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 تعريف باجملهت(ان)

ت/جاهعت البصرة/وزارة ت الرتبيت للعلىم اإلًساًيّتصدر عي كليّ ,تفصليّ,صت وت وهتخصّت حمكّجملّ .1

 ت.العراقيّ التعلين العايل والبحث العلويّ

تكىى هرجعاً  ىْأت وت ضوي أهن القىاعد والبياًاث العامليّتكىى هصنفّ تطوح أىْ .2

اق هي ت ووصىل أحباثهن إىل أوسع ًطاً للباحثني والدارسني يف العلىم اإلًساًيّعلويّ

 العامل.
 

 (:حقٕق انطبع  حمفٕظت نهُاشر) 

 ت.نسانيّت الرتبيت للعلوم اإلمجيع حقوق الطبع حمفوظت جلامعت البصزة /كليّ .1

ت مسبقت من دون احلصول على موافقت خطيّمن  ت أو اقتباسه ال جيوس نشز أي جشء من هذه اجمللّ .2

 رئيس هيأة التحزيز.

ة التحزيز أو سياست جامعت راء هيأآوال يعكس  اأصحاهبراء آت يعرب عن ما يزد يف اجمللّ  .3

 .البصزة

 

 

 
 
 
 
 
 

 لالستفسار والتواصل مع هٌأة تحرٌر المجلة:

-Email:magazinbasrah@gmail.com                     

- +964 7736024869 
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 :أ لتيرير    

 مكان العمل االسم واللقب العلمً ت

 أ.د. عبد الباسط خلٌل محمد  .8
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم علوم القرآن

 أ.د. إبراهٌم فنجان صدام  .9
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم التارٌخ

 أ.د. حامد قاسم رٌشان  .:
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 عباس فالحأ.د. مرتضى   .;
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم اللغة العربٌة

 أ.د. عالء حسٌن عودة  .>
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم اللغة االنكلٌزٌة
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 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة
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 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-جامعة البصرة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
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80.  
أ.د. جمـال الدٌـن إبـراهٌـم محمود 

 العمرجى
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 كلٌة اآلداب –الجامعة اللبنانٌة  أ.د. محمد نجٌب مراد  .:8
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ّ)للعلوم اإلنسانية(())شروط النشر في مجلة أبحاث البصرة 

 :تنقسم  ضوابط النشر إلى قسمٌن 

 عُد تقٕيى انبحج )يا قبم احلصٕل عهى قبٕل انُشر(:اوالً:

انغرض يٍ انعُٕاٌ يف أعهى انصفحت ٔيُدرد حتتّ فقرة ٌكون ترتٌب الصفحة األولى بالشكل التاالً: (1
غري ذنك(حى)أسى انباحج )يستم )رسانت ياجستري(,)أطرٔحت دكتٕراِ(,أٔ نهرتقيت,أٔ انبحج ْٕ:

 أٔ انباحخني,اجلايعت,انكهيت ٔانقسى(.

ال تزٌد عن خمسة اسطر  -ماعدا قسم اللغة االنكلٌزٌة-خالصة البحث باللغة العربٌة بالنسبة لألقسام كافة  (9

حصراً,وتتضمن )ترجمة  قبم ٔحدة اخلدياث يف قسى انهغت االَكهيزيتوتترجم إلى اللغة االنكلٌزٌة من 

والملخص وأسماء الباحثٌن( وتختم وتجلب مع البحث النهائً.أما بالنسبة لقسم اللغة االنكلٌزٌة كذلك العنوان 
 تتم ترجمة العنوان وأسماء الباحثٌن والملخص باللغة العربٌة. 

( للغااة Times New Roman( للغااة العربٌااة , و)Simplified Arabicٌكااون نااوع الخااط للبحااث ) (:
 ( حصراً وال ٌقبل غٌر ذلك.word 2007أخر.وٌعتمد برنامج ) االنكلٌزٌة.وال ٌقبل أي خط

سام( وحواشاً الصافحة 1,5(للهوامش,وٌكون تباعد األساطر)12( للعناوٌن و)16للمتن و) (14)حجم الخط  (;

 ( من جمٌع الجهات.2,5األربعة )

 الترقٌم  ٌكون فً أسفل الصفحة مع تجنب أي عالمات أو إطارات أو خطوط. (>

 البحث كلها فً نهاٌته. تكون هوامش ومصادر (=

( أو وسلم صلى هللا علٌه والهعدم استخدام الخطوط والرموز الجاهزة خصوصاً اآلٌات القرآنٌة وكلمة ) (7
 )علٌه السالم( أو )رضً هللا عنه( وغٌرها.

( أربعٌن إلف دٌنار مع أربع نسخ ورقٌة من البحث لكافة 44,444ٌسلم الباحث لتروٌج البحث مبلغاً قدره ) (1

 ( ثالثٌن إلف دٌنار.34,444األقسام باستثناء قسمً اللغة العربٌة واالنكلٌزٌة ثالث نسخ مع مبلغ قدره )

 ( ّنحاَيًا: عُد رجٕع انبحج يٍ ادلقٕيني ٔقبٕن)هحصٕل عهى قبٕل انُشر: 

)صالح  عند اكتمال عملٌة تقوٌم البحث من قبل المقومٌن ٌعاد البحث إلى الباحث فً حال كانت نتٌجة التقوٌم (8
للنشر( لغرض أجراء التعدٌالت المثبتة علٌه,وال ٌمنح قبول النشر أال بعد إن ٌسلم الباحث نسخه نهائٌة ورقٌة 

(.مع ضرورة جلب النسخ األصلٌة التً CD(على قرص)wordمعدلة إضافة إلى نسخة الكترونٌة بصٌغة)

أجٕر انُشر ادلرتتبت وٌدفع     أجرٌت علٌها التعدٌالت وأن ٌكون البحث بمجمله محفوظ فً ملف واحد
 حبسب انتعهيًاث ٔانتفاصيم أدَاِ:

( صفحة بــــ  25)الماجستٌر والدكتوراه( تحسب أول ) دلستالث حبٕث طهبت اندراساث انعهيابالنسبة  ( أ

 ( أربعه أالف دٌنار.4444( ثالث أالف دٌنار إما ما ٌزٌد عن ذلك فتحسب الصفحة بـــ )3444)

( آالف دٌنار وما ٌزٌد 4444( صفحة بــــ )25فتحسب أول )انرتقياث ٔغري ذنك  نبحٕثإما بالنسبة   ( ب

 ( خمسة أالف دٌنار.5444عن ذلك من صفحات فتحسب بـــ )

 تسقط مطالبة الباحث باسترجاع مبلغ التقوٌم أو مبلغ النشر أذا تم إرسال البحث للمقومٌن. (9

بنشر كافة البحوث التً تمنحها قبول نشر وتم تسدٌد مبالغ  ملزمةتلفت المجلة انتباه السادة الباحثٌن إلى أنها  (:
دون استعدادهم  قبول نشر فقطنشرها بالوصوالت, وال تستقبل البحوث التً ٌروم أصحابها الحصول على 

 لدفع مبالغ نشرها فً المجلة.
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 تعتذر إدارة المجلة عن استالم أي بحث ال تنطبق علٌه الضوابط أعاله.

 
 
 
 
 

األداء االستراتيجي لمعمل التربوي لمواجهة تطوير )
 (التحديات التربوي ة

 
 

ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية  الدَّْوِلي   الِعممي  المؤتمر  األو 
جامعة البصرة ورابطة التدريسيين  -لمعموم اإلنساني ة 

 2022/ آذار/ 28 في يومالمنعقد  -التربويين
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 جامعة البصرة

 كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة
 برعاية السي د رئيس جامعة البصرة )أ.د.سعد شاهين حم ادي(

 وبإشراف عميد كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة) أ.د. حميد سراج جابر(
 فرع البصرة -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين-مي ة التربية لمعموم اإلنساني ة كقيم ت

ل المدمج المشترك  الدَّْوِلي   الِعممي   هامؤتمر   المعنوناألو 
 بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي لمواجهة التحديات التربوي ة (

 ر المؤتمر اوِ ح  م  
 المحور األول: التحديات التي تواجه التربويين

  عالجه( -أسبابه – أشكاله) المدرسي العنف -1
 .الحرب الناعمة والغزو الثقافي -2
 .ة اإلجتماعيةئالبي  -3
 .التحديات االقتصادية -4
 .ةئالطار  مشكالت التعميم اإللكتروني    -5

 المحور الثاني: التحديات التي تواجه اإلدارة التربوية
 العامة. التربوية واالستراتيجية التعميم استراتيجية  -1
 البنية التحتية وعدم الموازنة بينها وبين القبول.  -2
سقاطات الوضع الراهنالبنية الفكرية لممجتمع  -3  .وا 
 الدورات التدريبية الخارجية وحداثة األساليب اإلدارية -4

 المحور الثالث: اإلستجابة التربوية لمواجهة التحديات
 .ةرس في غرس القيم األخالقي  ور المد  د -1
 .التكامل بين المؤسسات التربوية والمجتمع -2
 .ةتفعيل دور األسرة و إعداد ذهنية الطالب لمبيئة المدرسي    -3
 .واإلداريين وعوائل الطمبة تفعيل وتعميق القيم الدينية وفمسفتها في فكر التربويين -4
الخطط الوزارية المستقبمية لتفعيل الدورات الداخمية والخارجية في تطوير المالكات اإلدارية والتربوية ،   -5

 ه.يثة وطرائقوأساليب التدريس الحد
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 هداف المؤتمرأ
 

دون تحقيق من رصد المشكالت التي تواجه العممية الترب وية بمختمف مراحمها والتي تقف عائقًا  ●
 .أهدافها

وضع الحمول و واقتراح المعالجات واإلجراءات الفعالة لمواجهة التحديات التي تعيق العممية التربوية  ●
 .والتعميمية

 .ةعمى التشخيصات المتوافرة والمحدد   التحسين بناءً تحديد األولويات في خطة  ●
مواكبة اإلتجاهات الحديثة في األساليب التربوية والتعميمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وتبادل  ●

 الخبرات ونقل المعمومات.
تحقق التكامل المعرفي بالتواصل بين الجامعات والمؤسسات التربوية األخرى بما يضمن المخرجات  ●

 .رصينة لمتربية والتعميمال
 .تنمية المرتكزات اإلستراتيجية التي تمنح التربية والتعميم أدوات التخطيط المستقبمي ●
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 مديرية تربية البصرة

 
111-134 

7-  
التجربة  –تطوير استراتيجية التعميم في العراق 
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 –المديرية العامة لتربية البصرة 

 البحوث والدراسات التربويةشعبة 
131- 151 

 249-152 إحسان عباس حسن الموسوي" تقويم كتاب البالغة والتطبيق لمصف الخامس   -8
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 -جامعة محمد بوضياف المسيمة

 الجزائر

214-242 

14-  
واقع التعميم االلكتروني في المدارس المتوسطة 

 من وجهة نظر المدرسين
 م.م. عالء كاظم جابر الغالبي

 276-243 تربية البصرةمديرية 

المالئمة المكانية لممدارس وأثرها في فعالية   -11
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دراسة تحميمية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي لمتعميم االلكتروني في ضل الواقع الذي فرضه وباء 

من قبل طمبة المدارس االعدادية   99كوفيد   

  الغرض من البحث / الترقية

اس نعمة                              الباحث م.د سميم حسن شندي الباحث م.د هشام عب    

 مديرية تربية محافظة البصرة

 

مصالمستخ    

, موال   ;3في ضل  اهتمال ب لل لمم اب اهلومي نلي نماللض ال ضلر اللل يئ اللان فيضلو انمكل ي  لل   و فال        

ال  بلل  ل للض الايح لض اد  ا الض فلي ال اي  أتااض اللحث في اميفض ا ى اسمخ اب  سل ل  الم الل  اهلمال  ي 

اح فظللض الللللية  ماتايامالل  بادال لاللض  السلل لاضا فللي اللل   المم للاب  الاللل هت الامملل  ة ا خلليى  ,  تلل   اللحللث 

الى الممي    لى للاملض اسلمخ اب كللو ت الم الل  اهلمال  ي لل ى ل للض الايح لض اد  ا الض فلي ايول  اح فظلض 

 حتللل   الالللناص  ال للللهي لايلاملللو لللاملللض الاكلللو ض ,  موللل   المالللر اللحلللث اللل  ل للللض اللللللية ,  اسلللمخ ب الل

ا ل للل ,  للاب الل حلث اسلمل نض  472الا اي  اد  ا اض في ايو  اح فظض الللية ,  مالهت  انض اللحث ال  ب

ل حللل     للى اللا نلل ت  الحللل لط الايمللللض  الل  بللل  الل لللض اسللمخ اب  سلل ل  الم اللل  اهلمالل  ي ل ممللي    للى

الل  اال لالل ت تللا   نملل لص اللحللث تللي اسللمه  ة  انللض اللحللث الل  و نللتفلللية ا,    36لا ضلل ا ال ياسللض اولل   الل  ب

,  مللاتاي االلل لي  لكلللو ت الم اللل  اهلمالل  ي   للى الاسللم ى ال ياسللي  تنلل   الكلللو ت فللي و فللض ل انللب الحالل ة

متلاهالض   للى  تالليا  نل  ا,   و ت الم الل  اهلمال  ي فلي الانال ج ال ياسللي م ظال  كللل أ للى الل حتل   اللى 

 ا اي السنض لم  اض الليب   ى اهسمخ اب اهات  لاا  الكلو ت لا  اخ ب الاناص المم ااي.

 الو ا ت الاهم حاض / كلو ت الم ال  اهلما  ي
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((Analytical study of the use of social media Networks for e-learning in the 

reality imposed by the Covid 19 epidemic by secondary school students)) 

researcher                                                                        researcher  

Husham Abbas Neamah                                  Saleem Hasan Shandi         

Abstract 

     In the case of interest in e-education as a result of the emergency situation 

imposed by the spread of the Covid 19 epidemic, the importance of research lies in 

knowing the extent of the use of social media by secondary school students in Basra 

governorate schools and their effects (positive and negative) in the field of education 

and various other areas, and the goal of the research is to identify the nature of the 

use of social medias among secondary school students in Basra governorate center , 

The researcher used the descriptive curriculum to suit the nature of the problem, and 

the research community was made up of secondary school students in Basra 

governorate center, and the research sample consisted of (250) students, the 

researchers designed a questionnaire to identify the use of social media by students to 

obtain data and facts related to the subject of the study consisting of (14) paragraphs, 

and the results of the research were to benefit the sample of research from the pros of 

these medias in all aspects of life and there is a positive impact of social media at the 

academic level, and recommended the researchers to employ social media in the 

curriculum,  Conduct a year-round educational call to educate students on the optimal 

use of these medias to serve the curriculum. 

Keyword/ Social media networks 
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ا  ا  ضل ا الل يلللض المللي فيضللما  ادللليا ات ال ب لاللض  الحلللي اللللحي نمالللض انمكلل ي فلل اي      ب        

ب الحضل ين فلي ا ,  الان أتي   ى و    اا  الحا ة  خل ل  ال   المم اب لسللب م بل  الل  ا ;3و فا  

الا اي   الل ام ت ,  نمالض لااا الظي  الل يئ   ت الح لض الى  ل   ل ا  ان سلب ال  الل  اهسلماياي 

فللي إاللل   الالل  ة الم االلض الللى الل لللب  الم اللل  اللر الا يسللا   الا يسللض ,  ولل   الللل ا  تلل  مهمالل  المم للاب 

الانمكية في ا لا ة الاحا لض  الح س ب ,  اهلومي ني ل اسلض لمض الانل ت  ا ابر الم ال  اهلما  ي

 مللامي أتااللض ال ياسللض الل  خللي  الممللي    للى اسللمخ اب تللا  الا ابللر   يلللض اله للل ة انالل  فللي اسللماياي  ا اللض 

 المم اب  اميفض الل انب ادال لاض  الس لاض المي يافلت تا  المليلض .

 مشكمة البحث  9-8

  في حا من  مو   سيح ا  ح ا  إ  اسمخ ات اال لا  أ  س لا  منمو  وتاي ا  ا كا   المي نسمخ اا ا      

,  اللل  خلللي  الللليا الل حتللل    بيلااللل  اللل  الل للللض هحظللل ا ا  اهسلللمخ اب الامنللل ا لكللللو ت   لللى اسلللمخ ااا  

 نويات  .  الم ال  اكما    ى س لا ت وتاية فضي    اله ل ة المي ه ااو

 اهداف البحث  9-3

ل ى ل لض الايح ض اد  ا الض فلي ايول   اسما ية اسملا   لاميفض اسمخ اب كلو ت الم ال  اهلما  ي ملااب -3

 اح فظض الللية.

الممي    لى للاملض اسلمخ اب كللو ت الم الل  اهلمال  ي لل ى ل للض الايح لض اد  ا الض فلي ايول  اح فظلض  -4

 الللية.

 مجاالت البحث 9-4

 .ا اض ل لنا  في ايو  اح فظض اللليةل لض الايح ض اد  الال   اللكين :  -1
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 . 25/4244/ 32 لغ اض  4244/ 23/ 7لال   ال ا ني : ا  ا -2

 .الا اي  اد  ا اض في ايو  اح فظض الللية  الال   الاو ني: ب   ت -5

 الدراسات النظرية  8-9

 (  Social mediaمواقع التواصل االجتماعي )  8-9-9

أسل   مون ل لال ت  الا ابر المي مملي الاسلمخ اا  الا  لض ال  الخل ا ت   لىالكلو ت اهلما  اض "تي      

 اكل يوض  ال اب, المي مساح لألفيا  للن   احم ى خل   لللهحض كخللاض  نظل ب الميبل ت اهلما  الض الاممل  ة

ال   مكلوا  الاحمل ى فلي الل ي ال  الممل     المه  ل    لنل       با  ,   يض   اآلخيا   الّم ال  اماب ا  

 ا9بالاكميوض"  اهتما ا ت خي  الا  ض ا  الي الل

 

 استخدامات شبكات الت واصل االجتماعي 8-9-9

اهلمالل  ي  أتللب الح للل ت المللي ملل فر ا فلليا  إلللى اسللمخ اب كلللو ت الّم اللل  ا4با 4236حلللي الماهللض ب         

 الا الض,  محلالط اهنمال    اسموكل     لى الام  ال ت, اومك   الاات,  المم اب  م سار الام ي   الحل   انا 

ب اض,  ماضاض ال بت, ادحل ل الم لهي,  اهسميخ    المخ   ا   هلما  ي,  المحييا   يب ت ل ا ة.  ا 

 الدراسات السابقة 8-8

8-8-9 Junco 8293 (9) 

                                                 

 PAPER WORKING. سبل نشر مفاهيم الوسطية واالعتدال عبر شبكات الت واصل االجتماعي ل  اليؤ    لني  اسى :  ا3ب
 33,    4236,ل امض ن ا  الميلاض ل م  ب اهاناض, اليا ض, السم  اض. 

, ال ض    ب   عالم متغيراالتصال الشخصي في عصر شبكات الت واصل االجتماعي ضرورة اجتماعية في لا   الماهض :  ا 4ب
 . 4:5-532,    :422, لسوية, الل الي ,  32ادنس    الالمار , الم   
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أتلي اسلمخ اب  المملي    لى تل فت إللى ا اياوالضالامحل ة  ال هال ت ياسلض فلي  ا  ,Junco 4235ألليى ب      

 سل  االم ال  اهلما  ي  ت  اله  ابرا اهتما ب   ى ألي  ميوا , ار  ا ابر الم ال  اهلما  ي   ى الل لض

   ى الل لض سل  األ  الممي  إلى أتي اسمخ اب اله ا  ,  ال  ل لل   ل للضا 458ال ياسض ا  ب ضنامو نت  , 

 سللل  اأظالليت نملل لص ال ياسللض أ  اسللمخ اب اله اللا نلل ت ,للاللر  هسللمل نضا أتلل ا  ال ياسللض, مللب اسللمخ اب  لمحلالط ,

فلي اهسلمخ اب لل ى أفليا   الم االضاله لل ة  محلالطللل لح   ا و   سل ل,  ا  ال بت اهسمه  ة في ل لح  ال لاو   ا

 . ال ياسض نضا 

 (8) 8298الخييمي  8-8-8

اسلمخ اب  أتاالضالامح ة ت فت إلى الوك   ل   الميلاضادا يات   لض  ياسض في ا 4234 أليى الخاا ي ب       

 ,  لمحلالللط ل للللل   ل لللللضا 475ال ياسلللض الل  ب  انلللضمو نللت  المم االللض , الما الللضفللي  اهلماللل  يا ابللر الم الللل  

  اهنملل   الض أ   ا افلي ت نمل لص ال ياسلض  اللا نل ت ,للالر ولا اة اهسلمل نض  اسلمخ ب الل حلث  ,  أتل ا  ال ياسلض

 الح اتللض  الملنالل ت الل   اهسللمه  ة   اهللل اا اهلمولل يفللي لنلل   الل لللب الللل  ي   للى  اسلل تبادلومي نللي  المم للابإلللى 

 . المم اااض  الما اض لخ بلا    م ظاها 

 فللي ضلل   الل  سلللط الل   ياسلل ت نظياللض   ياسلل ت سلل للض أللللحت ا ابللر الم اللل  اهلمالل  ي  سللا ض اااللض      

الللض المم لللاب , اللللب اهسلللمه  ة اناللل   الللل  لممللل  ت   منللل ا اسلللمخ اا ما   ام حماللل     لللب  اس سلللاض فلللي   لللب  ا 

 الامم اا   الاسمخ اا  .

جراءاتهمنهجية البحث  -3  الميدانية:  وا 

                                                                                                                                                                  

1ا ب  Junco, R. The Relationship Between Frequency of Facebook Use, Participation in 
Facebook Activities, and Student Engagement , 2013. 

 124-142.,    4234ا , 4ا ابللر الم اللل  فللي الم يا . ال للللض ل امللللض ادالللل يات , الم   بخاللا  الخاا للي . اسمخ اب  ا4ب
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 منهج البحث. 3-9

 ممي    ى للامض اسمخ اب كلو ت ل اسمل نض خ لض    لاب الل حت , الاناص ال لهي   اسمخ ب الل حت      

 . اهلما  ي ل ى ل لض الايح ض اد  ا اض في ايو  اح فظض الللية الم ال 

 مجتمع وعينة البحث: 3-8

ل لض الايح ض اد  ا اض ل ا اي  اد  ا اض في ايو  اح فظض الللية , ل م ب امو   المار اللحث ا        

 .4243/4244ال ياسي 

 32ا   ض   ى ب ل لب ا472 الل لغ    تب ب  اض ل لض الايح ض اد  ال خما ي  انض اللحث ا     ب ب الل حت

  انض اللن   ا  , ا ل لب 52ا اي  ا ا  ا اض في ايو  اح فظض الللية , مو نت المانض اهسملي اض ا  ب

ل ممي    ى للامض  سمل نضت   ااب اهللل ا ل لب أاض , 332ا ل لب ,أا   انض المللاط فمو نت ا  ب332ب

 اهلما  ي ل ى ل لض الايح ض اد  ا اض . اسمخ اب كلو ت الم ال 

 .الميدانية البحث اجراءات 3-4

 تحديد صالحية فقرات االستبانة.  3-4-9

ب ب الل حت   لإ  ا  اللاغض اه لاض ليسمل نض ا  خي  اهليا   ى الومب  اهل ياح الم ااض المي ممم ط       

ا ل محلط ا  ليحاض الهليات 3  يضا    ى الخليا   الاخملا  في تاا الال    ا حطب, لا ض ا ال ياسض 

ا فلية ,  مب مم ا  الهليات الي و نت لح لض الى مم ا   اهخا لايحظ ت 38,اا ل غت فليات اهسمل نض اه لاض ب

 الس  ة الخليا . 

 اختيار سمم التقدير. 3-4-8
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ا, للا   آيا تب ح لو  وا   3اي التيتي   ى الخليا   الاخملا  ا حط بب ب الل حث  لميض س ب المل       

% ,  ا ما  7;ه امهط ا.إا ل  ت ال ل ت الخليا  امهلض ار س ب المل اي لنسلض  –اح ا   –اامي:   بأمهط 

   ال ل ت الل حث   ى ادل ل ت ا وتي مويايا  المي مكو  النسلض الال اض ا   ى لان بكض فليات اهسملا   ح

 .الل لض

 اعداد تعميمات االجابة عمى فقرات االستبانة. 3-4-3

 أخا ال بت الو في لليا ة اهسل ض تب اهل لض  نا .-3

   ب وم لض اهسب   ى اهسمل نض  ا  مو   اهل لض    لاار الهليات.-4

 اهل لض حسب  لاض نظي  الكخلي  ه م ل  ال لض لحاحض ا  خ للض.-5

 حساب القوة التمييزية : 4 -3-4

,  ل لب ا332 ب  الامو نض ا  اللن  لم  ار فليات اهسمل نض   ى  انض     لمحلاط ال  ب ب الل حت      

لافيا  ليالض الالا   ت الامليفض , ان الالا  ض الح ل ض   ى ا  ى ال يل ت ال ينض     اسمخ ب الل حت

لو  الا  ض  ا اسما ية 49% ا  أفيا  و  الا  ض أنب 49ض الالا  ض الح ل ض   ى اب  ال يل ت  اخا نسل

لمانما  اسمل ما    T-TEST مب مح ا  و  فلية ا  الهليات  حس ب الل ة المااا اض ل هليات ل سمخ اب ب ن   ,

امس  اما  ل لم     اي امياللما  هخمل ي  هلض الهي ط لا  افيا  الالا  ما     و  فلية  . مب اسملم   

 .ا فلية 36,  لال  أللح     فليات اهسمل نض با لم ب  ل    هلض امن اض لا  فليما ب

 االتساق الداخمي : 3-4-5

ا  اللااض  ا  ىه  بااما  و نت  أن فلية سملم  لب ملهليات اهسمل نض   لم  أ  اليى الل حث اهمس ط ال اخ ي

 ا فلية .36فليات اهسمل نض النا لي ب,  لال  اللح الل  لاض 
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 معامالت صدق وثبات االستبانة :  3-5

  صدق االستبانة 9–3-5

  .الظاهريالصدق  3-5-9-9

اد اية  ليالط في اخمل     ب  ا 3الخليا  ا حطب اهسملا     ى الا  ض ا      يض الل حت     

 .  اهخمل يات  اللا   الم يا     ب النه 

 صدق االتساق الداخمي. 5-9-8 -3

مب حس ب ل ط اهمس ط ال اخ ي  ال  لحس ب ام ا  اهيمل ل لا  و  فلية  ال يلض الو اض لهليات        

 . اهسمل نض  لال  ممملي فليات اهسمل نض ل  بض لا   ضمت للا سو

 ثبات االستبانة . 3-5-8

 التل ت لليالض اهخمل ي  ا   ة اهخمل ي اال   التل ت  وا  اامي: اسمخيج

 طريقة إعادة االختبار . 3-5-3

 مب ا   ة اهخمل ي لم  اي ي  ا  خ يج  انض اللحثليب 10) مب اليا  اهخمل ي   ى  انض او نض ا  ب      

 .ام ا  اهيمل ل لا  المللالا     تب أ ل  الل حت أا ب  , 10

 التجربة االستطالعية. 3-6-9

ا ل للً  اسملم ا  ا  المليلض 52  ى ب 4244/ 47/3ب ب الل حت   لإليا  المليلض اهسملي اض لم ياخ      

 اليلاسض  ال  لأل ياض اهماض:

 اميفض اللم ل ت  السياض ال غ اض المي ب  ميبي الل حث أتن   اليا  المليلض اليلاسض. -3

    .اميفض ا ى ليحاض  ايلاض فليات اهسملا   ل اهح -4
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  التجربة الرئيسية. 3-6-8

  بيا ة 4244/  4/  47لم ياخ  ل لبا 332ب ا  الاو نض اللحث  انض   ى اهسمل نض لم  ار الل حت   ب ب     

,  اهل ل ت  م باط للار الل حث ب ب اهسمل نض مللاط  لم , اهسمل نض   ى اهل لض ليالض مخ  المي المم اا ت

 .  سياما  ا   الماو 

 الوسائل االحصائية: 3-7

 لام للض اللا ن ت احل لا .  spssالحلالض اهحل لاض    اسمخ ب الل حت

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج.-4

 -عرض وتحميل ومناقشة نتائج استمارة االستبيان : 1-4

لال  الل حتل   محلط الا   اه   ا  اللحث ا  خي  مللااب اسلما ية اهسلملا   ال  خلي  اهلليا ات الملي بل ب 

 في الل ب الت لث .

 ا3ب ل   

 الا  فليات الالا    الموياي  النسلض الال اض لل ال  ادل لض

 الهليات ت
 ه امهط اح ا  امهط

النسلللللللللل الموياي
 لض %

النسلللللللللل الموياي
 لض %

النسلللللللللل الموياي
 لض %

ا  تي كلو ت الم ال  اهلما  ي المي  1
 مسمخ اا  ؟

            

 
 
 
 

 %45 5 %29 32 %66 73 فا  ل          ·
 %27 3 %45 5 %93 102  ات س ب        ·
 %36 4 %36 40 %60 66 ا ما ب        ·
 %72 8 %11 12 %82 90 انسماغياب        ·



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر  جامعة  -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 88 في يوملمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

44 

 

 %8 9 %5 6 %86 95 م اغياب        · 

2 
انللللللا امللللللى مسللللللمخ ب كلللللللو ت الم اللللللل  

 اهلما  ي ؟
            

 
 
 

 %72 80 %19 21 %8 9 سن ات 5بل          ·
 %82 90 %1 1 %17 19 سن ات  7 – 5بل          ·
 %16 18 %9 10 %75 82 سن ات 7أوتي ا          ·

سللللللل   ت اسلللللللمخ اا  الاللللللل اي لكللللللللو ت  3
 الم ال  اهلما  ي ؟

            

 
 
 

 %86 95 %9 10 %45 5  4 – 3ا          ·
 %52 58 %36 40 %11 12  6 – 5ا          ·
 %11 12 %5 5 %85 93 س   ت 7أوتي ا          ·

4 
مسمخ ب كلو ت الم ال  اهلما  ي فلي 

 حا م  الم اض  ل  ؟
            

 
 
 

 %1 1 %19 21 %80 88 ال ياسض        ·
المملللللللل ي    مولللللللل ا   يبلللللللل ت         ·

 الما  ي
67 61% 35 32% 8 %9 

 %10 11 %4 5 %85 94 الميفاو   بض    بت الهياغ        ·

5 
امللل    ل لمغاالللض اليالمللللللللض حلللللللل   إنللللللللل   
ال الللللللل ت الا يسللللاض الللللل  خللللللي  ا ابللللللر 

 الم اللل  اهلما  ي

77 70% 20 18% 13 12% 

6 
 ا ابلللللللر الم الللللللل  اهلماللللللل  ي ماوننلللللللي
ل م الللل  الللر  ايللللي  ان بكلللض الللل ي   

 اماب 

63 57% 25 22% 22 20% 

7 
اسللللللمخ اب تللللللا  الكلللللللو ت الللللل في فللللللي  

 ليليا   ى خليات مم اااض امن  ض
79 72% 13 12% 18 16% 

8 
المه  للللللل    الاح  تلللللللل ت   لللللللى كلللللللللو ت 
الم الللل  اهلماللل  ي ب للل  اللل  الم الللل  

34 %49 66 40% 54 %48 
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 ار ا ت    ا بيل   

9 
ممولللللل  كلللللللو ت الم اللللللل  اهلماللللللل  ي 

 تل فض الهي  الكخلاض 
78 71% 30 27% 2 2% 

10 
ا ابر الم الل  اهلمال  ي مملاح ل ل للب 
الم ال  ار الا ي  خل يج أ بل ت الل  اب 

 اليساي 

76 69% 20 18% 14 13% 

11 
ملل في ا ابللر الم اللل  اهلمالل  ي اللل   

 اخ لل  الل   ان سللب ل منهللا   لل  الل  فللي
 تا ب   اك و  أسياض   الماماض 

54 50% 30 27% 26 23% 

12 

 للل ت فللي  سلل ل  الم اللل  اهلمالل  ي 
فيلللللللض ان سلللللللض ل مملاللللللي  لللللل  آيالللللللي   
امل تلل مي المللي ه اسللملار المملاللي  نالل  

 في الالمار 

70 63% 22 20% 18 16% 

13 
اهفللللليال فلللللي اسلللللمخ اب ا ابلللللر الم الللللل  
اهلمالللللل  ي مللللللؤ ن الللللللى ممللللللب لسلللللل ن 

  أضياي لحاض 

72 65% 18 16% 18 16% 

14 
اماح اسمخ اب ا ابر الم ال  اهلما  ي 
منااللللض المهواللللي ادللللل ا ي لخ اللللض الالللل  ة 

 الم ااض

76 69% 20 18% 14 12% 

 

فللليات الالالل    الموللياي  النسلللض الال اللض لللل ال  ادل لللض لالالل   هسللمخ اب كلللو ت الم اللل   ا 3الللا  الللل    ب

ال  بلل  ل للض الال اي  اد  ا الض فلي  ;3اهلما  ي ل مم اب اهلومي ني في ض  ال ابر الان فيضو  ل   و فال  

  ا  خي  ال   ملا  ا  ا ي :ايو  اح فظض الللية  

 اهوتي اسمخ اا : كلو ت الم ال  اهلما  ي  .3
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مل انت إل ل ت  انض ال ياسض   ى تا  الهلية ,  ام   الل حث سلب ال  الى نل ا الخل ا ت الملي ملل اا  ول       

%ا  املل   الل حتلل   5;ا  لنسلللض ال اللض ب 324ا   للى ا  للى المولليايات ب WhatsAppبانالل  ,  حللل  مللاللط 

اا مو فللي اللل   الميفاللو  ال ياسللض  الم اللل  لللا  اهتلل  سلللب اللل  الللى سللا لض اسللمما لو إضلل فض الللى منلل ا اسللمخ 

 ا ل ب  ,  حل  ا بر بالها  ل  ا   ى نسب ام سلض في اسمخ ااو في الما اض المم اااض  تاا ا  امهط الر 

المللللي أكلللل يت إلللللى أ  اسللللمخ اب الهاللللسل   فللللي الما اللض المم اااللض ولل   ل يلللض   ا3با4234 ياسللللض بانسلل ب اللي نللض 

 ام سلض .

 ل   اسمخ اب كلو ت الم ال  اهلما  ي :  .4

%ا  تللاا الل   97مولليايا  لنسلللض ب  4:سللن ات ا   للى ا  للى موللياي ب 7حللل ت ادل لللض الت لتللض باوتللي الل   

 م ا  ار كلو ت الم ال  اهلما  ي الامم  ة.  ى خلية ل لض الايح ض اد  ا اض في الم

 اهسمخ اب الا اي  لكلو ت الم ال  اهلما  ي :  .5

%ا   ب 7: و نت نسلض س   ت اهسمخ اب الال اي ال  بلل  الل للض راوتلي ال  خال  سل   ت) لنسللض ب 

 ا ,  املللل   الل حتلللل   اللللل  الللللى سللللا لض  ملللل في خلللل ا ت اهنميناللللت , إضلللل فض الللللى ام لمللللض اللللل ي   5;

  ال الل ت  خ لض خي  فمية الحظي اللحي .

 اسمخ اب كلو ت الم ال  اهلما  ي في الحا ة الم اض : .6

امضلللح ا  اوتلللي اهسلللمخ اب اللل  بلللل  الل للللض لالللا  الكللللو ت لغللليض الميفالللو  بضللل    بلللت الهلللياغ لنسللللض 

ا ,  املل   الل حتلل   اللل  الللى منلل ا الللليااص الميفاااللض  انمكلل ي ا لملل ب اهلومي ناللض 6;%ا  موللياي ب7:ب

 المي لا  الحلض ا ولي في اهسمخ اب ا  بل  الكل ب في الاياح  اد  ا اض 

                                                 

لض انس ب اللي نو.  يللض اسلمخ اب ل للض اللول ل يا   فلي ل املض الايال   الهالسل   فلي الم اللل  ا ولل  ااي  اهلمالل  ي. يسلل  ا3ب
 . 4234ا لللسماي  اللي انللك ية, ل امللض الايالل  , إيللل , ا ي   . 
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 :.ل لمغااض اليالملللللض حللللل   إنلللللل   ال الللل ت الا يساض الل  خللي  ا ابللر الم اللل  اهلما  ي ام    .7

%ا   لى اهسلمه  ة ال  كللو ت الم الل  اهلمال  ي فلي حل  ال اللل ت 92ا ل لل   لنسللض ب 99امهط ب 

 اا . ملحاح ا خل    مل الا  ,  تاا ا  اسا  في الما اض المم اااض  ا  

 ا ابر الم ال  اهلما  ي ماونني ل م ال  ار  ايلي  ان بكض ال ي   اماب. .8

% ا ا   انض المللالط   لى تلا  الهللية ,  امل   الل حتل   79ا ل لل  ا  اكو  ا  نسلمو  ب  85امهط ب 

ا  اكلل يوض اولللي الا  للض الل  الل لللض فللي الان بكلل ت ,  Groupsالل  الللى سللا لض أنكلل   الالا  لل ت ب 

الل  أ  كلللو ت الم الللل  اهلماللل  ي ممللل  ا مللللى ‘‘ ا3با 4227الل  أكلل ي إلاو الا سلللى  الاللل ي  با  تا

 ‘‘اهلللض  ل ل للللض,  أ  سلللا لض اسلللمخ اب تلللا  اللللكلو ت لس    فلللي ملللل    الام  الل ت 

 اااض امن  ض :اسمخ اب تا  الكلو ت ا في في  ليليا   ى خليات مم  .9

% ا ال   انلض المللالط , ا  ا ابلر الم الل  مل في فيللض 94ا ل لل  ا  اكو  ا  نسلمو  ب  ;9امهط ب 

لا ة   لى اهلليا   لى ال ا  مم ااالض امن  لض  لليط  أسل لاب المولية فلي كليح الال ا  الم االض ,  امل   

 .و ت الم ال  اهلما  ي  ى كل الام فية لغ ايةالل حت   ال  الى من ا الا ض   ت  الم  ب 

 المه      الاح  ت ت   ى كلو ت الم ال  اهلما  ي ب   ا  الم ال  ار ا ت    ا بيل   .:

مل انلت إل للل ت  انللض المللاللط   للى تللا  الهلللية   لل ب  للل   امهلل ط ولاللي   للى إل لللض امانللض ,  املل   الل حتلل   

  ض  أللحت ل   ا  تل فض الالمار . ال  الى ا  ا ابر الم ال  أللحت ل   ا  حا ة افيا  الم ل

                ممو  كلو ت الم ال  اهلما  ي تل فض الهي  الكخلاض                                                                                .;

                                                 

ا سل   المللالل ت, اؤسسض كلوض اللا ن ت , اليال ض, السم  اض ,  -مي نلي لل  ااهلل الا سلى,   أحال   الالل ي  : المم لاب ادلو ا3ب
4227, 49. 
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مم الللل ت % ا للللا  تل فلللض اللللي   كخللللامو مظالللي اللل  خلللي  الانكللل يات  ال93ا ل للللل  لنسللللض ب:9امهلللط  ب

  الان بك ت المي اك ي  لا    ى ا ابر الم ال  اهلما  ي ,  

 ا ابر الم ال  اهلما  ي مماح ل ل لب الم ال  ار الا ي  خ يج أ ب ت ال  اب اليساي  .32

%ا ا  كلللو ت الم اللل  ممللاح لاللب سللا لض الم اللل  اللر ا يسللااب فللي أ بلل ت ;8ا ل لللل   لنسلللض ب98امهللط ب 

 اخم هض  تاا ا  اسا  ا  ادل لض   ى اسل ماب  اسمهس ياماب . 

ملل في ا ابللر الم اللل  اهلمالل  ي اللل   ان سللب ل منهللا   لل  الل  فللي  اخ لل  الل  تالل ب   اكلل و  أسللياض     .33

 الماماض .

%ا ,  ام   الل حت   ال  الى الاس حض الولاية الملي م فيتل  كللو ت الم الل  72ا ل لل   لنسلض ب76امهط ب 

اهلماللل  ي لألكللللخ    لللل  المملاللللي  لللل  الللل  فللللي  اخ اللللب الللل  اكلللل  ي  اح سللللا   اكلللل و  ه اسللللملام   

 ادفل ح  نا  لكو  ال كي لألت  ا  ا ل ب   الخ..

ان سلللض ل مملاللي  لل  آيالللي   امل تلل مي المللي ه اسللملار  للل ت فللي  سلل ل  الم اللل  اهلمالل  ي فيلللض  .34

 المملاي  نا  في الالمار .

ممملي ا ابر الم ال  اهلما  ي تي اوللي انللض ل ان بكل ت  لليح اآليا   اهمل تل ت الملي املمال   تلاا ال  

 %ا85ا ل لل   لنسلض ب 92امهط   او ب

 لى ممب لس ن  أضياي لحاضاهفيال في اسمخ اب ا ابر الم ال  اهلما  ي مؤ ن ا .35

%ا   لى ا  اهسلمخ اب الاهليل الؤ ن اللى أضلياي للحاض ,  امل   الل حتل   65ا ل للل   لنسللض ب 72امهط ب     

اللى ا  اد ال     لى اسلمخ اب الال م  الاحال   ا  الح سل ب لسل   ت ل ا لض  ام الل ض امسللب لاكل و  لللحاض 

  نهساض مؤتي   ى لحض اهنس  . 
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 ا ابر الم ال  اهلما  ي منااض المهواي ادل ا ي لخ اض الا  ة الم ااض.اماح اسمخ اب  .36

%ا ,   للى ا  ا ابلللر الم اللل  امللاح ل ل للللب حلل  الماللل يا   ال الللل ت للللليط ;8ا ل لللل   لنسللللض ب 98امهللط ب  

ر  أس لاب امن  لض  النظلي ل ا ضل   ت لمل ة ل انلب ,  تلاا امل    الل حتل   اللى ال  امل في ال  الل  ي  ا اضلا

 تلاا ال  امهلط الللر امن  ض   ى كللو ت الم الل  اهلمال  ي مملاح ل ل للب اللى نال  المهوالي ادلل ا ي فلي  اخ لو 

ب حاللث أولللل    للللى أ  كلللللو ت الم اللللل  اهلمالللل  ي, مسللاب فللي خ للط لالللض مم اااللض  4228 ياسللض تنلل  الخ اهللض 

  اللض   اللحللث  نال    تلاا امل   ال  ا مال   الل للب إال لاض مه   اض , اك ي  فاا  الل للب ل لحللل     للى الام

 .ا3ب   ى نهسو في الحل     ى الام  ا تا

 االستنتاجات : 1-5

 ل   م تاي لكلو ت الم ال  اهلما  ي   ى افيا  المانض   اوتيت  م تايا تي كلوض  امس ب  لنسلض مه ط  .3

 نظيا لللامض خ ا ت  كلوض  امس ب .ا  ت  و   ام بر ا  الهاسل   ت  الكلوض اهوتي انمك يا 

ا  افيا  المانض تب امملي   اوتي مليلض في اسمخ اب تا  الكلو ت نظيا لل   اسمخ اااب لا  انا اوتي ا   .4

خا  سن ات  ا  تا  الكلو ت ماخا ا   بت افيا  المانض ا  ب  بماب الا اي نمالض هحم ا  تا  

 .الكلو ت   ى امل ل ت الا  ة ال ياساض 

 لامض اهسمخ اب لاا  الكلو ت في الحا ة الم اض  فيا  المانض تي لغيض الميفاو  بض    بت الهياغ.ل .5

 و نت اهسمه  ة ا  اال لا ت تا  الكلو ت في و فض ل انب الحا ة.   .6

 ا  خي  لا ن ت المانض ا ل  ماتاي اال لي  لكلو ت الم ال  اهلما  ي   ى الاسم ى ال ياسي . .7

                                                 

للل ياب تن  الخ اهض : م ظال  ملنال ت ال الب فلي خ الض المم لاب  المل ياب ادلومي نلي. الالؤماي الملنللللي الللللسم  ن اليالللللر ل مل ا 3ب
 . 46.    4228.اليا ض , 
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 ال  اهلما  ي مملي فيلض ان سلض ليفيا  ل مملاي    اآليا    اهمل ت ت المي ه أ  كلو ت الم .8

 المملاي  نا  لكو  ال كي.  اسملام  

  أ  كلو ت الم ال  اهلما  ي تي ليالض ن لحض مس    الم لب   ى المل ي  المل ب . .9

 :التوصيات   2-5

 ا  في الال   ال ياسي أ  ل بي الال هت لا  ا  م لو الل لض نح  تا  الكلو ت ت  ا وتي ي لض س .3

 ا خيى ابميح الل حت   م ظا  كلو ت الم ال  اهلما  ي في الانا ج ال ياسي 

اليا  ن  اة متلاهاض   ى ا اي السنض لم  اض الليب   ى اهسمخ اب اهات  لاا  الكلو ت لا  اخ ب  .4

 . يالاناص المم اا

  اسم  ى ضي ية ميوا  اهتما ب ل لل نب اهال لي لاا  لا  ا  تا  الكلو ت أللحت ه  نى  نا .5

 الكلو ت ل مل ا  ا  نسلض الل نب الس لي لا  .

كلو ت  م ظا  اسميامالا ت اوللس لاب  الو  ي الم ياسي لماتا   يش  الل   للضالا  يات م ي  يا فم .6

 ل لمم اب.الم ال  اهلما  ي 

 ا اللل   الللسم ى  للامض الح للل ض فللي ل مغاياتا اللل ض إللليا   ياسلل ت حلل   أ ا  تللا  الللكلو ت نظلليا  .7

 ماتايت    ى فلض الكل ب  

 المصادر 

اللولللل ل يا   فللللي ل امللللض الايالللل   الهاللللسل   فللللي الم الللللل    يلللللض اسللللمخ اب ل لللللض  : انسللل ب اللي نلللو -

 .4234مالل  ي. يسلل لض ا لللسماي  اللي انللك ية, ل امللض الايالل  , إيللل , ا ي   . ا ولل  ااي  اهل
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لا   الماهلض : اهملل   الكخللي فلي  للي كللو ت الّم الل  اهلمال  ي ضلي ية الما  الض فلي  ل لب  -

 . :422, الل الي ,   , لسوية 32امغاي , ال ض    ب ادنس    الالمار , الم   

ا , 4ب 4اسللمخ اب ا ابللللر الم اللللل  فللللي الملل يا . ال للللللض ل امللللللض ادالللللل يات , الملل    :  لللليااالخ  اخالللل -

4234. 

 اؤسسلض كللوض اللا نل ت  المللالل ت,ا سلل   -المم لاب ادلومي نلي:   لل  ااهلل الا سلى,   أحال   الالل ي  -

 .4227 ض, السم  اض ,اليال , 

 نشــر مفـاهيم الوســطية واالعتـدال عبــر شـبكات الت واصــل االجتمــاعي سـبل لل  الليؤ    لنلي  اسللى :  -

PAPER WORKING  .4236,ل امض ن ا  الميلاض ل م  ب اهاناض, اليا ض, السم  اض . 

الالؤماي الملنللللي الللللسم  ن  , ادلومي نلي  الم ياب المم ابال الب فلي خ الض  ملنا ت م ظا  :تن  الخ اهض  -

 . 4228 , اليا ض, يابل م اليالللللر 

- Junco, R: The Relationship Between Frequency of Facebook Use, 

Participation in Facebook Activities, and Student Engagement , 2013. 
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 )دور التجارب الكيميائية في تطوير األداء التعميمي في المدارس الثانوية(  

 البصرةمحافظة المديرية العامة لتربية /  هدى مصطفى ناصر 

 الخالصة :

التقنيات التربوية في عصرنا الحاضر مف أىـ أركاف العممية التربوية إذ أولتيا المناىج الحديثة جؿ  د  تع         

إىتماميا لدورىا في ترجمة النظريات والقوانيف إلى واقع ممموس يشعر بو الطالب ويعيشو حيث تالشت النظريات 

تربوية حديثة تؤمف بالتجريب العممي و تتخذ  التربوية التي كانت تعتمد أسموب التمقيف وحمت  بداًل عنيا نظريات

مف الطالب محورًا لمعممية التربوية. وتعد التجارب الكيميائية أىـ التقنيات لتسييؿ تدريس الكيمياء و إضفاء جو 

مف التسمية و المرح و التحفيز عمى التعمـ بطريقة مشوقة جنبًا إلى جنب مع المنيج النظري و بعيدًا عف التقيد 

ه التقميدي و مف ىذا المنطمؽ فقد قامت الدراسة الحالية عمى إستقراء بعض البحوث السابقة في ىذا بمحتوا

المجاؿ لباحثيف عمى مستوى المدارس العراقية والعربية وتبني نتائجيا ومناقشتيا وصواًل إلى الفائدة التربوية 

خداـ تقنية المختبرات الكيميائية في المنشودة حيث أكدت جميعيا عمى إقتناع تاـ مف المدرسيف بضرورة إست

جراء التجارب تدريس الكيمياء لممرحمة الثانوية ووقفت  عمى المشكالت والمعوقػات التػي تحد مف اسػتخداميا وا 

فييا ووضعت المقترحات والتوصػيات الضػرورية لتحسيف حالة المختبرات والنيوض بيا مف اجؿ تفعيؿ استخداـ 

س والتي مػف شأنيا اف تساعد المدرس وتشجعو عمػى اسػتخداـ المختبػر واجػراء التجارب الجانب العممي في التدري

 لإلرتقاء بالمستوى العممي لمطالب وتحقيؽ األىداؼ المثمى لمعممية التربوية . العممية 

 : التجارب الكيميائية , معيقات العمؿ المختبري , المختبرات , تدريس الكيمياء  الكممات المفتاحية

Keywords: chemical experiments, Laboratory labor obstacles, Laboratories, 

Teaching chemistry. 
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 (The chemical experiments role 
 

 at developing educational performance in 

secondary schools) 

  Huda Mustafa Nasir 

  General Directorate of Education, Basra 

 Abstract:    Educational technologies in our time are considered one of the most 

important pillars of the educational process, as modern curricula have given them 

great attention to their role in translating theories and laws into a tangible reality that 

the student feels and lives with where educational theories that have been adopted 

and relying for modern educational theories that provide practical training and take 

the student as the center of the educational process.  Chemical experiments are the 

most important techniques to facilitate the teaching of chemistry and to provide an 

atmosphere of entertainment and fun and motivate learning in an interesting way 

along with the theoretical curriculum and away from being restricted to its traditional 

content. In the sense, the current study has induced some previous research for 

researchers at the level of Iraqi and Arabic schools, adopting and discussing its 

results to reach the desired educational benefit. All of them affirmed the full 

conviction of teachers of the necessity of using chemical laboratory technology in 

teaching chemistry for the secondary stage. They stood on the problems and obstacles 

that limit its use and conduct experiments in them, and developed the necessary 

proposals and recommendations to improve the state of laboratories and advance   in 

order to activate the use of the practical side in teaching, which would help the 

teacher and encourage him to use the laboratory and conduct practical experiments to 

raise the scientific level of the student and achieve the optimal goals of the 

educational process. 
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 ىدؼ الدراسة :

تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أىمية العمؿ المختبري في تدريس مادة الكيمياء لممدارس الثانوية و     

تأثيرىا السمبي عمى  الكشؼ عف معوقات إجراء التجارب الكيميائية و عرض بعض الحموؿ لتفادييا و الحد مف

 العممية التربوية 

  :أىمية الدراسة

 تكمف أىمية الدراسة في الناحية النظرية فيما توفره مف أدب نظري حوؿ الموضوع .

 أما مف الناحية العممية فيتوقع ما يمي:

 تستفيد وزارة التربية والتعميـ مف نتائج الدراسة في إعداد البرامج والدراسات التدريبية الخاصة حوؿ  أف

  .كيفية رصد المعوقات داخؿ مختبرات الكيمياء والتصدي لممشكالت ومعالجتيا

   ات أف تساىـ نتائج ىذه الدراسة في إتاحة الفرصة أماـ المسؤوليف لمتعرؼ إلى معوقات استخداـ مختبر

الكيمياء و وضع الخطط العالجية لتصحيحيا و إيجاد الحموؿ ليا والحد مف تفاقميا بما يخدـ العممية التربوية 

  .في المدارس

  فتح نافذة أماـ الباحثيف والميتميف فيما يتعمؽ بموضوع المختبرات العممية وأثرىا في تدريس المواد

 .العممية لمطمبة

 المقدمة :

 :س العمـو الطبيعية وىي ال تخمو مػف ايجابيات وسمبيات وىي كاالتيىناؾ طرائؽ عدة لتدري
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طريقة المحاضرة او الطريقة اإللقائية : وىػي ال تخمػو مػف ايجابية ولكف سمبياتيا اكبر وىي شرود ذىف  -3

  . الطمبة واعتمادىـ كميػًا عمى المدرس او المعمـ

طريقة المناقشة: ومف سمبياتيا انيا ال تظير كفاءة الطمبة وعدـ شموليـ جميعًا بتوزيع االسئمة وعدـ اكماؿ  -3

 المادة ضػمف الخطػة وخمؽ نوع مف ضعؼ االنضباط وعدـ السيطرة عمى الوقت

مثالية  الطريقة االستنتاجية )بأجراء التجارب العممية(: وىي طريقة عرض المشكالت وحميا وتعد طريقة -1

لتدريس مػادة العمػوـ جنبًا إلى جنب مع إستخداـ الطرائؽ الثالثة السابقة بنسب مختمفة , تعتمد عمػى طبيعة المادة 

العممية وعمر المتعمـ ومدى توافر وسػائؿ االيػضاح واالجيزة المختبرية . مع التأكيد عمى وجػوب اجػراء التجػارب 

تبرية لما ليا مف دور كبيػر في اعداد الطالب لدراسة العموـ بأنواعيا مف باستخداـ تمؾ االجيزة واالدوات المخ

خالؿ الػربط بػيف الجانبيف النظري والعممي لالرتقاء بالمستوى العممي والتربوي لكي يؤدي الى استكماؿ اكتشاؼ 

ساب الطمبػة الميارات اليدوية قدرات الطمبػة وميػوليـ واتجاىػاتيـ وتنميتيا باتجاه البنػاء المتكامػؿ لشخػصيتيـ واكتػ

 .((1ةمػف خػالؿ التفاعػؿ مػع االدوات واالجيػزة المختبري

ويبرز عمـ الكيمياء مف بيف العموـ المختمفة كعمـ يدرس تركيب المادة وتحوالتيا وتفاعالتيا فيما بينيا وبيف المواد 

يتميز بو مف تطبيقات تتطمب إستخداـ األخرى والعالقة بيف خواص المواد وتركيبيا وشروط تفاعالتيا؛ وبما 

المختبرات العممية وتنفيذ ما يتعمؽ بإجراء التجارب والمشاىدات وتسجيؿ المالحظات و إتقاف الميارات في سبيؿ 

تحقيؽ أىداؼ ىذا العمـ مف ىنا ارتبط التدريس الفعاؿ لمكيمياء بوجود المختبر العممي كتقنية تييئ لمطالب 

المباشرة واكتساب ميارات يدوية مف خالؿ التعامؿ مع األدوات واألجيزة وتنمية ميارات الفرصة لمخبرة الحسية 

التفكير العممي مثؿ المالحظة والتجريب مما يثير دافعية الطالب لمتعمـ ويعزز ثقتيـ بأنفسيـ ويشعرىـ بمعنى 

  .( 3)التعمـ وأىمية تطبيقاتو
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كساب الميارات العقمية ومف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة بغية توضيح دور  المختبر في ترسيخ المفاىيـ وا 

لمطالب و تنمية فرص اإلبداع والوقوؼ عمى المعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ تقنية المختبرات العممية في 

 تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية .

 مصطمحات ىامة :

بتوضيح أو إستقصاء معرفة ما عف طريؽ العمؿ  ىو العممية أو مجموعة العمميات التي يقوـ فييا الفرد المختبر:

و قد يقوـ بعممو ىذا في حدود معينة كغرفة المحتبر في المدرسة أو الحديقة  أو الغابة أو البحر أو أي مكاف  

 .(1)آخر

 وبالتالي يبرز لدينا نوعيف مف المختبرات  :

الحقائؽ و القوانيف و المفاىيـ وىو المختبر الذي يكوف اليدؼ منو إثبات وصدؽ :  المختبر التوضيحي -3

مف خالؿ قياـ المعمـ بتنفيذ األنشطة أماـ الطمبة ثـ يزودىـ بخطوات التجربة ليؤدوىا بأنفسيـ إما بشكؿ فردي أو 

 . (1)بشكؿ مجموعات و زمر صغيرة

و ىي الميمة اإلستقصائية أو اإلستكشافية التي يضطمع بيا المختبر مف خالؿ  : المختبر اإلستقصائي -3

   .( 1)تنفيذ مجموعة مف التجارب أو األنشطة العممية التي تمكف الطالب مف التوصؿ لممعرفة العممية بنفسو

ىي نشاط عممي يقوـ الطالب مف خاللو بدراسة مشكمة معينة قد يعمـ مقدمًا نتائجيا أو قد ال  : التجربة العممية

 .(1)يعمـ ذلؾ

دي إلى التأثير السمبي عمى عممية التعمـ و التعميـ و تجعمو أقؿ معيقات العمؿ المختبري: ىي العوامؿ التي تؤ 

 . (3)فاعمية

 الدراسات السابقة:
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أجريت العديد مف الدراسات التي تناولت أىمية التطبيقات العممية في تدريس الكيمياء و المعوقات التي تحد مف 

داميا البعض منيا أجري في العراؽ و البعض اآلخر في األقطار العربية و األجنبية و قد كانت النتائج إستخ

مختمفة قمياًل تبعًا لمكاف تطبيقيا و إمكانات الدوؿ التي أجريت فييا  . وقد رتبت ىذه الدراسات حسب تسمسميا 

 ا وكما يأتي :الزمني مع اإلشارة إلى أىـ النتائج و التوصيات التي تمخضت عني

 ( و التي كشفت عف معوقات التطبيقات العممية مف وجية نظر مدرسي و 3002دراسة حسف طو )

مدرسًا و  13مدرسة متوسطة وثانوية في مدينة الديوانية العراقية و البالغ عددىـ  32مدرسات الكيمياء في 

ادة الكيمياء مع عدد الحصص مدرسة ومنيا كثرة عدد الطالب في الصؼ الواحد و عدـ تناسب موضوعات م

األسبوعية و قمة التدريب عمى األجيزة المتوفرة في مختبر المدرسة أثناء الدراسة الجامعية و عدـ كفاية الوقت 

المخصص لمدرس إلجراء التطبيقات العممية و إعتقاد المدرسيف بأف بعض الموضوعات الكيميائية البسيطة ال 

% أما ما 30ية و إعتماد أسئمة اإلمتحانات الوزارية عمى الجانب النظري بنسبة تحتاج إلى إجراء التطبيقات العمم

يتعمؽ بالتوصيات التي طرحتيا عينة الدراسة فشممت توفير األجيزة و المواد المختبرية الكافية إلجراء التطبيقات 

ئؿ التكييؼ و الثالجات و العممية و توفير المستمزمات الضرورية لممختبر مثؿ الدواليب و الماء و الغاز و وسا

اإلضاءة الجيدة و المقاعد و غرفة طرد الغازات و غيرىا باإلضافة لتقميؿ نصاب المدرس و ضرورة وجود كتاب 

يشرح كيفية إجراء جميع التطبيقات العممية و تعييف مساعد مختبر و مف جية أخرى كاف لدى الباحث توصياتو 

التدريبية لمدرسي و مدرسات الكيمياء و بناء مختبرات عممية منفصمة و الخاصة و المتمثمة بزيادة فتح الدورات 

 .(3)تجييزىا بأحدث األجيزة و األدوات لمواكبة التطور العممي و التكنولوجي

 ( و التي ىدفت إلى الكشؼ عف إتجاىات معممي العموـ في المدارس 3002دراسة ميساء الغوانمة )

ستخداميا في التعميـ وشممت عينة الدراسة  معممًا و معممة  321الحكومية الفمسطينية نحو التطبيقات العممية وا 
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لدى المعمميف تجاه التطبيقات في محافظات القدس و ضواحي القدس و راـ اهلل و قد أظيرت النتائج إيجابية 

نعداـ المواد واألجيزة المختبرية باإلضافة إلى  العممية و وجود معوقات مادية كعدـ توفر مختبرات أو نقص وا 

المعوقات البشرية المتمثمة بالمنياج و ضيؽ الوقت و معوقات خاصة بالطمبة و أخرى بالمعمميف و منيا ما لو 

دـ وجود فني مختبر و قد أوصت الباحثة بضرورة تخفيض نصاب معممي العمـو عالقة باألنظمة و القوانيف و ع

و تبني وزارة التربية والتعميـ في خططيا فكرة وجود فني مختبر و تطوير المناىج و توفير دليؿ لممعمـ و البدء 

وؼ و إعادة بتجييز المدارس بكافة األدوات و المواد المختبرية و العمؿ عمى تخفيؼ أعداد الطمبة في الصف

النظر في الدورات التدريبية و عدد حصص العمو المقررة و قوانيف المدرسة و برامج الجامعات و كميات التربية 

جراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ إستخداـ التطبيقات العممية لتضـ جميع معممي العموـ في المدارس  وا 

 .( 3)الحكومية في كافة المواد و المراحؿ التي يدرسونيا 

 ( و التي تطرقت إلى مدى إستخداـ المختبر في تدريس العمـو في المدارس 3002دراسة أحمد الزىراني )

الميمية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة وجدة و معوقات إستخدامو مف وجية نظر معممي العموـ و المشرفيف 

% حتى مع 30المختبر إلى مشرؼ تربوي و خمصت إلى تدني إستخداـ  33معمـ و  11التربوييف و شممت 

تييئة  الظروؼ إلستخدامو و وجود العديد مف العوائؽ منيا عدـ قناعة المعمـ بأىمية المختبر لطالب المدارس 

الميمية و كثرة أعدادىـ و ضعؼ إلماـ المعمميف بميارات إجراء التجارب و عدـ االىتماـ بتنظيـ األجيزة واألدوات 

عدـ توفر المستمزمات و التجييزات الضرورية بشكؿ كاؼ و شيوع طرؽ  في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا و

التدريس التي ال تتطمب إستخداـ المختبر و عدـ مالئمة المنيج لحاجات الطالب و القيود اإلدارية و الروتينية 

إلستخداـ المختبر و تمخضت الدراسة عف توصيات ميمة منيا أىمية تواجد محضر مختبر و تقميص أعداد 
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طالب و إعادة النظر في الخطة الدراسية و التأكيد مف قبؿ المشرفيف عمى ضرورة إستخداـ المختبر و التوعية ال

 . (3)بأىمية ذلؾ

 ( والتي شخصت مف خالليا المعوقات التي تقمؿ مف شأف إستخداـ 3030دراسة نواؿ ناجي و آخروف )

ت اإلشرافية السنوية لمشرفي المختبرات و المقابالت المختبر المدرسي إستخدامًا فعااًل إعتمادًا عمى اإلستمارا

الشخصية لبعض مدرسي العموـ الطبيعية في مدارس الكرخ األولى و الثانية و المقاءات المباشرة مع المشرفيف 

اإلختصاصيف و مشرفي المختبرات في المديريات العامة لمتربية في بغداد )الكرخ و الرصافة ( واستنتجت مف 

لقسـ األكبرمف المدارس ال تستخدـ المختبر المدرسي بصورة جدية عمى الرغـ مف وجود قاعات خالليا أف ا

مختبرية مجيزة بمواد  وأجيزة مختبرية حديثة و القسـ االخر يستخدميا لكف دوف مستوى الطموح و قد تطرقت 

مف العمؿ المختبري وأدرجت الدراسة إلى المياـ المناطة باإلشراؼ عمى الجانب العممي و أىـ األمور التي تحد 

توصيًة لمنيوض بالجانب العممي كما إقترحت إنشاء نادي لمعموـ في مركز كؿ محافظة لنشر المعرفة  13

كتشاؼ الطمبة الموىوبيف و  قامة دورات لممعمميف و المدرسيف والطمبة وا  العممية و إستغالؿ أوقات الفراغ وا 

قامة معرض دائـ لإلبتكارات و ال تعاوف مع الوزارات ذات العالقة لإلستفادة مف اإلبتكارات و التعاوف رعايتيـ وا 

مع المؤسسات العممية خارج القطر لتبادؿ المعمومات و النشرات و الكتب العممية . ىذا وكاف لمباحثة نواؿ ناجي 

جارب ( بحثت فييا أثر إجراء الت3030( حوؿ معوقات العمؿ المختبري و رسالة ماجستير)3002دراسة أخرى )

 . (3)المختبرية الفردية مف قبؿ طالبات الثاني المتوسط عمى تحصيميف الدراسي في مادة الكيمياء

 ( و التي سمطت الضوء عمى مفيوـ مختبر العموـ و دوره في تحسيف 3033دراسة حميدو وآخروف )

العموـ و أوصت بأف جودة التعميـ و المشكالت التي تواجو اإلستخداـ الفعاؿ لمطريقة المختبرية في تدريس 

يحضر المعمموف و مسؤولو المختبرات ورش العمؿ و الندوات و المؤتمرات و الدورات القصيرة ذات الصمة التي 
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مف شأنيا تحديث وترقية معارفيـ و خبراتيـ مف وقت آلخر و توفير الموارد المادية و تطوير المناىج التي مف 

 .  (3)ف جودة تدريس العموـشأنيا تعزيز إستخداـ طريقة المختبر و تحسي

 ( وكاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى واقع إستخداـ تقنية 3033دراسة كمتور الحسف و ىند أحمد )

المختبرات العممية في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية السودانية بمحمة بحري و شممت عينة الدراسة العشوائية 

بير مف المدارس الثانوية ال تتوفرفييا مختبرات عممية و إف معممًا و معممة و اتضح مف خالليا أف عدد ك 30

وجدت فيي غير مكتممة مف حيث األدوات و األجيزة و كاف ىناؾ إقتناع تاـ مف المعمميف بضرورة إستخداـ 

تقنية المختبرات العممية في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية  مف خالؿ توفير الخبرات الحسية المتنوعة 

عمى المعارؼ و إكتشاؼ الحقائؽ و التدريب عمى حؿ المشكالت و تكويف اإلتجاىات العممية بالقدر لمحصوؿ 

الذي يثبت المعمومات في أذىاف الطالب و فيـ أفضؿ لطبيعة الكيمياء و بالمقابؿ فإف وجود الكثير مف 

رًا طبيعيًا يجب التعرؼ عميو المعيقات التي تحوؿ دوف إستخداميا سواء كانت فنية أو مادية أو تجييزية يبدو أم

 .(3)لممساعدة عمى الوقوؼ عندىا و التصدي ليا و وضع الخطط المستقبمية في سبيؿ تذليميا

 ( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى معوقات إستخداـ 3033دراسة صباح الصباح و غازي رواقة )

ربد األردنية حيث كانت عينة الدراسة المختبرات العممية مف قبؿ معممي العموـ في المدارس الحكومية بمحافظة إ

عشوائية بسيطة مف معممي العموـ في تمؾ المحافظة وأظيرت النتائج وجود عدة معوقات وأوصت بوجوب 

إستخداـ النشرات التعريفية بأجيزة و نشاطات المختبر و العمؿ عمى إشراؾ المعمميف في دورات تدريبية لرفع 

 . (2)ة لتفادي أي مشكالت قد تحدث أثناء إجراء التجارب العمميةمستواىـ في صيانة األجيزة المختبري

 ( و التي أجريت في السوداف و ىدفت الى معرفة واقع استخداـ 3032دراسة سناء الطيب محمد )

المعامؿ المختبرية في تدريس مادة الكيمياء بالمرحمة الثانوية مف وجية نظر المعمميف بوالية الجزيرة السوداف و 
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معمـ ومعممة و توصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا : التأكيد عمى دور  13نة الدراسة مف تكونت عي

المختبرات العممية في تحقيؽ اىداؼ مادة الكيمياء بالمرحمة الثانوية ,تتوافر المختبرات العممية لتدريس مادة 

ات في التدريس إيجابية ,و توجد الكيمياء بدرجة ضعيفة , إتجاىات معممي مادة الكيمياء نحو إستخداـ المختبر 

معوقات تحوؿ دوف إستخداميا . وأوصت الدراسة بتوفير المعامؿ المختبرية لكؿ المدارس الثانوية واإلىتماـ 

بتجييزىا و االىتماـ بتدريب معممي الكيمياء عمى استخداـ األجيزة المعممية وتعريفيـ عمى دور المعامؿ 

اف الطالب و إيجاد حموؿ لممعوقات التي تحوؿ دوف استخداميا و العمؿ المختبرية في ترسيخ المادة في اذى

 . (2)عمى حميا و االىتماـ بالمعامؿ المختبرية الموجودة في الريؼ

مما سبؽ مف الدرسات نجد أف العمؿ المختبري يساىـ في تنمية التفكير العممي لدى الطمبة و ذلؾ مف 

التنبؤ ومف ثـ التوصؿ إلى اإلستنتاجات و الحموؿ و ما يرافؽ  خالؿ تحديد المشكالت و صياغة الفرضيات و

ذلؾ مف إستخداـ و توظيؼ لمعمميات العقمية المختمفة و ينمي الميارات العممية لدى الطمبة مف خالؿ إستخداـ 

ري وتوظيؼ األجيزة واألدوات في العمؿ المختبري بشكؿ صحيح و القياـ بالميارات الضرورية أثناء العمؿ المختب

و يحفز ميوؿ الطمبة ورغبتيـ لدراسة العموـ و يعمؽ اإلتجاىات العممية لدى الطمبة مثؿ دقة المالحظة و 

تاحة الفرصة  الموضوعية و عدـ التسرع في إصدار األحكاـ و البحث عف األدلة و اإلستنتاج السميـ لألفكار وا 

القائمة أو إقتراح أفكار جديدة تخدـ العمؿ  لمطمبة لإلبداع واإلبتكار وذلؾ مف خالؿ تحسيف وتطوير التجارب

المختبري ويساعد عمى زيادة فيـ الطمبة لطبيعة العمـ وجعؿ المعمومات واألفكار النظرية أكثر واقعية ويساعد في 

 التدرب عمى كيفية التغمب عمى بعض الصعوبات العممية التي قد تواجو المتعمـ.

كؿ الوسائؿ التعميمية التي تخدـ ىذه العممية وتوفر لمطالب سبؿ البحث ولتمبية متطمبات ذلؾ كاف البد مف توفير 

والتنقيب وسبر أغوار العمـو بنفسو لموصوؿ إلى الحقيقة وتعتبر التجربة مف الوسائؿ التعميمية الميمة والتي يمكف 
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واء وىي جزء أف تحوؿ المجرد إلى ثوابت في الذىف و ترفع مستوى خبرات كؿ مف المعمـ و المتعمـ عمى حد س

ال يتجزأ مف العممية التربوية.و وجد أف ىناؾ قناعة تامة لدى المعمميف بأىمية إستخداـ تقنية المختبرات العممية 

في تدريس مادة الكيمياء في المرحمة الثانوية و بالمقابؿ فإف وجود المعيقات فنية كانت أو مادية أو تجييزية 

لتعرؼ عمى ىذه المعيقات و طرحيا سوؼ يساعد عمى الوقوؼ عندىا تحوؿ دوف إستخداميا و مف الطبيعي اف ا

 و محاولة تجاوزىا  و وضع الخطط المستقبمية في سبيؿ تذليميا .

 اإلستنتاجات :  

 في ضوء الدراسات السابقة يمكف إدراج أكثر المعيقات تأثيرًا بما يمي : 

 اغمب المدارس الموجودة حاليًا ال تتوافر فييا الغػرؼ المالئمػة لتخصيصيا كمختبرات . -1

 . إف بعض المدارس تحوي قاعة مختبرية مشتركة او قاعتيف فقػط مما يؤدي الى عدـ إستغالليا بعدالة -2

حديديػة  عدـ توافر وسائؿ السالمة واالماف لبعض مختبرات المدارس مف كتائب حديدية لمشبابيؾ وأبواب -3

 . و اقفػاؿ محكمػة ومطافئ حريؽ و مواد كيمياوية لمكافحة األرضة

 عدـ توفر أبسط مستمزمات السالمة كالمغاسؿ و مفرغات اليواء . -4

لجوء عدد مف إدارات المدارس وخاصة في السنوات االخيرة الى الغاء المختبرات التعميمية وتحويميا الى  -5

 الطمبة .صفوؼ دراسية بػسبب زيادة اعداد 

 .تجييز المديريات العامة لمتربية وبالتالي المدارس وفقػًا لوحػدة قياسية لموجودات المختبرات -6

فرض المواد واالدوات واالجيزة المختبرية عمى المدارس دوف التأكد مف وجود غرؼ صالحة الستغالليا  -7

 كمختبرات .

  . وفًا مف تمفيااف بعض المدرسيف يتخوفوف مف استخداـ االجيػزة المختبريػة خ -8
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 بعض المدرسيف ال توجد لدييـ دروس شاغرة ُتستَغؿ في تييػأة المختبر واالعداد لمتجربة. -9

 يتعرض مدرسي الكيمياء لممخاطر في المختبرات لتعامميـ مع المواد الكيميائية و األجيزة الكيربائية. -11

جيزة مف تحمؿ ) تضميف ( مبالغيا وجود مخاوؼ عند المدرسػيف المػسؤوليف عػف المختبػرات والمواد واال -11

 في حالة عطميا او تمفيا.

قمة عدد المحاضرات لممواد الطبيعية مقارنة مع حجـ المنيػاج الدراسي وعدـ تخصيص محاضرات  -12

 عممية تدخؿ ضمف الجدوؿ األسبوعي وخاصة في المدارس الثنائية أو الثالثية .

   دارس الثانوية واالعدادية الكبيرة.عدـ توافر مساعدي مختبر في المدارس وخصوصًا المػ -13

 . عدـ توافر دليؿ لالجيزة الكيربائية والميكانيكية المختمفة يتدرب المدرس مف خاللو عمى تشغيميا -14

 عدـ توافر ادلة لمتجارب العممية ليستعيف بيا المدرس في اعداد التجارب المنيجية  -15

 . المقررة

مى العمؿ المختبري و متطمباتو سواء لممدرسيف أو لمساعدي قمة أو إنعداـ الدورات الدورات التدريبية ع -16

 المختبر.

 

 التوصيات :

 و  توفير الغرؼ المالئمة وتجييزىػا بالمػستمزمات الػضرورية وتأمينيا وتخصيصيا لممختبرات قدر اإلمكاف

غػرؼ صػالحة لتتخػذ عدـ تجييػز اي مدرسػة بػالمواد واالدوات واالجيػزة المختبرية مف دوف التأكد مف وجػود 

  كمختبرات او مخزف لحفظيا واستعماليا في الصؼ.
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  توفير ادلة لمتجارب العممية تساعد المدرس في اداء التجربة وتوفير وسائؿ تدريسية تساعد المعمـ في

 شرح التجارب الكيميائية داخؿ المختبر.

  التجارب العممية وضرورة تضميف تخصيص درجة امتحانية لمطالب مف خػالؿ دخولػو المختبػر واجراء

 األسئمة االمتحانية عمى سؤاؿ عممي في االقػؿ في امتحانات النظرية .

  منح صالحية استيالؾ المواد مف جراء استخداـ المختبر لقسـ المناىج و التقنيات التربوية في كؿ

 محافظة إختصارًا لالجراءات الروتينية المعموؿ بيا .

  ات المدارس في النشاطات الالصػفية سنويًا كإقامة المعارض والدروس التدريبية التأكيد عمى مشاركة ادار

 وغيرىػا لخمػؽ روح المنافسة وتبادؿ االفكار واالبتكارات العممية.

 توفير وسائؿ االماف لممختبر واالثاث المختبري وكػذلؾ المػاء والكيرباء والغاز . 

 دوريػًا وتػوفير مستمزمات العمؿ في المختبر إدامة العمؿ في المختبرات كفحص مطافئ الحريػؽ 

  االفادة مف المواد الكيميائية غير المنيجية في مخازف بعض المدارس ومناقمتيا الى الكميات لالستفادة

 منيا .

  التأكيد عمى المدرس الخروج عف منيجية المادة المقػررة فػي بعض االحياف في الجانب العممي الى

حياتية المسمية والمشوقة لمطالب كالصناعات المنزلية البسيطة مثؿ صناعة الصابوف , تطبيػؽ بعػض االمػور ال

 تحضير بعض اصباغ الشعر مف المواد الطبيعية المتوافرة حولنا, تحضير العطور وماء الورد وغيرىا .

  والحد إنشاء مركز صيانة وتصميح االجيزة الػواردة مػف المػدارس وتحديد مدى صالحيتيا لإلفادة منيا

 مف اىماليا .

 .ضرورة اف يكوف لكؿ مختبر مدرسػي مساعد مختبر و يخصص لو حصة أسبوعية 
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 .محاولة االبتعاد قدر االمكاف مف اجراء تجػارب ينػتج عنيػا غازات سامة او مييجة او ذات روائح كريية  

 خريف واصدار فتح دورات تدريبية خاصة بمػا يتعمػؽ بالعمػؿ المختبػري واالطالع عمى خبرات اال

المجػالت العمميػة و المصورة والكراسات والنشرات والممصقات واالقراص او تييئة وعرض االفالـ والتي ترفع مف 

مستوى أدائيـ في تقديـ التجارب و في صيانة األجيزة المتوفرة في المختبر, وذلؾ لتفادي أية مشكالت قد تحدث 

 .أثناء إجراء التجارب العممية

 المصادر :

ور المختبرات المدرسية في العممية التربوية و أىميتيا , نواؿ ناجي محمد حسف و خميؿ نعيـ صالح , د -3

 3030مجمة دراسات تربوية العدد الثاني عشر, تشريف األوؿ 

واقع إستخداـ تقنية المختبرات العممية في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية , د.عصاـ إدريس كمتور  -3

أحمد محمد أحمد , مجمة الدراسات و البحوث االجتماعية ,جامعة الشييد حمة لخضر , الحسف و أ. ىند 

 3033مارس  30الوادي العدد 

 31, 33, 32ص  3003المختبر المدرسي و دوره في تدريس العمـو , جميؿ شاىيف و خولة حطاب  -1

ظر المدرسيف و معوقات التطبيقات العممية في تدريس الكيمياء في المرحمة المتوسطة مف وجية ن -3

  3002, 3المجمد  3,3المدرسات ,حسف تقي طو , مجمة القادسية في اآلداب و العمـو التربوية العدداف 

اإلتجاىات نحو التطبيقات العممية و معوقات إستخداميا في التعميـ لدى معممي العموـ في المدارس  -3

ماجستير مقدمة مف ميساء أسامة الحكومية في محافظات القدس و ضواحي القدس و راـ اهلل , رسالة 

  3002, 33ص-33الفتياني_الغوانمة ص
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واقع إستخداـ المختبر في تدريس مادة العموـ بالمدارس الميمية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة و جدة  -3

 3ص 3310-3332( 3002,رسالة ماجستير ألحمد بف منصور بف غـر اهلل الزىراني )

7- The Use of Laboratory Method in Teaching Secondary School Students, 

Hamidu  M. Y., Ibrahim A. I., Mohammed A  , International Journal of Scientific & 

Engineering Research, Volume 5, Issue 9, September-2014  

زي رواقة معوقات إستخداـ معممي العموـ لممختبرات العممية في محافظة إربد ,صباح الصباح و غا -2

 .3033, 2,ممحؽ 3, عدد  33,مجمة دراسات , العمـو التربوية  مجمد 

واقع إستخداـ المعامؿ المختبرية في تدريس مادة الكيمياء بالمرحمة الثانوية و دورىا في تحقيؽ أىداؼ  -2

 3ص 3032المادة رسالة ماجستير ,سناء الطيب محمد ,أبريؿ 
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 البيئة المدرسية ودور التسامح ونبذ الكراهية في تطوير االداء االستراتيجي التعميمي

 بحث ترقية

 م . د. نزار ناجي محمد                  وزارة التربية _ مديرية تربية البصرة

 ممخص

أمام الشعوب اإلسالمية خيارًا لمحد من ثقافة العداء والكراىية واالحتراب سوى تبني قيم التسامح  لم يبق     

والعفو والرحمة والحوار بدل التناحر واالقتتال ,وىذا العمل صعب يتطمب تظافر الجيود سواء من الفرد أو 

عريق أكدتو نصوص القرآن الكريم  المجتمع , ففي ىذه الدراسة محاولة لتأسيس نسق قيمي جديد لمفيوم إسالمي

إليو في وقت تفشى فيو  وما وصل الينا من الموروث اإلسالمي , وارتكز إليو المسممون , فنحن بأشد الحاجة

العنف والكراىية في المجتمعات اإلسالمية بصورة واسعة, وترتبط ثقافة نشر التسامح بالتنشئة والتربية فيي 

 رىا في نفسية الفرد .المسؤولة عن زرع تمك القيم ونش

 .الكراىية  ( –التسامح  –الكممات المفتاحية : ) البيئة المدرسية 

The school environment and the role of tolerance and rejection of hate in 

developing educational strategic performance . 

Dr. Nazar  Naji  Mohammed   - Head Directorate of Education in Basrah 

Abstract 

     The Islamic peoples have no choice left to curb the culture of hostility, hatred 

and hostility but to adopt the values of tolerance, forgiveness, mercy and dialogue 

instead of fighting and fighting. What has come to us from the Islamic heritage, and 
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Muslims have relied on it, we are in dire need of it at a time when violence and 

hatred are widespread in Islamic societies, and the culture of spreading tolerance is 

linked to upbringing and education, as it is responsible for planting those values and 

spreading them in the psyche of the individual. 

key words  : (school environment  - tolerance - The hatred  ) 

 تمهيد    

تشتد الحاجة في مجتمعاتنا اإلسالمية ىذا اليوم إلى التربية كأساس لعممية التغيير االجتماعي , فالتربية       

موعة العمميات التي يستطيع المجتمع ان ينقل معارفو واىدافو المكتسبة إلى غيره ليحافظ عمى بقائيا كقيم ىي مج

اجتماعية نبيمة , وألن العالقة بين التربية والقيم النبيمة عالقة وطيدة حيث ال يمكن الفصل بينيما , فمن ىذا 

لمجتمع القيمية , ويحتاج ىذا العمل إنسان مشبع المنطمق بدأت التربية تتحمل المسؤولية في حل كل مشكالت ا

 بالقيم النبيمة لممساىمة بالتغيير , ولعل في مقدمة تمك القيم ىو مفيوم التسامح .

فالتسامح ضرورة حياتية تبقى الحاجة قائمة ليا ما دام ىناك من يمارس العنف وينشر الكراىية لآلخر  , فما     

القوميات واألديان والمذاىب يكشف عن رخاوة األسس التي يقوم عمييا  نشاىده اليوم من صراع محتدم بين

مفيوم التسامح أو غيابو , فيو في نظر األوساط المتصارعة ال يعدو كونو قيمة أخالقية  تتحكم بيا المؤثرات 

راءات السياسية واالجتماعية , وعمى الرغم من ان التسامح مفيوم اسالمي قرآني غني في دالالتو غير ان الق

المبتسرة لمدين صورت التسامح مخموقًا ال إسالميًا , أو مفيومًا مستوردًا لإلطاحة بقيم الدين اإلسالمي وىي 

 قراءات داعة العنف واالحتراب والكراىية .
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وما يعيشو بمدنا الحبيب من فصول العنف وتفشي الكراىية تتطمب تظافر الجيود عمى كافة االصعدة من      

أجل نشر التسامح ونبذ الكراىية , فيبقى الرىان عمى فاعمية قيم التسامح وقدرتيا عمى خمق مناخات مؤاتيو 

راىية وجعل التسامح كقيمة قرآنية الستنبات نسق قيمي يتجاىل ما تم توارثو من نصوص تساىم في نشر الك

 ناظرة إلى البعد اإلنساني في شخصية اإلنسان نفسو .

 أواًل : المباني التعريفية لمبيئة المدرسية والتسامح والكراهية 

تعود كممة البيئة إلى الجذر المغوي )بوأ ( والمأخوذ من الفعل الماضي )باء( , واالسم البيئة والباءة وىي     

,ومنو قولو تعالى : ))َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه (1)واسكنو  المنزل , ومنو بوأه اهلل منزاًل , أي ألزمو إياه

, وقولو تعالى : ))َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِو (2)ْرَض َنتََبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِميَن (( َوَأْوَرثََنا اأْلَ 

اَلَة َوَبشِّْر اْلمُ  , والغرض من التبوؤ ىو (3)ْؤِمِنيَن (( َأْن تََبوََّآ ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َواْجَعُموا ُبُيوَتُكْم ِقْبَمًة َوَأِقيُموا الصَّ

 .منطمقًا لنشر التعميمات السماويةالتمكين لإلنسان من االستقرار واتخاذ بيئة معينة 

اما تعريف البيئة اصطالحًا فقد تعددت تعريفاتيا فمنيم من يعرفيا بانيا مجوعة من النظم الطبيعية      

,وعرفيا آخر بانيا مجموعة (4)ش فييا اإلنسان ويؤدي فييا نشاطو واالجتماعية والثقافية والسياسية التي يعي

,ولعل العامل (5)العوامل الطبيعية والحيوية واالجتماعية والثقافية التي يحيا فييا اإلنسان ويمارس فييا عالقاتو 

 المشترك بين التعريفان ىو اإلنسان فيو الذي يؤثر ويتأثر بيذه البيئة .

ذا ما تحدثنا ع      ن البيئة المعنية بالبحث فيي البيئة المدرسية , والتي تعد المنزل الثاني لمطالب بعد منزل وا 

يكتسب كل القيم االجتماعية والتربوية والتعميمية وتنغرس في نفسيتِو خالل  -األىل ,وفييا _أي المدرسة 

مختمفة لعميا عن البيئة األولى من المراحل الدراسية التي يمر بيا خالل فترة حياتو التعميمية وفي ىذه البيئة ال

 حيث المناىج والممارسات والتأثير والتأثر .



جامعة  -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8ٓ88/ آذار/ 82 في يوملمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

49 

 

فالبيئة المدرسية تستيدف الفرد لتعيد تشكيمو فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا وعمميًا باالتجاه الذي تريده ومن ثم        

ثر ايجابًا أو سمبًا في توجيات يندفع ىذا الفرد لمبيئة األوسع وىو المجتمع ليسيم في صناعة واقع جديد يؤ 

المجتمع باختالف البيئة التي اكتسب منيا عمومو ومعارفو وكل القيم االجتماعية التي غرست في شخصيتو طيمة 

 . (6)فترة وجودة في تمك البيئة , فواقع أي مجتمع ىو انعكاس عن واقع البيئة التي شكمت شخصية ذلك الفرد  

,ولم يرد الفعل َسَمح في القرآن (7)لغويًا : ىي المساىمة . وتسامحوا : أي تساىموا  اما المسامحة)التسامح (     

الكريم ولكن وردت كممات تعطي المعنى ذاتو وىي )الصفح ( و )اإلحسان ( و ) العفو ( وتشير تمك 

ِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا , كقولو تعالى : ))َوُقوُلوا ِلمنَّا(8)المصطمحات بالضد من التعنت والتعصب والتطرف  والكره 

َكاَة ((  اَلَة َوَآُتوا الزَّ , وقولو تعالى : ))َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن (9)الصَّ

َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر  (( المََّو ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمِرِه ِإنَّ 
 .اآلخر بصورة تدل عمى الود والطيب,ليذا يعد التسامح ضد التطرف والكراىية والتعصب في الرأي ومعاممة (10)

ويعرف التسامح اصطالحًا  بأنو تعويد الفرد عمى عدم القيام بردود فعل عدوانية حينما يقع عميو الخطأ      
الفرد عمى ان يكون متقباًل العتقادات وتصرفات اآلخرين حتى عند تباينيا مع  , وعرفيا آخر بأنيا قدرة(11)

, (13), وقيل ىو اإلحسان في معاممة اآلخر واقامة العدل معو والصفح عن زمالئو رجاء ىدايتو (12)معتقداتو 

ول اآلخر , وعرفو آخر بأنو تعايش المختمفين بسالم وامان في مجتمع تتوفر فيو تكافوا الفرص والمساوة وقب
,وقيل في تعريف آخر ىو موقف ايجابي متفيم من العقائد واألفكار ويسمح بتعايش الرؤى واالتجاىات (14)

المختمفة بعيدًا عن العنف واالحتراب واالقصاء والتيميش عمى اساس شرعية قبول اآلخر سياسيًا ودينيًا 

ستخدم في المجاالت الدينية واالجتماعية والسياسية , وعميو فالتسامح مصطمح واسع ألنو ي(15)واجتماعيًا وثقافيًا 
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و الثقافية والتربوية لوصف سموك يتصف بالسيولة والمين في التعامل مع اآلخر  وىو وفق ىذه التعريفات 

 المتعددة يتضح ان التسامح نقيض التعصب والكراىية والبغضاء مع اآلخر  .

الِحْقد,  : ىي والَكرَاِهَية,  َكُرهَ  فاعل من ع فيي اسم , والكراىية اما الكراىية لغة في معجم المعاني الجام       

, والكراىية اصطالحًا ىي كل التعبيرات التي تؤيد أو تحرض عمى االيذاء أو التمييز أو (16)واْلَمْقت, والَغَضب 

العدائية أو العنف بناء عمى االنتماء الفردي لجماعة معينة ,وقيل ىو كل خطاب يقمل من شأن الناس بناء عمى 

فرد عن غيره من الجماعات  اصوليم العرقية أو االثنية أو الدينية أو الجنس أو  غيرىا من األصول التي تميز

 .(17)البشرية 

وىناك من يراه ىو احساس بشري سمبي فعال وثابت موجو إلى ظواىر متعارضة مع حاجات الفرد وقيمة       

, وقد عرفتو األمم المتحدة عمى انو أي نوع من التواصل الشفيي أو الكتابي أو السموكي , الذي (18)معتقداتو 

رائية أو تمييزية باإلشارة إلى شخص أو مجموعة اشخاص عمى اساس أحد العوامل يياجم  أو يستخدم لغة ازد

لذا  تعد الكراىية خطاب ينم عن الحقد والغضب الغرض منو انتقاص اآلخر  والتقميل من  ,  (19)المحددة لميوية 

 شأنيم أو تحرض عمى االيذاء الجسدي والنفسي .

 ونبذ الكراهية .ثانيا : المرتكزات التشريعية لنشر التسامح 

ىناك من يرى ان المعنى االصطالحي لمتسامح قد تبمور ضمن البيئة الغربية فيعتقد ان مفيوم التسامح          

 (Toleration ظير في القرن السابع عشر والثامن عشر الميالدي لتفادي تداعيات الحروب والصراعات بين )

ة المختمفة التي شيدتيا أوربا إبان القرون الوسطى , فقد مر المذاىب واألديان واالتجاىات الفكرية والفمسفي

تشكيل المفيوم بمرحمتين األولى كانت تنتمي إلى األصل المغوي بينما أكتسب المفيوم في المرحمة الثانية بعدًا 

ذا ما تفحصنا تراثنا ومحاولة اكتشاف مراكز القوة والضعف سندرك اننا امام مفاىيم ليست غريبة في  آخر  , وا 
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, فجعمت منو  (20)روحيا عن أصول ديننا وعقيدتنا اإلسالمية, وانما اقصتيا القراءات المتحيزة والمبتسرة لمدين 

 مفيومًا مستوردًا لإلطاحة بقيم ديننا اإلسالمي وىي قراءات دعاة العنف واالحتراب والكراىية .

ويمكن االستنتاج بوضوح بأن نظرية التسامح والتساىل ظاىرة قابمة لإلثبات سواء من خالل األصول     

العقائدية لإلسالم أومن خالل السنة النبوية , فالمنيج القرآني ىو المرتكز األساس في عممية نشر التسامح ونبذ 

مشتقاتيا في القرآن الكريم ففي اآليات القرآنية خطاب الكراىية  والعنف والتعصب , وأن لم ترد كممة التسامح أو 

ْذ  العديد من الدالئل عمى ان المرتكزات التشريعية لنشر التسامح ىي قرآنية باألصل ومنيا :  قولو تعالى : ))َواِ 

اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا  َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَن ِإالَّ المََّو َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِذي

َكاَة ثُمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِمياًل ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن((  اَلَة َوَآُتوا الزَّ , فعمى الرغم من ان الخطاب القرآني (21)َوَأِقيُموا الصَّ

ماوية واحدة باختالف الكتب المنزلة وىذا يدلل عمى عمق تمك القيم متعمق ببني إسرائيل لكن التشريعات الس

األخالقية وتجذرىا في الكتب السماوية السابقة لمقرآن الكريم , وكذلك نجد في قولو تعالى : ))  َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل 

ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى  اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمنْ 

, كيفية التعامل مع اآلخر الذي يحاول زراعة الكراىية والحسد (22)َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمِرِه ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر (( 

النص القرآني آلية التعامل في مثل تمك الظروف حينما يكون اآلخر  يتعامل ىو احد مصادر الكراىية ,لذا بين 

 معك بقيم الالتسامح والكراىية لذا يوجينا النص القرآني بالعفو والصفح عن مثل تمك التصرفات .

ْيُمَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن (( وجاء في قولو تعالى : ))َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل المَِّو واََل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ    
, فصفة االحسان واألنفاق في سبيل اهلل ىي صفات محببة عند الباري عز وجل , وقد بين اهلل لرسولو الكريم (23)

َنْقِضِيْم ِميثَاَقُيْم  )صمى اهلل عميو والو وسمم ( كيفية التعامل مع المختمفين معو دينيًا  ففي قولو تعالى : ))َفِبَما

ُفوَن اْلَكِمَم َعْن َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظِّا ِممَّا ُذكُّْروا ِبِو  واََل َتَزاُل َتطَِّمُع َعَمى َخاِئَنٍة ِمْنُيْم َلَعنَّاُىْم َوَجَعْمَنا ُقُموَبُيْم َقاِسَيًة ُيَحرّْ
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, فاهلل سبحانو وتعالى يطمب من رسولو (24)المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ((  ِإالَّ َقِمياًل ِمْنُيْم َفاْعُف َعْنُيْم َواْصَفْح ِإنَّ 

)صمى اهلل عميو والو وسمم ( العفو والصفح عنيم ؛ ألن تمك القيم اإلنسانية ىي من صفات المحسنين 

نية كما ورد في والمتسامحين والمتساىمين والمؤمنين قبل ان يكونوا انبياء , كيف ال ونبينا ىو نبي الرحمة اإلنسا

 . (25)قولو تعالى : ))َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميَن(( 

والكثير من اآليات القرآنية التي جاء فييا التأكيد عمى المعاممة بالحسنى والعفو عند المقدرة وىي تريد         

يم بالفكر والعقيدة فمثال جاء قولو تعالى : اشاعة الخطاب المتسامح بين المسممين وبين غيرىم من المختمفين مع

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنْ  ُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم ))  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

, ففي ىذه اآلية داللة عمى الخمق (26)المَِّو ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّْميَن ((  َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى

النبوي المتسامح مع المشركين عمى الرغم من االختالف لذا كان التسامح والعفو واالحسان منيج معتمد لدخول 

تو اآلية الكريمة , وكذلك قولو تعالى المشركين اإلسالم فموكان الخطاب النبوي غميظا لما تقبمو اآلخر وىو ما أكد

نَّ السَّاَعَة آَلَِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّ  , وكذلك (27)ْفَح اْلَجِميَل (( : ))َوَما َخَمْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإالَّ ِباْلَحقّْ َواِ 

ْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة من سورة المائدة , وجاء في قولو تعالى : ))  ا 13ما ورد في اآلية 

, من منيج (28)ْلُمْيَتِديَن (( اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِبا

ب والعنف واالكراه بل تكون بالحكمة والموعظة الحسنة فيو وطريق في بيان األمور والحقائق ال تكون بالتعص

الطريق االسمم لتقبل اآلخر رأيك أو فكرك خالفًا ألسموب العنف الذي قد يولد الكراىية واإليمان غير السميم , 

لو  ألنو سيخفي الكراىية وال يظيرىا لمعمن لعدم قدرتو في وقتيا لكنيا سيعمنيا عندما تتوفر الظروف المناسبة 

, فيي (29)لينشرىا في المجتمع , وكذلك في قولو تعالى :  ))َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن (( 

تؤكد اسموب التساىل والتسامح ىو الطريق الوحيد لمتحاور مع اآلخر حتى وان كان مختمف عقائديًا معك , فمعمو 
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وب الحسن ويتحول المختمف معك إلى مؤيد لما تقول , وىوما ذكرتو اآلية الكريمة يأتي االقناع من خالل االسم

ْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليّّ في قولو تعالى : ))واََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة واََل السَّيَّْئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوبَ 

 .  (30)َحِميٌم (( 

واهلل سبحانو وتعالى يأمر باتخاذ طريق التسامح والعدل وعدم ظمم اآلخرين كما جاء بقولو تعالى : ))ِإنَّ المََّو     

يتَاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكمْ  ْحَساِن َواِ  , ولو (31)وَن ((  َلَعمَُّكْم َتَذكَّرُ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

تتبعنا كل اآليات القرآنية ذات الداللة القيمة التي تدل عمى التسامح والتساىل والعفو والصفح فمن المؤكد 

سيطول الحديث عنيا وال يتسع الحديث عنيا جميعيا لذا كانت ىذه نماذج من تمك اآليات لبيان تمك القيمة 

 .ة كما توضح اآليات القرآنية ذلكاإلنسانية وتأصيميا التشريعي في الكتب السماوي

فيذه النصوص التشريعية تساىم في تشكيل منظومة قيمية إنسانية ودينية ,وتؤسس لفيم جديد لحياة مفعمة       

بالتسامح والمحبة تجاه اآلخر , وىي نصوص قرآنية تتجاىميا بعض القراءات االيديولوجية , فنقرأ في تمك 

, ونحن بأشد الحاجة لمثل (32), والتمتع بالحوار اليادف , والموعظة الحسنة   النصوص القرآنيةاحترام اآلخر 

 ىكذا خطاب تسامحي في زمن يشيد فيو تصاعد في خطاب الكراىية والعنف .

ذا ما استطمعنا السيرة النبوية ومنيجية النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم ( نجد مصداق لتمك اآليات       وا 

القرآنية , ولو اخذنا حادثة واحدة من السيرة النبوية لتؤكد مصداقية اآليات القرآنية فال يوجد أكثر مصداقًا من 

سمم ( اعداءه من أىل مكة وقال ليم أذىبوا فأنتم الطمقاء حادثة فتح مكة حين أطمق النبي )صمى اهلل عميو والو و 
, وىذه الحادثة فييا من الداللة عمى الخمق النبوي الرفيع الذي يتمتع بو نبينا حتى جعمتو يعفو عن من كانوا (33)

 سببًا في ىجرتو إلى المدينة بعد ان ذاق منيم أشد العذاب إبان العيد المكي ودخل معيم في حروب عديدة  ,

فمم تمنع النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم( من نشر التسامح والعفو والصفح عنيم عمى أمل دخوليم الدين 
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اإلسالمي , ولو تتبعنا كل احداث السيرة النبوية التي تدلل عمى ان السنة النبوية كانت تدعو لمتسامح والعفو 

 حادثة فتح مكة كمصداق عمى ذلك .فسيطول الحديث عنيا في ىذه الصفحات القميمة , لذا اكتفينا ب

ذا ما تتبعنا سيرة اإلمام عمي )عميو السالم ( سنجد كل قيم التسامح والعفو والرحمة في كتابو إلى عاممو       وا 

عمى مصر مالك األشتر حيث جاء فيو في كيفية التعامل مع الرعية المختمفة اصنافيم واطباعيم حيث قال :  " 

ُيْم  َفِإنَُّيْم ِصْنَفاِن ْحَمَة ِلمرَِّعيَِّة , واْلَمَحبََّة َلُيْم والمُّْطَف ِبِيْم , واَل َتُكوَننَّ َعَمْيِيْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغتَِنُم َأْكمَ وَأْشِعْر َقْمَبَك الرَّ 

َلُل وَتعْ  مَّا َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْمِق , َيْفُرُط ِمْنُيُم الزَّ ِرُض َلُيُم اْلِعَمُل , وُيْؤَتى َعَمى َأْيِديِيْم ِفي ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدّْيِن , واِ 

 (34)ِوه وَصْفِحو " اْلَعْمِد واْلَخَطأ , َفَأْعِطِيْم ِمْن َعْفِوَك وَصْفِحَك , ِمْثِل الَِّذي ُتِحبُّ وَتْرَضى َأْن ُيْعِطَيَك المَّو ِمْن َعفْ 

القرآن الكريم , لذا اكتفينا بيذا  ها يؤكدحسان مفيذه الكممات تحمل من معاني التسامح والعفو والمحبة واال, 

 الشاىد التاريخي لتأكيد تمك القيم السماوية .

فيذا االسموب في التعامل الذي يؤكده لنا القرآن الكريم ىو أحد أكثر االساليب التربوية دقة وتأثيرًا , ألن      

بمة بالمثل , ولكن إذا رأى اآلخر خالفًا من يسيء يتوقع من الطرف اآلخر أن يسيء إليو بدوره بحكم المقا

لتوقعو بمعاممة بالحسنى فإنو سيتغير ويعود إلى رشده وصوابو فيصمح أسموب تعاممو غير الصحيح تحت ضغط 

تأنيب الضمير , ومن ىنا فإننا نجد أمة كبيرة من الناس حول النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم ( قد جمعتيا 

ينما يسود التسامح تتوارى الكراىية والعنف , فالتساىل والتسامح والمين والرفق المشار صفة الرحمة والرأفة , فح

إليو تكرارًا في تراثنا اإلسالمي يوضح منيجًا واسموبًا في التعامل مع اآلخر ونشر  لتمك القيم السماوية عمى 

خر  , وأىم معمم من معالم الرغم من وجود من يعمل بشكل معاكس فيعمد عمى نشر الكراىية والعنف ونبذ اآل

ىذه النظرية اإلسالمية يتجمى بوضوح في أسموب وطريقة التعامل مع المعارضين واألعداء التي اشار إلييا 

 القرآن الكريم .
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 ثالثًا : دور البيئة المدرسية في نشر التسامح ونبذ الكراهية

ني التي ترتكز عمى عناصر عدم العنف واحترام ترتبط ثقافة التسامح بالقيم والمواقف وطبيعة السموك اإلنسا     

الحقوق األساسية لإلنسان وحريات اآلخرين ,وذلك من خالل التفاىم والتسامح والعفو واالحسان , وترتبط ثقافة 

نشر التسامح بالتنشئة والتربية وبقيميا ومفاىيميا , فيي عممية يجب ان تبدأ منذ الطفولة ويتضمنيا نظام القيم 

ييا برامج التنشئة والتربية بما في ذلك المعمومات والقيم والميارات الحياتية وأساليب التفاىم والتسامح التي تحتو 

وبناء العقل ,ولقد كانت ىذه القضية في مقدمة اىتمامات العديد من المؤسسات الدولية واالقميمية والمحمية منذ 

اجة قائمة ليا ما دام ىناك من يمارس العنف وينشر , فالتسامح ضرورة حياتية تبقى الح(35)فترة ليست بالقصيرة 

الكراىية لآلخر ويرفض التعايش السممي , وتزداد الحاجة لمتسامح مع اتساع رقعة التنوع االثيني والديني , 

المتصاص تداعيات االحتكاك بين الثقافات و القوميات واألديان ,والخروج بيا من دائرة المواجية إلى مستوى 

 . (36)نسجام التعايش واال

تشتد الحاجة في مجتمعاتنا ىذا اليوم إلى التربية كأساس لعممية التغيير االجتماعي, فالتربية ىي مجموعة      

العمميات التي يستطيع المجتمع ان ينقل معارفو واىدافو المكتسبة ليحافظ عمى بقائيا كقيم اجتماعية نبيمة , و 

عالقة وطيدة , حيث ال يمكن الفصل بينيما ,ومن ىذا المنطمق بدأت العالقة بين التربية والقيم بصفة عامة 

التربية تتحمل المسؤولية في حل تمك األزمة القيمية التي تعاني منيا المجتمعات , وألن التربية في جوىرىا ىي 

تخذ ليا عممية قيمية تسعى المؤسسات التعميمية إلى غرسيا لدى األبناء , بل ان اىم مخرجات التربية ىو ان ت

مجموعة من القيم البناءة وتعمل عمى غرسيا في حياة األفراد والجماعات , وىذا العمل يحتاج إنسان مشبع بالقيم 

المساىمة بالتغيير ,ولعل في مقدمة القيم المطموبة في تربية األفراد والجماعات ىي نشر التسامح ونبذ الكراىية 
ميمًا ومؤثر في نشر ثقافة التسامح ,من خالل االىتمام بإكساب  ,فتمعب مؤسسات التنشئة االجتماعية دوراً (37)
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اإلنسان مقومات ىذه الثقافة ,ومن مفاىيم ايجابية مرتبطة بيا كمفاىيم التعاطف والصداقة واالحترام والعفو 

عايش واالحسان والود ,وجميعيا مفاىيم ليا طابع اجتماعي خمقي ترتبط بالعالقة التفاعمية مع اآلخرين وطرق الت

معيم , والشك ان الصراعات ىي من المسببات األساسية لمشكالت سوء التوافق , فوسط الحروب والصراعات 

التي تمر بيا العديد من الدول يدور الحديث حول ثقافة التسامح ونبذ الكراىية , لذا نشر تمك القيم االجتماعية 

فرد واندماجو في المجتمع ,وتقع مسؤولية ذلك ىي التقميل من الصراعات وحجم الكراىية وتحسن من توافق ال

عمى األسرة أواًل والمدرسة ثانيًا عمى اعتبار انيا من المؤسسات األىم التي تقوم برعاية الفرد في فترة مبكرة من 

 .(38)حياتو , حيث تعتبر ىي الخطوة األولى لبناء القيم اإلنسانية في نفسية الفرد  

م يراد نشره ضمن النسق القيمي لممجتمع ,وانما ىو نسق ثقافي وفكري وعقيدي ان التسامح ليس مجرد مفيو      

مغاير  لو آليتو في العمل وأسموبو في التأثير ومنيجو في التفكير وطريقة العمل , فال يمكن سيادة قيم التسامح 

لفرد والمجتمع كي ما لم تكتمل جميع مقدماتو , فالتسامح يقوم عمى سمسمة عمميات فكرية وثقافية يخضع ليا ا

يعمل بصورة صحيحة ومؤثرة , أو ثمة قيم يجب استئصاليا كالكراىية والحقد والعنف واالحتراب ,والحيمولة دون 

تدفقيا  لممجتمع واجتثاثيا كثقافة وعقل ومنيج , واحالل قيم جديدة محميا كي تكون قاعدة وأرضية لنشر 

يل من الثقافة النقدية القادرة عمى النفوذ إلى اعماق الالوعي التسامح , ولعمو تقتصر الخطوة األولى عمى ضخ س

لتفكيك البنى المعرفية القديمة ومعرفة المرجعيات التي استندت إلييا لمتأكد من صالحيتيا وصدقيا ,أو تأىيميا 

الستقبال نمط فكري وثقافي وقيمي جديد يعمل في أطار قيم التسامح , ويجب ان يطال ذلك الخطاب النقدي 

جميع المستويات وينفذ إلى كل الحقول وال يتوقف عند مساحة دون اخرى , فيبدأ بالفرد واألسرة لينتيي بأعمى 

 . (39)سمطة فكرية واجتماعية  
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البعض يثير سؤااًل ميمًا عن األسباب الرئيسة لنشر مثل ىكذا ثقافة ؟ , وما ىي تأثيراتيا عمى  ولعل       

المجتمع؟  ؛ ان نشر مثل ىكذا قيم في مراحل تنشئة الفرد األولى تعمل كحمول وقائية تحمييم من الصراعات 

فكرة الكراىية والصراعات التي  , وتبعد عنيم(40)المستقبمية ,وتكسبيم ميارات التعايش االيجابي في المجتمع 

 تعاني منيا مجتمعاتنا ىذه األيام .  

اما عن آليات نشر التسامح في المجتمع ومنيا البيئة المدرسية ,والتي من خالليا يمكن فيم التسامح       

 وتفييمو وىي :

 / التسامح مع اآلخر  1

كز األساس في عممية نشر التسامح ونبذ الكراىية , ذكرنا سابقًا ان القرآن الكريم والسنة النبوية ىي المرت   

فالعفو والصفح واالحسان والتسامح عن اآلخر ىي تشريعات سماوية وىي وسيمة لكسب اآلخر , وقد بينا ذلك 

فيما سبق ,وما ييمنا ىنا ىو كيفية نقل تمك القيم التي يحث ديننا اإلسالمي عمييا إلى البيئة المدرسية وزرع تمك 

 نبيمة في نفسية ابنائنا .القيم ال

يقول فولتير في تعريفو لمتسامح " انو نتيجة مالزمة لكينونتنا البشرية , اننا جميعًا من نتاج الضعف ,        

كمنا ضعفاء وميالون لمخطأ , لذا دعونا يسامح بعضنا البعض ونتسامح مع جنون بعضنا البعض بشكل متبادل 

, كممات فولتير  معبرة  فيو يذكر (41)ق اإلنسان " , وذلك ىو المبدأ األول لقانون الطبيعة , المبدأ األول لحقو 

ذلك بالقول أننا جميعًا قد نخطئ ,وأن عمينا  أال نعتقد عمى ما يبدو لنا وكأنو الحقيقة المطمقة , فاآلخر ينظر 

يو , وما يشير إل(42)لغيرىا عمى انيا الحقيقة  , لذا يجب ان يكون التسامح تبادليًا أي ان يقوم عمى مبدأ التقابل 

فولتير ىو  ما اشار اليو القرآن الكريم في اآليات الكريمة التي كانت تحث عمى التسامح واالحسان والعفو 

والصفح عن اآلخر المختمف فكريًا ,  فاألخطاء واردة من الجميع سواء عن قصد أو بدون قصد , فالتسامح ىو 



جامعة  -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8ٓ88/ آذار/ 82 في يوملمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

58 

 

اء والتي قد يكون بعضيا غير مقصود , الطريق لكسب اآلخر  من خالل العفو والصفح عنو جراء تمك األخط

 فإذا كان ديننا يدعو لمتسامح والعفو والصفح فمماذا ال نتسامح ؟!! 

فمو اخطأ طالبًا يومًا ما فال يمكن لنا معالجة ذلك الخطأ برد يدل عمى الفضاضة أو الغمظة , التي من         

يحاول جاىدًا ان يكسبو تمك القيم النبيمة ,  أو   الممكن ان تجعل ذلك الفرد يبتعد عن استاذه أو معممو الذي

بعض العموم والمعارف , وتجعمو في حالة من عدم التقبل لكل ما يطرحو ذلك المربي فبدل زرع التسامح سيزرع 

الكراىية لديو, ليذا كان نبينا )عميو وعمى آلو الصالة والسالم ( يدعو إلى العفو والتسامح  واالحسان لآلخر 

ن ذلك اآلخر مخطأ بحقو , أو مختمف فكريًا وعقديًا معو وىو ما اتضح من اآليات القرآنية التي اشرنا حتى لوكا

إلييا مسبقًا , فعدم التسامح أو العفو أو الصفح مع المخطئ أو المختمف معك سيؤدي بنتائج عكسية وىي المزيد 

 من الكراىية .     

ازل عن القناعات الفكرية أو العقدية نزواًل عند رغبة اآلخر أو والتسامح والعفو والصفح  ال يعني التن      

ضرورة يقتضينيا التسامح ,وال يعني االنصياع والتبعية والرضوخ لآلخر المختمف معك , انما التسامح يعني 

عمى اعترافًا باآلخر والتعايش معو عمى أساس حرية التعبير والفكر و التفكير, ال تكرمًا وال منة وانما ىو حق 

,ونحن في ىذا الوقت بأمس  (43)اعتبار تعدد الطرق إلى الحقيقة , فكل منا يراىا وفق رؤيتو وخمفياتو الفكرية 

 الحاجة  لمتسامح والعفو عن اآلخر في ظل االوضاع التي تعيشيا بالدنا .

 / الحوار مع اآلخر 2

تماع لآلخر والجموس لمحوار لموصول إلى طالما كان التسامح  يقوم عمى مبدأ  التبادل فيتطمب ذلك االس       

الحقيقة أو الدنو منيا عمى أقل تقدير , ومن خالل الحوار  يكون االقناع أسيل , فمعل اآلخر يقر بذنبو أو 

 خطائو ويتراجع عن افكاره , فال يمكن معرفة الحقيقة أو الدنو منيا دون الحوار  العممي البناء .
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تراف بالغير حيث إن إنكار الغير ينطمق من مفاىيم االستعالء , ولذلك فإن فالتسامح في جوىرة ىو االع    

األفراد باكتسابيم مفيوم التسامح يتعممون احترام الرأي والرأي اآلخر ,وىو ما يخمق مزيدًا من التطور واالبداع في 

 .(44)األفكار   

ون بعضيا من دون قصد  لكونو يعرف فمثاًل لو طرح أحد الطمبة سؤااًل  فيو بعض األخطاء  والتي يك      

جزء من المعرفة , فال يمكن ان تكون ردة الفعل بعدم الحوار  أو عدم توضيح سبب خطأه الذي وقع فيو , 

وتوجيو الموم لو لذلك الخطأ الذي ربما يكون بعضو من دون قصد ,  لذا فيجب االتفاق عمى مبدأ قد أكون عمى 

ة ىي الوصول لمحقيقة والخطأ وارد في المجال العممي فبالخطأ والتعمم من خطأ وتكون أنت عمى صواب , فالغاي

األخطاء  نصل لمحقيقة أو األصل التي تقوم عميو , لذلك خاطب الباري عز وجل نبينا محمد )صمى اهلل عميو 

جاء في قولو والو وسمم ( باستخدام الحوار واألسموب البناء الذي يصل إلى نتيجة يفيم اآلخر مكامن الخطأ  كما 

, فمم يتحدث القرآن عن اسموب التعنيف أو االكراه (45)تعالى : ))َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن (( 

مع أىل الكتاب ؛ ألن ذلك سينفرىم من الدين لذا أكد الكتاب الكريم عمى الحوار  والخطاب الحسن الذي يتقبمو 

 ِإالَّ ما جاء في قولو تعالى : ))  ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبدَ  اآلخر  ,وكذلك

, (46)وُلوا اْشَيُدوا ِبَأنَّا ُمْسِمُموَن (( المََّو َواَل ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا واََل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن المَِّو َفِإْن َتَولَّْوا َفقُ 

وىذا الخطاب القرآني دليل عمى لغة التسامح التي اتبعيا ديننا مع أىل الكتاب ومن المختمفين معو فكريًا وعقائديًا 

لكن من خالل الحوار واالتفاق عمى النقاط الخالفية واالتفاق عمى آليو يمكن حل تمك الخالفات بطرق أكثر 

ية بعيدًا عن العنف أو الكراىية , وىذا ما يتطمب تطبيقو في اغمب البيئات المدرسية لمدنو من الحقيقة عقالن

 بطرق عقالنية واقناعيو أكثر  لآلخر .
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األمر اآلخر ىو الكممة الطيبة في الحوار فيي مفتاح تقبل اآلخر النصح واالرشاد  فالكممة الطيبة صدقة       

 . (47)اهلل عميو والو وسمم ( كما ورد عن النبي )صمى 

 / النيي عن الكراىية والعنف3

يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنيَ      ْحَساِن َواِ  ى َعِن يذكر لنا القرآن الكريم  في قولو تعالى : ))ِإنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

, فاألمر باإلحسان يقابمو أكيد نيي عن ضده وىو عدم  (48)َذكَُّروَن (( اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم تَ 

الصفح والعنف والخطاب الذي ال يدل عمى ذلك التشريع , لذا فنبذ الكراىية والعنف ىي تعاليم سماوية واجبة 

 أكدتيا نصوص القرآن الكريم كما أكدت عمى وجوب اإلحسان , لذا وجوب تعويد الطالب عمى تمك القيم

 وترسيخيا من خالل اتباعيا كمنيج تربوي تعميمي .

 / االعتراف بالخطأ4

لعل تعويد الفرد عمى تقويم نفسو وعممو ومواقفو المختمفة ,واالقرار  بالخطأ ىي الخطوة األولى نحو التسامح      

, ونحتاج في مثل ىذه األيام إلى تعزيز ثقافة االعتراف بالخطأ واالعتذار , وتعميم الفرد كيفية التعامل مع الخطأ 

ل غير صحيح من خالل االعتراف بذلك الخطأ فيو يطمب العفو في حال وقوعو , فمثاًل عندما يقوم طالبًا بعم

والصفح عنو ,لذا وجب غرس تمك القيمة في نفسيو الطالب من خالل العفو والصفح عنو لغرس مثل تمك الثقافة 

لدييم , لذا فجعل االعتذار واالقرار بالذنب ىي اساس التسامح والعفو مع اآلخر  , فإذا كان اهلل سبحانو وتعالى 

يعفو ويصفح عن عباده بعد االعتراف بذنوبيم فكيف ال يصفح ويغفر ذلك  اإلنسان عن اآلخر  طالما اعترف 

 بذنبو وطمب العفو .

 / العدل 5
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يؤكد القرآن الكريم عمى العدل كما يؤكد عمى االحسان كما جاء بقولو تعالى :  ))ِإنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل         

ْحَسانِ  يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن ((  َواإْلِ , فنشر العدل (  49)َواِ 

يخمق جوًا من القبول ويقمل من الكراىية , فالتنافس إذا كان شريفًا موضوعيًا فإنو يخمق جوًا من األلفة وتبادل 

كل طالب استحقاقو دون المبالغة في مدحو أو التقميل من شأنو ؛ ألن أي خمل في تقييم الطمبة الود , فيأخذ 

سيخمق نوع من الكراىية فيما بينيم , فتقييم الطالب ال بد أن يكون سميمًا , ليمنع المعايير الكاذبة لما ستولده من 

 كراىية تجاه اآلخر  , ليذا يأمرنا الباري عز وجل بالعدل .

 مة الخات

اىم ما توصمت اليو الدراسة ىو ان عممية نشر التسامح ونبذ الكراىية يتطمب تظافر جيود الجميع بدأ من     

البيئة األسرية ومرورًا بالبيئة المدرسية والمجتمع واالعالم والمؤسسات الدينية , ألنو عمل يستيدف البنى الفكرية 

 ير االجتماعي لذلك المجتمع  . والعقدية لممجتمع فيو يحتاج لجيود الجميع لمتغي

وحاولت الدراسة التأكيد عمى عراقة قيمة التسامح كقيمة أدتيا الكتب السماوية وعضدتيا مصادرنا اإلسالمية      

, وارتكز عمييا المسممون في حياتيم كونيا تشريعات سماوية , وحاجة المجتمع إلى تنمية ونشر تمك القيم النبيمة 

 رار المجتمعات .التي تعمل عمى استق

وتؤكد الدراسة عمى نشر مثل ىذه القيم في مراحل تنشئة الفرد األولى كحمول وقائية تحمي مجتمعاتنا من      

الصراعات المستقبمية وتكسبيم ميارات التعايش السممي في المجتمع ونبذ كل اشكال العنف والكراىية , ونحن 

 م النبيمة .  في ىذه األوقات في أشد الحاجة لمثل تمك القي

 الهوامش
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هـ( , ٌطاْ اٌعرب , )د. ط. , لُ 111؛ ظّاي اٌذٌٓ ِؽّذ تٓ ِىرَ  اتٓ ِٕظىر )خ31/ ص  1َ( ,ض 1991ٌثٕاْ, دار اٌعٍُ, 

 . 39/ ص 1َ (, ض1995,ادب اٌؽىزج , 

 
(2 )

 .    14ضىرج  ٌىضف , اٌَح :   

 
(3 )

 .  91ضىرج ٌىٔص , اٌَح:   

 
(4 )

 .  304َ ( , ص  2003إتراهٍُ عثذهللا ٔاصر , أصىي اٌررتٍح , )د. ط. , ِىرثح اٌرائذ , عّاْ ,   

 
(5    )

 .  44َ , ص  1999, اٌطٕح /  69, اٌعذد  23ِؽّذ اٌخطٍة , ِعٍح اٌهذاٌح اٌّصرٌح , اٌطٕح 

 
(6 )

عائذج ِخٍف اٌمرٌشً , دور اٌررتٍح فً ذٍّٕح ِفهىَ اٌرطاِػ واٌرعاٌش اٌطًٍّ , )ِعٍح اٌعٍىَ إٌفطٍح, ذصذر عٓ ِروس   

 .  363َ ( , ص  2019,  21اٌثؽىز إٌفطٍح , تغذاد , اٌعذد 

 
(1 )

 .  499/ ص 2؛ اتٓ ِٕظىر , ٌطاْ اٌعرب , ض 316/ ص 1اٌعىهري , اٌصؽاغ, ض   

 
(9 )

 .  42َ ( , ص 1993, تٍروخ دار اٌفىر ,  1شىلً أتى خًٍٍ , اٌرطاِػ فً اإلضالَ اٌّثذأ واٌرطثٍك , )ط    

 
(9 )

 .  93ضىرج اٌثمرج , اٌَح :   

 
(10 )

 .   109ضىرج اٌثمرج , اٌَح :   

 
(11 )

َ (,  2009,   49أًِ ِؽّذ ؼطىٔح , األطفاي وذٍّٕح اٌرطاِػ , )ِعٍح اٌطفىٌح اٌعرتٍح , ظاِعح تىر ضعٍذ , ِصر , اٌعذد    

 . 106ص 

 
(12 )

 . 312اٌمرٌشً , دور اٌررتٍح فً ذٍّٕح ِفهىَ اٌرطاِػ واٌرعاٌش اٌطًٍّ , ص  

 
(13 )

 .  313عاٌش اٌطًٍّ , ص اٌمرٌشً , دور اٌررتٍح فً ذٍّٕح ِفهىَ اٌرطاِػ واٌر   

 
(14 )

ِىً عثذ ِعٍذ اٌرتٍعً و ؼٍّذ ؼطٍٓ واظُ , آشر اٌرطاِػ اٌذًٌٕ واٌطٍُ االظرّاعً فً تٕاء اٌعاللاخ اإلٔطأٍح , )ِعٍح    

 .   11َ(  , ص  2016,  3, اٌعذد  9رضاٌح اٌؽمىق , ظاِعح ورتالء , وٍٍح اٌمأىْ , اٌطٕح 

 
(15    )

, ِؤضطح اٌعرف ٌٍّطثىعاخ ,  1ِػ وِٕاتع اٌال ذطاِػ : فرص اٌرعاٌش تٍٓ األدٌاْ واٌصمافاخ ,)طِاظذ اٌغرتاوي , اٌرطا

 .  20َ( , ص 2009تٍروخ , 

 
)16  (  

 

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/ 

 
(11   )

ىراهٍح , )ِعٍح دفاف اٌعّأٍح , دار اٌىراق , ِطمظ , اٌعذد خاٌذ صالغ ؼٕفً , دور اٌّذرضح اٌعرتٍح فً ِٕاهضح خطاب اٌ

 .  26َ ( , ص 2011,  6

 
(19 )

تالضُ عذٔاْ عثذ هللا و ارواْ هادي عثاش , خطاب اٌىراهٍح فً ٔطاق اٌمأىْ اٌذوًٌ اٌعٕائً , )ِعٍح اٌعٍىَ اٌمأىٍٔح    

 .  496َ (, ص 2019عٍىَ اٌطٍاضٍح , , ظاِعح دٌاٌى , وٍٍح اٌمأىْ واٌ 2, اٌعذد 9واٌطٍاضٍح , ِط 
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(19 )

آٌاخ ِؽّذ ضعىد , دور اٌّؽىّح األورتٍح ٌؽمىق اإلٔطاْ فً اٌرصذي ٌخطاب اٌىراهٍح ,) ِعٍح اٌذراضاخ اٌّطرذاِح ,   

َ (, ص  2021( , ضٕح 1)ٍِؽك رلُ ) 4, عذد 3ذصذر عٓ اٌعّعٍح اٌعٍٍّح ٌٍذراضاخ اٌررتىٌح اٌّطرذاِح , اٌطٕح اٌصاٌصح , ِط 

1001   . 

 
(20  )

 .   22 – 20ٌرطاِػ وِٕاتع اٌالذطاِػ , ص ِاظذ اٌغرتاوي , ا  

 
(21 )

 .  93ضىرج اٌثمرج , اٌَح:   

 
(22 )

 .  109ضىرج اٌثمرج, اٌَح :    

 
(23 )

 .  195ضىرج اٌثمرج , اٌَح :   

 
(24 )

 .   13ضىرج اٌّائذج , اٌَح :   

 
(25 )

 .  101ضىرج األٔثٍاء , اٌَح :    

 
(26 )

 .  159ضىرج آي عّراْ , اٌَح :   

 
(21 )

 .  95ضىرج اٌؽعر , اٌَح :   

 
(29 )

 .  125ضىرج إٌؽً ,اٌَح :   

 
(29 )

 . 46ضىرج اٌعٕىثىخ , اٌَح :    

 
(30 )

 . 34ضىرج فصٍد , اٌَح :    

 
(31 )

 .  90ضىرج إٌؽً , اٌَح:    

 
(32 )

 . 150 – 149ِاظذ اٌغرتاوي , اٌرطاِػ وِٕاتع اٌالذطاِػ , ص    

 
(33 )

؛  أتى  910/ ص 4هـ(, اٌطٍرج إٌثىٌح , ض 219أتى ِؽّذ عثذ اٌٍّه تٓ هشاَ تٓ أٌىب اٌؽٍّري  اٌّعروف تاتٓ هشاَ ) خ   

ذارٌخ اٌطثري(, ذػ : ٔخثح ِٓ هـ( , ذارٌخ األُِ واٌٍّىن )ذارٌخ اٌرضً واٌٍّىن ( )310ظعفر ِؽّذ تٓ ظرٌر اٌطثري )خ

 .  321/ ص 2َ(  , ض1993, تٍروخ , ِؤضطح االعًٍّ, 4اٌعٍّاء , )ط

 
(34  )

, تٍروخ , د. ٔا. ,  1ٔهط اٌثالغح  , ذػ : صثؽً اٌصاٌػ , ) ط( , هـ406أتى اٌؽطٓ ِؽّذ تٓ اٌؽطٍٓ اٌشرٌف اٌرضً )خ  

 .    429, ص  َ (  1961

 
(35 )

 .  105فاي وذٍّٕح اٌرطاِػ ,ص أًِ ِؽّذ ؼطىٔح , األط   

 
(36    )

 .  11ِاظذ اٌغرتاوي , اٌرطاِػ وِٕاتع اٌال ذطاِػ , ص 

 
(31 )

/ 2, اٌعذد  6أٔىار ِؽّىد عًٍ , دور اٌررتٍح فً اٌرغٍٍر االظرّاعً , ) ِعٍح وٍٍح اٌعٍىَ اإلضالٍِح , ظاِعح اٌّىصً ,  ِط    

 ِٓ اٌثؽس .  13 -1َ(  ,  ص 2012,  12

 
(39 )

 .   104أًِ ِؽّذ ؼطىٔح , األطفاي وذٍّٕح اٌرطاِػ , ص    
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(39 )

 .  11 -69, ص    16ِاظذ اٌغرتاوي , اٌرطاِػ واٌالذطاِػ , ص    

 
(40 )

 .  106أًِ ِؽّذ ؼطىٔح , األطفاي وذٍّٕح اٌرطاِػ , ص    

 
(41 )

شرق وغرب :دراضاخ فً اٌرعاٌش واٌمثىي واري تىتر , اٌرطاِػ واٌّطؤوٌٍح اٌفىرٌح , تؽس ضّٓ وراب : اٌرطاِػ تٍٓ    

 .  16َ( , ص 2016, دار اٌطالً, تٍروخ ,  2تاَخر , ذرظّح : إتراهٍُ اٌعرٌص , ) ط

 
(42 )

 .  19 -11واري تىتر , اٌرطاِػ واٌّطؤوٌٍح اٌفىرٌح , ص   

 
(43 )

 .   23ِاظذ اٌغرتاوي , اٌرطاِػ وِٕاتع اٌال ذطاِػ , ص   

 
(44 )

 .  101, األطفاي وذٍّٕح اٌرطاِػ , ص أًِ ِؽّذ ؼطىٔح   

 
(45 )

 . 46ضىرج اٌعٕىثىخ , اٌَح :    

 
(46 )

 .    64ضىرج آي عّراْ , اٌَح :   

 
(41   )

أتى ؛    316/ ص 2,ض )د. ط. , تٍروخ , دار صادر , د.خ. (( , ِطٕذ أؼّذ تٓ ؼٕثً , هـ241أؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ ؼٕثً )خ 

 .  15/ ص 4,ض َ(1991)د. ط. , اٌماهرج , دار اٌفىر ,  , صؽٍػ اٌثخاري ,هـ( 256عثذ هللا ِؽّذ تٓ اضّاعًٍ اٌثخاري  )

 
(49 )

 .  90ضىرج إٌؽً , اٌَح:    

 
(49 )

 .  90ضىرج إٌؽً , اٌَح:    
 

 المصادر والمراجع 

 

 اٌمرآْ اٌىرٌُ -

  

 أوالً : اٌّصادر األوٌٍح 

 

  , ( . 969هـ /256اتى عثذ هللا ِؽّذ تٓ اضّاعًٍ  )اٌثخاري َ 

 َ( .1991صؽٍػ اٌثخاري , )د. ط. , اٌماهرج , دار اٌفىر , /   1

 (1002ٖ/393اٌعىهري , إضّاعًٍ تٓ ؼّاد  )خ َ 

 َ(.1991, ٌثٕاْ, دار اٌعٍُ, 4اٌصؽاغ ذاض اٌٍغح وصؽاغ اٌعرتٍح , ذػ : أؼّذ عثذ اٌغفىر عطار, )ط/    2

 ,ً(.955هـ/241أؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ ؼٕثً )خ  اتٓ ؼٕثَ 

 ./  ِطٕذ أؼّذ تٓ ؼٕثً, )د. ط. , تٍروخ , دار صادر , د.خ. (  3

  ( . 1015هـ / 406اٌشرٌف اٌرضً , أتى اٌؽطٓ ِؽّذ تٓ اٌؽطٍٓ )خ َ 

 َ ( . 1961, تٍروخ , د. ٔا. ,  1/   ٔهط اٌثالغح  , ذػ : صثؽً اٌصاٌػ , ) ط4

 ( . 922هـ/ 310تٓ ظرٌر  )خ اٌطثري, اتى ظعفر ِؽّذ َ 

, تٍروخ , ِؤضطح االعًٍّ, 4/   ذارٌخ األُِ واٌٍّىن )ذارٌخ اٌرضً واٌٍّىن ( )ذارٌخ اٌطثري(, ذػ : ٔخثح ِٓ اٌعٍّاء , )ط5

1993.)َ 

 ( . 1311هـ/ 111اتٓ ِٕظىر, ظّاي اٌذٌٓ ِؽّذ تٓ ِىرَ  )خ َ 

 َ (.1995/    ٌطاْ اٌعرب , )د. ط. , لُ ,ادب اٌؽىزج , 6
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  ( . 933هـ/  219اتٓ هشاَ, أتى ِؽّذ عثذ اٌٍّه تٓ هشاَ تٓ أٌىب اٌؽٍّري  ) خ  َ 

 َ(. 1963, اٌماهرج , ِطثعح اٌّذًٔ, 1/  اٌطٍرج إٌثىٌح , ذػ : ِؽّذ ِؽً اٌذٌٓ عثذ اٌؽٍّذ,)ط1

 

 

 شأٍاً : اٌّراظع اٌصأىٌح 

 

 .  تىتر , واري 

تؽس ضّٓ وراب : اٌرطاِػ تٍٓ شرق وغرب :دراضاخ فً اٌرعاٌش واٌمثىي تاَخر , ذرظّح : /  اٌرطاِػ واٌّطؤوٌٍح اٌفىرٌح , 9

 َ( .2016, دار اٌطالً, تٍروخ ,  2إتراهٍُ اٌعرٌص , ) ط

 .  ًأتى خًٍٍ ,شىل 

 َ (.1993, تٍروخ دار اٌفىر ,  1/ اٌرطاِػ فً اإلضالَ اٌّثذأ واٌرطثٍك , )ط9

 .  اٌغرتاوي , ِاظذ 

 َ(.2009, ِؤضطح اٌعرف ٌٍّطثىعاخ , تٍروخ ,  1ِٕاتع اٌال ذطاِػ : فرص اٌرعاٌش تٍٓ األدٌاْ واٌصمافاخ ,)ط/ اٌرطاِػ و10

 . ٔاصر , إتراهٍُ عثذهللا 

 َ (. 2003/  أصىي اٌررتٍح , )د. ط. , ِىرثح اٌرائذ , عّاْ , 11

 

 شاٌصاً : اٌثؽىز واٌّعالخ

 

 َ (. 2009,   49اِػ , )ِعٍح اٌطفىٌح اٌعرتٍح , ظاِعح تىر ضعٍذ , ِصر , اٌعذد /  ؼطىٔح ,أًِ ِؽّذ  , األطفاي وذٍّٕح اٌرط12

/ ؼٕفً , خاٌذ صالغ  , دور اٌّذرضح اٌعرتٍح فً ِٕاهضح خطاب اٌىراهٍح , )ِعٍح دفاف اٌعّأٍح , دار اٌىراق , ِطمظ , 13

 َ ( .2011,  6اٌعذد 

 َ . 1999, اٌطٕح /  69, اٌعذد  23ِؽّذ  , ِعٍح اٌهذاٌح اٌّصرٌح , اٌطٕح  / اٌخطٍة ,14

/ اٌرتٍعً , ِىً عثذ ِعٍذ  و واظُ , ؼٍّذ ؼطٍٓ , آشر اٌرطاِػ اٌذًٌٕ واٌطٍُ االظرّاعً فً تٕاء اٌعاللاخ اإلٔطأٍح , )ِعٍح 15

 َ(. 2016,  3, اٌعذد  9رضاٌح اٌؽمىق , ظاِعح ورتالء , وٍٍح اٌمأىْ , اٌطٕح 

/ ضعىد , آٌاخ ِؽّذ , دور اٌّؽىّح األورتٍح ٌؽمىق اإلٔطاْ فً اٌرصذي ٌخطاب اٌىراهٍح ,) ِعٍح اٌذراضاخ اٌّطرذاِح , 16

 َ (. 2021( , ضٕح 1)ٍِؽك رلُ ) 4, عذد 3ذصذر عٓ اٌعّعٍح اٌعٍٍّح ٌٍذراضاخ اٌررتىٌح اٌّطرذاِح , اٌطٕح اٌصاٌصح , ِط 

و عثاش , ارواْ هادي  , خطاب اٌىراهٍح فً ٔطاق اٌمأىْ اٌذوًٌ اٌعٕائً , )ِعٍح اٌعٍىَ اٌمأىٍٔح  ٔاْ ضُ عذتال / عثذ هللا ,11

 َ (,2019, ظاِعح دٌاٌى , وٍٍح اٌمأىْ واٌعٍىَ اٌطٍاضٍح ,  2, اٌعذد 9واٌطٍاضٍح , ِط 

, اٌعذد  6ٍىَ اإلضالٍِح , ظاِعح اٌّىصً ,  ِط / عًٍ , أٔىار ِؽّىد  , دور اٌررتٍح فً اٌرغٍٍر االظرّاعً , ) ِعٍح وٍٍح اٌع19

2 /12  ,2012.  )َ 

/  اٌمرٌشً , عائذج ِخٍف , دور اٌررتٍح فً ذٍّٕح ِفهىَ اٌرطاِػ واٌرعاٌش اٌطًٍّ , )ِعٍح اٌعٍىَ إٌفطٍح, ذصذر عٓ ِروس 19

 َ ( . 2019,  21اٌثؽىز إٌفطٍح , تغذاد , اٌعذد 

 

 راتعاً : االٔررٔد

20/   

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/  

. 

 

 
 
 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/


ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر  جامعة  -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين
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 اثر الترميز الموجه في تداخل المعمومات لدى طمبة الجامعة
 الغرض من البحث ) لمترقية (

                   أ.د. غالب محمد رشيد / الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية     
عمي / مديرية تربية صالح الدين / قسم تربية بمدم.م. عقيل كريم   

 
 المستخمص : 

استيدف البحث معرفة اثر الترميز الموجو في تداخل المعمومات لدى طمبة الجامعة ، بمغ عدد أفراد العينة        
قسم االرشاد ( طالبة وطالبة مناصفة اختارىم الباحثان بالطريقة العشوائية البسيطة  من المرحمة الرابعة في  44)

النفسي والتوجيو التربوي في كمية التربية االساسية في الجامعة المستنصرية ،  وقام الباحثان باجراء تجربتين عن 
طريق مجموعتين تجريبيتين وضابطتين ،  التجربة االولى  قبل تقديم الترميز الموجو ، والثانية بعد تقديم الترميز 

التجريبية  االولى تتعمق بالتداخل القبمي ، والتجريبية الثانية تتعمق بالتداخل الموجو لممجموعتين التجريبيتين ، 
( من المسميات المختمفة التي  34)   ممات  تحتوي كل قائمة منيما  عمىالبعدي ، اعد الباحثان قائمتين لمك

ق بين شممت حيوانات ونباتات واثاث منزلي ومصطمحات عممية ، اظيرت نتائج التجربتين ان  ال فر 
المجموعتين التجريبيتين والضابطتين قبل تقديم الترميز الموجو في كال النوعين من التداخل القبمي والبعدي ، كما 
اظيرت النتائج ان ىناك فروق دالة احصائية لصالح المجموعتين التجريبيتين المتان زودتا بترميز موجو قياسا 

اخل القبمي والبعدي ، مما يعني ان الترميز الموجو اثر في بالمجموعتين الضابطتين في كال النوعين من التد
التداخل بنوعيو بمستوى داللة احصائية ، واظيرت النتائج ايضا ان ال فرق ذي داللة احصائية بين المجموعة 
م التجريبية االولى لمتداخل القبمي والمجموعة التجريبية  الثانية لمتداخل البعدي في تداخل المعمومات بعد تقدي

الترميز الموجو ، وان ال فرق ايضا بين المجموعة الضابطة  لمتداخل القبمي والمجموعة الضابطة لمتداخل 
البعدي في تداخل المعمومات بعد تقديم الترميز الموجو لممجموعتين التجريبيتين لكال النوعين من التداخل القبمي 

وعتين التجريبيتين قياسا بالمجموعتين الضابطتين والبعدي . مما يعني ان الترميز الموجو اثر في كال المجم
 المتان لم تتمقيا اي ترميز موجو . 

  الذاكرة (  -عمم النفس  –تداخل المعمومات  –) الترميز الموجة  الكممات المفتاحية :
 

The effect of directed coding on the information interference among 

university students 
Prof. Dr. Ghalib Muhammad Rashid / Al-Mustansiriya University / College of Basic 

Education 
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M. AKEEl Kareem Ali / Salah Al-Din Education Directorate / Balad Education 

Department. 

 

: Abstract 

      The research aimed to know the effect of directed coding on the interference of 

information among university students. The number of the sample reached (40) male 

and female students equally, chosen by the researchers in a simple random way from 

the fourth stage in the Department of Psychological Counseling and Educational 

Guidance in the College of Basic Education at Al-Mustansiriya University, The 

researchers conducted two experiments on Through two experimental and control 

groups, the first experiment before introducing the directed coding, and the second 

after providing the directed coding for the two experimental groups, the first 

experimental one related to the pre-interference, and the second experiment related to 

the post-interference. The results of the two experiments showed that there was no 

difference between the experimental and control groups before the introduction of 

directed coding in both types of pre and post interference, The results also showed 

that there were statistically significant differences in favor of the two experimental 

groups that were provided with directed coding compared to the two control groups 

in both types of Before and after interference, which means that the coding results 

showed that there was no statistically significant difference between the first 

experimental group for the pre-interference and the second experimental group for 

the dimensional interference in the interference of information after presenting the 

directed coding, and that there was also no difference between the control group for 

the pre-interference and the control group for the post-interference. In the information 

interference after presenting the directed coding to the two experimental groups for 

both types of pre and post interference. Which means that directed coding had an 

effect in both experimental groups compared to the two control groups that did not 

receive any directed coding.   Keywords: (Coding - Information interference – 

Psychology - Memory )            
  مشكمة البحث :  

 عمميةمعيقات عممية التذكر والتي بدورىا تؤثر سمبا عمى  أىممن في الذاكرة  تعد عممية تداخل المعمومات    
 األوليةمستوى  في المراحل الدراسية  أدنىالمعمومات التي يتعمميا الطمبة في المدارس من  أن إذالتعمم برمتيا ، 

وىذا يعتمد عمى طرائق التعمم المعتادة والمتعارف عمييا  ،  أوالوحتى المستوى الجامعي تحتاج إلى تعمم صحيح 
المعمومات المتعممة وبفواصل زمنية قريبة  تشابو، وقدرة تذكر تمك المعمومات كما يجب ثانيا ، ولكن بسبب 

  الالحقة المعموماتمعمومات سابقة مع الفي عممية تذكر تمك المعمومات بسبب تداخل  اإلخفاق أحيانا يؤدي إلى 
في تذكر المعمومات الجديدة  المخزونة في مخازن الذاكرة  تؤثر المعمومات السابقة أن فإما ، تعمميا الطالبي الت
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خفاقأو تؤثر المعمومات الجديدة في تذكر المعمومات السابقة ، وفي كمتي الحالتين يحدث لبس  في تذكر  وا 
 المعمومات المطموبة ، 

السمبية في ىذين النوعين من التداخل السيما الدراسات في  ىذه قة إلىعديد من الدراسات الساب أشارت قد و    
( أو نظرية معالجة المعمومات المعرفية )   Information Interference theoryنظرية تداخل المعمومات ) 

Information process theory   أظيرتو نتائج ( ، كما ( دراساتeterson,  & others 2002P  و )
تمك  إذ أشارت نتائج (    Kane & Randall 2000( ودراسة ) Castro & Ortega 2002دراسة )

ن المعمومات في مخازن الذاكرة الطويمة المدى بشكل مشوه أو فيو ز في خ وأثرىاالدراسات إلى وجود ىذه الحقيقة 
ل مشوه وغير دقيق عممية االسترجاع لتمك المعمومات عند الحاجة ليا بشك تأثرلبس وعدم وضوح ، وبالتالي 

 التي يمكن عن طريقيا تخفيف  والطرائق األساليب، لذا فان تمك الدراسات اقترحت بعض  كبير  وفيو خمط
 أكثر أييمايذا التداخل الحاصل ، بل وحاولت بعض منيا المقارنة بين نوعي التداخل وبيان اآلثار السمبية ل

 (   p110Edwards,2010:).  اآلخرضررا في عممية التعمم من 
ومحاولة  بوجوده اإلقرارىذا التداخل مع  أضرارورغم من التباين في نتائج الدراسات السابقة في تحديد     

التغمب عمى  يمكن نظرية تداخل المعمومات وكيفية إطارعممت جميعا تحت  فإنيااقتراح وسائل لمتخفيف منو ، 
( ممكن ان تساعد في حفظ المعمومات ومن ثم   Cuesتمميحية )  أساليبىذا التداخل ، ومنيا استعمال 

 أساليباستعممت  أخرى ودراسات(  ،  Van Dyke   2011استرجاعيا االسترجاع الصحيح مثل دراسة )
(   أو    Anderson  2013تنظيم المعمومات وخزنيا وفقا ليذا التنظيم في مخازن الذاكرة  مثل دراسة )

   Watanable  2013وغيرىا كثير كدراسة ) والترقيمالخطوط والكممات تمميحية مختمفة مثل  أساليباستعمال 
) التمميحية أو الترميزية المختمفة .  األساليب استعمال مثل ىذه (  ، وقد حققت نجاحات مختمفة في نتائج ىذه

van Dyke ,2011 :pp 247-263  ( )Anderson,2013 :p415-447  ( )Watanable ,2013 : 
p256  . )  

التداخل في  آثار لخفضمختمفة   أخرىالدراسة الحالية ىي محاولة  تضاف إلى محاوالت  أن إال     
 Interactiveلبعدي ) ا أو (  Proactive interferenceالتداخل القبمي )  سواءالمعمومات السمبي 

interference   أوال ، ومحاولة الخفض من تأثرىم وجد بينيما  إذا( في موضوع تعميمي واحد لبيان الفرق فيما
ىذا التداخل في  خفضفي  تأثيرهترميزي واختبار مدى  أسموب استعمال عن طريق وذلك  السمبي ثانيا 

طرائق ترميزية مناسبة لكل مادة دراسية يدرسيا الطمبة  إيجادممساىمة في ل محاولة ىي  وبالتالي ،المعمومات
سؤال مفاده : ىل  إثارةتسعى الدراسة الحالية لمعرفتو عن طريق  ىو ماوبما يتناسب مع طبيعة تمك المادة ، و 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر  جامعة  -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288ذار/ / آ88 في يوملمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

69 

 

تداخل المعمومات لدى الطمبة ؟ فضال عن المقارنة في اثر الترميز الموجو في خفض في  أثرالمترميز الموجو 
  . التداخمين أو نوعي التداخل القبمي والبعدي 

 البحث :  أهمية
عممية التذكر وتؤثر سمبا عمى عمميات التعالم فيما بعد من  المشكالت  تعد مشكمة وجود معيقات تعيق من    

التي حضيت باىتمام خاص من قبل الباحثين في العموم التربوية والنفسية عامة ، وميدان الذاكرة والتعمم خاصة 
السمبية  اآلثارتحد من  أنوطرائق يمكن ليا  أساليب إيجادحول  تمركزالعامة ليذا االىتمام ت األىداف، وكانت 

التي تؤثر عمى الذاكرة أو التعمم ، وكانت مشكمة تداخل المعمومات السابقة التي تعمميا الفرد أو الطالب مع 
 أىمياعديدة من  التي تعمميا فيما بعد  جزءا من ىذا االىتمام الكبير ، وذلك ألسباب المعمومات الجديدة 

 المطموبحدوث خمط والتباس في من ىي المعمومة المناسبة  أو الالحقة والتشابو بين المعمومات السابقة 
في تذكر  اإلخفاق أسبابفان البحوث العممية انصبت في بيان  أيضا  لذلكو استرجاعيا عند الحاجة ليا ، 

مخزونة في مخازن الذاكرة وحدث تعمم حقيقي ليا ، ومن ثم اقتراح  أنيارغم من ال عمى  المعمومة الصحيحة
آثاره إلى أدنى مستوى أو الحد من  ليذا اإلخفاق  السمبية اآلثاررائق المناسبة لمتغمب عمى ىذه والط األساليب
السيما عمى المدى البعيد ، الن عممية التعمم مستمرة طالما اإلنسان يتعمم بشكل يومي ، ومن المفترض  ممكن 
عممية  ة طالما مستمرة ومستمر  ةافقعممية خزن ىذه المعمومات في مخازن الذاكرة الطويمة المدى  مر  أن أيضا

 التعمم ىذه .
رئيسية ، فيناك الترميز ، وىو عممية تسجيل المعمومات المختمفة  أقسامعمميات الذاكرة تنقسم إلى ثالث  إن     

تساىم أو تساعد أو تعين  كي التي تمر عمى الفرد في حياتو اليومية وتحويميا إلى رموز أو شفرات قبل خزنيا
 مزة، وىناك القسم الثاني والذي يشمل تخزين ىذه المعمومات المر  أخرىة استرجاع تمك المعمومات مرة في عممي

بمخازن الذاكرة  وانتياءاحسب ترميزاتيا وتصنيفاتيا في مخازن الدماغ بدأ من مخازن الذاكرة القصيرة المدى 
تواجدىا في مخازن  أماكنمن  أخرىة ىو عممية استرجاع تمك المعمومات مر  األخيرالطويمة المدى ، والقسم 

عمميات الذاكرة متسمسمة ، وال تحدث عممية  أنالذاكرة عند الحاجة ليا ، وقد الحظ العمماء العاممون عمى الذاكرة 
 بدون االنتباه ال إيتوافرت فييا شرائطيا ، فمثال الترميز يحتاج إلى االنتباه ،  إذا إالمن ىذه العمميات الثالث 

دون عممية باالسترجاع  عمميةتحدث  يحدث الخزن بدون عممية الترميز ، وىكذا ال ميز ، وكذلك  اليحدث التر 
الخزن ، فالعممية متسمسمة منطقيا ، وكمما كانت مناسبة جعمت العممية التي تمييا مناسبة ، وبالنتيجة فان 

بشكل صحيح  معمومة يتعمميا الفرد أو الطالب إيتعاممت مع  إذ ، عمميات الذاكرة وفقا ليذا التسمسل العممياتي
عممية التعمم المستمرة ، وفي جميع المراحل العمرية  أثناءنضمن استرجاع المعمومات وتذكرىا كما ينبغي  فإننا ،

 أن ، إذعمميات الذاكرة  أولىالبحوث التي تركز عمى عممية الترميز كونيا  أىمية تأتيوالدراسية . ومن ىنا 
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كبيرة فيما يميو من عمميات  ، وذلك الن الترميز  أىميةمومات قبل خزنيا في مخازن الذاكرة لو ترميز المع
 مرة، ومن ثم استرجاعيا أيضاالصحيح والمناسب ليذه المعمومات يجعل من عممية خزنيا صحيحا ومناسبا 

 ت أو طمبيا مرة ثانية . ، وبالتالي فان الترميز ىذا يساىم بشكل فعال ومناسب عند استرجاع المعموما  أخرى
تمك  أن إذترميز المعمومات في االسترجاع عموما ،  أىميةنتائج عدد من الدراسات السابقة إلى  أشارت   

عممية التعمم لممعمومات ساىم وبشكل كبير وبمستوى داللة  أثناءالترميز المناسب والصحيح  أنالدراسات بينت 
 ( و  ,Ecker, Lewandowsky, & Apai 2011 ;) اسات  في استرجاعيا فيما بعد مثل در  إحصائية

(2010 Ecker, Lewandowsky, & Tang,  ودراسة )( Johnson & Seifert, van 
;1994 Oostendorp   ( ودراسة  )van Oostendorp,1996 )،  وبشكل  أخرىدراسات  أشارتبينما

بشكل معاكس في  األخرالتشويو أو عدم الوضوح في عممية التعمم وترميز معموماتيا ساىم ىو  أنمختمف إلى 
 Nalcolm,D . Macleod , Jo saundersعممية االسترجاع بشكل مناسب وصحيح  مثل دراسات ) خفض

 ,Anderson( ودراسة ) Bjork, E.L., Bjork, R.A., MacLeod, M.D. (2006( و دراسة )   2008 ,
 C. (2003).M.  . ) 

سمبية عمى  آثارالمتداخل في المعمومات  أنولكن عمى الرغم من ىذه النتائج التي تسير في اتجاه واحد وىو      
 األساليبتمك  أنتمميحية مختمفة توصمت إلى  أساليبعممية التذكر ، فان الدراسات المختمفة التي تناولت 

ة لمتداخل في المعمومات المخزونة في مخازن الذاكرة ، من ىذه السمبي اآلثارمن  الخفضساىمت في الحد أو 
  Shernoff, &Kratochwill,., & Stoiber( ودراسة ) Chorney & othrs   2014الدراسات دراسة )

 (.  Littlestone 1988( ودراسة )  2002
مناسب لممادة العممية  أسموب ترميزي البحث الحالي والذي ىو محاولة الستعمال  أىمية تأتيومن ىنا     

 بشكل عام  الترميزية األساليب وأىميةالدراسات السابقة من فائدة  إليو أشارت، لما  الحالي  المستيدفة في البحث
مكانية ، في حفظ المواد التعميمية المختمفة  تمت  إذافيما  أخرىعند الحاجة ليا مرة  أفضلاسترجاعيا بشكل  وا 

عممية الترميز بشكل مناسب ، وان الدراسة الحالية ىي محاولة لمعرفة اثر الترميز الموجو المعد مسبقا في 
الكبيرة عمى عممية االسترجاع الصحيح  إضرارىاإلى  أيضاالدراسات السابقة  أشارتتداخل المعمومات والتي 

 مة لذلك . معن طريق التجربة المص لممعمومات المطموبة ، وىو ما يسعى البحث الحالي إلى معرفتو
 ف البحث : اهدا
يستيدف البحث الحالي معرفة اثر الترميز الموجو في التداخل القبمي والبعدي لممعمومات لدى طمبة الجامعة .   

 وذلك عن طريق الفرضيات اآلتية : 
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التداخل القبمي .  -1

https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-011-0065-1#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-011-0065-1#ref-CR10
https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-011-0065-1#ref-CR16


ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر  جامعة  -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي  -البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288ذار/ / آ88 في يوملمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

71 

 

 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التداخل البعدي .  -2
عد الترميز الموجو في ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ب -3

 التداخل القبمي .
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد الترميز الموجو في التداخل  -4

 البعدي . 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية لمتداخل القبمي والمجموعة التجريبية لمتداخل البعدي   -5

 لترميز الموجو . بعد ا
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة لمتداخل القبمي والمجموعة الضابطة لمتداخل البعدي   -6

 بعد الترميز الموجو . 
 حدود البحث : 

من الجامعة  األساسيةالنفسي في كمية التربية  اإلرشاديتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة الرابعة من قسم    
 ومن كال الجنسين .    2424-2419المستنصرية لمعام الدراسي 
 تحديد المصطمحات : 

 ( :   Codingالترميز )  -1
مالئمة لمتخزين  أكثر( : ىو تمثيل المعمومات الفيزيقية في صورة رموز لتكون  Ashacraft 1989تعريف )  - أ

 ( .  Ashacraft , 1989 p116)  في الذاكرة 
( : الترميز ىو عممية تحول فييا المدخالت الحسية إلى رموز أو صور يسيل  1999تيرنبرج تعريف ) س  - ب

  ) 36:  2446االحتفاظ بيا في الذاكرة ) الطيب ورشوان ،
( ىي العممية التي تتمثل في تحويل وتغيير شكل المعمومات من حالتيا الطبيعية  2443تعريف ) الشرقاوي  - ت

تتحول إلى شفرة ليا مدلول  أيعمى الفرد إلى مجموعة صور أو رموز ، التي تكون عمييا حينما تعرض 
عناصر  أدراكالعمميات التي يمارسيا الفرد بعد  أولىخاص يتصل بيذه المعمومات ، وتعد ىذه العممية 

عناصر المعمومات التي تعرض عميو أو يتعرض ليا في المواقف  أدراكبعد و المعمومات التي يمارسيا الفرد 
 ( .  324: ص  2443فة ) الشرقاوي ، المختم
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الموجودة في الذاكرة بحيث  واألفكارعممية ربط المعمومات المدخمة بالمفاىيم (   2444عالم  أبوتعريف )  - ث
 ( .  118: ص  2444عالم  أبو)  أفضليمكن تذكر المعمومات الجديدة بشكل 

الترميز ىو ترميز موجو أعده الباحثان لتوجيو أفراد العينة عن محتوى قائمتي الكممات   : التعريف اإلجرائي - ج
 التي قدميا ليم أثناء إجراء التجربة . 

 ( :   Information Interferenceتداخل المعمومات )   -8
 تأثيرو ( : وىو التداخل بين الذكريات القديمة واسترجاع الذكريات الجديدة ، أ Edwards 2010تعريف ) - أ

 (   p204الذكريات الجديدة عمى استرجاع الذكريات القديمة ) 
( : ىو حالة من التداخل التي تحدث النسيان بسبب تداخل الذكريات فيما  Baddeley 1999تعريف )  - ب

  ( .  Baddeley , 1999:p28بينيا فتعطل أو تشوش عمى بعضيا ) 
التداخل ىو تدّخل ذكريات قديمة عند محاولة استرجاع ( : Postman & Keppel , 1977تعريف ) - ت

تداخل الذكريات الحديثة عند استرجاع ذكريات قديمة ،  ويعد  التداخل البعدي  أقّل  أوذكريات أحدث. 
شكااًل بالقياس إلى التداخل القبمي  (Postman & Keppel , 1977 : p376). نوعي التداخل شيوًعا وا 

التداخل الذي يحدث بعد تقديم قائمتين من الكممات يبمغ عديدىا في كل قائمة  التعريف اإلجرائي : وىو  - ث
 ( اسما ويوجد تشابو بين المسميات في كال القائمتين . 34)
سنين لمحصول عمى  أربع: وىم الطمبة الذين يدرسون في كميات الجامعة المستنصرية  طمبة الجامعة  -3

 شيادة البكالوريوس . 
 النظري :  اإلطار

  يأتي:، وتعريفا لمتداخل ونظرية التداخل وكما  الترميزتعريفا لمترميز ونظرية  اإلطاريتضمن ىذا 
 ( :   Encodingالترميز )  -1

معنى الرمز ىو كل ما يمثل شيئا أو حدثا ، ويقوم اإلنسان عادة بترميز كثير من خبراتو باستعمال  إن     
عن  األدلةشخصية . وقد توصل باحثون إلى بعض  أساليبأو الصور أو الخرائط وغيرىا من  األرقامالكممات أو 

الذاكرة البصرية  أن إالوجود التصور العقمي الذي يكون شكال مميزا من الترميز في الذاكرة الطويمة المدى ، 
 أشارت( أو كما   Edcns & McCormick ,2000من المواد المفظية الخالصة كما في دراسة )  أفضلكانت 

حينما تقدم  أفضلاالفراد يميمون إلى تذكر المعمومات بشكل  أن( إلى   Sadoski & Paivio 2001دراسة ) 
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( إلى تكوين  Jonen & Beizel 2000دراسة )  أشارتليم عمى شكل صور سمعية وبصرية مع بعض ، كما 
وعمى تذكر ما تعمموه  أسرععمى التعمم بشكل عممية ترميز المعمومات يساعدىم  أثناءالطمبة لمصور البصرية 

 ( .  144:  2444عالم ،  أبوبفعالية اكبر ) 
انتباه الفرد لممثيرات الحسية المختمفة  أن إذمن مراحل عمميات الذاكرة ،  األولىيعد الترميز المرحمة       

لممواد الدراسية المختمفة التي يتعمميا ينطبق عمى انتباه الطالب  األمرالمحيطة بو تقود إلى انتباىو ليا ، وكذلك 
كي يتم حفظيا في مخازن الذاكرة ومن ثم  آلي، ىذا االنتباه لممعمومات المختمفة يقود إلى عممية ترميزىا بشكل 

مرتبطة بعممية االنتباه التي  ألنيايمكن ضمان عممية الترميز الصحيحة  استرجاعيا عند الحاجة ليا ، لكن ال
في الترميز الصحيح ليذه المعمومات ،  اإلخفاقوبالتالي  ،ر من مسببات عدم االنتباه الصحيح ربما يشوبيا كثي

يعني ترميز المعمومات مجرد عممية وضع المعمومات في مخازن الذاكرة فحسب ، ولكن تعني وضعيا  مع ذلك ال
 ( .   132: 1983في تمك المخازن بصورة معينة لمداللة عمييا ) سيد ونجيب ، 

يكون نافعا في حفظ المواد المغوية ، ففي  أنالترميز الصوتي ممكن  أنبعض الدراسات إلى  أشارت       
 إخفاء( ثم طمب منيم بعد   RLBKSJىي )  أحرفالدراسات عرضت عمى المختبرين قائمة من ستة  إحدى

حدثت  أخطاء أنالنتائج  أظيرتكتابتيا بنفس الترتيب الذي شاىدوه فييا بعد مرور ثانيتين ، مع ذلك   األحرف
تشبييا  أخرىفيما بينيا عن طريق استبدال الحروف بحروف  األحرفمكان  إبداللدى بعض المختبرين في 

الترميز  أنإلى  أيضاالدراسات  أشارت إذيستخدم الترميز الصوري في التذكر القصير المدى ،  وأحياناصوتيا ، 
ية مثمما يسود الترميز الصوتي في المواد المغوية ، وىناك نوع ثالث من الصوري يسود في تذكر المواد غير المفظ

: ص  1996من تذكرىا من المعاني ) الغامدي ،  أسيلالترميز الصوري  إن إذالترميز يسمى بالترميز التخيمي 
29  . ) 
عد ، وقد توضع ليذه ووفقا لذلك فان المعمومات التي يتم ترميزىا ىي الوحيدة التي يمكن استرجاعيا فيما ب    

ال معنى ليا ، لذا يميز الباحثون  أفكار( عمى شكل صورة أو تصميم أو كممات أو   Codeالمعمومات رمز ) 
 ىي :  أنواعإلى ثالثة  قسموىابين تمك النماذج من الترميزات وي

ع اسمو من قبل الترميز السمعي : ويتمثل عناصر المعمومات في الذاكرة عمى شكل مظير سمعي يدل عميو سما - أ
 الفرد . 

 الترميز الصوري : ويتمثل عناصر المعمومات في الذاكرة عن طريق مظيره البصري الذي يدل عميو .  - ب
الترميز الحسي : ويتمثل عناصر المعمومات في الذاكرة عن طريق داللة المعنى الذي يدل عميو ) بن صافية ،  - ت

2442  :48  . ) 
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 تداخل المعمومات :  -2
( & Dallenbach Jenkins ( التي قدميا كل من  )  Interference theoryتداخل المعمومات )  تعد نظرية   

كان من  ، الذاكرة  المعمومات في  تتداخل تناولت التجارب اليومية  م ونتيجة لمجموعة من 1924في عام 
 فتوصل  العالم نتائجيا أن التذّكر بعد فترة من النوم أفضل من التذّكر بعد الفترة نفسيا من النشاط. ، 

(McGeoch في عام )م  ان تحل ىذه النظرية محل نظرية اقدم منيا تدعى بنظرية ) التمف ( ، وقد كان 1932
التداخل البعدي عندما يتعمق االمر بالنسيان من حيث يرى ىو وتالمذتو ان التداخل القبمي اكثر تاثيرا سمبيا من 

  . (  Hilgard,1987:145)   ، االثر السمبي
( دليال عمميا عن طريق عدد من التجارب إلى ان التداخل القبمي اكثر  Underwoodثم قدم العالم  )     

تاثيرا في نسيان المعمومات من التداخل البعدي ، وىو ما يتفق مع وجية نظر ) مكغوتش ( من قبل ) 
Neel,1977:98   . ) 

عندما يريد الفرد ان يتذكر  ان التداخل القبمي يعني ان الذكريات القديمة تتداخل مع الذكريات الجديدة             
الذكريات الجديدة ، بينما التداخل البعدي ىو تداخل الذكريات الجديدة مع الذكريات القديمة عندما يريد الفرد ان 
يتذكر الذكريات القديمة ، ورغم ان البحوث والدراسات المتخصصة في ىذا المجال اشارت إلى ان التداخل القبمي 

لذاكرة من التداخل البعدي ، اال ان تمك الدراسات ايضا اشارات إلى ان ىناك اثرا سمبيا اقل تاثيرا سمبيا عمى ا
مؤكدا عمى الذاكرة من كال النوعين من التداخل في المعمومات ألان االسترجاع لممعمومات المخزونة في مخازن 

خل الذاكرة بالشكل الصحيح والمناسب في اي حال من االحوال فيما اذا حصل ىذا التدا
(,2010:214Edwards  .) 
لقد توصمت مختمف الدراسات والبحوث التي اجريت عمى تداخل المعمومات إلى جممة من الحقائق عن ىذا          

التداخل في الذاكرة ، وسمبيات ىذا التداخل ، وقدمت تمك الدراسات ببعض التوصيات المقترحات والمعالجات 
التي اظيرت ان   :Postman& ( Keppe  1977ة ن ومنيا دراسة )لمثل ىذه االثار السمبية عمى الذاكر 

التداخل القبمي لو عالقة بطبيعة القائمة التي يتم التعرف عمييا ، وىذا ما يحدث عندما قام افراد العينة باالجابة 
في  عمى سؤال عن اصدار احكام عن فيما اذا كانت الكممات التي شاىدوىا في القائمة الثانية كانت موجودة

( .  ودراسة  Postman 1977:376  &Keppelالقائمة االولى التي عرضت عمييم قبل القائمة الثانية )
(,1969 Underwood  التي توصمت إلى ان كمما كانت الكممات المقدمة الفراد العينة في قائمتين لتعمميما  )

ن تاثير التداخل القبمي اكثر ثاثيرا في فيما بينيما ترابط منطقي واصطالحي فان ىذا الترابط يودي إلى ان يكو 
( إلى ان التداخل القبمي وجوده  Wicken 1969( ، كما توصل )  559Underwood :1969,الذاكرة )

ينتيي عندما يكون ىناك تغيير في خصائص الكممات ونوعيتيا بين القائمتين ، وبالتالي فان ىذا االختالف وعدم 
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  & Wickensيؤدي إلى زيادة المعالجات والعمميات في الذاكرة الطويمة المدى )التشابو بين كممات القائمتين 

: 712Shearer, 1976 ( بينما توصمت دراسة قام بيا . )2010Edwards  إلى ان تقديم ميارات جديدة )
العينة بين فيما بعد تقديم القائمتين والتدريب عمييا جعل من الممكن خفظ التداخل القبمي ، عازيا ذلك ان افراد 

تقديم القائمتين توافرت لدييم الفرصة المناسبة لمعرفة كيف ترميز المعمومات الجديدة قبل ادخاليا إلى مخازن 
  ( .  Edwards, W. H. 2010:302الذاكرة الطويمة المدى )
 إجراءات البحث : 

 لمقيام بإجراءات البحث اتبع الباحثان اآلتي :     
 عينة البحث : -1

 &Pimentaالحالي ) مستعمل الباحثان أسموب العينة العشوائية البسيطة في اختيار عينة بحثيا       

others ,2015 :pp2489نما بم ا ( ، وبما أن البحث تجريبي  فيو ال يحتاج إلى عينة كبيرة الحجم ، وا 
(،  لذا قام  الباحثان باختيار مجموعة من الطمبة   2413وظروف ىذه التجربة ) خضر ، يتناسب مع التجربة 

 افي المرحمة الرابعة في قسم اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي في كمية التربية األساسية وىما شعبتان ، فقام
مع البنين والبنات  ذلك فعال(  طالبا من البنين والبنات بشكل عشوائي من  الشعبة األولى ، وك 24باختيار  )

( 1( طالبا وطالبة مناصفة من الجنسين  ، والجدول ) 44في الشعبة الثانية ، وبذلك أصبح  افرد العينة الكمي )
 يوضح ذلك 

 ( 1جدول )
 يوضح اختيار عينة البحث

 المجموع اإلناث الذكور القاعة
 24 14 14 األولى
 24 14 14 الثانية

 44 24 24 العدد الكمي
 

 أداة البحث :  -1
قام الباحثان بإعداد قائمتين لمجموعة من المسميات التي تتضمن  حيوانات ونباتات  وأثاث منزلية       

( من  المسميات المختمفة  34ومصطمحات عممية ومصطمحات تربوية نفسية  يبمغ عددىا في  كل قائمة )
ير و الكرفس وغيرىا وبقوليات شممت فاكية مثل التفاح والموز والبرتقال وغيرىا وخضروات مثل الفجر والجرج

مثل الفاصوليا والعدس والباقالء  وأثاث منزلية مثل الثالجة والتمفزيون والغسالة وغيرىا ، وحيوانات برية مثل 
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األسد والفيد والذئب وغيرىا ، وضعت تمك المسميات بشكل عشوائي في القائمتين عمى ان تحوي كل قائمة 
( من الحيوانات البرية ، يكون 5مة االخرى  ، فاذا كانت في القائمة االولى )( اسما منيا ، ومثل في القائ 34)

القائمة الثانية وىكذا ،  االولى ، يكون مثميا في( من البقوليات في القائمة 5مثميا في القائمة الثانية ، واذا كانت )
راسات التي اجريت اشارت إلى وقد اعتمد الباحثان عمى اسموب القوائم ،  وذلك الن عدد كبير من البحوث والد

ان طريقة القوائم المتشابية ىي من افضل الطرائق في البحث في موضوع تداخل المعمومات بسبب وجود تشابو 
بين محتوياتيا مما يقود إلى التداخل بين القوائم بسبب ىذا التشابو عند التذكر أو االسترجاع ، فيحدث خمط 

 ( .  Underwood 1959:49 ,ىي في القائمة االولى ام القائمة الثانية )لدى افراد العينة بين المسميات ىل 
 التصميم التجريبي :  -8

تبنى الباحثان التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة وباختبار بعدي فقط   ، اي مجموعة    
ىناك مجموعة تجريبية ومجموعة  تجريبية واخرى ضابطة لكل نوع من انواع التداخل القبمي والبعدي ، وبذلك فان

ضابطة لمتداخل القبمي ، ومثميا مجموعة تجريبية واخرى ضابطة لمتداخل البعدي ، واحتوت كل مجموعة من 
( منيم من الذكور ومثميم من االناث في كل مجموعة ، وكان 14( من الطمبة ، ) 24المجموعات عمى ) 

ذ الباحثان باالعتبار  عامل النوع عن طريق توزيعيم مناصفة توزيعيم في المجموعات االربع  عشوائيا وقد اخ
 ( يوضح التصميم التجريبي 4( و)3(  و)2بين الذكور واالناث في كل مجموعة من المجموعات . والجدول )

 (8جدول )                                
 وجه  الفراد العينةيوضح التصميم التجريبي لتجربة تداخل المعمومات  قبل الترميز الم     

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 عرض القائمتين عرض القائمتين

 اختبار بالقائمة الثانية اختبار بالقائمة االولى
 ( 3جدول )

 يوضح التصميم التجريبي بعد الترميز الموجه لمتداخل القبمي  الفراد العينة 
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 عرض القائمتين  عرض القائمتين 
 بدون ترميز  ترميز موجو 

 اختبار تذكر حر  اختبار تذكر حر 
 (  4جدول )

 يوضح التصميم التجريبي لمترميز الموجه لمتداخل البعدي الفراد العينة 
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 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 عرض القائمتين  عرض القائمتين 
 ترميز بدون  ترميز موجو 

 اختبار تذكر حر  اختبار تذكر حر 
 
 اجراءات التجربة :  -3

( طالبا وطالبة  مناصفتو في المجموعات االربع ،  44قام الباحثان بتقسيم افراد العينة البالغ عديدىم )   
( اناث  ،  5( منيم ذكور و) 5( من الطمبة ، ) 14) فييا  وبذلك فان كل مجموعة تجريبية أو ضابطة يوجد

مجموعة اخرى عشوائيا  ااحدى المجموعات عشوائيا  لتكون المجموعة التجريبية لمتداخل القبمي واختار  اثم اختار 
ر مجموعة عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية لمتداخل البعدي و التكون مجموعة ضابطة ليا ، وايضا اختا

 باجراءات التجربة وكما ياتي :  اضابطة ليا ، ثم قاممجموعة 
 التجربة االولى : تجربة تداخل المعمومات 

 تجربة التداخل القبمي :  –اوال 
اختار الباحثان احدى القاعات اليادئة من قاعات القسم وادخل افراد التجربة االولى جميعيم دفعة واحدة   -1

 . ( طالبا وطالبة  24والذين يبمغ عديدىم )
قام الباحثان بعرض مسميات القائمة االولى عن طريق  سبورة عرض مربوطة بجياز البتوب ، وقام   -2

بعرض المسميات عمى شكل صور مكتوب بيا المسمى بخط عريض وبمون احمر  بفواصل زمنية  بين 
 ( ثواني حتى نياية عرض القائمة كاممة . 14صورة والتي تمييا  ) 

 تراحة لمدة عشرة دقائق والحديث عن موضوعات جانبية . طمب من افراد العينة اس  -3
بعد مرور عشرة دقائق عمى عرض القائمة االولى ، قام الباحثان بعرض القائمة الثانية بالطريقة نفسيا في  -4

 ( ثواني حتى اتمام العرض كامال .  14عرض القائمة االولى ، اي بين مسمى  واخر مدة )
ان افراد العينة من المجموعة التجريبة ، وطمب منيم كتابة المسميات في في اليوم التالي ادخل الباحث  -5

 القائمة الثانية في ورقة خاصة وزعيا عمييم  ،  كذلك فعل مع افراد المجموعة الضابطة  . 
قام الباحثان بجمع اجابات المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الضابطة االولى . وقام بتصحيحيا عن  -6

 درجة واحدة لالجابة الصحيحة ، وصفر لالجابة الخاطئة .  طريق اعطاء
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 تجربة التداخل البعدي :  –ثانيا 
ادخل الباحثان افراد التجربة الثانية جميعيم دفعة واحدة  إلى القاعة التي اختارىا مسبقا والذين يبمغ عديدىم  -1

 ( طالبا وطالبة .  24)
قام الباحثان بعرض مسميات القائمة االولى عن طريق جياز سبورة عرض مربوطة بجياز البتوب ، بين   -2

 ( ثواني حتى نياية عرض القائمة كاممة . 14صورة واخرى ) 
 من افراد العينة استراحة لمدة عشرة دقائق والحديث عن موضوعات جانبية . الباحثان  طمب   -3
القائمة االولى ، قام الباحثان بعرض القائمة الثانية بالطريقة نفسيا في بعد مرور عشرة دقائق عمى عرض  -4

 ( ثواني حتى اتمام العرض كامال .  14عرض القائمة االولى ، اي بين مسمى واخر مدة )
في اليوم التالي ادخل الباحثان افراد العينة من المجموعة التجريبة الثانية  ، وطمب منيم كتابة المسميات   -5

 ئمة االولى في ورقة خاصة وزعيا عمييم  ، وكذلك فعل مع افراد المجموعة الضابطة. في القا
قام الباحثان بجمع اجابات المجموعة التجريبية الثانية  والمجموعة الضابطة الثانية . وقام بتصحيحيا عن  -6

 طريق اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحيحة ، وصفر لالجابة الخاطئة .
 تجربة الترميز الموجه : التجربة الثانية : 

 يوما عمى اجراء التجربة االولى قام الباحثان باجراءات التجربة الثانية والتي تضمنت :  45بعد مرور     
 تجربة الترميز الموجه لمتداخل البعدي  :  –اوال 

 قام الباحثان بادخال افراد العينة من المجموعة التجريبية الثانية  والضابطة الثانية  إلى القاعة .  -1
قام الباحثان بعرض مسميات القائمة االولى عن طريق جياز سبورة عرض مربوطة بجياز البتوب ، بين  -2

 ( ثواني حتى نياية عرض القائمة كاممة . 14صورة واخرى ) 
 افراد العينة استراحة لمدة عشرة دقائق والحديث عن موضوعات جانبية .من  الباحثان طمب  -3
بعد مرور عشرة دقائق عمى عرض القائمة االولى ، قام الباحثان بعرض القائمة الثانية بالطريقة نفسيا في   -4

 ( ثواني حتى اتمام العرض كامال .  14عرض القائمة االولى ، اي بين مسمى واخر مدة )
باعطائيم ترميزا موجيا  الي ادخل الباحثان افراد العينة من المجموعة التجريبة الثانية  ، وقامفي اليوم التا  -5

يتضمن اصناف المسميات التي ينتمي الييا كل مجموعة من المسميات في القائمة االولى ، وىي حيوانات 
ات لممسميات في برية ونباتات واثاث منزلية ووسائل نقل ومصطمحات عممية ، وبعد شرح تمك التصنيف
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بتوزيع ورقة خاصة عمى افراد المجموعة التجريبية الثانية  لكتابة  ا( دقائق  قام 5القائمة االولى لمدة ) 
مسميات القائمة االولى  عمييا ، بينما لم يعطي ىذا الترميز الموجو الفراد العينة الضابطة الثانية ،  وانما 

 بتوزيع االوراق الخاصة لكتابة مسميات القائمة االولى عمييا. ام( دقائق قا 5بعد مرور مدة زمنية تبمغ ) 
قام الباحثان بجمع اجابات المجموعة التجريبية الثانية  والمجموعة الضابطة الثانية . وقام بتصحيحيا عن  -6

 طريق اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحيحة ، وصفر لالجابة الخاطئة .
 خل القبمي : تجربة الترميز الموجه لمتدا -ثانيا 

 قام الباحثان بادخال افراد العينة من المجموعة التجريبية الثانية  والضابطة الثانية  إلى القاعة .  -1
قام الباحثان بعرض مسميات القائمة االولى عن طريق جياز سبورة عرض مربوطة بجياز البتوب ، بين   -2

 ( ثواني حتى نياية عرض القائمة كاممة .14صورة واخرى ) 
 من افراد العينة استراحة لمدة عشرة دقائق والحديث عن موضوعات جانبية . الباحثان طمب -3
بعد مرور عشرة دقائق عمى عرض القائمة االولى ، قام الباحثان بعرض القائمة الثانية بالطريقة نفسيا في  -4

 ( ثواني حتى اتمام العرض كامال .  14عرض القائمة االولى ، اي بين مسمى واخر مدة )
باعطائيم ترميزا موجيا  اي اليوم التالي ادخل الباحثان افراد العينة من المجموعة التجريبة الثانية  ، وقامف  -5

يتضمن اصناف المسميات التي ينتمي الييا كل مجموعة من المسميات في القائمة الثانية  ، وىي حيوانات 
رح تمك التصنيفات لممسميات في برية ونباتات واثاث منزلية ووسائل نقل ومصطمحات عممية ، وبعد ش

بتوزيع ورقة خاصة عمى افراد المجموعة التجريبية الثانية  لكتابة  ا( دقائق ،  قام 5القائمة الثانية لمدة ) 
مسميات القائمة الثانية  عمييا ، بينما لم يعطي ىذا الترميز الموجو الفراد العينة الضابطة الثانية ،  وانما 

 بتوزيع االوراق الخاصة لكتابة مسميات القائمة الثانية  عمييا. ا( دقائق قام 5بمغ ) بعد مرور مدة زمنية ت
بتصحيحيا عن  اقام الباحثان بجمع اجابات المجموعة التجريبية الثانية  والمجموعة الضابطة الثانية . وقام  -6

 طريق اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحيحة ، وصفر لالجابة الخاطئة .
 الوسائل اإلحصائية :   

 استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية :      
 األوساط الحسابية لممجموعتين التجريبيتين و المجموعتين الضابطتين  في كال التجربتين .   -1
 االنحراف المعياري لممجموعتين التجريبيتين والضابطتين في كال التجربتين .  -2
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 ن والضابطتين في كال التجربتين . التباين لممجموعتين التجريبيتي -3
داللة الفروق بين المجموعتين التجريبيتين  ين مستقمتين إلجراء المقارنات عناالختبار التائي لعينت  -4

 والمجموعتين الضابطتين في كال التجربتين  . 

 نتائج البحث : 
البحث ووفقا لفرضياتو  إلى ما ياتي بعد ان قام الباحثان بالتحميل اإلحصائي لبيانات التجربة ، توصمت نتائج    
:  
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التداخل القبمي .   -1

(  8724( و ) 8774الحسابي لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فكانا ) قام الباحثان باستخراج الوسط
( لمضابطة  ، و تباين المجموعتين  1747( لممجموعة التجريبية و )  4،94عمى التوالي وبانحراف معياري قدره )

(  4745لة ) ( لمضابطة ، فكانت القيمة التائية المحسوبة في مستوى دال 1714( لمتجريبية و )  4781ىو ) 
(  كانت القيمة 9(  ودرجة حرية ) 4745( وبمقارنتيا بالقيمة الجدولية في مستوى داللة )  1748تساوي ) 

( ، وبذلك تكون القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية. والجدول                )   2722الجدولية تساوي ) 
 ( يوضح ذلك .  5

 (    5جدول )   
االختبار التائي لعينتين مستقمتين لممجموعتين التجريبية والضابطة في التداخل القبمي في يوضح 

 ( 2025مستوى داللة )
الوسط  المجموعة 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 

 8088 1028 2081 2092  8072 التجريبية 
 1014  1027  8082 الضابطة 

 
مما يعني ال يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التداخل القبمي بين القائمتين 

 المقدمتين إلفراد المجموعتين التجريبية والضابطة . 
 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التداخل البعدي .  -1

( ،  8714( و الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )  8754الحسابي لممجموعة التجريبية ) كان الوسط 
( بينما التباين لممجموعتين كان  1729( ولمضابطة )  5745وكان االنحراف المعياري لممجموعة التجريبية ) 
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انت القيمة التائية ىي ( عمى التوالي ، وباستخراج االختبار التائي لعينتين مستقمتين ك 1766( و )  5741) 
( كانت القيمة  9( ودرجة حرية ) 4745( وبمقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية بمستوى داللة ) 4717) 

(  يوضح  6( ، وبذلك تكون القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية . والجدول )  2722الجدولية تساوي ) 
 ذلك . 

 
 (   6جدول )  

 ( 2025يوضح االختبار التائي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التداخل البعدي وبمستوى داللة )
الوسط  المجموعة 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 

 8088 2017 5021 5025 8052 التجريبية 
 1066 1089  8012 الضابطة 

 
وىو ما يعني ال يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التداخل البعدي  بين القائمتين 

 المقدمتين إلفراد المجموعتين التجريبية والضابطة . 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة بعد الترميز الموجو في التداخل  -2

 .القبمي 
استعمل الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقمتين لبيان الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في     

( ،  774( والضابطة )  1874الترميز الموجو ، فاشارت النتائج إلى ان متوسط المجموعتين كان لمتجريبية ) 
( لمضابطة ، وبتباين مقداره  4787جريبية  و ) ( لمت 1726بينما كان االنحراف المعياري لممجموعتين ىو ) 

( وبمقارنتيا بالقيمة  8759( لمضابطة ، فكانت نتيجة االختبار التائي ىي )  4775( لمتجريبية و)  1758)
( يمكن مالحظة أن القيمة التائية  2722(  والبالغة ) 9( ودرجة حرية ) 4745التائية الجدولية بمستوى داللة ) 

 ( يوضح ذلك .   7ر من القيمة التائية الجدولية . والجدول )   المحسوبة اكب
 (   7جدول )  

يوضح االختبار التائي بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد الترميز الموجه لمتداخل القبمي بمستوى 
 (  2025داللة ) 

الوسط  المجموعة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 
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 2722 8759  1758 1726  1874 التجريبية 
 4775 4787  774 الضابطة 

مما يعني ان ىناك  فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التداخل القبمي   بين القائمتين 
لممجموعة التجريبية دون المجموعة المقدمتين إلفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  بعد تقديم الترميز الموجو 

 الضابطة ، ولصالح المجموعة التجريبية .
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد الترميز الموجو في التداخل  -3

 البعدي .
( والمجموعة  24774) اظيرت نتائج التحقق من ىذه الفرضية ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ىو     

( والتباين لمتجريبية )  4767( لمتجريبية و )  4794( ، وكان االنحراف المعياري ليما )  8764الضابطة ىو ) 
( ، وباستعمال االختبار التائي لمجموعتين مستقمتين تبين ان القيمة المحسوبة ىي )  4744( والضابطة )  4788

(  2722( والبالغة ) 9(  ودرجة حرية ) 4745ية الجدولية في مستوى داللة ) ( ، وبمقارنتيا بالقيمة التائ 11745
 ( يوضح ذلك 8لجدولية . والجدول )يمكن مالحظة ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية ا

 (    8جدول )                                     
يوضح حساب القيمة التائية لممجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة في التداخل البعدي  بعد 

 (  2025الترميز الموجه وبمستوى داللة ) 
الوسط  المجموعة 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 

 8088 11045 2088 2094 82072 التجريبية 
 2044 2067 8062 الضابطة 

 
مما يعني ان ىناك  فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التداخل البعدي  بين القائمتين 
المقدمتين الفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  بعد تقديم الترميز الموجو لممجموعة التجريبية دون المجموعة 

 التجريبية .الضابطة ، ولصالح المجموعة 
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية لمتداخل القبمي والمجموعة التجريبية لمتداخل  -4

 البعدي بعد الترميز الموجو . 
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 24774( ولمتجريبية الثانية ىو )  18744اظيرت النتائج ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية االولى ىو ) 
( لمتجريبية الثانية ، وكان  4794( لمتجريبية االولى و )  1،26معياري لكمييما ىو ) ( ، وكان االنحراف ال

( لمتجريبية الثانية ، وباستعمال االختبار التائي  4788( لمتجريبية االولى و )  1758تباين المجموعتين ىو ) 
( ،  1778لتائية ىي ) ( تبين ان القيمة ا 9( ودرجة حرية ) 4745لمجموعتين مستقمتين بمستوى داللة ) 

   9وبمقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية يمكن مالحظة ان القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية . والجدول ) 
 ( يوضح ذلك 

 (   9جدول ) 
يوضح حساب االختبار التائي بين المجموعتين التجريبيتين لمتداخل القبمي والتداخل البعدي بعد 

 (  2025الترميز الموجه ومستوى داللة ) 
الوسط  المجموعة 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 

 8088 1078 1058 1086 18042  1التجريبية 
 2088 2094 82072 8التجريبية 

وىو ما يعني ان ال فرق بين التداخل القبمي والتداخل البعدي في كال القائمتين المقدمتين الفراد العينة 
 في المجموعتين التجريبيتين لكال النوعين من التداخل بعد تقديم الترميز الموجو ليما . 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الضابطة لمتداخل القبمي والمجموعة الضابطة لمتداخل  -5
 البعدي بعد الترميز الموجو . 

بعد استخراج الوسط الحسابي لممجموعتين الضابطتين ، المجموعة الضابطة التي تتعمق بالتداخل القبمي    
( لمتداخل  6784( لمتداخل القبمي و )  7744بعدي والمذان كانا ) والمجموعة الضابطة التي تتعمق بالتداخل ال
( لمضابطة االولى و )  4744( وبتباين مقداره )  4767( و )  4787البعدي ، واالنحراف المعياري ليما ىو ) 

ان القيمة  ( لمضابطة الثانية ، وباستعمال االختبار التائي بينيما اليجاد الداللة االحصائية اظيرت النتائج 4775
 9( ودرجة حرية )  4745( وبمقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية في مستوى داللة )  4783التائية المحسوبة ىي ) 

( يمكن مالحظة ان القيمة التائية المحسوبة اصغر من القيمة التائية الجدولية . والجدول )   2722( والبالغة ) 
 ( يوضح ذلك . 14

 (    12جدول )   
يوضح حساب االختبار التائي بين المجموعتين الضابطتين لمتداخل القبمي والتداخل البعدي بعد الترميز 

 (  2025الموجه بمستوى داللة ) 
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الوسط  المجموعة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

التائية  التباين 
 المحسوبة 

التائية 
 الجدولية 

 8088 2083 2044 2087 7042  1الضابطة 
 2075 2067 6082 8الضابطة 

وىو ما يعني ان ال فرق بين التداخل القبمي والتداخل البعدي في كال القائمتين المقدمتين الفراد العينة في  
المجموعتين الضابطتين لكال النوعين من التداخل بعد تقديم الترميز الموجو لممجموعة التجريبية المتعمقة 

 بعدي . بالتداخل القبمي والمجموعة التجريبية المتعمقة بالتداخل ال
 االستنتاجات : 

ان نتائج اجراء التجربة اظيرت ان التداخل القبمي والبعدي لو تاثيرا مباشرا في تذكر كل المجموعات االربع ،  
المجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين  قبل تقديم الترميز الموجو الفراد المجموعتين التجريبيتين ، اذ 

اي داللة ، مما يعني ان التداخل سواء اكان قبميا أو بعيدا كان فعاال في كال  لم تظير الفروق االحصائية
النوعين من التجربتين لمتداخل القبمي والبعدي ، وىو ما يتفق مع الدراسات السابقة التي اشارت إلى ىذه االثار 

لبعدي اكثر تاثيرا من السمبية لمتداخل في تذكر المعمومات،  ومع ان بعض الدراسات اشارت إلى ان التداخل ا
 التداخل القبمي ،  ولكن بالنتيجة فان االثنين مؤثران سمبا في التذكر . 

كما اظيرت نتائج الفرضيتين الثالثة والرابعة إلى ان الترميز الموجو المستعمل في البحث الحالي كان لو 
اكان تداخال قبميا ام تداخال بعديا ، تاثيرا فعاال في تذكر المعمومات والخفض من التاثير السمبي لمتداخل سواء 

وىذا ما اظيرتو نتيجة التحميل االحصائي ونتيجة االختبار التائي بين المجموعتين التجريبيين لمترميز الموجو في 
كال النوعين من التداخل مقارنة بالمجموعتين الضابطتين لكال النوعين من الترميز الموجو لمقبمي أو البعدي ، 

في خزن المعمومات في  ن ترميز المعمومات فعال لو تاثيرمع بعض الدراسات االخرى التي اكدت اوىذا ما يتفق 
 الدماغ وبالتالي استرجاعيا حين الحاجة ليا . 

وأظيرت نتيجة الفرضيتين الخامسة والسادسة إلى ان الترميز الموجو لمتداخل القبمي والبعدي كان   
داللة احصائية بين الترميز الموجو لمتداخل القبمي والترميز الموجو لمتداخل  مؤثرا وفعاال والدليل ال يوجد فرق ذا

البعدي ، وىي نتيجة تشير إلى ان ىذا النوع من الترميز ممكن ان يكون فعاال  في خفض اي من نوعي 
لنوعين من التداخل في المعمومات لدى الطمبة ، اما ما يتعمق بالفرضية المتعمقة بالمجموعتين الضابطتين لكال ا

التداخل ، فبما ان كالىما لم تتمق ترميزا موجيا فقد أظيرت نتيجة التحميل االحصائي واالختبار التائي بين 
المجموعتين الضابطتين ان ال فرق بينيما في التذكر ، اي ان كال النوعين من التداخل اثرا فعال وبمستوى واحد 

 في تذكر افراد العينة لكال المجموعتين . 
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 صيات : التو 
 عن طريق نتائج البحث يمكن الخموص إلى مجموعة من التوصيات منيا : 

استعمال اساليب الترميز المختمفة في تعميم الطمبة من المراحل الدراسية المختمفة عن كيفية تخزين  -1
 المعمومات في الذاكرة بشكل صحيح ، وبالتالي تساىم تمك االساليب في التذكر الصحيح ليذه المعمومات

حث الجيات التربوية والتعميمية عمى تشجيع الطمبة  عمى استعمال االساليب المختمفة لترميز المعمومات  -2
 ومنيا تعميميم اساليب الترميز الموجو في مذاكرة المواد الدراسية المختمفة . 

الترميزية حث الجيات المسئولة عن بناء المناىج الدراسية وابتكار اساليب التدريس عمى اعتماد االساليب  -3
المختمفة في بناء المناىج الدراسية و اثناء تدريس وتعميم الطمبة في المدارس والجامعات المواد الدراسية 

 المختمفة . 

 المقترحات : 
 يمكن عن طريق نتائج البحث الحالي اقتراح البحوث المستقبمية االتية : 

 فة في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية اجراء دراسة مماثمة تشمل فئات عمرية أو مراحل دراسية مختم -1
 اجراء دراسة مماثمة تتناول اساليب اخرى مختمفة من اساليب الترميز الموجو وتطبيقيا عمى طمبة الجامعة .  -2
اجراء دراسة أو بحث يتناول بناء برنامج تعميمي لتعمم الطمبة في الجامعات عن كيفية استعمال مثل ىذه  -3

 ة وتطبيقيا في مذاكرة المواد الدراسية المختمفة .   البرامج التدريبي
 المصادر العربية : 

  ( سايكولوجية الذاكرة واساليب معالجتيا ، دار المسيرة لمنشر  2412ابو عالم ، رجاء محمود )
 والطباعة ، عمان . 

 التعمم أسسو وتطبيقاتو، عمان: دار المسيرة(  2444)  أبو عالم، رجاء محمود 
  ( ، الذاكرة العاممة لدى المصابين بعسر القراءة ، رسالة ماجستير غير  2442، امال ) بن صافية

 .منشورة ، جامعة الجزائر ، كمية العموم االنسانية واالجتماعية ، الجزائر
 (2413خضر،احمدابراىيم )

ttps://www.alukah.net/web/khedr/0/51829/#ixzz5hwOl0aOh 
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 ( ، عمم النفس المعرفي في الذاكرة وتشفير  2446يع عبد ) الطيب ، عصام عمي و رشوان ، رب
 المعمومات ، عالم الكتب ، القاىرة . 

 ( القاىرة، مكتبة األنجمو . 3عمم النفس المعرفي المعاصر، ط 3002  ) الشرقاوي، أنور محمد ، 
 ( مدخل إلى عمم النفس، دار مكروىيل لمنشر، مصر  1983سيد ،محمد و نجيب خالد  ، ) . 
  ( االكتئاب النفسي وعالقتو بالتذكر لدى عينة من مراجعي  1996الغامدي ، احمد ضيف اهلل ، )

العيادات النفسية بالمنطقة الغربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ام القرى ، كمية التربية ، 
 السعودية . 
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 المدارس في االكتروني لمتعميم التربوية العممية في المعرفي التواصل

 منها نماذج البصرة لمحافظة االعدادية و المتوسطة

 االستاذ المساعد : اسعد عبد الرضا حسين

الغرض من البحث ىو المشاركة في المؤتمر لما لو من اىمية في تطوير العمل التربوي في محافظة البصرة و     

 بخصوص محور التعميم االلكتروني ىو بحث غير مستل .    

 ممخص البحث  :

 المعرفي تواصل في كبيديل نفسيا فرضت التي الحديثة الوسائل اىم احد االكتروني التعميم يعد     

 البمدان في اصبح حتى.  اثنائيا ممح بشكل و الجائح قبل العالم شيدىا التي الضروف بعد التربوي لمتعميم

.  عديدة بمراحل اياه متخطيا التقميدي لمتعميم منافسا التعميم من النوع ىذا مثل عمى اعتادة التي المتقدمة

 المعادلة القطاب المتباعدة الحمقات ربط خالل من التربيوية لمعممية المعرفي التواصل عممية سيل ما وىذا

 ايصال في سيولة من يقدمو لما.  طمبة و,  تدريسي كادر و,  تربوية مؤسسات,  من التربوية العممية في

 الممحة الرغبات و االحتياجات تمبية عمى قادرة التدريسية الطرق و الميارت رفع في ذلك معززا المعمومات

 وصوال العممي بمستواه االرتقاء و الفكرية مواىبة تنمية نحو الطالب دافعا.  التربوية العممية في المتعمقة و

 و البحث مشكمة عمى االول الفصل احتوى فصمين من البحث تكون وقد.  مرنة تعميمية بيئة لتحقيق

 التواصمية العممية مفيوم,  بعنوان االول المبحث ثم,  المصطمحات تحديد و البحث حدود و البحث اىمية

 ىو الثاني و,  التربوية العممية في التواصل اوال عنوانين من تكون قفد الثاني المبحث اما,  مكوناتيا و

 احتوى فقد الثاني الفصل اما. البصرة محافضة في االكتروني لمتعميم التربوية العممية في التواصل
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 ثم من و استبيان خالل من التدريسي الكادر االسئمة طرح طريقة عمى اعتمد الذي البحث اجراءات

 المقياس استبيان عمى ذلك في معتمدا الحسابي الوسط قيمة واحتاسب لالستبيان االحصائي التحميل

 . المصادر قائمة واخيرا,  االستنتاجات ثم النتائج ( بعدىاordinal) الرتبي

 االلكتروني .الكممات المفتاحية :التواصل المعرفي .العممية التربوية .التعميم 

Knowledge communication in the educational process of e-learning in middle 

and middle schools in Basra Governorate, examples of them 

Assistant Professor : Asaad Abdel Reda Hussein 

Research Summary:  

E-learning is one of the most important modern means that has imposed itself as 

an alternative in communicating the knowledge of educational education after 

the circumstances that the world witnessed before and urgently during the 

pandemic. Even in developed countries that are accustomed to this type of 

education, it has become a competitor to traditional education, bypassing it by 

many stages. This is what facilitated the process of cognitive communication of 

the educational process by linking the divergent rings of the poles of the 

equation in the educational process, including educational institutions, teaching 

staff, and students. Because it provides ease in communicating information, 

enhancing it in raising the skills and teaching methods capable of meeting the 

urgent needs and desires related to the educational process. Motivating the 

student to develop his intellectual talents and raise his scientific level in order to 

achieve a flexible learning environment. The research consisted of two chapters, 

the first chapter contained the research problem, the importance of the research, 
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the limits of the research and defining terminology, then the first topic entitled, 

the concept of the communicative process and ire and then the statistical 

analysis of the questionnaire and calculating the value of the its components. 

The educational process of e-learning in the province of Basra. As for the 

second chapter, it contained the research procedures that depended on the 

method of asking questions by the teaching staff through a questionna arithmetic 

mean based on the ordinal scale questionnaire, then the results and then the 

conclusions Finally, a list of sources.                                                  

key words : knowledge communication : The educational process : E-Learning                                                                   

                                                                                           

 انفصم االول 

 انمبحث االول

 مشكهة انبحث و انحاجة انيه :

قت الحاضر , لما و المعرفي لمتعميم التربوي في ال لني احد اىم وسائل التواصيعد التعميم االلكترو     

. فيو يوفر الحاجة الحقيقية لمعممية يمتمك من مقومات فاعمة , قادرة عمى ان تحل محل التعميم التقميدي 

ية تماشيا التربوية بين المعمم و الطالب , من خالل تقديم المعمومات بشكل اكثر مالئمة ليما و بصورة فرد

مع الظروف التي يمر بيا البمد و التي فرضتيا الجائحة . من ناحية اخرى يعتبر التعميم التربوي 

االلكتروني من الوسائل الحديثة التي سارت عمييا الدول المتقدمة قبل ىذه الجائحة , نتيجة لمتطور 

ني و البرامج االلكترونية التي الحاصل ليذا المجال وفقا لتطور ادوات ىذا النوع من التواصل االلكترو 

سيمت عممية التواصل التربوي المعرفي وايصال المعمومات بربط الحمقات المتباعدة لمعممية التربوية , وىذا 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

99 

 

ما ساعدة عمى ان تكون عميمة االنتقال ليذا المجال في ىذه الدول من التعميم التقميدي الى التعميم 

سيمة وسمسة . باعتبار ان اقطاب العممية التربوية في التعميم  االلكتروني خمال فترة الجائحة عممية

االلكتروني , من من كوادر تدريسية و طمبة و مؤسسات تربوية , قد اعتادوا عمى مثل ىذا النوع من 

 التعميم كرافد من روافد التعميم التقيدي و الذي قد يتفوق عميو .

يمكن لمتعميم التقميدي ان يحققيا من استخدام وىو بما يقد لمطمب من معمومات و معارف ال      

لمميارات و طرق التدريس القادرة عمى ان تشبع االحتياجات و الرغبات في العممية التربوية و دفع الطالب 

نحو تنمية مواىبو و االرتقاء بمستواه العممي و بقدراتو و مياراتو العممية . اضافة الى تطوير 

, قادر عمى التةاصل مع االخرين وصوال لتحقيق بيئة تعميمية مرنة ,  شخصيتيكفرد من افراد المجتمع

ابتداء من اعداد كادر تدريسي متمكن من استخدام طرق تدريسية حديثة تعتمد عمى مصادر مختمفة 

لممعمومات و ربطيا في العممية التربوية عن طريق وسائل التعميم االلكتروني قائمة عمى اسس التعميم 

مؤسساتن تربوية و وىيئة تدريسية و طمبة و التالي تمبية الحاجة الممحة بعد ىذه الجائحة و  التقميدي . من

مواكبة تطورات و مستجدات العصر و نشر ثقافة و تقنية التعميم االلكتروني القائمة عمى اساس التواصل 

عمى وجو  المعرفي . ونظرا لوجود مشاكل صاحبة ىذا نوع من التعميم في العراق عامة و البصرة

الخصوص بعد االعتماد عميو بدال من التعميم التقميدي حاول الباحث تسميط الضوء عمى ىذه المشاكل 

محاوال التعرف عمى مدى ما حققو التعميم عن بعد في خمق عممية تربوية قائمة عمى التواصل المعرفي و 

مرسل و رسالة و مستقبل و من ىنا ايصال المعمومات بعد اكتمال وتحقق معادلة ىذه العممية التربوية من 

صاغ الباحث سؤالو )) التواصل المعرفي في العممية التربوية لمتعميم االلكتروني في المدارس المتوسطة و 

 االعدادية لمحافظة البصرة نماذج منيا (( .
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 اىمية البحث :

 لمتعميم االلكتروني .يسعى البحث الى تسميط الضوء عمى العممية التواصمية في الميادن التربوية  -9

يقدم البحث دراسة لمسادة المعنين بيذا المجال لالستفادة منيا في تشخيص المعوقات ليذا النوع من  -9

 التعميم و تجاوزىا في المسقبل القريب .

 اىداف البحث :

ضة ييدف البحث لمكشف عن التواصل المعرفي لمتعميم االلكتروني لممدارس المتوسطة و االعدادية لمحاف

 البصرة .

 حدود البصرة :

 . 9999 – 9999الحدود الزمانية : العام الدراسي  -9

 الحدود المكانية : محافظة البصرة المدارس المتوسطة و االعدادية. -9

الحدود الموضوعية : التواصل المعرفي لمتعميم االلكتروني في المداس المتوسطة واالعدادية لمحافظة  -3

 منيا .البصرة نماذج عشوائية 

 تحديد المصطمحات :

التعريف االجراءي لمتواصل المعرفي : ىو عممية انتقال الرسائل ذىابا و ايابا من المدرس الى الطالب و  

 بيدف ايصال الخبرة و المعرفة من خالل تبادل الحوار عبر الصورة الصوتية و الصورة السمعية . 
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 مفيوم العممية التواصمية و مكوناتيا :

تعرف عممية التواصل بانيا عممية انسانية تقوم بين فردين او اكثر , يتم من خالليا الوصول الى        

حالة من التفاىم مع بعضيم البعض . عن طريق تبادل االفكار و المعمومات و المشاعر التي تبا من 

ما عمى شكل كتابة او الطرف االول و ىو المرسل و الطرف الثاني و المستقبل و قد تكو الرسالة بيني

عمى شكل كالم او قد تكو ايماءات او حركات . و تنقسم الى عدة اقسام منيا , التواصل االجتماعي بين 

افراد المجتمع , و التواصل النفسي او العاطفي بين شخصين او اكثر , و التواصل التربوي المبني عمى 

 سة عناصر اساسية ىي :اسس تربوية غايتو التعميم . و تتقوم ىذه العممية بخم

المرسل و المرسل اليو و الرسالة و قنوات االتصال المستخدمة في االتصال و االستجابة او ردود      

االفعال المتحققة من ىذه العممية و قد تاتي االجابة " بطريقتيا اما االيجابية او السمبية , فااليجابية تؤكد 

المتمقي يتابعو اعجابا او تاييدا اما ردات الفعل السمبية فيي  لممرسل انو يسير وفق الطريق السميم و ان

تمك التي يكون فييا المتمقي غير مؤيد لممرسل ويعبر عنيا بالرفض و االنكار و االعتراض سواء اكان 

 ( .9ذلك بالمفظ لم باالتصال الغير لفظي ")

لوقت الحاضر خاصة بعد الخطوات و يعتبر االتصال من اىم الركائز االساسية في حياة الفرد في ا     

الواسعة التي خطتيا و سائل االتصال االلكتروني الحديثة . حتى اصبحت من االدوات الفاعمة في 

التطوير و التغير االجتماعي و الثقافي و االقتصادي و السياسي . فقد لعبت دورا كبيرا في عممية التنمية 

الوسائل تذليل معوقات المعوقا لمعممية التواصمية و السعي عمى المستوى الذاتي لالنسان , اذ حاولت ىذه 

الى تحقيق تبادل لممعمومات و المعارف و عدم تاخر ارساليا و استقباليا بالشكل الصحيح لمنع تشوه 
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معانييا . و محفزتا الن تكون ىذه العممية حاضرة في كافة مفاصل الحياة الشخصية لمفرد و المجتمع فان 

 (.9ات االجماعية ... ىي عممية توصيل المعاني اي توصيل الرموز و المعمومات ")من " اىم العممي

فالفرد عند االتصال باالخرين سواء كان مرسال او مستقبال يحاول ايصال و تقديم ذاتو وشخصيتو       

ن لالخرين عن طريق رموز و دالالت الرسئل الواصمة ليم او ردود افعال الرسائل العائدة و التي تكو 

حاممة الفكار تقترب من الموضوعية قدر االمكان . و كل ىذه الرموز والدالالت التاتي بشكل عفوي و 

ساذج و انما من خالل موروت و مراجع تقوم عمى وفق خبرة الفرد و تراكم التجارب السابقة لديو . و 

ة و اجتماعية و التي اكتسبت نتيجة لعوامل و مؤثرات و خصائص شخسيتو , اضافة الى مؤثرات بيئي

ثقافية سيمت عممية االتصال االنساني , ومن ىنا فان عممية التواصل المعرفي تكون بمثابة " األلية التي 

 (.3توجد فييا العالقات االنسانية و تنموعن طريق استعمال الرموز التي تصدر عن العثل ")

مغمومات و تبادليا بين افراد لقد كرس االنسان جيده حول تحقيق نظام معرفي يتيح لو نقل ال     

المجتمع بشكل سيل وسريع في تعاممو اليومي كاسموب تخاطبي لغوي يمكنو من بناء اواصر و عالقات 

مشتركة حتى ظيرت العديد من النظريات الميمة بما يخص ىذا المجال منيا من ركز عمى المرسل و 

تقبل و منيا من ركز عمى مجمل عناصر منيا من ركز عمى الرسالة المرسمة و منيا من ركز عمى المس

العممية التواصمية , منطمقين في ذلك عمى الركائز االساسية ليذه العممية . و التي تبدا وفق االساس و 

 القاعدة التالية :

 من _____  ما يقول  _____   كيف _______   لمن  ______   ما االثر    

 _____ ا لمستقبل  _____ االثرالمرسل  _____  الرسالة   _____ القنات  _
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فالرسالة اليمكن ان تحقق ىدفيا ما لم تصل الى المستقبل و ما تحدثو من اثر عيمو و انعكاسات      

ىذا االثر عمى سموكو الشخصي , فيو ينطمق من خالل ثنائية المثير و االستجابة , وىو يركز "  عمى 

(. فالمرسل ىة الذي 4اجل تغير سموكو ايجابيا او سمبيا ") الوظيفة التاثيرية اي التاثير عمى المستقبل من

يقوم بارسال الرسالة و يكون احد اىم اظراف العممية االتصالية ثم تاتي مرحمة ارسال الرسالة و التي 

تكون بمثابة حمقة الوصل ما بين المرسل و المستقبل و التي تكون عادة عن طريق قنوات تواصمية 

ة من المعمومات وفقا العتبارات اساسية لغرض تحقيق ىدفيا وىو ما الذي يجب مختمفة ىدفيا نقل جمم

توصيل , كيف يمكن ايصالو , من ىو المستيدف من الرسالة , ما ىي المناسبة التي يجب ان يعرفيا 

المرسل اتجاه المستقبل . وىنا ياتي دور المستقبل و ىو الطرف الثاني في المعادلة االتصالية الذي يقوم 

 (. 5عممية تحويل الرموز الشفرات التي تتضمنيا الرسالة و تفسيرىا وفيم معانييا )ب

 المبحث الثاني

 اوال : التواصل في العممية التعميمة التربوية .

تعرف العممية التعميمية التربوية بانيا عبارة عن نشاط فردي او جماعي يقع ضمن اشراف ىيئة         

م و المعارف و التي تتم من خالل عممية التواصل الحاصل بين المرسل  او  تدريسية ىدفيا اكتساب العمو 

)المدرس( و المسقبل و ىو ) الطالب (وتربطيم الرسالة وىي المادة العممية . وىنا يتم تفاعل الحركة 

الفكرية  بين اقطاب العممية التواصمية و تتحقق فواعميا التواصمية من خالل نقل االفكار و تبادل 

مومات وصوال االىداف المنشودة  . فالتواصل كمفيوم يعتمد عمى امرين ميمين في اكتمالو وىو المع

المرسل و المستقبل , مع اتاحة المجال لممستقبل الحداث استجابة معينة و اعطاء مساحة من قبل 
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دلة بين المرسل ) المدرس( لممستقبل )الطالب( في ابداء رايمعين حول مضمون الراسمة لخق عالقة متبا

طرفي المعادلة  اذ " يعد التواصل التعميمي الفعال محموعة الرموز و المعاني المتبادلة بين اطراف 

العممية التعميمة داخل الصف الدراسي ليتعد الى المحيط المدرسي ككل حيث ال بد ان يتسم التواصل 

 (. 6ع الجماعة ")التعميمي الفعال بنجاح االتصال مع الذات من اجل القدرة عمى التواصل م

وتقع عمى عاتق المدرس عممية  تحقيق وانجاح التواصل المعرفي مع الطمبة من اجل خمق جو        

عممي ميني قادر عمى تبسيط المعمومات و الخبرات لمطمبة و النزول لمستواىم االدراكي مستعينا من ذلك 

شاركين بشكل تفاعل ايجابي , اليقوم عمى بالتقنيات المتاحة لو لجعل المتمقين ليذه المعمومات اشخاص م

 ايصال و تبادل المعمومات فحسب و انما تكون بمثابة حركة مستمرة وفقا لديناميكية الفعل و ردود الفعل.

ان العممية التربوية في جوىرىا عبارة عن عممية تواصل , فعناصر العممية االتصالية ىي نفسيا       

فيي تحتوي عمى مرسل )المدرس( و رسالة ) المادة العممية( و المستقبل العناصر المحورية المكونة ليا 

)الطالب( . وتتجمى مقدرة المدرس مقدرة المدرس عمى استيعاب المادة الدراسية و تحويميا الى رموز 

صوتية او صورية عمى شكل قوالب من الرسائل الداللية القادرة عمى الفيم من قبل الطمبة , حاليا حال 

ة تواصل انساني قائمة عمى التفاعل المتبادل حسب "   األلية التي توجد فييا العالقة االنسانية و اي عالق

( , فالغرض االساسي ىو التاثير عمى الطالب  7تنمو عنطريق استعمال الرموز التي تصدر عن العقل " )

التطور العممي و معرفيا و تربويا من خالل تحول ىذا االثر المعرفي الى المجتمع و تحريك عجمة 

 االجتماعي .
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ان من ميام المدرس االساسية ىو تحديد ىدفيو الدقيق من الرسالة التعميمية مع التمكن التام     

لمضمونيا مع القدرة عمى فيم و تحميل خصائص المتعممين , ويعد اىم ىذه االىداف مع التركيز عمى 

كار وصوال لتحقيق النشيط الذىني و المعرفي لدييم تماثل االفكار و حث الطمبة عمى الحوار و توليد االف

, وذلك عن طريق السؤال و الجواب مثال كذلك بفتح المجال امام الطمبة في حرية المناقشة كاسموب 

تدريسي قائم عمى الحوار و توليد االفكار وىي بالنتيجة تقود الطمبة نحو الوصول الى الحقائق بانفسيم 

(8. ) 

ىم الطمبة فيم الذين يتمقون الرسالة اي المادة العممية المشفرة و عمييم تحمييا و  اما المسقبل و      

تفسيرىا و استيعابيا و من ثم اصدار داللة عمى فيم ىذه الرسالة و انيا قد وصمت ليم , مع االخذ بنظر 

كة بين االعتبار بان المرسل قد تعرف عمى خصائص الطمبة بصورة عامة مع توفر عنصر الخبرة المشتر 

المدرس و الطالب في كيفية التعامل مع الرسالة و اتاحة الفرصة لمشاركتيم في محمل العممية التعميمية 

لزيادة الدافعية لدييم نحو تحقيق االىداف التربوية " التي من اجميا وضعت مادة معينة في مرحمة من 

ختمفة و الطريقة التي يعد بيا المعمم مراحل التعميم و النيج الخاص بيذه المادة وما يتضمنيمن ميادين م

 (.9خبراتو لييسرىا لمتالميذ حيث يتفاعمون بيا و يكسبون منيا الميارات ")

اما الرسالة فتكون بمثابة القمب النابض لمعممية التواصمية في التعميم التربوي , فيي حمقة الوصل بين      

المدرس و الطمبة فال يتم اي اتصال معرفي من دون تحققياو ىي عبارة عن "  مجموعة من المعارف و 

( . 99و النفسية االساسية " ) الميارات و الوسائل التكنولوجية التي نشات من معطيات العموم التربوية

وتحمل في طياتيا الدقة و الصحة من الناحية العممية كما يجب ان تكون واضحة وسيمة الفيم عمى 

 الطال بو خالية من عناصر التشويش .
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كما تحتوي العممية التواصمية التربوية عمى قنوات ووسائل اتصال وىي ادوات ترميز الرسالة التعميمية      

قل بيانات و مواقف التواصل المعرفي اليدف الرئيسي من االتصال و ىو التعميم . وتحتوي عمى التي تن

مكونات و وسائل االتصال عمى مادة عممية و مواد تعميمية , فالمادة العممية ىي جزء من المواد التعميمية 

ادة العممية الى وىنا تتحول الم  CDو ىي المحتوى الدرسي و الذي قد يكون عمى شكل كتاب او قرص 

مادة تعميمية و تساعد عمى توسيع مدركات الطمبة " فان النجاح في العمم ... يعطي الجيل القادم فرصا 

 ( في المسيرة العممية لمبمد .99اعظم لمضاعفة االنجازات العممية مما يؤدي في النياية الى التقدم ")

عنصر التنغذية الراجعة او االستجابة الصادرة  و تحتوي عممية االتصال في التعميم التربوي ايضا عمى  

من الطمبة وىو سموك يصدره الطالب نحو ما تم تمقيو من معمومات و ميارات و. ز التي تساعد عمى 

الكشف عن كفاءة عممية االتصال التعميمي وعمى المدرس االىتمام بيذه االستجابة بقدر االىتمام 

الرسالة ) المادة الدراسية( و ىنا عميو تحديد المشكالت التي ادت بالرسالة, فقد يستجيب الطالب لجزء من 

الى ذلك و العمل عمى عالجيا .وصوال الى المرحمة االخيرة من االتصال في التعميم التربوي و ىو التاثير 

او تحقيق اليدف المنشود وىو الفائدة التعميمية عند الطالب . فمن دون تحقيق ىذا اليدف االستراتيجي 

عممية االتصال التربوي سوف تضيع كل الجيود المبذولة لكل مناحي العممية التربوية الن " كل شقاء في 

(.اذ ان أي خمل في عممية التواصل 99او سعادة انسانية يقوم كل منيما عمى فيم افضل لقضية التعميم ")

 موقت و الجيد. التربوي يكون االتصال غير مجدي في العممية التربوية و يترتب عمى ذلك ىدر ل

 ثانيا : التواصل المعرفي لمعممية التربوية لمتعميم االلكتروني في محافظة البصرة .
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يعد التعميم االلكتروني وسيمة ميمة لمتعميم التربوي وذلك من خالل استخدام وسائل االتصال        

الحديثة من حواسيب وشبكة االنترنت و المكتبات االلكترونية واجيزة االتصال الشخصية االخرى بما توفره 

 من برامج تعميمة .

رض التعميم االلكتروني بشكل طارئ و وفي العراق بشكل عام و البصرة عمى وجو الخصوص ف     

مفاجئ و من دون أي مقدمات ليذا النوع من التعميم بحيث اصبح الوجو االخر و المعوض عن التعميم 

التقميدي . وذلك بسبب ما تعرض لو البمد من ظروف صحية اثناء الجائحة , وان كان متدوال قبميا عمى 

و التبميغات الخاصة باولياء االمور حول ابنائيم مستوى بسيط اقتصر عمى ايصال بعض المعمومات 

الطمبة مع ادارات المدارس . و لم يكن اداة اساسية في العممية التواصمية التربوية , و بعد ان اصبح 

الوسيمة االولى في التعويض عن التعميم االلكتروني ظيرت الصعوبات و المشاكل ليذه العممية التواصمية. 

االلمعوقات و االشكاالت وذلك بسبب االنتقال السريع و الغير مبرمج لمثل ىذا  فقد صاحبيا الكثير من

النوع من التعميم , و عزز تمك االشكاالت وىو التخبط في اتخاذ القرارات  الغير مدروسة من قبل 

دة المؤسسات التربوية مما انعكس سمبا عمى مجمل العممية التواصمية بدءا من المدرسين و الرسالة أي الما

العممية وصوال الى الطمبة "  ان تكنولوجيا االتصال و االعالم يمكن ليا زيادة التعميم عندما تكون ذات 

نوعية جيدة و عندما يكون ىناك انسجام جيد بين ادوات الطائق و االىداف . و ىو االمر الذي يعني ان 

 .(93التكنولوجيا وحدىا ال يمكن ان تخمق تقدم العممية التعميمية " )

 وذلك بسبب وجود فجوة بين الطموح المشروع و قدرة ىذا النوع من التعميم عمى تمبية ذلك الطموح.        



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

999 

 

و يرجع ذلك الى عدة اسباب منيا عدم وضوح الرؤية في االنظمة و الطرق و االساليب المتبعة في 

ئق التدريس االلكتروني و التعميم االلكتروني , و عدم وجود بنية تحتية من التربويين المتخصصين بطرا

عمم النفس في مجال التعميم االلكتروني كذلك عدم خبرة الطمبة في التعمل مع ىذا النوع من التعميم ناىيك 

 عن االمور الوجستية االخرى التي صاحبة ىذا التحول .

 ما اسفر عنو االطار النظري

 رافد ميم من روافد التعميم التقميدي . التعميم االلكتوني وسيمة ميمة من وسائل التعميم التربوي و -9

التعميم االلكتروني وسيمة من وسائل التواصل المعرفي كونو يحتوي عمى عناصر العممية التواصمية   -9

 من مرسل و رسالة و مستقبل .

ىناك برامج االلكترونية فييا من االخصائص الفنية و التربية التي تمبي حاجات عناصر العممية  -3

 ية و القادرة لمتعويض عن لتعميم التقميدي اذا احسن استخداميا من قبل ىذه العناصر .الترواصم

يعطي التواصل في التعميم االلكتروني مساحة واسعة في عممية التواصل المعرفي بين المدرس و  -4

 الطمبة بطريقة سيمة سمسة و سريعة .

االلكتروني في العممية التواصمية استطاع  عمى وفق التطور التكونولوجي في وسائل التواصل لمتعميم -5

ىذا النوع من التعميم ان ينافس التعميم التقميدي و يجارية في الوقت الحاضر ناىيك عن القفزات التي 

ستتخل ىذا المجال في المستقبل عمى المستوى المتوسط و البعيد , حتى انو يعد مقياسا لتطور الدول 

 المتطورة .
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دمة ىذا النوع من التعميم اداة فاعمة ابان الجائحة  و قد ساعدىا في تخطي ىذه اتخذت الدول المتق -6

 الفترة التي شمت بيا جمع مفاصل الحياة تقريبا اال عممية التواصل التربوي و االعالمي .

ساعد التواصل التربوي االلكتروني الطمبة عمى اتاحتة الفرصة اماميم في ان يكون ىناك تغذية راجعة  -7

المدرس مما ساعد عمى زيادة التفاعل بين اقطاب العممية التواصمية التربوية المدرس و الطالب مما الى 

 ادا الى زيادة اكتساب المعمومات والميارات . 

ان اىم عنصر من عناصر التواصل المعرفي لمعممية التربوية لمتعميم االلكتروني ىو المرسل او  -8

تواصمي التربوية في ىذا النوع من التعميم فال تتحق الرسالة أي المادة المدرس فمندونو ال تتم المعمية ال

 العممية و بالتالي ال يوجد تواصل مع المستقبل أي الطمبة .  

  الفصل الثاني 

 اجراءات البحث

 طالب كل فكان االلكترونية( ادمودو) منصة عمى اوال البصرة محافظة في التربية مديرية اعتمدت لقد     

 اجراه الذي االتطالع حسب جيدة كانت و بو خاص( كوود) رمز لو يعطى المنصة ىذه في يسجل

 فرضتيا اخرى منصة الى المنصة ىذه تغير تم لكن و.  المدارس مدراء و التربويين بعض مع الباحث

 التخطيط و  االدارة سوء لكن و.  ايضا جيدة منصة ىي و(  نيوتن)  منصة ىي و البصرة تربية مديرية

 بفتح البصرة في التربية مديرية قامت ثم.  االلكتروني لمتعميم التربوي دورىا من اضعف القرارات اتخاذ في

 لمجدول مشابو جداول وفق تعمل(  بعد عن التعميم وحدة) ب واسمتيا السابقة المنصة والغاء جديدة منصة

 اختيار في لممدرس الكاممة الحرية اعطت لكن و التقميدي التعميم في المدارس في المتبعة لمدروس اليومي
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 لعدم عارمة فوضى حدثت ىنا و لمطمبة العممية المادة ايصال في الاللكتروني التطبيق او البرنامج

 استخدم حيث التقميدي التعميم فحوى من يقترب و يشابو لتطبيق البصرة في التربية مديرية تخصيص

 الباحث طرحو سؤال من تضح كما التربوي التواصل لعممية اساسا معدة غير برامج المدرسين من الكثير

 استخدم من منيم اخرون و( ZOOM) تطبيق استخدم فمنيم من.  سيعرض الحقا الذي االستبيان في

 و( CLACE ROOM) استخدموا اخرون و( MEET GOOGLE) استخدم من منيم و (FFC)تطبيق

 العممية السبب اظعف وليذا( TELEGRAM) استخدم غيرىم و( WHATSAPP) استخدم منيم

 حاجات يمبي التربية مديرية تحدده برنامج عمى االستققرار لعدم االلكتروني لمتعميم التربوية التواصمية

 وجود عدم ذالك الى اظف.  منو المنشود لميدف وصوال التقميدي التعميم عن معوضا و االلكتروني التعميم

 في المختة الجيات قبل من المتحذة القرارات معظم كانت و,  يااللكترون التعميم لمتابعة تربوية لجان

,  التربوي التمفزيون نحو الطمبة توجو عمى المدرسين وبمساعدة الطمبة حث ىو البصرة في التربية مديرية

 المواد اغمب ان كون لممدرس دور أي يوجد فال العممية ىذه من فائدة أي يوجد ال الحالة ىذه في و

 ان التالي و( اليوتيوب) عمى اصال جودة مو التربيوي التمفزيون قبل من تطرح التي حموليا و الدراسية

 عمى ناىيك االلكتروني لمتعميم المعرفي التواصل في العممية الفائدة تتحقق لم و جاىزة و موجودة الحمول

 حاستيم عمى سمبا عمى اثر مما التواصل لعممية المحمول الياتف يستخدمون الطمبة من% 89 نسبة ان

 المدرسين بعض ان حتى المدرس قبل من الدراسة المادة العطاء محدد وقت ىنا يكن لم كما البصرية

 ليال الواحدة الساعة في يرسميا بعضيم ان حتى الميل من متاخر وقت في لمطمبة العممية اللمادة يرسا

(94.) 
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و بغية الحصول عمى نتائج موضوعية لمبحث وذات قيمة عممية حاول الباحث اعداد مجموعة من       

االسئمة التي تخص مجال التواصل المعرفي في العممية التربوية لمتعميم االلكتروني ووضعيا في ورقة 

لمدارس ( و عرضيا عمى المدرسين و المدرسات في ا ordinal)  الرتبي المقياس  حسب استبيان

المتوسطة و االعدادية لمحافظة البصرة حيث كانت اختيار عينات البحث ىي ) المدرس المتوسطة و 

االعدادية و الثانوية( ووزعة عمى مناطق مختمفة من مركز مدينة البصرة و بطريقة عشوائية تشمل مدارس 

( سؤال بثالث فقرات 93) من سمقيا عمى البنيين و البنات . فتكونت ورقة االستبيان الالسئمة التي وزعت

( فقد كان مفتوح االجابة و طرحت ىذه االسئمة عمى اكثر من سبعين  99مقيدة االجابة ما عدا السؤال ) 

مدرس و مدرسة شممت المدارس التالية  ) ثانوية الروضة العباسية لمبنيين, ثانوية المتميزين لمبنين , 

تري لمبنيين ,ثانوية الخالصة لمبنات ,متوسطة الجبال متوسطة مدينة المدن لمبنيين , متوسطة البح

اإلجابات الميمة من ىذا  الشامخة لمبنيين , متوسطة الجبيمة لمتعميم االساسي ( ثم قام الباحث بتحميل

االستبيان و التي تكون النسبتيا المؤية مرجحة عمى اجابة الطرف الثاني من اسئمة االستبيان فاالجابة ب) 

% فما فوق تحسب و كذالك ايشمل ىذا االحتساب اذا كانت 59تي تكون نسبتيا المؤية نعم ( مثال ال

االجابة ب) كال ( وتيمل اجابة السؤال المتساوية االطراف او االجابة صاحبة النسبة المؤية العالية ب) 

 يقدميا التي لمبيانات وتحميل االحصائي جمع خالل الدقيقة من النتائج عمى الحصول نوعا ما (  لغرض 

 االجابات من بين المدرسون وىي األكثر اختتارىا التي عمى ىذه األسئمة و من خالل إجابتيم العينة أفراد

   وصوال الى معمومات دقيقة من خالل نتائج االستبيان. الواحد لمسؤال

 فقد تضمن االستبيان االسئمة التالية وفقة صيغتو التي طرحت عمى افراد العينة : 
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 العممية في  المعرفي التواصل حول ارائيم الستبيان  التدريسية الييئة عمى االسئمة بطرح الباحث يقوم    

    المدرسة اسم..............................            المدرس اسم االكتروني لمتعميم التربوية التعميمية

 . المطموبة  العبارة رقم امام  X بعالمة االجابة يرجى.....................................   

   . التقميدي التعميم من افضل لمطمبة المعموماات ايصال عمى قادر االكتروني التعميم ىل -9

   . الطمبة مع التواصل و المعمومة ايصال في التقميدي التعميم يفوق االكتروني التعميم ىل -9

 . التربوية العممية في المدرسين و الطمبة اعتادعميو االكتروني التعميم ان ىل -3

 التقميدي . التعميم من صعوبة اكثر االكتروني التعميم في الطمبة مع التواصل ان ىل -4

 . التواصل العممي ىذا مثل تقبل مرحمة الى االكتروني التعميم في والمدرسين الطمبة وصل ىل-5

 . االكتروني التعميم مع تواصميا يتفاعموا ان الطمبة و المدرس استطاع ىل-6

 . التقميدي التعميم في المعوقات نفس ىي االلكتروني التعميم في المعوقات ان ىل -7

 ليم . المادية الظروف بسبب الطمبة مع التواصل في االكتروني التعميم في المعوقات ان ىل -8

 . محدد الكتروني تطبيق او برنامج وجود عدم بسبب االكتروني التعميم في المعوقات ان ىل -9

  . البرنامج اذكر التواصل و االيصال في الفائدة تحقيق في التطبيقات او البرامج افضل -99

 مديرية قبل من مدروسة خطة وجود عدم بسبب الكترونيا لمطمبة المعمومات ايصال ضعف ان ىل -99

 . التربية
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 المعمومات ايصال في الطمبة مع التعامل في الخبرة مرحمة الى التدريسي الكادر صل و ىل -99

 . الكترونيا

 . التقميدي التعميم في كما الكترونيا فيميا و المعمومات ايصال تقبل عمى الطمبة اعتاد ىل -93

  التقميدي . التعميم عمى الطمبة مع االيصال و التواصل في االكتروني التعميم تفضل ىل -94

الطالب  بين نفسية السباب ىي االكتروني التعميم في الطمبة مع التواصل تحقيق عدم ان ىل-95

  والمدرس .

 الجو وجود  لعدم االكتروني التعميم في التربوية العممية في االيصال و التواصل تحقيق عدم ىل -96

 . المدرسة في عميو المعتاد التربوي

 . االكتروني التعميم مستوى رفع عمى قادرة التربية مديرية قبل من مقننة خطة وجود ان ىل -97

 . االكتروني بالتعميم لممدرسين تطويرية دورات ىناك تكون ان يجب ىل-98

  ايصال تقبل عممية تسيل الطمبة لدى المعمومات من ارضية ىناك يكون ان يجب ىل -99

 . االكتروني التعميم طريق عن المعمومات

 . سنوات ثالث مرور بعد  التعميم من النوع ىذا تقبل عمى المدرسين و الطمبة استطاع ىل -99

 االولى . السنة في الطمبية مع التربوية العممية في االيصال و التواصل في المعوقات ىل -99

 . الثالثة و الثانية السنة في نفسيا ىي االكترون التعميم في 
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  االكتروني التعميم في( وصوت صورة)  المباشر و الحي التواصل و االيصال ان ىل -99

 . التقميدي التعميم منافسة عمى قادر

 االكتروني . التعميم عن االبتعاد و التقميدي التعميم الى كميا العودة تفضل ىل -93

و من خالل احتساب النسبة المؤية الجابة المدرسين في االستبيان و بعد زيادة نسبة االجابة عن االسئمة 

,  93,  99,  9,  8,  7,  6,  5,  3)  بما يخص فقرة )نوعا ما ( تمغى اجابات االسئة التالية و ىي

 ( و اقتصر تحميل االجابات الصالحة النتبقية . 99,   99,  99,  97,   95

 .   التقميدي التعميم من افضل لمطمبة المعموماات ايصال عمى قادر االكتروني التعميم ىل -9

 المعمومات.% من اجات المدرسين نعم قادر عمى ايصال  69وكانت النسبة المؤية 

 .  الطمبة مع التواصل و المعمومة ايصال في التقميدي التعميم يفوق االكتروني التعميم ىل -9

 وىي كال غير قادر . % 94وكانت النسبة المؤية لالجابة عميو ىي 

 التقميدي. التعميم من صعوبة اكثر االكتروني التعميم في الطمبة مع التواصل ان ىل -4

 % .83بكال  بنسبة  و كانت االجابة عنو

 . البرنامج اذكر التواصل و االيصال في الفائدة تحقيق في التطبيقات او البرامج افضل -99

 وىوسؤال مفتوح فكانت االجابات متنوعة و متباينة في نوع البرناج فيو متروك لمدرس المادة .
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 مديرية قبل من مدروسة خطة وجود عدم بسبب الكترونيا لمطمبة المعمومات ايصال ضعف ان ىل -99

 التربية.

 % .68وكانت االجابة عنو بنعم بنسبة 

 . التقميدي التعميم عمى الطمبة مع االيصال و التواصل في االكتروني التعميم تفضل ىل -94

 % .75وكانت االجابة بكال  حسب النسبة المؤية 

 الطالب بين نفسية السباب ىي االكتروني التعميم في الطمبة مع التواصل تحقيق عدم ان ىل-95

 . والمدرس

 % كال .66وكانت النسبة المؤية عن ىذا الجواب 

 الجو وجود  لعدم االكتروني التعميم في التربوية العممية في االيصال و التواصل تحقيق عدم ىل -96

 . المدرسة في عميو المعتاد التربوي

 % بنعم . 73وكانت النسبة المؤية لالجابة ىي 

 . االكتروني بالتعميم لممدرسين تطويرية دورات ىناك تكون ان يجب ىل-98

 % .89و كانت االجابة عنو بنعم بنسة 

  ايصال تقبل عممية تسيل الطمبة لدى المعمومات من ارضية ىناك يكون ان يجب ىل -99

 االكتروني. التعميم طريق عن المعمومات
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 % بنعم . 86وكانت االجابة عنة بسبة 

 . االكتروني التعميم عن االبتعاد و التقميدي التعميم الى كميا العودة تفضل ىل -93

% بنعم . ويمكن القول بان ىذه االجاب يعدىا الباحث اىم اجابة و ذات  79وكانت االجابة عنيا بسبة 

 قيمة عممية تخص البحث .

 نتائج البحث  :

انو قد يفوق التعميم االكتروني ان تم ان التعميم االلكتروني قادر عمى تحقيق وايصال المعمومات  و -9

اتخاذ االجراءات العممية و القرارات الدارية الخاصة بو ليجاري التواصل في التعميم التقميدي فيو يحقق 

 التواصل المطموب بالتواصل في التعميم التقميدي .

لمثل ىذا النوع من _يعد يجو برنامج محدد من قبل مديرية التربية في البصرة من اىم مقومات النجاح  9

التعميم اذا مااخذنا بنظر االعتبار وجود برامج تطويرية لمكادر التدريسي لمواكبة التطور الحاصل في 

مجال التعميم االلكتروني كونو يمثل اىم ركيز من ركائز عممية  التعميم التربوي لمعممية االتصالية 

 االلكترونية .

جة وضع خطط مدروسة و ممنيج في رفع المستوى الميني و الزال النظام التربوي في البصرة بحا -3

التربوي التعميمي بما يخص التواصل التربوي لمتعميم االلكتروني بحيث يشمل كل قطاعات العممية 

 التربيوية من مؤسسات تربوي و الكادر التدريسي وصوال الطمبة .
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الدروس التي يجب ايصاليا ضرورة و ضع برنامج خاص يحدد و قت و مدة و عدد المحاضرات او -4

المسقبل أي الطالب كي يتحقق اليدف المنشو د من العممية التواصمية التربوية لمتعميم االلكتروني مع 

االخذ بنظر االعتبار التقميل من دور الياتف الخموي كاحد اجيزة التواصل ليذا النوع من التعميم لمضاره 

 لمثل ىذا النوع من التعميم . الصحية و لعدم وجود كافة التقنيات المطموبة

ان نظام التعميم االكتروني المتبع من قبل مديرية تربية البصرة غير قادر عمى تحقيق التواصل  -5

المعرفي التربوي في التعميم االلكتروني فقد اضعف المستوى العممي لدى طمبة المتوسطة و االعدادية 

تعميم التقميدي حسب االستبيان  كونو لم يمبي حاجة حيث فضل نسبة كبيرة من المدرسين العودة  الى ال

 الرسالة التواصمية لمتعميم التربيوي التقميدي .

 المصادر :

)الرٌاض:دارجامعة الملك سعود  2ا.د عبد اللطٌف بن دبٌان العوفً : المهارات االساسٌة فً االتصال و التواصل , ط -1

 .9 -2( ص  2112للنشر , 

االجتماعٌة من بارسونز الى هبرماس , ترجمو : د. محمد حسٌن غلوم ) الكوٌت المجلس الوطنً اٌان كٌب : النظرٌة -2

 .63(ص1999(,244للثقافة و الفنون و االداب سلسلة عالم المعرفة )

 . 19( ص 1962)عمان: جامعة الٌرموك , 1د عصام سلمان موسى : المدخل فً التصال الجماهٌري ,ط  -3

واصل فً الوسط المدرسً )الجزاءر :المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة و تحسٌن مستواهم تاعوٌنات علً : الت -4

 . .21( ص2119,

ٌنظر :ملٌكا افتٌش : اتجاهات البحث اللسانً , ترجمة :د.سعد عبدالعزٌز مصلوح ) القاهرة : طبع الهٌئة العامة لشؤون -5

 . 242( ص 1996المطابع االمٌرٌة ,

ز : التواصل التعلٌمً الفعال داخل الصف الدراسً و انعكاساته على العالقات االجتماعٌة داخل المدرسة , أ. أمال كزٌ -6

 . 341, ص 2112مجلة التغٌر االجتماعً )الجزائر( العدد السادس ,
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 القيم التربوية النبوية منطمقا لتطوير االداء االستراتيجي في المدراس الثانوية

 

 مديرية تربية البصرة –وزارة التربية  -م د : ثائر هادي رسن راشد العقيمي

 الغرض من البحث لمترقية

 

 الممخص 

تشكل القيم النبوية التربوية قيمية استثنائية في بناء اي عممية تربوية في البناء التربووي اسسويمي ومون      
مقيم النبوية الواقو  التربووي فوي المودارس الثانويوة والقي  وقود تعورض دون بين اهم القيم التي تحتاج العودة ل

داخوول  فووي ابوورز عمووادين فووي والثقووافي لمعديوود موون التحووديات التووي عممووت عمووة تحطوويم نسووي ة التربوووي  شوو 
تربوووي همووا اسسووتاذ والطالووب م فكانووا محوواور بحثنووا فووي محاولووة تعزيووز القوويم لوودي ما موون خوويل بيووان  النسوويا ال

النبويوة الشوريفة التوي بينوا مف ووم القويم  النبويوة الصفات التي ينبغوي التحموي ب موا مون خويل العوودة لمقويم اهم 
 ا ل تعزيز القيم النبوية الصحيحة.ومصادرها ومصاديق ا  من 

 

القيم التربوية م القيم النبوية م التحديات التربوية م خصائص القيم م الدور القيمي  :الكممات المفتاحية
  ممصادر القيم .
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SECONDARY SCHOOLS 
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Abstract  

The prophetic  educational values form extraordinary  values  effects on  any 

education process  of Islamic  Education  building; the most important  value of 

which is that it should  reactivate  and apply the prophetic  values  in the 

secondary schools  as it is exposed, doubtless, for several challenges  destroyed   

education fabric represented by teacher and student as  they are  main points  of 

our study attempting to enhance  the values in their minds through showing most 

characteristics shall they  have   through  reactivate  prophetic values and  
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teachings  introducing   the concept of  prophetic values, its  sources and 

substantiations to enhance rightful prophetic values.  
 

Keywords:    Educational Values, Prophetic Values, Educational  

                     Challenges, Evaluable Role, Evaluation Sources.  

 

 المقدمة
كبيوورة ومختمفووة خمقووت ا ووواء متعووددة المسووارات بعيوودة عوون  فكريووة  فووي هووذف الفتوورة تحووديات ونالمسوومم يعوويش

ويووة بشووكل او بوووخرم  وهووذا فيووا اسموور الووذي اثوور عمووة المنظومووة القيميووة الترب ونالمنوواخ الووذي ينبغووي ان يعيشوو
اهووم تموو  العي وواتم وعنوودما  العووودة لممنظومووة التربويووة النبويووة يحووتم و وو  المعال ووات النا عووة ويوووتي عوويج

نبحث في اكثر واهوم المنظوموات التربويوة تووثرا باست واة السومبي ن ود المودارس الثانويوة  التوي تعويش فوي خطور 
يقيوة التوي نشوكل  وزءا من وا عمينوا تشوخيص وانطيقا مون المسوؤولية التربويوة واسخكبير من الناحية الفكرية م 

 لواق  التربوي.المشاكل وو   العي ات النا عة لمن وض با

واعتقد ان طرح القيم النبوية النظريوة فوي محويط اسسوتاذ والطالوب مون خويل طورح موا ي وب عموة اسسوتاذ 
 وزء م وم فوي وهوي فوي القويم النبويوة  م موة نظريوة مة الطالب ان يكون عميوا دورةان يتصف با وما ي ب ع

العي ات النا عة التي تحمل بعدية العيج والمشكمة في ذات الوقوت كوون العويج انعكواس لمشوكيت م موة 
في هذف المؤسسة التربوية الم مة. وفي الحقيقة دواف  بحثنوا الموسووم ااالقويم التربويوة النبويوة منطمقوا لتطووير 

اس الثانوية((  اءت انطيقًا لواق  يعيشا الباحث فوي هوذف المودارس والتوي شوعر اسداء اسستراتي ي في المدر 
بمسوووؤوليتا التوووي تحوووتم عميوووا و ووو  العي وووات النظريوووة فوووي البحوووث والعمميوووة فوووي حياتوووا فوووي البيئوووة المدرسوووية 

   الثانوية ودون ش  السنة النبوية مميئة في تم  العي ات النا حة .

 اوال :مشكمة الدراسة :

يعيش العالم اسسيمي في هذف المرحمة صراع فكري م  المعسكر المعادي من ا ل تشويا ال وية الفكرية  
والروحيووة التووي تعتبوور صوومام اسمووان ل ميوو  المسووممين لديموميووة الحفوواظ عمووة المرتكووزات واسسووس اسسوويمية 

قويم ونموهوا ويواتي فوي مقدموة تمو  وتمثل منظومة القيم التربوية من اهم تم  اسسس  التي تعمل عمة زراعوة ال
القيم  القيم النبويوة التوي تعوزز القويم التربويوة لبنواء شخصوية الطالوب الثوانوي التوي يمور فوي تحوديات متعودد مون 

 بين ا تشوف ال وية اسسيمية وهذا ما ن دف من و   الحمول المناسبة لا في هذا البحث.

 اهداف البحث :ثانيًا : 
 النظرية التي تس م في تطوير شخصية المدرس والطالب في المدارس الثانوية. بيان القيم التربوية-1



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

113 

 

التعرف عموة القويم التربويوة النبويوة مون قبول المودرس والطالوب فوي المودارس الثانويوة لتكوون لوا من  وا فوي  -2
 تطوير القدرات وبناء الذات.

 ألهم القيم التربوية النبوية.و   الطالب في المدارس الثانوية عمة ال وانب النظرية والعممية -3
 و   المقترحات المناسبة التي تس م في تطوير المدرس الثانوي .-4

 البحث :اهمية -ثالثاً 
 توتي هذف الدراسة بعد الت ربة المباشرة وغير المباشرة لحياة المدرس والطالب الثانوي.-1
المسووتقبمية الخاصووة لمطالووب والعامووة يعتبوور الموودرس والطالووب فووي هووذف المرحمووة موون عموواد بنوواء الشخصووية -2

 لمبمد كون م ا يال المستقبل .
 تس م هذف الدراسة في مرا عة المدرس والطالب لبعض اسخطاء الدخيمة عمة منظومت م التربوية . -3
تسووواهم هوووذف الدراسوووة عموووة اعوووادة النظووور فوووي كثيووور مووون ال وانوووب توووم عر ووو ا وتحتووواج اهتموووام اكبووور مووون  -4

 ة .ال  ات ذات العيق
 حدود البحث :رابعا :

حووودود الدراسوووة المووودرس والطالوووب الثوووانوي  ووومن المسوووارات الثنائيوووة بين موووا بموووا يسووو م ويسووواعد عموووة تطووووير 
 قدرات م وبناء ذوات م مستفيدين من ال وانب النظرية التي تقدم ا الدراسة

 خامسًا : منهج البحث . 

اسسوويمية الووذي مثوول القووران الكووريم والسوونة النبويووة  اعتموودنا فووي من  نووا ل ووذا البحووث اسعتموواد عمووة المصووادر
اهووم المصووادر عمووة اسطوويا خصوصووا اسخيوورة لطبيعووة البحووث فظووي عوون المصووادر اسخوور  ذات العيقووة م 
حاولنا الوقوف عمة المحاور الم مة في طيات البحث ليكون اكثر فائدة من الناحية النظريوة م معتمودين فوي 

 اذ والطالب في القيم التربوية النبوية .تطورير اسداء عمة اسست

 

:تكون البحث مقدمة وثيثة مباحث اسول كان بعنوان القويم التربويوة النبويوة  والثواني  سادسًا: هيكمية البحث
وتوصووويات  الووودور القيموووي لممووودرس الثوووانويالنبووووي فوووي تعزيوووز القووويم التربويوووة والثالوووث بعنووووان  المووون ا بعنووووان

 وخاتمة .

 القيم التربوية النبويةالمبحث االول 

 اوال : مفهوم القيم .
  مفهوم القيم لغة.-1

والقيمووة : واحوودة القوويم م    القوويم مصوودر بمعنووة اةسووتقامة م والقوويم : هووو موون الفعوول فعيوول م أصووما قووويم 
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ذا انقواد يقووم مقوام الشو  . والقيموة : ثمون الشو  بوالتقويم . تقوول : تقواوموف فيموا  وأصما الواو ألنوا  بيون م م واذ
أقمووت الشوو  وقومتووا فقووام بمعنووة اسووتقام م قووال :  قووال ابووو زيوود : الشوو  واسووتمرت طريقتووا فقوود اسووتقام لو ووا .

والقوام : العدل م قوال تعوالة :  واسستقامة اعتدال الش  واستواؤف . واستقام فين بفين أي مدحا وأثنة عميا
ا القرآن ي دي لمتي هوي أقووم م قوال الز واج : معنواف لمحالوة التوي وكان بين ذل  قواما م وقولا تعالة : إن هذ

  .(1ا .هي أقوم الحاست وهي توحيد اهلل م وش ادة أن س إلا إس اهلل م واةيمان برسما م والعمل بطاعتا

 مفهوم القيم اصالحًا:-8

ؤمن ب وا النواس ويتفقوون وقد عرفت القيم بما نصا : اام موعة من المبادئ والقواعد والمثل العميا التوي يو
 عمي ا فيما بين م ويتخذون من ا ميزان يزنون با اعمال م ويحكمون ب ا عمة تصرفات م المادية والمعنويوة ((.

   .(2ا

 ثانيا :خصائص القيم النبوية.

تعتبر القيم النبويوة مون اهوم معوالم المنظوموة التربويوة النبويوة والتوي اتسومت بخصوائص م موة عموة الباحوث 
الوقوف عمي ا لدراست ا في  مي  مو وعات ابحاث القيم النبوية الشريفة ومون ابورز تمو  الخصوائص التربويوة 

 النبوية استي .

 الربانية .-1
تنوعت مصادر القيم التربوية النبوية ومن اهم تم  المصادر الربانية التي تعكس ارتباط النبوة في السماء 

التحمي في القيم التربوية يتعاطة مع ا بيسر وس ولة والة هذا المعنوة وقدسية القيم وهذا ي عل الباحث عن 
برهوم بقولا : اا وميزة ربانية القيم ت عل النفس البشرية بكل ثقة وطمانينة سن وا تعموم ان وا تراعوي  اليا ذهب

بقولووا : اا  بووي  انوب اخور موون  وانوب هووذف الخصوائصويبوين العتي .(3ا فطورة اهلل التوي خمووا النواس عمي ووا ((
وهوذف الخاصووية تعطووي المربووي اطمئنانووا نفسوويا بووان ترسووي  هوذف القوويم عنوود المتعممووين سووبيل السووعادة فووي الوودنيا 

   .(4ا واسخرة((.
 الواقعية .-8

تشووكل الواقعيووة خصيصووة م مووة فووي منظومووة القوويم التربويووة والتووي تعنووي امكانيووة التطبيووا فووي الحيوواة والتووي 
الخصيصة س معنة ل ا م وير  احد الباحثين المعاصورين احمود الواقعيوة بقولوا :  بدون هذا الشرط تصبح هذف

اا ان القيم التربوية في السيرة النبوية واقعية يمكن تطبيق ا بوي تكموف او مشوقة ودون اغوراا فوي المثاليوة التوي 
 .(5ا تقعد الناس عن اسمتثال  فالعبادات واقعية واسخيا واقعية ((.
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 االنسانية.-3

اعتقوود ان القووويم التربويوووة لوويس قيموووة اذا لوووم تتصوووف باسنسووانية ف وووي اسسووواس الوووذي تقوووم عميوووا  ميووو  القووويم 
بعوض البواحثين ان وا: اا عيقوة تونظم  سوي فوي اي مفوردة قيميوة تربويوة مويور وتنطما لمدعوة الة اسقتداء والتو

واسسووتغيل التووي تشوووف السوومو  اسفووراد بع وو م بووبعض فووي  ووو موون اسنسووانية ...بعيوودا عوون الظمووم والتعصووب 
ان  ميو  البشوورية مون اصول واحود وينبغوي التعامول عموة اسوواس بعوض احود البواحثين  ويور   .(6ا اسنسواني ((.

رسوول اهلل ا ص(  وهنوا عمينوا الر ووع الوة القويم النبويوة فوي هوذا الصودد فن ود قوول.(7ا التقو  والعمل الصوالح .
د وس أسوووود عموووة أحمووور اس س ف ووول لعربوووي عموووة أع موووي وس لع موووي عموووة عربوووي وس سحمووور عموووة أسوووو  :اا

 وهذا الحديث يؤكد قاعدة التفا ل بين  مي  البشرية وهي التقو  . .(8ا ....((.بالتقو 

 العالمية.-4
ة او منطقووة  غرافيووة لووم يكوون يومووا القوويم التربويووة عمومووا والقوويم التربويووة النبويووة خاصووة لطائفووة موون البشووري 

وموا أرسومنا  إس من وا قولوا تعوالة : اا معينة بل هي ل مي  العالم وقد اشارات اسيات الشريفة الة هذا المعنة
ومووووا أرسوووومنا  إس رحمووووة ااوقولووووا تعووووالة :   .(9ا ((.ا ولكوووون أكثوووور النوووواس س يعممووووونكافووووة لمنوووواس بشوووويرا ونووووذير 

صوومة الشوريفة نعمووم ان المنظوموة القيميوة التووي ارسول  واء ب ووا رسوول اهلل ا. ومون هووذف اسيوات  .(10ا ((لمعوالمين
ثووت ستمووم حثين موون حووديث رسووول اهلل ا انمووا بعويسووتنتا بعووض البووا( هووي لمعووالم ا موو  م اهلل عميووا والووا وسوومم
ان قيم الفطرة اسنسانية كا الصدا واسمانة والسخاء قيم فطرية عالمية بعوث ليتتمم وا   .(11ا مكارم اسخيا ((

   .(12ا وهي ليست حكرا عمة المسممين فقط بل ل مي  العالم.

 الخمود -5

ان القوويم التربويوووة خالووودة حيووة ماداموووت البشووورية حيووة مسوووتمرة س تتبووودل خيفووا لمنظريوووات الو وووعية و وووعت 
ين م اما قويم القويم النبويوة التربويوة خالودة ومت وددة سن وا مسوتمدة مون الووحي الوذي  واء لمكان معين وزمان مع

ومن هذا الم نة يف م ان هوذف القويم خالودة وصوالحة ل ميو  البشورية وعموة  .(13ابقيم صالحة لكل زمان ومكان 
 .(14ا اصحاب القول الواعية التعامل مع ا بوعي وتفكر وتدبر ألخذ العبرة والدروس من ا .

 ثالثا : مصادر القيم.

تشكل معرفة مصادر القيم اهمية كبيرة  دا في منظومة اسرشاد التربوي واسخيقوي فوي اسسويم الحنيوف م 
لمعرفووة قدسووية واهميووة ودور وتوواثير تموو  القوويم عمووة بنوواء شخصووية الفوورد والم تموو  م ون وود ان هووذف المصووادر 

اسهميووة والتوواثير والتوواثر فووي المنظومووة القيميووة لمم تموو  م وربمووا تتنوووع وتختمووف بووين الحووين واسخوور موون حيووث 
تنعدم بعض القيم وتظ ر اخر  او يقل اسرتباط ببعض القيم دون البعض اسخر م وانطيقا من هذف الحيثيات 

 نعتقد من اسف ل تقسيم مصادر القيم الة قسمين .
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 االول : المصادر المقدسة:

المباركووة اهووم مصووادر القوويم المقدسووة وقوود اشووار النبووي اسكوورم محموود اصوومة اهلل  يشووكل القووران الكووريم والعتوورة
إنووي قوود تركووت فوويكم اا : عميووا والووا وسوومم( الووة هووذف البعديووة الم مووة موون خوويل حووديث الثقمووين الووذي  وواء فيووا 

 ود إلوي أمرين لن ت موا بعدي ما إن تمسكتم ب ما : كتاب اهلل وعترتي أهول بيتوي م فوان المطيوف الخبيور قود ع
 . ونحن سوف نشير الي ما كاستي .(15ا ...((أن ما لن يفترقا حتة يردا عمي الحوض

 القرآن الكريم :-1

( مفوووردة تشوووير الوووة القووويم بمختموووف اشوووتقاقات ا المتعوووددة م ومووون ابووورز اسيوووات 659ورد فوووي القوووران الكوووريم ا 
هوذا القورآن ي ودي لمتوي هوي أقووم ويبشور  إنالقيم قولا تعوالة : اا التي تؤسس ألهمية القران في غرسالشريفة 

وهووو اول مصووادر القوويم اسسوويمية بوول هووو   . (16ا ((.المووؤمنين الووذين يعممووون الصووالحات أن ل ووم أ وورا كبيوورا
ن وي يعود  يعود قيموة مو بوة  وكول ايوة نصوتنصوت عموة امور  ا في اشتقاا القيم فكول الدستور الذي نستند الي

. وفوي (17ا قيمة سالبة .و القران الكوريم مون ا تربووي متكامول وكتواب عقيودة شوامل ممويء بوالقيم المرغووب في وا.
فوووقم  انووب اخوور يشوور القووران الكووريم اهميووة الوودين لكونووا ال وومانة التربويووة فووي مسووار القوويم فووي قولووا تعووالة : اا

 .(18ا ((.هلل يومئذ يصدعونو    لمدين القيم من قبل أن يوتي يوم س مرد لا من ا

ومووون هنوووا يت وووح اهميوووة القوووران الكوووريم كووووهم المصوووادر اسسووويمية المقدسوووة ومووون ابووورز تمووو  القووويم العووودل 
يتواء واسحسان والن ي عن الفحشاء والمنكر والبغي كما فوي قولوا تعوالة : اا  إن اهلل يوومر بالعودل واةحسوان واذ

وفووي  انووب اخوور موون  وانووب   .(19ا ((يعظكووم لعمكووم تووذكرون ذي القربووة وين ووة عوون الفحشوواء والمنكوور والبغووي
القويم القرانيووة ن وود القووران الكووريم يودعوا الووة اسموور بووالمعروف والن ووي عوون المنكور واسيمووان بوواهلل تعووالة كمووا فووي 

 .(20ا ((.كنووتم خيوور أمووة أخر ووت لمنوواس تووومرون بووالمعروف وتن ووون عوون المنكوور وتؤمنووون بوواهللقولووا تعووالة :اا
يووات القووران الكووريم الكثيوور موون القوويم فووي  وانووب العبووادات والعقائوود والتربيووة واسخوويا والسوومو  المسووتقرا ألوي وود 

 سواء كانت في مسارات اسوامر او النواهي او غير ذل .

    .(81) السنة النبوية :-8

ل ووذف القدسووية تحتوول السوونة النبويووة المصوودر الثوواني موون مصووادر التشووري  اسسوويمي وقوود اسووس القووران الكووريم 
وموا آتواكم الرسوول فخوذوف وموا ن واكم عنوا واسلزام في التسميم ل ا والعمل بمقت اها وذلو  فوي قولوا تعوالة :  اا

 .(22ا ((فانت وا واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب 
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    القوووران الكوووريم مؤكووودة لوووا ومفسووورة لموووا  ووواء بوووام ومقيووودة بمنطوووا القووورآن ووظيفوووة السووونة النبويوووة المط ووورة مووو
 الكريم ومخصصة لما أتة من حكم عام ومنشئة لحكم  ديد لم يرد في القورآن الكوريمم وناسوخة لحكوم ورد فيوا. 

 العمول عموة ترسويخ ام وو وعت السونةويعد القرآن الكوريم ال انوب النظوري فوي صوياغة القويم مون أ ول نشورها و 
كوان يصومة  (وسومم صومة ااهلل عميوا ا مم فالنبي تالنبوية المط رة اس راءات التطبيقية في واق  المسممين وحيا

ذا كانوت السوونة المط وورة  ويقووول ل ووم: "صووموا كمووا رأيتموووني أصوومي"  بالنواس المكانووة العظيمووة بعوود كتوواب  ب ووذفواذ
مون أقووال وأفعوال  ولاةسيميةم فكل موا صودر عون الرسوان ا مصدر عظيم من مصادر القيم  ااهلل عز و ل ف

ووا ووب عمووة المسووممين استبوواع لكوول مووا صوودر عوون النبووي  السوونة النبويووة ح ووةم ألن وتقريوورات يعتبوور موون القووي
وكان مقصودا با التشري  واسقتداء وما صدر عن طبيعتا البشورية ف وو قيموة ممزموة إذا قوام  بصفتا رسول ااهلل

  المقصوووود مووون فعموووا اسقتوووداءم وقيموووة غيووور ممزموووة إذا كوووان غيووور ذلووو م ف وووي قووويم تخ ووو دليووول يووودل عموووة أن
 ة ممزموة وسونة وا وب اتباع وا.قيمويقصود بوا التشوري  واقتوداء المسوممين بوا ف وو  ليختيارم أما موا ثبوت بودليل  

 .(23ا

ان السنة  اءت حامموة لمكثيور مون القويم النظريوة والتطبيقيوة ففوي ال انوب اسول روي عون  (24االعتيبيوير  
. وفي ال انب التطبيقوي (25ا ((ستتم مكارم اسخياانما بعثت اا( قولا : صمة اهلل عميا والا وسممرسول اهلل ا
 .(26ا ((صموا كما راتموني اصمياا:  ( صمة اهلل عميا والا وسممان دف يقول

 الثاني : المصادر غير المقدسة.

 :  االجماع-1

القيوواس واعتبوورف  أثبووت االشووافعي( ح يووة اة موواعم وأكوود أنووا فووي مرتبووة بعوود الكتوواب والسوونة ومقوودما عمووة   
فا في اسستدسل من المصدرين التشريعيين األولين م إذ س يعتمد عميا إس عند عودم و وود نوص  من موام أ ع

 واة ماع عندف: "هو أن ي تم  عمماء العصر عمة أمر فيكون إ ماع م ح ة فيما أ معوا عميا"م كموا و و   
  موواع يعتبورف ألنوا ا ت ووادهمم وس ل إلوا حودودا ابسوتيمولو يةم فقوود قيودف بالسونة وبا ت وواد الصوحابة الوذي يعود أو 

ان م ا ت دوا حيث س يقوم نص من السونة أو أثور عموة   يمكن أن يغفموا عن السنة في مو   اس ت ادم في بد
عمة خيف ما ا تمعوا عميام ولكون إذا حكمووا السونة فيموا ا تمعووا عميوا  الا وسمم(صمة ااهلل عميا و االرسول 

هووم الووذين يوودركون الحوويل والحوورام فووي  ن ووموقيوودف أي ووا با موواع العمموواء والفق وواءم أل كانووت السوونة هووي الح ووة 
الكتواب والسونةم فموا دام أسواس اة مواع هوو الوصوول إلوة رأي فوي األمور األمور الغير المنصوص عمي ا فوي 

 . (27ابالتحميل أو التحريم

 مون المسوممين الم ت ودين م عصور  ميو  اتفواا باة مواع يقصودو  الخمقيوةم القويم مصوادر أحود اة مواع يعود
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 واقعوة حوول اة مواع شورعي م فواذا واقعوة  وقعوت  ثبوت حكم عمة وسمم عميا اهلل صمة النبي وفاة بعد العصور

لم ماعوة المسوممة وسفرادهوا و وعموي م اسخوذ بو  ويعود هوذا اس مواع مموزم  القيموي السمم  من تندرج فان ا بذات ا
 المتعمقوة اةسويمية الخمقيوة القيم صياغة في المسممون التربية عمماء ا ت د لقدو ل مي  فئات الم تم  المسمم . 

وتسوتوعب  والظوروفم األحووال مو  تتكيوف مرنوةم إسيمية تربوية نظرية امن  صاغوا والتي واآلداببطمب  العمم 
 . (28ا .حديثا.  واقعة ولكل حيم حالة لكل وتنتا المتغيراتم

 

 اإلسالم .القيم العربية قبل -2

تنوعت القيم اةسيمية العربية قبل اةسيم والتي استمرت من حيث و ودها الة اليوم إلة نووعين األول : 
مبية :كالعصوبية القيم العربية اسي ابية كاالش اعة والبطولوة والفروسوية والشو امة وحمايوة ال ووار . والثواني : سو

ها منووذ ذلوو  التوواري  حتووة اليوووم حتووة اننووا س نحتوواج دليوول والثووور وغيوور ذلوو  وهووذف القوويم نعيشوو ا ونشووعر ب ووذور 
 عمي ا .

 الوافدة . الثقافات-3

رغوم التباعود ال غرافوي الكبيور فوي و نتي ة لمتواصول الكبيور بوين طبقوات الم تمعوات سوواء افوراد او  ماعوات 
وهي نتي ة حتمية بعض اسحيان من خيل وسائل التواصل المختمفة سواء المقروءة او المسموعة او المرئيةم 

ر لويس حكورا ودون ش  هذف الثقافات شكل مصدر لمقويم اسي ابيوة والسومبية ل ميو  الشوعوب والبمودان وهوذا اسمو
 ة واقعية تشمل  مي  بمدان العالم ا م .عمة شعب او بمد بل هي قيم

 رابعا : المنهج النبوي في تعزيز القيم التربوية.

يمثل اسسيم الدين اسشمل في تعزيوز القويم بمختموف مسوميات ا م وي ود المسوتقرا لييوات الشوريفة العشورات  
موون القوويم المتنوعووة م ونحوون فووي  زئيوووة بحثنووا هووذا سوووف نقووف موو   بعديوووة القوويم التربويووة فووي الموون ا النبووووي 

حوودة هووذف القوويم المختمفووة فووي رسووم معووالم الشووريف فووي مسووار القوويم التعميميووة والعمميووة واسخيقيووة والسووموكية م لو 
عموة اهميوة العموم والوتعمم فوي القوران الكوريم اكود و  عنوان هذف ال زئية المتنوعة فظي عن الترابط الوثيوا بين موا.

وكذل   .(29ا (.قل هل يستوي الذين يعممون والذين س يعممون (كثير من اسيات الشريفة من ا قولا تعالة :  اا
تؤكوود  ةهووذف اسيوات الشوريف .(30ا (.ا يرفوو  اهلل الوذين آمنووا مونكم والووذين أوتووا العموم در وات (  فوي قولوا تعوالة :

 عمة العمم واهمية التعمم ومكانة بيان سمو المكانة والمنزلة والف ل في تقيم السماء.

لم تكن تؤكد عمة السعي في طيب العموم والتاكيود عميوا وسومو منزلوا العموم والطالوب فوي  ان اسياتاعتقد  
خصووص العموووم الدينيووة فقووط م نعووم العموووم الدينيووة والشوورعية هوي اشوورف العموووم ولكوون موون خوويل اسطوويا فووي 
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العمميوة التوي وبعود الوذي تقودم ينبغوي الوقووف عموة ابورز الشوواهد ةاسيات واسحديث نسوتدل عموة هوذا المعنوة. 
 تعميم والتعمم والسمو  اسخيقي استي .تشير الة المن ا النبوي في مسار ال

 االول : تعميم المسممين القراءة والكتابة.

اكوابر الصوحابة وأفا وم م وهورع  (صومة اهلل عميوا والوا وسومماوهكذا قام ب ذف الم مة األكاديمية بعد الرسوول
زينوا وحببوا الوي م عمول و قوول الرسوول و سويرتا م اذ قود حوارب األميوة  إلة طمب العمم كثير مون النواس . وقود

كان في األسر  من خال موقفا من اسر  بدر ويرو  انا : اابكل ما أوتي من قوة م وتت مة محاربتا ليمية 
من يكتب م ولم يكن في األنصار من يحسن الكتابة م وكان مون م مون س موال لوا م فيقبول منوا أن يعموم عشورة 

:  قوال....اعة من غممان األنصوارالغممان الكتابة ويخمي سبيما . فيومئذ تعمم زيد بن ثابت الكتابة في  م من
بدر م واهلل س  ممي م قال : الخبيث ! يطمب بذحل فقال ما شون  ؟ قال  ربني مع ف اء غيم يبكي إلة أبيا

أهول بودر أربعوين أوقيوة م فمون لوم يكون عنودف عموم عشورة  ي : كوان فوداء األسور  توتيا أبدا . وقال عوامر الشوعب
 .(31ا ((.زيد بن ثابت  ممن  عمممن المسممين م فكان 

 

 : الحث عمى طمب العمم.الثاني

 ئووت أطمووب  فقووال: يووا رسووول اهلل! إنووي م(سوومالووا صوومة اهلل عميووا و  االنبووي قصوودصووفوان بوون عسووال  روي ان
مرحبووًا بطالووب العمووم إن طالوووب العمووم تحفووا الميئكوووة : اا  (سوووممالووا صوومة اهلل عميووا و  االعمووم. فقووال لووا النبوووي 

.(32ا ((بو نحت ام ثم يركب بع  م عمة بعض حتة يبمغوا السماء الدنيا من محبت م لما يطمب... 
 

 المبحث الثاني :الدور القيمي لممدرس الثانوي .

يمثل الدور القيمي لممدرس في هذف المرحمة اهمية كبيرة لخطورت ا في صياغة الشخصية لمطالوب الثوانوي  
م واعتقد  من هنا تكمن خطوورة المو ووع مون حيثيوة العمور وخطوورة التو  وات وتبموور الشخصوية م وفوي هوذف 

عميووا ان نظوور اليووا نظوورة  المرحمووة عمووة الموودرس الثووانوي يوون ض فووي دورة و مسوووؤلياتا موو  هووذا الطالووب الووذي
 اسبن ونظرة الشخص الذي يحتاج الة مد يد العون والمساعدة.

 اوال: خصائص المدرس الثانوي.

يشوووكل دور المووودرس الثوووانوي اهميوووة كبيووورة فوووي التووودريس الثوووانوي لمعديووود مووون اسسوووباب م وربموووا يووووتي فوووي 
الثنائيوة بين موا م وهوذا اسمور عموة ال  ووات مقودمت ا تووثر الطالوب فوي المودرس و ورورة مود  سووور العيقوات 

ذات العيقة ان تنظر اليا وت عا في حسابات ا لمعناية في المدرس  من دورات خاصة با ألكمال الونقص 
في شخصوية المودرس .  ومون هوذا المنطموا ي وب عموة المعموم التحموي بالعديود مون الصوفات الشخصوية التوي 

م فوووي شخصوووية الطالوووب الثوووانوي م ومووون ابووورز واهوووم خصوووائص القوووي سووو م فوووي ان ووواج دورة الم وووم فوووي غووورست
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 المدرس األتي .

 التحمي باالخالق الحسنة:-1

تشوكل اسخويا الحسونة مون اهوم الخصوائص التوي ينبغووي بول ي وب التحموي ب وا مون قبول المودرس الثووانوي م 
صوودر ليخوويا والقوويم ليكووون مثوواًس حيووًا حركيووًا وقوودوة لمتوسووي بووا موون قبوول الطمبووة الووذين يحيطووون بووا م وخيوور م

العميووا رسووول اسنسووانية محموود ا ص( م وي وود المتصووفح لمسوويرة الشووريفة العديوود موون اسحاديووث التووي تؤكوود عمووة 
ومون دون شو   .(33ا احسون م خمقوا((.اكمول الموؤمنين ايمانوا  : اا قولوا رورة التحمي بواسخيا النبيموة م من وا 
خير معين لممودرس المثوالي لكوي يتصوف بواسخيا الحسونة ويواتي فوي  ان هذ الحديث الشريف وغيرف العشرات

مقوودمت ا فووي ظوول القوويم التربويووة التووي ي ووب التحمووي . وموون ابوورز اسخوويا الصوودا والتوا وو  والبسوواطة والكوويم 
ة الطالووب الثووانوي م وبال وود تمامووا عمووة الموودرس يالطيووب و ميوو  هووذف اسخوويا تسوواعد عمووة صووياغة شخصوو

 د عن ا داد هذف اسخيا الحسنة.السمبي اسبتعا

 قوة الشخصية: -8

قوة الشخصية امر م م  دا سيمكن التخمي عنوا فوي  ميو  الميوادين التربويوة او غيرهوا م وتتور  انعكاسوت ا 
عمووة الموودرس والطالووب فووي المسوواحة المشووتركة بين مووا والمتمثوول فووي قاعووة الوودرس والتووي تتوور  انعكاسووات ا موون 

كووذل  هووذف الخصيصووة تعموول عمووة ان ووباط اس ووواءفي قاعوودة  والمحبووة المتبادلووة بين ووام والثقووةخوويل اسحتوورام 
الوودرس وتموونح الموودرس ال يبووة والتقوودير والتعوواطف فووي ن وواح سووير العمميووة التربويووة. وهنووا عمينووا التوكيوود عمووة 

 عميووا روعميووا ان يكووون قويووًا لكووي ستموور  مدروسووة وورورة  ووبط الوونفس واسنفعوواست غيوور الصووحيحية وغيوور ال
بعض مشاري  الطمبة غير المشروعة والتوي تسو  لمعمميوة التربويوة مبول عموة المودرس القووي الشخصوية الوتحكم 

 في ظروفا الشخصية وعدم اسقاط ا عمة الطمبة م ما كانت الظروف.

 .بث روح االمل وعدم اليأس-3

يعوويش الطالووب ظووروف مختمفووة قوود ت عوول منووا يعوواني موون اسحبوواط النفسووي الووذي يووؤثر عميووا سووير المرحمووة 
الدراسووية وربمووا يصوول لمرحمووة اليوووس م وهنووا يوووتي دور الموودرس فووي و وو  الحمووول المناسووبة موون ا وول بووث روح 

سيوات الشوريفة من وا اسمل فوي نفوس الطالوب  وعود اليووس والقنووط الوذي ن وة عنوا القوران الكوريم فوي عودد مون ا
ون د في السيرة النبوية الشواهد زاخرة في   .(34ا انا س ييوس من روح اهلل اس القوم الكافرون (( :ااقولا تعالة 

التفاوت في العدة والعدد ببين رغم معركة بدر ال  رة وفي الدعو  الة بث اسمل وعدم اليوس من ا مارو  في 
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عركووة اسحووزاب وحصووار قووريش وموون مع ووم القبائوول اسخوور  الووذين صوومموا م وفووي.   .(35االمسووممين والمشووركين
عمة استئصال اسسيم بصورة تامة . ولكن ن ود رسوول اهلل يبوث روح اسمول وعودم اليووس وهوذا المون ا النبووي 

 .(36ااثبت صدقا وحقيقتا التاريخية 

 التصدي بالمسؤولية. -4

نا ح واسي ابي وهو دون ش  نتي ة م مة لمقودمات التصدي بالمسؤولية  انب م م من  وانب المدرس ال
يتحمووة ب ووا ومميووزات م مووة لتحموول ليتصوواف ب ووذا العنوووان الم ووم والتووي توودل عمووة الثقووة بووالنفس واحتوورام وقوووة 

عور حديث شريف يبوين اهميوة السوؤولية والشو اصمة اهلل عميا والا وسمم( وقد رو  عن رسول اهللة م الشخصي
كمكووم راع وكمكووم مسووؤول عوون رعيتووا اسمووام راع ومسووؤول عوون رعيتووا والر وول راع فووي أهمووا وهووو  ي قولووا : اافوو

مسؤول عن رعيتا والمرأة راعية في بيت زو  ا ومسؤولة عن رعيت ا والخادم راع في مال سيدة ومسوؤول عون 
هووذا الحووديث . ان .(37ا ((....أبيووا ومسووؤول عوون رعيتووا  رعيتووا قووال وحسووبت ان قوود قووال والر وول راع فووي مووال

الشريف يبين اهم مصاديا المسوؤولية ولوم يووتي عموة نحوو حصور المصواديا بول  واء ليبوين اهم وام والمودرس 
اهم واخطر اسدوار التي ين ض ب ا فعميا التصودي لممسوؤولية فوي هوذا المرحموة دون ش  في هذف المرحمة من 

 الم مة.

 المكانة العممية.-5 

دراسووية المسووتو  العممووي موون اسمووور الم مووة واسساسووية التووي ي ووب عمووة الموودرس التمتوو  ب ووا فووي اي مووادة 
لمقيووام بوظيفتووا بوول  ووزء موون ن وواح العمميووة التربويووة. واعتقوود ان تطوووير المكانووة  ألن ووا  ووزء موون ن وواج الموودرس

العمميووة او المسووتو  العممووي لمموودرس تقوو  مسووؤوليت ا عمووة الموودرس اوًس وعمووة ال  ووات ذات العيقووة ثانيووًا موون 
سووتو  العممووي خوويل فووتح الوودورات التدريبيووة بصووورة مسووتمرة . وس نشوو  فووي كثوورة اسي ابيووات المترتبووة عمووة الم

ال يد لممدرس التي نعرض عن ا لو وح ا. وهنا  من الباحثين أشار الة م موعة من الصفات والخصائص 
التي ي ب عمة المدرس التحمي ب ا من وا اا الوذكاء م الثقافوة العاموة م قووة الميحظوة م المسواهمة فوي اصويح 

مووون  هووواوهنوووا  غير  مصووواديا تووودخل فيموووا تقووودم م واعتقووود ان  ميووو  هوووذف الم .(38ا التعمووويم م واسمووون الفكوووري ((
ة وغيرهووا الكثيوور المصوواديا فووي هووذف السووياا مثوول الووروح اسي ابيووة و الت ديوود والتشوو ي  و التمتوو  بووروح الدعابوو

 المبيب. نعرض عن ا لمقار ء

 ثانيا :تحديات تعزيز القيم في المدارس الثانوية.
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ع وربمووا ت وودد ن احووا م و تعزيووز القوويم فووي الموودارس فووي اي مشوورو  مفصوومياً  امووراً  تشووكل التحووديات الواقعيووة
فووي العمميووة التربويووةم ولكوون يوا ووا العديوود موون التحووديات التووي تشووكل عائقووا  واسووتتراتي ياً  م موواً  الثانويووة مشووروعاً 

دون تحقيووا اسهووداف المر وووة موون العمميووة التربويووة م واعتقوود ان اطووراف المعادلووة فووي تعزيووز القوويم التربويووة فووي 
والطالوب( ونحون سووف نشوير الوة التحوديات التوي  ة كثيورة من وا ا اسدارات والمودرس و القووانينس الثانويالمدار 

 وذل   من محاور ابرزها استي.  اسخر  توا ا المدراس بصورة عامة من دون الدخول في التفاصيل

 اوال : غياب القوانين التربوية .

وبخيفووا يكووون  يشووكل سوون القوووانين التربويووة التووي تعموول عمووة حمايووة الموودرس التربوووي احوود  اهووم الوسووائل 
تخمف سن القوانين تحدي كبير يعمل عمة تح ويم دورف الم وم واسساسوي فوي الودفاع عون القويم التربويوة م وفوي 

والموودرس( الووذي فيووا فقوورات م مووة  الحقيقووة اهووم القوووانين غائبووة عوون التشووري  وموون اهم ووا قووانون حمايووة المعمووم ا
القانوينووة والشوورعية  تحمووي الموودرس وتووداف  عنووا وتصووون كرامتووا امووام التحووديات المختمفووة اثنوواء توديووا وا باتووا

اعتقوود غيوواب القوووانين التووي توووفر حيوواة حوورة كريمووة لمتربوووي هووي فووي ذات ووا تحووديات كبيوورة تعموول واسخيقيووة م و 
 سالة التي يحمم ا عمة عاتقا دون سائر الطبقات الم تمعية اسخر .اماما في اسنطيا في الر  حائيً 

 ثانيًا : االعراف المجتمعية .

فووي بنوواء الم تموو  العراقووي فيمووا لووو كانووت فووي  واساسووياً  م موواً  تمثوول اسعووراف الم تمعيووة فووي العووراا محوووراً 
اسطووار الثوواني دون شوو   اسطووار اسي ووابي ولكوون ن وودها احيانووا فووي اسطووار السوومبي م ونحوون سوووف نركووز عمووة

سننا نصنف ا في مسار التحديات التي تمن  من تعزيز القيم التربوية م  ومن اهم التحديات العوادات واسعوراف 
اس تغمغموت فيوا مون دون رادع مون اي   وا كانوت م وتكمون خطوورة هوذف  والتقاليد العشائرية التي لم ت د مكانواً 
درس الثووانوي فووي القيوام فووي وا باتووا التووي شخصو ا فووي الموودراس الثانويووة اسعوراف والتقاليوود فووي تح ويم دور الموو

 والتي اهم ا .

 المظهر الخارجي : -1

يشووكل هووذا المظ وور  ووزء م ووم موون قوووانين اسلتووزام فووي التعميمووات الرسوومية التووي تو ووب عمووة الطالووب الووزي 
خالف لذل  ومرتدي ميبس لويس الموحد في هذف المراحمة ون د المدرس في احيان كثيرة عندما ي د الطالب م

بوول التووي سيمكوون لبسوو ا حتووة فووي المتنزهووات العامووة فظووي عوون قصووات الشووعر الووذي يرافق ووا  لمووزي فقووط مخالفووة
كثيوور موون اسحيووان الوووان مختمفووة وغيوور ذلوو  الكثيوور موعنوودما يقوووم الموودرس باسرشوواد والنصووح تقوو  العديوود موون 

 سمور تحدي كبير في اخذ المدرس دورف في هذف المرحمة.المشاكل العشائرية بين اسطراف و مي  هذف ا

 المستوى السموكي واالخالقي. -8

موون المؤسووف  وودا القووول ان المسووتو  السووموكي واسخيقووي انخفووض وبنسووبة كبيوورة وعمووة  ميوو  اسصووعدة م 
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والشوووواهد كثيووورة فوووي هوووذا السوووياا فن ووود اسلفووواظ التوووي نسووومع ا مووون م مخالفوووة لمشووورع واسداب العاموووة فظوووي عووون 
الكتابوووات ال داريوووة فوووي  ووودران المووودارسم ن ووود انفسووونا معوووذورين فوووي عووودم اسشوووارة الوووة اي مصوووداا مووون تمووو  

طالوب فظوي عون ادرات  محاسوبة ايالمصاديا م وان هذف المستويات تخما تحدي كبيور فالمودرس سيسوتطي   
ويو ود العديود مون اسسوباب اسخور  ولكون اعر ونا  من وقوع النزاعات العشائرية بين اسطراف. خوفاً  المدارس

عن ووا بسووبب طبيعووة ح ووم البحووث وموون اهم ووا الثقافووات الدخميووة التووي موون مصوواديق ا الحداثووة و ووياع ال ويووة 
 والطائفية والمناطقية والتطرف والتكفير وغير ذل .

 المدرس في الطالب الثانوي.  لثا : القيم التربوية التي يغرسهاثا

كثيرة هي القيم التربوية التي ينبغي بل ي ب عمة المدرس الثانوي العمل عمي ا اما بنحو التعميم النظري او 
العممي وذل  بمختمف الوسائل م ويستطي  المدرس الر وع لمسويرة النبويوة لموقووف عموة اسسواليب النبويوة التوي 

وربموا التعمويم  بمف ووم بوالقيم قيموة  . .(39التعميم في سبيل ا اصمة اهلل عميا والا وسمم(كان ينت   ا رسول اهلل 
 بوالقيم التعمويماسسوطل  بقولوا : اا  المعنوة يشوير إليوا الباحوث المعاصور وهووم موة مون  انوب نظوري وهوذا 

 والم اري المعرفي هي :مكونات  ثيثة عمة قائم النا ح التعميمي العمل ألن اليومم دارج تربوي مف وم

 ليكون المتعممم نفس في وال مالي والسموكي الخمقي ال انب تنمية إلة يرمي الذي والقيمي م الحركي

 بالخير يعود فيما وم ارات معارف من يكتسبا ما يوظفو  ال ميرم يقظ الو دان راقي الحس مرهف

ومن أش ر تم  القيم التوي أكودت عمي وا المنظوموة التربويوة اةسويمية نشوير إلوة . .(40ا (( محيطا وعمة عميا
 أهم ا اختصارا :

 الصدق :-1

يا أي ا الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا  كثيرة هي اآليات الشريفة التي تؤكد عمة الصدا من ا قولا تعالة : اا 
الوووة وقووووف الموووؤمنين مووو   ةإلوووة الووودعوة اةل يووووفوووي هوووذف اآليوووة الشوووريفة دسلوووة وا وووحة  ..(41ا ((مووو  الصوووادقين

الصووادقين فووي الحيوواة الم تمعيووة وقوود روت مصووادر السوويرة النبويووة شووواهد حقيقووة هووذف الوودعو  اسل يووة لمرسووول 
قوال اراتويكم اا البعثة فقد رو  عندما امرف اهلل تعالة بانذار عشرتا قوال ل وم :  لقب اصمة اهلل عميا والا وسمم(

 خيي بالوادي تريد ان تغير عميكم اكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما  ربنا عمي  اس صدقا ...((.لو اخبرتكم ان 

يتحموة  تربويواً  ومن هذا المنطما عمينا الة  زرع مف وم الصودا فوي نفووس الطمبوة ليكوون هوذا الوزرع خمقواً ..(42ا
ياتوا دائموا. واعتقود هوذا اسمور ي حليس فقط في عيقتا بين زميئا فقط بل ليحول الة خما دائم فو با الطالب

 مع م ويدعوا الة هذا الخما الم م. س يكون اس من خيل دور المدرس بعد ان يكون صادقاً 

 األمانة.-8
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 اكد القران الكريم عمة هذا الخما الم م فوي آيوات شوريفة من وا قولوا تعوالة : اافميوؤد الوذي اؤتمون امانتوا ((

رسوول اهلل اصومة اهلل وقد تر مت السية النبوية هذا الخما الرفي  من خيا شواهد عديودة من وا من وا رد  ..(43ا
فقود خورج مون مكوة وامور  اصومة اهلل عميوا والوا وسومم(امانات اهل مكة التي كانت في حوزتا عميا والا وسمم( 

اصومة وهذا الخما لم يغوادر النبوي  ..(44ا . نا الة اهم ابدس ع تفي ا ثيثة ايام حتة يرد األماناإن يقيم  عمياً 
فوي  في اصعب المواقف كما تبين وعموة المودرس بوث ثقافوة اسمانوة وتطبيق وا لتكوون خمقواً  اهلل عميا والا وسمم(

 م ما في اسخيا اسسيمية الرفيعة . سموكيات الطالب ليتعمم دراساً 

 العفة . -3

 ميوو  مووا اموورت بووا الشووريعة او ليشوومل  عووام د بعنوووان معووين بوول يوودخل فووي اطووار العفووة مف وووم عووام س يحوود
ن ت عنا م و اء القران الكريم في آيات شريفة مباشرة او غير مباشرة ترغب في العفة وتؤكد عمي ا من ا قولا 

اخور فوي النبووي الشوريف ز  ثون ود فوي الحودي م (45اتعالة : اا وليستعفف الذين س ي دون نكاحا من ف وما (( 
: اا ثيثوة حوا عموة اهلل عوون م : الم اهود فوي سوبيل اهلل  اصومة اهلل عميوا والوا وسومم(شواهد العفوة من وا قالوا 

وموون هنووا عمينووا ان س نوودعو فقووط لمعفووة بوول  ..(46ا والمكاتووب الووذي يريوود اسداء والنوواكح الووذي يريوود العفوواف ((.
حقيقووي لمتشووريعات اسسوويمية م ودون شوو  فووي المسووار لمتحمووي ب ووا وانعكاسوواها عمووة اخيقنووا لنكووون مصووداا 

 دعوة م مة لطيب الة التحمي بصفة م مة من صفات اسسيم الحنيف.

 االحترام.-4

بووالمعنة وفووي  يوورة ولكوون لوويس بووالمفظ المباشوور وانموواالمف وووم بصووورة كثهووذا ن وود القووران الكووريم اكوود عمووة  
 .(47ا يسووخر قوووم موون قوووم عسووة ان يكونوووا خيوورا (( منوووا سقووال تعووالة : اا يوي ووا الووذين ا موا وو  عوودف من ووا 

 ميوو  المووؤمنين وس يكووون هنووا  ايمووان اس موون خوويل توووفر اسووس وهووذف اآليووة الشووريفة توودعوا الووة اسحتوورام ل
ل اقوو أالتعامل التي تكون ممموءة تعاون ومحبة واحترام .وقد اكدت اسحاديث الشوريفة هوذا المعنوة مون خويل 

حتوة تحوابوا  اوس تؤمنوو  ا: اا  س تودخموا ال نوة حتوة تؤمنوو والتي من وا  اهلل عميا والا وسمم( اصمةرسول اهلل 
واسحتورام قيموة بشورية عميوا ي وب ان  .(48ا اوس ادلكم عمة شيء ان فعمتموف تحاببتم ؟ افشووا السويم بيونكم ((.

ية وغير ذل  م وليس هنا  اسمة يتحمة ب ا اسنسان قبل ان يكون متصفا بصفة الدين والمون والعرا والقوم
من عيقة اسحترام بين الطمبة وبين الطمبة واسستاذ وهذف المعاني ي ب ان تطبا لتكوون اكثور اي ابيوة لت ود 

 طريق ا ن و التطبيا العممي.
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 االهتمام بالعمم.-5

امر تسالمت عمة  لمعمم اهمية كبيرة وربما ليس هنا  ما يميز اسنسان عن غيرف بعد العقل اس العمم م وهو
اهمية العقول عبر التاري  حتة يومنا هذا وقد اكدت اآليات الشريفة عمة ذل  في آيات كثيرة من ا قولا تعالة 

وي وود الباحووث فووي  ..(49ا : اا قوول هوول يسووتوي الووذين يعممووون والووذين س يعممووون انمووا يتووذكر اولووي اسلبوواب ((.
ي تؤكوود عموة اهميووة العمووم والعمموواء وطالوب العمووم وا وور الووذي الحوديث النبوووي الشووريف العديوود مون اسحاديووث التوو

طالب العمم يستغفر لا كل شويء اا:  اصمة اهلل عميا والا وسمم(يعطة ل م م ومما روي في هذا الصدد قولا 
: ااان اهلل اوحة الي من سم  مسمكا في طموب  اصمة اهلل عميا والا وسمم(حتة الحيتان في البحر ((. وقال 

وهووذف المعوواني موون دون شوو  عمي ووا ان تخمووا دافعووا قويووا فووي نفوووس  ..(50ا ت لووا طريووا ال نووة ...((.العمووم سوو م
 سائر المحطات اسخر  . لالطمبة ليهتمام في العمم الذي في مرحمت م ليكون محطة م مة لإلكما

 

 التوصيات

 والطالب . تربوي في المدراس الثانوية ليستاذاقامة الدورات الثقافية لمتطوير الواق  ال -1
 سن القوانين المناسبة لحماية المدرس وتش يعا ورف  مستواف المادي . -2
 تفعيل قوانين السمو  واسخيا في المدراس الثانوي في م است الت اوزات الحاصمة . -3
 ا افة مفردات تدريسية  ديدة او من ا تدريسي يختص في اسخيا والسمو . -4
ختموووف الم ووواست لنشووور المعوووادل المو وووعي فوووي الواقووو  تفعيووول اسنشوووطة المسوووابقات المدرسوووة فوووي م -5

 الثانوي .

 

 الخاتمة

اشتر  مف وم القيم في المغة م  المف وم اسصطيحي حيث ن د اسخير قد عرف بكونا م موعة  -1
المبادئ والقواعد والمثل وهي دون ش  مشروطة في صحة ذل  بمف موم اسستقامة وهذا هو المعنة 

 المغوي .
سانية وغيرها و ميع ا قيم النبوية بالعديد من القيم من ا الربانية  والواقعية واسنتميزت خصائص ال -2

 يم النبوية ..الق تثبت عظمة
 معت المصادر الخاصة بالقيم بين ما هو مقدس كالقران الكريم وبين ما غير المقدس كا القياس  -3

 وغيرة .
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 اهمية العمم واسهتمام با وغير ذل .تنوعت القيم النبوية من حيث المن ا التربوي عمة الحث عمة  -4

توا ا العديد من التحديات العممية التربوية التي تشكل مشاكل حقيقية والتي من ا  اسعراف -5
 الم تمعية و عدم تشري  القوانين او  عف ا .

لممدرس الثانوي العديد من الخصائص التربوية واسخيقية والسموكية  ميع ا مستوخاف من القيم  -6
 ية التربوية .النبو 
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 م (.970هو/360الطبراني م ابو القاسم سميمان بن احمد ا ت  -
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 -التجربة التعميمية اليابانية إنموذجًا  –تطوير استراتيجية التعميم في العراق 

 جعفر عبداهلل جعفر: د.م.أ

 التربوية والدراسات البحوث شعبة – البصرة لتربية العامة المديرية

 المشاركة في المؤتمرالغرض من البحث: 

 ممخص البحث:

  تاان نيللاال اح  ااال  ٜ٘ٗٔتناال ا احث ااث احت اثاال احت اليلاال احللثلنلاال ث اال اح اااب اح لحيلاال اح لنلاال  اال      

األ ا يا  اح اا  اح ا ال   ناال م  ايةلنلال ادةاتنللة ينيال راا تطا لا اةاتااتل لل احت اال  راا اح ااا م  اان 

 احتنااال لتم  ةااعحى  ااان يةاات ف احيلةالاال ادلاالاالم ر اا    اا  اح طااط  يةاات ف راةاانل احت ااال م  اح اا انل 

 احت اليلل  اد ااءات احيت عةم   ان يةت ف تط لا احة الا احتلالةلل  احينلىج احلااةلل.

 احينلىج احلااةلل –راةنل احت ال   -احت ال  را اح اا   –احت ال  را احللثل   الكممات المفتاحية:

Developing the education strategy in Iraq - the Japanese 

educational experience as a model - 

by Dr. Jaafar Abdullah Jaafar - Directorate General of Education in Basra/ 

Research and Educational Studies Section 

Abstract: 

     The research dealt with the Japanese educational experience after World 

War II in 1945 until the end of the first decade of the twenty-first century, 

and the possibility of benefiting from it in developing the education strategy 

in Iraq, at the level of educational philosophy, laws and legislation, as well 

as at the level of the administrative structure, as well as the educational 
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plans and measures taken , and at the level of development of teaching staff 

and curricula. 

Keywords: education in Japan - education in Iraq - education philosophy - 

school curricula. 

 :المقدمة

 ُل ل احت ال  ي  أى  احياتةزات ادةلةالل راا يةالاة احللثال  ن ا  احت ال   ادزلىالام  ح  ا ل تنالثو ةثلاا    

 احتااا احظاا    ثال م ٜ٘ٗٔ  ال  اح لنلال اح لحيلاال اح ااب  ث ال قثاا احللثال   ااان ياات احتاا احظاا   ثال 

ا تاالا احثل ااث احت اثاال احت اليلاال احللثلنلاال م ٖٕٓٓ  اال  اح لح اال اح ااالج  اااب  ث اال قثااا اح اااا   ااان يااات

 اح دلالت قثاا يا  ا ت حييل ت  إع  ا ىعه احيلة ح ةتنللة ينيل را تط لا اةتااتل لل احت ال  را اح اا م 

م  احت اليلال  ادقتصالللل  ادلاالال احةللةالل احيةات للت  اان رلييال اح ةا  نظال   تغللاام األيالةلل احيت لة

 أىاا  ياا  احت ااال   ةاال  اد اات ا ياا  ةاان ات  نااا ل االاب ياال ث اال احللثاال  رااا ت  اا  احن االح حةاا  م غلاىاال

 ياا  احيت   اال اح ة ياالت رناااتم  لياال    نااا تةاا ل ل االاب ياال  ث االم اح اااا  رااا أياالم احن االح عحااى أةااثلب

 إعم احت اال  ي الا  ينيالم  ادزلىالا احت ال  رااص تا را احتاا احي الدت  أىياتم قليل عات إن لزات ت  ل 

 . اح لح  احينط ل ل ا ثل  احت اليا ثنظليو  يت انل   يتأ اا   اح اا  أصثح

  أ نالء قثاا احللثال  راا احت اال   ا  ي  زة ص اة احيث ث اد ا أ طن تة   احث ث ي     ل يثل ث:    

 احت اليلال ح ةاتااتل لل تطاا  إعم ٕٜ٘ٔ  ال  األيالةاا اد ات ا انتيلء  تن اح لنلل اح لحيلل اح اب  ث ل

 احت اليلال احناةانل يةات ف  اانم اح لح  را اح لصا احت ل  ل اةب  للل ت ال  ثنلء را احللثلنل   اتث يل احتا

 احللثلنلال احت اليلال ادةتااتل لل نةا اح لنا تنل ا ث ثياح  رام اإللاالل احيلةالل –  اح  انل  احتنال لت –

  اااان  ةاااعحىم احتلالةااالل احةااا الا إ االال يةااات ف   اااانم احيت اااعة  اإل ااااءات احت اليلااال اح طاااط ي ااالا رااا
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 احثل اث ثيال  ااج احتاا ادةاتنتل لت  اان راةاز األ لا احيث ث أيلم  احت ال  احتاثلل ينلىج تط لا يةت ف

 .اح اا  را احت اليا ادةتااتل ا األلاء تط لاح احللثلنلل احت اليلل احت اثل لااةل ي 

 2598األول: أوضاع التعميم في اليابان حتى انتهاء االحتالل األمريكي عام المبحث 

(م إع ٕٜٔٔ-ٜٛٙٔ) (Meiji)يل اااا  حللثااال  قااال ثااالأت راااا  صااااةلنااات أ ا ني ااال حات اااال  راااا ا      

ة ْت احل حل إحن تأةلس نظل  ت اليّا ي  احن ع احينت حم أ تيل  ان ينلىج لااةلل ي  الةم  يا ال ت اليّلال 

 لم ألااتو  زااة ياةزلل حات ال م ىلرو ت زلز احت النس  احت الي  ثاّل  احللثالنلل م  تننايل أ لالا ي الة يتطلث

ر ااا    ااا  عحاااىم أةااالت احل حااال أّ  احت اااال  ل اااب أْ  لنااايا  يلاااو نااااايح احي تياااو احللثااالنّا ل   م  ي ااالثاة

ياال تاا  احتأةلاال  ااان  ااا اة اةاات نلءم  أّ  احت ااال   اا  ياا    اا   احياا اط  احتااا د ليةاا  احيةاالس ثياالم ة

تطثل  احت ال  اإلحزايا حاياا ا احلااةلل األّ حّلالم  نثاع اح ياا  اح ياا اح الل راا احةا ا حي ا  األيّلال  ثنالء 

 .(ٔ)احل حل  ان أةس  ايّلل ص ل ل

م ر اال زال احطاااب  ااان األلاالة اح ليااالم ثةااثب (ٕ)(ٕٜٙٔ-ٕٜٔٔ) (Taisho)أياال رااا  صااا تللناا       

ادقتصااللة احااعة  لنااتو احللثاال  رااا تاااى احياالةم  ااان احاااغ  ياا  اناالدع اح اااب اح لحيّلاال األّ حاان رااا احنياا  

ح  تؤ ا  ان عحى احني  ة   تاى اح اب احتا ل اتيال احللثال  ةلنات ثينالاةل  ا لنل م  م احتاٜٗٔٔ ل  

دقتصاللّلل اح للالة حعا اقت ت اح ل ل إحن إ ااء إص  لت را ي لا احت ال  تتنلةاب ياو تااى األ  الع ا

 .(ٖ) يل لت ار  يو يصلحح احث ل اح الل

األص ات احيطلحثل ثلحللي ااطّلل  األرةلا ادنتااةّللم حعا ظيات رلو  ّاةل  ت لحت  ث ل انتيلء اح اب      

م احتاا ةلناات تاال   إحاان (Manifesto)م  احتااا  ارات يثلليياال ثلةاا  )يلنلنةاات ( ٖٕٜٔاحتاثلال اح اااة  اال  

م  ت زلااز ي اىااب احنااالم   اال  (ٗ)  اا   اإلنةاال    اللتااو األةلةااّللم    اات  ااان اةاات  حلل األطناالا ا تاااا 
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ثاا تلاة يتصاال لةم  تاان ُ اال  احنظاال  احت اليااّا رااا احللثاال  دىتياال  ثاالحت ال  م  أةااتيا ا(٘)تع لثااو رااا اح يل اال

 . (ٙ)  ا تاى احيّلة ة ا ٍل ي  األنظيل احت اليّلل احيت ليل را اح لح 

(م ر لث رلو ت  ا ةثلا   طلا را ةللةلل احال ا ٜٜٛٔ-ٕٜٙٔ) (Showa)أيل را  صا )ن ا(     

ثالأ اح اللة اح ةاةال   ليلينا    اان اح اااا ٕٜٚٔاحللثلنللم   ان ةلرل احيةت للت  ينيل احت ال م ريا   ال  

اح ةاااةاّلل  ت  لااال قااالاات ر  يااا ا اح ة يااالت احيلنلااال ث اااا اة ادىتيااال  ثلحصااانل لت  ماحةللةاااا راااا احاااث ل

اح لش احللثلنّام احعة ةل  يل  يل  ي  ات لىلت ليلنلل يتطارلم تل   إحن احت ةو اح ةةاّة را األاا اا 

 .(ٚ)اآلةل ّلل

م ٖٜٛٔراا ىاعه احظاا   اح للاالة  ت ات  اغط اح االلة اح ةاةالل  صالا قاالن   احت ثيال اح  يّلال  اال       

ابم  تّ  ت للل  الل احنةا  احاأة  احص لرلم  ُ ل   زلا  اثلال ةالث  ىا  احعة َ ل  احث ل ةّايل را  لحل  

 زلاا  حات ال م احعة صثغ احت ال  ثلحصثغل اح ةاةاللم رصالا يا   (Araki Sadao) (ٛ)اح نااا أااةا ةلل 

ال أىا   ظالي  احت اال  ت يلا  رةااة ت اللس احللثال م يا   ا ا اإلقاااا أّ  اإليثااطا ا إحاو ي السم  ىا  ايتاال

حارا اح اح ظليال احتااا تتصاا ثااا ح احنايسم  أّ  أاض احللثال   أىاياال  يؤةةالتيل تةااي   اان ةااّا أاضم 

 ىااا ت اات ا للاال اآلحياالم  احاةاالحل اح ظلياال احتااا ت ياياال احللثاال  ىااا ياا  أ ااا ت  لاال اح االح  ت اات  ةاا  

 .(ٜ)اإليثااط ا

احت نّلل حةل يتطاثلت احي ي ل اح اثّام  أْ   ثةثب ظا   اح اب تّ  ادىتيل  ثي ال احلا س احيينّلل        

تةاا   ىناالى أ االال ةلرلاال ياا   ال ااا تاااى اد تصلصاالت حةاال احاان ص اح لصااا رااا احيصاالنو احتااا ةاال  

 ةاااعحى راااا اح لي ااالت ةااال  احتاةلاااز  اااان احلااةااالت اح ايّلااال  مأغاثيااال يةاةااال  حصااانل ل احينت  ااالت اح اثّلااال

يااالة احااال ا  رليااالم حةاااا لات ااا  احطاثااال ث ااال ادنتيااالء يااا  تااااى  تة لااا  احااال اات احلااةااالل يااا  أ اااا ت اااالص 
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ت قنااْت احلااةال رااا احياالااس تيليال م ثةااثب انااتلال  ٜ٘ٗٔ رااا نلةال   اال   احال اات رااا احي يا ل اح اثااّام

 .(ٓٔ)احي لاى اح اثلل را ة ح اح تلام  ظي ا ث الا انيزا  احللثل  را اح اب

  غااالت مٜ٘ٗٔ آب راااا اةااايلل   ةتةااا ييل ا احللثااال  ثيزليااال نتياااتا قااال اح لنلااال اح لحيلااال اح ااااب ةلنااات    

 احيلنلال  احي ا يالت احت اال  قةا  تناةلا  تا م احللثال   تاتا احتا احت لح  ق ات ثلل عحى ث ل اح الل احةاطل

م  اد تيل لاال  احللنلاال احت اليلاال: ينياال  االة أياا ا رااا احللثلنلاال اح ة ياال إحاان احيناا اة ت االل  ثاال ا قاال  احااعة

م ييةا   قات أقاا راا احت الياا احنظال  إ اللة ةلنلال ىا  احللثلنلال  احت اال  احتاثلل ح زااة األ ا احيل س  ةل 

  طال  ا ء راا حات اال   للالة ةللةال   اوح احت اال   زااة ةالا ترم احت تلال احت اال  ثنان رلاو ت ااات  قل

أىييااال   ةلناااتم ٜ٘ٗٔ  ااال  ألاااا ا ٘ٔ راااا ُننااااتم (اح للااالة احللثااال  ثنااالء راااا احت اااال  ةللةااال)ب ُ ارااات

حغلءم اح ةةالل احنز ل عات األرةلا ينوثن لىل:   اح ااب قثا ي تيلة ةلنت احتا احت اليلل احيظلىا  يلو  ا 

 ا  اللة   ماحةاايا احطالثو عات احيظلىا ن   عحى    ثلد   احت  و لة    أ م اح ةةاة احتلالب لا س ي ا

م اح ايلاال احي اصاانلت عة احت ااال   ااان احيا ااال ىااعه رااا احتاةلااز  م  للاال ياا  احيلاةاالل احةتااب رااا احنظااا

 احل حال ثنالء راا احةلنلة ىا اح ّل  تاى تة    أ م اد  قلل ثلح ّل  حتزا  اد ماحث  ث  يااةز ي لىل  تط لا

 .(ٔٔ)اح لحيا  احة   احل حلل احصلاقل إحن تة ن أ  ي اصنلتيل ي  احتام اح لللة

  إدارتها( -تشريعاتها وقوانينها  –االستراتيجية التعميمية اليابانية )فمسفتها المبحث الثاني: 

 فمسفتها  -2

ّ  احت اال  أىتيات ثاو       ةلنت احناةنل احت اليّلل راا احللثال  يتن ال يا   لاث احيثالأ  اان أىيّلال احت اال م  ا 

اح صا ا احللثلنّلاال احةالث لم  حةنياال أ االرت إحان ىااعه احناةاانل ي اليل   للاالة طاثتياال ظاا   احيا ااال احتااا 

 تاا ُل   يال احت اال  ر اطم ثاانن لال احم  حا  ُتاةاز راةانل احت اال   اان اح  اناب احاح اابيات ثيل احللثال  ث ال 
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أ طت األىلا  اح طنّلل أّ حن غلللتيل؛ إْع ل ْت إحن ثنلء احن صّلل احللثلنّللم عات احي لال اح  لرّلال اح طنّلال 

ن  ليال احيتيةةل ثلأل    اح لحللم حلة   أثنلء احن ب احللثلنّا را احيةات ثا أرااالا  صالح ل   قاللال   اا

 ل ينظا  احت ال  أّ  احياء  نليل لة   ع  ةا ى ق ل   أ ا    لحلال أر اا  نالى  يا  أْ  إْع أ تم احللثل 

 ااب اح لااا م احتااا تال   إحاان للةاااحة نن نل  لةا    لحياال م  ا    احتاثلاال  احت اال  د تت  اا  إد ثاتثاالع يثاللئ 

م ث ّل   ة   تةت ا احث لاحتا   األ  ة احةثلام  ثيعه احناةنل احتا ا ت ل ثيل أ حيى احينظا    ا تاا  اآلثلء

 .(ٕٔ) ا    اح ةل  ة   لة ن   أر ا ألاء م  أ   احا ّلل ةتة   أة ا ُلةاا   تنييل  حنظل  اح ة 

ّ  احت ال  راا       ةلنت اح لللة احللثلنّلل قل ألاةت ألااةل  ااة ل   رييل   للا  أىيلل احت ال  را ثنلء األيلم  ا 

ت يلاة ث لااال األ اااا لةاااتغا   قتااال  طااا ل  م  د ليةااا  أْ  تاااأتا  يااالاه ثناااةا نظاىااال  ثااالاة  ااا  يناااا ع اةااا

ْ  ةنااَت ُت طااط ح نااا احتااا ت اا ا اةاانلاحن  ا  ااانم  ا تياال(ٖٔ)ةااالو : )إْ  ةنااَت ُت طااط حةاانلم أزاع  ثاالم  ا 

ْ  ةناات ُت طاط حيلياال ةانل  اّاا  احّنالسم ر ناليل تثااعا  ثالم راّنااى ةت صال ي صاا د   ةان اتم أزاع نا اةم  ا 

 .(ٗٔ) ا لا م   نليل ُت ّا  احّنلس رةت صل يليل ي ص ا(

      تشريعاتها وقوانينها  -8

ليااال لت اااا   ىاااا األىااا  ر وم( ينااإٙم  ت اااينت احياااللة )ٜٚٗٔ  ااال  ت ا احللثااالنا اح للااالاحلةااا صااالا    

  ااان م (٘ٔ)  ةااب قاالااتي  صاا ا  ااان احت ااال إّ   يلااو احللثاالنلل  حياا  اح اا  رااا اح ينياال:  ثاالحت ال  أياا ا

 اا احت اال  راا تااى احيا اال     اماحل حل أ  ُت را اح يللل احةلرلل حانتلل   احنتللت را إةيالا ت االيي  األّ حا

 .(ٙٔ)نّامإحزايلل   ي لنلل م  ثعحى تّ  اد تاا  ثلحت ال  ة نو  ا لا  ي       اإلنةل  األةلةّلل حان ب احللثل

   اآلتلل:أيل يل لت ا  ث لنب اح  انل م رصلات اح  انل
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ت ي  أغاب األيا ا احييّيال احتاا ا تل يال احت اال  م ٜٚٗٔ ل  را  (ٕٙقلن   احت ال  احيلاةا اق  ) -ٔ

ةلنت رلو ي ال ييّيل أ انت  اان احت اال     م ال اح لللة احتا  لءت ث ل اح ابرا احللثل    ا تاى احيا 

ال  راا احيالااس ادثتلايلال  احيت ةاطلم  تةا   احللثلنا نليل  ي  احتيلز ي  أىييل: تطثل  نظل  إحزايلل احت 

يلة احت ال  ادحزايا تةو ةن اتم  لاز  أ حللء أي ا احطاثل ث  انل  صلايل ُت ثاى   ان أاةلا أثنليي  إحان 

ر اا    اا  عحااىم ياانح اح االن   احيةاال لات احيلحلاال حاطاثاال احااعل  ُل قاا   صاا  ثل راااا م احيااعة اة احياالااس

ثب ظااا ري  اح االىاةم احتااا ينياال صاا  ثل اح االش  ر االا  احياالا احةاالرا حيةااتازيلت ادحت اال  ثلحياالااس ثةاا

احلااةاالم ةياال  االل اح االن   ا اتثاال  ت ل للاال حاطاثاال ع ة اد تلل االت اح لّصاال ياا  نااال ل احيةناا رل   احصاا  

 .(ٚٔ)ي  ظا    لّصليي  حلل

تتأح  ي الحس احت اال  راا احي لرظالت   لء رلو:   مٜٛٗٔ ل  را   (ٓٚٔحس احت ال  اق  )لقلن   ي  -ٕ

ي  ةث ل أ  لء  احي لحس احي الل را األق لل ي   يةل أ  الءم  لات  انت الب تااى احي الحس ثطال ال 

احيؤةةالت  يااقثال  يااي الحس احادقتااع احيثلناام  اان أ  لة نا ا يا   الاج اح ةاط احت الياّام   ا ثالت 

 .(ٛٔ)ت  ادق لللرا احي لرظ احت اليّلل اح ة يّلل  اح لّصل

اةاااز  ااان  اااا اة ت  لاا  احتنيلااال    مٕٙٓٓ اال   رااا (ٕٓٔقاالن   احت ااال  األةلةاااّا احُي االا ثااالحاق  ) -ٖ

احةليااال حانااال  ا تاااا  اح الاال األةللليّلاالم  تاا رلا راااص  اةاا ل حةةااب احيزلاال ياا  احي اراالم  تطاا لا قاالاات 

ة ثااّل  اح نةاال   ادىتياال  ثاالحت ال  ياالف اح لاالة األراااال  زاع ا ح اإلثاالاع حااللي م  أةاال اح االن    ااان احيةاال ا

 احت اا ثلأل    احنل الم  ينح اح لي لت ص  للت  اة ل را إلااة ننةايلم  ل ال إحان ا للال احي ايال  

م  أ صاان اح ة ياال ثت االل  احاال   احياالحا احةاالرا حا يالاال احتاث ّلاال ثايتياالم   ظااا ل ا طااليي    اا   ُي زلاا
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لا ا احيلااس  اح لي لتم   ث  ان احتةليح احللنام   ان أْ  ل صا احطاثل  اح لن   أّة ننلٍط ةللةاٍ 

 . (ٜٔ) ان ي ارل  لّيل    احلل   ينو تا لج ي ت لات أّلل لللنل

 الهيكمية االدارية -3

احت ااال  ياااو  زااات اح  لرااال  احالل اال  اح اااا    احتةن ح  لااالم    احتاثلااال تاا  ت  لااال  زااة ٕٔٓٓرااا  ااال   أ د : 

  .(ٕٓ) احالل ل  اح ا    احتةن ح  لل حلة   اة  اح زااة اح لللم  زااة احت ال   اح  لرل

 ثلناااا  ياااو  ااان  ااا ء ت الااا ىليااال م ٜٗٛٔاااال  رااا  اال   لنلاال : تنااةلا احي ااااس احاا طنا إلصاا ح احت 

 زااء  ل   ا لاحت اال م    احتاثلال  ةل  احي اس ثايلةل ايلس احا زااءم  نليثاو  زلاا يةتنلاة  زااة احت ال م

م ة زااة احت طلط  احيلحلل  اد يلا  ادةةل   احص ل  غلاىلم  أصلا ت الاا  را  ل  اح  قلاح زااات عات 

م احللثالنلل  م أةل رلو إحن أىيلل احتاةلز  ان زاع اح اّل  األ  قلال  احاا ح اح طنّلال راا   ا ا احطاثالٜٚٛٔ

احيل اااللم    اااو احتااالاثلا  األنظيااال احصااا ل ل حاةااان ات  ل ااال إحااان ياا  ااال احةللةااال احت اليّلااال حاةااان ات 

ثزلااااللة احاااال   اح ةاااا يا حا لي اااالت اح لّياااال  اح لّصاااالم  ناااا َو ي اااالدت احث ااااث اح ايااااّا   طلحااااب اح للياااالم

 تط لا اح لي لت ثيل لتنلةب يو يةت ف احتطّ ا اح ايّا   تةن ح  لل احي ا يلت  احالل ل  تل لا احت ال م

 .(ٕٔ)يله اح لح  احتةن ح  ّا احعة لن

 (المتخذة اإلجراءات –التعميمية المبحث الثاني: االستراتيجية التعميمية اليابانية ) الخطط 

  التعميمية الخطط  -2

ُ اراات ث طاال )قاا س قاازح(  م  اا ت  زااة احت ااال   طاال إلصاا ح احت ااال  حا ااا  اح ا اال  اح نااال  أ د :     

تا رلا احيلزانلال احيلحلال  ت حياعا اإلصا حم را  اللْت احتالاثلا  احييال  احي اااة  مٕٓٓٓ  را ةلن   األّ ا  ل

اح ل ال ليّلال اح للالةم   احةلرللم  اح لال  ثلحياا  الت اح اا الل حت  لا  األىالا  احيطا ثال راا احةللةال احت ا
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م  ادىتياال  ثاالحت ال  اح لاا ل احياةزّلاال احيةاااطل  الااو  ارااو ماحي اياال  ت لاال  نظاال  تطثلاا    م ااالإحاان تن لااو احت 

 طااال حات ااال   ياااو   اااو  اح ااالحّام  أْ  ت احينزحاااا  احتاثلااال األ  قّلااال  األنناااطل احتط  ّلااال  تطااا لا احت اااال 

 .(ٕٕ)اثلاحي تيو احي اا  أ حللء أي ا احط

 ت االللت حت ااال  احتااا نلقناات   ااو ام   ٕٛٓٓ اال   رااا  لنلاال : اح طاال األةلةااّلل احنااليال حانياا ض ثاالحت ال 

أْ  تة   ىنلى اؤلل تاث ّلل ح نا   للثلنّلل قلييل  ان احت ال م احتا ت  ا األيل اح    و اح ططاحيةت ثام 

ةاااا احللثلنّلااال ادىتيااال  ثااالحت ال  اإلحزاياااام  تااا رلا األيااا اا احةلرلااال حرُ  ىااالم  يااا  أىااا  ثن ل(ٖٕ)ةااان ات قلليااال

 ال   ان صا لل ي  أ ا ت  ل  يةت ف  لحا ي  احت ماحت ال ثتطثل  نظل  ادةت يلا را   صتأ   ماحن لاة

ّ  ىاااعا احنظااال  ث ل ااال إحاان قاااااا ةللةاااا ُلطاااّ ا تنيلاال احيؤة األلاء  األث االثم  د ةاااليلةااالت احت اليّلااالم    ا 

 حا  تغناا اح طال  محناةلت احصنل ّلل  احت لاّلاليؤةةلت احت ال  اح لحا ي    ا ينلال يل احينتاةل يو ا

 تطاا لا احت ااال  اح االحا  تاال لا  احطن حاال احيثةاااةمت ااال    ت زلااز ف ألاء احي اياال   اا  يةااأحل ت ةاال  يةاات

 .(ٕٗ)اح لي لتم  ان أْ  ُتاا و ىعه اح طل ثلةتيااا ي  أن لص يت صصل 

 المتخذة: االجراءات -8

 تأ ا تننلعه ثةثب ن ص احة الا احتلالةّلل   ل  (م احعةٖ-ٙ ال  اإلحزايا )تطثل  نظل  احتي  أ ا  د: أ

ا طالءه احال   احيالحا احا ز م رُنااع قالن   احي ازنال اح طنلال حال   احت اال  م تا     ل احثنن احت تلل احي ييال

إع  رااا عحااى اح االن    صاال ياا  احي ازناال اح طنلاال ُ صصاات حاي االحس  مٖٜ٘ٔل  آب  اا ٕٚاإلحزايااا رااا 

 ةايام   ٜٛ٘ٔنلةال  يا   ال   ٕ٘تاّ  ت اللا اح الن   راا للةم   اس  ة يّلل  لاحي الل ي  أ ا ثنلء يلا

 .(ٕ٘)احي الل اح لّيل  ل احة ااثث لن   احي ازنل اح طنلل إل للة أ يلا احيلااس 
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 ادىتيل   ٜٓٚٔإحن  ل   ٜٓٙٔثثانليج ي ل نل احل ا اح  يّا ي   ل   ثلنات اح ة يل احللثلنلل  لنلل :

 ط ادقتصاللة احناليام  ةا تم    و احت ال  ث صانو أ ال اأُلةاس احايلةالل راا احت طالثلح لنب احت الياّ 

ح ىتياال  ثنااال ل اح اياالء  ادةااتنللة يااني  رااا ل اات احتاالالب اح لّصاال ثاالح ا    احتةن ح  لاالم  عحااى حارااو 

 .(ٕٙ)ةنلءة احنيلت اح ليال احتا ثل اىل ةت يا  ان زلللة احني  ادقتصللّة را احث ل

ةلنات يا  أ ح لاالت  زااة احت اال  ات الع احتاالاثلا اح زيال حت ةاالو يؤةةالت احنظال  احت اليااّا راا احااث لم      

 يااةاااز ت إحااان راااتح يااةاااز حا اااا   راااا  أْ  تةااا    اااان لا ااال  لحلااال يااا  احتنظااال   احيةااات ف اح اياااام رةااا

 اح ة يااالت احي الااال ح ليااال عحاااى   ااا ت احيااا اال احيلحلااال حا ة يااال احياةزلااال احي لرظااالت احللثلنّلااال ةلرااالم   

ا احياال م رأقليااْت ل اات ية ناال حتاالالب احي اياال   اا ا اح لياالم  اةااُت ليت أ االث األةاالحلب اح ايّلاال راا

إلتياال  تاااى  ٜ٘ٙٔإحاان  اال   ٜٓٙٔ طاال أياالىل ةاات ةاان ات ياا   اال   رااالااةاال اح ااا    احالل االلتم   

 .(ٕٚ)احثاايج اح ايّلل

 في العراق تطوير استراتيجية التعميملستفادة الم المبحث الثالث:  االستنتاجات

أ  تةاا   راةاانل احت ااال  رااا اح اااا  قليياال  ااان ثناالء احن صااّلل اح ااقلاالم عات احي لاال اح  لرّلاال اح طنّلاال  -ٔ

احيتيةةل ثلأل    اح لحللم حلصثح أثنلء احن ب اح ااقا را احيةت ثا أراالا  صلح ل   قاللال   اان  ليال 

ليل لةا   ع  ةاا ى قا ل   أ ا    لحلال أر اا يا  أْ  لةا    لحيال  رلقالا  حاعحى احةاا ىم اح اا م رلحياء  نا

 ا    ا تااااا  اب األةااااة ُل  ااا  اةااات اااا  حرةااااةم  األةااااة ثااال اىل ةااات    اةااات اااا  حاي تياااوم  ثياااعه احناةااانل 

ةااتة   أة ااا ُلةاااا  تةاات ا احااث لم  ثلحنتل اال ةاالة   ىناالى  ةاال  نزىاالء ي اصاال   ثااألاٍء أر ااام  احا ّلاال 

  تنييل  حنظل  اح ة .
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 ان اح لللة اح ااقلل أّ  تلاى ألااةل  ااة ل   رييل   للا  أىيلل احت ال  را ثنالء األيالم  أّ  لةا   احت اال   -ٕ

را نظاىل  ثلاة    ينا ع اةت يلاة ث لل األ ام قل لةتغا   قتل  ط ل  م  د لية  أْ  تأتا  يلاه ثنةا 

ْ  ةناَت ُت طاط ح ناا  ةالوم رينلى  ةيل أي  ثيل احللثلنل  م ت  ا: )إْ  ةنَت ُت طط حةانلم أزاع  ثالم  ا 

ْ  ةناات ُت طاط حيلياال ةانل  اّاا  احّنالسم ر ناليل تثااعا  ثالم راّنااى ةت صال ي صاا د   ةان اتم أزاع نا اةم  ا 

  ا لا م   نليل ُت ّا  احّنلس رةت صل يليل ي ص ا(.

احت اااال  راااا اح ااااا م ثايلةااال ايااالس احااا زااءم  نليثاااو  زلاااا احتاثلااال  تناااةلا احي ااااس احااا طنا إلصااا ح -ٖ

 احت اااال م    ااا لل  زااء احااا زااات عات اح  قااالم ةااا زااة احت طااالط  احيلحلااال  احلا الااال  اإل يااالا  اإلةاااةل  

 احصااا ل  غلاىااالم ل ااا   ىاااعا احي ااااس ثييااال  إصااا ح  تطااا لا احت اااال  راااا اح ااااا م يااا   ااا ا تااا رلا ةاااا 

 يطا ثل را  يالل اإلص ح  احتط لا. اإليةلنلت اح

ت  لل  زااة احتاثلل يو  زااة احت ال  اح لحا  احث ث اح ايا يو  زااات اح  لرل  احالل ل  احنثلب  اح ا    -ٗ

 احتةن ح  للم حلة   اة  اح زااة اح لللةم  زااة احتاثلل  احت ال   اح  لرل  احالل ال  اح اا    احتةن ح  لالم  عحاى 

اثط ينااتاى ثلنياال  ااان يةاات للت  للاالةم إ  ةلناات إلاالاال أ    لرلاال أ  نااثلثلل أ   ايلاالم ر اا   ح  اا ل تااا 

   إ  ت  لل ىعه اح زااات ةل ن  احة لا ي  اإل ااءات احاةيلل  احت  للات احتا ت ا  راا   او احت يلاع 

لال  احالل الل  أصا لب  احطاثل   ا ياا ا لااةتي  األ حلل  اح لي لالم  د ةاليل أصا لب احي اىاب اح  لر

إيةلنلل ت لل  احل   احيطا ب حي  ثةي حل  لةاا  ل   تاأ لام  ر       مادثتةلاات  اد تاا لت اح ايلل

 ي  أ ا تن لو أ حيى احنثلب حت لل  ةا يل ى  أر ا حا اا  ي   طلء   لرا  الل ا   ايا.

الاال احنةااام   اال  تةاالس احت ااال م  عحااى إ االرل ياا ال لةاات الل تةنااا  اا  احياا اط  اح ااقااا ثاالحت ال     -٘

ثينو ةا األ زاب احةللةلل  احيؤةةلت احيلنلل  احللنلل ي  احتل ا راا  ياا احيؤةةالت احت اليلالم ر ا   
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 اا  تنااالو قاا انل  تياات  ثاالحت ال  اد تياال ا أ  )ت ااال  احةثاالا(م  قاا انل  احيةاال لات احيلحلاال حطاثاال اأُلةااا 

ت ل للال حاطاثال ع ة اد تلل الت اح لّصال يا  ناال ل احيةنا رل   احصا  ييا   احن لاةم  ق انل  ت الل ا اتثال  

 حللي  ظا    لّصلم حتثللل ي ل   ىعه احنيلت  ت رلا  للة أينل  يطيينل حي . 

احيؤةةاالت احت اليّلاال رااا احي لرظاالت  األق االلم  ث اا اثط  حيااقثاال ألاء تنااالو قاالن   ي االحس احت ااال  -ٙ

أىيياال أ  لاات  ا تلاالا أ  االء احي االحس  اا  طالاا  ادنت االب أ  احت لاال م  أ  لة ناا ا  ااان أقااا ت االلا ياا  

 ثأ  ا  يا يؤقتلم  األى  أ  لة ن ا يا   الاج احيؤةةالت احتاث لال  احت اليلال   يال احنيللات اح لي للم

نيااالء ح ااايل  ن ااالح  يايااا   راااا يااقثااال األلاء احتاثااا ةم ةااا   عحاااى ةااال  اي  أة اااا  للللااال راااا  يايااا م  ا 

احي ثلت  احي لي ت احتا ةلنت ةثثل  را تاا و احت ال   نليل لة   ىؤدء األ  لء ي  لا ا احيؤةةلت 

 احتاث لل.   

 م  عحااى ثتاا رلا تنااالو قاالن   احي ازناال اح طنلاال إل االلة ا ياالا  ثناالء احياالااس  اح لي االت رااا اح اااا  -ٚ

% يا  ا يالحا احي ازنالم حةال احان ص اح لصاا ٘ٔ صل ط اائ ي  احي ازنال اح ليالم  ثنةاثل د ت اا  ا  

ت ت ة  ان يطل   حت لل    ثل غلاء  ثي اصنلت  صاللمرا األثنلل احيلاةلل  اح لي لتم  ثنلء يلااس 

ل إحاان أياالة  ةااةني م  أ  لت  اا    ةااليط حن ااا احطاثاا يةاالثح    يةتثاالت  ي تثاااات  ايلاال  ةاال ل حرح االب

 لة   احل ا  ي  احةل ل اح لينل صثل ل    تن اح لح ل  صاا .م   احل ا  احيننال را احيلاةل اح ا لة

ي اال نل ي ازناال  زااة احتاثلاال  احت ااال م  تاان تةااتطلو ت  لاا  أىاالاريل رااا إصاا ح احت ااال  رااا اح اااا م  -ٛ

اةا الا احتلالةاللم  تا رلا احا للال احصا لل  احةاة  احي يا  ر       قللييل ثت ةل  اح  و ادقتصللة ح

 حي م ةا ل  ي ا ث ا ثلتي  احت اليلل  ان أر ا   و.    
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تن لا قلن   ي   األيللم  اح لل  ث يال نليال حا ص ا إحن نةثل يت ليل را إ لال احيت ايل م  ةاعحى  -ٜ

طثو ي ز  لااةلل  ثل يل حاتاثح يلللُل  ي لةثتي    ي حتلالةللتن لا قلن   ي لنلل احت ال م  ينو احة الا ا

حلةاا   تةاو ةاان ات إحان احصاا  اح لحاث احيت ةااط  و ار ا قلن نلال م ر ا    اا  تن لاا قاالن   احت اال  ادحزايااام

 ثلد  ي  احةللس ادثتلايام ة   عحى ةلارو ي  احيةت ف اح  لرا حان ب اح ااقا.

 قلل  طنلالم أصاثح يا  اح اا اة تالالس ياللة ت نان ثالأل     حثنلء األيل اح ااقلل  ان أةس أ  -ٓٔ

 ثث احا ح اح طنلل ثل  احطاثل ت ا  ثيللة )احتاثلل األ  قلل(م  تة   لااةل أ  قلل ث تل ث لالة  ا  أة 

م تالاس يا  ثلالال ةالل  ا الة راا األةاث ع صال لاا حيال ت لعثلت أ اف   ليللل أ  إللل ح  للم  ت صاص

 يلل   تن نيللل احلااةل اح لي لل.احيا ال ادثتلا

 حت  لااا  أىااا  أىااالا  احت اااال  راااا  لنثاااو األ  قاااام  ةااا   احةااا الا احتلالةااالل ىاااا األل ات اح زيااال  -ٔٔ

را قثا ا احيت اليل  حاةالالت احتاث لال  احت اليلالم  ي ايال  ينللةا اة   و   اثط حت  ل  عحىم ري  اح 

اة احتاثلاااال  احت ااااال م  تةااااتنل تاااااى اح اااا اثط  ااااان أ  لةاااا   أ اااااف  ناااال ت للااااني  ةةاااا الا تلالةاااالل رااااا  زا

احيت االيل  أصاا لب ةاالاة  ةااا ى  ةاا م  ا  تطاااب ي ا ياالت  ة يلاال تؤةاال عحااىم  تةاااة ىااعه اح اا اثط 

  ان ةلرل ي ظنا اح زااة ي  إلاالل    ليلل   غلاى م  تث ن ةلالل  تن   ا يلة  ليتي .

اح اا   احالل اللت راا ةاا ي لرظالت اح ااا م لاللاىل  للااة  ايلل حتط لا يةت ف رتح يااةز ث  ث -ٕٔ

ر اا    اا  اقلياال  م ثااااء ي تصاا  م يااو تاا رلا أ االث احيةااتازيلت  اد ياازة اح ايلاال احي  اا لة رااا اح االح 

 ل اات يةتياة حتط لا الاء احة الا احتلالةلل را احيلااس  اح لي لت.

حت ي  اح  ايا احايلةلل را تاا و  تالة احت اال  راا يااقثل  يا احيلااس األىاللم احتا ةلنت  يلزا -ٖٔ

اح اااا م ة نياال اةااتغات احةاا الا احتلالةاالل اح ة يلاال ثنااةا غلااا قاالن نا  ااان  ةاالب احياالااس اح ة يلاالم 
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 اا  يلااةااي  اح ة يلاال تاالاة   اال   لتغلثاا   ياا اا إ االرلل اصااثح احة لااا ياا  احيلاةاال  احطاالي ل  ثةةااب أ

 ات له طاثتي  تلاة أ اف.  رليي  ث ا ثلتي  احت اليلل

 تت ليا ثيل يو احيلااس األىالل ينيل: صلايل يل اح ااقلل إصلاا ت اليلت حعحى  ان اح ة  

 ينو اةت لا  احة الا احتلالةلل اح ة يلل را يلااةيلم  ي ل لتيل قلن نلل   نل ي لحنل عحى. -أ

تةا   يالااس حاطاثالم   اا اة ا  تتا را غاا  ةاا احيالااس األىالال احي ليال  اان أثنلال د تصااح ا   -ب

 را ثنلللتيل ةا يةتازيلت ادثنلل احيلاةلل اح لل ل.

يااا  اح اااا اة ت ااالل  احااال   احياااللة حايااالااس  حةااال احااان ص اح لصاااا راااا  ااالل احيااالااس اح ة يلااالم    -ج

  حةااا  ثنااااط أ  تةااا   يااالااس غلاااا اث لااالم أة أنيااال تااا را يةاااتازيلت  يايااال  ا اتاااب ة الاىااال ادىالااالم

 احتلالةلل ي  األي اا احي تلحل احتا ت نليل ي  احطاثلم  أي اا احل   اح ة يا.

ااةااالا احث  ااالت اح ايلااال حاااال ا احيت ليااال ر اااطم  انيااالء ةاااا احث  ااالت أ  ي ار ااالت احلااةااال إحااان احااال ا  -ٗٔ

 األ اف احتا ت ل ي  احل ا احيتأ اة    اةب احت ل  اح ايا را اح لح .

م ألنيل ي  األي ا احيييل را ثنالء ي تياو س ادثتلايللاحيلاةلل را ةلرل احيلاا  لتطثل  نظل  احتغعل -٘ٔ

 ص ام ر       إنيل ي  اح  ايا احتا ت ثب احطاثل حالااةل  ادةتيااا رليل.

احةاااثل ل راااا  الل ااال  إثاااا  صااانللماح لل  احتاثلااال احننلااال  األنناااطل ادىتيااال  ثيااا ال احتاثلااال احالل ااا -ٙٔ

 ا  طالء ىاعه احالا س اح صاص احةلرلالم ة نيال  ي  احلا س  ا ثال احات ا   اان احت يلاعم نلللااس احللثلاحي

ثلدةتيااا را احلااةلم  أ  احة لا يا  احطاثال ةاتظيا يا اىثي  احيتن  ال  ا ا ىاعه  اغب احت يلعة   تُ 

 اح صصم ر       ر ايلىل احص لل  احننةلل.
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تةاال ل احطلحااب  احثل ااث حا صاا ا  نةالزلاال ة نياال حغاال  لحيلاالم ااا اة ادىتياال  ثت ااال  يااللة احاغاال اإل -ٚٔ

حاعا يا  اح اا اة أ  تالاس ىاعه احياللة يا   مثةي حل  لةا إحن ةا يل ت صاا حاو اح الح  يا  تطا ا  اياا

ياا  احت االث ثلحاغاال ادنةالزلاالم أ  لةاا   ىناالى رااا ةااا  ام  حةااا ل تيةاال  احت يلااعاحصاا  األ ا ادثتاالاي

اح دلاالت احيت االةم إع إ   –اةااتااحلل  –ا احاغاال ادنةالزلاالم أة ياا  ثااالا  ثالطلنلاال حغتااو األ  ىاا ي ااا  يلاةاال

ةلةةا  ال ز  ي  يو احت يلع   لى  لا ا احيلاةل  ثل  احطاثل  را ادننطل احيلاةلل احيتن  لم  ت ل 

 اح    حلف أ حيى احت يلع  لةاع را ت ايي  تاى احاغل احيييل.  

احطاثاال  تاااى تةاثب احتااانا  احيلاةااا  احتنياام احتاا ت ا ااو احت اال  ةظاا اىا اح  حي لح ال احينااة ت  -ٛٔ

 ثل ي  ات لع اد ااءات اآلتلل:د احل ا  را احيلاةلم

 ر ااا    ااا اات ا تيل لااال أ  ثليلااالم احتاااا ينيااال ننةااالل   ةاااللل ا  تاااأ ل متااااى احظااا اىا ي ارااال اةاااثلب -أ

 اح  ايا ادقتصلللل.  ادةثلب احيا لل 

يةتنااالال  يينلااال  حي لح ااال تااااى    لل   ييا ااال  صااا لل تاثااا  اد ااالال احةلرلااال يااا  يانااالل   تااا رلا -ب

 احظ اىا  اح ل ي  انتنلاىل.

ا  لةتناااا  احي اياااا     ياااالت احتنيااااا  اح ناااا  احيلاةااااا حاااالف احطاثاااال يثةاااااا  قثااااا ا  تتنل ااااا رااااا  -ج

 ةا ةللتي م  ثلحت ل   يو ا حللء اي اى .

 ل  احتنيا ى  انتيلى ح     ادنةل .ث ي    يل نظا اح  للل ل ان احي ايل  ت  ل  احطاث -ل

م  تغللاااا صااان ري   احتةااالىا راااا غللثااالتي   اىام اااان احيااالااس ادىتيااال  اح ااالص ث ااا للل تااااى احظااا -ه

 م ريا حايلاةال احلااةللم ا  ن اي  احن يلاةل ا افم اعا اقت ن اديا  ي لقثل اح نلةم   نال  ال   ا لتي 
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ي اياال  حاطاثاال رااا يناالزحي م  اقلياال  اش إاناالل  تلالةااي  رااا احيناازام  تاان ل اا ل ا احاان اح ااا اة زلاالاة اح

    ي  احطثل ا.

 ي  ا ا ت نل  اح غط  الي   تن ل ي   ان ادننطل اح يل لل. اقليل ي ةةاات تارليلل    لرلل - 

ي لا احت ال  ثل  اح ااا  ادىتيل  ثتط لا احت ال  احل حا ي    ا   و ثانليج يتةليا حاتثللا را  -ٜٔ

نناالء ت أياال ثاال  يالااس   لي االت اح اااا   ثاال     الل ياا  احاال ا األ نثلال احيت لياال رااا ي اايلا احت اال م  ا 

تةاال ل رااا ارااو يةاات ف احطاثاال  ة نياال مل احصاالنللتاااى احاال ام  تنظاال  ةااناات ط ثلاال ينتظياال رااا اح طااا

 اح لل ل.اح ايام  د ةليل  ان يةت ف احاغل األ نثلل  اح ا   

رةح احي لا حاناةلت احصانل لل احةثااف حاناااةل راا ي الا احت اال  احييناا  احتةن ح  لالم  لاث ت ا    -ٕٓ

احناااةلت ثلحيناالاةل رااا تاا رلا احاا اش  احي االات  احيةااتازيلت اح لصاال ثيااعا احت ااال م  ت للاال احي ا االت 

 ةلت ثت لل  اح ال ل  ث ل عحى. اح ايلل احتا ت تل يل ىعه احناةلت احصنل لل را  يايلم  تت يل احنا 

 أ لاااا :  األىاا  ياا  ةااا عحااىم أ  لةاا   ىناالى قااللة صااللق   ي اصاا   أةناالء نزىاالء ل ثاا    طااني   -ٕٔ

حاا  لت  اا    لااع ن   ثاالح دء إحلااوم لن ااا   ياال ل  حاا  م  د ل ناا   رااا اس ح ياال دياا م  ث ةااس عحااى ةاا  

        و.تاا ل ناء ييل عةانلهم  ةلث ن احت ال  را اح اا  را  لح

 
                                                 

 هوامش البحث
ل   ضم احيليل احيصالل اح لي للا  نل لة يتنل م يل  ا ا انللم اح  اة اإلص  لل را احللثل  "يل ا إن "م تا يل: ((ٔ

-ٛٙٛٔ ةل  ىللة  ةلا  ظل م احتاثلل  احت ال  را احللثل    ا  يل يل ام  ؛ٖٙ(م صٕٜٜٔحاةتبم )ادةةنلاللم
 ؛           ٕٓٗ-ٜٔٗ(م ل. م ل.ت. صٖ/ٖٙم)لااةل تلال لل(م ي ال اح لي ل اح ااقللم اح لل)ٕٜٔٔ

David H. James, The Rise and Fall of Japanese Empire, (London,1952),p.118. 
ن ام يةتثل ادن ا  احيصاللم  – صاة طللن   –ىنل   ثل احاؤ    ة م تأالخ احللثل  اح للث  احي لصا  ((ٕ

 .ٕٔ-ٔٔ(م صٖٕٓٓ)اح لىاةم
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؛ ي يل ينلا ياةام احيا و را ٜٗٔ(م صٖٕٓٓ لةن  اام احنظ  احتاث للم ينن اات  لي ل لين م )ة اللم ((ٖ
 . ٖٚاثلل احي لانلم  لح  احةتبم )اح لىاةم ل.ت(م صاحت

(4)Chitoshi Yonaga, Japan Since Parry, Hill Book Company, (New York,1949), p.48.  
م (ٕٕٓٓمثلا تم )اح اثلل احلااةلت ياةز مية  ل  لىام احني ل احللثلنلل احي لصاةم احلا س احيةتنللة  اثلل   ((٘

 .ٕٚ٘-ٕٙ٘ص
(6) Meyer Weinberg, Asian- American Education, Historical Background and Current 
Realities,(London,1997), p.42. 

م لااةل را احتلالخ احةللةام لاا احنااىللة ٕٜ٘ٔ-ٜ٘ٗٔةللةل اد ت ا اديلاةا را احللثل  م ةلظ  ىل   ي ة  ((ٚ
 .ٔ٘-ٓ٘ص (مٕٛٓٓ)ثغلالم  محاننا  احت زلو

 زلاا  حا اب را  ة يل ايلس اح زااء إلن ةلةم نغا ينصب  زلا   ل  را ط ةل م ٚٚٛٔ ل  أااةا ةلل :  حل  ((ٛ
م ث ل انتيلء اح اب ت  ا ت لحوم  ألانتو احي ةيل اح ةةالل احل حلل ثلاتةلب  ااي  ٜٖٜٔ  تن  ل   ٖٜٚٔل  حانتاة ي  احت ا

 .ٜٙٙٔء  لحتو احص للم ت را  ل  ثةثب ة   ٜ٘٘ٔاا و را  ل   ابم   ةيت  الو ثلحة   يلف اح للةم ُأطا  ة
Encyclopaedia Britannica, Araki Sadao.com; TRIAL International, Sadao Araki.com. 

 .ٔ٘ةلظ  ىل   ي ة م احيصلا احةلث م ص ((ٜ
 .ٕ٘م صننةواحيصلا  ((ٓٔ
لااةل تلال للم يللالل لاا احةتب حاطثل ل  احننام  لي ل ( ٕٛٓٓ-ٜ٘ٗٔ  نا  ثلاس احتيليام احت ال  را احللثل  ) ((ٔٔ

 .ٖٜ-ٚٚ(م صٕٕٔٓاحثصاةم )احثصاةم 
(12)Ronald Philip Dore, Education in Tokugawa Japan, Center for Japanese Studies, 
(Michigan,1992), p.38. 

 .ٖٚ(م صٖٜٜٔ م )اح لىاةمي  احللثل  إحن احنا  اد ةطم يؤةةل ادىاا ن   اح لقب  ل م لا س ((ٖٔ
(14) John W. Hall, Richard K. Beardsly, Twelve Doors to Japan, McGraw-Hill Book 
Company, (N. P.,1965), Pp.3-4.  

؛ ي ي ل ا بم ٕ(م صٖٜٚٔاثااىل  احنثاام احت ال  را احللثل م قة  احت  ل   احلااةلتم  زااة احتاثللم )ثغلالم  (٘ٔ)
                       .ٕ٘(م صٕٔٓٓا ادن ا م )اح لىاةم احت ال  را ل ا ح لح  اةت يلا  يلام لا

(16) Akito Okada, Education Reform and Equal Opportunity in Japan, Journal of International 
and Comparative Education, Volume 1, Issue 2, 2012, Pp.119-120. 
(17) Yasuhiro Nemoto, The Japanese Education System, University Publishers, (Florida, 
1999), p.11; Julian Dierks, Postwar History Education in Japan and The Germans, Guilty 
Lessons, A Study of The Weatherhead East Asian Institute, Columbia University, (NewYork, 
2010), p.115. 
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(18) Yasuo Saito, Education Administration in Japan, National Institute for Educational Policy 
Research,(Tokyo, N.D.), p.5. 
(19)Basic Act on Education (Act No.120 of December 22,2006). 
(20) Yasuo Saito, Education in Japan: Past and Present, National Institute for Educational 
Policy Research,(Tokyo,N.D.), p.11. 

 ادقاليا احل نةة  يةتثلم يةت ثاللتم  اح نال  اح ا ل اح ا  ينظ ا ي  احللثل  را احت ال  إص حم ة ز ةا الزالٕٔ) )
  .ٕٛ-ٕٚص مٜٜٓٔم يل م ٔ:اح لل(م ٕٓ) احي الم اح اثلل احل ا را حاتاثلل

(22) Yasuo Saito, Distinctive Features of the Japanese Education System, p.7.  
(23)Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan,White Paper on 
Education, Culture, Sports, Science and Technology 2008,(Tokyo,2008),Pp..4-5. 
(24)Basic Plan for the Promotion, 1 July,2008, Government of Japan; Reiko Yamada, Op. 
Cit., p.20. 
(25)Shogo Ichikawa, "Japan" in Educational Policy: An International Survey,(New York,1984), 
p.105.   
(26) Ardath W. Burks, Japan: A Post Industrial Power,(Boulder,1981), p.157.  

-ٛٛٔ(م صٜٜٙٔإزاا  . ر  ام احي  زة احللثلنللم تا يل: ل لن زةاللم احيليل احيصالل اح ليل حاةتلبم )اح لىاةمٕٚ) )
 ؛                          ٜٛٔ

 Japanese National Commission for UNESCO, ''Educational Development in Japan 1960-
1970'', Education in Asia,(Bulletin of the UNESCO Regional Office for Education in Asia), 
Vol.6,(March,1972),p75.  

 
 فهرس المصادر

  نةالزللاح  لي  احينن اة ثلحاغل اد -

  اح  لرل  احالل ل  اح ا    احتةن ح  لل احللثلنّللأ د :   لي   زااة احت ال  
1- Basic Act on Education (Act No.120 of December 22,2006). 

2- Basic Plan for the Promotion, 1 July,2008, Government of Japan. 

   لنلل : احةتب اح  لي ّلل
1- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in 

Japan,White Paper on Education, Culture, Sports, Science and 

Technology 2008,(Tokyo,2008). 
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 احةتب اح اثلل  احي اثل -
 (.ٖٜٚٔاثااىل  احنثاام احت ال  را احللثل م قة  احت  ل   احلااةلتم  زااة احتاثللم )ثغلالم -ٔ
لن زةاللم احيليل احيصالل اح ليل حاةتلبم ) ) إزاا  . ر  ام احي  زة احللثلنللم تا يل: ل  -ٕ

 (.             ٜٜٙٔ)اح لىاةم
( لااةل تلال للم يللالل لاا احةتب ٕٛٓٓ-ٜ٘ٗٔ  نا  ثلاس احتيليام احت ال  را احللثل  ) -ٖ

 (.ٕٕٔٓحاطثل ل  احننام  لي ل احثصاةم )احثصاةم 
ن ام يةتثل  –ة طللن   صا  –ىنل   ثل احاؤ    ة م تأالخ احللثل  اح للث  احي لصا  -ٗ

 (.ٖٕٓٓادن ا  احيصاللم )اح لىاةم
 (.ٖٕٓٓ لةن  اام احنظ  احتاث للم ينن اات  لي ل لين م )ة اللم -٘
م لااةل را احتلالخ ٕٜ٘ٔ-ٜ٘ٗٔةلظ  ىل   ي ة م ةللةل اد ت ا اديلاةا را احللثل   -ٙ

 (.ٕٛٓٓاحةللةام لاا احنااىللة حاننا  احت زلوم )ثغلالم 
 ا ياةام احيا و را احتاثلل احي لانلم  لح  احةتبم )اح لىاةم ل.ت(.ي يل ينل -ٚ
 (.ٕٔٓٓي ي ل ا بم احت ال  را ل ا ح لح  اةت يلا  يلام لاا ادن ا م )اح لىاةم  -ٛ
ية  ل  لىام احني ل احللثلنلل احي لصاةم احلا س احيةتنللة  اثلل م ياةز احلااةلت اح اثللم  -ٜ

 (.ٕٕٓٓ)ثلا تم
لا س ي  احللثل  إحن احنا  اد ةطم يؤةةل ادىاا م  ن   اح لقب  ل م -ٓٔ

 (.ٖٜٜٔ)اح لىاةم
نل لة يتنل م يل  ا ا انللم اح  اة اإلص  لل را احللثل  "يل ا إن "م تا يل:  للا  -ٔٔ

 .(ٕٜٜٔ  ضم احيليل احيصالل اح ليل حاةتبم )ادةةنلاللم
 

 احةتب احيطث  ل ثلحاغل ادنةالزلل -
1- Ardath W. Burks, Japan: A Post Industrial Power,(Boulder,1981). 
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2- Chitoshi Yonaga, Japan Since Parry, Hill Book Company, (New 

York,1949). 

3- David H. James, The Rise and Fall of Japanese Empire, (London,1952). 

4- John W. Hall, Richard K. Beardsly, Twelve Doors to Japan, McGraw-Hill 

Book Company, (N. P.,1965). 

5- Julian Dierks, Postwar History Education in Japan and The Germans, 

Guilty Lessons, A Study of The Weatherhead East Asian Institute, 

Columbia University, (NewYork, 2010). 

6- Ronald Philip Dore, Education in Tokugawa Japan, Center for Japanese 

Studies, (Michigan,1992). 

7- Shogo Ichikawa, "Japan" in Educational Policy: An International 

Survey,(New York,1984). 

8- Meyer Weinberg, Asian- American Education, Historical Background and 

Current Realities,(London,1997). 

9- Yasuhiro Nemoto, The Japanese Education System, University 

Publishers, (Florida, 1999). 

 

 

 

 احي لدت  احث  ث اح اثلل -
الزال ة ز ةام إص ح احت ال  را احللثل  ي  ينظ ا اح ا  اح ا ل  اح نال م يةت ثاللتم يةتثل  -ٔ

 .ٜٜٓٔم  يل مٔ(م اح لل:ٕٓاحل نةة  ادقاليا حاتاثلل را احل ا اح اثللم احي ال )
م)لااةل ٕٜٔٔ-ٛٙٛٔ ةلا  ظل م احتاثلل  احت ال  را احللثل    ا  يل يل ام   ةل  ىللة -ٕ

 (م ل. م ل.ت.ٖ/ٖٙتلال لل(م ي ال اح لي ل اح ااقللم اح لل)
 

 نةالزللاحي لدت  احث  ث  احت لالا احيطث  ل ثلحاغل اد -
1- Akito Okada, Education Reform and Equal Opportunity in Japan, Journal 

of International and Comparative Education, Volume 1, Issue 2, 2012. 
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2- Japanese National Commission for UNESCO, ''Educational Development 

in Japan 1960-1970'', Education in Asia,(Bulletin of the UNESCO 

Regional Office for Education in Asia), Vol.6,(March,1972). 

3- Yasuo Saito, Education Administration in Japan, National Institute for 

Educational Policy Research,(Tokyo, N.D.). 

4-                      ,Education in Japan: Past and Present, National Institute for 

Educational Policy Research,(Tokyo,N.D). 

 

 نللاحي اقو ادحةتا   -
1- Encyclopaedia Britannica, Araki Sadao.com; TRIAL International, Sadao 

Araki.com. 
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تقويم كتاب البالغة والتطبيق لمصف الخامس االدبي من وجهة نظر مدرسي المغة " 

 " العربية ومدرساتها

 الغرض من البحث لمترقية العممية

 الكمية التربوية المفتوحة / إحسان عباس حسن الموسوي 

 قسم العموم التربوية والنفسية مركز النجف االشرف 

 ممخص البحث 

ييدؼ البحث الحالي إلى )تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي مف كجية نظر      

ـ  كقد حاكؿ َُِِ -ََِِمدرسي المغة العربية كمدرساتيا( في محافظة النجؼ األشرؼ لمعاـ الدراسي 

المدرسيف كالمدرسات عمى األبعاد الخمسة لكتاب البالغة كالتطبيؽ  لمصؼ  الباحث تعرؼ تقديرات

 الخامس االدبي كىي: ) مقدمة الكتاب ،  محتكل الكتاب ، لغة الكتاب، امثمة الكتاب، االخراج(.

كتعرؼ درجة تقكيـ كؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة، تكٌكف مجتمع البحث مف جميع مدرسي كمدرسات  

-ََِِ(  لمعاـ الدراسي ِٓالتطبيؽ في مركز محافظة النجؼ االشرؼ البالغ عددىـ )مادة البالغة ك 

( مدٌرسة في محافظة النجؼ في المدارس ُُ( مدرسنا ، ك)ُْـ، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )َُِِ

 اإلعدادية لمصؼ الخامس االدبي . 

( ّٔغراض الدراسة تككنت مف ) تككنت أداة البحث في ىذه الدراسة مف استبانة أعدىا الباحث أل    

فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت ) مقدمة الكتاب ،  المحتكل ، لغة الكتاب، امثمة الكتاب، االخراج(كقد تـ 

( كما تـ حساب الكسط َُالتأكد مف صدؽ األداة مف طريؽ عرضيا عمى عدد مف المحكميف كعددىـ )

جاالت البحث الخمسة، كأظيرت نتائج الدراسة أف المرجح كاالنحراؼ كالنسبة المئكية لكؿ مجاؿ مف م
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% ( كيأتي بعده مجاؿ ) مقدمة ْٖ،َٖأفضؿ مجاالت الكتاب ىك مجاؿ ) إخراج الكتاب(  كنسبتو ىي )

%( ، كبعده مجاؿ َْ،ّٕ%(، ثـ مجاؿ )لغة الكتاب( كنسبتو )ٕٖٓ،ٕٓالكتاب( حيث بمغت نسبتو) 

االت ىك مجاؿ )أمثمة الكتاب( كبمغت نسبتو %( كآخر المجُٓ،َٕ)محتكل الكتاب( كنسبتو )

 %(  ك في ضكء النتائج السابقة )استنتج كاكصى كاقترح(  الباحث بما يأتي:  ّٕٓ،ْٔ)

 االستنتاجات: -

إف كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي في مجاؿ اإلخراج بمغ أعمى نسبة في المجاالت  -ُ

 كؿ كالتنظيـ.الخمسة فيك معد بشكؿ جيد مف حيث الش

 إف أمثمة الكتاب ليست بالمستكل المطمكب . -ِ

 لغة الكتاب تحتاج إلى تعديؿ لتتناسب مع مستكل الطمبة. -ّ

 إف مقدمة الكتاب تحتاج إلى بعض التعديالت تكضح اليدؼ مف الدركس. -ْ

 إف محتكل الكتاب يحتاج لتعديؿ بعض جكانب الضعؼ كالقصكر .  -ٓ

 التوصيات :  -

ضركرة األخذ بآراء مدرسي كمدرسات  البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي في تحسيف كتاب   -ُ

 البالغة مف الجكانب كافة .

إشراؾ بعض مدرسي مادة البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي كمدرساتيا في تأليؼ كتاب  -ِ

 البالغة .

 المقترحات : -

 ػ تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي كفؽ معايير حديثة كمناسبة لممرحمة. ُ
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إجراء دراسة مقارنة لكتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي بالعراؽ مع البمداف العربية  -ِ

 المجاكرة التي تدرس مادة البالغة  . 

كالتطبيؽ، الصؼ الخامس االدبي ، مدرسي المغة العربية  الكممات المفتاحية : ) التقكيـ ، كتاب البالغة

 كمدرساتيا، النجؼ االشرؼ ( 

 

"evaluating the book of rhetoric and application for the fifth literary grade 

from the point of view of the honorees of the Arabic language and its 

teachers" 
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Research Summary 

The current research aims to (evaluating the book of rhetoric and 

application for the fifth literary grade from the point of view of the 

honorees of the Arabic language and its teachers) in the Najaf 

governorate for the academic year 2020-2021 AD.  (Introduction of the 

book, content of the book, language of the book, examples of the book, 

directing).  The degree of evaluation of each of the five areas is known. 
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The research community consists of all (20) male and female teachers of 

the field of rhetoric and application in the center of Najaf Governorate for 

the academic year 2020.  2021 AD, and the study sample consisted of 

(14) teachers, and (11) schools in Najaf governorate in preparatory 

schools for the fifth literary grade. The research tool in this study 

consisted of a questionnaire prepared by the researcher for the purposes 

of the study.  The introduction of the book, the content, the language of 

the book, the examples of the book, the output. The validity of the tool 

was confirmed by presenting it to a number of arbitrators and their 

number (10) and the weighted mean, deviation and percentage were 

calculated for each of the five research areas, and the results of the 

study showed that the best areas of the book  It is the field (direction of 

the book) and I forgot it is (48, 80%) and after it is the field (introduction 

to the book) where its percentage is (875,75%), then the field (the 

language of the book) and its percentage is (73.00%), and then the field 

(content of the book)  Its percentage is (15,70%), and the last field is the 

field (Examples of the Book) and its percentage is (375,64%). In light of 
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the previous results, the researcher recommended the following:            

                                      

1- The necessity of taking the opinions of teachers and teachers of 

rhetoric and application in improving the book of rhetoric and application 

9  From all aspects                                                                 

 2- Involvement of some teachers of rhetoric and application in Iraq in 

writing the book of rhetoric and  Fifth grade literary application.  

Activation 

                                                                                                    

The Open Educational College / Najaf Center, Department of Educational 

and Psychological Sciences                                                               

         

 

Keywords: (calendar, book of rhetoric and application, fifth literary grade, 

 teachers of Arabic language and its teachers, Najaf Al-Ashraf) 

 

 الفصل األول

 )التعريف بالبحث(

  -البحث: أواًل: مشكمة
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ا ييعتمد        لممناىج الدراسية أىمية كبيرة في المجتمع كفي حياة الناس فقد أصبحت تمثؿ جزءنا ميمن

عميو في الكشؼ عف مدل التقدـ الحاصؿ في نتاجات العممية التعميمية، كمف خالليا يمكف معرفة 

ما يعترييا مف نقص  كتشخيص أىـ مميزاتيا ككذلؾ مآخذىا، كالتكصؿ إلى أنجع الحمكؿ لمعالجة

رائؽ كضعؼ، كما تسيـ المناىج الدراسية في تحسيف، كتطكير، كمكاكبة التطكر الحاصؿ في المناىج كط

   كأساليب التدريس الحديثة.

كفي ضكء ذلؾ فقد أكلت كزارة التربية لممناىج في العراؽ في المراحؿ الدراسية المختمفة كالسيما في 

كبيرنا ، لكنيا بقيت دكف مستكل الطمكح لضعؼ اىتماميا بإثارة مستكل التفكير المرحمة االعدادية اىتمامنا 

لدل الطمبة فضالن عف قمة ارتباطيا بكاقعيـ كعدـ مكاكبتيا لمتقدـ العممي كالتكنمكجي في ظؿ المتغيرات  

ة كقد الحظ الباحث مف خالؿ عممو في التدريس لمادـ ( ُٖٔٗالسريعة )كزارة التربية ، بغداد ، ص 

البالغة كالتطبيؽ كمف خالؿ نتائج البحكث كالدراسات، إفَّ تدريس البالغة يشكبو العديد مف نقاط الضعؼ 

كالقصكر في مراحؿ تعٌمميا كتعميميا عمى حدنا سكاء فقد انصرفت مدارسنا اليـك إلى تدريس البالغة بشكؿ 

ؼ عقيـ ال يمتي ليذا الفف بأية صمة نظرم ال تطبيقي، ام تعاممت مع الفنكف البالغية كاساليبيا بشكؿ جا

غير آبية بالغرض الجمالي، لذا أصبحت مف العمكـ الجافة التي ال تمٌس التذكؽ األدبي عند المتعمميف 

فنجدىا اخفقت في تحقيؽ غايتيا، كاصبح كاضحان أمامنا ما يشعر بو الطمبة حياؿ ىذا الدرس مف التكٌمؼ 

القكاعد البالغية المجرد مف جماليات النصكص كاالساليب كالغمكض النابع مف حفظيـ لممصطمحات ك 

(، لقد اكدت البحكث التربكية التي أجريت عمى انخفاض مستكل ِّٗ،ص َُِٓالبالغية )الجبكرم ، 

التحصيؿ الدراسي لمطمبة في مادة البالغة كصعكبة تدريسيا، األمر الذم يمفت انظارنا أفَّ ىذه الظاىرة 

، كقد اجرل الباحثكف العديد مف المحاكالت لتخفيؼ معقدة كمتعددة االسباب  كىذا حاؿ كاقع مدارسنا اليـك
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الجمكد كالصعكبة في ىذه المادة، كمعرفة المستكل المنخفض، كلكننا نجد أفَّ ىذه المحاكالت قد تباينت 

ؿ في تشخيص االسباب، كأعزت ذلؾ إلى أمكرو عدة ، منيا الكتاب المدرسي كتأليفو إذ يككف غير مؤى

(، كقد يككف نابعان مف االداء المنخفض لبعض ِِْ،ص َُِّلتنمية التذكؽ االدبي )عبد عكف، 

مدرسي المغة العربية في تدريس مادة البالغة ،ألف طريقة عرض المدٌرس لممادة مف اىـ عكامؿ انجاح 

ادة مف الدرس البالغي، كتحقيؽ االىداؼ التي يركميا، اال أفَّ ضعؼ بعض المدرسيف كقمة االستز 

المعمكمات التي تنٌمي مجاؿ تخصصيـ اذ جعميـ يكتفكف بما يحتكل عميو المقرر الدراسي مف دكف 

 ( ُٕ،ص ََِٔمعمكمات تضفي عمى درسيـ طابع الحيكية كالجدة .)نصيرات،

كقد يعكد السبب الى طرائؽ التدريس غير المجدية، التي ليا اثر كاضح في انجاح الدرس     

( ، كىنالؾ العديد مف األخطاء في تدريس مادة َُٖ،ص ََُِلمرسكمة لو )سبيتاف،كتحقيؽ االىداؼ ا

البالغة منيا طريقة تأليؼ ىذا الكتاب ككيفية التدريس بو ، إذ تدريس مادة البالغة كالتطبيؽ بمعزؿ عف 

ف مئكنة النصكص األدبية، كتجافي الصكر البارعة كاالخيمة الرائعة، كاعتماد االمثمة المصنكعة لتخفيؼ م

التحميؿ البالغي كاعتماد عمى التقاسيـ كالضكابط ، كذلؾ يطغي عمى النكاحي التذكقية، فيبعد عف بياف 

أكجو الجماؿ أك القكة أك الكضكح في االساليب البالغية  فنجد الطالب يجيد نفسو في حفظ المصطمحات 

يبدك فيو التكمؼ فكقفكا منو مكقؼ مف دكف فيـ كاعو كدقيؽ مما جعؿ الطمبة  يشعركف أفَّ درس البالغة 

(، فضالن عف أٌف بعض المدرسيف يشعركف بعجز ّْ،صَُُِالحيرة كالشؾ في قيمتو االدبية )شعيب،

(، لذا ٔٓ،ص ََُِالطمبة عف المشاركة كالتذكؽ االدبي كتقكيـ االفكار كالعبارات تقكيمان فنيان، )اليماني،

مع اىميتو، فالمتأمؿ في كاقع تدريس ىذه المادة يمحظ قمة ظؿ الدرس البالغي يتبكأ  مكانة ال تتماشى 

العناية لككنو يحظى بحصة كاحدة اسبكعيا مما يؤدم إلى عدـ التكاصؿ بيف الطالب كالمادة ألف معظـ 
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ىذه الطرائؽ غير مجدية في تكسيع مدارؾ الطمبة عمى تنمية التفكير االبداعي البالغي عندىـ )الدليمي 

كقد ذكر )الغناـ( ذلؾ في قكلو " اف التطكرات التي حدثت في مناىج التعميـ ،  (ُُٗ،ص ََِٗكسعاد،

في بالدنا العربية خالؿ عقد أك عقديف أك اقؿ أك أكثر لـ يتجاكز الشكؿ كاليامش كبعض الجزئيات في 

التي ( لذا أصبح لزامنا عمينا كضع الحمكؿ المناسبة لممظاىر السمبية ٕـ ، صُِٕٗأحكاليا " ) الغناـ ، 

حداث تغييرات جكىرية ميمة  تكجد في المناىج الدراسية بشكؿ عاـ كمناىج المغة العربية بشكؿ خاص، كا 

تتناسب مع التطكرات الحاصمة في المناىج الحديثة، فالحاجة تتطمب إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث 

في ضكء نتائجيا تحسيف المناىج  في ميداف المناىج بما في ذلؾ الدراسات التي تتناكؿ التقكيـ حتى يمكف

كتطكيرىا في الكتب المدرسية التي تعد أداة ميمة مف أدكات المنيج ككسيمة مف كسائؿ تنفيذه )دمعة ، 

 (ُِ-ُُـ صُِٖٗكأخر ، 

 لذا اختار الباحث تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ ألسباب منيا:

  إجراء تقكيـ مستمر لمناىج التعميـ في ما أكدتو المؤتمرات التربكية الدكلية كالعربية مف ضركرة

المراحؿ الدراسية المختمفة ال سيما مناىج المرحمة االعدادية ، اذ أكد المؤتمر التربكم التاسع 

ـ عمى ضركرة تنقيح الكتب ك تقكيميا كؿ خمس سنكات بغية إجراء ُّٖٗالمنعقد في بغداد عاـ 

 لمختصة في الكزارة .التغييرات الجذرية فييا عف طريؽ المجاف العممية ا

   الحاجة لمتغير كالتطكير في المناىج بما ينسجـ مع التطكر السريع الحاصؿ في المناىج

 الدراسية كالطرائؽ كاألساليب الحديثة في بمداف الدكؿ العربية المجاكرة، فضالن عف بمداف العالـ. 

  ييا ما يزاؿ دكف المستكل ما أكدتو بعض األدبيات، أف إقباؿ المتعمميف عمى المغة كتحصيميـ ف

 (.  ٓ،ص ََُِ،بسبب طبيعة المغة كمناىجيا ككتبيا كطرائؽ تدريسيا )طعيمة، 
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  ثانًيا: أهمية البحث:

تظير أىمية المغة في المجاؿ التربكم في أنَّيا أداة التعمـ كالتعميـ، فيي الكسيمة الرئيسة في تحصيؿ       

ا، فما مف أمة درجت في مضمار التقدـ كالحضارة اال كاعتنت المعارؼ كالمفاىيـ جميعيا كالسيطرة عميي

(، فالمغة ىي مجمكعة تقاليد كرمكز صكتية تنتجيا الجماعة المغكية ٗ،صَُِٓبمغتيا )عبد عكف،

كتكرثيا أبناءىا فيمتزمكا بيا عمى كفؽ األعراؼ كالقكاعد التي حددىا ليـ اآلباء ليتكاصمكا فيما بينيـ، 

ماعية ينتجيا المجتمع لكصؼ األشياء مف حكلو كليحدد مف طريقيا عناصر معيشتو كبذلؾ فيي أداة اجت

كطرؽ سمككو، كليصؼ بيا أفراده مشاعرىـ كعكاطفيـ كيبكحكا بما يدكر في أذىاًنيـً مىٍف أفكارو 

 (، ٕ،صَُِِ)الطيار،

المفردات كاألصكات إفَّ المغة ىي قدرة ذىنية تتككف مف مجمع المعارؼ المغكية بما فييا المعاني ك     

نظاـ مف الرمكز يمتاز بأنو صكتي يتألؼ مف أصكات تنجـ مف  كالقكاعد التي تنظميا جميعان، كالمغة

الجياز الصكتي البشرم كاإلنساني، فيك نتاج لمجيد الجماعي البشرم فيقرر اجتماعيان دكف ضركرة ارتباط 

لقكاعد تقرر تركيبو، كابداعي قادر عمى التعبير عف أٌم رمزو لغكمو بامَّ معنى معيف، كنظامي ألنو يخضع 

، كيرل الباحثكف المحدثكف أفَّ التعريفات المختمفة لمغة تؤكد كميا عمى  ام مكقؼو جديدو يجابيوي االنسافي

الطبيعة الصكتية لمغة كالكظيفة االجتماعية ليا، كتنكع البنية المغكية مف مجتمع انساني 

 .  (ّٗ،صَُِْآلخر)حمادم،
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إلى أٌف كممة )لغة( ال تنطبؽ فقط عمى العربية كاالنكميزية كالصينية كالفرنسية  (ُ)كيشير )ليكنز(     

كالفارسية كغيرىا، )أم عمى ما يتفؽ الجميع عمى أنيا لغات بالمعنى الصحيح(، بؿ إٌف كممة المغة تنطبؽ 

ت كالرمكز، كما أفَّ ىناؾ أيضان عمى مجمكعة منكعة مف أنظمة االتصاؿ كالحساب كالتدكيف بالعالما

أنظمة اتصاؿ أخرل بشرية كغير بشرية، ال يمكف تسميتيا لغات بالمعنى الحقيقي ليذا االصطالح، مثؿ 

 ( .ُٗػػػُٖ،صََِٗلغة اإلشارة كلغة الجسد كلغة االلكاف )ليكنز،

ائص منيا أنَّيا لغةي كتيعدَّ المغة العربية كاحدة مف تمؾ المغات لكنيا أمتازت عف المغات األخرل بخص     

، فبيا نزؿ الذكر الحكيـ ليخرج الناس مىٍف الظمماًت إلى النكًر، كىذا ما زادىا رفعةن كشرفان، كقد تعمؽ  الكحيي

بيا العجـ مف طريؽ القرآف الكريـ، فسكنت قمكبيـ، كاستكلت عمى ألسنتيـ، ككادت تنسييـ رطانتيـ 

عراب، كدقة التعبير، كيذكر عمماءي المغًة مف (، كمف خصائصيا اإليجاز ،كاإلِٕ،صَََِ)عامر،

خصائصيا أيضان خصب المفردات ككثرة المترادفات، ككجكد األلفاظ المتضادة، كالجمكع المتعددة 

(، فضالن عف ذلؾ، فأنيا تتبكأ فًي عصرنًا الحديًث مكانةن بارزةن بيف المغاًت ُِ،صََِٖ)شعيب،

ازىا عمى عكامًؿ جديدًة لمنمًك كالتطكًر كاالزدىاًر، كىي اآلف لغة العالميًة، فيي لغةه حيةه ناميةه، إلرتك

تخاطب بيا جميع العالـ، فيي لغة لمصحافة كالعمـ كالتعميـ كالترجمة، كمف أجميا أنشئت المجامع المغكية، 

كىي لغة التدريس في الجامعات كالمعاىد كالمدارس في العراؽ كالكطف العربي مف المحيط إلى الخميج، 

                                                 

يعمؿ في مجاؿ السيميائيات لو كتاب معركؼ  ُِّٗجكف ليكنز ىك لساني أنكميزم كلد سنة  (ُ
عمؿ ُْٖٗأصبح رئيس تحرير جريدة المسانيات كفي عاـ  ُْٔٗمبادئ السيمائيات في عاـ 

 :wiki httpsأستاذان لمسانيات بجامعة أنبرة كجامعة ساسكس ، )  االنترنيت، المكقع 

//ar.m.wikipedia.org) الساعة الثانية ظيران( . َُِِ/ٕ/ُيـك االربعاء المصادؼ ، 
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غة ثانية في الكثير مف الدكؿ اإلسالمية، كىناؾ أقساـ متخصصة في تدريسيا في العديد مف الجامعات كل

 ( .ْٗ،صَُِّالعراقية كالعالمية شرقان كغرباى )حراشة،

إفَّ المغة العربية ىي أداة القكؿ الجميؿ، ككسيمة التعبير عف تذكقو، فمف طريقيا استطاع األدب أٍف      

يخمد ركائع اآلثار الجميمة، كأٍف يكشؼ أسرار الجماؿ فييا، كأفَّ المغةى كسيمة الفرًد في اكتساًب المعارًؼ 

نتاًج كالمغةي كسيمةه لمتسميًة كاالستمتاًع كالتنفيًس عف كالفنكًف، كىي أداةه العقًؿ في التحميًؿ كالتركيًب كاالست

النفس كىي التي تحقؽ فكرةن المجتمًع المتماسؾ عمى المستكل المحمي، كانَّيا تمبي مطالب حياة المجتمع، 

ـٍ كسائؿ االرتباط الركحي، كتكحيد الكممة بيف أبناء العركبة ماضيان كحاضران، فيي الرابطة  كما انَّيا مف أىى

الساسية التي جمعت بيف العرب سابقان مف طريؽ القرآف الكريـ الذم حد القبائؿ العربية كصير مشاعرىا ا

في بكتقة المفاىيـ كالقيـ الجديدة، كلكال ذلؾ الكالـ العربي المبيف الذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمب 

لكاف العرب بددان )الياشمي الرسكؿ العربي الكريـ آيةه لنبكتو كتأييدان لدعكتو كدستكران ألمنو 

كتقسـ المغة العربية عند تدريسيا عمى فركع لكؿ فرع نصيب مف المادة، ىذه (، ُْ،صََِٓكالعزاكم،

نما ىي كسائؿ مستعممة لضبط كسائؿ االتصاؿ المغكم، فالعناية بيذه  الفركع ليست ىي المغة بحد ذاتيا كا 

(، كبما أفَّ ُُْ،صَُِّغة العربية نفسيا)أسماعيؿ،الفركع ال تجنى ثمارىا إال إذا كانت مرتبطة بالم

البالغة أحدل فركع المغة العربية فعمينا العناية بدراستيا كتدريسيا كالكقكؼ عمى أسرار جماليا عف طريؽ 

ق ( إلى أىمية البالغة ّٓٗعمكميا التي تعٌد أشرؼ العمـك في التعمـ، فقد أشار أبك ىالؿ العسكرم ) ت 

لعمكـ بالتعمـ كأكالىا في التحفيظ بعد المعرفة باهلل جؿ ثنائهٍو عمـ البالغة كمعرفة الفصاحة بقكلو إفَّ أحؽ ا

الذم يعرض بيذه كتاب اهلل تعالى فاإلنساف اذا أغفؿ عمـ البالغة كأخٌؿ بمعرفة الفصاحة لـ يقع عممو 
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بإعجاز القرآف مف جية كمف خص اهلل بو مف حسف التأليؼ كبراعة التركيب مف جية 

 (  ِ-ُ،ص ُُٕٗأخرل.)العسكرم،

كلمبالغة كظيفة كبيرة ىي التعبير عف المعاني الدقيقة التي بمغ بيا صاحبيا قمة ما في نفسو، كيبمغ      

بيا مراده إلى سامعو كذلؾ بطريقة فنية تعٌمؽ حسف االختيار، مف إيجاز المفظ كحسف النسؽ، كتأنؽ في 

 ُٕ، ص ََِّؾ مما يكسب الكالـ حسنان كركنقان) حمدم ، الصياغة، كركعة في التصكير، إلى غير ذل

 .) 

ًإفَّ البالغة عمـ كفف، يمكف المنشئ أك المتكمـ مف تأدية المعاني المطمكبة بعبارات صحيحة كاضحة     

كجميمة، كالقصد مف ذلؾ ىك إثارة النفس كالعكاطؼ كاإلقناع، كال يأتي ذلؾ إال بحسف اختيار األلفاظ 

عمى حسب بكاعث  الكالـ كمكضكعاتو كحاالت السامعيف، ًإفَّ امتالؾ الطمبة لمذكؽ األدبي كجكدة السبؾ 

نما يقاس بمقدار ما ميركا فيو  في دركسيـ البالغية ال يقاس بكثرة ما عرفكه مف مصطمحات بالغية، كا 

 َََِحمد، مف حذؽ فني في االىتداء الى األلكاف البالغية في النصكص األدبية المختمفة) طعيمة ، كم

(، كىي مف انفع العمكـ كأجميا شأنان فيي كفيمة بنجاح حقائؽ التنزيؿ كاالفصاح عف دقائؽ  ِِ، ص

ظيار دالئؿ االعجاز كرفع معالـ اإليجاز لذا تعد البالغة أجؿ العمكـ األدبية قدران كأرسخيا اصالن  التأكيؿ كا 

ستخراج درر البياف مف معانييا كلكالىا لـ نرى لسانان كأسبقيا فرعان كاحالىا جنا كاعذبيا كركدان ألنيا تتكلى ا

(، فيي مف الفنكف ٖ،ص ََُِيحكؾ الكشي كيتمفظ الدر فيي الغاية التي تنتيي إلييا االفكار)الياشمي،

ج الذكؽ كتزٌكي الحس فالطبع الغالب عمييا ىك الطابع الكجداني ألنيا تهعنى بالجكانب  األدبية التي تنضِّ

ا كتغذيتيا كتحرص عمى صحة االفكار كالمعمكمات ثـ عرضيا عرضان كاضحان مالئمان النفسية لتيذيبي
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ألحكاؿ المخاطبيف لما تعمده مف الصفاء كاالستعداد الفكرم كدقة ادراؾ الجماؿ كبياف الفركؽ الخفية 

 (        ٖ،صُُٗٗكصنكؼ األساليب.)الجاـر كمصطفى،

العربية بالبالغة اكثر مف غيرىا مف العمـك العربية يرجع إلى  كيرل الباحث أفَّ عناية الدارسيف مف أبناء  

حتمية عنايتيـ بمغتيـ كىي لغة البياف كالبديع كىك العامؿ االساس لبياف األكجو الجمالية التي ينماز بيا 

 كالـ اهلل سبحانو .

ا ب          كتاب البالغة كالتطبيؽ كمف خالؿ األىمية السابقة لمادة البالغة ، البد أف يككف االىتماـ أيضن

لمصؼ الخامس االدبي الذم يمثؿ المنيج المتبع في تدريس ىذه المادة إذ يعد الكتاب المدرسي حجر 

األساس في العممية التربكية فيك يحدد لتالميذ كؿ مرحمة ما يدرسكف مف مادة ، كىك ليس مجرد كسيمة 

ككؿ ما يستعاف بو في التدريس أنما ىي معينة في التدريس بؿ أساس التدريس نفسو، كالدرس بعينة، 

 ـ(.ُٖٔٗأشياء تابعة لمكتاب المدرسي فيك أصؿه مف أصكؿ العممية التعميمية )العراؽ ،كزارة التربية،

كيقكؿ) فيميب. التباؾ ( ما ًمف شيء استطاع اف يحؿ محؿ النص المطبكع في العممية التعميمية" لذا احتؿَّ 

( فالكتاب المدرسي الجيد َّـ،ُّٖٗمى المستكيات جميعيا )التباؾ،الكتاب المدرسي مكانة مركزية ع

يمكف أف يساعد عمى خمؽ مدرس جيد، كتمميذ راغب في التعمـ بدالن مف تمميذ ال رغبة لوي فيو لذلؾ تتميز 

الكتب المدرسية كفي مقدمتيا كتب المغة العربية بمحتكاىا المتفؽ مع األىداؼ المكضكعة ليا، كتككف 

ؿ بحركة المجتمع كتطكره كتؤدم دكران رائدان في تعميؽ الكعي الفكرم لدل التمميذ إف الكتب عمى اتصا

المدرسية مف أكثر الكسائؿ التعميمية انتشاران بيف أيدم التالميذ في مختمؼ المراحؿ الدراسية في قطرنا ، 

لمنشكدة إلى جانب المناىج نظران لما تحممو ىذه الكتب مف مسؤكلية مباشرة في  تجسيد األىداؼ التربكية ا

الدراسية المكضكعة لتمؾ األىداؼ، كلما كاف الكتاب المدرسي أداة تعميمية ميمة ، كجب اتصافو بالجكدة 
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كالتقكيـ ككسيمة تعرؼ مدل تكافر ىذه الصفة، كمكاكبة حركة المجتمع كتطكيره ككجكب مالئمتو لممرحمة 

 (.ِِـ،صُْٖٗكية الحديثة )الشبمي ، التي يدرس فيو ، كانسجامو مع االتجاىات الترب

كعمى الرغـ مف تعدد المصادر التربكية إال إف الكتاب المدرسي يبقى المحكر األساسي كمصدر 

( Blackالنشاط الطالبي حيث يمثؿ عنصرنا أساسينا في العممية التربكية كالتعميمية كفي ىذا الصدد يقكؿ: )

لكسائؿ التربكية مجتمعة فيي ليست سكل نقطة في كعاء إذا كىك أحد الخبراء في ىذا المجاؿ  ضعكا كؿ ا

(. كىذا الكتاب يحتاج بيف الحيف كاآلخر إلى ّٖٕ،ص ََِٗما قكرنت بالكتاب المدرسي) مغكارم، 

مراجعة كتنظيـ كتطكير لمكاكبة التطكرات الحاصمة كالمتسارعة في ميداف التربية كالتعميـ كعممية أعادة 

تعديؿ ىي جزء أساس مف التقكيـ كىنا تبرز عممية تقكيـ الكتب المدرسية، كذلؾ النظر ك المراجعة ك ال

لمعرفة الدكر الكظيفي الذم تؤديو مف بيف المناىج في العممية التربكية بعد اف ازدادت سرعة التغير في 

 المجتمعات . 

جنب مع عممية تطبيؽ حيث تعد عممية التقكيـ لممناىج عممية ديناميكية مستمرة تسير جنبان إلى        

المناىج لكي تؤدم إلى أعادة النظر بتنظيميا كمعالجة ضعفيا كتطكيرىا كفقان لما يستجد مف عكامؿ 

التغيير مف خالؿ ما تبينو عممية التقكيـ مف جكانب سمبية فييا ،كمف أجؿ أف يككف التقكيـ كافيان ينبغي أف 

عد أحد األركاف الرئيسة في العممية التربكية )المفرجي ، يككف كاسعان لسعة مرامي تطكير المناىج فالتقكيـ ي

 (.ُٓ-ُْـ ، صُٖٗٗ

 كتتجمى معالـ البحث الحالي في ما يأتي :

ػأىمية  المغة بكصفيا لسانان لمعقؿ كأداة لمتفكير، فيي كسيمة التعبير كاالتصاؿ كالتفاعؿ في االفكار ُ

 كالمشاعر كالعكاطؼ.
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لغة القرآف الكريـ كأحد ركابط األمة ككسيمة لمحفاظ عمى االرث  ػ أىمية المغة العربية بكصفيا ِ

 الحضارم. 

ػ أىمية البالغة العربية التي تنبع مف اىمية المغة العربية، فيي زينتيا، كدليؿ سالمة لسانيا، كزخرفة ّ

 كالميا، كحمية ألفاظيا.

كير كمكاصمة دراستيـ األدبية ػ أىمية المرحمة اإلعدادية، ألنيا تعد مف المراحؿ الميمة لنضج التفْ

 كتأىميـ لمدخكؿ في مراحؿ جديدة .

 أىمية التقكيـ في تحديد مستكل المتعمميف كتطكير خبراتيـ المغكية لتحسيف العممية التعميمية.ػ ٓ

  : ثالثًا: هدف البحث

ييدؼ البحث إلى تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي مف كجية نظر مدرسي المغة 

مف خالؿ عناصره : )األىداؼ،  المحتكل ، أسمكب  ،العربية كمدرستيا في محافظة النجؼ االشرؼ 

 العرض، كاألسئمة التقكيمية، كاالخراج(.

 رابًعا: حدود البحث: 

 يتحدد البحث الحالي بػ: 

 كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي  -

عينة مف مدرسي كمدرسات مادة البالغة في المدارس التي فييا صؼ خامس ادبي  لمبنيف كالبنات في  -

 .َُِِ -ََِِمحافظة النجؼ االشرؼ لمعاـ الدراسي 

  خامًسا: أداة البحث:



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٔ 

 

لعرض، كاألسئمة التقكيمية، استبانة فييا خمسة مجاالت كىي:)األىداؼ، المحتكل، أسمكب ا    

 كاالخراج(. تعرض عمى الخبراء كالمحكميف كبعد تعديميا كتحقيؽ الصدؽ كالثبات ليا تقدـ لعينة البحث.

 تحديد مصطمحات البحث:سادًسا: 

 عرفه كل من: التقويم  -ٔ

مكضكع عرفو ابك سماحة، بانو: ))عممية اصدار االحكاـ كفقا لمعيار معتمد عمى خاصية ما في   -ُ

 (ٗٗ، ص ُُٖٗمعيف((. )احمد،

كيعرفو بمقيس، انو: ))عممية منيجية مخططة تتضمف اصدار الحكـ اك االحكاـ عمى سمكؾ، أك كاقع  -ِ

معيف جرل قياسو، كذلؾ بعد مقارنة المكاصفػػػػػات كالحقائؽ لذلؾ الكاقػػػػػع أك السمكؾ، تـ التكصؿ الييا عف 

 (ٔص  ُّٗٗػػػكؽ أك معيػػػػار معيف جرل تحديده بدقو ككضكح(( )كامؿ،طريؽ القياس الدقيػػػػؽ كالمكثػػ

: ىك عممية إصدار حكـ حكؿ كتاب البالغة وفي ضوء التعريفات السابقة يعرفه الباحث إجرائًيا بأنه   

كالتطبيؽ كفؽ مجاالتو الخمسة :)األىداؼ،  المحتكل ، أسمكب العرض، كاألسئمة التقكيمية، كاالخراج(  

 مدارس االعدادية في محافظة النجؼ االشرؼ كفؽ النتائج التي نحصؿ عمييا مف البحث. في ال

 الكتاب المدرسي:  -ٕ

بأنو يمثؿ أحد الكسائؿ المتبعة في تنفيذ المقررات التفصيمية لممنيج الدراسي في عرفه الشبمي :  - أ

 .(ّٗ، صَََِعاـ دراسي لمرحمة معينة.) الشبمي، 

المكاد الدراسية التي يتكلى المختصكف اعدادىا كتنظيميا كيقـك ىك مجمكعة عرفه ممحم :   - ب

،ص َُُِالمعممكف بتنفيذىا أك تدريسيا كيعمؿ الطمبة عمى تعمميا أك دراستيا ) ممحـ ، 

َْٔ .) 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٖٔ 

 

كتاب البالغة :   ىي المكضكعات التي يتضٌمنيا كتاب )البالغة كالتطبيؽ ( المقرر تدريسو لطالبات  -ٖ

 . َُِِ-ََِِدبي في المدارس اإلعدادية في جميكرية العراؽ  لمعاـ الدراسي الصؼ  الخامس األ

 : الصف الخامس االدبي

ىك الصؼ الثاني مف صفكؼ المرحمة االعدادية  بفرعيا األدبي إذ يتكسط بيف الرابع كالسادس     

 االعدادم كىك ممييِّد لمدخكؿ في المرحمة الجامعية. 

 الفصل الثاني

 نظرية ودراسات سابقة خمفية

 المحور األول : الخمفية النظرية : 

 يعٌرؼ التقكيـ : بأنو عممية " الحكـ عمى قيمة المادة أك الطرائؽ ألغراض     

ميعطاة ، أك ىك األحكاـ الكمية كالكيفية عمى المدل الذم تفي بو المادة كالطرائؽ كالمحكمات ؛ كقد تككف 

 ( . َُْ، ص  ُّٖٗأك ممف أعطكىا لو " ) بمكـ ، كآخركف ، المحكمات ميحددة مف التمميذ ، 

كلك بحثنا عف كممة تقكيـ في القرآف الكريـ لكجدناىا مكجكدة مٌرة كاحدة في سكرة التيف ) عبد الباقي ،  

ْيتُ ( ، إذ قاؿ تعالى في السكرة  َٖٓ، ص  ُْٓٗ َوُطوِر  وِن *)) ِبْسِم المَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم * َوالتِّيِن َوالزَّ

 ( . ْ – ُ) سكرة التيف : اآليات  ِسيِنيَن * َوَهَذا اْلَبَمِد اأْلَِميِن * َلَقْد َخَمْقَنا اإلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ((

كبالرجكع إلى كتب تفسير القرآف الكريـ مف أجؿ معرفة مدلكؿ كممة ) تقكيـ ( في السكرة المباركة ؛ 

حيسف صكرة اإلنساف ، كحكاسو ، كاإلنساف أحسف الخمؽ بعقمو، كمنطقو ، لذا ىك في  كجدنا التقكيـ يدكر حكؿ

 ( . ْٓٓ/  َِ،  ََِّأحسف تقكيـ ) الطباطبائي ، 

 التربكم  التقويمأنكاع 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٔٗ 

 

لمتقكيـ التربكم أنكاع كثيرة نتيجة لالىتماـ الذم حظي بو التقكيـ ، فقد تناكلو الكيتٌاب مف زكايا 

ليـ فيو كجيات نظر متعددة أٌدت إلى تعدد أنكاعو ؛ كليذا فقد رأينا عرضيا عمى كفؽ مختمفة ، ككانت 

 تصنيؼ يضـ تحت كؿ فرع مف فركعو األنكاع التي تجمعيا صفة عاٌمة مميزة كذلؾ عمى النحك اآلتي .

 أواًل : أنواع التقويم بحسب وقت إجرائه :

 . التقويم التمهيدي : ٔ

، فقد يؤدم الى اتخاذ قرار في تحديد المستكل الذم يمكف اف تبدأ منو  ىك خطكة ضركرية كىامة      

عممية التعميـ سكاء في صؼ دراسي اك مقرر دراسي جديد . كيحصؿ ىذا النكع مف التقكيـ قبؿ بدء 

العممية التعميمية اك البرنامج التربكم ، لمحصكؿ عمى المعمكمات االساسية القبمية التي تؤثر في تنفيذ ىذا 

 (ّٓ ،صُٗٗٗبرنامج.)الظاىر،كآخركف،ال

 . التقويم التطويري : ٕ

كىك يحدث في أثناء تكٌكف أك تشٌكؿ تعميـ التالميذ ، كىدفو تصحيح مسار العممية التدريسية ، 

معرفة مدل تقدـ التالميذ ، كليس كضع الدرجات ليـ ، كييعٌرؼ بأنو : عممية تقكيمية منيجية ) مينٌظمة ( 

تدريس غرضيا تزكيد المعمـ كالمتعمـ بتغذية راجعة لتحسيف التعميـ كالتعمـ كمعرفة تقٌدـ تحدث في أثناء ال

 ( . ِٓ – ِْ، ص  َََِالتمميذ ) القمش ، 

 . التقويم النهائي :ٖ

يتـ ىذا النكع مف التقكيـ في نياية البرنامج التعميمي اك نياية الفصؿ الدراسي يقصد الحكـ عمى         

معرفة االيجابيات التي تحققت كالسمبيات التي ظيرت ، كيستعمؿ ىذا النكع مف التقكيـ البرنامج كمو ، 

التخاذ القرارات الحاسمة التي تؤيد استمرار العمؿ اك التكقؼ عنو كتقكيـ فاعمية التدريس كمقارنة النتائج 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

َُٕ 

 

الى مستكل  التي حصؿ عمييا طمبة مجمكعة ما بنتائج مجمكعة اخرل ،كنقؿ الطالب مف مستكل تعميمي

تعميمي اخر اك تخرجو اك منحو شيادة ، كيؤدم ىذا النكع مف التقكيـ الى معرفة ما حققو المنيج مف 

 (ّْ،ص ََِِاىداؼ)عقيؿ،

كيرل ) المقاني كالجمؿ ( أٌنو تقكيـ يتـ في نياية المنيج كيضـ نتائج التقكيـ البنائي التي حصؿ 

حصيمة تقكيمو التي نتعرؼ مف خالليا عمى مدل تحقيؽ عمييا الطالب عمى مدل العاـ الدراسي لتككف 

الطالب األىداؼ التربكية التي تساعد عمى اتخاذ القرار بشأف الطالب كشأف تطكير المنيج ) المقاني ، 

 ( . ّٖ – ِٖ، ص  ُٔٗٗكالجمؿ ، 

 . التقويم التتبعي : ٗ

م اك المنيج بعد فترة مف التقكيـ النيائي مف يتـ ىذا النكع مف التقكيـ بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج التربك 

أجؿ معرفة اآلثار بعيدة المدل، ىذا النكع مف التقكيـ شائع االستعماؿ في مجاؿ التعميـ الميني كالتعميـ 

 (.ِِٔ،صََُِالتقني )قطامي،

 ثانيًا : أنواع التقويم بحسب الشمولية :

 . التقويم المكبر ) الكمي ( :  ٔ

تناكؿ مخرجات النظـ ككؿ كعالقاتيا بأىداؼ السياسة العامة لمنظاـ ، فعمى ييتـ ىذا التقكيـ ب

سبيؿ المثاؿ عندما نريد التأكد مف تحقؽ ىدؼ تربكم مثؿ مكاجية احتياجات المجتمع مف األيدم العاممة 

، فإف أفضؿ المؤشرات تككف في ىذه الحالة مقارنة أعداد المتخرجيف بحسب مستكيات الدراسة 

بأىداؼ القكل العاممة التي سبؽ تبنييا آخذيف بنظر االعتبار الطاقة العاممة المتعممة  كمكضكعاتيا



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُُٕ 

 

المكجكدة بطبيعة الحاؿ ، كيستعمؿ ىذا النكع مف التقكيـ أيضان في كحدات التخطيط القكمي في التييئة 

 ( . ّٖ، ص  ُّٖٗربكم ) الشبمي ، الستراتيجيات التطكير الت

 جزئي ( :. التقويم الُمصّغر ) الٕ

ييتـ ىذا النكع مف التقكيـ بما يجرم في البرنامج ) داخؿ الصؼ مثالن ( أك الحالة التي يجرم 

تقكيميا دكف ربطيا بإطار أكبر أك بدراسة انعكاس آثارىا عمى حاالت أنظمة فرعية أخرل ، كتنطكم تحت 

العادة ، كأساليب المكجييف في التقكيـ ، ىذا النكع أنكاع كأساليب التقكيـ المطٌبقة في كزارات التربية في  

( . كىذا النكع مف التقكيـ ال ييعطي  ّٗ، ص  ُّٖٗأك االمتحانات ككسائؿ التقكيـ األخرل ) الشبمي ، 

صكرة شاممة أك متكاممة عف المنيج كمو أك الكتاب كمو ، كمف خاللو يتـ تجميع النتائج التي تـ التكصؿ 

لتي تيسيـ في تككيف الصكرة الكمية عٌما ييراد تقكيمو ، كىك ما ييساعد في إلييا عف طريؽ الكسائؿ كافة ا

َـّ تقكيمو ) المق  ( .  ّٖ، ص  ُٔٗٗاني ، كزميمو ، اتخاذ القرار النيائي ، كخاصةن في الجزء الذم ت

 ثالثًا : أنواع التقويم بحسب درجة الشكمية 

 ) مف حيث األسمكب كالجية القائمة بالتقكيـ (       

 . التقويم الشكمي ) الرسمي ( : ٔ

الذم يتـ بمكجبو التكصؿ الى قرارات كاحكاـ حكؿ مدل تحقيؽ االىداؼ المحددة مسبقان كتككف قرارتو      

 مبنية عمى اسس محددة كتقـك بو المؤسسات التربكية .

 ىداؼ.ىذا النكع الذم يعتمده البحث الحالي في معرفة مدل تحقؽ مادة طرائؽ تدريس الفنكف لأل



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُِٕ 

 

التقكيـ غير الرسمي :كىك الذم يتـ التكصؿ عمى اساسو الى قرارات كاحكاـ دكف تحديد مسبؽ  -ِ

لألسس التي يقكـ عمييا يتحقؽ عف طريؽ مقابمة االشخاص مثالن االباء كالمعمميف اك استطالع 

 (ِ ،صَُِِالرأم.)الكناني كفراس عمي،

 . التقويم غير الشكمي ) غير الرسمي ( : ٕ

التقكيـ الذم تقكـ بو جية غير رسمية ، كقياـ جية غير رسمية بتقكيـ البرنامج أمر نافع  كىك

أيضان ألنو ييتيح أليناس آخريف أف يركه مف زكايا أخرل قد تككف مختمفة عف تمؾ التي تقكميا مف خاللو 

، فضالن عف أنو ميداف الجية الرسمية ، كبيذا يككف التقكيـ غير الرسمي ميكمالن كمساعداي لمتقكيـ الرسمي 

يكٌسع دائرة البحث التربكم ، كيشٌجع الباحثيف عمى العمؿ في ميداف التقكيـ الذم يمثؿ نكعان قائمان بذاتو مف 

 (.   َْ، ص  ُّٖٗكية ) الشبمي ، البحكث الترب

 رابعًا . أنواع التقويم بحسب المعمومات والبيانات 

 . التقويم الكمي : ٔ

ىك الذم يعتمد عمى النتائج الكمية ) الرقمية ( ألدكات القياس ، كىي ما يمكف إفَّ التقكيـ الكمي 

أف نطمؽ عمييا باألدكات أك الكسائؿ الشكمية كاالختبارات كاالستفتاءات كقكائـ التأشير كغيرىا مف 

ة االعتماد عمى األساليب اإلحصائية في تحميؿ نتائج ىذه األدكات كالخركج باستنتاجات عمى أيسس عممي

 نسبيان 

 . التقويم النوعي : ٕ

التقكيـ النكعي ىك الذم يعتمد عمى المالحظات كاآلراء كاالنطباعات الشخصية مما قد يككف لو 

 ( . ُْ، ص  ُّٖٗفائدة في إكماؿ الصكرة لمبرنامج ) الشبمي ، 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُّٕ 

 

 خامسًا . أنواع التقويم بحسب القائمين به :

 . التقويم الداخمي :ٔ

خميان إذا كاف المقٌكمكف مف داخؿ المشركع الذم يتـ تقكيمو ، كيمكف أف إف التقكيـ يككف دا

يستعمؿ عند إجراء التقكيـ التطكيرم ، كىك يرتبط مباشرة بالمنيجية الميطبقة في البرنامج، كيمكف استعمالو 

 في أثناء تطبيؽ البرنامج ، كبعد االنتياء منو .

 . التقويم الخارجي : ٕ

المقٌكمكف فيو مف خارج المشركع ، كيمكف أف يستعمؿ عند إجراء التقكيـ  كىك التقكيـ الذم يككف

النيائي . كيتضمف ىذا النكع مف التقكيـ مقارنة النتائج الحقيقية التي حققيا البرنامج بأىدافو الميحددة 

نساني . .. الخ مسبقان ) االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ... الخ ( ضمف إطار محدد ) مالي كجغرافي كا 

 (                                                                     ُْ،صُٖٗٗ( ، كىذا النكع يرتبط بالنظرة العامة لمتغيير الذم يتخطى حدكد البرنامج نفسو )عكدة،

 . التقويم الداخمي والخارجي :ٖ

كالبعض اآلخر ممف ال عالقة  ىك التقكيـ الذم يضـ فيو فريؽ التقكيـ بعض المعنييف بالبرامج ،

ليـ بو لمجمع بيف مزايا الجانبيف في تقكيـ البرنامج بشكؿ سميـ بعيدان عف التحيز الشخصي الذم قد يككف 

لدل أصحاب البرنامج ، كفي الكقت نفسو االستفادة مف مالحظاتيـ في تكييؼ خطة التقكيـ ، كفي تحميؿ 

التطكيرم  –النكع مف التقكيـ يمكف أف يتـ في نكعي التقكيـ نتائجو لمعرفتيـ بتفاصيؿ البرنامج ، كىذا 

كلك أٌف استخدامو في األكؿ قد يكاجو بعض الصعكبات كلكننا نرل أف استخدامو في الثاني  –كالنيائي 

 ( .  ِْ، ص ُّٖٗجدان ) الشبمي ، ضركرم 

 سادسًا . أنواع التقويم بحسب االمتداد المكاني :



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُْٕ 

 

 . التقويم الواسع : ٔ

نعني بيذا النكع مف التصنيؼ األكؿ أنكاع التقكيـ بحسب االمتداد المكاني الزماني ، كمف ىذه 

( ،  Globalالناحية إننا إذا تناكلنا البرنامج بالتقكيـ بكامؿ رقعتو المكانية يككف عندئذ التقكيـ كاسعان ) 

ـ عالميان أك كعمى ىذا األساس فإف مكضكعان كتقكيـ برنامج محك األمية يككف عمى النط اؽ الكاسع إف قيكِّ

 ( . ّْ، ص  ُّٖٗدكليان ) الشبمي ، 

 . التقويم المحمي ) الضّيق ( : ٕ

كيككف ىذا التقكيـ أقؿ امتدادان في الزماف كالمكاف مف التقكيـ الكاسع ، فتقكيـ برنامج محك األمية 

ـ في مدينة مف بمد ما فإنو يككف محمٌيان .  ( . ّ – ِص  ، ََِّ) زياد ،  إٍف قيكِّ

 سابعًا . أنواع التقويم بحسب طبيعة معالجة البيانات :

 . التقويم الوصفي : ٔ

ـ بعدئذ  بعد جمع البيانات المطمكبة ، يتـ عرضيا في جداكؿ كأشكاؿ بيانية كصفية ، كيعمؿ المقكِّ

 عمى كصؼ المكقؼ معتمدان عمى ىذه الجداكؿ كاألشكاؿ في كصفو .

 . التقويم الُمقارن : ٕ

كىك أف ينتقؿ مف عممية الكصؼ إلى العمميات األكثر تعقيدان كعمقان ؛ كذلؾ بقيامو بمقارنة النتائج 

التي أسفرت عنيا عممية تقكيـ البرنامج مكضكع التقكيـ بنتائج عمميات تقكيمية لبرامج مماثمة ، أك بنتائج 

 عمميات تقكيمية أيجريت لمبرنامج نفسو .

 . التقويم التحميمي : ٖ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٓ 

 

كىك أف يحمؿ البرامج بإيجابياتيا كسمبياتيا ، كييفسرىا كييعمؽ عمييا مف أجؿ الخركج  

بصكرة دقيقة عف البرنامج تساعد المسؤكليف عنو عمى اتخاذ اإلجراءات المترتبة عمى نتائج عممية التقكيـ 

 (  ِٕ – ِْ، ص  َََِ، كآخركف ،  ىذه . ) القمش

 من األهداف : ثامنًا . أنواع التقويم بحسب الموقف

 . التقويم المعتمد عمى األهداف  ٔ

يرل كثير مف التربكييف أف تقكيـ أم برنامج يجب أف يككف في ضكء أىداؼ ذلؾ البرنامج بحيث  

تظير نتائج التقكيـ مدل تحقيؽ أىداؼ البرنامج ، كبأٌية درجة تـ تحقيقيا ، كالمنطؽ الذم يدعـ ىذا 

فان يرمي فنٌيك ىذا البرنامج إلى تحقيقيا مف خالؿ مادتو ) محتكاه ( االتجاه ىك أفَّ لكؿ برنامج أىدا

كاألساليب المتبعة فيو ، كعمى التقكيـ أف يكضح مدل تحقيؽ ذلؾ لكي ينظر مطٌكرك البرنامج في أمر 

 ( . ْْ، ص  ُّٖٗالبت فيو تطكيران أـ إلغاءن أـ تبنيان ) الشبمي ، 

 . التقويم بعيدًا عن األهداف : ٕ

 ( إلى تقكيـ بعيد عف األىداؼ ، كىاجـ النكع السابؽ  Scrivenسكرفف )  دعا 

) التقكيـ المعتمد عمى األىداؼ ( كذلؾ ألسباب عٌدة منيا أفَّ األىداؼ المزعكمة الميعمنة قد ال تيعٌبر عف 

بصيغ  األىداؼ الحقيقية ، كأٌنو يرل أٌف األىداؼ غالبان ما تككف مكتكبة بشكؿ غامض لدرجة أنيا تككف

تتميز بالعمكمية مما قد يغطي أنشطة مرغكبان فييا ، كأخرل غير مرغكب فييا . كىك يعتقد أف التقكيـ في 

ضكء األىداؼ ال يتضمف التأثيرات كميا ) أك التغيرات ( المتكقعة ، حيث تظير بعض اآلثار لمبرنامج 

تقكيـ األثر الفعمي لمبرنامج ) سكاء أكانت متضمنة في األىداؼ أـ ال ، كمف أجؿ ىذا فيك يدعك إلى 

 (. ْْ، ص  ُّٖٗالشبمي ، 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٔ 

 

نعاـ النظر فيو ؛ ألنو  كعمى أٌية حاؿ فإننا نعتقد أف النكع الذم دعا إليو سكرفف يستحؽ التفكير كا 

يمثؿ رد فعؿ لمنمط المعتمد عمى األىداؼ بشكؿ مطمؽ ًبغض النظر عٌما قد يككف في األىداؼ ذاتيا مف 

ع نتيجة تطبيؽ البرنامج لـ تتضمنيا األىداؼ ، كلكننا نعتقد أنو ينبغي أف ال نضرب خمؿ أك عف آثار تق

باألىداؼ عرض الحائط عند التقكيـ ، كليذا فإننا نقؼ كسطان مف ىذا المكضكع عف طريؽ تفضيمنا الجمع 

 (. ْٓ – ْْ، ص  ُّٖٗبيف النكعيف ) الشبمي ، 

 تاسعًا . أنواع التقويم بحسب فمسفته :

 تقويم التقميدي ) التجريبي ( : . الٔ

يكصؼ التقكيـ التقميدم ) التجريبي ( أحيانان بأٌنو النمكذج النباتي الزراعي العتماده عمى األسمكب 

العممي البحت الذم تيبنى نتائجو عمى ما تيسفر عنو أدكات القياس تمامان كما يتـ تجريب نكع جديد مف 

 قارنة نمك نكعيف مف النبات البذكر أك السماد في الزراعة حيث تتـ م

 ) ضابط كتجريبي ( لمخركج بحكـ عمى مدل صالحية المتغير المستقؿ في التجربة 

كعمى الرغـ مف الدقة العممية في ىذا األسمكب إاٌل أنو قد تعٌرض في التربية إلى نقد كثير ألنو 

قدة لممتعمـ نتيجة كجكد جكانب ييعامؿ التربية كمكضكع بسيط شأنو شأف نمك نبتة متجاىالن الطبيعة الميع

مختمفة لشخصيتو تتأثر جميعيا ، كلك بدرجات متفاكتة بالبرنامج ، كمف مساكئ ىذا األسمكب أيضان ، 

اعتماده بشكؿ كبير عمى الحجـ لمعينات في حيف ينبغي أٌف يككف نظرة كمٌية شاممة كاسعة ال نظرة 

 ( ُٔ – ُٓ، ص  ََُِميكركسككبية ) العجيمي ، كآخركف ، 

 . التقويم المتطّور )اإلجرائي( ٕ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٕ 

 

كىك النكع مف التقكيـ الذم يأخذ بنظر االعتبار اآلثار المترتبة جميعيا عمى البرنامج، كالظركؼ 

جميعيا المحيطة بو فإف برنامجان ييطٌبؽ في منطقة قد ال ييعطي النتائج نفسيا في منطقة أخرل ، كال يككف 

ب الذيف طيٌبؽ عمييـ ، أك طيٌبؽ مف قبميـ ، بؿ لظركؼ أخرل ذلؾ بسبب البرنامج نفسو ، أك بسب

 اجتماعية كاقتصادية بعضيا منظكر ، كبعضيا اآلخر غير 

( أم التقكيـ االستجابي ،  Responsive Evaluationمنظكر ، كقد أطمؽ ستيؾ عمى ىذا النكع اسـ ) 

كىك النكع الذم ييتـ بآثار البرنامج كأنشطتو أكثر مف اىتمامو بأىدافو ، فيك يستجيب لحاجات الجميكر 

مف المعمكمات ، كتيعد األىداؼ ، كالمسممات ، كالمقررات ، كاالختبارات عناصر ينبغي أف تخضع ىي 

النكع مف التقكيـ يسعى إلى الحصكؿ عمى  ( ، كىذا ْٓ، ص  ُّٖٗنفسيا لمتقكيـ ) الشبمي ، 

االستنتاجات النافعة كالصحيحة عف طريؽ الحكار بيف المقٌكـ ، كميتخذ القرار لمعرفة أكثر المعمكمات 

 ( . ْٔ، ص  ُّٖٗأىمية بالنسبة لميتًخذ القرار ، أم بالنسبة لمف سينتفع بنتائج التقكيـ ) الشبمي ، 

ىي أكثر األنكاع شيكعان ، كربما ال يكجد مف أنكاع  –آنفة الذكر  – كيعتقد الباحث أٌف ىذه األنكاع

 التقكيـ ما ىك خارج ىذا التصنيؼ .

 مجاالت التقويم التربوي :

 لمتقكيـ مجاالت عٌده ، يمكف حصر بعضيا باآلتي :

 تقكيـ الطالب . .ُ

 تقكيـ عمؿ المعمـ ، كالعامميف في التعميـ . .ِ

 مجتمع مدرسي كطرائؽ ككسائؿ تعميمية ، ككتب دراسية . تقكيـ المناىج ، كما يتصؿ بيا مف .ّ

 تقكيـ الكفاية اإلدارية ، كما يرتبط بيا مف تشريعات تربكية . .ْ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٖ 

 

 تقكيـ عالقة المدٌرس بالمجتمع المحيط بو . .ٓ

 تقكيـ الكفاية الخارجية لمتعميـ ، كخاصة العالقات التي تربط التعميـ بالعمؿ . .ٔ

 كما يتبعيا مف برامج كمشركعات . تقكيـ الخطط التربكية ، .ٕ

 تقكيـ السياسة التعميمية . .ٖ

 ( . ِ، ص  ََِّتقكيـ استراتيجية التنمية التربكية كغيرىا مف األنكاع األخرل ) زياد ،  .9

 وظائف التقويم التربوي :

 لمتقكيـ التربكم كظائؼ كمياـ يمكف إبرازىا بالنقاط اآلتية :

دل تحقيقيـ أىدافان كيضعت ليـ ، أك مدل دنكىـ منيا ، أك ييشخص لممدرسة ، كلممسؤكليف عنيا م .1

نأييـ عنيا ، كىك بذلؾ يفتح أماميـ الباب لتصحيح مسارىـ في ضكء األىداؼ التي تغيب عف 

 عيكنيـ .

 معرفة المدل الذم كصؿ إليو الدارسكف . .ِ

عالجيا عف التكصؿ إلى اكتشاؼ الحاالت المرضية عند الطمبة في النكاحي النفسية ، كمحاكلة  .ّ

طريؽ اإلرشاد النفسي ، كالتكافقية ، كالتخمؼ الدراسي ، كصعكبات التعميـ ، كمعالجتيا في حينيا 

. 

كضع يد المعمـ عمى نتائج عممو ، كنشاطو بحيث يستطيع أف يدعميا أك يغير فييما نحك  .ْ

 األفضؿ سكاء في طرائؽ التدريس أـ غيرىا .

لصفكؼ الدراسية ، كفي أكجو النشاط المتنكعة التي معاكنة المدرسة في تكزيع الطمبة عمى ا .ٓ

 تناسبيـ ، كتكجييـ في اختيارىا .



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٗ 

 

معاكنة البيئة المنزلية لمطمبة عمى فيـ ما يجرم في البيئة المدرسية طمبان لمتعاكف بيف المدرسة ،  .ٔ

 كالبيت لتحسيف نتائج الطمبة نحك األفضؿ .

أف يعيدكا النظر في األىداؼ التربكية التي  يساعد التقكيـ القائميف عمى سياسة التعميـ عمى .ٕ

 كيضعت مسبقان بحيث تككف أكثر مالءمة مع المؤسسات التعميمية 

ركؽ تتضح في في أثناء عممو لمتقكيـ دكر فاعؿ في تكجيو المعمـ لطالبو بناءن عمى ما بينيـ مف ف .ٖ

 معيـ 

 تصحيح مسار يساعد التقكيـ األفراد كاإلدارييف عمى اتخاذ القرارات الالزمة ل .ٗ

 إدارتيـ ، ككذلؾ اتخاذ القرارات الخاصة بالعامميف كمنجزاتيـ .

 يساعد التقكيـ عمى تطكير المناىج بحيث تالحؽ التقدـ العممي كالتربكم المعاصر . .َُ

 يزيد التقكيـ مف دافعية التعمـ عند الطمبة . .ُُ

 يساعد التقكيـ المشرفيف التربكييف عمى معرفة مدل نجاح المعمميف في أداء  .11

 ( . ُٖٔ – ُْٔ، ص  َُٗٗرسالتيـ ، كمدل كفايتيـ في أدائيا ) صخي ، كآخركف ، 

 أساليب التقويم التربوي :

 ىناؾ أنكاع كثيرة مف أساليب القياس أك التقكيـ التي يمكف استعماليا لتقدير تحصيؿ الطمبة في 

 المراحؿ الدراسية المختمفة ، كىي :

 اختبار المقاؿ . .1

 اختبار الصكاب كالخطأ . .ِ

 اختبار المزاكجة . .ّ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

َُٖ 

 

 اختبار إعادة الترتيب . .ْ

 اختبار التكميؿ أك مؿء الفراغ . .ٓ

 اختبار التصنيؼ . .ٔ

 ( . ْ، ص  ََِّاختبار االختيار مف متعدد ) زياد ،  .7

 خصائص التقويم التربوي الجيد : 

إف التقكيـ التربكم الجيد يمتاز بمجمكعة مف الخصائص التي ينبغي العمؿ عمى تكافرىا لكي يؤدم     

التقكيـ رسالتو ككظائفو عمى أفضؿ كجو ممكف ، كتتصؿ ىذه الخصائص بمفيكـ التقكيـ ، كما يمكف أف 

 لخصائص ما يأتي :يؤديو مف خدمات في المجاؿ التربكم بناءن كتنفيذان كتطكيران ، كفي مقدمة ىذه ا

 . ينبغي أن يكون التقويم هادفًا :ٔ

التقكيـ اليادؼ ىك الذم يبدأ بأغراض كاضحة محددة ، فبدكف تحديد ىذه األىداؼ كاتخاذىا  

منطمقان لكؿ عمؿ تربكم ، يككف التقكيـ تخبطان عشكائيان ال يساعد عمى إصدار األحكاـ السميمة كاتخاذ 

 الحمكؿ المناسبة .

 أن يكون التقويم شاماًل :. ينبغي ٕ

التقكيـ الشامؿ ىك الذم يتناكؿ العممية التعميمية بجميع مككناتيا كأبعادىا ، كالتقكيـ الشامؿ  

 يتضمف المجاالت اآلتية :

 جميع األىداؼ المنشكدة بحيث ال تقتصر عمى ىدؼ أك أكثر دكف غيرىا مف  .أ 

 تو عمى حساب غيره .األىداؼ ، كذلؾ حتى ال يككف تحقيؽ ىدؼ ميما بمغت قيم

 جميع نكاحي النمك ، سكاء منيا الجسمية أـ العقمية أك النفسية أـ االجتماعية أـ الركحية . .ب 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُُٖ 

 

جميع مككنات المنيج ، سكاء منيا المقررات أـ الكتب أـ الطرائؽ أـ الكسائؿ أـ النشاطات أـ  .ج 

 العالقات أـ غيرىا .

لؾ األىداؼ أـ الخطط أـ المناىج أـ التالميذ أـ جميع ما يؤثر في العممية التعميمية ، سكاء في ذ .د 

المعممكف أـ اإلداريكف أـ المباني كالمرافؽ أـ الكسائؿ كالمعدات أـ الظركؼ العائمية كاالجتماعية 

 كالثقافية التي تؤثر في عمؿ المدرسة كتتأثر بو .

 . ينبغي أن يكون التقويم مستمرًا :ٖ

بدايتيا حتى نيايتيا ، بؿ إنو يبدأ قبميا ؛ ليككف عكنان عمى التقكيـ المستمر ييالـز العممية مف  

 تييئة الظركؼ المناسبة لمتعمـ في ضكء كاقع التالميذ ككاقع الظركؼ التي تحيط بيـ كتؤثر فييـ .

ذا كاف الغرض مف التقكيـ ىك معرفة مدل ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ الغايات كاألىداؼ   كا 

كقاية كالتحسيف ، فإف ذلؾ ال يتحقؽ إاٌل عندما يككف التقكيـ مستمران كمالزمان بقصد التشخيص كالعالج كال

لمتعميـ في خطكاتو كمراحمو جميعيا ، يرشد خطاه كييحدد مشكالتو كيعمؿ عمى رفع مستكاه . أما التقكيـ 

 .الختامي الذم تجريو كثير مف المدارس في نياية العاـ الدراسي ، فيقصر عف بمكغ ىذه الغايات 

 . ينبغي أن يكون التقويم ديمقراطيًا :ٗ

التقكيـ الديمقراطي يقكـ عمى أساس احتراـ التمميذ بحيث يشارؾ في إدراؾ غاياتو ، كيؤمف  

بأىميتو ، كيتقبؿ نتائجو قبكالن حسنان ، بؿ ييشاركو في تقكيـ ذاتو ، كما يقكـ عمى أساس مراعاة الفركؽ 

ت ذاتو تقكيـ تعاكني يشارؾ فيو التالميذ أنفسيـ كالمعممكف كاآلباء الفردية بيف التالميذ ، كىك في الكق

 كالمجتمع ك المعنييف بالعمؿ التربكم جميعيـ .



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُِٖ 

 

كليس معنى ذلؾ اشتراؾ ىؤالء جميعان في كضع االمتحانات أك تصحيحيا ، فاالمتحانات ليست  

نما تتـ المشاركة بالنقد البٌناء ، كاق تراح األساليب كالحمكؿ المناسبة ، كأخذ الكسيمة الكحيدة لمتقكيـ ، كا 

 كجيات النظر المختمفة في الحسباف عند تنفيذ برامج التقكيـ .

 . ينبغي أن يكون التقويم عمميًا :٘

كيمتاز التقكيـ العممي بسمات معينة تككف عكنان عمى إصدار األحكاـ السميمة كالقرارات المناسبة ،  

 كمف أىـ ىذه السمات ما يأتي :

 ؽ : كييقصد بو أف يككف األسمكب الذم نستعممو قادران عمى أف يقيس ما كيضع لقياسو . الصد .أ 

الثبات : كييقصد بو أف تعطي الكسيمة نتائج ثابتة نسبيان عند تكرار استعماليا ، أك استعماؿ صكرة  .ب 

 متكافئة ليا القدرة عمى االستطاعة .

لعكامؿ الذاتية مثؿ مزاج مف يقكـ بالتقكيـ ، المكضكعية : كييقصد بيا عدـ تأثر نتائج االختبار با .ج 

أك حالتو النفسية ، أك تعبو ، أك نظرتو النسبية إلى األمكر كتقديره لممستكيات . كمف مظاىر 

المكضكعية أاٌل تختمؼ نتائج التقكيـ مف مقٌكـ إلى آخر ، كال مع الشخص الكاحد كمف كقت إلى 

 آخر .

 . ينبغي أن يكون التقويم ُمميزًا :ٙ

كالتقكيـ الميميز ىك الذم يعيف عمى التمييز بيف المستكيات كيساعد عمى إظيار الفركؽ الفردية ،  

فاالختبار الذم يعمك فكؽ مستكل التالميذ بحيث يعجز أغمبيتيـ عف اإلجابة عنو ، ال ييعد مميزان ، ككذلؾ 

يتناكؿ جميع األىداؼ ، كجكانب االختبار السيؿ الذم يجيب عنو الجميع دكف تفرقو ، كاالختبار الميميز 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُّٖ 

 

النمك جميعيا كالقدرات كالميارات ، كبذلؾ يعيف التقكيـ اكتشاؼ المكاىب ، كتعٌرؼ نكاحي الضعؼ كالقٌكة 

. 

 . ينبغي أن يكون التقويم اقتصاديًا :ٚ

لقد ازدادت أىمية التكمفة في ضكء مبادئ اقتصاديات التعميـ ، كالتقكيـ االقتصادم يساعد عمى  

 -صاد في النفقات كالجيد كالكقت ، كمف عيكب االمتحانات التقميدية أنيا تستغرؽ في معظـ األحياف اقت

 كقتان طكيالن كجيدان شاقان كنفقات طائمة . -كبخاصة االمتحانات العامة 

 . ينبغي أن يعتمد التقويم عمى وسائل وأساليب متعددة :ٛ

اتيا جميعيا ، كتتضمف جكانب النمك، كأىدافو فالعممية التعميمية تتضمف جكانب الخبرة كمستكي

المتنكعة ، كىي بكؿ ذلؾ تتطمب استعماؿ كسائؿ كأدكات متنكعة ، لكي تعطي التصكر الكامؿ ، 

 كالصكرة الحقيقية ليذه األمكر جميعيا دكف أف تطمس بعضيا أك تتجاىمو 

 (ٖٗ،صَََِ( . )مرعي كالحيمة، ٔ – ّ، ص  ََِّ) زياد ،  

 

ا سبؽ يستنتج الباحث فكائد أنكاع التقكيـ المقسمة بحسب كقت إجراء التقكيـ ، كىي ثالثة مف كمف خالؿ م

أصؿ أربعة ؛ كىي التمييدم كالتككيني كالختامي ، كتاركان الرابع كىك " التتبعي " ؛ ألنو مف المتعذر 

الصؼ الرابع العاـ إجراؤه ضمف كقت قصير ، كىذه الفكائد تخدـ الباحث في بحثو الذم يجريو عمى طمبة 

 اإلعدادم في مادة قكاعد المغة العربية .

أم بدءان بالتمييدم  –كيفضؿ الباحث إيراد ىذه الفكائد بشكؿ نقاط ، كبحسب تسمسميا المنطقي 

 كالتركيز عمى الفكائد الميمة فقط . –فالتككيني كالختامي 

 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُْٖ 

 

 أواًل . فوائد التقويم التمهيدي 

 لممدرس : . فوائد التقويم التمهيدئ

يخدـ المدرس في تحديد نقطة البداية في االنطالؽ بالبرنامج الدراسي ، أك المكضكع الدراسي  .أ 

 الجديد بعد تحديد مستكل الطمبة مستعينان باالختبار التمييدم .

 يساعد المدرس في تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل الطمبة باالستعانة باالختبارات التمييدية . .ب 

 بؿ كالكسائؿ المالئمة لعالج نقاط الضعؼ كدعـ نقاط القكة لدل الطمبة .يحدد لممدرس الس .ج 

يعيف المدرس عمى تحديد مدل اندفاع الطمبة ، أك خكفيـ مف االختبارات المفاجئة التي تعرض  .د 

 عمييـ .

يفيد المدرس في تحديد مقدار ما يممكو الطمبة مف معمكمات كخبرات مسبقة في المكضكع الجديد  .ق 

. 

 لتقويم التمهيدي لمطمبة :. فوائد إ

 يفيد الطمبة في معرفة النقاط الرئيسة في المكضكع الجديد مف خالؿ االختبار  .أ 

 التمييدم .

 يحفز الطمبة عمى االنتباه الزائد كاإلطالع عمى المكضكع الجديد بعد أف أيختبركا فيو . .ب 

 الجديد .يساعد الطمبة عمى تذكر األسئمة كحمكليا ، في أثناء شرح المدرس الدرس  .ج 

يبعد الطمبة عف الخكؼ مف االختبارات ، سكاء أكانت صعبة أـ سيمة ، مفاجئة ليـ أـ عمى عمـ  .د 

 بيا .



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
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 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٖٓ 

 

يدفعيـ إلى بذؿ الجيد مف أجؿ  –بعد أف يعرفكا مستكاىـ بيف أقرانيـ  –يعطي الطمبة حافزان  .ق 

 إحراز الدرجة كالتفكؽ .

 ثانيًا . فوائد التقويم التكويني 

التمييدم فكائد لممدرس كالطمبة ، كذلؾ األمر مع التقكيـ التككيني ، فيك يفيد مثمما لمتقكيـ  

 المدرس كيفيد الطمبة ، كسنحاكؿ عرض أىميا بشكؿ نقاط :

 . فوائد التقويم التكويني لممدرس :ٔ

يفيد المدرس في تحديد مستكل الطمبة بعد شرح المكضكع ليـ ، مستعينان باالختبار التككيني الذم  .أ 

 ف بو بعد شرح المكضكع مباشرةن .يختبرك 

يفيد المدرس في الحكـ عمى الطمبة بعد تحديد مستكل الطمبة ، باتخاذ القرار المناسب مف حيث  .ب 

 االستمرار بالدرس ، أك اتخاذ أسمكب العالج المالئـ .

كالنقاط التي لـ يفيميا الطمبة مف خالؿ اإلجابة عف  يحدد المدرس النقاط التي فيميا الطمبة ، .ج 

 االختبار .

يفيد المدرس في تحديد طريقة التدريس المالئمة بعد استعماؿ الطريقة كباالستعانة بإجابات الطمبة  .د 

 عف االختبار .

 يفيده في اتخاذ القرار باالنتقاؿ إلى المكضكع الجديد أك البقاء في المكضكع الحالي . .ق 

 ان كامالن عف المكضكع الذم دٌرسو المدرس لمطمبة ، في أف تدريسو يعطي تصكر  .ك 

 مالئـ ، أك غير مالئـ مف خالؿ نكع اإلجابة عف االختبار .   .ز 

 . فوائد التقويم التكويني لمطمبة :ٕ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
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يجعؿ الطمبة أكثر انتباىان إلى المدرس ، كيجعؿ تركيزىـ عمى النقاط الميمة في المكضكع ، لكي  .أ 

 مف اإلجابة عف االختبار . يككنكا متمكنيف

يساعد الطمبة عمى اجتناب الخكؼ مف االختبارات التي يتعرضكف ليا ، كيستقبمكف االختبار مف  .ب 

 دكف خكؼ .

يدفع الطمبة إلى مراجعة المكضكع في كتبيـ ، كمع مدرسيـ مف أجؿ إيجاد حمكؿ االختبار  .ج 

 التككيني .

 .  يعطي لمطمبة تصكران عف مستكاىـ مف بيف زمالئيـ .د 

 ثالثًا . فوائد التقويم الختامي 

 . فوائد التقويم الختامي لممدرس :ٔ

 يفيد المدرس في تحديد مستكل الطمبة بعد االنتياء مف المكضكع بكاممو كاختبارىـ  .أ 

 فيو . 

 يفيد في الحكـ عمى الطمبة في أنيـ فيمكا الدرس ، أـ لـ يفيمكه . .ب 

ئؽ عالج نقاط الضعؼ المحددة بالتقكيـ ، بعد يفيد في تحديد كسائؿ التقكيـ كأساليبو كطرا .ج 

 اختبارىـ .

 يفيد في اتخاذ القرار باالنتقاؿ إلى المكضكع الجديد أك البقاء في المكضكع الحالي . .د 

يعطي تصكران كامالن عف المكضكع الذم دٌرسو المدرس لمطمبة في أف تدريسو مالئـ ، أك غير  .ه 

 مالئـ مف خالؿ نكع اإلجابة عف االختبار .

 . فوائد التقويم الختامي لمطمبة :ٕ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
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 يفيد الطمبة في إبعادىـ عف الخكؼ مف االختبارات ، كتعكدىـ عمييا . .أ 

 يجعؿ الطمبة أكثر تركيزان مع المدرس لممكضكع الذم يدرسكنو ؛ ألنيـ سييختبركف بو بعد إكمالو . .ب 

تعممكه ، أك المقرر المدرسي يفيد الطمبة كتغذية راجعة في معرفة أجكبة االختبار بالعكدة إلى ما  .ج 

 ، أك المدرس في معرفة صحة إجاباتيـ .

رجاع المدرس األكراؽ ليـ . .د   يفيد الطمبة كدعـ كتصحيح مسار بعد تصحيح أكراؽ االختبار كا 

يعطي لمطمبة تصكران عف مستكاىـ مف بيف زمالئيـ في المادة مف خالؿ االختبار الختامي ، كىذا  .ق 

 فكؽ مف أجؿ إحراز الدرجات األعمى .يدفعيـ إلى المثابرة كالت

 مكونات التقويم : 

 تتمثؿ مككنات التقكيـ بما يأتي:

الشيء المراد تقكيمو )الطمبة ،المدرسيف ،المنيج ،االداء ،االىداؼ ، انشطة ، طرائؽ تدريس، كسائؿ  -ُ

 تعميمية (.

 ظة(.االدكات المستعممة)االختبارات، المقاييس، االستبانة ، بطاقة المالح -ِ

 المعايير ام الشركط التي يحكـ عمى االشياء بمكجبيا. -ّ

 ادارة عممية التقكيـ زمنيان حسب االكقات المطمكبة كمتطمبات التقكيـ .     -ْ

 (ِٕ،صُٕٗٗ)ابك حمك،

 مجاالت التقويم التربوي:

 يتناكؿ التقكيـ التربكم المجاالت االتية :

 :تقويم المدخالت وتشمل 
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  كالخطط التربكية.سياسات االىداؼ 

 . المناىج كالمكاد التعميمية كالكتب الدراسية كالمكاد اإلثرائية كمصادر التعميـ 

 . المعمميف كاالدارييف كالمشرفيف كغيرىـ مف ذكم العالقة بالعممية التعميمية 

 .البيئة االجتماعية كالطبيعة لممؤسسة التربكية 

 .البرامج التربكية كبرامج العناية بالمكىكبيف 

 .تقنيات المعمكمات كالتعميـ االلكتركني 

 : تقويم العمميات وتشمل 

 .الممارسات التدريسية داخؿ الصؼ 

 .التقكيـ الصفي كاالختبارات المدرسية 

 .االدارة كاالرشاد الطالبي كاالشراؼ 

 :تقويم المخرجات وتشمل 

 .مستكيات تحصيؿ الطمبة في مراحؿ معينة مف دراستيـ 

 .سمكؾ الطمبة كاتجاىاتيـ 

 .الكفاءة الداخمية كالخارجية لمنظاـ التعميمي 

 (ُْ،صُٖٗٗ)عكدة،

 المحور الثاني: دراسات سابقة

بعنكاف:)تقكيـ كتاب التدريبات المغكية لمصؼ الرابع االبتدائي كبناء برنامج م:ٕٚٓٓدراسة العبودي  -ٔ

لمتدريبات المغكية في ضكء أىدافيا(ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتاب التدريبات المغكية لمصؼ الرابع 
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االبتدائي كبناء برنامج لو في ضكء أىدافو، كاقتصر البحث عمى تحميؿ محتكل كتاب التدريبات المغكية 

( صفحة، استعمؿ الباحث ٕٓلمصؼ الرابع االبتدائي، كبمغ مجتمع البحث الخاضع لمتحميؿ مؤلفان مف )

طريقة تحميؿ المحتكل ألنيا الطريقة المناسبة لمبحث، التي يمكف أف تحقؽ ىدؼ البحث الحالي، استعمؿ 

ات لمتحميؿ سار بمكجبيا، الباحث الفكرة كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة لمتعداد ككضع أسسان، كقكاعد، كخطك 

( فكرة كىي مجمكع أفكار الكتاب المتنكعة، ّٓٔ( فكرة مف أصؿ )َُِأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ )

( فكرة أم في المرتبة األكلى، أما َُُ%( بتكرار )2َِٖإذ حصؿ الجانب الكجداني عمى أعمى نسبة )

كرة أم في المرتبة الثانية، أما الجانب ( فَٕ%( بتكرار )2َُِالجانب النفس حركي فحصؿ عمى نسبة )

،ص ََِٕ( فكرة أم في المرتبة الثالثة.)العبكدم، َّ%( بتكرار )2ٖٔالسمككي فقد حصؿ عمى نسبة )

ِٓ). 

بعنكاف:)تقكيـ كتاب القراءة لمصؼ الثاني االبتدائي في ضكء األىداؼ : ٕٓٔٓدراسة الالمي  -ٕ

القراءة لمصؼ الثاني االبتدائي في ضكء األىداؼ التعميمية التعميمية( ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتاب 

المكضكعة لو، اقتصر البحث عمى تحميؿ محتكل كتاب القراءة لمصؼ الثاني االبتدائي في العراؽ كالبالغ 

( صفحة، كقد استبعدت الباحثة المقدمة كالتمرينات كالتدريبات المكررة لممكضكع ُّّعدد صفحاتو )

( صفحة، كاستعممت ُُٓذلؾ أصبح مجتمع البحث الخاضع لمتحمؿ يتككف مف )كالفيرس كالصكر، كب

الباحثة طريقة تحميؿ المحتكل ألنيا الطريقة المثمى التي يمكف أف تحقؽ ىدؼ البحث، كتـ استعماؿ الفكرة 

 كحدة لمتحميؿ كالتكرار كحدة لمتعداد كاستعممت الباحثة النسبة المئكية لحساب التكرارات. أما الثبات

%( مف المحتكل حممتيا الباحثة مرتيف، أما َِفحصمت عميو الباحثة باختيار عينة عشكائية بنسبة مئكية )

النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: أف ىناؾ أىدافان تعميمية لـ يغطيا المحتكل ىي )األكؿ كالثاني 
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ة الجانب المعرفي لدل كالثالث(، أف اعتماد الكتاب التمرينات في نياية كؿ مكضكع يسيـ في تنمي

التالميذ، تركيز محتكل الكتاب عمى جكانب دكف أخرل، مثؿ التركيز عمى جكانب القراءة كالكتابة دكف 

 (ُِٓ -ِ، صََُِااللتفات إلى دكر المغة العربية في تطكر األمة )الالمي، 

  موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية : -

مف حيث اليدؼ الذم أجريت مف أجمو فقد استيدفت دراسة )العبكدم،  تباينت الدراسات السابقة -ُ

( تقكيـ كتاب القراءة ََُِ( تقكيـ كتاب التدريبات المغكية لمصؼ الرابع االبتدائي، ك)الالمي، ََِٕ

 لمصؼ الثاني االبتدائي، أما ىذه الدراسة فقد رمت تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي .

( التدريبات ََِٕينت الدراسات السابقة مف حيث المادة الدراسية فقد تناكلت دراسة )العبكدم . تباِ

 ( القراءة، أما الدراسة الحالية سكؼ تتناكؿ كتاب البالغة كالتطبيؽ .ََُِالمغكية، كدراسة)الالمي

، كالدراسة  .تباينت مف حيث أداة البحث فقد استعممت دراسة العبكدم كالالمي طريقة تحميؿ محتكلّ

ا.  الحالية سكؼ تستعمؿ طريقة تحميؿ المحتكل أيضن

جراءاتو تكزعت عمى الكسط الحسابي، كاالختبار ْ .اختمفت الكسائؿ اإلحصائية باختالؼ مرمى البحث كا 

(، كالكسط المرجح، كاالنحراؼ المعيارم، كالنسبة المئكية، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمربع t-testالتائي )

  كام سككير.

.اختمفت نتائج الدراسات السابقة منيا دراسة العبكدم حصؿ الجانب الكجداني عمى أعمى نسبة أم في ٓ

المرتبة األكلى، أما الجانب النفس حركي المرتبة الثانية، كالجانب السمككي المرتبة الثالثة، كدراسة الالمي 

نب القراءة كالكتابة دكف االلتفات تركز عمى محتكل الكتاب عمى جكانب دكف أخرل، مثؿ التركيز عمى جكا

 ىمية العركبة.  إلى دكر المغة العربية في تطكر األمة كضركرة االعتزاز بيا كأ
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 الفصل الثالث

جراءاته:  منهج البحث وا 

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج البحث، كاإلجراءات التي اتبعت لتحقيؽ ىدفو، كمجتمعو كالعينة      

المختارة، كاألدكات التي استعممت ككيفية إعدادىا، كأسمكب تطبيقيا في جمع البيانات، كالكسائؿ 

 اإلحصائية التي اعتمدىا الباحث في عرض النتائج كتحميميا.

 أواًل: منهج البحث:

لما كاف البحث ييدؼ إلى تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي مف كجية نظر      

المدرسيف كالمدرسات، فإف اختيار المنيج المناسب لتحقيؽ ذلؾ ىك المنيج الكصفي التحميمي، كىك أحد 

مف طريؽ جمع أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة كتصكيرىا كمينا 

خضاعيا لمدراسة) الجبكرم،  بيانات أك معمكمات مقننة عف المشكمة أك الظاىرة كتصنيفيا كتحميميا كا 

 (. ُٕٗ،ص َُِّ

 ثانًيا: مجتمع البحث: 

يقصد بو مجمكعة العناصر أك األفراد الذيف ينصب عمييـ االىتماـ في دراسة معينة أك مجمكعة  

( كيشتمؿ ُُٖ، صََِٖمف تمؾ العناصر) عمياف كآخركف،  المشاىدات أك القياسات التي تجمع

 . البحث الحالي عمى مدرسي كمدرسات الصؼ الخامس االدبي في النجؼ األشرؼ 

 ثالثًا: عينة البحث: 
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اختار الباحث عينة مف أفراد المجتمع كتـ اختيارىا بطريقة العينة القصدية كبمكجبو بمغت عينة      

ة لمادة البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي  في مركزم محافظة النجؼ ( مدرسنا كمدرسِٓالبحث )

 األشرؼ. 

 (ٔجدول )

 عينة مدرسي ومدرسات البحث في مركز محافظة النجف األشرف

مدرسي كمدرسات مادة 

البالغة في مركز 

 محافظة النجؼ

 النسبة المئكية عينة البحث العدد الكمي لممدرسيف كالمدرسات

 %ْٕ ُْ ُْ الذككر

 %ِٔ ُُ ُُ اإلناث

 %ََُ ِٓ ِٓ المجمكع

 : رابًعا: أداة البحث

( فقرة كقد كزعت َْمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث ببناء استبانة تككنت بصكرتيا األكلية مف )

فقرات االستبانة عمى خمسة مجاالت ىي : ) مقدمة الكتاب ، محتكل الكتاب، أمثمة الكتاب، لغة الكتاب، 

 اإلخراج( كقد استعمؿ الباحث مقياس )  ليكرت( الخماسي لكؿ فقرات االستبانة كما في الجدكؿ اآلتي :

 ( توزيع سمم اإلجابات عمى فقرات االستبانةٕجدول )

 نادرة قميمة متوسطة عالية عالية جداً 

ٓ ْ ّ ِ ُ 
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( في المربع كقد طمب الباحث مف كؿ مٌدرس، أك مدٌرسة يشارؾ في تعبئة االستبانة كضع إشارة )    

العدد الكمي لمفقرات، xٓأماـ كؿ فقرة يختارىا كدرجتيا المناسبة كبناء عمى ذلؾ تككف أعمى درجة ىي 

لدرجات التقكيـ اآلتية:  العدد الكمي لمفقرات، كاعتمد الباحث عمى تقادير كضعيا المحكمكفxُكأقؿ درجة 

%( ٗ،ٗٔ-%َٔ%( درجة تقكيـ عالية، ك)ٗ،ٕٗ-% َٕ% فما فكؽ( درجة تقكيـ عالية جدا ، ك) َٖ)

 % فما دكف ( درجة تقكيـ نادرة.َْ%( درجة تقكيـ قميمة، ك)ٗ،ٗٓ -%َٓدرجة تقكيـ متكسطة، ك)

 خامسا: صدق األداة : 

، كاعتمد الباحث عمى (ُكعة مف الخبراء ممحؽ )لغرض تحقيؽ صدؽ األداة تـ عرضيا عمى مجم     

% كحد أدنى لقبكؿ الفقرة في األداة مف عدميا، ككؿ فقرة حصمت أقؿ مف ىذه النسبة تـ حذفيا َٖنسبة 

بحسب آراء الخبراء، كفي ضكء آراء الخبراء كالمحكميف، أصبح عدد فقرات االستبانة بصكرتيا النيائية  

عمى  مجاالت خمسة، كالجدكؿ اآلتي يكضح  تكزيع فقرات األداة كنسبيا ( فقرة مكزعة ّٔ)( ِممحؽ )

 المئكية عمى مجاالتيا الخمسة .

 ( توزيع فقرات األداة ونسبها المئوية عمى مجاالتها الخمسة .ٖجدول )                      

 النسبة المئوية % عدد الفقرات المجاالت ت

 %ِِ،ِِ ٖ مقدمة الكتاب ُ

 %ِِ،ِِ ٖ الكتاب محتكل ِ

                                                 
 ( اسماء الخبراء كالمحكميف. ُممحؽ ) 
 ( االستبانة بصكرتيا النيائية ِممحؽ ) 
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 %ِِ،ِِ ٖ أمثمة الكتاب ّ

 %ٖٖ،ُّ ٓ لغة الكتاب ْ

 %ْْ،ُٗ ٕ اإلخراج ٓ

 %ََُ ّٔ المجمكع

 

 سادسًا: ثبات األداة:

( كىك معدؿ ِٖ،َاستعمؿ الباحث معادلة ) الفا كركنباخ ( لحساب الثبات كقد بمغ معدؿ الثبات )      

 ثبات عاؿو كمقبكؿ لمبحث . 

 ثامنًا: تطبيق األداة : 

( مدرسنا كمدرسة في مركز ِٓطبؽ الباحث أداة البحث بصيغتيا النيائية عمى عينة البحث البالغة )    

 محافظة النجؼ األشرؼ .  

 تاسًعا: الوسائل اإلحصائية:  

   ََُ  x:     الجزء / الكؿ النسبة المئوية  -ٔ

استخراج معامؿ ثبات  األداة ) العزاكم ، معامل ارتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ :  -ٕ

 ( .ٗٗ،ص ََِٕ

لترتيب فقرات االستبانة كمعرفة قكة كضعؼ الفقرات في كؿ مجاؿ  معادلة الوزن النسبي: -ٖ

 (. ُُّصَُٖٗ)عدس، 

 كتستعمؿ لبياف القيمة النسبية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كتفسير  معادلة الوزن المئوي: -ٗ

 (.           ِٕٓص ،ََُِالنتائج ) عطية  -5



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٗٓ 

 

 الفصل الرابع

 ) عرض نتائج البحث وتفسيرها (

ي ىذا الفصؿ عرضان لنتائج البحث كتفسيرىا عمى كفؽ استجابات عينة البحث سيتناكؿ الباحث ف     

المتككنة مف مدرسي كمدرسات  مادة البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي في محافظة النجؼ 

% فما فكؽ( َٖإذ اعتمد الباحث عمى تقادير كضعيا المحكمكف لدرجات التقكيـ اآلتية: ) –األشرؼ 

%( درجة تقكيـ ٗ،ٗٔ-%َٔ%( درجة تقكيـ عالية، ك)ٗ،ٕٗ-% َٕجدا ، ك)  درجة تقكيـ عالية

% فما دكف ( درجة تقكيـ نادرة. كفي ضكء ذلؾ َْ%( درجة تقكيـ قميمة، ك)ٗ،ٗٓ -%َٓمتكسطة، ك)

 يعرض الباحث النتائج كما يأتي: 

 المجال األول : مقدمة الكتاب :  -

( في ىذا المجاؿ ٔد أظيرت نتائج البحث أف الفقرات )( فقرات، كقٖتضمف مجاؿ مقدمة الكتاب )      

، ٕٔ%( أما؛ الفقرتيف السابعة كالثامنة فقد بمغت نسبيا المئكية ) ٖٗ -َٕبمغت نسبتيا المئكية بيف )

 %( كما في الجدكؿ اآلتي: ٖٔك

 ( الفقرات في مجال مقدمة الكتابٗجدول )

الوسط  الفقرات ت

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

 النسبة

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية جدا ٖٗ ْٔ،َ ْٓ،ْ تتصؼ بالكضكح كتخمك مف التعقيد ُ

 عالية جدان  ٖٔ ٔٔ،َ ّّ،ْ تثير دافعية الطمبة ِ

 عالية ٕٗ ٖٖ،َ ٓٗ،ّ تعطي فكرة عف محتكيات الكتاب ّ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٗٔ 

 

 عالية ٕٕ ٖٔ،َ ٖٓ،ّ تحفز الطمبة عمى قراءة مكضكعات الكتاب ْ

 عالية ُٕ ٖٗ،َ ٖٓ،ّ تدريس المادةتحتكم عمى أىداؼ  ٓ

 عالية َٕ ٗٗ،َ َٓ،ّ تكضح الجيكد التي يقكـ بيا المدرس ٔ

 متكسطة ٖٔ ٕٖ،َ َْ،ّ تحدد مصادر التعمـ المساعدة ٕ

 متكسطة ٕٔ ُِ،ُ ّٓ،ّ تكضح الجيكد التي يقكـ بيا الطمبة ٖ

 عالية ٕٖٓ،ٕٓ ِٕ،َ ُٓ،ّ درجة التقدير الكمية 

( السابؽ أف درجة تقكيـ مجاؿ المقدمة في كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ ْيتضح مف الجدكؿ )      

(، أما في ٖٔ، ٖٗ( حيث بمغت النسبة المئكية )ِ،ُالخامس االدبي، كانت عالية جدنا في الفقرتيف )

حيث  (ٖ-ٕ( كمتكسطة في الفقرتيف )َٕ-ُٕ-ٕٕ-ٕٗ( بمغت النسبة المئكية )ٔ-ٓ-ْ-ّالفقرات )

( كفيما يتعمؽ بدرجة التقكيـ الكمية لمجاؿ )المقدمة( في كتاب البالغة ٕٔ-ٖٔبمغت النسبة المئكية )

%(، كتمثؿ نسبة عالية حسب التصنيؼ الذم اعتمده ٕٖٓ،ٕٓكالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي )

اؼ المنشكدة الباحث، كمف الجدير بالذكر أف مقدمة الكتاب ذات أىمية كبيرة تساعد في تحقيؽ األىد

 المراد تحقيقيا. 

 المجال الثاني: محتوى الكتاب :   

( في ىذا المجاؿ ْ( فقرات، كقد أظيرت نتائج البحث أف الفقرات )ٖتضمف مجاؿ محتكل الكتاب )      

%( ٓٔ، كَٔ( فقد بمغت نسبيا المئكية بيف )ْ%( أما؛ الفقرات )ّٖ -ُٕبمغت نسبتيا المئكية بيف )

 اآلتي: كما في الجدكؿ 

 الكتاب ( الفقرات في مجال محتوى٘جدول )



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٕٗ 

 

الوسط  الفقرات ت

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية جدا ِ،ّٖ ّٕ،َ ُٔ،ْ يراعي تسمسؿ المعمكمات كترابطيا منطقيان  ُ

 عالية جدان  ِ،ِٖ ٔٔ،َ ُُ،ْ يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لممادة ِ

 عالية ّٕ ٖٗ،َ ٖٕ،ّ يتناسب مع عدد الحصص المخصصة لتدريسو ّ

يحتكم عمى خالصة مناسبة ترتبط باألىداؼ التعميمية  ْ

 لممادة

 عالية ٖ،ُٕ ٔٗ،َ ٗٓ،ّ

 متكسطة ٔ،ٓٔ ِّ،ُ ِٖ،ّ ينمي أنكاع متعددة مف ميارات التفكير لدل الطمبة ٓ

 متكسطة ْ،ّٔ ِّ،ُ ُٕ،ّ يتدرج مف حيث السيكلة كالصعكبة ٔ

 متكسطة ِٔ ِٔ،ُ ُِ،ّ يراعي جكانب التعمـ المعرفية ٕ

 متكسطة َٔ ِّ،ُ ََ،ّ يراعي جكانب التعمـ الكجدانية ٖ

 عالية ُٓ،َٕ ِٕ،َ ُٓ،ّ درجة التقدير الكمية 

( السابؽ أف درجة تقكيـ مجاؿ محتكل الكتاب في كتاب البالغة كالتطبيؽ ٓيتضح مف الجدكؿ )      

، ِ،ّٖ( حيث بمغت النسبة المئكية )ِ،ُلمصؼ الخامس االدبي  كانت عالية جدنا في الفقرتيف )

-ٕ-ٔ-ٓ( كمتكسطة في الفقرات )ٖ،ُٕ -ّٕ( بمغت النسبة المئكية )ْ-ّ(، أما في الفقرتيف )ِ،ِٖ

( كفيما يتعمؽ بدرجة التقكيـ الكمية لمجاؿ )المحتكل( َٔ-ِٔ-ْ،ّٔ-ٓٔ( حيث بمغت النسبة المئكية )ٖ

(، كتمثؿ نسبة عالية حسب التصنيؼ الذم ُٓ،َٕفي كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي )

فظة النجؼ االشرؼ  اعتمده الباحث، مما يشير أف المدرسيف كالمدرسات في المدارس االعدادية في محا



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٖٗ 

 

يقدركف بدرجة عالية محتكل كتاب البالغة كالتطبيؽ، كأف مادتو العممية كمفاىيمو الكاردة فيو تحقؽ أىداؼ 

المنيج، كتراعي تسمسؿ المعمكمات كترابطيا منطقيان، كتتناسب مادتو العممية مع عدد الحصص التي 

ب كحجـ األىداؼ، كينمي المحتكل كضعت مف أجؿ تحقيقو، كيحتكم عمى ممخص لكؿ مكضكع يتناس

 ميارات التفكير لدل الطمبة كيتدرج بالسيكلة الى الصعكبة كيراعي الجكانب المعرفية كالكجدانية.      

 المجال الثالث: أمثمة الكتاب :   

( في ىذا ّ، ِ، ُ( فقرات، كقد أظيرت نتائج البحث أف الفقرات )ٖتضمف مجاؿ أمثمة الكتاب )      

( فقد بمغت نسبيا المئكية بيف ٓ، ْ%( أما؛ الفقرات )ٔ،َٖ -ِ،َٕبمغت نسبتيا المئكية بيف )المجاؿ 

%(  كما في الجدكؿ ٓٓ -ُٓ( نسبتيا المئكية  بيف )ٖ،  ٕ، ٔ%( ، كبمغت الفقرات ) ٖٔ، كْ،ِٔ)

 اآلتي: 

 ( الفقرات في مجال أمثمة الكتابٙجدول )

الوسط  الفقرات ت

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية جدان  ٔ،َٖ ٕٕ،َ َّ،ْ تكفر لمطمبة تغذية راجعة فكرية ُ

 عالية ٔ،ْٕ ِٖ،َ ّٕ،ّ تثير دافعية الطمبة لمتعمـ الذاتي ِ

 عالية ِ،َٕ ِٕ،َ ُٓ،ّ تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة ّ

 متكسطة ٖٔ َٔ،ُ َْ،ّ ترتبط بمحتكل المكضكعات ْ

 متكسطة ْ،ِٔ ِٔ،ُ ُِ،ّ تتميز بالكضكح كالدقة ٓ

 قميمة ٓٓ ْٔ،ُ ٕٓ،ِ تقيس الجكانب المعرفية ٔ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ُٗٗ 

 

 قميمة ٔ،ِٓ ّْ،ُ ّٔ،ِ تقيس الجكانب الكجدانية ٕ

 قميمة ُٓ ِّ،ُ ٓٓ،ِ تقيس الجكانب الميارية ٖ

 متكسطة ّٕٓ،ْٔ   درجة التقدير الكمية 

( السابؽ أف درجة تقكيـ مجاؿ أمثمة الكتاب في كتاب البالغة كالتطبيؽ ٔيتضح مف الجدكؿ )      

( أما في ٔ،َٖلمصؼ الخامس االدبي كانت عالية جدا في الفقرة األكلى، حيث بمغت نسبتيا المئكية )

( ٓ -ْتيف )(، أما في الفقر ٔ،ْٕ -ِ،َٕ( كانت عالية حيث بمغت النسبة المئكية )ّ، ِالفقرتيف )

( حيث بمغت النسبة ٖ-ٕ-ٔ( كقميمة في الفقرات )ٖٔ -ْ،ِٔكانت متكسطة حيث بمغت النسبة المئكية )

( كفيما يتعمؽ بدرجة التقكيـ الكمية لمجاؿ )االمثمة( في كتاب البالغة كالتطبيؽ ُٓ -ٔ،ِٓ-ٓٓالمئكية )

م اعتمده الباحث، مما يشير (كتمثؿ نسبة متكسطة حسب التصنيؼ الذّٕٓ،ْٔلمصؼ الخامس االدبي )

 أف  ىناؾ بعض المالحظات في مجاؿ األمثمة الخاصة بكتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي

 المجال الرابع : لغة الكتاب:   

( في ىذا المجاؿ بمغت ُ( فقرات، كقد أظيرت نتائج البحث أف الفقرة )ٓتضمف مجاؿ لغة الكتاب )      

%( ، ٔ،ٕٔ، كٔ،ٕٕ( فقد بمغت نسبيا المئكية بيف )ّ، ِ%( أما؛ الفقرات )ٔ،َٖ) نسبتيا المئكية بيف

 %(  كما في الجدكؿ اآلتي: ْ،ِٔ -ٖٔ( نسبتيا المئكية  بيف )ٓ، ْكبمغت الفقرات )

 ( الفقرات في مجال لغة الكتابٚجدول )

الوسط  الفقرات ت

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية جدا ٔ،َٖ ٕٕ،َ َّ،ْ خالية مف األخطاء المغكية ُ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

ََِ 

 

 عالية ٔ،ٕٕ ٖٓ،َ ٖٖ،ّ تتميز بالسيكلة كالكضكح ِ

 عالية ٔ،ٕٔ ُٕ،َ ّٖ،ّ يتكفر فييا عنصر التشكيؽ ّ

 متكسطة ٖٔ َٔ،ُ َْ،ّ تيتـ بعالمات الترقيـ ْ

 متكسطة ْ،ِٔ ِٔ،ُ ُِ،ّ تراعي تكحيد المصطمحات العممية ٓ

 عالية َْ،ّٕ   التقدير الكميةدرجة  

( السابؽ أف درجة تقكيـ مجاؿ لغة الكتاب في كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ ٕيتضح مف الجدكؿ )      

( أما في الفقرتيف ٔ،َٖالخامس االدبي كانت عالية جدا في الفقرة األكلى، حيث بمغت نسبتيا المئكية )

( كانت ٓ -ْف )(، أما في الفقرتئ،ٕٔ، ٔ،ٕٕ( كانت عالية حيث بمغت النسبة المئكية )ّ، ِ)

( كفيما يتعمؽ بدرجة التقكيـ الكمية لمجاؿ )لغة الكتاب( ٖٔ -ْ،ِٔمتكسطة حيث بمغت النسبة المئكية )

(كتمثؿ نسبة عالية حسب التصنيؼ الذم َْ،ّٕفي كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي )

ب الخاصة بكتاب البالغة اعتمده الباحث، مما يشير أف ىناؾ بعض المالحظات في مجاؿ لغة الكتا

 كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي

 المجال الخامس : اإلخراج:   

( في ىذا ْ-ّ-ِ -ُ( فقرات، كقد أظيرت نتائج البحث أف الفقرات )ٕتضمف مجاؿ اإلخراج )      

( فقد بمغت نسبيا ٔ -ٓ%( أما؛ الفقرات )ِٖ-ٖٔ -ْ،ٖٖ -ْ،َٗالمجاؿ بمغت نسبتيا المئكية بيف )

 %(  كما في الجدكؿ اآلتي: ٔ،ٓٔ( نسبتيا المئكية  بيف )ٕ%( ، كبمغت الفقرة )ٕٓ -ٕٔالمئكية بيف )

 ( الفقرات في مجال إخراج الكتابٛجدول )

درجة النسبة االنحراف الوسط  الفقرات ت



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

َُِ 

 

 التقدير المئوية المعياري المرجح

 عالية جدان  ْ،َٗ ْٔ،َ ِٓ،ْ بطباعة جيدة يتسـ ُ

 عالية جدان  ْ،ٖٖ ْٔ،َ ِْ،ْ تتصؼ العناكيف الرئيسة كالفرعية بالكضكح ِ

 عالية جدان  ٖٔ ٕٗ،َ َّ،ْ تستخدـ فييا ألكاف مناسبة كجذابة ّ

 عالية جدان  ِٖ ُٖ،َ َُ،ْ تتكفر فييا اليكامش المساعدة عمى تكضيح المفاىيـ ْ

 عالية ٕٔ ْٗ،َ ٖ،ّ األخطاء المطبعيةيخمك مف  ٓ

 عالية ٕٓ ُّ،ُ ٕٓ،ّ يتميز عنكانو بالكضكح كاالختصار ٔ

 متكسطة ٔ،ٓٔ ِّ،ُ ِٖ،ّ يتسـ الكرؽ المستعمؿ بالجكدة العالية ٕ

 عالية ْٖ،َٖ   درجة التقدير الكمية 

( السابؽ أف درجة تقكيـ مجاؿ اخراج الكتاب في كتاب البالغة كالتطبيؽ ٖيتضح مف الجدكؿ )      

( أما في ْ،َٗلمصؼ الخامس االدبي كانت عالية جدا في الفقرة األكلى، حيث بمغت نسبتيا المئكية )

(، أما في ِٖ -ٖٔ -ْ،ٖٖ(كانت عالية جدا أيضان حيث بمغت النسبة المئكية )ْ،  ّ، ِالفقرتيف )

( كانت متكسطة ٕ(، أما في الفقرة )ٕٓ-ٕٔ( كانت عالية حيث بمغت النسبة المئكية )ٔ -ٓالفقرتيف )

( كفيما يتعمؽ بدرجة التقكيـ الكمية لمجاؿ )إخراج الكتاب( في كتاب البالغة  ٔ،ٓٔحيث بمغت نسبتيا )

ؼ الذم اعتمده الباحث، مما (كتمثؿ نسبة عالية حسب التصنيْٖ،َٖكالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي )

يشير أف ىناؾ بعض المالحظات في مجاؿ إخراج الكتاب الخاصة بكتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ 

 الخامس االدبي .

 



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

َِِ 

 

 الفصل الخامس

 ) االستنتاجات والتوصيات والمقترحات (

 

 االستنتاجات: في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي:  -

كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي في مجاؿ اإلخراج بمغ أعمى نسبة في المجاالت إف كتاب البالغة  -ُ

 الخمسة فيك معد بشكؿ جيد مف حيث الشكؿ كالتنظيـ.

 إف أمثمة الكتاب ليست بالمستكل المطمكب . -ِ

 لغة الكتاب تحتاج إلى تعديؿ لتتناسب مع مستكل الطمبة. -ّ

 ت تكضح اليدؼ مف الدركس.إف مقدمة الكتاب تحتاج إلى بعض التعديال -ْ

 إف محتكل الكتاب يحتاج لتعديؿ بعض جكانب الضعؼ كالقصكر .  -ٓ

 التوصيات :  في ضوء النتائج يوصي الباحث بما يأتي:  -

ضركرة األخذ بآراء مدرسي كمدرسات  البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي في تحسيف كتاب   -ُ

 البالغة مف الجكانب كافة .

بعض مدرسي مادة البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي كمدرساتيا في تأليؼ كتاب  إشراؾ -ِ

 البالغة .

 المقترحات : في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث ما يأتي:  -

 ػ تقكيـ كتاب البالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي كفؽ معايير حديثة كمناسبة لممرحمة. ُ



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

َِّ 

 

لبالغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي بالعراؽ مع البمداف العربية إجراء دراسة مقارنة لكتاب ا -ِ

 المجاكرة التي تدرس مادة البالغة  . 

 المصادر العربية :  -

  . القرآف الكريـ 

 .ُٕٗٗ، جامعة القدس المفتكحة ،فمسطيف ، ِ،ط المهارات وطرق تدريسهاابك حمك، يعقكب . ػ ُ

(، َُْ، مجمػػة كميػة التربيػػة العػػدد )القيــاس والتقــويم فـي العمميــة التربويــة دورابػك سػػماحة، كمػاؿ كامػػؿ. 

 ـ.ُّٗٗ(، مارس، قطر، ِِالسنة )

، ط، دار المنػػاىج اســتراتيجيات تــدريس المغــة العربيــة اطــر نظريــة وتطبيقــاتػػػ إسػػماعيؿ، بميػػغ حمػػدم. ِ

 ـ.َُِّاالردف، -لمنشر كالتكزيع، عماف

ــتعمم و ػػػ بمقػػيس، احمػػد . ّ ــيم ال ــةتقي ، معيػػد االنػػركا/ بنــاء البنــود االختباريــة فــي ضــوء االهــداف التعميمي

 ـ.ُُٖٗاليكنسكك، بيركت، 

، تػػر: د. محمػػد أمػػيف  تقيــيم تعمــم الطالــب التجميعــي والتكــويني. ػػػ بمػػـك ، بنيػػاميف . س . ، كآخػػركف ْ

 ُّٖٗ المفتي ، كآخركف ، دار ماكجر كىيؿ لمنشر ، نيكيكرؾ ،  القاىرة ، الطبعة العربية ،

كمية التربية ) المشكالت األساسية لمكتاب المدرسي في العام الثالث مستقبمياتػ التباؾ،  فيميب . ٓ

 ـ .ُّٖٗ( ،ّاليكنسكك ،المجمد الثالث عشر،العدد)-(الفصمية

،عمي، كمصطفى اميف. ٔ ـ ُُٗٗلبناف –، دار المعارؼ لمنشر كالتكزيع، بيركت البالغة الواضحةػ الجاـر

 . 
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َِْ 

 

، دار ُ، ط منهج البحث العممي مدخل لبناء المهارات البحثيةػ الجبكرم ، حسيف محمد جكاد . ٕ

 ـ . َُِّاالردف ،  –الصفاء ، عماف 

، دار ُ، ططرائــق تــدريس المغــة العربيــة فــي ضــوء الجــودة الشــاممة  ػػػ الجبػػكرم، فػػالح صػػالح حسػػيف.ٖ

 ـ. َُِٓاالردف،   -الرضكاف، عماف

، دار ُ، ط المهارات القرائية وطرق تدريسها بين النظرية والتطبيقحراشة، ابراىيـ محمد عمي . ػ ٗ 

  َُّّاليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف ػػ االردف .

،درا ُ، طمناهج المغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية والتطبيقػ حمادم، حسف خمباص . َُ

 . َُِْبغداد ػػػ العراؽ الفراىيدم لمنشر كالتكزيع، 

اتجاهات حديثة في تدريـــس المــــغة ػ الدليمي، طو حسيف عمي ، كالكائمي ، سعاد عبد الكريـ . ُُ

 ـ.ََِٓ، دار الميسرة لمنشر، األردف ، الــعربية

لـ ، ط، عػاتدريس المغة العربية بين الطرائق التقميديـة واالسـتراتيجيات التجديديـةػ الدليمي، طو عمي. ُِ

 ـ. ََِٗالكتب، االردف،

، كحدة البحكث التربكية ، تكنس  مباديء في التربية والتعميم االبتدائيػ دمعة ، مجيد إبراىيـ ، كاخر .ُّ

 ـ .ُِٖٗ، 

ــويمػػػ زيػػاد ، مسػػعد محمػػد .  ُْ ــاس والتق ، منتػػديات الحصػػف النفسػػي شػػبكة الحصػػف لمعمػػـك النفسػػية  القي

  ََِّكاإلنسانية ، 

ضعف التحصيل الطالبي المدرسي، المغة العربيـة  وفروعهـا المختمفـة التربيـة ػ سبيتاف، فتحي ذياب. ُٓ

 ـ. ََِٗ، ط، دار الجنادرية، الدنية االسالمية، االجتماعيات
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َِٓ 

 

 ـ .ُْٖٗ، بغداد ، مطبعة المعارؼ ،  تقويم المناهجػ الشبمي ، إبراىيـ ميدم  . ُٔ

، دار األمؿ لمنشر المناهج بناؤها تقويمها تطويرها باستخدام النماذجػ الشبمي ، إبراىيـ ميدم .ُٕ

 ـ.َََِكالتكزيع، اربد ، 

، ُ، ط طرائق تدريس المغة العربية في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانويةػ شعيب، حبيب .  ُٖ

 ـ .ََِٖدار المحجة البيضاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ػػػ لبناف 

طرائـــق تـــدريس المغـــة العربيـــة  فـــي المرحمـــة االبتدائيـــة والمتوســـطة ػػػػ شػػػعيب، حسػػػيب عبػػػد الحمػػػيـ. ُٗ

 ـ.  َُُِ، دار العمـك العربية، بيركت،ُ، طوالثانوية

، دار الكتب  ّ، ط  َِ، ج  الميزان في تفسير القرآنػ الطباطبائي ، السيد محمد حسيف .  َِ

 ـ .ََِّ. ؽ ، ىػ ُّٕٗاإلسالمية ، طيراف ، إيراف ، 

، القاىرة ،  ِ، دار الفكر العربي ، ط تعميم العربية والدين بين العمم والفنػ طعيمة ، رشدم احمد . ُِ

 ـ . ََُِ

،  ٕ، دار الفكر العربي ، ط تعميم العربية والدين بين النظرية والتطبيقػ طعيمة ، رشدم احمد . ِِ

 ـ .ََُِالقاىرة ، 

، المؤتمر العممي الدولي األول المغة العربية وتحديات العصرػ الطيار، رزاؽ عبد االمير. ِّ

 ـ  .َُِِ،مؤسسة الصادؽ الثقافية لمنشر كالتكزيع، بابؿ ػػػ العراؽِ،جُط

، مكتبة دار الثقافة ُ،طمبادئ في القياس والتقويم في التربية  الظاىر ، محمد زكريا كأخركف . ػ ِْ

 .ُٗٗٗتكزيع ، االردف ـلمنشر كال
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َِٔ 

 

، الدار المنيجية لمنشر ُط،  إستراتيجيات حديثة في تدريس مادة التعبيرػ عبد عكف، فاضؿ ناىي . ِٓ

 ـ .َُِّكالتكزيع، عماف ػػػ االردف

 

، عالـ الكتب ِ، ط طرق التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية االسالمية. ػ عامر، فخر الديف ِٔ

 ـ  . َََِالقاىرة ػػ مصرلمنشر كالتكزيع، 

، دار الكتػب المصػرية ،  ُ، ط  المعجـم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الكـريمػ عبد الباقي ، محمد فػؤاد .  ِٕ

 ـ .ُْٓٗىػ ، ُّْٔدار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، 

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ُ، ططرائق المغة العربية وأساليب تدريسهاػ عبد عكف ، فاضؿ ناىي .  ِٖ

 ـ َُِٓعماف ، االردف 

تقويم كتاب التدريبات المغوية لمصف الرابع االبتدائي وبناء ػ العبكدم، عقيؿ عبد الرضا صادؽ . ِٗ

، رسالة ماجستير،كمية التربية األساسية، الجامعة برنامج لمتدريبات المغوية في ضوء أهدافها

 ـ ََِٕالمستنصرية

التقرير النهائي  التاسع . ؽ ، كزارة التربية . المديرية العامة لمتخطيط التربكم ، المؤتمر التربكمػ العراَّ

ـ ( ، بغداد ، ُّٖٗ/َُ/-ِ-ٖالمنعقد في )، التوصيات ومجموعه الدراسات والبحوث  ، الجزء األول 

 ـُٖٔٗ-ٖٓ

 .ََِٖ، عماف ، االردف ،ُ، ط التدريسيةالقياس والتقويم في العممية ػ العزاكم ،يكنس رحيـ كرك. ُّ

، دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع ، ُ،ط الكــافي فــي أســاليب تــدريس المغــة العربيــةعطيػػة، محسػػف عمػػي .  

 ـ ََِٔعماف ػػػ األردف 
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َِٕ 

 

 ـ ََِِ، دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف ،ُ، ط تطوير تقويم إداء الطالبػ عقيؿ أنكر .  ِّ

.  أساليب البحث العممي  وتطبيقاتها في التخطيط واالدارة، ، ربحي مصطفى ، كآخركف  ػ عميافّّ

 ـ .ََِٖاالردف ،  –، دار الصفاء عماف ُط

، دار االمؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، اربد  القياس والتقويم في العممية التدريسيةػ  عكدة ،أحمد  . ّْ

 ـ .ُٖٗٗ، ِط

 ِ، دار االمؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، اربد ط والتقويم في العممية التدريسيةالقياس ػ عكدة ،أحمد . ّٓ

 ـ .ُٖٗٗ،

، بيركت ، مطبكعة بالركنيك ، نحو استراتيجية الكتب في التخطيط التربوي ػ الغناـ ، محمد احمد . ّٔ

          ـ .ُِٕٗ

شر كالتكزيع ،عماف ،االردف ، دار الفكر لمطباعة كالنُ،طأساسيات تصميم التدريس  ػقطامي يكسؼ. ّٕ

 ـ .ََُِ،

، دار الفكر لمطباعة  ُ، طالقياس والتقويم في التربية الخاصة ػ القمش ، مصطفى ، كآخركف .  ّٖ

 ـ. َََِىػ ،  َُِْكالنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ، 

 ـ .َُِِ، ُ،بغداد،ط طرائق تدريس الفنونػ الكناني ، ماجد نافع كالكناني ،فراس عمي  . ّٗ

تقويم كتاب القراءة لمصف الثاني االبتدائي في ضوء األهداف ػ الالمي، فاطمة عباس دبي . َْ

 ـ .ََُِ،)رسالة ماجستير(، الجامعة المستنصرية، كمية التربية األساسية، بغداد التعميمية

عالـ الكتب لمنشر  ،ُ، جْ، ط. تدريس المواد االجتماعيةػ المقاني ، احمد حسيف، كآخركف  ُْ

 ـ.َُٗٗكالتكزيع، القاىرة ، 
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َِٖ 

 

 ـ .ََِٗ، دار جرير لمنشر كالتكزيع، عماف ػػػ االردف ،ُ، طالمغة والمغوياتػ لكينز، جكف . ِْ

،دار الفكر لمنشر كالتكزيع كالطباعة  .  تفريد التعميمػ مرعي، تكفيؽ كالحيمة، محمد محمكد ّْ

 .ُٖٗٗ،عماف،

اتجاهات حديثة في بحوث مناهج وطرق تدريس الدراسات محمد عبده .   ػ مغكرام ، عبد المؤمفْْ

 ـ. ََِٗ، الناشر شركة دلتا مكتبة بيركت القاىرة االجتماعية 

ـ ُٖٗٗ، بغداد ،  تقويم المناهج وأعداد مناهج جديدة لممرحمة المتوسطةػ المفرجي ، حسف سالـ . ْٓ

 ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( .

، دار المسيرة عماف االردف، ٔ، طمناهج البحث في التربية وعمم النفسامي محمد . ممحـ ، سػ ْٔ

ََُِ 

 ـََِٔ،دار الشركؽ،عماف، ُ، ط طرق تدريس العربيةػ نصيرات، صالح . ْٕ

تدريس البالغة العربية رؤية نظرية . ػ الياشمي، عبد الرحمف عبد عمي ، كفائزة محمد فخرم العزاكم ْٖ

 ـ .ََِٓ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف ػػ االردف ُط، تطبيقية محسوبة

لبناف –، دار الكتب العممية،بيركت جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ػ الياشمي، السيد أحمد.ْٗ

 ـََُِ،

 ـُٖٔٗ،  ُ، بغداد ، ط األهداف التربوية في القطر العراقي  ػ كزارة التربية . َٓ

طرائـق التـدريس العامـة اسـاليب التــدريس  كػريـ عمػي سػعيد، كعػالء صػاحب عسػكر.ػػ اليمػاني، عبػد الُٓ

، عماف،ُ، طوتطبيقاتها العممية  ـ.   ََِٗ، دار زمـز
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يعمؿ في مجاؿ السيميائيات لو كتاب معركؼ مبادئ  ُِّٗػ جكف ليكنز ىك لساني أنكميزم كلد سنة ِٓ

عمؿ أستاذان لمسانيات ُْٖٗنيات كفي عاـ أصبح رئيس تحرير جريدة المسا ُْٔٗالسيمائيات في عاـ 

( يكـ wiki https: //ar.m.wikipedia.orgبجامعة أنبرة كجامعة ساسكس ، )  االنترنيت، المكقع 

 ، الساعة الثانية ظيران( .َُِِ/ٕ/ُاالربعاء المصادؼ
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دراسة  دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الحد من ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات
 سوسيولوجية

 )الغرض من البحث النشر لمترقية(
 ااختصاص االنثروبولوجي دكتوراه عمم االجتماع//كمية االدابالعراق/جامعة تكريت/سرمد جاسم محمد الخزرجيا.م.د.      

 الجزائر -جامعة محمد بوضياف المسيمة -قسم عمم النفس، تخصص إرشاد وتوجيو -د. نعيمة برابح 
se55rm66ad@gmail.com//+9647707966293 

 ممخص:ال

مؤسسات التنشئة االجتماعية)األسرة، المدرسة، ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دور 

جماعة الرفاؽ، المسجد، وسائؿ اإلعالـ( في الحد مف ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات، حيث عرفت ىذه 

ـ األطفاؿ الظاىرة السمبية الخطيرة تزايدا ممحوظا في الوقت الحالي، ومست كؿ شرائح المجتمع بما فيي

مما  بآثار وأضرار المخدرات عمى الفرد والمجتمع بأكممو، لدييـ الوعي وغياب ضعفيـنظرا لقمة خبرتيـ و 

بتفعيؿ دورىا في  مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة ضرورة قياـيدؽ ناقوس الخطر ويؤكد عمى 

عطائيا  إيجاد انسب تيدؼ إلى  وعالجية وقائية صبغةمواجية المشكمة، وتكثيؼ مجيوداتيا وتنظيميا وا 

 الحموؿ لمواجية ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات. 

 التنشئة االجتماعية. -اإلدماف عمى المخدرات  -الكممات المفتاحية: المخدرات 

The role of socialization institutions in reducing the phenomenon of drug addiction, 

 a sociological study 

Dr. Sarmad Jassem Mohammed Al Khazraji / Iraq / University of Tikrit / Faculty of 

Arts / Doctor of Sociology Jurisdiction of Anthropology 

Dr.. Naima Balbah - Department of Psychology, Specialization of Guidance and 

Guidance - Mohammed Bouadiaaf University 

Abstract:The present study aimed to identify the role of social upbringing institutions 

(family, school, comrades group, mosque, and the media) in reducing the phenomenon of 

drug addiction, as this dangerous negative phenomenon has witnessed a remarkable increase 

mailto:se55rm66ad@gmail.com//+9647707966293
mailto:se55rm66ad@gmail.com//+9647707966293
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at the present time, and it affects all segments of society, including children. Due to their lack 

of experience, their weakness and their lack of awareness of the effects and harms of drugs on 

the individual and society as a whole, which raises the alarm and stresses the need for various 

social upbringing institutions to activate their role in facing the problem, intensify their 

efforts, organize them and give them a preventive and therapeutic nature aimed at finding the 

most appropriate solutions to confront the phenomenon of drug addiction.                                

  

Key words: drugs - drug addiction – socialization. 

شكالية الدراسة -ٔ  مقدمة وا 
كسابو معاييرا وسموكا يتماشى مع مجتمعو وتيسر لو    تعمؿ عممية التنشئة االجتماعية عمى تعميـ الطفؿ وا 

االندماج في الحياة االجتماعية، فيتعمـ عف طريقيا المغة والعادات والتقاليد والقيـ السائدة ويتعايش مع 

كاألسرة والمدرسة والمسجد وجماعة ثقافة مجتمعو، وتسيـ أطراؼ عديدة في عممية التنشئة االجتماعية 

اإلنساني األوؿ الذي يعيش  الرفاؽ ووسائؿ اإلعالـ المختمفة، إال أف أىميا األسرة بال شؾ كونيا المجتمع

فيو الطفؿ، ويترعرع في أحضانو ويتعمـ فيو المبادئ األولية، وتساىـ بشكؿ أساسي في تكويف شخصية 

األفراد، وتحضره لالنتقاؿ إلى مرحمة جديدة في حياتو وىي خالؿ التفاعؿ والعالقات بيف  الطفؿ مف

 الدخوؿ إلى دور الحضانة أو المدرسة.

ولقد أضحت المدرسة ضرورة اجتماعية لجأ إلييا المجتمع إلشباع حاجات تربوية وتعميمية عجزت عف   

انبيا الجسمية تأديتيا بيئة األسرة بعد تعقد الحياة، وتسعى لصقؿ شخصية الطفؿ وتنميتيا مف كؿ جو 

والعقمية واالنفعالية واالجتماعية والوجدانية، كما تعمؿ المدرسة عمى اكماؿ الدور الذي قامت بو األسرة في 

تعميمو المعايير االجتماعية والقيـ واالتجاىات واألدوار االجتماعية وتدريبو عمى السموكيات التي تتماشى 

بوط ومنظـ، مما يحقؽ إعداد الفرد وتنشئتو التنشئة مع عاداتو وتقاليده ونسقو االجتماعي بشكؿ مض

االجتماعية السميمة ليكوف مواطنا صالحا في مجتمعو، وبدخوؿ الطفؿ إلى المدرسة تتسع دائرة عالقتو 
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االجتماعية فبعد أف كانت مقتصرة عمى أسرتو تمتد إلى جماعة اقرأنو ورفقاءه ويكوف معيـ عالقات 

يكسبو الكثير مف الخبرات المتنوعة التي تشبع حاجاتو النفسية مما يساعده  وتفاعال اجتماعيا مف شانو أف

 عمى النمو االجتماعي والنفسي.

ومع العصر الحالي الذي يحمؿ الكثير مف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وعناصر ثقافية واتجاىات   

ى دورىا في تحصيف وحماية الطفؿ فكرية جديدة، كاف لزاما أف تمعب مؤسسات التنشئة االجتماعية األخر 

يعمؿ عمى تعميـ الفرد مف أي انحرافات أو سموكات تنافي تقاليد وعادات المجتمع،  كالمسجد الذي 

تمد الفرد بإطار سموكي معياري، وتنمية القيـ األخالقية والدينية  والجماعة التعاليـ والمعايير الدينية التي

 نا الحنيؼ، وترجمة التعاليـ الدينية إلى سموؾ عممي يمتـز بو الفرد،المستمدة مف الشريعة اإلسالمية ودين

التي تعتبر مف الوسائؿ التربوية لما تتضمنو مف مثيرات جذابة  باإلضافة إلى وسائؿ اإلعالـ المختمفة

ومؤثرات فاعمة فيما تقدمو مواد عممية وثقافية متنوعة مف خالؿ التمفزيوف والمسرح والسينما واإلذاعة 

 لصحؼ والمجالت المختمفة.وا

ومف السموكات المنحرفة التي تشكؿ خطرا عمى الفرد والمجتمع ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات ىذه   

اآلفة الخطيرة التي انتشرت في كؿ المجتمعات وفي كؿ الفئات االجتماعية، وأصبحت تشكؿ تيديدا 

سية وعمى حياتو األسرية واالجتماعية،   ودمارا، ييدد الفرد ويؤثر عمى صحتو الجسمية والعقمية والنف

ودمارىا ال يقتصر عمى الفرد وحده بؿ يتعداه وينعكس عمى المجتمع بأكممو ونظمو القانونية والسياسية 

 واالجتماعية.    
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وانطالقا مما سبؽ سنحاوؿ في عرضنا ىذا إلقاء الضوء عمى دور مؤسسات التنشئة االجتماعية   

رسة، جماعة الرفاؽ، المسجد، وسائؿ اإلعالـ( في الحد مف ظاىرة اإلدماف عمى المختمفة )األسرة، المد

 المخدرات، وتمثمت إشكالية الدراسة في السؤاؿ التالي:

 ما ىو دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الحد مف ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات؟   -

 أىمية الدراسة: -ٕ

 صحيا ونفسيا واجتماعيا.محاولة إبراز األثر السمبي لممخدرات  -

 االزدياد الكبير لعدد المدمنيف عمى المخدرات مف كؿ فئات المجتمع وفي كؿ أنحاء العالـ. -

إلقاء الضوء عمى الدور الذي تمعبو مؤسسات التنشئة االجتماعية في مواجية ظاىرة اإلدماف عمى  -

 المخدرات وسبؿ الوقاية منو.

 حالية إلى جممة مف األىداؼ منيا:ىدفت الدراسة الأىداف الدراسة: -ٖ

 التعريؼ بالمخدرات. -

 وأىـ النظريات المفسرة لو.عمى المخدرات وأصنافو،أضراره،العوامؿ المسببة لو، التعرؼ عمى اإلدماف -

 الكشؼ عف دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الحد مف ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات. -

)محيسن، عون تعرؼ المخدرات عمى أنيا كؿ مادة خاـ أو مستحضرة أو تخميقية تعريف المخدرات:  -ٗ

، تحتوي مواد منبية أو مسكنة مف شأنيا إذا استخدمت مف غير األغراض (ٖ٘ٓ، صٕٕٔٓعوض، 

الطبية والصناعية الموجية أف تؤدي إلى حالة مف اإلدماف والتعود عمييا مما يضر بالفرد والمجتمع 

 (.ٕٛ، صٕٙٓٓ)أبو حاتم، عبد الحميم، تماعيا جسميا ونفسيا واج
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ومف الناحية العممية يعرؼ المخدر بأنو " مادة ليا تأثير ميبط قوي عمى الجياز العصبي اإلنساني،   

، والغيبوبة، وذلؾ طبقا لمكمية المتعاطاة  )فايد، وتسبب المادة المخدرة عدـ الشعور باأللـ والذىوؿ والنـو

 .(٘ٚ، ص ٕ٘ٓٓحسين عمي، 

 النعاس إلى تناوليا يؤدي كيميائية مادة كؿ بأنيا عمميا المخدرات تعرؼ: تلممخدرا الطبي التعريف -

 الوعي غياب أو والنـو

  . باآلالـ المرفوؽ

 أكثر أو واحد إحداث عمى قميمة وبكميات تناوليا عند تعمؿ كيميائية مادة أي أنيا كذلؾ وتعرؼ  

 :التالية التغيرات مف

 التوازف. النشاط، الوعي، مستوى ذلؾ في بما الفسيولوجية، الشخص حالة عمى التأثير 

 لممخ الواردة األحاسيس عمى التأثير. 

 تغييرىا أو الواردة المثيرات تحميؿ عمى والقدرة اإلدراؾ مستوى عمى التأثير. 

 (.ٜٕٔ، ص ٕٙٔٓ)سعيدي عتيقة، الزاجية  الشخص حالة تغيير 

 لذلؾ األلـ، بتسكيف المصحوب الوعي وغياب النـو تسبب كيميائية مواد عف عبارة وعرفت ايضا بأنيا

 ىي فالمخدرات ذلؾ وعمى اآلالـ، بعض لتسكيف األطباء قبؿ مف شديد بحذر المخدرات بعض توصؼ

 اإلنساف جسـ في ليا تأخذ أف متكررة بصورة استعممت إذا شأنيا مف عناصر عمى مكوناتيا تحتوي مواد

 عمييا ويعتاد يعتمد بحيث ونفسية، وفسيولوجية عضوية تغيرات وجسده نفسيتو في تحدث وأف مكانا،

 يمحؽ الضرر وىذا واالجتماعية والنفسية، الصحية اإلضرار بحالتو إلى يؤدي مما واجبارية، قيرية بصورة

 لألعصاب، منبو المواد ىذه وتأثير لممخدرات، كمدمف فيو يعيش الذي وبالمجتمع وبأسرتو نفسو بالفرد
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 وىي تخميقي((معامؿ في مصنعة أو)خاـ(أي طبيعية صورة في تكوف أف إما المواد وىذه لمتوتر طارد

)القحطاني، محمد بن راشد التدخيف أو الحقف أو األكؿ أو المضغ أو الشـ مثؿ: طرؽ بعدة تستخدـ

 (.ٛٔ، صٕٕٓٓ

 مفترة أو مسكرة مادة أنيا: " كؿ عمى المخدرات القانوني المشرع عرؼ:لممخدرات القانوني التعريف - 

 ينتج بما لإلدماف يؤدي وتناوليا كميا، أو جزئيا العقؿ تزيؿ أف شأنيا مف كيميائيا، مستحضرة أو طبيعية

 إال صنعيا أو زراعتيا، أو تداوليا ويحظر والمجتمع، الفرد فتضر العصبي الجياز في تسمـ عنو

 وال تستخدـ اال لمف يرخص لو ذلؾ".، اإلسالمية الشريعة مع يتعارض ال وبما القانوف، يحددىا ألغراض

 السموؾ إلى ومتناوليا بمتعاطييا تؤدي التي المواد تمؾ بأنيا عرفت:االجتماعي لممخدرات التعريف -

، ٕٙٔٓ)سعيدي عتيقة،  المنحرؼ لمسموؾ متعاطييا وتدفع العقؿ تذىب التي المواد تمؾ وىي الجانح،

 (.ٖٓٔص 

 اإلدمان عمى المخدراتتعريف  -٘

اإلدماف عمى انو" حالة مف التسمـ الدوري أو المزمف الضار لمفرد  منظمة الصحة العالميةعرفت   

والمجتمع، ويتصؼ بقدرتو عمى إحداث رغبة أو حاجة ممحة ال يمكف قيرىا أو مقاومتيا الستمرار تناوؿ 

اآلثار المزعجة المترتبة عمى عدـ توفره، كما  العقار، والسعي الحاد لموصوؿ إليو بأي وسيمة ممكنة لتجنب

يتصؼ بالميؿ نحو زيادة الكمية أو الجرعة، ويسبب حالة مف االعتماد العضوي أو النفسي عمى العقار، 

 (.ٖٓ، صٕٕٔٓ)سميماني فتيحة،  وقد يدمف المتعاطي عمى أكثر مف مادة واحدة"

يؤدي ذلؾ التفاعؿ إلى االعتماد النفسي أو  وبأنو عقار ذو قابمية لمتفاعؿ مع الكائف الحي بحيث  

العضوي أو كمييما، وحالة االعتماد عمى العقار تختمؼ حسب نوع العقار المستعمؿ فيناؾ مف العقاقير ما 
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يسبب التبعية الشديدة لمجياز العصبي أو اليبوط أو إخالؿ اإلدراؾ واالنفعاؿ والتفكير، والوظائؼ الحركية 

)غباري، ينة مف التعاطي إلى المشاكؿ التي تضر بحالة الفرد والمجتمعبحيث يؤدي تحت ظروؼ مع

 (.٘ٗ، صٕٚٓٓمحمد سالمة، 

فقد وضع تعريفا محددا لإلدماف عمى المخدرات وعرفو عمى  المعجم الموسوعي لمصطمحات التربيةأما   

انو:" المداومة عمى تعاطي مادة معينة، أو القياـ بنشاطات معينة لمدة طويمة قصد الدخوؿ في حالة 

 (.ٖٓ، صٕٕٔٓ)سميماني فتيحة، النشوة واستبعاد الحزف واالكتئاب"

الحصوؿ عمى المخدرات بأي طريقة كانت، ويعرؼ أيضا بأنو "تمؾ الرغبة الممحة مف قبؿ الشخص في  

وأف يجد الشخص نفسو مقيورا عمى االستخداـ المفرط لممخدر، بؿ ويعمؿ لمحصوؿ عميو مع نزعة قوية 

 (.ٕٕ، صٕٛٔٓ)معمر نواف اليوارنة، لالنتكاسة"

ؾ العقار كما أنيا " الحالة الناتجة عف تعود الفرد عمى عقار ما أو مخدر معيف لفترة ما، وعند سحب ذل  

فاف الفرد يطور اضطرابا خاصا)الصداع واأللـ(، واإلدماف حالة تسمـ مزمنة ناتجة عف االستعماؿ 

المتكرر لممخدر، والحصوؿ عميو بجميع الوسائؿ المتاحة لمفرد، والنزعة لزيادة كميات المخدر المستعمؿ 

ية عند االنقطاع الفوري عف والخضوع والتبعية الجسدية والنفسية لمفعوؿ المخدر، وظيور عوارض سمب

 .(ٓٔ-ٜ، صٕٚٔٓ)محمد صالح يحي تيم، المخدر اختياريا أـ إجباريا "

مجموعة مف الخصائص  (ٜٕ-ٕٛ، صٕٛٔٓ)معمر نواف اليوارنة، يذكر :أعراض اإلدمان -ٔ-٘

 لإلدماف:

 النظرات الزائغة، والعيوف الدامعة والنسياف. -

 واالنشغاؿ بالذات والعقار.التمركز حوؿ الذات واالنسحاب  -
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 شذوذ األفكار، ونقص الشعور بالمسؤولية. -

 السموؾ المضاد لممجتمع مثؿ: السرقة، االحتياؿ، التسوؿ، ضعؼ الضمير. -

 االعتماد الجسمي عمى العقار والذي يتضمف حالة فسيولوجية معدلة ناشئة عف ادمانو، تتميز بظيور   -

 استخدامو. أعراض االمتناع عند التوقؼ عف  

 قصور االتزاف الحركي. -

 اضطراب النوـ، واضطراب اإلدراؾ.  -

 يمكف تصنيؼ متعاطي المخدرات إلى أربعة أصناؼ::أصناف المدمنين -ٕ-٘

وىو شخص يدفعو الفضوؿ إلى تجربة مادة مخدرة لمرة واحدة إشباعا لفضولو  المتعاطي المجرب: -

دي المجرب ال يدخؿ ضمف دائرة اإلدماف، غير أف التربة قد ولمعرفة المجيوؿ، ىناؾ مف يرى أف المتعا

 تفتح المجاؿ لإلدماف كوف المدرب قد عرؼ مفعوؿ المادة المخدرة وأيف يحصؿ عمييا.

ىذا الصنؼ يتعاطى المخدرات متى توفرت لو دوف عناء أو مجانا، ويتـ التعاطي  المتعاطي العرضي: -

ات خاصة، كتعاطي الكحوؿ في فترات مختمفة تقميدا لألصدقاء في ىذه الحالة بشؾ عفوي مثال في مناسب

أو في بعض الحفالت، وىؤالء يمثموف مجموعة المتعاطيف المعرضيف لالنزالؽ في تيار اإلدماف خاصة 

 مع تكرار التعاطي، وضعؼ الشخصية تجاه ذلؾ.

كاف تكرار ذلؾ ىو الشخص الذي يتعاطى المخدرات في فترات منتظمة، سواء المتعاطي المنتظم: -

 منتظما أو متباعدا، ويشعر بالتعاسة والكآبة إذا لـ يتوفر لو المخدر، ويجعمو يبذؿ جيدا لمحصوؿ عميو.
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المدمف في ىذه الحالة يتعاطى المخدرات بفترات متقاربة جدا وأحيانا عدة مرات في  المتعاطي القيري: -

فيصبح الشيء األىـ بالنسبة لو، فيصرؼ  اليوـ الواحد، حيث يسيطر المخدر عمى حياتو سيطرة تامة

المتعاطي كؿ مالو ووقتو وتفكيره وطاقتو مف أجؿ الحصوؿ عمى المخدر وتعاطيو حتى لو اتجو إلى 

السرقة واإلجراـ ألنو يكوف في حالة ال يستطيع أف يسيطر فييا عمى نفسو مف أجؿ الحصوؿ عمى 

 (.ٖٕٚ، صٜٕٔٓلقرني، )حمد بن محمد المنيع، محمد بن عبد المعين االمخدر

 ىما: نوعيف إلى اإلدماف :ينقسـاإلدمان أنواع -ٖ-٘

 بفقداف الشعور أعراضو ومف التدخيف، عمى كالتعود ما، شيء عمؿ عمى نفسي تعود أي نفسي: إدمان -

 .معو التكيؼ إمكانية لعدـ الواقع، مف اليروب في والرغبة شيء إلى حنيف أو ما شيء

 أخطر معينة، وىذا مادة تناوؿ عمى الجسـ أعضاء تعود عف ناتج وىو فسيولوجي: جسدي إدمان -

 والحاح تفكير، وال منو وعي دوف مف المخدر عمى الحصوؿ عمى صاحبو يجبر ألنو اإلدماف، أنواع

)طارق محمد صيام، توفير المخدر سبيؿ في أخرى جرائـ ارتكاب إلى يؤدي قد المخدر طمب في جسمو

 (.ٖٔ، صٕ٘ٔٓ

 العوامل المؤدية إلى اإلدمان عمى المخدرات -ٗ-٘

 :مف بيف األسباب النفسية المسببة لإلدماف:عوامل نفسية 

 إلى الذىاب رافضا نفسو عالج المريض ومحاوالت واالكتئاب، القمؽ مثؿ نفسي مرض وجود -

 .بالجنوف اتيامو مف خوفا النفساني األخصائي

 .الفمية بالميوؿ ترتبط التي االعتمادية وزيادة االنفعالي، تكوينو ضعؼ -
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 األعمى. األنا ضعؼ جانب إلى المذة اليو( ومبدأ(سيطرة -

 .نفسو نحو موجو عدواف لوجود المدمرة المغامرة في والرغبة العناد -

 . اليوية أزمة في المعاناة واشتداد اليدؼ وضوح وعدـ باإلحباط الشعور -

 .السيئة الصحبة بتأثير االستيواء سيولة -

 محمد )أديبالمخدرات أو الكحوؿ بواسطة الجنسية الطاقة زيادة مثؿ وخاطئة مشوشة أفكار وجود  -

 (.ٜٕٖ، صٕٙٓٓالخالدي، 

 وجود وقت فراغ وعدـ استثماره في أعماؿ مفيدة.  -

 الفشؿ في تحقيؽ النجاح وما يعود بو عمى النفس مف تأنيب لمضمير واإلحباط. -

 اآلخريف والتوافؽ النفسي مع الذات.سوء التكيؼ االجتماعي مع  -

 الفترات االنتقالية الحرجة في حياة اإلنساف. -

 ضعؼ الوازع الديني. -

 افتقاد القدرات الشخصية والنفسية لمتعامؿ مع ظروؼ الحياة المختمفة والمشكالت الشخصية واالسرية. -

الجتماعية  لممدمنيف في ( التي ىدفت إلى دراسة اآلثار اDavid، 2000) ىذا وقد اشارت دراسة

حالة، وبمغ  12في الواليات المتحدة حيث تكونت العينة مف   Talbot Recovery campusمركز

%( مف العينة كانوا مدمنيف عمى الكوكاييف و 21( سنو، إلى أف) 22 - 22متوسط عمر العينة مف) 

%( مف إفراد 22تائج أف ) %( عمى المورفيف والييرويف، وبالنسبة لمخصائص الشخصية أظيرت الن12)

%( منيـ متوتريف ومضطربيف ويمارسوف العنؼ المفظي 22، و) العينة يتصفوف بحب الذات والالمباالة
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%( منيـ عدائيف نحو المجتمع ويعانوف مف االضطرابات في  22عمى األفراد المحيطيف فييـ، و)

 الشخصية والصراعات ولدييـ اكتئاب وسموكيات منحرفة.

 تعاطي ظاىرة النتشار الرئيسية األسباب مف السوء أصدقاء يعتبر:قة بجماعة الرفاقعوامل متعم 

 لما قوي تأثير لو فالقريف  "يخالل من أحدكم فمينظروسمـ: "  عميو اهلل صمى النبي لقوؿ المخدرات

 المتعاطيف بعض دعت التي األسباب أىـ مف أف قاطعة بصورة ثبت فقد لو، مقمد قرينو مف يجعؿ

 وىكذا متعاطيًا، يصبح المتعاطيف يعاشر فمف .السوء أصدقاء عف ناتجاً  كاف بيا التورط إلي لممخدرات

 في الشباب يخالطوف الذيف فاألفراد محالة، ال مدمناً  نفسو سيجد المدمنيف مجالس إلى المرء دخؿ إذا

 ثبت وقد .تقميدىـ عمى لتشجيعو قوي تأثير ليـ يكوف صداقات تكويف بعد أو الفراغ أوقات في المدرسة

 وتعتبر السوء وقرناء افراد مف البداية في عمييا حصموا المخدرات يتعاطوف الذيف الشباب معظـ أف

 الحصوؿ وكيفية وآثاره عف المخدرات، بالمعمومات الشباب يزود الذي المصدر ىي األصدقاء مجموعة

 تأثير الشخص ليذا ويكوف التعاطي في خبرة ذا يكوف المجموعة مف شخصاً  الغالب في ويقمدوف عميو

 (.ٕٗ، صٕ٘ٔٓطارق محمد عصام،)المجموعة أفراد عمى

 :المجتمع، وتقع صمح األسرة صمحت فإذا المجتمعات، بناء في األولى النواة األسرة تعدعوامل أسرية 

 ينفعيـ بيف ما التمييز عمى والقدرة أوالدىـ، نفوس في اإليجابية القيـ غرس ميمة األسرة عاتؽ عمى

 :المخدرات تعاطي في األسرة إلى تعود التي األسباب أبرز يضرىـ، ومف بيف وما

  االجتماعية الحياة أو العمؿ أو بالسفر أبنائيـ تربية عف الوالديف انشغاؿ األبناء: عف الوالديف انشغاؿ -

 المخدرات. تعاطي لتيار واالنصياع لمضياع عرضة يجعميـ مراقبتيـ، وعدـ  
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 أبرز مف المراىقة، فترة في وخاصة األبناء عمى الزائدة القسوة تعد األبناء: عمى الزائديف والدالؿ القسوة -

 إف بالذات الواقع، مف اليروب بيدؼ المخدرات، تعاطي إلى تدعو ما كثيرا أنيا كما االنحالؿ، عوامؿ

 فعؿ باستطاعتيـ أنيـ يشعرىـ األبناء دالؿ في اإلفراط األسري، كما أف العنؼ مرحمة إلى القسوة وصمت

 عقاب. دوف بو يرغبوف ما كؿ وتجربة يريدوف، ما كؿ عمى والحصوؿ شيء أي

 ضغطا عمييـ وتضع األماف، بعدـ األبناء تشعر المستمرة والمشاكؿ األسرية الخالفات: األسري التفكؾ

بالسالـ  والشعور النسياف عمى تساعدىـ طرؽ إلى والمجوء البيت مف اليروب إلى يدفعيـ نفسيا ىائال

 (.ٗٛٔص، ٕٕٓٓالنوي الطاىر، النوي امنة،)

 :ىناؾ العديد مف األسباب التي يمكف أف تدفع إلى اإلدماف عمى المخدرات نذكر عوامل اجتماعية

 منيا:

صعوبة الحصوؿ عمى منصب عمؿ مما يؤدي إلى البطالة وما ينجـ عنيا مف مشكالت مادية  -

 واجتماعية كثير.

 انتشار الفقر وغالء المعيشة وأزمة السكف. -

 انتشار الجريمة بكؿ أنواعيا. -

 نقص األماكف الترفييية واألندية الرياضية. -

 التدىور الخمقي االجتماعي. -

 توفر المواد المخدرة عف طريؽ الميربيف والمروجيف. -

 ضعؼ دور وسائؿ اإلعالـ. -



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجية التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

000 

 

 األضرار الناجمة عن اإلدمان -٘-٘

  متناولي الحشيش تتناقص لدييـ القدرة عمى التركيز والتذكر ويصاب جيازىـ الجسمية:األضرار

التنفسي بسرطاف الرئة في مدة أقؿ ممف يدخنوف التبغ، وذلؾ حسب كؿ شخص والكمية المستيمكة 

وتركيبة المنتوج، كما أف القنب يحدث عمى متعاطيو انتفاخ األوردة الدموية واحمرار العيف، زيادة 

 ة، زيادة في نبضات القمب والشعور بالغثياف وجفاف الفـ.الشيي

ومف بيف أضرار تعاطي الكوكاييف حدوث ثقب في الحاجز األنفي نتيجة الشـ المتكرر وتقمص 

وارتعاش عضالت الوجو واليديف، التياب الكبد والتشنج وحدوث ىموسات سمعية وحسية وبصرية، والحؾ 

)العيسوي، عبد الرحمن فقداف الرغبة الجنسية وفقداف الشيية لمطعاـالوىمي ، اإلصابة باألرؽ واليزاؿ و 

 (. ٔٙ، ص ٕٔٓٓمحمد، 

 ويمكف تمخيص األضرار الجسدية في النقاط التالية:

 ضعؼ قوة اإلبصار وذلؾ بالتأثير المباشر عمى العصب البصري  -

 التأثير السيئ عمى الدماغ فيي تسبب تحويالت وتمفا في أنسجة الدماغ. -

 إضعاؼ جياز المناعة لممدمف أو المتعاطي مما يجعؿ الجسـ أكثر عرضة لإلصابة باألمراض. -

 تسبب االلتياب والقرحة المعدية وتزيد خطورتيا في أنيا تسبب النزيؼ في المعدة واألمعاء. -

 اضطراب في الجياز الدوري والتنفسي. -

وبعضيا يؤدي إلى تشنج العضالت وىذا يؤدي اإلمساؾ والغثياف والقيء والحكة وارتفاع في ضغط الدـ  -

 .في نياية األمر إلى الشمؿ
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" الكوكايين  أو بتنبيو الوعي وتنشيطو" األفيون واليروين"، تؤثر عمى الوعي، تقميؿ الوعي أو تغييبو  -

 األمفيتامينات".و

اف )معمر نو تؤثر عمى جياز المناعة حيث تضعؼ الجياز المناعي ويصبح أكثر عرضة لممرض -

 (.ٗ٘-ٖ٘، صٕٛٔٓاليوارنة، 

 مف كثير في بالغة أضرار اجتماعية إلى عمييا واإلدماف المخدرات تعاطي يؤدي:األضرار االجتماعية 

 مف منو المقربيف وبعض أسرتو أفراد مف بو المحيطيف إلى وتنسحب نفسو بالمتعاطي تحيط الحاالت

 في المخدرات تعاطي وأف سيما االجتماعي، وأمنو واستقراره المجتمع عمى بالتالي وتنعكس األصدقاء

 عمى الحفظ يحاوؿ ما كثيرا الذي لممتعاطي الشخصية بالكرامة يرتبط اإلسالمية العربية المجتمعات

 تخالؼ وسموكياتيا التي العادة ليذه المجتمع لنبذ نظرا المخدرات، بتعاطي المرتبطة السموكية ممارساتو

 السموكية الممارسات تمؾ ترفض وتقاليد وعادات قيـ مف بيا يتصؿ وما االجتماعية القوانيف واالعراؼ

 (.ٕٔ، صٜٜٚٔ)صالح السعد،الخاطئة

كما أف لتعاطي المواد النفسية المحدثة لالعتماد أضرار اجتماعية أىميا الخسائر البشرية التي تعني   

مجموعة األفراد الذيف يخرجوف كميا أو جزئيا مف حساب القوة العاممة في المجتمع كنتيجة مباشرة أو غير 

رتو عمى تأميف حاجيات األسرة مباشرة لمشكمة التعاطي، فاإلدماف لرب األسرة يؤدي إلى التناقص في قد

وبيف البدء في التعاطي والنياية الحتمية في اإلدماف وبالتالي الطرد مف العمؿ يمتد زمف طويؿ تتميز فيو 

 (.ٕٚٛ -ٕٙٛ، ص ٕٔٔٓ)حسين عمي الغول، العالقات األسرية بالصراع والعداوة واالنفعاؿ واألحقاد 

 :والكحوؿ كثيرا ما تسبب مشكالت انفعالية ونفسية فقد  إف إساءة استعماؿ العقاقيراألضرار النفسية

تضعؼ الذاكرة وتتغير الشخصية أو تتدىور، كما أنو يصبح مف الصعب العيش مع الفرد المضطرب 
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)عبد اهلل، مجدي احمد محمد، إذ يصبح عصبي المزاج، سريع التييج أو قد ينطوي بنفسو ومكتئب 

 (.ٕٗٙ، ص ٜٕٓٓ

( أف تعاطي المخدرات يسبب اإلحباط الشديد والعدواف والعجز عف إشباع 1222ويؤكد سعد المغربي )  

الحاجات ويترتب عف ذلؾ فقداف األمف واليوية والشعور باالغتراب وشعور مؤلـ بدايتو خالية مف المعنى 

در والقيمة والقدرة وسبب ىذا الواقع المؤلـ الذي يعتقد المدمف أنو يعيشو والتخمص منو يتـ عف طريؽ المخ

الذي يمنحو الراحة والنشوة الزائفة، ويعد ىذا عرضا لسوء الصحة النفسية واالجتماعية واضطراب 

 (.ٕٛ٘، ص ٕٔٔٓ) حسين عمي الغول، الشخصية 

 ظيور إلى يؤدي المخدرات عمى اإلدماف أف النفس إلى عمـ في الدراسات الحديثة وتشير   

  ىذه األعراض: بيف ومف النفسية األعراض

 الطموح. وفقداف شيء كؿ في والسمبية والتياوف واالستيتار الالمباالة  

 الذاكرة. مستوى وتردي واالنتباه اإلدراؾ وسطحية التفكير وضعؼ الذكاء مستوى تدىور  

 ىماؿ االجتماعي، السموؾ مستوى تدني   نحافة مع بالممبس االعتناء وعدـ الخارجي المظير وا 

 .مشيتو واضطرابات وجيو وشحوب الجسـ        

 المخدر. سيطرة أماـ بالمذلة والشعور اإلدراؾ وضعؼ بالنفس الثقة فقداف 

 خطيرا تيديدا تمثؿ المخدرات عمى الحصوؿ فيو يتعذر وقت يأتي أف مف المستمر والخوؼ القمؽ 

 .ىستيرية بنوبات مرفوؽ شديد اكتئاب إلى يتحوؿ قد الذي المزمف األرؽ إلى ذلؾ بو يؤدي وقد،

 (.ٕٙٚ، صٕٔٔٓ) حسين عمي الغول، السمعية  اليالوس ظيور 

 :يمكف تمخيص األضرار االقتصادية في العناصر التالية:األضرار االقتصادية 
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  .التأثير السمبي عمى األسرة حيث يوجو الجزء األكبر مف دخميا إلى اإلنفاؽ عمى المخدرات 

  غيرىـ وذلؾ نتيجة عدـ تكيفيـ مع العمؿ يفقد كثير مف المتعاطيف أعماليـ ويعيشوف عالة عمى

 وجودتو نظرا لما تسببو المخدرات مف أضرار نفسية وعقمية فتسوء المعامالت بيف األفراد.

  .تفشي المخدرات يشؿ اإلنتاج وينعكس سمبا  عمى مستوى المعيشة لألفراد واألسرة والمجتمع 

 عاشة )معمر نواف اليوارنة، ورعاية السجناء تكبيد الدولة مبالغ طائمة نتيجة أعماؿ المكافحة  وا 

 (.ٜ٘، ص ٕٛٔٓ

 .المخدرات تستنزؼ األمواؿ وتؤدي إلى ضياع موارد األسرة بما ييددىا بالفقر واإلفالس 

 .المخدرات تضر بمصالح الفرد ووطنو ، ألنيا تؤدي إلى الكسؿ والخموؿ وقمة اإلنتاج 

 ليو إال مف فقد إنسانيتو.االتجار بالمخدرات طريؽ لمكسب غير المشروع ال يسعى إ 

  إف كثرة مدمنييا يزيد مف أعباء الدولة لرعايتيا ليـ في المستشفيات والمصحات، وحراستيـ في

 السجوف ، ومطاردة الميربيف ومحاكمتيـ.

 االتجاىات المفسرة لإلدمان عمى المخدرات -ٙ-٘

 :النشوة تحقيؽ ىو اإلدماف ظاىرة في األصؿ أف النفسي التحميؿ مدرسة ترجعاتجاه التحميل النفسي 

 وليس المدمف منيا يعاني التي االكتئاب حالة مف التخفيؼ بعبارة أخرى أو المخدر طريؽ عف والسرور

 متعاطي المخدر وينظر رواد التحميؿ النفسي إلى تأثير عف الناشئة مجرد ازالة التوترات الفسيولوجية

 لخبرة سابؽ االستعداد وىذا المخدرات، تعاطي نحو استعداد ولو ميؿ لو شخص أنو عمى المخدرات

 المتعاطي. الفرد شخصية في الضطراب رئيس عرضاً  إال ليس االستعداد أف كما المخدر، مفعوؿ
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 دماف واالستجابة المثير بيف السموكية المدرسة تربط :السموكي االتجاه  اإلدماف وتفسير المخدرات، وا 

 بعض يرى حيث الممارسة خالؿ مف تدعيميا تـ لمثيرات استجابة كونو يعدو ال ىذه المدرسة رواد لدى

 وأف باستخداـ العقار، ترتبط شرطية عادة عف عبارة المخدرات ىو إدماف أف السموكية المدرسة منظري

 قوة أكثر آخر عامؿ وىناؾ المخدر، اشتياء عادة ىي قوية عادة خمؽ عمى قادر اإليجابي التدعيـ

 ما أو العقار عف االمتناع مف الفعمي الخوؼ وىو" األفيوف مشتقات "واألفيونات الميدئات إلى بالنسبة

 استجابة مف نمط لديو يكوف مرات عدة االمتناع خبر إذا الفرد اف بحيث االمتناع آثار مف الفرد يتوقعو

 الغالب في فإنو التدعيـ آثار مف األمر أوؿ العقار يحدثو ما ذلؾ إلى أضيؼ فإذا الشرطية، التجنب

 (.ٖٙ-ٖ٘، صٕ٘ٔٓ)طارق محمد صيام،  سموكيا دائما نمطا بوصفيا اإلدماف عادة لديو تتكوف

 :ظيور في المعتقد أو التفكير يمعبو الذي الكبير الدور عمى النظرية ىذه ترتكزاالتجاه المعرفي 

 السموؾ عمى المؤثرة العوامؿ أىمية عف تغفؿ ال النظرية وىذه البشري، لمكائف النفسي اإلضطراب

 .كيميائية أو بيئية العوامؿ ىذه كانت سواء اإلنساف، عند والعاطفة

 فعؿ وخمؽ رد الخارجية الحوادث ترجمة في الوسيط العامؿ يعتبر النظرية ىذه حسب المعرفي فالعنصر

 عف أو النفس عف الصادرة لممنبيات الداخمية التأويالت تسببو النفسي فاإلضطراب ىذا عمى إنفعالي،

 بالقمؽ يصاب فقد طرؽ، بعدة اإلضطراب عف النظرية ىذه أنصار حسب الفرد ويعبر الخارجي، المحيط

 .المخدرات عمى يدمف قد أو باإلكتئاب أو

تطوير نموذج لفيـ وعالج اإلدماف عمى المخدرات، حيث  )1222( وآخروف )Beckبيؾ)  حاوؿ ولقد  

 متعمقة معتقدات التوقع، معتقدات وىي المخدرات، تعاطي بسموؾ خاصة معرفية سياقات وجود إفترضوا

 االستعداد، لدييـ الذيف األفراد بعض يقبؿ فقد لإلباحة، ومعتقدات واأللـ التوتر مف لمتخفيؼ بالتوجيو
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 عف عبارة وىي المنشطة، المميزات لبعض لتعرضيـ نتيجة المخدرات تعاطي عمى النموذج ليذا إستناًدا

تيدد  وضعية كؿ "أنيا عمى تعرؼ التي العالي، الخطر وضعية إسـ أطمؽ ضغوطات أو معرفية مؤشرات

 (.ٖٜٔ، صٕٗٔٓ)فاطمة صادقي، اإلنتكاس خطر مف وتزيد المراقبة عمى الفرد قدرة

 :لمتجزئة، يخضع ال مركب سموؾ ىو اإلجرامي السموؾ أف االتجاه ىذا أصحاب يرىاالتجاه التكاممي 

 مف مشتركا مزيجا أف بؿ خالصة، نفسية أو عضوية أو اجتماعية صبغة ذات عوامؿ حدوثو في يتـ وال

 بصفة تجمع التكاممية النظريات اغمب أف ولو المخدرات، تعاطي إلى يؤدي ىو الذي عوامؿ عدة

 في يعتمد المتعددة الذي العوامؿ اتجاه بيف التفرقة ىنا وينبغي واالجتماعية، النفسية العوامؿ بيف خاصة

 التكاممية النظريات وبيف العاـ السياؽ وتجاىؿ بالجزئيات واالىتماـ الجنائية، اإلحصائياتعمى  تفسيره

 التطور ضوء في لمجريمة المسببة العوامؿ تآلؼ أي ديناميكي تفاعؿ مف صورة في العوامؿ تربط التي

 يوجد فيو. الذي االجتماعي الوضع مع متفاعمة تبدو كما الفعمي،

 ىذه مف وىو بيا، ويتأثر االجتماعية الظروؼ في حتما يؤثر الفرد أف االتجاه ىذا أنصار ويرى   

 وبيئتو، أسرتو، وبيف بينو المستمر التفاعؿ ناحية مف المادية الطبيعية الظواىر سائر عف يختمؼ الناحية

 جادة دراسة أية في الخارجية ظروفو وبيف الفرد بيف الفصؿ يستحيؿ ثـ نفسو، ومف وبيف وبيتو ومينتو،

 .اجتماعية ظاىرة ىي ما بمقدار فردية ظاىرة وىي الجريمة، ظاىرة عف

 ال المخدرات تعاطي ظاىرة تفسير في اتجاىات عدة نشأت والمجتمع الفرد بيف الربط ىذا طريؽ وعف  

 العوامؿ دور الوقت نفس في تبرز لكنيا البيئية الظروؼ في تتمثؿ التي الخارجية العوامؿ دور تغفؿ

 التكاممي االتجاه ىذا أنصار ومف النفس، أغوار بأعمؽ المتصمة والنزعات الدوافع في تتمثؿ التي الداخمية

 النظـ ومف االجتماعي، الضبط مف تستمد الذاتي لمضبط األساسية المصادر أف يرى الذي "رايس"
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، ٕٕٔٓلطفية،  )جحيشالعميا األنا طريؽ عف لمشخص الذاتي الضبط مف الوقت نفس وفي االجتماعية،

 (.ٜٕ-ٕٛص

 :نظرية االنحراف( أشار العالـ ديفيد ماتزاDavid، 2000 أف السموؾ المنحرؼ ليس حتميًا بشكؿ )

ُمطمؽ وفي المقابؿ ليس إراديا فقد ينحرؼ الفرد بعامؿ الصدفة ثـ يعود إلى السواء بعامؿ الصدفة، كما 

يخالؼ العادات والتقاليد  المتداولة في المجتمع أنو قد يسمؾ السموؾ المنحرؼ بإرادتو وىو يعمـ بأنو 

الذي يعيش فيو، ولكف تأتي عوامؿ أخرى تدفع الفرد نحو االستمرار في االنحراؼ ،وعمى ذلؾ تقدـ 

دمانيا كسموؾ يبدر مف أشخاص ال يختمفوف في سماتيـ  نظرية االنحراؼ تفسيرًا لتعاطي المخدرات وا 

لمخدرات، حيُث ترى بأف المتعاطيف يروف أّف تعاطي المخدرات وصفاتيـ عف غيرىـ ممف ال يتعاطوف ا

ليست سموكًا منحرفًا أو خاطئًا أو عمى األقؿ يضعوف لو التبريرات واألعذار أماـ اآلخريف، كأف يعدوف 

تعاطي المخدرات ال يضر بأحد سواىـ، بمعنى أنيـ ينفوف عف أنفسيـ ميمة إيقاع الضرر 

 (.٘ٚ، صٕٛٔٓبور، واخرون، رامي عبدالحميد الج)باآلخريف

 

 تعقيب عمى االتجاىات المفسرة لإلدمان عمى المخدرات 

يتضح مف خالؿ ما تـ عرضو أف كؿ اتجاه فسر اإلدماف عمى المخدرات مف زاوية خاصة تعود     

إلى المرجعية الفكرية والتربوية لرواد النظرية، حيث نجد أف االتجاه التحميمي ارجع سبب اإلدماف إلى أف 

تعدادا نفسي الشخص المدمف يعاني اضطرابا في شخصيتو يعود إلى خبرات سابقة، مما جعؿ عنده اس

لتعاطي المخدر لمتخفيؼ مف القمؽ واالكتئاب الذي يعانيو، فتتولد لديو مشاعر السعادة والشعور بالنشوة 

والمالحظ أف ىذا االتجاه اغفؿ دور العوامؿ البيئية واالجتماعية كسبب لإلدماف، أما االتجاه السموكي 
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ما تكرر المثير تكررت االستجابة إلى اف يصبح ففسره عمى انو عادة يتعمميا الفرد ومثير يستجيب لو، وكم

سموكا مكتسبا، واف الخوؼ مف اآلثار المرضية الناتجة عف عدـ تناولو  يعزز ىذا السموؾ  ليصبح مع 

الوقت إدمانا، وبالتالي نجد أف ىذا االتجاه يمغي شخصية الفرد ويجعمو كآلة تستجيب لممثيرات،  وبالنظر 

 تسببو فعؿ إنفعالي الضطراب يعاني منو الفرد ردرجع سبب اإلدماف إلى انو إلى االتجاه المعرفي فقد ا

مما يدفعو لمجوء إلى اإلدماف لميروب مف اآلثار  الخارجي، المحيط عف أو النفس عف الصادرة المنبيات

النفسية كالقمؽ، أما االتجاه التكاممي فيرى أف االدماف ال يرجع الى عامؿ واحد بؿ ىو مزيجا مشتركا 

وتفاعؿ ديناميكي بيف عدة عوامؿ نفسية واجتماعية وبيئية، والمالحظ اف ىذا التفسير ىو االقرب النو 

جمع بيف كؿ العوامؿ عكس االتجاه التحميمي الذي يركز عمى العوامؿ النفسية واالتجاه السموكي الذي 

يو ويتاثر بو وخالؿ عممية يركز عمى العوامؿ البيئية، فالفرد ابف بيئتو يؤثر فيو المجتمع الذي يعيش ف

التاثر والتاثير تتدخؿ العوامؿ النفسية لمفرد كاالستعداد ومقومات الشخصية والدوافع، وفي اتجاه اخر ترى 

نظرية االنحراؼ أف الشخص المدمف ال يعاني مف اضطراب وال يختمؼ عف الشخص الغير مدمف بؿ 

سموكا منحرفا وال يضر باآلخريف، وبالتالي ينفي السبب الرئيسي في معتقداتو حيث يرى أف اإلدماف ليس 

 أي اضطراب يعاني منو الفرد.  

ىناؾ العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع اإلدماف عمى :الدراسات السابقة -ٙ

 المخدرات، ومف بيف تمؾ الدراسات نستعرض بعض الدراسات التي ليا عالقة بالدراسة الحالية:

التػػػي جػػػاءت لمتعػػػرؼ عمػػػى ابػػػرز األسػػػباب التػػػي تػػػؤدي لتعػػػاطي  (ٕٔٓٓ) الخوالـــدة والخيـــاط، دراسػػػة  -

( متعػػاطي 222العقػػاقير والمخػػدرات مػػف وجيػػة نظػػر المتعػػاطيف، وطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )

أىػػػـ  لممخػػػدرات مػػػف المػػػراجعيف لممراكػػػز والمستشػػػفيات التػػػي تقػػػدـ العػػػالج لممػػػدمنيف، وأظيػػػرت النتػػػائج أف
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األسػػباب لتعػػاطي المخػػدرات كانػػت المشػػكالت األسػػرية مػػف اجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى المػػذة والمتعػػة إضػػافة إلػػى 

نسياف اليموـ والمشػاكؿ واف غػالبيتيـ ال يتمسػكوف بالتعػاليـ الدينيػة واف ضػعؼ الػوازع الػديني لػدييـ دفعيػـ 

 لإلدماف عمى المخدرات .

فػي دراسػػتو والتػي جػاءت بعنػواف "أثػػر األسػرة واألصػدقاء عمػػى  (ٜٜٙٔوآخـرون،  Knight)وتوصػمت  -

التقدـ العالجي لمتعاطي المخدرات" التي ىدفت إلى بياف مدى تأثير األسػرة واألصػدقاء عمػى عمميػة التقػدـ 

( متعاطيػػا 222العالجػػي التػػي يخضػػع ليػػا متعػػاطو المخػػدرات وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دراسػػة لعينػػة بمػػغ حجميػػا )

ر الثالثػػة األولػػى مػػف فتػػرة العػػالج إلػػى أف الصػػراعات األسػػرية واالنحػػراؼ السػػموكي لميػػرويف خػػالؿ الشػػيو 

تحػػت تػػأثير األقػػراف كانػػت مؤشػػرات ذات داللػػة واضػػحة وارتبػػاط وثيقػػا بمسػػتوى كميػػة التعػػاطي مػػف خػػالؿ 

الحقف بمخدر اليرويف وأية سموكيات غير قانونيػة أخػرى خػالؿ فتػرة العػالج فػي حػيف أف انخفػاض مسػتوى 

 اعات األسرية انعكس إيجابا عمى مستوى التعاطي لممخدرات وأف العالقة بينيما ىي عالقة طردية. الصر 

دمانيا المخدرات تعاطي بأخطار التوعية في التمفاز أثر ( بعنوافٜٜٙٔالحارثيوأكدت دراسة ) -  :وا 

 الظاىرة أسباب فةلمعر  المعمومات لجمع كأداة المقابمة الباحث استخدـ فردا، (21الدراسة ) عينة شممت

 يعتبروف العينة أفراد ( مف% 2022) أف إلى نتائج الدراسة وخمصت لمكافحتو، المبذولة والجيود ومضارىا

 في التمفاز ألثر بالنسبة أما جيدة، وسيمة يعتبرونو ال ( بأنيـ%1222قرر) فيما جديدة توعية وسيمة التمفاز

 إلى نجح التمفزيوف أف يروف العينة ( مف أفراد%22) أف المخدرات فقد أسفرت الدراسة إلى مشكمة تناوؿ

دمانيا المخدرات بمشكمة تعريفيـ في ما حد  ينجح لـ ( بأنو%02رأى) بينما ذلؾ، عف الناجمة واألضرار وا 

 األسرة مثؿ األخرى االتصاؿ وسائؿ أف إلى الدراسة توصمت آخر جانب تناوؿ مشكمة المخدرات، ومف في
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 بدخوؿ المدمف إقناع في كبير دور ليا كاف وغيرىا والمجالت والصحؼ الذاتي واالتصاؿ واألصدقاء

 المستشفى.

اتجاىات أسر مدمني المخدرات نحو سموكيات ، (ٕٛٔٓرامي عبدالحميد الجبور، واخرون أما دراسة ) -

يدفت الدراسة لمتعرؼ إلى اتجاىات أسر مدمني المخدرات نحو سموكيات المدمنيف المنحرفة المدمنيف، ف

مف خالؿ دراسة استطالعية تـ إجراؤىا في محافظة الكرؾ، والوقوؼ عمى طبيعة السموكيات اإلنحرافية 

تـ االعتماد  الممارسة مف قبؿ ىؤالء المدمنيف والفئات التي تدمف عمى المخدرات، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة

عمى منيج المسح االجتماعي بالعينة، حيث تـ تصميـ استبانو وتوزيعيا عمى اسر المدمنيف المراجعيف 

( أسرة. 220( أسره مف أصؿ مجتمع الدراسة البالغ )22لقسـ مكافحة المخدرات في الكرؾ، والبالغ عددىا)

ف قبؿ المدمنيف تمثمت بػػالشتـ، الكذب، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف السموكيات االنحرافية الممارسة م

والضرب والتي جاءت بدرجة مرتفعة، واف مدمني المخدرات ىـ مف فئة الذكور والذيف تتراوح أعمارىـ مف 

( عاـ، ومف سكاف المدينة، ومف غير المتعمميف ) دوف الثانوية العامة(، ومف األسر ذات الدخؿ 01-22)

 المتدني. 

: عوامؿ تعاطي المخدرات و كيفية معالجتيا مف وجية نظر الطالب (ٜٜٛٔالمشعان )وفي دراسة  -

( طالب و طالبة مف خالؿ توجيو سؤاليف 222الجامعي بدولة الكويت، اعتمدت عمى عينة تكونت مف)

فقط ىما: ما ىي أسباب تعاطي المخدرات؟ وماىي كيفية الوقاية منيا؟ وأسفرت نتائج الدراسة عمى أف 

 طي المخدرات ىو أصدقاء السوء، ثـ التفكؾ األسري  في المرتبة الثانية. السبب األوؿ لتعا

تعتبر :دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الحد من ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات -ٚ

التنشئة االجتماعية عممية تربية وتعميـ يتـ مف خالليا إكساب الفرد لمسموكيات والمعايير االجتماعية والقيـ 
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والعادات التي تسود مجتمعو، كما تعمؿ عمى تنمية شخصيتو في كؿ جوانبيا، الميارية والنفسية، 

واالجتماعية، والوجدانية، والمعرفية، والصحية، وتتعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية، حيث تعتبر األسرة 

ة، لينتقؿ بعدىا إلى الحضانة المؤسسة االجتماعية األولى التي يولد فييا الطفؿ ويتمقى فييا المبادئ األولي

والمدرسة، فجماعة الرفاؽ، والمؤسسات الدينية ووسائؿ اإلعالـ المختمفة، ولكؿ مف ىذه المؤسسات دور 

ميـ في حياة الطفؿ وتعميمو وتربيتو وصقؿ شخصيتو، كما تعمؿ أيضا عمى حمايتو وتحصينو مف خالؿ 

قات والسموكات المنحرفة وفي مقدمتيا اإلدماف عمى مجموعة مف األنساؽ القيمية إلبعاده عف بعض االنزال

 المخدرات.  

تعتبر األسرة المؤسسة األولى مف مؤسسات التنشئة االجتماعية، فيي الحضف الذي دور األسرة : -ٔ-ٚ

يترعرع فيو الطفؿ ويتمقى فيو قواعد السموؾ والمعايير والضوابط االجتماعية، ولذا فاف لألسرة دور بالغ في 

ر عمى الفرد واتجاىاتو وأفكاره واعتقاداتو، وقد يسبب فقداف األمف النفسي لمفرد بسبب مشاكؿ التأثي

اجتماعية ونفسية عديدة مثؿ التفكؾ األسري والطالؽ والمشاكؿ الخاصة بسوء التكيؼ النفسي واالجتماعي 

وتوصمت العديد مف ، اتوالقسوة وغياب احد الوالديف أو انشغاليـ إلى استعداد الفرد لإلدماف عمى المخدر 

( "أثر األسرة واألصدقاء عمى التقدـ 1222وآخروف،  Knight)نتائج الدراسات إلى ىذا، ومنيا دراسة

العالجي لمتعاطي المخدرات" التي توصمت إلى أف الصراعات األسرية واالنحراؼ السموكي تحت تأثير 

األقراف كانت مؤشرات ذات داللة واضحة وارتباط وثيقا بمستوى كمية التعاطي، في حيف أف انخفاض 

جابا عمى مستوى التعاطي لممخدرات وأف العالقة بينيما ىي عالقة مستوى الصراعات األسرية انعكس إي

( عوامؿ تعاطي المخدرات وكيفية معالجتيا مف وجية نظر 1222دراسة المشعاف )طردية، وأكدت 
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الطالب الجامعي بدولة الكويت، عمى أف السبب األوؿ لتعاطي المخدرات ىو أصدقاء السوء، ثـ التفكؾ 

 انية.األسري  في المرتبة الث

 واالتجاه الروحية القيـ وضعؼ األسرة تركيب تغير إلى إف( ٕ٘، صٜٛٚٔ)عادل الدمرداش، ويشير    

 القمؽ مما يولد والتغرب، االطمئناف بعدـ المراىؽ يشعر تجعؿ التي العوامؿ مف المادية المطمقة نحو

 حضارات أو جماعات وتكويف تمعلمجا عمى والخروج واالنحراؼ الجنوح إلى يؤدي الذي العدواني والسموؾ

 بالمادية مجتمعو يصؼ و األمؿ بخيبة يشعر فيو درات،لمخا تعاطي سماتيا مف بيـ خاصة فرعية

 ىذه Young يونج االجتماع عالـ وصؼ وقد اإلنساف، وقيمة آماؿ وتجاىؿ بالتقنية واالىتماـ المفرط

 التي تمكنيـ الوسائؿ وتوفر الناس تطمعات بيف التناقض مف تنتج حالة وىي Anomie باألنومية الحالة

 .التطمعات ىذه إلى الوصوؿ مف

إف قناعة األسرة والوالديف بخطر إدماف المخدارت عمى أبناءىـ يجعميـ يتحروا أف يكونوا القدوة التي   

مف  يسعى األبناء لتمثميا ليس سموكا فقط لكف قيما وأىدافا وطموحا، وعمى األسرة إتباع التربية السميمة

 خالؿ: 

 التشجيع عمى المطالعة ومزاولة الرياضة بالشكؿ السميـ والمنتظـ. -

 إتباع األسموب المتوازف في التربية بمعنى ال إفراط وال تفريط . -

 عقد صداقة دائمة مع األبناء وزرع الثقة المتبادلة بينيـ، وتوطيد العالقة القوية بينيـ. -

 المسؤولية.تنمية الثقة بالنفس لدييـ وروح  -

شباعتوفير الجو المناسب الذي يسوده الحب واالطمئناف ويشعر فيو الفرد بالراحة واألمف النفسي  -     وا 

 حاجاتو المختمفة.    
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 تشجيعيـ األبناء عمى ممارسة ىواياتيـ ، وتفجير طاقاتيـ. -

  وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا واآلخرة . تشجيعيـ عمى استثمار -

  األبناء ومعرفة أصدقائيـ واألماكف التي يرتادونيا.مراقبة  -

  تفعيؿ ثقافة الحوار والمناقشة والمشاركة معا في حؿ المشكالت التي قد تواجو األسرة لموصوؿ إلى    -

  أفضؿ الحموؿ.    

 الحرس عمى التواجد الدائـ مع األبناء واالتصاؿ بيـ عند الغياب. -

 تجة عف اإلدماف عمى المخدرات والكحوؿ.توعية األبناء بالمخاطر النا -

 البيئة باعتبارىا المدرسة أىمية عمى والتربية النفس وعمماء االجتماع عمماء أكد لقددور المدرسة: -ٕ-ٚ

 العممي الجو ىذا في بو يحيط بما ويتأثر يؤثر وقتو، مف كبير جزء الطالب فييا يقضي األسرة بعد الثانية،

 مثؿ تتوفر لـ واف ايجابيا تأثيرىا يكوف سميمة اجتماعية تعميمية تربوية بيئة المدرسة في وجد فاف التربوي،

 وتربيتيـ، تعميميـ عمى وتشرؼ األجياؿ تكوف مف ىي فالمدرسة سمبيا، التأثير يكوف السميمة البيئة ىذه

 في السائدة واألعراؼ لمقيـ واكتسابو الفرد شخصية تكويف في تساعد فيي األسرة، بو تقـو لما مكممة فيي

 .(ٖٙ، صٕٕٔٓ)جحيش لطيفة،  المجتمع

وتمعب المدرسة دورا ىاما في توسيع أفاؽ ومدارؾ الطفؿ، وتوسيع دائرتو االجتماعية مف خالؿ التقائو   

بأقرانو ومشاركتيـ المعب والتعمـ، كما تقوـ مف خالؿ رسالتيا التربوية بإتباع األساليب التربوية السميمة، 

واة بيف التالميذ، وتعزيز الثقة بالنفس واالبتعاد عف العقاب النفسي والجسدي وترسيخ مبادئ العدؿ والمسا

والدافعية لمتعمـ لموصوؿ إلى اعمي مراتب النجاح والتحصيؿ العممي، والتشجيع عمى االلتزاـ بمعايير 

الصحة النفسية والجسدية السميمة، ويقع عمى عاتؽ المدرسة دور ىاـ لموقاية مف اإلدماف، وذلؾ مف 
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وضوع اإلدماف، والمجالت الحائطية والرحالت المدرسية، واألعماؿ خالؿ األنشطة الثقافية التي تتناوؿ م

الفنية مثؿ الرسومات والمسرحيات التي تناقش الموضوع، باإلضافة إلى عقد لقاءات دورية مف قبؿ 

األخصائييف االجتماعييف لمتعريؼ بحجـ الظاىرة وأسبابيا وأثارىا وأضرارىا، واكتشاؼ الحاالت المبكرة 

العالج، ومد جسور التعاوف وتعزيزه مع األسرة لموصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ والنتائج في  ومساعدتيا عمى

 مواجية ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات.

أنيا تقـو  حيث االجتماعية التنشئة عممية في وفعاؿ وميـ كبير تأثير لممساجد إفدور المسجد: -ٖ-ٚ

 اليومية، فالديف حياتو في الفرد يطبقيا تسموكيا إلى الدينية التعاليـ وتبسط تسيؿ بدور توعوي و

اإلسالمي، ومف ىنا يكمف دور  العربي مجتمعنا في باألخص األفراد نفوس في البالغ األثر لو اإلسالمي

المساجد في الوعظ والتوعية مف أخطار اإلدماف عمى المخدرات، وعمى تحريميا في ديننا الحنيؼ، وقد 

 محرمة غير بأنيا يعتقدوف ممف المخدرات متعاطي مف ىائؿ كـ وجود إلى نتائج بعض الدراسات أشارت

 المخدرات تعاطي عف "سويف مصطفى" دراسة أجراىا توصمت فقد مكروه، أو منبوذ تعاطييا أف أو شرعا

 أف أفاد كما ديني، محـر الحشيش تعاطي أف يعرفوف فقط العينة أفراد ( مف%10) أف إلى مصر في

 أف العينة أفراد مف (%02وأفاد) فقط، مكروه الحشيش تعاطي أف يروف العينة أفراد ( مف% 2122)

 .محـر وغير مكروه غير الحشيش تعاطي

التي جاءت لمتعرؼ عمى ابرز األسباب  (ٕٔٓٓ)الخوالدة والخياط، وىو أيضا ما توصمت إليو دراسة  

التي تؤدي لتعاطي العقاقير والمخدرات مف وجية نظر المتعاطيف، إلى واف غالبية أفراد عينة الدراسة ال 

 يتمسكوف بالتعاليـ الدينية واف ضعؼ الوازع الديني لدييـ دفعيـ لإلدماف عمى المخدرات .
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ومف ىنا يأتي دور المؤسسات الدينية وفي مقدمتيا المسجد إلى تقديـ الوعظ والحث إلى الرجوع إلى   

يا أييا الذين )"تعاليـ ديننا الحنيؼ الذي يحـر تناوؿ الكحوؿ والمخدرات، ويقوؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز

" المائدة (فاجتنبوه لعمكم تفمحون آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

 " كل مسكر خمر حرام " وسمـ والو قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ، و ٜٓ

 أحد المسجد يعتبر حيث لممسجد، التربوي الدور خالؿ مف المخدرات تعاطي ظاىرة محاربة ويمكف  

 أفراد مع ومعاممتو وسموكياتو المسمـ الفرد حياة عمى التأثير في المباشر الدور ذات التربوية المؤسسات

 محؿ وأقدس بقعة وأطير مكاف أفضؿ بحؽ وىو الحياة، يمثؿ ألنو وجامعة جامع فالمسجد حولو، المجتمع

 تتـ أف ويجب الكبير، اإلسالمي المجتمع في صالحاً  فرداً  ليكوف وتنشئتو، المسمـ تربية فيو يتـ أف يمكف

 التي والندوات في المساجد تمقى التي والمحاضرات الخطب خالؿ مف المخدرات تعاطي ظاىرة محاربة

 .عامة والمجتمع الفرد عمى المختمفة آثارىا لمناقشة بو تعقد

وأىميـ  آبائيـ مف الكبار يروف حينما خاصة الناشئة، نفوس في التربوية المؤثرات أعظـ مف فالمسجد  

 ىاـ أمر وىذا دائمًا، وارتياده المسجد حب عمى الصغار فينشأ والصالة، اهلل لذكر المسجد في مجتمعيف

 أف مف ليـ خير في المسجد الصبية فوجود المخدرات، تعاطي نحو األحداث انحراؼ ظاىرة مواجية في

،      ٜٕٔٓ)نور الدين ابو لحية، األخالؽ سيئي مف يخموف قمما الذيف أقرانيـ مع والمعب الميو لدور يذىبوا

 (.ٚٙ-ٙٙص

يقضي الفرد منذ طفولتو معظـ أوقاتو مع اقرأنو ورفقائو سواء في الشارع أو :الرفاقدور جماعة  -ٗ-ٚ

المؤسسات التعميمية، ومع زيادة انتشار التكنولوجيا ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ازداد تواجده معيـ أكثر 

 حتى وىو في البيت، وتؤثر



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجية التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

022 

 

الطفؿ نفسو، ويحقؽ فيو مطالبو، ويشبع جماعة الرفاؽ في سموؾ الطفؿ ألنيا المكاف الذي قد يجد فيو 

رغباتو، ويعبر عف آراءه وأفكاره بكؿ حرية، ويزاوؿ معيـ نشاطاتو المختمفة ويشاركيـ اىتماماتو، وفي 

نفس الوقت يتأثر بيـ ويكتسب منيـ القواعد والمعايير االجتماعية واألنماط سموكية مختمفة، ويتبنى بعضا 

ية أو سمبية، ومف بيف السمبيات التي قد يواجييا الطفؿ في ىذه الجماعة مف أفكارىـ التي قد تكوف ايجاب

إلى جماعة الرفاؽ دوف التعرؼ عمى أىدافيا ومجاالتيا، وفي بعض األحياف  دوف الوعي بيا انضمامو

تتشكؿ مجموعة الرفاؽ مف أطفاؿ محبطيف يكونوف سببا في تدمير الطفؿ، بممارستيـ قضايا ال يقبميا 

 األسرة، كتعاطي المخدرات والكحوؿ. وصا في غياب اإلشراؼ مفالمجتمع خص

وأشارت العديد مف الدراسات عمى تأثير جماعة الرفاؽ في إدماف الفرد عمى المخدرات ومنيا دراسة   

 طريؽ عف كاف أفراد العينة ( مف%22) عند المخدرات تعاطي أف ، التي أكدت"الكردي محمود"

 ( مف%02أف)  "سميم سموى" وتوصمت دراسة المخدرات، مروجي طريؽ ( عف%2و) األصدقاء

 بعد المخدر تعاطي إلى ( عادوا%2221 (وأف السوء، رفاؽ معاشرة بسبب المخدرات تعاطوا المبحوثيف

 (.ٓٛ، صٜٜٚٔ السعد، صالح(األصدقاء بسبب عنو انقطاعيـ

وسمـ مثال لتأثير جماعة الرفاؽ في حياة الفرد وفكره ومنيجو  والو وقد ضرب نبينا محمد صمى اهلل عميو  

رضي اهلل عنو، حيث قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أبو موسى األشعري وسموكو فيما رواه عنو الصحابي الجميؿ

الِح والَجِميِس الّسوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَنافِ وسمـ: " والو صمى اهلل عميو ِخ اْلِكير، ِإنََّما َمَثُل الَجِميِس الصَّ

مَّا َأْن َتِجَد ِمْنُو ِريًحا َطيَِّبًة، َوَناِفخُ  مَّا أْن َتْبتَاَع ِمْنُو َواِ   الِكيِر ِإمَّا َأْن ُيْحِرَق َفَحاِمُل اْلِمْسِك إمَّا أْن ُيْحِذَيَك َواِ 

مَّا َأْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثًة"  .متفؽ عميو  ِثَياَبَك َواِ 
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 جذب عمى عالية قدرة لدييا بأف تمتاز تربوية كمؤسسات اإلعالـ سائؿإف و :دور وسائل اإلعالم -٘-ٚ

 كما ثقافيًا، بالمجتمعات النيوض أدوات مف ىامة أداة وىي الجنسيف، ومف األعمار مختمؼ مف الناس

 لنشر االستجابة سريعة إنيا حيث األخرى، الثقافة وسائط مف يرىا في تتوافر ال بمميزات تمتاز أنيا

 أساساً  اعتمادىا ذلؾ مف مكنيا وقد ليا اإلذاعة سريعة والتطبيؽ، العمـ والمعرفة مجاؿ في المستحدثات

ذا، والتكنولوجيا الحديث العمـ وسائؿ أحدث عمى  الفرد شخصية صياغة في اإلعالـ وسائؿ بدور سممنا وا 

 الكتب ؿمث مطبوعة وسائؿ مف اإلعالمية المؤسسات ىذه تممؾ بما تفكيره عمى وتأثيرىا وتوجييو،

 والسينما والتمفزيوف كاإلذاعة والمرئية السمعية بالوسائؿ أو والنشرات والممصقات  والمجالت والصحؼ

 تعاطي ظاىرة عالج في والمؤسسات الوسائؿ ىذه بدور نسمـ أف فالبد والميرجانات والمعارض  والمسرح

 .(ٛٙ، صٜٕٔٓ)نور الدين او لحية، المخدرات

دمانيا المخدرات تعاطي بأخطار التوعية في التمفاز ( أثرٜٜٙٔالحارثيوفي دراسة )   نتائج  خمصت وا 

 يمكف اإلعالمية الرسالة أف يؤكد وىذا توعية، وسيمة التمفاز يعتبروف العينة أفراد ( مف% 2022) أف إلى

المخدرات فقد  مشكمة تناوؿ في التمفاز ألثر بالنسبة أما جيد، بشكؿ وظفت إذا كبير أثر ذات تكوف أف

 بمشكمة تعريفيـ في ما حد إلى نجح التمفزيوف أف يروف العينة ( مف أفراد%22) أف أسفرت الدراسة إلى

دمانيا المخدرات  االتصاؿ وسائؿ أف إلى الدراسة توصمت آخر جانب ذلؾ، ومف عف الناجمة واألضرار وا 

 المستشفى. بدخوؿ المدمف إقناع في كبير دور ليا كاف وغيرىا والمجالت الصحؼ مثؿ األخرى

 مف كثير يقضي حيث والرئيسي، الفعاؿ الدور االنتشار الواسعة اإلعالـ لوسائؿ أف فيو شؾ ال ومما  

 االنبيار كذلؾ العربي، مجتمعنا في خاصة مشاىدتيا أو إلييا االستماع في أوقاتيـ معظـ الناس

 األخرى المجتمعات في منيا أقوى فيو وىي مجتمعنا، في التأثير شديدة ظاىرة وتقميدىا الغربية بالحضارة
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 آخر دوف جانب ابراز أو العرض، في اإلفراط  مف والحذر المخدرات حوؿ اإلعالـ ترشيد مف بد ال لذلؾ

 فعؿ ردة إلى البعض يدفع قد مما ضعيفة، اإلعالـ ووسائؿ الجميور بيف الثقة تكوف حينما وبخاصة

 الضمير وتربية الوعي وتأصيؿ القيـ غرس خالؿ مف األمني اإلعالـ مفيـو تعميؽ يجب كما عكسية،

 (ٙٙٔ، صٕٙٔٓ)سعيدي عتيقة، الفاضمة األخالؽ وتنمية

والتحديث، ومف  التغير عوامؿ مف وميما مساعدا عامال تعتبر ومؤسساتيا أنواعيا بكافة اإلعالـ فوسائؿ  

المخدرات بتوضيح مخاطره وأضراره عمى الفرد شانيا أف تساعد عمى الحد مف ظاىرة اإلدماف عمى 

 والمجتمع.

 الخاتمة

في االىتماـ بأفراد المجتمع ورعايتيـ مف خالؿ إف لمؤسسات التنشئة االجتماعية دور بالغ وضروري   

مجيودات منظمة ذات صبغة وقائية وعالجية تيدؼ إلى مساعدتيـ أفرادا أو جماعات لموصوؿ بيـ إلى 

مكانياتيـ وتتوافؽ مع ظروؼ وأىداؼ المجتمع  ىشات اجتماعية تتمحياة طيبة ومستويا مع رغباتيـ وا 

الذي يعيشوف فيو، وحمايتيـ مف كؿ األخطار واآلفات التي تيدده حياتيـ، واالنحراؼ بكؿ أنواعو بما فيو 

 اإلدماف عمى المخدرات.

بأدوارنا، حيث قاؿ النبي صمى اهلل عميو ويحثنا اإلسالـ عمى تحمؿ مسؤولياتنا في تربية النشء والقياـ 

(، الكؿ مسؤوؿ مف موقعو ومكانتو في حياة الفرد لمواجية   .  . وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو كمكـ راع )   : وسمـ

ظاىرة تعاطي المخدرات، بدءا باألسرة التي تعتبر المبنة األولى التي يترعرع الطفؿ في أحضانيا ويتمقى 

ويتعمـ منيا القيـ والمعايير التي تشكؿ شخصيتو، فالمدرسة والتي عبر مناىجيا  فييا الرعاية واالىتماـ

التعميمية ووسائميا وطرقيا تصقؿ وتنمي ما رسختو األسرة ، إلى المسجد ودوره في الوعظ والحث عمى 
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إتباع المنيج اإلسالمي وترسيخ مبادئ الديف الحنيؼ والشريعة اإلسالمية التي ىي صالحة لكؿ زماف 

مكاف وعالج لكؿ داء وحؿ لكؿ مشكمة، فجماعة الرفاؽ التي يقضي معيا الفرد معظـ وقتو ويتأثر بيا و 

ويؤثر فييا، إلى دور وسائؿ اإلعالـ المختمفة بما تستخدمو مف مثيرات فاعمة مف شانيا أف توجو إلى 

 إتباع السموؾ السوي والسميـ.

 التوصيات

 التقميؿ مف ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات أو الحد منيا.وضع خطط إعالمية وتوجييية تساعد عمى  -

 عقد لقاءات ومؤتمرات لمناقشة ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات والخروج بنتائج مف شانيا اف تساعد في  -

 ايجاد حموؿ لممشكمة.  

 التوعية مف خالؿ المناىج االتربوية بمختمؼ األطوار الدراسية.  -

 االجتماعية في مواجية الظاىرة. ضرورة تفعيؿ دور المؤسسات -

  قائمة المصادر والمراجع
 ، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.1(، المعجـ الطبي، ط0222أبو حاتـ، عبد الحميـ) -

 ، دار وائؿ لمنشر، عماف، االردف.0(، عمـ النفس االكمينيكي)المرضي(الفحص والعالج، ط0222)الخالدي محمد أديب

(، الخصائص االجتماعية والديمغرافية لمتعاطيات المخدرات في المجتمع الجزائري، رسالة 0210لطفية)جحيش  -

ماجستير في عمـ اجتماع المؤسسات المجتمعية والتنمية البشرية، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عنابة، 

 الجزائر.

، دار الفكر العربي، القاىرة، 1لنفسية واالكمينيكية والعالجية لممدمف، ط(، اإلدماف الجوانب ا0211حسيف عمي الغوؿ) -

 مصر.



 -األّول المدمج المشترك بين كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية  الدَّْوِليّ  الِعمميّ عدد خاص بوقائع المؤتمر 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 ٕٕٕٓ/ آذار/ ٕٛ في يومالتربوي لمواجية التحديات التربوّية ( المنعقد 
  

021 

 

(، المشكالت األسرية وظاىرة إدماف المخدرات، مجمة البحث 0212حمد بف محمد المنيع، محمد بف عبد المعيف القرني) -

 (، جامعة عيف شمس، مصر.02العممي في التربية، العدد)

، مجمة اتجاىات أسر مدمني المخدرات نحو سموكيات المدمنيف المنحرفة(، 0212اخروف)رامي عبدالحميد الجبور، و  -

 (، جامعة مؤتة، األردف.22(، المجمد)21مؤتة لمبحوث والدراسات، العدد)

(، أبعاد االغتراب النفسي وعالقتيا بتعاطي المخدرات لدى المراىؽ، أطروحة دكتوراه في عمـ 0212سعيدي عتيقة) -

 العيادي، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيض، بسكرة، الجزائر.النفس 

(، اإلدماف عمى المخدرات وأثره عمى الوسط األسري، رسالة ماجستير في عمـ النفس، كمية العمـو 0210سميماني فتيحة) -

 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة وىراف، الجزائر.

ت أضرارىا وأسباب انتشارىا، سمسمة المخدرات، دائرة المكتبة الوطنية، مطابع االروز، (، المخدرا1222صالح السعد) -

 عماف، األردف.

(، ىوية الذات والتوافؽ النفسي لدى السجناء متعاطي المخدرات وأبنائيـ في قطاع غزة، رسالة 0212طارؽ محمد صياـ) -

 ية، غزة، فمسطيف.ماجستير في الصحة النفسية، كمية التربية، الجامعة اإلسالم

(، االدماف مظاىره وعالجو، سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس القومي لمثقافة والفنوف 1222عادؿ الدمرداش) -

 واالداب، الكويت.

(، السموؾ االجرامي ودينامياتو بيف النظرية والتطبيؽ، دار المعرفة الجامعية، 0222عبد اهلل، مجدي احمد محمد) -

 االزاربطة

 (، الجديد في الصحة النفسية، منشأء المعارؼ باالسكندرية، مصر.0221العيسوي، عبد الرحمف محمد) -

، دار الوفاء لمطبع والنشر، االسكندرية، 1(، االدماف خطر ييدد االمف االجتماعي، ط0222غباري، محمد سالمة) -

 مصر.

(، جامعة 10جمة دراسات نفسية وتربوية، العدد)(، اآلثار النفسية لإلدماف عمى المخدرات، م0212فاطمة صادقي) -

 ورقمة، الجزائر.
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، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1(، المشكالت النفسية االجتماعية رؤية تفسيرية، ط0222فايد، حسيف عمي) -

 مصر.

جتمع السعودي، الخصائص االجتماعية والديمغرافية لمتعاطي المخدرات في الم(، 0220محمد بف راشد القحطاني) -

 أطروحة دكتوراه في عمـ االجتماع، جامعة تونس.

(، دور السياسات والخدمات لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في 0212محمد صالح يحي تيـ) -

 القدس، فمسطيف.الضفة الغربية مف وجية نظر المدمنيف والعامميف، رسالة ماجستير في عمـ الجريمة، كمية اآلداب، جامعة 

دمانيا لدى الفتاة الجامعية)دراسة حالة(، جامعة األقصى، 0210محيسف، عوف عوض) - (، سيكولوجيا تعاطي المخدرات وا 

 غزة، فمسطيف.

، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف، 1(، اإلدماف والجريمة بيف الوقاية والعالج، ط0212معمر نواؼ اليوارنة) -

 األردف.

عالـ، قسـ أصوؿ الديف، كمية العمـو 0212ر الديف أو لحية)نو  - (، مذكرة المخدرات والمجتمع لمسنة الثالثة دعوة وا 

 اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر.

(، اثار تعاطي المخدرات عمى االسرة، ورقة عمؿ مقدمة في الممتقى الوطني حوؿ 0202النوي الطاىر، النوي امنة)  -

  اكتوبر، جامعة الوادي، الجزائر. 02-02، تشخيص الظاىرة وسبؿ الوقاية والعالج، يومي المخدرات والمجتمع
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 واقع التعليم االلكتروني في المدارس المتىسطت من وجهت نظر المدرسين

 

 عالء كاظم جابر الغالبي المدرس المساعد

 مديريت تربيت البصرة 

 

 ص الملخ  

وما ىي آراء المعممين في التعمم اإللكتروني ومدى تناول الباحث في ىذا البحث مشكمة التعمم اإللكتروني 
فيميم ليذا النوع الجديد من أساليب التدريس وما ىي أىم النتائج بعد إبراز وعرض المقياس و إجاباتيم عمييا 

 وما ىي مخرجات البحث ومخرجاتو. لمبحث جانبان رئيسيان:

 أواًل: التعرف عمى واقع التعميم من وجية نظر المعممين

 ا: التعرف عمى واقع التعمم اإللكتروني حسب متغير التخصص )عممي / إنساني(.ثانيً 

 بعد التطبيق تظير لنا النتائج التالية اليدف األول. توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عينة البحث ككل

ا اليدف الثاني ىو آلة ذات فروق إحصائية لصالح التخصص العممي. والسبب يعود إلى حقيقة أن ىذ
 التخصص معتاد ومستمر عمى التعامالت اإللكترونية وتقنياتيا قبل تفشي الوباء. يوصي الباحث

( عقد ورش عمل ودورات من قبل متخصصين في المجال اإللكتروني وخاصة لمفئات الحاصمة عمى درجة 1
 محسوبة أقل

 ( تفعيل دور المختصين التابعين لمديريات التربية والتعميم3

 

Abstract 

The reality of e-learning in middle schools from the point of view of teachers 

In this research, the researcher dealt with the problem of e-learning and what are the 

teachers’ views on e-learning and how much they understand this new type of 

teaching methods and what are the most important results after highlighting and 

displaying the scale and their answers to it, and what are the outputs and outcomes 

of the research. The search has two main aspects: 

First: Getting to know the reality of education from the teachers’ point of view 

Second: Getting to know the reality of e-learning according to the variable of 

specialization (scientific / humanitarian. 

After the application, the following results show us the first goal. There are 

statistically significant differences in favor of the research sample as a whole 
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The second goal is for a machine with statistical differences in favor of the scientific 

specialization. The reason is due to the fact that this specialization is accustomed 

and continuous to electronic transactions and its technologies before the outbreak of 

the pandemic. The researcher recommends 

 )1 Conducting workshops and courses by specialists on the electronic field, 

especially for the categories that obtained a lower calculated degree 

 (2 Activating the role of the competent people affiliated to the directorates of 

education 

              
 

 مشكمة البحث : 

منذ دخول العالم في االلفية الثانية واصبح العالم في تسابق مع الزمن ومع بعضو البعض , كان تسابق 

بأقصر زمن وباقل جيد وتكمفو , ىذا  تكنموجي وتطور استراتيجي بين الدول بغية الوصول الى افضل حال

بالشكل العام وما يخصنا في ىذا البحث الجانب التعميمي والدراسي , وقد اخذ المجال التعميمي الحيز الكبير 

في مجال التطور التكنموجي سواء بالجانب العممي او النظري , لكن المشكمة االبرز ىوا كفية ومدى استعداد 

 او التصنيف الثالث من مجموعة الدول التي تيتم بالتطور والتكنموجيا . دولنا التي تقع ضمن الصنف

ونتكمم بشكل خاص عن العراق فمم يكن مستعد استعداد كامل حول ىذا الموضوع الى ان وقع وباء كوفيد 

قبل عامين حيث توقف العالم بأسرة بشكل كامل وتوجيو نحو العالم االفتراضي وااللكتروني , ووقف  11

عاجزا امام ىذا التحدي وبعد التحول الى الجانب االلكتروني بكل شيء السيما الجانب التعميمي ظيرت  العالم

 المشاكل التي عانى منيا القائم عمى عممية التعميم من جية ومستقبل عممية التعميم من جية اخرى  .

لتربوية العراقية الى حد ما وبما ان جانب التعميم االلكتروني حديث عمى الجانب التعميمي وعمى المؤسسة ا

تضمنت في طياتو العديد والكثير من المشكالت والتي سوف يقوم الباحث في تسميط الضوء عمى اىميا , 
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حيث اعتادت الكوادر التعميمية عمى اساليب وطرق الدراسة التقميدية المباشرة وايضا الطمبة لم يسبق ليم ان 

 ونية ,تعامموا مع ىكذا اسموب وطرق تدريس الكتر 

نظر  ةما واقع التعميم االلكتروني في المدارس من وجهومن ىنا تبمورت مشكمة البحث الحالي بتساؤل : 

 المدرسين ؟

 اهمية البحث والحاجة الية :

لمتغيرات واثار التطور التكنموجي اىمية كبيرة في جانب التعميم االلكتروني في كل االوقات وخاصو في الوقت 

لمواكبة التطور الحاصل في الجوانب العممية والمعرفية , عمى العكس من الجانب  الحالي ويعود السبب

التقميدي السابق اصبح لزام عمينا ان نعتمد بشكل كامل عمى الجانب الحديث في التعامل مع كافة مفاصل 

 (1ص3111الحياة وباألخص الجانب التربوي التعميمي )عبد الجبار , 

الحديث والمواكب لمتطور القائم في العالم اصبح جزء اساسي وركيزة اساسية  من اىم االمور في ىذا الجانب

ميمو ال يمكن االستغناء عنيا في الوقت الذي تنحى العالم عن الجانب القديم التقميدي , واكتسب اىميتو من 

لمدرس بسبب انو اصبح الوسيمة والطريقة الوحيدة التي يتم التواصل من خالليا بإيصال المعمومات من ا

 3112لمطالب والتي تعجز الطرق التقميدية عن ايصاليا , وىوة وسيمة متاحة لمجميع وبسيولة ) الخزرجي ,

 (.342, ص

ولمتعميم االلكتروني اىمية اخرى ضرورية يمكن الطمبة في ما بينيم ان يكون التواصل متاح لمجميع وايضا   

التواصل مع اساتذتيم , وتعتبر وسيمة تواصل سيمة متوفرة  و متاحة لمجميع وباقل تكمفة وباي وقت ) 

Awwodele,etal,2011;p90.) 
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اظير اثر ناجح كبير في التطبيقات التكنموجية وفي عمميات من االىميات لواقع التعميم االلكتروني انو 

وادوات االتصال العامة والخاصة , ولو االثر الواضح في نقل المجتمع الى اكثر حداثة وتطور واحتكاك عمى 

عالم اكثر تطور , والسير عمى خطى حديثة لكي ينشئ اجيال تتحمى بأفضل انواع التطور المعموماتي 

 (GuptaandGupta,2020;p134الحديث . ) 

من اىمية التعميم االلكتروني بشكل عام انو يوفر فرصة متعددة لمطالب في استيعاب المعمومات وتعدد 

 ) مصادر المعمومة المعرفية واليمزم المتعمم عمى جانب واحد فقط بل تتعدد جوانب نقل المعمومات .

GuptaandGupta,2020;p184 

االلكتروني اىمية في حل بعض المشكالت التي تواجة الطمبة حيث تسمح لكم من جانب اخر معرفي لمتعميم 

في الحرية بالكالم وعدم االحراج وقصور االمكانيات وابداء الراي لمبعض ومتوفر باي وقت وان كان ىذا 

 (.114, ص 3112جانب سمبي . ) زين الدين , 

ني كوسيمة تعميمية مساندة وبديمة في بعض اىتمت المؤسسات التربوية في كل اصنافيا بالتعميم االلكترو 

الجوانب , ويعد ىذا النوع من التعميم صاحب رؤيا واضحة لمقائمين عميو عمى الطالب ان استخدمو بشكل 

مناسب وجيد وبشكل فاعل في نفس الوقت , ويعتبر احد الجوانب التطبيقية لعدة من النظريات المعرفية والتي 

عقمية نشيطة يقوم بيا المتعمم الكتشاف العموم من حولو وحداثتيا وبما يواكب تأكد عمى ان التعمم عمميات 

 (.12-14-11: ص 3112البيئة من حولة . ) ابو عقيل : 
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وفي بعض المؤسسات التعميمية احتل ىذا النوع من التعميم مكانو متقدمة واصبح من اساسيات طرق التدريس 

طرق التدريسية اكثر مواكبو مع ما يقدم في العالم الحديث وما التعميمي والتربوي حيث يجعل االسموب او ال

 (.21,ص3112يدور من تطور واعتماد عمى التعميم االلكتروني ) اسماعيل ,

ومن اىم االمور في التعمم االلكتروني وىو التعمم التمقائي او الذاتية التعمم , حيث يكون التعمم التمقائي من 

ة التعمم وكيفية االستمرارية في نيل العموم والمعارف عمى مدى مراحل الطالب نفسة جانب اكبر من حري

حياتو , ونتيجة التطور الحاصل فرض عمى المتعممين ان يمتزمون بمحاذات التطور والحداثة ) البعموجي : 

 ( .122ص3131

برامج الحاسوب  ومن اىمية التعميم االلكتروني باعتباره طريق فاعمة لمعممية التعميمية حيث تجمع بين جميع

سواء برمجيات او شبكات او تواصل باألنترنيت وتربط اي متعمم باألخر سواء قريب او بعيد عنو وايصال 

 ( . 33ص 3112تمك المعمومة باقل وقت و اقل تكمفة وجيد  ) اندرسون : 

يستطيع االستغناء لمتعميم االلكتروني اىميو كبيره حيث كونو جزء اساسي وميم في عمميات التعمم التي ال    

عنيا في الوقت الحالي بظل التطورات والحداثة التي يشيدىا العالم التعميمي والتربوي والتغيرات التي يواجيا 

 ( . 22: ص 3114العالم الحديث ) الشيري 

من اىميات التعميم االلكتروني انو يقدم مجموعة من الفرص المتنوعة و المتفاوتة في االىمية من افضل      

الى افضل , وكشف بوابات اكثر لمتعرف عمى مصادر متنوعو من المعمومات المعرفية       والعممية 

ويساعد في الكشف عن الفروق الفردية وتنمية الميرات الخاصة بالمتعمم وتييئ بيئة تعمم تربوي اساسي ميم 

 ( .122:ص3111) قطيط 
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نقل العممية التربوي بوساطة التعميم االلكتروني ولدور القائم عمى عممية التعمم كعنصر ميم جدا في    

,ص 3111الحديث مبيني عمى كفاءاتيم وطرقيم ومفاىيميم سواء بالجانب النظري او التطبيقي )التل : 

22.) 

وبرزت اىمية التعميم االلكتروني بكال جوانبو الجانب النظري ويكون في جانب عمم النفس وعمم االجتماع 

حيث تدخل في كافة مفاصل الحياة سواء التربويو او التعميمية او عمى سبيل التنشئة  وعمم النفس التربوي ,

االجتماعية والجانب العممي والذي يعتبر الجانب العممي التطبيقي ومالو من فائدة ميمة تسيم وساىمت في 

رة متكاممة باالعتماد كافة التطورات الحاصمة في المجاالت التطبيقية , والتقاء المحورين او الجانبين يقدم صو 

 (211: ص 3113عمى التعمم االلكتروني ) صديق , 

 وتتمخص اىمية البحث بعدة نقاط اىميا : 

 التعميم االلكتروني واسع الطيف وقميل التكمفة ومتاح لمجميع بأي وقت واي زمن . (1

ن الطرق التقميدية التعميم االلكتروني وسيمة من وسائل التعميم المساندة الميمة واصبح جزء ال يتجزأ م (3

 في عممية التدريس .

من اىمية التعميم االلكتروني انو تجاوز عامل الزمن والمكان حيث اليحدة زمن معين وال مكان معين  (2

 . 

 يوفر التعميم االلكتروني فرص واسعو تتيح لممتعمم او المتمقي او القائم عمى عماية التدريس. (4

 اهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي الى : 
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 التعرف عمى واقع التعميم االلكتروني في المدارس المتوسطة من وجيت نظر المدرسين اوال :

 : التعرف عمى واقع التعميم االلكتروني وفق متغير االختصاص )عممي / انساني ( . ثانيا

 حدود البحث 

 يقتصر البحث الحالي عمى : 

 التدريسية في المدارس المتوسطة.الحدود البشرية : وتتكون عينة الدراسة من اعضاء الكوادر  (1

 الحدود المكانية : مديرية تربية البصرة / قسم تربية الزبير  (3

 (3133/  3131الحدود الزمانية : العام الدراسي )  (2

  تحديد المصطمحات :

 اوال التعميم االلكتروني : 

( ىوا طريقة حديثة تعمل عمى تييئة وتقديم بيئة تعميم تفاعمية اساسيا او نواتيا  3112)اسماعيل  -1 

االلمتعمم , وتكون جاىزة لمتطبيق من قبمة , عمى اساس البرنامج اإللكتروني المعد مسبقا .اسماعيل 

 (13, ص3112)

د عمى الوسائط االلكترونية في تحقيق ( ىوا نوع من انواع التعميم وطرق التدريس يعتم3131)فرىود  -3

 (13ص3131ىدف العممية التربوية وايصال المحتوى التعميمي لممتمقي .) فرىود 

التعريف النظري لمباحث : التعمم االلكتروني وسيمو حديثو وطريقة تدريس حديثو تشاركية مع الوسائل  -2

االول في اخذ المعمومة واالستفادة منيا في مجال  التقميدية يعتمد عمييا كل من المتعمم والمعمم في حدا سواء
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تخصصو والثاني يعتبرىا وسيمة تواصل ما بينو ومبين طمبتو وفي شتى المجاالت سواء نظريو او تطبيقية 

وتعتبر ضرورة من ضروريات الحياة التعميمية الحديثة دون االخذ باالعتبار لعاممي الزمان والمكان في 

 االغمب االعم .

االجرائي لمباحث : ىوا الدرجة التي يحصل عمييا اعضاء الكادر التدريسي  من خالل االجابة عمى  التعريف

 فقرات االستبيان المقدم ليم من خالل الباحث . 

التعريف االجرائي ال عضاء الكادر التدريسي :ىم االشخاص الذين يعممون ضمن وزارة التربية والتعميم 

قسام التابعة لموزارة , ومن حاممي شيادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العراقية ومديريات التربية واال

 وحاممي لأللقاب العممية من مدرس مساعد الى استاذ دكتور وفي كافة التخصصات االنسانية والصرفة .

 الفصل الثاني

 )االطار النظري ودراسات سابقة (

 ) الجانب النظري ) التعميم االلكتروني 

 قة دراسات ساب 
 

 اوال االطار النظري : التعميم االلكتروني 

 مفهوم التعميم االلكتروني :

ان التعميم االلكتروني بشكل عام ىوا االعتماد عمى الطرق واالساليب اإللكترونية في التعامالت كافة      
كان تكون في عمميات التعميم عن بعد او طرق لمتدريس في بعض المؤسسات التعميمية ويتم عن طريق 
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تصال واستمارة بأفضل وسائل خاصة ابرزىا استخدام الحاسبة االلية , وبمحتوى خاص بصاحب عممية اال
 (. 122: ص 3112احوالو ) حسن : 

 ولمتعميم االلكتروني الكثير من المفاىيم التي يدخل بيا او تكون من خاللو وكما يمي :

يستخدم التقنيات الحديثة وشبكات الحواسيب في دعم اكبر نطاق لخدمة العممية التعميمية من خالل  (1
 وجية .الوسائط المعروفة في التقنيات التكنم

 يقدم منظومو متكاممة لمبرامج التربوية لكل االطراف سواء كان متعمم او متدرب او معمم او مدرب . (3
 يقدم خدمات في أي وقت وزمان وال يحده أي حدود سوى بعض المشاكل الفنية التي يمكن ان يعالجيا . (2
 (.31,ص 3113يضع العالم كمة تحت تصرف القائم عمى عممية التعميم والمتعمم .) احمد ,  (4

 ( ان ىنالك مصطمحات تكون مرادفة لعممية التعميم االلكتروني وىي كما يمي :  3113وقد اشارت )فرىود 

 التعميم عن بعد  (1
 التدريب القائم عمى التكنموجيا  (3
 التدريب القائم عمى اساس الحاسوب  (2

( وىي كما 3114عميان ,وىنالك بعض المصطمحات المرادفو التي ايضا اشارت الييا نقال عن ) الشبول و 
 يمي : 

 التعميم االفتراضي  (1
 التعميم المعتمد عمى الويب  (3
 التعميم عبر الشبكات العنكبوتية  (2
 التعميم المعكوس  (4
 التعميم عبر شبكات االتصال . (2

( راي بان التعمم االلكتروني ىوا مفصل من مفاصل التعميم عن بعد , وانو يتضمن 3111وكان لخميس ) 
 الحواسيب وكما موضح بالمخطط التالي :التعميم عبر 
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 (211, ص 3111مخطط التعمم االلكتروني كجزء من اجزاء التعمم عن بعد )خميس ,         

 

 

 

بانو نظام يتم من خالل التفاعل ويقدم خدمات كبيره وميسرة لممتعمم وحسب (  3112واضاف ) رجب ,
 (.2, ص3112احتياجاتو , معتما في ذلك عمى نوع البيئة التي توفر لو االتصال االلكتروني .)رجب ,

ولمتعميم االلكتروني تاريخ ومراحل مر من خالليا حتى وصل الى افضل ما قدمة لممجتمع والبيئة 
 نذكر منا بعنوان مراحل التعميم االلكتروني : المستخدمة و 

 :مجموعة مراحلوتقسم الى 

 التعمم عن بعد

 التعمم االلكتروني 

 التعميم المباشر    

      التدريب المبني عمى 
 الحواسيب
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تحديدا حيث كانت  1122المرحمة االولى : وتكون في االلفية االولى وفي القرن التاسع عشر وفي عام 
ا بدايات التعمم االلكتروني في عدد قميل جدا من المدارس التي بداة ان تدخل التعمم االلكتروني في اروقتي

في دولة المانيا وانكمترا بوقت كان التعميم التقميدي وجدول الحضور المباشر ىوا الطريقة المعتمدة بشكل 
 (    (GuptaandGupta,2020;p184% .    111كامل وبنسبة 

المرحمة الثانية : وىي مرحمة بداية النيوض االلكتروني في المجال التربوي وىي تمي المرحمة االولى حيت 
تسعينيات القرن السابق وتعتبر عصر النيضة وبدا بيا استخدام االقراص المضغوطة وبعض  كانت في

 خاليا الذاكرة الممكن حمميا من قبل المستخدم واصدار بعض البرامج من قبل الشركات الكبرى .

رونية المرحمة الثالثة : وىي مرحمة التطور وىنا ظير البريد االلكتروني واصبح استخدام الوسائط اإللكت
احد اىم العوام في المخاطبات الدولية والداخمية من خالل الشركات كما وتحولت بعض الدول الى برنامج 

 الحكومة االلكترونية.

المرحمة الرابعة : وىي مرحمة االنفجار االلكتروني وما يسمى بالجيل الثالث لمستخدمي االنترنيت واصبح 
%من جوانب الحياة عامة واستخدامو في الكثير من المؤسسات  11استخدام الوسائل اإللكترونية تجاوز ال

 (  31, ص 3112التربوية والتعميمية وبواقع اكبر من قبل. ) حسنين , 

 

 

 الفرضيات التي قام عمييا التعمم االلكتروني :

معروف بيا اوال : التعمم االلكتروني عبارة عن وسيمة تكنموجية لصالح التعميم والعمم من خالل عدة وسائط 
 يمكن المستخدم من االستعانة بيا بشكل جيد مفيد يوصمو لمغاية المطموبة .

ثانيا : التعميم االلكتروني احدث مزيج او خميط ما بين التقميد والحداثة واستنتج طرق تدريس حديثة تصب 
 في خدمة المتعمم والمعمم بتوليفة اشبو ما تكون ىيو االفضل بكل انواع طرق التدريس .
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ثالثا : التعميم االلكتروني يمم في طياتو كافة جوانب التعميم من اىميا التعميم البنائي والتعميم التشاركي 
 والتعميم المبني عمى حل المشاكل .

رابعا : من اىم الجوانب االيجابية لمتعميم االلكتروني انو يعمل عمى جانب التنمية لممتعمم ويجعمة في خط 
تكنموجيا المعمومات المستخدمة في العالم ومواكبتيا لكي يكون جزء منيا وتعتبر سباق المنيج واالىداف و 

 ( 22,ص 3111.) خميس , ىي اداة من ادوات التنفيذ ليذا المنيج 

 توظيف االستراتيجيات التقنية الحديثة لمتعميم االلكتروني في الجانب التعميمي : 

الحديث او ما يسمى بالحكومات االلكتروني اصبح لزاما عند تحول العالم من الوضع التقميدي الى الوضع 
عمى كل مفاصل الحياة ان تحذو حذوه وان تكون جزء ليتجزأ منيا ولذا اصبح االنخراط في جانب الحداثة 
البد منو , وكان البد ان يكون ىنالك ربط بين الخدمات سواء معرفيو تعميميو تربوية او بين االتصال 

ور الحاصل اصبح من السيولة الحصول عمى أي معمومة من أي مصدر وسيولة واالعالم , وبظل التط
المواكبة لكن الصعوبة تكمن في كيفية التطبيقات العممية في ىذا الجانب , بسبب ما يسمى بالثورة 

 اإللكترونية او االنفجار المعرفي وما عمية من تضاعف وتزايد من العموم التقنية والتكنموجية .

ور والحداثة التكنموجية جانب اساسي او كعمود فقري لعممية التعمم الحديثة ماليا من مزايا بات التط    
وفنيات تقنية تقدم لممعمم والمتعمم لكي يكون ليم اعداد مناسب عمى مستوى مياري عالي مبني عمى 

عالية جدا في التقنيات الحديثة والمعمومات لدى الجماعة المتعممة واعدادىم لكي يكونوا اصحاب ميارات 
 (Anderson,2014,p15تقنيات العمم الحديث او التعمم االلكتروني وتنمية االفكار المعرفية ) 

 اهم الجوانب التطبيقية لعممية التعمم االلكتروني :

من اىم الجوانب التطبيقية ىي المكتبة االلكترونية ومواقع التطبيق االلكتروني او ما يعرف بموقع ) الويب  
ا الموقع تقدم خدمات كثيره لممستخدم باي عمم من العموم سواء اإلنسانية او العممية ( وفي ىذ

 (12,ص3131والمحاضرات المكتوبة او الصوتية ) النوري , 

 مجاالت التعمم االلكتروني : 
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: ىنا يوضح بالجانب التصميمي لممقررات او البرمجيات والمواقع  المجال التقني او التكنموجي (1
 عمى شبكات االنترنت .

:  والذي يعتبر الجانب التطبيقي في عممية التعميم االلكتروني ويكون بالجانب  المجال التدريسي (3
 الممم بأىداف ومحتوى واستراتيجيات العممية التعميمية والمحتوى الخاص بيا .

 : وييتم بوضع التقدير النيائي لتمك العممية . يالمجال التقويم (2
:ويضم ىذا العنصر كافة القوانين والضوابط التي يخضع ليا المتعمم والقائم عمى مجال االدارة  (4

 ( .22, ص 3112عممية التعمم .) عامر : 
 :   اإللكتروني التعميم أنواع

 المعمم وجود مع المحاضرات إلقاء وقت وفي يتزامن الذي التعميم وىو المتزامن اإللكتروني التعميم   
 والحوار المناقشة من الطرفان يتمكن حتى مباشراً  يكون المقاء أنّ  أي الحاسوب, شاشات أمام والطالب
 بالفصول يعرف ما عبر الدروس تمقي خالل من أو محادثة غرف عبر ذلك ويكون األسئمة, وطرح

 تغذية عمى يحصل أن لممتعمم يمكن أّنو النوع ىذا إيجابيات أىم ومن أخرى, أدوات إلى إضافةً  االفتراضية
 الدراسة مكان إلى يذىب أن يمزم ال ألّنو منو المطموبة والتكمفة جيده من يقمل وىذا لمدرس, ومباشرة راجعة
 باإلنترنت؛ قوي واتصال حديثة إلكترونية أجيزة إلى يحتاج أّنو الوحيد وعيبو المعيد, أو كالجامعة ومقرىا
 لوحياً  جيازاً  فتتضمن فيو, المستخدمة لألدوات بالنسبة أّما المعقد, السيل اسم البعض عميو يطمق لذلك

جراء أبيَض,   .الدردشة غرف من مجموعة إلى إضافةً  الصورة, أو الصوت طريق عن مؤتمرات وا 

 آنِ  في والطالب المعمم لوجود حاجة فيو يكون ال الذي التعميم وىو  المتزامن غير اإللكتروني التعميم  
 إضافةً  اإللكتروني والبريد اإلنترنت شبكات طريق عن المعمومات عمى حصول عن عبارة ويكون واحد,
 وقت أي في المعمومات إلى الرجوع بإمكانية التعميم من النوع ىذا ويتمّيز البريدية, القوائم من مجموعة إلى

 وطرح النقاش أو فورية راجعة تغذية عمى الحصول عمى المتعمم قدرة عدم سمبياتيا وأبرز فيو, يحتاجيا
 إلى إضافةً  والمنتديات, إلكتروني البريد فتتضمن فيو, المستخدمة لألدوات بالنسبة أّما المرادة, األسئمة
 ( 42: ص 3112. زيتون : النسيجية والشبكة التفاعمي الفيديو

 الهدف من التعميم االلكتروني : 
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 يعمل عمى تحقيق مجموعو من االىداف تتمثل بما يمي :التعميم االلكتروني 

: جعل البيئة التعميمية بواسطة التعميم االلكتروني بيئة تفاعل من خالل استخدام البرامج االلكترونية  اوال
وتنوع مصادر المعمومة العممية وليس االقتصار عمى نوع واحد من المصادر كما كان في الطرق التقميدية 

 . 

 زود القائم عمى عممية التعميم بأفضل الميارات باستخدام وسيمة التعمم اإللكترونية .: تثانيا 

 : تزويد الطالب عمى ميارات استخدام الوسائل والبرامج االلكترونية بأسموب احترافي .ثالثا 

من خالل : عمى عكس الطرق التقميدية ىنا وفي ظل التعمم االلكتروني تتوسع دائرة العموم  والمعرفة رابعا 
استخدام الطالب وسائل تتيح لو المشاركة مع العالم ككل وبدون اي حواجز ان كان الطريق عممي ايجابي 

 . 

: فتح المجال لممتعممين الحصول عمى التفاعل الفوري المباشر ما بينيم من جانب ومن جانب خامسا 
 (.31-32,ص3131اخر سيولة المناقشة والحوار بين المتعممين والمعممين ) النوري , 

 عناصر عممية التعمم االلكتروني :

كل عممية من عمميات التعمم تتم من خالل مكونات او عناصر تعمل مع بعض او بشكل متتالية لكي 
نحصل عمى بيئة تعميمية جيده او نحصل عمى صف دراسي يوفر لممعمم والمتعمم كافة الظروف المناسبة 

 لعناصر ىي كما يمي : ال قامة عممية التعمم ومن اىم تمك ا

أ (  المعمم )الكادر التربوي ( كل عممية تعمم تعتمد بشكل كامل عمى القائمين بتمك العممية ونقصد ىنا 
المعمم او المدرس من الكوادر التدريسية ومدى كفائتة وتضافر جيدة في ىذا المجال وتكون من ضمن 

بأفضل انواع طرق التدريس من خالل الوسائل مسؤولياتو تحويل المنيج من كتاب المنيج الى المتمقي 
 اإللكترونية المناسبة لمطرفين في عممية التعمم .
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ب( الطمبة ) المتعمم ( الستمرار عممية التعمم البد من وجود الركيزة االساسية والت تعتبر جوىر عممية 
اصة مع اسموب التعميم التعمم وىو الطالب المتعمم , ويجب مراعاة الفروق الفردية بين صفوف الطمبة وخ

االلكتروني الحديث واختيار االسموب او البرنامج االسيل واالكثر مناسبو ليم , ويجب التخطيط المسبق 
 (.32:ص3131من قبل المعمم لتمك العممية . ) اليادي :

 ج( االدارة : وتقع عمى عاتقيم مسؤولية توفير اساسيات التواصل االلكتروني من توفير شبة االنترنت
 والمتابعة وايضا يعزى ليم جانب من جوانب المراقبة حتى تكون عممية التعمم سمسة ومستمرة .

د( الفنيين : عمل ىذه الفئة تالفي اي اعطال تصاحب عمميات االتصال باستخدام وسائل التعمم 
 (  23, ص 3131االلكتروني ) النوري , 

 

 ثانيا: نظريات البحث 

اطار نظري يمثل ابجديات واساسيات البحث ووجود نظرية يستند الييا من ادبيات كتابة البحث وجود 
البحث كمعزز اثرائي ألدبيات البحث من جانب ومن جانب اخر يستند الييا في حال بناء المقياس 

 :وتفسير النتائج وكمفيوم عام لمنظرية يتمثل بما يمي لنظرية

 عنيا ينتج حيث وسموك ما, بظاىرة ترتبط التي قوانينوال المفاىيم الثابتة  من مجموعة النظرية بأنيا ُتعرف
 حول ومتكاممة منظمة نظرة لتؤلف ببعض بعضيا يتصل التي والعمميات واالفتراضات المفاىيم عدد من

 من مجموعة تشكل فيي المختمفة, المواقف في بيا والتنبؤ تفسيرىا في تستخدم أن وُيمكن الظاىرة, تمك
 ذات المتغيرات من العديد بين المتداخمة العالقات لتوضح المحددة البناءات من تتألف التي االفتراضات

 (32ص: 3111 الزغول,. )تفسيره وراء سعياً  معينة بظاىرة العالقة

 واعتمد الباحث في دراستو عمى نظرية التعمم :

 :التعمم نظريات
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 بيا, خاصة نظر وجية مـن تعمم وسموك ظاىرة وتفسير بفيم تختص احد النظريات التي تيتم و وىي   
 تعمل عمى التفسير المنطقي ألي ظاىرة من الظواىر و األخرى, النظريات من كما في اي نظرية  وىي

الفسيولوجية  والنفسية اإلدراكية نظيراتيا عـن تختمـف عممية عممية بالخصوصية نظرية التعمم تختص
 .(11ص: 3112 حمدان,. )والتحميمية 

 اإلنساني السموك حول المعرفة عمى اساس منطقي اليجاد المنظمة المحاوالت احد ايضا بأنيا وتعرف
بيدف خمق تفسيرات خاصة لعممية سموكية  والقوانين والمبادئ الحقائق من أطر في وتجميعيا وتنظيميا

 في التعمم لنظريات األساسي اليدف يكمن حيث , مراد منو تغيير صفو معينو او تغيير موقف معين  
يراد من تغيير في مفاىيم المعرفة االنسانية وما يحدث من تغييرات دائمة في تصرف وسموك مدى ما 

واعطاء مبررات منطقية تسيم في التغيير والتعديل  وأسبابو, متغيراتو وتحديد تشكمو كيفية حيث من الفرد
 (42ص: 3111الزغول,. )مع ما يحدث من تغييرات حديثة عمى سموك المتعمم

 :التعمم تفسير في السموكية النظرية مبادئ

تقوم النظرية بإعطاء وصف خاص من وجيت نظر التعمم والتغيير الذي يطرأ عمى السموك سواء كان  (1
 تغيير في السموك او اضافة السموك المستخدم .

تيتم النظرية بتقديم كل المثيرات التي من خالليا احداث تغيرات تعميمية في الجانب التعميمي لممتعمم  (3
 عمل عمى تجزئتيا الى اجزاء منفصمة .لكي ي

العمل عمى بناء مثيرات تتناسب مع حجم وموضوع االحداث او السموك المراد تغييره بأسموب تدرجي  (2
 من السيل لألكثر صعوبة ومن البساطة لمتعقيد .

 العمل عمى تقديم معزز مناسب لمحدث وبالوقت المناسب والمطموب .  (4
 لتكرار والربط ما بين المثير واالستجابة .تعمل النظرية عمى مبدأ يسمى ا (2
 العمل عمى تغيير خبرات الماضي والتي تعمل عمى انطفاء المعمومة الجديدة. (2
في مبدأ نظرية التعمم أن التعمم ىوا تغيير في سموك معين نتيجة لحصولو عمى معمومات جديدة   (7

                                        يحصل عمييا الفرد من خالل حدث جديد او تغير جديد او من خالل اضافو او غيرىا .
 (1-2ص: 3112 خطوة, أبو)
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 ثالثا : دراسات السابقة :

الدراسات السابق احدى اىم المصادر لمباحث بما عميو من معمومات ثريو في مجال االختصاص تعتبر 
لممتغير المراد دراستو مع اخذ النظر ببعض االختالفات , ومن اىم تمك المعمومات مايتعمق بصياغة 

راء المشكمة واالىمية وكيفية ربط االىداف , وايضا االطالع عمى االدبيات في االطر النظرية لث
المعمومات لدى الباحث , واالطالع عمى المنياجيات والنتائج واستنتاجات البحوث ومقارنتيا مع نتائج 

 دراستو .

لذا سوف نعرض مجموعة من الدراسات الحديثة والتي ليا عالقة مباشرة بالدراسة الحالية وصنفت الى 
 قسمين من الدراسات العراقية والعربية :

 دراسات عراقية :

 :3131خميس دراسة  (1
 اجريت دراسة خميس في جامعة ميسان / كمية التربية االساسية بعنوان البحث التالي   

)معيقات التعميم االلكتروني في كميات التربية االساسية من وجية نظر الطمبة (   وتكون مجتمع البحث 
(  223)      ( من طمبة الجامعات لمذكور واالناث اما عينة البحث كانت مكونو من 12241من )

وعمى اسموب الطبقية العشوائية , واستعممت الباحثة طريقة المنيج الوصفي كمنيج لدراستيا , وبأداة 
( فقره ايجابية , واستعممت الوصائل اإلحصائية ) الفا كورنباخ ومعامل ارتباط بيرسون  42مكونو من ) 

( Spss  برنامج االحصاء االجتماعي )  واالختبار التائي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري بواسطة
 واىم استنتاجات الباحثة كانت كما يمي :

 تواجو كمية التربية االساسية معيقات كثيرة تتعمق بالتقنيات واالمور المادية . -1
 ظيور معيقات في التدريس من خالل البيانات التي حصمت عمييا الباحثة . -3
 مية التربوية في ضوء التعميم االلكتروني .عدم وجود كادر مؤىل بشكل كامل لمقيام بالعم -2
 افتقار الكمية الى كادر فني متخصص لدعم ومعالجة المشاكل الحاصمة في التقنيات االلكترونية . -4
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 ( 3111دراسة ابراىيم ) (3
( بعنوان التعمم االلكتروني وصعوباتو في الدراسات المينية لكمية  3111اجريت دراسة ابراىيم )    

( تدريسي  42ذي قار واتبع الباحث المنيج الوصفي في دراستو وكان عينة البحث )  االعالم جامعة
واستخدم الباحث مجموعو من الوسائل االحصائية وىي النسب المؤوية والوسط المرجح والوزن النسبي , 

طبيق واىم النتائج التي خمصت بيا دراستو ىي وجود مجموعو من المعوقات المادية والتقنية تحول دون الت
 الكامل في عممية التعمم االلكتروني .

 الدراسات العربية :

 3112دراسة الشمري : 

بعنوان التعرف عمى مدى استخدام التعميم االلكتروني من وجيت نظر  3112اجريت دراسة الشمري في 
 المشرفين التربويين في محافظة جدة , واستخدم الباحث المنيج الوصفي في دراستو , وطبق استبانة

( واستخدم مجموعو من الوسائل 111فقرة عمى عينة من المشرفين البالغ عددىم )  21مكونو من 
االحصائية ) النسبة المؤوية والفا كرو نباخ ومجموع التكرارات واالنحراف المعياري واالختبار التائي 

( تجاه 1012ة )وتحميل التباين االحادي (وأظيرت الدراسة فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دالل
التعميم االلكتروني وتعزى الى متغيرات الخبرة والتخصص والدورات التأىيمية المقدمة لممشرفين التربويين 

 بيذا النوع من التعمم الحديث ( .

 

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث     

 

 

 منهج البحث 

 مجتمع البحث 
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 عٌنة البحث 

  أداتا البحث 

  الوسائل اإلحصائٌة 

 

 البحث إجراءات

, البحث أىداف لتحقيق والتطبيقية الميدانية العممية لإلجراءات عرضا الفصل ىذا في الباحث تناول 
 األداة إعداد عمى والعمل, لو  الممثمة البحث عينة واختيار مجتمعو وتحديد البحث منيج من بكل متمثل
يجاد البحث متغير تقيس التي  والوسائل, البحث عينة عمى وتطبيقيا,  السيكو مترية خصائصو وا 

 : يأتي وكما البحث متغير عمى العينة من المتحصمة البيانات لتحميل فييا المستخدمة اإلحصائية
 :البحث منهج 

العممي والذي ييتم بدراسة الظواىر  البحث مناىج وأدق انسب لكونو الوصفي المنيج استخدم الباحث     
 االنسانية والطبيعية  المتغيرة الحديثة .

يعرف المنيج الوصفي عمى انو احد اساليب وطرق التحميل والتفسير العممي المنظم وفق اساليب     
 . ( 122,ص 3114خاصة لوصف الظيرة المعينة او المشكمة المقصودة ) النوح , 

متغير لو أثر معين عمى ظاىرة ليا الدور االساسي في عممية  دراسة يتناول الحالي البحث كان لما      
التعميم االلكتروني  دراسة في وصحيحا مناسبا يعد الوصفي المنيج فأن لذا(, التعميم االلكتروني ) تعميم ال

خضاعيا الواقع في عميو ىي ما عمى الظاىرة دراسة يعني وىذا, لدى عينة البحث   والتحميل لمبحث وا 
 1(23ص 311,ممحم.)والتفسير

 البحث: مجتمع

 من قبل والعناصر المقصود دراستيم األفراد جميع يمثل وىو, لمبحث اإلحصائي المجتمع بو يقصد   
 (.311ص,3111, ممحم,)عندىم تتوافر التي الحالة أو السمة أو الظاىرة ومعرفة  الباحث
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وتم اختيار مجتمع البحث لمجموعة من االسباب من قبل الباحث وىي الموقع الجغرافي لمباحث ومدى    
شكمة في ىذا المجتمع لكون الباحث ينتمي الى مجتمع البحث وىو احد افراده توفر العينة , رصد تمك الم

 , وتوافر العينة والحصول عمييا .

مدرسي ومدرسات المراحل المتوسطة في مديرية  من الحالي البحث مجتمع تحدد فقد, ذلك ضوء وفي 
 واإلناث الذكور المدرسين من بأعداد إحصائية عمى الحصول تم إذ,  تربية البصرة / قسم تربية الزبير / 

, شعبة التخطيط التربوي في نفس القسم المذكور  من 3133 ـ 3131 الدراسي لمعام قسم تربية الزبير في
 حيث األعداد ىذه عمى الحصول بيدف وذلك قسم تربية الزبير من صادر ميمة تسييل كتاب وبموجب

, بالدوام الفعمي المستمرين مدرسة منمدرس و ( 1342)البصر جامعة طمبة من األصمي المجتمع بمغ
 .ذلك يوضح(  1) والجدول

 العد الكمي انساني عممي االناث الذكور ت

1 244 231 224 421 1324 

  1324 المجموع

 

 :Research sample)عٌنة البحث )

وهيييم ل عييي  لبحيييز ا أوييين اييي وا او الحأيييل  ييي  ووييي اا ا  ال يييب ا, ييي م ا   حيييم أل   ا يييز وا أوييين  

ول ع يييم ل عيييب  ليييل    ييي ب ل   وأل ليييل  ا ييي و بو ييي   ييي م و يييام   و  ل  ييي ل ا  ليييل لز  وهييي ا 

ا ايي و او ا ح ييو ذ ا يي و بوايي    ألويين لأب ييز ا وييل  ليي    ا ييز ليي  وويي اا و ايي  اا ا  ال ييب 

  0(255 ص2009   م ا ألون )قح ب ام وا  ل  ا م  ا,  م ا  و ب

 ليييم لليييو  لبحيييز ا أوييين   ع يييم   ال   يييل اتو يييل م ا  ييي ا    ا يييلم و  يييع  لحيييم ل عيييب   يييل قل 

%(  ييي  10و وايييولبل   قييي  قيييلب ا ألوييين أل لبيييل  ا  بحيييز أل ل بقيييز ا  ليييوا بز  وأح يييأز  قييي ا هل)

(  يييي  62(  يييي  ا يييي لو  و)62وأواقييييب)(     ييييل  124ا  ال ييييب ا, يييي م  وبيييين أ يييي   قيييي ا هل )

اتحييييلن   ييييو لب  ل ييييي  يييي ا م ا   ب بييييز  ييييم ق ييييب ل أبييييز ا  أبيييي  وو يييي  ا ل   ييييلا ا    بييييز 

 0( بوا  لبحز ا أون ا ول م و   ا     ز واال ل لص وا حوع 2واتح لحبز  وا ا و ) 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288ذار/ / آ82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

322 

 

 

 0(بوا  لبحز ا أون و   ا ل بز وا احم 2ا و  )      

 اسم المدرسة ت
 اإلناث الذكور

 المجموع
 اح لحم ل  م اح لحم ل  م

     19 9 10   ا ااب ز 1

 20 10 10   علحوبز ا  أب    أحلا 2

 8 5 3   ا  لاوقلا 3

 15 7 8   ا  ول   4

 17   9 8 االحلالاز 5

 18   8 10 ا   أ  6

 11   5 6 ا     7

 16   9 7 ا ال  8

 124 31 31 31 31 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 اداة البحث :

ا  ل  بييييز ا ييييب ا    و ييييلا الليييي ام ا أويييين ا    ييييم ل  بييييز ايييي ا    ييييم   وا  ا أويييين وحلل اييييز 

ب ل ييي  أل ليييل  اال ل يييم ل يييي ل يييت ا    بيييز   ول ل ييي  هييي ا ا    بيييز ل يييي ا يييل  اب ا ا  ابييي    لييي  ا  

   2003ل وا  لليييييو  واايييييوز وليييييي ل أيييييم ا  ييييي   )   ويييييب   لقيييييبم ا  يييييله   ا  ييييي ا    ا يييييل 

 ( .  246ص

و غييي م قبيييلم  لغبييي  ا أوييين ) ا ل  يييبب اال لل وحيييم (  ييي   لبحيييز ا أوييين ) ا ليييل   ا ل  ب يييم (   قييي  

(    يييل  ب اال لل وحيييم  ييي   ا يييلل   ا ال  يييم  يييم   ا يييز 2021قيييلب ا ألوييين ألأحيييم ) قبيييلم   هيييو   

  0ل  بز  لأقز

(  قيييي  لييييب أحييييلوا و باييييل  2021ا ييييل  ب اال لل وحييييم ا   يييي   يييي  قأيييي  )  هييييو     و  ييييل لييييل   قبييييلم

  ل  يييم ا  يييبلو ل بز ا    يييز  وللأبقيييم  يييم ا  ييي اع ل يييي ا يييلل   ا ال  يييز  ا  بلليييو  ا  قبيييلم 

ييي  ا  قبيييلم ول  ب يييم وا  يييم     يييل  أب يييز ا  بحيييز 48أ يييو   لل يييز  ييي  ) (  قييي     و غييي م للببق

ن قييييلب أ ا ولييييز  يييي  ا  لييييواا وا  لل أييييلا ا    بييييز ا    ييييز   يييي ا ا  يييي ا    ا ييييل ل   ييييل  ا ألويييي

بيييي  و يييي وبز  ا    بييييز ل ع ييييا أخباييييل  ا   ييييل ص ا  ييييبلو ل بز ا ا بيييي    يييي   يييي ع وعأييييلا ول بق

   للأبع ول ل  و  بلب ا لل ع   بم أ    قبلم اال لب ل  ا ق ا م. 
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ا لقييي ب اا ) يييل وز  لبييي  وقييي  لاييي حا ا  يييو   ا,و بيييز    قبيييلم  بييي ا   ييي وبز ا اقييي   ب  ييي  

 يييل وز  أولايييز   يييي ل ييي ب   ا ل ييي ب  ا  قلييي ر(  وا ل ييي   ييي  ا  أييي او وا  ول يييب   أييي او   ا  يييب 

يي  ا  يي  اا ييم  و يي   يي   ا  اييل  ا يي و لحل ييم  وييو   يي وبز ا اقيي اا وقيي  ال ل  ييم قبييلم  ييل  و

 اقيي   و ييم اييوو   بييم وا  لغبيي  ا يي و لوييلو  ا  لقب ييم ول أيي  لحييم و  ييت  يي   يي   ا ل لييب  ل ييي ا

 0لق ب  ا  ولب ل ب ل

وأ يييي  لا بيييي  اتالأييييلا  ل ييييي  قيييي اا ا  قبييييلم  و  اييييلل ل    ال ييييز اتو ييييل بز   يييي  ا  ا بييييب  

( 12(    ليييب وييي   وا يييلأ ل  )10(  أييي او   يييي )8ا اقييي اا للييي اور  ييي وبل ل  يييل أيييب   وا قيييز )

 3(  قييي   وا اييي و  ) 36(  ب يييأ  )48 قييي    ييي   قييي اا  قبيييلم ا يييل  ب اال لل وحيييم وا أيييل   لييي  هل)

  0( وبوا    ت

وبلييييب  ا  ل   ييييو   ييييم ا قبييييلم ا حا ييييم ل ييييي ا  ا لبييييل  ا أيييي ا   ب اييييب     ييييلو  ا   ا ييييم 

لل يييز     لليييو  هييي ا ا أييي ا   أييي ب ب     بيييب   وا,ليييل ب م ا ييي و لحل يييم   بيييم لبحيييز ا   ا يييز أ يييو   

وعييي ن أييي ا     ول ييي ب  ل يييي لييي ل     و يييز ا   ا يييز ا  لو يييلز  وا أ يييز أييي ا      و يييز ا   ا يييز 

 (.32  ص2010اتل ا بز  و   ز أ ا      و ز ا   ا ز ا ال  بز  )ا لب م  

 غٌر صالحة  ل وز ا قلب ا اق اا ا
 2قٌمة كا

 المحسوبة

قٌمة 

 2كا

 الجدولٌة

الداللة 

اإلحصائٌة عند 

 (5,5مستوى )

1 1  2  3  4  5    7  8  9  

12  13  14  15  16  19  

20  21  25  26  27  32  

33  35  .44  45  46   47 

  48 

  ا   و ل بلق  3884 6 2 8

2 6  10  11  18  23  24  29  
30  36   37  38   39   40 

 
  ا   و ل بلق  3884 88333 4 6

3 17  22  28  31  34  41  

42  43844 
  ا   و ل بلق  3884 58333 2 8
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و  يييل للحيييا لبحيييز ا ألوييين ا ويييل م ا ح ل بيييز هيييب  ييي  ا ليييوا   ا ل  ب يييبز ا ول ييي ب  ل يييي لييي ل اا  

ا ألييييل و بوم وا  لا ييييلب  وا يييي للو اا   يييي   ا  يييي ب ا   ل ييييم بلييييو  هييييو ا  يييي ب ا    ييييب  اقيييي اا 

   0( ول ل ب م 5ا  قبل ب  وا  و الل  ا ا ألون وا  و بواوم ا ا و   قب ) 

 تالأز ولق ب ال ل ا   ل   ز  م ا أون ا ول م ( بوا  أ ا   ا4ا و )

 ا   از ا   لل  ا أ ب  ا

 5  ا  لق  1

 4 لل ألق  2

 3 لل  ق  3

 2 اوبلحلق  4

 1 حل  اق  5

 

 :  إٌجاد القوة التمٌزٌة لفقرات المقٌاس

ل ييي   ا قيييو  ا ل ب بيييز  اقييي اا ا  قبيييلم او اال لأيييل   ل يييي اح يييل قبيييلم قييي    اال لأيييل  ل يييي ا ل بييي  

أييب  ا ا ييلا ا   بييل وا ا ييلا ا يي حبل  يي  ا  ق ييو ب  ألتالأييز   و يي   يي    الأييلل ب وا  ا لاييلع   ييلا 

 ل بييز ا يي  الا واح الايي ل بلقيي   لييل    يي   يي   االوللييلب   ييي  وييت  ا  ييم  وا يي و هييو ا   اييز ا

  1985   لأيييييل      لليييييو  ا اقييييي اا هيييييم ا ووييييي اا ا أحل بيييييز وا,اييييي او ا  لوحيييييز  يييييم  ) و ا   

 (  125ص

وأ يييي    باييييل  ا قييييو  ا ل ب بييييز  اقيييي اا ا  قبييييلم   قيييي  ا ييييل  ب ا ألويييين ل بقييييز ا  ا ييييوللب     

 ا  لل  لب    م لو بب ا   الا وا لم لل أا ا قبلب أل  لواا اآللبز : 

ـييي ل يييوب  ولا بييي  ا يييل ل   لييي    يييلاب   ييي  ا ييي ا  لبحيييز ا قيييو  ا ل ب بيييز ل يييي وييي    و  يييت  ييي  1

 يييي   ا ييييب تالألييييم  قيييي اا ليييي  ا  قبييييلم  و يييي   يييي   ا,و ا  ا   لييييل   ليييي  أيييي ب   أ يييي   

 ا و و  ل ي ا   از ا ح ل بز ا ل بز ا لم ل ع   الألم ل ي  ق اا ا  قبلم. 
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ل لبأيييلق لحل  بييييلق او  ييي  ال ييييي ا ييي  الا ا لييييم و ييي  ل ب ييييل  ـييي ل لبيييي  اال يييل ل اا )ا يييي  الا( 2

 ا   لابأو    ي ا حلهل. 

%(  يييي  اال ييييل ل اا ا ول يييي ز ل ييييي ا يييي  الا ا   بييييل  ييييم ا  ا ولييييز 27ـيييي ا لبييييل   ييييل ح ييييألم )3

%(  ييي  اال يييل ل اا ا ول ييي ز ل يييي ا حيييي ا ييي  الا  يييم ا  ا وليييز ا ييي حبل  27ا   بيييل  و يييل ح يييألم )

 ا يييوللب   للييي  لب  أييي لأ  وايييب  او اق يييي لأيييلب  ول يييلب    لييي   وهييي ا و  يييت أ ييي   ل عب  يييل  

%( 27ألأب يييز ا ويييل  ب يييلح    يييي ا ل يييبلا ا قبيييلم ا حا يييم ا ليييم لييي   أيييل  ا يييل  اب ال يييي وا حيييي )

 ييي    ايييلا او  الأيييلا او ا يييل ل اا ا لو بيييب ل عييي  ا  ا يييوللب  ا  للييي  لب   وألييي ل ا  لليييو  

اللييي ا بلق ولأب بيييلق  وهيي ا ب يييلح  ابايييلق ا  بلييو  ا لو بيييب اللييي ا بلق ا يي  الا ا   ع يييز   لو بيييب  لو لييز 

 (. 642  ص1979ولأب بلق )ا  ب   

ا يييل أل ح يييأز   قبيييلم )ا يييل  ب اال لل وحيييم (   قييي  قيييلب ا ألوييين أخبايييل  ا قيييو  ا ل ب بيييز  اق اليييم     احيييم 

  0أ   ل وب  اال ل ل اا و بال  ا   از ا ح ل بز  ل   و لاب  ل ي ا  قبلم

(  ييي  م و    يييز الل يييل ا 100و قيييلب ا ألوييين أل لبييي  ا يييل ل اا لبحيييز ا ل بييي  ا أيييل   لييي  هب )   

ل ييييي   اييييلل ب ل لبأييييل لحل  بييييل   يييي  ال ييييي   اييييز   ييييي ا حييييي   اييييز  و يييي  عييييب ا لبييييل  ا يييي و  

%(  يييي  27اال ييييل ل اا  وأللل ييييل   ييييل ح ييييألم ) -ا  ا ييييوللب  ا  لليييي  لب   يييي  ل  ييييم ا لو بييييب 

( 27ليييي   ا   ييييوو  وا لييييم للييييل  ا  ا ولييييز ا   بييييل  وبيييين و يييي ا ل ييييي )اال ييييل ل اا  يييي  ا 

%( ل يييي ا لييي   ا  يييا م  ييي  27ا يييل ل   لليييو  ا ييي ا  ا  ا وليييز ا   بيييل  والل يييل  ا ح يييأز  ال يييل )

( ا ييييل ل   اباييييل ا لييييم للييييو  ا يييي ا  27ا ييييل ل اا ا يييي ا  لبحييييز ا ل بيييي      و يييي  ا ألويييين ل ييييي )

 ا  ا ولز ا  حبل.

لييي   اال يييل ل اا ا ليييم واييي ا   لو بييي  اتو يييل م ,لييي ام  بايييل  ا قيييو  وأ يييو   لل يييز   يييل   

( ا يييييل ل   ل عب يييييم ل  يييييم لو بيييييب 54ا ل ب بيييييز  اقييييي اا  قبيييييلم )ا ل  يييييبب اال لل وحيييييم(  أ غيييييا )

   الا  قبلم ا ل  بب اال لل وحم ا   بل وا  حبل او ا  ا وللب  ا  لل  لب      الا.

  يييلق لب   ل يييلوبلب   يييم لييي   ا  ا هيييل   غييي م t-test) )قيييلب ا ألوييين أللأبيييع اال لأيييل  ا ليييل م  

ا لبيييل  ا اييي ع  لييي   قييي    ييي   قييي اا ا  قبيييلم  يييم ا  ا يييوللب  ا   بيييل وا ييي حبل  ولييي  ل يييي وييي    
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و  يييت  ييي   ييي   ابايييل  ا و يييل ا و يييلأم واالحوييي ا  ا   بيييل و  لييي   قييي    يييم ا  ا وليييز ا   بيييل 

 م ا  ا ولز ا  حبل.وحام اتا او بقوب ا ألون أم ل ي حام ا اق    

الل ييي  ا ألوييين ا قب يييز ا لل بيييز ا  و يييوأز  فلييي اق  ل بييي  لييي   قييي    ييي   قييي اا ا  قبيييلم  و  يييت  ييي   

 يييي    قل حل ييييل أل قب ييييز ا لل بييييز ا ا و بييييز   غيييي م اتأقييييلو ل ييييي ا اقيييي اا ا   بيييي   ا لييييم للييييل  

  ا  قبلم أ و لم ا ح ل بز وو   وا لأ ل  ا اق اا لب  ا   ب      ا  قبلم.

( 2866( ليي ل ي   ايييز ا يييي )9809وقيي  ل اوويييا ا قييبب ا لل بيييز ا  و ييوأز  اقييي اا ا  قبيييلم  ييل أيييب  )

 ( بوا    ت.8ل  حي   از  وا ا و  )

ب ا لل بييييز ا  و ييييوأز  و ال ل ييييل اتو ييييل بز   قبييييلم ا ييييل البابلا ا ييييل  ب 5ا ايييي و  )  ( بوايييي  ا قييييبق

 0وا لالب 

 ا
الداللة  ٌمة التائٌةالق االنحراف المعٌاري  الوسط الحسابً

اإلحصائٌة 

55،5 

ا  ا ولز 

 ا   بل

ا  ا ولز 

 ا  حبل

ا  ا ولز 

 ا   بل

ا  ا ولز 

 ا   بل
 ا ا و بز ا  و وأز

  ا   و ل بل 18960 3881 0889 0835 4835 4885 1

  ا   و ل بل 18960 3861 1806 1841 2801 2890 2

  و ل بل ا   18960 2866 0876 0850 3890 4817 3

  ا   و ل بل 18960 2872 0896 0826 3880 4810 4

  ا   و ل بل 18960 4852 0897 0854 4 4868 5

  ا   و ل بل 18960 5827 0894 0880 3843 4833 6

  ا   و ل بل 18960 4860 1813 0849 3894 4872 7

  ا   و ل بل 18960 6825 0877 0870 3846 4835 8

  ا   و ل بل 18960 7893 1804 0862 3807 4838 9

  ا   و ل بل 1960 5861 1809 1817 2840 3862 10

  ا   و ل بل 18960 3864 1807 1823 2807 2888 11
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  ا   و ل بل 18960 7857 1821 0882 2861 4812 12

  ا   و ل بل 18960 5882 1825 0896 2866 3892 13

  و ل بل ا   18960 5853 1828 0876 3842 4855 14

  ا   و ل بل 18960 6851 1813 0899 2866 4800 15

  ا   و ل بل 18960 4837 1837 1817 2887 3894 16

  ا   و ل بل 18960 9809 1817 0874 2868 4840 17

  ا   و ل بل 18960 8893 1849 0865 2821 4811 18

  ا   و ل بل 18960 3842 1822 1830 2842 3825 19

  ا   و ل بل 18960 5870 0899 1831 2818 3846 20

  ا   و ل بل 18960 4876 0898 1833 2811 3818 21

  ا   و ل بل 18960 3863 1808 1843 2809 2898 22

  ا   و ل بل 18960 8876 1835 0881 2870 4859 23

  ا   و ل بل 18960 6858 1822 0887 3803 4838 24

  ا   و ل بل 18960 3848 1813 0895 3862 4833 25

  ا   و ل بل 18960 5876 1801 0866 3850 4843 26

  ا   و ل بل 18960 3830 1815 0823 3812 3888 27

  ا   و ل بل 18960 5893 1836 0860 3801 4815 28

  ا   و ل بل 18960 5869 1829 0871 3842 4857 29

  ا   و ل بل 18960 4853 0898 0878 3850 4827 30

  ا   و ل بل 18960 5824 0886 0874 3875 4857 31

  ا   و ل بل 18960 5803 1843 0881 3837 4850 32

  ا   و ل بل 18960 4851 0884 0865 3896 4862 33
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  ا   و ل بل 18960 5879 0892 0855 3877 4862 34

  ا   و ل بل 18960 8811 1861 0831 3801 4858 35

  ا   و ل بل 18960 5882 1825 0896 2866 3892 36

أ يي   قل حييز ا قب ييز ا لل بييز ا  و ييوأز  ليي   قيي    يي   قيي اا ا  قبييلم   ييب ا قب ييز ا لل بييز ا ا و بييز لحيي  

(    يييي     ا بييييب  قيييي اا 1896(  وا لييييم  قيييي ا هل )52(  و  اييييز و بييييز )0805  ييييلو   ال ييييز )

لل ييي  ا أقيييلو ل يييي   قبيييلم ا يييل البابلا ا يييل  ب وا لالبييي    بييي   لحييي  هييي ا ا   يييلو   ا, ييي  ا ييي و

(  قيييي   وليييي ب ويييي   وا ييييلأ ل  ابييييز  قيييي    يييي   قيييي اا 36ا بييييب  قيييي اا ا  قبييييلم ا أييييل   ليييي  هل )

ا  قبيييلم  و  ييييت  ييي   يييي    بايييل  ا  يييي ع ا ل بييي و  اقيييي اا ا  قبيييلم  وهيييي ا ب حيييم أييييل  ا  يييي ع 

ا ل بييي و  اقييي اا ا  قبيييلم او اال لأيييل  هيييو قبيييلم   ييي   احا يييل  ااييي او  ييي  اال لأيييل  لييي  أ اييي ل 

 0( 173  ص 1985 أ م ) و ا   ا

 ثبات المقٌاس:

ب ييي  عأيييلا اال لأيييل  اوييي  ا لييي ول اال ل يييبز ولييي ل  ييي  لييي ول ا ا  ا قبيييلم ا الل يييز  يييم قبيييلم  

 ا  له   او ا  لل ز ا   ا  قبل  ل .

وا  ق يييو  أل عأيييلا هيييو الليييلو اال لأيييل  حليييل ج   لع يييز او ق بأيييل اييي ا  قبيييلم  يييله     بحيييز  ييي ا   

  ا ييل ل العيي   يي   يي ا وأوقييا قبل ييم   ييب  ولأيي و  ييم ا قبل ييب  قب ييز ا علأييلا واويي ا او  لقل أييز ) 

 (35  ص 2012اأو ا  بل    

أييي   ييي   بايييل  عأيييلا هييي ا و غييي م  ل يييل  ا   يييل ص ا  يييبلو ل بز , واا ا قبيييلم ا حا يييم  ال   

ا, ا   وأيييل ل ع اتو يييل بز وا  بلايييبز ا ليييم ل لييي  ا ألوييين  ييي  االل  حيييل  ل يييي ا اليييم  وا   يييل 

اييله     للأبييع أ ييو ل ل ا ح ل بييز      بلييب  ا عأييلا   ييي  قيي ا  لحييللب وال ييلع ا  قبييلم وا ييلق ا ا 

  ب  الم  و        الألا ا   لابأب   م لبحز  ل. 

أيييلا  قبيييلم ا أوييين ا ويييل م وهيييو )ا ل  يييبب اال لل وحيييم (  قييي  ل ييي  ا ألوييين أللأبيييع وأ ييي    بايييل  ع

 (     ل و    ز . 30اال ا   ل ي لبحز    ا     ب  ولل  ل  هب )
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وأل ييييل  اب ل بقييييز لو بيييي  ا لأييييلب   و ييييل  عأييييلا ا  قييييلببم واال لأييييل اا وأللل ييييل    ل  ييييز )ا الييييـ 

ا  قبيييلم  يييب ا لأيييلب  ا ل يييم تالأيييلا ا ييي ا  لبحيييز ل وحأيييل،(   و ييي   ييي   و يييل  لألبحيييلا  قييي اا 

(     يييل و    يييز  و ييي  ا ألوييين ل يييي عأيييلا ا  قبيييلم ا ل يييم     للحيييا 30ا عأيييلا ا أيييل   لييي  هب )

 .( بوا    ت 6(  وا ا و  )0883قب لم )

 

  قبلم ا ل  ب اال لل وحم ا
  ل   ا عألا أ  ل  ز ا ال ـ 

 ل و حأل،

 0883  ق اا ا  قبلم لل  ز 

 

 ل يييي بييي   ا ييي و ا, ييي  و  لايييب  واييي  هيييو  (0883) ا يييل  ب اال لل وحيييم  قبيييلم عأيييلا   ل ييي    

 اال لأيييل  او ا  قبيييلم عأيييلا   ل ييي  قب يييز    ا عأيييلا   ييي  ولل بيييز  قأو يييز أ  ايييز هييي ا ا  قبيييلم ل ليييب

 ا, ييي ا  ل يييي   للأبيييع وب ييي    قأيييوالق  ب لأييي    حيييم( 0895 -0861) أيييب            يييل ل اوويييا  يييل   ا

 0( 183ص  1985   و ا   )وا ا لللا

 الصورة النهائٌة لمقٌاس البحث:

أ ييي  ا  قيييلب ا ألوييين أ ا وليييز  ييي  ا  ليييواا واتاييي اواا ا    بيييز ا ليييم لا ييي   ييي   قبل يييم ا أوييين 

ب ل ليييل    ل  ييي ل ا  يييبلو ل بز  ل ع يييز ألييي   ييي  ا  ييي ع وا عأيييلا وا  وايييولبز  وا  يييم ايييله  

 ل يييبز وا ح ل بيييز   خح يييل ب لييي  ا  بقييي ب و يييال    قبيييلم ول يييل   للأبيييع ل يييي ا ييي ا  لبحيييز ا أوييين ا,

 ب م: 

 ـ  قبلم ا ل  بب اال لل وحم: 2

(  قيي    و بيي ا   ةالأييز  يي  ايي حم أيي ا   هييم ) ا  ييلق  لييل  ق  لل أييلق  36وبللييو  هيي ا ا  قبييلم  يي  )

(   اقيييييي اا االبالأبييييييز  وا  ليييييييم 1  2  3  4  5اوبلحييييييلق  حييييييل  اق(     ب  يييييي  ا لقيييييي ب اا         )

 ( 180أل ح يييأز   اقييي اا ا  ييي أبز  ا, ييي  ا ييي و با ييي   ييي  ال يييي   ايييز    قبيييلم بليييو   قييي ا هل )
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( وأل  ييييو   ا لييييم ا  لييييم اييييله ا 108(  و لو ييييل   اييييم  قيييي ا ا )36وا حييييم   اييييز  قيييي ا هل )

  0  للأبع ل ي ا  ا  لبحز ا أون    ل أز   و ز ا   ا ز ا ال  بز أ و لم ا ح ل بز 

 التطبٌق النهائً للمقٌاسٌن:

ا ييي ا  لبحيييز  أ ييي  ا  ليييب أحيييلو و لييي ا  ول ب يييز  قبيييلم ا أوييين  قيييلب ا ألوييين أيييل للأبع ا ح يييل م ل يييي

(  يييي  م و    ييييز لييييلأ ب     ب بييييز ل أبييييز ا أ يييي   / ق ييييب 124ا أويييين ا, ل ييييبز ا أييييل   ليييي  هل )

 2021/ 2/12ل أبييييز ا  أبيييي   و   يييي ا م ا  لو يييييلز وا علحوبييييز  و  ييييت   الييييي   ا واق ييييز  ييييل أيييييب  

   وقيييييلب ا ألوييييين ل يييييي للأبيييييع ا  قبل يييييب  أحا يييييم  واتلييييي ا  ل يييييي ل  بيييييز 5/1/2022و غلبيييييز 

  أ يييي   لواييييب  ا ل  ب ييييلا ول بقييييز اتالأييييز  وا غلبييييز  يييي  هيييي ا ا أويييين  وا ل يييي   يييي  ا للأبييييع

ا   ييييلابأب  اتالأييييز ل ييييي  قيييي اا ا  قبل ييييب  أليييي  ا لحييييز و واييييولبز ول  بييييز     للحييييا ا بييييب 

ا ييييل ل اا لبحييييز ا للأبييييع ا ح ييييل م   ييييلو بز   ليييي ول ا  واييييولبز وا    بييييز  ةالأييييز وأل  ييييو   

وب   الأييييلل ب  غيييي م   ل ال ييييل  و ييييل بلق  يييي   يييي   ا أ حييييل ج ا لييييم  ييييلل ا ا ألوعييييز ل ييييي ل يييي

 (  لوقبع اه ا  ا أون. spssاتو ل م )

 :الوسائل اإلحصائٌة

 قييي  ا يييل    ا ألوييين لييي   ييي  ا و يييل   اتو يييل بز ا لل بيييز  وا ليييم ليييب   ل ال يييل أل يييل  اب ا وقبأيييز 

 ( ول ل ب م: spssاتو ل بز     وب االال للبز )

 مربع كآي:   .1
 معادلة داللة معنوية االرتباط : -2االختبار التائي  لعينتين مستقمتين متساويتين في العدد:  .3
 االختبار التائي لعينة ومجتمع: - .2
 :االختبار التائي لعينتين مستقمتين غير متساويتين في عددىما  .4
 معادلة الفا ـ كرو نباخ لالتساق الداخمي ,  .2

 . لدى افراد العٌنة وبصورة عامة اإللكترونًالتعلٌم : التعرف على  االولالهدف 

ل ي لبحز ا   ا ز ا لم ا ل  بب اال لل وحم  ق  ا   ا حلل ج ا لو ب  اتو ل م وأ   للأبع  قبلم        

( وألحو ا    بل و  ق ا ا  64,5ل ي و ل ا و لأم  ق ا ا )     م و    ز (124 ق ا هل )

( ح    158 لأم  ب ا و ل ا ا ام    قبلم ا  و  ق ا ا ) ( ولح   قل حز ه ا ا و ل ا و 15,35) 
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ا  هحلت   قلق أب  ه ب  ا و لب    و,ا  ا ل    ل ي ا ا ع وا  ال ز االو ل بز    ب  ا و لب    ق  

لب   الل  ل    لأل  ا لل م   بحم و ال ب وق  الل ا حلل ج اال لأل  ا ي واو    وع  اا  ال ز 

أ و     ا  أ غا ا قب ز ا لل بز ا  و وأز    و  ل    ا  ا  ا  بحز ال لل وحما ل  ب ا و ل بز  م 

( ا لم 123(  و  از و بز )5‚55(  وهم الأ     ا قب ز ا لل بز ا ا و بز لح    لو   ال ز )  7,85)

    ( بأب    ت.7( وا ا و   قب )1,965 ق ا هل )

 التعلم االلكترونً لعٌنة الدراسة على مقٌاس اإلحصائٌةٌوضح الداللة    (7 الجدول رقم)     

 درجة العٌنة المتغٌر

 الحرٌة

الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

ط  المعٌاري
س
تو
لم
ا

ً
ض
فر
ال

 
مستوى   القٌمة التائٌة      

 ا ا و بز   و وأزا الداللة

التعلٌم 

 1,965 7,85 158 15,35 64,5 123 124 االلكترونً
55‚5 

دال 
 إحصائٌا

 

  ل   ا ل   لا ا   ا بز ا    بز أو  ا لل   ا ل  ب م   ا ألون  م ه ا ا حلباز ا ي ا  بو   

 وب ل   م ا ل ل   اال لل وحم او  ب ا ل  بب اال لل وحم  واتح لحبز ب ل لو    لو  لل  وابالأم

ب و ل م حو  ا لل   ا ل  ب م    ا للب  ل ي ا ل ع ا و بعز    ا ل  ب  و   ت ا ي ق    ب  ألون ا  

  م ا م ا ولاز ا ي   ت

التعلٌم : التعرف فٌما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائٌة فً الثانً الهدف  -

 (.االنسانً / العلمً ) وفقا لمتغٌر التخصص ألدراسً االلكترونً

ب بو غيييي م ا ل يييي    ب ييييل ا ا للحييييا هحييييلت  يييي وع  اا  ال ييييز او ييييل بز ل ييييي  قبييييلم ا ل  يييي    

ولأ ييييييل   لغبيييييي  ا ل  ييييييص ا   ا م)ا ل   ييييييلا ا    بييييييز  قلأيييييي  ا ل   ييييييلا  اال لل وحييييييم

ا لو بييي  االو يييل م   بحيييز ا ل   يييلا ا    بيييز  ييي  ا ييي لو  واتحيييلن  ا   ا حليييل جاالح يييلحبز(    قييي 

ل ييييب ب  ل ييييي و ييييل  ا ل  ييييبب اال لل وحييييم لحيييي  للأبييييع  قبييييلم      ييييل(   62وا أييييل   ليييي  هب ) 

   يييييم ويييييب  و ييييي ا لبحيييييز (16,56وأيييييلحو ا    بيييييل و  قييييي ا ا ) (64,55)و يييييلأم  قييييي ا ا 
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ا ييل  ب لحيي   للأبييع  قبييلم     ييل ( 62)ا ل   ييلا اتح ييلحبز  يي  ا يي لو  واتحييلن ا أييل   ليي  هل 

 . (12,98( وألحو ا    بل و  ق ا ا )42,16) ق ا ا ل ي و ل و لأم اال لل وحم

  ا و يييييلب   قييييي  ليييييب   ايييييلل  ل و غييييي م ا ل ييييي   ل يييييي ا اييييي ع وا  ال يييييز االو يييييل بز   ييييي ب   

 وقييي  ا  ييي ا حليييل ج اال لأيييل  ا يييي  لييي ب وايييو   ييي وع    بحليييب    يييلق لب t-test)   لأيييل  ا ليييل م )

 اا  ال ييييز او ييييل بز  ب ييييل أييييب  لبحييييز ا   ا ييييز  يييي  ا ل   ييييلا ا   ا ييييبز ا    بييييز  قلأيييي  لبحييييز 

 وهييييم (5,37ا  و ييييوأز )ا   ا ييييز  يييي  ا ل   ييييلا ا   ا ييييبز اتح ييييلحبز ا  أ غييييا ا قب ييييز ا لل بييييز 

وا لييييم  (122)و  اييييز و بييييز (،5‚55)   ييييلو   ال ييييز اقيييي   يييي  ا قب ييييز ا لل بييييز ا ايييي  و بييييز لحيييي 

 ( بوا    ت 8. وا ا و   قب )(1,965) ق ا هل 

( ٌوضح الداللة اإلحصائٌة بٌن عٌنة التخصصات الدراسٌة العلمٌة مقابل 8جدول رقم )    

 . التعلٌم االلكترونًعٌنة التخصصات الدراسٌة االنسانٌة على مقٌاس 

 

المتغٌر 

 المدروس

 العٌنة الفئة
الوسط 

 الحسابً

االنحراف       

 المعٌاري

درجة 

 الحرٌة

 القٌمة التائٌة 
مستوى 

 الداللة

 ا  و وأز
 

 ا ا  و بز

55‚5 

 

 

التعلٌم 

 االلكترونً

 

التخصصات   

 العلمٌة
62 64,55 16,56 

122 5,537 1,965 

  

غٌر دال  

 احصائٌا
التخصصات 

 اإلنسانٌة
62 42,16 12,98 

 

 ب ل   قبلم ا ل  ب اال لل وحم ق  الل ا ه ا ا حلل ج ا ي ل ب واو    وع  اا  ال ز او ل بز  م        

ا الح  أخ  ا  ا  لبحز ا   ا ز ا ول بز ب ل لو  ه ا  وب   ا ألون . اتح لحبز أب  ا ل   لا ا    بز و
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 حلقبز ا ا لو   هم وه ا ا حلباز   ا لق ب وب بهم أ علأز ا  ل ا   بحز وا   لل     ل   ا  و    ا ل  بب 

 لأب ز ل  

لح  او ل بقز ا ل  بم اال لل وحم هبم و بعز لحا ل ي ا ل ع ا لق ب بز  م ل ع ل  ب م وا  ا

و ل م ل ي ا ل  ص االح لحم ا  و لل  ل ل  م  ب اال ل البابلا اال لل وحبز اق  ألعب     

 . ا ل   لا ا    بز 

 المصادر :
معوقات تطبٌق التعلٌم (: 2019اأ اهبب  او   ول       هوش   قل   لأ  ا و ب       ول    أ او ا  للب  ) (1

   ا ز ال  ت   ا  از وا   لحبلا وا   وب 33  ا     2 ا  ا    االلكترونً فً كلٌة االعالم جامعة ذي قار

 االال للبز

( واقب ا ل  بب اال لل وحم و  بقلا ا ل  ا ز  م ا ل  بب ا ال  م   2018اأو لقب    اأ اهبب اأ اهبب  و   ) (2

  ا ز ال  ز    لب  .

  ف  ز  ا  ا  ل ع ا عقل بز 1 ل رؤٌة معاصرة–التعلٌم االلكترونً (: 2020) ا أ  وام  وب   وللب  ل    (3

  ا   اع

   ل  ا لقوبب ول  بب ا لا  1 ل القٌاس والتشخٌص لذوي صعوبات التعلم(: 2012اأو ا  بل        حالر ) (4

  ا لوبا

 ة فً العملٌة التعلٌمٌةتوظٌف التعلم االلكترونً لتحقٌق معاٌٌر الجود(: 2012او     ب لب   لاي  و   ) (5

  ا  ا ز ا   أبز  ا ل  او   ا ل  بب ا ال  م  ا ب  9 ا     5 ا  ا   

تقوٌمها –تطبٌقها  -نشرها -انتاجها–تصمٌمها –المقررات االلكترونٌة (: 2008ا  للب   ا غ ب   اه  ) (6

 ،عالم الكتب ،القاهرة 1،ط

االقسام الهندسٌة المعمارٌة فً العراق احد ركائز التنمٌة التعلٌم الجامعً فً (: 2015و     و ا  لأ  ) (7

    ا ز ل بز ا  ح  ز  ال  ز ا ح  ب   ا   اع 1  ا     19 ا  ا    المستدامة

    فل   ال  ز ا  قل بع . التعلٌم العالً فً االردن بٌن الواقع والطموح( 2000ا ل    لل بز ) (8

الب استخدام التعلٌم االلكترونً فً تدرٌس العلوم الطبٌعٌة مط(: 2017و  ا   حل   أ  لأ  هللا حل   ) (9

 ال ووز  للو ا  حلو    ال  ز اب ا ق    ل بز ا ل أبز  ا   و بزبالتعلٌم العالً ،

التعلٌم االلكترونً فً العراق (: 2018ا    ام  و   ال ب  و     ل م  لألم    ل   و   ) (10

 ا ز   ل  ألأ      ا لا االح لحبز  ا   اع .   1  ا     8 ا  ا    وابعاده القانونٌة

  ا  ا  ول  1 ل االصول النظرٌة والتارٌخٌة لتكنولوجٌا التعلٌم االلكترونً(: 2011  بم   و   للبز ) (11

   حل  وا لو بب  ا قله  

   ا  قألو   لأللز وا حل   ا قله   (: تطور تكنولوجٌا التعلٌم2019  بم   و   للبز ) (12

    ا    ا ل أبز   ال  ز ا ب  وت   اساسٌات القٌاس والتقوٌم فً مادة العلوم(  1985 و ا      و حم )  (13
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 ا  ا  ال   حل   1  ل  التعلٌم االلكترونً(  2014ا لأو      ح  احو    ل بل     أوم   لاي  )  (14

 وا لو بب 

  3 ا  ا    االلكترونً فً التعلٌم العالً السعوديتقوٌم التعلم (: 2014ا ل  و   ل   أ    اذ أ  ه اع ) (15

   ا  ا ز ا  و بز ا ل أوبز  ا  ل   ز   ا   و بز6ا     

اهمٌة ومعوقات استخدام المعلمٌن للتعلٌم االلكترونً من وجهة نظر (: 2017ا ل  و   وا  أ  ه اع ) (16

 ا ق    ل بز ا ل أبز  ا   و بز  ل ز  لا لب   حلو    ال  ز اب المشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة جدة ،

    للأز  وا  ب  ا  1 ل تقنٌات التعلم االلكترونً(: 2011 ا    أبب لأ  ا   بب ) (17

 ا  ا  ا  ولبز   ل أبز   . ل   (: رؤٌة جدٌدة فً التعلٌم :التعلم االلكترون2005ً بلو   و   و ب  ) (18

 ا  بلم  

 .والتوزيع لمنشر الشروق دار. التعمم نظريات(. 3111. )الرحيم عبد عماد الزغول, (19
 

  ا  ا  ا    حل  وا لو بب 1 ل التصمٌم التعلٌمً والوسائط المتعددة(: 2015 ب  ا  ب   حلام ) (20

  ل ل  

  . ل   لأ ز  و    تكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات اساسٌات وتطبٌقات(: 1979ا  ب   او   الأ  ) (21

  ا قله  

   ا  ا  ول   ا قله  1 لالتعلٌم والمدرسة االلكترونٌة (: 2007لل    لل ع لأ  ا  فو  ) (22

  . ل   ا  ا و لو وسائطه(-مبرراته-االلكترونً )محدداته(: 2011لأ  ا األ      و او   ) (23

      

   ا  ا عقل ز   حل  وا لو بب  1  ل تقنٌات التعلٌم والتعلم الحدٌثة(   2015قلبل   ل ل  بو    ) (24

   ل ل  اال    

   ا  ا ال   ل ل 1 ل اساسٌات البحث العلمً فً العلوم االدارٌة(: 2009ام  ل م   بب )قح   (25

  . ل   ف  ز      االحصاء التطبٌقً فً العلوم االجتماعٌة(: 2010ا لأب م  وهب   اب  ) (26

   لاي   للل  ا   اقم  ا   اع

ا ال  ز   ال  ز ا أ      (  ا ل  بب االلل وحم    وا ز ح   ا لل   2021  هو      و   ل    ) (27

 ل بز ا ل أبز 

  ا  ا   ب     حل  1 ل مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(: 2000  وب   ل م  و   ) (28

 وا لو بب  ل ل 

  ا  ا   ب     حل  2 ل مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(: 2003  وب   ل م  و   ) (29

 وا لو بب  ل ل 

  ا  ا   ب     حل  3 ل مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(: 2009  وب   ل م  و   ) (30

 وا لو بب  ل ل 

  ل بز ا     ب  أل  بلم  ا   و بز1 ل مبادئ البحث التربوي(: 2004ا حور    لل  أ  لأ  هللا ) (31

 التعلٌم االلكترونً المعاصر ابعاد تصمٌم وتطوٌر برمجٌاته(: 2020ا  ل و   و    و   ) (32

 . ل  لل ب ا لل   ا قله     االلكترونٌة 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288ذار/ / آ82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

322 

 

1) Awwodele.(2011)Anexploratory Study aboud internet use among education Faculty 

member in Jordanian Public universities. Cunpublishhed Doctoral Dissertation .Ohio 

state University ,Newyork .USA  

2) An derson, T.& Elloumi (F). (Ed).(2014) .Theory and Practice Of online 

Learning .Athabasca university .Canada. 

3) Gupta, S. and Gupta, M., (2020). Technology and E- learning in higher education. 

International journal of advanced science and technology, 29(4), p.1320 

 

 

 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

277 

 

 المالئمة المكانية لممدارس وأثرها في فعالية التعميم
 دراسة جغرافية لقضاء الهارثة ( )

 الغرض من البحث : الترقية العممية

 بناتلمكمية التربية  -جامعة البصرة  األسدي المدرس الدكتورأحمد سراج جابر
 قسم الجغرافية 

 الممخ ص
تعد المدرسة من أىم ركائز تطور المجتمعات وتقدميا وأن لموقع ىذه المؤسسة الصغيرة                

أىمية قصوى في فعالية التعميم كما أن نمط توزيع وتنظيم ىذه المدارس من الميمات األساسية في 
لتغيرات الديموغرافية لمسكان وأختيار المكان المناسب التخطيط لمتعميم وأن التخطيط الجيد المرتكز عمى ا

لممدرسة لتحقيق  سيولة الوصول يسيم في أرتفاع نسبة فعالية التعميم وتحقيق األىداف التربوية ، تشمل 
ممدرسة في قع الجغرافي لفقط أثر المو البحث يتناول  ، ليارثة الواقع ضمن محافظة البصرةالدراسة قضاء ا

وسيولة الوصول ليا ونمط  توزيعيا أي دراسة الواقع الخارجي لممدرسة والعوامل المتعمقة بذلك  التعميم
 التعميم في داخميا . دون التطرق لمعايير

 مؤسسات تعميمية –كفاءة  –ىارثة  -الكممات المفتاحية : مدرسة  
The spatial suitability of schools and its impact on the effectiveness of 

                            (Geographical study of Al-Hartha district)  education                                                                                                             

Dr.Teacher ahmed Sirag Jaber - University of basrah - College of        

Education Women - Department Geographical                                       

                        The school is one of the most important pillars for the 

development and progress of societies, and that the location of this small 

institution is of paramount importance in the effectiveness of education, and the 

pattern of distribution and organization of these schools is one of the basic tasks 

in planning education, and that good planning based on demographic changes of 

the population and choosing the right place for school to achieve ease of access 
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contributes to a high rate The effectiveness of education and the achievement of 

educational goals, the study includes the district of Al-Hartha, located within the 

province of Basra. The research deals only with the impact of the geographical 

location of the school on education, the ease of access to it and its distribution 

pattern, that is, the study of the external reality of the school and the factors 

related to that without addressing the standards of education within it            

 

                   . Keywords: school - Hartha - efficiency - educational institutions 

 مشكمة البحث

تتمخص مشكمة البحث بمدى مالئمة توزيع مدارس قضاء اليارثة مكانيا ومدى تحقيق ىذا األختيار        
 التعميم فيو . لمعايير الثقل السكاني والتخطيط الحضري والعمراني لمناطق القضاء وأنعكاسة عمى جودة

 هدف البحث

تيدف الدراسة الى تقييم مدى تحقيق أختيار المكان االمثل لممدارس في قضاء اليارثة ومدى          

مالئمو مع المتغيرات السكانية كعامل رئيس لمناطق القضاء فضال عن تحقيقو لسيولة الوصول وخطط 

 التنظيم العمراني وعالقة ذلك بفعالية التعميم .

 منهجية البحث

ث المنيج الوصفي لمتعرف عمى خصائص الموضوع كما ىي في الواقع  فضال عن أتخذ البح        

المنيج التحميمي ألستنطاق االحصائيات والبيانات المتوافرة لمسكان والمدارس الموجودة في القضاء 

، كما نوضح كمؤشرات أساسية لموصول ليدف البحث فضال عن ذلك أتباع اسموب المالحظة المباشرة 

 ومدراء المدارس وأولياء أمور الطالب  المقابالت الشخصية لبعض المسؤولينث الميداني و ىنا بأن البح

 .  ىو المصدر األساس في الدراسة



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

279 

 

 حدود الدراسة

تتمثل منطقة الدراسة بقضاء اليارثة الواقع ضمن محافظة البصرة الذي يحده من الشمال قضاء        

الدير ومن الشرق قضاء شط العرب بينما يحده من الجنوب قضاء البصرة فيما يقع قضاء الزبير الى 

عدد سكانو )  ( بينما يبمغ2كم 903( ، تبمغ مساحة القضاء )1الغرب والجنوب الغربي منو ، خريطة )

 ( مقاطعة متباينة في عدد االحياء والمحالت السكنية .42ألف  نسمة( ، ويشتمل عمى )  270531

 توزيع سكان القضاء وتطور الخدمات التعميمية 

يعتمد التخطيط لمخدمات بصورة عامة  والسيما لمخدمات التعميمية عمى التغيرات               

 اسي أذ يرتبط ذلك بمعايير خاصة خضعت لدراسات تم األعتماد عميياالديموغرافية لمسكان بشكل أس

 بشكل كبير لتحقيق األىداف المرجوة من عممية التخطيط ىذه ، ووفقا لممعيار المحمي لمخدمات التعميمية

               ي :وعالقتو بالمتغيرات الديموغرافية لمقضاء عامة يمكن تقييم ىذه الخدمات لمسنوات السابقة كاآلت

 (8222توزيع السكان والمدارس وكفاءتها عام )   -1

وعام   (  2004( نالحظ بأن ىناك زيادة بعدد السكان بين عام ) 1من خالل الجدول رقم )            

( 230521( وفقا لمتقديرات السكانية الصادرة من وزارة التخطيط ، أذ بمغ عدد سكان القضاء) 2022) 

 ( مدرسة أبتدائية113( وان مجموع عدد المدارس بمراحمو المختمفة قد بمغت ) 2004نسمة في عام ) 

، وتبعا لذلك  توالي( عمى ال 2، 1، 16،  15، 79بواقع ) طة وأعدادية ومينية وروضة أطفال ومتوس

 2500رس األبتدائية بواقع مدرسة لكل )وعند تطبيق معيار الخدمات التعميمية المحمي ألنشاء المدا

( مدرسة  في حين ان الموجود 13يتضح بأن ىناك عجزا في عدد المدارس األبتدائية يبمغ ) ، (1)نسمة(

 السكانمن  ( نسمة10000متوسطة لكل )معياري ألنشاء مدرسة ( مدرسة فقط ، ووفق العدد ال 79) منيا
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 (1خريطة )                                      

 منطقة الدراسة في محافظة البصرة                           

 
 المصدر : جميرية العراق ، وزارة البمديات واألشغال العامة ، المديرية العامة لمتخطيط العمراني في محافظة البصرة ،   

 . 2009، لسنة  1/10000مقياس              
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( مدرسة في حين يشير ما موجود منيا كواقع حال 8)يظير أن العجز الذي كان فييا في تمك السنة بمغ 

، بينما بمغ العجز في المدارس األعدادية والمينية ورياض االطفال حسب  (2)( مدرسة فقط 15الى )

 . (3)( عمى التوالي  21،  22،  7المعيار المحمي )

 (1جدول )                                     

 (8288 – 8222نمو السكان وعدد المدارس في قضاء الهارثة  لألعوام )      

 عدد السكان السنة   ت

 / ألف

 مساحة  

 القضاء

 مدرسة 

 أبتدائية   

 مدرسة  

 متوسطة

 مدرسة   

 أعدادية     

 مدرسة   

 مهنية 

 روضة 

 أطفال

 

 المجموع

 113  2   1    16    15     79    2كم903 230521 2004 1

 116  2   1     19     15     79     2كم903 243415 2010 2

 124  3   1     20    18     82     2كم903 257334 2016 3

 128  3   1     21    19     84     2كم903 270531    2022 4

 ، بيانات غير منشورة . 2022المصدر : عمل الباحث باألعتماد عمى بيانات قسم تربية قضاء اليارثة ، لسنة 

 (8212توزيع السكان والمدارس وكفاءتها عام  ) -8

(  243415( الذي أرتفع ليصل الى )2010يشير واقع حال نمو السكان في عام )                 

 ( مدرسة  9ارس المتوسطة الى ) المدو  ( مدرسة 18األبتدائية الى )  لمدارسجز بانسمة  الى زيادة الع

 التوالي . ( عمى 47،  23المينية ورياض االطفال)  المدارسو ( مدرسة ،  5المدارس األعدادية الى ) و 

 (8212توزيع السكان والمدارس وكفاءتها عام ) 

( نسمة  ، ومن خالل  257334( الى )2016وصل عدد سكان القضاء في عام )                

العجز في عدد المدارس بمراحمو المختمفة لسنة  الجدول نفسو ووفقا لممعايير السابقة نالحظ أستمرار
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( مدرسة 6( مدرسة لممرحمة المتوسطة و) 8( مدرسة لممرحمة االبتدائية  و) 20( حيث بمغ ) 2016)

 ( روضة . 22نما وصل  العجز في مرحمة الروضة الى )بي ( مدرسة مينية 25لممرحمة األعدادية  و)

  (8288توزيع السكان والمدارس وكفاءتها لعام )  -2

 ( 270531( بعد أن بمغ عدد السكان ) 2022أستمر العجز في عدد المدارس عام )                 

( 26( مدرسة فقط لممراحل الدراسية المختمفة في القضاء ليصل العجز فييا الى )128نسمة بتوافر) 

مينية وروضة اطفال  ( مدرسة 51،  26( مدرسة أعدادية و)6( مدرسة متوسطة و)8مدرسة أبتدائية و)

سيما لمخدمات إن سوء األدارة الحكومية وعدم تنفيذ المخططات التنموية بصورة عامة ال ، عمى التوالي

التعميمية التي تعد من أىم مفاصل تطور الشعوب أحد األسباب الميمة ليذا العجز الكبير في تطور 

المؤسسات التربوية عدديا والذي أثر بدوره بشكل مؤكد وواضح عمى نوعية الخدمة المقدمة لمسكان نظرا 

لسكانية المضطردة وعدم مواكبتيا بزيادة لمزخم المتزايد عمى المدارس بمراحميا المختمفة بفعل الزيادات ا

عدد المؤسسات التعميمية كما ونوعا ، كما ساىم قمة األستقرار السياسي في عدم أستثمار الميزانيات 

المخصصة لقطاع التعميم بالشكل األمثل عمى مستوى العراق بشكل عام ومنيا منطقة الدراسة ، فضال 

تخصصة في مجال التخطيط والتنفيذ في مجال التعميم بأنواعو عن ذلك قمة أعطاء دور كبير لمكوادر الم

 المختمفة .

 (8288مالئمة التوزيع المكاني لمدارس القضاء لعام )

تمثل المساحة التي يتركز فييا سكان قضاء اليارثة وتحدث فييا مختمف الفعاليات                 

القضاء ، اذ يحتوي القضاء عمى الكثير واستخدامات االرض  حوالي ثمث المساحة من مجموع مساحة 

، اذ نالحظ تركز  القميل السيما بأتجاه الغرب منو من المناطق والمقاطعات الفارغة ذات التركز السكاني
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السكان بالقرب من مناطق االنيار السيما نيري دجمة والفرات وشط العرب وبروز نمط األستيطان الخطي 

ت من عوامل الجذب الواضحو في ىذا الشأن السيما بعد تجفيف مع أمتداد مجاري المياه التي أصبح

االىوار وقمة المياه فييا ، كما أن لخطوط الطرق التي تربط بين المدن  واألراضي الزراعية الخصبة دورا 

في تركز السكان فضال عن العامل األداري ودوره كعامل جذب  لألستقرار قرب المدن ، ويشير الجدول 

وضح عدد السكان في كل منيا أعتمادا عمى أحصاءات المختار) الشخص المسؤول عن ( الذي ي2رقم )

إعتمادا عمى التقديرات السكانية لعدم وجود أحصائيات حكومية منظمة ( وكذلك معرفة عدد  المنطقة ( أو

وبين  المدارس فييا من خالل بيانات قسم تربية اليارثة  يتضح بان ىناك تباينا بين الثقل السكاني فييا

ولمعرفة ، عدد المدارس بمراحميا المختمفة الموجودة فييا فعال مما يؤشر في البعض منيا عجزا واضحا 

توزيع المدارس ومقدار العجز فييا عمى مستوى بعض مناطق القضاء وكفاءة موقع المدرسة بالنسبة 

اسيين فقط يقع تأثيرىما لمطرق الرئيسة والمناطق المحيطة بيا يمكن أن نقتصر عمى دراسة  معيارين أس

خارج حدود المدرسة وىما الثقل السكاني وسيولة الوصول دون الخوض بالمعايير االخرى في داخل 

 المدرسة وتفاصيميا ، كما سنقتصر ىنا عمى دراسة بعض مناطق القضاء وعمى النحو اآلتي : 

 معيار الثقل السكاني  -أ

 مركز القضاء -1

ومن   ( نسمة42621( في مركز القضاء )3)يبمغ عدد السكان حسب الجدول رقم                

( مدرسة أبتدائية  بينما يشير 17المفترض وحسب المعيار المحمي أن يكون عدد المدارس االبتدائية فييا )

يشير الجدول ( مدرسة ، وعمى العكس من ذلك 8مما يؤكد وجود عجز بمغ ) ( مدارس فقط9الجدول الى )

( مدرسة بينما يحتاج مركز 8نفسو الى أكتفاء القضاء  في عدد المدارس المتوسطة إذ سجل وجود )
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( مدارس أبتدائية وىو مؤشر ايجابي سينعكس عمى فعالية التعميم من خالل تحقيق العدد 4القضاء الى )

وب مراعيا حجم السكان في المناسب لمطالب داخل الصف إذا ما تم توزيع ىذه المدارس بالشكل المطم

( 6بعد أن سجل ) كل منطقة ، كما يشير نفس الجدول إلى عدم وجود عجز في المدارس االعدادية

من داخل  مدرسة بزيادة مدرستين عن العدد المطموب وىو عدد كافي يستطيع إستيعاب أعداد الطمبة

 او المركز الطمبة من مناطق تقع خارجنتيجة لقبول  منطقة مركز القضاء فقط وىو مالم يتحقق بالفعل 

من اطراف القضاء وىذه أحد المعضالت التي يعاني منيا التعميم بصورة عامة  لذلك لجأ أصحاب القرار 

   الى تقييد القبول في المدارس إال ضمن حدود المنطقة الجغرافية التي تتواجد فييا المدرس بما يسمى بأقميم

 (8جدول )                                   

 عدد سكان ومدارس بعض مناطق قضاء الهارثة                 

 

 ت  

 

 أسم المنطقة    

 

 عدد السكان 

 عدد المدارس                 

 روضة مينية أعدادية متوسطة أبتدائية

 2    6   8   9   42621  مركز القضاء  1  

  1    2   6   7181  الماجدية  2  

    3   6   8465  المطيف  3  

   1   2   3   5750  حي الطميعة  4  

    2   3   9600  أبو حموه  5  

   1   3   3   1500  العسافية  6  

    2   3   6308  حمرينان  7  

    1   2   4700  حي األنتصار  8  
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 ، بيانات غير منشورة . 2020المصدر : عمل الباحث باألعتماد عمى بيانات قسم تربية قضاء اليارثة ، لسنة 

التاثير لممرحمة الدراسية المعنية ، أما توافر أعداد المدارس المينية ورياض االطفال فأنو يتبين من خالل 

الجدول بانيا  تعاني من عجز مستمر كما في السنوات الماضية إذ لم يكن ىناك توافق وتكامل بين عدد 

 السكان وبين عدد ىذه المدارس  . 

 (3دول )ج                               

 العجز في عدد المدارس في بعض مناطق قضاء الهارثة            

 

 ت  

 

 المنطقة

 عدد

 السكان

عدد 

 المدارس

 الروضة المهنية األعدادية المتوسطة األبتدائية

 عجز موجود عجز موجود عجز موجود عجز موجود عجز موجود

مركز      1   

 القضاء

42621   25  9  8   8     6     4   2  

    1   1      2    6  9   7181 الماجدية 2   

     1     3   6  9   8465 المطيف 3   

      1   2   3   6   5750 حي الطميعة 4   

   1   1     2  2  2  5   9600 أبو حموة 5   

        3   4  7   1500 العسافية 6   

        2   3  5   6308 حمرينان 7   

    1   2   1838  أىوار حرير  9  

    2   3   4105  حي الرسالة  10 

    1   2   4554  الخيط   11 

    2   3   1500  حي الشيداء  12 

     2   1123  الدواي  13 
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حي  8   

 االنتصار

4700   3  2   1        

        1   2  3   1883 أىوارحرير 9   

        2  3  5   4105 حي الرسالة   10  

        1   2  3   4555 الخيط 11  

        2   3  5   1500 حي الشيداء  12  

          2  2   1123 الدواي 13  

 ، بيانات غير منشورة . 2020المصدر : عمل الباحث باألعتماد عمى بيانات قسم تربية قضاء اليارثة ، لسنة 

 منطقة المطيف  -8

( مدرسة 6( نسمة كما يشير الجدول الى توافر )8465يبمغ عدد السكان في منطقة المطيف )           

( مدارس وىو عدد يحقق المعايير المحمية لوجود ىذا 4أبتدائية  في حين إن الحاجة الفعمية لممنطقة ىي )

ر العددي المحمي المناسب النوع من المؤسسات التربوية حسب الحجم السكاني المذكور  ، كما إن المعيا

لوجود المدارس المتوسطة يعطي مؤشرًا إيجابيًا بزيادة عدد المدارس عن الحد المطموب إذ يتواجد في 

( مدرسة متوسطة في حين إن الحاجة الفعمية ىي مدرسة واحدة فقط أو مدرستان عند الفصل 3المنطقة )

مستوى المدارس المينية ورياض األطفال مقارنة بين االناث والذكور، بينما يظير العجزبشكل واضح عمى 

( مدرسة مينية  2،  1بعدد السكان وعدم تحقيق المعايير المطموبة لذلك إذ تحتاج المنطقة الى توافر )

وروضة عمى التوالي ولكن عمى الرغم من ذلك نالحظ وجود أكتضاظ لمتالميذ  والطالب داخل الصفوف 

ل عدم األكتفاء بقبول التالميذ من المنطقة نفسيا فقط بل من مناطق وىو ما يؤكد ما ذكرناه سابقًا حو 

أخرى ربما ال تتواجد فييا ىذه المراحل الدراسية أو يرجع ذلك لسوء تقدير عدد السكان في مختمف 
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عمى  المناطق السيما بعد تجفيف االىوار ونزوح عدد من سكانيا الى مختمف المناطق مما شكل عبأ كبيراً 

  يا .الخدمات في

                   منطقة حمرينان -3

 نسمة كما يشير (6308يشير الجدول السابق إن عدد السكان في منطقة حمرينان  بمغ )             

( مدرسة أبتدائية  مما يحقق الحاجة الفعمية لممنطقة من ىذه المدارس وىو عدد يحقق 3توافر ) الى

 ، كما إن المعيارور المؤسسات التربوية حسب الحجم السكاني المذكالمحمية لوجود ىذا النوع من  المعايير

 العددي المحمي المناسب لوجود المدارس المتوسطة يعطي  مؤشرًا إيجابيًا بزيادة عدد المدارس عن الحد

 ( مدرسة متوسطة في حين إن الحاجة الفعمية ىي مدرسة واحدة فقط2المطموب إذ يتواجد في المنطقة )

بشكل واضح عمى مستوى المدارس  عند الفصل بين االناث والذكور، بينما يظير العجزأو مدرستان 

 ورياض األطفال مقارنة بعدد السكان وعدم تحقيق المعايير المطموبة لذلك إذ تحتاج المنطقة الى المينية 

 ( مدرسة مينية وروضة عمى التوالي . 2،  1توافر )

 (3خريطة )                                       
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التوزيع الجغرافي لممدارس في قضاء الهارثة                     

 
                                     2018اليارثة ، بغداد ،  -البصرة خريطة فيرست مقاطعات  ،العامة لممساحة الييئة -عمل اباحث أعتمادا عمىالمصدر: 

  حي الرسالة -2

( ، في حين يبمغ  2022( نسمة حسب التقديرات لعام )  4105ىذه المنطقة )يبمغ عدد سكان           

 ( مدرسة وىو مؤشر أيجابي يحقق المعيار المحمي ليذا النوع من المراحل2فييا )  عدد المدارس األبتدائية



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

289 

 

 ( مدرسة الذي يحقق المعيار 2الدراسية والذي ينطبق كذلك عمى عدد المدارس المتوسطة  والذي بمغ ) 

المحمي بل يزيد عمى ذلك ومن الممكن أن يستوعب أعداد أكثر من الطالب ، بينما يشير الجدول الى 

 عجز في وجود روضة في منطقة حي الرسالة مما يؤكد ضرورة وجود ىذه المؤسسة الصغيرة فييا .

 منطقة الخيط -5

لمعيار المحمي المطموب ( نسمة ، وعند تطبيق ا4555يبمغ عدد السكان في ىذه المنطقة )           

( مدرسة في المنطقة وىو عدد يؤشر الى حالة إيجابية ممكن 2لوجود المدرسة األبتدائية نالحظ  توافر )

( مدرسة متوسطة مما يحقق 1أن يساىم في رفع مستوى التعميم ، كذلك يشير الجدول السابق الى توافر )

 طقة الى إنشاء روضة أطفال فييا .المعيار المحمي بشكل أيجابي في حين تحتاج ىذه المن

 نمط توزيع المؤسسات التعميمية وعالقته بحجم السكان 

أن دراسة توزيع ونمط أي ظاىرة يرتبط بعوامل متعددة تساىم في تركزىا في منطقة معينة او             

ذلك التوزيع  األبتعاد عن ذلك التركز ، وىناك عدة وسائل يتبعيا الباحثون لموصول الى معرفة أسباب

والعوامل المؤثرة فيو ال سيما الطرق اآللية منيا ، ومن المفترض بأن ىناك ثالثة أنماط رئيسة لدراسة 

توزيع أي ظاىرة جغرافية وىي النمط المتجمع والنمط الخطي والنمط المبعثر ، وفي دراستنا ىذه يشكل 

 ة في القضاء فضاًل عن عوامل أخرى ساىمت الثقل السكاني سببا رئيسًا في توقيع نوعية االنماط الموجود

 اآلتي : في قضاء اليارثة  يمكن تصنيفيا عمى النحو المدرسفي ذلك ، ولمعرفة نوعية نمط  توزيع 

  نمط التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية -1

تجمع القضاء إن النمط الم ( التي تتعمق بتوزيع المدارس عمى مستوى3يتبين من خالل خريطة )      

 المناطق بباقي في مركز القضاء ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزىا التركز السكاني فيو قياساً   ىو األبرز



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

290 

 

السيما أن حوالي ثمثي مناطق القضاء اما قميمة السكان او فارغة منيم ، كذلك صفتو األدارية كمركز 

( نسمة  5000أبتدائية وىو )حضري  لمقضاء وقمة عدد السكان المطموب كمعيار محمي إلنشاء مدرسة 

زاد من اعداد المدارس في المنطقة فضاًل عن ذلك تحقق سيولة الوصول بشكل جيد لوجود الطرق 

والخدمات وعوامل الجذب األخرى ، كما يعود ذلك أيضًا لتعدد المدارس في البناية الواحدة نظرًا لقمة 

ء ، وبسبب قمة السكان مع األبتعاد عن البنايات المدرسية وىو سبب ينطبق عمى أغمب مناطق القضا

مركز القضاء يقل نمط التوزيع الجغرافي لممؤسسات التعميمية بشكل أقل إال أن كثرة عدد المدارس في 

البناية الواحدة يبقى عامل أساسي في ترسيخ  ىذا النوع من أنماط التوزيع ريثما تقوم السمطات المعنية 

في المناطق البعيدة من مركز القضاء فيسود النمط المبعثر في التوزيع  ببناء عدد أكبر من المدارس ، أما 

 بسبب تباين عدد السكان وتوزيعيم .

 نمط التوزيع المكاني لمدارس المتوسطة  -8

يتميز نمط توزيع المدارس المتوسطة بكونو متجمعًا في مركز القضاء ، ألرتباطة بالعامل            

الرئيسي لتوزيع المؤسسات التعميمية وىو عدد السكان الموجود في كل منطقة ، بينما يكون نمط التوزيع 

العددي فييا ، إذ من مبعثرًا في المناطق األخرى ويساىم في ذلك النمط من التوزيع قمتيا والعجز 

المفترض أن تكون ىناك مدرسة متوسطة لكل أربع مدارس أبتدائية إال أن ذلك لم يتحقق عمى أرض 

 الواقع .

 نمط التوزيع المكاني لممدارس االعدادية -

يمكن التأكيد عمى أن نمط التوزيع المكاني لممدارس المتوسطة ينطبق عمى نمط توزيع              

 الموجود منيا في مركز القضاء عمى الرغم من قمة عددىا  عدادية وىو النمط المتجمع وتركزالمدارس اال
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، أما في المناطق األخرى يسود النمط المبعثر فييا بسبب قمة ىذا النوع من المؤسسات التعميمية الذي 

         يتطمب عدد مناسب من السكان . 

 ق النقل معيار سهولة الوصول لممدرسة والقرب من طر -ب

تؤثر طرق النقل دورا كبيرا في العالقات بين النشاطات المختمفة أعتمادا عمى عامل                  

، ومن العوامل الميمة المفترض ( 4)  الزمن وكمفة الوصول وىو ما يعتمد عمية السكان بكل نشاطاتيم 

االمان ال سيما بالنسبة مراعاتيا  لدى المخطط لمخدمات بصورة عامة ىي توفر عناصر الصحة و 

الخدمات التعميمية  لتعامميا مع فئات عمرية مختمفة ومنيا أعمار الطفولة بشكل خاص سواء  عمى 

مستوى رياض األطفال أو المدارس األبتدائية  وضرورة مراعاتيم من خالل إبعادىم من مخاطر الطرق 

رئيسة وان تكون قريبة من الطرق وتسييل وصوليم لممدرسة ، ويفضل إبتعاد المدارس عن الطرق ال

الفرعية لتحقيق ميزة سيولة الوصول لطرق المواصالت والوصول لممدرسة  فضاًل عن المحافظة عمى 

حياة التمميذ أو الطالب من مخاطر الطرق منجية  واألبتعاد عن الضوضاء واالصوات العالية التي 

ة التعميمية بشكميا الصحيح ، كما يحدد تصدر من المركبات في الشارع والتي تعيق من سير العممي

المختصون  مكان المدرسة بما يتعمق بالمسافة المعيارية  التي يجب ان يقطعيا التمميذ  من البيت الى 

( متر من البيت الى المدرسة 500المدرسة إذ ذكر كالنس بيري بأن ىذه المسافة ينبغي أن ال تزيد عن )

، ومن  (5)ر كمسافة فاصمة بين  سكن الطالب والمدرسة المتوسطة ( مت1000لممدارس االبتدائية وعن )

(  يتضح صعوبة تحقيق ىذه المعايير عمى منطقة الدراسة لمعجز الواضح في عدد 4خالل الجدول )

المدارس فييا بالنسبة لممراحل الدراسية فضاًلعن تركز السكان في مناطق محددة وقمتو  في أغمب 

لطالب السيما في المراحل الدراسية المتوسطة واالعدادية والمينية الى مساحات القضاء مما يضطر ا
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قطع مسافات طويمة لموصول الى مدارسيم ، بينما تقع أغمب المدارس األبتدائية  داخل األحياء السكنية 

إال في ،  (6)( متر500ومع ذلك فان أغمب المسافات التي يقطعيا التالميذ تزيد عن المعيار المحدد وىو )

حاالت قميمة عندما تكون المدرسة مجاورة لبيت التمميذ ، ولذلك البد أن يأخذ المخططون ذلك بنظر 

األعتبار ووضع المدرسة في وسط الحي السكني والتأكيد عمى منع التجاوز عمى ىذه المناطق المخصصة 

 لمخدمات التعميمية  وىي مسؤلية مشتركة بين الدولة واألىالي  .

 

 (2جدول )

 موقع بعض المدارس وسهولة الوصول بالنسبة لمشوارع الرئيسة لقضاء الهارثة    

 

 ت

 أسم      

 المنطقة   

 أسم      

 المدرسة   

 الموقع    

 بالنسبة لمطرق

   

 ت

أسم  

 المنطقة

 أسم        
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 بالنسبة لمطرق 
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 مركز القضاء 

 كرمة عمي    

 األبتدائية   

 

 رئيسي    

6   
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 فرعي    
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2  

  

 

 

 الماجدية   

 اليدى  أنوار  
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 فرعي    

7  

 

 

 حمرينان 

 وليد         

 الكعبة االبتدائية   

   

 فرعي     

  األخاء     

 األبتدائية   

  

 فرعي    

  

 الشيامة االبتدائية   

  

 رئيسي     

  صناعية     
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 متوسطة        رئيسي     اليارثة    

 الطموح لمبنات   
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 عقيل حسن   

 المالكي    

 

 فرعي    
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 حي     

 األنتصار  

 األنتصار األبتدائية    
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 ىاجر       

 األبتدائية    
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 متوسطة الطميعة

 لمبنات     
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 متوسطة  األرادة    
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 فرعي    

  المثابرة المختمطة 
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 فرعي    

5  

 

 أبوحموة  

  اليرموك    

 األبتدائية   

 

 فرعي    
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 حي     

 الرسالة  

 المثنى        

 األبتدائية لمبنين  

  

 فرعي    

  األنبار المختمطة 

 فرعي    

 يافا األبتدائية        
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 فرعي    

     الياقوت االبتدائية 

 ثانوية شجرة       فرعي    

 طوبى لمبنات     

  

 فرعي    

 . المصدر :عمل الباحث والدراسة الميدانية

 التوزيع المكاني لممدارس وعالقته بتسرب الطمبة 
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يترك موقع المدرسة أثرًا يعتد بو كأحد العوامل الميمة  التي تساىم  في أستمرارية الطالب                

 في مواصمة دراستو أو تسربو من المدرسة وذلك لتعمق األمر بعدة نقاط منيا :

 سهولة الوصول وعالقته بطرق النقل -1

يشكل عامل النقل دورًا بارزًا بكل مفاصل الحياة العصرية والشك أن التعميم وما يتطمبو من               

النتقل  من منطقة  الخرى  يمثل جزء ميم منيا ، ومن خالل دراسة تباعد المؤسسات التربوية في القضاء 

سمبيات  كثيرة ظيرت من جراء  وعدم رصانة توزيعيا  وفق الحاجة والمعايير المطموبة  تبين أن ىناك

ذلك  يمكن أن تؤثر في كفاءة التعميم بل من المكن ان تساىم في الحد منو والقضاء عميو في تمك 

المناطق السيما لفئات معينة من المجتمع  ، إذ تبين ومن خالل المقابالت الشخصية مع بعض العوائل 

ر صعوبة ألتحاق عدد من أبناء العوائل في السيما في أطراف القضاء والمناطق القريبة من االىوا

المدارس السيما المراحل الدراسية المتقدمة كالمدارس األعدادية والمينية ومن خالل  ذلك تبين أيضًا أن 

الفئة األكثر تضررًا من ذلك ىم األناث لبعد المسافة وصعوبة النقل وتأخره ألوقات متأخرة من النيار 

مخاطر الطريق ، وبشكل أقل يتخمف الذكور من األلتحاق بتمك المدارس  وخوف العوائل عمى بناتيم من

لألسباب ذاتيا ، ومن المؤسف عدم وجود بيانات واحصاءات توثق ذلك عندما طمبناىا من الجيات 

المسؤلة في فرع تربية قضاء اليارثة واألكتفاء بتوجيينا لمدراء المدارس ولكن تم االعتماد عمى المقابالت 

ألولياء أمور بعض  العوائل في أطراف القضاء كمنطقة ) الخيط واىوار المسحب وحرير( الشخصية 

فضال عن المقابالت مع بعض مدراء المدارس ، وجدير بالذكر أن بعض أبناء العوائل يترك الدراسة بعد 

أكده مدراء  المباشرة بالمدرس والتأكد من عدم القدرة عمى مواصمة الدراسة السيما في فصل الشتاء وىذا ما

 المدارس حول ىذا األمر.
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 العامل األقتصادي  -8

وىو من األسباب الميمة التي تواجو المجتمعات المحدودة الدخل بصورة عامو السيما  في             

عممية االنتقال المتكرر لمدراسة او العمل من مناطق األطراف الى المناطق الحضرية التي غالبا  ما 

سات التعميمية  ذات المراحل المتقدمة كالمدارس األعدادية والمينية  ألنيا تضيف تتركز فييا المؤس

تكاليف أخرى تزيد من معاناة بعض العوائل بغياب دعم الدولة والمؤسسات التعميمية ، وقد أزدادت معاناة 

ىذه سكان ىذه المناطق بعد تجفيف االىواروصعوبة ممارسة المين المتعمقو بو مما أضطر البعض من 

العوائل لألنتقال الى المناطق القريبة من مركز القضاء ، أما المدارس األبتدائية  فتكاد تنتشر في أغمب 

 المناطق  إذ ال يضطر التالميذ الى مغادرة مناطقيم في أطراف القضاء أو من االىوار إال نادرًا .

 جنس المدرسة -3

األناث أو التعميم المختمط  في مواصمة الطالب  يساىم جنس المدرسة إن كان لمطمبة الذكور أو       

لمدراسة أو عدم األلتحاق بيا او التسرب منيا ال سيما بالنسبة لممدارس المختمطة ، إذ الزال البعض من 

العوائل وحسب العادات المورثة ال يسمحون ألبناىم األناث باأللتحاق بيذه المدارس ال سيما بمناطق 

ة عن مركز القضاء وىو سب يساند ويعاضد السبب  األول وىو خوف األىالي األطراق والمناطق البعيد

من أنتقال أوالدىم لمسافات بعيده والرجوع في وقت متأخر، وحيثما تتوافر مدارس لألناث يقل ىذا السبب 

حدة والسماح ليم بمواصمة الدراسة ، وكمما أتجينا نحو مركز القاء تنخفض أسباب الممانعة الولياء 

ور في ذلك الشأن ومما ساعد  عمى أنتشار ىذه الظاىرة سوء توزيع المدارس حسب الجنس أوجود األم

 ل عائق أمام بعض أولياء األمور .المدارس المختمطة التي تشك

 نوعية المؤسسة التعميمية  -2
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المؤسسات التعميمية  ذات التخصص العممي الخاص ذات أىمية قصوى ال  إن توافر                

سيما لمشباب والشابات الذي يمتمك مواىب خاصة أو رغبات عممية يتطمع لتطويرىا ومواصمة الدراسة فييا 

او لكسب مينة معينة يستطيع من خالليا أن يبني حياتو المستقبمية ، ومن ىذه المؤسسات المينية  

مع رغبة الطالب ، ومن  )االعداديات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرىا( ولكال الجنسين بما يتالئم

د في جالتعميمية بشكل ممموس ، إذ التو  المالحظ إن منطقة الدراسة تفتقر الى ىذا النوع من المؤسسات

قضاء اليارثة سوى أعدادية صناعة اليارثة التي ال تكفي ألستيعاب الحجم السكاني الكبير لمقضاء 

رة لمطمبة فضال عن ذلك فيي احادية الجنس إذ فاليمكن ليذه المؤسسة الوحيدة أن تستوعب األعداد الكبي

تستقبل الذكور فقط ، أما المؤسسات التعميمية األخرى كالتجارية والزراعية وغيرىا  فيي غير موجودة 

 نيائيًا  .

 نتائج البحث    

 مناطق دون األخرى . مما اوجد تركزىا في المدارسضعف تطبيق المعايير المحمية في توزيع  -1     

 قمة المدارس المينية بمختمف األختصاصات بصورة عامة في القضاء .   -2     

 مناطق أخرى ال ببعض عجزو  القضاءوجود فائض من المدارس األبتدائية والمتوسطة  في مركز  -3     

 قمة وجود رياض االطفال عامة وظيور عجز فييا عمى مستوى القضاء . -4     

 وصعوبة وصولوساىم لمحمية  في التوزيع المعايير ا خالف بناية واحدةالمدارس في  الدوام بين -5     

 الطمبة لمدارسيم .          

 التوصيات      

 إنشاء بنايات جديدة وفك األرتباط بين مختمف المدارس في الدوام ببناية واحدة . -1        
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 القيادة التربوية المدرسية بين استراتيجية االختيار وآلية االختبار
 الغرض من البحث )الترقية العممية(

 المديرية العامة لتربية البصرة/  جمعة مبارك عزيزالمدرس الدكتور 
 قسم تربية الزبير

 انمضتخهص:

يهدؼ البحػث الػا ايايػمر ييػميير ةاوػحا ة ػمملا ةييتيػا ايايػمر اادارات اليدرلػيا ليػم لهػم يػف 

دةر لمعؿ لي رلـ اليمرطا الاربةيا لي اليراؽ، إذ ايميي عيتيا اايايمر يف ع ةائيا يمرطػا ةعػدـ ابيػي 

 ليملا ةاوحا ةرصييا ايملب الدةر الريمدي ليثؿ هذه اليهيا.

لػػيا لػػي الييػػؿ ا داري  ٘ٔأ البمحػػث يػػف يػػرؿ ييمرلػػاة الميتيػػا عتػػا يػػد  ا ثػػر يػػف لقػػد الػػاقر 

الاربػػةي هػػذه الي ػػ تا ةالػػابمف بيػػض ا دارات اليدرلػػيا الاػػي يػػموت ردةدهػػـ يهيػػده ةبقػػةة ابيػػي ييهييػػا 

 ةاوحا ةعدـ الر ةف الا اليرقمت اة اليحلةبيا ةغيرهم لي ايايمر القيمدات الاربةيا.

ةبيد درالا لايمرب دةليا لدةؿ عربيا قطيت  ةطًم لػي هػذا اليوػيمر اةصػؿ البحػث ةبيمًو عتية 

الػػػا اعػػػداد ائحػػػا يػػػف الييػػػميير الاػػػي يي ػػػف اف ا ػػػ ؿ قمئيػػػا ييابػػػرة لػػػي ايايػػػمب ااصػػػت  يػػػف بػػػيف عػػػدة 

  يةص.

ةبيمًو عتا يم اقدـ أةصا البحث بمعايمد اتػؾ الييػميير  ييهييػا يي ػف اف ا ػ ؿ يطػةة بماايػمه 

   يحة اطبيؽ ييميير اليةدة ال ميتا لي الييؿ اليهللماي لييم الييداف الاربةي.الصحي

Abstract: 

The research aims to choose clear, transparent and publicized criteria for 

selecting school administrations because of their active role in drawing the 

educational map in Iraq, as the selection process suffers from excessive 
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randomness and the failure to adopt a clear and sober policy that suits the 

pioneering role of such a task. 

Through his actual practice for more than 15 years in educational 

administrative workers, the researcher extrapolated this problem and identified 

some school administrations whose responses were strongly supported by 

adopting a clear methodology and not relying on relationships or favoritism and 

others in choosing educational leaders. 

Accordingly, and after studying the international experiences of Arab 

countries, which have gone a long way in this regard, the research reached the 

preparation of a list of criteria that could constitute a significant list in electing 

the fittest among several persons. 

Based on the foregoing, the research recommended the adoption of these 

standards as a methodology that could constitute a step in the right direction 

towards the application of total quality standards in institutional work, especially 

in the educational field. 

 

 انممذمت :

يػث قميػت بةقمػا يػع ذااهػم، يع بدايا األلميا الثملثا، بدأت  ثير يف األيـ اليػمدة يراييػا حيماهػم ح
ارايع أعيملهم ةاقةـ أداوهم، ةاحتؿ يقمط القةة ةالويؼ ليهم، ةاحدد لرص الاطةير ةييمرااة، لاييؿ عتا 
ايزيػػز ا ييمبيػػمت ةارلػػي اللػػتبيمت، ةهػػذا  ػػةف األيػػـ الحيػػا الاػػي اريػػد أف ي ػػةف لهػػم ي ميػػًم عتػػا يمرطػػا 

ر يف دةؿ اليملـ بيراييا أيظياهم الاربةيا ةالايتيييػا يراييػا الحومرة ا يلمييا. ةهذا يم يملر اهايمـ  ثي
 (ٔيذريا ب  ؿ يلاير لرطيئيمف عتا قدرااهم عتا إعداد األييمؿ لييايع القرف الحمدي ةالي ريف )

 

ة لػػي ظػػػؿ الاحػػديمت الاػػػي اةايػػة بيػػػمو الييايػػػع بيػػمًو يةالػػػؽ اطتيمايػػم  ةيػػػا اياػػدت يػػػذةرهم عبػػػر 
يلمييا الييبثقا يف ديييم االريي الحييػؼ ةقيييػم اليربيػا ااصػيتا ااحيػؿ اليهللػا الامريخ احيؿ القيـ اا

الاربةيا ذلؾ اليبو الثقيؿ ةيف هيم ااطتب ااير ايايمر القمدة الاربةييف ةلؽ ألس عتييا ةعيتيا اايم ا 
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بط الةاوػ  لػي يع ياطتبمت اليرحتػا الاػي ايػميي يػف ارهمصػمت البيئػا اليحتيػا لتيهللػا الاربةيػا يػع الايػ
إدارة اليتؼ الاربةي لي اليراؽ ةيف ييتاة هػة ألػتةب ايايػمب اليػدراو لتيهللػمت الاربةيػا ة أليػا اػةهيتهـ 

 لتقيمـ بيهميهـ ال بيرة .
 

ذا  ميت الاربيا لي يمهةيهم الييمصر عيتيا لتاغيير ةالاطةير ةلهم يف اآلثمر ةاليامئج ا ييمبيا  ةا 
ؿ بيف ةلمئط ا صرح ةالاقدـ لي أي دةلا يف الدةؿ، لإف يامئج هذه الييتيػا يم يييتهم احاؿ الي مف األة 

ييةطا إلا حد  بير بإداراهم، الاي ايثؿ القيمدة اليلهةلا عف لير الييتيػا الاربةيػا ةاةييههػم عتػا ألػمس 
أف الييػػػمح لػػػي أي عيػػػؿ أة ايظػػػيـ ييايػػػد عتػػػا الطريقػػػا أة األلػػػتةب اليييػػػةؿ بػػػة لػػػي اتػػػؾ األعيػػػمؿ أة 

 (ٕلايظييمت، ةقدرة اتؾ الايظييمت عتا اةيية األعيمؿ ةاألي طا يحة األهداؼ اليرغةب ليهم )ا
 ِٚٓ ٕ٘ا خاءث فىرة اٌبحث ٌتطٍظ اٌضٛء عٍٝ ِحاٚرة عذة أّ٘ٙا:

  ِفَٙٛ اٌم١ادة ٚا١ّ٘تٙا 

 ٗٙا١ٌت االخت١ار ٚاٌتحذ٠اث اٌتٟ تٛاخ 

 اٌترب٠ٛت ا١ٌٙى١ٍت اٌتٕظ١ّ١ت اٌّمترحت الخت١ار ٚاختبار اٌم١اداث 

 اٌّع١ار األٚي: األخالق 

 اٌّع١ار اٌثأٟ: اٌّٙاراث األضاض١ّت ٚاٌترب٠ّٛت 

 ٌاٌخبرة فٟ اٌعًّثاٌثاٌّع١ار ا : 

 ٌاٌخظائض ٚاٌّطّاث اٌّشخظ١ّترابعاٌّع١ار ا : 

 ٌطرائك االخت١ارخاِصاٌّع١ار ا : 

 ٌاٌىفا٠اثطادشاٌّع١ار ا : 
 .اٌتٛط١اث ٚاٌّمترحاث 

 

  مبزراث انبحث :
 يبررات:قميت الدرالا عتا ثرثا 

 األةلا: أهييا القيمدة الاربةيا لي امييؿ يةايب الييؿ الاربةي ةالايتييي.
الثمييا: ورةرة ةيةد أليػمت عتييػا ةعيتيػا لػي الييػداف الاربػةي يػاـ عتػا وػةئهم ايايػمر القيػمدات 

 الاربةيا اليههتا ةالقمدرة عتا اليير الييؿ الاربةي ةالايتييي.
الثملثػػا: حميػػا الييػػداف الاربػػةي الايتييػػي إلػػا ي م ػػما الةاقػػع الحػػملي ةا ػػييص الي ػػ رت ةاقاػػراح 

 الحتةؿ اآلييا ةاليلاقبتيا.
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 مشكهت انبحث :

اةايػػة عيتيػػا ايايػػمر القػػمدة الاربػػةييف احػػديمت ييهػػم يػػم يايتػػؽ بوػػبمبيا الييػػميير الاػػي يي ػػف يػػف  
تؽ لي صيمعاهـ عتا يلاة  الاةهيؿ ةااعداد ةيلاة  الاقصػي يرلهم ايايمب قمدة اربةييف ةييهم يم ياي

 ةاا ا مؼ  
لػػذا بػػرزت ظػػمهرة الي ػػةائيا ةعػػدـ اليةوػػةعيا لػػي ايايػػمر ةايابػػمر القيػػمدات الاربةيػػا يػػع أهيياهػػم 

 البملغا لي إييمح الييتيا الاربةيا برياهم.
 

 فزضيت انبحث:

بػراز دةرهػم الريػمدي ايطتؽ لرويا البحث لي يحػةريف األةؿ بيػمف يمهيػا ة  اهييػا القيػمدة الاربةيػا ةا 
لػػي قيػػمدة اليهللػػمت الاربةيػػا ةالثػػميي لػػي بيػػمف اهػػـ األلػػس ةالييػػميير الاػػي يي ػػف اعايمدهػػم لرلػػع يلػػاة  
األداو الاربةي يف يرؿ ايايمر قػمدة اربػةييف ةاػةهيتيهـ ب ػ ؿ يػةازي اليهيػا اليتقػمة عتػا عػماقهـ لػي بيػمو 

 ايية ةالاقراره. الييايع ةاليحملظا عتا
 مفهىو انميادة انتزبىيت

اةيػػد اليديػػد يػػف الايريمػػمت اليياتمػػا لتقيػػمدة، بيييػػم هيػػمؾ لػػيا ير زيػػا ةاحػػدة يامػػؽ عتيهػػم اليتيػػمو 
ايطػػةي عتػػا ييمرلػػا الاػػةثير عتػػا اآليػػريف. عتػػا ع ػػس ا دارة ةعػػمدة يػػم ا ػػةف القيػػمدة  القيػػمدة ةهػػي أف

بةيػػا يلػػهةليا يػػديري اليػػدارس، الػػذيف يلػػيةف يمهػػديف  حػػداث اغييػػر إييػػمبي لػػي الليملػػا ةالييتيػػمت الار 
الايتيييا، ةقد اـ اطةير ايريممت يياتما لتقيمدة الاربةيا ةهي أف القيمدة الاربةيا ا يؿ يييةعا ةاليا يف 

يايػملس يػع اامػمؽ وػئيؿ الييرلا ةاليصمئص ةالاةيهمت ةاليهمرات الاي احاةي عتػا ةيهػمت يظػر ةلهػـ 
 .اايوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمطعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ييبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييية لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ةيحػددة يػف األي ػطا الب ػريا الاػي اػدعـ ةالػمعد، ا لػػييم  اايا ػمرلملقيػمدة ااحػدث إلػا يييةعػا ةالػيا 
لييم يايتؽ بػملاغيير، ةااييػز القيػمدة الاربةيػا بةيهػم ظػمهرة يحيػرة ةغميوػا ييرةلػا، ةهػي بيػمو يييػي أ ػيمو 

 .اتما أل يمص يياتميف، لمي اليهميا لإف ايريممت اليصطت  ي حةيا بملايلؼ ةالذاايايي
ذا  ميت الاربيا لي يمهةيهم الييمصر عيتيا لتاغيير ةالاطةير ةلهم يف اآلثمر ةاليامئج ا ييمبيا  ةا 

هذه الييتيػا  يم يييتهم احاؿ الي مف األةؿ بيف ةلمئط ا صرح ةالاقدـ لي أي دةلا يف الدةؿ، لإف يامئج

https://the-arabic-entrepreneur.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/
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ييةطا إلا حد  بير بإداراهم، الاي ايثؿ القيمدة اليلهةلا عف لير الييتيػا الاربةيػا ةاةييههػم عتػا ألػمس 
أف الييػػػمح لػػػي أي عيػػػؿ أة ايظػػػيـ ييايػػػد عتػػػا الطريقػػػا أة األلػػػتةب اليييػػػةؿ بػػػة لػػػي  اتػػػؾ األعيػػػمؿ أة 

 (.ٖيحة األهداؼ اليرغةب ليهم )الايظييمت، ةقدرة اتؾ الايظييمت عتا اةيية األعيمؿ ةاألي طا 
بمليلبا لايريؼ القيمدة ب  ؿ عمـ لهيػمؾ اليديػد يػف الايريمػمت الاػي قيتػت لػي القيػمدة ةييهػم:  أيهػم 

يف أيؿ  لػب ايػمةيهـ  ةار مدهـقدرة المرد لي الاةثير عتا  يص أة يييةعا يف األ يمص ةاةييههـ 
 .زهـ عتا الييؿ بةعتا دريا يف ال مميا لي لبيؿ احقيؽ األهداؼ اليةوةعا يحماة 

ايريؼ أير :  القيمدة دةر ايايمعي رئيلي يقـة بة المرد )القمئػد( أثيػمو اممعتػة يػع غيػره يػف ألػراد 
 الييمعػػا )األابػػمع( ةيالػػـ هػػذا الػػدةر بػػةف يػػف يقػػةـ بػػة لػػة القػػدرة ةالقػػةة عتػػا الاػػةثير لػػي اآليػػريف ةاةييػػة

 (. ٗلتة هـ لي لبيؿ بتةغ هدؼ الييمعا )
 لهي   ؿ يف أ  مؿ الاممعؿ بيف القمئد ةاألابمع حيث ابرز ليا القيمدة ةالابييا .

ايريؼ أير :  هي الييتيا الاي ياـ يف يرلهم الاةثير عتا لتةؾ األلراد ) ةالييمعمت ةذلؾ يػف 
 ( ٘أيؿ دليهـ لتييؿ برغبا ةاوحا لاحقيؽ أهداؼ يحددة )

 

 تعزيف انميادة انتزبىيت

ةيػف  ييييػا.ةاييي عيتيا الاةثير لي ااي ػطا الاربةيػا لتييتيػيف ةلػتة هـ لاحقيػؽ أهػداؼ اربةيػا 
هيػػم لػػػإف يمهػػـة القيػػػمدة يبػػػدة لػػي يػػػةهره أةلػػع يػػػف يمهػػػـة ا دارة ةأف اللػػتةؾ القيػػػمدي أةلػػع ةأ ػػػيؿ يػػػف 

هةيهػم اليػمـ غيػر القيػمدة الاربةيػا الاػي ي ػةف يحةرهػم ةالقيػمدة بيم ا دارة،إذف غيػر  ا داري لملقيمدةاللتةؾ 
 (ٙالاربةي )الي مط الاربةي الذي ياـ لي إطمر الايظيـ 

 

أة هػي دةر ايايػػمعي اربػػةي يقػػةـ بػة الييتيػػةف ةالاربةيػػةف أثيػػمو امػمعتهـ يػػع الطػػرب لػػي يييػػع  
ة ةي الػبة عػف طريػؽ الييمرلػا ةهػذا الػدةر القيػمدي لتييتػـ يايتيػ اليةاقػؼ،اليراحؿ الايتيييػا ةلػي يياتػؼ 

 (ٚ)هذا الدةر ب  ؿ ليمؿ عيديم ي ةف قمدرًا عتا  ةاليبرة، ةياحقؽةالادريب 
لملقيػػػمدة اايػػػمةز  ةيهػػػم لػػػيمت أة صػػػممت ييات هػػػم اليػػػدير إلػػػا  ةيهػػػم عيتيػػػا اممعػػػؿ بػػػيف ثرثػػػا 

 (. ٛعيمصر: القمئد ةاليرهةس ةاليةاقؼ ةالاي ايمرس ليهم القيمدة )
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ايريممت بػةف القيػمدة هػي  القػدرة عتػا الاػةثير لػي لػتةؾ اليػميتيف ةالاػي اي ػف القمئػد ةيلاياج يف ال
يف اةييههـ الاةيية الصحي  ليحققةا األهداؼ اليي ةدة اليامؽ عتيهم لي ظػؿ عرقػمت إيلػمييا ييػدة بػيف 

 القمئد ةامبيية.
 ةعتا وةو يم اقدـ، يي ف القةؿ بةف القيمدة هي: 

ييم ييمرس القيػمدة يػف يػرؿ ي ػمر ا دةر ييمعي إذ ا يي ف أل ي إيلمف أف ي ةف قمئدًا بيمرده ةا 
 ليملا لي ييمعا يم ويف إطمر يةقؼ يييف. 

ايايػػػد عتػػػا ا ػػػرار الاممعػػػؿ، أي أف القيػػػمدة لػػػي ييمعػػػا يػػػم ااطتػػػب حػػػدًا أديػػػا يػػػف ارقػػػي القػػػيـ 
 ةااهايميمت يلي  بملايراريا الاممعؿ. 

يا رة ةيةزعا عبر اليهللا لملييتـ قمئد ةاليدير قمئد ةالي رؼ ا ارابط بملورةرة بملير ز لهي ي
 قمئد. 

 أف ييميير الييمعا ةي معرهم احدد القمئد  يم احدد دريا اعابمرهـ للتة يماة.
 

 أهميت انميادة انتزبىيت:

 لهم..القيمدة حيؿ ليس بمللهؿ ةا بمليلير، لر ياحيتهم أة ييهض بهم أة يهديهم حقهم إا يف  مف أهًر 
َـّ قَػمَؿ:  -روي اهلل عية-عف أبي ذر  قمؿ: ُقتُت: َيم رُلةَؿ اهلل، َأَا َاْلَاْيِيُتِيي؟ َلَوَرَب ِبَيِدِه َعَتا َيْيِ ِبي، ُث

يَّهَػػم َيػػْةـَ الِقَيمَيػػِا ِيػػزٌي َةَيَداَيػػٌا، ِإاَّ َيػػْف َأَيػػَذهَ » يَّهَػػم َأَيمَيػػٌا، َةاِ  م ِبَحقِّهَػػم، َةَأدَّ  الَّػػِذي َيػػم َأَبػػم َذِر، ِإيَّػػَؾ َوػػِييٌؼ، َةاِ 
 «.َعَتيِة ِليَهم

لإذا عرييم عتا القيمدة الييداييا ير  أيهم اايثؿ لي األلراد الػذيف ياحيتػةف يلػئةليا عيتيػا الايتػيـ 
ةالايتـ ةهـ األلراد اليرابطةف بملييداف الاربةي ةلهـ اةثير بملغ لي احقيؽ األهداؼ الاربةيا ب  ؿ يبم ر.. 

ـ، اليػػدير، الي ػػرؼ..  ػػؿ لػػي يةقيػػة ةيػػف ييطتػػؽ يهػػميهـ ييييػػًم قػػةاد ييػػداييةف يرابطػػةف.. ةهػػـ: الييتػػ
ياةثرةف بملاحديمت، ةيحدثةف عيتيا الاغيير ةالاطةير اليطتةبػا ةأصػبحت لهػـ أدةار يديػدة عتػا وػةو يػم 

 .طرأ عتا الاربيا يف اغيير ةاطةير
 

 تكمه في اربع محاور: ومه هذا انمىطهك يمكه ان وخهص انى ان أهميت انميادة



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 يومفي التربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

ٖٓ٘ 

 

 

 األول :

يتؽ رهيا لتييػمح األ ػمدييي ليييػع الطػرب. هػذا يهػـ أليػة  ػمف هيػمؾ دائًيػم ليػةة امريييػا بػيف  
 اليياتما ةالطرب ذةي الاحصيؿ اليملي ةاليييمض. ةااقاصمديا اايايمعياالطرب عتا اليلاةيمت 

 انثاوي :

. ةهذا يييي أف البيئا اليدرليا لرلاييمبقدراهم  ذلؾ عتا الحممظ عتا بيئا ايتيييا أييا ةقمبتا 
 الصحيا هي اليمامح لاةلير لصةؿ دراليا يريحا ةييّظيا.

 انثانث:

اي ف القيمدة الاربةيػا يػف امػةيض اليلػهةليا لنيػريف، هػذا يييػي أيػة يػاـ اي ػيف الييتيػيف ةأةليػمو 
 طرب لاحيؿ اليلهةليا ةقبةؿ اليلمولا.األيةر ةحاا ال

 انزابع :

 قدراهم عتا احليف األلمليب الايتيييا ةيحاة  الييمهج بملايرار.
 

 انصفاث انتي يجب أن تتىافز في انمذيز انىاجح

اليػػدير هػػة ال ػػيص اليلػػهةؿ لػػي الييظيػػا، ةلديػػة اليديػػد يػػف اليرهةلػػيف، ةيلػػيةف لػػةيًم لاحقيػػؽ أهػػداؼ 
 الييؿ.

يػػف ةظمئمػػة يامبيػػا ةيراقبػػا لػػير الييػػؿ، ةالايطػػيط، ةالايظػػيـ ةا دارة، ةاليػػدير هػػة ير ػػز  اليػػدير
 يحصؿ عتية ا يلمف بيديم يادرج لي عدة ةظمئؼ.

 عهى انمذيز أن يمتهك انعذيذ مه انصفاث وانمميزاث انتي تزليه نهذا انمىصب انمميز مىها

 يبراة الييتيا -ٔ
ة  بيػػرة لػػي الييػػؿ، ةي ػػةف حصػػؿ عتػػا اػػدرج ةظيمػػي حاػػا عتػػا اليػػدير أف ي ػػةف  يصػػًم ذا يبػػر 

 يلاطيع أف ي ير ب ملا اليةظميف، ةييتـ أدؽ الاممصيؿ عف الييؿ.
 احميز اليرهةليف -ٕ

ييب عتا اليدير احميز  ؿ يف يييؿ يية، ةهذه الصما يف الصممت الةايػب اةالرهػم لػي  ػمغؿ 
 اةديا ةظيماهـ ةييريةا ألوؿ يم لديهـ.هذا الييصب، ليتية ا يييهـ ةاحميزهـ حاا يبدعةا لي 
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ةالاحميػػػز يظهػػػػر لػػػي عػػػػدة أ ػػػػ مؿ ييهػػػم صػػػػرؼ ي ملػػػةة لهػػػػـ، أة احميػػػػزهـ بطريقػػػا يييةيػػػػا، يػػػػثًر 
  ملحصةؿ عتا لقب اليةظؼ اليثملي.

 الرحيا ةيراعمة ايب اليةظميف -ٖ
تب يم ا يي ف أيوًم الرحيا يف الصممت الاي ييب اةالرهم بمليدير، ليتية أف ي ةف رحييًم ةا يط

 أف يحايؿ، ةعدـ الوغط ةيلمعداهـ عيديم يصيب عتيهـ الييؿ، ةيقدـ يد اليةف لهـ ةقت الحميا.
 اليدؿ ةعدـ الامرقا بيف اليةظميف -ٗ

يف الصممت الاي ييب عتا اليدير الاحتي بهم هي صما اليدؿ، ليتيػة أف ييػدؿ بيػيهـ لػي اقلػيـ 
دؿ ةا ييحػػمز ألحػػد،  يػػم أيػػة عتيػػة أف ييػػدؿ لػػي اةزيػػع اليرابػػمت األعيػػمؿ ةالةايبػػمت، ةعتيػػة أف يقػػييهـ بيػػ

 ةالي ملآت ةالحةالز أيوًم.
عطمههـ يبرة عيتيا -٘  اطةير اليةظميف ةا 

عتا اليدير الصمل  أف يييد الرلع يف  مموة اليةظميف، عف طريؽ إرلملهـ لتحصةؿ عتا اليديد 
ظػػؼ يميػػد الييػػؿ ةيقػػدـ اليزيػػد يػػف اليصػػتحا ةاليػػةف يػػف الػػدةرات الادريبيػػا ةالايتيييػػا، ةالاػػي لػػاييؿ الية 

 لتمريؽ ب  ؿ يمص ةاليهللا ب  ؿ عمـ.
 احاراـ التةائ  ةالقةاييف ةعدـ اياراقهم - ٙ

يػػف يييػػػزات اليػػدير اليػػػمي  احاػػراـ  ملػػػا التػػةائ  ةالقػػػةاييف ةايميػػذهم بحػػػذاليرهم، ةعػػدـ اياراقهػػػم أة 
 ـ يحاريةف هذه القةاييف ةيطبقةيهم ةيهمبةيهم.اليرةج عيهم، حاا يصب  قدةة لتيةظميف ةيييته

عتػػا اليػػدير أف يلػػاطيع وػبط يملػػة حاػػا يلػػيطر عتػػا  ملػػا اليةاقػػؼ  الػػيمس: ييػػبوػبط  - ٚ
الاػػي ييػػر بهػػم الييػػؿ، ةا ييميػػؿ أة يييػػؼ أحػػدًا يػػف اليرهةلػػيف، حاػػا ي لػػب ثقػػاهـ ليػػة ةلػػي ح ياػػة لػػي 

 الاصرؼ.
 يصمدقا اليةظميف -ٛ

يػػةيرهـ بػػؿ يطتػػب يػػيهـ بػػةد  ةأااليػػدير اليػػمي  ةالييػػد أف يصػػب  صػػديقًم ليييػػع اليػػةظميف،  عتػػا
 ةحب ةصداقا، ةهذا يم يييؿ اليدير يييزًا ةيحبةبًم، ةهذا يييؿ اليةظميف يقديةف ألوؿ يم لديهـ لة.

 ي مةرة اليةظميف - ٜ
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ايػػذ قػػرارًا ييمػػردًا لػػي الييػػؿ، عتػػا اليػػدير أف ي ػػمةر اليػػةظميف ةي ػػمر هـ لػػي اايػػمذ القػػرار، ةأا ي
 حاا ي البةف ثقا لي رأيهـ، ةاهايميًم أ ثر بملييؿ.

إف الحػديث عػػف القيػمدة يقةديػػم إلػا الحػػديث عػػف ا دارة  لػم دارة ةالقيػػمدة عيتياػمف يارزياػػمف، لمػػي 
يػمؾ  ؿ يةقؼ هيمؾ ُبيد إداري يايتؽ بيراعمة أيظيا ةايتييمت، ةيمارض لي  ؿ يةقؼ أيوػم أف ا ػةف ه

لػػا الاطتػػع إلػػا إدارة ذات اةيػػة إبػػداعي يبػػمدر )الحػػر،  إي مييػػا قيػػمدة الػػيد إلػػا عيتيػػا اممعػػؿ ةام يػػر، ةا 
 هػ( ةيي ف الةقةؼ عتا المرةؽ بيف القمئد ةاليدير يف يرؿ اليدةؿ الاملي*: ٕٗٗٔ

 اٌّذ٠ر  اٌمائذ 

 ٠ذ٠ر  ٠بتىر 

ر  ّٛ  ٠حافع ٠ط

 اٌتٕظ٠ّٟ١روس عٍٝ ا١ٌٙىً  ٠روس عٍٝ األشخاص 

 ٠عتّذ عٍٝ اٌط١طرة  ٠عتّذ عٍٝ ضٍطت اٌثمت 

 ٠مٍذ  ٠دذد 

 ٌذ٠ٗ رؤ٠ت لظ١رة اٌّذٜ  ٌذ٠ٗ رؤ٠ت بع١ذة اٌّذٜ 

 تخط١ظ لظ١ر اٌّذٜ  تخط١ظ ط٠ًٛ اٌّذٜ 

 ٠تمبً اٌٛضع اٌرا٘ٓ  ٠تحذٜ اٌٛضع اٌرا٘ٓ 

 (0222*)األغبرٞ،            

 تيهيم: إف ا دارة ييييا بملحمور، أيم القيمدة لاييي عتية يي ف الايرص األدةار اليطتةب يف 
بػػػملاغيير، لريػػػؿ ا دارة يحػػػملظ عتػػػا الةوػػػع الػػػراهف، ةلػػػيس لػػػة دةر لػػػي اغييػػػره، أليػػػة يلػػػايدـ الةلػػػمئؿ 
ةاأللػػمليب القمئيػػا بملميػػؿ يػػف أيػػؿ احقيػػؽ األهػػداؼ أة األغػػراض اليقػػررة لػػتمًم، ةيػػف هيػػم ييظػػر إلػػا ريػػؿ 

ار، أيػػػم القمئػػػد لهػػػة داعيػػػا لتاغييػػػر ةيطتػػػةب ييػػػة أف يحػػػدث الاغييػػػرات لػػػي البيػػػمو ا دارة  ييصػػػر االػػػاقر 
 ةالايظيـ، ةبملاملي يي ف القةؿ أف هيمؾ ايارلًم بيف األدةار ل ؿ ييهيم.

 
 آنيت االختيار وانتحذياث انتي تىاجهه:

 

اليلػهةؿ األةَّؿ عػف لػير  قيمدااهم ا داريَّػا، الاػي ُايػدّ  ياةقَّؼ ييمح الاَّربيا لي احقيؽ أهدالهم عتا
الةظػمئؼ األلملػيَّا الَّاػي يهديهػم اليػدير،  ا داريا، ةااراقمو بهم  يم ة يمم، لهي ايثؿ يييةعا يػف الييتيَّا

الرهيػػػا، ةالرِّلػػػملا،  أيثػػػؿ لتيػػػةارد الب ػػػريَّا لػػػي اليهلَّلػػػا، بصػػػةرة اػػػهدي إلػػػا احقيػػػؽ ةالهمدلػػػا إلػػػا الػػػاثيمر
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أيييػػم  ػػمف عيتػػة.  إيلػػميّيا يرزيػػا لتةيػػةد ا يلػػميّي اليػػيظَّـ ا ا دارّيػػا ةظيمػػاةالّغميػػمت، ةاألهػػداؼ، لملييتّيػػ
َأهػػدالهم اػػةلير يػػةارد ب ػػريَّا ذات  الاػػي يػػف االػػارااييياةيطاهػػم  ةالايتػػيـالاَّربيَّػػا  زارةااحقػػؽ رهَيػػا ة  ةل ػػي

إدارة اليَّظػمـ  بيم يي يهم يفت ةاطةرهم راالايييَّا اليلادايا ادعـ ايارؾ اليب يجرات عمليا، ةاصييـ برايب
يػةدة ايمللػّيا  مػهة، ةلهػم اليقػدرة َعتػا ازةيػد الييايػع  الّاربةي، ةاةلير ييظةيمت يف اليةارد الب ػريَّا ذات

هػػةد، ةالييػػؿ  ايتيييَّػػا يلػػايرة يػػد  الحيػػمة، ةاطػػةير يظػػمـ اربػػةي عيػػمده الاَّييػػز ترابيبػػ ابػػدَّ يػػف بػػذؿ اليو
 (.ٜ)الرهيا  هذه الياةاصؿ ةالدَّهةب لاحقيؽ

أف أهييػػا اليةوػػةع ا يػػف لػػي أف القيػػمدة الاربةيػػا وػػرةرة يمروػػهم الةاقػػع الاربػػةي، ةل ػػي ايطػػي 
عتػا الػرغـ يػف اف  ثيمرهم ابد يف إييمد وةابط ةأليمت عتييا يقييا ايايمرهم ةاهيئاهم لتميمليمت الاربةيا

إذ اياروهيم ييتا يف الاحديمت ييهم يػم يايتػؽ يهيا ايايمر القمدة الاربةييف بمات يهيا لي غميا الايقيد 
اليدرلػيا ليػم ااحيتػة  تبمأليظيا ةييهم يم يايتؽ ييةح اغتب اليدرليف عف  ااييػراط لػي صػمةؼ ا دارا

يف أعبمو ةوغةطمت يايددة ااايمهمت عتا صييد اليحيط اليحتي ةالرليي  لي قبػمؿ ذألػؾ ا اايملػب 
احػديمت ييػم لػبب لػراغ لػي لػمحا القيػمدات الاربةيػا الاػي اياتػؾ ال مػموة حيـ الحةالز ةالي ملػمة يػع هػذه ال

 اليتييا ةا داريا اا يم يدر .
اايايمر هة اياقمو اليير يف  ؿ  يو، ةايايمر اليةظميف عيتّيا ُايّد يف أهـ الةظمئؼ األلملّيا 

ا حلف ايايمر اليػةظميف، ةةوػيهـ ألي إدارة لمعتا؛ ألف ييمح ا دارة أة ل تهم يرابط ارابمًطم ةثيًقم بدري
 (ٓٔلي الةظمئؼ الاي ااروـ ةيههراهـ، ةيبرااهـ، ة مموااهـ، ةيصمئصهـ )

يػػدير اػػـ اييييػػة عتػػا يػػرؾ ةزارة الاربيػػا لظػػمهرت ياػػمئج  ٕٔاػػـ ايػػراو الػػابميا ال ارةييػػا  ػػيتت 
 االابيمف يم يتي:

% ييهـ  ميت ايػمباهـ ربيػم ة ٖٖبيييم  %ٜٔ  تت يلبا الذيف ا يرغبةف بملييؿ ا داري يم يلباة  .ٔ
 %  ميةا يرغبةف لي الييؿ ا داري .6ٙٙٗ

أظهرت يامئج االابيمف اف اايايمر ايم عف طريؽ اا راؼ اة اية  مف ي غؿ ييصب ييمةف يدرلا  .ٕ
لي حيف ييد البيض اػـ إبرغػة هماميػم اة عػف طريػؽ  ػيص يػم ةلقػد الػمد بيػض اليػدراو لػي اةصػيا 

 اليحلةبيا ةاليرقمت ةغيرهم يف يهيا ار ي  ةايايمر القمدة الاربةييف . يممدهم ابيمد
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% ٔٛثبػػت اف  الوػػةابط ةالييػػميير اليييػػةؿ بهػػم لػػي ايايػػمر يػػدراو اليػػدارس لػػي ييػػرض ا يمبػػا عػػف .ٖ
% ييهػم قػملةا ايهػم ييػدة ةهػذا يه ػر ٜٔيف ا يمبمت  ميت بيف عدـ ةيػةد وػةابط اة وػيمهم ةلقػط 

 ةاحديد وةابط لمعتا ة ةاوحا لي أليا ايايمر القمدة الاربةييف .ةاو   عمدة صيمغا 
% ٘ٛبيييم  اف اليظمـ اليييةؿ بة قمدر عتا ايامج يدراو يهيييف ة مئةييف % ا دت الردةد٘ٔبيلبا  .ٗ

يموت بيلب يياتما حةؿ ورةرة اعػداد يظػمـ اربػةي  مػةو يي ػف اف ييتػؽ قيػمدات اربةيػا قػمدرة عتػا 
 ا ييايع ةاعد.اليوي قديًم لي صيمع

ةاوػػػ  إذ  اطةيريػػػا لػػػي ييػػػمؿ ا دارة ةالقيػػػمدة الاربػػػةيالدةرات الػػػ اغمػػػمؿ اليميػػػب الاطػػػةيري يػػػف يػػػرؿ .٘
% يف اليييبيف لقط لدةرة ةاحدة ايم البمقةف بيوهـ لـ ي مرؾ الباا اة  مرؾ بدةرة غير ٖ.ٚ٘ مرؾ 

 ذات يمع.
يػػموت  اليدرلػػيا ةلػػؽ رهيػػا ييتيػػا ييػػميير ةاوػػحا ايايػػمر ا دارات عػػدادلػػي ييػػرض ا يمبػػا عػػف إ .ٙ

% ب ػػؿ اة يػػد ةالبػػمقيف بػػييـ ةهػػذا يه ػػد وػػرةرة يتحػػا حػػةؿ إييػػمد لػػبؿ  ػػمملا ٕ.ٜ٘ا يمبػػمت بيلػػبا 
ةيةا بػػػا لتاغيػػػرات لحمصػػػتا لػػػي اليػػػملـ ةُايػػػز  هػػػذه الياييػػػا إلػػػا رغبػػػا اليلػػػاييبيف ال ػػػديدة لػػػي اابػػػمع 

ة الاربيػا ةالايتػيـ، بم وػملا إلػا زار ة  لػي رلػيايدت الرايايةعا لػي ايايػمر يػديري ا دا ؽييميير ةطرائ
ةالييػميير لتيهػةض  ئػؽراةايايمر اليديريف بيةوػةعّيا ة ػمملّيا ةلػؽ ألوػؿ الط قيمعاهـ بورةرة اياقمو

 . (ٔ  ؿ ) ةالايتيـالاربيا  ةزارةبيلاة  
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 انهيكهيت انتىظيميت انممتزحت الختيار واختبار انمياداث انتزبىيت

اليةوػةعي، ةالبيػد عػف الاحيػز  قػرارال الّيها اليلهةلا يف عيتّيػا اايايػمر يػف اايػمذل ي ااي ف 
بهػم األؼ ا رد، إذ  اعايمد ييميير يحددة ا ػةف بيثمبػا القمعػدة اللػتة ّيا الاػي يقبػؿ ةال يصميّيا، ا بدَّ يف

 اايوػػبمطّيا  لػػػيالييمعػػػا، لػػذلؾ ُايػػّد الييػػميير أدةات  ليظػػمـ  ييوػػيةف لػػي لػػتة هـ ةعيتهػػـ ليػػم احػػدده
،ةاايّيز بملثبمت اليلبي؛ إذ اةلر لألؼ ا رد  الييمعمت، لهي إحد  ةلمئؿ الرقمبا الاي اويهم الييمعمت

لػي يياتػؼ اليةاقػؼ،  الحموػر، ةاليلػاقبؿ، ةاحػدد يػم ييػب عيتػة ةيػم ا ييػب عيتػة ييميير اللتةؾ لػي
عتػا  عتا دريا الاقّيػد بهػم،  يػم يػاـ ااعايػمديلادعي رقمبا يح يا  ةياـ الةصةؿ إليهم بم ييمع، ييَّم ا

 (ٔٔ)الي تؼ بهم  الحرج أة الاةثير عف ال يص  اطبيقهم عتا ةلمئؿ ييمعّيا ا لردّيا؛ ألّف ذلؾ يبيد
 

 انمعيار األول: األخالق

يديتهم ةيحةرهم، ةي ػةف الايميػؿ يػع ياغيػر ا يلػمف  ، لم يلمفيهيلاأّف اليظـ اايايمعيا يظـ 
لػي أي لػتةؾ اربػةي  يحةريػمً  زاً ير ػ عبر ييمرلا أيرقيػمت رلييػا ةقػيـ يبيتػا؛ إذ احاػؿ األيػرؽ اليظـلي 

لػػتةؾ اآليػػريف  يلػػهةلا عػػف احديػػد قراراػػةالاربػػةي عيصػػر يهػػـ لػػي يهللػػاة، ة  ليػػمؿ،  يػػم أفَّ اليلػػهةؿ
 ييّيا الاي ابيا عتيهمالاربةي ةالييطتقمت الق اليهللا لقرارات اليلهةؿةرلمهـ، ةاحقيؽ اليير اليمـ لي 

 اليرلةيا.ليمليا ةصةلهم ألهدالهم  يلهةلا عف دريا احقؽ الصحا ااييمبيا لي اليهللا ةعف
ةاايتػػػا هػػػػذه القييػػػػا اة اليييػػػػمر لػػػػي ا يػػػػرص لػػػي الييػػػػؿ ةاقػػػػديـ اليصػػػػ  لتػػػػزيرو لوػػػػًر عػػػػف 

هػذا اايػػدلمع ةالحيػػمس  اليصػداقيا ةاللػػيي الحثيػث الػػا احقيػؽ األهػػداؼ بييػػدًا عػف الغػػش ةالاحميػؿ ةي تػػؿ
لتييؿ ةاايايمو الية ةييبغي عتا القمئد الاربةي اف ي ةف قدةة يحاذ  بهم لي الحرص عتػا احقيػؽ اليدالػا 

لػػي اف ااييػػمف بػػةف الايتػػيـ رلػػملا يممدهػػم صػػيمعا اايلػػمف ةيتػػؽ  ؾةالةاقييػػا لػػي يةيهػػا الاحػػديمت ةا  ػػ
 ا حدًا لةاو.الراد قمدريف عتا اقديـ اليمع اليمـ ةاليمص عت

 

 انمعيار انثاوي: انمهاراث األصاصيّت وانتزبىيّت

أف ا دارة الاربةيا الييدة هي لف الايميؿ يع األلراد ةحثهـ عتا عيػؿ المريػؽ الييػاج يػع اليامبيػا 
اليلايرة لتاغييرات اليارحقا لإللمدة ييهم لي الاطةير، ةهذا ياطتب يػف اليلػهةؿ الاربػةي ايػارؾ يهػمرات 
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الاربةيا يف يها، ةا  بمع حميمت اليميتيف  حميمت اليهللاألمليا ةاربةيا اي ية يف أداو عيتة لاحقيؽ 
 أير .يف يها 
 

 انخبزة في انعمم انثانث:انمعيار 

يييةعػػا يػػف اليمػػمهيـ اليا ميتػػا،  يقةيػػةف بةعيػػمؿ قيمديػػا، ةالقيػػمدة يدرلػػياال اراتا د أف يػػديري 
الييمعػػػا  رادبػػػيف ألػػػ  ّيػػا،  يػػػم أيهػػػم امييػػػؿ رةح اليلػػهةلّيااميّيا ةالميّيػػػا، ةا در ا يلػػػ تاةاليايمغيػػا، ةاليهػػػمر 

يبػػرة ةرهياهػػم، يػػم ياطتػػب ةيػػةد يلػػهةؿ لػػة  يرايػػي اليهللػػا ةقيمداهػػم لاحقيػػؽ أهػػداؼ ي ػػار ا، ةلاحقيػػؽ
 .حؿ الييؿرااربةيا لي ييمات يايددة لي ي عيتيا

 

 انخصائص وانّضماث انّشخصيّت انزابع:انمعيار 

 عتا القمئد اليمي  الاحتي بمليديد يف الصممت ةاليييزات الاي اييتة يييزًا، ييهم:
يف الصممت الاي ييب أف ااةالر لي القمئد هػي الثقػا بػمليمس،  الليطرة ةالاح ـ ةالثقا بمليمس -ٔ

 ةالقدرة عتا الاح ـ ةالليطرة بمأليةر، ةهذا يم يييتة  يصًم يةثةقًم لية.
القمئػػد اليػػمي  عتيػػة أف ي ػػةف صػػمدقًم ةأيييػػًم يػػع امبييػػة، ةيقػػدـ لهػػـ الحقيقػػا  الصػػدؽ ةاأليميػػا -ٕ

 ب ممليا  بيرة، حاا يصب  يصدر ثقا لهـ.
عتػػا القمئػػد اليػػمي  أف ا ػػةف لديػػة  ػػيمعا لػػي اايػػمذ القػػرارات،  ال ػػيمعا لػػي اايػػمذ القػػرارات - ٖ

ذ قػػػرارات لػػػرييا ةحمزيػػػا حاػػػا لهيػػػمؾ ال ثيػػػر يػػػف اليةاقػػػؼ الاػػػي ااطتػػػب ةيػػػةد قمئػػػد  ػػػيمع يلػػػاطيع اايػػػم
 يلاطيع احقيؽ  ملا أهدالة هة ةامبيية.

يػػف يييػػزات القمئػػد اليػػمي  أف ي ػػةف ياةاوػػيًم لػػي الايميػػؿ يػػع  ػػؿ يػػف  الاةاوػػع يػػع امبييػػة -ٗ
يابيػة، ةيلػػاطيع اقبػػؿ ايػارؼ أرائهػػـ، ةياقبػػؿ يقػدهـ لػػة ةا ييػػايض يػف هػػذا ااياقػػمد بػؿ ياقبتػػة ب ػػؿ حػػب 

 ةبصدر رحب.
عتػػا القمئػػد اليػػمي  أف ي ػػةف يبػػدعًم لػػي أل ػػمره، ةلديػػة اليديػػد  يديػػد لػػي األل ػػمر ةاليقارحػػمتالا -٘

يف األل مر اليبا رة ةغير الاقتيديا،  يم أية ييب أف ي ةف لدية القدرة عتا ايطي  ملا اليقبمت ةاليةاقؼ 
 الصيبا الاي اقؼ أيمية.
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 طزائك االختيار انخامش:انمعيار  

مياقػمو ةايايػمر اليػديريف بيةوػةعّيا احاـ الوػرةرة اليتحػا ب الاربيا ةالايتيـ رةزالتيهةض بيلاة  ة 
ةايػػػػدر ا  ػػػػمرة الػػػػا اف اهػػػػـ يػػػػم يي ػػػػف الر ػػػػةف اليػػػػة لػػػػي هػػػػذه  ة ػػػػمملّيا ةلػػػػؽ ألوػػػػؿ الطرائػػػػؽ ةالييػػػػميير

 ااعابمرات هي ااعابمرات ااايا:
يمصػػػا لهػػػذا الغػػػرض  ةلػػػؽ ييػػػميير اربةيػػػا يطػػػّةرة الريػػػةع لتيتػػػؼ ال يصػػػي ةاعايػػػمد يييزااػػػة

 بماعايمد عتا اليههؿ اليتيي ةاليبرة ةاألقدييا 
  ايراو اياحمف احريري. 
  ًعن طرٌق التسلسل الوظٌف. 

 أبناء المجتمع المحلً  راثباستخدام تقدي. 

  باعتماد آخر ثالثة تقارٌر سنوٌة. 

 ًالمدرسة . باستخدام تقدٌرات الزمالء من العاملٌن ف 

  مقابلة شخصٌة تجرٌها لجنة مختصة. 

 ٌّمون مقدرة المدٌر على اإلدارة الجٌدة  .مالحظون أكفٌاء ٌق

 : انكفاياثضادسانمعيار ان

لويمف ييمح اليهللا الاربةيا ةارييا رهياهم عتا أرض الةاقع، ةياويف هذا اليييمر يييةعػا 
عػػدا د يطػػا عيػػؿ ييملػػبا )اراعػػي ا ي ميػػمت يػػف الييػػميير هػػي: إدارة الةقػػت ةالػػاثيمره عتػػا يحػػٍة ييػػد، ةا 

اليمديػا ةالب ػريا الياةايػػدة لػي البيئػا(، ةرلػػـ الليملػمت الاػي اػػاروـ يػع لتلػما الاربيػػا ةأهػدالهم، ةا لػػهمـ 
لي ةوع يطط عرييا قمبتا لتايميذ، ةيلمعدة اليميتيف عتا الايييا اليهييػا، ةدرالػا الي ػ رت الاربةيػا 

يف( ةالييػػػؿ عتػػػا حتهػػػم، ةرلػػػع يلػػػاة  روػػػم اليػػػميتيف عػػػف عيتهػػػـ بهػػػدؼ زيػػػمدة )اليايتقػػػا بملطتبػػػا ةاليػػػميت
دارة الصراع لػي الييػؿ، ةاليقػدرة عتػا اطبيػؽ يظػمـ اليلػمولا لػي الييػؿ، ةال ػرا ا يػع القطػمع  داليياهـ، ةا 
 اليمص  ثراو بيئا الييؿ، ةاليقدرة عتا اةظيؼ ا يةلةييم الييتةيمت لي الييؿ ةاطةير ألمليب الييؿ .

 انتىصياث وانممتزحاث

إف القيػػمدة اليدرلػػيا اليةيةلػػا ليدرلػػا اليلػػاقبؿ ابػػد أف ا ػػةف يهيػػةة ةييػػدة لتقيػػمـ بػػدةرهم القيػػمدي 
يييةعػا يػف الاةصػيمت الاػي يػف اليي ػف أف الػهـ لػي ةبيػمو عتػا يػم اقػدـ اطػرح الدرالػا  ب مموة ةليمليػا

أة اطػػػةير  اليدرلػػػيا،اقػػػدـ ةاطػػػةر اليهللػػػمت الاربةيػػػا، ةاقاػػػراح ييػػػميير يديػػػدة ايايػػػمر يػػػديري ا دارات 
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ةلييػػػم يػػػةاي عروػػػم لتاةصػػػيمت الاػػػي  الدرالػػػا،ايمةلاهػػػم  اللػػػت الاػػػيالييػػػميير القمئيػػػا يػػػف يػػػرؿ الييػػػميير 
 الدرالا:ايمةلاهم 

 

م ػػؿ ايظيييػػا ااوػػ  ليهػػم اليهػػمـ ةاليلػػهةليمت ةاألدةار اليطتةبػػا ةب ػػ ؿ إيرائػػي قمبػػؿ لتايميػػذ ةيػػةد هي .ٔ
 ةالاطبيؽ. 

ةوع ييميير يةوةعيا ةأليمت عتييا   غمؿ الةظمئؼ الايتيييا اليدرليا ةاليهمز ا  رالي بيم يامؽ  .ٕ
 اقةيـ. يع ال مموة ةاليبرة ةالليمت ال يصيا ةاعايمدهم لي الاةهيؿ ةالادريب ةال

ايي  ا دارة اليدرليا  يو يػف االػاقرؿ الػذااي ةاصػريؼ  ػهةيهم ةلػؽ الصػرحيمت ةاللػتطمت الاػي  .ٖ
اييحهم اليهمت الير زيا األير الذي ياطتب أف ا ةف القيمدة اليدرليا عتػا دريػا يػف ال مػموة اليهمريػا 

 ةالمييا ةاليتييا حاا الاطيع أف الير  هةيهم ةاحقؽ أهدالهم. 
 يبدأ اليلهةليا ةاليلمولا لي الييؿ اليدرلي. اعايمد  .ٗ
الاػػدريب اليلػػاير عتػػا ال ػػئةف ا داريػػا ةالايتيييػػا ةيلػػاحدثماهم، ةالايػػرؼ عتػػا  ػػؿ يػػم هػػة يديػػد لػػي  .٘

 ييمؿ ا دارة ةاا راؼ الاربةي ةلقًم لييميير اليةدة ال ميتا بيراحتهم ةيلاةيماهم اليياتما. 
ةلا لػػػي اااصػػػمؿ بػػػيف اليلػػػاةيمت ا داريػػػا ةاةزيػػػع ييلػػػؽ ةيػػػةد هي ػػػؿ إداري يبلػػػط يحاػػػةي عتػػػا لػػػه .ٙ

 لتصرحيمت ةاليلهةليمت.
 انهىامش :

  87َ(ص 0221ِذرضت اٌّطتمبً، ِىتبت اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح،  اٌر٠اع) -اٌحر، عبذ اٌعس٠س .1
اٌم١ررادة اٌترب٠ٛررت، ِىتررب اٌترب١ررت اٌعربررٟ ٌررذٚي  -أدٚاث ِذرضررت اٌّطررتمبً -اٌحررر، عبررذ اٌعس٠ررس ِحّررذ .0

 . 052٘ـ ص1101اٌخ١ٍح، اٌر٠اع، 
اٌر٠راع ِىتبرت  -اإلدارة اٌترب٠ٛرت عٍرٝ اٌّطرتٜٛ اٌّحٍرٟ -ا١ٌٛٔطىٛ، لطُ اٌط١اضت اٌترب٠ٛت ٚاٌتخطر١ظ .2

 َ. 1991 -اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح
اٌر٠راع ِىتبرت  -٠ٛرت عٍرٝ اٌّطرتٜٛ اٌّحٍرٟاإلدارة اٌترب -ا١ٌٛٔطىٛ، لطُ اٌط١اضت اٌترب٠ٛت ٚاٌتخطر١ظ .1

 َ. 1991 -اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح
 10، ص  1990ْ 1اإلدارة اٌحذ٠ثت، عّاْ ِروس اٌىتب األردٟٔ، ط  ٖٚزِالؤ ُاٌش١خ ضاٌ فٛأد .5
 ٚاٌّذرش ٠ت ٚاإلشررا  اٌتربرٛٞ ، دار اٌفىرر ، عّراْ ت٠ت١ط١ر ٚآخرْٚ : أضص اإلدارة اٌتربٛ ه،٠دٚ .1

 .12-28ص
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. تطر٠ٛر ِعرا١٠ر ٌٍتٕظر١ُ اإلدارٞ بر١ٓ اٌّروس٠ّرت ٚاٌالِروس٠ّرت، ٚزارة  0228عر١ٓ، لاضرُ ِحّرذ،  أبٛ .8

اْ : ٚزارة اٌثمافت1اٌترب١ت ٚاٌتع١ٍُ األرد١ٔت أّٔٛرج اً ،ط  ّّ  77ص. ع
. إٌّظراَ اٌتّربرٛٞ األردٔرٟ  0210اٌخٛاٌرذة، ت١طر١ر ِٚاخرذ اٌس٠رٛدٞ،  (.0210) اٌخٛاٌذة ٚاٌّس٠ٛدٞ،  .7

اْ : دار اٌحاِذ ٌٍٕشر ٚاٌتّٛز٠ع1اٌثاٌثت. )ط  األٌف١ت فٟ ّّ  108ص (. ع

. ٔظاَ االخت١ار ٌشغً اٌٛظائف اإلدار٠ّت اٌع١ٍّا ٚأثرٖ  عٍرٝ أداء اٌعرا١ٍِٓ فرٟ  0211اٌفالحٟ، ِحّذ ،  .9

ٚحرررذاث اٌخذِرررت اٌّذ١ّٔرررت )ٚزارة اٌخذِرررت اٌّذ١ّٔرررت أّٔرررٛرج اً(، ِٕررراراث اٌررر١ّٓ ٌٍذراضررراث، اٌتّار٠خ١ّرررت 

 79ص َ( 0210، وأْٛ األٚي،  02ث اٌّطتمبً)ٚاضترات١د١ا

12. www.manaralyemen. comاإلدارة اٌّذرضرر١ت اٌبعررذ اٌتخط١طررٟ  -األغبرررٞ، عبررذ اٌظررّذ

 َ. 0222ٚاٌتٕظ١ُ اٌّعاطر، دار إٌٙضت اٌعرب١ت، ب١رٚث 
اْ : دار ٠افا اٌع١ٍّّت ٌٍٕشر ٚاٌتّٛز٠ع.1. اٌّطٍٛن اٌتّٕظ١ّٟ. )ط  0222عار ، حط١ٓ،  .11 ّّ  (. ع

 
 انمصادر:

 َ(. 0221ِذرضت اٌّطتمبً، ِىتبت اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح،  اٌر٠اع) -اٌحر، عبذ اٌعس٠س .1

اٌم١رادة اٌترب٠ٛرت، ِىترب اٌترب١رت اٌعربرٟ ٌرذٚي  -أدٚاث ِذرضرت اٌّطرتمبً -اٌحر، عبذ اٌعس٠س ِحّذ .0

 ٘ـ. 1101اٌخ١ٍح، اٌر٠اع، 

اٌر٠رراع  -اإلدارة اٌترب٠ٛررت عٍررٝ اٌّطررتٜٛ اٌّحٍررٟ -ا١ٌٛٔطررىٛ، لطررُ اٌط١اضررت اٌترب٠ٛررت ٚاٌتخطرر١ظ .2

 َ. 1991 -ِىتبت اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح

اٌر٠رراع  -اإلدارة اٌترب٠ٛررت عٍررٝ اٌّطررتٜٛ اٌّحٍررٟ -ا١ٌٛٔطررىٛ، لطررُ اٌط١اضررت اٌترب٠ٛررت ٚاٌتخطرر١ظ .1

 َ. 1991 -ِىتبت اٌترب١ت اٌعربٟ ٌذٚي اٌخ١ٍح

 10، ص  1990ْ ٠1ثت، عّاْ ِروس اٌىتب األردٟٔ، ط فٛأد اٌش١خ ضاٌُ ٚزِالؤٖ اإلدارة اٌحذ .5

ٚاٌّرذرش ٠رت ٚاإلشررا  اٌتربرٛٞ ، دار اٌفىرر ،  ت٠رت١طر١ر ٚآخررْٚ : أضرص اإلدارة اٌتربٛ ه،٠دٚ .1

 عّاْ 

. تط٠ٛر ِعا١٠ر ٌٍتٕظ١ُ اإلدارٞ ب١ٓ اٌّروس٠ّت ٚاٌالِروس٠ّت، ٚزارة  0228أبٛ ع١ٓ، لاضُ ِحّذ،  .8

اْ : ٚزارة اٌثمافت.1اٌترب١ت ٚاٌتع١ٍُ األرد١ٔت أّٔٛرج اً ،ط  ّّ  . ع

. إٌّظررراَ اٌتّربرررٛٞ  0210(. اٌخٛاٌرررذة، ت١طررر١ر ِٚاخرررذ اٌس٠رررٛدٞ، 0210) اٌخٛاٌرررذة ٚاٌّس٠رررٛدٞ،  .7

اْ : دار اٌحاِذ ٌٍٕشر ٚاٌتّٛز٠ع.1ٌف١ت اٌثاٌثت. )ط األ األردٟٔ فٟ ّّ  (. ع

. ٔظاَ االخت١ار ٌشغً اٌٛظائف اإلدار٠ّت اٌع١ٍّا ٚأثرٖ  عٍرٝ أداء اٌعرا١ٍِٓ  0211اٌفالحٟ، ِحّذ ،  .9

فرررٟ ٚحرررذاث اٌخذِرررت اٌّذ١ّٔرررت )ٚزارة اٌخذِرررت اٌّذ١ّٔرررت أّٔرررٛرج اً(، ِٕررراراث اٌررر١ّٓ ٌٍذراضررراث، اٌتّار٠خ١ّرررت 

 َ( 0210، وأْٛ األٚي،  02د١اث اٌّطتمبً)ٚاضترات١

12. www.manaralyemen. comاإلدارة اٌّذرض١ت اٌبعذ اٌتخط١طٟ  -األغبرٞ، عبذ اٌظّذ

 َ.0222ٚاٌتٕظ١ُ اٌّعاطر، دار إٌٙضت اٌعرب١ت، ب١رٚث 

اْ : دار ٠افا اٌع١ٍّّت ٌٍٕشر ٚاٌتّٛز1. اٌّطٍٛن اٌتّٕظ١ّٟ. )ط  0222عار ، حط١ٓ،  -11 ّّ  ٠ع.(. ع
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الجانب المعرفي العممي لدرس التربية الرياضية وعالقته بالثقافة الرياضية لدى طمبة 
 المرحمة الثانوية

                     من متطمبات الترقية العممية

 م. د هشام عباس نعمة                       م. د سميم حسن شندي                 
 مديرية تربية البصرة

 الممخص
( طالًبا وطالبًة من طمبة المرحمة الثانوية 722لقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية قواميا )

 ،( طالًبا وطالبةً 7304%( من مجتمع الدراسة الكمي البالغ )14.04في مديرية تربية البصرة، وىي تمثل )

أىمية إجراء ىذه  ماوا ولغرض الحصول عمى النتائج فقد استخدم الباحثان أداة االستبانة لجمع البيانات.

تكمن بمدى اىتمام مدرسو ومدرسات مادة التربية الرياضية بتعزيز معمومات الطمبة وزيادتيا فإنيا الدراسة 

العممي لدرس التربية الرياضية لما لو الجانب المعرفي االىتمام بالرياضية من خالل  تيمورفع مستوى ثقاف

 . ييممن أثر كبير في تنمية الثقافة الرياضية لد

وأما مشكمة البحث فيي تتمخص بما تعانيو اقسام وكميات التربية البدنية وعموم الرياضة من ضعف 

رياضية، المتقدمين لمقبول في تمك المؤسسات ال المرحمة اإلعدادية المستوى الثقافي الرياضي لدى طمبة

وأما اليدف من ىذه الدراسة فأنيا تتمخص في التعرف عمى مستوى الثقافة الرياضية لدى طمبة المرحمة 

ى الفروق في مستوى عموكذلك التعرف ، الثانوية في المدارس المتوسطة واالعدادية في مدينة البصرة

 سية. تبًعا لمتغيري الجنس والمرحمة الدرا عينة البحثالثقافة الرياضية لدى 
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وقد توصل الباحثان إلى جممة من االستنتاجات التي كان أىميا انخفاض مؤشرات الثقافة الرياضية لدى 

أفراد عينة البحث، لذلك يوصي الباحثان بضرورة إيالء المسؤولين عمى العممية التربوية بشكل عام 

 ية الرياضية.التربية الرياضية بشكل خاص االىتمام بالجانب المعرفي لدرس الترب وومدرس

 .الثقافة الرياضية، طمبة المرحمة الثانويةالجانب المعرفي العممي،  الكممات المفتاحية:

The scientific knowledge side of the physical education lesson and 

its relationship to sports culture among secondary school students 

Prepared by researchers 

M. Dr. Saleem Hassan Shendi        M. Dr. Hisham Abbas Nima 

Abstract 

This study was conducted on a stratified random sample of (277) male and 

female secondary school students in Basra Education Directorate, which 

represents (10.49%) of the total study population of (2640) male and female 

students, and for the purpose of obtaining the results, the researchers used the 

questionnaire tool to collect data. As for the importance of conducting this 

study, it lies in the extent to which the teachers of physical education are 

interested in enhancing and increasing students’ information and raising the 

level of their sports culture by paying attention to the scientific knowledge 

aspect of the physical education lesson because of its significant impact on the 

development of their sports culture. 

As for the research problem, it is summed up in what the departments and 

faculties of physical education and sports science suffer from the weak level of 

sports culture among middle school students applying for admission to those 

sports institutions. In the city of Basra, as well as identifying the differences in 
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the level of sports culture among the research sample according to the variables 

of gender and school stage. 

The researchers reached a number of conclusions, the most important of which 

was the decrease in the indicators of sports culture among the members of the 

research sample. Therefore, the researchers recommend that those responsible 

for the educational process in general and physical education teachers in 

particular pay attention to the cognitive aspect of the physical education lesson. 

Keywords: The scientific side, sports culture, secondary school students. 

  التعريف بالبحث   –1
 مقدمة البحث وأهميته 1 – 1

زًء مكماًل ليا، كما أن ليا خصائصيا المميزة، الثقافة الرياضية نمًطا من أنماط الثقافة العامة وج " تعد

كالثقافة العامة مادية ومعنوية، وتتصف بالحركة والدينامية، وتتداخل جوانبيا المادية والمعنوية لتسيم في 

تعتبر مرآة عاكسة فيي لذلك ، (36: 2)تعزيز صور السموك الذي يجب أن يكون عميو أفراد المجتمع " 

من المؤشرات الدالة عمى رقييا وتقدميا، ومن المعموم بأن الثقافة والشعوب و  المجتمعاتلتاريخ وحضارة 

الرياضية جزء ال يتجزأ منيا وليا األثر البالغ عمى الجانب الصحي واالجتماعي والتربوي، فيي ال تقل 

لشباب أىمية عن غيرىا من الثقافات األخرى، بل إن ليا دور فاعل ومؤثر في صقل وتنمية مواىب ا

وال يتأتى ذلك اال من خالل االىتمام بالمعارف والمفاىيم الرياضية العامة والخاصة، وذلك  ،والرياضيين

المشاىدة والحضور في الميرجانات و عن طريق ممارسة األنشطة الرياضة المتنوعة والمشاركة فييا 

 والمسابقات الرياضية المختمفة. 

نمية النواحي المعرفية والتربوية الرياضية لدى الطمبة، وذلك من خالل وتعد البيئة المدرسية مصدًرا ميًما لت

التربية الرياضية درس  وال يعتبر اكسابيم واكتسابيم لمخبرات والميارات المتنوعة أثناء مسيرتيم الدراسية،
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، طفق اليوم مجرد نشاط بدني ييدف إلى الترويح واالستجمام وكسر الجمود والروتين بين الدروس األخرى

نما ىو عبارة عن مجموعة من المعارف والمفاىيم العممية اليادفة إلعداد الطالب بدنًيا ونفسًيا واجتماعًيا،  وا 

لذا البد من االىتمام بالجانب النظري لدرس التربية الرياضية الذي يشكل التطبيق العممي لتطوير المفاىيم 

 لضامنة لتحقيق األىداف التعميمية والتربوية. التعميمية والتربوية عمى وفق األسس العممية الصحيحة ا

مدرس المحور الرئيس لقطب الرحى التي تدور حولو العممية التربوية والتعميمية في مؤسسات ويشكل ال

التربية والتعميم، وبذلك تقع عميو ميمة تحقيق األىداف التربوية والتعميمية، وال يمكنو ذلك اال من خالل 

ليب التعميمية والتربوية المتنوعة بما يتناسب مع متطمبات العصر في التطور استخدام الوسائل واألسا

والحداثة مع األخذ بنظر االعتبار ما يتناسب مع قدرات الطمبة وقابمياتيم وميوليم ورغباتيم، مع مراعاة 

راسي حاجاتيم ومستوى الفروق الفردية بينيم. وبناًء عمى ذلك البد من االىتمام بمفردات المنياج الد

السنوي لدرس التربية الرياضية وتضمينو مجموعة ال بأس بيا من المعمومات والمفاىيم العممية لغرض 

 تطوير النواحي التربوية والثقافية في مجال التربية البدنية وعموم الرياضة المختمفة.

 
  مشكمة البحث 8 – 1

عتبر قاعدة بيانات ت كونيا أىمية كبيرة ان تنمية الجوانب المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية تعد ذات

لمعمومات أساسية يستند عمييا فيم وادراك الطالب لممادة العممية التي يتخصص بيا في مرحمة الدراسة 

وتشكو أقسام وكميات التربية البدنية وعموم الرياضة من ضحالة المعمومات الرياضية التي  ،الجامعية

يمتمكيا الطمبة المتقدمين لمقبول في تمك أقسام والكميات، والسبب ناجم عن اغفال الجانب النظري لدرس 

ة لدى طمبة المرحمة التربية الرياضية وعدم االىتمام بو لما لو من أثر كبير عمى تنمية الثقافة الرياضي

 .اإلعدادية
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  أهداف البحث 3 – 1
معرفة مستوى الثقافة الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس المتوسطة واالعدادية في  -1

 مدينة البصرة. 

التعرف إلى الفروق في مستوى الثقافة الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس المتوسطة  -7

 .دية في مدينة البصرة تبًعا لمتغيري الجنس والمرحمة الدراسيةواالعدا

 مجاالت البحث 4 – 1
 : طمبة المدارس المتوسطة واالعدادية في مدينة البصرة.المجال البشري 1-4-1

 .7477/  6/  15ولغاية  7477/ 5/1: المجال الزماني 1-4-8

حي  –الشرطة  –الداخمي )الضباط  : المدارس الثانوية في مناطق األمنالمجال المكاني 1-4-3

 الجياد(

  الدراسات النظرية والدراسات السابقة - 8
 الدراسات النظرية 1 – 8
 الثقافة الرياضية 1 – 1 – 8
" مجموعة القيم االجتماعية والتربوية والصحية المرتبطة بالمفاىيم الرياضية، التي تساىم في خمق ىي و 

 الثقافية لمفرد في مجالو الرياضي وفي المجاالت المجتمعية األخرى "السموك األمثل واألفكار واألعراف 

" مجموعة من العموم والمعارف والمعمومات والفنون المكتسبة من األنشطة  كذلك وىي(، 133: 3)

الرياضية، يكتسبيا الفرد من البيئة ويتزود بيا من خالل خبرتو الخاصة سواء بالمشاىدة أو الممارسة أو 

 .(11: 1)مك األنشطة الرياضية " القراءة لت

 الدراسات السابقة 8 – 8
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)الثقافة الرياضية وعالقتيا بعنوان ( 7417: دراسة )ميساء نديم أحمد، محمد إسماعيل ميدي -1

ىدفت الدراسة ( و ديالى –بالتوافق النفسي واالجتماعي لطمبة المرحمة الخامسة في معيد تربية المعممين 

أجريت الدراسة و طمبة، اللرياضية وعالقتيا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الى التعرف عمى الثقافة ا

( طالًبا ، وأظيرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 25عمى عينة عشوائية مكونة من )

 الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واالجتماعي، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

 الثقافة الرياضية ولصالح طالب قسم التربية الرياضية مقارنًة مع الكميات األخرى.

( بعنوان )مستوى الثقافة الرياضية وعالقتيا باليوية 7413دراسة )محمد القدومي وسميمان العمد،  -7

التعرف  فيالبحث  وييدف الرياضية لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية(

ى مستوى الثقافة الرياضية وعالقتيا باليوية الرياضية، وتحديد الفروق في مستوى الثقافة الرياضية عم

واليوية الرياضية تبًعا لمتغيري الجنس والسنة الدراسية، وقد أجري البحث عمى عينة طبقية عشوائية 

 2001 ، ومقياس (يةلمثقافة الرياض 7444)شحاذة: ( طالًبا وطالبًة، واستخدم الباحثان مقياس 157)

:Cornelius & Brewer) وقد أظيرت نتائج البحث أن مستوى الثقافة الرياضية كان )لميوية الرياضية ،

باإلضافة إلى وجود عالقة ، %22%( ومستوى اليوية الرياضية بمغت نسبتو 30.33بنسبة ) عالًيا جًدا

( كما توجد فروق ذات R= 0.48الرياضية )إيجابية دالة إحصائية بين مستوى الثقافة الرياضية واليوية 

 داللة إحصائية في مستوى اليوية الرياضية تعود إلى متغير الجنس ولصالح الطمبة الذكور.

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث    1 – 3

يد إجراءات استخدم الباحثان المنيج الوصفي نظًرا لمالءمتو لتحقيق أغراض الدراسة، وذلك من خالل تحد

)جدول في منطقة األمن الداخمي ( مدارس 0) إذ تكون مجتمع البحث من .البحث ومجتمع وعينة البحث
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م وفًقا لسجالت 7477-7471( طالًبا وطالبًة والمسجمين في العام الدراسي 7304والبالغ عددىم )( 1

 وىي تمثل طالًبا وطالبةً ( 722مكونة من )عشوائية وأجريت الدراسة عمى عينة  .مدارسيم آنفة الذكر

( طالًبا وطالبًة وىم 74%( من مجتمع البحث، كما قام الباحثان بعرض االستبانة عمى )14.04)نسبة 

( يبين توزيع 1يمثمون عينة البحث االستطالعية، عمًما انيم من خارج عينة التجربة الرئيسة، والجدول )

 .دراسةمتطمبات اللعينة البحث تبًعا 

 الجنس والمرحمة الدراسية نوع( يبين عدد الطمبة والعينة االستطالعية والتجربة الرئيسة و 1جدول )
 

 

 

 

 

 أداة البحث    8- 3
قد تمت صياغة أسئمة قد استخدم الباحثان أداة االستبانة لمتوصل الى النتائج والمعمومات قيد الدراسة، و ل

الخبرة المكتسبة لدى الباحثين، إضافًة إلى عدد من األسئمة المقترحة من قبل بعض االستبيان بناًء عمى 

أصحاب الخبرة من أساتذة التربية الرياضية. وقد تم عرض االستبانة عمى مجموعة من الخبراء 

( أسئمة رئيسة 6والمختصين قبل الشروع بالعمل، وبذلك فقد اعتمد الباحثان عمى استبانة مكونة من )

( أسئمة فرعية لكل سؤال رئيسي، وقد بمغ العدد النيائي ألسئمة 3عة من األسئمة الفرعية بواقع )ومجمو 

  .( سؤااًل 72االستبانة )

عدد  اسم المدرسة ت
 الطمبة

تجربة ال
 االستطالعية

التجربة 
 الرئيسة

المرحمة 
 الدراسية

 الجنس

 ذكور متوسطة 50 5 043 عمي األكبر لمبنين  .1
 ذكور اعدادية 23 5 252 السبطين لمبنين   .7
 أناث متوسطة 24 5 333 فاطمة الصغرى لمبنات  .6
 أناث اعدادية 25 5 214 زينب بنت عمي لمبنات  .0
   722 74 7304 المجموع 
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 عرض وتحميل ومناقشة النتائج - 4
  عرض النتائج  1 – 4
الباحثان بإيجاد النسب المئوية إلجابات المفحوصين، ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية  قام

%( مستوى متوسط، 34.4-34%( مستوى عالي، )24.4-24% فأكثر مستوى عالي جدا، )34" اآلتية

 ( 555: 6) " % مستوى منخفض جًدا54%( مستوى منخفض، أقل من 54-54.4)

 المتعمقة بالسؤال األولأواًل: النتائج 
ىل يقوم مدرس التربية الرياضية بإعطاء بعض المعمومات العممية والمعرفية الرياضية اليامة خالل )

ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان باستخراج النسب المئوية إلجابات ( حصة دروس التربية الرياضية؟

  -( تبين ذلك: 7ائج الجدول )الطمبة، بحسب متغيري الجنس والمرحمة الدراسية ونت

 طمبة حول السؤال األولال( يبين النسب المئوية إلجابات 7الجدول رقم )

( بأن النتائج المتعمقة بالسؤال األول الرئيسي تشير بجميعيا الى أنيا قد وقعت في 7يتضح من الجدول )

%(، وأما بالنسبة لمتغير 70.14المستوى المنخفض جًدا، إذ أن نسبة استجابة العينة ككل قد بمغ )

%(، وأما 11.46جًدا وىو ) نخفض%( ولإلناث فقد بمغ مستوى م60.44الجنس فقد بمغ لمذكور )

%( ولممرحمة اإلعدادية قد 62.14بالنسبة لمتغير المرحمة الدراسية فقد بمغت النسبة لممرحمة المتوسطة )

 المستوى نادًرا احياًنا دائًما  المتغيرات  ت
 منخفض جًدا %02.74 %73.57 %70.14 العينة الكمية  .1
 منخفض جًدا %63.33 %73.00 %60.44 الذكور   .7
 منخفض جًدا %52.70 %61.26 %11.46 االناث   .6
 منخفض جًدا %04.67 %77.53 %62.14 المرحمة المتوسطة  .0
 منخفض جًدا %57.40 %66.66 %16.26 المرحمة االعدادية  .5
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%(، ولإلجابة عمى األسئمة الثمانية الفرعية المتعمقة بالسؤال األول فقد قام الباحثان 16.26بمغت )

 ( 6ة كما في الجدول )باستخراج النسب المئوية إلجابات الطمبة، وكانت النتائج موضح

 طمبة حول األسئمة الفرعية لمسؤال األولال( يبين النسب المئوية إلجابات 6الجدول رقم )

( بأن النتائج المتعمقة بمجموعة األسئمة المرتبطة بالسؤال األول الرئيس تشير الى 6يتضح من الجدول )

أنيا قد وقعت بين المستوى المنخفض جًدا والمستوى المتوسط،، إذ إن اإلجابات الصحيحة لمعينة عمى 

لمسؤال الثاني قد بمغت  %( وىي تقع في المستوى المتوسط، وأما بالنسبة36.50السؤال األول قد بمغت )

 النسبة المئوية االختيارات األسئمة ت

 %36.50 %4.64 17 11 14 يبمغ عدد العبي كرة القدم  .1
72.4

2% 

 %54.13 %13.01 2 3 5 يبمغ عدد العبي كرة اليد  .8
61.0

1% 

 %72.42 %72.00 2 3 5 عدد العبي كرة السمةيبمغ   .3
05.0

4% 

 %54.74 %61.45 2 3 5 يبمغ عدد العبي الكرة الطائرة  .4
4.25
% 

 %01.13 %04.24 م 2أكثر من  م 2 م 2أقل من  يبمغ طول اليدف في كرة القدم  .5
13.4

5% 

 %53.30 %4.25 م 6أكثر من  م 6 م 6أقل من  يبمغ طول اليدف في كرة اليد  .6
61.0

1% 

يبمغ ارتفاع طوق اليدف في   .7
 كرة السمة

74.3 %65.20 %60.33 م 6أكثر من  م 6 م 6أقل من 
4% 

07.3 %63.14 %71.64 م13أكثر من  م13 م13أقل من  يبمغ طول ممعب الكرة الطائرة  .8
4% 

 %04.57 النسبة الكمية 
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%( 72.00%( وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الثالث قد بمغت )61.01)

%( وىي تقع في 54.74وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الرابع قد بمغت )

( وىي تقع في المستوى المنخفض %13.45المستوى المنخفض، وأما بالنسبة لمسؤال الخامس قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى المنخفض، وأما بالنسبة 53.30جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال السادس قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الثامن قد 74.34لمسؤال السابع قد بمغت )

%( 04.57ًدا، وان النسبة المئوية الكمية قد بمغت )%( وىي تقع في المستوى المنخفض ج63.14بمغت )

من قبل مدرسي مادة التربية وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا. وىذا يعني أن ىنالك تقصير واىمال 

خالل سير الدرس وباألخص بالنسبة عطاء بعض المعمومات العممية والمعرفية اليامة االرياضية في 

  .ة اإلعدادية من البنين والبناتالبنات وكذلك في المرحم ارسلمد

 ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
 ىل تفضل وجود كتاب منيجي يتضمن مجموعة من الجوانب العممية والمعرفية لدرس التربية الرياضية؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان باستخراج النسب المئوية إلجابات الطمبة، بحسب متغيري الجنس 

  -( تبين ذلك: 0والمرحمة الدراسية ونتائج الجدول )

 طمبة حول السؤال الثانيال( يبين النسب المئوية إلجابات 0الجدول رقم )
 المستوى ال أوافق محايد اوافق  المتغيرات  ت
 عالي %16.63 %44.25 %23.34 العينة الكمية  .1
 عالي جًدا %43.12 %42.52 %33.73 الذكور   .7
 متوسط %71.63 %17.01 %33.71 االناث   .6
 عالي %17.31 %42.73 %24.46 المرحمة المتوسطة  .0
 عالي  %16.43 %11.23 %25.13 المرحمة االعدادية  .5
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( بأن النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الرئيس تشير الى أنيا قد وقعت بين المستوى 0يتضح من الجدول )

%( وىو مستوى عالي، 23.34المتوسط والمستوى العالي جًدا، إذ أن نسبة استجابة العينة ككل قد بمغ )

ا، وأما بالنسبة لإلناث فقد %( وىو مستوى عالي جدً 33.73وأما بالنسبة لمتغير الجنس فقد بمغ لمذكور )

%( وىو مستوى متوسط، وأما بالنسبة لمتغير المرحمة الدراسية فقد بمغت النسبة لممرحمة 33.71بمغ )

%(، 25.13%( وىو مستوى عالي، وأما بالنسبة لممرحمة اإلعدادية فقد بمغت النسبة )24.46المتوسطة )

وجود كتاب منيجي ف أجناسيم ومراحميم الدراسية لوىذا يعني أن ىنالك رغبة كبيرة لدى الطمبة باختال

يتضمن مجموعة من الجوانب العممية والمعرفية لدرس التربية الرياضية، وىو ما يعكس شعورىم بالنقص 

وىو ما يتفق مع  التي تزيد من ثقافتيم الرياضية.المعمومات العممية والمعرفية اليامة من الحاصل لدييم 

دراسة أسباب ضعف االىتمام بدرس التربية الموسومة )جاسم محمد  حمدمو  محمد ناجي شاكردراسة 

ن عدم وجود كتاب ( إذ يذكران " بأمحافظة النجف الرياضية في المدارس المتوسطة واإلعدادية في

منيجي اسوًة بباقي الدروس من ابرز االسباب التي تضعف درس التربية الرياضية سواء العممي او 

ذ ان الكتاب وما يحتويو من وسائل لإليضاح وصور واساليب مختمفة لشرح ا ،ما طبق االنظري اذ

الحركات والخطط تساعد عمى زيادة افاق التفكير لدى الطالب وتضع بعض النقاط االساسية الواجب 

 (02: 5" )تعمميا من قبمو

عمى األسئمة الثمانية الفرعية المتعمقة بالسؤال الثاني فقد قام الباحثان باستخراج النسب المئوية  ولإلجابة

 ( 5إلجابات الطمبة، وكانت النتائج موضحة كما في الجدول )

 مسؤال الثانيلطمبة حول األسئمة الفرعية ال( يبين النسب المئوية إلجابات 5الجدول رقم )
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( بأن النتائج المتعمقة بمجموعة األسئمة المرتبطة بالسؤال الثاني الرئيس تشير الى 5يتضح من الجدول )

أنيا قد وقعت بين المستوى العالي جًدا والمستوى المتوسط، إذ إن اإلجابات الصحيحة لمعينة عمى السؤال 

ى العالي جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال العاشر قد بمغت %( وىي تقع في المستو 44.75التاسع قد بمغت )

%( 31.54%( وىي تقع في المستوى العالي جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الحادي عشر قد بمغت )43.64)

%( وىي تقع في 36.50وىي تقع في المستوى العالي جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الثاني عشر قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى العالي جًدا، وأما 37.61ال الثالث عشر قد بمغت )المتوسط، وأما بالنسبة لمسؤ 

 النسبة المئوية  االختيارات األسئمة ت

ممارسة الرياضة ال تزيد من كفاءة عمل   .9
 أجيزة الجسم

44.75 %3.10 الى حد ما ال نعم
% 

6.31% 

الرياضة تقوي عضالت الجسم وتحسن من   .12
 مظير الجسم وجمالو

43.64 الى حد ما ال نعم
% 

1.43% 7.56% 

الرياضة تخمص الجسم من الدىون الزائدة   .11
31.54 حد ما الى ال نعم عن طريق التعرق

% 0.34% 
16.27
% 

ممارسة الرياضة تفتح الشيية وتزيد الرغبة   .18
36.50 الى حد ما ال نعم في تناول المشروبات والسوائل

% 4.64% 
72.42
% 

الرياضة تقينا من األمراض المزمنة كأمراض   .13
37.61 الى حد ما ال نعم القمب والشرايين

% 5.07% 
17.72
% 

دون احماء ال ممارسة النشاط الرياضي من   .14
13.01 الى حد ما ال نعم يؤدي الى التعرض لإلصابات

% 
33.70
% 

16.65
% 

الرياضة تقوي جياز المناعة في جسم   .15
27.53 الى حد ما ال نعم اإلنسان

% 4.64% 
13.45
% 

ممارسة الرياضة تسبب بعض أمراض   .16
 %1.34 الى حد ما ال نعم الشيخوخة كالخرف والزىايمر

43.46
% 7.12% 

 %31.63 النسبة الكمية  
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%( وىي تقع في المستوى المتوسط، وأما بالنسبة لمسؤال 33.70بالنسبة لمسؤال الرابع عشر قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى العالي، وأما بالنسبة لمسؤال السادس عشر قد 27.53الخامس عشر قد بمغت )

%( 31.63%( وىي تقع في المستوى العالي جًدا، وان النسبة المئوية الكمية قد بمغت )43.46بمغت )

وىي تقع في المستوى العالي جًدا. وىذا يعني أن ىنالك اىتمام كبير بالجانب الصحي والجمالي من قبل 

االىتمام البد ، وىذا ولكنو بحاجة الى نوع من الصقل والتركيز عمى تمك المعمومات الصحية أفراد العينة

من تنميتو وتطويره من خالل بذل الجيود االستثنائية من قبل مدرسي مادة التربية الرياضية في إيصال 

المعمومات النافعة والمفيدة الى الطمبة، وكذلك عمى المعنيين في وزارة التربية التفكير الجدي والعميق من 

 كافة جوانبيا. أجل تأليف كتاب منيجي لدرس التربية الرياضية ييتم ب

 ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
ىل تقوم بمتابعة القنوات الفضائية الرياضية والمواقع الرياضية عمى شبكة االنترنيت لغرض رفع مستوى 

ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان باستخراج النسب المئوية إلجابات الطمبة،  الثقافة الرياضية لديك؟

  -( تبين ذلك: 3بحسب متغيري الجنس والمرحمة الدراسية ونتائج الجدول )

 طمبة حول السؤال الثالثال( يبين النسب المئوية إلجابات 3الجدول رقم )
 المستوى نادًرا أحياًنا دائًما  المتغيرات  ت

 منخفض جًدا %04.34 %66.52 %75.36 العينة الكمية  .1
 منخفض جًدا %10.35 %07.04 %07.45 الذكور   .7
 منخفض جًدا %33.44 %70.36 %3.724 االناث   .6
 منخفض جًدا %01.16 %66.43 %75.31 المرحمة المتوسطة  .0
 منخفض جًدا %04.57 %66.44 %75.04 المرحمة االعدادية  .5
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( بأن النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث الرئيس تشير بجميعيا الى أنيا قد وقعت في 3يتضح من الجدول )

%( وىي تقع في 75.36المستوى المنخفض جًدا، إذ أن نسبة االجابات الصحيحة لمعينة ككل قد بمغت )

وىو يقع في المستوى %( 07.45المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمتغير الجنس فقد بمغ لمذكور )

%( وىو يقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة 3.72المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لإلناث فقد بمغ )

%( وىو يقع في المستوى المنخفض 75.31لمتغير المرحمة الدراسية فقد بمغت النسبة لممرحمة المتوسطة )

 .%( وىو يقع في المستوى المنخفض جًدا75.04نسبة )جًدا، وأما بالنسبة لممرحمة اإلعدادية فقد بمغت ال

ولإلجابة عمى األسئمة الثمانية الفرعية المتعمقة بالسؤال الثالث فقد قام الباحثان باستخراج النسب المئوية 

 . (2إلجابات الطمبة، وكانت النتائج موضحة كما في الجدول )

 لثالثحول األسئمة الفرعية لمسؤال اطمبة ال( يبين النسب المئوية إلجابات 2الجدول رقم )
 النسبة المئوية  االختيارات األسئمة ت

في كرة القدم يجب طرد الالعب الذي يتجاوز عمى   .17
 حكم المباراة بكممات نابية

51.73 أحياًنا ال نعم
% 

12.34
% 

61.45% 

في كرة القدم يعاد تنفيذ ضربة الجزاء اذا تحرك   .18
 حامي اليدف عن مكانو

61.01 أحياًنا ال نعم
% 

67.16
% 

63.03% 

23.12 أحياًنا ال نعم في كرة اليد ال يمكن تبديل الالعب دون عمم الحكم  .19
% 

12.34
% 

3.10% 

متر  3في كرة اليد ال يسمح الدخول في منطقة الـ   .82
 لكال العبي الفريقين ما عدا حامي اليدف

63.37 أحياًنا ال نعم
% 

73.13
% 

65.47% 

 أحياًنا ال نعم ثالث أشواط وليست أربعةفي كرة السمة ىنالك   .81
37.31
% 

12.66
% 14.33% 

في كرة السمة يمكن تسجيل نقطة واحدة أو نقطتين   .88
 أحياًنا ال نعم أو ثالث نقاط بمحاولة واحدة من التيديف الصائب

34.74
% 

15.57
% 70.14% 
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( بأن النتائج المتعمقة بمجموعة األسئمة المرتبطة بالسؤال الثالث الرئيس تشير الى 2يتضح من الجدول )

أنيا قد وقعت بين المستوى المنخفض جًدا والمستوى المتوسط،، إذ إن اإلجابات الصحيحة لمعينة عمى 

النسبة لمسؤال الثامن %( وىي تقع في المستوى المنخفض، وأما ب51.73السؤال السابع عشر قد بمغت )

قد  %( وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال التاسع عشر61.01عشر قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال العشرين قد بمغت 12.34بمغت )

%( 12.66تقع في المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الواحد والعشرين قد بمغت ) %( وىي73.13)

%( وىي 34.74وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وأما بالنسبة لمسؤال الثاني والعشرين قد بمغت )

%( وىي تقع في 55.34تقع في المستوى المتوسط، وأما بالنسبة لمسؤال الثالث والعشرين قد بمغت )

%( وىي تقع في المستوى 56.24ستوى المنخفض، وأما بالنسبة لمسؤال الرابع والعشرين قد بمغت )الم

%( وىي تقع في المستوى المنخفض جًدا، وىذا يعني بأنو 64.00المنخفض، وأن النسبة الكمية قد بمغت )

ات الفضائية الرياضية بمتابعة القنو ال توجد رغبة حقيقية لدى الطمبة باختالف أجناسيم ومراحميم الدراسية 

وىو ما يعكس تدني والمواقع الرياضية عمى شبكة االنترنيت لغرض رفع مستوى الثقافة الرياضية لدييم، 

المستوى الثقافي الرياضي ليم، والبد لممدرسين والمدرسات من حثيم وتشجيعيم عمى متابعة تمك القنوات 

  .باريات في كل فعالية رياضيةوالتركيز عمى القوانين الرياضية التي تنظم سير الم

الكرة الطائرة يجب أال يغير الالعبين أماكنيم  في  .83
 مع كل بداية جديدة لمعب

74.34 أحياًنا ال نعم
% 

55.34
% 

10.34% 

في الكرة الطائرة يفوز الفريق المنافس بعد حصولو   .84
 أشواط 6عمى 

56.24 أحياًنا ال نعم
% 

10.43
% 

67.16% 

 %64.00 النسبة الكمية  
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 مناقشة النتائج  8 – 4
استنتج الباحثان بأن الثقافة الرياضية تتضمن مجموعة من المعمومات والمفاىيم التي تنمي الجوانب 

المعرفية واالجتماعية والنفسية والصحية لمطمبة من خالل مشاىدة أو ممارسة األنشطة الرياضية والتي 

تنمية الجوانب النظرية لدييم، حيث أن الطمبة الذين يتميزون بمستوى عال من الثقافة بدورىا تنعكس عمى 

ميساء نديم أحمد ومحمد الرياضية يحسن ذلك من نشاطيم العممي، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )

فسي ( التي أظيرت نتائجيا وجود عالقة إيجابية بين الثقافة الرياضية والتوافق الن7417إسماعيل ميدي: 

واالجتماعي لدى طالب قسم التربية الرياضية، حيث تميز طالب تخصص التربية الرياضية بالمستوى 

العالي من الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واالجتماعي مقارنة مع غيرىم من طالب الكميات الجامعية 

 األخرى.

المدارس المتوسطة واالعدادية في  وفيما يتعمق بضعف الثقافة الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية في

مدينة البصرة يرى الباحثان بأن السبب يعود إلى اغفال الجوانب النظرية في درس التربية الرياضية 

واقتصارىا عمى الجوانب العممية بشكل كبير، وعدم االلتفات من قبل أساتذة التربية الرياضية في عممية 

ة في الوصول لما يجب عمييم فيو من إيصال المعمومات الرياضية التوجيو واإلرشاد وتقديم المساعدة لمطمب

الميمة. باإلضافة إلى عدم االىتمام بالثقافة الرياضية العامة من خالل حث الطمبة عمى مشاىدة القنوات 

الرياضية الفضائية ومتابعة مواقع التواصل االجتماعية التي تيتم بالجانب الرياضي والتي بدورىا تنمي 

الرياضية، مع غياب الدور الفعال لمنشاطات الثقافية والفنية والرياضية في نشر الثقافة الرياضية  الثقافة

 .بالموحات الثقافية والنشرات الجدارية
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الدراسية فقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق  مرحمةمتغير اللا وفيما يتعمق بمستوى الثقافة الرياضية تبعً 

، ويعزو الباحثان ذلك الى أن السبب يعود إلى دور لمتوسطة واالعداديةبين المرحمتين ا دالة إحصائًيا

إذ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في تقديم المعمومات الرياضية المتواضعة والمتشابية فيما بينيم، 

التطور لعدم اىتمام المدرسين و  ببطء النمو تصفيتمتعون بنفس المستوى الثقافي الرياضي والذي ي أنيم

باإلضافة الى قمة الدورات التدريبية والتطويرية التي تقيميا مديرية النشاط الرياضي  جانب،سيم بيذا الأنف

( التي 7444والمدرسي. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )نبيل محمود شاكر وعثمان محمود شحاذة: 

 (. 77: 4)والتربوية.  أظيرت نتائجيا أن اإلعالم الرياضي ينمي الثقافة الرياضية في الجوانب المعرفية

وأما فيما يتعمق بوجود فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين ولصالح الذكور، فيرى الباحثان بأن السبب 

يعود الى أن مصادر المعمومات التي تنمي الثقافة الرياضية يمكن الحصول عمييا بسيولة من خالل 

، ولكن ذلك يعتمد عمى اىتمام البنين والبنات الكتب والقنوات الرياضية وال تقتصر عمى فئة دون أخرى

عمى حد سواء، ومن المالحظ بأن الطمبة الذكور ىم أكثر اىتماًما بممارسة ومشاىدة الفعاليات الرياضية 

خالل مراحميم الدراسية المختمفة وبالذات في المرحمة الثانوية، ألنيا تسبق مرحمة االنخراط في الدراسة 

المؤىمة لمدخول في الكميات التي يرغبون في االنضمام الييا وال سيما أقسام الجامعية وىي المرحمة 

وىو ما يتفق مع بحث )محمد وكميات التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعات والمعاىد العراقية. 

وية ( في وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية لدى الطمبة بين مستوى الثقافة الرياضية والي7412القدومي: 

الرياضية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اليوية الرياضية ترجع إلى متغير الجنس 

 (.7: 0) لصالح الطمبة الذكورو 

 االستنتاجات والتوصيات -5
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 في وزارة التربية في منهج المغة العربيَّة السرد والسرديَّة القصصيَّة
 )قراءٌة نقديٌة (

 
 الغرض من البحث : لمترقية

 مديرية تربية البصرة/ م .د  كاظم حنون الخفاجي
 ممخص البحث

تناوؿ البحث السرديَّة في الكتاب المنيجي لمادة المغة العربية بمراحميا في التعميـ التربوي لممراحؿ       
الثالث )االبتدائي ، المتوسط ، األعدادي ( ، مبّينًا أىميَّة السرد القصصي لكِؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ 

لنوع معيف مف السرد ؛ فكؿ فئة عمريَّة  تنظر الى القصة مف منظور  الثالث ، وحاجة الفئة العمرية
مختمؼ ، وتمبي حاجة معرفية تتناسب مع عمر الطالب الدراسي ومف ىنا أجرينا مقارنة بينت الحاجة 
الضمنية لمسرد في مادة المغة العربية بشكؿ عاـ ، والسرد القصصي بشكؿ خاص ؛ وما ىو موجود فعال 

 المتداوؿ ، والتبايف القائـ بيف الواقع وبيف المطموب في المطبوع     
 الكممات المفتاحية : أىمية السرد    ،   السرد القصصي   ،  نقد مناىج التربية  

    
Narrative and narrative of story in the Arabic language curriculum in the 

ministry of education (a critical reading) 

 

Assistant. Dr. Kadhim Hanon Sachim 

 

Abstract 

Education curricula disrupted an important aspect of the mechanisms of 

receiving Arabic language sciences, which is narrative of story  

The contemporary curricula of the Ministry of Education are devoid – or almost 

– in the narrative of story, unaware of the important aspect that the story plays in 

the passing knowledge. 

This research revealed the defects of that narration and its negative impact on 

the acquisition of scientific material for the Arabic language. 
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Narration, Narrative of story, and The Arabic language curriculum 

 *مقدمة 
يتناوؿ ىذا البحث  السرديَّة في الكتاب المنيجي لمادة المغة العربية بمراحميا المختمفة في التعميـ التربوي   

العاـ لممراحؿ الثالث  ) األبتدائي ، المتوسط ، األعدادي ( مبينا أىمية السرد القصصي لكؿ مرحمة مف 
فكؿ فئة عمرية تنظر إلى القصة مف  المراحؿ الثالث ، وحاجة كؿ فئة عمرية لنوع معيف مف السرد ؛

منظور مختمؼ ، وتمبي حاجة معرفية تتناسب مع عمر الطالب الدراسي ؛ ومف ىنا أجرينا مقارنة بينت 
بشكٍؿ عاـ ، والسرد القصصي بشكٍؿ خاص ؛ وما ىو  الحاجة الضمنية لمسرد في مادة المغة العربية
  قائـ بيف الواقع والمطموب . موجود فعال في المطبوع الُمتداوؿ ، والتبايف ال

 * أهمية السرد القصصي                                                                                          
  ركَّز البحث عمى أىميَّة القصة والتي ُينظر ليا عمى أنَّيا منتج فكري أنتجُو حب البشر لمحياة ؛    

يجابيَّة القصة لـ تأِت مف فراغ  بؿ جاءت بعد مخاوٍؼ ثالث ذكرىا عمماء األجتماع ؛ فخوؼ البشر مف  وا 
الموت أنتج الديف واإليماف ، وخوؼ البشر مف البشر أنتج الدولة ، وخوؼ البشر مف المجيوؿ أنتج 

ىذا األنساف  لقصة واألدب ، ليمجَ البشر لمحياة أنتج ا فجاء الربع الرابع ليقوؿ : إفَّ حبَّ ؛ السحر والشعبذة 
 قصةٌ  ، وأشدىا حزناً  األنساف قصةٌ  أف أسعد لحظاتِ  المثقؿ بيذه المخاوؼ الثالث عالـ القصة ؛ وليجدَ 
؛ فالقصة عنصر محبب إلى النفس األنسانية  طويمةً  ،وليكتشؼ في نياية العمر أفَّ حياتو كانت قصةً 

أنواعيا المختمفة  ، ومنيا العممية إلى )المتمقي( ، )المتعمـ( ، ب يمرر الرسالةَ  لذلؾ يستطيع المرسؿ أفْ 
 أو صعوبة  أو تكمؼٍ  دوف عناءٍ  )المرسؿ إليو( عف طريؽ القصةِ 

 * السرد القصصي يصنع الواقع                                                                            
إلى تفعيؿ مقولة معاصرة  شيرفيكفي أف ن القصصي في صنع الواقعأىمية السرد  لو أردنا أف نصؼ     

كاف الشعر فييا ىو مف يحتؿ ىذه  قديمةٍ  عف مقولةٍ  بديالً  (ٔ)ديواف العرب((  والروايةَ  مفادىا ))أفَّ القصةَ 
 . (ٕ)، ليذا أضحت عنوانا بؿ مؤلفا  المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة

وفي ضوء ثالثية النظر إلى )الماضي والمستقبؿ والحاضر المنظور( نجد أفَّ السرد قد احتؿ ىذه      
، مبينا نماذج مما بناه السرد القصصي ؛ فاسرائيؿ لـ تيـز العرب في حروب  المكانة بجدارة

بؿ ىزمتيـ قبؿ ذلؾ في ضوء قصص موشيو سميمنيسكي التي وضعت أفكارىا  ٜٛٗٔ،ٜٚٙٔ،ٖٜٚٔ
عشرينيات وثالثينيات القرف الماضي ؛ وتجسدت قصصا في األربعينيات والخمسينيات مف ؛ فكانت  في
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قصص موشيو سميمنيسكي   جيشًا يقاتؿ مع األسرائيميف في أرض المعركة ضد العرب ؛ألنيا رسخت 
بسيولة صورة واحدة بكؿ أبعادىا ، ىذه الصورة تقوؿ لكؿ جندي أسرائيمي إنَّو: ))يمكف ىزيمة العرب 

؛ فالقصص الست لموشيو سميمنيسكي عف العرب ػػ وىي )صاحب الكمب ،الحمو ،الموت  (ٖ)ويسر((
المفاجئ ، بنت الشيخ ، عبد اليادي ،اآلخذ بالثأر (( ػػ تحولت إلى جيش مف المعنويات يقاتؿ ضد العرب 

شٍؾ مف ىذه  وكشفت الحقيقة النفسية لمعربي ، ومكامف الضعؼ والخمؿ في شخصيتو ومف كاف في
الصورة المقوية لمعدو ، وأثر ىذه القصص في صنع أسرائيؿ؛ فمينظر إلى كتاب )صورة العرب في القصة 

، ومف كاف في شؾٍّ مف انقالب الصورة ،  العبرية القصيرة مف خالؿ أقاصيص موشيو سميمنيسكي (
؛ فميقرأ تحميؿ نص غساف كنفاني ورجوع الحؽ إلى أىمو ، وتبدؿ الواقع ، ورجوع الكرَّة ، وقرب االنتصار 

الذي يحمؿ عنواف ))كاف يومذاؾ طفال ((ىذة الدراسة التي تبرز براعـ المقاومة الفمسطينيَّة ضد األرىاب 
 ( ٗ)الصييوني 

وفي المستقبؿ فقد كانت القصة رائدة لكثير مف منجزات ىذا العالـ ونشير ىنا إلى أفَّ الصيف قد     
ما اصطناعية )روبوتية( ألجنة بشرية ؛ىذه األرحاـ تجعؿ األطفاؿ خموا مف أنشأت قبؿ أسبوعيف أرحا

العيوب الجينية او األمراض الوراثية ، ويجب اإلشارة ىنا إلى أفَّ أصؿ الفكرة جاءت مف مجموعة 
 . (٘)ـ كانْت أحدى بطالتيا مربّية آليةٜٕٔٓقصصية ُنشرت عاـ 

كبيرة مف الواقع الذي نعيشو اليـو ىو مف صنع السرد  وأما الحاضر فيقوؿ لنا بوضوح إفَّ نسبة    
القصصي الذي نتج قبؿ سنيف ؛ فالبشرية في جزء كبير مف تقدميا كاف عف طريؽ السرد القصصي 

 خصوصا السرد الذي يخمط الواقع بالخياؿ فينتج عالمًا ثالثًا؛ وىو نتاج التخيؿ العممي
 

                                                                           * السردية في الكتب المنهجية بشكل عام
واضعوا المناىج التربوية بشكؿ عاـ لـ يعوا أىمية القصة في تقديـ المعمومة ؛ فجاءت نسبة القصة     

ـ أقرب ، فيي إلى العد؛ وىذا ما يؤيده األحصاء في ىذا البحث جدًا  ضئيمةً  في الكتب المنيجية نسبةً 
منيا إلى الوجود ، ولو أنيـ استحضروا أىمية السرد في إنشاء دافعية المعرفة وتثبيتيا في نفوس الطالب 

عممية مادة ألكثروا منو ؛ ولكنيـ غفموا عف ىذا الدافع الميـ ، فكتب الفيزياء والكيمياء واألحياء مثال تقدـ
كتشاؼ ىذه الحقائؽ العممية التي تعاممت نساف معيا عف طريؽ سرد قصة امف دوف أف تبيف تفاعؿ األ

مع األنساف المكتشؼ ثـ مع األنساف المنتفع بيذا األكتشاؼ. إفَّ بث المعمومة مجردة مف عوامؿ اإلنسانية 
ػػ )قصة أكتشاؼ اإلنساف لمعمومة في أي مجاؿ مف مجاالت العمـو ، تطوير األنساف لُمكَتَشؼ( ػػ يفقد 

فالطالب يجد لذًة في قراءة كتاب  ؛ وؿ التعمـ مف لذة إلى عبء وثقؿ وقيدالطالب دافعية التعمـ ، ويح
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 تمؾ وقصص تطويرالمكتشفات ،  الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء إذا كاف في الكتاب قصص اكتشاؼ
ولو كاف عدد صفحات الكتاب أكثر مف ألؼ صحيفة ، عمى حيف يجد ىذا الطالب ثقال ؛ المكتشفات 
ا إذا ُأعِطي كتابًا خموا مف السرد القصصي وليس فية سوى المعادالت العممية  ولو شدا ذىنيَّ و  وعيَّا وتعباً 

  . كاف مؤلفا مف سبعيف صحيفة
 * السردية في منهج كتاب المغة العربية                                                                         

لعربية بمختمؼ مراحمو موجيا لخدمة المغة العربية توجيا خالصا كما ىو لـ يكف السرد في كتب المغة ا    
الحاؿ في كتب الفيزياء التي تخدـ مادة الفيزياء فقط ، وكذا الحاؿ في مادة األحياء و الرياضيات ؛ ففي  

 مادة المغة العربية نجد أنواعًا ثالث 
د النحوية والشعر واألدب بشكؿ عاـ عدا ونعني بو مادة القواع) السرد المغوي ( ، ػ السرد العاـ  ٔ

 )القصة(
                                                             التي توضع في المنيج ونعني بو القصة واألقصوصة ، ػ السرد القصصي  ٕ
ير كتاب عمييا التمميذ مف وسائؿ أخرى غ يحصؿَ  ونعني بو المعمومات التي يمكف أفْ ، ػ الجيد المضاع ٖ

ف يتمقاىا الطالب في أي مرحمة عمرية أخرى فيي إلى أالمغة العربية ، وال يضر بو الجيؿ بيا ويمكف 
ة فحاؿ الطالب فييما في العربية سياف لـ تقدـ لو عمما في العربيَّ  ؛تساوى العمـ بيا والجيؿ عمى حد سواء 

، كما أفَّ مناىج وزارة التربية أىممت مصادر القوة في دافعية التعمـ فمـ تنتفع مف  لتعمـا في  أو دافعية
 السرد القصصي ولـ تطور السرد المغوي الذي يحيط بالمنيج 

 *دافعية التعمـ وتذليؿ الصعوبات 
 اتينبغي األشارة إلى أمريف أساسييف يخصاف المغة العربية ىما : دافعية التعمـ ، وتذليؿ الصعوب   

وقدأشار األستاذ أحمد أميف إلى صعوبة تعمـ المغة العربية مفصال القوؿ في أسباب تمؾ الصعوبات       
عراب ؛ كاف ذلؾ   قبؿ خمٍس وثمانيف سنةٍ مرجعا السبب االوؿ إلى أفَّ العربية لغة حركات وصرؼ وا 

تسمية أخرى ىي :)األنكموزية( ،حيث لـ تكف تحديات العولمة ولغة العربيزي ػػػػػػ وتعرؼ أيضا ب   (ٙ)خمت
ػػػػ بيذه الحدة والشراسة مف ( ٚ)وىي لغة ىجينة مبنية عمى بعض الكممات العربية مطعمة باألنجميزية

)المغة اليجينة( بخالؼ ما كانت تعاني المغة العربية  المواجية ؛ فالباحث يرى أف التحدي األقوى لمغة ىي
 مف تحديات زمف االستاذ أحمد أميف الذي أرجع أسباب ضعؼ الطالب في العربية إلى ثالثة ىي 

   (ٛ)ػػػػػ المكتبة العربيةٖػػػػػ المعمـ الذي يعمميا            ٕػػػػػ طبيعة المغة مف حيث صرفيا وحركاتيا     ٔ
أف نشخص مشكمة أكبر وأعمؽ تعترض طريؽ تعمـ العربية وتعميميا إلى الطالب ، ولـ يمتفت وىنا البدَّ 

إلييا أغمب الباحثيف  ؛ ألنَّيا مخفية غير ظاىرة تتمثؿ بفقداف الدافعية فكثيٌر مف الطالب يعاني  مف 
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القناعة خمؽ مشكمة  مشكمة داخمية تتمثؿ في قناعة الطالب أنَّو يتكمـ المغة العربية ، وطوؿ الصحبة ليذه
أخرى تسمى )فقداف الدافعية( وىناؾ سبب آخر عمَّؽ ىذه المشكمة وجذَّرىا وىو )فقداف الممموس الُمَتحقَّؽ 
(الممموس في بقية الدروس عدا المغة العربيَّة ؛ فالطالب في كؿ درٍس مف دروس المغة العربية يرى أفَّ 

ف كانت عاميَّة ػػػػػػػ، فيو يتفاىـ مع ىذا الدرس جيٌد مضاع؛ ألنَّو في نظره يتحدث  العربية ويفيميا ػػػػػػػ وا 
 المحيط بيذه المغة العاميَّة التي يممؾ، وبيذا القاموس المجتمعي الذي يعرؼ مفردات اآلخر.

ـَ العناء؟!   فم
يس لديو ثـ ىو ال يستزيد شيئًا كما يممس في معادلة الكيمياء، أو معمومة الفيزياء، أو حقائؽ االحياء، ول

ترؼ المعرفة، أو تمؾ الحاجة الماسة لتعمـ العربية؛ فيو ليس أجنبيًا كأف أف يكوف إسبانيًا ذىب الى البالد 
العربية فصعب عميو مخاطبة المحيط والتعامؿ مع المجتمع فقرر تعمـ العربية وبتعبير ماكس بيكارد: 

إنيا ( ٜ)المجاؿ لألصؿ، أصمية مرة أخرى(())تجدد المغة نفسيا بفعؿ القرار تصبح المغة نفسيا، في ىذا 
لحظة قرار إكتساب لغة أخرى؛ مر بيا كؿ َمف أراد تعمـ لغة جديدة؛ لكفَّ ىذه المحظة لـ تمر، ولف تمر 
عمى الطالب العرب وىـ يتعمموف المغة العربية؛ لسبب بسيط وىو أفَّ دافعية مف ال يتحدث العربية أو 

غة العربية ممف لديو إمكانية التخاطب مع المجتمع العربي بميجة مف إحدى ليجاتيا أقوى في تعمـ الم
إاّل نماذج بسيطة مف مصاديؽ ىذه الفكرة فالدافعية لتعمـ  (ٓٔ)ليجاتو وما العالّمة بالشر وكارؿ بروكمماف

ىي المغة مف قبؿ أبناءىا في المشكمة الكبرى فالدرجة والرغبة في النجاح ليست دافعًا لتعمـ العربية، بؿ 
عبء عمى الطالب، فيي قيد لطموح المعمـ والمتعمـ فدرجة النجاح لممتعمـ أرض السالـ، ومحطة األماف 
ولممعمـ واحة راحة، ومحطة إستراحة إلييا يأوي ومنيا ينطمؽ ليعود بسرب أخر مف طالب العربية ىـ إلى 

تميف الى درجتي النجاح الجيؿ أقرب؛ وىكذا تنطمس العربية شيئًا فشيئًا عمى حيف تنظر أعيف المي
 والرسوب في عممية تعمـ المغة العربية وىما القيداف الثقيالف في تدمير دراسة المغة العربية.

 * معالجات وزارة التربية 
لـ تستطع مناىج وزارة التربية خمؽ الدافع لتعمـ ىذه المادة بؿ وجيت اىتماميا الى المشكالت الشكمية  

ذه المعالجات عمقوا المشكمة الحقيقية وجذروىا، فحينما شخصوا بأبصارىـ فعمدوا الى حميا؛ لكنيـ بي
 وجدوا أف مشكمة العربية تكمف في ثالث مشاكؿ 

 مشكمة المحف فشخصت أماـ أعينيـ كتب األخطاء واألغالط المغوية المعاصرة حاًل ليا  -ٔ
مشكمة طرح منيج المغة العربية فتراءت ليـ مناىج إبف مالؾ وشراح األلفية في عرض المادة  -ٕ

 النحوية فتبنوىا 
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مشكمة تعميـ األدب وتمقينو فربطوا الشعر والنثر بالعصور واألزمنة السياسية فيناؾ أدب إسالمي  -ٖ
 وأموي وعباسي وعصور متأخرة واألدب الحديث 

طالب اإلعدادية معاممة طالب الكمية في قسـ المغة العربية؛ فطالب الكمية وفي ىذا مفارقة حيث عامموا 
يدرس في المرحمة األولى أدب ما قبؿ اإلسالـ وكذلؾ طالب الصؼ الرابع اإلعدادي بصورة مخففة مرورًا 
بطالب المرحمة الرابعة في الكمية وطالب الصؼ السادس اإلعدادي فكالىما يدرساف األدب الحديث وفي 

تناقض بّيف؛ فربط األدب بالعصور السياسية إف كانت تصمح لمدراسة الجامعية ونحف في شؾ مف  ىذا
ىذه الصالحية؛ فإنيا التصمح حتمًا لمدراسة التربوية في المتوسطة واإلعدادية والمطموب دراسة األدب 

لنظر عف فإختيار نص جميؿ لشاعٍر مشيور )بصرؼ ا (ٔٔ)شعرًا ونثرًا ضمف إطار )شعراء الواحدة(
عصره( مع التعريؼ بالشاعر وعصره وسمات شعرىـ، )) إفَّ فكرة القصيدة )الواحدة (  التي تجتاز 

وكذا يسري الحاؿ في (ٕٔ)امتحاف العصور تفتح اآلفاؽ فعال في معنى الشعر ومكانتو في آداب األمـ ((
 ذائقة األدبية.النثر؛ وفي ىذا النوع مف الدراسة إنصاؼ لعقمية طالب اإلعدادية وتنمية لم

 الواقع التربوي الممموس  *
أثبت نظاـ تدريس المغة العربية فشمو بدليؿ )عدـ الوجداف( ؛ فأيف ىـ كتّاب المغة العربية، وأيف ىـ أدباء 
المغة العربية، وأيف ىـ ُنقادىا الذيف يفترض بيـ أنَّيـ تأثرو بمناىج العربية وأحبوىا وفي ىذا وحده دليؿ 

 إنتفاع طالب وزارة التربية مف مناىج المغة العربية.كافي عمى عدـ 
وفي ما يمي عرض ميداني التي رأى الباحث أنيا تصؼ واقع مادة المغة العربية إبتداءًا مف مرحمة األوؿ 
اإلبتدائي الى مرحمة الخامس اإلعدادي؛ وقد أعرضنا عف ذكر مادة السادس اإلعدادي؛ إلنيا تحتاج الى 

ة المواد الدراسية المتعمقة بالمرحمة النيائية، وقد كشؼ البحث وفؽ القسمة الثالثية بحث مستقؿ، ىي وبقي
التي تبناىا الباحث )السرد المغوي، السرد القصصي، الجيد المضاع(* عف جممة معطيات مع ذكر بعض 

 المالحظات:
 

 الصؼ األوؿ االبتدائي
 مضاعالجيد ال السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

ٛٚ ٙٓ  
 %ٜٙبنسبة مئوية بمغت 

ٔٚ 
بنسبة مئوية بمغت 

ٜٔ9٘% 

ٔٓ 
 %9٘ٔٔبنسبة 

 مالحظات عامة حوؿ منيج األوؿ اإلبتدائي 
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( وكاف مف ٘٘المالحظة األساسية ىناؾ نزوع لمسرد القصصي في آخر الكتاب )بعد الصحيفة  -ٔ
 المفترض أف تكوف القصة حاضرة في أوؿ ورقة مف الكتاب.

الصحيفة تكوف الصور وفي أسفميا ُتكتب قصة لممعمـ عمى أف يقوـ بسردىا لطالبو في أعمى  -ٕ
وىذا  بأسموبو الخاص وفي ذلؾ ظيور بصمة المعمـ عمى طالبو بداًل مف وجود مسميات مجردة

( مثاًل ُتستغؿ صور )أصباغ، ٜٙ( وفي الصحيفة )ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘ما ظير في الصحؼ )
 ء قصص رابطة لكؿ ىذه المسميات.صمغ، غزاؿ، مغزؿ( في إنشا

إف وجود عبارة فضفاضة في بداية القراءة )قراءتي( موجية لممعمـ ىي أوؿ مشكمة تواجو طالب  -ٖ
( مف قراءتي عبارة ))يشجع المعمـ تالميذه عمى ٗاإلبتدائية فحينما يقرأ المعمـ في الصحيفة )

فإنو يمجأ الى التفسير الذاتي ليذا التشجيع مف غير ضابطة  (ٖٔ)التحدث عف المعب التي لدييـ((
ومع اختالؼ أمزجت المعمميف يغدو أىـ ركف في بداية أوؿ الدروس بال جدوى؛ ليذا يجب إنشاء 

 قصة ُتكتب لممعمـ في ضوء تمؾ الصور وعدـ اإلكتفاء بالمسميات.
 اإلبتدائي. البدَّ مف إضافة النشيد الوطني في قراءة الصؼ األوؿ والثاني -ٗ
% مف القراءة في حقؿ الجيد المضاع ُيشكؿ مشكمة كبيرة لذلؾ يجب تحويؿ 9٘ٔٔإفَّ وجود نسبة  -٘

كؿ درس كاف ىدفو جمع أكبر عدد مف الكممات التي تضـ حرفًا واحدًا الى قصة فمثاًل في 
( يجب تحويؿ درس نبيؿ بقاؿ الى سرد قصصي ال إلى جمع لغوي الى حرؼ ٙٗالصحيفة )

 واحد.
( نموذج لما يجب أف يكوف عميو السرد القصصي حيث يجذب السرد إنتباه ٜٓٔفي الصحيفة ) -ٙ

 الطالب الى حديث )فاطمة مع أخييا ىشاـ في طريقيما الى المدرسة(.
( ٙٔ(، وفي الصحيفة )٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔالبدَّ مف إنشاء قصص عددية في الصحؼ ) -ٚ

ىناؾ قصة مصّورة بدوف كممات فالبدَّ مف إضافة عبارات قصيرة متالئمة مع كؿ صورة مثؿ 
(، وعبارة )المساعدة مف اهلل عمى يد المخموقات( في ٔعبارة )الفرج قريب( في الصورة رقـ )

( وعبارة )نشكر مف ٖبارة )الوصوؿ الى بر األماف( في الصورة رقـ )(، وعٕالصورة رقـ )
 (.ٚٔ(، وكذلؾ األمر في الصحيفة )ُٗيسعدنا( في الصورة رقـ )
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(، استاذ وتالميذ في الصحيفة ٕٚ(، سموى وليمى في الصحيفة )ٔٚدروس الربيع في الصحيفة ) -ٛ
(، وسالـ مزارع في ٘٘فة )( تمثؿ نموذجًا لمسرد المغوي، ودروس بط وطيور في الصحيٓٛ)

 ( تمثؿ نموذجًا لمسرد القصصي.ٛٙالصحيفة )
 %.ٓٛيرى الباحث أفَّ نسبة السرد القصصي منخفضة جدًا ويجب أف تكوف في حدود  -ٜ

 االبتدائي ثانيالصؼ ال
 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

ٖٔ ٔٗ 
 %٘ٗبنسبة مئوية بمغت 

ٔٗ 
 %٘ٗبمغت  بنسبة مئوية

ٖ 
 %ٓٔبنسبة 

 مالحظات عامة حوؿ منيج الثاني اإلبتدائي 
مالحظة أساسية في المرحمة الثانية تتمثؿ في أف الجيد المضاع قؿَّ بشكؿ ممحوظ جيث انخفض  -ٔ

 في المرحمة الثانية. ٖفي المرحمة األولى الى  ٓٔعدد الدروس مف 
السرد المغوي والسرد القصصي في العدد والنسبة وىذا خطأ فادح في ىذه المرحمة حيث  تساوى -ٕ

 % مف مجموع الدروس الكمي.ٓٛيجب أف ال يقؿ السرد القصصي عف 
يجب معاممة طالب الصؼ الثاني معاممة طالب الصؼ األوؿ وبمعنى آخر كأف الصؼ األوؿ  -ٖ

 صؼ الثاني اإلبتدائي.اإلبتدائي عمى مرحمتيف )أ، ب( حيث )ب( تمثؿ ال
اإلبتعاد عف الموضوعات العامة والعناويف الفرعية فييا مثؿ موضوع )نساعد اآلخريف( في  -ٗ

، إطعاـ المساكيف ٖٔٔ( وفيو عناويف فرعية ىي )الرجؿ الضرير ص٘ٔ-ٖٔالصحيفة )
 ( وجعميا في سرد قصصي واحد.٘ٔٔ، خير الناس صٗٔٔص

(، ٗٔ-٘الى قصصية بؿ يجب ذلؾ في الصحؼ )يمكف تحويؿ الدروس األولى مف صورّية  -٘
( وتحويؿ الصور ٚٓٔ-ٕٓٔوتحويؿ درس سوؽ المدينة الى سرد قصصي في الصحؼ )

 (.ٖٔ-ٜٕوالمعمومات التي تحتيا الى قصة سردية في الصحؼ )
مّثؿ درس ) أيف الحمار العاشر( نموذجًا مثاليًا لما يجب أف يكوف عميو السرد القصصي في  -ٙ

 (.ٜٔالصحيفة )
 

 االبتدائي لثالصؼ الثا
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 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي
ٖٗ ٔ٘ 

 %ٖ٘بنسبة مئوية بمغت 
ٕٙ 

 %ٓٙبنسبة مئوية بمغت 
ٕ 

 %٘بنسبة 
 اإلبتدائي لثمالحظات عامة حوؿ منيج الثا

 المالحظة األساسية إنماز منيج الصؼ الثالث بميزتيف: -ٔ
عميقة غير مدركة مف قبؿ الفئة العمرية المستيدفة أمثاؿ ذي فمسفة وجود سرد قصصي  - أ

(، ٕٚ(، ودرس الحمار والثور في الصحيفة )ٔٙدرس بطتاف وسمحفاة في الصحيفة )
(، ٖٔوالمطموب سرد مناسب لمفئة العمرية مثؿ درس الحمامة والنممة في الصحيفة )

فيد في (، ونظارات الدب أبي ٕٛودرس األرنب والصوص كوكو في الصحيفة )
وصفات السرد المناسب لكؿ مرحمة ىو ما سنتحدث عنو في نياية  (،ٖٜالصحيفة )

 البحث.
وجود سرد لغوي مطعـ بالسرد القصصي ال يرتقي الى اليدؼ المطموب مثاؿ في  - ب

( تضمنت حوارًا بيف شيماء وبيف أخييا أحمد وىذه السردية تخمو مف ٘الصحيفة )
مفيوـ لطالب الصؼ الثالث، وكذلؾ في الصحيفة القصصية وتقترب مف التمقيف غير ال

 ( عبور نور وعبداهلل الشارع في درس )الذىاب الى المدرسة(.ٜ)
( نموذجًا لمسرد المغوي المطعـ ٜٗفي السرد المغوي نجد درس سالمة العيوف في الصحيفة ) -ٕ

ب ( حيث أنَّو ال يناسٙٙبالسرد القصصي غير المنتج، وكذلؾ درس الخبز في الصحيفة )
ف كاف سردًا لغويًا مطعمًا بالسرد القصصي، إالَّ أفَّ فيو أىدافًا غير مدركة مف قبؿ  المرحمة وا 

 الفئة العمرية المستيدفة؛ فيو يناسب الصؼ الخامس اإلبتدائي في أقؿ تقدير.
( نموذج ناجح وىادؼ وكذلؾ الحمامة والنممة في ٖٖدرس الراعي األميف في الصحيفة ) -ٖ

نموذج راٍؽ لمسرد المطموب في الكتاب كمو، بخالؼ سرد درس الممؾ  ( فيؤٖالصحيفة )
( الذي ُقدِّـ بأسموب السرد التحميمي الذي يصمح لمصؼ الثاني ٖٚالخادـ في الصحيفة )

 المتوسط.
( فإنيا ال تناسب المرحمة العمرية فإنيا ال ُتدرؾ ٔٙأّما قصة بطتاف وسمحفاة في الصحيفة ) -ٗ

 زمف اإلدراؾ األيديولوجي فيي تصمح إلى مرحمة السادس اإلبتدائي.إال في نياية الطفولة و 
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( فقد إنتيى الحوار بطريقة ٕٚفي حؽ الجيد المضاع نسجؿ ىذه المالحظة في الصحيفة ) -٘
غريبة وغير صحيحة وىي وجود غالـ يجيب ردًا عمى قوؿ اإلماـ في نييو عف ضرب 

 ( ٗٔ)(ىو حيواف ال يفيـ ياسيدي( -الحيواف ))قاؿ الغالـ:
 أّف انتياء الحوار بيذه الطريقة يعطي فكرة خاطئة بأحقية ضرب الحيواف وىو ىدؼ مرفوض.

 االبتدائي الرابعالصؼ 
 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

٘ٓ ٜٔ 
 %ٖٛبنسبة مئوية بمغت 

ٖٔ 
 %ٕٙبنسبة مئوية بمغت 

 صفر
 %ٓبنسبة 

 اإلبتدائي الرابعمالحظات عامة حوؿ منيج 
 المالحظة األساسية نسبة الجيود المضاعة صفر  -ٔ
التناسب بيف المرحمة العمرية والسرد القصصي في دروس مثؿ الحمؿ والذئب في الصحيفة  -ٕ

(، يـو الوداع ٛٙ(، الكنز الثميف في الصحيفة )ٔٙ(، الحمامة والثعمب في الصحيفة )ٕٙ)
 (.ٖٔٔفي الصحيفة )

( درسًا مكررًا ممتدًا عبر مراحؿ ٔ٘ؿ في حكاية في الصحيفة )يفترض أف يكوف درس مث -ٖ
، ٕ، ٔفعمى سبيؿ المثاؿ يكوف درس مثؿ في حكاية درسًا مكررًا تحت عنواف مثؿ في حكاية 

في الصؼ الرابع  ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙدروسًا في الصؼ الثالث اإلبتدائي، ثـ  ٘، ٗ، ٖ
، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔامس اإلبتدائي، ثـ في الصؼ الخ ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔاإلبتدائي، ثـ 

في الصؼ السادس اإلبتدائي، وىذا ما كاف قائمًا بالفعؿ فالمطالعة التي كانت  ٕٓ،  ٜٔ
ـ كانت تحمؿ ثمانية عشر درسًا ٜٗ٘ٔمخصصة لمرابع اإلبتدائي واألوؿ اليافعيف في عاـ 

رحمة الثامنة في السرد القصصي تحت عنواف رحمة سندباد وقد شممت الرحمة األولى الى ال
 عشر فكانت تشد طالب اإلبتدائية لجماؿ قصصيا.

(، ٕٙٔ(، ودرس الفالح الحكيـ في الصحيفة )ٗٚدرس بيف الفصوؿ األربعة في الصحيفة ) -ٗ
( ال يناسب المرحمة العمرية فيو يصمح لطالب ٖٖٔودرس الحمار العنيد في الصحيفة )

 الصؼ األوؿ المتوسط.
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( ال يناسب المرحمة العمرية المستيدفة فيو ٖٕٔي الصحيفة )درس الخميفة والفتى الصغير ف -٘
 يناسب مرحمة الثالث المتوسط ألنيا تمثؿ بداية الرجولة.

 الصؼ الخامس االبتدائي
 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

ٕ٘ ٖٓ 
 %ٛ٘بنسبة مئوية بمغت 

ٜٔ 
بنسبة مئوية بمغت 

ٖٙ9٘% 

ٖ 
 %9٘٘بنسبة 

 مالحظات عامة حوؿ منيج الخامس اإلبتدائي
 المالحظة األساسية عدـ تناسب السرد القصصي مع الفئة العمرية المستيدفة. -ٔ
 ( ال يتناسب ومستوى التعمؽ الذىني.ٛدرس )أوؿ دخولي إلى المدرسة( في الصحيفة ) -ٕ
يناسباف  (ٚٛ(، ودرس القائد المغموب والنممة في الصحيفة )ٙٚدرس الصديقاف في الصحيفة ) -ٖ

 الصؼ الثاني اإلبتدائي ال الخامس اإلبتدائي.
في السرد القصصي ىناؾ عدـ تناسب إما بفئة عمرية أعمى عادة، أو فئة عمرية أقؿ نادرًا  -ٗ

( ال تعييا الفئة العمرية المستيدفة ٜٔفالحكمة في درس الشيخ وتالميذه السبعة في الصحيفة )
(، أما ٕٙوكذلؾ األعمى والكسيح في الصحيفة ) وُيفضؿ أف يكوف في الصؼ األوؿ المتوسط،

( الواجب تحويميا الى سرد قصصي يتناسب مع المعمومات ٓٙدرس نوح والعمالؽ في الصحيفة )
 التأريخية.

 قؿَّ الجيد المضاع قياسًا لمصفوؼ السابقة. -٘

 االبتدائي السادسالصؼ 
 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

ٕ٘ ٕٜ 
 %ٙ٘بنسبة مئوية بمغت 

ٕٓ 
 %ٖٛبنسبة مئوية بمغت 

ٖ 
 %ٙبنسبة 

 اإلبتدائي السادسمالحظات عامة حوؿ منيج 
ـ( بدوف ذكر التأريخ ٚ٘ٚيجب كتابة التأريخ اليجري في والدة عمماء العربية فالجاحظ ولد عاـ ) -ٔ

 اليجري وىنا يغيب الربط بيف التأريخيف.
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( نموذج لمسرد القصصي اليادؼ، أما درس بيموؿ والناس ٛحديث السفينة في الصحيفة ) درس -ٕ
 ( فيناسب الصؼ الثالث المتوسط.ٖٓفي الصحيفة )

( يناسباف الصؼ الرابع ٜٛ(، ودرس الوقت الثميف في الصحيفة )ٕ٘درس األمانة في الصحيفة ) -ٖ
فيو نموذج لمسرد المضّيع واليدؼ  (ٚٛاإلبتدائي، أما درس حمـ معف ابف زائدة في الصحيفة )

 الغامض.
( نموذج لمجيد المضاع والمفروض أف يوضع في قالب ٚ٘عيد الكفيؼ العالمي في الصحيفة ) -ٗ

 سردي قصصي يستوعب الفكرة ويرسخ مفاىيـ أكثر.
( نموذج لمدرس المثالي في إستيداؼ الفئة العمرية ٖٗٔدرس جماؿ الطبيعة في الصحيفة ) -٘

 موضع البحث.

 
 متوسط ) الجزء األوؿ(ال األوؿصؼ ال

 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي
ٖٚ ٕٗ 

 %٘ٙبنسبة مئوية بمغت 
ٔٔ 

 %ٖٓبنسبة مئوية بمغت 
ٕ 

 %٘بنسبة 
 وؿ المتوسط )الجزء األوؿ(مالحظات عامة حوؿ منيج األ

الموضعية مضر مف جيتيف فيو يفقد المالحظة األساسية ربط السرد المغوي بالقواعد النحوية  -ٔ
النص جمالية السرد لما فيو مف تكمؼ في ايجاد المادة النحوية في النص بصورة مكثفة لتغطي 

 الماة النحوية، والنقطة الثانية ىو أنَّو يشتت ىذه القاعدة في ذىف الطالبز
ناؾ حرصًا عمى ربط اختمفت البنية المغوية في درس المغة العربية في األوؿ المتوسط حيث نجد ى -ٕ

أسماء  –الضمائر  –المعرب والمبني  -ايراد القواعد حسب ترتيب ألفية ابف مالؾ )أقساـ الكالـ 
 االسماء الموصولة(. –اإلشارة 

ينبغي أف تكوف نسبة الدروس في السرد القصصي أعمى بكثير مف السرد المغوي وىذا خالؼ  -ٖ
ف كاف ثمة دروس نموذجية في السرد ا لقصصي المناسب في المرحمة مثؿ درس العقد الواقع وا 

 (.ٕٛفي الصحيفة )
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( ٜٓٔ(، ودرس العراؽ خيمة الجميع في الصحيفة )ٛٙإف درس القراءة المثمرة في الصحيفة ) -ٗ
يمثالف نموذجًا لمجيد المضاع؛ ذلؾ أفَّ ايجاد نص سردي لمتضحية مف اجؿ الوطف أكثر جدوى 

 مف ىذه المعمومات العامة المقدمة.
)ىناؾ مقترح ايجاد نصوص معربة مف القرآف والشعر العربي والمقوالت المأثورة، توضع بيف  -٘

 الدروس(.

 
 الثاني المتوسط )الجزء األوؿ(الصؼ 

 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي
ٖٛ ٕٗ 

 %ٖٙبنسبة مئوية بمغت 
ٔٓ 

 %ٕٙبنسبة مئوية بمغت 
ٗ 

 %ٔٔبنسبة 
 ثاني المتوسطعامة حوؿ منيج ال مالحظات

المالحظة األساسية كّرس منيج الصؼ الثاني المتوسط السير عمى منيجية إبف مالؾ في سرد  -ٔ
النحو العربي متخذًا كتاب جامع الدروس العربية لمشيخ مصطفى الغالييني مرجعًا رئيسيًا لو في 

 ىذا المجاؿ.
الميزاف الصرفي موجود في الصؼ الثالث  تجمت في ىذا المنيج مسألة تكرار الموضوعات فدرس -ٕ

( مف الجزء األوؿ، والمفعوؿ فيو ظرؼ الزماف والمكاف الموجود في الصحيفة ٖٔفي الصحيفة )
( مف الجزء الثاني، والمفعوؿ ٕٖ( مف الصؼ الثاني وفي الرابع األدبي في الصحيفة )٘ٛ)

لرابع اإلعدادي في الصحيفة ( في الصؼ الثاني موجود في إٛالمطمؽ الموجود في الصحيفة )
( مف الصؼ الثاني أيضًا موجود في الصحيفة ٓٔٔ( مف الجزء الثاني، والحاؿ في الصحيفة )ٚ)
( في ٖٕٔ( مف الجزء الثاني في الصؼ الرابع اإلعدادي، ودرس اإلستثناء في الصحيفة )ٚٗ)

( مف ٗٗ) الصؼ الثاني المتوسط ىو ذاتو موجود في الصؼ الخامس اعدادي في الصحيفة
 الجزء الثاني.

( نموذج لمنص الذي ال يالئـ المرحمة فيو يصمح ٔٙفي درس جسر بيتشوجيف في الصحيفة ) -ٖ
 لطالب الخامس اإلعدادي.
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( نموذج لمجيد المضاع بدليؿ أنَّو نص مف مجمة ٜٗدرس الحيواف طبيب نفسو في الصحيفة ) -ٗ
مثؿ درس اإلخاء في الصحيفة  ناشيوناؿ جيوغرافيؾ وىناؾ نصوص أخرى مثمت الجيد المضاع

 (ٕٓٔ(، واليوـ العالمي لمطفولة في الصحيفة )ٕٓٔ(، وىجرة الحيواف في الصحيفة )ٕٕ)
 )مقترح يمكف تخصيص ىامش مكرر لثالث محاور أساسية :  -٘

 عالمات اإلعراب األصمية  - أ
 عالمات اإلعراب الفرعية - ب

 )نماذج إعرابية مف الشعر العربي -ج
 )الجزء األوؿ(الثالث المتوسط الصؼ 

 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي
ٗٗ ٕٙ 

 %ٜ٘بنسبة مئوية بمغت 
ٔٙ 

 %ٖٙبنسبة مئوية بمغت 
ٕ 

 %٘بنسبة 
 ثالث المتوسطمالحظات عامة حوؿ منيج ال

)مقدمة مالحظة أساسية أخطأ المؤلفوف في موضوع التعبير كثيرًا حينما جعموا التعبير ُمَؤلفًا مف  -ٔ
وعرض وخاتمة( وىذه خطوات كتابة البحث العممي ،أو شروط عرض التجربة العممية، أو كتابة 
المقالة العممية وليست مف خطوات كتابة اإلنشاء في شيء أبدًا، إف ضخ معمومات غير صحيحة 

( عف أىـ مادة مف مواد المغة العربية وىو اإلنشاء أمر ال يغتفر فيو درس ٖٛفي الصحيفة )
 اية وكؿ الدروس اآلخر إنما ىي وسيمة لدرس الغاية ىذا.غ

( نموذج لمسرد القصصي األنموذجي في مالئمة الموضوع لممرحمة، وكذلؾ في ٕٚفي الصحيفة ) -ٕ
 ( أيضًا.ٚٛالصحيفة )

( الموضوع ميـ وال يتناسب ىذا النوع مف الطرح، أما ٖٗدرس دجمة النير الخالد في الصحيفة ) -ٖ
 ( فيو نموذج لمجيد المضاع.٘٘العالمي لحقوؽ االنساف في الصحيفة )درس االعالف 

 )الجزء األوؿ(عدادي اإل لرابعالصؼ ا

 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي
ٖٖ ٔٛ 

 %٘ٗبنسبة مئوية بمغت 
ٖٔ 

 %ٜٖبنسبة مئوية بمغت 
ٕ 

 %ٚبنسبة 
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 رابع اإلعداديمالحظات عامة حوؿ منيج ال
( ىو نموذج لمجيد ٗٔ-ٔٔدرس الخيوؿ العربية أصالة وجماؿ عنواف عاـ في الصحيفة ) -ٔ

 (.ٕٖ-ٜٕالمضاع، وكذلؾ درس العدالة االجتماعية في الصحيفة )
 ضعؼ الربط بيف موضوعات قواعد المغة العربية وموضوعات السرد المغوي العاـ. -ٕ

 

 الخامس اإلعدادي )الجزء األوؿ(الصؼ 
 الجيد المضاع السرد القصصي السرد المغوي عدد الدروس الكمي

ٖ٘ ٕٔ 
 %ٓٙنسبة مئوية بمغت 

ٖٔ 
 %ٖٚبنسبة مئوية بمغت 

ٔ 
 %ٖبنسبة 

 خامس اإلعداديمالحظات عامة حوؿ منيج ال
قؿ الجيد المضاع بشكؿ كبير، لكف ما زاؿ مف ثغرات ىذا المنيج ارتفاع نسبة السرد المغوي  -ٔ

 قياسًا لمسرد القصصي.
( نموذجًا لمسرد المغوي المتناغـ مع السرد ٔٚيعد درس لويس برايؿ.. قاىر الظالـ في الصحيفة ) -ٕ

 القصصي.

 *نظرة أخرى وحمول مقترحة 
 يرى الباحث ضرورة تقسيـ طالب وزارة التربية بمراحميا المختمفة إلى فئات ثالث  
 إلى صؼ الثالث األبتدائي .ػػػػ الطفولة : وىي الفترة الواقعة مف الصؼ األوؿ األبتدائي ٔ
 ػػػػ اليافعيف : وتشمؿ طالب الصؼ الرابع األبتدائي إلى الصؼ الثاني المتوسط .ٕ
 ػػػ الشباب : وتمتد مف مرحمة الثالث المتوسط إلى السادس األعدادي .  ٖ
ولكؿ فئة عمرية مف ىذه الفئات احتياجات تختمؼ عف الفئة العمرية األخرى فعالـ الوىـ عند األطفاؿ  

واليافعيف أكبر بكثير منو عند الشباب؛ وىو مف أىـ مفاتيح الذكاء واكتساب المعرفة؛ لكف الواقع العممي 
ت أيضا أفَّ القصة مف أكثر كشؼ عف صعوبة التعامؿ مع عقمية ىذه الفئة العمرية، ولكف التجربة أثبت

األجناس األدبية حضورا في حياة األنساف بكؿ مراحمة العمرية، طفاًل وشابًا وكياًل وشيخًا؛ بؿ لقد ارتبطت 
ف  المشيخة والوجاىة بمف ىو أكثر إحاطة بتجارب األشخاص وقصصيـ، فارتباطيا باألنساف لصيؽ، وا 

يا قد ارتبطت بالقصة؛ ألنَّيا تستيدؼ سموؾ األنساف في شئت قمت إفَّ طفولة األنسانية وشبابيا وكيولت
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األرض؛ فقد نجد قصة مف الشرؽ ُكِتبْت قبؿ ألفي سنة قبؿ الميالد وىي تحمؿ عنواف )الفالح الفصيح(، 
ف كانت مجيولة الكاتب إالَّ أفَّ تأثيرىا في األجياؿ كبيٌر، وتأثر األجياؿ بيا واضح بيِّف فقد عالجت  فيي وا 

؛ وفي (٘ٔ)لرشوة(، وىو قديـ؛ ومررت رسالة مفادىا أفَّ الرشوة فساد وشر يجب األبتعاد عنوموضوع )ا
عصرنا الراىف كشؼ لنا سموؾ الكبار تأثرىـ بقصص أفالـ الكارتوف التي تشعرىـ باألماف فيي بمثابة 

  (ٙٔ)الممجأ اآلمف ليـ يستطيبوف اليروب إليو
البشر لـ تأِت مف فراغ؛ بؿ جاءْت نتيجة أمريف ىاميف إفَّ قدرة السرد القصصي عمى خطاب كؿ فئآت 

 ىما:
مكانية التفاعؿ ٕػػػػ أنَّو نوع راٍؽ مف الخطاب          ٔ   (ٚٔ)ػػػػ أفَّ فيو براغماتية المخاطبة وا 

والواقع أفَّ المعادلة طرديَّة بيف كثرة سماع القصص وبيف ذكاء الطالب؛ والسر في ذلؾ أفَّ النص السردي 
 (ٛٔ)و )أمبرتو إيكو( أنَّو ))آلة كسولة تتوسؿ إلى القارئ بأف يقوـ بجزء مف مياميا((كما وصف

؛ وىذا بذاتو نوع مف تماريف العقؿ، إضافة لذلؾ فإف السرد القصصي عند تحديد مفيومي النص 
مستقاًل والخطاب نجد أنو يتواصؿ مع البشر بعدة وسائؿ ))بالتزامف مع أنشطة مادّية ورمزية ُأخرى أو 

وفي ىذا تنشيط لمخياؿ والتفكر والبداىة، إفَّ قدرة السرد القصصي في التحكـ بمدخالت مشاعر ( ٜٔ)عنيا((
البشر ال حد ليا؛ فيو مف أكثر األجناس األدبية إدخااًل لمسرور أو الحزف أو التالعب بمشاعر البشر 

النفس باسـ )االستبطاف(، وىو مف األنساف؛ فتنقمو مف مستوى إلى مستوى آخر وىذا ما يعرؼ في عمـ 
  (ٕٓ)))المفردات الخاصة بعمـ الجماؿ الذي يدرس األحاسيس والمفاضالت األستاتيكية((

أضافة إلى كؿ ذلؾ يحتفظ كؿ إنساف بقرآءة خاصة بو لكؿ سرد قصصي وىنا أقتبس قصة بسيطة   
 صة عف)روجي شانؾ( مفادىالألحداث ثـ نجد ليا تأويالت مختمفة عف األطفاؿ ذكر )أمبرتو إيكو( ق

))كاف جاف يحب ماري لكنيا كانت ترفض الزواج بو، وذات يـو اختطؼ التنيف ماري مف القصر وامتطى 
 جاف فرسو وقتؿ التنيف، حينيا رضيت ماري بو زوجًا، وعاشا سعيديف وأنجبا الكثير مف األطفاؿ.

القراءة، حاور طفمة عمرىا ثالث سنوات  إفَّ )شانؾ( الذي يدرس ىنا يدرس ىنا ما يفيمو األطفاؿ لحظة
 حوؿ ىذه القصة:

 ػػػػػػػ لماذا قتؿ جاف التنيف؟
 ػػػػػػػ ألنَّو كاف سيئًا.

 ػػػػػػ وأيف تتجمى مساوئو؟
 ػػػػػػ ألنو جرحو.

 ػػػػػػػ  كيؼ جرحو؟
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 ػػػػػػػ ربما ضربو بالنار.
 ػػػػػػ لماذا قبمت ماري الزواج مف جاف ؟ 

 حبو كثيرا وكاف ىو يريد الزواج بيا. ػػػػػػ ألنيا كانت ت
 ػػػػػػ كيؼ حدث وقبمت ماري الزواج بجاف بعد أف رفضتو في البداية ؟

ػػػػػػ ألنيا لـ تكف تريد ذلؾ في البداية، وناقشيا جاف في األمر كثيرا، لـ يتوقؼ عف الحديث معيا في شأف 
ىذه الطفمة تحتوي عمى فكرة أفَّ النار الزواج، وفي النياية أحبت ىي األخرى الزواج بو... في تصور 

    (ٕٔ)تنبعث مف أنؼ التنيف، لكنيا تجيؿ ماذا يعني أف نقبؿ الزواج بشخص ال نحبو((
سؤاؿ الطفؿ األىـ في اإلبتدائية بعد تمقيو أي  فَّ أذلؾ إفَّ حب الحكاية ال يقتصر عمى مرحمة الطفولة؛ 

، القصة تشكؿ لو حدثًا سرديًا تتابعيًا قائمًا عمى تتابع الحوادث فَّ أبمعنى  (؟نوع مف أنواع السرد )ثـ ماذا
وقد شيد المعمموف في فترة السبعينيات مف القرف الماضي بكاء األطفاؿ الذيف درسوا في الصؼ األوؿ 
االبتدائي درس )كوكو وتوتو القسـ األوؿ(؛ ذلؾ ألنيـ تعمقوا بالقصة وأحبوىا ولـ يستطع المعمموف إفياـ 

ميذ فكرة أفَّ ىناؾ قسما ثانيا يحمؿ عنواف )كوكو وتوتو القسـ الثاني( في الصؼ الثاني األبتدائي وأفَّ التال
 الطالب سيدرسونيا في العاـ المقبؿ. 

وال يختمؼ األمر في مرحمة المراىقة والشباب في اجتماعيما مع مرحمة الطفولة عمى حب السرد 
ما يطرحو السرد مف أفكار واخالفيات ومعارؼ بؿ ورسوخيا، القصصي وقابمية االستجابة السموكية لكؿ 

مع مراعاة أنو في مرحمة المراىقة )اليافعيف( والشباب تتغير صيغة السؤاؿ ففي مرحمة المراىقة يكوف 
 (، وىذا طريؽ النضج المعرفي ما حدث؟ الطالب اليافع في المتوسطة )كيؼ حدثسؤاؿ 

لرجولة واألنوثة الكاممة في اإلعدادية تحت عنواف )لماذا حدث ما ثـ يأتي السؤاؿ األخطر في مرحمة ا   
 ؟(.حدث، وىؿ كاف يجب أْف يحدث ما حدث

فالطفولة تحب الحكاية بخالؼ مرحمة الشباب الذي يميؿ الى القصة القصيرة وجاذبية لحظة التنوير 
 إضافة الى الموقؼ والحدث.

واضحة وىي أف مناىج التربية تعاممت مع النمو ومع األسؼ الشديد فقد سجؿ الباحث ىنا مشكمة 
واإلرتقاء عمى أنيما مفيوماف مترادفاف عمى حيف أنيما ليسا مترادفيف بؿ ىما مختمفاف، غير أنيما ال 

 (ٕٕ)ينفصالف
 (ٖٕ)ومف مالزمات النمو واالرتقاء نمحظ إمكانية ارتقاء الصداقة لمماديات والمحسوسات ليذه الفترة العمرية

رحت وزارة التربية سؤااًل ميمًا يتعمؽ بتمؾ الفترة وىو كيؼ نجعؿ الطالب يصادؽ كتابو مع أف ولكف ىؿ ط
 الصداقة ممكنة؟
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أّما خصوصيات السرد لكؿ فئة عمرية فيجدر القوؿ بنا ىنا أنَّو في سرد الطفولة واليافعيف البدَّ مف إظيار 
القصة ونظرًا لحجـ القصة القصير في شخصيات ثابتة؛ ألنيا تتناسب مع سرعة بناء الشخصية في 

الدرس التربوي، فال تحتاج الى تفسير األفعاؿ كما أنيا تبني شخصية القارئ ألنو )يجدىا بالفعؿ في 
 (ٕٗ)بعض أصدقائو ومعارفو(

أما في السرد الشبابي فنحتاج الى ظيور الشخصية النامية والغامضة والمتطورة ألنيا تتناسب وتطور 
 .(ٕ٘)لتغير الجسماني والفكريعقمية الفرد، وا

 الحموؿ المقدمة   *
 شروط النص القصصي الشبابي 

في السرد الشبابي البدَّ مف حرية الحركة في النص القصصي واحالؿ قانوف )التداعي( محؿ قانوف 
  (ٕٙ))التسمسؿ المنطقي( في السرد القصصي

 (ٕٚ)تحريؾ مخيمة القارئفالبدَّ مف فتح النص القصصي والتخمي عف غمقو ليتمكف السرد مف 
وىناؾ أمر آخر في السرد القصصي البدَّ مف مراعاتو وىو تطور الشخصيات المناسب لعمر الفئة 

 (ٕٛ)المستيدؼ مف إيصاؿ الرسالة التعميمية مف حيث تطور الشخصية ونوعيا
ب لقد كشؼ البحث عف خمؿ بنيوي فقد نجد نصًا سرديًا وضع لمرحمة المتوسطة عمى حيف أنو يناس

المرحمة اإلبتدائية والعكس صحيح أيضًا وقد نجد نصًا سرديًا في مناىج اإلبتدائية يتناسب ومرحمة الشباب 
 أو المراىقة.

أف قراءة الصؼ األوؿ والثاني ال تتناسب مع عقمية الطفؿ في استقباؿ السرد المغوي بخالؼ السرد  
احؿ الرابع والخامس وانحسارىا في القصصي وقد سجؿ البحث اعتداؿ نسبة السرد القصصي في المر 

الصؼ السادس اإلبتدائي؛ وىذا ما يؤثر عمى عقمية الطالب بؿ عمى نوعية الذكاء المستغؿ في عقمية 
الطالب فقد اثبتت التجارب أف مستوى الذكاء يتغير ويتشكؿ تبعًا لنوعية التعمـ وطبيعة مدتو وىذا ما أثبتتو 

 (ٜٕ)لمدرسيأختبارات الذكاء في آثار التعميـ ا
وبمعنى عمالتي آخر أننا نستمـ طالبًا ذكيًا مف أىمو ليتحوؿ بعد خمس سنيف الى طالب غبي ثـ نطالبو 

 بذكاء خمس سنوات خمت أي أننا نطمب مف الغبي أف يتحوؿ الى طالب ذكي مع سمب اإلمكانية.
نسبة الذكاء إلعطاء معمومات إف زيادة ذكاء الطالب يتيح أمرًا آخر ىو أشد أىمية مف التعمـ وىو قياس 

 (ٖٓ)أكثر عمقًا تتناسب مع نسبة الذكاء وقياسيا
 وخالصة القوؿ في ىذا البحث وجماع الرأي فيو أفَّ في القصة أمرآف متالزماف ال ينفكاف ىما:
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توأمة الخمود والقصة التي درستيا األجياؿ يتذكرىا الرجاؿ ويقصيا األجداد لالحفاد فالقصة أبعد  -ٔ
  (ٖٔ)ألدبية عف الخموؿ وأقربيا لمخمود فيي صديؽ اإلنسانية الدائـاألجناس ا

أف في القصة إمكانية ىائمة لتمرير األفكار والمباديء والقيـ بكؿ أنواعيا فالقصة تجعؿ البشر  -ٕ
)يتوارثوف كؿ أنواع السموكيات الصحيحة منيا والخاطئة دوف تفكير أو تسائؿ عف أسبابيا 

ة ))رب قصة خير مف ألؼ نصيحة، رواية القصص ما زالت مف أىـ لذا نقوؿ بثق( ٕٖ)الحقيقية(
وأقدـ الوسائؿ لنقؿ التجارب والمعارؼ بيف البشر، حيف تسرب أفكارؾ مف خالؿ قصص ممتعة 

 (ٖٖ)تضمف انتشارىا بطرؽ ممتعة(

 أهم ماتوصل إليه البحث 
)حب ىذه المادة( وآلية  الدافع الى دراسة المغة العربية عند ابناء المغة مفقود والذي يوجده ىو -ٔ

 وجداف الحب المغة العربية ىو الحكاية والقصة لألطفاؿ واليافعيف والقصة واألقصوصة لمشباب.
وجد الباحث اف السرد المغوي والجيد المضاع ىما العنصراف المتحكماف في كتاب المغة العربية  -ٕ

ف وج دت فيي نسبة قميمة جدًا ال في كؿ مراحؿ الدراسة الثالث، وال توجد نسبة لمسرد القصصي وا 
 تكاد تذكر.

الدرجة والنجاح وضدىا الفشؿ والرسوب ليس دافعًا لتعمـ المغة العربية؛ إنيا في الواقع ضاغط  -ٖ
 عميو ومنفر مف العربية.

، واقترح حمواًل تضمف يًا في طبيعة السرد لمادة المغة العربية لممراحؿ كافةناقش البحث خماًل بنيو  -ٗ
 ب.زيادة ذكاء الطال

نظاـ تدريس المغة العربية أثبت فشمو بدليؿ )عدـ الوجداف( ونقصد بعدـ الوجداف الضعؼ العاـ  -٘
 في عمماء العربية كمًا ونوعًا.

قسـ الباحث مادة المغة العربية المنيجية الى ثالثة أنواع )السرد المغوي، السرد القصصي، الجيد  -ٙ
في كؿ مرحمة ومكامف الخطأ في استعماؿ البحث نسبة ىذه األنواع الثالث المضاع( وقد حدد 

ىذه األنواع الثالث بيذه النسب الحالية؛ ُمشيرًا الى وجوب تصحيح ىذِه المعادلة المغموطة في 
مناىج تعمـ المغة العربية، ويكمف الخطأ األكبر في جيؿ واضعي المناىج في التربية بأنواع 

 السرد، ونسب السرد القصصي المناسب لكؿ مرحمة.
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الباحث ظاىرة عامة في كتب المغة العربية وىي فشميا في خمؽ دافعية التعمـ لدى  شّخص -ٚ
الطالب فمادة المغة العربية مادة صعبة اليمكف إتقانيا إال بخمؽ الدافعية لمتعمـ؛ فدافع التعمـ القوي 

 ىو الذي يذلؿ صعوبات تعمـ المغة 
 .اًل في كتاب المغة العربيةوازف البحث بيف ماىو مطموب في كؿ مرحمة وما ىو واقع فع -ٛ
يجب تحويؿ كتاب المغة العربية إلى كتاب أدبي صرؼ يحمؿ القصة واألقصوصة والنادرة األدبية  -ٜ

والطرفة ويجب التخمي عف الجيد المضاع فيتحوؿ كتاب المغة العربية الى كتاب يخدـ المغة 
الموضوع بالقواعد مشددًا عمى عدـ ربط ، خدمة خالصة وال يحمؿ عنواف كتاب ثقافة عامة

 ، المعيارية ذلؾ أنيا بدعة ورثناىا عف المصرييف في بداية القرف العشريف ويجب التخمي عنيا

ة فئسبيا لكؿ عمى معرفة كاممة بأسرار السردية وطرؽ تقديميا ونِ عممية البدَّ مف وقوؼ لجنة واخيرًا 
 .وبنسٍب محسوبة كمًا ونوعاً تقوـ بوضع السرد القصصي والسرد المغوي لكؿ مرحمة عمرّية 

 
 الهوامش 

 
                                                 

  ٚ/  السرديالخطاب ة شعريَّ   -ٔ
  ـ .ٕ٘ٓٓينظر القصة ديواف العرب ػػػ قضايا ونماذج ، طو وادي ، مكتبة لبناف ناشروف ،   - ٕ
 ٖٓٔأقاصيص موشيو سميمنسكي / ورة العرب في القصة البصرية القصيرة مف خالؿص -ٖ
 ٖٗٔ/ ( في دالليَّة القصص وشعرية السرد د. سامي سويداف) ينظر -ٗ
  BBC نقال عف موقع February/18ينظر موقع شغؼ المعرفة  - ٘
 
 
  ـ.  ٖٜٚٔ، السنة  ٕٛٓصعوبات تعمـ المغة العربية ، مجمة الرسالة ، العدد  – ٙ
  ٔ٘ٗ/ دراسة لغوية أسموبية ٕ٘ٔٓػػػ ٜٜٓٔينظر القصة البصرية  -  ٚ
  ـ.  ٖٜٚٔ، السنة  ٕٛٓصعوبات تعمـ المغة العربية ، مجمة الرسالة ، العدد  -  ٛ
 ٛٛالمغة واالنساف، ماكس بيكارد /  -ٜ

الحميـ النجار في ترجمتو لممجمد األوؿ مف كتاب تأريخ األدب  ينظر جيود كارؿ بروكمماف في مقدمة المترجـ د. عبد -ٓٔ
 وما بعدىا. العربي/ المقدمة )ي(

ستاذ نعماف ماىر الكنعاني تضمف اختياراتو الشعرية لشعراء إشتيروا لأل ،  ٜٚٙٔوىو عنواف كتاب صدر عاـ  -ٔٔ
 طبقت اآلفاؽ. واحدة بقصيدة
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 ٗشعراء الواحدة / -ٕٔ 
  ( مف ىذا البحث.٘تعريؼ ىذه المصطمحات الثالث في الصحيفة ) وقد مر -*
 

 ٗ/قراءتي لمصؼ األوؿ اإلبتدائي  -ٖٔ
 ٕٚ/اإلبتدائي قراءتي لمصؼ الثالث  -ٗٔ
 . ٜ٘ٔػػ ينظر كتاب )فجر الضمير( لجمس ىنري بريستيد /٘ٔ
 ) )تياني الياجري( في ىذا المجاؿ في كتابياالكاتبة الكويتية ما كتبتو ػػ ينظر 8ٔٙ(ٖٗأشخاص البَّد أف تتخمص منيـ/  

  ٗٚػػ ينظر السرد واليويَّة / ٚٔ
  ػػ6ٕٔٛٓنزىات في غابة السرد / 

 ٗٚػػ السرد واليوية /ٜٔ
  .ٛٚػػ مدارس عمـ النفس المعاصرة ، روبرت ودورث  / ٕٓ
 ػػ 6ٕٕٔٗػػٕٕنزىات في غابة السرد /  

 ٗٙينظر الصداقة مف منظور عمـ النفس /  -ٕٕ
 ٖٙالمصدر نفسو /  -ٖٕ
   ٚٔ / ، محمد زغموؿ سالـدراسات في القصة العربية الحديثة -ٕٗ
  ٜٔ/  ، محمد زغموؿ سالـدراسات في القصة العربية الحديثة -ٕ٘
 ٖٔٗ/  قراءة في السرد النسوي المعاصر ثقافة النسؽ -ٕٙ
 ٕٖٗالمصدر نفسو /  -ٕٚ
 ٕٓ/ دراسات في القصة العربية الحديثة  -ٕٛ
 ٖٚٔالقياس النفسي واالختبارات /  -ٜٕ
 ٘ٔٔالقياس النفسي واالختبارات /  -ٖٓ
 ٜ٘ٔ-ٜٗٔينظر كتاب فجر الضمير /  -ٖٔ
 ٜٚينظر نظرية الفستؽ /  -ٕٖ
 ٓٛنظرية الفستؽ /    -ٖٖ

 
 
 
 

 مصادر البحث
أشخاص البد أف تتخمص منيـ، تياني الياجري، الطبعة األولى، دار كممات، الكويت،  8 .ٔ

 ـ.ٕٚٔٓ
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ثقافة النسؽ قراءة في السرد النسوي المعاصر، رشا ناصر العمي، الطبعة األولى، دار الكتب  .ٕ
 .ـٕٓٔٓناشروف، القاىرة، مصر، 

األولى، منشأة المعارؼ،  دراسات في القصة العربية الحديثة، د. محمد زغموؿ سالـ، الطبعة .ٖ
 ـ.ٖٜٚٔاإلسكندرية، مصر، 

داللية القصص وشعرية السرد، د. سامي سويداف، الطبعة األولى، دار اآلداب، بيروت، لبناف،  .ٗ
 ـ.ٕٜٜٔ

ست نزىات في غابة السرد، أمبريتو إيكو، ترجمة سعيد بنكراد، الطبعة األولى، المركز الثقافي  .٘
 ـ.ٕ٘ٓٓ العربي، الدار البيضاء، المغرب،

السرد واليوية دراسات السيرة الذاتية والذات والثقافة، تحرير جينز بروكميير ودوناؿ مربو، ترجمة  .ٙ
 ـ.ٕ٘ٔٓعبد المقصود عبدالكريـ، الطبعة األولى، 

 ـ.ٜٚٙٔشعراء الواحدة، نعماف ماىر الكنعاني، الطبعة األولى، دار الجميورية، بغداد، العراؽ،  .ٚ
مد عزاـ، الطبعة األولى، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، سوريا، شعرية الخطاب السردي، مح .ٛ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
الصداقة مف منظور عمـ النفس، د. اسامة سعد ابو سريع، الطبعة األولى، عالـ المعرفة،  .ٜ

 ـ.ٖٜٜٔ
صورة العرب في القصة العبرية القصيرة مف خالؿ أقاصيص موشيو سيميمينسكي دراسة لممضموف  -ٓٔ

 ـ.ٜٜٙٔسميماف عمياف، مكتبة مدبولي، القاىرة، مصر، مع ترجمة األقاصيص، سيد 
فجر الضمير، جيمس ىنري بريستيد، ترجمة سميـ حسف، الطبعة األولى، الييئة المصرية العامة  -ٔٔ

 ـ.ٜٜٜٔلمكتاب، القاىرة، مصر، 
دراسة لغوية إسموبية، د. كاظـ حنوف الخفاجي، الطبعة األولى،  ٕ٘ٔٓ-ٜٜٓٔالقصة البصرية  -ٕٔ

 ـ.ٕٕٔٓالبصرة، العراؽ،  مطبعة محافظة
القياس النفسي واإلختبارات، د. محمد جاسـ العبيدي، األولى، دار الثقافة،  عماف، األردف،  -ٖٔ

 ـ.ٕٔٔٓ
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المغة واإلنساف، ماكس بيكارد، ترجمة قحطاف جاسـ، الطبعة األولى، دار الرافديف، بيروت،  -ٗٔ
 ـ.ٕٕٔٓلبناف، 

جمة د. كماؿ دسوقي، الطبعة األولى، دار مدارس عمـ النفس المعاصرة، روبرت ودورث، تر  -٘ٔ
 ـ.ٜٔٛٔالنيضة العربية، بيروت لبناف، 

نظرية الفستؽ، فيد عامر األحمدي، الطبعة الخامسة، دار الحضارة لمنشر والتوزيع،  -ٙٔ
 ـ.ٕٚٔٓالرياض، السعودية، 

  ـ.  ٖٜٚٔ، السنة  ٕٛٓ، العدد  مجمة الرسالة، صعوبات تعمـ المغة العربية -ٚٔ
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 الرياضيات لمرحمة االول متوسط في مناهج في الحوكمة مبادئ تطبيق درجة

  المدرسين   نظر وجهة من مدينة الموصل

 الغرض من البحث ىو: )لمترقية(

 الباحث الثاني                    لباحث األول                             ا

 عبدالحكيم لقمان حسن                                         سالم محمد خضر

 المديرية العامة لمتربية في محافظة نينوى                       المديرية العامة لمتربية في محافظة نينوى

 الخالصة :

منيج الرياضيات لمرحمة  في ةالحوكم تايأساس تنفيذو درج عن لكشفأ لىا الدراسةا ىدفت" 

احصائية  وق ذا داللر وجود ف قنطااالول متوسط في مدينة الموصل من وجية نظر المدرسين, وبيان 

الحوكمة لمنيج الرياضيات لمرحمة االول متوسط في مدينة الموصل من  تايأساسدرجة تطبيق حول 

 جنموذعمى  إجراؤىاعمى استبيانة تم  الوصفي اعتماداً  المنيجِ  والدراس استعممتنظر المدرسين,  ووجي

المديرية العامة لمتربية في مدينة  ثانوياتمدرس من مدرسي مادة الرياضيات في  ٓٓٔبمغت )عينو( 

  برامج في الحوكمة اساسيات تطبيقفي  متوسط تقديرو درج وجودتفيد ب نتائج الى الموصل, ووصمت

 اْ مبد قسم ثم , مرتفعبتقدير و  األولى رتبةمال في كان باالستجوا اْ مبد قسم نا شارتوا .منيج الرياضيات

 ." متوسط تقدير عمى الوضوح اْ مبد قسم كان الثالثة رتبةمال اما, متوسط تقديرعمى  المشاركة

 

 "االول متوسط. ;منيج الرياضيات ;الكممات المفتاحية: مبادئ الحوكمة "

Key words : Governance Principles , Mathmatic Curriculum , First Intermediate  
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 المقدمة : 

 لطالبا تزويد عمل عمىت و اذ التعمميو لعمميفي ا ساساال حجر سار دلممناىج ا تكون " 

 ةلبناي لتأىيميم والتفكير العممي ممةالمعا عمى ممقدرتي يوتنم تحثيم التي والنظريات والحقائق بالمعروفات

 والحسابية ةوالتقنيلمجتمعية وا واألدبية فيةواالحترا والتربوي اربالتج فكافة ل,الشام اإلنماء وتأمين مجتمع

 يالشمول النمو عمى مساندتيم في وجتتت في الخارجو  والمدرس داخل لمطمبة سيةيدر تال الطرائق توصميا التي

 . "والعاطفيةلمجتمعية وا الذىنية الجوانب كل في

المناىج في اآلونة األخيرة تحوال عميقا , وتطورت أدواتيا وأساليبيا في ضوء المتغيرات المعرفية شيدت 

المتالحقة التي يشيدىا العالم , األمر الذي أدى إلى تحديث تصوراتو الثقافية , بما يتماشى مع متطمبات 

ية. في خمق حوكمة العصر الحديث. عصر لتحقيق مزيد من ضمان الجودة لمخرجات العممية التعميم

يعد  (.2016 ليني) ,عقالنية تحرص عمى تطبيق مبادئيا التي تتميز باالستقاللية والشفافية والالمركزية

المنظمات  مفيوم الحوكمة أحد المفاىيم الميمة جًدا التي تم استخداميا عمى نطاق واسع من قبل

وأساسًيا في العممية التعميمية ومجااًل ميًما والمؤسسات بأشكاليا المختمفة , والتي أصبحت شرًطا أساسًيا 

في وضع القواعد والمبادئ العامة التي من شأنيا تحسين أداء ىذه المؤسسات. يسعى قطاع التعميم إلى 

التعميم من خالل توفير المعممين والمناىج  تطبيق الحوكمة ومبادئيا لتحسين جودة مخرجات العممية

 (ٕ٘ٔٓ)ماني  دح ,دم المجاالت المختمفةالفعالة التي ترقى إلى مستوى يخ

منيج الرياضيات  في الحوكمة تايأساس تنفيذ درجة لكشف الحاضرة ودراسال أتت ىناىا  ومن 

 "لمرحمة االول متوسط في مدينة الموصل من وجية نظر المدرسين.

 : مشكمة الدراسة
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 ميول  تطوير في لمكانتوعالية  مكانة ذا بمنيج الرياضيات لمرحمة االول متوسط االىتمام يعد" 

 تالمواجيا من كثيراً  يعاني الزال العراق  مدارس في منيج الرياضياتولكن , تعمم الرياضيات هتجا الطمبة

 .ونالدارس توقعات مبيت التي ةبالييئ تطوره دون تقف  التي لصعوباتوا

 التعميمية, األنماط حوكمة تايأساس وتنفيذ تعويل مكانة عن البحث إلى نالباحثو  ذكر رائ مامن  

 ىذه من اً حيوي قسماً  ىي واألنماط ,ةالتعميمي منظومةلم كفاءةال رفع في كتشار  الحوكمة تايأساس ناذ ا

  و,التعميمي والعممي ا جود نلتأمي الحوكمة تايأساس تنفيذ مكانة ىال الدراسات بضع تطرقت ماحيث النظام

 مةقاستواال والوضوح باالستجوا تايأساس تنفيذ ان لىا تطرقت التي(  ,Brennan ٕٔٔٓبرينان) ودراس

 ئاتاإجر  عمل بوجوب( Srećko, 2012سيركو) ةدراس نصحت و .ىادف تعميمي جو خمق في متساى

 الدارسات ان عدا مية,التعمي مؤسساتال نحو داخل المثلا التطبيق نولتأمي الحوكمة لتدعيم محسوسة

 حول دروس تنظيمفي  نقص كفينال فريدة تكون وتكاد ضئيمة فيةاالحترا التربية بأسالي بحوكمة المرتبطة

 اآلنية سةراالد أتت لذا الدقة وجوعمى  الرياضيات تدريس بأسالي وحوكمة عام بشكل األنماط حوكمة

منيج الرياضيات لمرحمة االول متوسط في مدينة الموصل من  في الحوكمة تايأساس تنفيذ ةمكان ةعرفمل

 ."المدرسينوجية نظر 

 

 

 :اىمية الدراسة

 ن عمىو مدرسي الرياضيات وطمبة الصف االول متوسط والباحث سةراالديستفاد من ىذه  أن توقعن" 

 :لتالية ا بانو الج
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 الحوكمة تايأساس تنفيذ المدرسين في ساعدتس التي األنماط عن التفتيش خالل من يكونو  :المدرسين -

 ."لمنيج الرياضيات تعميميم في

 طمبة عمىو تدريس يتم الذي منيج الرياضيات عمى الحوكمة تايأساس تنفيذ عملي أن توقعنالطالب: " -

 ."سيراالد تحصيميم في ابيةإيجالتأثير بصورة مدينة الموصل  في صف االول متوسط

 تنفيذ نميدافي  المرتبط البصري بااألداثراء  خالل من يكونو   :المجال يذاب والمعنيون نيالباحث" -

 ."الحوكمة تايألساس االول متوسط لمرحمة منيج الرياضيات

 :بالتاليحدود الدراسة  تارتسم الدراسة."حدود"

 .عمى مدرسي الرياضيات لمرحمة االول متوسط وسراالدىذه   تقيدت ":بشرية حدود"  -

 الموصل.مدينة في  والمتوسطة الحكومياحل المر  مدارس عمىو سراالد تقيدت: "ةمكاني حدود"  -

في مكورس االول ل وسراالد جنموذ من حشدىا تم التي التقارير عمى وسراالد ىذه تقيدت: "ةزماني حدود" -

 .ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ ةالدراسي سنةلا

 :الدراسات السابقة

 الحاضرةالدراسة  بمقال الوثيقة قةالعال ذات السابقة سةالدرا ىذه القسم ىذا في نستعرض سوف"

 :"لتاليكا نظيرىا تالمدارا من عدد في

 في الحوكمة مزاولة قنطا عن ةالرؤي لىا (: ىدفت ىذه الدراسةٕٙٔٓدراسة قرواني )قرواني, "-ٔ

 في والدراس ىذه طبقت يا,في والمدرسات المدرسين ةرؤي هاتجا من فمسطين فيلمتوسطة االمدارس 

 تكون جنموذ عمى تطبيقو تم انياستب خالل من التحميمي الوصفي النمطو الدراس تبعتوقد  فمسطين,

, باالستجوا ,التثبيت ,الوضوح( تتضمن لمحوكمة أقسام عمى عولت وقد ( فرداَ ٔٓٔ) من الدراسة جنموذ
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ة متوسطال المدارس في أقساميا بجميع لمحوكمة مزاولة جودنتائج تفيد بو  إلى الدراسة ( ووصمتواإلنصاف

في  متوسطةال المدارس في لمحوكمةو المدرس ارةىيئة إد مزاولة مجال عالي في بتقدير فمسطين في

 لمحوكمة مزاولةوجود ب النتائج بينت و,لمدرسات وعمى كافة األصعدة وا لمدرسينا ةرؤي وجية من فمسطين

 ةالمدرس ارةىيئة إد مزاولة قدتع التي تالتعقيدا مجال في مرتفع بتقديرالفمسطينية  لمتوسطةا المدارس في

 ع انواعجمي من فييا لمدرساتوا لمدرسين ا ةرؤي جية من فمسطين في لمتوسطةا المدارس في لمحوكمة

 ."لتنظيميةوا يةواإلنسان التنسيقية تالتعقيدا

 .اجرائات الدراسة

ووصف  الدراسة مجتمع تقييد وكذلك اتبعناىا, الذي الدراسة لنمط توضيحا القسم ىذافي   نتناول"

 داة الدراسةا وثبات ئقحقا من والتحققو, الدراس داةا و عمللطريق اعرضَ  ثم و,الدراس جنموذ فقرات ميزات

 في استعممت اإلحصائية التي المعالجة ومناىج ,الحقمية والدراس بيا نفذت التي والييئة ) , و االستبان (

 ."اإلحصائية البيانات تحميل

 اوال. منيج الدراسة.

 .المشكل لطبيعةا لكونو مالئم نظرً  الدراسة ىذه إشكال لعالج الوصفي باألسمو  اتخذنا

 ثانيا. مجتمع الدراسة.

 ."الموصل بمدينة المتوسطة بالمرحمة الرياضيات ومشرفي مدرسي عمى الدراسة مجتمع نيتضم" 

 الدراسة. جنموذثالثا. 

( مدرس ٘ٓٔمن ) الدراسة عينة تكونت العشوائية, حيث الطريقة باتباع الدراسة جنموذ اختيار تم" 

مادة الرياضيات تم اختيارىم عشوائيا من المدارس المتوسطة في مدينة الموصل خالل الفصل من مدرسي 
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 لعدم ستباناتمن اال(٘)دنا واستبع, استبانة (٘ٓٔوزيع)قمنا بت(, و ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓاالول لمعام الدراسي )

 %.ٜ٘ بنسبة ( استبيانةَ ٓٓٔلمتحميل ) الصالحة االستبانات دعدي بمغ وتاليابيا ,  اتاالستجاب كمال

 رابعا. اداة الدراسة. 

استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات , لمعرفة درجة تطبيق منيج الرياضيات في "       

 لعدم ستباناتَ من اال (٘) واستبعدنا ,( استبانةَ ٘ٓٔتوزيع ) المدارس الحكومية في مدينة الموصل , وتم

, "%ٜ٘ اطبارتب( استبيانة ٓٓٔلمتحميل ) الصالحة االستبانات دعدي بمغ وتاليابيا ,  اتاالستجاب كمال

من  االستبانةَ  وتألفت السابقةَ  والدراساتَ  ميغير عم األدب عمى بالتعويل االستبانةَ  ةتنمي وعممنا عمى

 :"التالي

 (. "الخبرة ,العممي المؤىل" ( نوتتضم ةَ الدراس متحوالت -ٔ

 :وىنَ  ,أقسام ثالثةَ  توتضمن الحوكمةَ  تايبأساس المرتبطة البنود عمى القسم ىذا تضمن -ٕ

 (.ٓٔ-ٔ ) البنود بواجاالستمبداء  -أ

 (ٕٕ- ٔٔ) البنود الوضوحمبداء  -ب

 (ٕٖ-ٖٕ) البنود االشتراكمبداء  -ج

منو و  ,")جداَ  أوافقال ) ,)وافقالا( ,)حيادي( ,)وافقا( ,)جداً أوافق :)الخمسي ليكرتَ  معيار مناستخدااو "

 ":"لشكل التاليا عمى المقياس مكت مع ىميتفا بما الدراسةَ  جنموذ جاباتال رمزنا 

 .أوافق جداً ( لالجابة ٘)

 .اوافق( لالجابة ٗ)

 .حيادي( لالجابة ٖ)
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 .ال اوافق( لالجابة ٕ)

 .أوافق جداً  ة ال( لاليجابٔ)

في كافة و  االستبانةَ بنود  من بند كل وفق  َ سةاالدر  جنموذ أشخاص لتقدير الحسابي المتوسط ولشرح

 التية.ا ةَ المعادل حساب فتم المجاالت ,

 الفئات(دعدي \ لمقياسالحداالدنى  – لمقياساالعمى  ألحد)

 :اآلتي النحو عمى الفئات تصبح وبيذا الفئة طول ٖٖ,ٔ= ٖ \ ٗ =  ٖ\٘-ٔ

 منخفض. مقياس فتقابل( ٖٖ,ٕ -ٔمن )

 متوسط. مقياس فتقابل( ٚٙ,ٖ-ٖٗ,ٕمن )

 مرتفع. مقياس فتقابل( ٘ -ٛٙ,ٖمن )

 :  داةواال الدراسةَ  مجاالتلمتخصصة في ا لفااخ اكرونب معالج( ٔجدول )

 االعادة ثبوت معالج كرونباخ الفا لجمعا البنود دعدي المجال

 ٙٛ,ٓ ٛٛ,ٓ ٓٔ الستجوابا أمبد

 ٖٚ,ٓ ٖٛ,ٓ ٕٔ الوضوح أمبد

 ٜٚ,ٓ ٜٛ,ٓ ٓٔ االشتراك أمبد

 ٜٔ,ٓ ٚٛ,ٓ ٕٖ االداة ككل

 ومعقولة ةَ مرتفع قيم ( وىيٚٛ.ٓبمغ ) لممقياس ألفا كرونباخ لجمعا ( انٔلجدول )أ مننالحظ " 

 تنفيذ ألىداف ةيومرض ةَ مرتفع مقي وىي"(ٜٔ.ٓ)لالستبانةَ  اإلعادة تو ثب معالج مغ,وبالدراسةَ  تنفيذ ألىداف

 ."الدراسةَ 
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 اساليب المعالجة االحصائية  .خامساً 

دراجياوضعيا في رموز تم,ي"والمعمومات البيانات ترتيب وبعد االنتياء من ,  لياال بالحاسو  إلى وا 

 اماستخد تمو  (,  SPSS )َة االجتماعي لمعموم اإلحصائي نامجمن خالل البر ,اإلحصائيةَ  لنواتجا لسحب

 :"لتاليةاَة اإلحصائي األنماط

 .الدراسةَ  جنموذ أشخاص إلجابات المعياري واالنحراف يالحساب المتوسط استغالل حول لمجواب

 سادسا.اجرائات تطبيق اداة الدراسة 

 :لتاليوا باإلجرائات الدراسةَ  قامت 

 وَ السابق الدراسات ميغير عم دباال إلى العودة. 

 لنموذجوا الدراسة مجتمع حصر. 

 .(االستبانةَ ( الدراسةَ  داةا تنمية ●

 .داةاال وثبوت قةحقي من التحقق ●

 .الدراسة جنموذ عمىَ  االستبانة تطبيق ●

 َة .اإلحصائي البياناتَ  تفسير ●

 .وشرحيا وحوارىا جتائح النشر  ●

 ."مناقشتيا و الدراسة نتائج تحميل و عرض

لمرحمة  منيج مادة الرياضيات يِ ف الحوكمة تايأساس تنفيذ درجة معرفة لىا ةَ راسدال دفتاستي"

 اتتأثير  البرز اَ شرح الجزء ىذا اندرج فيو  المدرسين, رنظَ  وجيةَ  من مدينة الموصلفي  االول متوسط

 .الدراسةَ  سؤال عمىَ  جابةاالِ  اثناء ليا توصمنا التي سةاالدر 
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لمرحمة االول متوسط في  منيج مادة الرياضيات في ةَ الحوكم تايأساس تنفيذ ةَ درج اىيم عمىَ  نص الذي"

 ؟"المدرسين نظرِ  ةَ وجي نَ م مدينة الموصل

  المعياري رافحواالن الحسابي المتوسط حساب عن طريق السؤال ىذا عمىَ  بةاالستجا تم

 من قسم لكل الحسابي طالمتوس حساب مجميعًا, وتراسةدال أقسام عمىَ  ةَ الدراس جنموذ أشخاصة الستجاب

 الجدولَ  في موضحةكمَا ,يالحساب المتوسط بحسَ  تنازليبشكل  وتصنيفيا الحوكمة تايساسقسام اا

  ."لتاليا

 أشخاص ةالستجاب, التقديرَ  ودرجة َة,والرتب ,المعياري واالنحراف,  الحسابي المتوسط( ٕجدول)

 "التقدير درجةَ  حسب ًا,تنازلي تصنيفيا وتم ةَ الحوكم تايألساس جالنموذ

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة التقدير الرتبة

 مرتفع ٔ ٙٛ.ٓ ٔٛ.ٖ  الستجوابامبدأ 

 متوسط ٕ ٖٛ.ٓ ٕٙ.ٖ كاالشترامبدأ 

 متوسط ٖ ٔٛ.ٓ ٛ٘.ٖ الوضوحمبدأ 

 متوسط ٖٛ.ٓ ٚٙ.ٖ الحوكمةَ 

(. ٚٙ.ٖ( وجود درجة تقدير متوسط لمحاور الحوكمة بمتوسط حسابي )ٕنالحظ من الجدول )

 ( وبانحرافٔٛ.ٖجاء في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) باالستجواكما نالحظ الجدول اعاله أن مبدأ 

( ٕٙ.ٖالثانية مبدأ المشاركة بمتوسط حسابي ) لرتبةا( بدرجة مرتفعة من التقدير, تاله في ٙٛ.ٓمعياري )
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الثالثة بمتوسط  الرتبة( وبدرجة متوسطة من التقدير, وجاء مبدأالشفافية في ٖٛ.ٓوبانحراف معياري )

 ( وبدرجة متوسطة من التقدير.ٔٛ.ٓ( وبانحراف معياري )ٛ٘.ٖحسابي )

 النسبة لمفقرات, كانت النتائج كما ياتي:أما ب

, الجدول ادناه يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد  باالستجوا. نتائج مبدأ ٔ

 :باالستجواعينة الدراسة عمى فقرات مبدأ 

 باالستجواالمتعمقة بمبدأ  لمبنود( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ٖجدول )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 التقدير

 أداء لمتابعة المنظمة الدورية التقارير المدرسة إدارة تستخدم
 الرياضيات مدرسي

 مرتفعة ٔ ٜٙ.ٓ ٘ٓ.ٗ

  مدرسي أداء حول المقدمة الشكاوى عمىتطمع  المدرسة إدارة
 الرياضيات

 مرتفعة ٕ ٗٛ.ٓ ٜٙ.ٖ

منيج مادة  في باالستجوا في الحيادية المدرسة إدارة تعتمد
 الرياضيات

 مرتفعة ٖ ٖٛ.ٓ ٜٗ.ٖ

 مرتفعة ٗ ٕٛ.ٓ ٜٛ.ٖ الرياضيات بشكل موضوعي   مدرسي تقييم يتم
 األخطاء عن مكشفل متخصصة مجابر لدييا  المدرسة إدارة
 نيج مادة الرياضياتم في

 مرتفعة ٘ ٙٛ.ٓ ٖٛ.ٖ

 مرتفعة ٙ ٗٛ.ٓ ٕٛ.ٖ مادة الرياضياتيج من في فاعل رقابة نظام لدييا المدرسة
يج من في باالستجوا في الموضوعيةتعتمد  المدرسة إدارة

 مادة الرياضيات
 مرتفعة ٚ ٖٛ.ٓ ٚٚ.ٖ

 أداء لمتابعة العمل بأداء المتعمقة السجالت اعتماد ومراجعة
 الرياضيات مدرسي

 مرتفعة ٛ ٛٚ.ٓ ٘ٚ.ٖ

 من التحقق أجل من الرقابة عنصر المدرسة تعتمد ادارة
 الرياضيات مدرسي أداء سالمة

 متوسط ٜ ٜٛ.ٓ ٗٙ.ٖ

 متوسط ٓٔ ٗٛ.ٓ ٙٗ.ٖ المشتركة المسؤولية مبدأ عمى المدرسين تشجع المدرسة
 مرتفعة ٘ٛ.ٓ ٔٛ.ٖ المتوسط الكمي 
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 ىذا ( ويقابلٔٛ.ٖ) باالستجوالمتوسط الحسابي لمبدا أن ا( إلى ٖنالحظ من الجدول رقم )"

الدراسة حول الفقرات   جنموذدرجة مرتفعة. حيث يبين الجدول ان المتوسط الحسابي الستجابات افراد 

 ( وبدرجة تقدير ما بين المتوسطة والمرتفعة . ٙٗ.ٖ – ٘ٓ.ٗتكون بين )

ويبين الجدول الى أن الفقرة التي نصت عمى "تستخدم إدارة المدرسة التقارير الدورية المنظمة 

(   بمستوى مرتفع. تالىا ٘ٓ.ٗاألولى بمتوسط حسابي ) بالدرجةمدرسي الرياضيات", كانت  لمتابعة أداء

حيث الفقرة التي نصت عمى " إدارة المدرسة تطٌمع عمى الشكاوى المقدمة حول أداء مدرسي الرياضيات"  

تنص عمى " األخيرة الفقرة التي  بالدرجة( وبمستوى مرتفع من التقدير. جاءت ٜٙ.ٖحسابي )المتوسط ال

المدرسة تشجع المدرسين عمى مبدأ المسؤولية المشتركة " حسب المتوسط الحسابي وحصمت عمى متوسط 

 ( وىذا يقابل مستوى متوسط.ٙٗ.ٖحسابي )

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد ٗ, الجدول رقم )الوضوحنتائج مبدأ  -ٕ

 الشفافية.عينة الدراسة عمى فقرات مبدأ 

 الوضوح( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفقرات المتعمقة بمبدأ ٗجدول)

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرت
 بة

 التقدير

ادارة المدرسة ترعى مبدأ الشفافية في تطبيق التشريعات عمى 
 العاممين فييا.

 مرتفعة ٔ ٔٛ.ٓ ٔٚ.ٖ

 مرتفعة ٕ ٗٚ.ٓ ٜٙ.ٖ عن اىداف منيج مادة الرياضيات. ادارة المدرسة لدييا رؤية
 متوسطة ٖ ٙٚ.ٓ ٘ٙ.ٖ .موضوع أي في ري أ ال بإبداء تسمح المدرسة ادارة
 التعمم بيدف الرياضيات مدرسي أخطاء المدرسة تناقش ادارة
 .منيا

 متوسطة ٗ ٖٚ.ٓ ٗٙ.ٖ

 متوسطة ٘ ٕٛ.ٓ ٕٙ.ٖ .فييا العاممين لكاّفة والعقاب الثواب مبدأ المدرسة تفّعل
 متوسطة ٙ ٓٛ.ٓ ٔٙ.ٖ وضوح التشريعات االدارية لمدرسي الرياضيات

 متوسطة ٚ ٖٛ.ٓ ٛ٘.ٖ أي في عمييا المتفق بحقوقو المطالبة الرياضيات يستطيع مدرس
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" 

يقابل  (, وىذاَ ٜ٘.ٖيكون )  الوضوح( أن المتوسط الحسابي لمبدأ ٗمن الجدول رقم ) نالحظ  

الدراسة حول الفقرات بين  جنموذمستوى متوسطة.يبين الجدول اعاله ان الوسط الحسابي الستجابات افراد 

 ( وبدرجة تقدير بين المتوسطة والمرتفعة.ٚٗ.ٖ – ٔٚ.ٖ)

ويبين الجدول اعاله الى أن الفقرة االولى حسب المتوسط الحسابي ىي التي نصت عمى " ادارة 

( ٓٚ.ٖالمدرسة ترعى مبدأ الشفافية فب التطبيق الكامل لمتشريعات عمى العاممين فييا", بمتوسط حسابي )

الثانية الفقرة التي نصت عمى " إدارة المدرسة لدييا رؤية واضحة  الرتبةمستوى مرتفع. و في  وتكافؤ ,

( وعمى مستوى مرتفع من التقدير. وجاءت ٜٙ.ٖعن أىداف منيج مادة الرياضيات"  بمتوسط حسابي )

مة لمناقشتيا بشفافية" القفرة التي تنص عمى " ادارة المدرسة تأخذ بعين االعتبار مقترحات المدرسين المي

 ( بمستوى متوسط.ٚٗ.ٖالذي بمغ  ) بالمرتبة االخيرة حسب المتوسط الحسابي

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ٘, يبين الجدول رقم )كاالشتراالنتائج المتعمقة مبدأ  -ٖ

 .االشتراكالدراسة عمى فقرات مبدأ  جنموذالستجابات 

 .وقت
 مادة الرياضياتفي التعميم عمميات نتائج عن تعمن المدرسة إدارة

 .بوضوح
 متوسطة ٛ ٕٛ.ٓ ٚ٘.ٖ

من قبل ادارة  بوضوح منيج مادة الرياضيات أىداف تحديد
 المدرسة

 متوسطة ٜ ٕٛ.ٓ ٗ٘.ٖ

 متوسطة ٓٔ ٚٚ.ٓ ٕ٘.ٖ القرار صنع فيالديموقراطية  األساليب المدرسة تّتبع
 متوسطة ٔٔ ٜٚ.ٓ ٜٗ.ٖ المدرسة  برؤيت الرياضيات مدرسي توعية
 الميمة المدرسين مقترحات االعتبار بعينخذ تأ المدرسة ادارة

 .بشفافية لمناقشتيا
 متوسطة ٕٔ ٙٛ.ٓ ٚٗ.ٖ

 متوسطة ٔٛ.ٓ ٜ٘.ٖ المتوسط الكمي 
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 االشتراكالنحراف المعياري لمفقرات المتعمقة بمبدأ ( المتوسط الحسابي وا٘جدول )

 

( وىذا يقابل مستوى ٔٙ.ٖ)  االشتراك( نالحظ  أن المتوسط الحسابي لمبدأ ٘الجدول رقم )من         

الدراسة تراوحت بين  جنموذمتوسطة, كما  يشير الجدول اعاله ان المتوسط الحسابي الستجابات 

 المجال. لبنود( وبمستوى تقدير بين المتوسطة والمرتفعة ٕٗ.ٖ -ٔٛ.ٖ)

االولى حسب المتوسط الحسابي ىي التي  بالرتبةفقرة التي جاءت ( ان ال٘ويشير الجدول رقم )

تنص عمى " المراجعة الدورية لمنيج مادة الرياضيات مع مدرسي الرياضيات لمتأكد من امكانية تطبيقيا" 

الثانية الفقرة التي نصت"  تحديد استراتيجية  الرتبة(, وتقابل مستوى مرتفع. و في ٔٛ.ٖبمتوسط حسابي )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الرت
 بة 

 التقدير 

 الرياضيات مدرسي مع المراجعة الدورية لمنيج مادة الرياضيات
 .تطبيقيا امكانية من لمتأكد

 مرتفعة ٔ ٔٚ.ٓ ٔٛ.ٖ

 متوسطة ٕ ٖٛ.ٓ ٓٚ.ٖ .المدرسين ءارااعتمادًا عمى  التدريس تيجيةااستر  تحديد
 متوسطة ٖ ٛٚ.ٓ ٚٙ.ٖ .الرياضيات بمشاركة المدرسين تدريس تيجياتااستر  تطوير

 متوسطة ٗ ٙٚ.ٓ ٘ٙ.ٖ اختصاصيم حسب تدريسية خطط وضعيقومون ب المدرسين
منيج مادة  بتطوير المرتبط القرار التخاذ البدائل تحديد

 .الرياضيات بمشاركة المدرسين
 متوسطة ٘ ٖٛ.ٓ ٕٙ.ٖ

 متوسطة ٙ ٗٛ.ٓ ٓٙ.ٖ تؤخذ اراء مدرسي الرياضيات عند تطوير المنيج 
 أفضل لتحديد مىآراؤ  تقديم المدرسين من تطمب  المدرسة ادارة
 .لتدريس الرياضيات التعميمية قرائالط

 متوسطة ٚ ٜٛ.ٓ ٜ٘.ٖ

 بشكل عرضيا الرياضيات و تعميم مجابر  تطوير عمى الموافقة
 .المتخصصين عمى تفصيمي

 متوسطة ٛ ٘ٛ.ٓ ٚ٘.ٖ

تصميم برامج تعميمية خاصة بمادة الرياضيات بمشاركة المدرسين 
 االختصاص 

 متوسطة ٜ ٗٛ.ٓ ٗ٘.ٖ

 مخرجات تحسين في حاسماً  عامالً تكون  المدرسين مشاركة
 .التربوية العممية

 متوسطة ٓٔ ٜٚ.ٓ ٕٗ.ٖ

 متوسطة ٖٛ.ٓ ٔٙ.ٖ المتوسط الكمي
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( وبمستوى متوسط من التقدير. و بالمرتبة ٓٚ.ٖاعتمادًا عمى اراء المدرسين " بمتوسط حسابي )التدريس 

األخيرة كانت الفقرة التي تنص عمى " مشاركة المدرسين تكون عاماًل حاسمًا في تحسين مخرجات العممية 

 ( وىذا يقابل مستوى متوسط.ٕٗ.ٖالتربوية"  بمتوسط حسابي )

 والتوصياتمناقشة النتائج 

 مناقشة مجاالت أداة الدراسة:

 أما فيما يتعمق بكل مجال عمى حدة فكان عمى النحو التالي:

بمتوسط  باالستجوا( مستوى عاٍل من التطبيق لمبدأ ٖالنتائج في الجدول ) بينت :بواجاالستمبدأ  -ٔ

سجالت المتعمقة بأداء ( قد ُتعزى ىذه النتيجة إلى حقيقة أن ال٘ٛ.ٓ(  وأنحراف معياري )ٔٛ.ٖحسابي )

الموضوعية  باالستجواالعمل يتم الرجوع إلييا لمتابعة أداء مدرسي الرياضيات , وأن إدارة المدرسة تتبنى 

في منيج الرياضيات , ووجد أن ىناك نظام رصد فعال في منيج الرياضيات , والبرامج المتخصصة في 

ناك جزًءا ميًما من الحوكمة في منيج الكشف عن األخطاء في المناىج. إنيا نتيجة تظير أن ى

في التعميم. أشارت دراسة برينان  والجد النظامفي تحسين  باالستجواأىمية  رىوتتواالرياضيات , 

(Brennan,2011 أيًضا إلى أن )في البيئة المدرسية يساىم في خمق مناخ  باالستجوا أسس تنفيذ

 ية مختمفة., ويساعد الطالب عمى إظيار قيم أخالق فعال تدريسي

( ٜ٘.ٖبمتوسط حسابي ) الوضوح( مستوى متوسط لمبدأ ٗالنتائج في الجدول ) بينت: الوضوحمبدأ  -ٕ

( أشارت الدراسة إلى أن إدارة المدرسة لدييا رؤية واضحة ألىداف منيج ٔٛ.ٓوأنحراف معياري)

بشكل  بوضوحة لمناقشتيا الرياضيات , لكن إدارة المدرسة ال تأخذ في االعتبار مقترحات المدرسين الميم

عام , وال تعمل بشكل واضح عمى توعية مدرسي الرياضيات برؤيتيا وأىدافيا. ىذا عمى الرغم من أن 
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 تنفيذ(  أن Brennan,2011ليا أىمية كبيرة في العممية التعميمية وتوصمت دراسة برينان  ) الوضوح

الحوكمة كان مفيدًا في تقويم أداء العممية التعميمية وتحسين فعاليتيا , وكان من  تايألساسإدارة المدرسة 

 مع الموظفين والمدرسين بشكل عادل ومنصف. التواصلالسيل عمى إدارة المدرسة 

بمتوسط حسابي بمغ  االشتراك( مستوى متوسط لمبدأ ٘النتائج في الجدول ) بينت: االشتراكمبدأ  -ٖ

( قد ُتعزى ىذه النتيجة إلى حقيقة أن منيج الرياضيات يعتمد عمى آراء ٖٛ.ٓاري)( وأنحراف معئٙ.ٖ)

, ويتم مراجعة منيج الرياضيات بشكل دوري مع المدرسين التعميممدرسي الرياضيات في تحديد استراتيجية 

مة لتعميلضمان إمكانية تطبيقو , لكن مشاركة المدرسين ليست عامل حاسم في تحسين مخرجات العممية ا

, ولم يتم تصميم البرامج لبرامج تعميم الرياضيات بمشاركة مدرسين متخصصين. لم تتم الموافقة عمى 

 تطوير برامج تعميم الرياضيات وعرضيا التفصيمي لممتخصصين بالشكل واألىمية المطموبين. 

 : التوصياتَ 

 :التيةومن خالل النتائج توصمنا إلى التوصيات ا

الحوكمة في مناىج الرياضيات ألىميتيا في تحسين تمك  تايأساس تنفيذ العمل عمى رفع درجة وجوب

 :التية, من خالل التركيز عمى النقاط ا والفعالية الوضوحوتضمين  باألسالي

 , من الضروري االنتباه إلى ما يمي: بباالستجوافيما يتعمق  ٔ.

 ي الرياضيات.ى إدارة المدرسة اعتماد عنصر إشراف لمتحقق من سالمة أداء مدرسعم ●

 .المشتركة المسؤولية مبدأ عمى المدرسين المدرسة تحفز ●

 , من الضروري االنتباه إلى ما يمي: الوضوحمن حيث مبدأ  - ٕ

 .برؤيتيا الرياضيات مدرسي توعية المدرسة إدارة عمى ●
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 .بوضوح الرياضيات منيج أىداف تحديد عمى المدرسة إدارة تعمل أن يجب ●

 الديمقراطية مبدأ مراعاة مع , بشفافية لمناقشتيا الميمة المدرسين مقترحات مراعاة المدرسة إدارة عمى ●

 .القرار صنع في

 .منيا لمتعمم الرياضيات مدرسي أخطاء ةناقشعمى من المدرسة إدارة تعملأن ●

 لمدرسة اإلعالن بوضوح عن نتائج عمميات التدريس في مادة الرياضيات.ا إدارة عمى يجب ●

 .وقت أي في عمييا المتفق بحقوقو لممطالبة الرياضيات مدرس تمكين ●

 .موضوع أي في الرأي إبداء المدرسة إدارة تتيح ●

 .منسوبييا لجميع والعقاب الثواب مبدأ بتفعيل المدرسة تقوم ●

 , من الضروري االنتباه إلى ما يمي: االشتراكمن حيث مبدأ  - ٖ

 .التعميمية العممية مخرجات تحسين في حاسما عامال تعتبر المدرسين مشاركة أن ●

 .متخصصين مدرسين بمشاركة الرياضيات تعميم برامج تصميم ينبغي ●

 .المختصين عمى بالتفصيل وعرضيا الرياضيات تعميم برامج تطوير عمى الموافقة ●

تطمب من المدرسين تقديم اقتراحاتيم وأخذىا بعين االعتبار لتطوير المناىج وطرق  المدرسة إدارة ●

 التدريس.

 .تخصصيم حسب التدريسية الخطط بوضع المدرسين المدرسة إدارة تكمف ●

 المقترحات:

 الحوكمة التربوية لتعميم مدرسي الرياضيات. أقسامإنشاء مراكز متخصصة في  -
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حوكمة المناىج بشكل عام والرياضيات  تايأساسعقد ورش عمل من قبل مختصين لتوضيح أىم  -

 بشكل خاص

توزيع الخطط والكتيبات التوضيحية عمى مدرسي الرياضيات من قبل مديري المدارس في بداية كل عام  -

 دراسي لتوضيح أىم مبادئ الحوكمة وأثرىا عمى العممية التعميمية.

الحوكمة ومناقشتيا من خالل  تابأساس تنفيذالعام الدراسي عمى واقع  ختاموالنتائج في العمل  تثمين -

 اإلدارة العميا والمدرسين.

 .المصادر

 بجامعة التربية بكميات الحوكمة مبادئ تطبيق مستوى ,(ٕٗٔٓ)طارق والثويني, أحمد كريم, أبو

(, ٖ) ٘ٔالتربوية والنفسية,  العموم مجمة التدريس, ىيئة أعضاء كما يراىا سعود الممك وجامعة حائل

ٖٗٛ-ٖٚٓ. 

 والعالقة الشاممة والجودة التربوية المساءلة تطبيق واقع, (ٕٕٔٓمصطفى) إيمان حويل,

 فييا, المديرين نظر وجية من الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في بينيما

 .فمسطين نابمس, الوطنية, النجاح جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة

 التعميم التعميمية بقطاع الخدمة جودة تحسين في الحوكمة مبادئ تطبيق أىمية (,ٕ٘ٔٓسممى) دحماني,

 رسالة بسكرة, خيضر محمد بجامعة التسيير وعموم والتجارية االقتصادية العموم كمية حالة دراسة :العالي

 .بسكرة خيضر محمد جامعة منشورة, رغير ماجستي

 المتوسط, البحر وشرق جنوب منطقة في الميني والتدريب التعميم حوكمة ,(ٕٙٔٓ)توم ليني,

 . 2016العدد األوروبية, التدريب مؤسسة
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المعممين  نظر وجية من فمسطين في المدارس في الحوكمة ممارسة مدى (,ٕٙٔٓخالد) قرواني,

 .ٚ٘ٔ-ٔٔٔ(: ٗ)ٗٔالنفس, وعمم لمتربية العربية الجامعات اتحاد مجمة والمعممات,

 في إجراءات العمل بجودة وعالقتيا الحوكمة مبادئ تطبيق مستوى (,ٕٙٔٓسميم) معزوز جمال محمود,

 الحكومية المدارس نظر مديري وجيات من الغربية الضفة شمال محافظات في والتعميم التربية مديريات

 .النجاح, فمسطين جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة الثانوية,

 دراسة :الخاصة اليمنية الجامعات في الجيدة الحوكمة مبادئ ممارسة مستوى (,ٕٙٔٓ) بسام مسمم,

 .ٕٕٛ-ٖٖٕ(: ٜٗ)ٕٕاالجتماعية, الدراسات مجمة والتكنولوجيا, العموم جامعة في ميدانية

 نظر من وجية األوسط الشرق جامعة في الحاكمية تطبيق واقع (,ٕٕٔٓ) عادل يعقوب الدين, ناصر

 الشرق لجامعة مقدم بحث فييا, العاممين واإلدارية التدريسية الييئتين أعضاء

 .األردن عمان, األوسط,

 جامعة الشرق العالي, التعميم مؤسسات في لمحوكمة الدولي المؤتمر (,ٕٚٔٓ) يعقوب الدين, ناصر

 .2017 أذار/ 11- 13 الفترة في األردن, عمان, األوسط,

 

Brennan, N. (2011). Applying principles of good governance in a school board 

context. In O'Sullivan, H. and West-Burnham, J. (eds.). Leading and managing 
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 غرس خمق األمانة في أدائيا ألىميا

 األىل في القرآن الكريم )دراسة تحميمية( مستل من اطروحتي في الدكتوراه بحث

 ا. م. د عمي عبدالوىاب عبدالرزاق الدربندي

 العربية في البصرةقسم المغة  -كمية اإلمام األعظم الجامعة

 خالصة البحث

ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأن ُتعد أىمية البحث من خبلل غرس خمق األمانة وتأديتيا الى أىميا لقولو تعالى: 

َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل   المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   ِبوِ  َيِعُظُكم مَّاِنعِ  المَّوَ  ِإنَّ  ۚ  ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلٰى َأْىِمَيا َواِ 

 . اَبِصيرً  َسِميًعا َكانَ 

ن تعددت األسباب، تبقى أىمية األمانة قائمة الى   دراسة اآلية في بيان أسباب نزوليا الكثيرة، وىي وا 

 أن يرث اهلل األرض وَمن عمييا. 

بعضو آية بآية ، وسورة بسورة ، من كذلك ارتباط اآلية بما قبميا وبعدىا، ألنَّ القرآن الكريم مرتبط مع 

 سورة الفاتحة الى سورة الناس.

كذلك تمت اإلشارة الى الوجوه الكثيرة في اآلية من ناحية القراءات واإلعراب والببلغة مع بيان توجيو 

 ، أو السبلطين. الخطاب في اآلية الكريمة لكل صاحب أمانة، أو الوالة، أو لمنبي 

 تناول الجميع، كل صاحب أمانة عميو أن يؤدييا ألىميا. والذي يبدو لي الخطاب ي

مع بيان مجاالت األمانة الكثيرة في الحفاظ عمى النفس والوضوء والجنابة والصبلة والزكاة والصيام 

والحج واألذن والعين ، والجار وبين األزواج، وأمانة الطبلب في إعطائيم العمم النافع من قبل المعمم 
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الحفاظ عمى النفس من األمراض بمراجعة أصحاب الخبرة من أىل الطب، وأخذ الدواء والمدرس ، وأمانة 

 المبلئم لموقاية من األمراض، كالتمقيح من الجدري والسل والمبلريا وكورونا وغيرىا. 

 كذلك بيان خاتمة اآلية الكريمة وأىم النقاط التي يستفيد منيا المسمم، مع بيان المعنى العام. 
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Abstract 

Research title: Instilling the Morals of Trust to Render it to Whom They are 

Due 

The importance of the research through instilling the morals of trust and 

rendering it to whom they are due, according to the Almighty’s Saying: 

Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and 

when you judge between people to judge with justice. Excellent is that 

which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing 

A study of the Ayaa (verse) in explaining the many reasons for its revelation, 

although there are many reasons, still the importance of trust remains until Allah 

inherits the earth and those on it. 
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Besides the connection of the Ayaa(verse)with what is before and after it, 

because the Holy Qur’an is linked to each other verse by verse, and surah by 

surah, from Surat Al-Fatihah to Surat Al-Nas. 

The many faces in the Ayaa (verse) were also referred to in terms of readings, 

syntax and rhetoric, with an explanation that the holy Ayaa (verse) is addressed 

to each person who has a trust, or the rulers, or the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص, or the sultans. 

It seems to me that the speech addresses everyone, every trustee has to render 

trust to whom they are due. 

An explanation of the many areas of trust in self-preservation, ablution, ritual 

impurity, prayer, zakat (alms-giving), fasting, Hajj, ear and eye, the neighbor 

and between spouses, the honesty towards students in giving them useful 

knowledge by the teachers, and the honesty of self-preservation from diseases 

by going to experienced medical professionals, and taking the appropriate 

medication to prevent diseases, such as vaccination against smallpox, 

tuberculosis, malaria, corona and others. 

It also indicates the conclusion of the holy Ayaa (verse) and the most 

important points that the Muslim benefits from the Ayaa (verse), with 

expressing the general meaning of the Ayaa (verse). 

 

 ممخص بحث

الحمد هلل الذي أمرنا بأداء األمانة الى أىميا والصبلة والسبلم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 

 وسمم تسميما كثيرا. 

فإن الواجب المفروض عمى كل مدرس حاذق ومرب فاضل في مجتمعنا أن يؤصل ُخُمق األمانة في 

كافة مجاالتيا، فاألمانة ال تقتصر عمى مبمغ من المال يودع عند إنسان ما، ويعطيو الى إنسان آخر بكل 
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ولي المدمج أمانة، ولكن تشمل األمانة في أمور كثيرة. لقد وددت المشاركة في المؤتمر العممي الد

المشترك األول تحت عنوان )تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي لمواجية التحديات التربوية( ، الذي 

تقيمو كمية التربية والعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، ورابطة التدريسيين التربويين/ فرع البصرة، وقد اخترت 

 تحديات(. المحور الثالث )االستجابة التربوية لمواجية ال

 وقد أسميت بحثي )غرس خمق األمانة في أدائيا ألىميا( 

والبحث ىو عبارة عن دراسة آية كريمة من آيات القرآن الكريم، دراسة عممية تحميمية ينتفع فييا 

المدرس والطالب، والعالم والجاىل، والغني والفقير، والرجل والمرأة، وكل َمن أراد تأدية األمانة في وجوىيا 

َذا َحَكْمُتم َبْيَن  يحة. واآلية الكريمة ىي قولو تعالى: الصح ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلٰى َأْىِمَيا َواِ 

. وقد اقتضت طبيعة  اَبِصيرً  َسِميًعا َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   ِبوِ  َيِعُظُكم ِنِعمَّا المَّوَ  ِإنَّ  ۚ  النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل 

 البحث أن اقسمو الى مقدمة واثنتا عشرة مطمبًا وخاتمة. 

 فتكممت في المطمب األول: عن أسباب النزول في اآلية. 

ووضحت في المطمب الثاني: مناسبة اآلية لما قبميا وبعدىا، وبّينت في المطمب الثالث والرابع 

ة، وتم توجيو الخطاب في المطمب السادس لممؤمنين والخامس أوجو القراءات واإلعراب والببلغة في اآلي

والحكام، وفرقت في المطمب السابع بين األمانة وبين الوديعة والمقطة والعارية والرىن، وذكرت في المطمب 

الثامن مجاالت األمانة ووضحت في المطمب التاسع معنى العدل والحكم بو، وبّينت في المطمب العاشر 

المطمب الحادي عشر ما يستفاد من اآلية الكريمة، وذكرت في المطمب الثاني  خاتمة اآلية، وعددت في

 عشر المعنى العام لآلية. وفي الخاتمة بّينت أىم النتائج التي توصل إلييا البحث. 
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In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
Research Title: Instilling the Morals of Trust to Render it to Whom They 

are Due 

Researcher: Ali Abdulwahab AbdulRazzaq Al-Darbandi 

Praise be to Allah, who commanded us to render the trust to whom they are 

due, and may blessings and peace be upon our master Muhammad and His 

Household and His Companions. 

 The duty of every ingenious teacher and honorable educator in our society is 

to root the morals of trust in all its fields. Trust (Amana) is not limited to a sum 

of money left with one person, and given to another person in all honesty, but it 

may include many other matters. 

 I wanted to participate in the First Integrated International Scientific 

Conference under the Title (Developing the strategic performance of 

educational work to meet educational challenges), which is held by the 

College of Education and Human Sciences, University of Basra, and the 

Association of Teachers / Basra Branch. I chose the third axis (Educational 

Response to Facing Challenges). I called my Research " Instilling the Morals 

of Trust to Render it to Whom They are Due".  

The Research is a study of a holy Ayaa (verse) from the Ayaat (verses) of the 

Holy Qur’an, a scientific and analytical study in which the teacher and the 

student, the scholar and the ignorant, the rich and the poor, the man and the 

woman, and everyone who wants to fulfill the trust in its correct aspects can 

benefit from it. The holy Ayaa (verse) is:  Indeed, Allah commands you to 

render trusts to whom they are due and when you judge between people to 

judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah 

is ever Hearing and Seeing.  
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The nature of the research necessitated that I divide it into an introduction, 

twelve sections, and a conclusion. 

I spoke in the first section: about the reasons for the revelation of the verse. 

In the second section I clarified the connection of the verse with what is 

before and after it. 

In the third, fourth and fifth sections, I declared the faces of Quranic 

readings, syntax and rhetoric in the verse.  

The sixth section was addressed to the believers and the rulers. 

In the seventh section, I differentiated between the trust, the deposit, the 

article found, the simple loan and the mortgage. 

In the eighth section, I mentioned the fields of honesty, and explained in the 

ninth section the meaning of justice and ruling by it. In the tenth section, I 

explained the conclusion of the verse. I enumerated in the eleventh section what 

can be learned from the holy verse, and mentioned in the twelfth section the 

general meaning of the verse. In the conclusion, I showed the most important 

results of the research. 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

 
 الحمد هلل الذي أمرنا بأداء األمانة الى أىميا والصبلة والسبلم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 

 وسمم تسميما كثيرا. 
نة في كافة فإن الواجب المفروض عمى كل مدرس حاذق ومرب فاضل في مجتمعنا أن يؤصل ُخُمق األما

مجاالتيا، فاألمانة ال تقتصر عمى مبمغ من المال يودع عند إنسان ما، ويعطيو الى إنسان آخر بكل 
أمانة، ولكن تشمل األمانة في أمور كثيرة. لقد وددت المشاركة في المؤتمر العممي الدولي المدمج 

مواجية التحديات التربوية( ، الذي المشترك األول تحت عنوان )تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي ل
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تقيمو كمية التربية والعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، ورابطة التدريسيين التربويين/ فرع البصرة، وقد اخترت 
 المحور الثالث )االستجابة التربوية لمواجية التحديات(. 
 وقد أسميت بحثي )غرس خمق األمانة في أدائيا ألىميا( 

عن دراسة آية كريمة من آيات القرآن الكريم، دراسة عممية تحميمية ينتفع فييا المدرس  والبحث ىو عبارة
والطالب، والعالم والجاىل، والغني والفقير، والرجل والمرأة، وكل َمن أراد تأدية األمانة في وجوىيا 

َذا َحَكْمُتم َبْيَن ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّو  الصحيحة. واآلية الكريمة ىي قولو تعالى:  ا اأْلََماَناِت ِإَلٰى َأْىِمَيا َواِ 
. وقد اقتضت طبيعة  اَبِصيرً  َسِميًعا َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   ِبوِ  َيِعُظُكم ِنِعمَّا المَّوَ  ِإنَّ  ۚ  النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل 

 البحث أن اقسمو الى مقدمة واثنتا عشرة مطمبًا وخاتمة. 
 المطمب األول: عن أسباب النزول في اآلية. فتكممت في 

ووضحت في المطمب الثاني: مناسبة اآلية لما قبميا وبعدىا، وبّينت في المطمب الثالث والرابع والخامس 
أوجو القراءات واإلعراب والببلغة في اآلية، وتم توجيو الخطاب في المطمب السادس لممؤمنين والحكام، 

لرىن، وذكرت في المطمب الثامن وفرقت في المطمب السابع بين األمانة وبين الوديعة والمقطة والعارية وا
مجاالت األمانة ووضحت في المطمب التاسع معنى العدل والحكم بو، وبّينت في المطمب العاشر خاتمة 
اآلية، وعددت في المطمب الحادي عشر ما يستفاد من اآلية الكريمة، وذكرت في المطمب الثاني عشر 

 ج التي توصل إلييا البحث ، وسأتكمم عن قولو تعالىالمعنى العام لآلية. وفي الخاتمة بّينت أىم النتائ
  َِذا َحَكْمهههُتْم َبهههْيَن النَّهههاِس َأْن َتْحُكُمهههوا ب ههها ِإنَّ المَّهههَو َيهههْأُمُرُكْم َأْن تُهههَؤدُّوا اأْلََماَنهههاِت ِإلَهههى َأْىِميَههها َواِ  اْلَعهههْدِل ِإنَّ المَّهههَو ِنِعمَّ

 في المطالب اآلتية ( ٔ)يًراَيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبصِ 
 المطمب االول: أسباب النزول 

  -وردت في اآلية الكريمة أسباب في نزوليا كثيرة ومنيا: 
البيههت الحههرام وصههمى فيههو ركعتههين ، فممهها خههرج سههألو العبههاس أن يعطيههو المفتههاح  دخههل رسههول اهلل  (ٔ)

ر رسهول اهلل عميهًا أن يهرد المفتهاح إلههى ليجمهع لهو بهين السهقاية والسهدانة ، فهأنزل اهلل تعههالى اآليهة ، فهأم
عثمان بن طمحة ويعتذر إليهو ، ففعهل ذلهك عمهي ، فقهال لهو عثمهان: يها عمهي أكرىهت وآذيهت ثهم جئهت 
ترفهق ، فقههال: لقههد أنههزل اهلل تعههالى فههي شههأنك، وقهرأ ىههذه اآليههة ، فقههال عثمههان: أشههيد أن ال إلههو إال اهلل 

فقال: ما دام ىذا البيت فهإن المفتهاح والسهدانة   بريل وأشيد أن محمدًا رسول اهلل وأسمم ، فجاء ج
 . (ٕ) في أوالد عثمان ، وىو اليوم في أيدييم

 . (ٖ)نزلت اآلية في شأن عثمان بن طمحة بن أبي طمحة (ٕ)
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وسههمم مفتههاح الكعبههة فههدعاه ودفعههو إليههو، وقههال )  نزلههت فههي عثمههان بههن طمحههة لمهها قههبض منههو النبههي  (ٖ)
 . (ٗ)ىاك خالدة تالدة( أي مستمرة إلى آخر الزمان

  (٘)نزلت يوم الفتح في شأن مفتاح الكعبة (ٗ)

بهن     وشهير( ٙ)نزلت اآلية في األمراء يعني الحكام بين الناس ، قالو محمد بهن كعهب وزيهد بهن أسهمم (٘)
  ( ٚ)حوشب

ذكهره أبهن جهريج قههال نزلهت ىهذه اآليهة فهي عثمههان بهن طمحهة ، أخهذ منههو لمهها (ٛ)نزلهت فهي جهول الكعبهة (ٙ)
الفههتح ، فخههرج وىههو يتمههو ىههذه اآليههة ، فههدعا عثمههان  يههوم رسههول اهلل مفتههاح الكعبههة ، فههدخل بههو البيههت

فناولو المفتاح ، وقال عمر بهن الخطهاب ) مها سهمعتو يتموىها قبهل ذلهك ، قمهت ظاىرىها أنيها نزلهت فهي 
 . (ٜ)جول الكعبة(

ن كان خاصًا في رد مفتاح الكعبة إلى أىمو من قبل النبهي وا   لذي يبدو لي أن نزول اآلية الكريمة ، وا 
 من ائتمنو . الى  ، إال أنو عام في جميع األمانات التي أمرنا اهلل بيا ، وعمى الكل أن يؤدي األمانة 

 
 المطمب الثاني: المناسبات  
 ( مناسبة اآلية لما قبميا ٔ) 

َوالَّههِذيَن   لمهها ذكههر اهلل تعههالى الثههواب العظههيم لمههذين آمنههوا وعممههوا الصههالحات وجههزاءىم فههي قولههو تعههالى    
اِلَحاِت َسُنْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َأَبهًدا َليُهمْ  ِفييَها َأْزَواٌج ُمَطيَّهَرٌة  آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

َوُنْدِخُمُيْم ِظبلِّ َظِميبًل 
نَّ المَّهَو َيهْأُمُرُكْم إِ    ، فقهال تعهالى(ٔٔ)خاطب الوالة بأداء األمانات والحكم بالعدل( ٓٔ) 

َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ المََّو ِنعِ  َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المََّو َكاَن مَّا َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ 
َسِميًعا َبِصيًرا

 (ٕٔ)  
 ( مناسبة اآلية لما بعدىا ٕ) 

بأداء األمانات والحكم بالعدل في اآلية الكريمهة ، أمهر النهاس بهأن يطيعهوا اهلل لما أمر اهلل تعالى الوالة     
يُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَهِإْن َتَنهاَزْعُتْم َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأطِ  ، لقولو تعالى (ٖٔ) والرسول

َسُن َتْأِويبًل ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأحْ 
 (ٔٗ)  

 
 
 أوجو القراءات  المطمب الثالث : 
  -وردت في اآلية الكريمة أوجو القراءات اآلتية: 
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قههرأ أبههو عمههرو بإسههكان الههراء ، واخههتبلس ضههمتيا ، ولمههدوري إتمههام الحركههة   َيههْأُمُرُكمْ  قولههو تعههالى  (ٔ)
 . (٘ٔ)كالباقين

( ٚٔ)ىها عيسهى بهن عمهرقرأ( ٙٔ) قهرىء ))األمانهة(( واحهدة بهاإلفراد  َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَنهاِت  قولو تعالى  (ٕ)

 . (ٛٔ) والمراد الجنس المعيود ، أي بأداء أي أمانة كانت

  (ٜٔ) وفييا عدة أوجو منيا  ِنِعمَّا قولو تعالى  (ٖ)

 األول: ))َنِعما(( فتح النون وكسر العين ، قرأىا أبن عامر وحمزة والكسائي وخمل.   
 الثاني: ))ِنِعما(( بكسر النون ، قرأىا الباقون.  
 الثالث: ))نْعما(( بإسكان العين قرأىا أبو جعفر.  
 الرابع: أتفق الجميع عمى تشديد الميم.  

 
 المطمب الرابع :  أوجو اإلعراب

  -وردت في اآلية الكريمة أوجو إعرابية كثيرة منيا: 
سكان الراء لحن نَّ المََّو َيْأُمُرُكْم إِ  قولو تعالى  (ٔ)  . (ٕٓ) فعل مستقبل وا 
َأْن َتْحُكُموا(( أن فييما في موضع نصب بحذل الخافض ، وأصمو تؤدوا  ، َأْن ُتَؤدُّوا )) قولو تعالى (ٕ)

 . ( ٕٕ) ، ولما حذفت الباء حرل الجر ، أتصل الفعل بو فاستحق النصب( ٕٔ) ، وبأن تحكموا

هها َيِعُظُكههْم بِههِو  قولههو تعههالى  (ٖ) مهها قبميهها ، وىههي  جممههة مسههتأنفة إذ أنيهها مقههررة لمضههمون ِإنَّ المَّههَو ِنِعمَّ
ظيهههار االسهههم األعظهههم  ، وحسهههب اسهههتدعائيم الهههى االمتثهههال نمتضهههمنة مزيهههد المطهههل بالمخهههاطبي ، وا 

و )ما( فهي ( ٖٕ) لتربية الميابة في النفوس ، ولفظ الجبللة اسم )إن(( وجممة ))نعما يعظكم(( خبرىا
  -ِنِعمَّا (( عمى وجيين:قولو تعالى ))

 (ٕ٘) َيِعُظُكْم ِبِو(( كأنو قيل ) نعم شيئًا يعظكم بو(، بقولو تعالى ))(ٕٗ) األول: نكرة منصوبة موصوفة 
  (ٕٚ) ، مرفوعة المحل وصمتيا ما بعدىا أي نعم الشيء الذي يعظكم بو( ٕٙ) الثاني:موصولة 
 . (ٕٛ) والمخصوص بالمدح قد حذل: أي نعما يعظكم بو ذلك وىو المأمور بو من أداء األمانات 
 : أوجو البالغةالمطمب الخامس  
  -وردت في اآلية الكريمة أوجو الببلغة اآلتية: 
 إيهههههراد األمهههههر بصهههههيغة اإلخبهههههار ، وتأكيهههههده بهههههه )إن( لمتفخهههههيم ، أي  نَّ المَّهههههَو َيهههههْأُمُرُكْم إِ  ( قولهههههو تعهههههالى ٔ)

  ( ٜٕ)ب العناية واالمتثالو وج    
  -فييما عدة أوجو: ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا و  ِإنَّ المََّو ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِو  قولو تعالى  (ٕ)
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 . (ٖٓ)األول: لغرس الميابة في النفوس   
الثههاني: التعبيههر بعظههة أبمههغ الههى القمههب ، وأسههرع الههى الوجههدان ، وأقههرب الههى التنفيههذ المبعههث عههن التطههوع    

  (ٖٔ) والرغبة والحياء
بين كونو تعالى سميعًا بصيرًا لطيفة ، فاهلل يسمع  ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا  الثالث: في قولو تعالى  

ويبصههر ، قضههايا األمانههة والعههدل بحاجههة الههى االسههتماع البصههير ، والههى حسههن التقههدير ، ومعرفههة الظههواىر 
  (ٕٖ)راءىما ، واألمر بيما يصدر عن السميع البصيرو والمبلبسات والتعمق فيما 

 
 مطمب السادس : توجيو الخطاب في اآليةال 

نَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَياإِ  ورد في توجيو الخطاب في قولو تعالى
 عدة أقوال منيا:(ٖٖ) 

  (ٖٗ) الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة (ٔ)
 . (ٖ٘) الخطاب لموالة بأداء األمانات والحكم بالعدل (ٕ)

 حين خوطب في مفاتيح الكعبهة،وأمر بردىها الهى عثمهان بهن طمحة،قالهو أبهن جهريج الخطاب لمنبي  (ٖ)

(ٖٙ)   

  (ٖٛ) ، أي يعظين يوم العيد(ٖٚ) إنو أمر السمطان أن يعظ النساء ، قالو أبن عباس رضي اهلل عنيما (ٗ)

لحكههام يههأمرون بتنفيههذ والههذي يبههدو لههي مههن خههبلل ىههذه األقههوال أن الخطههاب يتنههاول الجميههع سههواًء الههوالة وا 
األمانههة الههى أىميهها ، ورد الحقههوق الههى أصههحابيا ، كههذلك سههائر النههاس مخههاطبين بههأداء أمههانتيم التههي عنههدىم 

 الى أصحابيا. 
  (ٜٖ)وقد رجح اإلمام الطبري رحمو اهلل أن الخطاب في والة األمور 
 
 

 والرىن  المطمب السابع : الفرق بين األمانة وبين الوديعة والمقطة والعارية
يجهب عمهى المسهمم أن يهؤدي األمانهة الهى أىميها كاممهة غيهر منقوصهة ، بخهبلل الوديعهة والمقطهة والمههأجور  

 والعارية والرىن. 
 . (ٓٗ)فالوديعة يجب ردىا عند الطمب ، وىي غير مضمونة في قول ، وعند بعض السمل مضمونة 
ني رجهل بضهاعة فضهاعت مهن بهين قهال: اسهتحمم وحجة مهن قهال مضهمونة مها روى الشهعبي عهن أنهس  

ثيابي ، فضمنني عمر بن الخطاب 
 (ٗٔ) . 
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)) ال ضهمان  وحجة من قال غير مضهمونة ، مها روي عهن عمهرو بهن شهعيب عهن أبيهو قهال رسهول اهلل  
 . (ٕٗ) عمى مؤتمن((

 . (ٖٗ) وأما المقطة فتعرل سنة ثم تستيمك وتضمن أن جاء صاحبيا ، واألفضل أن يتصدق بيا 
نَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن تُهَؤدُّوا إِ  ، وحجتو قولو تعالى (ٗٗ) وأما العارية فيي مضمونة بعد اليبلك ، قالو الشافعي 

اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا 
، وظاىر األمر لموجوب ، إذ أن بعهد ىبلكيها يتعهذر ردىها بصهورتيا ورد ضهمانيا (٘ٗ) 

  (ٙٗ) وجوب التضمين أي ردىا بمعناىا ، واآلية تدل عمى
  (ٛٗ) )) ال ضمان عمى مؤتمن(( ، وحجتو قول النبي (ٚٗ) وعند أبي حنيفة غير مضمونة 
  (ٜٗ) وأما الرىن فبل يمزم فيو أداء حتى يؤدي الى الدائن دينو 
 

 المطمب الثامن : مجاالت األمانة 
اآلية ال تقل عند نزول اآلية وقصتيا ، وال تقتصر عمى مبمغ من المهال يهودع عنهد إنسهان مها ، ثهم يهرده   

  -إليو ، بل ىي تعم جميع األمانات:
  (ٓ٘) ) األمانة في الكل الزمة في الوضوء والجنابة والصبلة والزكاة والصوم( قال أبن مسعود  (ٔ)
  (ٔ٘) الحفاظ عمى الحياة وحفظيا بحقيا أمانة (ٕ)

 . (ٕ٘) المسان أمانة ، فبل يستعممو المسمم في الكذب والغيبة والكفر والبدعة والفحش وغيرىا (ٖ)

  (ٖ٘) العين أمانة فبل يستعمميا في النظر الى الحرام (ٗ)

 . (ٗ٘)واألذن أمانة فبل يستعمميا في سماع الفحش واألكاذيب والمبلىي (٘)

الطههبلب فيرشههدونيم الههى مهها ىههو نههافع ليههم فههي واألمانههة تشههمل عههدل األمههراء مههع الرعيههة والعممههاء مههع  (ٙ)
 . (٘٘) دنياىم ودينيم، ويحذرونيم العقائد الفاسدة ، واألخبلق الرذيمة

  (ٙ٘) أمانة الجار لجاره ، والصاحب لصاحبو ، والسيد لمممموك وبالعكس (ٚ)

  (ٚ٘) أمانة الزوجة لزوجيا في مالو وبضعيا ، وأمانة الزوج لزوجتو في إعطائيا حقوقيا (ٛ)

اإلنسان أن يتوقى األمراض واألدوية ، بحسب معرفتو، وما يستفاد منهو مهن األطبهاء مهن تعهاليم  عمى (ٜ)
  (ٛ٘) صحية ، ألجل حفظ صحتو ، وما يعمل لموقاية من المرض كتمقيح الجدري والسل

وعمى األطباء ومن في معيتيم تحمهل األمانهة فهي مراعهاة المرضهى بإيصهال الهدواء المناسهب ليهم ، وتقهديم  
 يحتاجونو من مساعدة طبية.  ما
 
 المطمب التاسع : معنى العدل ، والحكم بو 
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َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل  قال تعالى   َواِ 
 (ٜ٘)  

  -عرل العدل بتعاريل عديدة منيا: 
 . (ٓٙ) المجردالعدل: ىو فصل الحكومة عمى ما في كتاب اهلل وسنة رسولو ال الحكم بالرأي  (ٔ)
  (ٔٙ) إيصال الحق الى صاحبو من أقرب طريق (ٕ)

  (ٕٙ) المساواة والعدالة عند الفصل في الحقوق بين الناس (ٖ)

والعدل في الحكم بين الناس مما نطقت بو اآلية ، وأوجبتو عمهى الحكهام ، وقهد وردت آثهار كثيهرة فهي بيهان  
  -كيفية العدل ومنيا:

  (ٖٙ) : سّو بين الخصمين في لحظك ولفظك  قال لعمي األول: روي أن النبي  
في خط كتباه وحكماه في ذلك لهيحكم أي الخطهين  الثاني: ذكر أن صبيين ارتفعا الى الحسن بن عمي  

) يا بني أنظر كيل تحكم ، فإن ىذا حكم ، واهلل تعهالى سهائمك عنهو  أجود ، فبين لو سيدنا اإلمام عمي 
 .  (ٗٙ)يوم القيامة(

كر الشافعي رحمو اهلل ، ينبغي لمقاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء ، في الدخول الثالث: ذ 
عميههو، والجمههوس بههين يديههو ، واإلقبههال عمييمهها ، واالسههتماع منيمهها ، والحكههم عمييمهها ، وال يمقههن واحههدًا منيمهها 

 . (٘ٙ) نكار أو اإلقرارحجتو ، وال يمقن شاىدًا شيادتو ، وال يمقن المدعي الدعوى ، وال المدعى عميو اإل
الرابهههع: الحكهههم بهههين النهههاس بالعهههدل ىهههو تسهههوية القريهههب والبعيهههد فهههي العطهههاء والبهههذل ، وال يحممهههو حقهههد عمهههى  

 . (ٙٙ) االنتقام لنفس
الخامس: قال الحسن رحمو اهلل: إن اهلل أخذ عمى الحكام ثبلثًا أن ال يتبعوا اليوى ، وأن يخشوه وال يخشوا  

َواَل   الهى قولهو   َيهاَداُووُد ِإنَّها َجَعْمَنهاَك َخِميفَهًة ِفهي اأْلَْرِض  الناس وال تشهتروا بآيهات اهلل ثمنهًا قمهيبًل ثهم قهرأ 
َواَل َتْشهَتُروا  الهى قولهو           نَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَيا ُىهًدى َوُنهوٌر َيْحُكهُم ِبيَها النَِّبيُّهوَن إِ  وقرأ  َتتَِّبْع اْلَيَوى 

   ِبآَياِتي َثَمًنا َقِميبًل 
واآلية الكريمة ىي ليسهت لكهل النهاس أن يحكمهوا بالعهدل ، بهل ىهي لبعضهيم ، إذ أن اآليهة مجممهة فهي أنهو  

حاكمههًا ، واألمههة ال بههد ليهها مههن اإلمههام األعظههم الههذي يعههين الههوالة والقضههاة فههي الههببلد ،  بههأي طريههق يصههير
 . (ٚٙ) فصارت الدالئل كالبيان لما في ىذه اآلية من إجمال

والهذي يبهدو لهي أن عمههى الحهاكم أن يحكهم بالعههدل بهين خصهومو فههي كهل شهيء ، ألن اهلل أمههر بهو فهي ىههذه  
 عدل. اآلية الكريمة وغيرىا من آيات ال

 
 المطمب العاشر : خاتمة اآلية
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ِإنَّ المََّو ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ختمت اآلية الكريمة بقولو تعالى  
أي نعم الشيء ( ٛٙ) 

 والعقهل ، والحكم بالعدل وفق الكتاب  والسنة دون الرجوع الهى الهرأي(ٜٙ) الذي يعظكم بو وىو أداء األمانات

(ٚٓ ) . 
 . (ٔٚ) واهلل يسمع قولكم فيما تحكمون أييا الحكام ، ويبصر فعمكم إذا أديتم األمانة  
 

 المطمب الحادي عشر: ما يستفاد من اآلية
  -وردت في اآلية الكريمة الفوائد اآلتية::  
 . (ٕٚ) اآلية من أميات اآليات المشتممة عمى كثير من أحكام الشرع (ٔ)
  (ٖٚ) تعالى المؤمنين الى بعض أميات األعمال الصالحةأرشد اهلل  (ٕ)

  (ٗٚ) وجوب رد األمانات بعد الحفاظ عمييا ، إذا طمبيا مالكيا (ٖ)

  (٘ٚ) يدخل في اآلية جميع األمانات ، وال تتخذ بقصة مفتاح الكعبة وكونيا مخصوصة بو (ٗ)

آن غيرىمها لكفتها المسههممين اآليهة والتهي بعهدىا ىمهها أسهاس الحكومهة اإلسهبلمية ، ولههو لهم ينهزل فهي القههر  (٘)
   (ٙٚ)في ذلك

األمانة دعامة بقاء اإلنسان ، ومسهتقر الحكومهات ، وباسهط ظهبلل األمهن والراحهة ، ورافهع أبنيهة العهز  (ٙ)
 . (ٚٚ) والسمطان ، وروح العدالة وجسدىا ، وال يكون الشيء نقيًا بدون األمانة

 . (ٛٚ) وجوب العدل في الحكم وحرمة الحيل والجور فيو (ٚ)

 
 طمب الثاني عشر: المعنى العام لآلية الم
األمانهههة كممهههة جامعهههة عامهههة ، أمانهههة العبهههد مهههع ربهههو ، إذ أن اهلل عاىهههده عمهههى االمتثهههال لؤلوامهههر واجتنهههاب   

النواىي، وأمانتو مع الناس ، بأن يرد ودائيم ، ويحفهظ حقهوقيم ،وغيبهتيم وسهرىم ، وال يغشهيم ، ويطيهع اهلل 
، أن ال ينزلق بنفسو في المعاصي واآلثام ، بل يمزم نفسو طاعة اهلل ومخافتو  فييم ، وأمانة العبد مع نفسو

 واالمتثال ألمره ، واجتناب مناىيو. 
ن كههان حاكمههًا فالشههعب أمانههة فههي عنقههو ، ويجههب عميههو أن يحكههم بمهها أنههزل اهلل تعههالى ، وأن كههان عالمههًا   وا 

، وىكهههذا فههإن األمانههة والعهههدل خمقههان مهههن فالواجههب عميههو أن يرشهههد النههاس الهههى الخيههر ، والههى طريهههق الحههق 
مهههن تمسهههك بيمههها وفهههق  أخهههبلق القهههرآن وفضهههيمتان مهههن فضهههائل اإلسهههبلم ، وىهههديان مهههن ىهههدي المصهههطفى 

 لمرضاتو. 
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 الخاتمة 
 

 بعد االنتياء من إعداد البحث الموسوم ) غرس خمق األمانة في أدائيا ألىميا ( نستخمص النتائج اآلتية
خمق من أخبلق القران وجانب من جوانب اإلسبلم وىدي من ىدي النبي )صمى اهلل عميو  األمانة -ٔ

 وسمم( 

 أىمية سبب النزول في تفسير آيات القران  -ٕ

 كثرة مجاالت األمانة في حياة الفرد والمجتمع واألمة  -ٖ

 في وجوه القراءات بيان لتفسير آيات القران  -ٗ

 والببلغية أىمية النكات والمفتات والوجوه األعرابية  -٘

 كثرة فوائد اآلية ألىمية جوانب األمانة الكثيرة   -ٙ
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 ) الهوامش (

 55( سورة  النساء اآلية: 1)

ومعاني الزجاج  2/423وغرائب القرآن  1/523والكشاف  111وأسباب النزول 4/5/145جامع البيان  ( ينظر2)
 2/193وإرشاد العقل السليم  2/5/63وروح المعاني  1/232ومدارك التنزيل  1/123وأنوار التنزيل  2/66

 5/169والمنار 

 66وتنوير المقياس  111وأسباب النزول  2/412( أحكام الهراسي 3)

 1/314وفتح البيان  5/11/143التفسير الكبير (4)

 133( التحبير في علم النفس 5)

 1/314وفتح البيان  2/412( أحكام الهراسي 6)

 1/314وفتح البيان  2/412وأحكام الهراسي  2/1526والجامع ألحكام القرآن  4/5/144( جامع البيان 6)

 5/169والمنار  2/411( أحكام الهراسي 5)

 5/169( المنار 9)

 56( سورة النساء اآلية: 11)

 5/161والمنارة  5/11/143والتفسير  1/231( مدارك التنزيل 11)

 55( سورة النساء اآلية:12)

 1/232( مدارك التنزيل 13)

 59( سورة النساء اآلية: 14)

 1/514( اإلتحاف 15)

 2/193وإرشاد العقل السليم  2/5/64وروح المعاني  5/11/145والتفسير الكبير  26( مختصر شواذ القرآن 16)

 26( مختصر في شواذ القرآن 16)

 2/193وإرشاد العقل السليم  2/5/64( روح المعاني 15)

 515 - 1/514( اإلتحاف 19)

 1/425( إعراب النحاس 21)

 5/121والتفسير المنير  1/425وإعراب النحاس  1/211( مشكل إعراب القرآن 21)

 5/121( التفسير المنير 22)

 2/5/64( ينظر روح المعاني23)
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 1/451وفتح القدير  2/193وإرشاد العقل السليم  1/232( مدارك التنزيل 24)

 2/193وإرشاد العقل السليم  1/232( مدارك التنزيل 25)

 1/451وفتح القدير  1/232( مدارك التنزيل 26)

 1/232( مدارك التنزيل 26)

 5/11/146 والتفسير الكبير 1/232( مدارك التنزيل 25)

 5/121( التفسير المنير 29)

 1/255وصفوة التفاسير  5/121( المصدر نفسه 31)

 2/5/119( في ظالل القرآن 31)

 2/5/119( في ظالل القرآن 32)

 55( سورة النساء اآلية: 33)

وإرشاد العقل السليم  1/314وفتح البيات  1/451وفتح القدير  2/5/63وروح المعاني 1/523( الكشاف 34)
 1/254وصفوة التفاسير  2/192

 152ونيل المرام  2/5/63وروح المعاني  1/451وفتح القدير  1/523والكشاف  5/5/145( جامع البيان 35)
 1/314وفتح البيان 

 1/411والنكت والعيون  4/5/154( جامع البيان 36)

 2/1526والجامع ألحكام القرآن  1/411( النكت والعيون 36)

 1/515العظيم ( تفسير القرآن 35)

 4/5/145( جامع البيان 39)

 5/11/145( التفسير الكبير 41)

 5/11/145( التفسير الكبير 41)

 2/191وإسناده ضعيف الدراية في تخريج أحاديث الهداية  12451برقم  6/259( سنن البيهقي 42)

 5/129( التفسير المنير 43)

 5/11/145( التفسير الكبير 44)

  55النساء اآلية:  ( سورة45)

 5/11/145( التفسير الكبير 46)

  5/11/145( التفسير الكبير 46)
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 2/191وإسناده ضعيف الدراية في تخريج أحاديث الهداية  12451برقم  6/259( سنن البهقي 45)

 5/126( التفسير المنير 49)

 2/233( غرائب القرآن 51)

 2/233( المصدر نفسه 51)

 2/233( المصدر نفسه 52)

 2/233( المصدر نفسه 53)

 2/233( المصدر نفسه 54)

 5/166والمنار  2/233( ينظر غراب القرآن 55)

 2/233( غرائب القرآن 56)

 2/233( المصدر نفسه 56)

 5/166( المنار 55)

 55( سورة النساء اآلية: 59)

 1/451( فتح القدير 61)

 1/5/29والتفسير الواضح  5/121( التفسير المنير 61)

 1/23( موسوعة أخالق القرآن 62)

 2/5/65( روح المعاني 63)

 2/5/65( المصدر نفسه 64)

 24 – 23/ 1وموسوعة أخالق القرآن  1/315وفتح البيان  5/11/146( التفسير الكبير 65)

 1/212( لطائف اإلشارات 66)

 5/11/146( التفسير الكبير 66)

 55( سورة النساء اآلية: 65)

 1/255وصفوة التفاسير  1/315وفتح البيان  1/232ومدارك التنزيل  4/5/146ن ( ينظر جامع البيا69)

 1/315( فتح البيان 61)

 1/255وصفوة التفاسير  2/193وإرشاد العقل السليم  1/315وفتح البيان  4/5/146( ينظر جامع البيان 61)

 1/451وفتح القدير  2/1526والجامع ألحكام القرآن  2/411( أحكام الهراسي 62)
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 1/495( روح المعاني 63)

 1/495وأيسر التفاسير  2/411( أحكام الهراسي 64)

 5/11/144( ينظر التفسير الكبير 65)

 5/165( المنار 66)

 2/32( موسوعة أخالق القرآن 66)

 1/495( أيسر التفاسير 65)

 

 المصادر والمراجع
     الشااااااايب:أحمد بااااااان محماااااااد البناااااااا تحقيقتحااااااااف فضاااااااالء البشااااااار باااااااالقراءات األربعاااااااة عشااااااار تااااااا ليف العالماااااااة إ -1

 1956- ـه1416  6سماعيل م عالم الكتب بيروت طإد:شعبان محمد      

 تحقيهههههههق  ىههههههههٗٓ٘اليراسهههههههي ت يامهههههههام عمهههههههاد الهههههههدين بهههههههن محمهههههههد الطبهههههههري المعهههههههرول بالكئللأحكهههههههام القرآن،
  مصر -د:عمي عبد عطية م:أحسانو  محمد موسى عمي

محمد العمادي مد بنحالقرآن الكريم،ألمام أبي السعود ممزايا  إلىرشاد العقل السميم إ -ٕ  

م ٜ٘ٛٔ،  ٕابوري،م اليبلل،طسأسباب النزول،ألبي الحسن عمي بن أحمد الواحدي الني -ٖ  

 تحقيهههق د:زىيهههر غهههازي  ،ىههههٖٖٛالنحهههاس ت إسهههماعيلعههراب القرآن،ألبهههي جعفهههر أحمهههد بهههن محمهههد بهههن إ -ٗ
 أحمد،م العاني،بغداد     

 لمقاضههههي ناصههههر الههههدين البيضههههاوي،راجعو األسههههتاذ عبههههد العزيههههز سههههيد  ، أنههههوار التنزيههههل وأسههههرار التأويههههل -٘
 مٜٗٙٔم المشيد الحسيني القاىرة  ، األىل     

 -ىهههههٙٔٗٔ ٔط ر الجزائههههري م العمههههوم والحكم،المدينههههة المنههههورة،بأيسههههر التفاسههههير تههههأليل أبههههي بكههههر جهههها -ٙ
 م ٜٜ٘ٔ      

م   ه ،تحقيههق د:زىيههر عثمههان عمههي نههور ٜٓٔسههير،ألمام جههبلل الههدين السههيوطي يههر فههي عمههم التفبالتح -ٚ
 مٜٜ٘ٔ-ىهٙٔٗٔ ٔقطر ،ط– اإلسبلميةالشؤون  إدارة
مهام محمهد الهرازي فخهر الهدين أبهن العبلمهة ضهياء الهدين عمهر المشهتير لئلالتفسير الكبير،مفهاتح الغيب، -ٛ
 مٜٜ٘ٔ–ىه٘ٔٗٔم دار الفكر ، لبنان  هىٗٓٙخطيب الري ب
،م دار المعرفة لبنان ىهٗٚٚبن كثير القرشي الدمشقي  إسماعيلالفداء  مام أبولئلتفسير القرآن العظيم، -ٜ

 مٜٜٙٔ-هىٖٛٛٔ
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      دار الفكهههههههر لبنهههههههان م  ، د:وىبهههههههة الزحيمهههههههي ، والشهههههههريعة والمهههههههنيج ، التفسهههههههير المنيهههههههر فهههههههي العقيهههههههدة -ٓٔ
 مٜٜٛٔ-هىٛٔٗٔ

 مٜٙٛٔ-هىٙٓٗٔ  ٓٔدار التفسير بالزقازيق مصر طالتفسير الواضح د:محمد محمود حجازي،م  -ٔٔ
م        هىهٚٔٛادي تبهاس من تفسير أبهن عبهاس ألبهي طهاىر محمهد بهن يعقهوب الفيروزأقبتنوير الم -ٕٔ

 ٖالمشيد الحسيني،القاىرة ط
،دار الفكهر لبنهان هىه ٖٓٔجريهر الطبهري ت بهن جامع البيهان عهن تأويهل أي القران،ألبهي جعفهر محمهد -ٖٔ

 مٜٛٛٔ-هٛٓٗٔ
وم دار  الجامع ألحكام القرآن،ألبي عبداهلل محمد بهن أحمهد األنصهاري القرطبهي م دار الشهعب مصهر -ٗٔ

 ٜٚٛٔ -ٚٓٗٔالفكر ،لبنان 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمعبلمةأبي الفضل شهياب الهدين السهيد محمهود  -٘ٔ

 ٜٛٚٔ – ىههٜٖٛٔكر ، بيروت ، دار الف هىٕٓٚٔاآللوسي البغدادي ت 
م  ٕٛٚغرائب القرآن ورغائب الفرقان،لمعبلمة،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسهابوري ت -ٙٔ

 مٜٜٙٔ-هىٙٔٗٔ ٔدار الكتب العممية،بيروت،ط
 م ٜٔٛٔ-هىٔٓٗٔ،ٕ م دار القرآن الكريم،بيروت ط ، صفوة التفاسير،لمشيخ محمد عمي الصابوني -ٚٔ

 م دار الباز،مكة المكرمة 
 

   هىٛ٘ٗسنن الكبرى،تأليل:أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر البييقي ت ال -ٛٔ
 در اتحقيق محمد عبد الق        

 م العاصمة،القاىرة ىهٖٚٓٔفتح البيان في مقاصد القرآن، لمعبلمة صديق حسن خان ت  -ٜٔ
لدراية من عمم التفسير،تأليل محمد بن عمي بن محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية وا -ٕٓ

  مٜٗٙٔ-هىٖٖٛٔ ٕم مصطفى البابي الحمبي،مصر طه ٕٓ٘ٔالشوكاني ت 
 مٜٚٙٔ-هىٖٙٛٔ، ٘،ط سيد قطب ، في ظبلل القرآن -ٕٔ
 مهههام محمهههود بهههن عمهههرلئلتنزيهههل وعيهههون األقاويهههل فهههي وجهههوه التأويل،لالكشهههال عهههن حقهههائق غهههوامض ا -ٕٕ

 لبنان دار الكتاب العربي ، رتبة مصطفى حسين أحمد ،ه ىٖٛ٘الزمخشري 
مهام أبهي القاسهم عبهد الكهريم بهن ىهوزان القشهيري النيسهابوري الشهافعي تعميهق عبهد لئلشارات إللطائل ا -ٖٕ

 مٕٓٓ-ىهٕٓٗٔدار الكتب العممية بيروت، ، المطيل حسن عبد الرحمن
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الزجاج،تحقيق د: عبد الجميل عبدة شبمي عهالم براىيم بن السري إسحق إألبي  عرابو،ا  معاني القرآن و  -ٕٗ
 مٜٛٛٔ-ىهٛٓٗٔالكتب بيروت،

 مٜٔٚٔ،ٔالقرآن،تأليل د: أحمد الشرياص،دار الرائد،بيروت ط أخبلقموسوعة  -ٕ٘
خضههير         ،تحقيههقه ىههٓ٘ٗالنكههت والعيههون،ألبي الحسههن عمههي بههن حبيههب المههاوردي البصههري ت  -ٕٙ

 مٕٜٛٔ-هىٕٓٗٔالكويت، ، مقيويمحمد خضر م 
 نيل المرام من تفسير آيات األحكام،محمد صديق حسن خان، دار المعرفة،بيروت -ٕٙ
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 االمن الفكري لدى طمبة مدارس المتفوقين

 
 المدرس المساعد                    المدرس المساعد    

 عالء كاظم جابر              عمياء عودة جابر                
        مديرية العامة لتربية محافظة البصرة \وزارة التربية 

 الفتح \المتفوقات                                      ث \ث
 

 

 الممخص:
ييدؼ البحث الحالي في معرفة االمف الفكرم لدل الطمبة في المدارس الثانكية لممتفكقيف كالمتفكقات في 

الكصػفي، كتمثمت أداة البحث فى استبانة بغرض التعرؼ عمىى كجكد امف الزبير ، مستخدما مػنيج البحػث 
كقد تكصؿ  .(طالبا كطالبة ٠11فكرم لدل الطمبة ،ك تـ تطبيقيا عمى عينة ممثمة مػف الطػالب بمغت )

 البحث إلى تكافر األمف الفكرم لدل طالب المدارس الثانكية لممتفكقيف كالمتفكقات بدرجة فكؽ متكسطة
  .د فركؽ في ضكء متغيرات الجنس كعدـ كجك 

 المقدمة :
يعد االمف في االكطاف مف اىـ النعـ التي فضؿ اهلل سبحانو كتعالى بو عمينو كمف اىـ ضركريات الحياة 

، كاف االمف المحسكس في البمد ال يتحقؽ اال مف خالؿ تحقيؽ االمف الفكرم لمشعكب يستظؿ أفراده 
ة تييأ سمككيات سكية داخؿ بظاللو كيككف سببان رئيسان لحمكؿ األمف بمعناه الشامؿ.، اذ اف االفكار االمن

المجتمع، اذ شيد القرف العشريف تطكرات كاسعو في المفاىيـ كالثقافات المتنكعة في المجتمعات المختمفة 
اف ىذا التطكر ادل الى تنكع االفكار كالمعتقدات التى ادت في منحنيات معينة الى تطكر الشعكب 

اخرل ادت بأصحابيا الى سمككيات غير سكية كتقدميا بينما بعض االفكار المتجددة اتخذت منحنى 
متمثمة بالعنؼ كاالرىاب كمحاربة الحضارة كالديانات، كقد اتفؽ الكثير مف الساسة كالعمماء الى اف تبني 

االفكار الغير سكية كظيكر االرىاب كالعنؼ سكاء كاف عمى مستكل فردم اك مجتمعي قد يعكد الى 
ي القيـ االخالقية كعدـ فيـ المتعقدات بصكرة صحيحة كاالنجذاب اسباب منيا ضعؼ الكازع الديني كتالش

نحك التطكرات بجميع اشكاليا بدكف الرجكع اذا كانت تتناسب مع مجتمعاتنا اـ ال كضعؼ اقتصاديات 
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المجتمع كالشعكر بالنقص كالحرماف كالتقميد االعمى لمثقافات المختمفة كتنامي الفركؽ الفردية بيف طبقات 
 يرىا مف االسباب التي ادت الى غياب االمف الفكرم في عقكؿ الشباب .المجتمع كغ

استمد مفيـك االمف الفكرم مف القرأف الكريـ كالسنة النبكية، لذا يجب ايف يككف منزىا مف الشكائب الفكرية 
ناسبا كالنكاقص كالتناقضات التي تممييا التطكرات التكنكلكجية كالتداخالت الثقافية بيف الشعكب، فيككف م

لمفطرة البشرية بما يمميو عمية الفكر االسالمي مف التزامات مختمفة قد تككف معنكية كمادية كيتضح االمف 
الفكرم مف خالؿ قدرة الفرد عمى االندماج في المجتمع. كقد ظير مفيـك االمف الفكرم بعد انتياء الحرب 

ي الى االمف البشرم كالذم يمثؿ امف البمداف اذ يعتبر انتقاال مف االمف النككم كالسياس ٠991الباردة سنو 
كالشعكب مف الجكع كاالمراض كالقمع كاالضطياد كاالضطرابات النفسية، اذ اف االمف العالمي يجب اف 
 يخرج مف اطاره التقميدم ليشمؿ االمف العقمي كسالمة التفكير لمفرد ليحقؽ امف الشعكب كالكره االرضية .

 
 مشكمة البحث 

التغييرات الحديثة كالسريعة كالتطكرات في مختمؼ المجاالت التي ادت بدكرىا الى تغييرات  بسبب        
في المجتمع كمؤسساتو كقيمة كعاداتو كتقاليده مما ادت الى زيادة االنحرافات الفكرية السمككية كازدياد 

االمف كالسمـ الدكلي سريع في القضايا كالجرائـ التي تيدد المجتمع ككؿ كليس فقط الفرد ، ككذلؾ تيدد 
بصفة عامة كاالمف الكطني بصفة خاصة ، مما دفع الميتميف الى اعطاء اىمية خاصة في مجاؿ الكقاية 

 (٠1: ٠166مف الجريمة كتحقيؽ االمف الفكرم كالطمأنينة لممجتمعات .  )الطيار، 
د اختمفت بأختالؼ اف انتشار العكلمة في العالـ ادت الى تعدد مصادر التي تيدد االمف الفكرم كق

مركجييا كالكسائؿ المستخدمة فييا مثؿ االنترنت كدعاة الفرقة كالبث العالمي كغيرىا مف الكسائؿ المختمفة 
مما دعا الى التجدد في  استخداـ االستراتيجيات االجتماعية المتكاممة لممساىمة في الحفاظ عمى عقكؿ 

مات الصحيحة كاالفكار المبنية عمى اسس صحيحو الشباب كغيرىـ مف الغزك الفكرم بتحصينيـ بالمعمك 
 (٠33: 81٠1متكاممة التي تزيد بدكرىا الكعي االمف كالثقافي الييـ. )الخزاعة ،الضمكر ،

 
تعد المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة مف رياض االطفاؿ كالى الجامعات مف اىـ مؤسسات التنشئة  

رافات المختمفة كمنيا االنحراؼ الفكرم كتحقيؽ االمف الفكرم االجتماعية المعنية بالكقاية مف االنح
 كحمايتو مف خالؿ رقابة اداراتيا .

( اف المشكالت التي تعصؼ بالمؤسسات التعميمية اليـك ال تعكد الى عدـ كفاءة ٠999كقد اشار ىامر )
 (81٠3بعة )مبارؾ:العامميف فييا مف ككادر تربكية كانما الى ضعؼ الرقابة كاالساليب االدارية المت
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كال يمكف اف يتحقؽ االمف في المجتمع اال مف خالؿ االستفادة القصكل مف الكسائؿ كالمؤسسات  
التعميمية كتأثيرىا عمى  الكعي لدل الطمبة مما يقمؿ السمككيات المنحرفة ككقاية المجتمع منيا . اذ اف 

دل مسؤكلياتيا الى جميع المؤسسات مسؤكلية امف المجتمع ال يقع عمى اجيزة االمف فقط كانما تتع
كخاصة المؤسسات التعميمية ، كذلؾ مف خالؿ اسياميا في غرس القيـ االخالقية كالفكر الصحيح كما 

 (81٠3يتضمف مف مكاعظ تربكية كمف تسامح كاعتداؿ. )ابك طربكش ،
كف أذىانيـ لمحفاظ يتمثؿ تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة بالسيطرة كتكجيو المدخالت الجديدة عمى مخز 

عمييـ مف الثقافات كالقيـ كالمبادئ األخالقية التي يتمقكىا مف مجتمعيـ كمف المجتمعات االخرل ، لذلؾ 
تعد المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة مف أىـ مؤسسات التي تيتـ اىتماـ خاص  بالتنشئة 

كرم كحمايتو كذلؾ مف خالؿ إدارتيا االجتماعية المعنية بالكقاية مف االنحراؼ كتحقيؽ األمف الف
 ( Ovawt ،2000)كمعممييا، كاألسس التربكية التي تتضمنيا المناىج كالبرامج الصفية كغير الصفية. 

 
التي تزرع  المدركسة الخطط كضع ينبغي لذا المجتمع؛ أبناء عمييا يحرص كغاية ىدؼ الفكرم فاالمف

عمى نجاح ىذه الخطط، كيعد االمف الفكرم منيجا كقائيا يجنب االمف الفكرم في مناىجنا الدراسية كالعمؿ 
المجتمع تبعات الجريمة االجتماعية كاالقتصادية كالمعنكية كاالشارة الى خطكرة الجرائـ كالحكادث 

كانعكاساتيا السمبية في المجتمع كتكعيتيـ عف طريؽ ترقية افكارىـ كتنظيميا كتكجيو ىذه االفكار بطريقة 
 نى بدكرىا انساف كاعي سكم خالي مف السمككيات المنحرفة.صحيحو الي تب

 -أهمية االمن الفكري : 
اف تحقيؽ االستقامة في السمكؾ ال يتحقؽ اال بتحقيؽ االمف الفكرم اذ اف الفرد اذا امف فكريا يسمؾ      

كسيعالج  الطريؽ الصحيح ، كاف التزاـ الفرد بالفكر السميـ يجعؿ الفرد متفاعؿ ايجابيا مع مجتمعو
االخطاء التي تكاجيو كفؽ منيج صحيح مبني عمى البصيره كالعمـ ، كاف تحقيؽ االمف الفكرم ىك الركيزه 
االساسية لمحماية مف ام غزك فكرم خارجي كاف االمف الفكرم لو دكر كبير في تحقيؽ استقاللية االفراد 

 (8181كالمجتمعات كطمأنينتيـ . )العمرم ،
الفكرم يعمؿ عمى الكقاية  مف الجرائـ فتنخفض معدالتيا ، كبالتالي يقمؿ االنفاؽ أف تعزيز االمف      

المخصص لمكاجية تمؾ الجرائـ ، كمف ثـ تسخير الميزانيات بإقامة مشاريع بما تنفع المجتمع اقتصاديا 
 كمعيشيا بالتقدـ كاالزدىار.

بو ، كالذم يؤدم بدكره الى سمكؾ كاف اختالؿ الفكرم كانحرافو يؤدم الى اختالؿ االمف بمختمؼ جكان
المنحرؼ كشيكع الجريمة ، كلمحد مف ىذه المشكمة فأف العاتؽ االكبر عمى التربية كالتعميـ فيي احد 
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االسباب الميمة التي تعزز االمف الفكرم لدل عقميات الطمبة كنفكس الناشئة لمكقاية مف ىذا االنحراؼ 
 ( ٠1: ٠163)الفيفي ،                   كالتطرؼ .                              

 
ككذلؾ اف تعزيز األمف الفكرم لدل األفراد يعد مف أفضؿ كسػائؿ تحقيػؽ المجتمػع اآلمف المستقر، فكمما 

ذا كانت األمـ تسعى  دراكنا كاف أكثر انتماء لمكطف، ك أكثر حرصا عمػى أمنو كاستقراره، كا  زاد الفرد كعيا كا 
ية كالنبكغ، فإف األمف الفكرم ىك أعظـ مناخ لإلبداع كالنبكغ كالعبقرية كالرقى إلى اإلبداع كالعبقر 

كالحضارة؛ فالحضارات الراقيػة عمػى مر التاريخ ما قامت إال عمى فكر حر كبيئة آمنة مطمئنة، كما أف 
 (16: 81٠6الرخػاء االقتػصادم ال يتحقؽ في مجتمع ما بدكف كجكد بيئة آمنة مستقرة )شمداف، 

صب االىتماـ عمى تناكؿ مكضكع االمف الفكرم في المدارس لزيادة تكعية الطمبة كالحد مف االنحرافات ان
الفكرية السمككية كحمايتو مف الكقكع في المشاكؿ السمككية المختمفة كالتي قد تيدد امف المجتمع لذلؾ البد 

مشاكؿ التي تكاجييا الطمبة مثؿ مف تعاكف بيف المدير كالمدرسيف كأكلياء االمكر لمعمؿ عمى معالجة ال
 (                                                                                        ٠9: 81٠3المشاكؿ النفسية ، الفكرية ، السمككية ، االجتماعية كغيرىا مف المشاكؿ.  )دينك،

المدخالت الجديدة عمى مخزكف أذىانيـ لمحفاظ يتمثؿ تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة بالسيطرة كتكجيو 
عمييـ مف الثقافات كالقيـ كالمبادئ األخالقية التي يتمقكىا مف مجتمعيـ كمف المجتمعات االخرل ، لذلؾ 

تعد المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة مف أىـ مؤسسات التي تيتـ اىتماـ خاص  بالتنشئة 
النحراؼ كتحقيؽ األمف الفكرم كحمايتو كذلؾ مف خالؿ إدارتيا االجتماعية المعنية بالكقاية مف ا

 ( Ovawt, 2000كمعممييا، كاألسس التربكية التي تتضمنيا المناىج كالبرامج الصفية كغير الصفية. )
كاف سالمة العقؿ كالفكر مف اىـ المرتكزات االمف كانكاعو كاف االمف الفكرم ىك اساس االمف في المجتمع 

ؽ امف الناس كاستقرارىـ كاستقالؿ لحياتيـ كحمايتيـ مف االفكار اليدامة التي تؤثر سمبا يحث عمى تحقي
عمى المجتمع كمف ىنا كجب الحفاظ عمى العقؿ مف المؤثرات كالمنحرفات الفكرية كاف تحقيؽ االستقامة 

الصحيح ، كاف في السمكؾ ال يتحقؽ اال بتحقيؽ االمف الفكرم اذ اف الفرد اذا امف فكريا يسمؾ الطريؽ 
التزاـ الفرد بالفكر السميـ يجعؿ الفرد متفاعؿ ايجابيا مع مجتمعو كسيعالج االخطاء التي تكاجيو كفؽ 

منيج صحيح مبني عمى البصيرة كالعمـ ، كاف تحقيؽ االمف الفكرم ىك الركيزة االساسية لمحماية مف ام 
تقاللية االفراد كالمجتمعات كطمأنينتيـ . غزك فكرم خارجي كاف االمف الفكرم لو دكر كبير في تحقيؽ اس

 (٠: 8181)العمرم ،
تعزيز االمف الفكرم اصبح مف الضركريات الميمة في بالمجتمع لمحد كتقميؿ التمكث الثقافي كالديني ، 

كتشكه العادات الصحيحة في المجتمع، كذلؾ ضعؼ الكعي السياسي الذم شاع في المجتمعات االسالمية 
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عراقي بشكؿ خاص، كذلؾ اف تطبيع الثقافي مع الغرب انعكس سمبا عمى الطالب عامة كالمجتمع ال
 ( 36: 81٠6 شمداف،)العراقي ألنو استيدؼ التشكه الكعي الفكرم كالكجداني كالنفسي .  

اف ظيكر الثكرة التكنكلكجية  كالصناعية في مجاؿ االتصاؿ كاالنتشار الثقافي ادل الى ظيكر عكامؿ 
دخيمة عمى المجتمع لذل يتطمب مكاجيو ىذه التطكرات الى كعي عالي كمستكل ثقافية كمصطمحات 

فكرم امف لدل افراد المجتمع مف خالؿ قياـ المؤسسات التعميمية  بالعمؿ عمى تدعيـ الطمبة بالمفاىيـ 
 (81٠3الفكرية التى تساعدىـ عمى تحمؿ اعباء الحياة كفيميا بشكؿ صحيح . )مبارؾ ،

 ؼ الفكرمرانحالثار المترتبة عمي اآالالفكرم بالنظر إلى مف الكتتضح أىمية ا
 كمنيا:

 سرم.م إلى التفكؾ أالنحراؼ الفكر يؤدم اال -
 استباحة دماء المسمميف كأمكاليـ كالسقكط في ىاكية تكفير المسمميف. -
 عف أمكر الحياة اليامة، كاستنفاذ جيدىـ في صراعات شبابصرؼ اىتماـ ال -

 دينية كفكرية.
 ىرىاب عمالقرار كبالتالي انتشار الجريمة كاستاالمف ك أالل إلى فقداف يؤد -

 مستكل الفرد كالمجتمع. 
نادرا مايتفاداىا المجتمع  مف، كيعتبر ظاىرة اجتماعيةاالؼ الفكرم مف أعظـ التيديدات ار نحاالكما يعتبر  

 الى اخرل . كيختمؼ في اسبابو كاشكالو كطرؽ التعبير عنو مف مجتمع الى اخر كمف ثقافة
(Alrehaili,2014,4)                                                                                 

     
تكمف اىمية الدراسة  بتنمية المجتمع كاالرتقاء بو مف خالؿ تنمية ابنائو كاالرتقاء بأفكارىـ كبالتالي ك 

السمبية عمى فكر الشباب كتفادييا كاالبتعاد  عف السمككيات يصبح الرقي في سمككياتيـ كتكضيح المؤثرات 
المنحرفة مما يحقؽ االمف المجتمعي مف خالؿ تبني المؤسسات التربكية لمفيـك االمف الفكرم كتفعيمة في 

 المؤسسات التربكية .
  -تحديد المصطمحات :

كمعتقد خاطئ ،مما قد يشكؿ تاميف افكار كعقكؿ افراد المجتمع مف كؿ فكر شائب  -االمف الفكرم :-٠
خطرا عمى نظاـ الدكلة كامنيا ،كييدؼ الى تحقيؽ االمف كاالستقرار في الحياة االجتماعية كذلؾ مف خالؿ 

برامج كخطط الدكلة التي تقـك باالرتقاء بالكعي العاـ ألبناء المجتمع مف جميع النكاحي السياسية 
 (613: 8118كاالقتصادية كاالجتماعية كغيرىا . )الحيدر ،
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االمف الفكرم : ىك اشباع حاجات الفرد في اطار الفركؽ الفردية كبما تقره الجماعة في اطار القكانيف -8
كاالعراؼ كالقيـ كالعادات كالتقاليد كالمبادئ باإلضافة الى الدستكر المنظـ لمحركة لممجتمع ، كيقاس االمف 

 ( 3: ٠161تو.   )االماـ، الجكالدة، الفكرم في ىذه الدراسة بمعززاتو ، كمعيقاتو ، كميددا
ىػ ( بأنو الشعكر باألمف الركحي كالنفسي كالجسدم كالعقمي كالمادم بما ال ٠161عرفو الفقي ) -6

تتعارض مع الديف كالمبادئ كالمثؿ العميا كاألخالؽ التي يؤمف بيا الفرد كالمجتمع كال تؤثر سمبا عمى 
 (3: 81٠3) دينك ، .أفكار كحياة اآلخريف

عرفو الكادعي : بأنو سالمة الفكر االنساني كعقمة كفيمو مف االنحراؼ كالخركج عف الكسطية -1
كاالعتداؿ في فيمو لالمكر الدينية كالسياسية كتصكره لمككف بما يؤكؿ بو اما الغمك اك االلحاد كالعممنة 

 (1٠الشاممة . )الكادعي ،د.ت :
بأنو حماية البشر مف المخاطر  Security Human)"كتعرؼ جمعية األمـ المتحدة )األمف البشرم -1

الشديدة ك المخاكؼ مف مخاطر الحياة بغض النظر عف ىذه التيديدات سكاء كانت ىذه التيديدات ناجمة 
عف أنشطة بشرية أك أخطار طبيعية، سكاء تقع داخؿ الدكلة أك خارجيا، ك سكاء كانت مباشرة أك غير 

ة عمى البشر إفرادا أك جماعات، كأف األمف يركز عمى حرية الفرد مف كأف التركيز بصكرة رئيس .مباشرة
 )   Thakur,2004: 348الخكؼ كاألخطار ك التيديد )

 
 -اىداؼ البحث :

التعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في االمف الفكرم ، كفقا لمتغير الجنس -
 اناث(. –)ذككر 

 -حدود البحث :
 المكضكعية : اقتصرت حدكد الدراسة عمى معرفة مدل تكفر االمف الفكرم لمطمبة المتفكقيف .الحدكد -٠
الحدكد الزمانية كالمكانية : مدارس المتفكقيف في محافظة البصرة قضاء الزبير لمسنو الدراسية  -8

818٠-8188. 
 الحدكد البشرية :طمبة الدراسة المتكسطة  .-6

 محاور تحقيق االمن الفكري:
 -مسؤكلية التعميـ : -أ

أف ىذه المؤسسات تجمع جميع فئات المجتمع عمى خالؼ أعمارىـ بداية مف السف المبكرة التي تتمثؿ في 
المرحمة االبتدائية كالمتكسطة كىذا السف يسمح لممعمـ كالمربي أف يصكغ الطالب بالصياغة التي يريدىا 
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ف حصؿ غير فإذا لقي الطالب مف يكجيو التكجيو السميـ نشأ نشأة  طيبة يجني ثمارىا المجتمع كمو ، كا 
 ذلؾ فالعكس ىك النتيجة الحتمية.

 -مسؤكلية العمماء كالدعاة : كتتمثؿ في عدة أمكر: -ب
 األكؿ : تغميب الجانب العممي كالعقمي عمى الشحف العاطفي في الخطاب الديني .

اب افكارىـ كيعتبركنيا المصادر الثاني: التحذير مف المصادر الفاسدة التي يتمقى منيا بعض الشب
 األساسية لمتمقي. كالمتأمؿ في مرجعية كثير مف الشباب اليـك يجد انيا عدة مصادر :

 منيا : اتباع دعاة التكفير الذيف استباحكا دماء المسمميف كأعراضيـ كأمكاليـ .
 كمنيا : الفضائيات كما تبثو مف مناىج عدائية .

تية في اإلنترنت ، كالتي قامت بدكر كبير في التشكيش عمى أفكار الشباب ن كمنيا ايضان: الشبكات العنكبك 
 كتكقعيـ بالتطرؼ.

 -مسؤكلية اإلعالـ: -ج
 كيتمثؿ في القياـ بدكر كقائي ميـ مف خالؿ البرامج المختمفة كفؽ المحاكر اآلتية:

شعارىـ إظيار كسطية اإلسالـ كاعتدالة كتكازنة، كترسيخ االنتماء لدل الشباب لمدي -٠ ف االسالمي كا 
 باإلعتزاز بو.

 التحذير مف األفكار المنحرفة كتحصيف الشباب ضدىا ، بتعريفيـ بيذه األفكار كأخطائيا. -8
إتاحة مساحة كافية لمبرامج الحكارية الفكرية التي تناقش مكضكع االنحراؼ الفكرم كسبؿ تحقيؽ األمف  -6

 الفكرم ، كتبيف مفاسد الغمك كالتطرؼ.
 -كلية الجيات األمنية ، كتتمخص في:مسؤ  -د
التركيز عمى مناصحة المخطئ كدعكتو الى الرجكع عف خطئو ، كبياف الحؽ بالمناقشة العممية  -٠

 اليادئة.
 تعزيز دكر المؤسسات االجتماعية اليادفة . -8
يترتب عميو األخذ عمى أيدم حممة الفكر المنحرؼ ، لكف يجب التفريؽ بيف االنحراؼ الفكرم الذم لـ  -6

فعؿ كبيف مف أخؿ بفعمو باألمف في مجتمعو ، فمف ظير منو عمؿ تخريبي كثبت عميو  فيجب محاسبة 
 ما بدر عنو.

جبارىـ عمى  -1 منع المنحرفيف فكريان مف اإلخالؿ باألمف الفكرم لممجتمع كلك أدل الى ذلؾ إلى عزليـ كا 
 عدـ مخالطة اآلخريف اتقاء لشرىـ.

 -ة:مسؤكلية األسر  –ىػ 
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األسرة ىي المبنة األكلى في بناء المجتمع، كصالحيا يعني صالح المجتمع، كفسادىا يعني فساد 
 المجتمع. كمسؤكلية الكالديف في حماية اطفاليـ مف االنحراؼ الفكرم تتمثؿ في عدة جكانب:

 أكليا/ الجانب التربكم:
بؿ تشمؿ كذلؾ ما يصمح ديف االنساف فالتربية ال تعني تكفير الطعاـ كالشراب كالكساء كالعالج فقط، 

كفكره كتكجياتو ك منيجو، كأىـ ما يعتني بو الكالداف ىك : التربية العقدية فإذا صمحت العقيدة صمح ما 
 سكاىا مف أمكر.

 ثانيان/الجانب التكعكم:
نتبييف بمحاكرة األبناء كمناقشتيـ في الجزيئات كالتفاصيؿ، كمف ثمرات ىذا تكعيتيـ بأخطار لـ يككنكا م

 ليا، أك تصحيح مفاىيـ خاطئو لدييـ. فالحكار كسيمة ميمة في بناء شخصية االبناء كتنمية الظمير.
 ثالثان/ الجانب الكقائي:

يظف كثير مف اآلباء كاألميات أف دكرىـ في تربية أكالدىـ ينتيي عند بمكغ األبناء سف البمكغ ظنان منيـ 
، كىذا خمؿ في التربية ينتج عنو مشاكمو التي ال تحمد عقباىا.  أنيـ لـ يعكدكا بحاجة الى تكجيو كمتابعة

 (13، 81٠1)الركاشدة : 
 
 
 

  
 
 
 

 محاور تحقيق االمن الفكري                                   
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 الدراسات السابقة :
(: اشارت الدراسة الى معرفة درجة تضميف مفاىيـ االمف الفكرم في 81٠1دراسة )الخزاعمة ،الضمكر ،

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كتب التربية كالمدنية لممرحمة االساسية العميا 
 التاسع كالعاشر في األردف. التحميمي لمحتكل الكتب التربية الكطنية لصفكؼ الثامف ك 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح أسس تربكية لتطكير مفيـك األمف ( 81٠1دراسة ) العنزم ، الزبكف ،
الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية، مف كجية نظر المعمميف، كاظيرت 

المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية جاء  الدراسة اف كاقع مفيـك األمف الفكرم الكمي لدل طمبة
(،كأف درجة الصعكبات التي تكاجو تطكير مفيـك األمف  8518بدرجةّ  متكسطة كبمتكسط حسابي بمغ) 

الفكرم جاءت بدرجة مرتفعة، كاف درجة االىمية التربكية لتطكير مفيـك االمف الفكرم جاء ايضا بدرجة 
 مرتفعة .

 
 ( : ىدفت الدراسة الى تكضيح مفيـك األمف الفكرم كأىميتو كخصائصو كمزاياه، ك٠183دراسة )نكر ،

براز . الكقكؼ عمى مفيـك األمف الفكرم في اإلسالـ كبياف مخاطر فقدانو دكر التربية اإلسالمية في  كا 
تعزيز األمف الفكرم. تناكلت ىذه الدراسة جانب ميـ مف جكانب األمف العاـ لممجتمعات كىك األمف 

الفكرم ، الذم يحتؿ المنزلة العميا في مراتب األمف ، كبتحقيقو تتحقؽ تمقائيان جكانب األمف األخرل كاألمف 
 . الجنائي كالغذائي كالصحي كما إلى ذلؾالسياسي كالعسكرم كاالجتماعي كاالقتصادم ك 

 مسؤكلية التعميـ
+ 

 الجيات االمنية  

 دكر كسائؿ االعالـ 

 

مسؤكلية العمماء 
 كالدعاة

 مسؤكلية االسره
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مف الفكرم أالمفيـك إلى التعرؼ عمى إدراكات الطالب الجامعييف عف    (call,2007,)كىدفت دراسة
جامعات  كالخريجيف مف  ييفالجامعب الطاليئة آمنة فكريا كتضمنت العينة ثة عناصر أساسية لخمؽ بالكث

منة فكريا كالبيئة الميددة كتكصمت الدراسة إلى آالالبيئة ب عف كتـ تطبيؽ استبانة تضمنت إدراكات الطال
ث كىي الحرية الفكرية كحرية التعبير عف الرأم كالبعد عف التطرؼ الالثالتأكيد عمى أىمية العناصر 

 .منةالرم في تحقيؽ البيئة التعميمية امف الفكالف الفكرم كما أشارت إلى أىمية امالاكالغمك لتحقيؽ 
 البحث:اجراءات 

تطرؽ الباحثاف الى عرض اإلجراءات كالخطكات التي اتبعت لتحقيؽ أىداؼ البحث ابتداء مف تحديد 
منيجية البحث كمجتمع البحث كالعينة ككيفية اختيارىا كتحديد إجراءات القياس فضال عف تحديد الكسائؿ 

االداة المناسبة ألجراء الدراسة  اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات كتحميؿ النتائج ،اذ اعدت كقننت 
 ، كفيما يأتي كصؼ تمؾ اإلجراءات:  

 
 منهجية البحث 

استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، إذ ُيعّد المنيج الكصفي مف أساليب البحث العممي الذم يعتمد 
ران كميان عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي في الكاقع ، كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبي

 يافككي
كيعرؼ المنيج الكصفي :  بأنو احد اساليب كطرؽ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ كفؽ اساليب 

 جابر،  خاصة لكصؼ الظاىره كالمشكمة المقصكدة.  )
 مجتمع البحث

يشمؿ مجتمع البحث الحالي طمبة المرحمة الثانكية لمدارس  المتفكقيف  كالمتفكقات  التابعة 
(  لكال الجنسيف كيضـ طمبة 8188_818٠ربية الزبير في محافظة البصرة لمعاـ الدراسي  )لمديرية ت

الصؼ االكؿ كالثاني  متكسط فقط حيث تعذر عمينا التطبيؽ عمى طمبة المراحؿ االخرل بسبب حداثة 
 ( طالب كطالبة . 611المدرسة كعدـ تكفر تمؾ المراحؿ، كقد بمغ عدد طمبة )

 
 عينة البحث:
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( طالب ٠11عينة البحث مف طمبة مدارس المتفكقيف كالمتفكقات في الزبير اذ تالفت مف )تألفت 
( اناث كلمرحمتيف  11( ذككر ،)11كطالبة ، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ذات التكزيع المتساكم بكاقع )

 (:٠(، كما مبيف في الجدكؿ )11( ، كالصؼ الثاني )11الصؼ االكؿ )
 (٠عينة البحث )                                         

 العدد المرحمة   الدراسةمتغير 
 81 االكؿ متكسط  ذككر
 81 االكؿ متكسط  اناث

 81 الثاني متكسط ذككر 
 81 الثاني متكسط اناث

 
 

 أداة البحث:
 

اف اساس نجاح البحث العممي كدقة نتائجو تعتمد عمى عممية جمع المعمكمات كتعتمد ىذه 
العممية عمى استخداـ االداة المناسبة التي مف الممكف اف تقيس الظاىره المدركسة بشكؿ صحيح كدقيؽ 

 لمكصكؿ الى النتائج المطمكبة كيجب اف تككف كاضحة حتى تمبي ىدؼ الدراسة. 
ر االمف الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية قاـ الباحثاف بتبني  أداة االمف كلغرض قياس متغي

( كبعد اجراء الخصائص السايكك مترية عمييا كتكليفيا لمعينو المراد دراستيا  81٠3الفكرم لمباحث )مبارؾ
يع ( فقرة تتناكؿ جم8٠اصبحت االداة جاىزة لمتطبيؽ ، كتـ تطبيقيا عمى عينة البحث اذ تالفت مف )
( بدائؿ االجابة المستخدمة 8جكانب الظاىرة كذات تدرج خماسي لفقرات المقياس، اذ يكضح الجدكؿ رقـ )

 كتقديراتيا .           
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 ( بدائؿ االجابة كتقديراتيا8جدكؿ )                             
 اكافؽ بشدة  5

 اكافؽ 4

 محايد 3

 اكافؽال  2

 ال اكافؽ بشدة 1

 

  :وسائل االحصائيةال
 معامؿ ارتباط بيرسكف -٠
 t.testمعامؿ االختبار -8
 

 نتائج البحث:
يتضمف عرض لمنتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي عمى كفؽ أىداؼ البحث، كتفسير النتائج 

 كمف ثـ الخركج بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات، ككما يأتي : 
 :عرض النتائج كتفسيرىا :اكال 

التعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في االمف الفكرم ، كفقا لمتغير 
 اناث(. –الجنس )ذككر 

 
 

مستوى 
 الداللة 

  القيمة التائية
درجة 

 الحرية 

 
االنحراف 

 المعياري

 
 الوسط الحسابي

 
الع
 ينة

 
 الفئة         

 المتغير   

 المحسوبة الجدولية

2020    840,42 ٠83513 1 االمن  الذككر
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داؿ 
 احصائيا

,02,2 40404 22 
 

 الفكري 1
885316 ٠89511 1

1 
 االناث

 
كفي ضكء ىذه النتائج التي تشير الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في االمف الفكرم فيما بيف 

بأف عينة الدراسة لدييـ مف االمف الفكرم مايكفي الذككر كاالناث فأف الباحثاف يمكف اف يعزياف ذلؾ 
ألرتقاء بأالفكار االيجابية ، كالتي تسيـ بصكرة مباشرة في تحقيؽ االمف الفكرم لدييـ ، كبالصكرة التي 

 تظير تفكؽ اية عينة عمى االخرل.

 التوصيات :
الرجكع إلى األصكؿ اإلسالمية المستمدة مف الكتاب كالسنة النبكية عند طرح القضايا التربكية -٠
 .المعاصرة 
كضع آليات مدركسة ، كخطط مرسكمة تساعد عمى ترسيخ األمف الفكرم لدل الناشئة مف قبؿ -8

  جميع مؤسسات الدكلة.
لمتمثمة باألسرة كالمدرسة ككسائؿ التعاكف بيف المؤسسات التربكية المختمفة في المجتمع ا -6

  .إعالـ كنكادم رياضية كاالىتماـ بالتربية كتعزيز األمف الفكرم لدل الناشئة
إعداد المناىج الدراسية كبرامج األنشطة بحيث يككف محتكاىا معزز التبعية كمف الغمك - 1

  .كالتطرؼ يدعك الى طاعة أكلياء األمكر
عداد برامج شيقة ىدفيا تحقيؽ األمف الفكرم لدل الناشئة ، تفعيؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة -1 كا 

 ة.فنحف بحاجة إلى تصنيع مادة إعالمية نابعة مف قيمنا كمفاىيمنا اإلسالمي
إعداد التربكييف مف معمميف كأكلياء أمكر كغيرىـ ، لمتعامؿ التربكم الراقي مع ما يستجد في -3

  .ة لمخاطرىا ككيفية التعامؿ معوالمجتمع مف قضايا كمشكالت يجب تكعية الناشئ
 عقد الندكات العممية حكؿ مكضكع األمف الفكرم لبياف أىميتو ككيفية تعزيزه في النفكس -3.

 
 المصادر : 
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ابك طربكش ، تماضر محمد ،   ، دكر مديرم المدارس الحككمية في تنمية االمف الفكرم لدل الطمبة -٠

 ،مف كجيو نظر معممييـ ، رسالة ماجستير 
ة دكتكراه، مصر، رسال .ت الفكريةار مف الفكرم في مكاجية المؤثأال(8118)لحيدر، حيدر عبد الرحمفا-8

 .مية بأكاديمية الشرطةالسالكمية الدراسات ا
كتب  فيمن الفكري االدرجة تضمن مفاهيم , 82,2الخزاعة ,احمد محمد ,الضمور , هند خالد ,  -6
 ,االردن . ردنفي اال ساسية العميا االلممرحمة  لمدنيةالوطنية وا تربية ال
دكر أعضاء الييئة التدريسية في تعزيز األمف الفكرم لدل طمبة ، 81٠1الركاشدة ، االء سميح ، -1

 ، رسالة ماجستير  كميات المجتمع مف كجية نظرىـ كنظر الطمبة
األمف الفكرم لدل دكر مديرم المدارس الخاصة في تعزيز ، 81٠3دينك ، االء انكر عبد الفتاح، -1

 ، رسالة ماجستير، عماف ، االردف.طمبة المرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف في العاصمة عماف
ق(. دكر اإلدارة المدرسية في تفعيؿ التربية األمنية مف ٠166الطيار، ميند بف سعكد بف دخيؿ )-3

بمدينة الرياض. رسالة ماجستير ، جامعة  كجية نظر المشرفيف التربكييف باإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ
 .اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، المدينة المنكرة ، السعكدية

، حفظ العقؿ كعالقتو باالمف الفكرم، جامعة االميرة نكرا بنت 8181العمرم ، فاطمة عبداهلل محمد ،-3
 عبد الرحمف ، االردف.

. أسس تربكية مقترحة لتطكير مفيـك األمف  (81٠1)العنزل، عبد العزيز عقيؿ كالزبكف، محمد سميـ -1
الفكرم لدل طمبو المرحمة الثانكية فى المممكة العربية السعكدية، مجمة دراسات العمـك التربكية، عمادة 

 . (8،ع ) (18البحث العممى، الجامعة األردنية، مج )
ىقيف ار الفكرم لدل الممف التو باقالسرم كعالالمناخ ا(8119)ماـ، محمد صالح كالجكالدة، فؤاد عيدالا-9

 .ـ كالتحديات"، جامعة الممؾ سعكدالمفاىي"مف الفكرم الكؿ لالعاقة البصرية. المؤتمر الكطني االذكم ا
، االمف الفكرم كالتكعية الفكرية ، مجمة الكتب العربية ، السعكدية ٠183الفيفي ، عيسى بف سمماف ،-٠1
. 

األمف الفكرم اإلسالمي، مجمة األمف كالحياة، أكاديمية نايؼ العربية الكادعي، سعيد بف مسفر)د.ت( -٠٠
 (.٠13لمعمـك األمنية، العدد )

مستكل األمف الفكرم لدل العامميف في جامعة آؿ البيت كعالقتو ، 81٠3مبارؾ، نكر سالـ ، -٠8
 ، رسالة ماجستير، جامعة اؿ البيت ،االردف.بالتطكير التنظيمي
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، مفيـك االمف الفكرم في االسالـ كتطبيقاتو التربكية ٠183احمد عبداهلل محمد ، نكر ، امؿ محمد -٠6
 ،رسالة ماجستير ، جامعة اـ القرل ، مكة المكرمو ، المممكة العربية السعكدية .

.)دكر كميات التربية بالجامعات الفمسطينية فى تعزيز األمف الفكرم لدل  81٠6شمداف، فايز كماؿ )-٠1
( ٠( ،ع )8٠فعيمو، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية، فمسطيف، مج )طمبتيا كسبؿ ت

 .36- 66،يناير ص 
 

1-Alrehaili , N. R. (2014). Intellectual Deviation; Concept, Causesand 
Manifestations, IPEDR,73(1).   

2-Ovwata, BB. 2000. A Modern Sociology of Education, (2nd. ed.), Berekely: 
University of California                       .                                                 

                                 
3-Call, C. M. (2007). Defining intellectual safety in the college classroom. 

Journal on excellence in college teaching, 18(3). 
4-Thakar, Ramesh" A Political Worldview" Security Dialogue. Vol. 35, no.3, 

September 2004.                                                                               
              

 
 
 
 عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .......... كبعد السالـ 

 
        

 
يقـك الباحثاف بأجراء بحث حكؿ ) االمف الفكرم لدل الطمبة المتفكقيف كالمتفكقات ( أذ تيدؼ        

الدراسة الى معرفة مستكل االمف الفكرم  لدل الطمبة المتفكقيف المرحمة المتكسطة مف قضاء الزبير 
 ختالفات كجيات النظر حسب الجنس كالمرحمة الدراسية .كما تيدؼ الى معرفة ا
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( فقرة كقد صممت ليككف ذات تدرج خماسي 8٠كلتحقيؽ ىذا الغرض اعدت كقننت استبانة مككنة مف )
 ال أكافؽ بشدة (. –ال أكافؽ  –محايد  –أكافؽ  –)أكافؽ بشدة 

 
مف كؿ فكر شائب كمعتقد خاطئ ،مما تاميف افكار كعقكؿ افراد المجتمع  -اذ يعرؼ االمف الفكرم بانو:

قد يشكؿ خطرا عمى نظاـ الدكلة كامنيا ،كييدؼ الى تحقيؽ االمف كاالستقرار في الحياة االجتماعية 
كذلؾ مف خالؿ برامج كخطط الدكلة التي تقكـ باالرتقاء بالكعي العاـ ألبناء المجتمع مف جميع النكاحي 

 ا .السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغيرى
 
 

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كماتمنحكه مف كقتكـ في ممئ فقرات االستبانة بدقة كصدؽ كأمانة كمكضكعية 
حكؿ جميع العبارات الكاردة فييا، ألف اىمية الدراسة كنتائجيا تعتمد عمى االجابة المقدمة مف قبمكـ ، 

 العممي . عمما اف التعامؿ مع ىذه المعمكمات سيككف بسرية تامة كألغراض البحث
 
 
 
 

 الباحث  
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اكافؽ  الفقرات  ت
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 اكافؽ 

ال 
اكافؽ 
 بشدة 

اتاحة  الفرصة أماـ الطمبة مف أجؿ التعبير عف  ٠
 .آرائيـ

     

      .تييئة بيئة تعميمية آمنة داخؿ المدرسة 8
      .عقد كرش عمؿ تناقش قضايا األمف الفكرم 6
الشعكر بالمحافظة عمى مكتسبات الكطف تعزيز  1

 .كمقدراتو
     

      .اثراء مكتبة المدرسة بمكضكعات عف االمف الفكرم 1
 .عقد مجالس طالبية دكرية تعزز ثقافة الحكار الفكرم 3

. 
     

      تنفيذ انشطة مدرسية تدعـ المجالس الطالبية  3
اإلعالـ تكجية المرشد لمطمبة كتحذيرىـ مف كسائؿ  1

  .المشبكىة
     

المرشد باتباع اساليب تربكية حديثة لتعزيز  يقكـ 9
 االمف الفكرم لدل الطمبة

     

متابعة المرشد لمطمبة ذكم السمكؾ الفكرم المنحرؼ  ٠1
 كتكجييو.

     

يقـك المرشد بالمقاء المحاضرات التي تعزز األمف  ٠٠
  .الفكرم

     

يقـك المرشد بالتكاصؿ مع اكلياء االمكر لتنمية  مجاؿ  ٠8
 االمف الفكرم 

     

      المرشد لو دكرفي مجاؿ التكعية االمنية   ٠6
يعرض عمى الطمبة فيديك أك أفالـ كثائقية ذات طابع  ٠1

 .كطني أمني
     

      يكظؼ المسرح المدرسي لتنمية االمف الفكرم  ٠1
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تفعيؿ االنشطة المدرسية التي تقي مف االنحرافات  ٠3
 الفكرية 

     

      تعزيز االنتماء الكطني مف خالؿ االنشطة المدرسية  ٠3
تكجيو االنشطة الطالبية بما يحقؽ رغبات كميكؿ  ٠1

 الطمبة 
     

تكجيو الطمبة لالشتراؾ في األنشطة الرياضية  ٠9
 كالثقافية  

     

      يتعرؼ الطمبة عمى قضايا المجتمع كطرؽ حميا 81
نشر تكجييات تربكية  في تنمية الكعي الفكرم عبر  8٠

 كسائؿ االعالـ المختمفة
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االستفادة من التجربة االمريكية في والية نيويورك لمعالجة ظاهرة التنمر في 

 المؤسسات التعميمية العراقية

 م.د زهراء احمد عبد الزهرة /الكمية التربوية المفتوحة /قسم التاريخ
 ص الممخ

ييدؼ البحث تسميط الضوء عمى ظاىرة التنمر  المنتشرة في المؤسسات التعميمية حوؿ العالـ بشتى     

يؤثر عمى سير العممية التعميمية ومستوى  انواعيا والذي ينعكس سمبا عمى الوضع النفسي لمطمبة مما

والمؤسسات  الطالب العممي ، فقد افتقدت الكثير مف الدوؿ إلى سياسات واضحة وممزمة لممدارس

لى إجراءات حماية ىادفة لمحرص عمى سالمة الطمبة  التعميمية  لمعالجة جميع أشكاؿ العنؼ والتنّمر ، وا 

األكثر عرضة لخطر التنمر  وال يستثنى المجتمع العراقي مف ىذه المجتمعات التي تفتقر لمقوانيف 

مف ىذه الظاىرة  . وقد اختارت الباحثة التجربة االمريكية في والية نيويورؾ  واالجراءات التي تحدّ 

يجاد مخرج لمعالجة انتشار التنمر في المؤسسات التعميمية إلالستفادة منيا في  نموذجاً إاالمريكية  

 .العراقية

 الكممات المفتاحية : 

  نيويورؾ في  التعميـقوانيف  -   تاريخ التنمر  -ر   معالجة ظاىرة التنم  - التنمر

Benefiting from the American experience in New York State to address 

the phenomenon of bullying in Iraqi educational institutions 

M.Dr. Zahraa Ahmed AbdulZahra Al-Nasser 

Open Educational College / Department of History 
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Abstract 

The study dealt with the phenomenon of bullying prevalent in educational 

institutions around the world, as many countries lack clear and binding policies 

for schools and educational institutions to address all forms of violence and 

bullying, and to measures aimed at ensuring the safety of students most at risk 

of bullying. Iraqi society is not excluded from these societies that lack laws and 

measures that limit this phenomenon. The researcher chose the American 

experience in the US state of New York as a model to benefit from in finding a 

way out to address the spread of bullying in Iraqi educational institutions. 

 key words 

Bullying - Dealing with bullying   - bullying history - New York Education Laws 

   المقدمة 

التي تيدده مثؿ تمؾ الظواىر والسموؾ العدواني المتفشي تنبع اىمية الدراسة مف اىمية االمف المدرسي     

في المؤسسات التعميمية  ، والعمؿ عمى تقديـ مقترحات لالستفادة مف التجربة االمريكية في والية نيويورؾ 

مف خالؿ تشريع قوانيف واتخاذ اجراءات معينة  واقتراح تطوير البرامج التربوية العاممة عمى تقويـ السموؾ 

مبة  والعمؿ عمى لفت نظر الجيات المسؤولة عف تشريع قوانيف تحد السموؾ العدواني في المجتمع لدى الط

 . وتعمؿ عمى تطبيقيا
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وييدؼ البحث تسميط الضوء عمى ظاىرة التنمر المنتشرة في المؤسسات التعميمية حوؿ العالـ بشتى  

جودة البيئة التعميمية وما لو مف  انواعيا والذي ينعكس سمبا عمى الوضع النفسي لمطمبة ممايؤثر عمى

انعكاسات عمى مستوى الطمبة النفسي والعممي ،  واالطالع عمى القوانيف المشرعة في والية نيويورؾ 

االمريكية وكيفية االستفادة منيا بالمؤسسات العراقية  ، وتـ اختيار والية نيويورؾ الىتماـ تمؾ الوالية 

  .يـ سموؾ الطمبةباقوانيف التعميـ وخاصة قوانيف تقو 

قسـ البحث الى ثالث محاور  المحور االوؿ بحث  ظاىرة التنمر وانواعيا ػ اما المحور الثاني تناوؿ 

التنمر في المؤسسات التعميمية في العراؽ  ، في حيف جاءالمحور الثالث ليبحث قوانيف معالجة ظاىرة 

  وختـ البحث بنتائج وتوصيات .التنمر في المؤسسات التعميمية لوالية نيويورؾ االمريكية  

 ظاهرة التنمر وانواعها 

 الجذور التاريخية لمتنمر  

نو لـ يوضع تحت مسمى التنمر ، ظير مصطمح التنمر إوجد التنمر بعدة اشكاؿ عبر التاريخ غير       

نساف عمى االرض ، ولكف ىناؾ ذ وجدت كسموؾ عدواني نشأة مع وجود اإلإفي الدراسات الحديثة ، 

نساف عمى السموؾ العدواني وقد نبذت االدياف والرساالت السماوية ذلؾ اإل ثالعديد مف الدوافع التي تح

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوـٌ مِّف  "  السموؾ منيا القراف الكريـ وما ورد بو مف آيات تدعوا لتجنب ذلؾ

نْ  ْنُيفَّ َقْوـٍ َعَسٰى َأف َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ ـْ واََل ِنَساٌء مِّف نَِّساٍء َعَسٰى َأف َيُكفَّ َخْيًرا مِّ ـْ واََل  ۖ  ُي َواَل َتْمِمُزوا َأنُفَسُك

يَماِف  ۖ  َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب  ـُ اْلُفُسوُؽ َبْعَد اإْلِ ـُ الظَّاِلُموفَ  ۖ  ِبْئَس ااِلْس ـْ َيُتْب َفُأولَِٰئَؾ ُى ف إ، ونجد    " َوَمف لَّ

ف عبر التاريخ يتصارع ويمارس سموكأ عدوانيا لعدة اىداؼ منيا الماؿ او السمطة او نتيجة الغيض نسااإل

ذ شيد التاريخ حاالت كثيرة لمتنمر والسموؾ العدواني ، منيا انتشار ظاىرة الرؽ والعبودية التي تقمؿ مف إ، 
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االسواؽ ، وبمجيء الديف  رادتيـ ويباعوف سمعا فيإقيمة االنساف وكرامتو اذ يوضعوف في االسر ضد 

االسالمي كانت مف احكامو كفارة لمذنوب ىي تحرير رقبة واوصى بطبقة العبيد خيرا وطالب بمساواتيـ 

نما امتد الى ا  مع االحرار .ولـ يقتصر السموؾ العدواني الذي وقع عمى االنساف عمى الرؽ والعبودية و 

 . (ٔ)  نساف عبر التاريخجسدي الذي يتعرض لو اإلاالحرار منيـ اذ تعرضوا  لالذالؿ والقتؿ والعنؼ ال

وفي الخمسينات مف القرف العشريف ظير مصطمح الصعمكة الذي يصؼ السموؾ العدواني لمطمبة في  

ف ظيور استخداـ إالجسدية التي يستخدمونيا ضد بعضيـ ، غير  المدرسة ، واالعتداءات المفظية او

بعدة مراحؿ في العصر الحديث  ، استخدمو الباحث  ف مرّ أبعد  ٜٛٚٔمصطمح التنمر يرجع الى سنة  

(  اذ درس المشكالت التي يتعرض ليا المتنمروف وضحاياىـ  ، Dan Olweusالنرويجي داف اولويس )

ومنذ ذلؾ الوقت بدأت الدراسات تركز عمى ظاىرة التنمر واسباب ذلؾ السموؾ ، وشرعت الدوؿ االوربية 

ة الى الحد مف انتشار ظاىرة التنمر وال سيما في المؤسسات التعميمية ، بوضع عدد مف الضوابط اليادف

وتمتيا الواليات المتحدة االمريكية والياباف والصيف وغيرىا مف الدوؿ ، غير اف الدوؿ االوربية افتقرت الى 

 .  (ٕ ) اىتماـ بتمؾ الظاىرة

 مفهوم التنمر

ساءة واالذى واستعراض جانب مف القوة ويعني اإل( مصطمح حديث نسبيًا ، Bullyingالتنمر)ّد يع     

والرغبة بالسيطرة والرغبة في التحكـ بمقدرات االخريف مف الرفقاء و القرناء والزمالء وىذا السموؾ منتشر 

( في المغة االنكميزية الى مرادفات لغوية Bullyingبيف الطمبة بكافة المراحؿ التعميمية ، وتفتقر كممة )

 . (ٖ) ةالمتفؽ عميو باف التنمر سموؾ عدواني بشكؿ إساءة لفظية او جسدية او عاطفيف أال إدقيقة 
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ثنيف متشابييف في إويبيف الباحث النرويجي اولويس باف استخداـ مصطمح تنمر ال يطمؽ عمى        

ف اشار ، في حي( ٗ) نما عندما يختؿ توازف القوة بيف المتنمر والمتنمر عميوا  البنية الجسدية والعمرية و 

يذاء او التسبب بالخوؼ والرعب مف رادي واعي ومتعمد يقصد بو اإلإ( اف التنمر نشاط Smithسميث )

 : (٘)   خالؿ التيديد باالعتداء وضرورة توفر اربعة عناصر في التنمر بغض النظر عف الجنس والعمر

 عدـ توازف في التنمر فقد يكوف اكبر او اقوى او في وضع افضؿ مف الضحية . .ٔ

 النفسي والجسدي لمضحية  باأللـالنية في االيذاء ، فالمتنمر معروؼ انو يتسبب  .ٕ

 اخرى تتعدى حد التنمر . بأشكاؿالتيديد  .ٖ

 ف اسباب التنمر الغطرسة واالزدراء واالحتقار ، وليس الغضب .ا  دواـ الرعب ، و  .ٗ

     لذكر   ف االغمب اتفؽ عمى التعريؼ انؼ اأوقد وردت العديد مف التعاريؼ لمتنمر غير 

 : اسباب التنمر

ترجع اسباب سموؾ التنمر والعدوانية عند الشخص المتنمر نتيجة االىماؿ الواقع عميو في فترة      

الطفولة ، مما خمؽ منو انساف يفتقر لميارات التواصؿ االجتماعي مع االخريف ، فكونت لديو نوعا مف 

 .الشعور بجنوف العظمة ، اليشعر بسموكو السيء بؿ ينظر لنفسو بإيجابية

 :  (ٙ) تمثؿ  بشكميفإذ يمختمفة  اً وانواع اشكاالً  ويأخذ التنمر : انواع  التنمراشكال و 

  : أّي وجيًا لوجو ويشمؿ أفعااًل لفظية او جسدية التنمر المباشر

 : يحدث بطريقة غير ممفتو النتباه اآلخريف لكنو ُيسّبب األذىالتنمر غير المباشر

 : (ٚ)اما انواع التنمر فيقسـ الى 

 الجسدي التنمر
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شباع  حاجاتو الذاتية جسدية مؤذية إل ُيعّد أكثر أنواع التنمر وضوحًا فيمارس الشخص المتنمر افعاالً   

مف التحّكـ عبر ممارسة القوة ، ويكوف ىذا النوع مف التنمر عمى أشخاص ىـ أضعؼ أو أصغر مف 

وتخريب مقتنيات  ـ باالرضالشخص المتنمر ، ويتمثؿ التنمر الجسدي بالضرب والركؿ والدفع واالرتطا

 . ىذا النوع واضح ومف السيؿ مالحظتو دّ الضحية ، ويع

  التنمر المفظي

ُيمارس ىذا النوع مف خالؿ التمّفظ بالشتائـ والكممات الُميينة والباعثة عمى السخرية مف  الطرؼ     

ضايؽ اآلخر ، وقد يكوف مباشرا او غير مباشر ، فيتضمف التنمر المباشر المواقؼ التي مف خالليا تُ 

والتعميقات  واإلغاظةأنو الضحية لفظيًا او تيدده مف قبيؿ السخرية واالستيزاء والتحقير والتقميؿ مف ش

ىانتيا  ، مثاؿ عمى ذلؾ رفض الجموس معو في الحافمة المدرسية او ا  البذيئة وجرح مشاعر الضحية و 

، في حيف التنمر غير المباشر ال تسيؿ مالحظتو ويتمثؿ بنشر   باأللقابطاولة واحدة او التنابذ 

مف زمالئو فضال عف  لصؼ وجعمو منبوذاً الشائعات وكتابة التعميقات الساخرة عف الضحية عمى جدار ا

 النظرات وااليماءات الوقحة . 

  لتنمر العدواني العاطفيا

وىو ما يطمؽ عميو التنمر االنفعالي ، ُيبنى ىذا النوع عمى الخبث، ويتمّثؿ بنشر األكاذيب واإلشاعات  

منو التقميؿ مف شأف الباطمة لمسيطرة عمى الشخص والتقميؿ مف قيمتو االجتماعية ، ييدؼ المتنمر 

حساسيا بذاتيا اضافة الى عزلتيا وابعادىا عف االقراف والتحديؽ بشيء مف إالضحية ، وتخفيض درجة 

  تاثيراً  و  العدوانية والضحؾ بصوت منخفض ، واستخداـ لغة الجسد العدوانية ، ويسبب ىذا النوع ضرراً 

 المعمموف او الكبار. ويالحظبالضحية قد ال 
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 اإللكتروني التنمر

يتمثؿ ىذا النوع بالمضايقات اإللكترونية عمى شبكة االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي  ، وقد تكوف  

عمى شكؿ التيديدات مف أشخاص مجيولي اليوية لتنفيذ مطمب ما، او رسائؿ تحتوي عمى شتائـ مؤذية 

ا وتفادييا لعدـ معرفة ىوية الشخص تييالتنمر اإللكتروني مف األنواع التي يصعب مواج دّ نفسيًا، وُيع

 المتنمر.

 ظاهرة التنمر في المؤسسات التعميمية العراقية 

ظاىرة التنمر المتفشية في المؤسسات التعميمية العراقية ، مف اكبر المشكالت المجتمعية التي  تعدّ       

شخاص الواقعيف ضحية ـ المجتمعي ، وليا انعكاسات نفسية وجسدية عمى االتيدد االمف المدرسي والسمّ 

 كبيراً  اىتماماً  ف المجتمعات العربية والمجتمع العراقي عمى وجو الخصوص لـ يعطِ أىذه الظاىرة  ، غير 

 يجاد آلية لمتعامؿ معيا اوإ في المجتمع  سواء مف حيث الحد مف مستواىا او ليذه الظاىرة المستشرية 

االكاديمية والبحوث التي تسمط الضوء عمى ىذه معالجتيا ، عمى الرغـ مف وجود عدد مف الدراسات 

 .  (ٛ) الظاىرة

عمى صعيد المؤسسات الحكومية  واسعاً  في حيف نجد اف الدوؿ الغربية قد اعطت ليذه المشكمة اىتماماً   

يجاد مخارج وحموؿ ليا  ا  يجاد سبؿ توظؼ لمحد مف انتشار ىذه الظاىرة و إوغير الحكومية والعمؿ عمى 

ـ بتوظيؼ االعالـ و برامج وحمالت لمتوعية لنبذ العنؼ وسف القوانيف التي تمنع تفشي  مف خالؿ القيا

 . (ٜ)   الظاىرة 

شيدت المؤسسات التعميمية العراقية العديد مف الحاالت المتنوعة مف التنمر ، كالتنمر الديني او        

ف ثقافة أالمذىبي او العرقي او وزف وشكؿ الجسـ او غيرىا ، واف تفسير تنامي ىذه  الظاىرة  ىو 
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ضافة إبالعنؼ ، المجتمع العراقي تتماىى مع النزاعات السياسية والطائفية، حيث تقضي بحؿ النزاعات 

مما  باألمافكثر مف عقد مف السنوات،  وافتقار الفرد لمشعور الى استمرار البالد في دوامة مف  العنؼ إل

دفعو  لالنتساب الى  مجموعة )عشيرة او قبيمة او عائمة او غيرىا( واالعتداد بيذا االنتماء لممجموعة ، و 

واالعتقاد بأف اآلخر او المختمؼ يكوف اقؿ  قيمة  و ىذا يشجع ثقافة عدـ تقبؿ  اآلخر او االختالؼ،  

 . (ٓٔ) او غيرىا او دينياً  اقؿ مرتبة، مما ينتج عنو شعور بالنفور لمشخص المختمؼ معو سواء عرقياً 

 لية معالجة ظاهرة التنمر في والية نيويورك االمريكية في المؤسسات التعميمية آ
لقانونية لمعالجة ظواىر عديدة منتشرة في المجتمع االمريكي ، كرست الواليات المتحدة االمريكية جيودىا ا

وذلؾ لمحد منيا وتجنب انعكاساتيا السمبية ، وخمؽ بيئة نظيفة   في المؤسسات التعميمية ، ونجد العديد 

مف الواليات قد شرعت لوائح قانونية تنص عمى حقوؽ الفرد وواجباتو وتمنع التعدي عمى حقوؽ اآلخريف 

 سات التعميمية ، مع الحرص عمى تطبيؽ تمؾ الموائح واتخاذ اجراءات صارمة.داخؿ المؤس

تصدرت ظاىرة التنمر قائمة الظواىر المتفشية في المجتمعات ما جعؿ الواليات االمريكية وال سيما    

قانونية مف خالؿ مجمسيا التشريعي تمخض عنيا عدد مف قوانيف التعمـ  والية نيويورؾ تتبنى جيوداً 

ف مف إالخاصة بالوالية وذلؾ بسبب خطورة انتشار التنمر والسخرية والتخويؼ ويرى المجمس التشريعي 

واجب الدولة تبني سياسة حازمة تعمؿ عؿ توفير بيئة خالية مف التمييز والتحرش والتنمر لجميع  الطالب 

 ف السموؾ العدواني في المؤسسات العممية ىذا ما ادرجتو في بنود قانونية يعمؿ بيا في المؤسساتلمحد م
(ٔٔ) . 

 : (28) 28القسم  822قانون التعميم العام  المادة  

 حظر التمييز والتحرش .ٔ
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ال يجوز اف يتعرض اي طالب لممضايقة والتحرش والعدوانية مف قبؿ الموظفيف او الطالب في 

داخؿ المدرسة او في اي مؤسسة تعميمية وال يجوز تعرض الطالب لمتمييز عمى اساس العرؽ 

او الموف او الوزف او االصؿ القومي او المجموعة العرقية او الديف او الممارسات الدينية او 

او التوجو الجنسي او الجنس  او االعاقة مف قبؿ موظفي المدرسة او الطالب سواء  االعاقة

داخؿ او خارج المدرسة . وفي حاؿ حصؿ ذلؾ سيتـ فصمو وحرمانو مف الفصؿ الدراسي لمدة 

  سنة واحدة وربما االستبعاد الكامؿ عف الدراسة.

 السياسات التوجيهية : .8

واجب مجمس التعميـ واالوصياء عمى كؿ منطقة تعميمية ف ، ىي مالسياسات والمبادئ التوجييية  

 )المشرفيف( وضع سياسات واجراءات وارشادات تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ : 

أ . السياسات واالجراءات التي تيدؼ انشاء بيئة مدرسية خالية مف التسمط والتنمر والتمييز 

 التنمر والتمييز.و  شوتحديد المدير او مف ينوب عنو لوظيفة تمقي تقارير التحر 

ب. تمكيف الطالب واولياء االمور مف تقديـ تقرير شفيي او كتابي عف المضايقات او التنمر 

 او غيرىـ ممف تراىـ المدرسة مناسبيف لذلؾ  . يفدارييف او موظفوالتميز  لممعمميف او اإل

او يتمقوف تقارير حوؿ ذلؾ   او تمييزاً  تنمراً  او ت. مطالبة موظفي المدرس الذيف يشيدوف تحرشاً 

مر في اخطار المدير او مف ينوب عنو في موعد ال يتجاوز يوـ دراسي ويتـ تقديـ تقرير حوؿ األ

 موعد ال يتجاوز يوميف  بعد التقرير الشفوي .

ث. يتطمب مف المدير او متسمـ تقارير الحدث فتح تحقيؽ شامؿ في جميع التقارير التي وصمتو 

 حوؿ الحدث .
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 إلنياءمطالبة المدرسة بعد كشؼ الحقائؽ مف خالؿ التحقيؽ ، باتخاذ اجراءات فورية  جػ .

التنمر او التمييز والقضاء عمى بيئة معادية وخمؽ ثقافة او مناخ مدرسي اكثر  المضايقة او

ايجابية ومنع التكرار والتأكد مف سالمة الطالب او الطمبة الذيف يتعرضوف الى التنمر او التمييز 

 التعميمية. لإلرشادات  اً وفق

او المساعدة في التحقيؽ حوؿ التمييز  باإلبالغحػ . حظر االنتقاـ مف اي فرد يقوـ بحسف نية 

 والتنمر.

 خػ . تضميف ستراتيجية مدرسية لمنع المضايقات والتنمر والتمييز.

والتميز والعنؼ  د.  تطمب مف المدير تقديـ تقارير منتظمة عف البيانات المتعمقة بالتنمر والتحرش

، وعمى المسؤوؿ اف يخطر الدائرة المتخصصة بتطبيؽ القانوف المحمي المناسب لمحالة او 

 السموؾ .

التي  ٕٓٓٛلممادة  ، عتمدة وفقاً مذ.   تضميف مراجع مناسبة كمدونة سموؾ منطقة المدرسة ال

 تخص التنمر والتحرش والتمييز .

قؿ لكؿ عاـ دراسي تزويد جميع الموظفيف والطالب ر. مطالبة كؿ مدرسة ، مرة واحدة عمى اال

 واولياء االمور بنسخة مكتوبة او الكترونية مف سياسيات منطقة المدرسة التي تـ انشاؤىا وفقاً 

بمغة بسيطة بما في ذلؾ اخطار بالعممية التي يمكف مف خالليا  ليذه السياسات  ، او ممخصاً 

 غ عف اي حالة تنمر او تميز او غيرىا   .لمطالب واولياء االمور والموظفيف االبال

ز. المبادئ التوجييية التي يجب استخداميا في برامج التدريب المدرسية لتثبيط تطور المضايقات 

والتسمط والتنمر والتمييز ، ولتوعية موظفي المدرسة بآثار التنمر والتمييز الواقعي او االلكتروني 
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ة موظفي المدرسة تجاه  المضايقات والتنمر والتمييز ضد الطالب  ، واليدؼ زيادة وعي وحساسي

 المحتمؿ ، وتمكيف الموظفيف مف منع ذلؾ واالستجابة ليا  .

، والتي تتطمب  اف  تميزييوعػ . المبادئ التوجييية المتعمقة بتطوير اساليب تعميمية وارشادية غير        

لمتعامؿ مع العالقات االنسانية في  مالً شا واحد عمى االقؿ في كؿ مدرسة تدريباً  يتـ تدريب موظؼ

مجاالت العرؽ والموف والوف واالصؿ القومي والجماعة العرقية والديف والممارسة الدينية واالعاقة والتوجو 

 الجنسي .

غػ . المبادئ التوجييية المتعمقة بتطوير االستجابات المناسبة لمعمر لحاالت التنمر والتمييز       

مع العالجات واالجراءات التي تتبع نموذجا تقدميًا تستخدـ بشكؿ مناسب لمتدخؿ  والتحرش لمطالب ،

واالنضباط والتعميـ ، تختمؼ في االسموب وفقًا لطبيعة السموؾ والعمر التطوري لمطالب وتاريخ الطالب في 

ب بموجب السموكيات المشكمة والمتسقة مع قواعد السموؾ في المنطقة ، ويجب اف يتناوؿ التدريب المطمو 

القائمة عمى التنمر العرقي او  كاألفعاؿاالنماط االجتماعية حوؿ المضايقات والتسمط والتنمر والتمييز 

الممارسات الدينية او االعاقة وتحديد تخفيؼ المضايقات والتسمط والتمييز  الموف او الوزف او الديف او

 والتنمر والعدواف في البيئات التعميمية  . والتحيزبتفعيؿ ستراتيجيات المعالجة الفعالة لمشاكؿ االقصاء 

 حماية االشخاص الذين يبمغون عن التحرش والتنمر والتمييز  .2

ولديو سبب معقوؿ لالشتباه بموظؼ او طالب في حـر  ،  بمغ عف التنمر او التحرشاي شخص يُ       

المبمغ  بعقالنية ونية حسنة وابالغ المسؤوؿ  صرؼُ يو  في وظيفتو في المؤسسة العممية ، المدرسة او

نصوص القانوف الخاصة بالحالة ، فالحصانة لو في حاؿ شارؾ  تقتضيولما  بمعموماتو لتنفيذ القانوف وفقاً 

قد تنشأ مف اعداد تقريره او  ،  ي مسؤولية مدنيةإي اجراءات رسمية او غير رسمية  مف إاو ساعد في 
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مؤسسة تعميمية او موظؼ اتخاذ  أليءات الرسمية وغير الرسمية  وال يجوز شيادة او مساعدة في االجرا

يتصرؼ بشكؿ معقوؿ وحسف نية في ىكذا  ص ضد اي شخ يانتقاماو طمب او التسبب في اجراء 

 حاالت .

ولـ تقتصر السمطات التشريعية والمؤسسات التعميمية عمى سف القوانيف وتطبيقيا بؿ عممت عمى فتح 

لمحصوؿ عمى شيادات تيدؼ  ، يات خاصة بتدريب موظفي ومعممي المؤسسات التعميميةمعاىد واكاديم

الى تمكينيـ مف معالجة حاالت التنمر والعدوانية والتمييز والعمؿ عمى ادارة الموقؼ او الحدث والعمؿ 

 عمى منعيا . 

  حظر التمييز والتحرش .ٕ

وانية مف قبؿ الموظفيف او الطالب في ال يجوز اف يتعرض اي طالب لممضايقة والتحرش والعد       

تعرض الطالب لمتمييز عمى اساس العرؽ او الموف او  داخؿ المدرسة او في اي مؤسسة تعميمية وال يجوز

الوزف او االصؿ القومي او المجموعة العرقية او الديف او الممارسات الدينية او االعاقة او التوجو 

الجنسي مف قبؿ موظفي المدرسة او الطالب سواء داخؿ او خارج المدرسة ، وفي حاؿ حصؿ ذلؾ سيتـ 

 وربما االستبعاد الكامؿ عف الدراسة.،  لمدة سنة واحدة  فصمو وحرمانو مف الفصؿ الدراسي

 السياسات التوجيهية .2

تكوف السياسات والمبادئ التوجييية ويجب عمى مجمس التعميـ واالوصياء )المشرفيف(عمى كؿ منطقة  

 تعميمية وضع سياسات واجراءات وارشادات تشمؿ :

ية خالية مف التسمط والتنمر والتمييز تبني السياسات واالجراءات التي تيدؼ انشاء بيئة مدرس .ٔ

 وتخويؿ المدير او مف ينوب عنو لتمقي تقارير التحرش والتنمر والتمييز.
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تمكيف الطالب واولياء االمور مف تقديـ تقرير شفيي او كتابي عف المضايقات او التنمر والتمييز   .ٕ

 لمجية المعنية .

ا او تمييزا  او يتمقوف تقارير حوؿ ذلؾ تنمر  مطالبة موظفي المؤسسة الذيف يشيدوف تحرشا او .ٖ

 اخطار المدير او مف ينوب عنو في موعد ال يتجاوز يـو دراسي.

 تقـو الجية المسؤولة بفتح تحقيؽ شامؿ في جميع التقارير التي وصمتيا حوؿ الحدث. .ٗ

 اتخاذ اجراءات فورية مف قبؿ المدرسة بعد كشؼ الحقائؽ مف خالؿ التحقيؽ.  .٘

او المساعدة في التحقيؽ حوؿ التمييز والتنمر  باإلبالغاي فرد يقوـ بحسف نية حظر االنتقاـ مف  .ٙ

. 

 ٕٓٓٛلممادة  اصدار تعميمات مناسبة لضبط سموؾ االشخاص داخؿ المؤسسة التعميمية وفقاً  .ٚ

 التي تخص التنمر والتحرش والتمييز .

المضايقات والتسمط والتنمر استخداـ المبادئ التوجييية في برامج التدريب التعميمية لتثبيط تطور  .ٛ

 والتمييز ، ولتوعية موظفي المدرسة بآثار التنمر والتمييز الواقعي او االلكتروني ضد الطالب  .

 حماية االشخاص الذيف يبمغوف عف التنمر والتحرش والتمييز  .ٜ

اي شخص يبمغ عف التنمر او التحرش ولديو سبب معقوؿ لالشتباه بموظؼ او طالب في حـر  .ٓٔ

في وظيفتو داخؿ المؤسسة العممية ، فمو الحصانة في حاؿ شارؾ او ساعد في اي  او المدرسة

 اجراءات رسمية او غير رسمية .

ولـ تقتصر السمطات التشريعية والمؤسسات التعميمية عمى سف القوانيف وتطبيقيا بؿ عممت عمى فتح     

لمحصوؿ عمى شيادات تيدؼ ، ة معاىد واكاديميات خاصة بتدريب موظفي ومعممي المؤسسات التعميمي
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الى تمكينيـ مف معالجة حاالت التنمر والعدوانية والتمييز ، والعمؿ عمى ادارة الموقؼ او الحدث وبذؿ 

 الجيود لمنعيا .

 ثانيا : قانوف الكرامة لجميع الطالب

امنة تـ استحداث قانوف الكرامة لجميع الطالب في نيويورؾ بيدؼ ايجاد بيئة   ٕٓٔٓعاـ         

وداعمة لطالب المدارس سواء في االبتدائية او المتوسطة او االعدادية ، خالية مف التمييز والتنمر 

كمادة قانونية  فأضيفت  ٕٕٔٓودخؿ القانوف حيز التنفيذ عاـ  ،والتيكـ والترىيب والمضايقات والعدوانية 

جديدة عمى قانوف التعميـ في الوالية ، وتضمنت المادة "الكرامة لجميع الطالب" حفاظًا عمى التعميـ 

المتطور الحضاري وىذا يحث عمى احتراـ المواطنة وتوسيع مفاىيـ التسامح واحتراـ اآلخريف ، وجاءت 

حتراـ  األعراؽ المختمفة واألوزاف واألصوؿ الكرامة لتشمؿ: الوعي والحساسية في العالقات بيف الناس ، وا

 القومية والجماعات العرقية واألدياف والممارسات الدينية والقدرات العقمية أو البدنية وغيرىا مف االمور .

 االستنتاجات 

 مف خالؿ الدراسة البحثية التي اجرتيا الباحثة فقد توصمت الى عدد مف االستنتاجات  :

بشكؿ كبير ومتداوؿ في الوقت الحاضر ال يعني اف ىذه الظاىرة حديثة ف ظيور كممة تنمر أ .ٔ

الظيور بؿ ليا جذور تاريخية ، وما يؤكد ذلؾ معالجة القرآف احد اوجو ىذه الظاىرة اذ قاؿ تعالى 

 سورة الحجرات ( . ٔٔ: "َوال تََناَبُزوا ِباألْلَقاِب" )اية

وغياب الصحة النفسية  االجتماعي،وى السموؾ عمى تردي مست يدؿّ  بأنواعواتساع انتشار التنمر  .ٕ

 .   لدى شريحة ليست قميمة في المؤسسات التعميمية العراقية
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، وغياب المطالبات القانونية بتشريع قانوف يحد مف انتشار  افتقار العراؽ لقوانيف تحظر التنمر  .ٖ

 ظاىرة التنمر داخؿ المؤسسات التعميمية .

  التوصيات

ف ذلؾ ال يمنع مف االستفادة مف إال إبيف المجتمع العراقي واالمريكي  بالرغـ مف االختالفات .ٔ

 آلية لمعالجة ظاىرة التنمر في المؤسسات التعميمية . ، بإيجادتجربتيـ وتشريعاتيـ 

عمؿ الجيات التشريعية وبالتعاوف مع متخصصي العمـو النفسية والتربوية لوضع نصوص قانونية  .ٕ

 مف استفحاؿ ىذه الظاىرة .وبرامج لردع المتنمريف والحد 

 .  العمؿ عمى زيادة الوعي لدى الطمبة والمعمميف والموظفيف لخمؽ بيئة نظيفة مؤىمة لمتعميـ .ٖ

تخصيص برامج توعوية ودورات تطويرية لمكوادر والطمبة واقامة ورشات تحث عمى تقبؿ االخريف  .ٗ

 . بأنواعوواالبتعاد عف التنمر 

المدارس وتطويرىا لزرع  وترسيخ المفاىيـ االخالقية والتيذيبية لدى اعادة مادة االخالقية الى  .٘

 الطمبة .

تفعيؿ ستراتيجيات حديثة تتناسب مع المجتمع العراقي لتعمؿ عمى ردع المضايقات والتنمر في  .ٙ

 المؤسسات التعميمية عبر سف قوانيف وتشريعات مناسبة .

 ارض الواقع.عمى طبيقيا ت مف خالؿالمتابعة عمى تنفيذ ىذه القوانيف والعمؿ  .ٚ

ف يحقؽ افضؿ أمف شأنو  ذيتقديـ خدمات التوجيو واالرشاد النفسي لمطمبة في المدرسة وال .ٛ

 مستوى مف النمو النفسي .

 والمصادر الهوامش 
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 العنف الم غوي المدرسي في مواقع التواصل االجتماعي
 -دراسة سوسيولسانية عمى بعض الصفحات المدرسية في الفايسبوك-

School language violence on social media 

A sociolinguistic study on some school pages on Facebook 
                    Dr.Nassreddine Nouari                                   نواري نصرالدين د.

 / الجزائر2 سطيف – دباغين لمين جامعة محمد

   قسم عمم االجتماع كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 Dr.khadidja Merat                                مرات خديجة د.ـــ 

 / الجزائر2 سطيف – دباغين لمين جامعة محمد
 كمية اآلداب والّمغات

 قسم المغة واألدب العربي
 الممخص:

عرفت ظاىرة العنف الّمغوي المدرسي حضورا كثيفا في فضاءات العالم االفتراضي المدرسية؛ بحيث أصبح 
الخصبة ليا، كما أّنو ساعد المتعممين عمى إبداء آرائيم والسخرية من المنظومة  العالم الرقمي البيئة

التعميمية بصفة عاّمة، ومن المعمّمين بصفة خاّصة، وحتى التيّكم عمى أنفسيم بوصفيم أحد أطراف 
سيا العممية التعميمية، وذلك من خالل توظيف لغة تيكمّية تنمرّية تحظى باإلعجاب لدى الفئة العمرية نف

 في كل مرحمة تعميمية.
وتعّد مواقع التواصل االجتماعي  من بين الوسائل التي ساىمت بشكل كبيرفي تفاقم ظاىرة العنف المغوي 
المدرسي؛ إذ صارت ُتمارس عمى الصفحات الفايسبوكية الخاّصة بالتعميم بجميع مراحمو وأطواره، بحيث 

تعمم( عرضة لمتنّمر والسّب والتعنيف المغّوي عن طريق نجد أّن طرفي العممية التعميمية )المعّمم / الم
 الفيديوىات والصور والميمات وغيرىا من التطبيقات التي أفرزتيا التكنولوجيا الحديثة.

ومن أجل جاءت ىذه الدراسة لتسّمط الضوء عمى بعض الصفحات الفايسبوكية المدرسية التي تجّمت فييا 
 ل الكشف عمى مظاىر التنّمر والشتم والسخرية.  ظاىرة العنف المغوي المدرسي، من خال

 من البيانات لجمع كتقنية المالحظة باستخدام التحميمي، الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه وستعتمد
  .تحميميا بغرض التي اُتخذت كوسيمة لمعنف المغوي المدرسي، الفايسبوك صفحات

 التواصل االجتماعي، العممية التعميمية. مواقع: العنف المدرسي، الكممات المفتاحية
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Abstract 
The phenomenon of school linguistic violence witnessed a heavy presence in the 

school virtual world spaces; So that the digital world has become a fertile 

environment for it, and it has also helped learners to express their opinions and 

ridicule the educational system in general, and teachers in particular, and even 

ridicule themselves as one of the parties to the educational process, by 

employing sarcastic and bullying language that is admired by the same age 

group. at every educational stage. 

Social networking sites are among the means that have greatly contributed to the 

exacerbation of the phenomenon of school linguistic violence. It has become 

practiced on the Facebook pages of education in all its stages and phases, so that 

the two sides of the educational process (the teacher / the learner) are subject to 

bullying, insults and linguistic violence through videos, pictures, memes and 

other applications produced by modern technology. 

And for the sake of this study came to shed light on some of the school 

Facebook pages in which the phenomenon of school linguistic violence was 

manifested, by revealing the manifestations of bullying, insults and ridicule. 

This study will depend on the descriptive analytical method, using observation 

as a technique for collecting data from Facebook pages that were taken as a 

means of school linguistic violence, for the purpose of analyzing them. 

 

Keywords: school violence, social media, the educational process. 

 

 

 

 مقد مة: 
 أصبح العنف المغوي المدرسي رائجا في مواقع التواصل االجتماعي بحيث أصبحت ىذه المواقع ممجأً لقد 

لمتيكم والسخرية من الوسط التعميمي، بحيث نجد أّن المتعممين يتنمرون عبر ىذه ما أتاحتو التكنولوجيا 
ن أشكال السخرية فرضتو شكال جديدا م الحديثة من وسائل، فأطمق عميو التنمر اإللكتروني؛ و الّذي يعد

مواقع ووسائل التواصل االجتماعي، وىو غير التنّمر التقميدي ألّنو يمّكن المتنمر من التخّفي باسم مستعار 
 باستخدام تنمررفتو اليونيسيف بأّنو: "في وقت وجيز، وقد عّ  أو األخبار الكاذبة  مع سرعة انتشار الشائعة

 المراسمة و منصات  ومنصات االجتماعي التواصل وسائل عمى يحدث أن ويمكن الرقمية، التقنيات
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 تشويو أو بو المستيدفين استفزاز أو  إخافة  إلى ييدف متكرر سموك وىو المحمولة، واليواتف األلعاب
  4سمعتيم"

 : 2وقد وّضحت اليونيسف بمجموعة من األمثمة عمى التنّمر اإللكتروني من بينيا

 االجتماعي. التواصل وسائل عمى لو محرجة صور نشر أو ما شٍخص عن األكاذيب نشر -

 المراسمة  منصات عبر مؤذية تيديدات أو رسائل إرسال -   

رسال ما شٍخص شخصية انتحال-      .اآلخرين إلى جارحة رسائل وا 

 وسجال - رقمية بصمة يترك اإللكتروني التنمر لكن ،(الُمباشر) لوجو وجياً  التنمر يحدث ما غالباً -  
 .اإلساءة إيقاف في لممساعدة األدلة ويقدم منو االستفادة يمكن

 

 
 ضبط مصطمحات الدراسة: -أو ال
 و المتكاممة المترابطة األجزاء من بمجموعة المدرسي العنف مفيوم "يرتبط : العنف المغوي المدرسي: -1

 لممصطمح ويمكن استعراضيم في والسموكيون التربويون حددىا ونظرية تربوية أطر عدة تعتمد عمى  التي
 الوسط أو الوسط المدرسي داخل باإليذاء والنية العداوة إظيار انو عمى المدرسي العنف إلى النظر
 النفسي أو الجسدي أو المادي تسبب األذى سموكات من النية أو العدوان ذلك يمي وما بالمدرسة، المحيط

 3العنف" ضحايا باألشخاص
 بإنشاء فييا لممشترك تسمح التي االلكترونية الشبكات من "منظومة ىي التواصل االجتماعي: مواقع -8

 ويشترك الموقع، بيذا آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطو ثمّ  ومن بو خاص موقع
 سنة منذ االجتماعي التواصل مواقع تجربة انطمقت وقد...واليوايات االىتمامات في األفراد ىؤالء

 الفرصة أتاح الذي six degrees.com موقع إحداث تمّ  4997 وسنة classmates.com موقع مع4995
 ".4الموقع بيذا المشتركين مع الرسائل وتبادل والتعميق ممفات لنشر لمستخدميو

إّن مفيوم العممية التعميمية قائم عمى طرفين اثنين ىما : المعّمم/ المتعمم؛ بحيث  العممية التعميمية: -3
يقوم المعّمم بتمقين  مادة عممية و معمومات ومعارف محاوال ترسيخيا في ذىن المتعمم بمختمف الوسائل 

 والطرق البيداغوجية؛ لتكون بذلك ىدفا تعمل المنظومة التربوية عمى تحقيقو.
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 سباب ظهور العنف المغوي المدرسي:أ -ثانيا
لم يأت العنف المغوي المدرسي من العدم، بل ىناك مجموعة من األسباب أّدت إلى ظيوره وتفّشيو في 

 الوسط المدرسي، وحّتى في الوسط االفتراضي أيضا، ومن بين ىذه األسباب نذكر:
ش فييا المتعمم عمى سموكياتو تؤثر الظروف االجتماعية والبيئة التي يعياألسباب االجتماعية:  -1

وتصرّفاتو؛ فالمشاكل األسرية مثال والتعنيف داخل األسرة يخمق في نفسو ميوال لمعنف بشتى أشكالو 
 الجسدي والمغوي وغيرىا.

التي يعيشيا أّي متعّمم  -توتر، قمق، اكتئاب –إّن مجموعة االضطرابات النفسية  :النفسية األسباب -8
ىمالو، مّما  يفرض عميو أن يصبح عنيفا ويمارس شّتى أنواع العنف،  قد تكون نتيجة لعدم االىتمام بو وا 

 في جميع األمكنة والفضاءات؛ البيت، المدرسة،  الشارع... 

من عناصر تعميمية، فقد يكون ترتبط ىذه األسباب بفضاء المدرسة وما يحممو  :المدرسية األسباب -3
الطاقم اإلداري سببا في زرع الخوف في نفسية المتعمم مما يحفّزه عمى العنف بكّل صيغو خاصة المغوي 
والمفظي، وقد يكون المعمم وما يمقيو من استفزازات لممتعّمم داخل الحصة واستيزاء بقدراتو السبب الرئيس 

من المعمم في مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى ضعف  الذي يوّجو المتعمم إلى التنمر والسخرية
 التحصيل المدرسي الذي يعّد سببا ميما فيما يسّمى بالتنمر المدرسي اإللكتروني. 

: ساىمت التكنولوجيا بشكل كبير في ظيور العنف المغوي عمى مواقع التواصل األسباب التكنولوجية -4
وب وغيرىا، بحيث غّذت روح السخرية والتنمر لدى المتعممين سواء االجتماعي من فايسبوك وتويتر ويوتي

 من معممييم أو من أنفسيم باعتبارىم طرفا في العممية التعميمية.
 
 

 العنف المغوي المدرسي في مواقع التواصل االجتماعي: -ثالثا
أصبح الفايسبوك يشغل موضوع العنف المغوي المدرسي حّيزا كبيرا في مواقع التواصل االجتماعي، بحيث 

وغيره من التطبيقات اإللكترونية قبمة المتعممين لممارسة السخرية والتيّكم أو مايعرف بالتنّمر والذي يعّرف 
 قوى شخص من تصدر المضايقة أو بيا اإليذاء يقصد المتكررة السمبية السموكيات من عمى أّنو "حالة

نفسي يشعر بو المتعمم في المدرسة ويكون ، وذلك إّما تعبيرا عن اضطراب 5قوة" أقل أخر شخص ضد
سببو المدير أو المعمم أو المشرف التربوي، أو تعبيرا عن عدم تقّبمو لنتائجو الدراسية، أو تحقيرا لزمالئو 

 والضحك عمييم.
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ويّتخذ العنف المغوي المدرسي عبر مواقع التواصل االجتماعي طرق عديدة من بينيا كأن يتّم وضع صورة 
ر سواء معمما كان أو مديرا أو تمميذا ويكتب عمييا كممات سخرية، أو ألقاب مسيئة أو ألفاظ ضحية التنم

وعبارات مضحكة، كما يتّم دمج تمك الصور ووضعيا في فيديو وتوضع عميو أغنية أو موسيقى أو مقطعا 
 قاطعم أو فوتوشوب صور من فيمم فكاىي من أجل إثارة الضحك لدى المشاىدين، باإلضافة إلى نشر

 مفبركة عبر الماسنجر وترويجيا عمى أّنيا حقيقية. محادثات أو فيديو

فالمتعّمم المتنمر يقوم مثال بنشر شائعات وأخبار كاذبة منيا أّن زميميم فالن مريض مرضا معديا، مثل 
 كورونا؛ حّتى ينفر منو جميع أصدقائو، فالخوف من العدوى يحّتم عمى أصدقائو أن يعتزلوه، فيجد نفسو

 وحيدا مما يؤثر عمى سموكياتو ونفسيتو ويجعمو يمارس كذلك العنف بطريقة أخرى.
وتبّين الصورة الموالية تمميذ ضحية العنف المغوي في مواقع التواصل االجتماعي، بحيث وضع أصدقاؤه  

شائعة أّنو مصاب بمرض ما، فمم يقترب منو وال أحد وتركوه وحيدا، ذلك أّن كورونا فرضت نوعا من 
االجتماعي والتفاعل اليومي مما أّدى إلى غياب  الرىبة والخوف من العدوى، كما أّنيا قّممت من التواصل

بعض األخالقيات منيا السخرية من الغير بحيث سّخر المتعممون وقتيم كّمو في وسائل التواصل 
 االجتماعي دون الخروج إلى فضاء الشارع واحتكاك األطفال بعضيم ببعض.

 
رى من طرق العنف المغوي عمى مواقع التواصل االجتماعي، أّن المتعممين يسخرون ممن نالوا طريقة أخ

عالمات ضعيفة وكانت نتائج تحصيميم الدراسي سمبية، فيقومون بنشر صورة التمميذ مع تغيير في شكمو 
قطع من الخارجي، كوضع شوارب ولحية، باإلضافة إلى موسيقى حزينة أو غير ذلك، أو عادة مايرفق بم

مسرحية كوميدية، داللة عمى أّن ىذا التمميذ أو صديقيم راسب ولم يستطع االنتقال إلى السنة الموالية، 
كما يوجد ىناك نوع آخر من العنف المغوي في مواقع التواصل االجتماعي يمّس الشكل الخارجي والمون 
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ور اآلتية بعض األلفاظ المسيئة التي والعرق وغيرىا من المميزات التي يمتاز بيا ضحية التنّمر، وفي الص
 يتّم التنمر بيا عبر مواقع التواصل االجتماعي:

 

 
ىناك وضعية أخرى يمكن تصنيفيا عمى أنيا عنف لغوي أيقوني وىو أن يقوم المتعمم بوضع منشور مثال 

دقاؤه عنفا في الفايسبوك ويبقى ينتظر تفاعل أصدقائو اإليجابي مع منشوره، لكن فجأة يمارس عميو أص
عن طريق رمز ال يعجبني، فيقّوي في نفس صاحب المنشور الحقد ويزرع فيو ثقافة المعاممة بالمثل، 
وىكذا يكون العنف المغوي في مواقع التواصل االجتماعي بين المتعممين حتمّيا، وفي الصور الموالية 

 تجسيد لما سبق ذكره، فالضغط عمى زر ال يعجبني يمّثل عنفا لغويا. 
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وقد كان المعّمم عرضة كذلك لمعنف المغوي عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاّصة إذا كان شديدا مع 
المتعممين، فتجدىم يضعون صورا ألشخاض غريبين، أو ميمات كوميدية من أجل التقميل من مكانة 

من المعمم يتخذ  األستاذ، فكما ىو معموم أّن الضوضاء التي يتسبب فييا المتعممون داخل القسم تجعل
قرارات إدارية، كعرض المتعمم عمى المجمس التأديبي ومنحو إنذارا وغيرىا من القرارات وىذا لممحافظة 

مكانية االستماع إلى تساؤالت باقي المتعممين وانشغاالتيم المتعمقة بالمادة،  عمى السير الحسن لمدرس، وا 
مم، فيتوجو مباشرة لمواقع التواصل االجتماعي ويجعل ىذه القرارات تسبب توترا واضطرابا نفسيا لدى المتع

ظ سيئة ورسومات وفيديوات مضحكة، ومن امن معّممو عرضة لمتنمر اإللكتروني، من خالل وصفو بألف
المتعممين من يقوم بالتقاط صور لممعمم في القسم دون عممو، حّتى يسيل عميو تركيب موسيقى أو صوت 

عرض لبعض الصور التي تّم السخرية فييا من المعمم والتيكم عميو، كما أو كالم منسوب لو ...وفيمايمي 
 نتحل شخصيتو وصفتو من أجل تشويو سمعتو.قد يجد المعمم نفسو عرضة لألخبار الكاذبة، أو تُ 

 

 
القول إّن ىذه التصرفات أي استعمال الصور المؤذية والساخرة إذا كانت تمّثل مالذا لممتنمر، فإنيا  يمكن

 تمّثل ىاجسا لدى المتنمر بيم.
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 خاتمة:
أتاحت مواقع التواصل االجتماعي لممتعممين فرصة ممارسة العنف المغوي المدرسي بحيث انتقل التعنيف 

االفتراضية، أين أصبح المتعممون يتنمرون من بعضيم البعض باستعمال  من البيئة الواقعية إلى البيئة
الصور والفيديوات والفوتوشوب والميمات وغيرىا من أجل التيّكم والسخرية مما وّلد لدييم روح االنتقام 

وغرس في نفوسيم الحقد. كما كان لممعّمم نصيب من ىذا التعنيف المغوي بشّتى صوره إلى درجة انتحال 
 الفايسبوك باسمو ونشر أخبار كاذبة وشائعات تّمس بسمعتو. يتو وفتح حساب فشخصي

إّن االستعمال السمبي لوسائل التواصل االجتماعي أّدى إلى المساس باألخالق واألعراف  -

االجتماعية، فقد ساد الحقد والكره والضغينة بدال من األخّوة والتآزر واحترام المعّمم؛ إذ أصبح كّل 

والمتعمم عرضة لمتيّكم والسخرية عبر الفايسبوك صوتا وصورة، لذا وجب استعمال من المعّمم 

التكنولوجيا وكل ماتتيحو من تطبيقات إيجابا بحيث تحّول جيود المتعممين إلى الحوسبة والذكاء 

 االصطناعي. 

لذا لقد تزايد العنف المغوي المدرسي عمى مواقع التواصل االجتماعي وأصبح مدعاة لمقمق والتوتر،  -

كل من العائمة والمدرسة بالمتعممين وتوجيييم وتحذيرىم من خطر التنمر واىتمام  وجب حرص 

لى المساس بحياة األفراد والمجتمع  ات. اإللكتروني والسخرية الرقمية التي تؤدي إلى العزلة وا 
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 تطبيق التعم م التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية

 غرض البحث: الترقية
 

 الكمية التربوية المفتوحة، مركز البصرة م.م: منذر عمي ىالل 
 قسم المغة العربية

 ممخص البحث:
كاف اليدؼ وصؼ تطبيؽ التعمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية؛     

لمساعدة األفراد والجماعات الذيف يسعوف لتطوير قدراتيـ ومواىبيـ وتعزيز تعمميـ وخبراتيـ مف خالؿ 
وضعنا السؤاليف  تطبيؽ استراتيجية التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية. لذا

ىؿ تطبيؽ التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية يعزز فاعمية ونشاط اآلتييف: 
الطمبة في التعمـ الذاتي؟ وىؿ يرسخ تطبيؽ التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية الخبرات 

 والميارات لدى طمبة المرحمة الثانوية؟
دنا في بحثنا المنيج الوصفي التحميمي في دراسة استراتيجية التعّمـ التعاوني، مف خالؿ اعتم          

بحث جزئيات ىذه االستراتيجية في اطارىا النظري وكذلؾ تطبيقاتيا العممية في درس قواعد المغة العربية، 
قدرة ىذه عمى ؼ مف خالؿ اختيار عينة عشوائية، وتطبيؽ أداة القياس )االستبانة( عمييا؛ وذلؾ لموقو 

االستراتيجية في معالجة صعوبات تعمـ قواعد المغة العربية، وكسر حاجز الجمود والممؿ الذي يعاني منو 
.  الطمبة في ىذا الدرس، ناىيؾ عف صعوبات التعمـ التي تواجييـ كؿ يـو

ني في درس أظير تحميؿ البيانات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح تطبيؽ التعّمـ التعاو        
أشارت  قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية؛ لما تتمتع بو االستراتيجية مف مرونة في التعمـ النشط، فقد

( طالبًا وطالبة أف متوسط درجات أفراد العينة في التعمـ التعاوني ٕٓٔالنتائج لدى عينة البحث البالغة )
( درجة، 5ٖٕٕٛٚٛٔبانحراؼ معياري قدره )( درجة، و ٓ٘( درجة والمتوسط الفرضي )5ٕ٘ٓٓٙ٘يبمغ )

وبطريقة االختبار التائي لعينة واحدة ظير أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 
( ودرجة ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللو )5ٜٛٔ( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )5ٖٔٛ٘تساوي )
الحسابي ألفراد العينة بالمتوسط الفرضي لممقياس تبيف أف المتوسط  (، وبمقارنو المتوسطٜٔٔحرية )

الحسابي اكبر مف المتوسط الفرضي، وعميو توجد فروؽ ذات داللو احصائية لصالح متوسط افراد العينة 
 االحصائية.
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ABSTRACT 

    This study aimed at describing the application of cooperative learning in the 

Arabic grammar lesson for the secondary stage; To help individuals and groups 

who seek to develop their abilities and talents and enhance their learning and 

experience through the application of the cooperative learning strategy in the 

Arabic grammar lesson for the secondary stage. So, we put the following two 

questions: Does the application of cooperative learning in the Arabic grammar 

lesson for the secondary stage enhance the effectiveness and activity of students 

in self-learning? Does the application of cooperative learning in the study of 

Arabic grammar consolidate the experiences and skills of secondary school 

students? 

 

          This study is a descriptive study using survey methodology to studying 

the cooperative learning strategy, by examining the details of this strategy in its 

theoretical framework as well as its practical applications in studying Arabic 

grammar, by selecting a random sample, and applying the measurement tool (the 

questionnaire) to it; This is to demonstrate the ability of this strategy to address 

the difficulties of learning Arabic grammar, and to break the barrier of 
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stagnation and boredom that students suffer from in this lesson, not to mention 

the learning difficulties they face every day. 

 

       The data analysis showed that there were statistically significant differences 

in favor of the cooperative learning application in the Arabic grammar lesson for 

the secondary stage. Because of the flexibility of the strategy in active learning, 

the results indicated in the research sample of (120) male and female students 

that the average scores of the sample members in cooperative learning amounted 

to (56,2500) degrees and the hypothetical average (50) degrees, with a standard 

deviation of (12, 87382 degrees, and by the t-test method for one sample, it 

appeared that there was a statistically significant difference, as the calculated t-

value was equal to (5,318), which is greater than the tabular t-value of (1.98) at 

the significance level (0.05) and the degree of freedom (119), and by comparing 

The arithmetic mean of the sample members in the hypothetical mean of the 

scale shows that the arithmetic mean is greater than the hypothetical mean, and 

accordingly there are statistically significant differences in favor of the mean of 

the statistical sample members. 

 

Keywords: application, cooperative learning, grammar, language. 

 مشكمة البحث: 
 تتجسد مشكمة البحث في السؤاليف اآلتييف:

تطبيؽ التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية يعزز فاعمية ونشاط  ىؿ -ٔ
 الطمبة في التعمـ الذاتي؟

ىؿ تطبيؽ التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية يعزز ترسيخ الخبرات  -ٕ
 والميارات لدى الطمبة؟

 
 أىمية البحث: 
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أىمية البحث مف كونو يتناوؿ موضوعا يساعد في زيادة التفاعؿ بيف المدرس والطمبة وبيف  تنبع
الطمبة أنفسيـ؛ لتحقيؽ تعمما نشطا يعزز اكتساب الطمبة لمخبرات والميارات. والتي يمكف أف نوجزىا في 

 النقاط اآلتية: 
دى المدرسيف والمشرفيف تناوؿ البحث موضوعا في التعّمـ النشط، وما يشكمو مف أىمية كبيرة ل -ٔ

 عمى تدريس المغة العربية. بؿ وحتى مدراء المدارس والتربوييف وأصحاب القرار. 

تسميط الضوء عمى النظريات التي استند عمييا التعّمـ التعاوني، ومفاتيح تطبيقو؛ لتطوير أداء  -ٕ
فاعمية الطمبة  مدرسي المغة العربية، ومحاولة تعزيز دافعية الطمبة نحو التعمـ، ومعالجة ضعؼ

وقمة خبراتيـ ومياراتيـ في النحو العربي، والتي وّلدتيا طرائؽ التدريس التقميدية، التي أعطت 
المدرس الحصة األكبر مف وقت الدرس، وجعمتو مرسال فقط، دوف االستفادة مف إمكانيات الطمبة 

 الممؿ. مف خالؿ المشاركة بفاعمية ونشاط في تحقيؽ تعمـ أفضؿ بعيدا عف الجمود و 

 تبني استراتيجية تدريس تفاعمية تؤكد عمى الدور النشط لمطمبة في عممية تعمميـ النحو العربي.  -ٖ

تشجيع مدرسي المغة العربية عمى اكتساب ميارات التعمـ التعاوني، ولفت نظرىـ إلى أىميتو في  -ٗ
 تدريس قواعد المغة العربية. 

 ىدف البحث: 
 تية:  يسعى الباحث الى تحقيؽ األىداؼ اآل

تأصيؿ األسس النظرية التي يستند عمييا التعّمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة  -ٔ
 الثانوية.

تحديد نماذج التعمـ التي تمكف مدرس قواعد المغة العربية مف كسر حاجز الممؿ والجمود في  -ٕ
 الدرس.

العربية، ومساعدتيـ في عممية  تذليؿ الصعوبات أماـ طمبة المرحمة الثانوية في درس قواعد المغة -ٖ
 التعمـ الذاتي؛ لتعزيز خبراتيـ، وزيادة نشاطيـ. 

 حدود البحث: 
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 يتحدد البحث الحالي عمى طمبة المدارس الثانوية في مديرية تربية محافظة البصرة " قسـ تربية شط
العرب".  وقد اتخذنا مف ثانوية شط العرب لممتفوقيف، وثانوية شط العرب لممتفوقات، واعدادية شط العرب 

، ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓلمبنيف انموذجا. وقد عزمنا عمى تطبيؽ ىذا البحث في الفص الدراسي األوؿ مف عاـ: 
( ٓٗسة بواقع أربعيف )مع حرصنا عمى مشاركة الطمبة مف الذكور واالناث في اثراء وتطبيؽ ىذه الدرا

 مشاركا مف كؿ مدرسة؛ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.  
 مصطمحات البحث:

)مصطفى وآخروف،  ىو "اخضاع المسائؿ والقضايا لقاعدة عممية أو قانونية أو نحوىما" التطبيق:
ٜٜٔٛ ،٘٘ٓ.) 

"ىو تغير إيجابي في سموؾ المتعّمـ، نتيجة استجابتو لممثيرات التي تحيط بو، شريطة أف  التعم م:
يوصؼ ىذا المثير بأنو دائـ نسبيا، ويخضع لشروط الممارسة، والتدريب، ويقوى عف طريؽ التعزيز" 

 (. ٕٛ، ٜٜٜٔ)الحيمة، 
مجموعة صغيرة مف  عرفو جونسوف وسميث بأنو: "استراتيجية تدريس تتضمف التعم م التعاوني:

الطالب يعمموف سويا بيدؼ تطوير الخبرة التعميمية لكؿ عضو فييا الى أقصى حد ممكف" )الزغموؿ 
(، بأنو: "استراتيجية مف استراتيجيات التدريس ٘ٗٔ، ٕٛٓٓ(. وعرفو )عطية، ٕ٘ٗ، ٕٓٔٓوالمحاميد، 

موعة التعاونية، وتفاعميـ مع بعضـ، تقوـ عمى أساس التعاوف وتبادؿ المسؤولية في التعمـ بيف أفراد المج
 والتكامؿ فيما بينيـ وصواًل الى التعّمـ المنشود.

 
 اإلطار النظري لمبحث:

 تاريخ التعم م التعاوني: 
عند التأمؿ في مفيوـ التعاوف نجده ليس وليد العصر الحديث، بؿ ىو وليد الفطرة اإلنسانية، 

دافو، واشباع حاجاتو. ومنو ما جاء في قولو تعالى: " فاإلنساف بفطرتو يمجأ الى الجماعة لتحقيؽ أى
 (.َٕوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى وال َتَعاَوُنوا َعَمى اإِلْثـِ َواْلُعْدَواِف" )المائدة، 

ففكرة التعاوف نابعة مف الفطرة اإلنسانية االجتماعية، والتي تحتـ عمى الفرد العيش ضمف الجماعة، 
نساف منذ العصور القديمة الى ىذه الفكرة. حيث "يرى أرسطو أف االنساف حيواف اجتماعي، وقد فطف اال

كما يرى سقراط نقال عف افالطوف أف الرابطة الصحيحة بيف الناس ىي الرابطة الناشئة مف الحاجة الى 
 (. ٕٕٛ، ٕٗٔٓالتعاوف بالعدؿ )زاير وعايز، 
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ديث، وبدأت تظير كطريقة لمحياة والعيش، ويمكف وقد تطورت فكرة التعاوف كثيرا في العصر الح
استعماليا في جميع جوانب ومواقؼ الحياة اليومية. ال سيما في مجاؿ التربية والتعميـ. والتي أشار الييا 
بوضوح الفيمسوؼ األمريكي جوف ديوي في كتابو الديمقراطية والتربية، اذ يرى ديوي أف غرؼ الدراسة التي 

التعاوني "يجب أف تكوف مختبرات لتعميـ مواقؼ الحياة اليومية" )الزغموؿ  تضـ مجموعات التعمـ
 (.ٖٕٗ، ٕٓٔٓوالمحاميد، 

ونتيجة لمتطور المعرفي السريع في القروف األخيرة "لـ تعد األساليب التقميدية في التدريس تالئـ 
العديد مف الميارات الحياة المعاصرة؛ لذلؾ ظيرت نظريات تربوية عديدة تساعد )الطمبة( عمى اكتساب 

(؛ وذلؾ مف خالؿ التفاعؿ فيما بينيـ، وىذا ما ٖٗ، ٕٗٔٓ)زاير وآخروف،  العقمية واالجتماعية والحركية"
( والذي يرى بأف مجموعات الطمبة في التعمـ التعاوني "ىي كميات Kurt Koffikaأكده كورت كوفكا )

(، ومتنوعة مف حيث ٕٕٛ، ٕٗٔٓر وعايز، )زاي ديناميكية متفاعمة فيما بينيا وىي كيانات مختمفة"
الميارات والمستويات والفروؽ الفردية؛ ولكف أفراد ىذه المجموعات يشتركوف في األىداؼ والحاجات. وما 
يؤكد ذلؾ ما توصؿ اليو العالـ الكبير جاف بياجيو، فيو يرى: "أف النمو المعرفي والنمو االجتماعي 

(، يؤدياف الى تحيؽ األىداؼ التربوية بشكؿ ٕٗٗ، ٕٓٔٓيد، مظيراف متداخالف" )الزغموؿ والمحام
 أفضؿ.

وقد يتبادر الى الذىف أف استراتيجية التعّمـ التعاوني، والتعّمـ الجماعي التقميدي ىما الطريقة نفسيا. 
ولكف الحقيقة غير ذلؾ؛ ألف التعّمـ التعاوني استراتيجية تفاعمية ديناميكية مستمرة، ال تنتيي بانتياء المياـ 

 التعّممية. ويمكف أف نقارف بينيما مف خالؿ الجدوؿ اآلتي:
 (ٔجدوؿ رقـ )

 (.ٖٕٛ، ٕٗٔٓيوضح أىـ نقاط الفرؽ بيف التعّمـ التعاوني ومجموعات التعّمـ التقميدية )زاير وعايز، 
 التعّمـ التعاوني التعّمـ الجماعي التقميدي

عمى أساس المشاركة اإليجابية بيف أعضاء كؿ مجموعة  تبنى تبنى عمى أساس انجاز المجموعة لممياـ المطموبة
 تعّمـ تعاونية

 الطالب مسؤوؿ عف تعّممو وتعمـ بقية أفراد مجموعتو الطالب غير مسؤوؿ عف تعّمـ بقية أفراد المجموعة

ت والسمات أعضاء مجموعة التعّمـ التعاونية متباينة في القدرا أعضاء مجموعة التعمـ التقميدية متماثمة في القدرات
 الشخصية
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تركز عمى االرتقاء بمستوى التحصيؿ، وتعزيز العالقات  تركز عمى انجاز المياـ الدراسية
 االجتماعية بيف الطمبة

ال ييتـ المدرس بتحديد اإلجراءات لمجموعات التعّمـ 
 التقميدية

يحدد المدرس لممجموعات اإلجراءات التي تمكنيـ مف العمؿ 
 بفاعمية ونشاط

 
  

كما أجريت العديد مف األبحاث والدراسات التجريبية والتطبيقية في العصر الحديث؛ وذلؾ لدراسة 
أثر العالقة بيف نمط التعمـ ومستوى التحصيؿ، بالنظر الى نمط التعّمـ عمى أنو األسموب المفضؿ لدى 

طية موجبة بينيما؛ الفرد في اكتساب ومعالجة الخبرات. وقد خمصت ىذه الدراسات الى وجود عالقة ارتبا
اذ تبيف أف نمط التعّمـ المستخدـ مف قبؿ المتعّمـ يؤثر بشكؿ مباشر في مستوى تحصيمو )الزغموؿ 

 (. ٕٙٙ، ٕٓٔٓوالمحاميد، 
 النظريات التي فسرت التعم م التعاوني: 

ىناؾ العديد مف النظريات التي نظرت لتفسير كيفية حدوث التعّمـ لدى االنساف، وأيضا تقديـ 
مقترحات لبناء نماذج محددة لمتعميـ، كما اىتمت أػيضا بالعمميات التي تؤثر في التغيير الدائـ لألداء ال

 (. ٕٙ، ٜٜٜٔوالذي يظير في نمو وتطور سموؾ الفرد نتيجة لمخبرة التي يمر بيا )الحيمة، 
اىرة ما بحيث ومف ىنا يمكف أف نعرؼ النظرية بأنيا: "مجموعة مف القواعد والقوانيف التي ترتبط بظ

مجموعة مف المفاىيـ واالفتراضات والعمميات التي يتصؿ بعضيا ببعض لتؤلؼ نظرة منظمة  ] عنيا[ينتج 
(. ويقصد بالظاىرة ىنا: )التعمـ(، والذي يحصؿ لمفرد ٕٙ، ٕٓٔٓومتكاممة حوؿ تمؾ الظاىرة " )الزغموؿ، 

الى التكيؼ  نتيجة تفاعمو مع بيئتو مف خالؿ حواسو وعقمو وتنظيـ خبرتو، وتعديؿ سموكو، وىو ما يؤدي
 وسنقتصر ىنا عمى اثنتيف منيا:(. ٜٓٔ، ٜٜٚٔالفعاؿ لمفرد مع بيئتو )حمداف، 

 أواًل: النظرية المعرفية )بياجيو(:
يرى أصحاب ىذه النظرية "بأف االنساف عقالني ومنطقي في تعاممو وتفاعمو مع األحداث واالشياء 

ى رسالة معينة والتفاعؿ مع محتواىا وتعمميا، والمعمومات، وفي مواقفو وآرائو. ويمكف حفزه لإلنصات ال
(. أي: اف االنساف ٜٜٔ، ٕٓٔٓ)الزغموؿ والمحاميد،  ومف ثـ تمثميا في سموكو مف خالؿ الفيـ واالقناع"

(. ويتضح مما تقدـ أف ٕٖٕ، ٕٛٓٓذاتي التنظيـ ولديو القدرة الذاتية عمى إعادة تنظيـ نفسو )الزغموؿ، 
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ى ذات االنساف، وقدرتو الذاتية عمى اكتساب المعرفة وتنظيميا، واالستفادة منيا النظرية المعرفية تركز عم
 في تطور تفكيره. باإلضافة الى استفادة االنساف مف تفاعمو مع المجتمع والبيئة التي يعيش فييا. 

 
ويرى )أوزيؿ(: أف الطالب يمكنو التعّمـ مف خالؿ اكتشاؼ المعرفة بنفسو، وتحديدىا واستخالص 

(. أي: أف الطالب ال يقـو بحفظ المعاني والمفاىيـ والحقائؽ بشكؿ ٓٗ، ٕٗٔٓعاني منيا )السامرائي، الم
آلي بؿ ال بد مف فيميا وتحميميا وتحقيؽ الترابط بينيا. لكي يستطيع االستفادة منيا بشكؿ أفضؿ في 

 حياتو وتحقيؽ تعممو. 
سير التعّمـ التعاوني تكمف في تفسير ومف ىنا يمكف القوؿ بأف أىمية النظرية المعرفية في تف

العمميات " التي تحدث داخؿ الفرد مثؿ: التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات والتوقعات أكثر مف االىتماـ 
والتي تظير لنا مدى تعّمـ الطالب، وتحقيؽ التمكف  (،ٗٗ، ٕٓٔٓبالمظاىر الخارجية لمسموؾ" )الزغموؿ، 

 مف اجؿ المعرفة. 
 ية السموكية )سكنر(: ثانيًا: النظر 

يرى أصحاب ىذه النظرية أف التعّمـ يمكف عف "طريؽ التقميد والمحاكاة لسموكيات األشخاص 
(، ال سيما إذا أسند بعامؿ التعزيز. فالتربية مف ٜٛٔ، ٕٓٔٓ)الزغموؿ والمحاميد،  البارزيف والمتفوقيف"

ير في سموؾ أفراده، فوظيفة التربية ىو وجو نظر السموكييف عبارة عف عمميات يستخدميا المجتمع لمتأث
اكساب أفراد المجتمع الجدد ما تجمع في ثقافتو مف معارؼ وميارات وممارسات عممية واجتماعية وخمقية. 

عمى وصؼ اإلجراءات التعميمية التي يقترحيا ال  -رائد المدرسة السموكية-ومف ىنا حرص )سكنر( 
، ٜٜٜٔوحؿ المشكالت، وتعميـ الطالب كيؼ يتعمـ )الحيمة، كنساب الطمبة سموكيات التفكير واالبداع 

ٗٔ.) 
ومما تقدـ يتضح لنا قدرة النظرية السموكية عمى تفسير العديد مف سموكيات الطمبة في التعمـ 
التعاوني "مف حيث كيفية حدوثيا ولماذا يتـ االحتفاظ بيا في مجاالت متعددة، سواء السموكيات العقمية أو 

. كما بينت النظرية السموكية بأف سموكيات الطمبة التي (٘ٛ، ٕٓٔٓالزغموؿ، الحركية")االجتماعية أو 
تتبع بالتكرار والتعزيز تقوى ويتكرر استخداميا، أما السموكيات التي تتبع بعقاب تقؿ احتمالية تكرارىا 

، ٕٓٔٓالزغموؿ، الحقا، وىنا تمعب الخبرة السابقة دورا بارزا في االحتفاظ بالسموؾ أو االمتناع عنو )
95 .) 
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ومما تقدـ يمكف االستنتاج بأف النظرية السموكية ترى بأف السموؾ اإليجابي لمطمبة في عمميات 
التعمـ التعاوني يتكرر ويتحفز الطمبة لالستجابة السموكية إذا ما أسندت بالتعزيز اإليجابي، أما السموؾ 

تعاد عف االستجابة اليو إذا ما اسند بالتعزيز غير المرغوب فيو فيمكف تحفيز الطمبة عمى تركو واالب
 (.  ٕٙ، ٜٜٚٔالسمبي )حمداف، 

 الدراسات السابقة:
قبؿ البدء بكتابة بحثنا ىذا عمدنا الى مراجعة بعض الدراسات السابقة العربية منيا واالجنبية، والتي 

 اثنتيف منيا:تناولت أثر التعمـ التعاوني في تعديؿ مستوى تحصيؿ الطمبة، ونكتفي بذكر 
( بعنواف: )إدارة القسـ المدرسي بأسموب التعمـ ٕٕٔٓاطروحة دكتوراه لمطالب: )شريفي عمي،  -ٔ

التعاوني وأثره عمى التحصيؿ الدراسي واالندماج الصفي(.  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر 
ؿ استخداـ التعمـ التعاوني في إدارة الصؼ الدراسي وأثره في تحصيؿ تالميذ الصؼ األو 

وتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، وأيضا مدى تأثير استعماؿ ىذا النوع مف التعمـ في تعزيز 
 العالقات بيف التالميذ. 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة صاغ الباحث سؤاليف: ىؿ االختالؼ في طريقة التدريس يرافقو اختالؼ 
االختالؼ في طريقة التدريس يرافقو  في التحصيؿ الدراسي لدى تالميذ السنة أولى والخامسة ابتدائي؟ وىؿ

اختالؼ داؿ في االندماج الصفي لدى تالميذ السنة أولى والسنة الخامسة ابتدائي؟  وذلؾ في مقرري 
 الرياضيات والتربية العممية التكنولوجية.

اعتد الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي، وتمت عمى عينة مكونة 
، كما تـ مراعات مقاييس الصدؽ والثبات في أدوات ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓ( تمميذا، لمعاـ الدراسي ٜٚمف )

 البحث. 
خمصت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات التجريبية والضابطة في 
 تحصيؿ مادتي الرياضيات والتربية العممية والتكنموجية وفي مستويات: )التذكر، التطبيؽ، وحؿ
المشكالت(. لصالح المجموعتيف التجريبيتيف. وأيضا وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االندماج 

 الصفي.
أوصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصمت الييا بضرورة تكثيؼ الدورات التدريبية لمعممي 

ية العممية والتكنموجية. المرحمة االبتدائية حوؿ استعماؿ التعمـ التعاوني في تدريس مادتي الرياضيات والترب
 وأيضا في إدارة الصؼ الدراسي. 
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ومما تجدر اإلشارة اليو اف الدراسة تناولت الجانبيف المعرفي واالجتماعي ولـ تقتصر عمى الجانب 
 المعرفي فقط، وىذا ما يدؿ عمى فيـ الباحث الجيد لمبررات استعماؿ التعمـ التعاوني في التدريس.

( بعنواف: )أثر التعمـ التعاوني في المؤىالت Gull F., Shehzad S., 2015دراسة ) -ٕ
بحث أثر استعماؿ التعمـ التعاوني في رفع مستوى  االكاديمية لمطمبة(. ىدفت ىذه الدراسة الى

 التحصيؿ في مادة المغة اإلنكميزية مقارنة بطريقة المحاضرة التقميدية.

( طالبا، ٘٘مى عينة مكونة مف خمس وخمسيف )وقد استعممت الباحثتاف المنيج شبو التجريبي ع 
( طالبا، أما المجموعة ٖٖومقسميف عمى مجموعتيف، حيث تألفت المجموعة الضابطة مف ثالث وثالثيف )

 ( طالبا. ٕٖالتجريبية فقد تكونت مف اثنيف وثالثيف )
تدريس مادة وىدفت ىذه الدراسة الى حث المدرسيف عمى استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في 

المغة اإلنكميزية مف خالؿ اجراء دراسة تجريبية مدعمة بنتائج ودالالت إحصائية، بغية اقناعيـ بتغيير 
طريقتيـ في التدريس. وقد توصمت ىذه الدراسة الى وجود فرؽ كبير في مستوى تحصيؿ الطمبة لصالح 

 استراتيجية التعمـ التعاوني.  
 منيجية البحث: 

ىذا عمى المنيج الوصفي التحميمي بوصفو منيجًا عمميًا لتحقيؽ ىدؼ البحث؛ اعتمدنا في بحثنا 
وذلؾ مف خالؿ تحديد مجتمع البحث وعينتو وأدواتو والوسائؿ اإلحصائية المتبعة في تحميؿ البيانات التي 

 حصمنا عمييا بواسطة أداة الدراسة، والتي نوضحيا كما يمي: 
 
 
 

 :أوال: مجتمع البحث 
مجتمع البحث مف طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية الموزعة في قضاء شط العرب يتكوف   

( طالبا مف الجنسيف )قسـ ٜٖٕٙٛالتابع الى المديرية العامة لمتربية في محافظة البصرة، والبالغ عددىـ )
 (.ٕٕٕٓتربية شط العرب، 

 ثانيا: عينة البحث:
 ( طالب مف الجنسيف.ٓٔاالستطالعية: اختار الباحث بطريقة عشوائية عشر ) العينة 
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 ( طالبا مف الجنسيف.ٕٓعينة الثبات: اختار الباحث عشريف ) 

  ( طالبًا وطالبة مف مجتمع البحث، بعد ٕٓٔالعينة اإلحصائية: وتكونت مف مائة وعشريف )
 .استبعاد العينة االستطالعية وعينة الثبات

 ة البحث: ثالثًا: ادا
استعاف الباحث بالدراسات السابقة واالدبيات التي اطمع عمييا؛ ولتحقيؽ ىدؼ البحث قاـ ببناء      

(، الذي يبيف أداة القياس بصورتيا األولية، ٔاالداة لقياس )التعميـ التعاوني(، وكما موضح في ممحؽ رقـ )
(، بعد األخذ ٕح في ممحؽ رقـ )حيث تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء، وتـ تعديميا كما موض

 بمالحظات الخبراء.
 : العينة االستطالعية

بعد اف وضع الباحث تعميمات المقياس تـ أجراء دراسة استطالعية؛ لمعرفة مدى وضوح التعميمات     
والفقرات مف حيث الصياغة ومضموف المقياس ومستوى الصعوبات، والتي قد تواجو المستجيبيف لتجاوزىا 

( طالب، وقد ٓٔىا )في التطبيؽ النيائي لممقياس؛ لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عدد
 تبيف أف التعميمات والبدائؿ والفقرات واضحة ومفيومة، وليس ىناؾ حاجة لتدخؿ الباحث. 

 
 

 طريقة تصحيح المقياس: 
تـ تحديد أربعة بدائؿ لالستجابة المتدرجة في المقياس وىي )اوافؽ بشدة، اوافؽ، ال اوافؽ، ال اوافؽ       

 (. ٔ، ٕ، ٖ، ٗبشدة(، بأوزاف )
 ائص السيكو مترية لممقياس: الخص

 : صدق المقياس
 الصدق الظاىري                            : 

يتمثؿ ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ عرض الباحث فقرات مقياسو وبدائمو وتعميماتو عمى        
س في مجموعو مف المحكميف، الذيف يتمتعوف بالخبرة التي تمكنيـ مف الحكـ عمى صالحية فقرات المقيا

 قياس الخاصية والمتغير المراد قياسو، وبعد األخذ بمالحظاتيـ تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ. 
  الثبات 
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إليجاد الثبات عمدنا الى تقسيـ فقرات االختبار عمى قسميف متساوييف بحسب الفقرات الفردية 
 –حيا بمعادلة سبيرمافوالزوجية، ونجد معامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية والزوجية لالختبار ثـ نصح

براوف الف تقسيـ  –براوف لنصؿ إلى معامؿ الثبات أو االتساؽ الداخمي، ونستعمؿ معادلة سبيرماف
المقياس إلى نصفيف يعطينا ثباتًا لنصؼ فقرات المقياس ولذلؾ ال بد مف تصحيح معامؿ الثبات النصفي 

زيادة عدد فقراتو، وقد بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بمعادلة تأخذ باالعتبار الزيادة المتوقعة لمعامؿ الثبات ب
( وىو ثبات يمكف ٕٜ.ٓ( بمغ )Spearman-Brownبراوف ) -(، وتصحيحو بمعادلة سبيرمافٗٛ.ٓ)

 االعتماد عميو في تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي. 
 :التطبيق النيائي  

مى افراد عينة ع ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓطبؽ المقياس في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي    
البحث والغرض مف التطبيؽ ىو االجابة عمى ىدؼ البحث وبعدىا تـ تجميع االستمارات مف أجؿ 

( وبمتوسط ٕٓ( درجة وأدنى درجة )ٓٛأحصاىا لمتحميؿ االحصائي وكانت اعمى درجة في المقياس )
 (. ٓ٘فرضي )
  :الوسائل االحصائية 

 (، مطبقا التميؿ اآلتي:SPSS)استعاف الباحث ببرنامج الحزمة اإلحصائية في العمـو االنسانية 
 النسبة المئوية. -

 الوسط الحسابي.  -

   االنحراؼ المعياري.  -

 معامؿ ارتباط بيرسوف وتصحيحو بمعامؿ ارتباط سبيرماف براوف.                             -

 مستقمة.القيمة التائية لعينة واحدة  -

 :ؾ مف خالؿ االجابة عمى ىدؼ البحثثـ عرض نتيجة البحث وذل
اليدف: التعرف عمى أثر تطبيق التعمم التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية من حيث 

 التفاعل اإليجابي ورفع مستوى التحصيل.
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( ٕٓٔلدى عينة البحث البالغة )أشارت نتائج اليدؼ في التعرؼ عمى أثر تطبيؽ التعمـ التعاوني    
( درجة والمتوسط 5ٕ٘ٓٓٙ٘طالبًا وطالبة، تبيف أف متوسط درجات أفراد العينة في التعمـ التعاوني يبمغ )

( درجة ، وبطريقة االختبار التائي لعينة واحدة 5ٖٕٕٛٚٛٔ( درجة وبانحراؼ معياري قدره)ٓ٘الفرضي )
( وىي اكبر مف 5ٖٔٛ٘يمة التائية المحسوبة تساوي )ظير أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا ،إذ كانت الق

( وبمقارنو المتوسط ٜٔٔ( ودرجة حرية )5ٓ٘ٓ( عند مستوى داللو )5ٜٛٔالقيمة التائية الجدولية البالغة )
الحسابي ألفراد العينة بالمتوسط الفرضي لممقياس تبيف أف المتوسط الحسابي اكبر مف المتوسط الفرضي، 

( يوضح ٕداللو احصائية لصالح متوسط افراد العينة اإلحصائية. والجدوؿ رقـ ) وعميو توجد فروؽ ذات
 ذلؾ.

 
 
 

 (8جدول رقم )
 االختبار التائي لعينة واحدة لمفرق بين متوسط درجات افراد العينة مع المتوسط الفرضي لممقياس

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 الجدولية

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 دال ,252 ,00 5,02, 05,2 2, 08528,28 058,22, 082

 
 االستنتاج:

 استنتج الباحث مف خالؿ النتائج التي حصؿ عمييا مف بحثو ما يمي:
تطبيؽ التعمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية يعزز التفاعؿ اإليجابي  إف -ٔ

 بيف الطمبة أنفسيـ وبيف الطمبة ومدرسيـ.

إف تطبيؽ التعمـ التعاوني في درس قواعد المغة العربية لممرحمة الثانوية يرسخ الخبرات لدى  -ٕ
 الطمبة، ويعزز مياراتيـ في التعّمـ.

 التوصيات:
 توصي الدراسة كؿ مف مدرسي المغة العربية والمشرفيف وأصحاب القرار بما يمي: 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجية التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

ٖٗ٘ 

 

إقامة دورات مكثفة لمدرسي المغة العربية حوؿ خطوات ومراحؿ تطبيؽ التعمـ التعاوني في  -ٔ
 الدرس.

 طباعة كراسات خاصة لمدرسي المغة العربية كدليؿ ليـ تصميـ نماذج وتطبيقات التعمـ التعاوني -ٕ
 في تدريس المغة العربية.

حث إدارات المدارس عمى مراعاة شكؿ ومواضع جموس الطمبة داخؿ غرفة الصؼ بما يتالءـ  -ٖ
 مع تطبيؽ التعمـ التعاوني.

 المقترحات:
 تقترح الدراسة ما يمي:

تعميـ نتائج البحث عمى ادارات المدارس في المديرية العامة لمتربية في محافظة البصرة ال سيما قسـ  -ٔ
 ربية شط العرب.ت

اجراء دراسة مماثمة عمى عينة اخرى وفؽ المنيج التجريبي لالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة، وتعميـ   -ٕ
 مخرجاتيا.  

تشكيؿ قاعات دراسية خاصة داخؿ المدارس تتالءـ مع تطبيؽ التعمـ التعاوني، مف حيث توزيع  -ٖ
 مواضع الجموس والطمبة وتوفر الوسائؿ التعميمية. 

 
 المصادر قائمة

 أوال: المصادر العربية:
 القرآف الكريـ. -ٔ

 ، دار الدعوة، إسطنبوؿ، تركيا.ٕ، المعجـ الوسيط، طٜٜٛٔإبراىيـ مصطفى، وآخروف،  -ٕ

، دار المسيرة، عّماف، ٔ، التصميـ التعميمي نظرية وتطبيؽ، طٜٜٜٔالحيمة، محمد محمود،  -ٖ
 األردف.
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 ، دار الشروؽ، عّماف، األردف.ٕالتعّمـ، ط، نظريات ٕٓٔٓالزغموؿ، عماد عبد الرحيـ،  -ٗ

، ٕ، سيكولوجية التدريس الصفي، طٕٓٔٓالزغموؿ، عماد عبد الرحيـ، والمحاميد، شاكر عقمة،  -٘
 دار المسيرة، عماف، األردف. 

، دار دجمة، ٔ، االتجاىات الحديثة في طرائؽ التدريس، طٕٗٔٓالسامرائي، قصي محمد،  -ٙ
 عّماف، األردف.

، دار ٔ، نظريات التعمـ تطبيقات عمـ نفس التعّمـ في التربية، طٜٜٚٔياد، حمداف، محمد ز  -ٚ
 التربية الحديثة، سوريا.

، ٔ، مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا، طٕٗٔٓزاير، سعد عمي، وعايز، ايماف إسماعيؿ،  -ٛ
 دار صفاء، عّماف، األردف.

 دار صفاء، عّماف، األردف.، ٔ، طرائؽ التدريس العامة، طٕٗٔٓزاير، سعد عمي، وآخروف،  -ٜ

، دار صفاء، عماف، ٔ، االستراتيجيات الحديثة في التدريس، طٕٛٓٓعطية، محسف عمي،  -ٓٔ
 األردف.

، إدارة القسـ المدرسي بأسموب التعمـ التعاوني وأثره عمى التحصيؿ الدراسي ٕٕٔٓعمي، شريفي،  -ٔٔ
 واالندماج الصفي، أطروحة دكتوراه، جامعة وىراف، الجزائر.

 
 المصادر األجنبية: ا: ثاني

ٔ- Gull F. and Shehzad S., 2015, Effects of Cooperative Learning on 
Students’ Academic Achievement, Journal of Education and Learning, 

Vol. 9(3) pp. 246-255. Pakistan. 
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 المالحق:
 ( أداة القياس بصورتيا األولية0ممحق رقم )

موقؼ تعميمي تعممي يعمؿ فيو الطمبة عمى شكؿ مجموعات صغيرة في تفاعؿ : ىوالتعمـ التعاوني  
 إيجابي متبادؿ يشعر فيو كؿ فرد عمى أنو مسئوؿ عف تعممو وتعمـ اآلخريف بغية تحقيؽ أىداؼ مشتركة.

 .مناسبا تراه الذي المكان في(  √عزيزي الطالب: ضع عالمة ) 
أوافق  العبارة ت

 بشدة
 أوافق

 

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

     يساعد الطمبة عمى التعمم الذاتي 0
     يساعد الطمبة عمى دراسة وتحميل المادة بأنفسيم 8
     يساعد الطمبة عمى مراجعة المادة بشكل مستمر ,
     يساعد الطمبة عمى تقبل وجيات نظر بعضيم البعض 4
     يساعد الطمبة عمى تنظيم أفكارىم وعرضيا بشكل منطقي ,
     يشجع النقاش والحوار بين الطمبة إليجاد الحمول 0
     يحفز الطمبة عمى التفاعل والمشاركة داخل الصف 8
     يرشد الطمبة لتقبل النقد البناء 2
     يعزز عالقات الطمبة مع بعضيم البعض ,

     يشجع الطمبة عمى استعمال قواعد لغوية صحيحة 02
     التعمم في مجموعاتيشجع الطمبة عمى  00
     يشجع الطمبة عمى التشاور مع بعضيم الختيار االجابة 08
     يشجع الطمبة عمى انجاز النشاطات الصفية و الالصفية ,0
     تجعل درس قواعد المغة العربية أكثر مرحا 04
     يساعد الطمبة عمى فيم درس القواعد بشكل أفضل ,0
     حل مزيد من التدريبات والتمرينات يساعد الطمبة عمى 00
     يساعد الطمبة عمى فيم القواعد وحفظيا لفترة أطول 08
     يساعد الطمبة عمى تنظيم تعمميم لمقواعد بشكل أفضل 02
     يحفز الطمبة عمى التعاون بشكل أفضل مع مدرس المغة العربية ,0
     يحبب الطمبة بدرس المغة العربية 82
     ترسخ فكرة الدرس في أذىان الطمبة لفترة طويمة 80
     تساعد الطمبة المتأخرين دراسيا عمى المشاركة  88
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 ( أسماء الخبراءٕممحؽ رقـ )
الدرجة  ت

 العمية
 مكاف العمؿ االختصاص االسـ

الكمية التربوية المفتوحة،  ارشاد تربوي طالب سرحاف شفيؽ أ.ـ.د ٔ
 مركز البصرة

الكمية التربوية المفتوحة،  ارشاد تربوي الكريـ خمؼ ساجتعبد  ـ.د ٕ
 مركز البصرة

الكمية التربوية المفتوحة،  ارشاد تربوي وحيد عقاؿ ضمد ـ.د ٖ
 مركز البصرة

الكمية التربوية المفتوحة،  ارشاد تربوي نجوـ عاشور جاسـ ـ.د ٗ
 مركز البصرة

 
 
 

 ( أداة القياس بصورتيا النيائية,ممحق رقم )
 

 أوال: بيانات الطالب: 
 

 .الصحيح الخيار أماـ(  √عزيزي الطالب: ضع عالمة ) 
 

 المرحمة الدراسية:
 
 الثالث المتوسط )     (،        الرابع االعدادي )      (،     الخامس االعدادي )      (. 
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 الجنس: 

  
 (،           انثى )       (    ذكر )              

 
 
موقؼ تعميمي تعممي يعمؿ فيو الطمبة عمى شكؿ مجموعات صغيرة في تفاعؿ ىو:  عاونيالتعمم الت 

 إيجابي متبادؿ يشعر فيو كؿ فرد عمى أنو مسئوؿ عف تعممو وتعمـ اآلخريف بغية تحقيؽ أىداؼ مشتركة.
 .مناسبا تراه الذي المكاف في(  √عزيزي الطالب: ضع عالمة ) 

ال أوافق  العبارة ت
 بشدة

ال 
 أوافق

موافق  موافق
 بشدة

     يساعد الطمبة عمى التعمم الذاتي والتفاعل االيجابي 0
     يساعد الطمبة عمى دراسة وتحميل المادة بأنفسيم 8
     يساعد الطمبة عمى مراجعة المادة بشكل مستمر ,
     يساعد الطمبة عمى تقبل وجيات نظر بعضيم البعض 4
     أفكارىم  بشكل منطقييساعد الطمبة عمى تنظيم  ,
     يشجع النقاش والحوار بين الطمبة إليجاد الحمول 0
     يحفز الطمبة عمى التفاعل والمشاركة داخل الصف 8
     يرشد الطمبة لتقبل النقد البناء 2
     يعزز عالقات الطمبة مع بعضيم البعض ,

     يشجع الطمبة عمى استعمال قواعد لغوية صحيحة 02
     يشجع الطمبة عمى التعمم في مجموعات متفاعمة 00
     يشجع الطمبة عمى التشاور مع بعضيم الختيار االجابة 08
     يشجع الطمبة عمى انجاز النشاطات والواجبات ,0
     تجعل درس قواعد المغة العربية أكثر ايجابية 04
     يساعد الطمبة عمى فيم درس القواعد بشكل أفضل ,0
     يساعد الطمبة عمى حل التدريبات والتمرينات 00
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     يساعد الطمبة عمى فيم القواعد وحفظيا لفترة أطول 08
     يساعد الطمبة عمى عرض أفكارىم بشكل أفضل 02
     يحفز الطمبة عمى التعاون بطريقة تفاعمية مع المدرس ,0
     يحبب الطمبة بدرس المغة العربية 82
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 لكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانويةا
 الغرض من البحث : ) الترقية (  

 أ.م. د. نضال عيسى المظفر
 جامعة البصرة / كمية التربية لمعموم اإلنسانية/ قسم العموم التربوية والنفسية

Nidhal.Abd@uobasrah.edu.iq االيميل :   
 

 الممخص :
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى الكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية في  

( مدرسا ومدرسة ، 051مدارس مركز محافظة البصرة من وجية نظرىم ، وتكونت عينة الدراسة من )
( كفاية ، موزعة عمى خمسة 01واعتمد البحث المنيج الوصفي ، أما األداة فيي استبانو مكونة من )

تقويم  –تنفيذ الدرس  –التخطيط واإلعداد لمدرس  –العممية والنمو الميني  –)الشخصية  مجاالت:
ىي : حققت بعض الكفايات  الدرس( بعد أن تحققت الباحثة من صدقيا وثباتيا . أما أىم النتائج

التدريسية لدى عينة البحث درجة عالية في مستوى التحقق ، باستخدام الوسط المرجح ، والوزن المئوي 
 وحسب المجاالت الموضوعة . 

 ) الكفايات التدريسية ، المدرسين ، المدرسات ، المرحمة الثانوية ( .  الكممات المفتاحية :
Teaching competencies for secondary school teachers 

Mother. Dr.. Nidal Issa Al-Mudhaffar 
University of Basra / College of Education for Human Sciences / 
Department of  
Educational and Psychological Sciences 

 
 Teaching competencies for secondary school teachers 

 Abstract: The current research aims to identify the teaching 
competencies of male and female secondary school teachers in the 
schools of the center of Basra Governorate from their point of view. It is 
divided into five areas: (personal - scientific and professional growth - 
planning and preparation for the lesson - implementation of the lesson - 
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lesson evaluation) after the researcher verified its validity and stability. 
The most important results are: Some of the teaching competencies of 
the research sample achieved a high degree in the level of verification, 
using the weighted mean, and the percentage weight, according to the 
fields set. 
Keywords: (teaching competencies, teachers, female teachers, secondary 
school). 
 

 الفصل األول
 مشكمة البحث: 

تعد مينة التدريس من أشرف المين التي يؤدييا اإلنسان، لما يتركو المدرس من آثار واضحة عمى 
المجتمع كمو، وليس عمى أفراد منو فحسب. وان التكيف مع المستجدات يتطمب التنمية الشاممة التي 

تيجة التحديات تراعي جميع جوانب النمو بصورة متكاممة ومتوازنة. وبما أن العالم أصبح أكثر تعقيدا ن
التي تفرضيا التكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة، فان النجاح في مواجية ىذه التحديات ال يعتمد عمى 
نما عمى كيفية استخدام المعرفة وتطبيقيا وتوليدىا وحل المشكالت بكفاءة وبسرعة، لذلك  الكم المعرفي، وا 

 يجب أن تتوافر لدى المدرس خمفية واسعة 
 

ال تخصصو، إلى جانب تمكنو من حصيمة ال باس بيا من المعارف في المجاالت وعميقة في مج
 الحياتية 

األخرى، حتى يستطيع الطالب من خالل تفاعميم معو أن يدركوا عالقات الترابط بين مختمف المجاالت 
 العممية 

 ( .  00:  7112) زكية ، 
ذ تتضمن ىذه العممية أن عممية التدريس المناسبة من الميمات الصعبة التي تقع عم ى عاتق المدرس، وا 

مراعاة البعد االجتماعي ومستوى العمر والفروق الفردية بين الطمبة وطبيعة المادة المراد تعميميا، ومما ال 
شك فيو ان امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لمميارات التدريسية سينمي لدى الطمبة قدراتيم 

تحقيق األىداف التربوية، لذلك فان الكشف عن مدى توافرىا لدييم أمر بالغ ويثري خبراتيم ويساعدىم في 
األىمية، ألنو سيساعد عمى تحديد نقاط الضعف والقوة لدييم. وترى الباحثة أن التدريس عمى مستوى 
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المرحمة الثانوية يتطمب أحداث تفاعل بناء بين الطالب والمدرس بيدف االرتقاء بميارات شخصية المتعمم 
 كسابو المعمومات والمعارف  .وا  

وألجل إعداد المدرس المؤىل لمتعامل مع الكفايات التدريسية جاء المدخل التعميمي القائم عمى الكفايات 
الذي يعتبر احد االتجاىات في إعداد المدرس وأكثرىا شيوعا وانتشارا، وىو مدخل ييدف إلى إعداد 

لى رفع مستوى أداء المدرس مينيا وتوظيف كفاءتو المدرس وتأىيمو عمى أسس تربوية ونفسية تيدف إ
 ( .  70:  7107وتوجيو ميارتو لمساعدة الطالب عمى تحقيق أىدافيم.) الطاىر ، 

( أن العممية التعميمية ليست بذات قيمة إذا خال ميدانيا من المعمم  7100ويذكر ) عبد الباقي وآخرون ، 
بعاتيا ، فشخصية المعمم وقدراتو ودافعيتو وتمكنو من مادة الكفء القادر عمى تحمل مسؤولياتو ومعالجة ت

تخصصو وامتالكو الميارات الخاصة بطرق التدريس ، لذلك فقد اىتمت الدول والمجتمعات المختمفة 
بمعممييا من خالل التأكيد عمى إعداد برامج تدريبية وثقافية لرفع كفاءتيم التدريسية . ومن ىنا جاءت 

لمتعرف عمى الكفايات التدريسية عند مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية في ضوء مشكمة البحث الحالي 
التخطيط واإلعداد  –العممية والنمو الميني  –الكفايات المعدة لذلك والتي تتعمق ) بالصفات الشخصية 

 تقويم الدرس ( . –تنفيذ الدرس  –لمدرس 
 أسئمة البحث :

 
 ة: جاء ىذا البحث ليجيب عمى األسئمة اآلتي

  -ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لمكفايات التدريسية المتعمقة بالصفات الشخصية  ؟ 
 - ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لمكفايات العممية والنمو الميني  ؟

 - رس  ؟ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لكفايات التخطيط واإلعداد لمد
 - ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لكفايات تنفيذ الدرس  ؟

 ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لكفايات التقويم  ؟ -
 

 أهمية البحث :
يشيد العالم تطورا معرفيا وتكنولوجيا متسارعا فرضت عمى أبناء المجتمع اإلحاطة بالعديد من الميارات 

التي تتوافق مع متطمبات ىذا العصر ، ويتطمب ىذا التطور من القائمين بعممية التدريس إعدادا جيدا الن 
ا يمثمو المعمم من أىمية باعتباره العممية التربوية تشكل عنصرا أساسيا في إحداث ىذا التطور ، ونظرا لم

ركنا أساسيا من أركان النظام التربوي بشكل عام ، ومسيال لتعمم الطمبة بشكل خاص فالبد من أن تتوافر 
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فيو مجموعة من الكفايات وخاصة ما يتعمق منيا بمعارفيم ومياراتيم واتجاىاتيم وقيميم ، ما يؤدي إلى 
 (  .  029:  7112لتالي اإلحاطة بالميمات المناطة بيم  ) عسكر ، االرتقاء بالمستوى التعميمي ليم وبا

وكان منحى الكفايات التدريسية الذي نقل عممية اإلعداد من البرامج التقميدية القائمة عمى كم المعمومات 
إلى برامج قائمة عمى األداء ، وقدمت ىذه األفكار الجوىرية لحركة إعداد المعممين وفق منحى الكفايات 

( وتعد كفايات التدريس  3:  7114لتي تعود جذورىا لممدرسة السموكية في عمم النفس ) الياس ، ا
 ضرورية في المواقف 

 
التعميمية ، وخاصة وأنيا تيدف إلى تقويم التخطيط والميارات والمعارف واالتجاىات الالزمة لجعل 

ي ضوء اإلمكانيات والمناخ المتوفر في المدرسين والمدرسات قادرين عمى التدريس بفاعمية وجودة عالية ف
البيئة التعميمية  . ونظرا لذلك ومع تزايد أىمية المدرسة فقد تطور دور المدرس، فأصبح لزاما عمى 

المؤسسات التربوية، ان تعمل عمى إعداد المعممين المؤىمين والمدربين باعتباره عامال ميما في نجاح 
ات التدريسية والمينية يعني تمكنو من تحقيق األىداف المرجوة من العممية التربوية، وتمكينو من الكفاي

 ( .  041:  7114عممية التدريس ) الخوالدة ، 
ومن ىنا فان مدخل الكفايات يمكن أن يكون مناسبا لمنيوض بيذه البرامج التدريسية العالية كاتجاه جديد 

يره من االتجاىات التي تستيدف رفع كفاءة لتربية المدرسين والمدرسات إال أن األخذ بيذا االتجاه أو غ
التدريس البد ان تسبقو دراسات وبحوث تستكشف وتحدد المستويات األولية وتضع تصورات لنوعية كفاءة 

 (  . 2:  0420األداء المطموبة ومستوياتيا ) ألمقاني 
عمم وجوب االىتمام كما أن ىذه األىمية المتزايدة لدور المدرس تحتم عمى المؤسسات إعداد وتدريب الم

بالمعمم ليس فقط من الناحية العممية في مجال تخصصو وأسموب التدريس وطريقة إعداده لممادة التعميمية 
، وتمكينو من التعامل مع متطمبات العصر . فيناك كفايات فنية وتربوية ومعارف سابقة البد أن يمتمكيا 

، وان يتواصل مع الطمبة باستخدام التفاعل المتزامن أو المعمم لكي يتفاعل مع المواقف التعميمية وأدواتيا 
 ( .  99:  7110غير المتزامن ويتفاعل مع المحتوى المقدم عبر ىذه المواقع ) عزمي ، 

وقد اجمع اغمب المربين عمى أن معظم المشكالت التربوية ناشئة في أساسيا عن افتقار المدرس إلى 
رب يستطيع أن يتالفى المشكالت التي تواجيو في أثناء ممارستو معممين قادرين ، فالمعمم القدير والمد

لمينتو ، أضف الى ذلك فان جميع األدوات والوسائل التعميمية ال تجدي نفعا كبيرا بدون المعمم الفعال 
الذي يمتمك كفايات التدريس ومياراتو ، فالمعمم يستطيع بخبرتو أن يعوض كل ما ينقصو في الموقف 

ييزات وأدوات ووسائل تعميمية ، إضافة إلى أن ىناك عناصر كثيرة يقوم عمييا نجاح التعميمي من تج
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المعمم في عممو ، غير ان إعداده التربوي في ىذا النجاح ، ولذا كان ضروريا أن تحظى تربية المعمم 
 وحسن أعداده بأوفر العناية في أنظمتنا التعميمية   

) جابر                                                                                               
 ،7113  :75   . )               

( عمى أىمية أن يحول المنيج المدرسي عمى يد المعمم الكفء إلى أداة  20:  7110ويؤكد ) راشد ،
عمميات ومقوم ومدير تربوية فعالة فيو باحث ومصمم لمخبرات التعميمية والتكنولوجية ومرشد وميسر لم

وقائد لمعممية التعميمية ، كل ىذه األدوار في سبيل إتاحة خدمات تعميمية ثرية ليؤالء المتعممين في أي 
مستوى دراسي ، وىكذا تبدو الحاجة إلى رفع أداء وكفاءة المعمم أكثر من ضروري حتى يستطيع التكيف 

 تيجيات ومداخل حديثة ومبتكرة في إعداده . مع آليات العصر ، وال يتأتى ذلك إال باستخدام استرا
وتأسيسا عمى ما سبق يتضح أن الحقل الذي يعمل بو المدرس والمسؤوليات اإلدارية والقيادية التي تناط لو 

بحكم ىذه المينة في نجاح الصف ونقاء مناخو ، تجعل مدى تقدمو أو تراجعو متعمق بمدى تمتعو 
التي من خالليا يتفاعل مع اآلخرين لتبادل الخبرات وتحويميا إلى خبرات بالكفايات والقدرات التي يمتمكيا و 

وكفايات )مينية،  وشخصية( ، وتصبح فيما بعد ميارات يتعامل بيا مع مكونات العممية التعميمية ) 
 (.  003:  7115ألبدري ، 

 
 
 وفي ضوء ما سبق يمكن تمخيص أهمية البحث باالتي : 
معمومات وافية لمقائمين عمى العممية التربوية حول درجة امتالك مدرسي . يسعى ىذا البحث لتقديم 0

 ومدرسات
 المرحمة الثانوية لمكفايات التدريسية.    
. قد تفيد نتائج ىذا البحث في إعادة النظر بالبرامج التي تقدميا كميات التربية والدورات التي تعقدىا 7

 مديريات 
 التربية.    
ي بمزيد من  الدراسات في مجال الكفايات التدريسية  لدى المدرسين والمدرسات . أثراء األدب التربو 3

 بالمرحمة      الثانوية  .
. مساعدة القائمين عمى العممية التربوية في تطوير الكفايات التدريسية مستعينين بالنتائج التي توصمت 4

 إلييا 
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 الدراسة الحالية .    
. تفيد نتائج ىذا البحث المشرفين التربويين في تقويم أداء المدرسين بعد اطالعيم عمى مدى ممارستيم 5

 لمكفايات 
 التدريسية .    
 

 أهداف البحث : يهدف البحث الحالي إلى :
 . التعرف عمى الكفايات الشخصية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية .0 
 . التعرف عمى الكفايات العممية والنمو الميني لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية.7 
 . التعرف عمى الكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية فيما يتعمق بمجال التخطيط 3 

 التخطيط واإلعداد لمدرس.    
المرحمة الثانوية فيما يتعمق بمجال تنفيذ . التعرف عمى الكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات 9

 الدرس.
. التعرف عمى الكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية فيما يتعمق بمجال تقويم  5

 التدريس.
 

 حدود البحث :
 الحد الموضوعي : الكفايات التدريسية لدي مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية. -
 ومدرسات المرحمة الثانوية في مركز محافظة البصرة.الحد البشري: مدرسي  -
 .7104/  7102الحد ألزماني: الفصل الثاني من العام الدراسي  -الحد المكاني : محافظة البصرة  -
 

 تحديد المصطمحات :
ة الكفاية التدريسية : تعرف الكفاية عمى أنيا : "القدرة عمى تنفيذ النشاط التعميمي والذي يستند إلى مجموع
من الحقائق والمفاىيم والتعميمات والمبادئ وتتضح من خالل السموك التعميمي الذي يصل إلى درجة 

 (.000: 7113الميارة". )ألشمري، 
( بأنيا: قدرات نعبر عنيا بعبارات سموكية تشمل مجموعة ميام )معرفية وميارية 7113وعرفيا الفتالوي ) 

نجازه بمستوى معين مرض من ناحية الفاعمية والتي يمكن ووجدانية( تكون األداء النيائي المتوقع إ
 ( 74: 7113مالحظتيا وتقويميا بوسائل المالحظة المختمفة )الفتالوي ،
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وتعرف الكفايات التدريسية إجرائيا بأنيا: مجموعة من الممارسات التدريسية التي تشير إلى امتالك مدرسي 
ت المتعمقة بالصفات الشخصية والنمو الميني والتخطيط ومدرسات المرحمة الثانوية لمجموعة من الكفايا

واإلعداد لمدرس وتنفيذ الدرس وتقويم الدرس والتي سيحصل عمييا المستجيب جراء استجابتو عمى فقرات 
 األداة التي أعدتيا الباحثة في الدراسة الحالية ولجميع مجاالتيا .

في سمم النظام التعميمي في العراق والتي يكون التعميم  المرحمة الثانوية : ىي المرحمة التي تمي االبتدائية 
 ( . 95: 0441اإلعدادية( )مزعل ،  -فييا عمى مرحمتين )المتوسطة 

 
 

 الفصل الثاني
 خمفية نظرية :

لقد اقترن مفيوم الكفايات في العممية التربوية بشكل أساسي بالمعممين؛ وذلك ألن  نشأة حركة الكفايات : 
ىناك إجماعًا عمى أن المعمم يشكل العامل األىم في عممية التعمم، فالمعمم الذي يمتمك كفايات عالية في 

لقد أثبتت البحوث أساسيات العممية التربوية يكون أكثر تأثيرا ويمكن أن يحدث أثرا إيجابية في تالميذه، و 
التربوية أن التدريس الفعال يعتمد بالدرجة األولى عمى شخصية المعمم وذكائو ومياراتو وكفاياتو التدريسية 

التي يتمتع بيا ، ولذلك ارتبط موضوع تحديد كفايات المعممين في المدرسة بحركة كبرى في مجال 
 Competency( وىي مختصر )CBTEكفايات )المعممين في العالم سميت بحركة التربية القائمة عمى ال

Based Teacher Education، 70: 0423( )مرعي ) 
عندما أصدرت جامعة  0402أن المحاوالت األولى لتطبيق ىذا االتجاه بدأت في الواليات المتحدة منذ 

الميام  فموريدا مشروع دولي يسمى " برنامج تدريب المعممين في المرحمة االبتدائية"، يقوم عمى تحديد
التعميمية لمعمم المرحمة االبتدائية في العشر سنوات الالحقة، وقد تم وضع مخطط عام لبرنامج تربية 
المعممين يشمل عمى المقومات التالية: التخطيط لمتعميم واختيار المحتوى وتنظيمو، استخدام األساليب 

م المعمم بدور القائد الميني. )األزرق ، التي تحقق األىداف والتقويم ودور المعمم في تحمل المسؤولية وقيا
7111  :702 .) 

وقد شيد عقد السبعينات انطالق الكثير من الدراسات التي حاولت تصميم برامج تربوية معاصرة إلعداد 
المعممين وتدريبيم، ومع تعدد ىذه البرامج إال أن معظميا أعتمد الكفايات أساسا ومعيارا ليا. وقد 
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استخدمت بعض ىذه البرامج أسموب تحميل النظم، وقد القت حركة الكفايات نجاحا كبيرا لما قدمتو من 
 برامج عممية في إعداد المدرسين 

معتمدة تفريد التعميم، حتى أصبحت سمة مميزة لمعظم برامج إعداد المعممين وتدريبيم. وخالل مدة وجيزة 
مية في إعداد المعممين، وأن تستحوذ عمى اىتمام كثير من نشأة الحركة واستطاعت وبفضل برامجيا العم

 (. 7101:473المربين التي عدوىا عالج لكثير من مشكالت التعميم )حسون، 
أما في الوطن العربي فقد عقدت مؤتمرات وندوات حول ىذه الحركة وذلك من أجل إعداد المعمم العربي  

االتجاىات الحديثة في إعداد المربين. فقد عقدت حمقات ومحاولة تطوير كفاياتو المينية واالستفادة من 
( 0424( وحمقات دراسية أخرى في مسقط )0422( وفي الرياض )0425دراسية في كل من البحرين )

وتضمنت كل توصياتيا حول ضرورة العناية بتدريب المعممين ومحاولة تحديد بعض الكفايات المطموبة 
 (. 704: 7111ة القائمة عمى الكفايات. )األزرق ،لممعمم العربي في إطار حركة التربي

: تعد حركة تربية المعممين القائمة عمى الكفايات التدريسية  العوامل التي أدت إلى ظهور حركة الكفايات
أحد االتجاىات الحديثة في ميدان التربية وأنموذجا من النماذج التي أدى تطبيقيا إلى تحسين نوعية 

لعوامل التي ساعدت عمى ظيور مبدأ حركة الكفايات ما ذكره )الربيعي والمحنا، المعممين، ولعل أبرز ا
 ( فيما يمي :032: 7102

 
 
. اعتماد الكفاءة بدال من المعرفة : وجاء ىذا المبدأ كرد فعل عمى البرامج التي تركز عمى المعرفة 0 

تقان عدد من المفردات الدراسية معيار لمنجاح في ممارسة عممية التع ميم واالعتماد عمى البرامج التقميدية وا 
لذلك تطورت برامج إعداد المعممين عمى نحو ممحوظ باعتمادىا مبدأ الكفاية واألداء بدال من االعتماد 

 عمى المعرفة كإطار مرجعي.
. ظيور مبدأ المسؤولية في العممية التربوية : وتعني تحديد المرامي والغايات وتقييم مدى ما تحقق 7 

 تحمل مسؤولية النتائج وتحول أثر المعمم من مصدر لممعمومات إلى موجو وميسر لعممية التعمم.منيا، و 
 . تحديد األىداف عمى نحو سموكي : وتعد ىذه الفقرة حجر الزاوية في التربية القائمة عمى الكفايات. 3 
رض عمى المعممين توظيف . التطور التكنولوجي التربوي الذي أمد التعمم والتعميم بطرائق جديدة، الذي ف9

 المستحدثات التكنولوجية في عممية التعميم
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 ( أن العوامل التي ساعدت عمى نشأة ىذه الحركة وانتشارىا عوامل متعددة منيا :7113وترى الفتالوي )
  أن التحرك باتجاه البرامج القائمة عمى الكفاية كان نتيجة لمطالبة الجماىير بمردود أفضل لعممية

 1التعميم.
  جاءت ىذه الحركة أيضا کرد فعل لألساليب التقميدية التي تسود برامج اإلعداد لتتجاوز ثغراتيا

 وعيوبيا والتي تؤكد عمى الجانب النظري والتي تستند عمى المفيوم التقميدي لتربية المعممين.
  سموكو في التطور الواسع في مينة التدريس وما صاحبو من دراية واسعة بخصائص المعمم ونوعيات

المواقف التدريسية المختمفة، واإليمان بأدوار جديدة ينبغي أن يمارسيا فيو معمم ومتعمم في نفس 
 الوقت وىو مبتكر ومجدد .

  جاء ىذا االتجاه كاستجابة النسحاب الكثير من المفاىيم االقتصادية وأساليبيا عمى النظام إلى أن
 حركة في عممية التعمم والتعميم.تطور التكنولوجيا وتوفرىا سيل تنفيذ منيج ال

  إن ىذه التغيرات والتطورات العممية واالجتماعية والمينية أدت إلى تصميم وبناء مثل تمك البرامج التي
عدادىم وفق مبدأ الكفاية. )الفتالوي،   (.39-33: 7113تقوم عمى تربية المعممين وا 

 أهمية اإلعداد القائم عمى الكفايات التدريسية :
عداد الميني لممدرس من األركان األساسية في منظومة اإلعداد الكمي لممدرس، حيث تستيدف يعد اإل 

الثقافة المينية إكساب معمم المستقبل أصول التدريس وتمكينو من فيم حقيقة العممية التربوية، وذلك من 
عامة واألىداف التربوية خالل تزويده بالميارات واالتجاىات الالزمة لمتدريس وتعريفو باألىداف التربوية ال

الخاصة بالمرحمة التعميمية التي يعمل بيا، وتزويده بالوسائل الصحيحة لمتقويم التربوي وبأسس ومبادئ 
التعمم وبخصائص نمو المتعممين، باإلضافة إلى تكون اتجاىات إيجابية نحو مينة التعميم )الربيعي 

 (.034: 7102والمحنا ، 
يعد التزاما نحو الناشئين، ونحو مستوى مينة التعميم، يضاف الى ىذا ظيور كما أن توفير المدرس الجيد 

ميارات مستجدة لمتدريس مرتبطة باستخدام التقنيات التربوية يدفعنا إلى إعادة النظر في برامج إعداد 
صبح عمى إتقان تمك الميارات التي أ -المعمم بين الحين واآلخر لتمكين المعممين قبل انخراطيم في المينة

أمر استخداميا ضروريا ألنيا تساعدىم في تقديم إيضاحات ميمة لممتعممين وعمى إثارتيم لمتعمم.كما أن 
ثناءىا برامج  الدور المتغير لممعمم الذي عبر الحدود التقميدية يتطمب أن تكون برامج أعداده قبل الخدمة وا 

 تقدم الخبرات واألساليب التعميمية، وكل 
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كفايات عامة، وأخرى نوعية خاصة تتناسب مع ىذا الدور، ومع متطمبات التطورات ما يكسب المعمم 
 (.740: 7100الحديثة في أىداف التعميم، ومحتواه وأساليبو ومصادره )فتيحة، 

( بأنو ينبغي عمى معممي اليوم أن يعرفوا، ويكونوا 949: 7107ويذكر ليفين المشار إليو في دحالن )
م تكن مطموبة من أسالفيم، وينبغي إعدادىم لتعميم طمبتيم لتحقيق أعمى قادرين عمى فعل أشياء ل

مخرجات تعمم عرفيا التاريخ، وىذه وظيفة مختمفة كميا عما كانت تفعمو األجيال السابقة من المعممين، كما 
ينبغي تطوير ميارات المعمم ومعارفو نوعيا إذا أردنا تطوير تحصيل الطمبة إلى المستوى المطموب 

 قتصاد المعموماتية. اال
 األسس التي تقوم عميها الكفايات التدريسية :

أن الدعوة لتبني مدخل الكفايات التدريسية في إعداد المدرسين وتأىيميم وتدريبيم قائم عمى عدة أسس  
 ( فيما يمي :2: 0429أىميا ما ذكره الخطيب )

 عميم.. التطورات التكنولوجية اليائمة التي يسرت مصادر جديدة لمت0
. ظيور متطمبات وحاجات العمل الجديد التي تدعو إلى إعداد طاقات بشرية تالءم قدراتيا ىذه 7 

 المتطمبات والحاجات.
. ظيور مفاىيم جديدة في ميدان التربية والتعميم مثل: التخطيط والتصميم ورفع مستوى الكفاية والفاعمية، 3

 والتدريب المتدرج،والبرامج المعدلة والتطوير.
. تزايد ضغوط الشباب وما ارتبط بيا من تساؤالت عن معنى الحياة وجوانبيا ومدی وظيفة وأىمية من 9

 يتمقونو من خالل األطر التقميدية.
. نضوج مينة التعميم نفسيا وما صاحبيا من دراية واضحة بخصائص القائمين بالتعميم ونوعيات 5

 الكفايات والمواقف التعميمية المختمفة.
 أساليب التقويم والتقدير في الفترة األخيرة نتيجة البحوث والدراسات.. تطور 0
. ظيور مفيوم تحميل النظم وانعكاساتو عمى العممية التعميمية من ناحية المجوء إلى تحميل النظام 2

 التعميمي لمعرفة أدق التفاصيل.
 أساليب تحديد الكفايات التدريسية :

لمتوفرة لدى المدرسين أو الكفايات الواجب توافرىا عند المدرسين ىناك عدة أساليب لتحديد الكفايات ا 
 ( فيما يمي :0444ومنيا ما ذكره طعيمة )
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. استطالع رأي األطراف المعنية من مدرسين أو موجيين أو أساتذة، وسؤاليم عن الميارات التي يجب 0 
 أن تتوفر عند المدرس.

الباحث لمواقع التعميمي وتوفير الظروف المالئمة . تحميل عممية التدريس، وذلك من خالل تحميل 7 
 لتيسير سير العممية التعميمية .

 
 
. مالحظة أداء مدرس ذو خبرة، عمى أن تكون تمك المالحظة في ميدان عممو )غرفة الصف(، 3 

 واشتقاق الميارات الالزمة لممعممين من خبرتو بالميدان.
والتي حددت الكفايات التدريسية الالزمة المدرس المرحمة  . االقتباس من المقاييس المعدة لذلك الغرض9 

 (70: 0444الثانوية. )طعيمة ،
 أنواع الكفايات التدريسية :

قسمت الكفايات التدريسية عمى أنواع متعددة، فمنيم من قسميا إلى )كفايات معرفية، وكفايات أدائية،  
ني أنو يمتمك المعرفة الالزمة لمعمل دون أن وكفايات إنجازية(، وامتالك المدرس لمكفايات المعرفية يع

يكون ىناك مؤشر عمى أنو يمتمك القدرة عمى األداء. أما أمثالك المعمم لمكفايات األدائية فيعني أنو قادر 
عمى أظيار قدراتو عمى ممارسة ميارات التعميم المتعددة من دون أن يعني ذلك مؤشر عمى أن المعمم 

بة في أداء طمبتو، وىذا ىو اليدف األساس لمتعميم لذلك يقال إن المعمم قادر عمى إحداث نتيجة مرغو 
صاحب الكفاية ىو الذي يمتمك القدرة عمى إحداث التغيرات المرجوة في سموك المتعممين، ال مجرد امتالك 

 (937: 7110المعرفة )الحيمة ، 
 أما جامعة ىاوستن فقد صنفت الكفايات التدريسية إلى نوعين : 
ويقصد بيا الكفايات التي تعكس سموكيات التدريسي والتي تعد أساس كل مدرس  فايات العامة :. الك1 

لكي يكون فعاال، بغض النظر عن المرحمة التي يدرسيا ، أو المادة العممية، وتشتق تمك الكفايات من 
 فرضيات تخص التعميم والتعمم والنمو اإلنساني.

يات التي تصف السموكيات وتعد أساسية إلحداث تعمم فعال ويقصد بيا الكفا. الكفايات الخاصة : 8
لممرحمة التي يقوم بتدريسيا أو المادة العممية المكمف بتدريسيا، وتبنى عادة باالعتماد عمى الكفايات 
العامة، وتشتق بدرجة أكبر من فرضيات أو معرفة خاصة بأحد فروع المعرفة، وتشمل ىذه الكفايات 
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المعرفية واالجتماعية والوجدانية والجسمية، ويصف األىداف التدريسية بما  معرفة حاجات المتعممين
يتناسب مع تمك األىداف، ويصمم تدريسو بما يتناسب مع األىداف المحددة، وينفذ الدرس كما مخطط لو، 
إضافة إلى تنفيذه العمميات التقويم التي تعكس تحصيل المتعممين وفاعمية التدريس بصور مستمرة أثناء 

التدريس وبعد االنتياء منو، كما ينجح في استخدام مصادر متنوعة في التدريس بحيث تتناسب مع 
األىداف المحددة، ويكامل بين التدريس وبيئة المتعمم الثقافية، ويعتمد نماذج تدريسية مناسبة لألغراض 

 ,Pilot (60:2001السموكية، ويعدل تدريسو بناء عمى التغذية الراجعة المقدمة.)
ولقد أشار جونسون إلى مجموعتين من الكفايات التي ينبغي أن تتوافر لدى المعمم لكي يكون فعاال في 

 مينة التدريس وىما:
. كفايات تتصل بميام التدريس ويسمييا بالكفايات التقنية كاستخدام طرق وأساليب تدريس فعالة ووسائل 0

 المدرسة. تعميمية مناسبة، وكل ما يتصل بالميام التعميمية داخل
 
 
. كفايات تتصل بإقامة عالقات التعاون والتفاعل االجتماعي بين المعمم وتالميذه من جية وبين المعمم 7

دارة المدرسة والزمالء من جية أخرى) األزرق،  (. 9، : 7111والمسئولين وا 
( الكفايات التي ينبغي توافرىا في المعمم الفعال من خالل ثالث 37: 7113ومن جيتيا تحدد) الفتالوي،  

 أبعاد وىي:
:يتمتع بأخالقيات مينية عالية، يظير اىتماما وثقة بطمبتو ويعامميم معاممة إنسانية البعد األخالقي -

متعممين يتعامل مع المتعممين برحابة صدر قائمة عمى االىتمام ويشجع االحترام المتبادل بينو وبين ال
 حيث يبدو الفصل وكأنو عائمة كبيرة فال يخاف المتعمم من المدرسة أو من المعمم.

:ويضم الكفايات األكاديمية المعرفية الالزمة لتمكينو من ممارسة تدريس مادة ما البعد األكاديمي -
 بفاعمية.

تنظيم بيئة الفصل، جذب االنتباه لمدرس تحسين االتصال، يضم البعد التربوي كفايات البعد التربوي: -
 التعزيز تنمية االنضباط الذاتي وغيرىا.

 دور الكفايات التدريسية في أداء المدرس :
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عمى الرغم من تباين البحث التربوي في تقييم العوامل المدرسية األكثر تأثيرا وفاعمية في تطوير مستوى  
سات التي تؤكد أن المعمم ىو أىميا جميعا، فالمعمم كما يري شوالن ينبغي تحصيل الطمبة، يزداد عدد الدرا

أن يظل ىو األساس، وستبقى النقاشات الدائرة حول السياسات التعميمية شكمية ومفرغة من أية قيمة 
غير قادرين عمى أداء مياميم بكل كفاءة واقتدار  -وىم أداة التدريس الرئيسية  -عممية إذا كان المعممون

 (.723: 7100رمضان وحمزة، )
وتعد برامج إعداد المعمم عمى أساس الكفاية من أىم الفمسفات واالستراتيجيات التي ظيرت في ىذا  

المجال، وقد ارتبط ظيورىا بالعديد من المصطمحات السيكولوجية والتربوية الحديثة، كاالىتمام باألىداف 
امي في عمميتي التعميم والتعمم وتطور التكنولوجيا السموكية، واستخدام أساليب ومفاىيم المنحى النظ

التربوية وانعكاساتيا عمى التعمم، وظيور التعمم أإلتقاني وغيرىا. وتعمل برامج إعداد المعمم القائمة عمى 
الكفايات عمى إيجاد نوع من العالقة بين برامج اإلعداد من ناحية، والميام، والمسؤوليات، والواجبات التي 

 (.04: 0444يا المعمم في الميدان من ناحية أخرى )الخطيب وآخرون، سوف يواجي
ىذا ولقد زاد االىتمام ببرامج إعداد المعممين القائمة عمى الكفايات بحيث بدأ استخداميا عمى نطاق واسع  

في معظم البرامج المستخدمة في الدول المتقدمة،كما أن )اليونسكو( وضعت العديد من برامج التدريب في 
لدول النامية عمى أساس المبادئ التي قامت عمييا تربية المعممين القائمة عمى الكفايات )نشوان ا

 (.019: 0441والشعوان، 
وعميو فالكفايات التدريسية ىي مجموعة من القدرات وما يرتبط بيا من ميارات والتي يفترض أن المعمم  

خير أداء مما ينعكس عمى العممية التعممية ككل، يمتمكيا بما يمكنو من أداء ميامو وأدواره ومسؤولياتو 
وخصوص من ناحية نجاح المعمم، وقدرتو عمى نقل المعمومة، بل المعمومات والى تالميذه وقد يقوم المعمم 

 بذلك عن طريق 
 
 

التخطيط واإلعداد لمدروس وغيره من األنشطة اليومية و التطبيقية، مما يتضح في سموك واإلعداد الفعمي 
 (031: 7117م داخل الفصل وخارجو )کرم ، لممعم

لذلك أصبح موضوع كفايات المعمم من الموضوعات الميمة في العممية التربوية المعاصرة، لما لو من 
أىمية بالغة في كونو مرشدا ودليال لممعمم، وبصفة خاصة في أدائو لعممو ونموه الميني، باإلضافة إلى أنو 

دي إلى توجيو العممية التربوية إلى تحقيق غاياتيا المنشودة. وليذا بدأ يعينو عمى تحقيق أىدافو التي تؤ 
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االىتمام بالكفايات التدريسية سواء أكانت من قبل الكميات المسئولة عن اإلعداد، أم من مراكز التدريب 
فايات التي تتولى مسئولية التدريب بيدف االرتقاء بمستوى األداء الميني لممعمم، وىذا يدل عمى أىمية الك

 (.40: 7113التدريسية إلعداد المعمم بشكل عام )عيد، 
 الدراسات السابقة :

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى الكفايات التدريسية الالزمة المدرسي الكيمياء 7117. أجرى الجنابي )0
 ( مدرسة50في المرحمة المتوسطة وعالقتيا بحافز التحصيل لدى طمبتيم، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة وطالبة، وأعد الباحث في ىذه الدراسة استمارة 0021ومدرسة، وبمغ أفراد عينة الطمبة من )
( مجال، كما استخدم 02( كفاية موزعة عمى )41مالحظة لتكون أداة لجمع البيانات حيث تكونت من )

رسين بشكل عام الباحث مقياس سميث لقياس حافز التحصيل، وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى أداء المد
كان في المستوى المتوسط، كما أظيرت النتائج وجود عالقة موجبة بشكل عام بين الكفايات التدريسية 

 (. 0: 7117وحافز التحصيل. )الجنابي ،
( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى ممارسة معمم العموم البعض ميارات 7112. وأجرت عبد اهلل )7

( مدرسة، واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي، وأعد لذلك 31من ) التدريس، وتكونت عينة الدراسة
الغرض استمارة المالحظة لمتطبيق في قياس أداء معممي العموم لممرحمة االبتدائية، وتم عرضيا عمى 

الخبراء والمختصين لمتأكد من صدقيا، وأظيرت نتائج الدراسة أن تدريس مادة العموم الذي يجري تدريسو 
% من مكونات تدريس ىذه المادة وفعاليتو 51البتدائية ليس بالكفاءة المطموبة ألن أكثر من في المدارس ا

غير متحققة بالدرجة المطموبة نتيجة لقصور في ممارسة الميارات التدريسية من قبل المعممين. )عبد اهلل، 
7112 :022.) 

( دراسة ىدفت إلى بناء مقياس كفايات التدريس المدرسي ومدرسات 7114. أجرى سميم وحسن )3 
التربية الرياضية لممرحمة األساس في مركز محافظات إقميم كوردستان والتعرف عمى الفروق في الكفايات 

ار مدرسي التدريسية من حيث الجنس واستخدم الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي. وتم اختي
دىوك(  -سميمانية -( لمركز محافظات )أربيل4-2 -2ومدرسات التربية الرياضية في المرحمة األساس )

( مدرسة ومدرسة عينة لمبحث. وأظيرت نتائج الدراسة امتالك 91ليمثموا مجتمع البحث، إذ تم اختيار )
ية أعمى من النسبة المحددة مدرسي ومدرسات التربية الرياضية كفايات تدريسية لدرس التربية الرياض

(. كما أظيرت تفوق مدرسي التربية الرياضية في محاور الكفايات 25لممحك الفرضي والبالغ )%
التدريسية )محور كفايات تنفيذ الدرس، وكفايات اإللمام بالمادة الدراسية والعممية، ومحور كفايات األنشطة 
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: 7114ة لمحافظات إقميم كوردستان )سميم وحسن، الداخمية والخارجية( عمى مدرسات التربية الرياضي
220.) 

 
( دراسة ىدفت إلى تحديد الكفايات التدريس الالزمة لتدريسي أقسام المغة 7107. أجرى الجياشي )9

العربية في الجامعات العراقية، واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في دراستو حيث اعد لذلك الغرض 
( كفاية وموزعة عمى 037تدريسية الالزمة لتدريسي المغة العربية مكونة من )استبانة تتضمن الكفايات ال

ذي  -( تدريسيًا وتدريسية موزعين عمى أربع جامعات )البصرة 057( مجاالت، وبمغت عينة الدراسة )2)
( من التدريسيين لدييم القدرة عمى تشخيص 41ميسان(، وأظيرت نتائج الدراسة )% -المثنى  -قار 

قوة والضعف في العممية التعميمية، كما أظيرت النتائج أن التدريسيين خريجو كمية التربية لدييم مواطن ال
ميارات تدريسية أفضل من خريجي كمية اآلداب، إضافة إلى أن زيادة الخبرة بزيادة عدد سنوات الخدمة. 

 (.0:  7107)الجياشي،
مديري المدارس والمشرفين التربويين  ( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى آراء7107. وأجرى دحالن )5 

حول درجة ما يمتمكو المعمم المساند من كفايات تعميمية أساسية في محافظة خان يونس، ولتحقيق أىداف 
( كفاية تعميمية وزعت عمى عينة 50الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من خمسة محاور احتوت عمى )

( مشرفة تربوية، وبعد تحميل البيانات بينت النتائج 74)( مدير مدرسة و93عشوائية طبقية تكونت من )
ثارة  امتالك المعمم المساند لبعض الكفايات التعميمية التي تتعمق بالمجاالت التالية: التخطيط اليومي وا 

الدافعية، واإلدارة الصفية، والمرونة وتقبل الطالب، بينما يحتاج إلى تطوير نفسو في بعض الكفايات التي 
نفيذ الدرس والتقويم، كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تتعمق بت

(15.1 =a، 924: 7107( تعزي لمتغير نوع الوظيفة، والمؤىل التربوي، وسنوات الخبرة )دحالن .) 
( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى الكفايات التعميمية األساسية لدى مدرسي 7105. أجرى يوسف )0
( مدرسة ومدرسة، واستخدم 52بية الوطنية في مدارس مدينة دمشق، وتكونت عينة الدراسة من )التر 

الباحث المنيج الوصفي. وتم إعداد استبانة مكونة من ست محاور وزعت عمى المعممين لبيان مدى 
ج الدراسة ممارستيم لمكفايات التعميمية، إضافة إلى بطاقة المالحظة كأدوات لجمع البيانات. وأظيرت نتائ

أن تقديرات المدرسين كانت بدرجة كبيرة مالئمة لدرجة ممارستيم لمكفايات التعميمية األساسية في حين لم 
( مدرسة من العينة األصمية لمدراسة حيث 37يمحظ الموجيون من خالل بطاقة المالحظة عمى عينة من )
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: 7105انت بدرجة ضعيفة. )يوسف، تظير نتائج بطاقة المالحظة أن درجة تطبيق المدرسين لمكفايات ك
40) 

 الدراسات األجنبية:
( دراسة ىدفت إلى استقصاء مدى ممارسة معممي المرحمة Ocepeck،0449. أجري أوسبيك )0 

نديانا وأوىايو لعناصر التعميم الفعال. وأظيرت نتائج الدراسة أن أىم  الثانوية فيكل من واليات إلينوي وا 
بة حسب الممارسة ىي: إدارة الصف وضبطو، واستخدام التعزيز، وتييئة مجاالت التدريس الفعال مرت

الصف الدراسي، وطرح األسئمة. والغمق، وتنويع المثيرات، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية 
بين تقديرات أفراد العينة لمدى ممارسة التعميم الفعال تعزي لمجنس ولصالح المعممات، ولم تظير النتائج 

ود فروق تعزى لمخبرة التدريسية أو المؤىل العممي في ممارسة أفراد العينة لكفايات التدريس الفعال وج
1994:1) .(Ocepeck 

 
( دراسة ىدفت إلى تحديد الميارات والكفايات التدريسية الالزمة Saunders،7110. أجري ساندرز )7

من المدرسين الذين يعممون في المدارس  لمدرسي العموم في المرحمة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة
المتوسطة واإلعدادية ومن المدرسين قبل الخدمة، واستخدم الباحث االستبانة أداة لجمع البيانات حيث 

عمم األرض والفضاء(. -الطبيعيات-( فقرة موزعة عمى األقسام الرئيسية الثالثة )األحياء095تكونت من )
رسين قبل الخدمة بمعرفة المخاطر الكيميائية وميارات وكفايات وأظيرت نتائج الدراسة اىتمام المد

 (Saunders،7110:70السالمة، واتخذت بقية الميارات والكفايات تسمسل؟ حسب أىميتيا بالنسبة ليم.)
( دراسة ىدفت إلى تحديد أىم الكفايات التكنولوجية التعميمية التي يحتاجيا Hou، 7119. وأجرى ىو )3

لثانوية لممارسة مينة التدريس بشكل فعال ومدى ممارستيم ليا، وتكونت عينة الدراسة من معممو المرحمة ا
( كفاية توزعت 94( معمم ومعممة لممرحمة الثانوية في كوريا، واستخدم الباحث استبانة تكونت من )711)

لمكفايات  عمى أربع مجاالت، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن معممي الموضوعات العممية أكثر استخدام
التكنولوجية التعميمية من معممي الموضوعات األدبية، وتوصمت أيضا إلى أنو ال توجد فروق دالة 

 (. HOU،7119:052إحصائية في مدى توظيف المعممين لتمك الكفايات تعزي لمتغير الجنس. )
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 يتناول ىذه الفصل عرض اإلجراءات التي تسيم في تحقيق أىداف البحث الموسومة من خالل: 
حيث اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي الذي يتضمن جمع البيانات من اجل فحص النظريات أو اإلجابة 

 (  .  033:  7110عمى األسئمة تيتم بالوضع الحالي لمفئات المدروسة )الضامن، 
 

 لبحث: اوال: مجتمع ا
ىو جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين يشكمون موضوع مشكمة البحث، أو ىو جميع العناصر 

:  7107ذات العالقة بمشكمة الدراسة التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عمييا نتائج الدراسة ) محمد ، 
92 . ) 

حافظة البصرة، قامت الباحثة لما كان البحث يتحدد بمدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية في مركز م
بحصر أعداد ىؤالء المدرسين تبعا لمسجالت اإلحصائية الموجودة في مديرية تربية محافظة البصرة، فكان 

 العدد الكمي ليم
 ( مدرسا ومدرسة، موزعين عمى مدارس مركز قضاء البصرة.  3405)

 ثانيا : عينة البحث : 
ن دراسة الكل بدراسة الجزء بشرط ان تكون العينة ممثمة العينة جزء من المجتمع األصمي ، وبيا يمك

( مدرسا ومدرسة في 051( ، تألفت عينة البحث من ) 029:  7100لممجتمع المأخوذة منو ) الخياط ، 
 مرحمة الدراسة الثانوية ، ضمن مدارس مركز قضاء البصرة ، حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية . 

 
 

 حث : ثالثا : أداة الب
ألجل تحقيق أىداف البحث صممت الباحثة مقياسا لمكافيات التدريسية ، من خالل اطالعيا عمى عدد 
من البحوث والدراسات السابقة واالستبانات المتعمقة بموضوع البحث ، لتكوين فكرة عامة عن الظاىرة ، 

، وبذلك تكون المقياس في  والتوصل إلى تحديد المحاور التي تضمنيا المقياس بما يتفق و مشكمة البحث
التخطيط  –العممية والنمو الميني  –صورتو األولية من خمسة مجاالت ، وىي: ) الصفات الشخصية 
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( فقرة موزعة عمى المجاالت 01تقويم الدرس ( . وقد بمغ عدد فقراتو ) –تنفيذ الدرس  –واإلعداد لمدرس 
 ( .  0الخمسة وكما موضح في جدول ) 

 (   مجاالت المقياس وعدد فقراتيا  0جدول )                              
 عدد الفقرات الكفايات التدريسية  المجال 
 05 كفاية الصفات الشخصية  األول
 09 الكفاية العممية والنمو الميني الثاني
 01 كفاية التخطيط واإلعداد لمدرس  الثالث 
 00 كفاية تنفيذ الدرس  الرابع 

 01 التقويم  كفاية الخامس 
 01  المجموع 

 
بنيت فقرات المقياس وفق مقياس ليكرت الخماسي ) دائما ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابدا ( وتم تحويل  

( بحيث تأخذ  5 – 0استجابة كل مدرس ومدرسة لكل فقرة الى اوزان نسبية تقديرية تتراوح بين ) 
( درجات ،  3احيانا ) ( درجات ،  9( درجات ، غالبا )  5االستجابة عمى كل فقرة وكما يأتي : دائم ) 

( درجة ، بحيث يحصل المستجيب من خالل اجابتو عمى فقرات  0( درجتان ، وأبدا )  7ونادرا ) 
 المقياس عمى درجة كمية تعبر عن مستوى الكفايات التدريسية . 

 رابعا : صدق المقياس : 
(  . وألجل التحقق  052:  7101بشكل عام ان يقيس االختبار ما وضع لقياسو  ) الخياط ،  الصدق

من صدق المقياس اعتمدت الباحثة عمى الصدق الظاىري ، ويتمثل ىذا النوع من الصدق من خالل 
عرض الباحث فقرات مقياسو وبدائمو وتعميماتو عمى مجموعة من المحكمين الذين يتصفون بالخبرة التي 

:  7101د قياسيا  ) الكبيسي ، تمكنيم من الحكم عمى صالحية فقرات المقياس في قياس الخاصية  المرا
35 . ) 

وقد تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين في مجال العموم التربوية والنفسية من ذوي الخبرة في 
ىذا المجال وطمب منيم الحكم عمى صالحية مجاالت وفقرات المقياس وبدائمو وتعميمات اإلجابة مع 

و في ضوء تقديرات وأراء المحكمين ، أعيد صياغة بعض حذف أو إضافة أو تعديل ما يرونو مناسبا ، 
% 21فقرات المقياس ، ثم أجريت التعديالت عمى بعضيا ، وقد عدت الفقرة صالحة إذا حظيت بنسبة 

 % ، وبذلك يعد المقياس صالحا .  21فأكثر ، وقد بمغت نسبة اتفاق المحكمين عمى فقرات المقياس 
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 خامسا : ثبات المقياس 

االختبار يعني أن يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما أعيد عمى نفس األفراد في ظل نفس أن ثبات 
 ( .  072:   7115الظروف )الدليمي ، 

( مدرسا ومدرسة ، مناصفة  71ولحساب ثبات المقياس طبقت الباحثة المقياس عمى عينة تألفت من ) 
ألفراد بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول ، بين الذكور واإلناث ، ثم أعيد تطبيق المقياس عمى نفس ا

ومن ذلك يطمق عمى معامل الثبات المحسوب بيذه الطريقة اسم معامل االستقرار ، أي استقرار نتائج 
 (  . 759:  7103االختبار من خالل االختبارين عبر مدة زمنية معينة )اليعقوبي ، 

 
 
 

 ( .  7جدول  ) وقد بمغ معامل ثبات مجاالت المقياس كما يوضحو 
 (7جدول رقم )

 معامل الثبات  
 **2.654 1مجال
 **2.429 8مجال
 **2.710 3مجال
 **2.554 4مجال
 **2.554 5مجال

 
 سادسا : تطبيق المقياس 

بعد أتمام تطبيق إجراءات صدق وثبات المقياس وأصبح بصورتو النيائية ، تم تطبيقو عمى عينة البحث 
 ( مدرسا ومدرسة ، وطبقت الباحثة عمييم المقياس بصورتو النيائية.    051األساسية بمغت )  

 سابعا : الوسائل اإلحصائية 
 البيانات والتوصل إلى نتائج البحث . لتحميل  SPSSاستخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية 
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 الفصل الرابع 
 

 عرض النتائج ومناقشتها 
 فيما يأتي عرضا لنتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة وفقا ألىداف البحث: 

 لتحديد درجة توفر الكفايات التدريسية لمدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية في مركز قضاء محافظة البصرة 
باحثة باستخراج الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات أداة البحث، كال حسب فقد قامت ال

 مجاليا، وترتيبيا ترتيبا تنازليا ضمن المجال الواحد، تبعا لقيم أوساطيا المرجحة وأوزانيا المئوية. 
 مجال كفايات الصفات الشخصية  – 0

رات األداة في مجال )كفايات الصفات الشخصية(، األوساط المرجحة واالوزان المئوية لمؤشرات فق     
 ( .  3وكما موضح في الجدول رقم ) 

 (  3جدول رقم )                                                     
 المجال األول: كفايات الصفات الشخصية

 
الوسط  الفقرات ت

 المرجح
الوزن 
 المئوي 

 98.22 2.95 يحسن التصرف بمواجية المشكالت الصفية ومعالجتيا 0
 91.56 2.75 يستفيد من خبرات اآلخرين ويوظفيا في عممو   7
 91.11 2.73 يستخدم المغة العربية السميمة السيمة 3
يمتمك مقومات السيطرة واالتزان االنفعالي داخل الصف  9

 وخارجو
2.72 90.67 

 89.78 2.69 يبادر بتقديم المساعدة لزمالئو والتعاون معيم 5
 88.89 2.67 يحترم الوقت والتقيد بمواعيد العمل 0
 88.00 2.64 يساعد الطمبة ليكونوا مصدر لممعرفة ال متمقين ليا فقط 2
 88.00 2.64 يتجنب توجيو النقد الالذع لمطمبة 2
 85.56 2.57 داخل الصفيعتمد عمى األسموب الجماعي التعاوني  4

 84.89 2.55 يظير استعدادا دائما لمساعدة الطمبة 01
 80.67 2.42 يمتمك اتجاىات ايجابية نحو مينة التدريس 00
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 80.22 2.41 يشعر بالمسؤولية وتطبيق القوانين واألنظمة 07
 73.78 2.21 يمتمك صوت واضح قادر عمى الوصول إلى أذىان الطمبة   03
 73.11 2.19 يظير مستوى عال من األخالق ليكون قدوة لمطمبة  09
 72.67 2.18 يتعامل مع اآلخرين بعدل دون تمييز  05

    
 يالحظ من الجدول أعاله الخاص بمجال الكفايات الصفات الشخصية أن األوساط المرجحة تراوحت بين 

% ( وان الفقرة ) يحسن التصرف بمواجية  27902 -%  42977( وأوزانيا المئوية )  7902 – 7945) 
% ( 42977( ووزن مئوي ) 7945المشكالت الصفية ومعالجتيا ( جاءت بالمرتبة األولى بوسط مرجح ) 

طمبة أثناء ىذا يعني ان المدرس / المدرسة يمتمك صوت واضح ومسموع وقادر عمى إيصالو إلى أذىان ال
شرح الموضوع الدراسي  ، أما الفقرة ) يتعامل مع اآلخرين بعدل دون تمييز ( قد جاءت بالمرتبة األخيرة 

% (  ، وىذا يشير إلى أن ضعف تحقيق ىذه الفقرة 27902( ووزن مئوي )  7902بوسط مرجح قدره ) 
 مما يدل ان المدرس / المدرسة انو كان يتعامل بتمييز مع اآلخرين . 

 مجال كفايات العممية والنمو المهني  – 8 
 المجال الثاني: كفايات العممية والنمو المهني

 الفقرات ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 94.67 2.84 يطمع عمى خبرات زمالئو الذين ىم أقدم منو في المينة  0
يشارك في حضور الدورات المتعمقة بتوظيف أدوات  7

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التدريس 
2.83 94.44 

 93.78 2.81 يمم بطرائق التدريس المتنوعة   3
 92.44 2.77 يشجع الطمبة كافة عمى المشاركة والتفاعل إثناء الدرس  9
 91.33 2.74 يمم بالنظريات التربوية وتطبيقاتيا  5
يقدم اقتراحات بناءة لممسئولين لتطوير المناىج الدراسية وفق  0

 أسس عممية  
2.67 89.11 

 88.67 2.66 يتقن مادتو ويبدع في تدريسيا 2
 86.67 2.60 ينوع في اختيار األنشطة التعميمية التي تثير التفكير  2
 86.22 2.59يصنف األىداف التعميمية التي يخطط لتدريسيا إلى أىداف  4
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 معرفية وجدانية وميارية 
 86.22 2.59 يعمم الطمبة أسموب كناية التقارير والبحوث العممية     01
 80.89 2.43 يستخدم الوسائل التعميمية بدرجة عالية من الكفاية   00
 80.44 2.41 يراعي الفروق الفردية بين الطمبة  07
 78.67 2.36 لتوظيفيا في التدريسيطمع عمى المصادر والمراجع العممية  03
يشجع الطمبة إلى السفرات العممية ذات العالقة بموضوع  09

 الدرس 
2.36 78.67 

    
(  7930 – 7929من الجدول أعاله يتضح ان األوساط المرجحة لفقرات ىذا المجال تراوحت بين ) 

% ( واحتمت الفقرة ) يطمع عمى خبرات زمالئو الذين ىم أقدم منو 22902 -% 49902وأوزانيا المئوية ) 
دل عمى ان % ( وىذا ي49902( ووزن مئوي )  7929في المينة ( المرتبة األولى بوسط مرجح قدره ) 

المدرسين والمدرسات يطمعون عمى خبرات زمالئيم الذين ىم أقدم منيم في المينة ، وذلك لالستفادة من 
 الخبرات في مينة 

 
التدريس باعتبار من أقدم منيم بالخدمة يكون أكثر خبرة وكفاية في التدريس . أما الفقرة ) يشجع الطمبة 

(  7930الدرس فقد جاءت بالمرتبة األخيرة بوسط مرجح )  الى السفرات العممية ذات العالقة بموضوع
% ( وىذا يعني لم تكن لدى أفراد عينة الدراسة الرغبة في تشجيع الطمبة إلى 22902ووزن مئوي ) 

السفرات العممية ذات العالقة بموضوع الدرس بل يكتفون بشرح الموضوع داخل الصف من دون استخدام 
 النشاطات الالصفية   . 

 مجال كفايات التخطيط واألعداد لمدرس:  – 3
 المجال الثالث: كفايات التخطيط واإلعداد لمدرس

 الفقرات ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 94.44 2.83 يحدد الطريقة التدريسية التي يختار بيا الموضوع 0
 90.89 2.73 يعد خطة تدريسية تتصف بالمرونة حسب الموقف التعميمي  7
 85.56 2.57 ميول واىتمامات الطمبة عند التخطيط  مراعاة 3
 83.56 2.51 يختار الوسائل التعميمية المناسبة لتحقيق أىداف الدرس  9
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يراعي مستوى خبرات الطمبة العقمية السابقة لدى تخطيط  5
 الدرس 

2.44 81.33 

 80.89 2.43 يييئ لموضوع الدرس بأسئمة وعبارات مناسبة   0
 80.89 2.43 ينظم الوقت المتاح بحيث يتناسب مع عناصر خطة الدرس   2
يخطط لألنشطة التعميمية في ضوء اإلمكانات المتوفرة في  2

 المدرسة 
2.41 80.22 

 79.11 2.37 تتضمن خطتو التدريسية وسائل وتقنيات تعميمية مناسبة  4
 78.44 2.35 يراعي الفروق الفردية بين الطمبة عند تخطيط الدرس  01

 
(  7930 – 7923من الجدول أعاله يتضح أن األوساط المرجحة لفقرات ىذا المجال تراوحت بين ) 

( وىي ) يحدد الطريقة  0% ( واحتمت الفقرة رقم ) 22999 -% 49999وتراوحت أوزانيا المئوية بين ) 
ئوي ) ( ووزن م 7923التدريسية التي يختار بيا الموضوع ( المرتبة األولى بوسط مرجح قدره ) 

عداد خطة الدرس لدى كال من المدرسين 49999 % ( وىذا يعني ان أىم خطوة بعممية التدريس وا 
والمدرسات ىي تحديد الطريقة التدريسية التي تناسب الموضوع الدراسي المراد تدريسو لمطمبة . أما الفقرة ) 

يرة في مجال كفايات التخطيط يراعي الفروق الفردية بين الطمبة عند تخطيط الدرس( احتمت المرتبة األخ
% ( وىذا يشير ان معظم مدرسي 22999( ووزن مئوي ) 7935واإلعداد لمدرس بوسط مرجح قدره )

ومدرسات المرحمة الثانوية ال يعطون مبدأ الفروق الفردية بين الطمبة من األىمية عند تخطيط الدرس ، 
حون الموضوع ويوجيون األسئمة لجميع وقد يكون السبب أنيم يدرسون الطمبة عمى حد سواء فيم يشر 

 الطمبة دون استثناء لمبدأ الفروق الفردية .  
 مجال كفايات تنفيذ الدرس:  -4 

 المجال الرابع: كفايات تنفيذ الدرس

 الفقرات ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 88.00 2.64 يتدرج في توجيو األسئمة من السيل إلى الصعب  0
 87.33 2.62 يتقن ميارات التواصل والتفاعل الصفي مع الطمبة  7
يوظف طرائق تدريس تساعد عمى بقاء اثر التعمم واالحتفاظ  3

 بو 
2.61 87.11 
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 86.22 2.59 ينمي ميارات التفكير لدى الطمبة  9
 85.11 2.55 ينمي الميول والقيم واالتجاىات االيجابية لدى الطمبة  5
 83.78 2.51 يستخدم الوسائل والتقنيات التعميمية المناسبة  0
 82.44 2.47 ينمي كفاية التعمم الذاتي لدى الطمبة  2
يستخدم المبادئ واألساليب الفعالة لحفظ النظام إثناء  2

 الموقف التعميمي 
2.45 81.78 

 80.44 2.41 يربط موضوع الدرس بواقع حياة الطمبة  4
طرق الثواب والعقاب وفق أصوليا التربوية يتقن استخدام  01

 والنفسية 
2.39 79.56 

يقدم ممخص منظم لمدرس السابق لتييئة أذىان الطمبة  00
 لمدرس الجديد 

2.21 73.56 

  
(  7970 – 7909من  الجدول أعاله يتضح أن األوساط المرجحة لفقرات ىذا المجال تراوحت بين ) 

% ( واحتمت الفقرة ) يتدرج في توجيو األسئمة من السيل إلى الصعب 24950 -% 22وأوزانيا المئوية ) 
ينة الدراسة من % ( وىذا يدل أن أفراد ع22( ووزن مئوي )  7909( المرتبة األولى بوسط مرجح قدره ) 

المدرسين والمدرسات لدييم من الكفايات التدريسية في التدرج في توجيو األسئمة من السيل إلى الصعب  
. أما الفقرة ) يقدم ممخص منظم لمدرس السابق لتييئة أذىان الطمبة لمدرس الجديد ( فقد جاءت بالمرتبة 

( وىذا يعني لم تكن لدى مدرسي ومدرسات % 23950( ووزن مئوي )  7970األخيرة بوسط مرجح قدره ) 
المرحمة الثانوية أفراد عينة الدراسة أية أىمية في تقديم ممخص منظم لمدرس السابق لكي يكون بمثابة 

 مقدمة لمدرس الجديد وتييئة أذىان الطمبة لو .  
 مجال كفايات تقويم الدرس: -5

 المجال الخامس: كفايات تقويم الدرس

 الفقرات ت
 الوسط
 المرجح

الوزن 
 المئوي

يوظف أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تقويم  0
 أداء الطمبة 

2.52 84.00 

 82.22 2.47 يستخدم أنواع التقويم المختمفة التمييدي، البنائي، النيائي  7
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 81.33 2.44 يحرص عمى استمرارية التقويم  3
يقدم تغذية راجعة مناسبة عن مستوى التعمم في الوقت  9

 المناسب 
2.39 79.56 

 77.78 2.33 يراعي الفروق الفردية في تقويم الطمبة  5
 75.56 2.27 يناقش الطمبة بعد كل اختبار  0
 73.33 2.20 تثير أسئمتو اىتمام الطمبة  2
 72.00 2.16 يستفيد من التقويم في تطوير نفسو  2
 71.56 2.15 يوزع الدرجات بين أنشطة الطمبة المختمفة  4

يستخدم األسئمة التي تقيس األىداف السموكية في الخطط  01
 التدريسية 

2.07 68.89 

 
 – 7957من الجدول أعاله يتضح أن األوساط المرجحة في مجال كفايات تقويم الدرس تراوحت بين ) 

% ( وان الفقرة ) يوظف أدوات تكنولوجيا المعمومات 02924 -% 29( وبأوزان مئوية )  7912
مئوي ) ( ووزن  7957واالتصاالت قي تقويم أداء الطمبة ( قد جاءت بالمرتبة األولى بوسط مرجح قدره ) 

% ( وىذا يشير ان اغمب أفراد عينة الدراسة يوظفون أدوات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 29
كاالنترنيت ومنصات التعميم اليواتف المحمولة في تقويم أداء الطمبة بدال من استخدام االمتحانات التقميدية 

سئمة التي تقيس األىداف السموكية في التي تقوم عمى استخدام الورقة والقمم . .أما الفقرة ) يستخدم األ
% ( ىذا يشير 02924( ووزن مئوي )  7.12الخطط التدريسية ( بالمرتبة األخيرة بوسط مرجح قدره ) 

إلى أن مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية اغمبيم ال ييتمون بصياغة األىداف السموكية عند وضع 
 ي سموك الطمبة أثناء عممية التعمم . الخطط التدريسية وال يتوقعون عن مدى تحقيقيا ف

 
 
 

 االستنتاجات 
 في ضوء نتائج الدراسة ، استنتجت الباحثة األتي : 

أن معظم مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية يحسنون التصرف بمواجية المشكالت الصفية  – 0
 ومعالجتيا . 
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 بعض أفراد عينة البحث من المدرسين والمدرسات ال يمتمكون كيفية التعامل مع اآلخرين بعدل      وان – 7
 ومساواة ودون تمييز بين الطمبة في عممية التدريس .      

 
يسعى معظم مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية إلى االستفادة من خبرات زمالئيم المذين ىم أقدم   – 3

 منيم في
 التدريس وبالتالي ىذا يكسبيم السعي نحو التطور العممي والميني في نفس الوقت . مينة      

 
أن ىناك بعض المدرسين والمدرسات ال يميمون إلى تشجيع الطمبة ألي السفرات العممية والتي ليا   - 9

 عالقة 
بموضوع الدرس فيم ال يربطون الجانب النظري بالجانب التطبيقي حتى يتعمم الطمبة بالتدريب      

 العممي 
        لمدرس   .
 أن معظم مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية يمتمكون الكفايات التدريسية وذلك باختيارىم الطريقة  – 5 

 التدريسية المناسبة لمموضوع الدراسي .      
 
 أن اغمب مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لدييم الخبرة في تنفيذ الدرس بمبدأ التعمم من السيل إلى  – 6

 الصعب  .      
لدى معظم المدرسين والمدرسات الرغبة في توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واالستفادة  – 7

 منيا 
 بوية الحديثة في مجال طرائق التدريس والتقويم  . في تطوير التدريس من خالل استخدام التقنيات التر     
 

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية ، توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية : 

االىتمام بالكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية بكافة المجاالت الشخصية  – 0
 والعممية 
 والمينية  .       

 عمى كفايات التدريس في مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم . االىتمام  – 7
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التأكيد عمى أجراء دورات تدريبية وورش عمل لممدرسين والمدرسات أثناء الخدمة لرفع الكفايات  – 3

 التدريسية 
 لدييم .        

رائق التدريس إقامة برامج تدريبية لمدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية لتعريفيم باستراتيجيات وط  - 9
 الحديثة 
 حتى تواكب المدارس الثانوية التطورات العالمية في مجال التدريس في مرحمة الدراسة الثانوية .       

 
 المقترحات 

 أجراء دراسة لتقويم أداء مدرسي ومدرسات المرحمة الثانوية من وجية نظر الطمبة .  – 0
 أجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية  ، لكن عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة .  – 7

 قائمة المصادر :
( عمم النفس التربوي لممعممين. مكتبة طرابمس العممية العالمية، 7111األزرق، عبد الرحمن صالح ) .0

 طرابمس، لبنان.
م الصفي األسس واإلجراءات ، عمان، دار الثقافة ( أدارة التعم 7115البدري ، طارق عبيد احمد )  .7

 لمنشر والتوزيع .
(. المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة لممعمم . مكتبة الرشد، الرياض، 7119التودري ، عوض حسين ) .3

 السعودية.
 
 ( طرق التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية . دار الفكر عمان ، 7113. جابر وليد احمد ) 9

 األردن .
( طرق التدريس العامة، تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية. دار الفكر، عمان، 7113. جابر، وليد أحمد، ) 5 

 األردن.
(. الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الكيمياء في المرحمة المتوسطة 7117. الجنابي، داود عثمان ) 0 

 ة،جامعة ديالى، كمية التربية األساسية، العراق.وعالقتيا بحافز التحصيل. رسالة ماجستير غير منشور 
(. الكفايات التدريسية الالزمة لتدريسي أقسام المغة العربية في 7107. الجياشي، محمود بشير ) 2 

 الجامعات العراقية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، العراق.
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سية لدى معممي ومعممات التربية الرياضية (. الكفايات التعميمية األسا7101. حسون، رباح أحمد ) 2 
 .494-402( ،00لممرحمة االبتدائية في العراق. مجمة كمية التربية األساسية، العدد )

(. اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاىات حديثة . دار الندوة لمنشر 0429. الخطيب ، رواح ،وآخرون. ) 4 
 عمان، األردن.

(. اإلدارة واإلشراف التربوي: اتجاىات 0444مد والفرح، وجيو ). الخطيب، رداح والخطيب، أح 01 
 الحديثة. دار الندوة، عمان، األردن.

(. كفايات معممي التربية اإلسالمية لمتعمم اإللكتروني، 7114. الخوالدة، ناصر، والمشاعمة، مجدي ) 00
 .712 -022(، 9(، العدد )01مجمة العموم التربوية والنفسية،المجمد)

( أساسيات القياس والتقويم في التربية ، دار الراية لمنشر والتوزيع ،  7101الخياط ، ماجد )  . 07 
 الطبعة األولى ، عمان ، األردن .

( أساليب البحث العممي ، دار الراية لمنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ،  7100. الخياط ، ماجد )  03
       عمان ، األردن .

(. تقدير كفايات المعمم المساند من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين 7107. دحالن، عمر ) 09 
(، 71التربويين في محافظة خان يونس. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد )

 . 504 - 924(، 7العدد )
التقويم في العممية ( القياس و  7115. الدليمي ، إحسان عميوي ، وعدنان محمود الميداوي )  05 

 التعميمية ، مكتب احمد الدباغ لمطباعة واالستنساخ ، الطبعة األولى ، بغداد .
( اختيار المعمم وأعداده ودليل التربية العممية ، دار الفكر العربي ، القاىرة  7110راشد ، عمي ) .  00 

    ، مصر.
(. المعمم المعاصر "إعداده وتدريبو 7102سالم والمحنة، عمي كاظم ) . الربيعي، ضرغام 02 

 واستراتيجياتو التدريسية". مكتبة دجمة لمطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، العراق.
 .  02   (. المعمم كفاياتو، إعداده ، تدريبو.دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.0444رشدي أحمد طعيمة )
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(. رؤية مستقبمية إلعداد المعمم في ظل التدريس بالكفايات 7100من وحمزة، معري ). رمضان، عو  04 
، ج 02/0/7100 -02ممتقى التكوين بالكفايات في التربية جامعة قاصدي مرباح  ورقمة، الجزائر، لمفترة 

(0 ،)720- 723. 
ساسيات في التربية (. طرق التدريس في التربية الرياضية أ7112.  زكية إبراىيم كامل وآخران ) 71

 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية، مصر.0، ط 0الرياضية. ج 
( الكفايات التدريسية لمدرسي ومدرسات التربية 7114. سمم، فداء أكرم وحسن، زمان صالح ) 70

موم دىوك، مجمة جامعة بابل لمع -سميمانية  -الرياضية لممرحمة األساس في مراكز محافظات أربيل 
 781-796.(،9( العدد )04اإلنسانية، المجمد )

 (. طرق تدريس التربية اإلسالمية. عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع.7113الشمري، ىدى عمي جواد )
  77. 

( أساسيات البحث العممي ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة  7110الضامن ، منذر ) 
 ن .االولى  ، عمان ، األرد

(. درجة امتالك أساتذة العموم االجتماعية بجامعة 7107. الطاىر،مجدي، ومصطفى، بعمي ) 73
المسيمة لمكفايات التكنولوجية التعميمية كمتطمب لمجودة الشاممة. المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان 

 .39-04(، جامعة المسيمة الجزائر، 09) ،IACQA ،0( 7103جودة التعميم العالي )
( الكفايات التعميمية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية في  7100. عبد الباقي ، مضر وآخرون )  79 

 . 33 – 30( ،  9( المجمد )  3محافظات الفرات األوسط ، مجمة عموم التربية الرياضية ، العدد ) 
محافظة ديالى. مجمة الفتح، ( الكفايات التعميمية لمعممي العموم في 7112. عبد اهلل، سماء إبراىيم ) 75 

(. كفايات المعمم وفقا ألدواره المستقبمية في نظام التعميم 7110. عزمي، نبيل )712-022(، 74المجمد )
 74إلى  72اإللكتروني عن بعد المؤتمر الدولي لمتعمم عن بعد جامعة السمطان قابوس، مسقط، لمفترة من 

 .7110آذار، 
( كفايات المعمم وفقا ألدواره المستقبمية في نظام التعميم االلكتروني عن  7110. عزمي ، نبيل )  70 

آذار ،  74إلى  72بعد . المؤتمر الدولي لمتعمم عن بعد ، جامعة السمطان  قابوس ، مسقط لمفترة من 
7110 . 

وير أداء معممي المستقبل ، ( الكفايات التعميمية ودورىا في تط 7112. عسكر ، عالء صاحب ) 72 
 . 045 – 029( ،  7( العدد )  3مجمة جامعة كركوك لمدراسات اإلنسانية ، المجمد ) 
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(. قياس الكفايات المعرفية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية بدولة 7113. عيد، غادة خالد ) 72 
تربوية والنفسية. جامعة الكويت. الكويت "دراسة تشخيصية باستخدام اختبار تكسيس". مجمة العموم ال

 .077-23، 3. العدد 5المجمد
، دار 0(. الكفايات التدريسية "المفيوم التدريباألداء. ط7113. الفتالوي سييمو محسن کاظم) 74 

 عمان، األردن. -الشروق لمنشر والتوزيع
ج التدريبية؟. ممتقى (. تكوين المعممين بالكفايات: ماذا عن البرام7100. فتيحة، ميدي بمعسمة ) 31 
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 التربية والتعميم في اليابان وبالد سومر والعراق في التاريخ المعاصر
 ) دراسة مقارنة (

 كمية العموم االنسانية -جامعة البصرة  –ا.م.د. نوفل كاظم مهوس 
 مديرية تربية البصرة –شهاب احمد  الباحث . يعقوب

 ممخص البحث
ترتبط التربية والتعميم ومناىجيا بسياسة الدولة ، ومدى قدرتيا عمى تطوير المجتمع ، االمر الذي     

يتطمب االىتمام بالتربية والتعميم وفق معاير ومقتضيات المرحمة ، وذلك من خالل تسخير امكانيات تمك 
 عميمي بوصفو اساس كل تطور . الدولة لخدمة النظام الت

ييتم البحث بدراسة التعميم في اليابان ومقارنتو مع التعميم القديم في بالد سومر ، والتعميم  العراق في     
التاريخ المعاصر ، بيدف التوصل إلى النموذج االمثل لمتربية والتعميم بوجو عام وفق ما اعتمد من نماذج 

  في التعميم في تمك الحضارات .
وقد تم اختيار ىذه المقارنة بين التعميم في تمك البمدان ، عمى اعتبار ان اليابان تعد من البمدان    

المتطورة عمى جميع  االصعدة السيما في مجال التربية والتعميم . اما العيد السومري فيعد االكثر تطورا 
قديم ، ىذا إلى جانب ان التربية والتعميم في من الناحية التعميمية والثقافية واالجتماعية في تاريخ العراق ال

تاريخ العراق المعاصر شيدت تدىورا واضحا عمى اثر المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 
 شيدتيا البالد مؤخرا . 

 )التعميم في اليابان، سومر العراق، التاريخ المعاصر( الكممات المفتاحية : 
 

Education in Japan, Sumer and Iraq in Contemporary History: A 
Comparative Study 

Asst. Prof. Dr. Nawfel Kadhum Mohawes, University of Basrah, College of Education 
for Human Sciences, Dept. of History 

Researcher: Yaqoob Shihab Ahmed, Directorate of Education in Basrah 
Abstract: 
Education and its curricula are linked to the state’s policy, and the extent of its 
ability to develop society, which requires attention to education in accordance 
with the standards and requirements of the current status, by harnessing the 
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capabilities of that state to serve the educational system as the basis of all 
development. 
The research is concerned with studying education in Japan and comparing it 
with the ancient education in the country of Sumer, and education in Iraq in 
contemporary history, with the aim of reaching the optimal model for education 
in general, according to the models adopted in education in those civilizations .  
This comparison was chosen between education in those countries, given that 
Japan is one of the developed countries at all levels, especially in the field of 
education. As for the Sumerian era, it is considered the most developed in 
terms of educational, cultural and social aspects in the history of ancient Iraq, 
in addition to the fact that education in the contemporary history of Iraq 
witnessed a clear deterioration due to the political, economic and social 
changes that the country witnessed recently. 
Keywords: Education in Japan, Sumer and Iraq, and Contemporary History 

 
 المقدمة 

ان ميمة الباحث والمفكر والكاتب اين كان ، ال تتم وال تنتيي وال يمكن االستفادة منيا ، اال بعد      
وضع اجوبة عن عدد من االسئمة ، وىذه االسئمة ىي التي تحرك الباحث في كتابة بحثو ، في ايجاد 

 المناسبة ليا . الحمول وليس فقط ان يمر عمى بعض ، المشكالت ويرتبيا بيدف التوصل لممعالجات
ان مشكمتنا الرئيسية كعراقيين اننا تركنا موروثنا التاريخي ، في التعميم ولجأنا إلى اقتباس نظريات     

وتجارب من الدول المتقدمة ، وىذا ليس بعيب بل ىو تبادل معمومات وخبرات مع الدول المتقدمة ،  
الدول بل ىي مكتسبة ، فالكل يسعى إلى  باألساس ان ىذه التطورات والتجارب لم تكن ، من رحم تمك

تطوير التربية والتعميم من خالل اشراك الطالب والمعممين والتدريسيين ، في دورات وسفرات وندوات 
عممية لدول عديدة في العالم ، وىذا بدوره يأتي بثمار وتجارب قد انجزت في تمك الدول ، ولذا نجد ان 

طوير ، والغرض منو زيادة وأكتساب معمومات جديدة ، تساعد النظام بعض الدول تيتم بمراكز التعميم والت
التعميمي عمى خمق االبداع والتطور ، واذا ما فتحنا كتب التاريخ العراق القديم ، في العيد السومري وجدنا 

 ما يكفينا من طرائق التعميم ، واساليب قد تكون ىي نفسيا تعمل عمييا بعض الدول المتقدمة .
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ع النظام التعميمي في البمدان المتقدمة وخصوصا في الدول الشرق او وسطية مثل اليابان ان موضو   
والصين وكوريا الجنوبية ، او دراسة نظام التربية والتعميم لمدول الغربية مثل فنمندا والنروج وسويسرا 

ا ، تحثيم عمى والدنمارك وكندا وامريكا وايضا روسيا ، وغيرىا من الدول المتطورة صناعيا واقتصادي
الباحثين االىتمام بيذه النظام لمعرفة االسباب التي جعمت تمك الدول تتقدم صناعيا واقتصاديا وزراعيا 
وتكنولوجيا وتجاريا ، اكثر من باقي الدول االخرى ، السيما ان ىذا التطور في كل ىذه المجاالت كان 

البحوث العممية الدقيقة لمتخمص من تمك العمل ، سببو العممية التربوية ، بعد ان تم تشخيص العمل وتقديم 
التي كانت حجر عثرة في طريق التقدم الحضاري لتمك البمدان ، وكذلك االنتفاع من الخبرات واالنجازات ، 

 لدول اخرى متطورة بيدف اكتساب ميارات تكنولوجيا متقدمة ومن اجل التبادل الثقافي . 
لمتربية والتعميم في  اليابان وانعكاس تقاليد وثقافة  حث االوليتألف البحث من ثالث مباحث تطرق المب

 .المجتمع الياباني التي اثرت في صياغة نمو وتطور الفرد الياباني 
اما المبحث الثاني فذكر عمى اسباب ومتطمبات المجتمع السومري لمتعميم واسباب تطوره وما ىي اىم 

 ام واماكنيا  .المناىج الدراسية التي كانت تدرس واوقات الدو 
اما المبحث الثالث ، فدرس التعميم في العراق المعاصر وما ىي االسباب التي ادت إلى انخفاض مستوى  

 التعميم فيو ، وكيفية معالجة ىذه االخفاقات من وجية نظر الباحث .  
 المبحث االول التعميم في اليابان 

ان سبب وجود اليابان تتألف من عدة جزر محفوفة بالمخاطر والكوارث الطبيعية مثل الزالزل   
واالعاصير واالمطار التي تسبب فيضانات ادت إلى ترسيخ عقيدة راسخة وىي كيفية التعامل مع 

جرااات متطمبات ىذه المرحمة وتخطييا ، وأتخاذ القرارات المناسبة في ذلك الوقت المناسب ، وما ىي اال
التي يتحتم عمى الفرد اتخاذىا حين وقوع الكارثة ، من اجل ان يبعد عنو شبح الموت او الجوع او التشرد 

 .    (4)، لذا اصبحت ىذه االستراتيجية ثابتو في عقمية الفرد والمجتمع في اليابان 
وداخمو وتقوم بالكثير من  ان لممرأة اليابانية دور فعال في تربية االطفال ، بوصفيا تعمل خارج البيت   

االعمال ، عمى ىدف واحد وىو ان يعتبرون كل ىذه المشقة سوف ترد مثل الدين ، وان يساعدوىا عندما 
، وىذا بدوره يمثل  4يكبرون ، او يقدموا المساعدة إلى اقربائيا او اشخاص اكبر سن منيم ال يعرفونيم

دم اليابان في كل الميادين ، السيما ان كل المجتمع عامل التربية الصحيحة في اليابان الذي حدد سر تق
الياباني ييتم بالطفل مادام ان ىذا الطفل سيرد الجميل في المستقبل وان تربية الطفل ليس من مسؤولية 

، وان من  (3)االسرة فقط  بل والمجتمع ايضًا ، وحيث ان كل اطياف المجتمع ييتم بنشأة وتربية الطفل
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عمى عاتق الزوجة بشأن تدريس اطفاليا ومراقبتيم في سير دروسيم التعميمية دون  المسؤوليات التي تقع
 .(0)تدخل االب المنصرف إلى عممو لتوفير المال االزم لدراسة االطفال ومعيشتيم

ان اليقظة واجبة عند الفرد الياباني ، وىذه الفكرة ثابتة ومغروسة في فكر الفرد بسبب تحديات الظواىر 
ي تحدث في اليابان ، لذا كان من المتوقع وضع الحمول واالستراتيجيات في االوقات الصعبة الطبيعية الت

وتغيرىا حينما يتغير الوضع ، وكل ىذه التكيفات ىي من اسيمت واثرت عمى المستوى العممي والتربوي 
 .(5)في اليابان

تدائية فقط ، ألسباب تتعمق يبدو ان طبقة الفالحين في اليابان يقتصر تعميم اطفاليم عمى مرحمة االب
بأوقات زراعة المحاصيل الزراعية واوقات حصادىا  ، وان ىذه الطبقة تعمم ان الوظائف في الدولة تعد 
مثل االرث من االباا إلى االبناا ، اال ان التغيرات السياسية والفكرية لمتقدم المجتمعات قد اولت اصحاب 

 . (6)ىداف النظرية الكونفوشيوسيةالشيادات ووضعتيم في المقدمة مع ترسيخ ا
 .  (7)التفوق الدراسي يعدد فضيمة وفخر لألسرة والتي ىي اساس العقيدة اليابانية

اما مبدأ التعاون عند المجتمع الياباني فأن ىذا المبدأ يبدو واضحًا عندما يبدا الطفل في النمو ، حيث 
لمدرسية تيدف إلى تكوين استراتيجية ، او التركيز يوصف الطفل ب ) سونايو (  يبدو ان التربية البيتية وا

عمى مفاىيم خاصة ، وىي تخمص ىذا الطفل من ذاتو ويقدم مفيوم العمل الجماعي والتعاوني ، بديل إلى 
التفرد في عممو دون اشراك االخرين عمى اساس ان المجتمع الياباني يفضل تقسيم االدوار ، واتساع 

تقدير لمن حولو ، من الذين اشتركوا معو في العمل ، وال ينحصر ىذا االنجاز المسؤولية وتقديم الثواب وال
والنجاح لوحده بل عميو ان يشرك من ىم اكبر منو او اقل منو شئنا، وىذا ما يجعل الفرد الياباني يشعر 

عن  . ولدييم فكرة راسخة في اذىانيم وىي ان المطرقة تضرب عمى المسمار البارز(8)بالسعادة واالبتياج
اقرانو  وىذه الفكرة او الفكر المغروس يجعل من الطفل المتفوق ال يصب اعتماده عمى نفسو وخصوصا 
في عمل ما او تبني فكرة خاصة حتى اذا كانت ىذه الفكرة مكونو عند احد  فتقتضي المصمحة الخاصة 

راسة  الفكرة من دون العامة في اشراك شخص اخر او عدة اشخاص بيذه الفكرة  وىذا ما يساعد عمى د
كل الجوانب ،  ومن ثم اشراك اكثر من فكر واحد  وىذا بدوره سوف يشرك اخر واخر ، إلى ان تتبمور 
فكرة وتصبح ناضجة ، ويمكن االعتماد عمييا في تكوين ورش عمل او تقديميا عمى شكل بحث او 

، االمر الذي يجعل لمعمل نموذج لمخطط اكبر ، كل ىذا التعاون يتم بقمب مفتوح واالحساس باألخرين 
 .(9)الجماعي شيا مفرح وجميل 
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ان اليابانيين قد اىتموا بشكل واضح بالنظام السياسي و النظام التربوي ، وان اليدف االسمى ىو لماذا 
التعميم ؟ لذا اصبحت اىداف التعميم لسد النقص الموجود في برامجيم السياسية واالقتصادية وسد النقص 

 .(44)من المنتجات التي يتم استيرادىا من الخارج بيدف سد متطمبات البمد الحاصل في البمد
م اىتم اليابانيون  4963وتذكر اوندا يوكي وىي كاتبة عن التربية والتعميم في اليابان انو بعد عام       

بأصدار البحوث التي ركزت عمى ضرورة دراسة اساليب تنمية االبداع في مجال الصناعة ، اوال وفي 
يدان التربية ، واساليب التحفيز وتنمية التفكير واالبداع في مجال التربية والتعميم الذي انتشر في اوساط م

 . (44)المتعممين والمربين في اليابان
ويبدو ان ذلك قد ادى إلى رفع  روح التنافس الجمعي بين التالميذ وبين المدرسين انفسيم وبين  المدارس  

 االخرى .
نظام السياسي في اليابان قد اولى اىتمامو في دراسة المشكالت والتردي في نظاميا ويبدو ان ال    

التعميمي وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد ان خسرت اليابان في حالة الحرب  ، ووجد ان 
ظر في الدول المنتصرة في الحرب قد تقدمت عميو اكثر عمميا ، لذا اعتقد ان من الواجب عميو ان يعيد الن

انظمتو ، ووضع خطط واستراتيجية جديدة بيدف مواكبة التقدم الحاصل في تمك الدول ، لذا ركز اعتماده 
في وضع خطط ومعطيات لتحديث نظام التعميم وطبيعة احتياجو لألبداع ، وان التعميم ىو ليس فقط 

 .(44)الجل التعميم بل ىو من اجل االبداع في النتائج 
اليو ان اغمب الباحثين في الشأن التربوي والمعممين والمدرسين والقادة من ومما تجدر االشارة   

المصمحين يؤكدون عمى ان النظام التربوي يقع في مقدمة تطور الدول ، وان اليابان قد اولت اىتمام واسع 
ن التخمف في تنوع برامجيا التعميمية ومرونتو وكفااتو الذي قادىا إلى الرقي بين البمدان في النياية ، وا

 .(43)وضعف النظام التعميمي يؤدي إلى ضعفيا وتغير مسارىا نحو الياوية
ومن ىنا يتضح ان بعض االنظمة السياسية قد اىتمت ببعض الدراسات واىممت الدراسات العموم 
االنسانية ، ومما الشك فيو فان ىذه االنظمة قد اسيمت في صنع البطالة ، وىدر الطاقات والتخمف 

 بالمجتمع إلى المستقبل المجيول .واتجيت 
م انبثقت  من 4943-4868 40ظيرت في اليابان مرحمة تحديث االنظمة التعميمية  وذلك في عيد ميجا

خالل اتصال الباحثين اليابانيين مع الغرب وىذا بدوره ادى إلى االسيام في تطوير القدرات العممية 
 . 45كان ينقصيا توفير البحوث العممية المنشورةوالتكنموجية واالبداع فييا اال ان ىذه المرحمة 

م بزيادة البحوث العممية ، 4936 -4943 46اكمل ىذا التطور بمرحمة ثانية وىي مرحمة تيشو    
ست كتب تختص جميعيا ،  4949وتركيزىا عمى تطبيق التربية االبداعية ،) فالف ميكيجا جيبا سنة 
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.  من ىنا بدأ التغير في (47)نظرية والتطبيقية لمتربية االبداعية (بالتربية االبداعية ومنيا كتاب الجوانب ال
بأتجاه تطوير فمسفة التعميم في اليابان ، لقد اثارت ىذه الكتب رغبات المبدعين وحفزتيم عمى االبداع في 

 .48التعمم 
وىو كوشيشي  والجدير بالذكر ان التوجو نحو تطوير التربية والتعميم تعزز من مدير مدرسة ثانوية        

م بعد ان قام بزيارة عممية إلى  كال من اوروبا وامريكا ، وبدأ برأيو في الشروع واالطالع 4934آنو سنة 
. وعند تفسير ىذه المفاىيم يتضح بأنيا تؤدي إلى عامل االبداع  (49)واالبتكار وخصوصا لطمبة الثانوية

الشأن ، وىذا بدوره ادى إلى رفع المستوى العممي في التعمم واالبتعاد عن الطرق القديمة والتقميدية بيذا 
 لمتالميذ الكتشاف الطرق الجديدة ذات الصمة بتطوير التربية والتعميم في اليابان .

لقد ذكرت ميري ىوايت في كتابيا التربية والتحدي ان اليابانيين اتخذوا عدد من االجرااات التربوية في 
شمل ىذا كل البالد السيما في الثمانينات من القرن الماضي ، وقد تعزيز التنمية واالبتكار واالبداع ، و 

 .(44)اولى االىالي ىذه االجرااات اىتمامًا واضح فقد تم االىتمام بتنمية التفكير المبدع بين ابنائيم
وقد شممت الخطط التربوية والفنية االىتمام بالجانب الصناعي بوصفو عامل ميم في التنمية واعتماد    

يب السريعة لحل المشكالت ، وتنمية الخيال العممي ، وتطوير التفكير الحدسي وىذه تم التركيز االسال
عمييا بيدف تطوير التنمية والفكر االبداعي ، واستخداميا في المتطمبات الظرفية لممدرسة اليابانية . وقد 

اعية ، وتركز عمى تعمم تم توحيدىا وتكامميا بحيث يمكن تطبيقيا في مجال الرياضيات والعموم االجتم
تعميم طرق حل المشاكل االمر الذي ساىم في ظيور نتائج ايجابية ، ففي مجال التربية والتعميم طور 

kiyonobu Itakura  م طريقة تدريس الفرضيات التجريبية ، وقام بتوجيو الطمبة نحو ممارسة 4970سنة
 . (44)عممية البحث العممي واالستكشافي

بما ان كل   (44)ان بناا مفيوم االبداع عند اليابانيين سببو الرئيسي ىو التخيل والحدسيرى اوندا        
انسان يذىب بو المطاف إلى ىذه العممية عندما يكون لديو مشروع او مشكمة ، لذا تراه يبتعد عن مكان 

لتي وقفت المشكمة ويذىب بعيدا ليتخذ مكان اكثر ىدوا ويستجمع افكاره ،لمتوصل لحل لتمك المشاكل ا
امامو ، بعد ان يستنبط حل بعد عدة محاوالت تخيمية لممشكمة ، وىذا بدوره يظير نوع من االبداع وحب 
االستطالع ، لمتوصل لحل بسيط لمشكمة اكبر وحب االستطالع ىو حب االطالع عمى المشاكل 

بيت ، او في العمل واستظيار الحمول المناسبة ، فيناك اشخاص ال يستطيعون الوقوف امام مشكمة في ال
فينيزمون ، وىؤالا ىم باالساس انيزاميون . واما المبدعون فانيم يقفون بوجو المشكمة وال يتراجعون دون 
تقديم الحمول ، وىذا ما يسمى بأعادة تكوين افكار جديدة  وابتكار واالبداع في الحمول ويمكن تنمية ذلك 

 .  43باستثمار الخيال لمفرد



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

096 

 

تميز اليابانيون بخاصية الحدس في اساليب التفكير متعمق بالموروث الثقافي عبر  ويقول اوندا ان    
االجيال ، وخاصية المرونة وىي التجديد المتواصل وسرعة الخروج ، من القوالب الجامدة والتكيف الفاعل 

جزر وىي  . وكما قمنا في البدا ان الشعب الياباني يعيش عمى اربع (40)اتجاه البيئات والمواقف الجديدة
، تتأثر بظروف غير مستقرة بسبب اليزات االرضية والبراكين  45ىونشو ، ىوكايدو ، شيكوكي ، وكيوشو

، وحركة البحر وىذه تشكل خطر عمييم وان ىذا المشاكل انبثق عنيا نوع التفكير االبداعي وسرعتو في 
ون عمى ارض مستقرة وال توجد ايجاد الحمول الدائمة او المؤقتة ، عمى عكس من العراقيين الذين يعيش

فييا ىزات ارضية او براكين ، بأستثناا المشاكل السياسية مع دول الجوار ، والمشاكل االقتصادية من 
شحت مياه بعد بناا سدود في دول الجوار عمى روافد نيري دجمة والفرات . وىذه المشاكل ال يتدخل 

لة ، لذا نجد ان ثقافة المجتمع وموروثو التاريخي المجتمع العراقي بيا بل تصب عمى حمول تقدميا الدو 
قائم عمى ايجاد الحمول المقدمة من الحكومة او رئيس القبيمة او التضرع هلل . لذا تجد ان التفكير االبداعي 

 اقل في العراق بكثير من اقرانيم في اليابان . 
تعميم االجباري الذي ينتيي مع % ، وىذا بفضل ال4ان نسبة االمية في اليابان تصل ربما إلى اقل من 

 .(46)سنة من عمر التمميذ 45نياية الفصل التاسع اي تقريبا في سن 
وقد اعد العالم النفسي البريطاني ) الدكتور ريجارد لين ( وىو باحث في معيد البريطاني ، لمبحوث    

 47تعميم في اليابان ىيم ان سبب ارتفاع مستويات ال4988االجتماعية واالقتصادية ، بحثو المنشور عام 
. 

كفااة ومركزية مناىج التعميم العام ، اي مناىج المغات والرياضيات والعموم الطبيعية والعموم  -4
 االجتماعية . 

يوما ، بينما في العراق  404طول العام الدراسي الياباني . ونجد عدد ايام السنة الدراسية   -4
يوم بسبب يومي الجمعة السبت  94يتعدى ال المعاصر ال نجد ىذا العدد ، بل ان الدوام ال 

 اضافة إلى  العطل الرسمية  .
يمتاز الطمبة اليابانيون بان لدييم دوافع قوية ورغبة كبيرة نحو العمل العممي والمنافسة الجادة  -3

بينيم  لمظفر بالتعميم العالي والجامعي ، وىذا غير موجود في العراق المعاصر ، فقط موجود 
لغير ، واالبتعاد عن تحمل المسؤولية ، فنجد اكثر التالميذ غير ميتمين باستخراج االتكال عمى ا

الحمول من التجارب ، الميم ىو قضاا فترة معينة ، وحتى مع وجود المختبرات ، تجد الطالب 
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يصولون ويجمون في المختبر بدون عمل فيو فائدة  والقمة منيم من ىم جادون بالعمل المختبري 
 يجدون من يساندىم .اال انيم ال 

يوفر النظام التربوي الياباني افضل الحوافز المادية ، والمعنوية لممعممين لتقديم أعمى كفااة عممية  -0
دوالر  3. وىذا غير متوفر لدينا في العراق ، فالحوافز السنوية  لدينا قد تصل لشيادة الدبموم  

فعمية خدم فييا المعمم في المدرسة  ، امريكي  وىذا الزيادة تضاف عمى الراتب الشيري لكل سنة 
 دوالر امريكي ، واما المعنوية فال اعتقد انيا موجودة اال ما ندر . 344ويبدأ راتب المعمم من 

ان نظام التعميم في اليابان ينقسم إلى ست سنوات يقضييا التمميذ في مدرسة االبتدائية  وثالث   
رس عميا واربع سنوات تعميم الجامعي ، وىذا إلى سنوات بعد االبتدائي وثالث سنوات تعميم مدا

 .(48)جانب وجود المعاىد التي تتراوح الدراسة فييا إلى سنتين او ثالث سنوات

م في كتابو تحت 4983وفي دراسة اخرى لمدكتور توماس ب وىمن من جامعة كاليفورنيا صدرت عام 
ساعة زار فييا خمس مدارس ثانوية ،  عنوان التعميم الثانوي الياباني ، قضى ىذا الباحث مدة مائة

وتحرى خالليا مفردات المناىج الدراسية ، وكيفية بنائيا وتقديميا لتدريس الطمبة والمعممين ، وبرامج 
اعداد المعممين قبل توظيفيم ، وبرامج التدريب اثنائيا وراتبو ومحفزاتو وعدد ساعات التي يقوم 

المعمم في اليابان اذا ما قورن بالمعمم العراقي المعاصر فأن  بتدريسيا ونسبة الطمبة اليو . في حين ان
االخير يفتقر إلى الدورات التدريبية حول المناىج التربوية الجديدة ، التي بين سنة واخرى يتم تغيرىا . 
وقد اولى اىتمام الدكتور توماس بدراسة الطالب الياباني ، من ناحية غذااه وطموحو وتنافسو وىوياتو 

 : 49تفوقو واسباب انتحاره ، وقد لخص دراستو عمى النحو االتي واسباب
 الطمبة اليابان اكثر كفااة والمامًا بالمعمومات . -4
 طول السنة الدراسية فعدد اياميا كثيرة . -4
 البرامج التدريبية لممعممين قبل واثناا التوظيف . -3
 في العام الجديد .  نسبة عدد التالميذ والرواتب والحوافز، المعمم يعمم بيا قبل الشروع -0

وىذا ال نجده في العراق المعاصر ، حيث الطالب ال يبحث عن كافة المعمومات سوى البحث عن ما 
يخصو في وقت ومرحمة الدراسة التي ىو فييا ، وقد نجد بعض خريجي كمية اآلداب او المغة العربية 

تكنولوجيا ال يجيد استخدام ليس لديو المام بالشعر واالدب العربي وايضا بعض خرجي المعاىد ال
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الحاسوب ، وقد نجد شخص يحمل شيادة جامعية في ميكانيك السيارات وىو ال يعرف كيف يفتح 
محرك سيارتو او لتحديد الخمل فييا ، اذا تنقصنا الخبرة العممية . وكما أتضح ان السنة الدراسية 

طالب العراقي المعاصر في ثالث يوم ، وىذه المدة يقضييا ال 404لممدارس في اليابان تصل إلى  
سنين دراسية . واما عن الدورات التدريبية فقد تم االشارة اليا ،  وىي غير مفعمة في بمدنا اال ما ندر 
، واما عدد التالميذ في الصف الواحد فال يعممو المعمم اال بعد دخولو الصف الدراسي ، ليجد عدد 

تمميذا ، وحسب نظام التعميم لوزارة التربية ان عدد  75الى  64التالميذ في الصف الواحد ما بين 
حصة ، واذا ما  40و  44حصة لذا فيي بين  40حصص المعمم ، في االسبوع الواحد ال تتجاوز 

قيس ىذا العدد فان المعمم الواحد يكون حصتو من التالميذ ، من اربع إلى ست حصص ي اليوم 
تمميذا في اليوم ، مما يجعل من الصعب  375=  75× 5الواحد واذا جمعنا عدد التالميذ سيكون 

السيطرة عمى مراقبة واجباتيم االسبوعية ، وتصحيح األخطاا وتحديد دوافعيم ، وتشجيع ودراسة  
ميوليم واتجاىاتيم وصقل مواىبيم . وقد ينصدم المعمم في اول وىمة ولكن سرعان ما تذىب ىذه 

ف يمكن انياا ىذا المنياج الدراسي لمتالميذ بدون ان الصدمة ، بعد معرفة المنياج الدراسي ، وكي
 نعرف من الذين استوعبوا المادة ومن ال يستوعبيا .

يتضح ان ىناك حاجة عممية لعممية تغير شامل لمنظام التربوي كما ىو الحال بالنسبة االتحاد 
لحاجة إلى ذلك ، م واعاد النظر عدت مرات كمما ادعت ا 4947السوفيتي بعد ثورتو االشتراكية عام 

وكما فعمت الواليات المتحدة االمريكية في نظاميا التربوي ، بعد ان اطمق االتحاد السوفيتي اول قمر 
، وفي العراق حيث الطموح يتمركز حول تثبيت المناىج  (34)م4957صناعي في الفضاا عام 

لمدروس العممية في الورش  الدراسية في االبتدائية والمتوسطة واالعدادية ، وكذلك اعطاا بشكل حقيقي
الصناعية ، ورفع المستوى المعاشي واالىتمام بالمعممين والمدرسين ، فربما يبقى المعمم والمدرس 
بدون بيت طوال عمره في التدريس وقد لجأ الكثير منيم الحتراف مينة اخرى ، مصاحبة لمتعميم لسد 

ية ، وتجديد الطرق التعميمية وفق مقتضيات النقص في دخمو المادي   وافتقار الوزارة إلى ورش تدريب
 التطور العممي 

ان دراسة التجربة اليابانية ذات الصمة بتطوير نظاميا التعميمي قد تساعد عمى رفع مستوى التعميم    
في العراق ، ومتابعة انظمة الدول االخرى تساعد عمى النيوض بالواقع التعميمي المتدىور ، عمى 

راق لمكثير من الكفااات سواا من الموارد البشرية او من الموارد الطبيعية اال ان الرغم من امتالك الع
 االفتقار لمتوجيو الصحيح لمنيوض بالبمد .   
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قد توصل اوندا إلى تحديد بعض آليات االبداع عند اليابانيين حيث الحظ انيم يتميزون بخاصية        
وىذا يفتقده الكثير من العراقيين والسبب كون نسيج المجتمع العراقي متكون من مجتمع  (34)رحابة الصدر

قبمي عشائري يستطيع التنقل من مكان إلى اخر عندما تواجيو مشكمة يصعب حميا ، فيو ال يمجأ إلى 
ن االبداع  لحل المشكمة اكثر من كيف واين ومتى يمكنو تجنب المشكمة ومن ىنا يتضح ان اليابانيي

يسعون إلى تقديم عدة فرضيات وحمول لممشكمة عمى عكس العراقيين وىذا ما ينمي فكرة االبداع والتفكير 
المنطقي لدييم ، وبينما يذىب العراقيين إلى االبتعاد عن اصل المشكمة وتقديم عدد من االعذار او 

 المبررات .
 
 م المبحث الثاني : التربية والتعميم في العيد السومري القدي  

في الفكر السومري القديم ان المتعمم لمقرااة والكتابة  قد استنبطيا من االلو الراعي ) االلو نبو ( وقد      
خصو بيا دون غيره  لذا اصبح ىذا المتعمم لو مكانة اجتماعية كبرى في المجتمع عمى اعتباره قادر عمى 

مفعم بالحكمة والذكاا الخارق والميارة حل المشكالت ومصاعب االخرين ألنو اصبح الحكيم الخارق وىو 
 .( 34)وال يتكمم وال يعمل اال بالعمم والمعرفة

ق.م كانت اول مدارس في البالد سومر تدون الكتابة والقرااة عمى شكل  3544تقريبا في سنة       
 (33)بة رموز صورية لذا اصبح تسميتيا بالكتابة الصورية ، وىي الكتابة عمى الواح الطين بقصبة او خش

. 
في الوقت الذي تكون فيو الكتابة في اليابان مقتبسة او مختزلة من الكتابة الصينية ، وىي عمى شكل      

رسوم معقدة وخطوط كثيرة ترسم بالفرشاة ، وىذه ال تمثل حروفا بل ترمز إلى اشكال معينة يقصد منيا 
، في نظاميم لمكتابة بعكس اليابانيين  . ىذا يبين مدى التطور الذي وصل اليو السومريين (30)ذلك الشيا

الذين اىمموا تطوير كتاباتيم من االشكال إلى حروف ابجدية   ثم اخذت ىذه الكتابة السومرية بالتطور 
. ولم تكن بنايات المدارس  (35)بسبب عدم معرفة ماذا يقصد الطرف االخر بيذا الشكل او تمك الصورة 

ة لممعبد لتعميم ابناا الكينة والوزراا عمى كيفية الحفاظ عمى في تمك الحقبة مثل االن بل غرف تابع
. كانت ىذه المدارس شبيو بالتخصص الميني تعمم القرااة  (36)واردات المعبد و ممتمكات القصر الممكي 

. ومما ال شك فيو ان التعميم في اليابان   (37)والكتابة والحساب لسد متطمبات البالد االقتصادية واالدارية 
مد في نيضتيا عمى التدريب المبني ، عمى أسس مخطط ليا في المعاىد بحيث تستطيع توفير اليد يعت

.كما  ىو الحال في التعميم السومري ، فقد ابتكر في سومر وسيمة لمتعمم وىي تعميم االطفال  (38)العاممة
ضيات يتم تعميميم اوال مادة دراسية واحدة وبعد اتماميا ينتقل لتعمم مادة اخرى ، وىكذا ، حتى في الريا
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العد وبعدىا عمميات الجمع والطرح بعدىا يدرس المفاىيم االساسية مثل االوزان وغيرىا وىذا يتم بعد اتقان 
. وقد ذكر عبد الفتاح محمد شبانو مؤلف كتاب اليابان العادات والتقاليد ان الطفل ( 39)القرااة والكتابة

 4544ني مقاطع من الكممة منذ التحاقو بالمدرسة االبتدائية فيتقن الياباني يتعمم االشكال والرسوم التي تع
مقطع ويتزايد ىذا العدد في مرحمة ) المتوسطة ( ثالث سنوات لما قبل التعميم الثانوي ، والتعميم في 

مقطع ثم في الجامعة ، والتي ىي اربع سنوات دراسية حيث يتقن  5444المدارس العميا لتصل إلى 
. فاعتقد ان التعميم الياباني ىو قريب  (04)ة إلى المعاىد التي ىي بعد الدراسة الثانويةمقطع اضاف 7444

 لمتعميم السومري اذ ما قورن بذلك. 
وفي سومر عند اختراع الكتابة فقد نشئت مدارس في فن العمران والتخطيط العمراني ليندسة المدن       

ىذه المدارس ينحصر في كيفية تطبيق دراستيم  والطرق  والقصور والمعابد ، حتى اصبح جل اىتمام
وتمرين تالميذىم عمى تطبيق تمك المفاىيم العمرانية واليندسية ، لذا استطاعوا بناا القصور والمعابد التي 

 . (04)دام بقائيا ألالف السنين
ل ما جرى وفي احد االلواح الطينية كتب احد التالميذ عن ايام المدرسة وىو يتذكرىا جيدا حيث دون ك  

لو في حياتو الدراسية ويقول ))عندما تنصرف المدرسة أعود إلى بيتي فأدخل الدار واجد ابي ىناك ... 
فأطمع ابي عمى درسي المكتوب ، ثم استظير لو لوحي فيسر ابي بذلك ، وعندما استيقظ في الصباح 

.  (04)غداا عمى عجمة((الباكر أواجو أمي واقول ليا اعطني غدائي ، يحث امو ان تييئ لو طعام ال
ويظير من ىذا النص ان دوام المدارس في تمك المدة يبدا من ساعات الصباح الباكر إلى المساا وان 
وجبة الغداا يتناوليا التالميذ في المدرسة كما اليوم في باقي الدول المتقدمة ومنيا اليابان ، وليس مثل 

 5وىناك من يصل دواميا إلى  4,5رس لمدة من العراق المعاصر الذي يكون فيو الدوام لبعض المدا
 ساعات فقط وىي قميمة جدا بسبب قمة البنايات وكثرة التالميذ  . 

  
 المبحث الثالث : التربية والتعميم في العراق المعاصر 

من وجية نظر معمم في وزارة التربية والتعميم ، يبدو واضحًا من المناىج وتمكؤىا في ىذه المدة التي يمر 
بيا العراق بسبب عدد من المشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وىذا بدوره قد سطر في المناىج 
الدراسية وغير بعض مفاىيميا ، واىمل البعض منيا التي تنمي حب الوطن ، ووضع بديميا ايدلوجية 

م العممي والتكنموجي  الدين . ان اي انظمة تربوية غير متناغمة مع الوقت الحاضر والمحاق بعجمة التقد
ودحر الماضي يعيق ىذه العجمة ، فان مستقبل المجتمع يقف في حافة االنييار ، حيث ال مبتغى وال 

. وان الوقوف والتأمل الجديد قد يسيم في بمورة المستقبل الصحيح .  (03)اىداف حقيقية في صنع المستقبل
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معاصر ، بعد استبعاد ايام العطل الرسمية مثل يومي واذا ما تبين ان عدد ايام العام الدراسي في العراق ال
 الجمعة والسبت وغيرىا نجده كما يأتي :

شير ايمول من كل سنة بدون تالميذ فقط في اواخر الشير   4/9يبدأ الدوام الكادر التعميمي يوم   -4
 االداا اختبارات الصفوف الغير منتيية .

التالميذ عمى الصفوف وتوزيع الكتب في شير تشرين االول يذىب منو اسبوعين لتوزيع  -4
يوما نطرح منيم عشرة ايام ليبقى الدوام 44والقرطاسية والجداول عمى المعممين وعدد ايام الدوام 

 يوم . 44الفعمي 
 يوم فقط . 44في شير تشرين الثاني يستقر الدوام التالميذ  ليكون  -3
 فقط . يوم 43في الشير كانون االول ايضا مستقر فيكون الدوام فيو  -0
 4/ 45لغاية  5/4في شير كانون الثاني  عيد رأس السنة الميالدية و عيد الجيش من يوم  -5

االختبارات نصف السنة الدراسية وبعدىا العطمة الربيعية لمثالثين يوم . فيكون التدريس فيو ثالثة 
 ايام فقط . 

 يام فقط .ا 8، فيكون الدوام فيو  46/4في شير شباط يبدأ دوام التالميذ من يوم  -6
في شير اذار يستقر الدوام مع يوم واحد عطمة عيد نيروز )عيد الشجرة ( مع يوم لمسفرة المدرسية  -7

 يوم فقط . 44، فتكون عدد االيام الدوام 
 يوم فقط  44في شير نيسان يستقر فيو الدوام فيكون عدد االيام الدوام  -8
من يوم الخامس منو ولمدة عشرة ايام  في شير ايار ينتيي العام الدراسي بعد اجراا االختبارات -9

وفيو عطمة واحد ايار وىو عيد العمال العالمي ، وقد يصحبو ثالثة او اربعة ايام عيد الفطر 
 ايام فقط . 0المبارك . يسكون التدريس فيو 

، يوم فقط وىذه االيام الفعمية في التدريس  444واذ ما اجمعنا االيام الفعمية لمدراسة نجدىا تصل إلى  
ناىيك عن عدد الساعات وحيث يكون كل بناية مدرسية تحوي عمى ثالث او اربع مدارس ليقتصر 
دوام التالميذ في البناية الواحد عمى ثالث ساعات ونصف الساعة اذا عدد الساعات لدوام التالميذ في 

اسية ، ثالثمائة وثمانية وثمانون ساعة ونصف الساعة  در   388,5=  444×  3,5المدرسة يكون 
 فقط في السنة الدراسية .
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ما نحتاجو من اجل رفع المستوى العممي ، والتنمية القطاع التربوي في العراق ىو التصريح الحقيقي 
ان التعميم في العراق في ظالم ، او انو ذاىب إلى الياوية والسبب الرئيسي في ثالثة اماكن تؤثر ، 

رأة العراقية المعاصرة ، والسبب الثاني ثقافة المجتمع ، وبشكل كبير في تقدم التعميم االول : ثقافة الم
 واالخيرة ىو النظام التربوي القائم عمى العممية التعميمية . 

فأما المرأة العراقية المعاصرة فبعضين تختمف عن سابقتيا من العيد السومري وايضا عن المرأة      
كر خاطئ ، فالواجب عمييا ان تكون مثل المرأة اليابانية ، اذا الخمل االول في ما تحممو المرأة من ف

السومرية او اليابانية . بان اليروب من المشكمة ليس ىو الحل بل البحث عن الحل بالطرق العممية 
 ىو االفضل ، وان صفات االنسان الناجح بما يحممو من العمم والمعرفة . 

ة المال لديو وما جمعو من حالل او حرام واما بالنسبة لثقافة المجتمع ، فان البعض منيم يتفاخر بكمي
، والتكمم بشراسة امام اصحاب الشيادات ، مما يؤدي إلى خفض ىمت المتعمم في ممارسة عممو بجد 
، فنجد الكثير من االسر جعمت اطفاليم ، يتركون المدرسة والتوجو إلى االعمال الحرة ، ومن خالل 

إلى احتياجيم لمن يديره ، فذىبوا إلى اصدقاا ليم من ايام ىذه االعمال قد جنوا المال الوفير مما ادى 
المدرسة االبتدائية ، او المعممين القدماا ليعمموا لدييم براتب اكثر مما تعطييم الدولة ، او ان 
الوظائف الحكومية يشغميا من لدييم معارف ، عمى حساب اقرانيم من يحممون شيادة اعمى او 

 حصموا عمى اعمى الدرجات .
واما النظام التعميمي في العراق المعاصر ، فأنو يشكل القسم االكبر من التاثير عمى التعميم ،     

ومن ذلك التأثير التغير المستمر في المناىج الدراسية ، وىذا التغير يسبب ارباك عند العوائل 
يتم دراستيا من والمعممين ، كون اكثر العوائل تعتمد في تعميم اطفاليم  وبما ان ىذه المواضيع لم 

قبميم . وايضا اكثر العوائل ال تستطيع توفير معمم خصوصي ، فيبدأ التمميذ باليأس والتسريب من 
المدرسة ، وكما انو عند تغير المناىج فان وزارة التعميم ، لم تبمغ او تعطي فرصة لممعممين لممشاركة 

 في الدورات التدريبية بشأن المنياج الجديد. 
جد ان عدد البنايات لممدارس قميمة جدًا ، اذ ما قورن مع عدد التالميذ  بحيث ان ومن جية اخرى ن

تمميذا وما يوجد اليوم  فيو اكثر من  34عدد التالميذ في الصف الواحد من المقرر ان ال يتجاوز 
تمميذا في الصف الواحد في بعض المدارس ، ىذا إلى جانب ان البناية الواحدة فييا اكثر من  74

تين ، فيناك بنايات فييا ثالث واربع مدارس ، وىذا ما يجعل عدد الساعات الدوام فييا لممدرسة مدرس
ساعة  ، وىذا جدا قميل حيث تشطب بعض الدروس ، ومنيا مادة الرياضة والفنية ،  4,5الواحدة 

موم والتاريخ والنشيد والموسيقى ليحل بدليا مادة المغة العربية والمغة االنكميزية ، والرياضيات والع
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والتربية االسالمية ، وىذا يقتل بعض الميارات والمواىب لدى التالميذ او ال يستطيع المعمم التواصل 
 مع التالميذ لتنمية قدارتيم وميوليم وتطمعاتيم .

 8498ويبدو من كتاب الصادر من المديرية العامة لمتربية البصرة / مديرية االمتحانات ذي عدد 
في  453واستنادا عمى كتاب المجنة الدائمة لالمتحانات العامة ذي العدد  49/44/4444بتاريخ 

المتضمن موعد االمتحانات نصف السنة واالمتحانات النيائية لمصفوف المنتيية   44/44/4444
، ممخصو ان  4444/4444وغير منتيية  لمدراسة االبتدائية بدورييا االول والثاني لمعام الدراسي 

، وتبدأ عطمة نياية السنة  40/4/4444وتنتيي  44/4/4444لربيعية تبدأ يوم بداية العطمة ا
،   47/9/4444اعتبارا من يوم  4444/4444ويبدأ العام الدراسي الجديد  44/5/4444الدراسية 

الذي اربك وبشدة عجمة التعميم في العراق  4449وكتاب اخر في ظل ظروف الوباا العالمي كورونا  
رة التربية عدد من الكتب الرسمية حول بدأ ونياية الدوام الرسمي لممدارس ، وكذلك ، فقد اصدرت وزا

تحويل التعميم من الحضوري إلى  المنصات اإللكترونية التي تدار من قبل معمم المادة وفق برامج 
ين تعميمية وخطط دراسية يتكفل بيا المعمم المادة ، ولم تكن في بادئ االمر سيمة عمى عدد من المعمم

اال بشق االنفس ، كون المعممين لم يكن ليم تجارب او الدخول إلى دورات تدريبية حول ىذه التقنية 
الجديدة في توصيل المادة لمتالميذ ، فبدا الصراع بين المعمم وبين الوقت وبين المنياج الدراسي ، 

ة كون ان بعض عوائل وكيفية جعل التالميذ ينخرطون ويتفاعمون مع معممييم ، وىذه بحد ذاتيا مشكم
التالميذ ال يستطيعون امتالك ىاتف الجوال ، او ان العائمة الواحدة تمتمك ىاتف واحد متطور ، ولدييا 
اكثر من ثالث اطفال في المدرسة ، فضال عن ذلك ان شبكة االنترنيت مكمفة في شرائيا ونصبيا ، 

تالميذ ، وقد اصدرت وزارة التربية عدد لذا كانت بداية العام الدراسي صعب جدا عمى المعمم وعمى ال
من الكتب الرسمية ، عن بدأ ونياية العام الدراسي ومنيا ىذا الكتاب الصادر من وزارة التربية / 

والمتضمن  44/7/4444في تاريخ  049/0/44478مديرية العامة لمتقويم واالمتحانات ذي العدد 
 4/7/4444تاب موعد انتياا العام الدراسي في ، اتى في ىذا الك 4444/4444نياية العام الدراسي 

، وتعتبر درجات نصف السنة ودرجات نياية الكورس االول ، نتيجة نياية الدراسية لتالميذ وطمبة 
الصفوف غير منتيية . ولم يذكر في ىذا الكتاب بدأ العام الدراسي الجديد ، فقد ترك إلى شعار اخر 

تعميمية ، بحيث انو يؤكد عمى ان التمميذ لم يكمل المنياج ، وىذا بحد ذاتو ىو ارباك لمعممية ال
 الدراسي .  

 
 االستنتاجات



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

540 

 

 من المتطمبات ىذه المرحمة لتطوير التعميم في العراق  
 توفير خدمة االنترنيت لكل المدارس وبالمجان . -4
 توفير اجيزة الكمبيوتر لكل التالميذ في كل المراحل وبسعر بسيط جدًا. -4
 اإللكترونية في الصفوف . توفير السبورات -3
المعمم المحور الرئيسي في عممية التعميمية فان اعادة تاىيل والتدريب المكثف حول التقنيات  -0

 الجديدة داخل وخارج العراق سيعطي نتائج افضل .
التعاون مع المجتمع التعميمي من خالل اشراكيم في موقع لمركز تطوير المناىج والمواد التعميمية   -5

 ع بعض المواد او المناىج الدراسية .لتغير ورف
 زيادة في بناا مدارس جديدة بشكل عمودي لتستوعب عدد كبير من التالميذ . -6
 انشاا مدارس جديدة لمموىوبين والمتفوقين . -7
تثبيت اجور المعممين في المدارس االىمية متساوية مع اقرانيم في المدارس الحكومية مع مراعات  -8

 الحوافز والعالوات .
تمام الكبير في تعميم المرأة لتكون قادرة لتطوير االسرة بعد اضافة منياج خاص ليا في االى -9

 المناىج الدراسية .
االتفاق والتعاون مع منظمات تربوية ودول متقدمة في سبل النيوض وتطوير التعميم  -44

 والمعمم في العراق.

 اليوامش 
 

                                                 
 34ص 4994التجربة اليابانية ،القاىرة ،  الطبعة االولى سنة  –ميري ىوايت ، التربية والتحدي   - 4
  34المصدر نفسو ص - 4
 44المصدر نفسو ،  ص  - 3
 03، ص 04م ، ص4996عبد الفتاح محمد شبانة ، اليابان والعادات والتقاليد وادمان التفوق ، مكتبة مدبولي ، سنة  - 0
  45ميري ىوايت ، المصدر السابق ، ص - 5
ق،م من اسرة من نسل امبراطور الصيني العظيم ىوانج دي وعرف عن شكمو البشع وعقمو الراجح وىو مفتاح التاريخ  554كنفوشيوس ولد سنة  - 6

 وايضا  الصيني ولم يكن نبيا او مرسال من اىم اىدافو االىتمام باألخالق والتسامح والتعاطف واالحساس بالغير
 34ميري ىوايت ، المصدر السابق ، ص - 7



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

545 

 

                                                                                                                                                         
 59المصدر نفسو ،  ص  - 8
 64المصر نفسو ص  - 9

  45المصدر نفسو ، ص - 44
 349، ص 4440سنة  9د. انتصار كرد ، التربية والتعميم اليابان نموذجا ، مجمة عموم االنسان والمجتمع ، عدد  - 44
 344المصدر نفسو ، ص   - 44
  343سو ، صالمصدر نف  - 43
م اطمق عمييا اسم مييجي والذي يعني الحكومة 4944 – 4868مرحمة ميجا او مييجي وىي الفترة االولى من تاريخ اليابان المعاصر سنة  - 40

 المستنيرة أي الحكومة الجديدة التي تتولى شؤون البالد
 345د. انتصار كرد ،المصدر السابق   ص - 45
م وقدم عدة اصالحات ومنيا اصالحات في التعميم وبدأت فترة تيشومن 4943رش االمبراطورية اليابانية سنة عيد تايشو او تيشو اعتمى ع - 46

 تاريخ اليابان . لممزيد ينظر  
  345د. انتصار كرد ، المصدر السابق ص - 47
 03عبد الفتاح محمد مدبولي ، المصدر السابق ، ص  - 48
 346المصدر السابق ، ص د . انتصار كرد ، - 49
 346المصدر نفسو ، ص  - 44
 334المصدر نفسو  ص - 44
 334المصدر نفسو  ص  - 44
  46ميرت ىوايت ، المصدر نفسو ص - 43
 334د. انتصار كرد ، المصدر السابق ، ص - 40
 4444لسنة  4قاضي و رنا قطار ، قسم قارة أسيا ، اطمس بمدان العالم ، دار عويدات لمنشر والطباعة ، ط تعريب جورج - 45
  04عبد الفتاح محمد مدبولي ، المصدر السابق ، ص - 46
 344انتصار كرد المصدر السابق ص - 47
  04عبد الفتاح محمد شبانة ، ص - 48
 347د. انتصار كرد المصدر السابق ص - 49
 343، ص نفسه مصدرال - 34
 334المصدر نفسو ، ص - 34
 45م ص4998خزعل الماجدي ، انجيل بابل ، الطبعة االولى ، لبنان ،  سنة  - 34
 40، ص 4446روفائيل بابو اسحق ، مدارس العراقية القديم قبل االسالم ، النشر دار الوراق ، طبعة االولى ، سنة  - 33
 04السابق   ، ص عبد الفتاح محمد شبانو ، المصدر    - 30
  7ص 4440يوىانس فريدريش ، تاريخ الكتابة ، بيروت لبنان ، الطبعة االولى سنة  - 35
 54ص 4444صموئيل نوح كريمر ، من الواح سومر ، ترجمة طو باقر ، النشر بيت الوراق ، لبنان ، الطبعة االولى ، سنة  - 36
 347وص 346ص  4444وخصائصيم ، سنة الطبع  صموئيل نوح كريمر ، السومريون تاريخيم وحضارتيم   - 37
 04عبد الفتاح محمد شبانو  ،  ص - 38
  7ص 4446ل ديالبورت ، بالد ما بين النيرين الحضارتان البابمية واالشورية ، بيروت، الطبعة االولى سنة  39
  04و ص 04عبد الفتاح محمد شبانة ، المصدر السابق ، ص - 04
 7ص,  2006 سنة,  االولى الطبعة,  لبنان بٌروت,  الرافدٌن دار,  الرافدٌن ديوا فً الحكمة,  قاشا سهٌل - 04
 . 55ص,  57ص,   المصدر االول  صموئٌل نوح كرٌمر , من الواح سومر ,, كرٌمر - 04



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   -األو 
فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل  -جامعة البصرة ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتربوي لمواجهة التحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

546 

 

                                                                                                                                                         
 343د. انتصار كرد ، المصدر السابق ، ص - 03
 
 
 
 

 المصادر
 2014 سنة 9 عدد,  والمجتمع االنسان علوم مجلةالتعلٌم االبداعً , ,  كرد انتصار. د -1
 شركة الطبع والنشر اللبنانٌة , طبع ي لبنان , االولى الطبعة,  بابل انجٌل,  الماجدي خزعل -2

   م1995 سنة
,  االولى طبعة,  الوراق دار النشر,  االسالم قبل القدٌم العراقٌة مدارس,  اسحق بابو روفائٌل -3

 , 2006 سنة
 سنة,  االولى الطبعة,  لبنان بٌروت,  الرافدٌن دار,  الرافدٌن وادي فً الحكمة,  قاشا سهٌل -4

2006  
  م1996 سنة,  مدبولً مكتبة,  التفوق وادمان والتقالٌد والعادات الٌابان,  شبانه محمد الفتاح عبد -5
  الطبع سنة,  وخصائصهم وحضارتهم تارٌخهم السومرٌون,  كرٌمر,  نوح صموئٌل,  كرٌمر -6

2012   
,  الوراق بٌت النشر,  باقر طه ترجمة,  سومر الواح من,  كرٌمر نوح صموئٌل,  كرٌمر -7

 2010 سنة,  االولى الطبعة
 . 2006 سنة االولى الطبعة,  واالشورٌة البابلٌة الحضارتان النهرٌن بٌن ما بالد,  دٌالبورت ل -5
  1991 سنة االولى الطبعة,  الٌابانٌة التجربة – والتحدي التربٌة,  هواٌت مٌري -9
 2017 سنة االولى الطبعة  الكتابة تارٌخ,  فرٌدرٌش ٌوهانس -10

 
 



ل المدمج المشترك بين كمي ة التربية لمعموم اإلنساني ة  الدَّْوِلي   الِعممي  عدد خاص بوقائع المؤتمر   جامعة البصرة  -األو 
 فرع البصرة المعنون بـ)تطوير األداء االستراتيجي لمعمل التربوي لمواجهة  -ورابطة التدريسيين التربويين

 8288/ آذار/ 82 في يومالتحديات التربوي ة ( المنعقد 
  

507 

 

Teaching Vocabulary in terms of Multiple Intelligences 

Theory: Samples from English for Iraq - the primary 

stage 
 

Jullanar Adnan Al-Jubori 

Assistant Lecturer in the Gifted Students School in Basra 

 

 

Abstract  
The present paper aims at studying the application of Multiple 

Intelligences Theory (henceforth MIT) in teaching vocabulary for 

Iraqi primary students; second and fourth grades, as samples. It 

comprises two sections. In the first one, the researcher explores the 

term “vocabulary” and its significance in language learning, in 

addition to the Multiple Intelligences theory and the teaching 

strategies that can be more affective in language learning in general 

and in learning vocabulary in particular. The second section is a 

detailed analysis to two primary, English for Iraq, textbooks which are 

chosen to be samples for the whole primary textbooks of English. 

Each textbook is examined through two phases; first, the researcher 

displays the distribution of activities in each unit as well as in the 

whole book and classifies them according to the MIT.  In the second 

phase, however, a statistical analysis is done to calculate and 

determine the dominant kind (or kinds) of intelligences being focused 

on throughout each unit as well as the whole book. Finally, the 

researcher presents conclusions and recommendations to Iraqi teachers 

of English and to the Iraqi Ministry of Education 

Keywords: English for Iraq. Textbook analysis. Multiple Intelligences 

Theory. 

                    ELT. Teaching vocabulary.  

Introduction 
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1-1 What is vocabulary? 

Vocabulary is always associated with words. Yet, it does not precisely 

mean words. It refers to the lexical items of a language used by its 

native speakers for the sake of communication. Crystal (2008:512) 

recognizes between two main kinds of vocabulary; active and passive. 

By active vocabulary, he means the lexical items frequently used by 

native speakers of a language in everyday interaction, while passive 

vocabulary refers to the lexical items that native speakers know and 

understand but rarely used in the normal interaction. 

The distinction between passive and active vocabulary make us realize 

the crucial role played by vocabulary in communication. It means that 

knowing vocabulary is the key to understanding. The more vocabulary 

items the person knows, the better he\she can communicate. 

Accordingly, teaching vocabulary is one of the basic components in 

second and foreign language teaching. Knowing the vocabulary of a 

language involves: 

a) knowing information about the word itself  

b) how to us it in context.  

That is, teaching a word means that learners know -for (a) - its lexical 

meaning, class formation, lexical relations, and -for (b)- the word's 

collocation, lexical fields, style and connotations (Thornbury,2002:2-

3). 

Psychologically speaking, learning a word is a complex process that 

indicates, "We must recognize it as a word and enter it into our mental 

lexicon" (Ellis, 1995:2). This mental activity is processed through 

different channels of input\output (I/O); input processes are 

represented in listening and reading, while output processes are 
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represented in speaking and reading. Of course, this needs the learners 

to know the syntactic properties of the word in question, like its 

position in the sentence, the semantic and grammatical relations with 

other words, its referential properties and its role in determining 

entailments and whatever information can be got about the word. 

(Thornbury,2002:2) 

Harmer (2007:61) believes that " a speaker's knowledge of a word also 

includes an understanding of how the shape of that word can be 

altered so that its grammatical meaning can be changed". This 

indicates the words' formation, derivation, and its significance as a 

process causes a change in the message being sent.  

1-2 The Significance of Vocabulary 
The role played by vocabulary in the process of communication can be 

summarized in David's Wilkin's' words " without grammar, very little 

can be conveyed, without vocabulary, nothing can be 

conveyed"(Thornbury, 2002:13). 

The effective use of language stems from the effective way which a 

language user adopts in exploiting vocabulary to serve his/her needs in 

communication. It is believed that vocabulary is a powerful carrier of 

meaning and that “words are fundamental to successful language 

acquisition” (Nunan,2015:105). Recently, much attention has been 

paid to teaching vocabulary as a result of many recent studies focusing 

on its importance in second and foreign language teaching. Languages 

can never live without vocabulary since words carry meaning, i.e., 

message. This importance can be manifested by the relationship 

between vocabulary and language skills; listening, speaking, reading 

and writing. In teaching listening for example, learners cannot 
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comprehend and perceive the message unless they first account for, at 

least, some of the words being listened to. In speaking as well, 

learners would never be able to speak unless they already possess a 

sufficient stock of words help them express their concepts in a 

concrete form.  

As for reading, it also requires a good amount of vocabulary to 

interpret the text. However, the matter is much more complicated in 

writing because it demands much more mastery upon vocabulary in 

many levels.  Words are the building blocks in language. When a 

foreigner learns some crucial lexical items, he/she would be absolutely 

be able to communicate with native speakers of that language, 

however easy or difficult that communication is. Depending on that 

learning, the whole system of the target language will develop. 

Learning the vocabulary of a language, Thornbury (2002:2) states, 

means achieving the following objectives: 

1- Marking the correct connections between forms and meaning. 

2- Using the correct form of a word for the intended meaning when 

producing the language, i.e., in speaking and writing. 

Daniels and Zemelman (2004:13) as mentioned in Bintz (2011: 45) 

believe that “learning a vocabulary is more complex than simply 

memorizing definitions of words, rather, it involves seeing, hearing 

and using words in meaningful contexts.” To Paul Nation, a 

comprehensive knowledge of  a word should mean knowing eight 

aspects; its meaning, written form, spoken form, grammatical 

behavour, collocations, register, associations and finally its 

frequency.(  Nation, 1990: 31 , as mentioned in Nunan,2015:111-112)  
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 In brief, the importance of vocabulary lies in the fact that the more 

vocabulary of a certain language a learner knows, the more he\she will 

be able to perceive (listen and read) and produce (speak and write) 

that language, and the better communication will result. 

The National Reading Panel (NRP) identifies vocabulary as one of the 

five major components of reading. Its importance to overall success in 

school, and especially to reading comprehension is widely 

documented. It states that vocabulary plays an important role in 

learning to read and comprehend text; since learners cannot 

understand text without knowing most of the words' meanings (A 

Review of the current research on Vocabulary, 2010). 

A lot of studies, like Bintz (2011: 46), dealing with vocabulary and its 

relationship to reading comprehension prove that they are strongly 

correlated in the sense that “limited vocabulary prevents pupils from 

comprehending a text”. He adds that poor pupils find reading rather 

difficult and frustrating, as they do not read enough to improve their 

vocabulary.  This problem can be solved by encouraging wide reading 

to help pupils develop their vocabulary.  

1-3 Vocabulary, Meaning and Memory 
Human brain operates according to two types of memory; working 

and long-term. Long-term memory is the ability to recall things that 

happened long time ago, whereas short (working) memory represents 

things occurred recently, and consequently, it is the more functional 

type of memory, available and active. It is the type pf memory that we 

use to process information and act upon. Moreover, presenting 

vocabulary in multiple ways is more effective in the sense that it 

enables pupils “gain deep understanding of word meanings (much 
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more than simple dictionary definitions)”. It demands “plenty of 

reading, writing, talking, and listening; emphasizes the 

interconnections among words and word meanings and the 

connections of words to children’s own experiences; and provides 

abundant ongoing review and repetition.” (NRP)  

David Crystal (2007:60) displays many studies that highlight the 

correlation between the working memory and vocabulary acquisition, 

especially at the age of late preschool and early school years. These 

studies like Baddely, Cathercale and Papagno (1988) find out that the 

digit span test and the nonword repletion word were strongly 

correlated with vocabulary development throughout the preschool 

years; i.e., "children with better working memory score hard larger 

abilities in vocabulary acquisition”. This means that working memory 

has two roles; the secondary role is to recall familiar words, while its 

essential is to acquire new words (Crystal,2007:61). Accordingly, both 

vocabulary acquisition and vocabulary development are much related 

to the working memory.  

Other researchers, however, believe that "the sequence of learning 

opportunities can have a dramatic effect on long-term relation" (Ellis, 

1995:20).  Thornbury (2002:26) argues that pupils forget words, this is 

a fact, and the amount of forgetting happens more quickly at the 

beginning, but gradually, it decreases. This act of forgetting takes 

place both in working and long-term memories. 

Thornbury also mentions two primary reasons affecting the pupils' 

ability to retain words; difficulty of words and its frequency of 

occurrences and usage (2002:26). As regards the word difficulty, he 
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assumes that the words, which are easy to learn, are better retained in 

comparison with words that are more difficult. Concerning frequency, 

he assumes that the more frequently used words are better retained.  

That is, even difficult words can be recalled easily when they are 

learnt "over spaced learning sessions" than those that are learnt in 

concentrated courses. Hence, lack of reinforcement in space periods of 

time can affect the pupils' ability of retention, and which can be 

treated by "sufficient recycling of the words in different ways, 

contexts and levels of depth" (Thornbury,2002: 26). This means that 

all intelligences can be developed through getting the suitable 

instructions and encouragement (Armstrong, 2009:15) 

2-1 Multiple Intelligences: Background 

 Multiple Intelligences Theory (henceforth MIT) is developed by the 

American psychologist Howard Gardner in 1983. He argues that there 

are seven ways through which people perceive and comprehend the 

world, each of which is a distinct intelligence. According to MIT, a 

person is a set of skills and abilities that enable him\her to resolve 

problems faced in different fields of life. Gardner states that all human 

beings possess a set of seven kinds of intelligences, but in different 

rates due to different reasons. These intelligences include the 

following:  

2.1.1 Verbal -Linguistic Intelligence (VLI). Generally, means the 

ability to use words and language effectively. It is also called (word 

smart), and it can be addressed in teaching by speaking, listening, 

reading, or using verbal clues in general. 

2.1.2 Logical -mathematical Intelligence (LMI). It refers to the ability 

to induct and deduct logical thinking and reasoning, as well as the use 
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of numbers and recognize abstract patterns. It is also called (number 

smart). It can be addressed by using numbers and logical thinking 

strategies like matching and finding the mistakes, or making 

comparisons.  

2.1.3 Bodily- Kinesthetic Intelligence (BKI). The ability to control 

physical motions, or body smart. It can be addressed by giving 

instructions that demand physical responses or pointing at, or simply 

my miming. 

2.1.4 Musical -Rhythmical Intelligence (MRI). It is the ability to 

recognize tone patterns and sounds, and sensibility to rhythms and 

beats. It can be addressed by using tones and rhythms and by singing. 

2.1.5 Visual -Spatial Intelligence (VSI). The ability to visualize 

objects and special dimensions, and create internal images and 

pictures. It is usually known as (picture smart). It is also called (Music 

smart). It can be addressed by drawing, colouring, using figures, 

maps, pictures or diagrams. 

 

2.1.6 Interpersonal Intelligence (PEI). It is the ability to process 

communication and build social relations, or it is team smart. It can be 

addressed by setting group work and pair work for different kinds of 

activities. 

2.1.7 Intrapersonal Intelligence (PAI). The ability to understand one's 

spiritual, inner state of being, self-reflection and awareness. It is also 

called (self-smart) and can be addressed by setting individual activity 

or determining the leader of the group work in order to take more 

personal space.  (Gardner :2011:82) 
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 These seven kinds of smartness, or intelligences as Gardner calls, are 

mixed together but to different extents in order to contribute the total 

personality of a person that distinguishes each person from the others. 

In 1999, he published his book Intelligence Reframed: Multiple 

intelligences for the 21st century, in which he adds an eighth 

intelligence, i.e. naturalist, and discusses the possibility of adding one 

more, i.e. existential intelligence. However, the researcher will 

examine if there are any activities, in both textbooks, addressing the 

naturalist intelligence (NI). Traditionally, teaching in general focuses 

on verbal-linguistic intelligence (VLI) and logical-mathematical 

intelligence (LMI), which apparently constitute a small part of the 

overall intelligence a person possesses. Consequently, Gardner 

suggests " a more balanced curriculum " that includes at least most of 

these intelligences so as to achieve better learning.  

2-2   Teaching vocabulary in terms of MIT 
Teaching within the framework of MIT means to take in consideration 

the individual differences among learners in the sense that they differ 

in their abilities, interests, social and economic and educational 

backgrounds, and consequently, differ in their sets of intelligences. An 

MIT teacher, then, needs to focus on the diversity of learners' 

intelligences, and teach them in many ways to address all kinds of 

intelligences. As for teaching vocabulary, teacher may use different 

techniques or strategies that evoke pupils' intelligences and address 

each student through his\her own abilities. By doing so, learning 

vocabulary can be more effective in both short and long-term 

memories. In other words, teacher presents vocabulary items in many 

ways of presentation in order to achieve two objectives at one time; 
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first, addressing different kinds and levels of intelligences. Second, 

guaranteeing the factor of reinforcement and recycling vocabulary, 

which enables learners to keep the vocabulary items in the long-term 

memory.  

National Reading Panel’s review (2000), as mentioned in (Hackman, 

2008:6), identified five basic approaches to vocabulary instruction 

which should be used together: 

a) explicit instruction (particularly of difficult words and words 

that are not 

                           part of pupils’ everyday experience 

b) indirect instruction (i.e. exposure to a wide range of reading 

materials)  

c) multimedia methods (going beyond the text to include other 

medias such as visual stimulus, the use of the computer or sign 

language) 

d)  capacity methods (focusing on making reading an automatic 

activity) 

e) association methods (encouraging learners to draw connections 

between what they do know and unfamiliar words). 

 

Thornbury (2007: 75), on the other hand, states that, in the 

presentation stage, teachers have to take in consideration five factors: 

1. The level of learners 

2. The learners' likely familiarity with the word (i.e. they may have the 

word in their passive vocabulary) 
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3. The difficulty of the word, concrete or abstract, or difficult to be 

pronounced  

4. Its teachability, whether it can be easily expressed or demonstrated  

5. Whether the vocabulary items are going to be used through production 

skills (speaking and writing) or perception skills (listening and 

reading).  

Taking all these factors into account, teachers can implement MI 

teaching strategies in order to facilitate vocabulary learning and make 

it more effective. However, teaching vocabulary in terms of MIT is 

not a rigorous methodology. In other words, there is no restricted or 

clear-cut   teaching strategies to follow. Instead, it provides teachers 

with a lot of flexible options and techniques that help learners perceive 

the vocabulary item, recognize it in context, and know how to use it. 

Addressing the multiple intelligences by teaching and presenting the 

vocabulary item in many ways and different techniques can help 

learners store it in the long-term memory as a result of reinforcement. 

For example, a teacher wants to present the adjective (big) to pupils 

for the first time, what teaching techniques he/she can use? Actually, it 

can be presented by many techniques: 

a. simply saying " It's the opposite of (small)" 

b. Writing (big) on the board and pronouncing it again. 

c. Drawing two comprehensive simple items (e.g. two balls, one is big 

and the other is small), then pointing to the big ball and pronouncing 

(big). 

d. Singing a song or reading a short poem focusing on size adjectives. 

e. Putting the word in linguistic context and explaining its position in 

the sentence or how to ask about it. 
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f. Miming the word, by throwing the arms apart and saying " big", 

then holding the arms in again in order to make a smaller space and 

show the opposite of (big). 

g. Showing pictures of different things in two sizes. 

h. Reading a story that includes the theme of big and small. 

i. Bringing different things with different sizes to the class (i.e. realia), 

like toys, fruit, bags or keys…etc. 

All these techniques and many others are possible to teach vocabulary 

in the presenting stage. However, by choosing some of these 

techniques, the teacher can address multiple kinds of intelligences. 

That is, pupils will perceive the information through different 

channels of perception, verbal-linguistically; by reading the word and 

listening to its pronunciation, visual-spatially; by showing pictures 

and drawings on the board, musically; by listening to poems or songs, 

naturalistically, by dealing with real objects, bodily -kinesthetically by 

doing dramatization , facial expressions and body movements, or 

logically, by connecting the vocabulary item to previously learnt 

material and put it in context or matching the words with pictures, and 

so on. And the more various techniques the teacher uses, the more 

pupils will perceive the target vocabulary due to their diversity.  

2-3   Samples of teaching vocabulary in terms of MIT 

Now it's time to examine the teaching techniques used in EFI 

(English for Iraq) to present the vocabulary items. The samples are 

basically taken from the textbooks of second and fourth primary 

grades, English for Iraq curriculum. Each sample is discussed as it is 

supposed to be presented in class depending on the teacher's guide 

provided with the textbook. The researcher examines the number and 
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kind of techniques and activities suggested for presenting, practicing 

and recycling the vocabulary items, irrespective of the learners’ sets of 

intelligences. Then, a statistic calculation is done to identify the 

dominant kinds of intelligences being addressed in each lesson, and in 

the eight units as well. According to the hypothesis of this paper, the 

EFI curriculum addresses all intelligences. However, the following 

examples show more: 

1- Sample One (Second primary, Unit two, lessons 1)  

The aim of this lesson is to introduce seven fruit vocabulary items; 

banana, dates, grapes, pear, plum, watermelon. According to the TB 

(teacher's book), the teacher is supposed to show pupils some cards of 

fruit, and bring some fruit to the class as realia (optional). The first 

stage in presenting these words is by listening to an audio. Meanwhile, 

the teacher points to the cards or realia as the fruit is mentioned. 

Second, the teacher holds the cards or realia in turn and elicit the name 

of the fruit from the whole class, then individually. In the third phase, 

the teacher holds up the book and point to the picture of the family 

and ask about their names. After eliciting their names, the teacher asks 

(what is "a name" eating?) and eliciting answers. Then the teacher 

tries to mime eating and saying (Mmm! I like pears.) to show that 

he\she enjoys eating that fruit, and mime eating and saying (Oh! I 

don't like plum!) to show that he\she does not enjoy eating it. In the 

fourth stage, the teacher asks the pupils (what fruit do you like and 

what fruit you don't like) and elicits answers. Finally, the teacher lets 

the pupils listen to an audio where the characters in the picture talk 

about which fruit they like and do not like. The teacher, then, asks the 
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pupils and elicit answers for questions like; What does Hadi like? 

What does Kareem like, etc.  

Analysis 

As explained in this example, the aim of the lesson is to present the 

names of some fruits. To achieve that, the teacher follows the stages 

as mentioned in TB. In the first stage of teaching, pupils are exposed 

to pictures of the target fruits. This means that the first kind of 

intelligence being addressed is the VSI. If teacher brings real fruit to 

the class(realia), the NI (naturalist Intelligence) is addressed as well. 

After that, pupils listen to an audio includes the names of target 

vocabulary within linguistic context, supported by looking to a 

picture. Here we have two intelligences being focused at the same 

time; VLI and VSI. Then, in the next stage, teacher mimes liking and 

disliking certain fruit. Here, the teacher explains to the pupils how to 

use the target vocabulary in everyday communication by showing 

preferences. The language focus in this activity is the expressions (I 

like & I don't like). The kind of intelligence being addressed here is 

the VLI. The EPI and API are also focused in this stage since pupils 

have to repeat chorally and individually the names of fruit elicited 

from their teacher. Again, the fourth and last stage addresses the VLI 

as there is another audio to listen to and another response. LMI is also 

addressed in this stage as the pupils need to correlate between the 

name of the character and the kind of fruit he\she likes. Consequently, 

the kinds of intelligences addressed in this lesson include VLI, NI, 

VSI, EPI, and API. Pupils listen to the words in linguistic context, 

read and do matching activities, looking at pictures in the book and 
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cards on the board, they cooperate with each other and work 

individually, in addition to dealing with and touching real objects.  

2. Sample Two (Second primary, unit six, lesson 2) 

The aim of this lesson is to introduce the adjectives used to describe 

people; tall, short, small, young, and old. According to the TB, teacher 

can present these words in four stages. In the first stage, teacher holds 

the book and shows the pupils the photos in page 50. Then asks them 

to listen to a boy (track 67) talking about Tom's family. The pupils are 

supposed to catch the words shown in the photos. In the second stage, 

the teacher draws the pupils' attention to the pictures of Hadi and 

Kareem at the bottom of page 50, focusing on the adjectives used in 

the sentences and eliciting answers to questions like (is your dad tall? 

Is your brother young? After that, the teacher writes the words on the 

board and practice saying sentences containing the target words with 

reference to family members. In the same stage, the teacher let the 

pupils for few minutes talk freely about their family members, trying 

to put the words in sentences. The third stage is somehow different 

from the two previous stages since it shifts to practice. The teacher 

asks the pupils to do some reading-matching activities in the AB. 

Then, they have to check their answers with their partners. As for the 

fourth stage, it is a listening activity. The teacher lets pupils listen to 

an audio in which family members describe where they are sitting. It 

reviews the words of prepositions: between and next to. Finally, the 

teacher sets activities as homework. 

Analysis    
As it can be seen from the description of lesson 2, unit 6 in the second 

primary English for Iraq, and in accordance with directions in page 
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no.138 in the TB, this lesson aims at reviewing vocabulary of family 

members as well as introducing some adjectives that are used to 

describe people. In the first stage, teacher addresses the pupils' VSI by 

showing family photos and then asking them to look at the pictures in 

p.50 in their textbooks. Both VSI and VLI are focused on in the next 

step; pupils listen to track 67 as they are looking to the pictures at the 

same time. When teacher asks questions like (Is your dad old? (Is your 

mother Tall?) …. etc., The LMI is addressed as well. However, in the 

next stage, more attention is devoted to VLI in addition to VSI and 

API, as the teacher writes the target vocabulary on the board and 

practices putting them in linguistic context, letting pupils work in 

pairs to construct similar sentences about their own families. At this 

point, both VLI and IPI are also addressed since pupils work together 

and share information. In the third and fourth stages, pupil do a lot of 

activities in which the VLI mixes with the LMI through logical 

thinking and reasoning. That is, activities done throughout this lesson 

enhance the VLI, LSI, LMI, API and IPI as well.  

3-Sample Three (Fourth Primary, unit 2, lesson 1) 

According to page 78 in the TB, the aim of this lesson is to learn the 

names of countries, to talk about where people come from, and to 

learn using capital letters with proper nouns and names of countries. 

The teacher is supposed to start with a poster of the world’s map, or 

just refer to the SB, pp-22-23, where there is a colourful map of the 

world and six photos for children from different countries with their 

names on the photos. The teacher, then, plays track 28, during which, 

pupils listen to some children talking about their countries. After 
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listening, the teacher elicits from the pupils the names of the children 

and their countries and pointing at the map at the same time. Then, 

pupils listen to track 29 and they have to repeat the names of the 

countries chorally and individually. After that, the teacher moves to 

AB and asks the pupils to do a rubric activity as pair work that ends 

with writing the names of the countries mentioned in the lesson in 

their notebooks, with the teacher monitoring and focusing on using 

capital letters appropriately. Finally, and before setting some activities 

as homework, the teacher plays with the pupils a memory game by 

letting pupils remember the colour of each country.  

Analysis 

To achieve the aim of the lesson, the teacher has to implant the new 

vocabulary in a set of various activities. First, using a colourful map to 

attract the pupils’ attention and get them ready to the names of 

countries. This activity addresses both the VLI and VSI. VLI is also 

addressed by listening twice to audios containing the target 

vocabulary. The pair work activity and the rubric comprise the VLI as 

well as the API. The BKI and VLI work together in the writing 

activity as there should be a cooperation between the linguistic 

knowledge and hand movement. Finally, the spelling activity and the 

memory game enhance both VLI and LMI. Correspondingly, the 

dominant intelligences in this lesson are; VLI, VSI, LMI, BKI and 

EPI. 

The same steps of analysis are repeated all over the textbooks (PB and 

AB), i.e., for eight units with eight lessons each, except for units 4 & 8 

which include 4 lessons. The total number of lessons are 112 for both 
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textbooks. Then, a statistic work is done to extract the dominant kinds 

of intelligences and the least addressed ones by calculating the 

percentage of reoccurrences of each kind throughout the textbooks. 

Consequently, the number of times the intelligence is addressed within 

the textbook is compared to the total number of lessons ( 112) and the 

total number of times of addressing all the intelligences in the 

textbook( 428 times for the 2
nd

 grade, and 344 times for the 4
th

 grade) 

to get the percentage of reoccurrence for each intelligence. Here 

follows the statistics obtained from analyzing the 2
nd

 grade English for 

Iraq textbook: 

Kinds of 

Intelligence 

Times 

addressed   

in the two 

books 

percentage  

VLI 112 26 % 
LMI 96 22.4 % 
VSI 109 25.4 % 
BKI 44 10 % 
MI 11 3.5 % 
EPI 32 7.4% 
API 25 5.8 % 
NI 0  

Total 428 100 % 

 

And the following table displays the statistical results for the 4
th
 grade 

English for Iraq textbook: 

Kinds of 

Intelligence 

Times 

addressed   

in the two 

books 

percentage  

VLI 112 32.5 % 
LMI 72 20.9 % 
VSI 80 23.2 % 
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BKI 5 1.4 % 
MI 11 3.1 % 
EPI 53 15.4 % 

API 12 3.4 % 

NI 0 0 % 

Total 344  

               

               Conclusions  

               Based on the results obtained from the statistical analysis, the following: 

 

1. Conclusions can be enlisted: English for Iraq is multi-intelligence 

syllabus. It addresses many kinds of intelligences in the one lesson, 

which is highly recommended by modern methodologists. However, 

its efficiency is still restricted by the teacher’s awareness to the 

significance of using various teaching activities and respecting pupils’ 

diversity. 

2. English for Iraq is a very modern and highly sophisticated syllabus and 

it is really flexible and can be easily modified to suit each Iraqi 

classroom, again, when it is used as it is supposed to, and only if 

teachers get the sufficient training that enable them to design the 

teaching plan wisely and practically.  

3.  Despite the fact that each lesson, throughout the two textbooks, 

addresses many kinds of intelligences, it still lacks balance, and still 

focuses on VLI and LMI. Taking into account that teaching a language 

is mainly a verbal –linguistic goal, it is natural that VLI is addressed in 

every single lesson. Yet, it is good to mention that LMI and VSI work 

as strong supporters to the linguistic material. The three kinds of 

intelligences   receive relatively close percentages, and the higher ones 

in both textbooks. 

4.  Some kinds of intelligences are completely absent in the textbook, like 

Natural Intelligence. This intelligence can be addressed by being 

connected to nature and responding to outside atmosphere, or by 
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getting realia into classroom, which is mentioned as “optional” activity 

in the TB. That’s why it receives 0 % of reoccurrence in the textbook 

analysis. 

5.  Musical-Rhythmical intelligence (MI) is almost neglected in the two 

textbooks. Even though there are about 11 songs in each textbook, it 

receives only 3% of the reoccurrence (11 lesson out of 428 in the 2
nd

 

grade textbook, and out of 344 in the 4
th
 grade textbook), which is very 

low percentage when taking in consideration that the textbooks are 

devoted to children between 8-10 years. 

6. Bodily- kinesthetic intelligence (BKI) also receives least attention in 

the textbooks. It is only 10% in the 2nd primary textbook, and less than 

2% in the 4th primary textbook. This kind of intelligence is crucial and 

authentic for children aged 8-10 years old. It can accompany their 

ongoing learning and make it more effective and interesting.   

7. EPI and API also receive little attention in both textbooks. As for the 

2
nd

 grade, EPI is just 7.4%, API is less than 6%. And for the 4
th
 grade, 

it is 15% EPI, and only 3.4 % for the API. This means that both 

textbooks need more pair and group activities because this can enhance 

the pupils’ sense of team work and cooperation, which is really 

important at this age. However, API can attract more attention by 

giving the pupils more space to express their own ideas and emotions, 

or by giving them more options to chose from in order to enhance their 

autonomy. 

Suggestions and Recommendations 

Based on the previous conclusions, the researcher would like to 

present the following suggestions and recommendations: 

1. It is highly recommended to enroll teachers of English in ongoing 

training courses, at least twice a year. These courses should focus 

on the teaching strategies that address multiple kinds of 

intelligences at the same time; which could be the solution for many 

of our strategic problems in teaching English in Iraq.   

2.  Support the English for Iraq syllabus with an extra material, or 

appendixes, to provide teacher with sufficient amount of suggested, 

well-designed, and thoughtful teaching activities. The extra material 
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can be printed separately or as appendixes to the teacher’s book, 

which can definitely help teachers who are unable to design 

strategic activities or well-planned teaching plans.   

3.  Enroll the teachers of English in special training courses to 

enlighten them of the individual differences among learners, and 

train teacher to respect the learners’ autonomy and celebrate their 

diversity. 

4. Add more songs and rhythms to English for Iraq, the primary stage 

in general, and the first, second and third grade in general. Indeed, 

all pedagogical studies highlight the significance of learning 

through rhythm and its impact of the efficiency of language 

learning especially for children. 

5.  Emphasizing the importance of using the posters , maps, flash 

cards in language teaching as a crucial teaching aids, and totally 

rejecting the traditional teaching by using the board and the 

textbooks as the only  tools and references in classroom, since 

posters and flash cards support the learning process and urge pupils’ 

working and long-term memory.  

6. Emphasizing the importance of using audios every single lesson 

and never rely on the teacher’s own pronunciation to be the only 

resource for listening. Despite the fact that some teachers are highly 

qualified and try their best to pronounce the words correctly, they 

still non-native speakers and the do not really master the perfect 

pronunciation. However, this problem can be easily solved by 

playing the audios to the pupils! 

7. Support the English for Iraq in the primary stage with more 

physical activities which demand body movement, miming, facial 

expressions and physical responses. These activities should 

comprise more attention due to the fact that pupils in this age need 

to move more than sitting quietly on desks. Teachers should be 

trained to design activities demanding physical responses like 

mingling, miming, acting, run to the board games, etc.  
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8. More attention should be paid to the Naturalist Intelligence (NI) by 

focusing on the use of realia inside classroom as a main teaching 

aid, and not to be mentioned as “optional” in the TBs.  
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