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المجالت العلمية المحكمة مكانةً مهمةً ومرموقة في نسيج مؤسسات التعليم العالي ومراكز  حتلت
البحث العلمي المختلفة، من منطلقات اإلسهام في عملية إنتاج المعرفة وتيسير تداولها بين 
المهتمين من الباحثين والمعنيين. وتدرك الجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة أهمية هذه 

الت بصفتها مؤشرا أساسيا من مؤشرات قياس مستوى اإلنتاجية العلمية والمعرفية فيها من المج
الناحيتين النوعية والكمية. فمن خالل هذا النوع من المجالت تسجل الجامعات ومراكز البحث 
العلمي تفوقها وحضورها، كما يسجل األكاديميون والباحثون إنجازاتهم العلمية. وتعد هذه 

ساحة مهمة للباحثين من داخل المؤسسات التي تنشرها، أو خارجها لنشر إنتاجهم المجالت م
العلمي وإسهاماتهم المعرفية. ومن هذا المنطلق ترعى وتسعى المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر متمثلة بالمجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى توفير كل اإلمكانيات الضرورية 

المجالت  تبوؤهاتطورها النوعي. ومن جانبها تدرك المجلة هذه األهمية التي الستمرارها و
العلمية المحكمة، من خالل تقديم بحوث ودراسات علمية رصينة إسهاماُ منها في إنتاج المعرفة 

 .في كافة مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتعزيز تداولها

تسعى مجلتنا إلى إبراز إسهامات المتخصصين العرب في الحقول المتباينة للعلوم اإلنسانية  لذلك
واالجتماعية وتسليط الضوء على اإلشكاليات والقضايا المركزية في العلوم اإلنسانية، وأن تصبح 

ا وتباين منبراً فكرياً للمفكرين والباحثين العرب في العلوم اإلنسانية واالجتماعية باختالف حقوله
كما إنها تسعى لنشر البحوث العلمية التي تتميز باألصالة والجدة في حقول  اهتمامات الباحثين.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تشكل إضافة معرفية لهذه العلوم. كما 
لمية والفكرية المتعلقة وإنها تولي أهمية قصوى لعقد ومتابعة المؤتمرات والندوات والملتقيات الع

باختصاصات العلوم اإلنسانية وتطورها التي تعقد في الدول العربية المختلفة وخارجها أيضا 
ومتابعة األدبيات والنتاج العلمي الجديد في ميادين العلوم اإلنسانية واالجتماعية المختلفة 

م والظواهر التي تدخل في وعرضها ومراجعتها، وايضا عقد الندوات العلمية بغية تناول المفاهي
قلب اهتمام العلوم اإلنسانية أو تلك التي تتقاطع معها وبخاصة اإلشكاليات الفكرية والنظرية 

 .الملحة

وهذه دعوة من هيئة تحرير المجلة للزمالء األكاديميين والباحثين في الوطن العربي وخارجه 
 .والسدادلتقديم بحوثهم للنشر في المجلة متمنين للجميع التوفيق 
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 الخالصة

ً قدم سعي اإلنسان في البحث عن أساليب وطرق تطوير كيانه االجتماعي واالقتصادي،  يعد مفهوم الجودة قديما

ومفهوم الجودة مفهوم أصيل في ديننا اإلسالمي الحنيف، وينطلق من عموميات كثيرة في ديننا اإلسالمي فالجودة 

 .)ص(ثيرة في كتاب هللا وسنة الرسول مكونة من الدقة واإلتقان، وهذان المفهومان نجدهما في نصوص ك

ومفهوم الجودة يعد احد السمات األساسية للعصر الحاضر، وذلك التساع استخدامه وازدياد الطلب عليه في كثير من 

التعليم احد االحتياجات الرئيسية لكافة المجتمعات اإلنسانية، والجودة في التعليم هي  جوانب الحياة المعاصرة. ويعد

 االنتقال من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز.

فالحاجة إلى تطبيق الجودة الشاملة في التعليم واضحة ولكن خصوصيتنا اإلسالمية توجب علينا األخذ بمفهوم الجودة 

 اإلسالمي الصحيح والذي ينطلق من منظومة القيم اإلسالمية الرصينة. بإطارهلتعليم الشاملة في ا

ولهذا ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع وكان عنوان البحث ]جودة التعليم في الفكر االسالمي[، وقد اقتضت طبيعة 

الجودة وعناصرها في الفكر البحث أن يقسم على مقدمة ومبحثين وخاتمة، كان المبحث االول بعنوان: مفهوم 

اإلسالمي وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: مبادئ ومتطلبات جودة التعليم في الفكر االسالمي، ثم الخاتمة 

 والمتضمنة توصيات ونتائج.
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The Quality of Education in Islamic 

Thought 

 

 

 
ABSTRACT 
This study is about quality of teaching in Islamic thought. Quality in the past considered 

as looking for new methods and strategies to develop the human being socially and 

economically. The concept of quality is originated in our religion Islam as it means 

accuracy and perfection and we can find them in many texts in the Holy Quran and the 

sunna. Quality is considered as the basic characters of the present time because of the 

increase in its usage and need in many of fields of recent life. Teaching is one of the 

basis in human communities and quality in teaching is the transfer from the minimum 

education to perfection and accuracy education. The need to apply the inclusive quality 

in teaching so clear but being Muslims let us apply the inclusive quality in teaching with 

Islamic frame which emerges from the sober Islamic values. This study consists of two 

sections, the first is about the concept of quality and its elements in Islamic thought. The 

second section includes the principles and requirements of teaching quality in Islamic 

thought, then the conclusion and the recommendations.  
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 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا دمحم النبي العربي األمين.
 أما بعد ... 

يعددد مومددوم ال ددودة  ددديماي  دددم سددعي احنسددان اددي الرحددط عددن اسدداليب وعددرا قعددوير  ياندد  ا  قمدداعي وا  قصدداد   
وموموم ال ودة موموم اصيل ادي دينندا احسدالمي الحنيدي  وينعلدع مدن عموميدا    يدرة ادي دينندا احسدالمي ادال ودة 

 . يرة اي  قاب هللا وسنة الرسول م ونة من الد ة واحققان  وهذان المومومان ن دهما اي نصوص  
وموموم ال ودة يعد احد السما  األساسية للعصدر الحاردر  وذلدت  قسدات اسدق دام  وا ديداد العلدب عليد  ادي   يدر 
من  وانب الحياة المعاصرة. ويعد القعليم احد ا حقيا ا  الرئيسدية لااادة الم قمعدا  احنسدانية  وال دودة ادي القعلديم 

  قااة الحد األدنى إلى  قااة احققان والقمي . هي ا نققال من
االحا ددة إلددى قعبيددع ال ددودة الشدداملة اددي القعلدديم وارددحة ولاددن  صوصدديقنا احسددالمية قو ددب علينددا األ ددذ رمومددوم 

 ال ودة الشاملة اي القعليم رأعارِه احسالمي الصحيح والذ  ينعلع من منظومة القيم احسالمية الرصينة.
[  و دد ا قرد  عبيعدة جودة التعليم في الفكر االسالممياقارة اي هذا الموروت و ان عنوان الرحدط  ولمذا ارقأي  ال

الرحدددط ان يقسدددم علدددى مقدمدددة ومرح دددين و اقمدددة   دددان المرحدددط ا ول رعندددوانا مومدددوم ال دددودة وعناصدددرها ادددي الو دددر 
 الو ر ا سالمي.احسالمي واما المرحط ال اني ا ان رعنوانا مرادئ ومقعلرا   ودة القعليم اي 

 
 سبب اختيار الموضوع:

الحا ة الررورية والمسقمرة لبيان عناصر ومقعلرا  ومرادئ موموم ال ودة اي الو ر ا سالمي من ا ل  .1
 قعبيقما على ارض الوا ع.

 ا را  ان الو ر ا سالمي يمقلت نظرية مقااملة عن ال ودة رصورة عامة وعن  ودة القعليم رصورة  اصة. .2

 

 بحث:مشكلة ال
يسددعى الرحددط الددى ورددع الحلددول الال مددة لمشدد لة مورددوت  ددودة القعلدديم مددن  ددالل ا  ارددة علددى رعددض  

 القساؤ   وهي  ما يإقيا
 هل يمقلت الو ر ا سالمي رؤية محددة لراع  ودة القعليم اي المؤسسا  القعليمية؟ .1

رحلول وا عية ومعاصرة لرادع مسدقو  هل يسقعيع الو ر احسالمي قحديد آلية وارحة المعالم واألهداف لل روج  .2
  ودة القعليم؟

 
 فرضية البحث:

قوقددرض الدراسدددة ان الو دددر ا سدددالمي يمقلدددت رؤيدددة مقااملدددة ادددي محقواهدددا يم دددن قعبيقمدددا علدددى ارض الوا دددع وردددأدوا  
 ودا ة ووسائل معاصرة  ادرة على ورع الحلول المناسرة لالرققدا  رالمسدقو  القعليمدي ادي المؤسسدا  القعليميدة ورادع 

 القائمين على قلت المؤسسا .
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 المبحث األول

 الجودة ومفهومها وعناصرها في الفكر اإلسالمي

 
 

 تعريف الجودة لغة واصطالحا   -المطلب األول

واصلما َ َود  ويقال هذا شُي  يدد  بدي ن ال دودة مدن اشديا   يداد وهدذا ر دل  دواد مدن  :الجودة في اللغة  
  و َ ددَوَد[ شددُي  يددد وال مددع  يدداد  وال ددودا المعددر الد يددر  انقددول  دداد المعددر  ددوداي امددو (1) ددومأ ا ددواد بددين ال ددودة

اددال ودة مصدددر مددن لوددم ) دداد( م ددل  (3)  وا ددادا اقددى رال يددد مددن القددول والوعددل  ويقددال ا دداد اددالُن اددي عملدد (2) ائددد
 .(4)الايوية مصدر من لوم ) يي( و يوية الشي  قعني حالق  وصو 

 
 ا ا  الجودة اصطالح

علددى الددرنم مددن   ددرة قددداول مصددعلح ال ددودة اددي العقددد األ يددر مددن القددرن العشددرين والقددرن الحدداد  والعشددرين نقي ددة 
للقديرا  العالمية المعاصرة القي  عل  من  معلراي ررورياي اي القعليم؛ حقى اي القعليم ا اقراردي )احلاقروندي( إ  

رعض إلدى ان ال دودة قعندي )الاودا ة إذ قعبدر عدن الوعاليدة( و دد عرامدا انما قعدد  وقراين  مواهيم ال ودة؛ ايذهب الد
  الرعض على انما )قحقيع رنرا  وقو عا  العميل وذلت من  الل قعاون األاراد اي  وانب العمل رالمؤسسة(.

المددا ل  وير ع هذا القراين اي القعريي إلى ان ال دودة ليسد  مومومداي ينظدر إليد   وحددة واحددة ولانمدا مومدوم مقعددد
يرقرط رأح ام ققديرية عن ماهية ال ودة وم وناقمدا   مدا ي قلدي ردا قالف األادراد الدذين يقومدون بقحديدده  وا سدق دام 
والسددياا المعبددع لمددا )الصددناعة  احدارة  القعلدديم العددام  القعلدديم ال ددامعي  القعلدديم ا لاقرونددي( لددذلت لددي  مددن السددمل 

 اصر الم ونة لل ودة. اح مات على موموم واحد يحدد العن
 

 مفهوم الجودة في الفكر اإلسالمي :

ررا  ان موموم ال ودة مو ود اي  ل قعاليم احسالم ر ل مرامين      وهو معلب حررا  هللا ع  و ل  وا 
اآل رين  وهو ارت من منظومة القيم احسالمية المقمي ة ويعبر عنما رالد ة واحققان و د ورد  العديد من النصوص 
القرآنية واألحاديط النبوية الشريوة المعبرة عن هذين المومومين اي مواعن   يرة  والواظ عديدة ومن هذه النصوص 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   ول  قعالىا

                                                 

 .11/101ا 2001   1احمد ا  هر   قمذيب اللدة  بيرو ا دار إحيا  القراط العربي  طدمحم بن ( 1)

م  قحقيعا احمد عبد 1891  4ابو نصير اسماعيل بن حماد ال وهر  الوارابي  الصحاح  بيرو ا دار العلم للماليين  ط( 2)
 .2/461الدوور ععارا 

 .1/721ا 1قاج العرو  من  واهر القامو   بيرو ا دار المدية  طدمحم بن دمحم بن عبد الر اا الحسيني ال بيد   ( 3)

 . 070  ص1891  2القامو  المحيط  للويرو  اراد  دمحم بن يعقوب  مؤسسة الرسالة  ط( 4)
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لى ال لع  والمقصود ا  ا قيان رالعمل الصالح والمدوامة على الققو  وا حسان ا  (5)چڱ  ڱ    ں  ڱڳ  ڱ
  ھھ   ہہ  ہ      ہ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ       ۀ  چ و ول  قعالىا (6)من القارار القأايد والمرالدة اي الحط على ا يمان

 چھ    ھ  ے    ے

ويعبر مرمون اآلية عن ا مر را نواا اي سبيل هللا اي سائر و وه القربا  وو وه   (7)
أن هللا ويؤيد ذلت ما ورد اي الحديط الشريي   (8)وهو اعلى مقاما  العاعة العاعا   م ععي ا مر را حسان

ويدل ذلت على و وب ا حسان اي  ل شي  من األعمال الصالحة ا  اقيانما  (9)[كتب اإلحسان على كل شئ
شريوة قحط   وه ذا يقرح لنا ان ا يا  القرآنية واألحاديط ال(10)على و    مال ايما او ر  هللا من قلت ا عمال

على ا حسان وهو  ما قبين لنا اعلى مقاما  العاعة واقيان العمل على اارل و   مما يعبر عن  مة اي  ودق  
و مال اي ادائ   ونر  ان الو ر ا سالمي ينظر الى هذا ا مر راي ابية عالية وذلت من  الل اعالمنا محرة هللا 

إن هللا تعالى يحب من العامل إذا َعِمَل    الرسول ا ارم دمحم  سرحان  وقعالى الى الش ص الذ  يققن عمل  يقول
 .(11)[أن ُيحِسن
  (12)واححسان موموم واسع  ولان إذا اعلع اإن المراد ر  اعل ما هو حسن والحسدن صدوة  مدال ردده القدرح 

 (13)حسددناي بنوسدد يصددير الواعددل ردد   واححسددانا هددو اعددل احنسددان مددا ينوددع نيددره. رحيددط يصددير الديددر حسددناي ردد   او
 لمدة  وهندا اعلدع الرسدول  .(14)[إن هللا يحالب إذا عمالل أحالدكم عمالم  أن هت  ال    ويق لى هدذا المومدوم ادي  ولد  

العمل رحيط قعني ا  عمل سوا  ااان عمالي دينياي ام عمالي ا قماعيا  ام عمدالي ا قصدادياي  ام عمدالي قربويداي  او عمدالي 
األمددم وقر ددى الم قمعددا   وه دددذا نددر  ان الو ددر ا سددالمي يدددولي اهميددة الددى مبددددا  عسدد رياي  وبمددذا احققددان ققحردددر

ال ودة  ون  يعود راآل دار ا ي ابيدة علدى الم قمدع  ادالورد المسدلم ادي ا  مو دع ي دون عليد  ان يحسدن عملد  انعال دا 
امالي الدى نيدره ذلدت الادل مدن من الحديط الشريي اندي الدذ ر  سدوا  اادان معلمداي ام االحداي ام عبيرداي ام ممندسداي ام عد

هددؤ   اذا اققنددوا اعمددالمم اإنمددا قددنع   اي ابيدداي علددى الم قمددع اي ددون القعلدديم منرددرعاي رالنسددرة للمعلددم والمددريض يعددال  
                                                 

 .80سورة المائدةا اآلية ( 5)

  1دار الاقب العلمية  طابو حوص سراج الدين عمر الدمشقي الحنبلي النعماني  ققيد اللراب اي علوم الاقاب  بيرو   ( 6)
 .1/712ما 1889هد/1418

 .187سوره الرقرة ا اآلية ( 7)

م  قحقيعا سامي سالمةا 1888هد/1420  2ابن   ير  قوسير القرن العظيم  بيرو   دار عيرة للنشر والقو يع  ط( 8)
1/700. 

 .0/1749(ا 1877صحيح مسلم  بيرو   دار احيا  القراط العربي  ر م الحديط )( 9)

 .1/091ما 2001هد/1422  1ابن ر ب الحنبلي   امع العلوم والح م  بيرو   مؤسسة الرسالة  ط( 10)

(ا 4802م  قحقيعا عبد العلي عبد الحميد حامد  ر م )0،2001شعب ا يمان البيمقي  الرياض  م قرة الرشد  ط( 11)
1/204 . 

 .1/666القمانو   قحقيعا علي دحروج  م قرة لبنان  بيرو اموسوعة  شاف اصعالحا  الونون والعلوم  دمحم علي ( 12)

 .70الاليا   مع م اي المصعلحا  والوروا اللدوية  ايوب بن موسى الاوو   سوس  الرسالة  بيرو   ص  (13)

 .1/200(ا 1084شعب ا يمان البيمقي  ر م الحديط ) ( 14)
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رصورة صحيحة من  بل العبيب والممند  ينق  ما ينوع الم قمدع و دذا الودالح ونيدره  ا  ان الو در ا سدالمي ينظدر 
ن  ددالل نظددرة  اصددة  ذلددت ان  ميددع الشددرائح القددي ذ ددر  او القددي لددم قددذ ر   يم ددن ان قددققن الددى  ددودة القعلدديم مدد

 وق يد العمل دون  ودة القعليم.  
    

 
 جودة التعليم وعناصرها في الفكر اإلسالمي -المطلب الثاني 

 
 . جودة التعليم في الفكر اإلسالمي

الدددا لين وال ددار ين إلددى م موعددة  صددائص محددددة قاددون هددي قر مددة وقو عددا  المسددقويدين مددن العمليددة القعليميددة 
اساساي اي قصميم ال دما  القعليمية وعريقة ادا  العمل اي المدرسة مدن ا دل قلبيدة احقيا دا  وقو عدا  المسدقويدين 
وقحقيدع رردا  هللا  دم رردا  المسددقويدين مدن ال ددما  القعليميدة القدي ققدددمما المدرسدة او المؤسسدة القعليميدة رصددورة 

  يقدول رسدول هللا (15)امة والقي قعبر عدن مدد  اسدقيوا  المدد ال   والعمليدا   والم ر دا  ادي المؤسسدة القعليميدةع
    من تعّلم علما مما هبتغي ب  وج  هللا ال هتعلم  اال ليصهب ب  عرضا  من الد يا لم هجد عرف )أي:ريح( الج ال

م العلم لي ون عبيراي او ممندساي او نير ذلت يبقدي بذلت راقراي   اال رأ  على ا نسان المسلم ان يقعل(16)[هوم ال يام 
بدا لدد  نوددع المسددلمين رمددا قعلددم لاددان ذلددت  يددراي لدد  وينددال بددذلت الدددين والدددنيا  ددان يقددول  وا ددراي دنيويدداي ولاددن لددو نددو  

ال دارج مدع  العبيب والممند  اقعلم العب او المندسة من ا دل ان ااودي  دومي مؤوندة  لدب اعردا  او ممندسدين مدن
مددا يقرقددب عليدد  مددن سددلبيا  ا قماعيددة وا قصددادية وسياسددية ونيددر ذلددت قددنع   نالردداي عددن اسددق الب الاوددا ا  مددن 

 .(17) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑچ ال ارج يقول سرحان ا

امدددا إدارة ال دددودة الشددداملة ادددي القعلددديما امدددي السدددوة إسدددالمية شددداملة ادددي الحيددداة قدددنع   رمواهيممدددا علدددى العمدددل ادددي 
المؤسسا  القربوية ب ميع مسقوياقما واارادها  واي  ميع احوالما واو اقما  رحيط قحدد اسلورا اي الممارسدة احداريدة 
يرمي الوصول إلى القحسين المسقمر لعمليا  القعليم وقعوير م ر ا  القعليم علدى اسدا  مدن األهدداف الواردحة  

الو دد  وال مددد والمددوارد الماليددة  رمددا يرددمن ررددا هللا سددرحان  و دديم ا ال يددا  العمددل األصدديلة والقرشدديد اددي اسددقمالت 
  .(18)وقعالى  م ررا المشار ين اي العملية القعليمية من معلمين وعلرة علم  واوليا  امور

وه دددذا ندددر  ان الو دددر ا سدددالمي يسدددعى الدددى  دددودة القعلددديم  ونددد  يعدددد اللبندددة ا ساسدددية لبندددا  م قمدددع يقدددوم اعرددداؤه 
  وعلى مسقو  عالأ من الاودا ة والقنظديم والقاامدل ردأدا  الوا ردا   ورالقدالي يدنع   هدذا األدا  بوظائومم رأحسن و 

رصدددورة اي ابيدددة علدددى  ميدددع اادددراد الم قمدددع  اندددراهم يقعلمدددون ويعلمدددون ويعملدددون وينق دددون  و دددل مدددنمم  دددد ا دددذ دوُره 
مل  هذا ارالي عن قميئة  يل  ديد من الناشئة االمعلم ُيعلَّم والعبيب يعال  والممند  ينق  والوالح ي رت والعامل يع

                                                 

 .61ما ص2001القعليم العام  رسالة د قوراه  امعة عيرة  صبرية بن  مسلم  قعبيع ادارة ال ودة الشاملة لقعوير  (15)

 .14/168(ا 9471م  قحقيعا شعيب ا رناؤوط  ر م )1888  2مسند احمد بن حنبل  بيرو   مؤسسة الرسالة  ط( 16)

 .1سورة ال  ل ةا اآلية ( 17)

 .86  ص 61إدارة القيا   إدارة ال ودة الشاملة اي مؤسسا  القعليم العالي  الم لة القربوية عدد قعوير( 18)
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من  الل المؤسسة القربوية والقعليمية اي الم قمع المسلم ليأ دذوا علدى عداققمم القيدام رشدؤون الم قمدع ادي المسدققبل 
ر ومواارة القعور الحاصل اي العالم لقسقمر دورة الحياة  ماناي وم اناي  ولقحقيع ذلت من  الل  ودة القعليم ادي الو د

 ا سالمي  بد من قحقيع م موعة والعناصر نقلمسما اي موموم ال ودة وهذا ما سنرح   اي الوقرة القادمة. 
 

 ع اصر مفهوم جودة التعليم في الفكر االسممي:

قنعلدع ارردية السدوة  دودة القعلديم ادي الو در ا سدالمي مدن ان علدب العلدم اريردة علدى  دل مسدلم ورد  الفلسف :-أ
ڦ  چ وان هللا هو المعلم األول للرشرية لقول  قعالىا  (19)[طلب العلم فريض  على كل مسلم ومسلم   اي  ول  

والرسدددل مدددن رعدددده معلمدددين  (20) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ
  أل واممم وشعوبمم لقول  قعالىا

 
ۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئچ

المعلمون م انة  ديرة  ااقسبومن هذه المن لة العالية للعلم  (21) چۈئۈئېئېئېئىئىئىئ 
]ان العلماء ورث  اال بياء لم هرثوا ده ارا  وال درهما  وا  مالا ور ة لألنبيا  اقدال  عالية اي احسالم و د عدهم الرسول 
  واذا  ان لألنبيا  حع القعظيم وا حقرام المن ور مم وهم العلمدا  ونصديب (22)ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحٍظ وافر[

نما للمقعلم ايرداي اقدد ورد ادي الحدديط الشدريي  ولد   (23)من ذلت وهذا القدر من ا حقرام والقو ير لي  اقط للمعلم  وا 
   لال  طري الا  الالى الج ال  وان المملكال  لتضالت اج حتهالا لطالالب العلالم  من سلك طري الا  هلالتمف فيال  علمالا  سالهل هللا

ن طالب العلم يستغفر ل  من في السماء وا (24)[الرض، حتى الحهتان في الماءرضا  بما يص ت وا 
  . 

إن هدددذه ال ال يدددة ادددي السدددوة  دددودة القعلددديم ادددي الو دددر ا سدددالمي وهدددي ان علدددب العلدددم اريردددة )مدددع مدددا قققردددي  هدددذه 
الوريرة من و ود علوم ادرض عدين وعلدوم ادرض  وايدة اذا  دام بمدا احددهم سدقع  عدن ا  درين( ورادع شدأن العدالم 

سددالمي ومددن  ددالل قشددريعاق    يردددي قعلدديم ااددراد الم قمددع وحسددب وانمددا يريددد لمددم والمددقعلم  قدددل علددى ان الو ددر ا 
اققددان العلددوم وا  ادقمددا لقعددود رددالنوع علددى  ميددع ااددراد الم قمددع وي ددون ذلددت مددن  ددالل بيددان مددا ي ددب علددى الوددرد مددن 

علم للوصددول الددى اعلددى قعلمدد  مددن علددوم ومددا   ي ددب عليدد   وا هقمددام رمحدداور العمليددة القعليميددة وهمددا المعلددم والمددق
 المسقويا  اي العلم والقعلم والععا  المسقمر رعد ذلت.

   
                                                 

 .1/91(ا 220  قحقيعا دمحم اؤاد عبد الرا ي  ر م الحديط )2سنن ابن ما    بيرو   دار إحيا  الاقب العربية  ط( 19)

 .01سورة الرقرةا اآلية ( 20)

 .164سورة آل عمرانا ( 21)

 .06/46(ا 21117د احمد بن حنبل  ر م )مسن( 22)

 .0/200هدا 1426  1دمحم بن صالح بن دمحم  شرح رياض الصالحين  الرياض  دار الوعن للنشر  ط( 23)

 .1/91 (ا220سنن ابن ما ة  ر م )( 24)
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علدى ذلدت اعلدب العلدم  بدد ان ي دون هلل  وققدو  هللا وسديلة إلدى العلدم ولادي ققحقدع ال دودة الشداملة ادي القعلديم  وبنا 
 .(25) بد من قربية المقعلم وقعليم  احققان اي عمل  وذلت من  الل األنشعة المقنوعة والققويم المسقمر

عندما يريد ا نسان ان يحقع الن اح اي مشروت ما  بد ل  ان يحدد المدف الذ  يرمي الوصول إلي    األهداف:-ب
وهذا الاالم ينسحب ايراي على موروت  ودة القعليم اي الو ر احسالمي اال بد من قحديد مالمح األهداف العامة 

  ود ا نساني ومن اهم قلت األهدافالمذا الموروت وان قاون قلت احهداف مبنية على الدايا  العظمى للو 
قحقيع العبودية هلل سرحان  وما يقرقب عليما من الق ما  ايمانية وا ال ية وقربوية و قااية يقول سرحان ا  -أوال  

 .(26) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ
والمنوعة لالنسان ال الاة وعمارة ا رض وواارة القمدن والحرارة والقعور و ل مامن شأن   لب المصلحة  -ثا يا  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  يقول سرحان ا

 .(27) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 (28)چ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ قحقيع العدل والمساواة بين  ميع ااراد الم قمع يقول سرحان ا  -ثالثا  

 .(29) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ    چويقول اي اية ا ر  
إلى ال  ئيا  القي قم ل سلوت الورد  قصل حقى وققدرج وال  ئية العامة األهداف الدايا  قلت من قنب ع  م

المرنوب  مع مراعاة القدرج لمسقويا  األهداف واقاي لمقاصد الشريعة رحيط ققدرج من الرروريا  إلى الحا يا  
مسقو  على حساب المسقو  األا ر اهمية من   وعندما قنع   قلت المواهيم  م القحسينيا   رحيط   يقحقع 

العظمى على  ل الممارسا  اي العملية القعليمية رحيط قصرح العملية القعليمية ب ميع عناصرها قعبدية هلل سرحان  
  وبذلت ققرح وقعالى؛ بداية من النية اي علب العلم والقعلم وحقى ارسط األهداف السلو ية لال در  ومقرر

 .(30)اهداف المدرسة ورسالقما

 من الررور  ان قسير العمليا  القعليمية دا ل المؤسسا  واع رؤية وارحة )الولسوة واألهداف( العمليات: -ج
الظروف المناسرة لقنويذ األعمال واع اعلى معايير  ودة القعليم  من ناحية الممارا  احدارية والونية  ليقم قميئة
وينردي قواير  ل ا حقيا ا   (31)چڭ  ڭ ے ےۓۓھھ ھ ھ ہچ ال قعالىاوالعملية  

الموارد على م قلي انواعما را قصاد لقول   والمسقل ما  لقوعيل العمليا  دا ل المؤسسا  مع مراعاة اسق دام
                                                 

 .61ينظرا قعوير اداة لقيا  ال ودة الشاملة اي مؤسسا  القعليم العالي  ص ( 25)

 .76ية سورة الذاريا ا اآل( 26)

 .00سورة الرقرةا اآلية ( 27)

 .79سورة النسا ا من اآلية ( 28)

 .80سورة النحلا من اآلية ( 29)

الريارة   -ينظرا مقداد يال ن  سبل النموض رالعالب  لقياي وعملياي إلى مسقو  اهداف األمة  دار عالم الاقب( 30)
 .76ما ص 1888

 .26سورة القصصا اآلية ( 31)
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ھ  ھھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ں ڻ ڻ ںچ قعالىا

 چۅ    ۋۋ ٴۇ ۈۆۈۆڭ ڭڭڭۇ ۇ ۓ ۓ ےےھ
واحشراف على سير  (32)

العاملين اي المؤسسة  مع الحرص على الشوااية والمسا لة دا ل المؤسسة  والحرص على ققسيم  وقو ي العمل 
سير العمل والحصول على القدذية الرا عة من  انب المساهمين من اوليا  األمور والعلرة وااراد الم قمع لقحديد 

ين المدربين لقعوير هذه المنق ا  وال دما  مسقو   ودة ال دما  القعليمية الوا ب اسقيواؤها  واسق دام الموظو
 رما يحقع ررا هللا سرحان  وقعالى  م ررا المسقويدين إلى ا صى در ة مم نة.

إن و ود هذه العناصر ال ال ة اي موموم  ودة القعليم اي الو ر ا سالمي يروي اهمية  صو  ل   ذلت انما قنعلع 
قسددققي  ددذورها مددن الاقدداب والسددنة  قبنددي مددن  ددالل آليددا  عملمددا مدن اسدد  رصددينة ومقومددا   ابقددة  ومرددادئ  ويددة  

 (33)چ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ نظاماي قعليمياي منررعاي يعمل رأ صى در دا  الاودا ة المم ندة يقدول سدرحان ا 
األ ذ راألسدراب الماديدة امدو  ويعملنا النبي  (34)[اع لها وتوكل  مع األ ذ ب ميع األسراب المادية المقاحة يقول 

علي  الصالة والسالم قعاعى هذه ا سراب من  دالل األادل والشدرب واد در ألهلد  ادو مم ولدم ينقظدر ان يند ل علديمم 
وان الو ر ا سالمي يدعونا ومن  الل ا  ذ بمدذه ا سدراب  (35)من السما  وهو  ان احع ال لع ان يحصل ل  ذلت

لققنددي والعلمددي اددي المؤسسددا  القعليميددة الحاصددل لددد  الدددرب اددي م قلددي الم ددا   الماديددة الددى مواارددة القعددور ا
وا  قصاصا  مع مالحظة عددم ققداعع ذلدت مدع اصدول الشدريعة احسدالمية ادال ردير اذا مدا قدم رسدم  عدط لقعلديم 

رالرددرورة ان نبدددا ادي الدددول الدربيدة والقددي   يم ددن ا دذها ا  عددنمم ولدي   علبقندا المندداه  العبيدة والمندسددية ونيرهددا
 من الصور امذا ا مر سي لي الو   الا ير وصرف ا م انا  المادية ايما   عائل من .

 
 

 المبحث الثاني
 مبادئ ومتطلبات جودة التعليم في الفكر االسالمي

 
يددة القربيددة   رعملقعددد عمليددة القربيددة والقعلدديم عريقددة حيدداة إن لددم قاددن الحيدداة ذاقمددا  ولقددد  ددام ا نسددان مددن عمددد ادم

والقعلدديم لصددداره  ليسدداعدهم علددى النمددو السددليم  ومددن ا ددل قلبيددة حا دداقمم العرددوية المقعددورة ومقعلردداقمم الروحيددة 
وال سمية والعاعوية والعملية والعلمية  وا عدادهم لمسققبل منظور  و ردية القربيدة والقعلديم موردوت عظديم الشدأن ردال  

صددالح وعنددوان  ددل قدييددر ونمرددة والعريددع الموصددل الددى ق قيددي العقددول وبنددا   األ ددر  ونمددا قم ددل اسددا   ددل ققدددم وا 
 .(36)ا مم

                                                 

 .141األنعام اآلية  سورة( 32)

 .296سورة الرقرةا من اآلية ( 33)

 .4/669(ا 0711سنن القرمذ   بيرو   دار احيا  القراط العربي  قحقيعا احمد دمحم شاار  ر م )( 34)

 .10/212هد  قحقيعا دمحم اؤاد عبد الرا يا 1018بن ح ر العسقالني  اقح الرار   بيرو   دار المعراة  ( 35)

 .20ص   2006   1ن  القربية ودورها اي قش يل السلوت  القاهرةا الواا  للعراعة والنشر  طمصعوى العحا( 36)
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وأل ل الوصول الى هذه النقائ   بد من نظام قعليمي  ائم على اس  من ال ودة الشاملة  وهذه ال ودة  بد لمدا مدن 
المرحددط مددن  ددالل ان قسددير واددع مرددادئ ومقعلرددا  واددع منظددور الو ددر ا سددالمي وهددذا مددا سدديقم منا شددق  اددي هددذا 

 معلبينا
 

 مبادئ جودة التعليم -المطلب األول 

إن المؤسسة القعليمية النا حة  بد لما من القأايد على ا مور المعراية وا عداد المقعلم وق ويده رالمعلومدا  الم قلودة 
سسة القعليميدة إن لدم وهذه ا مور   يم ن ان قسير رصورة صحيحة اي المؤ  (37)والممارا  وال برا  العلمية والققنية

 قان لما مرادئ لالرققا  رمسقواها العلمي.

وقعددرف اهدداف المدرسددة ورسددالقما رأنمددا الددرض الددذ  مددن ا لدد   وضوووأ داوودام الم سسووة ورسووالتها: .1
و د  المدرسة وهيا هوية المدرسة  ومبررا  و ودها والقو يما  وال دما  القي ققدمما. اوروح األهداف يسداعد 

 چىائ ائەئەئوئوئۇئ ۇئ ۆئۆئۈئچ سددليمة لااادد  اح ددرا ا  المبذولددة لقولدد  قعددالىاعلددى الرؤيددة ال

  وقحديد اهداف المدرسة ورسالقما القدي ي دب ان قنب دع مدن الدايدا  العظمدى للحيداة احنسدانية وهدي قسداعد علدى (38)
والبددرام  القددي قحلددل قحديددد العمليددا  واألدوار والمعددايير القددي ققدديم العمددل واقدداي لمددا  ومددن  ددم قسددمل ورددع الحسددارا  

 نقاط الرعي والقوة اي البيئة الدا لية والورص والم اعر اي البيئة ال ار ية.

ادددال ودة هدددي قر مدددة  حقيا دددا  وقو عدددا  المسدددقويدين مدددن العمليدددة  التركيووول  لوووت المسوووتفيد :الموووتعلم : .2
القعليميددة سددوا  ااددانوا مسددقويدين دا ليددين )العددالب( ام مسددقويدين  ددار يين )اوليددا  األمددور( إلددى  صددائص محددددة 
 قاددون اساسدداي اددي قصددميم ال دددما  القعليميددة وعريقددة ادا  العمددل اددي المؤسسددة مددن ا ددل قلبيددة قو عددا  المسددقويدين

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  يقدول سدرحان ا (39)والسعي لقحقيع رراهم  اال ودة بدايقما المسقويد ونمايقمدا المسدقويد

 . (40)چٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ويشدمل القحسددين  ميدع عناصددر العمليددة القعليميدة و ميددع وحددا  العمددل اددي  االلتوولام لالتحسوويم المسووتمر: .0
بدد  مددن  ميددع العدداملين اددي المؤسسددة بقددأمين ال ددودة  ااححسددان اددي العمددل مبدددا المؤسسددة  وهددو قعمددد اسددقراقي ي  ا

ڦ چ  اساسددددي اددددي احسددددالم حيددددط يقددددوم  ددددل عامددددل بقأديددددة عملدددد  علددددى اامددددل و دددد  ورأارددددل السددددبل  ددددال قعددددالىا

ان هللا يحالالب اذا عمالالل احالالدكم عمالالم  أن    ويقددول رسددول هللا  (41) چڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ 
 .(42)[هت   

                                                 

 .04م  ص 2004  1دمحم حسن بريدش  القربية ومسققبل ا مة  بيرو ا مؤسسة الرسالة  ط( 37)

 .  22سورة الملتا اآلية( 38)
 ينظر القربية العربية واحسالمية المؤسسا  والممارسا   اارم ريا  العمر   الم مع الملاي. ( 39)

 .2سورة ال معةا من اآلية ( 40)

 .1سورة الاميا اآلية( 41)

 سبع ق ري  .( 42)
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ا  القر ي  على الو اية بدد ي مدن انقظدار و دوت ال عدأ  دم محداول اصدالح  وذلدت ردأن قردادر  النظام الوقائي: .4
إدارة المؤسسددة إلددى معراددة المشدد ال  وققو عمددا  بددل و وعمددا وقرددع األنظمددة الو ائيددة القددي قمنددع حصددولما  و ددذلت 

 ڀ     پ    پ   ٻپپٻ    ٻٻ ٱچ العمل على قنمية الر ارة الذاقية لد  األاراد من منعلع  ول  قعالىا

ں ں چ  و ولددد  قعددددالىا (43) چڦ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿٿٿٺٺ ٺ ڀٺ  ڀ      ڀ

 چھ ھ ۀہہ ہہ ۀڻڻڻڻ
يدل علدى ان هللا يرا دب عرداده لي د   المحسدن  امم وهذا (44)

ويحاسددب المسددي  علددى إسددا ق  و ددد ا ددر احسددالم الر ارددة ال ار يددة )الرئاسددية( نظددراي   ددقالف العدداملين اددي  راحسددان 
إعدادهم و براقمم احرص على ورع معايير  ونظم ر ابية  ومحاسبية  رحيدط يقلدل مدن حددوط األ عدا  ويحددد مدن 

 .(45)[كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعهت   حدو ما من منعلع  ول  

وهددي قوعيددل دور العدداملين رعريقددة قشددعرهم راألهميددة وقحقيددع ا سددقوادة  ركة وتفووويا الصووالحية:المشووا .7
الوعليددة مددن إم اندداقمم والمشددار ة المقصددودة هنددا هددي المشددار ة ال وهريددة وليسدد  الشدد لية وبدددون المشددار ة وقم ددين 

واح ددالص مددن ال ميددع اددان  ااددة  العدداملين. وقو يددع الصددالحيا  وا ععددا  الوددرص لراددع الددروح المعنويددة لوريددع العمددل
 ويقدول رسدول هللا  (46)چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ ال مود المبذولة مح وم عليما رالوشدل؛ يقدول سدرحان  وقعدالىا 

فالههم الصاللوات اال  ما مالن ثمثال  فالي ةريال  فالم هالؤذن والت الامويقول علي  الصالة والسالم   (47)[هد هللا مت الجماع  
وهدذه ادلدة علدى ان الو در ا سدالمي ينظدر  (48)[استحوذ علههم الشيطان عليك بالجماع  فإ ما يأكل الذلب ال اصالي 

الددى  ددودة العمددل مددن  ددالل العمددل ال مدداعي المؤسسدداقي القددائم علددى ا ددذ ارا  ا  ددرين وا سددقعانة ب بددراقمم وصددقل 
ڦ  ڄ     ڦڤ  ڦ  ڦچ ا ع القعليمي اي الم قمع المسلم يقول سرحان ا ا ا ار لل روج بإارل السبل للر ي رالو 

 . (49)چ  ڄ  ڄ  ڄ

وشددحذ همددم العدداملين لقأديددة العمددل ب ددودة عاليددة  ورددع احسددالم نظامدداي للقحويدد  يقددوم علددى م ااددأة  التحفيوول: .6
العدددددداملين المقميدددددد ين اددددددي قأديددددددة اعمددددددالمم  االقشدددددد يع والقحويدددددد  للعمددددددل الصددددددالح مبدددددددا ربدددددداني يقرددددددح اددددددي  ولدددددد  

  ومن الررور  ان قاون (50) چمئىئيئجب حبخبمبىبيبجت حتختمتىتيتجثمثچقعالىا
يحسدن ا قيدار ال مدان والو دد  حععدا  الحداا   وان ي دون الحداا  مناسدراي لش صدية العامددل هدذه الحدواا  مسدقمرة وان 

لادددي يقدددع الحددداا  مو عددداي  يدددداي للمقددددم لددد  لدددذلت ربدددط احسدددالم الحدددواا  رمعدددد   ادا  العمدددل  دددال قعدددالىا وحا قددد  
                                                 

 .1سورة النسا ا اآلية ( 43)

 . 10سورة احسرا ا اآلية ( 44)

 . 1/004ا 970م  ر م 1891  0صحيح الب ار   بيرو   دار ابن   ير  ط( 45)

 .2سورة المائدةا من اآلية ( 46)

 .4/466(ا 2166سنن القرمد   ر م )( 47)

 .47/701(ا 21714مسند احمد  ر م )( 48)

 .178سورة آل عمرانا من اآلية ( 49)

 .41 -08سورة الن ما اآليةا ( 50)
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ومبددددا القحويددد  لددد  ا دددر يحد ددد   (51)چڎڈڈژژ ڑڑککککگگ گ چ
 اي اي ابيددداي ايسدددبب لددد  راحدددة نوسدددية او ماديدددة  بمددددف داعددد  الدددى قادددرار هدددذا السدددلوت المربدددي ادددور سدددلوت المدددقعلم سدددلو 

  االمقعلم وهو يمر  رمراحل قعليمية م قلوة والقدي نالرداي مدا قشد ل عندده القديم وا  ال يدا   إذا  دام روعدل (52)ا ي ابي
ِحسن  ولم ي اائ علي   ولم ي اب على هذا الوعل  واراي معنوياي رالالمة العيرة  او مادياي بققديم هدي  ل  اإن هذا الوعل 

مة ل   ورالقالي سيقساو  مع الوعل والقصدرف السدلبي  ولقدد  دان مبددا او القصرف ا ي ابي الذ   ام ر  سي ون   ي
سالبع  يضاللهم هللا فالي  لال  هالوم ال  الل اال   القحوي  من ا مور القدي سدار  عليد  القربيدة النبويدة يقدول رسدول هللا 

معالا عليال   ل  إمام عادل وشالاب  شالأ فالي عبالادة هللا، ورجالل ةلبال  معلالم فالي المسالاجد، ورجالمن تحابالا فالي هللا اجت
وتفرةالالا عليالال ، ورجالالل دعتالال  امالالرأة ذات م صالالب وجمالالال ف الالال أ الالي أخالالاف هللا، ورجالالل تصالالد  بصالالدة  فاخفاهالالا حتالالى 

 .  (53)[التعلم شمالُ  مات فم يمه  ، ورجل ذكر هللا خاليا  ففاضت عه اه

امدددن الردددرور  ققسددديم سدددير العمدددل دا دددل  مداوموووة االتصووواس لالمسوووتفيديم :التغعيوووة الراجعوووة : .1
القعليمية والحصول علدى القدذيدة الرا عدة مدن  اندب المسداهمين مدن اوليدا  ألمدور العلردة واادراد الم قمدع المؤسسا  

لقحديد مسقو   ودة المنق ا  وال دما  الوا ب اسدقيواؤها واسدق دام المدوظوين المددربين لقعدوير هدذه المنق دا  رمدا 
 يرري المسقملت إلى ا صى در ة مم نة. 

 
 ت جودة التعليممتطلبا -المطلب الثاني

رددأن ي ددون لددد  إدارة المؤسسددة والعدداملين ايمددا  ناعددة بقعبيددع ال ددودة لي ددون  االقتنوواب لتطليووج الجووودة: -دوال  
هنات حاا  دا لي يساعد على قحقيع ممارسا  ال دودة دا دل المؤسسدة. والموااقدة علدى القحدول مدن الدنمط الققليدد  

مقعلراقما سوا  اااند  قنظيميدة ام ماديدة ام رشدرية  وبددون هدذه القناعدة  إلى قعبيع إدارة ال ودة الشاملة وقواير  ااة
 لن ي ون هنات  ودة بل سقاون احدارة اول عائع لقحقيع ال ودة. 

االقناعة رالقرية قؤد  الى ا صرار الى الوصول الى المددف مممدا  اند  العقردا  او المشد ال  او الم داعر وهدذا 
نا اارل الصالة والسالم  انراهم اصدروا علدى رسدا قمم ليدأقوا رداعلى نقدائ  وا موهدا هو منم  الرسل عليمم وعلى نبي

مدددن  صدددوممم لادددن  دددل ذلدددت لدددم ي نددديمم عدددن مواصدددلة الددددعوة والعمدددل للددددين والمبددددا الدددذ  امندددوا رددد  رقدددول سدددرحان ا 
 . 54:چٿٹٹٿٺٺٺٺٿٿ ڀپڀڀڀچ

وهدي ق ويدد العداملين ادي المؤسسدة رمعلومدا  اي ابيدة وصدريحة عدن ال دودة  بمددف  نشور ثاافوة الجوودة: -ثانيا  
إشعارهم ردأنمم ينقمدون ويقبندون ا ق داه ال ديدد ادي المؤسسدة  والق عديط لل دودة  ووردع سد ال  ال دودة  والمرا عدة 

                                                 

 .9-1سورة ال ل لةا اآلية ( 51)

-070م  ص 1،2009بية والقعليم من  قاب هللا الاريم  دمشعا دار النمرة  طحسام عبد الملت العبدلي  اساليب القر ( 52)
074. 

 .1/232(ا 926صحيح الب ار   ر م )( 53)
 .44سورة المؤمنونا اآلية ( 54)



 

 13 

 

راع وكلكالالم مسالالؤول كلكالالم ا الدا ليددة لل ددودة  وذلددت مددن منعلددع ان ال ددودة وقحسددين العمددل مسددؤولية ال ميددع لقولدد  
وعلى ا نسان المسلم ان يعمل لنوسد  وألهلد  وألبندا  م قمعد  وان يقحمدل المسدؤولية  املدة وان ينشدر  (55)عن رعهت [

ۈۈٴۇۋۋ ۅ چ مودددددداهيم ال دددددددودة واققددددددان العمدددددددل والعلددددددم بدددددددين ال ميددددددع يقدددددددول سددددددرحان  وقعدددددددالىا 

 .(56)چۅۉۉ ېېېېى ىائائەئەئوئوئۇئ

وهي قش يل ارا عمل اي المؤسسة من  وتشكيس فرق العمس:التركيل  لت العمس الجما ي  -ثالثا  
العاملين الذين ققواار لديمم الرنرة اي العمل ال ماعي والقواعل وا سقعداد لبذل ال مود لقحسين  ودة القعليم اي 

چ المؤسسا  القعليمية  ولمذا اإن هللا سرحان  وقعالى  اعب ال ماعة ولم ي اعب المورد رقول  سرحان ا 

ذلت ان العمل ال ماعي يقودنا الى العمل المؤسساقي وا بقعاد عن   (57)چںںڻڻڱڱڱ 
ش صنة القرايا  والعمل المؤسسائي  ائم على الشور  ولمذا نر  ان هللا سرحان  وقعالى يأمر نبي  الذ    ينعع 

 (58) چڃڃڃچڃڦڄ ڄڄڄڦڤڦڦچ  يقول سرحان ا عن المو  ان يشاور اصحار  
القعرف على المش ال  والقعاون اي إي اد الحلول المناسرة لما  وقحديد األولويا    ذلت من اوائد العمل ال ماعي

ۀۀہہہہھ چ ال اصة بقحسين ال ودة اي المؤسسة لقول  قعالىا

ۅۉۉېېۅٴۇۋۋۈھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ

 .(59)چىئ یییىئېئىئېئۆئۆئ ۈئۈئ ېئۇئەئوئوئۇئەئېېىىائائ

رالعا : توفير قوا د معلوموا  وليانوا  واضوحة ومفصولة لحيون يمكوم اتقواع الاورارا  لنوا  
وهو نظام يقألي من م موعة من العناصر الرشرية واحلية ل مع وق  ين وقحليل وقو يع وقصنيي   لت الحاائج:

سدددقو   دددودة ال ددددما  معلومدددا  عدددن ال دددودة ققعلدددع راحقيا دددا  المسدددقويدين الددددا ليين وال دددار يين  وآرائمدددم ادددي م
القعليميدة  وققيديم العمليدا   واحم انيدا  الال مددة للعمليدا . وانظمدة الر اردة اددي المؤسسدة  ونقدائ  مرا عدة األدا  ممددا 

 يساعد إدارة المؤسسة اي اق اذ القرارا  المقعلقة بقحسين  ودة ال دما  القعليمية. 
لين علدددددى القعامدددددل مدددددع القديدددددرا  العالميدددددة ويقصدددددد بمدددددا  ددددددرة العدددددام درجوووووة كفوووووا ة العوووووامليم: -قامسوووووا  

والقددددددد ود ردددددددال برا  والمعدددددددارف والقعامدددددددل بن ددددددداح مدددددددع اآل دددددددرين؛ ادددددددالموارد الرشدددددددرية الوعالدددددددة هدددددددي  يدددددددر ردددددددمان 
لقعبيدددددع واسدددددقمرار ن ددددداح ال دددددودة الشددددداملة ادددددي القعلددددديم  لدددددذلت مدددددن الردددددرور  العنايدددددة رالعددددداملين ادددددي المؤسسدددددة 

 (60)قددددددى يسددددددقعيعوا ققددددددديم  دددددددما  قعليميددددددة ذا   ددددددودة عدددددداليعلددددددى ا ددددددقالف وظددددددائومم مددددددن  ميددددددع النددددددواحي ح

                                                 

 .1/004ا 970صحيح الب ار   ر م ( 55)

 .6سورة القحريما من اآلية ( 56)

 .40سورة الرقرةا اآلية ( 57)

 .171آل عمرانا اآلية  سورة( 58)

 .42-1/40ينظرا نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدارية  عبد الحلي  قاني  بيرو   دار الاقاب العربي  ( 59)

 .44-1/40ينظرا نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدارية  عبد الحي  قانيا  (60)
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 (61)چڻڻۀڻڳڳڳ ڳڱڱ ڱڱںںڻچ  يقددددددددددددددددددددددددددددددول سددددددددددددددددددددددددددددددرحان ا
و بدددددد مدددددن ا هقمدددددام رالدددددذين يعملدددددون رالمؤسسدددددا  القعليميدددددة وق ديدددددد مسدددددقو   ودددددا قمم وععدددددا هم ليوردددددعوا ادددددي 

 الم ان المناسب اي قلت المؤسسة على اسا  ورع الر ل المناسب اي الم ان المناسب. 
هدددو ال مدددد المدددنظم والم عدددط لددد  بمددددف ق ويدددد العددداملين ادددي المؤسسدددة رم قلدددي مسدددقوياقمم التووودري :  -سادسوووا  

الوظيوية وق صصاقمم رمعارف ومواهيم عن السوة ال دودة ومواهيممدا ومرادئمدا ومقعلراقمدا ومعو اقمدا وادواقمدا بمددف 
دارة ال ددودة وقعبيقمددا رشدد ل سددليم يددؤد  إلددى إاسددابمم ممددارا  و دديم سددلو ية قسدداعدهم علددى الشددعور رأهميددة قعبيددع إ

قحسددين ال دددما  القعليميددة والقدددريب علددى مودداهيم ال ددودة هددو الرددمان للسددعي اددي ا ق دداه الصددحيح لقعبيددع ال ددودة 
وهذا يدل على ان منم  الو ر  (63)[خهركم من تعلم ال رآن وعلم ُ   يقول رسول هللا  (62)الشاملة رالمسقو  المعلوب

ا سالمي اي م ال رمان ال ودة   يعقمد على القعليم المراشر دون ان يسرق  قعلم اا نسان المسلم يدقعلم  دم يدققن 
يب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ  م يبددا ردالقعليم لديدره ولمدذا ادإن هللا سدرحان  وقعدالى  ددم العلدم  بدل العمدل ادي  ولد  قعدالىا 

 .(64)چيت  جث
يوصي اصحار   إن قحديد القيادة امر ررور  اقد  ان الرسول  التركيل  لت قيادة الجودة: -سالعا  

بقحديد  يادة لال  ماعة اقأ ير المدير اي سلوت األاراد وال ماعا  اي المؤسسة على نحو احقرام إنساني يؤد  
إلى  سب و ئمم وداعمم نحو إن ا  األهداف  ب وده عالية ونظام ال ودة يقعلب اسلوب  ياد  ينشئ  قااة قنظيمية 

ال دما  القعليمية القي ققدمما المؤسسة بقبني النمط القياد  ال ور   قساعد على قحقيع اعلى در ة مم نة من  ودة
على إقرات هذا النمط اي القيادة رقول  الذ  يمقم راحقرام إنسانية العاملين و د حط هللا سرحان  وقعالى رسول  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  قعالىا

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ

ن الو ر ا سالمي ير   على مسألة األ ود اي القيادة اي ا  م ال من  (65) چچ  چ  چ    ڇڇ وا 
فإذا حضرت الصمة يقدم األحوم للقرآن ايقول علي  الصالة والسالم   م ا   الحياة ولذا نر  ان رسول هللا 

 د امر ان يؤذن رالل  ن   وحقى اي مسألة ا ذان نر  ان رسول هللا  (66)[أكثركم ةرآ ا فلهؤذن أحدكم ولهؤمكم
  الما رضي هللا ع هم أجمعهناند  صوقاي من نيره على الرنم من و ود صحارة هم ا رب الى رسول هللا من رالل 

                                                 

 .104سورة آل عمران  اآلية ( 61)

م  1894ا  ديدة اي القعليم احسالمي  سيد اشرف  قر مةا آمين حسين  دار ع اظ للنشر والقو يع   دة  ينظرا آاا (62)
  رحوط اي القربية احسالمية عبد الرحمن النقيب  الاقاب ال اني  من آااا الرحط اي القربية احسالمية  48-40ص 

 .271دار الو ر العربي  القاهرةا ص 

 .4/1818(ا 4108صحيح الب ار   ر م )( 63)

 .18سورة دمحما من ا ية ( 64)

 .01-00سورة الرقرةا اآليقان  ( 65)

 .4/1764ا 4071صحيح الب ار   ر م ( 66)



 

 15 

 

ا لرؤيا حم إن شاء هللا، ف م أ ه  يقص علي  رؤياه اي األذان  ال  رضي هللا ع هم أجمعهناقاه احد الصحارة 
 .(67)[مت بمل فألف علي  ما رأهت فلهؤذن ب  فإ   أ دى صوتا  م ك

ويقصد بما قواير القو  العاملة  واآل   والمواد  ورا  المال والوسائل الال مة من  توفير اإلمكانيا :-ثامنا   
ا ل القميئة للمناخ المناسب لقعبيع إدارة ال ودة الشاملة اي المؤسسةا ان اح ال ودة يقعلب رصد المي انيا  

ودة ال دما  القعليمية القي والموارد الرشرية المعلورة القي قساعد اي قوظيي وقأهيل ال برا  من ا ل قحسين  
قسعى المؤسسة إليما  ما يسقل م قعبيع ال ودة اعداد الم ان المناسب للقعليم وقواير  ل المسقل ما  القي ق عل 

   وهذا من منعلع  ول  قعالىا(68)ال دمة القعليمية اي مسقو  الاوا ة المعلورة
 ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى چ 

 .(69) چوئوئۇئۇئۆئۆئ ۈئۈئېئ ېئېئىئەئىائائەئ

 

 الخاتمة

واي نمايدة المعداف  ورعدد هدذا ال مدد المقواردع  والدذ  حاولد  ايد  القوصدل إلدى نقدائ  ققعلدع رموردوت ال دودة  قدم 
 القوصل الى رعض النقائ  والقوصيا   ما يأقيا

 
 النتائج -أوال  

مبنيدة علدى قوحيدد ا. موموم الو ر احسالمي لل دودة ادي القعلديم ينعلدع مدن منظومدة الموداهيم األساسدية ادي احسدالم ال
 هللا والعبودية ل  وعلى اررية علب العمل المققن واسقمراريق  على اعقرار ان  وسيلة ألعمار األرض وال الاة ايما.

قعد السوة القعليم اي الو ر ا سدالمي السدوة شداملة ادي الحيداة قدنع   رمواهيممدا علدى العمدل ادي المؤسسدا   . ب
  ميع او اقما واحوالما. القربوية ب ميع مسقوياقما واارادها واي

 بد من قحديد ا هداف العامة لموروت  ودة القعليم اي الو در ا سدالمي وان قادون قلدت ا هدداف مبنيدة علدى  .  
 الدايا  العظمى للو ود ا نساني.

 
 التوصيات -ثانيا  

مقااملدة  قردع ا عدر ا هقمام بقأصيل  ودة القعليم اي الو ر ا سالمي رصدورة مسدقواية وبدراسدة علميدة شداملة  . ا
 العامة ومن  اللما يقم ورع القواصيل ال اصة بقعبيع قلت األعر.

 ا هقمام بقدري  مواهيم ومرادئ ال ودة من منظور الو ر احسالمي اي  ميع المراحل القعليمية. . ب

                                                 

 .26/402ا 16419مسند احمد بن حنبل  ر م ( 67)

 .26ينظرا نظام الح ومة النبوية  عبد الحي  قاني  بيرو ا دار الاقاب العربي  ص  (68)

 .60األنوالا اآلية  سورة (69)
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بنيددة  بددد مددن قحديددد ا هددداف العامددة لمورددوت  ددودة القعلدديم اددي الو ددر ا سددالمي وان قاددون قلددت األهددداف م .  
 على الدايا  العظمى للو ود ا نساني.

قعبيدددع مردددادئ إدارة ال دددودة الشددداملة ادددي  ليدددا  ال امعدددا  العرا يدددة رمنعلقاقمدددا احسدددالمية لمدددا لمدددا مدددن القدددوة  . ط
 ا عققادية واأل ال ية لقحقيع القعوير واحصالح. 

ا وهدذا األمدر لدن يدقم بدين يدوم وليلدة  بدد لقحقيدع ال دودة الشداملة ادي المؤسسدا  القعليميدة مدن قدواير  دل مقعلراقمد . ج
نما يقعلب و   عويل لقحقيق  ولان نسدد ونقارب  اال بد من البد  من ا ن امسير األلي ميل قبدا ب عوة.   وا 

قددواير  ددل مقعلرددا  قحقيددع  ددودة القعلدديم اددي المؤسسددا  القعليميددة مددن  ددالل قددواير ا م انددا  الماديددة والرشددرية  . ح
         والعلمية. 

        
 المصادر 

 ال رآن الكريم.-
 .2المع م الوسيط  إبراهيم اني  وآ رون  دار احيا  القراط العربي  بيرو   ط .1
 .2مع م الصحاح لل واهر   إسماعيل بن حماد   قحقيع احمد عبد الدوور  دار العلم للمالين بيرو   ط .2

 .1891  2القامو  المحيط  للويرو  اراد  دمحم بن يعقوب  مؤسسة الرسالة  ط .0

 بيرو . -موسوعة  شاف اصعالحا  الونون والعلوم  دمحم علي القمانو   قحقيعا علي دحروج  م قرة لبنان .4

 الاليا   مع م اي المصعلحا  والوروا اللدوية  ايوب بن موسى الاوو   سوس  الرسالة  بيرو . .7

 صحيح ال امع الصدير. .6

 م.2001صبرية بن  مسلم  رسالة د قوراه  امعة عيرة  قعبيع ادارة ال ودة الشاملة لقعوير القعليم العام   .1

 .61قعوير إدارة القيا   إدارة ال ودة الشاملة اي مؤسسا  القعليم العالي  الم لة القربوية عدد  .9

 سنن ابن ما  . .8

 صحيح الب ار  . .10

 قعوير اداة لقيا  ال ودة الشاملة اي مؤسسا  القعليم العالي. .11

الريارة   -ملياي إلى مسقو  اهداف األمة  مقداد رال ن  دار عالم الاقبسبل النموض رالعالب  لوياي وع  .12
 م.1888

 القربية العربية واحسالمية المؤسسا  والممارسا   اارم ريا  العمر   الم مع الملاي.   .10

 صحيح الب ار    قاب ال معة  راب ال معة اي القر  والمدن. .14

 ية  عبد الحي  قاني  بيرو   دار الاقاب العربي.نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدار   .17

آااا  ديدة اي القعليم احسالمي  سيد اشرف  قر مةا آمين حسين  دار ع اظ للنشر والقو يع   دة   .16
م  رحوط اي القربية احسالمية عبد الرحمن النقيب  الاقاب ال اني  من آااا الرحط اي القربية احسالمية  1894

 القاهرة. دار الو ر العربي 

 نظام الح ومة النبوية  عبد الحي  قاني؛ ورحوط اي القربية احسالمية  عبد الرحمن النقيب. .11
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 رد رواية الثقة بسبب اإلرسال الخفي 

 (دراسة نظرية تطبيقية)

 
 د. وسيم عبد الجليل مصطفى شولي

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

 كلية الدعوة اإلسالمية

 فلسطين - قلقيلية

 

 

 

 

 الخالصة

العلماء فيها اختالفا يعالج هذا البحث مسألة من أهم وأخطر مسائل علوم الحديث، كذلك دقيقة المسلك، وقد اختلف 

كثيرا، متشعبا ومتشابكا قديما وحديثا، وهي مسألة المرسل الخفي، وتنبع أهمية هذه المسألة من كونها ترتبط ارتباطا 

وثيقا بنوعين من أنواع علوم الحديث هما: الُمدَلَّْس والمزيد في متصل األسانيد، وأيضا ترتبط بأحاديث الثقات، 

من الغموض حول هذه المسألة، وكذلك من المتوقع أن يأتي بفوائد علمية دقيقة محررة،  فسيزيل هذا البحث كثيرا

وذلك لكونه بحثا تطبيقيا، ومن المؤمل أن يقوم الجانب التطبيقي الذي تضمنه هذا البحث بتعزيز الثقة في جهود أئمة 

 ل أمانة .ونقاد الحديث المباركة في حماية وحراسة الحديث النبوي الشريف، وصيانته بك
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ABSTRACT 

This study deals with one of the most important and serious issues of Hadith sciences 

which needs to be based on a precise and accurate path. Scholars of Hadith have  greatly 

differed  ,with  great discrepancy and  divergence , in the past and at  present .It is the  

issue of the incompletely implicit transmission of Hadith, The importance of this issue 

stems from being closely related  to two types of Hadith  sciences : the Deceitful Hadith 

and the increased in Hadith with uninterrupted line of transmission .It is also linked with  

the well-authenticated traditions .This study is going to reveal the ambiguity related to 

this issue and it is expected to bring great , precise and edited benefits as it is a practical 

one . It is also hoped that this practical side included in this study will strengthen the 

confidence in the blessed efforts of the imams and the critics of Hadith in order to 

protect, guard   and maintain the glorious Prophetic Tradition honestly and trustfully. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى 

 يوم الدين. أما بعد:

فإن اإلسناد إذا عرض على كثير من العلماء قد يُغتر بظاهرة، وال يهتدي لما فيه من االنقطاع واإلرسال إال الجهابذة 

نظر في علوم مصطلح الحديث وجد الباحث أن هذا النوع من الحديث "المرسل الخفي"، ما من النقاد، ومن خالل ال

زال يكتنفه كثير من الغموض، وذلك بسبب تداخله، وصلته بنوعين آخرين من الحديث الُمدَلَّْس، والمزيد في متصل 

وضوع الثقة، وقد لقيت القبول األسانيد، وبفضل هللا تعالى فقد كان للباحث دراسات ذات صلة بالموضوع، تحديدا م

لدى الباحثين والدارسين، لكن هذه المسألة "رد رواية الثقة بسبب اإلرسال الخفي" لم يتناولها أحد من قبل بالدراسة 

 والبحث فهي غير مسبوقة، وهللا أعلم.

 وقد جاء هذا البحث على النحو اآلتي:   

 مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة تضمنت أهم النتائج 

 مبحث األول: تعريف الثقة في اللغة واالصطالح وأسباب رد روايته، وفيه ثالثة مطالب:ال

 المطلب األول: تعريف الثقة في اللغة .

 المطلب الثاني: تعريف الثقة في االصطالح .

 المطلب الثالث: أسباب رد رواية الثقة .

 لبان:المبحث الثاني: تعريف المرسل الخفي في اللغة واالصطالح، وفيه مط

 المطلب األول: تعريف المرسل الخفي في اللغة .

 المطلب الثاني: تعريف المرسل الخفي في االصطالح .

 المبحث الثالث: عالقة المرسل الخفي بأنواع المصطلح األخرى والفرق بينهما وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: الفرق بين المرسل الخفي والمزيد في متصل األسانيد .

 اني: الفرق بين المرسل الخفي والُمدَلَّْس .المطلب الث

 المبحث الرابع: "الدراسة التطبيقية" وتتضمن رد رواية الثقة بسبب اإلرسال الخفي .

وأخيرا فإن الباحث لم يدخرا وسعا في حدود طاقته في تحري الدقة مع االختصار غير المخل حتى ال يطول البحث، 

وال سيما أن هذا الموضوع خطير وجليل ودقيق ومتشعب، فما كان صوابا فمن  فإنهما ال يدعي الكمال فيما قام به،

 توفيق هللا، وما كان غير ذلك فنسأله تعالى العفو والعافية .

 

 

 

 

 المبحث األول

 كان في تعريف الثقة في اللغة واالصطالح وأسباب رد روايته

 

 المطلب األول: تعريف الثقة في اللغة 
ثَاقَةً وثِّقَةً ائْتََمنَهُ، وأَنا واثق بِّه وهو 177قال ابن منظور) (هـ: "الث ِّقَةُ: مصدر قَْولَِّك َوثَِّق بِّهِّ يَثُِّق، بالكسر فيهما، وِّ

ثْنَانِّ والجمع، وقد يجمع على ثقات، ويقال فالن  َمْوثُوٌق بِّه، وهي موثوٌق بِّها وهم موثوٌق بهم؛ورجل ثِّقة وكذلك االِّ

وهم ثقة، ويجمع على ثقات في جماعة الرجال والنساء، وَوثَّْقت فالنا إذا قلت إنه ثقة"ثقة وهي ثقة 
i
 

 ولفظ الثقة من المشترك اللفظي، وقد ورد في لغة العرب في عدة معان منها:

 العقد واإلحكام: -7

ه، والميثاق: العهد (هـ :"الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، ووثقت الشيء أحكمت593) قال ابن فارس

المحكم، وهو ثقة وقد وثقت به".
ii
 

 واألمانة: -2

َث، ثِّقَةً وَمْوثِّقاً: ائْتََمنَهُ " 771)ت قال الفيروزآبادي (هـ:" َوثَِّق به، َكورِّ
iii
 

 واالعتماد: -5

(هـ:وثقت به أثق ثقة، سكنت إليه واعتمدت" .523قال الراغب األصفهاني)ت
iv
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قة هي التي يعتمد عليها في األقوال واألفعال" .(هـ: "الث778)ت وقال الجرجاني
v
 

إذن يمكن القول إن الثقة في كالم العرب: المتثبت المؤتمن القوي، وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة    

 رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ذنين" ."اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤ
vi
 

َن الرجل فهو ُمْؤتََمٌن، (هـ: "مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا، يقال 808وقال ابن األثير)ت اْؤتُمِّ

يعني أن المؤذن أمين الناس على صالتهم وصيامهم" 
vii
 

 لمطلب الثاني: الثقة في االصطالحا
(هـ: "تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط واإلتقان" .157) قال اإلمام الذهبي

viii
 

 فإذا اجتمعت في الراوي عدالة الدين واستقامة الرواية أي تمام الضبط، أطلق عليه مصطلح ثقة.

أول  (هـ : "الثقة من جمع الوصفين العدالة وتمام الضبط، ومن نزل عن التمام إلى773قال اإلمام البقاعي)ت

 درجات النقصان، قيل فيه: صدوق، أو ال بأس به ونحو ذلك، 

وال يقال فيه: ثقة إال اإلرداف بما يزيل اللبس" 
ix
  

وعدالة الراوي: استقامته في أمور دينه، وسالمته من الفسق هلل، وسالمته من خوارم المروءة.  
x
 

ه على مالزمة التقوى والمروءة"(هـ: المراد بالعدل: "من له ملكة تحمل732وقال الحافظ ابن حجر)
xi
 

والعدالة تتفاوت من شخص إلى آخر، فهي قابلة للزيادة والنقصان، وقد يطرأ عليها عوارض كثيرة منها: الفسق 

 والبدعة . 

وتتحقق العدالة بأمور هي اإلسالم، والبلوغ، والعقل، والتقوى، واالتصاف بالمروءة وترك ما يخل بها. 
xii
 

ن يكون الراوي متيقظا غير غافل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من وضبط الراوي: "وهو أ

كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى أشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى" 
xiii
  

(هـ: "وما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ، ومراتبهم فيه، فليس من ناقل خبر، وحامل أثر 287) قال اإلمام مسلم

من السلف الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس، وأشدهم توقيا واتقانا لما يحفظ وينقل، إال والغلط والسهو 

ممكن في حفظه ونقله" 
xiv
 

 يغلط وال يخط،، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي ال يقر وقال الحافظ الذهبي: "وليس من حد الثقة أنه ال

على خطأ" 
xv
 

وهناك أقوال كثيرة لألئمة حول هذا الموضوع، لكن الذي تجدر اإلشارة إليه هو أن الراوي الثقة قد يكون ثقة بشيخ، 

وقد يكون ضعيفا بشيخ آخر،
xvi
 لكنه على كل األحوال يبقى ثقة. 

 الثالث: أسباب َردُّ رواية الثقة  المطلب
 إن األصل في أحاديث الثقات قبولها، واالحتجاج بها، لكن رواية الثقة ليست مقبولة دائما. 

ي الشاذ من الحديث عن غير 537) قال اإلمام البيهقي (هـ: "وقد يزل القلم ويخط، السمع، ويخون الحفظ، فَيَْروِّ

هللا لحفظ سنن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على عباده، وهو كما قال يحيى بن معين: لوال قصد، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيضهم 

يُوُف في رواية الشريعة، فمتى أحببت فهلم حتى أعزل لك منه نقد بيت المال، أما تحفظ  الجهابذة لكثرت السُّتُّوقَةُ َوالز ِّ

 " قِّ قول شريح: إن لألثر جهابذة كجهابذة  اْلَورِّ
xvii
  

 ث: ومن خالل استقراء أقوال العلماء في رد رواية الثقات، تبين أن رد رواياتهم يعود إلى ثالثة أسباب:يقول الباح

 فقدان االتصال، ويدخل تحته اإلرسال الجلي والتدليس واإلرسال الخفي وغيرها . - أ

 اختالل الضبط الطارئ، ويدخل تحته االختالط والتلقين وسوء الحفظ. - ب

المعل والشاذ والمضطرب والمدرج والمقلوب والمزيد في متصل األسانيد  مخالفة الثقات، ويدخل فيه، - ت

ف والمحرف وغيرها.  والمصحَّ

والسبب األول وهو رد رواية الثقة بسبب فقد االتصال تحديدا، بسبب اإلرسال الخفي، وهو الذي سوف يتناوله 

 الباحثان في هذه الدراسة إن شاء هللا تعالى.
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 المبحث الثاني

 تعريف المرسل الخفي في اللغة واالصطالح

 المطلب األول: تعريف المرسل الخفي في اللغة
ف لفظة المرسل ثم الخفي لغة  إن لفظة المرسل الخفي هي مركب إضافي لذا يحسن بنا أن نُعر ِّ

 

 

 أوال: المرسل لغة

 عان متعددة منها:المرسل: اسم مفعول فعله أرسل، ويجمع على مراسيل ومراسل، ولإلرسال في اللغة م

اإلرسال بمعنى اإلطالق واإلهمال والتسليط. -7
xviii
، وأرسل الشيء أطلقه وأهمله 

xix
، وإرسال الكالم إطالقه بغير 

قيد. 
xx
 

َسل: هو القطع من كل شيء، ويجمع  -2 َسل، بفتح الراء والسين، والرَّ اإلرسال بمعنى التفرق، وأصله من الرَّ

أرسال.
xxi
ويقال: جاء القوم أرساال أو جاءت اإلبل أرساال، أي متتابعين، يتبع بعضهم بعضا.  

xxii
وجاء في الحديث  

الشريف، عن ابن عباس رضي هللا عنهما: "ثم دخل الناس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرساال، يصلون عليه". 
xxiii
 

(هـ، "أي أفواجا وفرقا متقطعة، يتبع بعضهم بعضا". 808) وقال ابن األثير
xxiv
 

(هـ: أرساال: " أرساال أي فرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا، فكأنه تصور من هذا اللفظ 187) وقال الحافظ العالئي

. االقتطاع، فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل مرسل، أي كل طائفة منهم لم تلق األخرى وال لحقتها"
xxv
 

اإلرسال من االسترسال: وهو االطمئنان، واالسترسال: وهو االستئناس والطمأنينة إلى اإلنسان والثقة به فيما  -5

يحدثه، وأصله السكون والثبات"
xxvi
 

وقال ابن فارس: "واسترسلت إلى الشيء، إذا انبعثت نفسك إليه وأنست". 
xxvii
 وهو من المجاز، وقال الزمخشري 

أنا أسترسل إلى فالن: أنبسط إليه" (هـ: "ومن المجاز: 357)
xxviii
 

اإلرسال بمعنى اإلسراع، ويقال: "ناقة مرسال، أي سهلة السير من مراسيل".  -5
xxix
وجمع مرسال: مراسيل،  

وإبل مراسيل: منبعثة انبعاثا سهال. 
xxx
 وجاء في قصيدة كعب بن زهير: 

إال العتاق النجيبات المراسيل.  -أضحت سعاد بأرض ال يبلغها
xxxi
بن منظور: "المراسيل: جمع مرسال وهي وقال ا 

السريعة السير".
xxxii
فكأن المرسل للحديث أسرع فيه عجال، فحذف بعض إسناده والكل محتمل. 

xxxiii
 

 ثانيا: الخفي لغة 

(هـ: "الخاء والفاء والياء أصالن متباينان متضادان، فاألول 593من خفي والخفاء من األضداد، قال ابن فارس)

 هار، خفي الشيء يخفي وأخفيته وهو في خفية وخفاء،السَّتْر، والثاني اإلظ

إذا سترته".  
xxxiv
 

 يقول الباحث: سوف نقتصر على المعنى األول، أي الستر ألنه المراد به هنا.

كتمه وأظهره أيضا وهو من األضداد، وأخفاه ستره وكتمه،  َرَمى(هـ: "خفي خفاه من باب 888) وقال الرازي

وشيء خفي أي خاف وجمعه خفايا. 
xxxv
 

وجاء في الحديث عن سعد بن مالك، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي". 
xxxvi
 

(هـ: "أي ما أخفاه الذاكر وستره عن الناس". 808وقال ابن األثير)
xxxvii
 

 

 المطلب الثاني: تعريف المرسل الخفي في االصطالح
اختلفت أراء العلماء في تعريف المرسل الخفي اختالفا واسعا ومتشعبا، وقبل البدء في بيان تعريفات العلماء 

ومناقشتها ينبغي التنبيه إلى أمر في غاية األهمية، وهو أن المقصود باإلرسال هنا ليس المعنى االصطالحي عند 

ل الحديث، وهو قول التابعي قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما المراد والمقصود باإلرسال هنا هو: مطلق جمهور أه

 االنقطاع. 

(هـ: "وليس المراد باإلرسال هنا إسقاط الصحابي من السند كما هو المشهور في حد 708) قال الحافظ العراقي

و أن يروي الشخص عمن لم يعاصره، بحيث ال يشتبه إرساله المرسل، بل مطلق االنقطاع، وهو نوعان ظاهر وه

باتصاله وخفي". 
xxxviii
  

 يقول الباحثان: وأما الخفي: ففي تعريفه ثالثة أقوال:
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القول األول: المرسل الخفي: "هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن 

عاصره ولم يلقه". 
xxxix
  

للحافظ العراقي وعليه فقد ساوى بين المرسل الخفي وبين الُمدَلَّْس، ولذا فقد قال الحافظ العراقي:  وهذا التعريف هو

"وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين، وقد أفرده ابن الصالح بالذكر عن نوع المرسل، فتبعته على ذلك". 
xl
 

لخفي، لكنه يفهم من الكالم الذي أورده، أنه ال يقول الباحث: لم يذكر اإلمام ابن الصالح رحمه هللا تعريفا للمرسل ا

فَ يجعل رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من المرسل الخفي، حيث قال: "منه ما  فيه اإلرسال  ُعرِّ

بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء". 
xli
 ويبقى ما ذكره العراقي اجتهادا وهللا أعلم. 

الخفي: "هو أن يروي الراوي عمن عاصره، ولم يثبت لقياه له شيئا بصيغة محتملة".  القول الثاني: المرسل
xlii
 

 (هـ رحمه هللا.732كعن، وقال، وأن، ونحوها. وهذا التعريف هو تعريف الحافظ ابن حجر)

القول الثالث: المرسل الخفي: "هو االنقطاع في موضع كان من السند، بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، وكذا لو 

التقيا، ولم يقع بينهما سماع". 
xliii
(هـ، وظاهر كالم اإلمام ابن 902وهذا هو تعريف اإلمام السخاوي رحمه هللا) 

(هـ، 855الصالح)
xliv
 والذي سبق ذكره في التعريف األول. 

ق وميز بين المرسل الخفي، والمدلس الذي هو عنده: "رواية الراوي ونال حظ في تعريف اإلمام السخاوي أنه فرَّ

عمن سمع منه ما لم يسمعه منه". 
xlv
 

 وعند النظر في هذه التعريفات، يرجح الباحثان تعريف الحافظ ابن حجر وذلك لألسباب اآلتية:

 لَّْس تميزا واضحا.أنه ميَّز وفرق بين المرسل الخفي وبين الُمدَ  -7

 إن تعريفه أخص من تعريف اإلمام السخاوي الذي أدخل فيه اللقاء. -2

إن تعريف ابن حجر يختلف عن تعريف الحافظ العراقي الذي ال يفرق بين المرسل الخفي وبين الُمدَلَّْس  -5

 كما صرح هو بذلك وهللا أعلم.

عمن عاصره، ولم يلقه، ولم يسمع منه، بصيغة تحتمل وأخيرا يمكن القول: إن المرسل الخفي: هو رواية الراوي 

 السماع، كعن، أن ،وقال، ونحوها.

وسمي هذا النوع إرساال خفيا، لخفائه على كثير، الجتماع الراوين في عصر واحد. 
xlvi
 

 

 وكذلك فإن هذا النوع من اإلرسال يعرف بالطرق اآلتية:

 بوجه صحيح، من خالل البحث في تاريخ الرواة.أن يعرف عدم اللقاء بينهما، بنص بعض األئمة على ذلك  -7

 أن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك. -2

أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، إن سمع منه غيره، إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك  -5

 في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك.

عض طرق زيادة راو بينهما.أن يرد في ب -5
xlvii

 

يقول الباحث: وهذه الطريقة األخيرة أوجدت إشكاال، وذلك أن يعارض بكونه المزيد في متصل األسانيد، وقد أجاب 

 الباحث عن ذلك في المبحث الثالث، عالقة المرسل الخفي بالمزيد في متصل األسانيد والفرق بينهما.

 

 المبحث الثالث

 واع المصطلح األخرى، والفرق بينهماعالقة المرسل الخفي بأن

 

 المطلب األول: الفرق بين المرسل الخفي والمزيد في متصل األسانيد
المزيد في متصل األسانيد: هو أن يزيد راوي في اإلسناد المتصل رجال لم يذكره غيره. 

xlviii
 

وشرطه: أن يقع التصريح بالسماع أو اإلخبار أو التحديث في موضع الزيادة. 
xlix
 

َضانِّ  وذكر اإلمام ابن الصالح أن هذين النوعين بكل واحد منهما على اآلخر.  يُْعتََرضَ ، ألن يَتَعَرَّ
l
وأما الحافظ  

العراقي فقد جمع بين المرسل الخفي والمزيد في متصل األسانيد بنوع واحد فعنون في ألفيته: )خفي اإلرسال 

والمزيد في متصل األسانيد(.
li
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الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل وذلك قد يجيء الحديث 

الحديث، وال يدركه إال النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة، بكثرة الراوين لها، أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن 

ان النقص من نوع "اإلرسال الخفي" وإذا رجح راوي الزيادة وهم فيها، تبعا للترجيح والنقد، فإذا رجحت الزيادة ك

النقص كان الزائد من "المزيد في متصل األسانيد" 
lii
 

وقال الحافظ العراقي: "ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث، ألنه ربما كان الحكم للزائد، وربما كان الحكم 

معت بينه وبين نوع خفي اإلرسال وإن للناقص، والزائد وهم، فيكون من نوع المزيد في متصل األسانيد، فلذلك ج

كان ابن الصالح جعلهما نوعين". 
liii
 

 وأخيراً يمكن القول: إنه ثمة فرقين رئيسين بين المرسل الخفي وبين المزيد في متصل األسانيد هما: 

المزيد في متصل األسانيد ال بد من ثبوت السماع تاريخيا بين الراويين المتواليين في اإلسناد  في -7

المحذوف، أما المرسل الخفي فليس لدينا ما يثبت أنه قد وقع السماع بين الراويين اللذَّين حكمنا على رواية 

 أحدهما عن اآلخر باإلرسال.

السماع بين الراويين في اإلسناد الخالي عن الراوي الزائد، في نوع المزيد تكون صيغة األداء صريحة في  -2

بأن يصرح بالسماع فيقول: حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، هذا مع كون الراوي أتقن ممن زادها، فيحكم 

لإلسناد الخالي عن الراوي الزائد، ألن فيه زيادة ثقة، وهي إثبات سماعه ممن فوقه بخالف المرسل 

اد الخالي عن الراوي الزائد مستعمال فيه صيغة عن أو قال أو نحوها. الخفي، حيث يكون اإلسن
liv

 

 ق بين المرسل الخفي والُمدَلَّس  المطلب الثاني: الفر
الُمدَلَّْس: هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم بسمع منه بصيغة محتملة للسماع. 

lv
 

(هـ: "فمن تلك األحوال التدليس، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم 827) قال الحافظ ابن القطان

يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، والفرق بينه وبين اإلرسال، هو أن اإلرسال روايته عمن لم يسمع منه. 
lvi
 

حريره بما ذكر هنا: وهو أن التدليس وقال الحافظ ابن حجر: "و الفرق بين الُمدَلَّْس والمرسل الخفي دقيق حاصل ت

يختص بمن روى يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فهو المرسل الخفي، 

ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة، ولو بغير لُقي، لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة 

بينهما". 
lvii
 

بن حجر أيضا: "والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو اإلرسال إذا ذكر بالصيغة وقال الحافظ ا

الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو لم يدركه فهو مطلق اإلرسال". 
lviii
 

لخفي: أن اإلرسال رواية الشخص عمن (هـ: "الفرق بين التدليس وبين اإلرسال ا757) وقال سبط بن العجمي الحلبي

لم يسمع منه، وقال الحافظ أبو بكر البزار: إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم، فإن ذلك ليس بتدليس 

على الصحيح المشهور "انتهى" والتدليس إذا روي ب "عن" أو "أن" أو "قال" وكان قد عاصر المروي عنه أو 

نه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد عن لقيه ولم يسمع منه، أو سمع م

قوم الذي ذكرته في اإلرسال انه تدليس، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ ال 

ال الخفي وهللا أعلم". يقتضي تصريحا بالسماع وإال لكان كذبا والصحيح األول، وهو الفرق بين التدليس واإلرس
lix
 

 وحاصل التفريق بينهما من وجهين: وقال نور الدين عتر:

األول: أن المدلس يروي عمن سمع منه أو لقيه، ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع، وأما المرسل فإنه يروي 

 عمن لم يسمع منه ولم يلقه، إنما عاصره فقط فهما متباينان.

سماع ما لم يسمع، وليس في اإلرسال إيهام، فلو بين المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي الثاني: إن التدليس إيهام 

دلسه عنه لصار الحديث مرسال ال مدلسا. 
lx
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 المبحث الرابع

 رواية الثقة بسبب اإلرسال الخفي رد

 
ان هذا النوع من العلل، هناك أحاديث كثيرة ردت وُعللت بسبب اإلرسال الخفي، وقد عنى العلماء والنقاد بكشف وبي

 وذلك ألهميته وصعوبة البت فيه، مما دفع بعض العلماء إلفراده بالتصنيف.

(هـ: "هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك باالتساع في الراوية والجمع لطرق األحاديث 855) قال الحافظ ابن الصالح

راسيل"مع المعرفة التامة، وللخطيب الحافظ فيه: كتاب التفصيل لمبهم الم
lxi
(هـ: " وهو 187) وقال الحافظ العالئي 

نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة، وأعمقها مسلكا ولم يتكلم فيه بالبيان إال حذاق األئمة الكبار، 

ويدرك باالتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث، مع المعرفة التامة واإلدراك الدقيق". 
lxii
 

(هـ: "فإن اإلسناد إذا عرض على كثير من العلماء، ممن لم يدرك ثقات الرجال 115)وقال الحافظ ابن كثير

وضعفائهم، قد يغتر بظاهره، ويرى رجاله ثقات، فيحكم بصحته، وال يهتدي لما فيه من االنقطاع، أو اإلعضال، أو 

اإلرسال". 
lxiii
 

الثقات، وردت بسبب اإلرسال الخفي، وسوف يقوم الباحث في هذا البحث، بإيراد بعض األمثلة ألحاديث رواها 

 وذلك على سبيل التمثيل ال الحصر، فنسأل هللا العون والسداد.

، قَاَل: َحدَّثَنَا ُهَشْيٌم، قَاَل: َحدَّثَنَا يُونُُس ْبنُ  المثال األول: يُّ يُم ْبُن َعْبدِّ هللاِّ الَهَروِّ ، َعْن قال الترمذي: َحدَّثَنَا إِّْبَراهِّ  ُعبَْيد،

ْلَت َعلَى نَافِّع،،  ِّ ُظْلٌم، َوإِّذَا أُحِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: "َمْطُل الغَنِّي  ِّ َصلَّى اَّللَّ َملِّيء، فَاتَْبْعهُ، َوالَ تَبِّْع َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّي 

بَْيَعتَْينِّ فِّي بَْيعَة،". 
lxiv
 

فهذا الحديث إسناده ظاهره االتصال، ويونس بن عبيد 
lxv
ه حتى عد فيمن سمع منه أدرك نافعا، وعاصر 

lxvi
، لكن 

(هـ: 255أئمة النقد من المحدثين نصوا على أنه لم يسمع منه، ومن النقاد الذين نصوا على ذلك: قال ابن معين)

"يونس بن عبيد لم يسمع من نافع شيئا، إنما روى عنه مراسيل، ولكنه روى عن ابن نافع". 
lxvii
، وقال اإلمام  

يسمع من نافع شيئا، إنما سمع من ابن نافع عن أبيه".  (هـ: "يونس بن عبيد لم257أحمد)
lxviii
، وقال اإلمام  

(هـ: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثا". 238البخاري)
lxix
  ،

(هـ. 521ونص على هذا القول أيضا: أبو حاتم الرازي)
lxx
 

اويه ثقة وهو يونس بن عبيد، لكنه رد بسبب اإلرسال الخفي، وهو وعليه فإن هذا الحديث من المرسل الخفي، ور

 سماع يونس بن عبيد من نافع.

، َعْن أَنَس،  المثال الثاني: ، قَاَل: َحدَّثَنَا َعْبدُ السَّالَمِّ ْبُن َحْرب،، َعنِّ األَْعَمشِّ يد، ، قَاَل: قال الترمذي: َحدَّثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسعِّ

". "َكاَن النَّبِّيُّ صَ  َن األَْرضِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم إِّذَا أََرادَ اْلَحاَجةَ لَْم يَْرفَْع ثَْوبَهُ َحتَّى يَدْنَُو مِّ لَّى اَّللَّ
lxxi
 

فهذا الحديث إسناده ظاهره االتصال واألعمش 
lxxii
أدرك أنسا وعاصره ولم يلقه، فهذا الحديث من المرسل الخفي،  

 قاد الحديث على ذلك:ألن األعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وقد نص ن

قال اإلمام علي بن المديني: "األعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المحراب، فأما طرق 

األعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس". 
lxxiii
  

، وقد نظر إلى أنس بن وقال الترمذي: ويقال: لم يسمع األعمش من أنس بن مالك، وال من أحد من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

مالك، قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصالة ". 
lxxiv
، وقال الحافظ المزي: "روى عن أنس بن مالك ولم  

يثبت له من سماع". 
lxxv
 

 وهكذا فإن هذا الحديث راويه ثقة، وقد رد بسبب اإلرسال الخفي.

، قال اإلمام النسائي: أَْخبَرَ  المثال الثالث: يَن، َعْن اْبنِّ َعبَّاس، يرِّ ، َعْن اْبنِّ سِّ َشام، ، َعْن هِّ ، َعْن َمْخلَد، نَا َعلِّيُّ ْبُن َمْيُمون،

، أَْو َصاعً  ير، ْن َشعِّ ، أَْو َصاًعا مِّ ْن تَْمرِّ ، أَْو َصاًعا مِّ ْن بُر ، ، قَاَل: َصاًعا مِّ ". قَاَل: "ذََكَر فِّي َصدَقَةِّ اْلفِّْطرِّ ْن ُسْلت، ا مِّ
lxxvi
 

(هـ 55سناده ظاهره االتصال، وابن سيرين عاصر ابن عباس وأدركه، حيث إن ابن سيرين ولد)وهذا الحديث إ
lxxvii

(هـ 87، وابن عباس توفي)
lxxviii

، لكن هذا الحديث رد بسبب اإلرسال الخفي، وهو عدم سماع ابن سيرين
lxxix
 

ن نص على من ابن عباس رضي هللا عنهما، وقد نص نقاد الحديث على عدم سماع ابن سيرين من ابن عباس، ومم

 ذلك:

قال ابن معين: "لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس". 
lxxx
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وقال اإلمام أحمد: "ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا". 
lxxxi
وقال علي بن المديني: "لم يسمع ابن سيرين من  

ابن عباس شيئا". 
lxxxii
خفي، وراويه دمحم بن سيرين وهو ثقة، إال أن وهذا كما رأينا فإن هذا الحديث من المرسل ال 

 الحديث رد بسبب إرساله، وهللا تعالى أعلم.

ُ َعْنهُ، َعنِّ  المثال الرابع: َي اَّللَّ يدَ، َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ َمْعدَاَن، َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ ما أخرجه الحاكم من طريق ثَْوُر ْبُن يَزِّ

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ وَ  يقِّ"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط النَّبِّي  ْساَلمِّ َضْوًءا َوَمنَاًرا َكَمنَارِّ الطَّرِّ َسلََّم، قَاَل: "إِّنَّ لِّإْلِّ

البخاري، فأما سماع خالد بن معدان من أبي هريرة فغير مستبدع )كذا(، فقد حكى الوليد عن ثور بن يزيد عنه أنه 

. قال: لقيت سبعة عشر رجال من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
lxxxiii
يقول الحاكم: سماع خالد بن معدان، من أبي هريرة غير  

مستبدع، يعني أنه يقر أنه لم يثبت سماعه، لكنه ممكن ولهذا صرح العلماء ونقاد الحديث، على أن خالد بن معدان 
lxxxiv
 لم يسمع من أبي هريرة. 

وقال أبو حاتم الرازي: "أدرك أبا هريرة وال يذكر سماعا". 
lxxxv
ر البخاري في التاريخ الكبير، ولم ينص وقد ذك 

على سماعه من أبي هريرة. 
lxxxvi
فهذا الحديث من المرسل الخفي، إذ أن خالد بن معدان عاصر أبا هريرة، وأدركه  

 ولم يسمع منه، وقد رد هذا الحديث وخالد بن معدان ثقة، وذلك بسبب اإلرسال الخفي.

َس، أَنَّ  المثال الخامس: ِّ ْبنِّ َسْرجِّ ، َحدَّثَنِّي أَبِّي، َعْن قَتَادَةَ، َعْن َعْبدِّ اَّللَّ َشام، ما أخرجه الحاكم، من طريق ُمعَاذُ ْبُن هِّ

، َوإِّذَا نِّْمتُْم أَْطفِّئُوا الس ِّ  فَإِّنَّ اْلفَأَْرةَ تَأُْخذُ اْلفَتِّيلَةَ َراَج، النَّبِّيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: "اَل يَبُولَنَّ أََحدُُكْم فِّي اْلُجْحرِّ

ُروا الشََّراَب، َوأَْغلِّقُوا اأْلَْبَواَب" وقَاَل َهذَ  ئُوا اأْلَْسقِّيَةَ، َوَخم ِّ ، َوأَْوكِّ ُق َعلَى أَْهلِّ اْلبَْيتِّ يٌث َعلَى َشْرطِّ الشَّْيَخْينِّ فَتُْحرِّ ا َحدِّ

، َولَعَلَّ ُمتَ  يعِّ ُرَواتِّهِّ ا بَِّجمِّ َس، َولَْيَس َهذَا بُِّمْستَْبدَع، فَقَدِّ اْحتَجَّ ِّ ْبنِّ َسْرجِّ ْن َعْبدِّ اَّللَّ ًما يَتََوهَُّم أَنَّ قَتَادَةَ لَْم يَذُْكْر َسَماَعهُ مِّ ، َوه ِّ

ُم ْبُن ُسلَْيَماَن اأْلَْحَوُل، َوقَدِّ  ْنُهْم َعاصِّ َحابَةِّ لَْم يَْسَمْع مِّ َن الصَّ ْن َجَماَعة، مِّ َع قَتَادَةُ مِّ ، َعْن اْحتَ فَقَدْ َسمِّ م، يثِّ َعاصِّ ٌم بَِّحدِّ جَّ ُمْسلِّ

ُ أَْعلَُم.  نِّي اْلبَْصَرةِّ، َواَّللَّ ْن َساكِّ َس َوُهَو مِّ ِّ ْبنِّ َسْرجِّ َعْبدِّ اَّللَّ
lxxxvii
 

ويقول الباحث: وهذا إقرار من الحاكم أن قتادة 
lxxxviii
لم يثبت سماعه من عبد هللا بن سرجس، لكنه أدركه  

، قال اإلمام أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أصحاب النبي وعاصره، وقد نص نقاد الحديث وأئمته على ذلك

ملسو هيلع هللا ىلص إال من أنس بن مالك رضي هللا عنه، قيل فابن سرجس فكأنه لم يره سماعا. 
lxxxix
وقال البخاري: "سمع أنسا وأبا  

الطفيل...". 
xc
 

بن سرجس، ولم يثبت لقاؤه له، وقتادة ثقة، يقول الباحث: هذا الحديث من المرسل الخفي: ألن قتادة عاصر عبد هللا 

وقد رد حديثه بسبب اإلرسال الخفي، ولهذا ال نجد في صحيح البخاري حديثا من طريق قتادة عن عبد هللا بن 

 سرجس، وهللا أعلم.

 

 النتائج والخاتمة 
دلت القرائن على أثبت هذا البحث أن الراوي الثقة مهما علت مكانته وسمت مرتبته، فإن روايته قد ترد إذا  -7

 خطئه ووهمه.

 بين هذا البحث أن الثقة قد يعتريه أمر يستوجب رد حديثه. -2

أظهر هذا البحث اهتمام نقاد الحديث بأحوال الثقات ومتابعة مروياتهم، وذلك للحفاظ على السنة النبوية  -5

 المطهرة.

بدا بعامل اتصال الزمن لحياة أظهر هذا البحث بالدليل القاطع والحجة الدامغة، أن المحدثين لم يغتروا أ -5

 الرواة، بل جعلوا العمدة والحكم في اتصال السند أدق من ذلك وهو تحقق اللقاء والسماع بين الرواة.

أظهر هذا البحث دقة المحدثين المنهجية، وذلك مما انتهوا إليه من غاية البراعة والحذق، حيث فرقوا بين  -3

 الُمدَلَّْس والمرسل الخفي.

هذا البحث بين المرسل الخفي والمرسل الجلي بحصول اإليهام والخفاء في األول وذلك لحصول  ميز -8

ل والمرَسل عنه.  المعاصرة بين المرسِّ

أظهر هذا البحث أن المرسل الخفي يرتبط ويتداخل مع نوعين من علوم الحديث هما المزيد في متصل  -1

 األسانيد، والُمدَلَّْس.

لحديث قد يكون كله ثقات، ويكون الحديث جرى فيه إرسال خفي، وهذا من أدق أثبت هذا البحث أن إسناد ا -7

 األمور وال يعرف ذلك إال النقاد.
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كشف هذا البحث أن المرسل الخفي من أهم وأدق وأخطر أنواع علوم الحديث، وما زال يكتنفه الكثير من  -9

 الغموض.

في علوم الحديث، ألنه فقط من خاللها أظهر هذا البحث وبكل جالء ووضوح أهمية الدراسات التطبيقية  -70

يمكن إعطاء نتائج دقيقة ومحررة، وهي تحي منهج األئمة المتقدمين، الذي كان منهجا علميا تطبيقيا بعيدا 

 عن التعقيد.

هذا البحث أن السنة النبوية محفوظة بحفظ هللا، وذلك بتيسير هللا تعالى لها علماء ونقاد جهابذة أفنوا  أثبت -77

 أعمارهم في خدمتها والحفاظ عليها. 

 الهوامش 
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(هـ، صحيح ابن حبان، ترتيب عالء الدين الفارسي، تحقيق شعيب 535أخرجه ابن حبان، دمحم بن حبان البستي) 

(، وقال شعيب 709رقم)5/97م، كتاب الرقائق، باب األذكار، 7991(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 5ؤوط، ط)األرنا

 األرناؤوط، إسناده ضعيف.
xxxvii
 .2/33ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،  
xxxviii
ي، عناية (هـ، التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراق708العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الكردي) 

 .2/508دمحم العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، 
xxxix
 .501-2/508المصدر السابق نفسه،  

xl
 .2/501المصدر السابق نفسه،  
xli
 .277ابن الصالح، علوم الحديث، النوع الثامن والثالثون، ص 
xlii
(، دار 7الدكتور دمحم عزب، ط)(هـ، طبقات المدلسين، تحقيق 732انظر: ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي) 

 .28م، ص7978الصحوة، القاهرة، 
xliii
(هـ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تحقيق صالح عويضة، 902السخاوي، دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم) 

 .5/15م، 7998(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7ط)
xliv
 .279انظر: ابن الصالح، علوم الحديث، النوع الثامن والثالثون، ص 

xlv
 .5/15السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، 
xlvi
(هـ، فتح الباقي على ألفية العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 923أنظر:األنصاري، زين الدين زكريا بن دمحم) 

 .2/501بدون تاريخ، 
xlvii
جيه النظر (هـ، تو7557، والجزائري، طاهر بن صالح بن أحمد)2/501انظر: العراقي، التبصرة والتذكرة،  

، 2/395م، 7993(، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، 7إلى أصول أهل األثر، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط)
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م، 7997(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 2(هـ، شرح ألفية السيوطي في علم الحديث، ط)7211وشاكر، أحمد بن دمحم)

 ، بتصرف واختصار.51ص
xlviii
(، مكتبة دار التراث، 5(هـ، اختصار علوم الحديث، تحقيق أحمد شاكر، ط)115ابن كثير، إسماعيل بن عمر) 

 . 759م، ص7919القاهرة، 
xlix
 .5/13، والسخاوي، فتح المغيث، 88انظر: ابن حجر، نزهة النظر، ص 

l
 .297انظر: ابن الصالح، علوم الحديث، ص 
li
 .2/508العراقي، التبصرة والتذكرة،  
lii
(، مكتبة دار التراث، القاهرة، 5الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط) (هـ، الباعث7211شاكر، أحمد) 

 .737-730م، ص7919
liii
 .507-2/501العراقي، التبصرة والتذكرة،  
liv
، 277-271، وابن الصالح، علوم الحديث، 728انظر: العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 

 .590نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص، والدكتور 2/507والعراقي، التبصرة والتذكرة، 
lv
 بتصرف. 12ابن الصالح، علوم الحديث، النوع الثاني عشر، ص 
lvi
(هـ، بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام، 827ابن القطان، أبو الحسن علي بن دمحم بن عبد الملك) 

 . 3/595م، 7991سعودية، (، تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد، دار طيبة، ال7ط)
lvii
 .37-31ابن حجر، نزهة النظر، ص 
lviii
(هـ، النكت على كتاب ابن الصالح، تحقيق مسعود السعدي، 732ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجر) 

 .257م، ص7995(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7ودمحم أبو فارس، ط)
lix
(هـ، التبيين ألسماء المدلسين، تحقيق يحيى 757إبراهيم بن دمحم ) سبط ابن العجمي، برهان الدين الحلبي أبو الوفا 

 .75، ص7919(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7شفيق حسن، ط)

 
lx
 .577-571الدكتور نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص 
lxi
 .279-277ابن الصالح، علوم الحديث، النوع الثامن والثالثون، ص 
lxii
 .723جامع التحصيل، ص الحافظ العالئي، 
lxiii
 .730ابن كثير، اختصار علوم الحديث، ص 
lxiv
(هـ، العلل الكبير، ترتيب أبو طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائي، 219أخرجه الترمذي، دمحم بن عيسى) 

(هـ، 215(، وأخرجه ابن ماجه، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد)553، رقم)795م، ص7979(، عالم الكتب، بيروت، 7ط)

م، كتاب الصدقات، باب 7998(، دار المعرفة، بيروت، 7لسنن، تحقيق خليل شيحا، ط)ا

 (.2505رقم)5/750الحوالة،
lxv
هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري، قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة  

(، دار المعرفة، بيروت، 7(هـ، تقريب التهذيب، تحقيق خليل شيحا، ط)732هـ، انظر: أحمد بن علي)759مات سنة

 (.7922رقم) 2/593م، 7991
lxvi
(هـ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق 152د الرحمن بن يوسف)انظر: المزي: أبو الحجاج يوسف بن عب 

 (.1113رقم) 7/272م، 2070(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الدكتور بشار معروف عواد، ط)
lxvii
(، مركز البحث العلمي، إحياء التراث اإلسالمي، 7(هـ، التاريخ، ط)255ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين) 

 .5/259م، 7919عزيز، الرياض، جامعة الملك عبد ال
lxviii
والدكتور إسماعيل  قوج(هـ، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق الدكتور طلعت 257ابن حنبل، أحمد بن حنبل) 

 .7/737م، 7971(، المكتبة اإلسالمية، تركيا، 7أوغلي، ط)
lxix
 .795الترمذي، العلل الكبير، ص 

lxx
م، 7975(، 7المراسيل، تحقيق أحمد عصام الكاتب، ط)(هـ، 521ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن دمحم) 

 .797دار الكتب العلمية، بيروت، ص
lxxi
(، وأبو داود، 75رقم) 7/85أخرجه الترمذي، الجامع الكبير، أبواب الطهارة، باب في االستتار عند الحاجة،  

م، كتاب 7998بيروت،(، دار الكتب العلمية، 7(هـ، السنن، تحقيق دمحم الخالدي، ط)213سليمان بن األشعث)

 (.75رقم) 7/55الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، 
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lxxii
األعمش هو سليمان بن مهران األسدي أبو دمحم الكوفي، قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءة،  

 (.2772رقم) 7/579هـ، انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، 751ورع لكنه يدلس من الخامسة، مات 
lxxiii
 (.727رقم) 12ن أبي حاتم، المراسيل، صاب 
lxxiv
 .83-7/85الترمذي، الجامع الكبير،  

lxxv
 .5/500المزي، تهذيب الكمال،  
lxxvi
(، دار 5(هـ، السنن، تحقيق مكتب التراث اإلسالمي، ط)505أخرجه النسائي، أحمد بن علي بن شعيب) 

 (.2307رقم) 3/92م، كتاب الزكاة، باب ملكية زكاة الفطر، 7995المعرفة، بيروت، 
lxxvii
دار  (، مكتبة7(هـ، التاريخ الصغير، تحقيق دمحم إبراهيم زايد، ط)238انظر: البخاري، دمحم بن إسماعيل) 

 .7/280م، 7911التراث، القاهرة، 
lxxviii
(هـ، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل عبد الموجود 732انظر: ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي) 

 .5/757م، 2002(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2وزميله، ط)
lxxix
ثبت عابد كبير القدر، كان ال ابن سيرين هو دمحم بن سيرين األنصاري البصري، قال الحافظ ابن حجر: ثقة  

 (.8819رقم) 2/717(هـ، انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب، 770يروي الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات)
lxxx
 .2/327ابن معين، التاريخ،  
lxxxi
 .2/327أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال،  
lxxxii
(، دار الفكر، بيروت، 7لعطار، ط)(هـ، تهذيب التهذيب، تحقيق صدقي ا732نقله ابن حجر، أحمد بن علي) 

 .1/202م، 7993
lxxxiii
(هـ، المستدرك على الصحيحين، تحقيق الدكتور محمود مطرجي، 503الحاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا) 

 (، كتاب اإليمان.32رقم) 7/778م، 2009(، دار الفكر، بيروت، 7ط)
lxxxiv

حجر: ثقة عابد يرسل كثيرا، من الثالثة، خالد بن معدان الكالعي الحمصي أبو عبد هللا، قال ابن  

 (.7757رقم) 7/278(هـ، انظر: تقريب التهذيب، 705مات)
lxxxv
 (.17رقم) 30ابن أبي حاتم، المراسيل، ص 
lxxxvi
(، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، 7(هـ، التاريخ الكبير، ط)238انظر: البخاري، دمحم بن إسماعيل) 

5/718. 
lxxxvii
 (.878رقم) 7/292كتاب الطهارة، الحاكم، المستدرك،  
lxxxviii
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، قال ابن حجر: ثقة ثبت من الرابعة، مات بضع عشرة ومائة،  

 (.8799رقم) 750-2/729انظر: تقريب التهذيب، 
lxxxix
 (.570)759، وابن أبي حاتم، المراسيل، ص233انظر: العالئي، جامع التحصيل، ص 

xc
 .1/778يخ الكبير، البخاري، التار 

 
 المصادر والمراجع 

(هـ، النهاية في غريب 808ابن األثير الجزري، أبو السعادات المبارك بن دمحم بن دمحم بن عبد الكريم) (7)

 م.7991(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7الحديث واألثر، تحقيق صالح عويضة، ط)

على ألفية العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، (هـ، فتح الباقي 923األنصاري، زين الدين زكريا بن دمحم) (2)

 بدون تاريخ.

 (، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.7(هـ، التاريخ الكبير، ط)238البخاري، دمحم بن إسماعيل) (5)

(، مكتبة دار التراث، 7(هـ، التاريخ الصغير، تحقيق دمحم إبراهيم زايد، ط)238البخاري، دمحم بن إسماعيل) (5)

 م.7911 القاهرة،

(هـ، النكت الوفية بما في شرح األلفية، تحقيق د. ماهر الفحل، 773البقاعي،برهان الدين إبراهيم بن عمر) (3)

 م.2001(، مكتبة الرشيد، الرياض، 7ط)
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(، 7(هـ، معرفة السنن واآلثار، تحقيق سيد كسروي، ط)537البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) (8)

 م.7997 دار الكتب العلمية، بيروت،

(، 2(هـ، الجامع الكبير المختصر، تحقيق الدكتور بشار عواد، ط)219الترمذي، دمحم بن عيسى بن سورة) (1)

 م.7997دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

(هـ، العلل الكبير، ترتيب أبو طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائي، 219الترمذي، دمحم بن عيسى) (7)

 م.7979(، عالم الكتب، بيروت، 7ط)

(، مكتبة القرآن، 7(هـ، التعريفات، تحقيق دمحم علي أبو العباس، ط)778لجرجاني، علي بن دمحم)تا (9)

 م.2005القاهرة، 

(هـ، توجيه النظر إلى أصول أهل األثر، تحقيق عبد الفتاح 7557الجزائري، طاهر بن صالح بن أحمد) (70)

 م.7993(، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، 7أبو غدة، ط)

(، دار 7(هـ، المراسيل، تحقيق أحمد عصام الكاتب، ط)521حاتم الرازي، عبد الرحمن بن دمحم)ابن أبي  (77)

 م.7975الكتب العلمية، بيروت، 

(هـ، المستدرك على الصحيحين، تحقيق الدكتور محمود 503الحاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا) (72)

 م.2009(، دار الفكر، بيروت، 7مطرجي، ط)

(هـ، صحيح ابن حبان، ترتيب عالء الدين الفارسي، تحقيق شعيب 535ن حبان البستي)ابن حبان، دمحم ب (75)

 م.7991(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 5األرناؤوط، ط)

(، 7(هـ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق ناصر المطيري، ط)732ابن حجر، أحمد بن علي) (75)

 هـ.7557دار ابن الجوزي، السعودية، 

(هـ، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل عبد الموجود 732ني، أحمد بن علي)ابن حجر العسقال (73)

 م.2002(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2وزميله، ط)

(، دار الفكر، بيروت، 7(هـ، تهذيب التهذيب، تحقيق صدقي العطار، ط)732ابن حجر، أحمد بن علي) (78)

 م.7993

(، دار 7ات المدلسين، تحقيق الدكتور دمحم عزب، ط)(هـ، طبق732ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي) (71)

 م.7978الصحوة، القاهرة، 

(هـ، النكت على كتاب ابن الصالح، تحقيق مسعود 732ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجر) (77)

 م.7995(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7السعدي، ودمحم أبو فارس، ط)

(، دار المعرفة، بيروت، 7تهذيب، تحقيق خليل شيحا، ط)(هـ، تقريب ال732ابن حجر، أحمد بن علي) (79)

 م.7991

والدكتور إسماعيل  طلعت قوج(هـ، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق الدكتور 257ابن حنبل، أحمد بن حنبل) (20)

 م.7971(، المكتبة اإلسالمية، تركيا، 7أوغلي، ط)

(، دار الكتب العلمية، 7ط) (هـ، السنن، تحقيق دمحم الخالدي،213أبو داود، سليمان بن األشعث) (27)

 م.7998بيروت،

(هـ، الموقظة في علم مصطلح الحديث، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، 157الذهبي، دمحم بن أحمد بن عثمان) (22)

 هـ.7577(، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 5ط)

 م.7997يروت، (، مكتبة لبنان، ب7(هـ، مختار الصحاح، ط)888الرازي، دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر) (25)

(هـ،مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان 523الراغب األصفهاني، الحسين بن دمحم بن الفضل)ت (25)

 م.7992(، دار القلم، دمشق، 7الداودي، ط)
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(، 7(هـ، شرح علل الترمذي، تحقيق د.همام سعيد، ط)193ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي) (23)

 م.7971مكتبة المنار، األردن، 

 م.7995(هـ، دار الفكر، بيروت، 357ري، أبو القاسم دمحم بن عمر)الزمخش (28)

(هـ، التبيين ألسماء المدلسين، 757سبط ابن العجمي، برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن دمحم ) (21)

 .7919(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7تحقيق يحيى شفيق حسن، ط)

، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تحقيق صالح عويضة، (هـ902السخاوي، دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم) (27)

 م.7998(، دار الكتب العلمية، بيروت، 7ط)

(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 2(هـ، شرح ألفية السيوطي في علم الحديث، ط)7211شاكر، أحمد بن دمحم) (29)

 م.7997

ة دار التراث، القاهرة، (، مكتب5(هـ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط)7211شاكر، أحمد) (50)

 م.7919

(، دار 79(هـ، علوم الحديث، تحقيق د. نور الدين عتر، ط)855ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن) (57)

 م.2075الفكر، دمشق، 

(هـ، توضيح األفكار لمعاني تنقيح النظار، تحقيق صالح عويض، 7772الصنعاني، دمحم بن إسماعيل) (52)

 م.7991 (، دار الكتب العلمية، بيروت،7ط)

 م.7992(، دار الفكر، دمشق، 5عتر، نور الدين دمحم، منهج النقد في علوم الحديث، ط) (55)

(هـ، التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي، 708العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الكردي) (55)

 عناية دمحم العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

(هـ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق حمدي 187العالئي، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي) (53)

 م.7991(، عالم الكتب، بيروت، 5السلفي، ط)

(، 7(هـ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون،ط)593ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني) (58)

 م.7997دار الجيل، بيروت، 

(هـ، القاموس المحيط، تحقيق عبد الخالق عبد الخالق، 771 بن يعقوب بن دمحم)تالفيروزآبادي، دمحم (51)

 م.2009(، مكتبة اإليمان، المنصورة، مصر، 7ط)

(هـ، بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب 827ابن القطان، أبو الحسن علي بن دمحم بن عبد الملك) (57)

 م. 7991دار طيبة، السعودية، (، تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد، 7األحكام، ط)

(، مكتبة دار 5(هـ، اختصار علوم الحديث، تحقيق أحمد شاكر، ط)115ابن كثير، إسماعيل بن عمر) (59)

 م.7919التراث، القاهرة، 

(هـ، الكليات، تحقيق د.عدنان درويش، ودمحم 7095الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني) (50)

 م.2072، (، مؤسسة الرسالة، دمشق2المصري، ط)

(، دار المعرفة، بيروت، 7(هـ، السنن، تحقيق خليل شيحا، ط)215ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد) (57)

 م.7998

(هـ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق 152المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف) (52)

 م.2070(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الدكتور بشار معروف عواد، ط)

(هـ، التمييز، تحقيق د.دمحم األعظمي، 287مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري، ت) (55)

 مطبوعات جامعة الرياض، بدون تاريخ.

(، مركز البحث العلمي، إحياء التراث 7(هـ، التاريخ، ط)255ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين) (55)

 م.7919اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، 
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(، دار صادر، بيروت، 7(هـ، لسان العرب، ط)177ابن منظور، دمحم بن مكرم بن علي اإلفريقي) (53)

 م.2075

(، دار المعرفة، 5(هـ، السنن، تحقيق مكتب التراث اإلسالمي، ط)505النسائي، أحمد بن علي بن شعيب) (58)

 م.7995بيروت، 
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 إقليم توات في القرن السابع الهجريبالمخطوطات والخزائن 

دراسة بيبليوغرافية لمخطوطات خزانتي العقباوي، )

(الجزائريلجنوب الغربي با آقبليبلدية في  وآركشاش  
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 راجـعـمر بن ع 
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 ـة أبي بكر بلقايد تلمسانــجامعـــ

 الجـــزائــر

Bino.omar@gmail.com 

 

 الخالصة

يعد إقليم توات من األقاليم الضاربة في الصحراء الكبرى  عبر التاريخ، والتي كان لها الفضل الكبير في التواصل 

والذي كان يعتبر نقطة عبور هامة للقوافل التجارية القادمة العلمي، وربط الصالت الثقافية بين الحواضر اإلسالمية، 

حيث صحبت هذه الطرق معها ؛ من الشمال والجنوب، ومكان اللتقاء الحجيج القادمين من جنوب المغرب األقصى

ى حركة ثقافية وعلمية اهتم روادها بنشر اإلسالم والعلم في المنطقة، فأسسوا بذلك زوايا ومكتبات خاصة، وخزائن عل

أزمنة غابرة متعددة، وأصبحت هذه الخزائن أداة هامة من األدوات التعليمية التي ساعدت طلبة العلم في التحصيل 

على مر العصور واألزمنة التاريخية للدولة اإلسالمية. وأصبحت واحات توات تزخر بثروة ثقافية عالية عبر هذه 

جدناه مدونا من مخطوطات ووثائق تاريخية متنوعة في المحطات التاريخية، من جوانب مختلفة، ومن أهمها ما و

خزائن ومكتبات المنطقة، ولدى األسر واألفراد، وتتعلق بمواضيع مختلفة كالبيوع، والميراث، والحبس، والمراسالت 

، خزانة موزعة على أقاليم الوالية التاريخية الثالث )قورارة 15تعود إلى أزمنة غابرة؛ حيث ضمت المنطقة أكثر من 

وتوات، وتيديكلت(. نشأت هذه الخزائن في فترات زمنية مختلفة فمنها من يعود للقرن السابع الهجري مثل خزانة 

 هــ(، وكذلك خزانة قصر آركشاش لمؤسسها دمحم التهامي في القرن نفسه 216العقباوي لمؤسسها سيدي بونعامة سنة) 

نة الشيخ دمحم بن مالك بقصر ساهل، وخزانة ملوكة لعبد ، وخرانة الشيخ دمحم التهامي، وخزاهـ286 وبالضبط سنة

فستقوم هذه الدراسة إنشاء هللا  على تتبع المخطوط في خزائن الرحمان البلبالي، وغيرها من الخزائن في نفس القرن.

ومكتبات اإلقليم معتمدين  ،منطقة توات في القرن السابع الهجري، وذلك بذكر مخطوطات مؤلفات القرن في خزائن

في ذلك على خزانتين هامتين وهما خزانة العقباوي، وأركشاش كنموذجين في دراسة بيبليوغرافية  لهذه 

 المخطوطات، وتبيان قيمتها العلمية وفق ما تمليه أصول علم المخطوط بصفة عامة.
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ABSTRACT 

The Tuat region is one of the most striking desert regions in history, which has been 

credited with scientific communication, linking cultural links between Islamic cities, 

which was an important transit point for commercial convoys from the north and south, 

and a meeting place for pilgrims coming from the south of the Maghreb. These roads 

were accompanied by a cultural and scientific movement whose pioneers were interested 

in spreading Islam and science in the region. They established private Zawaya and 

libraries, And they have become a valuable tool of educational tools that have helped 

students of science in learning throughout the ages and historical times of the Islamic 

state. . Touat's oases have become rich in cultural wealth through these historical stations, 

from various aspects. The most important of which is what we have found a chronicle of 

manuscripts and various historical documents in the bookcase  and libraries of the region, 

and in families and individuals. They refer to various topics such as sales, inheritance, 

imprisonment and correspondence dating back to long times ; Where the region included 

more than 51 cabinets spread over the three historic provinces in the region of (Qorara, 

Touat and Tidekelt). ). These bookcases originated in different periods of time, some of 

them dating back to the seventh century AH, such as the bookcase of Sidi Bounaàma 

(652 e) As well as that of Kasr Arcashash in the seventh century AH in 683 AH / 1284 

CE of Mohammed al-Tuhami , that of Kasr Sheikh Mohammed bin Malik's in the Sahel 

Palace, a bookcase belonging to Abd al-Rahman al-Balbali, and and so many others in 

the same century. This study will study and follow the manuscript in the bookcases of the 

area of Tuat in the seventh century AH. By mentioning the writings of the century  in the 

bookcases  and libraries of the region, relying on two important ones, the bookcases of Al 

Akbawi and Arkchach, as examples in a bibliographic study of these manuscripts, and to 

demonstrate their scientific value according what the manuscript science dictates in 

general. 

mailto:Bino.omar@gmail.com
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 مقدمة:     
يُشّكل دوماً  حيثبغناه وتنوعه، سواء على المستوى المعرفي أو على المستوى الجمالي.  ميزيت التراث المخطوطإن 

ويتوزع الرصيد الوثائقي للتراث المخطوط  .ذاكرة علماء الجزائر بامتياز، عند الخاصة والعامة على حد سواء

بالجنوب الجزائري بين مكتبات )خزائن(عامة وخاصة، نذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر: خزائن الجنوب 

هناك ِخزانات حيثتوات(، وخزائن الجنوب الشرقي للجزائر) سهل وادي ميزاب كأنموذج( . -الغربي للجزائر)الساورة

لمنتشرة عبر الحواضر العلمية في الصحراء الجزائرية، إضافة إلى مكتبات خاصة هي ملك تابعة لبعض الزوايا ا

 ألفراد أو عائالت.

إن الهدف األساس الذي ترمي إليه هذه المداخلة، هو محاولة اكتشاف الكنوز المغمورة في بعض الحواضر العلمية 

توات في القرن السابع الهجري، وذلك بذكر تتبع المخطوط في خزائن منطقة و، عبر التاريخ  بصحراء الجزائر

مخطوطات مؤلفات القرن في خزائن ومكتبات اإلقليم معتمدين في ذلك على خزانتين هامتين وهما خزانة العقباوي، 

وأركشاش كنموذجين في دراسة بيبليوغرافية  لهذه المخطوطات، وتبيان قيمتها العلمية وفق ما تمليه أصول علم 

 ة.المخطوط بصفة عام

وجدير بالذكر، أن التأريخ للخزائن العلمية هو تاريخ للفكر اإلنساني في مسيره ومصيره، ذلك أن خزائن الكتب، كانت 

 وما تزال وستظل معقال لهذا الفكر تحافظ عليه وتقدمه من جيل إلى جيل على مر العصور. 

ونها، ويبحثون  وقد تميّزت الحواضر العلمية الصحراوية بجنوب الجزائر بكثرة خزائنها؛ األمر الذي جعل العلماء يُنمُّ

دائما عن الجديد، مّما أعطى دفعا قويا لحركة التعليم، وشّجع على االهتمام بفنون العلم والتفقه في أمور الدين 

اإلسالمي. وقد كثر طالب العلم ونشطت بذلك حركة التأليف واالستنساخ، حتى غدت تلك المناطق كالشعلة التي 

 ا.يستضاء به

وتعد المكتبة أو "خزائن الكتب" أداة هامة من األدوات التعليمية التي ساعدت طلبة العلم في التحصيل على مّر 

العصور واألزمنة التاريخية للدولة اإلسالمية؛ حيث توجد في أغلب المدارس والزوايا خزائن تضم مختلف الكتب 

ً للطالب على فهم الكم العلمي،  الذي يتلقاه خاصة وأن اقتناء الكتب كانت تكلف مبالغ والمخطوطات لتكون عونا

باهضه، حالت دون امتالكها من قبل األغلبية. كما أنها تعتبر مؤسسة علمية وثقافية مكّملة لدرس األستاذ )الشيخ(؛ 

فتُيسر للطالب نهل العلوم من مصادرها، واالحتكاك بالعلماء والمشايخ القائمين عليها
1
  . 

 ة توات:التعريف بمنطق -1
اختلف المؤرخون في أصل التسمية )توات(، وتاريخ اختطاطها، بل وحتى في رسم حدودها، فهناك من اعتبر أن      

بن نافع السبب في تسمية هذا اإلقليم بتوات على ما يُحكى أنه لما استفتح عقبة
2

الفهري بالد المغرب، ووصل ساحله،  

ثم عاد لواد نـون ودرعة وسجلماسة
3
هـ، فسألهم عن هذه البالد يعنى توات، وعن 26خيله توات، ودخل بتاريخ وصل  

ما يسمع ويفشى عنها من الضعف، هل تواتي لنفي المجرمين من عصاة المغرب، ينزله بها أو يجلّيه بها ، فأجابوه 

بأنها تواتي، فأنطلق اللسان بذلك أنها تواتي  فتغير اللفظ على لسان العامة لضرب من التخفيف
4

هو رأي انفرد به و

ً آخـر أكثر تداوالً وهـو الرأي الـذي أسهب في 56العالم دمحم بن عومر )ت.ق هـ(. في حيـن نراه يـورد إلى هذا رأيا

هـ حيث غلب المهـدي 158هـ( حيث يقول:" في سنة 51تفسيره، وشرحه الشيخ سيد البكري )ت.ق
5
الشيعي سلطان  

هذا أن منطقة توات ضاربة في أعمـاق التاريخ" ويرجـع تاريخ عمارتهـا الموحديـن على المغرب. والمؤكـد في كل 

وكانت تسمى بالصحراء القبلية، ثم كثرت عمارتها بعد جفاف نهـر قيـر إلى ما قبـل اإلسالم،
6
في غضـون القـرن  

عاجم كابـن وال أدل على ذلك من كثـرت الحديـث عنها في كتـب المؤرخين والرحالة العـرب واأل .الرابع الهجري

واليعقـوبي، وابن بطوطة، وابن خلـدون، وأبـو سالم العياشي، وعبـد الرحمـان  والحسـن الوزان، والكرخي، حوقـل،

السعـدي
7
. 

أما بالنسبة لجغرافية المنطقة فنجد أن اإلقليم يتربع على مساحة واسعة في أقصى الجنوب الغربي الجزائري،       

شماال، ° 64و °64درجة غرب خط غرينتش، وبين دائرتي عرض° 45شرقا، و درجات° 41وذلك بين خطي طول

وهذا ما جعله يطل على السودان الغربي، وبالتحديد على دولتي مالي وموريتانيا، وهو بذلك يحتل مركزا جغرافيا 

وقع يمثل امتدادا طبيعيا مهما، فاإلقليم منذ القديم كان يمثل مكانا استراتيجيا داخل الصحراء اإلفريقية الكبرى، وهذا الم

لمنخفض تنزروفت بأدرار
8
 نحو الشمال، ويشكل واد الساورة الطريق التجاري إلقليم توات. 

من مراكز المخطوطات الجزائرية -2
9

: 
تزخر الجزائر بوجود ثروة كبيرة على ربوعها تحتوي عل كنوز عظيمة في شتى علوم المعرفة اإلنسانية، وهي     

 متواجدة في نوعين من المراكز؛ األولى مراكز رسمية خاصة بالدولة، وأخرى مراكز مرجعية أو خاصة )أهلية(:
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 أ/ المراكز الرسمية: نذكر منها:

مخطوط، قسم من هذه 514القادر اإلسالمية بقسنطينة: عدد المخطوطات حوالي مخطوطات جامعة األمير عبد  -

المخطوطات كان في مكتبات خاصة، ولقد أنشأت الجامعة قسم مخصص لمكتبتها، وهي موزعة بحسب مصادر 

 جمعها على النحو التالي:

 مخطوط. 52مكتبة الشيخ خير الدين كاتب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفيها  -

 مخطوط. 11مكتبة الشيخ صالح بن العابد تحتوي على  -

 مخطوط. 42مكتبة الشيخ ابن الموهوب دمحم المولد فيها  -

 مخطوط. 62مكتبة الشيخ شعيب ابن الموهوب دمحم الهادي فيها  -

إعادة النظر  ويوجد ضمن المخطوطات المذكورة عدد من المجامع، وهذه المخطوطات مفهرسة، لكنها في حاجة إلى 

لترتيب المخطوطات حسب موضوعها
10
. 

 مخطوط. 18مخطوطات المكتبة المركزية في جامعة قسنطينة: قليلة عددها  -

 مخطوطات مكتبة جمعية األبحاث، والدراسات التاريخية بأدرار، يوجد بها عدد كبير من المخطوطات. -

كن االحتالل الفرنسي لم يبق منها شيء، وما بقي مخطوطات مكتبة جامعة الجزائر: كانت عامرة بالمخطوطات ل -

منها أحرق بعد االستقالل
11
. 

مخطوط، عدا تلك التي أحرقت أيام االحتالل  6444مخطوطات المكتبة الوطنية في الجزائر العاصمة: فيها أكثر من  -

 الفرنسي.

 مخطوط.544مكتبة ثانوية بن زرجب بتلمسان، وكانت تحوي على  -

 مخطوط.044بوزارة الشؤون الدينية بالعاصمة، وتحتوي على مكتبة التراث  -

مخطوط50مكتبة المركز الثقافي اإلسالمي بقسنطينة، وتحتوي على  -
12
. 

ننوه إلى أن المراكز الرسمية للمخطوطات الجزائرية كثيرة، لكن يصعب التعريف بها خاصة تلك المراكز  مالحظة:

 رة في ربوع الجزائر.العلمية، والثقافية، ودور الثقافة المنتش

 2444مخطوطات زاوية الشيخ حنين ببلدية سيدي خليفة بميلة، كانت تحتوي على  -ب/ المراكز الخاصة )األهلية(:

 مخطوط.544مخطوط، وأصبح اليوم فيها  

مخطوطات مكتبات أدرار )توات، قورارة، تدكلت(: تعد أدرار من المناطق الغنية بوفرة المخطوطات، ولقد أعد  -

وبداية  51ألستاذ مقدم مبروك بحثا عن هذه المخطوطات وسماه: "المخطوطات داخل الخزانات الشعبية خالل القرنا

بتوات، وقورارة، وركز فيه على أهم المراكز التي تحتفظ بالمخطوطات، وفيما يلي: أهم المراكز التي  64القرن

نذكرها
13

: 

 بة وجالن، مكتبة سيدي حيدرة، مكتبة كوسام، ومكتبة بني ثامر.مركز توات: وفيه اثنتا عشر مكتبة، وأشهرها: مكت -

 مركز تنجرين: ومن خزانته: خزانة المطارفة، وخزانة أوالد عيسى، وخزانة تمقطن. -

مخطوطات مكتبة الشيخ المهدي البوعبدلي في الغرب الجزائري: عمل الشيخ المهدي البوعبدلي طوال حياته على  -

ات النفيسة، وهذه المكتبة من أغنى المكتبات الخاصة لم تفرس بعد مخطوطاتهاجمع ما تيسر من المخطوط
14
. 

 مخطوطات مكتبة الشيخ نعيم النعيمي بقسنطينة. -

 مخطوطات مكتبة الشيخ المولود بوزيد بسريانة والية باتنة. -

 مخطوطات الزاوية القندوسية ببشار. -

 مخطوطات زاوية الهامل ببوسعادة. -

 بة الشيخ شعيب بتلمسان.مخطوطات مكت -

 مخطوطات مكتبة الفكون بقسنطينة. -

 مخطوطات مكتبة زاوية علي بن عمر بطولقة ببسكرة. -

 مخطوطات مكتبة الزاوية المختارية بأوالد جالل ببسكرة. -

 مخطوطات زاوية خنقة سيدي ناجي بوالية بسكرة. -

وإلى جانب ما تقدم ذكره من مراكز المخطوطات الخاصة المتواجدة في شرق البالد، وغربها، وشمالها، وجنوبها،     

توجد مكتبات، وزوايا كثيرة بها ذخائر من المخطوطات لم تزل مجهولة إلى غاية اآلن، ولم يتم الوصول إليها، 

 ومعرفة محتوياتها.
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مراكز المخطوطات الجزائرية يمكن القول بأن بالدنا تزخر بثروة هائلة من  ومن خالل هذا العرض البسيط ألهم    

المخطوطات، لكن في نفس الوقت نجد هناك مخطوطات كثيرة توجد في المراكز العلمية، والمكتبات، والمتاحف، في 

الحتالل الفرنسي كل من فرنسا، واسبانيا، وبريطانيا، وهولندا، وألمانيا؛ قد نقلت هذه المخطوطات أثناء فترة ا

للجزائر. وفي مكتبات تركيا مجموعة من المخطوطات الجزائرية؛ أعد لها الدكتور دمحم بن عبد الكريم فهرسة، ونشره  

 ببيروت، تحت عنوان: "مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطنبول".

 واقع التراث المخطوط بمنطقة توات الجزائرية : -3
وازدهاراً واسعاً في شتى العلوم والمعارف ،ويقول أبو القاسم سعد هللا واصفا الجانب عاشت المنطقة نشاطاً خصباً      

العلمي لمنطقة توات  وهذه المنطقة غنية بتراثها العلمي والديني ، وغنية بعلمائها ومؤلفيها ، وبزواياها ونظمها ، 

 وكذلك غنية بآثارها ومكتباتها.

هللا هو الحديث عن غنى منطقة توات بالمكتبات ، فهو هنا يقصد الخزائن  وأول ما نبدأ به النظر في كالم سعد     

والمكتبات الخاصة التي حملت بين رفوفها كماً هائالً من المخطوطات في شتى المعارف والعلوم من فقه ، وتفسير ، 

( خزانة ومكتبة 14ولغة ،ونحو ، وتاريخ ،وطب ،وفلك وغيرها من العلوم ، وقد بلغ عدد هذه الخزائن الخمسين )

خاصة موزعة  في ربوع المنطقة
15
. 

والجدير بالذكر هنا أن انتشار هذه الخزائن ساعد في نمو حركة التعليم، وهي ما جعلت المنطقة قبلة لزيارة      

المفكرين والباحثين العرب واألعاجم ، وإن كان وفود األعاجم أكثر لالهتمام بهذا التراث ، ويواصل سعد هللا كالمه 

ولكن البحث في ذلك ال يزال ضعيفا، ولم يهتم بها إال األجانب ؛رحالة قائالً :".... وكذلك غنية بآثارها ومكتباتها ، 

 ومستكشفين، وحكاما ودارسين ومبشرين وجواسيس وتجارا.

ويعنينا أن نذكر هنا أن معظم المخطوطات في تلك الخزائن تعرضت لموجات قاسية من اإلتالف فأحالت جزءاً      

لماء من ذاكرة المنطقة ، وقد شملت هذه اإلبادة عدة خزائن ، ومن هذه كبيراً منه إلى العدم ، وأُقصي به بعض الع

الموجات القاسية نذكر على سبيل المثال ال الحصر؛ االستعمار الذي كان السبب األول في إبادة تلك المخطوطات؛ 

ائه تحت األرض وهو أن الناس لما علموا بقدوم المستعمر بنية اإلفساد في تراثهم وسرقته وحرقه ، عمدوا إلى إخف

إلبعاده عن عيون المستعمر ، لكن لألسف أن عدداً كبيراً ممن قاموا بهذا العمل ماتوا قبل أن يخرج العدوان الفرنسي 

من البالد ، فأصبح وجود تلك المخطوطات سراً دُفن مع أصحابه إلى يوم الدين ؛ وعليه يمكن القول هنا إن أهل 

د _ في إبادة جزء من تراثهم المخطوط ، هذا إلى جانب أن عدداً من تلك المنطقة أسهموا _ عن قصد أو غير قص

الخزائن تفتقد إلى أدنى وسائل الحفظ الحديثة وعمليات الصيانة ؛وهو ما أدى إلى صعوبة االستفادة من هذه 

ا كبيرا من المخطوطات ، كما كان للظروف الطبيعة دور بارز في هذه اإلبادة التي شهدتها المخطوطات؛ حيث أن عدد

المخطوطات بمنطقة آولف قد أهلكتها السيول واألمطار الطوفانية التي حلت بالمنطقة
16
. 

ويمكن للباحث أن يصنّف خزائن إقليم توات )والية أدرار حاليا(حسب مناطقه الثالث إلى النحو اآلتي
17

: 

 : خزائن منطقة قورارة -1

خزانة المطارفة
18

 : 
( مخطوطة، تشمل كل فنون العلم والمعرفة، وكثير منها لعلماء 844ويوجد في هذه الخزانة حوالي ثمان مائة)     

 المنطقة، ومما تحتفظ به:

 نوازل السجلماسي: البن هالل الفوالني. -شرح الرسموكي على المية المجرادي: للرسموكي.   -  

 رح الملوي على ألفية بن مالك: للملوي.ش -نوازل القباب: لعبد القادر الفاسي.     - 

 نوازل المغارسة لعبد الرحمن الفاسي. -تفسير القرآن: البن عطية.    - 

 شرح الخرشي على خليل . -نوازل الحطاب على مختصر خليل.   - 

 الميارة الصغرى على ابن عاشر. -الميارة الكبرى على ابن عاشر.   - 

خزانة سيدي الحاج بلقاسم -
19

: 
جد هذه الخزانة بزاوية سيدي الحاج بلقاسم بتيميمون، وتضم أكثر من مائة مخطوط، وتشمل مواضيع مختلفة، وتو

كالقرآن وعلومه، و الحديث وعلومه، والتوحيد، والعقائد، و النحو والصرف، وعلم المنطق، وعلم الفلك، وتضم أيضا 

 تراجم لعدد من العلماء والفقهاء ومشايخ المنطقة.

زانات األخـرى بمنطقة قـورارة: خزانة زاوية الدباغومن الخـ 
20

، وخزانة بادريان
21

،وخزانة أوالد سعيد
22

، وخزانة 

فاتيس
23

، وخزانة تينركوك. وأغلب المخطوطات الموجودة بهذه الخزانات تشمل علوم الدين، وبعض تراجم لعلماء 

 ومشايخ المنطقة المشهود لهم بالعلم والصالح.
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 ومن أبرز خزائنها، نذكر:: الوسطىخزائن منطقة توات  -6

الخزانة البكرية بتمنطيط -
24

: 
هـ(، 814تُعد من أقدم وأغنى المكتبات الموجودة بالمنطقة، ومؤسسها األول هو الشيخ سيدي ميمون بن عمرو     )تـ 

وذلك في أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي
25

ن األلف . وقد بلغ عدد مخطوطاتها إلى ما يربو ع

م(. وظلّت 5064هـ/5566مخطوط في شتى فنون المعرفة، وذلك في عهد مؤسسها الثاني الشيخ سيدي البكري )تـ

الخزانة البكرية حوالي مدة ثالثة قرون مجموعة وموحدة، يشرف عليها عالم من أبناء العائلة ،ممن يشهد له عدول 

مل جاهدا على إحاطتها برعاية فائقة مدققة ، وال يمنع منها عصره بالتبرز في العلم والتفرد بالنجابة التقوى، فيع

منتفعا، وال يُمّكن منها مبتدعا
26
. 

وتضم هذه الخزانة ما يزيد عن ثالثمائة مخطوطة، لكن الكثير منها تعرض للتلف والنهب، ومنها خزانة ملوكة:  -

 على سبيل المثال ال الحصر:

منهج البادية في اإلنسانية العالية لعبد هللا بن دمحم بن عبد  -للسيد مسعود بن دمحم.الدرة الفائقة في ذكر سيد الخالقة:  -

 -تحفة اللبيب في جمع الطرر المعلقة على شرح ابن النجيب، تحقيق الحاج ابن عبد الرحمان البلبالي. -القادر الفاسي.

الغنية البلبالية
27

ار في فتاوى علماء إفريقيا واألندلس: نوازل المعي -: للحاج عبد الرحمان الملوكي البلبالي.

تبصرة الحكام في أصول الفقه ومناهج األحكام: البن أبّ  -للونشريسي.
28
 عيون المذاهب لمؤلف مجهول. -.

 خزانة كوسام:-
أسست مع نهاية القرن الثالث عشر للهجرة /التاسع عشر الميالدي، وأضحت بمرور الوقت مركز إشعاع علمي 

علم، ويرجع الفضل في هذه المكانة التي تبّوأتها كوسام في تلك الفترة إلى أحد األعالم وحضاري يؤمه طالب ال

البلباليين البارزين وهو العالمة سيدي عبد هللا بن أحمد حبيب البلبالي وتقع هذه الخزانة بكوسام
29

، ويتولى شؤونها 

( مخطوطة، في شتى فروع 614وخمسون )حاليا الشيخ سيدي دمحم الطيب شاري، تضم في رفوفها ما يزيد عن مائتين 

 المعرفة اإلنسانية، وقد ضاع منها الكثير. ومّما تحتفظ به على سبيل المثال: 

الخزرجية في العروض والقوافي.العيون الغامزة  -كمال فتح المقيت في شرح المواقيت، ألحمد بن دمحم بن عومر. -

 ومي الدماميمي.على خبايا الرامزة، لمحمد بن أبي بكر بن عمر المخز

خزانة زاوية كنتة -
30

: 

 وتتميز مخطوطاتها بتناول العلوم الشرعية واللغوية وتاريخ وتراجم لألعالم الكنتيين، ومن أهم مخطوطاتها:

الطرائف والتالئد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد، للشيخ سيدي دمحم بن الشيخ سيدي المختار الكبير، ويشتمل على 

 المختار الكبير وشيوخه، وقد تضمن مقدمة وسبعة أبواب.تاريخ سيد 

 ( صفحة.126فتح الودود في المقصور والممدود للشيخ سيدي المختار الكبير الكنتي، ويقع في )  -

النوازل: للشيخ باي الكنتي. والغالب أن موضوعات هذه المخطوطات الموجودة بهذه الخزانة تدور حول علوم  -

اللغة والنحو والتراجم والتاريخ، وحسب الحديث الذي دار بيننا وبين القائم على هذه الخزانةالشريعة اإلسالمية و
31

 ،

وهو شيخ مدرسة سيدي أحمد الرقادي، فإن أغلب المخطوطات قد ضاع بسبب قساوة الطبيعة وعوامل التعرية، كما 

 أن بعضها اآلخر تعرض لعملية النهب عقب االحتالل الفرنسي للمنطقة.

ة زاوية الشيخ دمحم بن عبد الكريم المغيليخزان -
32

 : 
يعود تاريخ تأسيس هذه الخزانة إلى القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي، وذلك بعد عودة الشيخ دمحم بن      

عبد الكريم المغيلي من السودان الغربي. وكانت تضم كل مؤلفاته، وهي توجد قرب ضريح الشيخ ،وتحتوي على 

 ن المخطوطات ،ونذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر:الكثير م

أسئلة األسقيا وأجوبة المغيلي    -
33
. 

 البدر المنير في علوم التفسير، يدور حول علم التفسير. -

 شرح مختصر خليل و حاشية عليه، سماها اإلكليل لمغني النبيل على مختصر خليل. -

 للصواب، وعليها ثالثة شراح له. منظومة سماها منح الوهاب في المنطق المبلّغ -

 فصل الخطاب في رد الفكر إلى الصواب، وتدور حول المنطق وهو شرح ألرجوزة منح الوهاب.- 

بمنطقة توات الوسطى، وتحتوي على أكثر من سبعين مخطوطة في شتى  خزانة زاجلوومن الخزانات األخرى    

 العلوم الدينية والمعارف.
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خزائن منطقة تيديكلت -6
34

 : 
تحتوي منطقة تيديكلت على العديد من المخطوطات، وتعد خزائنها من أغنى وأخصب الخزانات الشعبية ثراًءا      

 بالمخطوطات، وكثير منها من إنتاج علماء المنطقة، ومن هذه الخزائن نذكر: 

 :خزانة السيد بن مالك عبد الكريم بأقبلي -
منها ما هو بخط الجد األعلى للفالنيين، السيد دمحم بن مالك بن أبي وتوجد بقصر ساهل، وتشتمل على عدة مخطوطات، 

بكر بن أيوب بن حماد بن جلول بن طلحة
35

، ومنها ما هو بخط الشيخ دمحم بن دمحم العالم
36

 . 

وحسب التقاييد التي اطلعنا عليها في حواشي بعض المخطوطات، تبيّن لنا أن العديد منها قد جلب إليها من طرف السيد 

عبد الرحمان بن الحاج أحمد حفيد الشيخ المؤسس، وبعض المخطوطات هي بخط الشيخ حمزة بن الحاج أحمد، كما 

 جلب لها أيضا الشيخ دمحم الحسن عدة مجلدات. 

مكتبة شروح للحديث وتفاسير للقرآن ومؤلفات في الفقه والنحو. وبقي اآلن منها ما يقارب مائتي ويوجد بال

 (كتاب مخطوط في الخزانة؛ بعد أن ضاع منها الكثير وتبعثر بسبب الكوارث الطبيعية.644)

 ومن مخطوطات هذه الخزانة، نذكر: 

م المغيلي. شرح الميارة: للفاسي ومعه ألفية في غريب منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب: لمحمد بن عبد الكري -

القرآن. شرح الوالئي على نظم المكودي: بخط بن مالك بغية السالك في أشرف المسالك: لمحمد بن دمحم بن أحمد بن 

 عبد الرحمان.شرح ابن مهيب المسمى بالطريقة المثلى إلى الوسيلة العظمى: لمحمد النجيب بن دمحم شمس الدين بن دمحم

م، ونسخ في 5145هـ/140النجيب بن دمحم بن عبد الصمد )؟(الجامع الصغير من حديث البشير: فرغ من تأليفه في 

 م.5082هـ/5645

خزانة المنصور -
37

 بأقبلي:
وقد أّسسها السيد الحاج دمحم بن الحاج أعلي، أحد تالميذ الشيخ المختار الكبير الكنتي، و تضم الخزانة ما يزيد عن      

 رين مخطوطا في فنون مختلفة، منها على سبيل المثال:عش

 الكوكب الوقاد على شرح األوراد: للشيخ المختار الكبير الكنتي.

 الجرعة الصافية والنفحة الكافية: للشيخ المختار الكبير.-

 المقصور والممدود: للشيخ المختار الكبير الكنتي.-

قادر الجيالني: لإلمام نور الدين أبي الحسن علي ابن يوسف المهجة من تلخيص البهجة في مناقب سيدي عبد ال-

 النحوي المقري اللّخمي.

 وفي الخزانة مخطوطات كثيرة مجهولة المؤلفين في علوم شتى.

خزانة الشيخ دمحم باي بلعالم -
38

 بأولف:
وهي مكتبة حديثة، أقامها الشيخ دمحم بن عبد القادر بلعالم الملقب بـ"باي"، وحاول الشيخ سعيا منه، إلى جمع أكبر       

قدر من المخطوطات، قصد تجميعها في مكان واحد في محاولة منه للحفاظ عليها وصيانتها، ومن ثّم تمكين الباحثين 

 من االستفادة منها. 

خطوطات مواضيع مختلفة، وهي الحديث و علومه، التوحيد والعقائد، التفسير والقراءات، وتتناول تلك الم     

التصوف، الفقه المالكي على مختصر سيدي خليل. و قد نسخ أغلبها ما بين القرن العاشر والرابع عشر الهجري، ومن 

 مخطوطاتها:

( صفحة وأوراقه من الحجم 614لغة العربية يقع في )بلوغ الغاية على الوقاية، للشيخ دمحم بن بادي الكنتي، وهو في ال -

 المتوسط.

 .روضة النسرين في مسائل التمرين   )اللغة( -

 .النفحة الرندية على شرح التحفة الوردية  )اللغة( -

ويقع  ،الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصالة على النبي الحبيب، لمحمد بن الشيخ المختار الكبير الكنتي -

 ( صفحة.214طوط في )المخ

في القرن السابع الهجري؛ دراسة بيبليوغرافية لمخطوطات  اإلقليمالمخطوطات والخزائن في  -4

 :بالجنوب الغربي الجزائري خزانتي العقباوي، وآركشاشبآقبلي

 :خزانة زاوية شيخ الركب سيدي أبي نعامة الكنتي بأقبلي -1
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تعد أقدم خزانة في اإلقليم وهي متواجدة بقصر الزاوية بآقبلي والذي يعود تأسيسه في القرن السابع وبالضبط سنة 

 144من  أكثرهــ، وهي ملك لعائلة العقباوي، أّسسها الشيخ أدمحم بن عبد الرحمان الملقّب بأبي نعامة، وهي تضم 216

وتبيان قيمت مخطوطاتها العلمية وفق ما تمليه أصول علم مخطوط، وقد قمت بدراسة بيبليوغرافية لهذه الخزانة 

المخطوط بصفة عامة، وذلك بذكر فن أو موضوع المخطوط، ورقمه، وعنوانه، ومؤلفه، وعدد األوراق، ومقاسه، 

 ونوعية الخط المكتوب به، وفق ما يلي:

 تجويد وقراءات:
 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع /و المقاس الخط

54×51 مغربي  45 المقدمة الزجرية  ابن الزجري شمس الدين 46 

51×51 مغربي  46 سؤال منظوم في حكم قراءة القرآن التميلي المراكشي 45 

 

 التفسير  وعلوم القرآن:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع /و  المقاس لخط

66×52 مغربي  46 لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن عالء الدين 46 

66×50 نسخي  41 السراج المنير  في كالم ربنا الحكيم الخطيب الشربيني 61 

66×58 مغربي  41 روح البيان في تفسير القرآن إسماعيل حقي الحلوني 50 

66×58 مغربي  42 تفسير  آيات مشكلة من الكتاب المختار الكنتي 62 

65×52 مغربي  40 ضياء التأويل في معاني التنزيل عثمان بن صالح الفالني 615 

 الحديث وعلومه:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع /و المقاس الخط

64×64 نسخي  48 طأ برواية يحيى الليثي والم مالك بن أنس 168 

51×51 مغربي البخاريإرشاد الساري لشرح  القسطالني شهاب الدين 45   41 

 فقه مالكي:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

66×58 مغربي  54 كتاب الرسالة  أبي زيد القرواني 64 

51×51 مغربي  55 تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة إبراهيمالتتائي دمحم بن  41 

64×51 مغربي الرسالةعلى نظائر تحرير المقالة  الحطاب الرعيني 58   56 

66×50 مغربي بكر يحى القرطبي أبي 42   56 المقدمة القرطبية 

66×50 مغربي  51 شرح المقدمة القرطبية شهاب الدين زروق 61 

65×51 مغربي أشرف المسالك إلىالسالك  إرشاد شهاب الدين ابن عسكر 511   51 

66×51 مغربي إسحاقخليل ابن  541   52 مختصر خليل 

64×52 نسخي  50 الطالب الرباني لرسالة القيرواني أبو الحسن المنوفي 51 

66×52 مغربي  58 شرح الزرقاني على مختصر خليل عبد الباقي الزرقاني  611 

64×52 مغربي   51 الشرح الكبير على مختصر خليل الدردير أحمد بن دمحم 608 

61×50 مغربي  64 لخليلشفاء الغليل  وراحة العليل  التنويكلي عبد هللا 02 

64×51 مغربي  65 شرح باب التركة من مختصر  خليل الوالتي دمحم النصري 51 

64×51 مغربي  66 متن األخضري في العبادات عبد الرحمان األخضري 42 

66×58 مغربي  66 متن العشماوية العشماوي عبد الباري  50 

65×52 مغربي عاشر(المرشد المعين )نظم ابن  عبد الواحد ابن عاشر 41   61 

65×52 مغربي  61 زيادة التبيين شرح المرشد المعين دمحم الصالح األوجلي 46 

65×50 مغربي  62 العبقري في نظم سهو األخضري دمحم بن أب التواتي 46 
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65×52 مغربي  60 نور اللمعة في خصائص الجمعة السيوطي جالل الدين 52 

58×51 مغربي التنويرية على المنظومة الفوائد  الشنشوري عبد هللا  41 

 الرحبية

68 

 أصول الفقه:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع /و المقاس الخط

66×52 نسخي  61 شرح الورقات  ابن إمام الكاملية كمال  11 

65×51 مغربي  64 أوراق في ضابط النظر ابن البناء العدوي 45 

66×52 مغربي نظم جمع الجوامعالكوكب الساطع  السيوطي جالل الدين 52   65 

65×52 مغربي  66 إيضاح المسالك إلى قواعد أبي مالك أبو العباس الونشريسي 41 

 

 قضاء وسياسة شرعية:

وع/ المقاس الخط  الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف 

58×56 مغربي  66 السيف القاطع في طلب النجاة  عبد القادر القبالوي 46 

66×50 مغربي  61 اإلتقان واإلحكام في شرح التحفة عبد هللا الفاسيميارة أبو  110 

66×50 مغربي  61 المية الزقاق أبو الحسن الزقاق 40 

61×58 مغربي  62 األمنيات في شرح الفاسيات أبو القاسم العميري 45 

51×54 مغربي  60 وثائق ابن غازي الفاسي ابن غازي المكناسي 45 

 التزكية:

المؤلفاسم  ع/و المقاس الخط  الرقم عنوان المخطوط 

51×51 مغربي  68 القصيدة الالمية  األوشي سراج  الفرغاني 46 

51×51 مغربي  61 الكوكب الوقاد في صحيح االعتقاد السخاوي علم الدين 41 

51×51 مغربي  14 شرح األسماء الحسنى السنوسي أبو عبد هللا 46 

65×52 مغربي الهدايةبداية  حامد الغزالي أبو  68   15 

 األدب:

ع  المقاس الخط

 /و

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف

61×58 مغربي  16 المية العرب  الشنفرى عمرو بن مالك 41 

61×52 مغربي  16 المعلقات السبع مجهول 60 

50×56 مغربي  11 نبذة من أشعار علي رضي هللا عنه مجهول 46 

52×54 مغربي  11 المورث لمشكل المثلث عبد العزيز  المكناسي 46 

60×65 نسخي  12 المية الحكم البكاي المختاري الكنتي 45 

 نحو وصرف:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

65×52 مغربي  10 األلفية في النحو والصرف ابن مالك عبد هللا الطائي 54 

66×51 مغربي ابن مالك منهج السالك إلى ألفية األشموني الشافعي 45   18 

64×51 مغربي  11 المقدمة األجرومية ابن أجروم الصنهاجي 41 

65×51 مغربي  14 شرح األجرومية في علم العربية خالد األزهري 64 

64×51 مغربي  15 حقائق األجرومية مجهول 45 
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66×52 مغربي  16 مختصر في النحو مجهول 45 

 علم العروض:

المخطوط عنوان اسم المؤلف ع/و المقاس الخط  الرقم 

65×51 مغربي  16 شرح الغرناطي على الخزرجية الشريف الغرناطي 64 

66×52 مغربي  11 العيون الغامزة على خبايا الرامزة الديماميني المخزومي 45 

 

 منطق وحساب:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

65×51 مغربي  11 الكليات العقلية في المنطق ابن البناء األزدي العدوي 50 

66×52 مغربي  12 إرشاد الطالب المعلم إلى معاني السلم السجلماسي الفياللي  52 

51×51 مغربي  10 منظومة في ما بهم من المنطق علي األنصاري 46 

65×51 مغربي  18 كشف األسرار  عن حروف الغبار القلصادي أبو الحسن  41 

 سيرة وشمائل:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

66×52 مغربي  11 نسيم الرياض في شرح الشفا لعياض الخفاجي شهاب الدين 164 

64×56 مغربي  24 قصيدة في أوصاف رسول هللا صلعم مجهول 45 

65×51 مغربي  25 نظم في السيرة  مجهول  45 

62×58 مغربي المصطفىالشفا بالتعريف بحقوق  القاضي عياض 581   26 

 تاريخ وتراجم:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

50×55 مغربي  26 استنزال النصر بالتوسل بأهل بدر شهاب الدين المنيني 41 

58×56 مغربي  21 شرح الصدر باستنزال أهل بدر شهاب الدين المنيني 84 

64×51 مغربي وتواريخ واألخباراالعتبار  ابن فرحون نور الدين 40   21 

51×56 مغربي  22 قصيدة في مناقب عائشة أم المؤمنين أبو عمران موسى  45 

50×55 مغربي  20 قصة تميم الداري مجهول 40 

66×50 مغربي  28 الديباج المذهب في معرفة أعيان  ابن فرحون المالكي 646 

64×52 مغربي العلمي أبو عبد هللا  46 

 الوزاني

من علماء المغرباألنيس المطرب   21 

66×52 مغربي أوالد المختارالسيف البتار في تاريخ  البكاي الكنتي األزوادي 510   04 

64×51 مغربي  05 وفيات جماعة من الكنتيين مجهول 45 

61×50 مغربي  06 مفتاح اإللهام الحوني بن علي التلمساني 11 

64×52 مغربي مدح السلطان عبد المجيدقصيدة في  البكاي بن المختار الكنتي 45   06 

 جغرافيا وفلك:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

64×51 مغربي  01 كتاب الجغرافية الزهري أبو عبد هللا 561 

58×56 مغربي  01 كتاب في التقويم الزراعي ابن البناء المراكشي 46 

60×64 مغربي علم المنازل نظم أبي مقرع في  أبو مقرع البطردي 40 

 والشهور

02 
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64×51 مغربي المرغني بن يحيى  66 

 السوسي

 00 الممتع في شرح المقنع

51×51 مغربي  08 أسرار الكون السيوطي جالل الدين 40 

64×56 مغربي  01 مقدمة التاجوري في الفصول األربعة التاجوري أبو زيد الفلكي 45 

64×51 مغربي األيام والشهورنظم في منازل  ابن باد الكنتي 46   84 

 

 الفهارس واألثبات والمشيخات:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

66×52 مغربي  85 اسناد صحيح البخاري التنالني عبد الرحمان 45 

 منوعات:

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و المقاس الخط

52×56 مغربي  86 كتاب الزبور مجهول 41 

68×64 مغربي  86 روضة المناجي ووسيلة الناجي ابن وهبون الخزرجي 10 

66×51 مغربي  81 لقطة العجالن وبلة الظمآن الزركشي بدر الدين 46 

64×51 مغربي  81 كتاب جامع في العلوم واألدب مجهول 582 

51×51 مغربي  82 قصيدة في التعوذ من الظالمين المختار الكنتي 45 

51×55 مغربي  80 الطب النبوي مجهول 45 

50×55 مغربي  88 السلم المرتقى إلى أحكام الرقا باد بن باي 41 

64×51 مغربي  81 أبيات في معاملة الرجل زوجته الرعيني 45 

65×50 مغربي  14 خطبة العيدين المختار الكنتي 41 

 بأقبلي: خزانة أركشاش -6
على يد السيد دمحم معه الخزانة أسست وم،5681هـ/286أّسس قصر أركشاش في القرن السابع الهجري سنة 

اليوم عددا من المخطوطات؛ ولعل أهمها هو المصحف الشريف الذي يعرف بـ "  القائمون عليهاالتهامي،الذي يمتلك 

، نسخه إسماعيل لوحة( 184" بمعنى قتل بويا، وهو عبارة عن كتاب قرآن ] كذا كتب عنه[، وهو يقع في  )تينغ بويا

ليعلم الواقف عليه أّن هذا المصحف ملّكه هللا »وقد كتب في آخره: . م 5620هـ/806بن أحمد بن حسن األزهري سنة 

للحاج دمحم بن الحاج علي المايخاني أصالً، عبيد ربه تعالى دمحم األمين بن علي ابن دمحم بن دمحم بن الحاج دمحم".ويوجد 

"، وقصة تسميته بهذا االسم أّن متخاصمين لزمهما الطام أبو سعيد تمرنغاالسم هو الملك" عليه ختُم لملك غير واضح ا

وهو محفوظ  "تينغ بويا"،القسم فاتفقا أن يحلفا عليه، وكان الكاذب اسمه بويا فمات بعد الحادث، فسموا الكتاب بـــــ 

 .بطريقة جيدة بمسجد أركشاش

وتبيان قيمت مخطوطاتها العلمية وفق ما تمليه أصول علم الخزانة  وقد قمت  كذلك بدراسة بيبليوغرافية لهذه

المخطوط بصفة عامة، وذلك بذكر فن أو موضوع المخطوط، ورقمه، وعنوانه، ومؤلفه، وعدد األوراق، ومقاسه، 

 ونوعية الخط المكتوب به، وفق ما يلي:

 

 مصاحف شريفة و تجويد وقراءات:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

66×52 مغربي  45 مصحف برواية ورش نسخةناصة الوسط 506 

65×56 مغربي  46 مصحف برواية ورش أوراق متفرقة 52 

 46 متن الجزرية دمحم بن الجزري الشافعي غ/م غ/م مغربي

 41 السر القدسي في تفسير آية الكرسي الشيخ منصور الطالوي غ/م غ/م مغربي
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 41 فصل في فضل القرآن الكريم مجهول غ/م غ/م مغربي

 42 فصل في فضل القرآن العظيم مجهول غ/م غ/م مغربي

 

 الحديث وعلومه:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

66×51 نسخي  40 صحيح البخاري البخاري بن إسماعيل 56 

66×52 مغربي  48 حديث المعراج مجهول 46 

 41 لباب الحديث جالل الدين السيوطي غ/م غ/م مغربي

 54 تنقيح القول شرح لباب الحديث مجهول غ/م غ/م مغربي

 

 فقه مالكي:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

51×51 مغربي  55 مختصر الطليطلي الطليطلي أبو الحسن 45 

66×50 مغربي  56 كتاب الرسالة أبي زيد القيرواني 551 

65×51 مغربي  56 مختصر خليل خليل ابن إسحاق المالكي 618 

التلخيص على رسالة أبي زيد  مجهول غ/م غ/م مغربي

 القيرواني

51 

65×51 مغربي  51 الدردير على مختصر خليل الدردير أحمد بن دمحم 56 

66×52 مغربي  52 شفاء الغليل شرح مختصر خليل التونكلي بن عبد الرحمان 512 

51×56 مغربي  50 مختصر األخضري في العبادات عبد الرحمان األخضري 42 

51×54 مغربي  58 العبقري في نظم سهو األخضري دمحم بن أب التواتي 45 

 51 المرشد المعين  نظم ابن عاشر ابن عاشر األنصاري 40 غ/م مغربي

52×54 مغربي  64 هدية المنان للعوام والرجال بكر الكنتي الوافي أبي 45 

 65 الجوهرة الذكية في حل العمشاوية أحمد بن تركيبن غ/م غ/م غ/م

 66 تقييد على المقدمة القرطبية مجهول غ/م غ/م غ/م

 66 نوازل الشيخ باي بن عمر الكنتي شيخ باي بن عمر الكنتي غ/م غ/م غ/م

 61 كتاب الزكاة  شيخ باي بن عمر الكنتي غ/م غ/م غ/م

 61 نوازل أبو حازم  اإلمام أبو حازم غ/م غ/م غ/م

 62 الدر الثمين ش المرشد المعين ميارة أبو عبد هللا غ/م غ/م غ/م

 60 مصباح السالك شرح أسهل المسالك دمحم بشار غ/م غ/م غ/م

 68 شرح المختصر  على المقدمة الرحبية دمحم سبط المارديني غ/م غ/م غ/م

أدوية العليلفتح الجليل في  مديوني دمحم بن أحمد غ/م غ/م غ/م  61 

 64 عمدة البيان في معرفة فرض األعيان عبد الرحمان األخضري غ/م غ/م غ/م

 65 نازلة  إبراهيم بن سيدي عيسى غ/م غ/م غ/م

 66 باب في علم المواريث القصري الوالتي غ/م غ/م غ/م

 66 نظم القرطبي القرطبي غ/م غ/م غ/م

 



 

 45 

 

 قضاء وسياسة شرعية:

   الخط

 المقاس 

و/ع  الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف 

66×51 مغربي  61 العقد المنظم للحكام  ابن سلمون الكناني  514 

50×56 مغربي شرح الفاسياتاألمليات الفاشيات  العميري الفاسي 45   61 

 

 تصوف وتزكية وأخالق:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

56×54 مغربي عبد هللاالسنوسي أبو  42   62 أم البراهين 

58×56 مغربي  60 العقيدة الستينية األوجلي بن سليم 45 

 68 حزب الملوك والوزراء أبو زكرياء النووي غ/م غ/م غ/م

 61 نصيحة البت لجميع كنت المختار الكنتي غ/م غ/م غ/م

 14 الطرائف والتالئد دمحم الخليفة الكنتي غ/م غ/م غ/م

 15 الروض الخصيب الكبير الكنتيالمختار  غ/م غ/م غ/م

الكوكب الوقاد في ذكر فضائل  المختار الكنتي الكبير غ/م غ/م غ/م

 المشايخ

16 

نفخ الطيب في الصالة على النبي  المختار الكنتي الكبير غ/م غ/م غ/م

 الحبيب

16 

 11 منظومة الولدان في طلب الدعاء دمحم عبد القادر غ/م غ/م غ/م

 

 سيرة وشمائل:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

51×56 نسخي الوراق اللخمي  16 

سكندريإلا  

تخميس القصائد الوترية مدح خير 

 البرية

11 

51×56 مغربي  12 القصيدة الهمزية في المدائح النبوية البويصري الصنهاجي  46 

 10 ورقات الترغيب في وصية الحبيب مجهول غ/م غ/م غ/م

 تاريخ وتراجم:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

66×50 نسخي  18 فتوح البهنسا الغراء مجهول 60 

58×54 مغربي  11 دعاء منظوم لمحمد بن أحمد إبراهيم بن عيسى 45 

 جغرافيا وفلك:

65×51 مغربي  14 أرجوزة في األشهر  الفاسي أبو دمحم 46 
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 منوعات:

   الخط

 المقاس 

 الرقم عنوان المخطوط اسم المؤلف ع/و

65×52 مغربي  15 نضار الذهب من كل فن منتخب المختار الكنتي 618 

58×56 مغربي  16 التحفة العلية في الخطب المنبرية زكرياء األنصاري 16 

65×51 مغربي  16 خطبة العيدين مجهول 41 

 11 فوائد مجموعة  مجموعة مؤلفين 42 غ/م مغربي

التحفة الورديةالرندية في شرح  دمحم بن أب المزمري غ/م غ/م مغربي  11 

 12 الدرة المكللة في فتح مكة المشرفة  أبو الحسن البكري غ/م غ/م مغربي

 10 سلم الرضوان المختار الكنتي غ/م غ/م غ/م

 18 إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد المنباري زين الدين  غ/م غ/م غ/م

 11 فتح البصيرة في قواعد الدنيا المثيرة باي بن الشيخ سيد عمر غ/م غ/م غ/م

 24 فتوحات اإلله المالك الطاهر اإلدريسي غ/م غ/م غ/م

 25 مبارك االبتداء وميمون االنتهاء الغالوي األحمدي  غ/م غ/م غ/م

 26 مسائل السبع المثاني دمحم أبي الدارين غ/م غ/م غ/م

 26 شرح بن مهيب بن دمحمدمحم النجيب  غ/م غ/م غ/م

 

 خاتمة:ال
، يمكن القول أنه بالرغم من إشـاعة الثقافة التراثية في بعض المناطق)مجال الدراسة(، إال أننا لم نتمكن من الختاموفي 

معـرفة محتويات بعض الخزائن الخاصة ، ونتمنى أن تبذل الجهود وتتكاثف جميعها مستقبال من أجـل بعث ونشر 

 محتوياتها وإتاحتها للدارسين و الباحثين . 

للمخطوطات المتبقية في الكثير من تلك الخزائن ، يجد أن الزمن قد فعل فعلته بصفحاتها  -اليوم  –ثم إن المتصفح 

األولى، إلى درجة التمزق لمجرد لمسها، لكن الغائب األكبر أمام هذا الوضع هي العناية بما فلت من أنياب الدهر، 

مقاييس العلمية وإعادة نسخها، كي يتسنى للباحثين وإخراجها من محبسها الذي الزمته لقرون، وإعادة ترميمها وفقا لل

 االطالع عليها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.

هل يمكن اقتراح بطاقة نموذجية لفهرسة المخطوط العربي تأخذ في االعتبار كل المعطيات العلمية  وفي األخير 

العلماء والمختصون، ويحظى بقبول كل  والتقنية الحديثة، قبل أن نحدد مفهوم الفهرسة تحديدا نهائيا يجمع عليه

 المهتمين بالمخطوطات في جميع المراكز والمكتبات العربية واإلسالمية؟. 

وفي اعتقادنا أنه ال يمكن اقتراح أي نموذج للبطاقة الفهرسية قبل تحديد مفهوم الفهرسة تحديدا علميا يتم في حدوده، 

 وفقا لشروطه، وصف المخطوط العربي.

رورة العمل على مواصلة جرد وفهرسة مخطوطات كل الخزانات عبر التراب الوطني بصفة عامة، لذا نوصي بض

ومناطق مجال الدراسة بصفة خاصة. مع ضرورة التعاون بين المحققين والفهرسيين وحتى األثريين، وذلك بغية 

رميم المخطوط ورقا وغالفا، االستفادة من المخطوط بكل جوانبه، يُضاف إلى جانب ذلك تنظيم دورات تدريبية حول ت

باإلضافة إلى العمل على تنظيم ندوات علمية تتناول علم المخطوطات بكل مجاالته، وإنشاء مشاريع بحث مع أساتذة 

 مشاركين متخصصين في مجال المخطوط. 

أوليات الفترة وفي األخير يجب التذكير بأن مسألة الحفاظ على هذا التراث المخطوط والعمل على صيانته يُعد من 

الراهنة، حتى يسهل على الباحثين والدارسين نشره ودراسته، ويندرج كل ذلك في سبيل المحافظة على هويّتنا الثقافيّة 

 العربية واإلسالمية.
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 الهوامش

المدارس "خزانة الكتب في العصرين األيوبي والمملوكي"، في أبحاث ندوة: )تاريخ أنظر: دمحم عطا زبيدة، مكتبات  -5

 .665من ص5116المدارس في مصر اإلسالمية(، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

هـ وتوفي 26هو عقبة بن نافـع الفهري ولد في السنة األولى قبل الهجرة، واله يزيد بن معاوية على إفريقيا سنة  -2

م ، 5111بسكرة بالجزائر. )ينظر: بوعمران الشيخ وآخـرون، معجم مشاهير المغاربة، جامعة الجزائر بمدينة 

 (.622-621ص

واد نون ودرعة وسجلماسة مدن تقع في المغرب األقصى وتعتبر سجلماسة من أكبر العواصم التاريخية . تأسست  -3

 (.26عة المغربية لألعالم البشرية والحضارية، ص م. )ينظر: عبد العزيز بن عبد هللا، الموسو 010هـ  514سنة 

. مخطوط موجود بخزانة باعبد 41نقل الرواة عن من أبدع قصور توات : دمحم بن عمر بن المبروك الجعفري . ص -4

 هللا، وخزانة بودة، أدرار. 

هـ.  161  وتوفي سنة هـ 151هو دمحم بن عبد هللا بن تومرت المعروف بالمهدي بدأت مبايعته على الخالفة سنة  -5

 م(.5110)ينظر: أحمد بن خالد الناصري، االستقصا ألخبار المغرب األقصى، الدار البيضاء المغرب، طبعة:

هو واد كبير ابتداؤه من ناحية بالد المغرب ويمتد إلى الصحراء إلى قريب من توات لينعطف يميناً في رمال كثيرة  -6

الرحلة  أبي سالم عبد هللا بن دمحم العياشي، لها فائدة وأكثرها مخافة . )ينظر:وهو من أطول أودية المغرب مسافة وأق

العياشية ماء الموائد، تحقيق دمحم حاجي، الرباط، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمـة والنشر، الجزء األول، 

 (.58م، ص 5100الطبعة الثانية: 

ه، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب 56/56وات خالل القرنيين، ينظر: أحمد جعفري، الحركة األدبية في منطقة ت -7

 .551، ص6440والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

أدرار: هي كلمة بربرية تعني الجبل، وهي هضبة كبيرة قليلة االرتفاع مقسمة إلى قسمين بواسطة واد عريض  -8

كلم جنوب شرق مدينة بشار، وتقسم إلى ثالث حواضر وهي: قورراة،  214بير، ومنه ترتفع أودية، توجد على بعد وك

توات، وتيدكلت، وهي منطقة القوافل التجارية نحو السودان. )ينظر: إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها ، 

 (.05، ص5186الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة: 

 .56م، ص5110: 6ينظر: حيركار دمحم، المخطوطات في ليبيا، دراسات عربية في المكتبات ، كتاب دوري، عدد -9

ينظر: عوفي عبد الكريم، مراكز المخطوطات في الجزائر أماكنها ومحتوياتها، مجلة الثقافة ةالتراث، دبي، مركز  -10

 .546م، ص5118، سنة65-54جمعة الماجد، عدد المجامع 

: حساني مختار، التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج، الجزائر، منشورات المنار، طبعة: ينظر -11

 .58، ص41م، ج6441

 51.12ينظر: المرجع السابق، ص -

 65.13ينظر: حساني مختار، المرجع السابق، ص -

 60.14ينظر: مصابيح غنية، المرجع السابق، ص -

النّحوي المخطوط بمنطقة توات الجزائرية قراءة في األعالم واآلثار، جامعة قاصدي عبد هللا عّماري، واقع التراث  -15

 .616مرباح، مجلة الجامعة، ص 

 المرجع السابق، الصفحة نفسها. -16

صالح بوسليم، لمحة عن مراكز المكتبات والخزائن الشعبية للمخطوطات في توات جنوب غرب الجزائر، التاريخية، العدد  -17

 .16، ص6454سبتمبر، 41رقم 

 كلم وتوجد هذه الخزانة بيد أبناء عبد الكريم بن عبد الكبير.11عن مقر والية أدرار ب  -حاليا -تبعد المطارفة -18

الشيخ سيدي الحاج بلقاسم من أعالم القرن العاشر الهجري، عرف بشيخ ركب الحجيج تخصص له زياة يُعد  -19

لشريف، وهو احتفال منصوص عليه في أحباس الزاوية، يرثها األبناء عن )وعدة( لالحتفال بأسبوع المولد النبوي ا

اآلباء واألجداد كوعد سنوي ال يجب تجاوزه، وفيها ترفع جميع ألوية األولياء الصالحين الذين شاركوه في الحفل 

 .50-56،ص ص 6التأسيسي لهده الزيارة، ينظر: سلسلة النواة ،ج

 د السيد الدباغ أحمد بن دمحم.بي –حاليا  –توجد هذه الخزانة  -20

 بيد السيد الصوفي دمحم السالم. –حاليا  –توجد هذه الخزانة  -21

 ( مخطوطة. 644بيد السيد الجوزي عبد الرحمن وبها أكثر من )  –حاليا  –توجد هذه الخزانة  -22
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 بيد السيد أحمد بن العربي. –حاليا  –توجد هذه الخزانة  -23

 .16السابق، ص الصالح بوسليم، المرجع -24

 .610، ص5.وانظر أيضا: تاريخ الجزائر الثقافي، ج11عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات، ص  -25

م قد تم تقسيم محتويات المكتبة بين أفراد العائلة قسمة تراضاها الجميع. فكانت 5861هـ/5611ويذكر أنه في سنة  -26

 الشيخ سيدي الحاج دمحم القاضي، وخزانة الشيخ سيدي دمحم الصالح.  في  تمنطيط خزانة الشيخ سيد احمد ديدي، وخزانة

تضمن هذا المؤلف مجموعة من النوازل وهي عبارة عن مجموعة من القضايا والفتاوى والمسائل المعقولة من  -27

تستشكل سجالت القاضي عبد الحق بن عبد الكريم الذي شكل مجلس شورى من أربع فقهاء لمشاورتهم في القضايا التي 

عليه. وكان بيدكل واحد منهم سجل يقيّد فيه أحكامه وفتاويه وقام الشيخ عبد العزيز بجمع أحكام السجل التي قيّدها والده 

وقام بترتيبها على حسب أبواب خليل )المرجع الفقهي المعتمد(، وتوجد نسخة من نوازل الغنية البلبالية في خزانة ملوكة 

 حميد بكري على نسخة خاصة بخزانة جده سيدي أحمد ديديبتمنطيط.وكوسام وأطلعنا األخ عبد ال

نسب هذا الكتاب إلى الشيخ ابن أّب المزّمري .وحسب اطالعنا على مؤلفات الشيخ لم نعثر على عنوان هذا الكتاب  -28

 ضمن مؤلفاته المخطوطة بخزانة الشيخ دمحم باي بلعالم. ونرّجح أنه قد يكون خطأً في النسخ.

 كيلومتر. 6كوسام حاليا تابعة لبلدية تيمي، وتبعد عن مقر الوالية أدرار بـ  -29

 كلم. 00توجد هذه الخزانة بمقر زاوية كنتة التي تقع جنوب أدرار، وتبعد عن مقر الوالية بـ  -30

 خزانة زاوية كنتة حاليا هي بيد  أبناء و أحفاد الشيخ الحاج أدمحم الكنتي  بعد وفاته رحمه هللا. -31

 .16الصالح بوسليم، المرجع السابق، ص -32

هذا المخطوط قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عبد القادر زبادية في كتابه الموسوم ب: دراسة حول أسئلة األسقيا  -33

م. وانظر أيضا: مبروك مقدم، أجوبة الشيخ دمحم بن عبد الكريم المغيلي لألمير الحاج دمحم 5101وأجوبة المغيلي، الجزائر 

 م.6446، دار الغرب وهران الجزائر،6ن أبي بكر أسقيا الكبير، جب

 .11الصالح بوسليم، المرجع السابق، ص -34

 .668دمحم باي بلعالم، قبيلة فالن، ص  -35

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -36

 ستفادة منها .وهي حاليا  بيد األستاذ أدمحم لنصاري، ويسعى جاهدا على تنظيمها واتاحتها في يد الباحثين لال -37

م، درس على يد والده الشيخ دمحم بن عبد القادر 5164هو الشيخ دمحم باي بلعالم من مواليد بلدة )ساهل( بأقبلى سنة  -38

م(، وله ما يزيد عن 5108هـ/5611بن دمحم و على شيوخ كثيرون، منهم الشيخ موالي أحمد الطاهري اإلدريسي )تـ 

ف، و كان يشرف على مدرسة مصعب بن عمير القرآنية الفقهية بمقر دائرة أولف ثالثين مؤلفا بين نظم وشرح وتألي

، ص ص 6والية أدرار. أنظر ترجمته كاملة للشيخ دمحم علي األمين الشنقيطي وقد نشرت في كتابه: الرحلة العلية ، ج

 لصالحين.م، فرحمه هللا وأعلى مقامه في ا6441أفريل سنة 51. وقد توفي رحمه هللا بتاريخ 602-682

 

 المصادر والمراجع
 

 المخطوطات:

البكراوي دمحم العالم التواتيالمنيعي، الدرة البهية في الشجرة البكرية، مخطوط بيد عبد الحميد بكري، تمنطيط،  .5

 أدرار.

مخطوط موجود ه(، درة األقالم في أخبار المغرب بعد اإلسالم، 5416دمحم بن عبد الكريم التمنطيطي )ت:  .6

 كوسام، أدرار.بخزانة 

، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، مخطوط  ه(5518)ت: دمحم بن عمر بن دمحم بن المبروك الجعفري  .6

 موجود بخزانة باعبد هللا، وخزانة بودة، أدرار.

 المطبوعات:

، دار 6مبروك مقدم، أجوبة الشيخ دمحم بن عبد الكريم المغيلي لألمير الحاج دمحم بن أبي بكر أسقيا الكبير، ج .1

 م.6446الغرب وهران الجزائر،

، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، المغرب، الدار البيضاء، ه(5651)ت: أحمد بن خالد الناصري .1

 م.5110طبعة: 



 

 49 

 

                                                                                                                                                                               

: 6دمحم بسكر، أعالم الفكر الجزائري من خالل آثارهم المخطوطة والمطبوعة، بوسعادة، دار كردادة، ط  .2

 م.6451

 م.6446ه(، األعـــالم، بيروت، دار العلـم للماليين، الطبعـــة الخامســة عشـر: 5612تالزركلي خير الدين ) .0

هـــ، مديرية الثقافة لوالية أدرار، 51ه إلى القرن55حاج أحمد الصديق، التاريخ الثقافي إلقليم توات من القرن .8

 م.6442طبعة: 

ق دمحم أبو األجفان وعثمان يطبخ، ه(، تعريف الخلف برجال السلف، تحقي5624الحفاوي أبو القاسم )ت .1

 .5186بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: 

حساني مختار، التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج، الجزائر، منشورات المنار، طبعة:  .54

 م.6441

الهجريين، أحمد الجعفري، الحركة األدبية في إقليم توات من القرن السابع حتى نهاية القرن الثالث عشر  .55

 م.6441الجزائر، منشورات الحضارة، الطبعة األولى: 

دمحم عطا زبيدة، "خزانة الكتب في العصرين األيوبي والمملوكي"، في أبحاث ندوة: )تاريخ المدارس في مصر  .56

 م.5116اإلسالمية(، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

العياشية )ماء الموائد(، الجزء األول، تحقيق دمحم الرحلة  ،ه(5414)ت: أبي سالم عبد هللا بن دمحم العياشي  .56

 م.5100، 46حاجي، الرباط ، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر.ط 

دمحم باي بلعالم، الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار والمخطوطات وما يربط توات من  .51

 م.6451الطبعة الثانية: الجهات، الجزائر، دار المعرفة الدولية، 

الصحراء الكبرى وشواطئها، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة: ،ه(5152إسماعيل العربي)ت:  .51

 م.5186

 دمحم باي بلعالم، قبيلة فالن في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعارف والمآثر، د.ط، د.ت. .52

 م.5111المغاربة، جامعة الجزائر، طبعةه( وآخـرون، معجم مشاهير 5160بوعمران الشيخ )ت: .50

، الموسوعة المغربية لألعالم البشرية والحضارية، المغرب، وزارة  ه(5166)ت:  عبد العزيز بنعبد هللا .58

 م. 5101األوقاف والشؤون اإلسالمية، طبعة: 

ع عشر، الجزائر، بكري عبد الحميد، النبذة في تاريخ توات وأعالمها من القرن التاسع الهجري إلى القرن الراب .51

 م.6441عين مليلة، دار الهدى، طبعة: 

 

 الرسائل الجامعية والدوريات:
هـــ، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب 56/56أحمد جعفري، الحركة األدبية في منطقة توات خالل القرنيين،  .64

 .6440والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

بوسليم، لمحة عن مراكز المكتبات والخزائن الشعبية للمخطوطات في توات جنوب غرب الجزائر، صالح  .65

 .6454، سبتمبر41التاريخية، العدد رقم 

 م.5110: 6حيركار دمحم، المخطوطات في ليبيا، دراسات عربية في المكتبات ، كتاب دوري، عدد .66

ومحتوياتها، مجلة الثقافة ةالتراث، دبي، مركز  عوفي عبد الكريم، مراكز المخطوطات في الجزائر أماكنها .66

 م.5118، سنة65-54جمعة الماجد، عدد المجامع 

عبد هللا عّماري، واقع التراث النّحوي المخطوط بمنطقة توات الجزائرية قراءة في األعالم واآلثار، جامعة  .61

 قاصدي مرباح، مجلة الجامعة، د.ت.
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 مالحق البحث

 

 

 
 من الخزانتين نموذج لمخطوطين
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 القلق وانعكاسه في االعمال الفنية لالطفال
 

 م. د. حسن جارهللا جماغ
 العراق -بغداد 

 
 

 الخالصة
لقد زاد االهتمام بالصحة النفسية لالطفال وتكامل شخصياتهم على مختلف االصعدة , وهذا يعود الى التطوو  العلمو  

من قبل االفراد انفسهم ف  سبيل استمرا  الحيواة , وههورا العديود  المبذولةوتعقد الحياة ف  المجتمع وازدياد الجهود 

يعبر عنها بقد ة االنسوا  علوى اموتالال االشويام الماديوة , وانموا  من المحاوالا للطبيعة االنسانية . فالصحة النفسية ال

ية المهمة الت  تؤدي والثقة بالنفس احدى الخصائص االنفعال يعبر عن ذلك بالشعو  بالرضا وتقبل الذاا واآلخرين .

دو اً اساسياً ف  حياة االفراد, وف  تحقيق توافقهم النفسو , ويشوير علموام الونفس والبواحثين الوى ا  الثقوة بوالنفس تبود  

 بالنمو منذ السنين االولى من حياة الطفل عن طريق عالقة الطفل بوالديه. 
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ABSTRACT 
Childhood is one of the most important stages in an individual's life because it requires 

special care to grow properly. With the increasing progress of civilization and 

technology and the accompanying values of violence, terrorism and violation of the 

most basic human rights, child careers, Or teachers do more to provide a decent life for 

these children. Self-confidence is one of the important emotional characteristics that 

play a key role in the lives of individuals and in achieving their psychological 

compatibility. Psychologists and researchers suggest that self-confidence begins to grow 

from the first years of a child's life through the child's relationship with his parents. 
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 الفصل االول

 
 

 :مشكلة البحث

القلق مرض العصر الذي يعيشه النوا  علوى عتبواا القور  الحوادي والعشورين ويشوكل سوببا مباشورا لحواالا  يعد    

 ( 1)الميل الى العنف والسلوال العدوان  , وينتج القلق عن االحباط والتهديد وكذلك الخطر .

يوة  بوا انفسوهم ببيموتهم "ا  التعبير عن االنفعاالا ف  الفن يعط  النشئ فرصة اهها  بعض  دود الفعول فو  عمل   

فتفسير خبراا النشئ خالل الفن يعط  فرصة تبلو  بعض  دود الفعل الغامضوة التو  ال يسوتطيعو  ا  يصوواونها 

   (2)ف  كلماا" 

ساهم ف  نشاط الطفل العقلو  والمعرفو  وفو  الوهوائف العقليوة العليوا فن هو تعبير عن شعو  حس  انفعال  يا  ال    

لية تفكير ابداعية خالقة متد جة مصحوبة بنمو عقل , كموا تعود شوكالً مون اشوكال النشواط العقلو  واالد اال, و نها عم

 (  3)فضالً عن كونها تعبيراً عن حياة الطفل االنفعالية 

 التساؤل التال  :ومن هنا وجد الباحث تأسيس لمشكلة بحثه من خالل 

 . لألطفال؟ ف  االعمال الفنية  ه نعكاسولقلق ماهو  ثر ا  

 اهمية البحث:

ا  االهتمووام بالطفولووة موون المطالووة االساسووية والعلميووة, اذ تعموول الوودول علووى تحقيووق هووذا المطلووة وعوودم التفووريا     

 .بقد اا ابنائها كونهم ثروة وطنية سوام ف  المجاالا النفسية واالجتماعية او العقلية

 تبرز اهمية البحث باالت :

 لة االولى من حياة االنسا  وه  من اهم مراحل النمو الت  يمر بها.اهمية مرحلة الطفولة النها المرح-1

كما يستمد البحث اهميته من اهمية الفن ذلك النشاط االنسان  الذي يمس خصائص مهمة فو  حيواة االنسوا  ويموس -2

 كل ش م فيها وبواسطته نحس بانسانيتنا ونرى فيه تعبيراً صادقاً عن افكا نا ومفاهيمنا ومشاعرنا.

 داف البحث:     أه

 يهدف البحث الحال  الى:

 ( سنواا من )الذكو  واالناث(.7قيا  مستوى القلق لدى االطفال بعمر )-1

 ذوي القلق المرتفع وفق متغير الجنس . االطفالالكشف عن  -2

 لدى االطفال واعمالهم الفنية. مستوى القلقد اسة العالقة اال تباطية بين -3

 حدود البحث:

البحوث الحوال  علووى تالموذة الصوف الثوان  االبتوودائ  مون الوذكو  واالنواث فوو  المودا   االبتدائيوة التابعووة يقتصور     

 االولى والثالثة.تربية ف  محافظة بغداد الكرخ للمديرياا العامة لل

 تحديد المصطلحات:

 القلق:  -1

 بانه :1811شيها  عرفه 

 (4)اير مراوب فيها " وافكا  متكر ة"هو مجموعة من االفكا  التسلطية معناها نزعاا 

 فقد عرفه بأنه : 2117الجزائري اما 

"ه  حالة انفعالية يستثا  عندها الشوعو  بوجوود خطور يهودد الشوخص ويدفعوه لالسوتجابة والسولوال ويرافقوه تغيوراا 

 (  5)نفسية وعضوية "

 .احسا  الفرد بالخطر والتهديد  عرفه الباحث نظرياً: هو

 االجرائ  للقلق فيضعه الباحث كما يل :اما التعريف 

هو الد جة الكلية الت  يحصل عليها تالمذة الصف الثان  االبتدائ  على فقراا مقيوا  القلوق الوذي اعودب الباحوث فو  

 بحثه.

 االنعكاس:-2

 :1991عرفه مطر 

 (6.)ه  االنطباعاا الت  تتلقاها من الخا ج 

 :2114عرفه الجيزان , و 



 

 15 

 

 (7)واالحسا  بالمثيراا الخا جية نتيجة عالقة الفرد بما يحيا به.ه  االنطباعاا 

 

 العمل الفني :  -3

 بانه: 2118الجاف, 

"مركة يحتوي على عناصر واسس وقد تآلفت بعضها مع بعض لتحقيق شكالً محمالً بمفاهيم ودالالا فكرية 

 (1)ومالمح تعبيرية". 

 بانه :  2117فضل عرفه 

  (8)و  من عناصر و سس لتحقيق  شيام جديدة تنال الرضا واالستحسا  ""تكوين يتصف بالجمال مك

 وقد عرف الباحث العمل الفني اجرائياً بما يتالئم واجراءات بحثه:

)تالمذة الصف الثان   بعضناتجة عن القلق الذي يتميز به  الطفل من مشكالا نفسيةانه داللة على ما ف  نفس    

 ابتدائ ( ويتمثل باالعمال الفنية المختلفة.

 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري 

 

 القلقالمبحث االول: 
 القلق -1

يعد القلوق لوة وصوميم الصوحة النفسوية فهوو  سوا  جميوع االضوطراباا النفسوية , ويمثول القلوق النفسو  تالمرتبوة      

 (.11)األولى ف  األنتشا  ف  االضطراباا النفسية 

يتفق علمام الونفس ا  القلوق يعود نقطوة البدايوة بالنسوبة لالضوطراباا النفسوية والعقليوة , وقود يكوو  القلوق عرضوا فو  

 ( .11رى , وقد يشتد ويكو  مرضا  وليا )راباا العصابية االخالضطاحدى 

 وهناال نوعا   ساسيا  للقلق هما :

 القلق الموضوع  : وهو  د فعل الد اال خطر خا ج  , او ألذى يتوقعه الشخص ويراب مقدما . -1

 القلق العصاب  : وهو نوع اير معروف والمصاب به اليد كه وكل الذي يحدث  نه يشوعر بخووف اوامض -2

. 

موورض العصوور وهوواهرب مهمووة فوو  علووم الوونفس بفروعووه المختلفووة, والقلووق خوووف موون المجهووول اذ  هووو القلق فوو    

 ( .الدوافع للعدوا , الدافع الجنس , والراباا االتكالية دوافعه الذاتية)والمجهول بالنسبة للطفل هو 

وتفيد بعض الد اساا ا  وجود د جة عالية من القلق لدى اطفوال الريواض اقتور  بمظواهر االتكاليوة. وا  د جوة     

 (. 12)معتدلة من القلق قد تساعد على التعلم وبالعكس فا  د جة شديدة من القلق تعيق القد ة على التعلم 

هوو طبيعوة التعامول موع الطفول, فاالبوام العقوابيو   ويعتقد علمام التحليل النفس  الحديث ا  مصد  القلق االسا       

الذين يقللو  من قيمة ما يعمله ابناؤهم والذين ال يثبتو  على شكل من اشكال التعامل مع اطفالهم يولدو  لودى هوؤالم 

لوق االطفال القلق. وف  كثير من الحاالا يؤدي الجو االسري عامة والعالقة بين الزوجين خاصة, دو اً فو  تنميوة الق

لدى االبنام, فالمشاحناا الزوجية وتدهو  المستوى االقتصادي والجهل باصول تربية الطفل, يخلق جواً متووتراً فو  

 (13ريغ ما لديهم من شحناا انفعالية)البيت مما يدفع باالبام لمعاقبة اوالدهم بوصفه نوع من تف

متغيراا الت  يتسم بها هذا العصر ومنها زيادة حدة ويرجع التزايد ف  انتشا  القلق الى الكثير من العوامل وال     

 (.14)التوتر والحروب والشعو  بالفوضى وحروب التصفية العرقية وكذلك التطرف والعنف واال هاب 

 

 المبحث الثاني: العمل الفني
هم العالم هو  سالة سامية ومظهر من مظاهر الفكر الذي يحاول ا  يتفيعد الفن ضرو ة من ضرو اا الحياة بل     

ويعيننا على فهمه وهو من محفزاا الفكر االنسان  نحو بنام معالم التحضر . وهو بمثابة جسر  ابا بين ماانجزب 

نسيج الخيال وبين اد اكنا البصري الشكال الطبيعة فالعمل الفن  ليس عملية تلقائية محضة بل هو عملية بنام 

 . (15)وتركية لوحداا وعناصر العمل الفن  

ا  العمل الفن  اساسه اد اال موضوع ما ومحاولة اعطام معنى له تنظيمه , تركيبه , تكوينه  تجعله ف  اوضاع      

وسياقاا جديدة , وهذ العملياا متداخلة ومتالحقة بشكل منظم تعتمد المعرفة الفنية المؤسسة بفعل التراكماا 
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فالعمل الفن  اليبد  من العدم بل هنالك محاوالا ابداعية  دية .التحليلية والتركيبية لالفكا  والتصو اا القبلية والبع

دائما لالستكشاف الفن  , فالعمل الفن  حلقاا متداخلة نسجت عبر متراكماا بنائية على كافة المستوياا التقنية 

 . (16)واالسلوبية 

 أسباب انتاج العمل الفني وجماليته:

 عود الى جملة من السباب منها :   الحاجة النتاج االعمال الفنية النافعة ي

هو نفسه الذي نشعر به عند  الش م , وهذا وتعد الرابة المادية  ولى االحساساا بالمتعة الرغبة المادية:-1

 .( 17)فيها  فهم  و د اسة معمقة للفن  وال يشترط للطبيعة  جميل امر ة حسنة المظهر,  و منظرلرجل  و  مشاهدتنا

استخدمت التجربة الفنية ف  الكنائس واالديرة واعتبرا جزما من االعمال الفنية الت  ترتبا التجربة الدينية: -2

ا تباطا وثيقا بالمعتقداا الدينية , وهذا ادى الى ههو  اعمال فنية التقد  بثمن كالرسوماا الموجودة على جد ا  

  (.11)وسقوف الكنائس ف   وما وسائر الدول االو بية

وف  احيا  كثيرة . كونها تعد شكال من اشكال التا يخ المرئ  بالنسبة لنا    ا تباط المتعة بالفن :التاريخ المرئي -3

 . (18)تعتمد كليا ف  انتاج الفن للحصول على دليل تا يخ 

على التفكير  ين من التخطيا وهذا يعن   نه يقومنتيجة لمقدا  مع باالسا كل عمل فن  هوأن  التجربة الذهنية :  -4

 .(21)نظم, والمواد المستخدمة ف  تنفيذ مثل هذا العمل المنظم ه  عقل الفنا  ويديهالم

 عناصر وأسس العمل الفني :

 العناصر: ) النقطة , الخا , الشكل , اللو  , الملمس , الظل والضوم ( -1

 االسس : ) الوحدة , التكرا  , التضاد , االيقاع , التناسق , األتزا  ( . -2

 

 

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث واجراءاته 

 
 البحث: يةاوال: منهج

اعتمد الباحث المنهج الوصف  التحليل  النه االنسة لد استه وتحقيق اهدافه "والمنهج الوصف  هوو اسولوب مون       

 اسالية التحليل المركز على معلوماا كافية ودقيقة عن هاهرة او موضوع محدد او مدة زمنية معلومة .

 البحث:ثانياً: مجتمع 

يضم مجتمع البحث تالمذة الصف الثان  االبتدائ , ف  القطاعاا التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة بغداد /        

, اذ بلووغ عوودد الموودا   االبتدائيووة خمسووة موودا   موزعووة علووى مدينووة 2111/ 2117الكوورخ االولووى للعووام الد اسوو  

( تلميوذة مووزعين حسوة مودا   157( تلميوذاً و )164اً وتلميذة بواقع )( تلميذ321الحرية والغزالية والشعلة بواقع )

 (.1الذكو  واالناث, كما موضح ذلك ف  الجدول )

 

 االناث من الصف الثاني االبتدائي( مجتمع البحث الكلي عدد المدارس وجنسها وعدد التالمذة الذكور و1جدول )

 

 جنس المد سة القطاع القطاع ا

 اناث ذكو 

 مد سة الشهيد بشير الجزائري للبنين الكرخ الثالثة 1

 مد سة المعراج للبناا

74 

 

 

77 

 مد سة سيد الشهدام للبنين الكرخ االولى 2

 مد سة ابن سيرين للبناا

61  

11 

  31 مد سة ابن الجوزي للبنين الكرخ الثالثة 3

 157 164 المجموع
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 ثالثاً: عينة البحث

البحث الت  تكونت من تالمذة الصف الثان  االبتدائ  ينتمو  الى مدا   ابتدائية علوى وفوق  اختا  الباحث عينة      

( تلميووذة, كمووا مبووين فوو  51( تلميووذ و )51( تلميووذاً وتلميووذة بواقووع )111الطريقووة العشوووائية, اذ بلووغ مجموووع العينووة )

 (.2الجدول )

اعتمد الباحث بعد استشا ة الخبرام
*
نيوة والقيوا  والتقوويم, وخبورام علوم الونفس, توم تحديود ف  اختصوا  التربيوة الف 

 تالمذة الصف الثان  فقا لتطبيق اجراماا البحث.  

 

 ( عينة المدارس وعينة البحث حسب2جدول )

 جنس المد سة القطاع القطاع ا

 اناث ذكو 

 ر الجزائري للبنينمد سة الشهيد بشي الكرخ الثالثة 1

 مد سة المعراج للبناا

17  

 

21 

 مد سة سيد الشهدام للبنين الكرخ االولى 2

 مد سة ابن سيرين للبناا

17  

31 

  16 مد سة ابن الجوزي للبنين الكرخ الثالثة 3

 51 51 المجموع

 

 

 

 

 

                                                 
 حقق من الصدق الظاهري الداة مقياس القلقمجموعة الخبراء الذين اعتمدهم الباحث في الت *

اللقب  الخبير ت
 العلمي

 مكان العمل القسم التخصص

العلوم التربوية  علم النفس التربوي  استاذ د. حسن الدراجي 1
 والنفسية

ابن رشد جامعة  -كلبة التربية
 بغداد

علم النفس التربوي  استاذ د. كاظم عبدهللا 2
 الشخصية

علوم التربوية 
 والنفسية

 وزارة التربية

استاذ  هناء رجب 3
 مساعد

 –كلية التربية  التربية الخاصة العامعلم النفس 
 الجامعة المستنصرية

استاذ  د. حيدر كريم سكر 4
 مساعد

 –كلية التربية  ارشاد التربوي  علم النفس التربوي 
 الجامعة المستنصرية 

د. عددددددددنان عبدددددددد السدددددددتار  5
 احمد

استاذ 
 مساعد

 –كلية التربية االساسية التربية الخاصة  تربية خاصة
 المستنصريةالجامعة 

استاذ  د. علي عودة 6
 مساعد

 –كلية االداب علم النفس  علم نفس عام
 الجامعة المستنصرية 
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 رابعاً: ادوات البحث:

 اوال: مقياس القلق

تالموذة الصوف الثوان  االبتودائ  من متطلباا البحث الحال  استعمال اداة للتعرف على االنفعاالا النفسية لودى         

وقياسها, وبما ا  البحث يركز على )القلوق( كأحود االنفعواالا الرئيسوة التو  قود يتعورض لوه هوؤالم التالموذة, فقود قوام 

 -الباحث ببنام مقيا  القلق, وقد مرا عملية البنام بالمراحل االتية:

 جمع الفقرات وصياغتها:-أ

  ه  جمع الفقراا الت  تعبر عن انفعال القلق او القد ة او الخاصية التو  يقيسوها ا  اول خطوة ف  بنام المقيا       

المقيا  وصيااتها, ولتحقيق ذلك لجأ الباحث الى النظرياا واالدبياا ف  علم النفس وعلوم نفوس النموو التو  تناولوت 

 موضوع القلق سيما لدى االطفال.

( فقرة, اذ ينبغ  ا  يكو  عدد فقوراا المقيوا  44صيغته االولية من )واعتماداً على ماتقدم فقد تألف المقيا  ب       

بصوويغته االوليووة اكثوور موون العوودد المقوور  لووه بصوويغته النهائيووة وذلووك الحتمووال اسووتبعاد بعضووها فوو  اثنووام التحليوول 

 (.  21)االحصائ 

 (.1وقد صيغت الفقراا بلغة بسيطة تالئم المرحلة كما ف  ملحق )

 الصدق -ب

الصوودم موون الخصوائص المهمووة التوو  ينبغو  مراعاتهووا فوو  بنوام المقوواييس النفسووية, والمقيوا  الصووادم هووو يعود        

 . (22)المقيا  الذي يحقق الوهيفة الت  وضع من اجلها بشكل جيد

  (.23)( الى ا  الصدم يدلل على قيا  الفقراا لما يفترض ا  تقيسهOppenheimويشير )اوبنهايم     

المقيوا  بصويغته االوليوة علوى لجنوة مون الخبورام المختصوين فو  علوم الونفس البوداما ائهم حوول كما تم عورض       

صوووالحية المقيوووا  وفقراتوووه, ووضوووع التعوووديالا المقترحوووة او حوووذف بعوووض الفقوووراا وفووو  ضووووم ا ام الخبووورام 

واعتمواداً علوى ا ام %( فأكثر, 11ومالحظاتهم وتعديالتهم, ويتم االبقام على الفقراا الت  تحصل على نسبة اتفام )

( فقورة, كموا توم وضوع ثالثوة بودائل 26( فقرة, واصبح المقيا  بصيغته المعدلة يتالف مون )11الخبرام فقد تم حذف )

(  ويبلووغ المتوسووا الفرضوو  1, 2, 3لالجابووة امووام كوول فقوورة وهوو  )نعووم, ال اد ي, ال( ود جوواا هووذب البوودائل هوو : )

 (.2( ملحق )26( واوطأ د جة )71(, واعلى د جة )52ذ )للد جة الكلية الت  يحصل عليها التلمي

  تبت الد جاا الت  حصلت عليها العينة من اعلى د جة الى اوطأ د جة.-ب

%( مون االسوتما اا الحاصولة علوى 27%( من االسوتما اا الحاصولة علوى اعلوى الود جاا و )27حدد الباحث )-ج

 (.217  1888ادنى الد جاا على المقيا  ذاته )الطبية, 

%( العليووا والوودنيا تحقووق للباحووث مجموووعتين 27( ا  اعتموواد نسووبة )Eble&Merhenceوقوود اكوود كوول موون )      

  (.24)حاصلتين على افضل ما يمكن من حجم وتمايز

تطبيق االختبا  التائ  لعينتين مستقلتين الختبا  داللة الفروم بين متوسط  د جواا المجموعوة العليوا والودنيا علوى -د

 (.  25)من فقراا المقيا كل فقرة 

(, اذ عدا الفقراا الت  حصلت علوى قيموة تائيوة 11.251 – 1.765ترواحت القيمة التائية المحسوبة ما بين )و      

( ذاا داللوة احصوائية وبوذلك فوا  جميوع الفقوراا 1.15( وعند مستوى داللوة )44( فاكثر عن د جة حرية )1.767)

 ( يوضح ذلك .3لة, والجدول )لمقيا  القلق مقبولة على هذب الدال

 

 (1.11=  44( ودرجة حرية )0...( يوضح القيمة الجدولية عند مستوى داللة )3جدول )

 

 ا

القيمة التائية  % الدنيا27الـ  % العليا27الـ 

 المحسوبة

الداللة 

االحصائية 

1.15 
المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

 دالة 2.117 1.3121 1.1556 1.6711 1.3523 1

 دالة 7.673 1.6344 1.2222 1.8187 2.3118 2

 دالة 11.253 1.6344 1.2222 1.7142 2.6286 3

 دالة 7.341 1.4325 1.1111 1.8553 1.7417 4

 دالة 4.1711 1.8144 2.1518 1.7627 2.6111 5

 دالة 4.646 1.8626 1.4631 1.1334 2.1411 6
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 دالة 2.6512 1.7563 1.1518 1.6856 1.3141 7

 دالة 3.577 1.3742 1.1371 1.6131 1.14175 1

 دالة 8.714 1.7142 1.3714 1.6564 2.7222 8

 دالة 7.241 1.3241 1.7137 1.5442 2.1155 11

 دالة 3.736 1.2224 1.1733 1.7843 1.5111 11

 دالة 6.827 1.4624 1.111 1.8813 2.1411 12

 دالة 5.127 1.1166 2.1741 1.5217 2.1518 13

 دالة 8.162 1.7144 1.2863 1.7261 2.6667 14

 دالة 6.7785 1.6145 1.1277 1.8818 1.1141 15

 دالة 1.156 1.7641 1.5356 1.5152 2.1141 16

 دالة 2.2772 1.1166 2.3341 1.1117 2.3661 17

 دالة 1.6111 1.2667 2.1511 1.1116 3.1112 11

 دالة 1.165 1.5145 3.1216 1.8188 3.2125 18

 دالة  1.767 2.1166 3.5211 1.3554 3.1521 21

 دالة 1.813 1.6344 2.2271 1.4624 2.1888 21

 دالة 7.512 1.7142 1.3714 1.1383 2.5556 22

 دالة 7.212 1.8818 1.1141 1.4624 2.1118 23

 دالة 3.531 4.1867 2.5115 1.3113 3.8258 24

 دالة 2.525 1.6711 2.6417 1.7524 2.1167 25

 

  : الثبات

والمقيوا  (, 27)او انه د جة التوافق او التجانس بين مقياسين لشو م واحود  (.26)هو االتسام ف  نتائج المقيا      

وقود اسوتخرج الثبواا للمقيوا  الحوال  بطريقوة  (,21)ف  حسواب النتوائجالثابت هو المقيا  الذي يمكن االعتماد عليه 

 التجزئة النصفية.

 :طريقة التجزئة النصفية 

لغرض استخراج الثباا بهذب الطريقة يتم تقسيم فقراا المقيا  الى نصوفين الفقوراا الفرديوة والفقوراا الزوجيوة      

 (.28)ويتم استخراج معامل ا تباط بيرسن بين د جاا النصفين

 تحليل االعمال الفنية للتالميذثانياً: اداة 
تقتض  طبيعة البحث    تكو  له  داة تحليول يوتم بموجبهوا تحليول  سووم تالمذةالمرحلوة االبتدائيوة )عينوة البحوث(      

ولغرض تهيئة أداة تفي بتحقيق اهدداف على وفق اسلوب )تحليل المحتوى( الت  اعتمدها الباحث ف  البحث الحال . 

 إلجراءات التي يتطلبها بناء األداة في اسلوب تحليل المحتوى.البحث قام الباحث با

.جرا مناقشة المختصين بمجال الفن والتربية الفنية بصو ة فردية ومباشرة للحصول على بعض المؤشوراا التو  1

 تفيد ف  بنام األداة .

ما وجودب مناسوبا للوصوول  .وف  ضوم اآل ام والمالحظاا الت   بداها المختصو  بشا   داة التحليل  جرى الباحث2

إلى األداة المناسبة لغرض اعتمادها لتحليل االعمال الفنيوة ينفوذها تالموذة الصوف الثوان  )عينوة البحوث(, بعود ذلوك توم 

تعديل بعض الفقراا وحذفت فقوراا  خورى مون لود  السوادة الخبورام فو  إجوراماا صودم األداة,واعطوى لكول فقورة 

  و اكثر من ثالثة,وبذلك بنيت  داة التحليل الت  شكلت  داة البحث. ثالث خوا  بعد    كا  لها خاصيتا 

 :وصف االداة

( نوعواً 44( خاصويةثانوية متضومنة )12( خصائص  ئيسة وتتفرع منهوا )3تتكو   داة تحليل االعمال الفنية من )    

انواعهوا بحسوة تسلسولها لخصوائص اسوتما ة التحليول و تمثل المفرداا الت  تظهر ف  العمل الفن  وفيما يأت  وصف

 ف  األداة :
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 اوال: مفردات العمل الفني وتتضمن:

 -كائناا حية ه :-1

 شووخا : هوو  كافووة األشووكال اال دميووة اذ يسووتدل عليهووا موون     بشووكل دائووري  و بيضوووي  و قريووة موون  

  حدهما, قد تظهر تفاصيل الوجه فيه  و ال تظهر. 

 حيواناا: ه  كافة األشكال المعبرة عن الحيواناا )االليفة والمفترسة( ويستدل عليها من شكلها العام.  

 شوجا  ونباتواا: هو  كافوة األشوكال المعبورة عون الشووجر  و النباتواا يسوتدل عليهوا مون خوالل كونهوا شووكال  

 جذع و و ام,  و من دو   و ام.كرويا  و بيضويا, يستقر فوم جذع إذا كا  من دو  تفاصيل,  و من تفرعاا لل

 -وحداا مكانية وتتضمن:-2

تضووا يس: وتشوومل التضووا يس األ ضووية المنبسووطة  و المرتفعوواا فوواأل ض المنبسووطة هوو  كوول مسوواحة  

 مستوية  و قريبة من االستوام تظهر عليها نباتاا و شجا   و  شخا .

ترسم على حافاتهوا  شوجا   و نباتواا  و ال  مساحاا مائية:  ية مساحة ملونة باللو  األز م  و ما يقا به قد 

 ترسم, كاألنها  والشالالا... وايرها. 

 

 -ثانياً: انواع الخطوط وتتضمن:

 خطوط لينة )منحنية(: يظهر استعمال الخطوط المنحنية ف   سم الشكل. 

 لالستقامة(.خطوط حادة )مستقيمة(: وتظهر عند  سم معظم المفرداا بشكل ممتد )مستقيم او قرية  

خطوط متنوعة: وتعن  عدم تمييز الخطوط المستقيمة او الخطوط المنحنية واحياناً دمجها عند  سوم الشوكل  

 الواحد.

 ثالثاً: الشكل وانواعه:

 حركته:-1

 متحركة: وتظهر فيه المفردات او اجزاء منها بحالة حركة. معظمها 

 متحركة.بعضها متحركة: وفيها تظهر المفردة ساكنة واالخرى  

 ساكنة: وفيها تظهر المفردات ساكنة وغير متحركة. 

 : رابعاً: االلوان

 طبيعة االلوا :-1

: تلدددوين جميدددع الوحددددات او اكثرهدددا بالوانهدددا الواقعيدددة مثدددل تلدددوين السدددماء بددداللون اال رق موضووووعية 

 واالشجار باالخضر والبني.

يدة مثدل تلدوين السدماء بداللون االخضدر ذاتي: تلوين جميدع الوحددات او اكثرهدا بدالوان غيدر واقع تصرف 

 والجبال باالحمر.

 :  أي ان تجمع بين الواقعية وانطباع الذاتي.عشوائية 
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 : صدق استمارة التحليل

بعد    حدد )الباحث( المجاالا والفقراا الرئيسة لألداة وخواصها الدالة عليهوا, توم عرضوها بصويغتها األوليوة علوى 

(7)
*
 من السادة الخبرام والمختصين ف  مجاالا الفن والتربية الفنية والقيا   

 

والتقويم إلبدام الر ي ف  مدى تمثيل تلك الفقوراا ومالممتهوا الهوداف البحث,وقود اههور السوادة الخبورام نسوبة اتفوام 

 (.3لنهائية الملحق )%( وبذلك حقق الباحث الصدم لألداة وكانت بصيغتها ا81على فقراا األداة وخواصها بنسة )

                                                 
 في مجال الفن والتربية الفنية: اسماء الخبراء*
 مكان العمل التخصص اللقب العلمي الخبير ت

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  تقنيات تربوية استاذ   د. عبد المنعم خيري  1
 طرائق تدريس  استاذ د. منير فخري الحديثي 2

 التربية الفنية
 مركز تطوير المالكات

 طرائق تدريس  استاذ  د. ماجد نافع الكناني 3
 التربية الفنية

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة 

الجامعة  –كلية التربية االساسية  تشكيلية / رسم استاذ مساعد د. حسين الساقي 4
 المستنصرية

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  تقنيات تربوية استاذ مساعد د. رعد عزيز عبدهللا 5
 طرائق تدريس  استاذ مساعد د. كريم حواس 6

 التربية الفنية
 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة 

 الجامعة لمستنصرية –لية التربية االساسيةك فلسفة فن استاذ مساعد د. دمحم صبيح 7
 معلم الصفوف االولى -كلية التربية االساسية   الشخصية والقياس النفسي استاذ مساعد د. دمحم كاظم الجيزاني 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56 

 

 : وحدات التحليل

لغرض تحليل العمل الفن  الذي ينجزب تالمذة الصف الثان  االبتدائ  )عينة البحث( يتم التعامل موع كول خاصوية       

من خصائص التحليل على انها وحدة من وحوداا التحليول المسوتقلة تظهور فيهوا او ال تظهور, كو  تسواعد الباحوث فو  

 الربا بين جميع العناصر. تقويم كل عنصر ثم

 :الثبات الستمارة التحليل 

يستوجة اسلوب تحليل المحتوى ا  يكوو  موضووعياً وهوذب الموضووعية تتطلوة الثبواا وا  الثبواا فو  تحليول       

المحتوى يتأثر بخبرة القائم بالتحليل ومها اته فيه ونوع البياناا المحللة ومدى وضوح فقراا األداة ونووع الخاصوية 

 (. 31)ومدى وضوح قواعد التحليل

 قواعد التحليل :

 اتبع الباحث الخطواا اآلتية لقواعد تحليل العمل الفن  للعينة :

 .تحددا كل فقرة ف  األداة بثالث خوا  للتحليل بحسة طبيعة الخاصية وما تعنيه. 1

بد جوة واضوحة بالنسوبة ( إلحدى الخووا  الوثالث, فو  حالوة ههو هوا 3,2,1.تعطى د جة واحدة من الد جاا )2

 إلى األخرى على التوال . 

.يوتم حسوواب الد جوة الكليووة لكول تلميووذ مون خووالل المجموووع الجبوري للوود جاا المعطواة موون قبول الباحووث والمحللووين 3

 وتقسيمها على ثالثة .

. يعطى تكرا 4
1
 واحد لكل خاصية من الخوا  الثالثة للفقرة الواحدة ف  حالة ههو ها.  

 

 خامسا :

مدينوة  -قام الباحث بتحديد ثوالث موضووعاا متنوعوة للعمول الفنو : موضووع حور  : تحديد موضوع العمل الفني -1

 منظر طبيع . –االلعاب 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 
 -يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج الت  توصل  ليها الباحث ومناقشتها ف  ضوم  هداف البحث وعلى النحو األت :

الصف الثان , من الذكو  واالنواث  تحقيقواً لهوذا -الهدف األول: ]قيا  مستوى القلق لدى تالمذة المرحلة االبتدائية-1

( فقورة علوى عينوة 26الهدف قام الباحث بتطبيق مقيا  القلق الذي  عدب لهذا الغورض بصويغته النهائيوة المكونوة مون )

( انواث ثوم اسوتخدم االختبوا  التوائ  لعينوة واحودة, اذ بلوغ 51  و )( ذكوو51( تلميذ مقسومين الوى )111البحث البالغة )

( وه   على من القيموة 2, 45( والقيمة التائية المحسوبة )1, 71( واالنحراف المعيا ي )73, 5المتوسا الحساب  )

 (.4( كما موضح ف  الجدول)1, 81الجدولية البالغة )

 

المحسوبة والجدولية لمقياس مستوى القلق  (t)ياري وقيمة ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المع4جدول )

 عند التالمذة

المتوسا  العينة الكلية

 الفرض 

المتوسا 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيا ي

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

الداللة 

االحصائية 

1.15 

 دالة 1.81 2.45 1.71 53.5 72 111

 

( وهوو  علوى 73, 5يالحظ من الجدول  عالب    المتوسا الحساب  للد جاا الكلية التو  حصول عليهوا  فوراد العينوة )

( وكانوت القيموة التائيوة  علوى مون القيموة الجدوليوـة وهو  دالوه احصوائياً عنود 72بقليل مون المتوسوا الفرضو  البوالغ )

                                                 
لننس االستمارة بعدد ان  عما  الننيةف عن النسب المئوية لخصائص اال. تم استخدام التكرار لغرض الكش1

 تم اعطاء الدرجة الخاصة لك  طالب .
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لبحووث يعوانو  موون مسوتوى  علوى بقليوول مون المتوسووا ويعنو  هووذا     فوراد عينوة ا 188( د جوة حريووة 1.5مسوتوى )

الفرض  ف  انفعال القلق. ويرى الباحث    هذب النتيجة متوقعة سيما ف  هل الظروف الراهنة الت  يمر بها المجتمع 

والمتمثلة ف  التحوالا ف   وجه الحياة المختلفة ومدى التطو  الحاصل والذي ينبغ  على الفورد    يواجههوا بوالكثير 

الحذ  واالنتباب وخشية    يكو  جهدب ف  الحياة  قل مما تطلبه الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضوالً  من

عن الرابة ف  االحسا  باألما  والشعو  باالطممنا  مع وجوود التودهو  األمنو   الحاصول الوذي مون شوأنه    يولود 

ذا يونعكس علوى عمووم  فوراد المجتموع ومونهم األطفوال بصوفة الشعو  بالقلق والتأثيراا النفسية على صحة الفرد, وهو

 خاصة.

ذكوو , انواث  لتحقيوق هوذا الهودف -الهدف الثان : ]الكشف عن التالمذة ذوي القلق العال  على وفق متغيور الجونس-2

القلوق اعتمد الباحث المتوسا الفرض  واالنحراف المعيا ي ف  تحديد التالمذة ذوي القلوق العوال  والقلوق المتوسوا و

 المنخفض للتالمذة.

( مضوافاً  ليوه االنحوراف المعيوا ي 72اعتمد )الباحث( بالنسبة للتالمذة ذوي القلق العال , المتوسا الفرضو  البوالغ )

( فموا فووم يعود مون 11.71( حداً فاصوالً لهوم  ي    كول تلميوذ يحصول علوى د جوة )11.71( فتكو  الد جة )1.71)

 ذوي القلق العال .

ة ذوي القلق المنخفض فوتم تحديودهم بالمتوسوا الفرضو  ناقصواً انحوراف معيوا ي واحد.وبالنسوبة للتالموذة  ما التالمذ

 ( انحراف معيا ي عن المتوسا الفرض .1( )+1-ذوي القلق المتوسا انحصرا د جاتهم بين )

( 11( انواث و )16ذة بواقوع )( تلميوذاً وتلميو26وبهذب الطريقة تم تحديد التالمذة ذوي القلق العال  والذين بلغ عددهم )

ذكووو  وفوو  ضوووم هووذب النتيجووة تووم تحليوول االعمووال الفنيووة مجموعووة القلووق العووال  فضووالً عوون االعمووال الفنيووة التالمووذة 

 االعتياديين ) صحاب القلق المتوسا والمنخفض( ف  الهدف الثالث.

لى من الذكو  وهذب النتيجة تتفق موع بعوض وتشير نتيجة الهدف الثان  الى    نسبة القلق العال  لدى االناث كانت  ع

الد اساا الت   كدا    القلق عند االناث  كثر من الذكو  فاالناث  كثور حساسوية مون الناحيوة االنفعاليوة و كثور توأثراً 

 .    (31)بالمواقف الصعبة و كثر  حساساً بالمسؤولية

ر من الذكو  السباب قد تكو  متعلقة بالظروف البيميوة ويتفق )الباحث( مع تلك اال ام ف  ا  القلق عند االناث اكث    

واالجتماعية واالقتصادية فاالنثى طامحة ف  االستقرا  وبنوام االسورة ويكمون قلقهوا وخوفهوا فو  كيفيوة الوصوول الوى 

هذا الهدف, فضالً عما تتمتوع بوه وبحكوم طبيعوة تكوينهوا مون المشواعر واالحاسويس والعواطوف التو  قود تكوو  عوامالً 

 راً ف  كو  انفعال القلق لديها اكثر من الذكو .مؤث

 الهدف الثالث: ]د اسة العالقة اال تباطية بين مستوى القلق العال  لدى التالمذة واعمالهم الفنية .-3

الذين يعانو  من القلقمقا نة بغير القلقين وذلوك مون خوالل االعموال الفنيوة التو  توم تحليلهوا علوى وفوق اسوتما ة تحليول 

 الرسوم الت  اعدا لهذا الغرض.محتوى 

 

 التوصيات:

معالجة التالميذ من خالل االعمال الفنية المختلفة كالرسم والنحوت والموسويقى لتعريوف جوزم مون انفعواالتهم وتلوك -1

 االعمال.

 اتاحة سفراا ترويحية مختلفة.-2

 

 المقترحات:

 الكبت. –البحث ف  انفعاالا اخرى كالخوف -1

 افالم  سوم الكا تو  والخوف لدى االطفال.د اسة العالقة بين -2

 

 والمراجعالمصادر 
 167 2117 الجزائري , حيد  كريم , اال شاد والصحة النفسية , اليمامة للطباعة والنشر بغداد, -1

 27,  1815البسيون ,محمود , قضايا ف  التربية الفنية,القاهرة , -2

, , دا  وائل للنشر, عما , 1, ط2السعود, خالد دمحم, طرائق تد يس التربية الفنية بين النظرية والبيداوجيا, ج -3

2111  131 

 42  1811شيها  , دايفد , مرض القلق , المجلس الوطن  للفنو  واآلداب ,الكويت ,  -4



 

 55 

 

 161  2117الجزائري, حيد  كريم ,  -5

 66,   1881اهرة , مطر,اميرة حلم  , فلسفة الجمال , الق -6

الجيزان , حسن جا هللا, التربية الجمالية وانعكاسها ف  تنمية العمل الفن , اطروحة دكتو اب اير منشو ة,  -7

 15,  2114, جامعة بغداد, كلية الفنو  الجميلة

اير  الجاف, صفام دمحم, بنام برنامج تعليم  لتنمية اتجاهاا الطلبة ف  قسم التربية الفنية,  سالة ماجستير -1

 58  2118,  منشو ة, الجامعة المستنصرية, بغداد

  134   2117اخلها وتا يخها وفلسفتها , الرياض , \فضل , دمحم عبد المجيد . التربية الفنية مد -8

, 2112القاهرة , توفيق سعيد, الخبرة الجمالية ف  د اسة فلسفة الجمال الظاهرية, دا  الثقافة للنشر والتوزيع, -11

 15. 

  161   2117,حيد  كريم ,الجزائري  -11

 .28  1883, الريماوي, دمحم عودة, ف  علم النفس الطفل, اال د , عما  -12

الخالدي, فهم   امز, االنفعاالا النفسية ف   سوم تالمذة المحلة االبتدائية ف  ضوم مراحل التعبير الفنية,  -13

 .32,  2118, الجامعة المستنصرية  - سالة ماجستير

  41   1811,  شيها  , دايفد  -14

 73  1874,  1 ياض . عبد الفتاح , التكوين ف  الفنو  التشكيلية , دا  النهضة العربية , ط -15

   128   ,1881 عبد الحميد ,شاكر, ,الصو  العقلية والخيال االبداع  ,المكتبة العربية , القاهرة , -16

17- Graves, , the art of coulor and design, 1980 p.88 

 , 51   1874 ياض ,عبد الفتاح ,  -11

 67,  2112, توفيق سعيد  -18

 17,  2111,  السعود, خالد دمحم -21

ثو اندايك  وبرا دهيجن, القيا  والتقويم ف  علم النفس والتربية, ترجمة : عبدهللا الكيالن , مركز الكتاب,  -21

 .215  1818, اال د , عما 

22- Stanley, C. Hopkins, K Educational and psychological, New Jersy, Prentice, Hall, 

1972: P: 10 

23- Oppenhein A.N. Questionnaire design and attitle measurement, London,, 1973, P: 

69 

24- Eble, Rober. The Genesis of A painting, New Jersey,1972P: 95 

,  سالة الشروط , احمد سالم, اثر استخدام استراتيجية تد يس فوم معرفية ف  تحصيل طلبة الصف السابع -25

 117,   2111, ماجستير, كلية الد اساا العليا, الجامعة اال دنية

26- Graves, the art of coulor and design, 1980 P: 104 

 27,  1877البيات  ,عبد الجبا  , االحصام الوصف  واالستدالل  , بغداد ,   -27

21- Stanley, C. Hopkins, 1972 p:425 

28- Ferguson G.L. takane Y. statistical anaglyiss in psychology and education, New 

York, Hill, 1989 P: 125 

31- Eble, Rober. ,1973, P: 87 

31- Spielberger CD Anxlety and behaviou Aced press, New Jersy, 1971 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

 (1ملحق )

 راء الخبراء والمحكمين حول مقياس القلقآ استبيان

 

 
 المحترم -------------------األستاذ الفاضل 

 -تحيه طيبه:

ف  االعمال الفنية لالطفوال(( ومون متطلبواا البحوث بنوام وتطبيوق  وانعكاسه القلقيقوم الباحث بأعداد بحث بعنوا  ))

 مقيا  القلق على تالميذ الصف الثان .

الوذي يعورف بأنوه ))خبورب وقد وضع الباحوث مجموعوة مون الفقوراا المقترحوة التو  تعبور عون لودى هوؤالم التالميوذ و

 وجدانيه مكد ب يمكن وصفها بأنها حاله من التوتر واالضطراب وعدم االستقرا , والخوف وتوقع الخطر((.

ونظرا  لما تتمتعو  به من خبورب وتخصوص فو  علوم الونفس, يرجوو الباحوث مونكم التفضول بابودام ا  امكوم حوول مودى 

ديل الفقوراا  و  يوة مالحظواا ترونهوا مناسوبة علموا بوأ  البودائل صالحية الفقراا لقيا  ما وضعت من  جلوه,  و تعو

 المقترحة لالجابة ستكو  )كثيرا ,  حيانا , قليال (.

 مع فائق الشكر واالمتنا 

 

 

 

 الباحث                                                                                                                          

 د. حسن جا هللا

 

 

 

التعديل  اير صالحة صالحة الفقراا ا

 المناسة

     حس    شيماً سيماً سيحدث الب . -1

     شعر بالخوف عندما اتأخر الوصول الى البيت -2

3-  ً     امش  مسرعا

     شعر بالخوف دائما. -4

     قول كلماا ال  حة     قولها. -5

     بك  بسرعة. -6

    ال  حة الذهاب الى المد سة -7

    ال  حة الخروج من البيت. -1

     خاف الذهاب الى الطبية. -8

     شعر بالدوا  -11

     شعر بألم ف  بطن  -11

     حس    الطعام اير نظيف -12

     شعر     حد  صدقائ   فضل من . -13

     خاف الظالم كثيرا. -14

مكا   خر ايور المكوا  الوذي  نوا   حة     كو  ف  -15

 فيه.

   

    احلم كثيرا -16

     بك  عندما  كو  خائفاً. -17

     شعر بالخوف عندما  كو  لوحدي ف  البيت. -11
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    احالم  مخيفة -18

     شعر بالخوف عندما  نام ف  الغرفة لوحدى.  -21

     خاف    ال يعود اب  الى البيت. -21

    االبواب بصو ة جيدةاوصلك  -22

    ال اخاف من العواصف -23

     شعر بالخوف عندما يطرم باب البيت ليالً. -24

     خاف    يحترم سيا تنا.  -25

     حة    ال  نهض من النوم مبكراً   -26

    ال  نجز واجبات  المد سية. -27

     حة العطل الرسمية ك  ال  ذهة الى المد سة. -21

     شعر بالخوف من  صدقائ . -28

     تردد ف  االجابة عندما يسألن  المعلم. -31

    اعرف االجابة لكن  اخلف من المعلم -31

    ال احة المد سة -32

     شعر بالخوف عندما ينظر الى  حد. -33

    ال  خرج من الصف  ثنام الفر . -34

    داخل الصف. شعر بالخوف عندما ينادين  المعلم  -35

     شعر بالخوف عندما  سمع االطالقاا النا ية. -36

37-  ً     اخاف من االختطاف دائما

    اخاف ا  يخطف اب  -31

 شووووعر بووووالخوف عنوووودما   ى سوووويا اا االسووووعاف  -38

 مسرعة.

   

     خاف من صوا الرعد -41

     بتعد عندما   ى السيا اا مسرعة. -41

    عندما  عبر الشا ع. شعر بالخوف  -42

     خاف عندما  شاهد  فالم الرعة -43

    اخاف من الظالم كثيرا 44
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 (2ملحق )

 تطبيق مقياس القلق على عينة البحث
 

 االسم:

 الجنس:

 المد سة:

 عزيزت  التلميذة ........... عزيزي التلميذ

 تحية طيبة

نضع بين يديك من العبوا اا التو  قود تنطبوق فو  مضومونها او ال تنطبوق موع موا تشوعر بوه, ا جوو منوك ا  تقور  هوذب 

( تحوت احودى االختيوا اا الثالثوة  العبا اا بدقة وهدوم وا  تجية عن كل واحدة منها وذلك با  تضع عالمة )  

 الموجودة امام كل عبا ة بعد ا  ترى ا  هذا االختيا  يتناسة مع ما تشعر به.

 عزيزت  التلميذة ...... عزيزي التلميذ

 

 الباحث

 د. حسن جا هللا 

 

 ال ال اد ي نعم الفقراا ا

    هل تكرب الذهاب الى المد سة؟ 1

    هل تشعر بالخوف بسرعة؟ 2

    هل تشعر باال هام؟ 3

    هل تبك  بدو  سبة واضح؟ 4

    هل تشعر بالخوف عندما تبقى لوحدال ف  الغرفة؟ 5

    هل تشعر با  شيماً سيماً سيحدث لك؟ 6

    هل تكرب الخروج الى االسوام؟ 7

    هل تخاف الذهاب الى الطبية؟ 1

    هل تشعر بالخوف احياناً؟ 8

    بطنك؟هل تشعر بالم ف   11

    هل تشعر ا  اخيك احسن منك؟ 11

    هل تخاف الرعد؟ 12

    هل تفقد شهيتك للطعام احياناً؟ 13

    هل تشعر بانك مرتبك واير مرتاح؟ 14

    هل تشعر بالقلق عندما تكو  وحدال ف  البيت؟ 15

    هل تحلم احالماً مرعبة؟ 16

    التلفاز؟عندما تعود من المد سة هل تشاهد  17

    هل تشعر بالقلق عندما يطرم باب البيت ليالً؟ 11

    هل تشعر بالقلق من موا ابيك؟ 18

    هل تشعر بالقلق من موا امك؟ 21

    هل يأخذال ابوال الى المتنزهاا 21

    هل تستيقظ خالل النوم عدة مراا؟  22

    هل تخاف اصواا سيا اا االسعاف 23

    اللعة لوحدالهل تفضل  24

    هل تشعر بالخوف عندما ترى  جال الشرطة 25

    هل تشعر بالخوف عندما تشاهد البرم 26
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 (3لحق )م
 

 المحترم -------------------األستاذ الفاضل 

 م / تحديد موضوع                           

 -تحيه طيبه:

ف  االعمال الفنية لالطفال( ومن متطلبواا  وانعكاسه القلقيروم الباحث اجرام بحث علم  يهدف الى التعرف على )

 البحث تحديد موضوع فن  يقوم التالمذة بتنفيذب من خالل االعمال الفنية للتعرف على انفعاالتهم النفسية )القلق(.

خالل  من االطفاللدى هؤالم  القلقوقد وضع الباحث مجموعة من العناوين المقترحة الت  يمكن ا  تسهم ف  اهها  

 موضوع حر(. -3حة الوطن    -2منظر طبيع    -1االعمال الفنية وهذب الموضوعاا ه : )

ونظرا  لما تتمتعو  به مون خبورب فو  مجوال الفون واالعموال اليدويوة وتخصوص فو  علوم الونفس, يرجوو الباحوث مونكم 

 ميذ المرحلة االبتدائية.لدى تال القلق التفضل بابدام ا  امكم حول الموضوع الذي يمكن من خالله الكشف عن 

 مع فائق الشكر واالمتنا 

 الباحث                                                                                                                  

 جماغ هللاد. حسن جا   

 

 

 استما ة تحليل محتوى االعمال الفنية )بصيغتها النهائية(

 الخصائص الفنية المكوناا

مفرداا 

 الرسم

 كائناا حية- 

 وحداا مكانية-ب

 اشخا 

 تضا يس

 حيواناا

 اشكال معما ية

 اشجا  ونباتاا

 مساحاا مائية

 

كيفية 

 التفاصيل

 نوع الخطوط- 

 حركة الخطوط-ب

 طبيعة الخطوط-ج

 اتجاب الخطوط-د

 لينة )منحن (

 مستمرة

 اعتيادية

 افق 

 حادة )مستقيم(

 متقطعة

 )اامقة(سميكة 

 عمودي

 متنوعة

 متنوعة

  فيعة )باهتة(

 مائل

 حركتها االشكال

 توزيعها

 حجمها

 كيفية التفاصيل

 معظمها متحركة

 منتشرة بانتظام

 جميعها متساوية

 مبالغ فيها

 بعضها متحركة

 متمركزة ف  مكا 

 سيادة مفردة طبيعية

 ساكتة

 مبعثرة

 اير متساوية

 صغيرة
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 االلوا 

 

 

 

 

 

 

 االلوا طبيعة -1

 الدقة ف  التكوين-2

 اللو  المستخدم-3

 الوا  دافمة- 

 )احمر, اصفر, برتقال (

 الوا  با دة-ب

 )االز م, االخضر, البنفسج (

 الوا  حيادية-ج

 لرصاص (ا)البن , االسود, 

 موضوعية

 متحققة

 

 

 

 

 

 

 بتصرف ذات 

 الى حد ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشوائية

 ضعيفة

معالجة 

فضام 

لوحة 

 الرسم

 االشكالنسة -1

 البعد والقرب-2

 تراكة االشكال-3

 مساحة الفضام-4

 واقع 

 يظهر كثيراً 

 متراكبة

 واسع

 محرف

 الى حد ما

 منتشرة

 محدود

 اير واقع 

 ال يظهر

 ال يوجد تراكة

 ال يوجد فضام
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 ( 4ملحق )

 التالميذ الذين يعانون القلق العالي
 

 

 لينا كاهم          مروة عل                      زينة جاسم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرى عبد الكاهم                                                    

 

 ( 0ملحق )

 يمثل التالميذ الذين ال يعانون القلق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيد كاهم   امير زهير    عل  عامر
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 واقع التخطيط األسري وعالقته بتحقيق أهداف برنامج

 9191 التحول الوطني

 
 د. منى حامد موسى

 استاذ مشارك سكن وادارة منزل

 جامعة ام القرى

 المملكة العربية السعودية

 
 

 الخالصة

رؤيـة  في تحسـين اآلثار االجتماعية واالقتصادية األساسـية التي تسـعى 0202يسـاهم برنامج التحول الوطني 

إلـى تحقيقها ، واألسرة ليست استثناء من حدوث التخطيط فيها، فهي تعتبر كيان خاص يحتاج إلى خطة تنظم  0202

سيرها وترسم طريق مستقبلها، ويهدف البحث الحالي الى إيجاد العالقة بين التخطيط األسري و تحقيق اهداف 

ت من افراد العينة استبيان الكتروني، وكانت عينة ، استخدم للحصول على البيانا0202برنامج التحول الوطني

فرد من األزواج والزوجات ، وصيغة مشكلة البحث في التساؤل  022البحث غير عشوائية )عرضية( بلغ عددها 

 التالي : 

 ؟ 0202هل هناك عالقة بين واقع التخطيط األسري وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 

 اهم النتائج:

عند مستوى  0202عالقة ارتباط طردي بين استبيان التخطيط األسري و برنامج التحول الوطني  كانت هناك -1

 و هذا يدل على ان وعي األسرة للتخطيط االسري يساهم في تحقيق اهداف التحول الوطني. 2021دالله 

رات الدراسة عند توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة في استبيان التخطيط االسري مع  متغي -0

 . 2020و  2.21مستوى دالله 

 اكثر العوامل التي تؤثر على قيام االسرة بالتخطيط : المستوى التعليمي ، العمر، المهنة، الدخل الشهري.  -0

 التوصيات:

وإدراك  0202أهمية تحديد أهداف األسرة االستراتيجية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية .1

 يات التي تعيق تحقيقها واالستعداد لمواجهتها .التحد

توعية األسرة بأهمية استخدام التخطيط كأسلوب أو منهج لتحقيق أهدافها من خالل إحداث المواءمة بين  .0

 احتياجاتها ومواردها المادية وغير المادية .
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The Reality of Family Planning and its 

Relation to the Achievement of Program 

Objectives of National Transition 2020 

 
ABSTRACT 
The National Transition program 2020 contributes to improving the basic social 

and economic impacts that 2030 aims to achieve. The family is not an exception 

from planning. It is a private entity that needs a plan to organize its lane and 

draw its future. The current research aims at finding the correlation between 

family planning and achieving  the goals of The National Transition Program 

2020, an electronic questionnaire was used to obtain data from the sample of the 

study, the sample was cross sectional non-random (400) couples, the problem of 

research was formulated in the following question: 

Is there a relationship between the reality of family planning and the 

achievement of the goals of the National Transition Program 2020? 

Results of the research: 

1. Are there a direct correlation between the family planning and the national 

transition program 2020 at the level of significance ( 0.01). This indicates that 

family awareness of planning contributes to the achievement of national 

transformation goals. 

2- There are statistically significant differences among the sample in the family 

planning questionnaire with the variables of the study at a level of significance 

(0.01 and 0.05). 

3 - The most important factors affecting the family planning: educational level, 

age, occupation, monthly income. 

Recommendations of the research: 

1. The importance of defining the family's strategic objectives in supporting the  

realizing of  the vision of Saudi Arabia 2020 and realizing the challenges that 

hinder its achievement and readiness to confront them. 

2. Educating the family about the importance of using planning as a method or 

approach to achieve its objectives by harmonizing its needs with its tangible and 

intangible resources. 
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 المقدمة : 

األسرة وحدة متكاملة في جسم المجتمع إنها التجمع األسري األكثر حساسية وتأثراً بما يحيط به وما يجري داخله 

من تأثيرات وتفاعالت متنوعة ،ولعل التخطيط األسري احد تلك الموازين والضوابط التي تنتجها االسرة لكي 

.)اميرة  ؤثراتها التفاعلية الداخلية إلى المجتمع المحيط بهاتستطيع ان تمتص المؤثرات االجتماعية وان تصدر م

فالتخطيط األسري مطلب وضرورة حتمية لكل األسر لتمكينها من التكيف مع الظروف  (02،ص1000’ االمين

التي يفرضها الحراك المجتمعي، فاألسرة تتأثر بمختلف التغيرات المحيطة بها وتؤثر أيضا في البناء االجتماعي 

 (11،ص1000) احمد بن  بعطوش ، كله. 

و تعتزم تحقيق رؤيتها هذه من خالل تحديد أهدافاً تعد  واألسرة الواعية هي تلك التي تحمل رؤية واضحة لمستقبلها،

ترجمة حقيقة للرؤية التي وضعتها. كما أنه من المهم أن تكون تلك األهداف مرحلية، محددة بمدة ووقت للبدء وآخر 

مع مقدرات تلك األسرة وأفرادها ، واضحة المعالم، واقعية ويسهل إنجازها، وبعبارة أخرى ـ أي لالنتهاء، تتناسب 

  .أن تقسم األهداف إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

والتخطيط في أبسط صورة له هو التنسيق بين ما يرغب الفرد ان يحققه لنفسه أو ألسرته أو للجماعة التي ينتمي 

وب في التفكير والتصور الذهني القائم على خصائص متميزة أهمها التداخل بين فروع المعرفة إليها فهو أسل

المختلفة يهدف إلى احداث تغيرات مقصودة في الجماعة وأفرادها خالل فترة زمنية محددة األداء. )محمـد نوري، 

 م(0222

لمصيرية ومتطلباتها القادمة، والبد من أن وتأتي أهمية التخطيط األسري من ارتباطه بأولويات األسرة وقضاياها ا

يعرف كل من الزوجين المهام التخطيطية التي أنيطت بهما ، فأهمية التخطيط نابعة من كونه مرتبطاً بأهداف األسرة 

وخاصة أهدافها بعيدة المدى المتنوعة، سواء أكانت هذه األهداف تختص بمستقبل األبناء، أو أهداف تتعلق بتحسين 

ً أساسية خاصة بامتالك عقار أومسكن أو أجهزة تستفيد منها المستوى  المعيشي لألسرة وزيادة الدخل ، أم أهدافا

األسرة وتستمتع بها، إلى جانب اتخاذ االحتياطات الالزمة والوسائل المناسبة لتأمين مستقبل األسرة وفق تنظيم 

 ، (م0220يضمن سعادتها بعيدة عن االضطراب واالرتباك . )رجب كريم ،

و للتخطيط السليم دور هام و ايجابي في سرعة تطور األسرة ، فسبب عدم تطور العديد من األسر ليس في نقص 

مواردها و لكن لعدم معرفة أفرادها بأسس التخطيط ، فعن طريقة التخطيط السليم يستطيع الفرد و األسرة تعويض 

ة، ويشل قدراتها على المواجهة عندما تصبح في وفي هذه الحالة فإن غياب التخطيط قد يربك األسر . أي نقص

 (02، ص 1000نطاق ظرف جديد .)اميرة األمين ، 

وتعد مشاركة جميع افراد المجتمع  ومؤسساته وتضافر جهودهم وتكاملها ،مطلبا اساسيا لتحقيق ما تصبو اليه 

ي والسياسي ،نحو تحقيق التنمية المجتمعات االنسانية في سعيها  لتطوير البناء االقتصادي واالجتماعي والثقاف

الشاملة ،وفي عصر يتميز بالتغير السريع ،اصبح التخطيط مطلبا اساسيا لتقدم أي مجتمع وتحقيق مشاريعه التنموية 

 (10،ص0222.)كيان دمحم ،

حيث تسعى المجتمعات اإلنسانية بشكل مستمر إلى تحقيق سبل البقاء و االرتقاء ، من خالل العمل على تطوير 

لبناء االقتصادي و االجتماعي و الثقافي و السياسي ، لتحقيق تنمية المجتمع الشاملة و في عصرنا هذا المتميز ا

ً لتقدم أي مجتمع لتحقيق مشاريعه التنموية ، وال شك أن أي خطة  ً أساسيا بالتغير السريع ، أصبح التخطيط مطلبا

ء المجتمعي وهي األسرة ، التي جاء بها المنهج الرباني تنموية شاملة البد و أن تشمل أهم و أول وحدة في البنا

المتكامل في إطار عملية التخطيط اإلداري ، التي يجب مراعاتها و تنفيذها للنهوض باألسرة المسلمة و أفرادها ، 

 ( 0-0، ص  0222في سبيل تحقيق أهدافها السامية . ) كيان البرغوثي ، 

ألسرة تغيرات في مقوماتها وخصائصها البنيوية والوظيفية  وعلى على مستوى المجتمع  السعودي شهدت او 

مستوى العالقات االجتماعية بين أفرادها ، وعلى اعتبار ان المجتمع السعودي عضواً فاعالً في األسرة العالمية 

جتمع السعودي ، يتفاعل معها تأثراً وتأثيراً ، فقد أصبح التأثير االجتماعي المستمر سمة بارزة تعد من أهم سمات الم
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ولم يقف المجتمع السعودي جامداً أمام هذه الظروف المستحدثة بل تتقبلها شأن أي مجتمع عربي فانعكست آثارها 

 (0-0، ص0211على الحياة االجتماعية عامة واألسرة خاصة . ) ابتسام الريشي ، 

رؤية المملكة العربية » ت المملكة ومن أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا تبن

لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة ، وقد رسمت الرؤية « 0202السعودية 

التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، واألهداف وااللتزامات الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة 

 http://vision2030.gov.sa/ar/ntpالمستويات.

 12مؤشر قياس، حول  001وتتمحور أبرز مالمح برنامج التحول الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية من خالل 

ً رئيساً، يأتي في مقدمها التعليم، والصحة، واإلسكان، والعدالة االجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية،  مكونا

، كما لم يغفل برنامج التحول الكبير عن محور المجتمع ، حيث يعد من أكثر والخدمات البلدية، والبنى التحتية 

المحاور في عدد المكونات، إذ شمل اإلسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية 

، والعدل والحماية والنقل والبنية التحتية« نمط الحياة»الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش 

     http://vision2030.gov.sa/ar/ntpاالجتماعية . 

بما تتضمنه من أهداف عديدة وتطورات في مجاالت كثيرة سوف يؤثر وجودها  0202وبرنامج التحول الوطني  

كان البد من وجود وعي أسري حول موضوع التخطيط ، على دخل األسرة وعلى معدالت اإلنفاق فيها وبالتالي 

فوجود التخطيط األسري يسمح لألسرة بأن تتعامل وبتعقل مع المستجدات التي تحدث في نطاق الحياة العامة ، فهو  

يُشعر االسرة بقدر كبير من االطمئنان واألمل في التعامل مع المستجدات من حولها ، ألن التخطيط ما هو إال عملية 

ومن هنا  .وقع مدروسة وبشكل علمي للكيفية التي تستطيع االسرة معها أن تتعامل مع مشاكلها الداخلية والخارجيةت

 . 0202تبلورت فكرة البحث حول ايجاد العالقة بين واقع التخطيط لدى األسر السعودية وبرنامج التحول الوطني 

 

 مشكلة البحث:

لعديد من التحديات والتغيرات التي نتجت عن أسلوب الحياة العصرية . تمر األسرة السعودية في الوقت الحاضر با

وتنطلق مشكلة هذا البحث من منطلق أهمية التخطيط ودوره في تحقيق األهداف واالستعداد للتكيف مع األوضاع 

الت، والمستجدات في المستقبل والحد من هدر الطاقات واألوقات واألموال التي تعرض األسرة للكثير من المشك

 ومواكبة التغيرات المختلفة في شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

وجاء هذا البحث للتعرف على اهمية التخطيط بالنسبة لألسرة السعودية ومدى ممارستها له وعالقة ذلك ببرنامج 

هذه التغيرات ،وهذا ما يمكن أن  و كيفية مواجه األسرة للتغيرات االقتصادية والتكيف مع0202التحول الوطني 

 :  التساؤل التالي نلخصه في

 ؟ 9191هل هناك عالقة بين واقع التخطيط األسري وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 

 

 أهمية البحث:

رصد واقع التخطيط في حياة األسرة السعودية حيث يشكل التخطيط بشكل عام، أهمية كبيرة في حياة األسرة  -1

 يعتبر العنصر األساسي للنجاح في أّي مجال من مجاالت الحياة .والمجتمع و

األخذ باالحتياطات الالزمة والوسائل المناسبة لتأمين مستقبل األسرة وبنائه وفق تنظيم يضمن بإذن هللا حياة  -0

 سعيدة بعيدة عن األزمات والصعوبات و مساعدة االسرة على تحقيق اهدافها والوصول الى غايتها .

وذلك لضمان  0202لمام المجتمع بصفة عامة واألسر بصفة خاصة بأهداف برنامج التحول الوطني ضرورة ا -0

 الموائمة مابين أهدافها وأهدافه لضمان تحقيقها .

تسليط الضوء على ما قد ينتج من عواقب قد تتسبب في عرقلة  تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وبذل   -0

لفهم واستيعاب انظمه ولوائح البرنامج لتحقيق التقدم والرقي للدولة وضمان المجهود لنشر الوعي بين االفراد 

 مستقبل زاهر لألجيال القادمة .

http://vision2030.gov.sa/ar/ntp
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جهة حكومية قائمة على القطاعات  00التوصل الى نتائج وتوصيات تقدم للجهات المسؤولة بالدولة على مستوى  -0

مي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة االقتصادية والتنموية بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكو

  . للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني

 أهداف البحث : 

 . 0202ايجاد العالقة بين التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني -1

 ايجاد الفروق بين التخطيط االسري والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسر. -0 

 التعرف على اولويات العوامل المؤثرة على التخطيط  في االسرة . -0 

 

 فروض البحث : 

 . 0202توجد عالقة ارتباطية بين استبيان التخطيط األسري و استبيان برنامج التحول الوطني -1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان التخطيط األسري مع  -0

 ت التالية ) الجنس ، المستوى التعليمي ، العمر ، المهنة ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري (المتغيرا

 تختلف أولويات العوامل المؤثرة على استبيان التخطيط االسري لدى أسر العينة.  -0

 

 مصطلحات البحث :  

عملية معينة خالل فترة زمنية وهو "هو تنظيم للشؤن االسرية وفق برنامج محدد لتحقيق اهداف  التخطيط االسري :

 (.02،ص1000’ " )اميرة االمينذهنية تسبق االهداف المتعلقة بشؤن االسرة 

رؤية »"هي الخطة الخماسية للملكة العربية السعودية والتي اطلقت للمساهمة في تحقيق  برنامج التحول الوطني :

جلس الشؤون االقتصادية والتنمية وحددت الجهات م 0210، وقد انشئها عام  0202«المملكة العربية السعودية 

ومجابهة هذه  0202«رؤية المملكة العربية السعودية »المشاركة في البرنامج أهداف استراتيجية لتحقيق أهداف 

م بناًء على مستهدفات محددّة، ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف  0202التحديّات إلى العام 

ي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته، وانطلق البرنامج في بشكل سنو

 جهة حكومية على أن يتم إضافة جهات أخرى في األعوام المقبلة. 00عامه األول على مستوى 

 

 اجراءات البحث :

 منهج البحث:  -أوالا  

تمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها المنهج الوصفي التحليلي :  هو األسلوب الذي يع

تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا والتعبير الكيفي يصف مقدار هذه الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي يعطي 

بة وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى. )فوزي غراي

 ( 0222وآخرون ،

 حدود البحث:  -ثانيا 

 الحدود المكانية:  - 0

وهي المنطقة الجغرافية التي سيتم بها توزيع أداة البحث وجمع البيانات وأداة البحث الحالي أداة الكترونية حيث 

 سيتم نشر الرابط وتوزيعه عبر مواقع التواصل االجتماعي على األسر بالمملكة العربية السعودية. 

 الحدود الزمانية:  -9 

وهي الفترة التي نشرت فيها أداة البحث االلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي وجمع البيانات من أفراد العينة 

 .  10/11/1002الى  2/11/1002من  

 الحدود الموضوعية:  - 3

 سيتناول هذا البحث جانبان معرفيان أساسيان:

 ة السعودية ً واقع التخطيط األسري لدى  األسر - أ
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 0202برنامج التحول الوطني ً   - ب

 الحدود البشرية ) عينة البحث (: -4

عينة البحث عينة غير عشوائية ) غير احتمالية عرضية  ( ، حيث سيتم نشرا أداة البحث على مجموعة من االسر  –

 ( أسرة  .  022دهم )السعودية ) أزواج وزوجات (  من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة بلغ عد

ا: أدوات البحث:   ثالثا

االداة المستخدمة للحصول على البيانات الالزمة من أسر عينة البحث عبارة عن استمارة استبيان الكترونية تم 

تصميمها بالرجوع الى المصادر العلمية المختصة بموضوع البحث بهدف التعرف على واقع التخطيط األسري في 

 . 0202يجاد العالقة  بينه وبين برنامج التحول الوطني  وا 0202االسرة  . 

 اشتمل االستبيان على ثالث محاور كالتالي:وصف أداة البحث: 

 المحور األول: البيانات العامة ألسر العينة. 

 ( عبارة .00المحور الثاني: استبيان التخطيط األسري ويشتمل على )

 ( عبارة .00ويشتمل على )0202وطني  المحور الثالث : استبيان برنامج التحول ال 

 

 تقنين االستبيان ويشمل ) الصدق والثبات ( :

 صدق االتساق الداخلي(  (صدق االستبيان : 

يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه. وقد تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك     

ون ( بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان )التخطيط بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرس

 .0202األسري( ، و بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان )برنامج التحول الوطني( 

 

 والدرجة الكلية لالستبيان )التخطيط األسري(  ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة0جدول )

 الداللة رتباطاال م الداللة االرتباط م

1- 2.2.2 2.21 10- 2.220 2.21 

0- 2.220 2.21 10- 2.222 2.20 

0- 2.200 2.21 10- 2.200 2.20 

0- 2.20. 2.21 12- 2..0. 2.21 

0- 2.200 2.20 12- 2.210 2.21 

2- 2.220 2.21 12- 2.202 2.21 

2- 2..11 2.21 1.- 2.222 2.21 

2- 2.200 2.21 02- 2.220 2.21 

.- 2.222 2.21 01- 2.202 2.20 

12- 2.220 2.20 00- 2.221 2.21 

11- 2.220 2.21 00- 2.21. 2.20 

10- 2.200 2.21 00- 2.212 2.21 

      

( القترابها من الواحد الصحيح  2.20 – 2.21( أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 1يتضح من الجدول)

 رات االستبيان .مما يدل على صدق وتجانس عبا
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 والدرجة الكلية لالستبيان )برنامج التحول الوطني( ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 9جدول )

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

0- 1.210 1.10 03- 1.710 1.10 

9- 1.844 1.10 04- 1.887 1.10 

3- 1.794 1.10 01- 1.249 1.10 

4- 1.712 1.10 00- 1.701 1.10 

1- 1.230 1.10 07- 1.819 1.10 

0- 1.004 1.11 08- 1.800 1.10 

7- 1.033 1.11 02- 1.748 1.10 

8- 1.727 1.10 91- 1.290 1.10 

2- 1.818 1.10 90- 1.778 1.10 

01- 1.732 1.10 99- 1.832 1.10 

00- 1.200 1.10 93- 1.049 1.11 

09- 1.890 1.10  

      

( القترابها من الواحد الصحيح  2.20 – 2.21( أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 0ضح من الجدول)يت

 مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .

 : الثبات 

 ، واتساقه  واطراده فيما ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء 

 الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -0

 Guttmanجيوتمان    -0

 

 قيم معامل الثبات الستبيان التخطيط األسري (3جدول )

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا 

 1.810 1.802 – 1.773 1.897 ثبات استبيان التخطيط األسري

        

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند مستوى  

 ا يدل على ثبات االستبيان .مم  2.21

 

 ( قيم معامل الثبات الستبيان برنامج التحول الوطني4جدول )

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا 

 1.881 1.249 – 1.810 1.213 ثبات استبيان برنامج التحول الوطني

        

لتجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، ا 

 مما يدل على ثبات االستبيان .  2.21
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 تطبيق االستبيان:

استغرقت المدة الزمنية لنشر االستبيان شهر تقريباً وقد أرفق مع االستبيان تعريف بموضوع البحث والهدف منه، 

ينة بأهمية الموضوعية والدقة في اإلجابـة وأن مع تفعيل خاصية عدم ترك أي عبارة بدون اجابة والتنويه ألسر الع

 هـذه المعلومات محاطـة بالسرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط.

وتم الحصول على اإلحصاءات الوصفية منها: التكرارات ـ النسب المئوية ، والرسوم البيانية عبر تطبيق قوقل 

د العالقة بين متغيرات الدراسة للكشف على نوع العالقة بين درايف ، اما اختبارات الفروض اإلحصائية ، وايجا

 (S.P.S.S)هذه المتغيرات وللتحقق من صحة الفروض فقد تم إجراء المعالجة باستخـدام الحاسـب اآللـي ببرنامـج 

Statistical Package For Social Sciences Program   : ال يجاد نتائج اإلحصاء االستداللي 

 ومعامل ارتباط بيرسون. (T.Test). واختبارات  Anova (F.Test)األحادي تحليل التباين

 النتائج الوصفية لعينة البحث:

 الجنس : -0

ا لمتغير الجنس  (1جدول )  توزيع أفراد عينة البحث تبعا

 النسبة% العدد الجنس

 %34.8 032 زوج

 %01.9 900 زوجة

 %011 411 المجموع

 

من أفراد عينة البحث  .10% ، بينما 20.0أفراد عينة البحث زوجات بنسبة من  021( أن 0يتضح من جدول )

 % .00.2أزواج بنسبة 

 المستوى التعليمي : -1

 

ا لمتغير المستوى التعليمي  (0جدول )  توزيع أفراد عينة البحث تبعا

 النسبة% العدد المستوى التعليمي

 %91 011 الشهادة الثانوية فأقل

 %00 944 الشهادة الجامعية

 %04 10 ماجستير ، دكتوراه

 %011 411 المجموع

   

فرد من أفراد عينة البحث ) األزواج والزوجات( حاصلين علي الشهادة الجامعية  000( أن 2يتضح من جدول )  

من أفراد عينة  122، ثم يأتي في المرتبة الثانية % وهذا يدل على ارتفاع المستوى التعليمي لعينة البحث 21بنسبة 

من أفراد عينة البحث حاصلين على "ماجستير  02% ، وأخيرا 00البحث حاصلين على الشهادة الثانوية فأقل بنسبة 

 % . 10، دكتوراه" بنسبة 

 العمر : -3

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر 7جدول )        

 نسبة%ال العدد العمر

 %40.7 087 سنة 31أقل من 

 %31.8 093 سنة 41سنة الي أقل من  31من 

 %99.1 21 سنة فأكثر 41من 

 %011 411 المجموع
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سنة  00من أفراد عينة البحث ) األزواج والزوجات( كانت أعمارهم أقل من  122( أن 2يتضح من جدول )    

والرغبة ، لعمرية تصنف بسن الشباب الذي يمتاز بالقوة الكامنة % وتشير الباحثة الى أن هذه المرحلة ا02.2بنسبة 

سنة الي أقل  00من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهم من  100والعزيمة المتوقّدة من أجل البناء والتطور، يليهم 

 % .00.0سنة فأكثر بنسبة  00من أفراد عينة البحث كانت أعمارهم من  2.% ، وأخيرا 02.2سنة بنسبة  00من 

 المهنة :-4

من أفراد عينة البحث ) األزواج والزوجات( عاملين بالوظائف الحكومية  101( أن  2 يتضح من جدول التالي )    

من أفراد عينة البحث متقاعدين / غير عاملين  112% وهذا يدل على ثبات الدخول وانتظامها، يليهم 02.2بنسبة 

من أفراد عينة  02% ، وأخيرا 0..1حث عاملين بالقطاع الخاص بنسبة من أفراد عينة الب 22% ، يليهم .0بنسبة 

 % .10البحث عاملين باألعمال الحرة بنسبة 

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المهنة  8 جدول )        

 النسبة% العدد المهنة

 %37.8 010 وظيفة حكومية

 %02.9 77 قطاع خاص

 %04 10 أعمال حرة

 %92 000 ال يعملمتقاعد / 

 %011 411 المجموع

 عدد أفراد األسرة : -1

 

ا لعدد أفرادها  (  01جدول )   توزيع أسر عينة البحث تبعا

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %47 088 أفراد 1أقل من 

 %39.1 031 أفراد 7أفراد الي  1من 

 %91.1 89 أفراد فأكثر 8من 

 %011 411 المجموع

%  ، يليهم األسر 02أفراد بنسبة  0أسرة بعينة البحث كان عدد أفرادها أقل من  122( أن 12من جدول )يتضح     

% ، وأخيرا كان عدد األسر 00.0" بنسبة 102أفراد وبلغ عددهم " 2أفراد الي  0الالتي تراوح عدد أفرادها من 

 % .02.0" بنسبة 20أفراد فأكثر " 2الالتي كان عدد أفرادها من 

 

 الدخل الشهري :  -0

 ( توزيع أفراد عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة 00 جدول )

 النسبة% العدد الدخل الشهري

 %01.1 09 لاير 3111اقل من 

 %93.1 24 لاير 0111لاير إلى اقل من  3111من 

 %07.3 02 لاير 2111لاير إلى اقل من  0111من 

 %99.1 21 لاير 09111لاير إلى اقل من  2111من 

 %90.9 81 لاير فأكثر 09111من 

 %011 411 المجموع

     

( أن أكبر فئات الدخل الشهري ألفراد عينة البحث) األزواج والزوجات(  كان في الفئة )من 11  يتضح من جدول ) 

لاير إلى  2111)من %  ،  يليهم مباشرةً أصحاب الدخول في الفئة 00.0لاير( بنسبة  2022لاير إلى اقل من  0022

وأن أقل فئات الدخل الشهري ألفراد عينة البحث كان في الفئة  1.2% أي بفارق 00.0( بنسبة لاير 09111اقل من 
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( بلغ 0210% . ووفق آخر مسح أجرته الهيئة العامة لإلحصاء )10.0لاير( حيث بلغت نسبتهم  0022)اقل من 

 ( لاير .12200متوسط دخل األسرة السعودية الشهري ) 

 

 مصادر الدخل : -7

 ( مصادر دخل أفراد عينة البحث 09 جدول )        

 النسبة% العدد مصادر الدخل

 %81.8 393 راتب شهري

 %7.1 31 إيراد من ممتلكات

 %00.7 47 أعمال حرة

 %011 411 المجموع

   

خلهم الراتب الشهري من أفراد عينة البحث ) األزواج والزوجات( كان مصدر د 000( أن 10يتضح من جدول )  

من أفراد  02%، يليهم  02% حيث كان أغلبهم موظفون سواء في القطاع الحكومي او الخاص بنسبة 22.2بنسبة 

من أفراد عينة البحث كان مصدر  02% ، وأخيرا 11.2عينة البحث كان مصدر دخلهم من األعمال الحرة بنسبة 

 % .2.0دخلهم إيراد من ممتلكات بنسبة 

 

 ن صحة الفروضالتحقق م

 .9191: توجد عالقة ارتباطية بين استبيان التخطيط األسري و استبيان برنامج التحول الوطني  الفرض األول

للتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين استبيان التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني    

 والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط :

 

 ( مصفوفة االرتباط بين التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني03) جدول

 استبيان برنامج التحول الوطني 

 **1.812 استبيان التخطيط األسري

   

( وجود عالقة ارتباط طردي بين استبيان التخطيط األسري واستبيان برنامج التحول  10يتضح من الجدول )

عالقة ارتباط طردي قوي تدل على أنه كلما قامت األسر بالتخطيط لتحقيق  ، وهي 2.21الوطني عند مستوى داللة 

 .  0202أهدافها واستغالل مواردها بكفاءة وفاعلية ، كلما أدى ذلك الى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 

نطاقها  وتشير الباحثة الى أن وجود التخطيط األسري يسمح لألسرة بأن تتعامل مع المستجدات التي تحدث في

يسـاهم في تحسـين اآلثار االجتماعية واالقتصادية  0202الداخلي والخارجي ، خاصةً و أن برنامج التحول الوطني 

إلـى تحقيقها والذي يشـمل اسـتهداف نظام الرعايـة االجتماعية لألسـر األكثر  0202األساسـية التي تسـعى رؤيـة 

 تتحقق صحة الفرض األول األساسي للبحث . احتياجـا ودعمهـم علـى نحو فعـال  . وبذلك

   

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان التخطيط األسري  

 مع المتغيرات التالية ) الجنس ، المستوى التعليمي ، العمر ، المهنة ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري (

هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في استبيان للتحقق من      

 التخطيط األسري والجداول التالية توضح ذلك :
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 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير الجنس 04جدول )  

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الداللة قيمة ) ت ( درجات الحرية العينة

 032 3.194 89.142 ازواج
328 91.440 

 1.10دال عند 

 900 1.087 018.301 زوجات لصالح اإلناث

    

( 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )02.001( أن قيمة ) ت ( كانت ) 10يتضح من الجدول ) 

( ، مما يدل .20.00( ، بينما بلغ متوسط درجة الذكور )122.020بلغ متوسط درجة اإلناث ) لصالح اإلناث ، حيث

على أن الزوجات كن أكثر ممارسة للتخطيط في األسرة من األزواج . وتشير الباحثة الى أن ذلك يدل على ارتفاع 

حقيق األهداف وكذلك فان مستوى الوعي لدى الزوجات بأهمية التخطيط وممارسته في أمور الحياة اليومية لت

يهدف الى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي وطرح عدة مبادرات  0202برنامج التحول الوطني 

 تهدف الى رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاعات المجتمع المختلفة ومنها األسرة .

 

 ي تبعا لمتغير المستوى التعليمي( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسر 01جدول )  

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات المستوى التعليمي

 9 3077.413 7314.810 بين المجموعات
 دال 1.10 37.293

 327 20.202 38420.801 داخل المجموعات

   322  41810.000 المجموع

  

( ، مما يدل 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )00..02ة ) ف( كانت )( إن قيم  10يتضح من جدول )  

على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير المستوى التعليمي ، ولمعرفة 

 اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 00ل )  جدو

 المستوى التعليمي

الشهادة الثانوية 

 فأقل

 70.882م = 

 الشهادة الجامعية

 27.013م = 

ماجستير ، 

 دكتوراه

 22.994م = 

   - الشهادة الثانوية فأقل

  - **91.904 الشهادة الجامعية

 - *9.090 **99.331 ماجستير ، دكتوراه

  

( وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري بين أفراد العينة  12من جدول ) يتضح     

الحاصلين علي "ماجستير ، دكتوراه" وأفراد العينة الحاصلين على" الشهادة الجامعية"  لصالح أفراد العينة 

ي المرتبة األولى أفراد العينة الحاصلين ( ، فيأتي ف 2.20الحاصلين علي "ماجستير ، دكتوراه" عند مستوى داللة ) 

علي "ماجستير ، دكتوراه" حيث كانوا أكثر قدرة على ممارسة التخطيط األسري ، ثم أفراد العينة الحاصلين علي 

 الشهادة الجامعية في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة الحاصلين علي الشهادة الثانوية فأقل في المرتبة األخيرة .
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير العمر 07دول )  ج

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات العمر

 9 3743.178 7480.010 بين المجموعات
 دال 1.10 40.102

 327 20.913 30997.101 داخل المجموعات

   322  43703.791 المجموع

     

( ، مما يدل 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ).01.21( إن قيمة ) ف( كانت ) 12يتضح من جدول )    

على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير العمر ، ولمعرفة اتجاه الداللة 

 دة والجدول التالي يوضح ذلك :تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعد

 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  08جدول ) 

 العمر
 سنة 31أقل من 

 01.199م = 

 41سنة الي أقل من  31من 

 سنة

 81.730م = 

سنة فأكثر م  41من 

 =010.420 

   - سنة 31أقل من 

 41سنة الي أقل من  31من 

 سنة
91.912** -  

 - **91.701 **41.274 سنة فأكثر 41من 

   

 

 00( وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لذوي السن "من  12يتضح من جدول )   

سنة" لصالح أفراد  00سنة ، أقل من  00سنة الي أقل من  00سنة فأكثر" وكال من أفراد العينة ذوي السن "من 

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذوي السن من  2.21وى ) سنة فأكثر عند مست 00العينة ذوي السن من 

سنة الي  00سنة فأكثر حيث كانوا أكثر قدرة على ممارسة التخطيط األسري ، ثم أفراد العينة ذوي السن من  00

 .سنة في المرتبة األخيرة  00سنة في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة ذوي السن أقل من  00أقل من 

 

 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير المهنة  02جدول ) 

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات المهنة

 3 9887.794 8003.070 بين المجموعات
19.421 

1.10 

 320 11.101 90783.207 داخل المجموعات دال

   322  31447.188 المجموع

    

( ، مما 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )00.0.0( إن قيمة ) ف( كانت ) .1يتضح من جدول )      

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير المهنة ، ولمعرفة اتجاه 

 ات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارن
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 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 91جدول ) 

 المهنة
 وظيفة حكومية

 83.000م = 

 قطاع خاص

 23.498م = 

 أعمال حرة

 011.197م = 

 متقاعد / ال يعمل

 71.143م = 

    - وظيفة حكومية

   - **2.709 قطاع خاص

  - **7.122 **00.800 أعمال حرة

 - **92.284 **99.881 **03.093 متقاعد / ال يعمل

    

( وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لألفراد العاملين  02يتضح من جدول )  

ين" باألعمال الحرة وكال من أفراد العينة العاملين "بالقطاع الخاص ، الوظائف الحكومية ، غير العاملين / المتقاعد

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة 2.21لصالح أفراد العينة العاملين باألعمال الحرة عند مستوى داللة )

العاملين باألعمال الحرة حيث كانوا أكثر قدرة علي التخطيط األسري ، ثم أفراد العينة العاملين بالقطاع الخاص في 

ين بالوظائف الحكومية في المرتبة الثالثة ، وأخيرا أفراد العينة غير العاملين / المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة العامل

 المتقاعدين .

 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة 90جدول )         

 الداللة ) ف( قيمة درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة

 9 3870.080 7743.309 بين المجموعات
 دال 1.10 40.819

 327 89.030 39810.040 داخل المجموعات

   322  41111.118 المجموع

    

( ، مما 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )02.200( إن قيمة ) ف( كانت ) 01يتضح من جدول )      

جات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه يدل على وجود فروق بين در

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة99جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 1أقل من 

 014.733م = 

 أفراد 7  أفراد الي 1من 

 79.009م = 

 أفراد فأكثر 8من 

 18.118م = 

   - أفراد 1أقل من 

  - **39.090 أفراد 7أفراد الي  1من 

 - **04.114 **40.071 أفراد فأكثر 8من 

     

 

أفراد  0( وجود فروق بين أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري بين األسر أقل من  00يتضح من جدول ) 

 0أفراد فأكثر" لصالح أفراد العينة باألسر أقل من  2أفراد ، من  2أفراد الي  0أفراد العينة باألسر "من وكال من 

أفراد حيث كانوا أكثر  0( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة باألسر أقل من  2.21أفراد عند مستوى داللة ) 

أفراد في المرتبة الثانية ، وأخيرا أفراد  2أفراد الي  0ن قدرة علي التخطيط األسري ، ثم أفراد العينة باألسر م

 أفراد فأكثر . 2العينة باألسر من 

 

 



 

 
 

 77 

 

 

 

9102 

 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير الدخل الشهري 93جدول ) 

 درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات الدخل الشهري 
قيمة ) 

 ف(
 الداللة

 9 3189.820 7001.783 بين المجموعات
 دال 1.10 33.134

 327 010.844 49400.292 داخل المجموعات

   322  42189.709 المجموع

  

      

( ، مما يدل 2.21( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )00.000( إن قيمة ) ف( كانت )00يتضح من جدول )

في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير الدخل الشهري ، ولمعرفة  على وجود فروق بين درجات أفراد العينة

 اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 94جدول )  

 الدخل الشهري
 منخفض

 78.913م = 

 متوسط

 81.110م = 

 مرتفع

 20.493م = 

   - فضمنخ

  - *9.348 متوسط

 - **01.879 **03.991 مرتفع

 

 

( وجود فروق بين أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لألسر ذوات الدخل المرتفع  00يتضح من جدول )  

وكال من أسر أفراد العينة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح أسر أفراد العينة ذوي الدخل المرتفع عند 

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذوي الدخل المرتفع حيث كانوا أكثر قدرة علي  2.21داللة ) مستوى 

التخطيط األسري ، ثم أفراد العينة ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانية ، وأخيرا أفراد العينة ذوي الدخل 

 المنخفض .

ة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني بوجود فروق ذات دالل

التخطيط األسري مع المتغيرات التالية ) الجنس ، المستوى التعليمي ، العمر ، المهنة ، عدد أفراد األسرة ، الدخل 

 الشهري (

 الفرض الثالث : تختلف أولويات العوامل المؤثرة على استبيان التخطيط االسري لدى أسر العينة. 

للتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(      

 للعوامل المؤثرة علي التخطيط األسري والجدول التالي يوضح ذلك :
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 ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(91جدول )

    

( إن المستوى التعليمي كان من أكثر العوامل المؤثرة على ممارسة التخطيط 00يتضح من الجدول السابق )  

% ، 22.1لثة متغير المهنة بنسبة % ، ويأتي في المرتبة الثا20.0% ، يليه متغير العمر بنسبة 20.0األسري بنسبة 

  % .20.2وأخيرا في المرتبة الرابعة متغير الدخل الشهري بنسبة 

وتشير الباحثة الى أن أهمية التخطيط األسري ، فما هو اال عملية توقع مدروسة وبشكل علمي للكيفية التي يستطيع 

الذكية هي األسرة التي يشترك جميع أفرادها في  االنسان معها أن يتعامل مع مشاكله الداخلية والخارجية . واألسرة

ادارة شؤونها وذلك لمناقشة المشكالت المتوقعة والرغبات المطلوبة والمفاضلة بين األهداف المطروح والتخطيط 

 لها على ضوء الموارد المحدودة وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث .

 

 التوصيات :

سلوب أو منهج لتحقيق أهدافها من خالل إحداث المواءمة بين توعية األسرة بأهمية استخدام التخطيط كأ .1

 احتياجاتها ومواردها المادية وغير المادية .

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المختلفة في توعية األزواج والزوجات بأهمية التخطيط والتدريب عل ممارسته  .0

 للمساهمة في تحقيق نهضة المجتمع . وتطبيقه في مختلف مواقف الحياة واالستغالل األمثل للموارد المتاحة

التأكيد على أهمية تحديد أهداف األسرة االستراتيجية الداعمة لتحقيق أهداف  رؤية المملكة العربية  .0

 وإدراك التحديات التي تعيق تحقيقها واالستعداد لمواجهتها . 0202السعودية

 المراجع 

رح لمواجهة التغير االجتماعي ، رسالة ماجستير ، م : تصور مقت0211ابتسام عزيز عبدالعزيز الريشي ،  -1

 جامعة أم القرى ، كلية اآلداب و العلوم اإلدارية ، قسم التربية و علم النفس .

: التخطيط العائلي و تأثيره على القيم االجتماعية في األسرة الريفية ، 1000احمد عبدالحكيم بن بعطوش ،  -0

في علم االجتماع العائلي ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية و العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

 . اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .002العدد   : مجلة األمن و الحياة ، امن األسرة ، 1000أميرة أنور أحمد األمين ، -0

ر التأهيـل للـزواج علـى نجـاح الحيـاة األسـرية، مركـز البحـوث م :تأثي0220رجب، كريم وآخرون ،  -0

 . جامعة القاهرة-والدراسات التجارية بكلية التجارة

م:أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،الطبعة الرابعة ،دار 0222فوزي غرايبة وآخرون ، -0

 وائل .

سري من المنظور التربوي اإلسالمي ، رسالة جامعية منشورة ، م : التخطيط األ0222كيان دمحم البرغوثي ،  -2

 جمعية العفاف الخيرية ، الطبعة األولى ، المكتبة الوطنية ،عمان.

 م: تصـميم البحـوث العلميـة فـي العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية، جـدة، مكتبـة خدمة الطالب.0222دمحم نوري ،  -2

 مواقع اإللكترونية :الالمراجع من 

8- http://vision2030.gov.sa/ar/ntp  
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 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قيمة ) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 1.10 00.118 1.447 1.10 039.438 1.891 1.212 المستوى التعليمي

 1.10 2.199 1.312 1.10 80.411 1.744 1.803 العمر

 1.10 8.123 1.943 1.10 01.428 1.710 1.837 المهنة

 1.10 0.871 1.040 1.10 47.979 1.098 1.729 الدخل الشهري

http://vision2030.gov.sa/ar/ntp
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دور المنطق الرياضي في إدارة العملية السياسية في 

 الشرق األوسط

 
 دمحم سيد دمحم أبوالعال .د

 جامعة بورسعيد -كلية اآلداب 

 مصر -بورسعيد 

 

 

 

 الخالصة

ٍ  سدوا ف فماهدا مد   تلعب العلوم اإلنسانية دوراً مهماً في الحياة السياسية واالجتماعية لألشخاص والمجتمعات على حد

 Jean-Jacques Rousseau 82 جاا  جاار روساوعالقة الحاكم بالمحكوم ماذ نظرية "العقٍ االجتماعي" ل"يحٍد 

" التي أثرت في المجتمع الفرنسيف وأسهمت بشكل  كبيدر فدي قيدام الةدورة الفرنسديةف ثدم 7122يوليو  8 -7178يونيو 

صداد ومدا يترتدب عليد  مد  أحدٍا  تحكدم شدكل تأثرت بها أوروبا ومعظم دول العالم بعدٍ للد ف كمدا أنهدا تدرتبق باالقت

الددٍول وعالقتهددا بالددٍول اأوددرعف أو تتعلددا بالجانددب االجتمدداعي للفددرد والجتمددعف وتدداظم شددكل العالقددة بددي  الفددرد 

والمجتمددع بماظماتدد  ومتسسددات  االجتماعيددة والةقافيددة والسياسددية والٍيايددةف واليراددا مدد  المجدداالت التددي تددتثر علددى 

ر أو الير مباشرف واليراا م  الفروع التي توصف بانتمائها للعلوم اإلنسانيةف ولكل فرع  مد  ادذ  اإلنسان بشكل  مباش

الفروع علٌم يٍرس ف لك  أن نجٍ علم الماطدا وادو أحدٍ مجداالت الفلسدفة يهدتم بظداارة سياسدية فيحللهداف ويحداول أن 

فدي حدٍ لاتد  يوصدف بأند  علدٌم صدور ف يهدتم  يقٍم لها شكالً قاطعاً فهذا او الجٍيٍ في اأمرف لل  أن الماطدا كعلدم

بصورة الفكر ال يهتم بمادت  أو محتوا  الٍاوليف واذا او الغريب في اأمرف فالسياسة ال تهتم بالشدكل الخدارجي فقدق 

للعالقددات السياسدديةف و نمددا تتعددٍا  لتصددل  لددى البايددة الٍاوليددة للمجتمددع قبددل الخارجيددةف كددذل  نجددٍ أن الماطددا يددرتبق 

مباشرة بالعلوم الاسقية كالهاٍسة والرياضياتف دون أن يمتدٍ  لدى العلدوم االجتماعيدةف حتدى أند  يكداد يافصدل بصورة  

عدد  الفلسددفةف لٍرجددة أندد  يددٍرة لطددالم كليددة العلددوم قسددم الرياضددياتف ولطددالم كليددة الهاٍسددةف كمددا أن الماطقددي 

يعمدل أسدتالً فدي كليدة الهاٍسدةف ومدع للد  * الدذ  يتاداول هداارة اإلرادام والبطالدة فدي الشدر  اأوسدق  1"كوسكو"

 يتااول الماطا الغائم وعالقت  بالسياسةف واو ماسوف أعرض ل  والل صفحات اذا البحث.

 

 

 

                                                 
 7691م  أام المااطقة الذي  ااتموا بالغيومف ولٍ كوسكو في السابع م  فبراير عام    Bart Koskoيُعٍ بارت كوسكو *

اأمريكيةف وحصل على عٍد  م  الشهادات في مجاالت: الفلسفةف واالقتصاد م  جامعة جاوم  Kansasبمٍياة كاساة

لماجيستير في مجال الرياضيات التطبيقية م  جامعة كاليفورنيا بسان دييجوف ثم نال درجة كاليفورنياف حصل على درجة ا

ف وأصبح أستالاً للهاٍسة الكهربية في مجال تكاولوجيا Irvinالٍكتورا  في مجال الهاٍسة الكهربية م  جامعة كاليفورنيا بإيرفي 

ف ورئيساً ُمشاركاً في متتمر الشبكات Neural Networksصبية المعلومات والهاٍسةف ثم مٍيراً للمتتمر الٍولي للشبكات الع

العصبية العالمي
 

 .7661عام 
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 أهمية البحث

يهتم اذا البحث في مجمل  بتأكيٍ نظرية المتامرة التي يدٍبراا الغدرم مد  ودالل نظرتد   لدى المجتمعدات العربيدة     

سبتمبر عام 77انتشار هاارة اإلراام بشكل  سافرف وتغير نظرة العالم للمسلمي  ماذ أحٍا   واإلسالميةف واصةً بعٍ

ف بل واعتبار العرم عامةً والمسلمون واصة مستلون بشدكل  مباشدر عد  تلد  اأحدٍا ف رالدم أن الغدرم ادو 8177

و ن تطلدب مداهم اأمدر م  يقٍم تلد  الصدورة المتطرفدة التدي ترسدط للتطدرف والالعدات العرقيدة بكدل السدبلف حتدى 

استخٍام العلوم الصورية أو الرياضية لتبرير هاارة اجتماعية سياسيةف ونشير  لى أن اأمةلة الموجودة في الخدرائق 

لم تك  كما اي اآلنف و نما آثرنا استخٍام أمةلة م  الواقعف نظراً أن المتلف واو "أمريكي" اأصدل يريدٍ مد  ورا  

ت أن اإلراام والعاف يابعان م  الٍول التي تٍي  باأصولية اإلسالميةف وقدٍ جابادا دوالً مد  تقٍيم تل  اأمةلة أن يةب

الخددرائق وجماعددات  سددالمية زمةددل حددلم ، اللباددانيف وماظمددة التحريددر الفلسددطيايةف واليرامددا  واسددتبٍلاااا بددٍول  

ر الغدرم الكبيدر فدي نشدر ادذ  الةقافدات أورعف لل  لما نرا  مد  تلد  الدٍول علدى أرض الواقدع اآلنف  يمانداً مادا بدٍو

ٍ  كبيرف أنهدم اوتداروا الماطدا  بسياست  التي يجيٍاا ماذ قٍيم اأزلف سياسة "فر ِّ  تُسٍ". فكان اوتيارام موفٌا  لى ح

الغائم للتعبير ع  اذ  الاظرةف أو الماطا الضبابيف الذ  يتماشى مع طبيعة المواقف السياسدية التدي تتسدم بدالغموض 

 ابية وعٍم وضوح الرؤية.والضب

 

 أوالً: تعريف المنطق الغائم

 –7969مدارة17ز" Descartes "ديكاار ههرت أولى محاوالت الماطا الغائم في العصر الحٍيث علدى يدٍ       

وتمةلت في عٍة صور؛ فقٍ أطال ادتال  الفالسدفة التفكيدر فدي طبيعدة الهويدةف والبحدث عد  المدادة   7991فبراير 77

ئعة أو المددادة العامددة التددي ت مددر مدد  وددالل المةددال الددذ  ضددرب  بددذوبان شددمعة العسددل وصدديرورتها  لددى الفرعيددة الشددا

الالشمعة
 2ز

. 

ف اآلن بالماطا الغائم كانت علدى يدٍ        "فرانساي  بيكاو لك  الحقيقة أن أولى المحاوالت الحقيقية لظهور مايُْعر 

Francis Baconالجدياد األورجاانو   عاٍما نشدر كتابد  "7989 -7997" زNovum Organum  الدذ  تضدم "

"ف ويُعٍ اذا الكتام م  الوجهدة التاريخيدة أوُل محاولدة  "أرسطوماطق  االستقرائي الذ  وضع  في مقابل أورجانون 

 لوضع ماطا  استقرائيف عاٍما حٍد ثال  قوائم لتصايف الوقائع المالحظةف واي:

وقائمدة الدٍرجات  -ف جد  Table Of Absenceقائمدة الغيدام  -ف م Table Of Presenceقائمدة الحضدور –أ  

Table Of Degrees" فدي االسدتقرا  ادو أند  اليكفدي للبراادة علدى صدحة بيكو . والمبٍأ الذ  تقوم علي  نظرية "

التعميم زأو القانون  أن يأتي متي ٍاً بحاالت  كةيرة  وعٍيٍةف  ل  ن حالةً واحٍةً معارضةً زسلبية  تكفدي لاقضد 
 3ز

. وادي 

ماتُمةل أولى المحاوالت في العصور الوسطى للخروج ع  الامق المألوف للماطا اأرسطيف اأمر الذ  يظهدر فيد  

 فكرة الغيوم بوضوح.

 David" هيااو  ل"ديفياادفددي سددرد  لتدداريط الغيددوم فددي فتددرة العصددور الوسددطى  "كوسااكو" بعددٍ للدد  عددرض     

Hume رأع أن اإللابدددة الذاتيدددة تحدددٍ  داودددل الحلمدددة الذاتيدددة  الدددذ   7119أالسدددط  89 - 7177أبريدددل 89ز

للشعور
 4ز

. واو أول م   وج   الاقٍ  لى االستٍالل االستقرائيف وأول م  طرح الستال ع  مشروعيت ف وماذ أن أثدار 

                                                 
(

2
)Kosko. B: Fuzzy Thinking,The New Science Of Fuzzy Logic, 1st ed, Hyperion, New York, 

1992, p6.    

(
3
ترجمة ودراسة د. حسي  علي حس ف مراجعة  دونالٍ جيليل: فلسفة العلم في القرن العشري  زأربعة موضوعات رئيسية ف (

 . 16-12ف ص ص  8111د. مام عبٍالفتاح  مامف أم القرع للطباعة والاشر والتوزيعف القاارةف 

(
4
)Kosko. B: Fuzzy Thinking, p 6.   
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اذ  الشكوك حول االستقرا  والفالسفة ياظرون  لدى مشدكلة االسدتقرا  بوصدفها لغدلاً بدال حدل  يقدف كحجدر  "هيو "

ة  في وج  الاظرية التجريبية للمعرفةعةر
 5ز

. 

" أن  ال يمكااا القول بأن مجرد تحليل العلة يتضم  وجود المعلول كأحٍ عااصراا أن المعلدول "هيو لقٍ رأ ع       

متميٌل ع  علت ف وعلدى ادذا اليمكد  ماطقيداً القدول بأند  متضدمٌ  فيهداف ادذا  لدى جاندب أن الحدادثتي  متميلتدان؛ فإند  

جددٍ أ  تادداقن  ماطقددي  فددي  ثبددات  حددٍااا و نكددار اأوددرعف وااددا نجددٍ أن عالقددة العليددة ال تكشددف عدد  ضددرورة  اليو

ف ويصبح القول بأن لكدل حادثدة  علدةف مدردل   لدى التجربدةف حيدث اليمكاادا قبدول ادذ  القضدية علدى أسداة أنهدا  ماطقية 

تحليلية
 6ز

. 

لعشري  أعاد بعدن العلمدا  والفالسدفة فحدو تصدور الغمدوض فدي وفي نهاية القرن التاسع عشر وبٍاية القرن ا     

اددذا المصددطلح أثاددا  عرضدد  7669عددام  Williamson" وليامسااو مجدداالت  مختلفددةف فعلددى سددبيل المةددال؛ لكددر "

قددٍ ااددتم  Gottlob Frege "7282- 7689 "جوتلااوب فريجاا " للخلفيددة التاريخيددة للاظريددة الغائمددة ورأ ع أن 

بعرض الغموض دون تحٍيٍ حدٍود  قاطعدة  لقواعدٍ الماطدا التدي يكسدراا ادو بافسد  ويسدتبعٍاا مد  قدواني  الحسدام 

 7611 – 7218زBertrand Russell برسلمتأثراً  7611-7261اأساسية 
 7ز

.
 

 

نظريةً ع  المعاى والمسمى م  أجل حل المتااقضات الااتجة ع  عالقة الهوية فريج "لقٍ وضع "
 8ز

. 

في محاولة  م  بعن المااطقة م  أجل توسيع نطا  قيم الصدٍ  جلئيداً عد  طريدا بعدن القواعدٍ الجٍيدٍةف قدام      

الددبعن بتوسدديع وتعمدديم نطددا  الماطددا ثاددائي القيمددة لماطددا متعددٍد القدديم
 9ز

المةددال؛ الماطقيددي    . ومدداهم علددى سددبيل

                                                 
(

5
ف 8119القاارةف  فلسفة العلم عاٍ اانل ريشاباخ الٍار المصرية السعودية للطباعة والاشر والتوزيعف :د: حسي  علي حس  (

 .796ص

(
6
د: ماار عبٍالقادر دمحم: االستقرا  العلمي في الٍراسات الغربية والعربية زدراسة أبستمولوجية ماهجية التصورات  (

 .716ف ص8111والمفاايم ف دار المعرفة الجامعيةف اإلسكاٍريةف 

م ماطا وفيلسوف ماطاف وبوصف  : متس  الماطا الرياضي الحٍيث. بوصف  عال  7689 -7282* جوتلوم فريج  ز

ة في جامعة جياا ماذ عام   لى أن تقاعٍ  7218فيلسوف للرياضياتف حصل على درجة الٍكتورا  في الفلسفة في جوتاج ف در 

ف عاش فريج  حياة عللة والية م  الحواد  المهمةف لم يطلع الكةيرون على أعمال  قبل رحيل ف ولفترة طويلة هل 7672عام 

الفلسفة يمارة عبر ماكتب  اآلورون عا . كان ل  تأثير على الفلسفة التحليلية يمارة عبر رسلف أعظم  سهامات  في تأثير  في 

الماطا استحٍاث  لاظرية التكميم: نهج في الترميل والعرض المحكم لتل  االستٍالالت التي ترته  سالمتها بتعبيرات  م  قبيل 

ٍ  للتكميمف ت مك  الماطا الصور  أول مرة بعٍ فريج  م  التعامل مع برااي  "كلف بعنف ال شي " باستخٍام ترميل  جٍ ي

ً أورع م  الماطا كاظرية الفئات وحسام محموالت الٍرجة الةانية.  تتضم  حالً بها مكممات متعٍدةف كما طور فروعا

مة: ماصور البابورف دمحم حس  دليل أكسفورد للفلسفة : تحرير تٍ اونٍرتشف ترجمة نجيب الحصاد ف تحرير الترجزانظر: 

م  حرف ه  لى حرف  ف المكتب الوطاي للبحث والتطويرف الجماايرية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىف  8أبوبكرف ج

 .991ف ص 8118

 (
7
)Michael . Shane Murphy: A discussion Of  The Applications Of  Fuzzy  Sets To Game 

Theory , A creative Component submitted to  my graduate Committee , Lowa State University , 

Ames , Lowa . 2006 , p4. 

(
8
 .82ف ص7621د: سهام الاويهي: أس  الماطا الرياضي زرؤية حٍيةة ف مكتبة الاهضة المصريةف القاارةف  (

(
9
)Chent . G & Tat Pham . T : Introduction To Fu Fuzzy Set, Fuzzy Logic, And Fuzzy Control 

Systems, Houston University, Houston, Texas, CRC, Press, Boca Raton , London , 27 Nov, 

2000, p 57. 

. درة في دارمستادت  7627-7229* كوتاربسكيف تاديوز فيلسوف وماطقي بولاٍ ف صاحب أبستمولوجيا اسمية  متطرفة 

ة اللغات الكالسيكية في المٍارة الةانويةف كما عمل أستالاً في جامعات وارسوف لودزف ثم وارسو مرةً أورع.  ولفوفف ودر 

بالبولاٍيةف  7686ف قام باشر كتب  تٍريسية  رائجة  عام 7698حتى عام 7691شغل رئاسة اأكاديمية البولاٍية للعلم م  عام 

ة وقواني  الطبيعةف ومختلف الٍراسات التاريخية وعٍد م  اأعمال في اأوال  مستقلة ع  المقٍمات الٍياية والسياسي

م   8جف دليل أكسفورد للفلسفة بالبولاٍية. زانظر: 7699ودراسات في علوم التطبياف أو الاظرية العامة في العمل العام عام 

 . .128حرف ه  لى حرف  ف ص 
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 Kazimierzكازيميرز أجوفيتشف و"Tadeusz Kotarbinski "7229-7627 "تاديوز كوتاربسكي البولاٍيي   

 *"Ajdukiewicz 7261-7691 تشاااااارل  ف اللدددددذان حددددداوال تقدددددٍيم صدددددورةً دقيقدددددةً للغمدددددوضف  لدددددى جاندددددب"

" وقدٍم تعريفداً للغمدوض "فريجا   الذ  عمل بشكل  مستقل  ع Charles Sanders Peirce  "7216-7678بيرس

7617في المعجم الفلسفي الذ  ألف  عام 
 10ز

. لذل  ومما سبا يتضدح أن الماطدا لدي  عالقدة مد  قريدب  أو مد  بعيدٍ 

بالسياسةف  ال أن اأمريكان يطوعون كل العلدوم الممكادة إلثبدات أفكدار  يتمادون بهداف وادو مدا يظهدر اادا فدي العالقدة 

 "."كوسكوم بالحياة السياسية م  والل "ورائق المعرفة اإلدراكية الغائمة" التي عرض لها السياسية للماطا الغائ

 

 خرائط المعرفة اإلدراكية الغائمة  

استُخٍمت تطبيقات الذكا  االصطااعي لتحويل التجربة البشرية  لى شكل  يُْمك  فهم  مد  ودالل الحاسدب اآللديف      

التي تعتمٍ على تقايات الذكا  االصطااعي الذ  يُسدمى بدالتحكم الدذكيف والداُُظم  وعادةً ما تُوصف التحكمات المتقٍمة

المتشابهة؛ على سبيل المةال الاظر لما تقدوم بد  الموجدودات  الجلئية Biologicalالذكية م  والل الاُُظم البيولوجية 

بي  البشر  Mismatchالبشرية م  مهام  تحكمية تقوم بتقرير الامالج أو ُصاع القراراتف ستجٍ أن اااك عٍم تطابا 

ف والير دقيا  بدالطر  الغائمدةف بيامدا تعتمدٍ اآلالت وأجهدلة الحا  ٍ سدب اآللدي واآلالت؛ فالبشر عاٍام السبب الير متك

ف بدل وفدي أاللدب اأحيدان تعمدل بد ؛ لهدذا يُعدٍ الماطدا الغدائم طريقدةً Binary Reasoningعلدى االسدتٍالل الةادائي 

لجعل اآلالت أكةر لكاً  تمكاهم م  التفكير بطريقدة  الائمدة  مةدل البشدر
 11ز

.  ومد  ودالل مدلج أدوات الرسدوم البيانيدة 

 * FCMsت أصالً للشبكات العصبيةف تسمح ودرائق المعرفدة الغائمدة زبالماطا الغائم والتقايات اأورع التي ُوضع

بتمةيل وصياالة مجاالت المعرفة صورياً زعلى سبيل المةال: السياسةف والتعليم 
 12ز

. 

ف واي عبارةٌ ع  رسوم  بيانية  مباشرة  تتعلدا بتصدورات  7629لمفهوم ورائق المعرفة الغائمة عام كوسكو" قٍَّم "   

Concepts السياسةف اأحٍا  الجاريةف ....ف  لط  تعمل وفا قانون االستٍالل في صورة حٍود  و نقاط  متقاطعة  مةل

Nodes؛ حيث تقوم اذ  الخرائق بتصوير العالقة االستٍاللية بي  التصورات
 13ز

. 

غدائم بالمجموعدة والُمتحكم الغائم في صورت  البيانية يربق على سدبيل المةدال؛ سدرعة زوايدا ُمخرجدات الُمدتحكم ال    

ف وتددتم Voltage Transduction[*ف ويقددوم بإدوددال ُعاصددر  آوددر قبددل  دوددال ُمحددول جهددٍ الطاقددة 7ف 1الفاصددلة  

                                                                                                                                               
شأ في تارنوبول في بول بالامسا ف ن76919 بريل عام  78وتوفي في  7261ديسمبر  78* كازميرز أجوفيتش: ولٍ في 

أوكرانيا اآلن[ف كان مسااماً أساسياً في اأفكار الفلسفية والماطقية  في مٍرسة وارسوف قام بتحليل العالقة  –والمجر  ترنوبل 

لٍراسة الماطا تعتمٍ على علم العالمات  7681بي  المعرفة واللغةف يعود ل  الفضل في وضع أول نظرية استاباطية عام 

Syntax :ف حصل على درجة الٍكتورا  في جامعة لفوف أثاا  تٍريس  للفلسفة والفيليا  زانظرEncyclopedia Birtanic, 

.           Ajdukiewicz-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/11255/Kazimierz  

(
10

)Michael . Shane Murphy : Op . Cit , p4.  

(
11

)Simoes . Gody Marcelo : Introduction To Fuzzy Control, Colorado School Of  Mines 

Engineering Division, Illinois Street, Golden Colorado, U S A, 1998, p1. 

 اوتصار لعبارة ورائق المعرفة الغائمة.  F C M sز *

(
12

)Cole. R . Jason   & Persichitte . A . Kay : Fuzzy Cognitive Mapping  Applications  In 

Education, Nashoba Regional School District, University Of Northern Colorado , Bolton , 

Massachusetts, International  Journal  Of Intelligent Systems , Vol . 15, John Wiley & Sons, Inc 

, 2000 , P1.            

(
13

)Kandasamy .W. B. Vasantha: Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps , 

Department of  Mathematics , Indian Institute Of Technology,      Madras , Florentin 

Smarandache , University Of Gallup, NM, New Mexico, USA, 2003, p7.   

  لى قيمتي الصٍ  والكذم في الماطاف الصفر يشير  لى كذم القضيةف والواحٍ  يشير  لى صٍقها. 7ف و1تشير اأعٍاد *

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/11255/Kazimierz-Ajdukiewicz
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ف وال نقدي  الُمخرجدات بدالمعاى التقليدٍ ف وللد  الرتبداط مسدتوع كدل ُمدٍول بمسدتوع ُمخدرج  الليادة بصورة  معيادة 

تتٍاول مع فئات  أورع الائمة  ُمتاومة ُمحٍَّدف بٍالً م  أن تساو  القيم اللغوية فئاتٌ 
 14ز

. 

ولمعالجة الُمٍوالت م  أجل الحصول على الُمخرجات يتم لل  م  والل ست وطوات  تشمل معيدار القاعدٍة التدي    

 تستاٍ للاظام الغائم: 

 مطابقة الُمٍوالت ومجاالتها وتسميتها. -7

 مطابقة الُمخرجات ومجاالتها وتسميتها.  -8

 ت  م  داالت العضوية الغائمة لكل ُمخرج وُمٍول. عمل درجا -1

 باا  قاعٍة  سيادية  للاظام للكميات المااسسبة. -8

 تحٍيٍ انعٍام الحركة ع  طريا تحٍيٍ قوة القواعٍ. -9

تجميع القواعٍ وعٍم تغييم الُمخرج - 9
 15ز

. 

بعنف وم  ث دمَّ ت بعدث اسدتجابةً واصدةً بهدا وتقوم الخاليا العصبية بتوصيل اإلشارات الواردة م  الخاليا لبعضها ال   

ف وتُمدر اإلشدارات عبدر نقداط االشدتباك العصدبي  التدي تمةلهدا قيمداً عٍديدةً تصدٍُر فدي صدورة  شدارات   في شدكل عدٍد 

ف وعاٍما تُطلِّا بيانات الُمدٍول الجٍيدٍ واليدا الشدبكات العصدبية؛ فدإن قديم االشدتباك العصدبي يمكد  أن  عصبية  ُمتٍفقة 

وضددوح ف ويمكدد  اكتشدداف الشددبكة العصددبية عاددٍما تتغيددر قيمددة اشددتباكها العصددبيف أنهددا تعتمددٍ علددى البيانددات تتغيددر ب

المتاحة
 16ز

. 

بةف كمدا      والاُُظم العصبية أو الفئات اإلحصائية تقوم بتقريب القواعٍ الغائمة الير المعروفة م  والل البيانات الُمٍرَّ

أوددرع لتحسددي  تقريددب الٍالددةف بيامددا يسددتخٍم الاظددام العصددبي الُمخددتل ق  يمكاهددا مددلج اددذ  القواعددٍ و ضددافة قواعددٍُ 

Hybrid  الذ  يشمل المعرفة المراق بة والير المراق بة إليجاد وملج القواعٍ في شكل  بيضاو
 17ز

. 

ويمك  تعللم نمالج الشبكات ع  طريا المراقبة أو بٍونهاف ويتم تعللدم مراقبدة الشدبكة العصدبية مد  ودالل المحاولدة    

ف وقددٍ يشددير مدد  واللهددا اإلنسددان  لددى أن الشددبكة أوطددأت عاددٍما ب عة ددت   Trial And Errorوالخطددأ بإرشدداد ُمعلددم 

قددوم الُمعلددم بتصددحيح االسددتجابة فددي نمددالج البيانددات قبددل أن باسددتجابة  تختلددف عدد  الُمخددرج المطلددومف وبادداً  عليدد  ي

تستجيب الشبكة بصورة  صحيحة  بالاسبة لكل ُمٍول
 18ز

. 

بددةف والمصددفوفة       وتاُلقددي المعرفددة اليددر المراقبددة التددرتيبي  اإلحصددائيي  اأول و الةدداني للفئددات فددي البيانددات الُمٍرَّ

بيضداوياً فددي نقدل أو مركددل مجموعدة البياندداتف ومد  ث ددمَّ يمكد  تعللددم  لكدل فئددة  تُعطدي مركددلاً  Covarianceالمغدايرة 

التي تُقلل وطأ تربيع الٍالة الغائمة فدي نظدام الدتعلم  Gradientالاظام العصبي المراق ب م  والل  عٍاد درجة الميل 

و الير المراقًب الُمختلقف أن  في اأساة يهٍُف  لى  عطا  دالة  تقريبية  أكةر دقة  ع  الاظام المراق ب
 19ز

. 

 

 

 

 

                                                 
(

14
)Kosko. B & J. Peter : Adaptive Fuzzy Systems For Target Tracking, Intelligent Systems 

Engineering, Autumn, Vol, 1,  Issue: 1, USA, 1992, P6. 

(
15

)Simoes . Gody Marcelo : Op . Cit, p5.  

(
16

)Kosko. B & Satoru Isaka : Fuzzy Logic, p79.    

(
17

)………... & Dickerson. A . Julie : Fuzzy Function Approximation With  Ellipsoidal Rules, 
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 خصائص خرائط المعرفة الغائمة

 لخرائق المعرفة الغائمة عٍة وصائو  ماها مايلي: 

تقبل ورائق المعرفة الغائمة التطبيا واصةً في مجاالت المعرفة البسيطةف واااك عدٍداً مد  اأمةلدة علدى ودرائق  -أ 

ف والجبدر االسدتٍاللي الغدائم المعرفة الغائمةف فاالستٍالل يمك  تصوير  كعالقة  الائم ة  تتألف مد  تصدورات  اسدتٍاللية 

الذ  يتعلا بتاظيم االستٍالل في ورائق المعرفة الغائمةف ومصفوفات ورائق المعرفة الغائمة
 20ز

. 

ا تكدون أن العالقات االستٍاللية في الخرائق الغائمة دائماً ما تُضم تغيراًف فاتيجة التأثير االسدتٍاللي دائمداً مد –م       

مختلفةً في تصور  أو أكةر مد  التصدوراتف ولدذل  تُبدي  الخدرائق االسدتٍاللية دائمداً قيمدة اودتالف التصدور ال القيمدة 

المطلقة للتصور
 21ز

. 

يعتدرف بالدٍرجاتف والدٍرجات التدي تحدٍُ  بد   "كوساكو"عادٍ Fuzzy Reasoning جد    االسدتٍالل الغدائم      

ليل جٍاًف عادةًف أكةر أو أقلف  لدط. وبصدفة  عامدة  يظدل ادٍف قاعدٍة بادا  المعرفدة ادو تُوصف بأنها "جلئيةف أحياناًف ق

تشييٍ ورائق المعرفةف وتُجميع المصدادر المعرفيدةف لكد  اليدوم المعرفدة يرتفدع جابداً  لدى جادب   لدى مسدتوع الغيدومف 

ب ورائق المعرفة اذ  القاعٍة المعرفية التي تُسمى بالخاصية الباائية وتستوعِّ
 22ز

. 

؛ فعلدى سدبيل المةدال؛ يمكاادا A Cumulativeد   اااك وصائٌو تتعلا بطبيعدة االسدتٍالل؛ فاالسدتٍالل تراكمدي    

" كالامددا يسددبب زيددادةً "قليلددةً" ب" والتصددور "أمدد  وددالل "اسددتخٍام اللغددة الطبيعيددة" القددول أندد   لا كددان التصددور"

ف و لا كددان للتصددوران "جاا "ف حيائددذ  يددلداد "جاا للتصددور " " التددأثير العكسددي نفسدد  علددى بف أ" أكةددر مدد  للدد  بقليددل 

" يدتثر كةيدراًف حيائدذ  ب" يدتثر قلديالًف والتصدور "أ" بال تغيرف و لا كدان التصدور "ج "؛ حيائذ  سيكون "ج التصور "

"ف فالتأثير يكون متشابهاً عاٍما يكون نقج سوف يلداد التصور " ً " أكةر م  لل  بكةير  صان  متشابها
 23ز

. 

و لا كانت زيادة أو نقصان تصور  ما تتد   لى زيادة أو نقصان تصور  آور يرتبق ب ؛ فإن القيمة المطروحة فدي     

ف أما  لا لم تك  اااك عالقدةً بدي  التصدوري ؛ فدإن ادذا اأمدر يشدار  ليد  بالقيمدة صدفرف و لا 7اذ  الحالة سوف تكون

ف ومد  ث دمَّ 7-أو نقصدان تصدور  آودر؛ فدإن القيمدة سدوف تكدون  كانت الليادة والاقصان في التصور تتد   لى زيدادة

تُوصف ورائق المعرفة الغائمة بهذ  الطريقة
 24ز

. 

ا  _ تدٍورورائق المعرفدة الغائمدة حدول الُمبادلدة؛ فخدرائق المعرفدة الغائمدة عبدارةٌ عد  بادا ات  مد  الرسدوم البيانيدة 

أو الائمدة  لالسدتٍالل بدي   Hazyوم بوجدود درجدات  ضدبابية  الغائمة تُمةل ماطا االستٍاللف وي سدمح اليدوم ادذ  الرسد

ف -Systematic Casual Nonالموضددوعاتف كمددا ت سددمح اددذ  الرسددوم البيانيددة بانتشددار عددٍم االنتظددام الاظددامي 

لدم السياسديف  باأوو في التسلسل لألمام والخلفف اأمر الذ  يسدمح بعملهدا فدي مجداالت بدرامج المعرفدة مةدل: زالعِّ

لم  العسكر ف التاريطف العالقات الٍوليةف نظرية التاظيم  بيامدا تكدون كدٌل مد  تصدورات الاظدام والعالقدة ومداورا  العِّ

نظام اللغة في اأساة الائمة
 25ز

. 

                                                 
(

20
)………… : Fuzzy Cognitive Maps, Verac Incorporated, Scrant Road, Suite, Sand Diego, 

California, U S A, 15, April, Recevied from 10, Sep, 1985, p71.  

(
21

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B: Rule Based Fuzzy Cognitive Maps  And Fuzzy 

Cognitive Maps" A Comparative Study",INESC, Instituto  De  Engenharia De Sistemas  E 

Computadores, R. Alves Redol, Lisboa, Portugal, 1999, p1.                                                                     

(
22

)Kosko. B : Fuzziness VS Probability, , Int . J . General Systems , Vol  17, Gordon and 

Breach Science Publishers. United Kingdpm, 1990,P 226.  

(
23

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op. Cit, p1 .    

(
24

)Kandasamy .W. B. Vasantha: Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps, 

Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic  Cognitive Maps,  Department of Mathematics, 

Indian Institute Of Technology, Madras, Florentin Smarandache, University Of Gallup, NM , 

New Mexico, USA , 2003, P 8.                                         

(
25

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p 65.  
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تلعدب دوراً رئيسدياً عادٍما تكدون ااتمامدات ادذ  البياندات اليدر "كوساكو" وورائق المعرفدة الغائمدة التدي قَّدٍمها      

ةً  لى أن اذا الماهج اأكةر بساطة وتأثيراً يمكا  تحليل المعطيات زالبيانات  مد  ودالل رسدوم  واضعة  للرقابةف  ضاف

ف أما ورائق المعرفة الغائمة لات التصورات كالسياساتف اأحٍا ف  لط فهي كمدا  بيانية  مباشرة  ومصفوفات  مترابطة 

قلاا تُقٍم للعالقات االستٍاللية بي  التصورات
 26ز

. 

بيا ورائق المعرفة في أ   م  اذ  المجاالت يتطَّلب فهماً أساسياً لألس  الاظرية للتصوير البيانيوتط        
 27ز

. 

علددى سددبيل المةددال؛ يددلداد وريجددي كليددات الهاٍسددة فددي اددذ  السدداوات بصددورة  ال تتااسددب مددع احتياجددات الٍولددة      

كمدا يدرع  –ة فدي مجدال الٍراسدات العليدا للهاٍسدة لخريجي الهاٍسةف لذا  فهدي تُادتج آالف العداطلي  والعمالدة الااقصد

د الخبدرا  ومسدة -بعن الخبرا   ف واستخٍام رأ  الخبرا  يٍُرة أثر مةل اذ  الفئة الير العاملدة فدي المجتمدعف ويُحدٍ ِّ

 تصورات  رئيسية  ترتبق بالمهاٍسي  الحاصلي  على دراسات  علياف و في الوقت نفس  عاطلي  ع  العمل اي: 

تاداول   9سنقدو العمالدةف   8سزيادة الُمجدرمي  المتعلمدي    1سالبطالةف   8سحباطف اإل  1س 

  التددي تعتبددر ُعقددٍاً زنقاطدداً 9س لددىف  7سالمخددٍرات والعقدداقير  لددط. والرسددم البيدداني التددالي يوضددح اأسددبام مدد  ز

 التالي:متقاطعة ف وأسباباً مةل الحٍودف كما يقٍمها الخبرا  بالصورة التي في الشكل 

 

 1شكل رقم 

 

 

طبقاً لهذا الاظام الخبير؛ فإن زيادة عٍد العاطلي  تتد   لدى زيدادة اإلحبداطف وزيدادة البطالدة تدتد   لدى زيدادة جدرائم 

المتعلمي ف واإلحباط يتد   لى زيادة استمرار الحاصلي  علدى دراسدات عليدا فتدرةً مد  الوقدت فدي الشدرور كتعداطي 

ي المخدٍراتف وال يسدتطيع المدر  الحصدول علدى المعلومدات المخٍراتف  لطف كما تتد  البطالة ادي اأودرع لتعداط

التي تتعلا بهذا اأمرف لك  يمكا  استخٍام رأ  الخبرا  م  ودالل ادذ  المعلومدات اليدر الخاضدعة للرقابدة للحصدول 

                                                 
 (

26
)Kandasamy .W. B. Vasantha : Vedic Mathematics " Vedic Or " Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis , Florentin Smarandache ,  Automaton , Los Angeles, U S A , 2006, 

P66.                                                                           

(
27

)Cole. R . Jason   & Persichitte . A . Kay: Fuzzy Cognitive Mapping  Applications In 

Education , Nashoba Regional School District , University Of  Northern Colorad , Bolton , 

Massachusetts, International  Journal  Of Intelligent Systems , Vol . 15, John Wiley & Sons, Inc 

, 2000 , P1.  

 * يشير حرف زة   لى اوتصار كلمة سبب.
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س

س

 8س

س

9 



 

 89 

 

 على بعن اأفكار التي تتعلا بالحل الصحيح لهذا المأز ف واو مايُعٍ مااقشةً لكيفية وصف ورائق المعرفدة الغائمدة

م  والل الرسوم البيانية
 28ز

. 

 روبار  أكسالرودلخدرائق المعرفدة الغائمدة مد  الجاندب السياسدي عادٍما تاداول ودرائق "كوساكو" لقٍ عرض "      

Robert Axelrod كما  –" المعرفية أكسلرودللمعرفة العلمية للمجتمعف وتُشير ورائق " 7619"*ف التي قٍَّمها عام

ف تليددٍ مدد  تعقيددٍ التصددورات الُمتغيددرة زمةددل عددٍم Digraphs لددى حددروف  تمةددل عددٍم الددتالحم  -"كوسااكوتااولهددا "

 لدى نقطدة  أاستقرار المجتمعف عٍم تماثل المجتمع  وحدٍود الدروابق االسدتٍاللية . الحدٍ اإليجدابي مد  نقطدة االلتقدا  "

ئق المعرفدددة الغائمدددة تيسدددير الترميدددل "ف ومددد  اادددا كدددان دور ودددراب" ت قَّدددل نسدددبياً عددد  "أ"ف يعادددي أن "بااللتقدددا  "

ف و باا  التمةيالت الرملية لوثائا الخبيرDocumentary Codingالوثائقي
 29ز

. 

واددو اأمددر الددذ  يُعددٍ ميددلةً اامددة مدد  ميددلات وددرائق المعرفددة الغائمددة؛ حيددث  ن ميلتهددا اأساسددية تتمةددل فددي      

بساطتهاف وأنها تعمل بااً  على رأ  الخبير
 30ز

. 

واضحاً في تقٍيم ورائق المعرفدة الغائمدة كطريقدة  لتصدوير الداُُظم والمادااج واأدوات  "أكسلرود"ظهر دور وي     

المتعٍدةف كما يظهر أيضاً فدي السدماح بتحليدل البادا ات االسدتٍاللية لخدرائق المعرفدة الغائمدةف ومدع للد  فدإن التتمدةف 

طدوير البياندات فدي وريطدة المعرفدة الغائمدة أمدراً ضدرورياًف ف واآلليات العملية لتحليدل وتوقدع تEfficientوالفعالية 

 لكا  لي  مالئماً أو متيسراً لعٍة أسبام ماها: 

كة زالٍياامية  للاظام ربما تكون حالًف بما أن البيانات الرقمية ربمدا تكدون اليدر متكدٍة  أو  - أ أن اأدوات الُمحر ِّ

ا تكدون صدعبةً أو مكلفدةًف بدل وربمدا تكدون  ن صياالة الامدولج الرياضدي ربمد –يصعب الوصول  ليها. م 

أحياناً مستحيلةف ولذل  يجب أن تعتمٍ الجهود المبذولة لتقٍيم أ  معرفة  في ادذ  الداُُظم علدى اللغدة الطبيعيدة 

للحجج في اليام الامالج الاظرية
 31ز

. 

؛ حيدث يمكد  زُمحالاة  تمةيل المصدفوفة لخدرائق المعرفدة كوسكو"كما بي  لل  " "أكسلرود" لقٍ استغل   - م

تعريف مركلية االستٍالل التصورية في ورائق المعرفة الغائمة م  والل المصفوفة التي تُحاليها كما ادو 

 موضٌح بالشكل التالي:

 

 

 

                                                 
(

28
)Kandasamy .W. B. Vasantha : Vedic Mathematics " Vedic Or "Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis, p67. 

ف نال درجة الٍكتورا  م  جامعة 7681مايو عام 81عالم وسياسي أمريكى ولٍ يوم Robert Axelrodأكسلرود * روبرت  

ً بجامعة كاليفورياا ببيركلي م  عام 7696عام  Yaleييل  ف انتقل  لى معهٍ الٍراسات 7618حتى عام  7692ف عمل مٍرسا

وم السياسية والسياسة العامة في جامعة أرثر جورج في العام ف عمل كأستال للعل7618السياسية العامة بجامعة ميتشجان عام 

ف حصل على جائلة 7611 – 7619نفس ف ثم زميالً لمركل الٍراسات المتقٍمة في العلوم السلوكية والل الفترة م  عام 

خب عضواً ف انت7627-7621كليفالنٍ نيوكامب م  الجمعية اأمريكية ع  ورقة بحةية نشرت ع  أبرز العلوم والل عامي

ف كما حصل 8118ف والجمعية الفلسفية عام 7629ف واأكاديمية الوطاية عام 7629لألكاديمية اأمريكية للفاون والعلوم عام 

 , Elinor Ostrom :Bioraphy Of Robert Axelrod . انظر :7621على جائلة ماك أرثر المرموقة جٍاً عام 

Indiana University, p 171 .    

(
29

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p65. 

(
30

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps, 

p10.   

(
31

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit, p1.   

ف حصل على الجاسية اأمريكية عام 7681مايو عام 81كسياجر: سياسي وباحث أمريكيف ولٍ بألمانيا يوم اار  ألفريٍ * 

ف ثم أصبح بعٍ لل  مستشاراً لألم  القومي في 7611حتى عام  7611ف أصبح وزيراً للخارجية اأمريكية م  عام 7682

  حكومة الرئي  اأمريكي ريتشارد نيكسون.ز انظر:=
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مها  ُ  ماج جديادح نحاو فدي مقالتد " Kissingerكسينجر الشكل السابا يعرض لخريطة المعرفة الغائمة التي صمَّ الباد

االستٍاللف أمدا اأطدراف السدالبة فتشدير "ف واأطراف الموجبة تُشير  لى  الليادة في قيمة السال  في الشرق األوسط

 لى نقصان االستٍاللف والسياسة المتغيرة اي اأصولية اإلسالميةف وقيمة المتغير اي قوة الحكومدة القطريدةف ونقداط 

التصور اأورع بمةابة متغيرات  معرفية
 32ز

. 

لبةف أومدد  وددالل اأحجددام واأوزان وتددتم اإلشددارة  لددى العالقددات االسددتٍاللية مدد  وددالل العالمددات الموجبددة أو السددا  

المختلفة
 33ز

. 

م  والل حٍود المجموعدات الاظريدة الغائمدة زالماطقيدة ف لدذل   "كوسكو"ويمك  تعريف االستٍالل الغائم عاٍ      

أن االستٍالل الغائم عبارة ع  عالقات  تاشأ  بي  تصورات  الائمة"كوسكو" اعتبر 
 8ز

 . 

ف علدى Complexتصوير الاُُظم الحٍيةة أو صياالتها في صورة نُُظم ُمركبة   يتم     الت  متاوعدة  ف وُمعدامِّ ف ومتغيرات 

سبيل المةال؛ اإلسهام المحٍود لاُُظم الحركدة الُمركبدة للمادااج االصدطالحيةف أمدٌر مطلدوٌم لصدياالة الامدالجف وتاميدة 

تقايات الحٍيةة. و يُقٍم المداهج الجٍيدٍ للداُُظم المركبدة التدي تسدتفيٍ مد  الاُُظم المتطورةف والتحكم في مةل اذ  الاُُظم وال

معلومددات الوجددود والخبددرة البشددريةف كمددا يقددوم بتعلدديم الكفددا ات زالتميُددلات  الُمتقٍمددة مةددل االكتشدداف الخدداطي ف 

                                                 
=http://www.biography.com/people/henry-kissinger-9366016 ف   

 (
32

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p66.  

(
33

)Aguilar. Jose: A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers,Invited paper International  

Journal  Of Computational  Cognition , Vol. 3. No 2, June, 2000 , p 27.                     
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ٍ  م  المااطا العلميةف فاستُ  خٍمت في وصدف وتقدٍيم والتطابقات الاوعية. ولقٍ ُطبقت ورائق المعرفة الغائمة في عٍي

عة نمولجاً لسلوك الاظام وتطبيقات  في الامالج م  أجل مراقبة الاُُظم الموزَّ
 34ز

. 

لخرائق المعرفة الغائمة طريقةً صوريةً لتصوير المعرفة العلمية االجتماعيةف كمدا يُعدٍ أكسلرود" ويُعٍ استخٍام "    

فدي تعليدل  مد  قيمدة  كوساكو"تماعيدة والسياسديةف ويتمةدل دور "تقٍيماً لامولج  يختو بُصاع القرار فدي الداُُظم االج

ورائق المعرفة الغائمة التي تاُلحظ القيم الغائمة
 35ز

. 

ماهجاً  كيفياً بٍيالً لٍيااميكية الاظامف على الرالم مد  "كوسكو" ويمك  اعتبار ورائق المعرفة الغائمة كما قٍَّمها      

مدة فدي الواقدع علدى الخاليدا العصدبية ال تكدون الائمدةً بدالمعاى التقليدٍ ف وال أن معظم تطبيقدات ودرائق المعرفدة الغائ

تستكشف القٍرات الغائمة المعتادةف لك  حٍود وريطة المعرفة الغائمة تُستخٍم في الاُُظم التدي تحتدو  علدى العالقدات 

االستٍاللية بي  التصورات
 36ز

. 

ف     لي باعتبدار  حدٍاً مد  حدٍود وريطدة المعرفدة الغائمدة مد  السدلب االسدتٍال "كوساكو"وعلى سبيل المةدال؛ يُعدر ِّ

ف بمعاى أن االستٍالالت السدلبية يمكد   والل المقادير الغائمة نفسهاف بياما ياظر للعالقات باعتباراا استٍالالت  موجبة 

 حذفهاف وم  ااا يكون السلب االستٍاللي عالقةً 

 
 مكافئةً لعالقة االستٍالل الموجبة التالية: 

 
 3شكل رقم 

 

 

في تشييٍ ورائق المعرفة الغائمة Replacementاذ  المالحظة تتد   لى قاعٍة  عامة  للتبادُل 
 37ز

. 

كل زيادة  أو نقصان  في تصور  ما تتد   لى زيادة  أو نقصان  في التصور اآلور؛ ويشار  لى قيمة اذ  العالقدة         

"ف أما في حالة عٍم وجود عالقة  بي  التصدوري  تكدون القيمدة "صدفراً"ف أمدا  لا أدَّت الليدادة زأو الاقصدان  فدي 7ب "

                                                 
(

34
)Stylios . D . Chrysostomos & Groumpos . Peter. P :  Fuzzy Cognitive Maps in    modeling 

supervisory control systems , Laboratory for Automation And Robotics , Department Of 

Electrical And Computer Engineering, University Of Patras , Greece, Journal Of Intelligent And 

Fuzzy Systems, Aug , 2000, p83. 

(
35

)Aguilar. Jose : Op . Cit, p 27. 

(
36

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit , p1. 

(
37

)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p68. 
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"ف وم  ثَّمَّ توصف ورائق المعرفدة الغائمدة بهدذ  7-فسوف تكون القيمة " تصور   لى نقصان  أو زيادة  للتصور اآلور

ى ورائق المعرفة الغائمة لات الحٍ الموزون بخرائق المعرفة الغائمة البسيطة الطريقةف وتُسمَّ
 38ز

. 

أو  7الصدٍ  ز يجب التأكيٍ على أن معظم الاُُظم الحالية التي تُصوراا الخرائق تستخٍم الطريقة المتٍرجة لقيم        

صفر  للفهم التصور ف والتمةيل البياني االستٍالليف ووصوصاً أن الماطا المتٍرج ال يستطيع تمةيل الفهم اإلنساني 

بٍقة  وصوصاً في مجاالت المعرفة البسيطة
 39ز

. 

تُعبدر عد  مد  ودالل تااولد  للمصدفوفة التاليدة التدي  كوساكووتتضح القيم المتٍرجة لخريطدة المعرفدة الغائمدة عادٍ    

 لخريطة المعرفة  كسينجرتصوير 

 

 6ج  5ج  4ج  3ج  2ج  1ج 

 0 0 0 1 1- 0 1ج 

 0 0 1 0 0 0 2ج 

 0 1 0 0 0 0 3ج

 1- 0 0 0 0 0 4ج 

 1- 0 1- 0 0 0 5ج 

 0 0 0 0 0 0 6ج 

 4 شكل رقم

 

 

ف ويقدل 7 لا كاندت = 8جيُسدبب زيدادةً اسدتٍالليةً  لدى  7جف و1جيُضفي استٍالالً على  7جالتصور االستٍاللي للاقطة 

ف وال يُضددفي أ  اسددتٍالل   لا كانددت تسدداو  صددفراًف ويمكدد  الحصددول علددى المعلومددات 7-اسددتٍالاللياً  لا كانددت = 

Reacabilityوالمركبات االستٍاللية اأكةر تسلسالً م  مصفوفات وسائل االتصال 
 40ز

. 

و لا كاندت ادذ  المصدفوفة تُعددٍ ميدلةً لخدرائق المعرفدة الغائمددةف  ال أنهدا فدي الوقدت نفسدد  تُمةدل عيبداً مد  العيددوم      

ف يكدون لددٍياا المجمدوع مضددافاً  لددى 8جف 7جبالاسددبة لكدل مدد   7-و  7الشدائعة لهددذ  الخدرائق؛ فعاددٍما يكدون التددرجيح

ربما ال تكون مطابقةً لإلضافة 9ج ف ........ف 7أوقات والصفرف وبالتالي يكون ارتباط المصفوفات في جميع ا
 41ز

. 

علاى الار م ماج أ  اساتدالل ديفياد التصور االستٍاللي الااتج ع  ورائق المعرفة الغائمة قائالً  " كوسكوويُفسر      

ل اإليجااابي هيااو  ي عااد أكعاار تعقيااداً عااج منطااق اللاا و ا إال أناا  راعااى ال يااادة االسااتداللية التااي سااماها باالسااتدال

Positive ا فإذا كانت "أ" سبباً ل "ب"؛ فإن  ي مكج تصويرها أو إعادة تعريفها بالصورة "أ تتضمج أو يل   عنها

ب"ا و يمكااج اسااتبدال "أ ساابباً لاا   ب" بنقيضااها فااي كاال مكااا ح باا  "ليساات ب ساابباً فااى أ"ا فعلااى الاار م مااج أ  

ود سرطا  الرئاة أ  نساتنتم ماج ذلام عاد  وجاود التادخيجا "التدخيج ي سبب سرطا  الرئة"ا فلي  معنى عد  وج

". الاقطدة اأكةدر بل ما يمكج االستدالل علي  هو أ  عد  التدخيج ي رجح عد  اإلصابة بسرطا  الرئة إذا جاز التعبير

ٍم التدٍوي  ال  تقاناً ع  تقٍيم االستٍالل الماطقي اي أن تعٍيل المقدادير االسدتٍاللية ال يحتداج  لدى  نكدار ُمكملتهداف فعد

                                                 
(

38
)Kandasamy .W. B. Vasantha: Vedic Mathematics " Vedic Or " Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis, P 67.           

(
39

)Cole. R . Jason  & Persichitte . A . Kay : Op . Cit , p2.   

(
40

)Kosko. B: Fuzzy Cognitive Maps, pp 66 - 67.  

(
41

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps, 

P10.                                           
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أن الجدل  التدالي مد  وريطدة  كوساكويسبب اإلصابة بسرطان الرئةف ولتطدوير ادذا المةدال االجتمداعي الغدائم الحدظ 

 :المعرفة الغائمة

 

ي    Fragmentيُكافي  ز أو يتعلا دالياً ب    التشظ ِّ

 
   5 شكل رقم

 

تتمةددل المقددادير االسددتٍاللية العامددة فددي التهٍيددٍ زتهٍيددٍ الحددرم  واالسددتقرار االجتمدداعيف والُمقي ِّددٍات الاحويددة      

Modifiers  مةل؛ الحرم الاوويةف واالستقرار أو عٍم االستقرار االجتماعي ترصٍ افتراض الُمقي ٍِّ الاحو  زبي  مدا

تددي تكددون مغلقددةً بموجددب السددلب التجريددٍ  الكددام  ورا  الفددرا  يحمددل الاقصددان االسددتٍاللي الغددائم  فددي الفئددات ال

المعرفيف وباأوو الحاجة  لى الفئات الغائمة في اإلشارة  لى عٍم تهٍيٍ الحدرم الاوويدةف ولدذل  تُبا دى التصدورات 

االستٍاللية م  عالقات الفئات الغائمة بي  المقٍار والال مقٍار
 42ز

. 

يطدة المعرفدةف يتضدح أن ودرائق المعرفدة الغائمدة ادي  شدارات  الائمدة  مباشدرة  م  ودالل الجدل  السدابا مد  ور     

ف وأن الحٍ المباشر م  التصور االستٍاللي يتميل بعٍة وصائو ماهدا: Feedbackلرسوم  بيانية  لات تغذيات مرتٍة  

لةف م -أ ن اأحدٍا  الغائمدة مةدل؛ أند  حدٌٍ تصدور  دال ِّدي يقدي  الوقدائع اليدر السدالبة لدبع -أن  يقدي  الكميدة الُمسدتٍ 

االستقرار االجتماعيف والشعور السياسيف واالتجا  التاريخيف والهٍف العسكر 
 43ز

. 

أن داالت ورائق المعرفة الغائمة مةل الشبكات العصبية المترابطة؛ فخريطة المعرفدة الغائمدة تصدف الاظدام  -ج      

والتدي تشدير واليدا  العصدبية  لدى معداني  -ع  لدى الرقابدة الدذ  ال يخضد -م  جانب شبكة  واحدٍة  تُسدتخٍ م فدي الدامق 

ف العالقددات بددي  اددذ  التصددورات. د  Inter Connectionالتصددور واأوزان المترابطددة داوليدداً   أن  –التددي تُعددر ِّ

اإلشارات الغائمة التي تُقٍمها ورائق المعرفة الغائمة تتضم  عادةً تصدورات  تظهدر فدي شدكل مجموعدات  وعالقدات  

ٍالليةاست
 44ز

. 

[. 7ف 7-[ف أو  7لد  قيمدةً الائمدةً تتدراوح بدي        صدفرف  كوساكووكل تصور  م  التصورات الغائمة التي قٍمها    

ف والوزن السدلبي كاقصدان  7ف 7-وكلها ترتبق بالوزن الغائم مع المجال   ر الوزن اإليجابي كليادة  استٍاللية  [ف ويُصوَّ

استٍاللي
 45ز

. 

                                                 
(

42
)Kosko. B : Fuzzy Cognitive Maps, p67. 

(
43

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps, 

P 10.                                           

(
44

)Aguilar . Jose: Op . Cit, p 27. 

(
45

)Carvalho. João Paulo & Tomé . José A . B : Op . Cit, p1. 
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ددم حدد          ف }7-ف 7ف 1{ٍود و تصددورات وددرائق المعرفددة الغائمددة مباشددرةً باسددتخٍام الحددٍ المددوزونتُرس  ف وتُعددر 

المصفوفة م  والل وزن الحٍ المباشرف والمصفوفات التى ترتبق بخريطة المعرفة الغائمة دائماً مداتكون مصدفوفات  

مربعة  لات مقاالت  فطرية  مةل الصفر
 46ز

. 

" فدي ودرائق المعرفدةف فقدام أكسالرودية االستٍاللية الير المباشرة التي يتكلم عاها "للتأثيرات الكل كوسكوعرض      

"  لدى نقطدة التقدا  7جاالستٍاللية م  نقطة التقا  التصور" The Pathesعلى سبيل المةال؛ بتحٍيٍ بعن المسارات 

ال9 جالتصددور " ف والحددظ أن ُمعددامِّ ت التددأثير الكلددي واليددر المباشددر "ف التددي يمكدد  أن تشددير  لددى أرقددام  قياسددية  ُمرتبددة 

الحسدام االسدتٍاللي أكسالرود تُطابا بشكل  تلقائي ضرم و ضافة اأعٍاد الحقيقة زعااصر المجال ف ولذل  يسدتخٍم 

"ف فيصددف المسددار بالسددلب 9 ج"  لددى "7 ج  الددذ  ي سددتخٍم اددذا التددأثير اليددر المباشددر للمسددار مدد  "-للعالمددات ز ف 

سدتٍاللية السدالبة المحدٍدة فدي المسدار زائدٍاًف ويكدون المسدار موجبداً حتدى و ن كاندت كدل عاٍما يكون عٍد اأعٍاد اال

" سالبةًف أما الير لل  فتُصبح الير حقيقيةًف ولهدذا السدبب تتجد  الالحتميدة 9ج "  في "7جالتأثيرات الير المباشرة ل  "

كوسكو لى السيطرة على صيغ اذ  العالمات كما يصف لل  
 47ز

. 

؛ فدإن وريطدة المعرفدة الغائمدة تُقدٍم المعرفدة  وأن      هة كعالقات  لكدل شدي   أو ال شدي   قٍ تم تقٍيم التأثيرات الُموج 

في مقابل المعرفة الكمية ع  العالقات Qualitativeالكيفية 
 48ز

. 

 Unواضعة  للرقابة وتكون ورائق المعرفة الغائمة أكةر قابليةً للتطبيا عاٍما تكون البيانات في المقام اأول الير     

Supervised دور العدالم باعتبدار  مجموعدةً مد  الفئدات ؛ فخرائق المعرفة الغائمة تعمل بااً  على رأ  الخبيدرف وتُص ِّ

والعالقات االستٍاللية بي  الفئات كما لكرنا م  قبل
 49ز

. 

صدور حالدةً أو نظامداً وت صف وريطة المعرفة الغائمة سلوك الاظام م  والل مصطلحات تصوريةف يمةدل كدل ت        

المعرفدة التدي يدتم  Extractionمميلاًف ويمكد  لخريطدة المعرفدة الغائمدة أن تتجادب عدٍداً مد  مشدكالت اسدتخالص 

طرحها عادةً م  والل قاعٍة  تعتمٍ على الاُُظمف فالمعرفة التقليٍية التي يُقٍمها الاظام الخبير تُصدا  مد  ودالل وضدع 

القرار
 50ز

. 

الشددهية"ف  –وددرائق المعرفددة الغائمددة فددي نمذجددة عددٍد  مدد  أنمدداط المشددكالت المتفاوتددة مةل"المعددٍة  كمددا تُسددتخٍم     

والتطددورات السياسددية الشددعبية"ف  لددط كمددا تُسددتخٍم كددذل  لامذجددة اإلنسددان اآللددي فددي السدديطرة علددى  –"السددلوك 

المصانع
 51ز

. 

 

 الخاتمة 

" ع  طريا الماطا الرياضي على أن ماطقة الشر  اأوسق تمةل ماطقة ترعى اإلرادامف وادو كوسكواستٍل "    

ف كمدا اسدتٍل فدي ورائطد  التدي 8117ما يبرر نظرة المجتمع اأمريكي للعرم بعٍ أحٍا  الحاد  عشر م  سدبتمبر 

يعٍ مصٍراً  للشدرور علدى حدٍ  تٍرة في كليات الهاٍسة لٍارسي الماطا أن اإلسالم ممةالً في الراديكالية اإلسالمية

 زعم ف لذل  استبٍلت اذ  الاظرة بما يوافقها في العالم السياسي الواقعي الذ  نحيا  اآلن.

                                                 
(

46
)Kandasamy .W. B. Vasantha: Vedic Mathematics " Vedic Or " Mathematics" A Fuzzy & 

Neutrosophic Analysis, P 67. 

(
47

)Kosko. B: Fuzzy Cognitive Maps, p72.  

(
48

)Aguilar . Jose: Op . Cit, p 28.  

(
49

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive Maps, 

P10. 

(
50

)Aguilar . Jose: Op . Cit, p27. 

(
51

)Kandasamy .W. B. Vasantha : Fuzzy Cognitive Maps And Neutrosophic     Cognitive 

Maps,10. 
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كذل  قٍم ورائق المعرفدة الغائمدة ليبدي  العالقدة بدي  البطالدة وتهٍيدٍ الحدرم الاوويدةف وكأند  يقدٍم رسدالة سياسدية     

المتالك اأسلحة الاووية التي ادٍفها التهٍيدٍ فقدق دون التدٍميرف وأند  متدى مفاداا أن ماطقة الشر  اأوسق ال تصلح 

ما انتهى التهٍيٍ بالحرم الاووية انتهت معها البطالة. أن تهٍيٍ الحرم الاووية يتد   لدى التشدظيف أمدا عدٍم تهدٍيها 

عوة  لدى السدالمف أمدا باطاهدا فيتد   لى االستقرار االجتماعيف واي كلمة حا أريٍ بها باطلف فالظداار العدام لهدا الدٍ

 فهو احتكار الغرم وحٍ  لتل  اأسلحة.

اذا البحث ياشر ما دار علمياً في كوالي  السياسة اأمريكية في فتدرة السدبعيااتف والتدي ههدرت تبعياتهدا مدتوراً     

يددر عاددٍما صددرح "كسددياجر"قال ااددر  كيسدداجرف مستشددار اأمدد  القددومي اأميركددي ووز 8178فددي أكتددوبر عددام 

الخارجية اأسباف  ن ما يحٍ  حاليًا في الشدر  اأوسدقف مد  حدروم طائفيدة وأاليدة وثدورات وعدٍم اسدتقرارف ادو 

تمهيٍ أميركي لحرم عالمية ثالةةف طرفااا روسيا والصي  م  جهةف والواليات المتحٍة واالتحاد اأوروبي م  جهدة 

" المحليدة اليوميدة فدي نيويدوركف أن موسدكو ساكيبأيلي وأضاف "كيساجر"ف والل لقا  صحفي مع جريٍة " .أورع

وبكددي  تتمتعددان بهيبددة كبيددرة فددي العددالمف لددذا يجددب زوالهمدداف مشدديًرا  لددى أن االتحدداد اأوروبددي أدرك حقيقددة حتميددة 

للمسدارعة  المواجهة بي  روسيا والصي ف م  جهة وأمريكا م  جهة  أورعف اأمر الذ  دفدع دول االتحداد اأوروبدي

" أن الدٍوائر كيسانجروأضداف " تحداد ضدم  كيدان موحدٍ متماسد  وقدو  لمواجهدة الدروة والصديايي ف لى دمدج اال

االسددتراتيجية والسياسددية اأمريكيددة لتحقيددا اددٍف مواجهددة الصددعود العددالمي لروسدديا والصددي ف طلبددت مدد  الجدديش 

والغازف أن السديطرة عليهدا دول عربية الستغالل موارداا الطبيعية وصوًصا الافق  1اأميركي العمل على احتالل 

يتعاي السيطرة على اذ  الٍولف متكًٍا أن الجيش اأميركي حقا لل  الهٍف في الوقت الحال
 52ز

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

52
)https://almesryoon.com. 
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القيمة المضافة )الضريبة( وانعكاسها علي ترشيد 

 االستهالك األسري
 

 إيناس أحمد علي السليمي. د

 أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل
 المملكة العربية السعودية

 
 

 الخالصة
مع تطبيق نظام موازنة للضريبة  السلع،ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على مبيعات 

تعد ضريبة غير مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة  .المشتراتالمحملة على السلع 

وترشيد االستهالك هو تسجيل دقيق لقيمة المنفق التي يحسبه المستهلك بدقة قبل اإلقدام  وتداولها.من مراحل إنتاجها 

نة ، وفي حدود التكلفة والحاجة والجودة واألولويات ، فهو ضبط مستويات االستهالك على شراء سلعة معي

 ومعدالته وجعلها متماشية مع قدرات المجتمع وموارده الكلية .

 

 : ىهدف البحث الحالي الي

 الدراسة.التعرف على الفروق بين أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة تبعا لمتغيرات -1

 التعرف على الفروق بين أفراد العينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا لمتغيرات الدراسة .-2

تحديد العالقة االرتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان -3

 ترشيد االستهالك األسري .

 لمؤثرة على ترشيد االستهالك األسري .تحديد نسبة مشاركة العوامل ا-4

 البحث.التعرف علي األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة -5

 

 أهم نتائج البحث  :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة تبعا -1

 لمتغيرات الدراسة "الجنس ، المستوي التعليمي للزوجين ، عمر الزوجين ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري" .

لعينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا لمتغيرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد ا-2

 الدراسة "الجنس ، المستوي التعليمي للزوجين ، عمر الزوجين ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري" .

توجد عالقة ارتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد -3

 سري .االستهالك األ

 تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على ترشيد االستهالك األسري .-4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة البحث .-5

 

 أوصي البحث بــ :

 الضريبة".“االهتمام بزيادة الوعي الثقافي لألسرة من خالل البرامج اإلعالمية بالقيمة المضافة -1

إعداد برامج تدريبية لتوعية األسرة بأهمية دورها في ترشيد االستهالك من خالل المؤسسات االجتماعية -2

 واألسرية  .

تفعيل دور قسم السكن من خالل إعداد كتيبات وندوات ودورات وبرامج الكترونية توضح مفهوم القيمة المضافة -3

 كي لألسرة ."الضريبة" وأثرها علي السلوك االستهال
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The Added Value “Tax” and its Impact on the 

Rationalization of Household Consumption 
 

ABSTRACT 
VAT is a tax with a broad pot on the sales of goods, with the introduction of a tax balancing 

system on the goods purchased  .An indirect tax is imposed on the increase in the value of goods 

and services at each stage of production and circulation  .The rationalization of consumption is a 

precise recording of the value of the expenditure that the consumer carefully calculates before 

purchasing a particular commodity, and within the limits of cost, need, quality and priorities. It 

is to control consumption levels and rates and make them compatible with the capabilities of the 

society and its overall resources. 

The current research aims to: 

1. To identify the differences between the sample members in their attitudes towards the 

value added tax according to the variables of the study. 

2. To identify the differences between the sample members in rationalizing household 

consumption according to the study variables. 

3. Determine the correlation between the questionnaires of the Saudi family trends towards 

value added tax and the indicators of rationalization of household consumption. 

4. Determine the percentage of participation factors affecting the rationalization of 

household consumption. 

5. Identification of the relative weights of the priority dimensions of the rational 

consumption of family members of the research sample. 

Search results: 

1. There are statistically significant differences between the averages of the sample 

members in their attitudes towards value added tax according to the variables of the 

study: "sex, educational level of spouses, age of spouses, number of family members, 

monthly income." 

2. There are statistically significant differences between the average scores of the sample 

in the rationalization of household consumption according to the variables of the study 

"sex, educational level of spouses, age of spouses, number of family members, monthly 

income. 

3.  There is a correlation between the questionnaire of Saudi family trends towards value 

added tax and the themes of the survey of rationalization of household consumption. 

4. The percentage of participation of the factors affecting the rationalization of household 

consumption is different. 

5. The relative weights of the priority of the dimensions of rationalization of household 

consumption differ for the members of the research sample. 

I recommend searching on: 

1- Attention to increase the cultural awareness of the family through information programs 

with the added value of "tax." 

2- Preparing training programs to educate the family about the importance of their role in 

rationalizing consumption through social and family institutions. 

3- Activating the role of the housing section through the preparation of manuals, seminars, 

electronic courses and programs that illustrate the concept of value added "tax" and its 

impact on consumer behavior of the family. 
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 المقدمة 
 

 اإلنتاج توجيه في استخدامهايمكن  حيث الكلية االقتصادية السياسات أدوات من "الضريبة" المضافة القيمة تعد      

 حسب ضده أو المعنى االقتصادي النشاط لصالح فئات الضريبة تحريك طريق عن وذلك واالدخار واالستهالك

 مالية فريضةحيث تعد القيمة المضافة "الضريبة"  (.2001، موسى ) االجتماعية أو االقتصاديةاألهداف  مقتضى

 تحقيق أهدافها من للدولة تمكينا عليه يعود مباشر مقابل دون ، الهيئات العامة أو للدولة الفرد يدفعها إجبارية

 (.1111)مصطفى ،  االقتصادية والتنموية
 

 تمت وقد ، لهذه الضريبة المطبقة البلدان من للعديد تمويلي مصدرا"الضريبة"  المضافة القيمة حصيلة وتشكل    

 ,Keen, M)المال  لصنع آلة البسيطة الضريبة هذهف ، العامة اإليرادات زيادة في الضريبة هذه بفعالية اإلشادة

2007). 
 

 الخدمات عند تأدية أو السلعى والتداول اإلنتاج مراحل من مرحلة كل في إضافته يتم ما على الضريبة وتفرض     

 فى الداخلة اإلنتاج وعناصر المواد شراء تكلفة وبين ، أو الخدمة للسلعة الخاص البيع سعر الفرق بين تمثل فهي ،

 أو ،أخر  منتج إلى تحويلها نتيجة الخدمة أو السلعة فى قيمة الزيادة تمثل بحيث ، الخدمة تأدية أو السلعة تصنيع

 (.2002المختلفة ) الشافعى،  التوزيع مراحل فى بيعها إعادة نتيجة

 تنتجها يالت والخدمات الحقيقية للسلع بالقيمة الضريبي الفكر في الوحدة مستوى على المضافة القيمة تقاسو    

التي  والخدمات للسلع الصافية الحقيقية القيمة على تفرض الضريبةف ، ةالمشترا والخدمات السلع استبعاد بعد الوحدة

 زمنية فترة خالل خارج الوحدة من ةالمشترا واألعمال والخدمات السلع استبعاد بعد االقتصادية الوحدات تنتجها

، متولي ) االقتصادية الوحدة تنتجها التي واألعمال السلع والخدمات على المضافة القيمة تسري لذلك وفقا، و محددة

2003.) 

وتختلف ضربية القيمة المضافة من دولة إلي أخرى بحسب ما تفرضه الحكومة علي كل منتج أو خدمة ، حيث   

إما النقص بالقدرة تؤثر ضريبة القيمة المضافة بشكلها العام علي المستهلك في النهاية ، ويظهر التأثير بشكلين 

الشرائية ، وعدم الحصول علي جميع السلع وبشكل واضح في األسر ذات الدخل المنخفض ، والشكل الثاني بعدم 

 (.2015)إبراهيم،  القدرة علي ادخار قدر كاف من المال بما يحقق االستقرار واألمن المالي للمستقبل
  

أنه يمكن  ، باإلضافة اليتفوق اآلثار اإليجابية المترتبة على تطبيق الضريبة القيمة المضافة اآلثار السلبية لها و    

كل خمس سنوات ، وذلك من خالل المراجعة  أو تخفيف حدتها بعدة وسائلالسلبية التغلب على اآلثار والمشكالت 

 (.2012المختلفة )الشباسى،  واالجتماعية قتصاديةاالحتى تواكب المتغيرات للوائح التنفيذية على األقل 

م دخل تطبيق ضربية القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ بنسبة  2012وفي األول من يناير    

% ( علي مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنه وذلك بهدف تقليص االعتماد علي 5أساسية قدرها ) 

ر رئيس لإليرادات ، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ علي مكانتها االقتصادية وجودة بيئة األعمال النفط كمصد

واالستثمار فيها ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز اإليرادات 

 ( . 2012غير النفطية ) حمزة ،
 

بسبب  والمستقبلي الحاليؤدى إلى خفض االستهالك يقد "الضريبة" المضافة يرى البعض أن تطبيق القيمة و    

االستثمار  يؤدى إلى خفض ، و االدخارخفض  يتبعه، مما  ارتفاع األسعار على هذه السلع نتيجة تطبيق الضريبة

 (.2012، حسين ال ) ككل القوميويؤثر على حركة االقتصاد 
 

المكونة  والمعتقدات القيم خالل من، وذلك  ألفراده االستهالك وفلسفة شكل يدتحد في دورا المجتمع ثقافة تلعبو    

 (.2000  )سليمان، لها
 

 ونقدية اقتصادية ومالية أدوات من لديها لما الرشيد االستهالك نحو اإلرشاد مسئوليات الدولة عاتق على تقعو    

 (.2002، األزهري القومية ) المصالح ضوء في االقتصادي النشاط ومسار حركة تصحيح في وتجارية
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 استهالك عن الناتجة المدمرة البيئية اآلثار، وجب العمل علي تخفيف  أكبر بصورة استهالك متوازن تحقيقول    

 (.2012االستهالكية )سوقال،  السلع تنتج التي التمويلية والهياكل والشركات األفراد كل من
 

على تحسين قدرتهم على تقييم  مساعدتهمتتمثل فى  التيتحقيق مجموعة من األهداف  تسهم توعية المستهلك فىو    

 (Trent Ham, 2014)وشراء واستخدام السلع والخدمات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من هذه السلع والخدمات 
 

 وربطها الترشيد آليات نحو التوجه ضرورة،  أبرزها إشكاليات عدة تطرح االستهالك لثقافة النقدية الدراسةف    

 (.2012)سوقال،  وغيرها واإلعالم والدولة المستهلك بين المشتركة بالمصالح
 

 ، سلعة معينة شراء على اإلقدام قبل بدقة المستهلك يحسبه الذي المنفق لقيمة دقيق تسجيل هو االستهالك ترشيدف    

 (.2005والمالك،  )سعيد واألولويات والجودة والحاجة كلفةتال حدود فيو
 

 

وليس المقصود بترشيد االستهالك أن يتم تجميد استهالك الفرد من السلع والخدمات حيث أن هذا يحد من حرية     

ولكن المقصود هو ،  القومي، ويعمل على عدم نمو حجم اإلنتاج  األفراد فى التطلع إلى مستويات معيشية أفضل

) األزهرى،   ضبط مستويات االستهالك ومعدالته ونوعيته بحيث تتماشى مع قدرات المجتمع وموارده الكلية 

2002.) 
 

 يحققها التي المنفعة ومستوى ، شراءها يريد التي السلعة المستهلك بأولوية وعي على االستهالك ترشيد يتوقفو    

 .(Macionis, 2010) السلعة استخدام جراء من
 

 ،لذلك أصبح من الضروري (2012السعودي )عبد الرحيم،  المجتمع في منخفضة االستهالك ترشيد ثقافة وتعد    

 همموارد على الحفاظو ، عملية االستهالك من الحقيقية المنفعة تحقيق من وايتمكن حتى ، موتوعيته همسلوك ترشيد

 (.2012)ياليشانى،  مأمواله وحماية
     

م" 2012: الشباسى،م" ، ودراسة "2010 : جمعة وتنوعت الدراسات التي تناولت القيمة المضافة مثل دراسة "    

م" ، 2013: حمزة  ، ودراسة " تسليط الضوء على اآلثار الناتجة من تطبيق نظم القيمة المضافة حيث هدفا إلي

، تقف عائقا أمام التطبيق السليم للضريبة  يالتعن أهم المشكالت م" وهدفا إلي البحث 2012: عيد ودراسة "

 ، المضافة القيمة متحديد مفهو إلى هدفا م"التي2014م" ، ودراسة " البد : 2015 : خليفةباإلضافة إلي دراسة "

 . وأهميتها ، تطبيقها ونماذج ، انتشارها ومدى ونشأتها
 

: الرحيم  عبد م" ، ودراسة "2001:الخير  سة "كذلك تنوعت الدراسات التي تناولت ترشيد االستهالك مثل درا    

 نحو األفراد اتجاهات على التعرفالمواطنين ، كذلك  لدى االستهالكي الوعي مستوى رفعم" التي هدفا إلي 2012

، كذلك دراسة  الثقافة هذه ونشر وإسهامها بتعزيز المعرفة هذه ومصادر ، االستهالك ترشيد بثقافة المعرفة

 سلوك وترشيد االستهالكي الوعي مستوى تقييم إلىم" حيث هدفا 2012: الفقي  م" ، ودراسة "2012: ياليشانى "

" Christine page & Nancy ridgway, 2001م" ، ودراسة "2005، باإلضافة إلي دراسة "علي :  المستهلك

 . اعية واقتصادية متباينةتحديد تأثير بيئة المستهلك على األنماط االستهالكية من خلفيات اجتمحيث هدفا إلي 
 

ومما سبق يتضح لنا مدى أهمية كالً من القيمة المضافة " الضريبة " وترشيد االستهالك في تحقيق المنفعة     

 التنموية واألهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة واألفراد .
 

 مشكلة البحث :

من  المضافة "الضريبة" علي السلوك االستهالكي لألسرةعلي انعكاس القيمة  التعرفتتبلور مشكلة البحث في     

 : اآلتيةعلى التساؤالت  اإلجابةخالل 
 

 ؟تبعا لمتغيرات الدراسة اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة هل هناك فروق بين أفراد العينة في  -1

 ؟ تبعا لمتغيرات الدراسة ترشيد االستهالك األسريهل هناك فروق بين أفراد العينة في  -2

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور عالقة ارتباطية بين استبيان ما هي ال -3

 استبيان ترشيد االستهالك األسري ؟
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 ترشيد االستهالك األسري ؟نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على  ما -4

 ألفراد عينة البحث ؟ أولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ما -5
 

 البحث :أهداف 
 

، انعكاس القيمة المضافة "الضريبة" علي السلوك االستهالكي لألسرة يهدف البحث الحالي إلى التعرف على     

 وذلك من خالل التعرف على :

 . تبعا لمتغيرات الدراسةاتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة التعرف على الفروق بين أفراد العينة في  -1

 . تبعا لمتغيرات الدراسة ترشيد االستهالك األسريالتعرف على الفروق بين أفراد العينة في  -2

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور رتباطية بين استبيان االعالقة تحديد ال -3

 . استبيان ترشيد االستهالك األسري

 . الستهالك األسريترشيد اتحديد نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على  -4

 . ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسرياألوزان النسبية التعرف علي  -5
 

 أهمية البحث :
 

 ويتوقف،  واالدخار االستهالك بين الدخل توزيع عند المفاضلة في كبيرا دورا "الضريبة" المضافة القيمة تلعب    

 "الضريبة" المضافة القيمة تؤثر، والدخل  متوسط أهمها ومن والموضوعية النفسية العوامل من العديد على هذا

 انخفاض الى النهاية في يؤدي مما،  عليها تفرض التي السلع الرتفاع أسعار نظرا لألسرة الشرائية القوة على

 ، ومن هنا تظهر أهمية البحث من خالل :االستهالك 
 

 . ا على االستهالكوتأثيره "ضريبة"الالقيمة المضافة بالتعريف  -1

 .واالدخار االستثمار علي تشجيع الو نشر ثقافة ترشيد االستهالك -2

 . وترشيد االستهالك المضافة القيمة بين العالقة تحليل -3

 . معرفة سلبيات وإيجابيات ضريبة القيمة المضافة -4
 

 األسلوب البحثي :
 

 فروض البحث :
 

أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  -1

، عدد أفراد  الزوجين، عمر  للزوجين المستوي التعليمي"الجنس ،  المضافة تبعا لمتغيرات الدراسة

 األسرة ، الدخل الشهري" .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا  -2

، عدد أفراد األسرة ، الدخل  الزوجين، عمر  للزوجين المستوي التعليمي"الجنس ،  لدراسةلمتغيرات ا

 الشهري" .

توجد عالقة ارتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان  -3

 ترشيد االستهالك األسري .

 االستهالك األسري . تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على ترشيد -4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة البحث . -5
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 مصطلحات البحث :
 

 :  المضافة القيمة ـ ضريبة

 المدفوعة الضريبة بخصم الذي يسمح الخصم لنظام وتتبع ، المستهلك عبئها يتحمل مباشرة غير ضريبة هي   -

 المدخالت على الضريبة بين الفرق تمثل أنها أي ، المبيعات على المحصلة الضريبة من المشتريات على

 (.2001)حسن بشير،  المسجل بتحصيلها المكلف ويقوم المخرجات على والضريبة
 

 : المضافة القيمة ضريبةوتعرف الباحثة إجرائيا  ـ

 مراحل إنتاجها من مرحلة كل في والخدمات السلع قيمة في الزيادة على تفرض مباشرة غير ضريبة   -

 .وتداولها 
 

 :  ـ ترشيد االستهالك

، وهو توعية المستهلك فى جميع  ثمنا األقل والسعر والصالحية للحاجة طبقا الشراء عمليات تقنين هو   -

وتعليم الفرد ،  محاولة تقليل الفاقد فى كل السلع والخدماتل،  مجاالت اإلنفاق واالستهالك واالستخدام

 . (2012)آمال عبد الرحيم،  وتعويده على استثمار موارده بوعى وتعقل للحصول على أفضل النتائج
 

 : ترشيد االستهالكوتعرف الباحثة إجرائيا  ـ

هو حصول كل فرد فى المجتمع على حاجاته من السلع والخدمات دون زيادة أو نقص فى حدود الموارد    -

 .المتاحة 
 

 ث :منهج البح
 

اتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلي الذى يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم     

 ً ً دقيقا ، وال يقتصر على جمع البيانات بل يتضمن قدراً من التفسير  (2004: عبيدات وأخرون  ( بوصفها وصفا

علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع  لحصول على نتائجلوذلك  ،لحصول على حقائق دقيقة ل

 . (م2002 :أحمد الرفاعي المعطيات الفعلية للظاهرة )
 

 حدود البحث :
 

 :  * عينة البحث
 

 .، وذلك لتطبيق أدوات الدراسة عليهم واستخالص النتائج ومناقشتها أسرة ( 225تكونت من )    
 

 أدوات البحث :
 

 :استمارة البيانات العامة  -1
 

تفيد في تحديد خصائص عينة البحث واشتملت هذه  التيتم إعدادها بهدف الحصول على بعض المعلومات     

 الشهري، عدد أفراد األسرة ، الدخل الزوجين  ، عمر الجنس ، العمر ، المستوي التعليمي للزوجيناالستمارة على "

 لألسرة" .
 

 ذكر ، أنثي . : الجنس -1

/ الشهادة الثانوية  ، الشهادة المتوسطة فأقل ، الشهادة االبتدائية" تم تقسيمه : :للزوجين المستوى التعليمي  -2

 " .الشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه" دبلوم ،

 45من  ، سنة 45من  الي أقلسنة  35من  ، سنة 35من  الي أقلسنة  25من  تم تقسيمه : : الزوجينعمر  -3

 . سنة فأكثر

 . أفراد فأكثر 2من  ، أفراد 5أفراد الي  4من  ، أفراد 4أقل من  تم تقسيمه : األسرة : عدد أفراد -4
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مين  ، لاير 2000لاير إليى اقيل مين  4000مين  ، لاير 4000اقيل مين  تم تقسييمه ::  دخل الشهري لألسرةال -5

 . لاير فأكثر 12000من  ، لاير 12000لاير إلى اقل من  2000
 

 "إعداد الباحثة" :اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة استبيان  -2
 

اتجاهيات األسيرة السيعودية نحيو ضيريبة القيمية المضيافة ، وتكيون تم إعداد هيذا االسيتبيان بهيدف التعيرف عليى      

 عبارة . 25االستبيان من 
 

 "إعداد الباحثة" : ترشيد االستهالك األسرياستبيان  -3
 

أربع محاور ، وأشتمل على كيفية ترشيد االستهالك في األسرة هذا االستبيان بهدف التعرف على  تم إعداد    

 هي : رئيسية
 

 :ترشيد االستهالك الغذائي  -أ

 ترشيد األسرة لالستهالك الغذائي .تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : ترشيد االستهالك الملبسي  -ب

 .ترشيد األسرة لالستهالك الملبسي تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : ترشيد االستهالك السكني  -ج

 .ترشيد األسرة لالستهالك السكني تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : االدخار  -د

 .كيفية ادخار األسرة تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    
 

يبة القيمة المضافة ، ترشيد االستهالك "اتجاهات األسرة السعودية نحو ضرستبيان الوقد استخدمت الباحثة     

غير موافق" ، وقد أعطت الباحثة لكل استجابة  –الي حد ما  –المقياس المتدرج من ثالث درجات "موافق األسري" 

 " للعبارات السلبية .3،  2،  1" للعبارات اإليجابية ، و"1،  2،  3من هذه االستجابات درجات "
 

 :ثبات الصدق وال
 

 استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة : 
 

  : االستبيانصدق 

 . هقدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياس هيقصد ب    
 

 : صدق االتساق الداخلي 
 

تيم حسياب الصيدق باسيتخدام االتسياق اليداخلي وذلييك بحسياب معاميل االرتبياط ) معاميل ارتبياط  بيرسيون ( بييين      

والجييدول ،  لالسيتبيان )اتجاهيات األسيرة السيعودية نحيو ضيريبة القيمية المضيافة(جية كيل عبيارة والدرجية الكليية در

 : ذلك التالي يوضح
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 والدرجة الكلية ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة1جدول )

 لالستبيان )اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة( 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- 0.245 0.01 14- 0.225 0.01 

2- 0.223 0.01 15- 0.213 0.01 

3- 0.214 0.01 12- 0.114 0.01 

4- 0.202 0.05 12- 0.232 0.01 

5- 0.122 0.01 12- 0.222 0.01 

2- 0.222 0.01 11- 0.224 0.05 

2- 0.232 0.01 20- 0.240 0.05 

2- 0.211 0.01 21- 0.201 0.01 

1- 0.235 0.05 22- 0.251 0.01 

10- 0.215 0.01 23- 0.224 0.01 

11- 0.133 0.01 24- 0.143 0.01 

12- 0.212 0.05 25- 0.202 0.01 

13- 0.252 0.01  
 

القترابها من الواحد الصحيح  ( 0.05 – 0.01) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى      

 االستبيان .مما يدل على صدق وتجانس عبارات 
       

 : الثبات
واتساقه  واطراده فيما ،  ، وعدم تناقضه مع نفسه القياس والمالحظة فيدقة االختبار  reabilityيقصد بالثبات      

تشير إلى األداء  التيرجة على المقياس يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الد

 : تم حساب الثبات عن طريق ، و الفعلي للمفحوص

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل -1

    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 Guttman   جيوتمان -3
 

 القيمة المضافةالستبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة ( قيم معامل الثبات 2جدول ) 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.231 0.222 – 0.215 0.242 استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافةثبات 
     

 

دالة عند  معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان : جميع قيم معامالت الثبات أنيتضح من الجدول السابق     

 االستبيان .مما يدل على ثبات   0.01مستوى 
 

 : ترشيد االستهالك األسرياستبيان 
 

  : صدق االستبيان

 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .    
  

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :
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صدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين الدرجة تم حساب ال    

( ترشيد االستهالك الملبسي ، ترشيد االستهالك السكني ، االدخار، ترشيد االستهالك الغذائي الكلية لكل محور )

 لي يوضح ذلك :( ، والجدول التاترشيد االستهالك األسريوالدرجة الكلية لالستبيان )
 

 ترشيد االستهالك األسري( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة استبيان 3جدول )

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.100 ترشيد االستهالك الغذائي:  المحور األول

 0.01 0.225 ترشيد االستهالك الملبسي:  الثانيالمحور 

 0.01 0.123 السكنيترشيد االستهالك :  الثالثالمحور 

 0.01 0.222 االدخار:  الرابعالمحور 
     

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل  0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )      

 على صدق وتجانس محاور االستبيان .         
 

 الثبات :
، واتساقه  واطراده فيما  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء 

 الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2

 Guttmanجيوتمان    -3
 

 ترشيد االستهالك األسري ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان4جدول )

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.221 0.235 – 0.222 0.212 ترشيد االستهالك الغذائي:  المحور األول

 0.220 0.112 – 0.242 0.221 ترشيد االستهالك الملبسي:  الثانيالمحور 

 0.252 0.202 – 0.234 0.225 ترشيد االستهالك السكني:  الثالثالمحور 

 0.114 0.121 – 0.212 0.122 االدخار:  الرابعالمحور 

 0.202 0.253 – 0.222 0.210 ككل ترشيد االستهالك األسريثبات استبيان 
 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند     

 مما يدل على ثبات االستبيان .  0.01مستوى 
 

 

 البيانات العامة 
 

 : الجنس -1

  الجنس( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير 1( والشكل البياني رقم )5يوضح الجدول )     
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  الجنستوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير  (5جدول )

 النسبة% العدد  الجنس

 %34.1 12 ذكر

 %25.1 121 أنثي

 %100 225 المجموع
 

 
  الجنس( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير 1شكل )

     

من أفراد عينة  12، بينما % 25.1بنسبة  إناثمن أفراد عينة البحث  121( أن 1( وشكل )5يتضح من جدول )    

 .% 34.1بنسبة  ذكورالبحث 
 

 : للزوجينالمستوى التعليمي  -2

 للزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمي2( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )  
 

 للزوجين أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المستوى التعليمي توزيع  (6جدول )

 المستوى التعليمي للزوجين
 الزوجة الزوج

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %1.5 22 %2.4 23 فأقل الشهادة االبتدائية

 %22.2 21 %20.2 52 الشهادة المتوسطة

 %22.2 21 %21.5 21 / دبلومالشهادة الثانوية 

 %31.2 101 %41.4 114 الشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه"

 %100 225 %100 225 المجموع
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 للزوجين ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المستوى التعليمي2شكل )

 

 

بعينة البحث حاصلين علي الشهادة الجامعية / "ماجستير ،  زوج 114( أن 2( وشكل بياني )2يتضح من جدول )    

، ثم يأتي في % 21.5بنسبة  / دبلومحاصلين على الشهادة الثانوية  زوج 21، يليهم % 41.4بنسبة  دكتوراه"

 زوج 23، ويأتي في المرتبة الرابعة % 20.2حاصلين على الشهادة المتوسطة بنسبة  زوج 52المرتبة الثالثة 

بعينة  للزوجاتكما يتضح أن أعلى نسبة في المستوى التعليمي  % ،2.4نسبة فأقل ب لى الشهادة االبتدائيةحاصلين ع

الحاصالت على  الزوجاتالشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه" ، يليهم  % للحاصالت علي31.2البحث بلغت 

% 22.2لحاصالت على الشهادة المتوسطة بنسبة ا الزوجات، ثم يأتي بعدهم % 22.2بنسبة  / دبلومالشهادة الثانوية 

 % .1.5بنسبة  فأقل الحاصالت على الشهادة االبتدائية الزوجات، ثم يأتي في المرتبة الرابعة 
 

 :عمر الزوجين  -3

 الزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر3( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )      

 
   

 الزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر7جدول )

 عمر الزوجين
 الزوجة الزوج

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %32.2 101 %22.4 22 سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

 %33.2 13 %32.4 21 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 %21.5 21 %31.2 102 سنة فأكثر 45من 

 %100 225 %100 225 المجموع
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

/ الشهادة الجامعية  دبلوم/ الشهادة الثانوية  الشهادة المتوسطة الشهادة االبتدائية فأقل
 "ماجستير ، دكتوراه"

8.40% 

20.70% 

29.50% 

41.40% 

9.50% 

22.20% 

28.70% 

39.60% 

 الزوج

 الزوجة



 

 000 

 

 
 الزوجين ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر3شكل )

 

، % 31.2بنسبة  سنة فأكثر 45من أعمارهم  كانت بعينة البحث زوج 102( أن 3( وشكل )2يتضح من جدول )    

 تراوحت زوج 22، وأخيرا % 32.4بنسبة  سنة 45من  الي أقلسنة  35من تراوحت أعمارهم  زوج 21يليهم 

 تراوحتبعينة البحث زوجة  101، كما يتضح أن % 22.4بنسبة  سنة 35من  الي أقلسنة  25من أعمارهم 

الي سنة  35من  نأعماره زوجة تراوحت 13، يليهم % 32.2بنسبة  سنة 35من  الي أقلسنة  25من  نأعماره

 .% 21.5بنسبة  سنة فأكثر 45من  نأعماره زوجة كانت 21، وأخيرا % 33.2بنسبة  سنة 45من  أقل
 

 عدد أفراد األسرة : -4

 ( توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها4( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )      
 

 توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها  (8جدول )

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %31.3 22 أفراد 4أقل من 

 %42.2 122 أفراد 5أفراد الي  4من 

 %22.5 22 أفراد فأكثر 2من 

 %100 225 المجموع

 
 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها4شكل )
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أفراد بنسبة  5أفراد الي  4أسرة بعينة البحث تراوح عدد أفرادها من  122( أن 4( وشكل )2يتضح من جدول )    

، وأخيرا كان % 31.3" بنسبة 22أفراد وبلغ عددهم " 4، يليهم األسر الالتي كان عدد أفرادها أقل من % 42.2

 .% 22.5" بنسبة 22أفراد فأكثر " 2عدد األسر الالتي كان عدد أفرادها من 
 

 :  دخل الشهري لألسرةال -5

 فقا لفئات الدخل المختلفة( توزيع أسر عينة البحث و5( والشكل البياني رقم )1يوضح الجدول )      
 

 ( توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة9جدول )

 النسبة% العدد دخل الشهري لألسرةال

 %12.4 45 لاير 4000اقل من 

 %21.4 51 لاير 2000لاير إلى اقل من   4000من 

 %21.1 20 لاير12000لاير إلى اقل من   2000من 

 %33.1 11 لاير فأكثر 12000من 

 %100 225 المجموع
 

 

 

 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة5شكل )
 

     

( أن أكبر فئات الدخل الشهري ألسر عينة البحث كان في الفئة )من 5( والشكل البياني )1يتضح من جدول ) 

لاير( ، فقد بلغت نسبتهم على التوالي  12000لاير إلى اقل من   2000لاير فأكثر( ، تليها الفئة )من  12000

لاير( حيث بلغت  2000لاير إلى اقل من   4000، ويأتي بعد ذلك األسر ذوي الدخل )من %( 21.1، % 33.1)

 .% 12.4لاير( حيث بلغت نسبتهم  4000، وأخيرا األسر ذوي الدخل )اقل من % 21.4نسبتهم 
 

 البحث : نتائج
 

        : الفرض األول

تبعا اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في تو      

 لمتغيرات الدراسة 
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اتجاهاتهم وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في      

 والجداول التالية توضح ذلك : نحو ضريبة القيمة المضافة
 

 الجنستبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 11جدول )

  الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 12 4.102 22.222 ذكر
223 12.422 

  0.01دال عند 

 121 3.221 51.035 أنثي الذكورلصالح 
 

 
  الجنستبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 6شكل )

 

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 12.422( أن قيمة ) ت ( كانت )2( وشكل )10يتضح من الجدول )

( ، 51.035) اإلناث( ، بينما بلغ متوسط درجة 22.222) الذكور، حيث بلغ متوسط درجة الذكور ( لصالح 0.01)

 . اإلناثمن  اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر كان الذكورمما يدل على أن 
 

 اتجاهاتهم نحو ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 11جدول )

 المستوي التعليمي للزوجلمتغير تبعا  ضريبة القيمة المضافة

المستوي التعليمي 

 للزوج
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4201.222 1211.355 بين المجموعات
 دال 0.01 41.323

 222 111.412 30305.222 داخل المجموعات

   224  31525.021 المجموع

    

( ، مما يدل على 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )41.323( إن قيمة ) ف( كانت )11يتضح من جدول )     

، المستوي التعليمي للزوج تبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

  :الجدول التالي يوضح ذلكولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة و
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( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة12جدول )  

 المستوي التعليمي للزوج
 منخفض

 40.202م = 

 متوسط

 51.152م = 

 عالي

 22.352م = 

   - منخفض

  - **10.345 متوسط

 - **15.202 **25.551 عالي

 
 ضريبةاتجاهاتهم نحو ( فروق درجات أفراد العينة في 7شكل )

 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  القيمة المضافة 
 

 

في  األزواجبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 2( وشكل )12يتضح من جدول )    

في المستوى  األزواجلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجوكال من  العاليالمستوى التعليمي 

 واألزواجفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، كما توجد فروق بين 0.01عند مستوى داللة ) العاليالتعليمي 

( ، حيث 0.01في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة ) األزواجلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، يليهم 22.352) العاليي في المستوى التعليم األزواجبلغ متوسط درجة 

( ، فيأتي في المرتبة 40.202بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواج( ، وأخيرا 51.152بمتوسط )

 ، ثماتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  األزواجاألولى 

في المرتبة  المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواجفي المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم  األزواج

 األخيرة .
 

 اتجاهاتهم( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 13جدول )

 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  نحو ضريبة القيمة المضافة 

المستوي التعليمي 

 للزوجة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4242.222 2415.352 بين المجموعات
 دال 0.01 35.011

 222 121.212 32112.524 داخل المجموعات

   224  41422.120 المجموع
     

0

10

20

30

40

50

60

70

 عالي متوسط منخفض

40.807 

51.152 

66.358 



 

 001 

 

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )35.011( إن قيمة ) ف( كانت )13يتضح من جدول )    

المستوي التعليمي تبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :للزوجة 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة14ول )جد

 المستوي التعليمي للزوجة
 منخفض

 42.001م = 

 متوسط

 44.324م = 

 عالي

 51.351م = 

   - منخفض

  - *2.323 متوسط

 - **15.035 **12.352 عالي
 

 
 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 8شكل )

 

في  الزوجاتبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 2( وشكل )14يتضح من جدول )    

في  الزوجاتلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  الزوجاتوكال من  العاليالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي  الزوجاتتوجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) العاليالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى  الزوجاتلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي  والزوجاتالمتوسط 

في  الزوجات( ، يليهم 51.351) العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.05داللة )

بمتوسط  المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، وأخيرا 44.324تعليمي المتوسط بمتوسط )المستوى ال

اتجاههم نحو أهمية ضريبة  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، فيأتي في المرتبة األولى 42.001)

في المستوى  الزوجاتالثانية ، ثم  في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الزوجات، ثم القيمة المضافة أكبر 

 األخيرة .في المرتبة  المنخفضالتعليمي 
 

 الزوج تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 15جدول )   

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوج عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4224.153 1442.302 المجموعات بين
 دال 0.01 52.552

 222 21.215 24451.524 داخل المجموعات

   224  33211.231 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.552( إن قيمة ) ف( كانت )15يتضح من جدول )    

، الزوج  تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة16جدول )

 الزوج عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 41.155م = 

 أقلالي سنة  35من 

 سنة 45من 

 20.022م = 

 سنة فأكثر 45من 

 23.335م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **12.113 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **13.222 **32.120 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوج تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 9شكل )

 
 

السن  األزواج ذويبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 1( وشكل )12يتضح من جدول )    

 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " األزواج ذويوكال من  سنة فأكثر 45من 

 األزواج ذويتوجد فروق بين  كما( ، 0.01داللة ) عند مستوى سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي" لصالح سنة

 األزواج ذويلصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  واألزواج ذوي سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

من السن  األزواج ذوي( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

( ، 20.022بمتوسط ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذوي( ، يليهم 23.335) سنة فأكثر 45

( ، فيأتي في المرتبة األولى 41.155بمتوسط ) سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويوأخيرا 

 األزواج ذوي، ثم ر اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكب حيث كان سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي

 سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

 .في المرتبة األخيرة 
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 الزوجة تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 17جدول )   

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوجة عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4222.242 1522.415 بين المجموعات
 دال 0.01 20.250

 222 22.152 21422.212 داخل المجموعات

   224  31053.202 المجموع
    

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )20.250( إن قيمة ) ف( كانت )12يتضح من جدول )    

، الزوجة  تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ر شيفيه للمقارنات المتعددة( اختبا18جدول )

 الزوجة عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 32.405م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 52.122م = 

 سنة فأكثر 45من 

 23.441م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **12.223 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **2.313 **25.032 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوجة تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 11شكل )

 
 

 الزوجات ذواتبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 10( وشكل )12يتضح من جدول )    

من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  أقلالي سنة  35من السن " الزوجات ذواتوكال من  سنة فأكثر 45من السن 

توجد فروق بين  كما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات" لصالح سنة 35

 سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  والزوجات ذوات سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذواتلصالح 

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات( ، يليهم 23.441) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات

( ، فيأتي 32.405بمتوسط ) سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  الزوجات ذوات( ، وأخيرا 52.122بمتوسط )

0

10

20

30

40

50

60

70

 سنة فأكثر 45من  سنة 45سنة الي أقل من  35من  سنة 35سنة الي أقل من  25من 

38.405 

56.128 

63.441 



 

 001 

 

اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذواتالمرتبة األولى  في

من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات، ثم أكبر 

 .في المرتبة األخيرة  سنة 35من  الي أقلسنة  25

 

 اتجاهاتهمتحليل التباين لدرجات أفراد العينة في ( 19جدول )

 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة نحو ضريبة القيمة المضافة 

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4405.213 2211.522 بين المجموعات
 دال 0.01 22.023

 222 152.112 42203.122 داخل المجموعات

   224  51514.242 المجموع
 

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )22.023( إن قيمة ) ف( كانت )11يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ،  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة21جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 4أقل من 

 22.213م = 

 5أفراد الي  4من 

 أفراد

 52.552م = 

 أفراد فأكثر 2من 

 55.102م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - **10.152 أفراد 5أفراد الي  4من 

 - *2.454 **12.211 أفراد فأكثر 2من 
 

 
 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 11شكل )

 

أفراد  4بين األسر أقل من االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 11( وشكل )20يتضح من جدول )    

( 0.01أفراد عند مستوى داللة ) 4أفراد فأكثر" لصالح األسر أقل من  2، من  أفراد 5أفراد الي  4وكال من األسر "من 

أفراد  5أفراد الي  4لصالح األسر من أفراد فأكثر  2أفراد واألسر من  5أفراد الي  4توجد فروق بين األسر من  بينما، 
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 5أفراد الي  4( ، يليهم األسر من 22.213أفراد ) 4( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر أقل من 0.05عند مستوى داللة )

( ، فيأتي في المرتبة األولى األسر أقل 55.102أفراد فأكثر بمتوسط ) 2( ، وأخيرا األسر من 52.552أفراد بمتوسط )

أفراد في المرتبة  5أفراد الي  4، ثم األسر من اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان أفراد 4من 

 . أفراد فأكثر 2الثانية ، وأخيرا األسر من 
 

 اتجاهاتهم نحو( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 21جدول )

 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ضريبة القيمة المضافة 

دخل الشهري ال

 لألسرة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4212.222 1325.524 بين المجموعات
 دال 0.01 41.122

 222 15.521 25121.251 داخل المجموعات

   224  35322.125 المجموع
   

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )41.122( إن قيمة ) ف( كانت )21يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير الدخل الشهري  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :لألسرة ، ولمعرفة اتجاه 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة22جدول )

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 40.400م = 

 متوسط

 51.442م = 

 مرتفع 

 22.222م = 

   - منخفض

  - **11.042 متوسط

 - **12.222 **31.222 مرتفع 
 

 
 اتجاهاتهم نحو ( فروق درجات أفراد العينة في 12شكل )

 لمتغير الدخل الشهري لألسرة تبعا ضريبة القيمة المضافة
 

بين األسر ذوي الدخل االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 12( وشكل )22يتضح من جدول )     

عند مستوى داللة  المرتفعلصالح األسر ذوي الدخل  والمنخفض المتوسطوكال من األسر ذوي الدخل  المرتفع

لصالح األسر ذوي الدخل  المنخفضواألسر ذوي الدخل  المتوسطذوي الدخل ( ، كما توجد فروق بين األسر 0.01)
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( ، يليهم األسر 22.222) المرتفع( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر ذوي الدخل 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط

( ، فيأتي في 40.400بمتوسط ) المنخفض( ، وأخيرا األسر ذوي الدخل 51.442بمتوسط ) المتوسطذوي الدخل 

، ثم األسر اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان المرتفعالمرتبة األولى األسر ذوي الدخل 

 المنخفض .في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر ذوي الدخل  المتوسطذوي الدخل 
 

        : الثانيالفرض 

تبعا لمتغيرات  ترشيد االستهالك األسريتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في       

ترشيد وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في . الدراسة 

 والجداول التالية توضح ذلك : االستهالك األسري
 

 الجنستبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 23جدول )     

  الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 12 4.011 52.113 ذكر
223 24.232 

  0.01دال عند 

 121 5.122 22.234 أنثي اإلناثلصالح 
 

 
  الجنستبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 13شكل )

 

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 24.232( أن قيمة ) ت ( كانت )13( وشكل )23يتضح من الجدول )

( ، 52.113) الذكوربينما بلغ متوسط درجة  ( ،22.234) اإلناث، حيث بلغ متوسط درجة اإلناث ( لصالح 0.01)

 . الذكورمن  ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل كان اإلناثمما يدل على أن 
 

 ترشيد االستهالك( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 24جدول )

 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  األسري

المستوي التعليمي 

 للزوج
 ط المربعاتمتوس مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4522.114 1152.222 بين المجموعات
 دال 0.01 32.102

 222 112.225 32010.212 داخل المجموعات

   224  41122.123 المجموع
     

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 أنثي ذكر

56.193 

88.234 



 

 010 

 

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.102( إن قيمة ) ف( كانت )24يتضح من جدول )    

، المستوي التعليمي للزوج تبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ر شيفيه للمقارنات المتعددة( اختبا25جدول )

 المستوي التعليمي للزوج
 منخفض

 22.025م = 

 متوسط

 20.253م = 

 عالي

 22.223م = 

   - منخفض

  - *2.222 متوسط

 - **12.120 **14.242 عالي

 
 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 14شكل )

 

في المستوى  األزواجبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 14( وشكل )25يتضح من جدول )    

في المستوى التعليمي  األزواجلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجوكال من  العاليالتعليمي 

في  واألزواجفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجتوجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) العالي

( ، حيث بلغ 0.05في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة ) األزواجلصالح  المنخفضالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، يليهم 22.223) العاليفي المستوى التعليمي  األزواجمتوسط درجة 

( ، فيأتي في المرتبة 22.025بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواج، وأخيرا ( 20.253بمتوسط )

في  األزواج، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  األزواجاألولى 

 األخيرة .في المرتبة  نخفضالمفي المستوى التعليمي  األزواجالمستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم 
 

 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 26جدول )    

المستوي التعليمي 

 للزوجة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4220.225 1521.220 بين المجموعات
 دال 0.01 52.122

 222 23.521 22231.341 داخل المجموعات

   224  32253.111 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.122( إن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )    

، المستوي التعليمي للزوجة تبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة27جدول )

 المستوي التعليمي للزوجة
 منخفض

 55.224م = 

 متوسط

 21.152م = 

 عالي

 25.505م = 

   - منخفض

  - **15.132 متوسط

 - **14.341 **30.221 عالي
 

 
 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 15شكل )

 

في المستوى  الزوجاتبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 15( وشكل )22يتضح من جدول )    

في المستوى  الزوجاتلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  الزوجاتوكال من  العاليالتعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  الزوجات( ، كما توجد فروق بين 0.01عند مستوى داللة ) العاليالتعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة  الزوجاتلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي  والزوجات

في المستوى  الزوجات( ، يليهم 25.505) العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01)

( ، 55.224بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، وأخيرا 21.152التعليمي المتوسط بمتوسط )

، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  الزوجاتاألولى  فيأتي في المرتبة

في  المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجاتفي المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم  الزوجات

 األخيرة .المرتبة 
 

 الزوج تبعا لمتغير عمر رشيد االستهالك األسريت( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 28جدول )    

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوج عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4542.220 1025.441 بين المجموعات
 دال 0.01 44.222

 222 102.522 22103.452 داخل المجموعات

   224  32122.212 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )44.222( إن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )       

، ولمعرفة اتجاه الزوج  تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة29دول )ج

 الزوج عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 44.215م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 22.212م = 

 سنة فأكثر 45من 

 20.003م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **24.001 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **11.222 **35.222 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوج تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 16شكل )

 

 سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذويبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )21يتضح من جدول )    

السن  األزواج ذوي" لصالح سنة 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " األزواج ذويوكال من 

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويتوجد فروق بين  كما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من 

عند  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويلصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  واألزواج ذوي

السن  األزواج ذوي( ، يليهم 20.003) سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01مستوى داللة )

بمتوسط  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذوي( ، وأخيرا 22.212بمتوسط ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

، ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي( ، فيأتي في المرتبة األولى 44.215)

 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويثم 

 .في المرتبة األخيرة  سنة

 الزوجة تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريلتباين لدرجات أفراد العينة في ( تحليل ا31جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوجة عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4210.224 2421.242 بين المجموعات
 دال 0.01 32.512

 222 121.415 35222.212 داخل المجموعات

   224  43244.343 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.512( إن قيمة ) ف( كانت )30يتضح من جدول )       

، ولمعرفة اتجاه الزوجة  تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة31جدول )

 الزوجة عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 32.124م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 31.442م = 

 سنة فأكثر 45من 

 52.200م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - *2.222 سنة 45من  أقلالي سنة  35من 

 - **12.252 **21.032 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوجة تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 17شكل )

 

 

من السن  الزوجات ذواتبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )31يتضح من جدول )    

 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " الزوجات ذواتوكال من  سنة فأكثر 45

الزوجات توجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات" لصالح سنة

لصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  والزوجات ذوات سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  ذوات

( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.05عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات( ، يليهم 52.200) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات

( ، فيأتي 32.124بمتوسط ) سنة 35من  الي أقل سنة 25من السن  الزوجات ذوات( ، وأخيرا 31.442بمتوسط )

، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة األولى 

الي سنة  25من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

 .في المرتبة األخيرة  سنة 35من  أقل
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 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 32جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4224.223 2522.442 بين المجموعات
 دال 0.01 32.243

 222 113.501 30224.412 داخل المجموعات

   224  31442.143 المجموع

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.243( إن قيمة ) ف( كانت )32يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة33جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 4أقل من 

 23.035م = 

 5أفراد الي  4من 

 أفراد

 25.122م = 

 أفراد فأكثر 2من 

 22.011م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - *2.132 أفراد 5أفراد الي  4من 

 - **12.111 **15.052 أفراد فأكثر 2من 
 

 
 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 18شكل )

 

أفراد فأكثر  2بين األسر من  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )33يتضح من جدول )    

أفراد فأكثر عند مستوى داللة  2أفراد " لصالح األسر من  4، أقل من  أفراد 5أفراد الي  4وكال من األسر "من 

أفراد  4أفراد لصالح ألسر من  4األسر أقل من و أفراد 5أفراد الي  4توجد فروق بين األسر من  بينما( ، 0.01)

( ، يليهم األسر 22.011أفراد فأكثر ) 2( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر من 0.05أفراد عند مستوى داللة ) 5الي 

( ، فيأتي في 23.035أفراد بمتوسط ) 4( ، وأخيرا األسر أقل من 25.122أفراد بمتوسط ) 5أفراد الي  4من 
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 5أفراد الي  4، ثم األسر من هم لالستهالك األسري أفضل ترشيد أفراد فأكثر حيث كان 2المرتبة األولى األسر من 

 . أفراد 4أفراد في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر أقل من 
 

 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 34جدول ) 

دخل الشهري ال

 لألسرة
 المربعاتمتوسط  مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4205.222 1210.544 بين المجموعات
 دال 0.01 50.244

 222 10.135 24234.312 داخل المجموعات

   224  33144.220 المجموع

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )50.244( إن قيمة ) ف( كانت )34يتضح من جدول )      

تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ،  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 فيه للمقارنات المتعددة( اختبار شي35جدول )

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 24.441م = 

 متوسط

 22.321م = 

 مرتفع 

 22.203م = 

   - منخفض

  - **2.022 متوسط

 - **14.122 **22.232 مرتفع 
 

 
 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 19شكل )

 

بين األسر ذوي الدخل  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 11( وشكل )35يتضح من جدول )     

عند مستوى داللة  المنخفضلصالح األسر ذوي الدخل  والمرتفع المتوسطوكال من األسر ذوي الدخل  المنخفض

لصالح األسر ذوي الدخل  المرتفعاألسر ذوي الدخل و المتوسطتوجد فروق بين األسر ذوي الدخل  كما( ، 0.01)

( ، يليهم 24.441) المنخفض( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر ذوي الدخل 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط

( ، فيأتي 22.203بمتوسط ) المرتفع( ، وأخيرا األسر ذوي الدخل 22.321بمتوسط ) المتوسطاألسر ذوي الدخل 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 مرتفع  متوسط منخفض

84.441 

76.369 

62.203 



 

 011 

 

، ثم األسر ذوي ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  يث كانح المنخفضفي المرتبة األولى األسر ذوي الدخل 

 المرتفع .في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر ذوي الدخل  المتوسطالدخل 
 

        : الثالثالفرض 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد توجد عالقة ارتباطية بين استبيان     

 االستهالك األسري
  

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين استبيان    

 والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط : القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري
 

 اتجاهات األسرة السعودية نحو ( مصفوفة االرتباط بين استبيان 36جدول )

 ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري

ترشيد  

االستهالك 

 الغذائي

ترشيد 

االستهالك 

 الملبسي

ترشيد 

االستهالك 

 السكني

 االدخار

ترشيد 

االستهالك 

 ككل األسري

اتجاهات األسرة 

السعودية نحو ضريبة 

 القيمة المضافة ككل

0.114** 0.212** 0.223* 0.252** 0.203** 

                0.05*  دال عند                   0.01** دال عند 
 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة بين استبيان  طردي( وجود عالقة ارتباط 32يتضح من الجدول )    

زاد اتجاهات األسرة ، فكلما  0.05،  0.01عند مستوى داللة  المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري

اتجاهات األسرة السعودية كذلك كلما زاد زاد ترشيد االستهالك الغذائي ، كلما السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة 

ودية نحو اتجاهات األسرة السعكذلك كلما زاد  ترشيد االستهالك الملبسي ،كلما زاد نحو ضريبة القيمة المضافة 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة كذلك كلما زاد  ترشيد االستهالك السكني ،كلما زاد ضريبة القيمة المضافة 

ترشيد كلما زاد اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة كلما زاد ف زاد االدخار ،كلما القيمة المضافة 

 . ككل االستهالك األسري
 

 : الرابعالفرض 

 ترشيد االستهالك األسريتختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على       
 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(      

 والجدول التالي يوضح ذلك :  ترشيد االستهالك األسريللعوامل المؤثرة على 
 

 ألهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( ( ا37جدول )

 ترشيد االستهالك األسري للعوامل المؤثرة على

ع
ر التاب

المتغي
ك 
ال

سته
ال

شيد ا
ر
ت

 

 
ي

ر
س

أل
ا

 

 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قيمة) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 13.335 0.514 0.01 122.210 0.224 0.121 الزوجة تعليم

 0.01 11.120 0.422 0.01 124.220 0.212 0.104 تعليم الزوج

 0.01 1.122 0.352 0.01 11.251 0.220 0.224 عمر الزوجة

 0.01 2.432 0.241 0.01 21.202 0.212 0.242 الدخل الشهري لألسرة
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بنسبة  ترشيد االستهالك األسري كان من أكثر العوامل المؤثرة على تعليم الزوجةمن الجدول السابق إن  يتضح    

% ، وأخيرا في 22بنسبة  عمر الزوجة% ، ويأتي في المرتبة الثالثة 21.2بنسبة  تعليم الزوج% ، يليه 22.4

 .% 21.2بنسبة  الدخل الشهري لألسرةالمرتبة الرابعة 
    

 : مسالخاالفرض 

 ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسريتختلف األوزان النسبية    
 

 وللتحقق من هذا الفرض تم إعداد جدول الوزن النسبي التالي :     
 

 ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري( الوزن النسبي 38جدول )

 الترتيب النسبة المئوية% النسبي الوزن ترشيد االستهالك األسري

 الرابع %21.4 311 ترشيد االستهالك الغذائي

 الثالث %23.1 342 ترشيد االستهالك الملبسي

 األول %22.1 405 ترشيد االستهالك السكني

 الثاني %22.2 321 االدخار

  %100 1453 المجموع
 

 
 ألفراد عينة البحث االستهالك األسريألولوية أبعاد ترشيد ( الوزن النسبي 21شكل )

 

ترشيد كان  ألفراد عينة البحث أولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسريأن  (20( والشكل )32) يتضح من الجدول    

ترشيد  الثالثةفي المرتبة  ويأتي % ،22.2بنسبة  االدخار، يليه في المرتبة الثانية % 22.1بنسبة  االستهالك السكني

 % .21.4بنسبة  ترشيد االستهالك الغذائي الرابعةفي المرتبة  % ، ويأتي23.1بنسبة  الملبسي االستهالك
 

 التوصيـات :
 

 بالقيمة المضافة "الضريبة" . اإلعالميةالبرامج لألسرة من خالل  زيادة الوعي الثقافيباالهتمام  -1

من خالل المؤسسات االجتماعية  فى ترشيد االستهالك ابأهمية دوره األسرةتوعية إعداد برامج تدريبية ل -2

 واألسرية  .

توضح مفهوم القيمة  ةمن خالل إعداد كتيبات وندوات ودورات وبرامج االلكترونيتفعيل دور قسم السكن  -3

 .المضافة "الضريبة" وأثرها علي السلوك االستهالكي لألسرة 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 االدخار ترشيد االستهالك السكني ترشيد االستهالك الملبسي ترشيد االستهالك الغذائي

21.40% 

23.90% 

27.90% 
26.80% 



 

 011 

 

 المراجع 
 

 

آليات  –التنظيم الفنى  VATالمضافة ،  م( : الضريبة على القيمة2015إبراهيم ، نبيل عبد الرؤوف ) -1

 معوقات ومقترحات ، بحوث ومقاالت. –التطبيق 

 الطبعة الخامسة . ،دار وائل للنشر  ،( : مناهج البحث العلمي م2002أحمد حسين  )الرفاعي،  -2

 السالم دار ،اإلسالمي  االقتصاد في الفردي االستهالك ترشيد م( :2002) أحمد منظور،  األزهري -3

 .القاهرة ، 1 ط ، والترجمة والتوزيع والنشر للطباعة

 الوراق مؤسسة ، األردن ، يقبوالتط النظرية ينب يةبالضري المحاسبة م( :2000) هيمارإب قاسم،  الحسين -4

 .عمان ،

 المواطن لدى االستهالكي الوعي مستوى رفع في ودورها المستهلك حماية م( :2001) طارق،  ريالخ -5

 .األول العدد،  12 المجلد ، دمشق امعةج مجلة ،ى السور

 مصر ، في الشامل المضافة القيمة على الضريبة نظام لتطبيق مقترح م( : إطار2002) اللى ، جالشافع -2

 ، صريمال الضريبي ظامنلل الضريبي بحاسالت التكومش عالتشري عشر عالراب الضريبي رمؤتمالج امرنب

 .والضريبية اليةمال اتسارالد زمرك،   والضرائب العامة للمالية صريةلما الجمعية

م( : الضريبة على القيمة المضافة ، بين مشكالت التطبيق وحلول 2012الشباسى ، محى سامى دمحم ) -2

 الواقع ، مجلة البحوث المالية والضريبية ، الجامعة المصرية للمالية والضرائب، مصر.

ألحدث البحوث العالمية إلسهامات مجاالت الخدمة  م( : دراسة تحليلية2012الفقى ، صلوحة محمود ) -2

االجتماعية فى ترشيد االستهالك ، ضمن مقتضيات الحصول على الترقية إلى درجة أستاذ مساعد ، طلبة 

 الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان .

المصرة  ( : التجارة اإللكترونية وحتمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، الجمعية2010جمعة ، إيناس ) -1

 للمالية والضرائب ، القاهرة.

م( : دراسة إمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، المؤتمر الضريبى التاسع 2013حمزة ، أحمد ) -10

 عشر ، النظام الضريبى المصرى وحتمية التغيير ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، مصر.

 المستهلك وضربية القيمة المضافة ، مجلة عمان م ( : اسعار 2012حمزة ، دمحم رياض ) -11

، مجلة البحوث المالية  : التنظيم الفنى للضريبة على القيمة المضافة (م2015، دمحم عبد العزيز ) خليفة -12

 . ، مصر والضريبية

 وترشيد ا، اقتصادياته األسرة موارد إدارةم( : 2005) المالك صالح وحصة أحمد، سلوى ، سعيد -13

 .الرياض ،ع والتوزي للنشر الزهراء دار ، استهالكها

 ، ضاالري ، السعودي السوق على والتطبيق النظرية بين المستهلك سلوك م( :2000مد )أح ، سليمان -14

 .العامة اإلدارة معهد

م( : دور اإلعالم فى تفعيل ثقافة ترشيد االستهالك ، مجلة العلوم اإلنسانية ، 2012سوقال ، إيمان ) -15

 .42الجزائر ، عدد 

 دراسة، االستهالك ترشيد ثقافة نحو السعودية الجامعية البةطال اتجاهات م( :2012) آمال،  الرحيم عبد -12

 العدد ، 22 المجلد – دمشق امعةج مجلة ، سعود الملك امعةج ، بنات تماعيةجاال الدراسات قسم في بقةطم

 .األول

التدريس في القرن الحادي والعشرين دليل : استراتيجيات  (م2004) ةسميد سهيل أبو ،ذوقان  ، عبيدات -12

 مركز ديبونو لتعليم التفكير. ، الرياض ، المعلم والمشرف التربوي

م( : تطوير مناهج المجال التجارى بالتعليم األساسي فى ضوء مفاهيم 2005على ، عبد الحميد توفيق ) -12

 ة.التربية االستهالكية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية التربي

 . (: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المحاسبة، السعودية2012، صالح سليمان ) عيد -11

، دراسة  السودان في االستهالك على وأثرها المضافة القيمة ضريبةم( : 2014البد ، دمحم جادين عثمان ) -20

 قياسية ، رسالة ماجستير ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، السودان.

 ة.المضاف القيمة على والضريبة المحاسبي القياس م( :2003) دمحم الدين عصام،  متولي -21

 .ةيبالعر النهضة دار ، ةالقاهر ، المالية علم ئمباد م( :1111) مصطفى حسن،  مصطفى -22



 

 011 

 

 تحليلية دراسات ، السودان في يبالضري اإلصالح منهجية م( :2001) شيخ عثمان الوهاب دبع،  موسى -23

 للعملة السودان مطابع شركة ، يةبلالمستق الرؤية ، م2000 - 1120 السودان في االقتصادية للتطورات

 .ةالمحدود

 .السودان في تطبيقها وأثر المضافة القيمة على الضريبة م( :2001) دمحم بشير حسن،  نور -24

 دراسة،  الجزائري المستهلك سلوك ترشيد في االستهالكي الوعي دورم( : 2012ياليشانى ، وهيبة ) -25

 ، دراسات ، الجزائر. المدية مدينة في مستهلكين لعينة انيةدمي

26- Christine Page & Nancy Ridgway (2001): The impact of consumer Environment on 

consumption patterns of children from disparate socio economic back grounds, 

journal of consumer marketing. 

27- Keen, M. (2007): “VAT Attacks!”,  IMF Working Paper. 

28- Macionis, John (2010): Sociology, Fourteenth Edition, New York. 

29- Trent Ham (2014) The high School consumer education curriculum : what should be 

included. 
 

 



 

 131 

 

 

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي تحصيل مادة التاريخ 

 العربي اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 

 

 م. د.  عبدالباسط عباس دمحم الجنابي
 كلية التربية للبنات 

 الجامعة العراقية 

 العراق -بغداد 

 
 

 

 الخالصة

الذاتي   في تحصيل مادة التاريخ العربي االسالمي لدى  يهدف هذا البحث الى التعرف على أثر استراتيجية التساؤل 

طالب الصف الثاني المتوسط  من خالل التحقق من الفرضية الصفرية  ليس هنالك فرق ذو داللة إحصائية بين 

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين  يدرسون مادة التاريخ العربي االسالمي   باستعمال استراتيجية 

الذاتي  ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين  يدرسون المادة نفسها باستعمال الطريقة  التساؤل

( فقرة اختبارية من نوع 52لغرض تحقيق هدف البحث اعد الباحث اداة القياس آذ تكون االختبار من ) التقليدية.

حصائيا أظهرت النتائج تفوق المجموعة االختيار من متعدد ، وتم التحقق من صدقه وثباته ، وبمعالجة البيانات إ

التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل  ، وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالهتمام 

باستعمال االستراتيجيات الحديثة في التدريس ومنها استراتيجية التساؤل الذاتي  في تدريس مادة التاريخ العربي 

توسط، واستكماال للدراسة الحالية ،اقترح الباحث عدة مقترحات منها: دراسة اثر اإلسالمي  للصف الثاني م

 استراتيجية التساؤل الذاتي  في مواد ومراحل دراسية اخرى.
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The Impact of the Self-Questioning 

Strategy on the Collection of Islamic 

Arabic History among Second-Grade 

Students 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this research is to identify the effect of the strategy of self-questioning in the 

collection of Islamic Arab history among intermediate second grade students by 

verifying the null hypothesis. There is no statistically significant difference between the 

average scores of the experimental group studying the Arab Islamic history using the 

self-query strategy Classes of control group students who study the same material using 

the traditional method. In order to achieve the research objective, the researcher 

prepared the measuring instrument. The test consisted of (25) test cases of multiple 

choice type, verified its validity and stability. The results showed that the results 

exceeded the experimental group on the control group in the collection test. In addition 

to the current study, the researcher suggested several proposals, including: study the 

effect of the strategy of self-questioning in other subjects and stages of stud. 
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 الـفـصل األول

 

 اوالً: مشكلة البحث

واجه العالم اليوم العديد من التغيرات المتسارعة والمتالحقة في جميع مفاصل الحياة  ولكي نواجهها علينا بتربية 

ابنائنا تربية علمية سليمة ليصبحوا قادرين علي التـــــــكيف مع كل ما هو جديد ، وهذه التغيرات تفرض على 

 إلى تعليم الطالب كيف يتعلمالمربيين التعامل مع التربية والتعليم كعملية تدعو 

، لقد استمرت   وكيف يفكر ، لما لذلك من أهميـــــــــــــــــة خاصة ألنها تحمل مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية  

الطرائق التدريسية ولسنوات عدة في المحاكاة والتلقين والحفظ، وحشو ذهن الطلبة بالمعلومات والحقائق وقلة 

ات في الحياة اليومية وهذا ال يتماشى مع التطور الذي شهده القرن العشرون إذ لم يعد لطريقة تسخير تلك المعلوم

  التدريس التقليدية أثر في زيادة مستوى تحصيل الطلبة 

 (. 91: 8002)عطية،                                                                       

ً بالط رائق التقليدية التي تعمل على تزويد الطلبة بأكبر قدر من المعلومات والحقائق من ان المدرس مازال متمسكا

دون مراعاة الفائدة العقلية والوجدانية والمهارية، لذلك صار إلزاما على القائمين في حقل التربية والتعليم استخدام 

لتفكير وزيادة التحصيل لدى الطلبة ، االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تساعد على زيادة الوعي بعمليات ا

 ومغادرة الطرائق التقليدية.

 (.73: 8099)دعمس                                              

وعليه أرتى الباحث تجريب استتراتيجية التستاؤل التذاتي  متن ختالل تتدريس متادة التتاريخ العربتي االستالمي المقترر 

لطالب الصف الثاني المتوسط العتقاده بأن هذا األجراء قد يساعدهم علتى تعلتم متادة التتاريخ بعمتق وتغييتر إستلوبهم 

حصيل لتدى الطلبتة ، وكيفيتة استتدعاء المعلومتات عنتد الحاجتة في التعامل مع المعلومات المقدمة إليهم وزيادة في الت

 لحل مشكلة معينة.

 بناءا على ما سبق ذكره يمكن صياغة مشكلة هذا البحث بالسؤال اآلتي:

 هل الستراتيجية التساؤل الذاتي أثر في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني متوسط؟

 

 همية البحثأ ثانياً:

ان العصر الذي نعيش فيه يمتاز بالتقدم العلمي وتسارع التكنولوجيا، وهذا يتطلب من جميع االفراد امتالك اساسيات 

)عليان، الثقافة العلمية، واكتساب بعض مهارات وعمليات العلم، وليتمكنوا من التكيف مع الحياة ومواكبة العصر. 

8090 :901) 

تل مستؤولية اتختاذ القترار وبنتاء الشخصتية وتعد التربية المسؤولة األولى عن إعتد اد الفترد لمواجهتة التحتديات، وتحمم

المتكاملة القادرة على المشتاركة فتي مجتمتع تستوده الحيتاة الديمقراطيتة، بحيتث يصتبق الفترد قتادراً علتى التدفاع عتن 

 . وجهة نظره وتقبل وجهات نظر اآلخرين

(Mcfarland, 1985:p23)                                                          

وبتتذلك فتتأن التربيتتة لكتتي تحقتتق أهتتدافها بحاجتتة إلتتى متتنهجخ متكامتتل متتتوازن يأختتذ فتتي حستتبانه المجتمتتع بمتتا فيتته متتن  

تطورات وتناقضات، ويأخذ في اعتباره طبيعة النشاط أو المادة التي يقدمها لطلبتته، حيتث تريتد التربيتة منهجتاً يمتتاز 

  ( 28: 8003)أبو حويج،لفرد بشكل متكامل بخصائص ومميزات ترقى به إلى مستوى الكفاية في بناء ا

والمنهج  مخطط  تربوي  يتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتتوى  وخبترات  تعليميتة وتتدريس وتقتويم ، مشتتقة 

من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية ، مرتبط  بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة في مواقف تعليمية داخل المدرستة 

منها، بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم بجوانبها العقليتة والوجدانيتة وخارجها وتحت إشراف 

 (72، ص8008)الفتالوي، والجسمية، وتقويم مدى تحقيق ذلك كله لدى المتعلم. 
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 ً  وتمثتتل طرائتتق التتتدريس عنصتتراً  مهًمتتا جتتداً متتن عناصتتر المتتنهج فهتتي تتترتبط باألهتتداف وبتتالمحتوى ارتباطتتاً  وثيقتتا

ويمكن القول ان طرائق التدريس أكثر عناصر المنهج تحقيقتاً لههتداف ألنهتا تحتدد دور كتل متن المعلتم والمتتعلم فتي 

العملية التعليمية واألساليب واألنشطة الواجب اتباعهتا وقتد كانتت طرائتق التتدريس فتي الماضتي تركتز علتى الجانتب 

ثة تركتز علتى جهتد المتتعلم ونشتاطه فتي عمليتة التتعلم بحيتث المعرفي فقط ، أما اليوم فنجد أن طرائق التدريس الحدي

 (92، ص8002) عطية ،                                     يكون محور العملية التعليمية   

 

ولتحقق العملية التدريسية أهتدافها عليهتا استتعمال االستتراتيجيات التعليميتة الحديثتة فتي التتدريس،وظهرت مجموعتة 

متتاذت تعليميتتة أستتهمت ايجابيتتاً فتتي عمليتتة التتتعلم، وتستتتند هتتذه االستتتراتيجيات والنمتتاذت إلتتى التتتعلم استتتراتيجيات ون

 .(  82،:8009)زيتون،التعاوني اساسأ لها. 

وتكمن أهمية اإلستراتيجية التدريسية في ثالثة محاور رئيسية هي المدرس والطالب والمادة العلمية، فبالنسبة 

ئق واالستراتيجيات الجيدة تساعده في الوصول إلى أهدافه بوضوح وبتسلسل منطقي للمدرس فأن األسلوب والطرا

أما الطالب فأن اإلستراتيجية التدريسية تتيق له إمكانية متابعة تدرت المادة الدراسية بشكل صحيق، وكذلك توفر له 

خبرات والمعارف فتنتقل إلى الطلبة االنتقال المنتظم بين أجزاء المادة، وأما من حيث المادة العلمية والمعلومات وال

 (. 98: 8008)الحمداني،بصورة منتظمة بهدف تنمية شخصياتهم المشاركة في تنمية المجتمع 

وراء المعرفة والتي يمكن لها  كما وتعد إستراتيجية التســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل الذاتي من استراتيجيات ما    

تنمية التفكير والتعمق به، النها تقوم على توجية المتعلم مجموعة من األسئلة لنفسه اثناء معالجة المعلومات، مما 

 (.4، ص8001)ابو عجوة، يجعله اكثر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها، ويخلق لديه الوعي بعمليات التفكير 

لكون االسئلة الذاتية الى انها تخلق بناءا انفعاليا ودافعا معرفيا، وحين بيدأ وقد تزايد االهتمام بالتساؤل الذاتي     

الطلبة باستعمالها يصبحون اكثر ايجابية، وان معالجة المعلومات بطريقة االسئلة تثير دوافع الطلبة للنظر في اطار 

مية، بما يزيد احتمال تخزين المعلومات في الذاكرة بعيدة المدى ويجعل خبراتهم السابقة، ومواقف حياتهم اليو

 .(940، 8001)عفانة والخزندار، استعمالها في المستقبل وفي المواقف المتنوعة امرا يسيراً 

 مما تقدم يمكن أن تبرز أهمية البحث الحالي من خالل:         

 ق وأساليب تدريسية حديثة.أهمية تدريس مادة التاريخ العربي االسالمي بطرائ 

  ومدى تأثيرها في طالب الصف الثاني المتوسط للكشتف عتن أثرهتا استراتيجية التساؤل الذاتي  أهمية استعمال

 في تحصيل مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني متوسط.

  فتي تتدريس التتاريخ  استتراتيجية التستاؤل التذاتيعدم وجود دراسة سابقة ) على حتد علتم( الباحتث تناولتت أثتر

 العربي اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في العراق.

 

 ً  حدود البحث  : ثالثا

 يتحدد البحث الحالي بـ : 

 احدى المدارس المتوسطة النهارية في مركز محافظة ديالى . .1

      . لتربية ديالى عينة من طالب الصف الثاني متوسط  في احدى المدارس النهارية التابعه للمديرية ألعامه .5

-5112موضوعات من كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصتف الثتاني متوستط المقترر تدريسته للعتام الدراستي  .3

 . م5112
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 تحديد المصطلحات  اً:رابع

 . األثر :  9

وتأثرتهُ تتبعُت أَثرهُ ، : بقية الشيء ، والجمع آثار وأثور وخرجت في إثرِه وفي أُثره أي بعده ، وأتثرتهُ  األثر لغةً 

 واألثر بالتحريك : ما بق من رسم الشيء ، والتأثير : إبقاُء األثر في الشيء ترك 

 (18، ص 8001ابن منظور ، فيه أَثراً . )

 األثر اصطالحاً : عرفه كل من :

 : : " له ثالثة معانخ األول : بمعنى النتيجة ، وهو الحاصل من الشيء ، والثاني  )الجرجاني( -

 (91، ص 8003)الجرجاني ، بمعنى العالمة ، والثالث : بمعنى الجزء " . 

 عرفها كل من :. اإلستراتيجية : 8

 - Webester)  .بأنهتتتتا فتتتتن استتتتتعمال الخطتتتتط المنظمتتتتة فتتتتي حتتتتل مشتتتتكلة معينتتتتةWebester, 1971, 

p:249)) 

بأنها : " خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون مرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين ، والتتي تمثتل  )دعمس( -

 الواقتع الحقيقتي لمتا يحتدخ داختل الصتف متن استتتغالل إمكانيتات متاحتة ، لتحقيتق مخرجتات تعليميتة مرغتوب فيهتتا .

 (80، ص 8099)دعمس ، 

 

 التعريف اإلجرائي لإلستراتيجية : 

ة عن مجموعة من اإلجراءات التي يتم تخطيطها وتطبيقهتا بححكتام علتى طتالب الصتف الثتاني المتوستط هي عبار    

 لمساعدة الطالب على تحقيق أهداف التعلم .

 . التساؤل الذاتي عرفه كل من : 7

- (Coyne)  أو بأنه عبارة عن : مجموعة من األستئلة التتي يطرحهتا الطتالب قبتل عمليتة القتراءة ، أو فتي أثناءهتا ،

بعتتد القتتراءة ، وهتتذه التستتاؤالت تستتتدعي تكامتتل المعلومتتات ، وتفكيتتر الطتتالب فتتي عمليتتة القتتراءة ، وتتطلتتب إجابتتة 

 (Coyne , 2007 , p:85الطالب عن هذه التساؤالت .                                                             )

 

بأنه:  "األسئلة التي يوجهها المتعلم إلى ذاته قبل التعملم، وأثنائه؛ لتيسير الفهم، والتشجيع ( 9112كوستا وآخرون )

 على التفكير في العناصر المهمة في المادة التي يدرسها المتعلم" 

 (٩٦. ص 9112كوستا واخرون، )                                                          

 

 التعريف اإلجرائي للتساؤل الذاتي : 

هو مجموعة من األسئلة التي يقوم طالب المجموعة التجريبية )الصف الثاني المتوسط ( بطرحها على أنفسهم     

قبل القراءة ، وفي أثنائها ، وبعدها ، وذلك لغرض مساعدتهم على الفهم واالستيعاب واالحتفاظ بالمادة في أذهانهَن 

 مدة أطول

 

  -التحصيل عرفه كل من :

المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلم كنتيجة لدراسة موضوع أو ( بأنه: "8002سمارة وعبد السالم )

 .( 18: 8002)سمارة وعبد السالم،وحدة دراسية محددة 

صد تكيفيه مع بأنه المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل برنامج او منهج لمقرر دراسي ق  (8099حسين )

الوسط التربوي ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الطالب من معلومات وفق برنامج معد يهدف الى جعل 

الطالب اكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي اليه فضال عن اعداده للتكيف مع البيئة الدراسية بصورة عامة 

 (121ص5111)حسين 
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 التعريف اإلجرائي للتحصيل: 

متتتا يحصتتتل عليتتته طتتتالب مجمتتتوعتي البحتتتث متتتن درجتتتات فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي البعتتتدي التتتذي أعتتتده الباحتتتث 

-5111المقتتترر تدريستتته للعتتتام الدراستتتي بعتتتد تدريستتته فتتتي الفصتتتل األول متتتن كتتتتاب التتتتاريخ العربتتتي اإلستتتالمي 

 ، وذلك باستعمال إستراتجية السائل الذاتي وبدونها في المجموعة الضابطة. ، 5112

 اريخ عرفه كل من :الت

 ( 8000حميدة وآخرون، )

"بأنها تصور عقلي للعالقات التي تربط بين مجموعة من االحداخ او االشياء على اساس الخصائص المشتركة فيما 

،ص 8000)حميدة وآخرون، بينها، ويكون هذا التصور على درجة من التجريد وفي حالة تغير وتطور مستمر".

81) 

 (8008خضر ، )

"تصتتور عقلتتي ذو طبيعتتة متغيتترة يقتتوم علتتى إيجتتاد عالقتتة بتتين األشتتياء والحقتتائق واألحتتداخ التاريخيتتة ويصتتا  فتتي  

 (77،ص 8008خضر  ،صورة وصفيه لفظية" . )

 

 التعريف اإلجرائي للتاريخ: 

موضتتتوعات متتتن كتتتتاب التتتتاريخ العربتتتي مجموعتتتة الحقتتتائق، والمفتتتاهيم، والمعلومتتتات التاريخيتتتة التتتتي يتضتتتمنها  

التتتذي أقتتترت تدريستتته وزارة التربيتتتة  للصتتتف الثتتتاني المتوستتتط فتتتي العتتتراق اإلستتتالمي للصتتتف الثتتتاني متوستتتط 

 (.  5112للعام الدراسي )

 

 المرحلة المتوسطة :

صتتتفوف ) يعرفهتتا الباحتتث إجرائيتتا بأنهتتتا: المرحلتتة الدراستتية التتتتي تتتأتي بعتتد المرحلتتة االبتدائيتتتة وتشتتتمل علتتى ال

األولتتتتى والثانيتتتتة والثالثتتتتة المتوستتتتطة ( وتكتتتتون متتتتدة الدراستتتتة فيهتتتتا ثتتتتالخ ستتتتنوات، يتلقتتتتى فيهتتتتا الطلبتتتتة متتتتواداً 

 سنة (.  12-15دراسية وتكون أعمارهم فيها ما بين 

 

 

 الفصل الثاني

 خلفية نظرية ودراسات سابقة

 

 

لقد  تعددت تسميات التساؤل الذاتي ، فهناك من يطلق عليها استراتيجيات المساعدة الذاتية مثل : التخطتيط التذاتي ،   

 (10، ص 8001)العذيفي ، والتقدير الذاتي ، والتأمل الذاتي . 

أساسها عرف عصر التساؤل الذاتي بأنه "تدريب الطالب على استنتات الفكرة الرئيسة التي يصوغون على  وقد

 على غرارها"                                              األسئلة، ثم تكوين أسئلة حول الفكرة ذاتها، وإعادة صياغة أسئلة أخرى

  (881، ص 9111)عصر، 

االستتجواب التذاتي ، ألنهتا تقتوم علتى استتجواب  وأطلق عليها التسـاؤل التذاتي ، وكتذلك يطلتق عليهتا إستتراتيجية    

الفرد لنفسه ، فهو بموجبها يطـرح علتى نفسته العديتد متن األستئلة فتي أثنتـاء معالجتة المعلومتات ، األمتر التذي يجعلته 

أكثر اندماجاً متع المعلومتات التتي يتعلمهتا ، فيتنجم عتن ذلتك أن يكتون لديته وعتي بعمليتات تفكيتـره ، كمتا أن معالجتة 

ضتتـوع علتتى وفتتق هتتذه اإلستتتراتيجية تمكتتن المتتتعلم متتن استتترجاع مواقفتته الستتابقة وخبراتتته وتقصتتي نقتتاط القتتوة المو



 

 131 

 

والضعف فيها ، وفي ضـوء ذلك يتمكن من تعديلها أو تغييرها ، كمـا أن األسئلة التي يطرحها المتعلم على نفسته متن 

 ليد أفكار وبناء عالقات بين أجزاء المادة .شأنها أن تساعده على االستيعاب الدقيق والفهم القائم على تو

 (841، ص 8001)عطية ، 

 خطوات استراتيجية التساؤل الذاتي

 وبعد( التعلم وعلى النحو اآلتي:–وفي إثناء  -تتم تدريس هذه اإلستراتجية وفق ثالخ مراحل رئيسية هي: )قبل

 أوال: مرحلة ماقبل التعلم 

لطالب، ويدربهم على استخدام التساؤل الذاتي )أي األسئلة التي ا يعرض المدرس فيها موضوع الدرس على 

 يمكن للطالب أن يسألها لنفسه(؛وذلك بهدف تنشيط عمليات المعرفة التي تسبق الدرس، ومن هذه األسئلة:

 على البدء في التفكير. ما الهدف الذي أسعى لتحقيقه؟ بغرض إيجاد نقطة للتركيز تساعد الذاكرة قصيرة المدى - ١

 لماذا أفعل هذا؟ بغرض إيجاد هدف يتجه نحوه التفكير. - ٢

 لماذا يعدُّ هذا الذي أفعله مهًما؟ بغرض الوقوف على السبب من القيام بعمليات التفكير. - ٣

 كيف يرتبط هذا بما أعرفه من قبل؟ بغرض التعرف على العالقة بين المعرفة الجديدة، والمعرفة السابقة -4

 (.899، ص8007)عريان، 

والغرض من هذه االسئلة التي يوجهها الطلب لنفسه هو التعرف على ما لديه من معرفة سابقة حول موضوع  

الدرس وإثارة اهتمامه، حيث ان هذه المعرفة السابقة او التصورات القبلية تقاوم االختفاء اذا ما استعملت معها 

القبلية تساعد المعلم في تحديد تشكيل خبرات التعلم  استراتيجيات التدريس التقلدية، والتعرف على هذه التصورات

ومساعدة الطلبة في الوصول الى مفهوم المقبول علميا، وهذه االسئلة تخلق توجها عقليا معنيا لدى الطلبة وتخلق 

  (992، 8004مارازانو وآخرون، )لديهم دليال يوجههم في التعلم ومعالجة المعلومات 

 خطوة التعليم ثانيا: 

الذاتي؛ لتنشيط العمليات المعرفية، ويمكن للمعلم  م فيها المدرس بتدريب الطالب على أساليب التساؤليقو  

 وذلك بسؤال أنفسهم األسئلة التالية: توجيه الطالب إلى أهمية متابعة األداء القرائي؛

 دف استرجاع المعلومات السابقة.بهما المعلومات التي يجب تذكرها؟  - 1

 التي أواجهها في هذا الموقف؟ بغرض اكتشاف الجوانب غير المعلومة.ما األسئلة  - 5

 هل احتات خطة معينة لفهم هذا أو تعلمه؟ بغرض تصميم طريقة للتعلم. - 3

 ما األفكار الرئيسة في هذا الموقف؟ بغرض إثارة االهتمام. - 4

وتذكرها، وتوليد أفكار جديدة مما واإلجابة على هذه األسئلة تساعد الطالب على تنظيم معلوماته وتنظيمها  

وفي   يجعله يفكر في الخطوات التي تساعده في حل المشكلة من جوانبها المختلفة مما يجعلها أسهل في الحل

هذه المرحلة أيضا تتضق الجوانب الغامضة او غير المعلومة لدى الطلبة، والتي يحتات الطلبة الى معرفتها عن 

أيضا يتم تحديد األدوات والمواد المطلوبة إلجراء األنشطة، كما يتم توضيق  الموضوع المراد دراسته، وفيه

الخطوات الالزمة، والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات الواجب إتباعها، كما يجب تحديد األهداف التي تم 

 وضعها مسبقا من قبل المدرس

 (.78، ص8001عجوة، )ابو                                                        

 ثالثا: خطوة ما بعد التعليم 

حيث يمرن المدرس الطلبة في هذه الخطوة على أساليب التساؤل الذاتي للتنشيط عمليات ماوراء المعرفة،  

 ومن أمثلة هذه األسئلة:

 كيف عملت في حل هذا السؤال؟ بغرض تقييم التقدم. -1

 كان هناك حاجة إلجراء آخر.هل احتات إلعادة حل السؤال؟ بغرض متابعة ما اذا  -5

 هل ما تعلمته يقترب مما كنت أتوقع؟ -3

 هل أستطيع حل السؤال بطريقة أخرى؟ -4
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 هل هذا ما أريد الوصول إليه بالضبط؟ -2

 كيف يمكن التحقق من صحة الحل؟ -1

هل أستطيع تعميم الحل بالنسبة لمسائل أخرى؟ نعرض االهتمام بالتطبيق في مواقف أخرى لربط المعلومات  -2

 دة بخبرات بعيدة المدى.الجدي

واإلجابة عن هذه األسئلة تساعد الطلبة على تناول وتحليل المعلومات التي توصل اليها ثم تكاملها وتقيمها وكيفية 

  (91، ص 8000)شهاب، االستفادة منها 

هيم خاطئة، وهكذا يستطيع الطلبة ان يكشفوا الجوانب الغامضة لديهم، وان يقوموا بتصحيق ما لديهم من مفــــــا

ويحث بناء المعنى كنتيجة لتفاعل بين المعرفة والخبرة الجديدة، وبذلك يستطيعون نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة 

  (917، ص 8004)بهلول، الى مواقف متشابهة 

 أهمية إستراتيجية التساؤل الذاتي :  -

لعقتل ، وإثتارة عتدد متن األستئلة حتول شتيء موجتود أو للتساؤل الذاتي أهمية كبيرة ، إذ يعد أسلوباً فعاالً ألعمال ا    

قائم ، للوصول الى فكر جديد يؤدي الى أفكار إبداعية ، فمن المفيد للطالب أن يوجه الطلبتة لنفستهم أستئلة قبتل التتعلم 

تتتي وأثنتتاءه ، فهتتذه األستتئلة الذاتيتتة تيستتر الفهتتم ، وتشتتجعه علتتى التوقتتف والتفكيتتر فتتي العناصتتر المهمتتة فتتي المتتادة ال

يتعلمونها من حيث االفكار الرئيسة ، والعالقة بين ما يقرؤونه وخبراتهم السابقة ، مما يساعدهم علتى التوعي بدرجتة 

 (                                                      491، ص 8008)محمود ،  فهمهم ، وعلى التفكير فيما أنتجوه ، ومراجعة خطوات عملهم ، وتقييم ما أنجزوه .

إن إستراتيجية التساؤل الذاتي توفر فرصاً للمناقشة والتفاعل مع المادة ، وتحقـق في الوقت نفسه تعلماً إيجابياً متن     

،  8001العذذيفي ، عنى قائماً على الفهـم . )خالل قدرة الطالب على تحمل مسؤولية التعلم ، مما يؤدي الى تعلم ذي م

 (19ص

تساعد هذه اإلستتراتيجية علتى تتوفير بيئتة تعليميتة تبعتث علتى التفكيتر ، وتستاعد المتتعلم ليكتون إيجابيتاً فتي جمتع     

ستتعمال المعلومات وتنظيمها ومتابعتها وتقويمها في أثناء عملية التعلم ، وتساعد أيضاً على زيادة قدرة المتعلم علتى ا

المعلومات وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة ، وتحقيق تعلم أفضل بزيادة قدرة المتعلم على التفكير بطريقتة أفضتل 

 (19، ص 8001عطية ، ) .

                               

 الدراسات السابقة  

 

 8001دراسة ابو عجوة ،

استتراتيجية التستاؤل التذاتي فتي تنميتة مهتارات حتل المستألة اجريت هذه الدراسة في فلسطين وهدفت الى معرفة اثر 

( 15الكيميائية لطالب الصف الحادي عشر ،واتبعت الدراسة المنهج التجريبي وتم اختيتار عينتة البحتث بلتد عتددها )

طالب وتم تقسيمهم الى مجمعتين مجموعة تجريبية واخى ضابطة درست بالطريقة المعتادة وتتم مكافئتة المجمتوعتين 

ي المتغيرات الدخيلة وتم اعداد اختبار مهارات حل المسألة الكيميائيتة )وتتم تطبيقته علتى المجمتوعتين قبليتا وبعتديا( ف

وتم التأكد من صدقه وثباته ودليتل للمعلتم واستتخدمت الوستائل االحصتائية اختبتار )ت( واختبتار متان وتنتي ومعامتل 

تطبيتق التجربتة وتحليتل النتتائج استفرت الدراستة عتن النتتائج االرتباط ونسب المئوية بوصفها وسائل احصائية وبعتد 

( فتتي متوستتط اختبتتار حتتل المستتألة الكيمياويتتة بتتين 1012توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى ) -االتيتتة:

المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجة التستاؤل التذاتي والمجموعتة الضتابطة التتي تدرستت بالطريقتة 

 يادية لصالق المجموعة التجريبية .االعت

 ،ص،ث،ح( 8001) ابو عجوة ،                                          
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 (Sheung 2009شونج )دراسة  -

اجريت هذه الدراسة في الصين هدفت الى استقصاء اثر استراتيجية التساؤل الذاتي على تعلم الطلبة اللغتة االنكليزيتة 

( طالبا وطالبة تخصص في 112كلغة للقراءة وتنمية الفهم اتجاه الطلبة نحو هذه االستراتيجية ، تكونت عينة البحث )

شتو انتا توزعتوا بتين مجمتوعتين ضتابطة وتجريبيتة وضتعت الدراستة  اللغة االنكليزية في المرحلة االولى في جامعة

 االسئلة االتية :

 هل استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي تعزز فهم الطلبة للغة االنكليزية كلغة اجنبية للقراءة . -1

 ما هي اتجاهات الطلبة نحو التدريب على استراتيجية التساؤل الذاتي . -5

التائي وتحليل التباين االحادي وتقنيات المقابلتة شتبه المنضتمة الستكشتاف التتأثير وكتان واستعانت الدراسة باالختبار 

 من نتائج البحث االتي :

 توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط التحصيل اداء طلبة في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ككل . -1

بتار القبلتي والبعتدي للمجموعتة الطتالب ذوات توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط اداء طلبتة فتي االخت -5

 القدرة على القراءة منخفضة اكثر من بقية المجموعات العالية والمتوسطة .

( في متوسط مقياس االتجاه نحو التتدريب علتى استتراتيجة 1012توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -3

 البعدي   التساؤل الذاتي في تطبيق المقياس القبلي والبعدي لصالق 

                                 (. chang,2009 hui-fang24-41ص) 

 (8001دراسة العُذيفي ) -     

التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى  وهدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية إستراتيجية

طالب الصف األول الثانوي. ولتحقيق ما هدفت إليه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث طبقت الدراسة 

ة ( طالبًا من الصف األول الثانوي بمحافظة القنفذة. تم توزيعهم على مجموعتين تجريبي٠٥على عينة بلد حجمها )

( طالبًادرست بالطريقة ٢٠( طالبًا درست وفقًا إلستراتيجية التساؤل الذاتي، وضابطة مكونة من )٢٠مكونة من )

المعتادة. وتمثلت أدوات الدراسة وموادها في قائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة للطالب، وتم االقتصار على 

 ار لقياسها، طبقت قبليًا وبعديًا بعد التأكد من صدقه وثباته. من آراء المحكمين، واختب٠٥المهارات التي حظيت بنسبة 

وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في التحصيل البعدي في مهارات الفهم الحرفي، ومهارات الفهم االستنتاجي، ومهارات الفهم النقدي، ٥٠٥٠)

 ات الفهم التذوقي، ومهارات الفهم اإلبداعي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصالق طالب المجموعة التجريبية. .ومهار

 (88،ص8001)العُذيفي ،

 

 الموازنة بين الدراسات السابقة -

اثر استراتيجية  8001دراسة ابو عجوة ،: تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها اذ هدفت دراسة الهدف  -1

 chang,2009 اما دراسة، لذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لطالب الصف الحادي عشر التساؤل ا

hui-fang) ) استقصاء اثر استراتيجية التساؤل الذاتي على تعلم الطلبة اللغة االنكليزية كلغة للقراءة فقد هدفت

فعالية إستراتيجية التساؤل فقد هدفت الى   ذيفي ،العُ  اما دراسة، وتنمية الفهم اتجاه الطلبة نحو هذه االستراتيجية 

    الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي

 : جميع الدراسات اعتمدت المنهج التجريبي.المنهج   -5

 دراسذةو  8001دراسة ابو عجذوة ،المرحلة الدراسية: أجريت الدراسات في مراحل دراسية متنوعة حيث أجريت  

 في المرحلة الجامعية  .   chang,2009 hui-fangعلى المرحلة الثانوية  واجريت ودراسة 8001العُذيفي 

( و 5112( طالتتتب فتتتي دراستتتة )ابتتتو عجتتتوة  15: تراوحتتتت العينتتتة فتتتي الدراستتتات الستتتابقة متتتا بتتتين )العينذذذة -3

العُذذذذيفي دراستتتة )( طالتتتب فتتتي  21( و )fang– (chang,2009 hui)( طالتتتب وطالبتتتة فتتتي دراستتتة 112)

8001.) 
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( )ودراستتتة العتتتذيفي 5112: أجريتتتت أغلتتتب الدراستتتات علتتتى التتتذكور وكدراستتتة )ابتتتو عجتتتوةجذذذنس العينذذذة -4

 .((chang,2009 hui-fang(في حين دراسات أجريت على الذكور واالناخ  كدراسة 5112

 تباينت الدراسات السابقة في وسائلها اإلحصائية. الوسائل اإلحصائية: -2

 يع الدراسات اظهرت تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة.جم النتائج: -1

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:  -

 لقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في جوانب عديدة هي:      

 تحديد هدف البحث. -1

 اعتماد التصميم التجريبي المناسب لظروف البحث الحالي وهدفه. -5

 حجم العينة وأسلوب اختيارها. تحديد -3

 اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي وهدفه. -4

 

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

 

 في هذا الفصل سيتناول الباحث عرضاً لمنهج البحث وإجراءاته وكما يلي:

 أوالً : منهج البحث:

اثر استراتيجية التساؤل االذاتي في تحصيل مادة التاريخ العربي اتبع الباحث المنهج التجريبي لتعرف على )

( ألنه المنهج المناسب لطبيعة البحث وهدفه، فضالً عن انه احد المناهج اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 المستخدمة في البحوخ التربوية والنفسية.

 اختيار التصميم التجريبي: -9

تم اختيار التصميم التجريبي المعروف بأَسلوب المجموعتين المتكافئتين )تصميم تجريبي ذو ضبط محكم( أَي كتل     

أَسلوب يعد ضابط لهَسلوب الثاني وذلك لمالئمته طبيعة البحث وأَهدافه، والتجريتب هتو التغييتر المتعمتد والمضتبوط 

ة فتتي الحادثتتة نفستتها وتفستتيرها واألستتباب التتتي أثتترت عليتته للشتتروط المحتتددة لحتتادخ متتا ومالحظتتة التغيتترات الناتجتت

 (.8098، 973الكاظمي، )

أن سالمة  إذ و يعد اختيار التصميم التجريبي أولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند إجرائه تجربة علمية،

ث تصميماً تجريبياً ذا ضبط التصميم وصحته هما الضمان األساس للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ولذا اعتمد الباح

 (:1) شكلجزئي، واختبار تحصيلي بعدي، وعلى ما يوضحه 

 

 االختبار المتغير المستقل المجموعة

 اختبار بعدي استراتجية التساؤل الذاتي  تجريبية

 اختبار بعدي ________ ضابطة

 يبين التصميم التجريبي (9شكل )
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 مجتمع البحث: -5

يتكون مجتمع البحث الذي اختير بصورة قصدية من المدارس المتوسطة النهارية للبنين فتي مديريتة تربيتة قضتاء     

الخالص  التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة ديتالى  ، وباالختيتار العشتوائي ظهترت متوستطة الواقتدي للبنتين 

 ميدانا للبحث.

 عينة البحث: -3

ستتة عشتتوائياً التتتي ستتتطبق فيهتتا التجربتتة زار الباحتتث المتوستتطة عينتتة البحتتث، ووجتتد ان بعتتد أن حتتددت المدر  

( 31المرحلة الثانية فيها متكونة من شعبتين، وبطريقة السحب العشتوائي اصتبحت شتعبة ) ب( البتالد عتدد طالبهتا ) 

 عة الضابطة. ( طالب تمثل المجمو31طالب تمثل المجموعة التجريبية وشعبة )أ( البالد عدد طالبها )

( طالبتة 21( طالب أصبق المجموع النهائي للطالب )عينة البحتث( )2وبعد استبعاد الطالب الراسبين البالد عددهم )

 ( يوضق ذلك. 1وجدول )

 ( 9جدول ) 

 يمثل طالبات مجموعتي البحث 

 عدد الطالبات  الشعبة المجموعة

 52 ب التجريبية 

 52 أ الضابطة

 21  المجموع

 

 تكافؤ مجموعتي البحث: -4

لقد كافأ الباحث إحصائياً بين مجموعتي البحث )التجريبيتة والضتابطة( فتي عتدد متن المتغيترات لكونهتا قتد تتؤثر فتي 

 سالمة تجربة البحث.

 العمر الزمني للطالب محسوب بالشهور: -أ

( وبلغتت القيمتة التائيتة 112،232( وللمجموعتة الضتابطة )121،112بلد المتوستط الحستابي للمجموعتة التجريبيتة )

( وهتتذا يتتدل علتتى ان 24( عنتتد درجتتة حريتتة )5،151( وهتتي اقتتل متتن القيمتتة الجدوليتتة البالغتتة )1،221المحستتوبة )

 ( يبين ذلك:5مجموعتي البحث متكافئتان في العمر الزمني وجدول )

 

 (8ول )جد

 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة ألعمار طالب مجموعتين البحث

الوسط  العدد المجموع

 الحسابي

درجة  التباين

 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية

  الجدولية المحسوبة

 1.12 5،151 1،221 24 52،22 112،121 52 التجريبية

 31،111 112،232 52 الضابطة

 

 :8092-8093درجات مادة التاريخ النهائية للصف األول المتوسط للعام الدراسي  -ب

 ( وبلغتتت القيمتتة التائيتتة210522( وللمجموعتتة الضتتابطة )210514بلتتد المتوستتط الحستتابي للمجموعتتة التجريبيتتة )

( وهتذا يتدل علتى ان مجمتوعتين 24( عند درجتة حريتة )5،151( وهي اقل من الجدولية البالغة )10143المحسوبة )

 ( يبين ذلك: 3البحث متكافئتان في درجات مادة التاريخ، وجدول )
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 (7جدول ) 

 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة 

 البحث في االمتحان النهائي للصف األول متوسطلدرجات مادة التاريخ لمجموعتي 

الوسط  العدد المجموع

 الحسابي

مستوى  القيمة التائية درجة الحرية التباين

 الداللة

  الجدولية المحسوبة

 1.12 5،151 10143 22 1222،211 210514 52 التجريبية

 1442،12 210522 52 الضابطة

 التحصيل الدراسي لألب : -ت

تم الحصول على التحصيل الدراسي لإلباء عن طريق استمارة المعلومات والبطاقة المدرسية حيث تم تقسيم مستتوى 

( يبين 4التحصيل الى فئات أربع وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار كاي تربيع وجدول )

 ذلك.

 

 (4جدول )

 تربيع في التحصيل الدراسي لألباء بين مجموعتي البحث يبين قيمة مربع كاي

دجة  العدد التحصيل الدراسي لهب المجموعة

 الحرية

مستوى  قيمة كاي تربيع

كلية فما  اعدادية متوسطة أبتدائية الداللة

 فوق

 الجدولية المحسوبة

  52 11 2 2 1 التجريبية

3 

 

1.222 

 

2،21 

 

 52 2 2 1 2 الضابطة 1.12

 21 12 15 11 14 المجموع

( وهذا يشير إلى أنها غير دالة 2،21( اقل من القيمة الجدولية )1.222( أن قيمة كأي تربيع ) 4تبين من جدول )

 إحصائيا ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير.

 التحصيل الدراسي لالم : -هــ

تم الحصول على التحصيل الدراسي لإلباء عتن طريتق استتمارة المعلومتات والبطاقتة المدرستية اذ تتم تقستيم مستتوى 

( يبين 2التحصيل الى فئات اربع وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار كاي تربيع وجدول )

 ذلك:

 (1جدول )

 تربيع في التحصيل الدراسي لالم بين مجموعتي البحث يبين قيمة مربع كاي 

 

 دجة العدد التحصيل الدراسي لألب المجموعة

 الحرية

مستوى  قيمة كاي تربيع

كلية  اعدادية متوسطة ابتدائية الداللة

فما 

 فوق

 الجدولية المحسوبة

  82 2 3 1 4 التجريبية

7 

 

0،198 

 

3،29 

 

 82 90 3 1 8 الضابطة 0.01

 18 92 94 94 90 المجموع
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( وهتذا يشتير إلتى أنهتا غيتر دالتة 2،21( اقتل متن القيمتة الجدوليتة )1،211( أن قيمة كأي تربيع ) 2تبين من جدول )

 إحصائيا ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير. 

 درجات اختبار الذكاء:  -1

المقنن على البيئة العراقية على طتالب  مجمتوعتي  –اختبار رافن  –طبق الباحث قبل بدء التجربة اختبار الذكاء      

( وبلغتتت القيمتتة 31،122( وللمجموعتتة الضتتابطة )31،222البحتتث وبلتتد المتوستتط الحستتابي للمجموعتتة التجريبيتتة )

( وهذا يتدل علتى ان 24( عند درجة حرية )5،151بالغة )( وهي اقل من القيمة الجدولية ال1،315التائية المحسوبة )

  ( يبين ذلك:                   1مجموعتي البحث متكافئتان في الذكاء وجدول )

 

 (8جدول )

 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة لالختبار الذكاء

الوسط  العدد المجموع

 الحسابي

درجة  التباين

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

  الجدولية المحسوبة

 1.12 5،151 1،315 24 113،212 31،222 52 التجريبية

 133،211 31،122 52 الضابطة

وزيادة على متا تقتدم متن إجتراءات التكتافؤ اإلحصتائي بتين مجمتوعتي البحتث، حتاول الباحتث تفتادي اثتر بعتض      

المتغيرات الدخيلة الى انها تؤثر في هذا النوع من التصتاميم التجريبيتة، وفيمتا يتأتي عترض لهتذه المتغيترات الدخيلتة 

 وكيفية ضبطها : 

ة طوال مدة إجرائها إلى ترك أو انقطاع أو انتقال احد الطالب من صف إلتى االندثار التجريبي: لم تتعرض التجرب -أ

آخر أو من المدرسة واليها، عدا بعض حتاالت الغيتاب الفرديتة التتي حصتلت لتدى مجمتوعتي البحتث بنستب ضتئيلة، 

 وبشكل يكاد يكون متساوياً.

الطبيعيتة التتي يمكتن حتدوثها أثنتاء ظروف التجربة والحوادخ المصاحبة: يمقصد بتالحوادخ المصتاحبة الحتوادخ  -ب

تطبيق التجربة مثتل الكتوارخ، والفيضتانات، والتزالزل، واألعاصتير، والحتوادخ األخترى كتالحروب  وغيرهتا ممتا 

يعرقل سير التجربة، ولم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي ظترف طتارأ أو حتادخ يعرقتل ستيرها، ويتؤثمر 

 ات المستقلة لذا يمكن القول بان أثر هذا العامل أمكن تفاديه.في المتغير التابع بجانب المتغير

تفادي أثر هذا المتغير في نتائج البحتث وذلتك بتحجراء  -قدر المستطاع  –الفروق في اختيار العينة  حاول الباحث  -ت

ات المستقلة التكافؤ اإلحصائي بين  طالبات مجموعتي البحث في خمسة متغيرات يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغير

 أثٌر في المتغير التابع. 

أداة القياس: استتمعملت أداة موحتدة لقيتاس تحصتيل طتالب  مجمتوعتي البحتث وهتي اختبتار تحصتيلي موحتد أعتدمه  -د

 الباحث ألغراض البحث الحالي.

سرية البحتث: حترص الباحتث علتى سترية البحتث باالتفتاق متع إدارة المدرستة علتى عتدم إخبتار الطتالب بطبيعتة  -و

 البحث وهدفه، كي ال يتغيمر نشاطهم أو تعاملهم مع التجربة مما قد يؤثر في سالمة التجربة ونتائجها. 

اوي للحصتتص بتتين مجمتتوعتي توزيتتع الحصتتص : حصتتلت الستتيطرة علتتى هتتذا العامتتل متتن ختتالل التوزيتتع المتستت -ر

البحث، إذ كان الباحث يدمرس اربع حصص أسبوعياً بواقتع حصتتان لكتل مجموعتة، علتى وفتق متنهج وزارة التربيتة 

لمادة التتاريخ العربتي اإلستالمي للصتف الثتاني المتوستط ، إذ اتفتق الباحتث متع إدارة المدرستة ومتدمرس التتاريخ فتي 

حيتتث تكتتون متتادة  التتتاريخ العربتتي االستتالمي فتتي ايتتام ) الثالثتتاء، المدرستتة علتتى تنظتتيم جتتدول توزيتتع الحصتتص ب

 ( يوضق ذلك. 2واالربعاء(، وجدول ) 
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 ( 3جدول ) 

 توزيع حصص مادة التاريخ على طالب مجموعتي البحث

 2.2الساعة  2.12الساعة  األيام

 التجريبية الضابطة الثالثاء

 الضابطة التجريبية االربعاء

                                       

 متطلبات البحث                 

 تحديد المادة العلمية : –أ 

  حتتدد الباحتتث المتتادة العلميتتة المشتتمولة بالبحتتث التتتي درستتت لطتتالب المجمتتوعتين )التجريبيتتة والضتتابطة( متتن

( ومتن اهتم 5112الثتاني المتوستط ، لستنة )مفردات كتاب التاريخ العربي االسالمي  المقرر تدريسه لطالب الصتف 

 -موضوعاته:

 .مكة قبل االسالم، دار الندوة، االيالف 

 .الرسول في مكة، والدته ونشأته، ممارسته الحياة االجتماعية ونزول الوحي والدور السري العلني 

  يعة العقبة الثانية. ب –الهجـرة الـى الحبشة، المقاطعة، محاولة نشر الدعوة خارت مكة. بيعة العقبة األولى 

 .الهجرة الى يثرب، بناء المسجد، المؤاخاة، األمة الواحدة، وثيقة المدينة، الجهاد في سبيل هللا 

  هـ 2هـ، عزوة األحزاب )الخندق( سنة 3هـ، نتائج غزوة بدر وغزوة احد سنة 5غزوة بدر سنة 

 .صلق الحديبية، نتائج صلق الحديبية 

 مين.تآمر اليهود على العرب المسل 

 األهداف السلوكية: -ب    

الغرض السلوكي هو ما يستطيع المتعلم ان يظهره من القدرات والمهارات والميتول والرغبتات واالتجاهتات بعتد      

  (11، 8000دروزة، تعلمه لمجموعة محددة من المفاهيم أَو المبادأ أَو الحقائق خالل مدة زمنية قصيرة )

دفاً سلوكياً معتمداً على األهداف العامتة ومحتتوى الموضتوعات التتي ستتدرس ختالل ( ه 21وقد صا  الباحث )      

مدة التجربة، موزعة على المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم )المعرفة، والفهتم، والتطبيتق (،  وبغيتة التثبتت 

تخصصتتين فتتي متتادة متتن صتتالحيتها واستتتيفائها لمحتتتوى المتتادة الدراستتية عرضتتت علتتى مجموعتتة متتن الخبتتراء والم

التاريخ وطرائق تدريسها وفتي القيتاس والتقتويم وعتدد متن مدرستي متادة التتاريخ ومدرستاتها فتي المرحلتة الثانويتة.، 

وبعتد تحليتل استتجابات الخبتراء عتدلت بعتتض األهتداف، وحتذفت األهتداف التتي لتتم تبلتد نستبة االتفتاق التتي اعتمتتدها 

 ( هدفاً سلوكياً.  21د األهداف السلوكية بشكلها النهائي ) % ( فأكثر، وبذلك أصبق عد 21الباحث وهي ) 

 إعداد الخطط التدريسية: -ح

)الشذريف، تعد الخطط عملية إجرائية تسبق التنفيذ، إِذ من خاللها يحدد المتدرس المفتاهيم التتي يريتد إِكستابها لطالبته 

9111 ،34.) 

ت التتتدريس النتاجق فقتتد اعتد الباحتتث خططتاً تدريستتية لمتا كتان إعتتداد الخطتط التدريستتية يعتد واحتتداً متن متطلبتا    

للموضوعات التي سيتم تدريسها خالل مدة التجربة من كتاب التاريخ العربي االسالمي للصف الثتاني المتوستط، فتي 

ضوء محتوى الكتاب واألهداف السلوكية المصاغة، وعلى وفق استراتيجية التستاؤل التذاتي، والطريقتة التقليديتة، تتم 

يع هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التتاريخ وطرائتق تدريسته الستتطالع آرائهتم عرض جم

ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسين صياغة تلك الخطط، وجعلها سليمة وتضمن نجاح التجربتة، وفتي ضتوء متا 

 ورتها النهائية أبداه الخبراء من اراء ومالحظات أجريت بعض التعديالت الالزمة عليها، وأصبحت بص
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 أداة الـــــــــــبحث 

 -فيما يلي عرض إلجراءات إعداد أداتي البحث:

 االختبار التحصيلي: -1

أن من متطلبات البحث الحالي وجود اختبار تحصيلي لقياس اثر المتغير المستقل فتي المتغيتر التتابع ولعتدم وجتود     

اختبار تحصيلي جاهز فقد قام الباحث بأعداد اختبار تحصيلي باالعتماد على محتوى المادة واألهتداف الستلوكية وقتد 

 -تم أعداد االختبار بالخطوات اآلتية :

 لخريطة االختبارية :إعداد ا -أ

تعتتد الخريطتتة االختياريتتة مخططتتاً تفصتتيلياً لالختبتتار التحصتتيلي التتذي يشتتمل جتتزًء متتن المتتادة الدراستتية يتحتتدد فيهتتا  

مستويات األهداف والنتواتج التعليميتة متع التوزن النستبي لكتل مستتوى مقابتل كتل موضتوع لتذا أعتد الباحتث خريطتة 

 األهداف السلوكية للموضوعات. وموضوعات الست اختباريه مشتملة على ال

 

 (2جدول )

يبين الخريطة االختيارية لألهداف السلوكية وعدد فقرات اختبار التحصيل موزعة بحسب األهمية النسبية 

 لمستويات بلوم الثالث األولى

 المستويات          

 الموضوعات

األهميتتتتتتتتتتتتة 

 النسبية

 األهداف السلوكية

 األسئلةعدد  %31تطبيق %31فهم %41معرفة

 1 5 5 5 %54 مكة قبل اإلسالم 

التتتدور الستتتري والهجتتترة 

 إلى الحبشة

11% 5 1 1 4 

 3 1 1 1 %15 الهجرة الى يثرب

 2 1 5 5 %51 معركة بدر واحد

 3 1 1 1 %15 صلق الحديبية

 4 1 1 5 %11 تأمر اليهود على العرب

 52 2 2 11 %111 المجموع

 

تفصيلي يتضمن العناوين الرئيسة لمحتوى المادة الدراسية ونسبة التركيز المحتوى إنَّ جدول المواصفات هو مخطط 

وعدد األَسئلة المخصص لكل جزء، أن أعداد الخارطة االختيارية يعطي صدق كبير لالختبار ويزيد متن ثقتة المتتعلم 

  (20: 8008الظاهر، بعدالة االختبار. )

 صياغة فقرات االختبار : -ب

( فقترة، 52وقد بلد عتدد الفقترات االختياريتة بصتيغتها األوليتة ) ختبار من متعدد أساساً في اختباره،اعتمد الباحث اال

موزعتتة علتتى الفصتتول الثالثتتة  المقتترر تدريستتها، ومغطيتتة لههتتداف الستتلوكية التتتي أعتتدها الباحتتث وباالعتمتتاد علتتى 

 الخارطة االختيارية التي أعدها لهذا الغرض.

 صدق االختبار: -جـ

ويعد الصدق من الشروط المهمة الواجب توافرها في أداة البحث وتكون االداة صتادقة اذا كانتت قتادرة علتى متا       

وبغية التثبت من صتدق االختبتار التذي أعتده الباحتث عترض  (923،ص8098)أبو عواد ، ونوفل أعدت لقياسه فعالً 

خ، وفتي العلتتوم التربويتة والنفستتية إلبتتداء متع الخريطتتة االختباريتة علتتى عتدد متتن الخبتراء والمتخصصتتين فتي التتتاري

 آرائهم ومالحظاتهم حول صالحية الفقرات في قياس ما وضعت ألجل قياسه.
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وبعد أن حصل الباحث علتى مالحظتات الخبتراء وآرائهتم عتدلت بعتض الفقترات، وأُعيتدت صتياغة بعضتها اآلختر،  

% ( فتأكثر متن مجمتوع  21حـددها الباحثتان بتـ ) وحذفت بعض الفقرات؛ ألنها لم تحصل على نسبة الموافقــة التـي 

 ( فقرة. 52الخبراء الكلي فأصبق االختبار مكوناً من ) 

 اعتمد الباحث في ايجاد الصدق على األتي: 

 الصدق الظاهري : .9

إن الصدق الظاهري يدل على المظهر العام لالختبار بوصفه وسيلة من وسائل القياس اي انه يدل على مدى     

 (871،ص9121)أبو لبدة ،مالءمة االختبار للطلبة ووضوح تعليماته 

الخبراء وعرضت فقرات االختبار بصورته األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص     

ابداء آرائهم حول صالحية الفقرات ومالءمتها لههداف  صصين في التاريخ، وفي العلوم التربوية والنفسيةوالمتخ

السلوكية التي وضعت من أجلها ومدى مناسبتها للمستويات المعرفية المحددة ، وبعد التعديل وحذف بعض الفقرات 

تحقق الصدق الظاهري ، فاصبق االختبار  التي اجراها الباحث وحصولها على نسبة موافقة من مجموع الخبراء

 جاهزاً للتطبيق 

 صدق المحتوى : .8

يقصد بصدق المحتوى المدى الذي يمثل فيه االختبار نصاً محدداً من المحتوى المكون من المواضيع والعمليات     

 ( .834، ص 8001)ملحم ، 

مجموعة من الخبراء والمتخصصين  عرض الباحث فقرات االختبار التحصيلي مع األهداف السلوكية على     

لمعرفة مدى مالءمة االختبار لقياس محتوى المادة من خالل اهدافها السلوكية ومن حيث سالمة بنائها ومدى 

مالءمتها لمستوى طالب الصف الثاني المتوسط ، وحصل على اتفاق الخبراء مع االخذ بمالحظاتهم إذ حذفت بعض 

 ت بسيطة في صياغتها  ، لذا يعد االختبار يتمتع بصدق المحتوى .الفقرات وعدلت فقرات أخرى تعديال

 تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية               

للتأكد من الخصائص السايكومترية لالختبار ووضوح فقراته وتقدير الوقت المناسب لإلجابة، طبق الباحتث االختبتار 

ط من مجتمع البحث نفسه ولها مواصفات عينة البحث نفسها كان عتددها ) على عينة من طالب الصف الثاني المتوس

( طالب من طالب ابن الهيثم للبنين، فاتضق إن الفقرات كانت واضحة وغير غامضة لدى الطالب، وان متوسط  51

 وأحتسب من خالل المعادلة اآلتية:( دقيقة  51الوقت المستغرق في اإلجابة هو ) 

  

 مجموع الزمن الذي استغرقته أول طالب+ مجموع الزمن الذي استغرقته ثاني طالب+ .......... طالب   = متوسط الزمن

 عددهم                                                                     

 

 التحليل االحصائي لفقرات االختبار 

  . القوة التمييزية:1

وتعتد (، 1، 13( و )1، 33بعد أن حسب الباحث القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجدها تتراوح بتين )   

لذا أبقى الباحث على الفقترات جميعهتا متن ( 512، 1222%( فما فوق )عودة، 31الفقرة جيدة اذا كانت قوة تميزها )

 دون حذف أو تعديل.

 . معامل الصعوبة: 5

( ، 1، 12( و )1، 31ن حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقترات االختبتار وجتدها تتتراوح بتين )بعد أ       

 21 –  51وهذا يعني ان فقرات االختبار تعد مقبولة ، حيث ان االختبار جيد اذ تراوحت نسبة صعوبة فقراتته بتين ) 

 تعد مقبولة. وهذا يعني أن فقرات االختبار جميعها   (921:  8004) الفتالوي، % ( 
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 . فعالية البدائل الخاطئة.3

بعتتد أن أجتترى الباحتتث العمليتتات اإلحصتتائية الالزمتتة لتتذلك، ظهتتر لديتته إن البتتدائل الخاطئتتة لفقتترات االختبتتار      

اذ انهتا تراوحتت بتين  التحصيلي قد جذبت إليها عدداً من طالب المجموعتة التدنيا اكبتر متن طتالب المجموعتة العليتا،

 لذا تقرر اإلبقاء عليها جميعها من دون حذف أو تعديل. ،%( 54 -2%)

 ثبات اختبار التحصيل:

أن  (Ebel (1970،يقصد بثبات االختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند اعادة تطبيقه على العينة نفسها ويترى        

 (.988:  9110)داود ، ثبات االختبار يعني دقة فقراته اتساقها فيما بينها في قياس الخاصية المراد قياسها 

وقد اجرى الباحث طريقة اعادة االختبار على العينة االستطالعية لحستاب ثبتات االختبتار وكتان االختبتار االول       

صحيق اجابات االختبارين استعمل الباحث معامل ارتباط بيرستون ( يوماً، ولدى ت14عن االختبار الثاني اجري بعد )

 ( وتعد درجة ثبات مناسبة ألغراض البحث وطبيعته. 1.25فبلد معامل الثبات )

 تطبيق تجربة البحث

بعتتتد انتهتتتاء التجربتتتة وفتتتي األستتتبوع األول متتتن انتهتتتاء التجربتتتة اجتتتري الباحتتتث اختبتتتاراً فتتتي الموضتتتوعات التتتتي 

ار علتتتى طتتتالب مجمتتتوعتي البحتتتث ) التجريبيتتتة والضتتتابطة( فتتتي يتتتوم االربعتتتاء المصتتتادف درستتتها وطبتتتق االختبتتت

الستتتاعة التاستتتعة والنصتتتف، بعتتتد ان نظتتتم الطتتتالب فتتتي القاعتتتات الدراستتتية واشتتترف الباحتتتث بنفستتته  4/1/5112

علتتتى ستتتير االختبتتتار وتوضتتتيق الهتتتدف متتتن االختبتتتار وكيفيتتتة االجابتتتة علتتتى االختبتتتار متتتن اجتتتل المحافظتتتة علتتتى 

 التجربة.  سالمة

 طريقة تصحيح االختبار 

( درجات لإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبتار و)صتفر( لإلجابتة غيتر الصتحيحة، وقتد 1أعطى الباحث )

عوملت الفقرات المتروكة والفقرات التي لم تكتن االجابتة عنهتا واضتحة واالجابتات الناقصتة معاملتة االجابتات الغيتر 

 صحيحة.

 ة:الوسائل اإلحصائي

مربع كا -1
5
  

 

كا
5
 = مج ــــــــ  

 

 مج = المجموع

 ل = التكرار المالحظ

 ق = التكرار المتوقع                      

 

 معامل ارتباط بيرسون الستخرات ثبات األداة  -5

 

 ر= 

 

 

 

 

 

 

 

ق ( –) ل 
5

 

 ق

 )مج س )مج ص( –ن مج س ص 

] ن مج س
5
) مج س ( – 

5
[] ن مج ص 

5
 [ 5) مج ص (  – 

 ن ص ع + ن ص د
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معادلة صعوبة الفقرة = 

 ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن                                     

 

 

 ــــــــــــــــــتمييز الفقرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معادلة

 )ع + د(½                           

 ن د م –ن ع م                        

فعالية البديل =    -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن                             

 

 ( لعينتين مستقلتينT- testاالختبار التائي ) -1

 

 ت= _______________________________  

       

             

 

 

 

 

 (24،987،994،  ، ص 5112عون، )

  

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 

 عرض النتائج وتفسيرها

اعتمتتتدها الباحتتتث فتتتي الفصتتتل الستتتابق، تعتتترض النتتتتائج التتتتي توصتتتل إليهتتتا البحتتتث علتتى ضتتتوء اإلجتتتراءات التتتتي 

وتحليلهتتتتا وتفستتتتيرها فتتتتي ضتتتتوء األدبيتتتتات التربويتتتتة علتتتتى وفتتتتق هدفتتتته وفرضتتتتيته متتتتن ختتتتالل المقارنتتتتة بتتتتين 

متوستتطات درجتتات اختبتتار طتتالب مجمتتتوعتي البحتتث فتتي متتادة التتتاريخ العربتتتي االستتالمي، وفيمتتا يلتتي عتتترض 

 لها:

 النتائج:أوالً : عرض 

للتعتتترف علتتتى أثتتتر استتتتراتيجية التستتتاؤل التتتذاتي فتتتي تحصتتتيل متتتادة التتتتاريخ العربتتتي االستتتالمي والتتتتي تتتتنص 

 فرضيته على:

 مج ص د –مج ص ع    

س
-
+ س 1 

-
 5 

1)ن 
-1

5+ )ن1 5( ع 
-1

5(ع
5

 

 ( _____________________) 

 5+ن 1)ن
-5

) 
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لتتتتيس هنالتتتتك فتتتترق ذو داللتتتتة إحصتتتتائية بتتتتين متوستتتتط درجتتتتات تحصتتتتيل طتتتتالب المجموعتتتتة التجريبيتتتتة التتتتذين  

ومتوستتتط درجتتتات تحصتتتيل  استتتتراتيجية التستتتاؤل التتتذاتي يدرستتتون متتتادة التتتتاريخ العربتتتي اإلستتتالمي باستتتتعمال 

 طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها باستعمال الطريقة التقليدية :      

 

 (1جدول )

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتان المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في مادة 

 السالميالتاريخ العربي ا

المتوسط  العدد المجموعة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  التائية  القيمة  التباين

 الحرية

 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

  52.422 2.431 12.145 52 التجريبية

11.212 

 

5،151 

 

24 

 

دالة احصائياً عند 

 2.421 5.212 11.325 52 الضابطة (1.12)

 

ان متوستتتط درجتتتات طتتتالب المجموعتتتة التجريبيتتتة التتتذين  درستتتوا متتتادة التتتتاريخ العربتتتي متتتن مالحظتتتة الجتتتدول، 

(، وبلتتتتتد متوستتتتتط 52.422( بتبتتتتتاين مقتتتتتداره )12.145اإلستتتتتالمي باستتتتتتعمال استتتتتتراتيجية التستتتتتاؤل التتتتتذاتي )

التقليديتتتتة درجتتتتات طتتتتالب المجموعتتتتة الضتتتتابطة التتتتذين درستتتتوا متتتتادة التتتتتاريخ العربتتتتي االستتتتالمي بالطريقتتتتة 

(، وعنتتتد استتتتعمال االختبتتتار التتتتائي لمعرفتتتة الفتتترق بتتتين مجمتتتوعتي البحتتتث 2.421( يتبتتتاين مقتتتداره )11.325)

( لمصتتتلحة طتتتالب  المجموعتتتة 24( بدرجتتتة حريتتتة )1.12ظهتتتر هنتتتاك فتتترق ذو داللتتتة احصتتتائية عنتتتد مستتتتوى )

التائيتتتتة الجدوليتتتتة البالغتتتتة  ( وهتتتتي اكبتتتتر متتتتن القيمتتتتة11.212التجريبيتتتتة اذ كانتتتتت القيمتتتتة التائيتتتتة المحستتتتوبة )

 ( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية. 5،151)

 ثانياً : تفسير النتائج

متتن ختتالل النتتتائج التتتي أستتفر عنهتتا هتتذا البحتتث التتتي أظهتترت تفتتوق طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة التتذين درستتوا 

قليديتة فتي اكتستاب المفتاهيم باستراتيجية التساؤل الذاتي علتى طتالب المجموعتة الضتابطة التذين درستوا بالطريقتة الت

 وهذا التفوق يمكن أن يعزى إلى:

  يرى الباحث اهتمام استراتيجية التساؤل الذاتي  بالطالب وعدم الغاء دورهم داختل الصتف وكتذلك اعطائته دور

ج القائد والموجه الى المعلم والمدرس اضافة التى ادواره الستابقة فتي توجيته تفكيتر الطتالب ممتا ادى التى تحقيتق نتتائ

 .تعليمية جيدة

  استقالل الطالب أثناء عملية التعلم، واعتمادهم على أنفسهم في اكتساب المعارف، والتفاعتل معهتا بشتكل مباشتر

من خالل أنشطة التعلم والقراءة الواعية، مما وفر مناًخا مالئًما للوصول إلى تعلم ذي معنى قتائم علتى الفهتم وازديتاد 

الذاتي  نقلت الطالب من النمط التقليدي إلى نمط جديد مبني على العمليات العقليتة  إن استراتيجية التساؤلتحصيلهم ، 

 وجعلته محور العملية التعليمية .

  (803: 8002عطية، )                                                                 

الحيويتة بتين طالتب مجيتب أو طالبتة مجيبتة  أدت إلتى إضتفاء جتو متنيرى الباحث ان استتراتيجية التستاؤل التذاتي    

وطالب يستال وطالتب يجيتب وآختر يحلتل وآختر يعقتب علتى تحليلته، وكتل هتذا يتؤدي إلتى إثتارة التفكيتر لتدى الطلبتة 

ويساعدهم على اكتساب الحقتائق متن تلقتاء أنفستهم وينمتي لتديهم القتدرة علتى تكتوين رأي شخصتي متنظم قتادر علتى 

 .تصنيفهاتنظيم المعلومات وترتيبها و
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 

 

 اوالً/ االستنتاجات 

في زيادة تحصيل مادة التاريخ العربي االسالمي لدى طالب الصف الثاني  استراتيجية التساؤل الذاتي افضلية -9

  من الطريقة التقليديةمتوسط، إذ ساعدهم على رفع مستوى تحصيلهم أكثر 

التدريس باستعمال استراتيجية التساؤل الذاتي  أثر في تحسين مستوى تحصيل طالب المجموعة التجريبية أكثر  -5

 من طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.

بالمشاركة والتحدخ وتكوين أضفت استراتيجية التساؤل الذاتي على الدرس حيوية والجدة، وسمق للطلبة  -3

 الحقائق افضل من الطريقة التقليدية عند طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي.

 

 ثانياً/ التوصيـــات 

 في ضوء نتائج البحث الحالي واستنتاجاته يوصي الباحث باآلتي:

 خ واعتمادها ما أمكن من التدريس.االهتمام باالستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة التاري -1

 اعتماد استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة التاريخ  العربي االسالمي   -1

تدريب مدرسي مادة التاريخ الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي  في التدريس من خالل إشراكهم في دورات  -5

 ب على زيادة تحصيلهم.تدريبية بهذه االستراتيجية لكي يتمكنوا من مساعدة الطال

 

 ثالثاً/ المقترحــــــات 

 استكماالً لنتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث اآلتي:

 اجراء دراسات  مماثلة عن اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي  في متغيرات  - 1

 أخرى كالتفكير الناقد والتخيل اإلبداعي ومراحل دراسية أخرى.   

للدراسة الحالية للمراحل التعليمية األخرى مثتل: الصتف الرابتع والختامس اإلعتدادي فتي اجراء دراسة مماثلة   -5

 مواد أُخرى مثل: الجغرافية، واللغة العربية أو مواد أُخرى

 دراسة اثر استعمال استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية المهارات التفكير التاريخي . -3

ريس أخرى مثل: )لعب األدوار، خرائط المفاهيم، العصف إجراء دراسة للتعرف على اثر استراتيجيات تد -4

 الذهني، التعلم باالكتشاف، التعلم التعاوني، ما وراء المعرفة(.

 

 المصادر

، دار صادر ،  4م( لسان العرب ، المجلد االول ، ط5112ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ) .1

 بيروت .

أسسها وعملياتها ، دار -التربوية المعاصرة ومفاهيمها، عناصرها ( ، المناهج 5112أبو حويج، مروان ) .5

 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

ابو عجوة ،حسام صالح ، اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لطالب  .3

 ، رسالة ماجستير غير منشورة.5112الصف الحادي عشر، غزة  فلسطين،

 –بو عواد ، فريال دمحم ، ونوفل ، دمحم بكر ، البحث االجرائي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان أ .4

 م5115االردن ، 
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،  3أبو لبدة ، سبع دمحم ، مبادأ القياس النفسي والتقييم التربوي للطالب الجامعي والمعلم العربي ، ط .2

 م1222الجامعة االردنية ، االردن ، 

رؤية معاصرة ، -(: التفكير االبداعي والناقد5112لق واسماعيل، عبد الرؤوف محفوظ، )االمام ، دمحم صا .1

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 

بهلول، ابراهيم احمد، اتجاهات حديثة في استراتيجيات ماوراء المعرفة في تعليم القراءة، مجلة القراءة  .2

 م 5114(، 31والمعرفة، العدد )

، دار الكتـاب العربـي ،  1، علي بن دمحم بن علي : التعريفـات ، تحقيق إبراهيم االبيـاري ، طالجرجاني  .2

 م5112بيروت ، 

حسين ، بيداء حسن : أثر إستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة  .2

 م5111ية التربية للعلوم اإلنسانية ، األدب والنصوص ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ديالى ، كل

 ،عمان االردن . 1، القياس والتقويم مركز الكتاب االكاديمي ط 5111حسين عبد المنعم خيري  .11

( ، مناهج البحث العلمي )الكتاب األول أساسيات البحث العلمي(، مؤسسة الوراق 5111الحمداني، مؤفق ) .11

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، القاهرة، 1(،  تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام ، ت5111مختار وآخرون )حميدة، إمام  .15

 مكتبة زهراء الشرق

، دار المسيرة ، عمان ، األردن ،  1خضر ، فخري رشيد : طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ، ط .13

 م . 5111

بوي، جامعة بغداد، دار الحكمة ( مناهج البحث التر 1221داود، عزيز حنا، وأنور حسين عبد الرحمن ) .14

 للطباعة والنشر

 ، دار الشروق، األردن.1(: النظرية في التدريس وترجمتها عمليًا، ط5111دروزة، افنان نظير ) .12

، دار غيداء  1دعمس ، مصطفـى نمـر : استراتيجيات تطويـر المناهج وأساليب التدريس الحديثة ، ط .11

 م .5111للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

، جامعة  5الدليمي ، إحسان عليوي ، وعدنان محمود المهداوي : القياس والتقويم في العملية التربوية ، ط .12

 م5112ديالى ، 

 ، عالم الكتب للطباعة، بيروت5( ، تصميم التدريس، ط5111زيتون، حسن حسين ) .12

، دار 1تربوية، ط ( ، مفاهيم ومصطلحات5112سمارة، نواف احمد ، عبد السالم موسى العديلي ) .12

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

(: التنبؤ بالتحصيل الدراسي في ضوء نظرية معالجة المعلومات 1222الشريف، صالح الدين حسين ) .51

 والذكاءات المتعددة، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر.

عرفة في تحصيل العلوم وتنمية شهاب، منى عبد الصبور دمحم. أثر استخدام استراتيجيات ما وراء الم .51

مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، مجلة التربية 

 م.5111، 4، العدد 3العلمية، المجلد 

، )اإلصدار الثاني(، دار 1(: مبادأ القياس و التقويم في التربية، ط5115الظاهر، زكريا دمحم واخرون) .55

 افة للنشر، عمانالثق

العذيفي، ياسين دمحم عبده. فعالية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى  .53

م. رسالة ماجستير غير 5112طالب الصف األول الثانوي، جامعة ام القرى، كلية التربية، السعودية، 

 منشورة.
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ABSTRACT  
This study aims to describe, compare, and contrast approaches and methods to teaching 

grammar in textbooks used in schools in Iraq. It chooses, as samples for analysis, 

textbooks of one particular class to focus on the approaches to teaching grammar in 

these textbooks. These textbooks are taught for first intermediate class and belong to 

two different series titled Iraq opportunities and English for Iraq. Each of these 

textbooks follows essentially different approaches to teaching grammar. This study aims 

to highlight the similarities and differences between the books and reveals the 

weaknesses and strengths of the approaches in these books. The data collection method 

of this research is the collation texts for analysis. The data is analysed qualitatively and 

quantitatively. The study considerably contributes to the field of language teaching in 

Iraq especially grammar teaching through drawing attention of language teachers, 

textbook writers, as well as learners to a certain degree, to the weaknesses and strengths 

of the PPP method in the Iraq opportunities textbook and task-based approach in the 

English for Iraq textbook.  
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Section 1:  Introduction     
1.1 The problem and its significance 

Teaching grammar witnessed essential changes and the significance of teaching 

grammar has been considered differently from time to time. This significance has been 

affected by the developments in the empirical studies conducted by second language 

acquisition researchers in addition to the national developments. These factors changed 

the views to teaching grammar from one that considered teaching grammar an essential 

target, to one that neglected grammar, and to the recent reconsideration of the 

significance of the role of teaching grammar (Richards and Rodgers 2001). Teaching 

grammar in Iraq has taken these changes into consideration in its textbooks design. A 

considerable amount of these changes manifested in the textbooks chosen for this 

research. For example, Iraq opportunities series was printed and taught for first 

intermediate classes from the 2007-8 school years to the 2013-4 school years when the 

new series English for Iraq was printed and used instead with wholly different contents 

and approach. The frequent change in textbooks' contents, approaches, and methods 

represents a problematic challenge for language practitioners as well as learners. As a 

result, this research purposes to explore the reasons behind changing these textbooks 

and reveal the similarities and differences between the old and new textbooks.  The 

research questions are:  

1- What are the types and amounts of grammar structures taught in English 

language textbooks of first intermediate class in Iraq; Iraq opportunities and 

English for Iraq?   

2-  What are the approaches and methods to teaching grammar in these textbooks? 

3- How many practice grammar exercises are there in these textbooks?  

1. 2.  The value of the study 
This research focuses on very lately used textbooks which are probably have not been 

researched yet or at least included in limited studies in this context. Therefore; 

conducting such original research could introduce considerable results for the process of 

language learning in schools in Iraq.  The research includes textbooks of first 

intermediate class as a sample for analysis and excludes textbooks of other classes in 

order to gain more accurate and specific results.  

1.3 The aims of the study 

This study aims to; highlight the similarities and differences between the books, reveal 

the weaknesses and strengths of the adopted approaches to develop the communicative 

abilities of learners, and indicate to what extent that textbooks follow more recent 

approaches to teaching grammar.  These goals will be achieved through analysing these 

books in light of my own experience as a language teacher as well as in light of results 

of the recent studies of second language acquisition conducted in this context.  

 

Section 2: Literature review   
2.1. An overview of language teaching  

Over the past few decades, language teaching witnessed fundamental shifts in the 

teaching of grammar, as mentioned above, from one that considered grammar teaching 
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an essential target, to one that neglected grammar, and to the recent reconsideration of 

the significance of the role of grammar teaching. Approaches to grammar instruction 

have witnessed many changes along the history of language teaching (Richards and 

Rodgers, 2001).These changes have not been regular and have been a result of a number 

of notional and empirical developments in the field. They can be outlined to three 

general approaches: commencing from one that adopted methods of teaching with an 

exclusive focus on form, to the later approach which evaluated the meaningful 

communication, and the most recent emerged set of instructional techniques which 

focus on both grammar and meaning. 

It is obviously noted with the advent of the communicative approach, that not only the 

grammar teaching has been weakened, but also a negative attitude has been created to 

grammar teaching (Nassaji and Fotos, 2011). However, the shortcomings of the 

communicative approach became increasingly noticeable and it was seen inadequate. 

This new view came from the observation of the language -teaching professionals and 

the studies conducted in this context. Hence, in reaction to the problems related with the 

traditional grammar-teaching approaches, on the one hand, and the inadequacy of the 

exclusively communicative approaches, on the other hand, Pica (1988) suggested an 

approach called focus on form (FonF). This approach is a combination of focus on forms 

(FonFs) and focus on meaning approaches. It concentrates on the linguistics forms in 

meaningful communication contexts.  

However, recent researches in second language acquisition have led to a reconsideration 

of the importance of grammar (Nassaji and Fotos, 2011). Many researchers and 

language teaching professionals now have become growingly conscious of the 

significant role of grammar instruction in language teaching and learning, therefore; it 

should not be neglected in the language classrooms. There are several reasons for this 

reconsideration of the role of grammar. First, it has been found that the theory of 

learning language unconsciously problematic. Second, it has been experimentally 

proved the inadequacy of meaning-focused teaching approaches. Third, recent 

researches have shown that if the form-focused instruction is incorporated into a 

meaningful communicative context are significantly effective on the rate and the 

ultimate level of language acquisition (Schmidt, 1993). 

Given the current developments and acknowledgments of the significance of grammar 

teaching, recently, many suggestions uphold inclusion of grammar teaching in 

classroom instruction (Cook, 2001). Subsequently, many authors have developed 

techniques or methods of language instruction that integrate the focus on grammar into 

meaningful communication. These techniques include; processing instruction, textual 

enhancement, discourse-based grammar teaching, interactional feedback, grammar-

focused tasks, and collaborative output tasks. 

2.2. Description of the textbooks  

This subsection presents a general description of the textbooks; Iraq Opportunities and 

English for Iraq and explores their contents and what they teach.    

2.2.1. Iraq Opportunities   
Iraq Opportunities is a multi-level course that is specially designed for intermediate 

schools. The basic premise of the course is that intermediate students learn English best 

when they are dealing with interesting and meaningful content. However, this book 
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follows a grammar-based approach i.e. the Presentation Practice Production (PPP) 

model (Nassaji and Fotos 2011). This book includes ten units each unit comprises two 

lessons. Each lesson begins with a short presentation dialogue or text, which contains 

the target language items followed by an explanation. Then, students do some practice 

to master these items in carefully staged and guided exercises. Each unit ends with a 

communication workshop to provide an opportunity for students to perform language 

through writing and speaking activities. There are further language exercises for the 

students in the Activity Book. The main features and contents of this book will be 

described in the following points:  

A. Topic-based units 

Iraq Opportunities textbook incorporates both international cultural topics as well as 

topics designed specifically for Iraqi students learning English. It is organized into ten 

units, within each unit there are different sub-topics, which provide variety and at the 

same time explore the unit theme. There are two main kinds of content: 

• Topics related to the students’ own world: There are plenty of opportunities in the 

book for students to talk and write about themselves and their own environment. Few 

examples are ‘making friends’ (Unit 1); families (Unit 2); ‘home environment’ (Unit 3); 

‘school life’ (Unit 4); ‘going out’ (Unit 5). 

• Cultural input:  Both international and Iraqi cultural topics are explored. For example, 

in lesson two, students learn about some of the national and international cultures i.e. 

Iraqi and international costumes, and in lesson nine, they learn about the aspects of 

British culture such as the features of Cambridge city in England. The aspects of British 

culture are also looked at outside the main lessons in special Culture Corners factfiles 

introduced after units five and ten titled ‘Homes in Britain’  and ‘British Wildlife’ 

respectively.  

 There are in every unit two main input lessons connected thematically, for example ‘Hi 

/Penfriends’ (Unit 1), ‘Our Family/My Family’ (Unit 2), ‘Our House/My Room’ (Unit 

3), ‘Lessons/Projects’ (Unit 4). The lessons develop the topic and give students the 

opportunity to talk about themselves. Each lesson presents and practices a new grammar 

point, but in manageable ‘doses’, for example, the verb to be is presented over three 

lessons – I/you (Lesson 1), he/she/it (Lesson 2) and plural forms (Lesson 3).  

B.  Skills development 

• Reading 

 Students using Iraq Opportunities read a wide variety of text types, including the 

followings: letters, descriptions, brochures, profiles, a notice, a form, a diary, students’ 

compositions, a TV guide, e-mail messages, a magazine page and questionnaires. There 

is a varied selection of reading task types: prediction, table completion, true/false 

questions, matching texts with pictures, matching paragraphs with topics, sequencing 

topics, sequencing pictures or texts, finding references for pronouns and reading for 

specific information. 

• Listening 

Each unit has dialogues. The following task types are used: checking predictions, gap 

fills, matching descriptions and people, dictation and finding discrepancies between 

reading and listening texts. 

• Writing 
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Each unit has one major writing task in the Writing Workshop. The following text types 

are focused on in main writing tasks: e-mails, a description of a family, a description of 

a room, a school timetable, a description of a place, a form, a description of a school 

day, a letter to a penfriend, a tourist information leaflet, a description of an animal, a 

personal memory and a story. 

• Speaking 

There are speaking activities in almost every lesson of Iraq Opportunities. They are 

organised in a variety of ways – for pairs, groups or the whole class. Task types include: 

personalisation exercises  which allow students to talk about themselves and their own 

experience;  guided drills of grammar points which lead on to freer practice exercises; 

role-plays; information gap activities; games and quizzes; surveys, interviews and 

questionnaires; storytelling; and guided discussions. The following functions are 

examples of what focused on: meeting people, talking about families, talking about 

places, classroom language, and talking about daily routine. 

C.  Approach to grammar 

 Iraq Opportunities follows a grammar-based approach to teaching grammar. This 

approach is Presentation-Practice-Production (PPP) model. It is predominantly 

teacher-centred. The typical lesson according to this model passes through the 

following stages:  

• Reading and Listening 

Students first do a task on a dialogue or reading text. These dialogues and texts contain 

clear examples of the target structure. However, the aim at this stage is to focus 

students’ concentration only on the meaning of the text and become familiar with the 

new grammatical structure.  

• Presentation 

In this stage the target grammatical items are extracted from the dialogue or text and 

presented, usually in the form of completed examples in a table. These examples of 

grammar and the context provided in the text are used by the teacher to explain the rules 

of form and use. All the examples are read by the teacher and students listen to and 

repeat them. 

• Practice 

Practice activities are carefully graded and get students to apply the rules from the 

presentation stage. First, there are activities in which students use the target structure in 

a much guided way. Then students move on to more productive stage, but guided, 

written and oral practice activities. 

D. Approach to vocabulary 

Iraq Opportunities provides a three-dimensional approach to vocabulary learning: 

firstly, it helps students to deal with lexical items in context; secondly, students have the 

chance to build up their own personal lexicon; thirdly, they have plenty of opportunities 

to use vocabulary in context. However the positive features of this model of language 

teaching, it still has some weaknesses which will be discussed in later sections.  

2.2.2. English for Iraq  

The content and methodology of English for Iraq textbook are essentially student-

centred, aiming to promote students to learn through doing and actively engaging in 

meaningful individual and interactive tasks. Students do not depend on the teacher to 
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direct all learning or to be the source of all information. English for Iraq considers 

students at this level able to begin making progress in language skills. It also expects 

students to take more responsibility for their own learning, for example, by looking for 

more opportunities to practice language outside the classroom by reading English 

outside the course book and by doing more homework. This book puts great emphasis 

on skill development and activities are more varied and more task-based. The features 

and contents of this book are best described in the following points:  

 

 

A. Task-based units  

English for Iraq uses an integrated skills approach to language teaching, covering all 

four language skills as well as grammar and vocabulary. It reflects the real interaction 

and communication that involve multiple skills simultaneously. This book provides 

opportunities to involve students in meaningful interactive tasks that enable them to use 

the target grammatical item while their focus is on meaning. These tasks include two 

types: explicit and implicit tasks. Explicit are the tasks included the grammatical 

structure itself as a content of the task, while implicit are the tasks not included the 

grammatical structure (Nunan 2004). This textbook is organized into eight units. The 

core teaching units are from one to three and five to seven. Unit one partly revises 

materials from the previous year, unit four revises the first half of the book, and unit 

eight revises the second half of the book. There are seventy four lessons in the whole 

book. The core units each have ten lessons, revision units four and eight have each 

seven lessons.  

B. Skills development  

English for Iraq textbook as mentioned above, adopted an integrated skills approach 

and puts a great emphasis on skills development. 

• Reading    

This book contains a variety of text types such as conversations, short descriptive and 

narrative texts, factual texts, cartoon stories, letters, charts, notices and stories. This 

book provides a various reading tasks to practice the reading skills and techniques 

which are accomplished through the following procedures: introducing the text, 

introducing the task, and reading silently by students, checking answers of class, and 

discussing the text.  

• Listening 

Listening materials of this textbook include songs, rhyme, and recorded texts for task-

listening. Task-listening activities are accomplished through the following procedures: 

preparation for listening, checking understanding the task, listening and doing the task, 

and checking the answers.   

•   Writing  

This book includes a variety of writing activities such as vocabulary exercises, 

completing grammatical tables, spelling and punctuation exercises, writing answers to 

questions and completing gapped exercises. These activities are aiming to reinforce 

students’ understanding of sentence syntax and also to reinforce work on structures and 

vocabulary. There is another type of writing activities include rewriting a series of 
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sentences in paragraph form, writing paragraphs or summaries. These tasks aim to 

develop students’ skill of continuous text writing.  

•   Speaking 

Speaking activities are divided into two main types according to their purpose. 

Activities of controlled and guided practice purpose accuracy such as questionnaire; 

substitution conversation; and read and talk exercises. While, activities of less 

controlled practice purpose fluency such as talking about picture; comparing answers; 

discussing texts; and role-playing. 

B. Approach to vocabulary 

English for Iraq includes various text types which provide students new vocabularies. 

The essential new vocabulary in each unit is presented in a vocabulary box. Students are 

encouraged to work out the meanings of the other new vocabularies. 

  

C. Approach to grammar 

This book employs a task-based approach to teach grammar. This textbook provides 

opportunities to involve students in meaningful interactive tasks that enable them to use 

the target grammatical item while their focus is on meaning. These tasks are called 

structured grammar-focused tasks and also called consciousness-raising tasks (Ellis 

2001). Consciousness-raising tasks are designed to draw learners’ attention to a 

particular linguistic feature through a range of inductive and deductive procedures. 

These tasks involve the grammatical structure explicitly as content. They include two 

forms: deductive tasks when the rule is provided for learners and inductive tasks when 

the learners discover the rule for themselves by analysing the data provided for them 

(Nunan 2004). This book focuses on preparing an ample range of tasks of student-to-

student interaction which encourage them to use the targeted structure through their 

negotiation of the meaning.   

 

Section 3:  Methodology   

This study aims to describe, compare, and contrast approaches and methods to teaching 

grammar in textbooks used in schools in Iraq. It chooses textbooks of one particular 

class, as samples for analysis, to focus on the approaches to teaching grammar in these 

textbooks. These textbooks are taught for first intermediate class and belong to two 

different series titled Iraq opportunities and English for Iraq. The Iraq opportunities 

textbook is written and printed in cooperation with Pearson Education institution in 

England and is taught for students in 2007-8 school years. This book includes ninety 

four pages that comprise ten units with two lessons in each. The Ministry of Education 

in Iraq decided to replace this series by a new one called English for Iraq. This series is 

written by Terry O’Neil and Peter Snow from Garnet Education institution in England 

and printed and used in 2013-4 school years. It includes 100 pages that comprise eight 

units with ten lessons in each except units four and eight which are specified for 

revision include seven lessons in each. Each of Iraq opportunities and English for Iraq 

books includes two volumes: Student’s Book and Activity Book. The Student’s Book is 

the main teaching resources which will be the focus of this research. There are three 

major levels in schools in Iraq. The first level is the primary which includes six classes 
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begins from the age of six to twelve. The secondary level also includes six classes from 

the age of thirteen to eighteen. This level is divided into two stages: intermediate and 

preparatory. In the first four classes of the primary level students have English lessons 

to accommodate with the English language while the formal learning begins in the last 

two classes. Approximately students of all levels have a daily language session for forty 

five minutes. Their total exposure for language teaching per week is about four hours. 

The context of language teaching in Iraq is an exam-oriented context. Students have 

monthly paper exams to assess their progress and achievement of the curriculum 

objectives. Furthermore, they have to do a final paper exam in order to pass to the next 

class. The majority of these assessment exams are teacher-constructed exams. However, 

students in the sixth primary, third intermediate, and third preparatory have to do central 

ministerial final exams in order to pass to the next level.  

This research highlights the similarities and differences between the textbooks in terms 

of what do they teach, how do they teach, and how much do they teach. These three 

areas of researching explore and examine the essential features of the collected data 

which lead to obtain concrete results for this research about the developments in the 

field of language teaching in schools in Iraq in general and the developments of 

adopting approaches to teaching grammar in particular. The data collection method of 

this research, as mentioned above, is the collation texts for analysis. I founded that this 

is the most feasible method and matches the research questions.  

This research followed qualitative and quantitative methods to analyse data. This mixed 

methods approach to analyse data enables the researcher to explore and examine 

different features of the data and consequently leads to obtain more accurate and 

comprehensive results rather than employing one particular method that might leads to 

partial results. In terms of quality, it identifies and compares the types of grammar 

structures taught in each book. As well, it compares the approaches to teaching 

grammar in these books and highlights the similarities and differences between these 

approaches. In terms of quantity, it compares the amounts of grammatical structures in 

each book and the exercises to practice these structures. The data is analysed both 

qualitatively and quantitatively in section four which includes two subsections; results 

analysis, and discussions. This analysing subsection includes three subsections also. 

Each of these subsections addresses one of the questions of the research. The first 

subsection deals with the types and amounts of grammatical structures taught in each 

book. This subsection highlights the similarities and differences between the books in 

terms of what and how many they teach of grammar. The types of structures in the 

textbooks are presented in a table to show their sequence in the books. They are 

compared with each other to indicate their relative complexity and difficulty.  Grammar 

structures in these books are classified into relatively simple, complex, and more 

complex structures considering the level of the learners and their context. The amounts 

of grammatical structures taught in each book measured in descriptive statistics. The 

mean results of these statistics in each book indicate the similarity or the difference in 

the orientations of the books to teaching grammar. They illustrate to what extent these 

books focus on teaching grammar and how much space they allocate for that. The 

approaches to teaching grammar in these books are analysed in terms of their features, 

weaknesses and strengths to meet learners' communicative needs. There are two 
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different approaches to teaching grammar in these books. These approaches are 

explored and focused on in the second subsection. The third subsection deals with the 

amounts of practice grammar exercises in each book.  These exercises are presented in a 

table and discussed in this subsection to indicate how much do these books focus on 

practicing grammar. Finally, the findings of this research as well as the limitations are 

summarized in the conclusion section.     

 

Section 4: Results and Discussions 

4.1. Results Analysis 

This subsection analyses, compares, and contrasts approaches to teaching grammar in 

Iraq opportunities and English for Iraq textbooks. It analyses the data qualitatively and 

quantitatively. In terms of quality, it compares the types of the grammatical structures 

taught in each textbook. Furthermore, it compares the approaches and methods in these 

textbooks to teaching grammar. In terms of quantity, it compares and contrasts the 

amounts of the grammar structures as well the practice grammar exercises in each book. 

These issues will be examined in the following three subsections:   

 

 

4.1.1 The types and amounts of grammar structures 
There is a considerable difference between the types of the grammatical structures 

taught in each textbook.  However, there are few of these structures are repeated and 

introduced in both of them. (See table 4.1)  

unit Iraq opportunities English for Iraq 

1 To be (singular);   

Question words: Who? What? Where? 

Subject pronouns and Possessive adjectives:  

(singular ) 

Past simple; present simple; past 

continuous; adjectives; possessive ‘s’;  

possessive pronouns; adverbs of 

frequency; question formation 

2 To be ( plural);     

Question word: How old; 

Subject pronouns and Possessive adjectives: 

(plural ); Articles: a/an;  Possessive: ‘s’ 

Future tense: will; time adverbials; 

comparatives and  superlatives 

3 Have got ; Articles: the, a/an  Present perfect tense;  adverbs of 

manner 

4 Demonstrative pronouns:  this/that, 

these/those;  

Singular and plural nouns 

Review 

5 Imperatives; some/any  Present perfect with eve/never;  

present perfect and past simple tense; 

comparatives and superlatives; 

questions with prepositions at the end 

6 Can/can’t;  There is/there are Link words and phrases;  

present continuous; future continuous; 

adverbs of frequency 

7 Present simple: Affirmative/Negative 

 

Imperative sentences; reflexive 

pronouns; first conditional 
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8 Present simple:  questions;  like/don’t like Review 

9 Present continuous: all forms  

10 Must/mustn’t;  object pronouns  
Table 4.1 Types of grammar structures 

 

The table above illustrates the types of grammar structures taught in each textbook. Iraq 

opportunities textbook includes simple structures compared with those in English for 

Iraq. It includes structures such as verb to be, subject pronouns, possessive adjectives, 

articles, and so on, which could be considered less difficult structures than those in 

English for Iraq. Iraq opportunities textbook follows a systematic sequential order of 

structures. It orders the grammatical structures moving from the simple to the complex 

ending with the more complex structures. It begins with structures such as verb to be, 

subject pronouns, possessive adjectives, and question words. Then it moves to complex 

structures such as have got, singular and plural nouns, imperatives, some/any, 

can/can’t, and there is/there are. Finally, it ends with more complex structures such as 

present simple, like/don’t like, present continuous, and must/mustn’t. However, the 

complexity of these linguistic items depended on the ability of learners to acquire these 

items rather than their complexity in terms of the linguistic description. For example, 

the present simple is presented in late lessons of the book considering that this structure 

from the most complex structures in the book.  VanPatten (1996) have demonstrated 

that, while the third person ‘s’ is simple in terms of grammatical description, it is 

complex in terms of language processing.  

English for Iraq textbook included structures more complex than those structures in 

Iraq opportunities. Different forms and functions of structures such as  past simple, 

present perfect and future continuous are considered more complex than structures such 

as verb to be or subject  pronouns in Iraq opportunities. Comparing the verb tenses in 

the textbooks, Iraq opportunities contains only two verb tenses: present simple and 

present continuous while English for Iraq contains seven verb tenses: past simple, 

present simple, past continuous, present perfect, present continuous, future, and future 

continuous. Iraq opportunities considers its verb tenses the more complex structures in 

the book, as mentioned above, and consequently it presented them in late lessons of the 

book. However, there are three verb tenses: past simple, present simple, and past 

continuous presented together in the first unit of English for Iraq. English for Iraq 

textbook includes also structures such as: adverbs of frequency; time adverbials; 

comparatives and superlatives; adverbs of manner; questions with prepositions at the 

end; link words and phrases; reflexive pronouns; and first conditional. These structures 

can be considered more complex than the structures in Iraq opportunities in terms of 

their grammatically and learnability.  

   

unit Iraq opportunities English for Iraq 

1 3 8 

2 2 3 

3 1 2 

4 2 - 

5 2 1 
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6 2 3 

7 1 3 

8 1 - 

9 1  

10 2  

Total 17 20 

Average 1.7 3.3 
Table 4.2 Amounts of grammar structures 

 

It is clearly recognizable from the table 4.2 above that both the textbooks do not contain 

a long list of structures and there is not a considerable difference between the amounts 

of these structures in these textbooks. There are seventeen grammatical structures taught 

in ten units of Iraq opportunities textbook. The average of structures per unit is 1.7 

structures. In spite of the main focus of Iraq opportunities textbook on teaching 

grammar and its employing a grammar-based approach, it does not present a wide range 

of structures. It focuses on presenting a set of basic grammatical structures for learners 

at this level in order to provide ample opportunities to practice these structures and gain 

control of using them. In fact, the PPP model of teaching grammar in this book 

considers practice as the primary factor and plays the effective role in thoroughly 

language learning. There are seemingly some differences between the contents of table 

4.1 and the amounts of structures in table 4.2. In fact, there is not a real difference 

because the amounts in table 4.2 represent the first appearance of the grammar points 

and it does not consider any repetition or other appearance of these points in any 

subsequent lesson(s). This repetition or grading is a deliberate technique intended to 

grade the target structure over one lesson in order to cover the whole features of this 

structure and provide wide range of activities to practice this structure. It is a dominant 

feature of this book which will be discussed in the next section of this chapter. As a 

result of this feature, there are some of the structures repeated in successive lessons but 

they are counted for once. For example, verb to be (See appendix A) is repeated in 

lessons one, two and three but it is counted for once and also present simple (See 

appendix B) is repeated in lessons thirteen, fourteen and fifteen but it is counted for 

once too.   

English for Iraq contains twenty structures taught in six core teaching units. There are 

only three more structures than the structures in Iraq opportunities. However, the 

average of structures is 4.3 structures per unit. It is higher than the average of structures 

in Iraq opportunities considering that there are only six core teaching units in English 

for Iraq. It seems once again that there is non-matching between some of the structures 

in table 4.1 and the amounts in table 4.2. In fact, this book mainly focuses on recycling 

structures and re-presenting them several times in different subsequent points in the 

book (this will be discussed next section). Therefore, counting these structures depends 

on their first occurrence in the book disregarding any subsequent appearance of them.    

To sum up, English for Iraq includes a small-scale increase in the amounts of the 

structures compared with the amounts of the structures in Iraq opportunities. However, 

the types of these structures are different because they are more complex than those in 

Iraq opportunities.  
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4.1.2 The approaches and methods to teaching grammar 

There is a fundamental difference in the approaches and methods to teaching grammar 

in the textbooks. These approaches and methods and their features will be explored in 

this subsection. Iraq Opportunities follows a very popular form of grammar-based 

approaches to teaching grammar. It employs a Presentation Practice Production (PPP) 

model (Nassaji and Fotos 2011). Each lesson in this textbook consists of a structured 

three-stage sequence: a presentation stage, a practice stage, and a production stage. In 

the presentation stage, the new grammar rule or structure is introduced, usually through 

a text, a dialogue, or a story that includes the structure. The students listen to the text or 

read it aloud. The sentences included the target form are extracted in a table to draw 

students’ attention to the intended structure. The teacher reads these sentences for 

students and explains for them the rules and the functions of the target form. The main 

purpose of this stage is to help students become familiar with the new grammatical 

structure and keep it in their short-term memory. The presentation stage is followed by a 

practice stage, in which students are given various kinds of written and spoken exercises 

to repeat, manipulate, or reproduce the new forms. The practice stage usually begins 

with controlled practices that focuses learners’ attention on specific structures and then 

moves to less controlled practices with more open-ended activities. The aim of the 

practice stage is to help students gain control of the knowledge introduced in the 

presentation stage, to take it in, and to move it from their short-term memory to their 

long-term memory. Finally, the production stage takes place at the end of each unit in a 

communication workshop. Learners are encouraged to use the rules they have learned in 

the presentation and practice stages more freely and in activities that are more 

communicative.  The aim of this last stage is to master thoroughly the new form by 

enabling learners to internalize the rules and use them automatically and spontaneously. 

In a sense, the aim here is to develop fluency.  

The key feature of the PPP approach in Iraq opportunities textbook is grading the 

structures. Most of the grammatical structures are graded in two or sometimes three 

successive lessons to focus on one of the features of these structures in a lesson and 

provide wide range of activities to practice and master this feature before moving to the 

other features of these structures. The following structures are presented over one 

lesson. The verb to be is presented over three lessons – I/you (lesson one), he/she/it 

(lesson two) and plural forms (lesson three). The possessive adjectives are presented 

over three lessons– my/ your (lesson one) his, her, its (lesson two), your, our, their 

(lesson three).  Have got is presented over two lessons – have got (lesson five), has got 

(lesson six). The demonstrative pronouns are presented over two lessons – this/ that 

(lesson seven), these/those (lesson eight). Present simple is presented over three lessons 

–Affirmative/negative I/you/we/they (lesson thirteen), Affirmative/negative he/she/it 

(lesson fourteen), questions (lesson fifteen). Present continuous is presented over two 

lessons – affirmative /negative (lesson seventeen), questions (lesson eighteen). This 

large number of graded structures reveals the dominance of this feature over the 

textbook. However, the other structures of this textbook are not graded because they 

could be covered in one lesson such as the ability auxiliary verb: can/can’t (lesson 

eleven), necessity auxiliary verb: must/mustn’t (lesson nineteen).  
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The second feature of this approach is recycling structures. However, it is not a 

dominant feature like the previous one. There are few structures presented and covered 

completely in lessons but they are recycled and re-presented in different subsequent 

lessons. For example, have got is presented for the first time over lessons five and six 

and is recycled and re-presented in lesson ten.   

The following examples are chosen to illustrate the features of the PPP approach to 

teaching grammar, and to highlight its weaknesses and strengths. First example, the 

verb to be is presented over three lessons (See appendix A). It is presented in lessons 

one, two and three through the following stages: First, in the presentation stages, the 

target forms are presented in dialogues and texts. Students read and listen to these 

dialogues and texts, usually fill in the gaps in some of them. The forms of verb to be are 

extracted in tables to draw students’ attention to these forms. The tables are titled with 

the targeted structure. The forms in these tables and in every other table in the book are 

printed in a bold font in order to enhance them and draw students’ attention to them. 

Students listen to the teacher and repeat these sentences. The teacher explains the 

different forms of the verb to be. The aim at this stage is to help students be familiar 

with the target structures, and to keep them in their short-term memory. Second, in the 

practice stages, students do some guided exercises to use these grammatical structures. 

Third, in the production stage, students have some activities in the communication 

workshop to practice writing an e-mail and talk about their personal information. These 

activities aim to encourage students to use the target structures freely in more 

communicative activities. 

Second example, the present simple tense is presented in dialogues and texts over 

lessons thirteen, fourteen and fifteen (See appendix B). First, in the presentation stages, 

students read and listen to the dialogues and texts to fill in the gaps in the dialogues and 

match the texts with the photos.  

The sentences which include present simple are extracted in tables. There are six tables 

represent six presentations in these three successive lessons. These tables include the 

followings: affirmative (I/you/we/they), negative (I/you/we/they), affirmative (he/she/it), 

negative (he/she/it), Yes/No questions, and Wh- questions. Second, in the practice 

stages, there is a set of various written and spoken guided exercises after each 

presentation to practice these forms. The aim of these exercises is to gain control of the 

knowledge introduced in the presentations and to move it from their short-term memory 

to their long-term memory. Present simple is excessively graded in separated 

presentations and practices stages in order to cover the various forms of this structure 

and to enable students to fully master one of these forms before moving to the other. 

However, Ellis (1994) stated that language items are not isolated entities to be mastered 

one at a time in a step-by-step fashion. Learners do not learn one aspect of language 

perfectly one at a time; rather, they acquire partial mastery of numerous items 

simultaneously. For example, it was difficult for many of my students to acquire the 

third person singular–s at this stage in spite of the frequent practices they did on this 

structure. Long and Crookes (1992) stated that research has demonstrated that learners 

rarely, if ever, move from zero to targetlike mastery of new items in one step. Third, in 

the production stage, students have to do some written and spoken activities in the 

communication workshop to practice writing a text about their school day and talking 
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about their daily routines. These activities attempt to encourage students to use more 

freely and communicatively the various forms of the present simple learned and 

understand the functions of this structure in context. However, Skehan (1996) contented 

that the PPP model is not only inconsistent with the premises of current second 

language acquisition theory, but it is also unsupported by research findings. He pointed 

out that the evidence in support of such approach is unimpressive, for example, levels of 

attainment in conventional language learning are poor and students commonly leave 

school with little in the way of usable language. Actually, from my own experience of 

teaching language using the PPP method for about five years in schools in Iraq, I 

approve that statement that the outcome of this method is unimpressive in terms of the 

learners’ communicative abilities.   

The English for Iraq textbook contains some of the features of the task-based language 

teaching. First, it is mainly featured with recycling structures (Cook 2001). Recycling 

allows learners to encounter the target structures in a range of different environments or 

situations and consequently maximizes opportunities for learning. Therefore, extensive 

recycling of linguistic items is a dominant and remarkable feature of this book. There 

are a lot of examples of recycled structures in this book to increase students’ 

opportunities to use and consequently master the target forms. For example, past simple 

tense is presented for the first time in unit one lesson one. It is recycled and re-presented 

in late lessons of the same unit exactly in lessons eight and ten. Further, it is re-

presented for several times in different subsequent units such as unit two lesson ten, unit 

four lesson seven, unit six lesson ten, unit seven lesson ten and unit eight lesson six. 

Another example of recycling is the present perfect tense. It is presented for the first 

time in unit three lesson one. It is also recycled and re-presented in the same unit lesson 

seven, unit five lessons one, four, seven and nine in addition to unit eight lesson one.  

The second feature of English for Iraq textbook is the integration. Grammatical 

structures are not taught separately from the lexical and phonological components. 

Formal and functional aspects of language are integrated in the task in order to 

explicitly reveal to learners the systemic relationships between form, function and 

meaning. This feature is clearly manifested in most of the textbook’s tasks, for example, 

in unit two lesson one. This task aims to develop students’ vocabulary of seasons and 

weather and the pronunciation of these words, but it also enables them to study and 

practice sentence formation. Moreover, it focuses on three structures: the future tense, 

the position of the adverbs of frequency and the position of the adverbial phrases of 

time.       

The third feature of this textbook is task dependency. It means within a lesson, one task 

should grow out of, and build upon, the ones that have gone before. The task 

dependency feature is illustrated in the example above from unit two lesson one. It 

shows how each task exploits and builds on the one that has gone before.  

The fourth feature of this book is grading the grammatical items. However, it is a rare 

feature in this book used to provide an appropriate focus on particular features of some 

of the structures. For example, the present perfect is introduced first time in unit three 

lesson one. It is re-presented in unit five lessons one, three, and four to focus on the 

functions of using the verb to be as a past participle in the present perfect. Furthermore, 

it focuses on using the frequency adverbs ever and never in the present perfect. The first 
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occurrence of present perfect focused on introducing the form and functions of the 

present perfect. The second occurrence focused on other features of this structure. These 

features are not introduced in the first occurrence of present perfect because they might 

not get the required attention of students and consequently are not acquired.   

The following examples illustrate the structured grammar-focused tasks designed to 

teach grammar in explicit deductive and inductive forms. First example is from unit one 

lesson one (See appendix C). The past simple tense is introduced in an explicit inductive 

grammar-focused task. The task is also communicative, involving meaningful language 

exchange taking place as a primary task component, yet there is an explicit focus on 

form since the task content is the grammatical structure past simple tense. This task 

attempts to raise students’ awareness and call their attention to the grammatical 

structure. Past simple is presented in a dialogue. Students’ task is to read the questions 

included past simple and choose the appropriate answers’ endings from the speech 

bubbles on the same page. They listen to the teacher who reads the complete sentences 

to check their guesses. Then, they practice these conversations and ask each other 

similar questions to make their own conversations about their holidays. Students have 

practiced the target language structure, past simple, yet they have not been informed 

about the target structure or given the rule governing the use of this structure. However, 

this structure should have been taught in the form of deductive task rather than inductive 

because learners without the rule might confuse the correct past forms of the regular and 

irregular verbs. This structure is recycled many times in different subsequent lessons as 

mentioned above.  

The second example is from unit three lesson one about present perfect tense (See 

appendix D). This structure is presented in an explicit deductive structured grammar-

focused task. The present perfect tense is presented in a dialogue. Most of the sentences 

in the dialogue are in the present perfect tense. First, students listen to the teacher 

reading the dialogue. Then, they read it aloud and answer some questions about people 

in the dialogue. There is a colour information box in the same page includes some 

extracted sentences from the dialogue illustrating the abbreviations, the questions and 

short answers in the present perfect tense. Students sing a song in this tense on the next 

page. The rule is given in a box explaining the formation of the present perfect tense. 

The rule includes explanations for students about the form and functions of this tense. 

The teacher explains for them what are the past participle and its types. This structure is 

re-resented also in unit five lessons one, three, and four.  

  4.1.3 The amounts of practice grammar exercises 
This section focuses on the amounts of practice grammar exercises in each textbook. 

These exercises are designed to provide opportunities for students to practice the target 

grammar point in either controlled or freer practice.  

 

unit Iraq opportunities English for Iraq 

1 11 4 

2 11 4 

3 14 5 

4 12 - 
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5 9 6 

6 11 4 

7 10 6 

8 10 - 

9 10  

10 10  

Total 108 29 

Average 

per unit 
10.8 4.83 

                                               Table 4.3 the amounts of practice grammar exercises 

 

Iraq opportunities greatly focuses on practice since the PPP model followed in this 

book believes that “practice makes perfect” (Nassaji and Fotos, 2011, p.6). 

Consequently, there are 108 practice grammar exercises in this book. This number 

includes in addition to the controlled guided exercises in the practice stage, the freer 

productive exercises in the production stage since the exercises in both stages focus on 

practicing the target grammatical structure. They range from nine exercises in unit five 

(the least number) to fourteen exercises in unit three (the most number). The average of 

these exercises is 10.8 exercises per unit. This large number of exercises reveals the 

strong tendency of this book to concentrate on teaching and practicing grammar. 

Students are given various kinds of written and spoken exercises to repeat, manipulate, 

or reproduce the new forms. First, there are activities in which students use the target 

structure in a much guided way. Then students move on to more productive, but guided, 

written and oral practice activities. For example, in lesson eleven, the modal verb can is 

presented in a dialogue (See appendix E). After the presentation stage, there are four 

exercises in the practice stage. These exercises move from controlled practice to a less 

controlled practice to use the target form. However, the notion of “practice makes 

perfect” is not appropriate because language acquisition processes appear to be 

governed by many psychological constraints (Pienemann, 1998). For example, learners’ 

motivations, beliefs and attitudes towards language learning, and their aptitudes and 

personalities considerably affect their language acquisition.   

As discussed above, Iraq opportunities textbook follows the PPP approach of language 

instruction. In this model, grammar instruction consists of a structured three-stage 

sequence: a presentation stage, a practice stage, and a production stage. The practice 

stage contains the practice grammar exercises. It usually begins with controlled 

exercises that focus students’ attention on specific structures and then moves to less 

controlled practices with more open-ended activities. The practice activities are 

carefully graded and get students to apply the rules from the presentation stage. The aim 

of the exercises in the practice stage is to help students gain control of the knowledge 

introduced in the presentation stage. The table 4.3 above illustrates the amounts of the 

exercises designed in each textbook to practice the target structures.   

However, English for Iraq depends in language instruction on integrating syntactical, 

lexical and phonological components in a task-based approach. There are some 

exercises introduced at the same point of each unit to provide students with 

opportunities to practice grammar structures learned in each unit. In each unit exactly in 
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lesson nine, there is a page titled ‘round up’ which includes exercises to practice and 

review the grammatical structures learned in this unit. There are (29) exercises in six 

teaching units. There are from four to six exercises in every unit (See table 3.3 above). 

These exercises in every unit summarize the main structural items introduced in the 

unit. Language models are provided for use in class and also as a reference for students 

at home. Exercises for oral and written practices follow the model. An example of these 

exercises is the ‘round up’ page in unit five (See appendix F).  First, students practice 

making sentences about things they have or have not done in their life. Second, they ask 

and answer questions about things they have or have not done in their life. These two 

above exercises enable students to practice the present perfect tense with ever and never 

introduced in this unit. Then, they make up and perform a short four-line dialogue in 

pairs. The aim of this exercise is to focus on the difference in uses of the past simple 

and present perfect tenses. Third, they ask and answer questions ending with 

prepositions. Students do this activity in pairs. Fourth, they ask and answer questions to 

compare countries. Fifth, they make statements to compare places.  The aim of these 

two activities is to practice the comparatives and superlatives. Sixth, they ask and 

answer questions about where things and people come from and they talk and write 

about their own country and other countries in order to practice once again making 

questions with prepositions at the end and use comparatives and superlatives.  

Shortly, there is a considerable difference between the amounts of the practice grammar 

exercises in the books. Iraq opportunities textbook contains a very large number of 

practice exercises compared with those in English for Iraq. This large number in Iraq 

opportunities reflects the principle of the primacy of practice of the PPP approach. In 

contrast, there is approximately one fourth of that number in English for Iraq which 

reflects the principle of the task-based approach to integrating language components in a 

task rather than focusing only on practicing one of these components separately. 

4.2 Discussions 

The textbooks followed substantially different approaches to teaching grammar. Iraq 

opportunities textbook follows a grammar based approach to teach grammar i.e. PPP 

model. It teaches grammar explicitly in linear and deductive presentations. However, 

English for Iraq textbook follows a communicative approach to teaching grammar i.e. 

task-based approach. It teaches grammar through involving students in meaningful and 

interactive tasks included the target forms. 

Although the advantages of the PPP method of being easy to use, to organize, and to 

evaluate, and also the teacher is in full control of the structures intended to be covered, 

it has its weaknesses. Language is viewed as a series of grammatical forms and 

structures that can be acquired successively. Skehan (1996) pointed out that such a 

sequence of Presentation Practice Production stages does not reflect the principles of 

second language acquisition:  

The underlying theory for a PPP approach has now been discredited. The 

belief that a precise focus on particular form leads to learning and 

automatization (that learners will learn what is taught in the order in 

which it is taught) no longer carries much credibility in linguistics or 

psychology. (Skehan 1996:18)  
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It has been found that the focus on teaching grammar as a set of rules and structures 

inadequate in meeting the communicative needs of language learners (Ellis 1997). For 

example, there is no much evidence from my experience as a language teacher that it 

leads to the kind of learning that enables learners to perform the targeted form in free 

oral production (e.g. in a communicative activity).  

However, English for Iraq employs a task-based approach to teach grammar (Nunan 

2004). This textbook provides opportunities to involve students in meaningful 

interactive tasks that enable them to use the target grammatical item while their focus is 

on meaning. These tasks are called structured grammar-focused tasks and also called 

grammar consciousness-raising tasks (Ellis 2001). They include two types: explicit and 

implicit tasks. Explicit tasks are those tasks included the grammatical structure itself as 

content of the task, while implicit tasks are the tasks that not included the grammatical 

structure as a content of the task. The explicit structured grammar-focused tasks are 

mostly designed for learners of English as foreign language (EFL) contexts. Therefore; 

the textbook writers designed the majority of grammar tasks from this type of tasks. 

They have designed the tasks to include the target structures as content. These explicit 

grammar-focused tasks include two forms. Deductive tasks, where the rule is given for 

learners, and inductive tasks where the rule is discovered by learners themselves by 

analysing the data provided. Tasks of this textbook are designed in the forms of both 

deductive and inductive tasks. These tasks are prepared to provide opportunities to 

involve students in meaningful interactive tasks that enable them to use the target 

grammatical item while their focus is on meaning. According to Ellis (2001), structured 

grammar –focused tasks contribute to the development of implicit knowledge by 

facilitating noticing and comparing. However, if such tasks are followed by ample 

exposure to communicative activities containing the target structure, the learners will be 

more likely to integrate form into his/her implicit knowledge system. As research 

suggests (see Samuda and Bygate 2008), frequent exposure to the target structure in 

subsequent communicative activities not only increase awareness of the form but also 

assist processing and retention. Research on such tasks suggests (Fotos, 1993; Nassaji, 

1999; Wong, 2005) that explicit structured grammar-focused tasks in communicative 

classrooms are as effective at promoting gains in explicit knowledge of the grammar 

feature as traditional grammar lessons, while maintaining the benefits of task 

performance. In addition, performance of the task produces amounts of L2 task talk 

comparable to talk produced by performance of meaning-focused communicative tasks. 

Additional research (Fotos, 1994; Nassaji, 2009; Nassaji and Fotos, 2004) also suggests 

that once learners’ awareness has been raised, learners are able to notice the structures 

in meaning-focused activities several weeks later.      

 

 

 

Section 5: Conclusion and Suggestions 
This research presented a comparison and an analysis of sample textbooks used in 

schools in Iraq. It presented a comparison and an analysis of the approaches and 

methods to teaching grammar in Iraq opportunities and English for Iraq textbooks. The 
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research revealed the weaknesses and strengths of the used approaches to develop 

learners' communicative abilities as well as it highlighted the types and amounts of 

grammar structures in each textbook .The research found that there is a difference in the 

types of the grammar structures taught in each book but there is a similarity in the 

amounts of these structures. For example, the structures of English for Iraq are more 

complex than the structures of Iraq opportunities; however, the amounts of these 

structures in these books are twenty and seventeen structures respectively. This research 

found also that there is a considerable difference in the amounts of practice grammar 

exercises in the books, for example, Iraq opportunities includes a large number of 

exercises while English for Iraq includes about one fourth of this number. However, the 

main finding of this research is concerned with the approaches used in these books. It 

found that these books follow two different approaches to teaching grammar. Iraq 

opportunities follows a grammar-based approach to teaching grammar i.e. PPP model.  

In spite of the advantages of the PPP approach of being easy to use, to organize, and to 

evaluate, and also the teacher is in full control of the structures intended to be covered, 

it has its weaknesses. This method assumes that language consists of a series of 

grammatical forms and structures that can be acquired successively. It views grammar 

teaching as a linear and deductive presentation of the rules which is inadequate in 

meeting the communicative needs of language learners (Nassaji and Fotos 2011). For 

example, there is no much evidence from my experience that it leads to the kind of 

learning that enables learners to perform the targeted form in free oral production (e.g. 

in a communicative activity).  

However, English for Iraq textbook follows a communicative approach to teaching 

grammar i.e. task-based approach. It provides opportunities to involve students in 

meaningful interactive tasks that enable them to use the target grammatical item while 

their focus is on meaning. Task based on grammar structures as content have repeatedly 

been found to be effective in promoting both negotiation of meaning and awareness of 

the target structure (Ellis 2003). Grammar-focused tasks containing communicative 

instances of the target form is a recent version of the communicative language teaching 

which is widely used in most of the second and foreign language teaching contexts 

(Nunan 2004). It is useful for developing learners’ awareness of grammar structure and 

encourages their negotiation of meaning which is too complex to be achieved through 

formal and old fashion instruction such as in the PPP method.  

In short, this research revealed the inadequacy of the PPP method followed in Iraq 

opportunities textbook to meet the communicative needs of language learners and the 

weaknesses of the deductive and linear presentations of rules in this method. It also 

indicated the strengths of the task-based approach followed in English for Iraq textbook 

to develop learners’ accuracy and fluency through engaging learners in a meaningful-

focused interaction although their attention is drawn to the nature of the target structure. 

This research has considerable contributions to the field of language teaching in Iraq. In 

addition to its findings, it can provide novice as well as language teaching practitioners 

with a view of how the field of language teaching in Iraq has evolved. Furthermore, it 

draws the attention of them to the features of the teaching materials and approaches they 

use which they may have not noticed before. Knowledge of theses teaching approaches 

can improve their experience and develop their language teaching skills. However, 
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teachers have to take into consideration that approaches and methods are not 

prescriptions for how to teach but they are resources of well-used practices, which 

teachers can adapt or implement based on their own beliefs, learners’ needs and the 

context of teaching (Richards and Rodgers 2001).   
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ABSTRACT 

Although there is a high uptake of vaccinations providing protection against Bordetella 

pertussis, the main cause of whooping cough, there has been an increase in the 

incidence of notifications of the disease in Iraq and other countries in recent years. The 

increase in cases of whooping cough is mainly evident in older children and adults. 

While these individuals may experience persistent and unpleasant symptoms ,most 

notably prolonged cough, symptoms may be mild, in part, because older children and 

adults have been vaccinated against the disease . 

The most significant public health concern relating to whooping cough is that infected 

older children and adults may transmit the disease to unvaccinated infants who are most 

vulnerable to the symptoms. This article aims to develop the reader’s understanding of 

whooping cough, including its prevention and management.  
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Introduction 

Whooping cough, also known as pertussis, is an acute and highly contagious disease of 

the upper respiratory tract caused by Bordetella pertussis (Zhang et al 2012: 33). Classic 

pertussis is characterized by paroxysms of coughing, inspiratory whoop and post- 

tussive vomiting (Teng and Wang 2012: 67). Pertussis means violent cough (Ministry 

of Health 2011) and was known as ‘the cough of 100 days’, emphasizing  

Its prolonged nature (Teng and Wang 2012: 70). 

The problem of research is that although pertussis is an old disease but there is a lack of 

proper diagnosis and appropriate health protection, especially in infants, due to poor 

health awareness of the majority of the community. 

The importance of research is the risk of pertussis, especially in neonates. The current 

research has highlighted the major signs and indicators of this serious disease in 

children, as well as accurate diagnosis and effective treatment. 

The first chapter: theoretical aspect:  

1- Epidemiology and public health issues  

    Before the introduction of pertussis vaccination in the 1950s, whooping cough was a 

leading cause of infant death, with huge amounts of death notifications annually in Iraq. 

Although vaccination has resulted in a 99% decrease in reported cases of whooping 

cough, there has been an increase in cases in recent years, particularly among 

adolescents and adults, and globally it remains a significant cause of infant death 

(World Health Organization) (WHO 2010a).  

   (WHO :2010a) reported that there were 16 million cases of whooping cough in 2008, 

resulting in the deaths of approximately 000,111 children worldwide. Around 95% of 

mortality associated with pertussis occurs in developing countries, but the disease is 

still prevalent in countries where the uptake of both primary and booster vaccinations is 

high (Rittle, 2010: 22 ,WHO 2010a). 

 

2- Transmission and at-risk groups  

Whooping cough is highly contagious (Salisbury et al 2006: 23). It is transmitted via 

droplets in the air from coughing and sneezing, with individuals being infectious from 

just before and up to 21 days after the onset of cough )Bocka et al 2013: 44). 

Approximately 70-80% of  susceptible household contacts and 50-80% of susceptible 

school contacts become infected following exposure (Altunaiji et al 2013: 50  (,  

although the bacteria only live for four to six days outside the body (Kramer et al 2006: 

103), Whooping cough is a cyclical disease and tends to occur in late summer and 

autumn (Bocka et al 2013: 40). 

      Epidemics occur every two to five years, but many countries are reporting an 

underlying trend of increasing notifications between and during epidemics (WHO 

2010a). 
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   The World Health Organization (WHO 2010a) recommends that infants are not 

vaccinated before the age of four weeks because there is insufficient evidence to 

demonstrate that the desired immune response will develop at this early age, although in 

recent years there has been an increase in infections in this age group. 

     Furthermore, in infants less than one year old ,about half are hospitalized - the 

younger the infant the more likely hospitalization is - while less than 5% of teenagers 

and adults with the disease are admitted to hospital (Centers for Disease Control and 

Prevention 2013a).  

   In addition, infants are more likely to develop severe complications, with death 

secondary to whooping cough mainly occurring in young infants (Willacy and Tidy 

2013: 58), with prematurity, immunosuppression, and cardiovascular, respiratory and 

neurological disorders increasing vulnerability. However ,immunity, whether acquired 

through the disease itself or via immunization, is not life-long (WHO 2010b), leading to 

increasing numbers of young people and adults contracting whooping cough. 

Furthermore, because of this partial protection and having a more mature respiratory 

system, symptoms of the disease are less severe and whooping cough is either not 

recognized or is diagnosed at a relatively late stage (Teng and Wang 2012: 63). 

Therefore, older children and adults can transmit the infection to vulnerable infants  

One study in the United States found that mothers were the source of infection in 32 % 

of cases of whooping cough in infants. In adults, obesity and asthma increase the 

likelihood of developing whooping cough (Bocka et al 2013: 89( . 

3- Notifiable disease 

The highly contagious nature of whooping cough and the fact that it can cause 

significant illness or death in infants, provides an incentive to governments worldwide 

to monitor the incidence of the disease. This is achieved in Iraq through the notification 

process  ( National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2010). Suspected 

cases of whooping cough should be notified to the local Centre (Health Protection 

Agency (HPA) 2012a), and should occur as soon as possible, with good practice 

necessitating that referral is followed up in writing within three days (NICE 2010( . 

4- Presentation 

B. pertussis is a gram-negative coccobacillus  (Altunaiji et al 2013: 69), which attracts 

itself to and damages ciliated respiratory epithelium in the nasopharynx, and bronchi 

and bronchioles (Bocka et al 2013: 38). It then produces toxins that paralyze the cilia 

and cause local tissue damage and inflammation, leading to impaired mucus clearance. 

Furthermore, phagocytic functions are inhibited, lymphocytosis occurs and insulin 

secretion increases (Ashraf et al 2013: 145) these processes result in the formation of a 

mucopurulo sanguineous exudate in the respiratory tract, compromising the small 

airways. This can predispose the individual to atelectasis, cough, cyanosis and 

pneumonia (Bocka et al 2013: 125). The lungs and bloodstream tend not to be involved. 
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     The incubation period for whooping cough is usually seven to ten days (Altunaiji et 

al 2013: 172).  

     The disease lasts around six to eight weeks, but can last up to 12 weeks and has three 

stages: 

1. Catarrhal . 

2. Paroxysmal. 

3. Convalescent. 

The catarrhal phase lasts one to two weeks . It is characterized by dry, unproductive 

cough ,nasal discharge, sore throat and low-grade fever. Whooping cough is highly 

contagious during this stage (NICE 2010, Oakley 2013: 67) . The paroxysmal phase 

lasts one to ten weeks and is characterized by coughing paroxysms. Between coughing 

episodes the individual is usually relatively well and can often sleep. Coughing 

episodes tend to be more common at night and may be triggered by external stimuli, 

such as a cold or noise . 

  During paroxysmal coughing episodes, the individual will cough up to 30-40 times 

without taking a breath and until the lungs are emptied of air. This is followed by an 

inspiratory gasp, resulting in the ‘whoop’ which is caused by breathing through 

partially closed vocal cords (Willacy and Tidy 2012: 103)  . 

Thick mucus plugs and watery secretions can occur, with petechiae and subconjunctival 

haemorrhages often present (Oakley, 2013: 83) . 

    The convalescent phase can last from two to three weeks to several months. 

Frequency and severity of symptoms gradually improve, although chronic cough may 

persist. 

    In infants, this phase may be prolonged and the cough may appear to get worse 

(NICE 2010, Teng and Wang 2012: 92, Oakley 2013: 60). 
 

5- Infants 

Infants presenting with pertussis may be acutely unwell . They frequently lack the 

typical paroxysmal cough and whoop, and they may be too weak to cough or may 

become apneic and cyanotic following coughing episodes Parents often report 

symptoms such as gagging, gasping, choking, apneic episodes , cyanosis and post-

tussive vomiting (Teng and Wang, 2012: 99) . 

6- Older children and adults 

   In older children and adults symptoms may be mild and not recognized as whooping 

cough (Bocka et al 2013: 67). There may be a cough and no whoop. However, 

individuals may experience sweating episodes with facial flushing, and may feel faint 

and exhausted from coughing (Centers for Disease Control and Prevention 2013a). The 

cough may occur only at night and often some time elapses before medical advice is 

sought (Teng and Wang, 2012: 136). 
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The second chapter: practical aspect:  

1- Clinical diagnosis  

A diagnosis of whooping cough is made if the individual has clinical features consistent 

with the disease (Jenkinson 1995: 78). The diagnosis is further supported if the 

individual has been in contact with a person who is confirmed as or suspected of having 

whooping cough, and in infants and young children who have not completed the full 

vaccination schedule  )NICE ,2010) recommends that hospital admission is considered 

for infants aged six months or younger who present with symptoms of whooping cough. 

At this age infants are likely to cope poorly with the symptoms of the disease and may 

not have received all the vaccinations they require. 

2- Differential diagnosis 

A differential diagnosis of whooping cough can be made through culture and isolation 

of B. pertussis and/or detection of its deoxyribonucleic acid. This is usually from 

nasopharyngeal swabs or aspirates ,or from serological tests. However, the( HPA 

2012b) advises that diagnostic tests are not completely reliable and, therefore, negative 

results should not be used to rule out whooping cough . 

(HPA, 2012b) also suggested that treatment and intervention should not be delayed 

while waiting for results. (Dodhia et al, 2017: 56(  concluded that correct diagnosis of 

whooping cough is essential because symptoms in young infants and adolescents can be 

atypical. Unexplained persistent cough can lead to significant parental anxiety and 

result in inappropriate investigations and treatment. 

3- Prophylactic treatment 

Altunaiji et al (2017) conducted a Cochrane review of antibiotics used for whooping 

cough and concluded there was insufficient evidence to determine the benefits of 

prophylactic treatment of whooping cough. However, the review’s recommendation is 

in line with advice provided by the HPA (2012a), which states that antibiotics are given 

prophylactically to at-risk groups. 

Prophylactic treatment should be given within 10 days of the onset of cough in the 

index patient - the patient first identified as having whooping cough (Teng and Wang 

2012). Altunaiji et al (2013) noted that the type of antibiotic and the dose used for 

contact prophylaxis are the same as those recommended in the treatment of whooping 

cough (Table 1). Children should be excluded from school for five days from the onset 

of treatment, and a primary and booster immunization schedule should be completed 

once the child is recovered fully (HPA 2012a). 

4- Nursing care 

Although B. pertussis can infect all age groups, infants and young children are most 

severely affected by the disease. Therefore, nursing care of this patient group will be the 

focus of discussion. 
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5- History taking 

A detailed history should be taken when whooping cough is suspected so that the most 

appropriate child and family-centered treatment plan can be put in place. This should 

include the date of onset and nature of symptoms (HPA 1101a). Dodhia et al (2002) 

also noted that age is an important factor in determining the severity of the disease and 

prognosis. Lloyd and Craig (2017) suggested that history taking in nursing is not new 

and that several theoretical perspectives have been provided. However ,Fawcett and 

Rhynas (2012) concluded that history taking was not previously included in nursing 

texts as it was perceived to be part of the doctor’s domain. 

  Lloyd and Craig (2007) and Douglas et al (2009) provided systematic guidelines for 

taking a comprehensive patient history However, the principles of family-centered care 

must also be applied, including recognizing and valuing parents as being central to the 

care process, responding to parents’ needs and supporting them to care for their child . 

using the skills of observation, palpation ,percussion and auscultation       These skills 

include assessment, measurement and monitoring of vital signs,When used in 

conjunction with Pediatric Early Warning Systems (PEWS), observations can provide 

an early indication that more complex intervention may be required reported favorable 

results in relation to reduced morbidity and mortality in children and young people 

through the application of PEWS, the authors note a need for a standardized approach 

through an effective national system. 

     Following assessment of the infant, child or young person with whooping cough, 

nursing care should be holistic. In the infant, care will focus on respiratory assessment 

and management, including administration of oxygen therapy. According to Haines 

(1110 ,) infants and children receiving oxygen therapy should have continuous oxygen 

saturation monitoring, with at least one-hourly observations of respiratory rate and heart 

rate. 

   The frequency of these observations and the recording of blood pressure should be 

adjusted  in accordance with the patient’s condition (Gormley-Flemming 2010: 

140). Furthermore ,  infants with whooping cough, particularly  those with severe 

apnea, pneumonia and seizures, may require mechanical ventilation  and care in a 

pediatric intensive care unit (Teng and Wang 2012: 148).   

Depending on the severity of the infant’s condition, particular attention should be given 

to assessing hydration status. An acutely unwell infant who is becoming tired may not 

feed adequately. Compromised oral intake combined with post-tussive vomiting 

 increases the risk of dehydration. Haines (1110 ) uggested that feeding can cause 

splinting of the diaphragm as a result of an increase in gastric contents; therefore to 

maintain hydration and blood glucose levels, nasogastric or intravenous infusion should 

be considered. Infants and children presenting with pyrexia should be managed in line 

with NICE (2013) guidance, which suggests that the use of antipyretic agents should be 

considered in children with fever who appear distressed or unwell. 
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  6- Prognosis and complications 

 Most individuals with whooping cough do  not develop serious complications 

(Teng and  Wang 2012: 107). Despite this, an estimated 6% of children and 24% of 

infants who contract pertussis can experience related health problems (WHO 2010a). In 

infants less than two months of age, fatality rates are estimated to be 1% ,although 

NICE (2010) suggests the mortality rate caused by whooping cough in children under 

six months old is estimated to be 3.5%, compared with 0.03% in the general population. 

    Minor complications include subconjunctival haemorrhage, weight loss, epistaxis, 

repeated vomiting, and facial oedema, ulceration of the tongue or frenulum, and otitis 

media. Sleep disturbance, incontinence ,rib fractures, inguinal hernia and rectal 

prolapse can also occur (Centers for Disease Control and Prevention 2013b). More 

severe complications include pneumonia, seizures, pneumothorax ,encephalopathy 

caused by severe paroxysmal-induced hypoxia and apnea, and metabolic disturbance 

(Teng and Wang 2012, Centers for Disease Control and Prevention 2013b). Pulmonary 

hypertension is a serious complication, leading to cardiac failure and shock (Paddock et 

al 2008), and leukocytosis , where a white blood cell count of more than 011,111 , is 

associated with increased incidence of fatality (Bocka et al 2013: 110). 

 

TABLE (1) 

Recommended antibiotic treatment and post-exposure prophylaxis for pertussis by 

age group 

Age group Clarithromycin Azithromycin Erythromycin 

Co-trimoxazole 

(considered if 

macrolides 

are contraindicated or 

not tolerated) 

Neonates 

(<1 month) 

Preferred in 

neonates. 

5.0mg/kg twice per 

day 

for 7 days. 

01mg/kg once per 

day 

for 3 days. 

Not recommended 

because 

of the association 

with 

Hypertrophic 

pyloric stenosis. 

Not licensed for infants 

below 6 weeks. 

Infants  

 ( 0 month to  

01 months)  

Under 8 kg:  

5.0mg/kg twice per 

day for 7 days.  

0-01 months:

 01mg/kg 

once per day for 3 

days.  

0-01 months:  

010mg every 6 

hours for  

7 days.  

6 weeks to 6 months: 

016mg every 6 hours 

For 7 days. 

6 months to 1 year: 

141mg twice per day 

for 7 days. 

Children 

8- 00 kg:  

61.0mg twice per 

day for 7 days.  

>0 year:  

01mg/kg (max 

500mg) once per 

0-1 years:  

010mg every 6 

hours for  

0-0 years: 

141mg twice per day 

for 7 days. 
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01-00 kg:  

010mg twice per day 

for 7 days.  

11-10 kg:  

085.0mg twice per 

day for 7 days.  

01-41 kg: 

101mg twice per day 

for 7 days. 

day for 3 days. 5 days.  

1-8 years:  

101mg every 6 

hours for 5 days. 

>8 years:  

011mg every 6 

hours for 5 days.

  

 

6-01 years: 

481mg twice per day 

for 7 days. 

 

01-08 years: 

061mg twice per day 

for 7 days. 

 

Adults  011mg twice per day

  

for 7 days.  

011mg once per 

day  

for 3 days.  

011mg every 6 

hours for  

7 days.  

061mg twice per day 

for 7 days. 

Pregnant 

women 

Not recommended. Not 

recommended.  

Preferred 

antibiotic. Not  

known to be 

harmful.  

Contraindicated in 

pregnancy. 

 Note: doses for treatment and prophylaxis are the same for all ages 

Source: The Researcher  

7- Discharge planning 

Discharge of children and young people is an essential part of care management. 

Smooth and effective discharge ensures that health and social care systems are 

proactive in supporting and meeting the needs of patients, their families and careers 

(RCN 2010). suggested that to be effective, planned, timely and safe discharge planning 

should be considered from the point of admission. 

8- Prevention 

There are several vaccines available for whooping cough. Historically, whole cell 

vaccines were the mainstay of immunization programs; these contained B. pertussis 

cells that, while no longer harmful, contain all the antigens that the immune system 

would encounter during ‘natural’ infection with the bacteria (WHO 2010a). However, 

in the 1970s confidence in the vaccine declined following a suggested link between the 

vaccine and brain damage (WHO 2010b). This led to a reduction in the uptake of the 

vaccine and a significant increase in the number of infections (WHO 2010b). While 

public and professional confidence in the vaccine improved during the 1980s, concern 

about adverse effects led to the introduction of a cellular vaccines in  Iraq in 2017 a 

cellular vaccines contain between one and five of the components of B. pertussis known 

to provoke an immune system response. These vaccines are less likely to cause local or 

systemic effects. However, the (WHO 2010b) states that the efficacy of a cellular 

vaccines has yet to be established, especially as they are variously combined with 

vaccines against other infections and recommends continued surveillance. 

9- Immunizations to protect 

against whooping cough have been combined in single 4-in-1 or 5-in-1 preparations, 

with those that protect against polio, tetanus, diphtheria and Haemophilus influenzae ,  
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Furthermore, other immunizations are scheduled to take place during the same 

appointment. Combining vaccinations in this way is justified on the basis that it confers 

maximum immunity early in life . 

  Reducing the number of separate visits to the health clinic helps to ensure concordance 

with  the vaccination schedule, while minimizing the number of injections means 

infants and children face fewer painful experiences. 

 However, combining vaccinations may increase the risk of minor adverse 

effects a diverse effect of the pertussis vaccine include localized inflammation and pain 

at  the injection site, and systemic effects such as vomiting, fretfulness and poor 

feeding (WHO 2010b). 

Maximum protection against pertussis is not achieved until the primary course of 

vaccinations is complete, usually when the baby reaches four months of age. In infants 

who have received all scheduled doses, about 85% will have immunity against 

pertussis, or at least be afforded some protection and are unlikely to experience the full 

effect of the infection . Booster immunizations are required because immunity is not 

life-long (WHO 2010b). 

      In Iraq, a booster vaccination of pertussis must be offered to mothers 28-38 weeks 

into their pregnancy. This booster vaccination is being introduced as a temporary 

measure motivated by the increase in cases of pertussis in infants under the age of two 

months. The vaccination includes diphtheria, polio and tetanus because there is no 

formula that contains pertussis antigens only Administering the vaccine to mothers 

should induce the formation of anti-pertussis antibodies, which can cross the placenta 

principally in the final weeks of pregnancy .  

   These antibodies will only provide temporary passive immunity because the infant’s 

immune system has not itself been triggered to mount a response and the infant will not, 

therefore, have the memory cells required to produce antibodies quickly when the 

bacterium is encountered again. 

 

The third chapter: 

Conclusion 

Whooping cough is a highly infectious disease and, despite a high uptake of 

vaccinations, there has been an increase in the number of cases of the disease 

worldwide. Although the increase in cases is mainly evident in older children and 

adults, the disease may be readily transmitted to unimmunized infants, who are at 

increased risk of mortality and morbidity from whooping cough. 

Whooping cough remains a modifiable disease. It is a protracted condition, usually 

lasting six to eight weeks, but can last up to three months, characterized by paroxysms 

of coughing, inspiratory whoop and post-tussive vomiting. Nursing care is supportive 

and must be responsive to the individual needs of the child and family .  
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Guidance supports the use of antibiotics given prophylactically to certain at-risk groups 

and full immunization is central in preventing  . whooping cough, although the immunity 

it confers is not life-long. 
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