارة البريطانية على كتاب الوكيل السياسي، أنه من الجانب القانوني يحـق لحـاكم الشـارقة إقامـة مركـز شـرطة فـي 
ي( إلـى أن البريطــانيين أوضـحوا للشــيخ )أبـو موسـى( ألن )اإلقلــيم إقليمـه( لكـن الــوزارة تتحسـب لــرد فعـل اإليـرانيين ويشــير )ماكـارث

م )أي بعد انسحاب قواتهم( سيكون مشابهًا لموقف )بيالطس النبطي( وهو الحاكم الروماني فـي 1971خالد( أن موقفهم بعد عام 
 ميالديــة الــذي حكــم علــى الســيد المســيح بــالموت وذلــك فــي إشــارة ضــمنية إلــى أن البريطــانيين لــن يكونــوا قــادرين 26فلســطين ســنة

 (2)على منع الشاه من احتالل جزيرة )أبو موسى(.
يبـــدو أن بريطانيـــا أصـــبحت عـــاجزة أمـــام اإلصـــرار اإليرانـــي بالســـيطرة علـــى الجـــزر العربيـــة ودفـــع باتجـــاه احتاللهـــا بـــالقوة 

غــرار األيــام  الســتمالة بريطانيــا إلــى موقفهــا لكــي تتــرك المنطقــة آمنــة بعــد رحيلهــا وكمــا أظهــرت الوثــائق البريطانيــة المنشــورة علــى
الماضية أن الموقف البريطاني تجاه جزيرتي طنب كان ميااًل إلى قبول المطالبة اإليرانية باالستيالء على الجزر ولكـن فـي إطـار 

 (3)تفاهم بين إيران ورأس الخيمة.
عتمد السياسـي الم (Bullard)واستمرت الحكومة البريطانية من مساعيها إليجاد تسوية لقضية الجزر حيث أكد أن بوالرد 

البريطاني في دبي على أحقية السيادة العربية للجزر قائاًل: " باسـم الحكومـة البريطانيـة فـأن السـيادة علـى جزيـرة أبـو موسـى تعـود 
  (4)للشارقة وليس ألي دولة أخرى ".

ات موحـدة وتقـديم مقترحـ (G. Arther)وبرفقتـه جفـري آرثـر  (W. Luse)م زار ولـيم لـوس 1970أيلـول مـن عـام  7وفـي 
إلــى حاكمهــا الشــارقة ورأس الخيمــة لتســوية قضــية الجــزر الــثالث وذلــك مناصــفة الســيادة وعائــدات الــنفط مــع إيــران التــي اســتعدت 
لدفع منحة سنوية لكل من اإلماراتيين مع تعهدها بعدم إذاعة نبأ نزول القوات اإليرانية في الجزر إال بعد عـام ونصـف بغيـة عـدم 

 (5)لعربي.إثارة الرأي العام ا
 (6)لكن حاكم رأس الخيمة رفض العرض واعتبره تواطئًا بريطانًي مع إيران، في حين قبله حاكم الشارقة.

ان رفض الشيخ )صقر بن محمد القاسمي( حاكم رأس الخيمة جاء عقب اجتماعه بالوسيط البريطاني )لوس( يوم السـبت 
قد عرض علينا وليم لوس التنازل عن الجزيـرتين مقابـل ان تـدفع لنـا م امام حشد من اهالي رأس الخيمة قائال: " ل30/10/1971

%  50ايران مبلغا سنويا قدره مليون ونصف المليون جنيه استرليني وعلى اقسـاط تسـتمر لمـدة تسـع سـنوات اضـافة الـى اعطائنـا 

                                                           
؛ د.ك. و، ملفات وزارة الخارجية 19/1/2000، المنشورة في جريدة الخليج العربي اإلماراتية، بتاريخ 1969الوثائق السرية البريطانية لعام  (1)

المتضمن قيام  1970كانون الثاني  20من  120/17لخارجية العراقية إلى مقرها في طهران المرقم كتاب وزارة ا 177/301العراقية المرقم 
 إيران بمناورات عسكرية في الخليج العربي.

 (.10-5المصدر نفسه، لمزيد من المعلومات ينظر المالحق ) (2)
 .20/1/2000اإلماراتية بتاريخ  ، المنشورة في جريدة الخليج العربي1969الوثائق السرية البريطانية لعام  (3)
ندوة جمعية الحقوقيين  –وزارة األعالم، مديرية األعالم العامة،أبعاد العدوان اإلمبريالي اإليراني على الجزر العربية الثالث في الخليج العربي  (4)

، دار الكتب للطباعة 1ث والمعاصر، ط؛ الزم لفتة ذياب، دراسات في تاريخ إيران الحدي4، ص1972، 1971من عام  1ك  15العراقيين في 
 ..185، ص2007والنشر، البصرة، 

؛ عبد الوهاب عبدول، الجزر البريطانية الثالث 403، ص2000محمد السعيد إدريس، النظام اإلقليمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  (5)
؛ 333-332، ص2001، رأس الخيمة، 2دام القوة )دراسة قانونية(، طفي الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات اإلقليمية الناتجة عن استخ

م، 1983طاهر موسى عبد، االحتالل العسكري اإليراني لجزر أبو مسوى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، دار الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 
 .1972كانون الثاني،  25( بغداد، 201؛ جريدة الجمهورية العدد)75-74ص

؛  210، ص1996، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 1ند السويدي، إيران والخليج البحث عن االستقرار،طجمال س (6)
، جريدة الوفد المصرية 91، ص1978عبد اهلل األشعل، قضية الحدود في الخليج العربي، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، 

 .1972كانون الثاني  25(، بغدادن 201، جريدة الجمهورية، العدد )11/10/1992الصادرة بتاريخ 
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العرض ولسنا مستعدين لعقد صـفقات  من الثروة المعدنية والنفطية التي قد تستخرج من الجزيرتين في المستقبل ولكننا رفضنا هذا
 (1)لبيع جزرنا.

 :(2)وكان شاه إيران قد اظهر استعداده أمام وليم لوس لالتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي
 احتالل القوات اإليرانية لجزيرة أبو موسى دون اعتراض من الشارقة وحاكمها. -1
 وسى, على الشارقة أن تسحب قوات الشرطة التابعة لها.عند احتالل القوات اإليرانية لجزيرة أبو م -2
 إن موضوع السيادة يجب أن ال يذكر لمدة سنتين تقريبا وبعدها تنتقل السيادة على الجزيرة إلى إيران. -3
رة إن الشاه مستعد أن يمد الشارقة بمساعدات مالية سنوية ابتداء من التوصل إلى اتفاقية ونزول القـوات اإليرانيـة علـى الجزيـ -4

, وفي حالة اكتشاف البترول في الجزيرة فان الشاه مستعد إلعطاء الشارقة نسبة مئوية من العائدات كـل هـذا علـى شـرط أن 
 تلتزم الشارقة وحاكمها بالسكوت التام وعدم االعتراض على اإلجراءات اإليرانية.
يعرضها , ولكنـه غيـر مسـتعد لعمـل اتفاقيـة حدد الشاه انه مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص المساعدات المالية التي 

 مكتوبة بخصوص السيادة على الجزر أو أي شيء يعد مساسا بهذه السيادة. 
 وقد القى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم إمارة الشارقة إذ عده مساسًا بحقوق العرب.

 -:(3)وس( في النقاط التاليةوأعلن حاكم الشارقة )الشيخ خالد القاسمي( عن موقفه من مفاوضات مع  )وليم ل
عـدم التفــريط بجزيــرة )أبــو موســى( باعتبارهــا تابعــة للشــارقة وعـدم  الموافقــة علــى تســليمها إلــى إيــران أو االعتــراف بســيادة  -1

 إيران عليها.
 .ةإن مبدأ استعمال القوة ال يعد طريقة عادلة لحل خالفاتها كما يناقض مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحد -2
بمصـــالحها  سالشـــارقة مســـتعدة للتفـــاوض مـــع إيـــران فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى حـــل ســـلمي يرضـــي األطـــراف دون المســـا -3

 القومية.
 إن الشارقة حريصة كل الحرص على امن الخليج العربي. -4
 إن الشارقة مستعدة للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة األمم المتحدة بشأن جزيرة أبو موسى. -5
ارقة تعتبــر مشــكلة جزيــرة أبــو موســى هــي مشــكلة ال تخــص الشــارقة وحــدها بــل جميــع الــدول العربيــة والشــعوب إن الشــ -6

 العربية باعتبار إن الدفاع عنها يشكل دفاعا قوميا عن ارض عربية مهددة باالحتالل.
د عودته إلى اإلمـارات قـدم بعد رفض مقترحات الشاه من قبل الشيخ )خالد(, قام وليم لوس بزيارة إيران واجتمع بالشاه وعن

 (4)مقترحات جديدة بخصوص أبو موسى.
وكانت المقترحات تتضمن تقسيم الجزيرة بين إيران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيمـا بعـد, وكـذلك سـيتم تـأجير 

ق إليـران إقامـة قواعـد بالمنـاطق ( عاما قابلة للزيادة على أن يبقى علـم الشـارقة مرفوعـا فـوق المخفـر وكـذلك يحـ99الجزيرة لمدة )
 (5)التي تختارها.

                                                           
 .157-156, ص2000احمد جالل التدمري, الجزر الثالث, دراسة وثائقية , مطبعة رأس الخيمة الوطنية, رأس الخيمة،  (1)
؛ جابر إبراهيم الراوي, الجزر 190-188ابق، ص, المصدر الس1971-1941محمد حسن العيدروس، الجزر العربية واالحتالل اإليراني،  (2)

 .44, ص1981العربية الثالث وموقف القانون الدولي من احتاللها بالقوة , دار الحرية للطباعة والنشر , بغداد ,
 .190محمد حسن العيدروس, المصدر السابق, ص (3)
 ؛ 119, ص1385جان سوم, تهران , لبراج افشار سيستاني, جزيرة ابو موسى وجز ايرتنب يرزك وتنب كوجك,  (4)

P.R O, 52,Priority Foregin and and Commonwealth office 1107,Priority to Fco Tahran, Jedda, Doha, amd 
Abu Dhabi,27,Nov,1969. 

 .108, ص1982فالح شاكر اسود , الحدود الشرقية للوطن العربي واألطماع الفارسية, بغداد,  (5)
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يــران رفــض كــل مــن الشــيخ )صــقر بــن محمــد  ولكــن خــالل هــذه المفاوضــات الطويلــة بــين حكــام ســاحل عمــان وبريطانيــا وا 
القاســمي( حــاكم رأس الخيمــة والشـــيخ )خالــد بــن حمــد القاســـمي( حــاكم الشــارقة جميــع المقترحـــات اإليرانيــة وأصــر علــى ضـــرورة 

 .(1)بيان إيراني يؤكد السيادة العربية على الجزر الثالث إصدار
ويبدو إن بريطانيا كانت تبيـت مـع إيـران الحـتالل الجـزر العربيـة، مـن خـالل تلـويح المفـاوض البريطـاني )ولـيم لـوس( مـن 

هـذا يـدل علـى إن خالل ما عرضه من مقترحات إذ لم يتم الموافقة على هـذه الشـروط فـان إيـران سـوف تحتـل هـذه الجـزر بـالقوة و 
الوسيط البريطاني لـم يكـن محايـدا بـل أراد عقـد صـفقة مـع إيـران علـى حسـاب العـرب وحقـوقهم القوميـة علـى الجـزر , فكانـت هـذه 
المحاوالت البريطانية المسمومة تجري بإذن صاغية من قبل الواليـات األمريكيـة لجعـل إيـران القـوة الجديـدة المعـول عليهـا بضـمان 

 الغربية.مستقبل المصالح 
وبســبب الضـــغوط البريطانيـــة مـــن خـــالل المبعـــوث الشخصـــي لــوزير الخارجيـــة البريطانيـــة ولـــيم لـــوس والتشـــجيع األمريكـــي 

حول تقسـيم جزيـرة  1971تشرين الثاني عام  18توصل الشاه إلى اتفاقية مع حاكم الشارقة الشيخ )خالد بن محمد القاسمي( في 
 (2)أبو موسى بين الطرفين.
 (3)ذا االتفاق الذي يحتوي على مقدمة وبنود أهمها ما يلي:عن مضمون ه

 أن يبقى علم الشارقة مرفوعا عليها وان يبقى المواطنون فيها تحت حكومة الشارقة. -1
واعطــاء ايــران حــق اقامــة القواعــد العســكرية وتواجــد قــوات عســكرية لهــا فــي  تقســيم الجزيــرة مناصــفة بــين الشــارقة وايــران -2

 الجزيرة.
( للتنقيب عن النفط في األراضي والمياه اإلقليميـة للجزيـرة buttes gas and oilcomeبيوتس غاز انداويل )تقوم شركة  -3

 وعلى إيران قبول ذلك.
( مــيال وتســتعمل مواردهــا الطبيعيــة مناصــفة مقابــل حصــول 12تعطــى للجزيــرة منطقــة بحــر إقليمــي تصــل إلــى مــا يقــارب ) -4

ن جنيــه إسـترليني ســنويا ولمــدة تسـع ســنوات , وســوف تتوقـف المعونــات فــي شـيخ الشــارقة علـى مبلــغ مليــون ونصـف المليــو 
 حالة اكتشاف النفط الذي سيوزع أرباحه مناصفة بين الطرفين. 

وقــد بــرر الشــيخ )خالــد القاســمي( اتفاقــه مــع إيــران بــاالكراه وكــان مرغمــا علــى ذلــك الن الــدول العربيــة بســبب  ظروفهــا  
 .(4)ازاء النوايا اإليرانية وكذلك الضغوط البريطانية عليه بإنهاء قضية الجزرالصعبة لم تتخذ أي إجراء ايجابي 

 إال إن هذا التبرير ال يعفي الشيخ )خالد القاسمي( من مسؤولياته الوطنية والقومية اتجاه  أبناء األمة العربية.
 االحتالل اإليراني للجزر العربية الثالث

, وهــو آخــر يـوم للوجــود البريطــاني علــى (5)حــد مـن انتهــاء الحمايــة البريطانيـةم, وقبـل يــوم وا1971تشــرين الثــاني  30فـي 
 .(7), وقبل يومين من إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة(6)ارض الساحل العماني

                                                           
 .319- 318ل احمد وآخرون , المصدر السابق, صإبراهيم خلي (1)
 .135, ص1993سالم مشكور , نزاعات الحدود في الخليج معضلة السيادة الشرعية, بيروت,  (2)
؛ عبد العزيز 95, ص1377داود برميدس باوند, مباني تاريخي سياسي وحقوقي, حاكمين إيران برجز ايرتنب وابو موسى, جان أول , تهران,  (3)

؛ صالح العقاد , التيارات السياسية في الخليج العربي, 400-399غني إبراهيم , عالقة ساحل عمان ببريطانيا , دراسة وثائقية , الرياض, صعبد ال
 ؛351, ص1974القاهرة , 

 Anthong. John Duke, The union of the Arab Emirates, P. 257. 
؛ محمود 69, ص1978حدة, دراسة مسحية شاملة, معهد البحثو والدراسات العربية، القاهرة، يوسف أبو الحجاج, دولة اإلمارات العربية المت (4)

 .95-94, ص1972بهجت سنان , الشخصية العربية للخليج واالحتالل اإليراني للجزيرة, مطبعة الشعب, بغداد, 
؛ هنري 75, ص1971-1968ارة العراقية في أبو ظبي, (, التقارير السنوية للسف34, رقم الوثيقة )73/521300د.ك.و. بغداد, رقم الملف  (5)

 .120-119، ص1980ماماني، سقوط اإلمبراطورية اإليرانية نظامًا ودولة، منشورات ذات السالسل، الكويت، 
 .129, ص1982محمد حسنين هيكل , مدافع آية اهلل الخميني, قصة إيران والثورة , دار الشروق, بيروت,  (6)
 .1973م, االدعاءات اإليرانية في الخليج العربي, أصول المشكلة وتطورها التاريخي, مؤتمر التاريخ الدولي, بغداد, جمال زكريا قاس (7)
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م بإنزال 1971قامت القوات اإليرانية في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثالثاء في الثالثين من تشرين الثاني 
واتهـــا العســـكرية يســـاندها ســـالح البحريـــة بمهاجمـــة جزيرتـــي )طنـــب الكبـــرى و طنـــب الصـــغرى( واحتلتهـــا بعـــد معركـــة بـــين رجـــال ق

العربيــة ومقتــل ثالثــة  ةالشــرطة التابعــة إلمــارة رأس الخيمــة والقــوات اإليرانيــة, ممــا أدى إلــى استشــهاد ســتة أشــخاص مــن أفــراد القــو 
 .(2). كما احتلت القوات اإليرانية جزيرة أبو موسى في الوقت ذاته(1)أفراد من القوة اإليرانية الغازية

 أهداف االحتالل اإليراني للجزر 
أرادت إيران أن تظهر بمظهر القوة العسـكرية المتفوقـة فـي المنطقـة لتثبـت للواليـات المتحـدة األمريكيـة والـدول الغربيـة إنهـا 

ألمريكيـــة والغربيـــة فيهـــا, ويـــرى الـــبعض إن الشـــاه أراد أن يحقـــق عـــدة مؤهلـــة الن تلعـــب دور شـــرطي المنطقـــة لحمايـــة المصـــالح ا
 -:(4). وهي(3)أهداف من وراء هذا العدوان العسكري على الجزر الثالث

أرادت إيــران أن تثبـــت للعــرب والـــدول االســتعمارية بأنهـــا القــوة العســـكرية الوحيــدة التـــي تســتطيع أن تحـــل محــل االســـتعمار  -1
 البريطاني المنسحب.

 الهجرة اإليرانية وفق خطط علمية مدروسة وبشكل علمي لتفتيت التكوين العربي. زيادة -2
 السيطرة على الثروات الطبيعية كالنفط و اوكسيد الحديد. -3
إثبات صورة الشاه حاكما قويا في أذهـان الشـعب اإليرانـي, ذلـك إن حصـول البحـرين علـى االسـتقالل نـال مـن صـوته أمـام  -4

 لتعود صورته قوية لدى أبناء شعبه.شعبه , فعليه أن يفعل شيئا 
اخذ الشاه يؤكد مركز إيران ليس في الخليج العربـي فحسـب بـل وفـي المحـيط الهنـدي أيضـا, األمـر الـذي اقلـق الهنـد وبقيـة  -5

 دول المحيط الهندي, كما اخذ الشاه يتصرف على أساس انه أصبح زعيما دوليا.
يانـا أوضـحت فيـه احتجاجهـا ضـد االحـتالل اإليرانـي للجـزر, كمـا وفي صباح اليـوم التـالي أصـدرت حكومـة رأس الخيمـة ب

حمل البيان الحكومة البريطانية ما حـدث، وبعـد تنـازل بريطانيـا عـن معاهـدة الحمايـة الموقـع بـين الطـرفين , كمـا بعـث حـاكم رأس 
 .(5)ة وفي مقدمتها مجلس األمن الدوليالخيمة برقية إلى األمين العام لجامعة الدول العربية إلثارة هذه القضية في المحافل الدولي

كما أعلنت إمـارة رأس الخيمـة وفـي هـذه الظـروف الصـعبة انضـمامها إلـى اتحـاد اإلمـارات العربيـة المتحـدة بشـرط مواجهـة 
 .(6)االحتالل اإليراني للجزر العربية الثالث

العربيـة الـثالث إذ قـال: " كنـت أفضـل أن للجـزر  يكما أبدى الشيخ )خالد بن محمد القاسمي( أسفه إبان االحتالل اإليران
تقطع يدي قبل أن أوقع على اتفاق بالتنازل عن السيادة العربية عن جزيرة أبو موسى", وهذا يؤكد مدى شعوره بالخسارة والخذالن 

 .(7)البريطاني واإليراني بااللتفاف حول االتفاقية المزعومة بين الطرفين

                                                           
؛ صحيفة الجمهورية, 257محمد جاسم محمد, النظم السياسية والدستورية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية، مطبعة جامعة البصرة،ص (1)

؛ جريدة األهرام المصرية, الصادرة بتاريخ 1971, كانون األول 900, صحيفة التآخي, بغداد العدد 1972, كانون الثاني 1290/ 26بغداد العدد 
 .28/9/1992, جريدة الوفد المصري الصادرة بتاريخ 27/9/1992

؛ مجلة الجيل المجلد 1999آذار من عام  9محمد عبد الرحيم الشاهين, ما ضاع حق وراءه مطالب, جريدة الخليج اإلماراتية العدد الصادر في  (2)
 .74-72, ص1992( , كانون األول 12(, العدد )13)

 .220إبراهيم خليل احمد وآخرون, المصدر السابق, ص (3)
ة التربية، زهير قاسم السامرائي, الموقف العربي واإلقليمي من قرار االنسحاب البريطاني من الخليج العربي، رسالة ماجستير غير منشورة،كلي (4)

 .  www.friendauy.com؛ 221-220إبراهيم خليل احمد وآخرون, المصدر السابق, ص؛ 106-105, ص2000جامعة الكويت، 
 .190-163احمد جالل التدمري, المصدر السابق, ص (5)
؛ غانم نجيب عباس, 477, ص1983 محمد حسن العبدروس, التطورات السياسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة, ذات السالسل, الكويت, (6)

, إبراهيم خليل احمد 5, ص1999الموقف اإلماراتي الرسمي والشعبي من االحتالل اإليراني للجزر العربية الثالث , بحث غير منشور , بغداد 
 . 218-217؛ جمال زكريا قاسم , المصدر السابق, ص222-221وآخرون, المصدر السابق, ص

 104المصدر السابق, ص زهير قاسم السامرائي, (7)
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بيــة , فقــد خرجــت مظــاهرات حاشــدة فــي رأس الخيمــة والشــارقة ودبــي وأبــو ظبــي حطــم أمــا ردود األفعــال الجماهيريــة والعر 
خاللها المتظاهرون فروع البنوك والمؤسسات والمتاجر اإليرانية, وكذلك مكاتب شركات الطيران اإليرانية, وطالبوا بطـرد اإليـرانيين 

 .(1)من منطقة الخليج العربي
دمـة المتظـاهرين الـذين طـافوا شـوارع رأس الخيمـة يـوم الخـامس مـن كـانون وكان الشيخ )صقر بن محمـد القاسـمي( فـي مق

 .(2)م وهم يحملون الفتات سوداء ويرددون هتافات معادية لشاه إيران1971األول 
م بيانــا اســتنكرت فيــه العــدوان اإليرانــي علــى الجــزر 1971كــانون األول  2وأصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 

م مجموعــة مــن الوثــائق يبلــغ 1971/كــانون األول عــام 6لخيمــة إلــى األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي وقــدم شــيخ رأس ا
( وثيقة تتضمن اعترافات من الجهات الرسمية والممثلين الرسميين فـي الحكومـة البريطانيـة بتبعيـة جزيرتـي طنـب إلـى 18عددها )

 .(3)رأس الخيمة وأبو موسى للشارقة
م لبحــث قضــية االحــتالل اإليرانــي للجــزر, وألقــى )ســيف 6/12/1971معــة العربيــة اجتماعــا طارئــا يــوم وعقــد مجلــس الجا

سعيد عباس( ممثل دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة كلمـة أمـام المجلـس أوضـح فيهـا باألدلـة التاريخيـة عـن عروبـة الجـزر الـثالث, 
هو ما يعـد خيانـة لمعاهـدة الحمايـة بـين إمـارات وبريطانيـا المعقـودة وأوضح كذلك التواطؤ البريطاني مع إيران في احتالل الجزر و 

 (4)م مطالبا العرب بقطع العالقات مع إيران , وكذلك طرح الموضوع في مجلس األمن ومحكمة العدل الدولية.1820في 
لوماســية مــع إيــران اإليرانــي للجــزر حيــث قطــع العــراق عالقاتــه الدب لوكــذلك وقفــت األقطــار العربيــة موقفــا رافضــا لالحــتال
اإليرانــي للجــزر العربيــة واحتجــت الكويــت علــى االحــتالل اإليرانــي  لوبريطانيــا, وأوجــب بعقــد مجلــس األمــن لبحــث مســألة االحــتال

وطالبت بالدخول في مفاوضـات كـل المسـألة ودعـت إمـارة أبـو ظبـي حـل المسـألة سـلميا, لكـن االحتجاجـات والتنديـدات لـم تزحـزح 
 .(5)ا ولم تؤثر في إيران في استمرارها في احتالل الجزر العربية الثالثجنديا إيرانيا واحد

ووقفــت الصــحف العراقيــة إلــى جانــب الحــق العربــي وناشــدت بقطــع العالقــات مــع إيــران, وبينــت الموقــف الرســمي والشــعبي 
 (6)لمواجهة االحتالل اإليراني للجزر العربية الثالث.

م لمجلـس األمـن لعقـد 1971كـانون األول  3الجزائـر( بطلـب فـي  –اليمن  –بيا لي–وتقدمت بعض الدول العربية )العراق 
م 1971كــانون األول  19جلســة طارئــة لبحــث االحــتالل اإليرانــي للجــزر اإلماراتيــة الــثالث , وبنــاء علــى ذلــك عقــد المجلــس يــوم 

لح العـرب, لكـون ممثلـي الـدول جلسة خصصت لبحث موضوع الشكوى العربية ضد إيران إال إن مـداوالت المجلـس لـم توفـق لصـا
 .(7)العربية ال يحق لهم التصويت, وضاعت القضية في أروقة األمم المتحدة منذ ذلك الوقت ولحد اآلن

وعلى هذا األساس فان التعامل العربي يمكن أن يسـتند فـي مواجهتـه إيـران علـى األسـس التاليـة التـي أوردتـه جريـدة العـالم 
 :8اليوم وكما يلي

جية عربيــة مضــادة لإلســتراتيجية اإليرانيــة مفادهــا إن المنطقــة العربيــة ليســت مجــاال حيويــا ألي طــرف أي كــان وضــع إســتراتي -1
 هذا الطرف وأيا كانت الروابط الفكرية والتاريخية التي تربطه في الوطن العربي.

                                                           
 .540, ص1972, القاهرة, 2محمد علي رفاعي, الجماعة العربية وقضايا التحرير, ط (1)
 .1971كانون األول  6, 1005صحيفة الثورة , بغداد, العدد (2)
 (.17-2, لالطالع على الوثائق ينظر المالحق من )55ابتسام عبد األمير حسون, المصدر السابق, ص (3)
 .451, ص1982الراوي, العالقات السياسية الدولية والمشكالت الكبرى, مطبعة النهضة, القاهرة, راشد  (4)
؛ وزارة الخارجية العراقية، معهد الخدمة 1971, بغداد ,كانون األول, 999؛ صحيفة الثورة, العدد /257محمد جاسم محمد, المصدر السابق, ص (5)

 حول تبليغ سكان طهران باألمر. 720/720/16/1971ي إيران المرقم الخارجية، كتاب وزارة إلى سفارة العراق ف
كانون األول, 15أبعاد العدوان االمبريالي اإليراني على الجزر العربية الثالث في الخليج العربي, ندوة أقامتها جمعية الحقوقيين العراقيين بتاريخ  (6)

 .55تسام عبد األمير حسون, المصدر السابق, ص؛ اب37, ص1972, دار الحرية للطباعة والنشر , بغداد, 1971
 .26/9/1992محمد سعيد أبو عادود , الموقف اإليراني من )أبو موسى( كيف يرد العرب, جريدة العالم اليوم, بتاريخ  (7)
 المصدر نفسه. (8)
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فـي الخلـيج العربـي, يمكـن تسـريح  استخدام بعض األوراق الفاتحة في األيدي العربية, فهناك ورقـة تتعلـق بـاإليرانيين العـاملين -2
بعض إعداد منهم وتوصيلهم إلى إيران األمر الذي يخلق أداة ضـغط داخليـة علـى الحكومـة اإليرانيـة, بـل ويوجـه ضـربة إلـى 
ة أداة رئيسة يستخدمها اإليرانيون في إثارة القالقل في المنطقة العربية, كذلك باإلمكان التأثير علـى العائـدات اإليرانيـة النفطيـ

مــن خــالل المعــامالت فــي الســوق النفطيــة , كمــا يمكــن لألطــراف العربيــة التــأثير علــى إمــدادات الســالح التــي تحصــل عليهــا 
إيران من خالل التقدم بعروض لشراء سالح من الدول المصدرة لألسلحة إلى إيران كذلك يمكن التركيز في المحافل الدولية, 

سـرائيل، األمـر  على ضرورة جعل منطقـة الشـرق األوسـط منطقـة خاليـة مـن كـل أسـلحة الـدمار الشـامل بحيـث يشـمل إيـران وا 
 الذي يخلق بعض المصاعب أمام حصول إيران على ما تريده من هذه النوعية من األسلحة.

الســعي إلــى نقــل موضــوع هــذه األزمــة إلــى األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن وتطبيــق قواعــد الشــرعية الدوليــة طبقــا أحكــام البــاب  -3
 من ميثاق األمم المتحدة على الطرف المعتدي والمخالف بتصرفاته ألحكام القانون الدولي. السابع

العربية الثالث أخذت تتناغم مع السياسة البريطانية في منطقة الخليج  يبدو إن االدعاءات اإليرانية بالسيطرة على الجزر 
دورا مؤيدا لألطمـاع اإليرانيـة ومارسـت ضـغوطا كبيـرة علـى  العربي بعد عزمها على شد الرحال من المنطقة, حيث لعبت بريطانيا

حاكمي رأس الخيمة والشارقة من اجـل الرضـوخ للمطالـب اإليرانيـة , ولقـد وهبـت بريطانيـا أرضـا ال تملكهـا إلـى إيـران, لقـد ازدادت 
مــع السياســة األمريكيــة فــي بريطانيــا بسياســتها هــذه خلــق بــديل لهــا بعــد انســحابها ووجــدت فــي إيــران ضــالتها, وهــذا أيضــا ينســجم 

 المنطقة بحيث أصبحت إيران تمثل المصالح الغربية في المنطقة, لذا وجب دعمها ومساندتها على حساب العرب.
 الخاتمـة:

نســتنتج ممــا ســبق أن الجــزر العربيــة الــثالث ذات أهميــة كبيــرة جــدًا فــي منطقــة الخلــيج العربــي، نظــرًا لموقعهــا الممتــاز  
المالحـــة الداخلـــة والخارجـــة فـــي الخلـــيج العربـــي، فضـــاًل عـــن قربهـــا مـــن مضـــيق هرمـــز ووجـــود الثـــروات  والمســـيطر علـــى خطـــوط

المعدنيــة والنفطيــة منهــا، فهــي تشــكل أهميــة فــي موقعهــا مــن النــاحيتين اإلســتراتيجية واالقتصــادية ممــا جعــل إيــران تقــوم باحتاللهــا 
الجزر، أضـف إلـى ذلـك وجـود عوامـل داخليـة وعوامـل خارجيـة لهـذا بالقوة متذرعة بحجج دون وجود وثائق رسمية يثبت أحقيتهـا بـ

االحتالل، وهو االنسحاب البريطاني من الخليج العربي الذي ترك فراغًا أمنيًا وسياسيًا في المنطقة، مما حـدا بـإيران أن تأخـذ هـذا 
إلــى احــتالل إيــران للجــزر العربيــة الــثالث الــدور لنفســها بصــفتها القــوة األكبــر بالمنطقــة، وبالتــالي أدى هــذا االنســحاب البريطــاني 

م، ممـا أدى إلـى سـلب ارض عربيـة بـالقوة دون أي 1971تشـرين الثـاني  30وأبو موسى(  فـي  -طنب الكبرى -)طنب الصغرى
حق قانوني، وبهذا أصبحت هذه الجزر تحت السيطرة اإليرانية على الرغم من االحتجاجات والمظاهرات العربيـة سـواء كـان علـى 

ى الجماهير العربية أو جامعة الدول العربية، وكذلك االحتجـاج لـدى األمـم المتحـدة إال أن هـذه المطالـب العربيـة والدوليـة لـم مستو 
 تجد حل لقضية الجزر العربية الثالث وبقيت تحت السيطرة اإليرانية إلى يومنا هذا.
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 (1ملحق رقم )
 (1)أبو موسى -طنب الصغرى–نب الكبرى خريطة توضح موقع الجزر العربية الثالث ط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .307، ص1982عالء الدين نورس، السياسة اإليرانية في الخليج العربي، الكويت،  (1)
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 (2ملحق رقم )
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 (3ملحق رقم )
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 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

551 

 (5ملحق رقم )
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 (6ملحق رقم )
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 (7ملحق رقم )
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 (8ملحق رقم )
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 (9ملحق رقم )
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 (10ملحق رقم )
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 فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية 
 الصف الثاني المتوسط لدى طالبات

 ليالي خليل شافي: الباحثة     أ.م رياض كاظم عزوز
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Abstract 

     The research aims at identifying the (Effectiveness of the Strategy of Concept  Cycles in the 

Acquisition of the Historical Concepts for the Female Students in the Second Intermediate Class). 

To achieve the aim, the researcher has formulated the following zero hypothesis:  

   There is no a statistical indicator at the level (0.05) between the averages of the degrees of the 

female students' acquisition of the historical concepts in the experimental group and the control 

group.   

 الملخص 
"فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

 -، ولغرض التحقق من هدف البحث صاغت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: الصف الثاني المتوسط"
 المفاهيم التاريخية لطالبات  اكتساب( بين متوسط درجات 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )ال يوجد فرق

المجموعة التجريبية الالتي يدرسن باستراتيجية دوائر المفهوم وطالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة 
 االعتيادية(.

 ستغرقت فصاًل دراسيًا كاماًل، اذ تم اعتماد اإلجراءات اآلتية: وللتحقق من صحة هذه الفرضية أجرت الباحثة تجربة ا
تم اتباع المنهج التجريبي )من نوع الضبط الجزئي( لمجموعتين متكافئتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة، ذو االختبار 

إحدى المدارس المتوسطة البعدي الكتساب المفاهيم التاريخية، واقتصر هذا البحث على طالبات الصف الثاني المتوسط في 
والثانوية التابعة لمديرية تربية بابل، اذ تم اختيار عينة البحث عشوائيا)متوسطة المحاويل للبنات( موزعة بين شعبتين دراسيتين، 
اختيرت بالسحب العشوائي شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس باستراتيجية دوائر المفهوم والشعبة )ب( لتمثل 

 مجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية.ال
تمت مكافأة مجموعتي البحث في بعض المتغيرات التي قد تكون ذات تأثير في المتغير التابع وهي )العمر محسوبًا 

ر الذكاء، باألشهر، تحصيل الطالبات في مادة التاريخ للفصل الدراسي االول، اختبار المعلومات السابقة في مادة التاريخ واختبا
والتحصيل الدراسي للوالدين(، زيادة على ضبط المتغيرات األخرى من اجل سالمة البحث علمًا ان الباحثة قامت بتدريس 
مجموعتي البحث وحددت المادة العلمية بالفصول األخيرة )الرابع والخامس( من كتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه 

م(، وقد حددت األهداف السلوكية في المجال المعرفي وبلغ عددها 2015–2014للعام الدراسي ) لطلبة الصف الثاني المتوسط
( هدفا سلوكيًا لغرض إعداد الخطط التدريسية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، اما بالنسبة إلى أداة البحث فقد 120)

 ن نوع االختيار من متعدد.( فقرة م60أعدت الباحثة اختبارًا الكتساب المفاهيم تكون من )
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م(، اذ كانت بداية التجربة في يوم األحد 2015-2014تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )
( وللحصول على النتائج تم معالجة البيانات إحصائيا 5/5/2014(، وانتهت في يوم الثالثاء الموافق )15/2/2014الموافق )

 بار التائي لعينيتين مستقلتين وأظهرت النتائج ما يأتي: باستعمال االخت
تفوقت طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن باستراتيجية دوائر المفهوم على طالبات المجموعة الضابطة الالتي  

 درسن بالطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية.
 إلى عدد من االستنتاجات منها: وفي ضوء نتيجة البحث توصلت الباحثة 

ان استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لها دورًا كبيرًا في جعل الطالبات أكثر إدراكًا للمفاهيم مع  .1
 مراعاتها للفروق الفردية أثناء عرض المادة والتقدم بهن. 

 
 الفصل األول

 مشكلة البحث: 
متعددة ترمي بمجموعها الى تكوين االنسان ذو العقلية الثاقبة والشخصية المتكاملة، اال  يسعى التاريخ الى تحقيق اهداف 

انه يعاني من صعوبات تشكل عائقا امام تحقيق تلك االهداف، تاتي في مقدمتها ضعف اكتساب المفاهيم التاريخية نتيجة 
ال ينسجم مع التطورات العلمية الجديدة واالنفجار العلمي الستراتيجياته التي الزالت تعتمد على التلقين واالستظهار االمر الذي 

الذي يشهده العالم، فهذه االستراتيجيات ال تعطي دورا للطلبة في المساهمة والتفاعل في المواقف التعليمية زيادة على عدم 
ة والتشويق االمر هذا قاد الى مراعاتها الفروق الفردية بينهم في القدرات واالستعدادات واالهتمامات، مما افقده عنصر االثار 

 (. 55: 2000ضعف في اكتساب الطلبة للمفاهيم التاريخية )حميدة واخرون، 
 اهمية البحث: 

التربية تمثل جواز سفر مواطنيها للمستقبل ووسيلة اتصال لنقل ثقافة المجتمع من جيل الى اخر فالطلبة الجيدون هم 
نفسه القادرون على تنميتها وتطويرها، وتعد العامل االساس في التطور العلمي  القادرون على ادراك ثقافاتهم وهم في الوقت

الذي يعيشه العالم في هذا العصر وينبغي ان نساعدهم على ان تكيف مع زمالئهم لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه )الجنابي، 
2011 :18.) 

ي المراحل التعليمية جميعها اذ انها سجل حياة االمم وتعد مادة التاريخ احد المواد االجتماعية االساسية التي تدرس ف
والمرآة العاكسة التي تعكس بطوالتها وامجادها وهو كتابها الذي يدون به احداث حياتها وتسلسلها وتعاقبها، فهو علم دراسة 

 (.55: 2000حركة الزمن واحداثه وتطوره )حميدة واخرون، 
ي اتقان المادة العلمية او البنية المعرفية لمحتوى المناهج وتنفيذ المنهج الحديثة في التدريس اهميه ف لالستراتيجيات

الدراسي وتحقيق اهدافه على نحو صحيح واالندماج النشط في عملية التعلم وكذلك تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب 
والطلبة، اذ تسمح بممارسة كل متعلم على  االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والجوانب المهارية لدى كل من المدرسين

 (.28: 2010حدة لهذه المهارات واتقانه لها )شاهين، 
ولما كانت استراتيجيات التدريس متنوعة، فان اختيار أي منها ينبغي ان يكون منسجما مستوى نضج الطلبة مع طبيعة 

التربوية، ففي أي منهاج من مناهج الدراسة تصبح المادة التي يجري تدريسها ليستطيع المدرس تحقيق اهدافه التعليمية و 
: 1998السبل واكثرها اقتصارا )الزبيدي،  بأيسرجيدة متى ما اسفرت عن نجاح المدرس في عملة وتعلم طلبته  االستراتيجيات

37.) 
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 بأهميةالوعي استراتيجية دوائر المفهوم كأحد االستراتيجيات المستحدثة لتعليم المفاهيم التي نتجت عن زيادة  وتأتي
تعليمها من جهة وتزايد االهتمام بالكيفية التي يتعلم بها الطلبة من جهة اخرى وتستعمل هذه االستراتيجية عادة في العديد من 
االهداف التعليمية منها مساعدة الطلبة على دراسة المفاهيم بشكل واسع ومعرفة كيف ترتبط مجموعة مع بعضها البعض وتحديد 

ة اذ تساعد هذه االستراتيجية المدرس على مشاركة الطلبة كافة والتفكير في الموضوع واستخالص المفاهيم شكل هذه العالق
االساسية الواردة فيه اضافة الى تصنيفها وفق العالقات الرابطة بين كل مفهوم واخر وما اذا كانت هذه العالقة صحيحة او 

 (.289-286: 2011خاطئة مع بيان موضع الخطا )عبد الباري، 
 هدف البحث 

 يهدف البحث الحالي للتعرف على: 
 "فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط".

 فرضية البحث: 
ن مادة ( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الالتي يدرس0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) "ال

التاريخ العربي االسالمي وفق )استراتيجية دوائر المفهوم( وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة التاريخ 
 العربي االسالمي بالطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية".

 حدود البحث: 
 مركز محافظة بابل.الحدود المكانية: 
 طالبات الصف الثاني المتوسط في مدرسة متوسطة المحاويل للبنات في قضاء المحاويل في محافظة بابل.ة: الحدود البشري

الفصل الرابع والخامس من كتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه في العراق للصف الثاني المتوسط الحدود العلمية: 
 .2013، 26، طم(، اعداد لجنة من وزارة التربية2015 -2014للعام )

 م(.2015-2014الفصل الثاني في العام الدراسي )الحدود الزمانية: 
 تحديد المصطلحات: 

 -اوال: الفاعلية: عرفها: 
"تحقيق الهدف والقدرة على االنجاز وهي المقياس الذي به يتعرف على اداء المدرس واداء الطالب م(:  2008)عطية، -1

 (.61: 2008" )عطية،  لدوريهما في عملية التعلم والتعليم
  -االستراتيجية: عرفها:  -ثانيا: 

" مجموعة من الخطوات التي تساعد الطلبة في تحقيق مهمتهم واكتسابهم خبرة في موضوع معين" م(:  2005)ريان، -1
 (.113: 2005)ريان، 

 -ثالثا: دوائر المفهوم: عرفها: 
ام اذ يكتب في كل مقطع كلمة او مفهوم ذات صلة بالموضوع، ويتم دائرة ذات اربع مقاطع او اقسم(:  2007)الن وجانت، -1

من خالل هذه الدائرة وضع المفاهيم الرئيسية في كل قسم من اقسامها وعلى الطلبة تحديد كيف تترابط مع بعضها البعض، 
 Allen ،Janet، 2007، 13-14لكيفية االرتباط بين المفاهيم الموجودة بالدائرة ) تفسيرهمما يؤدي الى 
 عرفها: رابعا: االكتساب: 

" صياغة المعرفة بواسطة عمليات ذهنية داخلية مثل تنظيم الخبرة او اعادة تنظيمها على وفق بنية  م( 2000)قطامي، -1
 بأسلوبيتصورها المتعلم وعملية ترميزها واعطاؤها صفة مميزة يجعلها جاهزة لتخزينها، وتتأثر عملية الترميز والتخزين 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

560 

المعالجة وانماط التفاعل التي يجريها المتعلم عادة في أي موقف يواجهه بهدف استيعابه وفهمه " )قطامي،  الفرد في
2000 :392.) 

 خامسا: المفهوم: عرفها: 
: "ما يتكون لدى الفرد من معرفة وتمييز وتطبيق يرتبط بكلمة مصطلح أو عبارة أو عملية معينة" م( 1999)زيتون، -1

 .(78: 1999)زيتون، 
 سادسا: التاريخ: عرفه: 

 (.32"هو ذكر األخبار الخاصة بعصر أو جيل")ابن خلدون، د.ت: )ابن خلدون، د.ت(: -1

 الصف الثاني المتوسط: 
 وهو الصف الثاني في المرحلة المتوسطة التي تلي المرحلة االبتدائية وتسبق المرحلة االعدادية ويكون عمر الطالب فيه

 ه المواد والموضوعات العلمية واالدبية.سنة( تقريبا ويدرس في14)
 الفصل الثاني

 اوال: النظرية البنائية:
ظهرت نظريات عدة انبثقت من فلسفات حديثة مختلفة في افكارها ومبادئها واسسها واهدافها، ولكنها اشتركت في 

رتقاء بالعملية التعليمية، ومن اهمها اهتمامها بطرائق التدريس واستراتيجياته وعملت على تحديثها وتطويرها بما يساهم في اال
)النظرية البنائية( التي تهتم ببناء المعرفة وتكونها لدى الطلبة، ويعود تاريخها الى النصف االخير من القرن العشرين )الهاشمي 

 (.219: 2008وطه، 
فاعلية، وتؤكد على الدور النشط التعلمية( وتوجهها اذ تكون المواقف الصفية اكثر -تعالج هذه النظرية العملية )التعليمية

للمتعلم في بنائه لمعرفته من خالل خبراته السابقة والتفاعل االجتماعي مع االقران في وجود المعلم الميسر والمساعد في بناء 
 (.18: 2013المعنى بصورة صحيحة من خالل النشاطات والتجارب والطرائق التدريسية المختلفة )راضي، 

 راتيجية:ثانيا: مفهوم اإلست
االستراتيجية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية )استراتيجوس( ومعناها فن القيادة، ولذا كانت االستراتيجية لفترة طويلة  

اقرب ما تكون للمهارة "المغلقة" التي يمارسها كبار القادة واقتصر استعماالتها في البدء على الميادين العسكرية، كما تباين 
على ديناميكيتها فهي فن استعمال االمكانات والوسائل المتاحة  التأكيد، وبهذا الخصوص فانه البد من خرآلتعريفها من قائد 

بطريقة مثلى لتحقيق االهداف المرجوة على افضل وجه ممكن بمعنى انها طرائق معينة لمعالجة مشكلة او مباشرة مهمة او 
را على الميادين العسكرية وحدها وانما امتد ليكون قاسما مشتركا بين اساليب عملية لتحقيق هدف معين، ولم يعد استعمالها قاص
 (.36-35: 2015النشاطات جميعها في ميادين العلوم المختلفة )عبد اهلل، 

 ثالثًا: إستراتيجية دوائر المفهوم:
ذ تساعد على فهم المفاهيم تعد دوائر المفهوم واحدة من أهم استراتيجيات النظريات البنائية التي تبنى من خاللها المعرفة ا

 .(Anderson ،2011 ،p: 212)حيث يكون التعلم فيها بشكل جماعي يتشارك فيها المتعلمين في الصف الواحد جميعهم 
تتكون من مجموعة من اإلشكال الرسومية )الدوائر( التي يتم تقسيمها عادة إلى أربعة أقسام رئيسه بحسب المفاهيم الواردة 

من كل قسم من أقسام الدائرة كلمة مفتاحيه أو مفهوم رئيس أو حتى جملة أساسية يمثل الجملة المفتاحية في الموضوع اذ يتض
 (.(vacca&vaccv ،2010: 42في الموضوع المقروء أو المسموع 
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 رابعا: المفاهيم:
 وتنتظم ضوعيةالمو  المعايير وفق على والتراكم والتصنيف التنظيم أساس على تقوم منهجية المعرفي صيغة النظام

 والنظريات والقوانين والقواعد المبادئو  الحقائق والمفاهيمتتمثل في جزئية  مكونات من تتألف تركيبية بيئة في المعرفة
 ثم والقوانين المبادئ يتعلم وترابطها تراكمها خالل ومن اإلنسانية المعرفة إطار في المفاهيم يكتسب فاإلنسان واالتجاهات، والقيم

 عن يحدد التي السلوكية شخصيته تكوين في ويساعده غيره عن يميزه الذي هذا النظام يبني وبذلك النظريات إلى يتوصل
  (.300 - 298: 2003الخوالدة، )الخارجي العالم في واألشياء والمواضيع األشخاص تجاه مواقفه طريقها

مضى، النفجار المعرفة واتساع فروعها،  لبنة المعرفة، ولقد زادت في الوقت الحاضر اكثر من أي وقت المفاهيمتعد 
وصعوبة االلمام بجوانب أي فرع منها، لذا أصبح هدف المعلم هو مساعدة المتعلمين على الفهم والوعي ببنية المادة المفاهيمية 

 .(211، 2009والمنطقية )مرعي ومحمد، 
 دراسات سابقة

 م(:  2014دراسة )اللبان  -
 م في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس االدبي()فاعلية استراتيجية دوائر المفهو 

اجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الدراسة الى معرفة فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم الجغرافية 
الدبي وزعن على مجموعتين ( طالبة من طالبات الصف الخامس ا54بلغ حجم الدراسة )، لدى طالبات الصف الخامس االدبي

( طالبة للثانية، تكافأت المجموعتان في متغيرات: الذكاء، والعمر الزمني 26( طالبة لألولى و)28تجريبية ضابطة وبواقع )
محسوبا بالشهور، والمستوى التعليمي لألبوين، واختبار المعلومات السابقة لمادة التاريخ، أعدت الباحثة اختبارا تحصيليا مكونا 

 ( فقرة موضوعية موزعة على المستويات اكتساب المفهوم )تعريف، تمييز، تطبيق(.20ن )م
استعملت الباحثة في معالجة البيانات الوسائل االحصائية االتية )االختبار التائي، مربع كاي، معامل ارتباط بيرسون، 

 معادلة معامل الصعوبة، معادلة معامل التمييز(.
موعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية دوائر المفهوم على المجموعة الضابطة التي واظهرت النتائج تفوق المج

 (. 87-62: 2014درست بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم )اللبان، 
 (: 2006دراسة الكريطي )-

 )مدى اكتساب طلبة الصف الخامس األدبي للمفاهيم التاريخية( 
مدى اكتساب طلبة الصف الخامس األدبي للمفاهيم التاريخية وقد شمل  راق وهدفت الى معرفةاجريت هذه الدراسة في الع

المدارس الثانوية واإلعدادية التي يوجد فيها الصف الخامس األدبي في مركز محافظة بابل )مدينة الحلة( للعام  البحثمجتمع 
( طالبًا 230( طالبًا وطالبة بواقع )566لك المدارس )م، إذ بلغ عدد طلبة الصف الخامس األدبي في ت 2005-2004الدراسي 

طالبة تم تحديدها ( 235( طالبًا )165( طالبًا وطالبة بواقع )400( طالبة، اما عينة التطبيق األساس فقد بلغت )336و)
 .بطريقة قصدية

الخامس األدبي، أعده تحصيلي لقياس مدى اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف  باختباروتمثلت أداة البحث 
الباحث بنفسه تألف من أربعين فقرة من نوع االختيار من متعدد ألربعة بدائل وبواقع مفهوم لكل فقرة، وقد تأكد الباحث من 

( خبيرًا، واستخرج ثبات االختبار بطريقة التجزئة 20صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم )
براون  -( ولغرض حساب ثبات االختبار ككل استعمل معادلة ارتباط سبيرمان 0.73ارتباط بيرسون فبلغ )النصفية ومعامل 

 (، ونتيجة لذلك أصبح االختبار متسمًا بالصدق والثبات، وجاهزًا للتطبيق فطبقه الباحث على عينة التطبيق األساس0.84فبلغ )
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حثه وهي مربع كاي، معادلة صعوبة الفقرة، معادلة تميز الفقرة، استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة لطبيعة ب
( توصل الباحث إلى النتائج T-TESTبراون، وباستعمال االختبار التائي ) –معامل ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان 

 اآلتية: 
قبول تربويًا والذي حددته لجنة تدني مستوى اكتساب طلبة الصف الخامس األدبي للمفاهيم التاريخية عن المستوى الم -1

( 12( درجة في اختبار البحث الحالي، وقد بلغ عدد المفاهيم المكتسبة )40( من اصل )24%( أي ما يعادل )60الخبراء ب)
 .( مفهومًا تاريخياً 28مفهومًا بينما بلغ عدد المفاهيم غير المكتسبة )

 .الذكور واإلناث في مدى اكتسابهم للمفاهيم التاريخية ليس هنالك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي اكتساب -2
 

 الفصل الثالث
 منهج البحث:  -أوالً 

في إجراءات بحثها ذلك لقدرته على تحقيق هدف البحث الحالي، إذ يبنى هذه المنهج  التجريبيالمنهج  الباحثةاعتمدت 
 .على األسلوب العلمي

 التصميم التجريبي:  -ثانيا
التجريبي هو أولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحثة عند إجرائها تجربة علمية، إذ إّن دقة النتائج  إّن اختيار التصميم

التصميم المختار كونه يعطي ضمانا المكانية تذليل الصعوبات التي تواجهها عند التحليل اإلحصائي وتتوقف  نوعتعتمد على 
لمستعمل، ويستند تحديد نوع التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة، نتائج البحوث التجريبية على نوع التصميم التجريبي ا

(، وهذا ما دفع الباحثة الى اعتماد واحد من التصاميم التجريبية هو التصميم 250: 1993وظروف عينة البحث الزمني)عودة، 
 ول االتي: التجريبي ذو الضبط الجزئي بسبب كونه مالئم لظروف بحثها فجاء التصميم التجريبي على الجد

 ( التصميم التجريبي1جدول )
 
 
 
 

 مجتمع البحث وعينته:  -ثالثًا 
 ـ مجتمع البحث:  1

(، وللتعرف على 168: 2001)رؤوف،  األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسةعرف المجتمع بأنه ي 
أ( اذ يتألف مجتمع البحث هذا -2مجتمع البحث زارت الباحثة المديرية العامة لتربية بابل بموجب كتاب تسهيل مهمة )ملحق 

للبنات الواقعة في قضاء المحاويل التابعة للمديرية العامة لتربية بابل للعام  من المدارس المتوسطة والثانوية النهارية جميعها
 ( مدارس.9م( وعددها )2014/2015الدراسي )

 عينة البحث:  -
العينة جزء من مجتمع البحث الذي تتناوله الباحثة بالدراسة أي هي جزء من المفردات التي نخضعها للدراسة للحكم على 

تمثل العينة المجتمع من حيث الخصائص والصفات، والعينة تغني الباحثة عن مشقة دراسة المجتمع الكل، لذا ينبغي أن 
(، وجدت الباحثة ان دراسة مجتمع البحث األصلي بأكمله يتطلب وقتًا طوياًل وجهدًا شاقًا 138: 2007األصلي بكامله )القيم، 

 نوع االختبار المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 استراتيجية دوائر المفهوم التجريبية

 اكتساب المفاهيم التاريخية
 اختبار اكتساب المفاهيم

 ---- الضابطة التاريخية
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تمع البحث، اذ تحقق اهدافه وتساعدها في انجاز مهمتها، ومعرفة وتكاليف مادية مرتفعة، لذا ينبغي ان تختار عينة ممثلة لمج
 الباحثة بها توفر لها الكثير من الوقت والجهد والمال وتنقسم عينة البحث الحالي الى قسمين هما: 

 .*اختارت الباحثة متوسطة المحاويل للبنات بطريقة عشوائية إلجراء التجربة فيها: School Sampleعينة المدارس-أ
بعد أن حّددت الباحثة المدرسة التي ُستجري فيها التجربة زارت المدرسة ُمستصحبة : Pupils Sample _ عينة الطالبات ب

ب(، وهي تضم شعبتين للصف الثاني  -2معها كتاب تسهيل المهمة الصادر عن المديرية العامة لتربية محافظة بابل ملحق )
( طالبة في شعبة )ب( 32( طالبة في شعبة )أ( و)32( طالبة بواقع)64فيهما)المتوسط وهما شعبتا )أ، ب( وعدد الطالبات 

وبطريقة السحب العشوائي اختارت الباحثة شعبة )أ( لتمّثل المجموعة التجريبية التي ستدرس طالباتها)باستراتيجية دوائر 
تيادية، وبعد استبعاد اربع طالبات من المفهوم(، وشعبة )ب( لتمّثل المجموعة الضابطة التي ستدرس طالباتها بالطريقة االع

( 60العينة بواقع طالبتان من المجموعة الضابطة وطالبتان من المجموعة التجريبية )نتيجة الرسوب(أصبح عدد طالبات الكلي )
لبات ( طالبة في المجموعة التجريبية. والسبب في استبعاد الباحثة الطا30( طالبة في المجموعة الضابطة و)30طالبة منهن )

الراسبات هو الخشية من أن يؤثرن في دقة النتائج كون الطالبات يمتلكن خبرة سابقة ولكن أبقت الطالبات في أثناء التدريس كي 
 ال تحرمهما من الفائدة العلمية وللحافظ على النظام في المدرسة.

 رابعا: تـكـافـؤ مـجـمـوعـتـي الـبـحـث: 
راسة في المجموعتين بالمتغيرات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، واختيار على الرغم من تجانس طالبات عينة الد

الشعبتين بالطريقة العشوائية لتمثل احدهما المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة، حرصت الباحثة قبل البدء 
فهوم( في المتغير التابع )اكتساب المفاهيم بتجربتها على ضبط ما من شأنه أن يؤثر مع المتغير المستقل)استراتيجية دوائر الم

 التاريخية(. واجرت الباحثة تكافؤ بين طالبات مجموعتي الدراسة في بعض المتغيرات هي: 
 العمر الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور. .1
 التحصيل الدراسي للوالدين. .2
 م(. 2015 -2014درجات مادة التاريخ في النصف االول للعام) .3
 ات السابقة.اختبار المعلوم .4
 اختبار الذكاء. .5

 ضـبــطـ الـمـتـغـيـرات الـدخـيـلــــة )غــيــر الـتـجـريــبــيــة(:  -خامسا
يقصد به تثبيت العوامل جميعها، ماعدا العامل المراد قياس اثرة، ويعد الضبط من العناصر المهمة في سيطرة الباحثة 

استها اذ سوف تؤدي الى نتائج ذات قيمة علمية، لذا ينبغي على الباحثة ان على عملها وانجاح تجربتها، يكسبها ثقة عالية بدر 
تتعرف على المتغيرات والعوامل )غير المتغير المستقل( التي يمكن ان تؤثر على المتغير التابع وتثبيتها وتحديد اثرها )رؤوف، 

2001 :22.) 
وعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في المتغيرات لذلك وزيادة على ما تقدم من اجراءات التكافؤ االحصائي بين مجم

التي يحتمل ان تؤثر في المتغير التابع، حاولت الباحثة ضبط بعض المتغيرات الدخيلة التي تعتقد انها تؤثر على سالمة 
 التجربة، وفيما ياتي هذه المتغيرات الدخيلة وكيفية ضبطها: 

 
 

                                                           
 باحثة طريقة السحب العشوائي في اختيار عينة البحث . اعتمدت ال *
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 االندثار التجريبي:  -1
لمتولد عن ترك عدد من الطالبات )عينة الدراسة( او انقطاعهم في اثناء مدة التجربة، وهو ما يترتب ويقصد به " االثر ا

(، ولم يحدث في تجربة الدراسة الحالية شيء من هذا عدا 43: 1986عليه من تاثير في نتائج الدراسة )الزوبعي واخرون، 
 جدًا بشكل يكاد يكون متساويًا مما اليؤثر على سير التجربة.حاالت الغياب الفردية التي كانت في المجموعتين بنسب ضئيلة 

 الحوادث المصاحبة للتجربة:  -2
يقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي يمكن حدوثها في أثناء التجربة)الكوارث، الفيضانات، األعاصير، 

 لم يحدث تأثير لهذا العامل اثناء مدة التجربة. الحوادث اأُلخر كالحروب واالضطرابات وغيرها مما يعرقل سير التجربة(،
 أداة القياس:  -3

 استعملت الباحثة أداة قياس واحدة للمجموعتين )التجريبية والضابطة( وهي اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية.
 أثر اإلجراءات التجريبية:  -4

 اع وتمثل ذلك في: حاولت الباحثة الحد من اثر هذا العامل في سير التجربة قدر المستط
 المادة الدراسية:  -أ

تم تحديد المادة الدراسية نفسها لمجموعتي البحث وشملت الفصول الرابع والخامس من كتاب التاريخ العربي االسالمي 
 للصف الثاني المتوسط وقد تم إعداد الخطط المناسبة لكل مجموعة.

 المدة الزمنية: -ب
ولغاية  2015/ 15/2تي البحث في تطبيق التجربة اذ بدأت في يوم األحد الموافقلقد تساوت المدة الزمنية بين مجموع

 .2015/  5/5يوم الثالثاء الموافق 
 مدرسة المادة:  -ج
قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( على اعتبار انها مدرسة جديدة للحفاظ على الموضوعية والدقة  

 في نتائج البحث.
 حرص على سرية البحث: ال -د

تم السيطرة على هذا المتغير وذلك باالتفاق مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالبات بطبيعة البحث وهدفه كي ال 
 يتغير نشاطهن.

 الوسائل التعليمية:  -هـ
تمثلت في حرصت الباحثة على أن تقدم الوسائل التعليمية في التجربة إلى طالبات مجموعتي البحث بشكل متساوي 

 .السبورة واألقالم الملونة والمخططات والخرائط ذات العالقة بمواضيع التجربة لغرض تحقيق هدف البحث
 بناية المدرسة:  -و

طبقت التجربة في مدرسة متوسطة المحاويل للبنات وفي صفين احدهما بجانب األخر ومتشابهين في الحجم واإلنارة 
 وعدد المقاعد.

 توزيع الحصص:  -ز
عدد الدروس المقررة لمادة التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني المتوسط هو)درسين أسبوعيا( وباالتفاق مع إدارة  إن

 المدرسة تم تنظيم جدول الدروس بشكل يضمن تكافؤ الوقت المخصص للدرس الواحدة وللمجموعتين بصورة متبادلة.
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 مـسـتـلـزمــات الـبـحــث:  -سادسا: 
 العلمية:  تحديد المادة  -1

حددت الباحثة المادة العلمية المشمولة بالبحث التي ستدرس لطالبات مجموعتي البحث إثناء التجربة وفقًا لمفردات كتاب 
م(، وقد اشتملت  2015 – 2014التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه لطالبات الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي )

الرابع )الدولة العربية االسالمية في العصر العباسي(، والفصل الخامس )الدولة العربية االسالمية على الفصلين اآلتيين، الفصل 
 في االندلس(.

 تحديد المفاهيم التاريخية للمادة العلمية التي ستدرس في التجربة:  -1
اب التاريخ العربي قامت الباحثة بتحديد المفاهيم التاريخية الواردة في موضوعات الفصول )الرابع والخامس( من كت

( وقد تم 7( مفهوم مابين المفاهيم الرئيسية والفرعية ملحق )40االسالمي للصف الثاني المتوسط، وقد بلغ عدد المفاهيم )
( وذلك لغرض التحقق من مدى 5عرضها على مجموعه من الخبراء المختصين في التاريخ االسالمي وطرائق التدريس ملحق )

 صالحيتها.
 :ف السلوكيةصياغة األهدا -2

(، وذلك ان أي عمل 253: 2003إن عملية تحديد االهداف السلوكية ضرورة الزمة ألي عملية تعليمية )ابو جادو،  
جاد يبدأ بتحديد األهداف بوضوح ثم باختيار الوسائل المناسبة التي تمكن من الوصول الى األهداف في ضوء كافة ظروف 

(، ومن مواصفات الهدف السلوكي أن يكون قاباًل 160: 2003متاحة )الوكيل ومحمد، العمل واإلمكانات المادية والبشرية ال
للمالحظة والقياس وأن يحتوي على فكرة واحدة ويصاغ بحيث يعبر عن سلوك الطالب وليس المدرس وأن يكون واضحًا في 

: 2004المختلفة )يونس وآخرون، معناه وأن يصف نواتج التعلم وليس أنشطة التعلم وأن يشتمل الهدف على جوانب التعلم 
85 .) 

لذا قامت الباحثة بصياغة األهداف السلوكية اعتمادًا على دراسة محتوى المادة التعليمية التي شملتها التجربة وبلغت 
ن ( هدفًا سلوكيًا للمجال المعرفي شملت التصنيفات الثالثة )تعريف، تمييز، تطبيق(، موزعة على محتوى الفصلين األخيري120)

( وعرضت هذه األهداف السلوكية بصورتها 8من كتاب )التاريخ العربي االسالمي( المقرر للصف الثاني المتوسط، ملحق )
األولية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التربية وعلم النفس وطرائق تدريس العلوم االجتماعية والتاريخ ملحق 

دى مالئمتها لمستوى الهدف وتغطيتها لمحتوى المادة، وقد نالت قائمة االهداف السلوكية ( إلعطاء آرائهم ومالحظاتهم بها وم5)
 موافقة الخبراء عدا بعض من التعديالت البسيطة في صياغة بعضها أذ تم االخذ بها.

 ـ إعداد الخطط التدريسية:  4
التي تضطلع بها المدرس وطلبته لتحقيق يقصد بالخطة التدريسية بأنها " تصورات مسبقة للمواقف واالجراءات الدراسية 

: 1992اهداف تعليمية معينة، وتضم هذه العملية تحديد االهداف واختيار الطرائق التي تساعد على تحقيقها" )األمين وآخرون، 
وضوعات (، ولما كان اعداد الخطط التدريسية واحدًا من متطلبات التدريس الناجح، فقد اعتمدت الباحثة خططًا تدريسية لم133

مادة التاريخ العربي االسالمي التي ستدرس في التجربة في ضوء محتوى الكتاب المنهجي واالهداف التي تمت صياغتها، وعلى 
وفق )استراتيجية دوائر المفهوم( بالنسبة الى طالبات المجموعة التجريبية على وفق الطريقة التقليدية )االعتيادية( بالنسبة الى 

وقد عرضت الباحثة انموذج من الخطة التجريبية ضابطة، وبناء على ما تقدم تم اعداد الخطط التدريسية طالبات المجموعة ال
في  الستعمالها( وذلك لغرض التحقق من مدى صالحيتها 5( على مجموعة من الخبراء المتخصصين )9والضابطة ملحق)

 التجربة، وفي ضوء مالحظاتهم عملت الباحثة بعض التعديالت.
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 ق التجربة: ـ تطبي 5
( وانتهت التجربة 2015/ 2/  15التجربة على طالبات مجموعتي البحث يوم االحد الموافق ) بتطبيقباشرت الباحثة 

(5 /5  /2015.) 
 أداة البحث: 

 اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية:   -1
كن االفادة منه في تحسين أساليب التعلم يعد االختبار من أكثر أساليب التقويم شيوعًا واستعمااًل في قياس نواتج التعلم ويم

جادة التخطيط والسيطرة على التنفيذ وهو ال يزال من أهم أدوات التقويم نفعًا للعملية  كما يسهم في تقويم النتائج وا 
 (. 160: 2000التعليمية)البجة، 

والخامس( من كتاب التاريخ ولعدم توافر اختبار جاهز يتصف بالصدق والثبات، ويغطي المفاهيم ضمن الفصول )الرابع 
العربي االسالمي، قامت الباحثة بتصميم اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية معتمدًا على المفاهيم التي تم تحديدها مسبقا، وقائمة 

ساب االهداف السلوكية المحددة، فقد اعدت الباحثة اختبارًا موضوعيًا وذلك لمعرفة اثر )استراتيجية دوائر المفهوم( في اكت
المفاهيم التاريخية، مقارنة بالطريقة التقليدية، ولهذا فقد اتبعت الباحثة خطوات عدة في إعداد وتطبيق االختبار وهي على النحو 

 االتي: 
 صياغة فقرات االختبار  - أ

كون من أ(، وهو م-10اعدت الباحثة اختبارًا موضوعيًا في اكتساب المفاهيم التاريخية من نوع االختيار من متعدد ملحق)
فقرة( يلي كل فقرة أربع بدائل، واحدة صحيحة والثالثة منها خاطئة، وقد تم اختيار هذا النوع من االختبارات الموضوعية  60)

ألنه أكثر ثبات وصدق وقدرة على قياس كثير من مخرجات التعلم، كما إنها سهلة التصحيح وعنصر التخمين فيه ضعيف 
(، واتبعت الباحثة عند إعداد البدائل 197: 2005كن تحليل نتائجه إحصائيًا بسهولة )البهي، وشاملة للمادة العلمية، ومن المم

 ما يأتي: 
 أ. أن تكون البدائل متجانسة في محتواها. 

 ب. التوزيع المتوازن لمواقع اإلجابة الصحيحة.
 ج. تجنب الكلمات التي تحمل معاني عدة.
 (. 222: 2000آخرون، د. مناسبة لغويًا ألصل الفقرة )أبو صالح و 

 ب. تعليمات اإلجابة: 
لكي يعطي االختبار نتائج جيدة البد من إعداد تعليمات واضحة الصياغة في االختبار، وذلك لتحديد المطلوب من 
المفحوصين بصورة واضحة ومحددة، فهذه التعليمات توضح األداء المطلوب في االختبار وتوضح طريقة اإلجابة ومكانها 

 (.389: 2006)سليمان، 
 ج. تعليمات التصحيح 

خصصت الباحثة درجة واحدة للفقرة التي تكون إجابتها صحيحة، وصفر للفقرة التي تكون إجابتها خاطئة، وتعامل الفقرة 
 المتروكة او التي تحمل أكثر من إجابة واحدة معاملة الفقرة غير الصحيحة.

 : د ـ صدق االختبار
ن صادقًا، واالختبار الصادق هو الذي يقيس فعاًل القدر او االتجاه او االستعداد الذي من صفات االختبار الجيد ان يكو 

 (.245: 2007وضع الختبار قياسه، فاالختبار الذي يقيس قياسًا متفقًا لما هو مالئم ليس اختبارًا صادقًا )عالم، 
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 ولغرض التاكد من مدى صدق االختبار، اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري.
 :صدق الظاهري -1

هو المظهر العام لالختبار من حيث نوع المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها ومدى مناسبة االختبار للغرض الذي 
 (.130: 1990وضع من أجله )االمام واخرون، 

على مجموعة ( فقرة بصورته األولية عرضته 60بعد أن أعدت الباحثة االختبار مع االهداف السلوكية البالغ عدد فقراته )
( الستطالع 5( خبيرًا، الملحق )18من الخبراء المختصين في القياس والتقويم، وطرائق التدريس االجتماعيات البالغ عددهم )

نال االختبار موافقة  آرائهم بشأن صالحية فقراته في قياس محتوى المفاهيم التاريخية على ضوء األهداف السلوكية، حيث
لك أصبح االختبار صادقا لقياس اكتساب المفاهيم التاريخية لدى أفراد العينة )طالبات الصف الثاني %( وبذ83بنسبة )الخبراء 

 المتوسط(.
  التطبيق االستطالعي لالختبار -د

 :تطبيق االختبار على العينة االستطالعية -اوال
( والهدف من هذا 21/4/2015) طبقت الباحثة االختبار على العينة االستطالعية األولى في يوم )الثالثاء( الموافق

يصاله الى الدقة في الوصول الى النتائج ويتم من خالل الكشف عن الفقرات  االجراء هو تحسين االختبار ورفع كفاءته االدائية وا 
(، وتتكون فقرات االختبار 69: 2001الضعيفة ومن ثم إعادة صياغتها أو إستبعادها إن كانت غير صالحة )العجيلي وأخرون: 

( طالبة من طالبات 30( فقرة وتحتوي على تعليمات اإلجابة وحساب زمن اإلجابة وبلغ حجم العينة االستطالعية )60) من
مجتمع الدراسة من غير عينتها تم اختيارهم من طالبات الصف الثاني المتوسط في ثانوية النجاة للبنات، وقد حسب وقت 

( دقيقة، أتضح أن التعليمات 44تة الطالبات في االجابة، والذي تمثل ب)اإلجابة عن طريق حساب متوسط الوقت الذي استغرق
 واضحة والفقرات مفهومة، وتحقق من هذا اإلجراء بأن الفقرات االختبارية جميعها لها عالقة بمادة التجربة.

 وتم حساب الزمن وفقا للمعادلة االتية: 
 ة الثالثة.الخ زمن الطالبة االولى + زمن الطالبة الثانية + زمن الطالب

 زمن االختبار =______________________________________________
 عدد الطالبات      
 

 التحليل االحصائي:  -ثانيا
وهي عملية اختبار إستجابات االفراد على فقرات االختبار، وتتضمن هذه العملية معرفة مدى صعوبة كل فقرة أو سهولتها 

ن الفروق الفردية للصفة المراد قياسها والكشف عن فعالية البدائل الخطأ في الفقرات وخاصة في ومدى قدرتها على التمييز بي
(، ولتحقيق ذلك طبقت الباحثة االختبار على العينة االستطالعية الثانية 67: 2001فقرات االختيار المتعدد )العجيلي وأخرون: 

ني المتوسط في متوسطة سمية للبنات، االختبار في يوم الثالثاء ( طالبة إذ اختيرت من طالبات الصف الثا100المكونة من )
(، لغرض التحليل اإلحصائي الختبار اكتساب المفاهيم التاريخية اذ تم االختبار بإشراف الباحثة 23/4/2015الموافق )

ختيرت ومشاركة عدد من مدرسات التاريخ في عملية المراقبة، وبعد تصحيح األوراق رتبت الباحثة درجات الط البات تنازليًا، وا 
 %( بوصفها أفضل مجموعتين لتمثيل العينة وعلى النحو االتي:  27العينتان المتطرفتان العليا والدنيا بنسبة )
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 معامل الصعوبة:  -1
(، وحسبت الباحثة 289: 1993ويقصد به نسبة الطلبة الذين يجيبون على الفقرة إجابة صحيحة من عينة ما )عودة: 

 Bloom(، ويرى )بلوم11( ملحق )0.72 –0.37صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت انها تتراوح بين )معامل ال
 :Bloom ،1971)( 80.0-20.0( ان االختبارات تعد جيدة إذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها لتكون بين )1971

 ، وهذا يعني إن فقرات االختبار جميعها مقبولة.(60
 ل التمييز: معام – 2

يشير معامل تمييز الفقرة الى قدرة الفقرة على التمييز بين مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل من الطلبة في 
االختبار. فاذا كانت الفقرة مميزة تميزا مرتفعا، فان الطالبات مرتفعات التحصيل يجيبن عليها اجابة صحيحة، بينما ال تجيبن 

 (.254: 2011يل اجابة صحيحة )عالم، عليها الطالبات منخفضات التحص
( اذ يؤكد إيبل إن الفقرة تعد جيدة 11( ملحق)0.67 – 0.33وعند حساب معامل تمييز كل فقرة وجد أنها تتراوح بين ))

 (. Eble: 1972: 406( فأكثر )0.30إذا كانت قوتها التمييزية )
 فعالية البدائل الخاطئة:  – 3

ختيار من متعدد يفترض أن تكون البدائل الخطأ جذابة للتثبت من أنها تؤدي االثر الموكل عندما يكون االختبار من نوع اال
اليها من تشتيت انتباه الطالبات الذين اليعرفن االجابة الصحيحة، والبديل الخطأ الذي يجتذب عددًا محددًا من الطالبات يعد 

أحد من الطالبات فإنه يعد بدياًل غير فعال أو جذاب ويسعى مصمم بدياًل فعااًل أو جذابًا، أما البديل الخطأ الذي ال يختاره 
(، وقد حسبت الباحثة 130: 2005االختبار الى الحصول على قيم سالبة للبدائل الخطأ لكي تكون الفقرة جيدة )الزيود وهشام، 

( وهذا يدل على انها مقبولة 0.04-_  0.37-فعالية البدائل الخطأ لكل فقرة من فقرات االختبار فوجدت انها تتراوح بين )
 (.12ملحق)

 ثبات االختبار:  -هـ 
يقصد به االتساق في النتائج ويعد االختبار ثابتًا إذا حصلنا على النتائج نفسها لدى إعادة تطبيقه على األفراد أنفسهم 

ر منها طريقة التجزئة (، وهناك طرائق متعددة لحساب معامل ثبات االختبا229: 2004وفي ظل الظروف نفسها )النبهان، 
عادة االختبار، وتعد طريقة التجزئة النصفية أكثر الطرائق شيوعًا في حساب الثبات، ألنها  النصفية وطريقة الصور المتكافئة وا 
تتالفى عيوب بعض الطرائق األخرى فيما يتعلق بعدم ضمان توفير الظروف نفسها عند إجراء التطبيق األول لالختبار في 

( لذلك 152-151: 1990اني. وتتالفى أيضًا مسألة التكاليف وطول الوقت المستعمل في مادة االختبار )اإلمام، التطبيق الث
 اختارت الباحثة طريقة التجزئة النصفية إذ تعتمد على تقسيم فقرات االختبار على قسمين فردية وزوجية.

من طالبات متوسطة سمية للبنات. ثم جمع  ( طالبة100طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية مكونة من )
إجابات كل طالبه عن الفقرات الفردية على جانب واإلجابات عن الفقرات الزوجية على جانب آخر ثم حسب معامل االرتباط 

( ثم صحح معامل االرتباط باستعمال معادلة 0.773( وقد بلغ )Personبين نصفي االختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون )
لذا يعد االختبار ثابتًا في ما يقيسه، اذ (، 13( ملحق )0.872( فكانت نتيجة ثباته )Spearman – Brownسبيرمان براون )

: 2002%( فما فوق )عبد الهادي، 80ينبغي ان يزيد عن ) لالختبار( ان معامل االرتباط الجيد 2002يذكر )عبد الهادي، 
129.) 
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 تطبيق التجربة:  -و 
 احثة في أثناء تطبيق التجربة على ما يأتي: اعتمدت الب 

، بواقع درسين 15/2/2015 . طبقت التجربة على طالبات مجموعات البحث التجريبية والضابطة بدءًا من يوم األحد الموافق1
لموافق أسبوعيًا لكل مجموعة، واستمر تدريس مجموعتي البحث فصاًل دراسيًا كاماًل، إذ انتهت التجربة في يوم الثالثاء ا

5/5/2015. 
. وضحت الباحثة في اليوم األول من تطبيق التجربة وقبل البدء بالتدريس الفعلي لطالبات مجموعتي البحث التجريبية 2

 والضابطة كيفية التعامل مع االستراتيجية بالنسبة إلى كل مجموعة ودربت الطالبة.
على وفق الخطط التدريسية التي أعدتها معتمدة على . درست الباحثة بنفسها مجموعات البحث التجريبية والضابطة 3

استراتيجية دوائر المفهوم في تدريس طالبات المجموعة التجريبية، وعلى الطريقة التقليدية في تدريس طالبات المجموعة 
 الضابطة.

 سابعا: الوسائل اإلحصائية: 
 .الباحثة الوسائل اإلحصائية في إجراءات بحثها وتحليل نتائجه استعملت

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج: 
بهدف معرفة فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى  (t) الباحثة االختبار التائي استعملت 

 طالبات الصف الثاني المتوسط وذلك من خالل داللة الفرق اإلحصائي بين متوسطات درجات مجموعتي البحث.
 لصفرية االولى للبحث التي تنص على: للتحقق من الفرضية ا

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي 0.05داللة احصائية عند مستوى ) ذوفرق  هناك)ليس  
يدرسن ماده التاريخ العربي االسالمي باستعمال )استراتيجية دوائر المفهوم(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي 

 ادة نفسها بالطريقة االعتيادية في اكتساب المفاهيم التأريخية(.يدرسن الم
( في حين بلغ متوسط درجات 44.47درجات أكتساب المفاهيم التأريخية لطالبات المجموعة التجريبية ) متوسطفقد بلغ  

( وعند 40.17ة االعتيادية )إكتساب المفاهيم التاريخية لطالبات المجموعة الضابطة االتي يدرسن المادة نفسها على وفق الطريق
( 515، 2( المحسوبة بلغت )t( لعينتين مستقلتين للموازنة بين هذين المتوسطين ظهر أن القيمة )T. testاستعمال اختبار )
( يوضح ذلك، 11( وجدول )2.000( الجدولية البالغة )t( وهي أكبر من قيمة )58( وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )

( بين 0.05داللة احصائية عند مستوى ) ذو)هناك فرق  لفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنصوبذلك ترفض ا
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن ماده التاريخ العربي االسالمي باستعمال )استراتيجية دوائر 

سن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في اكتساب المفاهيم الضابطة الالتي يدر  المجموعةالمفهوم(ومتوسط درجات طالبات 
 التأريخية(.

( على المجموعة الضابطة التي درست استراتيجية دوائر المفهومويظهر من خالل ذلك تفوق المجموعة التجريبية التي درست )ب 
 بالطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية.
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 اعلية:معرفة حجم االثر للف
( وتكون متوسطة ذ 0.20ــــــ0.49( تكون صغيرة ذا تراوحت بين )tويمكن تصنيف حجم االثر في حالة استعمال اختبار )

 (.132: 2015( )المسعودي، 0.80( وتكون قوية اذا كانت اكبر او تساوي )0.50ــــــ0.7تروحت بين )
(، اذن يكون ضمن تصنيف 0.041ان حجم االثر يساوي )ولمعرفة حجم االثر استعملت الباحثة معادلة ايثا فتبين  

 متوسط للفاعلية. 
 ثــانـيـًا: تـفـسـيـر الـنـتـائج: 

تشير النتائج الى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستعمال إستراتيجية دوائر المفهوم على المجموعة الضابطة  ال
 ر ذلك على النحو االتي: التي درست باستعمال الطريقة االعتيادية ويمكن تفسي

ان توظيف استراتيجية دوائر المفهوم في تدريس مادة التاريخ ساعد طالبات الصف الثاني المتوسط على تحقيق تعلم  .1
ذو معنى من خالل ادراك العالقات بين المفاهيم والربط بين المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة مما يجعل التعلم 

 افضل واسهل.
تيجية دوائر المفهوم لها دور كبير في مقارنة الطلبة للمفاهيم التاريخية والتميز بينها مما ساعد على اكتسابهم ان استرا  .2

( ان تدريس المفاهيم يحتاج الى عمليات المقارنة والتميز بدال من امالء 2005للمفاهيم التاريخية، اذ يؤكد )جابر، 
عة تساعدهم على الفهم وربط واكتشاف المفاهيم والتعبير عنها المدرس والنقل من الكتاب ويتم ذلك بطرائق متنو 

بطرائق مختلفة، وتؤدي الحواس دورا اساسيا في تكوين الصورة الذهنية للمفاهيم عند الطلبة، كما تعد الخبرات المباشرة 
 (.337-336: 2005والغير مباشرة التي يمرون بها سبيال لتكوين المدركات لديهم )جابر، 

االستراتيجية بركنين مهمين في العملية التعليمية وهما )الطالبة ـ المدرسة(، فالطالبة هي محور عملية  هذه اهتمت .3
التعليم داخل قاعة الدرس متلقية ومشاركة في آن واحد ومطبقة لقواعد الدرس الموجه إليها، أما المَدرسة فكانت 

 مخططة ومناقشة وموجهة.
مادة المجردة أكثر حسية، وسهلة اإلدراك، مما ساعد الطالبات على استيعابها إن هذه االستراتيجية جعلت مفاهيم ال .4

 وفهمها.
ان استراتيجية دوائر المفهوم اثبت فاعليته وتفوقه على الطريقة االعتيادية في اكتساب طالبات الصف الثاني المتوسط  .5

 المفاهيم التاريخية.
يجاد األسباب ومسبباتها.ان هذه االستراتيجية تقوم بتدريب عقل الطالبات على  .6  االستنتاج والتعميم، وا 
ان التدريس على وفق هذه االستراتيجية ويزيد من الدافعيته نحو التعلم ويعودهن على االستقاللية في التعلم كما يساعد  .7

 على تفعيل الذاكرة لديهن. 
تدرج من السهل الى الصعب معززة إن توظيف دوائر المفهوم في تنظيم مفاهيم التاريخ العربي االسالمي من خالل ال  .8

باالمثلة المرتبطة بواقع الطالبات حيث تساعد في تعلم المفاهيم بصورة أكثر فاعلية مما يؤدي الى زيادة البحث عن 
 المعرفة والتعلم. 

 (. 1990(، ودراسة )نوبلز، 2014وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات منها، دراسة )اللبان، 
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 الفصل الخامس
 : وال: االسـتـنـتـاجـاتأ

 يأتي:  من خالل ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن ان نستنتج ما 
ان استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لها دورًا كبيرًا في جعل الطالبات أكثر إدراكًا للمفاهيم مع  .2

 مراعاتها للفروق الفردية أثناء عرض المادة والتقدم بهن. 
 استراتيجية دوائر المفهوم تتناسب مع النمو المعرفي لعقل الطالبات في المرحلة المتوسطة.ان  .3

 ثانيًا: الـتـوصـيـات:  
 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يأتي: 

ريس ضرورة اهتمام المدرسين باستعمال استراتيجيات التدريس الحديثة وال سيما استراتيجية دوائر المفهوم في تد .1
 المفاهيم التاريخية، لما لها اثر في زيادة اكتساب الطالبات لها. 

تضمين منهج التاريخ في الصف الثاني المتوسط دوائر مفاهيمية تعبر عن المفاهيم التاريخية في المرحلة المتوسطة  .2
مثل مفهوم صورا توضيحية تعبر عن المفاهيم التي تتضمنها بما يساعد في تيسير تعلمها من قبل المتعلم، 

 المعركة.
 : ثالثًا: الـمـقـتـرحــات

 في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي: 
 إجراء دراسة مماثلة لما قامت به الباحثة في مراحل دراسية أخرى ومواد دراسية أخرى وعلى كال الجنسين.  .1
في التدريس في متغيرات أخرى مثل الميول واالتجاهات العلمية إجراء دراسات أخرى تتعلق باستعمال دوائر المفهوم  .2

 والتفكير التاريخي. 
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 هـ(562بنية السرد في كتاب التذكرة الحمدونية البن حمدون )ت
 دراسة تركيبية خطــابية

 أ.م.د. أسماء صابر جاسم
 جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم اإلنسانية

The Narration Structure in Ibn Hamdoon's Book (Al-Tadhkara Al-Hamdomiya) 

A Structural Study 

Asst. Prof. Dr. Asma' Sabir Jasim 

University of Tikrit / College of Education for Human Sciences 
 Abstract 

     Each literary genre has its own distinctive features that draw its frame and internal systems but 

these began to weaken because of the change that has taken place to the consideration of the old 

literary text. The creativity of narration began to appear from the men of letters generally in the 

period of the Caliph Al-Rashid such as stories and poetic narration.    

 المقــــــــدمــــــــة
إّن لكّل جنٍس أدبي خصائصه المميزة التي تلحق بنيته فترسم هيكله وأنظمته الداخلية على وفق قواعده الخاصة، إاّل أن  

القديم، وقد طرح النقد قضية مفادها مدى هذه الحدود أخذت تضعف إزاء تغّير النظر إليها فتغّيرت النظرة إلى النّص األدبي 
صالحية المناهج الغربية لدراسة نّص عربي على اعتبار االختالف بين االثنين، فوجدنا أّن النّص العربي القديم زاخٌر بالسرد 

كّتاب في العصر وأنماطه ومستوياته وتقنياته، فهو قادٌر على استيعاب التجربة في بعض جوانبها، وهذا ما سار عليه الشعراء وال
العباسي، فزخرت نصوصهم باألخبار والقصص واألنساب والمنامات وغيرها، إذ كان الخلفاء العباسيون قد عنوا باألسمار 
ومجالسها كولعهم بالشعر، وبدأ اإلبداع السردي يبرز من األدباء عامًة بأنواٍع من السرد في زمن الخليفة الرشيد كالحكايات 

 وسير الملوك وغيرها. والسرد المصاغ شعراً 
هـ( إحدى المؤلفات التي ظهرت في العصر العباسي وطّبق فيه آليات 562ولعل كتاب التذكرة الحمدونية البن حمدون)ت

 السرد بأنواعها فضاًل عن تناوله للبناء التركيبي والخطابي بأدّق تفاصيله. 
ى اإلمتاع واإلقناع، وجاء فيه السرد على أنواع أربعة: فال ريب أن السرد هو جذوة هذا الكتاب، وعمود متنه، وسبيله إل 

الخبر، والنوادر، والحكاية، والمنامات، وألن بنية النص لها من الدالالت، واإلشارات التي تعين على تبيان تلك األنواع 
بنية هذه األنواع وتحديدها، وتحمل من اللمحات ما تبين وظائف الكتاب وغاياته؛ وال يكون الوصول إلى هذا إال بدراسة 

التركيبية والخطابية، فقسمنا البحث إلى مبحثين: تضمن األول طرائق البناء التركيبي لنصوص السرد مقسمة وفق األنواع 
األربعة المذكورة، ويتضمن الثاني دراسة لبناء الخطاب مقسمة كذلك على األنواع األربعة باستثناء دراسة الراوي فإنها عامة لعدم 

 محدد بين أي نوع من هذه األنواع وطريقة روايته.وجود تعلق 
 
 
 
 
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

574 

 2البن حمدون 1بنية السرد في كتاب التذكرة الحمدونية
 دراسة تركيبية خطابية

 المبحث األول: طرائق البناء التركيبي لنصوص السرد: 
 بنية الخبر: -
ق حجم الوحدة الحكائية، ومركز السرد ، والظن أن هذا التحديد وف3قيل أن الخبر أصغر وحدة حكائية، ومركزه )الحدث( 

يؤدي إلى التغاضي عن كثير من األنواع السردية أو الخلط بينها، فلو نظرنا في حجم الخبر وحجم النادرة، ومثلهما جلُّ 
المنامات، وبعض الحكايات لما قلنا أن الخبر أصغر وحدة حكائية؛ الشتراكها مع الخبر في أن منها نصوصا بحجم وحدة 

األصغر، فضال عن أن من الخبر ما يمتد ويتركب ليحوي وحدات حكائية عدة، إذن ال بد من وضع مقياس آخر مع  الخبر
المقياس البنائي لتحديد أنواع السرد؛ لذا سنتناول البنيات الغالبة في التذكرة الحمدونية، محاولين تبيان البنية التي تغلب على نوع 

 يد النوع. محدد لتكون مع الوظيفة مقياسا لتحد
وبالتالي هو متعدد المباني،  ومعبرا عن مختلف صور الحياة، وزمان، مكان كل في باعتباره حاضرا له حصر ال والسرد 

فضال عن أن يد اإلبداع امتدت إليه متحكمة متعالية، تخرجه من تعقيد البكورة وكثافتها إلى بساطة الخطاب محاولة لإلقناع 
نيات تغلب عليها خصائص عامة، وأما القول بأن الخبر كان يتداول )شفاهيًا، وهو تبعا لذلك يفتقر والتأثير، مما جعلنا أمام ب

إلى خصوصيات البناء المحكم، كما يفتقر إلى االنسجام والترابط، ذلك أن الشفاهية نزعة تضاد النظام والترتيب والتخطيط 
وعلى الرغم من توفر الرغبة الجمالية والتخييلية أثناء عملية سرد المسبق، تراهن على التسرع والتلميح والوصول إلى الحقيقة، 

، ولكن هل يمكننا أن نعد ابن حمدون 4الخبر، فإن الحقيقة تظل عنصًرا طاغًيا، يجب الوصول إلى الحكمة المطابقة الواقع(
نه كما هو؟ هذا ما ال أعتقده، فمرحلة التدوين ليست أبدية، فصرا ع التدوين والمشافهة قد استمر خالل تلقى الخبر شفاهيا ودوَّ

                                                           
1

العصر، قال العماد األصبهاني عن التذكرة: )ألف كتابا كبيرا سماه التذكرة، وجمع فيه الغث والسمين، والمعرفة والنكرة(. خريدة القصر وجريدة  - 

، وقال المنذري في 1/184، 1955بعة المجمع العلمي العراقي، عماد الدين الكاتب األصبهاني، حققه: محمد بهجة األثري، د. جميل سعيد، مط

عروف، التذكرة )كتاب التذكرة الشهير، وقد أجاد فيه وأحسن(. التكملة لوفيات النقلة، زكي الدين محمد المنذري، حققه وعلق عليه: بشار عواد م

اب التذكرة وهو من أحسن المجاميع، يشتمل على التاريخ واألدب كت. وقال ابن خلكان: )2/221، 1984مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بيوت، 

( وفيات األعيان، ألبي العباس والنوادر واألشعار، لم يجمع أحد من المتأخرين مثله، وهو مشهور بأيدي الناس كثير الوجود، وهو من الكتب الممتعة.

إحسان عباس في مقدمة التحقيق:  ما يرد على خاطره، إذ قال د. ، فهو يجمع4/380بن خلكان، حققه: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

ة، إلى )مفردة "التذكرة" أقرب إلى أن تدل على مقيدات مرسلة، ال يضبطها ضابط، تقف فيها الموعظة إلى جانب النادرة، إلى جانب الفائدة العلمي

الحمدونية، ابن حمدون، تحقيق: د. إحسان عباس، بكر عباس، دار صادر،  جانب التجربة الذاتية، ولكن ابن حمدون شاء لتذكرته التبويب(. التذكرة

  .1/11، 1996بيروت، الطبعة األولى، 
2

هـ( في أسرة عرفت 495محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي بهاء الدين البغدادي التغلبي الملقب بكافي الكفاة، ولد سنة ) - 

ابة، مما مهد له في مرتب الدولة حتى نجده )عارض الجيش( وهو ابن ست وثالثين، ثم تولى ديوان الزمام، وبقي عليه فترة، بالرياسة والرواية والكت

هـ(، وكان أبو المعالي عالما باألدب واألخبار، أشهر مصنفاته التذكرة. ينظر. 562وكان أن غضب عليه الخليفة المستنجد فحبسه إلى وفاته سنة )

، واألعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الخامسة 4/380، وفيات األعيان، 1/184ريدة العصر، خريدة القصر وج

 . 2002عشرة، 
3

 يفترض د. سعيد يقطين تقسيما ألنواع السرد العربي فيقسمه نوعين رئيسين: الخبر، والحكاية، وفق أساس بنائي، فالخبر أصغر وحدة حكائية، - 

أرى يقرب من  أعتقد، أن هذا يلغي بقية أنواعا من السرد إلدخالها في الخبر، فهل ننكر النادرة أم الحكاية القصيرة أم ننكر المنامات، وغيرها، وهذاو

رموقة، وبالتالي رأي د. محمد القاضي في كتابه الخبر في األدب العربي، ومما يوسع اإلشكال أن الكاتبين لهما تالمذتهما، فضال عن مكانة علمية م

هيم نجد من الدارسين من تتبع خطاهم في هذا التقسيم مثل )األشكال النثرية القصيرة في عيون األخبار البن قتيبة(. ينظر. السرد العربي مفا

 . 179 -177وتجليات. ص 
4

ابطة الواحة الثقافية التابعة ألكاديمية الواحة لآلداب من أشكال السرد في تراثنا العربي القديم، الخبر األدبي، د. جمال حسين حماد، موقع ملتقى ر - 

  http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=42857وعلوم اللغة، 
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، لذا أعتقد أن الخبر في زمانه قد خرج عن طور المشافهة، وبالتالي ال يمكن أن يقال أن بنية 1القرون الهجرية األربعة األولى
 الخبر وسواه من األنواع السردية في تلك المدة تفتقر إلى اإلحكام، بل الظن أن طبائع األجناس، والوظائف تحددها.

اتصال الخبر بالحياة وتنوعه بتنوعها، جعله متعدد المباني، إال أن الوظيفة األدبية المركزية في الكتاب، ومعها تعلق  
 الخبر بالحياة الواقعية الدينية والسياسية جعل هناك مبان تغلب على أخرى، وفيما يأتي بيان لمباني الخبر في التذكرة الحمدونية: 

التين بنائيتين، هما إما أن يكون الخبر حامال لنص بالغي ينقله، وهذا ما يصطلح عليه الخبر يكون عادة على ح 
ما أن يكون ساردا لحدث أو أحداث، وهذا وهو الخبر القصصي، وكل نمط منهما له مبان، وبيانها:  )الخبر الناقل(، وا 

  الخبر الناقل: وأبنيته هي:
وال، وهذا القول قد يكون قوال قصيرا يبين بالغته، وأمثلة هذا كثيرة جدا، بنية القول: أن يسند لشخصية معروفة بالبالغة ق

كما يمكن أن يكون القول خطبة أو وصية أو توقيعا أو رسالة أو جوابا أو تعريضا وغيرها، وهنا سيطول النص، ولكنه يبقى 
ي بن أبي طالب، أقوال للحسن بن علي، أقوال لعلقائما على وحدة سردية واحدة، فضال عن وجود أبواب خاصة باألقوال مثل: )

، وهذه البنية هي الغالبة على هذه األبواب، فهذه األبواب تحوي المتخير من 2(أقوال للحسين بن علي، أقوال لمحمد بن الحنفية
ما تحّبون إال قال الحسن: إنكم ما تنالون اإلبداع سواء كان شفاهيا كالخطبة والوصية أو كتابيا كالتوقيع والرسالة، ومن هذا: )

، ولو نظرنا في بالغة هذا القول، ونجده قوال لم يقدم له 3(بترك ما تشتهون، وال تدركون ما تأملون إاّل بالصبر على ما تكرهون.
 إال نسبة النص إلى صاحبه، وتحديد نوع النص. 

، ولكنه الغالب، 4(خصينش بين طريف حوار ونقل مأثور، قول استعادة على يقومولكن ال يمكن حصر الخبر في أنه ) 
خطب المأمون بمرو وقد ورد عليه وللخبر شكل بنائي ثان إذ يسبق القول بتبيان لظرف، ثم يأتي النص األدبي، ومن هذا: )

كتاب األمين يعّزيه بالرشيد ويحّثه على أخذ البيعة له فقال: إّن ثمرة الصبر األجر، وثمرة الجزع الوزر، والتسليم ألمر اهلل عّز 
، فقدم بتحديد نوع النص )خطب(، وحدد مكان الخطبة )مرو(، ظرفها 5...(فائدة جليلة، وتجارة مربحة؛ والموت حوض وجلّ 
(، ثم شرع بنقل نص الخطبة، وفرقنا هذه البنية عن سابقتها؛ ورد عليه كتاب األمين يعّزيه بالرشيد ويحّثه على أخذ البيعة له)

ال يمكن التخلي عنه أو تجاهله ونفعه، فضال عن أن من األنواع ما تكتفي بالقول لوحده، ألن للترابط القائم بين الظرف والنص 
 وهو الخبر، ومنها ما ال يكتفي بالقول لوحده إال بوجود الظرف، وهذا في بنية النادرة. 

عة في هذا الكتاب؛ تقوم هذه البنية على وجود طرفي كالم يبدأ أحدهما ويجيبه اآلخر، وهذه البنية شائ البنية الجوابية:
للطابع الصراعي بين العلويين وخصومهم سواء من األمويين أو العباسيين أو الخوارج، وغيرهم، وهم كثر، فكأن الكتاب هو 

، وغالبا 6النظرية الجدلية التي تفسر الفن بأنه )تعبير غير مباشر عن الصراعات االجتماعية القائمة في المجتمع(تحقيق لمقولة 
قول وجوابه معبرين عن هذا الصراع بوجهه السياسي الطائفي الذي يغلب عليه وظائف محددة: الدينية، والسياسية، ما يكون ال

فضال عن البالغية، وقد تكون قصيرة أي جملة بجملة، وقد تمتد هذه البنية، والغالب القصير، وقد يطول ولكنه يبقى على وحدة 
 ها، مهنا: واحدة، وهذه البنية لها مبان عدة تقوم علي

                                                           
1
 . 181ينظر. الخبر في األدب العربي، ص - 
2
 .102، 101، 64/ 1التذكرة،  - 
3
 .1/206م . ن،  - 
4
 .355الخبر في األدب العربي، ص  - 
5
 .4/219تذكرة، ال - 
6
 .305تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، ص  - 
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، ولقد استمرت لما برز من صراع ديني شديد كان اللسان أداته بعد 1بنية المنافرة: معلومة عند العرب المنافرة منذ الجاهلية -أ
روي أن معاوية خرج حاّجا فمّر بالمدينة فقسم في أهلها أمواال، ولم يحضر الحسن بن علّي عليه السيف، ومن هذا: )

مدينة اعترضه الحسن فقال معاوية: مرحبا برجل تركنا حتى إذا نفد ما عندنا تعّرض لنا ليحلنا، السالم. فلما خرج من ال
فقال الحسن: ولم ينفد ما عندك وخراج الدنيا يجبى إليك؟ فقال معاوية: فاني قد أمرت لك بمثل ما قد أمرت به ألهل 

 2(ابن فاطمة )عليهما السالم( .المدينة، وأنا ابن هند، فقال له الحسن: فاني قد رددته عليك وأنا 
وفي العصر العباسي أن انتقلت المنافرة إلى كتابية )رسائل( بدال من الخطابية، ويدعم هذا أن الصراعات استمرت وأن  

اختلفت دوافعها، فصراع بني أمية مع العلويين صراع ديني، وظهرت فيه هذا المنافرات بأشكالها بين أكابر أجيال الطرفين، 
كتب المنصور إلى محمد بن عبد اهلل بن الحسن لما خرج يعرض عليه األيمان، ويبذل له البذول إن رجع عما كتابية: )ومن ال

عزم عليه، فكتب إليه محمد بن عبد اهلل بن الحسن: بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد اهلل أمير المؤمنين إلى عبد اهلل 
ال ِفي ُت اْلِكتاِب اْلُمِبيِن. َنْتُلوا َعَلْيَك ِمْن َنَبِإ ُموسى َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن. ِإنَّ ِفْرَعْوَن عَ ابن محمد: أما بعد طسم. ِتْلَك آيا

كاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن. َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنساَءُهْم ِإنَُّه 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلواِرِثيَن. َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض  َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوهاماَن َوُجُنوَدُهما ِمْنُهْم ما الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

( . وأنا أعرض عليك مثل الذي أعطيتني... فكتب إليه المنصور: بسم اهلل الرحمن الرحيم: 6 -1القصص: كاُنوا َيْحَذُروَن( )
[ أما بعد، فقد أتاني كتابك وبلغني كالمك، فاذا جّل فخرك 3من عبد اهلل ]عبد اهلل[ أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد اهلل ]

النساء كالعمومة، وال اآلباء كالعصبة واألولياء. ولقد جعل اهلل العّم أبا وبدأ به [ 4بالنساء، لتضّل به الجفاة والغوغاء، ولم تجعل ]
ْسحاَق()يوسف:  ، يظهر 3(( ...38على الولد األدنى فقال جل ثناؤه عن نبيه صّلى اهلل عليه وسلم )َواتََّبْعُت ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َواِ 

 عصر إلى المنافرة عصر من في االنتقال كما تظهر رغبةات السياسية، في نص النفس الزكية الحجاج العقائدي ذو الغاي
ولكن أبا أن يتم نص المنافرة فلم يذكر كتاب المنصور الذي يقدم عرضه للنفس  ،4اإلرادية واالستمالة واإلقناع والمناظرة الحوار
عادة إنتاجها وفق أسس عقائدية. 5الزكية  ، وهذا من باب تحكمه في النصوص وا 

لجوابات: يقوم بناء الجوابات على القول وجوابه، إال أن ميزتها أنها تقلب مكانة طرفيها، إذ يقوم تطور أحداثها عادة ا -ب
دخل وفد على عمر بن عبد العزيز فأراد على فعل تحويلي قيمي، فيعلي من كان منخفضا ويخفض العالي منهما، ومن هذا: )

كم، فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إّن قريشا لترى فيها من هو أسّن منك، فقال: تكّلم يا فتى منهم الكالم، فقال عمر: ليتكّلم أسنّ 
، نظر عمر نظرة استصغار لهذا الفتى، فنهاه عن الكالم، فرد الفتى بإبطال علة نهيه بدليل يجعلهما وعمر سواء تحت 6(فتى.

عمر يرتد عن نهيه، بل ويطلب منه الكالم، فبدأ الكالم وحال  تلك العلة، أي: إن أسكتني فلست أهال إلمارة المؤمنين، مما جعل
الفتى مستصغر والخليفة متعال عليه، وانتهى، وحال الفتى متعال وعمر مرتد عن تعاليه، لهذه العلة كثر ورود الجوابات في 

عد أن كان مستصغرا وهم التذكرة؛ ألنها تضع طرفا بعد تكبر بسوء فعله، وتعلي اآلخر ببالغته ورجاحة عقله على خصومه ب
 متعالين عليه. 

                                                           
1
 المنافرة خطبة يلقيها أحد كبار القوم ينافرا كبيرا آخر، ويجيبه الثاني بخطبة مثلها، كل منهما يذكر محامده ومثالب خصمه. - 
2
 . 3/396التذكرة،  - 
3
 . 415-3/414التذكرة.  - 
4

ات ينظر. بنية الملفوظ الحجاجي للخطابة في العصر األموي، خديجة محفوظي، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اللغة العربية كلية اآلداب واللغ - 

 .135، ص2007-2006جامعة منتوري قسنطينة، الجمهورية الجزائرية، 
5
 .342-5/337لنفَس الزكية، ينظر. العقد الفريد، يذكر ابن عبد ربه المنافرة كاملة ومنها جواب المنصوِر ا - 
6
 .7/169التذكرة،  - 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

577 

قال ويجيء غالب التعريضات على بنية الجوابات، وفعلها التحويلي، لذا وظفها ابن حمدون التوظيف ذاته، ومن هذا: ) 
لو  عبد الملك بن مروان لثابت بن الزبير: ما ثابت من األسماء؟ ال باسم رجل وال بامرأة، قال: يا أمير المؤمنين، ال ذنب لي،

كان اسمي إلّي لسّميت نفسي زينب، يعّرض بأبيه كان يعشق زينب بنت عبد الرحمن بن هشام، وخطبها فقالت: ال أوّسخ نفسي 
 ، وهذا البناء الجوابي، يزيد عادة بعبارة توضح التعريض، وهذه ال تكون في الجوابات. 1.(بأبي الّذّبان

  أشكال، أهمها: السؤال والجواب: هذه البنية واسعة، وترد على -ت
من هذه البنية تركيب يقوم على تقديم طرف كالما فيه ما يجهله المخاطب مما يدفعه إلى السؤال عنه، ثم تأتي إجابة  

، وبنية السؤال والجواب واسعة االستخدام، 2السائل إال أنه ال يقوم على الصراع، بل العكس إذ يقوم على طلب العلم والبيان
 -رضوان اهلل تعالى عليهم جميعا-وعلي وأبناؤه والصحابة  -صلى اهلل عليه وسلم-نية منهم الرسول فأصحاب المكانة الدي

ُيسألون، وأهل الفلسفة والحكمة والعلم كذلك، فتتشكل بنية السؤال والجواب مع مقدمة تبين الظرف وال تكون فقط بين طرفين 
قيل قد تكون بين سائل ومجيب وطالب علم ومعلم، ومن هذا: )متخاصمين أو بينهما خالف ديني أو قبلي أو سواهما، ولكن 

للحسن البصري: لم صارت الحرفة مقرونة بالعلم، والثروة مقرونة مع الجهل؟ قال: ليس كما قلتم، ولكن طلبتم قليال في قليل 
 .3(لوجدتموهم أكثر.فأعجزكم، طلبتم المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل، ولو نظرتم إلى من يحارف من أهل الجهل 

 الخبر القصصي: 
 يقسم الخبر القصصي قسمين، الخبر القصصي البسيط، والخبر القصصي المركب، وفيما يأتي بيانهما: 
تكون بنية الخبر الخبر القصصي البسيط: هو الخبر الذي يرتكز على وحدة سردية واحدة، تقوم على فعل رئيس واحد،  

ز على حدث مركزي واحد، فيتركب من حدث يفتتح السرد، ثم تتالى األحداث القليلة السريعة القصصي البسيط عادة قصيرة ترتك
وروي عن رجل من أهل الشام قال: دخلت المدينة ألبطال قالئل، ثم الخاتمة التي تكون عادة متعلقة باالفتتاح، ومن هذا: )

منه، فمال قلبي إليه، فسألت عنه فقيل: هذا الحسن بن علي  فرأيت راكبا على بغلة لم أر أحسن وجها وال سمتا وال ثوبا وال دابة
بن أبي طالب فامتأل قلبي له بغضا وحسدت عليا أن يكون له ابن مثله، فصرت إليه فقلت له: أنت ابن أبي طالب؟ فقال: أنا 

بنا، فإن احتجت إلى منزل ابن ابنه. قلت: فبك وبأبيك، أسّبهما، فلما انقضى كالمي قال: أحسبك غريبا، قلت: أجل، قال: فمل 
، افتتح الخبر 4(أنزلناك، أو إلى مال واسيناك، أو إلى حاجة عاوناك، قال: فانصرفت عنه وما على األرض أحد أحّب إلّي منه.

(، وأهل الشام موالون لمعاوية، وأعداء لعلي، ثم حدد وروى عن رجل من أهل الشامباإلعالم أن الراوية شامي يروي عن نفسه: )
اللقاء بأول فعل لبطل السرد )الشامي( وهو المدينة المنورة حيث كان الحسن رضوان اهلل تعالى عليه يقيم، ثم جاء الفعل  مكان

(، وهنا نجد البطل فرأيت راكبا على بغلة لم أر أحسن وجهًا وال سمتا وال ثوبًا وال دابة منه، فمال قلبي إليهالثاني من البطل نفسه)
بفعله، وبما تحدثه نفسه كاشفا عن مشاعره، واتخذ الوصف لبيان حسن الحسن وجمال طلعته وهيئته  يروي عن نفسه فيحدثنا

فسألت عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. فامتأل وأن النفس تحبه قبل معرفته، ثم يأتي الفعل الثالث من الشامي )
فعل العاطفي كان نتاج إرث ومعرفة سابقة، وليس نتاج فعل وخبرة، (، فهذا القلبي له بغضا، وحسدت عليا أن يكون له ابٌن مثله

( فعل فصرت إليه فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ فقال: أنا ابنه. قلت فبك وبأبيك. أسبهما.ثم الفعل الرابع من الشامي كذلك: )
فإن احتجت إلى منزل  قال: أحسبك غريبا، قلت: أجل. قال: فمل بنا،عدائي ناتج عن جهل وتسرع، ثم جاء فعل الحسن )
( فعل آل البيت مواجهة العدوان بالعفو واإلكرام، هنا عرف الشامي الحقيقة أنزلناك، أو إلى ماٍل آسيناك، أو إلى حاجٍة عاونك.

                                                           
1
 .8/301التذكرة،  - 
2
 .102-101/ 5ينظر. م . ن،  - 
3
 . 8/108التذكرة،  - 
4
 .2/124م . ن.  - 
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( هذه بنية المواجهة والصراع: قال: فانصرفت عنه وما على األرض أحب إلي منه.وتكشف عن الجهل والظالل لتأتي الخاتمة )
المدينة، شامي من أتباع معاوية يواجه الحسن بن علي، حب ناتج عن مظهر حسن، وكره ناتج عن عدم علم، ثم شامي في 

حب من الحسن، فيكون جوابه الحب من الشامي، أي بنية مواجهة بين الطرفين ناتجة عن عدم معرفة أحدهما، ثم تكون 
العلم شامي أي هو شاهد من األعداء يشهد بحب أعدائهم لحسن  المعرفة بآل البيت ليكون الحب وتنتهي المواجهة، والسارد كلي

فعالهم، هذا بناء قصصي متوازن، وظف فيه ابن حمدون المكان، والوصف، والحوار الظاهر، والمنولوج، مع تطور لألحداث 
 سريع ومتوازن منطقي.

لعناصر متعلق بما تؤديه من وظيفة ال يمكن االدعاء أن كل األخبار القصصية هي متكاملة العناصر؛ ألن وجود تلك ا 
يريدها ابن حمدون، فالمكان عنصر يندر ذكره في األخبار، ولكن عندما يحمل داللة يريدها ابن حمدون تجده حاضرا، وكذلك 

 الحوار، والوصف النادر الوجود أيضا، فالمتحكم بالعناصر الوظيفة التي يريدها المبدع. 
 الخبر القصصي المركب:

 يصف إذ ،1ن نجد معينًا في تحديد البناء السردي المركب فيما قدمه روالن بارت بشأن بنائية سرد القصةيمكن لنا أ 
وهذا أساسان عامان للبنية يتوافقان وطبيعة تركيب الخبر في التذكرة " التضامن بنية"و "التضمين بنية " :وهما البنيات لهذه نوعين

 . الحمدونية، وفيما يأتي بيانهما
يضمن السرد نصا سرديا آخر، ليكون النص األول إطارا للنص الثاني، وقد يضمن  التضمين بأن يتّحقق ضمين:بنية الت

وهو: )عرض األحداث  2النص )اإلطار( الواحد أكثر من نص داخلي، وعادة ما يتشكل النص الُمضمَّن بأسلوب االسترجاع
عض أسباب عبيد اهلل بن سليمان بن وهب الوزير أنه كان في حكى ب، ومن هذا: )3التي قد حدثت قبل القصة، اآلن الحالية(

أيام وزارته يذكر موسى بن بغا فيترحم عليه، ويتلهف على أيامه وطيبها، فقلت له يوما: قد أسرفت في هذا الباب، ولو رآك 
من أحاديثه فإن  موسى بن بغا في حالك هذه لرضي أن يقف على سيفه بين يديك، فقال لي: أنا أحّدثك اآلن بحديث واحد

ال فلمني، وأنشأ يحدثني قال: كنا بالري، وكنت قد عّرفته أني قد استفدت معه مائة ألف دينار، ورحلنا نريد  استحّق ما أنا عليه وا 
ذا هو مشمئّز مقّطب، فقال لي: أريد مائة ألف دينار ال بّد منها...، فهذا يا فالن  سّر من رأى، فلما نزلنا همذان دعاني يوما وا 

، في هذا الخبر خبر إطار يرويه راو موصوف )أحد 4(ال يجب أن يتذّكر في كّل وقت ويترّحم عليه؟ فقلت: بلى واهلل يا سيدي.
أسباب عبيد اهلل(، وبطله عبيد اهلل، ويضمن هذا اإلطار خبرا يحيط به، خبر ابن بغا الذي يرويه عبيد اهلل وبطله ابن بغا، السرد 

والتضمين في الخبر يأتي على مرتبة أو ى االسترجاع، قام النص كله على وحدتين سرديتين، تضمن سردا آخر قائما عل
 .6مراتب ، وقد يصل في الخبر العربي إلى ثالث5مرتبتين في التذكرة الحمدونية

باطية بنية التضامن: هذا البناء يقوم على تضامن الوحدات الحكائية، إال أن هذا التضامن قد يكون بصورة تراكمية اعت
نحو خلق صورة كلية تصور لمحات من حياة شخصية ونقل عدد من نصوصه البليغة، فيكون الرابط بين هذه الوحدات هو 
الشخص فقط، ويبرز هذا في فصول الشخصيات فما هي إال مجموعة أخبار تخبر عن صفات هذه الشخصية وأفعالها، وهذا 

، وتعتمد بنية السيرة المفترضة على صلى اهلل عليه وسلمي سيرة الرسول قريب جدا من أول نص للسيرة في التراث العربي، وه
التنقل بين أخبار متنوعة، وغير متتابعة زمنيا، وعند النظر إلى الفصل المتعلق بكل شخصية من الشخصيات تجده عبارة عن 

                                                           
1
 .53ينظر. مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص  - 
2
 . 16حظة الحاضر(، قاموس السرديات، ص االسترجاع: )مفارقة زمنية باتجاه الماضي انطالقا من ل - 
3
 .117، ص 2011علم السرد مدخل إلى نظرية السرد، يان مانفريد، ترجمة: أماني أبو رحمة، دار نينوى للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة األولى،  - 
4
 .237-2/236التذكرة،  - 
5
 ر. أي يضمن اإلطار نصين سرديين، وهذا أقصى ما وقف عليه في نثر الد - 
6
 .692ينظر. الخبر في األدب العربي، ص  - 
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وشجاعته، فهي تقوم على  مجموعة من الوحدات السردية التي تشكل صورة كلية تمثل ذلك الشخص، أو تصف فكره وحكمته
 وحدات مهشمة ولكنها تعتمد بنية العامل رابطا أساسا يجمع بينها معطيا نمطا من السرد قائما على بناء تراكمي، غير متنامي.

ومما يساعد على عد الباب لوحة سردية واحدة عدم ذكر أسانيد األخبار في بداية غالبها؛ مما يزيح الشعور بالبداية  
تي كانت األسانيد تحددها تحديدا قاطعا، فيشعر المتلقي بأنه يقرأ سلسلة مترابطة إذ تدور حول شخصية واحدة، ولكنها والنهاية ال

متباينة األحداث، ولكن هنا سيكون لدينا خروج عن البناء التتابعي الزماني الذي يغلب على البناء السردي التراثي، وهذا ال يكون 
 عرف في العصر الحديث وسارت عليه العديد من الكتابات العالمية المعاصرة.  إشكاال سرديا، بل هو بناء فني

وهذه البنية تقوم على عدد من الوحدات الحكائية يمكن الفصل بينها؛ وغالب تعلقها بركن الشخصية فقط، لذا يمكن لنا  
د سيرتها زمان، وال يجمعها مكان، وال تجد تسميتها بنية السيرة، إذ تبنى أبواب األخبار عند ابن حمدون بناء تراكميا، ال يحد

الرابط بينها إال الشخص، إذ جعل بناء األبواب قائما على األشخاص، فباب ألقوال أبي بكر، وباب ألقول عمر، وثالث ألقول 
بناء هنا بناء ثم تتابع األخبار ال يربط بينها إال أن بطلها المرتفع صوته بفصيح العبارة، فال -رضوان اهلل تعالى عليهم-علي 

، لكنه منفلت من الضوابط البنائية 1تراكمي ال يقوم على الحدث، بل هو بناء يقوم على الشخص، فهو بناء أقرب إلى بناء السيرة
األخرى للسيرة، و فهو خبر ممتد يقوم على وحدات عدة تختلف بناياتها، كما تتباين فنونها، ولكنها تظهر لنا لمحات بالغية من 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن حسن بن حسن م بها خلقه وفعاله ودينه وبالغته، ومثل هذا: )سيرته، نعل
صاحب أبي السرايا. خطب حين انتهب أبو السرايا قصر العباس بن موسى بن عيسى، فقال: أما  -رضي اهلل عنهم-بن علي 

ن بني العباس فيء لنا، نخوض في دمائهم، ونرتع في أموالهم، ويقبل قولنا بعد، فإنه ال يزال يبلغني أن القبائل منكم تقول: إ
فيهم، وتصدق دعوانا عليهم، حكم بال علم، وعزٌم بال روية... ولما اشتدت به علته؛ قال له أبو السرايا: أوصني يابن رسول اهلل؛ 

بتقوى اهلل فإنها أحصن جنة... وخطب الناس يوما، فقال: الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآله والطيبين، أوصيك 
ن يد الفناء تقطع مدة البقاء...   2(فقال بعد أن حمد اهلل وأثنى عليه: عباد اهلل، إن عين الشتات تالحظ الشمل بالبتات، وا 

ه(، ثم تكون الخبر المركب قد تضمن تعريفا بصاحبه مقتضبا، ثم نص خطبة مع ظرفها، ثم حادثة ألمت بالبطل )علت 
وصيته ألبي السرايا، ثم نجد استرجاعا يذكر فيها ابن حمدون خطبة أخرى كان صاحب الترجمة قد خطبها، فنجد سلسلة من 
األخبار تتعلق بشخص واحد يربط بها الشخص، فهي مجموعة حلقات تنتظم بسلك واحد، سيقت أوال بأسلوب السرد التتابعي، أو 

ال يفرط السلسلة بل يهبها حيوية، كما يبرز الوظيفة األدبية للخبر كله، إذ تبقى الوظيفة المتتالي، ثم كان استرجعا، ولكنه 
األدبية مرتفعة فوق بقية الوظائف، وعلى الرغم من هذا فيمكن أن نجتزئ أي وحدة حكائية من هذه الوحدات من النص، كأن 

لعصر، وكذلك الخطبة، فهذا البناء هو بناء السيرة، نجعل الوصية في سلسلة تحوي الوصايا فقط، لعدد من األشخاص من هذا ا
الذي ينتج عن تراكم عدد من األخبار يغلب عليها السرد التتابعي، وال يمنع القيام االسترجاع، ومما ال ريب فيه أن ابن حمدون 

و المتحكم في هو الذي نسج هذا النص كله، فهو من اختار النصوص نسبها ألصحابها، وهو راويتها هنا، فابن حمدون ه
 النص.
يتألف من عدد من األخبار يجمعها ابن حمدون في نص واحد، على الرغم من أنها  وقد يكون بناًء تضامنيا منسقا 

متباعدة األزمنة مختلفة األمكنة، وأرى أنه يريد أن يسوق خبرا واحدا، ولكنه يطنب في أحد جوانب الخبر حتى تراه خبرا استقل 
ما بخبر آخر، ومن هذا: )وكان أبو نيزر من أوالد بعض ملوك األعاجم، وقيل: إنه كان من ولد النجاشي، بذاته، وارتبط بنقطة 

فأسلم وكان معه، فلما توفي عليه السالم صار مع فاطمة  -صلى اهلل عليه وسلم -فرغب في اإلسالم صغيرًا؛ فأتى رسول اهلل

                                                           
1
 كما أنه قريب مما يعرف بالقصة المشهدية، والقصة المسلسلة، واألبواب الخاصة بنوادر تقوم على هذه البنية أيضا. - 
2
 .2/166التذكرة الحمدونية.  - 
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السالم وأنا أقوم بالضيعتين: عين أب ينيزر والبغيبغة، فقال لي: هل  وولدها رضي اهلل عنها، فقال أبو نيزر: جاءني علي عليه
عندك من طعاٍم؟ فقلت: طعاٌم ال أرضاه لك يا أمير المؤمنين؛ قرٌع من قرٍع الضيعة صنعته بإهالة سنخة فقال: عليَّ به، فقام 

يديه بالرمل حتى أنقاهما، ثم ضم يديه  إلى الربيع: وهو جدول فغسل يده، ثم أصاب من ذلك شيئًا، ثم رجع إلى الربيع فغسل
كل واحدة منهما إلى أختها وشرب بهما حسًا من الربيع، ثم قال: يا نيزر إن األكف أنظف اآلنية، ثم مسح ندى ذلك الماء على 

رج وقد بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده اهلل، ثم أخذ المعول وانحدر في العين وجعل يضرب، فأبطأ عليه الماء، فخ
ثم أخذ المعول وعاد إلى العين، ثم أقبل يضرب فيها وجعل يهمهم،  -أي أزاله-تفضج جبينه عرقا، فانتكف العرق عن جبينه 

فانثالت كأنها عنق جزور، فخرج مسرعًا، فقال: أشهد اهلل أنها صدقة. عليَّ بداوة وصحيفة، قال: فعجلت بهما إليه فكتب: بسم 
ما تصدق به عبد اهلل أمير المؤمنين: تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء اهلل الرحمن الرحيم، هذا 

بهما وجهه يوم القيامة، ال تباعان وال توهبان حتى يرثهما اهلل وهو خير  -عز وجل-أهل المدينة وابن السبيل؛ ليقي اهلل 
طلٌق لهما وليس ألحٍد غيرهما، قال: فركب الحسين دين، فحمل إليه معاوية  الوارثين، إال أن يحتاج إليهما الحسن والحسين، فهما

بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار، فأبى أن يبيع، وقال: إنما تصدق بها أبي ليقي اهلل بها وجهه حر النار، ولست بائعها 
ياته أراد ابن حمدون اإلمتاع بها فنراه انتقل ، فما كان أبو نيزر إال راوية للخبر، ولكن لشيء من الغرابة والطرافة في ح1بشيء.(

من جعله راوية إلى خبر هو )أبو نيزر( بطله، ثم انتقل إلى الخبر الذي رواه أبو نيرز، وهو ظهور اإلمام علي جائعا فصار 
وكيف حديث طعامه وشربه البسيطين، وتعامله بلطف مع شخص من غير قومية وفقير، ثم انتقل إلى الحديث عن عين الماء 

فجرها اإلمام علي، لتصبح هي مدار الخبر، وعلي كرم اهلل وجهه بطل هذا الخبر، ثم أصبحت العين رابطا بين األخبار، فانتقل 
إلى خبر محاولة معاوية شرائها بعد سنين، بعدما ُقبض علي كرم اهلل وجهه، وورث الحسن العين، ولكن الحسن الذي أصبح هو 

 البيع حرصا على تنفذ رغبة أبيه من قبل. بطل الخبر الثالث هنا ويرفض
للمبرد لوجدنا القصة ذاتها ولكن قصة أبي نيزر ما هي تعريف براوية  2ولو نظرنا في كتاب الكامل في اللغة واألدب 

لها، ثم خبر حفاظ  -كرم اهلل وجهه -يرويه المبرد، وهو راوية خبر العين واحتفار علي  3الخبر على عادة كثير من الكتاب
الحسن على العين ويرويه محمد بن هشام كما يذكر المبرد، فهي أخبار ثالثة رواها رواة ثالثة ولها أبطال ثالثة، قام ابن 
حمدون بحذف الرواة وتوحيد النصوص الثالثة مع شيء من التغيير، ليبرز الخبر هنا بصورة مغايرة بناء عما ظهر عليه في 

 هو الصوت األعلى الذي يعلو على كل من سبقه ممن نقل هذه النصوص السردية. كتاب الكامل، لذا نؤكد أن ابن حمدون 
ومن بنية التضامن، ولكن بتركيب آخر يعتمد الحدث والشخصية رابطا، ويقوم على مجموعة أخبار يستقل أحدها عن  

مركز الفكرة، ومن هذا: )جاء  اآلخر، ثم يأتي خبر أخير يحيل األخبار السابقة كلها إلى خبر واحد، بإيجاده رابطا يصبح هو
فقال : صف لي الجنة، فقال: فيها فاكهٌة ونخٌل ورماٌن. وجاء آخر فقال مثل قوله،  رجل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فقال: فيها سدٌر مخضوٌد، وطلٌح منضود، وفرٌش مرفوعٌة، ونمارق مصفوفٌة. وجاء آخر فسأله عن ذلك، فقال: فيها ما تشتهي 
فس وتلذ األعين. وجاء آخر فسأله. فقال: فيها ما العيٌن رأت وال أذٌن سمعت، وال خطر على قلب بشٍر؛ فقالت عائشة، ما األن

، الخبر يعرض عدة لحظات سردية متباينة األزمان، إال 4(هذا يا رسول اهلل؟ قال: إني أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم.
 . -صلى اهلل عليه وسلم-ره الرسول أن النتيجة أن الجنة فيها كل ما ذك
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 بنية النادرة:
النادرة هي من النوادر، وهي ضالة األديب األريب، فيها يعلو على نظرائه، ويعلو شأنه في مجالس العلم وبها تعلو  

 مكانة األديب عند الخلفاء والسالطين، وهي الُظْرف واألدب واللفظ الطريف.
ازها، وبعدها عن أي إطناب، وهذا ما أجمع عليه النقاد العرب القدماء والمحدثون؛ ولعل أهم خصائص بناء النادرة إيج 

، وحتى 2والحصري 1ألن طول النادرة يذهب حرارتها، لذا نجد من تحدث عن بالغة النادرة قال بإيجازها، ومنهم: الجاحظ
يغلب عليها أن تكون متكونة من مقدمة ظرفية ، لذا ال تطول النوادر طول األخبار والحكايات والمنامات، بل 4، وغيرهم3مشبال

سريعة، وحوار حجاجيا ال يطول، تكون فيه المفارقة واإلتيان بالغريب، وقد تأتي الخاتمة معلنة الضحك، أو ال تأتي، ومن هذا: 
سى. قال: وهذه وتنبأ آخر وادعى أنه موسى بن عمران، فأحضره )المهدي العباسي( وقال له: من أنت؟ قال: أنا كليم اهلل مو ))

َأَنا َربُُّكُم  عصاك التي صارت ثعبانًا؟ قال: نعم. قال: فألقها من يدك ومرها أن تصير ثعبانًا. قال: قل أنت }
: كما قال فرعون، حتى أصيرها ثعبانًا كما فعل موسى. فضحك منه واستظرفه. وأحضرت المائدة فقيل (24اأْلَْعَلى{)النازعات:

: ما أحسن العقل لو كان لي ما آكله، أي شيء كنت أعمل عندكم؟ فأعجب به الخليفة وأحسن له: هل أكلت شيئًا؟ فقال
، وقد تضمن شيئا من القرآن الكريم أو الحديث أو الشعر، ولكن تبقى أركان بنيتها ذاتها، كما قد يطول الحوار، وتتابع 5(إليه.

 .6هذا نادر جدا فيها أحداث قبل بلوغ المفارقة المضحكة فتكون الخاتمة، إال أن
بنية قريبة من هذا هي بنية السؤال والجواب، ومن هذا: )َوَسَأَل رجل الّشعِبّي َعن اْلمْسح على اللِّْحَية، َفَقاَل: خللها  

 7بأصابعك. َفَقاَل: َأَخاف َأال تبلها. َقاَل الّشعِبّي: ِإن خفت فانقعها من أول اللَّْيل.(
ى مقدمة سرد يبين ظرف النادرة، وتعليق صاحب النادرة عليه، وهنا ال نسمع إال صوت بنية القول: ومن البنى ما تقوم عل

السارد، وصوت صاحب النادرة، إذن ال يوجد في هذه النادرة حوار، وال حجاج، وهذا ما يسقط قول من قال بأن الحجاج أحد 
كيل بها، فقال المديني: واهلل لو كلت لي بها واشترى آخر رطبًا، فأخرج صاحبه كيلجة صغيرة لي، ومن هذا: )8أركان النادرة

، فليس بين شخصيتي النادرة حوار، وبالتالي ال حجاج، وجل هذا البناء يرد في نوادر الشخصيات الهزلية 9(حسنات ما قبلتها.
تيق، وابن الجصاص، مشهورة بالتندر مثل: مزبد، وُجمِّين، والجمَّاز، ُجَحا، وَأْشعب، وأبو الِعَبر، وأبو العنبس، وابن أبي ع

 وغيرهم.
ومن النوادر ما يكون بناؤها معتمدا على شخص واحد، فيكون بناؤها يقوم على: مقدمة تبين ظرف النادرة وصاحبها، ثم  

كان أبو خزيمة المديني يقول: اللهم ارزقني، فإن كنت ال ترزقني لكرامتي قول صاحب النادرة، وفيه تكمن المفارقة، ومن هذا: )
ن كنت ال ترزقني لهواني عليك، فقد رزقت من هو شر مني، فرعون ذا عليك، ف قد رزقت من هو خير مني، سليمان بن داود، وا 
 .11، ومثل هذا يكثر في نوادر المشهورين بالتندر، والفكاهة10(األوتاد.
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وعرض فكرة مكتملة، بل  وال تعنى بنية النادرة بإعادة التوازن إلى السرد؛ ألن غايتها بعيدة عن إتمام البنية السردية 
غايتها إحداث المفارقة قوال أو فعال، ويتغاضى عن كل ما سوى هذا، ومن هذا: )َودخل )جحا( اْلُبْسَتان فتعلَّق ثوُبه بشجرة، 

اك؟ كل هذا ال ، ولكن لماذا دخل البستان؟ وماذا حدث لثوبه؟ وماذا فعل بعد ذ1َفاْلَتفت، َوَقاَل: َلْواَل َأنَّك َبِهيَمة لكسرُت أْنفك.(
يعنينا، ما يعنينا أنه خاطب البهيمة )الشجرة( بقوله: )لوال أنك بهيمة لكسرت أنفك(، فأحدث المفارقة في تكليمه الشجارة، وفي 
تحميلها ذنب تلق ثوبه بها، وفي أن لها أنفا لوال كونها بهيمة لكسره، فالقول وما حمله من مفارقات هو المركز، وما سواه مقدمة 

 للقول، وغير هذا ال يعنينا، وبالتالي ال يذكر.تمهد 
تناسب بين األلفاظ واألغراض: قال الجاحظ: )ولكّل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكّل نوع من المعاني نوع من 
األسماء: فالّسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، واإلفصاح في موضع اإلفصاح، والكناية في موضع الكناية، 
ذا كان موضع الحديث على أّنه مضحك ومله، وداخل في باب المزاح والّطيب، فاستعملت  واالسترسال في موضع االسترسال، وا 
ن كان في لفظه سخف وأبدلت الّسخافة بالجزالة، صار الحديث الذي وضع على أن يسّر  فيه اإلعراب، انقلب عن جهته. وا 

مبدأ أدبي مطلق، فاللغة األدبية يجب أن تكون متناسبة مع المعاني التي تعرضها، ، وهذا ال2الّنفوس يكربها، ويأخذ بأكظامها(
وكذلك النادرة فألفاظها لها دور كبير في الخلق وتركيب النادرة، فما هي إال ألفاظ معدودة لذا يجب أن تكون معبرة عما يريد 

 .5، وغيرهم4، التوحيدي3درة بعد بعده، ومنهم ابن قتيبةبدقة كبيرة، وأال تخالفه، وقد تتبع الجاحظ كل من تحدث عن بالغة النا
وبالغة النادرة ال تقوم على أساليب البيان والبديع والمعاني كما هي في الشعر، بل تشتغل على حركية األفعال، وفتنة  

تخطف منك أنفاسك،  المفارقة المتحركة بين المتوقع وغير المتوقع والواقع وغير الواقع، والظاهر والباطن، هي لمحة باهرة
وتبهرك حتى يتوقف العالم من حولك لتكون هي مركزيته في تلك اللحظة، وهي بالتالي الموجه الذي يخفي خلفه نوايا ومقاصد، 
 يدسها في تفكيرك لتجدها ماثلة أمامك من دون أن تناقشها أو تتفكر فيها، كالمخادع الفطن يشغلك بأمر، وغايته أمر ثان ينفذه. 

الحظ أن بنية النادرة ترتكز على المفارقة عنصرا ثابتا يميزها عن كل فنون السرد األخرى، ويغلب عليها اإليجاز، أخيرا ن 
وتخلص من كل ما يمكن أن يتسبب بترهل بنائها، فضال عن مناسبة األلفاظ للمعاني المعروضة، إال أن هناك نقطة الحظها 

بنية النادرة، وموضوعاتها، بل ال تتعلق بنص النادرة، وهو صاحب النادرة، إذ الجاحظ، ومن نقد النادرة بعده، وهي خارجة عن 
قال: )وليس يتوفر أبدًا حسنها إال بأن تعرف أهلها وحتى تتصل بمستحقها وبمعادنها والالئقين بها، وفي قطع ما بينها وبين 

نادرة بأبي الحارث جمين والهيثم بن مطهر عناصرها ومعانيها سقوط نصف الملحة وذهاب شطر النادرة، ولو أن رجاًل ألزق 
وبمزيد وابن األحمر ثم كانت باردة لجرت على أحسن ما يكون، ولو ولد نادرة حارة في نفسها مليحة في معناها ثم أضافها إلى 

لى بعض البغضاء لعادت باردة ولصارت فاترة فإن الفاتر شر من البارد( لى ابن النواء وا  هذا ما دفع ، ولعل 6صالح بن حنين وا 
المؤلفين إلى تقسيم جزء من أبواب النوادر وفق أصحابها، وبال ريب أن هذا القول صحيح، ولكن يبقى للبنية الفنية دورها 

 الرئيس.
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 بنية المنامات:
 إن أول ما يالحظ تكرر عبارات محدودة في ابتداء كل المنامات، وكلها تفيد بأن ما سيأتي من األحداث رؤي في المنام، 

، وأحيانا نجد أن كلمة رؤيا تقترن 2باستخدام كلمة منام، ومنها ما يستخدم كلمة رؤيا )َرَأْيت ُرْؤيا(1ومنها: )رأيت في المنام(
، فالخصيصة الثابتة في المنامات أن أحداثها غير واقعية، وأنها تبقى في محيط 3بالصالحين من الناس، مثل: )رؤيا رقية(

 ة أثناء منامه، سواء آمن أصحابها بأنها واقعة في قابل الزمان، أم لم يؤمنوا.مخيلة اإلنسان، يراها مجسم
يغلب على المنامات القصر، ألنها عملية االسترجاع لما وقع في الذهن في ليلة سابقة، وبالتالي ستبقى منه األحداث  

ي اْلَمَنام َفَقاَل: َكيَف وجدت اأْلَمر َيا أخي؟ َقاَل: المركزية فقط، وبالتالي ال تمتد المنامات كثيرا، ومن هذا: )رأى ناسك ناسكًا فِ 
، وذكر ابن حمدون نصين تحت عنون )رؤيا( هذا النصان كالهما من 4وجدَنا َما قّدمنا، وغرمنا َما أنفقنا، َوَخِسْرَنا َما خّلفنا.(

نبيا، والثانية )رؤيا عاتكة بنت عبد  -مصلى اهلل عليه وسل-وكانت تبشيرا بقدم محمد  5المبشرات الدينية، أولها )رؤيا رقية(
، وكانت مبشرة بانتصار المسلمين يوم بدر وهزيمة قريش، وكلتاهما دينيتان، وتظهر العناية بهما بشكل واضح سواء 6المطلب(

ة في الوصف، أو في الحوار، والمنولوج، ووصف العواطف والمشاعر، وتحديد المكان، والزمان، ووصف األبطال، هذه العناي
تتركز حول المنام وليس فيه، فيوصف ما قبله، ثم يعنى عناية كبيرة فيما بعده فيمتد أضعاف امتداد المنام ذاته، وهذا ألنه 

َمكَّة  التعبير للرؤيا وتحقيقها وتبيان صدقها، ورؤيا عاتكة بنت عبد المطلب هي: ) َفَقاَلت: َرَأْيت َراِكًبا أقبل على َراِحَلة من َأعَلى
ح َثاَلث ِبَأْعَلى َصوته: َيا آل غدر، اْخُرُجوا ِفي َلْيَلَتْيِن َأو َثاَلث، ثمَّ أقبل َيِصيح َحتَّى دخل اْلَمْسِجد على َراِحَلته، فصاَيِصيح 

َبة على َراِحَلته فصاح صيحات، َوَمال َعَلْيِه الرَِّجال َوالنَِّساء َوالصبيان، وفزع النَّاس َلُه َأشد اْلَفزع. َقاَلت: ثمَّ أَراُه مثل ظهر اْلَكعْ 
ُقول: َيا آل غدر َثاَلث صيحات َفَقاَل: َيا آل غدر، َيا آل فجر اْخُرُجوا ِفي َلْيَلَتْيِن َأو َثاَلث. ثمَّ أَراُه مثل َعلّي أبي قبيس َكَذِلك يَ 

َأْصلَها ثمَّ أرسلها على أهل َمكَّة،  َوَيا آل فجر َحتَّى أسمع من َبين األخشبين من أهل َمكَّة، ثمَّ عمد لصخرة َعِظيَمة فنزعها من
ْخَرة َلَها حس َشِديد، َحتَّى ِإذا َكاَنت ِعْند أصل اْلَجَبل ارفضت، َفاَل أعلم ِبَمكَّة َبْيتا َواَل َدارا إِ  الَّ َوقد َدَخلتَها فلَقة من َفَأْقَبلت الصَّ

ْخَرة.( بدقة )َساِكنة ِبَمكَّة َمَع َأِخيَها اْلَعبَّاس بن عبد اْلمطلب، فرأت ُرْؤيا  ، قدم لهذا المنام بتحديد مكان الرؤيا وزمانها7ِتْلَك الصَّ
، وصف مشاعرها واستدعاءها أخاها العباس، وقص الرؤيا، وأخذ المواثيق عليه بعدم 8قبل َيْوم بدر، َوقبل قدوم َضْمَضم َعَلْيِهم(

ها بدأت سرد الرؤيا، كل هذا افتتاح سردي توثيقي وجداني إفشاء الرؤيا خوفا من قريش، وسأله إيها متشوقا عن الرؤيا، بعد
أدبي، لما يثيره من تشويق في نفس المتلقي، ويبدأ المنام بوصف جهة دخول الراكب المجهول إلى مكة وهيئة دخوله، وصياحه 

ل الرؤيا ووقوع أحداثها، ثم ثم أخبرهم بتاريخ تأوي -صلى اهلل عليه وسلم-)يا آل غدر( وصفهم بالغدر ربما لعدم اتباعهم الرسول 
وصف تنقله في مكة واجتماع الناس عليه من كل الجهات خائفين، ثم ينتزع صخرة فيقذفها فتصيب كل بيت في مكة، وهو 
الموت الذي سيدخل بيوتهم، هنا تنتهي الرؤيا، ويبدأ سرد تأويلها بإفشاء العباس سر الرؤيا لصاحب له، وما لبث السر أن شاع 

قبلي بين بني هاشم المدعين نبية جديدة، لنيل الرياسة والسيادة على مكة، فكذبوا وأهيني، وتتواقف الناس على  لينشب صراع

                                                           
1
 . 7/130، 7/127، 7/71، 5/190التذكرة الحمدونية،  - 
2
 .7/127، 7/126م . ن، - 
3
 .4/28، ومثلها: ينظر. 4/25م . ن،  - 
4
 .7/71م . ن،  - 
5
 .4/25م . ن،  - 
6
 .4/28م . ن،  - 
7

، وتعبيرها، ومدخله من صراع بين أهل مكة يقرب من ثالثين سطرا، بينما متن الرؤيا فهي تسعة . افتتاح الرؤيا30-4/28التذكرة الحمدونية،  - 

 أسطر فقط. 
8

يريد أخذ قافلتهم، وأن يخروا لمنعه.  -صلى اهلل عليه وسلم -، وهو ضمضم بن عمرو بعثه أبو سفيان، لينذر أهل مكة أن رسول اهلل 4/28م . ن،  - 

 . 10/44، ينظر. كتاب الطبقات الكبرى
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انتظار الزمن المضروب موعدا )اْخُرُجوا ِفي َلْيَلَتْيِن َأو َثاَلث(، فما أن حلت الليلة الثالثة حتى دخل ضمضم على ناقته صارخا 
 مستنجدا ومثيرا القوم.

امات تقوم على هذا البناء: افتتاح ولو تحديد صاحب المنام أو صفته، ثم المنام، ثم وقوع تأويله، وهذا األصدق جل المن 
 واألهم عند ابن حمدون، أو طلب معبر يعبر المنام، وفي الغالب يصدق.

وقعت آنيا مع المنام أو والمنامات منها ما يكون كشفا للغيب القادم من األيام، ومنها ما يكون المنام معبرا عن حادثة  
 .1قبله، واألول هو المقدم وغالبه متعلق بالدين، كالمثال السابق

أما الثاني فجله يكون في النوادر لإلمتاع وأحيانا للسخرية، ومنها: )َسَأَل بعض اْلواَُلة َعن أبي نصر اْلَهَرِوّي ليعبر َلُه  
ث ِإَلْيِه، َفأتى ِبِه َفَقاَل: ِإنِّي َرَأْيت َكَأن ِفي كمي عصافير، َفجعلت تفلت َواِحَدة ُرْؤيا َرآَها، َفقيل ُهَو ممرور يأوي للصحراء، َفبع

ا َكاَن آخرَها أردْ  ا َكاَن آخر عصفورة َكاَدت تفلت فحبستها. َقاَل: أكلت عدسية فبدت تضرط ليلتك َفَلمَّ ت َأن َواِحَدة َوَتطير، َفَلمَّ
 .2قبحك اهلل، َقاَل: ُهَو َواهلل َما قلته. َفَلمَّا خرج َقاَل: الرجل َواهلل َما َأخَطأ َشْيئا.( تسلح فحبسته َقاَل اْلَواِلي: اْسُكتْ 

ولكن من المنامات ما ال تأول فليتركها ابن حمدون كما هي فتبدو وكأنك ترى حقيقة وأمرا واقعا، ومن هذا: )َأَتى رجل  
اج ِفي الّنوم َفقلت: َما صنعت َوَما صنع بك؟ َفَقاَل: َما َأْنت َوَذاَك َيا عاّض أير َأِبيه؟ َعْنَبَسة بن سعيد َفَقاَل َلُه: ِإنِّي َرَأْيت الْ  حجَّ
، فكأن رؤيا )بعضهم؟( هذه قد أدخلت الحجاج النار حقيقة! والغريب أن تأتي ثالث 3َفَقاَل: أشهد َأنَّك َرَأْيت َأَبا ُمَحمَّد َحًقا.(

 . 4النار، إال أن األخريين يصدق الرؤيا من معبر أن قد رآه نوادر ثالثتها يرى الحجاج فيها في
 بنية الحكاية: 

لعل تفرد بنية الحكاية في أنها الفن الوحيد الذي نجد فيه بناء فنيا متناميا متكامل العناصر، أي بناء قائم على تطور  
وجد فيه هذا الترابط الحدثي المتنامي، ونجد هذا متنام لألحداث، وصوال إلى النتيجة مرورا بالعقدة، وهو البناء الوحيد الذي ي

ن كانت نتيجته تحمل شيئا من المفاجئة غالبا، ولعل هذا البناء يذكرنا  البناء في عدد من النصوص تحت عنوان الحكاية، وا 
 )السردية ألفعالا من أو(األحداث من مجموعة )الحكايةبتعريف على أسس بنائية قدمه د. عبد الفتاح كيليطو للحكاية، إذ قال: 

 قصر أو طول حسب تقل أو تكثر" سالسل" إطار في تنتظم السردية األفعال هذه غاية، نحو موجهة ّأنها أي نهاية؛ إلى تتوق
، هذا يجعلنا أمام بناء يتم دورته البنائية، وال يتناول ما يحقق غايته 5زمني ومنطقي( رباط أفعالها سلسلة...يشد كل الحكاية،

 يفية فقط، ويستغني بها عن سواها كالنوادر والمنامات واألخبار. الفنية والوظ
وهناك منها ما ينسج نسجا خياليا نحو غاية محددة، مما يجعل عملية الخلق هي األساس، وليس عملية إعادة الخلق،  

وحدات السردية، كل ، هذه الحكاية تقوم على عدد من ال6نبين هذا من خالل تحليل لوحدات السرد لحكاية ذكرها ابن حمدون
وحدة تمثل حدثا مركزيا له داللته في السرد، وتترابط هذه الوحدات ترابطا منطقيا مبررا، متطورا بحركة زمان تتابعية، والوحدات 

 السردية هي:
يعلم  الوحدة األولى: المكان اإلبلة، والتجار تتجهز لالرتحال إلى الصين طلبا للتجارة، ليأتي شيخ يخدع تاجر لحمل ما ال

ويفعل به فعال غريبا بإلقاء رصاصة ضخمة في البحر، ويأخذ المواثيق عليه قبل أن يطلب حاجته الغريبة هذه، ويكون جواب 
التاجر الذي تظهر أمانته بالموافقة، ويوثق ما أخذ في مالحظاته، ويفي بكلمته التي أعطاها للشيخ على غرابة المطلب، 

                                                           
1
 .7/133، 7/132، 7/131، 7/126، 7/122، 4/25، 1/272، 1/129ينظر. م . ن، - 
2
 . 7/134، 6/179، 3/109، وينظر. 6/358م . ن،  - 
3
 .7/131، وينظر. 7/126م . ن،  - 
4
 .7/132، 7/131ينظر. م . ن،  - 
5
 .39 ص والغرابة، األدب - 
6
 .218-7/216ينظر. التذكرة الحمدونية،  - 
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رر فعل التاجر بقوله: )َومن رسمنا ِإذا توجهنا ِفي مثل َهَذا اْلَوْجه َأن َنْأُخذ قوما ضعفاء، ونأخذ ويالحظ هنا أن المبدع أراد أن يب
 بضائع قوم(، ليكون السرد منطقيا.

الوحدة الثانية المركزية، وهي تدخل اإلرادة اإللهية بإهاجة البحر؛ لعدم إلقاء األمانة في البحر عند المكان المتفق عليه، 
 اجر لها.ونسيان الت

الوحدة الثالثة: بلوغ الصين وبيع التاجر لبضاعته، ثم تتدخل العناية اإللهية بقدوم رجل محدد لشراء الرصاصة التي نسيها 
 التاجر، ليتدخل عبده ليذكره بها، وألمانة التاجر باع الرصاصة وذكر ثمنها تحديدا، واشترى به طرائف ليربح ذاك الشيخ.

 تاجر إلى اإلبلة وبيعه ما اشتراه من الصين وربح مال الشيخ ربحا آخر حدده التاجر.الوحدة الرابعة: عودة ال
الوحدة الخامسة: ذهاب التاجر إلى البصرة بحثا عن صاحب الرصاصة، ويتوصل حتى يطرق بابه، ثم يخبره الجيران أنه 

 لى اإلبلة.قد مات، وأن ال ورثة له إال ابن أخ ركب البحر غادر من زمن، فحمل المال وعاد إ
الوحدة السادسة: بعد زمن جاء رجل إلى التاجر األمين، فأخبره أنه من اشترى منه الرصاصة فتذكره التاجر، وقال الرجل 
أنه وجد في الرصاصة ماال كثيرا، وأنه جاء به إله، فأخبره التاجر قصة الرصاصة من أولها وحكاية ذاك الشيخ، فقال الرجل أنه 

أن المال الذي في الرصاصة كان ميراثه، ولكن عمه فضل إغراقه على أن يكون البن أخيه، وكان قد ابن أخ ذاك التاجر، و 
 طرد الشيخ ابن أخيه من البصرة من قبل.

يظهر ترابط وتسلسل في األحداث وتولد بعضها عن بعض، فكان بيع الرصاصة لوال حدوث اظطراب في البحر  
ال تذكر التاجر بالرصاصة وبيعها ورغبته بأداء األمانة، وال مجيء الرجل )ابن أخ ونسيانها، وال كان الذهاب إلى البصرة لو 

الشيخ( إلى اإلبلة لوال أنه وجد المال في الرصاصة، فاألحداث مترابطة، ولكن هناك يد عليا تتدخل في مسيرة هذه األحداث، 
عندما جاء ذاك الرجل دون سواه لشراء الرصاصة أول تدخل عندما هاج البحر ونسي التاجر إلقاء الرصاصة، والتدخل الثاني 

ودخل الخادم لتذكير التاجر، ولكن لماذا كانت اإلرادة اإللهية تتدخل؟ وعلى الرغم من هذا التسلسل والترابط فإن ظهور مدينة 
على أنها لم تخل البصرة كان مفاجئا ألن المبدع لم يذكر أن الشيخ كان بصريا، ولكن يبدو أن عناصر المفاجأة كانت كثيرة، 

في السرد وترابطه، فطلب الشيخ كان غريبا مفاجئا، وقدوم رجل يريد الرصاص كان مفاجئا، وظهور الرجل ذاته مرة أخرى 
 ليظهر أنه ابن أخ الشيخ مفاجئ، ولكن الغاية في الحكاية دائما هي الحكمة، وتأكيد وجود العدالة.

دما ذكر ابن أخ الشيخ ما فعل عمه معه قبل سنين، فهناك ترابط بين تطور وحركة الزمان تتابعية، باستثناء استرجاع عن 
 األحداث ومسيرة الزمان.

الشخصيات: نسجت الشخصيات بحرفية، فشخصية التاجر أمينة صادقة لذلك من دون رمي الرصاصة في لبحر في  
سخت في تطور األحداث، بينما كانت مذكرته، لم ينكل كلمته للشيخ على أنها كانت خدعة منه، وتبينت هذه الصفة وتر 

شخصية الشيخ مراوغة مخاتلة مخادعة، فضمن على التاجر الموافقة قبل أن يعلمه ما يريد، وألزمه كالمه، وتبينت هذه الصفة 
فيه في آخر السرد، أما ابن األخ فكان أمينا كالتاجر، ولكن لم يظهر تطور شخصيته مع األحداث، ويبرز دور الشخصيات في 

 . 1ا السرد حد أن تكون هي مركزه، وهذا يوافق رأي د. سعيد يقطين في أن الحكاية تستند على الشخصيات وليس األحداثهذ
كل هذه الحكاية تهدف إلى حكمة هي أداء األمانة، فمن حاول خيانة األمانة فسيخزه اهلل، ومن كان أمينا سينال الخير،  

 وثورانه، والصين تلك البالد البعيدة العجيبة.مع شيء من اإلثارة بذكر الرصاصة، والبحر 
ولكن ليس كل الحكايات عند ابن حمدون هي بهذا البناء والحكمة، ألن ضابطه للحكاية ليس البناء، وال العبرة، بل هو  

ز على الكذب، أي الخيالية التي يصعب تقبلها، لذا نجد من الحكايات ما تكون متكونة من وحدة سردية واحدة إال أنها ترك

                                                           
1
 .177ينظر. السرد العربي مفاهيم وتجليات. ص  - 
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العجيب والغريب، ومن هذا: )َوَكاَن ورد على َكاِفي الكفاة َأُبو اْلفضل اْبن العميد، َوَقبله شيخ حسن اْلَهْيَئة والشيبة والشارب 
وعجائب، يحدث بَها َواْلبزَّة، يرجع ِإَلى فضل كثير، ويفتق ِفي اْلُعُلوم، َوَيُقول شعًرا جيدًا َوَكاَن مشغوفًا ِباْلَكِذِب، َوَكاَنت َلُه أوابد، 

ْرَتفع النََّهار سمعَنا َعن َنفسه َواَل يتحاشى من َكِبير واََل َصِغير، ِممَّا حكى َأنه َقاَل: ِإنِّي سلكت َطِريقا بالروم ِفي شدَّة اْلبرد، َفَلمَّا ا
ِريقا َفقطُعوا الطَِّريق قبلَنا ِفي اللَّْيل، وجمدت ِفي اْلَهَواء أصواتًا مختلقًة، وكالمًا َعاِليا، َولم نر أحدا، َفِإذا قوٌم َكاُنوا سلكوا طَ 

َوَواِحد َيُقول:  َأْصَواتهم من شدَّة اْلبرد ِفي الجو، َفَلمَّا حمى النََّهار وطلعت الشَّْمس على اأْلَْصَوات الجامدة، َذاَبْت، َفُكنَّا نسمعها،
ك من كالٍم حفظ َعْنُهم. َوذكر َأنه وجد ِفي َهَذا الطَِّريق حبال أسود، َفشد اْشُدد الرحل، َوآخر َيُقول: اسرج الدَّابَّة، َوَما يجانس َذلِ 

يَرة َأَصاَبَها ِبِه َرْحله، َفَلمَّا طلعت َعَلْيِه الشَّْمس، تقطع وطار َوسقط َرْحله على الطَِّريق، َوَأن َذِلك َكاَن من اْجِتَماع خطاطيف َكثِ 
 .1أست اآلخر، َوَصاَرت على َهْيَئة اْلَجَبل، َفَلمَّا َمسَها حر الشَّْمس طارت(اْلبرد، َفاْدُخْل كل َواِحد َرأسه ِفي 

كأننا أمام بنية ألف ليلية وليلة، فالسلطان القوي، ونديمه البهي الفطن الذكي، ناظم األشعار، وعالم بعجائب األخبار،  
روم البعيدة في الشتاء الذي يجمد حتى األصوات، يحدث سيده بكل غريب وعجيب، ثم تبدأ الحكايات، فيحكي حكاية عن بالد ال

فإذا مررت بعد ارتفاع الشمس وذاب الجليد عن األصوات سمعتها، ثم يحكي حكاية أخرى عن خطاطيف متجمدة متصلة 
ببعض حتى بدت له حبال، هذا البناء المركب المتكون من بناء إطاري يضم في داخله عددا من الحكايات الضمنية القصيرة، 

تي يمكن أن تكون اثنتين، ويمكن أن تكون ألفا، فهو بناء مفتوح، وهو بناء شبيه ببناء حكايات المغامرات التي عرفتها البشرية ال
، وعلى أن وحداته تتراكم اعتباطيا، إال أنها ال يمكن تشبيهها ببنى األخبار المركبة، ألن سمتها 2منذ فجرها، كمغامرات كلكامش

 رفة، وال تتسق اطرادا مع الزمن، أي أن بناءها كذلك بعيد عن الواقع الزمني.الرئيسة أنها خيالية ص
وهي تتمركز حول الشخصية إال أن تلك الشخصية يقتصر دورها على سرد المشاهدات من دون أن يكون له دور في  

ظهر إال بين الحكايات، وهذا السرد الداخلي، وهذا يعيدنا إلى شهرزاد مرة أخرى فال تظهر إال عند الصبح، وهذا البطل ال ي
، وال 3البناء أقرب إلى حكايات التسلية الصرفة التي تبعد عن الوظائف القيمية، ونجد هذا البناء يتكرر في عدد من الحكايات

ريب أن هذا البناء ال زال يستخدم في اإلبداع السردي الحديث، ككتابات رتشارد بروتيجان، إذ تكون الوحدات )التركيبية قد 
خلصت من الرابطة العقلية الصارمة، فإنها لم تقع في العشوائية أو التجاوز؛ ألنها التزمت برابطة من نوع جديد ومناسب، ت

تهدف إلى مقاومة الملل والرتابة، وتنشط القارئ عن طريق االنتقال به من موضوع إلى موضوع، وهي رابطة مرنة تجمع بين 
 . 5نمط من التركيب يطلق عليه االنقطاعية، وهذا ال4الشيء وغيره كعياب اليماني(

 بنية الخطاب:
السرد في التذكرة الحمدونية بكل أنواعه يظهره ابن حمدون بأنه نقل حقيقي موثوق عمن سبقه، حتى الموضوعات  

 قرن الخامس الهجري. الكاذبة يحاول توثيق روايتها، وبالتالي السرد يظهر هنا وكأنه ذاكرة لألمة العربية منذ جاهليتها إلى أوائل ال
 الراوي ووجهة النظر:

لعل من المفيد أن نذكر رأي الناقد اإلنجليزي واين بوث عندما احتج على جدوى التصنيف في وجهة النظر، إذ )يرى أن  
التمييزات والتصنيفات المقترحة خالل أربعين سنة من العمل حول الموضوع وتبسيطه، وتختزل خمسة ماليين طريقة ممكنة 

نها باإلضافة إلى ذلك غير مجدية حينما يتعلق األمر بتفسير أثر معين لعمل لح كي حكاية واحدة ...إلى ثالث أو أربع طرق، وا 
                                                           

1
 .6/345التذكرة الحمدونية،  - 
2

، 102، ص 1976ينظر. مقدمة في أدب العراق القديم، طه باقر، طبع على نفقة كلية اآلداب جامعة بغداد، دار الحرية للطباعة، بغداد، )د . ط(،  - 

126-130. 
3
 .339-6/338ينظر. التذكرة الحمدونية،  - 
4
 .82نوادر الحب والحكمة، ص  - 
5
 .81م . ن، ص  - 
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، وال نذكر الرأي تأييدا له مطلقا، ولكن عند النظر في طرائق عرض الحكي في التذكرة الحمدونية نجد عدة خصائص 1أدبي(
ذلك، غلبة القصر على جميع أنواع السرد في الكتاب، مما ال يسمح باستكناه جدوى أو لعلها تحد من جدوى هذه الدراسة، ومن 

أثر لهذه الدراسة، فضال عن أنها ال يمكن عدها مقياسا يماز وفقه بين أنواع هذه السرد، فال نجد نوعا يختص بوجهة نظر وآخر 
تحكم األول في النصوص، وصوته األعلى، وعلى بغيرها، فضال عن أننا نعلم أن النص بأي وجهة صيغ فابن حمدون هو الم

الرغم من هذا فال ريب أن الدراسة ستصل إلى نتائج في هذا الجانب على محدوديتها، وأهم ما في تلك النتائج، هو تبيان خطأ 
 تعميمات حملت على السرد العربي القديم من دون دراسة حقيقية تستوفيه. 

تبيان نقطة محددة، وهي الفرق بين الصوت )الراوي(، ووجهة النظر، ألن هذا  كما ال بد عند تناول هذا الموضوع من 
التفريق سيعيننا على فهم حقيقة النص السردي بدقة أكبر، فالصوت )الراوي( يعطينا معلومات عن المتكلم، من هو الراوي؟ بينما 

، ولكن هل كان هناك 2تتحكم في السرد؟تعيننا وجهة النظر على تحديد من يرى؟ من هو صاحب اإلدراك، ووجهة نظر ومن 
تباين بين الصوت أو الراوي، وبين وجهة النظر في سرد ابن حمدون، هل أن صوت المتكلم المنسوب لشخص قد يكون بطل 
خبر أو نادرة، هو غير صوت ابن حمدون؟ بما أننا نؤمن أنه كان يعيد صناعة السرد، أي هو يستحوذ على صوت المتكلم 

نظره، وبالتالي سيكون هذا الصوت مزيفا، فما هو إال رجع لوجهة نظره، وبتالي يكون تقديم خطابه من ذات  ويخضعه لوجهة
مركزية تتشكل من: ُمبئِّر: يرى العالم ويرصده من منظوره الخاص، وراٍو: يقدم لنا رؤيته وحياته بلغته الخاصة، فتتعالى هذه 

ن حمدون على كل صوت، وعلى الرغم من هذا فال بد لنا من دراسة الشخصية على كل النصوص السردية، ويعلو صوت اب
 ذلك الصوت؛ لنبين القدرة اإلبداعية لدى ابن حمدون في خلق نصوصه السردية.

ن تزيا زي الموضوعية العلمية، ألن ابن حمدون هو القناة التي   إذن نحن أمام خطاب تغلب عليه ذاتية ابن حمدون، وا 
ه المتوافرة فيه حتى الحوار الذي يفترض أن يكون صوتا للشخصيات لكنه يمر عبر ابن حمدون، يمر عبرها السرد بأركان

وبالتالي ما نسمعه صوت ابن حمدون، وهذه خصيصة من خصائص الخطاب السردي العربي القديم في المدونات الموسوعية 
ا في ثنايا ذاك التمثيل نجد أنفسنا إزاء نصوص كنثر الدر، إذ يقدم السرد على أنه منقول عن سابق، أي هو تمثيلي )إال أنن

، وال بد أن ما نسمعه نحن هو صوت ابن حمدون، ولكن ال بد أن يختلط بشيء من أصوات الرواة السابقين الذي جدَّ 3إبداعية(
خفيه، لذا ال أرى ابن حمدون في إخفائهم ذكرا، وربما فكرا كذلك، فالصوت الذي ال يعجب ابن حمدون وال يخدم مهجه ال بدَّ أن ي

، ألن المخرج األخير للسرد هو 4بالقول أننا ال نستطيع تحدد الذات المبدعة في هذه النصوص لتناقلها عبر عدد من الرواة
 المتحكم، وبالتالي صوته ما نسمعه. 

موقعا في عالقته مع ، فهو الواسطة بين العالم الممثَّل والقارئ، ويحتل 5وكون الراوي بنية تعبيرية وظيفتها نقل الغياب 
 : 7، ولقد تباين هذا الموقع، فتباين الصوت، فظهرت أنواع من الرواة6شخصيات عالم القصة بوجه عام

يكون الراوي حاضرا ناقال بصيغة والمتكلم وقد يكون بطل السرد، أو يكون مشاركا فيه، وهو الراوي الشخصي أو العلني أو  -1
، فهو سارد داخلي 8نه ذات ملفوظ، وهو يقدم األحداث من وجهة نظره الخاصةالصريح، وهو يتمتع بهوية مرجعية كو 

                                                           
1

نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، جيرار جينيت، واين بوث، بوريس أوسبنسكي، فرانسواز. ف، روسوم غيون، كريستيان أنجلي، جان  - 

 . 10، ص 1989لطبعة األولى، إيرمان، ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ا
2
 .210ينظر. قاموس السرديات، ص  - 
3
 .390الخبر في األدب العربي، ص - 
4
 .390ينظر. الخبر في األدب العربي، ص  - 
5
 .216ينظر. علبة السرد، ص  - 
6
 .225ينظر. الكالم والخبر مقدمة للسرد العربي، ص  - 
7
 ع من أنواع الرؤية أو الراوي، ألن المتحكم واحد وهو ابن حمدون. لم يظهر أي ترابط بين نوع سردي محدد، ونو - 
8
 .196ينظر. معجم السرديات، ص  - 
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قال األحنف: دخلت على معاوية، ، ومن هذا: )2، ويعرف هذا النوع من السرد بالسرد الذاتي1حكائي مشارك في الحدث
هو، فقلت: ما هذا؟ قال: فقدم لي من الحار والبارد، والحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قدم لي لونًا لم أدر ما 

مصارين البط محشوة بالمخ قد قلى بدهن الفستق وذر عليه الطبرزد. فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت عليا رضي اهلل 
عنه. بينا أنا عنده وحضر وقت إفطاره فسألني المقام، إذ دعا بجراب مختوم، قلت: ما في الجراب؟ قال: سويق شعير، 

خذ أو بخلت به؟ قال: ال، وال أحدهما، ولكني خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمٍن أو زيٍت. قلت: ختمت عليه أن يؤ 
قلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ال ولكن يجب على أئمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس؛ لئال يطغي 

أسقط رواة النص وصوال إلى راويه األول وهو  نجد ابن حمدون قد، 3(الفقير فقره، فقال معاوية: ذكرت من ال ينكر فضله.
 بطل السرد، فقام بحذف الرواة السابقين عليه، وكأنهم لم يوجدوا، فكأن األحنف يتكلم.

بطله الذي يظهر لنا أنه  إلى الخبر يوصلون ولكن خارج السرد، ومن الرواية بأسلوب المتكلم اإلشارة إلى وجود رواة 
 في الحقيقي الراوي هو ليصبح الذي يصوغ النص )ابن حمدون( هو ، ولكن الراوية األخيريسرده بصيغته وأسلوبه ورؤيته

 إال يؤثرون ال وجودهم، فرض واقعية الناقلون للسرد علىالرواة ف للسرد، حقيقي وراوٍ  السند، سلسلة في هناك راوة إذاً  النهاية،
 مادام جميعًا، الرواة وعليه يكون الراوي األخير هو محصلة النص، إنتاج يقوم بإعادة النهائي الراوية ألن النص، بنية في نادراً 
حكى الصاحب َرحَمه اهلل َعن اإليجي َعن اْبن ُدَرْيد َقاَل: َسِمعت َأَبا األمر، من هذا: ) نهاية في المتلقي إلى النص ناقل هو

أكن للتصدر َأهال، َواْسَتْحَيْيت َأن أسَأل من دوني،  َحاِتم َيُقول: َفاَتِني نصف اْلعلم، َفقلت: َوَكيف َذاك؟ َقاَل: تصدرت َولم
 4َواْختلف ِإَلى من َفوِقي، َفَذِلك اْلَجْهل ِإَلى اْلَيْوم ِفي َنفِسي.(

 وربما الغائب، أسلوباستخدام  من السرد يكثر، ويكون البطل غير مشارك في األحداث، و 5الرواية الغائب )غير الظاهر( -2
 فهو لدى القراء الفهم إلى وأدناها المتلقين، لدى استقباالً  وأيسرها السراد، بين تدواال ة، وأكثرهاالسردي الضمائر سيد عد

، ومن هذا: )روي 6آخرا الكتاب السراد بين ثم أواًل، الشفويين السراد بين شاع استعماله يكون استعماال، وقد إذن، األشيع
َد المنصوُر شريَك بَن عبد اهلل على القضاِء قاَل: ُأِريد "ُ  َأن تكلِّم أميَر اْلُمؤمِنيَن َعن الَعبَّاس بن ُمَحمَّد أنَّه َقاَل: لمَّا أرا

َلُه: ِإن أميَر اْلُمؤمِنيَن  لُيعفَيني. َفقلت َلُه: إنَّ َأَبا َجْعَفر ِإذا عزم أمرا لم ُترّد َعزماُته. َقاَل: َفَلمَّا َقاَم، وأَقرَّه على اْلَقَضاء قلتُ 
، وهذا هو األسلوب التقليدي في 7يُن َعريكًة من اْلَماِضي. َفَقاَل: أما اآْلن فاَل، َفِإنِّي أْخَشى شماَتة اأْلَْعَداء.(المهديَّ أل

 . 8القصة؛ فاألحداث تقع في الماضي المبهم
فارق لمرويه، ولكنه الراوي الخارجي: وهو الراوي الذي يسرد الحكاية وهو خارج متنها، ويقتصر دوره على الرواية، فهو راو م -3

، هنا الراوي هو ابن حمدون، وليس هناك من راو منصوص عليه في، وهو هذا الراوي الخارجي المتحكم 9يتدخل فيه دائما

                                                           
1
مدخل إلى دراسة المتكلم في بعض مقامات بديع الزمان الهمداني، بديعة الطاهري، لتشكيل والمعنى في الخطاب السردي، تحرير: أحمد صبرة،  - 

 . 164-163، ص 2013ربي، بيروت لبنان، الطبعة األولى، معجب العدواني، مؤسسة االنتشار الع
2

ر السرد الذاتي: سرد الراوي المتكلم الذي يكون فيه الراوي هو الشخصية الرئيسة أو البطل، أحد أشكال السرد المتجانس الحكي )الراوي حاض - 

 .24. م . ن، صكشخصية في الحكاية((
3
 . 1/207التذكرة الحمدونية،  - 
4
 .7/79 م . ن، - 
5
عد عدسة مثبتة في زاوية من زوايا العالم المصور تلتقط ما يقع في محيطها، فما دخل مجالها معلوم، وما خرج عنه مجهول، وما قرب ضخم وما ب - 

لقاهرة، صغير، وكل شيء يتلون بلونها، فيتشكل كل شيء وفقها. ينظر. الراوي والنص القصصي، د. عب الرحيم الكري، دار النشر للجامعات، ا

 .89، ص 1996الطبعة الثانية، 
6
 .153ينظر. في نظرية الرواية، ص  - 
7
 .5/102التذكرة الحمدونية.  - 
8
 .74ينظر. مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص  - 
9
 .36، ص 2012ينظر. العجائبي في السرد العربي القديم، د. نبيل حمدي الشاهد، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  - 
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َأخذ قوم لّصًا َوَمَعُه كارة من ِثَياب قد َسَرقَها، وهذا هو األسلوب األكثر ورودا في التذكرة، ومن هذا: )المتعالي على النص، 
َشْيء ِه َأن يخّلي َعْنَها َفلم يفعل، َوجعل َيُقول: َأنا تائب على َأْيِديُكم. َقاُلوا: فدع الثَِّياب. َفَقاَل: َيا ُغفاًل، َفِبَأي فجهدوا بِ 

، فما من راوية ظاهر ال مشار إليه مخفي، فيكون الرواية هو ابن حمدون ذاته، وهو المتعالي عليه 1(أستعين على التَّْوَبة؟
 على التحكم بالنص، فضال عن أنه معزول عن النص. ألنه مقتدر 

عندما قام ابن حمدون بإلغاء رواة معظم النصوص أدى هذا إلى حالة اتحاد بين المؤلف والراوي، ومعلوم أنه كلما  
، فابن حمدون هو صاحب الخطاب المسيطر والمهيمن 2اقترب الراوي من المؤلف عال صوتهما وبهت صوت شخصيات السرد

، وبما أن تحليل النصوص يبين 3ائر نصوص الكتاب، هذا على افتراض أن الراوة الذين يذكرهم ابن حمدون ليسوا ورقيينعلى س
ن حدد وجوده فهو يعينه بشخصية محددة؛ وبالتالي ابن حمدون  لنا أنهم رواة ورقيون فابن حمدون يحدد وجوده من عدمه، وا 

يقوم بانتقاء خطابات الشخصيات وأصواتها، يتحدث بلسانها حينا، ويتيح لها  يعيد خلق رواته إن وجودوا، فهو المؤلف الذي
فرصة التحدث بنفسها حينا آخر، ويصف ما تقوم به أو تفكر فيه بلسانه حينا، أو بلسان صوت من داخل السرد مشارك فيه، 

لذي أعاد عرضها مضيفا أو إال أن ابن حمدون يبقى المتحكم المطلق بالنصوص، فهو الذي اختار هذه النصوص، وهو ا
حاذفا، ومغيرا ولو كلمة، سواء كان الخطاب بأسلوب الغائب أو المتكلم أو األنا المشارك أو المراقب، الراوي المعلوم المحدد أو 

 الراوي الغائب المجهول، كلها تنطق بلسان واحد. 
 الحوار في الخبر:

ية، وهو ال يمتد كثيرا، وأحيانا نجده يكون سببا في امتداد الخبر، الحوار في الخبر غالبا ما يقوم على الندية، والحجاج 
كما أنه يكون مشحونا عاطفيا، وأحيانا مياال إلى العقلية الحجاجية، وبالتالي يغلب التنوع على حوار الخبر، وهو قد يتمثل بفنون 

لخبر عددا من اللوحات الحوارية، ويتسم الحوار نثرية كالخطب، والجوابات، والتعريضات، وأحيانا يكون القول ورده، وقد يحتوي ا
 في الخبر غالبا بالغة األدبية الرفيعة.

  الحوار في النوادر 
أما الحوار في النادرة فهو قصير جدا وغالبا ال يزيد عن قول ورده، وهو حجاجي، ومكتنز باإليحاء لما يختفي تحت  

ية واحدة وتكون هي النادرة ذاتها أو المفارقة، والنوادر أكثر األنواع ارتكازا عبائته من وظائف، ودائما ما تحوي النادرة لوحة حوار 
 على.

 الحوار في المنامات: 
ن كان   ترتكز المنامات على السرد أكثر بكثير من الحوارات، فكثيرا ما يخلو المنام من األشخاص باستثناء صاحبه، وا 

وأحيانا يكون في المنام، وأحيان في االفتتاح أو الختام، وغالبا ما يحوي المنام الحوار، فغالبا ما يكون بعبارات قصيرة، وال يمتد، 
 لوحة حوارية واحدة.
 الحوار في الحكاية: 

ترتكز الحكاية على السرد أكثر من ارتكازها على الحوار، كما أنها غالبا ما تحوي عددا من اللوحات الحوارية في  
 ال، كما أنه أقرب إلى المباشرة، منه إلى اإليحائية.الحكاية الواحدة، إال أنه ال يمتد طوي
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 الوصف في الخبر:
ويستخدم الوصف في الخبر لبيان حال األشخاص من سرور وحزن، وألم وضيق، وعادة ما يكون هذا الوصف ال  

مسرورا تبرق أسارير  -صلى اهلل عليه وسلم-قالت عائشة : دخل على النبي يستغن عنه لداللته المركزية في السرد، ومن هذا: )
  1(وجهه، فقال: ألم ترى أن محرزا المدلجي رأى قدم زيد وأسامة؟ فقال: هذه أقداٌم بعضها من بعٍض.

وقد يغلب الوصف على السرد الخبر، ويكون هذا عند إرادته تبيان شيء وتوضيحه، فترى الوصف يتقلب على جهات،  
ي، ويضرب فيه بالعالمات، كي يظهر، ويجمع بين وصف الهيئة، ووصف ويستعين عليه بأساليب البيان، وبالوصف التقرير 

. على أن الغالب على الوصف جفاؤه السرد، إال أن هناك أخبارا تضمنت أقوال علي كرم اهلل 2الفعال، ليكون الوصف بينا ظاهرا
متتابعة لتخلق صورة  وجهه، إذ يغلب الوصف على السرد، حتى يظهر لنا وصف بانورامي يعطي لمحات متعددة وأوصافا

واسعة النظر بعيدة الغور جامعة لجوانب الفكر، فكأنه إن وصف حاول جمع شمل ما يصف فال يترك منه صغيرة وال كبيرة إال 
وذمَّ رجل الدنيا عنده، فقال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود وصفها، ومن هذا: )

حي اهلل، ومصلي مالئكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. فمن ذا يذمها؟ منها. مهبط و 
وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، وشبهت بسرورها السرور وببالئها البالء ترغيبًا وترهيبًا. فيأيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى 

ذمت إليك. أبمصارع آبائك في البلى أم بمضاجع أمهاتك في الثرى، كم مرضت بيديك، وعللت خدعتك الدنيا، أم متى است
  3(بكفيك، تطلب له الشفاء، وتستوصف له األطباء، غداة ال يغنى عنه دواؤك، وال ينفعه بكاؤك.

 وصف الشخصيات في الخبر:
الحسي لذاته، فليس عنده بمطلب، ال ما يعني ابن حمدون من الوصف ما دل على الصفات القيمية، وأما الوصف  

َرِضي اهلل -يعنيه الوصف الحسية للشخصيات إال بقدر ما يؤديه من دالالت على القيم المعنوية، ومن هذا: )َودخل َعَلْيِه )الرضا
وِفيَّة، َفَقاُلوا َلُه: ... َواأْلمة تْحَتاج ِإَلى من َيْأُكل الجشب ويلبس -َعنهُ  الخشن، ويركب اْلحمار، َويعود ( بخراسان قوٌم من الصُّ

َضا  ُمتكئا َفاْسَتَوى َجاِلسا، ثمَّ َقاَل: َكاَن ُيوُسف َنبيا يلبس أقبية الديباج المزررة  -َرِضي اهلل َعنهُ -اْلَمِريض. َقاَل: َوَكاَن الرِّ
ذا وعد ِبالذََّهب، َويْجلس على متكآت آل ِفْرَعْون َويحكم؛ ِإنََّما ُيَراد من اإِلَمام قسطه وعدل ذا حكم عدل، َواِ  ه؛ ِإذا َقاَل صدق، َواِ 

 4أْنجز؛ ِإن اهلل تالى لم يحرم لبوسًا َواَل مطعمًا، وتال: " قل من حرم ِزيَنة اهلل الَِّتي أخرج ِلِعَباِدِه والطيبات من الرزق(
لقيم الخلقية، فهي ، ويوظف هذا الوصف الحسي لتبيان ا5وأحيانا ما نجد استخدام أساليب البيان لداللة على هذه 

اَل َيْأُكل ِإالَّ الوصف المطلوب، ومن هذا: )َوقيل َلُه: ِإن َأَبا َجْعَفر اْلَمْنُصور اَل يلبس ُمْنُذ َصاَرت ِإَلْيِه اْلخاَلَفة ِإالَّ الخشن، وَ 
ْلَطان وجبى ِإَلْيِه من اأْلَمْ  َوال، َفقيل َلُه: ِإنََّما يفعل َذِلك بخال وجمعًا، الجشب، َفَقاَل: لم َيا ويحه؟ َمَع َما قد مكن اهلل َلُه من السُّ

، فالمراد من هذا الوصف التدليل على بخل أبي جعفر وليس ورعه أو 6َفَقاَل: اْلَحمد هلل الَِّذي حرمه من ُدْنَياُه؛ َما َلُه ترك دينه؟(
أن الوصف عند ابن حمدون كأنه  تقواه، ثم خاف أن يكون تأويل يخالف ما يريد، فجاء بصفة البخل صريحة، وبذلك نجد

أغراض الشعر، فنجده في أخبار يختار الصفات الحسنة فيمدحه، وفي أخبار أخرى الصفات السئية هجاء وذما، وال يأتي 
 بالوصف إال إذا كان له دور رئيس ال يمكن قيامه من دون الوصف. 
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 الوصف في النوادر:
ث، بل إن الوصف فيها متمركز على الشخصيات، لتصويرها، وتصوير لم تعَن النادرة بوصف الفضاء المحيط باألحدا 

أفعالها، وردود أفعالها، فإيجاز النادرة ال يسمح إال بالضروري، وهذا الوصف يكون مركزيا في النادرة، بعد السرد، وقد ظهر 
 الوصف فيها في الحاالت اآلتية: 

عين به لتصوير شعور الشخصية، وما يجول في خاطرها، مثل: غالبا ما ترتكز النادرة على السرد والحوار، ولكنه يست 
سرافيل ملتقم الصور ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه. فقال المديني ) :  -وضرب بيده على جبهته-ومر آخر بقاص وهو يقول: وا 

  1(إنا هلل، إن عطس عطسة افتضحنا.
وسئل عن ادرة من الرسم الكاريكاتوري، ومن ذاك: )بل إننا نجد من النوادر ما يعتمد على الوصف، وهذا ما يقرب الن 

 .2(زوجته وجمالها فقال: هي كباقة نرجس، رأسها أبيض، ووجهها أصفر، ورجلها خضراء.
وسألته امرأٌة، فقالت: أربعُة أرطال تمر بدرهم، كم ومن النوادر ما يكون الوصف مركزها وسيدها دون السرد، ومن هذا: ) 

فكر ساعًة طولة، وأدخَل يديه تحت َذْيِله، وجعَل يُحِسُب بهما ثم أْخرج يدْيه وقد َجمُعهما، وقال: ُكتلٌة ُيصيُبني بدانق ونصف؟ ف
، فالمبدع أراد إظهار ضعف صاحب النادرة بالضعف بالحساب، وادعائه المعرفة بل، فدر سرد هذا لجأ إلى 3(مثُل هذه كبيرٌة.

 من السرد، ألنه يجسم الصورة حسيا فتراها ماثلة بوضح. الوصف، وهو في موطن كهذه أنكى وأكثر تأثيرا 
ومن الوصف ما يرتكز على الصورة البيانية والتشبيه البليغ بالذات ليجمع بين قرب داللة التشبيه وبيانها، مع إيجاز هذا  

فاجتاَز به أبو عمر ُحكي أنه كان في بعض ُدروب بغداَد معلٌم، التركيب وقصره، ليتناسب مع إيجاز النادرة، ومن هذا: )
َتام. فبلغ القاضي يومًا بزينة تامَّة، وهيئة حسنة، فقال المعلم: َتروَن هذا؟ إن خشخشَة ثيابه، وَقْعَقعَة مْركبِه هو تْظلُّم األرامل واأليْ 

مْركبه إال تسبيُح المالئكِة ذلك أبا ُعمر، فدعاُه، وأْدَناُه، وأْحسَن إليه، فكان إذا رآه بعد ذلك يقول: ما َخْشخشُة ثيابه، وقعقعُة 
  .4(وتهُليلهم.
ويعتمد ابن حمدون أحيانا صفة محددة تدليال على طبيعة الشخصية، ومن هذا وصف الرجل بــ)طويل اللحية( تدليال  

 . 5على الحمق والغفلة، لذا نجد هذا الوصف يكثر في باب )نوادر الحمقى والمغفلين(
  ية:الزمان والمكان في التذكرة الحمدون

لم يدرك الناقد العربي القديم ما يحمل تحديد الزمان والمكان في السرد، وهذا النصباب نظره على بالغة األجناس  
 المتعلقة بالسلطة كالشعر والكتابة، فكان مدار األمر لديهم على عدم اإلتيان بما يضنونه غير ذي نفع فيكون تطويال.

 الزمان في الخبر:  
ن حمدون تحديد الزمن، لكنه يعنى أحيانا بشخصية ما يرى في تاريخ مولدها آية، ومن هذا خبر عن غالبا ما يتجاهل اب 

ِفي سنة مائٍة ِفي شهر َرَمَضان، َفَصاَر عبد اهلل َأبوُه ِإَلى عمر  -رضى اهلل َعنُه  -محمد النفس الزكية، قال: )َقاُلوا: ولد ُمَحمَّد 
، وما كانت عنايته إال بتاريخ بعض الشخصيات العلوية رغبة في 6ته ِفي شرف اْلَعطاء(بن عبد اْلَعِزيز َفعرفُه َذِلك، فأثب
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، وهذا هو 2، أما سوى ذاك فالزمان يحدد تاريخا بالتقريب من قبل المتلقي إذا ذكر فيه شخص أو حدث مشهور تاريخه1التوثيق
، إذن ذكر الزمن في 3نظاما وطبقة من طبقات الخطاب الغالب في األخبار، ويبقى زمن السرد فهذا متلق بالسرد ذاته، إذ يكون

 األخبار متعلق بالتوثيق، وال يذكر إال لحاجات يراها ابن حمدون. 
 حركة الزمن في األخبار:

في جميع أنواعه في التذكرة باستثناء المنامات، نجد أن غالب النكت األقوال ال  4يغلب على زمن السرد النسق التتابعي 
ن الزمن فيها، بل إن من أقسامها ما ال نجد فيه ذكرا للزمان، مثل )النكت من كالم الحكماء(، فهي حكمة ال يذكر ابن حمدو 

ريب، فيغلب عليها القول الموجز الذي ال يعنى بالزمان وال بالمكان، وال أراه يذكر الزمان إال إذا تعلق معنى النكتة به، وال 
الل شهِر رمضان وهم جماعٌة، وفيهم أنُس بن مالك وقد قارَب المائَة، فقال: قد وتبصروا هيصلح من دونه، ومثل هذا قوله: )

رأيُته. فقال إياٌس: أِشر إلى موضعه، فجعل يشيُر، وال يرْوَنه، ونظر إياس إلى أنس فإذا َشعرٌة من حاجبه بيضاُء قد انثنْت، 
  5(نا موِضع الهالل. فنظَر، فنظر، فقال: ما أرى شيئًا.فصارت على عينِه، فمَسحها إياٌس وسوَّاها، ثم قال: يا أبا حمزَة أرِ 

  الحذف: 
، 6ونجده أحيانا يحذف من السرد ليؤيد الوظيفة التي يريد، وكل الحذوف التي جاء بها ابن حمدون من الحذف الضمني 

قال قدمه، ومن ذاك )وهذا جانب من تحكمه في النصوص، أو من عدم ذكر تمام الظرف الذي يحيط بالحديث والذي عادة ما ي
: انطلقت مع عبد اهلل بن الزبير حتى قعدت بين يدي الحسن بن علي  رضي اهلل عنهما؛ فحمد اهلل، وأثنى 7عبد اهلل بن عروة

عليه، وخطب إليه ابنته، قال: فجعل يغمز يدي غمزًا شديدًا؛ فلما قمنا قلت له: لقد تصعدك اليوم الكالم تصعدًا ما رأيت مثله. 
، نجد ابن حمدون لم يذكر لنا ما جواب الحسن رضي اهلل عنه 8(نه الحسن بن فاطمة. ال واهلل ما قامت النساء عن مثله.قال: إ

لعبد اهلل رضي اهلل عنه، وقد يعلل هذا بأن غايته هو تبيان النكتة من القول وهو هيبة الحسن واضطراب عبد اهلل بن الزبير أمام 
خارج نطاق الوظيفة بل قد يناقضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد نعلل هذا بأنه لم الحسن بن علي،فذكر جواب الحسن 

يرد أن يذكر أن هناك صالت مصاهرة آلل البيت رضوان اهلل تعالى عليهم، مع خصومهم العقائديين والسياسيين من اآلل 
 الزبيريين.

د هذا األسلوب إال في األخبار الدينية، سواء في : أسلوب يستخدمه الحاكي لإلشراف على المستقبل، وال نج9واالستباق
صلى اهلل عليه الصالة -وأخرى لعلي كرم اهلل وجهه، ومنها أقوال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -أقول تنسب للرسول 

قيامة فيلقى في ، ومنه إخباره عن القيامة والجنة والنار قال: )قال: يؤتى بالرجل يوم ال10اإلنباء عن الغيب القادم في -والسالم
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 . 119الزمنية(. خطاب الحكاية، ص 
7
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النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا، فيقال: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف وال آتيه، وأنهى عن 
 .2، كما كان علي رضي اهلل عنه يستخدم االستباق في اإلخبار عن قادم األيام1المنكر وآتيه(

، ونجد االسترجاع في عدد من أخبار علي رضي اهلل عنه 3األمم السابقةوكان لالسترجاع مكانة؛ إذ به تذكر أخبار  
وخاصة عندما يسأل عن الخالفة ولكنه ميال إلى اإليجاز ظاهرة في سرده طيات نفسه لصدق مشاعره وقوله ال يقوم على 

، ومن 4ث ذاك النزاعاالسترجاع فدائما ما نراه يقرن ذاك الماضي بالحاضر المعاش ليتخذ الماضي عبر أو لتستمر أحدا
ومن األخبار ما يرتكز على المناظرة  -صلى اهلل عليه وسلم-االسترجاع العودة لذكر شيء من أخبار الرسول أو أحاديثه 

، وقد ذكرنا عددا من النصوص القائمة 5والمحاججة؛ فيعود كل طرف إلى أحداث ماضية ليستشهد بها على صحة رأيه وموقفه
 الخبر. على االسترجاع في بناء 

  الزمن في النوادر:
ال يعنى ابن حمدون في تحديد الزمن في النوادر، فليس في قصيرها ما يسمح بتناول الزمان إال إذا كان من لب الوظيفة  

التي يريد، وال يكون هذا الزمان محددا، بل هو يشير إلى الحقبة التي تؤدي الوظيفة المرجوة من خالل ربطها بخليفة من 
، ألنه ال غنى عن يذكره للحوار الدائر بينهما، أو أنه أراد ذكر عدم األخذ على يديهم 6ثل: )تنبأت امرأة أيام المأمون(الخلفاء، م

 رغم ادعائهم النبوة، بل يطلقونهم وأحيانا يجيزونهم.
لصاحب له، ويذكر الزمان إذا كان هو الغريب المضحك، أي كون الزمن من لب النادرة، ومن هذا كتب أبو العبر عهد  

 . 7.(وأرخه، بقوله: )َوكتب اأْلَْرَبَعاء َغَداة اأْلََحد بعد اْلَعْصر لست َمَضت من شهر ربيع األول سنة َثَماِنيَن ِإالَّ ِماَئَتْينِ 
 الزمان في الحكاية:  

 ة:ال يظهر إطار زمني يحدد األحداث كما يظهر اإلطار المكاني، ولكن تظهر حركية الزمان، ومن هذه الحرك 
الحذف: قال النديم للشاب)وال تجاوزه، فوصفه هذا النديم لصاحبه(، ونجد أنه حذف عدة أحداث يفترض حدوثها، منها : 
أنه )ففارق الشاب ووعده باإلنجاز فخرج النديم فدخل مجلس الوالي، وحدثه واصفا الشاب( وشبيه بهذا )فاستحضره، فحضر، 

يمكن تقديرها، ونجد تحديدا للزمان بحركة أبطأ من السابقة فقال )وعاد الفتى إلى وأعجب به( بين هذه الجمل محذوفات كثيرة 
 باب النديم، وبات عليه إلى أن أصبح، وعاد الرجل إلى منزله(، ولكنه يعود للحذف مرة أخرى.

نجده يميل  : في كل أنواع السرد عند ابن حمدون كان يميل إلى السرد، بدل الوصف، ولكن في الحكاية8الوقفة الوصفية
إلى الوصف، فيأتي بوقفات سردية قصيرة، وتوقف زمن السرد، ولكن هذه الوقفات ال بد منها ليخلق الصور سواء الواقعية منها 

كان إذا أصبح وأفاق من سكره يرى تلك الكالب وهي تنبح في عينه وال أو الخيالية، إذ قال في وصف حال مضحك الوالي: )
د لمحات وصفية كثير بين وصف الشاب أو الوالي أو القدر الكبير الوحيد، ولكنه ال يوسع الصورة (، ونجيقدر عليها لصغرها.

 وال يلونها، فبقي وصفه باهتا. 

                                                           
1
 .1/144، 1/135، 1/134، وينظر. 1/142م . ن،  - 
2
 .1/188م . ن،  - 
3
 . 1/112م . ن، ينظر.  - 
4
 . 196-1/195ينظر. م . ن،  - 
5
 .25-4/24، 253-1/252، 222-1/221ينظر. م . ن،  - 
6
 .159 -2/155. وينظر. 2/155م . ن،  - 
7
 .7/155م . ن،  - 
8
 .478)أقصى درجات اإلبطاء في السرد إذ أن الحيز الذي تحتله في الخطاب ال توافقه مدة زمنية من الحكاية(. معجم السرديات، ص  - 
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وعمل النبيذ فيه االسترجاع: ويستخدم االسترجاع في مجال االعتذار عن الفتى البغدادي، وما حل به من كرب، فقال: )
وأنه بكر إلى سير، فرآه اللصوص عند عوده فعارضوه وأخذوا منه حلة األمير ومانعهم  عماًل لم يشعر معه بشيٍء مما جرى،

(، فهذه الحكاية الثانية صيغت كلها بأسلوب االسترجاع، وهذا ما أحدث حركة على النقيض من حركة الحذف، فمزقوا عليه خلعة
كن أن تعقل وتصدق، وهذا من مفارقات شخصية الوالي إذ أطالت السرد ومدته بسرد حكاية خيالية ال أصل لها واقعا، ولكنها يم

الذي يريد أن يسمع ما يعقله ويصدقه، وعلى اآلخرين أن يتقبلوا منه ما ال يعقل وال يصدق، وهذا ما يدخلنا في الحديث عن 
بل إال ما كان منطقا شخصية الوالي )السلطان( الذي له الحق بأن يفعل ما يريد ولو جاوز الشرع والمنطق والمعقول، ولكنه ال يق

ومعقوال، بل ومؤدبا خلوقا صبورا، فله في هذا نبز للسلطان العربي )مهلبي( الذي يفرض قيوده على الرعية، ويتحرر هو من كل 
 قيد.

 الزمن في المنامات: 
، 1ت البارحة ُرْؤيا(الزمن في المنامات ركن يندر ذكره، ولكن إن ذكر فله موطنان: األول في افتتاح المنام، كقولهم: )َرَأيْ  

والثاني في المنام ذاته، وهنا يذكر عندما يكون ركنا رئيسا فيه تختل داللة المنام إن لم يذكر، ومن هذا: )ِإن النَِّبي اأْلُمِّي 
لق الموطن الثاني بالوظائف ، وغالبا ما تع2اْلَمْبُعوث ِمْنُكم قد َأَظلَّْتُكم َأيَّامه، َوَهَذا َأَوان نجومه َأال فحي هال ِباْلخْصِب والحيا(

 الدينية، أما األول ففي الغالب ما هو إال افتتاح ال تزيد عن هذا وظيفته. 
أما حركة الزمن فيها فهي ال تقوم على التتابع، بل غالبا ما تبتدأ باالفتتاح، وهو زمن الخطاب الحالي )اآلن(، ثم مباشرة  

 ناء االسترجاع استباق، فتكون حركة زمن السرد نشطة في المنامات. يتحرك باتجاه المنام )االسترجاع(، وقد يحدث أث
 المكان في التذكرة:

على ندرة ذكر المكان في السرد عامة في التذكرة، إال أن ابن حمدون حمله الدالالت التي يريد وفق نظرته الخاصة  
تذكرة، وحملت دالالت متباينة وفق نوع السرد، الدينية والسياسية والقومية، فهناك أماكن محددة احتلت مكان الصادرة في ال

فالكوفة لها داللة محددة في األخبار، ولكن لها داللة تناقضها في النوادر، والمتحكم في هذا هو نوع الصرع الذي يخوضه ابن 
 حمدون في هذا النوع، هل صراع ديني سياسي، أم هو صراع قومي، وفيما يأتي بيانها:

 المكان في األخبار:
يأتي ابن حمدون بأمكنة بعيدة، وال خيالية، بل هو يدور في بلدان الصراع الديني والسياسي، فهو بين البصرة،  ال 

والكوفة، وبالد الشام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وخراسان، ولكنه في الغالب يسعى نحو وظيفة يريدها عند ذكر المكان، 
ت تبين موقف ابن حمدون منها، أو نظرتها إليها، وهذه النظرة تعادل ما يريد أن يرسخه لذا سنجد لهذه المدن العظيمة كلها دالال

 في ذهن متلقيه، ويؤكده، وداللة هذه المكن وفق عدد مرات ذكرها في التذكرة: 

                                                           
1
 .3/179التذكرة الحمدونية،  - 
2
 . 4/26م . ن،  - 
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بايعوا  المكان البغيض فأهلها جنود المرأة وأهل المؤتفكة، وطلحة والزبير والحجاج، ومقاتلوا علي، وهم الذين 1البصرة 
، 4، مدينة الفقر والجنون3، ومدينة القبح والفسق والكذب والفجور2عليا ونكثوا بيعته، وهم الخائفون من علي المتوجسون منه

 . 6، ومدينة تجارة ومالحة5وأهلها وقضاتها أهل الفصاحة والفطنة
، وهي مدينة علي 7ض البصرة العجوزالكوفة هو المكان الذي برز في األخبار مكانا جميال كالحسناء العاطل، على نقي 

، كما هي مدينة من أراد تقربا من 9، بل منهم من يطلق عليها )الوطن(8رضي اهلل عنه وولده من بعده وأنصاره ومطمحهم
، وهي مدينة مبغضي أبي بكر، وعمر 11، وبلد قصاص اهلل من الظالمين المعتدين على آل بيته10الشيعة وكسبهم إلى صفه

، وهي في نظر أعداء العلويين بلد ادعاء الظلم 14، وبلد الفقر13، وهي بلدة مظلومة لسوء والتها، وعمالهم12عباسيينواألمويين وال
 . 16، أهل الكوفة أهل علم وفصاحة، وهم أعلم من أهل البصرة15والفتنة والثورة

ة، وبلد األمويين وأنصارهم الذين والبالد الشام بلد أعداء العلويين والكوفيين األشد سطوة وقوة والذي يهابه أهل الكوف 
 .17تركوا الحق واتبعوا الباطل، وانتهكوا الحرمات واقترفوا المحرمات

وأما بغداد عاصمة اإلسالم فهي في التذكرة الحمدونية مدينة الفسوق والفجور والبذخ والبطر والظلم مدينة أكابرها حمقى  
 لتي وردت فيها. % من النصوص ا88، فهي مذمومة 18ومغفلون، وهي المنفى
 المكان في النوادر:

ن كان   لعل أكثر فئة من النوادر عني بها ابن حمدون ذاكر المكان فيها هي نوادر البخالء، لذا ظهر فيها موقفه جال، وا 
، وقصاصها كذابون الحمقى وكذلك 19يحمل شيئا من الغرابة، إذ ظهر أن الكوفة بلد البخل، حتى أنهم يصفون اللئيم بالمصلح

ليها ذهب بخالء أهل الكوفة )المصلحون( ليتعلموا البخل وفنونه21، والبصرة مدينة البخل والكدر20علموهام ، وبالد الشام: 22، وا 
يبدو أن أهل بالد الشام هم الغاية في البخل، إذ بلغ رجل راهب منهم البخل حتى غدا أبخل من أشعب الملقب بـ )أشعب 

                                                           
1
 كان ذكر في التذكرة هو البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، وبغداد. أكثر م - 
2
 .1/214التذكرة الحمدونية،  - 
3
 .5/21 م . ن، - 
4
 .2/164م . ن،  - 
5
 .5/88م . ن،  - 
6
 .7/218م . ن،  - 
7
 .5/21ينظر. م . ن،  - 
8
 .1/198ينظر. م . ن،  - 
9
 .1/266ينظر. م . ن،  - 
10
 . 3/55ينظر. م . ن،  - 
11
 .1/243م . ن،  - 
12
 .5/139ينظر. م . ن،  - 
13
 . 335-6/334م . ن،  - 
14
 .3/192م . ن،  - 
15
 .2/126ينظر. م . ن،  - 
15
 .3/79م . ن،  - 
16
 .5/76م . ن،  - 
17
 .1/217م . ن،  - 
18
 .7/220ينظر. م . ن،  - 
19
 . 3/172ينظر. م . ن،  - 
20
 .4/208ينظر. م . ن،  - 
21
 .2/40م . ن،  - 
22
 .3/191ن، م .  - 
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أنهم أبخل من أهل الكوفة فال عجب، فهو استمرار للموقف السياسي والديني الظاهر ، ولكن أن يوصف أهل البصرة ب1الطامع(
في األخبار، وأن يكون أهل الشام أبخل كل الناس، فال عجب فهم أسوء الناس كما ظهر في األخبار، ولكن أليس من العجب 

لنظر فيه، وال نجد لهذا تبريرا إال الرد على أن يوصف أهل الكوفة بالبخل وبقرد للسخرية والتندر ببخلهم صفحات فهذا يستحق ا
الجاحظ الذي وصف أهل مرو بالبخل وتندر عليهم، فكان على ابن حمدون أن يجعل كل العرب بخالء، ولكنهم يتفاوتون، 

، وتالها بنصين في وصف 2والتفاوت هذا مبني على أساس البعد الديني، وعلى الرغم من قوله: )أهل مرٍو موصوفون بالبخل(
 بخلهم، ولكن أين ذكر نصين من ذكر تقريبا أربع صفحات فقط في بخل أهل الكوفة؟ 

 ، كما تبرز مكانة الشام ومدنه في باب . 3كما يظهر أهل الشام بصورة الحمق والغباء والتخنث في الكثير من النصوص 
 المكان في الحكاية: 

مدون، أن األماكن جلها واقعية، وليست من نسج الخيال، مما ال يتناسب مع خيالية الحكاية كونها كذب في رأي ابن ح 
ففي قصة الشاب والوالي البصري، ابتدأت أحداثها في بغداد، ثم انتقلت إلى البصرة، ثم عادت إلى بغداد، كما يحدد انتقال من 

 ة واقعية. مكان إلى آخر داخل البصرة )مجلس أنس الوالي( إال أن الراوي ال يصفه، و)باب النديم(، وهذه أمكن
ثم يتدخل دور الكذب لخلق صور خيالية لفضاءات تتشكل من عناصر واقعية، إال أن تشكيلها مجموعة في صورة  

واحدة خيالي، مثل: )أجفان العين التي حلت فيها الكالب(، أو)المكحلة التي حلت فيها الكالب أيضا(، فالفضاء منسوج خياليا 
 .4مع تدخل عنصر المبالغة في خلقه

ما أن أداء الوظيفة اإلمتاعية للحكاية تحتاج إلى اإلتيان بالغريب، أو المكان المشبع بالرهبة والمجهول، هنا في هذه ك 
 األماكن يستطيع المبدع أن يأتي بحيوانات جديدة، وأماكن وعادات وتقاليد غريبة. 

 عنصراً  يكون أن دون يحضرص العربي: )ما تقدم في دراسة المكان في التذكرة خطأ الحكم القائل بأن المكان في الق 
 .5(في النص فاعالً 

 المكان في المنامات:
ال تعنى المنامات بالمكان إال إذا كان هو مركز ذاك المنام، وال يمكن أن يكون للمنام معنى من دون ذكره، ومن هذا:  

، وأما أن يذكر المكان في غير 6فرث َوالدَّم، َفَقاَم َما سمى َله()قيل: ِإن عبد اْلمطلب َأَتى ِفي اْلَمَنام. َفقيل: اْحِفْر َزْمَزم، َبين ال
 هذه الحالة فلم يرد، ولعل هذا راجع إلى طبيعة المنامات التي تعنى غالبا باألشخاص واألحداث أكثر من عنايتها بالمكان. 

 الخاتمــــــــــــة
اء والشعراء في العصر العباسي بهذا النمط وذلك أن إّن التراث العربي ينبض بأنواع سرديٍة عديدة، وقد عنوا األدب 

الحضارة في ذلك العصر قد اعتنت بأنواع سرٍد عديدة، وكان كتاب التذكرة الحمدونية البن حمدون إحدى هذه المؤلفات، فكان 
 منامة.السرد جذوة هذا الكتاب وعمود متنه،وقد جاء فيه السرد على أنواٍع أربعة: الخبر والنادرة والحكاية وال

بّين البحث أن البنية الجوابية التي تقوم على وجود طرفي كالم يبدأ أحدهما ويجيبه اآلخر كانت شائعة في هذا الكتاب  
 للصراع السياسي والطائفي في ذلك العصر، وهذه البنية لها مباٍن هي: بنية المنافرة والجوابات وغيرها.

                                                           
1
 .2/471، وفيات األعيان، 7/41تاريخ بغداد، ، وينظر. 5/15ينظر. م . ن،  - 
2
 .3/196م . ن،  - 
3
 .5/18ينظر. م . ن،  - 
4
 .339-6/338ينظر. م . ن،  - 
5
 .187الفن القصصي في النثر العربي، ص - 
6
 .4/28، 2/126، وبنظر. 1/272التذكرة الحمدونية،  - 
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سمين: الخبر القصصي البسيط والخبر القصصي المركب، الذي وأوضح البحث أن الخبر القصصي قد ُقّسم على ق 
 ارتكز على وحدات سردية متعددة.

ومما يذكر أن النادرة في هذا الكتاب قد ال تطول طول األخبار والحكايات والمنامات بل يغلب عليها أن تكون متكونة  
 تيان بالغريب.من مقدمة ظرفية سريعة، وحوار حجاجي ال يطول، تكون فيه المفارقة واإل

 
 المصــــــــــادر 

  .1992مصر،  -لونجمان، الجيزة -األدب الفكاهي، د.عبد العزيز شريف، الشركة المصرية العالمية للنشر -
المغرب، الطبعة -األدب والغرابة دراسات بنيوية في األدب العربي، عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال، الدار البيضاء -

 .  2006الثالثة، 
 . 2002م، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، األعال -
 البخالء، للجاحظ، حقق نصه وعلق عليه: طه الحاجري، دار المعارف، الطبعة الخامسة، )د.ت(.  -
 .1988البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: د. وداد القاضي، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  -
المملكة المغربية، الطبعة الثانية،  -بالغة النادرة، د. محمد مشبال, دار جسور للطباعة والنشر والتوزيع، طنجة  -

2001. 
 .1988البناء الفني لرواية الحرب في العراق. عبد اهلل إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -
، خديجة محفوظي، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اللغة العربية بنية الملفوظ الحجاجي للخطابة في العصر األموي -

 .2007-2006كلية اآلداب واللغات جامعة منتوري قسنطينة، الجمهورية الجزائرية، 
هـ(. المحقق: الدكتور بشار عواد معروف.دار الغرب 463تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ) -

 م. 2002: األولى. بيروت. الطبعة -اإلسالمي 
تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، محمد عزَّام، من منشورات اتحاد  -

  .2003الكتاب العرب، دمشق، )د . ط(، 
 .1996التذكرة الحمدونية، ابن حمدون، تحقيق: د. إحسان عباس، بكر عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  -
التكملة لوفيات النقلة، زكي الدين محمد المنذري، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -

 .1984الثالثة، بيروت، 
الخبر في األدب العربي دراسة في السردية العربية، د. محمد القاضي، منشورات كلية اآلداب منوبة، تونس، دار  -

 .1998الطبعة األولى، لبنان،  -الغرب اإلسالمي، بيروت
خريدة القصر وجريدة العصر، عماد الدين الكاتب األصبهاني، حققه: محمد بهجة األثري، د. جميل سعيد، مطبعة  -

 .1955المجمع العلمي العراقي، 
خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جنيت، ترجمة: محمد معتصم، عبد الجليل األزدي، عمر الحلي، المجلس  -

 .1997البيضاء، الطبعة الثانية، -افة، بيروتاألعلى للثق
 .2006السرد العربي مفاهيم وتجليات، د. سعيد يقطين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى،  -
 .2012العجائبي في السرد العربي القديم، د. نبيل حمدي الشاهد، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  -
  .1983، يحة، دار الكتب العلمية، بيروتعبد ربه األندلسي، تحقيق: د. مفيد محمد قمالعقد الفريد، أحمد بن محمد بن  -



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

598 

  .2013، ار الكتاب الجديد المتحدة، بيروتعلبة السرد النظرية السردية من التقليد إلى التأسيس، عبد الرحيم جيران، د -
 .2011دار نينوى للنشر والتوزيع، دمشق، علم السرد مدخل إلى نظرية السرد، يان مانفريد، ترجمة: أماني أبو رحمة،  -
 .1996عيون األخبار، أبو محمد عبد اهلل بن قتيبة الدينوري، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،  -
 ، 2001، 1الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري جمعة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط -
د. ركان الصفدي، الهيئة السورية للكتاب،  لعربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري،الفن القصصي في النثر ا -

 . 2011سوريا، )د . ط(،  -دمشق
 .2007في بالغة الخطاب األدبي بحث في سياسة القول، عبد اهلل بهلول، التفسير الفني، صفاقس، الطبعة األولى،  -
 .1998(، الكويت، 240ك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة )في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، د. عبد المل -
 .2003قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، الطبعة األولى،  -
الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: د.محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة،  -

 .1994بعة الثانية، الط
كتاب الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، شركة مكتبة مطبعة  -

 .1965مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة الثانية، 
  .2001، كتاب الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد الزهري، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي بالقاهرة -
 .1997مقدمة للسرد العربي، د.سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة األولى، الكالم والخبر  -
مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، روالن نارت، ترجمةـ: د. منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري للدراسات  -

 .1993والترجمة والنشر، الطبعة األولى، 
إلى دراسة المتكلم في بعض مقامات بديع الزمان الهمداني، بديعة الطاهري، لتشكيل والمعنى في الخطاب مدخل  -

 .2013السردي، تحرير: أحمد صبرة، معجب العدواني، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت لبنان، الطبعة األولى، 
، دار الحرية للطباعة، بغداد، معة بغدادمقدمة في أدب العراق القديم، طه باقر، طبع على نفقة كلية اآلداب جا -

 .1976.ط(، )د
معجم السرديات، محمد القاضي، محمد الخبو، أحمد السماوي، محمد نجيب العمامي، علي عبيد، نور الدين بنخود،  -

فتحي النصري، محمد آيت ميهوب، إشراف محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، دار محمد علي 
مصر، دار  -الجزائر، دار العين -لبنان، دار تالة -بيروت، مؤسسة االنتشار العربي -ونس، دار الفارابيت -للنشر
 . 2010المغرب، الطبعة األولى،  -الملتقى

نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، جيرار جينيت، واين بوث، بوريس أوسبنسكي، فرانسواز. ف، روسوم غيون،  -
 . 1989إيرمان، ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي، الدار البيضاء،  كريستيان أنجلي، جان

نوادر الحب والحكمة، د. عبد الحميد إبراهيم، سلسلة من تراثنا القصصي، إشراف: د. عبد الحميد إبراهيم، دار  -
  .1998الشروق، القاهرة، الطبعة األولى، 

 لكان، حققه: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.وفيات األعيان، ألبي العباس بن خ -
من أشكال السرد في تراثنا العربي القديم، الخبر األدبي، د. جمال حسين حماد، موقع ملتقى رابطة الواحة الثقافية  -

 التابعة ألكاديمية الواحة لآلداب وعلوم اللغة،
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=42857 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

599 

 في تخطيط وعمارة المدن العربية اإلسالمية االجتماعيةالعوامل  أثر
  عماد مهدي حسن م.م.      م.م ضياء نعمة محمد 

 قسم االثار /كلية االدب
Effect of the Social Factors on Designing and Architecting the Islamic 

Arab Cities 

Asst. Lect. Dhiya' Ni'ma Mohammad 

Asst. Lect. Imad Mahdi Hasan 

College of Arts / Department of Archeology 

 emadmahdi3@gmail.com  deyahnemaa@yahoo.com 
Abstract 

     The research focuses on the (Effect of the Social Factors on Designing and Architecting 

the Islamic Arab Cities). These factors are resulted from the interacting between the social 

members who submit to certain traditions and norms. These factors have played a role in 

designing the First Islamic cities which had been established to be barracks for the conquering 

Islamic Arab armies.  

 الملخص
على العوامل االجتماعية، المؤثرة في تخطيط وعمارة المدن االسالمية، وتلك العوامل بال شك ماهي  يسلط البحث الضوء

االعراف نتيجة لتفاعل وتعايش االفراد مع بعضهم البعض، في اطار المجتمع الذي يخضع افراده لمجموعة من العادات و  اال
االجتماعية واضحة، في بعض االسس التي اعتمدت  التأثيراتوالتقاليد، التي يسير وفقها الفرد العربي المسلم، وتظهر تلك 

عليها المدن العربية االسالمية، سواء من حيث التخطيط او العناصر المعمارية، ولعبت تلك العناصر دورًا في تخطيط المدن 
أت لتكون معسكرات للجيوش العربية االسالمية الفاتحة، فخضعت تلك المدن لالطار االجتماعي في االسالمية االولى التي انش

التخطيط وتبع ذلك المدن المستحدثة بغداد وسامراء، فكانت تلك المدن في تخطيطها وبنائها مالئمة مع الطابع االجتماعي 
 في العمارة االسالمية، سيجد الكثير ةوالمعماريتخطيطية للعرب المسلمين واحتياجاتهم، ان من يتتبع ظهور بعض العناصر ال

ينطبق بدوره مع الشريعة  منها مالئما مع وظيفته ومع العادات والتقاليد واالعراف، في المجتمع العربي االسالمي وهو ما
ة كشف سكان االسالمية، فكان ظهور المدخل المنكسر والصحن الوسطي المكشوف لعوامل اجتماعية ترتبط بالحشمة وحرم

 تتالءموانشائها وفق اسس  كاألسواقالعامة  المنشآتالبيت وال سيما النساء امام الغرباء وعابري الطريق، كما ان ظهور بعض 
 مع ظروفهم وعاداتهم االجتماعية. وتتالءممع سكن اهل الحي والمنطقة الواحدة 

 المقدمة
اميع بشرية، ليكون بالتالي عالقاته االجتماعية المختلفة يتميز االنسان بانه اجتماعي بطبعه، يميل للعيش ضمن مج

ويتواصل ويتفاعل مع افراد المجتمع، من اجل ديمومة حياة الجنس البشري وتعتبر العمارة المنتج الثقافي االكثر تواجدًا في 
فأن للعمارة مجموعة المحيط االنساني، فنحن نولد ونعيش ونتعلم ونموت ضمن اطار معماري هذا من جانب، ومن جانب اخر 

من الوظائف تنوعت بتنوع االستعمال والغرض من االنشاء، وطريقة التخطيط هذا باالضافة الى دور العوامل االجتماعية التي 
 لعبت دورًا مهمًا في تخطيط وعمارة العديد من المدن وظهور عناصرها المعمارية.

طريق تحليل بنية العمائر االسالمية ودراسة العوامل ان البحث يسلط الضوء على تلك العوامل االجتماعية عن  
 االجتماعية كالتكيف االجتماعي والعادات والتقاليد االجتماعية والحياة العامة للمجتمع والظواهر االجتماعية. 

 

mailto:emadmahdi3@gmail.com
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 المبحث االول: المدينة العربية االسالمية ظهورها وتطورها 
  اوال: نشأة المدن عبر التاريخ

المدينة الى عصور موغلة في القدم فقد شهد العراق القديم قيام اولى الحضارات البشرية وانتقل انسان يرجع تاريخ نشأة 
 العراق القديم في سلم التطور الحضاري من االنسان الذي يعيش معتمدا على الصيد وعدم االستقرار الى مرحلة االستقرار

 الزراعي وتربية الحيوانات.
الوسطى والجنوبية قامت المدن التاريخية فوق بقايا قرى من دور العبيد* كما تشير الى ويمكن القول انه في االجزاء 

بانها تجسم مراحل  واآلداب، ومن الحقائق المعروفة ان العمارة تتميز من بين الفنون والعلوم (1)ذلك التحريات والمسوحات االثرية
في تطور دائم ارتبطت خاللها بمواد البناء وطرق االنشاء، كما وقد سارت العمارة  (2)الحضارات في تطورها وعصورها المختلفة

ان اي عنصر من عناصر العمارة ما هو اال نتيجة طبيعية لعدة عوامل مشتركة ومتفاعلة مصهورة في بودقة االنتفاع الكامل 
نراه جليًا وواضحًا عند  جتماعية وهذا ماللعمائر واساليب بنائها وطبيعة االقاليم، ثم التقاليد والعادات هذا باالضافة الى البيئة اال

الكالم عن العمارة العراقية عبر العصور القديمة وصوال الى العصر االسالمي، وبالنسبة لنشأة المدينة في العراق القديم فقد دلت 
المدن العراقية التحريات االثرية على أن مدينة اريدو، كانت اقدم موضع لالستيطان البشري في السهل الرسوبي وكانت اوسع 

 .(3)وعدت اول مدينة اذ كشفت التنقيبات االثرية عن تسع عشرة طبقة اثرية
ت مرحلة تاريخية مهمة كانت فيها الحياة المدنية اكثر وضوحا من ذي قبل وهو عصر دويالت المدن وهو من أثم بد 
غالب في نزاع مستمر لالستحواذ على كان يتميز به عصر فجر السالالت السومري، وهي مدن مستقلة كانت في ال اهم ما

كان يحول في توحيد هذه المدن تحت حاكم واحد وظل االمر حتى عهد سرجون  االراضي الزراعية ومصادر الري وهذا ما
 (.4)السامي فوحد البالد تحت سلطة واحدة مركزية األكدي

تلك المدن في جنوب الجزيرة العربية بروز مدن كان لها دورها الحضاري وبرزت  لإلسالمكما وشهد العصر السابق  
(5)وشهدت بالد اليمن، قيام اولى تلك المدن ومن اهمها مملكة سبأ وقد ورد ذكر هذه المدينة في القران الكريم

  
الشام برزت عدة ممالك كان لمنجزاتها الحضارية الشاخصة الى يومنا خير دليل على المدنية والتمدن ومن  وفي بالد
(6)مملكة البتراء وهي عاصمة االنباط اهم تلك الممالك

. 

سقوط الدولة اآلشورية في  وهي من أهم الدول التي تشكلت بعد، وعرف العراق قيام عدد من المدن ومنها مدينة الحضر 
كم في  110عربايا أي بالد العرب، تقع أطاللها اليوم على بعد  باسموتعرف بالد مملكة الحضر ، العراق هي دولة الحضر

. ومن المدن االخرى الحيرة (7) الزروع الوفيرة فيها المياه الجارية وال الجنوبي الغربي من الموصل ومنطقتها بادية ال تتوفر الجزء
يتصل به، وكانت  كان))تقع مدينة الحيرة على بعد ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف زعموا ان بحر النجف 

م( من فتح 635هـ )14الم من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآباؤه تمكن العرب المسلمين سنة مسكن مملكة المناذرة قبل االس
 (.8)الحيرة.((

 ثانيا: تخطيط المدن االسالمية االولى 
 تخطيط المدن  -1

رب، االسالم في الواقع ثورة دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية، او بمعنى ادق انتقااًل حاسمًا في تاريخ الع كان ظهور 
))فمن الناحية السياسية كان المجتمع العربي قبل ، أذ جعل لهم دينا واحدا يدعوا الى الوحدانية وحقق لهم وحدتهم السياسية

االسالم، يقوم على نظام القبلية والقبلية وحدة سياسية قائمة بذاتها لها دينها الخاص ولها عصبيتها، التي تضمن التماسك بين 
نتساب اليها، وعلى هذا النحو لم يكن للمجتمع العربي نزعة قومية شاملة اذ كان مجتمعا مفتتا من الناحية افرادها واالعتزاز باال
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السياسية الى وحدات سياسية، قائمة بذاتها تمثل القبائل المختلفة ثم بدأ العرب قبل االسالم ينقسمون الى مجموعات قبلية كبيرة 
 .(9)((واحد واخذ العرب يتنازلون تدريجيا عن استقاللهم القبلي قحطانية او عدنانية تنتمي جميعًا الى اب

حزاب غير متجانسة فعمد الى توحيدها بان ربط بين  بعد هجرة الرسول ص من مكة الى المدينة اصبح رئيسا ال
، (10)لمدينة*المهاجرين واالنصار برابطة المؤاخاة، وشرع في وضع نظام للحياة االجتماعية يكون دعامة للوحدة بين سكان ا

وعمل الرسول ص على توزيع الخطط وان منهجه في توزيع الخطط هدف الى تجميع كل قبيلة في خطة خاصة بها، وتركت 
 .1انظر مخطط رقم  (11)حرية تقسيم الخطة للقبيلة وفقا لظروفها وامكاناتها في االنشاء والتعمير ومدى الحاجة الى ذلك 

ولى بحركات التحرر االسالمي االقليمي العراق ومصر ومن أهم المدن االسالمية هي ارتبط تأسيس المدن االسالمية اال
ه(، ويمكننا القول ان هذه المدن قد اوجدت في 21ه( والفسطاط سنة ) 17ه( والكوفة سنة)14البصرة التي تأسست سنة )

، وحسب (12)واء الجند المسلمون وعوائلهمباديء االمر بهدف العامل العسكري اي لتكون قواعد عسكرية في االقطار المحررة الي
رواية الطبري فأن اول من التفت الى اهمية انشاء هذه القواعد هو القائد عتبة بن غزوان الذي كتب الى الخليفة عمر بن 

رجعوا من  اواذمعسكر لجند المسلمين، قال فيه أنه البد للمسلمين من منزل اذا اشتى شتوا فيه  بإقامةالخطاب كتابا يستأذنه فيه 
، وقد سار نظام تخطيط هذه المدن على غرار نظام تخطيط المدينة، فهي وحدة تخطيطية اساسية وأن هذا (13)غزوهم لجاوا اليه

تنكمش لتناسب العدد القياسي من  النظام قام على أساس القبيلة باعتبارها هيئة اجتماعية، وكانت هذه الهيئة مرنة تمتد او
هم هذه الخطة، ومن منظور اخر يعكس هذا النظام أهمية التكيف االجتماعي وعوامله ومقوماته، فقد ادى السكان اللذين تتسع ل

هذا النظام الى عدم جمع اضداد مختلفة اجتماعية في موضع واحد الن ذلك ربما يتسبب في خالفات اجتماعية، تنعكس على 
ف، الذي حدث بين اجناس العرب والفرس والترك في بغداد ومن حياة المدينة بأسرها وكان انشاء سامراء من اسباب ذلك الخال

ثمة فان هذا النظام القبلي لخطط المدينة االسالمية في عهدها المبكر اتسم بالديناميكية التي لم تسمح بأنشاء اكثر من خطة 
ارة المدينة، واستنفار الجيوش ويمنع للقبيلة الكبيرة، وتجمع القبائل الصغيرة واالفراد في خطة واحدة في اطار يهدف الى سهولة اد

 .(14)تفتت الوحدة االجتماعية

 تخطيط المساجد االسالمية )مسجد الرسول ص أنموذجا(  -2
 اآلياتمن  الكريمة واالحاديث النبوية بالعديد اآلياتحثت العقيدة االسالمية المسلمين على اعمار االرض، اذ حفلت  

 جاءتارة المسجد واحدة من اهم العمائر الدينية التي حددت العقيدة معالمها الفنية، لذلك التي تدفع المسلم الى البناء، وتعد عم
متطابقة مع رؤى العقيدة االسالمية وكان مسجد الرسول*، بحكم انتفاء الصلة االلهية وبحكم استخدامه الجماعي كملتقى 

قد تطور سريعًا بعد وفاة الرسول)ص(، لكي يصبح  للمسلمين االوائل وموضع لصالتهم الجماعية والتقائهم بزعيمهم الروحي
النموذج االمثل للمساجد معماريًا ووظيفيًا حتى اليوم، اي ان مسجد الرسول)ص( على عكس بيت اهلل الحرام، قد صمم اساسًا 

االسالمي، فكل مساجد  شرقًا وغربًا في حركة الفتح اندفعوافعله المسلمون، عندما  وهيأ لالستنساخ والنقل والتقليد وهذا عينه ما
المسلمين االولى تنبع في عمارتها مسجد الرسول شكال ومضمونا، ولم يكن اتباع هذه المساجد االولى نابعًا حصرًا من القيم 
المثلية والتذكارية، بل ان عمارة مسجد الرسول نفسها في االساس عمارة مهيأة وظيفًيا لتلبية حاجات الجماعة المسلمة االولى 

ة واالجتماعية والسياسية، وبالتالي فقد كان تقليد عمارة مسجد الرسول )ص( في المناطق المفتوحة على الغالب تذكاريًا الديني
 .(15)وعملياً 

 موقع المسجد وتخطيطه 
أراد الرسول)ص( ان يتوسط المسجد المدينة لكي يكون نواة العاصمة والحاضرة الجديدة للدولة العربية االسالمية، وان  

ن بمثابة القلب للمدينة المنورة، وجاء المسجد بسيطًا في تخطيطه، عبارة عن مساحة مستطيلة مكشوفة تحدها اربعة جدران يكو 
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تتمثل في جدار القبلة الذي يمتد الشرق الى الغرب في اتجاه بيت المقدس، يقابله ويوازيه جدار اخر يماثله اما الجداران الشرقي 
 .(16)لى الشمال بهيئة متعامدة على طرفي جدار القبلةا الجنوبوالغربي فيمتدان من 

للذاكرة اي بين وجوده المعماري  ومؤواللقد حققت عمارة المسجد النبوي ذلك التوازن الدقيق والصعب بين كونه محيطًا  
نى تسمح لكل والفعلي ووجوده المعنوي وااليماني والرمزي، وقد عرف الخاصة، بسبب من بساطة وعمق عمارته على افاق للمع

فرد يتعامل معه ان ينسج عالقته الخاصة به من خالل تركيب ذكريا صلته عن بيته ومأواه هو بالدرجة االولى وهما بالتالي قد 
 ألنهسمحا لكل فرد بحكم صلته الحمية من دون ان يفقد ولو ذرة من قوة ايحائهما المعنوية والعقائدية وكان معبرا معماريًا، 

ع لكل انسان بان يجعل منه فضاءا ينتقل فيه ببصره بين الذاكرة الجمعية التي تعطيه االحساس باالنتماء يسمح بكرم وتواض
 1انظر مخطط رقم  .(17)وبين الذاكرة الفردية التي تجعل عالقته بالعمارة عالقة خاصة باألمة

 المبحث الثاني: اثر العوامل االجتماعية في تخطيط المدن االسالمية 
او العشوائية،  العفويةدن االسالمية من حيث التكوين الى مجموعتين، هما مجموعة المدن التلقائية او تنقسم الم 

ومجموعة المدن المبدعة او المخططة*، فمجموعة المدن العشوائية هي السائدة في العالم االسالمي، ومنها مدن االمصار وهذه 
ى نوعين االول العواصم المستحدثة كمدينة بغداد المدورة، اما النوع المدن التي من غير تخطيط، اما المدن المخططة فهي عل

الثاني فهو مدن االمراء، وهي المدن التي تنشأ عندما يقرر الحاكم الرحيل من من عاصمته الى عاصمة جديدة، كما حدث في 
ة بالمغرب والنوع االخير هو مدينة سر من رأى او سامراء والنوع الثالث هو االربطة على الثغور االسالمية كمدينة سوس

 .(18)بالمدن العسكرية تسميتهااالمصار ويمكن 
 تخطيط المدن التلقائية )البصرة والكوفة( – 1

لقد خطط العرب المسلمون مدنهم على وفق معتقدات الدين االسالمي، وفق متطلبات الحالة النفسية واالجتماعية، التي 
قعية ثانيا وشروط وظائف المدينة الفعلية ثالثا، وقد ثبت ان التخطيط قام على اسس عليها فكانت البساطة اوال والوا ااصبحو 

 نابعة من قيم الدين االسالمي وانعكس تطبيق هذه االسس والقواعد على صياغة وحدة المدينة التركيبية االسالمية.
هجرية ومن معسكر للجند اقامه  14وتعد مدينة البصرة اول مدينة اقيمت في االسالم خارج الجزيرة العربية في سنة 

عتبة بن غزوان الى مدينة مبنية بالقصب والبردي وكان تخطيط المدينة، بتوجيه من الخليفة عمر بن الخطاب)رض( وجاءت 
خططه بتوسط المسجد الجامع في مركزها، والى جانبه دار االمارة، وتوسط المسجد الجامع هو شرط من شروط اقامة المدن 

ومن خالل تخطيط المدينة يبدوا انها قامت على اساس توزيع  (19)اجل ان يكون قريبًا من جميع جهات المدينةاالسالمية من 
 2انظر مخطط رقم الخطط بين القبائل، اي وفق التخطيط التلقائي او العشوائي.

لمين اتخذوا من الكوفة ومن المدن االخرى الكوفة تبين من خالل المصادر التاريخية التي وصلت الينا بان العرب ا المس
معسكرًا للجيش االسالمي، فقد ذكر الطبري، الرسالة التي بعثها سعد بن ابي وقاص الى الخليفة عمر بن الخطاب ))ان العرب 

يرضى شيئا حتى اتى  اال ما وافق ابلها من البلدان فبعث سعد حذيفة وسلمان فخرج سلمان فسار في غربي الفرات ال يوفقها ال
ومن خالل هذه الرواية فان مدينة (20)البقعة(( فأعجبتهمارج حذيفة في شرقي الفرات ال يرضى شيئا حتى اتى الكوفة الكوفة وخ

المدن العربية  تأسيسالكوفة اسست لتكون مقرا للجيش االسالمي وعوائلهم اللذين جائوا معهم ومن الجدير بالذكر ان شروط 
فة عمر بن الخطاب شرطا عند تخطيطها واعمارها، ففرض على من يختط االسالمية االولى، توحدت بعد ان وضع الخلي

مالئمًا للعرب وابلهم وقريب من الماء والمراعي، وان ال تفصله عن الجزيرة العربية مركز الخالفة موانع  الموقعالمدينة ان يكون 
الضرورة كما وانه يتم من قبل المختط نفسه ، وبذلك نستنتج ان االختطاط هو تعليم الحدود الخارجية للموقع وليس ب(21)طبيعية

 .3وفي حدود منطقة معينة. انظر مخطط رقم 
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 نماذج من المدن المخططة  -2
)بغداد( تعد مدينة بغداد المدورة من ضمن المدن المخططة، وتعد من ضمن العواصم المستحدثة يالحظ المتتبع اتجاه 

الثر الواضح في ظهور مدن اسالمية، كانت بمثابة مراكز حضارية المجتمعات المتحضرة منذ ظهور االسالم الذي كان له ا
حملت لواء الحضارة، وتمثل هذه المدن المستوى التطبيقي، لتكثير العمارة ويؤكد كذلك على اهتمام الحكام المسلمين بالعمارة 

المنصور عند انشاء مدينة  والعمران، ومشاركتهم انفسهم في اختيار مواضع المدن واوضح مثال على ذلك ما فعله الخليفة
 .(22)بغداد

ان تخطيط المدينة بشكل مدور، ينم عن فكر حضاري متقدم في مجال العمارة العربية االسالمية وقد اشار العقوبي ))أن 
لما عزم على بناءها احب ان ينظر اليها عيانا فأمر ان تخط بالرماد ثم اقبل ليدخل من كل باب ويمر في فعالتها ر المنصو 

، ان نظرية المنصور في تخطيط مدينته هي نظرية االستنباط الفكري في الجانب (23)اقاتها ورحابها وهي مخطوطة بالرمادوط
، (24)المعماري في بناء نمط جديد من المدن العربية االسالمية، ووفق الشروط التي اعتمدت في بناء البصرة وغيرها من المدن

ون خطط منازل اهل بيته والمرتبطين به ومواليه واتباعه بالقرب منه، اذ كان اختياره ويبدوا ان المنصور قد حرص على ان تك
من يثق بهم ويرتبطون به بواسطة المصلحة واالقرار بخالفته، وهو لم ينظمها على  إلسكانالتباعه قائمًا على خطة مرسوم 

، فيها لقد (25)منها الجماعات التي اوطنها جاءتي اساس قبلي وانما اقام تنظيمه على اساس االفراد والجماعات او المدن الت
ثمان واثنتى عشرة مجموعة من الدو،  نما بيقسمت مدينة بغداد الى ثالثة مناطق دائرية، وكل منطقة دائرية سكنية مقسمة الى 

الخر خارجي، وال ر تفتح على سكك لها ابواب وثيقة من الطرفين وتفتح ابواب السكك على طريقين دائريين، احدهما داخلي وا
تفتح على الرحبة وهذان الطريقان يفتحان على طريقين من الطرق االربع الرئيسية ذات الطاقات والموصلة بين بوابات المدينة 
والرحبة ومما ينبغي االشارة اليه ان بوابات المدينة عالمة من عالمات التواجد المستقل، الن البوابة على فم السكة تعني ان 

، ومن قراءة اسماء دروب وسكك المدينة نجد انها لم تقم (26)منطقة الداخلية من البوابة ملقاة على الفريق المستوطنمسؤولية ال
على اساس قبلي فقد ذكر الخطيب البغدادي، ))ان المنصور قد وزع سكك المدينة ودروبها على مواليه وقواده ومستشاريه 

، ان تنظيم خطط بغداد وتوزيعها بالصورة التي (27)لزبيدية وسكة الشرطة((والموظفين البارزين مثل سكة ابن عمير وسكة ا
ذكرت اعاله، انما تعبر عما وصل اليه التطور االجتماعي في مجتمع الدولة العربية االسالمية، وادى ذلك الى ضعف الروابط 

 أ_ب_ج 4أنظر مخطط رقم  (28)اهمية الروابط المدنية القبلية وازدياد مكانة االفراد وبروز
عندما يقرر الخليفة او  تؤسسسامراء: تندرج مدينة سامراء تحت المدن المخططة، التي تعرف بمدن االمراء وهي التي   - أ

المدينة وهو  تأسيسالحاكم ترك عاصمته وبناء عاصمة جديدة وقد لعب واحد من العوامل االجتماعية دورًا هامًا في 
حاكم عليه ان يميز بين قبائل ساكنيها بأال يجمع اضدادا مختلفة متباينة فقد الى ان ال التخطيط االجتماعي، الذي يشير

برزت في بغداد مشكلة صراع االجناس المختلفة، التي كان الترك من جند المعتصم محركًا رئيًسا لها وخصوصًا بعد ما 
جند المعتصم حتى بلغوا سبعين الفا فبعد ان كثر  (29)أهمل الخليفة الجنسين العربي والفارسي وبعما وجد االتراك الحضوة

، وعلى ذلك عزم (30)فمدوا ايديهم الى حرم الناس واذا ركبوا انحطم كثير من الصبيان والعميان والضعفاء من ازدحام الخيل
المعتصم الخروج من بغداد الى عاصمته الجديدة وبنى المعتصم القصور والدواوين وثكنات الجيش واقطع القطائع للقواد 

منازلهم بعيدًا عن منطقة سكنى العامة، التي تركزت حول المسجد الجامع في الشمال فكان الفصل  ن بنوا فيهاالذي
، ومما تقدم نجد ان العامل االجتماعي وهو عدم التكيف االجتماعي، كان له (31)االجتماعي بين االتراك والعامة واضحا

المدن االسالمية عندما تضيق عليها اسوارها تضطر الى التوسع دور مهم في نشأة مدينة سامراء من الملفت للنظر، ان 
خارج اسوارها، ان الجديد الذي اتت به المدينة االسالمية هو المرونة في التوسع عبر المركز المتحرك عبر الزمن، والذي 
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بالمخطط االيقاعي نسميه  يمكن التعبير عنه على شكل نقطة في الفراغ العمراني تتحرك لتنتج العنصر الخطي، وهو ما
وبفضله اصبح من المستطاع استيعاب النمو والتغير كظواهر بشرية طبيعية، تشكل المدينة بمرور الزمن من دون 

يطلق عليه بالظهور، ويعني التوجه بالعمارة نحو  وتعكس لنا مدينة سامراء ما(، 32)االخالل بتناغم عناصرها وترتيبها
االقتصادية واالجتماعية والسياسية سببًا له وتبقى سامراء ا لمثل االكثر وضوحًا على الخارج، ويتخذ من الزمن والعوامل 

مفهوم الظهور في بناء المدن االسالمية، وهناك جملة من المعطيات، تجعل من سامراء مدينة الظهور، لقد بنيت المدينة 
تي كاستجابة طبيعية للنهر، هذا كم وهي هنا تأ 5كم وعرض  32على الضفة الشرقية لنهر دجلة، بطول يصل الى 

االتجاه الطولي للمدينة يجعلها تختلف تماما عن عن مدن االحتواء* التقليدية في العالم االسالمي، وترتب على بناء 
سامراء بشكلها الطولي كثرة هياكل المدينة وساحاتها واالطوال المفرطة لهذه الهياكل والساحات، ومدينة سامراء مدينة 

المرتبطة  تختفي منظومة العناصر سور يحيط بها في اختالف جذري عن بقية مدن االحتواء، وباختفاء السور مفتوحة بال
وتمل االجتماعية في تخطيط المدينة وعمارتها  يتضح لنا دور اله بمما سب (33)به ودالالتها المكانية، كالبوابات واالبراج

 5انظر مخطط رقم 
فاع عن االرض والوطن والعقيدة العربية  لبناء المحصن الذي يرابط فيه العربي المسلم، للدمدن االربطة *وهي المدن او ا -3 

مغنم اوجاه، ويبدوا ان الجيوش العربية بعد االنتصارات التي  االسالمية احتسابا لوجه اهلل تعالى دون طمع في مال او
االعداء باتخاذ معسكرات متقدمة يرابط فيها حققتها ضد الفرس والبيزنطيين كانت بحاجة الى حماية نفسها، من خطر 

الجند لمراقبة تحركات االعداء، ويعد رباط سوسة احد االربطة التي اقامها االغالبة على الساحل، وكان في مقدمة العوامل 
رباط ، البد ان يكون نشأة ال(34)التي دفعت االغالبة الى اختيار هذا المكان هو حصانة الموقع واهميته االستراتيجية

العسكري ارتبط بحركة التحرر والفتوحات االسالمية، والبد من االشارة الى ان المدن الربية باالضافة الى كونها مدن 
عسكرية، تطورت حتى اصبحت ادارية عسكرية ان المدينة العربية نمت بشكل مضطرد بعد االسالم وفي تطور الدولة 

 (.35)الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي

 المبحث الثالث: اثر العوامل االجتماعية في العناصر المعمارية في المدن االسالمية 
في سياق وظيفي  لإلنسانان العمارة االسالمية بمختلف تراتباتها من مدن ومساكن ان انما تؤدي دور اللباس بالنسبة 

ن العمارة تعمل إوالراحة ف والخصوصية والدفءتجليا لظواهر كونية او ثقافية  او لإلنسانواجتماعي واذا كان اللباس غطاء 
ذاته لمجموعات كثيرة من الناس في اثناء وجودهم في حيز فراغي واحد يمارسون فيه انشطتهم الثقافية والبيولوجية وآلن  الشيء

قد اصبحت االنسان يعيش في جماعات متجاورة ونظرا الى حاجة الفرد والجماعة الى فراغات يمشون ويتحركون ضمن حدودها ف
تكسبه الخصوصية الثقافية التي يحتاج اليها عند اختالطه  لإلنسانالعمارة بفراغاتها واحجامها واشكالها وكامل مفرداتها لبايا 

 ( 36)بالناس وتحجب عنه غائلة البرد والحر 
يمكن فهم  المية وفي الحقيقة الالبوابات والمداخل تعتبر البوابات عناصر معمارية بالغة االهمية في تكوين العمارة االس اوال:

البوابة اال في اطار االحتواء، وعنصره الرئيسي الجدار فنظرا الى احطة السور بالمدينة االسالمية، احاطة السور بالمعصم 
فقد اصبح الدخول الى هذه المدن متعذرًا اال من مناطق معينة، يتم اختيارها السباب خاصة باتجاهات المدينة ونموها 

الى اهمية بوابة المدينة كنقطة للتحكم في العبور من جوف المدينة واليه، فأنها تبنى بطرق تجعل من المرور عبر فنظرا 
تفتح مباشرة على  هذه البوابات امرًا مدروسًا بدقة والمحافظة على قدر من الخصوصية للمدينة في الداخل فان البوابة ال

استخدم  (37)الى فراغات ملتوية يمين ويسار لكي يتم التحكم في سير الناس الطالقات المتعرجة في المدينة، ولكنها تقود
المعمار المسلم انواعًا من المداخل منها المدخل المباشر والمخل المستقيم والمدخل المنكسر، وهذا االخير يبدوا ان ظهوره 
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السالمية، حيث يمنع هذا المدخل المارة من كان لغرض اجتماعي وديني، وكان مالئما للعادات والتقاليد العربية والتعاليم ا
رؤية العابرين فالمدخل المنكسر  عال يستطيالنظر الى سكان البيت، حتى لو فتح باب المدخل، كما ان من بداخل البيت 

 أ_ب 1. انظر صورة رقم (38)واالستقاللية والطمأنينةيمنح السكان الراحة 
، (39)شوف منذ اقدم العصور وكان جزءا رئيسيا من المعابد والقصور وبيوت العامةالفناء الوسطي لقد عرف الفناء المك ثانيا: 

ويطلق عليه اسماء اخرى مثل الصحن والباحة ويعد من اقوى مقومات فننا المعماري وقد حافظ على وظيفته منذ العصور 
عى هذا العنصر جانبًا اجتماعيًا ودينيًا والعصور االسالمية ويعد النظام المتميز في تخطيط البيوت الشرقية، وقد را القديمة

البيتية المطلوبة من النساء،  باألعمالمهما لدى سكان البيت، فهو المكان االنسب الجتماع العائلة وحركة االطفال، والقيام 
نظر ا( 40)دون ان يتعرضن لعيون المارة والمتطفلين والغرباء، ومنعه ضرر الكشف الناجم عن فتح النوافذ الى الخارج

 2وصورة رقم  6مخطط رقم 
ويعرفه المعماري القاعة مسقوفة بقبوة مفتوح  (41)االيوان جمعه ايوانات المكان المتسع من البيت يحيط به ثالث حيطان ثالثا:

ومن الباحثين من يعتقد انه تطور من الخيمة المفتوحة، التي يستخدمها العربي  (42)مقدمها على بهو مغلوق موخرها بجدا
القصب، والتي مازالت مستخدمة في جنوب العراق حتى وقتنا الحاضر وفي العصر االسالمي استخدم  ألكواخجسيما او ت

االيوان في القصور والدور والمدارس والمساجد، وبما ان االيوان غرفة كبيرة ذات واجهة مفتوحة وسقف مرتفع، فقد استغل 
طعام وشرب الشاي والنوم في فصل الصيف، اضافة الى مزاولة بعض لجلوس افراد االسرة في اكثر ايام السنة وتناول ال

 . (43)االعمال اليومية واقامة حفالت الزواج والختان واستقبال الضيوف
 اثر العوامل االجتماعية في المباني الخدمية في المدينة االسالمية  /ثانيا
 السوق  - أ

مية، تعبيرًا صادقًا باعتبار اتساع نطاقها واستمراريتها، وانتقال تعبر حياة العامة عن الحياة االجتماعية في المدينة االسال
العادات والتقاليد عبر اجيالها، وتجسيدها للواقع الفعلي لحياة المدينة، الذي يؤثر في تكوينها ومراحل تطورها وتتجه دراسة الحياة 

لمدينة االسالمية ومالءمة تخطيط المدينة االجتماعية للعامة من منظور خاص يحاول الربط بين الحياة االجتماعية في ا
يعد السوق من العناصر االساسية في المدينة االسالمية فهو بال منازع الوسط التجاري الذي (، 44)لممارسة النشاطات االجتماعية

اكشاك  يتوضع على شكل اسواق حول المسجد الجامع وقد كانت بداية اسواق المدينة وتواق في المدن االسالمية متواضعة،
وخيام متناثرة في فضاء مكشوف حول المسجد الجامع في المدن االسالمية االولى، ربما كانت في غالبيتها مؤقتة او موسمية 

ونالحظ ان االسواق تركزت في المنطقة المحيطة بالمسجد  (45)قبل ان تنمو المدينة وتزيد متطلباتها االستهالكية والتجارية
بي الشوارع الرئيسية النافذة، دون الطرق الخاصة وقصد هذا التخطيط النه من جهة يحصر الجامع، كما اصطفت على جان

النشاط والحركة التجارية في شوارع عامة متسعة لحركة المرور، والحركة التجارية على جانبيها فيتحقق منع االذى عن النساء 
يت في االسواق ال يتسبب في اذى الوحدات السكنية بكشف الالتي يرتدن غالبًا هذه االسواق وفي الوقت ذاته فان تراص الحوان

 .(46)تسلع هذه الشوارع حرماتها نظرا ال
 الحمامات  - ب

ارتبطت نشأة الحمامات العامة بتعاليم الدين االسالمي التي تحث على النظافة واالستحمام وقد لعب الماء وتوفره في 
ويعكس انشاء الحمامات بالمدينة االسالمية مدى الحاجة اليها وهذه المدن االسالمية دورا مهما في نشأة الحمامات العامة 
ويبدو ان عدم قدرة  (47)والموسرين من الناس  باألغنياءحمامات خاصة  الحمامات اما كانت عامة للسواء االعظم من الناس او

والمساحة والتزود بالماء وتسخينه جميع سكان المدينة على انشاء حمامات خاصة بمنازلهم لما يكلفه ذلك من تكاليف االنشاء 
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الحمامات العامة التي تزايدت اعدادها في المدن االسالمية وقد لعب الحمام دورا مهما في الحياة االجتماعية  بإنشاءوكان الحل 
فكان  فتصور حكايات الف ليلة وليلة الحمام بانه الجنة الدنيوية وارتبط بالحمام كثير من المظاهر االجتماعية االعالمية

استحمام الشخص في الحمام بعد شفائه من مرضه اعالنا عن تمام الشفاء وكثيرا ما لجأت الشخصيات االجتماعية الى هذا 
 3انظر صورة رقم  (48)االجراء

 نتائج البحث 
 ان تخطيط المدن يعود الى اقدم العصور والتي تعتبر النواة االولى لتخطيط وعمارة المدن االسالمية. -1
االولى بحروب التحرير والفتوحات االسالمي وكانت تلك المدن تخضع لجملة من  ةاإلسالميأة المدن ارتبطت نش -2

 مع الدين االسالمي وعادات وتقاليد المجتمع. تتالءمفي تخطيطه وعمارتها  الضوابط
التكيف  وذلك تحقيقا لمبدا القبائلدورا في تخطيط المدينة االسالمية حيث وزعت االراضي على  القبيلةلعبت  -3

 االجتماعي 
لعب المسجد منذ تأسيسه على يد الرسول)ص( دورًا مهمًا في حياة المجتمع العربي االسالمي بحم كونه ملتقى  -4

 للمسلمين وتجمعهم.
شهدت المدن االسالمية المدن المستحدثة كمدينة بغداد المدورة تقسيما لسكان المدينة على اساس االفراد والجماعات  -5

 بين القبائل. الي توزيع السكك
 تتالءم فجاءتساهمت العوامل االجتماعية العادات والتقاليد دورا مهما في انشاء المداخل والبوابات للمدن االسالمية  -6

 مع الحشمة وحرمة الدين االسالمي.
 كما ان ظهور عنصر الصحن الوسطي كان بسبب العوامل االجتماعية الحشمة. -7
رًا مهمًا في ظهور االسواق المتخصصة وقيامها على الطرقات الرئيسية من اجل كان للتقاليد واالعراف االجتماعية اث -8

 سهولة الوصول اليه وتكون بعيدة عن االحياء السكنية.
ظهرت الحمامات العامة في المدن وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالعادات والتقاليد للمجتمع العربي االسالمي ودخلت ضمن  -9

 ض.عادات الزواج والشفاء من المر 
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 خريطة تبين خط سير الرسول وموقع مسجد الرسول وخطط القبائل 1مخطط رقم 
 4عن:عبده، عبد اهلل كامل، المسلمون واثارهم المعمارية شكل 
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 تخطيط مدينة البصرة حسب ماتصوره ماسنيون 2مخطط رقم 
 4ت الحضارية بين مدن مشارقية ومدن مغاربية شكل عن السامرائي، عامر حميد حمود، الصال

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخط افتراضي مخيل لمدينة الكوفة 3مخطط رقم 
 13-5عن:أكبر، جميل، عمارة االرض في االسالم، شكل 
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 أ يمثل مدينة بغداد المدورة االسوار والخندق واالبواب4مخطط 
 5-15عن، اكبر، المصدر السابق، شكل 

 

  
 

 ب تمثل المناطق الثالثة في المدينة والسكك في المدينة– 4مخطط
 5-17و5-16عن، اكبر، شكل 
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 خارطة مدين سامراء 5مخطط رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منظر جوي لحي الجعفرية في شمال سامراء

 3-2القحطاني، السابق، شكل 
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 نماذج من بوابات المدن االسالمية1 صورة رقم

 9عن، اكبر، المصدر السابق، شكل 
 

 
  

 9بوابة مدينة، عن اكبر، شكل 
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 المدخل المنكسر 6مخطط رقم 

 
 25السامرائي، المصدر السابق، شكل  عن:

 
 الساحة الوسطية المكشوفة في البيت العربي2صورة رقم 

 

 
 22-7اكبر، شكل عن، 
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 ، سوق تقليدي من اسواق المدن االسالمية3صورة رقم 

 
 5عن، الرباط، ناصر ثقافة البناء وبناء الثقافة، شكل 

 
 الهوامش 

ق.م )باقر،  سنة 5000)*( نسبة الى تل العبيد والعبيد تصغير عبد وقد عين بعض الباحثين تاريخ بدء عصر العبيد بحدود 
 (.226- 225طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ص 

   226-( المصدر نفسه، 1)
 .1، ص1982( شافعي، فريد، العمارة العربية االسالمية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، القاهرة، 2)
 .30، ص 1988( لويد، سيتن، فن الشرق االدنى القديم، دار الحرية للطباعة، بغداد، 3)
 .16( المصدر نفسه، ص 4)
 75، ص1974، 1( حتي، فيليب، جرجي، ادورد، جبور، جبرائيل، تاريخ العرب، دار غندور للطباعة، لبنان، ط6)
 1، ص1974سفر، فؤاد، مصطفى، محمد علي، الحضر مدينة الشمس، طبع وزارة االعالم، بغداد، ( 7)
-1955، دار صادر، بيروت، 2بد اهلل الحموي، معجم البلدان، ج( الحموي، الشيخ شهاب الدين ابي عبد اهلل ياقوت بن ع8)

 231- 228، ص195
سالم، عبد العزيز، تاريخ الدولة العربية، تاريخ العرب منذ ظهور االسالم حتى سقوط الدولة االموية، مؤسسة شباب  (9)

 39الجامعة للطباعة والنشر، بال، ص 
ي اسطمه من االرض وكل ارض يبنى عليها حصن في اصطمتها فهي مدينة *يقول ابن منظور ان المدينة هي الحصن يبنى ف

( ويذكر القزويني 289- 288، 1970، 17)ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر بيروت، ج 
وا مكر اللصوص ))لو اجتمعوا البشر في صحراء لتأذوا من بالحر والبرد والمطر ولوا تستروا في الخيام والخرقات لم يأمن

والعدو ولوا اقتصروا على الحيطان واالبواب كما ترى في القري التي الاسوار لها لم يأمنوا صولة ذي بأس فأكرمهم اهلل 
سبحانه وتعالى باتخاذ السور والخندق والفصيل فحدثت المدن واالمصار والقرى والديار.....(( وبذلك نرى ان نشأة المدينة 

  8-7االجتماعية )القزويني، اثار البالد واخبار العباد، دار صادر بيروت، بال ص  تكون عند حصول الهيئة
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  75( المصدر نفسه، ص 10)
 55( عثمان، محمد عبد الستار، المدينة االسالمية دار االفاق العربية، بال، ص 11)
  64، ص1982ق، بغداد، ( الموسوي، مصطفى عباس، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن االسالمية، العرا12)
 390- 378، دار سويدان بيروت، ص 1( الطبري، ابو جرير محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج13)

  70- 69عثمان، المصدر السابق، ص ( 14)
بوي * لقد شيد المسلمون المساجد قبل الهجرة في المدينة المنورة وفي اثناء الهجرة في مسجد قباء وبعد الهجرة شيدوا المسجد الن

بالمدينة المنورة حيث لم نجد نصا تاريخيا االوقد اشتمل على العمارتين معا الدينية والمدنية في المسجد النبوي والمدنية 
متمثلة في مساكن الرسول ص )عبده، عبد اهلل كامل موسى، المسلمون واثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء 

 26الراشدين، بال، ص 
، رياض الريس للكتب 2000-1985، ثقافة البناء وبناء الثفافة، بحوث ومقاالت في نقدىوتاريخ العمارة ( الرباط، ناصر15)

  40-39، ص 2002، 1والنشر، ط
 24( عبده، المصدر السابق، ص 16)
 41( الرباط، المصدر السابق، ص17)
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 ماد الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية لحوض وادي قرين الث
 بادية النجف -في بادية العراق الجنوبية 

 أ.م.د. سرحان نعيم الخفاجي
 جامعة المثنى/ كلية التربية للعلوم االنسانية

The Morphometric and Hydrologic Features to Qarin Al-Thimad Valley in the 

Southern Desert of Iraq – Al-Najaf Desert 

Asst. Prof. Dr. Sarhan Na'eem Al-Kafaji 

University of Al-Muthana / College of Education for Human Sciences 
 Abstract 
     Qarin Al-Thamad Valley is considered one of the important dry valley lying in the southern 

desert of Iraq (Al-Najaf Desert). This study presents results and suggestions depending on The 

Morphometric and Hydrologic Features of the valley. This study is important for the 

geomorphological studies which reflect the geological factors and processes caused. One of the 

features is geomorphological quantitative in its general sense.   

 الملخص
، ونظرًا (العراق الجنوبية )بادية النجف يعتبر حوض وادي قرين الثماد من أحواض الوديان الجافة والمهمة في بادية

ألهمية الحوض واالهتمام في أمكانية تأهيله فأن هذه الدراسة سوف تقدم نتائج ومقترحات تعتمد على نتائج الخصائص 
جية للحوض، ولدراسة الخصائص المورفومترية أهمية في الدراسات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية، أذ المورفومترية والهيدرولو 

تعبر عن العالقات بين عوامل وعمليات الحت والظواهر األرضية المرتبطة بها والناشئة عنها وتعد )الخصائص المورفومترية( 
وهذه أساليب تحليلية تتناول  ،بمفهومها العام Quantitative Geomorphologyمن الخصائص الجيومورفولوجية الكمية 

ظاهرات سطح األرض معتمدة في أساسها على البيانات المأخوذة من الخرائط الكنتورية والمرئيات الفضائية والدراسة الحقلية 
نات جغرافية .، وهي خصائص يمكن االعتماد عليها في إنشاء قاعدة بياDEMللحوض. مثل بيانات االرتفاعات الرقمية 

للحوض ومن ثم رسم شبكة التصريف المائي كظاهرة طبيعية مورفومترية، ولهذه الشبكة عالقة في تحديد استخدام األرض 
تحليل كمي لخصائص شبكة الصرف المائي لحوض وادي قرين إجراءاألمثل في الحوض. ومن أهم أهداف هذه الدراسة هي 

  .الهيدرولوجية الثماد ومعرفة أهميتها
 لمقدمة:ا

أهمية تتعلق بدالئل بيئية عديدة أذ ترتبط تلك الخصائص أرتباطًا  إن دراسة الخصائص المورفومترية لألحواض المائية
أن شبكة التصريف السطحي من الظواهر الطبوغرافية التي  ،مباشرًا بالعوامل الطبيعية أهمها المصادر المائية لتلك األحواض

حي، والتي تنقل المياه السطحية الجارية من منابعها إلى مصباتها، ودراسة الخصائص تتركز فيها مياه الجريان السط
المورفومترية ألحواض الوديان ذات أهمية في تحليل الضغوط والمؤثرات على موارد المياه، وفي فهم العمليات الجيومورفولوجية 

لها من عوامل المناخ والتضاريس والتربة بشكل عام خاصة وأن شبكات التصريف السطحي تعكس ظروف ما يؤثر في تشكي
والتركيب الصخري والغطاء النباتي. ويعد قياس وتحليل شبكة التصريف السطحي للمياه من المهمات األساسية في الدراسات 

(. 289،ص2004وهو على غاية من األهمية في العديد من التطبيقات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية )الغامدي، ،المورفومترية
وقد تتحكم البيئة وشكل األرض بتلك  ،إن األنشطة والفعاليات البشرية عادة ما تتمركز في أحواض األنهار ومناطق تصريفها

ويساعد على تحويرها وتطويرها بشكل يستفاد منه  ،ويمكن للعامل البشري أن يؤثر بدرجة كبيرة عليها ،الفعاليات واألنشطة
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تعكس ظروف ما يؤثر في تشكيلها من عوامل المناخ والتضاريس والتربة والتركيب  .كما أن شبكات الصرف المائيجيداً 
وتعد دراسة خصائص حوض الصرف المائي من المهمات األساسية في الدراسات الجيومورفولوجية  ،الصخري والغطاء النباتي

رافية أعتمادًا على مساحة المنطقة وتقليديًا يتم استخالص خصائص حوض الصرف المائي من الخرائط الطبوغ ،والهيدرولوجية
قيد الدراسة أو الهدف من الدراسة نفسها. أن الدراسة الجيومورفولوجية تعد مصدرًا هامًا للتعرف على طبيعة ومميزات وخصائص 
 حوض المطر التي تحمل دالالت هامة لحركة المياه وكميتها وسرعتها والذي يمثل العنصر للهيدرولوجي لوضع معايير تصميم

تعتبر  .. يعد وادي قرين الثماد أحد األودية الجافة في محافظة النجف، ويمثل حوضًا غير متناظر الشكلالمنظومة الهيدروليكية
كذلك الحال بالنسبة للمياه  ،للمياه السطحية الجارية في الحوض اإلمطار التي تسقط في فصل الشتاء المصدر الرئيس الممول

لذا فإن كميات المياه الجارية في الحوض تتذبذب  ،من المياه السطحية لى مياه اإلمطار المتسربةالجوفية تعتمد بصورة رئيسة ع
  .اإلمطار الساقطة وموسمها لكمياتتبعًا  ،من سنة ألخرى ومن فصل ألخر

 أهمية البحث:
في ظل أحوال  تقع مناخيًا ضمن المنطقة الجافة من العراق، األمر الذي يدلل إلى الحوض نشأ الدراسةإن منطقة 

مناخية مطيرة تعود إلى بداية الزمن الرباعي، ورسمت مالمحه الشبكة النهرية، لذلك فأن أهمية الدراسة تكمن في البحث في 
 الجانب الجيومورفولوجي والهيدرولوجي.

 مشكلة البحث: 
يات المياه وتوزيعها، وهل لذلك عالقة بتفاوت كم ،ما تأثير الخصائص الطبيعية في تشكيل حوض وادي قرين الثماد

وهل المياه الواردة إلى حوض الوادي هي نتيجة نتاج تأثير عوامل طبيعية تتحكم في مقدار الضائعات المائية التي تتمثل بعملية 
 التسرب أو التصريف.

 فرضية البحث:
ه من دالالت هيدرولوجية الثماد من األحواض المائية المهمة في البادية الجنوبية من العراق، لما ل قرينأن حوض وادي 

التربة وحالة تصريف المياه في و  وهو مؤشر على نوعية الصخور .معينة من حيث خصائص الصرف المائي وتكوين الرسوبيات
 .الترب

 هدف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي: 

 ية.تحليل خصائص الحوض الطبيعية كونها ُتَعدُّ األسس األولية للدراسات الهيدرولوج - 1
  .الهيدرولوجية التحليل الكمي لخصائص شبكة الصرف المائي لحوض قرين الثماد ومعرفة أهميتها إجراء - 2
 تحديد دور الخصائص المناخية على مدة ومدى إسهامها في تباين كمية الوارد المائي في الحوض. -3 

 منهجية البحث:
وأجراء القياسات وتطبيق المعادالت  ،للحوض ورفومتريةأعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة الخصائص الم

 ،( ال جراء التحليالت المورفومترية بصورة إلية وتلقائيةDEMللمتغيرات المورفومترية واالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية )
الرئيس وشبكة التصريف إضافة إلى تحليل البيانات الفضائية الخاصة بمنطقة الدراسة من أجل دراسة الحوض ورسم مجراه 

ويستعمل تعبير التحليل المورفومتري للداللة على القياسات والخواص الجيومورفية لسطح األرض التي تتحرك عليه  المائية.
 األنهار ونظمها المختلفة ودورها في تشكيله.
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 هيكلية البحث:
(، من خالل وصف Descriptive Statisticsاعتمدت الدراسة على التحليل اإلحصائي أي )اإلحصاء الوصفي 

المتغيرات المختلفة وصفًا رياضيًا تحليليًا ودراسة العالقات بين هذه المتغيرات. ويعتبر التحليل اإلحصائي من الوسائل التي لها 
أهميتها وفائدتها في هذا المجال، اذ تضمن الدراسة الخصائص الطبيعية للمنطقة، والخصائص المورفومترية للحوض 

 اضافة الى معامل الفيضان وسرعة االستجابة للحوض. الشكلية وخصائص شبكة التصريف(، ة، والتضاريسية،)المساحي
 حدود منطقة البحث:

جغرافيًا يقع حوض وادي قرين الثماد ضمن الحدود الطبيعية للهضبة الغربية من العراق وتحديدًا في بادية العراق 
وجزء محدود جدًا من مصبه يقع ضمن الحدود  ،نوبية الشرقية من محافظة النجفالجنوبية )بادية النجف(، في أقصى الجهة الج

-23,30ْ.31فلكيًا يقع حوض وادي قرين الثماد بين دائرتي عرض  ،اإلدارية لمحافظة القادسية المحاذية لمحافظة النجف
 (.1شرقًا، يالحظ خريطة رقم ) 49,0ْ.44-28,0ْ.44شمااًل. وخطي طول  2,30ْ.31

 ( توضح موقع وحدود حوض وادي قرين الثماد.1قم )خريطة ر 

 
 ، وبرنامج نظم2013المصدر: الباحث باالعتماد على المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة الندسات 

 .Arc Map10.3المعلومات الجغرافية 
 جيولوجية منطقة الدراسة:

المتفاوتة في مقاومتها لعوامل الحت والتعرية، الثماد بتعاقب التكوينات الجيولوجية السميكة و  قرينتتميز منطقة حوض 
المتفاوت الصالبة  Cresوتنتمي جميع هذه التشكالت الى الزمن الجيولوجي االول، وتتألف جميعها من صخور الحجر الرملي 

 . وتنحدر الطبقات الصخرية الرسوبيةEvaporites وصخور الشيست والصخور الصلصالية، باإلضافة الى صخور المتبخرات
أي  ،درجة باتجاه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي 3أنحدارًا خفيفًا يتراوح ما بين  المكونة لتلك التكوينات الجيولوجية

ومن اهم التكوينات الجيولوجية السائدة في ضمن حدود خط تقسيم المياه لحوض قرين الثماد هي تكوين  باتجاه نهر الفرات.
 (. 2وين)الزهرة(. خريطة رقم )الدمام( وتكوين )الفرات( وتك)
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في الجهة الشمالية الغربية من الحوض، ويعد من أقدم الترسبات  Formation Damam ينكشف تكوين الدمام
فتاتية عضوية، دولومايت، وصلصال وسجيل(،  ،المنكشفة على السطح، ويتألف هذا التكوين من صخور جيرية، )طباشيرية

 (.121،ص1982ر )السياب،( مت290-250ويقدر سمكة ما بين )
 ( جيولوجية حوض وادي قرين الثماد.2)خريطة رقم 

 
 .1992المصدر: وزارة الصناعة، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، التقرير الجيولوجي لمحافظة النجف، 

التكوين ما ، فيسود في أغلب جهات الحوض، يتراوح متوسط سمك هذا Euphrates Formationأما تكوين الفرات 
أما تكوين الزهرة (. 131( متر، ومكوناته تدل على ان هذا التكوين ترسب في بيئة بحرية ضحلة )السياب،ص70-60)بين

AL-Zahra Formation الغربية من الحوض وبمساحة صغيرة، تكون هذا التكوين من ثالث دورات  فيوجد في الجهة الجنوبية
الطيني والحجر الكلسي ثم الحجر الرملي والكلسي، وهو يقع بشكل غير توافقي فوق  أرسابية كل دورة تحوي تعاقب من الحجر

 Valley Fillالتكوينات االقدم عمرًا ومغطى بترسبات العصر الرباعي مع تكوين الغار، التي تعرف بترسبات ملء الوديان 
Deposits، او غير منقولة،وهذه الترسبات توجد في  وهذه الترسبات تشابه التكوينات التي اشتقت منها سواء كانت منقولة

الحوض على نوعين هما ترسبات ناعمة وترسبات خشنة، وتتميز هذه الترسبات في بعض اجزاء الوادي المنبسطة بمكوناتها من 
  ( متر.3-1المواد الطينية والغرينية مع بعض الحصى وحبيبات الرمال، ويقدر سمك هذه الترسبات ما بين )

 ية:العوامل المناخ
يمكن القول بأن المناخ السائد هنا يتصف  ،(1لمحطة النجف في الجدول ) من خالل المعطيات المناخية المتوفرة

فهو مناخ صحراوي يكاد يكون نموذجيا، فالنظام الحراري يمتاز بشكل خاص بدرجات حرارة قصوى تزيد دائمًا عن  ،بالجفاف
،أما الفروق الحرارية اليومية فتزيد بشكل عام، وخالل (ان، تموز، أب، وأيلولمْ  وذلك طوال أربعة أشهر من السنة هي )حزير 30

أذ تصل الى أعلى  ،هذا االرتفاع في درجات الحرارة الى ارتفاع معدالت التبخر أدىْم. وقد  15كل فصول السنة، عن 
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، 413,4هذه االشهر )اب( حيث بلغت معدالت التبخر خالل  ،مستوياتها خالل أشهر الصيف )مايس، حزيران، تموز
ملم على التوالي. في حين ارتفعت معدالت الرطوبة النسبية خالل أشهر الشتاء،)تشرين الثاني، كانون  (528،572,6،545,8

  (% على التوالي.49، 58، 68، 66، 56) أذ وصلت معدالتها في هذه االشهر الى االول، كانون الثاني، أشباط، أذار(
وتمتاز هذه المعدالت أيضًا بالتفاوت  ،ملم15 - 12الت تساقط سنوية متذبذبة تتراوح من يمتاز مناخ المنطقة بمعد

وهذا النظام لألمطار السائدة في  ،الشديد في توزيعها على أشهر السنة فهي تتركز بشكل عام في فصلي الخريف والشتاء
كز تركيزًا شديدًا في فترات قصيرة جدًا من موسم وهي تتر  ،المنطقة يؤكد تأثرها الواضح بحركة المنخفضات الجوية المتوسطية

االولى صفة االنتظام والثانية صفة الشدة والعنف في بعض  ،االمطار. ويمتاز نظام هبوب الرياح في هذه المنطقة بصفتين
ئدة في المنطقة م/ثا، والرياح السا 2,9 -2,2المواسم، أذ تتراوح سرعة الرياح هنا سيما في أشهر الصيف الجاف الطويل ما بين 

هي الرياح الشمالية الغربية التي تسود صيفًا والتي تتصف بالجفاف الشديد. كما تكثر العواصف الرملية والغبارية في المنطقة 
وخاصة في فصلي الربيع والصيف، وقد أثرت عناصر المناخ هذه سيما اإلمطار على النظام المائي في الحوض وعلى عمليات 

 تالي كثافة وأبعاد الشبكة النهرية للحوض. بالو  الحت والترسيب
 

 (.2014-1982( يوضح بيانات الخصائص المناخية لمحطة النجف للمدة )1جدول )
 الرطوبة النسبية % التبخر/ ملم االمطار/ ملم سرعة الرياح م/ثا معدل درجات الحراة /م   الشهر

 68 88,9 15,5 1,2 10,6 كانون الثاني
 58 126,9 12,4 1,7 13,2 شباط
 49 210,9 11,6 2,1 17,8 أذار
 43 291,3 13,8 2,2 24,4 نيسان
 32 413,4 4,4 2,2 30,6 أيار
 25 528 0 2,9 34,8 حزيران
 23 572,6 0 2,8 37,1 تموز
 24 545,8 0 2,3 36,4 أب
 29 395,3 0 1,7 32,1 أيلول

 40 276,5 4,5 1,4 26,4 تشرين االول
 56 144,1 13,8 1,2 17,7 تشرين الثاني
 66 94,1 15,7 1,1 12,3 كانون االول

 49 3687,8 91,6 1,9 24,5 المجموع السنوي
 .2015الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، وزارة النقل، المصدر:

 الموازنة المائية لحوض وادي قرين الثماد:
زنة المائية المناخية من خالل استخدام البيانات المناخية الخاصة بمحطة النجف المناخية للسنوات تم حساب الموا

، 1( في ستة أشهر فقط وهي )تشرين ملم 831,9أن هناك فائضًا مائيًا ) ظهر (2(،ومن خالل الجدول )1982-2014)
الحوض بلغ ر أشهر السنة عجزًا مائيًا في شباط، أذار(، في حين سجلت سائ ،كانون الثاني ،، كانون األول2وتشرين 

 .درجات الحرارة وانعدام التساقط وبالتالي ارتفاع معدالت التبخر معدالتبسبب ارتفاع  (ملم 6285,9)
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( حسب معادلة خروفة20124-1982الموازنة المائية المناخية الشهرية والسنوية لمحطة النجف للمدة ) (2الجدول رقم )  

 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك الخصائص المحطة
المجموع 
 السنوي

جف
الن

 

 3687,8 94,1 144,1 276,5 395,3 545,8 572,6 528 413,4 291,3 210,9 126,9 88,9 التبخر / ملم
 91,6 15,7 13,8 4,5 0 0 0 0 4,4 13,8 11,6 12,4 15,5 االمطار
الفائض 
 831,9 78,4 130,3 272 0 0 0 0 - - 199,3 114,5 37,4 المائي/ ملم

العجز المائي/ 
 ملم

- - - 277,5 409 528 572,6 545,8 395,3 - - - 6285,9 

 2015 )غير منشورة(، بيانات الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،المصدر: اعتمادا على  

%( 22,55وتشكل هذه الزيادة المائية ما نسبته ) ،( ملم831,9لمناخية )بلغ مجموع الفائض المائي في محطة النجف ا
ويمثل ذلك حجم التغذية للمياه الجوفية مضافًا إليه حجم الجريان السطحي  .من مجموع األمطار الساقطة في محطة النجف

(Surface runoff( جدول )إن الجزء األكبر من المياه السطحية يتسرب الى باطن االرض بي3 ) نما يتبخر الجزء اآلخر خالل
أشهر العجز المائي التي تعقب فترة الفائض المائي. فالمناخ السائد في المنطقة يؤثر بصورة مباشرة على كل من الصبيب 
المائي والغطاء النباتي الذين يعمالن على زيادة عمق القناة وضيقها، ففي المناطق الجافة وهذا ينطبق على منطقة الدراسة يبقى 

عمق محدودًا في الوقت الذي يزداد فيه عرض االقنية بصورة ملحوظة، ويعود ذلك الى تصاعد نشاط الحت الرأسي بالنسبة ال
وعكس ذلك في حالة تناقصه  ،للحت الجانبي في حالة استمرار تزايد الصبيب وهذا ما نالحظه في العديد من المراتب النهرية

 (.1يالحظ صورة )
 ائج الموازنة المائية التي تم الحصول عليها.( يبين نت3الجدول رقم )

 المحطة
 االمطار

(mm)p 
 التبخر النتح

(mm)ETP 
 االمطار الفعالة

(mm)Peff 
 الجريان السطحي

(mm)Es 
الضائعات 

 Dr(mmالعميقة)
 3597,6 3686,4 90,2 3687,8 91,6 النجف

 (.3المصدر: باالعتماد على بيانات الجدول رقم)

 
 ط عملية النحت الرأسي في وادي قرين الثماد( نشا1صورة رقم )
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 عالقة الجريان بالحوض:
دفع الباحث إلى االعتماد على  ،حوضالإن انعدام وجود محطة هيدرولوجية لقياس األمطار، وحجم الجريان في 

الجوفية وهذه  التي تذهب كتغذية للمياهDrوكمية الضائعات العميقة  Esالمعادالت التجريبية لقياس حجم الجريان السطحي،
 (:Smith,1998,56المعادالت هي كما يأتي)
BH=P-ETP-Es-Dr 

Dr=Peff-ETP 
Es=P-Peff-ETP 

 حيث:
BH الموازنة المائية = 

P.)أجمالي كمية اإلمطار الهاطلة خالل مدة زمنية ما )ملم = 
ETP نتح( خالل المدة الزمنية نفسها)ملم( –= أجمالي كمية اإلمطار المفقودة بـ)التبخر. 

Es .)كمية الجريان السطحي لمساحة محددة من األرض للمدة الزمنية نفسها )ملم = 
Dr = .)كمية الضائعات العميقة المدة الفترة الزمنية نفسها )ملم 

Peff .)اإلمطار الفعالة خالل مدة زمنية ما )ملم = 
PE لتالية:حسب معادلة ثورنثويت ويمكن أستخراجة من المعادلة ا (1)= التساقط الفعال 

PE= 115(P/T-10)9/10 
  :حيث أن

P: .)معدل التساقط السنوي)أنج 
T.المعدل السنوي للحرارة : 

وحجم الجريان السطحي  (ملم 831,9) حجم التغذية للمياه الجوفية يساوي الفرق بين حجم األمطار الفائضةأن 
ملم( وبنسبة 2854,5والطبقات الصخرية النفاذة )وبذلك بلغ معدل حجم المياه المتسربة عبر التربة  (ملم3686,4المحتسب )

%( من حجم األمطار فضاًل عن تبخر بعضه في فترات الجفاف. وتشكل هذه الكمية من المياه ما يعرف بالخزين 29,14)
ي تشكل حجم الخزين المتجدد للمياه الجوفية للصحراء الجنوبية بشكل عام الت المتجدد للمياه الجوفية، وقد قدرت بعض الدراسات

 .(3مليون/م 475) منطقة الدراسة جزءًا منها
( وهي أكثر الطرق استخداما لتحديد أقصى جريان Rational Methodالمعادلة أو الطريقة النسبية ) استخدمتوقد 

 :وهي (،2004للحوض)بوبطينة والجروشي،
Q=0.278CAI 

Qث(3= كمية الجريان األقصى )م/ 
C/كمية الهطول(=معامل الجريان = )كمية الجريان 
I)شدة الهطول )ملم /ساعة= 

A(.2=مساحة حوض المطر)كم 
أن حدود هذه  ./ث(3م0,027200ومن خالل تطبيق هذه المعادلة بلغت كمية الجريان األقصى في الحوض بحدود )

م قياس معامل ويت ،المعادلة يتم من خالل دراسة طبيعية الحوض، أذ يتم تحديد مساحة الحوض من خالل الخرائط الطبوغرافية
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معرفة ودراسة تأثير ميول الحوض، كما أن شدة الهطول وهي الكمية المناظرة لزمن التركيز الذي يعرف بأنه  خاللالجريان من 
الفترة التي تشارك فيها جميع نقاط حوض المطر بالجريان السطحي وانتقال هذا الجريان من ابعد نقطة في الحوض وحتى 

عرفة هذا الزمن أواًل الذي يتضح في عدد من المعالم المورفومترية للحوض منها طول الحوض ونجد من الضروري م ،المصب
 ومساحته ودرجة انحداره وعدد روافده.
 :التحليل المورفومتري ألنظمة التصريف

لألحواض في ألقاء الضوء على هيدرولوجية األحواض من حيث معرفة الموارد  تساعد دراسة الخصائص المورفومترية
مائية، وذلك لما لتلك األحواض من أهمية ترتبط باألنشطة البشرية ومن ثم تحديد اإلضرار البيئية الناتجة في تغير شكل ال

إن الطريقة المتبعة في التحليل الكمي لدراسة خصائص أحواض التصريف في منطقة الدراسة هي طريقة المنطقة. 
ث يشير التحليل المورفومتري إلى جميع الخصائص الحوضية حي ،وبعض الطرائق األخرى (Strahler , 1964)سترايلر

القياسية التي تنتج عن اخذ قياسات معينة لألحواض المائية، وترتبط الخصائص المورفومترية لألحواض ارتباطًا مباشرًا بالعوامل 
تم االعتماد على المرئية و  (1980،سالمة)الطبيعية مثل البنية الجيولوجية والمناخ والغطاء النباتي وأية تغييـرات تطرأ عليها 

( في 1993) لسنة (100000 :1) ( والخرائط الطوبوغرافية بمقياس2012لسنة ) الفضائية للقمر الصناعي األمريكي الندسات
 .دراسة التحليل المورفومتري لحوض وادي قرين الثماد

 أواًل: الخصائص المساحية:
حة الحوضية ومن أهمها الحركات التكتونية ونوع الصخور والظروف هناك عدة عوامل تسهم بمجملها في تحديد المسا

( حيث تزداد مساحة الحوض أذا نشط عامل التعرية المائية ويصاحبها ضعف في مقاومة 27،ص1986المناخية)باترك مكوال،
أشكال التساقط  ما يستقبله من أمطار أو أي شكل أخر من الصخور، ومن المعروف انه كلما زادت مساحة الحوض زادت كمية

مما يترتب علية زيادة احتمال ارتفاع الفيضانات وذلك في حالة تساوي المتغيرات المختلفة مثل نوع الصخر ونظامه والتضرس 
وشكل شبكة التصريف. وهناك متغيرات مورفولوجية ترتبط بمساحة الحوض، فمثاًل نجد إن األحواض الكبيرة أقل انحدارًا من 

يرجح هذا الى ان األحواض الكبيرة أو أجزاء منها تمر في مرحلة متقدمة من الدورة التحاتية على عكس األحواض األصغر وقد 
األحواض الصغيرة التي قد ال تزال في بداية المرحلة وهذا ينطبق على انحدار المجاري المائية. وتقاس الخصائص المورفومترية 

 .من أمكانية البرنامج المستخدم
( وقد Arc GISض وادي قرين الثماد من الخارطة المأخوذة من البيانات الفضائية باستخدام برنامج )تم قياس مساحة حو -1

 (.2كم460بلغت المساحة الكلية للحوض )
 .(كم 460,506طول محيط الحوض والذي تم الحصول عليه من خالل البرنامج المذكور، أذ بلغ طوله)-2
 طول الحوض: هناك نوعان لطول الحوض هما:-3
 .كم(65,006: وجد أن طول الحوض الحقيقي المقاس من شبكة صرف البيانات الفضائية بلغ )(2)طول الحوض الحقيقي-أ
 كم(. 53:تبين من خالل البرنامج أن الطول المثالي للحوض بلغ )(3)طول الحوض المثالي-ب
 16)ي قرين الثماد بلغ عرض الحوض:من خالل قياس عرض الحوض من مواقع مختلفة وجد ان معدل عرض حوض واد-4

 .(4كم(. أنظر جدول )
 ( الخصائص المساحية لحوض وادي قرين الثماد.4جدول رقم )

وادي قرين 
 الثماد

مساحة 
 2الحوض/ كم

عرض 
 الحوض/ كم

محيط 
 الحوض/ كم

طول الحوض 
 المثالي/ كم

طول الحوض 
 الحقيقي/ كم

 أدنى نقطة/ م أعلى نقطة/ م

460 16 460,506 53 65,006 172 12 
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المرئية الفضائية  -2. 1992، لسنة 100000: 1الهيأة العامة للمساحة، الخرائط الطبوغرافية للمنطقة،مقياس -1المصدر: 
 .arc map 9.3، واالعتماد على برنامج 2012لمنطقة الدراسة، للقمر االمريكي)الند سات(،

  (Form Characteristics)ثانيًا: الخصائص الشكلية
 ل حوض التصريف النهري من حوض وادي قرين الثماد بناء على القرائن التالية:شك تم تحديد 

 )االستدارة(: نسبة تماسك المساحة-1
توضح مدى اقتراب الحوض من الشكل الدائري أو ابتعاده عنه، وتحسب من خالل نسبة مساحة الحوض إلى مساحة 

(. وكلما ارتفعت 1-وح قيم هذا المعامل بين )صفر(،وتتراCooke Doomkamp,1974,p11الحوض) محيطدائرة لها نفس 
القيمة دلت على اقتراب الحوض من الشكل الدائري، وكلما ابتعدت القيم عن واحد صحيح ابتعد الحوض عن الشكل الدائري، 

  :ويعبر عنها رياضياً 
 2مساحة الحوض /كم               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تماسك المساحة )االستدارة(=ـــــــــــــــــــ
 مساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض 

(، مما يدلل على ان شكل الحوض بعيد عن الشكل 0,03)في حوض وادي قرين الثماد  وقد بلغت نسبة االستدارة
الدائري ويميل إلى االستطالة، وتشير هذه النسبة المنخفضة الى عدم انتظام محيط الحوض أو خط تقسيم المياه، بل إن محيط 

لى التي تقع بالقرب من خط تقسيم المياه. الحوض يمر بتعرجات ملحوظة تؤثر على أطوال المجاري المائية من المرتبة األو 
الحوض مع مرور الزمن واستمرار عمليات الحت المائي، حيث ان القيم المرتفعة لنسبة االستدارة تشير إلى  استدارةوتتغير 

(.وبناء على ذلك يمكن القول ان حوض وادي قرين 121،ص2007مرور الحوض بفترات طويلة من الحت المائي)العدوة، 
يمر في مرحلة إعادة الشباب، ومما يدل على ذلك كثرة الخوانق في الحوض وتعرج خط تقسيم المياه والمدرجات الصخرية  الثماد

 المنتشرة في الحوض.
 Elongation Ratio:نسبة االستطالة-2

 تصف نسبة االستطالة امتداد مساحة الحوض بشكل مستطيل أو قريب منه، وتحسب من خالل نسبة طول قطر دائرة 
(،وكلما اقتربت هذه النسبة من واحد صحيح فأن هذا 100،ص1980بنفس مساحة الحوض إلى أقصى طول للحوض)سالمة،

يشير إلى ان شكل الحوض قريب من الشكل الدائري، أما أذا ابتعدت هذه النسبة عن واحد صحيح فأن الحوض يكون قريبًا من 
 (:39،ص1990حاف،موسى،وتستخرج وفق المعادلة التالية)الص الشكل المستطيل.

 طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض/كم   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االستطالة=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقصى طول للحوض/كم    
( مما يدلل على إن شكل الحوض اقرب إلى المستطيل. وهذا الشكل 2,25) وبلغت نسبة االستطالة لحوض قرين الثماد

ري الرئيسية فيها. أذ طول المجاري المائية وعددها خاصة التي تنتمي إلى الرتب الدنيا منها، وكذلك المجا علىال شك يؤثر 
تميل الرتب الدنيا الى زيادة أطوالها وتقليل عددها في حالة انخفاض نسبة االستطالة، في حين تقلل من أطوال الرتب الدنيا 
وتزيد من أعدادها ومن طول المجرى الرئيسي مع ارتفاع نسبة االستطالة، مما يعمل على تناقص صبيبه المائي بسبب طول 

 قطعها هذا المجرى، ومما ينتج عن ذلك من تسرب وتبخر في مياهه.المسافة التي ي
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 :نسبة تماسك المحيط -3
هذه النسبة من خالل مقارنة محيط الحوض بمحيط دائرة لها نفس مساحة الحوض النهري وتستخرج وفق  تستخرج

 (:39،ص1990العالقة الرياضية التالية)الصحاف، موسى،
 1 

 نسبة تماسك المحيط =
 

(، وهذا يدل على ابتعاد الحوض عن الشكل الدائري،أذ إن 5,88بلغت هذه النسبة في حوض وادي قرين الثماد)وقد 
أعلى من الواحد الصحيح، فكلما ارتفعت هذه النسبة عن الواحد دل ذلك على ابتعاد الحوض عن  دائمانتيجة هذه المعادلة 

 (.5ول رقم )الشكل الدائري، واقترابه عن الشكل المستطيل، يالحظ جد
 ( يوضح الخصائص الشكلية لحوض وادي قرين الثماد.5جدول رقم )

وادي قرين 
 الثماد

مساحة 
 2الحوض/ كم

محيط 
 الحوض/ كم

نسبة 
 االستطالة

 نسبة
 االستدارة

 نسبة تماسك
 المحيط

 معامل شكل
 الحوض

460 460,506 2,25 0,03 5,88 0,108 
 .1992، لسنة 100000: 1ئط الطبوغرافية للمنطقة، مقياس الهيأة العامة للمساحة، الخرا-1المصدر: 

 .arc map 9.3، واالعتماد على برنامج 2012المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة، للقمر االمريكي)الند سات(، -2
 
 معامل شكل الحوض:-4

ض الى مربع يمثل هذا المعامل مقياسًا للعالقة بين عرض الحوض وطوله، ويحسب من خالل نسبة مساحة الحو 
 (، ويستخرج وفق المعادلة الرياضية التالية:121،ص2007العدرة،)طولة

 2مساحة الحوض/كم    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل شكل الحوض=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مربع طول الحوض/ كم    
وتشير هذه القيمة الى اقتراب شكل الحوض من الشكل  (،0,10بلغت قيمة معامل شكل حوض وادي قرين الثماد )

فعندما تشكل منطقة المنابع رأس المثلث ومنطقة المصب  ،المثلث. وان اقترابه من الشكل المثلث يؤثر على نظام الصرف
مؤديًا إلى ارتفاع منسوب الماء بشكل سريع وذلك لقرب الجداول  ،زيد بعد سقوط اإلمطار مباشرةفإن التصريف المائي ي ،قاعدته

وتشير هذه النسبة المتدنية أيضًا إلى تغير عرض  (.P. 269.,K.J., Gregory , 1973والمسيالت من المصب الرئيسي)
ى طول امتداد الحوض، واختالف فاعلية عمليات الحوض من منطقة ألخرى نظرًا الختالف الظروف البنيوية والليثولوجية عل

التعرية والتجوية. ويالحظ إن أحواض الوديان في البادية الجنوبية من العراق تميل إلى تبني الشكل المستطيل أكثر من الشكل 
الصخور  الدائري، مع تباين نسب استطالتها حسب أنواع الصخور التي تطورت فوقها. ويمكن إرجاع ذلك إلى تفاوت مقاومة

 لعمليات التجوية والحت المائي التي يمكن إن يطغى تأثيرها على عامل الزمن.
 Lemniscate Factorمعامل التفلطح-5

في حين قارنت ،Pear-shapeأكتسب هذا المعامل شهرته بسبب مقارنته بين شكل الحوض المائي، والشكل الكمثري 
اإلشكال الهندسية المجردة كالدائرة والمستطيل..، ويستخرج وفق معظم المعامالت األخرى بين شكل الحوض الطبيعي، و 

 (:551،ص2012المعادلة التالية )أمين سلوم،

 نسبة تماسك المساحة
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 طول الحوض/ كم      
 ــــــــــــــــــــــ=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل التفلطح )االنبعاج(

 2مساحة الحوض/ كم    
تدل القيم المنخفضة على تفلطح الحوض وزيادة إعداد مجاريه األولية وأطوالها في مكان ما منه دون سواه، على أحد 

سع في جانبيه أو كليهما، ومن ثم نشاط عمليات الحت التراجعي أو حدوث حالة أالسر النهري، وللصدوع في المنطقة األثر الوا
ومن ثم تغير حدود الحوض، والذي يستدل عليه من خالل تراكب المجاري المائية مع هذه الصدوع، مما  ،تطور الشبكة المائية

يدل على إن الحوض قد قطع شوطًا متقدمًا من دورته الحتية، في حين تشير القيم المرتفعة إلى عكس ذلك. ويالحظ إن 
ات كبيرة من المياه الجارية مقارنة بغيرها من أجزائه، فأنه من الطبيعي أن تتوافق قمة المناطق المفلطحة من الحوض تعطي كمي

الفيضان أو التصريف المائي معها كميًا وزمانيًا، فتكون القمة واضحة ومبكرة، أذا اقترب الجزء المفلطح في القطاع األعلى من 
 الحوض.
(، وهي قيمة مرتفعة نسبيا، أذ تعد القيم الواقعة دون 0,11بلغت قيمة معامل التفلطح في حوض وادي قرين الثماد) 

يتميز بقمة فيضان و  مؤكدة على تفلطح الحوض، ويفسر ذلك أن الحوض يتسع تدريجيًا نحو الشمال الشرقي، داللةالواحد، ذات 
  متأخرة نسبيًا، وبتصريف كميات مياه تتعاظم تدريجيًا مع مرور الزمن.

 (Topological Characteristics) ةثالثًا: الخصائص التضاريسي
تعتبر دراسة الخصائص التضاريسية ذات أهمية كبيرة في دراسة األحواض المائية وخصائصها المورفومترية كونها تؤشر 
العديد من العمليات الجيومورفولوجية كالحت والترسيب، كما تساهم في فهم الدورة الحتية لألحواض المائية وتطور الشبكة 

 وجية، وتتمثل الخصائص التضاريسية التي تمت دراستها لحوض وادي قرين الثماد بما يأتي:الهيدرول
 :Relief Ratio نسبة التضرس-1

 للحوضويتمم حسابها من خالل نسبة الفارق بين أعلى وأخفض نقطة في الحوض الى الطول الحقيقي  
(Cooke,Doornkamp.1974.p11،) عالقة الرياضية التالية:ويعبر عن نسبة التضرس رياضيًا بال 
 الفرق بين أعلى واخفض نقطة في الحوض/ م    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التضرس =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطول الحقيقي للحوض / كم    

م(، 172م/كم(،أذ إن أعلى نقطة في الحوض بلغت )2,46وقد بلغت نسبة التضرس في حوض وادي قرين الثماد )
/كم(،يالحظ 65,006بلغ )م( عن مستوى سطح البحر، أما طول الحوض الحقيقي فقد 12بلغت ) الحوضوأخفض نقطة في 

(.أن انخفاض نسبة التضرس هذه تؤدي إلى زيادة مساحة الحوض، مما يدل على نشاط عمليات الحت والتراجع 6جدول رقم )
 نحو المنابع.

 ( يوضح الخصائص التضاريسية لحوض وادي قرين الثماد.6جدول رقم )

وادي قرين 
 الثماد

مساحة 
 2الحوض/ كم

نسبة التضرس 
 م/ كم

 محيط
 الحوض/ كم

النسيج 
 أدنى نقطة/ م أعلى نقطة/ م قيمة الوعورة الطبوغرافي

460 2,46 460,506 0,50 0,004 172 12 
 

المرئية الفضائية  -2. 1992، لسنة 100000: 1الهيأة العامة للمساحة، الخرائط الطبوغرافية للمنطقة، مقياس -1المصدر: 
 .arc map 9.3، واالعتماد على برنامج 2012(،لمنطقة الدراسة، للقمر االمريكي)الند سات
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 النسيج الطبوغرافي:-2
يتحدد النسيج الطبوغرافي بمجموعة من العوامل المؤثرة في الجريان السطحي مثل: المناخ والغطاء النباتي، والتكوين 

الحصول عليها من  (، ويمكن قياس النسيج الطبوغرافي للحوض من خالل نسبة التقطع، ويمكن73،ص1990)التوم، الصخري
ويعبر عنها رياضيًا بالعالقة الرياضية  خالل نسبة العدد الكلي للمجاري المائية بالحوض إلى طول محيط الحوض.

 (:212،ص2001التالية)محسوب،
 مجموع أعداد أودية الحوض من الرتب المختلفة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)النسيج الطبوغرافي(= ــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة التقطع
 كم محيط الحوض/

( وهذا يدل على إن المنطقة ذات نسيج طبوغرافي 0,50بلغت نسبة النسيج الطبوغرافي في حوض وادي قرين الثماد)
اض هذه النسبة في وادي قرين الثماد هو نتيجة لسيادة البنية الصدعية وكثرة الشقوق والمفاصل التي ساهمت (. إن انخف4خشن)

في زيادة التسرب وتقليل الجريان السطحي. إضافة إلى سيادة الصخور الدولومايتية كثيرة التشقق األمر الذي يؤدي إلى نفاذ 
 جريان إلى التسرب الباطني وتقليل معدالت الجريان.نسبة كبيرة من المياه الجارية في الحوض فترة ال

 (Ruggedness Value) قيمة الوعورة-3
باالعتماد على كثافة الصرف  ،ثم مدى انحدار المجرى المائي فيه ،تشير قيمة الوعورة إلى مدى تضرس الحوض 

ل الرواسب في المنابع العليا لألحواض إلى وارتفاع هذه القيمة يعني شدة التضرس وسيادة التعرية المائية ونق ،الطولية للحوض
 (:272،ص1997(، وتستخرج قيمة الوعورة على النحو األتي)تراب،272،ص1997تراب،)أسفل المنحدرات

 كثافة الصرف الطولية  ×تضاريس الحوض 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة الوعورة=

 2المساحة الحوضية /كم 
 تعد هذه القيمة ضعيفة، إذ يعود .(إذ يعد في بداية دورته الحتية0,004بلغت قيمة الوعورة في حوض وادي قرين الثماد )

والطينية والرملية. وهذه  ،،من أهمها الصخور الكلسية الفتاتيةذلك إلى طبيعة صخور المنطقة وهي صخور قابلة للتعرية
الصخور أكثر استجابة لعمليات التعرية المائية من غيرها من الصخور الكلسية الصلبة ذات التطبق الجيد والصخور 

 .الدلومايتية
 رابعًا: خصائص شبكة التصريف

 :Stream Order الرتب النهرية-1
والجداول الصغيرة التي ال تصب فيها  ،أن المسيالت المائيةساب الرتب والتي تنص على اعتمدت طريقة ستريلر في ح

وعند التقاء مجرى مائي من المرتبة األولى مع مجرى أخر من المرتبة  .أو وديان أخرى تنتمي إلى المرتبة األولى ،مسيالت
وهكذا  ،بة الثانية يشكالن مجرى مائي من المرتبة الثالثةوعند التقاء وديان المرت .نفسها يشكالن مجرى مائي من المرتبة الثانية
 (.203،ص1964حتى تصل إلى المصب الرئيس للنهر)ستريلر،

تفيد عند دراسة كمية التصريف المائي  (التي تتكون منها األحواض)إن عملية التعرف على درجة الرتبة النهرية  
ة تلك األحواض على الحت والترسيب ومن ثم الحد من تأثيرها على الخاصة بكل واٍد وبالتالي فلها انعكاس على تخمين قدر 

(. أن الرتب العالية تدل على أنها تسير في 2000)الداغستاني، حمدون ,،المختلفة والمجاورة للحوض األراضياستخدامات 
ونت والسهول الفيضية وأما مناطق قليلة االنحدار وذات نفاذية عالية، ذلك إن المياه تسير فيها بشكل بطيء مثل سهول البيدم
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الرتب المتوسطة فهي تتواجد في المناطق التي يكون انحدار سطحها متوسط إلى عاٍل وكلما زاد عددها فهذا يدل على إن 
الصخور مكونة من مواد صلبة والرتب الواطئة )األولى والثانية( فهي تتواجد في المنحدرات الصخرية العالية االنحدار ونالحظ 

(، وتمتاز الرتب األولى بكونها قصيرة 2000ا وذلك الن المياه تسير بسرعة في هذه الجداول )الداغستاني، حمدون ,كثرة عدده
حيث يتكون من  ،في تصنيف شبكة الصرف لحوض وادي قرين الثماد إلى مراتبهانسبة إلى باقي الرتب في منطقة الدراسة.

المجاري المائية في أي حوض وكذلك أطوالها، تعني رفع كفاءة الشبكة  (. أن زيادة أعداد3.يالحظ خريط )خمسة مراتب نهرية
ويالحظ من  .المائية، وزيادة قدرتها على نقل مياهه وحمولته، ومن ثم تخفيض سطحه والتقليل من الفروقات الرأسية بين أجزائه

(، القائمة على Strahler,1964ريقة )(، إن المجرى الرئيس لوادي قرين الثماد يحمل الرتبة الخامسة بحسب ط7الجدول رقم )
في حين اجتماع مجريين من رتبتين مختلفتين يعطي الرتبة العليا،  ،مبدأ: أن اجتماع مجريين من الرتبة ذاتها يعطي رتبة أعلى

 (كم. 414( مجرى، بطول أجمالي قدره )232وقد بلغ مجموع أعداد المجاري المائية )
لسفوح بشكل تدريجي نحو المجرى الرئيس، مما أتاح الفرصة إمام المجاري المائية يفسر تناقص زوايا انحدار ا أن ذلك
من خالل العالقة الرياضية (‾Ls)وبنسب متقاربة.وتم بعد ذلك حساب معدل أطوال الجداول لكل رتبه  تدريجياً لزيادة أطوالها 

  -(:Strahler , 1964)التالية
Ls‾ = ∑Ls / Ns  

  =طول الجداول )كم(. Ls جداول )كم(.=معدل طول ال ‾Ls -حيث أن:
 Ns .عدد الجداول= 

 توضح المراتب النهرية لحوض وادي قرين الثماد (3خريطة )

 
 Arc، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية 2013المصدر: الباحث باالعتماد على المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة الندسات 

Map10.3. 
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 لحوض قرين الثماد ة المائية( بعض خصائص الشبك7جدول رقم )
 معدل أطوال الجداول أطوال المجاري المائية/كم أعداد المجاري المائية الرتبة
1 121 206 1,70 
2 45 103 2,28 
3 17 30 1,76 
4 6 8 1,33 
5 43 66 1,53 

 1,78 414 232 المجموع
المرئية الفضائية لمنطقة ، و 1992لسنة 1/100000الجدول من عمل الباحث باالعتماد على الخرائط الطبوغرافية مقياس 

 .2013الدراسة،
 (:Bifurcation Ratio) نسبة التشعب-2

 ،تعد نسبة التشعب من الخصائص المهمة لشبكة الصرف كونها احد العوامل المتحكمة بمعدل التصريف المائي لألنهار
يعود سبب ذلك الى زيادة حجم الموجات المائية ، و اندالالت حدوث الفيضو  حيث انه كلما قلت نسبة التشعب ارتفعت مؤشرات

 (:157،ص2012ويعبر عنها بالمعادلة اآلتية)الدليمي،،(122،ص1979بعد العاصفة المطرية)بحيري،
 عدد المجاري في مرتبة ما  

 ــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة التشعب
 عدد المجاري في المرتبة التي تليها  

 
( يتضح أن نسبة التشعب تتباين مآبين المراتب النهرية لحوض وادي قرين الثماد, فانعكس 8ومن مالحظة الجدول رقم ) 

 رتفاع مؤشرات(، إن انخفاض هذه النسبة في الحوض دليل على ا0,45ذلك على تباين نسب التشعب العامة للحوض إذ بلغت )
دالالت حدوث الفيضان فيه، إضافة إلى ذلك أن ارتفاع او انخفاض هذه النسبة دليل على عدم تماثل الحوض جيولوجيا و 

 ومناخيا.
 (8جدول رقم )

 .إعداد المجاري المائية للرتب المختلفة في حوض وادي قرين الثماد ونسبة تشعبها ومعدالت التشعب العامة
األحواض 
 تبالر  المائية

عدد 
 نسبة التشعب المجاري

عدد المجاري في 
 رتبتين متتاليتين

عدد × نسبة التشعب 
 معدل التشعب مجاري رتبتين متتاليتين

حوض 
وادي قرين 
 الثماد

1 121 2,6 166 431.6 

300÷663,57= 
0.45 

2 45 2,6 62 161,2 
3 17 2,8 23 64,4 
4 6 0,13 49 6,37 
5 43 - -  

 663,57 300 2,03 232 مجموع
 Demالمرئية الرادارية، و 1992لسنة 1/100000الجدول من عمل الباحث باالعتماد على الخرائط الطبوغرافية مقياس 

 .2013لمنطقة الدراسة،
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 Drainage Densityالكثافة التصريفية  -3
مجموع أطوال الروافد من مختلف  تعتبر الكثافة التصريفية أهم مقياس لشبكة التصريف المائي، وتحسب من خالل نسبة 

وتكمن أهميتها  ،(،فهي تعبر عن مدى تقطع السطح بالمجاري المائيةStrahler.1975.p.468الرتب إلى مساحة الحوض )
في أنها تعكس تأثير العوامل التي تسيطر على الجريان المائي كالعوامل المناخية)التساقط( والغطاء النباتي ونوع الصخور 

هذا له اثر ، و استعماالت األرض األخرى. فكلما زادت كثافة الصرف ازدادت معها سرعة المياهو  باتية وغطاء التربةوالظروف الن
  :تستخرج كثافة الصرف وفق المعادلة اآلتيةو  التعرية في األودية النهرية.و  كبير في نشاط عمليات الحت

 (كم)الطول الكلي للمجاري النهرية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كثافة الصرف =

  (2كم)مساحة الحوض  
كثافة الصرف العددية وكثافة  ، وتقسم الكثافة التصريفية إلى قسمين وهي:2(كم/كم0,9وقد بلغت كثافة الصرف هذه )

 -(:Andres,1989,p284مفهومين)الصرف الطولية. وفيما يأتي توضيح لهذين ال
الكثافة التصريفية العددية)التكرار النهري(: وهو عدد األنهار والمجاري المائية في الكيلومتر المربع الواحد من الحوض  -أ

 (:519ص الصحاف، النهري وتستخرج من المعادلة اآلتية )النقاش،
 مجموعة أعداد األودية في الحوض / وادي 

 ـــية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثافة الصرف العدد
  2مساحة الحوض /كم 

وهذا يدل  ،من الحوض، وهي كثافة منخفضة ( وادي في كل كيلومتر مربع0,50بلغت الكثافة العددية في الحوض )
وتكمن أهمية معرفة .2(كم460إلى المساحة الكبيرة التي يشغلها هذا الحوض والبالغة)ج الحوض خشن، إضافة على إن نسي

هذه النسبة في التعرف على عدة خصائص هيدرولوجية، إذ تعكس مدى وفرة المجاري المائية لكل كيلومتر مربع ودورها في 
 الكثافة فضاًل عن التصريف.زيادة فعالية التعرية المائية, وزيادة التقطع مع زيادة 

 كثافة الصرف الطولية:  -ب
تمثل مجموعة أطوال المجاري المائية في حوض التصريف مقسوما على مساحته. وتستخرج من المعادلة اآلتية)عبد 

 -(:182،ص200العزيز،
 مجموع أطوال المجاري المائية في الحوض /كم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثافة الصرف النهرية الطولية =ـــــــــــــــ 
 2مساحة الحوض /كم 
طول وادي في كيلومتر مربع، وهي كثافة منخفضة ويعود سبب انخفاض  (0,9إذ بلغت الكثافة النهرية الطولية للحوض)

كثافة إلى طبيعة مناخ المنطقة الجاف القليل اإلمطار والى طبيعة الصخور الجيرية ذات النفاذية العالية التي تقلل من هذه ال
 (.9يالحظ جدول رقم ) ،الجريان السطحي للمياه

 ( كثافة الصرف )العددية والطولية( لحوض وادي قرين الثماد9جدول )

 عدد الوديان 2المساحة كم األحواض
 مجموع طول
 الوديان كم

 الكثافة الطولية
 2للوديان كم/كم

 الكثافة العددية
 للوديان/ كم

 0,50 0,9 414 232 460 قرين الثماد
 .2013لمنطقة الدراسة، Dem الجدول باالعتماد على المرئية الرادارية
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ة المناخ الحار إن انخفاض كثافة الصرف الطولية والعددية لحوض وادي قرين الثماد يرجع لعدة عوامل منها طبيع
طبيعة التكوينات الصخرية لمنطقة الدراسة  إضافة إلى ،الجاف، وقلة معدالت سقوط األمطار سنويا وتذبذبها بين سنة وأخرى

إضافة إلى بعض ترب الحوض هي ترب صحراوية  ،ومساحة الحوض الكبيرة وما تحتويه من صخور جيرية ذات نفاذية عالية
ا بشدة إلى باطن األرض وهذا ما يقلل من حجم وكمية المياه الجارية على سطح األرض وقاع رملية تتسرب المياه من خالله

 الوادي الرئيسي األمر الذي جعل النسيج خشنا.
 فأن الحوض يندرج تحت فئة األحواض القليلة الكثافة أو خشنة السطح بحسب تصنيفوعلى العموم 

(1985,morisawa وفئة الخشن ،)– بحسب تص ،المتوسط( 1971نيف ,EL-ashry( الجدول رقم)ويفسر ذلك سيادة 10 ،)
صخور الحجر الكلسي ذات النفاذية المرتفعة في معظم مناطق الحوض. إضافة إلى شدة االنحدار في بعض األجزاء من 

ها. وقد أكد الظروف المناخية الحالية العاجزة عن زيادة إعداد المجاري المائية وأطوالو  والمنحدرات المقابلة له، ،جروفه
(Melton.1959:وجود عالقة طردية بين كل من كثافة أعداد المجاري المائية وكثافة أطوالها، من خالل المعادلة التالية،) 

F=0.694D2 
 أذ:
F: .كثافة أعداد المجاري المائية 
D: .كثافة أطوال المجاري المائية 

 (.2مجرى/كم 0.85)وهو  وأعطى تطبيق المعادلة رقمًا قريبًا جدًا من الرقم الفعلي،
 (.EL-ashry(و)morisawa( تصنيف كثافة التصريف وفق)10جدول رقم )

 EL-ashryبحسب  morisawaبحسب  التصنيف
 2أقل من  )صخور منفذة أو كتيمة،مناطق رطبة كثيفة النبات( 8أقل من  Coarst خشن
 50–40 لنبات()صخور منفذة، أمطار غزيرة ومناطق كثيفة با 20-8من  Medium متوسط
 80أكثر من  )سطح كتيم وأمطار ونباتات قليلة( Fine 20- 200 ناعم

 200أكثر من  )سطح كتيم ودون نبات، وأمطار قليلة وصخور ضعيفة(200أكثر من  Ultra Fine ناعم جداً 
، العدد 28 غزوان محمد أمين سلوم، حوض وادي هريرة دراسة جيومورفولوجية، مجلة جامعة دمشق، المجلدالمصدر:

 .566، ص2012(،3+4)
 
 معدل بقاء المجرى:-4

يمثل معدل بقاء المجرى متوسط الوحدة المساحية الالزمة لتغذية الوحدة الطولية الواحدة)كم( من مجاري شبكة  
خرج يدل على اتساع المساحة الحوضية على حساب المجاري المائية المحددة للطول, ويست التصريف بالمياه, إذ إن ارتفاعه

 (:Schumm, S.A.1956.p600وفق المعادلة اآلتية)
 2المساحة /كم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــمعدل بقاء المجرى= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 مجموع أطوال المجاري/كم    

 
منخفضة مما يعني إن كثافة تصريف الحوض واطئة  /كم. وهي قيمة2(كم1.11ل بقاء المجرى في الحوض )بلغ معد

 وذلك لقلة األمطار الساقطة عليه.



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

632 

 معامل االنعطاف: -5
الجيومورفولوجية  ، وهو مؤشر لمعرفة المرحلة(5)ويقصد به درجة انعطاف النهر عن المجرى المستقيم وشدة انثنائه 

عن معرفة مدى قدرة النهر على اإلزاحة والحت الجانبي ومدى تأثيره في استعماالت األرض المختلفة ويمكن للحوض, فضال 
 (.2009اآلتية)ياس، استخراجه من خالل المعادلة

 طول النهر الحقيقي    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل االنعطاف=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 طول النهر المثالي 

( وهو بهذا يكون قليل االلتواء وانه اقرب إلى االستقامة وهذا يعود الى كون 1,22بلغ معامل االنعطاف في الحوض )
 ة التوسع الجانبي. ويتأثر حوض وادي قرين الثما ببعض التراكيب الخطية )الفوالق(الحوض يمر في بداية دورته الحتية ومرحل

 التي تجعله ينعطف بشكل حاد وفجائي في بعض من أجزائه.
 خامسًا: أنماط شبكة المجاري المائية:

ري المائية، أو ما من الدالئل الجيومورفولوجية المهمة التي تعكس طراز البنية الجيولوجية السائد، هو شكل توزيع المجا
 ما يتواجد في الحوض من مظاهر، و البيئيةو  تختلف أنماط الصرف المائي باختالف الظروف المناخية يعرف بنمط التوزيع،

ويالحظ من الخريطة رقم  ،درجة صالبة تلك الصخورو  مناطق ضعف في الصخورو  وانكسارات ومفاصل وشقوقطوبوغرافية 
أو الريشي، الذي يدل على سيطرة بنية  pinnateلحوض تنتمي إلى نمط رئيس هو السعفي(. أن شبكة المجاري المائية ل4)

 .Dendrite(7) ،والنمط الشجريparallel (6)النمط المتوازي :مقعرة، يعكس خصائصها العامة، إضافة إلى سيادة نمطين هما
الشجري في مناطق ذات سطوح تنحدر ولعامل االنحدار وتغيره أثر في تغير أنماط التصريف، حيث يسود نمط التصريف 

%(، وتتوزع فيما بينها 5%(، في حين يسود النمط المتوازي في الحوض جهات تنحدر سطوحها بمعدالت تزيد على )1بمعدل )
المجاري المائية وفق أنماط انتقالية، ولذلك إن النمط المتوازي في الحوض يرتبط عمومًا بالمرحلة التي يمر فيها الحوض وهي 

تتصف و  لة الشباب، أما النمط الشجري فيتضح في الحوض في المناطق التي تكون متقدمة نوعًا ما في دورتها الحتية.مرح
الصخور بتجانسها من حيث مقاومتها لعملية الحت المائي للسطح وتبدأ األراضي الواقعة بين الشبكة التصريفية للحوض, في 

 تقسيم المياه وتلتقي الروافد بعضها ببعض بزوايا حادة. شكل حافات ونتوءات بارزة تمثل قممها مناطق ل
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 توضح أنماط شبكة المجاري المائية في الحوض (4خريطة رقم )

 
 ، وبرنامج نظم2013المصدر: الباحث باالعتماد على المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة الندسات 

 .Arc Map10.3المعلومات الجغرافية 
 الطولي للوادي:المقطع  سادسًا:

 الفعل الحتي للمياه الجاريةو  يرتبط شكل المقطع الطولي للوادي بنوعية التكوينات الصخرية من حيث درجة صالبتها
يمثل المقطع الطولي للوادي القوس الذي  تأثير في مدى انسيابية المقطع الطولي للوادي. العواملولهذه  ،الحركات االرضيةو 

لشكل المقطع الطولي  (، وأن122،ص1979سي على طول امتداده من منبعه الى مصبه)بحيري،يحدد انحدار المجرى الرئي
المنتظمة ، و اذ تدل المقاطع المحدبة على مرحلة الشباب ،مدلوالت وصفية توضح المراحل الجيومورفولوجية التي تمر بها األودية

 .المقعرة على مرحلة الشيخوخة، و على مرحلة النضج
المظاهر و  حيث تسود المظاهر الحتية ضمن مرحلة الشباب ،مظاهرها الجيومورفولوجية المرتبطة بهاإن لهذه المراحل 

 Gradedاإلرساب عندها يكون النهر متوازيا و  اما مرحلة النضج فتتعادل فيها عوامل النحت ،من مرحلة الشيخوخةض االرسابية
Stream،(الذي يمثل المقطع الطولي لو 1ويتضح من خالل الشكل )إن الوادي يمر في مرحلة الشباب  ،ادي قرين الثماد
 التعرية في مناطق القاعو  ويكون للوادي القدرة على النحت نشطة،، و حيث الزالت عوامل النحت واإلرساب مستمرة ،المبكر

المنحدرات و  ظمةكمية اإلمطار الساقطة سنويا على الوادي، اذ تتباين انحدارات الوادي بين المنتو  الجوانب وهذا يرتبط بحجمو 
إضافة إلى كون المنطقة ذات صخور هشة وهي صخور كلسية فتاتية تعود إلى تكوين الفرات والدمام. والن غير المنتظمة.
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كما ان الوادي وبسبب صالبة بعض الصخور  .الوادي يجري في سطح هضبي متدرج االرتفاع ابتداء من الغرب إلى الشرق
ويدل هذا على  .ستطيع تعريتها في بعض جهاته، إذ يفصل بين نقاط التجديد أراضي مستويةكالصخور الجيرية والدلوماتية لم ي
 التي تعود إلى العصور المطيرة )خالل الباليستوسين(. ،تعرض المنطقة إلى التعرية الشديدة

ر الموجودة أن التغيرات التي تحصل في درجة انحدار الوادي والتي اثرت على مقطعه الطولي تعود الى طبيعة الصخو 
التي تؤثر في  ،والشقوق ،والصدوع ،والى وجود التراكيب الخطية ،في الحوض التي تجري عليها المراتب النهرية بجميع رتبها

 ،فضال عن طبوغرافية وطبيعة االنحدار، كما إن للمناخ السائد اثر في تغير الوادي ،طبيعة االنحدار وشكل االنحدار في الودي
 .ر الساقطة التي تجري في الوادي والتي تعمل في تعميق المجاريالسيما كمية األمطا

 ( يمثل المقطع الطولي لحوض وادي قرين الثماد1شكل رقم )

 
 Arc، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية 2013المصدر: الباحث باالعتماد على المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة الندسات 

Map10.3. 
 للوادي:سابعًا: القطاع العرضي 

تأتي أهمية المقاطع العرضية لألودية كونها تعكس خصائص االنحدار لجوانب األودي وعالقتها بتنوع العمليات 
وانجراف تربة، التي لها عالقة في زيادة الرواسب التي  ،وتساقط صخري ،وانزالقات أرضية ،الجيومورفولوجية من تجوية وتعرية

م(من جهة الشرق، 12( يبدأ المقطع العرضي عند خط كنتور )2مالحظة شكل ) (. من93،ص2007ينقلها الوادي)الخفاجي،
التي تمثل منابع الحوض، اذ يبدأ االنحدار التدريجي في المنابع  ،كم(65م( عند مسافة )172وهي تمثل نقطة المصب ولغاية )

ناطق تتميز بوجود االنحدارات وهذه الم ،م(102)و م(105)و م(110و) م(112العليا ويكون نقاط تجديد عند خط كنتور )
يتمثل االنحدار المحدب في و  والمدرجات الصخرية، ،والموائد الصخرية ،توجد التالل اما في وسط الحوض .المتوسطة نسبيا

ثم يأخذ االنحدار  .بينما تمثل األجزاء المقعرة جروف المنحدرات ،جوانب الوادي وسفوح جوانب التالل والموائد الصخرية
البطيء كلما اتجهنا جنوب الحوض، في حين نالحظ تقعر في وسط المقطع العرضي سيما في األجزاء الوسطى من التدريجي 

وهو مؤشر لوضوح شدة التعرية النهرية في قاع المجرى وعلى جوانب  ،الحوض، وهذا دليل على إعادة تجديد نشاط هذا الوادي
اما باألحوال ا لمناخية  ة مصب الحوض أو ان يكون ذلك مرتبطوقد يعود ذلك أما إلى انخفاض في مستوى قاعد .األودية

 .توضح مقطع عرضي لوادي قرين الثماد( 2العائدة إلى العصر الرباعي، أو بسبب عمليات تنشيط تكتوني، يالحظ صورة رقم )
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 ( أحد المقاطع العرضية لحوض وادي قرين الثماد2شكل رقم )

 
 ، وبرنامج نظم2013ئية الفضائية لمنطقة الدراسة الندسات المصدر: الباحث باالعتماد على المر 

 .Arc Map10.3المعلومات الجغرافية 

 
 ( توضح مقطع عرضي لوادي قرين الثماد2صورة رقم)

 معامل الفيضان واالستجابة وسرعة الجريان لحوض وادي قرين الثماد ثامنًا:
فهي اما ان تزيد  ل كبير على خصائصها الهيدرولوجية،تؤثر السمات الشكلية والخصائص المورفومترية لألحواض بشك

من سرعة حركة الماء في المجاري ومن ثم وصول الفيضان إلى نهاية الحوض او إلى أي موقع على امتداد المجرى الرئيسي 
ل الزمني بين بل في الفاص وعادة تتحكم العوامل السابقة ليس فقط في نمط الفيضان، ،هذه الحركة تعيقلهذا الحوض، او إنها 

( ان متوسط معامل الفيضان لحوض وادي قرين الثماد وصل إلى 11ويتبين من الجدول رقم ) .تساقط المطر وحدوث الفيضان
استخراج هذا المعامل من حاصل ضرب كثافة التصريف للحوض في تكرارية مجاري الرتبة األولى  (،وقد تم0,23)

وبالرغم من  ،وهذا يعود إلى ارتفاع عدد مجاري المرتبة األولى ،معامل الفيضان (. ويشير الجدول إلى ارتفاع قيمة2)مجرى/كم
ويمكن قياس زمن  ذلك فأن كل من زمن االستجابة وسرعة الجريان هي األكثر تحديدًا للخصائص الهيدرولوجية للحوض.

لحوض إلى نهايته أو أي موقع على طول االستجابة )التركيز( بالفترة الزمنية التي يستغرقها جريان الماء من ابعد نقطة في ا
ويمكن حساب زمن استجابة حوض وادي قرين الثماد من خالل المعادلة  .امتداد المجرى الرئيسي

 :(255،ص2005)مرزا،لتاليةا
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Tc = 3.76S/i 
 = معدل االنحدار )%(. iو ،(2= مساحة الحوض )كم Sو ،= زمن االستجابة )التركيز( Tcحيث إن 
( دقيقة، وهي قيمة تشير إلى 186,99معادلة أعاله على الحوض وجد إن زمن االستجابة )التركيز(بلغ )وبعد تطبيق ال 

 عالقتها العكسية مع معدل انحدار هذا الحوض القليل االنحدار. 
السطحي والتي يعبر عنها متر/ ثانية والتي تم استخراجها من خالل المعادلة  الجريانإما سرعة 

 (:255،ص2005التالية)مرزا،
V=L(M)/3.6 TC (S)  

تمثل زمن االستجابة  TC(S)= طول المجرى الرئيس باألمتار، بينما  L(M). والسطحي الجريان= سرعة  Vحيث 
 .بالثوان

إن معدل سرعة الجريان السطحي قد بلغت  (11)المعادلة الموضحة نتائجها في الجدول رقم  تطبيقفقد أظهرت نتائج  
إذ يقل معدل سرعة المياه  ،إذ تعكس سرعة الجريان هذه معدل االنحدار المتوسط في الحوض،ليلوهو معدل ق ،(م/ثا0,579)

 كلما قل معدل االنحدار. 
 معدل سرعة الجريان وزمن االستجابة لحوض وادي قرين الثماد (11جدول رقم )

اسم 
 الحوض

مساحة 
 2الحوض/ كم

طول 
المجرى 
 الرئيس/ كم

أعلى منسوب 
 للحوض/ م

أدنى 
ب منسو 

 للحوض/ م

معدل انحدار 
 للحوض/ %

زمن التركيز 
)االستجابة( 

 دقيقة

سرعة الجريان 
 السطحي م/ثا

معامل 
 الفيضان

 0.23 0,579 186,99 2,46 12 172 65 460 قرين الثماد
 .2007لمنطقة الدراسة، Dem المرئية الراداريةو المصدر: الجدول اعتمادًا 

 
 الهوامش:

 PE= 115(P/T-10)9/10 التساقط الفعال: -1
P: ( ومن ثم تقسيمة على )( نحصل 2,54التساقط السنوي )أنج(: أستخرج من خالل تحويل معدل التساقط من )ملم( إلى )سم

 على معدل التساقط )بااالنج(.
T: (32( ومن ثم نضيف)1,8نحصل على الحرارة بالفهرنهايت من خالل ضرب المعدل بـ.) 

، اإلشكال األرضية في الحافات المتقطعة للهضبة الغربية بين بحيرتي الرزازة وساوة وأثارها المصدر: يراجع، عايد جاسم الزاملي
 .187.ص2007أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم الجغرافية، على النشاط البشري،

 .الطول الحقيقي للوادي: هو طول النهر من منبعه إلى مصبه عبر تعرجاته -2
 الطول المثالي للوادي: هو اقصر مسافة يتبعها الوادي من منبعه حتى مصبه. -3
 .4نسيج خشن أقل من - :مقياس النسيج الطبوغرافي)نسبة التقطع( -4
 6-4نسيج متوسط -
 10نسيج ناعم أكثر من -
 1,5-1,1حصورة بين اما إذا كانت القيمة م ،فالحوض مستقيم 1معامل االنعطاف: إذا كانت قيمة معامل االنعطاف:  -5

 فالمجرى منعطف. أنظر: 1,5فالمجرى ملتوي، إما إذا كانت أكثر من 
D. I. Smithand p. stoops the riverbasin,univercitiyparss,P.333  
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: يتكون هذا النوع من التصريف على المنحدرات التي تكون Drainage Pattern Dendriticنمط التصريف الشجري -6
ة في درجة صالبتها، ولذلك فأن انحدار سطح األرض يكون هو العامل الرئيس الذي يتحكم في توجيه صخورها متجانس

المجاري الرئيسية التي تتبع في جريانها االنحدار العام للسطح، ولذلك فأنها تسمى األنهار المرافقة )أو التابعة االنحدار(،أما 
وايا حادة، ويطلق على هذه الروافد )األنهار غير روافدها فأنها تنحدر نحوها بميل بحيث تلتقي بها بز 

 .(292،ص1993التابعة()طريح،
:.ويعد من ابسط أنواع التصريف النهري ويتألف من عدد Parallel Drainage Pattern النهري المتوازي التصريفنمط -7

مناطق التي تتألف من طبقات تميل من المجاري النهرية التي تجري بصورة متوازية تقريبا , ويعد هذا النمط من مميزات ال
  .مياًل منتظما

 Htt. www. Smsec.com ,Ar /Eneyc Earth Formsالمصدر:
 االستنتاجات:

تعد الخصائص المورفومترية )الشكلية والمساحية والتضاريسية(أنعكاسًا لخصائص المناخ والنبات الطبيعي والبناء  -1
 الجيولوجي في الحوض.

 المائي في منطقة الدراسة.  صل الجيولوجية على توجيه شبكة التصريفعملت الشقوق والمفا -2
فالنظام الحراري يمتاز بشكل خاص بدرجات حرارة  ،فهو مناخ صحراوي ،يتصف المناخ السائد في الحوض بالجفاف -3

تميز المنطقة فضاًل عن ذلك ت ،ملم،15 - 12بمعدالت تساقط سنوية متذبذبة تتراوح من و  ،مْ 30قصوى تزيد دائمًا عن 
 .بارتفاع نسبة التبخر

 الختالفاتاوكثرة منعطفات قناه الوادي، وهذا يعود اما لعامل قلة االنحدار، أو  يتميز حوض وادي قرين الثماد بالتعرج -4
 البنية الجيولوجية.

الذي أدى إلى تكوين تميز المقطع الطولي للحوض بعدم انتظامه وذلك بفعل العوامل البنيوية والصخرية للحوض، األمر  -5
 عدد من نقاط التقطع والتصابي على طول مجراه. 

 يرجع تكوين حوض وادي قرين الثماد متمثاًل بشبكته المائية إلى الفترات المطيرة التي كانت كافية لتحديد معالم الحوض. -6
لذي يدل على سيطرة بنية مقعرة، أو الريشي، ا pinnate تنتمي شبكة المجاري المائية للحوض إلى نمط رئيس هو السعفي -7

 .Dendrite والنمط الشجري parallel يعكس خصائصها العامة، إضافة إلى سيادة نمطين هما النمط المتوازي
يميل شكل الحوض إلى االستطالي أكثر من الشكل الدائري، حسب أنواع الصخور التي تطورت فوقها. ويمكن إرجاع ذلك  -8

 عمليات التجوية والحت المائي التي يمكن ان يطغى تأثيرها على عامل الزمن.إلى تفاوت مقاومة الصخور ل
المتوسط ويفسر ذلك سيادة صخور  –يندرج الحوض تحت فئة األحواض القليلة الكثافة أو خشنة السطح وفئة الخشن  -9

 ،عض األجزاء من جروفهالحجر الكلسي ذات النفاذية المرتفعة في معظم مناطق الحوض. إضافة إلى شدة االنحدار في ب
 الظروف المناخية الحالية العاجزة عن زيادة اعداد المجاري المائية وأطوالها.و  والمنحدرات المقابلة له،

 التوصيات:
السدود القاطعية في قناه الوادي، واالستفادة منها في ري األراضي الزراعية حاضرًا ومستقباًل، سيما وان الوادي تسقط  إقامة -1

 ات كبيرة من االمطار في بعض ايام فصل الشتاء مسببة فيضانات استثنائية.عليه كمي
األراضي الصالحة للزراعة في وسط وأعالي الحوض علمًا ان مساحات صغيرة من هذه األراضي مستثمرة حاليًا  استثمار -2

 مع إمكانيات الحوض الكبيرة. تتالءموبطرق زراعية بسيطة ال 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

638 

الي تحدد مواضع مقالع الرسوبيات المتمثلة )بالحصى والسبيس والرمل(، ومقالع الصخور،  العمل على وضع القوانين -3
 .واحتياطيهاالمنتشرة في الوادي والمستثمرة من قبل األهالي بشكل عشوائي دون مراعات هذه المواد األولية، 

موذجية وتشجيعهم على استثمار األراضي دعم الفالحين من خالل تقديم القروض والمكننة والعمل على إنشاء قرى زراعية ن -4
 الزراعية في الحوض لما يتمتع به من أراضي صالحة للزراعة. 

أنشاء محطات قياس المياه في الوادي لغرض تنظيم جريان المياه واالستفادة منها في مجاالت الزراعة واالستخدامات  -5
 البشرية االخرى.

 المصادر:
 .1964،دراسة جيومورفولوجية" تعريب وفيق حسين الخشاب ،ض"أشكال سطح األر  .آرثر ستريلر -1
وفيق الخشاب وعبد العزيز الحديثي، مطبعة جامعة  :باترك مكوال، االفكار الحديثة في الجيومورفولوجيا، ترجمة -2

 .1986بغداد،
مجلة دراسات  ،دنالتحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية لألحواض المائية في األر  ،حسن رمضان سالمة -3
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Abstract 

     The first section deals with the importance, limitation and method whereas the second tackles 

the primary education throughout seven years (1914-1921) focusing on the conflict between the 

Iraqi and British administrations. The third section introduces a general idea about the Iraqi 

primary school  and its development. The fourth section involves the history of female education 

in Iraq.    

 الملخص
التي كان العراق فيها خاضعًا  مدةوهي ال 1932-1914تناول البحث دراسة تاريخ التعليم االبتدائي في العراق من سنة 

 من مقدمه واربع مباحث وخاتمة. البحث يتألف ،انيواالنتداب البريط حتالللال
تناول المبحث االول الحديث عن اهمية البحث وحدوده ومنهجه بينما اهتم المبحث الثاني بدراسة التعليم االبتدائي خالل 

اما المبحث . بريطانيةال دارةمع اإل عراقيةال دارةمع تسليط الضوء على صراع اإل 1921-1914السنوات السبع من االنتداب 
وتطورها. بينما انصب المبحث الرابع على الخوض في دراسة تاريخ  عراقيةال االبتدائيةالثالث الذي كان عرضًا شامال للمدرسة 

من تاريخ العراق  المظلمة الفترةوهي  ،وقبلها الفترةتعليم االناث في العراق. واجهتني صعوبة قلة المصادر التي تتحدث عن 
مؤلفات رواد الفكر امثال عبدالرزاق الهاللي وعبدالرزاق الحسني وآخرين وقد يكون جهدنا المتواضع خطوه  والتي ال تخلو من

  في البحث العلمي. مفيدة
 المقدمة

وهي السنوات التي كان العراق فيها  ،1932-1914تناول البحث دراسة تاريخ التعليم االبتدائي في العراق للسنوات 
المهمة من تاريخ  مدةلذا فأن هناك بعض التقسمات ذات المالمح المتشابهة في هذه ال ،اب البريطانيواالنتد حتاللخاضعًا لال

يمكن فصل الواقع االجتماعي والسياسي للسنوات موضوع البحث عن مجمل العملية التعليمية وعن التعليم االبتدائي  وال .العراق
ومن هنا  ،اللغة العربية ،وينأى عن لغة الشعب ،هًا ينطق باللغة التركيةبشكل خاص. فقد ورث العراق من العثمانيين تعليمًا مشو 

 كانت خطوات النهوض بالتعليم االبتدائي هي مسؤولية الساسة ورجال الفكر والتربية من العراقيين.
فتره مظلمه من  وهذا األمر دعا لدراسة التحوالت التي طرأت على التعليم االبتدائي خالل عقدين من السنين تقريبًا سبقتها

سنه توقفت وتراجعت عجلة التطور في كل مجاالت  415 امدهأالعثماني باسم االسالم للوطن العربي ومنها العراق  حتاللاال
 الحياة وخاصه التربية والتعليم.

طبيعة علم دراسة تاريخ التعليم و  باعتباره ،ومنهجه ،تناول المبحث االول من البحث الحديث عن اهمية البحث وحدوده
  .االدوات المستخدمة في عرض الحقائق التاريخية ودراستها

مع تسليط الضوء  1921-1914 حتاللبينما اهتم المبحث الثاني بدراسة التعليم االبتدائي خالل السنوات السبع من اال
حيث  ،ونتيجة له ،ة هذا الصراعودورهما معًا في بناء مدرسة عراقية هي وليد ،على صراع االدارة العراقية مع االدارة البريطانية
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له في الفصل الثالث الذي كان عرضًا شاماًل  ما عرضناوهو  ،التعليميكان العراقيون يضعون خطواتهم االولى في البناء 
 .1932للمدرسة االبتدائية وتطورها خالل عقد من السنين حتى قبول العراق عضوًا مستقاًل في عصبة االمم المتحدة عام 

الرابع انصب على الخوض في دراسة تاريخ تعليم االناث في العراق ابتداءًا من اواخر القرن التاسع عشر  اما المبحث
 حتاللوكذلك متابعة التطورات البطيئة للتعليم من خالل سنوات اال .مرورًا بالسنوات االخيرة للحكم العثماني في العراق

الذين بذروا  ،حد من فعالية ودعاه التحرير والتنوير في المجتمع العراقيمع التركيز على عوامل الكبح التي كانت ت ،البريطاني
 .ُسنة الحياة والتطور في المجتمعات المختلفة تتطلبان انتجت بعض ما  ما لبثتبذورًا 

 وقد استفدت كثيرًا من عدد مهم من الدراسات العراقية ،واجهتني صعوبة قلة المصادر التي تتحدث عن هذه الفترة وقبلها
والشك  ،وعبد الرزاق الحسني ،مثل مؤلفات عبد الرزاق الهاللي ،التي هيأت المادة الخام للباحثين في الميدان التعليمي والسياسي
من االحداث واالحصاءات مثل كتابات لونكرك والمس بلوآيرلند  ان المؤلفات المترجمة كان لها اثر كبير في جالء الكثير

 .وغيرهم
اال انني مدين لمراجعي  ،بتفصيل عن الكتب التي تركت بصماتها في البحث نظرًا لضيق المجاليسعني ان اتحدث  وال

وقد يكون  ،وارجو ان اكون قد سلطت بعض الضوء في مسيرة تاريخ المدرسة االبتدائية العراقية الحافل ،جميعها على حد سواء
 .جهدنا المتواضع خطوه مفيدة في البحث العلمي

 المبحث االول
 : اهمية البحثاوالً 

ال تبدو اهميه البحوث والدراسات التي تؤرخ للتعليم االبتدائي بشكل خاص وللتعليم بشكل عام من حقيقه تؤكد على انه 
لغرض التعرف على اسباب النجاح  .بناء امه او شعب دون الرجوع الى تاريخه القريب على االقل وعلى كافة االصعدة يمكن

ومن هنا فأن اهمية مثل هذه البحوث تتضح من خالل حاجاتنا  .تحديات المختلفة على ارض الواقعولمواجهة ال .ومكامن الفشل
وتستدعي المزيد منها للتعرف على البدايات االولى  ،وتؤشر الحاجه اليها ،التربوية والثقافية التي تفرض مثل هذه الدراسات

واالنتداب البريطانيين  حتاللاو في ظل اال ،ظل السلطة العثمانية والتحديات الكبيرة التي واجهتها سواء في ،للمدرسة العراقية
تمترس خلف موابقاء القديم على قدمه او ال .وكذلك في ظل الظروف االجتماعية المتخلفة التي كانت عامل شد كبير الى الوراء

ان دراسة تاريخ . من جوهر االسالم الحقيقي تنبع باالستناد الى آليات دينيه غير حقيقيه وال او ،ستار العادات االجتماعية الباليه
واذا  .تحتاج الى صبر ودأب ومثابرة الستخالص الحقائق واالستفادة منها –كدراسة غيره من موضوعات الحضارة  –التعليم 

جسد في عدد فأن ذلك يت ،كان ثمة أرث اجتماعي يلعب دورًا معوقًا لنمو التربية في العراق في العقود االولى من القرن العشرين
 .من العوامل أهمها

اتساع البيئة الريفية والبدوية والتي كانت بيئة متخلفة يسودها اقتصاد الكفاف )او اقتصاد سد العوز( و وتستأثر بحوالي  اواًل:
وتسيطر عليه البطالة المقنعة وتحكمها االفكار والتصورات الجماعية العنيفة التي  ،1905% من حصه السكان في عام 77
 .(1)تقاطع بصوره كاملة مع تحديث المجتمع وتطويره ت

هذا الموقف الذي ظل لعقود عديده موقفًا معطاًل لألفكار الرامية الى دمج النساء  ،الموقف السلبي للمجتمع من تعليم المرأة ثانيًا:
لذا كان الحديث  .مة من تاريخ العراقوانقاذها من حمئة االفكار الرجعية الراسخة عبر قرون المراحل المظل ،في العملية التعليمية
. (2)خاصة( اإلناثيعني بالدرجة األولى )ايصال التعليم الى أعماق الريف والى  ،في البيئة العراقية االبتدائيعن تعميم التعليم 

وضع هنري األعراف العشائرية التي غدت قانونًا معمواًل به منذ أن  امتدادوحتى في المدن ال يمكن للمرء أن يتغاضى عن 
                                                           

 .34، ص1،2006لعراق المعاصر، العهد الملكي، ترجمة: مصطفى نعمان احمد، المكتبة العصرية، بغداد، طفيبيمار، تاريخ ا  .1
 86،ص1976، 2عبد اهلل عبد الدائم، التربية في البالد العربية، دار العلم للماليين، بيروت ط  .2
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وكذلك  ،االنتدابوظل معمواًل به من حيث األساس طيلة دور  ،1916دوبس نظام دعاوى العشائر الجزائية والمدنية في شباط 
وتوحيد الوالء لألمة بداًل من العشيرة ومناهضة التطور  ،مما يعني وضع حجر عثرة في سبيل توحيد القضاء ،االستقاللفي عهد 

 .(1)األساسية ة يكون التعليم الحديث أحد ركائزهاالمطلوب لقيام حياة مدني
 :ثانيًا: حدود البحث ومنهجه

دون ان يعني هذا  ،سياسي واجتماعي :تناول البحث جانبين هما تاريخي وتربوي ويتداخالن احيانًا ببعدين آخرين هما
 .ره غير ذات قيمهالفكرية للبحث واغراقها بتفاصيل كثي المادةتغليب احد االبعاد على غيره او تمييع 

 ،1932-1914فأن البحث يحاول دراسة التعليم االبتدائي في السنوات المحصورة بين عامي  ،وبالنسبة للبعد التاريخي
أي في عقدين مهمين ملتهبين من تاريخ العراق الحديث وقد تداخلت في هذين العقدين سياسه االدارة البريطانية مع بعض رجال 

وتشوبه السياسات  ،يستند الى قاعده رصينة وتفاعلت جميعها في خلق تعليم ال ،افه الى عوامل اخرىاض ،السياسة العراقيين
ان  ،ويكفي للتدليل على ذلك القول ،اغلبها الى ارضيه علمية رصينة قادرة على بناء نظام تربوي حديث فيالفردية التي تفتقر 
قد تبوأ منصب  ،خالل هذه المدة علمًا ان احدهم وهو عبد الحسين الجلبي استيزاره وتكليفه بوزارة المعارف تمثالثين وزيرًا قد 

 .(2)دون ان يكون مؤهاًل في قدراته الخاصة على ذلك 1935-1922وزاره المعارف في ست حكومات عراقية بين عامي
ة هذا التوسع في مدن فيمكن تحديده في دراستنا للتوسع الحاصل في مجال الدراسة االبتدائية وطبيع :اما البعد التربوي

ودون أن يغيب عنا ان صراعات  ،وصلة ذلك كله بالتطورات في المناهج الدراسية وعالقتها بالواقع االجتماعي ،العراق وقصباته
وجعلت  ،السياسيين وغيرهم من رجال االدارة كانت من العوامل التي اسهمت في شل حركة العديد من مفاصل الحركة التعليمية

يمتلك  والسيما حين يتبوأ منصب الوزارة من ال ،ادارات تفتقر الى المنهجية وروح العصر ،رات المعارف المتعاقبةمن اغلب وزا
ويكفي للتدليل على ضعف الخبرات  .مؤهاًل معرفيًا يجعله قادرًا على ادارة وزارة معارف في بلد كالعراق متعدد الطوائف واالعراق

لم يكن في العراق كله من يحمل شهاده جامعية في التربية وعلم النفس  1924انه حتى عام  القيادية العراقية في مجال التربية
والذي حصل فيما بعد على الدكتوراه من جامعة كولومبيا  ،1924خريج الجامعة االمريكية في بيروت عام  سوى متي عقراوي

 . (3)1934االمريكية عام 
تقارب العقد من  مدةفي التربية والتعليم في ميدان الواقع الفعلي والعملي لالعراقية  للخبراتوهذا يعني االفتقار الكلي 

 .(4)بعد منتصف العقد الثالث من القرن العشرين حتى عودة طالب البعثات العراقية من الخارج ،السنين
تحسين الحالة اال إن المخلصين من مفكري العراق وقادته اكدوا أن حياة هذه البالد وتكوين كيان رصين ومتين لها و 

يجاد ثقافة عصرية زاهية فيها يتوقف الى حد بعيد على أنتشار التعليم االبتدائي  ،الصحية فيها ورفع مستوى معيشة أهلها وا 
 اإلجباريعلى األقل من خالل أنتشار التعليم العام  ابتدائياً بحيث ال يبقى فرد واحد من أبنائها وبناتها إال ويكون قد تعلم تعليمًا 

وصياغة نتائج الواقع التعليمي خالل عقدين من السنين من اللجوء الى دراسة  ،وتحليل األحداث ،البد لعرض الوقائعوكان 

                                                           
 .15، ص1953زكي صالح، مقدمة في دراسة العراق المعاصر، مطبعه الرابطة، بغداد  1
2

عبد الرزاق الحسني، منصب وزارة المعارف في الحكومات العراقية المتعاقبة، ضمن كتاب نظرات في معارف العراق، شيخ العراقين كاشف  
 .81، ص1951الغطاء، ط النجف، 

3
بكالوريوس في . رائد تربوي. ولد في الموصل وتعلم الفرنسية منذ صباه وهو أول عراقي يحصل على ال1982 – 1901ينظر: متي عقراوي  

. وقد عين في مناصب عدة منها: مدير التعليم األبتدائي ومدير معارف كركوك والحلة وعميد 1924اآلداب من الجامعة األمريكية في بيروت عام 
 – 1959ن . وعمل في منظمة اليونسكو وأصبح ممثلها في االمم المتحدة م1958 – 1957دار المعلمين العالية، وهو أول رئيس لجامعة بغداد 

، وحصل على أوسمة عديدة، وله مؤلفات عديدة بالعربية 1971 – 1963، وعمل أستاذًا في الجامعة األمريكية ببيروت لألعوام 1961
، وترجم كتاب جون ديوي الفيلسوف التربوي 1937، مشروع التعليم األجباري 1936واألنكليزية والفرنسية واأللمانية منها: العراق الحديث 

، 1937رئيس التحرير: محمود فهمي درويش، طبع بغداد  1936(( وغيره )دليل العراق الرسمي لسنة 1946كي ))الديمقراطية والتربية األمري
 .314، ص2009(،و: سهيل قاشا، مسيحيو العراق، دار الوراق، بيروت، 923ص

4
 .21، ص1979، آذار ، مجلة آفاق عربية1932 – 1922عبد الرزاق الهاللي، البعثات العلمية ما بين  
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خفاقاً نجاحًا  ،الواقع السياسي واالجتماعي وتأثيراتهما على حركة التعليم مع الحرص على استخدام المنهج التاريخي لبلوغ  ،وا 
والمؤلفات ذات العالقة وبعض المذكرات الشخصية التي  ،واإلحصائياتالى األرقام  اداً استنالحقيقة التاريخية قدر المستطاع 

نتاجًا  باعتبارهاوالسياسية آلراء وأفكار ذلك العصر  االجتماعيةبالدالالت  ارتباطاً  ،يمكن أن تقدم الحقيقة الصحيحة نسبياً 
اريخ التعليم في البلدان المختلفة بأهمية كبيرة في ميدان الدراسات الخاصة بت واستأثرت .(1)متفاعاًل مع األحداث وأزمنتها

  .الدراسات التاريخية والتربوية
 .الدراسات الخاصة بتاريخ التعليم في البلدان المختلفة بأهمية كبيرة في ميدان الدراسات التاريخية والتربوية واستأثرت

لما توفره من  ،واالجتماعي واالقتصادياسة الواقع السياسي وتنبع أهمية ذلك من الترابط الكبير بين هذه الدراسات وبين در 
ولما كان رأس المال البشري يشكل  .معطيات غزيره في مجال تطور أو تخلف الواقع التعليمي وانعكاسه على الميادين األخرى

لدراسات التاريخية في مجال وفي زيادة الدخل القومي فالبد من انعكاس المعطيات المهمة التي تحققها ا ،قيمة كبرى في التنمية
 .(2) وبين تنمية الموارد البشرية ،واالجتماعية االقتصاديةوالتي تؤكد في التحليل األخير على الترابط بين التنمية  ،التربية والتعليم

 في حقبة ما فنحن نسلط الضوء عليها لكي نشهد االبتدائيوليكن موضوع التعليم  ،فنحن حين نتطلع لدراسة موضوع ما
 .وتقل فيه العثرات ونتجاوز فيه الخلل ،ولكي تكون قاعدًة لعمل قادم يحدوه النجاح ،النجاح والفشل ،البداية والمسيرة :كل شيء

كنا نضع مصر  واذا ،بين بلد عربي وآخر متفاوتةكانت  ،أن التغيرات األساسية التي حدثت في نظم التعليم وفي أتساع قاعدته
فأن العراق وألسباب عديدة تأخر عن مواكبة هذه البلدان حتى سنوات ما بعد الحرب العالمية  ولبنان وسوريا في المقدمة

 .(3)األولى
 

 المبحث الثاني
 م1921–1914 التعليم االبتدائي في العراق للسنوات

 1916-1914اوال: معارف العراق في سنوات االحتالل من 
ذا كان هذا األمر يكتسب اهمية  ،لسنة األولى من الحربكسبت القوات البريطانية الحرب في جنوب العراق في ا وا 

المنهاج العسكري الخالص( يتطلب بالضرورة إحكام وتيرة الحياة )فان ،قصوى باعتباره السبيل االهم في السيطرة على العراق
الى  باإلضافةانت دائرة التعليم البشرية وك االحتياجاتعديدة لتلبية  بأموروتحسينها وصيانتها مما يستدعي القيام  ،المدنية للناس

المدنية التي يقف  اإلدارةومن قبل  ،خاصًا من قبل القيادة العسكرية اهتماماً من الدوائر التي منحت  ،دائرة الواردات أو المالية
ا بعد على رأسها بيرسي كوكس )المقيم السامي البريطاني في الخليج العربي حاكما عسكريا بريطانيا في العراق واصبح فيم

من الهند تمهيدًا لضم جنوب العراق الى  مدةفوضع انظمه وقوانين مست المدنية اإلدارة حكومةالمندوب السامي ورئيس وزراء 
 .(4)وأن كانت في أضيق الحدود ،اإلصالحاتوتقديم  ،الهند( والذي تم منحه الحق بتعديل القوانين

كانت هنالك خطة بعدم  ،لكتب الدراسية كانت باللغة التركيةوان جميع ا ،في البصرة اكفاءوبسبب عدم وجود معلمين 
. وبالطبع فأن هذا األمر ال يتعلق بالحقيقة القائلة أنه لم تكن (5)قبل الحصول على معلمين مقتدرين لها ابتدائيةفتح أية مدرسة 

 حتاللافدين أذ أن سلطات االثمة فكرة واضحة في لندن أو في الهند عن المستقبل السياسي لبالد وادي الر  1914في عام 

                                                           
 ..2، ص1937متي عقراوي، مشروع التعليم األجباري في العراق، مطبعة الحكومة، بغداد  1

 ..150عبد اهلل عبد الدائم، مصدر سابق، ص 2

 ..47المصدر نفسه، ص 3

 .108، ص1ج ،1989هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة: سليم طه التكريتي، منشورات المكتبة العلمية، بغداد،  4
 .42، ص1971المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة: جعفر الخياط، طبع بغداد،  5



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

644 

 (هنري دوبس) الستدعاءفقد سارع بيرسي كوكس للحصول على موافقة حكومته  ،(1)الج الحاالت الطارئة بسرعة كبيرةكانت تع
ليصبح مسؤواًل عن  1915، فوصل البصرة في كانون الثاني (2)ة لخبرته الكبيرة في أدارة الهندالى البصرة لتنظيم الواردات والمالي

كانوا  ،والتقدمية في بعض األحيان ،. ويبدو جليًا أن العراقيين أصحاب النظرة الحديثة(3)، إضافة الى مسؤولياته الكبيرةالمعارف
قربها من  يقارنون بمرارة بين الوضع التعليمي المتخلف في بالدهم، مع الوضع المزدهر الى حد ما بالتعليم في سوريا التي كان

بالدور العلمي الكبير  ارتباطاً  ،وظهور بدايات النهضة الفكرية الحديثة فوق أراضيها ،نشاط التبشيري فيهانتشار الاو  ،(4)الغرب
، قد جعل من سوريا أرقى (5)1840-1832والية الشام للسنوات الذي قام به أبراهيم باشا أبن محمد علي باشا الكبير عند توليه 

وعند المؤرخ األمريكي هنري فوستر وهما ينظران الى  ،(6)ح عند المس بيلبكثير من العراق هكذا بدت هذه المقارنة بوضو 
 .(7)الوضع التعليمي الذي كان عليه العراق في سنوات الحرب وما بعدها قياسًا الى ما هو عليه األمر في سوريا

فأن الحاجة كانت ماسة  ،في البصرة أن تخلق واقعًا تعليميًا متقدمًا الى حد ما حتاللولما لم يكن متاحًا لسلطات اال
معتمدًا  باعتباره 1915شباط  15إال أن هنري دوبس رفع مذكرة بتاريخ  االبتدائيةوفتح بعض المدارس  االبتدائيلتنشيط التعليم 

بالحذر المتناهي في تأسيس نظام جديد )الى بيرسي كوكس رئيس الحكام السياسيين يوصي فيها ) ،للمالية ومسؤواًل عن المعارف
 .(8)في الهند من قبل( ارتكبتارف وذلك لتحاشي الوقوع في األغالط التي للمع

 ،قد دفع نقص المعلمين )دوبس( الى القول )بأنه لو لم تكن الحاجة ملحة ألعداد العرب الى الخدمة المدنية الحكومية
فأنه ميال الى أن ينصح بعدم فتح أية  ،بأن االدارة البريطانية غير مياله لتسهيل أمور التعليم القائلولو لم يخشى سوء الظن 

ونزواًل عند رغبة أهالي ووجهاء البصرة الذين طالبوا بضرورة فتح المدارس في مدينتهم  ،(9)في السنتين المقبلتين( ابتدائيةمدرسة 
خلق أجواء ب حتاللوعدم االقتصار على وجود مدارس خاصة باليهود والنصارى دون أبنائهم من المسلمين ورغبة من سلطات اال

على بيرسي  ،(10)وكيل القنصل البريطاني في البصرة في أواخر العهد العثماني (ردياردبوالرد)فقد أقترح  ،مع األهالي إيجابية
 .(11)االستفادة من خبرة الدكتور جون فان آيس مدير المدرسة األمريكية في البصرة كوكس رئيس الحكام السياسيين

                                                           
 .69، ص2006تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق، ترجمة: زينة جابر أدريس، نشر: الدار العربية للعلوم، بيروت، ط،  1
حد كبار موظفي األدارة البريطانية في الهند وأفغانستان والعراق. وهو أ Dubbs ،Sir Henry 1871 – 1934هنري روبرت كونويدوبس 2

. وقد تبوأ دوبس في 1958تموز  14، والذي الغته حكومة ثورة 1916واضع ))نظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية(( في العراق عام 
على التقاعد، ويعتبره المؤرخ األمريكي آيرلند ))أحد الذين  مركز ))المندوب السامي(( خلفًا لبيرسي كوكس الذي أحيل 1929– 1923السنوات 

دراسة أنشأوا العراق الحديث(( إال أنه كان خشن الطباع على الضد من سلفه، ولم يكن على وفاق مع الملك فيصل األول. )فيليب آيرلند، العراق. 
(،و: عبد الرزاق الهاللي: تاريخ التعليم في العراق في عهد 53في تطوره السياسي، تعريب جعفر الخياط، دار البيضاء، بيروت، د.ت، هامش ص

 ..31، ص1975االحتالل البريطاني، مطبعة المعارف، بغداد، 
 ، مصدر سابق.17المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص 3
كتب بمرارة )كانت حالتنا نحن العراقيين مع  بالشباب السوري، 1908عام  إستنبولفي  اتصالهكتب توفيق السويدي في مذكراته، وهو يتحدث عن  4

أشبه بابن السودان عندما يختلط بمصري. فثقافة السوري العامة كانت تبرز للعيان فتستولي على لب العراقي وتجعله  إياهمالسوريين عند مخالطتنا 
واالهداف القومية(توفيق السويدي، مذكراتي، نصف  في وضع أخفض، وخصوصًا فيما يتعلق بالتاريخ واألدب العربيين واألمثال والتصوير الفكري

 .33، ص2011قرن في تاريخ العراق والقضية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .131فالديمير لوتسكي، تاريخ األقطار العربية الحديث، ترجمة الدكتورة عفيفة البستاني، دار التقدم، موسكو، د.ت، ص 5
 .33فصول من تاريخ العراق القريب،، المصدر السابق، صالمس بيل،  6
 .111، ص1هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، المصدر السابق، ج 7
 .88فليب آيرلند، العراق. دراسة في تطوره السياسي، المصدر السابق، ص 8
،وتقول المس بيل، كان من الضروري بمكان أن 40و: عبد الرزاق الهاللي: تاريخ التعليم في العراق، مصدر سابق، ص 89المصدر نفسه، ص 9

بيل،  نسير ببطء بأمل الحصول على معلمين ذوي مستوى عاٍل، وأن ال نفتح أية مدرسة حتى يمكن أيجاد المعلمين المناسبين لها،للمزيد ينظر،المس
 .35المصدر السابق، ص

 .30عبد الرزاق الهاللي، المصدر نفسه، ص 10
، ودرس اللغات السامية في جامعة 1899( ولد في أمريكا من أب هولندي، وتخرج من أحدى كلياتها عام 1956 – 1879ينظر: جون فان آيس) 11

بفتح مدرسة للبنين تكون فيها الدراسة  1909عضوًا في األرساليةالتبشيرية األمريكية، ولم يفلح إال عام  1903برنستون، وقدم الى البصرة عام 
اللغتين التركية واألنكليزية وكانت المدرسة تسمى )مدرسة األمريكان(، وغير اسمها الى مدرسة الرجاء العالي عام باللغة العربية، اضافة الى 

، ترجمة األستاذ جليل عمسو Meet the Arabتم أغالق المدرسة بشكل نهائي.وقد كتب عن تجربته كتابًا شيقًا بعنوان  1968وفي عام  1921
، 1، ج1953.للمزيد ينظر)عبد الرزاق الهاللي،معجم العراق، مطبعة النجاح، بغداد، 1949وصدر في بغداد عام بعنوان )أقدم أصدقائي العرب( 

 .151،و: طالب مشتاق، أوراق أيامي، مصدر سابق، ص210ص
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قد أدرك بأن الشعب العراقي بحاجة ماسة الى مدارس حديثة يجري  ،1903لعراق عام وكان د. فانيس عندما جاء الى ا
ولما فاتح والي بغداد وكان المشير أحمد فيضي  ،وليس بالتركية التي كانت سائدة في ذلك العهد العربيةالتعليم فيها باللغة 

ضاعة وقتك في تعليم الحمير)بقصده أجابه متهكمًا  ،(1)باشا  .(2)(ما أنت وا 
كانت جميع طبقات )) :توجز المس بيل األجواء المحيطة بموضوع فتح المدارس االبتدائية في البصرة كوالية بقولها

والحقيقة إن اللغة االنكليزية لو لم تجعل لغة  ،في تعليم أطفالهم اللغة االنكليزية ألغراض تجارية ترغب -في البصرة  -الناس 
لما كانت هنالك وسيلة فعالة أخرى يمكنها أن تجذب األوالد إلى مدارس الحكومة االبتدائية  ،ثانية من أوطأ الصفوف االبتدائية

ألن تعليم المواضيع العربية البحت بدرجة تكفي لما يتطلبه معظم أولياء الطالب كان يمكن أن يتم في الكتاتيب فقط عند 
يعتبر شيئًا قبل  ،أن يكون قد سيطر على أفكار الرأي العاممما يمكن  ،وقد كان أي مشروع للمراحل األعلى من التعليم ،الحاجة

 .(3)أوانه حتى تأسيس جهاز صالح متين للتعليم االبتدائي
  :(4)ومن هذا كان االتفاق على القيام بمايلي 

 .وتكون االنكليزيه هي اللغة االجنبية فيها ،تكون اللغه العربية لغة التعليم في المدارس االبتدائية .1
 .(5)لمدارس ابتدائية االبعد توفير معلمين يتكلمون االنكليزية ولو بمعلم واحد لكل مدرسه على االقلعدم فتح ا .2
 .عدم ًالبدء بفتح اية مدرسه ثانويه مالم يتم ضمان نجاح المدارس االبتدائية على الوجه االكمل .3
( روبيه اي ما يساوي 5000ة مقدارها )تخصيص منحه ماليه سنوية لمدرسة االمريكان المشرفة على سير الدراسة االبتدائي .4
 .(6)( باون استرليني350)
 .ويتم إعفاء التالميذ الفقراء حسب مايرتأيه الضابط السياسي ،ان يتقاضى من كل تلميذ اجرة شهريه قدرها روبيه واحده .5

والثانية في ابي  ،في مركز البصرهفتم افتتاح مدرستين ابتدائيتين احداهما  ،وهكذا بدأت عجلة التعليم االبتدائي بالحركة رويداً 
فتحت مدرسه ثالثه في الزبير فكانت مركزًا  1916وفي االول من حزيران  ،1915وذلك في مطلع تشرين اول  ،الخصيب

اللغة  :اما الدروس التي كانت تدرس في هذه المدارس فهي ،(7)تعليميًا يبشر بالخيرألن الناس كانوا متشوقين الى تعلم االنكليزية
وفيما يلي جدول يوضح اعداد  ،(8)الرياضة البدنية ،الدين ،الجغرافية ،التاريخ ،الهندسة ،الحساب ،اللغة االنكليزية ،عربيةال

 .(9)1917/  1916التالميذ والمعلمين في هذه المدارس الثالث للعام الدراسي 
 عدد المعلمين عدد التالميذ المدرسة
 4 85 البصره

 4 59 ابو الخصيب
 3 35 رالزبي

                                                           
 .472، ص1991جميل موسى النجار، األدارة العثمانية في والية بغداد، مكتبة مدبولي، القاهرة،  1
 .32،و: عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق، مصدر سابق، ص137في طبيعة المجتمع العراقي، د. مط، د.ت، ص علي الوردي، دراسة 2
 .35المس بيل، مصدر سابق، ص 3
والتعليم في  ،و: محمد حسين الزبيدي، التربية42-41المس بيل،المصدر نفسه،و: عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق المصدر السابق ص 4

 .304/  11، ج1985العراق، من موسوعة حضارة العراق،دار الحريه للطباعه، بغداد، 
ن الذين يذكر الدكتور جون فانيس بهذا الصدد، ان عدم وجود معلمين مثقفين دفعته لزياره المراكب االراسية في شط العرب، لتفقد األسرى العراقيي 5

، 1949لبعض منهم كمعلمين،ينظر )جون فانيس، اقدم اصدقائي العرب، ترجمه: جليل عمسو، بغداد، جمعتهم القوات البريطانية،واختار ا
 (340ص

، وصار 1931ان عمله الروبية الهندية اصبحت متداوله في العراق منذ االحتالل البريطاني،ولم تطرح الوحدة النقدية العراقية )الدينار( إال عام  6
رليني.)البرت منتشا شغيلي، العراق في سنوات االنتداب البريطاني، ترجمه هاشم صالح التكريتي، مط جامعة بغداد، معاداًل في قيمته للجنيه األست

 .226، ص1978
 .36المس بيل، مصدر سابق، ص 7
 .303، مصدر سابق، ص11محمد حسين الزبيدي، ج 8
 .45مصدر السابق، ص. و: عبد الرزاق الهاللي تاريخ التعليم في العراق ال304المصدر نفسه، ص 9
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وهذه جميعها تقع ضمن إطار  ،وتوالى فتح مدارس ابتدائيه في الناصريه والقرنه وسوق الشيوخ وقلعه صالح والمدينه
كما تم ،1918 - 1917 ،1917 - 1916 ،1916 -1915وتم افتتاحها بشكل كامل في األعوام الدراسية  ())واليه البصره

 .(1)المدرسيه المصريه ومن الكتب المدرسيه الهنديه لمنهج اللغه االنكليزيهمن الكتب  ،حاجة المدارس لتغطيه ،االستفادة
فحين دخلت القوات البريطانية بغداد في الحادي عشر من آذار  ،اما في بغداد فكان االمر مختلفًا عنه في البصرة

االثاث وسائر تجهيزات المدارس وتم نهب جميع  ،وجدت ان المدارس االبتدائيه قد نهبت فور انسحاب الجيش التركي ،(2)1917
كما ان الكتب المدرسيه كانت قليله وكلها باللغه  ،ولم يبق من المعلمين الجيدين احد ،كلها وجرى خلع االبواب والشبابيك

 .(3)التركية
فيها  كانت ،االنتظار طوياًل لفتح المدارس االبتدائيه اذ ان بغداد حسب تعبير المس بل حتاللسلطات اال بوسعولم يكن 

 ،(4)نسبه غير قليله من الناس الذين يقدرون التعليم للتعليم اكثر من حاله البصرة التي تهتم بالتمور اكثر من اهتمامها بالتعليم
مشرفًا على شؤون المعارف  (المستر بوالرد)وسرعان ما تم تشكيل )دائرة المعارف( في بغداد وألحقت بدائرة الواردات وتم تعيين 

والنظر في أمكانية فتح بعض المدارس األبتدائية  ،وجرى منحه صالحية العمل واالستفادة من نظام التعليم العثماني ،(5)بالوكالة
 .(6)شريطة أن يجري فيها التعليم باللغة العربية

له معرفة بأحوال  ،وهو تربوي فلسطيني بارز (حسني عبد الهادي النابلسي)ولم تمض شهور قليلة حتى تم أستقدام 
وساهم فيما بعد في تأسيس معهد  ،(7)إذ تولى مناصب إدارية وتعليمية في سنوات ما قبل الحرب العالمية األولى ،راقالع

كان  ،المعلمين ويتولى مهمة اعداد معلمين مدربين لسد النقص الكبير في مالكات المدارس القليلة القائمة ولفتح مدارس جديدة
 :يقضي باآلتي (ر المعلميندا)المعهد الذي ُسميه فيما بعد  نظام
 .(8)أن تكون الدراسة في الدار على شكل دورات قصيرة ال تزيد عن ثالثة أشهر - .1
باعتبار ذلك شكل ضروري من أشكال  ،عدم تعيين أي معلم سابق في العهد التركي ما لم يتخرج في احدى هذه الدورات - .2

 .التأهيل
 .روبية (30)يمنح كل طالب مكافأة شهرية قدرها  - .3
 .روبية قابلة للزيادة (75)يعين الطالب المتخرج معلمًا في المدارس الحكومية براتب شهري قدره  – .4

 :وكان من طالب الدورة األولى والثانية مجموعة من األسماء التي أصبحت من القيادات الفكرية والتربوية والسياسية مثل
 ،ومحمد علي كمال الدين ،وسعد صالح ،وعبد المجيد زيدان ،وسيوهاشم اآلل ،سلمان الشيخ داود ،ومنير القاضي ،الراويطه 

وشرعت إدارة المعارف تفتح المدارس في بغداد باالستفادة من خريجي هذه  ،(9)ومحمد امين زكي وغيرهم .وأحمد مختار بابان
ب الذين تخرجوا من دار حتى كان في مدينة بغداد ثمان مدارس أبتدائية تولى أدارتها الطال 1919وما أن حل عام  ،الدورات

وبينما كان النقص في األثاث يعد مشكلة من المشاكل الخطيرة فأن الحاجة الى الكتب  المعلمين في الدورتين األولى والثانية.
المدرسية قد تم حلها بعد التقدم بطلب الى الحكومة المصرية فأستجابت بأن قدمت )هدية ثمينة من الكتب المدرسية التي تكفي 

                                                           
 46عبد الرزاق الهاللي، المصدر نفسه، ص 1
 .153، ص1،1988، ترجمه: سليم طه التكريتي. مطبعة حسام، بغداد، ط1ج 1950 – 1900ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث،  2
 .41ص المس بيل، مصدر سابق، 3
 .42المصدر نفسه، ص 4
 .62العراق، المصدر السابق، ص عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في 5
 .62المصدر نفسه، ص 6
 .62، ص6المصدر نفسه، هامش  7
 .42،و: المس بيل، مصدر سابق، ص305، ص 12محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ج 8
 ا.في الصفحة ذاته 2وهامش: المترجم رقم  44،و: مس بيل، ص1/212عبد الرزاق الهاللي، معجم العراق، مصدر سابق، ج 9
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 1918وقد وصلت هذه الكميات من الكتب في كانون الثاني عام  ،(1)(يز عشرين مدرسة أبتدائية ومدرسة ثانوية واحدةلتجه
وصارت العمدة في التعليم بعد أن كان المعلمون وأدارات المدارس يجتمعون فيما بينهم لوضع مناهج تدريسية تالئم الظروف 

 .(2)واألحوال وتوافق مستوى التالميذ

 1921 – 1918: الميجر بومان مديرًا للمعارف من عام ثانياً 
طلب الحاكم المدني العام السيربيرسي كوكس من وزارة المعارف المصرية أعارة خدمات أحد الخبراء  1917في عام 

وافقة على وحين فوتحت حكومة لندن ونيودلهي باألمر تمت الم .البريطانيين العاملين في التعليم لديها للعمل في معارف العراق
.)الشخصية البريطانية التي كان لها أكبر األثر في رسم E. Bowman Humphreyأعارة خدمات الميجرهمفري. أي. بومان 

 .(3)التعليم في العراق في هذا العهد( سياسة
 ؟أثر سياسته في التعليم األبتدائيوماهي  ،فمن هو الميجر بومان

حين كانت مصر خاضعة يومها للحاكم البريطاني  1903صر منذ عام بومان أحد موظفي األدارة البريطانية في م
 1906ومستشار وزير المعارف العمومي المصري عمله في عام  (5)وحين تولى المستر دنلوب ،Cromer(4)العتيد اللورد كرومر

وبقى في عمله  ،ي أنكلتراحين تم تعيينه مديرًا للبعثة العلمية المصرية ف 1913بالمعارف المصرية حتى عام  (بومان)إلتحق 
وظل مرتبطًا بخدمات الجيش وبعيدًا عن ميدان التربية  ،حتى إندالع الحرب العالمية األولى وأنخراطه في الجيش البريطاني

 .(6)1918آب  22فوصل بغداد في  ،والتعليم حتى جرت الموافقة على منح خدماته ناظرًا او مديرًا لمعارف العراق
وبات هو مسؤواًل أمام الحاكم المدني العام بالوكالة  ،كالسابق (نظارة المالية)وصوله مستقلة عن وأصبحت دائرته فور 

 .(7)بعد مغادرة المندوب المدني السير برسي كوكس الى أيران 1918ويلسون الذي تولى منصبه في آيار  آرنولدالسير 
معلومات غزيره عن المدارس األبتدائية وعن  يقوم بأتصاالت وجوالت تفتيشية وأستطالعية وفرت له (بومان)وأخذ 

كتب ستيفن لونكريك قائاًل )جابهت دائرة التعليم التي أسسها المقدم بومان مشكلة توفير ،المعلمين وعن مجمل العملية التعليمية
ي العشرة من الكميات المدارس مع أنعدام االموال والبنايات والكتب والتجهيزات األخرى والمعلمين الالزمين ولو بنسبة واحدة ف

 .(8)(المطلوبة

 :ورغم ذلك فأن بومان كتب في تقريره عن أهداف دائرته قائالً 

                                                           
 .45المس بيل، مصدر سابق، ص 1
 308، مصدر سابق، ص12محمد حسين الزبيدي، ج 2
 .95عبد الرزاق الهاللي، تارخ التعليم في العراق، مصدر سابق، ص 3
 ، وعقب االحتالل البريطاني1883 – 1880إداري بريطاني كبير، أختير وزيرًا للمالية في الهند  1917 – 1841ينظر: فلن بيرنجكرومر  4

 1907وحتى أستقالته عام  1883أختارته حكومته وكيل وقنصاًل عامًا بدرجة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي، ومنذ عام  1882لمصر عام 
كان الحاكم الحقيقي لمصر، وسعى في مجال التعليم الى أن يكون مقتصرًا على تخريج صغار الموظفين.)محمد شفيق غربال وجماعته، الموسوعة 

،و: محمد صبري، تاريخ مصر من محمد علي الى العصر الحديث، مكتبة مدبولي، 2/1457، مج1995الميسره، دار الجيل، بيروت، العربية 
 .40، ص2001.و: أنور عبد الملك، الشارع المصري والفكر، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 225، ص1996القاهرة. طبعة ثانية، 

،يورد آراء أساتذة بريطانيين في حرص 44-39د التعليم المصري وتخريبه.أنور عبد الملك، المصدر السابق، صينظر: عن دور )دنلوب( في أفسا 5
م دنلوب على تخريج جيل من أنصاف المتعلمين من حملة الشهادة، وفي تنفيذ سياسة تعليمية في مصر تقوم على الحفظ والتدوين واألصغاء للمعل

خاصة وحرة وكل ذلك تحت رقابة صارمة. للمزيد ينظر: سامي محمد نصار وزميلتيه، مصدر سابق، دون القيام بعمل مستقل أو مطالعة 
 .195ص

، 90،و: فيليب أيرنلد، مصدر سابق ص309،و: المس بل، مصدر سابق، ص97-95عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم، المصدر السابق، ص 6
 .2هامش 

 .75تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 7
 .180/ص1يفن همسلي لونكريك، مصدر سابق، جست 8
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وأن تفتح مدارس جديدة بالتدريج كلما توفر المعلمون  .)أن تَُقدم للبالد تربية أبتدائية صحيحة يبنى عليها صرح متين دائم
وأن يوضع نصب العين  .عيًا وخلقيًا وعقليًا فتدفع لهم الرواتب العاليةوأن ينتخب المعلمون من أحسن المرشحين أجتما .المدربون

 .(1)الهدف الحقيقي وهو تكوين الشخصية وروحية المواطنة الحقة(

 ،فانه حرص على أن ينقل النظام المصري (،دنلوب)ولما كان بومان قد عمل مدة غير قليلة في مصر بمعية المستشار 
 .ة الى العراقالبريطاني للمدارس األبتدائي

المدارس  :كما ويختلف المنهج في هذين النوعين وهما ،وفي هذا النظام يتم التعليم األبتدائي على نوعين من المدارس
إن نظام )ثنائية التعليم األبتدائي( المؤسس في مصر :)ويشرح ساطع الحصري هذا التباين كما يلي .والمدارس األبتدائية ،األولية

 .يخية وسياسية سيئة جداً كان وليد ظروف تار 
وأما المدارس األبتدائية فقد نشأت بغية أعداد  .المدارس األولية كانت قد نشأت من أصالح المدارس الوقفية القديمة

ولهذا السبب أختلفت مناهج كل واحدة من هذين النوعين من التعليم االبتدائي  .التالميذ للمدارس الثانوية على النمط األوربي
وأعتبار  ،(2)قرر عدم التوسع في المدارس األولية ذات األربع سنوات ،كبيرًا جدًا إال ان بومان وقد الحظ هذا الفرقأختالفًا 

مع جعل مدة الدراسة في المدارس االبتدائية ست سنوات وحصر أسم االبتدائية بالسنوات األربع  ،الكتاتيب المنتشرة قائمة مقامها
ن فتسمى األولية بسبب تطبيق منهج السنتين األوليتين من المدارس األولية كما يبدو من الجدولين واما السنتان األوليتا ،األخيرة

 .(3)المرفقين أدناه
 (1جدول رقم )

 المدارس األولية / جدول توزيع الدروس األسبوعي
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى الدرس

 5 5 6 6 نيالقرآن الكريم والتعليم الدي
 9 9 10 10 اللغة العربية
 2 2 3 4 الخط العربي
 7 6 5 5 الحساب
 3 3 2 2 الجغرافيا
 2 2 1 ــــ التاريخ
 2 2 ـــ ـــ الرسم

 2 3 2 2 األشغال اليدوية
 2 2 ـــ ـــ الهندسة والمساحة
 2 2 2 2 دروس األشياء
 3 3 3 3 الرياضة البدنية

 39 39 34 34 الجملة
 
 

                                                           
 .91ص فيليب أيرلند، المصدر نفسه، 1
 .108/ص1، ج1967، دار الطليعة، بيروت 1941- 1921ساطع الحصري، مذكراتي في العراق  2
/  1901تي عقراوي . ويقول الدكتور م101ساطع الحصري، مصدر سابق و: عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق، مصدر سابق،ص 3

)إن سلطات االحتالألستفادت عند تاسيس المعارف العراقية من خبرة األنكليز في المعارف المصرية واألخطاء التي أرتكبتها هناك،  1982
العراقين  وحاولت أن تتجنبها في العراق(، ينظر:متي عقراوي، حاجتنا الى األستقرار في المعارف، ضمن كتاب )نظرات في معارف العراق( شيخ

 .224كاشف الغطاء، مصدر سابق،ص
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 (2جدول رقم )
 المدارس االبتدائية/ جدول توزيع الدروس األسبوعي

 القسم األولي الدروس
 

 القسم األبتدائي
   

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى السنة الثانية السنة األولى 
 3 4 5 5 6 6 القرآن الكريم والتعليم الديني

 6 6 8 9 10 10 اللغة العربية
 1 1 2 2 3 4 الخط العربي
 4 5 5 4 5 5 الحساب
 2 2 2 2 2 2 الجغرافية
 2 2 2 2 1 ـــ التاريخ
 1 1 1 1 ـــ ـــ الرسم

 2 2 2 2 2 2 األشغال اليدوية
 2 2 ـــ ـــ ـــ ـــ الهندسة

 1 1 1 1 2 2 دروس األشياء
 2 1 ـــ ـــ ـــ ـــ الترجمة

 9 8 7 6 ـــ ـــ اللغة األنكليزية
 1 1 1 2 ـــ ـــ الخط األنكليزي
 3 3 3 3 3 3 الرياضة البدنية

 39 39 39 39 34 34 الجملة
وتقرر في شهر تشرين األول  ،كما سعى بومان الى رفع رواتب المعلمين على الرغم من معارضة السكرتير المالي

روبية عند  130و ،وبية عند التعيين في بغدادر  100راتب المعلم الذي أشترك في احدى دورات دار المعلمين  جعل 1918
ادى ذلك الى فتح المدارس األبتدائية حتى بلغ مجموعها في  ،(1)مع منح أجور جديده للطالب في دار المعلمين ،التعيين خارجها
واحدة لكل  أي بنسبة مدرسة ،( تلميذًا وتلميذ6182( مدارس للبنات تضم جميعها )5( مدرسة للبنين و)85) 1920نيسان عام 

 .(2)نسمة 2.890.000حوالي  1919( نسمة من السكان البالغ عددهم بموجب أحصاء 462)
لكنها كانت أكثر سرعة من  ،ونستعير من لونكريك قوله عن هذه المدارس كانت )خطوات مخيبه لآلمال على الدوام

 .(3)الناحيتين المالية والوظيفية(
ي حققتها والذي يعد من االنجازات التعليمية الت 1919دراسة األبتدائية لسنة وينبغي هنا مالحظة إن المنهج العام لل

حيث كان عدد الدروس  ،قد تضمن جدواًل بأوقات الدروس ،في هذه المرحلة بأشراف الميجربومان (4)نظارة المعارف العمومية
 يومكما تعطل الدراسة بعد الظهر  ،بعد الظهروالثالثة الباقية  ،أربعة منها صباحاً  ،التي يدخلها التلميذ يوميًا سبعة دروس

 .(5)لسابع للعب والتنزه خارج المدرسةالخميس ويوم الجمعة من كل أسبوع مع تخصيص الدرس ا

                                                           
 .103،و: عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم، مصدر سابق،ص307، 12محمد حسين الزبيدي، مصدر سابق، ج 1
 .180، ص1، و: ستيفن همسلي لونكريك،مصدر سابق، ج312، و: المس بل، مصدر سابق،ص90فليب آيرلند، مصدر سابق،ص 2
 .180، ص1المصدر نفسه، ج 3
. وقد أنجز 107، ص1982، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، 1932-1869أبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني في العراق  4

 ، وتم طبعه أواًل بالعربية ثم ترجم الى اللغة األنكليزية.1919طبع هذا المنهج في مطبعة والية الموصل في نيسان 
 .108المصدر نفسه، ص 5
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إن حصص اللغة العربية تأخذ بالتناقص من عشر حصص في السنتين األولى والثانية  ،كما يالحظ في الجدول المذكور
 ،بينما تتزايد حصص اللغة األنكليزية من ست حصص في السنة الثالثة ،سة والسادسةلتبلغ ست حصص في السنتين الخام

 .حصص في السنة السادسة تسعلتبلغ 
وهذا ما يبرر المخاوف لدى رجال التربية والسياسة من العراقيين عن األساليب األستعمارية الرامية الى تعزيز اللغة 

 .(1)األنكليزية على حساب اللغة العربية
بإسم )وزارة  1922ف يكون هناك تغيير في هذا الباب حين يضع ساطع الحصري منهج الدراسة االبتدائية سنه وسو 

 .(2)لجديد عن النظام التعليمي السابقالمعارف في المملكة العراقية( حيث تبدو هنا الفروق االساسية التي تميز النظام التعليمي ا
قسم العراق الى خمس مناطق تعليميه بسبب التوسع  1920تاسع من آب وقبل ان يغادر الميجر بومان العراق في ال

مسؤوليه المنطقة الشرقية وهي أربيل والسليمانية Jerom Farrelالحاصل في الجهاز التعليمي حيث تولى الكابتن جيروم فارل 
 ،ارف بعد مغادرة بومان بقليلوسوف يتولى شؤون المع ،(3)1919وكان فارل هذا قد التحق بنظاره المعارف في آذار  ،وكركوك

فقد كان عصبي  ،(4)قد جمع في نفسه كل صفات المستعمر الوقح الذي يستهين بكل شيء)ويتحدث عنه طالب مشتاق بأنه )
الذي تبوأ مركزًا  الحصريفظًا لم يدع اية فرصة لتطوير نظام المدارس االبتدائيه والغاء ثنائية التعليم الذي الغاه ساطع  ،المزاج

وحصوله على  1921آب  23موقًا في وزارة المعارف العراقية بعد تتويج االمير فيصل بن الحسين ملكًا على العراق في مر 
 .(5)الدعم الكامل من الملك

وبالفعل فقد نال الحصري مبتغاه بإنهاء خدمات الكابتن فارل واقصائه الى ايران بطلب من الملك فيصل الى المندوب 
مرحله جديده من ادارة التعليم العراقي بقيادة ساطع الحصري  1922وهكذا بدأت في العراق عام  .كوكسالسامي السير بيرسي 

 .(6)الذي استطاع الى حد بعيد تطبيق افكاره في ميدان التربيه والتعليم من خالل المواقع الوظيفية المرموقه التي تبوأها
 المبحث الثالث

 1932 – 1921التعليم االبتدائي في العراق بين عامي 
وحتى دخول العراق عصبة االمم في الثالث من  1921من آب  23منذ ان نودي باألمير فيصل ملكًا على العراق في 

جرى تشكيل ثالث عشرة وزارة تم فيها استيزار ثمانية عشر وزيرًا للمعارف  ،واالعتراف به كدوله مستقلة ،(7)1932تشرين االول 
السيما  ،مما ادى الى عدم االستقرار في برنامج الوزارة،ون بعضهم على درايه بأمور الوزارة ومهامهاودون ان يك ،(8)او وكياًل لها

وهذا حال دون وضع خطه قوميه مستقرة للوزارة تسير  ،وان هذا التبديل السريع في الوزراء يصحبه تبديل في الخطط والوظائف
ي رفعته الحكومة البريطانية الى مجلس عصبة االمم فيما يخص تقدم وقد الحظ التقرير الخاص الذ ،(9)عليها في تنشأة الجيل

انه قد تم بصورة تدريجية استبدال الموظفين االداريين البريطانيين في المعارف بآخرين من  1931 – 1920العراق بين سنتي 
علمًا  ،االستشارة والتفتيش العامفبقيت وظيفته محصورة ب ،وترك آخر مدير بريطاني مكانه لرجل عراقي 1922العراقيين في سنه 

                                                           
 .110، ص1،و: ساطع الحصري، مصدر سابق، ج70، ص1983أحمد مطلوب، حركة التعريب في العراق، معهد البحوث والدراسات العربية،  1
 .211، ص1ساطع الحصري، مصدر سابق، ج 2
 .106ابراهيم خليل احمد، مصدر سابق، ص 3
 .136، ص1،و: ساطع الحصري، مصدر نفسه، ج100طالب مشتاق، مصدر سابق، ص 4
 .108، ص1997، 4عبد الرحمن البزاز، العراق من االحتالل حتى االستقالل، دار البراق، لندن، ط 5
،و: ابراهيم خليل احمد، 94، ص1979نهاد صبيح سعد، الفكر التربوي عند ساطع الحصري، تحليله وتقويمه، مطبعه دار الكتب، جامعه البصرة،  6

 .313، ص12يدي. المصدر السابق، ج، و: محمد حسين الزب159المصدر السابق، ص 
 .161مصدر سابق، ص ، وعبد الرحمن البزاز،26، ص1946مجيد خدوري، نظام الحكم في العراق، مطبعة المعارف، بغداد،  7
الرزاق  / صفحات متفرقه،و: عبد 3، ج1989، بغداد، 7عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، دار الشؤون الثقافية العامه، ط 8

 .70- 6ص  1، ج1988الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
متي عقراوي، حاجتنا الى االستقرار في المعارف، ضمن كتاب )نظرات في معارف العراق( شيخ العراقين كاشف الغطاء، مصدر سابق، ص  9

225. 
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)ان وزارة المعارف  :ويضيف التقرير ،(1)في وزارة المعارف اي امر اداري بتوقيع موظف بريطاني 1923انه لم يصدر منذ سنه 
 ،(2)ة(ة البريطانية باالدارة العراقيكانت في مقدمة جميع الوزارات والدوائر االخرى بما فيها االوقاف من وجهة استبدال االدار 

االول الحازم الى جانب ساطع الحصري في  فيصلويبدو ان جزءًا كبيرًا من حقيقه هذا الجانب االيجابي يعود الى وقوف الملك 
 .(3)خطواته الرامية الى تخليص المعارف العراقية من آثار السياستين العثمانية والبريطانية على السواء

لتغيرات التي جرت في ميدان التعليم االبتدائي للسنوات المذكورة في وسوف احاول في الصفحات القادمة استعراض ا
اعاله على صعيد عدد المدارس وعدد الصفوف وعدد المعلمين والمعلمات وعدد التالميذ مع تحديد نسب التطور في هذه 

عن سير المعارف في  1934االعداد استنادًا الى التقرير السنوي الذي اصدرته الحكومه العراقية / وزارة المعارف في عام 
سنوات بحثنا الراهن مع االستفادة الى حد كبير من الجداول الخمسة الخاصه بالدراسة االبتدائيه والمنشورة في دليل العراق 

 (1932 -1869)وكذلك االستفادة من الجداول الملحقه بكتاب )تطور التعليم الوطني في العراق(  ،1936الرسمي لسنة 
وسوف احاول التعامل مع الجداول الملحقه وغيرها باعتبارها كاًل متكاماًل التتجزء كي يمكن االستفادة من  .حمدالبراهيم خليل ا

( 8001( نجد ان عدد التالميذ قد ازداد من )1ففي الجدول رقم ) 1932 – 1921التسلسل الزمني الذي تتضمنه لألعوام 
بينما  .%8.469اي كانت الزيادة بنسبة  1932 – 1931في عام  (37591الى ) 1921 – 1920تلميذًا في العام الدراسي 

اي بزيادة  ،( مدرسه327) 1932 – 1931وبلغت في عام  ،( مدرسه88) 1921 – 1920كان عدد المدارس في عام 
 (1422وصار ) ،1921 – 1920معلمًا عام  (486اذ بلغ عددهم ) ،اال أن عدد المعلمين لم يتقدم بالنسبة نفسها .371،6%
% وهذا يعني ان االقبال على المدارس خالل هذه السنوات العشر كان اكبر من مقدرة 292،6تصل الى  زيادةاي بنسبة  ،معلماً 

 .(4)الوزارة على فتح المدارس الجديدة وضخ مالكات جديدة في العملية التعليمية المتنامية
 :مرين اثنينويمكن تعليل الزيادة الكبيرة في عدد التالميذ والمدارس الى ا

وهو الذي كان يرى في التعليم )حجر الزاويه في بناء الدولة  ،تأسيس الحكومه العراقية واستالم الملك فيصل عرش العراق .1
الحديثة في العراق( ومايرتبط بذلك من تزايد الشعور الوطني والقومي بعد ثورة العشرين التي اوجدت اندفاعًا كبيرًا من الناس 

 .(5)بأتجاه التعليم
علمًا  ،في الموصل الى مدارس رسميه بادارة وزارة المعارف العراقية (اليهوديهوالمسيحيه)تحويل عدد من المدارس الطائفيه  .2

 وبعدد من التالميذ فيها يفوق ماهو موجود في مدن العراق االخرى ،ان الموصل كانت تضم عددًا كبيرًا من المدارس االهليه
وان نمو الدراسهاالبتدائيه كان ابطأ بكثير من  1922المدارس والتالميذ قد تباطأ بعد عام اال انه يمكن مالحظة ان زيادة 

 .(6)ثالث مدارس فقط 1929 – 1928فقد كانت زيادة المدارس لعام  ،تلك السنه
–1923تلميذ عام  1326لتالميذ بين وتراوح ازدياد عدد ا ،1924–1923( مدرسه خالل العام الدراسي 25بينما بلغت ) .3

 ،1923–1922( معلمًا لعام 18) بينما لم تتجاوز الزيادة في اعداد المعلمي ،1931–1930تلميذًا لعام  3876و  1924
 .(7)1932 – 1931معلمًا في عام 113وبلغ الحد االقصى 

 :اسباب هذا التخلف في عدد المدارس والتالميذ نجد االتي فيوعند البحث 
 .حين لم يكن يسمح بفتح اكثر من عشرين مدرسهان ضعف اليقظه في العراق في ذلك ال (1

                                                           
 .7، ص1934، مط الحكومه، بغداد، بول مونرو، تقرير لجنه الكشف التهذيبي 1
 .8المصدر نفسه، ص 2
 .95،و: نهاد صبيح سعد، مصدر سابق، ص42، ص1ساطع الحصري، مصدر سابق، ج 3
 .144ص ،1982، جامعة البصرة ،مركز دراسات الخليج العربي،1932-1896تطور التعليم الوطني في العراق  ابراهيم خليل احمد، 4
 .160المصدر نفسه، ص  5
 .256عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق، مصدر سابق، ص 6
 .17، ص1934تقرير وزارة المعارف لسنه  7
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 – 1923ألف دينار في عام  14اذ انفقت ميزانيه المعارف مبلغًا يقارب  .قلة المخصصات الحكومية لوزارة المعارف (2
بينما كانت اقل من اربعة آالف ديناركزيادة عام  ،1926 – 1925ولم تزد الميزانيه سوى عشرة آالف دينار عام  ،1924
1927– 1928(1). 
 ،1916 – 1915البريطاني  حتاللنجد ان ميزانيه المعارف في العام االول من اال ،وعلى صعيد ميزانيه المعارف 
وفي العام التالي بلغت  ،( روبيه180000فبلغت ) ،1919 – 1918وقد زادت الى ثالثين ضعفًا عام  ،روبيه (6500كانت )

 .(2)تلميذاً  (6182تضم جميعها ) ،( مدرسه للبنين ومدارس للبنات85يزيد عن )روبيه حين كان عدد المدارس ال (886 ،808)
كما انها كانت تستغني عن المعلمين ضعيفي  ،واكمال المدارس التي فتحتها كلها ،ان وزارة المعارف اهتمت بزيادة الصفوف .3

 .(3)جديدةوتحل محلهم معلمين جدد تخرجوا حديثًا من دار المعلمين واكتسبوا خبرات  ،القدرة
االفتقار الى خطه اساسيه للمعارف عامة، والتوسع في التعليم االبتدائي بصورة خاصه، مما يعني ان وزاره المعارف قد  .4

. وهي لم تنجح في وضع الحلول للمشاكل التعليمية المتخلفة التي ورثها (4)فشلت في رسم سياسه تعليميه واضحه المعالم
ارف العراق قد شهدت حركه نشيطه الصالح النظام التعليمي حين تولى توفيق السويدي عن العهود السابقة. ويبدو ان مع

المسماة بالوزارة السعدونيه  1929 – 1879، وزارة المعارف في حكومة عبد المحسن السعدون (5)1968 -1892
اكثر مالئمه لحاجات البالد، الى محاولة اصالح النظام التعليمي، وجعل المناهج الدراسية  السويديفقد سعى  ،(6)الثالثة

وتوكيد النظر في مناهج الدراستين االبتدائية والثانوية واجراء االصالحات الالزمة، ودراسة االسس التي تستند إليها 
االمتحانات العامة وسوف تظهر آثار هذه السياسة الى حٍد كبير في السنوات التالية حين تتحقق زيادة كبيره في عدد 

( من المالحق، والسيما السنوات الخمس االخيرة منه مابين 1ف والتالميذ كما يالحظ في الجدول رقم )المدارس والصفو 
ونجد هذا االمر ذاته حين نلجأ الى مقارنة النمو بين مدارس البنين ومدارس البنات للمدة الزمنية  ،(7)1935–1930

–1921مدرسه عام  (124س البنين االبتدائية من )فقد ازداد عدد مدار  ،3و  2موضوع البحث استنادًا الى الجدولين 
 1922–1021مدرسه في عام  (27بينما نجد مدارس البنات تزداد من ) ،1932–1931مدرسه عام  (278الى ) 1922
( مدرسة فقط خالل عشر سنوات اي بنسبه مئوية للزيادة هي 22، اي بزيادة )1932–1931مدرسة عام  (49الى )

% نرى االمر بالنسبة لمدارس 85% الى 1.82ت نسبة مدارس البنين الى مجموع المدارس بين %. وبينما تراوح5.181
اما بالنسبة العداد التالميذ فقد  ،1932–1931من مجموع مدارس العراق عام  %15% الى 9.17البنات يتراوح بين 
% 7.237ئوية هي ، وبزيادة م1932–1931عام  (29059الى ) 1922–1921عام  (12226ارتفع للبنين من )

 .(8)%3.77% الى 80وكانت نسبة مجموع تالميذ البنين الى مجموع التالميذ تتراوح بين 
 .%279 ،8% و 100 ،1وكانت الزيادة تتراوح بين  ،تلميذه (8532الى ) (3049اال ان مجموع التلميذات ارتفع من )

وبنسبة  ،1932–1931( عام 1111الى ) 1923–1922معلمًا عام  580ن الذكور من وبينما ارتفع عدد المعلمي
وبنسبة  1932–1931( عام 311الى ) 1923–1922( عام 101لمعلمات ارتفع من )ونجد ان عدد ا ،%6.191زيادة هي 

 .%307.9اذ وصلت الى  ،زيادة كبيرة جدًا قياسًا للمعلمين

                                                           
 .563، مصدر سابق، ص 1936دليل العراق الرسمي لعام  1
 .89فيليب ايرلند، مصدر سابق، ص 2
 .371، ص 7،و: ابراهيم خليل احمد، ملحق رقم 90المصدر السابق، ص 3
 .251يل احمد، مصدر سابق، ص ابراهيم خل 4
 .93،ص2، ج17،2007خير الدين الزركلي، االعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط 5
 .61، ص2008خيري امين العمري، شخصيات عراقية من العهد الملكي، دار العربية للموسوعات، بيروت،  6
 .150، ص2، ج2013ن للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، عبد الرزاق الحسني، العراق في دور االحتالل واالنتداب، الرافدي 7
 .254ابراهيم خليل احمد،المصدر نفسه، ص  8
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ولم  ،حكم الوطني الوطني كان ضعيفًا جداً وينبغي ان نأخذ باالعتبار حقيقه ان االقبال على مدارس البنات في بداية ال
وحين تم افتتاح اول مدرسه رسمية لالناث في  ،يكن المجتمع العراقي آنذاك قادرًا على هضم أهمية تعليم البنات القراءة والكتابة

عدد التلميذات ولم يكن  ،اقيم احتفال كبير حضرته المس بل وعدد من السيدات العراقيات واالجنبيات 1920كانون الثاني  19
حين قررت وزارة المعارف ان تفتح مدرسة ابتدائية للبنات في النجف جرى تنظيم  1928وفي عام  ،(1)يزيد على ثماني تلميذات

هذا الموقف  يديناجتماعات وعطلت االسواق وابرق عدد من رجال الدين الى الملك فيصل محتجين مما دعا الجواهري الى ان 
 .(2)نات في قصيدته الرائيه "علموها فقد كفاكم شنارا وكفاها أن تحسَب العلَم عارا"الرجعي ازاء تعليم الب

واعداد التالميذ لكل  ،ويجدر بنا االن مراجعة بعض النسب الخاصه بأعداد التالميذ والمعلمين والصفوف لكل مدرسه
 .(3)واعداد التالميذ لكل صف ،معلم

تلميذًا وذلك لقله عدد  99يقابله  ،تلميذة 113نحو  1922–1921ت عام تلميذات لكل مدرسه بنادل عدد العلقد كان م
–1931عام  174التصاعد حتى بلغ وبدأ معدل االناث ب ،مدارس البنين في العام المذكور مدارس البنات قياسًا الى عدد

شك ان هذه الزيادة ترتبط بزيادة تلميذًا للمدرسة الواحدة وال 115يزد عدد التالميذ في العام الدراسي نفسه عن  لمبينما  1932
االقبال على التسجيل في مدارس البنات مما جعل معدل عدد التالميذ في مدارس البنين هو اقل بكثير من معدل عدد االناث 

 .(4)70في مدارسهن حتى انه بلغ في احدى السنوات 
ة لتخريج اعداد أكبر من دور المعلمين اما حصة المدرسه الواحده من المعلمين فهو يعطي دالله على الحاجه الشديد

ففي عام  ،وليس االبتدائية كما كان االمر في بداية الحكم الوطني ،(5)التي اخذت تقبل طالبها من خريجي الدراسة المتوسطه
كان  1925–1924هذا العدد حتى اذا جاء عام  وقد تناقص ،كان نصيب كل مدرسه خمسة معلمين ونصف 1921–1920

وهذا االمر يعزى الى الزيادة  ،( معلم4.3الى ) 1932–1931هذا الرقم قلياًل ليصل عام  لكل مدرسة وارتفع( معلم 3.6)
ففي العام الدراسي  ،الواضحه في عدد المدارس على الرغم من ان تناسب المعلمين والمعلمات لم تتغير كثيرًا خالل عشر سنوات

 .( مدرسة173بينما كان عدد المدارس ) ،(691هو ) (ذكور واناث)كان عدد المعلمين  1922-1923
 4فتراوحت النسبة بين  ،(327( بينما كان عدد المدارس هو )1422فكان عدد المعلمين ) 1932–1931اما في العام 

 .(6)معلم لكل مدرسة 4.3و
ان  اال ،1932–1931عام  26.4الى  1921–1920عام  16.5اال ان عدد التالميذ لكل معلم ومعلمة ارتفع من 

ففي العام  ،اذ هي نسب متقاربه بشكل واضح ،االمر يختلف اذا ماأخذنا هذه النسبه بالنسبة لمدارس الجنسين على حدة
 .(7)6.26كان عدد التالميذ لكل معلم مساويًا لعدد التلميذات لكل معلمه وهو  1931–1930

 االمتحانات العامة للدراسة االبتدائية
قرر القيام بأجراء األمتحانات الحكومية لتالميذ الصفوف  ،عن ادارة المعارف في بغداد الميجر بومان مسؤوالً  كانحين 

–26د اجراء االمتحان في االيام وتم تحدي ،(8)ويومها كانت الدراسة االبتدائية اربع سنوات فقط ،الرابعة من المدارس االبتدائية
                                                           

 .104عبد الرزاق الهاللي، حقائق وطرائف من التعليم في العراق، مصدر سابق، ص 1
حيدة للمدرسة النسويهالوحيده في الديوانية عام وتقول المس بل، ان المعلمه الو ،170ص عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق مصدر نفسه، 2

 .318فصول من تاريخ العراق القريب، مصدر سابق، ص كانت التجيد القراءة والكتابة، وانما كانت تحصر عملها في دروس الخياطة والقرآن، 1919
 .105عبد الرزاق الهاللي، حقائق وطرائف من التعليم في العراق، المصدر نفسه، ص 3
 .571، الجدول الرابع، النسب بين عدد الطالب والمدارس والمعلمين والصفوف، ص1936العراق الرسمي لعام دليل  4
 .570، مصدر سابق، ص1936دليل العراق الرسمي لعام  5
: دليل و ،56، ص1934مط حكومية، بغداد،  1933–1930وزارة المعارف الحكومه العراقية، التقرير السنوي عن سير المعارف للسنوات  6

 .580 – 578، المصدر نفسه، ص1936العراق الرسمي لعام 
 .568والجدول الثالث، ص 567، المصدر نفسه، الجدول الثاني، ص1936دليل العراق الرسمي لعام  7
 .571المصدر نفسه، الجدول الرابع، ص 8
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وقد  ،وهكذا اجريت االمتحانات العامه والموصل ،البصرةوان تجرى في ثالثة مراكز رئيسيه هي بغداد و  ،1919مايس  29
وكانت االسئله تعد من قبل نظارة المعارف في بغداد وترسل الى مديري المناطق الثالث التي فيها المراكز  ،سميت البكلوريا

ء االمتحانات العامه في وقد استمر اجرا .الجراء امتحانات الصفوف المنتهية من مدارسها االبتدائية بصورة موحده االمتحانيه
 1932–1931ايير محددة للعام الدراسي وتم وضع مع ،العهد الوطني بعد التوسع الكبير في اعداد المدارس والتالميذ

 .(1)واهمها
 يجرى االمتحان في داخل المدرسة ومن قبل ادارتها ومعلميها. .1
 مشموله.ترسل الوزارة االسئله الى مدراء المناطق لتوزيعها على المدارس ال .2
 يكون مدير المدرسه هو المسؤول عن حفظ االسئله وفتحها بالمواعيد المحدده امام التالميذ .3
 يرفع مدير المدرسه الى ادارة المنطقة قائمة باسماء الممتحنين ودرجاتهم. .4

ن وعدد وعدد المشتركي 1931–1921للسنوات من  ادناه جدول يبين عدد المدارس المشتركه في االمتحانات العامه وفي
 .(2)الناجحين

 عدد الناجحين عدد المشتركين عدد المدارس السنة الدراسية
1921 -1922 21 150 40 
1922 - 1923 29 265 60 
1923 – 1924 29 321 137 
1924 - 1925 28 435 263 
1925- 1926 50 613 236 
1926 - 1927 64 914 679 
1927 - 1928 70 1051 546 
1928 - 1929 82 1330 709 
1929 - 1930 87 1596 1048 
1930 - 1931 92 1998 1440 
1931 - 1932 108 2065 1671 

  
 المبحث الرابع 

كان العراق في أواخر القرن التاسع عشر يعيش مرحلة  التعليم األبتدائي لألناث في العقود الثالثة األولى من القرن العشرين
 .طل على القرن العشرينمظلمة من مراحل حياته التي أوشكت أن ت

ذا ما عرفنا الحالة التي تتسم بها حياة العراقيين آنذاك من ركود وجمود الحياة األجتماعيةواألقتصادية والثقافية  وا 
 .(3)(ال تاريخية)أدركنا حقيقة )أن العراق آنئٍذ كان في فترة  ،الدينية وحتىبل  ،والسياسية

أذ أن التقاليد الصارمة واألحكام الدينية  ،كان االمر أشد واكثر ظالمية .اوفيما يتعلق بقضية المرأه وضرورة تعليمه
وقد جاء في  .الى الصحيح من أصول الدين كانت تضع حواجز جمه أزاء تعليم المرأه وخروجها الى الحياة تفتقرالمتشددة التي 

                                                           
الهاللي، حقائق وطرائف من التعليم في العراق، مصدر  ،و: عبد الرزاق179عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق، مصدر سابق، ص 1

 .102سابق، ص
 .29 – 28، مصدر سابق، 1934التقرير السنوي لسنة  2
 .32المصدر نفسه، ص 3
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)أن تعليم  :(1)1897بن أبي الثناء اآللوسي عام كتاب )األصابة في منع النساء من الكتابة( الذي ألفه الشيخ خير الدين نعمان 
 .(2)ألن الكتابة إن تعلمتها توصلت الى أغراض فاسدة( ،المرأه سيجرها الى المفاسد

بل كان يمثل األتجاه العام في العراق  ،الواقع أن هذا الرأي لم يكن رأيًا شاذاً )) :الوردي على هذا الرأي قائالً  عليويعلق 
ويبدو واضحًا أن عنوان كتاب اآللوسي  ،(3)((ا الرأي سائدًا في بعض األوساط العراقية حتى عهد متأخروقد ظل هذ .يومذاك

"وحمل مغازل النسوان أولى بهن من اليراع مقلماِت" علمًا أن المعري الذي وقف أكثر  :يتفق وأبيات للمعري يقول في أحداهما
 .(4)قاتماً فأنه لم يرتفع عن سواه في نظره الى المرأه فوصفها وصفًا  ،وفضح الجهل والرياء ،شعره على التنديد بعيوب عصره

ذا كان هنالك حاجة للمقارنة التي أستأثرت حقوق المرأه ومسألة الحجاب قدرًا غير قليل ،فأن مصر على سبيل المثال ،وا 
رضته إال نادرًا أ فقد أعترف معظم فأن حقها في التعليم وضرورته لم يستطع أحد معا ،من الهجوم والنقد في القرن التاسع عشر

 1893-1823وعلي مبارك  ،1873–1801مثل رفاعة رافع الطهطاوي  القرن التاسع عشر المفكرين في مصر منذ منتصف
 .(5)هذه الضرورة ألظهاروغيرهم على ضرورة تعليم المرأه وساقوا عددًا من المبررات  ،1908 – 1865ثم قاسم أمين 

أنها ستقوض أركان ايمانهم ومثلهم العليا في الدين األسالمي  ،الدين المتشددين من تعليم األناثوربما كان شعور رجال 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال )وفي حياتهم الراكدة متناسين حقيقة أن القرآن الكريم قد أثنى على أهل العلم بقوله تعالى )

قل هل يستوي األعمى والبصير أم هل تستوي )) :وقوله تعالى من سورة الرعد ،9يعلمون إنما يتذكر إلوا األلباب(( سورة الزمر
 .16( آية (الظلمات والنور

ومن هنا فأن هناك في تاريخ العراق الحديث معركة عنيفة متعددة األطراف والجوانب تدعى معركة تعليم المرأه خاضها 
التي كتب فصولها الجريئة انصار المرأه من شعراء العراق و  ،(6)دعاة التجديد جنبًا الى جنب مع معركة السفور والحجاب

 كالزهاوي والرصافي والجواهري والذين كانوا أكثر جرأة من زمالئهم في مصر،على الرغم من أن المرأه في العراق لم تبلغ الحرية
 .(7)التي وصلتها في مصر وبالد الشام

 :بداية تعليم األناث في العهد العثماني
أذ كانت العادة أن تقبل البنات الراغبات في التعليم في مدارس  ،األناث أي أهتمام في العهد العثمانيلم تنل مدارس 

، والذي تم في زمنه (8)في عهد الوالي نامق باشا الصغير 1899وكانت أول مدرسة بنات حديثة أفتتحت عام .البنين األبتدائية
  .(9)سطةص بالدراسة األبتدائية والمتو تأسيس مكتب لألناث خا

إال أن الهاللي وهو حجة في توثيق تاريخ التعليم أستنادًا  ،1898الزبيدي أن المدرسة جرى تاسيسها عام  فخريويذكر 
، إال أن الدراسة 1901مدرسة أبتدائية للبنات في البصرة عام  وجرى بعد ذلك أفتتاح ،الرسمية العثمانية كان أصوبالى الوثائق 
 .(10)إال أن االقبال عليها لم يكن له شأن يذكر ،م تعيين معلمتين فيهابسيطه جدًا وت فيها كانت

هذه المدارس يتألف من تعليم اصول الدين والقرآن الكريم والحساب والجغرافية والتاريخ واللغة التركية واللغة  منهجوكان 
لتعليمية صعوبة في تهيئة المعلمات ولما وجدت السلطات ا .مع تدريب التلميذات على النقش والتطريز وحسن الخط ،العربية

                                                           
 .33، ص1985، بغداد، 2، المكتبة العالمية، ط1920وميض جمال عمر نظمي، ثورة  1
 .44، ص9خير الدين الزركلي، االعالم، مصدرسابق،ج 2
 .59الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني، مصدر سابق، ص عبد 3
 .347ص علي الوردي، مصدر سابق، 4
 .253، ص1967، بيروت، 4أنيس المقدسي، األتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث، دار العلم للماليين، ط 5
 .210، ص1987، المجلس الوطني للثقافة والعلوم واآلداب، الكويت، سعيد اسماعيل علي، الفكر التربوي العربي الحديث 6
 .91ص خيري أمين العمري، حكايات سياسية من تارخ العراق الحديث، منشورات مكتبة آفاق عربية، بغداد، د.ت.، 7
 .264أنيس المقدسي، االتجاهات االدبية في العالم العربي الحديث، مصدر سابق، ص 8
 .472، االدارة الثمانية في والية بغداد، مصدر سابق، صجميل موسى النجار 9

 .158عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني، مصدر سابق، ص 10
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ويالحظ احد الباحثين المعاصرين أن فتح مدارس ابتدائية للبنات  ،لهذه المدارس أستفادت من زوجات الضباط والموظفين االتراك
 اهتجأذ كان الموقف  ،يعد خطوة متقدمة تتميز بالجرأه خاصة إذا فهمنا وضع المجتمع العراقي في آواخر القرن التاسع عشر

 .(1)تعليم البنات سلبيًا في البداية
إذ فتحت مدارس ابتدائية للبنات في  ،1908تموز  23وقد شهد تعليم البنات توسعًا ملحوظًا بعد األنقالب العثماني في 

ز في إال إن اغلب المدارس الرسمية كانت تترك .بغداد وعانه والسماوة والكاظمية وخانقين وكربالء والنجف والديوانية والحلة
مدرسة ابتدائية  160وقبيل الحرب العالمية األولى كان من بين الـ  ،وهي في الغالب مخصصة للبنين دون البنات ،مراكز المدن
 :مدرسة للبنات فقط تتوزع كاآلتي 13 ،في العراق
ذا كانت االرقام تتحدث عن  ،(2)في البصرة 2و ،في الموصل 4 ،بغدادفي والية  7  ،الية بغدادتلميذة في و  (300)وا 

إذ إن اللواتي يداومن  ،فإن الحقيقة هي أن هذه األرقام على الورق فقط ،تلميذة في البصرة (50)تلميذة في الموصل و  (260)و
)إن مكتب االناث في  3/11/1909في  21بعددها  ،(4)كتبت جريدة األيقاظ البصرية ،وفي السياق نفسه ،(3)أقل من ذلك بكثير

ن المحل المعين له ال يمكن أن تسكنه الحيوانات لعدم انتظامه ،بدون جسم البصرة لم يزل أسماً  وال تسأل عن المعلمات  ،وا 
احدى  أكتسابوالى اليوم لم نسمع عن إجراء أمتحان فيه أو عن  ،ألنهن يليق بهن ان يّكن عوض من يدرسوهن لعدم درايتهن

 .(5)البنات اللواتي يدرسن فيه...(
 البريطاني: حتاللت االتعليم األناث في سنوا

وعندما فتحت  ،1914لبصرة في تشرين الثاني من عام احتالاللم يظفر تعليم البنات باي نصيب من األهتمام عند 
مدرسة ابتدائية للبنين في القرنة أنشيء فيها صف للبنات ضم ثمان تلميذات تقوم احداهن وهي تجيد القراءة والكتابة بتعليم 

 .(6)ان ما أغلق هذا الصف لعدم وجود معلماتزميالتها إال أنه سرع
ومن جهة أخرى فإن عددًا من المدارس األهلية المسيحية واليهودية في البصرة أستطاعت أن تنشئ مراكز للتعليم ذات 

 ومن أهالي البصرة الذين انتسب أبنائهم وبناتهم فيما بعد بمدرسة الرجاء العالي ،جاذبية حتى للمسلمات من بنات البصرة
وضع  ،العراق احتاللإال أن الميجر بومان الذي تولى شؤون المعارف بعد  ،األب الدكتور جون فان أيس برعايةاألمريكية 

وكانت األوساط المثقفة ذات التفكيرالحر قد ناشدت  .( من خالل أول مقابلة له مع المس بيل(تعليم البنات)ضمن أهتماماته )
 30، عدد (8)وقد تساءل الزهاوي بمرارة في جريدة العرب .(7)ت لتعيد الى بغداد مجدهارس للبناالسلطات العمل على فتح مدا

 .(9)ال مدرسة للبنات؟ ،وهل تقدر أن تصف تعاسة بلد أكثر من أن تقول :11-1918

                                                           
وزارة ، 1934-1900. ينظر: فخري الزبيدي، بغداد من 185عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني، مصدر سابق، ص 1

 .11، ص2013الثقافة العراقية، بغداد، 
 .300، ص11ابراهيم خليل احمد، حركة التربية والتعليم والنشر، ضمن موسوعة ))حضارة العراق((، ج 2
 .306، ص11المصدر السابق، ج 3
 .249عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني، المصدر نفسه، ص 4
لسفر صاحبها الى  1910واحتجبت عام  1909ريدة سياسية عربية تركية أصدرها في البصرة المحامي سليمان فيضي الموصلي عام االيقاظ ج 5

،و: عبد الرزاق 83، ص2000، 4الحجاز ينظر: سليمان فيضي، مذكرات، تحقيق: باسل سليمان فيضي، شركة األديب البغدادية، بغداد، ط
 .63، ص1971، 3ية، العرفان، صيدا، لبنان ن طالحسني، تاريخ الصحافة العراق

 .105سليمان فيضي، مذكرات، المصدر نفسه، ص 6
،و: ابراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني في العراق، 165عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في عهد االحتالل البريطاني، مصدر سابق، ص 7

 .85مصدر سابق، ص
 .41مصدر نفسه، صعبد الرزاق الهاللي، ال 8
، وكانت جريدة يومية سياسية، ساهم فيها عدد من كتاب ومثقفي بغداد 1917تموز 4جريدة العرب، جريدة رسمية صدر عددها األول في بغداد في  9

ي، تاريخ ، ينظر: عبد الرزاق الحسن1920أهمهم األب الكرملي، والزهاوي، وعبد الحسين االزري، وقد استمرت بالصدور حتى نهاية آيار 
 .75الصحافة العراقية، مصدر سابق، ص
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ت )إن الطريق الى تعليم البنات المسلما :وقد عبر ساطع الحصري عن العقبات التي كانت تعترض التعليم النسوي بقوله
تلك الموانع كانت تعترضه موانع وعقبات عديدة فكان البد من بذل جهود عظيمة لتخطي  ،وعرًا بالغ الوعورة كانفي العراق 

 .(1)وتذليل تلك العقبات(
قد استدعى المس كيلي  ،وقد أصطدم بعدم وجود إمرأه عراقية يعهد لها بأدارة مدرسة أبتدائية ،لذا نجد إن الميجر بومان

وفتحت مدرسة ابتدائية في كانون الثاني  1919فوصلت بغداد عام  ،أنكليزية لها خبرة تعليمية طويله في الهندوهي سيدة 
أن نظارة المعارف العمومية أضطرت في  ،وتذكر المس بيل ،وكانت أجرة التلميذة الواحدة روبية واحدة في الشهر ،(2)1920

وتعيين بعض  ،بعض المعلمات اللواتي كن يعملن في العهد العثماني مواجهة مشكلة عدم وجود معلمات الى إعادة أستخدام
 .(3)ألمريكية في مدينة ماردين بتركياخريجات الكلية التبشيرية ا

 ،(4)ومن الطريف إنه لم يلتحق بها في العام الدراسي األول سوى ثمان تلميذات كانت أحداهن صبيحة الشيخ أحمد الشيخ داود
وممن ساهم  .وكان أبوها من الذين عملوا في القضية العربية منذ نشوئها ،قاضية في الشرق األوسط التي صارت فيما بعد أول

  .(5)قاف فيالوزارة السعدونية الثالثةوقد تولى وزارة األو  ،في النهضة العراقية
ة المعارف العراقية عام وهكذا كانت عجلة التعليم النسوي تسير ببطء شديد يرافقه نقص كبير في عدد المعلمات مما دفع وزار 

ومدة  ،، الى فتح دورات تدريبية في كل من بغداد والموصل(6)وكان الوزير آنذاك محمد علي هبة الدين الشهرستاني ،1921
وتخرج من هذه  .الدراسة فيها ثالثة أشهر،زيدت فيما بعد الى ستة أشهر وكانت مناهج الدورات تتضمن التربية وأصول التدريس

 .(7)مدرسة 27( معلمة تم توزيعهن على مدارس البنات التي لم تكن لتزيد عن 93) 1922 – 1921 الدورات عام
وأذا ما عدنا الى العام ،(7)تم فتح دارالمعلمات االبتدائية وجعلت الدراسة فيها ثالث سنوات بعد األبتدائية 1928وفي عام 

( 192( مدرسة و )36( تلميذه يتوزعن على )4879هو )سنجد أن عدد التلميذات في مدارس العراق  1928-1927الدراسي 
 .(9)معلماً  (859)( مدرسة و233)تلميذًا يتوزعون على  (22263)بينما كان عدد التالميذ للعام الدراسي نفسه هو  ،(8)معلمة

وكان عدد الذكور  ،نسمة (2.968.054)يبلغ  1/7/1927هذا في الوقت الذي كان فيه نفوس العراق حسب تسجيل 
 .(10)(1.455.977بينما كان عدد األناث ) ،(1.512.077)

يعطي صورة دقيقة عن البطء الذي كان يعانيه تعليم األناث في تلك السنوات العجاف من تاريخ العراق  األمروهذا 
بتعليم األناث  جدًا في المناطق الريفية من العراق التي خلت من المدارس الخاصة ،والتي ظل فيها هذا التعليم متخلفاً  ،الحديث

يبلغ  1958 -1933بسبب التقاليد العشائرية التي تجعل عدد البنات الالتي التحقن بالمدارس الريفية في العمارة للسنوات من 
 .(11)( فتاة فقط50)

لدراسة الواقع  1932وهذا األمر حمل لجنة الكشف التهذيبي برئاسة األمريكي بول مونرو حين قدمت العراق عام 
حمل اللجنة على كتابة فصل خاص هو الفصل الرابع من تقريرها الموسع بعنوان )تهذيب القبائل( بأعتبارها )تؤلف  ،التعليمي

                                                           
 .167، مصدر سابق، ص4عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في عهد االحتالل البريطاني، هامش  1
 .410، ص1ساطع الحصري، مذكراتي في العراق، مصدر سابق، ج 2
ل احمد، تطور التعليم الوطني في العراق، مصدر سابق، ،و: ابراهيم خلي318المس بل، فصول من تاريخ العراق القريب، مصدر سابق، ص 3

 .101ص
 .318المس بيل، مصدر نفسه، ص 4
 .172عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في عهد االحتالل البريطاني، المصدر نفسه، ص 5
 .857ي، مصدر سابق، ص،و: دليل العراق الرسم51، ص3عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، مصدر سابق، ج 6
 .944،ودليل العراق الرسمي، المصدر السابق، ص13، ص 3عبد الرزاق الحسني، مصدر سابق،ج 7
 .192ابراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني في العراق، مصدر سابق، ص 8
 .12، ص1ساطع الحصري. مصدر سابق، ج 9

 .568مصدر سابق، ص (،3دليل العراق الرسمي، جدول رقم ) 10
 .517المصدر نفسه، ص 11
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فأن لجنة  ،وبالرغم من ذلك ،(1)أكثرية العراق( وذكرت فيه األمور المطلوب تحقيقها لغرض نشر التعليم بين القبائل ومحو األمية
الفتيات والنساء أذ رأت )إن أزدياد الرغبة في تعليم الفتيات والنساء في العراق لمن أعظم مونرو كانت متفائلة جدًا أزاء تعليم 

 .األدلة على حياة القطر التعليمية وأدعاها الى األمل في المستقبل(
 ويظهر بين الطالبات أنفسهن ،وترى اللجنة )ان عدد مدارس الفتيات والنساء يزداد تدريجيًا وتزداد رغبة الجمهور فيه

 .(2)ماعيًا التي يهيئها لهن التعليم(تقدير متزايد للفرص الجديده النافعة أجت

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .264ري الزبيدي، مصدر سابق، صفخ 1

 .305ص ،2005 ،تموز ،مجلة ميزوبوتاميا ،التعليم والثقافة في ميسان ،جبار الجويبراوي 2
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 الخاتمة

هناك عدة عوامل نتجت عن التعليم في العراق ومن هذه العوامل قيام األدارة العثمانية على وأد اية محاوالت أصالحية 
، 1872–1869ث في العراق ثالث سنوات بين مدحت باشا الذي مك الواليمر مع محاولة كما هو األ ،في مجال التعليم

شاعة الكتاتيب في حياة المجتمع العراقي قد ساعد على تخلف المدرسة العراقية بشكل  ،وكانت سياسة عثمنة ثم تتريك التعليم وا 
ى أشراف مباشر من قبل ضباط انكليز تم أختيارهم ال –حتاللطيلة سنوات اال –وقد أخضع األنكليز القطاع التعليمي ، كبير

 ،كما هو الحال مع الميجر بومان ،بدقة لغرض تحقيق السياسة البريطانية في عدم أنشاء سياسة عراقية مستقلة في ميدان التعليم
 .والكابتن فارل وغيرهم

ولما  ،هيم عزل األناث عن حركة التعليمالريفية العشائرية والبدوية من العوامل األساسية التي رسخت مفا البيئةوكانت 
 .كانت األفكار المتخلفة لبعض رجال الدين قد أسهمت هي األخرى في تأخير وأبطاء دمج الفتاة العراقية في التعليم الوطني

 ال ،وذلك ألفتقار وزارة المعارف العراقية في الحكومات المتعاقبة الى رؤية حديثة تساعد على النهوض بقطاع التعليم
عدم )سيما حين يرتبط ذلك بوجود وزراء غير كفوئين ويفتقرون للمهنية على رأس وزارة المعارف التي كانت تسير على قاعدة )

كان عاماًل مهمًا من عوامل تخلف التعليم في  المعارفكما ان ضألة ميزانية  ،( مما أدى الى أفساد الخطط التربوية(األستقرار
فقد ظلت قاصرة عن تلبية  ،عارف أهم مؤسسة اجتماعية مسؤولة عن تربية الجيل الجديد وتوجيههفلما كانت وزارة الم .العراق

من مجموع  (%4.956)هي  1928 – 1927وعلى سبيل المثال فأن حصة وزارة المعارف عام  ،أحتياجات الواقع التعليمي
 .%(5.462)وارتفعت في العام التالي الى  ،نفقات الدولة
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دارس ذات الطابع الديني والطائفي جعلها قبلة للعراقيين الراغبين في الحصول على حصيلة معرفية وان أستقاللية الم
متطورة خاصة حين يرتبط ذلك بتعليم اللغات األجنبية وتعليم مسك الدفاتر والسجالت والتخلص من الطابع البيروقراطي للدولة 

 .العثمانيةالعراقية التي لم تستطع التخلص بسهولة من أسر القوانين 
العراقي في العقود الثالثة األولى من القرن العشرين يعيش حالة من التخلف ال مثيل لها في المنطقة  المجتمعوكان 

العربية والتي هيمنت فيها على المجتمع قوى دينية ذات فكر ظالمي ال تؤمن بالتطور وتنسجم مع مجتمع عشائري يضطهد 
 .كريمةالمرأه ويحول بينها وبين الحياة ال

كما أخذت الحركات المؤيدة للمرأه تفعل فعلها في تطوير تعليم األناث ودفع المرأه الى أن تأخذ دورها في حياة المجتمع 
العراقي مما أدى الى أن تأخذ البنات فرصهن بالتعليم حالها حال الذكور والذي خلق حركة كبيرة نحوتوسيع التعليم النسائي على 

 .اضعًا لحظر يكاد يكون شاماًل بشأن تعليمهاالرغم من بقاء الريف خ
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .1
(، منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 1932-1869أبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني في العراق ) .2

 .1982البصرة، 
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Abstract  
     This research aims at evaluating the content of the Book (Principles of Science) for the 

Fourth Primary Class According to Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS). A list of standards has been made which is required to be available in the book 
(Principles of Science) for the Fourth Primary Class.    

 الملخص 
وفق معايير دراسة التوجهات الدولية  كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيتقويم محتوى  هدف البحث الى

(TIMSS) تم بناء قائمة بمعايير دراسة  .2014الطبعة السابعة  بكتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي، تحدد البحث
للصف الرابع االبتدائي، )للعلوم فقط(، وبعد عرضها على  ( الواجب توفرها في كتاب مبادئ العلومTIMSSالتوجهات الدولية )

مجموعة من المتخصصين، واجراء التعديالت في ضوء مالحظاتهم تألفت االداة بصيغتها النهائية من بعدين وهما: بعد محتوى 
( 28ت ايضا احتوت )علم الفيزياء واشتمل ستة مجاالو  ( معيارا،30العلوم ويشتمل: علم االحياء واشتمل ستة مجاالت احتوت )
ثالثة والبعد الثاني هو بعد العمليات المعرفية واشتمل ( معيارا، 11معيارا، وعلم االرض حيث اشتمل ثالثة مجاالت احتوت )

التطبيق واشتمل: و  ت.األدوا بأمثلة، استخدام التوضيح، وصف، تعريف، تشخيص / استرجاعمجاالت وهي: المعرفة واشتملت: 
، التكامل، التحليل. واالستدالل واشتمل: الشرح، حلول عن البحث، تفسير المعلومات، الربط، النماذج ستخداما، تصنيف /مقارنة
التقييم. تم تقويم محتوى كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي وفق ، استنتاجات، التعميم إلى التوصل، التصميم، التنبؤ

( 138للتحقق من مدى تحقق تلك المعايير حيث بلغ عدد الصفحات المحللة ) المعايير المحددة وذلك بتحليل محتوى الكتاب
عناوين الفصول(، واعتمدت الفكرة اداتا للتحليل، وتم التاكد من صدق التحليل بعرض و  صفحة بعد ان استثنيت )مقدمة الكتاب

ن ثبات التحليل بطريقتين: االتساق عينة من المادة المحللة على خبير في تخصص طرائق تدريس العلوم، وكذلك تم التاكد م
االتساق عبر الزمن، حيث تم اختيار عينة من المادة المحللة وتم تحليلها مرة اخرى من قبل الباحث بفارق زمني و  بين محللين

ت ( يومًا عن التحليل االول، وحلل مرة اخرى من قبل محلل اخر، وبعد تطبيق معادلة هولستي تم التوصل الى معامال20قدره )
 (. وقد اظهرت النتائج: 0,81(، االتساق بين تحليل الباحث والمحلل االخر)0,88الثبات االتية: االتساق عبر الزمن)

( تكرار وبنسبة مئوية 53)االنسان وصحته( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ان مجالفيما يتعلق بمتطلبات علم االحياء:  -
%( بينما لم يحصل 29,82( تكرار وبنسبة مئوية )51ثر والوراثة( بواقع )%( يليه مجال )دورة الحياة والتكا30,99)

 .مجال )تفاعل الكائنات الحية مع البيئة( على اي تكرار

mailto:e.dewan88@yahoo.com
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( تكرار وبنسبة مئوية 33)القوى والحركة( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ان مجالفيما يتعلق بمتطلبات علم الفيزياء:  -
%( بينما لم يحصل كل من 23,28( تكرار وبنسبة مئوية )17اقة وتاثيراتها( بواقع )%( يليه مجال )مصادر الط45,2)

 )الصوت( على اي تكرار.و مجال )الضوء(
( تكرار وبنسبة مئوية 30)االرض والنظام الشمسي( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ان مجالفيما يتعلق بعلم االرض:  -

( بينما لم %31,91( تكرار وبنسبة مئوية )15ا الفيزيائية( بواقع )( يليه مجال )تركيب االرض وخصائصه63,82%)
  %(4,25يحصل مجال )االرض، دوراتها، عملياتها، تاريخها( سوى تكرارين وبنسبة مئوية )

( تكرارا وكانت 171ان متطلبات علم االحياء قد حققت اعلى عدد من التكرارات بواقع )فيما يتعلق بالعلوم مجتمعة:  -
%( بينما حل علم االرض بالمرتبة الثالثة 25,08( تكرارا وبنسبة مئوية )73%( يليه علم الفيزياء بواقع )58,76نسبته )
 .%(16,15( تكرارا وبنسبة مئوية )47بواقع )

( وبنسبة 369فيما يتعلق ببعد العمليات المعرفية ان مجال المعرفة في المحتوى قد شمل اعلى عدد من التكرارات بواقع ) -
)التطبيق( الذي و %(16,95( تكرارا وبنسبة )87%( وبفارق كبير عن مجالي )االستدالل( الذي شمل )71,92)مئوية 
 %(11,11( تكرارا بنسبة )57شمل )

 وفي ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية: 
دئ العلوم للصف الرابع تفوق متطلبات علم االحياء على متطلبات علمي الفيزياء واالرض في محتوى كتاب مبا -1

 االبتدائي.
 )الصوت(.و اهمال كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي لبعض المجاالت المهمة لعلم الفيزياء ال سيما )الضوء( -2
 )التطبيق( و تفوق مجال )المعرفة في المحتوى( بشكل واضح على مجالي )االستدالل( -3

 مشكلة البحث: 
ي العـراق الكثيـر خـالل العقــود الثالثـة األخيـرة وال يـزال يعــاني لحـد أالن مـن التـدهور حيــث لقـد عـانى النظـام التعليمـي فــ 

يشير مكتب اليونسكو في إستراتيجيته لدعم التعليم الوطني في العراق الى عدة أمور تؤثر على الوصول إلى التعلـيم الجيـد منهـا: 
: 2014-2010المنــاهج الدراســية المناســبة محــدودة )اليونســكو، ان المنـاهج وأســاليب التــدريس قديمــة، كمــا تعتبــر قــدرات تطــوير 

أثــرت علــى قطــاع التربيــة والتعلــيم ممــا أدى الــى عزلــة النظــام  1991(، كمــا ان العقوبــات المفروضــة علــى العــراق بعــد عــام 33
ائل التـي يـتم مـن خاللهـا التعليمي العراقي عن التطورات العالمية في مجال تطوير المناهج، ويعد الكتـاب المدرسـي مـن أهـم الوسـ

تحقيــق أهــداف المــنهج، حيــث أن الكتــاب المدرســي يعتبــر مرجعــا أساســيا للطالــب يســاعده فــي زيــادة معارفــه وخبراتــه، خاصــة وأن 
وكـذلك يـؤثر فـي المجتمـع ويعـد ركيـزة مهمـة  تهالطالب يرجع إليه كونـه مرجعـا مطبوعـا ممـا يـؤثر فـي جوانـب مختلفـة مـن شخصـي

والرقي للمجتمعات، لذا فان أراد أي مجتمع مواكبة التطـورات العلميـة التـي تحـدث فـي العـالم ال بـد لـه مـن إعـادة من ركائز التقدم 
حــدث النظــر فــي إعــداد كتــب العلــوم، وبمــا ان المرحلــة االبتدائيــة تعــد األســاس فــي تشــكيل شخصــية الطلبــة لــذا كــان لزامــا ان تُ 

إعــادة تــأليف الكتــب الدراســية ومنهــا كتــب العلــوم للمرحلــة االبتدائيــة، ولكــن ال زالــت باســتمرار، لــذلك قامــت وزارة التربيــة العراقيــة ب
مخرجات التعليم االبتدائي لحد أالن دون مستوى الطموح وهذا ما الحظه الباحث من خالل الزيـارات المتكـررة للمـدارس االبتدائيـة 

هــذا الضــعف الــى عــدة عناصــر منهــا كفايــة المعلمــين او والمتوســطة واللقــاءات مــع الكثيــر مــن المعلمــين والمدرســين، وقــد يعــزى 
طرائق التعليم المتبعـة مـن قـبلهم او لإلمكانيـات الماديـة مـن حيـث عـدد المـدارس او إعـداد التالميـذ داخـل الصـفوف، او قـد يعـزى 

بمسـتوى مـا موجـود  الى وجود خلل في الكتـب الدراسـية، إذ يبـرز سـؤال مهـم وهـو: هـل ان محتـوى كتـب العلـوم للمرحلـة االبتدائيـة
، ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال المهــم البــد مــن ان نحــدد مــا هــي المعــايير الدوليــة لمحتــوى العلــوم فــي المرحلــة ؟فــي الــدول المتقدمــة
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( مـن الدراسـات الرائـدة TIMSSاالبتدائية ليتسنى لنا تقويم الكتب في ضوئها، وتعد دراسة التوجهات الدوليـة للرياضـيات والعلـوم )
تقـويم تعلـم العلـوم، فهـي تحـدد معـايير دوليـة يـتم مـن خاللهـا بنـاء اختبـارات للمرحلـة االبتدائيـة والمرحلـة المتوسـطة ليـتم في مجـال 

وتحـدد معــايير للصــف الرابـع االبتــدائي والصـف الثــاني متوســط، الحكـم علــى أداء التالميـذ وتحديــد مسـتوى كــل بلــد وفـق نتــائجهم، 
توى، لذا تبلورت مشكلة البحث من خالل التسـاؤل األتـي: مـا مـدى تحقـق معـايير التوجهـات وبما ان هذه المعايير هي معايير مح

  ؟كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيالدولية للعلوم في محتوى 
 أهمية البحث: 

 مـن العـالم شـهده لمـا نتيجـةو  نتـاج علمـي، مـن إليه توصلوا بما األمم مرتبط من أمة أي في والتقدم التطور مقياس يعد 
والتكنولوجيـة،  العلميـة العـام التطـورات التعلـيم بمراحـل العلـوم تواكـب منـاهج أن لزامـاً  سـريعة، لـذا كـان وتكنولوجيـة علميـة تطـورات

 على قادرين االفراد ليندمجوا في عصرهم، ويصبحون ونشره، وتربية العلم تبسيط في بدورها تقوم أن العلوم مناهج على تعين كما
 باألسـلوب واالجتماعيـة والبيئيـة الفرديـة المشـكالت علـى مواجهـة والمجتمـع، ليصـبحوا قـادرين البيئـة تطـوير فـي وليةالمسـؤ  تحمـل
 (.35: 2011)عسيالن،  متطلبات العصر يناسب الذي

ويعـد الكتـاب المدرسـي المـادة الخصـبة لمعلمـي العلـوم فهــو مـن جهـة يسـاعدهم علـى صـياغة خططهـم واختيـار طرائــق  
فــي اتخــاذ قــرارات معينــة حــول المـنهج الدراســي، ومــن جهــة أخــرى يســاعد علـى تنميــة خبــرات التالميــذ حيــث ان الكتــاب التـدريس و 

المدرســـي الجيـــد هـــو الـــذي يشـــجع التالميـــذ علـــى الـــتعلم الـــذاتي اذا مـــا تـــم اعـــداده بشـــكل جيـــد بعـــد دراســـة وافيـــة عـــن مســـتوياتهم 
ف المعرفية والوجدانية والنفس حركية، لذلك تسعى جميع الدول الـى إخضـاع واستعداداتهم وميولهم مما يساعد على تحقيق االهدا

الكتــب المدرســية الــى عمليــات تقــويم مســتمرة للتأكــد مــن مــدى صــالحيتها لتعلــيم العلــوم ومواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة 
 ( 584-582: 2011المتسارعة. )امبو سعيدي وسليمان، 

 المدرسـية الكتـب وتقـويم تحليل وتقويمه، فعملية خالل تحليله من المنهج تطوير في سيالمدر  الكتاب يساهم أن ويمكن
 فهـم فـي تفيـد والتعـديل، وقـد اإلضـافةو  الحـذف خـالل مـن الكتـب محتـوى تطـوير وتحسـين إلـى تقـود عالجيـة تشخيصـية عمليـة

 تحليل فاعلية استخدامها، وعملية من زيدي مما وأنشطة وسائل من الكتب في ما التعليم، وتوضيح عملية وتحسين محتوى الكتب
 (.4-3: 2013( نقال عن )نور، 4: 1999أيوب، (اشتقاقها ومصادر األهداف توضيح إلى تؤدي المدرسية الكتب

 ثالثـة إلـى عـام تقسـم بوجـه لعلـوم ا فميـادين السـهل بـاألمر االبتدائيـة لـيس للمرحلـة العلـوم كتـب محتـوى ختيـاراويعـد 
 اختيـار مـن بـد ال مناسـبة االبتدائيـة المرحلـة فـي العلـوم تكـون منـاهج ، وعلـم الفيزيـاء، وعلـم االرض، وحتـىأقسـام: علـوم الحيـاة

نمـا الكتـب بالمعلومـات حشـو بعـدم الثالثـة السـابقة، وذلـك الموضـوعات مـن المحتـوى  مـن وقـدر محـدد نـوع اختيـار الكثيـرة وا 
  (55: 2001، واخرون جاللة أبو) افي من التعلم والفهم للتالميذ.االبتدائية يضمن القدر الك للمرحلة المناسبة المعلومات

 مشـاريع مع تلك االهمية مكوناته، وتبرز بمختلف التربوي المجال في خاصة أهمية تكتسب ال بد ان التقويم عمليةان 
 الـرأي شـغلت التـي االمور أهم المناهج من تطوير مسألة المختلفة، وتعد التربوية العملية جوانب تستهدف التطوير التيو  التجديد
 امتداد على يةالتقويم دراساتال من وافر بقدر التعليم مناهج حظيت فقد خارجه، ولذلك من أو التربوي للميدان المنتمين من العام

ميـذ، التال حتياجـاتال تلبيـةالدراسـية  مختلـف المراحـل فـي كافـة المنـاهج لتطـوير واسـعة حركـة عـن أثمرت األخيرة، والتي السنوات
 من تشهده ما رغم مالتعلي مناهج أن ، إالالمتقدمة البلدان تشهده الذي المعرفي واالنفجار التطور عصر لمواكبة مهاراتهمل وتنمية

برامجهـا،  وتنفيـذ بتصـميم يتعلـق مـا فـي التربويـة النظريـاتو  واألبحـاث أحـدث الدراسـات مقرراتهـا لتواكـب تطـور كبيـر فـي تحـديث
 هوأدوات التقويم الصفية، وأساليب التعليم، واألنشطة وطرائق واساليبالمقررة،  الكتب على سيؤثر مما تقويموال النقد موضع ستظل

 ( 22: 2011)المزروعي، 
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 على تركزالتي دراسات العالمية الرائدة تعد من ال 1(TIMSSوان دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات )
 تعليم المعلومات لتحسين وتوفير التحصيل لها، وتقييم العملي والتطبيق، فاعلية المناهج دراسةالتعليمية، و  واالنظمة السياسات

 سنوات أربع كل (IEA)2التربوي  لتقييم التحصيل الدولية الهيئة إشراف تحت الدراسة هذه وتجرى والعلوم الرياضيات وتعلم

TIMSS and PRILS , 2011: 1)) 
نهــا تسـهل مـن اجــراءات اصـالح االنظمـة التعليميــة للـدول المشـاركة، والتــي تبنـى علــى وتتركـز اهميـة هــذه الدراسـة فـي ا

اسس تقويمية موضوعية حيث انها تقدم قاعـدة بيانـات واسـعة قـد تسـهم فـي اتخـاذ القـرارات التعليميـة الصـائبة مـن خـالل االطـالع 
طـــوير للبـــرامج التعليميـــة للـــدول فـــي ضـــوء نتـــائج علـــى واقـــع الـــدول االخـــرى، وتتســـم هـــذه الدراســـة بالمرونـــة ممـــا تســـهل عمليـــة الت

ومنــذ ذلــك الحــين والــدول العربيــة المشــاركة فــي تلــك  1995مشــاركاتها فــي تلــك الدراســة، حيــث تجــرى كــل اربــع ســنوات منــذ عــام 
 . (63: 2012الدراسة في ازدياد سعيا من تلك الدول الى مواكبة الدول المتقدمة في مجال التعليم.)الغامدي، 

 ( الى: Mullis and other , 2013هذه الدراسة كما اشار )وتهدف 
 انشاء قاعدة بيانات متكاملة حول واقع التعليم في الرياضيات والعلوم في مختلف دول العالم. -1
 اعطاء الفرصة للدول المشاركة لمعرفة مستويات التعليم لديها من خالل المقارنة بالدول االخرى. -2
الرياضيات والعلوم من خالل االبحاث المختلفة التي تجريها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل تساهم في تقويم وتطوير مناهج  -3

 التربوي.
 تنمي خبرات المعلمين والمدرسين المهنية واالكاديمية من خالل االطالع على تجارب الدول االخرى في هذا المجال. -4
 (Mullis and other, 2013 ,98رة بمناهجها الدراسية.)تشجع تلك الدراسة الدول المختلفة على اعادة النظر بصورة مستم -5

( اخر دراسة دولية اجريت لحين الشروع بالبحث الحالي حيث تم بناء المعايير في ضوء TIMSS,2015وتعد دراسة )
لوم ويضم متطلبات تلك الدراسة لمادة العلوم للمرحلة االبتدائية حيث قسمت المعايير الى بعدين رئيسيين هما: بعد محتوى الع

يضم )المعرفة، التطبيق واالستدالل( و  بعد العمليات المعرفيةو  علوم االرض(و  ثالثة مجاالت هي: علوم الحياة، علوم الفيزياء
TIMSS and PRILS , 2015: 15)) 

 ونظرا الهمية تلك الدراسة، كانت مصدر بحث للكثير من الباحثين نذكر منها: 
 سلطنة في األساسي الثامن للصف العلوم كتاب محتوى واقع تشخيصهدفت الى ( التي 2010دراسة )الجهوري وهند،  -

 ىدم حيث من الثامن للصفالى وجود قصور في كتاب العلوم  توصلتوالتي  TIMSSدراسة  متطلبات ضوء في عمان
 (58: 2012)موسى، نقال عن ( 2010)الجهوري وهند،  .TIMSS لمتطلبات تضمنه

والعلوم  للرياضيات الدولية التوجهات دراسة متطلبات عاةار م درجة على التعرف إلى هدفتي الت( 2011دراسة )الفهيدي،  -
TIMSS والتي توصلت الى ضعف في  السعودية العربية المملكة في االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم مقررات محتوى في

 ( 18: 2014( نقال عن )دهمان، 2011فهيدي، .)ال)محتوى العلوم، العمليات المعرفية( تحقق تلك المعايير وللمجالين
 في ضوء معاييراألساسي  الرابع للصف الفلسطينية العلوم كتب محتوى تقويم( التي هدفت الى 2012دراسة )موسى،  -

(TIMSS, 2011 والتي توصلت الى ان نسب تضمين المعايير كانت ضعيفة في تلك الكتب وللمجالين ) محتوى(
 : ه، و، ز، ح(2012. )موسى، فية(العلوم، العمليات المعر 
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 متطلبات ضوء في بفلسطين األساسي 5-8 للصفوف العلوم كتب محتوى تحليل( التي هدفت الى 2014دراسة )دهمان،  -
TIMSS .)والتي توصلت الى وجود ضعف في تحقق المعايير في الكتب وللمجالين )محتوى العلوم، العمليات المعرفية
 : ج، د(2014)دهمان، 

 لبحث: هدف ا
وفق معايير دراسة التوجهات الدولية  كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيتقويم محتوى يهدف البحث الى 

(TIMSS)  
 حدود البحث: 

 والذي يشتمل تسع وحدات هي:  2014الطبعة السابعة  بكتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيتحدد البحث  
 بيت( الوحدة السادسة )االنسان والمالبس(الوحدة االولى )االنسان وال

 الوحدة الثانية )االنسان والماء والهواء( الوحدة السابعة )االنسان والنفط(
 الوحدة الثالثة )االنسان والغذاء( الوحدة الثامنة )االنسان والمواصالت( 

 (الوحدة الرابعة )تكاثر الكائنات الحية( الوحدة التاسعة )االنسان واالرض والقمر
 الوحدة الخامسة )االنسان والكهرباء( 

 تحديد المصطلحات: 
 (: 2000التقويم: عرفه )عالم، 

 غرضل مختلفة في ضوء معايير محددة قياس أدوات باستخداممن مصادر معينة  صادقةو  موضوعية بيانات جمع عملية 
 (31: 2000)عالم،  مناسبة اتقرار  اتخاذ أو أحكام إصدار في ونوعية يعتمد عليها كمية تقديرات إلى التوصل

 التعريف االجرائي للتقويم: 
نوعية يعتمد عليها في و  لغرض التوصل الى تقديرات كمية كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيعملية جمع بيانات من  

 في هذا الكتاب. (TIMSSدراسة التوجهات الدولية ) اصدار احكام حول تحقق معايير
 (: 2000محمد، و  رعيالمحتوى: عرفه )م

والمهارات واالتجاهات والقيم التي تشكل بنية المادة العلمية والتي تهدف الى تحقيق االهداف مجموعة المعلومات  
 (206: 2000محمد، و  )مرعي التعليمية، يتم عرضها في صورة رمز او شكل او صورة او معادلة رياضية.

 التعريف االجرائي للمحتوى: 
ئق، مفاهيم، مبادئ، قوانين ونظريات( والمهارات واالتجاهات والقيم العلمية التي تشكل بنية المادة حقا)المعلومات  

والتي تهدف الى تحقيق االهداف التربوية المنشودة من تعليم ذلك  كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيالعلمية في 
 الكتاب.

 : (2007المعايير: عرفها )حلس،  

 بهدف الكمية أو النوعية على والحكم للمقارنة كقاعدة التي تستخدمو  علميا الموضوعة واألحكام روطالش من مجموعة
 (.8: 2011( نقال عن )عسيالن، 100: 2007لعالجها)حلس،  الضعف وتشخيص مواطن، لتعزيزها القوة مواطن تحديد

 التعريف االجرائي للمعايير: 
( TIMSSيا والمأخوذة من دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )مجموعة من الشروط واالحكام الموضوعة علم

 والتي سوف يتم تقويم كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي في ضوئها من اجل اصدار حكم على مدى مراعاة الكتاب لها.
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 ((TIMSS and PRILS , 2015: عرفها(TIMSSدراسة التوجهات الدولية )
 .(IEA)التحصيل التربوي ية تتم تحت إشراف الهيئة الدوليَّة لتقييمدراسة عالمية دور 
يتم تقييم النظام التعليمي في الدول  (لدراسة التوجهات العالمية في العلوم والرياضياتكل اربع سنوات تجرى على مستوى الدول 

وطرائق تدريسها، والتطبيق العملي لها،  قةتهدف إلى التركيز على دراسة فعالية المناهج المطبو  نتائجها،المشاركة بناًء على 
 ((TIMSS and PRILS , 2015: 1-5والتعلم.  وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين التعليم

 : (TIMSSدراسة التوجهات الدولية )التعريف االجرائي ل
كل اربع تجرى على مستوى الدول  .(IEA)التحصيل التربوي دراسة عالمية دورية تتم تحت إشراف الهيئة الدوليَّة لتقييم

كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي في ضوء يتم تقييم والتي س لدراسة التوجهات العالمية في العلوم والرياضياتسنوات 
 معاييرها.

 منهجية البحث:  
 تم اعتماد منهج البحث الوصفي التحليلي كونه المنهج العلمي المناسب  
 .لتحقيق اهداف البحث 

 مجتمع البحث وعينته: 
 ان مجتمع البحث هو نفسه عينة البحث وهو كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي. 
 اداة البحث:  
والرجوع الى الموقع ( 2014( ودراسة )دهمان، 2012منها دراسة )موسى، بعد االطالع على بعض الدراسات السابقة  

والتي حددت معايير متطلبات  http: //timssandpirls.bc.edu( TIMSSلية )بدراسة التوجهات الدو االلكتروني الخاص 
علم و  علم االحياءالصف الرابع االبتدائي للعلوم وعلى بعدين، البعد االول: بعد محتوى العلوم ويشتمل على ثالثة علوم وهي: 

 ثاني بعد العمليات المعرفية ويشمل: الفيزياء وعلم االرض، والبعد ال
والتـي ، واألدوات والمعلومـات والمفـاهيم العلميـة للحقـائق بالنسـبة الطلبـة يمتلكهـا التـي المعـارف قاعـدة إلـى تشـيرو  المعرفـة: -1

، تعريـف، تشـخيص / اسـترجاع: المجـال هـذا ويشـمل تسـاعدهم علـى المشـاركة بنجـاح فـي اكثـر االنشـطة المعرفيـة تعقيـدا
 .تاألدوا بأمثلة، استخدام لتوضيحا، وصف

ظهـار، مختلفـة حـاالت فـي للمعرفـة المباشـر التطبيـق إلـى يشـيرالتطبيـق: و  -2 ، العلميـة تعلـم المفـاهيم حـاالت فـي العالقـات وا 
 الشرح، حلول عن البحث، تفسير المعلومات، الربط، النماذج استخدام، تصنيف /مقارنة: التالية المجاالت ويشمل

 وتوسيع واتخاذ قرارات استنتاجات إلى والتوصل الشروح وتقديم المسائل لحل علمية مبررات تقديم ر الىويشياالستدالل:  -3
، التنبؤ، التكامل، التحليل هذا المجال ويشمل، تعقيًدا األكثر العلمية بالمهام يهتم، و جديدة حاالت على العلمية المعرفة
، تم بناء قائمة بالمعايير ((TIMSS and PRILS , 2015: 29-40التقييم  استنتاجات، التعميم إلى التوصل، التصميم

الواجب توفرها في كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي، )للعلوم فقط(، وبعد عرضها على مجموعة من 
لوم ( واجراء التعديالت في ضوئها تألفت االداة بصيغتها النهائية من بعدين وهما: بعد محتوى الع1المتخصصين )ملحق 

( 28( معيارا، وعلم الفيزياء واشتمل ستة مجاالت ايضا احتوت )30ويشتمل: علم االحياء واشتمل ستة مجاالت احتوت )
والبعد الثاني هو بعد العمليات المعرفية واشتمل ( معيارا، 11معيارا، وعلم االرض حيث اشتمل ثالثة مجاالت احتوت )

ت. األدوا بأمثلة، استخدام التوضيح، وصف، تعريف، تشخيص/ اعاسترجثالثة مجاالت وهي: المعرفة واشتملت: 

http://timssandpirls.bc.edu/
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. واالستدالل الشرح، حلول عن البحث، تفسير المعلومات، الربط، النماذج استخدام، تصنيفمقارنة/ والتطبيق واشتمل: 
 (2التقييم)ملحق ، استنتاجات، التعميم إلى التوصل، التصميم، التنبؤ، التكامل، التحليلواشتمل: 

 ت التقويم: خطوا
لغرض تقويم كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي كان ال بد من تحليل محتواه في ضوء معايير دراسة  

من اجل الحكم على مدى توافرها في الكتاب. لذلك تم اعتماد الفكرة اداة للتحليل نظرًا لكونها اكثر  (TIMSSالتوجهات الدولية )
بحث، وكذلك الن لها من السعة ما يكفي إلعطاء معنى، ومن الصغر ما يقلل من احتمال وحدات التحليل مالئمة لغرض ال

(، كما اعتمد التكرار وحدة للتعداد، حيث وبعد قراءة محتوى كتاب مبادئ 19: 1987اشتمالها لعدة معايير )السلمان وخلف، 
ضمن المعايير التي تنتمي لها، وافرغت في جداول العلوم للصف الرابع االبتدائي بصورة متمعنة ثم تحديد االفكار وتصنيفها 
 خاصة وذلك بإعطاء تكرار لكل فكرة مرتبطة بمعيار من معايير الدراسة.

 صدق التحليل:  

( من الكتاب المحلل على محكم في 2و 1للتأكد من صدق التحليل تم عرض عينة من المادة المحللة )الوحدتين  
 وافق على صالحية التحليل. ، وقد1تخصص طرائق تدريس علوم الحياة

 ثبات التحليل:  
 االتساق عبر الزمن.و  تم احتساب الثبات بطريقتين: االتساق بين محللين 

( من الكتاب المحلل وتم تحليله مرة اخرى من قبل الباحث بفارق زمني 4و 3حيث تم اختيار عينة من المادة المحللة )الوحدتين 
، وبعد تطبيق معادلة هولستي تم التوصل الى 2، وحلل مرة اخرى من قبل محلل اخر( يومًا عن التحليل االول20قدره )

 معامالت الثبات االتية: 
 (.0,81(، االتساق بين تحليل الباحث والمحلل االخر)0,88االتساق عبر الزمن)

 (.167: 1991اخرون، %( يعد جيدًا. )االمام و 70وتعد معامالت الثبات هذه جيدة حيث ان الثبات الذي قيمته اكثر من )
 الوسائل االحصائية: 

.معادلة هولستي إليجاد ثبات التحليل: 1 
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 حيث ان:  

C.R   معامل الثبات = 

C .عدد االفكار المتفق عليها = 

 (C1 +C2 مجموع عدد االفكار في = )رتي التحليل م 

 (168: 1990)االمام، 

 لجة النتائج . النسبة المئوية في معا2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 أ.م.د. كريم بالسم خلف / طرائق تدريس العلوم  - 

2
 أ.م. نبال عباس المهجة / طرائق تدريس العلوم - 
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  عرض النتائج وتفسيرها: 
( صفحة بعد ان استثنيت )مقدمة 138بلغت عدد الصفحات المحللة من كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي ) 

 عناوين الفصول( حيث كانت النتائج كاالتي:  ،الكتاب
 اوال: نتائج بعد محتوى العلوم: 

 (1ج كما موضح في الجدول )وكانت النتائاألحياء:  علم متطلبات: 1
 (1جدول )

 التكرارات والنسب المئوية للمعايير المتحققة ضمن متطلبات علم االحياء
 النسب المئوية التكرارات وعملياتها الحيوية: الحية لكائناتا وتصنيف خصائص أ

تحديد الخصائص المشتركة  واألشياء غير الحية. الكائنات الحيةوصف االختالفات بين  1
 %3,5 6 كائنات الحية )على سبيل المثال، التكاثر والنمو واالحتياجات األساسية للهواء والطعام والماء(.لل

2 
على سبيل  السلوكية وخصائصها الطبيعية صفاتها أساس على الحية الكائنات بين المقارنة

نات والنباتات التي أمثلة من الحيواواعطاء المثال)الحشرات والطيور والثدييات والنباتات المزهرة(؛ 
 المجموعات تنتمي إلى هذه

6 3,5% 

 - االوراقتمتص الماء،  -جذور العلى سبيل المثال، اجزاء النباتات  ووظيفة تركيب بين الربط 3
 (.الغذاء تصنع

14 8,18% 

 لمجموعات والسلوكية الفيزيائية الخصائص بين المقارنة 4

 %1,75 3 .الحية الكائنات من عامة

 الطبيعية صفاتها أساس على الحية الكائنات يصنف 5
 .السلوكية وخصائصها

0 0% 
 %2,92 5 لدى الحيوانات واألجهزة األعضاء ووظيفة تركيب بين الربط 6

 %19,88 34 المجموع
 النسب المئوية التكرارات الخلية ووظائفها ب
 %0 0 .لخالياا وعديدة الخلية وحيدة الحية الكائنات من لكل الخلوي التركيب وصف 1
 %0 0 .الخلية وظائف توضيح 2
 %0 0 .الحيوانية والخلية النباتية الخلية بين المقارنة 3
 %2,33 4 .الحية الكائنات في تحدث التي التنفس عملية وصف 4
 %2,92 5 .الضوئي البناء عملية وصف 5

 %5,26 9 المجموع
 المئوية النسب التكرارات دوراة الحياة والتكاثر والوراثة ج

1 
( انتشار البذوروالتكاثر،  )اإلنبات والنمو والتطور تعقب الخطوات العامة في دورة حياة النباتات

دورات حياة بين مقارنة والتمييز وال، والموت(؛ والتكاثر، والتطوروالحيوانات )الوالدة والنمو 
 النباتات المألوفة والحيوانات

25 14,61% 

 %8,77 15 ..لوالديها مشابًها النس إلنتاج جنسها مع أبناء التكاثر بعملية الحية تالكائنا قيام على يتعرف 2
 %2,92 5 توضيح انواع التكاثر 3
 %0 0 المقارنة بين التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي 4
 %3,5 6 المختلفة الحية الكائنات تكاثر طرق إلى يتعرف 5

 %29,82 51 المجموع
 النسب المئوية التكرارات حية مع البيئة:تفاعل الكائنات ال د
 %0 0فيها  تعيش التي البيئات الحية مع للكائنات والسلوكية الطبيعية الخصائص توضيح العالقة بين 1
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عطاء   أمثلة على بعض الخصائص الفيزيائية أو السلوكيةوا 
ى سبيل من النباتات والحيوانات التي تساعدهم على البقاء على قيد الحياة وشرح لماذا )عل

 (....الخورقة، وسمك الفراء، والسبات، والهجرةوتحور الالجذر،  تحورالمثال، 

 وصف االستجابات الجسدية في الحيوانات لظروف خارجية 2
 خطر(وال)على سبيل المثال، الحرارة والبرودة، 

0 0% 

 العصور لخال األرض على وجدت التي الحية للكائنات الرئيسية المجموعات على التعرف 3
 المختلفة الجيولوجية

0 0% 

 %0 0 المجموع
 النسب المئوية التكرارات االنظمة البيئية: ه

1 
الحيوانات تأكل النباتات  المواد الغذائية، في حين لصنعأن النباتات تحتاج إلى الشمس  توضيح

ير الطاقة النباتات والحيوانات بحاجة إلى الغذاء لتوف أن كل توضيحأو الحيوانات األخرى. 
 والمواد الخام الالزمة للنمو واإلصالح. للنشاط

3 1,75% 

وصف العالقات بين الكائنات الحية في أنظمة بيئية مختلفة مثل الصحارى والبرك والغابات  2
 وتوضيح السالسل الغذائية البسيطة

0 0% 

 %2,33 4 وسلبيا ايجابيا البيئة على اإلنسان سلوك تأثير توضيح 3
 %1,75 3 .والبيئة اإلنسان على الطبيعية األخطار ثيرتأ وصف 4
 %5,84 10 والكائنات الحية والبيئة اإلنسان على التلوث توضيح تأثير 5
 %2,33 4 التلوث من التقليل أو لمنع طرق اقتراح 6

 %14,03 24 المجموع
 النسب المئوية التكرارات االنسان وصحته: و
 %09، 4 7 نسانتوضيح أهم العادات الصحية لإل 1
 %1,75 3 المرضو  عالمات الصحةب التعريف 2
 %0,58 1 .والوقايةالعدوى،  المعدية، طرق االمراض مسبباتب فيالتعر  3
 %23,39 40 على الصحة المحافظة وأهميتها في الغذائية المجموعات وصف 4
 %1,16 2 اع المدنيالتعريف باهمية الوقاية من االمراض ومهارات االسعافات االولية والدف 5

 %30,99 53 المجموع
 %100 171 مجموع التكرارات الكلي

 
( تكرار وبنسبة مئوية 53)االنسان وصحته( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ( ان مجال1يتضح من الجدول )

بينما لم يحصل مجال %( 29,82( تكرار وبنسبة مئوية )51%( يليه مجال )دورة الحياة والتكاثر والوراثة( بواقع )30,99)
 .)تفاعل الكائنات الحية مع البيئة( على اي تكرار

للصف الرابع االبتدائي قد اهمل الى حد كبير التفاعل بين الكائنات الحية العلوم ويتضح من النتائج ان كتاب مبادئ  
ئنات الحية وعدم االكتفاء بذكر انواع والبيئة وركز على االنظمة البيئية بينما كان ال بد من وصف تأثير تلك االنظمة على الكا

 االنظمة البيئية فقط.
( تكرارات بنسبة 9وايضا فقد اهمل الكتاب الى حد كبير الخلية ووضائفها حيث لم يتضمن الكتاب سوى ) 

يب %( حيث لم يعالج الكتاب موضوعات تركيب الخلية وانواعها ووظائفها بل اكتفا بوصف عمليتي التنفس والترك5,26مئوية)
 الضوئي. 
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لذلك فأن معايير دراسة التوجهات الدولية في مجال متطلبات علم االحياء لم تراعى بشكل فعال في هذا الكتاب، وقد يعزى ذلك  
القصور الى اعتماد الكتاب على المعلومات التي ذكرت في كتب المراحل السابقة )االول والثاني والثالث( وكتب المراحل 

 ادس( االبتدائي من مبدأ التكامل بين الكتب للمرحلة االبتدائية.الالحقة )الخامس والس
 (2وكانت النتائج كما موضح في الجدول ): متطلبات علم الفيزياء: 2

 (2جدول )
 التكرارات والنسب المئوية للمعايير المتحققة ضمن متطلبات علم الفيزياء

 النسب المئوية التكرارات وخصائصها: المواد تصنيف أ
 %4,1 3 ح الحاالت المختلفة للمادة واالختالفات بينهاتوضي 1
 %6,84 5 .المادة حاالت في التغيرات خالل من والتجمد واالنصهار والتكاثف التبخر عمليات وصف 2
 %0 0 الفيزيائية خصائصها حيث من المواد بين المقارنة 3
 %0 0 ..الختحلل، والحرق، الصدأ، .المؤثرات كال تحديد التغيرات الملحوظة في المواد التي تسببها 4
 %6,84 5 وغاز وسائل كصلب واستعماالته الماء خواص وصف 5
 %0 0 تصنيف المواد الى ذائبة وغير ذائبة في الماء 6
 %4,1 3 اعطاء امثلة عن المخاليط وكيفية فصلها 7

 %21,91 16 المجموع
 النسب المئوية التكرارات مصادر الطاقة وتأثيراتها: ب

(؛ لذبذباتتحديد مصادر الطاقة )على سبيل المثال، الشمس، والكهرباء، والمياه، الرياح وا 1
 ستخدامات العملية لهذه الطاقةالوصف ا

17 23,28% 

 %0 0 ظاهرة االنتقال الحراري وتصنيف المواد حسب قابليتها للتوصيل الحراري توضيح 2
 %0 0 .الطاقة حفظ قانون توضيح 3

 %23,28 17 المجموع
 النسب المئوية التكرارات الضوء: ج

، االنعكاس) لسلوك الضوء الظواهر الفيزيائية المألوفة وتوضيح الشائعةتحديد مصادر الضوء  1
 قوس قزح، والظالل(.االنكسار، 

0 0% 

 %0 0 وصف بعض خصائص الضوء 2
 %0 0 المجموع

 النسب المئوية التكرارات الصوت: د
 %0 0 وتتوضيح مفهوم الص 1
 %0 0 وصف خصائص الصوت 2
 %0 0 انتقال الصوت والموجات الصوتية 3
 %0 0 االختالف بين المواد في نقل الصوت 4

 %0 0 المجموع
 النسب المئوية التكرارات الكهرباء والمغناطيسية: ه
 %9,58 7 وصف انواع الكهرباء 1
 %0 0 تصنيف المواد الى موصلة وعازلة 2
 %0 0 ر الكهربائية وانواعهاذكر الدوائ 3
 %0 0 توضيح مفهوم المغناطيسية 4
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%( 45,2( تكرار وبنسبة مئوية )33)القوى والحركة( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ( ان مجال2يتضح من الجدول )

 %( بينما لم يحصل كل من مجال )الضوء(23,28( تكرار وبنسبة مئوية )17يليه مجال )مصادر الطاقة وتاثيراتها( بواقع )
 .)الصوت( على اي تكرارو
 لذلك فأن معايير دراسة التوجهات الدولية في مجال متطلبات علم الفيزياء لم تراعى بشكل كامل في هذا الكتاب. 

ات التي ذكرت ويتضح من النتائج االهمال الواضح للكثير من المواضيع المهمة في الفيزياء واالعتماد على المعلوم
في كتب المراحل االخرى بينما كان ال بد من التطرق لمثل تلك المواضيع وبشكل متدرج من الصف االول وصوال الى الصف 

 .الرابع االبتدائي متبعين االسلوب الحلزوني في كتابة المناهج لضمان تعلم افضل
 (3وكانت النتائج كما موضح في الجدول ): متطلبات علم االرض: 3 

 (3دول )ج
 التكرارات والنسب المئوية للمعايير المتحققة ضمن متطلبات علم االرض

 النسب المئوية التكرارات :الفيزيائية وخصائصها األرض تركيب أ

التمييز . ، الماء يغطي معظم سطح االرضتحديد المواد التي تشكل سطح األرض 1
 بين المياه المالحة والعذبة

5 10,63% 

2 
تكوين السحب، قطر  جود الهواء؛ التعرف على األحداث الشائعة مثلتقديم أدلة لو 

بخار الندى، تبخر البرك، وتجفيف المالبس الرطبة، كدليل على أن الهواء يحتوي 
 الماء.

5 10,63% 

3 

لجبال، السهول والصحارى واألنهار ااألرض )على سبيل المثال،  تضاريسوصف 
البشري )على سبيل المثال، الزراعة، والري،  ستخدامباال والبحيرات والبحار( وربطها

)على  وتطوير األراضي(؛تحديد بعض موارد األرض التي يتم استخدامها في كل يوم
أهمية استخدام هذه  سبيل المثال، الماء والتربة واألخشاب والمعادن والهواء(؛ شرح

 الموارد بطريقة مسؤولة

5 10,63% 

 %31,91 15 المجموع
 النسب المئوية التكرارات ها، عملياتها، تاريخها:االرض، دورات ب
 %4,25 2مع  والثلج والمطر الغيوم تكون األرض والربط بين سطح على المياه حركة وصف 1

 %0 0 وصف المغناطيس وأنواعه وخواصه 5
 %0 0 تصنيف المواد حسب انجذابها للمغناطيس 6

 %9,58 7 المجموع
 النسب المئوية التكرارات القوى والحركة: و
 %17,8 13 تعريف توضيح انواع القوى التي تؤثر على االجسام 1
 %0 0 تعريف المفاهيم االتية: )السرعة، المسافة، الضغط، الكثافة( 2
 %0 0 تفسير العالقة بين السرعة والزمن والمسافة 3
 %0 0 .والمساحة القوة مع الضغط عالقة توضيح 4
 %6,84 5 .البسيطة اآلالت بعض استخدامات ذكر 5
 %20,54 15 .والضغط الكثافة في االختالفات باستخدام الفيزيائية الظواهر بعض توضيح 6

 %45,2 33 المجموع
 %100 73 المجموع الكلي للتكرارات
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 .حالة الماء تغيرات

 الغيوم وحالة والضغط والرطوبة الحرارة حيث درجة من الطقس تغيرات وصف . 2
 .ألخر يوم والرياح من

0 0% 

 %0 0 االحفورة وممفه توضيح 3

الكائنات  بقايا خالل من سطح األرض على طرأت التي التغيرات بعض توضيح 4
 الحية )االحافير(

0 0% 

 %4,25 2 المجموع
 النسب المئوية التكرارات االرض والنظام الشمسي: ج

تدور  هااألرض( كل وصف النظام الشمسي بأنها مجموعة من الكواكب )بما في ذلك 1
 س.حول الشم

21 44,68% 

خالل  مختلفة ومراحل بأوجه القمر وصف القمر ودورانه حول االرض وتفسير ظهور 2
 .الشهر

5 10,63% 

 %0 0 توضيح ان الشمس هي مصدر رئيسي للضوء والطاقة للمجموعة الشمسية 3
 %8,51 4 .تكون الظل أو والنهار، الليل حدوث أسباب تفسير 4

 %63,82 30 المجموع
 %100 47 الكلي للتكراراتالمجموع 

 
( تكرار وبنسبة مئوية 30)االرض والنظام الشمسي( قد حل بالمرتبة االولى بواقع ) ( ان مجال3يتضح من الجدول ) 
( بينما لم يحصل %31,91( تكرار وبنسبة مئوية )15( يليه مجال )تركيب االرض وخصائصها الفيزيائية( بواقع )63,82%)

  %(4,25عملياتها، تاريخها( سوى تكرارين وبنسبة مئوية ) مجال )االرض، دوراتها،
ونالحظ كذلك اهمال كبير لمجال دورات االرض وعملياتها وتاريخها رغم اهمية مثل تلك المواضيع لعلم االرض  

 والتركيز على النظام الشمسي 
 بشكل فعال في هذا الكتاب.لذلك فأن معايير دراسة التوجهات الدولية في مجال متطلبات علم االرض لم تراعى  
 (4وكانت النتائج كما موضح في الجدول ): العلوم مجتمعة: 4

 (4جدول )
 التكرارات والنسب المئوية للمعايير المتحققة ضمن متطلبات العلوم الثالثة مجتمعة

 النسب المئوية التكرارات المجال ت
 %58,76 171 متطلبات علم االحياء 1
 %25,08 73 متطلبات علم الفيزياء 2
 %16,15 47 متطلبات علم االرض 3

 %100 291 المجموع
( تكرارا وكانت نسبته 171( ان متطلبات علم االحياء قد حققت اعلى عدد من التكرارات بواقع )4يتضح من الجدول ) 
( 47رتبة الثالثة بواقع )%( بينما حل علم االرض بالم25,08( تكرارا وبنسبة مئوية )73%( يليه علم الفيزياء بواقع )58,76)

 %(16,15تكرارا وبنسبة مئوية )
ومن خالل النتائج يتبين بوضوح تركيز الكتاب على علم االحياء بصورة كبيرة على حساب العلمين االخرين وهذا يمثل  

االعتقاد بان ضعف في اعداد الكتاب حيث يجب ان يكون هناك تكافؤ في تناول الكتاب للعلوم المختلفة، وقد يعزى ذلك الى 
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مواضيع علم االحياء تكون اكثر سهولة وفهم من مواضيع العلوم االخرى وهذا ال يعتبر مبرر حيث تم وضع المعايير الدولية 
 من قبل متخصصين في مجال النمو العقلي وهم على دراية بمدى مالئمة كل مرحلة عمرية للمواضيع التي تدرس فيها.

 (5وكانت النتائج كما موضح في الجدول ) ثانيا: بعد العمليات المعرفية: 
 (5جدول )

 التكرارات والنسب المئوية للمعايير المتحققة ضمن بعد العمليات المعرفية
 النسب المئوية التكرارات المعايير ت
 :المحتوى في المعرفة مجال أ
 %32,16 165 التذكر 1
 %14,61 75 التعريف 2
 %12,28 63 فالوص 3
 %4,28 22 حطر مع التوضيح 4
 %8,57 44 استخدام االدوات واالجراءات 5

 %71,92 369 المجموع
 مجال التطبيق: ب
 %2,72 14 والتصنيف المقارنة 1
 %0,38 2 استخدام النماذج 2
 %2,33 12 واألشياء األفكار بين الربط 3
 %1,75 9 المعلومات ترجمة 4
 %0,58 3 الحلول عن البحث 5
 %3,31 17 التوضيح 6

 %11,11 57 المجموع
 مجال االستدالل: ج
 %1,55 8 التحليل 1
 %1,36 7 التكامل والتركيب 2
 %0 0 االفتراض والتنبؤ 3
 %0,77 4 التصميم 4
 %3,89 20 استخالص النتائج 5
 %3,5 18 التعميم 6
 %5,84 30 التقييم 7

 %16,95 87 المجموع
 %100 513 المجموع الكلي للتكرارات

( وبنسبة مئوية 369( ان مجال المعرفة في المحتوى قد شمل اعلى عدد من التكرارات بواقع )5ح من الجدول )يتض 
( 57)التطبيق( الذي شمل )و %(16,95( تكرارا وبنسبة )87%( وبفارق كبير عن مجالي )االستدالل( الذي شمل )71,92)

لصف الرابع االبتدائي يركز بالدرجة االساس على حفظ واستذكار %(، وهذا يعني ان كتاب مبادئ العلوم ل11,11تكرارا بنسبة )
المعلومات على حساب العمليات العقلية االخرى بينما كان محتوى الكتاب يحتاج الى جميع العمليات المعرفية وبشكل متناسب 

جل اكتساب المفاهيم التي كون المعلومات التي احتواها الكتاب كانت معلومات علمية تحتاج الى التطبيق واالستدالل من ا
 وردت فيه وعدم التركيز على عرض المادة لغرض حفظها من قبل التالميذ.
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 لذلك فأن معايير دراسة التوجهات الدولية في بعد العمليات المعرفية لم تراعى بشكل فعال في هذا الكتاب. 
 في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية: االستنتاجات: 

 فوق متطلبات علم االحياء على متطلبات علمي الفيزياء واالرض في محتوى كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي.ت -1
 )الصوت(.و اهمال كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي لبعض المجاالت المهمة لعلم الفيزياء ال سيما )الضوء( -2
 )التطبيق( و لى مجالي )االستدالل(تفوق مجال )المعرفة في المحتوى( بشكل واضح ع -3

 : في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث: التوصيات
 ( للتعرف على المستوى الحقيقي للتالميذ مقارنة بتالميذ البلدان االخرى. TIMSSمشاركة العراق في دراسة التوجهات الدولية ) -1
 الكتب في ضوء معايير تلك الدراسة. ( وكيفية تطويرTIMSSعقد ندوات تتمحور حول دراسة التوجهات الدولية ) -2
 االهتمام اكثر بكتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي ال سيما تضمينه لمجاالت العمليات المعرفية المختلفة. -3

 : المقترحات
 ( عند التالميذ. TIMSSاجراء دراسة للتعرف على مدى تحقق معايير دراسة التوجهات الدولية ) -1
 (.TIMSSمحتوى كتاب االحياء للصف الثاني المتوسط في ضوء معايير دراسة التوجهات الدولية ) اجراء دراسة لتقويم  -2
اجراء دراسة لتقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط في ضوء معايير دراسة التوجهات الدولية  -3

(TIMSS.) 
 المصادر: 

 .الفالح، الكويت ، مكتبةالتعليم األساسي لمرحلة العلوم يستدر  أساليب، 2001عليمات، مقبل، محمد:  جاللة، صبحي أبو -
 ، مطابع دار الحكمة، جامعة بغداد.التقويم والقياس: 1990االمام، مصطفى محمود، واخرون،  -
، 2، ططرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عمليـة: 2011امبو سعيدي، عبد اهلل بن خميس، سليمان بن محمد البلوشي،  -

  سيرة للنشر، عمان.دار الم
 : تقويم كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمي من وجهة نظر1999يوب، عبد الكريم، ا -
 الثالـث التربـوي المـؤتمرالـدنيا،  األساسـية المرحلـة لتالميـذ ومواصـفاته المدرسـي الكتـاب جـودة معايير: ٢٠٠٧، داوود، حلس -

 أكتوبر. ٣١ -٣٠، بفلسطين اإلسالمية الجامعة ،للتميز مدخل الفلسطيني التعليم في الجودة
، TIMSS متطلبـات ضـوء فـي بفلسـطين األساسـي 5-8 للصـفوف العلـوم كتـب محتـوى : تحليـل2014دهمـان، مـي محمـد،  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزهر، غزة.
، مركـز البحـوث التربويـة والنفسـية، تـوىمقدمة في منهجيـة تحليـل المح: 1987السلمان، عبد العالي محمود، وخلف نصار،  -

 جامعة بغداد.
رسـالة معايير الجـودة الشـاملة،  : تقويم كتاب العلوم المطور للصف األول المتوسط في ضوء2011عسيالن، بندر بن خالد،  -

 ، جامعة ام القرى.ماجستير غير منشورة
 ، دار8 طوتوجيهاتـه المعاصـرة،  وتطبيقاتـه أساسـياته, سـيوالنف التربـوي والتقويم : القياس2000، محمود الدين عالم، صالح -

 .القاهرة , العربي الفكر
 معـايير ضـوء فـي اإلبتدائيـة مـن المرحلـة الـدنيا بالصـفوف المطـورة العلـوم كتـب محتوى : تقويم2012الغامدي، ماجد شباب،  -

 ، جامعة ام القرى.رسالة ماجستير غير منشورةمختارة، 
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 دار، 1 ط)مفاهيمها، عناصـرها، اسسـها(، الحديثـة التربويـة هجالمنـا: 2000، الحيلـه محمـود دمـمحو  احمـد قتوفيـ مرعـري -
 عمان. , ةالمسير 

 الجـودة ضـوء معـايير فـي المتوسـط األول للصـف المطـور العلـوم كتـاب : تقـويم2011المزروعـي، حفـيظ بـن محمـد الحـافظ،  -
 ، جامعة ام القرى.رسالة ماجستير غير منشورة، الشاملة

معـايير  ضـوء فـي األساسـي الرابـع واإلسـرائيلية للصـف الفلسـطينية العلـوم كتـب محتـوى : تقـويم2012موسـى، صـالح احمـد،  -
(TIMSS) الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، مقارنة دراسة ،  

ساسي فـي ضـوء المعـايير ومـن وجهـة : تحليل وتقويم محتوى كتاب العلوم العامة للصف الخامس األ2013نور، زهرة محمد،  -
 ، جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورةنظر معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطين، 

 ،اليونسكو لدعم التعليم الوطني في العراق إستراتيجية: 2014-2010يونسكو، ال -
 http: //www.unesco.org/new/fileadmin . 2015/ 10/1ل: تاريخ التنزي   
 - Arnt O. Hoplan, 2013: School Facilities and Student Achievement in Industrial Countries: 

Evidence from the TIMSS , International Education Studies; Vol. 6, No. 3, p.p.162-171, 
from , www.IVSL.com. 

- Martin, M. O. and Mullis, I. S., 2013: TIMSS and PIRLS 2011: Relationships Among 
Reading, Mathematics, and Science Achievement at the Fourth Grade Implications for 
Early Learning. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, Chest-nut Hill, 
MA., www.IVSL.com. 

- TIMSS and PRILS: 2015, International Study Center , Lynch School of Education , Boston 
College , http: //timssandpirls.bc.edu. 

 المالحق: 
 ت السادة الخبراء( اسماء وتخصصا1ملحق )

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
 جامعة بابل  طرائق تدريس علوم الحياة  أ.د. فاطمة عبد االمير عبد الرضا 1
 جامعة القادسية طرائق تدريس الفيزياء  أ.د. هادي كطفان الشون 2
 جامعة القادسية طرائق تدريس الفيزياء  أ.م.د.عبد الكريم جاسم مكطاف  3
م.د.كريم بالسم خلف أ. 4  جامعة القادسية طرائق تدريس علوم الحياة  
 جامعة بغداد  طرائق تدريس علوم الحياة  أ.م.د. نادية حسين يونس  5
 جامعة القادسية طرائق تدريس علوم الحياة  أ.م.د. علي رحيم محمد  6
وفةجامعة الك طرائق تدريس علوم الحياة  أ.م.د. نعمة عبد الصمد االسدي 7  
 جامعة القادسية طرائق تدريس علوم الحياة  أ.م.د.مازن ثامر شنيف  8
 جامعة القادسية الفيزياء ا.م.د.عبد الحسين عباس خضير 9
 جامعة القادسية طرائق تدريس الفيزياء  م.د. محسن طاهر مسلم  10

 
 
 

http://www.ivsl.com/
http://www.ivsl.com/
http://timssandpirls.bc.edu/


 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

681 

 ( 2لحق )م
 علقة بالعلوم فقط()المعايير المت( TIMSSقائمة بمعايير دراسة التوجهات الدولية )

 البعد االول: بعد محتوى العلوم: 
 التعديل غير صالح صالح المعايير ت

 وتشمل: األحياء علم متطلباتاوال: 
 وعملياتها الحيوية: الحية لكائناتا وتصنيف خصائص أ

تحديد الخصائص المشتركة للكائنات  واألشياء غير الحية. الكائنات الحيةوصف االختالفات بين  1
    الحية )على سبيل المثال، التكاثر والنمو واالحتياجات األساسية للهواء والطعام والماء(.

2 
على سبيل  السلوكية وخصائصها الطبيعية صفاتها أساس على الحية الكائنات بين المقارنة

ات التي أمثلة من الحيوانات والنباتواعطاء المثال)الحشرات والطيور والثدييات والنباتات المزهرة(؛ 
 المجموعات تنتمي إلى هذه

   

 تصنع - االوراقتمتص الماء،  -جذور العلى سبيل المثال، اجزاء النباتات  ووظيفة تركيب بين الربط 3
 (.الغذاء

   

 لمجموعات والسلوكية الفيزيائية الخصائص بين المقارنة 4

    .الحية الكائنات من عامة

 الطبيعية اتهاصف أساس على الحية الكائنات يصنف 5

 .السلوكية وخصائصها
   

    لدى الحيوانات واألجهزة األعضاء ووظيفة تركيب بين الربط 6
 ووظائفها: الخلية ب
    .الخاليا وعديدة الخلية وحيدة الحية الكائنات من لكل الخلوي التركيب وصف 1
    .الخلية وظائف توضيح 2
    .الحيوانية ةوالخلي النباتية الخلية بين المقارنة 3
    .الحية الكائنات في تحدث التي التنفس عملية وصف 4
    .الضوئي البناء عملية وصف 5
 والوراثة والتكاثر الحياة دورات ج

1 
( انتشار البذوروالتكاثر،  )اإلنبات والنمو والتطور تعقب الخطوات العامة في دورة حياة النباتات

دورات حياة النباتات بين مقارنة والتمييز وال، والموت(؛ والتكاثر، لتطورواوالحيوانات )الوالدة والنمو 
 المألوفة والحيوانات

   

    ..لوالديها مشابًها النس إلنتاج جنسها مع أبناء التكاثر بعملية الحية الكائنات قيام على يتعرف 2
    توضيح انواع التكاثر 3
    لالجنسيالمقارنة بين التكاثر الجنسي والتكاثر ا 4
    المختلفة الحية الكائنات تكاثر طرق إلى يتعرف 5
 البيئة الكائنات الحية مع تفاعل د

1 

فيها  تعيش التي البيئات الحية مع للكائنات والسلوكية الطبيعية الخصائص توضيح العالقة بين
عطاء  ات التي تساعدهم من النباتات والحيوان أمثلة على بعض الخصائص الفيزيائية أو السلوكيةوا 

 وتحورالجذر،  تحورعلى البقاء على قيد الحياة وشرح لماذا )على سبيل المثال، 
 (........الخورقة، وسمك الفراء، والسبات، والهجرةال

   

 وصف االستجابات الجسدية في الحيوانات لظروف خارجية 2
 خطر(وال)على سبيل المثال، الحرارة والبرودة، 

   

    الجيولوجية العصور خالل األرض على وجدت التي الحية للكائنات الرئيسية لمجموعاتا على التعرف 3
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 المختلفة
 البيئية األنظمة ه

1 
الحيوانات تأكل النباتات أو  المواد الغذائية، في حين لصنعأن النباتات تحتاج إلى الشمس  توضيح

والمواد  إلى الغذاء لتوفير الطاقة للنشاطالنباتات والحيوانات بحاجة  أن كل توضيحالحيوانات األخرى. 
 الخام الالزمة للنمو واإلصالح.

   

وصف العالقات بين الكائنات الحية في أنظمة بيئية مختلفة مثل الصحارى والبرك والغابات وتوضيح  2
 السالسل الغذائية البسيطة

   

    وسلبيا ايجابيا البيئة على اإلنسان سلوك تأثير توضيح 3
    .والبيئة اإلنسان على الطبيعية األخطار تأثير وصف 4
    والكائنات الحية والبيئة اإلنسان على التلوث توضيح تأثير 5
    التلوث من التقليل أو لمنع طرق اقتراح 6
 اإلنسان وصحته و
    توضيح أهم العادات الصحية لإلنسان 1
    المرضو  عالمات الصحةب التعريف 2
    .والوقايةالعدوى،  المعدية، طرق االمراض سبباتمب فيالتعر  3
    على الصحة المحافظة وأهميتها في الغذائية المجموعات وصف 4
    التعريف باهمية الوقاية من االمراض ومهارات االسعافات االولية والدفاع المدني 5

 :وتشمل الفيزياء علم : متطلباتثانيا
 وخصائصها: المواد تصنيف أ
    ضيح الحاالت المختلفة للمادة واالختالفات بينهاتو  1
    .المادة حاالت في التغيرات خالل من والتجمد واالنصهار والتكاثف التبخر عمليات وصف 2
    الفيزيائية خصائصها حيث من المواد بين المقارنة 3
    ..الخحرق، الصدأ، .تحلل، والالمؤثرات كال تحديد التغيرات الملحوظة في المواد التي تسببها 4
    وغاز وسائل كصلب واستعماالته الماء خواص وصف 5
    تصنيف المواد الى ذائبة وغير ذائبة في الماء 6
    اعطاء امثلة عن المخاليط وكيفية فصلها 7
 :وتأثيراتها الطاقة مصادر ب

(؛ وصف لذبذبات، الرياح واتحديد مصادر الطاقة )على سبيل المثال، الشمس، والكهرباء، والمياه 1
 ستخدامات العملية لهذه الطاقةالا

   

    ظاهرة االنتقال الحراري وتصنيف المواد حسب قابليتها للتوصيل الحراري توضيح 2
    .الطاقة حفظ قانون توضيح 3
 الضوء: ج

، النعكاسا) لسلوك الضوء الظواهر الفيزيائية المألوفة وتوضيح الشائعةتحديد مصادر الضوء  1
 قوس قزح، والظالل(.االنكسار، 

   

    وصف بعض خصائص الضوء 2
 الصوت: د
    توضيح مفهوم الصوت 1
    وصف خصائص الصوت 2
    انتقال الصوت والموجات الصوتية 3
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    االختالف بين المواد في نقل الصوت 4
 الكهرباء والمغناطيسية: ه
    وصف انواع الكهرباء 1
    ف المواد الى موصلة وعازلةتصني 2
    ذكر الدوائر الكهربائية وانواعها 3
    توضيح مفهوم المغناطيسية 4
    وصف المغناطيس وأنواعه وخواصه 5
    تصنيف المواد حسب انجذابها للمغناطيس 6
 القوى والحركة: و
    تعريف توضيح انواع القوى التي تؤثر على االجسام 1
    فاهيم االتية: )السرعة، المسافة، الضغط، الكثافة(تعريف الم 2
    تفسير العالقة بين السرعة والزمن والمسافة 3
    .والمساحة القوة مع الضغط عالقة توضيح 4
    .البسيطة اآلالت بعض استخدامات ذكر 5
    .والضغط الكثافة في االختالفات باستخدام الفيزيائية الظواهر بعض توضيح 6

 :وتشمل االرض علم : متطلباتثالثا
 :الفيزيائية وخصائصها األرض تركيب أ

التمييز بين المياه المالحة . ، الماء يغطي معظم سطح االرضتحديد المواد التي تشكل سطح األرض 1
 والعذبة

   

ر البرك، تكوين السحب، قطر الندى، تبخ تقديم أدلة لوجود الهواء؛ التعرف على األحداث الشائعة مثل 2
 الماء.بخار وتجفيف المالبس الرطبة، كدليل على أن الهواء يحتوي 

   

3 

 لجبال،ااألرض )على سبيل المثال،  تضاريسوصف 
 السهول والصحارى واألنهار والبحيرات والبحار( وربطها

رض ستخدام البشري )على سبيل المثال، الزراعة، والري، وتطوير األراضي(؛تحديد بعض موارد األباال
 )على سبيل المثال، الماء والتربة واألخشاب والمعادن والهواء(؛ شرح التي يتم استخدامها في كل يوم

 أهمية استخدام هذه الموارد بطريقة مسؤولة

   

 االرض، دوراتها، عملياتها، تاريخها ب
    .حالة الماء مع تغيرات والثلج والمطر الغيوم تكون األرض والربط بين سطح على المياه حركة وصف 1

 يوم والرياح من الغيوم وحالة والضغط والرطوبة الحرارة حيث درجة من الطقس تغيرات وصف . 2
 .ألخر

   

    االحفورة مفهوم توضيح 3
    الكائنات الحية )االحافير( بقايا خالل من سطح األرض على طرأت التي التغيرات بعض توضيح 4
 االرض والنظام الشمسي: ج
    تدور حول الشمس. هااألرض( كل صف النظام الشمسي بأنها مجموعة من الكواكب )بما في ذلكو  1
    .خالل الشهر مختلفة ومراحل بأوجه القمر وصف القمر ودورانه حول االرض وتفسير ظهور 2
    توضيح ان الشمس هي مصدر رئيسي للضوء والطاقة للمجموعة الشمسية 3
    .تكون الظل أو والنهار، ليلال حدوث أسباب تفسير 4
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 المعرفية: وتشمل:  العمليات الثاني: بعدالبعد 
والتـي ، واألدوات والمعلومـات والمفـاهيم العلميـة للحقـائق بالنسـبة الطلبـة يمتلكهـا التـي المعـارف قاعـدة إلـى : تشـيراوال: المعرفـة

، وصـف، تعريـف، تشـخيص / اسـترجاع: المجـال هـذا يشـملو  تساعدهم على المشاركة بنجـاح فـي اكثـر االنشـطة المعرفيـة تعقيـدا
 .تاألدوا بأمثلة، استخدام التوضيح

ظهـار، مختلفـة حـاالت فـي للمعرفـة المباشـر التطبيـق إلـى يشـيرثانيـا: التطبيـق:  ، العلميـة تعلـم المفـاهيم حـاالت فـي العالقـات وا 
 الشرح، حلول عن البحث، تفسير المعلومات، الربط، النماذج استخدام، تصنيف /مقارنة: التالية المجاالت ويشمل

 المعرفة وتوسيع واتخاذ قرارات استنتاجات إلى والتوصل الشروح وتقديم المسائل لحل علمية مبررات تقديم وهو: ثالثا: االستدالل
 التوصل، التصميم، تنبؤال، التكامل، التحليل هذا المجال ويشمل، تعقيًدا األكثر العلمية بالمهام يهتمو  ،جديدة حاالت على العلمية
 التقييم استنتاجات، التعميم إلى
 

 التعديل صالحغير  صالح المعايير ت
 :وتشمل المحتوى في المعرفة مجالاوال: 

التعرف و  حول الحقائق العلمية، والعالقات، والعمليات والمفاهيم بيانات دقيقة تذكرالتذكر:  1
    مواد والعمليات.لكائنات الحية والل خصائص أو صفات محددة على

، العلمية الرموز، المختصراتو  العلمية المصطلحات تحديدو  علمية تعريف .التعريف:  2
    .في سياقات مختلفة القياس ووحدات

 معرفة تتطلب العلمية التي العمليات، الفيزيائية المواد، الحية الكائنات : وصفالوصف 3
    .الوظيفة والعالقات، التركيب، الخصائص

 المالئمة والمفاهيم باألمثلة العلمية الحقائق عبارات دعم: األمثلة طرح مع التوضيح 4
 العلمية للمفاهيم المعرفة لتوضيح معينه أمثلة اعطاء

   

والمعدات واألدوات،  يةالعلم االجهزة معرفة كيفية استخداماستخدام االدوات واالجراءات:  5
 أجهزة القياس، والمقاييس.و 

   

 : مجال التطبيقثانيا

1 

الكائنات الحية،  واالختالف بين مجموعات من أوجه التشابه : تحديدوالتصنيف المقارنة
 والمواد، أو العمليات؛

 اعتمادا على والعمليات الحية والكائنات المواد تصنيف
 خصائصها

   

2 
 استخدام النماذج:

، العالقات، علمية، التركيبال المفاهيم فهم للبرهنة على النماذج أو المخططات استخدام
 البيولوجية والفيزيائية الدورات أو األنظمة، العمليات

   

3 
 بالخواص البيولوجية والفيزيائية بالمفاهيم المعرفة ربط: واألشياء األفكار بين الربط

 .والمواد الحية األجسام واستعمال المالحظة والسلوك
   

 والرسوم البيانية الجداول وترجمة مختلفة كالترجمة المعلومات بأش: المعلومات ترجمة 4
 .العلمية والمبادئ المفاهيم في ضوء المعلومات وتنظيم

   

 كمي أو حل إليجاد والصيغ والمعادالت العلمية العالقات استخدام: الحلول عن البحث 5
 .العلمية للمفاهيم المباشر التطبيق يتضمن نوعي

   

 والقوانين والمبادئ الفهم للمفاهيم الطبيعية تظهر هرللظوا تفسيرات : اعطاءالتوضيح 6
 العلمية والنظريات
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 ثالثا: مجال االستدالل:

 المشكالت وتطوير وخطوات حل والمفاهيم العالقات لمعرفة المشكالت تحليلالتحليل:  1
 المشكلة حل استراتجيات

   

2 

العوامل المختلفة  في عدد من تتطلب النظر تقديم حلول للمشاكل التيالتكامل والتركيب: 
 مختلفة من مواقعبين المفاهيم في  إنشاء اقترانات أو اتصاالت أو المفاهيم ذات الصلة؛

المفاهيم أو  مجاالت العلم؛ دمج مفاهيم موحدة والمواضيع عبر ؛ إظهار الفهمالعلوم
 الحلول للمشاكل العلمية. اإلجراءات الرياضية في

   

3 
التجربة أو  لمفاهيم مع المعلومات منل الجمع بين المعرفة العلميةاالفتراض والتنبؤ: 

؛ صياغة افتراضات بواسطة االستقصاء األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها المالحظة لصياغة
 المعلومات العلمية من المالحظة وتحليل قابلة لالختبار باستخدام المعرفة

   

4 
، معينة في متغيرات التحكم أو لقياس جيد بشكل مصممة خصائص وصفالتصميم: 

 القياسات حول قرارات الختبار فرضيات، صنع أو علمية أسئلة إلجابة مخططات تصميم
 الفروض من التحقق إجراء في سوف تستخدم التي واإلجراءات

   

5 
استقراء من المعلومات؛ و لخيص البيانات، تلبيانات، أو التحقق من ااستخالص النتائج: 

 حةالستنتاجات صحي
ظهار فهم السبب و  على أساس األدلة ؛  تأثير.الاستخالص االستنتاجات المناسبة وا 

   

    تعميم النتائج، وتطبيقها في صيغ جديدةالتعميم:  6

 التخاذ قرارات حول البديل عيوبالمزايا و ال تحديدالتقييم:  7
 .تبرير القرارو  القرار دعمل البراهين وتقديم علمي تفسير لتقديم العلمي والفهم األدلة باستخدام
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 مستوى العالقة بين فهم طبيعة علم الفيزياء وطرائق تدريس العلوم
 لدى مدرسي الفيزياء في المرحلة االعدادية

 م. احالم حميد نعمه الجنابي
 كلية التربية /جامعة القادسية 

Level of the Relationship between Realizing the Nature of Physics and the 

Methodology of Science for the Teachers of Physics in the Preparatory Stage. 

Lect. Ahlam Hameed Ni'ma Al-Janabi 

Ahiama620@yahoo.com 
Abstract 
     The study aims at identifying the Level of the Relationship between Realizing the Nature of 

Physics and the Methodology of Science. The researcher has employed the descriptive method to 

investigate the aim of the study through designing two tools; test of the nature of physics (aims 

and features of physics, its nature and morals and the interaction between physics, technology 

and society) containing (20) items. The second tool is the test of science methodology in the form 

of MCQ involving (20) items. These have applied to a sample consisting of (140) male and 

female teachers. To analyze the data, the researcher has employed the (SPSS) program.      

 ملخصال
توى العالقة بين طبيعة فهم علم الفيزياء طرائق تدريس العلوم واستخدمت الباحثة هدف البحث الحالي الى معرفة مس

اهداف علم الفيزياء )المنهج الوصفي للتحقق من هدف البحث من خالل تصميم اداتي البحث اختبار طبيعة علم الفيزياء بأبعاد 
( فقره واالداة الثانية 20بفقرات عددها ) (والمجتمعوطبيعة العلم واخالقياته والتفاعل بين الفيزياء والتكنولوجيا ، وخصائصه

( فقرة وبعد التأكد من الصدق والثبات لألداتين تم 20اختبار لطرائق تدريس العلوم من نوع االختيار من متعدد مكون من )
لحساب  (spss)( مدرس ومدرسة ولتحليل البيانات استخدمت الباحثة برنامج 140تطبيقها على عينه عشوائية مكونة من )

وتوصلت النتائج الى وجود عالقة ضعيفة بين فهم  (t-test)ر المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واالختبا
 العلوم وفي ضوء النتائج تم التوصل الى عدد من التوصيات والمقترحات  طبيعة علم الفيزياء وطرائق تدريس

 
 األولالفصل 

 التعريف بالبحث
 بحثمشكلة ال

تسعى عملية التدريس الى اعداد اجيال المعلمين والملمين بأساسيات العلم ولديهم القدرة على التفكير العلمي وعندهم 
ميول واتجاهات وقيم ايجابيه الن جوهر طبيعة تعليم العلوم تؤكد على تنمية الثقافة العلمية على اعتبار ان مدخل التدريس 

ماد على أنموذج منظم لطبيعة تعليم العلم قائم على نظرية النشاط بدال من االعتماد على لتعليم العلوم يجب ان يتم باالعت
فقد شهد تدريس  .(Holbrook&Rannikmae,2007,9)وهذا يشمل فهم طبيعة العلم مع روابط انجاز االهداف ، المنطقية

والت ان جعل فهم المدرسين والطلبة وممارستهم العلوم تحوالت مهمة في مختلف جوانب العملية التعليمية وكان من بين تلك التح
لطبيعة العلم وبنيته من اهم اهداف تدريس العلوم أذ أن التدريس الفعال يقوم على تفعيل دور الطالب بحيث يصبح مشاركآ 

كثر او  وباحثآ ومتفاعآل في عملية التدريس , فكلما كان الطالب اكثر مشاركة وتفاعال كلما كانت طريقة التدريس افضل
(ان طريقة تدريس العلوم الناجحة تتميز بصفتين اساسيتين اولهما انها تعطي 2010، 17، )أمبوسعيدي واخرون.فاعلية



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

687 

نادر ) .للعمليات العقلية اهتماما اكثر من المعرفه العلمية وثانيهما انها تعطي المتعلم دورا اكثر فاعليه وايجابية في الدرس
 (1997، 7، واخرون

من المشاريع العالمية الحديثة لتطوير مناهج العلوم الى اعتبار فهم الطلبة لطبيعة العلم احد مخرجات  فلقد دعت كثير
ويشير مصطلح طبيعة العلم الى وصف العلم كطريقة للحصول على .التعليم الرئيسية ألنه بمثابة عنصر رئيس للثقافة العلمية
 (20,  2010العيسى واخرون , .)لتطور تلك المعرفة المعرفة بما بما يتضمنه ذلك من قيم ومعتقدات مالزمة

ومع كثرة طرائق التدريس وتنوعها فأته يمكن تصنيفها الى فئات متعددة كطرائق تعتمد اللفظية في مقابل طرائق تعتمد 
سب انماط التفكير وطرائق تعتمد الفردية مقابل طرائق تعتمد الجماعية وطرائق تقليدية في مقابل طرائق بنائية وطرائق ح، العلمية

التي تركز عليها وتسعى الى تنميتها وألهمية فهم المدرسين لطبيعة العلم وتوظيفه في طرائق التدريس بما يؤهل للتكيف مع 
 : ومنها تتحدد مشكلة البحث بالسؤال التالي(2008، 35، الحاضر ومواجهة التحديات )الشعيلي

 ق التدريس لدى مدرسي الفيزياء في المرحلة المتوسطة االعدادية؟ما مدى فهم طبيعة علم الفيزياء وعالقته بطرائ
 أهمية البحث

ان مدخل التدريس لتعليم العلوم ينبغي ان يتم عن طريق التعليم من خالل العلم بدال من العلم من خالل التعليم 
بدال من االعتماد على المنطقية وهذا واالفضل ان يتم االعتماد على أنموذج منظم لطبيعة تعليم العلم قائم على نظرية النشاط 

وتنمية الذكاء ومهارات التواصل واالتجاهات االيجابية  يشتمل فهم طبيعة العلم مع الروابط انجاز االهداف في البعد الشخصي
ية العلم في المواقف باإلضافة الى تحقيق االهداف في البعد االجتماعي مع االهتمام بالتعلم التعاوني واتخاذ القرارات

كما ينظر الى فهم طبيعة العلم كعنصر مهم لتحقيق المواطنة وتنمية الثقافة العلمية ، واالجتماعية
(Holbrook&Rannikmae,2007,23). 

بل ويعتبر احد المجاالت الرئيسية في التطور التقني ، فعلم الفيزياء يلعب دورا مهما في معظم المجاالت العلمية والعملية
والتطبيقية كالطب والهندسة والزراعة يمكن القول بأن مجاالت ، والرياضيات، واالحياء، االخرى كالكيمياءوفي العلوم النظرية 

انتشارها واسعة جدآ بما يحقق الزيادة بحكم بحثها في الكون بظواهره والمادة بدقائقها ومن خالل هذه االهمية لها تتبع اهمية 
 االهتمام بها والعناية بطرائق تدريسها.

ي منهاج الفيزياء في المرحلة اإلعدادية دورا مهما في بلوغ االهداف العامة للمرحلة من خالل تزويد الطلبة ويؤد
بالمعلومات الفيزيائية التي تعينهم على فهم بيئتهم وتنميه اتجاهاتهم العلمية واكسابهم المهارات العلمية الالزمة الستخدام انجازات 

 (.30، 2011، ة في خدمة المجتمع وحل مشكالته وتنميته. )عبد الودودالعلم وطرقه وتقنياته بصورة فعال
والفيزياء علم طبيعي يعني بدراسة الجسيمات والموجات والتفاعالت الموجودة في الطبيعة ويعتبر اول مظاهر النشاط 

يئة المحيطة ويقدم المفاهيم الذهني الذي اضطلع به البشر منذ فجر الحضارة حيث بدأت حياة االنسان باإلدراك والتأمل من الب
والقوانين والنظريات التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية مثل استخدام االالت واالجهزة التكنولوجية ومعلومات عن الفضاء 

 (25,  2012عبد السميع , )والطيران واالسلحة النووية واستخدام اشعة الليزر 
تدريسي العلوم , وهذا يدعو الى ضرورة وضع ادلة تعليمية للمعلمين  يشكل تعليم طبيعة العلم تحديا كبيرا في مجال

تستند على معايير مناهج العلوم التعليمية واالبحاث العلمية لمساعدتهم في كيفية تعليم طبيعة العلم ومتابعه التغييرات في 
فهم اعمق لطبيعة العلم والمعرفة العلمية معتقداتهم حول المعرفة العلمية بما ينعكس على ممارساتهم التدريسية واداء طلبتهم ل

 (.Lin&eth,2012والتأمل والتعلم.)
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 : بما يأتيأهمية البحث الحالي  وتبرز
 يعد البحث من البحوث التكاملية بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجاالت فلسفة العلم وطرائق التدريس. -1
تركيز على طبيعة علم الفيزياء بما يحقق اهداف تدريس قد يستفيد من البحث المشرفين على التربية من خالل ال -2

االعدادية الن دورهم لم يعد االهتمام بالمعلومات فقط بل يهتم بتنمية العمليات العقلية لدى المتعلمين  الفيزياء بالمرحلة
 .وتدريسهم على طرائق التفكير واسلوب حل المشكالت

انب العملية التعليمية وكان من بين تلك التحوالت ان جعل منهم لقد شهد تدريس العلوم تحوالت مهمة في مختلف جو  -3
 .المعلمين والطلبة لممارستهم لطبيعة العلم وبيئته من اهم اهداف تدريس العلوم

 اهداف البحث
 : يسعى البحث الحالي لتحقيق االهداف التالية

هم لطبيعة علم الفيزياء وفق متغيرات التعرف على مستوى معرفة مدرسي الفيزياء بطرائق التدريس وتوظيفها في فهم -1
 الجنس(.، )الخبرة

الكشف عن العالقة بين درجات مدرسي الفيزياء في االجابة على أداتي البحث )اختبار طبيعة علم الفيزياء ودرجاتهم  -2
 على اختبار طرائق التدريس(.

 :فرضيات البحث
ت درجات فهم طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي ( بين متوسطا0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال -1

 .الفيزياء يعزي لمتغير الجنس )ذكور,االناث( والخبرة
 .( بين متوسطات درجات اختبار طرائق التدريس0,05التوجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2
بة على اختبار طرائق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مدرسي المرحلة اإلعدادية في اإلجا -3

 التدريس تبعا لمتغير الجنس وعدد سنوات الخدمة.
( بين درجات مدرسي الفيزياء بالمدارس اإلعدادية على اختبار 0,05ال توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) -4

 .طبيعة علم الفيزياء ودرجاتهم على اختبار طرائق التدريس
 حدود البحث

ى مدرسي ومدرسات الفيزياء في المرحلة االعدادية في مدينة الديوانية للعام الدراسي يقتصر البحث الحالي عل -
 .( م2015-1016)

 مصطلحات البحث
المعرفة الفيزيائية التي يتم التوصل اليها عن طريق البحث -: ( بأنها2012، طبيعة علم الفيزياء عرفها )عبد السميع -

ة المعرفية ومكوناته االخالقية والعالقة بين علم الفيزياء وتكنولوجيا والتفكير العلمي تتمثل بعده عناصر من البيئ
 (.2012، 58، والمجتمع )عبد السميع

)الدرجة التي يحصل عليها المدرس عند أجابته على فقرات اختبار : التعريف االجرائي لمستوى فهم طبيعة علم الفيزياء -
 طبيعة علم الفيزياء(.

هي انشطة وخطوات واساليب محدودة يتم تنفيذها من قبل مدرسي : instruction Methodsطرائق تدريس الفيزياء  -
الفيزياء والطلبة وفق قواعد متفق عليها وتتناسب وطبيعة علم الفيزياء وفق اختبار اعد لهذا البحث يتضمن الجانب 

 المعرفي واالجرائي لتحقيق اهداف البحث



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

689 

سنوات التي يقضيها مدرسي الفيزياء في التدريس اما ان تكون هي عدد ال: (TeachiingExperince)خبرة التدريس  -
( 10( سنوات ومدة طويلة اذا تجاوزت )10-5بين ) مدة قصيرة اذا كانت اقل من خمس سنوات او متوسطة ما

 .سنوات
 التعريف النظري لطريقة التدريس: 

درس داخل الصف وتبدو اثارها على ما ( بانها مجموعة االنشطة واالجراءات التي يقوم بها الم2001عرفها )علي , 
 (65,  2001علي , )يتعلمه الطلبة 

 التعريف االجرائي: 
هي مجموعة االنشطة واالجراءات التي يقوم بها مدرسي الفيزياء التي تظهر على الطلبة بصيغة معلومات واتجاهات 

 ومهارات.
 

 الفصل الثاني
 اطار نظري ودراسات سابقة 

 اطار نظري
امتداد المنافسة و  المعرفية والمعلوماتية غيرات المتسارعة المذهلة في العلم والمعرفة العلمية والثورة التكنولوجيافي غمره الت

عالميا من التجارة الى االفكار التي تقود البحوث والمختبرات والجامعات لذا اصبحت الحاجة الى التغيير والتحديث في برامج 
وحتمية في منتصف الثمانيات والتسعينات من القرن العشرين ولذلك شهدت  ملحة (ScienceEdmcertion)التربية العلمية 

التربية العلمية والمناهج العلوم وتدريسها حركات اصالحية عالمية مواجهة هذه التحديات حيث اكدت الجهود االصالحية على 
واالنعكاس والتأمل فيها لدى الطلية والمعلمين  المستقبل واكتساب المعرفة من حيث بناؤها وفهمها واالحتفاظ بها واستخدامها

 (2008، 29، ونانسجاما مع افكار التعلم والتعليم البنائي )زيت
فعلم الفيزياء من اكثر العلوم التطبيقية ذلك انه يدل كل ما يرتبط ويتعلق بالمادة او بتحركاتها او بطاقاتها او بأي شيء 

دراسته لظواهر الطبيعية المختلفة ودراسة مسبباتها وكيف تؤثر بما حولها وطبيعة اخر فيها فعلم الفيزياء يحاول باستمرار 
حركاتها ويتفرع علم الفيزياء الى عدد كبير وهائل من الفروع التي يتخصص كل واحد منها بمجال معين من المجاالت ولعل 

والبصريات والمغناطيسية , والميكانيكا الكم( وقد اسهم والكهربائية والصوتيات ، الفيزياء الذرية والنسبية)ابرز فروع علم الفيزياء 
عدد كبير من العلماء في هذا المجال المعرفي الهائل على مر االنسانية من ما اوصل علم الفيزياء الى هذا المستوى الراقي 

 عزيز هذا العلم في نفوسالذي هو عليه اليوم ونظرآ لهذه االهمية لعلم الفيزياء تنبهت الكثير من الدول المتقدمة بضرورة ت
وباعتبار ان هذا االنتاج العلمي الهائل ركن اساسي من اركان الحضارة فقد اجتهدوا كثيرا للتوصل الى افضل السبل ، المتعلمين

هذا العلم من جيل الى جيل بهدف االستمرارية والتواصل وهذا يتطلب اجراء الكثير من التحسينات على النظام التعليمي  لنقل
الفيزياء في المدارس والجامعات بل البد  اذ ال يكفي ان تهتم الدولة بتوفير عدد كاف من مدرسي، وتدريس الفيزياء خاصة عامة

ان يساير ذلك توفير جو مناسب للبحث العلمي المستمر الذي يربط بين العلوم الفيزيائية وتطبيقاتها الحياتية وفي هذا الصدد 
ي مساعدة بالدي اال بطريقة واحدة هي ان اكون مدرسا قديرا في الفيزياء ألعداد المزيد من لم يكن بمقدر : )يقول عبد السالم
 (1987، 45، )عبد السالم(.علماء الفيزياء

لذا ظهرت توجيهات جديدة في تدريس العلوم والفيزياء باالعتماد على طرائق تدريس حديثة تبرز العالقة بين العلم 
مالئما لتدريس العلوم وتقريب الواقع النظري للمفاهيم العلمية الى واقع عملي يسهل على الطالب  والتكنولوجيا ألنها تشكل مدخآل
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تحسين الناتج التعليمي التدريسي الصحيح المتميز بأفضل الطرق واالساليب يخلق لنا ويكون جيال متميزا رائعا حيث تعتبر 
وناجحا في عمله في المستقبل فطرق التدريس  ا في مدرستهمرحلة تدريس الطالب من اهم المراحل لكي يكون الطالب متوفق

مجموعة من الخطوات والمراحل التي يتبعها المعلم لتحقيق اهداف معينه وطرق التدريس متعددة ومتنوعه جميعها خالصة 
 .تجارب وعمل متواصل

 الدراسات السابقة 
 : العلم منها اجريت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت طبيعة

 )مدى تناول محتوى منهج العلوم للمرحلة االعدادية ألبعاد العلم وطبيعة فهم الطالب لها(.: (2004دراسة )عبد المجيد  -
هدفت الدراسة الى معرفه طبيعة العلم ومحتواها في مناهج العلوم وتوصلت الى غياب معظم ابعاد طبيعة العلم من 

%( وألهداف العلم 25,7ية وان مستوى فهم طلبة الصف االول لطيعة العلم بلغ )محتوى كتب العلوم )الثالثة( للمرحلة االعداد
%( وان 27,1%( ولعمليات العلم )15%( ولألخالقيات العلم )35,2%( ولنتائج العلم )16,8) %( ولخصائص العلم35,7)

%( ولنتائج 20,2العلم )%( ولخصائص 74,5%( وألهداف العلم )33,5مستوى فهم طلبة الصف الثالث لطبيعة العلم بلغ )
 .%(33,1%( ولعمليات العلم )17,2)%( وألخالقيات العلم 49,3العلم )

)فاعلية التغيير المفاهيمي حول الخصائص طبيعة العلم وعالقته بمفاهيم الطلبة : (2007دراسة )عودة والسعدني ,  -
 المعلمين حول مفاهيم طبيعة العلم(

ة المعلمين حول طبيعة العلم وتقصي فاعلية نموذج التغيير المفاهيمي حول هدفت الدراسة الى تحديد مفاهيم الطلب
خصائص طبيعه العلم وعالقة ذلك بممارستهم التدريسية وتوصلت الى انخفاض نسبة الطلبة المعلمين ذوي التصورات الصحيحة 

عة العلم والممارسات %( ووجود عالقة قوية بين فهم طبي25 -% 10حول خصائص طبيعة العلم حيث تراوحت مابين )
 .التدريسية بفصول العلم

 )الجنس والخبرة(. )مدى فهم معلمي الكيمياء بسلطته عمان لطبيعة العلم في ضوء متغيري: (2008دراسة )الشعيلي ,  -
%( 42%( ولعمليات العلم )44%( والفتراضات العلم )41مستوى فهم المعلمين لطبيعة العلم ) وتوصلت الدراسة الى أن

 .%( وعدم وجود فروق دالة تعزى المتغير الجنس والمتغير خبرة التدريس49قيات العلم )وألخال
 : (Schwartz&Lederman,2008)دراسة شوارتز وليدرمان  -

% من عينة الدراسة 46حول طبيعة العلم واشارات نتائجها الى ان  (اراء معلمين علوم )الفيزياء , الكيمياء , الفلك)
%( تبين 54%( و)71%( بوجود اختالفات في المعرفة العلمية وان )16,7لعلمية مؤقته بطبيعتها ويعتقد )يعتقدون ان المعرفة ا

العالقة بين القوانين والنظريات العلمية هرمية وتبين من خالل االستخدام المتكرر يمكن ان تصبح النظريات تماثل القوانين اكثر 
 .ر االستدالل في العلم%( دو 58,3من بعض عناصر المعرفة العلمية واكد )

.هدفت الدراسة الى تحديد ابعاد طبيعة العلم (فعالية المدخل التفاوضي في تنمية طبيعة العلم)( 2010دراسة )حسام الدين ,  -
 .%(68وتقصي الفاعلية في تنمية طبيعة العلم وتقدير العلماء بنسبة بلغت )

اهيم التحليل لطبيعة العلم في مناهج العلوم في مرحلة )ما مدى مف: (FerreiraMorais2011)دراسة فيريرا وموريس  -
المتوسطة بالمدارس بالبرتغالية( هدفت الدراسة الى التعرف الى طرق ومفاهيم التحليل لطبيعة العلم في مناهج العلوم من 

ركيز على النواحي خالل دراسة نموذجية في البرتغال وحللت الدراسة لمعرفة مدى تضمين مناهج العلوم لطبيعة العلم مع الت
األبستمولوجيا واالجتماعية من خالل نظرية برنشتاين والنموذج المفاهيمي لزيمان لبناء العلم وكشفت نتائجها ان طبيعة العلم 
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لها وضع منخفض في مناهج العلوم باستثناء البعد المتعلق بالتفاعل بين العلم وقضايا المجتمع وكشفت عملية اعادة السياق 
 قة قوية بين الجزأين الرئيسين للمنهاج.عن وجود عال

)استقصاء اراء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعات االردنية حول معرفة : (2012دراسة )الزعبي واخرون،  -
علمية العلمية واثارها في سلوكهم التعليمي ومعتقدات طلبتهم( هدفت الدراسة الى معرفة اراء هيئة التدريس حول المعرفة ال

%( وممارسات 50واثارها في سلوك طلبتهم واظهرت النتائج ان اغلب اعضاء هيئة التدريس لديهم معتقدات وضعيه نسبه )
%( ووجود اثر لمعتقداتهم 25%( وممارسات بنائية نسبة )20%( ونسبه قليله منهم لديهم معتقدات بنائية نسبة )5سلوكية )

 في سلوكهم التعليمي.
الدراسات السابقة ونالحظ تركيزها على معتقدات وفهم االفراد عن طبيعة العلم والثقافة العلمية من خالل استعراض 

واالتجاهات العلمية وتنوع العينات بين طلبة معلمين وطالب في مراحل التعليم المختلفة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات في 
هذه الدراسات في البحث في اتباع المنهح الوصفي وتناول  فادة منإشارة الى فهم طبيعة العلم باختالف المتغيرات وتم االست

 .متغيري جنس وخبرة هيئة التدريس
 : اما بالنسبة للدراسات التي تناولت طرائق التدريس ومهاراته منها

 (.( )واقع طرائق التدريس المستخدمة في كليات التربية بسلطنة عمان ومبررات استخدامها2002دراسة )العبادي ,  -
طرح االسئلة مع ، و الحوار والمناقشة، المحاضرة طريقة)هدفت الدراسة الى المعرفة طرائق التدريس المستخدمة منها 

مع الوسائل التعليمية والمحاضرة االلقائية هي االكثر  لقد اسفرت الدراسة ان طريقة طرح االسئلة مع المحاضره (المحاضرة
ستخدام طرائق التدريس يمكن ان تعزى الى متغير الجنس ووجود فروق دالة شيوعا واستخداماو عدم وجود فروق دال في ا
 .احصائية تعزى الى متغير الخبرة في التدريس

وتوصلت الى امكانية تنمية فهم  (.اتجاهات معلمي الفيزياء نحو الفيزياء وتعلمها) (Mistades,2007)دراسة مستدز  -
ريسها وان اتجاهات معلمي الفيزياء نحو الفيزياء والتعلم موضوعاتها معلمي الفيزياء لطبيعة علم الفيزياء وطرائق تد

 .الجديدة ايجابيا
( )طرائق تدريس الرياضيات المستخدمة في مدارس محافظة النجف ومدى مواكبتها للقرن 2008، دراسة )الحسيني -

 الحادي والعشرين(.
دارس محافظة النجف ومدى مواكبتها للقرن هدفت دراسة الى الكشف عن طرائق تدريس الرياضيات المستخدمة في م

 الحادي والعشرين من وجهة نظر المدرسات ومعلمات الرياضيات والطالبات المعلمات وتوصلت الدراسة الى سيادة التعليم القائم
 .على اسلوب التعليم المباشر ودرجة ضعيفة في استخدام طرائق التدريس الحديثة

 (ء معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية للتربية العلميةتقويه ادا)( 2010، دراسة )الغامدي -
هدفت دراسة الى تحديد قائمة المعايير الواجب توفرها في اداء معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء 

معايير وتوصلت الى ان ممارسة معلمي العلوم لجميع المعايير العالمية للتربية العلمية والتعرف الى درجة ممارستهم لتلك ال
 المجاالت في ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية كانت بدرجة ضعيفة.

اتجاهات معلمي الفيزياء في االردن نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج )( 2011، خليفات)دراسة  -
 العلوم( 

معلمي الفيزياء في االردن نحو استراتيجيات التقويم المتضمنة في مناهج العلوم واثر هدفت الى الكشف عن اتجاهات 
اتجاهاتهم نحو تلك االستراتيجيات واظهرت ان مستوى اتجاهات و  النوع االجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية كل من
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الة تعزى لمتغير النوع االجتماعي والمؤهل العلمي معلمي الفيزياء نحو تلك االستراتيجيات كانت متوسطة وعدم وجود فروق د
 .سنة (15 – 5ووجود فروق دالة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية لصالح الفئة من )

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ اختالف موضوعات طرائق التدريس التي تناولت ما بين مهارات التدريس 
وشمولها لمراحل دراسة مختلفة واجرائها  (فيزياء , كيمياء , رياضيات)لتدريسي للعلوم المختلفة واالتجاهات نحو التعليم واالداء ا

في تصميم اختبار لطرائق التدريس وشمولها لطرق تدريس حديثه وتقليديه  في بلدان متنوعة وتم االستفادة من تلك الدراسات
 .وتركيزها على مايناسب مدرسي الفيزياء في المرحلة االعدادية

 
 الفصل الثالث
 منهج البحث  - اجراءات البحث

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من األبحاث والدراسات
 مجتمع البحث

تكون مجتمع البحث من جميع مدرسي الفيزياء للمرحلة االعدادية في المديرية العامة للتربية في مدينة الديوانية للعام 
 .( مدرس ومدرسة440والبالغ عددهم ) (2016 – 2015الدراسي )

 عينة البحث 
%( في مجتمع البحث 32استخدمت الباحثة اسلوب العينة الطبقية العشوائية في اختيار عينة البحث والتي تشكل نسبة )

 ( توزيع افراد عينة البحث حسب الجنس وخبرة التدريس1( مدرس ومدرسة. ويبين جدول )140حيث تكونت من )
 ( توزيع افراد عينة البحث1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 
 الجنس

 % 50 70 ذكر
 % 50 70 انثى

 % 100 140 المجموع

 
 سنوات الخبرة

 % 20,38 30 سنوات 5اقل من 
 % 26 36 سنوات 10 – 5من 

 % 53,62 74 سنوات 10اكثر من 
 % 100 140 المجموع

 
 ادوات البحث
 اداة البحث من  تكونت

 : وتم اعداده من خالل الخطوات االتية: اختبار طبيعة علم الفيزياء -1
 تحديد الهدف من االختبار -

 يهدف االختبار الى قياس مستوى فهم طبقه علم الفيزياء لدى مدرسي الفيزياء بالمرحلة االعدادية 
 تحديد ابعاد طبيعة علم الفيزياء -

( ودراسة 2010، منها دراسة )حسام الدين ء من خالل االطالع على الدراساتتم تحديد ابعاد طبيعة علم الفيزيا
 ( 2008، ( ودراسة )شوراتز وليدرمان2008، )الشعيلي
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التفاعل بين الفيزياء ، اهداف وخصائص علم الفيزياء , عمليات العلم واخالقياته)وتمثلت ابعاد طبيعة الفيزياء 
   ( فقرة20ئلة من نوع االختبار من متعدد وتكون من )والتكنولوجيا والمجتمع( وتم صياغة االس

 صدق االداة -
بعرض فقراتها على عدد من المحكمين والمختصين في مجال الفيزياء ومناهج  لألداة تم التحقق منى الصدق الظاهري

وتم التأكد  .للتطبيق طرق التدريس ألبداء ارائهم في مدى صالحيتها للتطبيق وتم اعادة صياغة عدد من الفقرات لتكون مناسبة
لالختبار من خالل حساب معامالت االرتباط لكل بعد من ابعاد االختبار والمجموع الكلي لدرجات االختبار  من صدق البناء

( درجة عمليات العلم 86)و ( بعد اهداف وخصائص علم الفيزياء73( حيث بلغ )75حبث بلغت درجة االرتباط الكلية )
 .فاعل الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع( درجة ت66واخالقياته و)

 ثبات االداة  -
تم التحقق من ثبات االداة بطريقة اعادة االختبار بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة البحث وقد بلغ معامل 

 ( وهي متجه مناسبه تشير الى ثبات اداة البحث.0,81الثبات )
 طريقة التصحيح  -

 .( درجة20اء درجة واحدة لكل سؤال من اسئلة االختبار اذ كانت الدرجة القصوى )تم احتساب درجة التصحيح باعط
 اختبار طرائق التدريس -2

 (2008، )الحسيني( و2002، تم اعداد اختبار طرائق التدريس من خالل االطالع على الدراسات السابقة )العبادي
( فقره في مجال مستويات المعرفة العلمية 20د تضمن )االختبار من نوع االختيار من متعد ( وتم أعداد2014)امبو سعيدي و

 .(2ومجال طرائق التدريس ومجال التقويم في طرائق التدريس.ملحق )
 صدق االداة  -

عرض فقرات االختبار على لجنة المحكمين وبعد تحليل اراء المحكمين تم اجراء بعض التعديالت المناسبة واصبح  تم
كل فقرة درجة واحدة وبهذا يتراوح مدى الدرجات  ( فقرة لكل منها اربعه بدائل وأعطيت20ئية )عدد فقرات االختبار بصورته النها

 ( درجة.20–بين )صفر 
 ثبات االداة  -

على عينه من مجتمع الدراسة  هاليجاد ثبات االختبار بتطبيق (,Test-Retest)باستخدام طريقة اعادة االختبار 
عان( وبتطبيق معامل ارتباط بيرسون تم حساب معامل ثبات االختبار حيث بلغ (مدرس ومدرسة بفاصل زمني مدته )اسبو 40)
 ( وهو معامل ثبات مرتفع وذو دالله ومناسب ألهداف البحث وبذلك اعتبرت جميع فقرات االختبار جاهزة للتطبيق.0,82)

 تم استخدام الوسائل االتية : الوسائل اإلحصائية -
 المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية. -
 معامل ارتباط بيرسون. -
 لعينه واحده وللعينتين مستقلتين. (T-test)اختبار  -
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

ومن خالل تطبيق  ()مامستوى طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي المرحلة االعداديه في مدينة الديوانيةنتائج الفرضية االولى: -1
( يوضح 2نحراف المعيارى والنسبة المئوية لكل بعد من االبعاد الثالثة والجدول )االختبارتم حساب المتوسط الحسابي واال

 ذلك 
 (2جدول )

 مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي الفيزياء بالمدارس االعدادية

 الدرجة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 68 1,48 8,14 12 اهداف علم الفيزياء وخصائصه
 72 1,44 6,48 13 العلم واخالقياتهطبيعه 

 75 1,25 4,25 18 التفاعل بين الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع
 60,04 4,17 18,87 37 االبعاد معآ

( بابعاده الثالثه 60,04المرحلة االعدادية بلغ ) ( ان مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي2يتضح من الجدول )
ل باعطاء كل استجابة صحيحة على كل فقره درجة واحدة وكل استجابة خاطئة عالمه )صفر( حيث تم حساب درجة المجا

( وادنى درجة)صفر( وتم حساب المتوسط الحسابي للعالمات ولكل مجال على حده وتم 20اعلى درجة على اختبار ) وبالتالي
%( فاكثر 80تائج اعتمدت النسبة المئوية االتية )تحويل المتوسطات الحسابية للمجاالت الى النسبة المئويه ومن اجل تفسير الن

 .%( ضعيف60من ) %( متوسط واقل69 – 60%( مستوى فهم عالي ومن )79-70مستوى فهم عالي جدآ )
 %( وهذا يدل على مستوى متوسط في60,04( ان النسبة المئوية لالختبار بأبعاده الثالثة بلغ )2ويالحظ من الجدول )

، ء لدى مدرسي الفيزياء للمرحلة االعدادية وتتفق نتائج البحث مع نتائج دراسته كل من )حسام الدينفهم طبيعة علم الفيزيا
   (.2008، ( و)شوارتز وليدرمان2010

جوانب المعرفة من خالل عمليات العلم المختلفة مما يجعل من المدرس  وتعزى الباحثة ذلك الى عدم االهتمام بتوظيف
وعدم  المختلفة المعرفةب منه والتركيز على الكتاب المقرر مما يقلل من لجوء المدرس الى مصادر اكثر اهتماما فيما هو مطلو 

البحث عن قراءات علميه مواكبه لعصر الحداثة والتكنولوجيا وقد يكون من االسباب أيضا عدم تنمية ميول واتجاهات المدرسين 
 للبحث عن الجديد في مراحل التعلم المختلفة. 

( في متوسطات درجات اختبار 0,05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) ال المتعلقة بالفرضية الثانية:النتائج  -2
اناث( وسنوات الخبرة وللتحقق من صحة الفرضية -طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي الفيزياء تبعا لمتغير الجنس )ذكور

 (3ت المستقلة وكما هو موضح في الجدول )لداللة على الفروق في العينا (T-test)باستخدام اختبار 
 (3جدول )

 للعينات المستقلة في اختبار فهم طبيعة الفيزياء تبعا لمتغير الجنس (T-test)نتائج اختبار 
 الداللة (T)قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
الدرجة 
 الكلية

 6,36 37,77 70 ذكور
0,22 0,79 

 6,77 36,65 70 اناث
( وبذلك 0,05( وهي اكبر من مستوى الداللة االحصائية )0,79( ان مستوى الداللة المحسوبة )3يالحظ من جدول )

تقبل الفرضية الصفرية والتي تنص الى عدم وجود فروق في فهم طبقة الفيزياء تبعا لمتغير الجنس وتعزى ذلك الى االهتمام 
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مختلفة سواء في مجال التخصص او في مصادر الحصول على المعرفة من المصادر المشترك في البحث عن المصادر ال
اما فيما يخص سنوات الخبرة فتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .المختلفة سواء كانت حديثة او تقليدية

 (4لدى المدرسين وكما هو موضح في الجدول )
 (4جدول )

نحرافات المعيارية وتحليل التباين االحادي لفهم طبيعة الفيزياء لدى مدرسي المرحلة االعدادية المتوسطات الحسابية واال 
 حسب متغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري متوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 
 الدرجة الكلية

 7,03 38,73 30 سنوات (5اقل من )
 9,89 34,8 36 سنوات (10-5من )
 7,78 37,76 74 سنوات (10من )اكثر 

( وجود فروق بين متوسطات طبيعة علم الفيزياء لدى مدرسي المرحلة االعدادية تعزى لمتغير 4يالحظ من جدول )
وكما موضح في  (onewayANOVA)سنوات الخبرة وللتحقق من مصدر الفروق تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي 

 (5) الجدول
 (5جدول )

 اختبار تحليل التباين االحادي لدى مدرسي الفيزياء في المرحلة االعدادية تبعا لمتغير سنوات الخبرة نتائج
 الدالله المحسوبية (F)قيمة  متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموعة المربعات مصدر التباين 
 

الدرجة 
 الكلية

 109,17 2 218,34 بين المجموعات
 58,92 138 7820,36 داخل المجموعات 0,14 89

  140 8038,70 المجموع
( وبذلك 0,05( وهي اكبر من مستوى الداللة االحصائية )0,14( ان مستوى الداللة المحسوبة )5يتبين من الجدول )

غير فيزياء تبعا لمتيتم قبول الفرضية الصفريه التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار طبيعة علم ال
 .سنوات الخبرة

وتعزى الباحثة سبب ذلك الى ان جميع المدرسين لن يكتفوا بالمعرفة التي حصلوا عليها في كلياتهم بل عملوا على 
 بشكل مستمر فنيا واكاديميا لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة. تطوير انفسهم

وجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مدرسي المرحلة والتي تنص )الت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: -3
االعدادية في االجابة على اختبار طرائق التدريس تبعا لمتغيري الجنس وعدد سنوات الخدمة اذا تم حساب المتوسطات 

 ( يوضح ذلك6دول )االناث( على اختبار طرائق التدريس والجو  الحسابية واالنحرفات المعيارية لدرجات المدرسين )الذكور
 (6جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار طرائق التدريس لدى مدرسي الفيزياء تبعا لمتغير الجنس
 النسبة )%( للمتوسطات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي افراد العينة الجنس
 27,722 2,539 8,871 70 ذكور
 28,459 2,277 9,107 70 اناث
 28,197 2,362 9,223 140 الكلي
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%( وهذا ال 28,197( اي مايعادل )9,223( ان المتوسط الحسابي للعينة في االختبار هو )6يالحظ من الجدول ) .1
%( وهذا يدل على عدم المام المدرسين بطرائق تدريس العلوم وان همهم 60يرتقي الى مستوى المقبول تربويا وهو )

 .راسي مهما كانت الطرائق التدريسية المتبعة في ذلكالوحيد اكمال المنهج الد
والختبار داللة الفرق الظاهري في مستوى اختبار طرائق التدريس لدى المدرسين وفقا لمتغير الجنس تم استخدام اختبار  .2

(T-test) ( يوضح ذلك7للفرق بين المتوسطات للعينات المستقلة والجدول ) 
 (7جدول )

 ختبار داللة الفرق بين متوسطي اختبار طرائق التدريس لدى مدرسي الفيزياء وفقا لمتغير الجنسال (T-test)نتائج اختبار 
 مستوى الداللة والمحسوبية (T)قيمة  االنحراف المعياري متوسط الحسابي عدد االفراد الجنس
 2,539 8,871 70 الذكور

0,44 0,65 
 2,277 9,107 70 االناث

( وهي اكبر من 0,65( ومستوى الداللة المحسوبة )0,44المحسوبة تساوي ) (T)ة ( ان قيم7يظهر من الجدول )
( وهذا النتيجة تعني استدالليا ان الفرق المالحظ في مستوى اجابة مدرسي الفيزياء على اختبار 0,05مستوى الداللة المعتمدة )

 طرائق التدريس وفقا لمتغير الجنس غير دال احصائيا.
لجنس المدرس تأثير على استيعابه لمفاهيم طرائق تدريس العلوم وهذا يعزى الى ان الجنسين لهم  وهذا يدل على انه ليس

 .نفس الهم وهو اكمال المنهج التدريسي دون النظر الى الطرائق التدريسية المتبعة
لفيزياء على اما فيما يخص سنوات الخبرة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مدرسي ا

 (.8اختبار طرائق التدريس وفقا لمتغير الخبرة التدريسية وكما موضح في الجدول )
 (8جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا للخبرة التدريسية
 النسبة % للمتوسطات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد االفراد الخبرة
 28,66 2,310 9,1 30 ( سنوات5اقل من )

 28,76 2,43 8,94 36 ( سنوات10 – 5)
 28,12 2,01 7,55 74 ( سنوات10اكثر من )

( بين فان المتوسط 7,55( سنوات خدمة هو )10( ان المتوسط الحسابي للمدرسي ذوي اكثر من )8يظهر من جدول )
ا يدل على ان المدرسين ذوي الخبرة ( وهذ9,179( سنوات خدمة )5( واقل من )8,94( سنوات هو )10الحسابي القل من )

المدرسين ذوي الخبرة التدريسية االكثر من  التدريسية االقل من )خمس سنوات( اداءهم اكثر تجانسا )اقل تشتتا( في اداء نظرائهم
خبرة ( ان المدرسين اصحاب ال7,55( سنوات فيدل المتوسط الحسابي )10( سنوات اما اداء الخبرة التدريسية االكثر من )5)

في تزويد المدرسين بمعلومات تتعلق بطرائق تدريس العلوم الن المدرس لم يطور نفسه من خالل التعليم  الطويلة لم تؤثر
المستمر واصبح يمارس عمله بشكل خال من االبداع في التدريس والختبار داللة الفرق الظاهري في مستوى اختبار طرائق 

بين المتوسطات  (-test) t تم تطبيق االختبار التائي قا لمتغير الخبرة التدريسية لهمتدريس العلوم بين مدرسين الفيزياء وف
 (9للعينات المستقلة كما موضح في الجدول )
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 (9جدول )
 الختبار داللة الفرق لدى المدرسين وفقا لمتغير الخبرة التدريسية (T-test)نتائج اختبار 

 الداللة المحسوبة Tالقيمة  االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا افراد العينة الخبرة التدريسية
 2,310 9,178 30 ( سنوات5اقل من )

0,421 
 

0,675 
 

 2,43 8,94 36 سنوات (10-5من )
 2,01 7,55 47 ( سنوات10اكثر من )

لتها ( وهي قيمة غير دالة احصائيا حيث ان مستوى دال0,421)المحسوبة تساوي  (T)( ان قيمة 9يتضح من جدول )
( وهذه النتيجة استدالليا تعني ان الفرق المالحظ في مستوى اجابات 0,05( وهي اكبر من مستوى الداللة المعتمد )0,675هو )

 .مدرسي الفيزياء على اختبار طرائق تدريس العلوم وفقا لمتغير خبراتهم التدريسية غير دال احصائيا
( بين درجات مدرسي الفيزياء 0,05قة دالة احصائيا عند مستوى داللة ))التوجد عال: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -4

بالمدارس االعدادية على اختبار طبيعة علم الفيزياء ودرجاتهم على اختبار طرائق التدريس اذ تم حساب معامل االرتباط 
وم وقد بلغت قيمة معامل )بيرسون( بين درجات مدرس الفيزياء لطبيعة علم الفيزياء ودرجات اختبار طرائق تدريس العل

مما يشير الى ضعف العالقة  (68( وعند درجة حرية )0,05( وهي قيمة ضعيفة عند مستوى الداللة )0,38االرتباط )
االرتباطية بين فهم طبيعة علم الفيزياء واختبار طرائق تدريس العلوم وهذا يدل على اهمية التنوع في توظيف طرائق 

 .يزياءالتدريس لفهم طبيعة علم الف
 التوصيات والمقترحات

 : في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات والمقترحات االتية
لما كانت نتائج البحث قد اظهرت ضعفا في فهم طبيعة العلم الفيزياء البعاده وعالقته وطرائق تدريس العلوم لدى  -1

اد المدرسين مهنيا قبل الخدمة من خالل برنامج اعد مدرسي الفيزياء للمرحلة االعدادية ولمعالجة ذلك نوصي بتبني
وتطوير  لتأهيل المدرسين على مجاالت طبيعة علم الفيزياء وتفعيل دور المدرسين فيها بصورة هادفة تضمين خططها

 المدرسين وتأهيلهم اثناء الخدمة للربط بين فهم طبيعة علم الفيزياء بأبعاده وطرائق تدريس العلوم.
وانعكاسات ذلك الفهم على  قصاء فهم مدرسي الفيزياء لطبيعة علم الفيزياء وفهم طلبتهم لهااجراء مزيد من البحث الست -2

ممارساتهم التدريسية وسلوكهم التعليمي الصفي كما في مدى استخدام طرائق التدريس وانماط االسئلة الصفية وتقويم 
يم كتب الفيزياء المنهجية لتبيان مدى تعلم الطلبة وتقدمهم في تحقيق نتاجات العلم , وفي موازاة ذلك يمكن تقس

 .تضمينها لمجاالت طبيعة علم الفيزياء
 المصادر

مجلة الدرسات  ،معتقدات الطلبة نحو طبقة العلم وعالقتها بتقديرهم لبيئة المختبرات العلمية ،عبد اهلل ،امبو سعيدي .1
 2010 ،جامعة السلطان قابوس ،،التربوية والزمنية

 ،دار الصفدي للنشر والتوزيع ،طه ،طرائق تدريس العلوم لدى طلبة معهد المعلمين ،اخرونسعد عبد الوهاب و  ،نادر .2
 1997، دمشق

فعالية المدخل الجمالي في تدريس مقرر االحياء على فهم المفاهيم العلمية وطبيعية العلم  ،بابطين هدى، هنادي ،العيسى .3
 .2010 ،جمهورية مصر العربية ،بية العلميةواتجاهات العلمية لدى طلبة الصف االول الثانوي مجلة التر 

المؤتمر  ،تقويم مناهج فيزياء المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمينية خارجة نظر معلمي الفيزياء ،عبد الودود ،عبد الودود .4
 .2011 (فكر جديد لواقع جديد)العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية 
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يم منهج الفيزياء في المرحلة الثانوية بالجمعية اليمنية في ضوء مدخل التكامل بين العلم تقو  ،مصطفى ،عبد السميع .5
 .2012 ،اليمن ،المجلة العربية للتربية العلمية ،والتكنولوجيا والمجتمع

 .2001 ،دار الفكر العربي القاهرة ،دليل التربية العلمية ،اختبار المعلم واعداده ،راشد ،علي .6
دراسات تربوية  ،توى فهم معلمي الكيمياء بسلطته عمان لطبقه العلم في ضوء بعض المتغيراتمس ،علي ،الشعيلي .7

 2008 ،مصر ،العدد)الرابع(، واجتماعية
استقصاء اراء هيئة التدريسين كلية العلوم التربوية في الجامعات االردنية حول الفقه العلمية  ،واخرون ،طالل ،الزعبي .8

 2012 ،مجلة جامعة الملك سعود ،واثارها في سلوكهم التعليمي
 2010 ،دراسات في المنهج لطرق التدريسي ،فعالية المدخل التفاوضي في تمنية طبقة العلم ،ليلى ،حسام الدين .9

مجلة  ،مدى يتناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة االعدادية لألبعاد طبقة وعملياته وفهم الطالب لها ،ممدوح ،عبد المجيد .10
 2014 ،مصر ،التربية

فعالية التغيير المفاهيمي وفهم الطالب المعلمين لطبقة العلم وعالقته ذلك بما يناسبهم  ،السعيدي عبد الرحمن، ثناء، عودة .11
 2007 ،( مصر18مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ع) ،التدريسية

لقرن الحادي والعشرين مجلة طرائق تدريس الرياضيات المستخدمة في مدارس النجف ومدى مواكبتها ا ،حسين ،الحسيني .12
 2008 ،جامعة الكوفة العراق ،كلية التربية للعلوم االنسانية

مجلة  ،اتجاهات معلمي الفيزياء في االردن نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنه في مناهج العلوم ،سالم ،خليفات .13
 2011 ،جامعة النجاح لالبحاث العلوم االنسانية

ئق التدريس الجامعي المستخدمة في كليات التربية لسطته عمان ومبررات استخدامها مجلة العلوم طرا ،محمد ،العبادي .14
 2002 ،قطر ،(11ع)، التربوية

مجلة  ،تقويم اداء معلمي العلوم الطبيعية للمرحلة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية ،سعيد ،الغامدي .15
 2010 ،عمان ،القراءة والمعرفة

 2008 ،االردن ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،6ط ،اساليب تدريس العلوم ،عايش ،يتونز  .16
 1987 ،دمشق ،دار طالس للنشر والتوزيع ،ترجمة اهم السمان ،1ط  ،المثل العليا والواقع ،محمد ،عبد السالم .17

18. Ferreira , S. & Morais , A , The Nature of Science Curricule Methods and concepts an 
alyisis , Intenationod Jourud of Science Edncation (24) , 2011 

19. Hilbrook , j.& Ronnikmae , M. the Nature of science Education for Enhancing scientific 
Literacy. Internation , Journd of Science Ehation 29(11) , 2007 

20. Lin, sh. & etal. Affording Explicit – Reflectives , Science Teaching by Using an Edmchtive 
Teaehers Guide In temationd Journed of Science Eelucatoin M34(7) , 2012 

21. Mistades , V , High School physics Teachers Attituds toward physics and Learning physics 
, Journal of Edlncation and Human Develop men A1(2), 2007 

22. Schwartz, R. & Lederman , N., What Scientists Say: Scientists views of nature of Science 
and realtion to Science context, Internutionedo Journd of Scienc Education, 30(60), 2008 
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 (1ملحق )
 اختبار فهم طبيعة علم الفيزياء

مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء وعالقتها بطرائق التدريس لدى الهيئة التدريسية في المرحلة ))ة ببحث بعنوان تقوم الباحث
 في الفراغ المخصص اما كل من )×( وألجل الحصول على البيانات الالزمة الستكمال البحث وضع اشارة  ((االعداديه
 (  ) انثى  (  ذكر ) الجنس  -1
 (  سنوات ) 10 – 5( من   ات )سنو  5سنوات الخبرة اقل من  -2

 (  سنوات ) 10اكثر من 
 

 البعد االول: اهداف وخصائص علم الفيزياء  ت
 

× 

   علم الفيزياء بناء من النظريات واالفكار الهامة التي تساعد الفرد على فهم العلم المحيط به  -1
   كتشافات العلمية الجديدةمن خصائص علم الفيزياء ان المعرفة العلمية القديمة تتغير في ضوء اال  -2
   تتأثر اكتشافات علم الفيزياء بالمعتقدات االجتماعية والفكرية للعلماء  -3
   القوانين االساسية للفيزياء منها )قانون الجاذبية( تحكم الكون بكامله   -4
   القوانين والنظريات الفيزيائية صفتان مختلفتان من المعرفة العلمية  -5
   الى تدريب الطلبة على التفكير العلمي في حل المشكالت لخلق جيل يتمتع بمهارات مختلفة يهدف علم الفيزياء  -6
   الضوء األبيض يتحلل الى ألوان الطيف السبعة  -7
   المعادن تتمدد بالحرارة  -8
 البعد الثاني: عمليات العلم واخالقياته  -9

 
× 

   وهي احدى اخالقيات العلم توخي الدقة في وصف او تسجيل الظواهر تمثل صفة الموضوعية  -10
   القمر الصناعي جسم تابع لألرض من صنع االنسان يدور في مدار خاص بفعل الجاذبية االرضية  -11
   المقاومة الكهربائية خاصية فيزيائية تبين مدى ممانعة المادة لمرور التيار الكهربائي  -12
   راكمياالكتشافات العلمية للعلماء مثل نيوتن تدل على ان العلم ت  -13
   التجرد والنزاهة والبعد عن التحيزات الشخصية حيث ينطبق على العلم االخالقية الموضوعية  -14
من خصائص العلم الذي يتميز باألمانة العلمية هو ان الينسي افكار غيره لنفسه وتوثيق المراجع الذي اقتبس منها   -15

 اعترافا بفضل االخرين
  

ديد في العلم واالشتراك في المجالت االبحاث العلمية وشبكة المعلومات يحقق حب االستطالع ومتابعه كل ماهو ج  -16
 اخالقيات العلم

  

 
 ×  البعد الثالث: التفاعل مع الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع 

   غالبا ال يتوصل علماء الفيزياء الى اجابات نهائية للقضايا التي تثير الجدل بين الناس 16
   والتكنولوجيا في حل العديد من المشاكل لكنها قد تسبب في مشاكل اخرى تساهم العلوم  17
   تصمم اآلالت الصناعية على اختالف انواعها على اساسيات علوم الفيزياء والكيمياء 18
   التكنولوجيا وادواتها حل للمشاكل العلمية  19
   المصدر االساس لحرارة الطقس هو اشعة الشمس تحت الحمراء  20
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 (2ملحق )
 اختبار طرائق التدريس

 ازمنه معينه يطلق عليه و  النتاج العلمي الذي يثبت صحته في ظروف -1
 المبدأ العلمي -النظرية العلمية ء -مفهوم علمي ج -حقيقة علمية ب-أ

 العالقة بين العناصر المشتركة والظواهر واالحداث تسمى  -2
 ات العلمعملي -فرضيه علمية د -مبدأ علمي ج -قانون عام ب - أ

 : من االسباب التي تدعو الستخدام طرائق واساليب مختلفة عند تدريس العلوم -3
 تغيير المناهج الدراسية باستمرار-التوجد أسباب محددة د -تنوع الموضوعات العلمية ج -زيادة عدد الطالب ب - أ

 من طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات المعرفية للتعلم -4
 طرائق تبادل االدوار -د االستكشاف الموجه -ج  ليم التعاونيالتع -ب  التعلم االلكتروني - أ

 : تحركات المعلم واستجابات الطلبة واالهداف التدريسية للمادة الدراسية تمثل -5
 المنهج التجريبي -د  استراتيجية التدريس  -ج  اسلوب التدريس -ب  طريق التدريس - أ

 التعليم تظهر من خاللمن اثار االنفجار المعرفي الذي حدث في مجال التربية و  -6
 لم يتغير أي شيء -د تغيير دور كل في المعلم والمتعلم-ج استخدام طرائق تدريسية حديثة -تغيير المناهج الدراسية ب - أ
 طريقة المدخل المنظومي في تدريس العلوم تعني  -7

 .ات العلميةتنمية للمهارات واالتجاهب.  سرد للمعرفة العلمية بما فيها من حقائق ومفاهيم وقوانين  أ.
 الفترة الزمنية للموضوع الدراسي محددة من قبل المعلم-ء سهولة تطبيقها في جميع الموضوعات العلم -ج

 : عند استخدام مهارات تحديد المشكلة من تفسير وتنبؤ يسمى ذلك -8
 تعليم-تفكير علمي د-ج مهارة حركية-مهارة اجتماعية ب  - أ

 ثل احد مستويات بلوم وهوالقدرة على صياغة معلومات بأشكال جديدة بم -9
 تقويم -استيعاب د -تحليل ج -ب مستوى التذكر - أ

 من صفات طريقة التدريس الناجحة في تدريس العلوم  -10
يجابية  ب.دور المعلم يكون اكثر فاعلية أ.   ال تعطي للطالب دور في التدريس وا 

 االهتمام بالمنهج الدراسي فقط -د  والمقارنة والتجريب االهتمام بالعمليات العقلية القائمة على المالحظة-ج
 ماذا يعني تحركات المعلم داخل الصف -11

 سلوك هادف يقوم به المعلم من اجل تحقيق للطالب هدف علمي مقصود من خالل طرح سؤال او غيرهأ. 
 لخلق جو تعليمي داخل الصف -د    ال تعني شيء-ج  لغرض النظام داخل الصفب. 

 ينظر الى التدريس على انه -12
 عمليه اتصال تشتمل على مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة اتصالب.  م وفن علأ. 

 كل ما ذكر -د   نظام له مدخالت ومخرجات -ج
 الطريقة التي يتناول بها المعلم طريقة تدريس معينه والتي تختلف من معلم الخر تسمى -13

 ذكر كل ما -د الطريقة -ج االستراتيجية -ب االسلوب - أ
 : تدريس العلوم تعنياالستكشافية في  الطريقة -14
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 طريقة تدريس تنقل النشاط داخل الصف من المعلم الى الطالب فالطالب يالحظ ويثبت ويدون البيانات - أ
 هي طريقة يجري فيها المعلم تجربة امام طالبه في المختبر للتوضيح ظاهرة ما - ب

 نشاط تعليمي تتضمن الطريقة التاريخية لتدريس العلوم - ج
 نظماستخدام السبورة بشكل م -د

 : المختبري يعني التجريب -15
 اجراء التجارب في المختبر فقط - أ

 ليس من الضروري اجراء التجربة في المختبر وانما يمكن اجراءها داخل الصف او خارجه - ب
 سرد الحقائق والمفاهيم في حالة معينه في تاريخ العلم -ج

 اجراء التجارب الفردية والذي يعطى القدر من المعلومات لجميع الطلبة-د
 استخدام طريقة المناقشة في تدريس العلوم فان جميع االجراءات ادناه صحيحة ماعدا عند -16
 عدم اعطاء الطالب سؤال واحد فقط بل سلسلة من االسئلة المتوالية-ثوان لالجابة ب (5-3اعطاء الطالب وقتا مايقارب )-أ

 ة اإلجابة بدالمن اسئلة مفتوحة االجابةتوجيه اسئلة محدد -د  تتيح الفرص للطلبة لممارسة العمليات العقلية -ج
 : صفي مبدع في درس العلوم يجب مناخلخلق  -17
 تطبيق خطة الدرس اليومية بصورة حرفية دون تغيير ب.  اطالع لطلبة على االعمال االبداعية التي يقوم بها زمالئهم - أ
رآ على معلمي مدارس الموهوبين التدريس االبداعي يكون مقتص-د  الطالب الى فئتين مبدعين وغير مبدعين تصنيف-ج

 والمتميزين
 : اداوت القياس والتقويم تتطلب معرفة -18

 ان القياس اكثر شموال من التقويم النه يزودنا بالمعلومات الكمية للظاهرة المراد قياسها - أ
 بانطباع المدرس وعدد الطالب اداة تتسم بالموضوعية وال تتأثر - ب

 هما باالختباراتالمجالين الوجداني والمهاري يمكن قياس-ج
 تحديد االهداف العامة والخاصة -د

 : يراعي عند اعداد االختبارات -19
 انها تقيس االهداف المعرفية والوجدانية من خالل المعلومات اختبارات المقال السترجاع المعلومات - أ
 لعلميةاالختبارات الموضوعية ألنها تناسب المواد ا-ج      اختبارات شفوية الستنباط الحقائق العلمية - ب

 ال تحتوي على بدائل ألنها تشتت االنتباه -د
 : التي يسعى تدريسي العلوم اكسابها للطلبة هي المهاراتان  -20

 المهارات التخصصية االكاديمية من تفكير علمي ومهارات يدوية - أ
 ي القراءات العلميةالتوسع ف -د  مناقشة الموضوعات العلمية واثارتها-ج   ان يقدر الطالب اهمية العلم في حياته اليومية - ب
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 مرين وبني الموحدين عصري في والعلمية السياسية أحوالها في دراسة الزيتون مكناسة مدينة
 الباحثة. مروة عيدان وادي االسدي   أ.م.د. محمد عبد اهلل عبد المعموري 
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Abstract 

     The City of Muknasat Al-Zaiton is considered one of the important historical 

subjects which has not got the researchers' attention mainly because of the scarcity 

of sources. The city was established in the era of Al-Adarisa and the first reference 

to this city was made by Ibn Hazm Al-Idreesi and the Arab historians did not 

mention any piece of information about this city up to the end of Al-Murabiteen 

era.    

 المقدمة
كناســة الزيتــون مــن المواضــيع التاريخيــة المهمــة التــي لــم تحــظ بعنايــة البــاحثين ألســباب لعــل أكثرهــا يعــد موضــوع مدينــة م

ن هــذه المدينــة هــي مدينــة محدثــة أأهميــة قلــة المصــادر التأريخيــة المتاحــة أمــام الباحــث فــي هــذا المجــال، ال ســيما إذ مــا علمنــا 
عنــد ابـــن حـــزم فـــي نهايـــة العصـــر األدريســـي، وقـــد أحجـــم  أسســت فـــي عهـــد األدراســـة فـــأول أشـــارة بخصـــوص هـــذه المدينـــة وردت

المؤرخون والجغرافيون العرب عن ذكر أي معلومـات بخصـوص المدينـة حتـى نهايـة العصـر المرابطـي، إذ أشـارت المصـادر إلـى 
ـ: لحصـن بـن المرابطين قاموا بتسوير حوائر مكناسة الزيتون وتأسيس حصن لحماية المدينة من هجوم الموحدين وقد سمي هذا اأ

 فيما بعد في عصري الموحدين وبني مرين. وازدهرتتطورت  ثم تاتاكرار 
أصبحت مكناسة الزيتون فيما بعد مدينة ممدنة تضاهي بقية المدن المغربية أيام المرابطين، ثـم تحولـت الـى مدينـة حقيقيـة 

 ي الموحدين وبني مرين.في عصر  علميةمتكاملة لها مظاهرها المتميزة وخصوصيتها في النواحي السياسية وال
مــن  (مدينــة ِمْكناســة الزيتــون فــي عصــري الموحــدين وبنــي مــرين) واجهــت هــذه الدراســة بعــض الصــعوبات، ألن موضــوع 

العناية الكافية من المصادر التأريخية، فجاء ذكر مدينة مكناسة  لم تلقَ  كونهاالموضوعات البكر، التي تعاني من قلة الدراسات، 
المصـادر عـن ذكـر بعـض الجوانـب التـي تخـص المدينـة ال  أحجـامخبار متنـاثرة فـي ثنايـا الكتـب، ناهيـك عـن الزيتون على شكل أ

الخـوض فـي  نـاسيما تأسـيس المدينـة ومؤسسـها، ولهـذا فكـان الطريـق أمامنـا صـعبًا وطـوياًل، فبعـد التوكـل علـى اهلل عـز وجـل عزم
وبين  ناكل الصعوبات التي تقف بين نالطريق بعد حين، متخطي ناعلى موارد مختلفة ومتنوعة، أضاءت ل ناطلعاهذا الموضوع، ف

نتفـع منــُه إاّل بفكــرة أو جانـب ضــئيل قياســًا نقـرأ كتابــًا لــن ن نــاالموضـوع، وال ســيما نـدرة المعلومــات والمــوارد وأخـتالف ميادينهــا، فلعل
 داف.العناء والمتاعب في الوصول إلى األه المساحة الموضوع وتعدد جوانبُه، وذا حملن

ويتضــح ممــا تقــدم أهميــة الــدور الــذي شــغلتُه مدينــة مكناســة الزيتــون عبــر تلــك العصــور ممــا جعــل منهــا موضــوعًا يســتحق 
الدراسة من أجل تسليط الضوء على مدينة مهمة كان لها دور في تاريخ المغرب في كافة األصعدة، وأن غابت مالمحهـا ودورهـا 

ومما ال شك فيه أن دراسة تـاريخ المـدن فـي أي مـدة تأريخيـة ليسـت بالدراسـة الهينـة ألن رتباط تأريخها بتأريخ مدينة فاس، ابحكم 
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الباحـــث فـــي هـــذا المجـــال يجـــد لزامـــًا عليـــه أن يبحـــث فـــي المصـــادر ليظفـــر ولـــو بمجـــرد أشـــارة تتعلـــق بالمدينـــة، ال ســـيما إذا كـــان 
 .خاصة بها المؤرخون لم يتناولوا هذه المدينة بدراسة

 التمهيد
ك ناسة   الزيتون منُذ التأسيس حتى قيام دولة الموحدينم 
قد أخذت مدينة مكناسة الزيتون اسمها من قبيلة مكناسة البربريـة التـي نزحـت اليهـا، وقـد أضـيفت لهـا كلمـة الزيتـون تميـزًا  

اإلضـافة ليمتـاز عـن  حينما قال: ))وانما عرف هذا البلـد بهـذه (1)لها عن مدينة مكناسة تازه وهذا ما أكده مؤرخ المدينة ابن غازي
الزيتـون  أشـجارسببًا أخر لهذه التسمية وذلك لما يشتهر به موقع المدينـة مـن كثـرة  (2)مكناس تازة(( ويضيف صاحب األستبصار

 ))واكثرها الزيتون فسميت به((.
مـن مدينــة  أسسـت مدينـة مكناســة الزيتـون فــي منتصـف القــرن الثالـث الهجري/التاسـع المــيالدي فـي الجــزء الجنـوبي الغربــي

لتكون موطنًا الحد فروع قبيلة مكناسـة التـي نزحـت مـن موطنهـا األصـلي فـي مدينـة مكنـاس تـازة بسـبب  تأسيسهافاس، كان سبب 
فأتخــذت مــن الموقــع الجديــد موطنــًا لهــا لمــا يمتــاز بــه مــن خصــوبة األرض ووفــرة  األخــرىالنــزاع علــى زعامــة القبيلــة مــع الفــروع 

سـم المدينـة فـي المصـادر الجغرافيـة والتأريخيـة ااّل فـي عهـد األميـر األدريسـي الم يرد ل تسمية المدينة فأما بالنسبة ألص ،(3)المياه
الـى أن مدينـة مكناسـة الزيتـون كانـت (5)عنـدما قـام بتقسـيم دولـة األدارسـة بـين أخوتـه، أذ يشـير ابـن حـزم(4)الثاني محمد بن ادريس

نمــا بقيــت  مـن حصــة أخيــه داود. غيــر أن هــذا التقســيم ال يعنــي ان هــذه المنـاطق أنفصــلت عــن عاصــمة الدولــة األدريســية فــاس وا 
العاصــمة  بتـاريختابعـة لهـا، وكـان أخــوة محمـد بـن ادريــس نوابـًا لـُه علــى هـذه المنـاطق وبـذلك أرتــبط تـاريخ مدينـة مكناســة الزيتـون 

ا ما يفسر لنا صمت المصادر عن ذكر أحوال كان ذلك سلبًا أو أيجابًا، هذأسواء  الزيتون فاس فما يحدث لفاس تتأثر به مكناسة
 هذه المدينة خالل العصر األدريسي ألرتباطها بتاريخ فاس.

، أصبحت مدينـة (6)م( ومحاولتها التوسع بأتجاه المغرب األقصى910هـ/298ومع قيام الدولة الفاطمية في المغرب سنة )
، لـذلك كونها عاصمة الدولة األدريسيةية سياسية في المغرب األقصى ًا لزعماء الدولة الفاطمية لما تمثلُه من أهمحمطلبًا مل فاس

م( للسيطرة على مدينة فاس وكان على رأس هذه الحملة القائد الفـاطمي مصـالة بـن 917هـ/305جرد الفاطميون حملة في سنة )
عت هــذه القــوات محاصــرة مدينــة ســتطاا، (1)نظمــت إليــه فيمــا بعــد قبيلــة مكناســة بقيــادة زعيمهــا موســى بــن أبــي العافيــةا، (7)حبــوس

                                                           
((1

الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق، عطا أبو رية وسلطان بن  ،م(1513هـ/919أبي عبد اهلل احمد بن غازي العثماني المكناسي )ت 
 .43م، ص2006ي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مليح األسمر

((2
)من كتاب القرن السادس الهجري/الثاني عشر ميالدي(، االستبصار في عجائب األمصار، تحقيق، سعد زغلول عبد الحميد، دار مجهول، مؤلف، 

 .187صم 1986الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
((3

 . 9م، ص2008، 2ريخ والمعالم، طبنفايدة، المصطفى، مكناس جولة في التا 
((4

محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب )ع( تولى زعامة دولة األدارسة بعد وفاة والده سنة  هو 
، جذوة االقتباس في ذكر م(1616هـ/1025م(. ابن القاضي المكناسي، احمد بن محمد )ت 835هـ/221م(، توفيَّ بمدينة فاس سنة )828هـ/213)

 . 203- 202، ص1ج م،1973من حل من األعالم مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
((5

م، 1962جمهرة أنساب العرب، تحقيق، عبد السالم هارون، دار المعارف، مصر، ، م(1063هـ/465علي بن احمد بن سعيد األندلسي القرطبي)ت
 .52– 49ص

((6
، مؤلف )المتوفي في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(، مفاخر البربر، تحقيق، عبد القادر بوبابه، دار أبي رقراق، الرباط، مجهول 

البيان الُمغرب في أخبار األندلس والمغرب، قسم  ،م(1314هـ/712؛ ابن عذارى، أبو عبد اهلل محمد المراكشي)كان حيًا سنة 140م، ص2005
؛  146م، ص1985تحقيق، محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت ومحمد زنبير وعبد القادر زمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  الموحدين،

 .218، ص1م، ج4،2010وأعيانها(، ط-ومواطنها-الدراجي، بوزياني، القبائل األمازيغية )أدوارها
((7

وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، عظم أمرها في أيامه فتغلب على قبائل البربر  أمير بربري، كانت له رياسة مكناسة القبلية وبالدها، 
حَف بأنحاء تازا، ولما أستولى عبيد اهلل المهدي على المغرب، كان مصالة من أكبر قواده، وواله المهدي على مدينة تاهرت والمغرب األوسط، ز

ستولى على فاس وسجلماسة وأستنزل يحيى بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة عبيد اهلل، م( وأ917هـ/305مصالة إلى المغرب األقصى سنة )
خزر وأبقاه أميرًا على فاس. وعقد ألبن عمه موسى بن أبي العافية على سائر ضواحي المغرب وأمصاره وقفل إلى القيروان إلى أن قتله محمد بن 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  م(،1405هـ/808بن محمد)ت عبد الرحمنم(. ابن خلدون، 324هـ/312الزناتي سنة )
؛  176، ص6، جم2000، تحقيق، خليل شحاذة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 2والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، ط
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ـــة، مقابــل بقائــُه حاكمــًا علــى فــاس إلــى (2)دريــسإيحيــى بــن  فــاس، فأضــطر أميرهــا ـــادة الفاطميـ  (3)طلــب الصــلح واألعتــراف بالسيـ
تابعة لحكومة فاس، الى أن استولى عليها موسـى بـن أبـي العافيـة المكناسـي سـنة  الزيتون فتحقق لُه مايريد، وبقيت مدينة مكناسة

العالقة الحسـنة بـين الـزعيم المكناسـي والدولـة المـذكورة سـرعان مـا تـدهورت  أن إال م( بتشجيع من الدولة الفاطمية،925هـ/313)
 . (4)مع الدولة األموية في األندلس موسى بن أبي العافيةبسبب تحالف 
أبي العافية فتارة تخضع لسـيطرة مكناسة الزيتون ساحة للصراع بين الفاطمين والزعيم المكناسي موسى بن  أصبحتلذلك 

م(، عنـدما أسـتطاع القائـد الفـاطمي ميسـور الفتـى 934ه/323تخضع لسيطرة الفاطميين كما حدث سنة ) أخرىالمكناسيين وتارة 
الفـاطميين فـي المغـرب  اسـتقرارعـدم  أن إالوالسيطرة على بعض حوائرهـا كورزيغـة ومدينـة عوسـجة  ة الزيتوندخول مدينة مكناس

زعيمهـا  بقتـلمكناسـة  قبيلـةضـمحالل ا، فبعـد (5)جعل هذه المدينة عرضة لضربات القوى المتناحرة في المغرب األقصـى األقصى
علـى مسـرح األحـداث السياسـية فـي المغـرب األقصـى، تمثلـت  أخرى، ظهرت قوة (6)م(952هـ/ 341موسى بن أبي العافية سنة )

 إذبمحالفــة األمــويين فــي األنــدلس أن تفــرض ســلطانها علــى المغــرب األقصــى  عتاســتطاالتــي  (7)هــذه القــوة بقبيلــة مغــراوة الزناتيــة
هــذه  اســتطاعتم( 986هـــ/376مــارة لهــم فــي مدينــة فــاس فــي حــدود ســنة )إن يقــيم أ (8)ســتطاع أميرهــا زيــري بــن عطيــة المغــراويا

 .(9)ن تفرض سلطانها على جميع بالد المغرب األقصى بما فيها مدينة مكناسة الزيتونأاألمارة 
حســب مــرتين  إالد ذكــر اســم مكناســة الزيتــون بعــد ذلــك ر بعــد ذلــك علــى جميــع ربــوع الــبالد المــذكوره ولــم يــ الهــدوءخــيم   

األولى عندما حدث خالف بين زيري بن عطية المغراوي صاحب مدينـة فـاس والمنصـور  المرة المصادر التي تم اإلطالع عليها،

                                                                                                                                                                                            
،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق، جعفر الناصري م(1897هـ/1315أبو العباس شهاب الدين احمد بن خالد الناصري)تالسالوي، 

 .238، ص1ج م،1955ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
((1

بن أبي العافية بن أبي باسيل بن أبي الضحَّاك بن تامريس بن إدريس بن وليف بن مكناس بن سطيف المكناسي، ملك معظم أنحاء المغرب  موسى 
ائل القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي وأعلن الوالء والطاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر في األندلس، فزحف إليه ميسور الغنى األقصى في أو

ببعض  قائد الخليفة الفاطمي القائم، فتمكن من إلحاق الهزيمة بموسى وأجاله عن أعمال المغرب إلى الصحراء، ولم يزل موسى شريدًا إلى أن ُقتل
تاريخ  م(،1374هـ/776أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن سعيد بن احمد السلماني )ت م(. ينظر: ابن الخطيب،952هـ/341ملوية سنة ) بالد

البيضاء، المغرب العربي الوسيط، القسم الثالث من كتاب أعمال األعالم، تحقيق، احمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار 
 .342، ص2؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة االقتباس، ج 217 - 210، ص3، جم1964

((2
بن إدريس بن عمر بن إدريس بويع للخالفة بعد قتل أبن عمه يحيى بن القاسم بن إدريس وخطب له في مدينة فاس، وكان يحيى أعلى بني  يحيىهو  

لم يبلغ أحدًا من األدارسة مبلغه ولم يزل على مملكة المغرب إلى أن قدم إليه مصالحة إدريس قدرًا وصيتًا، فقيهًا حافظًا للحديث ذا فصاحة وبيان و
أبو الحسن علي بن عبد اهلل م(. أبن أبي زرع، 917هـ/305بني حبوس المكناسي قائد عبيد اهلل الشيعي القائم بأفريقية سنة )

 م،1972لمغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، م(،األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا1340هـ/741الفاسي)ت
بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى، ترجمة عن الفرنسية، محمود عبد الصمد هيكل،  ؛ مارسيه، جورج، 80ص

  .144ص م،1999راجعُه وأستخرج نصوصُه، مصطفى أبو ضيف احمد، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
((3 

المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك  م(،1094هـ/487البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد)ت
 .80؛ ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 125والممالك، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ت، ص

((4
حسن إبراهيم، وطه أحمد شرف، عبيد اهلل المهدي إمام الشيعة اإلسماعيلية ومؤسس الدولة ؛ حسن،  84– 83زرع، األنيس المطرب، ص أبيابن  

؛ السرجاني، راغب،  218، ص2؛ الدراجي، القبائل األمازيغية، ج 197، ص1947الفاطمية في بالد الغرب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
؛ طه، جمال أحمد، مدينة فاس في عصري المرابطين  210، ص1م، ج2010ة، قصة األندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ، القاهر

 .60 -5م، ص2002م( دراسة سياسية حضارية، دار الوفاء، اإلسكندرية، 1269هـ/448-م1056هـ/448والموحدين )
((5

الروض المعطار في خبر ،م(1494هـ /900أبو عبد اهلل محمد بن عبد المنعم )ت ؛ الحميري،  87– 85ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
 .608، صم1984، تحقيق، إحسان عباس، مطابع هيدلبرغ، بيروت، 2األقطار، ط

((6
 .173، ص1؛ السالوي، األستقصا، ج 342، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 86ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 

((7
مغراو بن يصلتن بن مصرا بن زكايا بن ويرسك كانت مواطنهم بالمغرب األوسط من شلف الى وهم أوسع بطون قبيلة زناتة يرجع نسبهم الى جدهم  

تلمسان، أستمر سلطانهم الى أن غلبتهم قبائل صنهاجة فنزحوا الى المغرب األقصى وأسسوا أمارة لهم في فاس وسجلماسة حتى قضى عليهم 
 .33، ص7، العبر، ج؛ ابن خلدون 498المرابطون. ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص

((8
بن عطية بن عبد اهلل بن تيادلت )وتيادلت هي أم زيري وكان يعرف بها( بن محمد بن خزر الزناتي المغراوي، كان أميرًا على بني خزر  زيريهو  

والمغرب األقصى  من مغراوة، أحدى بطون زناتة كانت محالتهم تقع بالمغرب األوسط، وهو الذي مهد لقبائل زناتة فرض سيطرتها على فاس
؛ طه، مدينة  28، ص7؛ ابن خلدون، العبر، ج 155حيث توارث بنيه الملك إلى بداية دولة المرابطين. ابن الخطيب، تاريخ المغرب الوسيط، ص

  .75فاس، ص

((9
 .109– 108ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
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بهزيمة زيري بن عطيـة ودخـول األمـوين مدينـة فـاس،  انتهىاع عسكري بين الطرفين وتطور هذا الخالف الى نز  (1)عامر أبيبن 
المعركـــة الفاصـــلة بـــين الطـــرفين حـــدثت فـــي مضـــيق الحيـــة قـــرب مدينـــة مكناســـة الزيتـــون فـــي ســـنة  أن (2)زرع أبـــيابـــن أشـــار  إذ
 ب بوجهه فتوجه الى الصحراء.المدينة أوصدت البا إن إالم(، وأنهزم فيها زيري وتوجه بعد ذلك الى فاس، 997هـ/387)

م( عندما أستنجد صاحب المدينة مهدي 1073هـ/466أما المرة الثانية التي ذكرت فيها مكناسة الزيتون فكان ذلك سنة ) 
لبـى األميـر يوسـف الطلـب  (5)، علـى عـدوه معنصـر المغـراوي صـاحب فـاس(4)بـن تاشـفينابـاألمير يوسـف  (3)بن يوسف الكرماني
. ومـن هنـا بـدأ الصـراع بـين فـرع زناتـه التـي كانـت تحكـم فـاس (6)غبته ويظهره منقذًا لسكان المغـرب مـن الزنـاتيينألنه يتالئم مع ر 

 .(7)الزيتون وبين يوسف بن تاشفين الذي ظهر بصورة نجدة لصاحب مدينة مكناسة
اعدة الكزنـائي، وعنـدما ثـم تـابع سـيرُه لمسـ فقضـى عليـه، (9)وكانـت لمهـدي بـن تـولي اليحفشـي (8)هاجم يوسـف قلعـة فـازار 

جــرت حــرب فــاس بخطــة الكــر والفــر التــي اتبعهــا معنصــر بينمــا اســتخدم يوســف أســلوب  (10)وصــل إلــى فــاس عاصــمة المغــرب
, و أقام (12)وقتله (11)ستولى على أحوازها وظفر بعاملها بكر بن إبراهيماالتقرب، هزم يوسف جيش فاس الذي فرَّ نحو المشرق، ف

 .(13)ستولى على حصنها وقالعهاابالد غمارة و  ثم ترك المدينة إلىفي فاس عدة أيام  يوسف
ت كرتــُه نجاحــًا وهــدد قــغتــنم معنصــر فرصــة خــروج يوســف، وكــرَّ علــى فــاس ودخلهــا وقتــل عاملهــا المرابطــي عندئــذ الا 

شـديد ُقتـل فيـه فـدار بيـنهم قتـال  الزيتـون فتوحات يوسف في المغرب. وتمكن معنصر أيضًا من مواجهة الكزنائي صاحب مكناسة
إلــى يوســف يستصــرخونه ويســتغيثون بــه ضــد معنصــر وأعطــوه بالدهــم  الزيتــون الكزنــائي وتفــرق جيشــُه، عندئــٍذ بعــث أهــل مكناســة

 .(14)وبذلوا له الطاعة

                                                           
((1

-976هـ/403 -366بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ولي الحجابة لهشام المؤيد )هو محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن أبي عامر محمد  
م(، أصلُه من الجزيرة الخضراء ذهب الى قرطبة طالبًا للعلم، تمكن من السيطرة على بالد األندلس، غزا حوالي ستًا 982هـ/372م( سنة )1012

م(، جذوة المقتبس في 1095هـ /488بن أبي نصر الفتوح بن عبد اهلل االزدي )ت الحميدي، أبو عبد اهلل محمد وخمسون غزوة أنتصر فيها كلها. 
؛ المراكشي، محي  122 - 120م، ص2008ذكر والة األندلس، تحقيق، بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، 

غرب، تحقيق، محمد سعد العريان، إحياء التراث اإلسالمي، م(، المعجب في تخليص أخبار الم1249هـ/647الدين بن محمد عبد الواحد )ت 
 .75 -72م، ص1962القاهرة،

((2
 .106األنيس المطرب، ص 

((3
 لم أجد لُه ترجمة في المصادر التي أطلعت عليها. 

(4)
كر بعض مشاهير فاس في م(، بيوتات فاس الكبرى أو ذ1404هـ/807ابن األحمر، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف محمد الغرناطي األندلسي )ت 

 .208، ص1؛ السالوي، األستقصا، ج 3م، ص1972القديم، دار المنصور، الرباط، 
(5)

م(. ابن الخطيب، 1063هـ/455عينه على فاس عمه الفتوح بن دوناس بن حمامة وتنازل له عنها. وبايعته قبائل مغراوة بفاس وأحوازها سنة ) 
  163.-162، ص3تاريخ المغرب الوسيط، ج

(6)
؛ نصر اهلل، سعدون عباس، دولة المرابطين في المغرب  44- 43، ص7؛ ابن خلدون، العبر، ج 140 -139ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 

 .44م، ص1987واألندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، دار النهضة العربية، بيروت، 
(7)

صفحة  –؛ محمود، حسن احمد، قيام دولة المرابطين  44- 43، ص7ون، العبر، ج؛ ابن خلد 140- 139، األنيس المطرب، صزرعابن أبي  
 .177مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة، )د. ت(، ص

(8)
والذي تسكنه أمم كثيرة من البربر، تقع هذه القلعة في جبل فازارا الواقع خلف مكناسة الزيتون الذي ُيعتبر من الجبال المشهورة في بالد المغرب،  

سوقة فيلجأون  تنسب هذه القلعة للمهدي بن تواال، أقام عليها عسكر الملثمين سبعة أعوام وبناؤها باأللواح، وكان اليهود أكثر سكان هذه القلعة ألنهم
 .435إلى الحصن تحوطًا على سلعهم. الحميري، الروض المعطار، ص

(9)
، 2ى اليحفش من بني يحفش الزناتيون وكان أبوه صاحب قلعة فازارا ثم عهد بها إليه بعد وفاته. السالوي، االستقصا، جكالتو بن تول بنالمهدي  

 .27ص
(10)

 .140ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
(11)

 لم اجد لُه ترجمة في المصادر التي أطلعت عليها. 
(12)

  .45؛ نصر اهلل، دولة المرابطين، ص 246، ص6؛ ج ؛ ابن خلدون، العبر 139ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
(13)

 .46- 45؛ نصر اهلل، دولة المرابطين، ص 246، ص6ابن خلدون، العبر، ج 
(14)

؛ حسين، حمدي عبد المنعم  28، ص3؛ السالوي، االستقصا، ج 246، ص6؛ ابن خلدون، العبر، ج 139ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
؛ نصر اهلل، 47م، ص1997الحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، محمد، التأريخ السياسي و

  .46- 45دولة المرابطين، ص
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، وأصـلحَّ مـن وجــوِه )) كتابــًا جـاء فيـه: الزيتـون فكتـب يوسـف إلـى أهــل مكناسـة  أمــا بعـد، أصـلح اهلل مــن أعمـالكم مـا أختــلَّ
، فقـد بلغنـا مـن التنـازع والتهـاتر،صالحِ  فـال يسـوغ لنـا أن نتـرككم فوضـى ونـدعكم سـدى، وال بـدَّ لنـا مـن أخـذ قنـاتكم … ُكم ما أعتـلَّ
وكونوا على الخير أعوانًا، وفي ذاِت اهلِل، أخوانًا، وال تجعلوا للعقوبة عليكم يـدًا وال سـلطانًا، وأعلمـوا أنَّ مـن نـزع بيـنكم … بشقاٍق، 

ب في فتنٍة بُضٍر، وقاَم عندنا عليه الدليل، وأتجه إليه السـبيل، أخرجنـاُه عـنكم، وباعـدناُه مـنكم، فـأتقوا اهلل، وكونـوا مـع بشٍر، أو نع
وحســـُبنا هـــذا، وبـــاهلل  ((ســـمعنا وهـــم ال يســـمعون))الصـــادقين، وال تتولـــوا عـــن الموعظـــِة وأنـــتم معرضـــون، وال تكونـــوا كالـــذين قـــالوا: 

 .(1)(التوفيق(
تابعة للمرابطين وقد جاء ذلك بعد إخضاعهم لزعماء الحوائر وسيطرتهم على مـا جاورهـا  الزيتون حت مكناسةوهكذا أصب 

 .(2)سياسة المرابطين العسكرية إنشاء القالع والحصون حول المدينة لتكون حصنًا لهم كانتمن مدائن. وقد 
ا في البداية اسم تاگرارت والتي تعني باألمازيغية وضمن هذه الحصون بنيت النواة األولى لمدينة مكناس التي أطلق عليه 

. وكان الهدف من بنائه أن يكون مركزًا للجيوش المرابطية وثغرًا لشن الغارات على أعداء الدولة في الشرق (3)الحصن أو المحلة
 من زناته والهالليين.

تـم بنـاء أسـوارها وأبراجهـا علـى عجـل أن مكناسة لم تحصن إال بعد ظهور الخطر الموحدي، حيـث )) (4)وذكر ابن غازي 
وفي هذه الظروف  (5)راجع لضرورات دفاعية كان لمدينةاسور  فأن بناء. وبذلك (الذي تم إنشاءُه في ليلة واحدة( (برج ليلة)منها 

 .(6)على المنطقة بدر بن ولجوط، لوجها وأغنياء القبائل المجاورة باألحتماء داخل القلعة المرابطينسمح والي 
)عرفت مكناس تحواًل هامًا، فأنطلقت عملية البناء والتشييد من حوله، ومع مرور  تاگرارت (مكناسة الزيتون د تأسيس حصنبع 

 .(7)الزمن أصبحت المدينة في موقعها الجديد تحتضن عدة أسواق وأحياء ومساجد
فــي معــرض  (8)ول ابــن أبــي زرعوتعــد كثــرة المســاجد تقليــدًا مرابطيــًا وضــع أسســُه يوســف بــن تاشــفين، كمــا يتضــح مــن قــ 

وأزقتهـا وشـوارعها، أي زقـاق لـم  أحوازهـاوأمـر ببنيـان المسـاجد فـي ))حديثه عن أعمـال يوسـف بـن تاشـفين لمـا دخـل مدينـة فـاس: 
 .(9)واضحة جلية في جميع المجاالت آثاراً . فترك المرابطين (وأجهدهم على بناء مسجد فيه( أهلهيجد فيه مسجدًا عاقب 

صــورتها كمدينـــة مــع بدايــة عصــر المــرابطين، وهــذه الخاصــية تحــتم علينـــا أن  اكتملــتقــد  ةتضــح إن مكناســممــا تقــدم ي 
التـــي ترتكـــز فيهـــا مظـــاهر الحضـــارة اإلســـالمية المتميـــزة مثـــل المســـاجد الكبـــرى والقـــالع  اإلســـالميةنصـــنفها ضـــمن خانـــة المـــدن 

الزيتــون تابعــة للمــرابطين حتــى ظهــور الموحــدين ونــزولهم فيهــا  . وبقيــت مكناســة(10)والمــدارس التعليميــة، وأيضــًا الزوايــا الصــوفية
 .(11) م(1145هـ/540) عامأواخر 

 
 

                                                           
(1)

 م(، قالئد العقيان ومحاسن األعيان، حققه وعلق عليه، حسين1120هـ/529ابن خاقان، أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد اهلل القيسي األشبيلي )ت 
 .313- 312، ص1م، ج1989يوسف خربوش، مكتبة المنار، األردن، 

(2 )
 .284م، ص1971؛ حقي، احسان، المغرب العربي، منشورات دار اليقضة العربية،  17بنفايدة، مكناس جولة في التاريخ والمعالم، ص

(3)
 .17؛ بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص 544الحميري، الروض المعطار، ص 

(4)
 .60- 59ص ،الروض الهتون 

(5 )
 .17بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص

(6)
 .17؛ بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص 60ابن غازي، الروض الهتون، ص 

(7)
 .12م، ص1988عظيمي، محمد، مدينة مكناس تاريخ ومعالم، منشورات ودادية رؤساء المصالح اإلدارية بمكناس،  

(8)
 .141ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 

(9)
، دار المعرفة، 3؛ الصالبي، علي محمد، تأريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال األفريقي، ط 141ابن أبي زرع، المصدر نفسه، ص 

 .242م، ص2009بيروت، 
(10)

 .26- 25بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص 
(11)

 .73روض الهتون، صابن غازي، ال 
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 المبحث األول: األوضاع السياسية في مدينة مكناسة الزيتون في عصري الموحدين وبني مرين
ك ناسة الزيتون في عصر الموحدينأواًل:    م 

باألستقرار في ظل دولة المرابطين حتى ظهر على مسرح األحداث  الزيتون لم يكد المغرب األقصى ينعم ومدينة مكناسة 
داعيــة دينــي قــام بحركــة تجديديــة ســرت فــي أعمــاق نفــوس كثيــرة، ســقطت علــى أثرهــا دولــة المــرابطين، وبنيــت علــى أساســها دولــة 

ه محمد بن تـومرت( أسمقادها شخص )من المغرب األقصى  (2)ىدنوالحركة الموحدية حركة ظهرت في السوس األ .(1)الموحدين
م( بعـد عودتـه مـن المشـرق 1120هــ/514فـي سـنة )(3)وزعـم لنفسـه النسـب القرشـي، وأنشـأ مدرسـة وأتباعـاً  (المهدي) تسمى باسم:

م( أســتطاع الموحـــدون 1130هـــ/524. وحتــى ســنة )(4)فقيهــًا مشــتغاًل بــالعلم والفتيــا والتــدريس أمــرًا بــالمعروف ناهيــًا عــن المنكــر
 .(5)عدة على المرابطين ودخول حاضرتهم مراكش صاراتانتخاللها تحقيق 

إلـى خلـع و فأخذ ابن تومرت منـذ اللحظـات األولـى لدعوتـه يسـتنقص المـرابطين أمـراء المغـرب وينسـبهم إلـى الكفـر، ويـدع 
ده. يفعـل في األسواق يأمر المعروف وينهي عن المنكر، ويكسر المزامير وآالت اللهو، ويريق الخمر حيثمـا وجـ ويمشيطاعتهم، 

المغـرب إلـى أن وصـل مدينـة فـاس، ثـم  ي بـالدــــرت يتجـول فـــــ، وظل المهدي بـن توم(6)ذلك في أي بلد حل به وأي موضوع نزله
نظرًا لموقعها وسط البالد، ولكونها محـورًا للعبـور بـين الشـمال والجنـوب، فبعـد  الزيتون ، ومنها إلى مدينة مكناسة(7)مر الى مغيلة

إليهـا أثارتـه التجمعـات بـين الرجـال والنسـاء فـي الميـادين واألسـواق، وهـذا مـا رآه عنـد مـروره فـي موضـع يسـمى  دخول ابن تومرت
مـن (10)إنـه لمـا خـرج المعصـوم))إذ قـال:  (9)قذوهـذا مـا أكـده مـؤرخ الدولـة أبـي بكـر الصـنهاجي المـدعو البيـ (8) )الكدية البيضـاء(
ا أشرفنا على الكدية البيضاء نظر المعصـوم الكديـة فـإذا بهـا مملـوءة رجـااًل ونسـاًء ثم منها نحو مكناسة، فلم… فاس نزلنا بمغيلة 

 .(…(تحت شجرة لوز فدخل المعصوم فيهم ميمنه وميسره وبددناهم يمينًا وشمااًل 
بموضـع يســمى السـوق القـديم أو ســوق الغبـار، ولكـن ابــن تـومرت لـم يعجبــه أحـوال المدينــة  الزيتـون وكـان نزولـه بمكناســة 

كثـرة انتشــار الفسـاد والمعاصــي بهـا مــن خمـر وغيــره، وبـالرغم مــن ذلـك واصــل دعوتـه فــي األمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر، ل
 .(11)متوجهًا إلى مدينة سال الزيتون مكناسة مدينةوخرج من 

                                                           
(1)

 .95؛ طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص 172ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 
(2)

منطقة كبيرة في أقصى المغرب تضم عدة مدن وبالد واسعة يشقها نهر عظيم يصب في البحر المحيط يسمى )ماسة(. مجهول، االستبصار،  
 .330؛ الحميري، الروض المعطار، ص211ص

(3)
-711هـ/897-92؛ الحجي، عبد الرحمن علي، التأريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة ) 245المراكشي، المعجب، ص 

؛ حمادة، محمد ماهر، الوثائق السياسية واإلدارية في األندلس وشمالي  457- 456م، ص1981، دار القلم، دمشق، بيروت، 2م(، ط1492
 .79م، ص1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2م( دراسة ونصوص، ط1492-683ـ/ه897-64أفريقية )

(4)
م(، الكامل في التأريخ، تحقيق، عمر عبد السالم تدمري، 1231هـ/630ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن الكرم محمد بن محمد الشيباني )ت 

القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(، الحلل الموشية في ذكر  مؤلف )من أعالم ؛ مجهول، 294، ص2م، ج1997دار الكتاب، بيروت، 
 .99م، ص1979األخبار المراكشية، تحقيق، سهيل زكار وعبد القادر بوباية، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 

(5)
دين، تحقيق، عبد الوهاب منصور، دار أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموح ،م(1160هـ/555البيذق، أبو بكر علي الصنهاجي )ت  

؛ موسى، عز الدين عمر، الموحدون في المغرب اإلسالمي تنظيماتهم ونظمهم، دار الغرب  24- 20م، ص1971المنصور للطباعة، الرباط، 
بالمغرب أوائل القرن ؛ النجار عبد الحميد، تجربة اإلصالح في حركة المهدي بن تومرت الحركة الموحدية  117م، ص1991اإلسالمي، بيروت، 
 .44م، ص1995، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، 2السادس الهجري، ط

(6)
 .95؛ طه، مدينة فاس، ص 231، ص5؛ زغلول، تأريخ المغرب العربي، ج 13، ص2السالوي، االستقصا، ج 

شجار والثمار والمياه تخترق في كل جانب منها ومكانها حسن ( مدينة متحضرة كثيرة التجارات متصلة العمارات، كثيرة األعشاب والخضر واأل7)
كم غربًا. األدريسي، أبو عبد اهلل محمد بن 60وهوائها معتدل، تقع على الطريق بين فاس ومكناسة الزيتون، وتبتعد عن مكناسة الزيتون بحوالي 

 .244، ص1م، ج1989كتب، بيروت، م(، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، عالم ال1164هـ/560محمد بن عبد اهلل)ت
 .29؛ بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص 25( البيذق، أخبار المهدي، ص8)
حياته وآراءه م( 1129هـ/524؛ النجار، عبد المجيد، المهدي بن تومرت أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الهرغي السنوسي ) 25( أخبار المهدي، ص9)

 .69م، ص1983وثورته الفكرية واالجتماعية وأثره بالمغرب، دار الغرب اإلسالمي، القاهرة، 
 ( المعني به المهدي بن تومرت.10)
؛ حسين، حمدي عبد المنعم محمد،  82، ص2؛ السالوي االستقصا، ج 227، ص2؛ ابن خلدون، العبر، ج 26- 25( البيذق، أخبار المهدي، ص11)

 .93م، ص1997السياسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعة، التأريخ 
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جهـز علـي استمرت حرب بن تومرت ضد دولة المرابطين، وأخذ المرابطون يعملـون علـى إخمـاد هـذه الـدعوة فـي مهـدها ف 
 .(2)لكن توالت الهزائم على جيوش المرابطين مرة تلو األخرى (1)بن يوسف جيشًا لمحاربة المهدي وأتباعه

التـي انتهـت بهزيمـة الموحـدين هزيمـة  (3)المهـدي بـن تـومرت ضـد القـوات المرابطيـة هـي معركـة البحيـرة غـزواتومن أهـم  
م(،وبويع بعده خليفته عبـد 1130هـ/524)سنة رمضان  25هدي بن تومرت في وبعد هذه الهزيمة بأيام قالئل توفي الم .(4)منكرة

بعـد أن أرسـل إلـيهم  الزيتـون المـؤمن الموحـدي علـى فـتح مدينـة مكناسـة عبـدفقد عمـد  .(5)المؤمن بن علي زعامة الدولة الموحدية
وعنـدما وصـل إلـى  (6)خروج إلـى تلـك المدينـةبن ولجوط اللمتوني وقتلهم، فقرر هو بنفسِه ال بدرفرقة استطالعية وقد خرج عليهم 

ضــرب حولهــا الحصــار وأســتمر هــو بنفســِه فــي حصــارها بتتــابع األحــداث، وقــد أعــان أهــالي جبــل زرهــون الــذين  الزيتــون، مكناســة
فــإن إعــانتهم للموحــدين فــي  الزيتــون، بــن علــي وهــو محاصــر مدينــة مكناســة المــؤمنأرســلوا بيعــتهم مــع جماعــة مــنهم إلــى عبــد 

 .(7)رة مكناس فذلك من الزم الطاعة، ومن الواجب في حق من أبى أن يدخل فيما دخلت فيه الجماعةمحاص
عمـد عبـد المـؤمن الموحـدي علـى محاصـرة مكناسـة، فبعـث عسـكرًا ))أيضـًا روايـة مفادهـا:  (8)وأورد ابن عذاري المراكشـي 

و ثالثـــة أالف فـــارس مـــن الحشـــم والـــروم وغيـــرهم لهـــم ابـــن ولجـــوط اللمتـــوني فهـــزمهم وكـــان بمكناســـة نحـــ فخـــرجلحصـــار مكناســـة 
نضاف لهم خلق من القبائل القريبة منها فتوجه األمير أبو محمد عبد المؤمن لها برسم إغاثة عسكرُه وتـرك علـى حصـار مدينـة  وا 

 (.أبا بكر بن الخير مع جماعة من الموحدين، ولما وصل إلى مكناسة برز عليها وجد في حصارها( فاس
أيضًا بأن عبد المـؤمن بعـث سـتة أالف فـارس مـن رقانـة ومكالتـة، وزناتـة وكزنايـة إلـى  (9)الحلل المواشية ويشير صاحب 

محاصــرة مكناســة، فبنــوا عليهــا ســورًا، وحفــروا أمامــُه حفيــرًا، فكــانوا أهلهــا فــي ســجٍن ال يقــدرون علــى الخــروج منهــا شــرقًا وال غربــًا، 
 نصرف إلى سال.اخلون منها لقتال أهل البلد، فتركوا عليها و عليهم، وتركوا فية أبوابًا يد السورأداروا 

بن ولجـوط إلـى إقامـة التحصـينات لصـدها،  بدروأمام الهجمات المتكررة التي قام بها الموحدون أضطرَّ الوالي المرابطي  
اللجــوء إلــى أســلوب  تــاگرارت، وقــام بنقــل الوجهــاء واألغنيــاء داخــل الحصــن، األمــر الــذي دفــع الموحــدين إلــى حصــنوكــان أهمهــا 

فــأول غــارة شــنها الموحــدون علــى تلــك األرض بســوق الغبــار يــوم األحــد، فقــد كــان أهــل القصــر والحــوائر  .(10)الخديعــة والمباغتــة
يجتمعون إلى تلك السوق يوم األحد، فبينما هم يوم قد أجتمعوا وكملوا بالسوق المـذكورة وهـي بـأرض مرتفعـة إذ أشـرفوا علـى خيـل 

في زي المرابطين: اللثم والغفائر القرمزية، والمهاميز التاشفينية والسـيوف والمحـالة، والعمـائم ذوات الـذؤبات، فلمـا رأى مقبلة إليهم 
جاءتنا وسارعوا للقائهم فرحين بهم، فلما خرجوا عن منع القصر والسوق حاصر الفرسـان  (11)السلطان تقويةالقوم هذا الزي قالوا: 

                                                           
 .110- 109( مجهول، الحلل الموشية، ص1)
 .114( مجهول، الحلل الموشية، ص2)
عند باب أيالن وكان  م( جرت قرب بستان1129هـ/524( تعرف أيضًا ببحيرة الرقائق، حدثت هذه المعركة بين المرابطين والموحدين سنة )3)

وحدون فيها البستان بلغة المصامدة يسمى بــ )البحيرة( لذلك سميت المعركة بمعركة البحيرة أو سنة البحيرة، وألتقى الطرفان عند البحيرة فهزم الم
 .162 -160؛ ابن القطان، نظم الجمان ص 40هزيمة شنيعة وقاسية. البيذق، أخبار المهدي، ص

 .260جب، ص( المراكشي، المع4)
؛ مجهول، الحلل الموشية،  167؛ ابن القطان، نظم الجمان، ص 117؛ ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 44- 43( البيذق، أخبار المهدي، ص5)

، تحقيق، عادل نويهض، دار 4م( الوفيات، ط1406هـ/809؛ ابن قنفذ، أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني )ت 17ص
 .273م، ص1983ق الجديدة، بيروت، األفا

 .100( البيذق، أخبار المهدي، ص6)
؛ ابن زيدان، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن الشريف العلوي السجلماسي )ت  191( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص7)

 .70 -68، ص1م، ج2008مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  م(، إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تحقيق، علي عمر،1945هـ/1365
 .24( ابن عذارى، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص8)
 .137- 136( مجهول، الحلل الموشية، ص9)
 .29( بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص10)
م( بعهد منه، وكان أمير 1138هـ/537سلمين، بويع بعد والده سنة )( هو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني أبو المعز أمير الم11)

م(. ابن الخطيب، األحاطة في أخبار 1140هـ/539الموحدين قد ظهر يومئذ بالمغرب فكانت كلها حروب مع عبد المؤمن الموحدي، وتوفيَّ سنة )
 .454- 446، ص1م، ج1977غرناطة، تحقيق، محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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فقتـل  (وكـانوا أالفـًا رحمهـم اهلل(… ))بقولـه:  (2). وهذا مـا أكـدُه ابـن غـازي(1)عليهم، ولم ينج واحد منهم اللثم القوم وأجالوا السيوف
عدد كبير منهم، وأضطر الباقي إلى الهجرة إلى المدينة ولهذا سميَّ المكان الذي حدثت فيه هذه الموقعة لكثـرة مـن قتـل فيهـا مـن 

المحصـنة، ونظـراتهم إلـى  الزيتون وحدون عند هذا الحد بل توالت غاراتهم على مكناسة. ولم يقف الم(3)المرابطين بمقابر الشهداء
وبينمـــا النـــاس يســـمونهم الخـــوارج وكـــان هـــؤالء الموحـــدين يقـــاتلونهم بـــدافع مـــن عقيـــدة، فأخـــذوا  (مجســـمون)المـــرابطين علـــى أنهـــم 

وحـدون فـي تـدبير الحيـل والمكائـد حتـى ضـاق النـاس يستبيحون األمـوال، ويقـاتلون الرجـال، ويسـبون النسـاء واألطفـال، وأسـتمر الم
إنـه كـان بـأحواز تـاورا شـجرة كبيـرة مـن النشـم … ))في هذا الشأن بقوله:  (5). وهذا ما أورده ابن غازي(4)ذرعًا بكثرة الوقائع عليهم

إلى تلك النشمة وظنـوا النجـاة فبينما الناس قد أنبسطوا لتدبير أشغالهم ومعاشهم إذ فاجأتهم الخيل وأحاطت بهم فلجئوا … األسود 
النيـران حولهـا فسـقط كـل مـن كـان فيهـا وأحترقـوا  وأضـرموافيها فتعلق بها منهم خلق كثيرة، وضم الموحدون الحطـب لتلـك الشـجرة 

 . (…(عن آخرهم، وأحترقت النشمة وبقيت منها بقية مدة من الزمن، 
خالصــها لهـــم، ونجــد تفســـير ذلــك فـــي المكناســية للموحـــدين مــدى تعلـــق هــذه الم المقاومـــةتوضــح هنــا   دينــة بـــالمرابطين وا 

ختيارهــا كمنفــى المكانة التي تحظى بهـا المدينـة لـدى هـؤالء مـن الناحيـة اإلداريـة والعسـكرية والثقــة التـي كانـت فــي أهلهــا وذلـك ال
كـذلك نفـى لهـا أهـل  ،امة الجبريـة، الذي مكث بهـا أشهر تحت اإلق(7)المعتمد بن عباد (6)ةيلبعض ملـوك الطوائـف منهم ملك أشبيل

 .(8)الذمة من األندلس
إال بعــد أربــع ســنوات، حيــث ضــيق الموحــدون الحصــار  الزيتــون مــن الســيطرة علــى مدينــة مكناســة الموحــدونفلــم يــتمكن  

كم ر الخنـادق مـن أمامهـا فلـم تلبـث أن تسـقط فـي أيـديهم، بعـد مـا يـئس أهـل المدينـة مـن الحصـار، فطلـب حـافـعليها من خالل ح
 (9)المدينة بدر بن ولجوط النجاة بنفسه وأهله، فسلم المدينة إلى الموحدين وبعد ذلك عين عليهـا واليـًا أبـي زكريـا يحيـى بـن يومـور

 .(10)وهكذا أصبحت مدينة مكناسة الزيتون تحت سيطرة الموحدين الذين عاثوا فيها قتاًل ونهبًا وأثقلوا كاهل سكانها بالمغارم
وتمــادى الحصــار وأشــتد التضــيق وفنيــت األقــوات، وأضــطر النــاس إلــى أكــل خــيس ))قــائاًل:  (11)غــازي ابــن ذكــرهُ وهــذا مــا  

الحيـوان حتـى عــدم كـل ذلـك، وهلــك النـاس قـتاًل وجوعــًا، وفتحـت الـبالد للموحــدين بـالمغرب واألنـدلس طوعــًا وعنـوًة، ومـات األميــر 
. وبـذلك ُعرفـت المدينـة ظروفـًا صـعبة لـم تشـهدها مـن ((…ين تاشفين بن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ملك المرابط

                                                           
؛ السبتي، عبد الواحد، وحليمة فرحات، المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب 61 - 60( ابن غازي، الروض الهتون، ص1)

 .43اإلسالمي، المركز الثقافي العربي، د.ت، ص
 .61( الروض الهتون، ص2)
 61اهلل بن حمد، وعلى يسار الذاهب منه لباب تزيمي. ابن غازي، الروض الهتون، ص( تقع على يمين المار من باب البراذعين لضريح موالي عبد 3)

 .43؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص
؛  115، ص1؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج61؛ ابن غازي، الروض الهتون، ص 24( ابن عذارى، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص4)

 .43عصر الوسيط، صالسبتي، المدينة في ال
 .62 - 61( الروض الهتون، ص5)
ب من ( مدينة كبيرة عظيمة، تقع غربي قرطبة وبينهما ثالثون فرسخًا، تسمى حمص أيضًا وبها قاعدة ملك األندلس وبها كان بنو عباد، تقع بالقر6)

كثير من أهل العلم منهم: عبد اهلل بن عمر بن الخطاب  البحر ويطل عليها جبل يسمى )الشَّرف( وهو جبل كثير الشجر والفواكه. ينسب إليها خلق
م(. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي )ت 889هـ/276األشبيلي وهو قاضيها مات سنة)

 .195، ص1م، ج1977م(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1228هـ/626
األندلس، كان أميرًا على أشبيلية وقرطبة، كان قد أستعان بالمرابطين لنصرة اإلسالم في األندلس، لكن فيما بين سنتي ( أحد ملوك دولة الطوائف ب7)

م( أعتقله المرابطين بسجن أغمات بالمغرب حتى توفيَّ وهو بالسجن، ودفن بالمدينة ومازال قبرُه معروفًا هناك. 1096-1094هـ/486-488)
م(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 1631هـ/1041بن محمد التلمساني)تالمقري، شهاب الدين أحمد 

 . 130، طه، مدينة فاس، ص224- 213، ص3م، ج1968الخطيب، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
ين حتى نهاية العصر المريني، أعمال ندوة الحاضرة ؛ ابن شريفة، محمد، عالقة مكناس باألندلس واألندلسي 207( المراكشي، المعجب، ص8)

 .202م، ص1988اإلسماعيلية، منشورات كلية األدب والعلوم اإلنسانية بمكناس، 
خميس. ( وهومن قبيلة هرغة، وأحد قادة الموحدين الذي كان له فضاًل كبيرًا في سقوط مكناسة الزيتون في أيدي الموحدين، وكان من ضمن جماعة ال9)

 .84لقطان، نظم الجمان، صابن ا
 .30؛ بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ، ص 24؛ ابن عذارى، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص 102( البيذق، أخبار المهدي، ص10)
 .72 - 71( الروض الهتون، ص11)
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، فعمـد لطريقـة مشابهــة لسياســة الزيتـون وقد كانت سياسة عبد المؤمن بن علي سياسة قاسية في إخضاع مدينة مكناسـة . (1)قبل
صــحفًا بأســماء القبائــل  بــبعض الموحــدين وكتــب الزيتــون أســتغل غـــدر أهـــل مكناســـة علــى كـــل معـــارض، القضـــاء، فــي (2)التمييــز

 .(3)المختلفة ومن فيها المنافقين
فخــرج الخليفــة للموحــدين وعمــل لهــم المجلــس ووعظهــم وقــال لهــم ))أن ذكــر حادثــة غــدر أهــل مكناســة  بعــد (4)قذقــال البيــ 

ئـــد لهـــم بـــالوعظ الشــارب إذا منـــع اللـــبن والمــاء مـــا جـــزاؤه فقــالوا لـــه ُيقصـــص قـــال أحســنتم فيمـــا قلـــتم ثــم دخـــل الخليفـــة وكتــب الجرا
فـي موضـع أخـر مـن كتابـِه العمليـة التـي تمـت  أيضـاً  (5)قذوذكـر البيـ. ((…عتراف وقسمها ألشياخ الموحدين وأمرهم بالسـيف واال

أقـدموا علـى قتـل مجموعـة مـن العناصـر المكلفـة بأسـتخالص  الزيتـون م( بعده شاهد عيان أن أهالي مكناسـة1129هـ/544سنة )
وموافقتــه أعطــى عبــد المــؤمن أمــرُه  (6)المطلــة علــى مدينــة فــاس وبعــد استشــارة مجلــس الشــيوخ الموحــدي الفحــم مــن إحــدى الغابــات

 بالقيام بحملة تطهيرية شملت البوادي والحواضر التي تعرف تمركزًا للعناصر المعادية لقيام الدولة الجديدة. 
ل الفحــامين الــذين كــانوا مــن وراء إنطــالق هــذه ومــا قتــ))ق الصــنهاجي قــائاًل: ذعلــى مــا ذكــرُه البيــ (7)وقــد علــل بولقطيــف 

ذا أضــفنا إلــى هــذه الخســائر  الحملــة ســوى تبريــر ومحاولــة للــتملص مــن مســؤولية الخســائر البشــرية واالقتصــادية الناتجــة عنهــا. وا 
شك فداحة ما  سنعلم وال (8)مماثلة نتجت عن معارك أخرى خاضتها الدولة وعلى رأسها معركة العقاب الشهيرة خسائرالديمغراقية 

بادة(  . (تعرضت لُه ساكنة المغرب من تقتيل وا 
مــن قبــل الموحــدين تعرضــت المدينــة الــى الــدمار والنهــب مــن قبــل الجــيش الموحــدي  الزيتــون بعــد دخــول مدينــة مكناســة 

 .(9)تجاه الحصار الموحدي لها المذكورةوالسبب في ذلك هو المقاومة الكبيره التي أبدتها المدينة 
ســقوط المدينــة فــي أيــدي الموحــدين ســرعان مــا ثــار علــيهم أحــد األشــخاص المســمى)عمر البــردون( ولكــن هــذه  وعلــى أثــر 

 .(10)وقطعوا رأسُه وعلقوُه على أحد أبواب المدينة المسمى بباب المشاورين الزيتون الثورة لم تستمر طوياًل، فقتله أهل مكناسة
 أبــيثــم جــاء مــن بعــده ابنــه  (11)م(1162هـــ/558ى وفاتــه ســنة)عبــد المــؤمن بــن علــي حتــ الخليفــةفتوحــات  اســتمرتوقــد  

، فقد تابع بنفسه مهمة القضاء علـى المفسـدين مـن العمـال والـوالة (2) م(1184-1162هـ/580-558) (1)يعقوب بن عبد المؤمن

                                                           
 .30؛ بنفايده، جوله في التاريخ والمعالم، ص 191( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص1)
سياسة أعتمدها ابن تومرت في القضاء على كل معارض ومتشكك في دعوته عن طريق ما سماُه بالتمييز أي تمييز المؤمنين به الصادقين في ( وهي 2)

ن لعلم الذيإيمانهم بِه عن غيرهم، فكان يدعوا الناس وُيخرج لهم البشير: وهو لقب أبا محمد بن عبد اهلل بن محسن الونشريشي وكان أصلُه من طلبة ا
ن انضموا ألبن تومرت، فكان البشير يخرج قومًا عن يمينه وقومًا عن يساره، فكل من أخرجُه عن يمينِه يزعم أنُه من أهل الجنة، وما خرج ع

م(, وثائق المرابطين 1249ه/647يساره، إال شكاٌك في األمر وفي األمام المهدي. أنظر: المراكشي، محي الدين بن محمد عبد الواحد )ت
؛ الصالبي، علي  147؛ ابن قطان، نظم الجمان ص 91 - 89م، ص1997دين، تحقيق، حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، والموح

 .67م، ص1998محمد محمد، صفحات من التأريخ اإلسالمي)دولة الموحدين(، دار البيارق، عمان، 
المية في المغرب واألندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي، ؛ حسن، حسن علي، الحضارة اإلس 70( البيذق، أخبار المهدي، ص3)

 .327م، ص1980مصر، 
 .70 -69( أخبار المهدي، ص4)
 .69( المصدر نفسه، ص5)
ية ( وهو في هذا العهد يعد هيئة استشارية أكثر منه تشريعية تنتخب إلى جانب منتخب إلى جانب الخليفة. الدراجي، بوزياني، مالمح تاريخ6)

 .92م، ص2013للمجتمعات المغربية، مؤسسة يوزياني للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .96( الحسين، جوائح وأوبئة المغرب في عهد الموحدين، منشورات الزمن، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، )د.ت(، ص7)
م(، ودارت الدائرة على الموحدين 1212هـ/609نسو الثامن في سنة )( حدثت هذه الموقعة بين الخليفة الناصر الموحدي والقوات األسبانية بقيادة الفو8)

باسم  في هذه الواقعة وفني معظم جيش الموحدين، وكان من نتائج هذه الموقعة أن فقدت الدولة الموحدية نفوذها في األندلس، وسميت هذه الموقعة
عني باألسبانية الوديان أو األراضي المنخفظة. ابن أبي زرع، األنيس الس نافلس تسوال نسبة إلى حصول الموقعة في وديان تولوسا ألن نافلس ت

م، 1968؛ العبادي، أحمد مختار، دراسات في تأريخ المغرب واألندلس، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  240- 238المطرب، ص
 .176ص

 .117، ص1( ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج9)
 .85( البيذق، أخبار المهدي، ص10)
م، 2003؛ الصالبي، علي، أعالم أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين، دار توزيع اإلسالمية، القاهرة،  238، ص6( ابن خلدون، العبر، ج11)

 .106ص
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لمدينـة، وكـان الـذين تبـين لـه أنهـم يسـتغلون مناصـبهم، فقـبض علـى بعـض عمالـه ظنـًا منـه أنهـم خـانوه فمـنهم ابـن عمـر صـاحب ا
م( بعــد أن استأصــل أمــوالهم وردهــا إلــى المخــزن، وتــرك لكــل واحــد مــنهم دارًا واحــدة، كمــا فــرض علــيهم 1183هـــ/579ســنة ) ذلـك

م( تــوفيَّ الخليفــة الثالــث 1184هــ/580وفــي ســنة ) .(3)أربعمائـة ألــف دينــار وسـتين يقســطونها علــى أنفسـهم، وشــهد علــيهم العـدول
. ومـا أن اعتلـى المنصـور أمـر دولـة الموحـدين حتـى (4)لمؤمن، وبويع ألبنه يعقـوب المنصـور بالخالفـةللموحدين يوسف بن عبد ا

 .(5)الذي أصطحب معه وفدًا من أهلها لمبايعته الزيتون وفدت عليه سائر عماله من بينهم عامل مدينة مكناسة
خليفــة ي عبــد اهلل الناصــر فــي نفــس الســنة ، بويــع ألبنــه أبــ(6) م(1192هـــ/595يعقــوب المنصــور ســنة ) الخليفــةبعــد وفــاة  

النظر في أشغال العمال، ففي أثناء أقامته بفـاس  مجدداً  فاس م( نزل الخليفة الناصر بمدينة1207هـ/604لموحدين، وفي سنة )ل
ر مـا وجـد أبـي عمـران( فنكبـُه الخليفـة وصـادبـن االربيـع  وأبـ)للخليفة ضد عامل المدينـة  الزيتون وردت شكاوى من أهالي مكناسة

علــى  أشــرف الزيتــون اذ بعــدها أتجــه الخليفــة الناصــر مـن فــاس إلــى مكناســة لديـه مــن أمــوال ومــن ثــم حبســُه فـي مكناســة الزيتــون،
 .(7)الزيتون أمورها ثم توجه إلى مراكش بعد ما شفيَّ من مرض قد أصابه وهو بمكناسة

 ثانيًا: مكناسة الزيتون في عصر بني مرين 
بعد هزيمتهم في موقعة العقاب، وخساراتهم المتتالية، أمام قـوة  (م1262-1121هـ/668-515)سلطة الموحدين  ضعفت

همــال (9)م(1213-1199هـــ/610-595وقلــة اهتمــامهم بتقويــة الجــيش بعــد مــوت الناصــر الموحــدي) (8)بنــي مــرين  الموحــدين. وا 
 . (10)لدورهم الديني

أثرت سلبًا على عمرانها واقتصادها، فقد جار العمال  عدة املخالل هذه المدة على مدينة مكناس وحوائرها، عو تظافرت  
ندلعت افي فرض الضرائب والمغارم، وزادت من سوء وضعها الفتن التي عرفتها المنطقة بسبب الحروب التي  واشتطواالموحدون 

 .(11)بين الموحدين والمرينيين االنتقاليةفي المرحلة 
ن والكروب على السكان، فخربت مغارسهم ودمرت عمـائر مكناسـة الزيتـون، ولـم بالمغرب توالت الفت المرينيونلما ظهر و  

 .(1)تعد الحياة بعدئذ ممكنة إال بداخل أسوار المدينة المخزنية
                                                                                                                                                                                            

نة ( هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي، من خلفاء دولة الموحدين، بويع لُه وهو بأشبيلية بعد وفاة أبيه س1)
م(. ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين 1184هـ/580م( وكان حازمًا شجاعًا، عارفًا بسياسة رعيته له علم بالفقه، توفي سنة )1162هـ/558)

، 7م، ج1994م(، وفيات األعيان وأنباء الزمان، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1282هـ/681أحمد بن محمد بن إبراهيم، )ت
راع، غالب محمود حمزة سلمان، مدينة سال في عصري الموحدين وبني مرين: دراسة في أحوالها السياسية والفكرية، رسالة ؛ المص 130ص

  16م، ص2014ماجستير، كلية التربية، جامعة بابل، 
 .128، ص2؛ السالوي، االستقصا، ج 208( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص2)
 .206و  193 -191؛ حسن، الحضارة اإلسالمية، ص 158م الموحدين، ص( ابن عذارى، البيان الُمغرب، قس3)
؛ حسن، حسن علي، الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس عصر  216؛ ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص 340( المراكشي، المعجب، ص4)

 .49م، ص1980المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2؛ عنان،محمد عبد اهلل، دولة اإلسالم في األندلس، ط 172- 171ن الُمغرب، قسم الموحدين، ص( ابن عذارى، البيا5)

 .132، ص2م، ج1991
 .148؛ الصالبي، أعالم أهل العلم، ص 230( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص6)
؛ ابن تاويت، محمد، الوافي باألدب العربي في المغرب  249م الموحدين، ص؛ ابن عذارى، البيان الُمغرب، قس 403( المراكشي، المعجب، ص7)

 .151، ص1م، ج1982األقصى، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
الي ( قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن المغرب األوسط ودفعها العرب الهالليون غربًا فاستقرت في حوض ملوية حتى منابعِه وحوض نهر زير شم8)

سة، وكانوا موالين للموحدين وأسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها )محيو( في موقعة األرك المشهورة، وقدمُه المنصور الموحدي على سجلما
م( إثر هزيمة 1213هـ/610م( وبدأ المرينيون يتوغلون في المغرب سنة )1195هـ/561جميع المتطوعين من زناتة لالشتراك في المعركة، سنة )

م( ودخل المرينيون في صراع 1217 -1195هـ/614-592في موقعة العقاب، تزعم المرينيون األمير عبد الحق بن محيو المريني) الموحدين
م(. 1269هـ/668مرير مع الموحدين أستمر ثمانية وخمسين عامًا انتهى على يد السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق بدخوله مراكش سنة )

؛ ضيف، 17م، ص2003؛ تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط،  3ين في دولة بني مرين، طابن األحمر، روضة النسر
 .286السودان(، دار المعارف، بيروت، د.ت، ص -موريتانيا  -المغرب األقصى  -شوقي، عصر الدول واألمارات )الجزائر

 .86ــــ  85ت في تأريخ المغرب اإلسالمي، مطبعة الشرق، بيروت، د.ت، ص؛ موسى، عز الدين أحمد، دراسا 403( المراكشي، المعجب، ص9)
 .66م، ص1974( يولم، دنيز، الحضارات األفريقية، ترجمة، نسيم نصر، منشورات عويدات، بيروت، 10)
 .41( بنفايدة، مكناس جولة في التأريخ والمعالم، ص11)
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-638) (2)هــــو محمــــد بــــن عبــــد الحــــق الزيتــــون فــــإنَّ أول أمــــراء الدولــــة المرينيــــة الــــذين وطــــأت أقدامــــُه مدينــــة مكناســــة 
 اســتخالصوتمكــن بنــو مــرين مــن  (3)ونــازل الموحــدين فيهــا فهــزمهم الزيتــون إلــى مكناســة م(، الــذي زحــف1244-1240هـــ/642

بعــدُه  (5)م(، وتــولى أخــوه الســعيد1242هـــ/640ســنة ) (4)ة فرضــوها علــى ســكان مكنــاس حتــى وفــاة الرشــيد الموحــديضــمغــارم باه
صــــخرة أبــــي بيــــاش قــــرب فــــاس ســــنة فهيــــأ جيشــــًا قوامــــُه عشــــرين ألــــف مقاتــــل لحــــرب بنــــي مــــرين وكــــان اللقــــاء بموضــــع ُيعــــرف ب

. بعــد أن أعــاد (6)نســحابهم فــي الظــالم نحــو الشــمالامــرين ومقتــل أميــرهم و  ينتهــت هــذه المعركــة بهزيمــة بنــام(، 1244هـــ/642)
ون ودعــا أهــل رهــتوحيــد صــفوف بنــي مــرين تقــدم لينــزل بــالقرب مــن مكناســة الزيتــون فنــزل جبــل ز  (7)األميــر أبــي بكــر عبــد الحــق

ألنـه كـان يومئـٍذ علـى دعوتـه فـي واليتـه وحاصـرها  (8)فريقيـةإإلى بيعة األمير أبـي زكريـا بـن أبـي حفـص صـاحب  الزيتون مكناسة
مـن بنـي مـرين أحقـاد المنافسـة وولـوا وجـوههم صـوب  (9)وضيق عليها وقطع جميع الموارد عنها. وأضرمت في نفوس بني عسـكر

  .(10)بني مرين السعيد الموحدي يحرضونُه على بني عبد الحق ومن معُه من
وعلــى الفــور جهــز الســعيد الموحــدي جيشــًا ســار بــِه نحــو فــاس وهنــاك بايعتــه قبائــل بنــي عســكر وأعطتــه أربعــين فــردًا مــن  

ومعه ألف فارس من قومه وبايع  (11)بن زيان نوصل إلى فاس أيضًا يغمراس ـــاها رهينة عنده على صدقهم في مناصرتِه، كمئأبنا
ــعالســعيد،  د وأعطــاه أمــوااًل كثيــرًة وخــياًل وســالحًا، وأســتغل الســعيد هــذه الفرصــة التــي تجمعــت حولــُه فيهــا جميــع عليــه الســعي فخل

                                                                                                                                                                                            
 .33الروض الهتون، ص ؛ ابن غازي، 25 -22( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص1)
هـ وُقتل في المعترك )موضع من أحواز فاس يعرف بأغال( يوم 638( ُيكنى أبا ُمعرف بويع بعد أخيه عثمان بوادي ردات في أول محرم من سنة 2)

 .26 - 25أشهر. ابن األحمر، روضة النسرين، ص 6سنين و 4سنة، وكانت إمارتُه 42هـ ولُه 642جمادى األخرى سنة  9الخميس 
 .286( ضيف، عصر الدول واألمارات، ص3)
اعوام حتى وفاته بمراكش  10( هو عبد الواحد بن المأمون إدريس بن يعقوب المنصور باهلل، المكنى أبا محمد، الملقب بالرشيد استمرت خالفتُه 4)

 .345 – 342، ص6؛ ابن خلدون، العبر، ج 167. مجهول، الحلل الموشية، ص1242هـ/640سنة
الحسن علي بن المأمون الملقب بالمعتضد، ولي العرش بعد أخوه الرشيد، وفي عهده أستشرف بنو زيان أصحاب تلمسان، وبنو مرين ملوك ( أبو 5)

هـ في موقعة نشبت بينُه وبين يحيى ابن زيان أمير تلمسان. المراكشي، 646المغرب فيما بعد، إلى استخالص عرش مراكش، ُقتل المعتضد سنة 
، تحقيق، محمد ماضور، 2م(، تأريخ الدولتين الموحدية والحفصية، ط1488هـ/894؛ الزركشي، عبد اهلل محمد بن إبراهيم )ت 418المعجب، ص

 .30المكتبة العتيقة، تونس، ص
واالجتماعية ؛ حركات، ابراهيم، المغرب عبر التاريخ )عرض ألحداث المغرب وتطوراتُه في الميادين السياسية  11، ص3( السالوي، األستقصا، ج6)

م( من بداية المرينيين الى نهاية السعديين، دار الرشاد الحديثة، الدار 20هـ و14والعمرانية والفكرية منُذ ما قبل اإلسالم الى الوقت الحاضر )ق
 .15 - 14، ص2م، ج1978البيضاء، 

سنة،  14سنة، وكانت دولته  52هـ وله من العمر 656ة جمادي اآلخر سن 9( ُيكنى أبا يحيى، وهو العسكري، بويع بعد أخيه محمد يوم الخميس 7)
 .26وهو أول من ضرب الطبول ونشر البنود وملك البالد من بني مرين. ابن األحمر، روضة النسرين، ص

نتانة أحدى م( على يد األمير أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص. من قبيلة ه1236هـ/634( ويذكر ان الدولة الحفصية تأسست سنة )8)
م(. وكانت العالقة بين بني مرين وبني حفص 1229هـ/627فروع قبيلة المصامدة. حيث استغل الضعف الموحدي وبدأ بتكوين دولته منذ سنة )

-656؛ عبد اهلل، خالد محمود، جهاد بني مرين في األندلس ) 23طيبة على مر السنين. الزركشي، تأريخ الدولتين الموحدية والحفصية، ص
 .31م، ص1989م( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1286-1258هـ/685

ت ( هم أبناء عسكر بن محمد بن رازين بن فكوس بن كوماط بن مرين الذي ولد جميع شعوب بني عسكر، منهم بنو ورتطليم، وورتطليم امرأة هي بن9)
الخ. وهم أبناء عمومة بني مرين وقاموا بثورات ضد بني مرين وحاولوا … ار، وبنو تاكزنتاألمير عبد الحق، وبنو درع، وبنو تزلينت، وبنو جد

ربونل، إسقاط الدولة المرينية ولكنهم فشلوا. ابن أبي زرع، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، تحقيق، محمد بن أبي شنب، مطبعة جول ك
؛ الحريري، محمد عيسى، تاريخ  221، ص7؛ ابن خلدون، العبر، ج 21 - 20رين، ص؛ ابن األحمر، روضة النس 20م، ص1920الجزائر، 

 .12م، ص1987، دار القلم، القاهرة، 2م(، ط1465هـ/869م( )1213هـ/610المغرب اإلسالمي واألندلس في العصر المريني )
 .26؛ الذخيرة السنية، ص 272( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص10)
بني عبد الواد، وأب ملوكهم وأشهر أعيانهم على اإلطالق، تولى حكم إقليم تلمسان في عهد الخليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد ( وهو مؤسس دولة 11)

س بن المأمون الذي كتب له بالعهد والية المغرب األوسط، كان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا الحي بأسًا وأعظمهم في النفو
م(. ابن 1282هـ/681وأعرفهم بمصالح قبيلته، وأقواهم كاهاًل على حمل الُملك، واضطالعًا بالتدابير والرياسة المتوفي سنة ) مهابة وجاللة،

؛ العمري، سعاد، الدويالت اإلسالمية في المغرب )مقالة من  320، ص1؛ الدراجي، القبائل األمازيغية، ج 106 -105، ص7خلدون، العبر، ج
-1235هـ/681-633؛ محمد، مزاحم عالوي، يغمراسن بن زيان ) 30م، ص2009، جامعة الملك سعود، السعودية، النت(، كلية اآلداب

 .249م( ودوره في قيام الدولة الزيانية، كلية التربية، جامعة الموصل، ص1282
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بالفشـل فـي  بـاءت، إال أنَّ محاولـة السـعيد (1)العناصر المعادية لبني مرين وقرر توجيههم لحرب األمير أبي يحيـى بـن عبـد الحـق
 .(2) م(1244هـ/642ذي الحجة سنة )

لـدى شـيخها علـي بـن أبـي  (3)وتوسط يعقوب المنصـورالزيتون  تقدمت جيوش بني مرين تغزو مكناسة السعيدوقبل موت  
ولمـا ظهـر بنـو ))ذلـك حينمـا قـال:  (6). وقـد ذكـر ابـن غـازي(5) م(1245هــ/643الذي سلم المدينـة إلـى أبـي بكـر سـنة ) (4)العافية

كان مـن ثـورة علـي بـن أبـي العافيـة بمدينـة مكناسـة وقيامـُه علـى مرين، وشنوا الغارات على بسائط المغرب، وأختلَّ أمر الموحدين 
 ((.…عامل الموحدين وتمكينه البلد من بني مرين

 إنقـاذهـا ويراوحهـا بالقتـال والغـارات، حتـى يـئس أهلهـا مـن ر فعمل األمير أبو يحيى بتشدد على مكناسـة الزيتـون وظـل يباك 
بيعــتهم إلــى األميــر أبــي زكريــا الحفصــي، وقــام  الزيتــون وأرســل أهــل مكناســة ،الموحــدين لهــم وخلعــوا طــاعتهم، وبــايعوا بنــي مــرين

وقـد  الزيتـون، بأعداد مراسم البيعة أبو مطرف بن عميرة المخزومي وهو من أعالم العصـر ومشـاهيره، كـان يتـولى قضـاء مكناسـة
وهـي )): (8)ويقـول أبـن مـرزوق (7)المدينـة منح األمير أبو يحيى أخوه يعقوب ثلـث جبايـة المدينـة نظـرًا للجهـود التـي بـذلها فـي فـتح

 ((.أول قاعدة ملكها بنو مرين من بالد المغرب ولم يزل أهلها يفخرون بهذا
د ابــن   لمــا وصــل ))يحيــى مفادهــا:  يلألميــر أبــ الزيتــون روايــة بخصــوص بيعــة أهــالي مكناســة (9)المراكشــي عــذارىوُيــَورَّ

من مقابلة السعيد على واسنات، وراياته منصورة وجيوشه موفورة، قامت هوشة األمير أبو يحيى إلى جهة مكناسة وتلك الجهات، 
ليهــا راجــل الســعيد، وقــال بعضــهم وهــو مجــراز بكــالم بنــي مــرين ســموُه بأســماء العبيــد، فخــاف خاصــتهم  بمكناســة وقتــل العامــة وا 

رب متــرقبين لوصــول األميــر أبــي زكريــا مــن وخــاطبوا األميــر أبــا يحيــى ووافقــوُه بــأموال معلومــة ليحــول بيــنهم وبينــه، وكــان أهــل الغــ
 .((وطنجة فأقتضى نظر قاضي مكناسة ابن عميرة أن يكتب إليه البيعة (10)تونس وبايعُه أهل سبتة

الحمــد هلل العلــي الكبيــر، اللطيــف الخبيــر، خــالق الخلــق غنيــًا عــن المثــال والنظيــر ومقــدر ))مــا يلــي:  البيعــةوكــان نــص  
وصـلى … تُه من التدبير يـدبر األمـر مـن السـماء وال أضـطراب فـي األمـر وال أضـطراب فـي التقـديراألشياء على ما أقتضتُه حكم

ونرفــع الــدعاء فــي مضــان قبولــِه، ومواقــف الرجــاء فــي وصــلِه، لموالنــا … اهلل علــى ســيدنا ونبينــا محمــد المبعــوث بالكتــاب المنيــر، 

                                                           
اليهود في المغرب األقصى واألندلس في ؛ إسماعيل، محمود محمد أحمد، ثورات العرب والبربر و 69- 68( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص1)

  .97م، ص2008م(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1465-1213هـ/891-615عهد دولة بني مرين )
؛ وذكر ابن خلدون بأن سبب فشل محاولة السعيد نتيجة لتراجع يغمراس بن زيان وبني عسكر بعد  70 - 69( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص2)

 .227، ص7ما بالعجز عن لقاء أبي يحيى. ابن خلدون، العبر، جإحساسه
ة ( هو يعقوب بن عبد الحق بن محيو يكنى أبا يوسف، لقب بالقائم بأمر اهلل والمنصور به. وتلقب أول أمره المؤيد باهلل، بويع للخالفة سن3)

أن قطع دولتهم، بعد أن قتل سلطانهم أمير المؤمنين الواثق باهلل، م( حارب ملوك الموحدين من بني عبد المؤمن وجدَّ في قتالهم إلى 1258هـ/656)
م وانقرضت دولة الموحدين على يديه، توفي بالجزيرة الخضراء باألندلس 1269هـ /668إدريس المدعو بأبي دبوس، فدخل مراكش مالكًا لها سنة 

عامًا  29سنة، وكانت دولته  75ة العدوة فدفن بشالة من سال وله م ودفن بجانب قصره من البنية، ثم نقل بر1286ه/685وهو معسكر للجهاد سنة 
 .29- 27يومًا. ابن األحمر، روضة النسرين، ص 22أشهر و  6و

م(. ابن القاضي المكناسي، درة الحجال في 1285هـ/684( فقيه تولى القضاء بمكناسة الزيتون ليعقوب بن عبد الحق المريني، وكان حيًا سنة )4)
 .217، ص3، تحقيق، محمد األحمدي أبو النور، دار التراث ـ القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، د.ت، جأسماء الرجال

 .15، ص2؛ حركات، المغرب عبر التأريخ، ج 171، ص7؛ ابن خلدون، العبر، ج 71- 70( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص5)
 .86- 85( الروض الهتون، ص6)
؛ ابن القاضي المكناسي،  397، ص6؛ ابن خلدون، العبر، ج 146؛ مجهول، الحلل الموشية، ص 71- 70نية، ص( ابن أبي زرع، الذخيرة الس7)

 .286؛ ضيف، عصر الدول واألمارات، ص 20-19؛ الحريري، تأريخ المغرب اإلسالمي، ص 101، ص1االقتباس، ج
ا أبي الحسن، تحقيق، ماريا خيسوس بيغرا، الشركة الوطنية للنشر، م(، المسند الصحيح في مآثر ومحاسن موالن1379هـ/781( محمد بن احمد )ت 8)

 .113م، ص1981الجزائر، 
 .373( البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص9)
ليها ( وهي بلدة مشهورة من قواعد بالد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر المتوسط، مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية، وقد نسب إ10)

والبساتين ماعة من أعيان أهل العلم، منهم: ابن مرانة السبتي، كان من أعلم الناس بالحساب والفرائض والهندسة والفقه، فهي مدينة كثيرة األجّنة ج
تقوم بأهلها، وماؤها من داخلها يستخرج من آبار ومن خارجها أيضًا. ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي 

- 181، ص3؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 79- 78، ص1م(، صورة األرض دار صادر، بيروت، )د.ت(، ج990هـ/380)تالموصلي
182. 
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لمجاهـد األراضـي أبـي محمـد عبـد الواحـد بـن أبـي حفـص ولـولي وكافل اإلسالم والمسـلمين أبـو زكريـا بـن الشـيخ المعظـم المقـدس ا
وعندما أخرج الحق من تلك العهدة، وتمخـض الـرأي … عهده الكريم وسليل مجده الصميم األمير األجل الهمام المؤيد أبي يحيى 

ت النـــاس مـــن البـــادي الربـــدة أتفـــق مـــنهم العلمـــاء واألشـــياخ واألعيـــان النصـــحاء ووجـــوه القبائـــل والعشـــائر وكافـــة طبقـــا صـــريحعـــن 
 .(1)((…، على أن يبايعوا األمام الهادي األمير األجل أبا زكريا والحاضر
سترجاع فاس في حشد هائل بعدما وصله الخبر بتغلب األميـر أبـي السعيد الموحدي ال تقدمم( 1247هـ/645وفي سنة ) 

رجـال دولتـه وعـرض علـيهم تطـورات األحـداث ضـم  اجتمـاعوصرفها ألبـن أبـي حفـص، بـادر إلـى عقـد  الزيتون بكر على مكناسة
م( 1247هـــ/645مــراكش ســنة ) مدينــةبيــدهم إال  فــي الدولــة الموحديــة، وأراهــم كيــف أقتطــع األمــر عــنهم شــيئًا فشــيئًا حتــى لــم يبــقَ 

و ، عـرض جيوشـه وميزهـا ولمـا علـم األميـر أبـي يحيـى المرينـي وهـ(2)فاس فلما وصل إلى وادي بهـت لذلك جهز جيشًا السترجاع
بقـدوم السـعيد خـرج وحـدُه لـياًل يتجسـس األخبـار ويسـتطلع أحـوال السـعيد وجموعـُه فتقـدم حتـى أشـرف علـى محلـة  الزيتون بمكناسة

 لتجنيـبالسعيد مـن كثـب بـدون علـم أحـد بـه فـرأى مـا ال طاقـة لـه بـه، فرجـع ليتبـع خطـة تكتيكيـة تقضـي بمهادنـة الموحـدين مؤقتـًا 
ال يعرضــه إلبــادة محتملــة نظــرًا لعــدم وجــود تكــافؤ فــي مــوازين القــوى، فــرأى أن يتخلــى  جيشــه خــوض حــرب غيــر متكافئــة، وحتــى

ووجـد  ،(3)ومن ثم إلى قلعة تزوطة بـبالد الريـفالزيتون سة امن خطوط المواجهة إلى مكن واالنسحابللسعيد عن بعض المناطق 
وأسـتدعى بنـي مـرين مـن أمـاكنهم التـي عـين لهـم  يتـونالز  يتخلى للسعيد عن البالد وال ينـاجزُه الحـرب بمكناسـةان  من األفضل له

فأسـتقبله أهلهـا خاضـعين مستشـفعين إليـه بشـيوخهم  الزيتـون فلحقوا به وساروا إلى تازا وقالع الريف. فتقـدم السـعيد ودخـل مكناسـة
 .(4)وصبيانهم وقد رفعوا المصاحف واأللواح على رؤوسهم يطلبون عفو السعيد فعفا عنهم وأعطاهم األمان

للسـعيد الموحـدي مجـددين لـه العهـد الـذي نقضـه  الزيتـون أيضًا فصـواًل عـن بيعـة كتبهـا أهـل مكناسـة (5)عذارىوذكر ابن  
وهــو الــذي يقبــل … الحمــد هلل مقــدر األمــور، ومصــرف المقــدور ومخــرج عبــاده مــن الظلمــات إلــى النــور،))قاضــيهم ببيعتــِه لغيــره. 

ن ا… التوبة من عباده ويعفو عن السيئات  تفقوا جميعـًا او … لعبيد من أهل مكناسة قد أجتمعوا ووقفوا موقف األستكانة والمذلة،وا 
 . ((األئمة الراشدين... على ما جددوا بيعتهم لسيدنا وموالنا الخليفة اإلمام المعتضد باهلل أمير المؤمنين أبي الحسن أبن

ة يـحمالتـه وانتـزاع المـدن المغرب بإكمالمن أيدي المرينيين  وانتزاعهاتمر السعيد الموحدي بعد دخوله مكناسة الزيتون ساو  
إلـى فـاس، ومـن ثـم إلـى ربـاط تـازا، فنـزل بظاهرهـا وهنـاك بعـث إليـه األميـر أبـو  الزيتـون التي سيطروا عليها، فأرتحل مـن مكناسـة
مـــن  إمـــداداتوكتـــب لـــه ولقومـــه باألمـــان، وتعهـــد أبـــا يحيـــى بالقضـــاء علـــى يغمراســـن لقـــاء يحيـــى بيعتـــه فقبلهـــا الســـعيد الموحـــدي 

ال تفعل يـا أميـر المـؤمنين فـإن الزنـاتي أخـو الزنـاتي ال ))الموحدين، لكن أشياخ الموحدين نصحوه برفض هذه المساعدة وقالوا له 
نا نخاف أن يصطلحا على حربك(  .(6)(يسلمه وال يخذله وا 

                                                           
 .376- 373( ابن عذارى، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص1)
يصب في المحيط األطلسي، حيث يجمعان كمية ( بهت وبهيت نهران ينبعان في جبال األطلس الكبير لمملكة فاس، يقع ما بين مكناسة الزيتون وسال و2)

يث من المياه، ويندفعان من هناك كالسيول في البداية من جبال عالية، ثم ينحدران شيئًا إلى جبال أقل ارتفاعًا، ويصالن إلى سهول أزغار ح
ذي يجلب إليه العديد من الناس سواء من فاس يتحوالن إلى بحيرات مليئة بكمية وافرة من السمك. وماء هذين النهرين ممتاز ضد الحصى، الشيء ال

م(، وصف أفريقيا، 1552هـ/959؛ الحسن الوزان، الحسن بن محمد الفاسي )ت  449ومكناس أو غيرهما من األماكن. المراكشي، الُمعجب، ص
ل، مارمول )من أعالم ؛ كربخا248، ص1م، ج1983، ترجمه عن الفرنسية، محمد حجي ومحمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2ط

القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع عشر الميالدي(،افريقيا، ترجمة عن الفرنسية الى العربية، محمد حجي وآخرون، الجمعية المغربية 
 .36- 35، ص1م، ج1989 -1988للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

؛ حسن، عامر أحمد عبد اهلل، دولة بني مرين تأريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة األندلسية  257- 256ب، ص( ابن أبي زرع، األنيس المطر3)
 .101م، ص2003م(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1465-1269هـ/869-668والممالك النصرانية في اسبانيا )

؛ محمد، محمد األمين، محمد  249، ص2؛ السالوي، االستقصا، ج76لذخيرة السنية، ص؛ ا 257- 256( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص4)
 .157- 156علي الرحماني، المفيد في تأريخ المغرب، دار الكتاب، الدار البيضاء، )د.ت(، ص

 .380- 377( البيان الُمغرب، قسم الموحدين، ص5)
 .250، ص2؛ السالوي، االستقصا، ج 492، ص6( ابن خلدون، العبر، ج6)6
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بنفسه إلى تلمسان بصحبة جيش فيه خمسمائة من بني مرين إلى جانب فرق مـن الموحـدين إال أن األقـدار  وتقدم السعيد 
 .(1) م(1284هـ/646، كان مقتله سنة )نلم تمهل السعيد الموحدي الذي ُقتل غدرًا أمام حصن أعتصم به يغمراس

، (2)عليهـا وأقـام بهـا أيامـاً  واسـتولىقتحمهـا األبـي يحيـى بـن عبـد الحـق حيـث تقـدم إلـى مكناسـة الزيتـون، ف الفرصةسنحت  
م(، حـدث 1258هــ/656إلى المرينيين. وبعد وفاة األمير أبا يحيـى بـن عبـد الحـق سـنة ) ىمرة أخر  الزيتون وهكذا عادت مكناسة
ميـر عمـر بـن المرينيون على أنفسهم، فمنهم من بايع األمير يعقوب بن عبد الحق، ومنهم من بايع األ وأنقسمصراع على الحكم، 

 هــذا الصــراع بعــد أن تنــازل عمــر عــن الســلطة إلــى عمــه يعقــوب علــى أن ينفــرد عمــر بحكــم مدينــة مكناســة وانتهــى، (3)أبــي يحيــى
براهيم بن عثمان والعبـاس بـن محمـد بـن عبـد الحـق، (4)بولةغحيث ُقتل عند ساقية  الزيتون ، على يد بني عمه عمر بن عثمان وا 

، وكان عاملـُه بهـا علـي (5)إلى األمير يعقوب بن عبد الحق وتوحدت األراضي المرينية تحت قيادتهوبذلك عادت مكناسة الزيتون 
 .(6)بن األزرق
عليهـا أبـو  اسـتولىالزيتـون خاضـعة تحـت سـلطة الدولـة المرينيـة حتـى دخولهـا تحـت حكـم الوطاسـيين لمـا  مكناسـةوبقيت  

 .(7)زكريا الوطاسي وحكمها بنزاهة وِحكمة
 

 نيالمبحث الثا
 الحياة العلمية في مدينة مكناسة الزيتون عصري الموحدين وبني مرين

 أوال: العلوم الدينية واللغوية
 العلوم الدينية  – 1

 أ_ علم القراءات والتجويد 
ة تداول القراء قراءات القرآن الكريم ورواياتُه السبع حتى صارت علمًا منفردًا تناقلـة النـاس بالمشـرق والمغـرب وكانـت العنايـ

تخصــص فيــه كثيــر مــن العلمــاء الــذين كــانوا يلقنــون مبادئــه فــي البدايــة للطلبــة الدارســين فــي الكتاتيــب  اذبــه بالغــة فــي كــل عصــر 
، ونشـأ علـم القـراءات بسـبب اخـتالف لهجـات العـرب (8)القرآنية، التي كان ال يتوالها إاّل كبار المحفظين المتحققين من تلك العلـوم

طـــق، وورد عـــن النبـــي محمـــد )ص( قولـــه: ))أن هـــذا القـــرآن انـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف فـــأقرأوا مـــا تيســـر ومـــن ثُـــمَّ اخـــتالف فـــي الن
فعلــم القــراءات علــم خــاص يبحــث فيــه عــن صــور كــالم اهلل تعــالى مــن حيــث وجــود األختالفــات المتــواترة، والغــرض منــُه  ،(9)منــه((

 .(10)ييرضبط تلك األختالفات من أجل صون كالم اهلل تعالى من التحريف والتغ
م( كـان مـن أحســن 1184-1162هــ/580-558اهـتم الخلفـاء الموحـدون بهـذا العلــم، فالخليفـة يوسـف بـن عبـد المــؤمن ) 

وأهـتم سـالطين بنـي مـرين أيضـًا  (11)الناس الفاظـًا بـالقرآن وكــان يلـزم أفـراد الشعــب بقـراءة القــران عقــب صـالتي الصـبح والمغـرب

                                                           
 .16 -15، ص1؛ حركات، المغرب عبر التأريخ، ج 250، ص2( السالوي، االستقصا، ج1)
 .253، ص2( السالوي، االستقصا، ج2)
 .311- 310؛ إسماعيل، ثورات العرب والبربر واليهود في المغرب األقصى واألندلس، ص 87( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص3)
 .73كم عن الرباط. البيذق، أخبار المهدي، ص 20ال الطريق الممتد بين الرباط والدار البيضاء بمسافة ( وهي عين ماء تقع على شم4)
 .89( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص5)
 .72؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 87( ابن أبي زرع، المصدر نفسه، ص6)
 .58( بنفايدة، مكناس جولة حول التأريخ والمعالم، ص7)
 .278 - 277؛ طه، مدينة فاس، ص 550، ص1( ابن خلدون، العبر، ج8)
م(، النشر في القراءات العشر، تحقيق، علي محمد الضياع، المطبعة 1429هـ/833(ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف )9)

 .19، ص1التجارية الكبرى، بيروت )د.ت(، ج
م(، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1559هـ/967صطفى )ت ( طاش كبرى زادة، احمد بن م10)

 .473م، ص2002؛ القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، أبجد العلوم، دار ابن حزم،  6، ص2م، ج1985
 .34م، ص1989لموحدين، دار توبقال، الدار البيضاء، ؛ المنوني، محمد، حضارة ا 311 – 308( المراكشي، المعجب، ص11)
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حظي هذا العلم باهتمام أهل مكناسـة ( 1)للتشريع اإلسالمي وأزدهر في عصرهم علم القراءات الكريم بعده المصدر الرئيس بالقرآن
 الزيتون فبرزت شخصيات كثيرة في هذا العلم تصدروا لتدريس هذا العلم ومنهم:

م(، كان مقرئًا 1095هـ/489: ولد بقرطبة سنة )م(1155هـ/550)ت يعبيد اهلل بن عمر بن هشام الحضرمي األشبيل -
حويًا وأديبًا شاعرًا، جواله في البالد، فقد تصدر لإلقراء بالمغرب وسمع منُه كثير أقرأ بعدة مدن ومنها مدينة مكناسة الزيتون ن

فأخذ عنه، له عدة مؤلفات منها: كتاب في قراءة ورش وقالون وكتاب اإلفصاح في أختصار المصباح وشرح مقصورة ابن دريد 
 .(2)هاوكتاب شرح الجمل للزجاجي وغير 

من كبار العلماء في هذا العلم، فكان مقرئًا كثير التالوة حافظًا  (:1214هـ/611أبو العباس أحمد بن محمد بن حماد )ت  -
 (3)((َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديدٌ عمره فلما تال عند الموت اآلية القرآنية )) آخرلكتاب اهلل، وقد أصابُه العمى في 

 .(4)قيل أن اهلل رد عليه بصره مرة أخرى، تولى القضاء بمدينة سال ثم بمدينة مكناسة الزيتون
الشهير بأمكراز شيخ جليل القدر حسن السيرة، عالمًا في م(: 1225هـ/622أبو الطيب الحسن بن محمد السهلي )ت  -

توفي سنة  (5)الد أبي زيد عبد الرحمن المجذوبصناعة اإلقراء والذكر، من سكنة مكناسة الزيتون أخذ عنُه السيد عياد و 
 .(6)م( ودفن خارج باب أبي العمائر أحد أبواب مدينة مكناسة الزيتون1225هـ/622)
 ذكرهو  (7)كان مقرئًا ماهرًا وفقيهًا حافظاً م(: 1317هـ/717أبو سالم إبراهيم بن عبد الكريم الحروز المكناسي )ت بعد سنة  -

: ))الفقيه المدرس بمدينة مكناسة كان يقرر التهذيب ويذكر كالم الناس عليه والمختصرين وأقوال (8)المكناسي ابن القاضي
 األئمة... وكان يدرس ويعلم الصبيان((. 

يكنى أبي محمد، وهو من علماء مكناسة م(: 1359هـ/761عبد الحق بن سعيد بن محمد المكناسي المالكي )ت بعد سنة  -
م(، تولى عبد الحق قضاء مكناسة 1369هـ/771عند زيارتُه لمكناسة الزيتون سنة ) بن الخطيبالزيتون الذين التقى بهم ا

الزيتون فكان من أهل العلم والفصاحة، وكان من الحفاظ لكتاب اهلل، من مؤلفاته الجازمة على الرسالة الحاكمة ألبي بكر 
 .(10)المحدود في الرد على اليهود م( وكتاب الحسام1359هـ/761في الفتاوي ألفُه في سنة ) (9)المعافري

                                                           
 .342( الحريري، تاريخ المغرب اإلسالمي، ص1)
م(، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق، عبد السالم الهراس، د.ط، 1260هـ /658( ابن األبار، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي )ت2)

م(، أشارة التعيين في تراجم النحاة 1342هـ/743؛ اليماني، عبد الباقي عبد المجيد )ت  312 -311، ص2م، ج1995دار الفكر، بيروت، 
؛ ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر بن احمد بن محمد األسدي الشافعي )ت  175م، ص1986واللغويين، تحقيق، عبد المجيد دياب، السعودية، 

 . 120، ص2م، ج1973، محسن ُغيَّاض، النجف، م(، طبقات النحاة واللغويين، تحقيق1447هـ/851
 .22( سورة ق، اآلية: 3)
 . 42؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 354، ص1؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 109 -108( ابن غازي، الروض الهتون، ص4)
 .334، ص 5ج( الشيخ الولي أبي السرور عياد بن يعقوب، ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، 5)
 .13 -12، ص3( ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج6)
 .279؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين،  101( ابن غازي الروض الهتون، ص7)
 .199، ص 1( درة الحجال، ج8)
م 1092هـ/485رحل الى المشرق سنة م، 1075هـ 468( هومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن احمد العربي، من قضاة أشبيلية، ولد سنة 9)

م ودخل بغداد مرتين ووصل الى 1095هـ/489فدخل الشام فلقي بها ابا بكر بن محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عندُه ثم رحل الحجاز سنة 
م فدفن بفاس. 1148هـ/543 مصر، كان من أهل التفنن في العلوم متقدمًا في المعرف كلها، ترك القضاء وأقبل على نشر العلم حتى وفاتُه سنة

م(، تاريخ قضاة األندلس )المرقبة العليا فيمن يستحق القضاة والفتيا(، 1390هـ/793النباهي، أبو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن المالقي األندلسي )ت
 .106 - 105م، ص1983، تحقيق، لجنة إحياء التراث في دار اآلفاق الجديدة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 5ط

؛ التنبكتي، أبو العباس احمد بابا بن احمد بن  389، ص2؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 102( ابن غازي، الروض الهتون، ص10)
م(، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق، محمد مطيع، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1626هـ/1036احمد بن عمر السوداني )

؛ البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد بن أمين بن مير سليم الباباني، إيضاح المكنون في الذيل على كشف  298، ص1م، ج2000مملكة المغربية، ال
، 1الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تصحيح، محمد شرف الدين بالتقايا و ورفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت( ج

  .503و  349 - 348ص
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لمسان حيث كان أحد طالب العلم فيها، أصلُه من مدينة تِ م(: 1415هـ/818أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الفتوح )ت  -
انتقل الى فاس ثم الى مكناسة الزيتون فأقام بها الى أن توفي، كان صالحًا وبارعًا في صناعة القرآن فكان يقصد الى المساجد 

 (.1)القرآنخالية ويعمرها بقراءة ال
المكنى أبو عبد اهلل من أهل م(: 1424هـ/827محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر الغساني المكناسي )ت  -

مكناسة الزيتون النابغين الفضالء، كان مقرئًا فاضاًل، تصدر إلقراء هذا العلم بمكناسة الزيتون، وكان له تأليف في رسم القران 
 (.2))نظم رجل الحلية( دخل الى مدينة فاس وأخذ بها عن جماعةسماه 

م، يعد من علماء مدينة 1388هـ/790ولد سنة (: 1465هـ/870علي بن منون أبو الحسن الشريف الحسني )ت بعد  -
ختما تكثيره...(( كان في فهرسه فقال: ))قرأت عليه بها القرآن العزيز ( 3)مكناسة الزيتون وأساتذتها المشاهير وقد ذكرُه ابن غازي

قراء هذا العلم، لما أتصف به من النبل والذكاءالقرآنأستاذًا في أعراب  م ودفن خارج باب 1465هـ/870توفي بعد سنة  (4)، وا 
 .(5)القورجة أحد أبواب مكناسة الزيتون

إتقان علم القراءات، وكان وهو من المتقدمين في م( 1469هـ/874التلمساني )ت  (6)أبو العباس احمد بن الحسن الغماري -
ذا سألُه احد عما قبل اآلية فيجيب بسرعة فائقة، وكما كان أيضًا استاذًا بارعاً   .(7)شديد الحفظ للقران الكريم، وا 

العالم الفاضل العمدة أبو عبد اهلل محمد بن عزوز الصنهاجي )من أعالم القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي(  -
الكريم على األستاذ محمد بن جابر الغساني، أخذ علم القراءات عن والده، طاف  القرآناهل األتقان في تجويد  القدوة، كان من

 .(8)في أنحاء المغرب وأرتحل الى المشرق، ثم رجع الى بلدة مكناسة الزيتون فأنتفع به أهلها
 التفسير  -ب

م( الهتمــامهم بــالقرآن الكــريم بعــده مصــدر 1269 -1146هـــ/668 - 541ازدهــرت حركــة التفســير فــي زمــن الموحــدين )
عـادة  (9)التشريع في دولتهم مما زاد إقبال العلمـاء علـى دراسـتُه وتفسـيره ال ّسـيما بعـد مـنعهم النـاس مـن الرجـوع الـى كتـب الفـروع وا 

 بـالقرآنتم بنـو مـرين وأهـ( 11)وقـام الموحـدون باسـتدعاء المفسـرين مـن األنـدلس ليتعـاونوا مـع المفسـرين المغاربـة(10)العمل باألصول
م( حافظــًا للقــرآن عارفــًا 1357 -1348هـــ /759 - 749الكــريم وتفســيره وفهمــه فعلــى ســبيل المثــال كــان الســلطان أبــو عنــان )

 ومن علماء مدينة مكناسة الزيتون الذين قاموا على ذلك العلم وتدريسه: ( 12)بناسخُه ومنسوخه

                                                           
؛ السائح، حسن،  676، ص3؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 134، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 115(ابن غازي، الروض الهتون، ص1)

 .259م، 1986، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2الحضارة اإلسالمية في المغرب، ط
؛ التنبكتي، نيل  278، ص2؛ درة الحجال، ج 317، ص1ي المكناسي، جذوة األقتباس، ج؛ ابن القاض 119(ابن غازي، الروض الهتون، ص2)

، 3م، ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج1989األبتهاج بتطريز الديباج، تقديم، عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، 
 .680ص

 .80بوسالمة، تونس، )د.ت(، ص ( فهرس ابن غازي، تحقيق، محمد الزاهي، دار3)
  .528، ص5؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 359 - 358؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 99( ابن غازي، الروض الهتون، ص4)
 .81( ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص 5)
ماري قرب جامع القرويين ثم أطلق عليه بعد ذلك درب ابن ( هو من غمارة البربر، وبيت الغماري بيت علم وثروة لهم زقاق بفاس يقال لُه درب الغ6)

 .49حبوب ونسب الدرب البن حبوب الذي حبس الرباع عن جامع القرويين، وبنو الغماري انقرضوا وال عقب لهم. ابن األحمر، بيوتات فاس، ص
 .121؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 112( ابن غازي، الروض الهتون، ص7)
 .158 - 157، التنبكتي، نيل األبتهاج، ص99روض الهتون، ص( ابن غازي، ال8)
 .483(حسن، الحضارة اإلسالمية، ص9)
 . 119، د. مط وت، ص2؛ كنون، عبد اهلل، النبوغ المغربي في األدب العربي، ط 195( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص10)
 .33(المنوني، حضارة الموحدين، ص11)
 .188؛ كنون، النبوغ المغربي، ص 89، ص2(السالوي، األستقصا، ج12)
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األمام المفسر أبي عبد اهلل م( 1415هـ/ 818ن علي المكناسي )ت محمد بن أبي غالب بن احمد بن علي بن احمد ب -
المعروف بالسكاك، كان قاضي للجماعة بمدينة فاس، ومن تصانيفُه نصح ملوك اإلسالم بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق 

 .(1)آل بيت الكرام
أصلُه أندلسي، وأشتهر م( 1468هـ/872)ت  محمد بن قاسم بن محمد بن احمد بن محمد القوري اللخمي المكناسي -

كان مولدُه في أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي و  ولد بمكناسة الزيتون بالقوري نسبًة لبلدة قريبة من أشبيلية،
 (.2)كان من النابغين في علم التفسير

 الفقه: -ت
وأصــطالحًا: فهــو يـعـنـــي الـعـلـــم باألحـكـــام  (4)(( يَْفقَهُمموَن بِهَممالَهُممْم قُلُمموٌب ََل قــال تعــالى: )) (3)الفقــه لغــة: تعنــي الفهــم والمعرفــة

الشــرعية المســتنبطة مــن أدلتهــا التفصــيلية القــران الكــريم والســنة النبويـــة، وهــــو علــم مســتقى مــن الــرأي واألجتهــاد ويحتــاج فيــه الــى 
كثرهـا فائـدة، ألن فيـه معرفـة أحكـام اهلل فـي أفعـال المكلفـين . وعلم الفقه من أعظم العلوم الشـرعية وأجلهـا قـدرًا وأ(5)والتاويلالنظرة 

ذا  بالوجوب والحظر والندب والكراهية واألباحة وهي أحكام مستقاة من كتاب اهلل والسنة، وما نصبُه الشرع لمعرفتهـا مـن األدلـة، وا 
، وروي (7) بـه خيـرًا يفقهـه فـي الـدين((. لذلك قال فيه رسول اهلل محمـد )ص( ))مـن يـرد اهلل(6)استخرجت تلك األحكام قيل لها فقه

  (8)((للسانعن األمام علي )عليه السالم( قوله: ))العلم ثالثة، الفقه لألديان، والطب لألبدان، والنحو 
ولم يتخذوا غيره مذهبًا إال في القليل، ألن رحالتهم كانت غالبًا الى الحجاز، وقد ( 9)اختص المغاربـــة بمذهب األمام مالك 

أن سبب اتخاذ المغرب للمذهب المالكي هو تشابه البيئة المغربية البدوية بالبيئة الحجازية فضاًل عـن وجـود  (10)ابن خلدون أشار
األمام مالك في المدينة فكانت رحالت الحج تتجه الى الحجاز فيلتقي الحجاج به ويأخذون عنُه فكـان مـذهب مالـك بأرائـه الفقهيـة 

 اًل عن اتخاذ المغاربة مذهبًا مخالفًا لبني العباس حكام الشرق.مناسبًا للعقلية المغربية فض
وقد أنتشرت مفاهيم هذا المذهب واتسع انتشاره في عصر المرابطين الذين كـان لهـم أثـرًا فـي نشـره علـى حسـاب المـذاهب  
الـذي ( 12)والمـذهب الظـاهري ، وفي العصر الموحدي ازدهر الفقـه ازدهـارًا كبيـرًا وتمثـل بمـذهبين همـا المـذهب المـالكي(11)األخرى

                                                           
 .284، ص2( ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج1)
؛ ابن زيدان،  548؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 319، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 65( ابن األحمر، بيوتات فاس، ص2)

لفين، مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(، ؛ كحاله، عمر رضا، معجم المؤ 284، ص4إتحاف أعالم الناس، ج
 .143، ص11ج

، تحقيق، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة 8م(،القاموس المحيط، ط1414هـ/817( الفيروز أبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت 3)
 .1250، ص1م، ج2005الرسالة، بيروت، 

 .179( األعراف، اآلية: 4)
 . 563، ص1( ابن خلدون، العبر، ج5)
 .573، ص1( ابن خلدون، المصدر نفسه، ج6)
م(، المسند الصحيح المختصر )صحيح مسلم(، تحقيق، محمد فؤاد عبد 874هـ /261( النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري )ت 7)

 .718، ص2الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(، ج
، 7الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة )من أعالم القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي(، تحف العقول عن آل الرسول، ط (8)

 .146م، ص2002تحقيق، حسين األعلمي، مؤسسة األعلمي، بيروت، 
ان بن ُخثيل، احد األئمة األربعة الذين ترجمُه علماء الرجال من ( أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيم9)

م، ونشأ في صوٍن ورفاهية، طلب العلم منذ صغرِه، وُحدث عُنه وهو حٌي شاٌب، وقصدُه طلبة العلم من األفاق في أخر 711هـ/93العامة، ولد سنة 
الرشيد، الى ان مات. الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن احمد بن  دولة أبي جعفر المنصور العباسي وما بعد ذلك، وأزدحموا عليه في خالفة

؛ الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، معجم  55 - 48، ص8م، ج2006م(، سير أعالم النبالء، دار الحديث، القاهرة، 1347هـ/748عثمان)ت
 .165، ص15م، ج1992، 5رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ط

 .558، ص1(العبر، ج10)
 .458؛ حسن، الحضارة اإلسالمية، ص 131(المراكشي، المعجب، ص11)
م( الذي يعد 909هـ/297( المذهب الظاهري: يرجع أصول هذا المذهب الذي يعد احد المذاهب اإلسالمية الى أبي داود االصبهاني أبو بكر )ت 12)

ي/التاسع الميالدي، ويشير هذا المذهب الى عدم التقييد بأراء أي مذهب مؤسس هذا المذهب، وقد وضع أسسُه في نحو منتصف القرن الثالث الهجر
يد ابن من المذاهب األربعة السنية المعروفة، مع شرط االعتماد على القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة، أشتهر هذا المذهب في األندلس على 

لظاهري الذي يعتمد على األخذ بظاهر النص من هنا سمي بالمذهب م(، الذي كان من أشد دعاة المذهب ا1063هـ/456حزم القرطبي )ت 
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حيــث سـاعد المــذهب الظـاهري الدولــة الموحديـة القائمــة آنـذاك مــن فـرض ســيطرتها علـى كافــة  كـان محبوبــًا مـن الخلفــاء الموحـدين
فــان بقــاء المــذهب الظــاهري وانتشــارُه أســتمر أيــام  (1)أرجــاء بــالد المغــرب واألنــدلس ألنــُه يتناســب مــع مبــادئ هــذه الدولــة وفلســفتها

لة الموحدية، فعندما استلم بني مرين الحكم في بالد المغرب أحيوا مذهب مالك ولم يبق مـن أنصـار الظاهريـة إاّل القليـل، فـي الدو 
 . ومن الفقهاء الذين برزوا في مدينة مكناسة الزيتون هم: (2)حين أن الدولة الحفصية بتونس ظلت متمسكة بمذهب مالك

اصلُه من مدينة فاس ثم انتقل الى ، يكنى أبا موسىم( 1148هـ/543ألزدي )ت عيسى بن يوسف بن عيسى بن الملجوم ا -
مكناسة الزيتون عندما تولى القضاء بها، كان لُه معرفة بالفقه والنوازل عمل على تدريسُه بمكناسة الزيتون فكان عداًل ثقًة 

، ثم طلب التفرغ من مهام القضاء، وأنصرف ضابطًا، عاصر الدولتين المرابطية والموحدية،تولى القضاء مدة من الزمن بفاس
 .(3)م(1148هـ/543الى تدريس العلم ونشره بين طالبه في فاس حتى وفاته سنة )

يعد من فقهاء مدينة مكناسة الزيتون في القرن الخامس م( 1198هـ/594علي بن عيسى بن عمران بن وافال )ت  -
لي القضاء بمدينة فاس، كان فقيهًا سري الهمة، ولهذا حسنت الهجري/الحادي عشر الميالدي، روى عن أبيه عيسى، وو 

 (.4)سيرتهُ 
كان من النابغين في علم الفقه، فكان فقيهًا عارفًا بأصول الفقه وخطيبًا م( 1257هـ/655أبو علي منصور بن حزوز )ت  -

مامًا بجامع مكناسة الزيتون الكبير، ولهذا كان متبرك بِه بالمدينة  .(5)وا 
( 7)وصفُه ابن غـازي (6)يكنى أبا إسحاقم( 1317هـ/717إبراهيم بن عبد الكريم بن إسحاق الجروز )ت بعد أبو سالم  -

قائاًل: ))الفقيه المدرس بمدينة مكناسة، كان يقرر التهذيب ويذكر كالم الناس  (8)المكناسي بالفقيـه الحافظ، وترجمُه ابـن القاضي
هـ 717(. توفي في مدينة مكناسة الزيتون بعد سنة (ونة، ويعلم الصبياندرس المعليه والمختصرين وأقوال األئمة، وكان يدّ 

 .(9)م1317
فقيه مالكي، كان متبحرًا في علم الفقه، ولهذا قام م( 1323هـ/723أبو عبد اهلل محمد بن وارياش الكلبي )كان حيًا سنة  -

و كتاب )االستذكار ألبي عمران بن عبد  (10)لباجي(عليه من كتاب )المنتقى ل على تدريس الموطأ بمكناسة الزيتون ويملي

                                                                                                                                                                                            
الظاهري، فقد أرتبط المذهب الظاهري بمجددُه ابن حزم وأصبح يسمى المذهب الحزمي، الذي دخل بالد المغرب في القرن الخامس 

لمحاسن يوسف بن عبد اهلل الظاهري )ت ؛ ابن تغري بردي، أبو ا 255، ص2الهجري/الحادي عشر الميالدي. ابن خلكان، وفيات األعيان، ج
؛ العبادي، دراسات في تاريخ المغرب  47، ص3م(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، )د.ت(، ج1469هـ/874

 . 108واألندلس، ص
إلسالمي من القرن الخامس الهجري حتى نهاية القرن ( المحمدي، أنعام حسين احمد ظاهر، أثر علماء األندلس في الحياة الثقافية في بالد المغرب ا1)

 .175م، ص2010السابع الهجري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة المستنصرية، كلية التربية، 
، 2تاريخ، ج؛ حركات، المغرب عبر ال 238م، ص1955( بالنثيا، أنخل جنتالث، تاريخ الفكر األندلسي، نقلُه عن األسبانية، حسين مؤنس، القاهرة، 2)

 .179؛ المحمدي، أثر علماء األندلس في الحياة الثقافية، ص 141ص
م(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق، محمد بن شريفة 1303هـ/703( ابن عبد الملك، أبو عبد اهلل محمد بن محمد المراكشي )ت 3)

؛  102؛ النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص 15األحمر، بيوتات فاس، ص؛ ابن  258، ص8م، ج1964وإحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 
؛ المنوني، محمد، مدائن مكناسة القديمة من العصر األدريسي إلى أخر عصر  501ـ  500، ص2ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج

 .186م، ص1988انية، جامعة محمد الخامس، الرباط، الموحدين، أعمال ندوة الحاضرة اإلسماعيلية، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنس
 .482، ص2(ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج4)
؛  108، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 113؛ ابن غازي، الروض الهتون، ص 71( ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص5)

 .469م، ص2000مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ،3المنوني، محمد، ورقات عن حضارة المرينيين، ط
 .39( التنبكتي، نيل األبتهاج، ص6)
 .101( الروض الهتون، ص7)
 .199، ص1( درة الحجال، ج8)
 .279؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 39(التنبكتي، نيل األبتهاج، ص9)
م، وبيت امُه بيت 1012هـ/403وارث التجيبي التميمي البطليموسي الباجي األندلسي ولد سنة ( هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب 10)

 مشيخه كبير في األندلس، جلس أمام شيوخ قرطبة فأخذ عنهم، كما رحل الى الشرق حتى نبغ في فنون متعدده، فأصبح له شيوخ باألندلس والشام
في الطلب عفيف النفس قفل راجعًا إلى األندلس مما سهل على الطالب األخذ عنُه حتى توفي  عامًا قضاها 13وبغداد والحجاز، وبعد رحلة استمرت 

م، مؤلفاتُه كتاب )المنتقي( الذي انتقاه الباجي من كتابُه األخر المسمى )باألستيفا( وهو شرح موطأ اإلمام مالك فهو من احسن ما 1081هـ/474سنة 
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، فأتسع نطاق األتجاه الفقهي في المغرب خالل العصر المريني، واالشتغال بفقه األحكام، ومن أهم الكتب التي تدرس (1)البر(
 (.2)بمكناسة الزيتون )كتاب الموطأ لإلمام مالك(

وهو محمد بن سالم الزياني اإلمام أبو عبد اهلل، من فقهاء مدينة م( 1444هـ/848أبو عبد اهلل القطراني وقيل البطراني )ت  -
عنُه وعن إبراهيم بن عبد الكريم بن إسحاق أن احدهما كان يستظهر كتاب )ابن يونس(  (3)مكناسة الزيتون، نقل ابن غازي

 .(4)م(1444هـ/848واألخر يستظهر كتاب )تبصرة اللخمي(. توفي القطراني بتونس سنة )
مامًا، وصفُه ابن غازيم( 1384هـ/749د بن محمد بن الصباغ المكناسي )ت محم - بقوله: ))الفقيه الشهير (5)كان فقيهًا وا 

الموطأ( )العالمة العالم حائز قصب السبق في المعقول والمنقول...(( أشتهر بجدارتِه العلمية والفقهية من خالل معرفته لكتاب 
 .(6)منُه طالب العلم بمكناسة الزيتون وكذلك بقية المدنوأقرانِه من الكتب األخرى، فأستفاد 

أستاذ فقيه، يعد من أهم من برع في علوم أصول  م(1352هـ/753أحمد بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني المكناسي )ت  -
ن القاسم المكناسي الفقه والدين، نزل مكناسة الزيتون لألخذ عن األستاذ محمد بن قاسم بن محمد األنصاري المالقي الشهير بأب

نزيل مكناسة الزيتون. عمل على تدريس الفقه وأصوله بمدينة مكناسة الزيتون، ثم رحل الى مدينة فاس وبها توفي سنة 
 .(7)م1352هـ/753
فقال: ( 8)ذكرُه ابن غازيأبو عبد اهلل محمد بن احمد بن عفيف )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -
قيه العدل الخير... المتصدر لقراءة كتاب الشفا النبوي، ولديه جملة حسنة من أصول الفقه أشَف بها على كثير من نظرائِه الف))

د ــكان على قي (،((9)قراءًة... أبي عبد اهلل محمد بن أبي الفضل بن الصباغ، وشاركُه في قراءتها على األمام أبي عبد اهلل األبلي
 .(10)و عام اجتماعه بابن الخطيب بمكناسة الزيتونـوه م1369هـ/771الحياة سنة 

                                                                                                                                                                                            
م(، فصول األحكام، تحقيق، 1081هـ/474جانب عدة مؤلفات. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف )ت  ألف في موضوعُه بشهادة كبار العلماء إلى

 .126- 78م، ص1995عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
ل أبي القاسم خلف بن القاسم م، يكنى أبا عمر درس على أيدي فقهاء مدينة قرطبة مث978هـ/368( هو يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي، ولد سنة 1)

اني الرأي الحافظ، وأبي الوليد بن الفرضي وغيرهم الكثير، مؤلفُه في الفقه كتاب )االستذكار لمذاهب علماء األمصار فيما تضمنُه موطأ مالك من مع
العدوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، م(، الصلة، تحقيق، شريف أبو العال 1183هـ/578واآلثار(. ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك)ت

 . 312- 310، ص2م، ج2008
؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين،  107، ص2؛ ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج 96 - 95( ابن غازي، الروض الهتون، ص2)

 .287 - 286ص
 .101(الروض الهتون، ص3)
 .527؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 290ص، 2(ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج4)
  .96( الروض الهتون، ص5)
؛ ابن مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر، القاهرة،  470، ص7( ابن خلدون، العبر، ج6)

 .109؛ شبانة، مدينة مكناس المغربية، ص 221)د.ت(، ص
؛ بالمين، عبد علي، بغية السائلين عن ابن  355، ص1؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 46، ص1لمكناسي، درة الحجال، ج( ابن القاضي ا7)

 . 40م، ص2006جامعة سيد محمد بن عبد اهلل، فاس،  -عباد عالم القرويين في عصر بني مرين، بحث مقدم الى كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 . 675 - 674، ص3؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 418 - 417؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 103(الروض الهتون، ص8)
 من ( هو محمد بن ابراهيم بن احمد العبدري التلمساني الشهير باألبلي نسبًة أبله اسم جبل بقرب غرناطة، وحصن ابلية في نواحي قرطبة، اصلُه9)

ومنها انتقل أبوه وعمُه فأستقدمهما بيغمرسان صاحب تلمسان ولد محمد ونشأ بتلمسان، فمال الى انتحال العلم األندلس من أهل أبله من بالد الجرف، 
فر رحل الى المشرق فألتقى في مصر باب دقيق العيد وابن الرفعة وغيرهم، ثم رجع الى تلمسان، اراد أبو حمو صاحب تلمسان أكرهه على العمل ف

م ونزل على اإلمام ابن البناء شيخ المعقول والمنقول والمبرز في التصرف 1310هـ/710مراكش في حدود سنة منُه= =الى فاس ثم ارتحل الى 
و الحسن علمًا وحااًل فأخذ منُه الكثير بعدها رجع الى فاس فأنهال عليه طالب العلم من كل ناحية فانتشر علمُه واشتهر ذكره فدعاُه السلطان أب

ُه من طبقة العلماء والزمه وحضر معُه. ابن مريم، أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن علي الشريف األدريسي التلمساني المريني عند فتح تلمسان فنظم
 214م، ص1908م(، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، طبعه وراجعه، محمد أبو شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 1370هـ/771)ت 

- 219. 
  .675، ص3حاف أالعالم الناس، ج( ابن زيدان، إت10)
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المكنى أبا محمد يعد من أهم وأشهر فقهاء مدينة عبد اهلل بن عون )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -
ان أبو عنان المريني لما سمع مكناسة الزيتون الذين قاموا بتدريس الفقه وأصوله، كان خطيبًا مشهورًا عرف بجرائتِه، إذ أن السلط

 .(1)جزالتُه في خطبتِه قال لبعض خواصه: أهنا هذا ؟! إعجابًا به
مامًا م( 1359هـ/761إبراهيم بن حزوز المكناسي )ت أحمد الحسن بن  - فهو من ذرية أبي علي منصور، كان فقيهًا وا 

الستة )والموطأ ألبن مالك( بأسانيدها الى مؤلفيها عارفًا، رحل الى المشرق ولقي به المشايخ وأخذ عنهم وروى كتب السنة 
 .(2)باإلجازة العامة، فكان فصيحًا لهذا فإنه لم يكرر خطبة بمكناسة الزيتون فأنتفع به طالب العلم بالمدينة

 ـــــ أشهر األسر الفقهية في مكناسة الزيتون: 
 بفروع الفقه ومن بينهم: دورًا بارزًا بالعناية الذين كان لهم ( 3)أسرة العبادسةأوالً : 

من كبار فقهاء  ديعد من النابغين في أصول الفقه والدين، ويعم( 1374هـ/776أبو عمران موسى بن معطي العبدوسي )ت  -
 (.4)المالكية بفاس كان فقيهًا حافظًا فاهمًا للفقه لذلك تتلمذ على يديه الكثير من العلماء والصلحاء

كان فقيهًا عالمًا خيرًا وورعًا  م(1388هـ/790عمران بن موسى العبدوسي )كان حيًا سنة أبو عبد اهلل بن اإلمام ابي  -
 .(5)صالحًا مدرسًا عالمة

نزيل تونس أخذ العلم عن ابيه شيخ اإلسالم م( 1433هـ/837أبو القاسم عبد العزيز موسى بن معطي العبدوسي )ت  -
 .(6)الفقيه أبو عمران موسى العبدوسي

عبد اهلل بن محمد بن موسى بن معطي العبدوسي )من أعالم القرن التاسع الهجري/الخامس عشر أبو محمد بن  -
 (. ())الفقيه المحدث الحجة شيخ شيوخنا قائاًل:( 7)ذكرُه ابن غازيالميالدي( 

ائهم، وأخر علمائهم ويعد العبادسة بيت كبير من بيوت العلم بمكناسة الزيتون أقام فيهم العلم ورياسته دهرًا طوياًل حتى في نس 
 (.8)أم هانئ العبدوسية أخت أبي محمد المذكور أعاله

 أسرة الونشريسي العلمية أيضًا كان لها دور في الفقه ومن بينهم: ثانيًا: 
شيخ ابن الخطيب لقيُه بمكناسة يونس بن عطية الونشريسي )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

 .(9)كان فقيهًا فاضاًل وعالمًا بفروع الفقه واصولهالزيتون، حيث 
يعد من فقهاء مكناسة الزيتون البارزين ومدرس في م( 1379هـ/781أبو علي الحسن بن عطية المكناسي الونشريسي )ت  -

 (.10)جامعها األعظم، لُه مهارة تامة وعناية كاملة بفروع الفقه
يكنى أبا علي، وهو ابن اخي المتقدمة ترجمتُه، م( 1398هـ/801)ت  الحسن بن عثمان بن عطية المكناسي الونشريسي -

فهو من أهل مكناسة الزيتون من قبيلة تجين وجدُه عطية قدم من البالد التجانية واستقر في المغرب في زمن دولة السلطان ابي 
 .(1)و من بيت علم ودرايةيعقوب يوسف بن عبد الحق، والحسن بن عثمان كان فقيهًا متفنن حافظًا بمسائل الفقه، فه

                                                           
 . 113( ابن غازي، الروض الهتون، ص1)
 .15 - 13، ص3(ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج2)
؛ السبتي،  83( )بني عبدوس( إحدى قرى مكناسة، كما يعد اهلها من ضمن قبائل مكناسة، واليهم ينسب العبادسة. ابن غازي، الروض الهتون، ص3)

  .148الوسيط، ص المدينة في العصر
 .148؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 83(ابن غازي، الروض الهتون، ص4)
 .148؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 84(ابن غازي، الروض الهتون، ص5)
  .274 - 270؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 84( ابن غازي، الروض الهتون، ص6)
  .84( الروض الهتون، ص7)
 .148؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 85- 84( ابن غازي، الروض الهتون، ص8)
 . 269، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 102( ابن غازي، الروض الهتون، ص9)
؛ ابن زيدان،  158؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص179، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 88( ابن غازي، الروض الهتون، ص10)

 .12 - 10، ص3أتحاف أعالم الناس، ج
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أشتهر بعلمه الواسع فكان فقيهًا حافظأ عارفأ بأصول الفقه، م( 1415هـ/818أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الفتوح )ت  -
م، وقد لقنُه الناس عند موته فقال لُه: 1415هـ/818أصابه الطاعون وهو يقرأ البخاري بجامع مكناسة الزيتون الكبير سنة 

 .(2)عن المذكور غفله الشغل بالذكر
كان فقيهًا جامعًا حافظًا يستحضر نوازل الفقه، م( 1467هـ/872محمد بن قاسم بن محمد بن احمد القوري المكناسي )ت  -

: ))... شيخنا القدوة محمد بن قاسم كان حافظًا للمسائل متفننًا نوازليًا زاهدًا ورعًا عالمًا صالحًا انتهت (3)فقال عنُه ابن األحمر
: ))... أيه اهلل تعالى في التبحر في العلم والتصرف فيه واستحضار نوازل (4)ليه رياسة التدريس في زمانه((، وذكره ابن غازيإ

 الفقه...((.
 (5)بمثلــه إن الزمــان بمثلــــه لبخيـــل الزمـــانهيهــات ال يأتــي  

 .(6)كان فقيهًا عالمًا بأصولهع عشر الميالدي( أبو الحسن علي بن عمر )من اعالم القرن الثامن الهجري/الراب-
فقيه عالمة مشاور مشارك كان أبو القاسم بن حبيب الحريشي )من اعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

 (7)عبد اهلل العبدوسي يثني عليه في مجلسه
 (.8)عالمًا باصول الفقهابن سعدون:  -
كان إمامًا في أصول الدين والفقه سكن مكناسة الزيتون ودرس الفقه م( 1485هـ/890)ت بعد  أبو زيد عبد الرحمن الكواني -

 .(9)فيها، توفي بمكناسة الزيتون ودفن خارج باب عيسى أحد أبواب هذه المدينة
بهم أحد أعالم المغرب واساتذته الذين عُظم م( 1513هـ/919المكناسي )ت( 10)أبو عبد اهلل محمد بن غازي العثماني -

م، وتربى في بيت علم وصالح يعد من أهم فقهاء مكناسة 1437هـ/841األنتفاع ومأل صيتهم البقاع، ولد بمكناسة الزيتون سنة 
 (.11)م1513هـ/919س الفقه بجامعها األكبر توفي بفاس سنة رَّ الزيتون، فكان فقيهًا وعالمًا بالكثير من العلوم ولهذا د

 الحــديث: -ث
ون الحديث فـي مطلـع )القـرن الثـاني الهجري/الثـامن المـيالدي( ومـن أوائـل الكتـب التـي ألفـت فيـه الموطـأ بدأ العلماء يدون 
بأنـُه: ))علــم يعــرف بــه أقــوال النبــي محمــد )ص( وأفعالــه ( 13)ويعرفــُه حــاجي خليفــة (12)م(795هـــ/179بــن أنــس )ت  مالــكلألمـام 

لهذا فقد ُعني المسلمون برواية الحديث النبوي الشريف وجمعُه وترتيبُه وأحواله ومما أقر على قومه من أفعال لم ينكرها عليهم((، 

                                                                                                                                                                                            
ة، ( ابن األحمر، أعالم المغرب واألندلس، المعروف بنثير الجمان في شعر من نظمي واياة الزمان، تحقيق، محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسال1)

؛ ابن  160 - 158ي، نيل األبتهاج، ص؛ التنبكت179، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 369 - 366م، ص1976بيروت، 
 .10- 9، ص3زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج

؛ السائح، الحضارة  251؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ص 134، ص2؛ كفاية المحتاج، ج 115(ابن غازي، الروض الهتون، ص2)
 .259اإلسالمية، ص

 . 65( بيوتات فاس، ص3)
  .65(فهرس ابن غازي، ص4)
 .65ازي، فهرس ابن غازي، ص(ابن غ5)
 .121( ابن غازي، الروض الهتون، ص6)
 .622، ص5؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 122 - 121( ابن غازي، المصدر نفسه، ص7)
 .122(ابن غازي، الروض الهتون، ص8)
 .333 - 332، ص5؛ ابن زيدان، إتحاف إعالم الناس، ج 79 - 78( ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص9)
( نسبًة الى بني عثمان قبيلة من قبائل كتامة. الرعيني، أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالرعيني )ت 10)

، 1م، ج1995م(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثُه، زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1547هـ/954
 .579، ص1، ذكريات مشاهير رجال المغرب، ج؛ كنون 6ص

؛ كنون، ذكريات مشاهير رجال 19 - 7، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 148 - 147، ص2(ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج11)
 . 16، ص9؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج 76؛ ابن مخلوف، شجر النور الزكية، ص 605 - 579، ص1المغرب، ج

 .213م، ص1968، دار العلم للماليين، بيروت، 2الصالح، صبحي، النظم اإلسالمية وتطورها، ط( 12)
 .635، ص1م، ج1941م(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، 1656هـ/1067(مصطفى بن عبد اهلل )ت 13)
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وهــو الــذي يفصــل ويوضــح مــا جــاء بــالقران الكــريم مــن  (.1)الكــريم القــرآنوتبويبــُه بعــده المصــدر التشــريعي اإلســالمي الثــاني بعــد 
ين فــي طلبــُه، وتفـــرع منــُه عــدة علـــوم تشــريعات وأمــور تخــص العبـــادات والمعــامالت، وألهميتــُه فـــي حيــاة المســلمين رحــل المســـلم

  ويقسم علم الحديث على قسمين هما:. (2)مساعدة للتأكد من الراوي وصحة السند
هو ))علم يبحث فيه عن كيفية اتصال األحاديث بالرسول محمد )ص( من حيث احوال رواتها ضبطًا وعدالة علم الرواية:  -أ 

 .(3)ومن حيث كيفية اتصااًل وانقطاعًا وغير ذلك((
هو ))علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعلى المعنى المراد منها، مبينًا على قواعد اللغة علم الدراية:  -ب 

العربية، وضوابط الشريعة، ومطابقًا ألحوال النبي محمد )ص(... وغايتُه التحلي باآلداب النبوية والتخلي عما يكرهُه وينهي 
 .(4)((عنه

لموحدي اهتمامًا غير مسبوق بعلم الحديث الهتمام الخلفاء الموحدين بذلك، السـيما إذ مـا علمنـا أن الدولـة شهد العصر ا 
همـال مـا سـوى ذلـك مـن علـم الفـروع الـذي كـان  الموحدية قامت على أسس دينية يأتي في مقدمتها الرجوع لكتاب اهلل وسنة نبيه وا 

 - 524شجعت على دراسة الحديث ما أمر بـه الخليفـة عبـد المـؤمن بـن علـي )، ومن الدوافع التي (5)سائدًا في عصر المرابطين
 - 580وأمـــــر الخليفـــــة يعقـــــوب)( 6)م( مـــــن رد النـــــاس الـــــى قـــــراءة كتـــــب الحـــــديث وحرقـــــه كتـــــب الفـــــروع1162 -1129هـــــ/558
الخليفــة يمليهــا م( العلمــاء أن يجمعــوا أحاديــث الجهــاد وأمــر بدراســتها مــن قبــل كبــار رجــال الدولــة واخــذ 1198 -1184هـــ/595

 .(7)بنفسه على الناس ويأمرهم بحفظها فأنتشر األمر في جميع المغرب وحفظها من العامة والخاصة
م( فلم يقل االهتمام بعلم الحديث عما كان عليه في عصر 1469 - 1269ه/869 - 668أما في عصر بني مرين ) 

. وكـــان مـن أثـر اهتمـام الموحـدين وبنـي مـرين بعلـم (8)كناسة الزيتونالموحدين إذ لقي رواجًا كبيرًا في مدن المغرب ومنها مدينة م
 الحديث أن ظهر بمدينة مكناسة الزيتون في هذين العصرين محدثون كبار منهم: 

يكنى أبا القاسم المكناسي لنزوله فيها، أصلُه من م( 1219هـ/616أحمد بن عمر بن احمد بن عبد الرحمن الخزرجي )ت  -
سكن مكناسة الزيتون، روى عنُه أبو العباس بن يوسف بن فرتون الفاسي وأبو عبد الرحمن بن برطلة وآخرون،  (9)مدينة قرطبة

 .(10)م1219هـ/616كان محدثًا راوية من أهل العدالة والثقة والدين، توفي في مدينة مكناسة الزيتون سنة 
نزيل قرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي( الحجاج يوسف بن احمد بن حكم التجيبي األندلسي )من أعالم ال وأب - 

فيصفُه بالفقيه المحدث ويضيف: ))وهو شيخ فاضل  (12)، لقيُه الرحالة العبدري(11)بها مكناسة الزيتون قام بتعليم علم الحديث
 راوية، قي جماعة من كبار العلماء وأخذ عنهم... وأجازني إجازة عامة((.

                                                           
؛ حسن، تاريخ  3م، ص1981م(، أدب اإلمالء واألستمالء، بيروت، 1166هـ/562( السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت 1)

 .272م، ص1975؛ الخربوطلي، علي حسني، الحضارة العربية اإلسالمية، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة،  422، ص4اإلسالم، ج
لهجري وحتى نهاية القرن السادس الهجري، رسالة ( عبد العباس، وسن رحيم، الحياة الثقافية في مصر والمغرب األقصى من القرن الثالث ا2)

 . 101م، ص2011ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية بنات، 
 .635، ص1؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 52، ص2( طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ج3)
 .635، ص1؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 113ص، 2( طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ج4)
 .35؛ المنوني، حضارة الموحدين، ص 204( المراكشي، المعجب، ص5)
 . 485؛ حسن، الحضارة اإلسالمية، ص 195(ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص6)
 .204 - 202و ص 187( المراكشي، المعجب، ص7)
 .342( الحريري، تاريخ المغرب اإلسالمي، ص8)
 .203؛ المنوني، مدائن مكناسة القديمة، ص 97، ص1بن األبار، التكملة، ج(ا9)
، 1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 348- 347، ص1؛ ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، س 98 - 97، ص1( ابن األبار، التكملة، ج10)

 .139ص
 .283ني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص؛ المنو 551، ص2( ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج11)
، تحقيق، علي إبراهيم كردي، تقديم، شاكر الفحام، دار 2م(، رحلة العبدري، ط1300هـ/700( أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن علي بن احمد )ت 12)

 .565 - 564م، ص2005سعد الدين، دمشق، 
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من علماء مدينة مكناسة الزيتون، فكان قاضيها م( 1323هـ/723لكلبي )كان حيًا سنة أبو عبد اهلل محمد بن وارياش ا -
الموطأ بالمدينة، فكانت طريقتُه: يبدأ بذكر اهلل تعالى  أم، وكان يقر 1323هـ/723ومحدثها، علم الحديث بمكناسة الزيتون سنة 

الصالحين لهذا كان أهل المدينة يتبركون به ويلتمسون كان من عباد اهلل و أواًل، ثم يأمر خاصة طلبتُه فيعرضون عليه الدرس 
 .(1)منه الدعاء

من أهل المعارف الكثيرة، واإلتقان للحديث والمعرفة م( 1349هـ/749محمد بن محمد بن الصباغ الخزرجي )ت أبو  -
أبو الحسن علي بن عثمان  استدعاُه السلطان( 2)برجاله، كان يدرس بمكناسة الزيتون، قرأ بمدينة فاس على جماعة من أعالمها

م( 1347هـ/748سنة )( 3)م( وضمُه الى مجلسه العلمي، وأصطحبُه في حملتُه المشهورة على تونس1351هـ/752المريني )ت 
. الى أن توفي في مدينة تلمسان مع جمـلة فقهاء غريقـًا (4)فهو محدث مشهور أشتهر برواية الحديث في مدينة مكناسة الزيتون

 .(6()5)بي الحسنمــع أسطول أ
كانت لُه رواية في علم أبو عبد اهلل محمد بن عزوز الصنهاجي )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

 .(7)الحديث والمعرفة
لمسان الذي انتقل الى فاس ومكناسة الزيتون وهو أحد علماء تِ م( 1415هـ/818أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الفتوح )ت  -

نة الكتب ابمكناسة الزيتون عند خز ( 8)فأقام بها الى وفاته، برع في عدة علوم ومنها الحديث، قرأ كتاب صحيح البخاري
 .(9)األعظم

ولد بمكناسة الزيتون وأصلُه من األندلس، كان م( 1467هـ/872محمد بن قاسم بن محمد القوري اللخمي المكناسي )ت  -
 (.10)لعلم، من علماء الحديث بمكناسة الزيتون، فأنتفع به طالب العلم بهامحدثًا حافظًا عالمة متبحرًا في ا

 العلوم اللغوية  -2
 علم اللغة العربية:  أ:

واللغـو النطـق يقـال: هـذه لغـتهم التـي يلغـون بهـا  (11)وهي علوم بيان الموضوعات اللغوية واسـتعمال األلفـاظ فـي مواضـعها
بأنه: ))علم باحث عن مدلوالت جـواهر  (3)ويعرفه حاجي خليفة (2)قوم عن أغراضهمواللغة: أصوات يعبر بها كل  (1)ينطقونأي 

 المفردات، وهيئاتها الجزئية...((.
                                                           

؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين،  669، ص3ن، إتحاف أعالم الناس، ج؛ ابن زيدا 107، ص2(ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج1)
 . 287ص

؛  301، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 97 - 96؛ ابن غازي، الروض الهتون، ص 268( ابن مرزوق، المسند الصحيح، ص2)
 .671، ص3ابن زيدن، إتحاف أعالم الناس، ج

  672، ص3، ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج394، ص7؛ ابن خلدون، العبر، ج 268لصحيح، ص( ابن مرزوق، المسند ا3)
 .258؛ السائح، الحضارة اإلسالمية، ص 244( التنبكتي، نيل األبتهاج، ص4)
ان يقلهم بحوالي أربعمائة (غرق أسطول أبي الحسن المريني بعد السيطرة على تونس عندما عقد البنُه أبي الفضل واليتها ورجع بأسطوله الذي ك5)

شراف شخصًا والذي تقدرُه بعض الروايات ستمائة سفينة، فقد هاج البحر بهذه السفن وغرق من كان مع السلطان من الفقهاء والعلماء والكتاب واأل
؛ ابن أبي دينار، محمد بن ابي  89والخاصة، فقذفت األمواج أبا الحسن المريني الى شاطئ الجزائر. الزركشي، الدولتين الموحدية والحفصية، ص

 .139م، ص1869م(، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، المطبعة التونسية، تونس، 1698هـ/1110قاسم الرعيني القيرواني )ت 
، دبي، 52، العدد 13؛ شبانة، محمد كمال، مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ، مجلة آفاق الثقافية والتراث، السنة  219( ابن مريم، البستان، ص6)

 .109م، ص2006األمارات، 
 .158 - 157، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 119(ابن غازي، الروض الهتون، ص7)
م( وأسماه )الجامع المسند 869هـ/256( هو أصح كتب الحديث النبوي عند أهل الجماعة، جمعُه أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري )ت 8)

من ُأمور رسول اهلل )ص( وسننه وأيامه( جاء هذا الكتاب على شكل أبواب أغلبها فقه. وجملة أحاديث كتابُه: سبعة آالف الصحيح المختصر 
وثالثمائة وسبعة وتسعون حديثًا بالمكرر، ومن غير المكرر أربعة آالف حديث. ابن حجر، شهاب الدين احمد بن علي الكناني 

  .490م، ص1988ح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، م(، مقدمة فتح الباري بشر1448هـ/852)ت
؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم  251؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ص 264؛ ابن مريم، البستان، ص 115( ابن غازي، الروض الهتون، ص9)

 .259؛ السائح، الحضارة اإلسالمية، ص 676، ص3الناس، ج
 .185 - 184، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 319، ص1؛ ابن القاضي، جذوة األقتباس، ج 65فاس، ص ( ابن األحمر، بيوتات10)
 . 756، ص1(ابن خلدون، العبر، ج11)
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 ومن علماء مكناسة الزيتون الذين نبغوا في هذا العلم هم: 
اللغة العربية، كان إمامًا في علم ابن عيسى موسى بن الحجاج )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

 .(4)أبرز علماء اللغة عند األمير أبا سعيد عثمان بن عبد الحق المريني لعلمه وثقافته
 .(5)أستاذًا بارعًا في علم اللغة العربيةم( 1408هـ/810أبو علي عمر بن عثمان الونشريسي ) -
 .(6)العربية كان أستاذًا في اللغةم( 1513هـ/919أبو عبد اهلل محمد بن غازي المكناسي )ت  -
 عــلــم النحــو: ب:

، واصطالحًا هو العلم الذي تعرف به تراكيب اللغة العربية، واإلعراب والبناء، وتعرض صحة الكالم (7)لغًة: هو القصد والطريق
ها وحل الكثير ، فهو علم جليل الفائدة عظيم النفع ألنُه الطريق الوحيد للوقوف على أسرار اللغة العربية وأدراك معاني(8)وفسادهُ 

سبب تسمية هذا  (10)وذكر ابن النديم( 9)من تراكيبها فالكلمات واأللفاظ وما تزال مقفلة على معانيها حتى يأتي اإلعراب ليفتحها
قال لعلي)عليه السالم( وقد ألقى عليه شيئًا من أصول  (11)العلم بعلم النحو فقال:))... سمي النحو نحوًا ألن أبا األسود الدؤلي

 ، قال أبو األسود واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع فسمي ذلك نحوًا...((. النحو
( 12)ومن خالل هذا النص يتضح أن األمام علي بن أبي طالب )ع( يعد المؤسس األول لعلــم النحـو، وهذا ما أكدُه ابن األنباري 

إلمام علي بن أبي طالب )ع( وأخذ عنه أبو ))إن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحد حدوده، أمير المؤمنين ا: فقال
األسود الدؤلي، وسبب وضع اإلمام علي لهذا العلم، ما روى أبو األسود الدؤلي إذ قال: دخلت على أمير المؤمنين فقال إني 

عليه((.  فأردت أن أضع لهم شيئًا يرجعون إليه ويعتمدون -العجم  -تأملت كالم الناس فوجدتُه قد فسد لمخالطة هذه الحمراء 
))كان أول من وضع علم  نصًا مؤكدًا فيه بأن اإلمام عليًا )ع( المؤسس األول لهذا العلم فقال: (13)وأيضًا ذكر ياقوت الحموي

. وقد شاعت دراسة علم النحو بمدينة بمكناسة (( وأخذُه عنه أبو األسود(ليه السالمالعربية وأسس قواعده علي بن أبي طالب )ع
هتمام علماء مكناسة الزيتون في مجال اللغة والنحو أقل شأنًا من باقي العلوم، ومن أشهر الشخصيات التي الزيتون فلم يُك ا

 تصدرت تدريس هذا العلم هم:

                                                                                                                                                                                            
م(، لسان العرب، تحقيق، عامر أحمد حيدر، 1311هـ/ 711( ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري األفريقي المصري )ت1)

 . 252، ص15م، ج2003، عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ومراجعة
 .34، ص1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت، ج4م(، الخصائص، ط1001ه/392(ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )ت 2)
 .1556، ص2( كشف الظنون، ج3)
؛ ابن مخلوف، شجرة  422، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 605األبتهاج، ص؛ التنبكتي، نيل  118(ابن غازي، الروض الهتون، ص4)

 .76النور الزكية، ص
 .104( ابن غازي، الروض الهتون، ص5)
 .7، ص4(ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج6)
 .309، ص15( ابن منظور، لسان العرب، ج7)
م(، مفتاح العلوم، تحقيق، أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، 1228هـ/626لي )ت (السكاكي، أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن ع8)

  .68 -65م، ص1982بغداد، 
 .108م، ص1919( داغر، اسعد، حضارة العرب، مطبعة المقتطف، مصر، 9)
 .61م، ص1997ة، بيروت، ، تحقيق، إبراهيم رمضان، دار المعرف2م(، الفهرست، ط993هـ/383( أبو الفرج محمد إسحاق الوراق )ت 10)
النحو ( ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم وهو كذلك نحوي واضع علم 11)

أصول النحو فكتب فيه أبو األسود  في اللغة العربية وضع النقاط على األحرف العربية، رسم لُه األمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( شيئًا من
هـ 69سود سنة واخذ عنه جماعة، والُدَؤلي: بضم الدال وفتح الهمزه وبعدها الم هذه النسبة إلى الدئل بكسر الهمزة وهي قبيلة من كنانة، توفي أبو األ

بن فارس،األعالم )قاموس تراجم ألشهر ؛ الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي  535، ص2م. ابن خلكان، وفيات األعيان، ج688
 .236، ص3م، ج1980، دار العلم للماليين، بيروت، 5الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(، ط

 ، تحقيق، إبراهيم3م(، نزهة األنباء في طبقات األدباء، ط1181هـ/577( أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم محمد )ت 12)
 .18 - 17م، ص1985السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، 

م(، معجم األدباء، تحقيق، إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، 1228ه /626( شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي )ت13)
 .1465، ص4م، ج1993بيروت، 
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يكنى أبا إسحاق وصف بكونُه من م( 1112هـ/506)كان حيًا سنة (1)إبراهيم بن أبي الفضل بن صواب المجري الشاطبي -
آلداب والطب توجه الى بالد المغرب فدخل طنجة أواًل ثم تحول الى فاس نحو سنة أهل المعرفة باللغة العربية وا

م ثم انتقل الى مكناسة الزيتون واخذ يعلم العربية واآلداب فيها، لم تحدد سنة والدتُه فقد كان حيًا سنة 1112هـ/506
 .2))الزيتون م توفي بمكناسة1033هـ/425سنة وعليه فتكون والدتُه سنة  81م عن عمر 1112هـ/506

: نحوي مشارك في العلوم النقلية والعقلية، من مؤلفاتُه: م(1348هـ/749محمد بن محمد بن الصباغ الخزرجي )ت أبو  -
 .(3)شرح على األجرومية في النحو

قلية، : كان عالمًا بالنحو وغيره من العلوم العقلية والنم(1467هـ/872محمد بن قاسم بن محمد القوري المكناسي )ت أبو  -
 .(4)م1467هـ/872ويعد من أعمدة المعارف بمكناسة الزيتون، توفي بفاس سنة 

 األدب: ت: 
 ئويقصد به األجادة فـي فنـي المنظـوم والمنثـور، علـى أسـاليب العـرب جامعـًا مـن خاللـه مسـائل فـي اللغـة والنحـو، تسـتقر  

يقـع فـي أشـعارهم منهـا وكـذلك ذكـر المهـم مـن األنسـاب منها بعض قوانين اللغـة العربيـة، مـع ذكـر بعـض أيـام العـرب يفهـم بـه مـا 
وفروعُه النثر والشعر والخطابة والموشحات. فقد ازدهرت الحركة األدبيـة فـي عصـر الموحـدين ازدهـار ( 5)واألخبار العامة الشهيرة

، وصـارت (6)لـألدب واضح فحظيـت مكناسـة الزيتـون علـى عهـدهم بحـظ وافـر مـن العلـم والثقافـة نتيجـة لتشـجيع الخلفـاء الموحـدين
 علميـةمساجد ومجالس مدينة مكناسة الزيتون تشهد المناقشات األدبية واللغوية، ولهذا أصبحت مكناسة الزيتون من أهم المراكـز ال

 .(7)في المغرب
كمــا شــهد العصــر المرينــي حركــة أدبيــة واســعة ســاعد علــى قوتهــا وازدهارهــا تشــجيع ســالطين بنــي مــرين وأمــرائهم لألدبــاء  

فــي دولــتهم وأجزلــوا لهــم العطــاء، فنبــغ عــدد كبيــر مــن الشــعراء واألدبــاء فــي ظــل الــبالط المرينــي، واحتلــوا مكانــة مرموقــة  عراءوالشــ
 فبرز عدد من األدباء في مدينة مكناسة الزيتون منهم:  .8))ووظائف كبرى

لُه من مكناسة الزيتون ونشأ يعرف بالفصيح، ويكنى أبا بكر، أصم( 1195هـ/595عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي )ت  -
لمسان وغيرهما بمدينة فاس حج وزار بغداد ومصر، تفقه بالخالفات في العراق، وكتب بخطه علمًا كثيرًا، أخذ عنُه بتونس وتِ 

كان من األولين بدراسة علم األدب، ولُه العديد من الدواويين التي  اذم الى أن توفي فيها، 1192هـ/588أستقر بمراكش سنة 
 .9))فيها، ويعد من عباقرة األدب في العصر الموحدي نبغ
م بلنسي 1184هـ/582ولد بجزيرة شقر وقيل ببلنسية سنة م( 1258هـ/656أحمد بن عبد اهلل بن عميرة المخزومي )ت  -

ايخ شقوري األصل يكنى أبا مطرف كان أول طلبة العلم شديد العناية بشأن الرواية فأكثر من سماع الحديث، أخذُه عن مش
أهله، ثم تفنن في العلوم، ونظر في المعقوالت وأصول الفقه، ااّل انُه مال الى اآلداب فبرع فيها براعة عد بها من كبار مجيدي 

                                                           
فهي مدينة قديمة جليلة حصينة أرضها خصبة كثيرة الثمار هوائها طيب، وقد خرج منها خلق من ( نسبًة الى مدينة شاطبة التي تقع شرقي األندلس 1)

ر الفضالء ويعمل فيها الكاغد الجيد المنسوب إليها ويحمل منها الى كافة األمصار وقيل أسمها من الشطبة أي السعفة الخضراء. بناها األمي
؛  310 - 309، 3إقليم منها أربعون قرية وتتصل بأحواز بلنسية. الحموي، معجم البلدان، جالمرابطي علي بن يوسف ولها ثالثة أقاليم في كل 

 .337الحميري، الروض المعطار، ص
 .88، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 122، ص1( ابن األبار، التكملة، ج2)
 .128، ص11؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج 96( ابن غازي، الروض الهتون ص3)
 . 548؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 319، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 65(ابن األحمر، بيوتات فاس، ص4)
 .763، ص1( ابن خلدون، العبر، ج5)
المعارف، القاهرة،  ؛ عالم، عبد اهلل، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، دار 491 - 490( حسن، الحضارة اإلسالمية، ص6)

 .271م، ص1968
  .448 -447( حسن، الحضارة اإلسالمية، ص7)
 .350( الحريري، تاريخ المغرب اإلسالمي، ص8)
؛ المنوني، محمد، تاريخ الوراقة المغربية _ صناعة  202، ص4؛ الزركلي، األعالم، ج 455، ص2(ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج9)

 . 34م، ص1991العصر الوسيط الى الفترة المعاصرة، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط،  المخطوط العربي من
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النظم وكذلك في الكتابة، وكان راوية ثبتًا متبحرًا في التاريخ واألخبار قائمًا على العربية واللغة، تولى قضاء مدينة مكناسة 
 .(1)م1258هـ/656م( توفي بتونس سنة 1248هـ/ 646الخليفة الموحدي أبي الحسن المعتضد )ت الزيتون في عهد 

كان أديبًا متضلعًا وخطيبًا فصيحًا بليغًا، لم ير م( 1359هـ/761الحسن بن احمد بن إبراهيم بن حرزوز المكناسي )ت أبو  -
 .((2بالمغرب خطيب أفصح منه، ولم يكرر خطبة ابداً 

يكنى أبا عبد اهلل كان عاماًل هامًا م( 1374هـ/776عبد اهلل بن سعيد التلمساني المعروف بابن الخطيب )ت محمد بن أبو  -
المؤلفات التي قد ألفها أثناء وجوده بالمغرب في أواسط القرن الثامن  فضاًل عنمن عوامل تنشيط الحركة األدبية، 

 .(3)القوي في تنشيط األدب في مكناسة الزيتونم وقام على وصف مدن المغرب مما كان لُه أثره 1369هـ/771
أبو جعفر احمد بن محمد بن إبراهيم األوسي الجّنان المكناسي )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

عداًل إخباريًا ))كان فقيهًا أديبًا  م والذي قال في حقُه:1369هـ/771أحد شيوخ ابن الخطيب الذين لقيهم بمكناسة الزيتون سنة 
مشاركًا، من أهل الظرف واالنطباع والفضيلة... ناثر مشارك في فنون من العلم، لُه تصنيف حسن في ثالثة أسفار سماه 

 .(4)المنهل المورود في شرح المقصد المحمود((
سة األدب، ولهذا من أهم علماء مكناسة الزيتون الذين اهتموا بدرام( 1379هـ/781الحسن بن عطية الونشريسي )ت أبو  -

 .(5)قام بتدريسُه بجامعها الكبير
األديب الكاتب لُه نظم رائق، قدم مكناسة م( 1390هـ/792أبو العباس احمد بن يحيى بن عبد المنان الخزرجي )ت  -

اسة بن عبد المنان في مارستان مكنام( ونزل 1393هـ/796الزيتون مع السلطان أبو العباس احمد بن أبي سالم المريني )ت 
 الزيتون فكتب لُه السلطان أحمد هذه األبيات:

 ـا بالشعر والكتـب مـن تلقــاء نجـــران ــــيـا شاعرًا قد خبرناه ففاض لنـ 
 ي ِمكناسٍة فشجــا مـــن عندك ابنـــانـدلَت دارك فــــك بَ ـثُــبَّــت أن

 فأجابُه الكاتب أبو العباس بقوله:  
 ناســٍة َمْثوى الدين َمضْوا مــن األتـــراب لما بدا لــي فــي ِحَمى ِمكْ  
 (6)فتركت داري لم أعّرج نحوهــا ورأيت مــاِرْستاَنهـــا اولــى بــي 

 ، الى أن تداركها اهلل بأحد علمائها وأهمهم: (7)العربي بتدهور الدولة المرينية وسقوطها األدبولقد تدهور 
نافذًا في طلب العلم ونشره، فكان عارفًا بصناعة التدريس، م( 1513هـ/919أبو عبد اهلل محمد بن غازي المكناسي ) -

ومشاركًا في علم البالغة وهو من العلماء المشاركين في شتى أنواع العلوم والفنون، فكان فصيح اللسان، فمن مؤلفاتُه األدبية: 
 .(8)ل جليلفي حل مقفليل غشفاء ال

 

                                                           
؛ زنبير، محمد، المغرب في  146 - 145، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 180 -150، ص1( المراكشي، الذيل والتكملة، س1)

 . 323م، ص1999اد(، تنسيق، محمد المغراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، االقتص -المدينة  -العصر الوسيط )الدولة 
 . 15 - 13، ص3( ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج2)
 .478 - 473، ص2( ابن تاويت، الوافي باألدب العربي، ج3)
 - 98؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 153 - 152، ص1؛ ابن قاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 105 - 104( ابن غازي، الروض الهتون، ص4)

 .109؛ شبانة، مدينة مكناس المغربية، ص 99
 .10، ص3؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 179، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 88( ابن غازي، الروض الهتون، ص5)
 . 55 - 53، ص1ناسي، درة الحجال، ج؛ ابن القاضي المك 110( ابن غازي، الروض الهتون، ص6)
 .565، ص2(ابن تاويت، الوافي باألدب العربي، ج7)
 - 7، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 217، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 147، ص2( ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج8) 

 .50؛ المنوني، حضارة الموحدين، ص 19



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

728 

 الشعـر: ث:
وينقسم الـى أقسـام منهـا المـديح  (2)، وهو الكالم المعبر عن مشاعر قائله وأحاسيسه(1)هموهو ديوان العرب الجامع ألخبار  

بأنُه: ))الكـالم المـوزون المقفـى ومعنـاه الـذي تكـون أوزانـه كلهـا علـى روى واحـد وهـو  (3)والرثاء والفخر والوصف، ويعرفُه القنوجي
 . ومن الشعراء الذين برزوا بمكناسة الزيتون هم: القافية ويشتمل على عده فنون منها المرح والرثاء والهجاء((

وأستوطن مكناسة فأشتهر بعلمه  (4)أصله من مدينة تادلةم( 1203هـ/600عبد اهلل بن عيسى بن محمد التادلي )ت أبو  -
 .(5)م1203هـ/600الواسع فكان أديبًا وشاعرًا جيدًا وكانت وفاتُه بمكناسة قبيل سنة 

كان شاعرًا مجيدًا، فهو يعد من أهل مكناسة الزيتون الذين ( 1260هـ/659رجي المكناسي )تمحمد بن عبدون الخز أبو  -
المضطرب بالنسبة لمكناسة  صرأدركوا أواخر عصر الموحدين وأوائل عصر بني مرين، فقد عـاش هـذا األديب فـي الع

ومن  (8)والكتابة((. وهذه شهادة تنم عن فضلبقوله: ))ابن عبدون حائز قصب السبق في الشعر  (7)وصفُه ابن غازي (6)الزيتون
  :أشعاره ما وصف به الثريا الكبيرة التي كانت بجامع القرويين بفاس حيث قال

 
 

 ومن نظمِه أيضًا: 
 يا جيرتي ومن استجرت بهم 

  

 
 من جور عزهم على ذلي 

  
 لوداد قالعوضتموني با 

  
 وأبدلتم األنصاف بالمطل 

  
 وشغلتم بالي بهجركم 
  

 ووباله عن كل ما شغل 
  

 ما هكذا فعل الكرام بمن 
  

 (10)منهم تعود أجمل الفعـــل 
  

األديب والشاعر، شاعر الدولة المرينية من أهل م( 1298هـ/697عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزي )ت أبو  -
فقال: ))كان شاعرًا مكثرًا سيال القريحة منحط الطبقة، متجنا، عظيم الكفاية ( 12)، وصفُه ابن الخطيب(11)الزيتون مكناسة

                                                           
 .803، ص1بر، ج( ابن خلدون، الع1)
 .241، ص8م، ج1922( الزهاوي، جميل أفندي، نظرة في الشعر، مجلة اليقين، بغداد، 2)
 .157م، ص2002( القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، أبجد العلوم، دار ابن حزم، 3)
 .127( مدينة قديمة أزلية من بالد المغرب. الحميري، الروض المعطار، ص4)
 .214؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 533_  532، ص1مراكشي، الذيل والتكملة، ج( ال5)
، 1؛ بن تاويت، الوافي باألدب العربي، ج 286 - 284، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 113( ابن غازي، الروض الهتون، ص6)

 .328ص
  .113(الروض الهتون، ص7)
 .935، ص1غرب، ج(كنون، ذكريات مشاهير رجال الم8)
 .69م، ص1991، المطبعة الملكية، الرباط، 2م(، جنى زهرة االس في بناء مدينة فاس، ط1364هـ/766(الجزنائي، أبو الحسن علي )ت 9)
 .285، ص1( ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج10)
م، 1985ي في العصر المريني، دار الثقافة، الدار البيضاء، ( ابن شقرون، محمد بن احمد، مظاهر الثقافة المغربية دراسة في األدب المغرب11)

  .248، ص5؛ كحاله، معجم المؤلفين، ج 431، 429؛ ضيف، عصر الدول واألمارات، ص 69 - 66ص
 .21، ص4( األحاطة في أخبار غرناطة، ج12)

 في شكلها ربوة كأنها 
 

 (9)فاتَّسـق اهــــأنتظَم النور ب 
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والجرأة، جسورًا على األمراء علق بخدمة الملوك من آل عبد الحق وأبنائهم ووقف أشعاره عليهم وأكثر النظم في وقائعهم 
 .(1)ظم السلوك في ذكر األنبياء والخلفاء والملوك()ن وحروبهم...(( ولُه أرجوزة تاريخية سماها

كان من كبار علماء أبو عبد اهلل محمد بن أبي البركات الحسني )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -
 . (2)مجلس أبي عنان المريني ُعرف ببالغتِه في عالقات المجاز

من أهل األندلس سكن مكناسة الزيتون، م القرن الثامن/الرابع عشر الميالدي( أبو عامر ابن الحمارة الغرناطي )من اعال -
 . (3)فكان شاعرًا وأديبًا ماهراً 

يعرف بابن الفكون الذي حسن بن علي بن عمر القسنطيني )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي( أبو  -
 الزيتون وأثر في علومها فمن نظمه قوله في مدينة مكناسة الزيتون:  دخل مدينة فاس في رحلته إلى مراكش، وسكن مكناسة

 (4)ِمْكناَســٌة إاّل ِكَنــاٌس ألحوى الطَّْرْف ِذي ُحْسٍن سني َومــــَا 
كان من أهل العبادة والزهد ومن أبو محمد بن عبد اهلل العريف )من اعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

التي  (6)مقصورة شيخُه أبي زيد المكودي (5)أبي زيد الجادري ن في طلب العلم رحل الى فاس وروى عن األستاذالمجتهدي
 مطلعها: 
 نجد أن سـري يـومض مـابين فــرادى وثنا  بارقأرقني  
 (7)منه موصنــًا مــا سد مـابين فـرادى وثنا اذهبأهيني  

كان أديبًا بارعًا وكاتبًا لُه نظم رائعة، كما برع م( 1390هـ/792خزرجي )ت أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد المنان ال -
 م ومطلعها: 1356هـ/757في الشعر فنظم قصيدة عينية من بحر البسيط رفعها ألبي عنان المريني سنة 

 هــل العقيق ما ضمت اجارعــُه كمــا عهدناه أم أقــوات مرابعــة 
ُكتّــاب الــديوان المرينــي، فكــان يتمتــع بخــط وافــر مــن األدب ممــا جعــل تلميــذُه ابــن كــان يعــد مــن شــعراء الوصــف مــن  ولهــذا

جــــابر الغســــاني يصــــفُه بقولــــه: ))رافــــع رايــــة الشــــعر واألدب فــــي عصــــره القــــدوة األحفــــل، المتفــــنن األكمــــل كاتــــب الخالفــــة العليــــة 
 (.8)ستفاد به طلبة العلم بمكناسة الزيتون(، كما انُه برع في الكثير من العلوم ولهذا فا(المخصوص لديها بالمزايا السنية

مكناسي الدار ُعرف كونُه شاعرًا مجيدًا وفقيهًا ناظمًا م( 1224هـ/827محمد بن يحيى بن محمد بن جابر الغساني )ت أبو  -
( و )نظم المراقبة ناثرًا، متطلعًا عالمًا في الكثير من العلوم، من مؤلفاتُه األدبية: )تصانيف الحسان( و )تسميط البردة النبوية

                                                           
 .248، ص5؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج 19، ص4( الزركلي، األعالم، ج1)
  .101وض الهتون، ص( ابن غازي، الر2)
م(، رايات المبرزين وغايات المميزين، تحقيق، رضوان الداية، دار 1286هـ/685( ابن سعيد المغربي، علي بن موسى بن سعيد األندلسي )ت 3)

 .233 - 232م، ص1987طالس للدراسات، دمشق، 
 .238 - 236، ص1؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج 98 - 97( العبدري، رحلة العبدري، ص4)
م( واستوطن فاس، وكان مقرئًا نحويًا حسابيًا، ولُه عدة 1375هـ/777( هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المديوني ولد سنة )5)

 .256 - 255؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 79 - 78م(. ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص1485هـ/890مؤلفات، توفي سنة )
بن علي بن صالح المكودي، األمام النحوي ألف شرحًا مختصرًا على األلفية، نقل عنُه ابن غازي وغيره، وله شرح األجرومية ( هو عبد الرحمن 6)

 ونظم المعرب من األلفاظ المقصورة في مدحة للنبي محمد )ص( على نمط مقصورة ابن دريد نحو ثالثمائة بيت فيها يقول: 
 المصطفى خير الورى  مقصورة لكنهـــا مقصــورة على امتداح 
 ماشبتها بمدح خلــــق غيره لـرتــبـة أحـــظــــــى بــهــا ال جــرى  

 . 250التنبكتي، نيل األبتهاج، ص
  .124 - 123( ابن غازي، الروض الهتون، 7)
؛  55 - 53، ص1الحجال، ج ؛ ابن القاضي، درة 110؛ ابن غازي، الروض الهتون، ص 353 -314(ابن األحمر، أعالم المغرب واألندلس، ص8)

 .528 - 527المنوني، ورقات عن حضارة المرينين، ص
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العليا في تغير الرؤيا( و)نظم رجال الحلية(، كما كان لُه في التعبير نظم فائق في التعريف ببلدة مكناسة الزيتون سماه )نزهة 
 .(1)الناظر ألبن جابر( وكانت قصائدُه جميلة وعجيبة

 (2)وصفُه ابن غازيامس عشر الميالدي( أبو زيد عبد الرحمن بن ثابت )كان حيًا في أواسط القرن التاسع الهجري/الخ -
( ومن مؤلفاتُه المولدية: قصيدة المية نبوية نظمها أيام المولد النبوي ())الشيخ المعمر العدل األديب المجيد الشاعر المفلق بقوله:

 قال في مطلعها: 
 أال حي الديار ليلى 
 

 ومر بها إذا أدلجت لال 
  

 ومهما جئت مغناها سحيرا 
  

 (3)لتحية فيها ذيالفجرر ل 
  

م( كان 1401هـ/804ولد بمكناسة الزيتون سنة )م( 1465هـ/870أبو العباس احمد بن سعيد الحباك الغفجميسي )ت  -
، قال عنُه ابن (4)شاعرًا فصيحًا وبليغًا أديبًا، عمل خطيبًا بالجامع األعظم في مكناسة مدة، ثم خطب بجامع القرويين

 آية اهلل تعالى في النبل واإلدراك معُه حظ وافر من األدب...((. ]هلل رحمه ا [: ))كان (5)غازي
يعد من جهابذة علماء مكناسة الزيتون، فقد أتصف بفصاحة م( 1513هـ/919أبو عبد اهلل محمد بن غازي المكناسي )ت  -

وم من بينها البالغة، فمن اللسان وتفنن في الشعر واألدب، ففاق أهل عصره وعمره، فكانت لديه مشاركة في كثير من العل
 . ومن نضمه قوله:(6)مؤلفاتِه: )شفاء الغليل في حل مقفل خليل( و )خليل التعقيد على المدونة( وغيرها من المؤلفات

 ا الكــالم ـــاءها مـــلم ابنــاســـة مـــدة ُأعـــبمكن ـتــمـــأق 
  (7)ملى به نجلوا بالســالـــم عــبعضهــ وهمــهُ ـتمـا ـــــفل 

 ثانيًا: العلوم الصرفة  
 عـلم الكــالم:  -1

هو علم يتضمن الحجـج عـن العقائـد اإليمانيـة باألدلـة العقليـة، والـرد علـى المبتـدعين المنحـرفين فـي األعتقـادات... وسـر  
 .(8)هذه العقائد اإليمانية هو التوحيد

كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكالم،  كان موقف الدولة المرابطية من هذا العلم في غاية التشدد ))كفروا
وقـرر الفقهـاء عنـد أميـر المسـلمين علـى بــن يوسـف بـن تاشـفين تقبـيح هـذا العلـم، وكراهيــة السـلف لـُه، وانـُه بدعـة فـي الـدين، ربمــا 

كتــب إلــى الــبالد يــؤدي أكثــره إلــى اخــتالل فــي العقائــد، فاســتحكم هــذا الــرأي فــي نفــس أميــر المســلمين، فــبغض هــذا العلــم وأهلــه، و 
إلى المغرب أمـر علـي ]رحمه اهلل  [ (9)بالتشديد في نبذه متواعدًا من وجد عندُه شيء من كتبه. ولما دخلت كتب اإلمام أبي حامد

                                                           
؛  487 - 486؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص279- 278، ص2؛ ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج 114( ابن غازي، الروض الهتون، ص1)

 .536؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 68ص ،6؛ الزركلي، األعالم، ج 60 - 59، ص4ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج
 .122( الروض الهتون، ص2)
 .533؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 123 - 122( ابن غازي، الروض الهتون، ص3)
إتحاف أعالم الناس، ؛ ابن زيدان،  125؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 86 - 82؛ فهرس ابن غازي، ص 56( ابن غازي، الروض الهتون، ص4)

 .43 - 42؛ السبتي، المدينة في العصر الوسيط، ص 368 - 366، ص1ج
 .86- 82( فهرس ابن غازي، ص5)
؛ ابن مخلوف،  16، ص9؛ كحاله، معجم المؤلفين، ج 19 - 7، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 217، ص2(التنبكتي، كفاية المحتاج، ج6)

 .276شجرة النور الزكية، ص
 .606 - 603، ص2( ابن تاويت، الوافي باألدب العربي، ج7)
 .580، ص1( ابن خلدون، العبر، ج8)
دين ( أبو حامد الغزالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي األشعري أحد أهم أعالم عصره وأشهر علماء المسلمين في التاريخ، ومجدد علوم ال9)

م( كان فقيهًا وأصوليًا وفيلسوفًا، وكان صوفي الطريقة شافعي الفقه، وكان 1111 - 1058هـ/505 - 450اإلسالمي في القرن الخامس الهجري )
ثيرة في ّسّني المذهب على طريقة األشاعرة في العقيدة، وقد ُعرف كأحد مؤسسي المدرسة األشعرية السّنية في علم الكالم، ُلقب الغزالي بألقاب ك
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. فوصل الخبر إلى اإلمام أبو حامـد (1)بن يوسف بإحراقها متوعدًا بسفك دم... من وجد عنده شيء منها، وأشتد األمر في ذلك((
. ولكـــن عنـــدما جـــاء (2)فـــي بغـــداد فحينئـــذ رفـــع أبـــو حامـــد يـــده إلـــى الســـماء ودعـــا بتمزيـــق ملـــك المـــرابطين كمـــا مزقـــوهُ عنـــدما كـــان 

ترف من معينُه، وقد ألف ابن تـومرت فـي هـذا العلـم عقيـدة باللسـان غألن ابن تومرت كان ي (3)الموحدون أذاعوا المذهب األشعري
أيضــًا كتــاب ســماه )أعــز مــا يطلــب( وعقائــد فــي أصــول الــدين، كــان فيهــا علــى البربــري هــي )المرشــدة( كمــا صــنف فــي هــذا العلــم 

 ومن مشاهير مدينة مكناسة لزيتون في هذا العلم هم: ( 4)مذهب أبي الحسن األشعري في أكثر المسائل
اضاًل صالحًا يكنى أبا عثمان وهو مكناسي الدار، كان شيخًا عالمًا فم( 1361هـ/763سعيد بن أبي التوالي )كان حيًا سنة  -

كان إمامًا في علم الكالم عارفًا )بعلم التوحيد( قال:  اذمن المتخلقين بأخالق أولياء اهلل المهتدين، كان كثير الخشية والحشمة، 
من عرف اهلل عز وجل صفا لُه العيش، وطابت لُه الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنُه خوف المخلوقين، وأنس باهلل عز وجل، 

غبة األشياء، ورهبتها، والمعرفة ترحيب الحياة والتعظيم، وقال أركان المعرفة: الهيئة، الحياء، األنس. وهو من وذهبت عنه ر 
 .(5)مفاخر مدينة مكناسة الزيتون

 التــاريخ والتراجــم:  -2
ويذكر ابـن  (7)ختلفة، واصطالحًا: هو معرفة أحوال األمم من الحوادث والوقائع الم(6)علم التاريخ: لغًة هو اإلعالم بالوقت

أهمية التاريخ بقوله: ))اما بعد فان فـن التـاريخ مـن الفنـون التـي تتداولـه األمـم واألجيـال وتشـد اليـه الِرَحـال، وتسـمو الـى  (8)خلدون
 معرفته السوقة األعقال وتتنافس فيه الملوك إلقبال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال...((.

مكناســة الزيتــون نتيجــة لتقــدم الحركــة العلميــة فــي عصــري الموحــدين وبنــي مــرين فامتــازت وكــان للتــاريخ مكانــة مهمــة فــي  
كتب التاريخ في عصـر بنـي مـرين علـى وجـه الخصـوص بأنهـا كانـت تتضـمن التـاريخ المغربـي منـذ دخـول اإلسـالم بـالد المغـرب 

لمؤلفــات التاريخيــة التــي ضــاع أكثرهــا أو ، فظهــر الكثيــر مــن المــؤرخين وا(9)التــي يقــف عنــدها المؤلــف مــدةبصــوره مفصــلة حتــى ال
أصــبحت فــي عــداد الكتــب المفقــودة إلــى اآلن، مثــل كتــاب عبــد الــرحمن بــن زيــدان الحســني )محاضــرة األكيــاس بملخــص تــاريخ 

 مكناس(. ومن أشهر رجال مكناسة الزيتون في مجال الكتابة التاريخية هم كل من: 
وهو من أهل مدينة عالم القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميالد( أبو عبد اهلل محمد بن عزوز الصنهاجي )من أ -

مكناسة الزيتون فكان متفننًا في حفظ التاريخ، رحل الى المشرق فلقي جماعة من األعالم وأخذ عنهم ثم رجع الى بلدة مكناسة 
 . (10)الزيتون ثم رحل الى المشرق وتوفي به

                                                                                                                                                                                            
م ودفن بمدينة طوس. ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل 1111هـ/505سنة  حياته أشهرها لقب )حجة اإلسالم( توفي

م(، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من األماثل أو أجاز بنواحيها من وارديها وأهليها، تحقيق، علي 1175هـ/571الشافعي )ت 
، البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد بن أمين بن مير سليم الباباني، هدية العارفين المسمى 200، ص55م، ج1994شيري، دار الفكر، بيروت، 

 . 79، ص2م، ج1955أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .237 - 236(المراكشي، المعجب، ص1)
 .117، ص1(ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج2)
م( يرجع نسبُه الى أبي موسى 941هـ/330م وقيل سنة 935هـ/324لى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم )ت ( نسبة ا3)

مصنفًا منها )اإلبانة في أصول الديانة( و )مقاالت اإلسالميين(، وللمذهب األشعري أراء في الفقه وأصول الدين والعقائد ويؤكد  55األشعري، ولُه 
؛ موسى، جالل محمد عبد الحميد، نشأة  175ب استخدام العقل في أمور العقيدة. المحمدي، أثر علماء األندلس في الحياة الثقافية، صهذا المذه

 . 7م، ص1975األشعرية وتطورها، دار الكتب، بيروت، 
 .254 -251( المراكشي، المعجب، ص4)
  .297 - 296، ص3( القاضي، درة الحجال، ج5)
م(، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،تحقيق،احمد 1496هـ/902مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد )ت ( السخاوي، ش6)

 .7 - 6م، ص1979باشا، بيروت، 
 .23- 20م، ص1963( روزنثال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة، صالح احمد العلي، بغداد، 7)
 .6، ص1(العبر، ج8)
 .412، ص2( ابن تاويت، الوافي باألدب العربي، ج9)
 . 678، ص3؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 119( ابن غازي، الروض الهتون، ص10) 
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: ))... تمرنت عليه (2)قال ابن غازي( 1)مكناسي الدارم( 1465هـ/870سنة علي بن منون الشريف الحسني )ت بعد أبو  -
 أنشدني:  ] حمه اهلل تعالىر  [وكانت فيه دعابة  في... الوثائق...، واستفدت منه كثيرًا...

 يا معشر االخوان أوصيكم
  

 وصية الوالد والوالدة 
  

 ال تعملوا االقدام األ لمن
  

 كانت لكم في وصله فائدة
  

 إما لعلم تستفيدونهُ 
 

 او لكريم عنده مائدة((
  

 .(3)م بمكناسة الزيتون1465هـ/870م وتوفي بعد 1388هـ/790ولد سنة 
ولد بمكناسة الزيتون في أوائل القرن التاسع م( 1467هـ/872محمد بن القاسم بن محمد القوري المكناسي )ت  -

وهو من أهل التاريخ واألخبار، وكان عالمُا في الكثير من العلوم النقلية الهجري/الخامس عشر الميالدي، كان متبحرًا في العلم 
: (5)وقال عنُه تلميذُه ابن غازي (4)والعقلية، وال يختلف في فضله وسعة علمه اثنان، وهو من أعمدة المعارف بمكناسة الزيتون

أيه اهلل تعالى في التبحر في  ] رحمه اهلل تعالى [.. كان ))الشيخ الفقيه العالم العلم العالمة المشاور الحجة األنزه الحافظ المكثر.
 العلم والتصرف... وقضايا التواريخ...((. ولهذا استفاد منُه طالب العلم بمكناسة الزيتون وغيرها. 

وهو يمثل ذروة العلماء الذين كانوا حاملين راية العلم في م( 1513هـ/919أبو عبد اهلل محمد بن غازي المكناسي )ت  -
مكناسة الزيتون في هذا العهد، مؤلفاتُه كثيره منها: )الروض الهتون( و )فهرس ابن غازي( وغيرها كثير، وكان ذاكرًا للسير 

 .(6)والمغازي والتاريخ، فاق أهل عصره بعلمه وهو من أعالم المدرسين بمدينة مكناسة الزيتون، وقد برع في الكثير من العلوم
 علم الفلك والتنجيم: -3

القرآن الكريم النـاس علـى التفكيـر فـي خلـق السـموات ومـا فيهـا مـن الشـمس والقمـر والنجـوم واخـتالف الليـل والنهـار، حث  
وما موجود على سطح األرض وباطنها، لهذا ظهر ما يسمى علم الفلك الذي يهتم بدراسة الكون المحيط بنـا فيعـد علـم الفلـك مـن 

ــماواِت َواأْلَْرِض َواْخــِتالِف اللَّْيــِل َوالنَّهــاِر َواْلُفْلــِك الَِّتــي َتْجــِري ِفــي )) أقــدم العلــوم التــي عرفهــا اإلنســان قــال تعــالى: ِإنَّ ِفــي َخْلــِق السَّ
يــاِح  ِفيهــا ِمـْن ُكــلِّ دَ اْلَبْحـِر ِبمــا َيْنَفــُع النَّــاَس َومـا َأْنــَزَل اللَّــُه ِمــَن السَّـماِء ِمــْن مــاٍء َفَأْحيــا ِبــِه اأْلَْرَض َبْعـَد َمْوِتهــا َوَبــثَّ  ابَّــٍة َوَتْصــِريِف الرِّ

ِر َبْيَن السَّماِء َواأْلَْرِض آَلياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلونَ   .(7)((َوالسَّحاِب اْلُمَسخَّ
تتجلى في هذه اآلية مجموعة من العلوم الطبيعية التي بحث العلماء المتأخرون في موضوعاتها ووجـدوا مـن القـران خيـر  

(( َخْلـِق السَّـماواِت َواأْلَْرِض َواْخـِتالِف اللَّْيـِل َوالنَّهـارلـى علـم الفلـك ونشـأة الكـون فـي قلـه تعـالى: ))مرشد للتفكير فيها، فقد أشارت إ
 . ومن ابرز العلماء بهذا االختصاص: (8)((َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحرِ أشارت إلى علم المالحة البحرية فـي قوله تعالى: ))

                                                           
 .528، ص5؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 80(ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص1)
 .80( فهرس ابن غازي، ص2)
 .528، ص5؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 336التنبكتي، نيل األبتهاج، ص؛  81( ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص3)
؛ كحالة، معجم  548؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 319، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 65( ابن األحمر، بيوتات فاس، ص4)

 . 143، 11المؤلفين، ج
 .65( فهرس ابن غازي، ص5)
 8 -7، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج581، ص2؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 320، ص1لمكناسي، جذوة األقتباس، ج( ابن القاضي ا6)

 . 606،ص2؛ تاويت، الوافي باألدب العربي، ج
 .164( سورة البقرة، اآلية: 7)
 .142 - 141( إبراهيم، محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار الفكر العربي، )د.ت(، ص8)
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من أبرز علماء مدينة مكناسة الزيتون م( 1359هـ/761بن سعيد بن محمد المكناسي )كان حيًا سنة أبو محمد عبد الحق  -
 .(1)وكان من أهل المعرفة ومن مؤلفاتُه: كتاب الهيئة

 علـم الحساب والهندســة:  -4
والـدائرة والنقطـة خراج الجـذور ومعرفـة جمـل األعـداد ومعنـى الخـط ستيقصد به معرفة العدد والضرب والقسمة والتسمية وا   

خراج األشكال بعضها من بعض وما شاكل ذلك، والحساب علم ال فقـد أسـتطاع العـرب  (2)يكاد يستغني عنه ذو علم من العلوم وا 
أن يبلغوا في علم الحساب الشأن البعيد التي جمعوا فيها مذاهب األمم المختلفة وأضافوها الـى معلومـاتهم ومعـارفهم الخاصـة بعـد 

. شــهد هــذان الِعلمــان نهضــة كبيــرة (3)ها حتــى كونــوا مــن مجمــوع ذلــك علومــًا بــذاتها هــي العلــوم الحســابية والهندســيةصــقلها وتهــذيب
، وذلــك لحاجـة الدولــة لضــبط (4)بمدينـة مكناســة الزيتـون فــي عصــري الموحـدين وبنــي مـرين، وذلــك بعــد تشـجيع الخلفــاء لهـذا العلــم

أمــا عــن  5))حــدود اهلل فــي اإلرث وتوزيعــُه بالشــكل الــذي حــددُه اهلل فــي القــرآنضــرائبها، ومعرفــة مواقيــت الصــالة وكــذلك لمعرفــة 
الهندسة المعمارية فكانت مكناسة الزيتون من المـدن المغربيـة التـي اشـتهرت بدراسـة العلـوم الهندسـية والـدليل علـى ذلـك مدارسـها، 

 ومن العلماء بهذا االختصاص:  .وجوامعها، ومنازلها
 .(6)كان ذاكرًا للمسائل متقدمًا في علم الحسابم( 1148هـ/543ي بن الملجوم )ت عيسى بن يوسف األزد -
المدعو بسيدي علي بشو أبو الحسن علي بن يوسف التالجدوتي)من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي(  -

 (.7)كان عالمًا في علم الحساب والفرائض
يكنى أبا علي وهو من جملة أئمة م( 1379هـ/781وف بالونشريسي )ت الحسن بن عطية التجاني المكناسي المعر  -

مكناسة الزيتون وجلة أعالمها الذين لقيهم لسان الدين ابن الخطيب وقد قال في حقُه: وكان فقيهًا عداًل من أهل الحساب والقيام 
بتدريس الحساب بمكناسة الزيتون بجامعها  على الفرائض... لُه أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعنى، ولهذا قام

 (.8)الكبير، مشيختُه: منهم اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي
يكنى أبا علي ابن أخي المتقدمة ترجمتُه، وكان من م( 1379هـ/781الحسن بن عثمان بن عطية التجاني المكناسي )ت  -

 .(9)قائمًا على الفرائض أعالم أهل الحساب وكان
من أبرز علماء مكناسة الزيتون وكان عارفًا من أهل الحساب، م( 1465هـ/870أبو الحسن علي بن منون الحسني )ت  -

 (.10)فقد تمرن عليه ابن غازي في الفرائض
لُه مؤلفات عديدة كان من أهل الحساب، قائمًا على الفرائض م( 1513هـ/919أبو عبد اهلل محمد بن غازي المكناسي )ت  -

 .(11)منها: ))منية الحساب في بديع النظم وشرحها المسمى بغية الطالب((

                                                           
؛ شبانه، مدينة  584- 583، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 298؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 102(ابن غازي، الروض الهتون، ص1)

 .109مكناس المغربية، ص
م(، جامع بيان العلم وفضله، 1070هـ/463( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 2)

 . 790، ص2م، ج1994تحقيق، أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، 
 .133م، ص1940( الفالحي، عبد المنعم، مآثر العرب واإلسالم في القرون الوسطى، مطبعة أم الربيعين، الموصل، 3)
 .216المغربية، ص ؛ ابن شقرون، مظاهر الثقافة 385( المراكشي، المعجب، ص4)
 .216( ابن شقرون، المرجع نفسه، ص5)
  .500، ص2؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 15( ابن األحمر، بيوتات فاس، ص6)
  .319، ص1؛ ابن القاضي المكناسي، جذوة األقتباس، ج 56( ابن غازي، الروض الهتون، ص7)
؛ ابن زيدان،  158؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 179، ص1ي المكناسي، جذوة األقتباس، ج؛ ابن القاض 104(ابن غازي، الروض الهتون، ص8)

 .345؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 9، ص3إتحاف إعالم الناس، ج
 .158؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 88؛ ابن غازي، الروض الهتون، ص 366( ابن األحمر، أعالم المغرب واألندلس، ص9)
 .336؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 80( ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص10)
، 2؛ البغدادي، هدية العارفين، ج 16 - 7، ص4؛ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس، ج 147، ص2(ابن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج11)

 .16، ص9؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج 226ص
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 الطــــب:  -5
وقال الرسـول محمـد )ص( ))المعـدة بيـت الـداء والحميـة  (1)قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ))كلوا واشربوا وال تسرفوا(( 

: صــناعة تنظــر فــي بــدن اإلنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح، فيحــاول ، فالطــب هــو(2)رأس كــل دواء وأعــط كــل بــدن مــا عودتــه((
أي لكـل ( 4)فالطب لغة: هو عالج الجسـم والـنفس( 3)صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض باألدوية واألغذية، بعد أن يتبين المرض

 دواء هذا ما أكدُه الباري عز وجل في محكم كتابِه وأكدتُه السنة النبوية الشريفة.
ة كانت من العلوم التي لقيت اهتمامًا كبيرًا من لـدن أبنـاء المجتمـع العربـي اإلسـالمي وحكامـُه خـالل عصـر فالعلوم الطبي 

وأصــبحت مكناســة الزيتــون مركــزًا لالستشــفاء ( 6)فقــد أهــتم والة األمــر بــالنواحي الصــحية للســكان (5)الموحــدين وعصــر بنــي مــرين
ميع مدن المغرب وجهزوها بالمعدات ووسائل الراحة، فأنشـأ بهـا أبـي عنـان ، فأكثروا من المارستانات في ج(7)بسبب جفاف هوائها

 .(8)المريني المارستان العناني الذي ال يزال يحمل أسم مؤسسها
 لذلك برز العديد من األطباء بمكناسة الزيتون نذكر منهم: 

أشتغل بالطب وبرز فيه ر الميالدي( أبو عبد اهلل محمد بن عزوز الصنهاجي )من أعالم القرن الثامن الهجري/الرابع عش -
 (.9)كان ماهرًا مرفق العالج فاستفاد أهل مكناسة الزيتون من عالجُه كثيراً 

يكنى أبا عبد العباس ويعرف بابن عبد المنان، مسقط رأسُه مدينة م( 1390هـ/792أحمد بن عبد المنان الخزرجي )ت  -
 .(10)ة كان ماهرًا في الطبمكناسة الزيتون، وأصل سلفُه من األندلس من إشبيلي

لما قدم من األندلس جعل إقامتُه م( 1363هـ/765أبو العباس احمد بن محمد بن عمر بن عاشر األنصاري االندلسي )ت  -
بسال، وذلك في النصف األول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي بعد أن تنقل في بالد المغرب مثل فاس ومكناسة 

وأخذ ابن عاشر يعالج المرضى واشتهر باسمه بسيدي ابن عاشر الطبيب، وأنشئ بالقرب من قبره مارستان، توفي  الزيتون وسال،
 (.11)م ودفن في القرية المسماه باسمهُ 1363هـ/765ابن عاشر سنة 

 

 المالحق 

 (1ملحق رقم )
 م( 1269 -1129هـ/668-524خلفاء دولة الموحدين )

  ( 1162 -1129هـ/558-524عبد المؤمن بن علي)م 
  ( 1184 -1162هـ/580 -558أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن)م 

                                                           
 .31(سورة األعراف، اآلية: 1)
م(، تفسير الثعلبي، تحقيق، أبي محمد بن عاشور، مراجعه وتدقيق، 1035هـ/427علبي، أبو إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت (الث2)

؛ الزيلعي، أبو محمد جمال الدين بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد )ت  230، ص4م، ج2002نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
؛  460ـ  459م، ص1993م(، تخريج األحاديث واآلثار، تحقيق، عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض، 1360هـ/762

 .84 - 83، ص8الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، منشورات جماعة في الحوزة العلمية، قم المقدسة، )د.ت(، ج
 .650، ص1(ابن خلدون، العبر، ج3)
م(، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1065هـ/458( ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت 4)

 .134، ص9م، ج2000
 .221(ابن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، ص5)
 .409( حسن، الحضارة اإلسالمية، ص6)
 .346م، ص1993ة الدول اإلسالمية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ( حسنين، جودة، وآخرون، جغرافي7)
 .225؛ ابن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، ص 51( بنفايدة، مكناس جوله في التاريخ، ص8)
 .158 - 157؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 119( ابن غازي، الروض الهتون، ص9)
 .64؛ المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 314( ابن األحمر، أعالم المغرب واألندلس، ص10)
؛ عيسى، احمد، تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، مؤسسة  98 - 96؛ التنبكتي، نيل األبتهاج، ص 113( ابن غازي، الروض الهتون، ص11)

 . 185م، ص2012هنداوي، القاهرة، 
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 ( 1198 -1184هـ/595 -580يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن)م 
 ( 1214 -1198هـ/611 -595محمد بن يعقوب بن يوسف)م 
  ( 1223 -1214هـ/620 -611أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب )م 
  م(1224 -1223هـ/621 -620مؤمن )عبد الواحد بن يوسف بن عبد ال 
  ( 1226 -1224هـ/624 -621أبو محمد عبد اهلل بنيعقوب بن يوسف)م 
 ( 1228 -1226هـ/626 -624يحيى بن محمد بن يعقوب بن يوسف)م 
  ( 1232 -1228هـ/630 -626أبو العالء إدريس بن يعقوب بن يوسف)م 
 ( 1242 -1232هـ/640 -630عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب)م 
 ( 1248 -1242هـ/646 -640أبو الحسن علي بن إدريس بن يعقوب)م 
 ( 1266 -1248هـ/665 -646أبو حفص عمر بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن)م. 
 ( 1269-1266/هـ668 -665أبو العالء إدريس بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن)(1)م 
 

 (2ملحق رقم )
 م( 1464 -1269هـ/869 -668سالطين دولة بني مرين )

 (1217 -1195هـ/ 614 -592عبد الحق بن محيو)م. 
 ( 1240 -1217هـ/ 638 -614أبو سعيد عثمان بن عبد الحق)م. 
 ( 1244 -1240هـ/ 642 -638أبو معرف محمد بن عبدالحق)م. 
 ( 1258 -1244هـ/ 656 -642أبو بكر بن عبد الحق)م. 
 ( 1286 -1258هـ/ 685 -656أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق)م. 
  م(1306 -1286هـ/ 706 -685)أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق. 
 ( م1308 -1306هـ/ 708 -706أبو ثابت عامر بن عبد اهلل بن يوسف بن يعقوب). 
 ( 1310 -1308هـ/ 710 -708أبو الربيع سليمان بن عبد اهلل بن يوسف بن يعقوب)م. 
 ( 1330 -1310هـ/731 -710أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق)م 
 ( م1351-1330هـ/ 752 -731أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق). 
 ( 1357 -1348هـ/ 759 -749أبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب)م. 
 ( 1358 -1357هـ/ 760 -759أبو بكر السعيد بن أبو عنان فارس بن علي)م. 
 ( 1361 -1360هـ/ 763 -762أبو سالم إبراهيم بن علي بن عثمان)م. 
 ( 1361 -1360هـ/ 763 -762أبو عمر تاشفين بن علي بن عثمان)م. 
 ( 1365 -1361هـ/ 767 -763أبو زيان محمد بن يعقوب بن أبي الحسن علي)م 
 ( 1372 -1365هـ/ 774 -767أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن علي)م. 
 ( 1374 -1372هـ/ 776 -774أبو زيان محمد بن عبد العزيز بن أبي الحسن علي)م. 
 ( 1384 -1374هـ/ 786 -776أبو العباس احمد بن أبي سالم إبراهيم)م. 

                                                           
 .194؛ المصراع، مدينة سال، ص169-142مجهول، الحلل الموشية، ص 1))
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 ( 1386 -1384هـ/ 788 -786أبو فارس موسى بن أبي عنان فارس)م. 
 ( 1386 -1386هـ/ 788 -788أبو زيان محمد بن احمد بن أبي سالم إبراهيم)م. 
 ( 1387 -1386هـ/ 789 -788أبو زيان محمد بن أبي الحسن)م. 
 ( 1393 -1387/ هـ796 -789أبو العباس احمد بن أبي سالم إبراهيم)م. 
 ( 1396 -1393هـ/ 799 -796أبو فارس عبد العزيز بن أبي سالم)م. 
 ( 1397 -1396هـ/ 800 -799أبو سعيد عثمان بن احمد بن أبي سالم)م. 
 ( 1420 -1397هـ/ 823 -800أبو سعيد عثمان بن احمد بن أبي سالم)م. 
 ( 1464 -1420هــ/ 869 -823عبد الحق بن أبي سعيد عثمان)(1)م 

 (3ملحق رقم )
 ذكـــر نــص البيعــــة المكناسيــة ألمير الحضرة التونسيـــة  

الحمد هلل العلي الكبير، اللطيف الخبير، خالق الخلق غنيًا عن المثال والنظير ومقدر األشياء على ما أقتضتُه حكمته من 
 ومكــورر األمــر مــن الســماء إلــى األرض وال أضــطرار فــي األمــر وال اضــطراب فــي التقــدير مكــور الليــل علــى النهــار التــدبير يــدب

النهــار علــى الليــل فتاهــت العقــول وفنــي المقــول فــي الشــاهد مــن أســباب التكــوين والتكــوير، وصــلى اهلل علــى ســيدنا ونبينــا محمــد 
طلـــع بـــدرًا بـــاهر الطـــالع هاديـــًا بنـــوره الســـاطع واالرجـــاء مدلهمـــة بالـــدياجير،  المبعـــوث بالكتـــاب المنيـــر، المنعـــوت بالبشـــير النـــذير،

والجاهليــة فــي غلوائهــا احتقــاب مذمــة الجــور واحتقــار لذمــة المجيــر، فثنــى الخلــق عــن شــرودهم وســفر بــين العبــاد ومعبــودهم فكــان 
حـين اتتـه رسـالة التخييـر، صـلى اهلل عليـه  شرف السفارة على قدر شرف السفير، ومكانـه عنـد اهلل كمـا اختـاره مـن الرفيـق األعلـى

وعلى اله المنتخبين من معدن التقديس والتطهير، وأصحابه المهـاجرين الفـائزين مـن ثـواب صـحبته بالمقـام الشـهير والحـظ الجليـل 
الى عليــه الخطيــر، واالنصــار الــذين قــاموا بنصــرته عنــد عــدم النصــير، واســتأثروا بــه حــين رجــع النــاس بالشــاء والبعيــر، صــالة تتــو 

وعلــيهم مــا الح الصـــباح بــاهر التباشـــير، ونثــرت الريـــاح جــواهر الغصــن المطيـــر، ورضــي اهلل عـــن المهــدي المعلـــوم مجــدد رســـم 
الهدايــة، وقــد كــان علــى خطــرة مــن التغييــر، وعلــى خيــرة أوليائــه وأصــحابه الــذين أســتعمرهم اهلل ارضــه فأقــاموا ســنة اهلل وفرضــه 

متواصـــين فــي إظهـــار أمـــر اهلل بغايـــة الِجــّد، ونهايـــة التشـــمير، ونرفـــع الــدعاء فـــي مظـــان قبولـــه، مختــارين مـــن أروم الكـــرم والخير،
ومواقف الرجاء في وصوله، لموالنا األمام األعظم والمالذ األعصم األمير األجـل الهمـام الطـاهر األسـعد األشـرف األعلـى المؤيـد 

الشيخ المعظم المقدس المجاهـد االراضـي أبـي محمـد عبـد الواحـد  المنصور ناصر الدين وكافل اإلسالم والمسلمين أبو زكرياء بن
 ابن أبي حفص ولولي عهده الكريم وسليل مجده الصميم األمير األجل الهمام المؤيد أبي يحيى.

أمـا بعـد فـأن اهلل سـبحانه خلـق الخلـق بـالفطر والصـور متفـاوتين، وعلـى عـرض هـذا األدنـى متهـافتين، وجعـل السـنة التــي  
مها وبين أكرم خلقه عليه السالم أحكامها ألمر مصالحهم ناظمة، وعلى أخذهم بالتناصف والتعاطف قائمة، ال يصـلح أعلى أعال

، وال يتــرك الغــواة إذا أهملهــم الــوالة تقحمــا فــي الباطــل وخوضــا، ومــن نعــم اهلل علــى الرعيــة هدايــة رعاتهــا، واســتقامة فوضــىالنــاس 
عـانتهم، فبهـذا تـتم قادتها إلى سبيل النجاة ودعاتها، وان ي كون أهـل الفضـل والـورع بطـانتهم ويتـولى األخيـار والصـلحاء إنجـادهم وا 

النعماء، وتسكن الدهماء، وتحقن في أهبهـا الـدماء، كمـا أن ضـد هـذه الحـال مـؤذن بخـراب العمـران وتسـلط حـزب الشـيطان، ومـن 
ه المــدة كــان قــد أحــال أوجــه األيــام وأشــمت الكفــر بأهــل المقــول المقبــول يــزع اهلل بالســلطان مــا ال يــزع بــالقران، والمشــاهد فــي هــذ

اإلسالم، وما زال عدو الدين يشفي منه صدره، ويركب أهله بما يتعاظم أحدنا ذكره، إلى أن انقضت بحمـد اهلل مـد اإلمـالء، وأذن 
نــادي بــه الجــد الــذي كســوف األحــوال بــاالنجالء، فطلــع الفجــر علــى الغــرب مــن ثنيتــه، ورأى بعــد الشــك برهــان برئــه مــن شــكيته، ي
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اســتقال مــن عثــاره، وخــرج قمــره مــن ســراره، قــد أمكنــت الفرصــة مــن يبتــدرها مــن بــالدك، واصــطفت الحلبــة فأعــد لهــا الُمْقــَرَب مــن 
نما يفـوز بالخصـل السـباق إلـى المـدى. ومكناسـة هـي التـي ولجـت مـن هـذا البـاب، واسـرجت  جيادك، وهذا موقف الخبرة قد بدا، وا 

لجلبــاب، ورأت فرجــة الفرصـة فنصــت، وقيـد إليهــا فــي يـد القهــر واتراهـا مــن عــوارض الـدهر فأقصــت، وعلــم وليـل الخطــب مرخـى ا
أهلها أنه ال يصلح مع التقصير غيرة وال تقبل بعد الفتح هجرة، وأن دعوة اإلمـارة التـي تـزف بنـات اآلمـال بسـاحتها، ويخـف ثبـات 

الالمعة في مطالع شهبها المبني على ضرب العدا وقسمة البأس والندى  الجبال عند رجاحتها، وهي الدعوة الواقعة مواقع سحبها،
حساب كتائبها وكتبها هي مطمح الهمم ومرقاها، ومجتمع األماني وملتقاها، والمفزع مـن متسـلط تبصـر البـيض منـه صـيدها فتـود 

أنهــم خلعــوا طاعتــه خلــع  أن حــدها منــه ســقاها، وتصــبو ألن تصــيب مصــيبه بأســعدها كمــا كــان مصــيب ســميها أشــقاها، ال جــرم
الوفـود ووفـادة العبـاد، وأبصـروا فجـر الحقيقـة وقـد  عبـادةالنجاد، وضربوا بينهم وبينها بـأوثق االسـداد، وولـوا وجـوههم قبلـة ترضـاها 

أذهــب اهلل بخــيط البيــاض منــه خــيط الســواد، حيــث ميــاه الكــرم مفجــرة ووجــوه األمــم معفــرة وأعــاظم الرجــال أمثلــة مصــغرة وضــراغم 
 يال في حومة النزال حمر مستنفرة.االغ

وعندما أخرج الحق من تلك العهدة، وتمخض الرأي عن صريح الزبدة، اتفـق مـنهم العلمـاء والصـلحاء واألشـياخ واألعيـان  
 النصحاء ووجوه القبائل والعشائر وكافة طبقات الناس من البادي والحاضر، على أن بايعوا االمام الهادي األمير األجل أبا زكريا
بــن الشــيخ المجاهــد أبــي محمــد عبــد الواحــد بــن الشــيخ المعظــم أبــي حفــص بيعــة رفعــت بالعــدل معالمهــا، ووضــعت علــى التقــوى 
دعائمها، وصادف وقت الحاجة بيانها، وأسس على تقوى من اهلل ورضـواٍن بنيانهـا، ابيضـت بهـا وجـوه المنـى وكـم تغيـرت ألوانهـا، 

لناس ايمانها، ورفع البؤس قرانها األسعد وزمانها، أعطوا بها صفقة ايمانهم مبادرين، وطلعت لها شمس الهداية من مشرقها فنفع ا
وشـــكروا اهلل علـــى نعمـــة القيـــام بهـــا وســـيجزي اهلل الشـــاكرين، علـــى الســـمع والطاعـــة واالرتبـــاط بلـــزوم الجماعـــة واالنقيـــاد لألوامـــر 

الكثر، والسراء والضراء والشدة والرخاء، وعلى ما بايع عليه والزواجر بمبلغ الوسع ومجهود االستطاعة، في اليسر والعسر والقل و 
سلف هذه األمة ائمتهم، وأعطوا بها عن بصيرة ونقاء سريرة عهودهم واذمتهم، النيات فـي الوفـاء بهـا صـادقة، واأللسـنة بشـكر اهلل 

قــة، طوقهــا لهــم ألــزم مــن طــوق الحمــام، عليهــا ناطقــة، والظــواهر مــع البــواطن فــي ألتــزام أحكامهــا واالنقيــاد بزمامهــا متوافقــة متطاب
وربقتهــا منعقــدة فــي اعنــاقهم بربقــة اإلســالم، وبعــد أن أبــرزوا عملهــا فــي أبهــى صــور االعمــال، واســتوفوا عقــدها بشــروط الصــحة 

ير أبي والكمال، أتبعوها بأخرى تتنزل منها منزلة السورة من الفاتحة، وتدل على روضها النضير بنواسمهاالنافحة، وهي البيع لألم
يحيى، وفرع الدوحة العليا، ونظام أمر الدين والدنيا، نصر اهلل أعالمه، وأسعد أيامه، وأمضى في عدوه الماضيين القاضـيين رأيـه 
وحسامه، على سنة البيعة لـوالة العهـود، ومـا مضـى العمـل عليـه فـي مثلهـا مـن مهمـات األمـور ومبرمـات العقـود، وكلتهـا البيعتـين 

وغيــوب ســليمة وبصــائر وجــدت مــنهم أمضــى عزيمــة، أشــهدوا  كريمــةا المرعيــة، وقوانينهــا الشــرعية، بنيــات أمضــوها علــى أســاليبه
عليها اهلل الذي قوله بالوفاء مرتبط بايجابه، وأمره الذي ال تقوم السماء واألرض اال به وكفى باهلل شهيدا وكفى باهلل عليما، ))فمـن 

عليه اهلل فسنؤتيه أجرا عظيما(( وكتـب المـأل المـذكورون بكـل مـا ذكـر فـوق هـذا  نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد
بخطوطهم شاهدين على أنفسهم بنصه كله، وعاقدين منه ما ال رخصه الحد من االحدين في حله، وذلك في يوم الجمعة الموفي 

 .  (1)عشرين لربيع األول من سنة ثالثة واربعين وستمائة
 (4ملحق رقم ) 

 ة أهل مكناسة للسعيد من إنشاء ابن عبدون الكاتب المجيدتجديد بيع
هلل مقدر األمور، ومصرف المقدور، ومخرج عباده من الظلمـات إلـى النـور، عـالم السـرائر، ومنـور البصـائر، ورافـع  الحمد

ل الذي شيء الدرجات وواضع الخطيات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وسع كل عاص حلمه، وأحاط بك
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علمه، ونفذ في كل موجـود حكمـه، ال راد لمـا بـه حكـم وأمـر، وال نـاقض لمـا أحكـم وأمـّر، قـدر األشـياء وأتقـن اإلنشـاء، واتـى ملكـه 
من شاء، وأسس باإلمامة مباني الديانة، ووصل بها للرعايا أسباب الرعاية، وأمد مـن أهلـه لوراثـة مقامـه االسـمى، واختـاره ألمانتـه 

 نجاد واإلعانة.العظمى، باإل
ومنها: بعد تمام الدعاء والصالة والرضى، اللهم ارض عن خليفتك في عبادك، المرتسم في ديوان أوليائك وعبادك، اإلمام 
المؤيد، والحسام المهند األتقى األطهر، األعلى المعتضد باهلل أمير المـؤمنين أبـو الحسـن ابـن سـيدنا الخليفـة اإلمـام المـأمون أميـر 

، والتمكــينبــن الخلفــاء الراشــدين رضــى يبلغــه املــه فــي الــدنيا والــدين، ويحكــم لدولتــه الســعيدة ومدتــه الحميــدة بالتمهيــد المــؤمنين ا
ويجعل كلمته الباقية إلى يوم الدين. اللهم كما انتقيته من اكرم جرثومـة، وسـددته إلقامـة حـدود اهلل المرسـومة، فضـاعف اللهـم فـي 

 والروح عصابته وحزبه. قلوب رعاياه حبه، وايد بالمالئكة
: ومن شكرت في الخدمة آثاره، فحقيق ان تغفر زلته وتمحى آثاره، وأن العبيـد مـن أهـل مكناسـة قـد اجتمعـوا ووقفـوا ومنها 

المعتصـمية الدولةموقف االستكانة والمذلة وقرعوا سن الندم على ما صدر عنهم من زلـة، واستشـعروا لبـاس اإلنابـة، وبـادروا لهـذه 
واتفقوا جميعا على َأْن جددوا بيعتهم لسـيدنا وموالنـا الخليفـة اإلمـام المعتضـد بـاهلل أميـر المـؤمنين أبـي الحسـن بـن األئمـة  باإلجابة،

الراشدين، أعلى اهلل يده، ونصره وأيده، حسبما تقدم مستوعبة الشروط، مستوفاة العقود والربوط، لـم يسـتثنوا فيهـا فصـال، وال اغفلـوا 
اصــال، بنفــوس مغتبطــة، ونيــات علــى الوفــاء بمــا التزمــوه مــن عقودهــا مرتبطــة، واشــهدوا اهلل ومالئكتــه علــى مــن عقودهــا فرعــا وال 

انفسهم بذلك وهم به عالمون، ومن يتعد حـدود اهلل فأولئـك هـم الظـالمون، وقيـدوا عليـه شـهادتهم فـي تاسـع عشـر شـهر ذي الحجـة 
 .  (1)من عام ثالثة واربعين وستمائة

  الخاتمة 
 :اآلتية النقاط في نحددها أن يمكن النتائج من بجملة الدراسة هذه خرجت

 عليها وعين الرئيسة، مدنهم أحدى ،(م1146 -1056/هـ541 -448) المرابطين عصر في الزيتون مكناسة مدينة أصبحت-1
 المغرب لبالد الشمالية األقاليم باتجاه المرابطين النطالق نقطة فأصبحت المرابطين، قبل من والياً  تاشفين بن يوسف

خضاعها األقصى  .لسلطانهم وا 
 القبلي الصراع أنتهى مكناسة على فباالستيالء وأمن، أستقرار في المرابطين االمراء عصر في الزيتون مكناسة أهل عاش-2

 .الزمان من ونصف قرن قرابة المدينة على يخييم كان الذي
 لموقع بالنظر وذلك المغرب، حكم على المتعاقبة الدول لكل لنسبةبا استراتيجيا هدفاً  الزيتون مكناسة مدينة احتالل ظل -3

 .األتجاهات مختلف على وانفتاحها البالد وسط المدينة
 قاعدة تمثل التي الحصينة المواقع من تعد الزيتون مكناسة مدينة أن( م1269 – 1129/هـ668 - 524) الموحدون أدرك-4

 .للمرابطين]  القاضية[ القاصمة الضربة الموحدين يد في مكناسة ةمدين سقوط فكان المرابطية، القوات النطالق
 على دل أن وهذا الوزارة كرسي تمثل( م1464 -1269/هـ869 -668) مرين بني عصر في الزيتون مكناسة أصبحت-5

 . العصر هذا في البارزة ومكانتها أهميتها على فيدل شيء
 التي التعليمية بالمراكز االهتمام خالل من الزيتون مكناسة مدينة في دابواآل العلوم رعاية على مرين وبني الموحدين حرص-6

 .وزوايا ومدارس مساجد من المدينة بها زخرت
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 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم  

 اواًل: المصادر
 ( م1260/ هـ658ت) القضاعي بكر أبي بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو، األبار ابن-
 م.1995، بيروت، الفكر دار، ط.د الهراس، السالم عبد، تحقيق الصلة، كتابل التكملة -1
 (م1231/هـ630ت) الشيباني محمد بن محمد الكرم بن علي الحسن أبو الدين عز، األثير ابن -
 م.1997، بيروت، الكتاب دار، تدمري السالم عبد عمر، تحقيق، التأريخ في الكامل-2
 م( 1404/هـ807ت) األندلسي الغرناطي محمد يوسف بن عيلإسما الوليد أبو األحمر،، ابن-
 م1972، الرباط، المنصور دار، القديم في فاس مشاهير بعض ذكر أو الكبرى فاس بيوتات -3
 م.2003، الرباط، الملكية المطبعة، منصور بن الوهاب عبد، تحقيق ؛ 3ط، مرين بني دولة في النسرين روضة -4
 ( م1164/هـ560ت)اهلل عبد بن محمد بن حمدم اهلل عبد أبو، األدريسي-
 م1989، بيروت، الكتب عالم، اآلفاق اختراق في المشتاق نزهة-5
 ( م1181/هـ577 ت) محمد الكريم عبد بن الرحمن عبد الدين كمال البركات أبو -
 م1985، الزرقاء، المنار مكتبة، السامرائي إبراهيم، تحقيق، 3ط، األدباء طبقات في األنباء نزهة-6
 (م1081/هـ474 ت) خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي،-
 م1995، بيروت، اإلسالمي الغرب دار، تركي المجيد عبد، تحقيق، األحكام فصول-7
 ( م1183/هـ578ت)الملك عبد بن خلف القاسم أبو، بشكوال ابن-
 م2008، القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة، العدوي العال أبو شريف، تحقيق، الصلة -8
 ( م1094/هـ487ت)محمد بن العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد أبو، البكري-
 ت.د، القاهرة، اإلسالمي الكتاب دار، والممالك المسالك كتاب من جزء وهو والمغرب افريقية بالد ذكر في المغرب-9
 ( م1160/هـ555 ت) الصنهاجي علي بكر أبو، البيذق-
 م1971، الرباط، للطباعة المنصور دار، منصور الوهاب عبد، تحقيق، الموحدين لةدو  وبداية تومرت بن المهدي أخبار-10
 ( م1469/هـ874 ت) الظاهري اهلل عبد بن يوسف المحاسن أبو، بردي تغري ابن-
 (ت.د) مصر،، الكتب دار، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم- 11
 ( م1626/هـ1036) السوداني عمر بن احمد بن احمد بن بابا احمد العباس أبو، التنبكتي-
، المغربية المملكة، اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة، مطيع محمد، تحقيق، الديباج في ليس من لمعرفة المحتاج كفاية-12

 م2000
 م1989، طرابلس، اإلسالمية الدعوة كلية، الهرامة اهلل عبد الحميد عبد، تقديم، الديباج بتطريز األبتهاج نيل -13
 ( م1035/هـ427 ت) النيسابوري إبراهيم بن محمد بن احمد إسحاق أبو، الثعلبي- 

، بيروت، العربي التراث إحياء دار، الساعدي نظير، وتدقيق مراجعه، عاشور بن محمد أبي، تحقيق، الثعلبي تفسير -14
 م2002

 ( م1429/هـ833) يوسف بن محمد بن محمد الخير أبو الدين شمس، الجزري ابن-
 (ت.د) بيروت، الكبرى التجارية المطبعة، الضياع محمد علي، تحقيق، العشر القراءات في لنشرا-15
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 ( م1364/هـ766 ت) علي الحسن أبو، الجزنائي -
 م1991، الرباط، الملكية المطبعة، 2ط، فاس مدينة بناء في االس زهرة جنى-16
 ( م1001/ه392 ت) الموصلي عثمان الفتح أبو، جنى ابن-
 ت.د، للكتاب العامة المصرية الهيئة، 4ط، ائصالخص-17
 ( م1656/هـ1067 ت) اهلل عبد بن حاجي خليفة، مصطفى-
 م1941، بغداد، المثنى مكتبة، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف-18

 ( م1448/هـ852ت) الكناني علي بن احمد الدين شهاب، حجر ابن-
 م1988، بيروت، العربي التراث إحياء ردا، البخاري صحيح بشرح الباري فتح مقدمة -19
 (الميالدي العاشر/الهجري الرابع القرن أعالم من) شعبة بن الحسين بن علي بن الحسن محمد أبو، الحراني-
 م 2002، بيروت، األعلمي مؤسسة، األعلمي حسين، تحقيق، 7ط، الرسول آل عن العقول تحف -20
 ( م1063/هـ465ت)القرطبي ألندلسيا سعيد بن احمد بن ابن حزم االندلسي، علي-
  م1962، مصر، المعارف دار، هارون السالم عبد، تحقيق، العرب أنساب جمهرة -21
 ( م1552/هـ959 ت) الفاسي محمد بن الحسن، الوزان الحسن-
 م1983، بيروت، اإلسالمي الغرب دار، األخضر ومحمد حجي محمد، الفرنسية عن ترجمه، 2ط، أفريقيا وصف-22
 ( م1095/ هـ488 ت) االزدي اهلل عبد بن الفتوح نصر أبي بن محمد اهلل عبد أبو، ميديالح-
، تونس، اإلسالمي الغرب دار، عواد بشار ومحمد معروف عواد بشار، تحقيق، األندلس والة ذكر في المقتبس جذوة-23

 م2008
 (م1494/ هـ900 ت) المنعم عبد بن محمد اهلل عبد أبو، الحميري-
 م1984، بيروت، هيدلبرغ مطابع، عباس إحسان، تحقيق، 2ط األقطار، خبر في المعطار الروض-24
 ( م990/هـ380ت)الموصلي البغدادي النصيبي حوقل بن محمد القاسم أبو، حوقل ابن-
 (ت.د) بيروت، صادر، دار األرض صورة-25
 ( م1120/هـ529ت) األشبيلي القيسي اهلل عبيد بن محمد بن الفتح نصر أبي، خاقان ابن-
 م1989 األردن، المنار، مكتبة، خربوش يوسف حسين، عليه وعلق حققه، األعيان ومحاسن العقيان قالئد-26
 ( م1374/هـ776ت) السلماني احمد بن سعيد بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو، الخطيب ابن-
 م1977، القاهرة ،الخانجي مكتبة، عنان اهلل عبد محمد، تحقيق، غرناطة أخبار في األحاطة-27
 إبراهيم ومحمد العبادي مختار احمد تحقيق،، األعالم أعمال كتاب من الثالث القسم، الوسيط العربي المغرب تاريخ-28

 م1964، البيضاء الدار، الكتاب دار، الكتاني
 ( م1405/هـ808ت)محمد بن الرحمن عبد، خلدون ابن-
، تحقيق، 2ط األكبر، السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم لعربا أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبر كتاب-29

 م2000، بيروت، الفكر دار زكار، وسهيل شحاذة خليل
 ( م1282/هـ681ت، )إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو، خلكان ابن-
 م1994، بيروت، صادر دار، عباس إحسان، تحقيق، الزمان وأنباء األعيان وفيات-30
 ( م1698/هـ1110 ت) القيرواني الرعيني قاسم ابي بن محمد، دينار أبي ابن-
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 م1869، تونس، التونسية المطبعة، وتونس إفريقية أخبار في المؤنس-31
 ( م1347/هـ748ت)عثمان بن احمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس، الذهبي-
 م2006، القاهرة، الحديث دار، النبالء أعالم سير-32
 ( م1547/هـ954 ت) بالرعيني المعروف المغربي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهلل عبد أبي، الرعيني-
 م1995، بيروت، العلمية الكتب دار، عميرات زكريا، وأحاديثهُ  آياته وخرج ضبطه، خليل مختصر لشرح الجليل مواهب-33
 ( م1340/هـ741ت)الفاسي اهلل عبد بن علي الحسن أبو، زرع أبي أبن-
 م1972، الرباط، المنصور دار، فاس مدينة وتاريخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب األنيس-34
 م1920، الجزائر، كربونل جول مطبعة، شنب أبي بن محمد، تحقيق، المرينية الدولة تاريخ في السنية الذخيرة -35
 ( م1488/هـ894ت) إبراهيم بن محمد اهلل عبد، الزركشي-
 (ت.د، )تونس، العتيقة المكتبة ماضور، محمد، تحقيق، 2ط، والحفصية الموحدية الدولتين أريخت-36
 ( م1360/هـ762 ت) محمد بن يوسف بن اهلل عبد بن الدين جمال محمد أبو، الزيلعي-
 م 1993، الرياض، خزيمة ابن دار، السعد الرحمن عبد بن اهلل عبد، تحقيق، واآلثار األحاديث تخريج-37
 ( م1496/هـ902 ت) محمد بن عثمان بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد الدين شمس، لسخاويا-
 م 1979، بيروت، باشا تحقيق،احمد،التاريخ ذم لمن بالتوبيخ اإلعالن-38
 ( م1286/هـ685 ت) األندلسي سعيد بن موسى بن علي، المغربي سعيد ابن-
 م 1987، دمشق، للدراسات طالس دار، الداية ضوانر ، تحقيق، المميزين وغايات المبرزين رايات-39
 ( م1228/هـ626 ت) علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف يعقوب أبي، السكاكي-
 م 1982، بغداد، الرسالة دار مطبعة، يوسف عثمان أكرم، تحقيق، العلوم مفتاح-40
 ( م1166/هـ562 ت) منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد أبو، السمعاني-
 م 1981، بيروت، واألستمالء اإلمالء دبأ -41
 ( م1065/هـ458 ت) إسماعيل بن علي الحسن أبو، سيدة ابن-
  م2000، بيروت، العلمية الكتب دار، هنداوي الحميد عبد، تحقيق األعظم، والمحيط المحكم-42
 ( م1559/هـ967 ت) مصطفى بن احمد، زادة كبرى طاش-
 م1985، بيروت، العلمية الكتب دار، العلوم موضوعات يف السيادة ومصباح السعادة مفتاح -43
 ( م1300/هـ700 ت) احمد بن علي بن محمد بن محمد اهلل عبد أبي، العبدري-
 م2005، دمشق، الدين سعد دار، الفحام شاكر، تقديم، كردي إبراهيم علي، تحقيق، 2ط، العبدري رحلة-44
 ( م1070/هـ463 ت) القرطبي النمري عاصم بن البر دعب بن محمد بن اهلل عبد بن يوسف، البر عبد ابن-
 م1994، السعودية، الجوزي ابن دار، الزهيري األشبال أبي، تحقيق، وفضله العلم بيان جامع-45
 (م1303/هـ703 ت) المراكشي محمد بن محمد اهلل عبد أبو، الملك عبد ابن-
حسان شريفة بن محمد، تحقيق، والصلة الموصول لكتابي والتكملة الذيل -46  م1964، بيروت، الثقافة دار، عباس وا 
 ( م1314/هـ712سنة حياً  كان)المراكشي محمد اهلل عبد أبو، عذارى ابن-
 زنبير ومحمد تاويت بن ومحمد الكتاني إبراهيم محمد، تحقيق، الموحدين قسم، والمغرب األندلس أخبار في الُمغرب البيان-47

 م1985، البيضاء الدار، الثقافة دار، زمامة القادر وعبد
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 (م1175/هـ571 ت) الشافعي اهلل عبد بن اهلل هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو، عساكر ابن-
، شيري علي، تحقيق، وأهليها وارديها من بنواحيها أجاز أو األماثل من حلها من وتسمية فضائلها وذكر دمشق مدينة تاريخ-48

 م1994، بيروت، الفكر دار
 ( م1513/هـ919ت) المكناسي العثماني غازي بن احمد اهلل عبد غازي، أبي ابن-
، القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة، األسمري مليح بن وسلطان رية أبو عطا، تحقيق، الزيتون مكناسة أخبار في الهتون الروض-49

 .م2006
 (ت.د، )تونس، بوسالمة دار، الزاهي محمد، تحقيق، غازي ابن فهرس -50
 ( م1414/هـ817 ت) يعقوب بن محمد الدين مجد طاهر أبو، ديأبا الفيروز-
 م2005، بيروت، الرسالة مؤسسة، العرقسوسي نعيم محمد، تحقيق، 8ط، المحيط القاموس-51
 ( م1616/هـ1025 ت) محمد بن احمد، المكناسي القاضي ابن-
 .م1973 الرباط،، والوراقة ةللطباع المنصور دار، فاس مدينة األعالم من حل من ذكر في االقتباس جذوة-52
 ت.د، تونس، العتيقة المكتبة، القاهرة ـ التراث دار، النور أبو األحمدي محمد، تحقيق، الرجال أسماء في الحجال درة -53
 ( م1447/هـ851 ت) الشافعي األسدي محمد بن احمد بن بكر أبو الدين تقي، شهبة قاضي ابن-
 م1973، النجف، ُغيَّاض حسنم، تحقيق، واللغويين النحاة طبقات-54
 ( م1406/هـ809ت) القسنطيني الخطيب بن علي بن حسن بن أحمد العباس أبي، قنفذ ابن-
 م1983، بيروت، الجديدة األفاق دار، نويهض عادل، تحقيق، 4ط، الوفيات-55
 ( الميالدي عشر السابع القرن/الهجري عشر الحادي القرن أعالم من) مارمول، كربخال-
 مطبعة، والنشر والترجمة للتأليف المغربية الجمعية، وآخرون حجي محمد، العربية الى الفرنسية عن ترجمة، قياافري-56

  م1989 -1988، الرباط، الجديدة المعارف
 ( ميالدي عشر الثاني/الهجري السادس القرن كتاب من،)مؤلف، مجهول-
- م1986، بغداد، العامة الثقافية الشؤون دار، ميدالح عبد زغلول سعد، تحقيق األمصار، عجائب في االستبصار-57

 ( الميالدي عشر الرابع/الهجري الثامن القرن في المتوفي) مؤلف، مجهول
  م2005، الرباط، رقراق أبي دار، بوبابه القادر عبد تحقيق،، البربر مفاخر-58
 ( الميالدي عشر الرابع/الهجري الثامن القرن أعالم من) مؤلف، مجهول- 

، البيضاء الدار، الحديثة الرشاد دار، بوباية القادر وعبد زكار سهيل، تحقيق، المراكشية األخبار ذكر في الموشية لحللا-59
 م1979

 ( م1249/هـ647 ت) الواحد عبد محمد بن الدين محي، المراكشي-
 م1962،لقاهرةا، اإلسالمي التراث إحياء، العريان سعد محمد، تحقيق، المغرب أخبار تخليص في المعجب-60
 م1997 القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة، مؤنس حسين، تحقيق، والموحدين المرابطين وثائق -61
 ( م1379/هـ781 ت) احمد بن محمد،، مرزوق ابن-
، الجزائر، للنشر الوطنية الشركة، بيغرا خيسوس ماريا، تحقيق، الحسن أبي موالنا ومحاسن مآثر في الصحيح المسند-62

 م1981
 ( م1370/هـ771 ت) التلمساني األدريسي الشريف علي بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو، مريم ابن-
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  م1908، الجزائر، الثعالبية المطبعة، شنب أبو محمد، وراجعه طبعه، بتلمسان والعلماء األولياء ذكر في البستان -63
 ( م1631/هـ1041ت)التلمساني محمد بن أحمد الدين شهاب، المقري-
، صادر دار، عباس إحسان، تحقيق، الخطيب بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح-64

 م1968، بيروت
 ( م1311/ هـ711ت) المصري األفريقي األنصاري مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي، منظور ابن-
 م2003، بيروت، العلمية الكتب دار، إبراهيم ليلخ المنعم عبد، ومراجعة، حيدر أحمد عامر، تحقيق، العرب لسان-65
 ( م1390/هـ793ت) األندلسي المالقي الحسن بن اهلل عبد بن الحسن أبو، النباهي-
، الجديدة اآلفاق دار في التراث إحياء لجنة، تحقيق، 5ط(، والفتيا القضاة يستحق فيمن العليا المرقبة) األندلس قضاة تاريخ-66

 م1983، بيروت ،الجديدة اآلفاق دار
 ( م993/هـ383 ت) الوراق إسحاق محمد الفرج ابن النديم،أبو-
 م1997، بيروت، المعرفة دار، رمضان إبراهيم، تحقيق، 2ط، الفهرست -67
 ( م874/ هـ261 ت) القشيري الحجاج بن مسلم الحسن أبو، النيسابوري-
 (ت.د، )بيروت، العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد، تحقيق(، مسلم صحيح) المختصر الصحيح المسند-68
 ( م1228/ ه626ت) البغدادي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شهاب، ياقوت الحموي-
 م1993، بيروت، اإلسالمي الغرب دار، عباس إحسان، تحقيق، األدباء معجم-69
 م1977، بيروت، صادر دار، البلدان معجم -70
 ( م1342/هـ743 ت) المجيد عبد الباقي عبد، اليماني-
 م1986، السعودية، دياب المجيد عبد، تحقيق، واللغويين النحاة تراجم في التعيين أشارة-71

 ثانيًا: المراجع 
  إسماعيل محمد، إبراهيم-
عجازه القرآن-72  (ت.د، )العربي الفكر دار، العلمي وا 
  أحمد محمد محمود، إسماعيل-
(، م1465-1213/هـ891-615) مرين بني دولة عهد في واألندلس األقصى المغرب في واليهود والبربر العرب ثورات-73

 م2008، القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة
  جنتالث أنخل، بالنثيا-
 م1955، القاهرة، مؤنس حسين، األسبانية عن نقلهُ ، األندلسي الفكر تاريخ-74
  الباباني سليم مير بن ينأم بن محمد بن باشا إسماعيل، البغدادي-
 ورفعت و بالتقايا الدين شرف محمد، تصحيح، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح-75

 (ت.د، )بيروت العربي، التراث إحياء دار، الكليسي بيلكه
 م1955، بيروت، عربيال التراث إحياء دار، المصنفين وآثار المؤلفين أسماء المسمى العارفين هدية-76
  علي عبد، بالمين-
 جامعة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية الى مقدم بحث، مرين بني عصر في القرويين عالم عباد ابن عن السائلين بغية-77

 م2006، فاس، اهلل عبد بن محمد سيد
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  المصطفى، بنفايدة-
 م2008، 2ط، والمعالم التاريخ في جولة مكناس-78
  لحسينبولقطيف، ا-
 (ت.د، )البيضاء الدار، النجاح مطبعة، الزمن منشورات، الموحدين عهد في المغرب وأوبئة جوائح-79
  محمد، تاويت ابن-
 م1982، البيضاء الدار، الثقافة دار، األقصى المغرب في العربي باألدب الوافي-80

  علي الرحمن عبد، الحجي
 بيروت،، دمشق، القلم دار، 2ط(، م1492-711/هـ897-92) غرناطة سقوط حتى اإلسالمي الفتح من األندلسي التأريخ-81

 م1981
  ابراهيم، حركات-
 قبل ما منذُ  والفكرية والعمرانية واالجتماعية السياسية الميادين في وتطوراتهُ  المغرب ألحداث عرض) التاريخ عبر المغرب-82

 الدار، الحديثة الرشاد دار، السعديين نهاية الى نالمرينيي بداية من( م20و هـ14ق) الحاضر الوقت الى اإلسالم
 م1978، البيضاء

  عيسى محمد، الحريري-
، القاهرة، القلم دار، 2ط(، م1465/هـ869( )م1213/هـ610) المريني العصر في واألندلس اإلسالمي المغرب تاريخ-83

 م1987
  شرف أحمد وطه، إبراهيم حسن، حسن-
، القاهرة، المصرية النهضة مكتبة، الغرب بالد في الفاطمية الدولة ومؤسس اإلسماعيلية عةالشي إمام المهدي اهلل عبيد-84

1947 
 علي حسن، حسن-
 م1980 مصر،، الخانجي مكتبة، والموحدين المرابطين عصر واألندلس المغرب في اإلسالمية الحضارة-85
  وآخرون، جودة، حسنين-
 م1993، اإلسكندرية، المعارف منشأة، اإلسالمية الدول جغرافية-86
  محمد المنعم عبد حمدي، حسين-
 م1997، اإلسكندرية، الجامعية المعرفة دار، المرابطين عصر في واألندلس للمغرب والحضاري السياسي التأريخ-87
  احسان، حقي-
 م1971، العربية اليقضة دار منشورات، العربي المغرب -88
 ماهر محمد، حمادة-
 مؤسسة، 2ط، ونصوص دراسة( م1492-683/هـ897-64) أفريقية وشمالي األندلس في واإلدارية السياسية الوثائق -89

 م1986 بيروت،، الرسالة
  حسني علي، الخربوطلي-
 م1975، القاهرة، الحديثة العربية المطبعة، اإلسالمية العربية الحضارة-90
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 ، الموسوي القاسم أبو السيد، الخوئي-
 م1992، 5ط، الرواة طبقات وتفصيل الحديث رجال معجم-91
  اسعد، داغر-
 م1919، مصر، المقتطف مطبعة، العرب حضارة-92
 بوزياني، الدراجي-
 م4،2010ط ،(وأعيانها-ومواطنها-أدوارها) األمازيغية القبائل -93
 م2013 الجزائر،، والتوزيع للنشر يوزياني مؤسسة، المغربية للمجتمعات تاريخية مالمح-94
  فرانز روزنثال،-
 م1963، بغداد، العلي احمد صالح، ترجمة، المسلمين عند التاريخ علم-95
  فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير، الزركلي-
، بيروت، للماليين العلم دار، 5ط(، والمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس) األعالم-96

 م1980
  محمد، زنبير-
 الدار، الجديدة النجاح مطبعة المغراوي، محمد، تنسيق(، االقتصاد - المدينة - الدولة) الوسيط العصر في لمغربا-97

 م1999، البيضاء
 ( م1945/هـ1365 ت) العلوي الشريف بن علي بن الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد، زيدان ابن-
 م2008، القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة، عمر علي، تحقيق، مكناس حاضرة أخبار بجمال الناس أعالم إتحاف-98
  حسن، السائح-
  م1986، البيضاء الدار، الثقافة دار، 2ط، المغرب في اإلسالمية الحضارة -99
  فرحات وحليمة، الواحد عبد، السبتي-

  ت.د، يالعرب الثقافي المركز، اإلسالمي الغرب تاريخ من ووثائق قضايا الوسيط العصر في المدينة-100
 ،راغب، السرجاني-

 م2010، القاهرة، اقرأ مؤسسة، السقوط إلى الفتح من األندلس قصة -101
 ( م1897/هـ1315ت)الناصري خالد بن احمد الدين شهاب العباس أبو، السالوي-

 م1955، اءالبيض الدار، الكتاب دار، الناصري ومحمد الناصري جعفر، تحقيق، األقصى المغرب دول ألخبار االستقصا-102
  محمد، شريفة ابن-

 األدب كلية منشورات، اإلسماعيلية الحاضرة ندوة أعمال، المريني العصر نهاية حتى واألندلسيين باألندلس مكناس عالقة-103
 م1988، بمكناس اإلنسانية والعلوم

  احمد بن محمد، شقرون ابن-
 م1985، البيضاء الدار، الثقافة دار، المريني رالعص في المغربي األدب في دراسة المغربية الثقافة مظاهر-104
  صبحي، الصالح-

 م1968، بيروت، للماليين العلم دار، 2ط، وتطورها اإلسالمية النظم-105
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  محمد علي، الصالبي-
 م2003، القاهرة، اإلسالمية توزيع دار، الموحدين دولة بأحوال والدين العلم أهل أعالم-106
 م2009، بيروت، المعرفة دار، 3ط، األفريقي الشمال في والموحدين المرابطين دولتي تأريخ-107
 م1998، عمان، البيارق دار(، الموحدين دولة)اإلسالمي التأريخ من صفحات-108
  شوقي، ضيف-

 بيروت، د.ت، المعارف دار(، السودان - موريتانيا - األقصى المغرب -الجزائر) واألمارات الدول عصر-109
  حسين دمحم، الطباطبائي-

 (ت.د، )المقدسة قم، العلمية الحوزة في جماعة منشورات، القرآن تفسير في الميزان-110
  أحمد جمال، طه-

، الوفاء دار، حضارية سياسية دراسة( م1269/هـ448-م1056/هـ448) والموحدين المرابطين عصري في فاس مدينة-111
 م2002، اإلسكندرية

 مختار أحمد، العبادي-
 م1968، اإلسكندرية، الجامعة شباب مؤسسة، واألندلس المغرب تأريخ في دراسات -112
  محمد، عظيمي-

 م1988، بمكناس اإلدارية المصالح رؤساء ودادية منشورات، ومعالم تاريخ مكناس مدينة-113
  اهلل عبد، عالم-

 م1968، القاهرة، المعارف دار، علي بن المؤمن عبد عهد في بالمغرب الموحدية الدولة-114
 اهلل عبد محمد،عنان-

  م1991، القاهرة، الخانجي مكتبة، 2ط، األندلس في اإلسالم دولة-115
  احمد، عيسى-

 م2012، القاهرة، هنداوي مؤسسة، اإلسالم في البيمارستانات تاريخ-116
  المنعم عبد، الفالحي-

 م1940 ،الموصل، الربيعين أم مطبعة، الوسطى القرون في واإلسالم العرب مآثر -117
  علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو، القنوجي-

 م2002، حزم ابن دار، العلوم أبجد-118
  رضا عمر، كحاله-

 (ت.د، )بيروت، العربي التراث إحياء ودار، بيروت، المثنى مكتبة المؤلفين، معجم-119
  اهلل عبد، كنون-

 وت مط. د، 2ط، العربي األدب في المغربي النبوغ-120
  جورج، ارسيهم-

 راجعهُ ، هيكل الصمد عبد محمود، الفرنسية عن ترجمة، الوسطى العصور في اإلسالمي بالمشرق وعالقاتها المغرب بالد-121
 م1999، اإلسكندرية، المعارف منشأة، احمد ضيف أبو مصطفى، نصوصهُ  وأستخرج
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  الرحماني علي محمد األمين محمد، محمد-
 (ت.د، )البيضاء الدار، الكتاب دار، المغرب تأريخ في المفيد -122
  احمد حسن، محمود-

 (ت. د، )القاهرة، الفكر دار، الوسطى العصور في المغرب تاريخ من مشرقة صفحة – المرابطين دولة قيام-123
  قاسم بن عمر بن محمد بن محمد، مخلوف ابن-

 (ت.د، )القاهرة، الفكر دار، المالكية طبقات في الزكية النور شجرة-124
  محمد، المنوني-

 اآلداب كلية منشورات، المعاصرة الفترة الى الوسيط العصر من العربي المخطوط صناعة_  المغربية الوراقة تاريخ-125
 م1991، الرباط، اإلنسانية والعلوم

  م1989، البيضاء الدار، توبقال دار، الموحدين حضارة-126
 منشورات، اإلسماعيلية الحاضرة ندوة أعمال، الموحدين عصر أخر إلى األدريسي العصر من القديمة مكناسة مدائن -127

 م1988، الرباط، الخامس محمد جامعة، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية
 م.2000، البيضاء الدار، الجديدة النجاح مطبعة، 3ط، المرينيين حضارة عن ورقات-128
  الحميد عبد محمد جالل، موسى-

 م1975، بيروت، الكتب دار، رهاوتطو  األشعرية نشأة-129
  أحمد الدين عز، موسى-

 ت.د، بيروت، الشرق مطبعة، اإلسالمي المغرب تأريخ في دراسات-130
  عمر الدين عز، موسى-

 م1991، بيروت، اإلسالمي الغرب دار، ونظمهم تنظيماتهم اإلسالمي المغرب في الموحدون-131
 المجيد عبد، النجار-

 المعهد، 2ط، الهجري السادس القرن أوائل بالمغرب الموحدية الحركة تومرت بن المهدي حركة في اإلصالح تجربة-132
 م1995، فيرجينيا، اإلسالمي للفكر العالمي

 الفكرية وثورته وآراءه حياته( م1129/هـ524) السنوسي الهرغي اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو تومرت بن المهدي-133
 م1983، القاهرة، اإلسالمي الغرب دار، بالمغرب وأثره واالجتماعية

  عباس سعدون، اهلل نصر-
 م1987، بيروت، العربية النهضة دار، المرابطين أمير تاشفين بن يوسف عهد واألندلس المغرب في المرابطين دولة -134
  دنيز، يولم-

 م1974، بيروت، عويدات منشورات نصر، نسيم، ترجمة، األفريقية الحضارات-135
 : الرسائل واألطاريحثالثاً 
  اهلل عبد أحمد عامر، حسن-

-1269/هـ869-668) اسبانيا في النصرانية والممالك األندلسية غرناطة مملكة تجاه وسياستها تأريخها مرين بني دولة-136
 م2003، فلسطين، الوطنية النجاح جامعة ماجستير، رسالة(، م1465
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  محمود خالد، اهلل عبد-
، بغداد جامعة، اآلداب كلية، منشورة غير ماجستير رسالة( م1286-1258/هـ685-656) األندلس يف مرين بني جهاد-137

 م1989
  رحيم وسن، العباس عبد-

 ماجستير رسالة، الهجري السادس القرن نهاية وحتى الهجري الثالث القرن من األقصى والمغرب مصر في الثقافية الحياة -138
 م.2011، بنات التربية كلية، بغداد جامعة، منشورة غير

  ظاهر احمد حسين أنعام، المحمدي-
 السابع القرن نهاية حتى الهجري الخامس القرن من اإلسالمي المغرب بالد في الثقافية الحياة في األندلس علماء أثر -139

 م.2010، التربية كلية، المستنصرية جامعة، منشورة غير دكتوراه أطروحة، الهجري
 سلمان حمزة مودمح غالب، المصراع-

 جامعة، التربية كلية ماجستير، رسالة والفكرية، السياسية أحوالها في دراسة: مرين وبني الموحدين عصري في سال مدينة -140
 م2014، بابل

 رابعًا: الدوريات والمقاالت 
  أفندي جميل، الزهاوي-

 م1922، بغداد، اليقين مجلة، الشعر في نظرة-141
  كمال محمد، شبانة-

 م2006، األمارات، دبي، 52 العدد، 13 السنة، والتراث الثقافية آفاق مجلة، التاريخ عبر المغربية مكناس مدينة-142
  سعاد، العمري-

 م2009، السعودية، سعود الملك جامعة، اآلداب كلية(، النت من مقالة) المغرب في اإلسالمية الدويالت -143
  عالوي مزاحم، محمد-

 الموصل، د.ت جامعة، التربية كلية، الزيانية الدولة قيام في ودوره( م1282-1235/هـ681-633) انزي بن يغمراسن-144
 الهوامش
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 تقويم برنامج التربية العملية في كلية التربية األساسية جامعة بابل
 من وجهة نظر الطلبة/ المعلمين.
 لدراسات القرآنيةم.م عدي عبرة عبيد الزيدي/ جامعة بابل كلية ا

Evaluation of practical education program in the College of Basic Education, 

University of Babylon 

From the perspective of the students / teachers. 

Ass.Luc. Uday Abra Ubaid al-Zaidi  

Babylon University\ College of Quranic Studies 
Adaizadi @gmail.com 

Abstract  

The study  aimed to evaluate the practical education program for students of College of 

Basic Education, University of Babylon, from the student teachers perspective and investigate the 

effects of gender through the answer of the study questions.  

The researcher used the descriptive approach, and a group consisted of fourth-grade 

students of  Arabic language department, in the College of Basic Education, at the University of 

Babylon, for the academic year (2014/2015) for the second semester, total of 66 students were 

chosen randomly. The used tool of the study was a questionnaire of (59) items has been verified 

validity and reliability. The program included the following areas: supervisor of practical 

education (educational supervisor), the cooperative teacher, the cooperative headmaster, 

cooperative school and the procedures of the practical education program.   

The researcher used the following statistical methods: Chi-square, Pearson correlation 

coefficient, arithmetic mean, criterion deviation, percentage weight, t-test for two independent 

samples. 

The results showed that students' assessment of the areas of practical education program was as 

follows: 

1. The supervisor practical education (educational supervisor) and teachers collaborators tasks 

required of them; they got their field on the degree of availability. 

2. A weakness has been found in the fields ( cooperative headmaster ) ( cooperative school ) and 

(the procedures of the practical education program ) ; the fields gained the degree of 

availability to some extent. 

The supervisor practical education has positioned first, next  the cooperative teacher , the 

procedures of the practical education program , the cooperative school and finally the cooperative 

headmaster.  

The results showed that there were no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05 ≤ α) in the evaluation of student / teacher of practical education program, due 

to the gender of the student / teacher. 

Keywords: Evaluation, practical education program, teachers students. 

 ملخص البحث:
مـن وجهـة الطلبـة المعلمـين. ، لطلبة كلية التربية األساسـية جامعـة بابـل، هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج التربية العملية 

 ة. وهدفت تقصي متغيرات جنس الطالب. من طريق اإلجابة عن أسئلة الدراس
في كلية التربية ، تخصص لغة عربية، تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابعو ، استعمل الباحث المنهج الوصفي 

طالًبـا وطالبـة تـم اختيـارهم  (66)والبـالغ عـددهم ، ( للفصل الدراسي الثـاني2014/2015للعام الدراسي )، جامعة بابل، االساسية
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تضــمن  وقــد، فقــرة تــم التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا (59)دراســة المســتعملة اســتبانة مكونــة مــن وكانــت أداة ال، بالطريقــة العشــوائية
المدرســة ، مــدير المدرسـة المتعاونـة، المعلـم المتعـاون(، المشـرف التربــوي)مشـرف التربيــة العمليـة )البرنـامج مـن المجــاالت االتيـة: 

  .(إجراءات برنامج التربية العملية، المتعاونة
، الوســــط الحســـابي الفرضــــي، معامـــل االرتبــــاط بيرســـون، لباحــــث الوســـائل اإلحصــــائية التاليـــة: مربــــع كـــايوقـــد اســـتعمل ا 

 لعينتين مستقلتين.  (ت)اختبار ، الوزن المئوي، االنحراف المعياري
 وأظهرت النتائج أن تقويم الطلبة لمجاالت برنامج التربية العملية كان على النحو التالي: 

والمعلمون المتعـاونون بالمهـام المطلوبـة مـنهم؛ إذ حصـل مجالهمـا علـى درجـة  (المشرف التربوي)ة العملية . قّيام مشرف التربي1
 التوافر. 

؛ إذ نالـــت (إجـــراءات برنـــامج التربيـــة العمليـــة)و (المدرســـة المتعاونـــة)و (مـــدير المدرســـة المتعاونـــة)مجـــال  . وجـــود تقصـــير فـــي2
 المجاالت على درجة التوافر إلى حد ما.

ثـم إجـراءات برنـامج التربيـة ، فالمعلم المتعـاون، المرتبة األولى (المشرف التربوي)تبوأ مجال تقويم مشرف التربية العملية  وقد
وأخيرًا مدير المدرسة المتعاونة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ، فالمدرسة المتعاونة، العملية
 تعزى إلى جنس الطالب/ المعلم.، يم الطلبة/ المعلمين لبرنامج التربية العمليةفي تقو  (α ≥ 0.05داللة )

 الطلبة المعلمين.، برنامج التربية العملية، الكلمات المفتاحية: تقويم
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث:

وجود ، دبيات والدراسات السابقةلحظ الباحث من طريق خبرته المتواضعة في مجال األشراف التربوي واطالعه على األ
اسـتراتيجية تطـوير المعلّـم )وهـذا مـا أكدتـه ، والتربية العملية بصـورة خاصـة، خلل وتقصير في برامج إعداد المعلمين بصورة عامة

جـد هيـأة وأنـه ال تو ، إذ ذكرت أن التدريب العملي في كليات التربية األساسية غير كـاٍف وغيـر فّعـال(، وتطويره المهني في العراق
وأكدت االستراتيجية ، عليا تتوّلى التنسيق بين مؤسسات إعداد المعلمين والعمل على وضع االستراتيجيات الكفيلة بتطوير برامجها

في الجامعات الوطنيـة  (العلوم التربوية)أيضًا على ضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين وتنفيذها وتقويمها من قبل كليات التربية 
منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة )ثــم اجازتهــا.، وضــرورة خضــوع بــرامج إعــداد المعلمــين للمراجعــة والتقــويم لضــمان جودتهــا، العراقيــة

  .(46، 2013:38، والعلم والثقافة
ونسـجل فـي الوقـت ، إذ يقول " إننا نشك في فاعلية اإلعداد األساسي للمعّلمين القائم حاليـاً  (عواضه)ويتفق الباحث مع 

ــات تأهيــل متواصــل فّعــال للمعّلمــين يطــّور أداءهــم ويســاعدهم علــى التكّيــف الســريع مــع  ذاتــه بأننــا بعيــدون جــدًا عــن تــوفير عملّي
" نجــــد أن هنالــــك شــــريحة كبيــــرة وواســــعة مــــن المدرســــين  (زايــــر)يقــــول. و (2008:335، عواضــــه)متطلبــــات العصــــر ومتغّيراتــــه" 

والتربـوّي والمهنـّي. ولعـل هـذا الـنقص هـو الـذي جعـل شخصـيته مهـزوزة  والمدرسات ليسوا بالمستوى المطلوب مـن التأهيـل العلمـيّ 
وأن هـــذه (، 21: 2016، زايـــر) (فاقـــد الشـــيء ال يعطيـــه)وضـــعيفة داخـــل مجتمعـــه وداخـــل مدرســـته وأصـــبح ينطبـــق عليـــه القـــول 

بيـة األساسـية جامعـة بابـل مـن تقويم برنـامج التربيـة العمليـة فـي كليـة التر إلجراء بحثه الموسوم "  دعت الباحث، األسباب مجتمعة
وجهــة نظــر الطلبــة/ المعلمــين. علــى غــرار الدراســات التــي اجريــت فــي البلــدان العربيــة لتقــويم برنــامج التربيــة العمليــة مــن جوانبــه 

 المتعددة للتعرف على مواطن القوة والضعف فيه. 
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 أهمية البحث
الي فـــي العديـــد مـــن دول العـــالم؛ إذ إن المعلـــم هـــو تتصـــدر قضـــية إعـــداد وتأهيـــل المعلمـــين مشـــاريع تطـــوير التعلـــيم العـــ

المحـــور الـــرئيس فـــي العمليـــة التعليميـــة التربويـــة والـــذي يتوقـــف علـــى تحســـينها وجعلهـــا إيجابيـــة ومفيـــدة تتوافـــق مـــع طبيعـــة الحيـــاة 
يتصــف بالدقــة ، اق؛ ويشــهد العــالم اليــوم تقــدمًا علميــًا وتقنيــًا واســع النطــ(49: 2012، علــي) والتغيــرات الحاصــلة فــي المجتمعــات

حتــى ال تتســع الفجــوة بــين الــدول المتقدمــة ، ممــا يعنــي ضــرورة االرتقــاء إلــى مســتوى العصــر قــدر اإلمكــان، والتعقيــد فــي تركيبــه
والتربويـة مـن حيـث األسـاليب ، خاصة في ميدان التربية التي تشـهد تغييـرات واسـعة فـي أبعادهـا العلميـة، والسائرة في طريق النمو

نــه لــو تــوافرت األعــداد الكافيــة مــن النوعيــات الجيــدة مــن المعلمــين فــي نظــام (، 115: 2010، الجمــاعي)نــاهج والطرائــق والم وا 
ومــن ثــم مــا يتوقعــه المجتمــع ككــل مــن تقــدم نتيجــة لتربيــة أفــراده بالصــورة ، تعليمــي مــا؛ فإنــه يشــير بنجــاح وفاعليــة ذلــك النظــام

ا نأخذ به من المجتمعات العصرية من تطـوير وتجديـد مسـتمر فـي بـرامج ذلـك وهذا تتمثل العناية بإعداد المعلمين فيم، الصحيحة
  .(158: 2007، عبيدات)بما يؤدي إلى رفع مستواه ، اإلعداد

فقـد ، ورائد المجتمع الذي يعتمد عليه في تنشئة أبنائـه النشـأة القويـة الصـحيحة، ولما كان المعلم مفتاح العملية التعليمية
ولم يعد المعلم ناقاًل للمعرفة فقط بل تقـع عليـه تربيـة األجيـال تربيـة ، هليه أذهان التربويين والمتخصصينشغلت مسألة إعداده وتأ
زايــر )فضــاًل عــن تحقيــق األهــداف التعليميــة وترجمتهــا إلــى واقــع ملمــوس مــن طريــق الســلوك الصــحيح ، عقليــة وخلقيــة وجســمية

وهو أحـد ، ة التعليمية التعلمية وأخطرها أثرًا في إعداد وتربية النشءفالمعلم يعد من أهم مدخالت العملي(، 57 :2011، وآخرون
ــة فــي تحديــد نوعيــة مســتقبل االجيــال (. إذ أن اإلعــداد للمســتقبل إنمــا يــتم فــي الحاضــر؛ 229:2009، الصــغير) العوامــل الفاعل

ن المعلـم المـدّرب والمؤهـل يسـهم بشـكل ، لأو المجتمع قادرًا علـى تشـييد الُبَنـى التحتيـة المهمـة لتشـييد المسـتقب بحيث يكون الفرد وا 
وتحقيـق دورهـا فـي تطـوير ، وأن نجـاح المؤسسـات التربويـة فـي بلـوغ األهـداف التربويـة، فاعل في تحقيق أهداف العمليـة التعليميـة

لّـم يعـّد مـن أهـم هـذِه إاّل أن المع، الحياة يتوقف على مقومات عدة كالسياسات التعليمية اإلدارة والتنظيم والمنهاج المدرسي وغيرها
. لـذا فـإن دوره لـم (141: 2010، أبـو ريـاش)والمحـرك األساسـي للنظـام التربـوي فـي شـموليته ، المقومات ويشـكل العامـل الـرئيس

يعد يقتصر علـى تقـديم المعلومـات المقـررة فـي المـنهج للطلبـة ومطـالبتهم بحفظهـا واسـترجاعها فـي أثنـاء االختبـارات بـل يمتـد إلـى 
. ومـن هنـا تتجلـى (60: 2013، خليفـات)تهم على أسس علمية سليمة وتشجيعهم على التعلم النافع لهم ولمجـتمعهم بناء شخصي

ورســم ، وتشــكيلها، ومخططــًا ومنفــذًا وعلــى هــذا األســاس يتضــح دوره فــي صــناعة الحيــاة، مكانتــه فــي العمليــة التعليميــة كونــه قائــداً 
سانية تالزم الحياة اإلنسـانية فـإن وجـود المعلـم حاجـة اجتماعيـة تربويـة تقتضـيها الحيـاة ولما كان التعلم والتعليم حاجة إن، مستقبلها

فإنــه يشــير ، وأنــه لــو تــوفرت األعــداد الكافيــة مــن النوعيــات الجيــدة مــن المعلمــين فــي نظــام تعليمــي مــا، وال يمكــن االســتغناء عنــه
، Coombs) ويرى، م نتيجة لتربية أفراده بالصورة الصحيحةومن ثم ما يتوقعه المجتمع ككل من تقد، بنجاح وفاعلية ذلك النظام

أن إعــداد المعلمــين يعـــّد بحــد ذاتـــه بمثابــة اســتراتيجية يمكـــن مــن طريقهـــا الحــد مــن أزمـــة التعلــيم ومواجهتهـــا فــي عالمنـــا  (1968
إعداد المعلمين وتدريبهم وذلـك وفي ذلك يقول " أن النظم التعليمية ال يمكن تحديثها ما لم يعاد النظر جذريًا في نظام ، المعاصر

 .(157: 2007، عبيدات)من طريق العناية بالبحوث التربوية وجعلها أكثر عمقًا وثراًءا" 
ومـا يترتـب علـى ، يعتمـد علـى المعلـم الـذي اختـار التربيـة كمهنـة لـه، " أن نجاح عملية التربيـة أو فشـلها (اللقاني)ويرى 

ا تتطلبه هذه المهنة من المقومات األساسية الالزمة إلعداد المعلم ووصوله إلـى درجـة وبكل م، هذه المهنة من أعباء ومسؤوليات
ذا كــان الهــدف التربيــة بشــكل عــام (63: 2008، الخطيــب)الكفايــة التــي تجعلــه قــادرًا علــى تحمــل مســؤولياته والقيــام بواجباتــه" . وا 

فإن الهدف العام لنظام إعداد المعلمين هو إحـداث تغييـر إحداث تغيير مرغوب في أنماط سلوك الفرد المتعلم وفي حياة المجتمع 
بحـــث ، مرغــوب فـــي معــارف الطالـــب/ المعلـــم ومهاراتــه وقدراتـــه ومواقفـــه واتجاهاتــه وفـــي أنمــاط ســـلوكه وشخصـــيته بصــورة عامـــة
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فـل تطـور المجتمـع يستطيع إنجاز مهماته التربوية واالجتماعية من طريق تحقيق أهداف التربية وترجمتها إلى واقع ملموس بما يك
مـن حيـث إن معلـم اليـوم لـم يعـد ، . فمعلم اليوم اختلف دوره عـن معلـم األمـس(23: 2013، الدويري وبسام)وتقدمه لبلوغ أهدافه 

ثــم تقــويم ذلــك العمــل باســتخدام االختبــارات ، اإلنســان الــذي يقتصــر دوره علــى تلقــين المعلومــات التــي يقررهــا المنهــاج التدريســي
وهذا بالتـالي يعنـي أن الكفايـات والقـدرات ، نظرة مختلفة لدور المعلم، أوجدت البحوث الكثيرة والمتزايدة يومًا بعد يومفقد ، المختلفة

؛ لــذا فقــد أولــى المهتمــون بالعمليــة التربويــة اهتمامــًا متزايــدًا فــي (57: 2006، نصــيرات)المطلوبــة مــن المعلــم ال بــد وأن تختلــف 
والبحـث ، بأن يقوم البـاحثون والدارسـون بدراسـة بـرامج التـدريب مـن جوانبـه جميعهـا، هذا االهتمام وقد أدى، برامج إعداد المعلمين

إذ يعـد ، نظـرًا لمكانـة التـدريب فـي العمليـة التربويـة، وأن لهـذا االهتمـام مـا يبـرره، والعمـل علـى تحسـينها، عن العوامـل المـؤثر فيهـا
 .(2007، 201عبيدات:)عنصرًا من عناصر نجاحها 

طـى أنشـطة التربيـة العمليـة مكانـة مهمـة فـي منـاهج ـ إعـداد المعلمـين ـ فـي دول العـالم كافـة نظـرًا لألثـر المهـم الـذي وتع
تؤديــه فــي تــأهيلهم بوصــفها البوتقــة التــي تصــب فيهــا المعلومــات والمهــارات المكتســبة مــن مختلــف المقــررات األكاديميــة والتربويــة 

 طريقهـــا تكـــّون شخصـــية المعلـــم وتصـــقل مهاراتـــه التدريســـية وتتـــرجم قدراتـــه وكفاءاتـــه ؛ إذ مـــن(25: 2009، الطوالبـــة)والنفســـية 
فتكــون لــه ، ويتــاح لــه وضــع اللبنــة األولــى لتطبيــق مــا اكتســبه مــن مبــادئ ومفــاهيم ونظريــات تربويــة(، 275: 2013، الريمــاوي)

(، 113: 2008، غــانم وخالــد)تبــرز شخصــيته ومــن طريقهــا يتــدرج شــيئًا فشــيئًا إلــى أن ، األســاس التربــوي فــي حياتــه المســتقبلية
ويؤكد التربويون على أن التدريب المهني على أساليب التدريس هو الجانب األكثر حيوية في اإلعـداد مـن الجوانـب األخـرى التـي 

الــنفس وذلــك ألنهــا الفرصــة األولــى التــي يجــد فيهــا الطالــب نفســه موضــع التطبيــق العملــي لنظريــات علــم ، تــدخل فــي تأهيلــه العــام
وفـي هـذه المـدة يتعـرض . (30: 2016، الخزرجـي) والمبـادئ واألسـس التـي تعلمهـا فـي قاعـة الـدرس، وطرائق التـدريس، التربوي

وأبـرز طرائـق ، على أهم متطلبات مهنة التدريس ويكتسب مـن طريقهـا فكـرة عامـة عـن خصـائص التعلـيم النـاجح، الطالب/ المعلم
وعلـى كيفيـة ، ويتعـرف كـذلك علـى نظـام المدرسـة، ة التي تصادفه في أثناء عملـه مـع تالمذتـهالتدريس واستعمال الوسائل التعليمي

إذ أنــه يلبــي ، ويــؤدي تــدريب المعلمــين إلــى رفــع كفايــاتهم وتحســين أدائهــم(، 11: 2013، أبــو شــعيرة)اإلشــراف علــى هــذا النظــام 
والتـدريب يعـزز ، ا كـان لهـا أن تظهـر لـوال فـرص التـدريبالتـي مـ، ويسـاعده علـى اكتشـاف قابلياتـه ورغباتـه، رغبات المعلم وميوله

. إذ تهـدف التربيـة (201: 2007، عبيـدات)وبأدائه وهو من األمور التي تساعده على النمو والتقدم في عمله ، ثقة المعلم بنفسه
ام بمهنــة التـدريس بعــد أن العمليـة ألن يكتســب الطلبـة/ المعلمــين المهـارات الضــرورية لمهنـة التــدريس حتـى يصــبح قـادرًا علــى القيـ

يطبق عمليًا ما درسه نظريًا في كليته من طرق تحضير الـدروس اليوميـة وبنـاء أسـاليب التقـويم وطـرق التـدريس المختلفـة والعـيش 
بأنــه  (عطيــة). ويــرى (49: 2007، أبــو الهيجــاء)الفعلــي فــي المدرســة حتــى يــتقن كــل الواجبــات التــي يقــوم بهــا المعلــم األساســي 

طّور برنامج إعداد المعلمين في ضـوء مـا حـدث مـن تطـور هائـل فـي مجـال تكنولوجيـا التعلـيم ولكـي يواكـب مسـتلزمات يجب أن ي
هــذا التطــور يجــب أن يحتــوي برنــامج التربيــة العمليــة علــى مــا يؤهــل المعلــم مســتقباًل مهنيــًا ومعرفيــًا الســتخدام الحاســوب وتقنياتــه 

م المعلوماتية واقتصاد المعرفة فضاًل عن احتوائه على ما يمكن المعلم من استخدام وكل ما يتصل بنظ، واستخدام شبكة االنترنت
 . (207: 2008، عطية)االستراتيجيات الحديثة في التدريس 

ويدعوا التربويون حاليًا إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التدريب النوعي والرعاية للنمو الشخصي لكل مـن 
خاصة وأن هناك رغبة متنامية لتحسين األداء واإلبداع الفردي وحفز الجهود المشـتركة بحيـث يصـل ، ربويةيعمل في المؤسسة الت

وقـد أثبتـت (، 45: 2009، أبـو ريـاش وآخـران) (كل من يعمل في المؤسسة التربوية والطلبة أيضًا إلـى تحقيـق " تعلّـم كيـف نـتعّلم
، المعلمـين يرجعـون كفـاءتهم فـي التـدريس لخبـراتهم المباشـرة فـي التربيـة العملّيـة نتائج البحوث المرتبطة بالتربية العملية أن الطلبـة
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وتشير أيضًا إلى أن الطلبة المعلمـين عـادًة مـا يحتفظـون بخبـرات التربيـة العمليـة فـي أعقـاب تخـرجهم وأن هـذه الخبـرات تـؤثر فـي 
 .(356: 2011، بدوي)سلوكيات المعلم المستقبلية في حجرة الصف الدراسي 

ومــدتها  (مرحلــة المشــاهدة) ويتكــون برنــامج التربيــة العمليــة فــي كليــات التربيــة األساســية مــن مــرحلتين: المرحلــة األولــى
ومـدتها  (مرحلـة التطبيـق)والمرحلة األخرى ، أسبوعًا وتنفذ في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث (15)فصل دراسي واحد 
ويتمتـع الطالـب/المعلم بـالتفرغ التـام. ويـذكر ، الفصل الدراسي الثاني من الصف الرابع أسبوعًا وتنفذ في (15)فصل دراسي واحد 

إن مـدة التطبيـق التـي يحتـاج إليهـا الطالـب/ المعلـم حتـى يصـل إلـى مسـتوى الرضـا عنـه وعـن عطـاءه مـن طريـق  (زاير وآخـرون)
وخمسـة ، رين أسـبوعًا فـي نظـام اإلعـداد التكـامليال تقـل عـن خمسـة وعشـ، المسؤولين المباشرين عنه أو من طريق التقـويم الـذاتي

. (53: 2011، زايـر وآخـرون)عـدا المشـاهدات الصـفية التـي تسـبق عمليـة التطبيـق.. ، عشر أسـبوعًا فـي نظـام اإلعـداد التتـابعي
، اهج إعداد المعلمينال غنى عنه في أي من فإنها تشكل عنصراً ، ومن هنا فالتربية العملية أّيًا كانت صيغتها التنظيمية والتطبيقية
، كنعــان وآخــران)وتعــد مــن الوجهــة التربويــة ناقصــة وغيــر بنــاءة ، ومــن دونهــا فــإن هــذه المنــاهج تفقــد قيمتهــا وصــالحيتها العامــة

2010 :22) . 
 وتتجلى أهمية البحث من:

، المعلـم المتعـاون(، تربـويالمشـرف ال) مشـرف التربيـة العمليـة)تقويم برنامج التربيـة العمليـة مـن عناصـره ومجاالتـه المتعـددة  .1
 إجراءات برنامج التربية العملية(.، المدرسة المتعاونة، مدير المدرسة المتعاونة

 من وجهة نظر الطلبة/ المعلمين. ، تعّرف واقع التربية العملية في كلية التربية األساسية قسم اللغة العربية .2
والتــي قــد تســهم فــي ، توصــيات والمقترحــات التــي تقــدمها الدراســةمــن طريــق ال، إفــادة القــائمين علــى برنــامج التربيــة العمليــة .3

 تطوير برنامج إعداد المعلمين.
 بوصفهم محورًا للعملية التعليمية.، فسح المجال للطلبة/ المعلمين بأن يقيموا برنامج التربية العملية .4
 ة في جمهورية العراق والبلدان األخر.معرفة مكانة برنامج التربية العملية بالنسبة لبرامج الكليات والجامعات المماثل .5
 تعد هذه الدراسة من الدراسات القالئل التي عنيت بتقويم برنامج التربية العملية في الجامعات العراقية.  .6
فــتح المجــال أمــام البــاحثين وتشــجيعهم علــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تعنــى ببــرامج إعــداد المعلمــين بصــورة عامــة  .7

 ة بصورة خاصة. والتربية العملي
 : ـ هدفا البحث

يهدف البحث الحالي إلـى تقـويم برنـامج التربيـة العمليـة فـي كليـة التربيـة األساسـية جامعـة بابـل مـن وجهـة نظـر الطلبـة/ 
 المعلمين من طريق اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 األساسية، جامعة بابل؟ . ما تقييم الطلبة/ المعلمين لمجاالت برنامج التربية العملية في كلية التربية1
 .هل هناك تأثير لجنس الطلبة/ المعلمين على تقييمه لمجاالت برنامج التربية العملية؟ 2

  :ـ حدود البحث
 أجريت الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية: 
 بابل.  اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف الرابع في قسم اللغة العربية كلية التربية األساسية جامعة -
 الفصل الدراسي الثاني.، م2014/2015ُحددت الدراسة في العام الدراسي  -
المعلـــم (، المشـــرف التربـــوي) مشـــرف التربيـــة العمليـــة)اقتصـــرت الدراســـة علـــى مجـــاالت برنـــامج التربيـــة العمليـــة المتمثلـــة بــــ -

 . (العمليةإجراءات برنامج التربية ، المدرسة المتعاونة، مدير المدرسة المتعاونة، المتعاون
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 ـ تحديد المصطلحات: المصطلحات التي وردت في البحث الحالي:
 : التقويمأواًل: 
ْمــُت ، " ثمــُن الشــيء بــالتقويم. تقــول: تقــاَوموا فيمــا بيــَنُهم". ويقــال:" َقّوْمتُــُه َتقويمــًا َفَتقــّوم ِبَمْعَنــى عَدلتُــُه َفَتَعــدَّلَ  :: قــال الخليــللغــة وَقوَّ

  .(مادة قوم، العين)يمة َمعلومة وأهل مكة يقولون اْسَتَقْمُتُه". الَمَتاع َجعلُت لُه ق
 :  اصطالحاً 

بأنـــه " العمليـــة التـــي يـــتم بهـــا إصـــدار حكـــم علـــى مـــدى تحقيـــق العمليـــة التربويـــة ألهـــدافها الموضـــوعة "  (الريمـــاوي)عّرفـــه  -
 .(28:2011، الريماوي)

 تقويم البرنامج: عّرفه كل من:ـ 
يق األساليب العلمية لجمع شواهد كمية ونوعية تحظى بالمصداقية حول طبيعة أنشطة محـددة أو بأنه " عملية تطب (عالم) -

  .(55:2003، عالم)مخرجات معينة " 
 ثانيًا: التربية العملية:ـ عرفها كل من:

ــد الــرحمن عطيــة)  - ي وظيفــة بأنــه: " الجانــب التطبيقــي الــذي يتضــمنه برنــامج إعــداد المعلمــين وتــأهيلهم ألداء مــا تقتضــ (وعب
أو خارجهــا تحــت إشــراف مــدرس الكليــة التــي تعــد الطالــب لمهنــة  ويمارســه الطالــب المعلــم فــي قاعــة الــدرس، المعلــم مــن أدوار

 . (203:2008، وعبد الرحمن، عطية)التدريس بالتعاون مع إدارات المدارس والمعلمين فيها 
نجـاح عمليـة تطبيـق الطلبـة/ إجرائيًا بأنه: األطراف  العملية التربية برنامجويعرف الباحث  - المتعاونة والمشاركة في تنفيذ وا 

، المدرسـة المتعاونـة، مـدير المدرسـة المتعاونـة، المعلـم المتعـاون(، المشـرف التربـوي)مشرف التربيـة العمليـة )المعلمين متمثلة بـ
 إجراءات برنامج التربية العملية(. 

يدرس فيهـا الطلبـة (، الثانوية): مدة الدراسة فيها أربعة سنوات بعد اإلعدادية (قاً كلية المعلمين ساب)ثالثًا: كلية التربية االساسية 
؛ حيـث تمـنح هـذه الكليـات شــهادة (% 30ــ 20)والثقافيـة  (%50ــ 45)والمـواد التخصصـية  (%40ــ35)المـواد التربويـة والنفسـية 

  .(13: 2013، ظمة األمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافةمن). (االبتدائية)البكالوريوس في التربية للتدريس في المرحلة االساسية 
 رابعًا: الطالب/ المعلم:

بأنــه: معلــم تحــت االعــداد فــي المؤسســات التربويــة التــي تقــوم بإعــداد المعلمــين متوقــع تخرجــه حاصــل علــى  (بــراون)عّرفــه  -
 .(2005 ،139براون:)مؤهل تربوي يكتسب خبرات ومهارات تدريسية بإشراف وتوجيه مختصين 

للعـام ، جامعـة بابـل، فـي كليـة التربيـة األساسـية، تخصـص لغـة عربيـة، : بأنـه طالـب الصـف الرابـعويعرفـه الباحـث إجرائيـاً  
الذي تم توجيهه إلـى أحـدى المـدارس التـي تـم اختيارهـا مـن لـدن مديريـة االعـداد والتـدريب التابعـة لـوزارة ، 2014/2015الدراسي 
والــذي يهــدف الباحــث معرفــة وجهــة نظــره ببرنــامج التربيــة ، تحــت إشــراف الكليــة والمدرســة، خصصــهللتــدريس فــي مجــال ت، التربيــة

 العملية. 
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 الفصل الثاني 
 دراسات سابقة

ومن ثـم ، يعرض الباحث في هذا الفصل عددًا من الدراسات المحلية والعربية التي عنيت بالتربية العملية والطلبة المعلمين 
 وقد راعى الباحث التسلسل الزمني وهي كما يأتي:، ليةموازنتها بالدراسة الحا

المشــكالت التــي تواجــه مطبقــي قســم اللغــة العربيــة ومطبقاتــه فــي كليــة التربيــة/ ابــن رشــد ): (2001زايــر )دراســة  .1
 . (واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس

عربية في أثناء تطبيقهم في المدارس هدف البحث الى التعرف إلى المشكالت التي تواجه الطلبة المطبقين في قسم اللغة ال 
واختـار الباحـث طلبـة الصـف الرابـع الـذين طبقـوا فـي المـدارس الواقعـة ضـمن ، واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس قبـل التطبيـق وبعـده

ع مسـتخدمًا االسـتبانة فـي جمـ، طالبـة (50)طالـب و (50)بواقـع ، طالـب وطالبـة (100)وقد بلـغ حجـم العينـة ، حدود أمانة بغداد
 وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: ، البيانات والمعلومات

 عدم وجود انسجام بين المطبق والطالب. . أ
 ضعف االعداد العلمي والمهني للطبة المطبقين في ضوء البرنامج الحالي. . ب
 صعوبة المواصالت. . ت
 (.47ـ39: 2001، األخر )زايرفضاًل عن المشكالت ، قلة اللقاءات بين المطبق والمدرسين . ث
تقويم أداء طلبة التربية العملية لتخصـص لغـة عربيـة مـن وجهـة نظـر المشـرفين التربـويين ) :(2010، الزوين)دراسة  .2

 .(العراق، جامعة بابل، في كلية التربية األساسية
المشــرفين التربــويين فــي كليــة تقــويم أداء طلبــة التربيــة العمليــة لتخصــص لغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر هــدفت الدراســة إلــى  

 .العراق، جامعة بابل، التربية األساسية
فـي (، 2007/2008)للدراسـة الصـباحية للعـام الدراسـي ، تكّون مجتمع البحث مـن طلبـة قسـم اللغـة العربيـة الصـف الرابـع 

، مطبقًا ومطبقة (46)أفراد العينة  . وبلغ عدد(مطبقًا ومطبقة (85) إذ بلغ المجتمع األصلي، جامعة بابل، كلية التربية األساسية
 مطبقًا ومطبقة الستخراج الثبات.  (20)تم استبعاد ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية

فقـرة موزعـة علـى  (22)تكونـت االسـتبانة مـن ، واعتمدت االستبانة المغلقة أداة لبحثها، استعملت الباحثة المنهج الوصفي  
 تم التحقق من صدقها وثباتها.(، التقويم، طرائق التدريس، المادة العلمية، همظهر المطبق وشخصيت)أربعة مجاالت هي 

للتحقـق مـن صـالحية  (كـاي)مربـع ، معامل االرتباط بيرسون الستخراج الثبـات، استعمل الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية 
 الباحثة إلى عدد من النتائج منها: الوزن المئوي لتحليل النتائج. وقد توصل ، الوسط المرجح لتحليل النتائج، الفقرة
 كان متوسطًا بشكل عام. (عينة البحث)إن أداء مطبقي قسم اللغة العربية ومطبقاتها  .1
 إن المدة الزمنية المقررة للتطبيقات كافية.  .2
 .(32، 47: 2015، الزوين)إن الطلبة/ المعلمين قد استفادوا من الدروس التربوية النظرية المقدمة لهم. .3
 .(تقويم برنامج التربية العملية في جامعة الزرقاء الخاصة ومقترحات تطويره): (2009، أبو شندي وآخران)دراسة  .3
والمعلــم ، فــي المشــرف التربــوي ممــثالً ، هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــويم برنــامج التربيــة العمليــة فــي جامعــة الزرقــاء الخاصــة 

جــراءات برنــامج التربيــة العمليــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة المعلمــين. ، ونــةوالمدرســة المتعا، ومــدير المدرســة المتعاونــة، المتعــاون وا 
وتقويمـه لمجــاالت برنــامج التربيــة ، والمعـدل التراكمــي للطالــب، ومنطقــة التــدريب، وهـدفت إلــى تقصــي أثـر متغيــرات جــنس الطالـب

 العملية.
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فــي جامعــة الزرقـــاء ، لعلــوم التربويــةفــي كليــة ا، لتخصــص معلـــم صــف، تكــّون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة التربيــة العمليــة 
 (٩٦)والبـالغ عـددهم ، الذين التحقوا ببرنامج التربية العمليـة فـي الفصـل الدراسـي األول (2008/2009)للعام الدراسي ، الخاصة

ق مـن صـدقها فقـرة تـم التحقـ (59)وكانت أداة الدراسة المستعملة استبانة مكونة من ، طالًبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية
 وثباتها.

ــة   ــة ، معامــل االرتبــاط بيرســون(، كرونبــاخ ألفــا)وقــد اســتعمل البــاحثون الوســائل اإلحصــائية التاليــة: معادل ســبيرمان )معادل
 تحليل التباين األحادي.(، ت)اختبار ، الوسط الحسابي الفرضي(، براون

يــة كــان علــى النحــو التــالي: احتــّل مجــال تقــويم مشــرف وأظهــرت النتــائج أن تقــويم الطلبــة لمجــاالت برنــامج التربيــة العمل  
، فالمدرســة المتعاونــة، ثــم إجــراءات برنــامج التربيــة العمليــة، فــالمعلم المتعــاون، المرتبــة األولــى (المشــرف التربــوي)التربيــة العمليــة 

فـي  (α ≥ 0.05سـتوى داللـة )وأخيرًا مدير المدرسة المتعاونة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد م
تعــزى إلــى جــنس الطالــب/ المعلــم والمعــدل التراكمــي ككــل. أمــا بالنســبة لمنطقــة ، تقــويم الطلبــة/ المعلمــين لبرنــامج التربيــة العمليــة

فـي  ولـم يكـن لهـا تـأثير، التدريب فقد أظهرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في تقويم الطلبة لمجـال مـدير المدرسـة المتعاونـة
 .(37: 2009أبو شندي وآخران:)باقي المجاالت 

تقويم برنامج التربية العملية في قسم العلوم التربوية في كلية اآلداب فـي جامعـة ): (2010، الغيشاوي ومحمد)دراسة  .4
 .(الزيتونة األردنية الخاصة من وجهة نظر الطالبات المعلمات

، من وجهة نظـر الطالبـات المعلمـات، في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج التربية العملية 
ـــق  2009/2010ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف تـــم استقصـــاء آراء الطلبـــة المعلمـــين المشـــاركين بهـــذا البرنـــامج للعـــام الدراســـي  مـــن طري

فقـرة  (40)إذ تكونـت مـن (، أيضـاً  وهـم مجتمـع الدراسـة)طالبـًا وطالبـة  (147)استعمال استبانة تم تطبيقها على عينة مكونـة مـن 
وكـذلك بعـض ، تتعلق بالمهام واألدوار التي يقوم بها كل من المشرف األكـاديمي ومـدير المدرسـة المتعاونـة والمعلـم المتعـاون فيهـا

جــراءات الجامعــة التــي تقــوم بهــا نحــوه لــغ وب، إذ تــم التحقــق مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة، خصــائص برنــامج التربيــة العمليــة وا 
تــم اســتخدام المعالجــات ، ولتحليــل نتــائج الدراســة مــن طريــق المعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا (0.88)معامــل الثبــات الكلــي 

 واظهرت النتائج االتية: (spss)اإلحصائية الالزمة باستعمال نظام الرزم اإلحصائية 
 قّيام المشرف األكاديمي بالمهام المطلوبة منه بدرجة عالية. .1
 مديري المدارس المتعاونة بالمهام المطلوبة منهم؛ إذ جاءت ممارستهم لتلك المهام بدرجة متوسطة.تقصير  .2
 قّيام المعلمين المتعاونين بالمهام المطلوبة منهم بدرجة عالية. .3
ظهــور بعــض الســـلبيات فــي برنـــامج التربيــة العمليـــة المطبــق فــي جامعـــة الزيتونــة األردنيـــة الخاصــة وكـــذلك فــي إجـــراءات  .4

  امعة المتخذة ازاءه.الج
 وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها:

تطوير وتحديث برنامج التربية العملية من الجوانب الفنية واإلدارية المصاحبة له وضرورة تحسين درجة التواصل والتعاون  
 .(519: 2013، الغيشاوي ومحمد)بين الجامعة والمدارس المتعاونة. 

تقــويم بــرامج التربيـة العمليــة إلعــداد معلــم التعلــيم األساسـي بكليــات التربيــة فــي جامعــات ) :(2011، الفقعــاوي)دراسـة  .5
 .(قطاع غزة

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسـي بكليـات التربيـة فـي  
 وفرضيات الدراسة.، ريق اإلجابة عن أسئلةجامعات قطاع غزة في اإلعداد النظري والعملي من ط
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وقامت بإعداد اسـتبانتين لتقـويم برنـامج التربيـة العمليـة مـن النـاحيتين النظريـة ، واستعملت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 
ـ األقصـى ـ األزهرــ اإلسـالمية )طالبـًا وطالبـة مـن طـالب الجامعـات فـي قطـاع غـزة  (279)وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ، والعمليـة

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية بحسب الجنس والجامعة والتخصص. ، م2011/ 2010للعام الدراسي (، القدس المفتوحة
 واختبار شيفيه. ، واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية اختبار " ت " وتحليل التباين األحادي 
إن مدى توافر معـايير برنـامج التربيـة العمليـة إلعـداد معلـم التعلـيم األساسـي التالية:  وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج 

ن درجــة رضــا الطالــب عــن أداء المشــرف و  %. 69.8بكليــات التربيــة فــي جامعــة غــزة فــي اإلعــداد النظــري والعملــي كــان لنســبة  ا 
معلـم التربيـة األساسـي بكليـات التربيـة فـي جامعـة غـزة  فـي التربيـة العمليـة إلعـداد، المـدير المتعـاون، المدرس المتعـاون، الجامعي

 ≥ 0.05أظهرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )%. و 67.2في اإلعداد العملي كان بنسبة 
α) تعـزى لمتغيـر الجـنس  في التقدير التقويمي لبرامج التربية العملية إلعداد معلـم التعلـيم األساسـي بكليـات التربيـة فـي قطـاع غـزة

والدرجـة ، أما بالنسبة لمتغير نوع الجامعة فقد أظهرت الدراسة فروقًا ذوات داللـة إحصـائية، في المجاالت جميعها والدرجة الكلينة
وفـي المجـال ، الكلية لصالح جامعة األزهر. وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق أيضًا يعزى للتخصص في الدرجة الكلية لالسـتبيان

  .(: د2011الفقعاوي: )لصالح األدبي ، بينما تبين وجود فروق في المجال األول والثاني، ث والرابعالثال
 :مناقشة الدراسات السابقة 
وهـدفت ، الـى التعـرف علـى المشـكالت التـي تواجـه الطلبـة المطبقـين (2001، زاير): هدفت دراسة كل من الندراسة هدف -

الغيشــاوي )و(، 2009، أبــو شــندي وآخــران)بينمــا هــدفت الدراســات األخــرى ، قــينتقــويم أداء المطب (2010، الــزوين)دراســة 
 وكذلك الدراسة الحالية.، إلى تقويم برنامج التربية العملية (2010، الفيقعاوي)و(، 2010، ومحمد

مـن  بينمـا أجريـت دراسـة كـل، فـي العـراق (2010، الـزوين)و (2001، زايـر): أجريت كل من دراسة مكان إجراء الدراسة -
فــــي  (2011، الفيقعــــاوي)بينمــــا أجريــــت دراســــة ، فــــي األردن (2010، الغيشــــاوي ومحمــــد)و (2009، أبـــو شــــندي وآخــــران)

  فلسطين. أما الدراسة الحالية فقد أجريت في العراق.
 طالبـــًا وطالبـــة فـــي دراســـة (46)فكـــان الحـــد األدنـــى ، : تباينـــت اعـــداد أفـــراد العينـــات فـــي الدراســـات الســـابقةالعينـــة حجـــم -

أمــا الدراســة الحاليــة فقــد كــان عــدد أفــراد العينــة (، 2011، الفيقعــاوي)فــي دراســة  (279)والحــد األعلــى (، 2010، الزوينــي)
 طالبًا وطالبة.  (66)

 وكذلك الدراسة الحالية. ، وكانت أداة البحث االستبانة، المنهج الوصفي، : اعتمدت الدراسات السابقة جميعهاالبحث منهج -
 :من الدراسات السابقةجوانب اإلفادة  -

 تحديد مشكلة البحث.  .1
 الوسائل اإلحصائية التي تالئم الدراسة.  .2
 اعداد أداة البحث.  .3
 تفسير النتائج.  .4
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

التفسـير استعمل الباحـث المـنهج الوصـفي؛ ألنـه ينسـجم وطبيعـة البحـث الحـالي, وهـو أحـد أشـكال التحليـل و  :منهجية البحث :اوال
العلمــي المــنظم لوصـــف ظــاهرة أو مشـــكلة محــددة وتصـــويرها باألرقــام مـــن طريــق جمـــع البيانــات والمعلومـــات وتحليلهــا وتفســـيرها 
 بطريقة علمية دقيقة. والبحث الوصفي يدرس ظواهر الحاضر لغايات فهمها مـن أجـل التنبـؤ بالمسـتقبل وضـبط ظـواهره ومتغيراتـه

 . (269:2010، المنيزل وعدنان)
 مجتمع البحث:  :ثانيا
يقصد بمجتمع البحث " مجموعة من الوحدات اإلحصائية المعرفة بصورة واضحة والتي يـراد منهـا الحصـول علـى بيانـات"  
جامعـة ، كليـة التربيـة األساسـية، وتكون مجتمع البحث في الدراسة الحالية مـن طلبـة قسـم اللغـة العربيـة، (161:2008، العزاوي)

 (86)طالبـًا و (36) طالبًا وطالبة. بواقـع (122)والبالغ عددهم ، وللفصل الدراسي الثاني(، 2014/2015) سيللعام الدرا، بابل
 طالبة.

، أمــا عينــة الدراســة فقــد اختيــرت بالطريقــة العشــوائية؛ اذ تعــذر علــى الباحــث الحصــول علــى مجتمــع البحــث بأكملــه عينــة البحــث:
، طالبــًا وطالبــة (80)وبلــغ عــدد أفــراد العينــة ، الثــاني وعــدم الــزامهم بالحضــور بســبب تفــرغ الطلبــة للتطبيــق فــي الفصــل الدراســي

كـان عـدد عينـة ، اسـتبانة (14)من قبل الطلبة والبـالغ عـددها ، وباستبعاد بعض االستبانات لعدم ارجاعها أو عدم اكتمال إجابتها
 طالبة.  (40)و، طالباً  (26)بواقع ، طالبًا وطالبة (66)البحث بصورتها النهائية 

  :اداة البحث :ثالثا
أو ، تعد االستبانة وسيلة من وسائل جمع البيانات من طريق إجابة األفراد على األسئلة المتضمنة وذلك من طريق الكتابـة 

وقــــد تــــم بنــــاء اســــتبانة البحــــث بهــــدف جمــــع ، (161:2010، بوضــــع عالمــــة فــــي المكــــان المخصــــص لإلجابــــة )المنيــــزل وعتــــوم
الالزمــة مــن طريــق مراجعــة الباحــث لألدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة التــي عنيــت بتقــويم برنــامج التربيــة  المعلومــات والبيانــات

وقـــد اعتمـــد (، 2011، الفيقعـــاوي) ( ودراســـة2010، الغيشـــاوي ومحمـــد)( ودراســـة 2009، أبـــو شـــندي وآخـــران)كدراســـة ، العمليــة
 فقرة موزعة على خمسة مجاالت. (59)كونت األداة من وت، ( أداًة لبحثه2009، أبو شندي وآخران)الباحث أداة 

  :صدق اداة البحث :رابعا
ويقصد به صالحية االداة لقياس ما وضعت من أجلـه ، يعد الصدق من الشرائط المهمة التي يجب توافرها في اداة البحث 

عـرض ، التحقق من هذه الخاصية وألجل(، 108:2010، عطية) وصدقها في قياس السمة أو السمات التي يريد الباحث قياسها
علـى نخبـة مـن الخبـراء المتخصصـين فـي المجـال العلمـي والتربـوي ، وتعليماتهـا، وفقراتها، الباحث االستبانة أداة البحث بمجاالتها

( ،)(80)تـم اعتمـاد الفقـرة الحاصـلة علـى  (كـاي)وباسـتعمال مربـع ، وبناء على آراء الخبراء المحكمين ومالحظاتهم وتوجيهاتهم 
مع إعادة صياغة بعض الفقـرات صـياغة لغويـة. ، وبذلك اعتمدت فقرات االستبانة بإجماعها، فأكثر من موافقة الخبراء المحكمين

 أصــبحت األداة صــالحة للتطبيــق بصــيغتها النهائيــة وتكونــت مــن خمســة مجــاالت، وبعــد التحقــق مــن الصــدق الظــاهري لالســتبانة
 ( موزعة كاآلتي:59و)

 
 
 

                                                           
 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

759 

 مجاالت التربية العملية وعدد فقراتها ( يبين1جدول )
 عدد الفقرات مجال األداة ت
 13 مشرف التربية العملية )المشرف التربوي(  .1
 12 المعلم المتعاون  .2
 11 مدير المدرسة المتعاونة  .3
 11 المدرسة المتعاونة  .4
 12 إجراءات برنامج التربية العملية  .5
 59عدد الفقرات:  5مجموع المجاالت:   .6

 
اتفـق )للخيـار  (2)والدرجـة  (اتفـق تمامـاً ) للخيـار (3)اذ تـم احتسـاب الدرجـة ، استعمل الباحـث مقياسـًا ثالثيـًا لكـل فقـرة وقد 

(، ال اتفــق)للخيــار  (3)بالنســبة لفقــرات االســتبانة االيجابيــة. وقــد احتســب الدرجــة  (ال اتفــق)للخيــار  (1)والدرجــة (، إلــى حــد مــا
 بالنسبة للفقرات السلبية. (اتفق تماماً )للخيار  (1)والدرجة (، حد مااتفق إلى )للخيار  (2)والدرجة 

 خامسا: ثبات اداة البحث: 
، وهــي تسـتوجب ضــبط العوامــل الذاتيـة لمــن يقـوم بعمليــة التحليــل، تعـد الموضــوعية شـرط مــن شـروط نجــاح عمليــة التحليـل 

محمـد )إذا طبق أكثـر مـن مـرة تحـت ظـروف مماثلـة  (تقريباً ) ومن هذه العوامل الثبات ويقصد به أن يعطي التحليل النتائج نفسها
طالبـًا وطالبـة, ثـم  (20)لذا لجـأ الباحـث الـى قيـاس ثبـات االسـتبانة علـى عينـة اسـتطالعية عشـوائية بلغـت  ؛(119:2012، وريم

وبعــد تطبيــق معادلــة اعــاد الباحــث تطبيــق االســتبانة علــى العينــة نفســها بفاصــل زمنــي قــدره اســبوعان مــن تــاريخ التطبيــق االول, 
وبهـــذا ، %( وهـــو معامـــل ثبـــات جيـــد82بيرســـون إليجـــاد معامـــل الثبـــات ظهـــر ان معامـــل الثبـــات بـــين التطبيقـــين االول والثـــاني )

 اصبحت اداة البحث معّدة للتطبيق النهائي.
 سادسا: تطبيق اداة البحث: 

وعنـد مـراجعتهم للكليـة ، البالغـة فصـاًل دراسـيًا كـامالً  تم تطبيق أداة البحث االسـتبانة وذلـك بعـد أن أتـم الطلبـة مـدة التطبيـق 
وطلـب مـنهم االجابـة ، المعلمين تعليمـات االسـتبانة والفائـدة منهـا وقد شرح للطلبة/، وّزع الباحث االستبانة بصيغتها النهائية بنفسه

ولـم ، م استبعاد التي لـم تكتمـل اجاباتهـاعلى فقرات االستبانة واتيحت لهم الحرية والوقت الكافي لإلجابة. ثم جمعت االستبانات وت
 تسترجع من الطلبة/ المعلمين.

 استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:  :سابعًا: الوسائل االحصائية والحسابية
 إليجاد صدق األداة. (كاي)مربع  .1
 معامل االرتباط بيرسون الستخراج الثبات. .2
 المئوي لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة.الوزن ، االنحراف المعياري، األوساط الحسابية .3
 .(أنثى، ذكر)لمعرفة تأثير متغير الجنس ، لعينتين مستقلتين (T.test)اختبار  .4
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

بعهـا فـي التحليـل يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصل اليهـا الباحث في ضوء هدف بحثه. وفيما يأتي الخطوات التي ات 
 والمناقشة. 

حسبت درجة الحدة  (ال اتفق ،اتفق لحد ما ،اتفق تماماً )حسبت تكرارات االوزان الثالثة لكل فقرة من فقرات االستبانة وهي  -
 ( درجات للخيار االول ودرجتين للخيار الثاني درجة واحدة للخيار الثالث. 3لكل فقرة ووزنها المئوي بإعطاء )

متـوافرًا  (25ــ1,5)والحاصـل علـى متوسـط عـام ، متوافرًا بدرجـة عاليـة (3-2.5)المجال الحاصل على متوسط عام ـ عّد الباحث 
 غير متوافر. (، 0.15)والحاصل على ، إلى حد ما

 اوال: عرض النتائج وتفسيرها: 
 ـ النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:

لعناصـر برنـامج التربيـة جامعـة بابـل ، بيـة العمليـة فـي كليـة التربيـة األساسـيةما تقييم الطلبـة/ المعلمـين لمجـاالت برنـامج التر 
إجــراءات ، المدرســة المتعاونــة، مــدير المدرســة المتعاونــة، المعلــم المتعــاون(، المشــرف التربــوي)مشــرف التربيــة العمليــة )العمليــة 

 ؟برنامج التربية العملية(
 ساط الحسابية المحسوبة لمجاالت التقويم وللمقياس الكلي( يبين األوساط الحسابية الفرضية واألو 2جدول )

 األوساط المحسوبة االوساط الفرضية المجاالت ت
الفرق بين االوساط 
 الفرضية والمحسوبة

 2.27 28.97 26 مشرف التربية العملية )المشرف التربوي(  .1
 1.96 25.96 24 المعلم المتعاون  .2
 5.5 27.5 22 مدير المدرسة  .3
 8.45 30.45 22 المتعاونةالمدرسة   .4
 5.27 29.27 24 اجراءات برنامج التربية العملية  .5
 23.15 141.15 118 المقياس ككل  .6

 
أن األوسـاط الحسـابية المحسـوبة السـتجابات الطلبـة /المعلمـين علـى أداة الدراسـة كانـت أكبـر مـن  (2)يتضح مـن الجـدول  

بينمـا كــان  (118)وللمقيـاس ككـل؛ إذ بلــغ مجمـوع األوسـاط الفرضــية ، تمعــةالمتوسـطات الحسـابية المفترضــة لمجـاالت التقيـيم مج
. وأظهـــرت الفـــروق بـــين المتوســـطات الحســـابية المفترضـــة والمحســـوبة بالنســـبة لعناصـــر (141.15)مجمـــوع األوســـاط المحســـوبة 

 الفرضية كما يأتي:. وكان ترتيب المجاالت من حيث الفروق بين األوساط الحسابية و (23.15)التربية العملية بنسبة 
ــ جــاء مجــال  (، 5.5)فــي المرتبــة الثانيــة بفــارق  (مــدير المدرســة)ومجــال (، 8.45)بالمرتبــة األولــى بفــارق  (المدرســة المتعاونــة)ـ

 (المشـرف التربـوي)مشـرف التربيـة العمليـة )ومجـال ، (5.27في المرتبة الثالثة وبفـارق ) (إجراءات برنامج التربية العملية)ومجال 
  (.1.96المعلم المتعاون( في المرتبة الخامسة بفارق ))ومجال ، (2.27رتبة الرابعة بفارق )في الم

 المشرف التربوي()يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مشرف التربية العملية  (3)جدول 
رقم 
 الفقرات الفقرة

األوساط 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 الترتيب يالنسب

 7 94.66 0.63 2.84 يتابع المشرف التخطيط للدرس.  .1
 13 93.33 0.43 2.80 .الطلبة/المعلمين مع ودية عالقات إقامة على يحرص  .2
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( كـــان (المشـــرف التربـــوي)مشـــرف التربيـــة العمليـــة )جـــال أداة الدراســـة األول أن المتوســـط العـــام لم (3)يتضـــح مـــن جـــدول  
. ممــا يـدل علــى تحقــق المهــام المنوطـة بمشــرف التربيــة العمليــة (0.61) وبـانحراف معيــاري بلــغ (2.56)إذ حصــل علــى ، متـوافراً 

  .(2010، الغيشاوي ومحمد). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (المشرف التربوي)
وبـانحراف  (2.84)علـى أعلـى األوسـاط الحسـابية فـي هـذا المجـال إذ بلـغ  (يتـابع المشـرف التخطـيط للـدرس) حصلت فقرة -

ويعـــزو الباحـــث هـــذه المزيـــة إلـــى العنايـــة القصـــوى مـــن مشـــرف التربيـــة العمليـــة (، 94.66)ووزن نســـبي  (0.63)معيـــاري 
رئيسة؛ وتعد بالنسـبة للطالـب/ المعلـم المرحلـة األولـى والتي تعد من مهامه ال، في متابعة التخطيط للدرس (المشرف التربوي)

  وان بإتقانها يسهل تنفيذ المراحل األخر.، من المراحل التي تسبق عملية تنفيذ التدريس
وبـــانحراف  (2.30)علـــى أقـــل متوســـط إذ بلـــغ  (يبقـــى المشـــرف طـــوال الحصـــة الصـــفية مـــع الطالـــب المعلـــم)حصــلت فقـــرة  -

ولتكليـف مشـرف ، وتباعد مدارسـهم، . ويعزو سبب ذلك لكثرة أعداد الطلبة المعلمين(76.33)ووزن نسبي  (0.74)معياري 
ومـن األسـباب األخــرى ، طالبــًا وطالبـة (20)بأعـداد كبيـرة مـن الطلبــة المعلمـين يصـل إلـى  (المشـرف التربــوي)التربيـة العمليـة

دانيـة ال تحتسـب مــن سـاعات نصـابه.. وتختلــف وأن الزيــارات المي، المـؤثرة هـو انشــغال المشـرف بـأداء التــدريس فـي الجامعـة
  .(2009، أبو شندي وآخران)هذه النتيجة مع دراسة 
 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعلم المتعاون. (4)جدول 

رقم 
 الفقرة

األوساط  الفقرات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 93.33 0.43 2.80 .التدريس مهنة لىع يشجعني  .1
 5 91.66 0.43 2.75 .يدرسها التي المادة من المتعاون المعلم يتمكن  .2
 4 90.66 0.56 2.72 .مستمر بشكل التحضير دفتر على باالطالع يقوم  .3
 10 87.66 0.57 2.63 .مشكالت التالميذ بعض حلّ  في المتعاون المعلم يساعدني  .4
 7 87.33 0.69 2.62 .صفه في لوجودي بالراحة متعاونال المعلم شعور عدم  .5
 6 85.66 0.63 2.57 .التعليمية العملية أوجه حول بمناقشتي المتعاون المعلم يقوم  .6
 3 84.33 0.68 2.53 .الشكلي باإلشراف المعلمين ويكتفي /الطلبة أداء ال يتابع  .7
 9 83.33 0.58 2.5 .له اهداتيفي أثناء مش تدريسية طرائق عدة المتعاون المعلم استعمال  .8
 8 81 0.65 2.43 .أمامي تطبيقية كنماذج تعليمية مواقف يؤدي  .9

 9 90.33 0.54 2.71 الراجعة بالتغذية لتزويده الصفية زيارته الطالب/المعلم عقب المشرف يناقش  .3
 6 89.66 0.46 2.69 اجعته.يستجيب المشرف ألسئلتي ومالحظاتي عند مر   .4
 5 88.66 0.53 2.66 يجتمع المشرف األكاديمي مع الطالب/المعلم لتوضيح المطلوب منه.  .5
 4 87.66 0.48 2.63 يتقبل المشرف وجهة نظر الطالب/ المعلم.  .6
 11 87.66 0.54 2.63 ./المعلم الطلبة بين الفردية الفروق األكاديمي المشرف يراعي  .7
 3 83.66 0.72 2.51 ف األكاديمي على االعتماد على الذات.يشجعني المشر   .8
 8 81.66 0.72 2.45 ال يهتم بالجوانب النفسية للطالب/المعلم.  .9

 2 80.66 0.68 2.42 يوجد برنامج منظم للزيارات الصفية للمشرف.  .10
 10 79 0.73 2.37 .الطالب/المعلم لدى وآرائه المشرف أفكار وضوح عدم  .11
 1 78 0.77 2.34 لمعلم إلحباط من المشرف.تعرض الطالب/ا  .12
 12 76.33 0.74 2.30 الصفية مع الطالب المعلم. الحصة طوال المشرف يبقى  .13

 7.67مجموع االنحرافات المعيارية:  28.97المجموع الكلي للمتوسطات:  
 0.61متوسط االنحرافات  2.56المتوسط العام:  
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 1 80.66 0.70 2.42 .الداخلية ولوائحها وتعليماتها المدرسة أنظمة لي يوضح  .10
 12 79.66 0.74 2.39 .موضوعي غير بشكل الطالب/ المعلم المتعاون المعلم يقّوم  .11
 11 69.66 0.88 2.09 .يةالمدرس الحصص إشغال علّي في المتعاون المعلم يتكل  .12
المجموع الكلي لالنحرافات المعيارية:   25.96المجموع الكلي للمتوسطات:   .13

7.54 
 0.62متوسط االنحرافات:    2.53المتوسط العام:   .14

 (2.56)إذ حصـل علـى ، وافراً كان متـ (المعلم المتعاون)أن المتوسط العام لمجال أداة الدراسة الثاني  (4)يتضح من جدول 
الغيشـاوي ). مما يدل على تحقق المهام المنوطة بالمعلم المتعـاون. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة (0.61)وبانحراف معياري بلغ 

 . (2010، ومحمد
 (2,80)ة إذ بلغ المتوسط العام للفقـر ، على أعلى متوسط (يشجعني المعلم المتعاون على مهنة التدريس) (2)حصلت الفقرة  -

. ويـــرى الباحـــث أن ذلـــك يعـــود إلـــى المســـؤولية العاليـــة التـــي يتمتـــع بهـــا (93.33)ووزن نســـبي  (0.43)وبـــانحراف معيـــاري 
 باإلضافة إلى حّب مهنة المتجذر في نفوسهم التي تعد من أشرف المهن. ، المعلمون المتعاونون

 (2.09)بأقـل متوسـط؛ إذ بلـغ المتوســط  (المدرسـية يتكـل المعلـم المتعـاون علـّي فـي إشـغال الحصـص) (11)حصـلت الفقـرة  -
ويرى الباحث سبب ذلك ربما يعود إلى رغبة المعلم المتعاون بأن يشغل (، 69.66)ووزن نسبي  (0.88)وبانحراف معياري 

  من تكليف الطالب المطبق بأمور ليست من واجباته. (12ـ8)الحصص المكلف بها المقيد بها 
 لحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مدير المدرسة المتعاونة.يبين األوساط ا (5)جدول 

رقم 
 الفقرة

األوساط  الفقرات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 96.33 0.33 2.90 .وغيابهم المعلمين الطلبة/ حضور المدرسة مدير يتابع  .1

2.  
 اإلدارية التسهيالت لهم دمويق المعلمين الطلبة/ المدرسة مدير يستقبل

 .الميداني التدريب لنجاح الالزمة
2.84 0.40 94.66 1 

 6 90.33 0.60 2.71 .المدرسة مدير مع التعامل يصعب  .3
 4 89.66 0.60 2.69 .التحضير دفتر على المدرسة مدير يطلع  .4
 9 88.33 0.64 2.65 .المعلمين الطلبة لدى حصصا صفية المدرسة يحضر مدير  .5
 3 84.66 0.66 2.54 .اليومية باألعمال المعلم الطالب/ المدرسة مدير قيره  .6
 5 83.33 0.70 2.5 المعلم. الطالب/ على التربوي المشرف المدرسة مدير يحرض  .7
 7 82.66 0.76 2.48 .الحوافز له ويقدم المعلم بالطالب/ المدرسة مدير يعنى  .8

9.  
 العملية حساب على الشكلية اإلدارية بالنواحي المدرسة مدير يعنى

 8 72 0.85 2.16 .التربوية

 10 69.33 0.83 2.09 .المعلمين للطلبة المدرسة في غرفة المدرسة مدير يخصص  .10
 11 61 0.92 1.83 .المعلمين للطلبة أسبوعية لقاءات المدرسة يعقد مدير  .11

 27.39 المجموع الكلي للمتوسطات:   .12
المجموع الكلي لالنحرافات 

 7.29المعيارية: 
 0.67االنحراف المعياري  2.49المتوسط العام  

إذ ، كـان متـوافرًا إلـى حـد مـا (مـدير المدرسـة المتعاونـة)أن المتوسـط العـام لمجـال أداة الدراسـة الثالـث  (5)يتضح من جدول 
وتتفـق . (مـدير المدرسـة المتعاونـة). مما يدل على وجود ضـعف فـي مجـال (0.67)وبانحراف معياري بلغ  (2.49)حصل على 

 . (2009، أبو شندي واخران). ودراسة (2010، الغيشاوي ومحمد)هذه الدراسة مع دراسة 
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 (2.90)علـى أعلـى متوسـط حسـابي؛ إذ بلـغ  (وغيـابهم المعلمـين الطلبـة/ حضـور المدرسـة مـدير يتـابع) (2)حصـلت الفقـرة  -
ص وعنايـة مـدراء المـدارس بحضـور ويعـزو الباحـث سـبب ذلـك إلـى حـر (، 96.33)ووزن نسـبي  (0.33)وبانحراف معياري 

بوصــفهم ركنــًا أساســيًا فــي عمليــة التــدريس؛ ولكــي يتــأقلم الطلبــة المعلمــين علــى االلتــزام باألنظمــة ، الطلبــة المعلمــين وغيــابهم
 والقوانين التي تفرضها المدرسة.

وبـانحراف  (1.83)إذ بلـغ  علـى أقـل متوسـط؛(، يعقد مـدير المدرسـة لقـاءات أسـبوعية للطبـة المعلمـين) (10)حصلت الفقرة  -
ولقلة ، ويعزو الباحث سبب ذلك ربما يعود النشغال مدراء المدراس بأمور ادارية أخرى(، 61)ووزن نسبي  (0.92)معياري 

ويرى الباحـث ضـرورة هـذه اللقـاءات فـي نجـاح مـدة التطبيـق؛ إذ تتـيح لهـم الفرصـة ، اللقاءات أساسًا مع المدرسين األساسيين
(، 2001، زايــر)ئهــم واالســتماع إلــى مشــكالتهم ووضــع الحلــول الناجعــة لهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة للتعبيــر عــن آرا

  .(2009، أبو شندي وآخران)ودراسة 
 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المدرسة المتعاونة. (6جدول )

رقم 
 الفقرة

االوساط  الفقرات
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 10 90.33 0.60 2.71 .ألتزم بالتعليمات الخاصة بالمدارس المتعاونة أثناء فترة التطبيق  .1
 1 85.66 0.65 2.57 .تسمح لي إمكانات المدرسة بتطبيق األساليب التدريسية التي أختارها  .2
الالزمة وأدلة توفر المدرسة المتعاونة للطلبة المعلمين الكتب المدرسية   .3

 .المعلمين
2.57 0.65 85.66 7 

تحرص المدرسة المتعاونة على حضور الطلبة المعلمين قبل حضور   .4
 .الطلبة

2.56 0.61 85.33 6 

 11 81 0.76 2.43 .أجهل كثيرًا من األمور اإلدارية في المدرسة  .5
عدم توافر مكان خاص داخل المدرسة يلتقي فيه المشرف مع الطلبة   .6

رشادهمالمعلمي  .ن لتوجيههم وا 
2.42 0.76 80.66 8 

تؤثر كثرة عدد الطلبة المعلمين في المدارس المتعاونة سلبا على نجاح   .7
 .التدريب الميداني

2.22 0.83 74 2 

ليها في الوقت المناسب  .8  5 73 0.68 2.19 .صعوبة المواصالت من المدرسة وا 
 4 72.66 0.82 2.18 .عاونةكثرة عدد الطلبة في الصف الواحد في المدرسة المت  .9

 3 69 0.82 2.07 .قلة الوسائل التعليمية وصعوبة توفيرها في المدرسة المتعاونة  .10
 9 68 0.75 2.04 .عدم توافر التقنيات التعليمية بالمدرسة  .11
المجموع الكلي لالنحرافات  30.45المجموع الكلي للمتوسطات:   .12

 7.93المعيارية: 
 0.72ط االنحراف متوس 2.36المتوسط العام  

إذ حصـل ، كـان متـوافرًا إلـى حـد مـا (المدرسـة المتعاونـة)أن المتوسط العام لمجال أداة الدراسـة الرابـع  (6)يتضح من جدول 
فـي تحقيـق الوظـائف  (المدرسـة المتعاونـة)مما يدل على وجود ضـعف فـي مجـال  .(0.72)وبانحراف معياري بلغ  (2.36)على 

 (. 2009، أبو شندي وآخران)الدراسة مع المنوطة بها. وتتفق هذه 
ـــرة التطبيـــق) (10)حصـــلت الفقـــرة  - ـــة أثنـــاء فت ـــزم بالتعليمـــات الخاصـــة بالمـــدارس المتعاون  (2.71)علـــى أعلـــى متوســـط  (ألت

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ذلك يعود إلى حرص الطلبة المطبقين على (، 90.33)ووزن نسبي  (0.70)وبانحراف معياري 
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كونهــا تعــد جــزء مــن المهمــات التــي يقــيم فــي ضــوئها. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع ، ات الخاصــة بالمدرســة المتعاونــةاتبــاع التعليمــ
 .(2009، أبو شندي وآخران)دراسة 

ووزن  (0.75)وبــانحراف معيــاري  (2.04)علــى أقــل متوســط  (عــدم تــوافر التقنيــات التعليميــة بالمدرســة) (9)حصــلت الفقــرة  -
ن ، سبب ذلك إلى أن أغلب المدارس ال تعنـى بالتقنيـات التعليميـة وتوافرهـا فـي المدرسـةويعزو الباحث (، 68)نسبي  وهـي وا 

، أبـو شـندي وآخـران)وجدت فتكون ذات نمط قديم غير مالئمة للتطور الكبيـر الحاصـل فيهـا. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة 
2009) . 

 رات إجراءات برنامج التربية العملية.يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفق (7)جدول 
رقم 
االوساط  الفقرات الفقرة

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 الترتيب النسبي

 6 90.66 0.54 2.72 .المدارس في العملي للتطبيق الكافية الزمنية المدة العملية التربية برنامج يوفر  .1
 12 89.33 0.63 2.68 يعاملني المسؤولون في الكلية باحترام.  .2
 5 88.33 0.64 2.65 .رغباتهم وفق المتعاونة المدارس على المعلمين /الطلبة توزيع  .3
 7 86.33 0.58 2.59 .العملي التدريب إنجاح مستلزمات الكلية إدارة توفر  .4
 9 84.66 0.58 2.54 .التعليم لمهنة الضرورية المهارات المعلمين الطلبة/ العملية التربية برنامج يكسب  .5
 10 84.66 0.61 2.54 .تطوير إلى بحاجة المعلمين الطلبة/ تقويم أساليب  .6

 أن ينبغي عما واضحة فكرة تكوين في والتربوية األكاديمية المساقات تساعدني  .7
 .معلًما به أقوم

2.53 0.59 84.33 8 

8.  
 في للدوام التطبيق من االنتهاء بعد يلتحق وال العملي للتطبيق الطالب يتفرغ

 3 84 0.58 2.52 .عةالجام

 2 82.66 0.58 2.48 .والتطبيق النظرية بين العملية التربية برنامج أهداف تربط  .9
 4 70.66 0.79 2.12 .المعلمين الطلبة لمشكالت الجامعة في المسؤولون يستمع  .10
 11 69.33 0.79 2.09 .الفني والمشرف المتعاون المعلم من كل عمل بين ازدواج يوجد  .11

 التربية برنامج في المشاركين مهام يبين المعلمين الطلبة/ على يوزع دليل وجود  .12
 1 65.66 0.86 1.97 .العملية

المجموع الكلي لالنحرافات  29.27المجموع الكلي للمتوسطات:   .13
 7.68المعيارية: 

 2.45المتوسط العام:  
متوسط االنحراف المعياري: 

0.68 
كـان متـوافرًا إلـى  (إجـراءات برنـامج التربيـة العمليـة)ال أداة الدراسـة الرابـع أن المتوسط العـام لمجـ (7)يتضح من جدول 

ممـــا يــدل علـــى وجــود ضـــعف فـــي إجــراءات برنـــامج التربيـــة  .(0.68) وبـــانحراف معيــاري بلـــغ (2.45)إذ حصــل علـــى ، حــد مـــا
 .(2010، الغيشاوي ومحمد). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العملية

علــى أعلــى متوســـط  (برنـــامج التربيــة العمليــة المـــدة الزمنيــة الكافيــة للتطبيـــق العملــي فــي المـــدارس يــوفر) (6)حصــلت الفقــرة   -
. ويعزو الباحث سبب ذلك للمدة الممنوحة للطلبة المطبقين البالغة (90.66) ووزن نسبي (0.54)وبانحراف معياري  (2.72)

إذ تنفــرد كليــات  ؛حصــص اســبوعياً  (8)أســبوعيًا وبمــا ال يقــل عــن أيــام  (4)وبواقــع ، تقريبــاً  (ثالثــة اشــهر)فصــاًل دراســيًا كــاماًل 
 .(2009، أبو شندي وآخران)التربية األساسية عن الكليات التربوية اآلخر في مدة التطبيق. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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علــى أقــل  (بيــة العمليــةيوجــد دليــل يــوزع علــى الطلبــة / المعلمــين بــين مهــام المشــاركين فــي برنــامج التر ) (1)وحصــلت الفقــرة  -
ويعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى وجــود قصــور فــي هــذا (، 65.66)ووزن نســبي  (0.86)وبــانحراف معيــاري  (1.97)متوســط 

المجال؛ إذ إنها تفتقر إلى لجان متخصصة في التربية العملية وتفتقر إلى دليل يبين فيها مهام ووجبـات المشـاركين فـي برنـامج 
 . (2009أبو شندي وآخران/)ثر سلبًا على الطلبة/ المعلمين. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مما يؤ ، التربية العملية

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:
  ؟هل هناك تأثير لجنس الطالب/ المعلم على تقييمه لمجاالت برنامج التربية العملية

إذ ، علـى تقييمـه لبرنـامج التربيـة العمليـة (أنثـى، ذكر)ب المعلم ولغرض بيان إن كان هناك تأثير لتغير نوع جنس الطال
  نتائج التحليل. (8)للعينات المستقلة ويظهر الجدول  (ت)استعمل الباحث اختبار 

( نتائج اختبار للعينات المستقلة الستخراج داللة الفروق بين متوسطات تقييمات الطلبة المعلمين لبرنامج 8جدول )
 باختالف الجنس.التربية العملية 

 العدد الجنس مجال التقييم ت
االوساط 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 t قيمة
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1.  
مشرف التربية العملية 
 )المشرف التربوي(

 7.03 34.04 26 ذكر
0.77 64 0.05 

 4.95 32.9 40 انثى

 المعلم المتعاون  .2
 7.07 31.7 26 ذكر

1.53 64 0.05 
 5.29 29.64 40 انثى

 مدير المدرسة المتعاونة  .3
 6.5 28.76 26 ذكر

1.65 64 0.05 
 5.8 26.24 40 انثى

 المدرسة المتعاونة  .4
 7.54 27.54 26 ذكر

1.71 64 0.05 
 6.27 24.63 40 انثى

 إجراءات البرنامج  .5
 7.67 30.18 26 ذكر

1,13 64 0.05 
 5.36 28.37 40 انثى

 المجاالت مجتمعة  .6
 35.62 152.45 26 ذكر

1.37 64 0.05 
 27.67 141.78 40 انثى

 
لــم ، لمجــاالت التربيــة العمليــة للعينــات المســتقلة أن تقيــيم الطلبــة المعلمــين (ت)ومــن خــالل نتــائج اختبــار  (8)يلحــظ مــن الجــدول 

. (α ≤ 00.5)ق بـين المتوسـطات دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إذ لـم تكـن الفـرو (، أنثـى، ذكـر)يتأثر بجـنس الطالـب المعلـم 
. اللتـان اكـدتا علـى عـدم وجـود (2011، الفقعـاوي)ودراسـة (، 2009، أبـو شـندي وآخـران)وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة كـل مـن 

 اختالف بين تقييمات الطالب والطالبات يعزى لمتغير الجنس.
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 الفصل الخامس
 :االستنتاجات -
 توصلت إليه األدبيات والدراسات السابقة التي عنيت بالتربية العملية بوجود ضعف في برامجها.صحة ما  .1
 ال توجد العناية الكافية ببرنامج التربية العملية من لدن األطراف المشاركة فيه. .2
 قلة وضوح مهام األطراف المشاركة في برنامج التربية العملية لدى الطلبة/ المعلمين. .3

 التوصيات:
 :(المشرف التربوي)ف التربية العملية مشر  .1
  بعدد محدد من الطلبـة يتناسـب مـع سـاعات المحاضـرات والمهـام المكلـف  (المشرف التربوي)تكليف مشرف التربية العملية

 بها في الجامعة.
 واحتساب الساعات اإلضافية أجور لها.، عّد ساعات الزيارة الميدانية من ضمن نصابه الفعلي  
  مـــن لـــدن القـــائمين علــى البرنـــامج أن يكـــون هنالـــك جـــدواًل منظمــًا للزيـــارات الميدانيـــة علـــى أن ال تقـــل عـــن ضــرورة التأكيـــد

 تكون األولى في بداية التطبيق واألخرى قبيل االنتهاء. ، زيارتين
  وتوفير الدعم والتشجيع لهم.، العناية بالجوانب النفسية للطلبة المطبقين 
 المعلم المتعاون: .2
   المتعــاون مالزمــة الطالــب المعلــم وتقــديم العــون لــه وتعريفــه بأنظمــة المدرســة وقوانينهــا وتعليماتهــا وأنظمتهــا ينبغــي للمعلــم

 الداخلية. 
  .تقديم نماذج تطبيقية للطالب المعلم وباألخص في األيام األولى من بدء التطبيق 
وعـدم تكليـف الطالـب المعلـم ، سـاعة 12ــ 8 ضرورة االلتزام بعدد الحصص الدراسية المقررة من لدن الكلية والتـي حـددت  .3

 بأداء دروس اكثر من الحد المقرر.
 :مدير المدرسة المتعاونة .4
 .التأكيد على استثارة دافعية الطلبة/ المعلمين من طريق تقديم الحوافز المادية والمعنوية 
 ينصهر الطالب/ المعلم مـع كـادر وللباحث رأي آخر إذ يرى أنه من األنسب أن ، توفير المكان المناسب للطلبة/ المعلمين

  المدرسة األساسي؛ ليتسنى له التكيف مع بيئة المدرسة ويكتسب الخبرة من لدنهم.
  ضرورة عقد لقاءت أسبوعية من مدير المدرسة للمساهمة في التعرف على المشكالت التي تواجه الطالب المعلم عن كثب

 وتذليلها.
 المدرسة المتعاونة:ـ  .5
 طلبة/ المعلمين في المدرسة المتعاونة الواحدة.يجب مراعاة عدد ال  
 .ضرورة توافر التقنيات التعليمية ووسائلها في المدرسة المتعاونة 
 مراعاة مديرية اإلعداد والتدريب في المديريات العامة للتربية للمدراس التي تحتوي صفوفها على أعداد معتدلة من الطلبـة ،

 عند اختيار المدارس للتطبيق.
  بطلبتـه  (المشـرف التربـوي) اء المـدارس المتعاونـة علـى تخصـيص مكـان خـاص الجتمـاع مشـرف التربيـة العمليـةحـّض مـدر

   للقاء بهم وتوجيههم.
 .ضرورة تضمين برنامج إعداد المعلمين في كليات التربية األساسية المهمات اإلدارية التي تتطلبها مهنته  
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 إجراءات برنامج التربية العملية: .6
  العملية. التربية برنامج في المشاركين مهام يبين المعلمين ومدراء المدارس الطلبة/ على يوزع دليل ضرورة بناء  
 وانتهاًء بالتقويم. ، ضرورة تشكيل لجنة التربية العملية مسؤولة عن تطبيق البرنامج بدءًا من التسجيل على التطبيق 
 المعلمين واحتياجاتهم. الطلبة لمشكالت اونة؛ لالستماعتوفير يوم ومكان مخصص للطلبة/ المعلمين في المدارس المتع/ 
 ومن ضمنها إعادة تـدريس مـادة )طرائـق تـدريس ، تعميق الصلة بين المواد النظرية التي يدرسها الطالب والجانب التطبيقي

 اللغة العربية( التي حذفت مؤخرًا من ضمن مفردات إعداد معلم اللغة العربية.
  مـن اللقـاء الـدوري بالطلبـة المعلمـين وذلـك للتعـرف علـى ، فـي برنـامج التربيـة العمليـة فـي الجامعـةإلزام األطـراف المشـاركة

يجــاد الحلــول لهــا مــن طريــق توظيــف اليــوم المفــرغ فيــه الطالــب المعلــم للحضــور فــي ، الصــعوبات والمعوقــات التــي تــواجههم وا 
 الجامعة.

 ل الدراسي الثاني من الصف الثالث.يدرس في الفص، أن مقرر دراسي تحت عنوان التربية العملية 
 شــريطة أن يتضــمن مــادة علميــة ، أن يكــون تــدريس مــادة المشــاهدة الصــفية فــي الفصــل الدراســي األول مــن الصــف الرابــع

 تعنى باالطار النظري للمشاهدة ومهارات التدريس الفعال.
  يحتسـب (، وحـدات 6)سـاعة  (12) طبيـقفبـداًل مـن ان يكـون للت(، درجـات)أن تحتسب مادة المشاهدة لها وحـدات دراسـية

 لتقييم جهود تدريسي المادة والطلبة.  (وحدة 2) (ساعات للمشاهدة 4)
  وذلـك ، موضع الدراسـة والمـديريات العامـة للتربيـة (كلية التربية األساسية)رفع درجة التعاون والتنسيق بين الكليات التربوية

 إلنجاح البرنامج. ، سات الدورية المشتركة الواجب توافرهامن طريق اللقاءات واالجتماعات والندوات والدرا
 :ثالثا المقترحات

 استكمااًل للدراسة الحالية يقترح الباحث:ـ
 إجراء دراسة مماثلة لتقويم برنامج التربية العملية في كليات التربية األساسية األخر. .1
ومـــدير المدرســـة  (المشـــرف التربــوي)تربيـــة العمليــة إجــراء دراســـة لتقــويم برنـــامج التربيــة العمليـــة مــن وجهـــة نظـــر مشــرف ال .2

 المتعاونة.
 إجراء دراسة موازنة بين برنامج التربية العملية في كلية التربية األساسية والكليات التربوية األخر. .3
 إجراء دراسة موازنه لتقويم برنامج التربية العملية من وجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية واألقسام اآلخر.  .4
 لطلبة قسم اللغة العربية واالقسام األخر في الكلية.، اء دراسة إلعداد دليل التربية العملية في كليات التربية األساسيةإجر  .5
 إجراء دراسة لتقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كليات التربية األساسية. .6
 

 قائمة المصادر:
ـــــة الميدانيـــــةفـــــؤاد حســـــن. ، أبـــــو الهيجـــــاء .1 ، عمـــــان، دار المنـــــاهج، 2ط، مـــــل المشـــــرفين والطـــــالب المعلمـــــيندليـــــل ع، التربي

2007 . 
، دار الثقافة، 1. طأصول استراتيجيات التعلم والتعليمعبد الحكيم الصافي. ، وسليم محمد شريف، حسين محمد، أبو رياش .2

 .2009، عمان
، (.لتدريب المعرفي ـ اتجاه حـديث فـي تـدريب المعلمـينا، )اشراف وتحرير منى يونس بحري، ـــــــــــــــــــــــ. دراسات تربوية نوعية .3

 .2010، عمان، دار صفاء، 1ط
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 .2013، عمان، . مكتبة المجتمع العربيالتربية العمليةخالد محمد. ، أبو شعيرة .4
 .2013، عمان، مكتبة المجتمع العربي، 1ط(، بين الواقع والمأمول)التدريب الميداني في التعليم خالد محمد. ، أبو شعيرة .5
 . 2011، عمان، دار الفكر، 1ط، ، المنهج وطرق التدريسرمضان مسعد. ، بدوي .6
، 2ط، هيام محمد رضا البغـدادي، . ترجمة محمد رضا البغداديالتدريس المصغر والتربية العملية الميدانيةجورج. ، براون .7

  .2005، القاهرة، دار الفكر العربي
. عبــــــد الوهــــــاب اللغــــــة العربيــــــة للمرحلــــــة الثانويــــــة أنموذجــــــاً ، معلمــــــينكفايــــــات تكــــــوين العبــــــد الوهــــــاب أحمــــــد. ، الجمــــــاعي .8

 . 2010، عمان، دار يافا، 1ط، أحمد الجماعي
 .2016عمان: ، 1ط، الدار المنهجية، ، التربية العملية الواقع والمأمولعزيز حسن. ، الخزرجي .9

 . 2008، عمان، الحيثعالم الكتب ، 1. طإعداد المعلم العربي نماذج واستراتيجيات .أحمد، الخطيب .10
 .2013، عمان، دار اليازروي، 1ط، .تربويات المعلم الذي نريدنجاح عودة. ، خليفات .11
 . 1414، قم، باقري، 1. طترتيب كتاب العينالخليل بن احمد الفراهيدي.  .12
، عمـــــان، 1ط، دار الفكـــــر، دليـــــل التربيـــــة العملـــــي فـــــي الطفولـــــة المبكـــــرةبســـــام محمـــــد القضـــــاة. ، ميســـــون محمـــــد، الـــــدويري .13

2013. 
 .2013، عمان، 1ط، عالم الكتب الحديث، 1ط، الثقافة االختباريةأحمد جمعة. ، الريماوي .14
 .2013، اربد، عالم الكتب الحديث، 1ط، المعلم ودوره التربويــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  .15
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 العدد الخامس عشر.، 2001، مجلة الفتحواتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. 
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 . 2011، 1ط، بغداد، . مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقيالعربية
 .2016، بابل، دار الصادق، 1ط، نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات، ـــــــــــــــــــــــ .18
 .2011، بيروت، العصامي، وآخرون، المشاهدة الصفية والتطبيق العملي لطلبة أقسام اللغة العربيةــــــــــــــــــــــــ.  .19
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ـــــتعلمأحمـــــد حســـــين. ، الصـــــغير .21 ـــــة فـــــي المـــــدار ، مجتمعـــــات ال ، عمـــــان، اثـــــراء، 1س. طنمـــــوذج لتحســـــين الممارســـــات المهني
2009 . 

 .2009، 1ط، عمان، دار المسيرة، تطبيقات عملية في التربية العمليةهادي محمد. ، الطوالبة .22
 .2007، إربد، عالم الكتب الحديث، 1ط، إعداد المعلمين وتنميتهمسهيل أحمد. ، عبيدات .23
 .2008، عمان، دار دجلة، 1ط، مقدمة في منهج البحث العلميرحيم يونس كرو. ، العزاوي .24
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، القــــاهرة، 1ط، ي المؤسســــي ـ اسســــه ومنهاجياتــــه وتطبيقاتــــه فــــي تقــــويم المــــدارسالتقــــويم التربــــو صــــالح الــــدين. ، عــــالم .27
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335. 
التربيــــــة العمليــــــة الفاعلـــــة بــــــين النظريــــــة والتطبيـــــق فــــــي صــــــفوف الحلقــــــة خالـــــد محمــــــد أبــــــو شـــــعيرة. ، بســــــام عمــــــر، غـــــانم .30
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