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 بعض الصفات البدنية  على تطوير وتأثيرهتدريبات اللعب بمساحات امللعب 

 في كرة القدم  ةاملهاري و 

 * صالح الدين علي دخيل                 

 :    البحث مقدمة  1-1

ورياضةةةةةة كرة القدم أأحد  نواي الرياضةةةةةة خاةةةةةعا للمةةةةةذ واملبادو العلمية       رة  ويلة  و د         

بةة لةةا كمير  ن الةةدود املفقةةد ةةة في اللعبةةة  هودا  سةةةةةةةةةةةةةفمرة وعةةداد وت ميةةة ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  واملو و ي  على 

  تي يعفمد عليها في تطوير اللعبة  مذ علمية  في ة وواضحة باعفبار م القاعدة العرياة ال

ألما ت امةةةةةةةدا  واعد اللعب     درات ال ا ةةةةةةة ي  أانا   اه  رصةةةةةةةة عمةةةةةةةفمفاعهم باللعب والفعلم بدر ة   اةةةةةةةل   و 

   ل اش ئ امتيعابها وت في  ا.وألما أانا القواعد مهلة الفهم و دسطة   كن ل

ال ا  ة  تم تعديل الكمير  ن  واعد اللعب في األنشطة املخفلفة لف امب  درات    بإنه  (1996ويرى  فتي إبرا يم )      

لل ا ةةةةةةةةةة ي   إنه ليذ   اه  ا يم   امةةةةةةةةةةفلدام  مل تلب القواعد بهدر تيادة خحرات ال جاح    ثبتا نجاحها  عال  و د

  (304:  29)       تحسي  عمليات الفعلم واملمارمة واملفعة .     وبهدر

" بأ  تدريبات املالعب املصةةةةةورة  و  مةةةةةلو  امل ا سةةةةةات يعد  (    2000) حمد كشةةةةةب    ر هللا الدسةةةةةا    في حي  يرى        

 ن   اةةةةةةةةل األمةةةةةةةةاليب عمةةةةةةةةتمارة نشةةةةةةةةا  الالعب وتيادة دوا    مارمةةةةةةةةفه نحو األدا    لب عنه يعفمد على دي ا يكية  

تحسةةةةةةةةةةةةي  كفا ة املهارات وتحقي  المبات اللعب الجماعي املتشةةةةةةةةةةةةابه للدا  خالد املباريات حيل يتدق  لب إ ى تر ية و 

 (184  -185:  4)            .واعمفقرار ملراحل األدا  الفني للمهارة الخاصة في املوا ف املفويرة داخل املباراة "

املرونة  السةةةةةةةةةةةةرعة  الفحمل  القوة  ( البدنية الصةةةةةةةةةةةةفات ت مية نحو يو ه القدم كرة في البدن  اوعداد  ووا ب      

 و القدم  كرة على انها الصةةةةفات البدنية والها ة والالت ة لالعب ( Bernard Turban,1998) والر ةةةةا ة( التي يعر ها 

 العلمي امليدا  في  ن ا نرا ا إع نظرق  بشةةةةةةكل اآلخر  ن البعض بعاةةةةةةها  اةةةةةةل إ كا   ن الرغم على الع اصةةةةةةر   ه

 صةةةةةةةفة نجد ع  د لك  ا األخرى و بال قا   نها أل يفأثر و    يتثر و اآلخر البعض بعاةةةةةةةها يكمل  فجانسةةةةةةةة أوحدة

 (28:   36)         .املدر ي   ن كمير ع د الخمسة الفكا ل

يظهر التشةةةةةةةةةونا ع د ال ا ةةةةةةةةة ي  الصةةةةةةةةةوار ع د تبادد    (  5ضةةةةةةةةةد    5"في حاد اللعب )  (2010ويوضةةةةةةةةةو  و   املو ى )         

( واضةةةةةةةةحة  دا  ففم    4ضةةةةةةةةد4املراكز  و  ا يعرر بأمةةةةةةةةال )القابلية الحركية ( وعليه تصةةةةةةةةبل املسةةةةةةةةتوليات في اللعب )

توطية أل الوا بات بسةةةةةةهولة  طلقة وتكو  األنسةةةةةةب لفعليم األلعا  املصةةةةةةورة عحفوالها على أل ع اصةةةةةةر اللعبة  ن  

 (  129:  32)               .دو  تعقيد "  

يلفلف ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  عن البةةالوي  في در ةةة ال  ةةةةةةةةةةةةة  و ةةالفةةا ي في در ةةة امةةةةةةةةةةةةةفجةةاب هم (  1992ويةة كر  فتي إبرا يم )       

للفمارين الرياضةةةية املخفلفة  و  ا  عليه أا  عبد    تحور  واعد اللعب بما تفاةةةم ه  ن  دوات و سةةةاحات تت امةةةب 

ل  مةارمةةةةةةةةةةةةةة     ةدراههم لة ا نحةاود عرد عةدد  ن الفحويرات في  واعةد اللعةب واألدوات واملسةةةةةةةةةةةةةاحةات بهةدر تسةةةةةةةةةةةةةهية 

و املهارية بصةةةةةةةةةةورة  كحر يسةةةةةةةةةةرا  وحتا يقبل ال ا ةةةةةةةةةة و  على    ال ا ةةةةةةةةةة ي  للرياضةةةةةةةةةةة حتا ت مو  هاراههم و دراههم البدنية  

 مارمةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةة برضةةةةةةةةا ودوا   نابعة  ن  اههم  وتفاةةةةةةةةمن الفحويرات   جام األدوات و سةةةةةةةةاحات املالعب و ت  ة  

 (139-138:   30)اللعب و واعده .

(  نةةةه  ن األ ميةةةة في كرة القةةةدم املزر بي   هةةةارات كرة  1996)  Martin Bidzinskiنسةةةةةةةةةةةةةك   ويرى  ةةةارتي  بيةةةدت 

   بمرور الو ةا مةةةةةةةةةةةةةور نالح      ث ةا  تطبي   
ا
القةدم و كونةات الليةا ةة البةدنيةة    كال مةا يجةب    يفم ت مي همةا  عةا



 2021العدد السابع  القدم كرة في والمهارية  البدنية الصفات بعض  تطوير على وتأثيره الملعب بمساحات  اللعب تدريبات

  
 

  

   /                                  2HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY ليبيا  /الخمس  –المرقب جامعة  – كلية التربية البدنية 

 

فالم والجرق بالكرة و دونها  كما  نه ع الحرنا ج الفدريبي  سةةةةةةةةةةةةةا مة اليا ة البدنية في تيادة  عالية  دا  الفمرير واعمةةةةةةةةةةةةة 

  ةا ذ(   ةإ   ة ا    -نفسةةةةةةةةةةةةة ي  -ععةب كرة القةدم إع إ ا نظرنةا ألداتةه تحةا ضةةةةةةةةةةةةةو  )بةدن يمك  ةا الحكم على  ودة  دا   

 (  27-25:    41يعحر عن  دراته الحقيقية  والفدريب على  لب ير    ن  داته بصورة  ا لة. )

يمر ال ا  و  خالد املراحل األو ى لطفول هم بفطورات في ال مو البدن  والحرأ  وال فس ي و و  ا يعكذ ضعف            

حيل تكو    ه الع اصةةةةةةةر  فوا رة لدى البالوي   و الع اصةةةةةةةر البدنية لد هم  مل القوة العاةةةةةةةلية والسةةةةةةةرعة الفحمل   

داخل املسةةةةةةةةةةةاحات الكبيرة للمالعب  ها البالوو  بدر ات  كحر  ال ا ةةةةةةةةةةة و  غير  ادرين على  رق املسةةةةةةةةةةةا ات التي يجر 

 .ع يسفطيعو     يجروا نفذ املسا ة في نفذ الز ن  السهولة  و مب فذ  

إ  لعب الصةةةةةةةةةوار في  العب ت امةةةةةةةةةب البالوي  يتدق إ ى    MICHEL DUMONT  (2000)  يوضةةةةةةةةةو  يشةةةةةةةةةيل دو  ا          

تويير في  بيعة األدا  الحرأ  لدى الصةةةةةةوار   لعب ععب ضةةةةةةد ععب في  لعب ي امةةةةةةب البالوي  في كرة القدم مةةةةةةور 

يتدق إ ى تجميعهم على الكرة وتره  سةةةةةةةةةاحات كبيرة  ن امللعب  ارغة  ول لب أا   ن الحكمة    نكيف  سةةةةةةةةةاحات 

يصةةةةةةةةةةةةةبل اللعةةب بةةالمسةةةةةةةةةةةةةبةةة للصةةةةةةةةةةةةةوةةار  كحر  فعةةة  وحتا نحق  األ ةةدار ال ربويةةة للعبةةة  اههةةا  وحتا نتيل  املالعةةب حتا  

    (  149:   40)         ونمو م.الفرصة لل ا  ي  الصوار أ  ت مو  هاراههم و دراههم بما يت امب 

تحوير  دوات اللعب لل ا ةةةةةةةةةةةة ي  لفت امةةةةةةةةةةةةب     دراههم  ر عه ليذ  ق    ( إ 1996وياةةةةةةةةةةةةيف  فتي إبرا يم )            

  11مةةديل املماد يجد ال ا ةة و  تحا    الحركية   علىلصةةور  جم   سةةا هم ولكن  ياةةا لزيادة  اعلية  دا  املهارات 

يكو  في الو ا ال ق   نظرا لعدم ت امةةةةب القوة العاةةةةلية     جم ووت  الكرة  5مةةةة ة صةةةةعو ة في تمرير الكرة  قال 

و ا    ات اللعب المابفة الشةةةةةةةةباه واملرا   إ  لفحوير  دو   للبالوي   وك لباملهارات مةةةةةةةةهال بالمسةةةةةةةةبة    يه  دا   مل   ه

               (  304:  29)       .ودا عي هميجا  على مرعة تقدم  سفوا م   ابهها  تاد  ن  رص نجاحهم  ما انعكذ باو 

 نةه على املةدر     يعمةل على تمديةا املهةارات األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة بحيةل تتدى بةد ةة   "  (1994)ح ف   حمود  لفةار  ويرى       

وإتقا   ث ا  الفدريب. و   تتدى في ظرور تشةةةةةةبه ظرور املباراة   مل الفدريبات املركبة    الز يل".  و ن   ا يف ةةةةةةو 

ود فه  خاصةةةةةةةةةةةةةة و     ه    تر    ن  درة الالعب على األدا   6ضةةةةةةةةةةةةةد  6 و  3ضةةةةةةةةةةةةةد  3   املباريات في  جموعات صةةةةةةةةةةةةةويرة  

الفقسةةةةةةةيمات تفطلب  ن الالعب  دا  سةةةةةةةحيحا ومةةةةةةةرنعا للمهارات تحا ضةةةةةةةو  الالعبي  الخصةةةةةةةوم في حي  ضةةةةةةةي   ن  

امللعةب  ة ا بةاوضةةةةةةةةةةةةةا ةة إ ى     ة ه الفةدريبةات تعط  الالعةب الخحرات التي تجعلةه يقفصةةةةةةةةةةةةةد في  جهوده  ث ةا  األدا      

     (  178  –  177:   11)       اللعب.  القدرة على حسن الفصرر و دو  األعصا   ث ا

ولاةةةما  تدريب ناوو و عاد و ب على املدر ي  القاتمي  بالعملية الفدريدية في كرة القدم لل ا ةةة ي  بصةةةفة    

خاصةةةةة إتباي  حسةةةةن الطر  واوملام باملبادو األمةةةةامةةةةية لعلوم الفدريب  و عر ة خصةةةةاتم و مي ات املراحل العمرية 

البدنية واملهارية والخططية وال فسةةةةةية بأمةةةةةلو  علمي سةةةةةحيل لكونهم يشةةةةةكلو  القاعدة    لل ا ةةةةة ي  وتطوير صةةةةةفاههم

العرياةةةةةةةةةةةة لفر  األأابر   اوعداد البدن  واوعداد املهارق واوعداد الخطط  واوعداد ال فسةةةةةةةةةةة ي واوعداد ال  ني  ي 

قي  الهدر األمةةةةةانةةةةة ي  ن عملها   وانب اوعداد املفكا ل في كرة القدم   ويجب    يفكا ل  ميعها في خ  واحد لفح

 و و ب ا   ري   فكا ل األدا   و  ا ع يأت  إع  ن خالد خطة ر يدة  ويلة املدى لها   دار  حددة.

      البحث:  مشكلة 1-2  

إ  الحرا ج الفدريدية لها دور كبير وحسةةال في  جاد تكوين الالعبي  خاصةةة الف ات الصةةورى. حيل  نها الومةةيلة           

ضةةةةةةةةةةةةف إ ى  لب القدرات    املخفلفة التي يمكن  ن خاللها إكسةةةةةةةةةةةةا  الالعبي  القدرات البدنية واملهارية وخط  اللعب  

ا در ة وع يفم   ا إع  ن خالد إعداد خط  تدريدية العقلية وال فسةةةةية التي تسةةةةهم في اعرتقا  بمسةةةةفوا م إ ى    ةةةة 

  ق  ة ومليمة.  
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 إ ى ههدر وكبيرة صةةةةةويرة  ف وعة  لفلفة  سةةةةةاحات في اللعب تدريبات ( إ 2003ويتكد  بو العال عبد الففاح )           

 األمةةةامةةةية الومةةةيلة و ي   املخفلفة اللعب   ا   في الهجمات و  ا    الكرةحياتة  تشةةةمل التي املهارات  لفلف انجات

 الجيةةد األدا   ن الالعةةب تمكن عةةاليةةة بةةدنيةةة  ةةدرات تفطلةةب  لفلفةةة التي  سةةةةةةةةةةةةةةةاحةةات داخةةل الالعبي  تةةدريةةب في

 املفويرات له ه أامةةفجابة مةةرنعة  رارات اتلا  إ ى    فو عة  وتحفار والوير املفو عة وللمفويرات للعوا ل أامةةفجابة

   (362:  1)              امل امب.   الو ا في السليم القرار واتلا   الصحيل  والفصرر

 و ن والكبار الصةةةةةةةةةةةةوار و شةةةةةةةةةةةةا دهها  مارمةةةةةةةةةةةة ها في ويرغب العالم في  ةةةةةةةةةةةةعبية األلعا   كحر  ن القدم كرة              

 املجاد في املفطورة العالم بلدا  في القدم كرة بلعبة الع اية اتدادت ول لب     لفلفة ا فماعية وثقا ية  سةةةةفويات

ا تطورا السةةةةةةة وات األخيرة في  ةةةةةةةهدت حيل الرياضةةةةةةة ي  لالرتقا  وال فسةةةةةةة ي والخطط  والبدن  املهارق  املسةةةةةةةفوى  في كبيرا

 تطوير على املدر  الفدريدية بالعملية املفعلقة العلمية الدرامةات والبحو  مةاعدت   و د الرياضة ي األدا  بمسةفوى 

  الريةاضةةةةةةةةةةةةةيةة اونجةاتات   اةةةةةةةةةةةةةةل تحقي  الفةدريديةة و ةالفةا ي العمليةة نجةاح في تتثر    يمكن التي بةاملفويرات  عر فةه

ا   بيعة    تت امةةب  مةةذ علمية على تبنا و ق  ه ثابفة تدريدية برا ج    اه تكو      يجب الفطور    ا    وتما ةةيا

 اللعب الحديل  فطلبات    تمسةةةةجم تدريديه نظم امةةةةفلدام إ ى  دى  ا و  ا   لالعبي  السةةةةمية واملرحلة امل ا سةةةةة

  ق واملهارية البدنية الجوانب بي  املزر على تسةةاعد ألنها  ف وعة بأمةةاليب املخفلفة امةةتممار اللعب باملسةةاحات و ي

 وتزيد الفدريب في الروتي   ن الفللم إ ى ههدر  ف وعة تدريبات أونها عن  اةةةةةةةةال و ةةةةةةةةا لة   ا عة تدريبات  نها

 وتطوير تدريب العمر على   ا في العمل الفدريدية   ونسةةةةةةةةةةةفمر العملية في  ديدة إضةةةةةةةةةةةا ة و ي والتشةةةةةةةةةةةوي  اوثارة

  . و ر ا   في  كحر تحليلية الفصحيحات وتصبل  القدم لكرة األمامية وتسفكمل املهارات الحركية القدرات

ب ةةا  على  لسةةةةةةةةةةةةةفةةة  ول ةةدا الدسةةةةةةةةةةةةةيطةةة بكرة   ةةدار الفةةدريةةب خالد أةةل  رحلةةة عمريةةة    (2010ويتكةةد  و   املو ى )       

ع د  واللعب الجميل  زاد ال ركي  على  فهوم الر ل ولكن ليذ  بل مةةيادة أل  هارات كرة القدم    ع وانها الر ل القدم  

 ال ا  ي  واأل دار كما يلي  

 ملذ الكرة /تعلم الفعا ل    الكرة   •

 اتجاه وتركي  على السرعة والد ة   هارات اللعب في  ق   •

 بد   رحلة تعليم  مذ اللعب /البد  بفطوير ال اور على الكرة  •

 املهارات ورؤية اللعب عن  ري  لعب وضعيات كرة في  ساحات  صورة  لفلفة و جا ي   صورة   •

 (    224:   32)     الفو يه بوامطة املدر ي  ويكو   رتب  باأل ور الف ية  ق    •

 اعمةةةةةفمرار  بل حرة  وضةةةةةاي 2 ضةةةةةد4  و 2 ضةةةةةد 2 الشةةةةةا ل الوضةةةةة   ن البد  املرحلة   ه في املهم  ن  نه حتا       

    يجب املخفم  و الخبير  و املدر  دور   إ   لب و    الشةةةا ل العودة الوضةةة  ثم و ن الفحليلي للعمل للوصةةةود 

  بحفة   ية والفحرأات يكو  املبادرات ع
ا
  ن املعروضةةةةةةةة اللعب وتكو   فا يم   ففوح بشةةةةةةةكل تكو    املباراة  ياةةةةةةةا

 يلعبوا    إ  اي األ فاد  و النهائ  الهدر يكو      يجب البداية في   بسيطة الد اي  و الهجوم في موا  املدر   بل

    ا. حد إ ى  كحر   ظمة بطريقة11ضد   11

عدم إغفاد الجانب الف ا سةةةةة ي أليا حيل يجب    نسةةةةةاعد م على اعمةةةةةفمرار في    (  1996ويتكد  فتي إبرا يم )       

 من األ مية    ن ظم الحرا ج الف ا سية    امل امب إ  حب الرياضة املمارمة وفي  ات الو ا نفدرر بهم إ ى الف ا ذ  

حق  الف ظيمةةات   بقةةا ألولويةةات   ةةدار ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  حةةا ةةاههم ودوا عهم  وعلي ةةا    نسةةةةةةةةةةةةةةأد  نفسةةةةةةةةةةةةة ةةا: إ ى  ق  ةةدى ت

املسةفلد ة   دار وحا ات ال ا ة ي و و  ا يعني اخفيار الب ا  الف ا سة ي في ضةو   فطلبات ال ا ة ي  إ  الاةوو   
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ع تجعلهم يسةةةةةةةةةةةةةفمفعو     املفعةةددة على ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  وال ةةاتجةةة عن الف ظيمةةات الخةةا  ةةة للف ةةا ذ والتي تفو   ةةدراههم

   (307:    29)بامل ا سة.  

 العلم إ ى اللجو  دو   امليدانية الخحرة على اععفماد  و    يدانية و مارمةةةةةةةةةة علما تفطلب الفدريدية العملية إ        

 مو فةابع ه و  البةاحم ملالحظةة ونتيجةة   نمو ةا على والعمةل الخحرة تلةب لفطور  القواعةد األمةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة بةإحةدى يلةل

 و املخفلفة  جاعهها في الالعبي  السةةةابقي  واملدر ي   العا لي أونه  ن   عن  اةةةال اللعبة   ه في الفطور  ملسةةةفجدات

 و ر    لفلفة بمسةةةةةاحات تدريبات اللعب حود  للمدر ي   لفلفة  را    اه     بالف ات السةةةةةمية   املفواضةةةةةعة خحرته

  ن تدريبات  لفلفة على تحفوق  باملسةاحات و ي اللعب  مةلو  امةتممار   وكيفية الفدريدية الوحدات خالد تدريبها

 فردات   على اع الي في املدر ي  ألغلب الحقيقية الرؤيا وضةوح عدم في تفجلى  شةكلة   اه إ  الباحل و د   اللعب

و      دنيةةةةةةةةةةةةةةةة الب دراتةةةةةةةةةةةةةةة الق  لفطوير اليبةةةةةةةةةةةةةةة األمةة  امةةتممار   ه وكيفية بها تتدى التي الحديمة واألمةةاليب الفدريبات   ه

 اللعب للمةةةةةةةةةةةاليب الحديمة الفدريبات بامةةةةةةةةةةةفلدام الفدريب  ث ا  ععفماد ا علمية صةةةةةةةةةةةي  خالد إيجاد   ن املهارية

 في اللعب  وضةةةةةةةةةةةوي في للبحل الباحل د   السةةةةةةةةةةةدب   و  ا وحداههم الفدريدية في امللعب  ن  لفلفة بمسةةةةةةةةةةةاحات

 التي  شةةةةةةةةةاأل الكمير  ن تعال  ألنها  ن امللعب  لفلفة بمسةةةةةةةةةاحات اللعب تدريبات تصةةةةةةةةةميم خالد  ن املسةةةةةةةةةاحات

 و البدنية بالقدرات و و اعرتقا  الهدر إ ى الوصةةةةود  خاللها  ن يمكن والتي اللعب  ث ا  وال ا ةةةة ي  الفري  يوا هها

  ن ا  ربا تلب الفدريبات  يمة تادت وألما الفدريدية لل ا ةةةة ي  العملية في املهمة القواعد  ن واحدة و ي   املهارية

   م إ ى للفوصةةةل املباريات   مةةةير خالد الالعبي   دا  بفجمي  بيانات و  الباحم  ام ول لبامل ا سةةةة   و سةةةفوى  وا  

  ن يمكن والتي املباراة في يحد   ا تتشةةةةابه تدريبات  ةةةةكل وصةةةةياغ ها على املباريات في تحد  التي الفكفيكية الجمل

 للدا  املشةةةةابه املخفلفة باملسةةةةاحات اللعب وتدريباتواملهارية  البدنية بالصةةةةفات  الفدريبات   ه تأثير  عر ة خاللها

 واملهارية. البدنية القدرات في   ا األملو  تطبي  ع د تأثير ا و عر ة الف ا س ي

 ي إحدى ومةةةةةاتل تمديا وتطوير املهارات األمةةةةةامةةةةةية  ممل   ه    املخفلفة  للعباعلى  سةةةةةاحات فدريبات  إ    ال         

يرة  مل  ا يحد  في املباريات  ن و ود ت ال  و سةةةةةةةةةةةةاعدين و  ا سةةةةةةةةةةةةي  و وا ف الفدريبات تاةةةةةةةةةةةةمن  وا ف لعب كم

  املسةةةةةةةةةةةاحات    فويرة و فباي ة وعبئ بدن  و  ا سةةةةةةةةةةةة حقيقية  ك لب  إ  عدد  دا  املهارات في ت ن يسةةةةةةةةةةةير في  مل   ه

  تثرة.يعفحر كبيرا  دا  ما يتيل تكرارات   املخفلفة

في ت ميةة بعض املهةارات األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةية     لفلفةة العةب     سةةةةةةةةةةةةةاحةات  تةأثير الفةدريةب علىظهر  ةدى  الحةا ي ت  لةدرامةةةةةةةةةةةةةةوا      

 ساحات للحرنا ج الفدريبي ال ق  ب  على    موالصفات البدنية ل ا ئي كرة القدم  و د حاود الباحل  ث ا  تلطيطه

يقيةة كةدوام العمةل  كفةدريبةات نوعيةة تشةةةةةةةةةةةةةبةه و ةا يحةد  في املبةاريةات الفعليةة األمةةةةةةةةةةةةةذ العلميةة والفطب  خفلفةةامل  اللعةب

والفكرارات والراحةة امل ةةامةةةةةةةةةةةةةبةةة وعةدد  رات الفةةدريةب بمةةا يفال م    خصةةةةةةةةةةةةةةاتم  راحةل ال مو لفلةةب املرحلةةة السةةةةةةةةةةةةةميةةة 

 للما .

   :يلي ا ت األ مية لفحقي   ا    البحث:أهمية  3 -1

 تطوير وتحسي  بعض الصفات البدنية واملهارية في لعبة كرة القدم ل هي ة ال ا  ي    •

 الفأكيد على   مية اوعداد البدن  واملهارق للوصود إ ى  على املسفويات   •

  املهارات األمامية أل مي ها له ه الف ة العمرية على  مذ علمية تدريدية حديمة  تطوير صقل و  •

  ية بكرة القدم  ن ال واحي البدنية واملهارية إعداد وههي ة الفر  الو  •

وبشةةةةةكل يمسةةةةةجم     الرياضةةةةة ي في كرة القدم    حل الباحمي  للقيام بدرامةةةةةات و بحا  في الفلطي  والفدريب •

  مي  الف ات العمرية  
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 :   البحث  أهداف 1-4

 إلى: الدراسة هذا هدفت         

      البدنيةالصفات    بعض تطوير في  لفلفة بمساحات اللعب تدريبات تأثير على الفعرر .1

 .القدم كرة ل ا ئي واملهارية   

 .العمرية املرحلة   ه في  لفلفة بمساحات اللعب تدريبات   مية على الفعرر .2

 اللعةةةب ري  تةةدريبةةةات   عن و املهةةةاريةةة البةةةدنيةةةة الصةةةةةةةةةةةةةفةةةات  يهةةةا تفطور     يمكن التي املةةدة الفعرر على .3

  لفلفة. بمساحات

   البحث: فروض  1-5

 الباحل:يف رد            

 كرة القدمل ا ئي  البدنية الصفات  بعض تطوير في أثيرت  لفلفة بمساحات اللعب لفدريبات .1

 .البعدق القيال لصالو والبعدقالقيال القبلي   بي     

 كرةتطوير بعض الصفات املهارية ل ا ئي  فيأثير تلفدريبات اللعب بمساحات  لفلفة   .2

   القيال البعدق. والبعدق لصالوالقدم بي  القيال القبلي      

   البحث: مصطلحات  1-6

 إ ةةةةةةةةباي عن  اةةةةةةةةال املهارق  للفعلم  يدة  رصةةةةةةةةة الالعب تعط  األدا  في  ريقة  ي" املختلفة: باملساااااااا ات اللعب

 للملعب الصةةةةةةةةةةةةحيحة والرؤيا الجماعي والفصةةةةةةةةةةةةور واللعب الحركة وخفة الفوات    يطور و  و موحات الالعبي  رغبات

 ال فسةة ي واعمةةفعداد  واملفعة البدنية العقلية العليا والليا ة تطوير العمليات الصةةحيحة  اةةال عن القرارات واتلا  

 (  326:  1)  ." ث ا  املباراة اللعب  عدد ور   الفعب و قاو ة

 الحرأ  الوا ب لحل واحد آ  في  لفلفة حرأات للدا  يسةةفلدم نظام  و  مةةلو   و" باملسااا ات: اللعب أساال  

 الخةار يةة والقوى  الةداخليةة القوى  بي  املفبةادلةة للعال ةة عقالن  لف ظيم املو ةه الحرأةات نظةام  ن  و  و والفني

 (  27:  33)   ."عالية نفاتج رياضية لفحقي  األ مل بشكل امفواللها لورد

  ف وعة   دمةةةية   ةةةكاد تأخ  مةةةاحات إ ى امللعب  سةةةاحة تقسةةةيم على تعفمد"  :اللعب أسااال   مساااا ات تحديد

  نشةةةةةة ا  ريقة الفمرين  و ي  ن الهدر اتجاه حسةةةةةةب  و  سةةةةةةفطيالت  ربعات صةةةةةةويرة داخل  و كبيرة أانا مةةةةةةوا 

 امل ا سةةات في كفا ة إ ى الوصةةود  لورد الحركية للقدرات للفحسةةن امللمول  مكن لحل أل اةةل الفمرين في و كدت

  ن  لفلفة   اكن  ن األدا  يكو       يه ويتكد   البدنية القدرات  ن عالية ودر ة املفقن الفكفيب بي  يجم  و و

 (13:    33) .  "الجماعي وك لب اللعب والخداي واملراوغة أالدحر ة ويطور ا الفردية الفعاليات ي مي و و امللعب

   البحث:  إجراءات-3

   البحث:منهج    3-1   

 امفلدم الباحل امل ه  الفجريبي  و تصميم املجموعة الواحدة وللقيامي  القبلي والبعدق            

   البحل.ملالتمفه لطبيعة     

   البحث: عينة  3-2

 والبال   القدم نا ةةةةةةةةئي نادق اعوملبي لكرة بالطريقة العمدية  ن  درمةةةةةةةةة  تم اخفيار العي ة األمةةةةةةةةامةةةةةةةةية للدرامةةةةةةةةة      

احل بإ را  الفجانذ و د  ام البم    2017/ 2016الرياضةة ي    مةة ة للمومةةم  12  – 9    ا بيناشةة ئ  عمار م    62عدد م  

   (.1 و  وضو بالجدود ر م ) الفدريبي( كماالعمر    –الوت    –الطود  –في  فويرات )السن    لعي ة الدرامة
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    :الفالية املفويرات الفوصيف خالد  ن العي ة أل راد  الفجانذ الباحل امفلرر و د  البحث:تجانس عينة   3-2-1 

 (  1جدول )

  62ن =      يمثل تجانس العينة في كافة املتغيرات 

 اعنحرار املعيارق  الوم  الحساب   وحدة القيال  املفويرات 
  عا ل 

 اعلفوا 

 0.329 - 5.49 143.9 مم  الطود 

 0.304 4.41 33.79 كجم  الوت 

 0.061 0.829 10.96 م ة  العمر 

 0.177 0.726 1.88 م ة  العمر الفدريبي 

 يم      مي  و الكلية في املفويرات  بل ت في  الفجر ة  الخاص بفجانذ عي ة الدرامة (1يف و  ن الجدود ر م )         

 القيم لفلب املفويرات.   اعفداليةا ت  ريبة  ن الصفر  ما يدد على    عا الت اعلفوا  لعي ة الدرامة 

   البحث: مجاالت  3-3

 م ة(. 12-9)    ا بينا ئي كرة القدم للف ات العمرية ال ين ت راوح  عمار م   الدشرق:  املجاد •

 م.2016/  11/ 15م لواية  2016/ 8/ 14املدة  ن  ز ان  :  الاملجاد  •

 ليديا .   –املجاد املكان  :  لعب نادق اعوملبي بمدي ة الزاوية  •

  أدوات جمع البيانات : 3-4

عن  ري  اع الي على الكفب واملرا   العلمية والدرامات والبحو  املرتبطة   الخاصة بالدرامةتم  م  البيانات          

البحل و ا بها  ن  فويرات و د امفلدام الباحل    بياناتباملجاد الرياض ي عا ة وكرة القدم خاصة للفعرر على   م  

  الفالية:خالد  م  البيانات األدوات 

   بالبحث :االختبارات املستخدمة   3-4-1

الف رة  ن   • اعمفطالعية خالد  الدرامة  إ را   إ ي    2016/    8/   30تم  املعا الت    2016/    9/   4م  ويجاد  م 

   .العلمية لالخفبارات

   .م  2016/  9/   6اعخفبارات القبلية في الف رة  ن   •

 م   2016/  11/ 26م إ ي  2016/ 9/  10ت في  الحرنا ج الفدريبي في الف رة  ن   •

 م   2016/ 11/  27ت في  اعخفبارات البعديه في الف رة  ن  •

   :املستخدمة   البدنية االختبارات  3-4-2

 (  304 : 24 .     (المبات  ن الطويل الوثب اخفبار •

 ( 44 :14).   (  ر  30 الجرق  اخفبار السرعة ) •

 (  218:  9)     .لسار  ااخفبار الوثب العمودق  •

   :املستخدمة   املهارية  االختبارات  3-4-3

 ( 295:  10)                     .اخفبار ت طي  الكرة •

 ( 301 :          (26   .تصويب الكرة اخفبار د ة  •

 ( 302 :10)             .بالكرة املفعرر الجرق  اخفبار •
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 األدوات واألجهزة املستخدمة :    3-4-4

   .ثانية 1/10ماعة إيقار لحسا  الز ن أل ر   •

   . هات رمفا ي ر لقيال الطود  •

   . ي ا   بي لقيال الوت  •

   . ري   يال •

   . عالم –أونزات  -حوا ز –ا م   –كرات  دم  •

    . ير  – )بلاخ( ال   •

   االستطالعية:الدراسة    3-5

 املمهدةو األمةةامةةية  القاعدة و ي  أا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة  الدرامةةة الجو رق لب ا  األمةةال بممابة اعمةةفطالعيةالدرامةةة         

  . بها القیام د ااملر  الرتيسة للفجر ة

اعخفبارات    تطبي     وإعادة  م  2016  /30/ 8 یوم  في وتطبي  اعخفبارات  اعمةةةةةفطالعية الدرامةةةةةة إ را  تم وعليه        

 خارر  بالزاوية و ن اعوملبي نادق ن   ناشة ئ (10) عدد م البال  و  اعمةفطالعيةعلى   راد العي ة  م    2016/  9/  4يوم 

  .للدرامة األمامية العی ة

 االستطالعية: أهداف الدراسة  3-5-1

 تم إيجاد  عا ل الصد  لالخفبارات البدنية واملهارية بامفلدام  ملو  الصد  ال ات   •

   .الفأكد  ن صالحية األدوات واأل هزة املسفلد ة في تطبي  اعخفبارات •

خفبةةارات املسةةةةةةةةةةةةةفلةةد ةةة على عي ةةة الصةةةةةةةةةةةةةعو ةةات التي يمكن    توا ةةه البةةاحمو  ع ةةد تطبي  اع الفعرر على   •

  .األمامية  الدرامة

   .تدريب املساعدين على إ را  وتطبي  اعخفبارات املسفلد ة •

   .درامةال  یدإيجاد املعا الت العلمية لالخفبارات البدنية واملهارية  •

   لالختبارات:املعامالت العلمية  3-5-2 

 أونهةةا  ن الرغم على اعخفبةةارات لهةة ه العلمي المقةةل إيجةةاد  عمليةةة في العلميةةة األمةةةةةةةةةةةةةذ بةةاعفمةةاد  البةةاحةةل  ةةام    

 و ةدى املخفةارة اعخفبةارات  ة ه علميةة  ةدى تحةديةد لورد و لةب  العلميةة املصةةةةةةةةةةةةةادر بحسةةةةةةةةةةةةةب اخفبةارات  ق  ةة

  عيد إ ا للعي ة  تشابهة لعي ات امفلدا ه  ر   ا إ ا ال ق  و" املقن    اعخفبارإ   إ     البحل لعي ة صالحي ها

 واو كانيات الظرور تحا املوضةةةةةةةةةةوعية و والمبات الصةةةةةةةةةةد   ن حيل املع وية  ن عالية در ات اثدا اخفبار ا

                      (137:22)    ."نفسها  املفاحة

بأمةةةةةةةةةةةةلو  تطبي  اعخفبار ثم بالدرامةةةةةةةةةةةةة  إيجاد  عا ل المبات )اعرتبا ( لالخفبارات البدنية واملهارية املسةةةةةةةةةةةةفلد ة  تم     

    والمان  م بي  الفطبيقي  األود   يا  5  بفاصل ت ني  دره  (Test Retestإعادة تطبيقه )  

 :الفالية وضو بالجدود    بي  نفاتج القيامي  األود والمان  كما)بيرمو (   تم حسا   عا ل اعرتبا و  
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 (  2جدول )

 دراسة  واملهاريه قيد ال للمتغيرات البدنيةمعامل الثبات والصدق الذاتي  

 املفويرات البدنية  واملهارية  ت
 القيال المان   القيال األود 

  عا ل المبات 
 عا ل الصد  

 ي ل  ي َ  ل ال ات  

 0.99 0.99 0.221 6.283 0.246 6.283   ر  ثانية 30الجرق  - 1

 0.96 0.92 0.020 1.283 0.019 1.283 الوثب الطويل    مم - 2

 0.95 0.91 1.900 29.50 1.900 29.50 الوثب العمودق   مم  - 3

 0.85 0.73 1.032 4.800 0.948 4.700 ت طي  الكرة    بالعدد - 4

 0.97 0.94 0.121 9.523 0.148 9.524 الجرق الز زاجي بالكرة       - 5

 0.74 0.55 0.699 2.400 0.699 2.400 نقا   د ة الفصويب بالكرة -  6

 

لالخفبارات البدنية واملهارية و ود ارتبا  داد إحصةةةةةةةاتيا   المبات ( الخاص بإيجاد  عا ل    2يف ةةةةةةةو  ن الجدود ر م )  

وامةةةةةةةةةةةةةفلةدم البةاحةل  عةا ةل اعرتبةا    مةةةةةةةةةةةةةفطالعيةة في اعخفبةارات  يةد الةدرامةةةةةةةةةةةةةةة  بي  الفطبي  األود والمةان  للعي ةة اع 

 .   بارات)لبيرمو  (ويجاد  عا ل اعرتبا  بي  نفاتج الفطبي  األود والفطبي  المان  و و يعحر عن  عا ل ثبات اعخف

 معامل الصدق لالختبارات البدنية واملهارية :    3-5-3

 الدر ات  صةةةةةةةةةةد  باعفباره الصةةةةةةةةةةد  ال ات   عا ل الباحل امةةةةةةةةةةفلدم اعخفبارات صةةةةةةةةةةد   ن الفأكد   ل  ن         

 الج ر بحسةةةةةةةةةةا  يقال وال ق القيال  خطا   ةةةةةةةةةةواتبها  ن التي خلصةةةةةةةةةةا الحقيقية  للدرا ات بالمسةةةةةةةةةةبة الفجريدية

كما  و واضةةةةةو في الجدود ر م   عالية اتية  تفمف  بقيمة صةةةةةد     ملعا ل ثبات اعخفبار و د تبي     اعخفباراتال ربيعي 

(2  ).      

 املقترح: التدريبي البرنامج  3-6

األ ر الة ق  على الكمير  ن و هةات ال ظر املفبةاي ةة    الفةدريديةة املق  ةة في  جةاد ريةاضةةةةةةةةةةةةةةة لكرة القةدم  تحفوق الحرا ج        

يسةةةةةةةةةةفلزم تحديد   اةةةةةةةةةةل خطوات الفلطي  واوعداد للحرا ج الفدريدية والتي يمكن امةةةةةةةةةةفلالصةةةةةةةةةةها  ن  سةةةةةةةةةةو املرا    

  .العلمية املفلصصة في علم الفدريب الرياض ي عا ة والفدريب في كرة القدم خاصة

ت ميةة وتطوير الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة واألدا  املهةارق واملهةارات   إ ى املق رح الحرنةا ج   هةدر  الفةدريبي: ةدر الحرنةا ج             

والفحكم على الكرة  د ة ومةةةةرعة الفمرير  الجرق بالكرة     )السةةةةيطرةمةةةة ة  12األمةةةةامةةةةية لكرة القدم لل ا ةةةة ي  تحا 

   . وة ود ة الفصويب الكرة

 على  عفمةةدا امل ةةا سةةةةةةةةةةةةةةةات و ةةةةةةةةةةةةةبةةه الخةةاص اوعةةداد  ملرحلةةة بةةإعةةداد الحرنةةا ج الفةةدريبي وأةةانةةا تةةدريبةةات البةةاحةةل  ةةام       

  جاد في املفواضةةةةةةعة وخحرههم واملخفصةةةةةةي  و را  القدم لكرة العلمية والدرامةةةةةةات والبحو  املرا   السةةةةةةابقة الدرامةةةةةةات

القدم  و درات نا ةةةةةةةةةةةةئي كرة   إ كانيات    تفال م التي املخفلفة املسةةةةةةةةةةةةاحات اللعب و   تدريبات   م تحديد في الفدريب

ا  الرياض ي للفدريب العلمية األمذ إ ى إعداده في  ست دا

 واملهارية  البدنية الصةةةةةفات   بعض فطويرل ال فاتج    اةةةةةل على الحصةةةةةود  لورد العلمية واملرا   املصةةةةةادر بعض وعلى

 الف رة تحديد تم و د  للعي ة املخفلفة والظرور يت امةةب لك   املطلو  املسةةفوى  في  تدريبي ابرنا ج لإلعداد   ول ا ةة ي   ل

  الباحل يراعي بحيل  األمةبوي في تدريدية وحدات (3 )   و معدد  مةابي  ) 10 ( تسةفور   والتي الفدريبي للحرنا ج  امل امةبة

ا الفدريب  رات عدد  وك لب و مةةةةةةةةبقي ها الفدريبات تسةةةةةةةةلسةةةةةةةةل الفدريبي للحرنا ج  م  إعداد  خالد  ن  او كانيات  راعيا
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 الحرنا ج   وركز  مكن  سةةةةفوى   على إ ى العي ة ووصةةةةود  تت امةةةةب التي والف رة الدرامةةةةة لعي ة العام واملسةةةةفوى   املفو رة

 الفمري اتو  الفدريبات   بعض   ا  علىو  باللعبة الخاصةة البدنية الصةفات  غلب وتحسةي  تطوير في العمل  على الفدريبي

 الفمري ات  ن  لفلفة نسةةةب الفدريبات وتشةةةمل   والبدن املهارق   األدا  في املباريات   بيعة    تتشةةةابه التي الفطبيقية

 الداخلية والفويرات البدنية القدرات بي  اعنسةةةجام خالد  ن للمسةةةابقات  اوعداد  وخصةةةاتم  بيعة    تمسةةةجم التي

  . املباريات ظرور    ت امب التي الفدريدية للحماد

" إ   ن   م  مي ات الفوتن  الز ني للحرنا ج الفدريبي  و   (  1994 -الشةةةةةةةةيشةةةةةةةةان   احمد  و  ا يفف      ا   ةةةةةةةةار إليه )       

اعفماده على األمةةةةةةةةذ واملبادو العلمية السةةةةةةةةليمة التي تأخ  ب ظر اععفبار امةةةةةةةةفجابة الجسةةةةةةةةم ل جم الفدريبات البدي ة  

 (  13:   3)  ونوعي ها التي يلا  لها الرياض ي  ث ا  الفدريب " 

 أسس نجاح البرنامج التدريبي :  3-6-1

     للحرنا ج  ال جاح يفم لك  انه    ةحماد  إبرا يم و فتي   ال مك و ماد املجد  بو عمرو  يشير      

  :  ت   ا يااملدر    يراعي    يجب لل ا  ي  الفدريبة        

الفدريبي   للحرنا ج  والرغبة( )الدا   اعمةةةةةةةفجابة ععبي الف ات العمرية الصةةةةةةةويرة لدى ي مي     ن الاةةةةةةةرورة •

 مةةةةةةور  لب بأ  أل ععب يقف   و   والفدريب الفعلم خالد  هد  ن يب لونه  يما المقة لد هم يكو   و  

 األدا     ن عالية در ة إ ى به يصل

 الفدريب  ث ا  األدا  في الكا ل ال ركي اعنتباه و  ال اش ئ على يفعود     املطلو  •

 على إ بالهم  ن وتزيد نشةةةةةةةةةةا  الالعبي   ن تجدد  التي واأللعا  الفمري ات الفدريبي الحرنا ج  يفاةةةةةةةةةةمن    •

 وال ق الجد والحرنا ج  ال ر يهي املشةةو   الحرنا ج  بي  يجب خل   ق لد هم  والسةةأم امللل عا ل وتبعد األدا 

 الفصميم والعطا    يفطلب

 اخفالر  ه اه الالعبي  لدى نفاتج الفدريب وتبي  توضةةةو التي القيال ومةةةاتل على الحرنا ج  يحفوى  عبد    •

  ا يشةةةعر الالعبو  بمدى    ال جاح و قيال و راحله   راته الحرنا ج وخالد   دار في الالعبي  تفاعل في

  ق  يفعلوه    يجب  ا على الفدريب يقفصر وع  ن تقدم حققوه

 القيةال  وومةةةةةةةةةةةةةاتةل الالعبي  واألدوات وعةدد  الفةدريةب  و  ةاكن واملبةاريةات  املهر ةانةات تحةدد     املفرود •

 للحرا ج  و قا وت ظيمه الفدريب لسةير ضةمانا و لب الدورق واوصةابات  الطبي بالكشةف الخاصةة والسةجالت

 الس وية   الفدريب خطة في إ ار املوضوعة

 الطارتة و قا للظرور للفعديل و ابليفه باملرونة بالف ات العمرية الصةةةةةويرة الخاص الحرنا ج  يتسةةةةةم    على •

 أل   رة بعد الفقويم عملية تظهره ملا وو قا املدر  تقابل التي

 والخططية واملهارية البدنية  ن الجوانب لكل لل ا ةةةةةةةةةةةة ي  املفكا ل للحرا ج اوعداد  الفلطي  ع د  راعاة •

 وال   ية    وال فسية

 أل نادق    في املفاحة واملالعب واألدوات او كانات    الحرنا ج  يت امب    •

  وحدات الفدريب •
ا
  ثال   رات الفكرار عن  رات عدد  تقل   ع

ا
  مبوعيا

 واملفعة     البهجة والسرور  عا ل عليها تاف  و   بالشمولية الفدريب  وحدة تفصف     •

 الحرنا ج     حفوى  في  الصويرة األلعا   جم تيادة •
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  بل  عليها كي وال ر  الف ات العمرية الصويرة تدريب بداية في األمامية الحركية باملهارات اع فمام ضرورة •

 القدم     كرة  هارات تعلم في البد 

   spssاوحصاتية للعلوم اع فماعية تم امفلدام الحقيبة  اإل صائية:املعالجات   3-7

  .املفوم  الحساب  •

   .اعنحرار املعيارق  •

 . عا ل اعلفوا  •

  Pearson  . المبات اعرتبا  ويجاد  عا ل  •

  Paired Sample T-Test . للعي ات املرتبطة Tاخفبار  •

   النتائج: ومناقشة عرض 4-1

   (3جدول )

افات املعيارية  املت سطات  لالختبار القبلي ( املحتسبة Tوقيمه )والفرق بين املت سطات الحسابية واالنحر

   يد الدراسة  والبعدي في املتغيرات البدنية ق

 ت

 املفويرات البدنية
  القيال البعدق  القيال القبلي

الفر  بي   

 املفومطي 

 

 T يمة 

 املحسو ة 

 

 سفوى الدعلة 

(SIG   ) ي ل ي َ  ل 

 0.000 10.720 0.536 0.370 5.882 0.445 6.418   ر ثانية 30الجرق  - 1

 0.000 11.327 0.015 0.069 1.292 0.071 1.277 الوثب الطويل    مم - 2

 0.000 11.112 1.77 3.380 30.21 3.466 28.44 الوثب العمودق   مم  - 3

         

  اعخفبارات لجمي     0.05و ي   ل  ن    Sig. (2- tailed) = 0.000 يمة   يف ةةةةةةةةةةو   (  3ر م )الجدود   ن خالد  

  ه البعدي اتولصةةةةةةالو القيامةةةةةة   والقيامةةةةةةات البعديه  ةالقبليالقيامةةةةةةات بي  إحصةةةةةةاتيا  دالة   رو  ق      اه    البدنية 

  البديلة.و  ا دليل أار لر ض الفرضية الصفرية و بود الفرضية  

 تدريبات املالعب    تشير إ    ) 2012 ( حمد خر ا   جار كدرامة البةةةةةةةةةحو و  الدرامات  ن العديد عن تأكد و ا   

 التيو (   (2012 حمد   خر ا   جار درامةةة ك لب القدم  كرة لالعبي البدنية الصةةفات ت مية في إيجابا تتثر املصةةورة

 الصةةةةةةفات تطوير في ايجابيا  ثرا  صةةةةةةورة  العب على امل ا سةةةةةةة  مةةةةةةلو  بامةةةةةةفلدام الفدريبات توظيف    إ ى تشةةةةةةير

  .القدم كرة ععبي لدى البدنية

 ,Jones ) " ) كد ا    ا   ا و الرياضةة ي الفدريب في  دا  همة املصةةورة األلعا  تدريبات بأ  نرى  مةةب   ما وانطال ا      

Al 2007    يمكن التي الوضةةةةةةةةةةعياتألنها تقر  الالعبي   ن   الرياضةةةةةةةةةة ي الفدريب في  دا  همة املصةةةةةةةةةةورة األلعا    

  ن املفبادد الفعاو   في الرغبةو   البدنية القدراتو  اللعب في ال أا  الفق ية  اكتسةا    ل  ن املباريات خالد تحصةل

   ."    ا  امفعراد و   ال  دا  وتحقي  اللعب نوعية ارتقا  في املسا مة   ل

 اعخفبةةار ولصةةةةةةةةةةةةةةةالو والبعةةديةةة القبليةةة اعخفبةةارات نفةةاتج  بي   ع ويةةة  رو  و ود يتبي   (  3و ن خالد الجةةدود ر م )       

 (عيارق امل نحرارع ا يمة  و ) 6.418 القبلي الخفبارل املفومةةةةةةةةةةةة  الحسةةةةةةةةةةةةاب وأانا  يمة     ر   30في اخفبار الجرق   البعدق

 أانا   و د (  0.370 ( عيارق امل نحرارع ا و يمة   (5.882)الحسةةاب  املفومةة أانا  يمة   د البعدق اعخفبار   ا) 0.445

 على يدد و  ا  ) 0.05 (  الدعلة و سةةفوى ) 2.021 ( الجدولية  )ت )  يمة  ن   كحر و ي  (10.720 ( املحسةةو ة) يمة ) ت
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  ر    30الجرق   في اخفبةارالبعةدق  ولصةةةةةةةةةةةةةالو اعخفبةار    والبعةدق القبلي اعخفبةارينبي    إحصةةةةةةةةةةةةةاتيةة دعلةة  ات  رو  و ود 

  السةةةةةةةةةةةةةرعةة القوة ( الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة في الحةاصةةةةةةةةةةةةةلةة الفطورات إ ى البعةدق اعخفبةار في الفطور   ة ا     البةاحةل يرى  و 

 الفطور  وا      ه الصةةةةةفة تطوير في اثر ال ق الفدريبي الحرنا ج  في املعطاة الفمارين خالد  ن بينهما والر     ) الر ةةةةةا ة

 الفدريب خالد  ابلية السةرعة تطوير  ن تعزت  التي األمةامةية الجوانب على ال ركي  نتيجة  ا الجرق  اخفبار   في الحاصةل

 واويقاي الحركة  تمسةةةةةةي  في اعنعكامةةةةةةية األ عاد ردود  مةةةةةةرعة وتكييف ت ظيم إ ى  دى  ا و  ا  املحددة املسةةةةةةاحات و  

  . لها الفني واألدا  السرعة تطور  ناتج  في إيجابيا اثر وال ق العصبي والفحفي 

 (    3و ن خالد الجدود ر م )          
ا
 ولصةةةةةةةةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف ةةةةةةةةةةةةو  ياةةةةةةةةةةةةا

 و ( 1.277 ) القبلي اعخفبار في الحسةةةةاب    املفومةةةة و د أانا  يمة  في اخفبار الوثب الطويل  ن المبات  البعدق اعخفبار

 نحرارع او يمة   1.292 ) )الحسةةاب  املفومةة  أانا  يمة   قد البعدق اعخفبار   ا   ( 0.071 ) عيارق امل  نحرارع ا يمة 

 ( 11.327 ) املحسو ة) ت ( يمة بلوا  و د 069. 0 ))عيارق امل

  ات  رو  و ود  على يدد و  ا  (  0.05) الدعلة  سةةةةةةفوى ع د  و   ) 2.021 (البالوة الجدولية  )ت ( يمة  ن   كحر و ي   

فطوير  ل  اخفبار الوثب الطويل  ن المبات  ولصةةةةةةةةةةةةالو اعخفبار البعدق في  والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةةةةةةةةةةاتية دعلة

  في  تطبيق  بشةةةةكل تفيد والتي  لفلفة  سةةةةاحات في امل ا ذ ضةةةةو  تحا اللعبو  الفدريبات على   ا الر لي  ونعود   وة

   بد  تعفمد   العاةةةةةةةةلية القوة ت مية      والوتر بالعاةةةةةةةةلة الحرأ  الحذ على عام وتعفمد بشةةةةةةةةكل الحركية املهارات  دا 

  ه      و ما   املسةةةةا ات  و الحوا ز  و    ن القفز ارتفاي وتيادة لل جم بالمسةةةةبة الفكرارات  ري  عن بالحمل الفدرر

 على تفرد   رصةةةةةةةةةي  علمي بأمةةةةةةةةةلو   ق  ة وامةةةةةةةةةفلدام تدريبات القوة صةةةةةةةةةفة  تطوير على  عالية األكحر  ي الفمري ات

ا الجسم ا عاليا  السفلية او رار على تعفمد ألها الحرأات تلبو    العا لة واملفاصل واألوتار العاالت على ةلاص و   هدا

  .    الحرأ  األدا   فطلبات  ن تعد العاالت في العالية والقوة الحركية بي  السرعة والر  

الفطور البدن  ال ق حد  نتيجة الفدريبات التي خاةةةةعا لها عي ة الدرامةةةةة و  ا         لب إ ى  الباحل ك لب ويوضةةةةو      

              (  25:    19)( "في غاو  عمليات الفدريب تفطور مرعة رد الفعل " 1982 -يفف      ا   ار إليه )عبد السالم نادر

 اعخفبةار ولصةةةةةةةةةةةةةالو والبعةدية القبليةة اعخفبةارات نفةاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف ةةةةةةةةةةةةةو  (  3و ن خالد الجةدود ر م )       

 يمة  و ) 28.44 ( القبلي اعخفبار في املفومةةةةة  الحسةةةةةاب  و د أانا  يمةفي اخفبار الوثب العمودق)لسةةةةةار  ا (  البعدق

 نحرارع او يمة   ) 30.21 ( الحسةاب  املفومة  أانا  يمة  قد البعدق اعخفبارفي     ا    )3.466 ( بل  عيارق امل نحرارع ا

ع د  و )  2.021  (البالوة الجدولية) ت ( يمة  ن  كحر و ي ) 11.112)  املحسةةةةو ة ت ( يمة بلوا (  و د 3.380 ( عيارق امل

  ولصةةةالو اعخفبار    والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يددو     (0.05)   الدعلة  سةةةفوى 

 الفةدريبةات املف وعةة على  ة ا ونعود   اعنفجةاريةة للر لي    لفطوير  وة  في اخفبةار الوثةب العمودق )لسةةةةةةةةةةةةةةار  ةا(  البعةدق

 عام   بشةةةةةةةةكل الحركية املهارات في  دا  تطبيق  بشةةةةةةةةكل تفيد والتي  لفلفة  سةةةةةةةةاحات في امل ا ذ ضةةةةةةةةو  تحا واللعب

 عن الفدريبي بالحمل تعفمد  بد  الفدرر اعنفجارية القوة ت مية    حيل والوتر بالعاةةةةةةةةةةلة الحرأ  الحذ على وتعفمد

 و  صةةةةةةةةةةةةة ةةةادي  القفز    ن القفز ارتفةةةاي تيةةةادة ن خالد   الفكراراتبي   بةةةالفوات   والراحةةةة  تيةةةادة ال جم والشةةةةةةةةةةةةةةةدة     ري 

  القوة  تطوير صفة في  عالية األكحر تالفدريبا  ه      و ما   لفلفة و فدر ة   بارتفاعات  الحوا ز وتدريبات الوثب على

ا الجسةةةةةةةةم على تفرد   رصةةةةةةةةي  علمي بأمةةةةةةةةلو   ق  ة امةةةةةةةةفلدام تدريباتو  اعنفجارية  ا عاليا  على خاص وبشةةةةةةةةكل  هدا

 الحركية بي  السةةةةةرعة والر   السةةةةةفلية او رار على تعفمد ألها الحرأات وتلب   العا لة واملفاصةةةةةل واألوتار العاةةةةةالت

  للعبة كرة القدم    الحرأ  األدا   فطلبات  ن تعد العاالت في اعنفجارية والقوة
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تعةد القوة اعنفجةاريةة  ن الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة لبعض  نواي الفعةاليةات الريةاضةةةةةةةةةةةةةيةة ككرة القةدم التي تفمي   و  

بفويرات  سةةةفمرة حيل تفطلب بعض املوا ف  نواي القفز والق ر والركض ملسةةةا ات  صةةةيرة و  ه الفعاليات تلفلف  

   صةةةةوى مةةةةرعة( إ  القوة اعنفجارية =  وة 2004  )الال   عبد هللا  عنها ويرق  ن حيل  ةةةةدهها و جم الجهد ال ق ي جم 

 (    69:  18 )          "   صوى ملرة واحدة  

في   يحد  و ا تشةةةةةةةةةةةةةابه صةةةةةةةةةةةةةويرةلعب   سةةةةةةةةةةةةةاحات   في تفم التيو  املخفلفة واملق  ة تدريبات تأثير إ ى  لب الباحل ير  و    

 في اعتجاه  املفاجئ الفويير    السةةرن  الفحرهو  امةةفقبالها  و الكرة لاةةر   رق   ن املق رحة الفمارين  طبيعة املباريات

 في الفصةةةةةةويبو للعلى   املفكرر  القفز بالكرة  لالحففاظ الخصةةةةةةم    املسةةةةةةفمر اعحفكاه  الفو فو  السةةةةةةرنعة اعنطال ات

   "القدم لالعب كرة البدي ة الصفات   م  ن تعفحر التي و بالسرعة املمي ة القوة ت مية في ما ما الخصم  ر  

 (   4جدول )

افات املعيارية والفرق بين املت سطات وقيمه ) لالختبار  والجدولية( املحتسبة  Tاملت سطات الحسابية واالنحر

 القبلي والبعدي في املتغيرات املهارية قيد الدراسة

 املفويرات  املهارية  ت
  القيال البعدق  القيال القبلي

الفر  بي   

 املفومطي 

 

   T يمة 

 املحسو ة 

 

 سفوى الدعلة 

(SIG   ) ي ل ي َ  ل 

 0.000 18.605 4.923 2.411 9.211 0.976 4.288 ت طي  الكرة    بالعدد - 1

 0.000 14.537 1.039 0.671 8.076 0.828 9.115    الجرق الز زاجي بالكرة   - 2

 0.000 21.974 1.039 0.541 3.519 0.610 2.480 د ة الفصويب بالكرةنقا  - 3

 

      ( ر م  الجدود  خالد   اعخفبار ولصالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف و    (  4و ن 

 ) 4.288(       القبلي اعخفبار في الحساب  املفوم وأانا  يمة  في اخفبار ت طي  الكرة   البعدق

 نحرارع او يمة     (9.211)الحسةةةةةةةةةةةةةاب    املفومةةةةةةةةةةةةة  أانا  يمةو  البعدق اعخفبار   ا) 0.976 (عيارق امل  نحرارع ا يمة  و  

ع د  و ) 2.021 (و يم ها  الجدولية  )ت (     يمة  ن  كحر و ي ) 18.605 ( املحسةةةو ة ) ت ( يمة بلوا و د (2.923)عيارق امل

ولصةةةةةةةةةالو  والبعدق القبلي اعخفبارين  بي  إحصةةةةةةةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يدد و  ا  ) 0.05 ( الدعلة  سةةةةةةةةةفوى 

الفةدريبةات   فةاعليةةل املق رح الفةدريبي الحرنةا ج   ىإ الفطور   ة ا     البةاحةل  ويرى البعةدق في اخفبةار ت طي  الكرة  اعخفبةار  

بةةالكرة واوحسةةةةةةةةةةةةةةال بةةاملكةةا  و ي عبةةارة عن  وانةةب  هةةاريةةة و وانةةب عقليةةة تطوير وت ميةةة ملهةةارات اوحسةةةةةةةةةةةةةةال   تكو   التي

والعمليات   الحرأ  األدا   هارات بي  الد ج  خالد  ن العصةةةبي الجهات سةةةفوى   لفحسةةةي   الحرأ  وال راب  الفوا   وتطور 

   (   1998 - فتي وآخرو    (  كةده  ةا و ة ا العقليةة العليةا أةاوحسةةةةةةةةةةةةةال واعنتبةاه والفة كر والففكير ومةةةةةةةةةةةةةرعةة رد الفعةل  

 تحسةةي  على وتسةةاعد  والر لي  ال راعي  حركة بي  الفوا   تحسةةي  على تسةةاعد واملكمفة املسةةفمرة اوعادة على الفدريب

   .الر لي  لعاالت الخاصة القوة

( " إ  الر   بي  السةةةةةةةةةةةةةرعةة واملهةارة في كرة القةدم الحةديمةة لةه  1997يةامةةةةةةةةةةةةةر عبةد العظيم)و ة ا يفف      ةا   ةةةةةةةةةةةةةةار إليةه        

الخاصةةةةةةةةةةةة بالب ا  املهارق ملا يفطلبه    و هة ال ظر  ميفه الخاصةةةةةةةةةةةة لالعب والفري   ن ا ل اعرتقا  بمسةةةةةةةةةةةفوى األدا  و  ه  

 (  31:    34)    ة الخاصة " اعنجات  ن وصود الالعب إ ى در ة عالية  ن الليا 

 لدى البدنية الصةةةةةةةةةةفات تطوير في ت اللعب بمسةةةةةةةةةةاحات املخفلفة اع جامتدريبا  ثر إ ى نتيجة  لب الباحل ير   و   

  د جة  ماعية تمارين  ن  صةةةةةةةةورة  العب في تفم التي ال وعية الفدريبات تلب تو ره  ا خالد القدم  ن كرة ععبي
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 , Herman Vermeulen       اتف   ا   ا و ال فسة ي الجانب ك لب و الخطط  الفقني  البدن   الجانب  ن أل تفاةمن

 و السةةةةةةةةةةرن  الفحود  لظرور نظرا املهارق  الجانب إتقا  في يسةةةةةةةةةةاعد املصةةةةةةةةةةورة املالعب على الفدريب   " يرى  إ  2004

 على نعفمدو  األدا  ود ة الفعل ردة ومةةةةةةةةةرعة الر ةةةةةةةةةا ة ت مية إ ى باوضةةةةةةةةةا ة   ا الجماعي  األدا  خالد  ن املسةةةةةةةةةفمر

 وتحقي  املهارات  كفا ة تحسةةةي  و تر ية إ ى  لب يتدق حيل املباريات خالد للدا املشةةةابه   الجماعي اللعب دي ا يكية

                                                           (  23:    37)  ."املباراة داخل املفويرة املوا ف في الخاصة للمهارة الفني األدا  ملراحل واعمفقرار المبات

 اعخفبار ولصةةةةةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود ( يف ةةةةةةةةةو   4و ن خالد الجدود ر م )       

 نحرارع وا ) 9.115 ( القبلي اعخفبار في الحسةةةةاب  املفومةةةة و د أانا  يمة     في اخفبار الجرق املفعرر بالكرة  البعدق

 ) 0.671 ( عيارق امل نحرارع او   (  8.076) الحسةاب  املفومة  أانا  يمة   قد البعدق اعخفبار   ا   ) 0.828 ( عيارق امل

 املحسو ة )ت ( يمة أانا  و د 

  رو  و ود  على يدد  و  ا) 0.05 ( الدعلة  سةةةةةةةفوى  ع دو  ) 2.021 ( الجدولية) ت ( يمة  ن  كحر و ي ) 14.537 )

 ونعزو    ولصةةةةالو اعخفبار البعدق في اخفبار الجرق املفعرر بالكرة  والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةةاتية دعلة  ات

 تحسةةي  في الفعاد األثر لها أا  التي املخفلفة  املسةةاحاتب اللعب تدريبات على املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ ى  لب  الباحل

اللعب    سةةةةةةةةاحات   و امةةةةةةةةفلدام والر ةةةةةةةةا ة  والسةةةةةةةةرعة أاملرونة األخرى  املهارات    ر طها وك لب  لالعب الفردق األدا 

 في  بقا التي اللعب تدريبات    و    اللعب خالد  نو  بإ ةةةةةةةةةةةةكاله املف وعة لإلمةةةةةةةةةةةة اد   ريقة   اةةةةةةةةةةةةل تعد الصةةةةةةةةةةةةويرة

 يفقن الالعب يجعل صةةةةةةةةةةةوير في حي  اللعب  ا  ك لب  و  الفكفيكية الحركية الجمل إ ى إضةةةةةةةةةةةا ة الفدريدية الوحدات

 .األدا  في الد ة على الالعب تجحر الصوير ةاملساح   يا و  ه اللعب

    يجب القدم كرة ععب    إ ى(  "   -1999عتم)يومةةف   إليه يشةةير  ا و  ا    ( 2009 و بار   إليه( ترأ    ةةار  ا و  ا

    "  ود ة بسرعة ويتد ها األمامية املهارات يمفلب

 ( كده  ا و  ا  األمةةةةامةةةةية  املهارات تدريب في والفكا ل والفدرر الشةةةةمولية صةةةةفة على يعفمد ال ق ت في  ا عن  اةةةةال

 واملبا ةرة السةرنعة امل اولة وتفاةل األدا  مةرعة إ ى ههدر الحديمة القدم كرة إ  "  (   2004 -الشةخلي عن  نقال  الشةبلي

                                                                      " .  املباريات  ن كميرة  وا ف في عنها غنا ع تاد  ا الدحر ة امفلدام    إع ملسا ات بالكرة  الركض على

ونعزو البةاحةل مةةةةةةةةةةةةةدةب  لةب إ ى تاةةةةةةةةةةةةةمن الحرنةا ج الفةدريبي إ ى تةدريبةات الجرق بةالكرة و ةأمةةةةةةةةةةةةةاليةب  ف وعةة و لفلفةة  ن     

 سةةةةةةةةاحات  لفلفة  ما مةةةةةةةةاعد على تطوير  هارة الجرق بالكرة و  ا يفف      ا   ةةةةةةةةار إليه )ح ف   ناحية املسةةةةةةةةا ات في 

  ن املالحظةةة العةةاليةةة التي    (1994- لفةةار
ا
 خةةاصةةةةةةةةةةةةةةا

ا
" إ  اوحسةةةةةةةةةةةةةةال بةةالكرة ع ةةد الالعةةب ي مو    الفةةدريبةةات ويكو  نوعةةا

ووتنها و رون ها    وخواص الكرة  ةةةةةةةةةةكلها تجعله يسةةةةةةةةةةفطي     يفعا ل    الكرة بلحرته ويمشةةةةةةةةةةأ عن  لب إدراه الالعب د ه

  (  74 :   11)  ع د  ريه بها "

( "   الجرق بالكره  ن املهارات األمةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةية املهمة لكل ععب والكرة الحديمة تعفمد على  1989  ويرى ) لفار اي و لي 

 (   128:    27"   )  الحركة السرنعة    تويير األ اكن واملراكز موا  بالكره  و بدونها  

"إ  الجرق بالكرة يفطلب خطوات مةةةةةةةةةةةةرنعة و ففابعة   (   2000 - حمد كشةةةةةةةةةةةةب   هللا  لدسةةةةةةةةةةةةا      ر) ن  ونشةةةةةةةةةةةةير أل        

 (    52:  4)        لار  و يادة الكرة للمكا  املراد اعتجاه إليه "

وتظهر   ميه  هارة الجرق بالكره في كمير  ن  وا ف اللعب   (2000-   حمد كشةةةةةةةةب  هللا  لدسةةةةةةةةا   )  روياةةةةةةةةيف          

لكسةةةةب  سةةةةاحه وخاصةةةةة في امل ا   الخالية  و ع د  راوغه الخصةةةةم التي تفطلب اعنطال  السةةةةرن  لال ام  ن الالعب  

واملرور   ه ثم الجرق السةةةةةرن  بالكره لالبفعاد ع ه وخاصةةةةةة ععبي كره الومةةةةة  ويفطلب تو يه الكره والجرق بها في  ق  

     (    57:   4)  اتجاه والفحكم  يها    ع تدفعد الكره  ث ا  حرك ها عن الالعب وتمام األدا  بإيقاي  عفدد و     "  
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 اعخفبار ولصةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود ( يف ةةةةةو  4و ن خالد الجدود ر م )      

 نحرارع وا ) 2.480 ( القبلي اعخفبار في الحسةةةةةةةةةةةاب   املفومةةةةةةةةةةة  و د أانا  يمة   في اخفبار د ة الفصةةةةةةةةةةةويب    البعدق

  و د) 0.541 (عيارق امل نحرارع او  (  3.519)  الحساب  املفوم أانا  يمة   البعدق اعخفبارفي  و    ) 0.610 ( عيارق امل

 ) 0.05 (  الدعلة و سةفوى  وع د ) 2.021 ( الجدولية  )ت ( يمة  ن  كحر و ي  ) 21.974 ( املحسةو ة (ت ( يمة أانا

ار البعدق في اخفبار  ولصةةةالو اعخفب والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يدد و  ا 

 (  2ضد    2) اللعب تدريبات امفلد ا عي ة الدرامة إ ى تطور  مدب الباحل الفصويب ويرى د ة 

اللعب  خالد لفطوير الجانب املهارق الفردق  ن  ريقة   اةةةل تعد  هي الصةةةويرة املسةةةاحات بامةةةفلدام  (5ضةةةد    3)  

 بال هديف  تمفهي  ر   الخصم التي الجزا    طقة وحود ياردة   (18)   ا   في

 في وضةةةةعا التياألمةةةةامةةةةية    الخططية الفحرأات بعض  إ ى إضةةةةا ة الفدريدية الوحدات في  بقا التي اللعب  ت  وتدريبا

 الد ج  خالد  ن  العصةةةةةبي  العاةةةةةلي الفوا    الفعل وتطور ومةةةةةرعة رد    ال ركي اعنتباه و  إ ى ههدر والتي الفدريبي الحرنا ج 

-  الر يعيأاظم  (و نهم القدم بكرة  املخفصةةي   عظم عليه      كد  ا و  ا الفصةةويب في والد ة الحرأ  األدا  مةةرعة بي 

 للحصةةود  والفدرر الد ة على ال ركي   ويجب ال هديف تعلم على الفدريدية الوحدات ب ا  الوا ب  ن    بقولهم(   1988

 (  247:    23)    القوق  الدي ا يك  ال هديف إ ى

مةةدب  لب إ ى امةةفلدام الفدريبات بالكرات التي تاةةم  ها الوحدات الفدريدية والخاصةةة بمهارة        الباحل  يتكدو        

( " إ  الفةةدريةةب العملي يعةةد الومةةةةةةةةةةةةةيلةةة اململى لب ةةا  الالعةةب بةةدنيةةا و هةةاريةا    1982  –ال هةةديف حيةةل يتكةةد ) ح ف   لفةةار  

  (  19:  13)  باريات ."ويزيد  ن خحرة الالعبي  لحل  شاأل امل

           

(" ألما تادت خحرة الالعب ألما امةةةةةةةةةةةفطاي    يصةةةةةةةةةةةو  في املكا  امل امةةةةةةةةةةةب و القوة   1990 –وياةةةةةةةةةةةيف )صةةةةةةةةةةةالو ا يا   

 (    74:    16)              امل امبة " 

" لك  يعمل املدر  على تمديا املهارات األمةةةةامةةةةية بحيل تتدى بد ه وإتقا   ث ا  املباراة    (  1982  - لفار  ح ف )ونشةةةةير      

يجب    تقدم الفدريب عليها    تتدى    الز يل  و  كحر الفدريبات الخططية  ك لب  أ  املباريات في  جموعات صةةةةةويره  

لى األدا  ود فه وخاصةةة وا    ه املسةةاحات  ( في  سةةاحات صةةويره  ن امللعب تر    دره الالعب ع6ضةةد    6(  و )3ضةةد    3)

 ومرنعا تحا ضو  امل ا ذ وفي حي  ضي   ن األرد "  
ا
 (     10:   13)الصويرة  تفطلب  ن الالعب  دا  سحيحا

( إ ى    اوعةةداد البةةدن  لةةه تةةأثير واضةةةةةةةةةةةةةو في ت ميةةة القةةدرات البةةدنيةةة  2005ونشةةةةةةةةةةةةةير إ ى  لةةب عصةةةةةةةةةةةةةةام عبةةد الخةةال  )        

وة العاةةةةةةةةلية والفحمل والسةةةةةةةةرعة والر ةةةةةةةةا ة واملرونة و ركباههم  مل القوة املمي ة بالسةةةةةةةةرعة وتحمل  والحركية  مل الق 

            (.12:   21القوة )

"إ ى    الحرا ج  الفدريدية   صةةةةةةةةةبحا الومةةةةةةةةةيلة الفعالة في تأمةةةةةةةةةيذ وإعداد    (  1997  فتي حماد إبرا يم)حيل يشةةةةةةةةةير     

 ونجات  فطلبات اللعبة تحا أا ة ظرور اآلدا  املخفلفة  
ا
 و  يا

ا
)                                         "  الما  ور    سةةةةةةةةةةةفوا م  هاريا

28    :287  ) 

    الدرامةةةةةة   وتفف    ه  
ا
درامةةةةةة  مدوح إبرا يم على    1997ن درامةةةةةة بوداود عبد اليمي    ا   ةةةةةارت إليه درامةةةةةات كال

        2005  درامةةة بن  اصةةد علي حار  حمد    1997  درامةةة بن  وة على    1994  درامةةة ح ف   ةةعال     1993حسةةي   

 للحرا ج الفدريدية املق  ة تأثير على الصفات البدنية  واملهارات األمامية لالعبي كرة القدم لل ا  ي   
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خطة  عي ة   و صةفة بدنية ع  على الفدريب  و    مةامةية  هارة ت مية "إ (    1988ح ف   حمود  لفار)يشةير    ك لب      

الصةةةةةةةةةةةةحيل   الفعلم لالعبي  يسةةةةةةةةةةةةمل  بشةةةةةةةةةةةةكل وت ظيم وحداته   الفدريب تكرار املدر  على يفحفم بل يأت  د عة واحدة

  (   47:   12"      )الفدريب الالحقة   وحدة بهدر السابقة الفدريب وحدة ير    در  و    سفوا م وتطوير

وحدات الحرنا ج الفدريبةةةةةةة  في تحسي  نوعية وكم األدا  و الفا ي تحسن املهارات  يد الدرامة     أله ما ماو ن   ا        

والد ة  "    الفقدم في  سةةةةفوى  دا  املهارات التي تفطلب السةةةةرعة    (1996املجد  ابو    ةةةةعال   وعمرو )إبرا يم  حيل يرى  

اعتجةةةةةاه    لف رةوتويير  املسةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةة  والفوا   والفوات     تحفةةةةةار  لفحقي   القةةةةةدرة  تفطلةةةةةب  التي  املهةةةةةارات  ت  يةةةةةة   ود  ن 

 (  38-7:    2)والفحكم"    واوحسال

   الففو  الريةاضةةةةةةةةةةةةة ي يعفمةد على اعرتقةا  بمجموعةة الع ةاصةةةةةةةةةةةةةر البةدنيةة والحركيةة    ( إ ي1988ونشةةةةةةةةةةةةةير ح ف   لفةار )          

وال فسةةةةية باوضةةةةا ة إ ى القدرة على تطوير وامةةةةفمرارية   ه الع اصةةةةر  ن خالد الفدريب وامل ا سةةةةة ياةةةةار إ ي  لب  

 (  4:  12بها الالعب )  التي يفمف الصحية والخواص الفسيولو ية والتشريحية    سفوق الحالة

( " ع يكفف  ت فيةة  املهةةارة  و الخطةةة  رة واحةدة  ث ةةا  الفمرين الواحةد ونسةةةةةةةةةةةةةفمر  2008   -ونشةةةةةةةةةةةةةير )عبةةد علي  عفر        

األدا  ال ركي  على تكرار ةةةةا عةةةةدة  رات ويمكن الفةةةةدر  على  هةةةةارة وخطةةةةة  عةةةةا و ةةةة ا يزداد  و ي لفض و ةةةةا الفمرين  

 (  104:  20)  " الواحد تبعا آللية تطبيقه في مرعة وإتقا  املهارة

كرة القدم إنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يفطلب  الفي األدا      تحقي  املسةةةةةةةةةفوق العا ي "(  1993ويفف   لب     ا  كره مةةةةةةةةةليما   ارو  )            

 في ضو   فطلبات
ا
  فكا ال

ا
   مارمة كرة القدم وير    لب لعوا ةةةةةةةةةةةل كميرة  نهةةةةةةةةةةةا  بيعة األدا  وت ن املباراة   إعداد   يا

 (  2:    15)     "     امللعب وكحرة الوا بات امللقاة على عات  الالعبوكحر  ساحة 

 والت صيات:  االستنتاجات -5

 : االستنتاجات 5-1

 البدنية. الصفات بعض تطوير في ايجاب   ثر له املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ  .1

   .املهارق  األدا  تطوير في ايجاب   ثر له املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ  .2

 بعض تطوير في اعيجاب  األثر له أا   لفلفة بمسةةةةةةةةةةةةاحات اللعب تدريبات و   املق رح الفدريبي الحرنا ج  .3

    .القدم كرة نا ئي لدى املهاريةو  البدنيةلصفات  ا

 اللعةةب الفةةدريبةةات و   الفةةدريبي الحرنةةا ج  خالد الفةةدريبي الحمةةل  كونةةات على والسةةةةةةةةةةةةةيطرة العمةةل ت ظيم .4

  .واملهارية البدنية القدرات تطور  إ ى يتدق  لفلفة بمساحات

  البعدق والبدن  بي  القيال القبلي والقيال    املهارى املالعب املصةةةةورة  دى تطور األدا    الفدريبات املهارية في .5

  .ولصالو القيال البعدق  ن خالد  دا  اعخفبارات  يد الدرامة

بعض   تطوير في األثر لها أا  املخفلفة واملسةةةةةةةةةةاحات الحديمة الفدريدية والومةةةةةةةةةةاتل األدوات امةةةةةةةةةةفلدام ا  .6

     .القدم كرةل ا ئي  املهارى  األدا تطوير  و   البدنيةالصفات  

 البدنيةالصةةةةفات  و  املهارق  األدا  وتطوير لف مية  بفكرة و مةةةةاليب  ديدة ونظم آليات عن البحل ضةةةةرورة .7

 .املخفلفة ساحاتبامل بامفلدام اللعب القدم كرةب الخاصة  والحركية
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 الت صيات:  5-2

 على الفدريب في السةةةةةةةةةةمية و دارل ال ا ةةةةةةةةةة ي  بالف ات واملفلصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةي  املدر ي  الباحل يوصةةةةةةةةةة ي

 الفةدريةب عن واعبفعةاد  الفكريةة وكة لةب واملهةاريةة البةدنيةة لفطوير ال ةاحيةة كبيرة و مسةةةةةةةةةةةةةب املهةارق  اوعةداد 

  والشا    الع يف البدن 

 في اومةةةةةةةةةةةةةها ات  ري  عن  علمي بأمةةةةةةةةةةةةةلو  الفدريب الرياضةةةةةةةةةةةةة ي  جاد في للمدر ي  املعر ية القدرات ر   .1

  فلصصي      إ رار تحا الفدريدية العلمية والدورات واملتتمراتامللفقيات  

 . واملهارية البدنية ال احية  ن املدر ي   بل  ن املعدة الفدريدية الحرا ج  تقويم لورد دورية اخفبارات إ را  .2

إ را  املزيد  ن الدرامةةةةةةةةةات التي تشةةةةةةةةةفمل على برا ج لف مية وتطوير الفدريبات املهارية في  العب املسةةةةةةةةةاحات  .3

  .   الهجو  ( -الوم   –املخفلفة و عر ة تأثير ا على  راكز الالعبي  في خطو  امللعب المالثة )الد اعي  

برا ج الفدريب الخاصةةةةةة ب ا ةةةةةئي كرة   ضةةةةةرورة امةةةةةفلدام الفدريبات املهارية فى  العب املسةةةةةاحات املخفلفة فى .4

 ايجاب  على تطوير  سفوى األدا    ثرالقدم ملا لها  ن 

  املخفلفة بامةفلدام ضةرورة احفوى الوحدات الفدريدية اليو ية على الفدريبات املهارية في  العب املسةاحات  .5

 والخطيطةالكرة خاصة ع د ت مية ال واحي البدنية واملهارية 

نشةةةةةةةةةةةةةةا   ةةدارل كرة القةةدم و التي تعفحر ال واة لكةةل عمةةل  ري   سةةةةةةةةةةةةةفقبلي واعمةةةةةةةةةةةةةفعةةانةةة إلزام أةةل ال وادق بةةإ .6

بمدر ي   كفا     ضةةةةةةةةةةرورة إنشةةةةةةةةةةا    ا سةةةةةةةةةةات رمةةةةةةةةةةمية على  ةةةةةةةةةةكل بطولة و  ية تتبارى  يها  مي  املدارل  
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 الصعوبات التي تواجه طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تطبيق المهارات الحركية لمقرر الجمباز
 د / محمد مفتاح جابر  ( * )                                                                                                                                          

                                                                                     حميد رجب السويح                                                                             د/ )**(                                                                                                                                                               
 محمد مسعود عبد الرازق  د / *(*)*                                                                                                                                              

 البحث:مقدمة        
ن سا وةةةان سمة سةةةل ابوئبرةةةل ابنيورةةةل وابئياضةةةل  ةةة  ومكونةةةئ  ان رياضةةةل اباز ةةةار مكونةةةئ سا وةةةا رمركةةةا وشكةةةا  وسئ  يةةةا  و ةةةاس  سةةة    

األوشةة ل ابئياضةةرل ابزكاةةي  ابوةةل م وةةا  ب ةة  ساةة ن سةةن سا وةةان اباكةةئ  وبةةاألدر ابكاةة  اباةةامئ بيةة  ا  را  وا را   ب ةةوئ م ن ةة   
ابوئبرةةل ابنيورةةل وبيةة ا ابئياضةةل  مكونةةئ س اضةةئ  اباز ةةار سةةن ابز اضةةئان  ا  ا ةةرل ابوةةل مةةير  شةةل  يرةةل  و   سهارامةةع بيةة  ومةةئ و ةةع

كزو يةةأ و ةةا  بيكةةم ان ابيرا ةةرل ا ربكةةل وي زةة  وهةةياشا بةةي  سمهةةا مكةةئب اب ةة ع بيةة  اباز ةةار  اةة  وو ابةةع واككةةاع اب ةة ع سةةا  
يزاةةن سةةن ابزهةةاران ابكزيرةةل ابو نرسرةةل ا  ا ةةرل بيةة  سةةا كوةة شئ سةةن و هةة   ب ةةل كةةوزان اب ابةةأ سةةن واةة  سةةا مكيزةةع ابةة  ابز  كةةان  

كيرزرل ابول ياي ش ها ساا ن بزيع وو اب  ا  خاص ابذكن ك    اب هئ ا  ئاب بي  مكيرزهئ وميرينهئ، ب   مية  ا  ة اع  ةي   ابو
اب ةاثو ن ابوةة ل بية  ضةةئور  ابوكةئب بيةة  ابتةك بان ابوةةل م ا ةع اب ي ةةل شةل  ر  اباز ةةار بزةا بهةةا سةن وهزرةةل شةل م ا ةة  وهةةياب  

 زمها  ابيرا رل.ابكزيرل ابوكيرزرل وا رماال  اب
(  ةنن ابشة اهي ابكيزرةل وابيرا ةان ابوةل و ئيةا بية  ابيراقةل ابنيورةل ا نوةا   2004وسا شل ساال ابيراقةل ابنيورةل ش نة ن بةا ل بيةل      

ون اباز ار ه  ابزيد  ابت رح بو ا   ابيراقل ابنيورل وسن  ئ ياةأ ون ياة ن وثةي ا وشة ل ابوةل مكةوخيا شةل ابوةيريأ بية  ابيراقةل  
نيورةةل و ياةةأ ون مشةةز  اب ئ ةةان شةةل رياضةةل اباز ةةار و ةةا  بيةة  بزةة  ابكوةة ن اب ن ةةئ   اباكةةئ  ككوةة ن ابةةذراب ن واب و ةة ن  اب

واب  ن وابئ ي ن وابةهئ ...ابخ(،  ا ضاشل اب  ووع يورف م كما باسا بي  ابا اا ويكز  اباز ةار بية  ممزرةل ابختةامر ابم كةرل  
 ( .  56:   3            وابكايرل وابراةل وابائو  

 مشكلة البحث
 ةةم ان ون همةةا  ابكيكةةي سةةن ابتةةك بان ابوةةل    وبيةة  سةةيارسةةن دةة ل بزةة  اب ةةاثو ن  ايرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل  ااسكةةل ابزئقةةأ          

 شةةا  دةةاص.  زةةا وقةةي  ثةة  اب ةةاثو ن  ثاةةاا ومخةة ب    وابااوةةأ ابكزيةةلك ا ههةةا اب ةة ع و مةةال  را ةةوهئ بزةةا   اباز ةةار  شةةا  بةةاا  
اب  ع سن سزار ل سهاران اباز ار شل سخويف ابزئاث     رزا ابزوايسل سمهةا ويكواةي اب ةاثو ن ون  ة  هةذع ابتةك بان سزاةن ون  

ل ابوكةئب بية  ا  ة اع  م  ن  ن ا شل  باقل ومةند ئ اب ي ةل بةن  وهةال  را ةوهئ األكا يزرةل. وقةي روث اب ةاثو ن ووةع    ةي سةن س اوبة
 ابمكة ل بي ة ع     اب يرةل و ةذب اب سرسرل بتك بان مكيئ سهاران اباز ار بزا ش ها سن وهزرل  ن ئ   ابمك ل بهئ  نبوال ه ئل ميريس  

ابذكن يكاو ن بمي  را وهئ بهذا ابزاةئر  ةابئ ئ سةن ثةنهئ ابشةيكي بهةا، اسة  شةل مشةخرر مية  ابتةك بان  يقةل ووضة  متة ر ساوةئ   
غيأ بي  مي  ابتك بان برا ن  ن ا شل وض  اب ي ل ابوةل مكزة  بية  مةذب   مية  ابتةك بان ابوةل مئهة  اب ابةأ ومئهة   اهة   بيو

اذ يكي سائر اباز ار سن ابزائران ابكزيرل ا  ا رل بي   زر  ابكم ان ابيرا ةرل  سةن بي ةل  يرةل ابوئبرةل   واثي.ا واذ ابزا   شل ان 
. وبزةةا ون رياضةةل اباز ةةار سةةن ا بكةةاع ابئياضةةرل ابوةةل   بةةأ ون كوخةةئ  سةةن اب يرةةل     ذا ا وارهةةا  ماةةا  ابنيورةةل  وابوةةل   يزاةةن بي ا

يتةةكأ وكةةنرا مكيزهةةا    ةةرزا شةةل سئثيةةل بزئيةةل سوةةندئ    وهةةا سشةةه ر   نوهةةا رياضةةل نةةغار ابكةةن ،  ةةان   ةةي سةةن ان ك ا ةةع و يةةأ  
ل وهةذا  اب كة  سةا وا هةع اب ةاثو ن  ة وهئ ا ةامذ   اب يرةل ث ة   زيرةوةأ ابكاب  ع  كض ابتك بان و مال ا  ال وس اوبل م ن   ابا ا

منةة ن بي ةةاثو ن ان همةةا  ابكيكةةي سةةن ابتةةك بان  ابوةةل ماةةف ثةةام   ون مكةةه    ميةة  ابتةةك بان ابوةةل بةة  مةةئ ابوغيةةأ بي هةةا بتةةار  
بوةل مةير  اباز ةار   متة  ب ةي مية    ا ساان م ك ن سكو يان و ال اب  ع   ن ابزهةاران ابزاةئر  بية  اب ة ع شةل ابااسكةان ا

ابزهاران ابول ك  كها و  ال ابكابئ شل هذع ابئياضل وابذكن سا ونةي ا بيكابزرةل    ألوهةئ  مةيرب ا بية  ابزهةاران سمةذ وك سةل و  ةارهئ.  
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 يرةةل ابوئبرةةل  وشةةل ضةة ل سةةا ماةةيا روث اب ةةاثو ن ضةةئور  ةرةةاسهئ  يرا ةةل بيزرةةل مهةةيب  بةة  ابوكةةئب بيةة  ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بي ةةل  
 يقةل وابكزة  بية  مةةذب يها و ةذب   ياةا  ثيةة ل    مية  ابتةةك بانم يكةي    اباز ةار  هةةيبابا اوةةأ ابكزيرةل بزهةاران    شةل م ن ة ابنيورةل    

 ابتك بان.مكهئ  ا   شل ماي   وم  ل مي  
 اهمية البحث

  وابز  كةةان األدةةئث  اسكةةل ابزئقةةأ    اضةةل شةةلوابئيشةةل م يكةةي ومشةةخرر ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بي ةةل  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل    م  ةةي -  1
 سكوان .ابزكمرل  ئياضل اباز ار، يكو  ي سمها واضك ا سمها  اباز ار شل ابااسكان وابزيار   

ابئياضةةل شةةل م  رةةع ووةةةارهئ  بةة   رورةةل مةةذب   وماةةاور ابتةةك بان ابوةةل قةةي مةة ا ههئ بمةةي مةةيريس  و سكيزةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل    مكةة ن-  2
 وابااوأ ابكزيل  شا  داص شل ابااسكان وابزيار .  باا،  سمها  اباز ار  شا 

ابااسكان وابزةيار   زةا كوما ةأ    اباز ار شلووامج هذع اب    شل م  رع ووةار ابزكئ ب ن وابخنئال بوكيك  وم  يئ سمها    مكهئ-3
 اب يك .س  ثسرال    سئثيل  ون    ال سا م ن   برع بيئ اباز ار 

 أهداف البحث
ابوكةةئب بيةة   ر ةةل ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بةة ع  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل وبيةة ا ابئياضةةل شةةل م ن ةة  ابااوةةأ اب ئ ةةل وابزهةةار     -  1

 بزائر اباز ار.  
 ابوكئب بي  ابتك بان األكوئ من  ئا شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار؟.  - 2

 تساؤالت البحث  
 ع  يرل ابوئبرل ابنيورل وبي ا ابئياضل شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار؟.هل ابتك بان ابول م ا ع ب  سا  - 1
 ؟.سا هل ابتك بان األكوئ من  ئا  شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار   - 2

 القراءات النظرية 
 والدراسات السابقة

 أواًل : القراءات النظرية  
 التعلم صعوبات -

 اب ئ يةل  شةل ا دو شةان د بهةا سةن كووةح ابهاسةل ابوةل ابزاةا ن سةن (  مكونةئ نةك بان ابةوكيئ  1992كةذ ئ اثزةي بة ا        
 ابةوكيئ بي  اباا رين   ئ اب ي ل اسن بي    ابزير ل ابوكيرئ شل كزا ابااسكل ابوكيئ شل ون واي  ووما ث   اب ي ل،   ن ابوكيئ سكو ث 

 شةل ابخانةل ابتةك بان  ننة اع اب اضةئ اب قةا شةل مكةئب هةل ابوةل اب ي ةل سن ابزاز بل وهذع ، ابزو كل ابوكيئ وةئ  بار شل
 .(  15:    1                   ألدئث  سهار  وسن ألدئ سكاق وسن ألدئ  خر سن قي مخويف ابتك بان هذع ب ن و ابوكيئ

 اعرض صعوبة التعلم 
ون هما  وبئاض ودئ  مو ئر شةل ابكيكةي سةن ابز اقةف ابوكيرزرةل وا  وزا رةل ، وابوةل يزاةن  بيزكيةئ   ( 2003يش ئ س زي   امع    

 وو األه  س ثةوها  يقل بمي سا رقنوهئ بي ابأ شل ابز اقف ابزوم بل وابزو ئر  وسن هذع ابت ان :
 اب ئ ل اب امي .   -
 ا ويشا رل وابوه ر.    -
 نك بان شل شهئ ابوكيرزان.    -
 ابوآرر اب كل اب ئ ل.    نك بان شل -
 اب  ل ابشيكي شل  مزاا ابزهزان.    -
 بيا ابزاارشل ومامأ و ال ابزهاا د شا  سن اب ش .    -
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 -ا وك اع ابز ئط.  -
 ن هذع األبئاض مكونئ سن و ئر ابك سان ابول قةي مز ة  نةاثأ ابتةك بل شةل ابةوكيئ بةن   ةئعد بةذا   ةي بيزوختتة ن وابزكيزة ن  

دةةذها  كةة ن ا بو ةةار ثوةة  كةةوئ ابوكةةئب بيةة  اب ةة ع ابةةذكن يكةةاو ن سةةن نةةك بل شةةل ابةةوكيئ وبابوةةابل موةة شئ بهةةئ  سةةن  ار ةةوها   ةةيا  وو
 .( 122:    7     ابكن  اب رسل

 التعلم صعوبة أسباب
  بن "كيزما ، و ا ان"   ب  ون وهةئ األ ة اع ابز  يةل  بة  ثةيوب نةك بل شةل ابةوكيئ بةيث  وا     )1997وقي و ار  شو ل اب يان ،   

 ابو س ذ    رزا فرزا يخر ا باقل اب ئ رل   ون و     ي ( سا كيل :
 بيا اباير  بي  ابو ارن اباكزل.    -
 بيا اباير  بيل ض   ثئ ان اباكئ.    -
 بيا اباير  بيل ابو اش  اب كل اب ئ ل.   -
 ضكف ابزها ا رن اب ئ رل واباير  بي  ابس ض وابيزس.   -
 بيا اباير  بي  و ال اب ئ ل ابها شل.   -
 ( 185  – 183:   6                بيا مما أ اب ئ ان ابول مكوخيا شل ابكو ن اب ن ئ .              -

 وهي التعلم صعوبات وعالج لتشخيص أساسية خطوات
 ابوكيئ    نك بان بييع اب  ع و  م يكي   -و

 بي  بي ق ب ثي  بي  بابأ ك  ود ال   را ل    يزان ووع    (1985) و   ا ويئث  ثكان  كئ
 -:  ابوابل   ابزير  ةراا د ل سن وذب   ع ابخانل ابوكيئ نك بان

    . ها يايف ابول  ابوك  مان ةراسع و مال اب ابأ س ثةل -
 .دانل نك بان بن بي شف دترتا   وضكا ابول ابشخترل ن ا دو اران ا وخياا -
 ابوكيئ   نك بان بنركل م يكي  - ع
 ابوكيئ   نك بان مكنأ ابول ابك اس  م يكي   -  
 .( 229:    2         ابك  رل                         ابخ  ان م ن   -   

 -الجمباز:   لمدرس  التربوية الخصائص •
وةئا ألن رياضل اباز ار موتف  ابتك بل ابمكنرل شل األ ال، و مو يأ ابز يي سةن ابةذ ال، ومكوزةي    ( 1985يش ئ ب ن اب ا ف  

بي  ابو ي  وبذل اباهي و ابك ال، وم وا   ب  ابو اول ونيق ا ووزةال ،  ةان   ةي سةن ون كوز ة  سير ة ها و سةيرب ها  ختةامر  
ن  بنةل و سزار ةل هةذع ابئياضةل  يهةئ و  ةال ، و ابوكاسة  سكهةئ ي وةا   مئب يل مزامهئ سن ابسراا  زهاسهئ بي  ومئ و ع ، وذب  أل

 بةة  اب ازةةل وامكةةار ابتةةير وابشةةك ر  نهزرةةل ابةةيور ابةةذ  ياةة ا  ةةع ابزةةير  . ويزاةةن ميخةةرر وا زةةال دتةةامر سةةير  اباز ةةار  
 ابوئب يل شزا كيل :

 ز ار سن ث     ابكزئ ابامس (.  اباير  بي  ا وخياا اب ئق ابوئب يل ابز  ئ  س  ا ا ربا  دتامر  بنل ابا -
 اباير  بي   وشال اب ئي  وو ابازابل ابول بيكها س   وو اهوزاا  اباز ار .    -
 اباير  بي   وشال ب قان سو ا بل ن ر ل س   بنل اباز ار وبي   ك  هذع ابك قان سو ول .    -
  ل اب بن ن وابا   مئم نهئ  شل ض ل هذع ابيرا ل .اباير  بي   ماان وم  يئ   مئةرل ( سكارشع وسكي سامع واباير  بي   را -
 وا هوزاا  ا   بأ .     -ابيقل    -ابكيل    -ابوزو    كض ابت ان سو  ابككل بو ك ن ابذان    -
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ابم كل شل ابز اقف ابتع ل ق   اباهار ابكتنل ابو ز   ابوزو    كض ابختامر ابم كرل سو  ابويال ابز ا   ابو ان -
 (   76:    4       ابم كل اباير  بي  ابتنئ وا ووةار .          

 ثانيا : الدراسات السابقة 
 (  8)  ( 1992 ) القادر عبد راسة نادية د -
 ابوئبرةل  ايرةل ابئا ة  ابتةف اباز ةار ب اب ةان شةل ابزهةار   بةد ال ابزتةاث ل ابوكيئ نك بان وهئ بي  ابوكئب  ب  ابيرا ل هيشا      

 ا ةو اول  بةيا   : شةل ابيرا ةل و ا   ومزويةا ، ابةوكيئ شل ابز  ئ  وهئ ابتك بان بك    ر ا يل قامزل وماييئ  ا  اميريل، بينمان ابئياضرل
 ، اب ئ رل ابخانل  ابايران ابزئم  ل ابتك بان اباكزرل ،    ابز ان ان ابزئم  ل ابوكيئ نك بان   :س اور وهل وربكل بي  ا وزيا

 اب نة ل ابزةمهج   اب اثوةل ا ةوخيسا وباةي  ، ابوكيرزرةل  ةابز اقف ابزئم  ةل ابتةك بان ابم كةرل،  ةابم اثل ابزئم  ةل ابةوكيئ ونةك بان
 ابئياضةرل برةلابوئ   ايرةل ابئا كةل اب ئقةل باب ةان سةن باب ةل   (929)ابيرا ةل سةن  ب مةل وم  وةا ، ابيرا ةل ب نركةل بز لسوةع ابزكة ل

 هةل وكوئ ابتةك بان ون وهزها سن ووامج  ب  ابيرا ل وم نيا ، بي اب ان اب يل ابكي   سن % 92 سا وكنوع يزو   زا و   ا  اميريل
 ابزهاران ،   بنركل س  اباز ار بير  ابزختر مما أ اب سن ، بيا اب اب ان بيث ابخ ب باس  و     اب ئ يل ، اب ئوق  سئابا  بيا

 وقةي  ،  اباز ةار ابةوكيئ نةك بان بكة    ر ةا يل قامزةل  ةاقوئا  قاسةا اب اثوةل   ماةيسا بية  سةا  مةال ابوكيرزرةل ، و اب  ةام  مة اشئ وبةيا
 اب ئوق اب ئ يل. سنيو سئابا  ابان ل، وضئور  ادو اران بمي  اباكزرل ابسرا ان شل ابيقل  م ار وونا اب اثول   ز اوبل

 ( 5(  )    2003) الحق  عبد عمادراسة   د   -
 ابازما و  ، سكاقان شل ابماا  اب بمرل  اسكل شل ابئياضرل ابوئبرل قكئ م ا ع ابول ابتك بان  ب  بيوكئب را ل ابي  هيشا        
  سااوةان ، ساةال ( هةل ابخزكةل ابزاةا ن و اوةا ابتةك بان منة ن مية  ساةا ن دزةس موةزما ا ةو اول  نمةال ابيرا ةل و ا   مزويا
اب نة ل   ابزةمهج اب اثة  وا ةوخيا ،) بئياةل ابوةيريس ساةال و ابم كةرل ، ابك اسة  ساةال وساا  بزمها  ، و وابك سل ، األسن وساال
 وباب ةل بابةأ (  229   ( بش امرل ق اسهةا   ب مل سن را ل ابي  ساوز  وم  ن  ، را وع    ب نركل بز لسوع وةئا ابزك رل ن رع  إثيث

 را ل ، ون ابي  ووامج  برع م نيا و و هئن سا وهئ وسن (2 ) و زما و  (9 )  زما و  سكاقل ووه ا سزن ابئياضرل ابوئبرل قكئ سن
 شةل  ابةل  ثتةامرا   شةئوق  و ة    ابموةامج و هةئن كزا ، كن ئ  نك بل وبير ل األول ابوئم أ شل  الن ابزوكيال  ا سااوان ابتك بان

 شل  ثتامرل   بل ذان شئوق  م  ي  بئ ث ن ا واب ، شل وبتابح ابويريس وبئيال وابك سل األسن  ك اس  ابزوكيال ابتك بان  ر ل
  ابةل شةئوق  و ة    ابموةامج هةذع و هةئن كزةا وا وةاب ، ابةذ  ر  ة ن ابم كةرل وا سااوةان وابك اسة   ابزمهةا  ابزوكياةل ابتةك بان  ر ةل

 ساز بةل سةن  بة  اب اثة  ديةر وقةي  ابززار ة ن ، بتةابح ابم كةرل، وابك اسة   ابزمهةا  ابزوكياةل  ر ةل ابتةك بان شةل  ثتةامرا  
 ياة ا  ةان ابوةيريس بئياةل بية  ابازما ةو  ، ابوئ  ة  سةا   مةيريس بكزيرةل اب رسةل واأل هة   األ وان ، مة ش ئ وهزهةا كةان ابو نةران

  ابان  ب  ابازما  و  ابزائر  ابكابان اب كض ، وريا    كوهزا ياا مان بركاب سير ان بيذ  ر و بينمان ابازما و  سا    ويريس
 رياضةل سغياةل بززار ةل نةابل مة ش ئ وضةئور  وكنئ دت نرل ابزيار  شل ابازما  و  بزا    ابو ن ،  ي  سن سكاق ب   سكوزي 

 . ابماا   اسكل شل ابئياضرل ابوئبرل باكئ اباز ار

 -إجراءات البحث:      
 البحث: منهج

ا    وةةئا  بز مزةل   ابزكة ل اب نة ل ابزةمهج ا ةوخيا اب ةاثو ن  ب هةا، يكةك  ابوةل وابوكةاال ن اب  ة  ووهياشةع بنركةل سةن او  قة 
 ألهياب اب    اب ابل.

 البحث: مجتمع
 ب ع  يرل ابوئبرل ابنيورل  ااسكل ابزئقأ.بي   اب      ساوز  و وز       
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 عينة البحث:
واب ةةاب     بي ةةل  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل شةةل م ن ةة  ابزهةةاران اب ئ رةةل بزاةةئر اباز ةةار  ااسكةةل ابزئقةةأسةةن      ةة م  وةةا ب مةةل اب         

 .  اب    ،  ومئ ادورارهئ  اب ئيال ابكش امرل سن ابذكن ا واا  ا أل ا  ( 54بي هئ  
 

 ( 1جدول رقم )
 المرقب   البدنية جامعةطلبة كلية التربية  من    يبين توصيف لعينة الدراسة   

 النسبة المئوية  التكرار  السنة الدراسية ت

 24.07 13 السنة األولى  1
 25.93 14 السنة الثانية  2
 29.63 16 السنة الثالثة 3
 20.37 11 السنة الرابعة  4
 100 54 المجموع 

 
 مجاالت البحث  

 . المجال المكاني:    1
 ابنيورل.بي ل  يرل ابوئبرل   بي سيكمل ابخزس وا وز    ابزئقأ  ابنيورل  اسكلايرل ابوئبرل  مئ   ئال هذا اب         
 . المجال الزمني:  2
 .2020-  2019ابكاا ابااسكل   ب اا   ئالان هذا اب    د ل      
 . المجال البشري:  3

 وب ع  يرل ابوئبرل ابنيورل  ااسكل ابزئقأ.  وابزوختت ن،ابخنئال     

 أداة البحث:
م ن ة     ابنيورةل شةلابول م ا ع بي ل  يرل ابوئبرل   ا وخياا  كض ابتك بانا وخيا اب اثو ن ا  ونران بغئض ابوكئب بي  سيث     

   اآلمل:     مو  ن بي  ابم      ،ابزئقأابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل  
مةةئ  بةةيا ها ونةةرا وها بيةة  نةة ر  سسرةةا       ةةار ،(  11ابتةةك بان ابخانةةل   ةةئق ابوةةيريس وابةةذ  موةةزن بيةة     :األولالمحووور  

 . برائن ابو  ل
مةئ  بةيا ها ونةرا وها بية  نة ر  سسرةا     ان،  ةار (  9بية     وابةذ  موةزنابتةك بان ابخانةل  ابك اسة  ابم كةرل    :الثانيالمحور 
 ابو  ل.برائن  

مةةئ  بةةيا ها ونةةرا وها بيةة  نةة ر       ةةار ،(  11بيةة     وابةةذ  موةةزنابتةةك بان ابخانةةل  ك اسةة  األسةةن وابكةة سل    :الثالووثالمحووور  
 سسرا  برائن ابو  ل.

   االحصائية:اإلجراءات 
( بو ي ةة   راوةةان اب  ةة ، وا ةةوهخيسا سمهةةا األ ةةاب أ ا ثتةةامرل    spssا  وزا رةةل  ا ةةوخيا اب ةةاثو ن اب ا  ةةل ا ثتةةامرل بيكيةة ا  

 ابوابرل: 
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 ابو ئار.  – 1
 ابزئ يل. ابمك ل-2
 اب كا ل.ابزو       – 3

 اخ.   و ئاب ابزعرار  وسكاس  اب ا ب ئو ا  – 4
 عرض ومناقشة نتائج تساؤالت البحث  

هي الصعوبات التي تواجه طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تطبيق المهارات الحركية لمقرر  ما .1
 الجمباز؟.

 (2جدول )
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في محور

 الصعوبات الخاصة بطرق التدريس

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 الرأي السائد المئوية

كثره الطلبة في المحاضرة يقلل من فرصه الطالب في تكرار المهارات بما   1
 يكفى إلتقانها بالشكل المطلوب

 يًسهم بدرجة كبيرة 85.80% 25.71% 0.66 2.57

يًسهم بدرجة   %75.31 %33.51 0.76 2.26 المحاضر ال يولي االهتمام الكافي للمهارات بسبب قله الوقت وكثره الطلبة  2
 محدودة 

 %71.60 %36.63 0.79 2.15 الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفى بسبب كثره خطوات تعليم كل مهارة 3
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

 %68.52 %42.70 0.88 2.06 للمهارات ال يوجد مساعد مع المحاضرأثناء التطبيق العملي  4
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

 %66.67 %37.62 0.75 2.00 المحاضر ال يستخدم التكنولوجيا التعليمة الحديثة لشرح المهارات وتبسيطها  5
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

يًسهم بدرجة   %65.43 %39.54 0.78 1.96 ضعيفي األداء اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليا على حساب الطلبة   6
 محدودة 

 %62.96 %50.03 0.95 1.89 المحاضر ال بقوم بشرح المهارة نظريا قبل البدء في تطبيقها عمليا 7
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

8 
المحاضر ال يستعين بالطلبة المتميزين ألداء نموذج عمل المهارة ومساعدة 

 زمالئهم 
1.89 0.92 48.96% 62.96% 

يًسهم بدرجة  
 محدودة 

 %58.02 %44.90 0.78 1.74 المحاضر ال يقوم بتجزئة المهارة العملية و يعطيها بالطريقة الكلية 9
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

10 
المحاضر ال يؤدي نموذجا عمليا للمهارات أمام الطلبة ويكتفي بالشرح  

 ال يًسهم   %54.94 %48.82 0.80 1.65 اللفظي 

المحاضر ال يهتم بتصحيح األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة أثناء   11
 التطبيق العملي 

 ال يًسهم  51.85% 50.98% 0.79 1.56

 %65.82 %19.48 0.38 1.97 الدرجة الكلية 
يًسهم بدرجة  

 محدودة 
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 (3جدول )

 محوريبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في  

 الصعوبات الخاصة بالعوامل النفسية
 

( كن ن ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرةار  وابمكة ل ابزئ يةل   ا ةان ب مةل اب  ة  ثة ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   2ابايول  
كوةةئع اب ي ةةل شةةل ابز اضةةئ  يايةة  سةةن شئنةةع  ابزئ يةةل و ابزو  ةة  اب كةةا ل ون   ا ةةان ابز  ةة   ن  اوةةا مشةة ئ  بةة   سةةن دةة ل ابمكةةأ  

ابز اضةئ  % د مةنمل  كةي ذبة   85.80(  ي و  ابزئم ةل األوبة   مكة ل  اب ابأ شل م ئار ابزهاران  زا يا    مااوها  ابشا  ابز ي ع
ابة سن  %د كي هةا  ابزئم ةل ابوابوةل  75.31( شةل ابزئم ةل ابواورةل وبمكة ل  اب قا و وئع اب ي ةل    ك بل ا هوزاا اب اشل بيزهاران  كنأ قيع

ابز اضةةئ   كهةةوئ   (%د وقةةي  ةةالن ابع ةةار    71.60(  مكةة ل  ابزختةةر بيز اضةةئ    يا ةة   كةةنأ  وةةئع د ةة ان مكيةةرئ  ةة  سهةةار 
% ، وان  51.85شةل ابزئم ةل األد ةئ   وبمكة ل سئ يةل  يغةا     ( وتة رح األد ةال ابشةامكل ابوةل ياة  ش هةا اب ي ةل و مةال ابو ن ة  ابكزيةل

ابئو  ابكامي بيير ل اب يرةل ب كةي ابتةك بان ابخانةل   ةئق ابوةيريس  ةان يشة ئ  بة  و ة   نةك بان م ا ةع بي ةل  يرةل ابوئبرةل ابنيورةل   
هئ  ير ل س يو       ان ب مل اب     اب اس شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل ابزئقأ ، وب كأ   امك 

( كن ن ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرار  وابمك ل ابزئ يل   ا ان ب مل اب  ة  ثة ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   3ابايول  
بوكاسةة   ابخةة ب سةةن و هةة   اباز ةةار وةةةئا  سةةن دةة ل ابمكةةأ ابزئ يةةل و ابزو  ةة  اب كةةا ل ون   ا ةةان ابز  ةة   ن  اوةةا مشةة ئ  بةة   

ابزاوزةةة  ابز يةةةل   يشةةةا  و   ي  ةةة  بيةةة   % د مةةةنمل  كةةةي ذبةةة   83.33(  ي وةةة  ابزئم ةةةل األوبةةة   مكةةة ل  اب ي ةةةل سكهةةةا ألول سةةةئ 
ابز ةة  بئياضةةل اباز ةةار ضةةعرف بكةةيا  %د كي هةةا  ابزئم ةةل ابوابوةةل  79.63( شةةل ابزئم ةةل ابواورةةل وبمكةة ل    ا هوزةةاا   ئياضةةل اباز ةةار
قيةةع ا هوزةةاا  اب ي ةةل ضةةعر ل األ ال وةةةئا    ه (د وقةةي  ةةالن ابع ةةار %  79.01(  مكةة ل  نةة   دةة ل اب يرةةلسزار ةةوها وابوكةة   بي هةةا ق

% د وان ابةئو  ابكةامي بيير ةل اب يرةل  66.67(  شةل ابزئم ةل األد ةئ   وبمكة ل سئ يةل  يغةا  ب      كض اب ي ل ابزوز  ين شةل اباز ةار
هئ  ير ةل س ةيو    ب  و    نك بان م ا ع بي ل  يرةل ابوئبرةل ابنيورةل    ان يش ئ    ابتك بان ابخانل  ابك اس  ابم كرلب كي  شةل  مكة 

 م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل ابزئقأ دوب كأ   ا ان ب مل اب     اب اس 

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 المئوية

 الرأي السائد

 يًسهم بدرجة كبيرة %83.33 %25.48 0.64 2.50 الخوف من أجهزة الجمباز نظرا لتعامل الطلبة معها ألول مرة 1
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.63 %31.93 0.76 2.39 المجتمع المحلي ال يشجع وال يحفز على االهتمام برياضة الجمباز 2
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.01 %34.08 0.81 2.37 لرياضة الجمباز ضعيف لعدم ممارستها والتعود عليها قبل دخول الكلية الميل  3
 يًسهم بدرجة محدودة  %75.93 %34.55 0.79 2.28 القدرة على التكيف مع مقررات الجمباز الصعبة نظرا لخطورة مهاراتها  4
 يًسهم بدرجة محدودة  %74.07 %36.74 0.82 2.22 للفشل المتكرر في أداء بعض المهاراتالشعور بالحرج من الزمالء نظرا  5
 يًسهم بدرجة محدودة  %72.84 %33.35 0.73 2.19 الخوف الدائم من التعرض لإلصابة واالعتقاد بأن إصابات الجمباز ال ُتشفى  6
 يًسهم بدرجة محدودة  %72.22 %39.84 0.86 2.17 الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف أداء الطلبة  7

إكساب الطلبة الخبرة سلبيا نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارسة  رياضة  8
 الجمباز 

 يًسهم بدرجة محدودة  71.60% 39.84% 0.86 2.15

9 
قله االهتمام بالطلبة ضعيفي األداء نظرا لوجود بعض الطلبة المتميزين في  

 الجمباز 
 يًسهم بدرجة محدودة  66.67% 41.21% 0.82 2.00

 يًسهم بدرجة محدودة  %75.03 %15.11 0.34 2.25 الدرجة الكلية 
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 (4جدول )
 محوريبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في  

 الصعوبات الخاصة بعوامل األمن والسالمة 

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 المئوية

 الرأي السائد

 يًسهم بدرجة كبيرة %86.42 %28.55 0.74 2.59 اإلصابات الرياضيةأثناء التطبيق العملي ال يوجد متخصص في  1
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.01 %33.08 0.78 2.37 الجمباز  الخاص برياضةعدم توفر الزي  2
 يًسهم بدرجة كبيرة %77.16 %34.42 0.80 2.31 المستخدمة غير كافيه   واألدواتالصيانة الدورية لألجهزة  3
 يًسهم بدرجة محدودة  %69.75 %38.58 0.81 2.09 المهارات العملية ال يوجد ساند مساعد للطلبة بجوار األجهزةعند تطبيق  4
 يًسهم بدرجة محدودة  %66.67 %44.51 0.89 2.00 اإلحماء غير كاف و غير مناسب لنوع المهارة 5
 يًسهم بدرجة محدودة  %64.20 %43.79 0.84 1.93 الكبيرة مثل المراتبقله األدوات الخاصة في عوامل األمن والسالمة عند السقوط  6
 يًسهم بدرجة محدودة  %61.11 %47.09 0.86 1.83 ارتفاع قاعة الجمباز غير قانوني مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق العملي  7
 يًسهم بدرجة محدودة  %58.64 %45.44 0.80 1.76 واإلضاءةالقاعة المخصصة للتطبيق العملي للجمباز غير صحية من حيث التهوية   8
 يًسهم بدرجة محدودة  %56.79 %49.21 0.84 1.70 المساحات الموجودة حول األجهزة غير أمنه وغير كافية  9
 يًسهم بدرجة محدودة  %56.17 %47.28 0.80 1.69 التطبيق العملي غير آمنة األجهزة واألدوات المستخدمة أثناء  10
 ال يًسهم  %54.94 %48.82 0.80 1.65 البساط األرضي غير مثبت بوجود فراغات بين المراتب مما يعرض الطلبة لإلصابة  11

 يًسهم بدرجة محدودة  %66.44 %19.59 0.39 1.99 الدرجة الكلية 

 
ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرار  وابمك ل ابزئ يل   ا ان ب مل اب    ث ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   ( كن ن 4ابايول  

و مال ابو ن   ابكزيةل   ك  ةي سوختةر شةل  سن د ل ابمكأ ابزئ يل و ابزو    اب كا ل ون   ا ان ابز     ن  اوا مش ئ  ب   
( شةةل  بةةيا مةة شئ ابةة   ابخةةاص   ئياضةةل اباز ةةار  % د مةةنمل  كةةي ذبةة   ا86.42 مكةة ل    (  ي وةة  ابزئم ةةل األوبةة ا نةةا ان ابئياضةةرل

  77.16(  مكة ل  ابتةراول ابيوريةل بد هة   و األ وان ابزكةوخيسل   ةئ  افرةع%د كي ها  ابزئم ل ابوابول  79.01ابزئم ل ابواورل وبمك ل 
(  شةل ابزئم ةل األد ةئ    بزئامةأ سزةا يكةئض اب ي ةل بةنةا لاب كاط األرضل   ةئ سونةا    ة   شئا ةان  ة ن ا (د وقي  الن ابع ار %

كةان يشة ئ  بة    % د وان ابةئو  ابكةامي بيير ةل اب يرةل ب كةي ابتةك بان ابخانةل  ك اسة  األسةن وابكة سل54.94وبمكة ل سئ يةل  يغةا  
هئ  ير ل س ةيو   و    نك بان م ا ع بي ل  يرل ابوئبرل ابنيورل   اب ئ رةل بزاةئر اباز ةار  ااسكةل ابزئقةأ  شةل م ن ة  ابزهةاران  مك 

 دوب كأ   ا ان ب مل اب     اب اس .
 الجمباز؟تطبيق المهارات الحركية لمقرر   تأثيرا فيهي الصعوبات األكثر   ما -

 (5جدول )
 تطبيق المهارات الحركية لمقرر الجمباز  تأثيرا فيللصعوبات األكثر  تقييم مفردات العينة    

المتوسط  المجووووووووووووووال ت
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 مستوى التطبيق الوزن النسبي

 عالي جداً  %75.03 0.34 2.25 الصعوبات الخاصة بالعوامل النفسية 1
 محدود  %66.44 0.39 1.99 الصعوبات الخاصة بعوامل األمن والسالمة  2
 محدود  %65.82 0.38 1.97 الصعوبات الخاصة بطرق التدريس 3

 عالي %69.10 0.37 2.07 الدرجة الكلية
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ابكاا أل كا     ابزو     ون  وب ع  ابايول  شل  اب ار    ابنراوان  شلكون ن سن د ل  اب ئ رل   ابتك بان  ابزهاران  م ن   
ث    الن   "د  بابرل   " اباز ار  ان  ير ل  ابم كرلبزائر  ابخانل  ابك اس   األول  مك ل   ابتك بان   ابوئم أ 

ون  75.03  ابخانل  ك اس  األسن وابك سل  الن%(،  زا ك ث   ابواول  مك ل    ابتك بان  %(،  66.44 ابوئم أ 
 (.%65.82  رن وكنل  ي     ابويريسابتك بان ابخانل   ئق  كيرع  

  -  والتوصيات:االستنتاجات  
 االستنتاجات    أوال:

وبيا م ش ئ اب قا  مكيئ ابزهار   شل نك بلاباز ار   بزائر  ابز اضئان ابكزيرل ابزاز بان ا مال  اد  اب ي ل يكهئ بي    –  1
 %85.80اب اشل بد ال  ير ل  ن ئ  وبمك ل

 %71.60 مك ل  و إن  اب سن ابزختر بيز اضئ    يا    كنأ  وئع د  ان مكيرئ    سهار    –  2
 .%83.33يكهئ ابخ ب سن و ه   اباز ار وةئا بوكاس  اب ي ل سكها ألول سئ  وبير ل  ن ئ   مك ل    –  3
 %79.01ابز   بئياضل اباز ار ضعرف بكيا سزار وها وابوك   بي ها قن   د ل اب يرل وبمك ل   -  4
ابكزيل   ك  ي سوختر شل  و مال ابو ن      ابتك بان ابخانل  ك اس  األسن وابك سل س  ر  شل    ابع ار  ا وب ادين  –  5

 %86.42وبمك ل  ابزئم ل ا وب   ا نا ان ابئياضرل  
نك بل م ن   ابزهاران   لوبمك ل شا يكهئ  ير ل  ن ئ   ذابزكوخيسل   ئ  افرع وه واأل وانون ابتراول ابيوريل بد ه        –  6

 اب ئ رل.
 التوصيات    ثانيا:

 مكيئ   ئبل شل  يكابي  سزا  بئيال سن  بنكوئو  ابزما  ل اب يكول ابوكيرزرل اب  ام    وخياا ابوال ه ئل ابويريس م  رع  -–  1
 س اضئ  و مال بيزهاران ابكزيل ابو ن  و  ابشئ  ابمةئ     ن ابز ارول  ضئور  س   اباز ار  ر  شابيرل ريا  و  وامااوها  ابزهاران
 اباز ار.

 م ش ئ و  ابز  س،  ونيك  دانل  ئبو  سئاش  سن م و يع سا  ا   اباز ار  ابخانل ابتا نو  ابزمشآن  م ش ئ ضئور   -  2  
 اباز ار و ه   وان      نراول بي  وابكز  ،اب ي ل ووبيا   كوما أ   زا  اباز ار  ميريس بكزيرل اب رسل ابزكابي  األ وان

 ساال شل ثيك  ه  سا  ب   ابيامئ ابو  ر س اك ل ضئور  س ،  ابزاال هذا شل  قن  سخوت ن سن  نول وو  ابزكابي و  األ ا رل
 .ابز وزيل ثيوب ا نا ان سن ب قاكوهئ  اب ي ل ران وسها وبزار  س  كوما أ  زا اب اةرل واأل ه    األ وان

 وا هوزاا  ابم كرل ابئاثل م ش ئ د ل سن  اباز ار  يرا ل اب ي ل م ا ع ابول ابم كرل ابتك بان ثي  مخورف بي  ابكز   -3
   ن ابوكاون   و ك    سا اباز ار، وذب  ن بزها را ر مكيزع ا وزئا وساا ياف  قي  و كل  بام  ك  ومااور بي ي ل ابم كل  ا بيا  
 ا دو اران  بمورال ب اا سوااوكل بزاز بان اب ي ل ماكرئ  بئي  بن وو ,) ابزمها واب ابأ،   ا  واذ، (ابوكيرزرل ابكزيرل بمانئ
 .ابكزيرل

 سزار ل ساان سن سمها وو  يا قئي ل وو ابئياضرل ابتابل  اد  شل  األوبرل بة كاشان سخور و  بنرل وا ل  م ش ئ  - 5
 .سهاران اباز ار ميريأو 
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 المراجع

 

 العنوان  الباحث م
                اب ياةةةةةل األوبةةةةة  سةةةةةن    مشةةةةةخرر وبةةةةة   نةةةةةك بان ابةةةةةوكيئ ابشةةةةةامكل شةةةةةل اب كةةةةةاع بةةةةةي  م س ةةةةةذ  ب ا   وثزي ثزي  1

 ا. 1992ستئ،   نمها، يرل ابوئبرل    سمش ر ،ر ابل   و را ه   ئ   األ ا ل،سئثيل ابوكيئ 
 ا.  1980  ابكئبرل، ابمهول  ار  ابااهئ ،    ميريكها مراران وا وئا وهياشها ابئياضران             كئاو    ثكان 2
 ا. 2004 ابزاو ل ابزتئيل،  ا  اميريل، األوب ،اب  كل   وبمان،  اب مل  م ناباز ار  با ل بيل    3
 ،مئب يةلابما ةئ ن،  را ةان    مةيريأ اكة  اباز ةار  زةئ سةيرع م ا ةع ابوةل ا  اريل ابزشا ن وهئ اب ا فب ن   ئاهرئ   4

 ا. 1992ابااهئ  ،23ابا ل ،8 ابزايي 
سكةةةاقان    اب بمرةةةل شةةةل   اسكةةةل ابماةةةا ابتةةةك بان ابوةةةل م ا ةةةع بي ةةةل قكةةةئ ابوئبرةةةل ابئياضةةةرل شةةةل                     اب  بزا  بني  5

 ا. 2003 ،22ي شيك  ن، ساي  ب ئ،اباز ار"، سايل  اسكل   ا  
     شو ل وثزي اب يةان 6

              
 1998،  بيااسكان ابمشئ  ار ابااهئ ، وابك  رل، وابوشخرترل ابمةئيل األ س ابوكيئ نك بان

    ا.
 ار    اباةةاهئ ،،  ا  ةةاميريل، اب  كةةل األوبةة  يرةةل ابوئبرةةل ابئياضةةرل،  اسكةةل    اباز ةةار،و ةةس مكيةةرئ               امل  س زي   س زي  7

 .ا 2003 ابكئبل،اب  ئ  
سايةةةل  يرةةةل ابوئبرةةةل    شةةةل اباز ةةةار، را ةةةل م ي يرةةةل بتةةةك بان ابةةةوكيئ ابزتةةةاث ل بةةةد ال ابزهةةةار    وا يل بني اباا ر 8

   ا. 1994، 3ابكي     ا  اميريل،ابئياضرل بينمان  اسكل  
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 مدى مساهمة الرسوم الكاريكاتيرية في تنمية الوعي القوامي للتالميذ الصم وضعاف السمع 
 أ / عادل أحمد العباني 

 Introduction : دمةالمق
، لمررا برر  مرر   علرروم الرياضررةالموجررودف فرري تليرراب التربيررة البد يررة و   األمسررامالعلرروم الصرروية والت هيرره مرر   هررم    يعتبررر مسررم

م  خالل الممارساب اليومية التي يقروم هارا ، سرواي فري عملرة    اإل سانتخصصاب تعالج الكثير م  المشاكه التي تتعلق بصوة  
  األخطررايض الفرررد لرر ع   هررذا الممارسرراب اليوميررة مررد  تعررر    ثنررايمارسررة  شررال  الورترري بشرركه عررام، و مرر  خررالل م   ومنزلررة     و

   ثنرايالطعرام ، وترذلا التشروهاب القواميرة التري تورد  لر       روا سروي التذذيرة و اختيرار  ت  األمورالشائعة في التعامه مع مثه هذا 
النررروم ، ومررر  هنرررا  تعرررا دور العررراله الطبيعررري للتشررروهاب القواميرررة     واالسرررتلقاي عنرررد االسرررترخاي  الجلرررو  و عمليررراب الومررروف و 

 األجازف المتاحة . حد  باستخدام 
الررروعي القررروامي عررر  لريرررق الوسرررائه  يدف مررر  هررررامج التربيرررة القواميرررة و ولرررذلا يجرررط تسرررليل العررروي علررر  الف ررراب المسرررتف

قي  بشكه خاص سواي ترا وا  المراهو   األلفالالمجتمع بشكه عام و   فراد ال في جدب ا ت اا التكنولوجية الود ثة لما لاا م  دور فع  
  األكثرر، تما ا اا تساعد علر  اكتسراب العراداب القواميرة السرليمة بمرا يعرود برالنفع علر  هرذا الف راب  مدراب خاصةو ذوي اسوياي  

 عرض  لتشوهاب القوامية .
وم  هي  هذا الوسائه الود ثرة الرسروم الكاريكاتيريرة التري  رتم عرضراا باسرتخدام التقنيراب التعليميرة التكنولوجيرة الود ثرة   

 بالمؤسساب التربوية في المراحه التعليمية المختلفة .
ارف للعقرره  الترري مرر  خاللاررا  ررتم توصرريه المعلومرراب والمعرراتيريررة ب  اررا تخالررط حاسررة ال صررر و وتتميررز الرسرروم الكاريك

يسراهم فري    حرتري مروروب هير تلمرة تتررجم فري صرورف سرلوف معرفري و    لر الرسرمة تسراوي    وال شري بسرعة ، حيث  ن الصورف 
التربيررة  معلمرري    بررهباررذا ترروفر الرسرروم الكاريكاتيريررة الومررل والجاررد المبررذول مرر  م  و   تسرراب القرروام السررليم،اكتنميررة الرروعي القرروامي و 

شررذه هررؤالي المعلمرري   ترردريح حصررت التربيررة البد يررة ، وبصررورف ويررر م ا رررف ي     ثنررايعاف السررمع  ضررالبد يررة فرري معاهررد الصررم و 
 وضرا     عبرر عر التري تومره فري معرمو اا   ركال ت  المالعرط و و   الممررابالفصرول و الرسوم الكاريكاتيرية المعروضة علر  جردران  

  األوضررا إر رراد التالميررذ التخرراذ  ي تسرراهم فرري توجيرر  و اليوميررة الترر  صررواب  ثنرراي الورترراب االعتياديررةالجسررم المختلفررة مرر  خطرراي و 
 .والسليمةالجسمية القوامية الصويوة 

 Problem and Significance Of the Research أهميته:مشكلة البحث و 
ه ال احررث التعامرره مررع ذوي القرردراب الخاصررة مرر  ف ررة الصررم  التعرراون و مشرركلة هررذا ال وررث مرر  خررالل خبرترر  ب  إلرر   توصرر 

   ن  تبري  لل احرثومر  هنرا    ،الف ر الرياضرية المختلفرة الخاصرة هارذا   األ شرطةإ راف  عل  السمع وذلا م  خالل عملة و ضعاف و 
هنراف     نالمالحظرة تبري  لل احرث  ب  وترذلا  ،عل  مظاهر النمو المختلفة لرد ام التعرفبهناف ا خفاض في درجة الوعي القوامي و 

ى الوعي القروامي لارؤالي التالميرذ ا وال احرث  هؤالي التالميذ وباذا فكر ال احث في مواولة رفع مستو  واضوة لذىتشوهاب موامية 
الصم وضعاف السمع والذ   تا ل لام تشروهاب مواميرة ومرام    ف ةتعامه فياا مع    توعير رسالة الماجستير  ل  تجربة سابقة  ثناي

ا رر  يجررط ان يكررون هنرراف هرررامج مصرراح ة للتمرينرراب    بعررد فترررف  ل احررثاررذا التشرروهاب ولكرر  تبرري  لل  يعالجرربعمرره هر ررامج ترر هيلي  
علرري مرروامام السررليم الررذي اكتسرربوا بعررد البر ررامج الترر هيلي لكرري ال    واوررافظيل  مج توعويررة تسرراعد هررؤالي التالميررذ هرررا  وتكررون   الت هيليررة

 .وعيام القوامي  ايفتفترجع لام هذا التشوهاب وم  هنا فكر ال احث في هر امج توعوي  رفع م  
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الدراساب السابقة المرت طرة بموضرو   لال  عل  المراجع العلمية و باالو   الكاريكاتيرية  الرسومل فكرف هر امج  تا م  هنا و 
ة  لررر  اسرررتخدام الرسررروم الكاريكاتيريرررة علررر  حرررد علرررم ال احرررث مرررع هرررذا المرحلررر  ررر  ال  وجرررد دراسرررة تطرمرررل إ  لل احرررث  ال ورررث تبررري 

يرة الروعي  ب الفكرف لل احث برالتعرف علر  مردى مسراهمة الرسروم الكاريكاتيريرة فري تنموم  هذا جاي لف ة،التعليمية الخاصة هاذا ا
مواولة علمية من  لمساعدف المعلمري  فري توقيرق  هرداف التربيرة البد يرة فري هرذا المرحلرة  ت ضعاف السمعالقوامي لتالميذ الصم و 

استثمار فكرف هذا ال وث فري مشررو  الردتتوراا  التعليمية لام، و و لية التربوية  الناوض بالعمميذ و المامة م  حياف هذا الف ة م  التال
 الخاص بال احث.
 Research Aim :هدف البحث

ضررعاف  و   ي تنميررة الرروعي القرروامي للتالميررذ الصررم اردف هررذا ال وررث لتعرررف علرر  مرردى مسرراهمة الرسرروم الكاريكاتيريرة فرر
 السمع.
  Research Questions :ل البحث اؤتس

 -يواول هذا ال وث اإلجابة ع  التساؤل التالي:         
 ضعاف السمع ؟ ة الوعي القوامي للتالميذ الصم و ما مدى مساهمة الرسوم الكاريكاتيرية في تنمي -

  Research terminology مصطلحات البحث:
 Cartoons  :   الرسوم الكاريكاتيرية

والت ثير في السلوف واالتجاهاب    االتصال التعليمية ال ارزف فاي تتميز بقدرتاا عل  جذب اال ت ااهي واحدف م  وسائه  
        . 198م ص  2012) ادية حسي   و ح العفون(  

 Textures Consciousness  :  الوعي القوامي 
 التشروهاب مر  الفعالرة للرتخلت العناصرر مر    ر  كمرا التشروهاب مر  ةالوماير يفر هنجرا  المسرتخدمة الطرر    حرد  عرد ي            

 .33 ص م ) 1990 العفيفي ة ) مجدىالترتيبي المرحلة إل  لم التي التشوهاب وخاصة
 Healthy body :القوام السليم

تشررريوياب بويررث تبررذل  متناسررق مررع الجررزي امخررر المسررلم برر   وجررود ترره جررزاي مرر   جررزاي الجسررم فرري الوضررع الطبيعرري ال     
الرملرري، زينررط خليفررة،    السررليمة )ا ررا   الععررالب  مرره جاررد ممكرر  معتمرردف علرري  ذمتاررا الععررلية لالحتفررا  باألوضررا  القواميررة

 م. 1994  (علي زتي 
 :Deafالصـم  

درجرة تورول دون اعتمرادهم علري حاسررة السرمع فري فارم الكرالم، سرواي    هم التالميذ الرذ   يعرا ون مر  عجرز سرمعي إلري  
 .م2004(   حمد عفل مر م)  ( ديسبه ف كثر90باستخدام السماعاب الطبية  و هدو اا حيث يصه الفقدان السمعي )

 :Hearing impairmentضعف السمع  
السمعية   الذ   يعا ون م  ضع  السمع، إال  ن مدرتام  التالميذ  المعلوماب  هم  المت قيرة لد ام تؤهلام م  اكتساب 

ديسبه  (90اللذوية ع  لريق حاسرة السمع سواي باستخدام السماعاب الطبية  و هدو اا، حيث يقه مقدار الفقدان السمعي ع  )
 .م2009(   حمد صالا، سلوى مومد )

 Previous Studies : مرجعيةالدراسات ال
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الماـارات   تنميـة فـي الحركيـة باأللعـا  مـنا  : وموضـوعاا :   تـيرير  م(  2013المفتـي     هللا عبـد بريفان:  دراسة   .1
استادفل الدراسة ف ة األلفال دوي اإلعامة  االبتدائية  ,   في المرحلة السمعية اإلعاقة ذوي  ألطفال األساسية الحركية

السررمعية فرري المرحلررة االهتدائيررة وترر ثير مررناج باأللعرراب الورتيررة فرري تنميررة المارراراب الورتيررة األساسررية علرريام وتررذلا  
التعررررف علررري الفررررو  الفرديرررة هررري   فعررره المجمرررروعتي  ) ضرررعاف السرررمع او الصرررم ( فررري تنميرررة الماررراراب الورتيررررة  

اسررتخدمل ال احثررة المررناج التجريبرري لمالئمترر  لبيعررة الدراسررة وتررم اختيررار مجتمررع ال وررث وعينترر  مرر   األساسررية . ومررد  
(    8:7هري  )    تالميذ الص  الثا ي االهتدائي في معاد هيواي السمعية فري مرترز موافظرة اربيره والمترراو   عمرارهم مرا

( تالميررذ  6( تالميررذ ضررعاف سررمع و)6)  ( تلميررذ 12م وبلررع عرردد التالميررذ )  2013-2012سررنواب فرري العررام الدراسرري  
توقيق مناج األلعراب الورتيرة تفومراب فري    –صم ا وبعد استخدام الناج المعد للدراسة توصلل ال احثة إلي النتائج امتية  

تفرررو  األلفرررال ضرررعاف    –تنميرررة الماررراراب الورتيرررة األساسرررية لعلفرررال ذوي اإلعامرررة السرررمعية فررري المرحلرررة االهتدائيرررة  
أللفرال الصررم فرري تنميرة المارراراب الورتيرة األساسررية. وتوصرري ال احثرة باسررتخدام مرناج األلعرراب الورتيررة  السرمع علرري ا

علي تالميذ الص  الثرا ي االهتردائي فري معاهرد اإلعامرة السرمعية لمرا لارا مر  تر ثير إيجراهي وفعرال فري تنميرة الماراراب  
رتية األساسرية  ومدى مساهمتاا وتنمية المااراب الو  خري ية األساسية وتذلا إجراي دراساب  خري لمناهج تعليم  الورت

 ة  تائجاا بالدراسة الوالية .                      لاذا الف ة ومقار 
  تــيرير برنــام  تــيهيلي مقتــرض علـــ بعــ  االنحـــرافات  وموضرروعاا :    :  م(2012ادل أحمــد عبــدالح)ي   عــ:  دراســة .2

"، اسرتادفل الدراسرة هنراي هر رامج تر هيلي لتالميرذ ف رة  ( سنة بـليبيا14 -  12القوامية لفئة الصم وضعاف السمع من 
( سنة هدولة ليبياا ومعرفة  ثرا علي ما  لي: ) ا ورراف الميره الجرا بي للرر    14  -  12الصم وضعاف السمع في س )

ا وررراف زيررادف تورردب الظاررر ، ا وررراف زيررادف اسررتدارف الكتفرري  ( لرردى التالميررذ عينررة ال وررث ، ومررد اسررتخدم ال احررث  ،  
مناجي  هما: المناج الوصفي )الدراساب المسوية(: وذلا للتعرف علي اال ورافاب القوامية الشائعة لدى تالميرذ مرترز  

ة هليبيرررا و سرررط ا تشرررارها لررردى هرررؤالي التالميرررذ ، المرررناج  األمررره لتعلررريم وت هيررره الصرررم وضرررعاف السرررمع بمد نرررة مصررررات
التجريبي: وذلا للتعرف علي ت ثير البر امج الت هيلي المقتر  علي توسي  بع  اال ورافاب القوامية لردى التالميرذ ف رة  

( سررنة بمرتررز األمرره لتعلرريم وت هيرره الصررم وضررعاف السررمع بمد نررة مصررراتة  14-12الصررم وضررعاف السررمع فرري سرر  )
يرررا ، واعتمرررد التصرررميم التجريبررري لل ورررث علررري مجموعررررة واحررردف، وذلرررا باسرررتخدام  سرررلوب ال يرررا  القبلررري وال عرررردي  هليب

الخت اراب تقد ر القوام ، وتان م   هم  دواب جمع البيا راب اخت راراب تقرد ر القروام والوثرائق والسرجالب، وتران مر   هرم  
ت هيرره الصررم وضررعاف السررمع فرري  تالميررذ مرتررز األمرره لتعلرريم و   النتررائج ارتفررا   سرر ة اإلصررابة باال ورافرراب القواميررة لرردى

%( مرر  المجمررو  الكلرري  58.65( سررنة بمد نررة مصررراتة، حيررث هلذررل  سرر ة اإلصررابة هاررذا اال ورافرراب )14-12)  سرر 
لاررؤالي التالميررذ ، و ن البر ررامج الترر هيلي المقتررر  لرر ع  اال ورافرراب القواميررة الشررائعة لرردى تالميررذ عينررة ال وررث والترري  

زيرادف اسرتدارف الكتفري  ، مرد  دى إلر  توسري  درجرة هرذا   –زيرادف توردب الظارري    –تمثلل في: الميره الجرا بي للرر   
 اال ورافاب لدى تالميذ مجموعة ال وث الذ   لبق عليام هذا البر امج.

البدنيــة  وموضــوعاا  تــيرير برنــام  للتربيــة الحركيــة علـــ بعــ  المت يــرات  :    (2008دراســة محمــد فتحــي حســين   .3
"، اسرتادفل الدراسرة التعررف علر  تر ثير هر رامج التربيرة  والماارية والمعرفية للتالميذ ضـعاف السـمع فـي الكـرط الطـائرط

الورتيررة المقتررر  علرر  المتذيررراب البد يررة الخاصررة بررالكرف الطررائرف لتالميررذ الصرر  الرابررع االهترردائي مرر  المعررامي  سررمعياب،  
يررة والمقررررف علرر  تلررا المرحلررة باإلضررافة إلرر  التوصرريه المعرفرري فرري الكرررف الطررائرف  والمرت طررة بمتذيررراب ال وررث الماار 

المصرررذرف، ومرررد اسرررتخدم ال احرررث المرررناج التجريبررري ذو المجمررروعتي  التجريبيرررة والعرررابطة والمرررناج الوصرررفي فررري إعرررداد  
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األمره للصرم وضرعاف السرمع  ( تلميذاب وتلميذف م  تالميرذ مردار   20وتقني  االخت ار المعرفي وتان موام عينة ال وث )
بالزمررازيق، مقسررمي  إلرر  مجمرروعتي  متسرراويتي  حيررث تررم اختيررارهم بالطريقررة العشرروائية، وتا ررل  هررم النتررائج  ن البر ررامج  
المقتررر  لرر  ترر ثير إيجرراهي ذو داللررة إحصررائية علرر  جميررع متذيررراب ال وررث ويوصرري ال احررث باسررتخدام هر ررامج التربيررة  

كررررف الطرررائرف بالمرحلرررة االهتدائيرررة بمررردار  األمررره للصرررم وضرررعاف السرررمع وترررذلا اسرررتخدام  الورتيرررة فررري تعلررريم مناررراه ال
 .  االخت ار المعرفي المصور عند قيا  التوصيه المعرفي لتالميذ تلا المرحلة

وموضوعاا  وحدط تعليمية مقترحة للعبة كرط اليد وتيريرها علـ بع  جوانب  :  م(2005راسة ماجدط عقل محمد  د .4
واسرتادفل الدراسررة    الـتعلم لمتعلمـي الصـف الســامذ مـن ذوي االحتياجـات الساعـة الســمعية بمحافيـة اإلسـكندرية  

هنرراي وحرردف تعليميررة مقترحررة فرري لع ررة ترررف اليررد لتالميررذ الصرر  الخررامح مرر  ذوي االحتياجرراب الخاصررة ضررعاف السررمع  
المعرفرري(، واسررتخدمل    -الماررارى   –تيررة: )البررد ي  بموافظررة اإلسرركندرية، والتعرررف علرر  ت ثيرهررا علرر  جوا ررط الررتعلم ام

( متعلمراب، وهرم مجمرو  المتعلمري  بالفصرلي  الدراسريي  مر   16الدراسة المناج التجريبي، وبلع عردد  فرراد عينرة الدراسرة )
  -اسرةفصول الص  الخامح االهتدائي، واستخدمل اخت اراب القدراب البد ية األكثر ارت الاب بمااراب ترف اليرد، ميرد الدر 

الوحدف المقترحة للع ة ترف اليرد، وتا رل  هرم    -االخت ار المعرفي للع ة ترف اليد  -اخت اراب المااراب الورتية ميد الدراسة
النتائج تنمية القدراب البد ية الخاصرة بالوحردف التعليميرة المقترحرة، توسر  الماراراب الورتيرة الخاصرة بالجا رط المارارى  

 الخاصة بالجا ط المعرفي للوحدف التعليمية المقترحة.واكتساب المعارف والمعلوماب 

وموضوعاا  تيرير برنام  للتربية الحركية علـ أداء بع  الماارات الحركيـة   :  (2004دراسة محمد فتحي حسين   .5
اسرتادفل الدراسرة التعررف علر  تر ثير هر رامج مقترر  للتربيرة الورتيرة علر   ( سـنوات    9-6الساعة للصم والبكم من  

ج التجريبري هتصرميم  ( سنواب، ومد استخدم ال احث المرنا9-6 داي بع  المااراب الورتية الخاصة للصم وال كم م  )
( تلميرذاب وتلميرذف مر  هري  تالميرذ الصر  الثرا ي  13مجموعتي  إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، وبلع مروام ترال منارا )

االهتدائي م  مدرسة األمه للصم وضعاف السمع بمد نة الزمرازيق، وتا رل  هرم النترائج توسر  المجموعرة التجريبيرة فري  
)ميرررد ال وررث( بالمقار رررة بالمجموعررة العرررابطة ومررد  وصررر  ال احررث بعررررورف اسرررتخدام     داي المارراراب الورتيرررة الخاصررة

( سررنواب، لمررا لاررا مرر   هميررة فرري إ مرراي القرردراب البد يررة  9  -6التربيررة الورتيررة للتالميررذ الصررم والرر كم فرري المرحلررة مرر  )
 . والورتية والعقلية

وموضوعاا  أرر بع  األنشطة الفردية والجماعية مـن خـالل السـباحة علــ   ( :2003دراسة محمد عبدهللا خليل   .6
واسرتادفل    ( سـنة  12-8بع  السمات الشسصـية للتالميـذ ذوي االحتياجـات الساعـة  ةعاقـة سـمعية( مـن سـن  

  الدراسررة إلرر  وضررع بعرر  األ شررطة الفرديررة والجماايررة مرر  خررالل السرر احة للتالميررذ ذوي االحتياجرراب الخاصررة )إعامررة
معرفررررة األ شررررطة الفرديررررة والجماايررررة مرررر  خررررالل السرررر احة علرررر  بعرررر  السررررماب الشخصررررية للتالميررررذ ذوي    –سررررمعية(  

( تلميرذ مر  الصرم والر كم  12االحتياجاب الخاصة )إعامة سمعية(، استخدم ال احث المناج التجريبي، هلع حجرم العينرة )
( تالميذ والثا يرة تجريبيرة  4  األول  ضابطة وعددها )( سنة وتم تقسيم العينة إل  مجموعتي12-8تتراو   عمارهم م  )

( تالميذ استخدم ال احث م يا  )ليل  صوان( ل يا  االضطراباب السلوتية، وتا ل  هم النتائج إن هر رامج  8وعددها )
األ شررررطة الفرديررررة والجماايررررة مرررر  خررررالل السرررر احة لرررر  ترررر ثير إيجرررراهي علرررر  تعررررد ه السررررماب الشخصررررية للتالميررررذ ذوي  

( سررنة، هر ررامج األ شررطة الفرديررة والجماايررة مرر  خررالل  12-8ياجرراب الخاصررة )إعامررة سررمعية( للمرحلررة السررنية )االحت
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ال فري توسرري  سررمة العدوا يررة والقلرق، األلفررال ذوي االحتياجرراب السررمعية لرد ام زائرردف يجررط    لامررة  السر احة لرر  ترر ثير فعرر 
 استذاللاا في األ شطة الرياضية المستمرف لفتراب لويلة . 

 The Benefit of Previous Studies مدى استفادط الباحث من الدراسات المرجعية :
وتذلا  ال وث،  و دواب  ال وث  وعينة  ومجتمع  ال وث  موضو   اختيار  في  المرجعية  الدراساب  م   ال احث  استفاد 

 األسلوب اإلحصائي المناسط لطبيعة هذا ال وث.
 Research plan and procedures إجراءات البحث :ة و خط

 في ضوي هدف ال وث ات ع ال احث اإلجراياب التالية:
 Research Methodology   البحث :منا

 .لمناسبت  لطبيعة هذا ال وث  المسوي  وصفي استخدم ال احث المناج ال
 Community and Sample Research عينة البحث :ع و مجتم

ومعلمي لذة اال ارف بمعاهد الصم وضعاف السمع في بع  المدن م  معلمي التربية البد ية  تمثه مجتمع ال وث في  
( معلم   20واختار ال احث عينة ال وث بالطريقة العشوائية و مواماا )    ( معلم،  35ال الع عددهم )  المنطقة الذربية في ليبيا و 

 م  مجتمع ال وث .
 Data collection tools ات :أدوات جمع البيان

ة  لتعرف عل  مساهمة الرسوم الكاريكاتيرية في تنميلاذا ال وث االستبيان  هاستخدم ال احث في جمع البيا اب الخاصة  
 ضعاف السمع . الوعي القوامي للتالميذ الصم و 

 Statistical Treatment Methods ب المعالجة اإلحصائية :أسالي
 -ي :امت  في معالجة البيا اب الخاصة ه وث   استخدم ال احث

 النس ة الم وية .  -1
 همية النسبية .األ -2
 .   2تاقيمة   -3

 .  0.05  معنوية  ومد ارتع  ال احث بمستوى داللة
 

  Results عرض النتائ : •
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 ( 1جدول  
 عينة البحث الساعة باالستبيان وفقًا الستجابات   2وقيمة كاالنسبية النسبة المئوية واألهمية 

 2كا
  األهمية
 النسبية

 المئوية النسبة 
غير  م العـبــــارات 

 موافق
 ةلي
 موافق حد ما

 1 تساعد عل  اكتساب القوام الجسمي السليم .  65 20 15 83.33 7.92

11.14 88.33 00 35 65 
تساعد في التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة في عملياب الوموف داخه 

 المعاد. 
2 

13.14 90.00 00 30 70 
علي   بالجلو   الخاصة  الصويوة  الجسم  عل   وضا   التعرف  في  تساعد 

 المقعد الدراسي . 
3 

 4 تساعد في التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة عند تناول الطعام .  60 30 10 83.33 6.37
 5 .وقي ة المدرسية بالطريقة الصويوةتساعد في التعرف عل  حمه ال 80 20 00 93.33 18.85
 6 تساهم في اتخاذ الوضع الصويا للجسم  ثناي مشاهدف المعلم عند الشر  .   80 10 10 93.33 18.71
 7 تساهم في تنمية اإلدراف لدى التلميذ بمخال ة حاسة ال صر .   75 15 10 88.33 14.08
 8 تساهم في اتخاذ وضع الرمود الصويا  ثناي االسترخاي والراحة. 50 35 15 78.33 2.78
 9 . ليم  ثناي استعمال الاات  النقالتساهم في الموافظة علي القوام الس 30 55 15 71.66 3.92
 10 .لجسم  ثناي استخدام الواسط امليتساهم في اتخاذ الوضع الصويا ل 50 40 10 80.00 4.08
 11 تساهم في النمو المعرفي وسرعة البد اة لذى التلميذ. 55 35 10 81.66 4.94
 12 تساعد التلميذ علي الترتيز.   65 25 10 85.00 8.37
 13 تعمه علي توجي  التلميذ  وو االتجاهاب القوامية الصويوة .    55 35 10 81.66 4.94
 14 تطوير مدراب الطفه المعرهية المتعلقة بالقوام.  تعمه علي 55 40 05 83.33 6.58

 15 تساهم في توسي  الوالة الصوية للطفه بشكه عام .  55 35 10 81.66 4.94

 درجة التحقيق  84.21

 ن النسط الم وية التي تعبر ع  استجاباب عينة ال وث عل  ا راراب االسرتبيان الخاصرة  (  1 تعا م   تائج جدول ) 
% ( توررد  د رري ،    71.66% ( توررد  علرري ، )    93.33( ا ررارف ، وذلررا هنسررط م ويررة تراوحررل مررا هرري  )    15ال ررالع عررددها )  

( ، وخا رة موافرق    80،    30افرق مرا هري  )  ومد ا وصرب استجاباب عينرة ال ورث فري ميرزان التقرد ر الثالثري هيمرا  لري : خا رة مو 
 ( .  15،   00(، وخا ة وير موافق ما هي  )  55،   10إلي حد ما ما هي  )  

 Results Discussion رانيًا: تفسير النتائ  ومناقشتاا:
 في ضوي  تائج ال وث سوف يقوم ال احث بمنامشتاا عل  النوو التالي: 

(  ن مسرراهمة الرسرروم الكاريكاتيريررة فرري تنميررة الرروعي القرروامي للتالميررذ الصررم وضرررعاف    1 تعررا مرر   تررائج جرردول )  
 السمع وفقاب الستجاباب العينة هي تالتالي:

 تساعد في التعرف عل  حمه الوقي ة المدرسية بالطريقة الصويوة. .1
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 تساهم في اتخاذ الوضع الصويا للجسم  ثناي مشاهدف المعلم عند الشر  .  .2
 تساعد في التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة الخاصة بالجلو  علي المقعد الدراسي . .3
 تساعد في التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة في عملياب الوموف داخه المعاد. .4
 حاسة ال صر .  تساهم في تنمية اإلدراف لدى التلميذ بمخال ة  .5
 تساعد التلميذ علي الترتيز.  .6
 تساعد عل  اكتساب القوام الجسمي السليم . .7
 تساعد في التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة عند تناول الطعام . .8
 تعمه علي تطوير مدراب الطفه المعرهية المتعلقة بالقوام. .9

 .الدراساب المرجعيةو تائج بع    المراجع العلمية  ويتفق ذلا مع بع 
 Conclusions االستنتاجات: 

 ن الرسوم الكاريكاتيرية تساهم في تنمية الوعي القوامي للتالميذ الصم وضرعاف  في ضوي  تائج ال وث استنتج ال احث 
 السمع م  خالل ما  لي:

 التعرف عل  حمه الوقي ة المدرسية بالطريقة الصويوة. .1
 اتخاذ الوضع الصويا للجسم  ثناي مشاهدف المعلم عند الشر  .  .2
 التعرف عل   وضا  الجسم الصويوة الخاصة بالجلو  علي المقعد الدراسي . .3
 Recommendations :التوعيات  

 في ضوي استنتاجاب ال وث  وصي ال احث بما  لي: 
 .الوعي القوامي ميةه   و ولياي األمور حول للمدرسي  وتث يف تواية و دواب دوراب عقد  ضرورف .1
 .الصويوة القوامية  والسلوتياب العاداب امهإكسا عل  والعمه التالميذ   يه القوامي الوعي  شر .2
 .الومائة سائهو و  ةالقوامي المشكالب  لمنامشة الدرو  بع  تتخصي علي التعليمية الجااب حث .3
 . العالجية  ناببالتمري  والتعوي والسليمة  المناس ة ةالصوي بالعاداب االهتمام .4
 .المجال هذا في العلمية االبوا  م  المزيد  إجراي ضرورف .5
  References المراجع
 م(: تواصه الصم، مكت ة األ جلو المصرية، القاهرف.2009 حمد عثمان صالا، سلوى علي مومد ) .1
النظريرة والتطبيرق، مرترز الكتراب    –م(: ماراراب التردريح لمعلمري ذوي االحتياجراب الخاصرة  2004)   حمد عفل مر رم .2

 للنشر، القاهرف.
 ( جامعة بذداد .  2م(: مجلة تلية التربية الرياضية العدد )   2013المفتي ) هللا عبد  هريفان .3
ورررافاب القواميرة لف رة الصرم وضرعاف  ت ثير هر رامج تر هيلي مقترر  علر  بعر  اال م( :  2012عادل  حمد عبدالوفيظ ) .4

 ، رسالة ماجستير ، تلية التربية الرياضية ، جامعة جنوب الوادي.  ( سنة هليبيا14 - 12السمع م )
 : تربية القوام، دار الفكر العربي، القاهرف. (م 1994)  ا ا  عبدالفتا  الرملي، زينط خليفة، علي زتي  .5

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  السمع وضعاف الصم للتالميذ القوامي الوعي تنمية في الكاريكاتيرية الرسوم مساهمة مدى

  

 

  

 األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 
36                       HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 

     

 

علمي  تعليمية مقترحة للع ة ترف اليد وت ثيرها عل  بع  جوا ط التعلم لمت: وحدف  م(2005)ماجدف عقه مومد صاهر .6
االحتياج ذوي  م   الخامح  الالص   بموافظة  اب  السمعية  التربية  اإلسكندريةخاصة  وفنون  لعلوم  مجلة  سيوط   ،

 ، تلية التربية الرياضية ا جامعة  سيوط .  الجزي الثا يالرياضية ، العدد العشرون ،  
 .  33ص    ،هدون مكان  شر  ،هدون دار  شرالقوام،    م(: (1990 العفيفي مجدى .7
م(:  ثرر بعر  األ شرطة الفرديرة والجماايرة خرالل السر احة علر  بعر  السرماب الشخصرية  2003مومد عبدهللا خليه ) .8

نري   ( سنة، رسالة دتتوراا، تلية التربيرة الرياضرية للب12-8للتالميذ ذوي االحتياجاب الخاصة )إعامة سمعية( س  م  )
 ، جامعة اإلسكندرية.

ترر ثير هر ررامج للتربيررة الورتيررة علرر   داي بعرر  المارراراب الورتيررة الخاصررة  للصررم    م( :2004مومررد فتورري حسرري  ) .9
 ( سنواب ، رسالة ماجستير ، تلية التربية الرياضية للبنيي  ، جامعة المنصورف .9-6وال كم م  )

ية للتالميذ ت ثير هر امج للتربية الورتية عل  بع  المتذيراب البد ية والماارية والمعره(  2008مومد فتوي حسي  ) .10
 ي ، جامعة المنصورف. اا ، تلية التربية الرياضية للبن، رسالة دتتور الطائرفضعاف السمع في الكرف  
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 المستدامةللتنمية   ةاالجتماعي   األبعاد
 (ليبيالواقع الدول النامية مع التركيز على حالة   دراسة تحليلية نقدية)

 
   عبد هللا اشحيمه  محمد  عبد هللاد.  

 جامعة الزيتونة   –كلية التربية    –قسم علم االجتماع    –

 خالصة: 
النامية بشكل   التنمية المستدامة ألهدافها في المجتمعات  الليبي بشكل   عام، يهدف هدا البحث إلى معرفة مدى تحقيق  وفي المجتمع 

والمساواة في   االجتماعية  تحقيق العدالةالمتمثلة في  و   المستدامة،للتنمية  االجتماعية    األبعادمن خالل تسليط الضوء على أهم    خاص،
الع  الفرص، الدراسة أهم الجوانب  والتعليم والتو   االجتماعية،الحماية    البشري، ونظمنصر  وتنمية  بينت  التركيز ظيف. وقد  ينبغي  التي 

البشرية   التنمية  أهداف  لتحقيق  التي    المستدامة،عليها  الصعوبات  التنمية    من  تقللوأهم  تحقيق  بعض    المستدامة،فرص  ووضع 
 التوصيات والمقترحات حولها. 

 .العدالة االجتماعية البشري،تنمية العنصر  المستدامة،التنمية   االجتماعية، األبعاد: تيحية للدراسةالكلمات المفا 

    مقدمة:
  ,لتنمياةمفهاوم ا  ات علاى أبعااد وتغيار   كبيار فاي إحادا لقد كان للتحوالت الهامة التي حدثت على الفكر التنموي دورهاا ال      

معالجااااات المشااااكالت  و    البحااااث عاااان الحلااااول  علااااى  ركاااازيكااااان    الاااا ي  االقتصاااااديالنمو  باااا  هتماااااماال  ل ماااانالتحااااو حيااااث باااادأ  
  اإلنساانيالبعاد    التركياز علاى  إلاىخصوصا بعد الحرب العالمية الثانياة    ,معاتتجمال  كثير منتشهدها    تالتي كان االقتصادية
ماان  لاا   ذ   باار اوقااد    ,  والسياسااية  واالجتماعيااةحتياجااات وحقااون النااال ماان النااواحي االقتصااادية  أهميااة ال  عطاايأ   الاا يللتنميااة  
خل  اومدى التاد ,  في التنمية    لإلنسانالحقيقية    األهمية  تطور عكسوما حد  عليها من  ,  صياغة مفهوم التنمية   إعادةخالل 

المجتمااع علااى    أفااراد   اتبااين ملتلااا جوانااب الحياااة والتااي يصااعب انجااا  أي تقاادم فيهااا دون وضااع احتياجااات وحقااون وتطلعاا
  د مان خاالل االنتقاال مان التنمياة الشااملة التاي ينقصاها التحديا؛  البشارية المساتدامة  التنمياةكد عليا  ؤ ا ما ت  وه ,أولوياتها رأل

علاى حقاون    والتأكياد التنمياة التاي تقاوم علاى العدالاة فاي تو ياع المناافع    إلى التي ترتبط بحياة النال, والمعالم لألهدافالدقيق 
  أصاابحت قضااية التنميااةفقااد  لاا ل     .وفااتا الليااارات أماماا   فااي الوصااول إلااى المعرفااة,  ليل الصااعاب التااي تواجهاا   اإلنسااان وتاا

  الملتلفاة،االت المعرفاة  المساتدامة مان أهام القضاايا التاي تشاغل باال عادد كبيار مان المهتماين والمتلصصاين فاي مجا البشرية
  والمنظماااات الدولياااةالحكوماااات    العدياااد مااان  دفاااع ذلااا وقاااد    أخااار،فاااي ملتلاااا دول العاااالم دون اقتصاااارها علاااى مجتماااع دون  و 

فاي    اإلنسانيلما تمثل  من أهمية للمجتمع    اهتماماتها،في مقدمة  المستدامة بأبعادها وأثارها    التنميةوضع برامج  إلىوالمحلية 
 والمستقبل.الحاضر 
  المساار التنماوي من حالة التللاا التاي تصااحبها ضارورة اعتمااد    النامية  من المسلم ب  ان  لكي تلرج المجتمعات  فأن وهك ا

النااال وتطلعاااتهم    جاااتويضااع احتيا  التنمويااة،والاا ي يعتمااد علااى اإلنسااان فااي تنفياا  الباارامج واألهااداف    اسااتراتيجي،كليااار  
وقاااد    والتنمياااة.كطرياااق لتحقياااق التقااادم  العاااالم خصوصاااا فاااي العقاااود األخيااارة  يشاااهدها  مواكباااة التحاااوالت التاااي  ضااامن أولوياتااا  ل

االجتماعيااة فااي تحقيااق    األبعاااد وأهميااة    المسااتدامة،  تطااور مفهااوم التنميااةتمثلاات فااي  علااى عاادة جوانااب  ه الدراسااة    هاا  اشااتملت
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التنمياة    االجتماعياة،الحماياة    المساتدامة،العدالاة االجتماعياة والتنمياة    البشاري،تنمية العنصر  مثل المستدامة، البشرية التنمية
 المستدامة. والتوظيف، والتنميةالتعليم   الفرص،المستدامة والمساواة في  

 مشكلة الدراسة:
التنمياة المساتدامة    قضاية  خاصاة وان  محاور أساساي فاي عملياة التنمياة المساتدامة , ةاالجتماعياباألبعاد االهتمام مثل ي       

علااى المااوارد  فااي دعااوة جااادة للمحافظااة    لقادمااةتقااوم علااى تحقيااق ضاامان الحصااول علااى مقومااات الحياااة لألجيااال الحاضاارة وا
العوامل البيئية فاي االعتباار وااثاار المترتباة  المتاحة واستغاللها حسب الحاجة دون المسال بحق األجيال القادمة ؛ مع أخ   

, فأن ها ا الهادف يتطلاب تحقيقا  رفاع ساقا الاوعي    مستقبل األجيال القادمةاألجيال الحاضرة و   واقع على العبث بالبيئة على
ماع  ات المجتلدى األفراد بأهمية ذل  , وال ي ال يتاأت إال بحصاول مساتوى تعليماي وثقاافي وصاحي ومنيشاي مناساب لكال فئا

حااق األجيااال    الحياااة الكريمااة, ويحفاا لهاام    ويحقااق  ,يلبااي وموحااات األجيااال الحاضاارة    النمااولكااي يحقااق مسااتوى مناسااب ماان  
أن تكاون    القادمة من الموارد الطبينية والبيئية لينيشوا حياة مستقرة وأكثار رفايياة وأمناا. ولتحقياق ذلا  كاان الباد لها ه األماور

وماان هنااا تصاابا مسااألة العدالااة االجتماعيااة    ،  policymakersالسياسااات فااي المجتمااع    القاارار وواضااعيأولويااة لاادى صاانا   
ماااا أراد المجتماااع تحقياااق تنمياااة مساااتدامة تتماشاااى ماااع الواقاااع وتنساااجم ماااع متطلباااات  هلهاااا أذا  ضاااية جوهرياااة ال يمكااان تجاق

. وللوقااوف علااى أهاام الجوانااب     المساتوياتعلااى  كاال    والتكنولااوجيوتطلعاات األفااراد التااي تفرضااها ضاارورات التطاور المااادي  
الاا ي  و   االتجاااه،التااي تسااهم فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة كااان لزامااا النظاار للسياسااة المتبعااة فااي دفااع عمليااة التنميااة فااي هاا ا  

  وثمارهااا،والمسااتفيد األول ماان فوا اادها    األساسااي لتنفياا ها،يتطلااب تحقيااق جوانااب هامااة تجعاال ماان اإلنسااان األداء أو الفاعاال  
 يكون اإلنسان هدف التنمية وغايتها في آن واحد.  ومن تم

بالرغم من أن عمليات التنمية كانت تركز غالبا على النمو االقتصادي بشكل أساسي ل ل  انحصرت المؤشارات التاي تعكاس  
د,  والاا ي يااتلل  فااي مؤشاارات الناااتج القااومي اإلجمااالي ومتوسااط دخاال الفاار ,النتااا ج التنمويااة علااى الناااتج المااادي الملمااول  

عاال البحااث  األحيااان ؛ ممااا ج    معظااموبااالرغم ماان أهميااة هاا ه المؤشاارات إال أنهااا يكتنفهااا الكثياار ماان الغمااو  و التضااليل فااي  
الا ين رأوا  , و لادى كثيار مان المهتماين  نيشا  اإلنساان مساألة جوهرياةالا ي يالفعلاي الواقاع  تعبار عانعن مؤشرات أكثر فاعلية 

أفااراد  وترساام صااورة حقيقيااة تكااون أكثاار تمثاايال للواقااع الاا ي ينيشاا     ,أن البحااث عاان مقاااييس جدياادة تعباار عاان الواقااع التنمااوي  
. ل ل  توجب على المهتماين أخا  أبعااد متنوعاة  األهميةأمر في غاية  الملتلفة ا ح  االجتماعية وفئات  العمرية مجتمع ما بشر 

الثقافياة والتعليمياة  المساتويات المنيشاية و في االعتبار عند محاولة تقييم مادى تحقياق اللطاط والبارامج التنموياة ألهادافها مثال  
علاى البعاد    تمد فقاطا يجعل تقييم الواقع المعاش ال يعوه    المجتمع،في  الحياة التي ينيشها األفراد   واللدمية ونوعيةوالصحية 
لاا ي يعااز   علااى البعااد الكيفااي اأهميااة  بشااكل أكثاار  أيضااا و   باال يركااز  وحسااب،  الصااامتة أن صااا التعبياار  ولغااة األرقااامالكمااي  

وه ا البحث يتضمن جملة مان القضاايا واألبعااد التاي تعاز  مان أهمياة ودور اإلنساان    الحياة.جودة ونوعية  المعرفة أكثر عن 
عنصاار فااي مسااألة  كااأهم    اإلنسااانالتعاارف علااى ماادى اهتمااام الدولااة بتنميااة  ماان خااالل محاولااة    المسااتدامة،فااي تحقيااق التنميااة  

والمجتماع الليباي بشاكل خااص    عاماة،وك ل  الصعوبات التي تواج  النال في المجتمعاات النامياة   المستدامة،تحقيق التنمية 
 ماعية لتنمية المستدامة. في كيفية االستفادة من ثمارها في ظل االهتمام باألبعاد االجت
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 أهمية الدراسة:
فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة ,    Social dimensions  ةاالجتماعياا  التركيااز علااى األبعاااد تنبااع أهميااة الدراسااة ماان أهميااة  

األساساية التاي يجاب علاى الدولاة القياام بهاا    جوانابوتعتبر مان البأكمل ,    المجتمع أهم القضايا التي تشغل ضما تخاصة وأنه
ألجاال تحقيااق حاجااات ومتطلبااات مواونيهااا الماديااة والمعنويااة ماان تااوفير لللاادمات كالصااحة , والتعلاايم , واإلسااكان , ووجااود  

واحتاارام    السياسااية ,وتحقيااق العدالااة االجتماعيااة والمساااواة, وفاارص العماال ,والمشاااركة    ,وساايادة القااانون  األماان واالسااتقرار ,  
العمال    أخارى ا مان ناحياة, ومان ناحياة    حرية الرأي, وغيرهاا مان الحقاون التاي تضامن لإلنساان الحيااة الكريماة فاي مجتمعا  ها

  امجاااراة التطااور التااي تشااهدهوالقااادرة علااى  واالسااتفادة ماان قدراتاا  فااي تحقيااق التنميااة المال مااة    اإلنسااانعلااى االسااتثمار فااي  
  الحكومااة،يجاب أن تقااوم بهااا    التااي   Effortsالدراساة أيضااا ماان أهميااة الجهاود تنبااع أهميااة  كمااا  عصار.  الا    فااي هاا  المجتمعاات

  قضاايالماا تعكسا  ها ه ال  ؛وتحقيق العدالاة االجتماعياة  لتوفير اللدمات Prioritiesاألولويات  أعطاءاضعي السياسات في وو 
فااي تحقيااق أهااداف التنميااة  اتجاااه أفااراده  المجتمااع ماان دور هااام    يقااوم باا ماان أهميااة فااي تحقيااق رفاييااة اإلنسااان ومااا يجااب أن  

التااي تماار بهااا مجتمعااات العااالم  والسياسااية واالجتماعيااة السااريعة    وسااعادة اإلنسااان فااي ظاال التغياارات االقتصااادية  المسااتدامة،
ا الجاناب يعاز  المعرفاة    كما أن أهمية تقييم وتحليل الجهود والبرامج التاي تقاوم بهاا الدولاة فاي ها  مواكبتها.اليوم والعمل على  

ويكشاااا ماااواون الللااال فاااي تنفيااا  السياساااات المرتبطاااة بتاااوفير    المساااتدامة،العلمياااة والموضاااوعية للمهتماااين بمساااا ل التنمياااة  
 وتحقيق الرفايية للمواونين.Distribution of Resources    ات والعدالة في تو يع الموارد  لدمال

ويمكن القول إجماال أن أهمية ه ه الدراسة تتحادد فاي أنهاا مان أهام الوساا ل الغيار مباشارة التاي تسااعد المهتماين علاى معرفاة  
الرفااع ماان    التااي تهاادف إلااىو   االتجاااه،  فااي هاا ا  تنمويااةمااواون الضااعا التااي تعيااق عمليااة دفااع وتطااوير الباارامج والسياسااات ال

مشااااركت  فاااي تحقياااق التطاااور وبنااااء المجتماااع بماااا يتناساااب ومتطلباااات وأهاااداف التنمياااة البشااارية  و   اإلنساااان،مساااتوى منيشاااة  
 المستدامة.

 أهداف الدراسة:
تحقيااق    أهاام القضااايا التااي تعااز  ماان دور اإلنسااان فاايلمتمثاال فااي محاولااة التعاارف علااى  ا  تنطلاق الدراسااة ماان الهاادف الر يسااي

 األهداف الفرعية التالية:ا الهدف الر يسي وينبثق عن ه   المستدامة.أهداف التنمية البشرية  
 المستدامة.في تحقيق التنمية   توثرمعرفة أهم الجوانب التي   1-
فااي تحقيااق التنميااة    ودور ذلاا   فااي الحصااول علااى المعرفااة واللاادمات,  المااواونينى تكااافؤ الفاارص بااين  التعاارف علااى مااد   2-

 المستدامة.
أهاااداف التنمياااة    تعزيااازفاااي    الحماياااة االجتماعياااةو   , وفااارص المسااااواة األبعااااد االجتماعياااة كالعدالاااةمعرفاااة مااادى مسااااهمة    -3

 البشرية المستدامة.

 تساؤالت الدراسة:
ال الدراسة من  للتنمية البشرية   تحقق أي مدى قد    إلىفي  ال ي يتمثل    الر يسي  تساؤل تنطلق  االهتمام باألبعاد االجتماعية 

 التالية:   الفرعيةاإلجابة على التساؤالت  من خالل    المستدامة، 
مدى    1- أي  بين    تمإلى  الفرص  تكافؤ  التنمية   المواونين, تحقيق  أهداف  تحقيق  دون  حالت  التي  الصعوبات  هي  وما 

 المستدامة ؟ 
 ما مدى مساهمة السياسات الحكومية في تنمية العنصر البشري؟  2-
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 اللدمات و   على  في الحصولبين األفراد  المساواة والعدالة االجتماعية    تحقيقإلى إي حد أسهمت جهود الدولة في    -3
 التنمية البشرية المستدامة؟ تعزيز    ذل  في, ودور  فرص العمل

 : لتنمية المستدامةاألبعاد االجتماعية وا
 تطور مفهوم التنمية المستدامة:أوال:  
البعاد البيئاي المحافظاة    حول جانبين ر يسايين هماا: Sustainable development يتمحور مفهوم التنمية المستدامة       
أي تاااوفير حاجاااات الجيااال    والحااارص علاااى عااادم اساااتنزاف الماااوارد الطبينياااة مااان أجااال مصااالحة األجياااال القادماااة  البيئاااة،علاااى  

ونظارا إلاى أهمياة ها ين البعادين فاي تحقياق التنمياة المساتدامة الا ي يؤكاد   القادماة. األجياالالحالي دون التأثير على حاجاات 
وبالتاالي تبار  مساألة مهماة فاي تحقياق مبادأ االساتدامة فاي   ناب،الجواه ارد النماو االقتصاادي دون إهماال ها  على اساتمرار ماو 

المحافظاااة علاااى مكوناااات البيئاااة الااا ي يعتبااار    دون إغفاااالالنماااو    كشااارت لتحقياااقالتنمياااة وهاااو ضااارورة تحقياااق عنصااار التاااوا ن  
 مكوناتها.اإلنسان أحد 
  هاا ايجسااد أهميااة    ولااوج مصااطلا  المسااتدامة خصوصااا مااعهامااة فااي مسااألة التنميااة    مكانااةاني يأخاا   اإلنساا  البعااد وماان هنااا باادأ  

 Human Sustainableلاا  التنميااة البشاارية المسااتدامة  ذ أضاايف أليهااا لتصاابا بعااد    الاا يوهااو مصااطلا شالبشاارية     البعااد 
Development , ه ا التطور ال ي حد  على مفهوم التنمية جعلها أكثر وضوحا وقدرة علاى فهام وتفساير أهام  بالتالي فأن و

المتضامن المحافظاة  ر االستدامة إلى مصطلا التنمية و إضافة عنص  أوال:  اد المؤثرة في عملية التنمية . وذل  من خاللاألبع
حقهاام  مان خااالل ضامان    القادمااة؛وكاا ل  تحقياق العدالااة لألجياال    الموجاودين،حقيااق العدالاة بااين أفاراد المجتمااع  تعلاى البيئاة و 

ا ديااد    وثانياا:جعال للتنمياة أهاداف بعيادة المادى تعكاس أهميتهاا حاضارا ومساتقبال.     إهدارها، وه االموارد الموجودة وعدم   من
من أهمية     اد إضافة مصطلا البشرية أليها   مع حيث المستدامة،التنمية  مسألة في ةجتماعياال باألبعاد االهتمام  ارتفا  وثيرة

بأسااااليب ووااارن  وإلماااام    معرفاااة  أكثااار  اإلنساااانالهتماااام بااا  وتطاااوير مهاراتااا ؛ وجعااال  العنصااار البشاااري واتنمياااة  التركياااز علاااى  
وهكا ا بادأ البعاد اإلنسااني يمثال المحاور الر يساي والعنصار األهام فاي سالم أولوياات تحقياق   التنمية.االستفادة من فوا د وثمار 

وذلاا  ماان خااالل المواءمااة بااين االهتمااام بالجااانبين    ،Priorities of Sustainable Developmentالتنميااة المسااتدامة  
ماع األخا  فاي االعتباار الطاقاات المادياة    ؛وبصورة أدن التركيز على البعد البشري كأولوية في ذلا  واالجتماعي،االقتصادي 

الماوارد االقتصاادية  وتحقيق سعادت  مان خاالل تو ياع    للفرد،ى المنيشي  كشرت أساسي لتحقيق أهداف التنمية وتحسين المستو 
ربما يبر  تساؤل هام حول ماا أذا   اإلوارا   في ه  .54ص ،2012 ,السروجيشاالستلدامات  أحسن إلىالمتوفرة وتوجيهها 

 ال.كانت التنمية قبل ذل  تهدف إلى تحسين مستوى منيشة اإلنسان وتحقيق سعادت  أم 
مان خاالل  ياادة    االقتصاادي.أن التنمية من  بداياتها كانت تهدف إلى تحسين مساتوى منيشاة اإلنساان وتحقياق النماو   ال ش 

غيار أن األمار لام    للتنمياة،مساتوى دخال الفارد واللا ان يعتباران الهادف األساساي   الناتج القومي الا ي ياؤدي بادوره إلاى تحساين
  أخا ت درجااتاألهم من تحقيق النمو وان كانت عملية التغيار فاي األهاداف قاد  تغير في تحديد الهدف  ك ل ؛ وحد يستمر 
لواقاع التنمااوي وماادى االسااتفادة مناا   تعباار عاان ا  ؛تبناي مؤشاارات جدياادةأمكانيااة  كاال مجتمااع فااي    غباةماان حيااث قاادرة ور متفاوتاة  
في كثير مان  ورآها    ا يسمى بالدخل القومي للدولة تلفيالبيانات الصادرة عن المجاميع االقتصادية أو م فمثال أفضل. بشكل

  يمكان االعتمااد   أخارى   تام اإلقارار باأن هنااة ثماة مؤشارات  , لا ل   الملتلفاة األحيان أوج  التفااوت باين أفاراد المجتماع و فئاتا 
    شاها الفارد فاي مجتماع ماايوتعكس بشكل أدن نو  و جودة الحيااة التاي ين ؛عليها في معرفة التطور ال ي حد  في المجتمع 

مايااة البيئااة وتطااوير  حتحسااين مسااتوى اللاادمات الصااحية والتعليميااة و   تحقيااق العدالااة فااي تو يااع اللاادمات و  , والتااي ماان بينهااا
قيماة    وغيرها من الجواناب التاي ترفاع مان,     3ص,2016 ,والمساواة شحفاف, بوظياف  واإلنصافالمؤسسات وتحقيق العدالة  
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. ماان هنااا فااأن أهميااة التركيااز علااى البعااد اإلنساااني فااي عمليااة التنميااة المسااتدامة  لمشاااركة فااي بناااء المجتمااعاإلنسااان وأهميتاا  ل
توسايع اللياارات أماام الناال , وجعلهام شاركاء    , وذلا  مان خااللكان يهدف باألسال إلى تنو  فوا اد النماو بالنسابة لإلنساان  

بثمار النماو اساتثمارا ملموساا فاي جواناب    حقيقيين في مسألة تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى جعل النال يستمتعون 
الحياة الملتلفة من غ اء وخدمات صاحية و تعليمياة أفضال , وحيااة أكتار أماناا ووقاياة مان العناا والجريماة ووصاول أفضال  
للمعرفة , وساعات راحة أكثر كفاية , وحريات سياسية  وثقافية وشعور بالمشاركة في نشاوات المحيط ال ي يناي  اإلنساان  

ساوف تكاون ضاامن حقيقاي وذو أهمياة    االعتباار؛ . وهك ا أذا ما تم أخد ه ه القضايا في  16, ص  2012  شو ,  نطاق في 
المجتماع قاد حقاق نجاحاا كبيارا فاي اساتثمار   بواسطتها يكون والتي  المستدامة،بالغة لكل مجتمع يطما لتحقيق أهداف التنمية 

التي غالبا ماا تمانعهم أو تقاا أماامهم عراقيال     ،موارده البشرية شأبنا    والمتمثلة فيلكها توتوظيف أهم مصادر النمو التي يم
وهااا ا    .باااالمجتمعوبيئياااة  مااان المشااااركة فاااي البنااااء والنهاااو     وجنساااية،  وثقافياااة،  وسياساااية،  واقتصاااادية،  اجتماعياااة،متعاااددة ش
فتارات  ل  موصادهوتفاتا األباواب التاي ظلات   القضاايا،الفوارن الناجماة عان كال ها ه  متينة تنب  أسس وضع على العمل  يتطلب

والمشاركة واالساتفادة مان النماو    الفرص،في    والمساواة   االجتماعية،وويلة أمام كل األفراد ليتمكن المجتمع من تحقيق العدالة  
 .والمستدامةذو الصبغة المتنوعة 

 لتنمية المستدامة.األبعاد االجتماعية في تحقيق ا ثانيا: أهمية
جميع أهداف التنمية المستدامة دون اساتثناء. إال    أساسي تضمنت االهتمام بتطوير اإلنسان وتحقيق سعادت  ورفاهيت  حق   إن

غيار مال ام وعقباات حالات    النامياة بواقاعأن ه ا الحق المشرو  لكل إنسان أصطدم والى حد كبير فاي كثيار مان المجتمعاات  
اة  تجعال منا  أد  Social valueاجتماعياة  وتحقياق تطلعاتا  التاي بادورها تضافي عليا  قيماة    حقوقا ،بين الفرد وحصول  على  

إن العماال علااى تحقيااق التنميااة المسااتدامة بأبعادهااا الملتلفااة يتطلااب أدراة    المجاااالت.هامااة فااي دفااع عمليااة التنميااة فااي كاال  
أهميااة ودور العنصاار البشااري فااي عمليااة التنميااة والتااي تمكناا  ماان تحقيااق االسااتفادة المثلااى ماان نتا جهااا , وذلاا  ماان خااالل  

المساااواة بااين األفااراد فااي الحصااول علااى اللاادمات, مثاال التعلاايم والصااحة والسااكن  أمكانيااة تحقيااق العدالااة االجتماعيااة وفاارص  
وحق العمل , باإلضافة إلى تأهيل وتدريب العناصر الوونية وتاووين المعرفاة واالساتمتا  بالوقات وتحقياق الرفايياة وتحساين  

 الظروف المنيشية واللدمية للمواونين.
أو فااي    لهااا،دامة شااهدت العديااد ماان التطااورات سااواء فااي مجااال التفساايرات النظريااة  وهكاا ا فااأن االهتمااام بدراسااة التنميااة المساات  

أضا إلى ذلا  ماا ظهار مان إضاافات    االجتماعية.اجتماعية أخرى مثل تحقيق فرص المساواة والعدالة   ربطها بقضاياإوار 
البشري ال ي جعال التنمياة    ة العنصروتنميوالتي من أهمها التركيز على بناء اإلنسان   المستدامة،على جوانب تحقيق التنمية 

عااة؛  المساتدامة تتلاا  أبعاادا ومضااامين جديادة أدت إلااى تحولهاا ماان تصاورات وأهااداف محادودة إلااى بارامج وأبعاااد واساعة ومتنو 
إلاى التناافس   formal and Informal Organizationsالرسامية وغيار الرسامية    اتميظتسعى من خاللها المؤسسات والتن

وفئااات  أفااراد    وتحقيااق مكاسااب ملتلفااة ماان أجاال التطلااع إلااى مسااتقبل أفضاال لكاال  المااواونين،لفاارص أمااام  ماان أجاال تعظاايم ا
. وقااد شااهد العااالم فااي العقااود األخياارة اهتمامااات متزاياادة ومتسااارعة فااي االهتمااام بتنميااة العنصاار البشااري الاا ي يعتباار  المجتمااع

ى واقاع المجتمعاات اإلنساانية كاال حساب جهاوده ورغبتا  فاي  وقد انعكاس ذلا  علا  المستدامة،الجانب األهم في تحقيق التنمية  
  تحقااق مسااتوى ماان الكفاااءة والفاعليااة التااي تضاامن لإلفااراد مكانااة مرموقااة بالمقاااييس  المتطااورة، والتاايأتبااا  الباارامج واألساااليب  

هنااااة العدياااد مااان  وباااالرغم مااان تحقياااق خطاااوات متقدماااة فاااي كثيااار مااان المجتمعاااات إال أن  الحديثاااة للتطاااور وبنااااء اإلنساااان.  
نهاا فاي بنااء اإلنساان  مجتمعات العالم الثالث ال الت تعاني من عدم القدرة على توظيف مواردها المادية والبشارية لالساتفادة م

بحيث تلرج من حالة الجمود التي تنيشها تل  المجتمعات والتاي ربماا تكاون  ؛ للتنمية المستدامة  ةاالجتماعي وتحقيق األبعاد 
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التقليدياة دون أحادات تغيارات علاى يياكلهاا اإلدارياة وأسااليبها   بناءتهاا, وتبقي ه ه المجتمعات محافظة علاى  مقصودة أحيانا
فعلااى ساابيل    التعليميااة والتنظيميااة التااي ال تلاادم المتطلبااات االجتماعيااة, واالقتصااادية, والثقافيااة والسياسااية إلفااراد المجتمااع .

محاوالت    أيةلين في تل  الدول  و ئالمس اتلاذابسبب عدم  ض المجتمعات العربيةفي بع سلبياتقد بر ت العديد من ال المثال،
التاي شاهدها    التطاوراتتتصاا باالجمود وعادم القادرة علاى مواكباة  ة  االقتصاادي  امماا جعال نظمها االقتصاادي، لإلصاال جادة 

كماا أنا     . 13ص  ،2001,  الار ان شعبد  عالميةال األسوانالمنافسة في  مالمحهاالتي من أبر  النظام االقتصادي العالمي و 
تجعال ها ه    و  ارتادادات اجتماعياة أكثار تاأثيراال يقا التأثير السلبي له ه التداعيات عند ه ا الحد بل يقود المجتمع إلى حاد 

وتحقياااق    ،مطالاااب شاااعوبهاثمناااا لعااادم اساااتجابة حكوماتهاااا إلاااى    ؛ةمضااااعف  عاااات غارقاااة فاااي الفوضاااى والتللاااا بنسااابالمجتم
وبالتااالي غالبااا مااا تكااون فاارص خااروج هاا ه المجتمعااات ماان واقعهااا    والتطااور،ومواكبااة التنميااة    التغيياار،تطلعااات أبنا هااا فااي  

   .األقلفي المستقبل القريب على المتللا ضئيلة وصنبة المنال 
دون    األجنبااي،بشااكل كبياار علااى العنصاار البشااري    اعتماادتكثياار ماان المجتمعااات الناميااة وعلااى رأسااها الاادول العربيااة    أنكمااا  

  تأهيااالي كلفهاااا أماااوال كثيااارة وخساااا ر فاااي مواردهاااا بسااابب عااادم القااادرة علاااى  والااا    الاااووني،ى االهتماااام بالعنصااار  التركياااز علااا
يعتبار ماان    الا يفااي العنصار البشاري    االساتثماربال    الثاروة؛س  أصاابا لاي  الحقيقايرأل الماال  خاصاة وأن    البشارية،عناصارها  

دون    األصاعدةحيث استحالة تحقيق تنمية على ملتلا    اإلنسانتنمية حقيقة قا مة على بناء   إلىأفضل الطرن في الوصول 
المساتدامة يتطلاب االهتماام  فأن تحقيق األبعااد االجتماعياة للتنمياة   وهك ا .(3ص ،2015, إسماعيلشالبشري تنمية العنصر 

    المستدامة.التنمية  عملية   عليها  هامة تقوم  مرتكزاتو   أسس،  برتالجوانب التي تع  ببعض

 البشري:تنمية العنصر  1-
األماار الاا ي جعاال التفكياار فااي توساايع خيااارات التعلاايم    المسااتدامة،يمثاال العنصاار البشااري محااور أساسااي فااي تحقيااق التنميااة  

أداة التنمياااة  اللبااارات هااادف أساساااي لكااال مجتماااع يعمااال علاااى جعااال اإلنساااان    والمهاااارات وتناااو والتااادريب واكتسااااب المعرفاااة  
أهميتا  فاي التنمياة مناد أكثار مان نصاا قارن حياث  شاري و بدأ االهتمام بالعنصر البوقد  وثمارها.والمستفيد األول من نتا جها 

أوضاا شاولتز باأن االقتصااديين لهاام باا  وويال ومعرفاة تراكمياة بااأن الطاقاات البشارية هاي األهام باال أكبار مان كال األشااكال  
علاى رأساهم  ساا ل التنمياة فاي مجااالت ملتلفاة و دعاا المهتماين بم  د وقا   .125 , 1964 ,شاولتزشوة مجتمعاة معاا  األخرى للثر 
توساايع  ؛ لأولااوا اهتمامااا كبياارا بأهميااة اإلنسااان وتدريباا  وتعليماا  وفسااا المجااال أماماا   ؛ حيااثالكفاااءاتبناااء    إلااى  االقتصاااديين

قتصاادي واالجتمااعي , والا ي ال  التساريع بعملياة التطاور االمعارف  وتطوير مهارات  من أجل أن يكاون أكثار قادرة وتاأثيرا فاي  
وبها ا يكاون االساتثمار فاي العنصار  ,     12ص,    1984 عياد,واالهتمام باستثمار واقاتا  ش إال بتنمية قدرات اإلنسان  يتحقق

  ؛تحقياق أهاداف التنمياة المساتدامةو تاي تجعلا  أكثار قادرة علاى النجاا   ل  الفرص واللياارات ال ما توفرت االبشري ذو أهمية أذ 
وتحقياق االنساجام    ,تحقيق المواءمة بين توفير متطلبات األجيال الحالية والمحافظة على ثاروات األجياال القادماةالتي تسعى ل

ون الزياادة فاي الجواناب األخارى  ا األساال بدرجاة تفا  مع مكونات البيئة وعدم األضرار بها وتفسر مسألة نمو اإلنتاج علاى ها
خاصة وأن العصر الحالي يتميز بسمات هامة مان أبر هاا العمال المتواصال    . 1964 شولتز,لعمل واألر  ورأل المال شكا

فهااي تضااع اللطااط  المجاااالت  علااى تحسااين المسااتويات المنيشااية ماان خااالل محاولااة تحقيااق معاادالت نمااو متزاياادة فااي جميااع  
, ومعادات, وتكنولوجياا    ها ه العملياة الواساعة مان وساا ل شأماوال تطلبا والبرامج والسياسات وتب ل جهود مكثفة لتوافر كافة ما 

منهااا مااا لاام يااتم االهتمااام  بتنميااة العنصاار    مكاان لهااا أن تحقااق األهااداف المرجااوةال يياا  برامجهااا, ولكاان كاال هاا ه الجهااود  لتنف
ياااع السياساااات  البشاااري وتطاااويره , فاإلنساااان هاااو القاااوة المحركاااة لبعاااث الحيااااة فاااي كافاااة المجااااالت وهاااو العنصااار الحااااكم لجم

العمال علاى تعزياز قادرات الناال مان أجال تحقياق مساتويات متقدماة  ل  فأن    ل   .9, ص  2014عزمي, ش والبرامج واألنشطة 
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بتعزيااز  ال يكتماال إال    الملتلفااة،والقاادرة علااى المشاااركة فااي مناشااط الحياااة    الاا ات  واحتاارامالمعرفااة    إلااىماان الصااحة والوصااول  
فاي تشاكيل    األوليتمثال    البشارية،لا  مان خاالل تحقياق جانباان للتنمياة  ذ و الرفايياة. و  النماو،تي تمثال أساال حرية االختيار ال

ويقوم الجانب الثااني علاى اساتفادة الناال مان قادراتهم   والمهارات،والمعرفة  ةالقدرات البشرية من خالل تحسين مستوى الصح
الثقافياة واالجتماعياة    الشاؤون أو في   اإلنتاجية، الكفاءة رفع أو في الفراغ،ت اقاالستمتا  بأو  أمكانية المكتسبة سواء من حيث

المتحادة أن التنمياة البشاارية    األمامأصادرت     الا يوقاد ذكار تقريار التنمياة البشارية     .4ص  ،1991الادولي ,    شالبنا والسياساية  
التنمياااة البشااارية    شتقريااار  فاااي التعلااايم والصاااحة والااادخل والعمالاااة  لااا  بزياااادة فرصاااهمذ و   األفاااراد،تعناااي بتوسااايع االختياااار أماااام  

بال    وحساب  أصابا ال يقاال بالادخل الفاردي والتوساع فاي اساتهالة السالع المنيشة وأن مستوى خصوصا  . 1991 المستدامة
  163  ص ،2004, شأمارينا صن القدرات البشريةالكفاءات و يقال بمدى امتالة 

  العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة:  -2
 developedوالناامي  أصبحت هادف أساساي لادول العاالم المتقادم   Social justice العدالة االجتماعيةإن الحاجة لتحقيق  

and developing countries    والتاي أصابحت أولوياة    المساتدامة،فاي ظال الساعي نحاو تحقياق التنمياةPriority  تفرضاها  
 .المجاالت الملتلفة  األفراد فيوال ي يتطلب رفع سقا الوعي لدى   والبيئي،ضرورات التطور العلمي والتكنولوجي 

مواجهااة الصااعوبات الناجمااة عاان  علااى    وإعااانتهم  الملتلفااة،فااي مؤسسااات العماال    األفااراد   المتساااوية بااينالفاارص    إتاحااة  فمااثال،  
مسااعدتهم علاى التكياف ماع متطلباات العمال التاي  وأيضاا    عملهام،التي تؤثر عليهم في مجاالت   والبيئي؛التطور التكنولوجي 

المجتماع  ومن هنا يكاون     .1996,    شتوفيق  وتحقيق مستوى متميز يضمن استمرار القدرة على التنافس  التطور،يفرضها هدا  
اء  بشرا ح  الملتلفة أكثر قدرة على التفاعل مع التغيارات المتساارعة التاي فرضاها التطاور الماادي فاي ظال العولماة دون إقصا

مان خاالل تقلاي  التفااوت فاي ملتلاا الجواناب وساد الفجاوة باين األفاراد   أخار؛أو جانس علاى  أو تمييز لجماعة علاى أخارى 
والجماعااات والمجتمعااات.  وهاا ا أدى إلااى جعاال العديااد ماان القضااايا التااي تواجاا  المجتمعااات أفااراد وجماعااات وفئااات ملتلفااة  

لتحارر االقتصاادي القاا م  مان خاالل التوفياق باين متطلباات ا  األهمياة، وذلا متفاوتة االحتياجات أمر تحقيقا  مطلباا غاياة فاي  
قوامهاا    Social policyاجتماعياة  ومان جهاة أخارى وضاع سياساة    جهاة،على مبادئ النمو االقتصادي وتحقيق الجادوى مان  

؛ لغار  تمكينهاا مان االساتفادة مان  رعاياة الفئاات المحروماة واألقال حظاامان خاالل  اإلفاراد،كال  مشاركةالتضامن والتعاون و 
 . 190ص ،2006,  شالحواتالفقر والتهمي  االجتماعي    عا دات النمو وحمايتها من

التاي تفرضااها  ,  ونتيجاة لثثاار المترتباة علاى البحاث عاان مصاادر النماو وا ديادهاا بااوراد مان أجاال إشابا  الحاجاات المتزايادة  
ياادة فاي  الز وكا ل   ,  الا ي أدى إلاى  ياادة فاي نساب اإلنفاان واالساتهالة    متطلبات الحياة في ظل التطور في الجاناب الماادي

  منة والمتوا ناة بيئياا واجتماعياااالى حلول تسهم في استمرار الحياة  بجدية في الوصول إوالعمل جعلت التفكير ؛ عدد السكان
من خالل الحث على ضمان المحافظة علاى الماوارد لألجياال القادماة والمحافظاة  ل  ذ و  تفرضها آليات التطور,ضرورة ملحة 

سااواء كااانوا أفااراد أو    Stockholdersالناجمااة عاان عاادم مراعاااة أصااحاب المصااالا  , خاصااة  علااى البيئااة ماان ااثااار الساالبية  
ن بقضااااايا التنميااااة  أفاااار ت مشاااكالت أصاااابحت علااااى رأل أولوياااات المهتمااااي, والتااااي  لهاااا ه االعتباااارات  حكوماااااتجماعاااات أو  

رل  . وها ا كا  National or  International Institutions  أو الدولياةلمنظماات المحلياة  المساتدامة ساواء علاى مساتوى ا
الحصااول علااى  ماان خااالل  ذلاا   و   األفااراد،ماان شااأنها تحقيااق العدالااة االجتماعيااة بااين    ماان ضاارورة وضااع أهااداف محااددة يكااون 

والمشااااركة واالقتناااا  بتحقياااق أهاااداف التنمياااة    علااايهم،الحاجياااات دون إحااادا  ضااارر أو سااايطرة علاااى حقاااون الغيااار والتاااأثير  
  وسياسااية،  اجتماعيااة، واقتصااادية،المسااتدامة. ولكااي تااتمكن الدولااة ماان تحقيااق ذلاا  يجااب العماال علااى االهتمااام بقضااايا الفاارد  

تحقياق  بنااء ذاتا  مثال    علاى  هتسااعد استثمار واقات  عن وريق االهتماام بجواناب ملتلفاة  فرص بناء اإلنسان و  وثقافية لتعزيز
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الديمقراويااة    تحقيااق  , باإلضااافة إلااى ضاامان  لكاال األفااراد دون اسااتثناءمكافحااة الفقاار وتااوفير اللاادمات  و ,  العدالااة االجتماعيااة  
اساتدامة  فاي وجاود  بناو  مان الشافافية والنزاهاة    التاي تهمهام  اتمن خالل مشاركة أفراد المجتمع في اتلااذ القارار بشكل متكافئ 
 . وه ا يتطلب عمل جااد يسااعد علاى نشار ثقافاة ووعاي جدياد ينماي  ,2019خنجي    التنو  الثقافي ش القا مة علىالمؤسسات 

فاي بنااء المجتماع وتطاوره    اويؤكد علاى أهمياة حقاون اإلنساان ودورها  التمييز،ويواج  ثقافة    االجتماعية،اإلحسال بالمسؤولية 
انلفااا     إلااىلاا   ذ مؤشاارات تحقيااق العدالااة االجتماعيااة لدولااة معينااة أدى    كمااا أناا  كلمااا خفضاات   .125  ص  2013,شجلبااي

 . 9,ص 2014, شالسرحان في مؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية

 الحماية االجتماعية:  -3
وال يجاااب أن تقتصااار الحماياااة  فاااي المجتماااع,    تحقياااق التنمياااة المساااتدامة  زياااد مااان احتمااااالت فااارصتإن الحماياااة االجتماعياااة  

تسااهم فااي القضاااء علااى الفقاار, والحااد ماان عاادم    فهااي  الرساامياالجتماعيااة علااى العماال الرساامي باال تتعااداه إلااى العماال غياار  
نظااام الحماياااة    مااان الجهاااود المب ولاااة مااان أجااال تحقياااق  وباااالرغماالجتماعياااة .المسااااواة, وتعزياااز النماااو االقتصاااادي, والعدالاااة  

ان تحقيقهاا يعاز  مان قادرة اإلنساان  حياث    ,االجتماعية إال أنهاا ما الات متواضاعة جادا فاي كثيار مان مجتمعاات العاالم الثالاث
ن التاداعيات السالبية علاى  ر كثير ميؤدي إلى ظهو   إليهابينما االفتقار     ؛على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء المجتمع

منظماة  المجتمع , مثل المر  والفقر والجهل وعدم المساواة واإلقصاء االجتماعي لعدد كبير من النال ويلة حيااتهم شالفرد و 
تعازى ذلا  إلاى عادم القادرة علاى التمويال أو    نجد كثيار مان حكوماات الادول النامياة  اإلوار . وفي ه ا  2017العمل الدولية, 

لشارا ا    انعدام الموارد خصوصا الدول الفقيرة التي تكاون فاي حاجاة ماساة للادعم الماالي مان أجال تحقياق الحماياة االجتماعياة
 التنمية المستدامة.  مقبولة منوبالتالي المساهمة الكبيرة في تحقيق مستويات    المجتمعات،ه   واسعة في ه
تعاااني مااان ضااعا المااوارد الماليااة إال أن ذلاا  ال يمناااع الحكومااات وواضااعي السياسااات فااي هااا ه    ياار ماان الاادولكث  ورغاام أن

إنا  حتاى فاي البلادان األكثار فقارا   حياث جز اي،ا الجاناب ولاو بشاكل   المجتمعات مان تحقياق أهاداف التنمياة المساتدامة فاي ها
كاال خيااارات التموياال الممكنااة والمتااوفرة لااديها ماان تااوفير  فااي استكشاااف  ا مااا تحلاات بااالرو  االسااتباقية  تسااتطيع الحكومااات إذ 

مان اإلسارا  فاي تحقياق أهاداف    مجتمعااتوال ي بدوره يمكان ها ه ال  أفرادها،والحماية االجتماعية لجميع   الال ق،فرص العمل 
. إال أن من أهم العراقيل التي تمنع تحقيق ذل  هاو الفسااد اإلداري والماالي   2017شمنظمة العمل الدولية, التنمية المستدامة 
األكبار    والعقباة  الباال،،كاان لا  األثار    والا ي  الياوم،  والتي تنيش  كثير من مجتمعات العالم الثالاث البلدان؛المستشري في ه ه 

أصاابحوا يتزاياادون    لهااا، والاا ينحاجااة ماسااة    الحمايااة االجتماعيااة إلفااراد المجتمااع الاا ين هاام فاايفااي عاادم القاادرة علااى تحقيااق  
باإلضاافة   التطاور،أصابحت ضارورة تفرضاها وبيعاة الظاروف الحالياة وآلياات  وبالتاالي الحيااة،مع ا ديااد متطلباات  باستمرار

   وتمتعهم بها.إلى أنها إحدى أهم الجوانب التي تعز  فرص النال في الحصول على حقوقهم  
جاناب    فهاي  المساتدامة؛  هام مساألة الحماياة االجتماعياة بعيادا عان أهاداف تحقياق التنمياةففأن  ينبغي عدم  تقدم،ما بناء على 

  أحااد،ماان    يبااة  توليساا  إلياا ،يتمتااع باا  ماان هااو فااي حاجااة    أنيجااب  للمااواون  وحااق    االجتماعيااة،ماان جوانااب تحقيااق العدالااة  
أناا   أو    المااوارد،تو يااع    وعدالااةمنفصاال عاان حااق الفاارد فااي المواونااة    االجتماعيااةهااج الحمايااة  ن  ينظاار إلااى  أاللتااالي يجااب  وبا

    .3ص  ،االجتماعيةالتنمية   شنشرةتنمية مطلب تفرض  ضرورة تحقيق الالمساعدة أكثر من     مرتبط بمفهوم
قاة بانظم الحماياة   وتعاديل القاوانين المتعل  وضاعضارورة    فاي ليبيااالسياسات العامة    وتنفي  ينبغي على القا مين على وضع   ا  له

حصاول جمياع المحتااجين مان كباار السان والعجازة و العااولين عان العمال مان الجنساين   تضامين, ومتابعاة  المحتاجاةللفئات 
الادعم الكاافي للادخل    التاي تحقاق لهام  وتطاوير القاوانينمان خاالل سان  ؛  هم وقحقا وي اإلعاقة والعمالة الغير المنتظمة علاىذ و 

علاى مواكباة  تشاملهم نظام الحماياة قاادرين  وا مان كونايوالترفي  , من أجال أن  والمواصالت, والسكن, وخدمات التعليم والصحة
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لا   ذ يتم كال    أن  كما ينبغي  .  له ه الفئاتوتؤثر في مستويات المنيشة  , بين الحين و ااخر ل التغيرات التي تطرأ على الدخ
فااي صااميم أهااداف السياسااة  و   فااي اعتبارهاااللعدالااة االجتماعيااة    األربااع  األساساايةتضااع الركااا ز    واضااحة  خطااةسياسااة و ضاامن  
 . 10ص    االجتماعية،التنمية   والمشاركة شنشرة  والحقون،  واإلنصاف، المساواة،والمتمثلة في    للدولة،العامة 
شابكات    إقاماةفي    األكبرتحمل العبء  في    دولةدور التركز على    أن  ينبغيالصعيد    ا  ن استراتيجيات التنمية على هوهك ا فأ
  ينبغايكماا   أنواعها،وتقديم المعاشات والتأمينات والمساعدات بملتلا  األساسيةالحاجات  إشبا من أجل االجتماعي  األمان

المجتمنياة    والمساؤوليةتفعيال مبادأ التعااون   إلىيحتاج  األمروأن  المساعدات،اهتمام المجتمع المدني على بعض أن ينصب 
التنمياة  االجتمااعي واساتدامة   واألماان الحماياةتفعيال شابكات  مان أجالالمشاركة بين قطاعات المجتمع نسبة من خالل  يادة 

 . 2003,  جلبيش

 التنمية المستدامة والمساواة في الفرص: -4
تتايا للماواون قدراتا     للعمال؛مستدامة هو ضرورة وجود بيئة عادلة ومحفازة  البشرية  التنمية  الأن  من شروت تحقيق   ال ش     

على أسال المواهب والمهارات والجهد ال اتي للحصول على مكانة وظيفياة   في opportunitiesالفرص وتكون  واستعدادات ،
خاصااة وأناا  ال يمكاان     .2015كوشااي,    كأوجاا ،ش  وماان تاام يصاابا المجتمااع مجاااال خصاابا لتنااافس أعضااا    المجتمااع،داخاال  

   .140صش شااولتز,    ب وتعلاايم للقااوة العاملااةتساالير المااوارد الطبينيااة واالسااتفادة منهااا بشااكل جيااد دون تااوافر مهااارات وتاادري
علاى    ضئيلةالتي يظهر فيها الفساد بشكل كبير تنفق نسبة    نجد الدول  النامية المجتمعات كثير منولكن وكما هو الحال في 

مجااالت االساتثمار المهياأة للفسااد    موج  نحومعظم اإلنفان  يكون  بينما  ؛والتي من أهمها التعليم والصحة األساسيةاللدمات 
    .2006شسعيدي,   بشكل أوسع المالي

هو الللل في تو ياع    ويعاني منها أغلب أفراده  المجتمع،من بين القضايا التي تكرل مبدأ عدم المساواة في  ففي ليبيا نجد أن  
ر  الا ي أصابا فاي كثياو   الحكومياة ،إلى تراجع التوظيف في القطا  العام شالوظاا ا    أدتترتب علي  من أثار وما  العا دات،

    .االساتحقان واألهلياة  والكفااءة، وغياابدون مراعااة المؤهال    شلصاية؛من األحيان قا ما على أمور مثل الوساوة والعالقات ال
حيااث    لاا ؛ذ أبعااد ماان    إلااىالتفاااوت االقتصااادي الناااجم عاان عاادم المساااواة فااي تو يااع العا اادات بااين أفااراد المجتمااع  وقااد انعكااس  

  الابالد،ده كثير من قطاعات العمل في  وال ي أصبحت تشه  الملتلفة،في دخول العاملين بين قطاعات العمل   الكبير التفاوت
ووبقااة    High social class  غنيااة  اجتماعيااةوبقااة    الواحااد؛ي يساااعد علااى ظهااور تمااايز وبقااي بااين أبناااء المجتمااع    والاا

ومن أكثر العوامل أهمية عند التعر  لموضو  العدالة االجتماعية هو معرفاة مساتوى    .low social classاجتماعية فقيرة  
وإذا مااا أردنااا معرفااة العدالااة االجتماعيااة فااي المتطلبااات والحقااون    للفاارد،الاادخل الاا ي يحاادد المسااتوى االقتصااادي واالجتماااعي  

كس مباشرة على حياتهم فاي ملتلاا  وال ي ينع  األفراد،  دخولمدى التباين في مستوى  ل  يتطلب معرفة  ذ فأن   األساسية للفرد 
إال أن التباااين الواضااا    الجانااب؛فعلااى الاارغم ماان عاادم اهتمااام الكثياارين فااي مجتمعنااا بااثااار المصاااحبة لهاا ا     الحياااة.  جوانااب

الحصاول    المسااواة فاي  تحقياق فارصلاى  لبي علا  األثار السا  المجتماع  أفاراد االقتصادي واالجتمااعي باين  والسريع في المستوى  
  .112ص,  2013شجلبي,    أبناء المجتمع بفئات  وشرا ح  الملتلفة  الترفيهية بينعلى اللدمات الصحية والتعليمية و 

فبالرغم من تحسن األوضا  المنيشاية والقضااء علاى الفقار كماا هاو   اان،وه ه تعتبر من أهم العقبات التي تواج  المجتمع   
إلاى تو ياع العا ادات النفطياة والتشاغيل المكتاا فاي القطاا     وال ي يعزى   عقود،الحال في كثير من الدول العربية النفطية من   

 ين لسون العمل من خريجي  وخاصة بين الداخل الشباب،الزمن حد  ارتفا  في نسب البطالة بين    ومع مرورإال ان    العام،
والعماال  تااوفير الوظااا ا المسااتدامة    ا يتطلااب  وهاا   .2008  ,شالربيعااي  األكباار بااين اإلنااا   العليااا، والنساابةالجامعااات والمعاهااد  

قاد يكاون    مرتفاع،ففاي كثيار مان مظااهر النماو االقتصاادي التاي تتايا إمكانياة حصاول الفارد علاى دخال   التكاافؤ، تحقياق على
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فاي الوقات الا ي يكاون الفقار متفشايا باين فئاات عريضاة مان الناال ويكاون الماواون مسالوبا مان أبساط    أقلياة،مركزا فاي أيادي  
  الليبيااة؛كثياار ماان مجتمعااات العااالم الثالااث اليااوم والمشااابهة للحالااة  وان كاناات تشااهده   . وهاا ا الواقااع  2018بوتشااي ,  حقوقاا  ش

والاا ي شااهدا أخفاقااات    مجتمعنااا،إال اناا  فااي العمااوم يتشاااب  وإلااى حااد كبياار مااع واقااع    ؛ونسااب متفاوتااة  ملتلفااة،ولكاان بااوثيرة  
  مواونيهاا،علاى الدولاة أن تراعاي مبادأ المسااواة باين   ل ل  يتعين. ةمتتالية من  عقود وا دادت بزيادة التجاو ات اإلدارية والمالي

والتأكياد علاى    الجياد،التعلايم    والغاداء، وتاأمين  الطبياة،والعمل على ضمان انتفا  الجميع بالرعاية  الفقر،وتعمل على مكافحة 
عادم القادرة علاى    ه القضايا يسهم في  هبمثل  عدم االهتمام    أن . حيث 27ص ،2019الراضي,  عبد شالجنسين المساواة بين 

والتاااي مااان أبر هاااا دعااام التعلااايم والتااادريب فاااي    متعاااددة،  أضاااعاف سياساااات عاماااة وبااارامج  مااان خاااالل  اإلنسااااناالساااتثمار فاااي  
ومان تام تحقياق مساتويات مقبولاة مان    واإلبادا ،شاان  تطاوير كفااءات تكاون قاادرة علاى الللاق   وال ي مان الملتلفة،المجاالت 

فاي تاوفير  المسااواة  و   األفاراد،إتاحاة الفارص باين   الجاودة، وعادمقضاايا مثال فاي االهتماام ب إن التباوؤل ل  يمكن القول  النمو.
  نالا يخصوصاا مان الشاباب  رأل الماال البشاري    فاي تأكالبين أبنااء المجتماع يساهم إلاى حاد كبيار   العدالة اللدمات، وتحقيق

ن المشااكلة فااي  مااتككمااا أناا  ال    المسااتويات.ق التنميااة والتطااور علااى كاال  أهاام مااورد يمكاان االعتماااد علياا  فااي تحقياا  ون يعتباار 
  ذلاا ،  إلااى أبعااد ماان  األماار  هاابذ   باال  وحسااب،  تااؤمن للفاارد متطلبااات حياتاا  وماان يعااول  تساااوي الفاارص للحصااول علااى وظيفااة

أهمياة فاي    ذاتوالتاي تارتبط بمراكاز    والمالية،  اإلداريةير في المعايير المتبعة في التعيين للمناصب  يحد التغ إلىحيت وصل 
ضايقة  تلضاع لعوامال    وإنماااللبارة  والكفااءة أو    كاالجودة  ةمحادد ال تلضاع لمعاايير   مماا جعلهاا الملتلفة،المؤسسات والمرافق 

اخااتالالت بنيويااة فااي العديااد ماان المؤسسااات    إحاادا   إلااىا الوضااع    هااوقااد أدى    المساااواة.تكاارل التللااا ومحدوديااة فاارص  
  النامياة  فاي كثيار مان المجتمعاات  والاتنتيجة لما حد  من تغير في قيم الحصول على المناصاب والتاي   الدولة؛الهامة في 

ا الللال يمكان وصاف  باإلهادار المقصاود لمنياار    وها    الا كر.وامال ساالفة  رأل الهرم فاي مؤسساات الدولاة الملتلفاة بسابب الع
وي الكفاااءات الحصااول علااى  ذ ي يضاامن لألفااراد ماان    الاا  عاادال؛قاايم التو يااع ألكثاار    مااعلمااا أحدثاا  ماان تعااار     الكفاااءة نتيجااة

  اديينتمااون إلااى أساار ذات مسااتوى اقتصاا  أنهاام فقااراءأو    القااانون،انتهاااة    الفاارص التااي يسااتحقونها باادل حرمااانهم منهااا بساابب
 .   120ص ،2004جلبي،  شالمجتمع  في  مرموقة  مكانة اجتماعية  ال يتميزون بنفوذ سياسي أو   أو  متدني،

 والتنمية المستدامة: ,التوظيفالتعليم و  -5
وأصابا    الملتلفاة،بالرغم من التوسع في التعليم بمراحل  الملتلفة في ليبيا من  عقود و يادة أعداد اللريجين فاي التلصصاات  

وعااادم قااادرة بعاااض التلصصاااات    التوظياااف،ولكااان مشاااكلة عااادم    تزاياااد،ين يحملاااون ماااؤهالت جامنياااة أعااادادهم فاااي    أعاااداد الااا
الشباب ال ين هام فاي سان  ون العمل الحالي أصبحت هاجس لدى معظم  الجامنية على مجاراة التطور ال ي فرضت  آليات س

 :لعدة أسباب العمل
 في المؤسسات العامة.  عمللاللريجين ل  كلعدم قدرة القطا  العام على استيعاب   -
 .وتدريب عمليوخاصة في التلصصات التي تحتاج إلى مهارات    اللريجين،تأهيل ضعا   -
للقااوانين واللااوا ا التااي تضاامن للموظااا حقاا  كمااا هااو الوضااع فااي القطااا   ضااعا القطااا  اللاااص وعاادم إخضاااع    -

 العام.
 علمية الموجودة لسون العمل بشكل جيد.ال ومواكبة التلصصات  عدم مالءمة -
 .على فتا أسوان عمل جديدة  قدرة الدولةعدم  -
  جديااادة  علاااى فاااتا أساااوان عمااال  ومهاااارات تسااااعد لاااى التلصااا  فاااي المجااااالت التاااي تللاااق مهااان  عااادم التشاااجيع ع -

 .في كثير من الوظا ا  االعتماد على العنصر األجنبي  عن  بالمجتمع، واالستغناء للنهو 
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 .تركز الدخل في يد فئات معينة حال دون دعم السياسات العامة وتطوير برامج -
األساساية التاي تساهم  ا يعناي أهادار كبيار للطاقاات والماوارد  ها  ولين فاي ليبياا هام مان اللاريجين, و ويمكن القول أن أغلاب العاا
, والتي تم تمويلها بشكل أساسي من خزينة المجتمع و تلقت دعم كبير من الماوارد التاي    المستدامة  في عملية التنمية البشرية

تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن تحقق عا د مناسب للبالد,  وكما هو الحاال فاي كثيار مان البلادان النامياة   اد ها ا  
ن العبء على اقتصاد الدولة وإهدار األموال المستثمرة في العملية التعليمياة؛؛  نتيجاة تعطال قاوة عمال شاابة فاي بلاد  الوضع م

 .  ومن هنا  50يحتاج توظيف وتأهيل العناصر التي يملكها من أجل تحقيق التطورات االقتصادية واالجتماعية ش جلبي ص
العمريااة الهامااة فااي المجتمااع  ه الفئااة    البطالااة , حتااى ال تاانعكس علااى ها  تبار  أهميااة التركيااز علااى توظيااف الشااباب والحاد ماان

ياادفعهم    الء الشااباب تااارة  بااالنق  و أخاارى  باااالغتراب مماااوساايكولوجية ,واجتماعيااة , وشااعور هااؤ بااأمرا  متعااددة عضااوية ,
سالوكية مثال السارقة وتعااوي الملادرات والقتال , وبالتاالي يصابحون مصادر خطار حقيقاي علاى   انحرافااتأحيانا إلى ارتكاب 

 للدولة والمجتمع بأكمل .  اامن والسلم االجتماعي
علااى ملتلااا مؤسسااات الدولااة أصاابا التوظيااف حكاارا علااى المؤسسااات  وويلااة    فتاارةلفااي ليبيااا  وفااي ظاال ساايطرة القطااا  العااام  

أمار غيار مرغاوب  محادوديتها  ينظرون إلى العمل والوظيفة خارج نطان مؤسسات الدولة رغام  مما جعل المواونين  ؛الحكومية
إلاى العااملين خاارج القطاا  العاام    جعلاتهم ينظارون   تازال؛فكرة لدى كثير من النال في فترات ساابقة وال  ه ه   وقد تكونت في ،

ومكانة في المجتمع. في الوقت ال ي أفضى في  االعتماد على القطا  العام إلى تزايد في   حظابالدونية ويوصفون بأنهم أقل 
  والتاي تعتباره الجواناب    وتحقياق الشافافية فاي ها  ،وإظهاار الحقيقاةمستوى البطالة مع االستمرار في عادم وضاع حلاول مقنعاة 

     .2019شالترهوني،  متطلبات الحكم الرشيد   أدنى
الرينياة فاي الادول النفطياة     االقتصااداتفي التمويل االقتصادي للبالد على دخل النفط كغيرها مان  ليبيا تعتمد  إن إلىونظرا 
  ملتلااا مصااادر التموياال التااي يحتاجهااا المجتمااع , و  ديره الدولااة علااىتاا  الاا يالقطااا  العااام  ويساايطر  , حيااث يشاارف  العربيااة  
دفااع الحكومااات فااي كثياار ماان  ممااا    الداخليااة واللارجيااة ,  األ مااات  وكاا ل الاانفط ,    أسااعارحااد كبياار بتقلبااات    إلااىياارتبط    الاا ي

تلفيااف الضااغوت الماليااة التااي    بهاادف,  سياسااات اقتصااادية غياار صااالحة علااى الماادى الطوياال    إنتاااجمحاولااة    إلااى  األحيااان
اتجااه    ماا يلفاا مان حادة اتهامهاا بالتقصاير  شايئاالحكوماة مضاطرة لعمال   مماا يجعال ون باين فتارة وأخارى,لها الماوا تعر ي

فعليااة  اسااتنزاف االحتياااوي المااالي للاابالد فااي ظاال غياااب ساايطرة    غالبااا إلااىوتااؤدي هااده السياسااات الغياار مدروسااة  ,  مواونيهااا
التي تقلال مان    األ ماتتداعيات على الواقع االجتماعي ويضاعا من تفاقم حدة  خلق  إلىدولة على مواردها , مما يفضي لل

    2015,  شنين ش  فرص تحقيق التنمية البشرية المستدامة  
المشاركة في التنمية وتوفير فرص العمال والنهاو    منالقطا  اللاص  دوراستمرار محدودية  في ظلهده الظروف  تحد 

ير  جعل  غيار قاادر علاى تقاديم نفسا  للمجتماع كشاري  حقيقاي للقطاا  العاام فاي تاوف مما جدا،في حدود ضيقة  بالمجتمع؛ إال
علااى مااوا اة    عاادم القاادرةوكاا ل     بااالمجتمع،والنهااو   فااي عمليااات التنميااة    وظااا ا عماال للمااواونين وتحقيااق مشاااركة فعليااة

ا  و هاا    العامااة.الضاامانات التااي يتميااز بهااا المااوظفين فااي الوظااا ا  تمتااع العاااملين باا  باانفس الحقااون و   القطاا  العااام ماان حيااث
إلااى حااد  باإلضااافة إلااى اناا  ظاال  للتنميااة فااي الاابالد ,    امشااوه  أنموذجاااإلااى خلااق    العديااد ماان الساالبيات , وأدت  تأنتجاا  السياسااة

القاارن الماضااي    باادايات النصااا الثاااني ماانمنااد    العااالم الثالااث  مجتمعاااتتبنتهااا كثياار ماان  التااي  بعيااد علااى نفااس وثياارة التنميااة  
فااي العقااود    الاادول الناميااةالاا ي أخاا ت باا  العديااد ماان    و  ,التنميااة  عمليااةتقريبااا, ولاام يعماال علااى مسااايرة التغياار الاا ي واارا علااى  

ي يهاادف إلااى تحقيااق    وعلااى رأسااها دول جنااوب شاارن أساايا التااي واكباات التغياار الاا ي حصاال فااي مفهااوم التنميااة, والاا  ,األخياارة
 التطور .   اة من ثمار هيو يركز باألسال على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري واالستفادة الحقيق,االستدامة 
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فاي  اساتمرار تادني مساتوى دخال الفارد    واسع , وال ي أدى إلاىبشكل    التوظيف في القطا  العام لالعتماد على سياسةجة ونتي
كاأهم قطااعي يرتبطاان بحيااة ومساتقبل األفاراد وياؤثران    ,العديد من الوظا ا الحكومية وعلى رأساها قطااعي التعلايم والصاحة  

اضاي, حتاى الوقات  د األخيار مان القارن المالعقا  نهايةوان ه ه القطاعات شهدت ومن   خاصة  في مسارات التنمية الملتلفة  ,
ا  قاد اساتمر ها  و   ,    فان حاجة ه ه القطاعات من العااملين واإلدارياين بأضاعاف؛ من العاملين بها  ةكبير  أعداد تكدل  الحالي

لين  العااام  المتلصصااين و  علااى تحفياازالمساائولين  عاادم قاادرة  والتااي ماان أهمهااا    ,هاا ه الزيااادة ماان أثااار ساالبية  الوضااع ومااا تللاال
 .  الجودة واألداء في أهم قطاعينعلى مستوى  أثر رفع أجورهم مما   وأ ,ه القطاعات  الفعليين في ه

  ؛األخيار  فاي العقاد القطاعاات الملتلفاة    العااملين فاياألفاراد فاي الادخول باين  كبيار تفااوتالسياسة قد أفر ت  ه ه وهك ا فأن  
لعادد  وما ترتب عليا  مان انلفاا  ملحاو  فاي مساتويات المنيشاة    الواحد،بين أفراد المجتمع  جتماعية خلق فوارن ا في أسهم

المتزاياادة    ومتطلبااات الحياااةلبااي احتياجااات  ال ت  فااي ليبيااا  المجتمااعت دخااول شاارا ا واسااعة ماان  أصاابح  حيااث  السااكان؛كبياار ماان  
  .   8ص  ،2002,  شكااظم  أدى ذل  إلى انتشار البطالة التي تعتبر هدرا للبشار وضاياعا لحقاون اإلنساان وكرامتا  كما لإلفراد،

انعكساات هاا ه الظااروف علااى نااو  اللاادمات الهامااة التااي  كمااا    المجتمااع،  شاارا القااد أدى هاا ا الوضااع إلااى توساايع الفجااوة بااين  
  الاابالد.لتنميااة المسااتدامة فااي  أثاار ساالبا علااى مسااتوى الجااودة وتحقيااق أهااداف ا  للمااواونين، مماااالقطاعااات  كثياار ماان  تقاادمها  

م الثقاااة باااين عااادد كبيااار مااان الشاااباب فاااي قااادرة الدولاااة علاااى وضاااع حلاااول  اأدى هااا ا الوضاااع إلاااى انعاااد   باإلضاااافة إلاااى ذلااا 
الشاباب وتتناساب ماع  ستطيع استيعاب أكبر عادد مان  عمل جديدة ت  وفتا أسوانفرص للتوظيف    خالل إيجاد التهم؛ من  لمشك

وخاصااة ماان الاا كور إلااى االنلاارات فااي أعمااال غياار    الشااباب،أعااداد كبياارة ماان    لاا  تحااولذعاان    وقااد نااتج  وقاادراتهم.مااؤهالتهم  
وبااااألخ     ليبياااا،فاااي  والتاااي أصااابحت تمثااال مصااادر دخااال لعااادد كبيااار مااان األسااار    الحااارة ،ماااا يسااامى شباألعماااال    نظامياااة أو

ولام ياؤثر ها ا الوضاع علاى اللاريجين مان حملاة    عاالي.األعمال التي ال يحتاج أصاحابها إلاى مهاارات وكفااءات ذات تأهيال  
لتحااان بسااون العماال  أيضااا الشااباب علااى تاارة الدراسااة فااي ساان مبكاارة واال  وإنمااا شااجع  وحسااب،المااؤهالت المتوسااطة أو العليااا  

واغلبهم من فئة ال كور الغيار حاصالين علاى ماؤهالت علمياة؛ األمار الا ي يعناي أن الوضاع المنيشاي لعادد كبيار مان األسار  
القطاا  غيار المانظم ساواء مان حياث ناو  وعادد    الابالد، واحتياجااتفاي  أصبا خاضع لمتطلبات سون العمال المحادود أصاال  

ياال هااؤالء الشااباب وانلفااا  مسااتوى الااوعي التعليمااي والثقااافي لااديهم؛ بساابب تاارة الدراسااة  العاااملين.  باإلضااافة إلااى عاادم تأه
 عدم استكمال تعليمهم األمر ال ي يعني تعطيل أهم موارد المجتمع وواقات .   و   مبكرا،

نظام الحماياة ,وقاد أساهمت ها ه    تللااو ,واالساتغالل    ,والفقار  ,مشكالت كثيرة,  مثل المر     ه األوضا  ظهرتوفي ظل ه  
األجاور    مساتوى   ,  حياث أن التادني فاي  فاي الابالد   و إلى حد كبير في أخفاان عملياات التنمياة المساتدامة, الظروف مجتمعة 

ي ال تحتااااج إلاااى مهاااارات  خصوصاااا فاااي األعماااال الغيااار منظماااة, وخاصاااة التااا, و وت بااا ب فااارص العمااال مااان حاااين إلاااى أخااار  
المجتماع  فاراد  عدد كبيار مان أعلى حياة  تأثيرا كبيرا    اثر ي بدوره أفر  واقع  أجديدة للتفاوت, وال  أدت إلى خلق أوج   وكفاءات 

في عدة جواناب؛ مان أهمهاا تادني األحاوال الصاحية للماواونين مان ملتلاا األعماار, وحااالت ساوء التغ ياة وتللاا اإلساكان  
 بالحياة وتطوير ال ات وتحقيق الرفايية.    وضعا التحصيل لدى األبناء في التعليم وعدم القدرة على االستمتا 

مثاال ضااعا التأهياال والتاادريب وانحسااار    أخاارى،تتضااافر مااع عواماال    عناادما  هاا ه العواماال  يمكاان القااول إن  الساايان،  هاا افااي     
الالمباالة باين الشاباب ويتعاودوا علاى المنيشاة    وتسود ظاهرة  واالبتكار،تؤدي إلى فقدان القدرة على االنجا    المال مة؛الثقافة 

وفاي ظال كاال ذلا  ال يكااون     .153ص  ،1993  شجوسااانلهام ماان مفأجاات  يوماا بياوم دون االهتمااام بالمساتقبل ومااا سايحمل   
ساهولة الحصاول علاى التعلايم الجياد  التاي مان أبار  مالمحهاا    التطور وتحقياق النماو واالساتدامة مال م لمواكبة وضع المجتمع

تااوفير احتياجااات  خااالل القاادرة علااى    األجيااال؛ ماان  وكاا ل  بااين  المجتمااع،أفااراد    واإلنصاااف بااين  العدالااةو   الصااحية،والرعايااة  
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  التاي  القادماة،الثروات الطبينية والبيئة بالنسبة لألجياال    والمحافظة على  الحاضرة،الحياة اامنة لألجيال  ومتطلبات الرفايية و 
 ضمن أولويات تحقيق التنمية البشرية المستدامة.  تندرج

 الدارسة:  استنتاجات
الدولياة  المحلياة و تحقيق التنمية المستدامة مان وعلاى مساتوى الحكوماات والمنظماات   أهميةبالرغم من النداءات المتكررة حول 

تااي تنيشااها كثياار ماان  االقتصااادية ال  األوضااا   أنحيااث    الثالااث،دول العااالم  معظاام  فااي    ال  الاات تواجاا  تحااديات كباارى   إنهااا  إال
رغم البرامج واللطط التاي    ؛مؤشرات التنمية المستدامة  في تحقيق أي من المطلوبالمستوى  تصل إلى لم ناميةلالمجتمعات ا

  اللادماتع فاي تقاديم  مان أجال نشار التعلايم والتوساأنفقات   التاي واألماوالرغام الجهاود  ماثال،ففاي ليبياا  الدول.تبنتها كثير من 
مان    األولاىفاي العقاود  حقاق مساتوى متقادم    والا ي  الفارد،وتحسان مساتوى دخال   األمارا ، كثيار مانوالقضااء علاى  الصحية،
فاي  أيضاا    بال  اإلمكانياات،ر  يتاوفعادم  لايس فقاط مان حياث  الاوثيرة، نفسبا اإن الدولة لم تواصل اهتماماته إال النفط،اكتشاف 
  التغيارات التايها بما يتناساب و وتطوير   الملتلفة، في إدارة القطاعاتالدولة التي تبنتها  والسياسات النظم يالنظر ف إعادةعدم 

   .وتأثيراتها على جوانب الحياة الملتلفة  حدثت في مجاالت المعرفة
حيث توصل المهتمين بقضايا التنمية عبر مراحال    التنمية؛إن االهتمام بتنمية العنصر البشري يعتبر الحلقة األهم في عملية 

التنمية إلى أهمية بناء اإلنسان وت ليل الصاعاب فاي كال ماا مان شاأن  فساا المجاال أماام كال   ر أبعاد ومفهوميالبحث في تطو 
وال ي يؤكد على مدى حارص الدولاة علاى    العلمي،التطور األفراد للمشاركة والقدرة على مواكبة التغيرات التي تفرضها آليات 

التحااديات التااي تواجاا  المجتمااع الليبااي فااي الوصااول إلااى    كمااا أناا  ماان أباار للتنميااة.    االجتماعيااة والبشااريةد  االهتمااام باألبعااا
مسااتويات مقبولااة وفقااأ لمقاااييس التنميااة البشاارية المسااتدامة هااو التفاااوت الكبياار فااي الاادخول بااين أفااراد المجتمااع فااي قطاعااات  

فااي أي  و   الدولااة،حيااث يجااب أن يكااون المعاااش الاا ي يتقاضاااه الموظااا فااي    العااام؛والتااي تلضااع للقطااا     الملتلفااة،العماال  
يحد  تفاوت كبيار    لكيال  وظيفة؛تناسب مع كل  توحسب نو  العالوة التي    واللبرة،خاضعا للدرجة الوظيفية والمؤهل  وظيفة؛
 سلبا على تحقيق التنمية البشرية.  المساواة تؤثروما يترتب علي  من أبعاد ناتجة عن عدم تحقيق   األفراد،بين  
اللادمات والمسااعدات التاي    خصوصاا وأن  االجتماعياة،همية التركيز على الحماياة  تؤكد الدراسة على أ  أيضا ا السيان  في ه

وبالتاااالي فهاااي المظلاااة    مواونيهاااا،تقااادمها شااابكات الحماياااة االجتماعياااة الملتلفاااة واجاااب أساساااي مااان واجباااات الدولاااة اتجااااه  
لتاي تحادد القاوانين واللاوا ا أحقياتهم  االجتماعية التي يجب أن تلقاي بضااللها علاى كال األفاراد والفئاات االجتماعياة الملتلفاة ا

باعتبارها حق مشرو  لمن تشملهم االستفادة مان خادماتها.  كماا إنهاا إحادى الجواناب الهاماة التاي تؤكاد قايم العدالاة   ذل ؛في 
تؤكاد الدراساة  كماا    المساتدامة.والتي تعتبر أبر  المرتكزات التي تقوم عليها التنمية البشرية    المجتمع،والمساواة واإلنصاف في  

, أي حساب  سون العمال  بمتطلباتوخصوصا الجامعي والعالي    ,التعليممناهج وسياسات  رابط  يجب  ومن خالل ما تقدم,   أن ,
القاادرات والطاقااات بشااكل جيااد للمشاااركة الفعليااة فااي بناااء المجتمااع  م اسااتثمار  تلمهاان والوظااا ا لكااي ياالنااو  االاابالد  احتياجااات  

وهاادرا    تااأثيراطالااة اللااريجين وهاي أكثاار أنااوا  البطالاة  القضاااء علاى بالعماال علاى ضاارورة  و   ,امةوتحقياق أهااداف التنمياة المسااتد 
, ووضاع  مان األفاراد لا  مان خاالل تشاجيع القطاا  اللااص علاى توظياف أكبار عادد  ذ ألهم موارد المجتمع المادياة والبشارية, و 

   بالقطا  العام أو الحكومي.  أسوة Retirement أثناء العمل وعند التقاعد قوانين تضمن حق الموظفين 
 
 

 الدراسة: توصيات
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فااي الحصااول علااى اللاادمات التااي تعكااس جااودة ونااو  الحياااة التااي  تحقيااق العدالااة والمساااواة    أهميااةضاارورة التركيااز علااى    -1
وفقاا لانظم  و   متسااوي,وحصاولهم عليهاا بشاكل    ,احتياجات ومتطلبات الناالخالل التركيز على توفير    ل  منذ و  ,ينيشها الفرد 

  أفاراد جمياع    إلاىشكل خادمات ملموساة تصال   فيو وبطريقة عادلة ,والفئات االجتماعية  األفراد واليات محددة تضمن حق كل 
 بناء المجتمع .  المشاركة في    على   همنعكس على واقعهم المنيشي وتشجعالمجتمع دون استثناء وت

ليل    وتااا  أمامااا لااا  مااان خاااالل توسااايع اللياااارات  ذ و   المساااتدامة,فاااي تحقياااق التنمياااة    اإلنساااانودور    أهمياااةالتركياااز علاااى  2- 
وجعلهاام أكثاار    ,والعنااا  األماارا الصااعوبات وجعاال النااال يسااتمتعون بثمااار التنميااة مثاال الحصااول علااى الغااداء والوقايااة ماان  

 االجتماعي.بمحيطهم    همبطوتر   ,التي تلصهمالمشاركة في جميع النشاوات المجتمع و في    بأهميتهم شعورا
بانتشاااار  لااايس فقاااط    ؛وخلاااق المهاااارات  التااادريبو   ضااارورة االهتماااام بتحقياااق فااارص المسااااواة فاااي الحصاااول علاااى التعلااايم3-  

يتسنى للجمياع    وتحقيق الجودة في المؤسسات العامة حتى ,ولكن أيضا بتوفير الوسا ل التعليمة الحديثة,ة يالتعليم المؤسسات
  المتطاورة  المعرفاةجعال  التاي تارفض    التسريع بعملية التنمية البشرية المساتدامةمن أجل   التوسع في المعرفة وتطوير المهارات

 .  ماديا فقط   ينالقادر حكرا على   Skillsوامتالة المهارات 
واالسااتفادة ماانهم فااي المشاااركة فااي    وخصوصااا اللااريجين للقضاااء علااى البطالااة  للشااباب,العماال علااى خلااق فاارص عماال    -5

فارص ظهاور األمارا  االجتماعياة مثال  تقليل مان  وبالتالي ال  النال,لعدد كبير من    النهو  بالمجتمع ورفع مستوى المنيشة
 واالنحراف. والمر  الهجرة والفقر

سياسااات تمنااع التفاااوت فااي مسااتويات المنيشااة, ومااا تااؤدي ألياا  ماان تمااايز وبقااي بسااابب  قااوانين و التشااديد علااى وضااع    -6
 التفاوت الكبير في مستوى الدخل بين األفراد العاملين في القطاعات الملتلفة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع:

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  (ليبيا حالة على التركيز مع النامية الدول لواقع  نقدية تحليلية دراسة) المستدامة  للتنمية االجتماعية األبعاد

  
 

  

  HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                           51 األخرى مجلة الربية الرياضية والعلوم  

 

 
 , 2018ي , في الوون العرب  اإلنسان , التنمية البشرية وحقون  القادري بوتشي   إبراييم  -1

https://a3rff.com   
سليمان عبد الراضي, المساواة في تقلد الوظا ا العامة باعتبارها أبر  أهداف التنمية المستدامة , مجلة   أحمد    -2

 .27, ص2019,  2, ج34جامعة أسيوت ,العدد    -كلية الشريعة والقانون, , كلية الحقون  
 انية,جامعة البصر كلية أسعد جواد كاظم, التنمية البشرية المستدامة ودعوة الفكر االقتصادي إلى رحاب اإلنس  -3

 .8, ص2002االقتصاد,  
 .163  , ص  2004أمارينا  صن, حرية , سلسلة عالم المعرفة,     -4

, ص   1993أندري  جوسان, وبقات المجتمع, ترجمة: السيد محمد بدري.شالقاهرة: دار سعد للطباعة,    -             5 
153 . 

    , 1991تقرير البن  الدولي ,    –             6
 . 1991تقرير التنمية البشرية المستدامة    -7
 .12, ص1984, القاهرة ,  1حسن عيد,  التنمية االجتماعية , دار االنجلو المصرية , ت  -8              

, كلية القانون,   16حسين السرحان, التنمية البشرية المستدامة وبناء جيل المعرفة, مجلة أهل البيت, العدد    -9
 2014جامعة أهل البيت,  

         كريا خنجي, البعد االجتماعي ومؤشرات  في التنمية المستدامة, أخبار اللليج, الجريدة اليومية في البحرين,  -    10
 2019 يونيو

أسعار البترول, جامعة    انلفا ابوظياف, البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في ظل    مليك سعاد حفاف,    -11
 .3, ص 2016حسيبة بن بو على شلا, الجزا ر,  

,   1المصرية,تالبشرية, القاهرة: مكتبة االنجلو سعد و  عالم, فريد أحمد عبد العال,  اقتصاديات التنمية    -12
 .16, ص2012

 .125,  1984حسن عيد,  التنمية االجتماعية , دار االنجلو المصرية , القاهرة ,   في,  1964شولتز ,   -13
الحديث,    -14 الجامعي  المكتب  اإلسكندرية,  العولمة,  إلى  الحداثة  من  االجتماعية  التنمية  السروجي,  ولعت 

 .  54, ص2012
بالمؤس  -15 البشري  االستثمار  استراتيجيات  توفيق,  الرحمن  المهنية عبد  اللبرات  مركز  القاهرة,  العربية,  سات 

   1996     لإلدارة,  
العربية, ت  -16 الوحدة  العربي,مركز دراسات  الوون  في  الدخل  الفقر وتو يع  الفارل,  الر ان  بيروت,  1عبد   ,

2001 
هللا    -17   قارة    عبد  في  المستدامة  التنمية  أهداف  عن  الدوري  والتقرير  ليبيا  الترهوني,  ج ونيس  , 1أفريقيا, 

2019. 
 , , ص 2006,  1علي الحوات, المرأة والتنمية  والعمل في ليبيا , ورابلس, منشورات الجامعة المغاربية, ت  -18

191. 
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الر ان جلبي,    -19 المؤتمر    استراتيجيةعلي عبد  القاهرة,  التنمية في صعيد مصر, رؤية مستقبلية,  الستدامة 
 120ص  ,2004السنوي السادل, المركز القومي للبحو  االجتماعية والجنا ية, 

رؤية    -  20 االجتماعية  والمشكالت  االجتما   علم  جلبي,  الر ان  عبد  المعرفة   اإلسكندرية:  جديدة, علي  دار 
 .2013الجامنية  

 ,فال  خلا هللا الربيعي, تحديات المواءمة بين التعليم وسون العمل في ليبيا, مركز دراسات الوحدة العربية  -21
2020. https://caus.org.lb  

الجزا رية,    كأوج   -21 المدينة  في  المجتمنية  بالمتغيرات  االجتماعي وعالقت   الحراة  ابتسام,  الصغير, كوشي 
   الجزا ر.واالجتماعية, جامعة ورقلة,    اإلنسانيةمجلة العلوم  

النفط .يناير    أسعاربعد الوفرة, مأالت السلم االجتماعي في الجزا ر بعد انهيار    , ماشنينالمهدي    محمد   -22
2015. 

رسالة دكتوراه,     ,أنموذجاسوريا  شلمستدامة  , دور االستثمارات في تحقيق التنمية  إسماعيلمحمد    معتصم  -23
 .2015كلية االقتصاد, جامعة دمشق, 

 2017في العالم بدون حماية, التقرير العالمي للحماية االجتماعية,    إنسانمليار    4منظمة العمل الدولية:    -24
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_607465/lang--

ar/index.htm 
 , االسكوا, األمم المتحدة. 2  , العدد 5المجلد   -نشرة التنمية االجتماعية, الحماية االجتماعية أداة للعدالة   -  25
سعيدي, آليات معالجة الفساد االقتصادي في الدول النامية مع التركيز على حالة الجزا ر, الملتقى    وصاف  -26

بوقره,   محمد  جامعة  النامية,  الدول  في  االقتصادية  اإلصالحات  من  الثاني  الجيل  أبعاد  حول  األول  الدولي 
 . 2006ديسمبر    4-5 الجزا ربومردال,  
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 طرق االستعاضة من شح املياه الصالحة للشرب بمنطقة يفرن 

 د. سليمان ابراهيم املخرم             

 عياد الفالح  ةد. نجا           

 

 املقدمة: 

الجوانب الحياتية العا ة بعد الثورة الصتتتتتتتتتتشاعية كاة صتتتتتتتتتتا  ا كشة  تتتتتتتتتتا    الشمو   التطور فيانعكستتتتتتتتتت    اهر  

كةتللت     كاالجتمتاعيتة كالتحوالت الكثيرة التي  تدتت  في املجتاالت الصتتتتتتتتتتتتتشتاعيتة كاال تصتتتتتتتتتتتتتاديتة    ا تزايتد الستتتتتتتتتتتتت تان   

ا أد  إلا  تا ة  ط عوا ا وارد البصتتتتتتتتر ة ا ارتفاع  ستتتتتتتتتو  ا عزصتتتتتتتتة  ما ااد الترةيز عوا استتتتتتتتت ال  ا يا  كال تتتتتتتت 

 املحتملة. دكث تجاكاات فات  كل التو عات  

كستتتتتتتتتت ون ااك ة ال تتتتتتتتتو  في هلا ال حو عوا  صتتتتتتتتت لة لرا حعو ل الفا د  ة ا يا  الصتتتتتتتتتالحة للصتتتتتتتتتر  بمشط ة  

لالستتتتتتعا تتتتتة    تتخل للو تتتتتو  إلا الشتارج ا رجوةالتي يجب أن الدراستتتتتة ك حاكلة الترةيز عوا ابستتتتتاليب كالتدابير  

ا ائ  الصتتالل لالستتتعما  كالصتتر  كت ليل االستتزاالد ا تزايد  ة ا يا  كقت اع لرا ترالتتيد استتزاالة ا    ة الفا د

رات ا شاستتتتتتتتتتت ة  ة الج ات ذات العال ة    التخاذ ال راللو تتتتتتتتتتتو  إلا الحلو  ا شاستتتتتتتتتتت ة كال ز اة  ة  يو الت لفة  

ك دكد الدراستتتتتتة   كأهداف كأهميت      صتتتتتت لة ال حو ناا عوا  كيصتتتتتتمل ال حو أرل  فصتتتتتتو  اصتتتتتتتمل الفصتتتتتتل ابك   

كالحرارة كالر تاح كالرلوةتة   كتاب طتاركالفر تتتتتتتتتتتتتيتات   أ تا الفصتتتتتتتتتتتتتتل الثتان  ي م ا و   الج رافي كالعوا تل ا شتا يتة  

النستتبية    ك  م الفصتتل الثالو ن ل  عة  شط ة الدراستتة كالتطور الستت ان  كتوايع م كةثافزام كيصتتمل الفصتتل  

بتتا تر    كقنتتتاجيزاتتابتتا تر الطولي    كأعمتتا  تتا راةز التولة الستتتتتتتتتتتتت تتان     بتتالكيلو تر عة  اأبعتتادهتت   الراب   صتتتتتتتتتتتتتتادر ا يتتا 

  لوثاا ك عالجزاا استتزاالة ا ك خالر ت  ترالتتيد كق  انيةا كعب كعدد ستتاعات حصتت يل املحطات كفا جداك   عدة  

 ك ليل بالشتارج كالتو يات .

 مشكلة البحث  -1

كال زئة ا عاالتتتتتتة ل  ب ل أنواع ا   تواج  اإلنستتتتتتانحعد  صتتتتتت لة الز ادة الستتتتتت انية  ة ا صتتتتتتاكل ا عا تتتتتترة التي 

في الحياة    كاستتتمرار اال تصتتادية ك ا نتج عناا  ة أ تترار تمي بكيشونة   كالزراعية أكستتوا  كان  الصتتشاعية  

استتتتتتتتتتتتتزاالة تا كترالتتتتتتتتتتتتتيتدهتا ك عتالجتة    كةمتا يثتر عوا أنمتام  عزصتتتتتتتتتتتتتتت   ة  يتو ةميتة اال تيتاجتات ا تاريتة كلرا 

   في:منها وتتمثل مشكلة الدراسة   ة  درة االستفادة    ابدنى خالر تلوثاا كالحفاظ عوا الحد  

 الدراسة.هي ظرك  التواي  ا  ان  للميا  في  شط ة    ا .1

 الدراسة.ا يا  الصالحة للصر  في  شط ة    فر  عاير  ش مة الصحة العا ية  ةإلا أي  د تتو  .2

 ا يا .   عة للحد  ة تراليد اسزاالدتاهي ابساليب ا   .3

 .است ال  ال سا طة  ة  لالستعا هل هشاد  صادر بديلة  .4

 البحث:أهداف  . 2

 لالستفادة  ناا في االستعما  اليو  .ست لة  االهتمام بكمية ا يا  ا  •

الستتتتتتتتتتت ان   عواصتتتتتتتتتتتادر ا يا   ا  ان   صتتتتتتتتتتتعوةات التي تواج  إ  انية التواي   ال حاكلة  عرفة ا صتتتتتتتتتتتاكل ك  •

 بطر  ة سلسة كس لة.

 الحصو  عوا بيانات ك علو ات حساعد عوا دعم ال حوث العلمية  عالجة  ص لة ا يا . •

 البحث:فرضيات  . 3
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 بص ل ة ير.  ا يا   اسزاالد ا ادة  معدالت  رتفعة أد  إلابالز ادة الس انية  -

 الستعما .ا صدر الررزس ي للميا  الصالحة ل اب طار يا     تمثل -

 البحث: حدود  .4

الصتتتتتتتتتتما  كأم الجرستتتتتتتتتتان كت تتتتتتتتتتم  حلة الجز رة   إدار االتابعة ل ا تتمثل الدراستتتتتتتتتتة في  ديشة يفرن ا رةز كا شالا  

 طرهتا  تدر  ي  كاستتتتتتتتتتتتتعتةكهي  واعتة عوا ر عتة ج رافيتة    ال شتارميتة تم كادي العو نيتة كالزاك ت ك حلتة ال لعتة العليتا ك 

 .(1)( ةيلو تر  14) بمسافة

 السابقة:  الدراسات .5

الستتت ان إال أن الدراستتتات التي اهتم  بالعال ة   ي تشاكل  ا شالا العمرانية كنموتوجد العديد  ة الدراستتتات الت

  لصتالح  للصتر  كاالستتعما  اة كاالستتعا تة  ة  تل ا يا   بين استزاالد ا يا  كلرا حعو  ت ا بابستاليب العلمي

  را ل تطور  حعد هي اب ر   ليلة.ك   بالشمو الس انكعال زاا  

 عشيتة كتا دراستتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتت تان ك رةتة نموهم   بحوثفي    تحتددتلتدراستتتتتتتتتتتتتتات التي اهتمت  بتا شط تة  إ تتتتتتتتتتتتتتافتة إلا أن ا

ة ةميات ا يا   ك صتتتتتادر ا يا  الت ليدية كعوا هلا ابستتتتتاي تم الترةيز عوا عال ة الشمو الستتتتت ان  بالحد ابدنى  

 با شط ة  س ان ارل كحس يل  د اتاا للك حاكلة إيجاد ال دا ائ   كلرا  عالجة التعو ل  ة الفا د

بش ااي في ستد   إلا نتارج اعتماد  دنية  ( تو تل  1989-1969بعشوان الشمو الح تري )   الحالا:دراستة   -

%( عوا  حطة تحلي  التتتتتتتتتتتما  3ا تياجاتاا ا ارية عة لر ا ا صتتتتتتتتتتتادر الجوفي  ةما اعتمدت بنستتتتتتتتتتت ة )

ك د ت صتتاب  الدراستتات   ي  العمران  ادة الستت انية كالتوا    الز يتوافا ا يا      عد  إنتاجككان     ا ديشة

 .فيما بيناا

%(  ة الستت ان في ليبيا  30لرابلي بنستت ة ) ا يا  فيعوا استتت زا   واد   الستت ان   الشمو إتر  ":"  صتتود  -

 يو يوجد ه وم التتتتتتديد في  ستتتتتتتو  ا يا  الجوفية في   ادة االستتتتتتزاالد في ا وارد ا ارية كل لا أد  إلا ا 

  ليلة.عين اار  ك صر بة غصير كالسوان  كان ةمية ا يا  ا سزالكة  

ا تتائ  في ليبيتتا كتشتتاكلتت  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة ا وارد ا تتاريتتة ك إ صتتتتتتتتتتتتتتتاريزاتتا    اب ةنحو إستتتتتتتتتتتتتتراتجيتتة    ":"ابو صتتتتتتتتتتتتتيم -

   كاستعماالتاا.

 ة التدك  التي   ةمثل تاليبيتا    يوضتتتتتتتتتتتتتل ف اتا أن   ستتتتتتتتتتتتتتمرةيتة  دلجت أا تة ا يتا  كتوا تتتتتتتتتتتتتل التشميتة    ":"ال ر تان  -

ك تتتتتتتت    كق  انيةحعان   ة  تتتتتتتتل ا يا  الصتتتتتتتتالحة لالستتتتتتتتتعما  كذل  لستتتتتتتتد ا تياجات الستتتتتتتت ان  ة ا يا   

 الحلو  ا ست  لية.

 دراستتتتتتتة "الحال 
ً
في  ديشتي يفرن كالزنتان  يو اهتم بدراستتتتتتتة  صتتتتتتتادر ا يا     ا وارد ا ارية"  ستتتتتتتت  ل تشمية ا ثال

        2"بالص ار ج"كا يا  ا ش ولة   الس ان ع م  التي اعتمد عل اا  

إلا ا ادة الشمو الستتتت ان  كتوستتتتعة   تو تتتتل يو    ج رافية ا دنفي   ديشة يفرن دارستتتتة كةلل  دراستتتتة "ا علو "  

 ا و   الج رافي  .  6بالرغم  ة العوارا الط يعية التي تحد  ة الشمو كالتوس   

(  500ت    تتتديشتتتة يفرن في الجز  الصتتتتتتتتتتتتتمتتتا  ال رل   ة ليبيتتتا عوا الحتتتافتتتة الج ليتتتة التي تمتتتتد عوا نطتتتاا لولتتت  )

  ا توستتتتتتتتتتتتتط ك  ل  عوا ا تتداد ستتتتتتتتتتتتتتا تل ال حر    ةيلو تر  تابين الحتدكد التونستتتتتتتتتتتتتيتة  ة ال ر  ك ت   تديشتة الخمي

 
 .18- 17ص-195يفرن  الغربي،مصلحة االحصاء والتعداد السكاني بلدية الجبل  1
 . 6،4ص  ،1995  يفرن،مستقبل الموارد المائية في مدينتي يفرن والزنتان "جامعة الجبل الغربي"  الحالن، أكرم 2
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 130(  تر لولي فوا  ستتتتتو  ستتتتطو ال حر كت عد عة  ديشة لرابلي )730ارتفاع )
ً
عة  ديشة    ك( ةيلو تر جشوةا

  ا بين  ط  لو  )85غر ان )
ً
    (030 – 024  –  012( ةيلو تر لولي.كت   فلكيا

ً
 032 –  900) ك بن داررة عرضالر ا

 .إدار ةت  (  حال 6( كت م عدد )  056  –

 

 

 (  و    شط ة الدراسة1الخر طة ر م )

 
 بفرع يفرن   تالج اا الفني للمصركعا  ا رافا  صلحة    ال رل  بلدية الج ل   ا صدر:

 العوا ل ا شا ية   .6

عوا  ك اال تصتتتتادية كاالجتماعية    بالجوانب  ا تعل ة  اهر الط يعية كا شا يةو   و ات التولة البصتتتتري بال  أترتت

 لو وع ا شط تتتتة فوا  رتفعتتتتات الج تتتتل ال رل   
ً
جم  بين  شتتتتاب ال حر  التتتتلي يل يعتتتتة الستتتتتتتتتتتتتكة كالتخطيط كن را

 ك ناا.ا توسط في الصما  كا شاب ال   الصحراكي  ة ج ة أ ر   

في  اةتوةر    في ال ستتتتتتتتا ط    بداية التتتتتتتت ر  ت دأت  اية ةمية ال ستتتتتتتتا ط  ة ستتتتتتتتشة إلا أ ر   يو    اال طار: .1

 بالجدك .ةما هو   ين   فصل الصتا 
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   (1)جدول 

 م( 2006-1990) ما بين للفترة  األمطار املعدالت الشهرية والفصلية والسنوية لكميات 

 كلية الطيران السبيعة بيانات غير  نصورة  الجو ة. سم ابر اد   ا صدر:

كةلل  في فصتتتل  (  44.4)يصتتتل إلا    الستتتشوي لل ستتتا ط في فصتتتل الرةي  عدا  الستتتابا فأن  ت  عشا الجدك  كقذا  ا  

بأن ةمية اب طار  ( كهلا يوضتتل83.6كأن  ستتتو  ال ستتا ط الستتشوي يصتتل الي )   ليمتر  (26.3)الصتتتا  يصتتل إلا  

ال يمتتة الفعليتتة للمطر بمشط تتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتة فيمكة     للشتتاعوا  خزكن ا يتتا  الجوفيتتة كقذا  تتا  يثتر   ليلتتة كةتتالتتتالي  

 .1تو يح ا  ة  ال  ا عادلة التالية

 ليمتر( كان    6.9ي )للمتوستتتتط الفعو اب طاركان  عد  ستتتت وم     ليمتر(  251.4أن  جموع ال ستتتتا ط الستتتتشوي )ف

  ليمتر(.  83.6 عد  ال سا ط السشوي )

 ا شط ة تصشف  مة ا شالا ال   جافة.  يتضل أن   طارلل ال يمة الفعلية   ين  ي( اللي  2ك ة  ال  الجدك  )

 

 ( 2جدول )

 لألمطاريبين القيمة الفعلية  

 الش ات الط يعي  ا شاب  ال يمة الفعلية للمطر

 صحرا   شاب جا   0-5

  صائش  شاب ال   جا   5-10

 استبي   شاب ال   رلب  10-15

 سفانا   شاب رلب  15-20

 غابات   شاب الديد الرلوةة  20-30

 كأترها عوا اب ة ال و   العرل     ا يا    ص لة  ا صدر:

 الحرارة: -2

رجة  (  تر فوا ستتتتتتتتتطو ال حر ت ل د 150ا شط ة ك ة ا عرك  أن  كلما ارتفعشا )  بت تتتتتتتتتاريييرت ط عا ل الحرارة 

عوا  استتتتتتتتتتتتتاعتد    تاارتفتاع  كأن رتفعتات الج تل ال رل      التدراستتتتتتتتتتتتتة ت    تتتتتتتتتتتتتمة     شط تةالحرارة درجتة كا تدة كةمتا أن  

 فل درجات الحرارة في فصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتا  إلا جانب تلطيف ا في فصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتيف فمثال ي ل  ا توستتتتتتتتتتط الصتتتتتتتتتت ري  

في ال ر  ايو ك ة  ال  ال يانات    ئو ة( درجة 27.4 ة ك صل إلا )( درجة  ئو 9.3حرارة في ال ر يشاير )لدرجات ال

 
 140ص-م 1978- العربية للكتاب  ليبيا،الزراعة ومقومتها في  –عدنان رشيد الجندلي  1

 ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  شهر 

 36.2 21 21.7 3.7 0.7 0.0 3.6 14.2 16.9 39.4 45.5 48.5 المعدل الشهري 

 26.3 1.4 11.5 44.4 المعدل الفصلي

ا  لسنويا المعدل  83.6 
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الستتتتشة تتفاكت فيما بيناا بصتتتت ل    أالتتتت ر تتتتاد الجو ة ت ين بأن  توستتتتط درجات الحرارة  ة  الصتتتتادرة  ة كلية ابر 

 .ة ير  يو اعتبر فصل الصتا  ابرد  ة با ية الفصو  

صتتتتتتتتل  تف  ا اعر  بال  وي الحارة كالجافة االرتفاع التدر جي في فصتتتتتتتتل الصتتتتتتتتيف  ا تتتتتتتتة عشد ه و  ر اح  ك ال ظ

(  28) ة كفي التتتتتتت ر أغستتتتتتتطي  ئو ( درجة  21.7 ايو )  التتتتتتت ردرجة كفي  (  17 توستتتتتتتط درجة الحرارة في التتتتتتت ر ابر ل )

 تة كيعتبر هتلا ا تد  ة ير  ئو ( درجتة  19ي ل  )  كأعال  تة كةتالتتالي فتملن ا تد  الحراري بين ا تل  توستتتتتتتتتتتتتط  ئو درجتة  

  ما يد  عوا ت اية درجات الحرارة  ال  السشة ك ت ار     اب اليم ا شا ية الجافة 

 الرياح: -3

اب يتتتتان  يتتتتو تاتتتتب  تتعرض ا شط تتتتة إلا عتتتتدة أنواع  ة الر تتتتاح التي حعمتتتتل عوا تلطيف درجتتتتة الحرارة في بعل  

 كالر اح املحلية الجشوةية ال رةية
ً
عر  بر اح التي ح الجشوةية الصتتتتر يةك   الر اح الصتتتتمالية الصتتتتر ية الجافة  تتتتيفا

 رتفعة كجفاف ا بستتتتتبب انخفاض  رجة  رارة  دال  وي في أكا ر فصتتتتتل الرةي  ك أكارل فصتتتتتل الصتتتتتيف التي تتميز ب

االترة  أ ا في فصتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتا  فتتأتر ا شط ة بالر اح الصتتتتتتتتتمالية   نستتتتتتتتت ة الرلوةة كعادة  ا ت ون  حملة بال  ار ك

( التلي  3ال رةيتة ا مطرة كت ون نصتتتتتتتتتتتتتطتة  ال  الفترة  ة الصتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتبتمبر  ت   تاري ةمتا هو   ين بتالجتدك  )

 وي كالسشوي لسرعة الر اح /ع د  .كالفصيوضل ا توسط الص ري  

 ( 3جدول )

 م 2008يبين املتوسط الشهري والفصلي والسنوي لسرعة الرياح/عقده خالل فترة  

 الصيف الربيع الشتاء  الخريف  الفصل

 أغسطس يوليو  يونيو  مايو ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  شهر

 6.5 7.1 7.9 8.9 9.1 8.8 8.8 9.3 9.6 8.7 7.4 7.5 المتوسط الشهري

 7.2 8.0 9.3 7.9 المتوسط الفصلي

 8.3 المتوسط السنوي 

 غير  نصورة   / بيانات  ليران السبيعة   سم ابر اد الجو ة كلية   ا صدر:

 

 

 النسبية:الرلوةة  -4

 شط ة الدراستتتتتة  ال   بأن الرلوةة النستتتتتبية ترتف  في    ة  ال   صتتتتتادر كةيانات  صتتتتتلحة ابر تتتتتاد الجو ة ت ين

الت اية الواضتتتتتتتتتل في  الجدك      ة  ال   ك   ر اب طارفصتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتا  ن يجة انخفاض درجات الحرارة كستتتتتتتتت وم  

 السشة.بص ل تدر جي في باقي فصو    أك انخفا  ا النسبيالرلوةة  ارتفاع

 (  4جدول )

 م( 2004-1984والسنوية من الفترة الرطوبة النسبية الشهرية والفصلية  )متوسط

 بيانات غير  نصورة  لرابلي  الجو ة صلحة ابر اد    ا صدر:

 تار خية:  ن د -8

 الصيف الربيع الشتاء  الخريف  الفصل

 أغسطس  يوليو يونيو مايو ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  ال ر 

 47.6 47.1 43.6 43.6 53.6 61.7 63.7 66.5 63.5 61.7 63.7 66.5 ا توسط الص ري 

 46.1 54.1 65.3 56.9 ا توسط الفصوي 

 55.6 ا توسط السشوي 
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  يعودك     االستتتتتتتتتتتتتم ا طلا اللي نعرف  االن يفرن يات كا فاهيم كا صتتتتتتتتتتتتتطلحات عبر الز ة  و  تثبياا تلف  الرك 

تمالل   بأن اسم ا شط ة كان  اآلنالتي تواةب العصر  ت    ال ديمة ابتر ةكهشاد  ة الصواهد    يفرانلا  أ ل ا إ

 ا ديشة.نس ة الي الج ل اللي ي   الما  

 الس ان:-9

تطو ر التشميتتة  يتم الترةيز في هتتلا الجتتانتتب عوا أبراا أهميتتة تواي  الستتتتتتتتتتتتت تتان كةثتتافزام  تتا ل تتا عال تتة بتتالتخطيط ك 

ابدا  الفعالة في عمليات ال شا  املختلفة كيعتمد    يمثللعشصتتتتتتتتتر البصتتتتتتتتتري اللي  كاالجتماعي ل  كال شا  اال تصتتتتتتتتتادي

لستتتتتتتتتتتتت تان اال تصتتتتتتتتتتتتتاديتة  انصتتتتتتتتتتتتتام  ات  يتو العتدد كالتواي  كالكثتافتة كفئتات الستتتتتتتتتتتتتة كدرجت ذلت  عوا الستتتتتتتتتتتتت تان  ة  

كالوفيات كالهجرة ك تواع الستتتتتتتتتت ان عوا املحالت    واليدا   هماكاالجتماعية كةتحديد عدد الستتتتتتتتتت ان ن يجة عوا ل 

ت در   إجمالية  ال شارمة (  واعين عوا  سا ة –الخالرفة –العو نية   -  ام الجرسان   -ال لعة    -  ) يفرن ا رةز كهي

 .11 سا ة السكة الح ري   أجمالي%  ة  20.4اك  ايوااي    (  هكتار  11.6)  

  10.7م )1973نستتتتتتتتتتتتتمتة( كالكثتافة االجمتاليتة في  شط تة الدراستتتتتتتتتتتتتة  ال  حعتداد عام    33520)ك  ل  عدد ستتتتتتتتتتتتت تا اتا     

 تتتتتتتتتخ  / ةم  رل ( تم ارتفع  ةثافة الستتتتتتتتت ان  ستتتتتتتتتب    9.7م )1984تم  ل  الكثافة عام     رل (   تتتتتتتتتخ  / ةم

 .2 خ  /ةم  رل (  27.15م )2005ا صا  عام  

 ين بأن الكثافة الست انية العا ة  شط ة الدراستة ال يئة الولشية لتعداد الست ان ت  ا عدة  ةك ة  ال  النصترة  

كةالتالي فملن عملية استزاالد ا يا     الفترة اب يرة ة فترة إلا أ ر     الز ادة التدر جية بصت ل  لحوظ في  ت  اية

 فئات املختلفة.الللس ان ك   الترةيب العمري  حليا ال تتو ف عوا  

 ا يا :   صادر-10

 لتصتتتنيف  شط ة الدراستتت 
ً
  6.9الجفا  )   ة  تتتمة ا شالا التتت ة جافة فني حعان   ة  تتتل ا يا  إذ ي ل   عدن را

ا  اللي   ليمتر( في  دكدية التتتت ول ا في فصتتتتل الصتتتتت  251.4في  ين ي ل  ا عد  العام لستتتت وم اال طار )   ليمتر(

د كتتل هتتل    لتتة الفتتا تتد بتتالت خر كةتتللتت  يتميز بتتالرلوةتتة العتتاليتتة نستتتتتتتتتتتتتبيتتا  يتتو تز تت   اعطتتا   يز  ايجتتابيتتة  ة  يتتو

ا يزات  ة ال يمتة الفصتتتتتتتتتتتتتليتة لال طتار كلعتل انزاتاا الستتتتتتتتتتتتت تان فر تتتتتتتتتتتتتتة تجمي   يتا  اال طتار  ة استتتتتتتتتتتتتطو ا  تان  في  

الصتت ار ج الخا تتة ةما أن اندفاع ا عبر االكدية كتجمع ا في  زانات أك  شخف تتات ل يعية حستتاعد عوا إ  انية 

ك ة  ال   ا يال ظ بأن هلا ا صتدر ا ائ  لم   ا زارعاستت الل ا بصتورة   االترة أك  ة  ال  استت الل ا في ح لية  

بطر  ة جم  ا يا  عبر   ابهالي ا يجعل ا عر ت  للت خر عبر االكدية باستتاشا   ا اصت ل   استتعمل بالصت ل اال ثل  

صتتتتتتتتتتتتتر  كالطني كستتتتتتتتتتتتت    اللت  لالستتتتتتتتتتتتتتفتادة  ناتا في العمليتات  بتا ف وم املحوي كذ ك ا تاجة (  أ  الفستتتتتتتتتتتتت يتة تا اعر  )  

  م  ة   ل التتترةة )ستتتوتيجي ( 1979عام  اب طار يا     التتت كة لصتتتر  تصتتتميم  الحيوانات عوا رغم  ة أن هشاد  

ا  كال يزا  لر  ة االستتتفادة  الصتتالحة لالستتتعم  اب طار ة  يا    االستتتعا تتةهلا ا د لرا    كلعلكلم تشفد بعد  

  يعية ت اريي ا شط ة.كاملجاري املختلفة االتجاهات كفا ل  ابكديةر  ة سطحية عبر  يا  ال سا ط بط ة  

 الصر :   يا -11

ال ستتتتتبيل غير ا يا  الجوفية التي يمكة االستتتتتتفادة  ناا  اليا كرف  ةفا ة استتتتتتخدا  ا كا ادة فاعليزاا لالستتتتتتفادة  

اليو ية ك ش ستتتم  ورد ا يا     للغراض ناا كهي ا صتتتدر الررزستتت ي كابهم اللي حعتمد علي  ا شط ة في ا تياجاتاا  

  سمين:با شط ة إلا  

 
 99م ص2006فاطمة المعلول مدينة يفرن دراسة في جغرافية المدن، الدولية للطباعة  1
 م( 2005-95- 84- 73ية للتوثيق المعلومات تعدد السكان )الهيئة الوطن  2
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( كت   هتل  املحطتة إلا  5%( ةمتا هو  وضتتتتتتتتتتتتتل بتالجتدك  )53بحوالي ) حطتة كادي عو ر كحستتتتتتتتتتتتتتاهم    آبتار .1

 ا ستتتتتتتتتعملة  ناا تالتة ستتتتتتتتطحية آبار تر( كت تتتتتتتتم عدد ستتتتتتتتتةةيلو   20الجشو   ة  رةز ا ديشة بحوالي )

ك تم ضتتتتتتتتتتتتتل ا يا  إلا الخزانات العلو ة  كتزكد ا شط ة با يا   شل تار خ  فرها في الستتتتتتتتتتتتتتزشيات ا ا تتتتتتتتتتتتتية

 ( ك ش  يتفرع   طين ا دهما نا ية ا ديشة ال ديمة ليصتتتتب    10000كتتراكح ستتتتعزاا )  
ً
 تر  كعب ت ر  ا

 تر  كعب ( ي   عوا التل    1000 تر  كعب ( كاب ر يصتتتتتتتتتتتتب في  زان ستتتتتتتتتتتتعت  )    300)في  زان ستتتتتتتتتتتتعت   

ال صتت يل اليو   كتار خ  فرها  كستتاعات كنوع ا كعم  ا   اآلبارك  ين الجدك     ا رتف   ة نا ية الصتترا 

 .إلنتاجيةا  ك

 (  5جدول )

 محطة وادي عومر آبار 

 اإلنتاجية م/ي  ساعات ال ص يل العما / تر  تار خ الحفر  نوع   اآلبار

 7 14 126 م 1969 سطحي  بئر دا ل املحطة

 25 14 121 م 1974 سطحي  ال ئر الجشول  

 9.67 14 121 م 1974 سطحي  ال ئر الصرقي 

 26دراسة في ج رافية ا دن   الدكلية لنصر   ص فالمة ا علو     ديشة يفرن  ا صدر :  

ستتتتتتتتتتتتتتتاعتتات( كهتتلا ال يكف  تل يتتة    6ك ال ظ  ة  ال  الجتتدك  بتتان الستتتتتتتتتتتتتتتاعتتات أل صتتتتتتتتتتتتت يلتت  في اليوم ال تز تتد عة )

 التالية:  للس ا ا تياجات الس ان  ة ا يا   

  اب طارتلبل   عدالت س وم   -1

 ان طاع التيار الك رةائ  بص ل  ستمر   -2

 ار ال    زاالكة كتحتاج إلا حعميا ك يانة  هل  اآلب  أ  ح  -3

 با والشين:الخا ة  اآلبار .2

 ل ا ا تياجات الستتتتتت ان ك تم ن لتل ية ا تتتتتتة تم  فرها  ة   ل ا والشين كحعتبر ا صتتتتتتدر الثان   اآلبارحعد هل   

 ا تتتتتتتتة حستتتتتتتتاهم في توفير  آبار(  4  ابل   ال   الية  يو توجد عدد ) الشتتتتتتتتحشات  نات ا يا  املحولة عوااعبر  ز 

ر  ال ئر كتار خ الحفر م    علي   والشين ك وضلالخا ة با   اآلبار  ( ي ين6 اجة الس ان  ة  يا  الصر  كالجدك  )

 فصو  السشة.   ال ساعات ال ص يل  ك   كالعما  با تر ا كعب  كاإلنتاج

 (  6جدك  ) 

 للموالشين اآلبار الخا ة 

 ساعات ال ص يل 3االتشاج / تر العما / تر تار خ الحفر  و   ال ئر

 فصل الصتا  فصل الصيف

 8 15 17 140 م 1986 ال شارمة

 8 16 18 150 م 1992 أم الجرسان 

 5 12 15 140 م 1992 أم الجرسان 

 4 10 15 140 م 1994 أم الجرسان 

 م 2016با و   عام    سب إفادتام بسشوات ا ا ية    اآلبارأصحا     .ا صدر : ا ارة  يدانية  

 الشتارج :
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كعوا  حطات آبار  ا ة ا يا  الجوفية   صادر  اعتمد س ان ا شط ة في سد ا تياجاتام  ة ا يا  عوا   -1

 با ولشين. 

 بالز ادة الس انية.   يرت طاسزاالد ا يا   ةمية -2

 الجوفية.ت اعد  خزكن ا يا   إلا  أد  ندرت س وم اب طار كتلبلباا  -3

 تل ية اال تياجات. في ا شط ة ال تكف   الخراسانيةالخزانات  -4

 كالفا د  ناا. ة كالفرعية تحتاج إلا  يانة  ش  حسر  ا يا   يال كة تواي  ا يا  الررزس -5

 .بديلة لسد ا تطل ات آبار عف ضل ا يا  دف  الس ان إلا  فر  -6

 ان طاع التيار الك رةائ  بص ل  ستمر  لل  ة ساعات اإلنتاج اليو   للميا .  -7

 التوصيات: •

كرف  ةفا ة    أ ثلبصتتتتتتتتتت ل     ا تتتتتتتتتتل ا يا  الصتتتتتتتتتتالحة للصتتتتتتتتتتر  كاستتتتتتتتتتزاالة   عالجة لرا  عرفة    يجب إ  انية التوج 

  بديلة.كاالستفادة  ة  يا  النار الصشاعي ةخطة  كا ادة فعاليزاا   اب طاراستخدام  يا   

 ير الجودة.يجديد كفا  عا آبار   فر -1

الط يعية   االنخفا تتتتتتتتتتتتتاتأك تحو ل ا نحو      طاة  ش  الفا د  أر تتتتتتتتتتتتتيةستتتتتتتتتتتتتانية ااستتتتتتتتتتتتتتحداث  زانات  ر  -2

 الصشاعية.أي  ا اعر  بالت لية   ج الي ت إنصا  بحيرا  أكلتعدية ا يا  الجوفية  كتج يزها 

 بص ل سليم. اب طارال كة لتصر ف  يا    كقنصا  يانة  -3

 االهتمام بصيانة  حطات الك رةا . -4

 .التواي  اب ثل لآلبار كالخزانات العلو ة بما يتماش   للتخطيط العمران  كةلل  التولة الح ري  -5

 سليم.راليد ا يا  كاست الل ا بص ل  تتط يا اللوارو الخا ة ب  -6

 د عوا رةط الص كة بخزانات النار الصشاعي.يإيجاد  صادر جديد كالتأة -7

   بص ل دكري.يك زانات التجم  ت وم بمتابعة ك يانة املحطات كالص  اتتدر ب كوادر فشية   ركرة   -8

 

 ا راج  :

 م. 1995-جا عة الج ل ال رل    كالزنتان  ست  ل ا وارد ا ارية في  ديشتي يفرن   سة أ مد  الحالا  .1

 م.1978  عدنان راليد   الزراعة ك  و اتاا في ليبيا   دار العرةية للنصر عام    الجشدلي .2

 م2006 ديشة يفرن   دراسة في ج رافية ا دن   الدكلية للط اعة    -ا علون   فالمة  حمد .3

 م.1995لتعداد الس ان    بلدية الج ل ال رل    يفرن  كا اإل صا  صلحة   .4

 اب ة ال و   العرل     ص لة ا يا . .5

 م.2008عة  يسبال سم ابر اد الجو ة   كلية الطيران  .6

 م.2005-85-73ال يئة الولشية للتوتيا كا علو ات حعداد الس ان  .7

 م.2016بلدية يفرن عام     رافاك  اآلبار   ا الز ارة ا يدانية  و  .8

 

  

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  الثانوية  المرحلة  المعرفي لطلبة التحصيل على وأثره االنتباه تركيز قياس

  
 

  

                                           61HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى 

 

 لطلبة املرحلة الثانوية التحصيل املعرفي أثره على و قياس تركيز االنتباه 

 ضو غريبي   عبد الحكيم د.

 د. ليلى محمد الصويعي  

 الشاوش  علىد. العجيلي 

 البحث: ـاملقدمة ومشكلة   

 ولاالةااااااااااااارو    ن  عر   ا   الب  ا      ر نااااااااااااا   لاط 
ه
إن تعااماا اسانااااااااااااااان مم هي ياط و مااعااط معباا ريرااأ مياط اوذ

والشار  اوو  لب   اععرة   و  ن ري بط إىى    اشااهبا.و مار  نمناط م   طرا  ا واتااكا ط  ي  و ط    لبا،اليكيف  

ةيها ، و ن  نااااااااااايرر عايها هع.اط وعةااااااااااا  ط .   و ن رد  ط هحواساااااااااااط ن   نااااااااااايريم  ن ر  ر الب   ،ما يهمط م       

ال ي  .وم  ةاذن با  واسد اك الحسااااااااااااةي  ما اليرو  اووىى  ي ا صااااااااااااا  المرد هب  يط و كيمط لبا .ها  ما اوسااااااااااااا  

( 
ه
 (10ا  9سائر العمايات الع.اي  اوطرى، ةاوذ ما ما اسيراع المرد  ن  عي ت  ا

وي.صاااااد هاك نت اذن با   ةااااا يأ اذن با   و  مثييط نحو ممنك معنن واسااااايمرا  اذن با  على   ا اعمنك ا ييا  . ة ان 

 ا  7 ر نت اذن باا   و ال.اد   على  ةااااااااااااا يأ  و  مثياا  و  ام ياد اذن باا  على ممنك  و ممنكات منياا   لماك  م  ال م  )

283) 

ي  لألداء الجيد  ي  ي لون م   لوان النشاااااااااا  الرياراااااااااةي . ويعر  اعد لون   عيبك اذن با  م  اعيرابات اوسااااااااااسااااااااا 

 ر نت هصااااااااااام  طانااااااااااا    مي  اذن با   ي اعناااااااااااا م   ي الوناااااااااااو  إىى اوداء اومما ، ول ل  ريم  و يط ال عأ إىى  

هرري.  مباتااار     اذن با  والي.ظ  . ويمما ة.دان اذن با    د العواما الرئ ناااي   ي اوداء الةاااعيف ، ال ي ر  ر

 (363ا  8) .يأ الموز واذقاكاب م  الب يم   ي عدم  ح

والشامي  وال وقي   ي طر العالم ا حيط هيا همنواع منيام  م  اعيبهات الحناي  والبصاري  والنامعي  والامناي   و 

 ما  ن  ناااااام اسانااااااان نمنااااااط مصااااااد  لكمنك م  اعيبهات الصاااااااد   م    شااااااائط وعةاااااا  ط ومماناااااااط .  وغنك ا .

 ا لا  ر طر الا    هناااااااااااااياا م  اليواهر واوة اا  ، لك  المرد ذ ري باط إىى  ميم  ا   اعيبهاات ال ي  حيط هاط م   

ط ، وما  نيجيأ لحا يط و اذ ط نا  انأ و ي نا لحظ  ، ها رنيا  منها ما يهمط معرةيط  و عماط  و اليمكنك ةي

 (361 ا  2)     اليمني  الوقيي  والدائم 

وينااااااااي.با المرد م  ط   الحوا  ا ييام  العدرد م  اععاومات  و اعمنكات سااااااااواء م  الب    اليا  ي   و م   

عر  هعمايا   اعمنكات )ةيماا  لمرد هااليعر  على  ا   اععاوماات  داطااط )ةيماا  عر  هعمايا  اذ ناااااااااااااا (، وي.وم ا

ساااواء اليا  ي   و الداطاي  ة نط  نااايريم ه ل  ا نا  اسد اك(. وعيدما رد ك المرد     اععاومات  و اعمنكات  

قرا  ساااااواء هاذسااااايمرا   و عدم اذسااااايمرا   ي  و يط وعيط نحو ممنكات  و معاومات محدد  م  هنن     اعمنكات  

 (274 ا  7ال.را   يراأ اذن با  لب   اعد نات نابا  و هعةبا .)  و اععاومات اعد    . و    العماي  ذ نا  

  ي اعرا ا اووىى م  اليعايم . وقد  ما استا   إىى  ن داةعي  اعيعام لاونو  إىى إ .ان  
ه
  اما

ه
وياعأ اذن با  دو ا

نا  ياضااااااي   و موسااااااي.ي   اعبا   ول   الجبد ليروير اوداء هي اعمياح ليرنك اليبك   ي مجاذت منيام  سااااااواء نا

 (363  ا8 و عامي  )

  جا  الاك نت إىى  ر نت اذن با  الةااايأ  
ه
و و د  صااانيمات عدرد  لاك نت اذن با  ، ةعلى ساااثيا اعما  رصااايف وة.ا

 عيرابااات    الااداطلي م.اااهااا اليااا  ي، و ر نت اذن بااا   م.اااهااا الواسااااااااااااام
ه
، و نياف د  اا    مياا   اا ر  اليوعنن  بعااا

  
ه
  و واعياا

ه
اذداء ، وم   لا  على ساااااااااااااثياا اعماا  ةا ن  ر نت اذن باا   ات ا جاا  الةااااااااااااايأ  ع ي  ن ر ون المرد ر.ظاا
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 .    ما  ر نت اذن با  الداطلي م.اها اليا  ي   ع ي اذن با  على  ساا  مصاد  ه
ه
  شاة  وا د  و مير.  نارنك  اناثيا

 نحو ال ات ، وينااا    
ه
اعيبط  ا م  داطا المرد نمناااط  ي م  هي يط ا حير  هط ، ةالاك نت الداطلي رو ط  سااااساااا

 هالاك نت ال ات  ويع ي  ر نت المرد  و  مشاعر  ، انمعاذ ط ،  يف رمكر اآلطرون  ي  دائط
ه
 (363ا1)    يانا

العام ،  ةعيد غياب اذن با  ذ  ناايريم  ن ريعام  و    إن اذن با  عاما مبم  ي اليعام وا  ناااب اععرة  و حصاايا

 على إ اا   ان باا  الي ميا  ل   ريمكيو 
ه
م  اسااااااااااااا يعااب    اريا  ر الشاااااااااااااة  الا ي تعاماط ، ةاا لا  رحرل اععامون دائماا

 (49 ا  7الد و  وةبمبا وتعامبا ، ةاذن با   و   د العواما الع.اي  لدى اسانان )

اعبكر ول ل   ةاااااعف قد  هم   اليحصااااايا  على اذن با  لدى الراب  تعيأ إم اني    ويرى البا مون  ن هطء ال.د  

وتعيبك ال.د   على اذن با  منت  إرجاهي  على اليحصايا اععر ي ، مما ر.ود  ي اعناي.با إىى اع يد م  الصاعولات ، 

 لارالأ

 أهمية البحث :ـ

اليعام ،  يث إنط م  الصاعأ ، ها م  اعنايحيا  ن رحدت تعام  عيبك اذن با  م  العواما اوسااساي  اع  ر   ي  

دون ان با  ، ةاذن با  تاااااااااار   سااااااااااا ااااااااااةي م  تاااااااااارو  اليعام ، ومر ا  ضاااااااااارو ي  م  مرا اط ، واوهما  والي مي   

  ن ري.  اععام مباا ات اسااااااااااااا ماا   ا يماام الي ميا  ، 
ه
ريعامون ة.ط ماا رنيبهون إلياط ، لا لا  م  الةااااااااااااارو ي  ادا

ن باااا بم لامبماااات وموضاااااااااااااوعاااات اليعام الجااادراااد ، إ ا ماااا   اد   ااادات اليعام ،  ي ترينك سااااااااااااااو بم  ي  و ااا ب ا

اذ جااا ااات اعرغوب ةيهااا ، ةاااذن بااا  ممياااح اليعام واليمكنك والياا  ر ، ول   ريعام  ي ناااااااااااااة  رنب ي  ن ري بااط إليااط 

 (  11ا   9ويد  ط هحواسط وع.اط )

 يهد  البحث إىى اليعر  على :ا :أهداف البحث 

 ا قيا   ر نت اذن با  على هاب  اعر ا  المانوي  .1

  ر نت اذن با  و م نك  على اليحصيا اععر ي لراب  اعر ا  المانوي   مجاذت  ا اليعر  على2

 :ـتساؤالت البحث 

 ا ما منيوى  ر نت اذن با  لراب  اعر ا  المانوي 1

و م نك  على اليحصاايا اععر ي لراب  اعر ا  مجاذت  ر نت اذن با    هننذل  إ صااائي   ااااااااااااااا  ا  ياك ةرو   ات د 2

 المانوي 

 ـ اإلطار النظري:ـ

 عيبك الاك نت  و  و يط اذن با    د اعبا ات اليمني  البام  لارياضينن ، ةبو اوسا  ليجاح   ـــــــــــــاالنتباه :تركيز  ـــــــــــــ 

 على  عماي  اليعام  و اليد يأ   و اعياةناااااااااا   ي اتاااااااااا البا ا ييام   
ه
.ة شاااااااااا ا اذن با  ،  و عدم الاك نت ر  ر سااااااااااابا

 (361ا ا  2اوداء .)

 ل ن با       ممنتات وهي :ا  ـ مميزات االنتباه :

 ا إنط رحن  اععالج  الع.اي  ون  ر نت اذن با   ي مبم  معيي   ناعد على  .درم   ن  ما  نيريم اسانان .1

 ذ  نااااااااايريم اذسااااااااايمرا  هاك نت الجبد إذ 2
ه
ااااااااااااااااااااااا إنط روةر الجبد ، ةاك نت اذن با  لماك  هويا  راكك اساناااااااااان ميعبا

 هصعول  .

ن باا  ريصاااااااااااااف هاا حادودرا  ةعيادماا رر   اساناااااااااااااان ان باا اط على ممنك معنن ةا ناط يهماا اعمنكات اوطرى  اااااااااااااااااااااااااا  ن اذ 3

 (186ا   5)ا حير  هط .

 :ـ ـ أنواع االنتباه
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 : من حيث املوضوع :ـ
ً
 اوال

 و و  ل  اذن با  ال ي ريوقف على اسيندام الحوا  اعو ود  داطا الجنم .  ـ انتباه حس ي :1

 و و اذن با  ال ي ريصا هالعمايات الع.اي  نالي  ر واسد اك . ـ انتباه عقلي :2

 و و  ل  اذن با  ال ي ريصا هالحال  اليمني  لامرد ) اذس بصا  هال ات (  ـ انتباه نفس ي :3

 : من حيث املنبهات :ـ
ً
 ثانيا

 .و و ان با  المرد إىى نة  يهيم هط ويميا إليط   ـ االنتباه التلقائي العادي :1

ىى نة  ما ، وييراأ   ا اليوع  ويحدت اذن با  اس ادي  ييما نيعمد ه  اد يا  و يط ان با يا إ ــــــــ االنتباه اإلرادي :2

 ، نمن با  إىى محاضر  .
ه
   ييا

ه
 م  اذن با  مجبودا

) ال.نري ( ويشنك   ا اليوع إىى  ن ان با  المرد ريجط إىى اعمنك  غم إ اد  المرد ناذن با  إىى    ــــــــــ االنتباه ال  رادي3

 (  12ا   9ها.  مند   و ضوء طاهف  و ندم   برلائي  عييم   )

 االنتباه :ـ ـ أبعاد

: واذن با  العام رحياج إىى د    ةايا  م  الي.ظ  ولالياىي ريراأ هطء   اا اذن با  العام واذن با  ا حدد )اعراأ (1

اذسااااااااااااايجااها  ، وعلى العكمل ةا ن اذن باا  ا حادد  و )اعراأ( رصااااااااااااااا باط د  ا  عااليا  م  اذسااااااااااااا ماا   والينشااااااااااااايط  

 وييراأ د      بك م  سرع  اذسيجاه  ،  ما ريراأ اع يد م  الجبد هاع.ا ن  هاذن با  العام .

اااااااااااااااااااا اذن با  الةااااااايأ واذن با  الواسااااااام : واذن با  الواسااااااام  شااااااانك إىى  مي  اعمنكات ال ي رمك  ل عأ  ن يهيم  ها ، 2

 الجماعي  .ةبياك هعض اذاشر  ال ي  يراأ اذن با  الواسم  ما  و الحا   ي هعض اذلعاب 

ان با  المرد ومشاااااااااااعر  ،  ما اذن با  اليا  ي    اااااااااااااااااااااااا اذن با  الداطلي واذن با  اليا  ي :  شاااااااااانك اذن با  الداطلي إىى3

 ة شنك إىى ان با  المرد لاب    ليا  ي  .

اااااااا اذن با  اعرن واذن با  الجامد :  ي هعض اعواقف قد ريراأ اومر دوام ترينك اذن با  م  اليمانيا  و او  اء  4

 إىى اذن با  لا ايات  و العموميات

 وك و  ل  استاا   إىى اععاومات  و اعمنكات ال ي ااااااااااااااا اتنااع اذن با  : رو ا  عم5
ه
  و ضاي.ا

ه
ا إ ا نان اذن با  واساعا

 رنب ي على المرد اذن با  لبا وسع  ا جا  اذد ان  ال ي رحاو  المرد  ن ريعاما معط  ي وقا معنن .

المرد ذن با ط نحو اة ا   ااااااااااااااااااااااااا ا جا  اذن با  : رو اااااااااااا  عما إ ا نان ا جا  اذن با  نحو المرد نمنااااااااااااط .  ي  و يط 6

 
ه
 (279 ا  7)وتعو   و  اس نط ول ل  ر ون اذن با  داطايا

 مظا ر اذن با  :  ياك العدرد م  مظا ر اذن با  وم  ا مبا ما رلي :ا

اااااااااااااااااااااااااا الجم اذن بااا  : ر.صاااااااااااااااد همجم اذن بااا  عاادد اععاومااات  و اعمنكات ال ي رمك  ل عااأ اذن بااا  إليهااا م  هنن  1

 ت  و اعمنكات اعد     ي لحظ  معيي  م  ال م  .اععاوما

اااااااااااااا  د  )تاد  اذن با  ( : وي.صاد هحد   و تاد  اذن با  د    ال.و   و الصاعول  ال ي رب لبا المرد  جا  ممنك  و    2

  ممنكات معيي  ، ولالياىي ناما زادت  د   و تااااااااااااد  اذن با  نحو ممنك ات معيي   راأ اومر ه   اع يد م  الراق 

 العصثي   و الع.اي   ي عماي  اذن با  .

 ر نت اذن با  : ر.صد هاك نت اذن با   ة يأ اذن با   و  مثييط نحو ممنك معنن واسيمرا  اذن با  على   ا اعمنك  ا   3

لماك     ا ييا  . ة ان  ر نت اذن با   و ال.د   على  ةااااااااااا يأ  و  مثيا  و  م يد اذن با  على ممنك  و ممنكات منيا  

 م  ال م  .
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اا اني.اء اذن با  : ر.صد هاني.اء اذن با  على اطييا  اعمنك البام ال ي رنب ي الاك نت عايط وغغما  اعمنكات اوطرى    4

 البام  .

ر.صد هثبات اذن با  قد   المرد عا  اذ يماظ هان با ط على ممنك  و ممنكات معيي  لماك  هويا    ا  بات اذن با  : 5

 
ه
 انثيا

اااااااااااااااااااااااااا  وزيم اذن با  : ر.صاااااااااااااد هيوزيم اذن با  قد   المرد على  و يط ان با ط نحو ا  ك م  ممنك  ي وقا وا د ،  و    6

   منيام   ي وقا وا د . و يط ان با ط نحو اس يعاب وةبم    ك م  معاوم  م  مصاد 

 ا  حويا اذن با  :  حويا اذن با  ر.صد هط قد   المرد على سرع   و يط ان با ط م  ممنك معنن إىى ممنك آطر .  7

  ااااااااااااا تش ا اذن با  :  8
ه
)  و و عدم قد   المرد على اذ يماظ هان با ط على ممنك  و ممنكات معيي  لماك  هويا  انثيا

 (234ا   7)  ي  بات اذن با  ( واني.ا  هنن ممنكات ميعدد   ي نممل الوقا

 ـ: الدراسات املشابهة 
 (7( )2011ا د اس  ميا  محمود تاون )  1

اااااااااااااا عيوان الد اسا  )ةاعاي  هرنامت ع ج سااون  منا يد إىى اليع ي  اذرجاال   ي طمض تشا ا اذن با  لدى  هما  

 الروض  (

ااااااااا  د  الد اس  :ااااااااا الكشف ع  ةاعاي  هرنامت ساون  من يد إىى اليع ي  اذرجاال   ي طمض تش ا اذن با  لدى  

  هما  الروض  وع قيط هميرنكي الرري.  والجنمل .

 يهج البحث : اسيندم البا ث اعيهج الونم  هاوساوب اعنحي و ل  ع ئميط وهبيع  البحثا م

اااااااااااااااااااا   م الييائت : ربرت الييائت و ود ةر   ي دذل  إ صاااااااائي  هنن اعيوسااااااارنن الحنااااااااهينن اععدلنن وداء  ةراد 

 عيي  الد اس  على م.يا  تش ا اذن با 

 (6)  (2007د اس  ع ا  سايمان علي الحو ي )  ا  2

 ا عيوان الد اس  )ع ق   ر نت اذن با  هدق  اليصويأ لدى ذعبي اعيينأ الوه ي لايات نن (

ااااااااااااااااا  د  الد اسااا  :ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اليعر  على الع ق  هنن زم   ر نت اذن با  قبيا اليصاااويأ ودق  اليصاااويأ لدى ذعبو  

 اعيينأ الوه ي لايات نن .

 ذن با  ودق  اليصويأ لدى ذعبي اعيينأ الوه ي لايات نن .ا اليعر  على الع ق  هنن د     ر نت ا

 زم   ر نت اذن با  ود     ر نت اذن با  لدى ذعبي اعيينأ الوه ي لايات نن .ا اليعر  على الع ق  هنن  

اااااااااااااا ميهج البحث : اسايندم البا ث اعيهج الونام  هرري.  اعلا  نمسااوب  ةةاا لحا مشا ا  البحث  يث  عد  

 م  اعياهج اوساسي   ي البحوت الونمي  .اعل  
ه
 وا دا

اااااااااااا   م الييائت : و ود ا  با  معيوي مو أ هنن  ر نت اذن با  قبيا  داء اليصويأ على البد  ودق  اليصويأ )  

 و  ا رح.أ المرض اوو  لابحث (

 (11( )2015د اس  ميا ي روامل )  ا  5

  حننن هعض اعبا ات الدةاعي  ل عبي الكر  الرائر (ا عيوان الد اس )دو   ر نت اذن با   ي  

 معرة  دو   ر نت اذن با   ي  حننن الدةاع ع  اعير.  اليامي  ل عبي الكر  الرائر ا  د  الد اس  :ا 
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 ا معرة  دو   ر نت اذن با   ي  حننن الدةاع ع  اعير.  اومامي  ل عبي الكر  الرائر  .

 ليأ  ر نت اذن با  اعنيندم  م  هر  ال عأ ودو  ا  ي الدةاع م  اعاعأا الونو  إىى معرة   سا

ااااااااااااااااا ميهج البحث : اساااايندم البا ث اعيهج الوناااام  ال ي رصااااف الظا ر  اعد وساااا  م   يث هبيع ها وم    ا  

 تشييص الظا ر  و شف  وانبها

 ر نت اذن با   ي  حنااااااااانن الدةاع   اااااااااااااااااااااا   م الييائت :اااااااااااااااااااااا  و د ةرو   ات دذل  إ صاااااااااائي  عالي  لادو  ال ي راعبط

 لاميرأ اليامي  ل عبي الكر  الرائر  .

دذل  إ صاااااائي  عالي  لادو  ال ي راعبط  ر نت اذن با   ي  حنااااانن الدةاع لامير.  اومامي   اااااااااااااااااا  و د ةرو   ات  

 ل عبي الكر  الرائر  .

 اذن با  الةيأ ، معالج  اععاومات .  ا لم  ظبر ةرو   ات دذل  إ صائي   ي هعض  ساليأ اذن با  ) ر نت

 ا جراءات البحث :

 : اسيندم البا مون اعيهج الونم  هاوساوب اعنحي ع ئميط وهبيم البحث ـ منهج البحث

 :ا  ـ مجاالت البحث

 .  2021ا   4ا   15إىى غار    2021ا  3ا   6ا   ريا  ميم إ راءات البحث  ي الماك  م     ـ املجال الزمني

 اتيما مجيمم البحث على هاب  اعدا   المانوي  همراقب  تعايم الع ي ي   مجتمع البحث :

   البحث:عينة 

 1 جدول 

 يوضح توصيف العينة

 الننب  اع وي  العدد  اعد س 

 28.40 25  انوي  ال.د 

 20.45 18  انوي  النعداوي نصر

 22.72 20  انوي  اوذ عوي 

 28.40 25  انوي  الع ي ي  اعر  ي 

 

 أدوات البحث :ـ

  ي مجاااا  اذن باااا  ،Nidefferاعيماااد الباااا مون على م.ياااا  اذن باااا  ليااادةنك )
ه
 ( ويعيبك م     ك اودوات تااااااااااااايوعاااا

ويهاد  إىى اليعر  على اع وناات اعيعادد  ل ن باا  م   ياث الناااااااااااااعا  واذ جاا  وقاد قاام هاك ما   ا ا اذسااااااااااااايثياان  

 محمد العرال  تمعون 

 مجاالت أساسية :وقد ا يوى اذسيثيان على      

 ا اذنيثيا  .1

 ا اليحكم .2

 ا الع قات مم اآلطري  .3
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 اوسمل العامي  ل طيبا :ا

قام البا مون هعرض اع.يا  على مجموع  م  اليبكاء اعينصااصاانن وقد  راو ا الننااب  اع وي     اااااااااااااااا الصااد  :1

 % مما رد  على و ود ند  عاىي لام.يا 96% إىى  87عواة. هم لام.يا  ما هنن 

ال ي  : لايح.أ م   بات اذطيبا   م اسيندام اطيبا  الما  رونباخ  ل.يا  مدى  بات اذطيبا  و   ااااا  بات اذطيبا 2

( وهي اناااااااااااب   74.89ولارا قيم  معاما الما  رونباخ )    تااااااااااار ميوساااااااااااط معام ت اذ  با  هنن مجاذت اوطيبا 

    د على مدى ند  المبات

 2جدول 

 معامل ثبات االختبار 

 قيمة الفا محتوى العبارة ت

  نتباهاملجال األول : اال  

 73.33  ر نت اذن با  اليا  ي الواسم 1

 75.23 اليحميا ال ائد  ي اعمنكات اليا  ي  2

 74.43  ر نت اذن با  الداطلي الواسم 3

 73.78 اليحميا ال ائد  ي اعمنكات الداطاي  4

 73.12  ر نت اذن با  الةيأ 5

 74.67 طمض  ر نت اذن با  6

  املجال الثاني : أبعاد التحكم 

 75.54 معالج  اععاومات 7

 76.28 النيرر  على الناوك 8

  املجال الثالث : الع قات مع اآلخرين 

 74.33 م.يا  اليحكم 9

 75.11  .درر ال ات 10

 75.52 اليو ط البدا  11

 74.36 اذسيحوا  ، النيرر  12

 74.82 اذنثناهي  13

 75.22 اونروائي  14

 74.35 اليعبنك المكري  15

 74.11 اليعبنك النابي 16

 74.25 اليعبنك اسرجاال  17
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 3جدول 

 ()االنتباهلعبارات املجال االول واالنحراف املعياري التكرار والنسبة املئوية 

  قم العبا  

 محيوى العبا  

 ع م ذ إىى  د ما اعم

 الننب  %  العدد الننب  %  العدد الننب %  العدد

 

اليااااااا  ي   1 اذن بااااااا    ر نت 

 الواسم

76 86.36 7 7.95 5 5.68 1.84 0.735 

الااااا ائاااااااد  اااااي   2 الاااااياااااحاااااماااااياااااااا 

 اعمنكات اليا  ي 

77 87.5 6 6.81 5 5.68 1.85 0.601 

الااااااداطلي   3 اذن بااااااا    ر نت 

 الواسم

79 89.77 5 6.68 4 4.54 1.86 0.627 

4 
الااااا ائاااااااد  اااااي   الاااااياااااحاااااماااااياااااااا 

 اعمنكات الداطاي 

80 90.90 4 4.54 4 4.54 1.66 0.778 

 0.599 1.84 5.68 5 5.68 5 88.63 78 اذن با  الةيأ ر نت  5

 0.629 1.90 4.54 4 5.68 5 89.77 79 طمض  ر نت اذن با  6

مجا  )اذن با ( و ود ةرو  هنن   هاسااااااااااااايجاهات  واليال هاليكرا ت والنناااااااااااااب  اع وي  (  2ريضااااااااااااا  م   دو   قم )

%  90.90اذ اااهااات      وقااد  ..ااا عبااا   اليحميااا ال ائااد  ي اعمنكات الااداطاياا   على اناااااااااااااباا  مواة.اا  وال ي هارااا  

و ااءت  ي الاك  اأ المااا  عباا ت   ر نت اذن باا  الاداطلي الواسااااااااااااام ، وعباا   طمض  ر نت اذن باا  هننااااااااااااابا  مواة.ا   

%  م  ااءت  ي الاك  اأ 88.63الماالاث  ر نت اذن باا  الةااااااااااااايأ هننااااااااااااابا  مواة.ا  هاراا    %  و ي الاك  اأ89.77هاراا  

و اااءت  ي الاك  ااأ اذطنك عبااا      87.5الراهم عبااا   اليحميااا ال ائااد  ي اعمنكات اليااا  ياا  هنناااااااااااااباا  مواة.اا  هارااا  

 86.36 ر نت اذن با  اليا  ي الواسم هننب  مواة.  هارا  

 4جدول 

 الثاني ) ابعاد التحكم وية واالنحراف املعياري لعبارات املجال  التكرار والنسبة املئ

 

)اهعاد اليحكم( و ود ةرو     هاساااااايجاهات مجا والننااااااب  اع وي    هاليكرا ات( واليال  2ريضاااااا  م   دو   قم )

%  م  اءت 73.88هنن اذ اهات      و اءت عبا   معالج  اععاومات  ي اعر ب  اذوىى  يث هاعا اناااااااااب  اعواة.  

 قم  

 العبا  

 ع م ذ إىى  د ما اعم محيوى العبا  

 الننب  %  العدد الننب  %  العدد الننب %  العدد

 0.796 1.54 9.90 8 17.04 15 73.88 65 معالج  اععاومات 1

 0.712 1.52 9.90 8 18.04 16 72.72 64 النيرر  على الناوك  2
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 م عبا   النيرر  على الناوك هننب  هارا    %75 ي الاك  أ الماا  عبا   النيرر  على الناوك هننب  مواة.  

72.72% 

 ( 5)جدول 

 اآلخرين( مع  )الع قاتسبة املئوية واالنحراف املعياري لعبارات املجال الثالث التكرار والن

 

والننااب  اع وي  هاساايجاهات  مجا  )الع قات مم اآلطري ( و ود   هاليكرا ات( واليال  2ريضاا  م   دو   قم )

%   ا هاا  ي  89.77ةرو  هنن اذ ااهاات       ياث  ااءت  ي الاك  اأ اذو  عباا    .ادرر الا ات هننااااااااااااابا  مواة.ا  هاراا  

نااااااااب  ا ا يث هار النااااااااابياليعبنك     و اءت  ي الاك  أ المالث عبا     %88.63اذنثناااااااااهي    الاك  أ الماا  عبا    

%  86.36% و اااءت  ي الاك  ااأ الراهم عبااا ت  م.يااا  اليحكم ، واليعبنك المكري هنناااااااااااااباا  هارااا    87.36اعواة.اا   

%  85.22و ااااءت  ي الاك  اااأ اليااااممل عباااا ت  اليو اااط البااادا  ، واليعبنك اذرجااااال   ياااث هاراااا انااااااااااااابااا  اعواة.ااا   

% و اءت  ي الاك  أ 84.09واة.  هارا  و اءت  ي الاك  أ الناااااااااااااد  عبا   اذساااااااااااايحوا  ، الناااااااااااايرر  هننااااااااااااب  م

 %82.95الناهم عبا   اذنروائي  هننب  مواة.  هارا  

 ( 6جدول )

 االنتباه  تركيز  ابعاد اختبار الفروق بين  

 قيم  ت ل سيجاه   ميوسط الننب  اع وي  عدد العبا ات محيوى العبا   ت

 0.67 88.82 6 ن با اذ  اوو :ا جا    1

 0.53 73.3 2  هعاد اليحكم  الماا :ا جا    2

مااااام   الاااااماااااااالاااااااث:ا اااااجاااااااا    3 الاااااعااااا قاااااااات 

 اآلطري 

9 86.23 0.58 

  82.78 17 ا جموع 4

 

 ن ميوساااااااااااااط النناااااااااااااأ اع ويا   جااذت اذطيباا   اذن باا  ،والع قاات مم اآلطري  ناان   5ريضااااااااااااا  م  ط    ادو   

  يث  راوح ميوسط الننب  اع وي  لامجالنن 
ه
( و ما ميوسط الننب  اع وي   جا  86.23ا    88.82) ما هننمر معا

  رقم
 العبارة

 ع م ال ما  حد إلى نعم العبارة محتوى

 % النسبة العدد % النسبة العدد %النسبة العدد

 0.713 1.82 5.68 5 7.75 7 86.36 76 التحكم  مقياس 1

 0.688 1.83 4.54 4 5.68 5 89.77 79 الذات  تقدير 2

 0.774 1.80 5.68 5 9,09 8 85.22 75 البدني التوجه 3

 0.777 1.74 6.81 6 9.09 8 84.09 74 السيطرة  ،االستحواذ 4

 0.695 1.87 4.54 4 6.81 6 88.63 78 االنبساطية 5

 0.802 1.70 6.81 6 10.22 9 82.95 73 االنطوائية 6

 0.732 1.84 4.54 4 9.09 8 86.36 76 الفكري التعبير 7

 0.746 1.82 4.54 4 7.95 7 87.5 77 السلبي التعبير 8

 0.772 1.77 5.68 5 9.09 8 85.22 75 االيجابي التعبير 9
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  يث هارا )
ه
ننااااب  اع وي  لامجموع الكلي  جاذت اذطيبا   ( ويعيبك ميوسااااط ال73.3 هعاد اليحكم نان ميوساااارا

(  0.05و ن مناايوى الدذل  ل ا ا جاذت   بك م  مناايوى معيوي  )  (82.78مر مع   يث هارا الننااب  اع وي   )

مماا راد  على و ود ا  باا  ارجااال  هنن  و و  ع ي  ناط ذ  و اد ةرو   ات دذلا  إ صاااااااااااااائيا  هنن منااااااااااااايوى الرابا    

 و  ا ر  د   مي    ر نت اذن با  وما لط م   م نك  بنك على منيوى الراب  مجاذت اذطيبا   

اربرت ةاعاي  هرنامت مناااااااااايندم  ي  نميض   ( ال ي4)  (1998مل والناااااااااامادوا  ) وييمأ البا مون مم د اساااااااااا  ده

 ال ي(  2)(  2001ا مأ البا مون مم د اساا  هن )  ال ائد.  ما د  اضاارراب اذن با  اعوااحوب هالنشااا  الحرن   

هينا ةاعاي  البكنامت اوساااااااري اعنااااااايندم  ي طمض  د  اذن با  اعواااااااحوب هالنشاااااااا  الحرن  ال ائد لدى  ةراد 

  ي طمض ضاااااااااااعف اذن با   (  3( )2006وا دت د اسااااااااااا  ال.رعان ) الد اسااااااااااا ،عيي   
ه
 ن البكنامت اليد يبي نان ةعاذ

 .اعصا أ همر  النشا  ال ائد

 االستنتاجات: ـ

 لبحث وتناؤذت البحث  ونا البا مون ل سينيا ات اليالي :ا دا  ا ضوء ي  

 بنك  عيوسط الننأ ل ا ا جاذت   مجاذت اذ يبا اااااااا  اءت د     ر نت اذن با  لراب  اعر ا  المانوي  ضم   1

 (82.78هارا )

الاك نت قا مناااااااااايوى  حصاااااااااايا  ااااااااااااااااااااااا  ن  ر نت اذن با  لط دو  إرجاال   ي اليحصاااااااااايا اععر ي لاراب  ة اما اننمض  2

 الرالأ

( ولالياىي ن.با ةرض العدم ونرةض المرض  0.05م  م  منيوى معيوي  ) منيوى الدذل  ل ا ا جاذت   بك  ااااا 3

 البدرا و و  ع ي  نط ذ  و د ةرو   ات دذل  إ صائي  هنن  ميم ا جاذت

 التوصيات: ـ

 راب  مما  عر  المرن  لايعر  على منيوى  ر نت ان با بم.ا إدطا   ر نت اذن با   ي اذطيبا ات الشبري  لا1

  و تد ط ا  با ط ا  وزيعط ا  ر نت  (   د ط،اذن با  ا   )الجما اذ يمام على  روير مظا ر اذن با   2

 الداطلي.ا  د يأ الراب  على اذن با  اليا  ي إىى اذن با   3
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 املراجع 

اذ تاد اذسري  ي طمض  د  اضرراب اذن با    موحوب هالنشا  الحرن  ال ائد لدي  ةاعاي    منك  هن   ااااااااااااا  1

 (2001اذهما  ا ييانن مجا  الرمول  والييمي   امع   م ال.رى )

 (2200المكر العرال  )  عام اليممل الرياض  دا   ا  سام  ناما  ا أ2

اذعراض اوسااااااساااااي  ذضااااارراب ضاااااعف اذن با   اااااااااااااااااا  باد ال.رعان     ر هرنامت  د يبي سااااااون  معر ي  ي معالج   3

 هالنشا  ال ائد  سال  د يو ا  الجامع  اذ دني  ا عمان

 ال.اهانن   النااااايد النااااامادوا   ساااااعيد،اااااااااااااااااا دهمل  4
ه
ةعالي  اليد يأ على الةااااابط ال ات  لدى اذهما  الييانن ع.ايا

 لايحكم مجا  عام اليممل  

 (    1998المكر العرال  ال.ا ر  )  لعام دا اا  ارةي الوقم    م.دم   ي عام اليممل الاكهوي 5

ع ق   ر نت اذن با  هدق   صاااويأ لدى ذعبي اعيينأ الوه ي لاياتااا نن مجا    الجو ي  على ساااايمان،ااااااااااااااااا ع ا  6

 (2007عاوم الرياض  ناي  الاكهي  الرياضي   امع  هرداد )

 (2002ال.ا ر  )ر العرال  اليممل اليد يأ واعياةن  الرياضي  دا  المك ع وي عاما محمد  ن   7

 (199ال.ا ر  )الكياب   اليمسةي مر  واعام اليممل الريارةي وال.يا    ا محمد العرال  تمم8

ن.ص اذن با  اعواحوب همر  النشاا    دا  المكر العرال  ال.ا ر     ساعدات اضاررابمحمد   ةيوح،ااااااااااااااا محمود  9

(1998) 

اااااااااااااااا ميا  محمد تاااون ةاعاي  هرنامت ساااون  مناا يد إىى اليع ي  اذرجاال   ي طمض تشاا ا اذن با  لدى  هما  10

 (2011ما نينك  امع  عمان العرلي  ) الروض   سال 

ما نااااااينك  ض اعبا ات الدةاعي  ل عبي الكر  الرائر   سااااااال   ااااااااااااااااااا ميا ي رواناااااادو   ر نت اذن با   ي  حناااااانن هع11

     (2015هوضيا  الج ائر )محمد     امع 
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 تقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية
   م. د. عبدالعزيز رجب الفيتوري .

  أ.م .د. عبدالرزاق إبراهيم القاللي .

 م . أ. عبدالحميد عبدالقادر أبوديه. 

 البحث:املقدمة ومشكلة  

 ال ناععتطيبأصبح التقويم في العصر الحديث قرين لكل العمليات التربوية التي تطلععب ا ععا املتساععات التربويععة هيععث بدونعع  

 القيام بتطوير النظم التعليمية.  ال ناتطيبمعرفة أسباب ما تحقق  من نجاح أو ما نقابل  من معوقات وبالتالي  

يقععوم املعلععم أاات املععتعلم  الععا التقععويم فععي التععاي التربععو   ( عععن رمزيععة ال ريعع 1990وأمععيا اللععولي    ويشير محمد الحماهمي

املععتعلم اافععاا  مععن عمليععة التعلععيم والععا أ  مععد   اسععتطا وتحصععيل م بقصععد معرفععة إلععا أ  هععد  الهتمامععام مووزا  أ  إعطععات قيمععة

 (119:  13 الحيا .  وه من م ارات ملواج ة مشكالت  أات هذه اافاا  إلا إهداث ت ير في سلوك م وفيما أكاب

إا إعععداا مععدرت التربيععة البدنيععة موكععوي الععا كليععات التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة والتععي تقععب ع ععا عاتق ععا ت هيلعع  ليلععع  

قععععد أصععععبح   املتزنععععة كمععععا إا املدرسععععة بمععععا يك ععععل تكععععوين ال لصععععية التاععععمية والعقليععععة الععععدور ال عععععاي فععععي تن يععععذ وتطععععوير ال ععععرام  

ووذا أريعععد للتربيعععة البدنيعععة أا  التتمعععب.تيهعععل ال عععري لتحقيعععم هعععذا النمعععو ووععععداا ال عععرا للموا نعععة الصعععالحة فعععي  اجتماعيعععةمتساعععة 

 تحقم أهداف ا وتا م بصور  فعالة في إعداا األجياي الصاعد  في التتمب فالبد مععن العنايععة بععالطرب التربويععة التععي تاعع م فععي إعععداا 

لتععوي  أا يكععوا هععذا املرؤعع  مععتهال تربويععا وبععدنيا واجتماعيععا بالقععدر الععذ  يجعلعع  قععاارا دااا صععالحا و ومععن اليععرور  هععذه األجيععاي إععع 

 مثل هذه امل مة الحيوية .

و  االبتدائيععععة للتلععععر املراهععععل الاعععع ية إعععععداا مععععدرت التربيععععة البدنيععععة الععععا وم ععععدي كليععععات التربيععععة البدنيععععة وعلععععوم الرياضععععة

كليات التربية البدنيععة وعلععوم  من أا خريجو فقط ع ا الرغم موج  الا التدريس فإا محتو  املقررات ولذلك والثانويةو    ااعدااية

والقعععوات  ومراكعععز الشعععباب واالتحعععااات الرياضعععية والشعععر ة واالنديعععة مثعععل املعععدارت فعععي جميعععب القطاععععات يمكعععن أا لعملعععوا الرياضعععة

 (70:  7املالحة والتامعات  

أا م ععتم بإعععداا املععدرت املتهععل  الدراسععية ير  الباهثوا إا اور كليات التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة ومقررام ععاومن هنا  

مععا وهععذا  بعد تخرجعع  الذ  لعمل بتلك املتساات امللقا  ع ا عاتم املدرت املاتولياتبما يتمش ى مب متطلبات امل نة التي توكل ل  

اوا أا تيععاي مععواا يانويععة أوتجععزت  بعمععل املععدرت بشععكل مبا ععر كليععة ييععم املععواا املرتبطععةأا يكععوا مقععررات املدرسععة فععي ال يتطلعع 

تقويم املقررات الدراسععية التععي  وهي مواا الا عد  مواا وع ا هااب ج د الطال  وتكامل إعدااه و ومن هنا ولدت فكر  هذا البحث

 اتذ  جامعة الزاوية.يدرس ا الطال  بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من قبل األس

 البحث:أهمية 

 ومصععلحة تقععوا  صععالحة أجيععاي واعععداا  األمععة صععناعة ماععتقبل فععي متساععانا ااخععل التعليميععة والتربويععة العملية أهمية إا

 التععدريسأعيععات هي ععة  عععاتم ع ععا تلقعع  التربويععة العمليععة هععذه أا املتطععور إ إال األمععم والتطععور ومواكبععة االزاهععار مععن مزيععد إلععا األمععة

 التعليميععة العمليععة تن يععذ ع ععا القععائم ألنعع  املتساععة التعليميععة فععي األسععات حتععر هععو يقومععوا ا ععاإ فعيععو هي ععة التععدريس الععذين

 يقععوم الععذين املتعلمععيا وتوجيعع  الاععلوى لععد  التربويععة واملعلومععات الل ععرات توصععيل عمليععة يتصععدر الععذ  التربععو   القائد وكذلك هو

 ج ده اعدااه أجياي صالحة. أقص ى ويبذي عنده ما كل يقدم أا لاتطيب هتى  بتعليم م
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إا التنميععة الشععاملة لل ععرا الععذ  هعععو أسععات التتمععب وذلععك ععععن  ريععم قدراتعع  واالسععت اا  معععن  اقتعع إ ولكعع  يععتم تحقيعععم 

ات عملعع  هيععث لعع  أيععاره ال عالععة فععي ذلك البد من إعداا معلم التربية البدنية إعدااا ياناس  مب تلك املاتولية امللقا  ع ا عاتق  أينعع 

 نجاح العملية التعليمية ااخل املتساة التعليمية.  

إيمانا بج د عيو هي ة التدريس في مجععاي التعلععيم والتقععويم بصعع ة عامععة وفععي مجععاي التربيععة البدنيععة بصعع ة خاصععة تظ ععر 

وهععو مت يععر فعععاي فععي  وعلععوم الرياضععة بجامعععة الزاويععةتقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدنية أهمية هذا البحث كون  يدرت  

تقععويم املقععررات الدراسععية إ وبالتععالي نجععاح العمليععة التعليميععة والتربويععةإ وذلععك علينععا أا ر ععتم بتقععويم هععذه املقععررات الدراسععية التععي 

وي ع ععا املعلومععات التديععد  مععن تاععاهم فععي التقععدم العلمععي ملواكبععة التطععور املاععتمر فععي عمليععة الععتعلمإ وأهميتعع  املاععاهمة فععي الحصعع 

خععالي نتععائ  هععذا البحععث والتععي قععد ت يععد العععامليا فععي التععاي الريا عع ي بصعع ة عامععة وأعيععات هي ععة التععدريس والطععالب كليععات التربيععة 

 كون  إضافة جديد  تياي إلا العملية التعليمية والتربوية في التاي الريا  ي.  خاصة وأهميت البدنية وعلوم الرياضة بص ة 

 جراءات البحث: إ

 يتيمن اللطوات التي أتبع ا الباهثوا في إجرات هذا البحث ع ا النحو التالي:   

 هدف البحث :

 ع ا:ي دي البحث للتعري  

 ة وعلوم الرياضة بجامعة الزاويةتقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدني-1

 البحث:تساؤل   -

 الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية؟ما مد  تقويم املقررات   1-

 البحث:أهم املصطلحات املستخدمة في   -

 التقويم : ●

بعع ا التقععويم هععو عمليععة إصععدار هكععم هععوي مععد  جععوا   (2005  ولي ا فرهععات (2010 لعرف  كال من رافد  عمر الحرير  

أو مشعععرو  معععا و وهعععو عمليعععة منمتيعععة منظمعععة ومخططعععة تتيعععمن إصعععدار  نعععام  أو قيمعععة بر  عمعععل معععا و وهعععو تقريعععر هعععوي جعععوا  وفاعليعععة

االهكععام ع ععا الاععلوى أو ال كععر أو الوجععداا أو الواقععب املقععات و وذلععك بعععد مقارنععة املواصعع ات والحقععائم لععذلك الاععلوى أو الواقععب 

 (68:10 (  323:5وضوح  الذ  تم التوصل الي  عن  ريم القيات القائععم ع ا معععيار أو اسات تم تحديده بدقة و 

 السابقة:الدراسات   -

   ي ي:نظرا ألهمية الدراسات الاابقة قام الباهثوا بمسح الدراسات الاابقة ملوضو  البحث وقاموا بتص ي  ا كما 

 العربية:أوال: الدراسات  

 .(8)(.1987. دراسة علي محمود الديري )1

التعععي يجععع  أا يدرسععع ا  عععالب التربيعععة الرياضعععية ومطابقعععة ذلعععك معععب واقعععب  تقعععويم معععدرت التربيعععة الرياضعععية للمعععواا بعنووووا  : 

 جامعة اليرموى .

 الدراسة:هدف  

التعععي يجععع  أا يدرسععع ا  عععالب التربيعععة الرياضعععية ومطابقعععة  م عععدي هعععذا الدراسعععة العععا تقعععويم معععدرت التربيعععة الرياضعععية للمعععواا  

 ذلك مب واقب جامعة اليرموى .

 املاحي.  مج الوص  الباهث املن  استخدم  الدراسة:منهج  

 العمدية. بالطريقة  ( معلما ومعلمة137عينة البحث    اختيارتم   الدراسة:عينة 
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 بالبحث.الباهث االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   استخدم  الدراسة:أداة  

 أهم النتائج :

ع ععا النجععاح فععي أاات  الرياضععية والتععي تاععاعدهمإا مععدرت التربيععة الرياضععية يجعع  أا يقععوم بدراسععة مععواا أساسععية للتربيععة  -1

 م نت م وع ا ف م  بيعة املراهل الا ية التي يتعاملوا مع ا.

 بتعليم االنشطة الرياضية.  ضرور  تدري  الطلبة ع ا تنظيم الدورات املتعلقة -2

 .(4(.)1985دراسة إيما  سالم محفوظ ) -2

 جامعة هلواا . تقويم منمج الترويح بكليات التربية الرياضية  بعنوا :

هععذه الدراسععة الععا تحديععد االهععداي واالسععس التععي يجعع  اا ترايععي فععي تخطععيط وتن يععذ مععنمج التععرويح  الدراسة: تهودفهدف  

وتقعععويم املعععنمج القعععائم بكليعععات التربيعععة الرياضعععية فعععي ضعععوت هعععذه االهعععداي واالسعععس وكعععذلك محاولعععة تقعععديم بعععع  املقترهعععات ا عععدي 

 التاي.روا في هذا    اا ألعدتطوير منمج الترويح القائم 

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   املاحيمنهج الدراسة :

( 145(  البععا و البععة و  619و و  ( مععن القععائميا بتععدريس التععرويح 4 بقعع  الدراسععة ع ععا عينععة مكونععة مععن  عينووة الدراسووة :

 من خريجات كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة االسكندرية.

 بالبحث.الباهثة االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   الدراسة: استخدمتأداة  

 املرجو  من  بدرجة كافية و واليرايي ال روب ال راية وميوي ورغبات الطالب.  اهداف   ال يحقمالقائم   النتائج: املنهجأهم  

 االستمرار والتكامل والتتابب في .  ال يرايياملنمج القائم  -

 ت من التان  النظر  وي مل املمارسات العملية للطالب .املنمج القائم يدر  -

 كافي.الوق  اللصص لتن ذ املنمج غير  -

 عدم التنو  في استخدام اسالي  التقويم. -

 (.12)(.  1990) الشاذليماجدة محمد صالح الدين    دراسة: -3

 التربية الرياضية للبنات االسكندرية.تقويم االمتحانات النظرية ملاا  ماابقات امليداا وامليمار بكلية بعنوا  :  

ي دي هذه الدراسة الا التعري ع ا ما ي بغي اا تقيا  اسعع لة امتحانععات الصععر الرابععب ملععاا  ماععابقات  هدف الدراسة :

 امليداا وامليمار في ضوت املاتويات املعرفية.  

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   .منهج الدراسة :

( محكمععععيا و ععععرو  ا اا يكعععععوا اسععععتاذ فععععي التربيعععععة 6نععععة فععععي لتنعععععة الحكمععععيا والبععععال  ععععععداهم  تتمثعععععل العي عينووووة الدراسووووة:

 الرياضة عامة وفي قام املاابقات امليداا وامليمار خاصة. 

 اس لة امتحانات الصر الرابب ملاا  ماابقات امليداا وامليمار.  -1أداة الدراسة :

ة( وذلععععك ب يععععة تحليععععل اسعععع لة امتحانععععات الصععععر الرابععععب فععععي مععععاا  بطاقععععة تحليععععل املاععععتويات املعرفيععععة  مععععن اعععععداا الباهثعععع  -2

 ماابقات امليداا وامليمار في هذه املاتويات .

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  تقويم المقررات الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية 

  
 

  

  HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                74 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

عدم وجوا اهداي واضععحة ومحععدا  للمععاا  وكععذلك عععدم وجععوا معععايير بوضععب االسعع لة واا االتجععاه الاععائد أهم النتائج :  

 تطبيم.في وضب االس لة هو لقيات الكم وليس الل رات او امكانية ال

 (.3(.)2005هاني ) دراسة : أميرة باسم -4

 تقويم منمج ت س الطاولة لشعبة التعليم بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية.بعنوا  :  

م دي هذه الدراسة الا تقويم منمج ت س الطاولة لشعبة التعليم بكليععة التربيععة الرياضععية للبنععات جامعععة   الدراسة:هدف  

 االسكندرية.

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   .منهج الدراسة :

هععععذه الدراسععععة ع ععععا عينععععة مععععن الل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي مجععععاي املنععععا ج و ععععرب التععععدريس بكليععععات  الدراسوووة: تبقوووتعينوووة 

( مععععن 10( مععععن الل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي مجععععاي تعععع س الطاولععععة بكليععععات التربيععععة الرياضععععية و 8( خ ععععرات و 5التربيععععة الرياضععععية وقععععدرها  

 .سكندريةباا القائمات بتدريس ت س الطاولة بكلية التربية الرياضية للبنات 

 بالبحث.الباهثة االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   الدراسة: استخدمتأداة  

 عدم وجوا اهداي واضحة ومحدا  في املنمج الحالي.أهم النتائج :

 عدم مراعا  محتو  املنمج لل روب ال راية. -

 عدم وجوا استمرار وتتابب وتكامل في محتو  املنمج. -

 ي  التدريس.ال يوجد تنو  في  رب واسال -

 موضويي.عدم توافر الوسائل التعليمية والتقويم غير   -

 ثانيا: الدراسات االجنبية :

 Stoochnoffp . g  (1979(.)16.). دراسة :  5

 : تقويم منمج الترويح في املدارت الثانوية في كولومبيا.بعنوا   

 تقديم املقترهات والتوصيات لتطوير املنمج.  تقويم منمج الترويح بمدارت كولومبيايمهدف الدراسة :  

 املنمج الوص   .منهج الدراسة :  

 (  ال .100 عينة الدراسة :  

 االستبياا.  الدراسة:أداة  

لممارسععة العمليععة هنععاى بععع  اوجعع  القصععور فععي مععنمج التععرويح والوقعع  اللصععص لدراسععة املععنمج غيععر كععافي لأهوم النتوائج: 

 ملنمج الترويح.  

 السابقة:دة من الدراسات  مدى االستفا -

 من خالي إ ال  الباهثوا ع ا العديد من الدراسات الاابقة والتي أمكن االست اا  من ا في هذا البحث بماي ي : 

 بالتقويم. ارتبا  اللدراسات الاابقة من هيث    امتداا لعت ر البحث الحالي   -1

 البحث.ساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في بلور  مشكلة  -2

 البحث.هدي وتااؤي   صناعةساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في   -3
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 في البحث.  وتحديد املنمج املاتخدم  اختيارساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في كي ية   -4

 االستبياا. استمار ساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في كي ية إعداا   -5

 االهصائية. أنا  الوسائل  اختيارساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في   -6

  الاابقة.الباهثوا في تحليل النتائ  ع ا بع  الدراسات    اعتمد -7

 إجراءات البحث :

 الباهثوا:  اتبع االتي   يتيمن اللطوات

 البحث:منهج   -

 أهداف .هذا البحث ولتحقيم    أقرب املنا ج لطبيعة  باعتبارهاملاحي  باألسلوبالباهثوا املنمج الوص      استخدم

 البحث:مجتمع  -

 للعععام التععام ي بجامعععة الزاويععة يتكععوا مجتمععب البحععث مععن أعيععات هي ععة التععدريس بكليععة التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة

2019-  2020  . 

  البحث:عينة  -

التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة بجامعععة الزاويععة  التععدريس بكليععةبالطريقععة العشععوائية مععن أعيععات هي ععة    العينععة  اختيععارتم   

 أجري  علي م الدراسة االستطالعية.  (10 و   االساسية للدراسة  (26 من م    (36 وكاا عداهم  

 البحث:أداة   -

ات التععي يمكععن مععن خالل ععا التعععري ع ععا تقععويم املقععررات الدراسععية ك اا  لتمب البيان  استبياا  استمار الباهثوا    استخدم 

 الزاوية.وعلوم الرياضة بجامعة  بكلية التربية البدنية

 :  االستبيا   استمارةخطوات بناء  -

معععن خععععالي إ عععال  البععععاهثوا ع ععععا العديعععد مععععن املراجعععب العلميععععة الحديثععععة والدراسعععات الاععععابقة والبحعععوث العلميععععة وبععععإجرات 

 اسععععععتمار العديععععععد مععععععن املقععععععابالت ال لصععععععية مععععععب بععععععع  الل ععععععرات والحكمععععععيا مععععععن أعيععععععات هي ععععععة التععععععدريس قععععععام البععععععاهثوا بإعععععععداا  

وتعععععم عرضععععع ا ع عععععا الل عععععرات  تقعععععويم املقعععععررات الدراسعععععية بكليعععععة التربيعععععة البدنيعععععة وعلعععععوم الرياضعععععة بجامععععععة الزاويعععععة  هعععععوي االسعععععتبياا

وفقععا  االسععتمار سععوات بالحععذي أو ااضععافة أو التعععديل وقععام البععاهثوا بتعععديل  السععتمار اوالحكميا وقام كل خبير ب بععدات الععرا  فععي 

  يععم عرضعع ا علععي م مععر  أخععر  بعععد التعععديل اتمععام املوافقععة الن ائيععةإ وتمعع  املوافقععة الن ائيععة 1الل ععرات والحكمععيا مرفععم رقععم   ال رات

 .   االستبياا  استمار ع ا  

   االستطالعية:الدراسة   -

أعيعععات هي عععة تعععدريس معععن التتمعععب االصععع ي ومعععن خعععار   (10 ع عععا عينعععة قوام عععا  اسعععتطالعيةقعععام البعععاهثوا بعععإجرات اراسعععة  

 ا دي:أفراا العينة االساسية وذلك  

 التي قد تواج  الباهثوا في تن يذ الدراسة االساسية .  التعري ع ا الصعوبات -

 البحث.في متا    التعري ع ا كي ية ملت االستمار  املاتخدمة -

 البحث.ع ا عينة    االستمار   معرفة الوعات الزمني في كي ية توزيب وجمب -

 العمل.تحديد أسلوب  -
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 املااعدين.تدري  بع    -

 الدراسة االساسية :

عيععو هي ععة تععدريس بكليععة التربيععة  (26 ع ععا عععدا  2020 – 2019 بإجرات الدراسة االساسية للعام التععام ي قام الباهثوا 

 م الرياضة بجامعة الزاوية .البدنية وعلو 

   الوسائل االحصائية :

 الوسائل ااهصائية التالية:   باستخدامقام الباهثوا  

 التكرار .  -

 ال ابة امل وية. -

 ال ابية.واالهمية   -

 النتائج:عرض ومناقشة  

 ( 1الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة األولى بشكل عام  

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة جيد   است اا   البيانات

 % 3.7 % 20.3 % 76.1 املقررات الدراسية الانة األولا 

بشععكل  الطالعع  مععن املقععررات الدراسععية بالاععنة األولععا( واللععاي بال اععبة امل ويععة ملععد  اسععت اا  1يتضح من التدوي رقم  

%  76.1هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

فععععروب بععععيا وهعععذا ممععععا يعععدي ع ععععا وجعععوا  %إ 3.7% وأمعععا االسععععت اا  اليععععي ة كانعععع  قيمت ععععا  20.3وكانععع  قيمععععة االسعععت اا  املتوسععععطة 

 عام.االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة األولا بشكل  

 (  2الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة األولى بشكل عام 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %6.4 %29.5 %64.1 املقررات الدراسية النظرية الانة األولا

 %0.9 %11.1 %88 املقررات الدراسية العملية الانة األولا

( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة والعمليعععة 2يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هناى وجوا فروب بيا االستجابات ملد  االست اا  هيععث تراوهعع  قيمععة االسععت اا  التيععد  هيث تبيا أا  بشكل عام  بالانة األولا

% إ وهعععذا ممعععا  6.4% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  29.5% وكانععع  قيمعععة االسعععت اا  املتوسعععطة  64.1 للمقعععررات النظريعععة

ة النظريععة للاععنة األولععا إ وكععذلك تبععيا أا هنععاى وجععوا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا االسععتجابات الثاليععة ملععد  االسععت اا  مععن الناهيعع 

% وكانععع  قيمعععة االسعععت اا   88فععروب بعععيا االسعععتجابات ملععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمععة االسعععت اا  التيعععد  للمقعععررات العمليععة 

ابات الثاليععة ملععد  % إ وهععذا ممععا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا االسععتج 0.9% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  11.1املتوسععطة 

 االست اا  من الناهية العملية للانة األولا.

 

 (  3الجدول رقم )

 األولى. يوضح التكرار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة 
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 املقررات الدراسية النظرية بالسنة األولى 

  املاا (املقرر الدراس ي  ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 80.77 3.8 1 30.8 8 65.4 17 ( 1الل ة العربية   1

 80.77 0.0 0 38.5 10 61.5 16 علم االجتما  الريا  ي 2

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 علم الن س الريا  ي 3

 63.46 19.2 5 34.6 9 46.2 12 البدنيةفلا ة التربية  4

 67.31 11.5 3 42.3 11 46.2 12 تاريخ ليبيا  5

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 علم الاشريح 6

 املقررات الدراسية العملية بالسنة األولى 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 98.08 0.0 0.0 3.8 1.0 96.2 25 العاب القو   7

 90.38 3.8 1.0 11.5 3.0 84.6 22 التمباز 8

 90.38 0.0 0.0 19.2 5.0 80.8 21 الرياضات املائية  9

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 26 التمرينات 10

 98.08 0.0 0.0 3.8 1.0 96.2 25 كر  القدم 11

 92.31 0.0 0.0 15.4 4.0 84.6 22 كر  الالة 12

 94.23 0.0 0.0 11.5 3.0 88.5 23 كر  الطائر   13

 94.23 0.0 0.0 11.5 3.0 88.5 23 كر  اليد 14

 84.62 3.8 1.0 23.1 6.0 73.1 19 الدفا  عن الن س 15

 

( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويععععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات الدراسععععية: 3يتضععععح مععععن جععععدوي رقععععم  

وامععا  %(92.31% الععا 63.46النظريععة والعمليععة بالاععنة األولععا وهيععث بل عع  االهميععة ال اععبية لععرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة مععابيا  

( وأا البععاهثوا إرتيععوت بععاملقررات الدراسععية % 100 الععا%84.62مععا بععيا    ال اععبية لععرا  الل ععرات  هيث بل تاالهميععةاملقررات العملية  

لععععم تحصععععل ع ععععا االهميععععة  وذلععععك الر ععععا(5و 4فعععع كلر ولععععذلك فقععععد تععععم هععععدي املقععععررات أرقععععام   % 70التععععي هصععععل  ع ععععا ناععععبة موافقععععة 

 ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.

واللعععععاي بعععععالتكرار وال اعععععبة امل ويعععععة واالهميعععععة ال اعععععبية ألرات الل عععععرات ععععععن ( 3معععععن خعععععالي الععععععر  الاعععععابم للتعععععدوي رقعععععم  

لععععم الععععن س و فقععععد جععععاتت أع ععععا ناععععبة للمقععععرر الدراسعععع ي النظععععر  هععععي مععععاا  ع املقععععررات الدراسععععية : النظريععععة والعمليععععة بالاععععنة األولععععا

( أمععا %80.77(وعلععم االجتمععا  الريا عع ي  1(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هيمععاا  الل ععة العربيععة  %92.31الريا عع ي  

(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسععيالعملي يماا  الععدفا  % 100املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت أع ععا ناععبة هيمععاا  التمرينععات 

 (%  70ظة هذه ال ا  بعد هدي املقررات التي هصل  ع ا أقل من  ( ماله%84.62عن الن س  
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 اا عملية بنات املقررات الدراسية تعتمد ع ا عدا من االسس من ا:    (2005 نواي  لتوت   كما يت م الباهثوا مب

 يقافة التتمب . -3  رسم الاياسات . -2  تحديد االهداي . -1

 ذ .التن ي –  6  التخطيط .  -5  متطلبات املتعلميا. - 4

 (274:15 ملعرفة مد  فاعلية كل ذلك لعت ر إجرات متصل وهو جوهر تطوير املقررات الدراسية . 

النظريععة والعمليععة( للاععنة االولععا اليكععوا ارتجاليععا بععل يكععوا مععن  ومن هنا لشير الباهثوا الا أا إختيار املقععررات الدراسععية 

 (.7( . 2018ايت م مب اراسة عبدالعزيز ال يتور   خالي تخطيط منظم ومدروت ومتكامل من جميب االبعاا وهذا م

 ( 4الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الثانية بشكل عام .  

 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  جيد  است اا  البيانات

 % 5.25 %18.05 % 76.7 املقررات الدراسية الانة الثانية

( واللاي بال ابة امل وية ملد  است اا  الطال  من املقررات الدراسية بالاععنة الثانيععة بشععكل 4يتضح من التدوي رقم  

%  76.7هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

% إ وهععذا ممععا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا  5.25ا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا % وأمعع  18.05وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة 

 االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الثانية بشكل عام .

 (  5الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثانية بشكل عام . 

 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %7.7 %18.6 %73.7 املقررات الدراسية النظرية الانة الثانية

 %2.8 %17.5 %79.7 الثانيةاملقررات الدراسية العملية الانة 

 

( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة والعمليعععة 5يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيععععث تبععععيا أا هنععععاى وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا   بالاععععنة الثانيععععة بشععععكل عععععام

% إ وهععذا 7.7% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  18.6% وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة   73.7  نظريةالتيد  للمقررات ال

ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات الثاليعععة ملعععد  االسعععت اا  معععن الناهيعععة النظريعععة للاعععنة الثانيعععة إ وكعععذلك تبعععيا أا هنعععاى 

% وكانعععع  قيمععععة 79.7راوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث ت

% إ وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات  2.8% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  17.5االسعععت اا  املتوسعععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الثانية.

 (  6الجدول رقم )

 الثانية. ار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة يوضح التكر 
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 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الثانية 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 71.15 11.5 3 34.6 9 53.8 14 (2الل ة العربية   1

 88.46 0.0 0 23.1 6 76.9 20 التنظيم وااار  2

 73.08 15.4 4 23.1 6 61.5 16 الل ة االنجليزية 3

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (1 رب التدريس   4

 84.62 11.5 3 7.7 2 80.8 21 علم وظائر األعيات 5

 86.54 7.7 2 11.5 3 80.8 21 والت ذيةالتربية الصحية   6

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الثانية 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 100.00 0.0 0 0.0 0 100.0 26 (2العاب القو    7

 82.69 7.7 2 19.2 5 73.1 19 (2الرياضات املائية   8

 86.54 0.0 0 26.9 7 73.1 19 (2التمباز   9

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (2التمرينات   10

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 (2الدفا  عن الن س   11

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 العاب امليرب 12

 71.15 15.4 4 26.9 7 57.7 15 التعبير الحرك  13

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (2كر  الالة  14

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (2كر  الطائر   15

 98.08 0.0 0 3.8 1 96.2 25 (2كر  القدم  16

 90.38 0.0 0 19.2 5 80.8 21 (2كر  اليد   17

 

 ( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات الدراسععععية:6يتضعععح مععععن جععععدوي رقععععم   

وامععا  %(94.23% الععا  71.15 النظرية والعملية بالانة الثانية هيث بل   االهمية ال ابعععية لرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة مععابيا 

( وأا البععععععاهثوا إرتيععععععوت بععععععاملقررات % 100 الععععععا%71.15مععععععا بععععععيا   الل ععععععراتاالهميععععععة ال اععععععبية لععععععرا   هيععععععث بل عععععع املقععععععررات العمليععععععة 

وذلععك  % 70املقررات التي هصل  ع ععا ناععبة اقععل مععن  هديف كلر ولذلك فقد تم  %  70الدراسية التي هصل  ع ا نابة موافقة  

 لم تحصل ع ا االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.  ألر ا

الل عععععرات ععععععن  ال راتواللعععععاي بعععععالتكرار وال اعععععبة امل ويععععة واالهميعععععة ال اعععععبية ( 6قعععععم  مععععن خعععععالي الععععععر  الاعععععابم للتععععدوي ر 

( 1فقد جععاتت أع ععا ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هععي مععاا   ععرب التععدريس    و  النظرية والعملية بالانة الثانية  الدراسية:املقررات  
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( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت %71.15( 2الل ععة العربيععة    هي مععاا (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي النظر   94.23% 

 ( .%71.15التعبير الحرك     ماا  هي  العم ي  (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي%  100( 2العاب القو     هي ماا أع ا نابة  

 (النظععععر  و التطبيقعععع  املقععععرر الدراسعععع ي وتن يععععذه هععععو الحتععععو  العلمععععي  اختيععععارومعععن خععععالي ذلععععك نجععععد أا مععععن أهععععم عناصععععر 

النظععر  والتطبيقعع (  أ  لعععد الحتععو   واملتكامععلإوهععو ي ععي االهععداي مبا ععر  وذلععك ا ععدي تحقيععم النمععو الشععامل  الدراسعع يإللمقععرر 

 (37:7 ا املقرر الدراس ي  هو ميمو 

خ ععرات املقععرر  اختيععارأهميتعع  عععن  ال تقععلالدراسعع ي  ( ب ا تنظيم محتو  املقععرر 2003 وتيير فا مة عو  ومراا محمد  

 (139:9 الدراس ي  

( اا سياسعععة تطعععوير املقعععررات الدراسعععية تععععد الت ييعععر الحقيقععع  العععذ  1999ويشعععير كعععل معععن مكعععارم هلمعععي و ومحمعععد سععععد  

خاللعع  تجديععد عمليععة التطععوير والت ييععر فععي التتمععب و ممععا لاععتلزم ت ييععر املقععررات الدراسععية او بععع  عناصععرها ف ععي مععن يمكععن مععن 

ج ة تاععاعد املعلمععيا ع ععا تنظععيم عمليععة التعلععيم وتععوفير الشععروا املناسععبة لنجاه ععا ومععن ج ععة اخععر  تاععاعد املتعلمععيا ع ععا الععتعلم 

 (.15-11:  14اا تحقيق ا  املتمثل في بلوغ االهداي التربوية املر 

 (  7الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الثالثة بشكل عام . 

 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  جيد  است اا  البيانات

 % 6.15 % 21.8 % 72.1 املقررات الدراسية الانة الثالثة

بشععكل  واللاي بال ابة امل وية ملد  است اا  الطال  من املقررات الدراسية بالاععنة الثالثععة(  7يتضح من التدوي رقم  

% 72.1هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا  %إ6.15قيمت عععا % وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع   21.8وكانععع  قيمعععة االسعععت اا  املتوسعععطة 

 عام.االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الثالثة بشكل 

 (  8الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثالثة بشكل  

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة اا  جيد است  البيانات

 %3.8 %17.8 %78.4 املقررات الدراسية النظرية الانة الثالثة

 %8.5 %25.8 %65.8 املقررات الدراسية العملية الانة الثالثة

والعمليعععة ( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة 8يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيععععث تبععععيا أا هنععععاى وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا   بشععععكل عععععام بالاععععنة الثالثععععة

% إ وهععذا 3.8% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا 17.8% وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة 78.4 التيععد  للمقععررات النظريععة

للاعععنة الثالثعععة إ وكعععذلك تبعععيا أا هنعععاى  السعععتجابات الثاليعععة ملعععد  االسعععت اا  معععن الناهيعععة النظريعععةممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا ا

% وكانعععع  قيمععععة  65.8وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة 

% إ وهععععذا ممععععا يععععدي ع ععععا وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات 8.5% وأمععععا االسععععت اا  اليعععععي ة كانعععع  قيمت ععععا  25.8االسععععت اا  املتوسععععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الثالثة .

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  تقويم المقررات الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية 

  
 

  

  HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                81 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثالثة . التكرار والنسبة( يوضح 9الجدول رقم )

 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الثالثة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
األهمية  است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 % ت % ت % ت ال ابية

 78.85 11.5 3 19.2 5 69.2 18 واليام اعلم الحركة  1

 92.31 3.8 1 7.7 2 88.5 23 البحث العلمي 2

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 االهصات والحاس  االلي 3

 92.31 3.8 1 7.7 2 88.5 23 االختبارات والقيات 4

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (2 رب التدريس   5

 80.77 7.7 2 23.1 6 69.2 18 القوام 6

 76.92 0.0 0 46.2 12 53.8 14 الترويح 7

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 التدري  امليدان  8

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الثالثة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
األهمية  است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 % ت % ت % ت ال ابية

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (3القو   العاب  9

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (3التمباز   10

 67.31 15.4 4 34.6 9 50.0 13 (3الرياضات املائية   11

 90.38 7.7 2 3.8 1 88.5 23 (3التمرينات   12

 73.08 3.8 1 46.2 12 50.0 13 العاب هركية 13

 86.54 3.8 1 19.2 5 76.9 20 (3كر  الطائر    14

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 (3كر  القدم   15

 71.15 7.7 2 42.3 11 50.0 13 (3العاب امليرب   16

 84.62 7.7 2 15.4 4 76.9 20 التخصص 17

 57.69 26.9 7 30.8 8 42.3 11 التعبير الحرك  18

 

 الدراسععععية:( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات 9يتضعععح مععععن جععععدوي رقععععم   

وامععا  %(94.23% الععا 76.92  مععا بععياهيث بل   االهمية ال ابعععية لرا  الل رات للمقععررات النظريععة   النظرية والعملية بالانة الثالثة

( وأا البععععاهثوا إرتيععععوت بععععاملقررات %92.31اي  %57.69مععععا بععععيا   االهميععععة ال اععععبية لععععرا  الل ععععرات هيععععث بل عععع املقععععررات العمليععععة 

لعععم تحصععععل ع ععععا  ألر ععععاوذلعععك  (18و  11 رقععععم فععع كلر ولععععذلك فقععععد تعععم هععععدي املقعععرر  %70الدراسعععية التععععي هصعععل  ع ععععا ناعععبة موافقععععة 

 االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.

الل ععععرات عععععن  ال راتواللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويععععة واالهميععععة ال اععععبية ( 9ي رقععععم  مععععن خععععالي العععععر  الاععععابم للتععععدو  

و فقعععد جعععاتت أع ععا ناعععبة للمقعععرر الدراسععع ي النظعععر  هعععي معععاا   عععرب التعععدريس  املقععررات الدراسعععية : النظريعععة والعمليعععة بالاعععنة الثالثعععة

( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي %76.92 مععاا  التععرويح  هععي(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  %94.23(التععدري  امليععدان  2 
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امليععععرب  مععععاا  لعععععاب العمليععععة (وجععععاتت أقععععل ناععععبة للمقععععرر الدراسعععع ي%92.31( 3مععععاا  العععععاب القععععو    فقععععد جععععاتت أع ععععا ناععععبة هععععي

 (.%  70املقررات التي هصل  ع ا أقل من    ( مالهظة هذه ال ا  بعد هدي71.15%( 3 

( اا التقعععويم لععععد مقومعععا اساسعععيا معععن مقومعععات 1999ولي عععا زهعععراا   (إ1999ومحمعععد سععععد   هلمعععيإويت عععم كعععل معععن مكعععارم 

املقععرر  مععا يحققعع العمليععة التربويععة فمععن خاللعع  ناععتطيب قيععات قععدر  املععتعلم ومععد  تحصععيل  وت ععليص نتععائ  عمليععة الععتعلم ومععد  

فالتقويعم هو وسيعلة التع  يمكن للمعلم او املتعلم وكل من ل  صععلة بالعملية التعليمية اا يتعري عععن  ريقعع    اهدايإمن    الدراس ي

 (.68:11 (  51:14 وهو عملية ماتمر  باستمرار املقرر الدراس ي   تعلم إع ا املاتو  الذ  وصل الي  املتعلم في  

( ع عععا انععع  2( 2001( و البشعععير ابولتيلععع  القنطعععر   6( 2011تحعععي  وييعععير فعععي هعععذا الصعععدا كعععل معععن عبدالحميعععد محمعععد ف

البععععد مععععن اسععععتمرار عمليععععة التقععععويم مععععن بدايععععة اختيععععار املقععععررات الدراسععععية لكععععل سععععنة اراسععععية الععععا ر ايتعععع  للوقععععوي ع ععععا مععععد  مالئمععععة 

كانععع  النظريعععة او التطبيقيعععة و هتعععى تاعععاعد ع عععا تحقيعععم اهعععداف ا بصعععور  سعععليمة و ع عععا اا يكعععوا  سعععو ومناسعععبة املقعععررات الدراسعععية 

 .(النظر  والتطبيق  هناى تنو  في اسالي  التقويم للتانبيا  

 (10الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الرابعة بشكل 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة جيد  است اا  البيانات

 %5.95 %23.45 %70.6 املقررات الدراسية الانة الرابعة

 الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية بالاعععنة الرابععععة( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  10يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   بشعععكل ععععام

فععروب وهذا مما يععدي ع ععا وجععوا  %إ5.95% وأما االست اا  اليعي ة كان  قيمت ا 23.45% وكان  قيمة االست اا  املتوسطة  70.6

 عام.بيا االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الرابعة بشكل  

 (  11الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الرابعة بشكل  

  ةاست اا  ضعي است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %4.7 %21.4 %73.9 املقررات الدراسية النظرية الانة الرابعة

 %7.2 %25.5 %67.3 املقررات الدراسية العملية الانة الرابعة

( واللععاي بال اععبة امل ويععة ملععد  اسععت اا  الطالعع  مععن املقععررات الدراسععية النظريععة والعمليععة 11يتضععح مععن التععدوي رقععم  

تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  هيعععث  بشعععكل ععععام بالاعععنة الرابععععة

% إ وهععذا  4.7% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  21.4% وكان  قيمة االست اا  املتوسطة   73.9  التيد  للمقررات النظرية

ن الناهيععة النظريعععة للاععنة الرابعععة إ وكعععذلك تبععيا أا هنعععاى ممععا يععدي ع عععا وجععوا فععروب بعععيا االسععتجابات الثاليعععة ملععد  االسععت اا  مععع 

% وكانعععع  قيمععععة  67.3وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة 

بعععيا االسعععتجابات  % إ وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب 7.2% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  25.5االسعععت اا  املتوسعععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الرابعة.
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 (  12الجدول رقم )

 الرابعة. يوضح التكرار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة 

 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الرابعة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 80.77 0.0 0 38.5 10 61.5 16 الثقافة االسالمية 1

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 قاعة البحث 2

 96.15 0.0 0 7.7 2 92.3 24 التدري  الريا  ي 3

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 املنا ج وال رام  4

 80.77 11.5 3 15.4 4 73.1 19 العال  الطبي ي 5

 69.23 11.5 3 38.5 10 50.0 13 رياضة املعاقيا 6

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 االصابات الرياضية 7

 90.38 3.8 1 11.5 3 84.6 22 (2التدري  امليدان    8

 78.85 7.7 2 26.9 7 65.4 17 مشرو  التخر  9

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الرابعة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (4العاب القو    10

 90.38 3.8 1 11.5 3 84.6 22 (4التمرينات   11

 67.31 15.4 4 34.6 9 50.0 13 (4الرياضات املائية   12

 69.23 15.4 4 30.8 8 53.8 14 (4التمباز   13

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (4كر  الالة   14

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (4كر  اليد   15

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 التخييم واملعاكرات 16

 96.15 0.0 0 7.7 2 92.3 24 التخصص 17

 

 الدراسعععية:الل ععرات عععن املقععررات  ال رات( واللععاي بععالتكرار وال اععبة امل ويععة واالهميععة ال اععبية 12يتضععح مععن جععدوي رقععم  

 %(94.23% الععا 69.23  مععا بععيابل عع  االهميععة ال ابعععععية لععرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة  الرابعععةإ هيععثالنظريععة والعمليععة بالاععنة 

( وأا البععاهثوا إرتيععوت بععاملقررات %96.15 الععا% .67.31مععا بععيا   االهميععة ال اععبية لععرا  الل ععرات بل عع هيععث وامععا املقععررات العمليععة 

لععم تحصععل  ألر ععا( وذلععك 13و 12و  6 املقععررات أرقععام  هععذيفعع كلر ولععذلك فقععد تععم  % 70الدراسععية التععي هصععل  ع ععا ناععبة موافقععة 

 ع ا االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.
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الل ععععرات عععععن  ال راتواللععععاي بعععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اعععبية ( 12ر  الاععععابم للتعععدوي رقععععم  معععن خععععالي العععع  

و فقد جاتت أع ا ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هععي مععاا  التععدري  الريا عع ي  املقررات الدراسية : النظرية والعملية بالانة الرابعة

( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت %78.85التخععر   مععاا  مشععرو  النظععر  هععي(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي 96.15% 

(والتخيععيم 4(وكععر  اليععد  4الالة   ماا  كر  هي العم ي (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي%96.15ماا  التخصص   أع ا نابة هي

 (.%  70   املقررات التي هصل  ع ا أقل من  هذي( مالهظة هذه ال ا  بعد  %75.00واملعاكرات 

( اا املقعععععرر الدراسععععع ي عبعععععار  ععععععن موضعععععوعات العععععتعلم املععععع خوذ  معععععن املعععععاا  2003ومعععععراا نجلعععععة   وتيعععععير فا معععععة ععععععو  و

تتطلبعع  مععن م ععارات لععذلك هععو إ ععماي املعرفععة  مععن هقععائم وم ععاهيم ومععا مععا تحتويعع التعليمية سو  كان  املاا  نظرية او عملية وهي 

 ( .137:9 ية أم ان عالية ا دي تحقيم النمو الشامل للمتعلم املقرر الدراس ي من خ رات معرفية أم م ار   ما يتيمن املنمتية لكل  

( أنعع  عنععد اختيععار املقععرر الدراسعع ي يجعع  اا يكععوا مصععمم املقععرر 2003وع ععي التمععل   اللقععا، إويت ععم البععاهثوا مععب أهمععد 

علمعععيا واكاعععاا م امل عععارات ملمعععا املامعععا تامعععا بالتانععع  النظعععر  والتطبيقععع  الا اختيعععار املقعععرر يجععع  اا لعمعععل ع عععا النمعععو املتعععوازا للمت

 (.105:1 الحياتية التي تك ل ل م الحيا  الكريمة 

 والتوصيات:االستنتاجات  -

 االستنتاجات : -

 في ضوت املنمج املاتخدم وعر  ومناقشة النتائ  التي تحصل علي ا الباهثوا تم التوصل الا االست تاجات التالية :

   ماتمر .قررات الدراسية بص ة . هناى بع  أوج  القصور في تقويم بع  امل1

 .للممارسة العملية  التطبيقية   وغير كافي  . الوق  اللصص لدراسة بع  املقررات الدراسية غير مناس 2

 ومثالية.. عدم مراعا  ال روب ال راية واستعدااات وقدرات الطلبة في بع  املقررات الدراسية بصور  صحيحة  3

 . عدم وجوا استمرار وتتابب وتكامل وربط في محتو  بع  املقررات الدراسية.4

 كافية .. عدم مراعا  التنو  وت عيل األاوات والوسائل التعليمية املااعد  في  رب التدريس بصور   5

 . عدم التنو  بصور  كافية في  رب وأسالي  التدريس املاتخدمة .6

. عععععدم مشععععاركة بععععع  أعيععععات هي ععععة التععععدريس والل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي املنععععا ج و ععععرب التععععدريس فععععي وضععععب بععععع  املقععععررات 7

 الدراسية.

 التوصيات : -

  يلي:في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوص ى الباحثو  بما 

   ماتمر .وضرور  التقويم بص ة    الدراسيةإوج  القصور في تقويم بع  املقررات  سد أ. 1

 تخصيص الوق  املناس  لدراسة بع  املقررات الدراسية للممارسة العملية   التطبيقية  . .2

 ومثالية.ضرور  مراعا  ال روب ال راية واستعدااات وقدرات الطلبة في بع  املقررات الدراسية بصور  صحيحة   .3

 ضرور  ت عيل وتدعيم استمرار وتتابب وتكامل وربط في محتو  بع  املقررات الدراسية . .4

 ضرور  مراعا  التنو  وت عيل األاوات والوسائل التعليمية املااعد  في  رب التدريس بصور  كافية . .5

 املاتخدمة.. ضرور  التنو  بصور  كافية في  رب وأسالي  التدريس  6

ت . ضعععععرور  مشعععععاركة بعععععع  أعيعععععات هي عععععة التعععععدريس والل عععععرات واملتخصصعععععيا فعععععي املنعععععا ج و عععععرب التعععععدريس فعععععي وضعععععب بعععععع  املقعععععررا7

 الدراسية.
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  املراجع:

 علوي احمود الجمول و عععالم 2: معتععم املصععطلحات التربويععة املعرفيععة فععي املنععا ج و ععرب التععدريس وااحمد حسي  اللقوايي -1

 .م2003الكتاب و القاهر  و 

 إالتماهيريععةلتحقيم فلا ة الرياضة  من ا  مقترح للتمرينات البدنية بالتماهيرية الليبية  البشير ابوعجيله القنطري: -2

 .م2001جامعة االسكندرية    م شور إغير   رسالة اكتورا 

 ماجاععععتير غيععععرتقععععويم مععععنمج تعععع س الطاولععععة لشعععععبة التعلععععيم بكليععععة التربيععععة الرياضععععية للبنععععات رسععععالة  هوووواني: أميوووورة باسووووم -3

 .م   2005جامعة االسكندرية  م شور إ

كليععععة التربيعععععة  ورسعععععالة ماجاععععتير غيععععر م شععععور تقععععويم معععععنمج التععععرويح بكليععععات التربيععععة الرياضععععية  إيمووووا  سووووالم محفوووووظ : -4

 .م1985الرياضية بناتو جامعة هلواا و جامعة االسكندرية

 .م2010القياا  وااار  التوا  في التعليم العاليو اار الثقافة لل شر والتوزيب و  رافدة عمر الحريري :  -5

 ، رسووالةللبنععات مععنمج مقتععرح للاععياهة الترويحيععة لطلبععة و البععات كليععات التربيععة الرياضععية محموود فت:ووي: عبوود الحميوود -6

 م2011جامعة االسكندرية    م شور إغير   اكتورا 

تطععوير مععنمج التمبععاز ال نععي لطلبععة كليععة علععوم التربيععة البدنيععة والرياضععة فععي ضععوت  سووعيد:رجووب الفيتوووري  عبوود العزيووز  -7

 جامعععععة الرياضععععيةإالتربيععععة  اكتععععوراهإ كليععععةرسععععالة  يبيععععاإلمعععععايير التععععوا  جامعععععة الزاويععععة 

 .م2018االسكندرية 

التعععي يجععع  أا يدرسععع ا  عععالب التربيعععة الرياضعععية ومطابقعععة  تقعععويم معععدرت التربيعععة الرياضعععية للمعععواا علوووي محموووود الوووديري : -8

ذلعععععععك معععععععب واقعععععععب الحعععععععاي فعععععععي جامععععععععة اليرمعععععععوىو مجلعععععععة بحعععععععوث التربيعععععععة الرياضعععععععية والتلعععععععد 

 .م1987,    8-7الراببوالعدا 

 م.  2003االسكندرية و ال ناتإاار    املنا جإ أساسيات  نجلة:محمد    صبر، مرادفاتمة عوض   -9

 .م2005إ  3ا  لل شرإمركز الكتاب  الرياضيةإالقيات واالختبار في التربية  فرحات:ليلى السيد   -10

 لل شر والتوزيععبإ القععاهر اار زهراا  الرياضيةإاالصوي العلمية وال نية لبنات املنا ج في التربية زهرا :    عبد العزيز ليلى   -11

 .م1999

تقعععويم االمتحانعععات النظريعععة ملعععاا  ماعععابقات امليعععداا وامليعععمار بكليعععة الرياضعععية : الشووواذليماجووودة محمووود صوووالح الووودين  -12

 م.1990إالعدا الاابب  وتطبيقاتإنظريات ااسكندريةإ   للبناتإ

 .1990ال كر العرؤ  و    القاهر  و اار إ اضيةيأسس بنات برام  التربية الر   :الخوليمحمد الحماحمي وأمي    -13

 .1999  لل شر القاهر ة مركز الكتاب التربية الرياضيمنا ج    ،مكارم حلمي ابوهرجة -14

 محمد سعد زغلول  

اار الاعععالم و  (نظرياتععع  و تنظيماتععع  وتطعععويره و تقويمععع  منعععا ج التربيعععة البدنيعععة والرياضعععية و املنمجنووووال إبوووراهيم :ووولتوت :  -15

 .م2005االسكندرية و  

16- Stoochnoffp .g : The evolution of the current school recreation course in the secondary school of 

British Columbia M .A . in physical education(1979). 

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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 خالل النصف األول من القرن العشرين  الرياضة في ليبيا

 أ كرة القدم 
 
 نموذجا

 امحمد فرحات  عبد املنعم-أ 

 املقدمة: 

 في حياة الشعوب مهما كانت  
ً
 مهما

ً
تمثل الرياضة أو األنشطة الرياضية باختالف أنواعها رافدا

  
ً
متنفسا وإنما  فحسب  بدنية  وحركات  العاب  تعد  لم  أنها  إذ  وتطورها،  تقدمها  وهواية درجة 

 
ً
  الرياضيين.عن كونها مهنة لبعض  فضال

هملت الكتابة     
ُ
إن الحديث عن تاريخ الرياضة في ليبيا بصفة عامة يعد من املوضوعات التي أ

بالفتر  يتعلق  فيما  خاصة  الباحثين،  معظم  قبل  من  وإفيه  البحث،  بهذا  املحددة  معظم   نة 

إلى   أشارت  التي  ماالدراسات  الفترة  على  مركزة  كانت  املوضوع  الليبية   هذا  الدولة  قيام  بعد 

النشاط ابمؤسس تناولت  التي  إلى قلة املصادر واملراجع  تها ووزاراتها املختلفة، ولعل ذلك راجع 

في  موغلة  فترات  مند  املناطق  بعض  في  ممارسته  من  بالرغم  ليبيا،  في  أشكاله  بشتى  الرياض ي 

اآلثار   ولعل   ، التاريخ  قبل  ما  عصور  منذ  ليبيا  في  عامة  بصورة  الرياضة  عرفت  حيث  القدم 

امل و والنقوش  كجرمة  املناطق  بعض  في  على    غيرهاوجودة   
ً
قطعا تدل  نقوش  من  تحمله  وما 

الرياضية األنشطة  لبعض  القدماء  الليبيين  اآلثار  كما،  (1)املختلفة  ممارسة  في    دلت  الرومانية 

 
ً
أيضا ممارسة    ليبيا  األنشطة  على  بعض  بعض  في  خاصة  املزدهرةالرياضة  كمدينة   املناطق 

ساحة كبيرة مستطيلة الشكل أنشأه  عن  ة  وهو عبار   ،لبدة، التي يوجد بآثارها امللعب الرياض ي

 . (    2)الرومان أثناء احتاللهم لليبيا 

الحديثة   العصور  عن  رسمي   فإن-عشرالتاسع    القرن -أما  بشكل  تعرف  لم  الرياضة 

 كطرابلس وبعض املدن 
ً
 وفي مناطق محدودة أيضا

ً
ومنظم في ليبيا إال على مستوى محدود جدا

في   الرياضية  األندية  بعض  اليهودية  خاصة  األجنبية  الجاليات  بعض  أنشأت  حيث  الكبرى، 

)اوجينيو   أسس  حيث  التاسع عشر  القرن  ثمانينات  منذ  طرابلس   نا  أربيب(مدينة 
ً
رياضيا  

ً
ديا

أوروبا،   في  واملعروفة  املنتشرة  الرياضة  ليحاكي  الحارة  نادي  أي  الجيتو  )نادي  أطلق عليه اسم 

  ( 3)   والتجارالنادي أفراد الطبقة الرأسمالية والقناصل  انضم لهذاوقد 

أنها   من  فبالرغم  بالبحث  املستهدفة  الزمنية  الفترة  عن  حقبة وأما  معظمها  في  تمثل 

.......الخ، إال أن حياة بعض االحتالل ال  نتج عنه من حروب وهجرة وأزمات متعددة  يطالي وما 

 
 .7ص م،1984، 1ط للنشر،المنشأة العامة  طرابلس،، 1األلعاب والرياضات الشعبية، ج المنصوري،علي يحيى  1
 .33ص م،1968 ،والثقافةوزارة اإلعالم  طرابلس، الكبرى،المرشد إلى أثار لبدة  ،والتعليموزارة التربية  2
 الليبيةةةي ،طةةةرابلس مرجةةة  ي ةةةا   (،الليبةةةي )المجتمةةة (، 1950-1835)الجاليةةةات األينبيةةةة فةةةي ليبيةةةا  األحةةةو ،خليفةةةة محمةةةد 3

 140م ص 2005
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لها وجه كان  الليبي  املجتمع   عامة 
ً
في شوارعهم   ا يشاهدونه  كانوا  بما  الليبيون  تأثر  أخر، حيث 

ملختلف   ات األجنبية املستوطنة في البالدوأحيائهم ومقاهيهم مما يمارسه األجانب خاصة الجالي

الرياضية والترفيهية، فكان من البديهي أن يحاكي الليبيون أوالئك الشعوب بممارستهم  األلعاب  

 وغيرها. (  1)   )الطاولة(كلعبة النرد املختلفة لبعض األنشط الترفيهية 

  
ً
 أو ارتجاال

ً
ومما تجب الشارة إليه إن اختيارنا للفترة الزمنية املشار إليها لم يكن اعتباطا

وإنما كان لعدة غايات ومعطيات منها : إن هذه الفترة شهدت انطالق الخطوات األولى لتأسيس 

عقد  في  تبلورت  حيث  القدم،  بكرة  املتعلقة  خاصة  الرياضية،  واألندية  الفرق  وميالد 

وما العشر  بعد،  فيما  األندية  وكذلك  الرياضية  الفرق  إنشاء  فكرة  العشرين  القرن  من  ينيات 

اشتملت عليه من شعارات وأزياء، ومقار خاصة بها، كذلك تم في هذه الفترة أيضا إنشاء أول 

الصحافة   الفترة  هذه  في  ظهرت  وكذلك  بطرابلس*،  الحديث  الطراز  على  القدم  لكرة  ملعب 

...الخ، كما بدأت خالل هذه الفترة أيضا  الرياضية الحديثة ال تي اختصت باألنشطة الرياضية 

،  (2) الفرق الرياضية الوطنية بخوض مباريات ودية ورسمية مع بعض الفرق املحلية والخارجية

 وهو ما سنتعرف عليه أكثر من خالل هذا البحث .

أن بشتى  الرياض ي  النشاط  ازدياد  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في شهدت   واعه 

ال  للمستوطنين  أصبح  حيث  املتنوعة البالد،  والترفيهية  الرياضية  أنديتهم  وغيرهم  يطاليين 

مضمار  وكذلك  بطرابلس  به   
ً
خاصا  

ً
مضمارا له  أقيم  الذي  السيارات  سباق  بينها  من  والتي 

 نشاطهم الرياض ي الكبير بليبيا خالل(3)سباق الخيول وغيرها الكثير 
ً
 ، كما أصبح لليهود أيضا

 م عدد1913الفترة قيد البحث، حيث أصبح لهم خالل سنة  
ً
ال بأس به من األندية الرياضية   ا

 والترفيهية نذكر منها :

 الشبيبة اليهودي   نادي-1

وملبية التي ي كانت لها شهرتها في األلعاب األ املكابي، وهو من األندية الت  نادي-2

 
ً
 بفلسطين. كانت تقام سنويا

 الصهيوني النادي-3

 .(  4)اليعازر  تدىمن-4

 
م ، 1999افالةةةد زةةةاط ا ، طةةةرابلس م لةةة  القةةةرج العشةةةري   ، غريمةةةر، عمةةةا  الةةةد   لةةةاطم ،طةةةرابلس ، مرجةةة  ي ةةةا  الليبيةةةي ،  1

 .99ص
 16( ص3ة رقم )ور ص* اطظر ال  
 67م ص1998 ،1ط الكتب، ار  بنغازي، الرياضي،الدليل  فخري،فيصل   2 
،  .ت  األماطةةة م،1938صةةي   الغةةرب،واي اليةةا و طةةرابلس  شةة راج فةةي لبنةةاج وبةةال  اليوطةةاج العجةةوز،رحةةالت الصةةحافي  3

 .224،ص 
 150ص  السابق،المري   األحو ،خليفة محمد  4
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أنشأ املعسكرات كما  داخل  واملالعب  النوادي  بعض   
ً
مؤخرا األمريكية  الجالية  ت 

  العشرينوالقواعد العسكرية كقاعدة املالحة التي أنشئت في منتصف األربعينيات من القرن  

(1  )  . 

 لكثرة األنشطة الرياضية وتنوعها في ليبيا خالل الفترة قيد البحث  
ً
ن دراستنا  فإونظرا

 في أوساط املجتمع الليبي أال وهي رياضة كرة هذه سوف تقتصر على أشهر 
ً
ها وأكثرها انتشارا

كبير  ؛القدم رياض ي  ونشاط  وإقبال  تاريخي  عمق  من  لهما  ملا  عنه  (2) وذلك  نتج  الذي  األمر   ،

بطبيعة الحال ظهور العديد من الفرق واألندية في مختلف ربوع البالد شرقها وغربها وجنوبها 

جم تناولها  في  يصعب   
ً
فإيعا عليه  كهذا*،  مّصغر  فرق  بحث  على  ستقتصر  هذه  دراستنا  ن 

 وأندية كرة القدم التي ظهرت في طرابلس املدينة دون غيرها من املناطق األخرى .

كرة   فرق  نشأة  بدايات  عن  جمعه  يمكن  ما  جمع  إلى  مجمله  في  البحث  هذا  ويسعى 

 اآلتية: القدم وكذلك األندية، من خالل الجابة على التساؤالت 

ون فرق وأندية كرة القدم في  
ّ
تلك الفرق  أهم  وما هي    طرابلس؟س متى وكيف كانت بداية تك

وأ  واألندية؟ ؟   مؤسسيها؟برز  ومن هم  ال  أم  لهم شعاراتهم وغالالتهم ومشجعيهم  كانت   وهل 

 .  املباريات؟ومتى تم إنشاء أول ملعب حديث لكرة القدم بطرابلس لجراء 

املن  سنتبع  التساؤالت  هذه  عن  يتماش ىولإلجابة  باعتباره  الوصفي  السردي  مع   هج 

موضوع املادة، معتمدين على بعض املصادر واملراجع املتمثلة في بعض الكتب وكذلك روايات 

  االلكترونية.الت واملواقع قدامى الرياضيين في بعض الصحف واملج

الرياضي األنشطة  من  عامة  بصفة  القدم  كرة  رياضة  املجتمع  تعتبر  على  الوافدة  ة 

وإ دون  الليبي،  األجانب  الوافدين  على   
ً
مقتصرا الغالب  في  كان  البالد  داخل  ممارستها  ن 

الثقافي    الليبيين، ومعنى ذلك أن كرة القدم لم تكن من األلعاب الشعبية النابعة من املوروث

أللمجتمع   تعد  فهي  ذلك  من  وبالرغم    الليبي، 
ً
إقباال القت  التي  الرياضية  األنشطة  أهم  حد 

 لدى معظم شباب املجتمع الليبي خاصة لدى فئة الذكور 
ً
 واسعا

ً
، وهذه اللعبة ال (3) وانتشارا

الفريقين بين  املشترك  القاسم  تمثل  أنها  إذ  والحضر،  البدو  سكان  بين   
ً
كثيرا ما  في  تختلف 

 
 192، ص 1953، 1ط ،والحاضرطرابلس الغرب في الماضي  رشدي،راسم  1
  .21ص السابق،المري   المنصوري،علي يحيى  2

ظ ةةرت فةةي عشةةرينيات القةةرج الماضةةي العد ةةد مةة  الفةةري واألطديةةة الرياضةةية فةةي مختلةةن ربةةو  ليبيةةا طةة جر من ةةا  طةةا ي    *
م ... الةة  1926السةةنة ، وطةةا ي الصةةابري سةةنة م ، وغأسةةس طةةا ي طبةةري فةةي طفةةس 1922الصمو  فةةي لةةدامس غأسةةس سةةنة  

 19للم يد اطظر فيصل فخري ، المري  السابق، ص
 .21ص المري  السابق،  المنصوري،على يحيى  3



 2021العدد السابع  الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين كرة القدم أنموذجا  

  
 

 الموقع اإللكتروني                           89HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  ليبيا  /مس الخ –المرقب جامعة  –كلية التربية البدنية 

 

أ  الشعبية    باأللعابيتعلق   القدة*  كرة  لعبة  تعتبر  الرجال حيث  لدى  املعروفة  األلعاب  حد 

 .    (1)واألوالد الذكور في البادية، والتي تقابلها لعبة كرة الجورب أو القماش في املدن

بعد مجي  إال  ومنظم،  بشكل رسمي  القدم  كرة  يعرف سكان طرابلس  االيطاليين    ء ولم 

ال 1911سنةلليبيا   الجنود  كان  داخل م، حيث  القدم  لكرة  مباريات  بعض  يجرون  يطاليون 

كرة القدم وتشكيل ، والذي عنه أخد بعض الشباب الليبي تعلم فنون  (2) معسكراتهم وخارجها

 . (3) الفرق االيطالية بين وذلك من خالل مشاهدتهم املباشرة للمباريات  الفرق الرياضية؛

ريق رياض ي إبان  من السهل على الشباب الليبي تكوين أي ف  لم يكن الجدير بالذكر انه  و 

 . (4)يطالية آنذاك بعد موافقة السلطات الحاكمة ال يطالي إالفترة االحتالل ال 

القدم  كرة  ملمارسة  املتحمس  مدينة طرابلس  بعض شباب  كان لصرار  فقد  وبالفعل 

م أول فريق عربي وطني باسم 1924عشرينيات القرن املاض ي حوالي سنة  فقد أسس مع بداية  

   الزيتوني، وقد اتخذ منزل  (5) االتحاد )لييوني( تحت إشراف الحكومة االيطالية
ً
نفق  له، وأمقرا

، وقد زاول هذا الفريق الرياضة بنفسه بدون مدرب أو تدريب، (6)عليه التاجر محمد القريو

، واستمر هذا الفريق في مزاولة  (7)يطالية وفاز عليهاات ضد الفرق ال العديد من املباريوخاض  

ال ال نشاطه  السلطات  أن قررت  إلى  القال(،  رياض ي  أو  الخال   ( إلى فريق  تغيير اسمه  يطالية 

العربي الليتوري  الشباب  تعني  التسمية  هذه  إن  األسود*  مختار  هذا   ،ويذكر  خاض  وقد 

االفريق   ضد  املباريات  من  ال العديد  اليهودية لفرق  وكذلك  الراف)الطيران(  كفريق  يطالية 

سنة   في  الوالي  كأس  على  الفريق  هذا  تحصل  وقد  وغيرها،  توراح  وفريق  حرزي  كفريق 

 .(8)م1924

 

 القماش. *كرة القدة هي جرة صغيرة غصن  م  يلد البعير محشوة بنخالة الشعير أو        
 .417،  412ص م ص 2009،  1ط المؤسسة العامة للثقافة ،   ليبيا ،المأثورات الشعبية في   النويري،احمد محمد  1
 11م، ص1998، 1الكتب الوطنية، ط بنغازي،،  2غاري  مسازقات جرة القدم الوطنية، ج  ،فخري فيصل   2
اطظر ايضًا   إيماج سعد ، مقابلة حوارية م  مختار األسو  ،  ، 11المري  السابق، ص الرياضي،الدليل   فخري،فيصل   3

 forum.kooora.comم ، 2009-5-6صحيفة أويا ، بتاري  
   السابق.المصدر   سعد،إيماج   4
 . 12ص السابق،المري   الرياضي،الدليل   فخري،فيصل   5
 السابق. المصدر   سعد،إيماج   6
م 1961األلن جتاب ،  اآل اب،األعلى لرعاية الفنوج و   الحاضر، المجلسليبيا بي  الماضي و  محمو ،حس  سليماج  7

 . 418ص
م وهو م  ابرز المثقفي  ال    عرفت م مد نة طةةرابلس حيةةن جةةاج رحمةةر    1924-2-10* مختار رمضاج علي ابوبكر األسو  مواليد  

في الحرجة الفنية والرياضية  خال  ثالثينات وأربعينات القرج الماضي، للم يةةد اطظةةر   صةةحيفة قورينةةا فةةي عةةد ها الصةةا ر   لر زا  طويل
 م. 2009-5-6بتاري  

    إيماج سعد ، المصدر السابق 8 
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االس يعجبهم  لم  الفريق  هذا  العبوا  أن  بالذكر  أطلقته والجدير  الذي  الجديد  م 

ال  وإنشاالسلطات  لتركه  اطروا  مم  فريقهم،  على  فريق  يطالية  وهو  عنه   
ً
بدال جديد  فريق  ء 

، وقد ضم هذا الفريق عدد من أشهر الالعبين القدامى نذكر منهم رمضان ابوبكر (1)   بالخير

*، و محمد املابوني، ومحمود الزقلعي، ومحمد بن غارات، ومحمد الجهاني، والشارف  األسود*

اشتيوي  ومحمد  حسين،  ومسعود  بن  التركي،  والهادي  وجمعه  الزيتوني،  الفزاني،  وعلى   ،

 (  4رقم ). انظر الصورة (2)   فرنكه، ومحمد جبريل، ومحمود فريفه

ف الفريق  هذا  أن  إليه  الشارة  تجب  يومما  لم  القدم  لكرة  ممارسته  بدايات  له ي  كن 

 أو
ً
ربي الشعبي املعروف بعد أن ن يلعبون في زييهم العغاللة خاصا به وإنما كان الالعبو   شعارا

 . (3) قص السراويل من مستوي الركبة يتم 

الثالثين القدم  يوخالل فترة  العشرين شهد نشاط كرة  القرن   بطرابلس  ات من 
ً
تحسنا

معظم   في  الشباب  بين  وانتشارها  توسعها  ازداد  حيث   ،
ً
واملناطقملحوظا وقد    (4)األحياء 

 ساعد
 
ا به السلطات اليطالية الحاكمة  في ذلك ما قامت  نداك بإنشائها امللعب الرياض ي  هم 

منذ   سس 
ُ
أ الثالثينالذي  البلدياتيأواسط  بامللعب  يسمى  ما  وهو  يقع    -كتوبرأ7-  ،  الذي 

الدولي  طرابلس  معرض  خلف  طرابلس  لكر وسط  دوريات  عدة  امللعب  هذا  احتضن  فقد  ة  ، 

واليهود   يطاليون بسبعة فرق اشترك فيه ال   م الذي1936القدم كان من أشهرها دوري سنة  

العربي   الفريق  إن  صبحي*  محمود  الشيخ  ويذكر  واحد،  وطني  عربي  وفريق  نزل بفريقين، 

الفريق الوطني تفوق  امللعب بالزي الرياض ي وسط تشجيع الجمهور وكانت النتيجة في النهاية  

 .  (5)على الفريق االيطالي بهدفين مقابل صفر

ال  للسلطات  يرق  منافسيه  ولم  على  الوطني  الفريق  تفوق  ما شهدته من    األمريطالية 

لعراقيل إال بعد انتهاء الحرب رقلت تطوره، ولم تنته تلك اع و الذي جعلها تحد من نشاطاته  

 األربعينيات خالل  بذلك  نشطت  و   ،  (6)يطاليا مغلوبة مدحورةمنها إ  خرجت   التيالعاملية الثانية  

الرياضية الحركة  املاض ي  الوطنيةوتوالت  ،  القرن  الرياضية  الفرق  بين  كثر    املباريات  التي 

 
 12فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 1
م  اطظةةر 1923العةةب جةةرة القةةدم فةةي ليبيةةا سةةنة لاألسةةو  صةةاحب أو  ز اقةةة رياضةةية غصةةر   هةةو رمضةةاج علةةى ابةةوبكر**

 إيماج سعد ، المصدر السابق  .
 13فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 2
 إيماج سعد ، المصدر السابق. 3

 .14فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 4
مةةة  سةةةكاج المد نةةةة القديمةةةة ز ةةةرابلس وهةةةو مةةة  الرياضةةةيي  القةةةدامى الةةة    عةةةرفت م السةةةاحات الشةةةعبية * الشةةةي  محمةةةو  صةةةبحي 

 ز رابلس خاصة ما يسمى بوسعاية التولار .
 م 1992-3-15صحيفة االغحا  ،  5

 .418حسن سليمان محمود ،المرجع السابق ، ص 6
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نادي النهضة   هاأول  كان  تأسست النوادي الرياضية بطرابلس  حيث،  عددها ونشاطها الرياض ي

، وعمر الباروني، الهاشمي تومية، م، والذي ضم في عضويته محمد الخوجة1943-12-15في  

م، 1943، ونجم الدين كعبار، كما تأسس بطرابلس أيضا نادي الشباب سنة  والطاهر قنابة

ا ومحمد  الكريكش ي،  ومحمد  شرميط،  سالم  أسسه  الزنتوتيوالذي  ومسعود  ،  (1)لكريو، 

الناديي هذين  الرياض ي وبتأسيس  الليبي  الشباب  بأن  الفترة  لتلك  املعاصرين  بعض  يذكر  ن 

خاصة نادي الشباب والنهضة، األمر الذي انعكس   رف أصبحوا متفرقين بين عدة أنديةاملحت

خا األخرى  الرياضية  الفرق  أمام  الليبي  للشباب  الرياض ي  األداء  على   
ً
األجنبية سلبا صة 

وال  ضرور كاليهودية  وغيره  الكريكش ي  محمد  رأسهم  وعلى  الوطنيون  فقرر  دمج يطالية،  ة 

ناد   في  املحترفين  الشبا  ؛واحد  الالعبين  جهود  لتوحيد  نجاحاته  وذلك  له  تكون  لكي  الليبي  ب 

ا في ن حتى تم دمجهم.ولم يمض عام على تكوين هذين الناديي  (2)االيجابية أمام األندية األخرى 

 واحد وهو نادي االتحاد .  ناد  

  .االتحادنادي -1

 بداية التأسيس 

، حيث عقدت كل من  (3)تأسس نادي االتحاد من دمج ناديي الشباب والنهضة بطرابلس

شعبان    7م، املوافق  1944-7-29هيئتي نادي الشباب والنهضة اجتماع فيما بينهم يوم السبت  

ه عند الساعة الثامنة مساء بمقر عمارة األوقاف بطرابلس، اتفقوا فيه بعد مشاورات  1363

 .   (4) واحد هاتفين اتحاد. اتحاد حادها في ناد  على دمج األندية وات

 من:وقد تم انتخاب هيئة لدارة النادي الجديد مكون 

1-   
ً
 محمد القريو، رئيسا

2-   
ً
 محمود الخواجة سكرتيرا

 سالم شرميط أمينا للصندوق  -3

4-   
ً
 الطاهر قنابة عضوا ماليا

5-    
ً
 منصور كعبار عضوا

6-  
ً
   محمد الزقاعو عضوا

7-  
ً
   على املشيرقي عضوا

8-  
ً
 .(5)  مظفر فوزي عضوا

 
 . 256كلية اآلداب والعلوم مسالتة ، صم ،  2014م )مجلة القلعة(  العدد الثاني  1960-1954بعض األنشطة الرياضية في ليبيا    محمد عبد المجيد احبيل ،   1

 إيمان سعد ، المصدر السابق .    2

 22فيصل فخري ، الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص  3     

 إيمان سعد ، المصدر السابق .   4
 .tehafans.yoo7.comشبكة المعلومات الدولية ،  5
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الصادر  في عددها  له  أفردت  الغرب  أن جريدة طرابلس  يذكر  التاريخي  الحدث  وألهمية هذا 

 خاصا به . 1944-8-1يوم 
ً
 م مقاال

 .  (1) م تم تأسيس امليدان الرياض ي الخاص به1944-11-23وفي  

 -ودالالته: شعار النادي 

وهو عبارة عن ثالثة   ،(2)ن أول من اختار وصمم شعار النادي هو املهندس منصور كعبارأيذكر  

حلقات متصلة ببعضها البعض وهي ترمز في مضمونها إلى الواليات الثالث طرابلس وبرقة وفزان 

باستثناء    
ً
حاليا املعروف  النادي  الشعار  نفس   

ً
تقريبا وهو  آنذاك،  ليبيا  مجموعها  في  تضم  التي 

 .(1رقم)تغيرات البسيطة انظر الصورة بعض ال

 ،  وعبد مصطفي الزنتوتيتشكيلة له كانت تتكون من:    أول   فإن-االتحاد:  نادي  تشكليه    ما عنأ 

بو قرين،  ، وعبد املجيد املحجوب وسالم بن حسين، وعبد هللا  السالم كريم،  وإبراهيم  كفالة 

وسالم قشاش، ومحمود أبو هديمه،  وأحمد الطويل ومحمد  الزنتوتي، وعثمان بيزان، ومسعود 

  ( .2الزنتوتي، وعلى الزنتوتي، ومصطفي البوالقي، انظر الصورة رقم)

 
 . 255، ص  محمد عبد المجيد احبيل ، المرجع السابق   1

 شبكة المعلومات الدولية .  arbyy.comنادي االتحاد )طرابلس( تاريخ     2
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 لنادي االتحاد بالغتين العربية واالنجليزية  ح الشعار القديم ( توض1صورة رقم )
 
شبكة عن  نقال

 املعلومات الدولية

 2الصورة رقم )
 
 شبكة املعلومات الدوليةعن  ( توضح صور ألول تشكيلة لنادي االتحاد ، نقال
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 نادي الظهرة : -2

، التي سمي طرابلس بمنطقة الظهرةم بمدينة  1947وهو نادي رياض ي ثقافي اجتماعي تأسس سنة  

، وبالرغم من قدم  (1)، ويحمل شعاره الشكل املثلث بداخله الكأس بألوانه األحمر واألسوداسمهاب

 على ما يبدو على املستوى الداخلي فقط 
ً
وعراقة هذا النادي إال أن نشاطه الرياض ي كان مقتصرا

 لم تكن له نشاطات واسعة كنادي االتحاد . 

 األهلي بطرابلس: النادي  -3

م،  1950شهد نهاية النصف األول من القرن العشرين ميالد النادي األهلي بطرابلس في سبتمبر   

النصف   بعد  الرياض ي ظهر  نشاطه  أن  إال  ليبيا،  في  والشهيرة  العريقة  الرياضية  األندية  وهو من 

 . (  2)لقديمة بطرابلسالثاني من القرن العشرين خاصة بعد أن انضم إليه نادي الطليعة باملدينة ا

 أهم األنشطة الرياضية لكرة القدم خالل الفترة قيد البحث : 

إن الحديث عن األنشطة الرياضية لكرة القدم بطرابلس خالل الفترة قيد الدراسة يقتصر على 

فترة  تكونت خالل  داخلية وخارجية، حيث  ومباريات  لقاءات  االتحاد من  به العبوا فريق  قام  ما 

 . (3)ت القرن العشرين لجان إدارية بطرابلس مهمتها الشراف على نشاط لعبة كرة القدماألربعينيا

ناد    أول  االتحاد  نادي  الرياضية،   وكان  الفرق  بعض  مع   
ً
وخارجيا  

ً
داخليا مباريات  يجري 

حيث أجرى بتونس مباراتين وديتين مع نادي الترجي التونس ي لكرة القدم ونادي حمام األنف سنة 

م، كما قام 1948-5-18م والثاني يوم الثالثاء  1948-5-17م فكان اللقاء األول يوم االثنين  1948

سنة   مالطا  إلى  رياضية  األحد 1950برحلة  يومي  املالطي  سليما  فريق  مع  ودية  مباراة  وأجرى  م 

 .(4)م1950-11-10م، ويوم الثالثاء املوافق 1950-11-8املوافق 

سنة  القدم  لكرة  التونس ي  الترجي  فريق  بطرابلس  بملعبه  االتحاد  فريق  استضاف  كما 

يو 1949 في  عليه  وتفوق  االتحاد  نادي  بملعب  ودية  مباراة  معه  أجرى  حيث  االثنين  م،  -6-20م 

 (. 5) م 1949

الرياضية و كتبت عنها في بعض    األنشطةوقد واكبت الصحافة الرياضية وغيرها معظم  

: صحيفة نذكر منهابرز الصحف التي اهتمت بهذا املوضوع  وقد كان من أ  أنداكالصادرة    أعدادها

ليبيا  التي  املعرفة   في  األمريكي  الثقافي  )املركز  األمريكية  الثقافية  املعاهد   بواقع عدد(  تصدر عن 

 أي مع نهاية النصف األول من  (6)واحد كل أسبوعين
ً
، وبالرغم من أن بداية صدورها جاء متأخرا

 القرن العشرين إال أنها كتبت عن العديد من املناشط التي سبقت ظهورها* . 

 
 335، ص334الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص   فيصل فخري ، 1     

 207المرجع نفسه، ص   2     

 12، تاريخ مسابقات كرة القدم الوطنية، المرجع السابق، ص  فيصل فخري 3

 167ص 166فيصل فخري ، الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص  4     

 29المرجع نفسه ، ص  5     
 . 254، ص  محمد عبد المجيد احبيل ، المرجع السابق 6     
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شرف على نشر م وقد أ1943تي استأنف ظهورها سنة  لغرب الطرابلس اكذلك صحيفة  

 (1) األخبار الرياضية بها الصحفي )عمر فخري الحمداني( 

 الخاتمة 

الحديث عن  القدم بصفة خاصة بطرابلس خال   تاريخ  إن  الرياض ي بصفة عامة وكرة  ل النشاط 

ال   التاريخية، إذ أنه جزءاات األهمية  من املوضوعات ذيعد  النصف األول من القرن العشرين،  

والثقافي تاريخنا االجتماعي     ،يتجزأ من 
ً
تأثر سلبا    حيث 

ً
للبالد، وقد   وإيجابا مع مجريات األحداث 

النشاط  شهد البحث    هذا  قيد  الفترة  عنهاخالل  نتج  نوعية  وتطورها نشأة    قفزة  واألندية   الفرق 

الد غياب  من  بالرغم   ،
ً
وخارجيا  

ً
داخليا لهذا الكبير  الراعية  الرسمية  واملؤسسات  الوطنية  ولة 

 النشاط كوزارة الشباب والرياضة ...الخ . 

 وقد تبين لنا من خالل هذا البحث ما يلي: 

املاض ي   ساعد  -1 القرن  العشرينيات من  الذي شهدته طرابلس خالل عقد  النسبي   االستقرار 

ال  املستوطنين  عدد  ازدياد  اوكذلك  بعض  نشوء  بطرابلس  بين يطاليين  املباشرة  لعالقات 

واملواطنين   املدنيةااليطاليين  باألمور  يتعلق  فيما  هي    خاصة  العالقة  تلك  بين  من  وكان 

أجرى الت حيث  الجانبين،  بين  الرياض ي  القدم    عامل  لكرة  ودية  مباريات  عدة  نذ مالطرفان 

 ظهر فيها الليبيون براعة كبيرة في اللعب .عشرينيات القرن العشرين التي أ

الليبي    -2 الشباب  فرق  ألنفسهم  ينشؤوا  أنالطرابلس ي  وخاصة  استطاع   وبأنفسهم 
ً
 وأندية  ا

العاملية من حيث   الفرق  تضاهي  العام الرياض ي،    األداءرياضية  الوضع  بالرغم من صعوبة 

أ  الذي  يثنللبالد  لم  ذلك  أن  إال  الحروب،  الشاب    نهكته  عزم  النشاط من  ممارسة  على 

  -ر بناكما ّم -ة   واملالطي  ةالفرق التونسيبعض  تفوق فريق االتحاد على    إنوالشك  الرياض ي،  

 لخير دليل على ذلك. 

القاعدة   -3 الدراسة  قيد  الفترة  نحو    األساسيةمثلت  الفرق  لالنطالق   واألندية تأسيس 

بمختلف   بضع سنوات حتى أشكالهاالرياضية  تمر  لم  البالد، حيث  بعد استقالل  ، خاصة 

     ألكثر من عشرة أندية.في ليبيا  األنديةبلغ عدد 

 
 بالملحق   ( 5  )* انظر الصورة رقم  

 المكتبة الرياضية العربية الشاملة ، الصحافة الرياضية في ليبيا ، شبكة المعلومات الدولية . 1     
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 ملحق الصور 

 امللعب البلدي طرابلس   ( توضح3صورة رقم ) 
 
 شبكة املعلومات الدولية عن ، نقال

 فيصل فخري ، الدليل الرياض ي ، املرجع  4صورة رقم ) 
 
( توضح أعضاء فريق الجال )بالخير( طرابلس نقال

 13السابق ، ص 
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  )املركز الثقافي األمريكي( 1954سنة   70املعرفة العدد  ة( مجلـ 5صورة رقم ) 
 
شبكة املعلومات  عن  نقال

 الدولية. 
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: املراجع 

 م. 2009،   1أحمد محمد النويري، املأثورات الشعبية في ليبيا، املؤسسة العامة للثقافة  ط -1

أفالد بانزه ، طرابلس مطلع القرن العشرين  ، ترجمه، عماد الدين غانم ،طرابلس ، مركز   -2

 م . 1999جهاد الليبيين، 

ملجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، حسن سليمان محمود، ليبيا بين املاض ي والحاضر،ا -3

 م.. 1961األلف كتاب،  

(، )املجتمع الليبي( ،  1950-1835خليفة محمد األحول، الجاليات األجنبية في ليبيا )  -4

   م .2005طرابلس مركز جهاد الليبيين ، 

 . 1953، 1راسم رشدي ، طرابلس الغرب في املاض ي والحاضر، ط -5

وايطاليا وطرابلس الغرب ، صيف   ، شهران في لبنان وبالد اليونانرحالت الصحافي العجوز  -6

 م، االمانه ، د.ت. 1938

، طرابلس ، املنشأة العامة للنشر 1علي يحيى املنصوري ، األلعاب والرياضات الشعبية، ج -7

 م1984، 1، ط

 م 1998،  1فيصل فخري ، الدليل الرياض ي، بنغازي ، دار الكتب ، ط -8 

،  1، بنغازي ، الكتب الوطنية، ط2، تاريخ مسابقات كرة القدم الوطنية، ج فيصل فخري  -9

 م.1998

م )مجلة  1960-1954محمد عبد املجيد احبيل ، بعض األنشطة الرياضية في ليبيا   -10

 كلية اآلداب والعلوم مسالتة. م ، 2014القلعة(  العدد الثاني 

الثقافة ،  كبرى ، طرابلس ، وزارة العالم و املرشد إلى أثار لبدة ال  وزارة التربية والتعليم ، -11 

 .م1968

اقع االلكترونية :    ثانيا املو

م ،  2009 - 5-6، بتاريخ  األسودإيمان سعد، صحيفة أويا ، مقابلة حوارية مع مختار   -1

forum.kooora.com  . 

  تاريخ      االتحاد )طرابلس( نادي  .tehafans.yoo7.com، شبكة املعلومات الدولية  -2

arbyy.com .شبكة املعلومات الدولية 

 . م1992-3-15، صحيفة االتحاد -3 

 شبكة املعلومات الدولية .arbyy.com  نادي االتحاد )طرابلس( تاريخ  -4

  



 2021السابع العدد  " الخمس بمدينة  عينة على ميدانية دراسة"منها الحد وكيفية وآثارها الليبي المجتمع في للجنسين الزواج تأخر ظاهرة

  
 

  

 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                  99 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

  

 ظاهرة تأخر الزواج للجنسين في املجتمع الليبي وآثارها وكيفية الحد منها 

 "دراسة ميدانية على عينة بمدينة الخمس" 

 د جمعة عبد الحميد شنيب 

 املقدمة: 

أهم املشكالت االجتماعية، التي تعاني منها املجتمعات    ى حدقضية تأخر الزواج لدى الجنسين إ  تعد  

ا بأن هذه املشكلة موجودة في كافة املجتمعات وأن حجمها يتزايد، حتى أصبح يشكل  ا عام  العربية، وهناك اتجاه  

واإلذاعة والتلفزيون، حيث ظاهرة اجتماعية تناقش من قبل وسائل اإلعالم املختلفة، عبر الصحف واملجالت  

وا مرحلة عمرية متقدمة بدون  ا أن يكون هناك نسبة كبيرة من الفتيات والشباب، الذين بلغ املقلق جد    نه منإ

ا على أنها تلك املرحلة العمرية التي تتخطى بها املرأة سن الزواج املتعارف في املجتمع، أو بأنها  وتعرف غالب    زواج،

نثوية الجاذبة للجنس اآلخر، وتقل احتماالت قدرة املرحلة العمرية التي يبدأ جسد املرأة بفقدان خصائصه ال 

 املرأة على اإلنجاب وبداية التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة. 

التي خضعت لها السرة املسلمة في مجتمعاتنا العربية    لزواج كذلك أحد الظواهر السريةويعد تأخر ا 

عدم العثور على الشريك املناسب، وعوامل طبقية، وغالء إلى    لك، وقد يرجع ذ -ومنها املجتمع الليبي  –املعاصرة  

،  لية، والتفرغ للتعليماملعيشة وعدم توفر املسكن املالئم، وعدم الرغبة في تحمل املسؤو   املهور، وارتفاع تكاليف

أ أن  نجد  الزواج،  وبذلك  تأخر  أسباب  تكون  وكذلك  سباب  وقد  ثقافية،  أو  مادية  أو  نفسية  أو  اجتماعية  قد  ا 

 تكون عوامل بيولوجية.

ولن مجتمعاتنا الشرقية والعربية تؤمن بأن الزواج هو المان واالستقرار واملدخل الشرعي والقانوني  

وي الزوجين،  لكال  والجنسية  والعاطفية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  الفرد  إلشباع  فيها  حقق 

آ  على  ويؤكد  الشرعية حلمه،  للمصارف  تعطيل  فيه  يكون  الزواج،  عن  العزوف  فإن  وجوده،  وجدوى  دميته 

للطاقات الجنسية والعاطفية، ومن ثم توجيهها في طرق غير مشروعة، وبالتالي تنتشر الرذائل وتضطرب الحياة  

للفرد،  الشخصية  وكذلك  اهتمام    االجتماعية  العربية  املجتمعات  أولت  كبير  ولقد  نظر  ا  للزواج  لهدافه ا  ا 

أاالجتماع خاصة  والتربوية،  والثقافية،  االقتية،  والتغييرات  املعيشية  الظروف  قد  ن  واالجتماعية  صادية 

با  فرضـت خطر ا نوع خاص  امن 
 
املسلمة، مستهدف البيوت  يالحق  في    ت  ويتمثل  الجنسين،  املسلم من  الشباب 

بـــ يسمى  ما  أو  الزواج  سن  تأخير  الز "  ـــظاهرة  تأخر  من  واج"،ظاهرة  يتم  ثالث وسوف  على  الظاهرة  هذه  اقشة 

 ، كالتالي: مباحث

 طار النظري حول مشكلة تأخر الزواج . : اإل املبحث الول 

 : ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع الليبي.املبحث الثاني

 .: الدراسة امليدانية وإجراءاتهااملبحث الثالث

 

 

 

 

 

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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 املبحث األول 

 ر النظري حول مشكلة تأخر الزواج  طاال 

 املطلب األول  

 الطار العام للدراسة   

 
ً

 : مشكلة الدراسة وتساؤلتها:أول

ا لالنتباه، خاصة بشكل واضح في صفوف الفتيات والشباب، يعد ملفت    ج تأخر الزوان انتشار ظاهرة  إ 

ثار سلبية تنعكس على كل  معدالتها، مما يترتب عليها آتفاع في ظل كبر حجم هذه املشكلة االجتماعية وتناميها وار 

التي تجلت في  واالقتصادية والنفسية والثقافية،    سبابها االجتماعيةواملجتمع، باعتبارها مشكلة لها أ  من الفرد

تغيير منظومة القيم الفردية واملجتمعية، وتغيرت معها املواقف واالتجاهات واآلراء حول الزواج، نتيجة التحرر  

 
 
فضال االختيار،  مسألة  في  الجنسين  املرأبين  ارتقاء  عن  علمي    وعملي  ة  واجتماعي  ا  وثقافي  ا  وفكري  ا  هي ا  جعلها  ا، 

الطموح في مواصفات الطرف اآلخر، التي تتعلق باملال إلى    وذويها يفكرون في تأجيل الزواج أو عرقلته والوصول 

ا واالنتماء  واملفاخرة  الجتماعيوالوظيفة  ف،  واملباهاوالترف  العروس،  جهاز  ال ي  إقامة  في  الصاالت  فة  في  راح 

الفارهة، من  والقاعات  ضاع  فقد  عالي،  أو  متوسط  كان  علمي  مؤهل  على  تحصل  لم  التي  للفتاة  ها  وبالنسبة 

إ  تاة التي عندها فرصة الزواج أكثر هي التي حصلت على مؤهل؛ لنها ن الفالحصول على فرصة الزواج، حيث 

   صة عمل، سوف تحصل على فر 
 
، وال يمكنهم الحصول على السكن لن   عن انتشار البطالة بين الشبابفضال

 
 
اب يفكرون في  كل هذه الظروف جعلت من الشب   عن تدخل الهل في اتخاذ قرار الزواج،التكلفة عالية، فضال

ومنها املجتمع الليبي    –مجتمعاتنا  ن هذه الظاهرة مرضية ومنتشرة في  ، وعليه يمكننا القول إ تأجيل فكرة الزواج

 التساؤل: إلى  بشكل ملحوظ، مما دفع الباحث -

 ما هي أهم العوامل املرتبطة بتفش ي ظاهرة تأخر سن الزواج في املجتمع الليبي؟  -

 ا بقضية تأخر سن الزواج بين الفتيات والشباب؟ ا متزايد  هل يشهد املجتمع الليبي اهتمام   -

 تأخر سن الزواج للجنسين وكيفية الحد منها؟  ما هي اآلثار املترتبة على  -

 : أهداف الدراسة: ثانًيا

يتمثل الهدف الساس ي للدراسة الحالية في التعرف على طبيعة مشكلة تأخر الزواج في املجتمع الليبي   

ال تأخر سن  املترتبة على  اآلثار  ومناقشة  الجنسين،  منها، إضافةبين  الحد  للجنسين وكيفية  الكشف إلى    زواج 

أ الزواجسباب  عن  تأخر  أ  ظاهرة  يراها  مدينة  كما  من  املبحوثة  العينة  تصميم   ،خمسفراد  خالل  من  وذلك 

التي قد تعزي   ستقصاء لدواعي الدراسة امليدانية؛استمارة ا الفردية  بعض املتغيرات، مثل  إلى    لقياس الفروق 

تأخر سن الزواج في إلى    التي من شأنها أن تؤديوغيرها(،    –التعليم    –املستوى االجتماعي    –)النوع االجتماعي  

 املجتمع الليبي. 

ا
ً
 : أهمية الدراسة:  ثالث

 همية الدراسة الحالية فيما يلي: تتمثل أ 

 الزواج في املجتمع الليبي. ندرة الدراسات امليدانية التي تناقش ظاهرة تأخر سن  -1

وتواصل   -2 تفاعل  مدى  تحديد  في  يسهم  الليبي،  املجتمع  في  الزواج  سن  تأخر  ظاهرة  واقع  دراسة 

 م غير مهتمين بها، أم أنهم يتفاعلون معها ويناقشونها؟الشباب والفتيات مع هذه الظاهرة، هل ه
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ا -3 تكوين أساس لبعض اإلجراءات  امليدانية  الدراسة  التي يمكن أن تؤخذ  يمكننا من خالل  لوقائية 

ملرتبطة بتأخر سن من قبل املؤسسات واملنظمات املعنية بالقضايا االجتماعية، ومن ثم تحديد أهم العوامل ا

 ثارها، ومن ثم تحديد كيفية التغلب عليها. الزواج ومعرفة آ 

 : منهج الدراسة: رابًعا

وذلك لنه يتناسب مع طبيعة    ؛التحليلي  اقتضت طبيعة الدراسة الحالية االعتماد على املنهج الوصفي  

لد  الالزمة  باملعلومات  مدنا  في  املساهمة  على  قدرته  حيث  من  االجتماعية الدراسة،  الظاهرة  هذه  مثل    راسة 

ما يمكن  إلى    ل بشكل علمي وموضوعي، ومن ثم االعتماد على تحليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسيرها، للوصو 

 املرجوة )باالستقصاء امليداني(.  هداف الدراسةأن يسهم في تحقيق أ 

 : حدود الدراسة: خامًسا

 . خمسمدينة  الحدود املكانية: 

 الحدود البشرية: الشباب والفتيات في املجتمع الليبي الذين تجاوزوا سن الزواج دون زواج. 

 الجنسين. الحدود املوضوعية: مناقشة ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع الليبي لدى 

 املطلب الثاني 

 ة التأخر في الزواج لدى الجنسين  النظريات املرتبطة بظاهر 

الز   في  التأخر  ظاهرة  بتفسير  املرتبطة  النظريات  من  العديد  لعل  هناك  املختلفة،  املجتمعات  في  واج 

 همها، النظريات التالية:أ

 نظرية التجانس:  -1

تشابه وتماثل الشريكين، حيث يختار  إلى    ـة، يستند   /أن االختيار للزوجتتمثل فكرة نظرية التجانس في   

كل منهما من يماثله في العديد من العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية، كالسن واللون والدين واملستويين 

ن تحكم  يمكن أ  يرها من العوامل الخرى التي العلمي واالجتماعي واملستوى االقتصادي، وامليول واالتجاهات، وغ

 ذلك. 

تركز هذه النظرية على فكرة أن الشبيه يتزوج بشبيهه، وأن التجانس هــو الذي يفســر اختيار الناس   

التضاد أو  االختالف  ال  الزواج،  في  كشركاء  لبعض  ا(1)   بعضهم  بالتجانــس  ونعنــي   ، 
 
عامــال يعتبــر  الــذي    لتشــابه 

   ــاتلقائي  
 
يحــدد أو يضيق من مجال عملية االختيار، إذ على الرغم من أن الشخص يبدأ حياته من الناحية   ـاقويـ

الحضارية  وقيمــه  االجتماعية  تنشئته  أن  إال  املستقبل  في  حياته  الختيار شريك  مفتوح  واسع  بمجال  النظرية 

املجال هذا  من  الفئات  ؛تحد  بعض  االختيار ضمن  تحدد  يوجه   لنها  بينما  الشخص وجماعته،  املختلفة عن 

الغلب  على  فالناس  له،  مماثلة  بصفات  يتصف  الــذي  الشريك  لالشــعوري الختيــار  أو  الشعوري  الفرد  اتجاه 

مشابه تكون  فئات  من  الحياة  في  شركاءهم  ايختارون  عرقي  لهم  املركز    اوثقافي    اوعمري    اوديني    ة  حيث  ومن 

  . (2)  .. إلخاالجتماعي واالقتصادي .

أواالختيار    التماثل  قاعدة  تحكمه  هنا  الشريكينللزواج  بين  التكافؤ  عدة    ،و  يشمل  التماثل  وهذا 

ونفسية وثقافية  اجتماعية  املثيل  ،صفات  يختار  املثيل  مبدأ  يفسرها  التماثل  ال   ،وقاعدة  الفراد  إن  حيث 

 

  م، 1981  بيروت،  ،دار النهضة العربية  ،2ط  ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي   ،سامية حسن الساعاتي(  (1
 .136ص  

 .229ص  م،1984  بغداد،   ، علم اجتماع العائلة، مطابع جامعة بغداد   ،صبيح عبد المنعمو   مليحة عوني (  (2
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مبرمجون بطريقة معينة من خالل طرق التربية الختيار من  نما هم في ذلك  وإ  ،هم بشكل عشوائييختارون قرناء

   ،(1) ولالبتعاد عن من ال يماثلهم  ،يماثلهم
 
  ، سرة فقيرة عندما يرغب في الزواج من أ في الطبقة الغنية  فالفرد مثال

 . ا للتباين الطبقي بين السرتينفإن وضعه الطبقي يمنعه نظر  

العق أويرى بعض علماء االجتماع    العوامل  لن  للزواج  لعملية االختيار  املحددة  بالدراسة  لية  م تحظ 

ال  جهة النظر السوسيولوجية ال تعني إن دراسة مدى التماثل والتجانس في االختيار الزواجي من و كما أ  ،الكافية

 :(2) هما  ،ما التشابه واالنتماء فيقوم على محورينأ ،ن تضع لها الحلول دون أ  ،بعرض املشكلة

تفسير التماثل بين الزوجين على    مكانومعنى ذلك إ  ،اعتبار االختيار الزواجي وظيفة للفرصإمكان   -1

إ محددةأساس  مناطق  في  ال  ،قامتهما  أنماط  في  االختالفات  أن  ذلك  اويعزز  بين  االجتماعية نشطة  لفئات 

فراد  ه الفرصة ملقابلة أر الذي تسنح معمال   ،حد كبيراملختلفة يؤدي إلى تحديد نوعية ومدى اتصاالت الفرد إلى  

 لفة.ما يزيد من احتماالت التقارب وال م ؛متشابهين في جوانب عديدة

أ -2 اعتبار  التشابإمكان  من  هنماط  نابعة  شخصية  ملفاضالت  يفضل    نتيجة  الذي  ذاته  الشخص 

 .االتصال بأشخاص يتشابهون معه

 التجاور املكاني:  نظرية -2

ـة، تتم في نطاق جغرافي محدد، يكون ــ  /فكرة نظرية التجاور املكاني في أن عملية االختيار للزوج  تتمثل  

الزواج بهؤالء الذين يعيشون  إلى    بمثابة مجال مكاني ال يتم تجاوزه، وتؤكد نظرية التجاوز على أن الناس يميلون 

 مل، أو مجال الدراسة، أو مجال العائلة. بالقرب منهم، وفي جوارهم ومجالهم، مثل الحي السكني أو مجال الع

العلماء  مــن  كبير  عدد  يعيشون  إلى    يشير  أشخاص  مع  ويتفاهم  الفرد  يتصرف  أن  الطبيعي  من  أن 

مجال اختيار شريكه، فالشخاص الذين  إلى    بالقرب منه أو يعملون أو يتعلمون معه، وهذا يحدو بدرجة كبيــرة

حي   أو  واحدة  منطقة  في  ويذيسكنون  اواحد  مع  يعملون  أو  املدرسة  لنفس  الختيار   هبون  اتجاه  لديهم  يكون 

ا ملستقبل  الشريك مــن بينهــم، ولذا فإن اختيار الجيرة أو محل اإلقامة أو محل العمل أو محل الدراسة مهم جد  

الشريك والختيار  متشابه  ؛(3)   الشخص  أحكام  لديهم  تكون  فروضحيث  مع  تعاملهم  في  متقاربة  أو  وقضايا   ة 

ســبب    الحياة؛ يكون  قد  أو  بينهم  فيما  واالنسجام  التفاهم  على  يساعد  ما  اختيارهم  ذلك  في  ا  مساعد   
 
وعامال ا 

 .(4)  الزواجي 

 

م، 1999،  ردن، األدار مجدالوي للنشر  ،الموضوع والمنهج  :علم االجتماع  ،مجد الدين عمر خيري خمش(  (1
 .130ص  

  ،نسانية، مجلة العلوم اإلعرض وتقييم  :االتجاهات النظرية في تفسير ظاهرة االختيار للزواج  ،حواوسة جمال(  (2
 .7ص    م،2016،  الجزائر  ، 28  :العدد   ،قالمة  1945ماي   8جامعة  

مجلة جامعة الشارقة للعلوم    ،اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو معايير االختيار الزواجي  ،ماهر فرحان مرعب(  (3
المجلد  واالجتماعية  واال1:  العدد   ،13  : اإلنسانية  اإلنسانية  العلوم  كلية  قالمة  ،جتماعية،    ، الجزائر   ،جامعة 

 .13ص    م،2016
(4) Martine Segalen, Sociologie de la famille, 4ième édition, Armand-Colin & 
Masson, Paris,1996. P 127.  
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أ  املكاني  التجاور  نظرية  بال يض  وتهتم  واحدة ا  عامة  جيرة  يقطنون  الذين  ذلك    ،فراد  بعد  تطورت  ثم 

يذهبون  من  أ   لتشمل  نفسها  الجامعة  مع  إلى  يعملون  الذين  أ  ،او  باختصار  تفترض  النظرية  الناس وهذه  ن 

همية التقارب إال أن سهولة االتصال واملواصالت أصبحت تقلل أ  ،الزواج بمن يعيشون بالقرب منهمإلى    يميلون 

و العملية ب منهم ويتصلون بحياتهم العملية أن يعيشون بالقر الزواج بهؤالء الذيإلى    ولكن يميل الناس  ،املكاني
(1)  . 

 نظرية القيم: -3

ي نسق مندرج، حسب الهمية التي ن قيم الشخص تنتظم فالفكرة املبسطة لنظرية القيم في أتتمثل   

 ـة. /وضعها اإلنسان لكل قيمة، والتي يتم على أساسها عملية االختيار للزوج

فكرة القيم الشخصية كمحور لنظرية القيمة في االختيار للزواج، إذ يرى هؤالء بأن إلى    العلماءيشير   

نظام   متدرج  لكل شخص  )ا  الشــخصية  القيم  من  قيمــي( ا     ،نسـق 
 
وفقـ تتدرج  أو  تترتـب  بالنســبة  التي  لهميتهــا  ـا 

الهميــة املتفاوتة التي وضعها  إلى    رجع ذلكالقيم القل أهمية، ويإلى    للشــخص نفسه، من القيم الكثر أهمية

بالنسبة لشخص معين، نجدها تحتل مركز   تعد شديدة الهمية  التي  فالقيم  اإلنسان على الشــياء املختلفة، 

في   والولوية  إذ ذ الصدارة  واضح  عاطفي  فعل  رد  صورة  في  تتجلى  أنها  كما  النسق،  من    الك  نوع  بأي  قوبلت 

بما فيهم شريك حياته، الفرد رفاقه  من بين من يشاركه قيمه   التحدي، ونتيجة لذلك فمن املنطقي أن يختار 

 .(2)   الساسية؛ لن أمانه العاطفي يكمن في ذلك

تستمر  و املقاييس التي  بعض املعايير أإلى    وقد استخدمت فكرة القيمة من الناحية االجتماعية لتشير 

معينة زمنية  فترة  ال و   ،خالل  يستخدمها  معايير  بناء  في  وترتيب  تسهم  لتنظيم  الواحد  املجتمع  داخل  فراد 

املتنوعة   ورغباتهم  أ   ،(3) حاجاتهم  ذات  تعد  فالقيمة  هنا  في ومن  يضعها  الذي  للشخص  بالنسبة  كبيرة  همية 

التي  االعتبار الهمية  متدرج حسب  نطاق  في  تنتظم  وهي  ال،  وطبق  يضعها  القيمي،نسان  لنسقه  تشكل    ا  وهي 

بل    والرغبة ال تنتهي كما تنتهي الحاجة،  ،ولوياتر يستلزم استخدام تطلع وتمثيل لل وبهذا االعتبا  ،املرغوب فيه

 . أنها تقوم علي أفكار تقبل االستبدال

س القيمة يختلف من  حيث إن أسس االختيار على أسا  ،فراد بين ال   نساق القيميةا الختالف الونظر   

بين ال  القيمية  القيمة يختلف من أسرة  ،فراد فرد آلخر الختالف النساق  إلى    فإن أسس االختيار على أساس 

 فالسرة ذات النشأ  ،خرى أ
 
أ  ،ساس القيمة تضع درجة أعلى لالختيار على أة الدينية مثال إلى   سرة ويختلف من 

 فال  ،خرى أ
 
 . تضع درجة أعلى لالختيار على أساس التدين سرة ذات النشأة الدينية مثال

 

 

 

 

 

 .960ص   م،2006،  تونس  ،الدار المتوسطية للنشر  ،موسوعة القرن (  (1
 . 174ص    ،مرجع سابق  ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي  ،سامية حسن الساعاتي(  (2
  م،2002،  سكندرية، اإلدار المعرفة الجامعية  ،القيم االخالقية بين الفلسفة والعلم   ،حمد شكري وأ ( فايزة أنور  (3

 .70ص  
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 املطلب الثالث

 دخل نظري حول ظاهرة تأخر الزواج  م

َس : العنوسة مأخوذ من)عنسقال ابن منظور  
َ
ا( َعن ا وِعناس  س بالضم ُعُنوس 

ُ
طَرْت   ِت املرأة تْعن

َ
أ
َ
وهي    ،وت

هلها َحَبُسوها عن الزواج حتى جازت فتاَء السن  
َ
نَسها أ نس وعَّ نَسْت وهي ُمعَّ نٍس وَعَوانَس وعَّ عانس من نسوة عُّ

ْعُجْز 
َ
اللواتي وقْعَن ضحية أسباب ودوافع    ،وهذا املصطلح في حد ذاته مستهجن ومهين وغير الئق لفتياتنا  ،وملا ت

َن جزء    ، ا آخرل املجتمع جزء  ويتحم  ،ا منهاكثيرة يتحمل اآلباء جزء  
ْ
في بعض الحيان    ا ا كبير  وهن أنفسهن يتحَمل

(1) . 

أ    ، إذ  ظاهرة تكاد تكون عامة في كل املجتمعات  ،ظاهرة تأخر الزواجو ما يسمى بإن التأخر في الزواج 

سوي لكل من الرجل  نها وضع غير طبيعي وغير  حالة العزوبية على أإلى    نسانيةتنظر معظم الشرائع والنظم اإل

لتكون حاضرة في نظم    بل تمتد   ،مم املتحضرة وديانتها فقطرة في شرائع ال واملرآة وال تبدو هذه الظاهرة حاض

االقتصادية واالجتماعية فرضـت التغييرات  الظروف املعيشية و وعليه فقد فرضت    ،(2) مم البدائية  كثيرة من ال 

ا
 
   ،من نوع خاص بات يالحق البيوت املسلمة  خط

 
رة تأخير ويتمثل في ظاه  ،الشباب املسلم من الجنسين  امستهدف

 ". سن الزواج أو ما يسمى "ظاهرة تأخر الزواج

أو بأنها    ،وهناك من يعرفها بأنها املرحلة العمرية التي تتخطى بها املرأة سن الزواج املتعارف في املجتمع 

رة تقل احتماالت قدو   ، املرحلة العمرية التي يبدأ جسد املرأة بفقدان خصائصه النثوية الجاذبة للجنس اآلخر

 .(3)املرأة على اإلنجاب وبداية التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة 

ب  يتعلق  الزواجيعتبر تحديد سن    ،تحديد سن تأخر الزواجوفيما  متغير بين املجتمعات    ظاهرة تأخر 

إن بلغت أكثر من  و   ،منهم من لم يعدها كذلكو   ،ا إذ بلغت سن الثالثين فمنهم من يعد الفتيات عانس    ،املختلفة

 ،  سالمي نفسهحتى الفقه اإل   ،ذلك
 
فحتى الفقهاء   ،(4)   الستينإلى    ا من دون الثالثينا كثير  واختلف في حده اختالف

 .الستين تعتبر غير عانس أن من تحتاختلفوا في حده لدرجة 

الزواجو   تأخر  تجاوزت  يطلق  لفظ  (Spinsterhood)  ظاهرة  ممن  يتزوجن  لم  اللواتي  النساء    على 

سن   ا،    ( 35) أعمارهن  واالجتماعيةعام  والنفسية  الجسدية  الناحية  من  لوحدهن  التي    ، ويعشن  املرحلة  فهي 

 

أبو ا(  (1 مكرم    لعالمة  بن  محمد  الدين  جمال  المصري،  االفضل  اإلفريقي  منظور  العرب،  بن  الطبعة  لسان 
 . هـ1405،  دار إحياء التراث العربي  ،األولى

السناد(  (2 العنوسة مشكلة  جالل  ميدانية عل  :م حلأ،  التربيةدراسة  بكلية  الماجستير   ، جامعة دمشق   ،ى طلبة 
 .156  –  122ص    ،مرجع سابق

  ، نسانية واالجتماعية ، مجلة العلوم اإلسباب: الواقع واألتأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري   ،محمد صالي(  (3
 . 136 –  117ص    م،2017، سبتمبر  الجزائر ،2حمد وهران  أ، جامعة محمد بن 30  :العدد 

بأي  باب كتاب متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم، و ، كتاب الحجر،  بداية المجتهد ابن رشد،  (  (4
 .740ص   ،2الجزء    ،شروط يخرجون؟ 
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املتعا الزواج  سن  املرأة  بها  في  تتخطى  عليه  احتماليةرف  وتقل  على   املجتمع،  املرأة  وبداية   ،نجاباإل   قدرة 

 .(1)   التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة

وهي مكملة ملشكلة أخرى    شكالت التي تعاني منها مجتمعاتنا،تأتي مشكلة العنوسة لتشكل أخطر املو  

لل بالنسبة  العزوبة  مشكلة  الزوا  رجال،هي  تأخر  واحدة:  مشكلة  والواقع  الحقيقة  في  للفتى  هما  بالنسبة  ج 

للفتاة، كثير    وبالنسبة  يكلف  صار  الزواج  أن  مقدمتها  في  ولعل  كثيرة،  بدء  والسباب  في  الشاب  يستطيع  وال  ا. 

عسروا   ى السلم الوظيفي أن يتحمل العباء وحده، فالناس اليومحياته العملية حينما يخطو خطوات أولى عل

هم الذين وضعوا في طريقه ولكن الناس    ما يسر هللا، وعقدوا ما سهله الشرع، فالزواج في شرعنا سهل يسير،

 .(2)  وأكثروا من التكاليف التي ترهق كاهل الشباب  العقبات،

 املبحث الثاني

 املجتمع الليبي.ظاهرة تأخر الزواج في 

عامة في العالم العربي بصفة    تأخر الزواج تفش ي ظاهرة  إلى    يشير  ،إن تأخر سن الزواج لدى الشباب 

وتمسك   ،: أسباب اقتصاديةمنها على سبيل املثال  ،عوامل عديدةإلى  ويرجع ذلك  واملجتمع الليبي بصفة خاصة،

وأسباب نفسية مثل ضعف الثقة بالنفس والقلق   ،الهل بشروط معينة في زواج بناتهن مثل التوافق االجتماعي

املناسب،  واال  والتوتر املجتمع وفقدان  كتئاب وصعوبة االختيار  بالظلم من  الشعور   : اجتماعية مثل  وأسباب 

اإلسالمي في اختيار شريك    : البعد عن املنهجة مثلمجتمع وغياب التواصل بين الجيال، وأسباب ديني االنتماء لل

 .(3) وانهيار الخالق  الحياة،

 املطلب األول 

 واج في ليبيا وأهم جوانبهاحجم مشكلة تأخر الز 

والفتيات  الشباب  الزواج عند  تأخر سن  بظاهرة    ،لقد أصبح  ما يسمى  انتشار  في  تسبب  تأخر  الذي 

العربية  الزواج مجتمعاتنا  خطر    ،في  كبير  يشكل  والشكالا  ا  الجوانب  وآ  ،متعدد  أسبابها  لها  التي   ،ثارهاوالتي 

وربما تساهم ال محالة في تفككه وانهياره إذا لم يتم   ،ا لنموه وتقدمهعائق    نها تعدأال أ   ،تختلف من مجتمع آلخر

 (4) مواجهتها بحلول واقعية وإصالحية. 

املجتمع  و   تعرض  و الليبي  لقد  وأسرية  اجتماعية  عديدة  الخيرة لتغيرات  العقود  خالل    ، اقتصادية 

غيرها و   ،التطورات التكنولوجية السريعةو نتيجة التحضر والتحوالت االقتصادية والسياسية والوضاع المنية  

وقد    اتنا،بعاد النظام السري في مجتمعا من أا مهم  الزواج باعتباره بعد  إلى    كلها أثرت في النظرة  ،من املسببات

 

قلق المستقبل لدى المدرسات المتأخرات عن   ،الجابري جنار عبد القادر أحمد  و لنعيمي  ا هادي صالح رمضان  (  (1
كركوك محافظة  مركز  في  الموصل  ،الزواج  جامعة  والعلم،  التربية  ،  العراق  ،3  :العدد   ،17  :المجلد   ،مجلة 

 . 296  -271  م،2010
 : ، المجلد سالميةوقاف والشؤون اإل، وزارة األمجلة الوعي اإلسالمي ،العنوسة مشكلة وحل ،عالء الدين حسن( (2

 . 72  -  70ص   م،2016مارس    ،الكويت  ،609العدد:   ،53
 م، 2015  ،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،سن الزواج لدى الشباب  تأخر  ،إيمان عبد الحكيم البطران(  (3

 .12ص  
،  واالجتماعية نسانية  ، مجلة العلوم اإلسباب: الواقع واألتأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري   ،محمد صالي(  (4

 .   136  –  117ص    ،مرجع سابق
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 عرف انتشار  
 
 ملشكلة تأخر سن الزواج وارتفاع عدد العزاب والعوانس بعدما كان يعرف بتبكيره في  ا واستفحاال

 .دد العزاب والعوانسالزواج وقلة ع

ا  املنشورة   وطبق  الرسمية  لإلحصاءات  وصلت    ،لبعض  نسبة  فقد  الزواجوصلت  تأخر  في    ظاهرة 

 ، ( 1)   فترة التسعينات من القرن املاض ي % من نسبة الشباب والفتيات خالل  20إلى    املجتمع الليبي حسب دراسة

النسبة مؤخر   ارتفعت هذه  إلىوقد  الليبي  30  ا  املجتمع  في  الشباب والفتيات  ثالثي  ،% من  أعمارهم عن  ن يزيد 

 .اعام  

وجود  في  وساهمت  أفرزتها  عربية  اجتماعية  ظاهرة  الزواج  سن  العوامل  ها  وتأخير  من  مجموعة 

ككل  ،والنفسية  ،والثقافية  ،واالقتصادية  ،االجتماعية السري  النظام  على  تأثيرها  في  متفاوتة  وفي    ، وتكون 

عنه املتفرعة  الزواج  ،االنظم  االختيار  ،كنظام  الزواج  ،وطرق  املشكالت   ،وسن  الظاهرة مشكلة من  وتعد هذه 

املجتمع  في  القائمة  الشباب بصفة خاصة   الليبي،  االجتماعية  الزواج وخاطب  "اإلسالم قد حث على  أن  ورغم 

 
 
أخالقهم  احفاظ وسالمة  نفوسهم  في  (2) "  على  ملحوظة  بصور  وتفشيها  الظاهرة،  هذه  تفاقم  نشهد  أننا  إال   ،

 املجتمعات العربية بصفة عامة، واملجتمع الليبي بصفة خاصة. 

ال   الدول  في  الزواج  تأثر متوسط سن  ليبيا    –  عربيةولقد  التي    -ومنها  الشاملة  التغيرات  نتيجة حركة 

العربية املجتمعات  و شهدتها   ، 
 
مباشرة عليه  أثرت  إ  ،التي  بالتحديدويمكن  ذلك  العواملإلى    رجاع  من    ، العديد 

 استقاللها يضاف لها خروج املرأة للعمل و  ،مراحل متقدمة فيهإلى   ناثووصول اإل   ،منها ارتفاع املستوى التعليمي

الرجل عن  املجاالتإلى    إضافة  ،املادي  كل  في  املرأة  حقوق  كانت    ؛تكريس  التي  القيم  من  الكثير  على  أثر  مما 

   .ثقافة الحداثة والحرية الشخصيةإلى  تحولتو  ،سائدة

 ، ا باختالف مستوياتهايمكننا القول بأن تأخر سن الزواج في معظم املجتمعات العربية قد أصبح بارز   

عدا  ،سنة 30قد تجاوز بالنسبة للرجال  ،غلب الدول العربيةننا نجد أن مؤشر تأخر الزواج في أفإ ،حيث وعليه

ا في هذه الدولة، ا واسع  التي تعرف انتشار    ، ظاهرة الزواج املبكرإلى    ذلك راجع و   ،سنة  25اليمن التي يقدر بها بـ  

سنة في الغالب، باستثناء اليمن التي    27اج الول يتجاوز  أما بالنسبة للنساء، فنجد أن متوسط العمر عند الزو 

   ،سنة  22سجلت متوسط عمر يقدر بـ  
 
على العموم  سنة، و   32.8حيث يبلغ    ، في ليبيافي حين نجده مرتفع مثال

ارتفاع   سجل  قد  الزواج  عند  العمر  متوسط  بأن  القول  مع  يمكننا  للجنسين  العمر  في  وا  الدول  ا،  معظم  في 

 . العربية نتيجة للكثير من العوامل

 املطلب الثاني 

 ة تأخر الزواج في املجتمع الليبياآلثار املترتبة على ظاهر 

  التي تأخرت في الزواج   التي تواجه الفتاة  ،ثار االجتماعية والنفسية والجسميةهناك مجموعة من اآل 

الشعور بالتوتر، وضعف القدرة على االستقرار، والتردد وصعوبة اتخاذ القرار،   :-على سبيل املثال  منها  -ما يلي

وضعف القدرة على العمل واإلنتاج، اضطراب العالقات االجتماعية، سرعة بكاء الفرد وسهولة استثارته، كثرة 

 

(1) https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329  

الجامع(  (2 الشـباب  تأخر  الجوير،  مبارك  والمعالجةإبراهيم  المؤثرات  الزواج:  في  العبيكان، ،  1ط  ،ي   مكتبة 
 . 9ص  ،م1995  ،الرياض

https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329
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التنفس ضيق  السلوك،  اضطراب  القلب،  خفقان  القل  ،(1)   العرق،  هذا  العراض ويصاحب  من  العديد  ق 

ما يلي    ،عراضلعل أهم هذه ال   تزيد وتقل على قدر الدافع للقلق، التي  املرتبطة بكافة جوانب اإلنسان املختلفة  

على إشباع رغباته   وعدم قدرة الفرد   ،والحرمان النفس ي والعاطفي واملادي  ،وقلة الحيلة  ،: شعور الفرد بالعجز

وليات على الفرد  بت املستمر، وزيادة الضغوط واملسؤ لذاته باآلخرين، والك  امما يجعله مقارن    وتحقيق حاجاته؛

املواجهة القادرة على  الضمير، وكذلك   ،والشخصية غير  تأنيب  بالنقص والدونية، كثرة  الفرد  وشدة إحساس 

املختلفة القلق  أعراض  في ظهور  دور  لها  السرية  نفسية   ،املشكالت  القلق كمشكلة  أن  نستخلص  ومما سبق 

املتزوجة غير  الفتاة  بها  من  تتأثر  الوقت  مرور  مع  والخوف  الزواج  عن  لتأخرها  نتيجة  وذلك   الخصوبة،   ةقل، 

الحيلةف بقلة  تقلق على نفسها وقد تشعر  تعليمها  نتيجة الرتفاع مستوى  الزواج ولكن إلى    فهي تحتاج  ،الفتاة 

ذلك تحقيق  على  القدرة  لديها  النفس ي    ، ليس  بالحرمان  شعورها  نتيجة  الفتاة  لدى  القلق  حدة  تزداد  وقد 

 .(2) الذي بدوره يشعرها بأهميتها وأنها مرغوبة من قبل اآلخرين  ،والعاطفي من الزواج

النفسية  على كافة املستويات  على الجنسين    ثار سلبيةلها آيكون    تأخر الزواجظاهرة  وفي املجمل فإن    

 : (3) تتمثل فيما يلي  ،وجيةالفسيولواالجتماعية و 

 ة خارج مؤسسة الزواج: يانتشار العالقات الجنس -

عند    الطبيعية  الدوافع  أقوى  من  الجنس ي  الكبت    اإلنسان،الدافع  بسبب  الدافع  هذا  تلبية  وعدم 

املنافذ السلبية لتفريغ هذه الطاقة إلى    ويتجه  لحظة،في أية  ا لالنفجار  الجنس ي والحرمان يصبح صاحبه معرض  

والشذوذ   كاالستمناء  والسحاق  النفس ي، املكبوتة  منافذ    ، واللواط  من  الجنسية  السلوكيات  هذه  تتحول  وقد 

الذي    ،في حين أن املنفذ الشرعي والطبيعي لهذا الدافع هو الزواج  ،حاالت مرضية مزمنةإلى    اضطرارية مؤقتة

 انات السماوية.حثت عليه جميع املجتمعات والدي

 فقدان الستقرار النفس ي والجنس ي:  -

استقرار نفس ي أو عقلي بدون    كن ال يمكن لصاحبه أن يحصل على أيول  جسدي،إن الجوع الجنس ي   

ما  إروائه، ينتج  وال  يبدع  ال  مستحوذا  فهو  الحرمان  يمل   عليه،  دام  حتى  ا  إنتاج  يستطيع  ال  الجائع    كمثل 

 . بين الزوجين يحقق اإلشباع العضوي  واالتصال الجنس ي االستقرار،

 الزواج غير املتكافئ: -

الزواج شاب    املقبل على  به  اإن  الواقع تدفع  أم فتاة, يجد صعوبات وضغوطات يفرضها  زواج  إلى    كان 

 ا فشيئا ال يقوم علي أسس صحيحة سليمة, فالفتاة في سن الثالثين وما فوق تبدأ بالتخلي شيئ    غير متكافئ, أي

تمع  عن الشروط والصفات التي كانت ترغب بتوفرها في شريكها, ونتيجة للضغوط التي تمارس عليها داخل املج 

والسرة, تجد نفسها مدفوعة للقبول برجل ملجرد الزواج فقط متخلية عن املكانة االجتماعية والعلمية واملادية,  

 

مرسي(1 محمد  مرسي  محمد  الفتيات  ، (  زواج  اال  :تأخر  واالقتصاديةالعوامل  العربية   ،جتماعية  نايف  جامعة 
 .86ص    م،2009  ،الرياض  ،1ط،  للعلوم األمنية

 . 88ص    ،المرجع السابق(  (2
السناد (  (3 غربول  حل  ،جالل  أم  مشكلة  جامعة    :العنوسة  التربية  كلية  الماجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة 

  ، 3، العدد:  11  :، المجلد التربية  ةكلي  ،، جامعه دمشقمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ،دمشق
 .   156  -  122ص   م،2013،  سوريا
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تعليم   املتعلمة  الفتاة  تتزوج  افقد  عالي  بينهما   ،بسيط   من شاب عامل  ا  فالتفاوت  اجتماعية متدنية,  بيئة  ومن 

 ملستمر. عدم التفاهم في أمور الحياة أو التعنيف اإلى  يؤدي

 النعكاسات الصحية والنفيسة والجسدية والجتماعية:  -

من المراض النفسية الصحية التي يعاني منها الجنسان نتيجة لتأخر الزواج العقد النفسية, وفقدان الشهية,  

 واالضطرابات والتوتر والقلق وضعف ال
 
عن التخيالت الغرامية التي ترهق   شخصية, واالكتئاب واالنطواء فضال

مع   والجسد  أحيان  االعقل  يعيش  الزواج  عن  فاملتأخر   ,( يعاني  نفس ي  حطام  في  و ا  بالضياع التعب,  الشعور 

واالنحراف والضجر(  والالمباالة  العبث  ملؤها  حياة  في  ينغمس  يأسه  وملواجهة  والتدخين  ,  املسكرات  كشرب   ،

ي  والزنا التلبية رغباته وشهواته, مما  بالعديد من  له  التناسلية كاإليدز والزهري تسبب  إحدى  في  , وورد  لمراض 

امل نسبة  كانت  حيث  اإلجرام,  وفعل  العنوسة  حالة  بين  عالقة  وجود  عن  العازبين,    38جرمين  الدراسات  من 

 .(1) االغتصاب, ولواط الطفال والخطف االعتداء الجنس ي, وحاالت املتزوجين, ومن أشكال اإلجراممن 17مقابل 

أن  إلى    صل "دوركهايم"و , وقد تاويرى علماء النفس أن املتزوجين أوفر صحة من العازبين وأطول عمر   

تعرض   أكثر  النفسية    ا)العازبين  الصحة  بين  العالقة  الدراسات وجود هذه  أكدت  وقد  املتزوجين,  من  لالنتحار 

 .(2)  والجسدية والزواج

 املطلب الثالث

 هذه الظاهرة ومعالجة السالم لها ثار السلبية ل كيفية الحد من اآل

التي تعتبر    ،زواجتأخر الهناك جملة من املقترحات والحلول كلها تصب في محاولة القضاء على ظـاهرة   

 خطر  
 
ن الحل والعالج لظاهرة العنوسة في املجتمـع اإلسـالمي يكمن في   أو امرأة، وأا على اإلنسان سواء كان رجال

البناء    -تعالى  -دين هللا  إلى    العودة  في  ابتقوية  الفتيـان والفتيـات، لعقيدي  المة، والتربية اإليمانية للجيال مـن 

وتكثيف القيم الخالقية في املجتمع، السيما في البيت والسرة، ومعالجة الزمات والعواصف والزوابع التي تهدد  

املجتمع،  الختي  كيـان  الشرعية  املعايير  وترسيخ  الكفاء،  وتزويج  املهور،  وتخفيف  الزواج،  سبل  ار وتيسير 

، قال رسول هللا قيم ديننا الحنيف  الزوجين، ومجانبـة العراف والعادات والتقاليد الدخيلة التي ال تتناسب مع

''التمسوا ولو خاتم  -لى هللا عليه وسلمص  - ''أقلهن مهر  :  ''إذا جاءا مـن حديد''،  كم من ترضون  ا أكثرهن بركة''، 

فزوجوه''.  وخلقه  شـريف   دينه  نبوية  أحاديث  اختيار  كلها  عند  والدين  بالخالق  االهتمام  ضرورة  على  تؤكـد  ة 

والعروس الزائـدة  ،العريس  املادية  المور  في  الغرق  ال   ؛وتفادي  زائفة  قشور  مجرد  فهي  الجوهر،  ليست  لنهـا 

الدين  نـواة ملجتمـع صالح، لكننا جعلنا من تعاليم  تبني أسرة متكاملة قوية تكـون  الزوجية وال  تصنع السعادة 

قلب ظهر  عن  نحفظها  وأحاديث  تمام    ،آيات  نقيضها  وهذاونطبق  الواقع،  في  حتى   قمة  عدي  ا  والنفاق  الرياء 

   نقول ما ال نفعل. اأصبحنا قوم  

ــا -  ــى قمــــــة أولوياتنــــ ــر يجــــــب أن نضــــــعه علــــ ــي  ؛إن ظــــــاهرة غــــــالء املهــــــور أمــــ ــاعي فــــ ــاء االجتمــــ لنــــــه يهــــــدد البنــــ

وهـــو ســـبب  ،ارتفـــاع تكـــاليف الـــزواجهرة وتزايـــدها غـــالء املهـــور و الظـــا نشـــوء هـــذهأســـباب ن مـــن أهــــم ، وأاملســـتقبل

   .والسبب الثاني هـو االنصراف وراء امللذات وهو سبب أخالقي اجتماعي ،اقتصادي واضح

 

الساسي(  (1 المتأ  ،كريمة  من  عينة  لدى  والقلق  الزواجاالكتئاب  ماجستير  ،خرات عن  النفس   ،مذكرة  علم  قسم 
 . 60  – 45ص    م،2010،  (، جامعة الجزائر) بوزريعةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،وعلوم التربية

الخواجة (  (2 محمد  حمزة  لإلهام  النفسي  التشريح  بغزة،  االنتحار  تحليلية  :محاولي  إكلينيكية  رسالة  دراسة   ،
 .56ص    م،2016،  فلسطين  ، غزة  ،سالمية، الجامعة اإلكلية التربية  ،يرتسماج
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 هــــور؛ فـــــال تكــــون فـــــوق الطاقــــة، ويراعـــــىالحــــث علــــى االعتـــــدال والوســــطية فـــــي كــــل  ـــــ يء، ومــــن ذلـــــك امل -  

ن، الحرص على الخلق والدين قبل املال عند اختيار الزوج املناسب، فــإذا تــوفر الخلــق النبيــل والحــرص علــى الــدي

 لقـــــول النبـــــي 
 
)إذا جـــــاءكم مـــــن ترضـــــون دينـــــه وخلقـــــه صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: –فهـــــذا هـــــو الفـــــوز واملغــــــنم، امتثـــــاال

 .    فانكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة في الرض وفساد( ]الترمذي[

وشــهر العســل الــذي أصــبح  ة،ضــخم ط الغيــر ضــرورية كحفــل زفــاف فــي قاعــةتقليل املتطلبات والشرو   -  

 ا لدى الكثير من الفتيات ومتطلبات أخرى.  ضروري  

لـيس  التعاون، و   سالم يحث على مثل هذه المور التي تهدف إلى  تشجيع إنشاء صناديق التعاون، فاإل   - 

ن لها تسيير نظامي مع العمل على ترهيب الشباب من خطورة الفساد شـرط أن تكون صناديق رسمية بل يكو 

 · يقبل عليه الشباب العازف عن الزواج الذي ،االجتماعي

في    -  والتسهيل  التيسير  بهذا  القروض)ويتصل  ينبغي  (،منح  صناديق    ولذلك  العربية  الدول  إنشاء 

ناها، حيث أنشأت دولة اإلمارات العربية املتحدة  للزواج، وهي تجربـة بـدأت بعض الدول بالفعل تتنبه إليها وتتب

تشجيع الشباب على الزواج  إلى    ولون عنهوجذور مشكلة العنوسة، وسعى املسؤ   هذا الصندوق ملعالجـة أسـباب

الزواج وتكاليف  املهور  في  املغاالة  علـى عدم  الهالي  بلدهم، وحث  أهل  معظم   ،من  بدأت  الصعيد  نفس  وعلى 

ت العربية  ا نالبلدان  أعداد  تضم  جماعي  زواج  الشـ  ظم حفالت  واحد ضخم؛من  زفاف  فـي  والشـابات  مما   باب 

كل حالة زواج، وبخاصة بعد أن اتضح أن املبالغ التي تصـرف على حفالت الزواج في    تتكفلهايوفر مبالغ ضخمة  

   -دول الخليج  
 
ا  -مثال ارئيس  تمثل سبب  ولجوئهم للزواج    ،في عزوف آالف الشباب عن الزواج من مواطنـات بلدهم  ي 

 من فتيات بلدان عربية أخرى.  

وتربيت  -  الناس  ترغيب  يجب  التعاون  كما  مبدأ  على  بينهم،هم  من  إلى    فالرجوع  فيما  اإلسالمي  الخلق 

السـلوك  بها اإلسال يحيـث  التي جاء  الحلول  قبول  الفردية واالجتماعية مع  الزوجات هو ات  تعدد  فيما يخص    م 

 وعلى رأسها العنوسة.  ،دواء املجتمع مـن كـل المراض االجتماعية

السن، فهناك    -  في  الشاب  تقارب  بمن  الزواج  يتزوجبالش   من بعض  التشجيع  في سنه،   اب ال    من هي 

 فيجعل الفتيات التي هن في سنه عانسات.  ،ولكن يتزوج من تصـغره بعدة سنوات

ولكن هو لكال الجنسين، مما قد يساهم في    ،وهو أمر ال يخص الفتيات فقط  تشجيع الزواج املبكر،  - 

   الزواج.تأخر القضاء على ظـاهرة 

خطبة الفتاة لنفسها، وهو أن تختار الفتاة الزوج الذي يناسبها ويقوم املحرم لها بخطبته هذا ليس    - 

الحنيف منافي   وديننـا  لشرعنا  توجد    ،ا  اإلسالمي  كما  تاريخنا  في  كثير  الفتاأمثلة  خطبة  تشجع  أوالتي  الولي    ة 

، لكن  -هللا عنها  رض ي-ا من رسول هللا عليه الصالة والسالم والسيدة خديجة  وال يوجد من نقتدي بـه خير    ،البنته

 .( 1)  ا في املجتمعا أو حتى جرم  ـا كبير  عيب   مع السف يعتبر هذا المـر

ملقاصد سامية  الزواج  اإلسالم  ال    ،وقد شرع  الذكر  منها على سبيل  غايات عظيمة جليلة،  ولتحقيق 

"يا معشر الشباب    :-هللا عليه وسلم  صلى-الحصر أنه وسيلة من وسائل العفاف واإلحصان والعفة لقول النبي  

يستطع فعليه بالصوم فإنه له   من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم 

 

 . 89ص    ،، مرجع سابقجتماعية واالقتصاديةتأخر زواج الفتيات: العوامل اال   ،( محمد مرسي محمد مرسي(1
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واإلنساني  ،(1) ء"ءوجا البشري  النوع  لبقاء  سبب  أنه  الزواج  أهداف  من  أن  لتحقيق    ،ثم  إيجابية  وسيلة  وهو 

 ، وصناعة الجيال املتالحقة إلقامة املجتمع املسلم  ،المومة والبوة

 : ييلما ك ،سالمي من منظور إيكمن عالج هذه الظاهرة والحد منها  ،وعليه 

  
ً

وتسهيلها  :أول املهور  ذلك، تخفيف  على  اإلسالم  حث  فقد  فيها:  املغاالة  عن  والبعد  عم  ،  بن  قال  ر 

أال ال تغالوا صدقة النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند هللا، لكان  "  :-رض ي هللا عنه    -الخطاب  

من نسائه، وال   اوسلم نكح شيئ    -هللا عليه  صلى   -، ما علمت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أوالكم بها نبي هللا  

ا وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى  "   ماجه:وزاد ابن    ،(2)   "ثنتي عشرة أوقيةامن بناته على أكثر من    أنكح شيئ 

 .(3)  " يكون لها عداوة في نفسه

الشباب،سالم  اإل حث  قد  و   أمام  العقبات  تذليل  صاحب    على  هو  "   الظالل:قال  الزواج  الطريق إن 

أن تزول العقبات    الطبيعي ملواجهة امليول الجنسية الفطرية، وهو الغاية النظيفة لهذه امليول العميقة، فيجب

ريق بناء البيوت، والعقبة املالية هي العقبة الولى في ط  جري الحياة على طبيعتها وبساطتها،لت  من طريق الزواج؛

 .(4)  وتحصين النفوس"

ر من ردهم؛ فعن حث اإلسالم على تز كما   
ّ
: قال   -رض ي هللا عنه    -أبي هريرة    ويج الشباب الكفاء، وحذ

ا تكن فتنة إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إال تفعلو "  :  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  

 . (5)   في الرض وفساد عريض"

مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بال أزواج،  لنكم إن لم تزوجوها إال من ذي  "  القاري: قال املال علي  و  

قطع    وأكثر رجالكم بال نساء، فيكثر االفتتان بالزنا، وربما يلحق الولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه

ر من عضل الفتاة، وتأخير زواجها بالرجل الكفؤ؛ فعن علي أن النبي    ،(6) النسب، وقلة الصالح والعفة"
ّ
 -وحذ

ا: الصالة إذا أتت، والجنازة إذا  قال له: )ثالث ال تؤخر  - عليه وسلمصلى هللا  (  حضرت، واليم إذا وجدت لها كفؤ 
(7)  . 

املهور،  في  املغاالة  حدة  وتخفيف  الزواج،  أمر  تسهيل  في  عملية  طريقة  ابن   وهناك  إليها  أشار  قد 

املغاالة بتأجيل بعض املهر، بأن تقدم من  ولو أننا نسلك طريقة لتسهيل المر، وتخفيف حدة  عثيمين، فقال: "

ااملهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح، ونؤجل الب ا وحسن  ، وفي ذلك تسهيل على  اقي في ذمة الزوج لكان هذا جائز 

املهر لحل  طلقها  لو  لنه  معه؛  لبقائها  أدعى  ذلك  فإن  للزوجة؛  ومصلحة  أجل    الزوج،  له  يكن  لم  إذا  املؤجل 

 .  (8) معين"

 

 .  496ص  ،15، ج4677مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، حديث رقم (  (1
 .(3204)، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح:  "حديث حسن صحيح" (، وقال:1114) أخرجه الترمذي:(  (2
 (.3349(، والنسائي: )1887رواه ابن ماجه: )(  (3
 .(، دار الشروق  2515  -  2514 / 4في ظالل القرآن: )(  (4
وغايــة المــرام فــي تخــريج أحاديــث الحــالل  ،(3090وحســنه األلبــاني فــي مشــكاة المصــابيح ) ،(1084) أخرجــه الترمــذي:( (5

 ( .219والحرام: )
 .2047  ) / 5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: )(  (6
 ( .260  / 22الضياء الالمع: )(  (7
 ( .605وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح: )  ،(1075أخرجه الترمذي: ) ((8
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الــــزواج، ويختـــارون لبنــــاتهم الكفــــاء مــــن الرجــــال، ويعرضــــون ذلــــك  بـــل إن اآلبــــاء الصــــلحاء يســــهلون أمــــر 

َك {: -عليـــه الســـالم -فهـــذا الرجـــل الصـــالح صـــاحب مـــدين يعـــرض بنتـــه علـــى موســـ ى  علـــيهم، ــَ نِكحـ
ُ
ْن أ
َ
ِريـــُد أ

ُ
ي أ ِ
ّ
ــ اَل ِإنـ

َ
ــ قـ

ا يَّ هــَ َدى اْبَنتــَ ٍج ِإحــْ اِنَي ِح ــَ مــَ
َ
ُجَرِني ث

ْ
أ
َ
ن تــ
َ
ى أ
َ
ْيِن َعلــ

َ
ض الــولي ابنتــه علــى الرجــل، وهــذه "فيــه عــر  طبــي:، قــال القر (1) }..  ت

الخطــاب ابنتــه حفصــة علــى أبــي ســنة قائمــة، عــرض صــالح مــدين ابنتــه علــى صــالح بنــي إســرائيل، وعــرض عمــر بــن 

، فمـــن الحســـن عـــرض الرجـــل وليتـــه، -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -عثمـــان، وعرضـــت املوهوبـــة نفســـها علـــى النبـــي بكـــر و 

 :: ملــا تأيمــت حفصــة قــال عمــر لعثمــان، قــال ابــن عمــرلســلف الصــالحبا واملرأة نفســها علــى الرجــل الصــالح، اقتــداء  

 .  (2)  إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر

(  كل شباب قادر على مؤنة النكاح )املهر والنفقة  فقد حث اإلسالم  الزواج:إلى    أن يبادر الشباب  :ثانًيا 

املبادرة فقال  إلى    على  وا ]:  -تعالى    -هللا  ذلك، 
ُ
ون
ُ
َيك ِإن  ْم 

ُ
َوِإَماِئك ْم 

ُ
ِعَباِدك ِمْن  اِلِحيَن  َوالصَّ ْم 

ُ
ِمنك َياَمى 

َ
ال نِكُحوا 

َ
َوأ

ُ َواِسٌع َعِليٌم  
َّ
ْضِلِه َوَّللا

َ
ُ ِمن ف

َّ
ِنِهُم َّللا

ْ
َراَء ُيغ

َ
ق
ُ
بالنكاح، ورغبهم فيه،   -سبحانه    -أمر هللا    قال ابن عباس:"و   ،(3) [..ف

 . (4)   "وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى

صلى    -: قال لنا رسول هللا  بذلك؛ فعن عبد هللا بن مسعود قال  -صلى هللا عليه وسلم  -وأوص ى النبي   

يتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج... من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب ": -هللا عليه وسلم
ْ
 .  (5)  "فل

: قال  -رض ي هللا عنه  -بإعانة الشباب العازمين على الزواج؛ فعن أبي هريرة    -تبارك وتعالى    -وتكفل هللا   

: املجاهد في سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد  ثالثة حق على هللا عونهم"  :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  

 .  (6) "ء، والناكح الذي يريد العفافالدا

ا 
ً
 -بضوابطه وشروطه، فقال    : فقد أباح لهم اإلسالم ذلكالتعدد إلى    أن يبادر الرجال املتزوجون   :ثالث

َوُرَباَع    ] :  -تعالى    
َ
ث
َ
ال
ُ
َوث َنى 

ْ
َمث َساِء  ِ

ّ
الن َن  ّمِ م 

ُ
ك
َ
ل اَب 

َ
ط َما  انِكُحوا 

َ
ابن سعدي:و   ،(7)[.. ف أ "  قال  أحب  مْن  يأخذ  أي  ن 

ا أربع  أو  يفعل، 
ْ
فل ا 
 
ثالث أو  يفعل، 

ْ
فل يجوز   اثنتين  االمتنان، فال  لبيان  اآلية سيقت  عليها؛ لن  يزيد  يفعل، وال 

ْ
فل

ا" -تعالى -ادة على غير ما سمى هللا الزي  والتعدد بضوابطه ميزة تميز بها اإلسالم عن بقية الديان.  ،(8) إجماع 

بــدون حــد وال لرجــال عشــر نســوة أو أكثــر أو أقــل )فقد جاء اإلســالم إذن، وتحــت اقال صاحب الظالل: " 

ا، هــو إمكــانهــو أربــع(ا ال يتجــاوزه املســلم ): إن هنــاك حــد  ، فجاء ليقول للرجــالقيد( وإال  العــدل، ، وإن هنــاك قيــد 

جــاء اإلســالم ال ليطلــق، ولكــن ليحــدد، وال ليتــرك المــر لهــوى الرجــل، ولكــن ولقــد  ،فواحــدة، أو مــا ملكــت أيمــانكم

 

 .   27ية  سورة القصص: اآل( (1
 .(، دار الكتب المصرية271/ 13الجامع ألحكام القرآن: ) ( (2
 . 32 :يةسورة النور: اآل ( (3
 ( . 166 /  19جامع البيان في تأويل القرآن: ) ( (4
 ( . 1400(، ومسلم: )5066أخرجه البخاري: )( (5
، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب  "حديث حسن"   ( وقال الترمذي:2318(، والنسائي: ) 1655أخرجه الترمذي: )(  (6

 (. 3089( ومشكاة المصابيح: )1917والترهيب: )
 . 3 :يةسورة النساء: اآل( (7
 .(، مؤسسة الرسالة163تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص ) ((8
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واإلســـــالم حينمـــــا أبـــــاح ذلـــــك إنمـــــا أباحـــــه ملـــــا فيـــــه مـــــن  ،(1)ليقيـــــد التعـــــدد بالعـــــدل، وإال امتنعـــــت الرخصـــــة املعطـــــاة

 املصالح املرعية للرجال والنساء.

تعطـــل بعـــض منـــافع إلـــى  : تحديـــد مـــن حكـــيم خبيـــر، وهـــو أمـــر وســـط بـــين القلـــة املفضـــيةالزوجـــات بـــأربعوتحديـــد 

 .(2)الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع

ا  ا لهـــــن عـــــن الـــــزواجأن ال تجعـــــل الفتيـــــات الدر  :رابعًًًًً مـــــن : فـــــإن الـــــزواج بالنســـــبة للفتـــــاة أهـــــم اســـــة عائقـــــ 

 .الدراسة؛ لن قطار الزواج يفوت بخالف الدراسة فمجالها واسع

ا  ًًً : وذلــــك مــــن خــــالل إيجــــاد فــــرص العمــــل حــــل أزمــــة املســــاكن، وضــــيق فــــرص العمــــلالعمــــل علــــى  :خامسً

املباحــــة، وتنميــــة مهــــارات وقــــدرات الشــــباب، وهــــذا واجــــب مــــن واجبــــات الــــدول والحكومــــات، وينبغــــي للمؤسســــات 

اهم فـــي ذلـــك، وأن تقـــيم املشـــاريع الخيريـــة التـــي تســـهم فـــي زواج الشـــباب، وتخفـــف مـــن والجمعيـــات الخيريـــة أن تســـ 

 معاناة الشباب.

  ًًً ــائل اإلعــــالم بــــدورها املنشــــود أن تقــــ  :اسادسًً ــى وم وســ ــباب والفتيــــات علــ : وأن تكــــون أدوات تشــــجيع للشــ

شــــروطه الشــــرعية، الـــزواج، ال أن تكــــون أدوات تخــــذيل وتثبـــيط، وأن تعمــــل علــــى إبـــراز فضــــائل التعــــدد، وقبولـــه ب

اإلباحيــة، إلــى  وتشــجيع الــزواج املبكــر مــا كانــت املصــلحة فيــه، وقلــْت أضــراره بغلبــة الظــن، وأن تْ جــم عــن الــدعوة

 ونشر الصور الخليعة.

 املبحث الثالث 

 الدراسة امليدانية وإجراءاتها

إلـــى  ن تـــؤديمـــن شـــأنها أ، التـــي ســـبابالجوانـــب وال أوضـــح الجانـــب النظـــري للدراســـة أن هنـــاك عـــدد مـــن  

نتـــائج إلـــى  وللوصـــول  ،املختلفـــة االجتماعيـــةاملتغيـــرات الظـــروف و فـــي ظـــل  ،فـــي املجتمـــع أخر الـــزواجتـــ تفشـــ ي ظـــاهرة 

عــداد أداة الدراســة املتمثلــة والعمــل علــى إ ،دقيقــة يتوجــب مــن الباحــث تحديــد مجتمــع الدراســة والعينــة املختــارة

فــي اســتمارة االســتبانة الســتخدامها فــي جمــع البيانــات عــن طريــق توزيعهــا علــى مفــردات عينــة الدراســة املختــارة مــن 

نتــائج علميــة تحقــق أهــداف الدراســة، وذلــك مــن خــالل إلــى  املجتمــع الصــلي، والتــي بــدورها ستســاهم فــي الوصــول 

املعلومات بعد إجراء املعالجات اإلحصائية، بما يتالءم مــع طبيعــة البيانــات إلى    للوصول   عرض البيانات وتحليلها

ــا مـــن العينـــة املســـتهدفة،التـــي تـــم ا جـــل تحقيـــق إلجـــراءات التـــي اتبعهـــا الباحـــث مـــن أاويتضـــمن ذلـــك  لحصـــول عليهـ

إعــداد الداة  وإجــراءات ،حيــث يتضــمن مــنهج البحــث ومجتمــع البحــث وعينــة البحــث وكيفيــة اختيارهــا ؛أهدافــه

وكيفيــة التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا وتطبيــق الداة والوســائل اإلحصــائية التــي اســتعملت فــي  ،املتمثلــة باالســتبيان

 .ومعامل ارتباط بيرسون   ،واالنحراف املعياري  ،النسب املئوية والوسط الحسابي:  وهي  ،النتائج إلى   الوصول 

 

 املطلب األول 

 الدراسة مجتمع وعينة وأداة  

ثارهــا وآ)ظــاهرة تــأخر الــزواج للجنســين فــي املجتمــع الليبــي ســوف تتعلــق الدراســة االستقصــائية بدراســة  

ة التــي تقــع فــي املجــال وسوف تتصــل بــالفترة الزمنيــ  دراسة ميدانية على عينة من مدينة خمس  ،وكيفية الحد منها(

 

 .الشروق، ففيه كالم نفيس حول هذه المسألة المهمة.  (، ط579 -  578 / 1القرآن: ) في ظالل ( (1
 .دار الفكر .(، ط 24 /  3أضواء البيان: )( (2
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فـــي  نـــاث(إ -الشـــباب )ذكـــور ا علـــى عينـــة عشـــوائية مـــن وذلـــك اعتمـــاد   م،2019 /3/ 15إلـــى  م2019 /1/2الزمنـــى مـــن 

 سنة.  40:    25تتراوح أعمارهم بين    ،الخمسمدينة  

 مجتمع الدراسة:

الــذين  ،إنــاث( –مــن الجنســين )ذكــور  ،الخمــسفــي مدينــة الشــباب املقيمــين يتكــون مجتمــع الدراســة مــن  

ا  40:   25تتراوح أعمارهم ما بين   .عام 

 الدراسة:عينة 

اتقـــرر أن يـــتم اخ  ا ،تيـــار وحـــدات عينـــة الدراســـة عشـــوائي   صـــحيح 
 
 ،بحيـــث تمثـــل مجتمـــع الدراســـة تمثـــيال

ــة الخمــــسحيــــث يمثــــل  ــين فــــي مدينــ ــباب املقيمــ ــين  ،الشــ ــراوح أعمــــارهم بــ ــ   40:  25الــــذين تتــ ــباب فئــــة  ،اعامــ فــــي الشــ

، وفــــي هــــذا الصــــدد  املجتمــــع الليبــــي
 
 صــــحيحا

 
تتــــراوح  ،شــــاب وفتــــاة 165فقــــد تــــم اختيــــار عينــــة مكونــــة مــــن  ،تمثــــيال

 .(عام  40:    25وهو )من   ،أعمارهم بين املدى الذى يحدد فئة الطالب في هذه املرحلة

 تصميم الستبانة:

ــ   ،تـــم تصـــميم االســـتبانة علـــى أن تكـــون االســـتجابة فـــي االســـتبانة  ا اوفقـ ــ  ا ،لثالثـــة أبعـــاد، هـــي: )دائمـ ــ   ،أحيانـ

 .كل جزء يحمل فقرتين أو أكثر  ،على أن يتكون االستبيان من ثالثة أجزاء رئيسية  ،(اأبد  

 :وسائل املعالجة الحصائية

تــم تطبيــق  ،نــه بعــد تفريــغ االســتماراتحيــث إ ،تــم اســتخدام املــنهج الوصــفي فــي تحليــل بيانــات الدراســة 

 :ائية التاليةسائل املعالجات اإلحصو 

املتعلقـــة  مـــع بنـــود املقيـــاس ،لقيـــاس تـــأثير متغيـــرات الدراســـة ومعامـــل االرتبـــاط )بيرســـون( (T) اختبـــار •

 .ول باإلجابة عن السؤال ال 

مــــع بنــــود املقيــــاس املتعلقــــة  ،اإلحصــــاءات الوصــــفية )حســــاب املتوســــط الحســــابي واالنحــــراف املعيــــاري( •

 .باإلجابة عن السؤال الثاني

 أداة الدراسة )الستبانة(:

يتكــون القســم الثــاني بحيــث  ،"ظــاهرة تــأخر الــزواج ســبابأمقيــاس اعتمــدت الدراســة علــى أداة تســمى " 

ــا فــــي ذلــــك ) ،العوامــــل املــــؤثرة فــــي تفشــــ ي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواج فــــي املجتمــــع الليبــــيقــــوم بقيــــاس عبــــارة ت 30مــــن   9بمــ

 ،وجــه( أ3)ذلــك بـــ  مــع التعبيــر عــن الشــباب فــي العينــة املبحوثــةويتم اإلجابة عليه من قبل    ،صر( بشكل إيجابياعن

تــم عكــس هــذه القيمــة العدديــة فــي حالــة العناصــر  ،(نقطــة) 1ا =بــد  أ ،)نقطتــين( 2ا = حيانــ  أ ،نقــاط 3ا = : دائمــ  هــي

ودرجــة  ،درجــة( 25والنتيجــة الــدنيا ) ،درجــة( 100جــة الكليــة لالختبــار )وبــذلك تكــون النتي (،اعنصــر   21الســلبية )

 درجة(.  75دية أو املتوسط النظري )الحيا

مــن خــالل املتوســط الحســابي مســاهمة كــل عنصــر فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج، تــم حســاب مســتوى   

 (.1)الجدول رقم كما في )  ،ومقارنته بمقياس ليكرت الثالثي ،لكل بند من أدوات القياس
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 (1الجدول رقم )

 املجتمع الليبي  سباب لتأخر الزواج في العتقاد بأن هناك أيبين مستوى 
ً
 :ا لعينة الدراسة وفق

 املستوى  املتوسط املرجح 

ا 1.74  – 1  أبد 

 احيان  أ 2.49 – 1.75

ا 3  - 2.50  دائم 

  

كما تم استخراج معامل ثبات املقياس بطريقة ألفــا كرونبــاذ، وذلــك بعــد تطبيقــه علــى عينــة تجريبيــة مؤلفــة مــن   

وهـــي قيمـــة مقبولـــة تســـمح باســـتخدام الداة لغـــرض  ،(0.84حيـــث بلغـــت قيمـــة الثبـــات ) ،إنـــاث( –)ذكـــور  اشـــاب   30

 .الدراسة

ا  العوامــــل املختلفــــة فــــي تفشــــ ي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواج فــــي املجتمــــع لهــــدف الدراســــة فــــي دراســــة دور  وتحقيقــــ 

قـــام الباحـــث  ،االســـتبانة عبـــاراتواالســـتفادة منهــا فـــي صـــياغة  ،وبعـــد االطـــالع علـــى الدراســـات ذات العالقـــة ،الليبــي

 نحو التالي:لتظهر االستبانة على ال ،بتطوير نموذج الستبانة اعتمدت عليها الدراسة الحالية

بعينـــة الدراســـة مـــن الشـــباب املقيمـــين فـــي مدينـــة يخـــتص باملعلومـــات الشخصـــية املتعلقـــة  الجًًزء األول: 

 :اعام    40  :25الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ،إناث(  –من الجنسين )ذكور    ،الخمس

مــن الشــباب املقيمــين فــي مدينــة تــم االســتعانة فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة االســتطالعية بــ راء مجموعــة  

ولقــد شــارك فــي هــذه الدراســة  ،اعامــ   40 :25الذين تتراوح أعمارهم ما بــين   ،إناث(  –من الجنسين )ذكور    ،الخمس

ا و 66ا )شـــاب   165االســـتطالعية فـــي املجمـــوع    99ذكـــور 
 
ويتضـــح  ،وكانـــت مشـــاركتهم موافقـــة طوعيـــة ومكتوبـــة ا(،إناثـــ

 (.2ا في الجدول رقم )ذلك تفصيلي  

 :(2الجدول رقم )

 :الشباب املقيمين في مدينة الخمس الليبيةأفراد العينة في خصائص شخصية 

 

 

التي تحدد العوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تــأخر الــزواج فــي   جاالتامليختص ببعض    الجزء الثاني: 

 :ء عن التساؤل الرئيس ي التالي )الول(ويجيب هذا الجز  ،املجتمع الليبي

 ؟ الليبيالعوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع    تحدد هم املجاالت التي ما هي أ 

 التكرار بيان العدد املقارنة وجه 

 العمر

 23 سنة  30: 25من  

 99 سنة  35: 30من  

 43 سنة  40: 35من  

 النوع 

 

 66 ذكر 

 99 أنثى
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 (3الجدول رقم )

ظاهرة تأخر  العوامل التي تساعد في تفش ي  تحددالتي هم املجالت أ عينة الدراسة حول استجابات أفراد 

 : مدينة خمس الزواج في 

X الفقرات 

ا  نادًرا
ً
 دائًما أحيان

ل 
ام
مع

ط
با
ت لر

ا
 

اه 
ج
لت

ا
رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

 

 موافق 0.871 % 52 87 % 30 49 % 18 29 الشخصية.مجاالت العوامل  1

 موافق 0.841 % 78.7 129 % 10.1 17 % 11.2 19 االجتماعية. مجاالت العوامل  2

 موافق 0.786 % 57 94 % 32.5 53 % 10.5 18 االقتصادية. مجاالت العوامل  3

 موافق 0.871 % 52.6 86 % 36.8 61 % 10.5 18 واالخالقية.مجاالت العوامل الدينية   4

 موافق 0.741 % 51.1 84 % 33.1 55 % 15.8 26 الصحية. مجاالت العوامل  5

 

هم املجاالت التي تمثل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج فــي أ( 3ويوضح الجدول رقم ) 

 ما يلي:   ،لعل من أهم هذه املجاالت  ،مدينة خمس

ا( كــان للعبــارة رقــم )ن أعلــى نســبة يــث إح ،(مجــاالت العوامــل االجتماعيــة) -   فقــد بلغــت  ،(2للقيــام )دائمــ 

ــى أن )العوامـــل االجتماعيـــة( ،%( مـــن عينـــة الدراســـة87.7) ــا يـــدل علـ املجـــاالت التـــي تمثـــل عـــد مـــن أشـــهر ت ،وهـــو مـ

وذلك عند معــدل بلــغ  ،الشبابمن وجهة نظر  مدينة خمسالعوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تأخر الزواج في 

مجـــــاالت العوامـــــل ) كـــــد عالقـــــة الســـــببية بـــــين املتغيـــــرين، ثـــــم يليـــــه وهـــــو مـــــا يؤ  ،( ملعامـــــل االرتبـــــاط بيرســـــون 0.841)

عنــد معــدل  ،%( مــن عينــة الدراســة 57مــا نســبته )  (3لعبــارة رقــم )ا باحيث بلغت نسبة القيام دائم    ،(االقتصادية

 .( ملعامل االرتباط بيرسون 0.871) بلغ

مدينــة املجــاالت التــي تمثــل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج فــي ويعــد أقــل املجــاالت فــي  

ا( كــان للعبــارة  ،(مجــاالت العوامــل الصــحية)هو ،خمــس مــن وجهــة نظــر الشــباب حيــث إن أقــل نســبة القيــام )دائمــ 

ا وأن نســبة القيــام ،%( من عينة الدراســة51.1فقد بلغت )  ،(5رقم ) وذلــك  ،%(33.1( بهــذا الســبب بلغــت ))أحيانــ 

 .(0.741رتباط لهذا العنصر بلغت )بالرغم من أن قيمة معامل اال 

   ومن تلك العوامل:  ظاهرة تأخر الزواجن هناك مجموعة من العوامل تقف وراء  وهذا يوضح أ 

 ظـــــاهرة تـــــأخر الـــــزواج. العوامـــــل املاديـــــة: إذ تعتبـــــر العوامـــــل املاديـــــة مـــــن أهـــــم العوامـــــل التـــــي تقـــــف وراء 1 

 فالشـــباب حـــديثيلديـــه املـــال،  إذا تـــوفر يســـتطع الشـــاب الـــزواج إال غـــالء املهـــور وارتفاعهـــا، حيـــث الفـــي  ،واملتمثلـــة

 .  ظاهرة تأخر الزواجإلى    والذي يؤدي بدوره ،يستطيعون توفير متطلبات الزواج املادية التخرج ال

ــاة عـــــن شـــــريك الحيـــــاةتج. العوامـــــل اال 2   ماعيـــــة: وتتعلـــــق تلـــــك العوامـــــل بتصـــــورات أســـــرة الشـــــاب والفتـــ

 
 
ــاة املســـــتقبلية، أو شـــــريكةقاســـــية علـــــى شـــــريك  ااملســـــتقبلي، فقـــــد تضـــــع بعـــــض الســـــر شـــــروط وتتمثـــــل تلـــــك  الحيـــ
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بمســتوى مــادي وتعلــيم، ومركــز  علــى مواصــفات معينــة فــي الــزوج أو الزوجــة، ـكـأن يتمتــع الــزوجصــرار الشــروط باإل 

 .  (1)  اجتماعي معين

 أن علــــيمهن: فقــــد تــــرفض الفتــــاة الــــزواج نتيجــــة لرغبتهــــا فــــي إكمــــال تعليمهــــا، كمــــاتيــــات ل. مواصــــلة الفت3 

ا وثقافــة، وقــد يكــون مــات قــد يرفضــن اال بعــض الفتيــات املتعل البــديل لــذلك غيــر  رتبــاط بمــن هــو أقــل مــنهن تعليمــ 

 .ظاهرة تأخر الزواجموجود في البيئة التي تتواجد فيها الفتاة، مما يوقعها في 

اة عـــــن شـــــريك الحيـــــاة: تختلـــــف النظـــــرة لشـــــريك الحيـــــاة بـــــاختالف مســـــتوى الثقافـــــة، تـــــ . تصـــــورات الف 4 

الــذي يتفاعــل فيــه  ،جتمــاعي والســري وامل ــيواملرحلــة العمريــة، ومســتوى الطمــوح، وطبيعــة الوســط اال والتعلــيم، 

نترنت على مفاهيم الفتيات عن شريك الحياة، وقد ترفض كثيــر مــن عالم املرئي واملسموع واإل الشخص، ويؤثر اإل 

ــي ــارس الحـــالم الـــذي وضـــعته الفـــالم فـ ــار فـ ــاطبين بانتظـ ــتهن الفتيـــات الخـ ــاة اال  ،مخيلـ ــاول الفتـ ــار وتأجيـــل وتحـ نتظـ

 .(2)  في عنوستها اقد يكون تفكير الفتاة سبب  بذلك ه، و رغبة بانتظار الشريك الذي تحلم برتباط اال 

حيــاة  الحيــاة الزوجيــة: إذ تتــوهم كثيــر مــن الفتيــات أن الحيــاة الزوجيــة عبــارة عــن إلــى . النظــرة الســلبية5 

ــا يعـــــود ذلـــــك لـــــنمط  ــئة اال رتيبـــــة ومملـــــة، وربمـــ ــتها الفتـــــاةالتنشـــ ــي تعكـــــس ،جتماعيـــــة التـــــي عاشـــ ــى  والتـــ حـــــد كبيـــــر إلـــ

 تجاهات السرية نحو الزواج.اال

ا في قرار زواجهــا، فعمــل املــرأة يقلــل مــن اعتماديتهــا علــى أســرتها . عمل املرأة: قد يكون لعمل الفتاة تأثير  6 

ي شــخص، كمــا رتبــاط بــأالتفكيــر قبــل اال إلــى  بالرجــال، دعاهــاالعمــل واختالطهــا إلــى  وزوجهــا، كمــا أن خــروج املــرأة

رفــض كــل مــن يتقــدم لهــا، إلــى  مما قد يؤدي ؛أمام الفتاة في مرحلة عمرية معينة توفر فرص االختيارإلى   أدى ذلك

 .(3)  ظاهرة تأخر الزواجإلى   المر الذي قد يوصلها  ،تعلم أيهم أفضل، وتظل تؤجل عملية االختيار اللنها قد  

تأخر الــزواج فــي إلى  ن تؤديسباب التي من شأنها أبال  وعي العينة املبحوثة يختص بمدى  الجزء الثالث: 

املجــاالت التــي تمثــل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ونظــرة العينــة املبحوثــة للــدور الــذي تقــوم بــه  ،املجتمــع الليبــي

تــأخر الــزواج إلــى  ن تــؤديسباب التي من شأنها أبال ( 4ويوضح الجدول رقم )  ،مدينة خمسظاهرة تأخر الزواج في  

ارتفـــاع نســـبة تـــأخر الـــزواج لـــدى الشـــباب مـــن بمـــا يســـهم فـــي  ،هـــذه الظـــاهرةفـــي انتشـــار  اودورهـــ  ،فـــي املجتمـــع الليبـــي

ا  ،نــاث(اإل   -ذكور الجنسين )ال مــن  ،الشــباب املقيمــين فــي مدينــة الخمــسإلجابــات العينــة املفحوصــة مــن   وذلــك وفقــ 

هــذه إلــى  ســباب املؤديــةال ولعــل مــن أبــرز  ،اعامــ   40:  25الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ،إنــاث( –الجنســين )ذكــور 

ويجيـــب هـــذا  ،تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي تفـــاقم هـــذه الظـــاهرة (العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــاديةهـــو أن ) ،الظـــاهرة

 :التساؤل الرئيس ي التالي )الثاني(الجزء عن 

 ؟مدينة خمسسباب تأخر الزواج في أما   -  

 

 

 

عــامر علــي ســلطان، أســباب ظــاهرة العنوســة فــي مدينــة الموصــل مــن وجهــة نظــر  مدرســات و محمــد محمــد الســبعاوي ( (1
 .249  -226ص   م،2007،  3 :، العدد6 :األساسية، المجلدالمدارس العدادية، مجلة كلية التربية 

مجلة جامعة جنـوب  ،هللا الشايع، األسباب المؤدية إلى حدوث العنوسة لدى الفتيات داخل المجتمع السعودي محمد عبد(  (2
 .228 –  201ص    م،2008،  5 :، العدد7  المجلد:  الوادي،

جنـار عبـد القـادر أحمـد الجبـاري، قلـق المسـتقبل لـدى المدرسـات المتـأخرات عـن الـزواج و لنعيمـي  اهادي صالح رمضـان  (  (3
 .296  -271في مركز محافظة كركوك، مرجع سابق،  
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 ،الليبية  الخمسمن مدينة الشباب يوضح التكرارات والنسب املئوية لجابات  (4الجدول رقم ) 

 : تأخر الزواج في املجتمع الليبيإلى   ن تؤديسباب التي من شأنها أأل احول 

 

 الفقرات  -

ا   ا نادر   اأحيان   دائم 
بي 
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رار 
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بة  
س
الن

رار 
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بة  
س
الن

 

1 
 عتقد أن ارتفاع تكاليف الزواج ا 

 . زواج الفتيات يسهم في تأخر
144 87 % 15 9.20 % 6 3.80 % 4.38 1.23 28 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

 20 1.91 4.34 % 9.10 15 %7 11 % 83.90 139 .  تأخر سن الزواج عتقد أن ارتفاع املهر يتسبب فيا  2

ية
اد
م

 

3 

 عتقد أن الطموح الزائد ا 

 بمواصفات الزواج أو الزوجة

 . يسهم في تأخر سن الزواج

132 79.90 % 15 9.10 % 18 11 % 3.96 1.34 14 

ية 
ص
شخ

 

4 

 خفاق اعتقد أن حاالت اإل 

 والفشل العاطفي تسهم في تأخر 

 . سن الزواج

128 77.30 % 20 12.3 % 17 10.4 % 3.84 1.23 4 

ية 
ص
شخ

 

5 

 عتقد أن تهرب الشباب من ا 

 املسؤولية السرية يسهم في تأخر

 . سن الزواج

126 75.80 % 27 16.50 % 12 7.70 % 3.80 1.80 24 

ية
اع
تم
ج
ا

 

6 

 أرى أن امتناع بعض اآلباء عن  

 تزويج بناتهم بسبب تسلسل

 . العمر يسهم في تأخر سن الزواج

125 75.40 % 30 18.50 % 10 6.10 % 3.78 1.76 27 

ية
اع
تم
ج
ا

 

7 

 عتقد أن تخوف الفتيات على ا 

 حريتهن من قيود الزواج يسهم في

 . تأخر سن الزواج

119 71.60 % 36 22.3 % 10 6.10 % 3.65 1.52 30 

ية
اع
تم
ج
ا

 

8 
عتقد أن ظهور البطالة، وانعدام فرص العمل للذكور  ا 

 . يسهم في تأخر سن الزواج للجنسين 
117 70.40 % 28 17.30 % 20 12.30 % 3.57 1.12 22 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

9 

 عتقد أن املشكالت النفسية  ا 

 التي تعاني منها الفتاة تسهم في 

 . تأخر سن زواجها

116 6950 % 13 8.20 % 36 22.30 % 3.74 1.35 10 

ية 
ص
شخ

 

10 

 عتقد أن السمعة االجتماعية  ا 

 املرتبطة ببعض السر تسهم في 

 .   تأخر سن زواج الفتيات

114 68.50 % 36 22.40 % 15 9.10 % 3.45 1.19 18 

ية
اع
تم
ج
ا

 

11 
  وانفصالها يسهم في تأخر الفتاةعتقد أن خطبة ا 

 . مرة أخرى  ارتباطها
112 68.30 % 22 13.50 % 30 18.20 % 3.41 1.71 12 

ية
اع
تم
ج
ا
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12 
كلفة عالية  عتقد أن عدم الحصول على السكن لن التا 

 .يسهم في تأخر سن الزواج
112 67.20 % 28 17.50 % 25 15.30 % 3.37 1.32 25 

ية
اد
م

 

13 
 عتقد أن االختالط بين الجنسين  ا 

 . يسهم في تأخر سن الزواج
108 65.20 % 15 9.10 % 42 25.70 % 3.25 1.41 21 

ية
اع
تم
ج
ا

 

14 

 عتقد أن نقص التفاعل  ا 

 االجتماعي للفتاة يسهم في تأخر 

 . سن زواجها

104 63.50 % 18 10.10 % 43 26.4 % 3.22 1.48 13 

ية
اع
تم
ج
ا

 

15 
 املشكالت السريةعتقد أن ا 

 . زواج الفتيات تسهم في تأخر
103 63.10 % 33 20.30 % 29 17.60 % 3.18 1.53 17 

ية
اع
تم
ج
ا

 

16 
 رى أن مستوى جمال الفتاةأ 

 سن زواجها يسهم في تأخر
103 61.90 % 33 20.50 % 29 17.60 % 3.07 1.38 8 

ية 
ص
شخ

 

17 
زواج  يسهم في تأخر  عتقد مواصلة الدراسة الجامعيةا 

 . الفتيات
101 60.50 % 31 19.30 % 33 20.20 % 2.99 0.76 3 

ية 
ص
شخ

 

18 
عتقد أن وجود الفوارق الطبقية في الزواج يسهم في ا 

 . تأخر سن زواج البناء
97 58.20 % 35 21.40 % 33 20.40 % 2.92 0.69 23 

ية
اع
تم
ج
ا

 

19 
الزواج تخاذ القرار ا  اعتقد أن التدخل من الهل في

 .سن الزواج يسهم في تأخر
96 57.60 % 22 13.70 % 47 28.70 % 2. 90 0.89 6 

ية
اع
تم
ج
ا

 

20 

 رى أن سن الزواج للذكور أ 

 ناث في املجتمع الليبي  واإل 

 . ا يعد متأخر  

95 57.30 % 32 19.60 % 38 23.10 % 2.87 0.75 29 

ية
اع
تم
ج
ا

 

21 

 عتقد أن شيوع الزواج منا 

 يسهم فيطبقة اجتماعية واحدة 

 .تأخر سن الزواج

95 57 % 34 20.70 % 36 22.30 % 2.87 0.75 19 

ية
اع
تم
ج
ا

 

22 

 أرى أن مسؤولية الفتاة املادية 

 تجاه عائلتها يسهم في تأخر 

 . زواجها

94 55.90 % 34 21.10 % 37 23.00 % 2.75 0.45 2 

ية
اد
م

 

23 

 عتقد أن الصراعات التي تمر بها ا 

 بعض املجتمعات تسهم في تأخر 

 .   سن زواج الشباب

88 53.40 % 42 25.80 % 35 21.80 % 2.69 0.82 26 

ية
اع
تم
ج
ا

 

24 

 في  اعتقد أن وجود فتاة مطلقة

 زواجها  السرة يسهم في تأخر

 . وشقيقاتها

85 51.30 % 19 11.70 % 61 37 % 2.59 0.69 15 

ية
اع
تم
ج
ا

 

25 
 تكاليف العرسعتقد أن الصرف الباذذ على ا 

 . قد يسهم في تأخر سن زواجها
85 50.90 % 30 18.50 % 50 30.60 % 2.50 0.70 1 

ية
اد
م

 

26 
لزواج من رجل متزوج بأخرى رفض الفتاة لعتقد أن ا 

 . يسهم في تأخرا زواج الفتيات
83 49.60 % 30 18.60 % 52 31.80 % 2.46 0.63 16 

ية
اع
تم
ج
ا
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27 

 االقتصاديعتقد أن املستوى ا 

 املتدني لسرة الفتاة يسهم في 

 . تأخر سن زواجها

79 47.70 % 38 23.20 % 48 29.10 % 2.38 0.93 11 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

28 
 عتقد أن عمل الفتاة يسهم في  ا 

 . سن زواجها تأخر
77 45.60 % 49 30.30 % 39 24.10 % 2.27 0.56 5 

ية 
ص
شخ

 

29 
 نترنت اعتقد أن التكنولوجيا واإل 

 . تأخر سن الزواجتسهم في 
76 45.30 % 15 9. 60 % 74 45.10 % 2.27 0.87 9 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

30 
 عاقة الجسمية  اعتقد أن اإل 

 .سن زواج الفتاة تسهم في تأخر
73 43.20 % 30 18.70 % 62 38.10 % 2.17 0.78 7 

ية 
صح

 

 

حــول الســباب التــي مــن شــأنها أن  ( عبــارة تضــمنتها اســتبانة30أنــه مــن أصــل ) ،(4يوضــح الجــدول رقــم ) 

علــى أغلــب عبــارات االســتبانة  ،الخمــسمدينــة  شــبابأجابــت العينــة مــن ، خمــستؤدي إلى قاصر الزواج فــي مدينــة 

تــأتي عبــارة: )اعتقــد أن ارتفــاع املرتبــة الولــى  يفــ نــه وأ%( 87( وبنســبة )1العبــارة رقــم ) تبــينا(، حيــث )أوافــق دائمــ   ــــــبـ

 ،املرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة أن فـــي(، 2(، )1العبـــارتين رقـــم ) وتبـــين (،زواج الفتيـــات يســـهم فـــي تـــأخر ،الـــزواجتكـــاليف 

و الزوجــة يســهم فـــي بمواصــفات الــزواج أ عتقــد أن الطمــوح الزائــد)ا أن ،%( علــى التــوالي79.9) ،%(83.9بنســبة )

وهـــو مـــا يجيـــب علـــى  (،زواجســـن الـــ  خفـــاق والفشـــل العـــاطفي تســـهم فـــي تـــأخر)حـــاالت اإل ، وأن تـــأخر ســـن الـــزواج(

وجــاءت أقــل العبــارات فــي نســبة املوافقــة، فــي  ،؟ب تأخر الــزواج فــي املجتمــع الليبــيسباما أ: ( القائل2)التساؤل رقم 

 .(سن زواج الفتاة  تسهم في تأخر عاقة الجسميةاعتقد أن اإل )%(، بأن43.20(، ونسبة )30العبارة رقم )

 

 املطلب الثاني 

 الدراسة وتحليلها وتفسيرهانتائج عرض 

 نتائج الدراسة:  •

ب تــأخر الــزواج فــي املجتمــع ســباي أهــم أ( عــن... مــا هــ 4جابات العينة على عبارات الجدول رقم )بناء على إ 

إطــار املجتمــع الليبــي، وامتــداد آثــار هــذه التغيــرات  ملتالحقة على البناء االجتمــاعي فــيمع تزايد التغيرات اأنه    ؟الليبي

فــي تغيــر بعـــض مظــاهر  اعلى موضوع الزواج، فلقد كان املأمول أن يلعب التغير االجتماعي والثقافي فــي املجتمــع دور  

االعـــادات والتقاليــــد
 
ـــ ادي املـــدن، وارتفـــاع املســـتوى املـــ إلـــى  مـــن املجتمعـــات التقليديـــة ، إال أن انتقـــال الفـــراد فجائيـ

لتغيــر االجتمــاعي انتكــاس الوظيفــة الفعليــة لإلــى  للفـراد، وغياب الوعي بينهم، ومحاولة بعضهم محاكاة اآلخــر أدى

 
 
  مـــن أن تحـــد مـــن بعـــض العـــادات والتقاليـــد والثقـــافي، فبـــدال

 
 ،اإلســـراف ا فـــيوتفشـــي   االقديمـــة، نجـــد ازديادهـــا بـــذخ

اختفــت بعــض صــور التعــاون التــي كانــت تــتم بــين نه قد أو  ،(1)(2006سعاد عفيفي،  وهو ما يتفق مع نتائج دراسة )

املجتمـــع  المـــح التغيـــر التـــي شـــهدها الـــزواج فـــيرصـــد أهـــم ميمكـــن بلـــورة نتـــائج الدراســـة مـــن خـــالل و أفـــراد املجتمـــع، 

 :كما يلي ،الليبي

اارتفعــت القيمــة املاديــة للمهــور ارتفاعــ   -  لشــباب ا ، لدرجــة أصــبح مــن الصــعب معهــا علــى كثيــر مــنا كبيــر 

 احيــث اليــزال املهــر يعــد مؤشـــر   خر، مــن جانــب أوليــاء أمــور الفتيـــات؛تــدبير املهــر، وذلــك مــن قبيــل املباهـــاة والتفــا

 

 .2006سعاد عفيفي، العنوسة في المجتمع الليبي، رسالة ماجستير،  (  (1
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املدفوعــة لفتيـــات أخريـــات فـــي  املهـــور إلـــى  علــى املكانـــة االجتماعيـــة لهـــل الفتــاة، كمـــا ال يـــزال املهـــر يتحــدد بالقيـــاس

 . وفى محيط الجيرة  ،املحيط القريب

ازدادت تكاليف ونفقات الزواج الخرى، حيث يشترط أهل العروس إقامة حفل زفــاف بأحــد المــاكن   - 

االعامــة الفـــاخرة، وشـــراء مصـــوغات مـــن ا وهـــدايا عينيـــة  ،لوالـــدتها وأخواتهـــا لـــذهب واملجــوهرات للعـــروس، وأحيانـــ 

أســـــــرتها، وتكـــــــاليف وجبـــــــات الغـــــــذاء والعشـــــــاء مثـــــــل املالبـــــــس وقطـــــــع القمـــــــا  الفـــــــاخرة للعـــــــروس ولـــــــبعض أفـــــــراد 

 . للمدعوين واملشاركين في إقامة حفل الزواج

تــــــأخر ســــــن الــــــزواج إلــــــى  أدى انتشــــــار التعلــــــيم بالنســــــبة لإلنــــــاث، والتحــــــاق الكثيــــــرات مــــــنهن بالجامعــــــة - 

ابالنسبة للشـباب من الجنسيـــن ومــا نــتج عنــه مــن تــأخ يعرضــون عــن  مــن الشبـــاب ر فــي تكــوين الســرة، كمــا أن كثيــر 

 
ُ
ــا فتـــرة الـــزواج بالجامعيـــات، حيـــث ت ــي للفتـــاة وبقاؤهـ ــا ارتفـــع املســـتوى التعليمـ ــالغرور، وكلمـ ــة بـ ـــم الفتـــاة الجامعيـ تهـ

الزواج، المر الذى نتج عنه ظهور مشكالت كــان ضــحيتها الشــباب مــن  على مقاعد الدراسة قلت فرصتها في  أطول 

 ،لعــدم تــوفر اإلمكانيــات املاديــة اوذلــك نظــر   ؛ض عــن الــزواجالجنسين، فبالنسبة للشباب ظهرت موجة من اإلعــرا

ظـــاهرة تـــأخر وأصـــبحت ظـــاهرة االســـتدانة واضـــحة لـــدى املقبلـــين علـــى الـــزواج، وبالنســـبة للفتيـــات ظهـــرت مشـــكلة 

 مراحله العالية وتخصصاته الدقيقة. يمحيطهن اتجاه سلبي نحو التعليم وخاصة ف كما ظهر في  الزواج

اقد أفرزت هذه املشكالت ن  إ  -   محــيط تغير في أنساق القيم فــيإلى  من أنماط السلوك، التي تشير عدد 

الشــباب، ومنهــا إقــدام كثيــر مــن الشــباب علــى الــزواج بفتيــات مــن خــارج مجــتمعهم ســواء مــن املجتمعــات العربيــة 

بــين فتيــات  ظــاهرة تــأخر الــزواجتفاقم مشــكلة إلى  وهذا من شأنه أن يؤدي ،الفقيرة أو الزواج من جنسيات أخرى 

الســفر والــرحالت مــ رب أخــرى تغنــيهم عــن الــزواج املســتحيل  يوهنــاك فئــة أخــرى مــن الشــباب تجــد فــ مجتمعــاتهم، 

 .(1)(م2003  ،)محمد الشريفوهو ما يتفق مع نتائج دراسة   ،تحقيقه في بعض الوقات

 :الدراسة وتفسيرهاتحليل نتائج  •

 ،(4فـــــي الجـــــدول رقـــــم )الخمـــــس مدينـــــة  شـــــباب مـــــن العـــــرض الســـــابق إلجابـــــات العينـــــة املفحوصـــــة مـــــن  

ا  ،لدراســـة امليدانيــة مـــن نتـــائج مــا توصـــلت إليــه اإلـــى  ضــافةباإل  يتبــين أن اســـتجابة أفــراد العينـــة كانــت مرتفعـــة جـــد 

بارتفــاع تكــاليف الــزواج وهــي الفقــرات ذات الصــلة ســباب تــأخر الــزواج، ا ملقيــاس أ( وفقــ  28، 20، 7)علــى الفقــرات 

، 27، 24، 14، 4)وكانـــت مرتفعـــة علـــى الفقـــرات  ،، والطمـــوح الزائـــد بمواصـــفات الـــزوجخفـــاق العـــاطفيوحــاالت اإل 

ــلة بارتفــــاع مســــتوى  ،(22، 30 ــي الفقــــرات ذات الصــ ــاليف الــــزواج، وعــــد وهــ رغبــــة الشــــباب فــــي تحمــــل  ماملهــــور وتكــ

، 21، 25، 12، 18، 10)املسؤولية، والعراف والتقاليد السرية املرتبطة بالزواج، وكانــت متوســطة علــى الفقــرات 

ــية واالجت (3، 8، 17، 13 ــة النفســـ ــلة باملشـــــكالت املختلفـــ ــي الفقـــــرات ذات الصـــ ــا بعـــــض وهـــ ــاني منهـــ ــي تعـــ ماعيـــــة التـــ

وهـــــي الفقـــــرات ذات  (1، 15، 26، 2، 19، 29، 6، 23)الفتيـــــات وأســـــراهن، فـــــي حـــــين كانـــــت متدنيـــــة علـــــى الفقـــــرات 

الصلة بإكمال بعض الفتيات لتعليمهن، والتزاماتهن السرية، وشيوع الزواج من طبقة اجتماعية واحدة، وكانــت 

ا علــــى الفقــــرات   مــــن وهــــي الفقــــرات ذات الصــــلة بعمــــل الفتــــاة، وزواج الب مــــن أكثــــر ،(9، 5، 11، 16)متدنيــــة جــــد 

ستجابات متوسطة على الدرجــة الكليــة نترنت ودورهما في تأخر سن الزواج، كما كانت اال امرأة، والتكنولوجيا وال 

 للمقياس.

 

الشريف(  (1 فبعاد  ، األمحمد محمد  الزواج  لسن  المحددة  الليبي  ياالجتماعية  ماجستير غير    ،المجتمع  رسالة 
 .   237ص    ،م2003 ،جامعة طرابلس  ،منشورة
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اطفي مــــن العــــ  خفــــاقاإل ت اد علــــى الفقــــرات املتعلقــــة بحــــاال أفــــر أظهــــرت النتــــائج املتعلقــــة أن اســــتجابات و  

بمواصــفات الــزوج كعوامــل ذات عالقــة مباشــرة  والطمــوح الزائــد ،اكانــت مرتفعــة جــد   ،عينــة الدراســةوجهــة نظــر 

ســـــتجابات مرتفعـــــة علـــــى الفقـــــرات ذات العالقـــــة بارتفـــــاع املهـــــور، والوصـــــمة كمـــــا كانـــــت اال  ،ظـــــاهرة تـــــأخر الـــــزواجب

حـــريتهن بعـــد الـــزواج، وتعكـــس تلـــك النتيجـــة جتماعيـــة لـــدى بعـــض الســـر، وخـــوف بعـــض الفتيـــات مـــن فقـــدان اال 

عــاطفي  قفمــرور الشــباب بتجــارب إخفــا ،ظــاهرة تــأخر الــزواجتجــاه العــام لــدى الشــباب الجــامعي مــن موضــوع اال

ا إلــى  يمكــن أن يســهم ا  ،ظــاهرة تــأخر الــزواجحــد بعيــد بتــأخر ســن الــزواج وأحيانــ  كمــا أن التقــديرات املرتفعــة جــد 

ويــؤدي االرتفــاع  ،ظــاهرة تــأخر الــزواجإلــى  الشــريك املثــالي قــد تــؤدي بالفتــاة  حــث عــنملواصفات شريك الحيــاة، والب

ا  الـــزواج عـــزوف الشـــباب عـــنإلـــى  للمهـــور  الكبيـــر أعبـــاء  فـــاء بمتطلبـــات الحيـــاة وتحمـــلو لعـــدم قـــدرتهم علـــى النظـــر 

ــا أن الوصـــمة االج ــائتأســـيس أســـرة جديـــدة، كمـ  تماعيـــة لـــدى بعـــض الســـر قـــد تقـــف حـ
 
ــات؛  أمـــامال إذ  زواج الفتيـ

ات التقييميــة املهمــة لقبــول مــ بأهميــة بالغــة لســرة الشــاب والفتــاة، ويعتبــر ذلــك مــن املحك الليبــي ينظــر فــي املجتمــع

قــد يــدفع  أو رفــض الــزواج لــدى الشــباب والفتيــات، كمــا أن خــوف بعــض الفتيــات مــن فقــدان حــريتهن بعــد الــزواج

 ، منهــا:ســن الــزواج مجموعة من العوامل ذات العالقــة بتــأخر معجة وتتفق تلك النتي  ،ظاهرة تأخر الزواجإلى    بهن

انفصال الوالدين، واملعتقدات الخاطئة حــول الــزواج، كمــا تتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا جــاءت بــه و   التفكك السري 

إلــى  التي أظهرت نتائجها أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل والســباب التــي تــؤدي،  (1)(م2001  ،العلمي)نتائج دراسة  

ا مــع بعــض الشــخاص قبــل عنوسة الفتيات في املجتمع الليبي منها: ارتفاع تكاليف الزواج،  وارتبــاط الفتــاة عاطفيــ 

 الزواج.

 التــي أظهــرت نتائجهــا أن أســباب (2)(م2007 ،السًناد)كما تنسجم تلك النتيجة كــذلك مــع نتــائج دراســة   

ف الحيــاة، ومشــكلة الســكن من وجهة نظر الطلبة تمحورت حول، غالء املهور، وارتفاع تكــالي  ظاهرة تأخر الزواج

 .يجار، وفقدان الوالدين، ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية الخوة، ومواصلة التحصيل العلميوغالء اإل 

 الخاتمة: 

 ،الســلبية التــي تعــود علــى الجنســـينثارهــا آلهــا ظــاهرة تــأخر الــزواج للجنســين فــي املجتمــع الليبـــي ن تبــين أ 

عــدم الحصــول علــى : مــا يلــي ،خاصــة خمــسعامــة فــي مدينــة  فــي املجتمــع الليبــيأســباب تــأخر ســن الــزواج هــم أمــن و 

االجتماعيـــة واالقتصـــادية الصـــعبة  الظـــروفو  ،قـــرار الـــزواجفـــي اتخـــاذ هـــل وتـــدخل ال  ،الســـكن لن التكلفـــة عاليـــة

، علــى ضاع منها الحصول علــى فرصــة الــزواج سواء كان متوسط أو عالي؛  لم تحصل على مؤهل علمي،  يلفتاة التل

 بشـــكل ر و املهـــ وكـــذلك غـــالء  ،نهـــا ســـوف تحصـــل علـــى فرصـــة عمـــلحصـــلت علـــى مؤهـــل؛ ل يالفتـــاة التـــ العكـــس مـــن 

ن كمــا أ ،تــأخر ســن الــزواج للجنســين على فرصة عمــل ســبب فــيالشباب  دم حصول  ن عأإلى    ضافةفيه، باإل لغ  امب

  ،الجامعيـــــة ســـــبب مـــــن الســـــبابدراســـــة لل الفتـــــاة مواصـــــلة
 
العـــــادات بلتـــــزام داخـــــل املجتمـــــع الليبـــــي  عـــــن االفضـــــال

 .كزواج القارب أو بين أبناء القبيلة الواحدة أو في نفس النطاق الجغرافي  ،والتقاليد

 

 

 

سن الزواج وظاهرة العنوسة في األردن،    األردن، تأخر  ي، تأخر سن الزواج وظاهرة العنوسة فيهال بهاء أحمد العلم(  (1
 . م2001رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن،  

جالل غربول السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق، مجلة  (  (2
 . 1  -83 ص م،2007، سوريا، 1  : ، العدد12 :جامعة دمشق، المجلد
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 : التوصيات

العوامــــل  كيفيــــة التغلــــب علــــىفــــي الكشــــف عــــن  ،تتمثــــل أهــــم االقتراحــــات والتوصــــيات فــــي هــــذه الدراســــة 

 ،تمــس الجنســين التي تساهم في تشكل وبروز ظاهرة اجتماعية ســلبية ،جتمعةاملاالجتماعية وغيرها من العوامل 

تســــاهم فــــي  والتــــي ،ســــالميةالحلــــول التــــي وضــــعتها الشــــريعة اإل مراعــــاة إلــــى  باإلضــــافة ،ال وهــــي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواجإ

والتـــي تـــم تلخيصـــها علـــى النحـــو  ،املناســـب للـــزواج قـــدام علـــى الـــزواج قبـــل تخطـــي الســـنتشـــجيع الجنســـين علـــى اإل

 التالي:

خاصـــة املتعلقـــة  ،و الفتيـــاتواملاديـــة التـــي قـــد تواجـــه الشـــباب أ االجتماعيـــةمعالجـــة القضـــايا واملشـــاكل  •

وســن قــوانين  ،وعــدم إرهــاق كاهــل الشــباب باملصــاريف ،التخفيف من غــالء املهــور ك   عادات والتقاليد واملفاخرة،بال

 منح كل من الفتى والفتــاة حريــة الــرأي واالختيــار فــي حــدود ضــوابط الــدين والخــالقو  ،تحدد املهور وتكاليف الزواج

إنشـــاء صـــناديق للـــزواج برأســـمال معـــين مـــن تبرعـــات التجـــار ورجـــال العمـــال و  والســـلوك اإلنســـاني املتعـــارف عليـــه،

، نصــيلة أثنــاء مراســم الخطوبــة والقــراالتقاليــد ال إلــى  العــودةو  يم املســاعدات للــراغبين فــي الــزواج،لتقــد والثريــاء؛

   والبعد عن اإلسراف والتبذير.  ،تباع منهج الوسطية واالعتدالوا

حثهـــا علـــى  يـــتم ذلــك مـــن خـــالل:و  ،تعــديل اتجاهـــات وســـلوك الفتـــاة نحـــو الــزواج لعـــالج مشـــكلة العنوســـة •

التعــزز بــاختالق تواضــع الفتــاة وعــدم و  ملوافقــة علــى الــزواج مــن رجــل متــزوج،او  ،لــزواج أثنــاء التعلــيماملوافقــة علــى ا

التنــــازل عــــن بعــــض الطموحــــات و  بالســــمعة الطيبــــة، والســــيرة الحســــنة، الحــــرص علــــى التمتــــعو  املعــــاذير الوهميــــة،

ــة أو ا ــة االجتماعيـ ــى الـــزواج مثـــل املكانـ ــة علـ ــي املترتبـ ــي حـ ــي فـــيال، أو فـ ــين... إلـــخ، و لســـكن فـ ــاةمعـ ــع الفتـ املتعلمـــة  تواضـ

وتجنــــب التجــــارب صــــيانة الــــنفس و  بعــــض الشــــروط املرغوبــــة فــــي الــــزوج،التنــــازل عــــن خاصــــة الجامعيــــة العاملــــة، و 

البعــد عــن و  التحلــي بمكــارم الخــالق،و  رغوبــة وعــدم التشــبه بــأمور الرجــال،التمتــع بصــفات النوثــة املو  العاطفيــة،

عائلــــة املوافقــــة علــــى الــــزواج فــــي م ــــزل و  لــــبعض القــــارب، الــــزواج الفاشــــلعض ثر بــــبعــــدم التــــأو  التبــــاهي والتفــــاخر،

 اللجوء للصيام وطاعة هللا واإلخالص في العبادة.و   الشاب املتقدم للزواج منها،

 ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل: ،تعـــديل وتغييـــر اتجاهـــات وســـلوك الشـــباب نحـــو الـــزواج لعـــالج مشـــكلة العنوســـة •

تجنــــب و  مكــــارم الخــــالق والبعــــد عــــن الرذائــــل،التحلــــي بو  ك القــــدرة علــــى الــــزواج،العمــــل وامــــتالالســــعي الجــــاد نحــــو 

تجنـــب الـــزواج و  فـــي املواصـــفات املرغوبـــة فـــي الفتـــاة،االعتـــدال و  ،مشـــاهدة البـــرامج الجنســـية علـــى القنـــوات املشـــفرة

ــنة،التمتـــ و  بالجنبيـــات، ــيرة الحسـ ــة والسـ ــية مـــن عـــدم البحـــ و  ع بالســـمعة الطيبـ ــالح شخصـ  وراء الـــزواج،ث عـــن مصـ

 فهــــن أصــــحاب عفــــة وخلــــق وديــــن، الليبيــــاتتــــوافر الثقــــة فــــي الفتيــــات و  اإلقــــدام علــــى الــــزواج وتحمــــل املســــؤولية،و 

 يل العقبــات التــي تقــف أمــام الــزواج،الصــمود والرغبــة فــي تــذلو  للفتــاة املتعلمــة، خاصــة الجامعيــة، تعــديل النظــرةو 

دد الزوجــات مــع الســعي نحــو تعــ و  تــاة طاملــا تــوافر شــرط الــدين،فــي الف التواضع والرضا بالقليــل مــن الجمــال واملــال  و 

 البعد عن التدخين واملخدرات واملسكرات.و   شرط العدل والقدرة،

 ويــتم ذلــك مــن خــالل: ،اإلصــالح والتعــديل فــي اتجاهــات الســر )اآلبــاء والمهــات( لعــالج مشــكلة العنوســة •

مـــور الخطبـــة واملهـــر االعتـــدال فـــي أو  طبـــة والـــزواج،فـــي أمـــور الخ -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -بســـنة املصـــطفى  التمســـك

نـــــت خاصـــــة فـــــي الظـــــروف البحـــــث عـــــن الـــــزوج املناســـــب للبو  ونفقـــــات الـــــزواج، واملســـــاعدة واملســـــاندة لـــــزوج البنـــــت،

التصــدي لعمليــات و  فقة على زواج البنت مــن رجــل متــزوج،املواو  قة على زواج البنت أثناء التعليم،املوافو   الحالية،

 الشــاب املتقــدم للــزواج مــن أبنــتهم، تواضــع الهــل فــي تعــاملهم وطلبــاتهم مــنو  الكثيــرة، واستئصــال مثيراتهــا،لطــالق ا

ا على ميراثها،  حرص الب على طاعة هللا وعدم عضلو 
 
ا في راتبها أو خوف ر الفتــاة علــى الــزواج عدم إجبــاو  ابنته طمع 
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عــدم تقليــد اآلخــرين خاصــة فــي و  نهــا قبــل رفضــه،اب املتقــدم للــزواج مأخــذ رأي الفتــاة فــي الشــ و  مــن شــخص معــين،

 تيسير المور على الشباب والفتيات وعدم املغاالة وفرض الشروط.  ،املغاالة في أمور املهر ونفقات الزواج

طاقاتهـــا وجهودهـــا ملواجهـــة تفشــــي ظـــاهرة  يمكـــن أن تجنـــد املؤسســـات االجتماعيـــة والجمعيـــات الخيريـــة •

 لــى  إ  وإعادة االعتبــار  ،تأخر الزواج
 
ا ولــيس عالقــة تجاريــة، وذلــك مــن خــالل تنظــيم ا أســري  شــكل الــزواج بوصــفه رباطــ

التقاليــد التــي عفــا عليهــا العــادات و  اج وملحاربــة شــتىالنــدوات واملحاضــرات الدوريــة للتوعيــة بــاملفهوم اإلســالمي للــزو 

   الـزمن،
 
بأســعار معقولــة  متطلبــات بيــت الزوجيــة عن إقامــة الســواق الخيريــة املختلفــة التــي تســاهم فــي تــوفير فضال

ا أو تقــديم املســاعدات املاليــة والقــروض الحســنة لراغبــي الــزواج، علــى أن يــتم تقســيطها وفقــ   وبهــامش ربــح بســيط،

 .  املقترضلظروف  

 

 قائمة املراجع

 : املصادر  
ً
 أول

اإلفريقي املصري، الطبعة الولى  لسان العرب للعالمة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور   (1

 هـ(، دار إحياء التراث العربي.1405)

بداية املجتهد البن رشد، كتاب الحجر، باب كتاب متى يخرجون من الحجر، و متى ي جر عليهم، و بأي   (2

 .  2شروط يخرجون؟، الجزء 

 .  15ج ، 4677حديث رقم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : صحيح مسلم (3

 . (3204):(، واللباني في مشكاة املصابيح 1114 : )الترمذي (4

 .  ) 3349 : )(، والنسائي 1887 ماجه: )ابن  (5

   .(، دار الشروق 2515 - 2514 / 4 : )في ظالل القرآن (6

:  في تخريج أحاديث الحالل والحرام  ( وغاية املرام 3090 اللباني في مشكاة املصابيح )( و  1084 الترمذي: ) (7

( 219 . ) 

 . 2047)   / 5 : )قاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح مر  (8

 ( . 260  /  2 : ) الضياء الالمع (9

 ( .  605 : )(. واللباني في مشكاة املصابيح 1075 : )الترمذي (10

 .(، دار الكتب املصرية 271 /  13 : ) لجامع لحكام القرآنا (11

 ( . 166  / 19 جامع البيان في تأويل القرآن: ) (12

 ( . 1400 : )(، ومسلم 5066 أخرجه البخاري: ) (13

14) ( الترمذي:  )(،   1655 أخرجه  حسن 2318 والنسائي:  »حديث  الترمذي:  وقال  في  (  اللباني  وحسنه   ،»

 ( .   3089 : )( ومشكاة املصابيح  1917 رهيب: ) صحيح الترغيب والت

 .(، مؤسسة الرسالة 163 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان، ص ) (15

 .حول هذه املسألة املهمة(، ط: الشروق، ففيه كالم نفيس   579  - 578 / 1 في ظالل القرآن: ) (16
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 .(، ط، دار الفكر  24 / 3 أضواء البيان: )  (17

 .  2006 ،تونس ،الدار املتوسطية للنشر ،موسوعة القرن  (18

   :: املراجعثانًيا

ط   (1 واملعالجة،  املؤثرات  الزواج:  في  الجامعي  الشـباب  تأخر  الجوير،  مبارك  العبيكان،  1إبراهيم  مكتبة   ،

 م.1995الرياض، 

العلوم    -إسماعيل محمد الزيود، موقف املجتمع الردني من الزواج املبكر: دراسة ميدانية، مجلة دراسات   (2

 م. 2012، العدد: أ، الردن،  39عمادة البحث العلمي، املجلد:   -اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة الردنية 

بغزة (3 االنتحار  ملحاولي  النفس ي  التشريح  الخواجة،  محمد  حمزة  رسالة  إلهام  تحليلية،  إكلينيكية  دراسة   :

 م. 2016ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 

في جامعة   (4 العراقية: بحث ميداني  املرأة  لدى  الزواج  لتأخر سن  أنيس شهيد محمد، السباب االجتماعية 

، العراق، 3، العدد:  14ب، املجلد:  كلية اآلدا  -القادسية، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، جامعة القادسية  

 م. 2011

القاهرة،   (5 للكتاب،  العامة  املصرية  الهيئة  الشباب،  لدى  الزواج  سن  تأخر  البطران،  الحكيم  عبد  إيمان 

 م. 2015

التربية   (6 بكلية  املاجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة  حل:  أم  مشكلة  الزواج  تأخر  ظاهرة  السناد،    –جالل 

ا اتحاد  مجلة  دمشق،  الثالث، جامعة  العدد:  عشر،  الحادي  املجلد:  النفس،  وعلم  للتربية  العربية  لجامعات 

 م.  2013جامعة دمشق، سوريا، 

التربية جامعة   (7 كلية  املاجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة  أم حل:  العنوسة مشكلة  السناد،  جالل غربول 

النفس، جامعة دمشق،   للتربية وعلم  العربية  التربية، املجلد:  دمشق، مجلة اتحاد الجامعات  العدد: 11كلية   ،

 م.  2013، سوريا، 3

جالل غربول السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة   (8

 م.  2007، سوريا، 1، العدد: 12دمشق، مجلة جامعة دمشق، املجلد:  

العلوم   (9 مجلة  وتقييم،  عرض  للزواج:  االختيار  ظاهرة  تفسير  في  النظرية  االتجاهات  جمال،  حواوسة 

 م.  2016، الجزائر، 28م قاملة، العدد:  1945ماي    8اإلنسانية، جامعة 

رحيمة شرقي، تأخر سن الزواج بين اإلجبار واالختيار، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ورقلة،  (10

 م. 2014، جوان، 15العدد: 

بأي (11 و  عليهم،  ي جر  ومتى  الحجر،  من  يخرجون  متى  كتاب  باب  الحجر،  كتاب  املجتهد،  بداية  رشد،    ابن 

 . 2شروط يخرجون؟، الجزء 

 م. 1981، بيروت، دار النهضة العربية،  2سامية حسن الساعاتي، االختيار للزواج والتغير االجتماعي، ط (12

في   (13 سميرة أحمد قنديل وآخرون، العوامل املؤثرة في تأخر سن الزواج في املجتمع املصري: دراسة ميدانية 

 م. 2013، أكتوبر:  32مدينة املنصورة، العدد:  

 م.  1977سناء الخولي، السرة والحياة العائلية، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (14
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الزوا  عبد (15 تأخر  النصاري،  إسماعيل  "السباب  الحميد  الخليجي  املجتمع  في  الطالق  معدالت  وارتفاع  ج 

املجلد العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة  معاصرة،  فقهية  قراءة  العدد 26  :والحلول":  جامعة 97  : ،   ،

 .  م2000الكويت، الكويت، 

 م. 1984يت، عبد السالم الترميناني، الزواج عند العرب، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكو  (16

عبد الفتاح عثمان، علي السيد، الفئات الخاصة رؤية معاصرة للعمل االجتماعي، مؤسسة نبيل للطباعـة،  (17

 م.2011القـاهرة، 

اإلسالمية،   (18 والشؤون  الوقاف  وزارة  اإلسالمي،  الوعي  مجلة  وحل،  مشكلة  العنوسة  حسن،  الدين  عالء 

 م.  2016، الكويت، مارس 609، العدد: 53املجلد:  

املهن   (19 في  العاملة  للمرأة  الزواج  تأخر سن  إلى  تؤدى  التي  االجتماعية  العوامل  الرحمن،  النقر عبد  عنايات 

 م. 2008رسالة دكتوراه، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان، املتخصصة بوالية الخرطوم، 

فاطمة عيس ى سيتان، تأخر سن الزواج للفتيات في املجتمع الحضري في الردن: دراسة على عينة في مدينة   (20

 م. 2013أربد، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية اآلداب، الردن،  

ا (21 القيم  شكري،  وأحمد  أنور  اإلسكندرية، فايزة  الجامعية،  املعرفة  دار  والعلم،  الفلسفة  بين  لخالقية 

 م. 2002

علم  (22 قسم  ماجستير،  مذكرة  الزواج،  عن  املتأخرات  من  عينة  لدى  والقلق  االكتئاب  الساس ي،  كريمة 

 م.2010) بوزريعة (،  النفس وعلوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر

الشارقة  (23 جامعة  مجلة  الزواجي،  االختيار  معايير  نحو  الجامعيين  الطلبة  اتجاهات  مرعب،  فرحان  ماهر 

املجلد:   واالجتماعية،  اإلنسانية  العدد،  13للعلوم  قاملة،  1،  جامعة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية   ،

 م.  2016الجزائر، 

 م.  1999مجد الدين عمر خيري خمش، علم االجتماع: املوضوع واملنهج، دار مجدالوي للنشر، الردن،   (24

اإلنسانية  (25 العلوم  مجلة  والسباب،  الواقع  الجزائري:  املجتمع  في  الزواج  سن  تأخر  صالي،  محمد 

 .  م2017، الجزائر، سبتمبر  2حمد وهران ، جامعة محمد بن أ30:  واالجتماعية، العدد 

عبد هللا الشايع، السباب املؤدية إلى حدوث العنوسة لدى الفتيات داخل املجتمع السعودي، مجلة   محمد (26

 م. 2008، 5، العدد:  7جامعة جنوب الوادي، املجلد:  

محمد محمد السبعاوي وعامر علي سلطان سلطان، أسباب ظاهرة العنوسة في مدينة املوصل من وجهة   (27

 م. 2007، 3، العدد:  6نظر مدرسات املدارس االعدادية، مجلة كلية التربية الساسية، املجلد:  

الليبي، رسالة ماج (28 املجتمع  في  الزواج  املحددة لسن  البعاد االجتماعية  الشريف،  ستير غير  محمد محمد 

 م. 2003منشورة، جامعة طرابلس، 

محمد مرس ي محمد مرس ي، تأخر زواج الفتيات: العوامل االجتماعية واالقتصادية، جامعة نايف العربية   (29

 م. 2009، الرياض،  1للعلوم المنية، ط 

 .  15، ج4677مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، حديث رقم  (30

  م.1984يح عبد املنعم، علم اجتماع العائلة، بغداد، مطابع جامعة بغداد، مليحة عوني وصب (31

 م. 1978د. إحسان محمد حسن، دار الطليعة، بيروت،    :ميتشيل دينكن، معجم علم االجتماع، ترجمة (32
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ألنعيمي   (33 القادر أحمد الجباري و هادي صالح رمضان  قلق املستقبل لدى املدرسات املتأخرات    ،جنار عبد 

كركوك محافظة  مركز  في  الزواج  املوصل  ،عن  جامعة  والعلم،  التربية   ، العراق  ،3  : العدد   ،17  :املجلد  ،مجلة 

 .  م2010

سن الزواج وظاهرة العنوسة في    تأخر  ،الردن  تأخر سن الزواج وظاهرة العنوسة في  ،د العلميهال بهاء أحم  (34

 .م 2001  ،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الردنية، عمان، الردن ،الردن

اقع ال ا: املو
ً
   :لكترونيةثالث

1) https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329   

https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329
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 نحو النشاط الرياض ي املرقب جامعة  اتجاهات بعض طلبة

 د.مصطفي محمد العويمري 

 د.حسن سليمان إمحمد الشطور 

 التعريف بالبحث   -1
 المقدمة واهمية البحث  1-1  

لان  االيدددر ان تقدددأي ام ايدددر الدددد ك اردددد  دددأ ر ادددم  ودددأن اوليدددذي اول اددد  لاول  ذودددذ   اوددد م ت ددد  او ددد  ت ددد   

لفدد  االددةج اعلددةيب   للاددم اويةودد  ي  ددك  لاوتم ذ ددر  رفددة و لعةي  ددر اال اوددر اولأي   ددر  نهدد ا اوليددذي  ل دد  يددأ

 اؤي  ي يهة ف  اولو  ر اوتم ذ ر لاولأي   ر ين اول ةصك اوت   

فددددد    دددددة   لاألسةسددددد روهددددد ا عدددددةن ات ةهدددددةو هدددددؤال  اويدددددد    دددددذ اوامدددددة  اوك ة ددددد    لدددددأ يدددددن االيدددددذي اوهةيدددددر  

اوك ةضدد ر   ددذ اوامددة  اوك ة دد   االددذن يددن  دددج ات ةهددةو ب  ددر    ددر اوتم  ددر  شخ دد ةمهو لان او مدد  يددن  لدد 

الو يددن  دددج اولفةيدد   ددان امؤسةددر يلوم ددر  ةوقددة وان اعخاماو وهو له ا  يكايةو  ةجةو اويد  لي ذوهو لا لقةج  

  دددد  اوك ة ددد    لامةدددؤلوان عيهددددة لاوأياسدددر اعلأادددر فدددد    دددة  يق دددة  ودت ةهدددةو   ددددذ اوامدددة   ةولو  دددر اولل  و دددر 

لي ذودددد  موةيسددددر اال مددددير ا  تددددع اولأاددددأ يددددن او  ددددذق ان يةددددلذن او  ةحددددر او أ  ددددر  دددد  اوتدددد  ت ددددأ  رفددددة و اويةودددد  

 اوك ةض ر ااخل فر لامي ذبر ي   ريةو  ف     ر تللوأ يلد 
 
وهدد ا جددة و اهو ددر  اوددأيل  اولو  ددر  اةدد ر ر اددمو جددأا

لاهو ددددددر ات ةهددددددةو اوي  ددددددر   ذهددددددة ا لدددددد   لي فدددددد    ددددددة   خل فددددددر ااو  ددددد   ةيل ددددددةي ان يوةيسددددددر اال مددددددير اوك ةضدددددد ر ا

 املذاز ر لاوت   للوأ ي يهة ف    ة  االلوع  اوشخ  ر املالةي ر 

 مشكلة البحث   1-2

ان ات ةهددةو اوي  ددر   ددذ اوامددة  اوك ة دد   تلددأ يمددال ر  ق ق ددر سددة قر ل ةضددكو  ا  يددن  دددج يلة مددر  

 ددةج اوتم  ددر اوك ةضدد ر ال ددا ان الت ةهددةو اوي  ددر   ددذ اال مددير اوك ةضدد ر ي فدد او ة   ام أا  ر ل امتدد  اولأي   ددر 

 لي اسة  ليهددو لعلددةج فدد  تيددذ ك يةددلذن او  ةحددر او أ  ددر وددأنهو  لهدد ا  ل دد  ان اوي  ددر اودد ان وددأنهو ات ددة  اا ددة   

و  ددر  ةومددال  ولا يةددلذن و ددةحاهو او أ  ددر يددةر  ا  او ددرهو يددن يوةيسددر يفددك او ام ددة    ددذ هدد   اال مددير سدد الذن 

اجدد  لضددع اع  ددذج اول و ددر االيم  لاول دد  يدد  م  ليددن ه ددة ا ددةلج او ة دد  اوليددكل ارددد هدد   اممددال ر اول و ددر يددن 

   امكح جةيلر   –اوك ةض ر ويد     ر اوتم  ر اوك ةض ر اوت  حأ تةةهو ف  لضع االس  اوص  ر و ووةيسر 

 اهداف البحث   1-3

 اال مير اوك ةض ر   ذ يوةيسر   امكح جةيلر   – ر اوك ةض ر تم او  اوللكف يلد ات ةهةو ب  ر    ر .1

 مة اةت  : .2
 
  -اوللكف يلد اوفكلل ف  ات ةهةو اوي  ر ت لة

   دداد داو •

  األسكو  ديذح •

 ن اوة ن دةدي  •

 امك  ر اوأياس ر   •

 مجاالت البحث    1-4

 .ي    2021  –  2020س    وأياو لةي ا  امكح بةو  ين ب  ر    ةو جةيلر   150 -او مكم :االةج   -1

 ي    2021 –  2020ين اوة ر اوأياس ر    األلج اوف     -اوزية   :االةج   -2

   امكح جةيلر   –   ر اوتم  ر اوك ةض ر  -امالة   :االةج   -3
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 النظري    اإلطار  -2

 االت ةهةو   2-1

 أاددددأهة ليلكعاهددددة تل ةو ا  ان اهو ددددر  ياسددددر االت ةهددد  اوك ة ددد   يددددن يذاضدددد ع ي دددو اودددد ف   االت ةهددددةو لا دددأوتلدددأ 

امل  دددر لامق دددذ  ه دددة يلدددد صدددل أ اوفدددك  ال تلدددذ  و دددألي اوفةيددد  اوددد م تؤ ادددر فددد  ت ك ددد  اوةددد ذ  لتذجيهددد  اوذجهدددر 

 ةبةت ة ف    ةت ة او ذي ر  تللام ي أ او ليؤشكاو وة ذر ة ل م  االلوع و و 

 لف  ه ا او أ  عةن االت ة  او فس   ا  م 
 
عددر  يجددر يذحدد  االشددخة  يلك  ارددد  ةددللو  وضددكت اولذصدد  ت ددذي ة

 ةالضددةعر ارددد يلكعددر ات ددةههو يددن  لدد  اول ةصددك او مددك ر يددن اولددة او لاولقةو ددأ ال يددن ام ددة ن  لاوقدد و اوةددة أو 

ت أادددأ اعخ ف دددر  ودت ةهدددةو ل و دددن ةعدددر يادددةهك اع  دددةو او فةددد ر ت  دددع اوددد م ا لددد   اوة ةسددد ر االيدددكلاولقة دددأ 

لردد و  اوليددكل  لاول   دد  اول وددة  اودد ان ت ةلوذهددة  ةوأياسددر لاو  دد   ايا  ليلكعددراو اك ددر لاولةي   ددر ودت ةهددةو 

 ارد او اك ةو اوت  لض ع او ر تالذ ن االت ة  او فس    

 ال ليلددكف االت ددة   ة دد     ةوددر االسددللأا  او فسدد   لاولقلدد  او ددةت  يددن ت كبددر اوفددك  ل امتدد  
 
 يذج ددة

 
اوتدد  تةدد   تددد اما

   (  274:  1لامذاح  اوت  تكت ط به ا االت ة    )    مذضذيةوك  وال  اس   ة يلد اسل ة ةو اوف 

وددد ل   سدددةو ر  ةواةددد ررودددة  لدددكف  ة ددد  ام ددد  ال االسدددللأا  اوددد م اذجددد  اوةددد ذ  ل  دددف  ي  ددد  يلدددةاام يذج دددر ال 

 ال   ا   ال  فذ  يرهة ) 
 
 (    9:  2ظذاهك او يئر ت لة

امهور اوت  تؤ ك ف  ا ل ددةي اوفددك   ة   ين اولذاي   ذي (ول  )اويةو اية االت ة  او فس   و فك    ذ اوك ةضر ع لكع   

 (    86:  3)   0ول   اوفلةو ر لاولفةي  يلهة ال ت  بهة  

ل  ددع يددددلم االت ةهدددةو اوك ةضدد ر يلدددد اوهدددة  ددذ  يدددن ا دددذا  اوددألاعع ام تةددد ر ال يلدددد اوهددة يدددن اودددألاعع االجلوةي دددر 

 فددد  االيتقدددة  بهدد ا او دددذ  يدددن اوامدددة  اوك ة ددد   ذ اوامدددة  امه دددو و ةددد ذ  لاالت ةهدددةو االا ة  ددر   ددد 
 
 يهودددة

 
ت لدد   ليا

:  4ي لاوددر)لتماددم  موةيسددر هدد ا اوامددة  لاالسددلوكاي فدد  يوةيسددل    ددذيو  ت ك  اوفك  او مكم الوهة توم  اوقذو اوت  

215    ) 

 اهمية االتجاهات    2-2

  ر : ا   اولةويهة  ةعلذ ان ودت ةهةو اهو ر لاض ر ف    ةو اوفك  ل و  ين  دج ح ة 

ل و  ين بك ق ح دذج اوفدك  ودت ةهدةو اوهة تةةيأ يلد اول    يع اع  ةو اوذاحل ر روة تةةيأ يلد اول    االجلوةع   .1

 ددددو  مددددلك  ةول ددددة   يلهددددو   يمدددد   وددددذ لظهددددذي االت ةهددددةو االا ة  ددددر  ددددان اوتدددد  تلل قهددددة اعلةيلددددر عيمددددةيرهو عيهددددة   ل يددددن 

لاالاودددةن  دددةول و اع دددأا  وددد  اممدددتم  لا تمايةتددد  ل ودددذ اولف ادددم اول اددد  لدددر  ددد  اول ددد  اميةواعلةيلدددر   دددذ اوي  دددر فددد  

 لغام  و  ين االت ةهةو 

سددد ذر  يدددع ات ةهةتددد  ليمددد ع هددد ا ان االت ةهدددةو ت دددف  يلدددد   دددةو اوفدددك    دددذيو يةيدددر يل ددد  ل الودددر ليضدددزن   ددد  الفدددق  .2

 اوة ذ  ت   االت ةهةو 

عدد    د  يدن سد ذ  جأادأ فد   0حد  اوتد  ودأا ة ات ةهدةو  ةصدر بهدة فد  امذا سل ة ةت ةان االت ةهةو تلو  يلد تةه   ا .3

   ة   عيهة وه ا امذح      يكو 

روددددة ان االت ةهددددةو او فةدددد ر تف ددددأ ة فدددد  يلكعددددر لتف ددددا ي ل دددد  االددددةالو لام ددددة ان عفدددد  ام ددددأان اوتم ددددذم تف ددددأ اال ايو  .4

ر ل  ددذ زيدمهددو لاسددةت مهو ل اددو اولل دد و لاولددأيي  ااخل فدد اوأياسدد ر اولل  و ددر فدد  يلكعددر ات ةهددةو اويددد    ددذ امددذا 

 (   198:   6( )  121:  5لغامهة )  

  الدراسات السابقة    2-3

  ياسر عة ق ا ذ    ور ليك    وذ و امضك    ل ذان   
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 ةضدد ر تم  ددر اوك   ات ةهةو يأاكم امأاي  ف  ي ةعار اوزيحة    ذ  ي  اوتم  ر اوك ةض ر يددن لجهددر  اددك يأيسدد   او

يددن هأعع اوأياسر ارد اوللكف يلد ات ةهةو يأي   يأاي  ي ةعار اوزيحة    ذ  ي  اوتم  ر اوك ةض ر  (    7   )

لجهددر  اددك يأيسدد   اوتم  ددر اوك ةضدد ر لاوللددكف يوددة  ددةن ه ددة  عددكلل فدد  االت ةهددةو تلددزن ملضاددماو اعلددا  لت ل ددر 

اسددل أي او ة مددةن امدد ص  اوذصددف  ول ق ددق اهددأاف لحددأ  0 لامؤهدد ر امأيسر )  الذي ددر ا اه  ددر ( لامك  ددر اوأياسدد 

امددددددةر  ( ي ددددددةيو يذزيددددددر يلددددددد اي لددددددر ي ددددددةلي ل دددددد  اال مددددددير لاوددددددأيو  23لاسددددددل أية اسددددددل  ةن يالددددددذن يددددددن ) اوأياسددددددر 

لامذضدددذي ر اودزيدددر لاول يددد ط لاوق دددة و لاولقدددذ و وق دددة  االت ةهدددةو  لدددأ  لدددأ اجدددكا  يلدددةيدو او دددأل لاوم دددةو 

 ليأيسر و تم  ر اوك ةض ر ل ة ع اهو او لة      :   147)     ع اول  رة  لحأ شوو وق 
 
 ( يأيسة

  0ات ةهةو يأاكم يأاي  اوزيحة    ذ  ي  اوتم  ر اوك ةض ر جة و اا ة  ر  ة   اكو يأيس   اوتم  ر اوك ةض ر   •

ال مددددير ة  ي دددذي اةن  ةسددددل  يدددأي لجدددذ  عددددكلل  دددان ات ةهدددةو يددددأاكم امدددأاي  تلددددزن و لدددا  يلدددد جو ددددع ي دددةلي االسدددل   •

 لاوأيو امةر  لو ةعح او  ذي  

  0يأي لجذ  عكلل  ان ات ةهةو يأاكم امأاي  اع الذي ر لااله  ر  ةسل  ة  ي ذي اولقذ و    •

ي صل ددر  -3يأي لجذ  عكلل يل ذ ر  ةت ر ين يلضام امؤه  اول ا  ال اعخامو ف   اكو امأيسان   دذ ات ةهدةو يدأاكهو  •

   جراءاتالبحث واال 

اسددددل أي او ة دددد  اسدددد ذ  امهددددح  ةبددددةي امدددد ص  اوذصددددف  والذ دددد  ار ددددم ام ددددة   يد وددددر وي  لددددر  -البحنننث  منننن    3-1

 .اممال ر او  م ر  

 يدددن ب  دددر    دددةو  (150)  يدددن تالذ دددع ي  دددر او  ددد  -البحنننث  عيننننة  3-2
 
 اويددد   اوتم  دددر  اوه أسدددر  اوقدددة ذن بةو دددة

 يددن  دد     ددر ل 50)   ددراوي  دد    ددد يددأ    امكحدد فدد  جةيلددر اوف ددذن اعلو  ددر 
 
 ( بةو ددة

 
تددو تذصدد   ي  ددر او  دد  ت لددة

 (    1ملضامامهة ) ال ا اعلألج  

 ( 1)جدول 

 ملتغيرات البحث 
ً
 يوضح توزيع افراد عينة البحث تبعا

 اواة ر امئذ ر  اولأ   امةلذ ةو  املضاماو 

  رك  اعلا  

 ا ث 

150 

- 

100   % 

 اموةيسر 

 

 يوةيسر 

 ةي غام يو

126 

24 

84 % 

16 % 

 يالةن اوة ن

 

 

 يأا ر 

  ةزح

 حك ر 

86 

10 

54 

 %   57ي3

 % 6ي7

36 % 

 

   -الدراسة   اداة    3-3 

   (A.T.P.A)او أ    تالذ ع ا او اوأياسر ين يق ة  ر ا ذن ودت ةهةو   ذ اوامة   

  ذ   اوشخص   ليام اويةو ي ةيو يذزير يلد سلر ي ةلي ي ةلي تقي  ات ة   54ل لالذن امق ة  ين   

 ر ين  وةر اسل ة ةو    ل لالذن سدي االجة  اوامة  اوك ة   

 الاعق  أيجر ر امو وهة  وةر  يجةو   -

 الاعق  أيجر يلذسط وهة اي لر  يجةو   -
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 وو ا ذن يام وهة  دق  يجةو   -

 غام يذاعق  أيجر يلذسير وهة  يجلةن   -

 ام  ق (   )ياجعغام يذاعق  أيجر ر امو وهة  يجر لا أو   -

امذضدددذي ر ل وددد  السدددل أاي  فددد  اولأادددأ يدددن ر يدددن او دددأل لاوم دددةو ل مق دددة  يلدددد  يجدددر يةو ددد لحدددأ يدددأ ا

 ةالضدددةعر مدددة تقدددأي عقدددأ تدددو يكضددد  يلدددد لو لدردددأ يدددن صدددأل امق دددة   اوتددد  اجك دددع يلدددد او يئدددر اعلةيل دددر اوأياسدددةو

 ةضدد ر لحددأ ب دد  يددرهو عل ددر يددن اا  وددان تدوفددع يددن  وة  ددر اسددةت و يوددن ا و ددذن شددهة و اوددأرلذيا  فدد  اوتم  ددر اوك 

او ضذ دددددر لصددددد ةغاهة لاحتما دددددةمهو فددددد  اوفقدددددكاو اعخةصدددددر  ةمق دددددة  ع وددددة الل دددددق  ة لوةمهدددددة الدددددةج او  ددددد   ددددأا  ايامهدددددو ا

 ليد ياهة و ق ة  او م ايأو و  لحأ تو اال قة  يلد اوفقكاو اوت  اجوع ي يهة اعخاما   

 تنفيذ البحث    3-4

ا ةضددكاو ل ة ددع ن  دددج   ذودد  وقةيددةو اكا  ي  ر او    ل ودد  يدد حةي او ة    لذزيع االسل  ةن يلد اع 

 االجة ر ف   ف  او ذي ين ح   اوي  ر     تو اولذزيع لجوع االسلوةياو  دج  دق ااةي 

اسددلوةيو لزيددع يلددد اعددكا   200( اسلوةيو ين اصدد   185)لين  و حةي او ة    ت ا و االسلوةياو لب ضع   

 ةيو ولأي تالةي هة ( اسلو  35اول  ر اهو ع )  

   0( اسلوةيو    150لأ  اورهةئ  )  م اولاص 

 محاور املقياس  3-5

 اليحةي اول ةياو االا ة  ر لاوة   ر لروة يلكلت  ةعلألج )    
 
 (    2تو تقة و امق ة  ارد سلر ي ةلي للعقة

 

( 2جدول)   

 محاور املقياس وارقام كل من العبارات االيجابية والسلبية على كل محور 

 اا ةلي  ايحةي اول ةياو االا ة  ر  رةياو اوة  ايحةي اول  يأ  اول ةياو

8ل 7ل 3 8 6ل 5ل 4ل 3ل 2ل 1    امو اجلوةي ر 

9ل 7ل 2 11 11ل 10ل 8ل 6ل 5ل 4ل 3ل 1   ي ر لو ةحر  

9ل 8ل 7ل 6ل 5ل 4ل 3ل 2ل 1 - 9  تذتك لي ةبكو 

9ل 5 9 8ل 7ل 6ل 4ل 4ل 3ل 2ل 1    ف  اولذتك  

8ل 7ل 4ل 2 9 6ل 5ل 3ل 1   تفذل ي ة     

لوذ اا 38 16 54  

 1  ائية االحص الوسائل   3-5

 اع ةة  .اوذسط   -1

 .اال  كاف امل ةيم   –2

 اواة ر امئذ ر   –  3

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -4

 
، ص  1984، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،   2ية الرياضية ، ط . قيس ناجي وبسطويسي احمد : االختبارات والقياس واالحصاء في الترب 1
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  ودت ةهدددددةو  لدددددأ جودددددع او  ة دددددةو  ةددددد  اسدددددلوةيو االسدددددل  ةن مق دددددة  ر ا دددددذن 
 
حدددددةي او ة ددددد   ولةعلاهدددددة ا  دددددة  ة

  -ليكضلة  ة  ي ةيهة لروة ال  :

 ماعية  رض فقرات محور الخبرة االجتع  4-1 

(  3جدول )    

افات املعيارية لفقرات محور الخبرة االجتماعية  يبين االوساط الحسابية واالنحر

 %    -  و اول ةيو  

70ي93 1ي29  3ي55   8 ان االت ةج االجلوةع  اولت  تل   يوةيسر اوك ة    الاوم   ةواة ر ر  اهو ر ح ذن  

40ي56 1ي34  2ي82  فك    ةلي ع اال ةةن يوةيساهة  ويسر اال مير اوك ةض ر اوت  اي   يوة   7 

50ي80 1ي35  2ي54   3 ال عل      فر  ةصر اال مير اوك ةض ر اعلوةي ر اوت   متم  عيهة يأ  ر ام ين اودي ان  

40ي67 1ي04  2ي03   5 اهو  ة  ر ت ل    ايةي  اوك ةض  ا   اسلي ع ين  دج يوةيست  ان ات    ةو ة    

38ي93 0ي94  1ي95  اوك ةض ر اعلوةي ر اوت   متم  عيهة يأ  ر ام ين االعكا  ر اال مير اع   يوةيس   2 

35ي87 0ي94  1ي79   6 ين  ان اال مير اوك ةض ر اع     فر  ةصر اال مير اوت  اسلي ع يوةيساهة يع اال ك ن   

32ي67 0ي74  1ي63  و ر ر امو  ةواة ر ر  االت ةج اعلوةع  او ةت  ين يوةيست  و ك ةض  و  اه   1 

31ي37 0ي75  1ي59   4 ا غد االهلوةي  أيجر ر امو  ةال مير اوك ةض ر اوت  تلي   اولو  اعلوةع  لاوللةلن  

 

ايلددددد  ةدددد ر يددددن  ددددان ( ل دددد   70ي93ات ددددان يددددن اعلددددألج ايددددد  ان اوفقددددكو االلرددددد حددددأ   دددد ع يلددددد  ةدددد ر )  

او  دد  وددو تتدد م وهددو عكصددر  ا  ي  ددروددأن اعددك ر اال مير اوك ةض ر االجة ةو اعكا  ي  ر او    له ا  ل   ان يوةيس

عك  ا كن غام اوك ةض  تت م وهو هدد ا االت ددةج  ل ددكن او ة دد  االت ةج االجلوةع  ليللقأ اعكا  اول  ر ان ه ةو  

 وأن اول  ر   ذ يوةيسر اال مير اوك ةض ر ان ه ا االيلقة   مال  
 
 س   ة

 
 ات ةهة

( ل دد   56ي40تمددال   ةدد ر ) ون تة ةدد  امق ددة  ( عالة ددع  لر ضدد اوةددة )اوفقددكوو اومة  ددر ل دد  اية االجة ددر يلددد اوفقددك 

احدددد  يددددن اواةدددد ر االلرددددد   دددد  ان اعددددكا  ي  ددددر او  دددد   ددددة ذا اف دددد ذن يوةيسددددر اال مددددير اوك ةضدددد ر اوفك اددددر لهدددد   

   0اوفك ار اواة ر اكاهة او ة   توم   ة  ر اا ة  ر ف  ات ة  اعكا  اول  ر   ذ يوةيسر اال مير 

 ج ددأو  50ي80(  ةدد ر )  3وفقدددكو ) ا  اول  ددر يلددد الشددال ع اجة ددر اعدددك  
 
يم ددع ات دددة  اعددكا  اول  دددر ل دد  اا دددة

   0اوة ب    ذ يوةيسر اال مير اوك ةض ر اعلوةي ر اوت  تت م عكصر او قة  يع ارام يأ  يو ن ين اودي ان  

   ددددذ يوةيسدددد  ( 2( ل )  5اجة ددددر اعددددكا  اول  ددددر يلددددد اوفقددددكتان ) لشددددال ع  
 
 اا ة  ددددة

 
اال مددددير ر اول  ددددر ات ةهددددة

( و فقدددكو اومة  دددر يودددة  38ل93( و فقدددكو اعخةيةدددر ل)  40ي67اوك ةضددد ر لو دددن  اةددد  احددد  يدددن او  ددد    ددد    ضدددع ) 

وهدد   اال مددير اوك ةضدد ر ا  دد  ي يهددة اوفددك  يددن يوةيسددل   ل دد  ا دد  اا غدد  اولودد  يلددد ز ددة و او ددذات  االا ة  ددر اوتدد  

  .  اودصف ر و ي  ر ل مال  لاسع عر اوك ةض ر لز ة و اال مير لتذس ع اومقة

( ولومدد  ات ةهددةو اا ة  ددر   ددذ يوةيسددر  4( ل )  1( ل )  6لجة و اجة ر اعكا  ي  ددر او  دد  يلددد اوفقددكاو )  

ل  32ي67ل  35ي87 اةددددد  يئذ دددددر ح   دددددر ا ا يدددددة حذي دددددع   دددددة   اوفقدددددكاو عالة دددددع )اول  دددددر ود مدددددير اوك ةضددددد ر لو دددددن 

 .يلد اولذار  (    31ي73

  ماددم يددن اوفقددكاو  اراددمودد  ان اوفقددكاو اوتدد  تمددال  ات ةهددةو سدد   ر  ة ددع  ةددبهة و ة دد  يددن   ليةددلال  ا 

  ةواة ر ا ذي اعخامو  
 
 اا ة  ة

 
 اوم  لاحع اع ةج  ةواة ر العكا  ي  ر او       االجلوةي ر له ااوت  تمال  ات ةهة
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 يكلت ي ذي اوص ر لاو  ةحر   4-2

 (  4جدول )  

افات املعيارية ملحور الصح يبين االوساط الحسابية واالن   ة واللياقةحر

%    -  و اول ةيو   

61ي87 1ي23  3ي09   1 اوص ر عقط  ةواة ر ر     اوأاعع اوك ي  و ووةيسر اوك ةض ر  

60ي40 1ي31  3ي02   2 ايلقأ ا   ين االهو ر اوق ذن يوةيسر اال مير اوك ةض ر اوت  وهة رامن ف  اوص ر   

59ي37 1ي35  2ي99   عة أت  ين او ة  ر اوص  ر  امة  ي ة    ني أا ل ةيم و 
 
هو   جأا  3 

44ي67 1ي12  2ي23   4 الاع   اال مير اوك ةض ر اوت  توةي  الرتةة  اوص ر لاو  ةحر او أ  ر  

39ي47 1ي97 1   5 اع   اال مير اوك ةض ر اوت  ت ةعا يلد او  ةحر او أ  ر   

1ي1 38 1ي90    ةواة رامزااة اوص  ر و ووةيسر  
 
ر   اوك ةض ر هةير جأا  6 

37ي87 1ي24  1ي89   7 ف  اوامة  اوك ة    اا غ  اوتمراز يلد اوق ور اوص  ر و ك ةضر  

35ي47 0ي94  1ي77   8 اوذحع او م ا  و  ف  يوةيسر اولوك  ةو اوك ةض ر او ن اسلضدو    ذيو ا ةن ف  ا مير ا كن  

33ي87 0ي81  1ي69  و ك ةضر الج  اوص ر عقط   اع   اموةيسر او ذي رال   9 

33ي60 0ي91  1ي68   10 اوهأف اوك يس   موةيست  و ك ةضر هذ ارتةة  اوص ر   

0ي77 30 1ي50   11 يوةيسر اولوك  ةو اوك ةض ر او ذي ر  او اهو ر ح ذن  ةواة ر ر    

 

الجدد  هددذ  ن يوةيسددر اوك ةضددر للقددألن ان اوددأاعع اوك يسدد   يدد  61ي87الضددح يددن اعلددألج ايددد  ان  ةدد ر )  

   ددذ يوةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر اعددكا  
 
ي  ددر او  دد   لردد و  اع ددةج  ةواةدد ر ارددد اوص ر عقط لهدد ا  مددال  ات ةهددة

 ةهو دددر يوةيسدددر اوك ةضدددر وفة دددأمهة او ادددمن و صددد ر   ددد   ة دددع  ( اوتددد    دددع يلدددد ايلقدددة  ي  دددر او  ددد   8اوفقدددكو ) 

 اوم  ات60ي40اواة ر )  
 
  % ( لهذ اا ة

 
 اا ة  ة

 
( اوتدد    ددع يلددد  5 ذ يوةيسر اال مير اوك ةض ر  لاوفقكو )  ةهة

ايددة  0%  ( 59ي73اواةدد ر )اال مددير اوك ةضدد ر يددن او ة  ددر اوصدد  ر   دد   ة ددع يددأن اهلوددةي ي  ددر او  دد   فة ددأو 

سدددددر  دددددة   اوفقدددددكاو عقدددددأ شدددددال ع  ةددددد ر احددددد  يدددددن اواةددددد  ايدددددد   تددددد  لان  ة دددددع تومددددد  ات ةهدددددةو اا ة  ددددد    دددددذ يوةي 

( لهدد ا  ل دد  ان يلاددو اعددكا  ي  ددر او  دد  وددأنهو يددأي اوكغ ددر  1ل ) (  10( ل )  4ضدد ر ل دد  اوفقددكاو ) اال مددير اوك ة

 وأنهو  
 
 س   ة

 
 ف  يوةيسر اال مير اوك ةض ر له ا  ةو او اوم  ات ةهة

 علددددددأج يلددددددد ان اعددددددكا  ي  ددددددر او  دددددد  وددددددو  
 
الذ ددددددذا ا ايددددددة  ددددددة   اوفقددددددكاو لاوتدددددد  يم ددددددع ات ةهددددددةو سدددددد   ر اا ددددددة

لغاددم اا ددة   يوددة شددال   ودد   وةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر لان يفهددذي اوك ةضددر ي ددأهو هددذ يفهددذي ضدد ق يل وةان م

 ف  ان يوةيسر اال مير اوك ةض ر ين  دددج ي ددذي اوصدد ر 
 
 س   ة

 
لاو  ةحددر  ددةن الاددأج يلددد االت ددة  االا ددة    يؤشكا

 موةيسر اال مير اوك ةض ر الج  ه ا اوهأف  

 لااخةبكو لي ةحماهة  لة   ي ذي اولذتك  يكت    4-3
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 ( 5)جدول 

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات محور التوتر واملخاطرة   يمثل االوساط الحسابية واالنحر

 %   -  اول ةيو و

 82ي13 1ي22 4ي11 اوة ة ر ف  ام ة  اوهة  ر ين اوة ة ر ف  ام ة   او االيذاج اولةو ر  اع    عد   ب   ي   اال ل ةي  إ ا 6

 70ي53 1ي33 3ي53 اال مير اوك ةض ر اوت  تل ون اوقأي او  ام ين اعخيذيو   اع   2

 68 1ي27 3ي4 التاة    اموةيسر امل كيو ود مير اوك ةض ر اعخيكو   3

 66 1ي4 3ي3 ا ا ب   ي   اال ل ةي عة    اع   اال مير اعخيكو ين اال مير اوك ةض ر غام اعخيكو ال االح   يذيو   5

 52 1ي28 2ي6 اال مير اوك ةض ر اوت  تكت ط    اةو ين اعخيذيو   اع   8

 49ي87 1ي43 2ي49 الاي   ارد اال مير اوك ةض ر اوت  تكت ط  ةاخةبكو لاال لوةالو او  امو ودصة ةو  4

 44ي53 1ي23 2ي23 اال مير اوك ةض ر اوت  تكت ط  قأي  ة ط ين اعخيذيو ين غامهة  اع   1

 42 1ي21 2ي1 ارد احص   يأن  اع  هةاوك ةض ر اوت  تلي   جكا و ليضةيكو اال مير  7

 40ي27 1ي15 2ي01 تعل    اال مير اوك ةض ر اوت  تلي   ين اودي  اوة يكو يلد امذاح  اعخيكو  9

 

اعددكا  ي  ددر  وأن( حأ شال ع ات ةهةو اا ة  ر ي  ر   8ل5ل3ل2ل6اد ا ين اعلألج ايد  ان اوفقكاو )   

   ددددذ %  ( 52% ( ل )  82ي23 ددد    دددد   ة ددددع اواةدددد  امئذ ددددر يددددة  ددددان ) او 
 
 اا ة  ددددة

 
ل دددد   ةدددد  يةو ددددر لتومدددد  ات ةهددددة

لاالةزعر   ل كن ان اعكا  ي  ر او  دد  لالسدد وة اوهددو يددن اومدد ة  يوةيسر اال مير اوك ةض ر اوت  تتةو  ةاخةبكو  

ك اوتددد  تةدددةيأهو يدددن ت ق دددق اومدددهكو  دددان زيد ددد  عدددر هدددذ يدددن اول ةصددد لامدددكاهقان ادددكلن ان ي  دددك ااخدددةبكو لاالةز 

لزي دتدد  فدد  اعلةيلددر فدد  اعلةيلددر  لوهدد ا عددةن اوهددأف يددن اموةيسددر اوك ةضدد ر  ددةن وهدد ا اوةدد   لهددذ فدد   دد  اال ددذاج 

 .يوةيسر اال مير اوك ةض ر وأنهو اوم  ات ةهةو اا ة  ر   ذ 

 عرض نتائج محور الجمالية ومناقشتها   4-4

 ( 6)جدول 

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات محور الجماليةيمثل اال   وساط الحسابية واالنحر

 %   -  اول ةيو و

 48ي40 1ي18 2ي42 ا ذا  اال مير ا ةناال مير اوك ةض ر اوت  تةل أي اعلةو  ذس  ر و لل ام يم  اع ك ةو اولل امار لاو ةو ر ايلامهة ين  8

 43ي73 1ي21 2ي19 و  ل  اع ك ةو اوكشةحر ال اع ك ةو اوت  تلواز  ةولذاعق اعل أ يم   ك ةو اعلو ةز لاو ةو ريأو سةيةو ف  يمةهأ  ان ايض    اسلي ع 6

 40ي53 1ي01 2ي03 ا  ة  تل  و امهةياو اوك ةض ر اا غ  لضع اهو ر ر امو يلد جوةج اع ك ةو 3

 40ي53 1ي11 2ي03 هلوةي ةو ايييهة او مام ين ااال مير اوك ةض ر اوت  تلي   عن لجوةج اع ك   7

 40ي13 1ي09 2ي01   فر  ةصر اال مير اوك ةض ر اوت  مهأف ارد اش ة  اول لل اعلوةر  لاوف   اع   5

 37ي20 0ي88 1ي86 جوةج اع ك ةو او مك ر إلظهةياوك ةض ر تت م اوفك  امللأ و   4

 36ي93 1ي04 1ي85 و اوت  اؤ نهة اودي  ة ح ور و امة  اوك ة       جوةج اع ك   اياو 1

 32ي93 0ي84 1ي65 ان ايض   يأو سةيةو ف  يمةهأو  ل  اع ك ةو اوكشةحر ال اع ك ةو اوت  تلواز  ةولذاعق اعل أ يم   ك ةو اعلو ةز لاو ةو ر  اسلي ع 9

 29ي73 0ي70 1ي49 جوةج اع ك ةو تاهكاوت  اوت    اوك ةض ر  األ ميرتعل     2
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%  لهدددد ا اددددأج يلددددد ان اوفقددددكاو 50واةدددد  امئذ ددددر اا ددددذي  ة ددددع  لن اعلددددألاليد  ان جو ددددع ا اد ددددا يددددن

 ةت ةهدددةو اوي  دددر   دددذ يوةيسدددر اوك ةضددد ر يدددن جوةو اهدددة ل اشددد ة  اولددد لل اوف ددد  لاعلودددةر     ة دددع تمدددال   قددد  احددد  

ر اال مددير اوك ةضدد ر اواةدد   ةواةدد ر ارددد ي  ددر او  دد  لهدد ا  مددال   ةوددر يددن اع ددةالو اوةدد   ر وددأنهو   ددذ يوةيسدد 

 هو  ي أ

 عرض نتائج محور النشاط البدني لخفض التوتر    4-5

 (  7جدول )  

افات املعيارية لفقرات محو النشط البدني لخفض التوتر  يمثل االوساط الحسابية واالنحر

 %    -  اول ةيو و

 74ي47 1ي24 3ي87 اموةيسر اوك ةض ر ال ايلامهة لس  ر هةير ين لسة   اوتمل م  9

 51ي87 1ي08 2ي59  مير تو     االستم ة   أيجر ا ةن ين يوةيسر اوك ةضر  ه ة  اولأاأ ين اال 5

   ذيو  ق ق ر   8
 
 44ي93 1ي09 2ي25 يأي يوةيسر اوك ةضر تةلي ع ان ت ل    سل أا

 ين اممة   امللأ و و   ةو لاو ذي ر 6
 
 44ي40 1ي21 2ي22 اشلك  ةن اوك ةضر تلزو   توةية

 38ي13 0ي91 1ي91  ةواة ر ر  ا ةن عكصر ودستم ة    اموةيسر اوك ةض ر تللام 3

   ذيو  ق ق ر   7
 
 37ي47 0ي88 1ي87 اموةيسر اوك ةض ر تةلي ع ان ت ل    سل أا

 34ي67 0ي99 1ي73 اموةيسر اوك ةض ر    اويك ق اولول  و ل كي ين او كايةو او فة ر لاولألان   4

 اويك ق اوذ اموةيسر ا 1
 
 30ي80 0ي75 1ي69   أ الزاور اولذتكاو او فة ر اومأاأو  وك ةض ر    غةو ة

 30ي8 0ي76 1ي54 ه ة  عك  رمامو ود ةةن ودستم ة  ين املةي  او ذي ر يم  يوةيسر اوك ةضر ال يمةهأو ي ةي ةو ي ةض ر   2

موةيسدددددر  الت ةهدددددةو اوةددددد   ر ول  دددددر او  ددددد ( لاوتددددد  تلدددددأ يدددددن ا 8ل5ل9اد دددددا يدددددن اعلدددددألج االيدددددد  ان اوفقدددددكاو ) 

اال مير  اوك ةض ر وضكت اوتمل م  ة ددع تمددال  ايلددد اواةدد   ةواةدد ر الجة ددةمهو يلددد عقددكاو هدد ا اا ددذي لهدد ا اددأج 

عة دددأو تل قدددق وهدددو وضدددكت اوتدددمل م لاالسدددتم ة  لوهددد ا عهدددو الاكغ دددذن يلدددد ان اول  دددر التدددكن فددد  يوةيسدددر اوك ةضدددر ام 

تؤشددك يلددد االت ةهددةو االا ة  ددر   ددذ يوةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر  ي وة  ة   اوفقكاو اوتدد        ووةيساهة وه ا اوة 

 
 
 ة ع تمال  اح  اواة  له ا  ل   ان ات ددة  ي  ددر او  دد  موةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر وضددكت اوتددمل م  ددةن ضددل فة

اوك ة دد   يددن يديدد  ل وةيددةو  لز دد  او ة دد  ارددد ضددل  االيالة ددةو ليددأي تددذعك االيددةرن امك  ددر موةيسددر اوامددة  

 هزو لا لاو  ةع ر لاج

 يكت  لة   ي ذي اوامة  او أ   لاولفذل اوك ة       4-6
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 ( 8)جدول 

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات محور النشاط البدني والتفوق   يمثل االوساط الحسابية واالنحر

 الرياض ي 

 %    -  اول ةيو و

 61ي07 1ي39 3ي05 تة   بة ع اعلأا  لالت لةج ارد لحع بذ   لي هذ  ر ام اال مير اوك ةض ر اوت  اليمةهأو ال يوةيسر ا ذا    اع   7

 59ي07 1ي26 2ي95 الاسلي ع ان ات و  اولأي   او ذي  اول    بذاج اولةي وال  اسللأ ودشتما  ف  ام ةعةةو اوك ةض ر  2

 58ي53 1ي36 2ي93 ا أو ين اع أ ا   يأي االهلوةي  و ةلور اوفذز ف  اوك ةضر  أيجر ز  8

 55ي33 1ي43 2ي77 الاع   ام  مة  از ا  ع   اوية ع اول ةعس    أيجر ر امو   4

  اسلي ع 1
 
 48ي40 1ي35 2ي42  ةن  و   لي    عكصر ي ذ ر ا أن اوفكل اوك ةض ر اوذب  ر   إ اان ايةي  اولأي   اوك ة    اومةل اذي ة

 46ي27 1ي30 2ي31 ي او او لاولض  ر لب ج اعلهأ  اوك ةض ر الةس  يلد ا الة  ان او  ةح ف  او يذالوايلقأ   5

 الن ام ةعةر ي أا اسةس   ف  االلوع علل   و  اا غ  اوتشل ع يلد يوةيسر اال مير اوك ةض ر اوت  تاهك عيهة  6
 
 اكا

 بة ع اول ف    ذيو لاض ر  

 41ي47 1ي08 2ي07

بذ  ر لاوت  اقي  عيهة اودي  حأيت  ف  ام ةعةةو   ج ارد تأي   ي لاو وفتماوتعل    اال مير اوك ةض ر اوت  ت لة  3

 ضأ ام ةعةان يلد يةلذن يةج ين امهةيو 

 38ي53 1ي12 1ي93

   ددددذ يوةيسددددر اال مددددير اوك ةضدددد ر (  7الضددددح يددددن اعلددددألج ايددددد  ان اوفقددددكو )  
 
 اا ة  ددددة

 
لاوتدددد  تومدددد  ات ةهددددة

 كا  ي  ددر او  دد  % ( يددن اجة ددةو اعدد 61ي07)  وضكت اول ةع  حأ   دد  يلددد ايلددد  ةدد ر
 
  لهدد ا اومدد  ات ةهددة

 
اا ة  ددة

% ( عقددأ يم ددع 59ي07اية اوفقددكو لاوتدد  ا ل ددع امكت ددر اومة  ددر  اةدد ر )  موةيسر اال مير اوك ةض ر وضكت اول ةع 

 يوةيسر اال مير اوك ةض ر 
 
 س   ة

 
( لردد و  اوفقددكو  58ي53( يددة  ةدد ل  )  8لحأ يم ع اوفقكو )  0ي أ اول  ر ات ةهة

يل ةح ددر ) % (   دد  ان اجة ددةو اعددكا  ي  ددر او  دد  يلددد هددةتان اوفقددكتان تمددال  ات ةهددةو  55ي33يددة  ةدد ل  )  ( 4) 

اوفقددكاو ( لرد اواة لان تم دن ح و يةو ددر  ةواةدد ر و ددة   4( لس   ر  ةواة ر و فقكو )  8اا ة  ر  ةواة ر و فقكو )  

 ة  دددر لتلز زهدددة ي دددأ ي  دددر او  ددد  ع ودددة ودددذ تدددو تذضددد م االاز دددة و فددد  االت ةهدددةو  ل ددد  ا ددد  يدددن امو دددن ت ق دددق  الهددد 

 اهو ر ه   اموةيسةو لا كاز  ذا يهة االا ة    

ايدددة  دددة   اوفقدددكاو حدددأ شدددال ع  ةددد  يئذ دددر احددد  يدددن او  ددد   تددد  لان  ة دددع تومددد  ات ةهدددةو اا ة  دددر   دددذ  

  دددر يدددن االعدددكا  اوددد ان هددد   اواةددد ر تومددد  عئدددر ح  يوةيسدددر اال مدددير  اوك ةضددد ر يدددن اجددد  اولفدددذل اوك ة ددد     ددد  ان

االشدددتما  فددد  ام ةعةدددةو الي ددد  ان الوادددز  اردددد ان اوةددد   نهلودددذن  ووةيسدددر هددد   اال مدددير وهددد ا اوةددد    لحدددأ اكجدددع 

اوفدددك   وادددزاو  أ  دددر لجةدددوة  ر ل فةددد ر  ةصدددر مدددن اودددةي  هددد   االولدددة  ليللقدددأ او ة ددد  ان ه دددة  عدددكلل عك ادددر 

لا ددد  الاو دددن ان اجة دددةو ي  دددر او  ددد  يدددن  ددددج هددد ا اوذاحدددع  ا هددد ا اعلة ددد  لوهددد ا جدددة وع ودددة ا ددد ودددأن اول  دددر 

  وهددد ا  دددةن  ات دددةع  اوفدددك  اال ا ا تدددو ا ل دددةي  ضدددون يذاصدددفةو 
 
 يل ةعةدددة

 
لا ل دددةياو  ةصدددر تؤه دددر الن االدددذن الي دددة

 ي  االت ة  موةيسر اال مير اوك ةض ر وضكت اولفذل  اة  ح   ر يوة جة و ف   ة   اا ةل 

 مددة تقددأي   
 
تكتيدد  اا ددةلي  ةواةدد ر الت ةهددةو ي  ددر او  دد  موةيسددر اال مددير   (9)لددكت اعلددألج  لتذض  ة

 اوك ةض ر ااخل فر  
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 (  9جدول )  

 يمثل ترتيب املحاور ونسبها املئوية 

 %   -  يحو اا ذي  و

 57ي26 4ي91 25ي77 اومةو   1

 43ي18 5ي83 23ي75 اومة    2

 51ي08 3ي81 20ي43 اوةة   3

 43ي73 4ي38 19ي68 اعخةي  4

 39ي75 3ي39 17ي90 االلج  5

 38ي90 6ي03 17ي51 اوكا ع  6

 

 االستنتاجات والتوصيات   -5

 االستنتاجات   5-1

ظهددددك ان اا ددددذي اودددد م اومدددد  اولددددذتك لااخددددةبكو  ددددةن تة ةدددد   االلج يلددددد  ددددة   اا ددددةلي ع وددددة ا ددددا ظهددددذي  .1

 اال مير اوك ةض ر ول  ر او     ات ةهةو اا ة  ر   ذ يوةيسر   اواة  امئذ ر وفقكات  لاوت  يم ع

ان ات ددة  ي  ددر او  دد  موةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر وضددكت اوصدد ر لاوتددمل م وددو  مددال   ةدد ر ر اددمو ي ددأ  .2

 عينة البحث  

االت ةهدددةو  اع ددد ظهدددك ان يوةيسدددر اال مدددير اوك ةضددد ر وضدددكت اع  دددذج يلدددد  ادددمو تدددذتك لي دددةبكو هدددذ  .3

 اال مير اوك ةض ر وأن ي  ر او       ذ يوةيسر 

 اضددل  ددةن ات ددة  ي  ددر او  دد    ددذ يوةيسددر اال مددير اوك ةضدد ر وضددكت اعلوةو ددر هدد   اال مددير اومدد   .4

 االت ةهةو   ذ يوةيسر ه   اال مير 

 ايددة يددن  ة  ددر يوةيسددر اال مددير وضددكت  فدد  اولددذتك عقددأ  ددةن ات ددة  اول  ددر   ددذ هدد ا اا ددذي   .5
 
يلذسددية

اوك ةضددددر وضدددددكت اول ف دددد  يدددددن  ددددةالو اولدددددذتك اول  دددددر  ووةيسددددر  اعددددكا  يلدددددد يددددأي اهلودددددةي يوددددة  ج  ودددد  

 او فس   لاوكا ر او فة ر  

 التوصيات    5-2

ضكليو ز ة و اومقةعر لامفةه و اوك ةض ر لاعخةصر  ةهو ر اموةيسر اوك ةض ر اخل    ذات  اع  ةو   .1

    امكح  اعخ ي أ ب  ر جةيلر ...االجلوةي ر لاوص  ر لاو فة ر 

ل مال   ليم يلد ب  ر اوال  ةو  او اول  ا و للكف يلد   ضكليو اسل أاي يقة   االت ةهةو .2

  ةواهو االت ةه ر ح   تال  فهو  ةم يهور تأي   ر ال ي ةض ر  

او ن و لهةو امل  ر ان تي ق ح ةسةو االت ةهةو  ت  يلد اي ة  اوه ئر اولأيية ر لاال اي ر  .3

 ةهةمهو   ذ اال مير اوك ةض ر  و للكف يلد لاحع ات 

مان ا ك ن    ة  يقةاي  ا كن  فة ر ف  اا  ط اعلةيب  و للكف يلد اوذاحع لام ذج  ضكليو ح ةي  ة  .4

   ذ اال مير اوك ةض ر ااخل فر سذا  ف  اعلةيلر ال ف   ة   امؤسةةو ااخل فر 

 



 2021العدد السابع  اتجاهات بعض طلبة جامعة المرقب نحو النشاط الرياضي

  
 

  

                                                                                          HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 137 ربية الرياضية والعلوم االخرىمجلة الت

 

 املصادر

ييددددة ع  اي  اوقددددةهكو  ليةم ددددر  ياسددددةو يكب ددددر  االجلوددددةع  ي ددددو اودددد ف   اوةدددد أ:او  دددد  ي وددددذ   ا ددددذ  .1

   1984   13   اومل  

 .1985 اوكسةور يي لر     ضأا    لااللوع االت ةهةو او فة ر و فك     يق  : ةان رك و   .2

 .  1993 ةي  اوذي  : ي و او ف  اوك ة       ضأا     اي اع  ور    اويةو   زاي  .3

   1992.  2   املةيف  اي    اوقةهكو  اوك ة    ي و او ف     يدلم:ي وأ  ةن   .4

 .1970 و ودان  اي اول و   املو   و ف  ااصذج ي و   ياجح:ا وأ يزو   .5

 .1974  اوره ر  اي     املو   االجلوةع   ياسةو ف  ي و او ف     ييةذم:ي أ اوك ون ي وأ   .6

  ددذ   ي ةعاددر اوزيحددة  ات ةهددةو يددأاكم امددأاي  فدد  امضك دد :يك دد   وددذ م     وددر عددة ق  ةددن ا ددذ  .7

  1  اولدددددأ  23ي  دددددر  اوتم ذ دددددر ي  دددددر  ياسدددددةو فددددد  اول دددددذي  يامدددددذي   ددددد   اوك ةضددددد ر اوتم  دددددر   ي 

1996. 

8- Wicjker , A.W:Attitu aes Versus Action , The , Relatioship of Verbal and overt behavioral to 

attitude objects, the  Journal of  Social  Issues , 1969.    

 



 2021العدد السابع  ومصادرها بطول مسار خط السكه الحديديه بمناطق سرت وهون وسبها، ليبيا الرياحية الرمليةخصائص الترسبات 

  
 

  

 ليبيا  /الخمس  –المرقب جامعة  –بية البدنية كلية التر
138 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                       

                                                  

 

بمناطق  يه خط السكه الحديد مسار  خصائص الترسبات الرمليه الرياحيه و مصادرها بطول 

 سرت و هون و سبها ، ليبيا 

 

 د. رمضان الضعيف  

 د. محمد شهوب  

 حمد عبد الجليل  د. م 

 د. على عكاشه 

 ص ل املستخ

 

 الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىهتشىىىىىىمل ،  يىىىىىى  تغطىىىىىىا الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه ويىىىىىىقا  مىىىىىى  مكاشىىىىىىف  كىىىىىىالم  ا  ط ىىىىىىه

اشىىل ر رلايىىج ال  بىىان الفاشىىاا الامليىىه ، ع مىىاا ال ىىيم ، اللرمعىىاا الاماليىىه ل ال بكىىاا ل ال  بىىان الامليىىه. 

مىىىى  ل ىىىىداا تىىىىسامه ماللفىىىىه يىىىىاب ر اللوايىىىىد  م لىىىىر ب ىىىىسور  كىىىىالم  عا ىىىىد  ا ىىىىى و م ىىىىه  بفعىىىىل الامىىىىا  الامليىىىىه

 ىىى تىىىسور الىىقم  ال الىىى  ل  غلىىىج رلايىىج الىىقم  الاااىىىج ث  مىىا  ويىىىد ويىىد الامىىىاأ  ىىى وييولوييىىه ماللفىىهث  يىىى  

تىىىسور الىىىقم  ال ىىىائا علىىىى ىيجىىىر وجىىىا رملىىىى ي ىىى ت ول وجىىىا ي ىىى ت رملىىىىث  مىىىا  لم ىىىل ويايىىىا ب ىىىسور الىىىقم  ا لأ 

   على ىيجر وجا رملى.

ئسبيا ل  لوايىىد    تشا الفاشاا الامليه اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه

 لحاك ال  بان الامليه  ى ا  اطق ا فلو ه ث  ي   لاذ ا رىىا    ث بي مابصفه خاصه ب ن و قمر ال  بان الامليه

 مت  ، ل  ظها  اطوط ملوا مه  ى صور ا قمار الص اعيه.  30محصلر  ا ر الاماأ ل يبلغ ار فاعها 

ون رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ملويىىطر العجىىم،  ل ل ىىد  بىى ن عي ىىر، 54 ىىم ريىىاا  اللحليىىل العجدىى  لعىىدد 

بي مىىا  تىى ال  رمىىاأ ال  بىىان الامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه بىى ن رمىىاأ ةاعمىىر ل رمىىاأ ملويىىطر علىىى الجاةىىج ا وايىىر 

لفاشاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف للاما  ل رماأ ةاعمر على الجاةج ا دابا للاما ث  ما يش    صنيف رماأ ا

ضىىىعيف، بي مىىىا يتىىى ال   صىىىنيف رمىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن الضىىىعيف ل الجيىىىد يىىىداث  مىىىا 

يشىىى    ماتىىىل  و اىىىج ووجىىىاا رمىىىاأ الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل 

 مويج ل  يود مويج يدا.اللرمعاا الامليه ماب ن  يود  

الايىىىوتياا الاما يىىىه  سىىىلوماا ماللفىىىر مىىى  الطاقىىىر، االامىىىاأ ا خشىىى  ئسىىىبيا  وعلىىىى طاقىىىر   رتعاضىىى 

 لوايىىىىىىد بم ط ىىىىىىر يىىىىىىااا م ارةىىىىىىر ب ظ  ااىىىىىىا للايىىىىىىوتياا الاما يىىىىىىه با  ط ىىىىىىه الشىىىىىىماليه  م ط ىىىىىىر يىىىىىىاا  ل ا  ط ىىىىىىه 

مصىىىىادر   لم ىىىىلا  ا علىىىىى ئسىىىىبيا بم ط ىىىىر يىىىىااا. الويىىىطا  م ط ىىىىر ىىىىىون  ث ل رتمىىىىا يعىىىىقت نلىىىى  ا ىىىىى  ىىىى ت   شىىىد  الامىىىى 

ويايا ب ىىسور  كىىوم  الهيشىىه ل تىىسور  كىىوم  السمىىا الرىىغ  م ىىل ا   ىى  تغطيىىه   بم ط ر يااالاماأ الاما يه  

بلكىىوم  معىىقلأ  ط ىىر ىىىون  مصىىادر الامىىاأ الاما يىىه  بي مىىا  م لىىر للسىىطح  يىى  ي طعهىىا لادت  مىىقا ل رلااىىد ث

ث بي مىىىا    يىىى  ي طعهىىىا لادت بىىىا ال ب ىىى  ل رلااىىىد  ىىى  تغطيىىىه للسىىىطح بم اسىىف ىىىىون ا   لهىىىىةي ىىه ل  كىىىوم   مىىىاا 

ويايىىىىىا بلكىىىىىوم  مسىىىىىاك  ي ىىىىىوب ل شىىىىىا  رملىىىىىر الىىىىىق    ل  كىىىىىوم     ط ىىىىىر يىىىىىااامصىىىىىادر الامىىىىىاأ الاما يىىىىىه   لم ىىىىىل

 للكون ا     تغطيه للسطح بم ط ه يااا.    الحسالةه  شماأ رملر الق     ي   ملد مكاشفها
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 املقدمة 

امىىىىاأ  يىىىى   لعىىىىج العمليىىىىاا  وايىىىىه عمليىىىىاا الل ميىىىىر بم ىىىىاطق يىىىىاا ل ىىىىىون ل يىىىىااا مشىىىىكلر  ىىىىاا م ال

الدلر الا يس    ي تش يل السطح لتعلب  ال  بان الاملير ا د وىىىم مظىىاىا السىىطح  ىىي ا  ط ىىر.  لعىىا   الاما ير

الحديدي  ي خط ي وب ليبيا  اشكل خاص ، لبعض ا  اطق شبه ال ىىحاالمر  ىىي  معظم قطاعاا مسار الطامق

ممىىا  ةتيرىىر مىىالر السىىط الحديىىدت بالبيجىىه ال ىىحاالمر الشىىماأ اشىىكل عىىاا،  شىىكلر   ىىف ال  بىىان الامليىىر عل اىىا

يتسىىىىىبج  ىىىىىي  ىىىىىدلص مشىىىىىاإل  ب ىىىىى    صىىىىىل و ياةىىىىىا ر ىىىىىى لقىىىىىو   ىىىىىوادص يسىىىىىيمر رتىىىىىا ي ىىىىىو  ال طىىىىىاراا ال ىىىىىايم عىىىىى  

ث  مىىا  ىىهدي ىىىذ  الق واىىاا الامليىىر ويضىىا ر ىىى  وقفىىاا غ ىى  ملوقعىىر  ىىي مها بالامىىاأ ا لرمعىىر علىىى ا سىىاراصىىطدا

اىىىلم العديىىد مىى  البىىا  ي ن . عدةيىىر ا كوةىىر لل ضىىبان لماح اااىىايىىدالأ  ا ىىر ال طىىار عىى ل  علىىى   إىىل ا يىىقا  ا 

،  Kadib (1963) ل خصا صىىها العجميىىه اىىال  يفيىىر  ا   الاما يىىه بالدرايىىاا الايىىوتيه ل ا عدةيىىه للايىىوتياا

Shukri and Philip (1959)  ،Levy (1974)  ،Fryberger (1979) ، ،Zaghloul et al. (1984)  ،El-Shazly et 

al. (1986)  ،Dabbour et al. (1986)  ،Morsy et al. (1989)  ، Embabi (1987  ،Kamel (1989)  ،Asma 

(1995)   ،Assal (1999)    ل Abdel Galil and Hereher (2000)  .   

خصىىىا ل الت يىىىباا الامليىىه الاما يىىىه ل مصىىىادرىا بمسىىىار   وضىىح ا ىىىي إوذاىىى ىىىىذ  الدرايىىر   مىى  وىميىىىر 

بم ىىىاطق يىىىاا ل ىىىىون ل يىىىااا الرىىى  يىىىيلم ا اىىىا   فيىىىذ منشىىى ا الطامىىىق الحديىىىدي لاسىىىط  الحديديىىىه السىىى جخىىىط 

  .1ال حاالي بالج وب  شكل  

 

 
   موقج م ط ر الدرايه موضح عل اا مسار الطامق الحديدي.  1شكل  

 أشكال الترسبات الرياحيه 

بم ط ىىر  الالايىىج الاما يىىهتشمل تغطا الالايج الاما يه ويقا  م  مكاشف  كالم  ا  ط هث  ي  

 يااا الفاشاا الامليه ، ع ماا ال يم ، اللرمعاا الاماليه ل ال بكاا ل ال  بان الامليه.  

 الفرشات الرمليه:  1)   
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  تشا الفاشاا الامليه اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه ئسبيا ل  لوايىىد 

ه ث  ملىىىىد ااشىىىىر رمليىىىىر   تىىىىحاا  رمليىىىىر م بسىىىىطر    تشىىىىا عل اىىىىا اعىىىىض بصىىىىفه خاصىىىىه بىىىى ن و قمىىىىر ال  بىىىىان الامليىىىى 

  .  2ال با اا ال حاالمر ا لفاقر   شكل  

 

 
  : ااشر رملير   تشا عل اا اعض ال با اا ال حاالمر. 2شكل  

 علمات النيم:  2)

مىىى  اعىىىل الامىىىا  علىىىى ا يىىىطح الامليىىىه   م ىىىل ع مىىىاا ال ىىىيم وصىىىغا الايىىىوتياا الهوا يىىىه وجمىىىا ل  نشىىى 

  .3 ي    خذ شكل اللموياا  شكل  

 
  : ع ماا ال يم الاما يه.3شكل  

 التجمعات الرماليه و النبكات:  3)

 نشىى  اللرمعىىاا الاماليىىه ع ىىد اةافىىا  يىىاعر الامىىا  الحاملىىه للامىىاأ ةتيرىىر اصىىطدامها اعىىا ق  يىى  

 ث ل ع ىىدما يلوايىىد الغطىىا  ال بىىاتا  كىىون مىىا يعىىا  4م   شىىكل يىى  30 لكون  رمعاا رمليه ي ل ار فاعها ع  

بال ب ه ناا ار فا  وعلىىى ئسىىبياث ل ل ىىد لىىو ه اةتشىىارىا ب  ىى   بم ط ىىر يىىاا ل م ط ىىر ىىىون ث  يىى    تشىىا 

  فرشة رملية
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عبىى  ا  ط ىىر مرموعىىر مىى  اللرمعىىاا الامليىىر ال ا رىىر عىى  اصىىطداا الامىىا  بىىبعض اللرمعىىاا ال با يىىر ممىىا 

  .5مت    شكل   1.6 يشكل  رمعاا ال بكاا الر  يبلغ ار فاعها ا ى  

 

 
  :  رمعاا رملير م فصلر ةتيرر اصطدامها اغطا  ال باتي.4شكل  

 

 
 . رمعاا رملير م فصلر  ةب ر  ةتيرر  وايد الغطا  ال باتي : 5شكل  

 متر 1.6 

 سم 30
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 الكثبان الرمليه:(  4

تعلب  ال  بان الامليىىه مىى  وىىىم ل و  ىى  الالايىىج الهوا يىىه بم ط ىىر الدرايىىه ل  ويىىد عىىد  وةىىوا  ماللفىىه 

 يىىى    سىىىم ال  بىىىان    ثPlummer and McGeary, 1993 لل  بىىىان الامليىىىه  بعىىىا  ظهاىىىىا ل طام ىىىر  كوم اىىىا 

 :الاملير طب ا   را  الاما  السا د  ل  مير ا مداد الاملى إا تي

 كثبان الرياح أحادية االتجاه:   •

تشىىىىمل عىىىىد  وةىىىىوا  طب ىىىىا ل ميىىىىر ا مىىىىداد الاملىىىىى هىىىىى   بىىىىان رمليىىىىر مسلعاضىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ل 

 .  بان رملير ى لير ملحد 

 كثبان الرمليه الطولية:كثبان الرياح ثنائية االتجاه ال •

هىىىى و  ىىى  ا ةىىىوا  اةتشىىىارا بم ط ىىىر الدرايىىىه، ل  لم ىىىر باملىىىدادىا موا مىىىه للامىىىا  السىىىا د ث  لم ىىىر ال  بىىىان 

متىى   ىىي ا  ىىاطق ا  صىى ر للطامىىق  وشىىكاأ  6الاملير ب ذاا طولير م  ال و  السيفي لالر  يبلغ ار فاعها ا ى و    مىى  

    .7  ل  6

 
  :  اا م الاماأ على الطامق ا عبد ب ن يااا لتااكث   ه الت ا م على الجق  الشاقى م  الطامق. 6شكل  

 

 محصلة حركة الرمال اتجاة

N72W 
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 ب ن يااا ل بااك.  N72W   :   بان رملير طولير  ملد با را  7شكل 

بىى ن   N72W ملىىد ال  بىىان الامليىىه السطيىىه با رىىا   لحاك ال  بان الامليه  ى ا  اطق ا فلو ه ث  ي  

متىى  بم ط ىىىر يىىاااث ل  ظهىىىا  اطىىوط ملوا مىىىه  ىىى صىىىور ا قمىىار الصىىى اعيه    30يىىااا ل بىىااك للصىىىل ار فاعهىىا ا ىىىى 

  .8شكل 

 

 
  وضح ون ا را  محصلر  ا ر الاماأ يملد با را  املداد ال  بان الاملير الطولير.  : صور  يومه8شكل  

   التحليل الحجمي 

 ىىىىىىىم يمىىىىىىىج عي ىىىىىىىاا مم لىىىىىىىه للامىىىىىىىاأ ا لوايىىىىىىىد  علىىىىىىىى  لدرايىىىىىىىر السصىىىىىىىا ل العجميىىىىىىىر للامىىىىىىىاأ الاما يىىىىىىىه ث

الفاشىىىىاا الامليىىىىر ل اللرمعىىىىاا الاماليىىىىه ل ال  بىىىىان الامليىىىىر ث لل ىىىىد وخىىىىذ  ىىىىى ا علبىىىىار يمىىىىج عي ىىىىاا مىىىى  الجاةىىىىج 

 اتجاة محصلة حركة الرمال

N72W 

N72W 
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ا وايىىىىه للامىىىىا  لالجاةىىىىج ا ىىىىدابا للامىىىىا  لل  بىىىىان الامليىىىىر لنلىىىى  لوصىىىىف  و اىىىىج الحبيبىىىىاا الامليىىىىر علىىىىى ال  بىىىىان 

 الاملير.

عي ىىىىىر لايىىىىىوتياا الفاشىىىىىاا الامليىىىىىر ل اللرمعىىىىىاا الاماليىىىىىه ل  54اللحليىىىىىل العجدىىىىى  للعىىىىىدد  ىىىىىم ريىىىىىاا   

عي ىىىىه للم ط ىىىىه  18للم ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ، ل عىىىىدد  عي ىىىىه 18ل ا لم لىىىىر اعىىىىدد  الامليىىىىرثال  بىىىىان 

 عي ه للم ط ه الج وتيه  م ط ر يااا .  18الويطا  م ط ر ىون  ، ل عدد  

ياىىىىىد  اللحليىىىىىل العجدىىىىى  للعي ىىىىىاا م ارة اىىىىىا ل تبىىىىىج العمليىىىىىاا الرىىىىى   ىىىىى تاا  اىىىىىا الالايىىىىىج  يىىىىى  يسىىىىىمح  

  داخىىىىىل الايىىىىىوتياا الغ ىىىىى  Sand grainsاللحليىىىىل العجدىىىىى  بلحديىىىىىد اجحلىىىىىوت ال دىىىىى  لعجىىىىىوا  بيبىىىىىاا الامىىىىل  

ل ىىلاسل  ،(Folk, 1974)ا  اخىىل ل ا بىىا    الحبيبىىاا بايىىلادااملماي ر ال خفيفه اللماي  بفىىا  وجىىوا ىىىذ  

 -ىذ  الطام ه  ي اآلتي :

بداخل  1 تم  رفف  لر ا م    ا  طا إل ا ا ا   ب لعد  مااا  يلها  د  حل ا اا لعي اا  ا تغسل    

اللرفيف  د     ياعر.   24اان 

لعي ر. 2 ا لاحصوأ على  لل سيم  لا ا قج  برها   العي ر      فاغ 

ا  ايبر م   3 ا  اخل  وت  حديد  العجمير  الفت    لر   ت ايج     حديد  ا ا  ا ا الحا  ي  قطا 

ا ويود .  العي ر   مج طبيعر 

ىىىىى   4 لنل م اىىىىل  ىىىىل  إ الحىىىىاا  وقطىىىىار  يىىىىعر  ىىىى   ىىىى   ي م ىىىىا  ي ىىىىا   ا ل ب ي ا  اخىىىىل  ا  ىىىىر  ىىىىج مرموع    ا 

ىىي   ىى ت   ل ب ا لفلحىىاا  ا ناا  لا  اخىىل  اججموعىىر،  ويىىفل  الصىىغات  لفلحىىاا  ا ناا  ا  اخل  بوضج 

اججموعر.    وعلى 

ها     5 يل د  حل ا اا لعي ر  ا لعي ر ع      و ن  ا ل ن  ىىى    100ي ل  عل ا  اخل  يااا  ل مار خ أ 

ب ن   ت ال   لهقا   د    ا  دقي ر.     15-25الجها  

ىى       6 نل ىىد  ع ا ىىم  رىىات  ت  ، ىىاا  ع ل ا الو ن  ا م   ا ئسب  إل غاتاأ ل حدد  على  اججود   لعي ر  ا  فاغ 

ل لا ج   ا لهذ   اإل صا ير  ى   9وشكاأ    العملياا  ث ل ساب 11ا  ا عام ا العجميىىر لاحبيبىىاا اعىىد     

ا با      Folk and Ward, 1957 طبيق ا عاد ا طب ا لطام ر   ب  . (Friedman, 1967)ل فس  ىا 
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  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الشماليه  م ط ر ياا . 9شكل  
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  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الويطا  م ط ر ىون .10شكل  
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  م ط ر يااا .  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الج وتيه11شكل   

 

ىىىىىىان    لعا  ا ىىىىىى  لضىىىىىىعها  ر ل ا ىىىىىىاد ا  ا ع ايىىىىىىلاداا  ىىىىىىيم  Folk&Ward,1957ب ق ىىىىىىم  سىىىىىىاب     

العجمير لهي    ا عام ا 

 : اآلتي     - ى

 

املتوسط  -أ  الحبيبي   الحجم 

 (Graphic Mean ) 

 : ر  ا عادل ايلنلايه م    -يم   

 

 
الشامل  -ب لبياني  ا التصنيف   معدل 

             ( Inclusive Graphic Standard Deviation ) 

ا ت يىىبر   د  ىىوا ا  دريىىر  صىىنيف  ىى   ىى   ي م ر  ىىى ى لعي  ا ىىىف  ى ي ىىر  صن ةوعي امل  ىىى ى ا ع ذا  ىىى ى ىى ن  ب ي

ىىىىر   ب ر  ناا  ىىىىر  ة إا يىىىىوا   ىىىىاا  ب ي الحب ىىىىج  ا رىىىىا  يمي ىىىىر  ىىىىه معاا م  ىىىى   لمم  م  ا لويىىىىط  ىىىىم  العج  ىىىىوأ 

 : اآل ير  ا عادلر  ةه خليط م  وجوا  سج  و ول   -وجميه لا د  
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الشامل   –ج   لبياني  ا أو االنحراف  الحيود   معامل 

                           (Inclusive Graphic Skewness) 

ىىر              دل ا عا ىى   م لالسشىىوةر  ىىر  ل عوم ا ىى   ىى   ي م ىىر  لعي  ا ىىاا  ب ي تشىىغله  ب ىىذي  ل ا العجىىم  ىى ن  ب ي

 :    -اآل ير 

 

 
     

يىىدالأ      ىىى    1ل وضىىح  ىىاد ا  3ا  ا ع ىىق  ي عىىد  طب ا ىىاا  ب ي لاحب ىىر  العجمي ا عىىام ا  ىىيم  ق   

لا  ط ىىه   ، م ط ىىر ىىىون  لا  ط ىىر الويىىطا  ، م ط ىىر يىىاا الشىىمالير با  ط ىىر الاما يىىر للصىىف للايىىوتياا

  م ط ر يااا  طب ا للمعام ا العجمير.  الج وتيه

ملويىىىىىىطر العجىىىىىىم، بي مىىىىىىا  تىىىىىى ال  رمىىىىىىاأ ال  بىىىىىىان الامليىىىىىىر ل تشىىىىىى   ال لىىىىىىا ج ون رمىىىىىىاأ الفاشىىىىىىاا الامليىىىىىىر 

اللرمعىىىاا الامليىىىه بىىىى ن رمىىىاأ ةاعمىىىر ل رمىىىىاأ ملويىىىطر علىىىى الجاةىىىىج ا وايىىىر للامىىىا  ل رمىىىىاأ ةاعمىىىر علىىىى الجاةىىىىج 

ا ىىدابا للامىىا ث  مىىا يشىى    صىىنيف رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف ضىىعيف، بي مىىا يتىى ال   صىىنيف 

لامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه مىىاب ن الضىىعيف ل الجيىىد يىىداث  مىىا يشىى    ماتىىل  و اىىج ووجىىاا رمىىاأ رمىىاأ ال  بىىان ا

الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن  يىىىود 

ى    1يدالأ  مويج ل  يود مويج يدا     .  3ا 

(: قيم املعاملت الحجمية للحبيبات و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  1جدول )

 للمنطقه الشماليه )منطقة سرت(.

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

 العينه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.89 1.65 0.72 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
ملويطرمل   صنيف ضعيف   يود مويج يدا  ااشه رمليه 2 1.78  1.69 0.65 
  رمعاا رمليه  3 2.92 0.48 0.67 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  4 2.80 0.46 0.56 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  5 2.93 0.45 0.49 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  6 2.86 0.32 0.44 رمل ةاعم  يدا صنيف ييد   يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  7 2.63 0.47 0.53 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  8 2.72 0.47 0.44 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 2.90 0.46 0.28 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
  رمعاا رمليه  10 2.83 0.49 0.47 رمل ةاعم  ييد صنيف   يود مويج يدا
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   بان رمليه  11 2.71 0.46 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.97 0.32 0.43 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  13 2.63 0.64 0.39 رمل ةاعم   صنيف شبه ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه*  14 2.82 0.49 0.55 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا يود مويج 
   بان رمليه  15 2.42 0.45 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج

   بان رمليه*  16 2.86 0.34 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  17 2.52 0.44 0.28 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 

   بان رمليه*  18 2.84 0.33 0.36 رمل ةاعم  يدا   صنيف ييد مويج يدا يود 

   بان رمليه* : الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.

(: قيم املعاملت الحجمية للحبيبات و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  2جدول )

 الوسطى )منطقة هون(. للمنطقه

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

العين 

 ه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.66 1.30 0.42 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 2 1.62  1.37 0.45 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  3 2.80 0.41 0.68 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  4 2.60 0.43 0.46 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  5 2.90 0.46 0.40 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  6 2.84 0.32 0.34 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  7 2.73 0.47 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  8 2.52 0.43 0.34 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 2.83 0.41 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
    رمعاا رمليه 10 2.87 0.44 0.37 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه  11 2.51 0.46 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.95 0.32 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  13 2.23 0.62 0.37 رمل ةاعم   صنيف شبه ييد  يود مويج يدا
   بان رمليه*  14 2.72 0.49 0.35 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه  15 2.12 0.48 0.26 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
   بان رمليه*  16 2.84 0.33 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  17 2.43 0.42 0.26 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
   بان رمليه*  18 2.76 0.33 0.38 رمل ةاعم  يدا   صنيف ييد  يود مويج يدا



 2021العددد السابع  خصائص الترسبات الرملية الرياحية ومصادرها بطول مسار خط السكه الحديديه بمناطق سرت وهون وسبها، ليبيا

  
 

  

 ليبيا  /الخمس  –المرقب جامعة  –بية البدنية كلية التر
150 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                       

                                                  

 

 الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.    بان رمليه* :

 

 

 

للحبيبات   (: 3جدول ) املعاملت الحجمية  و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  قيم 

 للمنطقه الجنوبيه )منطقة سبها(. 

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

 العينه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.46 1.30 0.48 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 2 1.61  1.37 0.47 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  3 1.82 1.41 0.78 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 4 1.60 1.43 0.46 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
ملويطرمل   صنيف ضعيف   يود مويج يدا   رمعاا رمليه  5 1.95 1.36 0.42 
  رمعاا رمليه  6 1.94 1.46 0.33 رمل ملويط  صنيف  صنيف  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  7 1.73 1.37 0.32 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 8 1.52 1.33 0.34 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 1.85 1.51 0.17 رمل ملويط ضعيف  صنيف   يود مويج
  رمعاا رمليه  10 1.87 1.31 0.47 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا

   بان رمليه  11 1.91 0.47 0.28 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.25 0.33 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  13 1.61 0.46 0.39 رمل ملويط  صنيف ييد مويج يدا يود 
   بان رمليه*  14 2.26 0.29 0.32 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  15 1.68 0.48 0.25 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج
   بان رمليه*  16 2.00 0.33 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  17 1.72 0.53 0.17 رمل ملويط  صنيف شبه ييد  يود مويج 
   بان رمليه*  18 2.08 0.45 0.38 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه* : الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.

ىىىىىىه  سىىىىىىلوماا   ا ي لام ا لايىىىىىىوتياا  ا ىىىىىىا   ع ت ىىىىىىر  ا  دم الدرايىىىىىىر  ولضىىىىىىحر  ىىىىىىر،  م عا بصىىىىىىفر 

ا  شىىىىكل   ا يىىىىا ىىىىر  بم ط  ىىىىر   لوايىىىىد  ق ىىىىى طا ا  وعل ئسىىىىبي ا خشىىىى   ىىىىاأ  لام اا ىىىىر،  ق الطا ىىىى   م ىىىىر  ف ل مال

ون  12 ىىى    ظهىىىا ريىىىوتياا وخشىىى  ئسىىىبيا م ارةىىىر  ا  ط ىىىه الج وتيىىىه  م ط ىىىر يىىىااا الايىىىوتياا الامليىىىه ب ث  ي
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ث ل رتمىىىىا ا يىىىىه با  ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ل ا  ط ىىىىه الويىىىىطا  م ط ىىىىر ىىىىىون  للايىىىىوتياا الامب ظ  ااىىىىا 

  يعقت نل  ا ى   ت   شد  الاما  ا على ئسبيا بم ط ر يااا.  

 
ل ياااث   ه خشوةر ريوتياا م ط ر يااا    : يوضح  و اج العجم الحبيبغ بم اطق ياا ل ىون 23شكل  

 م ارةه بم اطق ىون ل ياا. 

 

يىىا بط  ا يىىج ال  بىىان الامليىىه ا عىىدئا اشىىكل لتيىىق بطبيعىىر الت  يىىج ال ىىسات  نشىى   لىى  الالايىىج ث 

 يىى   ىى افض ا ا بىىه الج  يىىه اسىىبج نيىىاد  اللىىدا اا الفلا يىىه ال ادمىىه مىى  ا كاشىىف الوايىىعه لاعجىىا الاملىىى 

Minas and El-Bakush, 2007) يلم ىىل الجىىق  الا يسىى غ مىى  الالايىىج الاما يىىه بىىالكوار ق ل  بيبىىاا ال ىىسور . 

ىىىىىىىىىه   % مىىىىىىىىى  الامىىىىىىىىل. 85الج  يىىىىىىىىه ل يكىىىىىىىىون الكىىىىىىىىىوار ق  ىىىىىىىىوا ى  ا  ط  ب ىىىىىىىىه  لاما ي ا ىىىىىىىىىاأ  لام ا ون مصىىىىىىىىادر  ىىىىىىىىى ن  ب  

ب ىىسور   ويايىىا  ىىل  يلم  ليه  م ط ىىر يىىاا   لشىىما  كىىوم  الهيشىىه ا م لىىه بامىىاأ غ ىى  ملمايىى ه ل وجىىا ا

بحجىىىىىا ي ىىىىى ت ل  ملىىىىىى مىىىىىج إالكارم يىىىىىر ل وجىىىىىا ي ىىىىى ت رملىىىىىى ل مىىىىىارأ ل يىىىىىباث  ل تىىىىىسور  كىىىىىوم  السمىىىىىا ا م لىىىىىهر 

الرغ  م ل ا   ىى  تغطيىىه للسىىطح با  ط ىىه الشىىماليه  يىى  ي طعهىىا   إالكارم ير ل وجا ي  ت مار ى ل وجا ا ار ى

ىىىىىه   لادت  مىىىىىقا ل رلااىىىىىد ث بالنسىىىىىبه ا  ط  ب ىىىىىه  لاما ي ا ىىىىىاأ  لام ا ىىىىىون  الويىىىىىطا   صىىىىىادر  ى ىىىىىر   يىىىىى    م ط 

ي طعهىىىىا لادت بىىىىا ال ب ىىىى  ل رلااىىىىد  ، ا ىىىىد  م ىىىىل ايايىىىىا ب ىىىىسور  كىىىىوم  معىىىىقلأ ةي ىىىىه الرىىىىغ  م ىىىىل ا   ىىىى  تغطيىىىىه 

وجا ي  ت مار ى ، وجا رملى العضو ل وجا ي ىى ت دللىىوميرغ ل  وجىىا بم اسف ىون ل الرغ  لكون م  للسطح  

ل   ىىىىىىى ت لوجىىىىىىا ي ىىىىىىى ت دللىىىىىىوميرغ  ي ىىىىىى ت رملىىىىىىى ل وجىىىىىىىا رملىىىىىىى ي ىىىىىىى تث ل  كىىىىىىوم   مىىىىىىىاا ا لم ىىىىىىل بحجىىىىىىا ي ىىىىىىىارأ  م ل 

ىىه  م ط ىىر   ي الج وت ا  ط ىىه  ب ىىه  لاما ي ا ىىاأ  لام ا لنسىىبه  صىىادر  ا ب ىىا  ي م ب ث  ىىا ل إو ي  ىىر  ي لكارم  إا

ىىىىغ   ر ل ا لسىىىىطح  ا ىىىىى  عل ا   شىىىىفه  ىىىىه  م ل دي ا ىىىىا   الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ب ىىىىسور   ويايىىىىا  ىىىىل  ايلم  ا   ا يىىىىا

ىىال  ك ل  ىىهث  ي ن ووجىىار غام ىىداخ ا  اعىىض   ىىا  ا ىىه   إوار قم رمليه  ووجار  ىىا    لكون م   الحي م    ىىج 

ال ىىىىىىىىسور   ل  ىىىىىىىىه  ي ن ىىىىىىىىار طي ىىىىىىىىه لووج ي ن ىىىىىىىىار غام ووج ل  ىىىىىىىىه  ي رمل ىىىىىىىىار  ووج ىىىىىىىى   م ىىىىىىىىون  ك ل ىىىىىىىىغ   ر ل ا ا لويىىىىىىىىطه 

ىىىىىه   م عا بصىىىىىفه  ل  ىىىىىهث  ا لدي ىىىىى   م ىىىىىه  ىىىىىا مرموع ىىىىىه   طعه ي ل ل ا ا ب ىىىىىاا  ق ا ب  ة إا ىىىىىغ  لوايىىىىىد  ر ل ا ىىىىىه  ي ة ب إا ل ا

ل   ىىىق     ل ا ىىىر  ل رم شىىىا   ل  ىىىوب  ىىىوم  مسىىىاك  ي  ك ل ب ىىىه  ا ي لام ا ىىىاأ  لام ل لا يسىىىيه  ا ا صىىىادر  ىىىل   لم 

الحسىىىالة  ىىىوم   ك لسىىىطح    ل ىىىه  تغطي ىىى   ا    ىىىون  ك ل ل ا  ىىىد مكاشىىىفه ىىى   مل ىىىق     ي ل ا ىىىر  ل رم ه  شىىىماأ 

    . ا ا  بم ط ه يا
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 النتائج  

 لعىىا  معظىىم قطاعىىاا مسىىار الطامىىق الحديىىدي  ىىي خىىط ي ىىوب ليبيىىا  شىىكلر   ىىف ال  بىىان الامليىىر 

ممىىىا يتسىىىبج  ىىىي  ىىىدلص مشىىىاإل  ب ىىى    صىىىل و ياةىىىا ر ىىىى لقىىىو   ىىىوادص يسىىىيمر رتىىىا ي ىىىو  ال طىىىاراا ال ىىىايم عىىى  

غ ىى  ملوقعىىر  ىىي اصىىطدامها بالامىىاأ ا لرمعىىر علىىى ا سىىارث  مىىا  ىىهدي ىىىذ  الق واىىاا الامليىىر ويضىىا ر ىىى  وقفىىاا 

 يدالأ  ا ر ال طار ع ل  على   إل ا يقا  ا عدةير ا كوةر لل ضبان لماح اااا.

تغطىىىىىىا الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه ويىىىىىىقا  مىىىىىى  مكاشىىىىىىف  كىىىىىىالم  ا  ط ىىىىىىهث  يىىىىىى  تشىىىىىىمل الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه 

الفاشىىاا الامليىىه   تشىىا الفاشىىاا الامليىىه ، ع مىىاا ال ىىيم ، اللرمعىىاا الاماليىىه ل ال بكىىاا ل ال  بىىان الامليىىه. 

اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه ئسبيا ل  لوايىىد بصىىفه خاصىىه بىى ن و قمىىر ال  بىىان 

الامليه   تشا عل اا اعض ال با ىىاا ال ىىحاالمر ا لفاقىىر.  م ىىل ع مىىاا ال ىىيم وصىىغا الايىىوتياا الهوا يىىه وجمىىا 

خىىىىىذ شىىىىىكل اللمويىىىىىاا.  نشىىىىى  اللرمعىىىىىاا الاماليىىىىىه ع ىىىىىد ل  نشىىىىى  مىىىىى  اعىىىىىل الامىىىىىا  علىىىىىى ا يىىىىىطح الامليىىىىىه  يىىىىى    

اةافىىا  يىىاعر الامىىا  الحاملىىه للامىىاأ ةتيرىىر اصىىطدامها اعىىا ق  يىى   لكىىون  رمعىىاا رمليىىه ي ىىل ار فاعهىىا عىى  

يىىىىىم ث ل ع ىىىىىدما يلوايىىىىىد الغطىىىىىا  ال بىىىىىاتا  كىىىىىون مىىىىىىا يعىىىىىا  بال ب ىىىىىه ناا ار فىىىىىا  وعلىىىىىى ئسىىىىىبياث ل ل ىىىىىد لىىىىىىو ه  30

ل م ط ىىىىر ىىىىىىون ث  يىىىىى    تشىىىىا عبىىىىى  ا  ط ىىىىر مرموعىىىىىر مىىىى  اللرمعىىىىىاا الامليىىىىىر  اةتشىىىىارىا ب  ىىىىى   بم ط ىىىىر يىىىىىاا

 1.6 ال ا رر ع  اصطداا الاما  بىىبعض اللرمعىىاا ال با يىىر ممىىا يشىىكل  رمعىىاا ال بكىىاا الرىى  يبلىىغ ار فاعهىىا ا ىىى 

 مت .

للفىىه تعلب  ال  بان الامليىىه مىى  وىىىم ل و  ىى  الالايىىج الهوا يىىه بم ط ىىر الدرايىىه ل  ويىىد عىىد  وةىىوا  ما

تشىىمل   بىىان  لل  بان الامليه ث  ي    سم ال  بان الاملير طب ا   را  الاما  السىىا د  ل  ميىىر ا مىىداد الاملىىى

 لم ىىىىر ال  بىىىىان  .رمليىىىىر مسلعاضىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ملحىىىىد  ل   بىىىىان رمليىىىىر طوليىىىىه

متىىىى   ىىىىىي ا  ىىىىىاطق  6ب ذاىىىىا و  ىىىىى  ا ةىىىىوا  اةتشىىىىىارا بم ط ىىىىر الدرايىىىىىه ل يبلىىىىىغ ار فاعهىىىىا ا ىىىىىى و  ىىىى  مىىىىى   الامليىىىىر الطوليىىىىىه

متىىى  بم ط ىىىر يىىىاااث ل  ظهىىىا  30بىىى ن يىىىااا ل بىىىااك ليصىىىل ار فاعهىىىا ا ىىىى   N72W ملىىىد با رىىىا  ل ا  صىىى ر للطامىىىق 

  اطوط ملوا مه  ى صور ا قمار الص اعيه.

مليىىىىىىر ملويىىىىىىطر العجىىىىىىم، بي مىىىىىىا  تىىىىىى ال  رمىىىىىىاأ ال  بىىىىىىان الامليىىىىىىر ل تشىىىىىى   ال لىىىىىىا ج ون رمىىىىىىاأ الفاشىىىىىىاا الا 

اللرمعىىىاا الامليىىىه بىىى ن رمىىىاأ ةاعمىىىر ل رمىىىاأ ملويىىىطر علىىىى الجاةىىىج ا وايىىىر للامىىىا  ل رمىىىاأ ةاعمىىىر علىىىى الجاةىىىج 

ا ىىدابا للامىىا ث  مىىا يشىى    صىىنيف رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف ضىىعيف، بي مىىا يتىى ال   صىىنيف 

بىىان الامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه مىىاب ن الضىىعيف ل الجيىىد يىىداث  مىىا يشىى    ماتىىل  و اىىج ووجىىاا رمىىاأ رمىىاأ ال  

الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن  يىىىود 

 مويج ل  يود مويج يدا.

ماللفىىر مىى  الطاقىىر، االامىىاأ ا خشىى  ئسىىبيا  ولضحر الدراير تعا  الايوتياا الاما يه  سلوماا

الايىىىىىوتياا الامليىىىىه با  ط ىىىىىه الج وتيىىىىىه  م ط ىىىىر يىىىىىااا   ظهىىىىىا  وعلىىىىى طاقىىىىىر   لوايىىىىد بم ط ىىىىىر يىىىىىااا ث  يىىىى  ون 

ريىىىىوتياا وخشىىىى  ئسىىىىبيا م ارةىىىىر ب ظ  ااىىىىا للايىىىىوتياا الاما يىىىىه با  ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ل ا  ط ىىىىه 

 يعقت نل  ا ى   ت   شد  الاما  ا على ئسبيا بم ط ر يااا.   الويطا  م ط ر ىون  ث ل رتما 
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ب ىىسور    ويايىىا  ىىل  يلم  ليه  م ط ىىر يىىاا   الشما ا  ط ه  ب لاما يه  ا لاماأ  ا ون مصادر   ب ن 

 كىىوم  الهيشىىه ا م لىىه بامىىاأ غ ىى  ملمايىى ه ل وجىىا رملىىى مىىج إالكارم يىىر ل وجىىا ي ىى ت رملىىى ل مىىارأ ل يىىباث  ل 

الرىىىغ  م ىىىل ا   ىىى    بحجىىىا ي ىىى ت ل إالكارم يىىىر ل وجىىىا ي ىىى ت مىىىار ى ل وجىىىا ا ىىىار ى لىىىهتىىىسور  كىىىوم  السمىىىا ا م 

ىىاأ    بالنسىىبر يىى  ي طعهىىا لادت  مىىقا ل رلااىىد ث  الشىىمالير با  ط ىىرتغطيىىه للسىىطح  لام ا ىىر  صىىادر  لاما ي   ا

ا  ط ر  ال ب   ل رلااد  ، ا د  م ل ايايا ب سور  كوم     ي  ي طعها لادت با   م ط ر ىون  الويطا    ب

وجىىا ي ىى ت مىىار ى ، وجىىا رملىىى بم اسىىف ىىىون ل الرىىغ  لكىىون مىى   م ىىل ا   ىى  تغطيىىه للسىىطح  الرىى معىىقلأ ةي ىىه 

العضىىىىو ل وجىىىىا ي ىىىى ت دللىىىىوميرغ ل  وجىىىىا ي ىىىى ت رملىىىىى ل وجىىىىا رملىىىىى ي ىىىى تث ل  كىىىىوم   مىىىىاا ا لم ىىىىل بحجىىىىا ي ىىىى ت 

ىىارأ لوجا ي ىى ت دللىىوميرغ   م ىىاأ    ل  لام ا لنسىىبه  صىىادر  ا ب ىىا  ي م ب ث  ىىا ل إو ي  ىىر  ي لكارم  إا ىىر ل  لاما ي   ا

ىىىىر  ا  ط  ىىىىر   ب ي ىىىىا     الج وت الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ب ىىىىسور   ويايىىىىا  ىىىىل  ايلم  ا   ا يىىىىا ىىىىر  ىىىىر  م ط  م ل دي   ا

ر    ا   شىىىىفر  ىىىىا ووج ىىىىداخ ا  ىىىىض   ع ا ىىىىا  ا ىىىىه   ىىىىه إوار قم ي رمل ىىىىار  ووج ىىىى   م ىىىىون  ك ل ىىىىغ   ر ل ا لسىىىىطح  ا ىىىىى  عل

ىىىىا    الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ل  ىىىىهث  ي ن ىىىى    ا لويىىىىطر غام ر ل ل   ا ىىىىه    ي ن ىىىىار غام ووج ل  ىىىىه  ي رمل ىىىىار  ووج ىىىى   م ىىىىون  ك

ال ىىسور   ل  ىىه  ي ن ىىر لووجىىار طي ي ة ب إا ل ىى     ا م ىىا مرموعىىه  ىىه   طعه ي ل ل ا ا ب ىىاا  ق ا ب  ة إا ىىغ  لوايىىد  ر ل ا

ل   ىىوب  ىىوم  مسىىاك  ي  لك ب ىىه  لاما ي ا ىىاأ  لام ل لا يسىىيه  ا ا صىىادر  ىىل  ىىه  لم  م عا بصىىفه  ل  ا لديهث 

ىىىىد   ىىىى   مل ىىىىق     ي ل ا ىىىىر  ل رم الحسىىىىالةه  شىىىىماأ  ىىىىوم   ك ل   ىىىىق     ل ا ىىىىر  ل رم ىىىىون  شىىىىا   ك ل ل ا  مكاشىىىىفه

    . ا ا بم ط ه يا للسطح  تغطيه   ا     
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 فاعلية اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني

 لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية   
 

  أ . م . د.عبدالرزاق إبراهيم القاللي .

 أ . ك . د. زياد صالح سويدان. 

 العزيز رجب الفيتوري.  د. عبد م .  

  البحث:املقدمة وأهمية  

 مع متطلبات وحاجات األفراد .  تتالءميمر العالم بمتغيرات سريعة فعلى املؤسسات الرياضية أن تطور نفسها لكي 

وتسااااااهم التربية البدنية في تحساااااين وااااا ة الفرد وتسااااااعد في بماء وتطوير  ااااايةااااافتي بجميع الموا ي البدنية والمفسااااااية  

 والعقلية واالجتماعية والوظيفية التي يحتاجها للتفاعل مع املجتمع.

يعتبر العمةااااااااااااار اللعااااااااااااار  مت أهم العماااهااااااااااااار املؤحرة في رنتاااجيااة العماال فهو دعااامااة اإلنتااا   وتحاادد مهااارتااي مااد   فااايااة 

ق رنتاجيتها ملا لها مت  وقد ترتب على رهمال العمةار اللعار  في ضعا املجتمعات واملؤساساات أن ت لفق ونقةا   التمظيم و فاءتي

    بيرة.أهمية  

يعد التدريب امليداني مرحلة بالغة األهمية في برنامج رعداد معلمي التربية الرياضاااااااية حيا يقوم الطالب املعلم بالتدريب  

بماء معلم   على ت طيط وتمفيذ وإعداد درس التربية البدنية وتطبيق األنعااااااااطة الرياضااااااااية املتموعة  فللتدريب امليداني دور  بير في

املسااااااااتقبل   ما أني يم ل امللعب الذ  تكتج فيي كل اليبرات التربوية  أساااااااااسااااااااية كانق أم مهمية جميعها تمت   مع ضع ااااااااها البعا  

( .
ً
 متكامال

ً
 تربويا

ً
 مهميا

ً
 (11:  1وتةمع وحدة متكاملة عبارة عت وحدة رنتاجية شاملة تتفاعل وتعطي في النهاية سلوكا

يكتقل مت موقف املتعلم رلى موقف املعلم في فترة التدريب امليداني بةورة متدرجة تحق رعاية    ما أن الطالب املعلم

املعرف الذ  يساعده على تممية مهارتي املهمية  ويتم تقويم الطالب املعلم خالل فترة تدريلية امليداني في ضوء معايير وأسس  

في تكويت معلم  فء  ومد  رفادتي مت مكونات رعداده المظر  في   تقفس مد  تمكمي مت املهارات التدريسية التي ال غنى عنها

 املجاالت التربوية والمفسية واألكاديمية بالكلية. 

(5  :43 .) 

حياا يم ال التادرياب املياداني في مجاال الريااضاااااااااااااة املادرساااااااااااااياة قيماة رساااااااااااااتراتيجياة في رعاداد املعلم  ويتحقق  لا  مت خالل  

مارسااااااااة الفعلية والقدرة على ترجمة املعارف المظرية رلى ممارسااااااااة عملية  باإلضااااااااافة رلى  ا تساااااااااب املهارات التدريسااااااااية مت أجل امل

ا تسااااااااااااااب وتادعيم وت لياق القيم األخالقياة والسااااااااااااالو ياة ال ااااااااااااارورياة ال تماال ال ااااااااااااايةاااااااااااااياة املهمياة للمادرس  وقاد بااتاق األهاداف  

ي في مجال الرياضااااة املدرسااااية. ومت الوا اااا  أن  التدريسااااية والساااالو ية رحد  الركايز األساااااسااااية في تدعيم قواعد التدريب امليدان

التدريب امليداني يهدف بةاااااااااورة أسااااااااااساااااااااية رلى رعداد الطالب وتنهيلي للعمل  معلم  ولذل  فرني ال يمةاااااااااب على العمل في الدرس 

 فقط  وإنما يمتد لفعمل املعلم مت كافة نواحيي  وأهداف التدريب تمةب على الجوانب التالية:

 ب املعلم الالزمة ل ست قيامي بالعمل  مدرس للتربية البدنية الرياضية في مرحلة اإلعداد.تممية قدرات الطال -1

 مساعدة الطالب املعلم في التعرف على م مون التدريب امليداني وأهدافي في رعداد الطالب املعلمين. -2

 تممية اليةايص ال يةية واالجتماعية واملهمية للطالب. -3

 م -4
ً
.رعداد الطالب املعلم رعدادا

ً
 و يحا

ً
 هميا

 وضع الطالب املعلم في امليدان العملي ملواجهة املعكالت املهمية املتوقعة. -5
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 مساعدة الطالب املعلم على توظيف املقررات المظرية والعملية وتطبيقها في التدريب امليداني. -6

 الفعلية.مساعدة الطالب في التعرف على عدد مت المما   التطبيقية للدروس مت خالل املمارسة  -7

 مساعدة الطالب املعلم على ا تساب املهارات التدريسية الالزمة لمجاحي في مهمة التدريس. -8

 تدريب الطالب املعلم على عملية التقدير والتقييم لمفسي ولزماليي مما يساعده على معرفة الةواب واليطن. -9

د الدراساية التي يتلقاها في امليدان العملي  وإ ساابي تدريب الطالب املعلم على اإلعداد والتح اير الجيد لدروساي و يفية املوا -10

املااااااااامااااااااا ااااااااا .   أهاااااااااداف  لاااااااااتاااااااااحاااااااااقاااااااااياااااااااق  الاااااااااياااااااااطاااااااااط  تااااااااالااااااااا   وتااااااااامااااااااافاااااااااياااااااااذ  لااااااااالااااااااادروس  باااااااااالاااااااااتااااااااا اااااااااطاااااااااياااااااااط  الااااااااايااااااااااهاااااااااااااااااااااة   املاااااااااهاااااااااارات 

(7  :13-15. ) 

تنتي   بتحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضااااااااة بجامعة الزاويةومت ممطلق االهتمام  

فااعلياة اإلدارة املادرساااااااااااااياة ودورهاا في تحقيق أهاداف التادرياب املياداني لطالب كلياة التربياة البادنياة لبحاا كوناي يادرس  أهمياة هاذا ا

ولمجاح العملية التعليمية والتربوية عليما أن نهتم بهذه املتغيرات التي تسااااااااااااهم في التقدم العلمي     وعلوم الرياضاااااااااااة بجامعة الزاوية

ياة التعلم  و اذلا  أهميتاي املسااااااااااااااهماة في ال ةاااااااااااااول على املعلوماات الجاديادة مت خالل نتاايج هاذا  ملوا باة التطور املساااااااااااااتمر في عمل

و ذل      البحا والتي قد تفيد العاملين في املجال الرياضااااااااعي بةاااااااافة عامة وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضااااااااة بةاااااااافة خاهااااااااة

 ي املجال الرياضعي.أهميتي كوني رضافة جديدة ت اف رلى العملية التعليمية والتربوية ف

  البحث:مشكلة  

فال ماساااااااااااة واإلخالم في العمل مت هااااااااااافات الطالب    لقد أهااااااااااابؤ االلت ام مؤشااااااااااارا مهما في الداللة على نجاح املمظمات

ونر  أخريت ال يترددون     لتحقيق األهداف ويعملون بجد ونعااا   فنر  ضعا الطالب يعت ون بانتمائهم لكلياتهم   امللت م واملتفاني

 اإلنجازات.مت   األدنىفي التغيب أو التنخر ويكتفون بال د  

رن الطالب لي الدور األسااااااا ااااااعي في العملية التعليمية والتربوية داخل املؤسااااااسااااااة التعليمية  فهو لديي الفرهااااااة لالحتكا  

 ومهميا. ثر األساتذة في أن يكون متوافقا تمظيميا  وتنحيره على سلو هم  وهو بهذا الدور يعتبر أ   املباشر بنع اء هيئة التدريس

وعلى     وكلياات التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة تتيؤ ألبماائهاا تلا  املعاارف والقادرات واملهاارات الالزماة لمجااحهم في عملهم

 وهو املدارس
ً
فيتكامل بذل  برنامج رعدادهم    جانب  ل  تتيؤ لهم فرهة التدريب امليداني في املجال الذ  سيعملون بي مستقبال

 مت قبل املسئولين بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة   معلمين يتحملون مسئولية مت أ يم املسئوليات
ً
ألهمية تل     تقديرا

 مت كل أسااابوا خام بالتدريب امليداني باملدارس االبتدايية واإلعدادية لطالب السااامة ال ال ة الفترة وضااارورتها ف
ً
قد تم تحديد يوما

    والساااااااااااااماة الراضعاة باالكلياة
ً
ومت     ماا جعلوا هماا  فترة التادرياب املتةااااااااااااال في نهااياة العاام لطالب الساااااااااااااماة الراضعاة تمتاد حوالي شاااااااااااااهرا

حياا في هاذه الفترة تجاد     امليتلفاة ضعا املعاااااااااااااكالت التي تتعلق بطالب التادرياب امليادانيالطبيعي أن يكون لهاذا امليادان بجوانباي  

 فيتعرف على امليدان بكل ما فيي مت ريجابيات وسلبيات ومعوقات  
ً
الطالب نفسي في وسط امليدان الذ  سوف يعمل فيي مستقبال

 ا . ألداء عملي مما يستلزم االهتمام بحل تل  املعوقات والعمل على تالفيه

مت خالل عمال البااح ون  معااااااااااااارفين في التادرياب املياداني لطالب كلياة التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة بمادارس مرحلتي  

 مت الةااااعوبات التي تواجي الطالب في فترة التدريب امليداني وهذه الةااااعوبات   االبتدايية اإلعدادية
ً
" بمديمة الزاوية " الحظما   يرا

حيا تعتبر هذه الفترة لها أهمية  بيرة في     ومنها ما هو خام بتمفيذ درس التربية البدنية   العملي  ضع اااااااااااااها ما هو خام بالتطبيق

 أعداد مدرس الغد ونجاح درس التربية البدنية.

وبما أن التدريب امليداني هو األسااااااااااس األول في رعداد املعلم ومت هذا املمطلق اتجهق الباح ون لدراساااااااااة هذه املعااااااااااكل   

  ومت هذه املعااااااااااااااكل ما يتعلق بمظام التدريب امليداني حيا أن مقرر التدريب امليداني غير كافية  قترحات ل لهاووضاااااااااااااع حلول وم
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و ذل  مت أهم املعااااااااااكل التي تواجي رالب التدريب امليداني وهى عدم االهتمام بمدرس التربية البدنية بةااااااااافة عامة حيا يواجي 

و رعطاء حةااص رضااافية    ومت حيا تكساايق الجدول وال ةااص   مت ردارة املدرسااةرالب التدريب امليداني أحيانا معاملة ساافئة  

 مت ال ةاااااااااص األسااااااااااساااااااااية حيا يؤحر  ل  على درس التربية البدنية
ً
 ذل  نقص اإلمكانيات والوساااااااااايل التعليمية في ضعا     بدال

 في تحقيق أهاداف التادرياب املياداني  ماا اناي ال يساااااااااااااااعاد الطاالاب  
ً
  بيرا

ً
عادم     في تمفياذ املم   بطريقاة وااااااااااااا يحاةمادارس يؤحر تانحيرا

وجود غرفة الجتماا املعارفين بطالب التدريب امليداني في ضعا املدارس  ذل  عدم ح اور املعارفين بةافي ممتظمة مع الطالب  

ية ومت املعاااااااااكل أي ااااااااا أداء التدريب امليداني بةااااااااورة غير جد  في مدارس التدريب امليداني مما يترتب عليي عدم التوجيي السااااااااليم

وعدم     وعدم رتباا األسااااااااليب التربوية في معاملة التالميذ وإهمال التح اااااااير ومكان تمفيذ الدرس وعدم اسااااااات دام رر  التدريس

وغيرها مت األمور ال اااااارورية    و ثرة املعاااااااكل مع ردارة املدرسااااااة  االهتمام باملظهر العام وآداب املهمة والتدريس بطريقة ععااااااوايية

فاعلية  الباح ون لدراسااااااااة  وعلى هذا األساااااااااس اتجها   التي يجب على املعاااااااارف مراعاتها حتى يسااااااااتفيد الطالب مت التدريب امليداني

م  ل   ويت  اإلدارة املدرساية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضاة بجامعة الزاوية

باالرالا على بفئة التدريس أ  مكان الدرس بدراساااااااتي مت جميع الجوانب بحيا يمكت أن يكون مماساااااااب أو غير مماساااااااب واالرالا  

والعماال على وضاااااااااااااع     واملالعااب واألدوات واإلمكااانااات والوسااااااااااااااااياال التعليميااة متوفرة أو غير متوفرة وإيجاااد باادياال لهااا  املكعااااااااااااااااةعلى  

 وهو ألساس األول في رعداد املعلم .  ى يتحقق االستقرار خالل التدريب امليدانيمقترحات ل ل تل  الةعوبات حت

 هدف البحث : 

   على:يهدف البحث للتعرف   

وعلوم الرياضااااااة بجامعة   لطالب كلية التربية البدنية  امليدانيتحقيق أهداف التدريب   في  ودورها  فاعلية االدارة املدرسااااااية -1

 الزاوية.

 البحث:تساؤل  

وعلوم بجاامعاة   لطالب كلياة التربياة البادنياة  امليادانيتحقيق أهاداف التادرياب    فيودورهاا    ياة االدارة املادرساااااااااااااياةفااعل   ماا ماد -1

 الزاوية؟

   :البحثمصطلحات  

 امليداني:التدريب  

هو جميع األنعاااااااااااااطااة واليبرات التعليميااة التي تهاادف رلى رعااداد وتاانهياال الطااالااب املعلم حسااااااااااااااب الكفاااءات الالزمااة ملهمااة   

 .  (23:  8التدريس". )

  السابقة:الدراسات  .

 ألهمية الدراسات السابقة
ً
  يلي:قام الباح ون بمس  الدراسات السابقة ملوضوا البحا وقام بتةكيفها  ما   نظرا

 ( :6( . )2004. دراسة مصطفى السائح محمد : )1

وتهاادف هااذه الاادراساااااااااااااااة     للطالب املعلمين"  ضعموان " دور التربيااة العمليااة بمظااامهااا ال ااالي في اساااااااااااااتكمااال اإلعااداد الجيااد 

للتعرف على دور التربياة العملياة بمظاامهاا ال االي في اساااااااااااااتكماال اإلعاداد الجياد للطالب املعلمين و اذلا  تقاديم توهاااااااااااااياات يمكت أن  

اسااااااااااات دم الباحا املم   الوهااااااااااافي باألسااااااااااالوب املسااااااااااا ي ملاليمتي ربيعة  حيا     تساااااااااااهم في زيادة الفاعلية اإليجابية للتربية العملية
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 مت معااااااااارفي التربية العملية  72و ل  باسااااااااات دام عيمة بلغق )     الدراساااااااااة
ً
وأظهرت أهم نتايج هذه الدراساااااااااة أن التربية   ( معااااااااارفا

 العملية بمظامها ال الي ال تساعد على استكمال اإلعداد الجيد للطالب املعلم.

 ( :3)  (.2005يف علي حماد: )دراسة شر . 2

وتهاادف    ،ضعموان "واقع التربياة العملياة في مماارق جاامعاة القادس املفتوحاة بمحاافظاات غزة مت وجهاة نظر الادارساااااااااااااين" 

حيا    ،واقع التربية العملية في ممارق جامعة القدس املفتوحة بمحافظة غزة مت وجهة نظر الدارساااين  هذه الدراساااة للتعرف على

( رالب معلم  34)  و ل  باساااااااات دام عيمة بلغق  ملم   الوهاااااااافي باألساااااااالوب املساااااااا ي ملاليمتي ربيعة الدراسااااااااةاساااااااات دم الباحا ا

وأظهرت أهم نتاايج هاذه الادراساااااااااااااة محور اإلشاااااااااااااراف التربو  جااء في الترتفاب األول ومحور مادرساااااااااااااة التادرياب املرتباة     وراالباة معلماة

 الساضعة .

 ( :9)  (.2006) الفتاح:. دراسة يحيى محمد ومحمد عبد 3

وتهدف هذه     ضعموان "تةاااااااااور مقترح لتطوير برنامج التربية العملية لطلبة تعليم املرحلة األسااااااااااساااااااااية بجامعة األق اااااااااعى" 

والتعرف على الفرو  في    الدراسااااااااة للتعرف على مسااااااااتو  أداة التدريس لد  الطلبة املعلمين ت ةااااااااص تعليم املرحلة األساااااااااسااااااااية

و التعرف على آراء الطلبة املعلمين     مستو  االتجاهات نحو مهمة التدريب لد  الطلبة املعلمين ت ةص تعليم املرحلة األساسية

اسااااااااات دم الباح ان املم   الوهااااااااافي  حيا    ألسااااااااااساااااااااية في التربية العملية بكلية التربية جامعة األق اااااااااعىت ةاااااااااص تعليم املرحلة ا

 ورالبة معلمة65و ل  باسات دام عيمة بلغق عدد)  ،باألسالوب املسا ي ملاليمتي ربيعة الدراساة
ً
 معلما

ً
وأظهرت أهم نتايج    ( رالبا

 في مساااااااتو  أداء التدريب لةاااااااال     لتدريبهذه الدراساااااااة ارتفاا مساااااااتو  أداء االتجاهات نحو مهمة ا
ً
ووجود فرو  دالة رحةااااااااييا

 في مساااااااااتو  أداء التدريب يعز  ملتغير ممارساااااااااة التدريب  املساااااااااتو  الراضع
ً
و ارتفاا نسااااااااابة آراء     وعدم وجود فرو  دالة رحةااااااااااييا

 الطلبة نحو اقتراح تةور لتطوير برنامج التربية العملية .

 ( :2( . )2007) حافظ: . دراسة إيمان سالم وإجالل4

وتهدف     ضعموان "تقويم برنامج التدريب امليداني لطالبات كلية التربية الرياضاااااااااااية للبمات باإلساااااااااااكمدرية شاااااااااااعبة الترويج" 

والتعرف على تقويم    دراساااااااااااااة تحليلياة ألهاداف التادرياب املياداني والةاااااااااااااعوباات التي قاد تعو  تمفياذه  هاذه الادراساااااااااااااة للتعرف على

  هاااايات الالزمة لرفع  فاءة وفاعلية التدريب امليداني لعااااعبة الترويج بكلية التربية الرياضااااية للبمات باإلسااااكمدريةاملقترحات والتو 

( ع ااااو  120و ل  باساااات دام عيمة بلغق ) ،اساااات دم الباح ان املم   الوهاااافي باألساااالوب املساااا ي ملاليمتي ربيعة الدراسااااةحيا  

وعدم     ذه الدراسااااة عدم اسااااتكمال دراسااااة املقررات قبل اليرو  لتدريب امليدانيوأظهرت أهم نتايج ه   ( رالبة36هيئة تدريس و)

وأهمية مماقعااة املعااكالت التي تواجي الطلبة أحماء    مراعاة حرية اختيار الطالب لموعية املؤسااسااات التي يوفرها التدريب امليداني

 لتحقيق االساااااتفادة  التدريب امليداني مع املواجهات
ً
وعدم مراعاة ضعا     وعدم  فاية التدريب امليداني  فترة متواهااااالة أسااااابوعيا

على جميع نوا ي    وعادم شااااااااااااامول التقويم في التادرياب املياداني   أساااااااااااااس ومبااد  تقويم المجااح في التادرياب املياداني بااملؤساااااااااااااسااااااااااااااات

 ال يةية للطلبة وأقرانهم.

 ( :5( . )2007. دراسة محمد حميدان العبادي: )5

وتهدف هذه الدراساااااة     ضعموان "تقويم برنامج التربية العملية بكلية التربية الرياضاااااية مت وجهة نظر الطالبات املعلمات" 

اسااااااااااااات ادم البااحاا املم   الوهااااااااااااافي  حياا     للتعرف على تقويم برناامج التربياة العملياة في كلياة التربياة الريااضاااااااااااااياة جاامعاة الكوياق

 37)  و لا  بااسااااااااااااات ادام عيماة بلغاق عادد   ،بااألسااااااااااااالوب املسااااااااااااا ي ملاليمتاي ربيعاة الادراساااااااااااااة
ً
 ومعلماا

ً
وأظهرت أهم نتاايج هاذه     ( راالباا
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وجود فرو  بين آراء    ظهور قةااااااااااااور في رجراءات الكلية اتجاه التربية العملية  يات في برنامج التربية العمليةظهور ساااااااااااالب الدراسااااااااااااة

 الطالبات املعلمات في تقويمهت لدور املعرف ودور املعلمة املتعاونة .

 ( :4( . )2008. دراسة صديقة محمد و دعاء الدرديري و وفاء عبد الحفيظ : )6

تراتيجيااة مقترحااة لتطوير املهااارات التاادريسااااااااااااايااة إلعااداد الطااالبااات للتاادريااب امليااداني بكليااة التربيااة ضعموان "فاااعليااة رسااااااااااااا  

تةاااااااااميم رساااااااااتراتيجية مقترحة لتطوير املهارات التدريساااااااااية إلعداد    وتهدف هذه الدراساااااااااة للتعرف على ،الرياضاااااااااية باإلساااااااااكمدرية"

م الباح ات املم   الوهاااااااااااافي باألساااااااااااالوب املساااااااااااا ي ملاليمتي ربيعة  حيا اساااااااااااات د   الطالبات للتدريب امليداني بكلية التربية البدنية

و ل  باساااااات دام عيمة     حم اساااااات دام املم   التجريعي للتعرف على فاعلية اإلسااااااتراتيجية في تطوير املهارات التدريسااااااية  ،الدراسااااااة

( راالباة ضاااااااااااااابطاة تم اختياارهت  20و)( راالباة تجريلياة  20( راالباة قساااااااااااااماق رلى مجموعتين كال مجموعاة )40ععاااااااااااااوايياة بل  عاددهاا )

التوهاااااااااال رلى قايمة باملهارات التدريسااااااااااية األساااااااااااسااااااااااية والفرعية الواجب  وأظهرت أهم نتايج هذه الدراسااااااااااة  بالطريقة الععااااااااااوايية

ط العام  وفعالية اإلسااااتراتيجية املقترحة لتطوير املهارات التدريسااااية واملتم لة في )الت طي   توافرها لطالبات كلية التربية الرياضااااية

 ال يةية(.  -املوقف التعليمي للطالبة واملعلمة والتلميذ  -للمادة التعليمية

 . مدي االستفادة من الدراسات السابقة :  

التاادريااب امليااداني والتي أمكت    مت خالل ررالا الباااح ون على العااديااد مت الاادراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقااة التي اهتمااق باادراسااااااااااااااة 

 االستفادة منها في هذا البحا بما يلي :

 يعتبر البحا ال الي امتداد للدراسات السابقة مت حيا ارتبارها بالتدريب امليداني . -1

 ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في بلورة معكلة البحا . -2

 هداف و تساؤل البحا . ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في هياغة -3

 م   املست دم في البحا.ساعدت الدراسات السابقة الباح ون على  يفية اختيار وتحديد امل -4

 استمارة االستليان كنداة لجمع البيانات.  رعداد ساعدت الدراسات السابقة الباح ون على  يفية   -5

 ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في اختيار أنسب الوسايل اإلحةايية . -6

 أعتمد الباح ون في تحليل المتايج على ضعا الدراسات السابقة . -7

 . إجراءات البحث :

 يت مت اليطوات التي أتبعها الباح ون في رجراء هذا البحا على المحو التالي :   

 . منهج البحث :

 .البحااست دام الباح ون املم   الوهفى باالسلوب املس ى و ل  ملاليمتة لطبيعة هذا   

 . مجتمع البحث :  

 .  2020 -  219لزاوية للعام الجامعي  يتم ل مجتمع البحا في رلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ا 

 . عينة البحث :

بكلياة التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة بجاامعاة الزاوياة والباال  عاددهم    تم أختياارعيماة البحاا مت رلباة الساااااااااااااماة الراضعاة 

( رالب أجريااق عليهم الاادراساااااااااااااااة 10( رااالااب للاادراساااااااااااااااة األسااااااااااااااااسااااااااااااايااة و)34منهم )   (  2020  –  2019)  رااالااب للعااام الجااامعى  (44)

 االستطالعية.  

 . أداة البحث " جمع البيانات ": 
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لجمع البيانات واملعلومات التي يمكت مت خاللها التعرف على فاعلية   أسااااااااااات دم الباح ون " اساااااااااااتمارة اساااااااااااتليان " كنداة 

 لتدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية .  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق أهداف ا

 . خطوات بناء استمارة االستبيان: 

 صدق استمارة االستبيان:  –أوال 

اعتماد البااح ون على هاااااااااااااد  امل تو  و لا  مت خالل ررالعهم على العادياد مت املراجع العلمياة ال ادي اة والادراساااااااااااااات   

لعلمية وبرجراء العديد مت املقابالت ال اااااايةااااااية مع ضعا اليبراء وامل كمين مت أع اااااااء هيئة التدريس قام السااااااابقة والبحو  ا

الباح ون برعداد " اسااااااااااااتمارة االسااااااااااااتليان " حول فاعلية اإلدارة املدرسااااااااااااية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية  

وتم عرضاااها على اليبراء وامل كمين وقام كل خبير بربداء الرأ  في االساااتمارة ساااواء التربية البدنية وعلوم الرياضاااة بجامعة الزاوية   

" حم عرضاااااااااها عليهم  1بال ذف أو اإلضاااااااااافة أو التعديل وقام الباح ون بتعديل االساااااااااتمارة وفقا ألراء اليبراء وامل كمين مرفق رقم "

نهايية لالسااااتمارة حيا اشااااتملق خمسااااة محاور أساااااسااااية وكانق مرة أخر  ضعد التعديل إلتمام املوافقة النهايية  وتمق املوافقة ال

 على المحو التالي :

 محااااااااور استااامارة االستاااابيان ت

 ة للتدريااااس .ا اااتساب الطالب املهاااارات األساسية الالزماااا  1

 ملااوجب نااحو مهمة التدرياااس .تماامية  يةية الطالب لالتجاه ا 2

 ملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية  تاااعريف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة وا  3

  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست التةرف  مادرس ماسؤول عات عملي . 4

 ح االبتكاار باست دام البدايال .تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية رو   5

 ثبات استمارة االستبيان:   –يا ثان

اساااات دم الباح ون معامل آلفا  روبان  مت أجل التن د مت حبات االسااااتمارة  حيا وزعوا اسااااتمارة االسااااتليان على عدد   

( يو اااااااا  قيم املعامالت. وقد تم قياس املعامل في التجربة 1والجدول )   رلبة مت الساااااااامة الراضعة ومت خار  العيمة األساااااااااسااااااااية  10

 10ن =        معامل الفا لكروبان  لعبارات محاور استمارة االستليان    االستطالعية.

 امل اور 
معامل الفا لكروناب  

 للمحاور 

معامل الفا لكروناب  

 لالستمارة  كل 

 0.92 ا اااتساب الطالب املهاااارات األساسية الالزمااااة للتدريااااس . 

0.81 

 0.86 تماامية  يةية الطالب لالتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس . 

 0.83 تاااعريف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة واملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية .

 0.89 تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست التةرف  مادرس ماسؤول عات عملي.

 0.88 البدايال.تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام 
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( واليام بمعامل ألفا لكروناب  لعبارات محاور اسااااااتمارة االسااااااتليان  ارتفاا قيم معامل الفا 1يتضاااااا  مت الجدول رقم )

مماا يؤ اد أن العباارات تتجاانس فيماا بينهاا    0.60( وهاذه القيم أ بر مت  0.92رلى    0.83لكرونااب  لعباارات امل ااور حياا بلغاق ماا بين )

 
ً
وتتسم بال بات وأنها متكاملة تسهم في بماء امل ور  وأن أ  حذف أو رضافة أل  مت هذه العبارات أو األضعاد مت املمكت يؤحر سلبيا

 في بماء املقياس.

 التجربة االستطالعية :  

( رالب مت املجتمع  10على عيمة قوامها )  2020-01-28فق قام الباح ون برجراء دراسااااااااااااة اسااااااااااااتطالعية يوم ال الحاء املوا 

 األهلي ومت خار  أفراد العيمة األساسية و ل  بهدف التعرف على:  

 الةعوبات التي قد تواجي الباح ون في تمفيذ التجربة األساسية.  -

  يفية ملء االستمارات املست دمة في البحا . -

 . يفية توزيع وجمع االستمارات على عيمة البحا -

 الوعاء الزمني لتوزيع وجمع االستمارات . -

 حبات استمارة االستليان.   -

 تحديد األسلوب التمظيمي للعمل .   -

 تدريب املساعديت .  -

 . التجربة األساسية :  

في    ( رالب مت رلبة الساامة الراضعة34على عدد )  2020 -  2019لجامعي قام الباح ون برجراء الدراسااة األساااسااية للعام ا 

 . وتم توزيع استمارة االستليان عليهم ضعد فترة انتهاء التدريب امليداني مباشرة.  2020-02-27رلى غاية   2020-02-02الفترة  

 . الوسائل اإلحصائية :  

 قام الباح ون باست دام الوسايل اإلحةايية التالية :   

 التكرار والكسبة املئوية.   •

 املتوسط ال سابي. •

 معامل آلفا روبان . •

 الالزمااااة للتدريااااس : الطالب للمهاااارات األساسية  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتسابحور األول :  . امل

س الالزمــــة للتدريــــ الطالب للمهـــارات األساسية األول : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق اكـــتساب (: يوضح النسبة املئوية باملحور 1الجدول رقم )

 بشكل عام. 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 30.30% %25 44.71% امل ور األول 

 

الطالب   اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااااااااااااااتساب  األول  ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 1يتض  مت الجدول رقم ) 

% وكانق قيمة االستجابة رلى    44.71حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم    ضعكل عامالالزمااااااااااااااااة للتدريااااااااااااااااس  للمهااااااااااااارات األساسية

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساتجابات ال الحة واليام بالكسابة املئوية    %  30.30% وأما قيمة االساتجابة بال    25حد ما 

 ضعكل عام .الالزمااااة للتدريااااس  رات األساسيةالطالب للمهاااا األول اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتساب بامل ور 
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الطالب للمهـــارات   املحور األول : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق اكـــتساب(: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة من 2الجدول رقم )

 . الالزمــــة للتدريــــس األساسية

 األهمية

 الكسلية

 نعام رلى حد ما ال
 املهاااارات األساسية الالزمااااة للتدريااااس  ا اااتساب

 

 ت % ت % ت % ت

66.18 26.47 9 14.71 5 58.82 20 
تساااااااااااهم اإلدارة املدرساااااااااااية بتعريف الطالب ضعملية ت طيط الدروس  

 و يفية تمفيذها.
1 

 2 تساعد اإلدارة املدرسية الطالب في أخرا  الدرس. 17 50.00 9 26.47 8 23.53 63.24

 3 تقوم اإلدارة املدرسية باملساعدة بتهيئة التالميذ للدرس. 22 64.71 3 8.82 9 26.47 69.12

 4 تحا اإلدارة املدرسية الطالب على االلت ام بتمفيذ املم  . 25 73.53 4 11.76 5 14.71 79.41

54.41 32.35 11 26.47 9 41.18 14 
تعقااد اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة اجتماااعااات بةااااااااااااافااة مساااااااااااااتمرة مع الطالب 

 املعلمين لتوجيهيهم .
5 

61.76 17.65 6 41.18 14 41.18 14 
تساااااااااااااااعااد اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة في تاادريااب الطالب على مواقف التعليم 

 امليتلفة.
6 

 7 رالب على حده.تقوم اإلدارة املدرسية بتوجيي كل   6 17.65 11 32.35 17 50.00 33.82

 8 تساعد اإلدارة املدرسية على تدعيم الةفات القيادية لد  الطالب. 14 41.18 10 29.41 10 29.41 55.88

42.65 38.24 13 38.24 13 23.53 8 
تساااهم اإلدارة املدرساااية في تعليم الطالب على  يفية تح اااير الدرس  

 وإعداده.
9 

45.59 44.12 15 20.59 7 35.29 12 
تحرم اإلدارة املدرسااااااية على الكعااااااف على  راسااااااة ت  ااااااير الدرس 

 ضعكل مستمر .
10 

 

وهو اإلدارة املدرساية ودورها في    امل ور األول ( واليام بالتكرار والكسابة املئوية لكل عبارة مت  2يتضا  مت الجدول رقم )

 الالزمااااة للتدريااااس الطالب للمهاااارات األساسية تحقيق ا اااتساب

( أقل قيمة مد   7العبارة رقم )وكانق    %73.53( أعلى قيمة مد  االساااااااااااتجابة بمعم ونسااااااااااابتها  4حيا كانق العبارة رقم )

وكانق    %41.18( أعلى قيمة مد  االساااااااااتجابة رلى حد ما ونسااااااااابتها  6بفمما كانق العبارة رقم )   %17.65االساااااااااتجابة بمعم ونسااااااااابتها  

بة بال  ( أعلى قيمة مد  االسااااتجا7وبفمما كانق العبارة رقم )   %8.82( أقل قيمة مد  االسااااتجابة رلى حد ما ونساااابتها  3العبارة رقم )

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين     %14.71( أقل قيمة مد  االساااااااااتجابة بال ونسااااااااابتها  4وكانق العبارة رقم )   %50.00و نسااااااااابتها  

 وهو اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتساب  امل ور األول االستجابات ال الحة والياهة بالتكرار والكسبة املئوية لكل عبارة مت 

 . الالزمااااة للتدريااااس اااارات األساسيةالطالب للمه

 ودورها في تحقيق تماامية  يةية الطالب وتماامية االتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس  اإلدارة املدرسية  املحور الثاني :
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 (:  3الجدول رقم )

ودورها في تحقيق تنــمية شخصية الطالب وتنــمية االتجاه املــوجب نــحو مهنة التدريـــس    اإلدارة املدرسية الثاني : يوضح النسبة املئوية باملحور 

 بشكل عام. 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 31.18% 20.59% 48.24% امل ور ال اني  

 

ودورها في تحقيق تماااااااااااااااااامية  يةية    ال اني اإلدارة املدرسية ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 3يتض  مت الجدول رقم ) 

% وكانق قيمة   48.24ضعكل عام حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم  الطالب وتماااااااااامية االتجاه املااااااااااوجب نااااااااااحو مهمة التدرياااااااااااااااس 

وهااذا ممااا ياادل على وجود فرو  بين االساااااااااااااتجااابااات ال الحااة    %31.18% وأمااا قيمااة االساااااااااااااتجااابااة بال  20.59االساااااااااااااتجااابااة رلى حااد مااا  

ودورها في تحقيق تماااااااامية  يةية الطالب وتماااااااامية االتجاه املااااااااوجب نااااااااحو    اإلدارة املدرسية ال اني اليام بالكسبة املئوية بامل ور و 

 ضعكل عام .مهمة التدرياااس 

تحقيق تنــمية شخصية الطالب وتنــمية  ودورها في  اإلدارة املدرسية من املحور الثاني :(: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة 4الجدول )

 .االتجاه املــوجب نــحو مهنة التدريـــس

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
 ت تماامية  يةية الطالب وتماامية االتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس 

 ت % ت % ت %

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بمساعدة الطالب نفسيا للتكيف مع ببفئتي الجديدة . 26 76.47 1 2.94 7 20.59 77.94

 2 توجد باملدرسة حجرة خاهة بمعلم التربية البدنية . 18 52.94 7 20.59 9 26.47 63.24

 3 تعامل اإلدارة املدرسية الطالب  تلميذ باملدرسة. 22 64.71 3 8.82 9 26.47 69.12

 4 تقف اإلدارة املدرسية رلى جانب التلميذ دايما حتى ولو كان م طئ . 4 11.76 9 26.47 21 61.76 25.00

 5 تمظر اإلدارة املدرسية رلى التدريب امليداني على أني شعئ غير مهم . 8 23.53 6 17.65 20 58.82 32.35

 6 ملادة التربية البدنية رلى أنها مادة غير أساسية . تمظر اإلدارة املدرسية 14 41.18 4 11.76 16 47.06 47.06

 7 تساعد اإلدارة املدرسية في تدريب الطالب على اتزان  يةفتي. 18 52.94 12 35.29 4 11.76 70.59

 8 تساعد اإلدارة املدرسية في تدريب الطالب على دقة املالحظة. 15 44.12 11 32.35 8 23.53 60.29

70.59 17.65 6 23.53 8 58.82 20 
تقوم اإلدارة املدرساية بتدريب الطالب على  يفية التةارف في ال ةاص التي  

 يغيب عنها املعلمين .
9 

 10 تحرم اإلدارة املدرسية على متاضعة الطالب داخل الدرس . 19 55.88 9 26.47 6 17.65 69.12

ودورها في    اإلدارة املدرساااااااااااية ال اني  امل ور ( واليام بالتكرار والكسااااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  4يتضااااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة مد   1حيا كانق العبارة رقم )  تحقيق تماااااااااااااامية  يةية الطالب وتماااااااااااااامية االتجاه املااااااااااااااوجب نااااااااااااااحو مهمة التدرياااااااااااااااااااااس

بفمما كانق العبارة    %  11.76( أقل قيمة مد  االسااااتجابة بمعم ونساااابتها  4وكانق العبارة رقم )   %76.47االسااااتجابة بمعم ونساااابتها  

( أقال قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا  1وكااناق العباارة رقم )   %  35.29( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  7رقم )

( أقل قيمة 7وكانق العبارة رقم )  %  61.76د  االساااتجابة بال و نسااابتها  ( أعلى قيمة م4وبفمما كانق العبارة رقم )   %2.94ونسااابتها  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااااااتجابات ال الحة والياهااااااااة بالتكرار والكساااااااابة     %11.76مد  االسااااااااتجابة رلى بال ونساااااااابتها  
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يةية الطالب وتماااااامية االتجاه املااااااوجب نااااااحو مهمة  ودورها في تحقيق تماااااامية    اإلدارة املدرسية امل ور ال انياملئوية لكل عبارة مت  

 . التدرياااس

ودورها في تحقيق تااااااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااااااة امليتلفااااااااااااااااة واملساهمااااااااة فيهااااااااااااا    اإلدارة املدرسيةاملحور الثالث :  

 بفاااااعلية

 (:  5الجدول رقم )

ودورها في تحقيق تـــعرف الطالب على األنشطة املدرسيــــة املختلفــــة واملساهمــة فيهـــا  ارة املدرسيةباملحور الثالث : اإلديوضح النسبة املئوية 

 بشكل عام.بفــــاعلية 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 16.91% 18.75% 64.34% امل ور ال الا 

 

ودورها في تحقيق تاااااااااااااااااااااااااااعرف الطالب    اإلدارة املدرسيةال الا  ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 5يتض  مت الجدول رقم )

% وكانق   64.34حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم   ضعكل عامعلى األنعطة املدرسيااااااااااااة امليتلفااااااااااااة واملساهمااااااة فيهاااااااااا بفاااااااااااااعلية  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساااااااتجابات ال الحة    %16.91% وأما قيمة االساااااااتجابة بال  18.75قيمة االساااااااتجابة رلى حد ما 

ودورها في تحقيق تااااااااااااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااااااااااااااة امليتلفااااااااااااااااااااااااة   ال الا اإلدارة املدرسية واليام بالكسبة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام.واملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية 

ودورها في تحقيق تـــعرف الطالب على األنشطة   من املحور الثالث : اإلدارة املدرسيةئوية لكل عبارة (: يوضح التكرار والنسبة امل6الجدول رقم )

 املدرسيــــة املختلفــــة واملساهمــة فيهـــا بفــــاعلية  

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
 ت ااا بفاااااعليةتاااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة واملساهمااة فيها

 ت % ت % ت %

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بتعريف الطالب ببفئتي املدرسية وإمكانيتها ومالعبها  23 67.65 6 17.65 5 14.71 76.47

 2 باملاااااادرسة .  داياام  نعا  رياضعي  يوجاد 24 70.59 7 20.59 3 8.82 80.88

91.18 2.94 1 11.76 4 85.29 29 
تعمل اإلدارة املدرسااااية على حا الطالب على املعااااار ة باألنعااااطة امليتلفة 

 باملدرسة الديكية وال قافية واالجتماعية .
3 

75.00 11.76 4 26.47 9 61.76 21 
الطالب في حياة املدرساااااااااة   تعمل اإلدارة املدرساااااااااية على املسااااااااااهمة في ردما 

 االجتماعية.
4 

 5 تحرم اإلدارة املدرسية على رن يتولى الطالب مهمة رابور الةباح . 19 55.88 6 17.65 9 26.47 64.71

 6 الطالب باإلشراف العام على املدرسة   تحرم اإلدارة املدرسية على معار ة 18 52.94 5 14.71 11 32.35 60.29

 7 تسهم اإلدارة املدرسية في تممية روح االبتكار لد  الطالب . 20 58.82 7 20.59 7 20.59 69.12

72.06 17.65 6 20.59 7 61.76 21 
تساعد اإلدارة املدرسية الطالب باإلشراف على الكعا  الرياضعي أحماء فترة 

 االستراحة .
8 
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ودورها في    اإلدارة املدرساااااااااية امل ور ال الا( واليام بالتكرار والكسااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  6يتضااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة مد   3حيا كانق العبارة رقم )   تحقيق تاااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااة امليتلفااااااااااااة واملساهمااااااة فيهاااااااااا بفاااااااااااااعلية

بفمما كانق العبارة    %  52.94( أقل قيمة مد  االساااتجابة بمعم ونسااابتها  6%  وكانق العبارة رقم )  85.29االساااتجابة بمعم ونسااابتها  

جااباة رلى حاد ماا  ( أقال قيماة ماد  االسااااااااااااات3وكااناق العباارة رقم )   %  26.47( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  4رقم )

( أقل قيمة 3وكانق العبارة رقم )  %  32.35( أعلى قيمة مد  االستجابة بال و نسبتها6وبفمما كانق العبارة رقم )  %  11.76ونسبتها

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااتجابات ال الحة والياهااااة بالتكرار والكساااابة املئوية    %  2.94مد  االسااااتجابة بال ونساااابتها  

ودورها في تحقيق تااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااة امليتلفااااااااة واملساهمااااة فيهااااااا    اإلدارة املدرسية امل ور ال الاعبارة مت  لكل 

 .بفاااااعلية 

مااسؤول  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تااعويد الطااالب على تحماال املسؤولية وحست التةرف  مااعلم املحور الرابع :  

 عات عملي

 (:  7الجدول رقم )

الرابع : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تـعويد الطـالب على تحمـل املسؤولية وحسن التصرف كمـعلم مـسؤول  يوضح النسبة املئوية باملحور 

 بشكل عام. عـن عمله 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 25.93% 29.68% 44.38% امل ور الراضع

اإلدارة املدرسااية ودورها في تحقيق تاااااااااااااااعويد الطاااااااااااااااالب  الراضع ( واليام بالكساابة املئوية بامل ور 7الجدول رقم )يتضاا  مت  

%    44.38ضعكل عام حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم  على تحمااااااااال املسؤولية وحست التةرف  ماااااااااعلم ماااااااااسؤول عااااااااات عملي 

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساااااااااتجابات     %25.93ساااااااااتجابة بال % وأما قيمة اال 29.68وكانق قيمة االساااااااااتجابة رلى حد ما 

اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تاااااااااااااعويد الطاااااااااااااالب على تحمااااااااااااال املسؤولية وحست   الراضع ال الحة واليام بالكسبة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام .التةرف  ماعلم ماسؤول عات عملي 

املحور الرابع : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تـعويد الطـالب على تحمـل  (: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة من 8الجدول رقم )

 املسؤولية وحسن التصرف كمـعلم مـسؤول عـن عمله

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
التةرف  مادرس  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست 

 ماسؤول عات عملي 

 

 ت
 ت % ت % ت %

61.76 20.59 7 35.29 12 44.12 15 
املدرسااااية تقارير ضعااااكل مسااااتمر عت مسااااتو  الطالب   ترفع اإلدارة

 رلى املعرفين 
1 

80.88 8.82 3 20.59 7 70.59 24 
تعمل اإلدارة املدرسااااااااااية على حا الطالب على االلت ام ببدء وانتهاء  

 ال ةص .
2 

73.53 8.82 3 35.29 12 55.88 19 
تقوم اإلدارة املدرسااااااااية بتوفير عدد كافي مت ال ةااااااااص لكل رالب 

 التدريب امليداني .
3 

54.41 23.53 8 44.12 15 32.35 11 
تراعى اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة عاادم تكاادس الفةاااااااااااااول في السااااااااااااااااحااة في 

 ال ةة الوحدة .
4 
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األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
التةرف  مادرس  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست 

 ماسؤول عات عملي 

 

 ت
 ت % ت % ت %

54.41 32.35 11 26.47 9 41.18 14 
تقوم اإلدارة املادرساااااااااااااياة بتانخير حةاااااااااااااص التربياة البادنياة رلى نهااياة  

 اليوم الدرا عي .
5 

41.18 50.00 17 17.65 6 32.35 11 
تحرم اإلدارة املادرساااااااااااااياة على رلزام كال التالمياذ باالز  الريااضاااااااااااااعي  

 . رحماء ال ةة
6 

45.59 35.29 12 38.24 13 26.47 9 
تقوم اإلدارة املاااادرسااااااااااااايااااة باااارساااااااااااااماااااد الاااادروس االحتياااااريااااة بطريقااااة  

 ععوايية رلى الطالب .
7 

 8 تماقش اإلدارة املدرسية املعاكل مع الطالب وتعمل على حلها . 15 44.12 14 41.18 5 14.71 64.71

 9 تنخذ اإلدارة بال لول التي يقترحها الطالب ل ل املعاكل . 11 32.35 12 35.29 11 32.35 50.00

60.29 35.29 12 8.82 3 55.88 19 
تحرم اإلدارة املدرسااااااااااية على توقيع الطالب في  ااااااااااجل ال  ااااااااااور  

 والغياب .
10 

64.71 23.53 8 23.53 8 52.94 18 
تعماال اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة على حااا الطالب على االهتمااام باااملظهر  

 العام وبالز  الرياضعي .
11 

 

الراضع اإلدارة املدرساااااااااااية ودورها في   امل ور ( واليام بالتكرار والكسااااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  8يتضااااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة 2حيا كانق العبارة رقم )  تحقيق تااااعويد الطااااالب على تحماااال املسؤولية وحست التةرف  مااااعلم مااااسؤول عاااات عملي

بفمما كانق   %  26.47( أقل قيمة مد  االسااااااااتجابة بمعم ونساااااااابتها7%  وكانق العبارة رقم )  70.59مد  االسااااااااتجابة بمعم ونساااااااابتها  

جابة رلى  ( أقل قيمة مد  االسااااااااات10وكانق العبارة رقم )   %  44.12( أعلى قيمة مد  االساااااااااتجابة رلى حد ما ونسااااااااابتها  4العبارة رقم )

(  2 3وكانق العبارة رقم )   %  50.00( أعلى قيمة مد  االساااااتجابة بال و نسااااابتها  6وبفمما كانق العبارة رقم )   %8.82  حد ما ونسااااابتها

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااااااااااتجابات ال الحة والياهااااااااااااة بالتكرار   %  8.82أقل قيمة مد  االسااااااااااااتجابة بال ونساااااااااااابتهما  

الراضع اإلدارة املدرساااية ودورها في تحقيق تاااااااااااااااااعويد الطاااااااااااااااااالب على تحمااااااااااااااااال املساااؤولية وحسااات    امل ور   كل عبارة متوالكسااابة املئوية ل

 التةرف  ماعلم ماسؤول عات عملي .

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على اساااااات دام الوسااااااايل التعليمية وتممية    فاعلية اإلدارة املدرساااااايةاملحور الخامس :  

 ت دام البدايال .روح االبتكاار باس

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على استخدام الوسائل   باملحور الخامس : فاعلية اإلدارة املدرسية(: يوضح النسبة املئوية 9الجدول رقم)

 بشكل عام. التعليمية وتنمية روح االبتكـار باستخدام البدائـل 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 29.83% 30.67% 39.50% امل ور اليامس
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ودورها في تحقيق و تعويد    فاعلية اإلدارة املدرساية  اليامس ( واليام بالكسابة املئوية بامل ور 9يتضا  مت الجدول رقم )

حيا كانق قيمة مد  االستجابة   ضعكل عامالطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاااااااار باست دام البدايااااااال  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين     %29.83% وأما قيمة االسااتجابة بال  30.67% وكانق قيمة االسااتجابة رلى حد ما   39.50بمعم  

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على    اليامس فاعلية اإلدارة املدرسااااااااااااية االسااااااااااااتجابات ال الحة واليام بالكساااااااااااابة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام .است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام البدايال 

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على  املحور الخامس : فاعلية اإلدارة املدرسيةلنسبة املئوية لكل عبارة من (: يوضح التكرار وا 10الجدول رقم )

 استخدام الوسائل التعليمية وتنمية روح االبتكـار باستخدام البدائـل . 

 األهمية

 الكسلية

االبتكاار  تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح  نعم رلى حد ما ال

 باست دام البدايال 

 

 ت % ت % ت % ت

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بتوفير الوسايل التعليمية . 17 50.00 13 38.24 4 11.76 69.12

 2 تساعد اإلدارة املدرسية في توفير أدوات بديلة للدروس . 10 29.41 12 35.29 12 35.29 47.06

 3 تساعد اإلدارة املدرسية في توفير أجهزة ومعدات رياضية للدروس . 13 38.24 11 32.35 10 29.41 54.41

 4 هما  مالعب خاهة ملمارسة الدرس ضعيد عت الفماء . 5 14.71 11 32.35 18 52.94 30.88

 5 املالعب ال تةل  لتمفيذ درس التربية البدنية . 8 23.53 12 35.29 14 41.18 41.18

61.76 26.47 9 23.53 8 50.00 17 
همااا  أمااا ت مغطاااة ملمااارسااااااااااااااة الاادرس رحماااء هطول األمطااار وأحماااء درجااات 

 ال رارة املرتفعة .
6 

 7 هما  باملدرسة مكان خام ) م زن ( ل فظ األدوات واألجهزة الرياضية . 24 70.59 6 17.65 4 11.76 79.41

 

  فاعلية اإلدارة املدرسااااااية   اليامس  امل ور ( واليام بالتكرار والكساااااابة املئوية لكل عبارة مت  10يتضاااااا  مت الجدول رقم )

حيا كانق العبارة     .  ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكااار باست دام البداياال

  14.71( أقل قيمة مد  االستجابة بمعم ونسبتها4%  وكانق العبارة رقم )  70.59بة بمعم ونسبتها  ( أعلى قيمة مد  االستجا7رقم )

( أقال قيماة ماد   7وكااناق العباارة رقم )   %  38.24( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  1%  بفمماا كااناق العباارة رقم )

وكانق    %  52.94( أعلى قيمة مد  االسااااااااااتجابة بال و نساااااااااابتها4ارة رقم )وبفمما كانق العب   %17.65  االسااااااااااتجابة رلى حد ما ونساااااااااابتها

وهذا مماا يدل على وجود فرو  بين االساااااااااااااتجاابات ال الحة     %  11.76( أقل قيماة مد  االساااااااااااااتجاابة بال ونسااااااااااااابتهماا  1 7العباارة رقم )

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على    سااااايةفاعلية اإلدارة املدر   امل ور اليامس  والياهاااااة بالتكرار والكسااااابة املئوية لكل عبارة مت

 . است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام البدايال
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 االستنتاجات والتوصيات : -

 االستنتاجات : -

 في ضوء املم   املست دم وعرض ومماقعة المتايج التي تحةل عليها الباح ون تم التوهل رلى االستكتاجات التالية :

 عدم رسهام اإلدارة املدرسية بةورة فعلية في ضعا األمور الهامة وبعكل فاعل في تحقيق أهداف التدريب امليدانى .  -1

يعود رلى ريمان اإلدارة بنهميتها ودورها الفعال في بماء الجيل بل يعود رلى شاكل  اهتمام اإلدارة املدرساية باألنعاطة املدرساية ال  -2

 اليوم الدرا عي املعتاد وبالتالي هو لفس باالهتمام املوجي واملدروس وامليطط لي بل ألني شكل عام ت  ع لي جميع املدارس .

ة وعاادم اهتمااام وحرم اإلدارات املاادرسااااااااااااايااة على  عاادم  فااايااة اإلمكااانيااات باااملاادارس مت أدوات رياااضااااااااااااايااة وأجهزة وأدوات بااديلاا   -3

 توافرها باملدارس .

 .  عدم حرم اإلدارة املدرسية على هيانة املالعب بةفة مستمرة  -4

ال يوجد أ  دور لإلدارة املدرساااااية بةاااااورة وااااا يحة في توجيي الطالب مت خالل عدم اإلشاااااارة رلى أخطائهم فاإلدارة ال تتدخل    -5

دخلهاا لفس مت بااب ال رم على رعطااء الطاالاب وضاااااااااااااعاي  مادرس مساااااااااااااؤول بال مت بااب عادم  نهاايياا في عمال الطاالاب وعادم تا 

 االهتمام بالطالب وتوجيي رلى الةواب .

 املسؤولين اإلداريين باملدارس بنهمية الكعا  الرياضعي .  عدم اقتماا ضعا  -6

ت ناحية فاعلية تحةاااااااايل رالب  تر ز اإلدارة املدرسااااااااية على أساااااااااساااااااايات التدريس مت الماحية العااااااااكلية والتمظيمية ولفس م  -7

 التدريب امليداني لتل  األساسيات واملهام .

 عدم است دام الطر  واألساليب ال دي ة التي تساعد في تمفيذ درس التربية البدنية . -8

 عدم  فاية الفترة الزممية التي تحددها الكلية للتدريب امليداني املتةل . -9

 لطالب بتدريسها في اليوم الدرا عي . ثرة عدد حةص التربية البدنية التي يقوم ا -10

 عدم عقد لقاءات دورية بين املعرفين لالتفا  على أسس التدريب امليداني. -11

 هما  ضعا القةور مت املعرف في ال  ور للمدرسة رحماء التدريب امليدانى املمفةل واملتةل . -12

 عدم االتفا  على خطة موحدة لإلشراف والتوجيي . -13

 بمادة التربية البدنية بةورة و يحة . عدم اهتمام ادارة املدرسة -14

 عدم تعاون ادارة املدرسة مع رالب التدريب امليدانى بةورة فعلية . -15

 رلقاء معلمي املدرسة العبء على رالب التدريب امليدانى . -16

 ت ع ادارة املدرسة حةة التربية البدنية فى نهاية اليوم الدرا عى . -17

 اااااااااااااعى بمواعياد التادرياب امليادانى الخاذ  لا  فى االعتباار عماد توزيع حةاااااااااااااص التربياة  عادم تملياي املادارس قبال باداياة العاام الادرا -18

 البدنية فى الجدول الدرا عي .
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 التوصيات : -

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوص ى الباحثون بما يلي :  

بادقاة لإلدارة املادرساااااااااااااياة مت خالل عقاد اجتمااعاات بين املعااااااااااااارفين    يجاب على الكلياات توضااااااااااااايؤ أهاداف التادرياب امليادانى -1

 األكاديميين بالكلية واإلدارة املدرسية . 

يجااب على اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة رن تعماال على املساااااااااااااااهمااة في العماال على تحقيق أهااداف التاادريااب املياادانى وتوفير التوجيااي   -2

حيااا رن عاادم    التعليميااة وتحقيق الممو املتكاااماال للطالب  التربو  والعلمي حتى يتوفر املماااا العلمي املماااساااااااااااااااب للعمليااة

 توافرها يؤد  رلى الفعل االكاديمى لبعا الطالب .  

 يجب رن يتم اختيار مدرسين  و  فاءة وخبرة عالية للتعاون مع الطالب .  -3

ال مت الكفاااءة التي على رأس ردارتهااا عقليااات رداريااة حكيمااة وجهاااز أدار  على مساااااااااااااتو  عاا   يجااب رن يتم اختيااار املاادارس -4

 العلمية الجيدة .  واليبرة ومدر  تماما ألهمية دور التربية البدنية وأهمية التدريب امليداني في رعداد الكوادر التدريسية

 يجب رن يتم وضع معايير وا  ة لإلدارة املدرسية لتقييم الطالب املعلم على ضوءها. -5

 تاحة باملدرسة والعمل على توفير ادوات بديلة .ضرورة استغالل رالب التدريب امليدانى لالمكانيات امل -6

 ضرورة العمل على توفير وسايل تعليمية متقدمة بنسلوب تكمولوجى حديا لتطوير العملية التعليمية والرقى بها . -7

 رغبات الطالب احماء توزيعهم على املدارس التدريب امليداني . مراعاة -8

بة خالل السااااااامة الدراساااااااية الرالا املعااااااارفين على كل ماهو حديا  ضااااااارورة عمل دورات هاااااااقل بننتظام وعلى فترات متقار  -9

 وجديد فى مجال االشراف والتوجيي .

 جهات المظر فى التدريب امليدانى .عقد لقاءات دورية للمعرفين لتبادل اليبرات واالفكار وو  -10

واالقتراحاات الجاانلياة فيماا  عمال اتةااااااااااااااالت دورياة مع مادير  املادارس التى يتم فيهاا التادرياب املياداني ملمااقعاااااااااااااة املعااااااااااااااكال   -11

 يتعلق بالتدريب امليداني.

يتم تمليااي املاادارس قباال باادايااة العااام الاادرا اااااااااااااعى بوقااق كااافى بمواعيااد التاادريااب املياادانى الخااذ  لاا  فى االعتبااار عمااد توزيع  -12

 حةص التربية البدنية فى الجدول الدرا عي .
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 قايمة املراجع

 
ا
 املراجع العربية:-أوال

 ريهاب سعد عبدالعزيز : -1

 

وإجااالل    -2 مااحاافااو   ساااااااااااااااااااالاام  ريااماااااااان 

 حافظ :

برامج مقترحة إلعداد معلمي التربية الرياضااااية لذو  االحتياجات الياهااااة في الكفايات 

 .2008   القاهرة   املهمية

تقويم برنامج التدريب امليداني للطالبات كلية التربية الرياضااااااااية للبمات  اإلسااااااااكمدرية   

2007. 

واقع التربية العملية في ممارق جامعة القدس املفتوحة غزة مت وجهة نظر الدارساااااااااااين   شريف علي حماد:-3

 .2005مل افظات غزة  رسالة ماجستير غير مكعورة   

فعاالياات اساااااااااااااتراتيجياة مقترحة لتطوير املهاارات التادريساااااااااااااياة إلعداد الطاالباات للتادريب   هديقي محمد محرم وآخرون: -4

التربية الرياضااااااااية باإلسااااااااكمدرية  املؤتمر اإلقليمي الراضع للمجلس الدولي  امليداني بكلية  

للصااااااا ة والتربية البدنية والترويؤ والتعبير ال ركي بممطقة العااااااار  األوساااااااط  نظريات 

 .2008وتطبيقات  كلية التربية الرياضية للبمين  جامعة اإلسكمدرية  

لعمليااااة في كليااااة التربيااااة الرياااااضااااااااااااايااااة مت وجهااااة نظر الطااااالبااااات  تقويم برنااااامج التربيااااة ا محمد ال ميدان العبيد :-5

 م.2007  2املعلمات  مجلة تربوية  جامعة الكويق   

 مةطفى السايؤ محمد:-6

 

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:  -7

دور التربية العملية بمظامها ال الي في اساااااتكمال اإلعداد الجيد للطالب املعلمين  بحا  

 .2004جامعة اإلسكمدرية      مكعور نظريات وتطبيقات كلية التربية الرياضية بمين

و  التحةايل املعرفي في التدريب امليداني للطالب املعلمين ت ةاص رياضاة قياس مسات

مجلااة    كليااة التربيااة الرياااضااااااااااااايااة للبمين   جااامعااة اإلساااااااااااااكماادريااة   رنتااا  علمي   ماادرسااااااااااااايااة

 .2006(  60نظريات تطبيقات العدد)

 .2006أساسيات وتطبيقات في علم املماه   مكتبة دار القاهرة    نجو  عبد الرحيم : -  8

مااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااد    -  9  يااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااى 

 ومحمد عبد الفتاح :

جامعة    تةاااااور مقترح لتطور برنامج التربية العملية لطلبة التعليم باملرحلة األسااااااساااااية

 .2006األق عى  
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 ضوء مدخل الجودة الشاملة  الجامعي فيتطوير منظومة التعليم 

 قي رو التومي الد  د. صالحة

 تنيأ. رويدة رمضان الف

     -مقدمة :

نعيش اليوم في عالم يموج بالتغيرات والتطورات املتالحقة في شتى مجاالت الحياة وتتضح مالمح هذذ ا التغيذذرات     

في االنفجار املعرفي ال ي تشهدا بمعدالت متزايدة وبشكل لم يعهدا تذذار ا اسننذذانية مذذإ افذذل ى ذذاوة ى ذذ  ال ذذورات 

كاوذذة املسانذذات  اعذذة مذذف ههذذور مفذذاهيم جديذذدة تنذذا ي التكنولوجية واملعلوماتية وما تفر ه مإ تحديات علذذ  

املسانات التعليمية بمنأى عإ تلذذا التغيذذرات حيذذل طن التطذذور طعذذفح  ذذرورة م حذذة   والتحنين ولينتبالتطور  

تفر ذذذها تحذذذديات العتذذذرت ومتطلفذذذات اذذذوذ العمذذذل اظمذذذر الذذذ ي يتطلذذذة النأذذذر فذذذي املنأومذذذة التعليميذذذة مذذذإ طجذذذل 

 ل  الد ول في عتر املناونة تأهيل الخرجين القا ر إ ع

ىن تطذذو ر التعلذذيم عملذذة منذذتمرة يميلهذذا التغيذذر املوعذذول فذذي حيذذاة النذذات وام تمذذفت و عت ذذر التعلذذيم ال ذذام ي         

 محذذاوالت التغيذذرت حيذذل تحتذذل ال امعذذة مكانذذة بذذارالةت وتذذرجم هذذ ا مذذإ  ذذالل القذذوانين املتتاليذذة  شذذأن 
خ
  تذذفا

خ
مجذذاال

ت متو يذذة فذذي ى ارتها وتنأيمهات واللوائح التنفي ية التي تجعل مإ ى ارت
خ
ها ط اة لخدمة ام تمف واالرتقاء به حضذذار ا

ذلا اساهام فذذي ر ذذي الفكذذر وتقذذدم العلذذم وتنميذذة القذذيم اسننذذانيةت وتصو ذذد الذذفال  باملترتتذذين والفنيذذين والخ ذذراء 

) )فذذذذذذي مرتلذذذذذذد ام ذذذذذذاالت و عذذذذذذدا  اسننذذذذذذان املذذذذذذصو  بأعذذذذذذول املعروذذذذذذة و رائذذذذذذ  الفحذذذذذذل املتقدمذذذذذذةت والقذذذذذذيم الرويعذذذذذذة

 (2001:282اب,الخش

تطذذو ر  تقتضذذ يوفذذ  هذذ ا النذذياذ ومذذف تطذذور املعروذذة وتعمقهذذا النذذاتش عذذإ الفحذذل واال  شذذا  طعذذفحت الضذذرورة    

كوهيفة طاااية مإ وهائد ال امعذذة ى ذذ  جانذذة  –الفحل العلمي  –وهيفة ال امعةت بإ  ال الوهيفة الفح ية  

 ا الوهيفة ىنتاج املعروذذة وتطو رهذذا وامحاوأذذة عل هذذا التعليمت وتنتطيف ال امعة مإ  الل ه  وهيوهيفتها اظو    

 فذذذذذيوتحقيذذذذذ  التقذذذذذدم العلمذذذذذي والتكنولذذذذذوثيت ومذذذذذإ تذذذذذم يعمذذذذذل الفحذذذذذل العلمذذذذذي علذذذذذ  تعص ذذذذذص مكانذذذذذة ال امعذذذذذة و ورهذذذذذا 

 (2000:115,التل وآ رون دمة ام تمف وتطو را )  وهيام تمفت ومإ هنا ههرت وهيفة جديدة ل  امعة  

ام ي بتذذذذفة  اعذذذذة العذذذذةء اظ  ذذذذر فذذذذي عمليذذذذة التغييذذذذر للذذذذد ول ى ذذذذ  عتذذذذر جديذذذذد يتميذذذذز و قذذذذف علذذذذ  التعلذذذذيم ال ذذذذ    

بمجموعذذذذة مذذذذإ التحذذذذوالت التذذذذي تقذذذذات و هذذذذا اذذذذدرة الدولذذذذة علذذذذ  املشذذذذار ة العامليذذذذة واملنااشذذذذة بكفذذذذاءة بنذذذذاء علذذذذ  ط اء 

جذذل تطذذو ر املنأومذذة جامعاتهات وادرتها عل  الوواء باملتطلفذذات امل حذذة للتغييذذر وجذذو ة الخذذدمات التذذي تقذذدمها مذذإ ط

التعليميذذةت لذذ لا  عذذت الحاجذذة ى ذذ   ذذرورة ىجذذراء  عذذط التحنذذينات والتطذذورات التذذي تنذذاعد علذذ  ذلذذا بتذذورة 

تحق  الهد  اظااس ي مإ ال امعات و مكإ تطو ر منأومذذة التعلذذيم فذذي ال امعذذات والتغلذذة علذذ  طوجذذه القتذذور 

 (2006:3في اظ اء بااتردام طالوب اتة ايجما )حنين,

وف  ه ا النياذ اعت معأم  ول العالم ى   تحقي  ال ذذو ة والتميذذز ت وذلذذا مذذإ  ذذالل تفتذذي ال امعذذات نأذذام     

 ذذذذذمان ال ذذذذذو ةت وتقيذذذذذيم اظ اء ال ذذذذذام ي وتحنذذذذذينه مذذذذذإ  ذذذذذالل آليذذذذذات االعتمذذذذذا  اظكذذذذذا يميت وتطفيذذذذذ  امحااذذذذذ ية 

ي التعلذذذيم ال ذذذذام يت واالاذذذذتردام التعليميذذذةت وتنميذذذذة اسبذذذدا، التنأيمذذذذيت و حذذذدال  عذذذذط التجديذذذذدات التربو ذذذة فذذذذ 

اظوضذذذل لامكانيذذذات املا يذذذة وال شذذذر ةت لذذذ لا طعذذذفح تحقيذذذ  نذذذو، مذذذإ التعلذذذيم املتميذذذزت وتمكذذذين املذذذتعلم بكفايذذذات 

 ملوا فذذذذة  فيعذذذذة 
خ
  ذذذذرور ا

خ
ومهذذذذارات حياتيذذذذة متطذذذذورة تنذذذذتجية لحاجذذذذات العتذذذذر فذذذذي ى ذذذذار ال ذذذذو ة الشذذذذاملةت طمذذذذرا
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 ذذذ  ى ارة وعالذذذة تمتلذذذا مذذإ املهذذذارات والكفايذذذات مذذذا يسهلهذذا مذذذإ العمذذذل علذذذ  مجتمذذف املعروذذذةت و حتذذذاج تحقيذذذ  ذلذذا ى

 (2001:274املشار ة بفعالية في تحقي  ال و ة )غفور,

   البحث: مشكلة- 

 مذذذإ كذذذون مسانذذذات التعلذذذيم تم ذذذل بيبذذذة  تذذذفة لابذذذدا، واالبتكذذذار بمذذذا تتضذذذمنه مذذذإ رطت مذذذال وكذذذريت     
خ
انطالاذذذا

والبذذد طن تضذذطلف بذذدورها فذذي ىحذذدال تغييذذرات تكيفيذذة فذذي ايااذذاتها واظاذذالية املتفعذذة فذذي ى ارتهذذا وطن تنذذتفيد مذذإ 

وهذذ ا بذذدورا ط ى ى ذذي  ذذرورة القيذذام   ائها.طموار ها ال شر ة في تتميم وتطفي  منتجدات الفكر اس اري لتطو ر 

 واد تحد ت مشكلة الفحل في ال ناؤل التا ي:   ال ام يتبمفحل لتطو ر منأومة التعليم  
 يمكن تطوير منظومة التعليم الجامعي في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة؟  ــ كيفس  

 التالية:ه ا ال ناؤل تتطلة اسجابة علي اظابلة الفرعية    عل واسجابة  

 ال ام ي؟ماهية ال و ة الشاملة ومفا ئ ى ارتها بالتعليم  .1

 تطفيقها؟  وطاسما معايير ال و ة في التعليم ال ام ي  .2

 ال ام ي؟ما طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم  .3

 ل ها؟عما معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة   .4

   البحث: أهداف- 

 : يهد  الفحل الحا ي ى ي 

 . تعر  ماهية ال و ة الشاملة ومفا ئ ى ارتها بالتعليم ال ام ي  .1

 .الواو  علي طهم  معايير ال و ة في التعليم ال ام ي و طاس تطفيقها .2

 . الوعول ى ي طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم ال ام ي  .3

 . تعر  معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة عل ها  .4

  أهمية البحث 

   -:ت فلور طهمية الفحل الحا ي ويما يلي

 .ال و ة في التعليم ال ام ي و طاس تطفيقها  طهم معايير رااة   .1

 ال ام ي.معروة الوعول ى ي طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم   .2

 .الواو  علي معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة عل ها  .3

 ـــ: منهج البحث 

لقذذذد تذذذم االعتمذذذا  علذذذ  املذذذنتج الوعذذذفم بقتذذذد تجميذذذف املعلومذذذات والحقذذذائ  التذذذي يمكذذذإ تحليلهذذذا وتفنذذذيرها     

 ومإ تم الخروج بتوعيات ومقترحات لحل املشكلة

  البحث: مصطلحات- 

 ي ناول الفحل الحا ي املتط حات التالية.      

يذذس ي الغذذر   ىالتذذورت حتذذ املطذذور طو النأذذام املطذذور ى ذذ  طحنذذإ عذذورة مذذإ  ءبالشذذ يالوعول   التطوير: هو ❖

املطلذذذوب منذذذه بكفذذذاءة تامذذذةت و حقذذذ  كذذذل اظهذذذدا  امل،شذذذو ة منذذذه علذذذ  طتذذذم وجذذذهت و طر قذذذة ااتتذذذا ية فذذذي الواذذذت 

 (163:  2001,الو يل)تطو را  التغيير في شكل وف  مضمون الش يء املرا     وال هد والتكاليدت وه ا ينتدع 
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  التعليم: الجودة الشاملة في-  

  الجامعي. :معايير الجودة في التعليم   

يجذذذذذة تواورهذذذذذا فذذذذذي جميذذذذذف مكونذذذذذات  املنذذذذذتو ات التذذذذذيتشذذذذذير املعذذذذذاير ى ذذذذذ  املرجعيذذذذذات طو املواعذذذذذفات القيااذذذذذية طو               

 املساس ي.منأومة التعليم وتطو ر اظ اء  

 مفهوم املعايير ومؤشرات األداء     ✓

 مفهوم املعايير  •

ى ذذذ  ىعذذذذا ة عذذذذياغة مناة هذذذا املدراذذذذيةت و معذذذذان  -و اعذذذة املتقدمذذذذة ا ن -ارتفطذذذت وكذذذذرة املعذذذايير بحاجذذذذة الذذذذدول    

النأر في كون املدراة مسانة تر و ة منتجة طم الت ولقد بدطت وكرة عياغة املناةج في  وء املعايير في االتحذذا  

ت ى   انجلترا في النفعيناتت تم و عت طمر كذذا الفذذ ور النوويتيت واليابانت والتينت و ارائيلت والهندت تم انتقل

 1984اظو   حول املعايير التربو ة في عام 

الذذذ ي  شذذذد عذذذإ  1983عذذذام وترجذذذف بدايذذذة حر ذذذة املعذذذايير فذذذي طمر كذذذا ى ذذذ  نشذذذر التقر ذذذر اظمر كذذذم  طمذذذة فذذذي  طذذذر      

م القيذذام بتقذذو م ومراجعذذة العمليذذة  الضذذعد الذذ ي طعذذاب القاعذذدة فذذي ام تمذذف اظمر كذذم فذذي ذلذذا الواذذتت ممذذا حذذت 

 .التعليمية في  وء املعايير والتوعية باالهتمام بمحتوى التعليم واملنتو ات والتواعات ظ اء الطالة

فذذي العتذذر الحذذا ي حتذذى طنذذه يكذذا  طن يطلذذ  علذذ  هذذ ا العقذذد  وتعذذد حر ذذة املعذذايير مذذإ الحركذذات التذذي ان شذذرت بقذذوة    

 (2001:21 العقد اظول مإ القرن الحا ي والعشر إ   عقد املعايير)الر س,

املعذذايير عفذذارة عذذإ مقذذاييس ومسشذذرات وعالمذذات يهتذذدي وهذذا ال رنذذامش طو املشذذرو، طو النأذذام و نذذ   للوعذذول ىل هذذا    

يقذذات  ءشذذ يو عد متط ح معيار ذا معان متعذذد ةت و قتذذد بذذه بتذذفة عامذذة طنذذه   ىذا ما طرا  بلوغ ال و ة في ط ائهت

بذذه طو عليذذهت و قتذذد باملعذذايير فذذي التعلذذيم طىهذذا :  املنذذتوى النذذوعي مذذإ الختذذائت والتذذفات التذذي يجذذة طن تتذذواور 

 ب لا الفلنفة التي ينطل  م
خ
نهذذا ال رنذذامشت بو وح في جميف ال وانة اظاااية املكونة ظي برنامش تعليميت شامال

والهيبذذذة التعليميذذذةت والطذذذالبت واس ارةت واملتذذذا ر التعليميذذذةت والكفايذذذات املهنيذذذة التذذذي تذذذنت عل هذذذا بنذذذو  االعتمذذذا  

 التحكيمية .

وتعذذذر  املعذذذايير بأىهذذذا عفذذذارات عامذذذة تتذذذد مذذذا يجذذذة طن يتذذذل ىليذذذه الطالذذذة مذذذإ معذذذار  ومهذذذارات واذذذيم ن يجذذذة      

   (.2004:115,دالحمي  معين. )عفد لدرااته محتوي مجال

علذذذ  طىهذذذا محذذذد ات و ذذذوابوت تهذذذد  للوعذذذول ى ذذذ  مسشذذذرات وا ذذذحة للمذذذد الت وامخرجذذذاتت   و عروهذذذا الضذذذفف    

 وتحقي  اظهدا  امل،شو ة للوعول ى   ال و ة الشاملة في التعليم.

املرجعيذذذذات طو املواعذذذذفات القيااذذذذية واملنذذذذتو ات التذذذذي يجذذذذة تواورهذذذذا فذذذذي جميذذذذف مكونذذذذات  ى ذذذذ  مذذذذا تشذذذذير املعذذذذايير   

    :اظ اء  والعمليات مسشراتايات مررجات التعليم    عل منأومة التعليمت وتتاغ في موجهات الو ية تناعد  
تتذذذدرج فذذذي عمقهذذذا تعذذذر  مسشذذذرات اظ اء بأىهذذذا عفذذذارات تتذذذد اظ اء املتواذذذف مذذذإ الطالذذذة لتحقيذذذ  الطر ذذذ ت وهذذذي    

 وط ثر ىجرائية.
خ
 للمرحلة التعليميةت وتتتد عياغتها بأىها ط ثر تحديدا

خ
 ومنتوي ععو تها ووقا

 عنذذذذد منذذذذتوي مقفذذذذول مذذذذإ ال ذذذذو ةت وتقذذذذدم طم لذذذذة حذذذذول مذذذذدي    
خ
 ومهار ذذذذا

خ
بأىهذذذذا مذذذذا ي،فدذذذذي طن يس يذذذذه الطالذذذذة معرويذذذذا

 (47:  2006,ةعرو  (املعاييرالتقدم نحو تحقي   

سشذذرات اظ اء هذذي عفذذارات تتذذد اسنجذذاال )اظ اء( املتواذذف مذذإ )املعلذذمت املذذتعلمت املسانذذة( وتتتذذد امل مذذا تعذذر  

 وط ثر ىجرائيا
خ
 عياغتها بأىها ط ثر تحديدا
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تعت ذذذر ال ذذذو ة مذذذإ امحذذذاور الرئينذذذية لتطذذذو ر القذذذدرة املسانذذذية للتعلذذذيم بتذذذفة عامذذذة والتعلذذذيم ال ذذذام ي بتذذذفة 

  اعة.

 ماهية الجودة: 

ال ماني،يذذات مذذإ القذذرن  يفذذ املسانذذات اسنتاجيذذةت ههذذرت  عذذوات  فذذيوبعذذد النجذذاح الذذ ي حققتذذه ى ارة ال ذذو ة       

املسانذذذذات التعليميذذذذةت لذذذذ لا نجذذذذد تعر فذذذذات مرتلفذذذذة ملفهذذذذوم  فذذذذياملاضذذذذ ي ى ذذذذ  تفتذذذذى تطفيذذذذ  ى ارة ال ذذذذو ة الشذذذذاملة 

 التعليم.  فيال و ة  

الخذذر جينت بمذذا يحقذذ  ر ذذا ام تمذذفت  فيتعتى مدى تحق  طهدا  ال رامش التعليمية   -حقل التعليم  في  -وال و ة    

 ..بوعفة املنتفيد اظول مإ وجو  املسانات التعليمية

ية  مجموعة مإ الختذذائت طو النذذمات التذذي تع ذذر بداذذة وشذذمولية عذذإ جذذوهر و قتد بال و ة الشاملة في الترب   

 التربية وحالتهات بما في ذلا كل ط عا هات مد الت وعمليات ومررجات وتغ ية راجعة.           

 و  لا التفاعالت املتواعلة التي تس ى ى   تحقي  اظهدا  امل،شو ة واملناافة ل  ميف. 

الالالمذذة لروذذف  وتعر  ال و ة في التعليم عل  طىها:   عملية تطفي  مجموعة مإ املواعفات التعليمية والتربو ذذة    

 منتوى املنتش التعليمي ) الةت وتلت مدراةت مرحلة تعليمية( مإ  الل العاملين  

    (26  :2008الفتالويت)والتعليم.  في مجال التربية    

 مما اف  نالحظ تعد  التعر فات التي تناولت مفهوم ال و ة وا تلفت بحنة اهتمام مإ يتعر          

 ىيجا  تعر د جامف مانف متف  عليه.  فيلهات اظمر ال ي يشكل ععو ة    

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة: ❖

 ذذرورة  امل ذذال:لذذ  اذذ يل هنذذاش شذذفه ىجمذذا، علذذ  تحديذذد املفذذا ئ الرئينذذية س ارة ال ذذو ة الشذذاملة ومنهذذا ع

و ذذ لا تواذذيف مشذذار ة العذذاملين والتعذذاون بذذين  القيذذا ةتوالذذدور الذذ ي تقذذوم بذذه  واحتياجاتذذهتالتر يذذز علذذ  العميذذل 

 اظورا  بدال مإ املناونة

 التالية:ويمكن تلخيص تلك املبادئ في النقاط الرئيسية  

 العميل.التر يز عل    –  1

 النتائش.التر يز عل  العمليات م لما يتم التر يز عل    –  2

 التفتيش.الوااية بدال مإ  –  3

 املناونة.التعاون ال ماعي بدال مإ   –  4

 العكنية.التغ ية   –  6

 الحقائ .اتراذ القرارات املرتكصة عل    –  7

 الكاملة.املشار ة   –  8

 التدر ة.التر يز عل  برامش  –  9

 ((23:  2003العفاس ي,  العمل(بناء ورذ  –  10

والجــــامعي مجــــ  م مومــــة مــــن األفـكـــار ومــــن أهــــم تلــــك األفـكـــار  التعلــــيم العــــا يفلســــفة الجــــودة فــــي  كمــــا تقــــوم  

 الرئيسية تتمثل فيما يجي:
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   التميز: -1

ا مذذذإ  ذذذالل جذذذو ة الخدمذذذة التعليميذذذةت طو املهذذذارات     ا مميذذذزخ تنذذذتطيف طي مسانذذذة تعليميذذذة طن ترلذذذ  لنفنذذذها مر ذذذصخ

طو مذذذذذذذإ  ذذذذذذذالل تحذذذذذذذديل ال ذذذذذذذرامش التعليميذذذذذذذة  امختلفذذذذذذذةتطو مهذذذذذذذارات املعلمذذذذذذذين  و هذذذذذذذاتالتذذذذذذذي يقذذذذذذذدمها الفر ذذذذذذذ  اس اري 

ا للمتغيرات املنذذتمرة فذذي مجذذاالت  ا ووقخ العلذذم والتكنولوجيذذا وتحنذذين منذذتوى الخذذدمات والخدمات وتطو رها  ور خ

 اس ار ة لتنفي  برامجها.

 الجودة:التركيز مج   -2

وال ذذذو ة هنذذذا هذذذي تحقيذذذ  التطذذذاب  بذذذين مواعذذذفات الخذذذر جين واحتياجذذذات ام تمذذذف واملذذذدارت التذذذي ايواعذذذذلون    

تعلذذذيمهم و هذذذا حيذذذل ىنذذذه فذذذي  ذذذوء احتياجذذذات ام تمذذذف يذذذتم تتذذذميم ال ذذذرامش التعليميذذذة وتحديذذذد محتو ذذذات املنذذذاةج 

 املهارات الالالمة.الدرااية وا تيار اظاالية التعليمية املناافة لخل  و  ناب الداراين  

 والتطوير:التحسين   -3

حيذذذذل ىن املسانذذذذة التعليميذذذذة فذذذذي حاجذذذذة  ائمذذذذة ى ذذذذ  ىيجذذذذا  طجهذذذذصة مترتتذذذذة وعلذذذذ  منذذذذتوى عذذذذال  مذذذذإ الكفذذذذاءة    

العلميذذذة والعمليذذذة لتذذذذو ي مهمذذذة التقيذذذذيم املنذذذتمر لل ذذذذرامش التعليميذذذة واس ار ذذذذة وتحذذذدي ها وتطو رهذذذذا بالشذذذكل الذذذذ ي 

 يزة وموا فة للتطورات العاملية والتكنولوجية.يس ي ى   تقديم  دمة متم

 الجماعي:العمل   -4

و يذذذر م ذذذال علذذذ  ذلذذذا التجر ذذذة اليابانيذذذةت وفذذذم مرحلذذذة التعلذذذيم  الفر ذذذ توالهذذذد  هنذذذا التر يذذذز علذذذ  التعذذذاون و نذذذاء    

وذذالتعليم   تلال ام ي في اليابان يتم اعتناذ املفدط القائذذل بذذأن  املنذذمار الذذ ي يروذذف رطاذذه يجذذة طن يذذتم  اذذه ظاذذف 

وال ير ذذذص علذذذ  العمذذذذل الفذذذر ي ت حيذذذل يذذذسمإ بذذذذان العمذذذل ال مذذذاعي يذذذس ي ى ذذذذ   ال مذذذاعيتاليابذذذانم ير ذذذص علذذذ  العمذذذذل 

تفذذذا ل املهذذذارات والخ ذذذرات ت ممذذذا يذذذس ي ى ذذذ  تطذذذو ر العمذذذل اس اري يمكذذذإ طن يحقذذذ  نتائجذذذه بفعاليذذذة ىذا مذذذا طحنذذذإ 

 .ىعدا  الضوابو واملعايير الالالمة لتنفي ا وتقييمه

 متكاملة:توفير قامدة بيانات  -5

ا علذذذذ  الفيانذذذذات واملعلومذذذذات بتتذذذذ،يفاتها     ا كليذذذذخ طن العمليذذذذة التعليميذذذذة بكامذذذذل طجصائهذذذذا طو مكوناتهذذذذا تعتمذذذذد اعتمذذذذا خ

ولذذ لا وذذإن اظمذذر يتطلذذة  التعليميذذةتامختلفة اواء ما يحتاجه منها متر و القرارات في تطو ر وتحديل العمليذذة 

ة بيانذذذذات متكاملذذذذة يذذذذتم تحذذذذدي ها بتذذذذفة  ور ذذذذة بالشذذذذكل الذذذذ ي يتضذذذذمإ اذذذذالمة مذذذذا يترذذذذ  مذذذذإ  ذذذذرورة تذذذذووير ااعذذذذد

و ذذذذذالطفف يجذذذذذة طن تكذذذذذون تلذذذذذا الفيانذذذذذات محفوهذذذذذة فذذذذذي الحااذذذذذوب العتفذذذذذارات النذذذذذرعة والداذذذذذة واذذذذذهولة  اذذذذذراراتت

 االاترجا، والحفظ حين الحاجة ىل ها.

 املشتركة:الرؤية   -6

والرؤ ذذذة املشذذذتر ة هذذذي  ذذذرورة الذذذوعي بمفهذذذوم ال ذذذو ة الشذذذاملة فذذذي مجذذذال اس ارة مذذذإ جانذذذة جميذذذف اظ ذذذرا  ذات    

 التلة به حتى يعطم ال ميف املص د مإ تحنين  رذ ط ائه لواجفاته الوهيفية.

 الفعالة:القيادة   -7

ا عذذذذذإ املتذذذذذالح حيذذذذذل يجذذذذذة طن يذذذذذتم ا تيذذذذذار ايذذذذذا ة وعالذذذذذة يذذذذذتم ا تيارهذذذذذا علذذذذذ  طاذذذذذس مو ذذذذذوعية اذذذذذل    يمة  عيذذذذذدخ

والهذذذذد  هذذذذو ىيجذذذذا  القذذذذا ر علذذذذ  اترذذذذاذ القذذذذرار الذذذذ ي يتضذذذذمإ االرتقذذذذاء بجذذذذو ة  الخاعذذذذةتالشختذذذذية واالعتفذذذذارات 

 الخدمة التي تقدمها املسانة التعليمية.

هذذ ا اظاذذس واظوكذذار التذذي تذذس ي ى ذذ  تطذذو ر اس ارة املدراذذية مذذإ  ذذالل توهيذذد ى ارة  مذذدى طهميذذةوهك ا ي فذذين      

 (136:  2007عيمة,  ( ال و ة الشاملة في تطو ر العمل اس اري في املسانات التعليمية.
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   العا ي.أهمية وأسس تطبيق الجودة في التعليم 

تذذم التوعذذل  ال امعذذاتتمإ  الل ااتقراء  عط الدرااذذات والفحذذول التذذي تناولذذت تطفيذذ  ال ذذو ة فذذي  عذذط  •

 ى   مجموعة مإ الفوائد التي يمكإ طن تتحق  في حالة تطفي  ال و ة في التعليم منها

   االحتياجات. رااة متطلفات ام تمف واحتياجات العمالء والوواء بتلا  .1

  تكلفة.وف  طال وات و أال جهد وطال  ط اء اظعمال  شكل صحيح   .2

   العاملين.تووير املعلومات وو وحها لدى جميف   .3

  بال امعة.اساهام في حل   ير مإ املشكالت التي تعوذ العملية التعليمية   .4

  للعمل.تحقي  املراافة ال يدة واملنتمرة   .5

  لألورا .تحقي  مكااة ما ية ط ثر   .6

   الفر  .العمل ال ماعي وعمل  تنمية العديد مإ القيم التي تتعل  ب .7

   بال امعة.ىشفا، حاجات املتعلمين وال ا ة اسحنات بالر ا لدى جميف العاملين  .8

   ال امعات.تحنين امعة ال امعة في نأر العاملين والعمالء وتنمية روح التناوس واملفا طة بين  .9

   ة.اظ الايتحقي  جو ة املتعلم اواء في ال وانة املعروية طو املهار ة طو  .10

  لها.بناء ال قة بين العاملين بال امعة  كل وتقو ة انتمائهم   .11

   امختلفة.تحقي  الترابو ال يد واالتتال الفعال بين اظانام والوحدات   .12

 تنمية العديد مإ املهارات لدى العاملين م ل مهارة حل املشكلة وغيرها. .13

 (156:  2011عفد امحنإ,    (

مذذإ ى ذذ  مجموعذذة  (2008)رشدي  عيمة وآ رونت  (؛2004 ما طشارت  عط الدرااات ومنها )عالح عليماتت     

 :النحو التا ي  عل التي يمكإ طن تتحق  في حال تطفي  ال و ة في التعليم وهي    الفوائد

 . رااة متطلفات ام تمفت واحتياجات طورا ات والوواء بتلا االحتياجات  -

 .كل صحيحت وفي طال وات و أال جهد وطال تكلفةط اء اظعمال  ش -

 .تنمية العديد مإ القيم التي تتعل  بالعمل ال ماعي وعمل الفر   -

 .ىشفا، حاجات املتعلمين وال ا ة اسحنات بالر ا لدي جميف العاملين باملسانة التعليمية -

حلذذذذي وتنميذذذذة روح التنذذذذاوس تحنذذذذين اذذذذمعة املسانذذذذة التعليميذذذذة فذذذذي نأذذذذر املعلمذذذذين والطذذذذالب وطوذذذذرا  ام تمذذذذف ام -

 .واملفا طة بين املسانات التعليمية امختلفة

 .تحقي  جو ة املتعلم اواء في ال وانة املعروية طو املهار ة طو الوجدانية -

 .بناء ال قة بين العاملين باملسانة التعليمية  كل وتقو ة انتمائهم لها -

 .اندتارها مان ااتمرار ة املسانة التعليمية و قائها وعدم   -

 .  تووير املعلومات وو وحها لدي جميف العاملين -

 .  تحقي  الترابو ال يد واالتتال الفعال بين اظانام واس ارات والوحدات امختلفة في املسانات التعليمية -

 .تدوف املسانات التربو ة ى   موا فة التغيرات في اوذ العملت ورغفات املنتفعين مإ الخدمة التعليمية -

مهذذارة حذذل املشذذكلة وتفذذو ط التذذالحيات : في حل   ير مإ املشذذكالت التذذي تعذذوذ العمليذذة التعليميذذة م ذذل  اساهام -

 .وتفعيل ال،شا ات وغيرها
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تحقيذذ  مكااذذة ما يذذة و  ذذرات نوعيذذة للعذذاملين فذذي املسانذذة التعليميذذة وظوذذرا  ام تمذذف امحلذذي واالاذذتفا ة مذذإ  -

 .حيح لتحقي  ام تمعية الشاملةه ا املكااة والخ رات وتوهيفها في الطر   الص

 .طمورهم واساالل منها وو ف الحلول املناافة لها  وطولياءومشكالت الطالب    شكاوى  فو   -

تمكذذذذين ى ارة املدراذذذذة مذذذذإ تحليذذذذل املشذذذذكالت بذذذذالطرذ العلميذذذذة الصذذذذحيحة والتعامذذذذل معهذذذذا مذذذذإ  ذذذذالل اسجذذذذراءات  -

 
خ
 .الصحيحة والواائية ملنف حدوثها منتقفال

 .  منتوي الوعي لدي الطالب وطولياء طمورهم تجاا املدراة مإ  الل ىبراال االلتزام بنأام ال و ةروف  -

 تطفي  نأام ال و ة يمنح املدراة االحترام والتقدير امحلي واالعترا  العاملم

 (76:  2010)عليمات,   

   العا ي:أسس الجودة الشاملة في التعليم  

اهتمت العديد مإ الكتابات بمو و، ال و ة الشاملة  اعة في وترة ال ماني،يات حيل ههرت  تابات كل مذذإ     

ت جذذوران ت و يمذذنش وغيذذرهم ت ومذذإ بذذين مذذا تناولتذذه تلذذا الكتابذذات طاذذس ال ذذو ة  الشذذاملة التذذي  و روبذذم: جذذاروين  ت 

 تتم ل في :  

حيذذل  بال امعذذةت ي لذذدى جميذذف املنذذتو ات اس ار ذذة والعلميذذة الوعي بمفهذذوم ال ذذو ة الشذذاملة فذذي التعلذذيم ال ذذام -

  الشاملة.ينهم ال ميف عإ ااتنا، في نجاح تنفي  ال و ة  

وجو  طهدا  وا حة ومحد ة للمسانة يشارش في عنعها جميف العاملين كل عل  اذذدر ىاذذهامه بحيذذل يكذذون  -

   والعمالء.وتحقي  رغفات الطالب والعاملين    املدىتله ا اظهدا  توجه منتقفلي اتير و و ل  

تذذذواور القيذذذا ة  .ومتذذذ حتهوتلفيذذذة رغفذذذاتهم بمذذذا ال يتعذذذار  مذذذف تنفيذذذ  العمذذذل  حقذذذواهمتاحتذذذرام اظوذذذرا  ومراعذذذاة  -

الفعالذذذة التذذذي تذذذتمكإ مذذذإ تنميذذذة مفهذذذوم وتقاوذذذة ال ذذذو ة لذذذدى العذذذاملين بال امعذذذة وتنذذذتطيف تحديذذذد االحتياجذذذات 

  بنجاح.الالالمة لتنفي  العمل    املا ية وال شر ة

  طانها.التزام اس ارة العليا ب نمية تقاوة ال و ة والحرص عل  تنفي    -

تتذذذذذذميم ال ذذذذذذرامش التعليميذذذذذذة واملنذذذذذذاةج الدرااذذذذذذية وا تيذذذذذذار اظاذذذذذذالية التعليميذذذذذذة فذذذذذذي  ذذذذذذوء  رااذذذذذذة احتياجذذذذذذات  -

   والعمالء.ومتطلفات اوذ العمل  

تحقيذذ  التكامذذل بذذين ال ذذرامش التعليميذذة لألانذذام امختلفذذة علذذ  مذذدى اذذنوات الدرااذذة باعتفذذار طن حنذذإ ىعذذدا   -

  التالية.مرحلة الطالة في مرحلة معينة ينهم في تأهيله لل

العمليذذات التعليميذذة طو اس ار ذذة  عملية مإتفتى ااتراتيجيات و رذ جديدة لتنفي  اظعمال امختلفة ورؤ ة كل  -

    كل.في  وء النأام 

العمليذذذذات ولذذذذيس علذذذذ  لذذذذوم اظ ذذذذخاص  علذذذذ  تصذذذذحيح والتر يذذذذز   شذذذذفهتتفتذذذذى ولنذذذذفة منذذذذف الخطذذذذأ ولذذذذيس مجذذذذر   -

 وتو يرهم.

باعتفذذارا املذذد ل املالئذذم  تواجههذذاتفذذي تنفيذذ  ال ذذو ة والتغلذذة علذذ  املعواذذات التذذي  ااذذتردام مذذد ل حذذل املشذذكلة -

ومذذذإ اظاذذذالية التذذذي تنذذذهم  التعليميذذذةتواذذذد  ذذذور  يمذذذنش هذذذ ا املذذذد ل بمذذذا ي نااذذذة مذذذف الفيبذذذة  ال ذذذو ةتلتحنذذذين 

تحليذذل النذذ ة  بذذار توتتحليذذل  الذذ هتيتالعتذذد  ال ذذو ة:ومذذإ تذذم فذذي تحنذذين  املذذد لت شذذكل وعذذال فذذي تنفيذذ  هذذ ا 

 تحليل املتفووة.  الصمنيةتالنالال   اظوكارتعر    الفيانيةتاظشكال  املنارت رائو    واظترت
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وجذذذذذذو ة ااعذذذذذذدة بيانذذذذذذات متكاملذذذذذذة يذذذذذذتم ااذذذذذذتردامها بتذذذذذذفة  ور ذذذذذذة  املعلومذذذذذذاتتاالاذذذذذذتردام الذذذذذذ كم لتكنولوجيذذذذذذا  -

   ارارات.بالشكل ال ي تضمإ االمة ما يتر  مإ  

   امختلفة.ة امحيطة بمساناتها  انفتاح ال امعة عل  الفيب -

التر يذذذذذز علذذذذذ  العمذذذذذل ال مذذذذذاعي ولذذذذذيس علذذذذذ  العمذذذذذل الفذذذذذر ي وتحقيذذذذذ  التذذذذذرابو والتعذذذذذاون بذذذذذين اظانذذذذذام والذذذذذنأم  -

   والعاملين.و ين ال هات اس ار ة    الفرعيةت

   رئيس ي.ى راش طهمية الوات  مور    -

علذذ  طن  الشذذاملةتتطفيذذ  مفذذا ئ التعلذذيم املنذذتمر والتذذدر ة املتواعذذل للعذذاملين القذذائمين علذذ  عمليذذات ال ذذو ة  -

   ال و ة.يكون التدر ة مرتفو مفاشرة بتحنين  

التقيذذذيم والتحنذذذين املنذذذتمر بمعتذذذى طن يكذذذون علذذذ  منذذذتوى ال امعذذذة جهذذذاال مترتذذذت وعلذذذ  منذذذتوى عذذذال مذذذإ  -

 علذذ  تحذذديلو عمذذل  التعليميذذةت  مهمذذة القيذذات والتقيذذيم املنذذتمر ل ذذو ة ال ذذرامش يتو  والعمليةتالكفاءة العلمية 

ومذذذف التطذذذورات العامليذذذة  جهذذذةتوتطو رهذذذا بالشذذذكل الذذذ ي ي نااذذذة مذذذف احتياجذذذات اذذذوذ العمذذذل مذذذإ  ال ذذذرامشتتلذذذا 

 والتكنولوجية مإ جهة ط رى .  

   املتواعة.قي  اظهدا   تقليل التكلفة بقدر اسمكان مف الحرص عل  ط اء العمل  شكل جيد وتح -

الترلت مإ الخو  ظنه يقلل مإ عمليات املفا طة والتجديد واسنتاجية و  يح الفرعة لتداول املعلومات غيذذر  -

 و عوذ ااتردام مدا ل ى ار ة ط ثر حداتة وتعاونا م ل اس ارة ال شار ية.  الصحيحةت

 الخارجية.اابة االعتما  عل  الراابة ال اتية والتقو م ال اتم بدال مإ الر  -

 (121:  2011امحنإ,  ى ارتها. )عفدوجو   ليل موت  يتضمإ كل ما يتعل  بمقومات ال و ة وطانها و يفية   -

 ماملية التعليم العا ي والجودة : 

شذذذذهد التعلذذذذيم العذذذذا ي فذذذذي العقذذذذد اظ يذذذذر العديذذذذد مذذذذإ املتغيذذذذرات املتالحقذذذذة طاذذذذقطت  عضذذذذا مذذذذإ املفذذذذاهيم الحا مذذذذة    

وااذذ فدلتها بمفذذاهيم ط  ذذر افذذوال وان شذذارا ت ومذذإ هذذ ا املفذذاهيم مذذا يعذذر   عامليذذة التعلذذيم العذذا ي ت وطن هذذ ا املفهذذوم 

اة فذذي عاملنذذا املعاعذذرت وطن العامليذذة فذذي التعلذذيم العذذا ي تعذذد ههر  نتاج للعوملة التي هيمنذذت علذذ    يذذر مذذإ طوجذذه الحيذذ 

 ر قة مإ الطرذ التي مإ  اللها تنتجية الدولة لتذذأتير العوملذذة ت و التذذا ي وذذإن العالاذذة بينهمذذا ترابطيذذة تكامليذذة ت 

ت ومفذذدط العامليذذة فذذي  والعوملة هي العامل امحفص ت بينما العاملية في التعليم العا ي  هي ن يجة ور  وعل ونتاج للعوملذذة

التعلذذيم العذذا ي يقذذوم علذذ  تالتذذة اعتفذذارات طاااذذية ت طولهمذذا : طن الفعذذد العذذاملم فذذي التعلذذيم العذذا ي يعذذد مكونذذا رئينذذيا 

فذذذي جميذذذف طنأمذذذة  ذذذمان ال ذذذو ة  ملسانذذذات التعلذذذيم ت و نطلذذذ  هذذذ ا االعتفذذذار مذذذإ طن الفعذذذد العذذذاملم هذذذو جذذذصء مذذذإ 

وهذذذذائد الرئينذذذذية لهذذذذا ت وطن مذذذذإ العوامذذذذل التذذذذي تذذذذدرت  ذذذذالل ىجذذذذراءات تقيذذذذيم راذذذذالة الكليذذذذة ة ال امعذذذذة ت ومذذذذإ ال

  مان ال و ة . 

و جذذراءات و ذذرامش مسانذذات التعلذذيم  فذذي ايااذذاتوي نذذاول طهميذذة تفتذذى مفذذدط تم يذذل العامليذذة  ال ذذانم:طمذذا االعتفذذار    

تنأذذذذيم الفحذذذذول  اظ ذذذذرىتت متطلفذذذذات مواعذذذذلة الدرااذذذذة فذذذذي مرحلذذذذة الدرااذذذذات العليذذذذا فذذذذي ال امعذذذذا )تذذذذواورالعذذذذا ي 

   امختلفة(.املشتر ة بين جامعات الدول  

ومذذإ املتعذذار  عليذذه طن  ذذمان ال ذذو ة فذذي  ذاتهذذاتويذذرتفو بذذإجراءات  ذذمان ال ذذو ة فذذي حذذد  ال الذذل:طمذذا االعتفذذار    

 فذذذي االتفذذذاذ حذذذول  ذذذرورة ااذذذتفا ة طنأ القذذذوممت  يذذذر مذذذإ  ول العذذذالم يذذذتم علذذذ  املنذذذتوى 
خ
مذذذة مذذذف طن هنذذذاش تصايذذذدا

  مان ال و ة في التعليم العا ي مإ املد ل العاملم.
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   يلي:وضمان ال و ة مإ  الل مفدط عاملية التعليم العا ي يحق  مجموعة مإ اظهدا  منها ما 

بناء ى ار عمل مرج ي يمكإ مإ  الله لكل مسانة للتعليم العا ي ايات مدى تواور الفعد العاملم فذذي جذذو ة  -1

  وها.العمليات القائمة 

 مناعدة مسانات التعليم العا ي في تقييم وتعص ص جو ة العمليات القائمة وها في  وء مفدط العاملية.   -2

تشذذ يف مسانذذذات التعلذذذيم العذذذا ي علذذذ  ااذذذتكمال جوانذذذة القتذذذور وهذذذا للوعذذذول ى ذذذ  منذذذتوى جامعذذذات العذذذالم  -3

   وتقاوتها.املتقدم في ى ار طهداوها وطغرا ها 

 (126:  2008,العا ي. )الفيالوي ال ا ة الوعي بأهمية اظ   بمفدط العاملية في التعليم   -4

 مليها:غلب معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكيفية الت ❖

رغذذم طن ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة طتف ذذت طىهذذا تذذس ى ى ذذ  تحنذذين اسنتاجيذذة وتص ذذد مذذإ اذذدرة املسانذذات علذذ  التقذذدم     

   وهي:ىال طن هناش مجموعة مإ اظافاب التي تس ى ى   وشل تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة 

 الشاملة.املغاالة في ترو ش وكرة ى ارة ال و ة    -1

 التدر ة.ىهمال   -3             عدم العناية ب شخيت املواد.   -2

 وغير  في ي.   -4
خ
 متوا عة.اال تفاء بتواعات   -5            جعل التحنين املنتمر معقدا

 ىغفال التقدير واالحتفاء باسنجاالات  -7                     اس اري.عدم ال فات في النلوش -6

 ىهمال  ور التنأيمات ومتلقم الخدمة  شركاء في تحقي  ى ارة ال و ة الشاملة. -8

 الغمو  ال ي يحيو طافاب توجيه املسانة ى   جهة معينة. -9

 (22:  2003,  املطلوب. )حاوظى فاذ  عط ورذ العمل في تحقي  التالحم   -10

 الشاملة:ومن األسباب التي يمكن أن تؤدى إ   فشل تطبيق إدارة الجودة   -

 تع ل املنأمة لتحقي  نتائش ار عة. -

 ط   ارار التطفي  افل ىعدا  الهيبة املناافة لتقفلها. -

 عدم اتناذ الو يات القا ة مف طاوالهم. -

 الترطيو النليم.  نقت املعروة طي عدم اسملام الكافي بإ عا  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية -

 النقل الحرفي لنماذج اابقة  ون تعديل و ون مراعاة لأرووها الفيئية الدا لية والخارجية. -

 اس فاذ في ترجمة ال و ة املطلو ة ى   معايير محد ة تتف  وحاجات العمالء. -

 التطفي   وعة واحدة  شكل شامل. -

 ال شرى.التر يز عل  ال انة التقتي عل  حناب العنتر   -

 عدم اسنتات الكافي للعمالء واملور يإ. -

 ىتفا، طنأمة وايااات ومماراات ال تتواو  مف مد ل ال و ة الشاملة. -

 ىهمال تحقي  التواالن بين اظهدا  اتيرة اظمد و و لة اظجل. -

- .
خ
 جيدا

خ
 عدم تحديد حاجات العمالء تحديدا

 ااتع ال النتائش. -

   يلي:يحق  ما وتطفي  ال و ة الشاملة في التعليم   -

 ال ا ة ادرة املسانة عل  مواجهة طية تحديات وعل  تواف التغيير وليس مجر  االاتجابة النر عة له. -1
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تحقيذذ  ميزتهذذا التناونذذيةت بتحنذذين اذذدرتها علذذ  الووذذاء باملتطلفذذات والتواعذذات املتزايذذدة واملتغيذذرة للمنذذتفيديإ  -2

 مإ التعليم.

 لتحنين ط اء  -3
خ
 اظورا  املنتمر في العمليات الوهيفية.تحنين ىنتاجيتها نأرا

 تنهيل و عالح ى ارة املنأمة بجعلها ط ثر  يمقرا ية وطال رامية. -4

 جعل هياكلها التنأيمية ط ثر مرونة. -5

 شعور اظورا  بمص د مإ االاتقاللية واظهمية والر ا الوهيفم. -6

 ال ا ة  اوعية اظورا  للعمل. -7

 ملشار تهم في اس ارة اليومية للمنأمةت واتراذ القرارات.اتجاا اظورا  نحو الراابة  -8
خ
 ال اتية عل  ط ائهم نأرا

 س ارة املنأمذذة التعليميذذة ى ذذ    التحنذذين املنذذتمر   
خ
 شذذامال

خ
ويهذذد  مذذد ل ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة باعتفذذارا مذذد ال

ملعال ذذة الفور ذذة لهذذا ىذا حذذدتتت للعمليذذة اس ار ذذة والتعليميذذة عذذإ  ر ذذ  محاولذذة منذذف حذذدول اظ طذذاء فذذي اظ اء وا

 بالنتائش.والتر يز عل  العمليات الوهيفية بجانة االهتمام  

 (115:  2003,)العديلي   

  العا ي:متطلبات تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في التعليم  ❖

 ومذذذذإ طهذذذذم تلذذذذا املتطلفذذذذات اس ارةتلعذذذذل مذذذذإ ال ذذذذدير بالذذذذ  ر اسشذذذذارة ى ذذذذ  املتطلفذذذذات الالالمذذذذة لتنفيذذذذ  هذذذذ ا 

وذلذذا  ام ذذالستوتو يح املنبوليات التي ي،فدي طن يقذذوم وهذذا كذذل مذذإ هذذ ا   ومجالنهاتتشكيل ور   ى ارة ال و ة  

   التا ي:عل  النحو  

  الجودة:م لس  -ا

و م ذذذل املنذذذتوى القيذذذا ي اظعلذذذ  الترذذذاذ القذذذرارات و عطذذذاء النذذذلطات الالالمذذذة لتوجيذذذه و عذذذم عمليذذذة ى ارة 

ومذذذذإ طهذذذذذم  الكليذذذذذةتو ن  ذذذذ  مذذذذذإ مجلذذذذس ال امعذذذذذة طو الكليذذذذة و رطاذذذذذه رئذذذذيس ال امعذذذذذة طو عميذذذذد  الشذذذذذاملةتال ذذذذو ة 

 . منبوليات ه ا ام لس

   ال و ة.و ف الخطو الالالمة لتنمية تقاوة  •

  الشاملة.ايا ة عملية الترطم ل  و ة   •

ل نذذذذذة تتذذذذذميم وتنميذذذذذة ال ذذذذذو ةت ل نذذذذذة توجيذذذذذه  م ذذذذذل:ىنشذذذذذاء وتوجيذذذذذه طنشذذذذذطة الفذذذذذرذ القيا يذذذذذة اظ ذذذذذرى ل  ذذذذذو ة  •

   ال و ة.ل نة ايات وتقو م    ال و ةت

  الشاملة.تووير املوار  املالية وال شر ة لتنفي  ى ارة ال و ة   •

  لشاملة.او ف اظهدا  الننو ة س ارة ال و ة   •

  الجودة:فريق تصميم وتنمية  -ب

 و عمل تحت ايا ة مجلس ال و ة ومهمته اظاااية و ف ااتراتيجية تطو ر نأام ى ارة  

   في:وتتم ل طهم منبولياته   ال و ةت

   وتطفيقاتها. رااة مفاهيم ى ارة ال و ة الشاملة  •

   العمل.تتميم ال رامش التدر  ية لقيا ة ال و ة وور     •

  الكلية.تحديد متطلفات العمالء اواء  ا ل طو  ارج ال امعة طو   •
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ومذذا تتطلفذذذه مذذإ تجهيذذذزات طو مكذذان عمذذذل  اظاااذذذيةتوتحديذذذد  طواتهذذا  بال امعذذةتااتذذراح  طذذذة مفدئيذذة للعمذذذل  •

   وغيرها.

   ال امعة.تحنين ال و ة  ا ل   •

   الجودة:لجنة توجيه   -ج

   في:وتعت ر مر ص عملية ى ارة ال و ة وتتم ل طهم منبولياتها  

   اظ رى.توتي  التلة بين ال امعة واملسانات   •

   ال و ة.و ف الخطو الالالمة لتطو ر برنامش  وائر   •

   ال و ة.تنأيم ال رامش التدر  ية ظعضاء  وائر   •

 والدروت املتعلمة  ا ل ال امعة طو الكلية.ىالالة الخو  ونشر الخ رات الفائقة  •

 (32:  2013,  يعفد النب)    

  التعليم:بعض اآلليات املعاصرة لضمان تحقيق الجودة الشاملة في 

وجذذوائص  االعتمذذا تنأذذام  التعليم:مإ طبرال التيغ وا ليات املطفقة عل  منتوى العالم لضمان ال و ة في 

 ال و ة ومواعفات اظيصو.

 االمتماد:نظام    

وهذذذذو نأذذذذذام يذذذذتم بموجفذذذذذه االعتذذذذذرا  باملسانذذذذات التعليميذذذذذة وال ذذذذذرامش طو الشذذذذها ات العلميذذذذذة طو التذذذذذر يت 

ملصاولذذة مهنذذة التعلذذيم فذذي  ذذوء معذذايير تحذذد ها املنأمذذات والهيبذذات املترتتذذة ت وهذذ ا املسانذذات تكذذون محايذذدة 

االاذذذذتقاللية وتعمذذذذل علذذذذ  املنذذذذتوى القذذذذومم ت وتتذذذذألد مذذذذإ  فذذذذار اظاذذذذات ة واملهتمذذذذين بجذذذذو ة  التعلذذذذيم ولهذذذذا عذذذذفة 

وايااذذذذه وتدايقذذذذه ت  مذذذذا ت ذذذذل لذذذذه الدولذذذذة واذذذذائل الذذذذدعم املذذذذا ي طي طن االعتمذذذذا  يهذذذذد   شذذذذكل رئيسذذذذ ي ى ذذذذ  تحقيذذذذ  

تتذذذفح شذذذها ة االعتمذذذا  بم ابذذذة ال ذذذو ة والتميذذذز وتشذذذ يف التفذذذوذ   واملناونذذذة بذذذين املسانذذذات التعليميذذذة ت وعليذذذه 

 اعترا  بال و ة والتميز و  فاء عفة اساليمية طو العاملية عل  حامل ها اواء طكانوا ط خاص طو مسانات .

 به:مفهوم االمتماد األكاديمي وبعض املفاهيم املرتبطة 

ردامه ىن متذذذذذط ح االعتمذذذذذا  مذذذذذإ املتذذذذذط حات الحدي ذذذذذة ننذذذذذ يا فذذذذذي الكتابذذذذذات العر يذذذذذةت واذذذذذد ان شذذذذذر ااذذذذذت

 التعليميذذةتمذذس را ن يجذذة لأهذذور العديذذد مذذإ املتغيذذرات الدوليذذة وشذذيو، ااذذتردام مفذذاهيم ال ذذو ة فذذي املسانذذات 

طي طمضذذاا وواوذذ  عليذذه وطمذذر  ءالشذذ يواعتمذذد  اتكذذأتاتكذذأ طي اعتمذذد والنذذا وعليذذه  يعتذذى:واملعتى اللغوي للكلمذذة اعتمذذد  

 .بإنفاذا

واذذذد تعذذذد ت تعر فذذذات االعتمذذذا  اظكذذذا يمي مذذذإ  رااذذذة ى ذذذ  ط ذذذرى مذذذإ كونذذذه واذذذيلة تنأذذذيم ذاتذذذم ومراجعذذذة 

اساذذذرار يت ناهذذذا ام تمذذذف التعليمذذذي ى ذذذ  عمليذذذة تتعذذذر  بموجعهذذذا مسانذذذات التعلذذذيم العذذذا ي لتقيذذذيم  وري جص ذذذم طو 

التعليميذذذذذذذة والتربو ذذذذذذذة شذذذذذذذامل ل،شذذذذذذذا ها التعليمذذذذذذذي ت و كذذذذذذذون هذذذذذذذد  هذذذذذذذ ا التقيذذذذذذذيم تحديذذذذذذذد مذذذذذذذدى تحقذذذذذذذ  اظهذذذذذذذدا  

للمسانة ت و ،فدي طن تتواو  النتائش التي يتم التوعل ىل ها مف معذذايير معينذذة مو ذذوعية وتنذذير عل هذذا مسانذذات 

التعلذذذيم العذذذذا ي اظ ذذذذرى التذذذي تعمذذذذل فذذذذي نفذذذس ال،نذذذذ  ت وهذذذذو  ذذذ لا عمليذذذذة اعتذذذذرا  راذذذمي بإنجذذذذاال الذذذذتعلم متضذذذذمنا 

 الا.ىعدار حكم في شكل تقدير طو س ل بما تم ىنجا
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تحتذذل عل هذذا املسانذذة التعليميذذة طو  التذذيى   طن االعتما  هذذو املكانذذة طو التذذفة العلميذذة   هوتون و شيرطما  

 ال رنامش التعليمي مقابل اا يفاء معايير ال و ة الشاملة املعتمدة لدى هيبات االعتما  اظكا يمي.

ووقذذا ملذذا جذذاء فذذي ط بيذذات  نقذذا تي وعل  ذلذذا وإنذذه يمكذذإ اذذر  مجموعذذة مذذإ التعر فذذات امختلفذذة لالعتمذذا  فذذ 

 التا ي:الدرااة عل  النحو 

علذذذ  شذذذها ة تس ذذذد تذذذواور  عذذذط املعذذذايير املو ذذذوعية فذذذي املسانذذذة  اظكذذذا يمي: ذذذذذ الحتذذذول يقتذذذد باالعتمذذذا  

 (23:  1996ت  للمسانة. )الرشيدالراغفة في االعتما  والتي وعفتها ال هة املعتمدة  

تعليميذذذة مذذذإ افذذذل الذذذروابو اظكا يميذذذة والتنأيمذذذات املهنيذذذة فذذذي  ذذذوء و قتذذذد وهذذذا   االعتذذذرا  باملسانذذذة ال

 امختلفة.معايير تحد ها املنأمات والهيبات  

وتعذذر  مواذذوعة التعلذذيم العذذا ي االعتمذذا  اظكذذا يمي بأنذذه   عمليذذة تقذذو م واعتذذرا  و جذذاالة ل رنذذامش  راسذذ ي 

طو يتذذل ى ذذ  الحذذد اظ نذذي للضذذروري مذذإ  وتقذذرر بذذأن ال رنذذامش يحقذذ  مترتتذذةتتقذذوم بذذه مسانذذة طو هيبذذة علميذذة 

 الهيبة.معايير الكفاءة وال و ة املو وعة الفا مإ  

و عذذر  االعتمذذا  اظكذذا يمي بأنذذه   افذذول املنذذتوى التعليمذذي طو العلمذذي للمسانذذة التعليميذذة واالعتذذرا  وهذذا 

  .ة ل لا  مإ الهيبات الخارجية املنبولة عإ ذلا و عطائها شها ة بأىها ااتووت الشرو  الالالم

و عذذذذذذر  طيضذذذذذذا بأنذذذذذذه   تعفيذذذذذذر عذذذذذذإ املكانذذذذذذة العلميذذذذذذة التذذذذذذي تحتذذذذذذل عل هذذذذذذا املسانذذذذذذات التعليميذذذذذذة طو ال رنذذذذذذامش 

 التعليمي مقابل اا يفاء معايير ال و ة النوعية املعتمدة لدى مسانات التقو م التربوي .     

و مكذذذذذذإ طن نرلذذذذذذت ى ذذذذذذ  طن االعتمذذذذذذا  هذذذذذذو مجموعذذذذذذة مذذذذذذإ اظنشذذذذذذطة واسجذذذذذذراءات املنذذذذذذتمرة واملعذذذذذذايير التذذذذذذي  

تنذذذذذتردمها هيبذذذذذة االعتمذذذذذا  فذذذذذي وحذذذذذت وتقيذذذذذيم املسانذذذذذة التعليميذذذذذة للتحقذذذذذ  مذذذذذإ ااذذذذذ يفاء الشذذذذذرو  واملقومذذذذذات 

 شذذذذكل يذذذذتالءم مذذذذف اظكا يميذذذذة والتنأيميذذذذة واس ار ذذذذة التذذذذي تضذذذذمإ تحقيذذذذ  رؤ ذذذذة وراذذذذالة وطهذذذذدا  هذذذذ ا املسانذذذذة 

 عامليا.املنتو ات املتعار  عل ها 

 مذذا تذذرتفو معذذاييرا وآلياتذذه  معذذهتمذذإ جهذذة ط ذذرى وذذإن معذذانم االعتمذذا  تتفذذاوت بتفذذاوت ال هذذات املتعاملذذة 

 ويرى الفعط طن االعتما  يقترب   يرا مإ مفهوم امحاافة    وطهداوهتبمعناا  

باعتفذذذذارا مذذذذإ الخذذذذدمات  التعلذذذذيمتنذذذذواتش املرجذذذذوة مذذذذإ وهذذذذو يم ذذذذل افذذذذول املنذذذذاءلة ويمذذذذا يتعلذذذذ  بتحقيذذذذ  ال 

 مذذذذا يالحذذذذظ طن  العذذذذامتوهذذذذ ا املفهذذذذوم ينطفذذذذ  علذذذذ  ال ذذذذرامش التعليميذذذذة التذذذذي يذذذذتم تمو لهذذذذا مذذذذإ اسنفذذذذاذ  ال ماهيريذذذذةت

و نذذ ند   ارجيذذةتو ذذتم مذذإ  ذذالل هيبذذة  التعليمذذيتاالعتمذذا  يذذتم علذذ  منذذتوى املسانذذة طو علذذ  منذذتوى ال رنذذامش 

 التعليمية. ما طنه يضمإ جو ة املسانات   لشاملتاعل  التقو م  

 ذذذ لا هنذذذاش تمذذذة عالاذذذة وتيقذذذة بذذذين االعتمذذذا  و ذذذمان ال ذذذو ة حيذذذل يمكذذذإ تعر ذذذد  ذذذمان ال ذذذو ة بأنذذذه 

و التذذي تتضذذمنها املعذذايير  ال ذذو ةتتتميم وتنفي  نأام يتضذذمإ ايااذذات و جذذراءات للتأ ذذد مذذإ الووذذاء بمتطلفذذات 

طمذذذذذا فذذذذذي  ال ذذذذذو ةتتم ايذذذذذات وتقيذذذذذيم اظ اء ىالاء املعذذذذذايير املو ذذذذذوعة تحذذذذذت مألذذذذذة و ذذذذذ  االعتمذذذذذا تالتذذذذذي تضذذذذذعها هيبذذذذذات 

و ذذذذ لا يضذذذذمإ جذذذذو ة مررجذذذذات املسانذذذذة  التعليمذذذذيتالعمليذذذذة التعليميذذذذة وذذذذإن االعتمذذذذا  يضذذذذمإ جذذذذو ة ال رنذذذذامش 

 التعليمية وااتمرار ة تطو را.

و تذذدا ل مذذف االعتمذذا  اظكذذا يمي  ذذ لا مفهذذوم آ ذذر وهذذو االحتذذرا  اظكذذا يمي وهذذو مفهذذوم شذذامل ملذذا تطلذذ  

والذذ ي يشذذذير ى ذذ  النمذذو الذذ اتم الذذ ي يماراذذذه  التذذدر ستعليذذه  عذذط اظ بيذذات العلميذذة النمذذو امليذذذي ظعضذذاء هيبذذة 

 مذذا يشذذمل مفهذذوم االحتذذرا  اظكذذا يمي  تواملهنيذذةرغفذذة فذذي تطذذو ر مهاراتذذه وادراتذذه العلميذذة  التذذدر ستعضذذو هيبذذة 
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وهذذذذا عذذذذا ة ال هذذذذد املساسذذذذ ي الذذذذ ي تقذذذذوم بذذذذه مسانذذذذات التعلذذذذيم للر ذذذذ   طيضذذذذا عمليذذذذة التنميذذذذة املهنيذذذذة والتذذذذي يقتذذذذد

 التدر س.بال وانة العلمية واملهار ة ظعضاء هيبة  

  االمتماد:أنواع  

 حول تقنيم االعتما  ى   تالتة طنما  هي:     (1996)ومحمد غالة   العتيبيتتتف   اراة منير  

 املساس ي وهو ال ي ير ص عل  تقييم اظ اء باملسانة التعليمية بتورة شاملة  –االعتما  العام  

 الشذذها ة اظكا يميذذةوهذذو يمذذنح  املهنذذةتواالعتما  امليي وهو يرتت باالعترا  بجو ة وطهلية اظ خاص ملماراذذة    

 املهنية.مإ افل مسانات اعتما ية طعدت له ا الغر  كالنقابات 

اذذذذد نت ذذذذت فذذذذي تقنذذذذيم االعتمذذذذا  ى ذذذذ  نمطذذذذين وحنذذذذة همذذذذا : االعتمذذذذا   (2002)ىال طن  رااذذذذة محمذذذذد عطذذذذوة 

ت واالعتما  امليي . وذلذذا بذذدمش االعتمذذا  اظكذذا يمي ال رنذذامتي  ذذمإ االعتمذذا  املساسذذ ي حيذذل طن اعتمذذا  املساس ي  

 مذذذا طن معأذذذم الكتابذذذات ال  لطالوهذذذاتالتعليميذذذة التذذذي تقذذذدمها  بجذذذو ة ال ذذذرامش االعتذذذرا   يتضذذذمإ  ذذذمنيااملسانذذذة 

 (43:  2002يوةت)عط حدا.تفتل بين االعتما  اظكا يمي واالعتما  املساس ي وتعت رهما شيبا وا

 النتائج: ـ •

 النتائش التالية:   ى  توعلت الدرااة  

 .ذ ىن ال و ة الشاملة في التعليم تم ل ىاتراتيجية كاملة لتطو ر املسانات التعليمية  1

 عد  مإ املعطيات.  ى  ذ يعصى اهتمام النأام التعليمي بتطفي  ال و ة الشاملة   2

ذ ىن طهم معايير ال و ة الشاملة في التعليم تتم ل في معايير تتم ذذل فذذي ام ذذال اس اريت ومعذذايير تتم ذذل فذذي ام ذذال   3

 التعليمي.

 ليم العا ي نأام االعتما  اظكا يمي.ذ مإ طهم ا ليات املعاعرة لضمان تطفي  ال و ة الشاملة في التع  4

 ذ ت نف مجاالت ال و ة الشاملة و فطها في املسانات التعليمية بتعد  عناعر ومكونات النأام التعليمي    5

 

 التوصيات: ـ •

 االلكتروني.دراسة من ضوابط ومعايير الجودة في التعليم  بأجراءتوص ي الباحثتان 

 ذ راجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل : 

 .2000تنوالتوال فت عماالتلت اعيد وآ رون: اواعد الدرااة في ال امعةت  ار الفكر للطفاعة وال،شر   .1

النوعيذذة للتعلذذيم العذذا ي والفحذذل العلمذذي ملواجهذذة التحذذديات املنذذتقفلية:  ةيواذذد: ال ذذو  اسلذذه    دالخشابت عف .2

 ت القاهرة.2001املستمر ال امإ لوالراء التعليم العا ي والفحل العلمي في الو إ العربم  

العر يذذذذذذذذذة لاعذذذذذذذذذذالم  الشذذذذذذذذذذاملةت القذذذذذذذذذاهرة الشذذذذذذذذذذر ةالعلمذذذذذذذذذي لتطفيذذذذذذذذذذ  ى ارة ال ذذذذذذذذذو ة  لعذذذذذذذذذا ل: الذذذذذذذذذذدلي الشذذذذذذذذذ راويت .3

 .2003العلميت

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع     ضوء مدخل الجودة الشاملة الجامعي فيتطوير منظومة التعليم 

  
 

  

         HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY             184 ليبيا/  الخمس – المرقب جامعة – البدنية التربية كلية

 

العذذد  راذذالة الخلذذيش العربذذمت  ةالتعليميذذةت مجلذذ  اعتمذذا  املسانذذاتحذذول نأذذام  ةطحمذذد:  رااذذ   ديدت محمذذ الرش .4

 1996ت(ت الر ا 20)

العلميذذة  ةالعر يذذةت ام لذذ القيذذا ة اس ار ذذة فذذي ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة بجمهور ذذة متذذر  ةالذذر ست محمذذو : واعليذذ  .5

 2001الرا فت جامعة غين شمست    والتجارةت العدلالاتتا   

العفاسذذذذ يت هشذذذذام عفذذذذد ة:  ذذذذفو ال ذذذذو ة فذذذذي املكتفذذذذات ومرا ذذذذص املعلومذذذذات بااذذذذتردام مفهذذذذوم ا ارة ال ذذذذو ة  .6

 2003الشاملةت مجلة املكتفات واملعلومات العر يةت العد  ال اللت الر ا ت  ار املر ات  

ملعذذايير ذ املواعذذفات ذذذذ املنذذسوليات(ت عمذذان : اظر نت ذذذذ ا )املفذذاهيممحنذذإ: ال ذذو ة فذذي التعلذذيم  ت اذذهيلةالفذذتالوي  .7

 2008 ار الشروذ لل،شر والتوال فت  

 2006املضيفت محمو : املناةج التعليمية عناعتها وتقو مهات القاهرةت االنجلو املتر ةت  .8

يت الو يذذذلت حلمذذذي احمذذذد: االتجاهذذذات الحدي ذذذة فذذذي ترطذذذيو وتطذذذو ر منذذذاةج املرحلذذذة االو ذذذ ت  ار الفكذذذر التربذذذو  .9

 2001القاهرةت  

 2001حاوظت ورج احمد: ى ارة املسانات التربو ةت القاهرةت عالم الكتةت .10

 2006حنينت االمة عفد العأيم: اال ارة ال اتية والالمر ص ة للتعليمت  ار الوواءت االاكندر ةت .11

تمر س ملذذذذ رؤ ذذذذة مقدمذذذذة ا ذذذذ  ا ال امعيذذذذةت عيمذذذذةت رشذذذذدي: مسشذذذذرات ال ذذذذو ة ومعوااتهذذذذا فذذذذي ى ارة القيذذذذا ات  .12

النذذذذنوي الخذذذذامس عشذذذذر تحذذذذل عنذذذذوان تأهيذذذذل القيذذذذا ات التربو ذذذذة فذذذذي متذذذذر والعذذذذالم العربذذذذمت القذذذذاهرةت  ار الفكذذذذر 

 2007العربمت  

: تحليذذذذل نقذذذذدي ملعذذذذايير ىعذذذذدا  املعلذذذذم فذذذذي متذذذذرت املذذذذستمر العلمذذذذي النذذذذا ت عشذذذذرت لالحميذذذذدت  مذذذذاعفذذذذد  .13

 2004جامعة عين شمست ال معية املتر ة للمناةج و رذ التدر ست

امحنذذذذذذذإت توويذذذذذذذ  محمذذذذذذذد: تقيذذذذذذذيم اال اء ومذذذذذذذدا ل جديذذذذذذذدة لعذذذذذذذالم جديذذذذذذذدت القذذذذذذذاهرةت  ار النهضذذذذذذذة  عفذذذذذذذد .14

 2011العر يةت  

 نذذذذيونم: ا ارة ال ذذذذو ة الشذذذذاملة مذذذذد ل لتطذذذذو ر التعلذذذذيم ال ذذذذام يت القذذذذاهرةت عذذذذالم  النبذذذذي اذذذذعا  عفذذذذد  .15

 2013الكتةت

مجتمذذذذف املعروذذذذةت القذذذذاهرةت عذذذذذالم  ياملتكاملذذذذة فذذذذ  ةالدراسذذذذ ي والتنميذذذذذ عروذذذذةت عذذذذالح الذذذذديإ: مفهذذذذوم املذذذذنتج  .16

 2006 الكتابت

املنتذذذورةت العذذذد   التربيذذذةتعطيذذوةت محمذذذد ابذذذراهيم: مذذذد ل ا ذذي تحقيذذذ  ال ذذذو ة فذذذي التعلذذذيمت مجلذذة كليذذذة  .17

(48  )2000   

غفورت امال النيد: مد ل اذذيجما اذذتة وااذذتردامه فذذي ا ارة مسانذذات التعلذذيم العذذا ي  تتذذور مقتذذرح   .18

تذذذذذ املر ذذذص العربذذذم للتعلذذذيم والتنميذذذةت جامعذذذة عذذذين شذذذمس ذذذذذ ام لذذذد ال ذذذامإ عشذذذرت ةالتربيذذذة العر يمجلذذذة منذذذتقفل  ت
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 م1830والية طرابلس الغرب سنة  فيالسياسة املالية 

                د.علي العجيلي عبد السالم جماعة

 جامعة املرقب كلية االداب قسم التاريخ  

 امللخص

تتنااا ه هاالو ال رقااة ايااااة االيمااة املاليااة لااي  البااة ناارا لك الواارب لااي قرابااة   اام ب ااا   ا ااا ال رمااا لي      

م  يث تعد درااة األ ضاع املالية لي قرابة   م ب ا   ا ا ذات أهمية  الوااة لااي األاام األاااباب 1830عام  

م  ،  إ االالية الدرااااة تتمحاا ر  اا ه التي أدت الي ا  ط االارة ال رما لية التي   ماال ليايااا اماااة ماا  الاا  

إبااااارادات  الباااااة نااااارا لك الوااااارب أباااااام ب اااااا  ال رماااااا لي  اياااااااة  ااااار  هااااالو األمااااا اه  الاااااد ر الااااال  لعبااااا  

 الل  خلفت  هلو االيمة علي الان  البة نرا لك .  األثرقنا ل الد ه األ ر بية لي نرا لك لي تلك الفماة 

هااالو املر لاااة التاااي تعتااااا أدخ مرا ااال تااااريخ  مااا  خااااله ال قااا   علااا  أ عااااد ال رقاااةمااا  هناااا تااا تذ أهمياااة هااالو 

االارة ال رما لية التي   مل ليايا لتميزها  ع دة   م هلو االارة لطرا لك  عد ااااتيالع علااي  رلاال عل رااا 

السياساااوي  عملااا  علاااي ت  ياااة   عااا دة ام  ااام ال رماااا لي الاااي نااارا لك  إيا اااة ب اااا   ا اااا ألخيااا  مااا  املسااار 

لااااي البحاااار املت اااااو  إجبااااار الااااد ه األ ر بيااااة علااااي دااااا  االتااااا ات  الألاااادابا   فاااا ذو  ماااا  لااااي االبالااااة  ااااار  

 اعتماااااد ب ااااا   ا ااااا علااااي ماااا ارد ليااااا ثا يااااة لااااي اياااااات  املاليااااة   ياااااة الباااال  التااااي كا اااال تع  ااااألا االااااارة 

املالياااااة الااااال  أ قعااااا  تحااااال ر ماااااة قنا ااااال الاااااد ه ال رما لياااااة  ا ااااال  لاااااي إب ااااااد  لااااا ه لتعااااا ي  ام ساااااا ر 

األ ر بية اللب  كا اال أ ل يااافرم لااي خدمااة مااااما  لااداقرم السيااااية  االقتاااادبة  مااا كااان لاا  ماا  أثاار سااويع 

علااي ااالان  البااة ناارا لك . اتبعاال لااي هاالو ال رقااة املاان و ال  اافذ التحليلااي  اعتماادت لااي هاالو ال رقااة علااي 

خيااة  التااي تاا تذ لااي م اادمحرا بتاااب أ مااد  ااك اال اااار  امل راال العاالب لااي تاااريخ  عاا  املاااادر  املراجاا  التاري

ناارا لك الواارب ،  بتاااب ر د لف ميلاااكم ماا  ترجمااة ناا  ااا ي   اعاا  ال تااب األخاار  التااي  ضااعل لااي ثااال 

املاادر  املراج  .قسمل هلو ال رقة الي م دمة  تنا لل امل ااا ر التاليااة ايااااة ب ااا   ا ااا املاليااة . د ر 

 ل نا ل األ ر بيين لي نرا لك . أثر األ ضاع املالية علي املجتم  . م  تم الت  ل ال  العدبد م  النتا ج ا

 املقدمة 

م  عااد ااارار أخاا و أ ماااد 1795ب  ياا  ماا  العااام  11اااات لي ب ااا   ا ااا علااي ام  اام لااي ناارا لك الواارب لااي 

هااا خاارم أ مااد  ااك 1210أ ااو  عبان ااانة  يعاا ع  ذلك النا ب أ مد اال اار  لي بتا   امل رل )) ثم لي 

لنا ية تاج راع لل العة  ييارة اال لياع ا را علي الرام املعتاد ، اا  ضاال علباا  األهااالي  اايلراع أخياا  ب ااا  

تف اا ا  علااي  البااة ب ااا   ااك  قاادم ا  االلك ا، افر الي مارات  ،  م را الي مالطا لسنة   ألري  ماا   البتاا  ،   

هااا  رد ارمااان عااالي ال اا ن  ت لياادو 1211  ااااطة  ماا دة  ااك  الااي تاا نك ،  لااي ااانة ااما اما لدار ام الاااة  

 (1) أنل ل مداا  السر ر   ادت الحرانذ    راعت ال البة ، اا تفل 

 
 . 312،  311. ص 1984-اململ ة املتحدة  –لندن  –دارخ امل د دة  –. أ مد اال اار  : امل رل العلب لي تاريخ نرا لك الورب 1
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 البتاا  عاا  الد لااة الع ما يااة  علااي اااات اله  ااال علااي مرااا م مللااذ  رتبااة ) أميااا أمااراع الاار م بلااي (   اارص 

 عااا  ال فاااا   م ااال   ااااات دتامللاااك  ق اعاااد الت اااريفات ،  ااااإي لاااي تن ااايم إدارتااا     براااة أ ااااط  فسااا  

 (1)ال يارات كام ارجية  ر ااة الت ارة

 جدباادة لااي  عاا  امل اقاا  م اال ااا ر ناارا لك املمتااد ماا  قااار ام ل مااة إلااي 
ع
بمااا  اايد لااي  دابااة عألاادو أ راجااا

 (2)رك  قام  عدت إ ال ات  ت دبدات االاط ه البالغ ثالثة ع ر قطعة  ربية دا رة امجما

 اعااد أن أعاااد تن اايم  فساا   اادأ ت ااجي  أعماااه ال ر اانة  الواا    قااد ااااعدو علااي ذلااك الفاا   التااي كا اال 

 للونااا م  األااار  كااان بحااال علااي  ااا ب االااار -اااا دة لااي البحاار املت اااو  ي عاال 
ع
ماا  ناارا لك مساات دعا

 (3)م را 

  حااا  
ع
 معادباااا

ع
  جااا  كااال عنابتااا  لت  يااا   اااالدو  جعلألاااا ق يااا   اعاااد  اااا ل  علاااي ارماااان الت ليااا  ، اتخاااد مللاااا

الاااااد ه األ ر بياااااة الااااااور   التاااااي لااااام ت بااااال مطالبااااا  لااااادا  امج ياااااة  الألباااااات بأل لنااااادا  الاااااد مارك  ا يسااااار 

ام ن ااة السيااااية  ال اادرة بات ب ا   ا ا  ال  نرا لك امجدبد الاال  تميااز  ل إجبارها  ال  ة للرض   لط

 ( 4)الفا  ة علي املنا رة  ااتطاع إ  اه الرعب مدة ن يلة م  ال م   سف  الد ه األ ر بية 

ب جااد دلياال قاا   علااي رلبتاا  امجااادة لااي إعااادة  ل   علي الرلم م  امل ا الت التي قام برا ب ا   ا ا اي   ال

 جاااا إلاااي  اااد ببياااا لاااي اااااتخدام  فاااك هااالا امجألااااي لاااي  تن ااايم امجألااااي اادار  الااال   رثااا  علاااي الااارلم مااا  ا ااا 

م  علااي  عاا  األقاااليم البعياادة م اال  رقااة  ااا ان التااي 1795تح يااا الساايطرة السيااااية علااي ناارا لك عااام 

م اي اااا  ا اااال لااااي تح يااااا  فااااك الدرجااااة ماااا  الساااايطرة علااااي 1817 –م 1806تم اااا  ماااا  إخضاااااعألا ايمااااا  ااااين 

 (  5)امل اكل االقتاادبة 

   ا ااا لااي  اال هاالو امل اااكل االقتاااادبة التااي  رالرااا ماا    ماا  ل البااة ناارا لك  تاااد   ااااب ا اال ب ااا 

العبيااااد  ا ااادان خ ينااااة -الاااد ه األ ر بياااة ألعماااااه ال ر ااانة لااااي البحااار املت ااااو  مااااا تاااالو ماااا  تحاااريم ت اااارة 

 يااا البا ااا ملاااادر دخلألااا اضااطر الااي االاااتدا ة ماا  قنا اال الااد ه األ ر بيااة التااي كا اال تااار للتاادخل لتح

ماام ألا م  خاله التدخل السياسوي  بللك االقتاادبة  محا الت ب ا   ا ا تساادبد هاالو الاادب ن ماا  

 ضرا ب  اهض  كان بفرضألا علي الان مما أجو ر   ال  رة.

 -املالية:سياسة يوسف باشا  -1

 لل ااابم الاال  بح ااا اال تاااارات  ب اا ة   اااية 
ع
  ااادقا

ع
 جا ب ا   ا ا لي  دابة عألاادو لااي أن بلاا ن ماا ال

 قباال أن  اااث لااي  (6) اع يمتاا    ااال ت  ااااتطاع أن بفاار  قياا دو علااي الااد ه األ ر بيااة لااي البحاار املت اااو 

 
  164كلية اآلداب . ص –محم د االاطم ، من  رات امجامعة اللياية  –محم د  اجي : تاريخ نرا لك الورب : تا عبد السالم آدهم . 1

  . 312ص –مادر اا ا  –أ مد اال اار  . 2

  . 135.ص  1961تا ا ن  ا ي   –نرا لك الورب تحل   م أارة ال رما لي –. ر د لف ميلاكذ3

 . 145م ص2017ديسماا  –العدد ال انذ ع ر  –جامعة تيارات  –للعل م اانسا ية  االجتماعية  –م لة ام لد  ية  –ذ . أ  عنانذ العرا 4

 . 86، ص  1988الطبعة األ ل   –نرا لك  –أثناع   م ب ا  ال رو مالني : تا : عبد ال ادر ماطفذ امل  ش –ليايا  –. ك الا البان 5
  225م ص1966 يا ت  –الطبعة األ ل   –ليايا  –نرا لك  –م تبة الفرجانذ  – 1835 – 1795 م االارة ال رو ما لية لي ليايا ( عمر    إاماعيل : اقريار  1)
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ة ناارا لك الواارب أ  ال ااد لنااا ايااااة ب ااا   ا ااا املاليااة ال ااد لنااا ماا  ال قاا   علااي ماهيااة االقتااااد لااي  الباا 

م  إعطاع  بلة ع    ع االقتااد الل  كان بمارس لي  البة نرا لك الورب يم   البااة ب ااا   ا ااا ،  يااث 

ناارا لك األااسااوي لااي تلااك الفماااة علااي إقتااااد رعاا    يراوااي ،  يااث كا اال تساا د  راااة  اقتاااادكااان يعتمااد 

 ااضااااة الااي منااانا ببياااة ماا  اااألل امجفااارة  تره  ااة لااي الرواا  علااي العماا م لااي جمياا  أ حاااع ااقلاايم ال اار ي 

ااقلاااايم الوراااااذ ،   نمااااا تماباااا  ال راعااااة  اااا ه املاااادن السااااا لية  اعاااا  السااااأل ه الداخليااااة  هضاااااب امجباااال 

الوراذ  امجبل األخضر الي جا ب مماراة يراعة ال ا ات لي منااانا الااد اخل م اال  ا ااات ااقلاايم امجناا اذ 

قاااة ، إال أقراااا يراعاااة  سااايطة  لااام تتواااد  متسااا   االبتفااااع الااالاتذ ،  هااالا لااا ك    اااات جاااال   امجوبااا ب  ر 

 لاااي ضااا ع الب ةاااة الطبيعاااة امجاااااة للااابالد خا اااة أن الع امااال املناخياااة املتعل اااة  االمطاااار قليلاااة   ااااذة 
ع
لريباااا

 ما بت رر لااي هاالو املنااانا  مااا  اقماقرا
ع
اليم هااي تلااك يعاا ه علياا  البا ااا ماا  هاالو األقاا  كااان  امجفا  الل  ب ياا

 علااااي أااااااس اا تااااام ال راوااااي 
ع
الضاااارا ب امل ااااد دة التااااي  يملا اااا  أن بتحااااال عل رااااا  التااااي كا اااال تحاااادد ج  يااااا

 (1)للسلان 

ناارا لك  الت ااارة هنااا كا اال تعتمااد علااي  اا عين األ ه الت ااارة ماا  أ ر بااا  بمااا كااان للت ااارة  ااا ب لااي إقتااااد

 ال يتااااا ن  امل اثاااااوي م ااااال الوااااانم  املااااااع   امجمااااااه   النمااااا ر  ياااااث ان اا تاااااام ال راواااااي م ااااال ال اااااعيا  ال مااااا  

ال تا يااة  ال طنيااة   رخ ال تا ااة  الن ااارات   األقم ااة امجلاا د كا اال ت اااب   األااال ة  الاالخياة  ام رياار 

امااا  (2)ياهااا  كااان بااتم اااامااد مع اام هاالو البضاااعة عاا  نريااا السااف  التااي كا اال تحماال االعااالم األ ر بيااة  ل 

الن ع ال انذ ماا  ت ااارة ناارا لك األاا  ت ااارة عاااا الكاا راع  التااي كا اال تماار لااي ناارا لك  ااافة ت ااارة العباا ر ، 

يااااية املاااا بة لألااا اعلاا  إال ان هاالو الت ااارة كا اال عرضااة لعاادت ع اماال خارجيااة ااااي رهاا  ل  ضاااع الس

اايل امل اااه لااي  قاال االيدهااار م اال  قاال  اار ب  ااا لي ن أ  عناادما تح لاال ناارا لك الااي مااادر ملاا ن ال اا ات 

اا  ليزباااة لاااي مالطاااا كا ااال الاااا رة الت ارياااة لطااارا لك ممتااااية  لاااي أ سااا  مسااات يافرا ، أماااا لاااي  ااااالت أخااار  

ا علاااي االقتاااااد ال راواااي  املناااتج امل لاااي مااا  املا اااية خا اااة عنااادما تلااا ن الت اااارة الطرا لساااية معتمااادة ا رااا 

 اللب بتاا ثر  تويااا م اقاا  ن اااط الروااي  تي ااة لل اا اهر الطبيعيااة املاااا بة لاا  أ   تي ااة ال اا رات الداخليااة 

لسلان الد اخل اين مست   ال راعة  اا تام ام ي انذ بن ص م  قيمة ت ارة ال البااة  يف ااا املجاااه أمااام 

ل ت ارفرااا  لااي ب يااا ماا  األ يااان مااا يعاا   العجاا   الف اال لااي ااباارادات املاليااة بلت اا   ا ااا قلااة  اردافرااا  ا اا 

نرا لك الي م يد م  عمليات ال ر نة لتع ي   اجة البا ا ب ا  للماه  الل  كان بم اال جاا ع أااسااوي 

 (3)أ ر با   لي  النا لي  يةم  م اردو  تي تم ال ضاع علي ال ر نة لي البحر املت او عند قرابة ام ر ب 

 ما تعتمد علي ماا ارد ماليااة جاااه ة ماا  أتااا ات  هاادابا   اااب  ضاارا ب ، 
ع
ض  الي ذلك أن ال البة كا ل ب ياا

 م  تراج  الن اط البحر  الاال  كااان باادر مبااالغ ال  اا س برااا علااي خ ينااة البا ااا  اادع أن االخااتالالت  امل اااكل 

 
 . 86ص –مرج  اا ا  –. ك الا البان 1

 . 202ص  –مادر اا ا  –ر د لف ميلاكم . 2
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دخاال ثا اال ل البااة ناارا لك لااي ذلااك ال قاال ألقرااا تتويااا ت اادبر  تسااتطي املاليااة ت ألاار ، علااي الاارلم ماا  أ نااا ال 

 طبيعااة ام اااه التااي كا اال عل رااا  يم اا  اا ااارة لاابع  املاا ارد البا ااا املتم لااة لااي الضاارا ب  امجمااارك  التااي 

خمسااااين ألاااا  قاااارر  ضاااارا ب امل اااار بات ال ح ليااااة  حاااا الي  كا اااال لااااي الوالااااب مفر ضااااة علااااي ال راااا د  ت اااادر

العنااااخ املفر ضاااة علاااي ال رااا د  هاااي ت ااادر   راعاااة أال   مال  اااة ي ارة التاااي خمساااة ع ااار ألااا  قااارر  ج ياااة ا

ب در دخلألا   ل  قرر  ملااحة جرا م ال تاال  لرامااات تساادبد تاا خيا تساادبد الضاارا ب أ  محا لااة التماارد 

 (1) كا ل تدر ان يا   الي ما ة أل  قرر 

بما ار  علي لدامك دااا  ألاا  قاارر  مااريخ كا اال تاا د  خمسااين الاا  قاارر  أ جلااة خمسااة أال  قاارر 

 لااام ت ااا  هااادو امل انعاااات ال الثاااة خاضاااعة خضااا عا مبا ااار لسااالطة  الاااي نااارا لك   كا ااال تااادار  تح ااام مااا  

تاادار  رة ال لااام ماا  املنط ااة ذافرااا  هاادو ضااريبة م ا اال  ريااة ام ربااة  الت اريااة  كا اال  نواااي   الاابالد املجااا  

م  قبل  ابم  ت در مساهمحرا املالية  خمسين أل  قرر اما املنانا السا لية بمااارات   ال ا يااة األهلااة 

 الساااالان اعل رااااا رااااا  ضاااارا ب علااااي األر  تاااام ضااااربة الع اااار علااااي األر  امل ر عااااة  يااااث كا اااال ت اااادم ما ااااة 

ب الااايد  يم اا  ب اادر الاادخل  خمسين ألفا قرر  ضرا ب أخر  كا ل تدا  علااي األ ااجار امل ماارة  مراباا 

 (2)أل  قرر  549العام لل البة  ح الي 

يع ااا ن علاااي هااادا الااادخل هااام البا اااا  أ الدو  نساااا   بماااا كا ااال مااااار  النسااااع  اهضاااة مااا   كاااا  ا الااالب  

 يااااااث الألاااااادابا  امجاااااا اهر  الاااااار ا    العطاااااا ر  متطلبااااااات أخاااااار  أبضااااااا مرتبااااااات الاااااا يراع  ام اااااارس ام اااااااص 

تااراك  أعضاااع الاادب ان  الألياا ت التااي ت اادم ل عماااع ال با اال  الف ألاااع  د   النفاا د لااي  الفراااان  امجناا د األ

 (3)علي  الئرم لل  م لإل  اعاملنانا الداخلية 

-1806 لاااي خضااام هااادو امل ااااكل االقتااااادبة  ااادأ ب اااا   ا اااا لاااي البحاااث عااا   لااا ه خا اااة لاااي الفمااااة مااا  

م راااا محا لاااة   يااادة مااا  البا اااا عنااادما قااارر يراعاااة  ل ياااادة مااااادر دخلااا  املاااالي  كاااان  اااا ب ال راعاااة 1817

ال طاا  لااي الاابالد  عماال اااات دام يراعااة أ ااجار التاا ت  لاام ب اا  ماا   ااا ب هاادو امل ااا الت الن ااا   ل ياال 

ال ارعاااة خاااارم خطاااة البا اااا الااال  ربااا  جألااا دو لاااي هااادو الفمااااة علاااي املااااادر الااادخل مااا  الت اااارة  ال ر ااانة 

ماا  قطاااع ت ااارة ناارا لك ام ارجيااة التااي ا ت رهااا اماااة ماا  الاا م   تااي  ااساا  ل يادة أربا   الي ام د األعلاا  

 1751املااااالطين   ااااارك و لااااي ت ااااارة الاااابالد  ح اااام أقراااام رعابااااا ا  ليااااز نب ااااا لبناااا د معاهاااادة ا  ليااااز  ناااارا لك 

ايااد ماداعاا  الااي ييااادة الضاارا ب علااي ت ريااد الن  الاال  أد   التااالي إلااي ا خفااا  أربااا  البا ااا ماا  تلااك الت ااارة

معااا دلااك ا االل محا لتاا  ل يااادة دخلاا  ماا   م  ت ارة ناارا لك     امل ر بات ال ح لية ليع   ع  خسا ر

  (4)لي املت او  اا  ليزبة ساب ت اجد البحرية  الداخليةال ر نة  م  ت ارة نرا لك 

 
 . 603ليايا .ص –نرا لك  –: دار الفرجانذ 2جا–منل الفت  العراذ  تي الو   اابطالي : تا : محمد عبد ال ريم ال الي  –اللياية ام  ليات  –.  اره ايا   1

 316م .ص1969نرا لك ليايا  –الفرجانذ  –تا : خليفة محمد التل سوي – 1850 – 1510نرا لك م   –. ك اتا  ي ير يا 2

 . 317ص – . ك اتا  ي بر ا : املرج   فس  3
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اال تلااار لااي هاادا  تحاااذ  1815 لي محا لة م  لل اار م ماا  هاادو األيمااة خا ااة  عااد قاارارات ماا تمر اينااا ااانة 

  الاالخا راا ت ر ت ارة ام ب ب  اع  الاناعات امل لية  املست ردة بما ا تفظ لنفساا   ااراع األااال ة 

اجااال  عياااد ا  ي اااما   ااا  بايعااا    ااادا كاااان بااا خر م عاااد الااادا  الاااي  لبالنااا   ينماااا كاااان بطلاااب ماااا بلااا م  كااال ماااا

 (1) عد ترد  األ ضاع االقتاادبة   ام ارجية م جب  طاقات  )التلابر( التي عرقلل  ربة الداخلية 

 ان محا اايل الاابالد لاام تعااد كااياا  لسااداس مااا  نااي بدأت ت ااتد االيمااة املاليااة التااي كااان يعا  رااا ب ااا   ا ااا 

  بطلاااب ت جبااال الااادا  الاااي أ قاااات أخااار  راضااايا  ماااا علاااي البا اااا مااا  دبااا ن لاااي م اعيااادها الراااامي  مماااا ب علااا 

 كااااان  (2)باااار  علياااا  ماااا  ييااااادة اا  ااااة لااااي نساااابة األربااااا  علااااي األماااا اه املتاااا خرة ممااااا ياد  جاااام دباااا ن الاااابالد 

قااارار خانةاااا....   ااا دا مو   اااة مااا  النحااااس  ااتحااادب اااا   ا اااا ب ألاااد ا ااارو اب ااااد مخااارم لألااالو االيماااة 

هااادا   مااا (3) أ ااابحل العملاااة لاااي مألاااب الاااري   اااين الألبااا ط  الااااع د  لااام ت ااار إال عااا  خساااا ر ت اااارة األهاااالي 

أنيااا  مالذاتاا   تاايع ن  ح اام ناااعحرم لاا   ا ااار  الااي يااحران ب ا   ا ا أللااي  البتاا   كلفألاام ماااال يسااتط

النحااااااية ال اااااا  قساااام األبالااااة  ااااين أ نا اااا   ماااادااع راربيااااة  عماااال ماااا  الف ر... باااااع ااااااانيل ناااارا لك ام  

  (4)   الناس  جب  املاه لااما أ فسألم   ا ألارو ا ل

  -دور القناصل األوروبيين في طرابلس : -2

 عد أن ت بد ب ا   ا ا اات رارو علااي العاارر  عماال علااي ت  يااة ااااط ل   أ ااب  قاا ة بحسااب لألااا  ساااب 

ياااة امل تلفاااة مااا  خااااله قنا ااالألا امل يماااين علاااي إعاااادة عالقاااات مال ماااة مااا  نااارا لك عااا  نالاااب الاااد ه األ ر ب

نرياااا إرااااااه الألاااادابا ال ناااالية الت ليدبااااة  كا اااال ااااابا يا ا ه هاااالو الااااد ه ااااات ا ل ملطالااااب البا ااااا عااااام 

م  البندقيااااة لااااي  فااااك الساااانة  م  اااال برااااا ارنسااااا بمااااا  اا اااال د ه اخاااار  علااااي نلبااااات ب ااااا   ا ااااا 1795

 أمااا الااد ه األ ر بيااة األخاار   (5)ألاا  قاارر  320ل ك لااي اقاال ماا  ثااالع ااان ات علااي مااا ب ااارب ماا    ااال  اا 

م اال الساا يد  الااد مارك  ه لناادا   ااا  ل ....إمل  التااي ا االل لااي تحدبااد اتفاقيااات ) الاااداقة الت اريااة ( ماا  

 ايقرااا  جاادت  حريتاا  ت اا  ضااد اااف را
ع
لااي البحاار املت اااو  نرا لك علي أااس ان نلبات البا ا عاليااة جاادا

  اضااطرت هاالو الااد ه 1797-م1796 جلبل البحرية لي  ين 
ع
 ببياااا

ع
م م  السف  التي تم االاتيالع عل رااا ربحااا

الااااي تحسااااين عالقافرااااا ماااا  البا ااااا  يعتاااااا   ااااا  ناااارا لك لااااي ضاااامان ماااان  ماليااااة ااااان ية منت مااااة ماااا  الااااد ه 

ريااة عالمااة علااي ملا حرااا لااي ال اا ة البحريااة  التااي األ ر بيااة عاا  نريااا ااااتواللألا ملاااادر البحاار املت اااو الت ا

 (6)م1796لم ت تار علي أ ر با  إ ما امتدت الااي البحريااة االمري يااة  ل ااد كااان ا ه اتااااه امريلااذ  طاارا لك 
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ثم نلااب االمريلااان املعاهاادة ماا  ب ااا   ا ااا اااا ة  د لااة الساا يد اطااالكرم ب ااا   ا ااا  مبلااغ ببيااا   ااا ه 

 غ   اانة  س  دا  امج ا ر  ارا  ب ا   ا ا هلو ال اانةاالمريلان تخفي  املبل

اساااااات    االاااااااط ه األمريلااااااذ  اااااااارو لطاااااارا لك د ن جااااااد    اساااااالل املفا ضااااااات  ااااااين الطااااااراين  تراجاااااا  

 ( 1)م  قبل  حارفرا   أ رقلاالمريلان  لنم م رم الطرا لسيين ا د  اف رم 

بمااا كا اال الااد ه األ ر بيااة ال اااا  تبااله كاال مااا لااي  اااعألا الت ثيااا عالقافرااا الطيبااة ماا  ب ااا   ا ااا خا ااة 

  ح هاااا م ااااعر نيباااة إذا اااااتين نا  عااا  ام ااا ادع التاااي ل سااال ال أهمياااة ارنساااا التااا 
ع
(  2)ي فااال بحم راااا دا ماااا

 خا اااة لاااي  ااار ب  اااا لي ن  تعاااا ن  ا اااا نااارا لك واااي نرياااا ال ناااال الفرنساااوي )ب اااااي (  التع يااادات التاااي 

الرلم م  هاالا  دثل م ل    ه ارمان م  الد لة الع ما ية اعالن ام رب  ين الباب العالي  ارنسا  علي 

 املاا ن يساارع  ن اال   ناايالفرمااان ااااتمر ب ااا   ا ااا لااي ت اادبم املساااعدة لفرنسااا  أخطاار ال نااال ب ااااي  

 . (3)امل ااة مج يرة مالطا  ت اهر      ب  م  بع  العدا ية ضد الفرنسيين 

لااذ تااتم   االعالقااات الطيبااة ماا  ناارا لك الواارب ل اارب ماا  مااار  مالطااا ل   يرج  هلا التحال   الت ااارب  

 لي املناا  التي بحااال عل رااا ماا  
ع
لي  رخ املت او أما ايما بخص ب ا   ا ا لي ان هلا ب عل  بف ر جدبا

تحتاجاا  ج ياارة مالطااا  إن كا اال محف اااة  امل ااانر  ساااب قاارب الفرنسساايين ماا   البتاا  ل اا   ت ريااد كاال مااا

 (  4)ضة ال نال اا  ليز  ال نال   ااي  نم ن البا ا  يقامة عالقات  دبة علي الرلم م  معار 

أما ايما بخص إ  لماا  عالقحرا م   البة نرا لك  ي ا   ا ا خا ة  عد ا تاللألا مج يرة مالطا ا اابح ا 

كا ل تست رد م رااا املاا اد الولا يااة املا ااية التااي تحتااام ال رااا لااي  أالقرالي  ض  برلمألم علي ا ماامألا  م املحرا 

م  قبل ال نااال اا  ليااز  ) ارمخيتاا ن( الاال  تاااف  بتااب التاااريخ    اا  تم يل مالطا  كا ل هلو السيااة  

 اا ص  اااذ االناا ار  عنياا  ب يااا اال فعاااه  كااان بااتح م اياا  الت اااا   ااب الولبااة التااي ال  ااد د لألااا عناادو 

م  درجاااااة قناااااال عاااااام لاابطا ياااااا الع  ااااا  ا راااااا  قاااااد أفألااااار لاااااي 1814 كاااااان   ااااا ل  الاااااي نااااارا لك  داباااااة اااااانة 

 لي تلك الفماااة اي اا   اادأ بتعاار   ك  اا  ااايد الاابالد  كااان تعسااف  ال تحاادو نرا لك  ل   تبل
ع
بر لم ب   معر اا

 (  5)ام د د ا د ذهب  تي الي  د االدعاع      ل  ام ا لي ار  الطة علي جمي  يمال   ال نا ل 

 ا ااا ناارا لك  اعااد اااات رار اال  ليااز لااي مالطااا لاام ب  ماا ا  عماال ثااوي ملناا  أعماااه املوااامرات البحريااة اتخلااي 

عااااا  ايااااااات  مااااا  ارنساااااا  بااااادأ ب ااااال ا مااااااام البا اااااا م ليفتااااا  ال دبماااااة التاااااي كاااااان بخ ااااااها مااااا  قبااااال  يادت 

ا ت اجات  ضد ال نال الفرنسوي الل  كان ي جع  علكرا قنال ا  ليز  قنال ال البات املتحدة  بااللك 

إجااااراعات تعتاااااا مخالفااااة  قنااااال إااااابا يا  كااااان اال  ليااااز مسااااتفيد ن ماااا  هاااالو األماااا ر لي عاااال البا ااااا بتخاااال

 
 . 313ص  –. أ مد اال اار  : مادر اا ا  1

 . 283. ك اتا  ي ير يا : مرج  اا ا ، ص 2

 . 143ص –. ر د لف ميلاكم : مادر اا ا  3

 . 146. م لة ام لد  ية : مرج  اا ا ، ص  4
 . 578ال  ص  – 574مرج  اا ا ، م  ص  –.  اره ايا   5



 2012العدد السابع       م 1830السياسة المالية فى والية طرابلس الغرب سنة 

  
 

  

                                                                                               HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 192 المرقب جامعة  –بدنية كلية التربية ال

 

ملال ة الد ه التي كا  ا بحم قرااا م اال مساا لة تماا ي  مالطااا  ماا  هاالا اااين هاالو الفماااة تعتاااا   م يادو ريحة  

ان ات ايدهار  ع مة لل رما لين  قد تويات  عد ا  ط  ا لي ن  إقرار السالم لي أ ر بااا الاال  ااايل ن لاا  

 . (1)نيةانعلاس البي علي نرا لك  علي االارة  ال رمال

 ببياااة 
ع
ثم  اادع أن  ااألدت الفماااة التااي أع  اال ماا تمر اينااا تطاا رات متسااارعة لااي أ ر بااا التااي قطعاال ا اا انا

جعلألا  ا بة ال رار لي تويا الت اي ات االامااتي ية   اجتماوي   اقتااد اميل ال  ي راي تف خ عس ر  

لاااام ألا  ل اا  ب ااا   ا ااا  الاا  ناارا لك قااد اااات    االعماااه العدا يااة ضااد النمسااا  ه لناادا  الاادا مارك 

الفرنسااية  اااف   ضد د ه إبطاليااا البحريااة يساااب تاا خر دااا  الضااريبة الساان ية بمااا لاام تساالم مناا  السااف  

 السااااااب لااااي ذلاااااك  ا اااااا إذا أن  ا مااااااماع الساااااف  اا  ليزبااااة التاااااي كا اااال م ضااااا  ااااااتين  ال البااااات املتحااااادة 

 علااي البا ااا الااي جا ااب أن البا ااا كااان 
ع
ا  ليزا  عااد أن  سااطل ااايادفرا علااي مالطااا أ ااب  ت االل خطاار  اادبدا

بااا  د امج يااارة  ماااا بل مألاااا مااا  املااا ن  كا ااال تمنحااا  أرباااا  نا لاااة  عمااال البا اااا علاااي ت ثياااا  اااداقت  معألاااا الااا  

جا ب ان قنالألا  ار  ت ن ااتطاع ان بفاار   فساا  علااي البا ااا لااي  قاال قااايا  اعااد عاا دة اااارة الااباا ن 

 عااد   ا اااالاا    اام ارنسااا   اال قنااال جدبااد الااي ناارا لك  تساانل العالقااات ماا  ارنسااا  قااد تم اا  ب ااا  

ا  إ  لماااا التنااااك  ااين ارنساا   ااااتواله   ه هلا ال نال ااتئنا  اياات  ال دبمة  التي كا ل ت ضااوي 

 . (2) منتا  املألارة  نلب مساعدة ا داهما مل ا مة نلبات األخر  

خا ااة  عااد   ااا ه ال نااال الفرنساااوي )ر ااا  ( الااال  كااان ذر   اااية قاااادرة علااي التااادا ه ماا  البا اااا د ن 

 اجاااة للممااااجمين اي ااا  عمااال علاااي بساااب رضاااا العاهااال الطرا لساااوي بماااا تم ااا  مااا  جسااام عااادة أمااا ر لاااااما 

 .(3)اق ة ال دبدة   ن   بين ال نال اا  ليز   ارجيت ن ارنسا  املن

  عاااد بااا م  تتنااااقصثااام أخااادت اااالطة ب اااا   ا اااا  هيباااة 
ع
لاااي أ اااااط الااابالد  ياد ابراافااا  لاااي تعاااا    نااايب ماااا

امل اااار بات ال ح ليااااة  ا ااااد م اهباااا   ااحرااااا علااااي ملا حرااااا لااااد  البا ااااا  الاااال  ياد ماااا   اااادة ام ال ااااين قنااااال 

 السيااااية  لااي  عاا  األ يااان علااي أ اا اه   اااية بمااا  اادع  االقتاااادبةاملااااما ارنسااا  ا  لماااا علااي 

 ااين ر ااا  قنااال ارنسااا  بااين  ارخبتاا ن قنااال إ  لماااا الاال  ااااتطاع  فضاال باابا اا   همتاا  لااي ام ااا ه 

علي االاب ية علي قنا ل الد ه األخر   تي ا ااب  ب اااه عناا  ا اا  هاا  البااااا ام  ي ااذ ، اال ان األ اا اه قااد 

ات  عد    ه ر ا  الل  لم ب   أقل أهمية  لياة علي مااما  ااالدو ماا   راخيتاا ن ،  قااد عماال ر ااا  توا

 ( 4)املرب  املمتاي الل  كا ل تتمت     ارنسا لي املاضوي عند  ال  نرا لك   اعادة لل  ايلة 

لبا ااا لل ااار م األااسااوي مساااعدة ا هداااا  اعااد تعيااين  ساا  ة الاادل ك لاااي مناااب  يياار ام ارجيااة كااان        

الااي ت  يااة الساالطة املرب يااة  عماال علااي ت لياال  يسااإ   م   الة االقريار التي   لل ال را الطت   دخل   كان 

 
 . 170ال  ص 167ص –مادر اا ا  –. ر د لف ميلاكم 1

 . 174الي ص – 171. ر د لف ميلاكم : مادر اا ا م  ص 2

 . 591 اره ايا  : مرج  اا ا ص . 3
 .  209. ر د لف ميلاكم : مادر اا ا ، ص  4



 2012العدد السابع       م 1830السياسة المالية فى والية طرابلس الغرب سنة 

  
 

  

                                                                                               HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 193 المرقب جامعة  –بدنية كلية التربية ال

 

 
ع
امل اباااا التاااي بتمتااا  براااا ال نا ااال األ ر بياااين  التاااي لااام بااانص عل راااا لاااي  اتفاقياااافرم مااا  نااارا لك بماااا  باااخ رااااميا

ة املعماا ه برااا  ااين الااد ه  عماال علااي تخفااي  م ابااا  نااا ص االتفاقيااات الد لياا  للت يياادمختلاا  ال نا اال 

 علاااي تن ااايم  ضااا ر البا اااا ال تفالياااات ال نااااليات 1828مااا  قا ماااة رعاباااا  ريطاااا يين اااانة 
ع
م  عمااال ابضاااا

 م ا الت  م  ال نا ل  ربما كا ل هلو الن م الت ريفية  امل ابا ليا ذات أهمية لم ال أقرا أعطل لل نا ل 

ماا  ناارا لك علااي أااااس االتفاقيااات املع اا دة ماا  د لألاام  ال ااظ اال ربياا ن أ فسااألم اال ربيين م  ر للتعامل 

 (1)التويا الد  تط ر ل  عالقافرم  ال البة 

م نلاااااب  ااااار  ا  ااااااات الة  سااااا  ة 1826 ل اااااد  اااااا ه ال ناااااال الفرنساااااوي ر اااااا  مااااارتين خااااااله السااااانة 

 ماا  
ع
الدل ك اال ان البا ا را  نلب   لباقة أما  النسبة لل نال  ارخين ن ا د كان رد اعل  املياادن   عااا

ا ل التااااي امل اا اااة علاااي الااادل ك الااال   ااادأ بطبااااا اياااااة بحاااد ا راااا مااا  تاااادخل ال ناااال الاابطاااانذ لاااي املسااا 

 لاااااي ال ضاااااابا التاااااي فرااااام 
ع
ان ا ااااا  علاااااي املطاااااالبين ان ب ااااادم ا  املااااا اننينتخاااااص الرعاباااااا الاابطاااااا يين  م راااااا قرا ياااااا

 أ  الااي أ  ماا  ماا ففذ البا ااا لااي امللااان األ ه ،  ايمااا بخااص ام مابااة ال نااالية ا ااد 
ع
قضاااباهم لاا    ااايا

  أن املادر ال  يااد لل مابااة هاا  البا ااا  دب ا اا 
ع
، ماا  أن هاالو األ اماار لاام تااادر لااي  االل علنااي   رمل تماما

 الي جمي  امجألات اادارية خاله ان ات 
ع
 (2)م 1828 –م 1827 ل قدمل اريا

  األيمااااتأ ااا  هااا  السااااب  راع املاااااعب  امل ااااكل   تاااا يروبماااا قاااام  حملاااة دعا ياااة ضاااد هااالا ال ناااال      

كا ل تربو الاادل ك  ال نااال  ارخيتاا ن الاال  افرماا  املالية التي تمر برا البالد  م  هنا ااعت العالقة التي 

 (3) ام يا ة

 علاااي الااارلم مااا  املسااااوي التاااي باااللألا الااادل ك لاااي ت لياااب املعارضاااة الداخلياااة علاااي ال ناااال  ارخيتااا ن  باااب  

 ا ااااا اال ا اااا  ااااااتمر لااااي مماراااااة ااااالطات  علااااي الرعابااااا  ب ااااا م الااااي قرابااااة   اااام 1834جما اااا  مناااال ااااانة 

   (4)م 1834 مابة ال نالية علي السلان ال ننين ااتمرت  تي انة الاابطا يين  اسو ام

  -أثر األوضاع املالية علي املجتمع : -3

 خا ة  عااد ت قاا  ن اااط 
ع
ل د عا ل  البة نرا لك الورب لي أ اخر   م ب ا   ا ا اقريار اقتاادبا

 ا ااااا الااااان ملناااا   ب ااااا الاااا الي  ال ر اااانة الااااي جا ااااب ااااا ع ام  اااام  اادارة   ياااااة الباااال  التااااي كااااان يع  ااااألا

ال ر ااانة انعلااااس ببياااا علاااي ال ضااا  االقتاااااد  لاااي نااارا لك  اعتباااار ان جااال دخلألاااا كاااان يعتماااد علاااي هااالو 

الن ع م  الدخل  م  تناقص ال ر نة التي كا ل ت  دها  ااتا ات م  البلدان التي تضم  لألا  رية املال ة  

ائ  التي كا اال تتحااال عل رااا اباادأ ماادخ ه ال البااة لااي تناااقص لي البحر املت او  ااضااة الي الونا م  البض 

  أخاالتمسااتمر  تي ااة ل اا ة ااااانيل الااد ه األ ر بيااة خا ااة  عااد ت قياا  ب ااا   ا ااا علااي  قاا  ال ر اانة 
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  عد ب م الي درجة ا   اضطر الي ره  الفرقانة ال  يدة التي بمل ألا م ا ل 
ع
ضا  ة البا ا املالية ت تد ب ما

  قيامااةا ب مج ع البا ا الي ام ل ه التي ب  م برااا م اال تويااا قيمااة العملااة ماا  الناا ع الاارد ع قر  مالي الي ج

 الاناعة اليد ية ، الان لأللو االعماه اثر البي  خطيا علي ن اط الت ارة  منت ات ا تلار 

دة  يث كا ل لي أ اخر   اام ب ااا   ا ااا تسااك   اا د ردبةااة  يلجاا  البا ااا الااي ت قياا  ع  بااات  ااارمة   اادب

 كااان بح اام علياا  
ع
 لفاار  تاادا ه العملااة  يعاقااب ماا  باارا  قب لألااا   يمحرااا الرااامية ، ااايذا كااان  ر دبااا

ع
جاادا

 إذا كان مسيحا تحل  مابة قنالية   لدو بنفذ م   الد نرا لك  الورب .
ع
 1 امل ت  ن ا

  م  اااردبنيا م م  قر  مالي   يمة ما ة أل1828 عمل ب ا   ا ا علي محا لة لت ايل العملة لي انة 

 خرجااال 
ع
 ل ااا  د ن جاااد    ا اااتدت االيماااة مااا  يياااادة البا اااا اال تلاااار علاااي الت اااارة امل لياااة  لاااي عألااادو ابضاااا

م ،  لاااام يعااااد الحردبااااد 1828املنت ااااات ماااا  األااااا اخ الطرا لسااااية بمااااا  ا اااال هباااا ط العملااااة  تااااي  عااااد ااااانة 

 م مااااال األهاااااالي علاااااي قب لألاااااا   يمحرااااا 
ع
ا الراااااامية ، بماااااا تعااااار  ال رااااا د الاااااي  اااااال  ة  الع  باااااات الااااااارمة كااياااااا

االضطألاد  م يد م  الضرا ب  عد أن كان قد  ملألم لي أ ا اال   ماا   مااوي ماا  الرعابااة  كااا  ا ألنااي نب ااات 

الان املدبنة  هاهم الي م بناه م رم ب ا   ا ا الل   دأ لي ماادرات علي  طاااخ  اااا   اادة  اجتاا  الااي 

را  تي املسلمين  قد  دأت هلو الضرا ب  الورامات املستمرة املاه ، بما ار  ضرا ب جدبدة لم يسلم م 

 (2) نرخ تحايلألا الي ا ر الناس امل ليين اللب  أث لألم ما بداع ن 

 علااي تاارداد االضااطرا ات الداخليااة  الضااو ط 
ع
 بمااا يادت االخااتالالت   ااعب م قاا  البا ااا  أ ااب   ر ااا

  ال ب اااد مااا   اااايلة لتعااا ي  خساااا رو  ام ارجياااة  إياع هااالو ال ااار   امل راااارة كاااان ب اااا   ا اااا
ع
ب ااا   اااا را

ااا   محا لااة ال يااادة لااي الضاارا ب  قرااب رعاباااو االماار الاال  كااان باا جو  ااار ال اا رة ضاادو ب مااا  عااد باا م ، م اال 

امتناااااع ال اااايخ محمااااد ال ااااري  عااااامر لاااا اع ااااا ان ماااا  ارااااااه ام اااارام  ت جياااا  محمااااد  امل ناااا    اااا ة مل اربتاااا  

 اعيان مريخ علااي معاقبااة الرجاال الاال  م ابخ نريا اال   أخي   إ رار  ال ضاع علي محمد ال ري  ع   

 (3)قتل عم  ا تل  امل ني  ا ااع ل  أهل ا ان 

د فرربراااا مااا  داااا  الاااي جا اااب املاااايا الااال  تعرضااال لااا  قبيلاااة امجااا اي  علاااي باااد محماااد ا ااا  ب اااا   ا اااا  عااا 

 قااد  فااد التعليمااات الاااادرة الياا   طري ااة لاام تب ااذ علااي ا ااد ماا  املتمااردب  أ  ام اضااعين ام رام السن   ،

  ا تاارات  ال بياة 
ع
 (4) عاد م  هلو املألمة م ه ا متبج ا

بااللك ماا  ال اا رات لتااي قرضاال ضااد  الاا  ناارا لك ال اا رة التااي قااام برااا ) ال اايخ عبااد الاا الي ( لااي لريااان  ثاا رة  ) 

 أثاار *ااارتال اايخ أ مااد اااي  النااار ( لااي 
ع
هاااتين  ت اااار ا علااي رااا  رابااة  بمااا ا تفضاال قبا اال  ااال ت ابضااا

 
 . 311مرج  اا ا ص –. ك اتا  ي ير ا 1

 .208ص  205مادر اا ا ص –ر دلف ميلاكم . 2

 . 319ص318أ مد اال اار  : مادر اا ا ص . 3

 . 312. ك اتا  ي ير يا : مرج  اا ا ص 4
 .371 ين نرا لك  برق   ا ان  تتال  البحر املت او  س  الف ي   س  ص بيل  مما،  تلاد ت   لي منتا  املساا  450مدبنة قدبمة للب اامألا عل  ما  لألا  هي لي امجن ب ال ر ي م  نرا ك  نح  *



 2012العدد السابع       م 1830السياسة المالية فى والية طرابلس الغرب سنة 

  
 

  

                                                                                               HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 195 المرقب جامعة  –بدنية كلية التربية ال

 

 ا ا  ال  نرا لك   يادة أ ن  أ مد ا    عد ام ر ب املريرة  ين العسابر اللب   عثرم ب ا    إالالعايان  

  1 ك أع ا   م  امجبل أم ن  ااتعادفرا م  جدبد.

 قد قام امجن د  ب يادة ام ام محمد   اال  بما ثارت قبا ل تره  ة   يادة عبد الامد    الطان ،             

  ب ااااا   ا ااااا لااااي  كاااال هاااالو الفاااامن الداخليااااة كا اااال  ساااااب  جاااا املاااااه  يخماااااد تلااااك ال اااا رة   ال ضاااااع عل را.

تخلا  م  م اكل    جاا و  للااذ يسااألل عمليااة اادارة  جاا  ا ناا  علااي جكرااات لريااان  ا ناا  ماااطفذ مجكرااات 

 إالمارات   ع مان الي ام مك   رال  لعم رو  إ راهيم الي يليمن  در    جألافرا الي ممل ب  ماااطفذ  يااك ، 

 (2)ان هلو التدا يا لم ت تذ  الور  املطل ب لي امجبابة. 

 م  عنا ر ال  رة لطرا لك ال بم   إلفال . ا اٍع  ساب الضاارا ب التااي بااداعألا 
ع
 كا ل ا ان ت لل عنارا

 3األهالي أ  ت ارة الرقيا  ال  اال م   دان.  قد تم إخضاعألا  افة تامة.

ا طعاال الطريااا   ا اااا علناال ث رفرااا ضااد ب ااا   أألخاار  عااايا ات املاادن  *ل ااد إاااتولل مدبنااة لاادامك

الت اااار  املااا د  إلااا  الاااداخل أ  تااا نك  لياهاااا. اللااا  إ نااا  علاااي  ا اااا  الت جااا  إلااا  مدبناااة لااادامك لت دبكراااا 

عاا  إمارتاا .   املااا  لوألااا علااي  ا ااا  منفااالة إخماااد تمردهااا  إعادفرااا إلاا  ال البااة  عااد أن تربألااا عاادة ااان ات 

 4 عد ذلك مما أثر عل  النا ية ااقتاادبة ل بالة. ملاااتسل دد ام اار عل را 

ياد امل ق  خط رة  عد ث رة أ الد اليمان  هي قبا ل م  البد   ع يمة ال  ة  ساب بثاة عااددها   ف دهااا 

علي امجألات ال رقية  الوربية لل البة  اتساع دا اارة ث رفرااا ، بااللك دخاال عبااد امجلياال اااي  النااار الااي  نااي 

 ملنانا  رالة  ارت    ليد  ال داد
ع
 . (5)ال انئاة  امل ار ة اللب  اعماا ا    يعيما

جألاااا  ب ااااا   ا ااااا  ملتااااين عساااا ريتين   يااااادة  لدباااا  علااااي  ااااك  إ ااااراهيم ماااا  أجاااال ال ضاااااع علااااي ثاااا رة عبااااد 

امجلياااال ،  ا حراااال هاااالو املوااااامرة العساااا رية ماااا  د ن  تااااا ج هامااااة  لاااام تخلاااا  ااااا   الاااادمار ب طاااا  أ ااااجار 

ا   ب ااا  النخياال  ال يتاا ن ممااا  ااج   ااا ي ال با اال علااي التماارد  اعااد ا ااتاله ارنسااا للج ا اار ايدادت مخاا 

 ا ا م  أن بل ذ   م   فك املايا تسارع  الي ارااه مبع ثي  للااد ه ال اااا  اعااادة جد لااة دب  اا  ا رااال 

م الاااارايك عماااار ال اااالبي الااااي ا  لياااازا ل اااا  تاااا تر األ ضاااااع الداخليااااة  الاااال د ن ذلااااك  ساااااب دعاااام 1831عااااام 

ا لااي تخفياا  املبلااغ  الاال  اقتااار ال نال  ارخيت ن لل  ار ،  أرال محمااد   اال املاااه الااي ارنسااا  الاال   جاا 

 ماااا  هاااالو ال اااار   الاااااعبة التااااي عا ااااألا ب ااااا   ا ااااا ايدادت مطالباتاااا   (6)علااااي دباااا ن الرعابااااا الفرنساااايين

افاار  علااي ااالان ناارا لك ماا  مساالمين   راا د امل يااد ماا  املاااه   االل مسااتمر خا ااة  عااد ام ااا  ال نااال 

 
 . 168محم د  اجي : م   فك املرج  ص . 1

 . 168. محم د  اجي : م   فك املرج  ص 2

 383ص323.ص2م، ترجمة خليفة التل سوي، ط 1911م، ليايا منل الفت  العراذ  ت  انة 1991. ات ر  ر سوي،  3

 .251امج ا ري  ا ضر  س  الف ي   س  ص  –الت نسية  –بيل  مما ت    ال رب م  الت اع ام د د اللياي   490ا لك  نح   ا ة جن ب لراذ نر * 

 226ص225. محم د علي عامر، محمد خيا اارس، املورب العراذ ام دبث، جامعة دم ا.ص 4

 .228. ر دلف ميلاكم : مادر اا ا ص 5
 .914م لة ام لد  ية : مرج  اا ا ص . 6
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اااااعة  اعاااد ا حرااااع املأللاااة رباااب اااافينت  الاااي  48 علاااي داااا  جميااا  الااادب ن مااادة  إ ااارارواا  لياااز   ارخيتااا ن 

ار ك علااي ااالان ناارا لك  م لألااا علااي ال راا د   يع البااا ي علااي ااالان  أال مالطا  كان البا ا قد نر  ع رة 

ان هاا الع الساالان كااا  ا قااد   اال ا الااي  الااة ال لااا  العاادم  ساااب جاا ر  إالاملن ااية  املنااانا التااي ت اا  لرب رااا 

ين  الضاارا ب ال  ياااة ماا    ااص الفال ااة  ال راعااة  الت ااارة  عملااة النحاااس  قلااة عملااة البا ااا  أع ا اا  م  لاا 

لاام ب ااد ا أمااامألم ماا  خيااار ليااا ال اا رة  إعااالن الطاعااة م فياادو )  محمااد  ااك (  ذهباا ا الياا  لااي   أقراامالفضااة 

 اتلتااا  م ااارو  املن اااية ثااام ااااات ل ا علاااي  ساااتان ب اااا   ا اااا  اتخااال و م ااار لل ل ماااة امجدبااادة  اااااتعد ا مل

 (1) م اهرت  مما جعل  بحت ي داخل املدبنة. 

 الخاتمة 

ان  تبين لنا م  خاله ااتعرا  األ ضاع املالية لي نرا لك الورب لي قرابة   م ب ااا   ا ااا ال رمااا لي       

مااا ارد ال الباااة لااام ت ااا  ثا تاااة  أن  ابمألاااا قاااد عااا ه علاااي ماااا ب نيااا  مااا  أعمااااه ال ر ااانة لاااي البحااار مااا  لناااا م 

 هاادابا قناااالية   يااا  رياااة مال ااة ااااف را لااي  ااا   البحااار  إتاااا ات علااي ماااا ت دماا  لااا  الااد ه األ ر بياااة ماا  

هاالو األماا اه كا اال تااار  لااي ات البا ااا  ااا ب أن هاالو األماا اه كا اال تااار  علااي  اا   املت اااو الااي جا ااب 

البلد  ا ب لي هلو األم اه  ل  الع ك  ااارك الناااس  ألعمارات البا ا  قارو  أهل   ت   لم ب   علي     

لاااي قااا فرم  يا مألااام لااااي ت اااارفرم  جعااال الااابالد ل مااااة ااااائوة لاااي باااد ال نا اااال األ ر بياااين الااالب  كا ااال فرمألاااام 

 لي  أث ل كاهل ال عب  الضرا ب الباه ااة  الورامااات مااما  لداقرم السيااية  االقتاادبة  الدرجة اال 

التاااي لااا ك لألاااا  اااد د مماااا أد  لاااي قراباااة املطاااا  الااا    اااد ع هي اااان  اااعب ضااادو  ضاااد   ااام ااااارت   ا اااا 

 املجاه لع دة ام  م الع مانذ ل البة نرا لك .
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 قائمة املصادر واملراجع

 

لناادن اململ ااة  –دارن امل ااد دة  –تاااريخ ناارا لك الواارب أ مااد  ااك اال اااار  : امل راال العاالب لااي  .1

 م1984 –املتحدة 

    ، مرب  جألاد الليايين 1جا ,م 1835-  1551م، الي ميات اللياية2001  س  الف ي   س , .2

م، ترجمااة خليفااة التل سااوي، ط 1911م، ليايااا مناال الفاات  العراااذ  تاا  ااانة 1991اتاا ر  ر سااوي،  .3

2. 

 م .1961 –نرا لك الورب تحل   م أارة ال رما لي  –تا : ن  ا ي    –ر دلف ميلاكم .4

تاااا :  محماااد عبااااد  –منااال الفااات  العرااااذ  تاااي الوااا   اابطاااالي  –ام  لياااات الليب ياااة – ااااره اياااا   .5

 ليايا . –نرا لك  –دار الفرجانذ   2جا  –ال ريم ال الي 

م تبااااة -م 1835 –م 1795اقريااااار   اااام االااااارة ال رما ليااااة لااااي ليايااااا  –عماااار علااااي  اااا  إاااااماعيل  .6

 م1966ليايا, ط  يا ت  -نرا لك –الفرجانذ 

 –الفرجاااااااانذ  –تاااااااا : خليفااااااة محماااااااد التل سااااااوي – 1850 – 1510نااااااارا لك ماااااا   –ك اااااااتا  ي ير يا .7

 م .1969نرا لك ليايا  

ناارا لك  –ليايا أثناع   م ب ا  ال رما لي : تا : عبااد ال ااادر ماااطفذ امل  مااوي  –ك ال ا البان .8

 م .1988  –ط   –

 م.1969ط .  –تا : عبد السالم  أدهم  –االتراك الع ما ي ن لي  ماه ااري يا  ع ي  اام  :    .9

محمااااد االاااااطم . من اااا رات  –تااااا : عبااااد السااااالم أدهاااام  –محماااا د  اااااجي : تاااااريخ ناااارا لك الواااارب  .10

 كلي  اآلداب .  –امجامعة اللياية 

 محم د علي عامر، محمد خيا اارس، املورب العراذ ام دبث، جامعة دم ا. .11

 –العاادد ال ااانذ    ع اار  –جامعااة تيااارات  –للعلاا م اانسااا ية  االجتماعيااة  –م لااة ام لد  يااة   .12

 م .2017ديسماا 

 م، املجتم  العراذ الليبي لي العألد الع مانذ، الدار العربية لل تاب.1988ت سيا    م سو ،  .13

،  2ط ا ااابج األ م ،  لاباااة مدبناااة نااارا لك لاااد  الر الاااة العااارب 1985خليفاااة محماااد التل ساااوي،  .14

 الدار العربية لل تاب.
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 تعليمالتخطيط وعالقتها بال العوامل االجتماعية واالقتصادية 

 محمد بالليل   ى د. عل                                                                        

 أ. صالح الدين أبو بكر الحراري  

 قصر األخيار  –كلية اآلداب والعلوم   -جامعة املرقب

 

 مقدمة:

  جيةيإ اااا  ا قضااااايا المعلاااايه ومسااااكال   ور ااااه  إن   
 
  لاااا   مطاااال م ل ااااا

 
وجاااا   ىوعلاااا  ؛تساااالى إلياااا  كاااال اانممعااااا  ا  سااااا ية ملحااااا

إذ أن المعلااايه و ن ي ااا   أئااامى مساااموا مسااامولية م ااااارع عااان   ااادم كااال اانممعاااا  أو الخصاااول اليامياااة واملمنلااااة م  اااا  

  نلاها. 

 فااالمعليه مااا الااو إا  مااا     
 
أصاا م مااراع صااادقة  للعواماال ااجمماعيااة وااقمصااادية والسيا ااية للمجممااأ  و معدااا أ  اا   حدياادا

مكاان   عااا لاا لت أن  ماااا أالاادال اليمااام المعلي اا   اا  تعكاال للمال اار صااورع كليااة صااادقة ومعماا ع عاان   دمااة أو  نلااا . وا ي

 جية السائدع في .يا    ا وء الالساة أو  مجممأ من اانممعا  إا    ئ

و نملااااا أ اااااليب المن اااايى ماااان دولااااة إ ااااى أخاااارد باااااخمالل الاااايمه املوجااااودع  اااا  الدولااااة و روفهااااا ااجمماعيااااة وااقمصااااادية    

 -من أالمها: التساؤا  يث  طار العديد من    .والسيا ية

وطرق قياس عائدع ااجمماع  وااقمصااادي م ل ااا ملحااا  المن يى ل و ملاذا  مطل قضايا المعليه  -:وهوالتساؤل الذي يطرح    

                تسل  إلي  كل اانممعا  ا  سا ية  وعلى وج  الخصول اليامية م  ا واملمنلاة؟    

كإطااااار  اااا  أوئااااا   ا ناذالااااااانممعااااا  الياميااااة واملمنلاااااة  و م المعلاااايه  اااا  اإ اااا  ا جية عامااااة ليماااا ر ااااه ماااان بااااالر ه  اااا  أ يااااث    

وئااااوح الساااا ل أمامهااااا و ماصاااالة األالاااادال  اااا  الاااا   اانممعااااا   المعلاااايه و مماااا   إا أن المعلاااايه و ن ي اااا  ور ااااه إ اااا  ا يجية

 محاوا  تغيي و تع        لمعليمية  ف د  ل بعضها ال ريق صالح وتغيي   ممها ا

 أ ممت ااا المعليميااة امليا اا ة  واملالئمااة  والصااالحة لواقعهااا  
 
إمااا إ اا  وجااود  الط ااا    وااجمماااع  وااقمصااادي  والاا ا راجااأ أ ا ااا

 مجموعااة ماان العواماال أو املعوقااا  ااجمماعيااة وااقمصااادية والسيا ااية   ااا حناار ع اا  أمااام إصااالح وتغيياا  اليمااام المعلي اا 

 - سااغاه الاا   اانممعااا  لال و اا لت العامااة والخاصااة  األالدالوالت   اصل و حدد دد  إ   ا يجية طويلة امل  ر هأو إ ى عدم  

بعااادع قضاااايا  يا اااية قاااد يراالاااا املهيمياااون علااا   –و ناصاااة بعاااد ا ااام اللها وخروجهاااا مااان دائااارع اليااااوذ والم عياااة اا ااامعمارية 

ور ه إ اا  ا يجية لاا  أو بمعدااا اخاار قااد ا  يث إصال   و ن ي  .  امون اانممأ أخ ر اأ ا من ااالممام بأمور المعليه من

يااة ماان وجهااة  ماار أولياات ال ااائمين أو املهممااين علاا  م اادرا  الاا   اانممعااا . وقااد يرجااأ و  أخاا  قضااايا المعلاايه ومسااكال   األول

لهاااا قاااد ا ااامكبل جااا اء   يااا  مااان  عااادم م اااادرع الاااماء بااالمماااام ب ضاااايا المعلااايه وتغييااا  محماااوا  إ ااا  أن اا ااامعمار أ يااااء ا ماللااا 

 ااا   مواردالاااا ااقمصاااادية وال  يعياااة  فاااال يجاااد ال اااائمون علااا  الااا   اانممعاااا  املاااوارد ال افياااة  صاااالح  ماااام المعلااايه و ن ي

 بندمة قضايا المن يى والميمية و اجة اانممعا  لها.  وااالممام

 ن المنلااااا ال وياااال ماااا الاااا الد  فااااالمعليه اليااااوم م الااااب بي اااال   
 
 الاااا ي عا اااا  السااااعب اقمصاااااديا

 
   واجمماعيااااا

 
ااااا ا    والااااو   و  افيااااا

 ر  ااا  الياااس  اا  املعرفااة  ياا  ااحاادودع  و ااى املهااارا  
 
بصاايا ة ا عاا اق ال ااومب العر اااب  العلميااة الحديطااة  والااو م الااب أ ا اايا
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بااادفأ  ة واملدر اااة  وم الااابلواعيااا وتعمي ااا   والاااو م الاااب ب بوياااد مجااااا  ا  ماااا  والخااادما  بجمياااأ أ اااوا  ال اقاااا  ال سااارية ا

 (1966) وقارع ال  بية والمعليه  عنلة المغي  ااقمصادي وااجمماع  و وجي   لي ون   دما يسموعب األالدال واآلماه املم ورع ".

    -:إلى أمور عديدة من أهمهااملوضوع كمجال للدراسة  الختيار لهذا  ويرجع ا

 أالميااة  حلياال المااواالر  -1
ا
  ااجمماعيااة وااقمصااادية التاا   حاادت  اا  اانممااأ  حلاايال

ا
مساا  ا   اادوت  بإرجااا   وذلاات موئااوعيا

الرئيسااااااااااية الح ي يااااااااااة. فااااااااااإذا كا اااااااااان اليااااااااااا  معوقااااااااااا  اجمماعيااااااااااة أو اقمصااااااااااادية   سااااااااااأ  تيجااااااااااة عواملهااااااااااا  إ اااااااااا الاااااااااا   المااااااااااواالر 

ن األ اااواه إرجاااا  مسااا  ا   دو ااا  إ ااا   ااا  الماااواالر ااجمماعياااة وااقمصاااادية. فاااال يمكااان باااأي  ااااه مااا  Malfunctioningالخلااال

أفراد اانممأ و داله باعم اااراله املساامولين عاان  اادوت ذلاات الخلاال ماان خاااله قاايمهه  وا جاالاااي ه  وعاااداي ه  و  اليااداله  وا 

 .  وقصور  املسمولية     دوت الخللأن  ال م  ه يمحمل    .اليمام ال ائه ف ى من  يث قصور  المن ي ب واملادي

لنميأ األبعاااد ااجمماعيااة وااقمصااادية  اا  اانممااأ اللي اا    يااث أن الدرا ااا   واملدر   المن يى الواقل  عل     عدم ال  -2

  ليمام المعلي   ال ائه.الساب ة له  معرض لدور كل من أفراد اانممأ  وا

وا صاااه ال حااث باملسااكال   يةقمصاااد اجمماعيااة واا ميميااة اال اجااة اانممااأ إ اا  ال حااوت والدرا ااا  املمعل ااة فيمااا يمعلااق ب -3

اانمماااأ اللي اا  يعااا ب مااان العديااد ماان املعوقاااا   أن  و  ااوير    يااث  يمياااة اانممااأم  اااا والتاا    ااا دون التاا  يعااا ب  األ ا ااية

 ااجمماعية وااقمصادية الت  كا ن  ائل دون المن يى العام للمعليه.

 مفهوم التخطيط:

 الااااو    
 
  العمليااااة التاااا  يمك  ااااا  يماااايه جميااااأ مجاااااا  الميميااااة ااقمصااااادية وااجمماعيااااة  وتساااامل م  راب ااااا

 
بااااين ق اعااااا   و  سااااي ا

يعداا  درا اام  علااى   اااق عااام واااامل للمأ ااد ماان أن اانممااأ  ااول ييمااو بساا ل ماايمه وم سااق و أق اا ا ااقمصاااد ال ااومب ممااا 

كااااان يم الساااااائدع بحياااااثااجمماعياااااة وااقمصاااااادية  ااااارعة ممكياااااة  وذلااااات ماااااأ الم صااااار بااااااملوارد املما اااااة  و ااااااأل واه والمااااارول 

   علي ا وذلتالسي رع  
 
   (  77 2001 ال وه )الخ ة. لليمائج املست دفة من   ئما ا

الو يلة الخاصة بمحديد  ياية  صر املوارد  واخميار ال اادائل لموقهعهااا ب ري ااة  كااال ا اامندامها بكاايااة   والتخطيط: هو   

من أجل  ح يق أالدال معيية  و  لت يصاا م المن اايى و اايلة لغايااة ياامه فياا   صاار لنميااأ مااوارد اانممااأ املاديااة وال ساارية  

لها وتساااغيلها و وجي هااا و وقهعهاااا  بساا ل يساااعد   علاااى  ح يااق الغاياااا  املرجااوع  ااا  اقصاار ف ااا ع و حديااد طري ااة تع مت اااا وا اامغال

 (17 2007 عد )املوارد.  ممكية  و أقل جهد و  لاة اقمصادية واجمماعية  و أد ى قدر من الضيا     ال    

للمن اايى صاااة اا ااممرارية  وقااد ي ااون طوياال أو قريااب  وي ااون  صااميه ووئااأ الخ ااة ا جرائيااة  ويمضمن المن اايى ر ااه و    

لمح يااق  الرئيساايةويمكاان إن ياهااه المن اايى علاا  أ اا  الو اايلة ملساامود ال ااومب أو ا قلي اا  أو ااحلاا   ااألمااد  وقااد ي ااون علااى 

كاااليمرع إ اا  املساام  ل والعماال   يياا  ااجمماااع  والط ااا  الم اادم  وذلاات أل اا  يمضاامن األ اال التاا  ي  فاا  مراعاي ااا  اا  عمليااة المغ

 (96 2005مص اى   )العالقا . اايجا ب الهادل والميميه     

الاااو عملياااة يااامه في اااا وئاااأ المصاااور املسااام  ل  األمطااال للمم ساااة مااان خااااله درا اااة مائاااي ا  ووئاااعها الحاااا    : إن التخطييييط   

 والعوامل الت  يمكن أن  م ر علي ا     
 
  املسم  ل   واء أكااان الاا ا المااأ ي   اال يا

 
و اا  ئااوء الاا ا ياامه وئااأ مجموعااة ماان  أو ايجابيااا

  م اااال باملم سااااة  اواقمياااال الااااارل  تاااا  ال ديلااااة  التاااا   راعااااى ماااواطن ال ااااوع والضااااعا  و جيااااب ااخاااااطر والخ ااااىاألالااادال 

 مل سود.المصور املسم  ل  ا  إ  بصورع  دريجية من الوئأ الحا    

 :    :Educationالتعليم 
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 وميممااااة ومحااااددععمليااااة ميممااااة ياااامه ماااان خاللهااااا إ ساااااب املاااامعله األ اااال ال يائيااااة العامااااة للمعرفااااة ب ري ااااة م صااااودع  الااااو    

لعر يااة أ ساا ن املاادارس أو مااا يعاارل بااالمعليه اليمااامب الاا ي ي لااق علياا   اا  مجممعا يااا ا   مهااور املد يااة و   ورالاااو  األالاادال 

 اللار "ال  بية والمعليه و 
 
 ة.بمعدا ا  ماء و الرعاي مأ أصوه ال   يب اللغوي  ت   ماق  ماما

 :للتعليم  عملية التخطيط في املؤثرةالعوامل  

 -يل : أالمها فيما    المن يى  لخص   عملية  اليا  عوامل عديدع يمكن أن  م ر بس ل م اار أو  ي  م اار     

   السيا ية.   العوامل  -3      .العوامل ااجمماعية -  2    العوامل ااقمصادية.     -1

 الم ورا     مجاه العله والمكيولوجيا. -5المغي ا  املموقعة    ال  ية ااجمماعية.       -4

 العمالة الديمغرافية.   -7المغي ا  املموقعة    ب ية العمالة.            -6

واملعلومااا  املمعل ااة بااالمغي ا  الساا ا ية ماان أالااه مم ل ااا  المن اايى  اا  مجاااه المعلاايه العااا   وتعمماا  العواماال الديمغرافيااة    

 
 
  باعم اااار أن الااا   العوامااال  لعاااب دورا

 
 ااا  إع ااااء مااام را   اااوه الاماااا  العمرياااة  و  اااديرا  األعاااداد والسااا ان  و ر ي اااة  أ ا ااايا

 
 
 (Jun kiyc zyhsk, 1980, 26) وعية المعليه.  محسين لفما  العمر و حديد اا حدار الس ا ب . والت  قد  مطل  اف ا

 :االقتصادي   -العامل االجتماعي 

ااقمصاااادي  وذلااات ألن اليماااام المعلي ااا  الياااا ا الاااو ذلااات  -عالقاااة و ي اااة باااين اليماااام المعلي ااا  والعامااال ااجممااااع   الياااا    

الحيااااع ااقمصاااادية  ااا  اانمماااأ يساااهه  ااا   اااوفي    معاااا إن أ  و الميمياااة ااقمصاااادية وااجمماعياااة اليماااام ال اااادر علاااى إ ااادات

   مااا أن األوئااا  ااجمماعيااة السااائدع  اا  اانممااأ لهااا ا ع ا ااها علااى إ ا ااة فاارل ملاديااة وال ساارية الالقمااة للمعلاايها م ا ااا  ا

 -:يمح ق  ى اآلتب   ااقمصادي ومدد  أ ر  باليمام المعلي  -المعليه و سر     ر و  اانممأ ول يان أ ر العامل ااجمماع   

 .ااقمصادي  –أ ر المعليه على النا ب ااجمماع     -أ 

   . يمية اانممأ عملية مم املة  حما  لمع مة كل املوارد وا م ا ا  املما ة للمجممأ  إن (1)

ت باار اا  بمساامود   وذلة وااقمصادية والط افية لألفراد الهدل من  يمية اانممأ الو اار اا  باملسمويا  ااجمماعي  إن (2)

 .الخدما  امل دمة لهه وم  ا  وفي  الارل المعليمية املم افمة بغض اليمر عن الريا والحضر أو األ يياء والا راء

الميميااااة الساااااملة للمجممااااأ تعممااااد علااااى الالساااااة السااااائدع فياااا   وذلاااات ألن كاااال مجممااااأ يساااا ل  اساااا   سااااب الالساااااة  إن (3)

   .يعمي ها الت الواعية 

  اا   وذلاات ألن  ح يااق الميميااة الساااملة ا  ااجمماعيااة والط افيااة لألفااراد تغيياا  املساامويالميمية الساملة   ااى اانممااأ    م لب  (4)

أن أ اار  رورع ال ضاء علي ا والمنلص م  ااا  أي  ووعي ه بض لة المنلا الساملة وأبعادالابمس الوع م لب من األفراد  اانممأ  

يمضاامن بجا ااب ذلاات النا ااب  وإ مااا  ااقمصااادي ومااا يمصاال باا  ماان عااادا  وأف ااارعلااى النا ااب  المعلاايه  ااى الميميااة ا ي مصاار

  اا تسااعداله  التاا األفااراد بااال يه واملاااااليه الندياادع  أمااداد الميميااة ااجمماعيااة ماان خاااله   اا ااجمماااع     يااث يسااهه المعلاايه 

 م  لهه. ائراله ومس

 يم ونظمه :على التعل   االقتصادي - االجتماعيأثر العامل  -ب

أ  ااا  مااان اار  اااا   ااقمصااااديعلاااى المعلااايه بمعااادا  اليماااو  األ اااااقار  اااا   ااقمصاااادييياااارد   اااا العامااال  التااا ومااان اآل اااار    

علااااى  األ ااااااقإا أن  األمريكيااااةبعاااادد امل ياااادين   فعلااااى الاااار ه ماااان ار اااااا   ساااا ة امل ياااادين بالصااااين بامل ار ااااة بالوايااااا  املمحاااادع 

الصااين عاان   اا علااى المعلاايه  األ ااااق  بييمااا ي اال معااده  ال ومب% من الدخل  6 إ ى 5بلغ  الوايا  املمحدع األمريكية    المعليه  
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ويضااال إ ااى ذلاات  ااأ ر المعلاايه باقمصاااد اانممااأ  ال ااومب% ماان الاادخل  5% و  4أقري ا اليو س و مااا بااين    الت   العاملية  املعدا 

  (  48   2001)الخو   الدوه الصياعية.      الصياع الدوه ال راعية والمعليه        ال راع    يث ييتسر المعليه  

يحاادد  صاايب األفااراد ماان المعلاايه  ااجمماااع علااى المعلاايه و وعيماا    فااإن العاماال   األ ااااقيحدد    ااقمصاديكان العامل    وإذا   

  المعلي ااااا    ياااااث يااااار  ى اليماااااام وأ واعااااا 
 
  ار  اطاااااا

 
اانمماااااأ  فأبيااااااء ال   اااااا  العلياااااا مااااان   ااااا الساااااائد  ال   اااااببال   ياااااب  و ي اااااا

و اا لت امل اار ين أل ااحاب الساال ة وال ااادرين علااى دفااأ مصااروفا  المعلاايه ييااالون  مااا أوفاار ماان  وا ق اااعيينالرأ ااماليين 

 .ال   بيغلب علي ا الوئأ   الت المعليه بامل ار ة بأبياء ال   ا  املمو  ة والد يا بال س ة للكطي  من اانممعا   

فماان  يااث املعاااله  -عدع معاااله اجمماعيااة واقمصااادية    ا لي ي   و  دوا الخري ة العامة لألوئا  ااجمماعية وااقمصادية      

 ا ااااامغاله جااااا ء   يااااا  مااااان ال ااااا وع اليا ياااااة.عااااادم ومااااان اليا ياااااة ااقمصاااااادية  -ااجمماعيااااة ا تساااااار ا ناااااااض مسااااامود املعيساااااة

ال   ساا ة قليلااة اماام  اا ف اا ع اا ااماله  مطلاان   اا المعلاايه   اا و صااورع أ  اا  عموميااة يمكاان ال ااوه بااأن األوئااا  ااجمماعيااة املاام رع 

  وقيااااادع عاااادد ينمعيياااا  أفااااراد  أياااادي  اااا جاااادا ماااان اللي يااااين لل اااا وع مااااأ  رمااااان الغال يااااة العم ااااا م  ااااا   وكااااان أ لااااب رؤوس األمااااواه 

وا ماااااء وجااااود   اللي ااا  ا  سااااانللمااااو اين   و نلخااال  ياااان  وا ذاه املعياااوي املمع لاااين   و  ااااين مر  اااا  املااااو اين واا م اااار 

 ( 50   2001)الخو   .  .  و جميد األوئا  ااجمماعيةللخدما  ااجمماعية  والحد من المعليه مام  ليه 

ولاااايل بمااااا أئااااافم  النماعااااا   ال  بااااوي ار اااا ى  ارينيااااا وواقعيااااا بااقمصاااااد  والسياساااا   ااقمصااااادي - ااجمماااااع أن الحاااارا    

  مضاا ا ماان الاا    الت   و   ا ف د  يا ى ذلت مأ مم ل ا  الميمية   ي ية  مية و وعية إئافا املسي رع على ااقمصاد من  

وااجمماعيااة  تااا يوصااا  را هااا بأ اا   اارا   ا  ماجيااةباملسااألة  الااوطد   - ال   اابالنماعااا    ااوير مهاري ااا وقاادري ا ووعي ااا 

لي ياااا  تاااا ا اياااة السااا عييا   ياااث   اااق األفاااراد والنماعاااا  م ا اااب مالياااة واجمماعياااة   ااا لااات بعكااال ماااا  ااادت   وذ   ي اااب

كااان  را هااا قائاااا أل اا  ماان ميمااور الم لاااة اانممعيااة يعيااق و يايااا مسااي ع  و المااا   ا  مااا  إ ااىفعالااة  إئااافا و يا ااية دون 

 .الميمية

 لبناء االقتصادي فيما يتعلق باالتي:  ويمكن توضيح العالقة بين النظام التعليمي وا

 ة الت  يستيد إلي ا المو أ    المعليه.ياليمام ااقمصادي    أي مجممأ الو ال ي يس ل الدعامة الرئيس -

 كلما قاد معده الميمية ااقمصادية  كلما أمكن  نصيص  صيب أ م  من املوارد ل سر المعليه و حسين مسمويا  . -

 ااناااااه  -
 
  ااقمصااااادي الااااو الاااا ي يااااامم أبااااواب العماااال لألياااادي العاملااااة املمعلمااااة والااااو باااا لت يمطاااال مصاااادرا

 
للاااادخوه  رئيساااايا

 بال س ة لألفراد.  

 كلما قاد  دخوه األفراد مأ الميمية ااقمصادية للمجممأ قاد    لعاي ه إ   فرل تعليمية أخرد أعلى وأرقى. -

   ال لب على المعليه.  تس ل ااناا  ااقمصادية قوع ئا  ة    ا جا -

م يااد ماان المعلاايه يح  ااون باا   إ اا ااخملاااة  اا  أي مجممااأ ي يااد ا مياجااا  العاااملين  ا  مااا الم اادم المكيولااوي   اا    ااوه  إن   

   (51   2001)الخو   الحرفية الايية  عن طريق ا تيعاب  ال   المكيولوجيا.  أومسمويا  أعلى وأرقى    املهارع املهيية  

 -يط التعليمي:أهداف التخط

 -أوال: األهداف االجتماعية:

 ميم جميأ املواطيين فرل مم افمة للمعليه. -1

 إع اء كل فرد  و  المعليه ال ي يتيا ب مأ ميول  وقدرا  . -2
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  وفي  ا مياجا  اانممأ من ال ود العاملة الالقمة للم وير ااقمصادي. -3

 مجممأ  ديث.املساالمة      وير اانممأ و حويل  إ ى   -4

 الحااظ على النيد من   اليد اانممأ و را  . -5

 ثانيا: األهداف االقتصادية:=

 قيادع الكااية ا  ماجية للارد عن طريق إ سا  ا املهارع والخم ع. -1

 مواجهة مس لة ال  الة. -2

 والمكيولوي .املساالمة    ا  را     عملية الم وير ااقمصادي والصياع  و  سيى ال حث العل     -3

 (55 2008)فه   ر ه السيا ا  الخاصة با مغاله منصصا  المعليه قدر ا م ان. -4

 إ  ا  ال رق العلمية لم ليل   اليا المعليه مأ قيادع الكااءع. -5

 -السياسية:  ثالثا: األهداف  

 ااحافمة على  يان الدولة السياس   وااجمماع . -1

 والوطيية بين أفراد اانممأ. يمية الروح ال ومية   -2

   وير اانممأ لمح يق امل يد من اا سنام. -3

  ر ية املواطن الصالا وإع اؤ  الارل المعليمية لال ماادع من مواال  . -4

 -رابعا: األهداف الثقافية:

 ااحافمة على الط افة ا  سا ية و سرالا. -1

  يمية و  وير الط افة عن طريق ال حث العل  . -2

 بين أفراد اانممأ عن طريق رفأ مسمود المعليه.رفأ مسمود الط افة  -3

 (56 2008فه   )المعليمية.   ل املسكال  الط افة وإقالة المعارض بين األالدال ااخملاة للسيا ة  -4

 قطاع التعليم في ليبيا:

    
 
  تعاااد لي ياااا مااان ال لااادان التااا     ااان   ااادما

 
  ملحو اااا

 
% مااان السااا ان الاااه اآلن 50 ااا  مجااااه  اااوفي  المعلااايه  فاااأ    مااان  ومساااهودا

الميمية  مواج   طافة طالبيااة   ياا ع جاادا ا تساام يأ أن  ااوفر لهااا  فان خ ىيدر ون    مرا ل المعليه ااخملاة. بمعد  أخر 

لاايه  مااا و ياااا  و اامو ر الخاادما  المعليميااة والمدري يااة خاصااة إذا مااا ا ااممر ا نااااض أ ااعار الااياى العامليااة فيااو ر علااى المع

  واا ااتيعاب خري اا  ة و ااد ى مساامود الحياااع ااقمصاااديةمعااددع مساام  ال ماان أالمهااا ال  الاا املعلااى جميااأ الماا امج ااجمماعيااة 

 (243 2007) الحوا  ال   املم سا  بأعداد   ي ع  ى مم سا  الدولة.

 املوقف التعليمي الحالي في ليبيا:

 مااام تعلي اا  و ر ااوي و  لياادي أن يغياا  ماان مي  اا  العل اا  والط ااا   وامل   اا  وال  بااوي  عااداد ال الااب   لاايل ماان السااهل علاا    

وال ا الو واقأ المعليه  اا  اللي اا  الحااا   لع ااود طويلااة  فهااو تعلاايه يعممااد علاا  صااورع  ارينيااة  وصااورع مي  يااة  وصااورع لاميااة  

 ااعلهاااا و  ل  اااا اعم اااار   يااا  لصاااورع الحيااااع وتغي الاااا و  اآلخااارين  دون و وصاااورع مطالياااة  لح اااائق الحيااااع و  اااائق ال اااون والوجاااود 

 عصر الم يية.   له   الم ورا  الحديطة  

 املعلوما ية  ابد من مراعاع الموجها  المالية وه :    علىتعليه عصري يعممد    ىإ ول ب يم ور المعليه اللي       

 الماكي     العمليا  المعليمية بصورع  ديطة  وا ب الم ور العل  .   جديد -1
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  لم ااااوين ال  ااااوه بمع يااااا  جدياااادع وهاااا  تعاااادد و يااااو  املياااااقن المعليميااااة ومااااا يت عهااااا ماااان   ييااااا  تعليميااااة و  ييااااا  إداريااااة -2

 ا  سان العصري ال ي يسم يأ ا مندام الم يية و و ياها لصالح  وصالا مجممع .

 واملم ورع  ى العاله.الحديطة  ادر عل  ا م  اه   يية املعلوما   إعداد املدرس ال   -3

 أعداد املعلمين  مسمعملين لم يية املعلوما   و معلمين له   الم يية. -4

  و يا اليا  الم يية ا عالمية    املياقن المعليمية للمجممأ اللي  .   -5

 (245 2007الحوا  )                       وااالممام بمعليه اللغمين العر ية واا جليبية.ااالممام بجودع المعليه    كل املرا ل -6

 التقنيات التربوية الحديثة في التعليم الليبي: 

ليماااااام أن تسااااالى إلي اااااا النهاااااود والخ اااااى ال  بوياااااة ل دخااااااه الم يياااااا   ااااا  العملياااااة المعليماااااة وامااااان أالاااااه األالااااادال التااااا  يجاااااب    

   وه  ما يل :  المعلي  

المعلي ااااااااا . عصااااااااار املعلوماااااااااا  والم يياااااااااة ا عالمياااااااااة الحديطاااااااااة و و ياهاااااااااا لصاااااااااالا   اااااااااوير و حاااااااااديث اليماااااااااام  إ اااااااااىالااااااااادخوه  -1

 (348   2007الحوا  )

   وين رأس املاه الع ل  والاكري    لي يا  الالقم للميمية املعاصرع الت  تعممد عل  العله واملعرفة. -2

 بياء مجممأ املعرفة واملعلوما  ال ي الو  اية وو يلة    ان وا د  فهو من أاله أالدال الميمية املعاصرع.   -3

وتعمماااا  ااااا كة املعلومااااا  وو ااااائل اا صاااااه ااخملاااااة  دخااااوه طريااااق املعلومااااا  الساااارهأ الاااا ي أصاااا م ياااار ى العاااااله بأ اااار    -4

   والمعليه والمعله بدايم  ومي لق   ور     املسم  ل.

إعااادع اليماار  اا  أ اال اخميااار و ن اايى و ياااء املياااقن وامل ااررا  الدرا ااية  وأ اااليب تعاماال المالمياا  واملعلمااين مااأ املعرفااة  -5

 وعمليا  المعليه والمعله.

  امل لو اااة  وال ااادرع علااا املعرفاااة امليا ااا ة  إ اااىيب الوصاااوه تعلااايه ال اااالب أ اااال -6
 
مااان  ااخمياااار النياااد م  اااا والمعامااال معهاااا بااادا

  امها و   رالا ف ى.

   ط  ا لم وير العله واملعرفة العاملية.   اقن وامل ررا   و أاليلههاملي  ااالممام بالنان أعداد  -7

 اااالب أفضااال ماااا  م ااا  اململااااون واملمنصصاااون  ااا  منملاااا مياااادين العلاااه  واا اااماادع م  اااا بحساااب  اجاااا  ال علاااىااطاااال   -8

 واملدر ين.  

 قمصاد    النهد والوقن وا م ا يا .  بأعداد خ ى للمعليه ووائأ املياقن وامل ررا  ا   مكين اللنان املمنصصة -9

مرا اااال اليمااااو ااجمماااااع   علاااايه امليااااممه  بحسااااب مم ل ااااا م يميااااة مهااااارا  ال الااااب  اااا  مجاااااا  اا صاااااه و و ياهااااا  اااا  ال -10

 (350   2007وا  الح )وااقمصادي    اانممأ.  

 :تطوير التعليم في ليبيا

تغيااا ا  جوالرياااة  ااا  و المعلااايه   اااوير  اللي ااا   يم لااابإن إدخااااه   يياااة املعلوماااا   ااا  العملياااة المعليمياااة وال  بوياااة  ااا  اانمماااأ    

 (351   2007)الحوا    املوقا المعلي   وط يعة فلساة المعليه  ومن أالمها ما يل :

 عديل و  وير  تغي  وت -1
 
  أالدال المعليه وال  بية  فم يية املعلوما   مدخل  س ية و  دا

 
 المعليه الحالية.  ألالدال و حليال

 رجماااة المغيااا   ااا  األالااادال إ ااا  بااارامج تعليمياااة و ر وياااة وم اااررا  دار اااي   و ااا  م دماااة الااا ا  علاااىاللي ااا   قااادرع اانمماااأمااادد  -2

 المعليمة    كل املسمويا . المغي  إدخاه   ييا  املعلوما     العملية
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والمعاماال مااأ املعلومااا   والحااوار الي اال والمل ااين إ اا  تعلاايه يعممااد علاا  الماكياا  علااىيم لب إصااالح المعلاايه ماان تعلاايه يعممااد    -3

 والح ائق.

وال واعاااااد ال  بوياااااة ي يماااااة ال يماااااة ااجمماعياااااة العاماااااة  دخااااااه   يياااااا  املعلوماااااا   ااااا  كااااال املاااااراح المعلااااايه و حساااااب األصاااااوه  -4

 .ل ل مر لة درا ية  والياسية

 ا محدات إدارع مر  ية بأما ة المعليه  مو ى   وين وإ ساء وإدخاه   يية املعلوما  ودمجها    ال يمة المعليمية.   -5

 .ا ل المعليهر معالنة المد ب الحاصل اآلن    كل املسمويا  وم -6

 لغمين العر ية واا جليبية.ااالممام بمدرهل الريائيا  واملي ق وال -7

   وين و أاليل مدرس الم ييا  ال  بوية الحديطة    كليا  إعداد املعلمين. -8

 (355 2007الحوا  )  اقها. مرا   إعالمية و ر وية إقليمية  ندم املم سا  المعليمية الواقعة      ا محدات -9

 -التعليم:  السياسة العامة لقطاع 

ي دل ال سا  المعلي      جميأ مرا ل  إ ى بياء ا  سااان النديااد  وا ااى محار ااة النهاال واألميااة وإااااعة العلااوم واملعااارل بااين     

روح الماكيااا  وا بااادا  وااخ ااا ا  واا ااام  ا  لااادد املعلماااين  الم ااادم و يمياااةجمياااأ أبيااااء اانمماااأ  و أاليااال أبيااااء اانمماااأ ملوا  اااة 

ا  ساااااااا ية. وااالمماااااااام بال ضاااااااية لألماااااااة   و أ ياااااااد اا ممااااااااءوالعرو اااااااة الهوياااااااة. و ر اااااااي  قااااااايه ا  اااااااالم وااحافماااااااة علاااااااى اللغاااااااة و 

 (167 2010الحوا  )

 -التالية: وتقوم هذه السياسات على األسس   

 والمعليه املاموح والحر  والمعليه عن بعد .  ب سا  المعليه العام و التسارك  رية المعليه مكاولة للنميأ من خاله مم  -1

 المعليه العامة  تا ا اية املر لة ا عدادية. للنميأ و اانان بمم سا المعليه األ اس   إل امب  -2

    السق األوه من المعليه األ اس  . ورياض األطااه     يق مكبلية المعليه -3

 املماوقين    الدرا ا  النامعية والعليا.المعليه الطا وي اخمياري ويمهد ا نرا    -4

 عها وأ ماطها  نضأ ملعايي  مو دع  ى كل مم سا  الدولة.جميأ مم سا  المعليه بمنملا أ وا -5

   وير املياقن المعليمية بصورع مسممرع  ومراجعة أالدافها و حديث طرق  درهسها. -6

 لى  ح يق املست دل داخل ق ا  المعليه.ع    وير اللوائم امليممة للعملية المعليمية  والعمل -7

 بو ائل ا يضاح واملعامل واملكم ا  الالقمة.   ا  وير م ا ب املم سا  المعليمية وصيا ت ا  و  ويدال-8

 (168 2010الحوا  )الدولة.   مويل المعليه مسمولية   -9

 :في ليبيا ربط التعليم بخطة التنمية

أن المعلاايه مسااموه عاان  ااوفي  ال اقااا  ال ساارية الالقمااة  اا  مجاااا  الميميااة  الاادفهاأالميااة ار  ااا  المعلاايه بن ااة الميميااة  إن   

  وذوي ااقمصااادية وااجمماعيااة بمااوفي  األفااراد املاادر ين 
 
  الخماا ع واا ماااا  ا مااعااا

 
  مم ااامال

 
. ماان خاادما  األفااراد املمااوفرين  اليااا

 ية: وذلت  ح ي ا لألالدال المال

  -أ
 
 يمالل  لل يام بدورع    مجممأ عصري  عضو صالا    ال ا اانممأ.  إعداد املواطن إعدادا

 ا م ان ل ل فرد ليياه  م  من المعليه.  الارصة قدرإ ا ة  -ب

 ن  ح يق األ راض الت  يرمى ألي ا المعليه  ى جميأ  نصصا  . ال  وض بمسمويا  المعليه  تا يمك - 

 درا ة بحيث يممكن ال الب من اخميار أ    املوئوعا  مالئمة ملواال   وميول . يوهأ مياقن ال  -د 
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 بين مسروعا  المعليه و ين  اجا  ال الد    منملا ميادين العمل.    الم سيق -ه

أ اااااس ف اااا ع قمييااااة طويلااااة  وال ري ااااة ال ااااحيحة لمن اااايى أعماااااه  ين ااااى علااااىإن المو ااااأ السااااليه  اااا  المعلاااايه يجااااب أن  -2

 (323 1982 ال  ائية. )السي  الميمية    ميدان المعليه يمه بمحديد األالدال  

 النتائج:

مااوفي  ب ا ياامه ا الخاادما  امل دمااة لاا  ماان خاااله  اانممأ اار اا  باملسمويا  ااجمماعية وااقمصادية والط افية ألفراد إن   -1

يمه عاان طريااق مااد أفااراد اانممااأ بااال يه بل  عن الريا والحضر أو األ يياء والا راء.رل المعليمية املم افمة  بغض اليمر  الا 

 اانممأ.     يمية  للهدل امل سود والو    ه   صلواملاااليه النديدع الت  تساعداله     ائراله ومسم  لهه ل ب 

والاا ي ي   اا  والااو ااالممااام بالم اادم المكيولااوي  لاادوه املم دمااة  و المااا   و ين ا بيي  بالاجوع المكيولوجية إ ساس اانممأ -2

      وهسق طري ة إ   الميمية.  المعليمية با ممرار ل ب  جاب  م مضيا  العصر الحديث  ومم ل ا      وير أ ممم   على

  إن ا اا  -3
 
    وير المعليه ليل تغي ا

 
 اا  املرا اال المعليميااة  أو  اا   مااام ااممحا ااا  فهاا   كلهااا     الماا امج الدرا ااية  أو تعااديال

إ اا  ا يجية عامااة  وءمجموعااة ماان ا جااراءا  املمارقااة ا   لااغ الهاادل. وإ مااا ي  ااأ المغياا  الح ي ااب ماان اليماار إ اا  المعلاايه  اا  ئاا 

 محددع األالدال  ومن  يث كو   ا 
 
  تطمارا

 
  وماان اليااا كااان انممااأ  طياا ا   ال ود ال سرية  وال اقا  ا  سا ية ي لا ا ضخما

  املسمولة عاان المن اايى النها دور  أص م   و حدد  و  وحنه العائد املموقأ من ذلت اا تطمار ال ويليأن    ا اانممأابد له 

باااالمن يى  العوامااال ااجمماعياااة وااقمصاااادية عالقاااةمااادد  يماااااكااال ذلااات  عاااام  مااان ااا  الااا الد بسااا ل  الميمياااة و يايااا  بااارامج 

 للمعليه.

 التوصيات:

وا  ااة ملالمعلاايه    ااوير ن اايى و ياامه  الخماا ا  ل اابواا ااماادع ماان    و ااأاليلهه  املياااقن وامل ااررا ب   مكين اللنان املمنصصااة  -1

 .  الم ور 

والمعاماال مااأ املعلومااا   والحااوار تعلاايه يعممااد علاا  الماكياا  ىالي ل والمل ااين إ اا  من تعليه يعممد عل    إصالح المعليه  يم لب  -2

 والح ائق. ل ب يمه معالنة المد ب الحاصل اآلن    كل مسمويا  ومرا ل المعليه.

علاا  أ اااس ف اا ع قمييااة يجااب أن  وئااأ الماا امج والخ ااى     يااثالمعلاايهق ااا   المو ااأ السااليه  اا   و  حديد األالدال ال  ائية    -3

   و س ل محكه    ااخميار و  لت إ ياء  ياي  ال   الم امج والخ ى.طويلة

 خالصة:

وعلياا   ااه لعاماال الحااا ه  اا  تسااكيل مساام  ل   إن ا  سااان الااو ال اا وع ال  يعيااة املمجااددع  ياا  ال ابلااة لليااااذ  والمعلاايه الااو ا     

قمااااة أولويااااا  الميميااااة اانممعيااااة  والساااااملة  تااااا ي ااااون ا  سااااان بالاعاااال أداع الميميااااة و ايت ااااا  وأن ي ااااون  علااااىوئااااأ المعلاااايه 

 
 
  وأن إصاااااالح المعلااااايه و  اااااوير  ااااااامال

 
ا صاااااالح والم اااااوير الاااااو املاااااواطن  ي لاااااق مااااان ا ااااامعدادا    االممامااااا ي اااااون جااااال  مم اااااامال

  مهاا  إلياا  عوائاا  جهااود ا صااالح و    يااث إن وقدرا اا  و اجا اا 
 
  دالا بحيااث  ساا ل إ سااا ا

 
املساارو  ال ااومب و . انممااأ جديااد جدياادا

 اا   يميااة الااارد  أالميااةملااا يمطاال المعلاايه ماان  مرا لاا  اا  كاال  ا صااالحوهسااممر  األو    مرا ل ية  ا   بد  و  وير المعليه     إصالحالو  

ليماااااام  جود ااااا  ومالئماااااة اعليمااااا ف ااااا  المعلااااايه  و حسااااين  واملسااااااواعبمحساااااين الكااااااءع والناااااودع  ا صاااااالح ي اااااداواانممااااأ   ياااااث 

الارصاااااااة للاماااااااا  ااحروماااااااة مااااااان الخااااااادما  المعليمياااااااة  و حساااااااين المنصاااااااص  و  اااااااافم الاااااااارل  و حساااااااين وإ ا اااااااة  المعلي ااااااا 

و الالقمااااة      املااااوارد املاليااااة وال ساااارية وا اااامندام املااااوارد  و ح يااااق امل يااااد ماااان اار  ااااا  بااااين مرا اااال المعلاااايه ااخملاااااة  و ااااوفي 
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يااااة ماااان ممنصصااااين  ح يااااق  لاااات الرؤ املعييااااة بم ااااوير المعلاااايه والتاااا  يمكاااان إن تسااااااله  اااا   ا طااااراقواملسااااار ة الااعلااااة لنميااااأ 

  ر ويين وأكاديميين و ي اله.  

الااو ماان اانممعااا  الياميااة  حااوه باضاال الميميااة ااقمصااادية إ اا  مجممااأ عصااري اانممااأ اللي اا  باااملعدا الوا ااأ  والواقااأ إن    

  أفرق  ديث  وخصوصية ال ا المحوه 
 
  واقعا

 
  اجمماعيااا

 
  جدياادا

 
  وممجااددا

 
املاضاا    فاااب ماادع قصااي    اا  ينملااا عمااا كااان  ااائدا

 حااوه اانممااأ اللي اا  ماان مجممااأ قارعاا    لياادي  إ اا  مجممااأ  ااام دائااه الحر ااة والمغياا   و  اادر مااا أدد الاا ا المحااوه إ اا  تغياا ا  

واملضاامون عاان ذلاات ال ياااء  ايجابيااة  اا  كاال مماااالر الحياااع ف ااد خل اان الاا   المحااوا  بياااء اجمماعيااا جديااد ينملااا  اا  الساا ل

ن الاا ا الحااوه افاارق صااعو ا  و حااديا  اجمماعيااة يجااب مواجهت ااا نممااأ اللي اا  مياا  ممااا  الساايين  فااأااجمماااع  الاا ي عرفاا  اا

الك يااا   ااا  فهاااه الااا ا الواقاااأ و حليلااا   وإيجااااد الحلاااوه لهاااا  وهعاااد المعلااايه مااان املم ساااا  والااايمه ااجمماعياااة التااا  علي اااا العااابء

واملمت ااااأ   ال ساااارية املماللااااة و اااادري  ا وتغيياااا  وتعااااديل ا جاالاي ااااا ااجمماعيااااة والط افيااااة.وإيجاااااد  لااااوه لاااا  بوا اااا ة   ااااوين املااااوارد 

 يااث إن ق ااا  المعلاايه ي ااأ علااى عا  ااة الاا ا ال  ااا    بحنااه منرجااا ا لاايل أا اا  بالد ااا يال اارللماا امج والخ ااى المعليميااة  اا  

إعااداد الخ ااى والماا امج الااو ممابعااة  ياياا الا  اا  كاال إعااداد ا فااراد للميميااة ااااملة ل اال مياااذ  الحياااع  إذا قااد ي ااون األالااه ماان 

   الخ...مرا لها ومحا  ة امل صرين لضمان برامج وخ ى اجمماعية واقمصادية
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 مؤشرات جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات وعالقته بدافع التعلم بمراكز تعليم الكبيرات بمدينة الرياض

 د..هيفاء بنت فهد بن مبيريك  

 كلية التربية جامعة امللك سعود -قسم السيايات التربوية 

 ملخص الدراسة

االنفعالية في  -ة املدرسيةالبيئة االجتماعي  -التعليمية  البيئة-جودة الحياة: )الصحية ؤشراتمالتعرف على  يهدف هذه البحث إلى 

-ما عالقة جودة الحياااة )الصااحية، كما يهدف إلى التعرف على بمدينة الرياض  بمراكز تعليم الكبيراتاملدرسة( لدى الدارسات الكبيرات  

 بمراكااز تعلاايم الكبيااراتالكبياارات باادافع الااتعلم  نفعاليااة فااي املدرسااة( لاادى الدارساااتاال  -البيئااة االجتماعيااة املدرسااية -البيئااة التعليميااة

، وكاا  فاي شارو وجناود مديناة الريااض  ( دراسة كبيرة في مراكز تعلايم الكبيارات350)، وتكونت عينة البحث من بمدينة الرياض

الكليااة ت بمدينااة الرياااض علااى مسااتوى ا داة ر  درجااة جااودة الحياااة لاادى لاادى الدارسااات الكبيااراماان رباارا نتااارا الدراسااة: 

(، وباالنرر إلاى ااالااالت الفرعياة يالحاا ر  ااالاان الجااة  )جاودة الحيااة 136.38حسااي  )هي بدرجة )مرتفعة( وبمتوسط  

، كمااااا ( بدرجااااة )مرتفعااااة(36.14سااااط حساااااي  )للبيئااااة التعليمااااة( فااااي الترتيااااج ا ون ماااان حيااااث درجااااة جااااودة الحياااااة وبمتو 

تعلايم الكبيارات )جااودة  مراكاز د جاودة الحيااة لادى الدارساات ب  ربعااوجاود ارتباام موجاج قاوا ودان بايتاارا روضاحت الن

جاودة الحيااة االنفعالياة باملدرساة( ولدرجاة -جاودة الحيااة االجتماعياة املدرساية-جودة الحياة التعليمياة-الحياة الصحية

 .(0.01)"ر" جميعا دالة عند مستوى للتعلم، حيث كانت قيم   يةالكلية لألداة مع اختبار الدافع

 مراكز تعليم الكبيرات -الدراسات الكبيرات  -جودة الحياة كلمات املفتاحية:لا

The relation between Quality of life Indicators among female Adult Learners in Riyadh adult Centers 

Dr. Haifa Fahad Bin Mubayrik 

Educational Policies Department- College of Education- King Saud University 

Summary 

The aim of the study is to identify the quality of life indicators (health factor - educational environment factor - school social 

environment factor - emotional factor) among adult learners in adult centers in Riyadh.  It, also, aims to identify what is the 

relationship of quality of life (health factor - educational environment factor - school social environment factor - emotional 

factor)  and motivation to learn.  The sample was of (350) female adult learners in adult centers east and west of Riyadh . The 

results showed that:  indicators of quality of life, generally was high. The  mean was (136.38). The quality of educational 

environment scored the highest mean (36.14) from the other factors.  These high indicators means that females adult learners.   

Finally, all of the four indicators had a positive relation with motivations of learnings.  

Keywords: quality of life- adult learners- adult education centers 



 2021العدد السابع  مؤشرات جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات وعالقته بدافع التعلم بمراكز تعليم الكبيرات بمدينة الرياض 

   

  

                                                                                         HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY 208 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 مقدمة -

تعتبررجودررالحواة إررىحولرررئزوالهاررىفيوالعىلرر وارريوالعررىليهو الدرر ولغرريةو وحاررىوالررئ اوالبهة،رر هو رىلإررىوالررئ اوالعه إرر هو اررئ و   إرر و

وارريولبتلعرر هوغلررىوا ودررالحواة إررىحوتعررئو رر إاول ابىةإرر و  رر ولسررتازو
 
السررعىلحو اجابىةإرر وارريورإررىحوالوررهلهولإاررا و  ررااوةررى ا

و.وواة إىحواملتسىلعبيجاةواة ىلإ وايوالعىليو اا ىعوالوهلو املجتلعوايوظلوالت

(هو الذيولغرريو  رر ولةررىلغ والوررهلواملت ا رر و2030 ل ئوقىلتوامللوك والعه إ والسعالا وةإطاقوةهنىلجو"دالحواة إىح"وايولؤة و)

ةى ورر وتسررى ئوالوررهلووالوى و وايولبتلعهو أنةطتههو ليواتلكنوالوررهلولررنوإلررنولجولررنوجررااوةررهالجوتعوإلإرر وإاةوة  رر وتعوإلإرر 

و   ول لىموالعلوإ والتعوإل و    واملةىلغ واإلابىةإ وايواملجتلع.وو

زالواهتلرررىموال،رررىرذي ول رررذوةئااررر وال قررراوالذرررىنفولو ررره والعةرررهةنوةلوعرررامودرررالحواة إرررىحوغلوعرررامولررره ، و عوررريو ل رررئو

وانت وررررتولىرررر ولبررررىجةوأجررررهزوو لعررررلودررررلواألة ررررىهواىنررررتو  رررر واملسررررتازوالط رررر ههو زالةواألة ررررىهوةإررررهالرررر ويواإلابررررى فهو  لررررنوارررري 

و ة ىةوأجهزواىملهأحو اجرتإىدىةواةخىص و الطاب.وووو.شلوتوقطى ىةوالعللهو التعوإي

(هو لكررنوا ررئهوهررذاوالتلكرري ولجولررنو2030قىلتوامللوك وةىجهتلىموةىملهأحو التجغيزو   و لكإناررىوجىصرر وارريولؤةرر و) ل ئوو

(هوغلررررىواهتلررررتوالئ لرررر وةتعوررررإيوالك،يررررجاةهو ةت ررررتو ررررئحوق ررررااةو2015)السررررع يهوجررررااوالتعوررررإيو  رررراةيجورإررررىحودإررررئحو  ابىةإرررر و

لتررتلكنواملررهأحولررنواغلررىاوتعوإلعررىوغلهاغرريوتعوررإيوالك،يررجاةو ةقررااوالئال ررىةوالك،يررجاةو نررىليواللرريو اللرريو املررتعويو  رر و رر إلو

وا وو
 
 .(2018ألن،ىءوالسعالا هو) اىل واوو(%5,6أقلولن)وو ت وصونس، واأللإ ولى ووالذغهوجواة قههوةاوغهاة ولإا

غلررىوأ ودررالحواة إررىحوارريوالعلوإرر والتعوإلرر و يةررئو نظهاوأل وقطىعوالتعوإيووالذلوشررهة  ومررخل و هىلرر وارريوأيولبتلررعهو

وعبدالحميااد،  لوتررتوودررالحواة إررىحولررئزواملعولرري و املتعولرري وانظررىلوال،ررىرذي هو لناررىوللا رر و)لةررهاهإيلررنولاةعإرر والررتعويهوة ررئو

 Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010), (Henning, Hawken & Hill, 2009) Zhao ( وDyrbye et.al, 2006) ( و2016

& Doherty, 2010)  هو   رر والررهغيولررنو وررنوالئلا ررىةو غيجهررىهو(و غيجهررى2013للا رر و)ولقررطوكو  كررههو(هو2012)أةرراولا رري هو(هو

لؤشرررهاةودرررالحواة إرررىحولرررئزوالئال رررىةولرررذاوةرررإ وهرررذ والئلا ررر و ، ررر واررريوولجوا ولاضررراعوالئال رررىةوالك،يرررجاةولررريوارررئل ولرررنوق،رررله

وتعوإيوالك،يجاةوةلئا  والهةىضولهاغي،يجاةو  اقتهوةئاةعوالتعويوةالك

 رسئلة البحث:  

و-ال،  ررر واجدتلى إررر واملئل رررإ و-ال،  ررر والتعوإلإررر -درررالحواة إرررىححو)ال ررر إ ولؤشرررهاةلرررىو -1

الئلا رررىةوالك،يرررجاةوةلئا ررر وولهاغررريلك،يرررجاةوةاجنوعىلإررر واررريواملئل ررر (ولرررئزوالئال رررىةوا

 الهةىض؟

و-ال،  ررررر واجدتلى إرررررر واملئل ررررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإرررررر -لرررررىو اقرررررر ودرررررالحواة إررررررىحو)ال رررررر إ  -2

ولهاغرريوتعوررإيوالك،يررجاةاجنوعىلإرر وارريواملئل رر (ولررئزوالئال ررىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويوة

وةلئا  والهةىض؟

 رهداف البحث: التعرف على

و-ال،  ررررر واجدتلى إررررر واملئل رررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإررررر -ة إرررررىححو)ال ررررر إ درررررالحواولؤشرررررهاةو -1

ةلئا رررررر ووةلهاغرررررريوتعوررررررإيوالك،يررررررجاةاجنوعىلإرررررر وارررررريواملئل رررررر (ولررررررئزوالئال ررررررىةوالك،يررررررجاةو

 الهةىض؟
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ال،  ررررررررر واجدتلى إررررررررر وو-ال،  ررررررررر والتعوإلإررررررررر -درررررررررالحواة إرررررررررىحو)ال رررررررر إ لؤشرررررررررهاةو اقرررررررر وو -2

ةلهاغرريوتعوررإيوىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويواجنوعىلإ وايواملئل  (ولئزوالئال وو-املئل إ 

 ةلئا  والهةىض؟ووالك،يجاة

 رهمية البحث: تتجلى رهمية هذه البحث في اآلت :

أ وال، رراهوارريولبررىاودررالحواة إررىحو"لرريوتةررللواىلررلوالعررىليوالعه ررفو  نلررىورقررهةوارريو(وارريوللا ررتهو2015إغررهو)ال لررئهو

وةررإ و وال، رراهوالعه إرر ولرريو ررئل ودلإررعوة ررىةواملجتلررع. عرراوالررئ او  رر وغررهالو رروط  و لررى و لقررهو اةجيافررهوغلررىوأ "و لررنواررين

وإاوأهلإرر وارريواملجتلررع.وغلررىولغرريةو عرراوامل ظلررىةولذررلول ظلرر واجلرريواملت ررئحهولإولغرريةو  رر و
 
للا رر ودررالحواة إررىحهوتعررئولتبيررجا

و(.2009)ل ظل واجليواملت ئحهوواهلإ ودالحواة إىحهو جو إلىوغ،ىلوالسنوو

ةإنررررتوقورررر وو(2015للا رررر و)ال لررررئهو والئلا رررر هوجىصرررر و أ و عرررراوالئلا ررررىةوغئلا رررر و لررررنوه ررررىو كلررررنواهلإرررر وهررررذ

والئلا ىةوالعه إ وايودالحواة إىحول ىلن وةىلئلا ىةواألد  إ .وو

غلرررىو كتسرررةوأهلإررر وهرررذ والئلا ررر ولرررنوأهلإررر وال، ررر واررريولتبيجاةارررىهورإررر وسعتبرررجولتبيرررجيحو)درررالحواة إرررىحو الئلا رررىةو

ولررنولؤةرر و)الك،يجاة(هوة ئولغيةوامللوكرر واررو
 
(و  هنررىلجودررالحواة إررىحو  رر والتجغيررزو  رر ولةررعولسررتازوالتعوررإيو التررئلةةهو2030يوغررا

    و  رئاهوتبيجاةوايوةنإ ودذلة وايواملجتلعوالسعاليوةائ ولهةعولستازوالوهلولررنودلإررعوال ررااقيوالذ ىةإرر و اجدتلى إرر و

و غيجهىهوو

ولاررررا والتعوررررإيولرررررئزوالهاررررىفيواأل ى ررررإ ولهةررررعولسررررت
 
ازولةىهإرررر والوررررهلو زةررررىلحولسررررتازولجررررلوالوررررهلو  اقى ررررهو نظررررها

هوجىصرر و
 
وضرره لةى

 
اجدتلى إرر هوجىصرر والئال ررىةوالك،يررجاةهواىنررتوللا رر ودررالحواة إررىحولررئ انوارريولررئلا وتعوررإيوالك،يررجاةوألررها

و أ وال،   والتعوإل و يةئولنوالئاةعإ ولئزوالئال ىة.و

 العلررلووالئال ررىةوالك،يررجاة نولظىههودالحواة إررىحولررئزوو  وإهو  ى اوهذ والئلا  والاقا و   وأهلإ والكةاو

و.   و  سإناىولنوأدلو   إ والتكإاواإلابى فوايوة  تانوالتعوإلإ 

 البحث:  حدود

و.اجنوعىلإ وايواملئل  (و-ال،   واجدتلى إ واملئل إ وو-ال،   والتعوإلإ -ال  إ اة ئواملاضاعيحولؤشهاةودالحواة إىحوايحو)

و ةهقو د ابولئا  والهةىض.ووهاغيوتعوإيوالك،يجاةةلواة ئواملاىنف

 2017/2018الحد الزماة  العام الالامعي:  

 مصطلحات البحث:

 جودة الحياة:  

اجتووررتوتعررىلةاودررالحواة إررىحو ةرر واجررتا واألطررهوال ظهةرر و املظررىههواملىلارر و املؤشررهاةواملىلارر واملاضررا  ول إى ررعىهو

ادتلى إرر ()الاجنفو  رروإلى و زاررفهو-نوسررإ و- رر هو ةت ررلنوارراهونررااقيوةرريحو) رر إ الد واهزوال،عاوةأناىوليوتعئواىةإ وأ ولقإ

وه(وو2017

 نررهوهررذاوالبجنررىلجوةت سرري وو هةررتودررالحواة إررىحوارريو"ةهنررىلجودررالحواة إررىحوارريوامللوكرر والعه إرر والسررعالا "و  رر وأناررىحو"و

لررررنوجررررااوةاإ رررر وال،  رررر والازلرررر ولررررئ يوونلرررر ورإررررىحوالوررررهلو األ ررررهحو   ررررىءولبتلررررعوارررر عيواةررررهال وةأ رررروابورإررررىحولتررررااز هو إلررررن

 ا ررت ئاهوجإررىلاةودئاررئحوتعرريزولةررىلغ واملررااطنو امل ررإيوارريواألنةررط والذ ىةإرر و التجةحاإرر و الهةىضررإ والدرر وتسررىهيوارريوتعيةرريو
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دالحورإىحوالوهلو األ هحهوغلىو  سعيو   إ وأهئا والبجنىلجوارريو  الإررئوالعئاررئولررنوالاظررىفاهو   ااررعوالنةررى واجقتقررىليو

و(2019هوو2030")لؤة وووولىوسسعيوايوتعيةيولاىن واملئ والسعالا وايو ه  ةواة لواملئ والعىملإ ل

 تعرررهن ول ظلررر وال ررر  والعىملإررر وال ررر  وةأنارررىورىلررر ولرررنوالسرررال وال،ئنإررر و الع وإررر وتعهةعرررىول ظلررر واجلررريواملت رررئحو و

و.(Henning, Hawken & Hill, 2009ووه2009ت ئحهوو اجدتلى إ والتىل هوجولبهلو ئمو دالواملهضو اج تااو)ل ظل واجليوامل

دررالحواة إررىحو  ت،نررهوال،ىرذرر وهررذاوالتعهةرراوارريوللا ررتاىوج ت ىلهررىهوأنررهواوررفوةررىلبهضواملطوررابهو  ررذلنوالكررنوتعهةرراو

وةأناررررررىو"ولحرررررراهوالئلا رررررر والك،يررررررجحو ررررررنودررررررالحواة إررررررىححو)ال رررررر إ 
 
ال،  رررررر وو-ال،  رررررر والتعوإلإرررررر -لررررررئزوالئال ررررررىةوالك،يررررررجاةولدهافإررررررى

يولئزوالئلا  والك،يجحولنو ئلهو".و-دتلى إ واملئل إ اجو
ُّ
واجنوعىلإ وايواملئل  و  اق وإلنوةئاةعإ والتعو

   ررىةعو  رر وواة ررىجةوالئاجوإرر و اةخىلدإرر ولووررهلوالدرر و  ررهجوالسررواجو  ادعررهو   إرر وهررئ وأ وغررهضولعرري لاةعوالتعويحوةرريو

و(.1998ا تلهالةتهوردهوات   والعئ واملهغابو امل ئلو)قطىلفهوو

 تعهةررررر وال،ىرذررررر و  ررررر وانارررررىحوةررررريوال ررررراحوامل هغررررر ولوئال ررررر والك،يرررررجحهو املادعررررر ولسرررررواغعىولت  إررررر وأة رررررلوالرررررئلدىةو املسرررررتاةىةو

و-ال،  ررررر واجدتلى إررررر واملئل رررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإررررر -ال ررررر إ التعوإلإررررر هواررررريورىلررررر و ررررراةهودرررررالحواة إرررررىحواملئل رررررإ و امل رررررئلحواررررريحو

و.تبىةتايولو هاةول إى والئاةعإ ولوتعويجااوا اجنوعىلإ وايواملئل  (هوو

 اإلطار النررا للبحث 

 (ووQOL Quality Of Life“مفهوم جودة الحياة )

ه  ولقررطجوو"دررالحواة إررىح"وارريوالإانىنإرر 
والرر ل واملافرريولوعرر  هو اعتبررجولقررطجوو  ررِ

 
قررئالىوةرررحو"السررعىلح"هوالررىورررئاذى

لةإرررىةوال وسرررإ ولىررر وصرررعا  وصرررإىغ وتعهةررراول رررئلوةجرررالحوتةررريجواألو"درررالحواة إرررىح"ولقرررطجووررررئا واررريوال، ررر والعو ررر هو و

(وإلررنوأنررهول لررىو سرر ةولوعررامودررالحواة إررىحهو2006(هو ةوسررهو)األنقررىليوه2006اة إررىحولغرريووشررإا ه) ،ئوالوتررى و رسرري و

إيو(هوغلررىوارره ، وةلوررىهwell being( "الترر عي"و)welfareرإرر وأنررهووارره ، وةقررالحو اإ رر وةلوعررالي وأ ى ررإي و هلررىو"الهةررى "و)

 Satisfaction(هو "لشرر،ىعواة ىدررىة"وو)Betterment(هو "الت سررن"و)Progress( "الت ررئم"و)Développentأجررهزولذررلحو"الت لإرر "و)

of needsو(.2015(ه)ايوال لئهوو

 ل ررئوال رر، ولوعررامودررالحواة إررىحو عورريوالرر ويواجابررى فوالررذيواهغرريو  رر و  لإرر واةجاانررةواإلابىةإرر و ن ررى وال رراحولررئزو

و
 
لقررررطوكو ةا رررراهو؛وو2012 ررررنووالتجغيررررزو  رررر واةجاانررررةوالسررررو،إ و ن ررررى وال ررررعاوة رررر و)دلإررررلو  ،ررررئالاهىبهووالوررررهلو اضررررى

غ،ررئالولتجغيررزوالك،يررجوو ولررىءوالرر ويولججاانررةوالسررو،إ ولررنورإررىحواألةررهالوةئلدرر وغ،يررجحهو شررللوإلررنوواةخبررجاةو(هو قررئوةررهزو2018

املؤلاررر وولت سررري ودرررالحواة إرررىحهوجىصررر و أ وأة رررىهووال ررره ووالذا إررر و العرررىلاةو السرررلىةواإلابىةإررر واررريوالورررهلهو دلإرررعوالعاالرررل

املىحررا وأ مرر تووأ واةجىنررةواإلابررى فوارريوالرخقررإ وال ةررهة ووأغجررجوةرره زاولررنواةجىنررةوالسررو  ولناررىهو أنالررىوجوالررذا وةىل رره لحو

وهوو(2012ا بىهي ولتعىغسي هورإ وأ والسواجواإلنسىنفوةإنالىوسسيجو ةتبيجوط، ىولعااللوغذيجحو)نع س وهو

(. ر  اخااتالف الباااحجو  حااون مفهااوم جااودة الحياااة، وتعااددت مؤشاارات 2012" )جميااو وعبااد الوهاااد، وتاارى كااال ماان 

جودة الحياة، قد ااد من هو االختالف والغموض،  ويضيفا  بقولهماا رناه "عاادة ماا ياتم تعريفاا فاي ياوء بعادين رساسايي  

ئوالررذاتف"هولجوأ وغىل،إرر وال،ررىرذي وقررئولغرري او  رر واملؤشررهاةواةخىصرر ولاررلولنالررىولؤشررهاةولعإ رر هو هلررىوال،عررئواملاضرراعيهو ال،عررو

ةىل،عرررررئواملاضررررراعيوةجرررررالحواة إرررررىحهو ةت رررررلنولبلا ررررر ولرررررنواملؤشرررررهاةوال ىةوررررر ولولارظررررر و ال إرررررى وامل،ىشرررررهواأ ضرررررىعوالعلرررررلو

حجرريواملسررىنئحواملتررى ولررنواألاىلالإ و   و  إلواملذررىاهو لسررتازوالررئجلو املاىنرر واجدتلى إرر و اجقتقررىلو التعوررإيهولضررىة ولىرر و
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ش،ك والعاقىةواجدتلى إ هولجوا وونتىفجو عاووال، رراهوقررئوأظعررهةووأ و"التجغيررزو  رر واملؤشررهاةواملاضررا إ وةجررالحواة إررىحوجو

وسسعيولجوايوديءوصبيجولنوالت،ىانوالك يوةجالحواة إىح".

للررىوة ئااترره.وا وا ررتفئالهوارريوالعئاررئولررنوو ةتضوولو،ىرذ وأنهوليواتو و عئو  رر ولقررطجوو)دررالحواة إررىح(هو قررئواهدررعوإلررن

العوامواىلعواموال  إ وأ والتجةاة وأ والسإى  هوأ ولستازواةخئلىةوامل ئلرر ولووررهلو لررئزواشرر،ى عىوة ىدررىةوالوررهلواملت ا رر و

وةت اعواألةهالو املجتلعىةو لبىجةواة إىح.وو

ة إرررررىحهوة رررررئوإغرررررهول والعىلررررر وأ والرررررئهلىءوق.م(واررررريوغتىةررررر و"األجررررراق"وتعهةررررراودرررررالحواو322و-384ل رررررئو  رررررى اوأل رررررطاو) و

 أ ررررر ىبوالط، ررررر والعوإرررررىوارررررئلاا واة إرررررىحواةجإرررررئحوةطهة ررررر و اررررررئحو ةررررر وأ وااانرررررااو رررررعئاءهو أ وه رررررىجواجرررررتا واررررريولاانرررررىةو

السعىلحورسةولوعاموالوهالولوسعىلحهولضىة ولى وظه ةررهو أ قى ررههوةررىلوهلواملررهةاوسعت ررئوأ والسررعىلحوارريوال رر  و  رر و رر إلو

أيوودرررالحواة إرررىحو)اررريوال لررررئهوو-(وةررريورىلررر وشررررعالة و نا رررىولرررنوالنةرررى وWell-beingهزوأل رررطاوأ واة إرررىحوالطإ،ررر و)واملذرررىاهو ةرررو

و(.2015

وارري ر إ  واأللهوأ واألصااوالتىلةفإ ولوعامودالحواة إىحوالةررىلو ولىرر وغتىةررىةو)اررىلاولررىلغي(ورإرر ولغرريوو"لررىلغي"و

و(وو18ه1999واورسةوالط، ىةواجدتلى إ واملختوو و)الب ئ لهأ وابواة إىحواملختووايغتىةى هوالسإى إ وةىلوه قوو

 ةإلررىو عررئوأصرر، تونا إرر واة إررىحولررنواأل لاةررىةواملعلرر ولررئزواملجتلعررىةوالبه إرر هو إلررنو عررئواة ررهبوالعىملإرر والذىنإرر هو

ئمولوتع،يررررجو ررررنواة إررررىحوالعىن رررر واملتاانرررر وولررررنو ررررئحولاانررررىةول  ررررتف 
ِ
ذررررلوالعلررررلو ألجررررلواملوعرررراموضررررلنول جرررريواملوررررهلاةهوغلررررىوا

و(2015املةىق، هووو؛وو2015ال لئهووو؛وو2004 املسكنوو ال،   و ال   و غيجهىوو))لقطوكورسنورسي ه

 قئوظعهواجهتلىموةهول ررذوال قرراوالذررىنفولو رره والاارررئو العةررهةنهوارريوظعررهوارريور ،رر والسررت  إىةولررنوال رره والعةررهةنو

ىو اهررررىوارررريوالتسررررعإ ىةو الظعررررالوالسررررهاعولذررررالحواةجررررالحو لررررعوةئاارررر وةتررررجحوالذلىن  ررررىةو لرررروارررريولبررررىاوال رررر  و اله ىارررر وال رررر إ هو

  أغإرررئهىودرررالحوامل تبرررىةو درررالحواملخهدرررىةهو لجرررااولعرررىايجواةجرررالحو  ط،إ عرررىواررريوالعئارررئولرررنواملجرررىجةحوالقررر ى  هواليلا ررر هو

ال، ثرر وةئلا رر واجقتقىلهوالطةهو السإى  هو اجدتلىعو الئلا ررىةوال وسررإ هواررى وأرررئونرراا جو وررنوالذررالحوةرريوزةررىلحواجهتلررىمو

و(هوو2015لوعامودالحواة إىحوايواملجىجةوالسىة  ".و)املهدعوالسىة هو

وارريولبررىاو ورريوالرر ويهولإوا تبررجحو عرراو ولررىءوالرر ويونررى جولفرر يولبررجالجوال رر  وال وسررإ وو)الرراجنفهو رروإلى هوو
 
 رررئاذى

وPsychological Well- Being(هوغلررىوأ ولوعررامو"السررعىلحوال وسررإ و)و578هوص2017زاررفهو
 
(وو اعنرر والةررعالوةىلسررعىلحهوسعررئوقهة،ررى

(و رررىمو%90-80لىررر و)و1979 رررىمو (40%وو–و30اررريوال وعرررتونسررر، وال،رررىرذي و رررنواةجرررالحولرررنو)و(و.2013ةجرررالحواة إىح)اةجلرررىاه

(هولإوا ضررروولوعولرررىءو2006ةحارررىوردرررهو قت رررىواة رررىىيو)ارررىظيو ال ارررىلىيهو هوللرررىوأغرررئو ررريزوغررراولرررنودرررالحواة إرررىحو اهلإررر وال، ررر 198

ىرذي و والوا رررو وأ وأررررئاهواة إرررىحوال رررىغط وجو رررؤليوةىل ررره لحولاغت رررىبو والعيلررر هوةررر،عاوهرررذ واةخبرررجاةوالكرررنوأ و ال،رررو

 (.2015    وهئةىولىولووهلهوةلوقئوتعإئوة ىءوالذاةو و ؤليول تىفجولابىةإ و)وال لئهوو

لناىئفو"للد و لستازواةخررئلىةوالدرر و ةلكنواجنتاىءولنوالعهضوالسىة ولى والتأغإئو   وأ ودالحواة إىحوايو  وإوعىوا

وسةعهواألةهالوةىلهحاهو السعىلحهو لنوجااوإلنونهزوأناررىوتةررللولاررا حولررىليو   ئمولألةهالهو إلنوإلش،ىعورىدىةايهو لنوايَّ

 هرراو)اىةخئلىةوامل ئل (هو ررىطوفو)لشرر،ىعواة ىدررىةهو  ىلتررىىيوالهحرراههو انوعررىىيو)اة إررىحواإلابىةإرر و السررعىلحهو املاررا واملعهارريو

ورىد والوهلو لتطو،ىةاى.وو

و

و
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 :  مراهر جودة الحياة

 وتتمجو في:

العاالرررلواملىلاررر و التع،يرررجو رررنورسرررنواة رررىاحو  تلذرررلواررريواةخرررئلىةواملىلاررر وامل ئلررر ولوورررهلهو ةررريولارررا و رررطليوةجرررالحو -3

 اة إىحهو تعتبجول إى و ىمولعى.

يورىلرر ولحرراهوالوررهلو ررنولضررى و ررنواشرر،ىعواة ىدررىةو الهضررىو ررنواة إررىححو هرراودىنررةوإاتررفهو لؤشررهولاضرراعيهواررئاواررو -4

  يجورإى ه.و

لللاجوالوررهلوال رراحو املت ررل ىةواة إى إرر هو الةررعالوةىة إررىحهوةى ت،ررىلوأ وال ررازو املت ررل ىةواة إى إرر وتعتبررجولوعررامو -5

ا و اقرررىةوادتلى إررر و
ن

أ ىسرررا ولرررنوةجرررالحواة إرررىحهوتسرررى ئوالورررهلو  ررر ولطررراقوقررراا و انةرررطتهو اةتاىلا رررهوالئاجوإررر هو  رررذلنوااررر

 لعواملجتلعهووودئا 

 اةجالحو    والوهلواةجسلإ . -6

درررالحواة إرررىحوالادالاررر حو ةررريوالاررررئحوالادالاررر وةجاانرررةواة إرررىحهو ةررريواألغجرررجو ل رررىوةجاانرررةواة إرررىحهوةرررىلوهلوسةرررعهو -7

 (.ووو2018ةادال و قإلتهوايواة إىحو)لعشا هوو

ىةوالوررهلو لغ،تررهوارريو   إرر وإا ررههو  ررهزوال،ىرذرر ولررنوجررااوالعررهضوالسررىة وأ ودررالحواة إررىحو تاررا ولررنولاانررىةوإا إرر و)رىدررو

 اسى ئوايوإلنوال،   واةخىلدإ و لقىللهىواملت ا  و املتىر هو الد وتسى ئوالوهلوايو   إ وأهئاةه(هولإاوجةئولنو ررااةهوة  رر و

واهة وتة،عورىدىةوالوهل.وو

 ومن خالن ذلك يمكننا القون ا  جودة الحياة لدى الدراسات الكبيرات هي:

يرررجحوووإلشررر،ىعورىدتارررىواأل ى رررإ هو ةرررريحوالوهصررر ولوتررررجإعو الت ،رررلو لت  إررر وأهئاةرررهواررريو لوإرررر ورىدررر والئال ررر والك، -1

 تعولعىو اة إىحوةقو و ىل .

رىدرر والئال رر والك،يررجحولج إررىحولتعوررإيوسسررى ئهىوارريولااغ،رر ورإررىحواملجتلررعو    إرر وإاةاررىوةإررههو تسررتطإعولررنوجالررهو -2

 التوى لولعولتبيجاةواة إىحواملت ا  واملتسىل  .و

ورىد والئال  والك،يجحولوتأايجواإلابى فوايورإىةاىو رإىحوا هةاىو لبتلععى.وو -3

 :
ً
 نحو التعلم يةالدافعثانيا

م
ُّ
 :  مفهوم الدافعية نحو التعل

أيوقررراحواة لرررى و الهغ،ررر وواملئلسرررا هةررريوال ررراحوالدررر وامل هغررر ولولرررتعويولإرررؤليو لورررهوالك  رررىوتعهةررراوالرررئاةعو  ررر وأنرررهحوو

و(2017ا  ول هو)ايواملإىقيو الوتا يهوولو إىموةلعىموالئل واملطو

  ت،نهوال،ىرذ وهذ والتعهةاهوةعاوواه ، وةفقىفصواملتعويوالك،يررجولررنونىرإرر ووأ واملررتعويوالك،يررجوواررئاهو لوإرر وتعولررهوة وسررههو

لرررهو ل
ُّ
قرررىللو املعورريولبرررهلولهشرررئو لادرررههوةعررراوا،نررر و  رر وجبجا رررهوالسرررىة  هوة  لرررىوا رررامواملعوررريوةتادحاررهواررريو لوإررر و فطرررإ وتعو

يو)
ن
و.(Holyoke& Larson ,2009التعو

افع الدراسات الكبيرات للتعلم  :دو

م، منها:
ُّ
افع التي تدفع الدارسات الكبيرات للتعل  هناك العديد من الدو
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ي. .1
ُّ
 الئاةعوالئان ولوتعو

يحواىلهغ، وايواة قااو   والتجقإ ولت سنوالاضعواملىلي. .2
ٌّ
 الئ اةعواجقتقىلا ولوتعو

يحواىلهغ،رررر وارررريو  سرررري والاضررررعواجدتلررررىعيهو قررررهاءحواله ررررىفلواةخىصرررر و السررررهة واةخىصرررر والررررئ اةعواجدتلى  .3
ٌّ
إرررر ولوررررتعو

 ةىلوهلوة وسههوو

ولتااإ واإلنبررىزاةو .4
 
يحوملعهة ولىوهاودئائوايولبىاواة ى ةواجىيو العاا اوال  ىل هواا ى

ٌّ
الئ اةعوالتك الادإ ولوتعو

  لنةهوالوهلول  عىلىة.

يح .5
ٌّ
 ملعهة والاقىا ولنواأللهاضهوأ و ادعىهوا ولعهة واةجئائولنواجلهاضوأ والعاج.وووالئ اةعوال  إ ولوتعو

يحو ائ و ه إ واألة ىءهو  اجوا و وىليوأيولةكاةو ه اة .و .6
ٌّ
 الئ اةعوالتجةاة ولوتعو

يحوملعهة واألرئاهوالسإى إ واةجىلة و)لقجوو األغىو اةجهدى يهوو .7
ٌّ
 (.وو2016الئ اةعوالسإى إ ولوتعو

واوإلنوالكنوال ااوا ول لولعويوا ولعول والك،يجاةوااا ولنورإ وزةىلحوالئاةعإ ولوئال ي والك،ىلوةيحوولنوجا

يوالك،يج.ووو-أو
ُّ
واجنت،ى ولى ول اةعواملتعويوالك،يجولتعو

يو انةطته ادإهواملتعويوالك،يجواى ولقىللوووو–بو
ُّ
يوالك،يج.ووالتعو

ُّ
والد و ججيوهذاوالئةعوامل ئلولتعو

يأ   إ وووو–جو
ُّ
والك،ىلوالتعوإلإ وا والتئلة، و غيجهى.ووووهئا وةهالجوتعو

 :الدراسات السابقة 

ولرررنو)و
 
 ةررريو ع ررراا حو"وللا ررر واإللهرررىقو اجغت رررىبو درررالحواة إرررىحواررريوطرررابوالطرررةواررريو(وDyrbye et.al, 2006للا ررر وغرررا

غت ررررىبو دررررالحواة إررررىحوارررريو عرررراو هررررئةتوالئلا رررر ولىرررر وللا رررر واجرتررررجاقوال و ررررا و اج"هوأقوإررررىةولفتوورررر وارررريوالاجاررررىةواملت ررررئح

و طىل،رررر ولررررنو)1098األقوإررررىةو غيررررجواألقوإررررىةوارررريوالاجاررررىةواملت ررررئحواألليجغإرررر .وو  اانررررتو إ رررر وال، رررر ولررررنو)
 
(وارررريواوإررررىةو3(وطىل،ررررى

الطررررةهو ا ررررتفئموال،ررررىرذا حو ررررئحوأل اةوة ذإرررر ول   رررر هوغلررررىو رررريو ررررؤااوالعإ رررر و ررررنوأةررررهزوأرررررئاهواة إررررىحوالرخقررررإ والعىلرررر و

املىضررررإ هولضررررىة و  رررر و اج ررررتجا إبإىةواملسررررتفئل ولوتعىلررررلولررررعواإلدعررررىل.و قررررئوا رررروهةونتررررىفجوو12األشررررعهوالرررررووةىلنسرررر، ولعرررريوارررري

الئلا ررر و رررنوأ ودلإرررعوأةرررهالوالعإ ررر وسعرررىنا ولرررنوأ رررهاضواجغت رررىبو اجلهرررىقوةقرررو و ىلررر هولجوأ وطرررابواألقوإرررىةوارررىنااوأغجرررجو

"لإنسررررا ى"هولضررررىة ولىرررر واأللررررهاضووجررررىلجو جارررر لوأ وا ط ررررا و هضرررر ولوةررررعالو عررررئواإلنبررررىزهو اجغتررررجابهوجىصرررر ولررررنولررررئ ايوطوررررو

يولررئ ايهو زةررىلحواةخبررجحوالتعوإلإرر و
ُّ
الرخقررإ واملت ا رر هو اررى ولررنوأةررهزوالتاصررإىةوحو  سرري ورإررىحوطررابواألقوإررىةهو جبررجحوالررتعو

وو ولألط،ىء.لئ ايهوأل وإلنوا وصولنوحجيوالت ىقصوةي وطابوالطةوايواألقوإىةو تعيةيوالت ااعوايوال ازوالعىل

لؤشهاةودررالحواة إررىحوارريو اقتاررىوةلؤشررهاةوال رر  وال وسررإ ولررئزو إ رر ولررنوو(هو ةيو ع اا حو"2008للا  و)ل لئهوو

"هو هررئةتوالئلا رر ولىرر حولعهةرر ودررالحواة إررىحو لؤشررهاةوال رر  وال وسررإ ولررئزوطررابودىلعرر و رراهىجهو'طررابودىلعرر و رراهىج

هوالتعرره و  رر ورىدرر والطررابواىرر و  اقتالىوة،عاهو لعهة وأاررهولتبيررجواةجررنيو التفقررو
 
صو)العولإرر و األلةإرر (وارريوإلررنهو أجيررجا

دررالحواة إررىحو ال رر  وال وسررإ .و ا ،ررعوال،ىررر واملرر خيوالاصرروفوالترخإ ررا هو  اانررتو إ رر والئلا رر وةررهالجوالتئلة إرر ولتعيةرريو

و–إررى حودررالحواة إررىحو(ولررنوطررابودىلعرر و رراهىجولررنواةجنسرري هو  اانررتوأل اةوالئلا رر ولررنوارراهول ررىا يوةرريحول و400لررنو)

املسررتازواجدتلررىعيواجقتقررىليولأل ررهح.و اررى ولررنواهرريونتررىفجوالئلا رر حو دررالو اقرر ووو–ل إى وال   وال وسإ ولررئزوالةرر،ىبوو

دالحواة إىحو لؤشهاةوال   وال وسإ هوغلىوا دئةو ئمو دالوةه قولئزوطابو طىل،ىةودىلع و رراهىجوارريوال ،ىطإ وةي وو

تعررالوملتبيررجواألقسررىموالعولإرر و األلةإرر هولجوأنررهو ادررئوةرره قوارريووال رر  وال وسررإ ولررئزوالةرر،ىبوالحواة إىحو ول إررى ل إىسا ود
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تعررررالوملتبيررررجواألقسررررىموالعولإرررر و األلةإرررر هوغلررررىوووالحواة إررررىحو ول إررررى وال رررر  وال وسررررإ ولررررئزوالةرررر،ىب عرررراوأ عررررىلول إىسررررا ودررررو

وأغئةوالئلا  و   وأهلإ و دالوجئلىةو ادإهو اإللشىلوالتجةايو ال و ا .

 ةيو ع اا حو"دالحواة إىحولئزوأط،ىءو طو، واوإرر والطررةوارريونإازةو ررئاهولررىوإاوو(Henning, Hawken & Hill, 2009للا  و)

 هررئةتوالئلا رر ولىرر و ضررعول ررتجا إبإىةولت سرري ودررالحواة إررىحولررئزواألط،ررىءو طو،رر ووالكرريو لوررهولت وإررلواجرتررجاقوال و ررا ؟"وو 

امله ،ط وةبررالحواة إررىحولررئزواألط،ررىءو طو،رر واوإرر والطررةهو إلررنووألنارريوسعررىنا ولررنوواوإ والطةهو إلنولنوجااو  وإلواأللةإىةو

ولرررىوسعرررىنفولرررنوالرررتانوالطرررةحواجنارررىجوالعرررىطوفهو
 
العئارررئولرررنوال ررربا و الت رررئاىةواملع إررر هوالدررر وقرررئو رررؤاهو  ررر ورإرررىةاي.ووةبىل،رررى

لذررررررلواجغت رررررررىبو ال ورررررر و التوكيرررررررجو اجغتررررررجابهو الةررررررعالو عرررررررئمواإلنبررررررىزهو ه رررررررىجوق ررررررىاىوأجرررررررهزوا مرررررر تاىو عرررررراوالئلا رررررررىةو

املةىالو العيهو  ئموالهضررىو ررنوشرر،اىةوالررئ يواجدتلررىعيهو لررنواملجررىجةوالدرر و ذيررجو اجنت ىليهو  ئموال ئلحو   والتعىللولع

هوال وررررىعولعررررئجةواإللهررررىقولررررئزوطررررابوالطررررةو األط،ررررىء.و ا ،ررررعوال،ررررىرذا واملرررر خيوالت وإ رررريولت وإررررلوالئلا ررررىةو
 
قو ررررىوةىلبررررىوأا ررررى

ىة  هو قئوجهدتوالئلا  و لررنوجررااو  وإررلوالئلا ررىةوالسررىة  وارريوهررذ واملجررىاولىرر واجتررفحوضرره لحو رراةيجواةخبررجحوالتئلة إرر والس

و-لألط،ررىءولضررىة و  رر وا ىةرر و لررلوامل ظلرر هو لررنوضررلنوالتررئلة،ىةحوالإررىةوالتعىلررلولررعوضرربا والعلررلهو لعىةجرر واملةرركاةو
 
أاررى

ىقوالطىلرررررةوةاوإررررر والطرررررةهو لةررررركا هوأا رررررىءوالتعورررررإيواةجرررررىل يو الترررررئلةةو  ررررر و  ررررر ودلإرررررعواملسرررررتاةىةوةرررررئءوةىلت ررررروو-ارررررى ونا عرررررى

اج تعئالوةىجن لىمو   والئلا ىةوالعوإىهو   سي ونظيوالئ يواملت ا  ورإررىاوأيوتبإيررجاةوارريوظرره  والعلررل.و أجيررجاوا صررتو

 غيررج ولررئزواألط،ررىءو طررابواوإرر ووالئلا رر و  رر وضرره لحو  ئاررئوالعاالررلوالاقىفإرر ولتعيةرريودررالحواة إررىحو اة ررئولررنوجطررهواإللهررىق

الطةهو إلنولنوجااوالتعوإيواملستلههو  دهاءوتبإيجاةولابىةإ وايوا ىة ولاى والعللو التعويوللىواؤليوايوناىارر واملطررى ولىرر و

ول ىا وأة لولولهحاه.

إررىحو لاةعإرر و ةرريو ع رراا حو"دررالحواة و(  (Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010وغةرروتوللا رر وغرراولررن

يحوللا ررر و  ررر وطو،ررر واوإررر والطرررة"هو
ٌّ
يهو  اانرررتو إ ررر ووالرررتعو

ُّ
 رررنوالعاقررر وةررري ونا إررر ورإرررىحووطرررابواوإررر والطرررةو ل اةععررريولورررتعو

(وطىل،رررىو طىل،ررر ولرررنواوإررر والطرررةوالرررذانوائل رررا واررريوالسررر ااةواألل رررعواأل ىررر هو ا ،رررعوال،رررىرذا واملررر خيوالتبهة ررر هوو19الئلا ررر ولرررنو)

(وطررابولررنواةجنسرري هورإرر واررى وال ى رريو6 رر ولىرر ولبلررا تي حولبلا رر ودلى رر والتجغيررزو  اانررتولررنو)رإرر وقررىموةت سررإيوالعإ

(وطىلررةولررنواةجنسرري هو اررى ولررنو13املةررتججوةإررنايوهرراوو  ررىلبوابلاءوارريو عرراوداانررةودررالحواة إررىحهو لبلا رر وضررىةط وةوبررتو)

ههوغلررررىوأ وه ررررىجولةررررىالواررررىل و و اةخررررا ولررررنونتررررىفجوالئلا رررر حوا وررررىقوالعإ رررر و  رررر وا وه ررررىجولةررررىالوارررريوال ررررامو اة هلررررى ول ررررو

التررررئلةةوالعإررررىليهو ال ورررر ورإررررىاونظررررهحواألط،ررررىءولعرررريوارررريورىلرررر وأجررررذهيولدررررىزحوة ررررعاولسررررتااهيوالت قررررإ يهو اررررى ولررررنواةررررهزو

 التجةرررراةي و شرررر ا والطررررابهو غررررذلنوالطىلررررةو  رررر ولقىلرررر واج ررررتجا إبإىةوو البررررجالجو التاصررررإىةحولوررررتوانظررررىلوللالحواةجىلعرررر و

ولحواة إىحولئزوطابواوإ والطةهوولت سي وداو

حو"ودررالحواة إررىحهواجرتررجاقوال و ررا هوال رره ضوالتعوإلإرر و اةخبررجحوالط،إرر ولررئزو(و ةرريو ع رراا و( Shanafelt & Kolars, 2011للا رر و)

ط،إرر واألط،ررىءوامل إلررا وارريوالطررةوال،ررىطن "هو هررئةتوالئلا رر ولىرر و  ئاررئودررالحواة إررىحهواإللهررىقهوالررئاا والتعوإلإرر و اةخبررجحوال

(وط، رررةول رررإيهو اانرررتو16و394(هو  اانرررتو إ ررر والئلا ررر ولرررنو)2009-200لرررئزواألط،رررىءوامل إلرررا واررريوالطرررةوال،رررىطن واررريو رررىمو)

(هو وIn-Training Examination (IM-ITE) scoresأل اةوالئلا رر ولررنحوللدررىةواجت،ررىلو ررئلةةواألط،ررىءوامل إلرري وارريوالطررةوال،ررىطن و)

اجرتررررجاقوو(هو قررررئوأظعررررهةوال تررررىفجولسررررتاةىةولررررنوIM-ITE surveyامل إلرررري وارررريوالطررررةوال،ررررىطن و)اج رررت إى واملسررررليوامل رررر  وألط،ررررىءو

ال و ررا والعررىمو لسررتاةىةو ىلإرر ولررنواإللهررىقوالعررىطوفهو ةيةررئوإلررنولررعوزةررىلحوال رره ضوالتعوإلإرر .وغيررجوا و وررنواملسررتاةىةو  ررلو

وغيجوواألدىنةو)غيجواأللهةكإي (.ووووالطابولنلعوو
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(و ةرررريو ع رررراا وحو"وةعىلإررر وةهنررررىلجو ررررئلة  ول تررررج ولت سررررنودرررالحواة إررررىحولررررئزوطو،رررر والررررئةواموالتجةررررايو2012للا ررر و)أةرررراولا رررري هو

ةبىلعرررر واملوررررنوجىلررررئ"هو هررررئةتوالئلا رررر ولىرررر ولعهةرررر ولسررررتازودررررالحواة إررررىحولررررئزوطررررابوالررررئةواموالتجةررررايوق،ررررلو ط،إرررر وةهنررررىلجو

ق، رررريوهنررررىلجو ررررئلة  ولررررنول ررررئال هو ارررراهواجت،ررررىلاةوالتررررئلة  وةجررررالحواة إررررىحولررررئزوطررررابوالررررئةواموالتجةررررايهو ا ررررتفئموال، رررر وة

  عرررئيو  ت، ررريهو ارررى ولرررنواةرررهزونترررىفجوالئلا ررر حوأ ولسرررتازودرررالحواة إرررىحولرررئزوطرررابوالرررئةواموالتجةرررايولرررىو رررئاو عرررئيحوالتعورررإيو

يهو الئلا رر وةاررى وةرراقواملتا رر هو دررالوةررالقوارريولسررتازودررالحواة إررىحولررئزوطررابوالررئةواموالتجةررايولقررىةوواججت،ررىلوال،عررئ

  التت، يوايولستازودالحواة إىحولئزوطابوالئةواموالتجةاي.وو  ئمو دالوةه قوةي واججت،ىلةنوال،عئي

درررررالحواة إررررىحوغل  ررررر ول ورررر واملسرررررت ،لولررررئزوطرررررابواوإرررر والتجةإررررر و ابلابوارررريودىلعررررر و(و ةررررريو ع رررراا حو"2015للا رررر و)املةررررىا  هو

بواوإرر والتجةإرر وئزوطرراوهئةتوالئلا  ولى والتعه و  رر ولسررتازودررالحواة إررىحهو لسررتازوقورر واملسررت ،لولررو و "هاة ئ لوالةلىلإ 

وللاىنإرر والتن،ررؤ ابلابوارريودىلعرر واة ررئ لوالةررلىلإ هوغلررىوهررئةتولىرر والتعرره و  رر والعاقرر وةرري ودررالحواة إررىحو قورر واملسررت ،لهو

(وطىل،ررىولررنوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابوارريودىلعرر وو284) ولررنوة و واملست ،لولررنوجررااودررالحواة إررىحولررنو ئلرره.و  اانررتوالعإ ررو

 وا ررتفئموال،ىررر ول إررى ودررالحواة إررىحهو ل إررى وقورر واملسررت ،لهو أظعررهةوال تررىفجو دررالولسررتازوله وررعواة ئ لوالةلىلإ هو

تررىفجو دررالولررنودررالحواة إررىحولررئزوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابهو  دررالولسررتازولرر فواولررنوقورر واملسررت ،لوهوغلررىوأظعررهةوال 

لهو أنررهوالكررنوالتن،ررؤوة ورر واملسررت ،لولررنوجررااودررالحو اقرر وال ،ىطإرر و ررىل، و لالرر ولرقررىفإىوةرري ودررالحواة إررىحو قورر واملسررت ،

و.اة إىح

ح"و  ررر ودرررالحواة إرررىحو  اقتارررىوةىجنتلرررىءو ال ،رررااواجدتلرررىعيولرررئزوطو،ررر ودىلعررر وو ةررريو ع ررراا و(2013للا ررر و)ولقرررطوكو  كرررههو

ئزوطو،رر ودىلعرر وصررا والئلا  ولى والتعه و   ودالحواة إررىحو  اقتاررىوةىجنتلررىءو ال ،ررااواجدتلررىعيولرروصا والئانو"هو هئةتوو

املهرورر والئلا ررإ و الاوإرر و) ولإرر ةولنسررىنإ (هو ا ،ررعوو-الررئانهو ملعهةرر ولررىوإاواررى وهتررنوةرره قوةرري وأةررهالوالعإ رر وتعررالولررروحواةجررني

امل ىةورررررر وغيررررررجوامل   رررررر هو ارررررراهول ررررررىا يولرررررررحودررررررالحواة إررررررىحو اجنتلررررررىءووال،ىررررررر واملرررررر خيوالاصرررررروفوالت وإ رررررريهو ا ررررررتفئموال،ىرذررررررى 

هو واى ولنوأةهزونتىفجوالئلا رر حو دررالحو اقرر وإاةولجلرر وةرري ودررالحو430ال ،ااواجدتلىعيهو  وبتوالعإ  و)اجدتلىعيو و
 
(وطىل،ى

ل ،ررااواجدتلررىعيوسعررئا وغلذىةرر ولت   رري واة إررىحو واجنتلررىءو ال ،ررااواجدتلررىعيولررئزوالطو،رر ولررنواةجنسرري هووغلررىوأ واجنتلررىءو ا

وايجاو   والتااىيحواجنتلىءو اةجنيو املهرو والئلا إ .ووةجالحواة إىحهو اى وأ   واملتبيجاةو أ

ة ررراهودرررالحواة إرررىحواررريوالعرررىليوالعه رررفوللا ررر و  وإوإررر "هو هرررئةتوالئلا ررر واىررر وو(و ةررريو ع ررراا و"2015للا ررر و)ال لرررئهو

عررىليوالعه ررف.و(وللا رر وو  ى لررتودررالحواة إررىحوارريوال18عررىليوالعه ررفهو قررىموال،ىررر وةحاررىوةت وإررلو)دررالحواة إررىحوارريوالو  وإررلوة رراه

  ررهضوال،ىررر ولىرر و ررىلةلودررالحواة إررىحهو  ئاارر واجهتلررىمو اررىهوغلررىوقررئموال،ىررر وتعررىلةاولفتقررهحوغتعهةرراول ظلرر وال ررر  و

هحوةجرررالحواة إرررىحهواررريو ررريوالتطرررهقولىررر والئلا رررىةوالعىملإررر و  عررراوال،رررىرذي والعرررهبهو  عرررئهىو اضرررإ واج بىهرررىةوال ظهةررر واملوسرررو

واة إىحو  اقتهوة،عاواملتبيجاةوال وسإ و الئالبهاةإ .ووالعه إ والد و  ى لتولقطجوودالح

 جوقتوالئلا  وولى وأ وال، اهوليوتةللواىللوالعىليوالعه فو  نلىورقهةوايو عاوالئ او   وغهالو رروط  و لررى و

والعه إ وليو ئل واىة وة ىةواملجتلع. لقهو اةجيافههووغلىوأ وال، اهوو

 إىحو  اقتاررىوةاررلولررنوالسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررئزو إ رر ولررنو(و ةيو ع اا و"دالحواة2018للا  و)لعشا هوو

هئةتوالئلا  وولىرر والتعرره و  رر ودررالحواة إررىحو  اقتاررىوةاررلولررنوالسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررئزو إ رر ولررنواملهاه ي "وو

وا رررتفئاموول146(ولهاه رررىوةوبرررتو)١٤٦ هو  اانرررتوالعإ ررر ولرررنو)املرررهاه ي  إرررى ودرررالحواة إرررىحولرررنول رررئالو(ولرررنواةجنسررري ههو  ررريَّ
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 ل إررى واأللررنوال و ررا ولررنول ررئالو)اةهاهررىمولى رروا(و  (1993)ال،ىررر و ل إررى والسررواجواجدتلررىعيولررنول ررئالوليجاررلو  جرره  

 ررررىل، (وةرررري وللدررررىةودررررالحواة إررررىحو- اقرررر وال ،ىطإرررر و)لاد،رررر و(.و قررررئو اصررررلوال، رررر ولىرررر و ررررئحونتررررىفجولررررنوأهلعررررى؛و دررررالو1993)

ووللاىنإرر والتن،ررؤوةىلسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررنودررالحو السررواجواجدتلررىعيو األو
 
لررنوال و ررا ولررئزو إ رر وال، رر .وأا ررى

و.تبيجوال اعاة إىح.وغلىو اصوتولى و ئمو دالوةه قوايوللد والسواجواجدتلىعيو األلنوال و ا ولعإ  وال،  و ة ىومل

 ولررنواررا ولاضرراعوللا رر ودررالحواة إررىحو(و قررئون،عررتوالئلا ررو Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019للا رر و)

لئزواألط،ىءو طابوالطةولنواملااضإعوالد و لتوللا تاىووايوالبهبوةئلد ونس إ هولجوأ وه ىجونررئلحوارريوللا ررتاىوارريوالع ررئهولررذاو

والحواة إىحولئزوطابو طىل،ىةواوإ والطةوايول تقاواةج ررابوارريوالع ررئهوةررىل هبولررنهئةتوهذ والئلا  ولى والتعه و   ود

(وطىل،ررررىوارررريواوإرررر والطررررةولررررنواةجنسرررري هو ا ررررتفئموال،ررررىرذا واج ررررت إى وشرررر،هو1774رإررررئلواةررررىلهو  اانررررتو إ رررر والئلا رررر ولررررنو)

-  والعىملإرررر وةجررررالحواة إررررىحوو)املرررر ظيوملعهةرررر والعاالررررلوالئالاغهاةإرررر و اجدتلى إرررر هووغلررررىو رررريوا ررررتفئامول إررررى ول ظورررر وال ررررو

BREFبو   والطىل،ىةوايواملجررىاوال و ررا هوة  لررىو ورراقوالطىل،ررىةو  رر وزلا اررنوارريو(هو قئوا وهةوال تىفجو نواجتفحوو واقوالطاو

امل رررىاوالعاقرررىةوواجدتلى إررر هوغلرررىوارررى وانفورررىضوودرررالحواة إرررىحواملجرررىاوال و رررا وواغجرررجولرررئزولرررئلن والك رررااو املرررئج ي هوغلرررىو

للرررنوسع ةرررا وواررريوالسررركنوالطرررابولطرررابولرررنواةجنسررري و  ررر وللدررر و ىلإررر واررريواملجرررىاوال،إمررر و الع  ررريهولجوا ونظرررها ايورظررركوا

رقرررروااو  رررر وللدرررر وأقررررلوارررريواملجررررىاوال و ررررا هوواةجررررىل يو رررررىزووالطررررابولررررنوإ يوالت قررررإلوامله وررررعوولررررنواةجنسرررري و  رررر وللدرررر و

وله وع وايودالحواة إىحوةقو و ىل و ايودلإعواملجىجة.وو

 روجه االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة: تتمجو في:

للررىوالتعوررإيواةجررىل يوو   ى لررتهونعىلررىيوال، اهو الئلا ىةوالسىة  والعه إ وايودالحواة إررىححورئاذرر واتضووللىو ، وأ ولعظ

واتضرررروولررررنط رررر هوغلرررىوا وغيرررج هوألررررىواألد  إررر وة ررررئواىنرررتوأقررررئمونا ررررىولرررىولررررنوالئلا رررىةوالعه إرررر هو قرررئو  ررررى اولعظلعررررىواملجرررىاوال

  ررر وررررئو وررريوو-ك،يرررجاةهوغلرررىوانرررهوجو ادرررئوللا ررر و رررىة  الئلا رررىةوالسرررىة  وأهلإررر واملاضررراعونوسرررهوجىصررر ولرررئزوالئلا رررىةوال

ادهةررتو  رر ونورريوالعإ رر و املهرورر والئلا ررإ و لتبيجا ررههو لررنوه ررىواررأتفوأهلإرر والئلا رر و  وهلهررىو  رر والررهغيولررنولاررهاءوو-ال،ىرذرر 

وا ررررت،ىن   ررررئالوهو واة إررررىحاإلطررررىلوال ظررررهيوارررريولبررررىاوالئاةعإرررر و دررررالحوولجوأ وال،ىرذرررر وا ررررتوىلةولررررنحالئلا ررررىةوالسررررىة  ولعررررىهو

و  وإلو  وسيجو ل ىقة ونتىفجوال،  واة ىىي.هو وال،  و    إناى

 رسئلة البحث: -

 مشكلة البحث

 تتحدد مشكلة الدراسة من خالن:

    ولستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ ؟ولىوللد ودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  والهةىض •

لهاغرريوزواأللاحوالاوإرر و لبىجةاررىوالوه إرر ولررئزوالئال ررىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويوةلىو اقرر ودررالحواة إررىحو  رر ولسررتاو •

 ةلئا  والهةىض؟وووتعوإيوالك،يجاة

 :اإلجراءات املنهالية للبحث

 :  إجراءات البجث امليداة  -ر

 عينة البحث -1
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 ررررتلىلحهوأيوةااقرررررعو(وا320(وا ررررتلىلحوا ررررت،ىن و  ررررر وأةررررهالوالعإ ررررر هو  لك ررررتولررررنودلرررررعو)350ىرذرررر وةتازارررررعو)قىلررررتوال،

(وا ررتلىلحهو هررذاوسعنرر وأ و30%(ولنولدلررىىيواج ررتلىلاةهو قررئواىنررتو ررئلواج ررتلىلاةواملو ررالحو)الدرر ولرريوتسررتا واإلدىةرر (و)88)

%(رإررر ولررريوتسرررتكللولدىةىةارررىو.و  قررر، و5ا رررتلىلحوةنسررر، و)و22%(هوغلرررىوقىلرررتوال،ىرذررر وةى رررت،عىلو12نسررر، والو رررئوقرررئوةوبرررتو)

ولئزولهرو و)لتا  وغ،يجاة(.لهاغيوتعوإيوالك،يجاةووةنوالئلا ىةوو(ول198العإ  والناىفإ و)

 منهج البحث: -2

تبع في هذه الدراسة املنهج الوصف  االرتباط 
ُ
 .ا

 :رداة البحث -3

 إعداد/الباحجة  ملتوسطةاستبيا  جودة الحياة للدارسات الكبيرات باملرحلة ا -1

 (.1989للتعلم ليوسف قطام  ) مقياس الدافعية -2

 رداة الدراسة   بناء  –ر 

  رر وأل عرر ول ررى لو   ررتو ررت إى و قئواشررتللواجوهوالسىة  والعه إ و األد  إ وولنوالئلا ىةاشت ىقوألاحوالئلا  وو يوو

  ررعوج(هورإرر و-نررىللاو-أرإىنررىو–اج ررتبىة و)لافلررىووللدررىةولررنوأل ررع ،ررىلحواررلووالع،ررىلاةهو ألررىمامل ررى لو ررئلولررنوول ررالولررناررلو

و.ىتعبجو نولأ اوالد اج تبىة وألىموو(و√الك،يجحو)والئال  

  :  صدو وثبات رداة الدراسة

 :الصدو -ر

 :صدو ااحكمي  -1

 هضرررررتوال،ىرذررررر وواج رررررت إى و  ررررر ولبلا ررررر ولرررررنوامل كلررررري واملختقررررري وةبىلعررررر واملورررررنو رررررعالوهولرررررنوا  رررررىءووهإ ررررر و

لررررنوج،يررررجاةوالتجةإرررر و التعوررررإيوارررريولبررررىاو(و5اىرررر و)وةىإلضررررىة اوإرررر والتجةإرررر وارررريودىلعرررر واملوررررنو ررررعالولررررنواةجنسرررري هووهوالتررررئلايوارررريو

ارررريواج ررررت إى هولررررنورإرررر ونا إرررر وو لا اررررن(و رررر ااةوإلةررررئاءو3للررررنولررررئ انوجبررررجحوجو  ررررلو ررررنو)وةلهاغرررريوتعوررررإيوالك،يررررجاةالتررررئلايو

ا والتعررئالوا واإلضررىة وا واة ررذ وامل ى ررةوارريورىلرر ول ى رر تههو  عررئواملوررهلاةو صررإىغتاىو  ضررارعىهو انتلررىءولول ررالهولررعواقتررجو

%(؛ورإرر و رريوصررإىغ و80كإيهوو  عئولناىءواججت،ىلو  للوالتعئااةوالد واقتجرعىوالسىلحوامل كلررا هو ا ورر و وحاررىوةنسرر، و)الت 

(و ،ررىلحو40صررالةاىوالناىفإرر و) عرراوالع،ررىلاةو تعررئالوأجررهيهو رررذ وأجررهزولناررىو ا ررت،ئااو ع ررعىهولىرر وأ وأصرر، تواججت،ررىلوارريو

دررالحواة إررىحو)و ز ررتو  رر وأل عرر ول ررى لو  رر وال  رراوالتررىىيحهو  رر ولررنوالذ،ررىةولعررىصررىة  ولوتط،إرر و  رر و إ رر والئلا رر و عررئوالت

 (.دالحواة إىحواجنوعىلإ وايواملئل  وو-دالحورإىحوال،   واجدتلى إ واملئل إ وو-دالحواة إىحولو،   والتعوإلإ و-ال  إ 

( ،رررررىلحهوو36مل إرررررى ولرررررنو)واتارررررا وا(هو هررررراو  ررررر وال  ررررراواجترررررفحو1989 رررررتفئامول إرررررى والئاةعإررررر ول طرررررىلفو)غلرررررىو ررررريوا

  بإررررةوةإررررهواملو اصرررر و  رررر والع،ررررىلاةوةاضررررعو الرررر و  رررر ولرررررئزواإلدىةررررىةواةخلرررريواملادررررالحوألررررىمواررررلو ،ررررىلحههو  رررر ول إررررى وو

(هو اقررلوللدرر و180ة إرر و اررا وأ  رر والررئلدىةو)و(هو ةادررئوارريوامل إررى و ،ررىلاةولاد،رر و  ررىل، ه5-و1"لإكررهة"واةخلىسررا ولررنحو)

 (.وو36)

 :  داخليصدو االتساو ال -2

 ( التالى: 1توضحها الباحجة كما يلي في جدون )
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 ( معامالت االرتبام بي  ااحاور الفرعية والدرجة الكلية لالستبيا  ككو 1جدون )

(هو الررذيواؤغررئوصررئقواجتسررىقو0.01(والسررىة وأ ودلإررعولعررىلاةواجل ،ررى ولالرر و  ررئولسررتازو)1 ةتضرروولررنودررئ او)

وجت،ىلولوتط،إ .وو،ىلو أنهوةادهو ىموصىلقوايوقإى هو ضعول إى ههو هذاواؤغئوصارإ واجوالئاج يولاجت

 :  (Reliabilityثبات االختبار )-د

 معامو "رلفا كرونباخ" على النحو االت :     التطبيق وطريقةتم حساد معامو الجبات باستخدام طريقة إعادة  

 :طريقة إعادة تطبيق االختبار -1

اإللارررى هواررريولابرررىلو ررر ولرررنواألةرررهالهواررريول رررىلحواجت،رررىلهيولرررهحوأجرررهزو  رررتوظررره  ولتةرررى ا وة رررئلورإررر و ررريواجت،رررىلو إ

و(2لعىللواجل ،ى وةي وال تىفجوايواة ىلتي هو  يورسىبولعىللواجل ،ى هو ةامووإلنودئ او)

 ( 2جدون )

 معامو الجبات باستخدام طريقة التطبيق وإعادة تطبيق االختبار 

 

 

 

و

و

و

و

الئلدررر والاوإرررر و دلإععرررىولالرررر و  رررئولسررررتازو(واتضررررووأ ولعرررىلاةوا،ررررىةواج رررت إى و ىلإرررر ولول رررى لو و2لرررنواةجرررئ او)

و ت إى و تلتعوةئلد و ىلإ ولنوالذ،ىةو لنوايوصارإتاىولوتط،إ و   وأةهالوالعإ  .(هوللىوسةيجولى وا واجو0.01)

ولعىللو"ألوىوغه ن،ىخ"حووو-2

 ( 3ذلك جدون ) كرونباخ ويوضححيث تم التحقق من الجبات باستخدام معامو رلفا 

 

 

 

 

 

 معامو االرتبام بالدرجة الكلية  ااحور  م

 0.82 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 جودة الحياة للبيئة التعليمية  2

 0.84 اعية املدرسيةجودة حياة البيئة االجتم 3

 0.88 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة 4

 0.92 الدرجة الكلية 

 بالدرجة الكلية  معامو االرتبام  ااحور  م

 0.81 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 التعليمية جودة الحياة للبيئة 2

 0.83 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية 3

 0.86 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة 4

 0.92 الدرجة الكلية  
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 ( 3جدون )

 لجبات باستخدام معامو رلفا كرونباخ لالختبار ا معامو 

 

 

 

 

 

 

 

و

 الئلدرررر والاوإرررر و دلإععررررىولالرررر و  ررررئولسررررتازوأ ولعررررىلاةوا،ررررىةواججت،ررررىلو ىلإرررر ولول ررررى لو( 3يتضااااح ماااان الالاااادون )

 للىوسةيجولى وا واججت،ىلو تلتعوةئلد و ىلإ ولنوالذ،ىةو لنوايوصارإتاىولوتط،إ .وو(ه0.01)

 :  تطبيق االداة  –ج 

 ي  تمَّ تطبيق رداة  في  صورتها  النهارية  على  عينة  الدراسة .بعد إجراء التعديالت التي رشار إليها السادة ااحكم

 :الصورة النهارية لالستبيا  -3

عررهضو  رر و إ رر والئلا رر هورإرر وا،ررئانو لا اررنو40 يوة ىءواج ت إى و ة وامل ى لواألل ع والسىة و هضررعىوارريو)
ِ
(و ،ررىلحوت

و ة وأهلإ والو ،ىلحوايوأل ع ولستاةىةو"للدىةولنواألهلإ ".

 (مستويات االستجابة على عبارات االختبار 4دون )ج

 ال نادرا احيانا دارما

4 3 2 1 

ي
 
وألىواجت،ىلولاةعإ والتعو

علاى النحاو  قىلتوال،ىرذ واة ىلإ وةررىلت   ولررنوصررئقو ا،ررىةواججت،ررىلوارريوال،  رر والسررعالا و  رر والئلا ررىةوالك،يررجاة

 االت :

طهة رررر و  رررر ول ىلنرررر وال تررررىفجواة ىلإرررر وةررررأجهزهورإرررر و رررريول ىلنرررر وصررررئقوامل ررررنواةخررررىلكيحوتعتلررررئو وررررنوال -الصاااادو:  -ر

ر(هو قررئورقرروتوال،ىرذرر و  رر ولعىلررلوال ،ررى و2017وإرر ولولعررىموةىلئلدرر والاوإرر ولوت قررإلوالئلاسررا وارريونقرراوالعررىمو)الئلدرر والا

  هاوقإل وله وع .وو0.83قإلتهوو

 الجبات: وقد تم حساد ثبات االختبار من خالن:    د

 واأل او الذررررىنفو ررررىلحوالتط،إرررر حوقىلررررتوال،ىرذرررر وة سررررىبولعىلررررلواجل ،ررررى وةرررري وللدررررىةوالتط،إرررروالذ،ررررىةوةررررىلتط،إ و  و-

و هاواى ولوذ  وايوا،ىةواججت،ىل.وووو0.92(واامهو قئوجوقتولى ولعىللوال ،ى و21ةوىصلوزلن و)

و

و

 م بالدرجة الكليةمعامو االرتبا ااحور  م

 0.77 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 جودة الحياة للبيئة التعليمية 2

 0.82 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية  3

 0.86 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة  4

 0.94 الدرجة الكلية
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 :  ا ساليج اإلحصارية املستخدمة 

اة سرررررىةإ واملتا رررررطىةو)  ررررر وال  ررررراوالترررررىى حووو إلرررررنوو(SPSS) ررررريوا رررررتفئامواأل رررررىلإةواإلرقرررررىفإ ولرررررنوجرررررااوةهنرررررىلجوو

و(.ت،ىلو"ة"ولئجل والوه قوةي واملجلا ىةاج-وو اجن هاةىةواملعإىلة 

 :نتارا الدراسة امليدانية

و عئولدهاءواملعىةج واإلرقىفإ هوايولصئوال تىفجوايوصالحودئا اولرقىفإ و   وإوعىو  وسيجهىو   وال  اوالتىى حوو

 ون:عرض نتارا السؤان ا   -1

 ستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ ؟لىوللد ودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  والهةىضو   ول

إلدىةرر والسررؤااواأل او رريورسررىبواملتا رر واة سررى فو اجن ررها واملعإررىليو التج  ررةولاررلولبررىاولررنواملجررىجةوالوه إرر و

لهةىضو   ولستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ هو  يواة قررااوالد و   يودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  وا

 ل تىفجوالتىلإ ح   وا

 ( درجة جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات بمدينة الرياض على مستوى ا داة الكلية ومجاالتها الفرعية5جدون )

 ااالاالت 
املتوسط  

 الحساي 

االنحراف  

 املعيارا 
 الترتيج 

درجة جودة  

 الحياة 

 متوسطة 4 0.57 33.22 دة الحياة الصحيةجو 

 مرتفعة  1 0.56 36.14 ة جودة الحياة للبيئة التعليمي

 متوسطة 3 0.68 33.37 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية

 مرتفعة  2 0.56 33.65 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة

 مرتفعة  - 3.39 136.38 ا داة الكلية 

لسررررتازواأللاحوأ وللدرررر ودررررالحواة إررررىحولررررئزولررررئزوالئال ررررىةوالك،يررررجاةوةلئا رررر والهةررررىضو  رررر وو(5تةرررريجونتررررىفجودررررئ او)

(هو  ررررىل ظهولىرررر واملجررررىجةوالوه إرررر واارررررعوأ واملجررررىاوالذررررىنفو)دررررالحو136.38الاوإرررر وةرررريوةئلدرررر و)له وعرررر (و  لتا رررر ورسررررى فو)

و(وةئلد و)له وع (.36.14 ورسى فو)اة إىحولو،   والتعوإل (وايوالتج  ةواأل اولنورإ وللد ودالحواة إىحو  لتا 

ةلهاغرريوتعوررإيوايوللد ولقيولستازواةخئلىةواملىلارر و اجدتلى إرر والدرر و  ررئموارريوو  هزوال،ىرذ وأ ودالحواة إىحو تلذل

هو  للاجوهررؤجءواألةررهالول ررئلحواةخررئلىةوالدرر و  ررئمولعرريو  رر ولشرر،ىعورىدررىةايواملختوورر ,ولإو تسرريوةلبىنإرر والتعوررإيولررعوووالك،يجاة

هو   رررررى انولرررررعوأ رررررههنوله رررررىاتانهولضرررررىة و  ررررر وقرررررهبوامل ررررراة
 
ئل ررررر ومل رررررىزلعنهو لرررررذلنودرررررىءةوللدررررر ولللاجويجواملااصررررراةولبىنرررررى

الئال رررىةوالك،يرررجاةوةجرررالحواة إرررىحوللدررر وله وعررر و إلرررنولهضرررى انو رررنوهرررذ واةخرررئلىةوامل ئلررر ولعرررنهوو هرررذاولررر يووةلعرررياو رررنو

 لعرره؛ولررذلنودررىءولبررىاودررالحواة إررىحولو،إرر والتعوإلإرر وارريوالتج  ررةوالا رر واجدتلررىعيوالررذيوتعرر  وةإررهوالئلا رر و  توى ررلوةإررهو

 ل لىوسةيجولى وأ و اقررىةوالئال ررىةوالك،يررجاةولاجررلواملئل رر و لررعوزلإاةاررىو تسرريوةىلررئ ءو التعررىطاولررذاوتةررعهوةىلهضررىواأل اوو

والئال ىةوالك،يجاةوةىملئل  . اجنتلىءو ال ،ااواجدتلىعيوأيوأ ودالحواة إىحو ه ، وةىل،   والتعوإلإ والد وسع  وةحاىو

لىرررر وأ ولسررررتازودررررالحواة إررررىحولررررئزوالطىل،ررررىةوله وررررعولررررعونتررررىفجوللا ررررىةوو  تورررر ونتإبرررر والئلا رررر واة ىلإرررر والدرررر وتةرررريج

 ((ه2013(,و للا رررررر و)ولقررررررطوكو  كررررررههو2015هوللا رررررر وللا رررررر و)املةررررررىا  هو(و2012للا رررررر و)أةرررررراولا رررررري هو(ه(هو2008))ل لررررررئهو

 ,Biswas, Molangur & Reshaboyina)وللا رر (وهو2018(هو للا رر وللا رر و)لعشررا هو2018 للا رر وللا رر و)لقررطوكو ةا رراهو

هورإرر وأ مرر تونتررىفجوهررذ والئلا ررىةوأ ووالطىل،ررىةووواتلتعررا و(ووالدرر ول طررتودررالحواة إررىحوةىل وررىعولسررتازوالت قررإل 2019
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أ م تووأ ولنوالعااللوالد و  وررلولررنووالد و(Dyrbye et.al, 2006)وةلستازوله وعولنودالحواة إىحهوغيجواناىو فتواولعوللا  

الدرر وأ مرر توا وطررابو(و Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019)وللا رر هحهو غررذلنودررالحورإررىحوالطو،رر وال،عررئو ررنواج ررو

 ,Henningوغررراولررنوغلرررىو فتورراولرررعوللا رر ووالسرركنورقرروااو  ررر وللدرر ولتئا ررر وارريودرررالحواة إررىحواررريولبررىاوال ىرإررر وال وسررإ هو

Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010)  )ىحو الت قررإلولررئزوالطررابحوهرراوال ورر والدرر وأ مرر توأ و رر ةو ررئنفودررالحواة إررووو

(والدرر واررى ولررنونتىفبعررىولضررىة و  رر و Shanafelt & Kolars, 2011 اةخررا و ن ررصو ررى ىةوال ررامو العيلرر واجدتلى إرر هو وللا رر و)

(والدررر ونورررتوالعاقررر وةررري ودرررالحواة إرررىحو2015لا ررر وللا ررر و)املةرررىا  هونترررىفجوالئلا ررر والسرررىة  حوال ررره ضوالتعوإلإررر هو نرررذغهولو

(والدرر و2017التن،ررؤوةىملسررت ،لهوةررىلتعوإيو املااصرراةولبىنإرر و ارريواررلوقرريو رركن هوغررذلنو فتورراولررعوللا رر و)اةررنوالررئانهو قورر 

وأ م توأ و  إإيودالحواة إىحول  ولتا  وملختواور ااواة إىحواةجىلعإ ه

 لجاة :عرض نتارا السؤان ا -2

رعياااة لااادى الدارساااات الكبيااارات بااادافع الاااتعلم ماااا عالقاااة جاااودة الحيااااة علاااى مساااتوى ا داة الكلياااة ومجاالتهاااا الف

 بمدينة الرياض؟  بمراكز تعليم الكبيرات

إلدىةررر والسرررؤااواأل او ررريورسرررىبولعرررىجةواجل ،رررى ولارررلولبرررىاولرررنواملجرررىجةوالوه إررر والدررر و  ررر يودرررالحواة إرررىحولرررئزو

الررتعويوهو  رريواة قررااو  رر وال تررىفجواةوةلئا رر والهةررىضو  رر ولسررتازواأللاحوالاوإرر و لبىجةاررىوالوه إرر و لاةررعوالئال ررىةوالك،يررجو

 التىلإ ح

( معامالت ارتبام بيرسو  بي  جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات بمدينة الرياض على مستوى ا داة الكلية ومجاالتها  6جدون )

 الفرعية مع اختبار الدافعية للتعلم 

 ااالاالت

اختبار  

الدافع 

 للتعلم

 مستوى الداللة

 معامو االرتبام )ر(

 0.01 0.84 جودة الحياة الصحية

 0.01 0.78 جودة الحياة للبيئة التعليمية

 0.01 0.88 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية

 0.01 0.92 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة

 0.01 0.83 ا داة الكلية

ةلهاغرررريوتعورررررإيولرررررئزوالئال ررررىةوو(و درررررالوال ،ررررى ولادررررةوقررررايو لااوةررررري وأ عررررىلودررررالحواة إررررىح6تضرررروولررررنواةجررررئ او)ا

درررررالحواة إرررررىحواجنوعىلإررررر و-درررررالحواة إرررررىحواجدتلى إررررر واملئل رررررإ -درررررالحواة إرررررىحوالتعوإلإررررر -)درررررالحواة إرررررىحوال ررررر إ والك،يرررررجاة

و.0.01 واىنتوقإيو"ل"ودلإعىولال و  ئولستازووةىملئل  (و لئلد والاوإ ولأللاحولعواجت،ىلوالئاةعولوتعويهورإ

وو(Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019ا ررررررررررررررررر و  توررررررررررررررررر وهرررررررررررررررررذ والئلا ررررررررررررررررر ولرررررررررررررررررعوللو

 & Henning, Krageloh, Hawken, Zhaoوغرراولررنوهوغلررىو فتورراولررعوللا رر و(الد ول طررتودررالحواة إررىحوةىل وررىعولسررتازوالت قررإل

Doherty, 2010)  )دررالحواة إررىحو الت قررإلولررئزوالطررابحوهرراوال ورر و اةخررا و ن ررصو ررى ىةووالدرر وأ مرر توأ و رر ةو ررئنفوو

ومو العيل واجدتلى إ هال او
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 توصيات ومقترحات الدراسة:

واجل  ىءوةبالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوايودلإعواملجىجة.ووو •

 اررررىو رو ررررىةوال  ررررى وةرررري وونةررررهوا ىةرررر ودررررالحواة إررررىحولررررئزوال ررررىفلي و  رررر وتعوررررإيوالك،يررررجاةهولررررنوجررررااوالررررئ لاةوالتعهةوإرررر  •

 اةجلإعهول لى وا تإعى اىو  ط،إ عى.

 جوالئلا ىةوالسىة  حو اةيجوةهالجوللشىلا وتعيزولنودالحواة إىح.وورسةونتىف •

  الالحو ل ىهيو غيجهى.وو-لججإلعولتوعإلودالحواة إىحوةلىوايوإلنولنول،ى ووةاإ  وامل ىخوالتعوإ  وامل ى ة •

.أنوسررعنوملعولررىةوالئال ررىةوالك،يررجاةو الئال ررىةو أجررهزوارريودررالحواة إررىحوول ررباطىة  ررئايوةررهالجو رره ، وةىلتعىلررلولررعوا •
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 املراجع

(هو"  إررإيودررالحواة إررىحواةجىلعإرر و ةرر واملهدررعواةجئاررئول ررلى ودررالحوالتعوررإيوالعررىىيوةررىةجيافهحو2017اةنوالررئانهوأل لررئو) .1

اوإررررر والعوررررراموو-دىلعررررر واةجيافرررررهوهو التبرررررىلحو التسرررررإيجواجقتقرررررىلوو ورررررامولبوررررر هللا ررررر ولإئانإررررر وةبىلعررررر وأللالو 

  81– 98هوصوصوو35سإيجهووعوواجقتقىلا و العواموالتبىلة و  واموالت

(و"ةعىلإ وةهنىلجو ئلة  ول تج ولت سنودالحواة إىحولئزوطو،رر والررئةواموالتجةررايوةبىلعرر و2012أةاولا ي هول لئورسنو) .2

 234-188هوصوصوو30 هوعوهو قئلو نولهغيواإللشىلوال و البو واإللشىلوال و ا املونوالسإئ"هوو

 220-203هوصوصو7هوم20عوووووامواإلنسىنإ و واجدتلى إ لبو وال،ىر وايوالعوو(هو""ه2015ال لئهولسعاليو) .3

(هو"السررررررعىلحوال وسررررررإ و  اقتاررررررىوةىلت قررررررإلوالئلاسررررررا و اإل بررررررى ون رررررراوالئلا رررررر و2013اةجلررررررىاهو ررررررلإ وأرلررررررئول لررررررئ) .4

هوالسرر  هو78اوإرر والتجةإرر هوالعررئلوو-وة و نوسإ ودىلعرر واليقررىزة لبو وللا ىةو ه اواةجىلعإ ولئزوطابودىلع و ،اج"هوو

 230-171صوصوو

(و"ودرررالحواة إرررىحواررريوضررراءو عررراوالرررذاىءاةواملتعرررئلحولرررئزوطرررابو2012هولالإرررىوجيرررجيهو)ب  ،رررئوالاهرررىدلإرررلهو رررلإهوطرررههو .5

هوصو1جهو22هوعوللا ررىةو ه إرر وارريوالتجةإرر و  ورريوالرر وي طىل،ررىةواملهرورر والذىناةرر ولررنو فققررىةولفتوورر و"هو

 .106وو-69صو

ووhttps://vision2030.gov.sa/ar/programs/QoLدى هو  رررر والررررهاة و رررريوا ررررتجو"هو(هو"وةهنررررىلجودررررالحواة إررررىحو2019)و2030لؤةرررر و .6

 ه2019-6-16ةتىلةلو

(.وأ روابورررلواملةركاةو  اقترر وة ا إر واة إررىحوللا ر ونظهةرر هواملرؤ لهوالررئ ىيوالسررىل و1999العرىل وةررىحول لرئوالب ررئ لو) .7

ليو العةرررهةنو"واررريوالوترررجحولرررنويواإللشرررىلوال و رررا هودىلعررر و ررري وشرررليو"ودرررالحواة إرررىحو ادرررهوقرررالفولو ررره واة رررىملهغررر

 (.82-66(وهوصو)26ناةلبجهوالعئلو)وو1012

(هو"درررالحواة إرررىحواملئلغررر و  اقتارررىوةلاادعررر واملةررركاةو2017 ذلرررى هو ،رررئالهرلنوصررراايو ولةرررهاهإيهول لرررالول لرررئو) .8

 .وو56-2هوصوصو3هوجوو2هوعولبو والعواموالتجةاة لسوطى وقىةا حوللا  و ن،ؤة "هوواجدتلى إ ولئزوطو، ودىلع وا

 قلالوالةه و-ح إاالادإ والتعويو التعوإيوالقوفوووو1998قطىلفواا او .9

(.ولسررتازودررالحواة إررىحولررئزوطو،رر واةجىلعرر هو قررىئعونررئ حو ورريوالرر ويو2006اررىظيهو  رريولعررئيو ال اررىلىيهو ،ررئواةخررىل ونبرريو) .10

و.و78-63لسسلبجوهووو19و–و17ع والسوطى وقىةا ,وو وط  و لى هو دالحواة إىحهودىل

دررالحواة إررىحوغل  رر ول ورر واملسررت ،لولررئزوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابوارريودىلعرر وو(ه"2015ل لررئوارلررئوجررئامو)املةررىق، هو .11

 .49-33هوصوصو1هوعو10مولبو ودىلع وطإ، ولوعواموالتجةاة هو"هاة ئ لوالةلىلإ 

 ر وطىل،رىةوقسريو(هو"لسرتازوللدر واة إرىحولرئزوطىل،رىةواملسروإ حوللا ر ولإئانإر و 2018ا راو)لقطوكهو ع ريهو دبوراىيهوا .12

هوصوصو8هوعولبو واةجرىلعواريوالئلا رىةواريوالئلا رىةوال وسرإ و العوراموالتجةاةر واةجيافه"هوو-هو ويوال ويوةبىلع واملسوإ و

 هو413-431

ةىجنتلرررىءو ال ،رررااواجدتلرررىعيولرررئزوطو،ررر واةجىلعررر "هو(هو"درررالحواة إرررىحو  اقتارررىو2013لقرررطوكهواا ررراورلرررهوصرررىةوهو وةكررره) .13

 431-405هوصوصو2هوابلابهوعواللبو ودىلع واملونو ع
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(هو"وا ررتجا إبإ ول تجررر ولتوعإررلوةهنررىلجو2016لقررجوهول لررئو  رريو رراضو واألغررىهوصررعإةوغلررىاو واةجهدررى يهوزةررىلو  رر و) .14

ةررالحهوقسرريوأصررااوالتجةإرر هواوإرر والتجةإرر هودىلعرر وغرريحو"هول ررىل ولىدسررتيجوغيررجولنووتعلإيوالك،ىلول اواأللإرر وةل ىةظررىة

 اليهههوغيحهوةوسطي .

دررررالحواة إررررىحو  اقتاررررىوةاررررلولررررنوالسررررواجواجدتلررررىعيو األلررررنوال و ررررا ولررررئزو إ رررر ولررررنو)و(ه2018)و  رررريوةررررنول لررررئوشررررا هلع .15

و270-وو231هوصوصووو2,وع34لجواوإ والتجةإ هوو-هودىلع وأ إا ووالتجةإ وواوإ ولبو وو(هاملهاه ي 

يوا رررررررررتجدى هو  ررررررررر والرررررررررهاة و"هو رررررررررو ررررررررراةيجواةخرررررررررئلىةوال ررررررررر إ و الهةرررررررررى واررررررررريو رررررررررنوالةرررررررررإفاج (هو"2009يواملت رررررررررئحو)ل ظلررررررررر واجلرررررررررو .16

https://www.un.org/arabic/esa/ageing/medicaltreatment.htmlه2019-6-16ةتىلةلووو 

ئاةعإرر ولوررتعوي"هو(هو"وقورر والع رراو  اقتررهوةىل2018املإررىقيهولاذررىلو ،ئامل سررنوقى رريهو والوررتا يهوةىطلرر و ،ررئاألليجو) .17

هوصو2,وعوو11اوإرر والتجةإرر ولو، ررىةولوعوررامواإلنسررىنإ هولررجوو-لااةرر ووهودىلعرر والبو واوإرر والتجةإرر ولو، ررىةولوعوررامواإلنسررىنإ 

 29-1صو

ال رر  وال وسررإ ولررئزو إ رر ولررنوو اقتاررىوةلؤشررهاةارريوواة إررىحولؤشررهاةودررالح(ه2008) ل لررئهو قررىموةهةررئو ،ررئالعيةي .18

هو2لررجو  ,ىصررهالتعوررإيو ق ررىاىواملجتلررعواملعو-ملررؤ لهوالعو رر والعه ررفوالذىلرر وولررلول ئلرر "هو لقرر و طررابودىلعرر و رراهىج

و138-94دلعإ والذ ىة ولنوأدلوالت لإ و دىلع و اهىجهوصوصوو

(وهوللةررر وهو1)و28(.ودرررالحواة إرررىحولرررئزوطو،ررر ودرررىلعد وللةررر و تةرررهةنهولبوررر ودىلعررر وللةررر وهو2012نع سررر وهولغرررئاءو  ررريو) .19

  الةى.

 لإرر والسررعىلحوغلررئجلو(هو)ةهنررىلجو ررئلة  ولت2016ع،ى هو رروإلى هو رر ىءول لررئهوزاررفهور ررى ول لررالو)الرراجنفهونبرراءوشررو .20

-573هوصوصو2017هوالسرر  و17هوالعررئلولبو وال،  والعو  وايوالتجةإرر لت سي ودالحواة إىحولئزوطىل،ىةواةجىلع "هو

 وو605

"هو رريوا ررتجدى هوو%و5,6 اإلنررىهولىرر وأقررلولررنوو(و"امللوكرر و فورراونسرر، واأللإرر وةرري والررذاالو2018 اىلرر واجن،ررىءوالسررعالا و) .21

و2018-7-15ةتىلةلووووhttps://www.spa.gov.sa/1811474الهاة ولنوو

 (حو إاالادإ والتعويوالقوكوهو لى وهواأللل وهولالوالةه قو2012اا اوقطىلفوهونىاو وقطىلكو) .22

 املراجع ا جنبية: 

1. Biswas, S., Bipeta, R., Molangur, U., & Reshaboyina, L. R. (2019). A study to assess the quality of life of undergraduate 

medical students. Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences, 10(1), 19-25. 

2. Fallowfield, L. (1990). What is quality of life. London: Souvenir, 54-7. 

3. Henning, M., Hawken, S., & Hill, A. (2009). The quality of life of New Zealand doctors and medical students: what can be 

done to avoid burnout?. 

4. Holyoke, L., & Larson, E. (2009). Engaging the adult learner generational mix. Journal of Adult Education, 38(1), 12-21. 

 

 



 2021العدد السابع                      الخمسنة لبعض مدراس مدي واقع الرياضة المدرسية

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
225 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                          

                                                                

 

اقع الرياضة املدرسية لبعض مدراس مدينة الخمس   و
            

  

                                )* ( فتحي رجب همل

                                                    : املقدمة ومشكلة البحث                  

تعتبررا رياضة ررد رية هرراد نرر  رياساررد ررهةهرراد ييةااررد رياضة رراد ري رره ماررا رب  ليضمررة ركتتاررة  ررابررا ي  ررا   ةاات ررة            

  رررت ريررراة  ارياةمرررةن ريتةى رررد  ارررا ريا رررت  ررر    رررتل  ر ؤرررة  رياضة ررر ها 
ا
رياضة ررراد ريت رررل  ارك  ورررة  ا ارع رررؤة ة

  ت حةجةن ريعصا ريذي ععيش  اه  
ا
ا ة يه    آثة   ماةباد ا ابمةف تفعال آياةن ريعال ات ررلضاف  رر  ارع ؤة ة

 اة  ررعو د رياضة اد رية هاد ري ه تعتبا  رر  جا ررد ريلهررةعل ريفعةيررد يتبررلض  اتاياررد ري ة رريحب ا  ل مررة ت ررا  

رزب ي تال اذ  اصد ري قةء اريتلرصررل ارك ررة ةب اتاررةى  ر وبررارن اتع ررا ريعررةىرن رياررةاد اتاهررا تة يت قارر  تررل 

 فسررررر ه ااجرررررةرع  يتا اررررر ما آ رررررد رك  رررررارف  ارررررة تعرررررلى برررررةي فت   رررررا   ف رررررتا ا  رررررا  ارررررتاعتا ا  ةصرررررد ا ب  ررررر  

  (     15( )14 ةة  ضة اد    ريتا  رياضة  ه.    )ريتعة ف   اه  ب ريتال اذ تا  اهت قة

 بعلر ررل تترررثا ريتع اااررد ي عا اررد ت  ررت ااررةىة رياضة رراد ريتاباررد(  ارر    ب   1997ايوررحا    رر    اررة )                              

 ب ارر  رياة اررد ريتاباررد  رر ،  تعررة  ب ماررا ايررذر ارإل بة ررةنا ريت ااررذا ريرر ، ا ريررة  ا  تاتررة  رر   تعررةىة

  رياة اررد ريتاباررد  ع ررا   ررةرى  ااررة ماررا ى رهرراد  اح ررد  ررل  رر  ريت ااذ  صةعص  ت م  ةها
ا
    ررةرىر

ا
   ت اررة

ا
 جاررةر

 رإل بة ررةن ذيرر  اض رر  رية هررد ا ررة ب ىر ررل   رريلياةن  رر  مت ا رره ا ررة ارجاررةن  رر  برره مقررل   ررة  ت م  ةها باة

                         (  8:16)     .  تع اااد ااهةعل ا جتزة ا ىارن  ال ا   

 ريتقررة   ررة  يعا ررد ررهةسرر ه ر ةررا  رية هرراد رياضة ررد رب (2016)  حةثا  اة ريقةى  ا  ص ف  رحاررةاضذاا 

 تال اررذ   ررل  هةهررة تتارره رية هرراد رياضة ررد ييةااررد رياضة رراد ا ريررة ةعا  تررا  رر  ايع تررة رياضة رر ه رياررةرب  رر 

  رر   ضة رراة مصررا    ب  رر  ماك رره ريررذي ري اضرر    ررا ررااررا ي  فررل ر و ررلرن ا ررت   ررا تعاررل حارر  ريررةر   ا

                 .اريقة ضررد ريةاياررد ر ةة ررل  رر  بررالىف اتاثاررل رية هرراد ريلي اررد ري ت اررةن ب ررةء  رر  ت ررةتا قررة بررة زر ري ررتقال

(4  :15)                 

 ب ت اا    ،  ريتاباررد رياضة رراد ت ررت ز    ررةرى رياييررد رية هرراد    (2001اضاي  ص ف  ري ةم    اة )

ارياييررد ر وة جاررد ري ررة ةة ببة ررد ر بة ةإمررة قاررل  قررار  ريعاررل بررةي ،   رر   له ررةن ريتع ررااا اذيرر  يتررل حا  ررا  

اح ررد رماةباررد ا عةيررد ي اةحرره. ااررة  ب ت فاررذ ريرر ،  م تررةب  اررا  ا اررد تقررلضا  صررةحاد ا  ررتااة بةإل ررة د  اررا  

ريتقررررلضا رييمررررةت  ري رررره تاررررا  يعا ررررد  ررررة   ررررة ت قرررر   رررر   تررررةرف  اهررررل د  رررر  ر و ررررد ا ررررة ريعلقررررةن ري رررره ارجترررر  

 (4:  9  ت اا    ،  ريتاباد رياضة اد. )

ارياضة ررررد رية هرررراد نرررر  ريعاررررلى ريفقرررراي  رررر  تثقارررر  رريفررررة  اريورررراة  اتررررايا ما  رررر   ررررال  ررعورررر د رياة اررررد    

اريعا ررررررد ر ةاااررررررد اريتفة اررررررد يات ا ررررررلر   ررررررلايا ما   ررررررل   ف ررررررتا  ا ج ررررررة تا احاررررررةإما ري وصرررررراد ياسورررررريلر 

ر ةررررا ريررر ثا ارهرررر ثاة   رررلري حب صرررة ةحب م فعررررلب   ف رررتا اض ررررة لب  ايرررة ما . اتعاررررل   ررر  ت ررررؤات ريسورررة  

 (15  :  3)اق  ريفارغ ارا  ة  ريتة رن رياضة اد    رجل ريت ة س ريواض   

اتتاثررل  تااررد رياضة ررد رية هرراد  رر    مررة ريقلر ررة ررهةهرراد ي تثقارر  رياضة رر ه بافتل رره ريوررة ل يبة ررد   

 ثاررد تفايرري  اض ررد ريقة ررةة ياة هررد   ارى ر ؤتات  ا ريارحل ريتع اااد ر وت فد ا ا   ثا  إ مررة تعررة  باثةبررد  



 2021العدد السابع                      الخمسنة لبعض مدراس مدي واقع الرياضة المدرسية

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
226 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                          

                                                                

 

رياضة ررررد با ت رررر    لر تررررة اتلجتةإمررررة ا رر ررررا ريررررذي  ت ررررا  بتلهررررات قة ررررةة ريوررررة اد ر ؤاةتحامررررد ي اضة ررررد  رررر  

 (  4 :  2ر ؤتات هلرء   ا   تل  ريتااض   ارياةد  ا   ا   تل  ري ة  د ريعةياد.        )  

  ررا ات عا رياضة د رية هرراد برعورر  مة ر       
ا
 تة ررة ا ررلثار

ا
بةيقررة رن ريتعررةىة ي تال اررذ ا اذيرر   رك تقررةءوت فررد ىا ر

ا رر ررررا ريرررررذ  مزضررررة  ررررر   ريتابررررلي تررررةىف ا لجرررره اضارررررة   ت رررر  قارررررةىة  لت ررررد يتررررذر ريعارررررل  تايرررررلي يبل مررررة عوررررة  

  يلياةن رياضة د رية هاد بة تاة تة جررزء  رر  ريعا اررد ريتع اااررد ا حارر   ب هاةهررد ريتع رراا إمررةف راررا   ررةرى 

 ا اتعة رية هد  حة ريله ةن ريتابلضد ري ى تيهئ ريفاصررد   ررة  ريتال اررذ 
ا
 ارجتاة اة

ا
 ا  قاة

ا
 ا ق اة

ا
ريتال اذ بة اة

         ال  ررتررةرف ريتابلضررد ري ررى تعاررل  ررا  ررلتمة اري ررى ت ررتاة    ررف مة  رر  ر ؤتاررت. ر وبارن ريتعةىة  كا وةف

(1    :49  ) 

 رارر   مDijol Alain    (1994)ديجوو أ ن  اضرراي 
ا
 ب   ررا ريقررةعاحب بةيعا اررد ريتع اااررد  ب ت ررعلب ىرعاررة

ىاب ت قاقترررةا ااررررة رب   عا رررد  رررة حققتررره رية هررررد  ررر   ترررةرفا ا رررة يررررا مت قررر ا ا عا رررد ريعلقرررةن ري رررره حةيررر 

ريع ررا ممارره ريتعرراف   ررا ريورركالن ري رره عورررن  ررال  ت اارر  ري ررةن  ريتابلضررد هررلرء بةيس رراد ي اة هررد ا ثررة   ا 

ي صرررفلف رية رهررراد  ا ح رررى ي فصرررل  رية رهررراد ري ررره تعارررل بمرررة ثرررا تررررت  ررتاارررد ررابرررا بةيس ررراد ي ت اارررذ   رررل  

ريررررر قص  ا ريقصرررررل   ررررر   اال رررررد رإلجرررررارءرن ري ررررره تعرررررل  ت قاررررر   ررترررررةرف ريتابلضرررررد ريل رررررل دا ا عا رررررد  اجررررره

                                                 (16:  11)  ررتةرف.

 رياة ارردا ريتاباررد ى  ) حارر   رر  رية هرراد رياضة ررد ارقررت   ررا ريلقررلف   ةايررد  رر   وررب د ريا رر  بررازن اقررة

 .رية هاد رياضة د ا علقةن  وكالن  اا بةإل ة درإل بة ةن(  ررعو دا

 - :الدراسة هدف   

 .ر واس  ةم د  ةر  ياعض  رية هاد   رياضة د ارقت   ا ريتعاف - 1    

 رية هاد. رياضة د ا علقةن  وكالن  تا   ا ريتعاف     2 - 

 :البحث تساؤ ت

  ةم د ر واس؟  ةر  ياعض  رية هاد   رياضة د ارقت تل  ة -١

 ر واس؟  ةم د  ةر   ياعض  رية هاد رياضة د ا علقةن  وكالن  تا ن   ة -٢

 البحث:مصطلحوات  

 الرياضة املدرسية    

  رررر  ى   ريتاباررررد رياة اررررد اريسوررررة      
ا
ا ررررة ب  ريررررةر   ا"نرررر  ريسوررررة  رياضة رررر ه ريررررذي مررررتا ىر ررررل رية هررررد  تاررررثال

  ررررررررررررا ريسوررررررررررررة  ر وررررررررررررة    بمررررررررررررةف ت ااررررررررررررد ري اةقررررررررررررد رياة اررررررررررررد اريتررررررررررررة رن ر ةاااررررررررررررد ي تال اررررررررررررذ".                                    
ا
                    رية هررررررررررررد  تاررررررررررررثال

  (13  :129)  

 الدراسات السابقة:                     

  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد بع ررلرب ) م 1997( ( 5) النهوار حوامم دراسوة  -

 . آبةتما

  اررا ااررذي  ا آبررةتما  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد  عا ررد    : الدراسوة هودف

 رهرر اة د رياةحرر  ا  ررة ا ري ررال   ثررا بلجتررد ذيرر  ا قة  ررد رر ررا   ريررلرى رية رهرراد بررة   بررحب ريررةىة تررذف  لقررت

 ريتاباد ا ريعاياد ري اد ن  ى رهاد (  لرى     10)   تت ا 
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 .  ارياضة اةن ا ريع ل  ا ريف اد ريتاباد ا رإل ا حزمد ري اد ا ر ؤاار اة ا ريتة ضخ  ا ررحاةء ا ريةم  ارياضة اد  

 ريعة د ريثة لضد يال    ل    اياةء     (  264)  ا         :الدراسةعينة  

 ري اررد : م رر  ااررة   رآلبررةء  ثررا اجتررد  رر  ري ةيررا ي ررتقال  تاا مررة ح ررا رية رهرراد ريررلرى  : تاتيررا  النتواج  اهو   

 %ر ؤاار اررة ا9.9  % رياضة رراةن   ا%  10.5 رإل ا حزمررد ري اررد ا% 10 9.ريتررة ضخ  ا% 14 ريةم  ا%  4 14.  ريعاياد

  ا 4.5%ريع ررل  ا 5.7%ريف اررد ريتاباررد ا 9.2% ررحاررةء 3.9
ا
 ي  ررال  ايةيس رراد   8.6%    رياضة رراد ريتاباررد ا  حررار

    رياضة اد ريتاباد جةءن
ا
 .     6 .5 % بس اد رر حا ريااز  م ة

  (  بع لرب  ى رهد ت  ا اد يلرقت رياضة د رية هاد بةايد ريبلض  .2007( )  7)   غان  على سكرا   دراسة -

ريتعاف   ا ارقت رياضة د رية هرراد  بةايررد ريبلضرر   رر   ررال   ريتعرراف   ررا ررتررةرف اريرر ،     :   هدف الدراسة  

 ارإل بة ةن ريةىمد اريبواضد ارإلىر ة رية هاد ا اجه ريسوة  اريتقلضا  . 

 :   ري ،  ريلصف  ا   املنهج املستخدم 

 يةيا .  126 ع ا ا لجه تاياد  ضة ادا ا ةى    93:  ا    ا    عينة الدراسة 

ت قرر   ةعررة  رياضة رر هريتاباررد رياة اررد  ب  اة هررد ريسوررة   ا ع مرره: متف   ررل  رر  ري ررال  رياة هررحب   نه  النتاج 

صرر ا قررل  ي ااة هررحب ات مررى ري اةقررد رياة اررد ا ارتفررة  ريع اررحب اريررلجتحب   ررا  ب  رر  مقررل  بررةيت  ا  ي ايمررةب 

ريتابارررد رياضة ررراد ا ارررةيس رآلبرررةء ا اارررة  ب ريال رررا  جهها رررل  ا ع مررره   رررةء  اث رررحب يتايرررةن ريترررة يس بةيب ارررةن 

ا اك ترررل   رإلىر ة رية هررراد برتاارررد  رية سررر ه رياضة ررر هاررىارن اررجتررزة رحرررا   ةهررراد يت قاررر   ترررةرف ريسوررة  

 رياررةع ريتاباد رياة اد ا ا ة  اجلى ب ةقد تقلضااد يبل ت ااذ ي تعاف   ا  قة ر ريتقة  ريذ   حازف  ا ر ؤررة  

 اريتة  .  

  ( بع ررررررلرب ى رهررررررد تقلضااررررررد يلرقررررررت رياضة ررررررد رية هرررررراد  ررررررا  ررررررل 2008( ) 10)   م سوووووود  محموووووود عبوووووواس دراسووووووة -

 ريتلجتةن ر ةةمثد ي ت لضا بةايد رإل ة رن ريعاياد ريت ةة . 

تقلضا ارقت رياضة د رية هاد بةايررد رإل ررة رن ريعاياررد ريت ررةة  رر   ررال  ريتعرراف   ررا ررتررةرف   :  هدف الدراسة

 اري ،  اريع ا اريتع ا ارإل بة ةن ارإلىر ة رية هاد اريتقلضا  .

 : ري ،  ريلصف  .    املنهج املستخدم

 ت ااذ .  69 ع ا ا لجه تاياد  ضة اد ا ا ةى    56:  ا    ا    عينة البحث

:  ب ريت لضا  ا بار ج رياضة د رية هاد ت ة ة ريتال اررذ   ررا ريتاةمررة اركبتبررة  اضزضررة  رر  قررة رإما    نه  النتاج 

رإلبةر ارررد ا رررة  ةإما ريعق ارررد ا اررترررةرف ريعا ارررد ب ةجرررد رارررا  زضرررة  ررر  ريت رررلضا  ررر   قة   مرررة ررترررةرف ريررر فس 

اد   ا ت قا  يالحةإمة  ا  ة ررد ر ؤتاررت رإل ررة رت  ا ااررة ر ةاااد ا ارياييد رية هاد ك ت ة ة رياضة د رية ه

 ب ريرررة ا ريرررةىي  رررا  ارررة  رياضة رررد رية هررراد  رررعا  اك ما رررا رارررا ري رررتل  ريقارررل   ررررا ريرررة ل رياتفرررت ي فررراى 

 بةايد رإل ة رن.   

  ى رهررد   لر مررة تلصرراةن يت  ررحب 2007 ررة   Morgan & Hans  (12 ) م رجووا  وهايسوو     دراسووة -

ريتابارررد رياة ارررد بةيرررةر   ركبتةرعارررد  ررر    ثرررل   ة هرررحب ريفصرررل  ا اقرررة ترررة   ت ررر  رية رهرررد رارررا ريتعررراف   رررا 

افرررةءة برررار ج ريتابارررد رياة ارررد  رررا ريرررةر   ركبتةرعارررد  ررر    ثرررل  ريصرررعليةن ري رررى تثترررا  ررر   رررال   بررراة  ة سررر ى 

ريترررة يس ا اقررة رهرررت ة  رياةحثررةب ريرر ،  ريلصرررفة ا اح ررتا    ا رررد ريا رر    رررا  ريفصررل    ررة ريقارررة  بعا اررد

 رررررة    ررررر   ةم رررررد  ارررررل هرررررةاز اض رررررز بإهرررررتارياة ا ا احهرررررت ة  رياةحثرررررةب  هرررررتاة ة ركهرررررتباةب  لهرررررا د  ؤارررررت  189

ا اريت فاررذ  ريااة ةن ا ا ة    تا ري تةعج  ة  افررةءة رية هررحب ىر ررل بررار ج ريتاباررد رياة اررد  ررا ريقاررة  بررةيت  ا 
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ي ايمةبا اتلقت ري تةعج ا اتةبد ريتقة ضا ا اريتقااا ا ات    ريتاباد رياة اد ذرن  القد اثاقررد با ررتل  رية هررد 

  ا ارإلبتبة  ريب ا ا اركحتاةجةن يت د ريتع اا ر وةصد.  

 -:إجراءات البحث
 الدراسة: منهج .1

ة         
ا
 ريلصررف  رهررت ة  ريررةر   ريرر ،   يضمررةا ت رر ا ري رره اري  ررةةكن ا تررةر تة رية رهررد يااعررد  رر  ر  القرر

 يالعاد رتةرف رية رهد ر ةةياد. ري   
ا
  ثار

 الدراسة: مجتمع .2

  ر واس. ع مه ريتاباد رياة اد يةر   ريتع اا رإل ةرىي ا ريثة لي باةم د   ا   رية رهد  اتات   تال      

 العينة الدراسة: .3

 ع ررا ا ع اررد   )65ا ررةىتا ) ر واررسا رياة اررد باةم رردقة  رياةح  بإ تاة   ا د ريا       ع مرره ريتاباررد         

    ريذم  رهتاةبلر رىرة رية رهد   اتا ر تاة تا بةي اضقد ريعولرعاد  تاياد بة اد

 املجاأ املكايي:   .4

 ررةر   ريتع رراا رإل ررةرىي ا ريثررة لي بعررض ياباررة ار ررتا     رر    -تا  جارء تذف رية رهد     ةم د ر واررس        

 . ضمة 

 املجاأ الزمني:   .5

 .  2019 -  2018ريعة    جارءرن تذف رية رهد  ال  ت ا  تا         

 نداة البحث: .6

يارراا ريتعرراف   ررا ارقررت رياضة ررد رية هرراد  رر  اجتررد  ثررا  ع مرره ريتاباررد رياة اررد   اتررا ركهررتعة د برهرر اة د       

 ياعض  ة ر   ةم د ر واس , ب ا  تتبلب تذف      ااحب   ا ري  ل رآلت  : 

 ت ا    ا ريع ل ةن ريةمالرار اد اري ه تتبلب    ثالث  قارن . -القس  األوأ :

ارقت رياضة د رية هرراد  رر  اجتررد  ثررا  ع مرره ريتاباررد رياة اررد  يرراعض توتال   ا قاة  اتقااا   -ريق ا ريثةع  :

(  اررة ة, 49 ررة ر   ةم ررد ر واررسا تررا   ررةرىتة اصرراةر مة   ررا صررل ة  قاررة  ياكرران ريثال رر  اقررة ت ررا     ررا )

  ا  ر ةةا  ريتةياد:

 .رن(  اة  8اريذي  ت ا    ا )ى   ريتاباد رياة اد   –ارقت رياضة د رية هاد :  ر ةل  ررا  

 .رن(   اة  10, ت ا    ا )ررعو د –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ريثةع   :

 (   اة رن.       9رإل بة اةن, ت ا    ا )  –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ريثةي   :

 (   اة رن.        4  تل  ريسوة , ت ا    ا ) –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  رياربت  :

 (   اة رن.     3ريت  ا , ت ا    ا ) –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ر وة س : 

 (   اة ة . 15رياضة د رية هاد, ت ا    ا )   وكالن ا علقةن  ر ةل  ري ةى  :

اييورررااب بسترررةعج   اارررد ىقاقرررد قرررة  ريةر هرررةب بةهرررت ةر   قارررة  ياكررران ريثال ررر  رربعرررةى ي جةبرررد  ررر  ريفقرررارن 

 ان :
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 ( 1الجدوأ رق  )

اقع الرياضة املدرسية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية   اختبار نلفا للصدق والثبات لألسئلة نتاج   و

 لبعض مدراس مدينة الخمس 

 

 السؤاأ ت
مت سط درجات  

 املقياس
 مؤشر الثبات  مؤشر الصدق  تباين املقياس

اقع الرياضة املدرسية  1  0.747 0.364 2.659 20.840 درس التربية البدنية -و

اقع الرياضة املدرسية  2  0.706 0.522 2.879 20.644 األيشطة -و

اقع الرياضة املدرسية  3  0.704 0.595 2.735 20.729 اإلمكانيات -و

اقع الرياضة املدرسية  4  0.723 0.561 2.485 20.605 محت ى النشاط -و

اقع الرياضة املدرسية  5  0.672 0.325 1.986 20.893 التخطيط -و

 0.748 0.355 2.896 20.627 املدرسيةمشكالت ومع قات الرياضة   6

 0.772 قيمة اختبار نلفا العام  

 

  

 (2جدوأ رق  ) 

اقع الرياضة املدرسية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية  لبعض  بأُبعاد  مت سط إجابة املبح ث   و

 مدراس مدينة الخمس 

 الرني الساجد  النسبة املئ ية  املت سط املرجح 

ًسه     55.33 %-  33.00 % 1.66إلى      1.00من   
ُ
   ت

ًسه  بدرجة محدودة    77.33%-   55.33 % 2.32إلى      1.66من  
ُ
 ت

ًسه  بدرجة كب رة    100%-   77.33 % 3.00إلى      2.32من  
ُ
 ت

 

 العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات 

:  
ً
 الت ميع التكراري لخصاجص نفراد عينة الدراسة    نو 

  :املؤهل .1

%  رررر  32.31( ري ترررةعج ر وةصررررد بتلزيرررت ريعا رررد  رررر  حاررر  ريلتررررل حاررر   ارررة  ب  ررررة ع ررربته 3مارررحب ر ؤرررةا   قررررا )

 %.  67.69بي اة ب ا  ع اد ريذم  يةمما ريةب ل       جاةا  ريعا د ريا لثد تا    حا    تةىة ريابةيل ضل ,
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 (  3جدوأ رق  ) 

 ي ضح ت ميع العينة من حيث املؤهل  
 

 النسبة % التكرار املؤهل 

 32.31 21 بكال ري س

 67.69 44 دبل م

 100 65 املجم ع

 

 

 
 

 ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث املؤهل  1شكل ) 

  :الفئات العمرية  .2

%  ررر  56.25( ري ترررةعج ر وةصرررد بتلزيرررت ريعا رررد  ررر  حاررر  ريعارررا حاررر   ارررة  ب  رررة ع ررربته 4مارررحب ر ؤرررةا   قرررا )    

%  رر    ررارى ريعا ررد 31.25هرر د ا ااررة مالحررس  ب ع رراد  40 - 31 جاررةا  ريعا ررد ريا لثررد  رر  ريفيررةن ريعااضررد  رر  

 %  .12.50ه د ب ا  ع ا مة    50 -  41ه د, ا ي فيد        30 -  20يفيةن ريعااضد     تا ر

 (4جدوأ رق  ) 

 ي ضح ت ميع العينة من حيث الفئات العمرية

 النسبة % التكرار الفئات العمرية

 20.00 13 30  -  25من  

 21.54 14 40  -  30من  

 52.31 34 50  -  40من  

 6.15 4 50من       اكبر 

 100 65 املجم ع

 

بكلوريوس
32%

دبلوم
68%



 2021العدد السابع                      الخمسنة لبعض مدراس مدي واقع الرياضة المدرسية

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
231 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                          

                                                                

 

 
 ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث الفئات العمرية2شكل )

 :  الخبرة -3

%  رررر  36.92( ري تررررةعج ر وةصررررد بتلزيررررت ريعا ررررد  رررر  حارررر  ر وبرررراة , حارررر   اررررة  ب  ررررة ع رررربته 4ماررررحب ر ؤررررةا   قررررا )

%  رر    ررارى ريعا ررد  ررة لر يررةمما 32.31هرر د ا ااررة مالحررس  ب ع رراد  20 جاررةا  ريعا ررد ريا لثررد يتررا  برراة تزضررة  رر  

%, ار وبرراة ررقررل  رر  21.54هرر لرن  ا ارر  ع ررا ما  10  -  5هرر د,   ررة  رر   ة رر   برراإما  رر   20  -  10 برراة  رر  

 %  9.23 ا د ه لرن   ة لر بس اد  

 (5جدوأ رق  ) 

 الحالة ا جتماعية  ي ضح ت ميع العينة من حيث 

 النسبة % التكرار الخبرة

 9.23 6 05اقل  من     

 21.54 14 10  -  05من  

 32.31 21 20  -  10من  

 36.92 24 20نكثر  من  

 100 65 املجم ع
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 الخبرة ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث 3شكل )

 ثانيا: عرض ومناقشة تساؤ ت البحث.

  ةم د ر واس؟  ةر  ياعض  رية هاد  رياضة د ارقت تل  ة .1
 

 ( 6جدوأ )

 مح ر   األوأ: يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   درس التربية البدنية  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

 يًسه  بدرجة كب رة  %94.87 %14.21 0.40 2.85 البدنية التنمية البدنية للتالميذ يحقق درس التربية  1

 يًسه  بدرجة كب رة  %92.31 %18.90 0.52 2.77 يحقق درس التربية البدنية التنمية املهارية للتالميذ 2

 يًسه  بدرجة كب رة  %90.77 %21.04 0.57 2.72 درس التربية البدنية يرعى الفروق الفردية ب   التالميذ 3

 يًسه  بدرجة كب رة  %87.18 %18.75 0.49 2.62 يحقق درس التربية البدنية التنمية املعرفية للتالميذ  4

 يًسه  بدرجة كب رة  %87.18 %22.10 0.58 2.62 درس التربية البدنية ينمي القناعات ال طنية وا جتماعية للتالميذ  5

 يًسه  بدرجة محدودة  %74.36 %30.45 0.68 2.23 التربية البدنية يتناسب وإعداد التالميذ ال قت املخصص لدرس  6

7 
ال قت الخاص بدرس التربية البدنية كاف لتحقيق األهداف 

 املرج ة
 يًسه  بدرجة محدودة  67.69% 32.53% 0.66 2.03

8 
البدنية  مناسب لتحقيق األهداف  درس واحدة نسب عيا  للتربية

 مل ض عه 
 يًسه  بدرجة محدودة  64.10% 48.04% 0.92 1.92

 يًسه  بدرجة كب رة  %82.31 %12.47 0.31 2.47 الدرجة الكلية

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  6ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتله  ر ة ةن   ب  جةبةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )م قرر  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترررت  بعررة ذيرر  )م قرر  ى   94.87ااررا بس رراد ى   ريتاباررد رياة اررد ريت ااررد رياة اررد ي تال اررذ(  م تررل رياتاررد رر 

%, م ضمرررة بةياتارررد ريثةيثرررد )ى   ريتابارررد 92.31ريتابارررد رياة ارررد ريت اارررد ريتة ضرررد ي تال ارررذ(  ررر  رياتارررد ريثة ارررد ايس ررراد 

ى   ارحرررةة  هرررال اة  ي تابارررد )%, اقرررة جرررةءن ريعارررة ة 90.77رياة ارررد ماارررا ريفررراا  ريفاىمرررد برررحب ريتال ارررذ( بس ررراد 

% , ارب ريررا ي ري ررةعة 64.10رياة اد    ةها يت قا  ررتةرف يل ل ه(     رياتاد رر حاة  ايس رراد  يلضررد ب ارر  
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تا بة جررد ااحرراة ررةب توررحا  اررا )ى   ريتاباررد رياة اررد  -ارقررت رياضة ررد رية هرراد ي ة جررد ريب اررد ياعررة  ( اي  ررا ت ررا

  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.

 ( 7جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   األيشطة  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

 يًسه  بدرجة كب رة %88.72 %19.11 0.51 2.66 يحقق النشاط الداخلي الفاجدة املرج ة منه  1

 يًسه  بدرجة كب رة %87.18 %23.11 0.60 2.62 يتيح النشاط الداخلي املمارسة الرياضية لغالبية تالميذ املدرسة 2

 يًسه  بدرجة كب رة %85.13 %27.71 0.71 2.55 تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى املدرسة 3

 يًسه  بدرجة كب رة %82.05 %30.53 0.75 2.46 تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى املدارس  4

 يًسه  بدرجة كب رة %79.49 %30.29 0.72 2.38 ي جد باملدرسة  فرق رياضية لأللعاب والرياضيات املختلفة 5

6 
تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى اإلدارات 

 التعليمية 
2.31 0.77 33.32% 76.92% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

7 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى اإلدارات 

 التعليمية مناسبا وكاف 
2.09 0.79 37.52% 69.74% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة

8 
يسمح للممارسة األيشطة الرياضية بعد انتهاء الي م هناك وقت 

 الدراسدي
2.08 0.74 35.41% 69.23% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

9 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى املدرسة 

 مناسبا وكاف 
2.06 0.70 34.17% 68.72% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

10 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى بعض  

 املدارس مناسبا وكاف
1.97 0.83 42.08% 65.64% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

 يًسه  بدرجة كب رة %77.28 %18.01 0.42 2.32 الدرجة الكلية

 

 

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  7ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتله  ر ة ةن   ب  جةبةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )م قرر  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترت  بعة ذي  )م ا  ريسوررة  ريررةر    88.72ريسوة  ريةر    ريفةعةة رياجلة   ه(  م تل رياتاد ررااا بس اد 

%, م ضمررة بةياتاررد ريثةيثررد )تاررة   ريفررا  87.18رياة هد رياضة اد ياةيااد تال اذ رية هد(    رياتاد ريثة اد ايس اد 

حؤررا ررعورر د رياضة رراد  (, اقررة جررةءن ريعاررة ة% 85.13رياضة اد بةية هد  عو  مة       تل  رية هد( بس اد 

% , 65.64 ه  ة هتة ري ال        ررتل  بعررض ريررةر     ةهرراة ا ررةف(   رر  رياتاررد رر حرراة  ايس رراد  يلضررد ب ارر  ري

تا بة جرررد  رررةب تورررحا  ارررا ), ررعوررر د -ارقرررت رياضة رررد رية هررراد ارب ريرررا ي ري رررةعة ي ة جرررد ريب ارررد ياعرررة  ( ااحررراةت رررا

 اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.
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 ( 8جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 
اقع الرياضة املدرسية   اإلمكانيات  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

1 
التالميذ  يتناسب عدد معلمي التربية البدنية مع نعداد 

 باملدرسة 
 يًسه  بدرجة كب رة  78.97% 32.15% 0.76 2.37

2 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ الفصل 

 ال احد في الحصة
 يًسه  بدرجة محدودة  75.90% 37.64% 0.86 2.28

3 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ فصل   

 دراسي   في ذات ال قت 
 يًسه  بدرجة محدودة  60.51% 44.51% 0.81 1.82

4 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ الفص أ 

 الدراسية في إ  واحد
 جدا يًسه  بدرجة كب رة 52.82% 52.20% 0.83 1.58

5 
تسمح املالعب املدرسية بتدريب نكثر من فريق رياضدي في  

 وقت واحد 
   تًسه   52.31% 46.41% 0.73 1.57

   تًسه   %51.28 %10.36 1.62 1.54 باملدرسة فني   نو مختص   لتخطيط املالعبي جد  6

7 
م زانية املدرسة تكفي  ملمارسة األيشطة  الرياضية  

 املختلفة 
   تًسه   45.13% 40.10% 0.54 1.35

8 
م زانية املدرسة تكفي لشراء األدوات واألجهزة الرياضية  

 للمدرسة
   تًسه   41.03% 44.89% 0.55 1.23

9 
م زانية املدرسة تكفي لشراء املالبس الرياضية للفرق 

 الرياضية باملدرسة 
   تًسه   39.49% 41.92% 0.50 1.18

   تًسه   %55.27 %25.08 0.42 1.66 الدرجة الكلية

 

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  8ر ؤررةا  )

, اضالحرررررس  ررررر   رررررال  ريس رررررا رييلضرررررد ا ريتلهررررر  ر ة رررررةن   ب  جةبرررررةن ريا رررررلثحب  ة ررررر  تورررررحا  ارررررا 
ا
 اتارررررد ت ةزيارررررة

% , ترررت  بعررة 78.97ياتاررد ررااررا بس رراد )م  ةها  ةى  ع مه ريتاباد رياة اد  ررت   ررةرى ريتال اررذ بةية هررد(  م تررل ر

%, 75.90ذيرر  )ت  ةهررا ريال ررا رية هرراد  ررت  ررةى تال اررذ ريفصررل ريلرحررة  رر  ر ةصررد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

, % 60.51م ضمة بةياتاد ريثةيثد )ت  ةها ريال ا رية هرراد  ررت  ررةى تال اررذ  صرر حب ى رهرراحب  رر  ذرن ريلقرر ( بس رراد 

 حزر اررد رية هررد تكفرر  يوررارء ريالبررس رياضة رراد ي فررا  رياضة رراد بةية هررد(   رر  رياتاررد رر حرراة   (اقة جةءن ريعاة ة

 ررةب , رإل بة اررةن -ارقررت رياضة ررد رية هرراد   ةعة ي ة جررد ريب اررد ياعررة% , ارب ريررا ي ري رر 39.49ايس رراد  يلضررد ب ارر  

تاك تتوحا  اا )  .( اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل ا
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 ( 9جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   محت ى النشاط -و

 

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

2 
 الفرديةيهت  برنام  النشاط الرياضدي باأللعاب 

 الجمبام (  –) نلعاب الق ي 
 يًسه  بدرجة كب رة 78.46% 29.50% 0.69 2.35

3 
 يهت  برنام  النشاط الرياضدي باأللعاب الجماعية 

 ) كرة القدم ، السلة ، اليد ، الطاجرة ( 
 يًسه  بدرجة محدودة  68.72% 39.18% 0.81 2.06

1 
 واملضرب يهت  برنام  النشاط الرياضدي بألعاب الكرة 

 ) تنس ، تنس طاولة (
 يًسه  بدرجة محدودة  63.59% 45.13% 0.86 1.91

4 
 يهت  برنام  النشاط الرياضدي بألعاب الدفاع عن النفس 

 ) ج دو ، كارتيه ( 
   تًسه   38.46% 41.20% 0.48 1.15

 يًسه  بدرجة محدودة  %65.51 %35.12 0.69 1.97 الدرجة الكلية

 

( مارررحب ريتلهررر  ر ة رررةن  ارك  رررارف ريعارررة ي اريس ررراد رييلضرررد إلجةبرررةن  ا رررد رية رهرررد حرررل  ر ةرررل  9ر ؤرررةا  )

, اضالحررس  رر   ررال  ريس ررا رييلضررد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )ممررتا 
ا
 اتاررد ت ةزياررة

% , 78.46((  م ترررل رياتارررد رراارررا بس ررراد ر ؤاارررةز  –با رررة ج ريسورررة  رياضة ررر ه بةريعرررة  ريفاىمرررد )  يعرررة  ريقرررلي 

ترررت  بعررة ذيرر  )  ممررتا با ررة ج ريسوررة  رياضة رر ه بةريعررة   ر ؤاة اررد ) ارراة ريقررة  ا ري رر د ا رياررة ا ري ررةعاة ((  رر  

%, م ضمرررة بةياتارررد ريثةيثرررد )ممرررتا با رررة ج ريسورررة  رياضة ررر ه بريعرررة  ريكررراة اري رررا  ) 68.72رياتارررد ريثة ارررد ايس ررراد 

ممررتا با ررة ج ريسوررة  رياضة رر ه بريعررة  ريررة ة   رر   (, اقررة جررةءن ريعاررة ة% 63.59سس يةايررد (( بس رراد تررسس ا ترر 

% , ارب ريرررا ي ري رررةعة ي ة جرررد ريب ارررد 38.46ريررر فس ) جرررلىا ا  ة تاررره ((   ررر  رياتارررد رر حررراة  ايس ررراد  يلضرررد ب اررر  

تا ,  ررررةب توررررحا  اررررا )  ك   تررررل  ريسوررررة   -ارقررررت رياضة ررررد رية هرررراد ياعررررة  ( اي  ررررا  جةبررررةن  ا ررررد رية رهررررد ت ررررا

 بةيبة ل.

 ( 10جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   التخطيط –و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الساجدالرني 

 يًسه  بدرجة كب رة %80.00 %33.59 0.81 2.40 هناك تنسيق ب   املدرسة  وإدارة النشاط باملنطقة التعليمية التابعة لها  1

 يًسه  بدرجة محدودة  %70.26 %42.04 0.89 2.11 هناك مشروعات وطنية ) رياضية ( تشارك فيها املدرسة  2

   يًسه   %37.95 %37.64 0.43 1.14 ت جد في مدرستك مركز تدريب  لبعض األيشطة الرياضية املختلفة  3

 يًسه  بدرجة محدودة  %62.74 %28.60 0.54 1.88 الدرجة الكلية
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( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس رراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةررل  10ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )ت ررة  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترررت  بعررة 80(  م تررل رياتاررد ررااررا بس رراد تس ررا  بررحب رية هررد  احىر ة ريسوررة  بةي  قررد ريتع اااررد ريتةبعررد يتررة

%, م ضمررة بةياتاررد 70.26ذيرر  )ت ررة   ورراا ةن اي اررد )  ضة رراد ( توررة    ضمررة رية هررد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

,  ارب ريرررررا ي 37.95%ريثةيثرررررد )تلجرررررة  ررررر   ة هرررررت   اارررررز ترررررة ضا  يررررراعض ررعوررررر د رياضة ررررراد ر وت فرررررد( بس ررررراد 

تا بة جررد ااحرراة,  ررةب توررحا  اررا )ريت  ررا    -ارقررت رياضة ررد رية هرراد   يب اررد ياعررة ري ررةعة ي ة جررد ر ( اي  ررا ت ررا

  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.

اقع تقيي   مدينة الخمس مدارس لبعض املدرسية   الرياضة و

 ( 11جدوأ )

اقع تقيي   مدينة الخمس مدارس املدرسية لبعض  الرياضة و

 

 املجوووووووووووووواأ  ت
املت سط  

 الحسابي

ا نحراف  

 املعياري 
 مست ى التطبيق  ال م  النسبي 

اقع الرياضة املدرسية  1   %82.31 0.31 2.47 درس التربية البدنية -و
ً
 عالي جدا

اقع الرياضة املدرسية  2  عالي  %77.28 0.42 2.32 األيشطة  -و

اقع الرياضة املدرسية  3  محدود  %65.51 0.69 1.97 النشاطمحت ى  -و

اقع الرياضة املدرسية  4  محدود  %62.74 0.54 1.88 التخطيط  -و

اقع الرياضة املدرسية  5  منخفض  %55.27 0.42 1.66 اإلمكانيات  -و

 محدود %68.62 0.47 2.06 الدرجة الكلية 

 

رية هرراد  رياضة ررد لرقررتي م احب     ال  ريااة ةن ريررلر ىة  رر  ر ؤررةا    ررالف  ب ريتلهرر  ريعررة  ربعررةى  

 ةم د ر واس  ةب بة جد "   ررةاى ", حارر  جررةءن ى   ريتاباررد رياة اررد بةيتاتيررا ررا    ةر  ياعض 

م ارررره   تررررل   %(ا77.28بةيتاتيررررا ريثررررةع  بس رررراد ) جررررةءن %(ا ااررررة مالحررررس  ب ررعورررر د82.31بس رررراد )

%(,  ا  حررار 62.75%( , ا بةية جررد رياربعررد جررةء ريت  ررا  بررلب ت رر ه )65.51ريسوررة  بررلزب ع رر ه ب رري )

 %(55.27رإل بة اةن بةيتاتيا رر حا ايس اد )

 ؟الخمس مدينة مدارس لبعض  املدرسية الرياضة ومع قات مشكالت نه  هي ما .2
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   مح ر املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في  (يب  12جدوأ )

 مشكالت ومع قات الرياضة املدرسية 

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

1 
للممارسة نقص األدوات واإلمكانيات في مدرستك يعد عاجقا  

 النشاط الرياضدي املدرسدي
 يًسه  بدرجة كب رة  91.28% 19.66% 0.54 2.74

2 
إذا نصبحت التربية البدنية مادة رس ب ونجاح فهل يزيد ذلك 

 من إقباأ التالميذ علي األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة كب رة  86.67% 27.03% 0.70 2.60

3 
ونجاح فهل يزيد ذلك إذا نصبحت التربية البدنية مادة رس ب 

 من تشجيع ولي األمر  بنه عل ممارسة األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة كب رة  84.10% 26.32% 0.66 2.52

افق ولى األمر على مشاركة ابنه في النشاط الرياضدي املدرسدي 4  يًسه  بدرجة كب رة  %83.08 %24.70 0.62 2.49 ي 

 يًسه  بدرجة كب رة  %80.73 %30.16 0.73 2.42 األسب عي تكفي لتحقيق الغرض منها عدد دروس التربية البدنية  5

6 
يعد عدد املالعب القليلة باملدرسة عاجقا لك في تنفيذ برام  

 األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة محدودة  74.36% 39.44% 0.88 2.23

 يًسه  بدرجة محدودة  %73.33 %30.28 0.67 2.20 نظرة املجتمع ملدرس التربية البدنية ايجابية  7

8 
عدم اهتمام إدارة املدرسة بأهمية التربية البدنية يعد سببا في 

 عدم إقباأ التالميذ علي األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة محدودة  72.31% 73.15% 1.59 2.17

 يًسه  بدرجة محدودة  %70.83 %37.03 0.79 2.13 ينظر املجتمع ملدرس التربية البدنية نظرة متدنية  9

10 
هناك وقت متاح ملمارسة األيشطة الرياضية في ظل كثرة املناهج  

 الدراسية الحالية 
 يًسه  بدرجة محدودة  70.26% 38.55% 0.81 2.11

 يًسه  بدرجة محدودة  %68.21 %37.09 0.76 2.05 امل اعيد املخصصة لدروس التربية البدنية باملدرسة مناسبة 11

 يًسه  بدرجة محدودة  %67.69 %39.86 0.81 2.03 هناك وساجل مناسبة لإلعال  عن األيشطة الرياضية باملدرسة  12

13 
تلغي إدارة املدرسة حصص التربية البدنية في فترة ا ختبارات 

 النصفية و  النهاجية 
 يًسه  بدرجة محدودة  66.15% 44.97% 0.89 1.98

14 
الرياضية باملدرسة مع جدوأ الي م تتعارض ممارسة األيشطة 

 الدراسدي
 يًسه  بدرجة محدودة  65.64% 40.12% 0.79 1.97

افز ومكافآت عن الفرق الفاجزة باملدرسة  15    يًسه  %54.87 %48.54 0.80 1.65 تصرف لك ح 

 يًسه  بدرجة محدودة  %74.02 %12.72 0.28 2.22 الدرجة الكلية

( مارررررحب ريتلهررررر  ر ة ررررةن  ارك  رررررارف ريعارررررة ي اريس رررراد رييلضرررررد إلجةبرررررةن  ا ررررد رية رهرررررد حرررررل  12ر ؤررررةا  )

, اضالحررس  رر   ررال  ريس ررا رييلضررد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا 
ا
ر ةررل   اتاررد ت ةزياررة

رية سررر ه(  م ترررل رياتارررد  ارررا ) قرررص ررىارن ارإل بة ارررةن  ررر   ة هرررت  تعرررة  ةعقرررة ي ااة هرررد ريسورررة  رياضة ررر ه 

% , ترت  بعة ذي  ) ذر  صا   ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح  تل مزضة ذي   رر   قاررة  91.28ررااا بس اد  

%, م ضمررة بةياتاررد ريثةيثررد ) ذر  صررا   ريتاباررد 86.67ريتال اررذ   رر  ررعورر د رياضة رراد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

ل مزضة ذي     ت ؤات اا  رر ررا كب رره  ررل  اة هررد ررعورر د رياضة رراد( بس رراد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح  ت
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تصرررراف يرررر  حررررلر ز ا بة ررررئن  رررر  ريفررررا  ريفررررةعزة بةية هررررد(   رررر  رياتاررررد رر حرررراة   (, اقررررة جررررةءن ريعاررررة ة% 84.10

, ة هرراد  ورركالن ا علقررةن رياضة ررد ري  % , ارب ريررا ي ري ررةعة ي ة جررد ريب اررد ياعررة54.87ايس رراد  يلضررد ب ارر  

تا بة جد   ةب توحا  اا )  .( اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل  ةاىة  ت ا

 ا ستنتاجات:

 -ا ةب     تاتة  ةم   :  ري تةعجا   ةىر     تان تةف رية رهد    

ر تررررران ري تررررررةعج  ب ى   ريتاباررررررد رياة اررررررد م قرررررر  ريت ااررررررد ريتة ضررررررد اريعا اررررررد ي تال اررررررذ رك رب  ررررررةى ى ا  ريتاباررررررد  -

 .يت قا  ررتةرف رياجلة  تكف رياة اد  ك 

 رتتاة  بار ج ررعو د رياضة اد بةريعة  ر ؤاة اد اض ضمة    ركتتاة  رريعة  ريفاىمد  -

 .و د رياضة اد ر وت فد بةيةر   ة  اجلى  اراز تة ضا يألع -

 ذر  صا    ةىة ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح ت ؤات اا  رر ا كب ه   ا  اة هد ررعو د رياضة اد .ن -

 ررررع  رإل بة ررررةن ريةىمررررد يررررة ر   اررررة مررررلثا بةي رررر ا   ررررا ريوررررة اد ركماةباررررد  رررر   رعورررر د رياضة رررراد ) ريسوررررة   -

 ريسوة  ر وة   ( .    –ريةر     

 -الت صيات :

 رررر  ررهررررال اد  رررر  ثالثررررد ى ا   ريررررة ا زضررررةىة  ررررةى ريررررة ا  ر وصصررررد ي تاباررررد رياة اررررد ب ارررر  ك تقررررل  ررررةى - 

  ررهال 

 . ريعال   ا جعل  ةىة ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح     ارحل ريتع اا ريعة  -

 زضةىة ركتتاة  بةريعة  ريفاىمد ا يعة  رية ة     ري فس   -

 ررت  ريررةر   بعررة ر  مررةء رياررل  رية رسرر ه ياة هررد ري ررال  ررعورر د رياضة رراد ر وت فررد ااااراررز تررة ضا ي فررا    -

 . رياضة اد رية هاد

  ريتعةاب  ت ركت ةىرن رياضة اد ر وت فد يتل حا ررىارن اررجتزة رياضة اد ر وةصد بةريعة  ر وت فد    -

 ريتاباد رياة اد احثما   ا زضةىة ركتتاة  باةىة ريتاباد رياة اد.  ى ا ماا تلجاه  ةماي ريةر   بعة   ياةء  -

 املراجع
(   تقرررلضا ررعوررر د ري البارررد بةيرررةر   ريثة لضرررد بةايرررد ريبلضررر  ا  هرررةيد  2018)  :  هرررال  رحارررة ريرررةما  -1

  ةج تحا  سول ة ا ريبلض . 

(   ريتاباررد رياضة رراد رية هرراد ) ىياررل  ع ررا ريفصررل  1994):    ررحب   ررل  ر وررلاا ا   اررلى  اررة ريفتررةح   ررةب -2

  .ريقةتاة    اريتاباد ريع ااد ( ا ري اعد ريثةيثد ا ىر  ريفكا ريعانة ا

(     رررررةن  ريتابارررررد رياة ارررررد ريعةصرررررا ا ىر  ريفكرررررا ريعانررررر  ا  2000)  :   رررررحب ر ورررررلا  اريورررررة    جارررررة  ريرررررةم  -3

    ريقةتاة .

  (   ارقت رياضة د رية هاد  ا ب    سول   2016) :  حةثا  اة ريقةى  ا  ص ف  رحاة -  4                               

 ارقررت  ررةاة ا آبررةتما  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد "    (1997  :(رييمررة  حررةز  -5

 ا ر ةااررد ا  ررل  رياة اررد ريتاباررد ق ررا ا  ر و اجرر  ريتعررةاب   ا ررس ىا    رر  ا  ررتقا تة رية هرراد رياة اررد ريتاباررد

 .رياضةا ا هعلى  ري   ريتاباد جة عد   اد

(  ا رإلحصةء اركحتاررةكن ري ثاضررد اريت اارر  ا  ةي ررة ا  2000) :       اة ري ال  ا     ح حب ريعؤا    6                          

  سول رن ر ؤةء .
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 .  ى رهررررد ت  ا اررررد يلرقررررت رياضة ررررد رية هرررراد بةايررررد ريبلضرررر ا  هررررةيد  ( 2007  ) :رررررة ا   ررررا هرررركارب   ررررز    -7

  ةج تحا ا   اد ريتاباد رياضة اد  ي ا حب ا جة عد ريزقةزض  . 

 ا ريعررة ف  سورررف  كتاررد ا رياضة رراد ريتاباررد تررة يس  رر  ريا ررة "     (1997 ( :  حاررص   اررة    رر  -  8                          

   . رإلهك ة ضد

(   رتاةتررررةن حةمثررررد  رررر  تررررة يس ريتاباررررد رياة اررررد ارياضة ررررد  ري اعررررد رراارررر   2001) :  صرررر ف  ري ررررةم   -9                           

 . صا ىر  ريفكا ريعان 

ى رهررررد تقلضااررررد يلرقررررت رياضة ررررد رية هرررراد  ررررا  ررررل ريتلجتررررةن ر ةةمثررررد  م  ( 2008) :  لسرررر ى   اررررة  اررررة  -10

ا جة عررررد ي ا ررررحب ي ت ررررلضا بةايررررد رإل ررررة رن ريعاياررررد ريت ررررةة ا ريررررلتاا ريع مرررره ريررررةااا ا   اررررد ريتاباررررد رياضة رررراد 

 رإلهك ة ضد .    

 :  املراجع باللغة ا نجل زية         

11- Dijol Alain: Sports co en milieu scolaivre, des stages amicaleaunouvebac, universities rene 

desecraters, bibiothque URF, Sports, 1994. 

12- Morgan, Philip; Hansen, Vibeke : Recommendations to Improve Primary School Physical 

Education: Classroom Teachers' Perspective, Journal of Educational Research, v101 n2 Nov-

Dec. 2007   . 

13 - Rizzo L. Terry &Kirkedall R. Don: Teaching students with Mild Disabilites: What affect 

Attitudes of future physical educator APAQ 12, pp,.205-216, 1995 

اقع الشبكة الدولية للمعل مات:  م 

14-http://www.Al-Hiwar./edutech1234.freeserve.com,Jürgen    rhmer17 Nov 2006                   

                                         . 

 15 -http://www.Maktoob.com/comferen/proceed. Gerhard Schillack 9  - Mar 2007 
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ً
 وتطبيقا

ً
 التكرار في القرآن الكريم تأصيال

 يونس ابوناجي 

 مقدمة:  

 الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا على سيدنا محمٍد الّنبّيِّ األمّي األمين، وعلى آله وصحبه واملرسلين أجمعين.   

   : فإإّّن الإإنلق اليرآاإإّي الوإإر،ق نوعإإان، األون  الإإنلق مإإ  جلإإن الالنيإإم، وال إإااي  الإإنلق مإإ  جلإإن الال  إإم، و إإ ا ال إإااي  أمااا دُااد 

مل علإإإى األون، فإإإالنلِّ 
ه املعإإإااي مر إإإ 

 
ه املعإإإااي التي يإإإن، البإإإي ملإإإي عناصإإإر أنإإإات املعإإإااي ال ليإإإن، وأمإإإا الال يبإإإّي فمحلإإإ

ا
ق الالنيبإإإّي مُالإإإ

 منهما ي ّوِّن مالمَح إعتاز،ن في الوالم امليّدس.ال لين البي ملي عناصر أ
لا، وكلٌّ ِّ

ّ
 نات السورة كل

فالنلق الالنيبي مما اشتغل أبيانه أ من التفسيل، ومما يتعلق أ لك، الوالم في التمل واأللفاظ املوررة، فهي وال ر،إإم لإإق  إإ  ِّ    

أل ألنإإه نإإالم هللا إإإإ  عإإازى إإإإ املستإإي، ولإإ لك اسإإت ب  املفسإإرون
 
مإإ  التوإإرار معإإااي جليلإإن  بإإين مإإدآ فوإإاتن اليإإرآن و ال تإإه،  عب إإا

، نمإإا أضهإإق اإإبًوا التوإإرار أنإإواأ  ملإإي مإإ  اسإإتيرا هق علإإى األر إإ ، 
 
 وبسإإًا

 
وا في أيان   ا امللمح على خالٍف أينهق إيُازا دا لِّ

َُ ف

لفإإإاظ املوإإإررة فإإإي اليإإإرآن، نمإإإا ولإإإق  وإإإ  ضعإإإ  النإإإواأ  ممإإإا ا فإإإق عليإإإه، و التإإإازي علإإإر  نتإإإا    إإإ ا فإإإي الحوإإإق علإإإى ا يإإإا  واأل

 إن شات هللا  عازى إإ.
 
 سيللر لك إإ التيا

 وأل ميإإن  إإ ا امل   
 
  واإإوأ أتببإإ  أن أسإإلق فيإإه، مسإإتير ا

 
 التإإدليل عليإإه أتًبييإإاٍ  مإإ  ا يإإا  اليرآنيإإن، راأًإإا

 
نالملإإق، ومحإإاوال

د    جِّ
عنى أُانم نلإإرج جليإإٍل يتعلإإق أبيإإان أين نووص املونفين في علوم اليرآن، و ين نالم املفسر، ، فلو مواوأل أل ألنه يا لّقٍ

 ما

 مإإإ  وجإإإوت العتإإإاز البيإإإااي لوإإإالم هللا  عإإإازىأل فإإإّّن التملإإإن أو اللفلإإإن  إإإد يإإإراي  هإإإا 
 
معإإإااي التمإإإل واملفإإإريا ، ممإإإا يووإإإ  وجلإإإا

، والفيوإإإل فإإإي 
 
 ف هإإإا معنإإإى جديإإإدا

 
 ملإإإا سإإإبق، مالَتلإإإا

 
لا السإإإاأق فإإإي الوإإإالم، و إإإد  إإإ  ي  تميمإإإا

ا
 إإإ ا  ر،نإإإن السإإإيا ، أو ضعإإإ  مإإإدلول

 اليرا   األخرآ.

 إإ ا، وأسإإ ن هللا إإإإ جإإل وعإإال إإإإ أن ي إإون عملإإي اأتغإإات وجلإإه إإإإ سإإبحانه إإإإ فإإي اوإإر العلإإق واملعرفإإن، وأن ينفإإ  أإإه مإإ  ا لإإ  عليإإه، إنإإه إإإإ 

  عازى إإ وزي  ذلك وتَدت.  

كرار وأقسامه، وفيه مطلبان:
َّ
 املبحث األول: معىن الت

كرار، وعناية املفسرين به. املطلب األول:
َّ
 مُنى الت

: تُريفه.
ً
 أوال

.
ً
 أ اا لغة

ت إذا رَ  ر 
ا
ّرت، َيوإإ

َ
، و إإد يتعإإدآ نم إإل  نإإ

 
، ي إإون الزمإإا

 
ّرا
َ
، نإإ ر 

ا
ّر، َيوإإ

َ
ّر، مإإ  أإإاب َرّي، فالفعإإل نإإ

َ
ّيت، ومنإإه مودرل م  ال الثإإي اليإإحيح  نإإ

َرَجن عنإإد املإإو 
 
، واملفعإإون  ، ومنإإه الر إإا ي (1)الور،إإر، و إإو الَحوإإ رل وإإّرِّ

ر، لإإق اسإإق الفاعإإل مإإ  الر إإا ي  ما ّرِّ
َ
وإإ نإإّرَر، واملنإإارأ منإإه  يا

رت إذا أعإإايت، َر الدإإخيَت ونإإر 
َ
نإإ ر 

َ
 ضعإإد أخإإرآ، ومنإإه  إإوللق  ن

 
، وأصإإل معنإإات فإإي اللغإإن  املعإإاوية للدإإخيت مإإرة رل ر 

َ
وإإ ّرة، أج  (2)ما

َ
، ومنإإه الوإإ

  ملو ،  ان هللا إإإ  عازى إإإ  ﴿املرة، و ُم  على نرا ، و   ي أمعنى  البعث ضعد ا
ٌ
اِسَرة

َ
 خ
ٌ
ة رَّ
َ
 ك
ً
َك ِإذا

ْ
وا ِتل

 
ال
َ
[، وإنمإإا 12﴾ ]النازعا   ق

 
 (، مادة: )كّر(.9/327اللغة، لألزهري ) بانظر: تهذي  (1)

  )ك ر ر(.  (، مادة:6/652ه )َد يْ انظر: املحكم واملحيط األعظم، البن ِس   (2)

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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أل لتُديإإإد الللإإإق ضعإإإد الفنإإإات
 
، و سإإإاي العإإإربا (2)، ونإإإ لك سإإإمي  الورنإإإرة إإإإإ وملإإإي التإإإحك إإإإإإ أإإإ لكأل لاإإإليي الوإإإو (1)سإإإمي  نإإإرة

، وذلإإك ل ونإإه أن إإل مإإ  خوإإلن  و،إإ  ضعنإإلا علإإى ضعإإ ، ففيإإه  وإإرار مإإ  تيإإث 
 
ّرا
َ
وَعد أه علإإى الن:إإل  نإإ  ال ج يا

َ
الحبَل الغليظ

 راج  إزى املعاوية مرة  لو أخرآ.
 
َمَري  التورار لغن

َ
ه على ضعنه. ف  (3)لف 

ريااوأمإإا اللفلإإن نمإإا يًليلإإا املفسإإرون فهإإي
ْ
ك
َ
راٌر أو ت

ْ
كاا
َ
(، نمإإا سإإبق إإإإ ٌر، : ت ر 

َ
أل ألضهمإإا موإإدر،  لفعإإل واتإإٍد و إإو )نإإ ونال مإإا أمعنإإى 

، و وسإإر ا اسإإق وإإرار( موإإدرل
َ
 أنإإه أفإإتح التإإات فإإي ) 

ّ
ه، إال

َ
 إذا أعد إإ

 
وإإرارا

َ
 و 

 
َرر  ا الدخيَت  ور،را

َ
 إإ، ييان  ن

 
، ومإإنهق مإإ  يسإإميه (4) ر،با

 أالواو، و و أاملعنى ذا ه ال ج يّن عليه لفظ ال
 
 .(5)تور،ر  و،را

، (6)كللإإإإا أمعنإإإإى  عنإإإإد جملإإإإور املفسإإإإر،  التكاااارار والتكااااوير والتكرياااار فإإإإّن  والحاصاااا :
 
، و إإإإد يع إإإإلون أإإإإالتورار عمإإإإا أفإإإإاي   نيإإإإدا

  يل الت نيد، لونه  يل منًرٍي تبى عند م  است:دمه ن لك
 
 .(7)و،ُعلون التور،ر ملا أفاي معنى جديدا

  .
ً
 ب اا اصطالحا

، أ نإإه  يموإإ  أن اعإإرف التوإإرار 
ً
 أو  ،لااة

ً
، مفااردا

ً
 أو إلاا،ارا

ً
 أو َمُنااًى، إ مااارا

ً
ظااا

ْ
ف
َ
َياِم ل ِ

ْبِقه فااي السااّ َد سااَ ِم، َدُااْ لااِ
َ
ِر الم

ْ
 ِذكاا

 
اَوَدة ُااَ م 

 
ً
ِفيا

ْ
 أو َمن

ً
َبتا

ْ
ث  (8).م 

 وإليك  يوَي التعر،  

، )ذنإإإر ال لإإإق ضعإإإد سإإإبيه فإإإي السإإإيا (   يإإإدل لإإإاٍن ي:إإإر  أإإإه 
 
 واصإإإًالتا

 
)معإإإاوية(  فيإإإه اشإإإالا  العإإإاية، وملإإإي أسإإإاس التوإإإرار لغإإإن

ر لفلإإه ممإإا سإإبق أو ممإإا لحإإق، نمإإا أنإإه يوإإمل )املفإإري والتملإإن(أل لوإإمون  ّدِّ
ا
 كإإل  مإإا  إإ

 
امليدر املفلوم مإإ  السإإيا ، فإإال يعإإد  وإإرارا

 
 
 فيإإإه شإإإر  اال فإإإا  فإإإي املبنإإإى أو املعنإإإى للفإإإظ السإإإاأق، في:إإإر  أإإإه كإإإل مإإإا خإإإال  لفلإإإن ال لإإإق للمإإإا، )لفلإإإا

ا
أو معنإإإى(   يإإإد لالإإإث

 أو نحَو مإإا، و إإد 
 
 أو فعإإال

 
 اسإإما

 
(   يإإد  واإإيويأل ألن املوإإرر  إإد ي إإون عإإا را

 
 أو إاإإمارا

 
 ومعنإإى، )إعلإإارا

 
املإإ كور فإإي الإإنً لفلإإا

 علإإإإى املإإإإ كور، فلإإإإو أم اأإإإإن إعاي 
 
 عا إإإإدا

 
(   يإإإإد يوإإإإمل مبإإإإااي الوإإإإالم ي إإإإون اإإإإميلا

 
 أو جملإإإإن

 
، )مفإإإإريا

 
 إإإإه، فلإإإإو مإإإإ  التوإإإإرار تتمإإإإا

  )
 
 أو منفيإإإا

 
 و يإإإل موإإإتين، فإإإي تالإإإن إفراي إإإا أو  رني هإإإا، )م بتإإإا

 
وأ سإإإاَمه، ف وإإإمل الحإإإروف واألفعإإإان أ زمن هإإإا، واألسإإإمات موإإإتين

َوا عإإ 
ا
ل
 
   لومإإا الحإإالتين  اللبإإا  أو النفإإي، في:إإر  الحإإرف،  يد عام ي:ً األلفاظ املفرية والتمل على تّدٍ سواتأل ألضهما ال َي:

 أالنفي أو اللبا  يون أن يلحق ألفلٍن أو جملٍن. 
 
 مرايا

 
 إذ ال سبيل لنفيهأل لعدم إفاي ه معنى مستيال

: عناية املفسرين بالتكرار.
ً
 ثانيا

 
 (، مادة: )كرر(.5/135، ولسان الُرب، البن َمنظور: ))ك ر ر(  (، مادة:6/653ه )َد يْ انظر: املحكم واملحيط األعظم، البن ِس (  1)

  .)ك ر ر(  (، مادة:6/655ه )َد يْ املحكم واملحيط األعظم، البن ِس انظر: (  2)

 ( مادة: )ك ر ر(.5/277يدي )انظر: الُين، للفراِه   (3)

  (، مادة: )كرر(.5/136نظور: )( مادة: )ك ر ر(، ولسان الُرب، البن َم 236انظر: مختار الصحاح، للرازي )ص  (4)

 (.32/75) ، للرازي انظر: مفاتيح الغيب  (5)

(، 2/43) :لبيضاااوي (، وأنااوار التيلياا ، ل3/25(، ومفاااتيح الغيااب، للاارازي: )7/270(، والكشااو والبيااان، للثُل)اا : )2/124الكشااا ، للخمخشااري )انظاار:  (6)

(، 1/46) :السااُودليم، ألبااح إرشاااد الُقاا  السااو (، 2/180(، واإلتقااان، للساايو)ح: )2/86(، ومُااالم التيلياا ، للبغااوي: )8/506) ، ألبااح حيااان:البحاار املحاايطو 

 (.  3/172) ، لآللوس  :وروح املُانح  ،(1/342: )، للشوكانحوفتح القدير

 (.2/541( انظر: املحرر الو يل، البن عطية )7)

  و (  8)
ّ
، فمو يش،  ينبغي لنا مُرفة أن

ً
 أو تأسيسا

ً
، فيش،  التكرار تأكيدا ؛ الترديدالتُريو عامٌّ

ً
 أن الفارم بيمه،ااقرياب مان الألن التردياد  أيضا

ّ
: أن تكارار، إال

 اااا هااو 
ً
 متُلقااا دغياار مااا تُلاان بااه األول، ولااالتكاارار اااا تأكياادا

ً
 باملااذكور األول، لكاان الترديااد مااا كااان لتُاادد املتُلاان، بااأن يكااون املكاارر ثانيااا

ً
ذلك إعااادة اللفااع متُلقااا

. انظر: اإلتقان
ً
 .(2/180) ، للسيو)حيسمى تأسيسا
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عا  فإإإإ  علإإإإوم اليإإإإرآن،  إإإإان ذنإإإإر املفسإإإإرون التوإإإإرار، ونإإإإ لك فعإإإإل املوإإإإنفون فإإإإي علإإإإوم اليإإإإرآنأل إذ  إإإإو مواإإإإوأ مإإإإ  مواإإإإو 

إإ رتمه هللا  عازى إإ   )) .. واعلق أن التور،ر أألإإم مإإ  الت نيإإدأل ألنإإه و إإ  فإإي  وإإرار الت سإإ ل، و إإو أألإإم مإإ  الت نيإإدأل فإإّن   (1)اليرندخي

، و إإإإو أألإإإإم مإإإإ  تور،إإإإرالالنإإإإوأ الراضإإإإ   إإإإإإ رتمإإإإه هللا إإإإإإ  )) (3)، و إإإإان السإإإإيو ي(2)الت نيإإإإد ييإإإإرر إراية معنإإإإى األون وعإإإإدم التُإإإإوز...((

 لإإإبع  مإإإ   لإإإ ... ((
 
وأمإإإا املفسإإإرون فإإإ نروت متوسإإإعين فإإإي أيإإإان معانيإإإه، لإإإق ، (4)الت نيإإإد، و إإإو مإإإ  محاسإإإ  الفوإإإاتن خالفإإإا

 لوابط أه،ما:ذنروا له 

إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  ))...ولإإو كإإان الللإإوي يفيإإد الت أيإإد  (5) إإان الف:إإر الإإرازج األول: أن التكاارار خااال  األصاا ، فاألصاا  عاادم التكاارار، 

 .(6)والدوام لليم التورار، و و خالف األصل...((

د، 
َّ
د أقاااوؤ مااان امل كااا ِ

ّ
 إإإان الإإإرازج إإإإإ الثاااانح: أن التكااارار دغااار  التأكياااد يكاااون فياااه املكااارر أقاااوؤ مااان اللفاااع الساااابن؛ ألن امل كااا

 .(7)التور،ر للت نيدأل ألن الت نيد يُم أن ي ون ضدخيت أ وآ م  املؤند...(()).. وال يُوز أن ييان   رتمه هللا إإ 

  .(8)الثالث: أن األص  في التكرار إفادته مُانح متُددة

ّيِ   إإان السإإيو ي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  )).. وجعإإل منإإه إإإإ الالييإإد إإإإ  ولإإه ﴿ الراداا : أن التكاارار دغيااة التأكيااد ال يخيااد عتاا  ثااال  ماارا ،
َ
أ بااِ
َ
ف

َباِن  ِ
ّ
ذ
َ
ك
 
َ،ا ت

 
ك ، فّضها وإن  ورر  نيفا ولاللين مرة، ف ل واتإإدة  تعلإإق أمإإا  بللإإاأل ولإإ لك زاي  علإإى لاللإإن، [13]الرتم       ﴾آالِء َرّبِ

 إزإإإى دإإإخيت واتإإإد ملإإإا زاي علإإإى 
 
،  إإإان الف:إإإر الإإإرازج إإإإإ رتمإإإه هللا إإإإإ  ))ألن (9)((لاللإإإنأل ألن الت نيإإإد ال يي،إإإد عل هإإإا.ولإإإو كإإإان التميإإإ  عا إإإدا

   . ومرايت م   وله  )أالم(، أج  كاٍف في ياللته على الت نيد.(10)التورار لالث مرا  أالم...((

 أإإين املالساااد : أن التكاارار لاايس ماان التأكيااد اللفظااح ال اانا ي باا )الم  
 
د،  إإان السإإيو ي إإإإ أل ألنإإه  إإد ييإإ  مفوإإوال

 
د واملؤنإإ ِّ

ّ
ؤنإإ

 وإن كان مفيدا للت نيد معنى، ومنه ما و   فيه الفول أين املوإإرر، أل فإإّّن رتمه هللا إإ   
 
)) .. و د ي ون التور،ر  يل   نيٍد صناعن

د  الت نيإإإإد ال يفوإإإإل أ نإإإإه و إإإإين مؤنإإإإدت نحإإإإو  ﴿
َ
 ِلغاااا

ْ
َم  دَّ

َ
ا قاااا ٌس مااااَ

ْ
فاااا
َ
ْر ن
 
ظاااا
ْ
ن
َ
ت
ْ
 َول
َ وا وَّ

 
قاااا
َّ
  ات

َّ
ات  َو

َ وا وَّ
 
 [، ﴿ 18﴾ ]الحوإإإإر   قاااا

َ ّ
ِإنَّ و

 
 رْ الاادين مح،ااد باان بهااادر باان عبااد د الخَّ أبااو عبااد د، باادر ( 1)

َ
تركااح عناا  دُلاام الحااديث وأصااول التفسااير، ه(، فقيااه شااافعي، عااالم باألصااول، 794)   . شاا ِ ك

البان وغيرهاا. انظار: الادرر المامناة،  الشاافُية، األص ، م ري املولد والوفاة. من كتبه: البحر املحيط في أصول الفقه، والديباج في توليح املمهااج، فاي فقاه

 . (61، 6/60) :للخركتي ،األعالم، و (، وما دُدها133 /5حجر )

 (.3/11: )، للخركش  البرهان  (2)

لااه ، ماا رأ أدياابمفساار، و حااافع فقيااه شااافعي، و ، (ه 911  ). ح  وِ) ي   ااالل الاادين عبااد الاارح،ن باان أبااح بكاار باان مح،ااد اباان سااابن الاادين ال ضاايري الساا  ( 3)

،ئةنحو  
 
ر فيها أناه مدادد املئاة  : الدر املنثور في التفسير باملأثور، والجام  الكبير وال غير في الحديث،م نو، ممها  ست

َ
ك
َ
وتحفة املمتدين بأس،اء املجددين، ذ

 (. 302، 3/301، واألعالم، للخركتي: )(65/ 4الضوء الالم ، للس اوي )التاسُة. انظر: 

   (.2/179اإلتقان، للسيو)ح: )  (4)

، ولااد بااالري، ماان ماان أعيااان األشاااعرةهاااا( مفسااٌر عااالم باألصااول، شااافعي املااذهب، 606)  .بااو عبااد د فخاار الاادين مح،ااد باان ع،اار باان الحسااين الاارازي أ  (5)

ل بهاااراة، مااان م لفاتاااه: املح اااول فاااي علااام األصاااول، وشااارح األسااا،اء الحسااانى، ومُاااالم أصاااو   أصاااول قرشاااية، ينتهااا  نسااابه إ ااا  ال ااادين ر ااا   د عناااه، تاااوفي

 (.313/ 6(، واألعالم للخركتي: )214لألندروي )ص ،الدين، وغيرها، انظر: )بقا  املفسرين

 (.29/52)و(،  9/78(، و)1/165: )املوال وانظر  (.11/41) ، للرازي:مفاتيح الغيب(  6)

 (.8/162( مفاتيح الغيب، للرازي: )7)

.(. م  مالحظة أنه  ُ  1/13) ، البن  خي التسمي ( انظر: 8)
ً
 )ول  الظاهر مول  الض،ير( من باب التكرار، واكتفى به عن الكالم عت  التكرار دسطا

 .هاا(660)    ، سلطان الُل،اء اا رح،ه د تُا   اا(. وعخاه للُخ ابن عبد السالم2/181) ، للسيو)ح:اإلتقان  (9)

  .(29/52) ، للرازي:مفاتيح الغيب(  10)
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َ
ين ِ

َ
امل ُاااااااَ

ْ
َ  ِنساااااااَ ِء ال

َ
اِك َعتااااااا

َ
ف
َ
ط َرِك َواصاااااااْ ماااااااّ

َ
اِك َو)

َ
ف
َ
ط [، فا يتإإإإإإإإان مإإإإإإإإ  أإإإإإإإإاب التور،إإإإإإإإر ال الت نيإإإإإإإإد اللفلإإإإإإإإي 42﴾ ]آن عمإإإإإإإإران  اصاااااااْ

 .(1)الونا ي...((

 ﴿  نمإإإا فإإإي  ولإإإه إإإإإإ  عإإإازى إإإإإإ   أن التكااارار تأكياااد عتااا  تأكياااد، وهاااو أبلااا، مااان التأكياااد املفااارد، السااااد :
َ
ْرآن

 
قااا
ْ
َك ال ياااْ

َ
ا َعل

َ
نااا
ْ
ل خَّ
َ
ن  ن حاااْ

َ
ا ن
َّ
ِإنااا

 
ً
يِليال

َ
 23﴾ ]الاسان  ت

 
 على   نيد أألم أل[،  ان الف:ر الرازج إإ رتمه هللا إإإ  ))ونرر النميل ضعد إيياعه اسما

 
 .  (2)(( .ألن   نيدا

 أقسام التكرار. املطلب الثاني:

ت على ا يا  إزى ا  ي   ينيسق التورار م  تيث ورويا

ه ااا تكرار اللفع املفرد،    1
َ
 و  ا اللفظ  د يورر أحرفه، أو أمعنات، وإليك  فويل

،
ً
، و إإ ا وري  أ ااا  تكرار اللفع املفرد حرفيا

 
 أُإإ رت املإإ كور سإإاأيا

 
 لانين

 
ه وذلك أ نرت مرة

ا
فإإي األسإإمات، ومنهإإا  وإإرار املوإإدر، وم الإإ

   ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإإ  ﴿
ً
ا
ّ
ف  صاااَ

ً
ا
ّ
ف ك  صاااَ

َ
لااا
َ ْ
َك َوامل اَء َربااا   َو اااَ

ً
ا
ّ
 َدكااا

ً
ا
ّ
ْر   َدكااا

َ
ِ  األ

َّ
كااا ا د 

َ
 إإإان الف:إإإر الإإإرازج إإإإإ رتمإإإه هللا إإإإإ   [،22، 21﴾ ]الفُإإإر ِإذ

 ))واعلإإإق أن التوإإإرار فإإإي  ولإإإه  ﴿
ً
ا
ّ
 َدكااا

ً
ا
ّ
، أج  نإإإرر عل هإإإا  ،﴾َدكااا

 
 ترفإإإا

 
، وعلمتإإإه ترفإإإا

 
 أاأإإإا

 
 ضعإإإد ي ، نيولإإإك  تسإإإبته أاأإإإا

 
معنإإإات  يكإإإا

)).
 
  فلنإإا إإإإ نمإإا  إإرآ إإإإ  وإإرار اللفإإظ و إإ  مإإ  ج سإإه (3)الإإد  تبإإى صإإار   بإإات  من إإورا

 
إمإإا الت سإإ ل، أحيإإث ال ي إإون ال إإااي مفيإإدا

 الت نيد(4)منهما  و أمعنى األون 
 
   .(5)، أو مفيدا

 للفعإإل أموإإدرتو إإد ي إإون املوإإرر  إإو املوإإدر ضعإإد ذنإإر الفعإإل، 
 
، ))و إإو عإإو  مإإ   وإإرار الفعإإل مإإر ين، وفا د إإه رفإإ  (6)  نيإإدا

ه في الفعل املاضخي  وله إإ  عازى إإ  ﴿ (7) و ق املتاز في الفعل.((
ا
 ، وم ال

ً
ِلي،ا

ْ
م
َ
ى ت وس َ َم وَّ  م 

َّ
ل
َ
[، وفإإي املنإإارأ  ولإإه 164﴾ ]ال سات َوك

 إإ جل ش نه إإ   ﴿ 
ً
َ،اء  َمْورا ور  السَّ  ،

َ
، نمإإا فإإي  ولإإه إإإإ سإإبحانه إإإإإ  ﴿[، 9﴾ ]الًور   َيْوَم ت

 
َواِريَرا  و د ي  ي املورر وصإإفا

َ
 قا
ْ
 
َ
انا
َ
َواب  ك

ْ
كا
َ
َوأ

َواِريَر ِمن
َ
ة   ق

 .(8)[  16،  15﴾ ]الاسان     ِفضَّ

 
 
ه فإإي األمإإر،  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإإ  ﴿ و إإد ي إإون املوإإرر إإإإ ترفيإإا

ا
، وم الإإ

 
 ال اسإإما

 
  إإإإ فعإإال

ْ
وا
َ
قاا
ّ
ّم ات

 
اِلَحاِ  ثاا  ال ااّ

ْ
وا
 
 َوَعِ،لاا

ْ
وا
 
 َوآَمناا

ْ
وا
َ
قاا
ّ
ا ات ا مااَ

َ
ِإذ

 
ْ
وا
 
ن ْحساَ

َ
 ّوأ
ْ
وا
َ
قا
ّ
ّم ات

 
 ثا
ْ
وا
 
 إإإإ رتمإإه هللا إإإإ   ))والتوإإرار فإإي  ولإإه  ﴿ (9)[،  إإان اأإإ  عًيإإن93﴾ ]املا إإدة   َوآَمنا

ْ
وا
َ
قا
ّ
﴾ ييتضإإخي فإإي كإإل واتإإدة ات

 
 .(2/180) ، للسيو)حاإلتقانانظر:   (1)

 (.30/226) ( مفاتيح الغيب، للرازي:2)

(، والتساااامي ، الباااان 5/489(، وأنااااوار التيلياااا ، للبيضاااااوي: )4/754(، والكشااااا ، للخمخشااااري: )32/136: )املولاااا  . وانظاااار (31/158) ( امل اااادر السااااابن:3)

 (.4/198) : خي 

 . (2/386انظر: البرهان، للخركش   )  (4)

 (.3/557للس،رقندي )( انظر: بحر الُلوم، 5)

 (ااا رح،ه د اا ( قال السيو)ح6)
ً
يال  َ ،اِ

ً
َراحا نَّ ساَ وه  ّرِح 

 ، رَوساَ
ً
ِثيارا

َ
 ك
ً
را
ْ
 ِذكا

َ وا وَّ ر 
 
كا
ْ
اإلتقاان،  .(: ))واألص  في هاذا الناوأ أن ينُا  بالوصاو املاراد نحاو: راذ

 (.179،  2/178للسيو)ح: )

ز: َداللة اللفع عت  مُناى لام يولا  لاه فاي أصاله اللغاوي، كداللاة الُاين عتا  الجاساو ، والياد عتا  النُ،اة. واملراد باملجا  (.2/178( اإلتقان، للسيو)ح: )7)

، فباه قاال الج،ماور، ونفااه ابان خاويخ مناداد مان املالكياة، وأباو إااحام اإلسافراقين  وابان القااص مان الشاا
ٌ
فُية، وانت ار وفي وقوأ املجاز في القرآن خال 

 .(وما دُدها 7من   واز املجاز، ملح،د األمين الشنقيطح )صم، رحم د الج،ي . انظر: له ابن تي،ية وابن القي

 (.  2/178( انظر: اإلتقان، للسيو)ح: )8)

مفساار، وفقياه ماان أق،ااة املالكيااة باألناادلس،  ه(،546وقياا : ) ه( 542)  .أباو مح،ااد عبااد الحاان باان غالاب باان عبااد الاارح،ن باان عطياة املحاااربح الغرنااا)ح (9)

نفااح . انظاار: ومروياتااه ك فااي الشااُر، عااار  بالحااديث، و ااي قضاااء املريااة، ماان كتبااه: املحاارر الااو يل فااي تفسااير الكتاااب الُخيااخ، و)برنااام (، فااي ثباا  شاايوخهمشااار 

ِري )
َّ
 رِ األعالم، للخِّ (، و 2/526الطيب، للَ،ق

ْ
 .(3/282) :يِت ك
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 فإإي  إإ ت الوإإفا  للإإق.((
ل
 علإإى البإإي  بللإإا، وفإإي ذلإإك مبالغإإن

 
  ، ونإإ لك فإإي  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿(1)ز،إإاية

ً
دا َويااْ ْم ر  ماا 

ْ
ْمِمل

َ
اِفِريَن أ

َ
ماا
ْ
ِ  ال ِ

َ،مااّ
َ
﴾ ف

 .  (2)[، نما جيم أه التالن السيو ي17]الًار    

 َووَّ   وم الإإه فإإي الفعإإل املنإإارأ  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإإ  ﴿
ً
 َعِظي،ااا

ً
ْيال وا مااَ

 
ِ،يلاا

َ
 ت
ْ
ن
َ
َمَواِ  أ

َّ
 الشاا

َ
ون ِبُاا 

َّ
ِذيَن َيت

َّ
ِريااد  الاا ْم َوي 

 
ْيك
َ
وَب َعلاا

 
 َيتاا

ْ
ن
َ
ِريااد  أ   ي 

ْم 
 
ك
ْ
 َعن

َ
و ِ

ّ
ف
َ
خ  ي 

ْ
ن
َ
ِريد  وَّ  أ  .  (5)إإ رتمه هللا  عازى إإ  ))التورار للت نيد والتير،ر والتياأل.((  (4)،  ان ال سفي(3)[28،  27﴾ ]ال سات  ي 

 ي  ي في أسمات األفعان، نما في  وله إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿
 
  وأتيانا

َ
ا   َهْيهاَ

َ
ا  ونإإ لك أ إإا  إإ ا التوإإرار فإإي الحإإرف،  ،(6) [36﴾ ]املؤمنإإون   َهْيهاَ

اِلِديَن ِفيَهاوذلك في  وله إإ  عازى إإإ  ﴿  
َ
ِة خ

ّ
َجن

ْ
ِفح ال

َ
ْم وفي  وله إإ   عازى إإ  ﴿  [،108] وي   ﴾ف

 
كا
ّ
ن
َ
 أ
ً
 َوِعظاماا

ً
اباا َر

 
ْم ت

 
نات
 
ْم َوك

ّ
ت ا ماِ

َ
ْم ِإذ

 
ك
ّ
ن
َ
أ

 
َ
ون َر  

ْ
 .(7)[  35﴾ ]املؤمنون   ّمخ

و إإ ا إنمإإا ي إإون ألفإإظ م:تلإإ  عإإ  اللفإإظ األون، فإإال يوإإال  معإإه فإإي التإإ ر واالشإإتيا ، وإن ب اااا تكاارار اللفااع املفاارد ب،ُناااه، 

، ل عنإإإإه أإإإالالايف كإإإان م لإإإه فإإإإي املعنإإإى واتإإإإدل لان هإإإا  الت نيإإإإد ، نمإإإا اختإإإإارت التإإإالن السإإإإيو ي إإإإإ رتمإإإإه هللا إإإإإ فيإإإإان  ))(8)و إإإو مإإإإا يع إإإّ

 اللفلي، و و  ورار اللفظ األون إما أمرايفه نحو  ﴿
ً
 َحِر ا

ً
قا ّيِ

َ
ودٌ ﴾ أوسر الرات و  ﴿ل اِبيب  س  َر

َ
 .(9)﴾...الخ((َوغ

ا وم الإإه فإإي األفعإإان،  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإإ  ﴿
َ
ناا
َ
ت
ْ
ا ِ ئ ِد مااَ ن َدُااْ ا َومااِ

َ
ِتيناا

ْ
أ
َ
ِ  أن ت بااْ

َ
ن ق  [،  إإان ا لويإإخي إإإإ رتمإإه هللا  عإإازى إإإإ 129﴾ ]األعإإراف  مااِ

فالفعل  نا موإإرر ألفإإٍظ  ،(10)))واللا ر أنه ال فر  أين ال يان واملجيت، وإّن التم  أينهما للتفنن والبعد ع  التورار اللفلي...((

 آخر يرايفه، لو  أيمنين م:تلفين، ففي األون منارأ، وفي ال ااي ماٍ .

 قاااد ياااأتح فاااي األسااا،اء، وياااراد باااه مُناااى مخ اااوٌص كاااالتفخيم لل،كااارر ونحاااوه، 
ً
  وم الإإإه  ولإإإه إإإإإ جإإإّل وعإإإال إإإإإ  ﴿وهاااذا التكااارار أيضاااا

 
ً
 َعاما

َ
ْ،ِسين

َ
 خ
ّ
ة  ِإال

َ
 َسن

َ
و

ْ
ل
َ
 ِفيِهْم أ

َ
ِبث

َ
ل
َ
فّن  يل  لإإق  إإان ألإإ  سإإنن، ...[،  ان اأ  جيج إإ رتمه هللا  عازى إإإ  ))14﴾ ]العنوبو      ف

 لتوإإرار لفإإظ السإإنن، فإإّّن التوإإرار موإإروت 
 
لق  ان  إال خمسين عاما، فاختل  اللفظ م  ا فا  املعنى؟ فالتواب  أن ذلإإك نرا إإن

)). ْيِن صإإإإاف، نمإإإإا فإإإإي  ولإإإإه إإإإإإ  عإإإإازى إإإإإإ  ﴿ ، و إإإإد يإإإإ  ي فإإإإي األو (11)إال إذا  وإإإإد أإإإإه  ف:إإإإيقل أو  هو،إإإإلل
َ
ناااا
ْ
ْيِن اث ماااَ

َ
 ِإل
ْ
وا
 
ذ خاااِ

ّ
ت
َ
 ت
َ
  ال

ّ
اَل و

َ
﴾  َوقااا

هٌ .. املولور أن النين وص  لللين، ون ا واتد في  وله سبحانه  ﴿[،  ان ا لويخي إإ رتمه هللا إإ  ))51]النحل 
َ
َو ِإلا ا ها  ،اَ

َّ
ٌد  ِإن ﴾ َواحاِ

وإن توإإإإل، و ير،إإإإر ذلإإإإك أن لفإإإإظ إللإإإإين تامإإإإل ملعنإإإإى الت سإإإإين أعنإإإإي  ال للت نيإإإإد صإإإإفن للإإإإه، و إإإإيت  همإإإإا ل ينإإإإا  والتفسإإإإيل 

 
 (. 2/234( املحرر الو يل، البن عطية: )1)

 (.2/177يو)ح )( انظر: اإلتقان، للس2)

 لتكرار الفُ  وتكرار الج،لة ااا ك،ا سيأتح اا عت  حّد  سواء.3)
ً
 ( اآلية هنا ت لح مثاال

(4 ( . َسِفح 
َّ
ريدي فروأهاا(، من كبار املفسرين، حنفح ال710( أبو البركا  عبدد بن أح،د بن مح،ود الن

 
، ينساب إ ا  الفقاه ، مشارك في أصول األصول ، مات

 )نسااااو( ماااان 
ً
ماااان ساااا،رقند، ماااان م اااانفاته: كياااال الاااادقاقن فااااي الفقااااه، واملنااااار فااااي األصااااول، تااااوفي بأصاااا هان، وقياااا : ببغااااداد. انظاااار: )بقااااا   بااااالد السااااند، قريبااااا

 (.4/67(، واألعالم، للخركتي: )263املفسرين، لألندروي )ص

 (.1/217( مدارك التيلي ، للنسفح: )5)

 (.2/178) :ن، للسيو)ح(، واإلتقا2/386انظر: البرهان، للخركش   )  (6)

 (.2/178( انظر: اإلتقان، للسيو)ح )7)

،التااااراد : هااااو  (8) انظاااار: لفظااااة الواحاااادة. عتاااا  الونقيضااااه االشااااتراك، فمااااو تُاااادد املُااااانح املتغااااايرة  األلفاااااف املفااااردة الدالااااة عتاااا  ااااا  ء واحااااد  باعتبااااار واحااااد 

 مشاامور عنااد اللغاويين،  التاراد  وفااي وقااوأ(. 169(، والتوقيااو، لل،ناااوي: )ص77التُريفاا  للجر ااانح )ص
ٌ
فااأنكره لُلااب وانت اار لااه تل،يااذه فااي اللغااة خااال 

سايبويه، وابان خالوياه، واملبارد، وابان عبياد، واألصا،عي، وأباو  أ اازهابن فار ، وكذلك منُه ابن األعرابح، وابن درْستويه، وأبو عتاي الفارسا  ، وغيارهم، و 

 (.196وما دُدها(، والتراد  في اللغة، لحاكم لُي) : )ص 1/316) الحسن الرمانح، وغيرهم. انظر: املخهر، للسيو)ح

 (.2/177اإلتقان، للسيو)ح: )  (9)

 (.9/30) ، لآللوس  :روح املُانح(  10)

 (.  4/200(، و)1/13: )املوال  . وانظر (3/114، البن  خي: )التسمي   (11)
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الللين، ومعنى العدي أعني  االلن نين، ون ا لفظ إله تامل ملعنى الت سين والوتدة، والغر  املسو  لإإه الوإإالم فإإي األون النهإإي 

ع  ا :اذ ج ل الله، وفي ال ااي إلبا  الواتد م  الله ال إلبإإا  ج سإإه، فوصإإ  إللإإين أإإالنين ع  ا :اذ االلنين م  الله، ال 

 .  (1)وإله أواتد إيناتا لل ا الغر ...((

 نما في  وله إإ  عإإازى إإإإإ  ﴿ (2)و،  ي في األفعان املؤندة أمودر فعل آخر 
ً
يال ْبتاِ

َ
ِه ت ياْ

َ
ْ  ِإل

ّ
َبتا
َ
) بتإإل( تيإإه [، فإإّن الفعإإل 8﴾ ]الاسإإان َوت

ل، فُإإات فإإي ا يإإن علإإ   ضغيإإل  ر،إإق الفعإإلأل ألن التبجيإإل موإإدر للفعإإل  َأتإإّ
 
دا

 
، لونإإه جإإات مؤنإإ

 
ال تٌّ بإإَ

َ
ى فإإي الت نيإإد أن ييإإان  و بتإإل إليإإه  

ل  إليه  بجيال  .  (3)معنى  وَ ّتِّ

 ع  املودر، وم اله  ون الحق إإ جل وعال إإإإ  ﴿
 
 يؤند الفعل أاسق عيٍن نياأن

 
 َووَّ  و ارة

ً
َباتاا

َ
ْرِ  ن

َ
َن األ ْم ماِ

 
ك
َ
ت باَ
ْ
ن
َ
[،  إإان 17﴾ ]نإإو   أ

 .(4)السيو ي إإ رتمه هللا إإ  ))أج  إنبا األ إذ النبا  اسق عين.((

 اا تكرار الج،لة.  2

  ورر التملن في اليرآن الور،ق ألفللا أو أمعنا ا، م بتن أو منفين، وإليك التفويَل ف ها 

 ،
ً
 اا تكرار الج،لة حرفيا

ً
 و  ا التورار ي  ي أوور ين أوال

لا أ ااا الج،لة املو بة )املثبتة(.
ا
  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿ وم ال

ً
را ساْ ِر ي  ساْ  ُ َ  الْ  ِإنَّ ماَ

ً
را ساْ ِر ي  ساْ  ُ َ  الْ ِ نَّ ماَ

َ
وفإإي  إإ ا النإإوأ  [،6، 5﴾ ]الوإإر  فا

أحإإإرف عًإإإ ، نمإإإا  إإإو عإإإا ر فإإإي امل إإإان السإإإاأق، لوإإإ  األتسإإإ   مإإإ  التوإإإرار، يُإإإوز ذنإإإر التملإإإن عيإإإم سإإإاأي ها  يإإإل مفوإإإولن

ه  ولإإه إإإإ جإإل شإإ نه إإإإ  ﴿
ا
 ا الان ال انين أحرف العً  )لإإق(، وم الإإ

َّ
ال
َ
  كا

َ
ون ،ا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
ْو   ساَ

َّ
ال
َ
مَّ كا

 
 ثا
َ
ون ،ا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
ْو   (5)[.4، 3﴾ ]الت إإالر  ساَ

،  وله إإ  عازى إإ  ﴿
 
ه أينا

ا
ْدَراَك َما َيْوم  الوم ال

َ
يِن َوَما أ  الّدِ

ْدَراَك َما َيْوم 
َ
مَّ َما أ

 
يِن ث  [.  18،  17﴾ ]االنفًار   ّدِ

 ﴿و د  ورر التملن يون التنو  إزى العً ، نما في  وله إإ  عازى إإ   
ً
ْيبا َُ

 
 شا
ْ
وا ب 

َّ
ذ
َ
ِذيَن كا

َّ
 ِفيَها ال

ْ
وا
َ
ن
ْ
ْم َيغ

َّ
ن ل

َ
أ
َ
 ك
ً
ْيبا َُ

 
 ش
ْ
وا ب 

َّ
ذ
َ
ِذيَن ك

َّ
ال

ِريَن  اسااااِ
َ
 
ْ
م  ال  هاااا 

ْ
وا
 
ان
َ
 إإإإان ال سإإإإفي إإإإإإ  رتمإإإإه هللا إإإإإإ  )) .. وفإإإإى التوإإإإرار مبالغإإإإن واسإإإإتعلام لتوإإإإ ي هق وملإإإإا جإإإإرآ  [،92ألعإإإإراف  ﴾ ]اكاااا

 .  (6)عل هق.((

  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿ب ااا الج،لة السالبة )املنفية(، ومثالاه 
َ
ون د  با  ُْ

َ
ا ت د  ماَ ْعبا 

َ
 أ
َ
[،  إإان الير بإإي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  )) وأمإإا 2﴾ ]ال إإافرون  ال

وجه التورار فيد  يل  إنه للت نيد في  ً  أ ماعلق، نما  يون  وهللا ال أفعل ن ا لإإق وهللا ال أفعلإإه.  إإان أن إإل أ إإل املعإإااي  نإإين 

 الت نيد والفلام...((
َ
 .(7)اليرآن ألسان العرب، وم  م ا  هق التورار إراية

 
ً
 ي  ي أوور ين  اا تكرار الج،لة ب،ُناها، ثانيا

 
 و  ا أينا

، األو اا :
ً
ه  ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإ  ﴿ أن تكااون الج،لااة مثبتااة

ا
ْم وم الإإإ

 
ْيك
َ
وَب َعلاا

 
 َيتاا

ْ
ن
َ
ِريااد  أ [،  إإإان ال سإإإفي إإإإإ رتمإإإه هللا 27﴾ ]ال سإإإات  َود  ي 

وَب   ﴿التملإإن ضعإإإد  ولإإه إإإإإإ  عإإازى إإإإإإإ، واملإإإراي أنإإه نإإإرر (8) عإإازى إإإإ  ))التوإإإرار للت نيإإد والتير،إإإر والتياأإإل.((
 
ْم ... َوَيتاا

 
كاا
َ
 ل
َ
ن ّيِ بااِ

ِريااد  د  ِلي  ي 

ْم 
 
ْيك
َ
 [.26﴾ ]ال سات  َعل

 
 (.14/162: )، لآللوس  روح املُانح  (1)

 .(2/179) ، للسيو)حانظر: اإلتقان  (2)

 ( مادة: )ب   ل(.24(، مادة: )بت (، وامل باح املنير، للفيومح: )ص11/42لسان الُرب، البن منظور )انظر:   (3)

 (.2/179) ، للسيو)ح:اإلتقان  (4)

 (.2/178) ، للسيو)ح:اإلتقان(، و 3/11البرهان، للخركش   )انظر:   (5)

 (.2/25: )لنسفحل ( مدارك التيلي ، 6)

 (.17/16: )املول  . وانظر (20/226) :لقر)) ل ( الجام  ألحمام القرآن،7)

 (.1/217) :لنسفحل ( مدارك التيلي ،8)
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ه  وله إإ جل وعال إإ  ﴿(1)وم    ا النوأ التونيد أالحان
ا
 ، وم ال

ً
 َحّيا

 
ث َُ ْد

 
املإإو ، [، فإإّن البعإإث  إإو التيإإات ضعإإد 33﴾ ]مإإر،ق َوَيْوَم أ

.
 
   (2)فيوله  )تيا( تان، وإنما نرر    نيدا

، والثانيااة:
ً
 وم الإإه  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿ أن تكااون الج،لااة منفيااة

َ
َرِ ين

ْ
خاا ا ِب،  ْمهااَ م ّمِ

ا هاا  [،  إإان ا لويإإخي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  48﴾ ]الحتإإر  َومااَ

﴾ إن أر،إإد منإإه األمإإ  آمناينللوي، و إإ ا متوإإرر مإإ  ﴿))..أج  ق خالدون ف ها، فإإاملراي اسإإتمرار النفإإيأل وذلإإك ألن إ مإإام النعمإإن أإإال

 .(3)م  زواللق ع  التنن وانتياللق منها، وار وم ذلك لالعتنات والت نيد...((

ْرِ  و إإإد يإإإ  ي  إإإ ا التوإإإرار فإإإي السإإإلم، لوإإإ  أوإإإورة الحإإإان املوجبإإإن املؤنإإإدة، ومنإإإه  ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإإ  ﴿
َ
ي األ ْوا فااِ

َ
ثاا ُْ
َ
ِديَن َوال ت ساااِ

ْ
ف ﴾ م 

 .(4)  [74]األعراف   

 املبحث الثاني: صور التكرار، وفوائده، وفيه مطلبان:
 صور التكرار. املطلب األول:

 ي  ي التورار عند املفسر،  أوور شبى منها 

 اا التكرار من )رين الُطو.   1

ا خإإإإر أو مإإإإا  إإإإو  ر،إإإإم منإإإإه فإإإإي املعنإإإإى واليوإإإإد منإإإإه  إإإإان اليرندإإإإخي إإإإإإ رتمإإإإه هللا إإإإإإ  ))اليسإإإإق السإإإإاض   عًإإإإ  أتإإإإد املاإإإإلايفين علإإإإى 

 له صور ان (5)و  ا إنما يجيت عند اختالف اللفظ وإنما يحس  أالواو.(( الت نيد،
 
 ، و  ا أينا

 َ  نيوله إإ جل وعال إإ  ﴿ أن يكون في الج، ،  األو  :
َ
ْو 
َ
 َ  أ

َ
ْو 
َ
أ
َ
َك فا

َ
َ  لا
َ
ْو ا
َ
ّم أ

 
َ  ث
َ
ْو 
َ
أ
َ
َك ف

َ
  ،[35، 34﴾ ]الييامإإن  ل

 
 و إإ ا  إإد يفيإإد   نيإإدا

، وذلك أحسم السيا ، ويال ل أخرآ، ل ل  نا محل   فويللا.
 
 أو   س سا

 دغير لفظه،  والثانية:
ً
ا َوَه  وم اله في  وله إإ  عازى إإإإإ  ﴿ أن يذكر اللفع املفرد ثم يُاد ذكره ثانية ،اَ

َ
ِ ف

ّ
ِبيِ  و ي ساَ ْم فاِ

اَبه  صاَ
َ
ا أ
َ
 ملاِ
ْ
وا
 
نا

 
ْ
وا
 
ف  ُ

َ
ى ومنه  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿ ،( 6)[، فالو   والنع  أمعنى واتٍد في العموم146﴾ ]آن عمران      َوَما ل

َ
شا 

ْ
خ
َ
 َوال ت

ً
 َدَركاا

 
ا 

َ
خا
َ
  ال ت

ه فإإي اللغإإن.77﴾ ] إإه    ياللتإإِّ
والتوإإرار فإإي م إإل  إإ ت الحإإان يوإإال  لإإه اخإإتالف ، ( 7)[، فإإاللوف  نإإا  إإو اللوإإين مإإ  تيإإث عمإإوما

ِد  اللفلإإين فإإي البنإإات والتإإ ر،  إإان اأإإ  جإإيج إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  فإإي  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿
َ
قاا
َ
 ف
ً
ِه َبِريئااا ْرِم بااِ

مَّ يااَ
 
 ثاا
ً
،ااا
ْ
ْو ِإث

َ
 أ
ً
ة
َ
ِطيئاا

َ
ْب خ سااِ

ْ
ْن َيك َومااَ

  َ،َ
َ
   اْحت

ً
ِبينا  م 

ً
،ا
ْ
ِإث  َو

ً
انا
َ
ْهت إن اللًيئن   ون ع  عمد وع   يإإل عمإإد، واللإإق ال ي إإون إال عإإ  عمإإد،   ل[،   ))  ي112    سات]ال  ﴾ب 

 .(8)((. ما أمعنى، ونرر الختالف اللفظ   و يل

 
 (.  2/179) ، للسيو)ح:اإلتقان(، و 2/402البرهان، للخركش   )انظر:   (1)

 امل درين م  الجخء وال فحة.انظر:   (2)

 (.14/59، لآللوس  : )روح املُانح(  3)

 (.2/402البرهان، للخركش   )انظر:   (4)

 (. 475اااا  472/ 2البرهان، للخركش  : )(  5)

 (، مادة: )وهن(.1599والقامو  املحيط، للفيروز: )ص (، مادة: )وهن(،7/65تاج اللغة، للجوهري ) انظر:  (6)

 (، مادة: )خش  (.7/177تاج اللغة، للجوهري )انظر: (  7)

الكااوفيين، ومنُااه الب ااريون، فيكااون اااا بناااًء عتاا  رأ هاام اااا  وهااو مااذهبإذا اختلااو اللفظااان،  القااول بدااواز عطااو الشاا  ء عتاا  نفسااهأن هااذا بناااًء عتاا  بااواعلاام 

؛ الشترا)مم في التأكيد عدم الُطو، لئال يلخم عليه عطو الش  ء عت  نفساه. انظار: حاشاية ال ابان، )
ً
 ال تأكيدا

ً
(، والنحاو الاوافي، لُباا : 1/103تأسيسا

(3/49.) 

   (.1/157التسمي ، البن  خي: )(  8)
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ه  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿عطاو الظااهر عتا  الضا،ير،  عطو الظاهر عت  الظاهر، ك،اا سابن، أوو د ي ون العً  م   بيل 
ا
 وم الإإ

َدٌد ِبيٌض  ِجَباِل   
ْ
ودٌ َوِمَن ال اِبيب  س  َر

َ
َها َوغ َوان 

ْ
ل
َ
 أ
ٌ
ِلو

َ
ت
ْ
خ ْ،ٌر م  اِبياب  ،  إإان أأإإو السإإعوي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  ))﴿( 1)[.27﴾ ]فا ر   َوح  َر

َ
َوغ

ودٌ  عًإإ  علإإى أإإي  أو علإإى جإإدي، ك نإإه  يإإل  ومإإ  التبإإان م:ًإإ  ذو جإإدي، ومنهإإا مإإا  إإو علإإى لإإون واتإإد  راأ إإم، و إإو   ﴾ ساا 

لغراأ إإإم   نيإإإد ل سإإإواي، كالفإإإا   ل صإإإفر، واليإإإااي ل تمإإإر، ومإإإ  تإإإق الت نيإإإد أن يجبإإإ    نيإإإد ملنإإإمر يفسإإإرت مإإإا ضعإإإدت، فإإإّن ا

 .(2)املؤند، ... وفي م له مي،د   نيد ملا فيه م  التورار أاعتبار الامار والعلار.((

 و،  ي على لالث صور   اا التكرار بالض،ير،  2

ه  ولإإه إإإإ جإإل شإإ نه إإإإ  ﴿((، تأكيااد الضاا،ير املت اا  باملنف اا )) األو اا :
ا
 وم الإإ

 
ك  اسااْ

َ
ة
َّ
َجناا

ْ
َك ال ْو اا 

َ
 َوز

َ
 
ْ
ناا
َ
[، و ولإإه إإإإ 35﴾ ]البيإإرة  ْن أ

َك  عازى إإ   ﴿  َوَرب 
َ
 
ْ
ن
َ
َهْب أ

ْ
اذ
َ
ا[، و وله إإ جل وعإإال إإإإ  ﴿24﴾ ]املا دة   ف   َوِإماَّ

َ
ين قاِ

ْ
ل
 ْ
ن  امل حاْ

َ
 ن
َ
ون

 
كا
َ
 ن
ْ
ن
َ
، فالنإإما ر (3) [.115﴾ ]األعإإراف  أ

 ا يتين، و)نح ( ملي منفولن أند  النميل املتول في الفعل  )اسو ( و )فاذ م(، و)ن ون(.)أن (، في 

 ، وذلك نيوله إإ  عازى إإ  ﴿تأكيد الض،ير املنف   باملنف   مثله والثانية: 
َ
ون اِفر 

َ
ْم ك ْم ِباآلِخَرِة ه   (4)[.37﴾ ]يوس   َوه 

  والثالثاااة:
ً
، ثااام يُااااد ذكاااره مضااا،را

ً
 ، و إإإ ا ن يإإإل فإإإي اليإإإرآن العلإإإيق، وم الإإإه  ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإإإ   ﴿أن ياااذكر اللفاااع أوال

 
وا ِمد 

ْ
شااا
َ
َواْست

ْيِن ... 
َ
لاا ا َر  

َ
وناا
 
ْم َيك

َّ
ِ ن لاا

َ
ْم فاا

 
اِلك ْن ِر ااَ ِميَدْيِن مااِ

َ
[، فبإإدن أن يوإإرر لفإإظ )شإإليدي ( أعاي مإإا أالنإإميل فإإي )ي ونإإا(، 282]البيإإرة   شاا

 (  5)أج  الوليدي .

 مإإإ  التوإإإرار.. هللا إإإإإ  )) إإإان أأإإإو السإإإعوي إإإإإ رتمإإإه 
 
، (6)((.علإإإى  ر،يإإإن التعبيإإإل عإإإ  األسإإإمات اللإإإا رة أالنإإإما ر الراجعإإإن إل هإإإا تإإإ را

 فيوله  )ت را م  التورار( أج   حاشيا لتورار اللفظ، لونه م  تيث املعنى  و  ورار.

 و  ا ي  ي على صور منها   اا التكرار بالحر ،  3

َم  ما في  وله إإ  عازى إإ  ﴿وذلك ن أ اا التكرار بحر  التثنية،
َّ
ِقَيا ِفي َ َمن

ْ
ل
َ
 (7)  [.24﴾ ]     أ

ألإإقِّ  ان الير بإإي إإإإ رتمإإه هللا  عإإازى إإإإ  ))و إإان املإإازاي   ولإإه  )ألييإإا( يإإدن علإإى ألإإق ألإإق، و إإان امل إإلي  ملإإي    يإإن علإإى التونيإإد، املعنإإى  

، فناب )ألييا( مناب التورار.(( ألقِّ
 ، واملراي أنه (8)

 
ي اختوارا ّنِّ

ا
ي  اللفظ املفري املورر إزى النميل ف   .(9)را

ْ ءٌ   ٺ نمإإا فإإي  ولإإه  عإإازى إإإإ  ﴿ ب اااا التكاارار بحاار  التشاابيه،
َ

ِه ااا  لااِ
ْ
ِ،ث
َ
ْيَس ك

َ
[،  إإان ال سإإفي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  )) يإإل إن 11﴾ ]الوإإورآ  لاا

 .(  10)كلمن الجوبيه نرر  لت نيد نفا التمالل و يديرت  ل ل م له دخيت،...((

 
 (.2/177، واإلتقان، للسيو)ح: )(2/385) ، للخركش  انظر: البرهان  (1)

 (.7/151) :بح السُودإرشاد الُق  السليم، أل  (2)

 (.2/178) ، للسيو)ح:اإلتقان(، و 2/411( انظر: البرهان، للخركش   )3)

 (.2/178) ، للسيو)حانظر: اإلتقان  (4)

 .(2/440)انظر: البرهان، للخركش     (5)

 (.1/67) :بح السُودأل ( إرشاد الُق  السليم،6)

 (.9/101) ( انظر: الكشو والبيان، للثُل) 7)

 (.17/16) :لقر)) ل ( الجام  ألحمام القرآن،8)

خفااه هااذا كااالم الُاارب الصااحيح أن يخا)ااب الواحااد بلفااع (. قااال الثُل)اا  اااا رح،ااه د اااا: )).. قااال ال لياا  واأل 5/163) ، الباان عطيااةانظاار: املحاارر الااو يل( 9)

ه يقاا
ّ
ول: إلاان إلاان، االثنااين، وهااو  يااد حساان فيقااول ويلااك أرحالهااا واز راهااا وخااذاه وا)لقاااه للواحااد ... وقياا  يشاابه أن يكااون عناا  بااه تكاارار القااول فيااه، فمأناا

 ااخي و ُاا  التثنيااة عتاا  الحقيقااة، عتاا  أنااه خطاااب للساااقن والشااميد فقااال: (. ورده اباان 9/101) الكشااو والبيااان، للثُل)اا :فناااب ألقيااا مناااب التكاارار...(( 

ِديِد .(( التسمي 
َّ
اِب الش

َ
ذ َُ

ْ
ِقَياه  ِفي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
 (.4/65) ، البن  خي:))..وهذا كله تملو دُيد، وم،ا يدل عت  أن ال طاب الثنين قوله: رف

 (.4/97) :لنسفحل ( مدارك التيلي ،10)
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إإإإ  )) نهيإإه هلل  عإإازى إإرتمإإه هللا  إ، و إإان اأإإ  جإإيج إإإإ (1) إإان الير بإإي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  ))إن ال إإاف زا إإدة للتونيإإد، أج لإإ ل م لإإه دإإخيت...((

 .(2)ع  موا هن املللو ين،  ان ن يل م  الناس  ال اف زا دة للت نيد، واملعنى ل ل م له دخيت...((

 مإإإإ  نإإإإالم هللا إإإإإإ  عإإإإازى إإإإإإإ، ومإإإإراي ق أالوإإإإلن ملإإإإي أضهإإإإا وأن إإإإل املفسإإإإر،  يإإإإ نروضها أ سإإإإ 
 
(أل   يأإإإإا

 
ن
َ
ل لوب موإإإإلور عنإإإإد ق فييولإإإإون  )صإإإإِّ

  ، لونها ل س  ز،اية يون فا دة، أل ملي للتونيدأل ألّن (3)زا دة
 
الحروف إذا ص  السيا  يوضها، أ ليوا عل ها اسق الي،إإاية، موإإاكلن

، أل ملي عند العر 
 
إإإإ رتمإإه هللا إإإإ   (4)ب للتونيد، في:توإإرون إعإإاية التملإإن أإإ نر الحإإرف،  إإان املإإرايجال  يل، ول س  ز،اي ها عب ا

))فإإّن  لإإَ   مإإا فا إإدة ز،اي هإإا فإإي ا يإإن؟  لإإ ا  فا إإد ها  ونيإإد نفإإي امل إإل، مإإ  وجلإإين  أتإإد ما لفلإإي، وا خإإر معنإإوج. أمإإا اللفلإإي 

  كإإل تإإرف ز،إإد فإإي نإإالم العإإرب (5)  االعتنإإات أإإه.  إإان اأإإ  جنإإيفلإإو أن ز،إإاية الحإإرف فإإي الوإإالم  فيإإد مإإا يفيإإدت التونيإإد اللفلإإي، مإإ 

 . (6)فلو  ا ق ميام إعاية التملن مرة أخرآ. فعلى   ا ي ون املعنى  ل ل م له دخيت، ل ل م له دخيت. ((

للت نيد،  إإان التإإالن السإإيو ي على التمل، وم  أم لن  لك الحروف )ال( اليا دة، فهي (  7)ج اا التكرار باادخول الحرو  الخاقدة

َد إإ رتمه هللا إإ  ))..الوجه ال الث  الت نيد، وملي اليا دة، نحو  ﴿ ج  ساْ
َ
 ت
َّ
ال
َ
َك أ ُاَ

َ
﴾ ...  إإان اأإإ  جنإإي  ال،  نإإا مؤنإإدة  ا مإإن ميإإام َما َمن

العإإرب فلإإو  إإا ق ميإإام إعإإاية  ، و إإان اليرندإإخي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  )) إإان اأإإ  جنإإى  كإإل تإإرف ز،إإد فإإي نإإالم(8)إعاية التملإإن مإإرة أخإإرآ.((

، و ان السيو ي إإ رتمه هللا إإإ  )) إإان اأإإ  جنإإي  كإإل تإإرف ز،إإد فإإي نإإالم العإإرب فلإإو (9)التملن مرة أخرآ و ا ها الحروف واألفعان.((

 .(10) ا ق ميام إعاية التملن مرة أخرآ.((

 
وذهاب  ،ا  مان أها   (.3/226) :لسا،رقنديبحر الُلوم، لو  ،(124، 5/123لبيضاوي )ل أنوار التيلي ،  :. وانظر(16/8)  :لقر)) ل  القرآن،( الجام  ألحمام  1)

 ياد.((للتوك املثا  فأدخا  كشا  ء، هاو  لايس أي: صالة، التفسير إ   أن )مث ( هاي ال الة ال )الماا (، واملُناى: لايس كماو اا  ء، قاال البغاوي ااا رح،اه د ااا: ))مثا 

املحاارر (، و 12/ 25(. قلا : هاذا مااا قدماه الطباري، و ااخم باه الثُل)ا ، ومااال إلياه ابان عطيااة. انظار:  اام  البيااان، البان  ريار )4/121) :لبغااوي ل مُاالم التيليا ،

 (.306، 8/305) :لثُل) ل (، والكشو والبيان،5/28، البن عطية: )الو يل

 (. 4/18، البن  خي: )التسمي (  2)

 .(3/70، للخركش   )انظر: البرهان  (3)

 ،ه(، الشاامير باااابن أم قاساام، مفساار أدياااب لغااوي، مولااده ب، ااار 749أبااو مح،ااد، باادر الااادين الحساان باان قاسااام باان عبااد د املااارادي امل ااري املااالمح )   (4)

إقامتااه ب،ااراكه باااملغرب، ماان كتبااه: تفسااير القاارآن، وإعااراب القاارآن، وشاارح ألفيااة اباان مالااك، و  ، 2/138غيرهااا. انظاار: الاادرر المامنااة، الباان حجاار )وشاامرته و

 (.2/211(، واألعالم، للخركتي: )139

ماان كتبااه: وتااوفي ببغااداد،  ماان أب رومااح م،لااوك، باملوصاا  ولااد، دب والنحااو، ولااه شااُرأق،ااة األ أحااذم ماان ه(، 392) أبااو الفااتح عث،ااان باان  ناا  املوصااتي( 5)

 (.4/204(، واألعالم، للخركتي: )2/132، في النحو. انظر: دغية الوعاة، للسيو)ح )، وال  اقصالقراءا في شواذ ، املحتسب، و شرح ديوان املتن) 

  ال  قلاا : وماااا عاااخاه املااارادي(. 35صانظاار: الجناااى الااادانح فااي حااارو  املُاااانح، لل،ااارادي )( 6)
ّ
)ال  ااااقص(،  :فاااي كتاباااهبااا  ب،ُنااااه ك،ااا بلفظاااه  لااام أ اادهباان  نااا

االخت اار، واالكتفااء فحين،ا تملم عت  زيادة الحرو  قال: ))وأما زيادتها فإلرادة التوكيد بها، وذلك أنه قد سبن أن الغار  فاي اساتُ،الما إن،اا هاو اإليدااز و 

وي يد صحة ذلك اتفام فمم املرادي ما  ماا نقلاه  ،(284/ 2من األفُال وفاعليتها، ف ذا زيد ما هذه سبيله، فمو تناه  في التوكيد به.(( ال  اقص، البن  ن  )

(، في،اا حكيااه عان ابان  نا  بلفظاه عناد املارادي، وكاذلك ماا حمااه ابان النداار فاي شارح الكوكاب 1/501(، والسايو)ح فاي اإلتقاان )3/71الخركش   فاي البرهاان )

ال (، إذ قال: 1/170املنير )
َ
ك
ْ
   َحْر   ِزيَد ِفي ال

 
ِ : ك

ّ
اَل اْبن  ِ ن

َ
َرؤ.(())ق

ْ
خ
 
 أ
ً
ة ِة َمرَّ

َ
ْ،ل ج 

ْ
اَم إَعاَدِة ال

َ
اِقٌم َمق

َ
َو ق م 

َ
، ف َرِبّحِ

َُ  .ود أعلم  ،ِم الْ

ومامهم مان  ،بال الة :ومامهم مان يسا،يه ،ويسا،ونه التأكياد ،واألكثارون ينكارون إ)االم هاذه الُباارة فاي كتااب د( قال الخركش   عن الخياادة فاي القارآن: )).. 7)

 (. 3/70، للخركش  : )انالبره  .((يس،يه املقحم

 .  (1/501، للسيو)ح: )اإلتقان(  8)

 (.3/71، للخركش  : )البرهان(  9)

 (.2/176، للسيو)ح: )اإلتقان(  10)
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ه  وله إإ  عازى إإ  ﴿
ا
ِة  وم ال ِقَياماَ

ْ
ْوِم ال ِسم  ِبياَ

ْ
ق
 
 أ
َ
[، والإإ ج عليإإه ))التملإإور أن )ال(  نإإا صإإلن علإإى عإإاية العإإرب، فّضهإإا 1]الييامإإن  ﴾ ال

، و إإ ا الوجإإه اإإّعفه الف:إإر الإإرازجأل (1)ر ما لفل  ألفلن )ال( م   يل  ود معنا ا األصلي، أل ملتري  يو،إإن الوإإالم و ونيإإدت.((

ا  اأ  عًين أدليل أن اليرآن كله كالسورة الواتإإدة، ألن الولن إنما   ون في وس  الوالم ال في اأتدا ه، ومان ع    ا االعال 

 
 
 .(2) فال   ون تينها في مبتدأ نالم، في ب  كوضها صلن

و إإان أأإإو السإإعوي إإإإ  ،(3) ان الياضخي البينإإاوج إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  ))إيخإإان )ال( النافيإإن علإإى فعإإل اليسإإق للت نيإإد، شإإا   فإإي نالملإإق.((

، و إإان اأإإ  جإإيج إإإإ رتمإإه (4)النافين على فعل اليسق شا  ، وفا د ها  ونيد اليسإإق،  إإالوا إضهإإا صإإلن ...((رتمه هللا إإ  ))إيخان )ال( 

وِم   هللا إإإإإ فإإي  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿ داا 
 
ِ  الن اقااِ  ِبَ،َو

م  سااِ
ْ
ق
 
ال أ

َ
[  ))ال، فإإي  إإ ا املواإإ  وأم الإإه زا إإدة، وك ضهإإا ز،إإد  لت نيإإد 75﴾ ]الوا عإإن  فاا

   .(  5)اليسق.((

ِلَك يوإإإإرر الحإإإإرف مإإإإ  تإإإإروف التإإإإر، و، إإإإون للت نيإإإإد،  إإإإان اأإإإإ  جإإإإيج فإإإإي  ولإإإإه إإإإإإ  عإإإإازى إإإإإإ  ﴿ و إإإإد
َ
ذ بااااِ

َ
ِه ف ِ َوِبَرْحَ،تااااِ

ِ  وَّ ضااااْ
َ
ْ  ِبف

 
قاااا

وا َرح 
ْ
َيف
ْ
ل
َ
ِلَك [  ))..ونرر البات في  وله  ﴿58]يوال       ﴾  ف

َ
ِبذ
َ
((ف

 
 .(6)﴾   نيدا

 فواقد التكرار، وتطبيقاته عند املفسرين. املطلب الثاني:

 يورر اللفظ في اليرآن الور،ق، ألجل معاٍن ميوويٍة في النلق امليّدس، وإليك  لك املعااي 

و و أصل معااي التورار، فّذا نرر اللفظ أو التملن، فيلاي  هما الت نيد للسإإاأق منهمإإا،  إإان اليرندإإخي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ    اا التأكيد،  1

  همإإا (7)وله فوا د   أتد ا الت نيد، ... (())فوا د التور،ر،  
 
 مإإرايا

 
، ومرايت م  الت نيد  نا  إإو معإإاوية ذنإإر اللفإإظ جملإإن أو مفإإريا

 إإإإ عفإإا هللا عنإإه إإإإ فإإي  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإإ   ﴿  (8)ه اللفإإظ األون السإإاأق فإإي السإإيا ، وللإإ ا  إإان اليم:وإإرج املعنإإى الإإ ج يّن عليإإ 
َ
ْو   سااَ

ّ
ال
َ
كاا

 
َ
ون ،اا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
ْو   سااَ

ّ
ال
َ
ّم كاا

 
 ثاا
َ
ون ،اا 

َ
ل ُْ
َ
[  ))والتور،إإر   نيإإد للإإريأ والنإإ ار علإإ هق، و)لإإق( ياللإإن علإإى أن النإإ ار ال إإااي 4، 3﴾ ]الت إإالر   ت

 (9)ّون وأشد((.أألم م  األ 

ه (10)ولإإإإإإإإه فوا إإإإإإإإد  منهإإإإإإإإا التير،إإإإإإإإر، و إإإإإإإإد  يإإإإإإإإل  الوإإإإإإإإالم إذا  وإإإإإإإإرر  يإإإإإإإإرر.(( إإإإإإإإان السإإإإإإإإيو ي إإإإإإإإإإ رتمإإإإإإإإه هللا إإإإإإإإإإ  )) ااااااااا التقريااااااار، 2
ا
، وم الإإإإإإإإ

َ،اَواِ  َواألْرِ  ﴿    ولإإإإإإإه إإإإإإإإإ  عإإإإإإإازى إإإإإإإإإ   ك  السااااااّ
ْ
لااااااا ه  م 

َ
 لاااااا
َ ّ
ْم أن و

َ
لاااااا ُْ

َ
ْم ت

َ
لاااااا
َ
[، فإإإإإإإّن  إإإإإإإ ت ))التملإإإإإإإن أمنهلإإإإإإإن التور،إإإإإإإر 107﴾ ]البيإإإإإإإرة   أ

 على امللا م.(( ور،ر ملا  ل وزىأل ألن ميام التير،ر وميام التو يخ نال ما ميام  
 
 .(11)أه التير،ر والن ار  عديدا

 
 (.8/370) ، للشنقيطح:ألواء البيان(  1)

 (.329)ص هشام:، البن ومغن  اللبيب ،(30/189) الغيب، للرازي: مفاتيحو (، 5/401) الو يل، البن عطية انظر: املحرر (  2)

 (.5/419) :لبيضاوي ( أنوار التيلي ، ل3)

 (.9/64) :بح السُود( إرشاد الُق  السليم، أل4)

 (.8/212) ، ألبح حيان. وانظر: البحر املحيط(4/92، البن  خي: )التسمي (  5)

 (.3/68(، وانظر املول : )2/95، البن  خي: )التسمي (  6)

 (، 8/95(، ومفاتيح الغيب، للرازي: )2/96، والتسمي ، البن  خي: )(2/179) ، للسيو)حاإلتقانوانظر: (. 3/11) ، للخركش  :البرهان  (7)

ه(، مُتل اي األصاول، مان أق،اة الُلام بالتفساير واللغاة واألدب، 538أبو القاسام  اار د مح،اود بان ع،ار بان مح،اد بان أح،اد ال اوارزمح الخمخشاري، ) (  8)

(، واألعااااالم، 104م، ماااان كتبااااه: الكشااااا ، وأسااااا  البالغااااة، واملف اااا ، وغيرهااااا. انظاااار: )بقااااا  املفساااارين، للساااايو)ح )صتنقاااا  فااااي البلاااادان، ومااااا  بخااااوارز 

 (.7/178للخركتي: )

   (.4/798)  ، للخمخشري:الكشا   (9)

 (.3/10وانظر: البرهان، للخركش   )  (.2/179) ، للسيو)ح:اإلتقان  (10)

 (.1/647) :ير، للطاهر ابن عاشور و تحرير والتن( ال11)
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ه   وله إإ  عازى إإ  ﴿(1)وإنما   ون  لك الي،اية في التنبيهأل ل ي يومل  ليي الوالم أاليبون   اا زيادة التنبيه،  3
ا
َن ، وم ال ِذي آماَ

َّ
اَل الا

َ
َوق

اأٌ 
َ
َيا َمتااا

ْ
ن  الاااد 

 
اة َحياااَ

ْ
ِذِه ال ا هاااَ ،اااَ

َّ
ْوِم ِإن

َ
ا قااا اِد ياااَ

َ
شااا ِبيَ  الرَّ ْم ساااَ

 
ِدك هاااْ

َ
وِن أ ِبُااا 

َّ
ْوِم ات

َ
ا قااا يإإإه النإإإدات ألجإإإل [أل فّنإإإه نإإإرر ف39، 38﴾ ] إإإافر ياااَ

 .(2)الت نيد على التنبيه

 أن ين ا ى  4
َ
ْن ، وم الإإه   ولإإه إإإإ جإإل وعإإال إإإإ  ﴿اا تدديد الُمد لل،ذكور خشاية وا ماِ

اب 
َ
مَّ تا

 
ة  ثا

َ
وَء ِبَدَمالا وا السا 

 
ِذيَن َعِ،لا

َّ
َك ِللا  َرباَّ

مَّ ِإنَّ
 
ثا

ِدَها ُْ َك ِمْن َد  َربَّ
وا ِإنَّ ح 

َ
ْصل

َ
ِلَك َوأ

َ
ِد ذ ُْ  .(3)  [911﴾ ]النحل   َد

5 ،
ً
 أو ماادحا

ً
ه  ولإإه  عإإازى إإإإ  ﴿  ااا زيااادة مُنااى مااا ذمااا

ا
ْم وم الإإ ماا 

َ
ِذي ِقيااَ  ل

ّ
َر الاا يااْ

َ
 غ
ً
ْوال

َ
 قاا
ْ
وا ،اا 

َ
ل
َ
ِذيَن  

ّ
ّدَل الاا باَ

َ
[،  إإان اأإإ  59﴾ ]البيإإرة   ف

 .(4)ز،اية في  يبيح أمر ق.((ونررت  جيج إإ رتمه هللا إإ  ))..  

 نمإإإإإإإا فإإإإإإإي  ولإإإإإإإه إإإإإإإإإ  عإإإإإإإازى إإإإإإإإإ  ﴿ دُاااااااده،ااااااااا تأكياااااااد للتقريااااااا  وللتو)ئاااااااة ملاااااااا  6
َ
ون َرهااااااا 

ْ
ا َيك ِ ماااااااَ

ّ
 ِا

َ
ون

 
لااااااا َُ [،  إإإإإإإان أأإإإإإإإو 62﴾ ]النحإإإإإإإل  َوَيْد

  ور،إإإإإإر ملإإإإإإاالسإإإإإإعوي إإإإإإإإ رتمإإإإإإه هللا إإإإإإإإ  ))أج ي بتإإإإإإون لإإإإإإه سإإإإإإبحانه و، سإإإإإإبون إليإإإإإإه فإإإإإإي زعملإإإإإإق مإإإإإإا يور إإإإإإون ألنفسإإإإإإلق ممإإإإإإا ذنإإإإإإر و إإإإإإو 

أج يُعلإإإإإإون لإإإإإإه  عإإإإإإازى مإإإإإإا يُعلإإإإإإون ومإإإإإإ  ذلإإإإإإك  وإإإإإإ  سإإإإإإبقأل    يإإإإإإن للتيروإإإإإإ  و و ئإإإإإإن ليولإإإإإإه  عإإإإإإازى و وإإإإإإ  ألسإإإإإإن هق الوإإإإإإ ب 

 .(5)ألسن هق الو ب و و أن للق الحسنى ...((

 نما فإإي  ولإإه إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿  اا لإللخام وتشديد التهديد،  7
َ
ِمِنين

ْ
ْم ما  

 
ت
ْ
نا
 
 ك
ْ
باْ   ِإن

َ
ْن ق ِ ماِ

اَء وَّ ِبياَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

 
لا
 
ت
ْ
ق
َ
َم ت لاِ

َ
ْ  ف

 
[،  إإان 91﴾ ]البيإإرة  قا

 رتمإإه هللا إإإإ  ))﴿أأإإو السإإعوي إإإإ 
َ
ِمِنين

ْ
ْم ماا  

 
ت
ْ
ناا
 
 ك
ْ
َق ِإن لإإِّ

َ
﴾  ور،إإر لالعاإإلا أل لت نيإإد اللإإيام و وإإديد ال هديإإد، أج  إن ننإإتق مإإؤمنين ف

 ،  إإان اأإإ  جر،إإر إإإإ رتمإإه هللا إإإإ فإإي  ولإإه إإإإ جإإل وعإإال إإإإ  ﴿ للتغلاايع فااي الوعيااد، و إإد ييإإان  (6) يتلإإون ...((
ّ
ال
َ
ّم كاا

 
 ثاا
َ
ون ،اا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
ْو   سااَ

ّ
ال
َ
كاا

 سااَ 
َ
ون ،اا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
  .. ونإإرر  ولإإه  ﴿[  ))4، 3﴾ ]الت إإالر   ْو 

َ
ون ،اا 

َ
ل ُْ
َ
 ت
َ
ْو   سااَ

ّ
ال
َ
﴾ مإإر ينأل ألن العإإرب إذا أراي  التغلإإيظ فإإي الت:و،إإ  كاا

 .(7)وال هديد نرروا ال لمن مر ين.((

ى نمإإإا فإإإي  ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإإ  ﴿ ااااا للتاااوبيب والتبكيااا ، 8 وسااا َ ْم م 
 
اَءك ْد  اااَ

َ
قااا
َ
اِ  َول

َ
نااا َبّيِ

ْ
[،  إإإان أأإإإو السإإإعوي  ))مإإإ   مإإإام 92﴾ ]البيإإإرة  ِبال

 .(8) ً في  ناعي   عداي النعق...(( ور،ر ملا  التبوي  والتو يخ ياخل  ح  األمر، ال 

اَل  نمإإإإإإإإا فإإإإإإإإي  ولإإإإإإإإه إإإإإإإإإإ  عإإإإإإإإازى إإإإإإإإإإ  ﴿ ااااااااا لإليضااااااااح والتفساااااااير، 9
َ
ْيِن  َوقااااااا

َ
نااااااا
ْ
ْيِن اث ماااااااَ

َ
 ِإل
ْ
وا
 
ذ خاااااااِ

ّ
ت
َ
 ت
َ
  ال

ّ
[،  إإإإإإإإان ا لويإإإإإإإإخي إإإإإإإإإإ 51﴾ ]النحإإإإإإإإل  و

ٌد رتمإإإإإإإإه هللا إإإإإإإإإإ  )).. املوإإإإإإإإلور أن النإإإإإإإإين وصإإإإإإإإ  لللإإإإإإإإين ونإإإإإإإإ ا واتإإإإإإإإد فإإإإإإإإي  ولإإإإإإإإه سإإإإإإإإبحانه  ﴿  ٌه َواحاااااااِ
َ
َو ِإلااااااا ا هااااااا  ،اااااااَ

ّ
﴾ صإإإإإإإإفن للإإإإإإإإهأل ِإن

 ، فلنإإإإإإإإا نإإإإإإإإرر (9)ال للت نيإإإإإإإإد..((و إإإإإإإإيت  همإإإإإإإإا ل ينإإإإإإإإا  والتفسإإإإإإإإيل 
 
 و فسإإإإإإإإيلا

 
 مإإإإإإإإ  ياللإإإإإإإإن إللإإإإإإإإين عل هإإإإإإإإاأل إينإإإإإإإإاتا

 
الت  يإإإإإإإإن صإإإإإإإإراتن

 .(10)للنهي ع  ا :اذ إللين ال ا :اذ ج ل الله

 
 (.2/179) ، للسيو)حانظر: اإلتقان  (1)

 .امل در نفسه م  الجخء وال فحةانظر:   (2)

 (. 2/180)امل در نفسه، انظر:   (3)

 (.1/49: )، البن  خي التسمي   (4)

 (.5/123) ، ألبح السُود:إرشاد الُق  السليم  (5)

 (.1/130: )( امل در نفسه6)

 (.30/285) ام  البيان، للطبري: (  7)

 (.1/130إرشاد الُق  السليم، ألبح السُود: )(  8)

 (.14/162روح املُانح، لآللوس  : )(  9)

 امل در نفسه م  الجخء وال فحة. انظر:   (10)
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رِ  نمإإإإإإإإا فإإإإإإإإي  ولإإإإإإإإه إإإإإإإإإإ  عإإإإإإإإازى إإإإإإإإإإ  ﴿ ااااااااا للتخوياااااااو، 10
 
ذ
 
اِبح َونااااااا

َ
ذ  عاااااااَ

َ
ان

َ
 كااااااا

َ
و ياااااااْ

َ
ك
َ
  إإإإإإإإإإإ رتمإإإإإإإإه هللا إإإإإإإإإإإ [،  إإإإإإإإان اأإإإإإإإإ  عًيإإإإإإإإن21﴾ ]اليمإإإإإإإإر  ف

 ))وفا إإإإإإإإدة  وإإإإإإإإرار  ولإإإإإإإإه  ﴿
َ
ان

َ
 كااااااا

َ
و ياااااااْ

َ
ك
َ
رِ  ف

 
ذ
 
اِبح َونااااااا

َ
ذ ، و إإإإإإإإد يتإإإإإإإإداخل  إإإإإإإإ ا املعنإإإإإإإإى مإإإإإإإإ  ز،إإإإإإإإاية (1)﴾ الت:و،إإإإإإإإ  و إإإإإإإإي الإإإإإإإإنفل((عاااااااَ

  .(3)، و د يع ل عنه أال هو،ل(2)التنبيه، فيع ل أه عنه

ِكر  نمإإإإإإإا فإإإإإإإإي  ولإإإإإإإه إإإإإإإإإإ  عإإإإإإإازى إإإإإإإإإإ  ﴿ ااااااااا للتحاااااااريض، 11
دَّ ْن مااااااا  ْ  ماااااااِ

ماااااااَ
َ
ِر ف

ْ
ك ِ
ّ
 ِللاااااااذ

َ
ْرآن

 
قااااااا
ْ
ا ال

َ
ْرن ْد َيساااااااَّ

َ
قااااااا
َ
[، و إإإإإإإإد يتإإإإإإإإداخل 22﴾ ]اليمإإإإإإإر  َول

   .(4)  ا املعنى م  التنبيه

   ﴿ نما في  وله إإ جل وعال إإ   ااا  للتكثير،  12
ً
ا
ّ
ف  صاَ

ً
ا
ّ
ف ك  صاَ

َ
لا
َ ْ
َك َوامل اَء َربا   َو اَ

ً
ا
ّ
 َدكا

ً
ا
ّ
ْر   َدك

َ
ِ  األ

َّ
ك ا د 

َ
فلنإإا  وإإرر  [،22، 21﴾ ]الفُإإر ِإذ

 .. جإإات فإإي التفسإإيل أن معنإإى ﴿اللفإإظ للتو يإإل،  إإان اليرندإإخي إإإإ رتمإإه هللا إإإإ  )) 
ً
ا
ّ
 َدكاا

ً
ا
ّ
ن الإإد  نإإرر عل هإإا تبإإى وأ﴾  يكإإا ضعإإد ي ، َدكاا

 صإإار  بإإات من إإورا، وأن معنإإى  ﴿
ً
ا
ّ
ف  صااَ

ً
ا
ّ
ف فا ضعإإد صإإ ، محإإد ين أإإالال والتإإ ، صإإ ﴾ أنإإه  نإإهن مال وإإن كإإل سإإمات يوإإًفون صااَ

 جإإإات   أإإإإل املإإإإراي أإإإإه التو يإإإإل نحإإإإو ،وعلإإإى  إإإإ ا فلإإإإ ل ال إإإإااي منهمإإإإا  وإإإإرارا لإإإ ون 
 
 رجإإإإال

 
:. (5) .((..اليإإإإوم رجإإإإال

 
لق أنإإإإه رأآ ضعنإإإإا و  قلااا 

  .  (6)للت نيد

ِ  نمإإإا فإإإي  ولإإإه إإإإإ  عإإإازى إإإإإ  ﴿ ااااا للتخ ااايص والتشاااريو، 13
ّ
 ... َوِا

 
ة
َ
آلِقكااا

َ ْ
ة  َوامل

ن َدآباااّ ي األْرِ  ماااِ ا فاااِ
َ،اَواِ  َوماااَ ي الساااّ ا فاااِ

د  ماااَ ج  ﴾  َيساااْ

 إاملال ون إ إ[،  ان اأ  جيج إإ رتمه هللا إإإ  ))ونرر ذنر ق إإ49   ]النحل
 
 للق أال نر و ور،فا

 
 .  (7)((إ  :ويوا

  إإ  ﴿إإإ سبحانه إنما في  ون الحق إ  اا لل،بالغة في التضرأ والدعاء،  14
َ
ون د  وعاَ ا ي    ماَ

ّ
ِرَينا

 
ا ت   ّرّب ِإماّ

 
[، فّنمإإا نإإرر 93  ]املؤمنإإون  ﴾قا

 .  (8)لفلن )رب( ))مبالغن في الدعات والتنرأ((

  نما في  وله إإ جل ش نه إإ  ﴿ اا لالهت،ام باملكرر،  15
َ
ان
َ
يل ِ
ْ
َ  امل

َ
 اال تمام أه.7﴾ ]الرتم    َوَول

َ
 (  9)[، فتورار ذنر امليهان ضغين

  نما في  وله إإ جل وعال إإ  ﴿  اا للتسكين والت بير،  16
ً
دا َوياْ ْم ر  م 

ْ
ْمِمل

َ
اِفِريَن أ

َ
م
ْ
ِ  ال َ،ّمِ

َ
[،   إإان اأإإ  جإإيج إإإإ رتمإإه هللا 17﴾ ]الًإإار   ف

ْم  إإ  ))ونرر األمر في  وله  ﴿ م 
ْ
ْمِمل

َ
 .(10)﴾، وخال  أ نه و ين لفظ ﴿ملل﴾ لي،اية الجسوين والتوبيل((أ

ْوم  الاّديِن في  وله إإإإ  عإإازى إإإإ  ﴿  نما  اا للتُظيم،  17 ا ياَ ْدَراَك ماَ
َ
ّم ماَ  أ

 
ْوم  الاّديِن ثا ا ياَ ْدَراَك ماَ

َ
ّرر )يإإوم 18، 17﴾ ]االنفًإإار  َوماَ  أ

ا
[، إذ نإإ

 .(12)ل عنه أالتف:يق وال هو،لع   ، و د يا (11)ذلك اليوم، جيم أه الرازج وت ات ع  التملور   الدي ( لتعليق

د املتوااإإ ،الحمإإد هلل الإإ ج أنعمتإإه  إإتق الوإإالحا ، فبعإإد  مإإ  نتإإم التفسإإيل وعلإإوم اليإإرآن، لدراسإإن و إإ ت التولإإن   إإ ا الَتلإإ 

 جانم التورار في ألفاظ وآيا  اليرآن، أخلً إزى النتا   التالين 

 على معااي في كل هما.  اا  1
 
 أن التورار في اليرآن الور،ق يري على ا يا  واأللفاظ على تّدٍ سواٍت، ياال

 
 (.5/216املحرر الو يل، البن عطية: )(  1)

 امل در نفسه م  الجخء وال فحة. انظر:   (2)

 (.5/267انظر: أنوار التيلي ، للبيضاوي )  (3)

  .(4/81) ، البن  خي:التسمي (، و 5/216، البن عطية )انظر: املحرر الو يل(  4)

  (.2/386) :البرهان، للخركش  (  5)

 (. 3/557انظر: بحر الُلوم، للس،رقندي )  (6)

 (.2/155( التسمي ، البن  خي: )7)

 (.3/56) ( امل در نفسه:8)

 (.4/83 در نفسه )( انظر: امل9)

 (.4/738. وانظر: الكشا ، للخمخشري )(4/192) ( امل در نفسه:10)

 (.31/78( انظر: مفاتيح الغيب، للرازي )11)

 (. 3/114( انظر: التسمي ، البن  خي )12)
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 لفاية معنى  جديٍد، و د ي  ي لت نيد املعنى الساأق في السيا .أن األصل في التورار إنما يجيت   اا  2

 أن التورار م  التوانم البال ين العتاز،ن في النلق امليدس، ول لك كان اللفظ موررا تيث يؤيج فا دة.  ااا  3

 مإإا ي إإون ألجإإل معنإإى أالىإإي محإإ ، لإإق إن تمإإل التوإإرار علإإى  ااااا 4
 
أن السإإيا  فإإي ا يإإن  إإو الإإ ج يحإإدي املغإإيآ مإإ  التوإإرار، و البإإا

 مر مح  اج هاي م  لدضهق.ذا  املعنى،  و محل اختالف عند املفسر، ، ف  

، و د يتفيون في تمللا على معنى ما، و د ي:تلفون.  اا  5
 
 ينً املفسرون على ما  ورر  البا

ي بغي  جب    ا البحث أد ن وشمولين أن ل، ل ومل جإإّل مإإا  وإإرر فإإي اليإإرآن الوإإر،ق أو كلإإه، في:إإدم أال إإن اليإإرآن وفوإإاتته   اا  6

 ضو ل أوس  وأنف .  

 

 املصا 
ُ
رِس

ْ
 در واملراجع فِه

 اليرآن الور،ق، أرواين تفً ع  عاصق. )ميح  املدينن(. 

إإإ  الفور  املندوب، يار  أبي أور السيو ي،  حييق  سعيد  أ   الرتم   الدي  عبد  الفنل جالن  أأو  اليرآن،  في علوم  ال يان 

 م، الًبعن األوزى. 1996 إ/1416لبنان، 

 و السعوي محمد أ  محمد العمايج، يار إتيات الالاث العربي إإإ أيلو . إرشاي العيل السليق إزى ميايا اليرآن الور،ق، أأ 

البحوث  موتم  الونييًي،  حييق   التوني  امللتار  أ   محمد  أ   األمين  محمد  أاليرآن،  اليرآن  إينا   في  البيان  أاوات 

 م. 1995 إ/  1415والدراسا ، يار الفور للًباعن وال ور إإإ أيلو  ، 

 م، الًبعن اللامسن.1980رنلي، يار العلق للماليين إإ أيلو ، األعالم، خيل الدي  الي 

 أنوار التنهيل وأسرار الت و،ل، أأو الليل عبد هللا أ  عمر البيناوج، يار الفور إإإ أيلو . 

 أحر العلوم، نور أ  محمد أ  أتمد أأو الليث السمر ندج،  حييق  ي. محموي مًر ي، يار الفور إإإ أيلو . 

أأو تيان محمد أ  يوس  األندلسخي،  حييق  عاين أتمد عبد املوجوي و علي محمد معو ، و يل ما، يار  البحر املحي ،  

 م، الًبعن األوزى.  2001 إ/1422الوتم العلمين إإإ لبنان إإإ أيلو ،  

 الراضعن. الًبعن  م،1990 يار العلق للماليين إإإإ أيلو ،   ا  اللغن وصحا  العر ين، إسماعيل أ  تماي التو رج،

التواسخي،التحر،ر والتنو،ر،   لبنان،   محمد الًا ر أ  محمد أ  محمد الًا ر أ  عاشور  إإإ  أيلو   العربي،  التار،خ  مؤسسن 

 األوزى.  الًبعن  ،م2000 إ/1420

 م. 1980الالايف في اللغن، تانق مالك لعيبي، وزارة ال يافن والعالم إإإ ضغداي، 

التنهيل،   لبنان،  الجسليل لعلوم  إإإإ  العربي  ال لبي، يار الوتاب  الغرنا ي  م، الًبعن  1983 إ/  1403محمد أ  أتمد أ  محمد 

 الراضعن.

 ه، الًبعن األوزى. 1405التعر،فا ، علي أ  محمد أ  علي الترجااي،  حييق   إأرا يق األأيارج، يار الوتاب العربي إإإإإ أيلو ، 

األ  أتمد  أ   محمد  منوور  أأو  اللغن،  إإ  ه يم  العربي  الالاث  إتيات  يار  ال ور   يار  مرعم،  عو   محمد  ز رج،  حييق  

 م، الًبعن األوزى. 2001أيلو ، 

املناوج،  حييق   الرؤوف  عبد  محمد  التعار، ،  ملما   على  يار    التو ي   املعاصر،  الفور  يار  الداين،  راوان  محمد  ي. 

 ه، الًبعن األوزى. 1410الفور إإإ أيلو  ، يموق، 
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 ه. 1405جام  البيان ع    و،ل آج اليرآن، أأو جعفر محمد أ  جر،ر أ  يي،د أ  خالد الً لج، يار الفور إإإ أيلو ، 

 لير بي، يار الوعم إإإ اليا رة. التام  ألت ام اليرآن، أأو عبد هللا محمد أ  أتمد األنوارج ا 

لبنان،   إإإ  أيلو   العلمين  الوتم  يار  الوافعي،  الوبان  علي  أ   محمد  األشمواي،  على  الوبان  م،  1997 إ/    1417تاشين 

 الًبعن األوزى. 

 عالق الوتم  إإإ أيلو  إإ لبنان. ، محمد علي النُار حييق   ، ع مان أ  جني اللوا ً، أأو الفتح 

ال امنن  عبد    الدرر  محمد  العسيالاي،  حييق   محمد  أ   علي  أ   أتمد  الفنل  أأو  الدي   شلاب  ال امنن،  املا ن  أعيان  في 

 م. 1972 إ/ 1392املعيد اان، الناشر  مُلل يا رة املعارف الع مانين صيدر أأاي إإإ اللند، 

محموي األلويخي البغدايج، يار إتيات   رو  املعااي في  فسيل اليرآن العليق والسب  امل ااي، أأو الفنل شلاب الدي  السيد

 الالاث العربي إإإإ أيلو . 

املنيل ال ونم  النُار،  حييق،  شر   أاأ   املعروف  الفتوحي  علي  أ   العي،ي  عبد  أ   أتمد  أ   الدي  محمد  البيات  يي      أأو 

 ال انين.   الًبعن  م،1997 إ/  1418موتبن العبي ان،   محمد اليتيلي، وني،ه تماي،

الالم    أمور،  النوت  السلاوج،  ب   الومد  عبد  أ   أ  محمد  علي  الدي   علق  الحس   أأو  التاس ،  اليرن  إإإ   1353أل ل 

 ه.    1355

إإإ  و بن  موتبن  عمر،  محمد  علي  السيو ي،  حييق   أور  أبي  أ   الرتم   عبد  الدي   جالن  الفنل  أأو  املفسر، ،   بيا  

 ه، الًبعن األوزى.  1396اليا رة،  

األينروج، ،  املفسر،    بيا  محمد  أ   الليج، حييق     أتمد  صال   أ   املنورة  سليمان  املدينن  إإإإ  والحوق  العلوم  ،  موتبن 

 م، الًبعن األوزى. 1997

وموتبن   يار  السامرا ي،  إأرا يق  ي.  و  املليومي،  ملدج  ي.  الفرا يدج،  حييق   أتمد  أ   اللليل  الرتم   عبد  أأو  العين، 

 اللالن.  

 لتام  أين فني الرواين والدراين م  علق التفسيل، محمد أ  علي أ  محمد الووكااي، يار الفور إإإ أيلو . فتح اليدير ا

 الياموس املحي ، محمد أ  يعيوب الفيلوز آأايج، مؤسسن الرسالن إإإ أيلو .

الياسق محموي أ  عمر اليم:ورج  أأو  الت و،ل،  في وجوت  التنهيل وعيون األ او،ل  اللوارزمي،  حييق     الوواف ع  تيا ق 

 عبد الرزا  امللدج، يار إتيات الالاث العربي إإإ أيلو . 

مراجعن   عاشور،  اأ   محمد  أأو  الن ساأورج،  حييق   ال علبي  إأرا يق  أ   محمد  أ   أتمد  إسحا   أأو  والبيان،  الوو  

 م، الًبعن األوزى. 2002/ إ1422و د يق األستاذ نليل الساعدج، يار إتيات الالاث العربي إإإ أيلو  إإإ لبنان، 

 لسان العرب، محمد أ  مورم أ  منلور األفر،يي املورج، يار صايرإإإ أيلو ، الًبعن األوزى. 

املحرر الوجيه في  فسيل الوتاب العي،ي، أأو محمد عبد الحق أ   الم أ  عًين األندلسخي،  حييق  عبد السالم عبد الوافي  

 م، الًبعن األوزى. 1993 إ/  1413محمد، يار الوتم العلمين إإإإ لبنان، 

املحوق واملحي  األعلق، أأو الحس  علي أ  إسماعيل أ  سيدت املريخي،  حييق  عبد الحميد  نداوج، يار الوتم العلمين إإإ 

 م، الًبعن األوزى.  2000أيلو ، 

اليحا   الرازج ،  م:تار  عبدالياير  أ   أور  أبي  أ   ناش  ،محمد  لبنان  موتبن  خا ر،  محموي  أيلو ،   حييق   إإإ    1415رون 

 م. 1995ه/
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 مدار  التنهيل وتيا ق الت و،ل، أأو ال لكا  تافظ الدي  عبدهللا أ  أتمد أ  محموي ال سفي. 

املي ر في علوم اللغن وأنواعلا، أأو الفنل جالن الدي  عبد الرتم  أ  أبي أور السيو ي،  حييق  فؤاي علي منوور، يار  

 م، الًبعن األوزى.  1998 / إ 1418الوتم العلمين إإ أيلو ، 

 املوتبن العور،ن.الناشر  يوس  الويخ محمد، يراسن و حييق   أتمد أ  محمد أ  علي الفيومي،، املوبا  املنيل

 ،  حييق  خالد عبد الرتم  العك، يار املعرفن إإإإ أيلو .أأو محمد الحسين أ  مسعوي البغوج معالق التنهيل، 

املبار ،  ي. مازن  األنوارج،  حييق   أ   وام  أ  يوس   الدي  عبدهللا  أأو محمد جمان  األعار،م،  اللب م ع  نتم  مغني 

 م، الًبعن السايسن.1985ومحمد علي تمد هللا، يار الفورإإإ أيلو ، 

م، الًبعن 2000 إ /  1421 ،  مفا يح الغيم، ف:ر الدي  محمد أ  عمر التمياي الرازج الوافعي، يار الوتم العلمين إإإ أيلو 

 األوزى. 

 النحو الوافي، عباس تس ، يار املعارف، الًبعن اللامسن عورة. 

الر يم األندلل  م   و   الًيم  التلمسااي،،  نفح  املّيرج  أ   لبنان،    أتمد  إإإ  أيلو   صايرإإإ  يار  عباس،  إتسان   حييق  

 م. 1997
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 إعداد معلم التربية البدنية من منطور تكنولوجيا التعليم

 د. محمد الباروني خبريش   

 د.عبدالحكيم عياد الصويعي الخويلدي 

      نورالدين الطاهر املبروكد.  

 -مقدمة و مشكلة البحث :
 

لة   م  مًء
ل
مع التطورات العلمية التي يشههههههههالم  الع له اليوت مب ت متطلة ت ىلالت ليم التعليه احميع مءاًلم الرا

لة التعليه   األسههه  ههه يالتعليه    امًء
ل
لة التعليه    الث نوي ومءورا تى مًء . ونتيحة للثورت العلمية التكبولوىية املع صهههءت  الج معيًو

 مبهم اه لهلرىهة 
ل
ًا ومك  املعله م  وحهلاهل   التيتعيش املجتمعه ت املتدهلمهة ةورت وكبولوىيهة تعليميهة وتمه لهت مع التعليه وتيياً مثا

ىلالت م  ااوصهههههه    أملاف التعليه والتمك  منه  ووديما ، مم  أن اسههههههتللات التكبولوىي  التعليمية أو ع للمتعلمان أ هههههه  ا

 ىلالت فم ًت املشههههههههكيت التعليمية، وقل سهههههههه مه  لمل فم وحومت دور املعله م  محءد ملد  لمي  ر اطءمدة وحكمية   م  
ل
وطءق 

 (1:  7منشط للمل  ت المكءمة والخيقة لبل املتعله.         )

ليهة العصهههههههههههههء، و ه له ات فم محه     ول ى وتحدق أمهلاف التبميهة، ا اهل م   لهلاد ىيهت ىهلاهل ينهههههههههههههتطيع أن اتعه مهت مع

ًيه  أن قوت التكبولوىيه  فم   ةورت التكبولوىيه  وااوصههههههههههههه ات واملعلومه ت. ىيهت ينهههههههههههههتطيع أن اته ل  مع التكبولوىيه  ومطولاه .

لو  للمشهههههههههههههكيت قةهههت أن و ون محءد اقتبههه ر   دارتهههه  وووهيماههه  وليم فم امتيماههه ، وأع ى  لهههمل أن التكبولوىيههه  يكء وأدار ًو

ه ر مظاءى. ول ى اتحدق التطومء التكبولوجم، ا ال أن اةلأ  لمل م  الصهههههههيء ومبتشهههههههء فم أسهههههههلو  التعليه ومصهههههههة   معلات وإب

 للعمليههة التعليميههة، احيهه  اتحو  التعليه   م وحء ههة اتعهه يش معاهه  الطهه لههع ومتعله اليههة الةحهه  ل  املعلومهه ت ا 
ل
 ممالا

ل
طهه اعهه 

  (84:  3)     ًمظا .

ًت اعل أبءى اان " و  لبظء فم املج   ال  ًاية الةلنية وللوت الءم ضههية نحل أن مب ت قصههور ا داد يت تعليمى ا لي ت الت

واقع التعليه املوىود ا ل لي ت واسههتللات وكبولوىي  التعليه، و ء ه م ا الدصههور  ا أنب  ا نبكء قط الجال املة و  م  قةت  

ًاية الةلنية فم ليبي    والتى تعمت ى ملت ل ى ودلت م ا الدصور قةت أن ا داد.املؤسن ت املنئولة ل  ًءمة تعله الت

ًاية الةلنية    ور ه م  وة لم اللولة  ا أن مب ت بلت فم كت ىوانع العملية التلرأنههههههية والةيئة التعليمية فم مح   الت

وأسه ليع التدومه فم   ياب ت بلت فم املب هج اللراسهية فم ملتل  مءاًت التعليه وفم الطء  واألسه ليع املنهتللمة فم التلرأم

 اوامع العصههههههء ال ا  يعشههههههون ييم أو  
ل
 للاد املعلمان ووأميلاه. وم  و ا  ايئتب  التعليمية التدليلاة تعج  ل  أن ونشههههههأ  ههههههة ا 

 (101:  6)         مواىاة املنتدةت."

تنهههههههههههتللت أل ءام تعليمية مم  أ ه   أن التكبولوىي  التعليمية هم الوسههههههههههه  ط التى  (2013)محمل لطية وفى تعريف 

يههههه لليهههههة.                          تعله أم ً  ال صهههههههههههههو  ليم  بههههههلف  ال ليهههههة للتعليه والتهههههلرأم  العمليههههه ت  نظههههه ميهههههة لتلطيط ووبميههههه  وودومه                      طءمدهههههة 

(8  :47) 

التعليميههة واألىا ت للديهه ت اعمليههة وأنهههههههههههههتنتا الةهه ًثون ممهه  سهههههههههههههةق أن" وكبولوىيهه  التعليه" هم لمليههة  دمهه   املواد   

التهلرأم اه اضهههههههههههههه يهة   م أ هه  لمليهة ولطيط وإلهلاد ووطومء ووبميه  وودومه للعمليهة التعليميهة . ممه  أ هه  نظه ت تعليمى مت ه مهت  

تعتمل لليم لملية التلرأم ليم الوسهههههه  ط التى تنههههههتللت أل ءم التعليمية. وفم ضههههههور  لمل اءى الة ًثون أنم م  ال ههههههءورى  

 ال أدوار املعله  وحل
ل
 ا ألدوات واألىا ت التعليمية اليزمة لتطةيق املعءية.  ومنئولي وم منتعيب 
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ًاية الةلنية وللوت   و  لء ه م  وطور وسه  ط ااوصه   التكبولوىية له ولبت   م ًال التبمي  فم البظ ت التعليمى للت

ًاية الةلنية  الءم ضههههههههية ليم منههههههههتوى مءاًت التعليه املختلمة. اللاه  ا اع  امل   وات ألاح ث للمية ليم منههههههههتوى كلي ت الت

              وللوت الءم ضية وله وطةق نت  حا  وله ولء    م ًال التبمي .

ًاومهههة والتعليميهههة فم  وقهههل هاءت ىاود تنهههههههههههههاههههلف الوقوف ليم اوحههه مههه ت ىهههلاهههلت فم التطومء ملدههه الهههة املشهههههههههههههكيت الت

ًاية الةلنية وللوت الءم ضية   -اأس ليع يع لة وووهي  التكبولوىي  التعليمية ليستم دت فم لملية التطومء منه  :مح ات الت

( ودراسة زمية  5( )2014ولدل  ىءمت العلال م  اللراس ت ملراسة مح س  أًمل للن ن و سع د  سم ليت المدي)

( و دراسههههههههة 1( )2010د )(  و دراسههههههههة ب لل ًنهههههههه  محمو 2( )2017أاو الد سههههههههه املينهههههههه وي و صههههههههيع لةلالعظيه ليي الصههههههههياً )

 (  9( )2014مصطمى الن ا  )

( و دراسههة وارن أزانل،  2013()11،) .Michil Kniffin,K( و دراسههة ميشههيت ميبم   2015( )10،)  Drezewiekiو دراسههة دا وكى  

،   Martin, Rebort, Joseph( و دراسههههههة )م روان ور ورت وىوزم Warrn A.Land, Julia J.Haney(،2016()14  )ىولي ى  م نى 

 العملية تع م  في دور أسهههههه  هههههه ي لا  التعليمية التكبولوىية الوسهههههه  ت اسههههههتللات  ن ليم اللراسهههههه ت م ه ووؤمل(  12( )2012)

 واستللات التكبولوىي . استيع   ليم ق درم  املتعلمان م  ىيت  للاد  اىت م  التعليمية

ًايههة الةههلنيههة  أنههم قههل ان األوان    (2015ويؤكددد حتا البدداد عبددد الحليم) ًايههة وبهه صههههههههههههههة الت أن نمكء فم  دبهه   التكبولوىيهه  فم الت

 م  أن نحعت أدوات التكبولوىي  ال لاثة ودوت ا لوهيمة التى ا ينهههههتطيع املعله الدي ت به  يحنهههههع، نحعت املعله ادوت  
ل
يةلا

فم منهئولي ت املعله ومنهؤولي ت املتعله  ا لوهيمة التى ا تنهتطيع م ه األدوات الدي ت به . وم ا ينهتل ت قةو  التيياً العميق  

املعله  لهههههعر  أدوات ولهههههلد متبولهههههة موىودت لتلم  م   الةهههههلنيهههههة محءد  ًايهههههة  الت فم  التكبولوىيههههه   اتوق  التةههههه ر  . ولبهههههل ههههه  

 (5:4التدليلى، وولبت   م امللرسة والج معة طء  ًلاثة " للتعليه والتعله " )

 نحل أن       
ل
لة التطومء وااصهههههههههيع التدليلى   م املع لجة العلمية ملشهههههههههكيت التعليه    م ه اللراسههههههههه توأا ههههههههه  ندلة م مة م  مًء

ًاية الةلنية .ومءى الة ًثون   ا سههتللات اع  املنههتحلة ت التكبولوىية ليم اع  ىوانع العملية التعليمية لةع  مواد الت

لهة االهلاد قةهت الخهلمهة ا اهل أن   م  بي  مه ه الهلراسهههههههههههههه ت أن الطء  التدليهلاهة فم ألهلاد ووهلرمهع املعلمان وبه صههههههههههههههة فم مًء

ًاومهة ومواد التلصههههههههههههه . وله لهمل يعهل وطومء  تعتمهل ليم املنهههههههههههههتحهلةه ت التكبولوىيهة فم محه ات طء  التهلرأم و التدبيه ت الت

ًاومة  اءاما  للاد املعله م  الد ه ا  الا مة التى  هيلت وا و ا  تشهيت املاتمان اعمليتى التعليه والتعله، أل ه  م  الد   ه ا  الت

ًاومة األبءى.     التى لا  صمم ااستمءارمة، وهم صمم قل وبمءد به  لم  للام  م  الد  ا  الت

وم  بي  قءارات الة ًثون فم مح    للاد املعله امماومة الواسهههع وال ى فهلف   م صهههب لة أولية للمعله كى ا او  

 فم كليتههم قةههت الخههلمههة وو ومههله  مابتههم التعليميههة ووتواه ال ليهه ت املتلصهههههههههههههصهههههههههههههههة وبههه ا امل
ل
 ومابيهه 

ل
ع ى يههأن املعله يعههل أكهه داميهه 

اه لهلراسههههههههههههه ت التى تعمق يامهم للمه دت العلميهة التى اتلصههههههههههههه  يتهه  وتنههههههههههههه لهله ليم التمك  م  ماه راوهم والدهلرت ليم ووهيماه  فم 

ىا ت لتطةق فم اللروس البظءمة املواق  التعليمية م  بي  اسههتللات املنههتحلة ت التكبولوىية والتى وت ههم  "األدوات واأل 

ًاية الةلنية وللوت الءم ضهههههههههههية للوصهههههههههههو  ا ملعله   م مءدود تعليمى أي هههههههههههت فم املج ات املعءيية واملا رمة  والتطةيدية ا لي ت الت

واانمع لية مثت األييت)الث اتة واملتحءمة(، أىا ت التسهههههههههههجيت الصهههههههههههوتى،أىا ت العءم يو  الءأس)اءوىيكتً( ، ىا ز العءم  

ًنت".   الشءا   )سيالز( ىا ز العءم املءئى الصوتى )الميلاو(، وال  سع اآل م،  ةكة اانت
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وم  بي  مهه ه الههلراسههههههههههههههة، اههأتى مهه ا الةحهه  ليحهه و  ااىهه اههة ليم التنهههههههههههههه  ات التهه ليههة ًتى امك  التعءف ليم مههلى  

تى امك  التوصههههت   م نظءت منههههتدةلي ًاية الةلنية فم مبظور   للاد املعله م  مبظور وكبولوىي  التعليه ًو ة   م  للاد معله الت

 وكبولوىي  التعليه .

 -أهداف البحث :

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية م  بي  امل  ور الت لية .  التعءف ليم ملى  للاد معله الت

 من ممة م دت وكبولوىي  التعليه . -

 ولرمع املعله . -

ًاية الءم ضية ا مللرسة .املنتحلة ت التكبولوىية املنتللمة أةب ر در  -  س الت

ًاية الءم ضية . -  معوق ت  ستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 -تساؤالت البحث:

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية ؟ -1  م  ملى اللاد املعله الت

 م  من ممة م دت وكبولوىي  التعليه ؟ -

 م  ولرمع املعله ؟ -

ًاية الءم ضية ا مللرسة ؟م  املنتحلة ت التكبولوىية املن -  تللمة أةب ر درس الت

ًاية الءم ضية ؟ -                                                                                م  معوق ت  ستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 :البحث إجراءات

 أوةع الة ًثون املبهج الوصمى مليرمتم مع طةيعة اللراسة.  منهج البحث :

لههة التعليه األسهههههههههههههه  ههههههههههههه ي امههلابههة  اهه لطءمدههة العمههلاههة  م    الةحهه  ليبههة  ابتيهه ر وه   :البحددث عينددة ًايههة الةههلنيههة امًء معلمي الت

 .  2018/2019( معله للع ت اللرا  ي47العجييت والة لغ للدمه )

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية. :البحث أدوات  استم رت ملى اللاد املعله واستللات معله الت

ًار )   :االسددددتمار  بنود اشددددتقا  مصددددادر اسهههههتع ن الة ًثون ا ملد الة ال هههههخصهههههية و الدءارات البظءمة واللراسههههه ت النههههه ادة وب 

 املب هج ووكبولوىي  التعليه(

 :االستمار  محاور  تحديد

  :ك لت  ي ااستم رت مح ور  وحلال وه

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية م  بي  امل  ور الت لية .  التعءف ليم ملى اللاد املعله الت

 (9مساهمة ماد  تكنولوجيا التعليم ) -

 (3ولرمع املعله ) -

ًاية الءم ضية ا مللرسة ) -  (9املنتحلة ت التكبولوىية املنتللمة أةب ر درس الت

ًاية الءم ضية )معوق ت  ستللات املن -  (8تحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت
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 :املحكمين صد 

ًار م  محمولة ليم املةل ية صورته  في ااستم رت لءم وه          مح    في املتلصصان الخ 

  ضههههههههههه ية أو أو تعلات ً ف وإم  نية ااسهههههههههههتم رت مح ور  في ارائهه ليم للتعءف و لمل  (10)للدمم   و لغ التعليه وكبولوىي 

 ليم النه  ية صههههههورته  في لءم ااسههههههتم رت ووه .للتطةيق معلت ااسههههههتم رت أصههههههةحت التعلايت  ىءار ااسههههههتم رت، و عل مل  ور 

ًار محمولة نمم ياه  م  التحدق وه قل ا ون  وبه ا الخ     .للتطةيق ااستم رت وصًي

 :االستمار  ثبات

(  0.86ليسههههتم رت املعله م ت) الثة ت مع مت الغ وقل مءونة خ ألم  مع دلة ا سههههتللات م تااسههههتم رت   ةة ت مع مت  اح د  وه   

 وص ل ة للتطةيق . ا لثة ت وتنه ااستم رات أصةحت و ااستم رات مل توم ت مءومع ةة ت ليم ال  و لمل

 الذاتي( : )لصد  االستمار  صد 

ًايعي الجلر  اح د  طءمق ل  م ت ليسههتم رت ال اتي الصههل  ًنهه   وهو  ليسههتم رت  ال اتي الغ الصههل  وقل الثة ت ملع مت الت

(0.91   ). 

  :األساسية الدراسة

ًت في األس سية اللراسة أىءمت  ت.  15/4/2021ت   م  14/3/2021 م  المت

 :اإلحصائية املعالجات

 ا سههههههتلءا  الننههههههةة املئومة   للتوصههههههت   م نت  ا ق ت الة ًثون 
ل
اعل ولوم  الةي ن ت ووصههههههنيما  وىلولاه  ومت مع لجاه   ًصهههههه  ي 

ص  ية ا ستللات ال  مة  2وقيمة ك   .  Spss))ل ت ملف م  األملاف الج  ية استم رات ااستبي ن ومت املع لجة اًا

 :ومناقشتها النتائج عرض

ص  ية األس ليع هي بتو  :الت  ي البحو ليم البت  ا  ومب قشة لءم وه املب سةة اًا

 بالتساؤل وهو الخاصة النتائج ومناقشة عرض:أوال

 ؟مدى إعداد معلم التربية البدنية إلستخدام املستحدثات التكنولوجية   
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 (1جدول رقم )

 عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  ألراء 2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 املستحدثات التكنولوجية  الستخداممدى مساهمة ماد  تكنولوجيا التعليم فى إعداد املعلم 

 47ن= 

 م

 العبارات
 ال نعم

 2كا
 % ك % ك

 هل تم تدريسك ماد  تكنولوجيا التعليم أثناء دراستك بالكلية؟ 1
5 10.63 42 89.36 67.17 ** 

 هل تعرحت أثناء دراستك بالكلية على املستحدثات التكنولوجية؟ 2

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 األحالم التعليمية الثابتة 2/1

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 األحالم التعليمية املتحركة 2/2

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 أجهز  التسجيل الصوتى املسجالت 2/3

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 العرض حو  الرأس )بروجيكتر(جهاز  2/4

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 جهاز العرض الشرائا)ساليدز( 2/5

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 جهاز العرض املرئى الصوتى) الفيديو( 2/6

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 مطبوعات(  -أشرطة-الحقيبة التعليمية) أحالم 2/7

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 الحاسب اآللى ) الكمبيوتر التعليمى( 2/8

 ** 93.98 100 47 0 0 شبكة اإلنترنت 2/9

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

%( ليم لهلت دراسهههههههههههههاهه مله دت  89.36كه ن اومه   أ لهع املعلمان ليم ااىه اهة اهههههههههههههههههههههههههه)ا( اننهههههههههههههةهة)  (1يتضدددددددددددد  من جددول )

ًاية الةلنية وللوت الءم ضة ، وك نت ااى اة اهه)نعه( لننةة) %( وه ولرأناه م دت وكبولوىي  التعليه  10.64وكبولوىي  ا لية الت

(  ًي  أن م  درس م دت وكبولوىي  التعليه م  املعلمان ك نت ااى اة اهههههههههههههههههه)نعه( ليم  1،2وك ن ااروة ط اان النههههؤا  )ا ل لية ، 

%( ، 89.36(اننةة )2%( وم  له الرس م دت وكبولوىي  التعليه ك نت  ى ا وم اهه)ا( ليم التن    )10.64( اننةة )2التن    )

ًنت . ظ أمم   أستللات  ةكة اانت  ولًو
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 (2جدول رقم ) 

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وكا 

 مدى تدريب املعلم على أستخدام املستحدثات التكنولوجية

 47ن=

 ت

 العبارات
 ال إلى حد ما نعم

 2كا
 % ك % ك % ك

 ** 56.97 10.64 5 4.255 2 85.11 40 التطبيقي لكيفية استخدام املستحدثات التكنولوجية هل يوجد قصور فى إعدادك املنهى 1

 ** 56.97 85.11 40 10.64 5 4.255 2 هل تم تدريبك أثناء الخدمة على استخدام املستحدثات التكنولوجية الحديثة؟ 2

إقدامدة دورات تددري يدة أثنداء الخددمدة لكيفيدة اسددددددددددددتخددام املسددددددددددددتحددثدات    هدل يوجدد قصددددددددددددور فى 3

 التكنولوجية فى درس التربية البدنية ؟
42 89.36 4 8.511 1 2.128 66.67 ** 

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

( ًو  3-1%(ليم العةه رت)89.3-%85.11أن ارار املعلمان كه نهت معبومهة اهههههههههههههههههههههههههه)نعه( اننهههههههههههههةهة )  (2يتضدددددددددددد  من جددول )

ملنههههههههههتحلة ت  الدصههههههههههور فم االلاد امل ى اسههههههههههتللات املنههههههههههتحلة ت التكبولوىية وقصههههههههههور فم أق مة دورات لكيمية أسههههههههههتللات ا

 %85.11( اننةة  2وااى اة معبومة اه)ا( ليم العة رت )

 ( 3جدول رقم) 

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 املستحدثات التكنولوجية املستخدمة أثناء درس التربية البدنية باملدرسة

 51ن=

 م

 العبارات
 ال ماإلى حد  نعم

 2كا
 % ك % ك % ك

 **58.24 85.11 40 14.9 7 صفر صفر األحالم التعليمية الثابتة 1

 **67.18 89.36 42 10.6 5 صفر صفر األحالم التعليمية املتحركة 2

 **56.97 85.11 40 4.26 2 10.64 5 أجهز  التسجيل الصوتى املسجالت 3

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض حو  الرأس )بروجيكتر( 4

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض الشرائا)ساليدز( 5

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض املرئى الصوتى) الفيديو( 6

 **56.97 85.11 40 4.26 2 10.64 5 مطبوعات(  -أشرطة-الحقيبة التعليمية) أحالم 7

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر الكمبيوتر التعليمى(الحاسب اآللى )  8

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر شبكة اإلنترنت 9

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا
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ًاوع اان)  (3يتضددددددد  من جدول ) %( ليم  100-%85.11أن أ لةية املعلمان اومدوا ليم ااى اة اههههههههههههههههههههه)ا( وك ن اننههههههههةة وت

ًاية الةلنية ا مللرسة.    استللاتللت    ىميع املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 ( 4جدول رقم )

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 لوجية فى تدريس التربية البدنيةمعوقات إستخدام املستحدثات التكنو

 51ن=

 ت

 العبارات
 ال نعم

 2كا
 % ك % ك

 **58.24 14.89 7 85.11 40 عدم وجود الوقت الالزم ألن الحصة ال تكفى إال ألداء املهارات الالزمة. 1

احر املستحدثات التكنولوجية . 2  **58.24 14.89 7 85.11 40 عدم تو

التربيدة الريداةدددددددددددديدة للتددريدب على املسددددددددددددتحددثدات   ال توجدد ترشدددددددددددديحدات ملددر دددددددددددد ى 3

 **77.13 6.383 3 93.62 44 التكنولوجية.

 **82.49 4.255 2 95.74 45 يوجد كمبيوتر وال يستخدم فى أغراض التربية البدنية. 4

 للكثددداحددة   5
 
صددددددددددددعواددة التددددريس بدداسددددددددددددتخددددام املسددددددددددددتحددددثددات التكنولوجيدددة ن را

 **28.89 36.17 17 63.83 30 العددية للطالد.

 **43.44 23.4 11 76.6 36 عدم تعاون إدار  املدرسة فى توحير املستحدثات التكنولوجية. 6

 **62.58 12.77 6 87.23 41 ال يوجد وقت كافى الستخدام املستحدثات التكنولوجية  7

 للمواد العلمية حقط 8
 
 **77.13 6.383 3 93.62 44 األجهز  التكنولوجية معده خصيصا

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

 

ًاية الةلنية ليم ااى اة اهههههههههههههههههه)نعه( ًي  ك نت ك   اوم    (4يتضدددد  من جدول ) ت الننههههةة  2معلمان الت معبومة ووءاًو

ًاية الةلنية  93.62  -%63.83اان )  . %(  ليم معوق ت أستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

ًاية الةلنية ليم وىود معوق ت اسههههتللات املنههههتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم  وتشههههاً البت  ا   م  اوم   معلمان الت

ًايههة الةههلنيههة . وكهه نههت مهه ه املعوقهه ت لههلت وىود الوقههت اليزت ألن ال صهههههههههههههههة ا وكمى  ا ألدار املاهه رات اليزمههة، لههلت ووايء  الت

 ً اية الةلنية، للت تع ون م   دارت امللرسههههههههههههة فم ووياً  املنههههههههههههتحلة ت التكبولوىية، اوىل ممةيووء وا ينههههههههههههتللت فم أ ءام الت

  
ل
املنههههههتحلة ت التكبولوىية، ا اوىل وقت ك فم اسههههههتللات املنههههههتحلة ت التكبولوىية، األىا ت التكبولوىية معله بصههههههيصهههههه 

ءوراته  فم ضههههءورت و ومل املعلمان ا لتكبولوىي  التعليمية وضهههه   Susan(2008()13)وهذا ما أشددددارت ألي   للمواد العلمية يدط.  

الوقههت ال هه  م، واسهههههههههههههتلههلات مهه ه التكبولوىيهه  فم الههلروس وو ومههل املههلارس بههه ه املنهههههههههههههتحههلةهه ت التكبولوىيههة واألىا ت ال هه ييهة  

و ءاما التلرمع وووياً املالانية اليزمة لشهههههءار م ه األىا ت، واألمتم ت ا ملنهههههتحلة ت التكبولوىية لتنههههه للمه فم وبمي  املبهج  

 وأبتص ر والوقت.
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وأنهههههههتلل  الة ًثون اعل لءضهههههههاه ملب قشهههههههة البت  ا أن نتيحة التطور ال  دث فم املجتمع واملنهههههههتحلة ت التكبولوىية التى    

 ، 
ل
تي و الع له مع ااوح م ت العصههءمة التى وب دى اتحلا  التعليه ، كى اتمىهه ى مع الواقع العميم انةرم ضههءورت التلرمع لملي 

ًايههة الةههلنيههة والتبميههة املنهههههههههههههتمءت ملمهه ميه املعله   وماهه راوههم اآلدا يههة ووبميههة املعلومهه ت وقههلراوههم، وإلههلاد اءاما وههلرمبيههة ملعله الت

 ق  مة ليم وكبولوىي  التعليه واستللاما .  

  :االستنتاجات

 :الت لية   ااستنت ى ت   م التوصت وه الةح  أملاف ضور في

ًاية الةلنية م   10.6ننةة ) -1  م  معلمان الت
ل
 العيبة األصلية قل درسوا مدءر وكبولوىي  التعليه.%( ودءمة 

ًاية الةلنية له الرسوا مدءر وكبولوىي  التعليه أةب ر دراساهه ا ل لية.89.4للت تعءف ننةة ) -2  %( م  معلمان الت

 وىود قصور فم االلاد امل ى التطةيدى لكيمية استللات املنتحلة ت التكبولوىية. -3

 مةة أةب ر الخلمة لكيمية استللات املنتحث ت التكبولوىية.وىود قصور فم  ق مة دورات ولر  -4

ًاية الةلنية   -5 ًاية الءم ضية ليم للت استللاماه ألى م  املنتحلة ت التكبولوىية أةب ر درس الت اوم   ىميع معلمان الت

. 

 وىود معوق ت استللات املنتحلة ت التكبولوىية وتمثت فم. -6

 كمى  ا ألدار املا رات اليزمة.للت وىود الوقت اليزت ألن ال صة ا و -

 للت ووايء املنتحلة ت التكبولوىية . -

ًاية الةلنية . -  اوىل ممةيووء وا ينتللت فم أ ءام الت

 للكث ية العلداة للطي . -
ل
 صعو ة التلرأم ا ستللات املنتحلة ت التكبولوىية نظءا

 للت تع ون م   دارت امللرسة فم ووياً املنتحلة ت التكبولوىية. -

 .اوىل وقت ك فم استللات املنتحلة ت التكبولوىية ا -

 للمواد العلمية يدط -
ل
 .األىا ت التكبولوىية معله بصيص 

 التوصيدددات
 

 -وفى إطار ما قاموا ب  من إجراءات. قاموا بوةع التوصيات األتية:  فى ةوء ما توصل إلي  الباحثون من أستخالصات

ًايهة الةهلنيهة وللوت   .1 ًايهة الةهلنيهة ليم ميميهة اسهههههههههههههتلهلات املنهههههههههههههتحهلةه ت التكبولوىيهة ا ليه ت الت ضهههههههههههههءورت  لهلاد معلمان الت

 الءم ضية قةت التلء .

ًايهة الةهلنيهة ليم ميميهة اسهههههههههههههتلهلات املنهههههههههههههتحهلةه ت الت .2 كبولوىيهة أةبه ر الهلورات التهلرمبيهة اعهل  ضهههههههههههههءورت وهلرمهع معلمان الت

 التلء .

ًاية الةلنية لشءار وإنت   املنتحلة ت التكبولوىية. .3  أممية ولصي  ابل م  مالانية الت

 ضءورت ووياً أم م  تشييت األىا ت، والمبان الد  مان ليم  دارت وتشييت وصي نة م ه األىا ت. .4

لة االلاداة.ضءورت لمت اءاما تعليمية وليم مونية موىام ب ص .5 ًاية الةلنية للمًء  ة الروس الت
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ًاية الءم ضية ، ى معة املبي  ،    ت2010 اً منشورت ، كلية الت

زمية أاو الد سه املين وي و صيع   2

 ً  لةلالعظيه ليي الصيا

ًايهههة الةهههلنيهههة في مءاًهههت التعليه محلهههة  : متطلةههه ت التدبيههه ت التعليميهههة اليزمهههة ملعله الت
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 ت.2015،

مح س  أًمل للن ن و سع د   5

  سم ليت المدي 

ًاية اح معة ال اومة  : ،  معوق ت اسههتللات الوسهه  ت التكبولوىية التعليمية في كلي ت الت

ًاية الةلنية والءم ضة ى معة ال  ت  2014(  14 اومة، املجلل  العلد )محلة كلية الت

 2014وب ولوىي  التعليه و الوس  ت التعليمية، طبط  دار و مكتةة ااسءار  : محمل النيل ليي   6

 2007مبظومة و وم  املعله في ضؤ املعله مع ااً الجودت الش ملة ، لم ن دار المكء   : محمل لةل الءزا   اءاميه   7

ًاما التعليمية دار النه ة العء ية ، الد مءت   : محمل لطية محمود   8  2013وصميه ال 

 اسههههههههههههتللات ودبي ت لبل التلرأم ميئة أل هههههههههههه ر وواىم التي والتحلا ت صههههههههههههعو  ت : الن      مصطمى 9

ًاهيهههههههة اه هلهيهههههههة الهتهعهلهيهمهيهههههههة الهعهمهلهيهههههههة فهي املهعهلهومههههههه ت ىههههههه مهعهههههههة الهءمههههههه ضههههههههههههههيهههههههة الهته  لهلهةهنهيهاهن 

 ت .  2014 وونم، ااسكبلرمة،مؤومء
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جهاز  على الجمباز  هارات تعلم بعض م على سوم ثنائية األبعاد تأثير برنامج تعليمي باستخدام الر 

 جامعة مصراتة الرياضة وعلوم ةالبدنيلطالب كلية التربية  الحركات األرضية

 محمد  ز عبد العزيد/ أحمد محمد                                      

 د/ ميلود عمار النفر                                               

 خليفة العزيبي عبد هللاأ/ 

 البحث:  مقدمة 

  غغغ  نهغغغ ح عغغا  غغغسي  مغغغل ياغغغهل فينهغغا يت تغغغها  غغغ  ت  هغغ ح  عغغغا  غغغسي   غغ   غغغجانب      غغغ   غغغ           
ف
  حيغغ 

ف
يشغغ ا تعغغغجانب ً مهغغغ 

 . قوم به  تإلن  ن   هي    جزه  غغأ يفيغغ   يتانيل يت عه  تع نوك تعتي يايش به   تظحس مج ئج تعجانب    يعوتن تعنش ط تعت

تعجانب فه رح فأ فينها ت هير ي  تاغغل ا  غغ  تغغنوك تعلغغ ئأ تعلغغا ييا  علهغغ  اهغغ م تعلغغ ئأ تعلغغا م  غغل   غغو   غغأ تعنشغغ ط   هغغ    

) ًغغ  س  كيشترط يال  لون هذت تعج هير ي  تعجال ا ال تب م هجا عن ضغغأ ي  ت  غغ الؤ تة اجغغا ع عجاغغ  ي  تعجمغغل س ي   غغ    غغا  عغغ 

 (.      26:  1998  يل ف  ا،   )(،    4:  1985فهلت  يهل،  

 مغغغغجص  واغغغغع مهغغغغع  غغغغجانب ت  غغغغستي تةحغغغغ رتؤ ت  سمهغغغغا  يرتتغغغغا  تعغغغغذ حغغغغو  هغغغغلتن تعلرتتغغغغا  تعغغغغجانب ت  سعغغغغ   ي غغغغ  

 عنه غغغ   غغغأ ً مغغغ  تةحجيغغغين  اينهغغغا ت يهغغغا تةحغغغ رتؤ تعهلمهغغغا  تة غغغ     
ف
ً غغغأ  اغغغل  جغغغ ال سعغغغ    ن تعغغغجانب ت  سعغغغ  ع مغغغ    غغغذ 

  غغ  تع غغنوك م هجغغا 
ف
هغغا   هل مه هغغا تغغ  س فاغغا ت  سمغغا،  عغغذت  غغبن تعغغجانب ت يغغر    غغ  ن غغ ه  يشغغير   غغا فوت غغا  جيغغي ا  هوعًو

ها،   عجانب ت  سع  هو  عك ت ج م   أ تعغغجانب تعغغذا تناغغ   هغغل ت  سمغغا  ت خبرح  تعجلر    ج  فنحي   ع تعاينه ؤ تعههوعًو

  حغغو فينهغغا ت هغغع ت
ف
 رئي غغه 

ف
تعغغجانب ت  سعغغ    غغا ت  غغين تعجوت غغا ت  سعغغ   تم  غغ     يهغغل  .تغغجج   ؤ ت  سمهغغا عنهي غغاال ي رت

: 1998)  يغغل فغغ  ا، (، 13: 1994، بفهغغل تع غغس )ف غغ    تةح رتؤ ت  سمها  تعقلرتؤ تعهلمها  تع غغنوك تة  تغغ  عنيوتاغغع

26.) 

حغغغغغغغغزح تعجانهيهغغغغغغغغا تإلع تر مهغغغغغغغغا  قغغغغغغغغ    ميغغغغغغغغ       هغغغغغغغغ  تعجانغغغغغغغغهب عي غغغغغغغغ  تً  ي  ت تغغغغغغغغنو  فينهغغغغغغغغا تع غغغغغغغغه  ا   هغغغغغغغغ ت  وعًو

هغغ  تعجانغغهب  ا تعجانهيهغغا عج  غغين ييتت تةغغجانب،تعغغذا تهنغغه  هغغل تعستغغ ع تعج  وعغغو     غغ  عغغذعك  غغبن تةغغل ا تعتغغ هل عج  وعًو

  غغ ضوت    ئص تةجانب اهغغا تعج  يغغر    تةوتي تعجانهيها   تاج  ت  ت  ت   تعجانهيها هو  ف  ت ت هيها إلمج ج  ت يهب 

حزح    تج ا تشستت   .(  93:  2001  هقا ن أ،   )  اتعجانهيهتً 

هغغغ  تعجانغغغهب مظغغغ م تاجبغغغر      هغغغ  جل  غغغا تاجيغغغل  هغغغ  تانهمغغغيت  وعًو ضغغغوت  عغغغك   غغغ ،  ل فينهغغغا تعجغغغلر ا فاغغغا تعج  وعًو

 التغغغترتتهجه ؤ تعجغغغلر ا
ف
 عحغغغ     غغغليت

ف
 ةجيغغغي  ؤ تةغغغوتي تعجانهيهغغغا    ججغغغ 

ف
 ت غغغلي يي تر تةانغغغب    غغغ وعه تل  ه غغغهل   غغغيي 

  جانهمغغغيتةواغغغع تع  غغغ  غغغجمل ا تة
ف
ً غغغا عج ههغغغا تةاس غغغا  تا  غغغا تةجانيغغغين   غغغ   غغغجاه   حغغغزح تعجانهيهغغغا تع   عغغغك  غغغ  ي تؤ تً 

  جوتم  تةواع تع
ف
ًتهس   اه   بهبه ن ،       يره تملخجن ا )  جانهمي اح  فاا هه ا  برتؤ   قو    .(  9:  1999تع س   

مهغغغ  تع غغغور   ضغغغ  ا  نغغغلتؤ إل ل مهغغغ ؤ تعج غغغو س تع غغغي ي      هغغغ  تس    عقغغغل تغغغب ت غغغو س  غغغست ج ت   تغغغ  ت  غغغ   

جقه عح   ي نه  تعج و س تة جيس  تعج و س عق ا    م تعستوم تةج سما فأ طس غغا تع هيغغ ؤ   ئقغغا تع غغسفا  تعتغغي  غغجب تتغغ 

ج ذ غغغغغا   ج،  تهغغغغلي فينهغغغغا تإلمجغغغغ  سغغغغجنا فاغغغغا شغغغغس   تع غغغغهنب ات خ اغغغغا فاغغغغا هه غغغغا اغغغغورح  وتو ست هغغغغ  فاغغغغا ش شغغغغا تعاغغغغس 

تةانو  ؤ ت خ اا  يوضوفل  ت  سع ؤ ت خ اا   عستغغب فاغغا    اغغ ؤ  تؤ  قغغو      طي غغها   قغغوم تع يههغغوتس    غغ   

غغ ؤ تةستي غغا  يته   ت و نح    ا تةًو هذه ت را م  تةانو  ؤ تمل ليح فأ تع ورح  ت و س  ستنا تع هنب  مقنح    ا  نلح عتًر

ور   غغا اغغور نهغغا  ي غغأ تالنج غغ أ بهغغ    غغا ي   غغلا  تسغغجا  اغغل  عغغك فاغغا شغغس   تع غغهنب هنغغ  عح   ت هيره   غغ  اغغور  ع تر مهغغا ت

 مجغغل ين يم غغر    تعظغغ    غغ  هه غغا تج غغع   عج  تغغ ،فاغغا هه غغا مقغغ ط    غغوط  عغغ   ت  غغو   غغ  تلو    هغغ  تةج سمغغا  غغع ت غغو 
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    تعل ج  ين  هنب تعستوم تةج سما   هنب ت  سما
ف
 ها هو ين  لون ه غغ ك  جيوفغغا  شغغ هل ت  ت ت عه  تعجانهيها تم ش رت

 .(  yalla cinema . comاها )  عنج س ك     هنب ح  تنك تةش هل ت    س    تع هنب عجوض    ورح   ها تع ورح تعوتا

 غغجب حغغ  تعستب   ع يههوتس  فأ طس ا  ست ج يي تؤ ست ج تعوت ئ  تةجاليح  ي أ  مج ج تعستوم تةج سما  وتت ا              

   ئهغغا ت  اغغ ي ي     هغغا اغغل تلغغون  تؤ ي اغغ ي  مجن غغا   ،  غغأ مق غغا   غغا ي غغسا فاغغا ش شغغا تعاغغس ت س  حغغ   مقنحغغ    غغ ب   جتعغغ 

 ت  ا ي   يهع تعهال تعث ع  فيقغغ 
ف
 عغغذت ت غغ فل  تعغغوتا     ع غغ يت ج غغب  يغغ   جانحغغ  شغغهلها عن غغور   جانحغغ  تظحغغس م غغ  ت    

 .(  365:  2007  ،  هقا ن أتةاس   )  تعانميفاا توضهل تمل جوا  

 اغغل تلغغون تعستغغوم    ئهغغا ت  اغغ ي ي     هغغا ت  اغغ ي نهغغ    
ف
فاغغا تة غغجملم  ت غغ فل  تلغغون ت  يغغرح يم غغر   غغ رح  تغغ  يرت

 .(  Edwards , a . d . & Holland , s ،  1992  :59)  فاا تعاس      تع   ع ت  هو  ي   يفاا ًذ  تم ه هل  

 ي،  هغغو تعهاغغل تعث عغغ  ي  تعايغغا، تنغغك    هغغا ت  اغغ    ئهغغا ت  اغغ ي  ومتغغ  غغين تعس   ال غغل ين نشغغير   غغا تع غغسي ت ت  غغ ي

 هي يغغ  تقغغلم تعستغغوم    ئهغغا ت  اغغ ي تالرت غغ    تعاغغس  تقغغلم تعستغغغوم    هغغا ت  اغغ ي ة غغا  تااهغغا  غغأ  غغ    غغ  ستؤ تغغغوحا 

غغغوي   غغغأ توعهغغغل تعايغغغا  ي  غغغ  تعغغغوري،  غغغ تاغغغس   اغغغل أ  قغغغ   مغغغذعك هغغغو ت  غغغ    ،  بيغغغ  ين تعش شغغغا   غغغ  ا ي تعايغغغا  ًو

  انهغغ 
ف
ع غغغأ تجييغغ  هغغغذه تةاغغغ يالؤ   تهغغ   اقغغغلح  ت غغغجل ا    ي  تعايغغغا،   ال  غغغأ  غغ    غغغ  ستؤ تجاغغغا تعاغغين تغغغسا تعهاغغغل تعث عغغ   

ستئه     يًحزح   اا   ج ورح    ج    هغغا ت  اغغ ي  ب غغورح ،  عحذت تع    عب  جوت س نت  ت ن تنه ز ون  برت اض ت نه ن إًل

 ن عهغغ  غغين ي غغل     تعتغغي ت  ل ثغغا وتستؤههغغ ي،  ع غغأ تع تج ر غغا
ف
حغغزح     ي نهغغ  تعجا  غغا  غغع تعستغغوم    هغغا ت  اغغ ي ي ن ت   ًغغا ً 

 (. itp . net / Arabic / features / details   ض  ها )

   يا تتجملتم يت عه  تعجلر ا ت  ل ثغغا  غغ  تعاينهغغا تعجانهيهغغا   غغا تع يغغو تعشغغ  ا  تةتغغ ن عنيغغجانب  غغ  ت جوتمغغ   

هغغغغغا  تةح ر غغغغغا  تالم ا عهغغغغغا،  ال  ي غغغغغأ ين ناجيغغغغغل فاغغغغغا يتغغغغغنو   اه غغغغغل  غغغغغ  تانغغغغغب تةحغغغغغ رتؤ ت ت تغغغغغها ملخجنغغغغغع ت نشغغغغغ ا س اتة

تعس  ضها     ج   تعتر ها تعس  ضها، نه  ين هذت  جواع فاا    ئص تةجانب  مو  تةحغغ رح تةغغستي تانيحغغ   طههاغغا تةواغغع 

 .(  2014يل فهلتعاز ز،  ني  تعجانهمي  تعهي ا تعجانهيها )  ه ي فقهنا  

،  حغغو ياجيغغل فاغغا تعجوت غغا  تةحغغ رح،   اغغض ت  غغستي تعغغذ أ ال تغغ هنحب اغغلرت هب  ت جيهغغ ً عغغل يهيهغغا   اغغا مس  ضغغا

،   عغغك  غغأ ت  غغ ر تع  تجغغا جيه ً    ياوضحب فغغأ هغغذه تة    غغار  ضا ت     يحج  حب عس  ض ؤ تالنجل ك  ي أ ين  جل ت 

  غغغأ تع غغغ  ؤ تعاقنهغغغا ع عهقظغغغا، ا تع غغغ ئا،   ضغغغ  ا   غغغا  غغغ  تغغغهار  حغغغ تة تعهغغغلن فغغغأ هغغغذت تعنشغغغ ط 
ف
،  غغغبن ت جيهغغغ ً   مغغغ  مثيغغغرت

  غغأ نسعغغ ؤ   حغغ رتؤ ت جيهغغ ً ت غغجل ا تعج  يغغر 
ف
تع غغس ع  ن غغأ تعج غغس ،  ت جيهغغ ً  تعانمغغي ت جغغسيح،  تعلاغغا، ميغغ  ين مثيغغرت

بج غغستر هغغذه ت  سعغغ ؤ  جاغغوي فاغغا تتمغغ      ،تعج نغغ  فاغغا  م   غغل ف غغل تانغغب نسعغغ ؤ ًل غغلح   غغ مس  ضا  سي غغا ي غغ فل تع  غغا  

  غغغغأ تع غغغغي ؤ تع خ غغغغها ع عثقغغغغا  تةثغغغغ  سح  ضغغغغه  تعغغغغ  ا ت يغغغغو ف غغغغل   تضغغغغ     غغغغلي إلتيغغغغ م ت  سعغغغغ ؤ   جغغغغ  ،اغغغغستر 
ف
 مثيغغغغرت

 فل غغلح  يغغر  ي رتا ينش ا ت جيه ً
ف
 تةجاغغا  تع غغس ر ف غغل  تال جلغغ ر  غغل يح إل غغ رح اغغلرح تع  غغا فاغغا ، مي  يته  تا ى  سا 

 (.  19،   18:  1997،  تعح ي ل  يني   سع ؤ تملخجن ا )ا  أ ت وفيييتت  ج

تعشغغوتهل تعانيهغغا  تعلرتتغغ ؤ تعتغغي يًس غغ  فاغغا تعنه اغغا تعهلمهغغا ين ت جيهغغ ً هغغو تةغغل ا تعتغغ هل عج قهغغا   ي ه غغ  

تشغغيا    ، غغ  تعجغغلر   فاغغا تعنه اغغا تعهلمهغغا   غغأ  غغب  جغغ  ين  لغغون ينغغل ت نشغغ ا تعس  ضغغها تعتغغي ت غغجملم ،تعنه اغغا تعهلمهغغا

 فاغغا فيغغا تعايغغ ؤ 
ف
، ، تع ج غغين، تع غغلر، تعغغه أتع هيغغرح    ج غغب   فيغغ ؤ تعغغذرتفينت  سعغغ ؤ  غغ  ر  ضغغا ت جيهغغ ً يت تغغ 

نين  فاغغا ت يهغغا ت خ غغ ئص تع   غغها   ، ، تعظحغغستعغغًس
ف
  إلضغغ  ا   غغا يمغغل  يغغ   ت  غغي  ؤ فاغغا تعقغغوتم   ايغغا ت جيهغغ ً ي يغغ 

 (.  4،   3:  2004  ،ريف ي  فهلتعه    تعاقنها  تعهقظا  ت جسيح )

 مشكلة البحث:
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،  ج قغغا  لهغغ  تعغغجانب   تغغ عه   ا عغغا جغغ  ين  تعتغغي عن غغ  تمل ههغغا  تعس  ضغغ ؤ ت ت تغغها  غغأت جيهغغ ً  ر  ضغغاتاغغل 

تعس  ضغغغغا ً  اغغغغا   غغغغستتا تتغغغغجملتم ر ا  لنهغغغغا تعتر هغغغغا تعهلمهغغغغا  فنغغغغوم مايغغغغو هه غغغغا تغغغغل اغغغغل النغغغغ  تعه نغغغغ  ي  غغغغ ت فينغغغغل 

تغغلر ا   غغ ، ت  غغس تعغغذا ًاغغا تعه نغغ    غغ    تجس غغ  تتغغجملتم يتغغ عه  نل ثغغا ر ت جيهغغ ًس قغغ  ب تانغغ   غغ  ت تغغنو  تعجقنهغغل 

غغل ين تعستغغوم ،  تةقغغسر تعحغغ مهذت   ت  اغغ ي اغغل ت غغحب     ئهغغا قغغ م تعه نغغ   غغ إلط   فاغغا طغغسي  يتغغ عه  تعجغغلر ا ت  ل ثغغا  ًو

 مظغغغس  تعجقنهغغغل تانغغغب ت جيهغغغ ً   س قغغغا يم غغغر   فنهغغغا  غغغأ ت تغغغنو    غغ 
ف
ت  اغغغ ي تست غغغا تع غغغس ي تع سي غغغا  غغغين    ئهغغغا م و  ن تعستغغغ  ت

غغغغلاجبغغغغر     عغغغغا عاغغغغ ج ت  يتهغغغغ  ميغغغغ  . تعجقنهغغغغل ت تغغغغنو    غغغغ ال  جغغغغو س   هغغغغذت تع غغغغ   ،  قغغغغسر ت جيهغغغغ ًتغغغغلر ا   غغغغ تعق غغغغور  يً 

 .تعهلمهاطسي تلر ا تعتر ها تة  هأ    ج         ض  ا 

ل تعه ن  ين  اظب  طغغسي  يتغغ عه  تعجغغلر ا ت  ل ثغغا  اهغغ    تملت   عغغ  تتغغجم تعتغغي تعلرتت ؤ تع غغ  قا ال ً 

  تغغغجملتم تعستغغغوم  تانهمغغغيتغغغ  ير  سمغغغ  ج نهغغغ   فاغغغا نغغغل فنغغغب تعه نغغغ  ةاس غغغا    ا تةج يغغغرتؤ تملخجن غغغا عغغغب تج غغغسي ي ي سهغغغ  فاغغغ 

ع غغ   عنهغغا تعتر هغغا تعهلمهغغا  فنغغوم تعس  ضغغا فاغغا ًحغغ ً ت  سعغغ ؤ ت رضغغها ت  اغغ ي فاغغا تانغغب  اغغض  حغغ رتؤ ت جيهغغ ً    ئهغغا 

  غغ ت  اغغ ي    ئهغغا ،  ي  ي ع تعه ن    غغا  ًغغستت هغغذت تعه غغ  ع نغغل تمل غغ  الؤ تعانيهغغا ةاس غغا  ا عهغغا تعستغغوم  اا   ستتا  ً

 ت جيه ً.   قسر تلر ا  

 أهمية البحث:

ها  ق    تعجانهب  ي  ياوي   -1    ع  ع فاا تملججيع.ت اها تة ج ل  ؤ تعج  وعًو

    ا   اا.ت جيه ً  تلر ا      ا ف  ا    اتة  هأ  طسي تلر ا تعتر ها تعهلمهت و س  -2

 ي   ت تانب  ح رتؤ ت جيه ً. تم هع ت فه ت فنهب  ت حها  حيا يفي ت هه ا تعجلر ا   -3

    ر  ضا ت جيه ً. عنه ؤ تعتر ها تعهلمها     عت  ين تة جوا تةح را   -4

ه  تعجانهب تعس  ض ي. -5  ت يها الرتؤ تعه نثين     ج   ت  وعًو

 دف البحث:ه

ت يهب  سم  ج    تهذ  يهل    تعستوم    تانهميتعه     ا  تانب  اض   ت  ا ي   ئها    تجملتم  فاا  ت  يره    اس ا 

 ً  .ع    عنها تعتر ها تعهلمها  فنوم تعس  ضا ً  اا   ستتا فاا ًح ً ت  سع ؤ ت رضها   ح رتؤ ت جيه 

 البحث : فرض

 فأ  جوت   تعقه   تعقها    جوت   
ف
تةح ر ا    يجيوفا تعججس  ها    تةج يرتؤعن  تعقه   تعهال   مجنع  ا و  

 ت خ اا  س  ضا ت جيه ً اهل تعه  . 

 :البحث مصطلحات

هغغغغو  جيوفغغغغا  بغغغغرتؤ م  اغغغغا  غغغغأ تةنهغغغغ ج   اغغغغلح   غغغغا ت ظغغغغهب  ز غغغغل  غغغغأ   ل مهغغغغا ت  هغغغغذه    ج نغغغغ   عغغغغك ين  يغغغغب  البرنااااامج:

 غغغغأ  اغغغغ    لغغغغ ن  طغغغغسي  عغغغغا  غغغغ  جانا     هغغغغذه ج  تعبرمغغغغ  ج   إلضغغغغ  ا   غغغغا  جيوفغغغغا ت خبغغغغرتؤ تعجانهيهغغغغا  تملخجغغغغ رح  غغغغأ تةنهغغغغ 

ًهستن،    ت  هذه       تةجانبتلر ا  ي ر عا  أ تةلر      (.  32:  1991) عها  

ه  فه رح فأ رتوم  توض   تاع ت ج ب  أ      ال أ هي  تع و   تعاس   عح  موفين تعث       :الرسوم ثنائية األبعاد

  تةج سك. 

)  تع سي ا ،   هل ياجيل تع سي فاا الرتتل     مج ً تعوتً  ت  سع  فاا يًحغغزح ت جيهغغ ًا  ههو ينل ت نش ا تعهلم  الجمباز:

ا ياقو   ف ي  فهلتعه ير،    (.  7:  1992 ًو
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 فاغغا يًحغغزح   غغليح  يتت تيس  غغ ؤ  تؤ طههاغغا   اغغا علغغا ًحغغ ً  يغغ   غغ يا  هغغو ي  
ف
  غغلمه 

ف
 ي رتغغا تع غغسي نشغغ ط 

 (.  18:  1992تههب،  س  )   يل  ها  م  ها عن سي  م  ا ت يها  ل

حزح  ي  هو     عك تعنش ط تعذا  ي ر  فاا تً 
ف
) فز غغزح عقوتمين  جا ر  فنله  ي  فاا ت ر    ورح  سي ا طهق 

 (.  2ت عب  فز زح فهلتعسنيأ  هل  ؤ ينيل، ي . ؤ:  

 الدراسات السابقة:

تع يههغغوتس  جاغغليح تعوتغغ ئا  غغع تعستغغوم ج  (  لرتتغغا تتغغتهل   تعجاغغس  فاغغا     فنهغغا  غغست 2000 ا       ن    يغغوي   )  -1

،  جيوفغغ ؤ (6جس بغغي  ج غغيهب تجس بغغي )،  اغغل تتغغجمل   تعه نثغغا تةغغ  أ تعجسمغغا  غغ  تانغغهب تةحغغ رتؤ ت  سمهغغا   تع غغور تةج 

 ،  تغغغغب ت جهغغغغ رهأتر هغغغغا تعس  ضغغغغها   غغغغ ؤ ً  اغغغغا ننغغغغوتن( ط عهغغغغا  غغغغأ ط عهغغغغ ؤ تع ساغغغغا ت   غغغغا  لنهغغغغا تع96 بنغغغغه حجغغغغب تعاه غغغغا )

  عستغغغغوم تةج سمغغغغا، ت   غغغغا )  عجغغغغ   :ع ضغغغغ   ا،  تغغغغب تعجغغغغلر ا عحغغغغأ ( 1) ،تجس  هغغغغا (5) :  غغغغا ،  تق غغغغهيحأتعاشغغغغوتئها قغغغغا   ع س 

  ،تعث مهغغا   ع غغور تةج سمغغا
ف
،  تعوتغغ ئا    غغ  تعست اغغا:  بغغرت ج ت   تغغ  ت  غغ   جاغغلي  ،تعث عثغغا   عستغغوم  تع غغور تةج سمغغا  اغغ 

عغغ ن  غغأ يي تؤ تعه غغ   غغست ج ت   تغغ  ،   (تعيغغ   ا    تغغنو  تعجقنهغغل  ،ائ خ   غغا  بغغرت ج ت   تغغ  ت  غغ   جاغغلي تعوتغغ ت

،  ع مغغ  يهغغب تع جغغ ئج: ين تملجيوفغغ ؤ تعججس  هغغا تعتغغي تتغغجمل   ع ور تةج سما  تال جهغغ ر تةاس غغ ت     تعستوم تةج سما  ت

 ع م  ي يا    يتنو  ت جيع  ين تعستوم
ف
 ت  سمها اهل   ثه .ؤ  تتملجيوف ؤ    تانب تةح ر  تع ور تةج سما  ا 

(  لرتتغغغغغغغا تتغغغغغغتهل   تعجاغغغغغغغس  فاغغغغغغغا   تغغغغغغ  ير  سمغغغغغغغ  ج تانهمغغغغغغغي  2001اغغغغغغ م   ي يغغغغغغغأ فهغغغغغغلتعسنيأ  ف غغغغغغغ م تعغغغغغغغل أ فز غغغغغغ    )  -2

  ا ت ميغغغغ ط ت ج غغغغيها   غغغغ    تغغغغجملتم تعستغغغغوم تةج سمغغغغا فاغغغغا اغغغغاوب ؤ تانغغغغب  اغغغغض  حغغغغ رتؤ ير  تعتر هغغغغا تعس  ضغغغغها عن

تتغغغغغغجملم تعه نثغغغغغغ ن تةغغغغغغ  أ تعججس بغغغغغغي  ج غغغغغغيهب تجس بغغغغغغي  جيغغغغغغوفجين   ،  ت  غغغغغغ ي  ت بقغغغغغغا تعث مهغغغغغغا  غغغغغغأ تعجانغغغغغغهتملخجن غغغغغغا     ن

  30نغغغه حجغغغب تعاه غغغا ) ،  اغغغل  م هغغغع  ت  غغغسا  تؤ ميغغغ  فيغغغا  تغغغيين تجغغغس هيجين  نغغغلتهي   تؤ ميغغغ  فيغغغا 
ف
تغغغب  ( تنيهغغغذت

 ( تنيهغغغغذ 15ين اغغغغوتم عغغغغا  نهيغغغغ  ) ت جهغغغغ رهب   ع س قغغغغا تعايل غغغغا  تغغغغب تق غغغغهيحب   غغغغا  جيغغغغوفجين    غغغغ   ج
ف
 عغغغغ ن  غغغغأ يي تؤ  ،ت

: ين تعبرمغغغ  ج تعجانهمغغغي رتؤ ت  سمهغغغا،  ع مغغغ  يهغغغب تع جغغغ ئج ت جهغغغ رتؤ تةحغغغ    تعه غغغ  يًحغغغزح ت   تغغغ  ت  غغغ   ت اغغغست  تةل جغغغا

 .عس  ضهاعل ت  ير   ج       ف ج ااوب ؤ تانب تةح رتؤ ت  سمها  لر  تعتر ها ت  تةج سما   عستوم

تتغغا تتغغتهل   تعجاغغس  فاغغا   تغغ  ير  سمغغ  ج   عستغغوم تةج سمغغا فاغغا تانغغب تغغه نتي لر  (  2002اغغ م   فهغغلتعاز ز   يغغل   )  -3

،  اغغغغل تتغغغغجملم تعه نغغغغ  تةغغغغ  أ تعججس بغغغغي  ج غغغغيهب تجس بغغغغي عغغغغلا تةهجغغغغلئين  ي   ظغغغغا تة هغغغغ    تعزنغغغغع فاغغغغا تعغغغغه أ  تعظحغغغغس

  20اه غغا ) تع ال  نه حجب،     ا فاا تع  ش ين  ي   ظا تة ه  جيوفجين  نلتهي  تجس  ها  ت  سا ض 
ف
،  عغغ ن  غغأ ( م شغغ  

: ين تعبرمغغ  ج تعجانهمغغي   تغغجملتم تعستغغوم تةج سمغغا وم تةج سمغغا،  ع مغغ  يهغغب تع جغغ ئج يي تؤ تعه   تعبرم  ج تعجانهمي   عستغغ 

ؤ تم غغو تةحغغ ر  ، مي  يته  ت هي     تلو أ تتج ه ؤ   ج  ها   تعاه ا ت خ اا  لرتتجل  عل ت  ير   ج    فاا ت يتت عن  ش ين

 .تعس  ضها اهل   ثل

ي غغس  سمغغ  ج تانهمغغي   تغغجملتم تعستغغوم تةج سمغغا (  لرتتغغا تتغغتهل   تعجاغغس  فاغغا   2002اغغ م   فغغ ت تعغغل أ   يغغل    )  -4

فاغغا تانغغب  اغغض  حغغ رتؤ مغغسح تع غغنا ع  نقغغا ت   غغا  غغأ تعجانغغهب ت ت  غغ ي   اغغل تتغغجملم تعه نغغ  تةغغ  أ تعججس بغغي  ج غغيهب 

( 30،  اغغل  نغغه حجغغب تعاه غغا )عنيجيغغوفجين   غغسا ضغغ   ا  بتهغغ   تعقهغغ   تعقهاغغ   تعهاغغل  تا هغغ  جيغغوفجين  نغغلتهي  تجس  

 تغغب ت جهغغ رهب   ع س قغغا تعايل غغا تعاشغغوتئها  غغأ 
ف
،  يلرتغغا تة هغغ  تعججس  هغغا عن غغ ؤ تع غغع ت خغغ  ا تال جغغلت   طغغ  تنيهغغذت

مغغغغ  تتغغغغج ه ن ت ج    رتؤ تعهلمهغغغغا  تةح ر غغغغا جهغغغغ  تال    عغغغغ ن  غغغغأ يهغغغغب يي تؤ تعه غغغغ  ت جهغغغغ ر تعغغغغذع ت  ت جهغغغغ ر تعج  غغغغها تةاس غغغغ  

غغلتن ،  ع مغغ  يهغغب تع جغغ ئج  : ين تتغغجملتم تعستغغوم تةج سمغغا عغغ ن عغغل تغغ  ير   جغغ     غغ  تانغغب  حغغ رتؤ مغغسح تع غغنا  تعج  غغها تعًو

لتن تةاس       ت قها ت ج م  تع  . تعا تعشاور   ةنا  تعست  ااا  نه  ت فل تعبرم  ج ف ًو
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(  لرتتغغغا تتغغغتهل   تعجاغغغس  فاغغغا  ي غغغس  سمغغغ  ج تانهمغغغي   تغغغجملتم  2003 هشغغغ م فهغغغلت  نهب   )     اغغغ م   فثيغغغ ن   غغغ  -5

ت  نقغغا ت   غغا   غغ  تعستغغوم تةج سمغغا  وتتغغ ا ت   تغغ  ت  غغ  فاغغا تانغغب  اغغض تةحغغ رتؤ ت  سمهغغا  غغلر  تعتر هغغا تعس  ضغغها ع

ن  نغغغلتهي  تجس  هغغغا  ت  غغغسا  بغغغي  جيغغغوفجيجس ت غغغأ تعجانغغغهب ت ت  غغغ ي ،  اغغغل تتغغغجملم تعه نثغغغ ن تةغغغ  أ تعججس بغغغي  ج غغغيهب 

  60نغغغغغه حجغغغغغب تعاه غغغغغا ) ،  اغغغغغل  ضغغغغغ   ا
ف
،  تغغغغغب تق غغغغغهب تعاه غغغغغا   غغغغغا  رهب   ع س قغغغغغا تعايل غغغغغا تعاشغغغغغوتئها،  تغغغغغب ت جهغغغغغ ( تنيهغغغغغذت

،  عغغغ ن  غغغأ يي تؤ تعه غغغ   سمغغغ  ج تعستغغغوم تةج س 30 جيغغغوفجين    غغغ   جين اغغغوتم عغغغا  نهغغغ  )
ف
مغغغا تة غغغجملم  وتتغغغ ا ( تنيهغغغذت

،  ع مغغغغغ  يهغغغغغب تع جغغغغغ ئج : ين تعغغغغغجانب   تغغغغغجملتم تعستغغغغغوم تةج سمغغغغغا  وتتغغغغغ ا ت   تغغغغغ  ت  غغغغغ  عغغغغغهاض تةحغغغغغ رتؤ  غغغغغ  تت   تغغغغغ  

  أ تانيح    ع س قا تعجقنهل ا.
ف
   ح ر  

ف
 ت  سمها  لر  تعتر ها تعس  ضها   يا   ا مج ئج ي يا  اس ه 

 سمغغغغ  ج تانهمغغغغي   تغغغغجملتم تعستغغغغوم    هغغغغا ر  ي (  لرتتغغغغا تتغغغغتهل   تعجاغغغغس  فاغغغغا  تغغغغ  2010ينيغغغغل فهغغغغلتعاز ز   ) قااااام    -6

 ،  اغغغغل تتغغغغجملم تعه نغغغغ  تةغغغغ  أ ت  اغغغغ ي فاغغغغا تانغغغغب  اغغغغض  حغغغغ رتؤ ت جيهغغغغ ً عج  هغغغغذ ت  نقغغغغا تعث مهغغغغا  غغغغأ تعجانغغغغهب ت ت  غغغغ ي

،  تغغغغغب  60تعججس بغغغغغي  ج غغغغغيهب تجس بغغغغغي  جيغغغغغوفجين  نغغغغغلتهي  تجس  هغغغغغا  ت  غغغغغسا ضغغغغغ   ا،  اغغغغغل  نغغغغغه حجغغغغغب تعاه غغغغغا ) 
ف
( تنيهغغغغغذت

،  عغغ ن  غغأ يي تؤ 30 ع س قغغا تعاشغغوتئها،  تغغب تق غغهب تعاه غغا   غغا  جيغغوفجين    غغ   جين اغغوتم عغغا  نهغغ  )  بت جهغغ ره
ف
( تنيهغغذت

تعه    سم  ج تعستوم    ها ت  ا ي تة جملم  وتت ا ت   ت  ت   ،  ع مغغ  يهغغب تع جغغ ئج: ين تعغغجانب   تغغجملتم تعستغغوم 

  أ تانيح     تنو  تعجقنهل .مج     ها ت  ا ي  وتت ا ت   ت  ت      يا   ا
ف
   ح ر  

ف
  ئج ي يا  اس ه 

  فنهغغغغا تعغغغغجانب تةغغغغسته  (  لرتتغغغغا تتغغغغتهل   تعجاغغغغس  فاغغغغا   1990  )  skinsly & brodieاغغغغ م   ت هن غغغغهاا  بغغغغس يا  -7

ب تجس بغغغي يه غغغ    اغغغل تتغغغجملم تعه نثغغغ ن تةغغغ  أ تعججس بغغغي  جمغغغسح تعس شغغغا  غغغ  تعتر هغغغا تعس  ضغغغها      تغغغ  ت  غغغ  عجغغغلر ا عاهغغغا

 جيوفجين  نلتهي  تجس  ها  ت  سا ض   ا،  تب ت جه ر تعاه ا   ع س قا تعاشوتئها،  تغغب تق غغهب تعاه غغا   غغا  جيغغوفجين 

: ين تعغغغغغجانب   غغغغغ   ت جهغغغغغ رتؤ تةحغغغغغ رتؤ ت  سمهغغغغغا،  ع مغغغغغ  يهغغغغغب تع جغغغغغ ئج    غغغغغ   جين،  عغغغغغ ن  غغغغغأ يهغغغغغب يي تؤ تعه غغغغغ  ت   تغغغغغ  ت

 .تعجانب    تنو  تعجقنهل  تةجهعنها فأ  ف   تجملتم ت   ت  ت    ع ن يم ر  

ي غغغغس تةه س ميههغغغغوتس  بغغغغ  ت  غغغغ م  لرتتغغغغا تتغغغغتهل   تعجاغغغغس  فاغغغغا   steven julian  (  1998 ) م   تغغغغ ه أ ًوعهغغغغ ن اغغغغ  -8

تعجانهيهغغغا  غغغأ  غغغ   تعغغغل تئس تعجنه ز ومهغغغا فاغغغا تغغغلر   يعاغغغ   تعقغغغوا  ت غغغو س تعجغغغلر   تع غغغسيا ع  س بغغغك ،  اغغغل تتغغغغجملم 

تةغغغغ  أ تعججس بغغغغي  ج غغغغيهب تجس بغغغغي  جيغغغغوفجين  نغغغغلتهي  تجس  هغغغغا  ت  غغغغسا ضغغغغ   ا،  تغغغغب ت جهغغغغ ر تعاه غغغغا   ع س قغغغغا  نغغغغ  تعه

،  تغغب تق غغهب تعاه غغا   غغا  جيغغوفجين    غغ   جين،  عغغ ن  غغأ يهغغب يي تؤ ط   ً  اا ًغغورج   تغغون ت  س  هغغاتعاشوتئها  أ  

هغغغغغ  ت  ل ثغغغغغا تة غغغغغجمل ا ييؤ   غغغغغا تع ب ت  غغغغغ م تعجانهيهغغغغغا،  ع مغغغغغ  يهغغغغغ  ستةه غغغغغس  ميههغغغغغوتتعه غغغغغ    جغغغغغ ئج: ين  غغغغغست ج تعج  وعًو

ً غغغ يح تع حغغغب  تةاس غغغا عغغغلا تع غغغ  ، ميغغغ  ييؤ   غغغا ت غغغو س   غغغجوا تع غغغ    غغغ    غغغ  ق ؤ تةهغغغلتن  تعواغغغو  ةحغغغ رتؤ  ج غغغورح  

  تةيي ر  ت  س بك.

 :ي االستفادة من الدراسات السابقةمد

هغغغغ ر  وضغغغغو  تعه غغغغ   تةغغغغ  أ تة غغغغجملم  يي تؤ ًيغغغغع تعهه مغغغغ ؤ ت ج تغغغغج  ي تعه نغغغغ   غغغغأ تعلرتتغغغغ ؤ تع غغغغ  قا  غغغغ ت 

  مذعك ت تنو  تإلن     تة جملم.

 :منهج البحث

تجس  هغغا  ملجيوفغغا تتجملم تعه ن  تة  أ تعججس بي ة  ت جل ع ههاغغا هغغذت تعه غغ    تغغجملتم تعج غغيهب تعججس بغغي

 .عحذه تملجيوفا بته   تعقه   تعقها   تعهال      تنلح

 :ثلبحامجتمع 

  غغغغا   عغغغغك  غغغغ    عنهغغغغا تعتر هغغغغا تعهلمهغغغغا  فنغغغغوم تعس  ضغغغغا ً  اغغغغا   غغغغستتا طغغغغ  تشغغغغجيا  ججيغغغغع تعه غغغغ  فاغغغغا 

 ط ع .(    100 م  تعذ أ  نه فليهب )  2019/    2018 عا م تعلرت  ي  ت خس ع  

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021ع العدد الساب  جامعة مصراتة وعلوم الرياضة  كلية التربية البدنية بية لطالتعلم بعض مهارات الجمباز علي جهاز الحركات األرض علىتأثير برنامج تعليمي باستخدام الرسوم ثنائية األبعاد 

  
 

  

 ربية الرياضية والعلوم االخرى مجلة الت
269                HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                 

         

 

 :عينة البحث

نهغغغ   نغغغه ( )ي  ً هغغغ  غغغ   تةسغغغجنين  غغغ   قغغغسر ت جي غغغأ تعاغغغ م تعه نغغغ     جهغغغ ر فه غغغا تعه غغغ    ع س قغغغا تعاشغغغوتئها  

 .   ط(  10فليه  )

 وسائل جمع البيانات :

 : األجهزة واألدوات:
ً
   أوال

حغغزح  غغ   اغغ  (، ن تغغه ؤ يعهغغا ًحغغ ً تعستغغج  هتر،  يغغ تن طبغغ ، تغغ فا   قغغ   رايهغغا، شغغس   اهغغ    غغسن،) :تشغغيا تً 

، تتغغ وتم ؤ تتغغ  جها  تتغغ س   ، ق غغبي ا ل ي  شغغب ،نسع ؤ يرضها    طا عا     ح به   ):    شيا     ا ت ي تؤ  ي    

 (.    1    س ا    تقههب ت يتت تةح را تتجي رح تسجها تعهه م ؤ تع خ ها  مج ئج   ل جا،  

 
ً
 (  1: استمارة تقييم األداء ملهارات الجمباز قيد البحث: مرفق ) ثانيا

 حالتغغجي ر أ ت غغ اغغ م تعه نغغ   ج غغيهب تتغغجي رح تقهغغهب ت يتت ةحغغ رتؤ ت جيهغغ ً اهغغل تعه غغ  نهغغ  تغغب ت ل غغل تعحغغل    

ا ي   هغغا هو تقههب ت يتت ةح رتؤ ) غغا ت خن هغغا  – تعواو  فاا تعهل أ  ب ينًس تعشغغقنها  –  غغب تعواغغو  فاغغا تعهغغل أتعلنًس

،  تغغب (  غغ  ت جيهغغ ًتعغغل رح تعحوتئهغغا ت خن هغغا –تعغغل رح تعحوتئهغغا ت    هغغا  –تعشغغقنها ت    هغغا   عهغغل أ  – ت ج م هغغا  غغع ر غغع ع غغا

ا تعلن غغا (15 تجي رح  غغأ )ا عهت ل ل تعلًر فاغغا ين  غغجب تعقهغغ   فغغأ طس غغا  ج غغا  لومغغا  غغأ    غغا يفيغغ ت هه غغا تغغلر ا  يًر

غغ  غغا تعنه ئهغغا  غغأ  غغ    جوتغغ   جيغغو  يًر ،  اغغل تغغب فغغس  هغغذه  ؤ تمل  يغغين تعث  غغا  غغ  عغغا  حغغ رحنهغغ   غغجب ن غغ   تعلًر

 ت ةح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  .يت  ي  ي ت  ي  تها هذه تالتجي رح عجقههب   جوا ت  تالتجي رح فاا ت خبرتت،  

: البرنامج التعليمي باستخدام الرسوم ثنائية األبعاد: 
ً
 ثالثا

 ا الهدف العام للبرنامج التعليمي: 1

عنهغغغا تعتر هغغغا تعهلمهغغغا  فنغغغوم تعس  ضغغغا ً  اغغغغا   غغغ  ت غغغيهب  سمغغغ  ج تانهمغغغي   تغغغجملتم تعستغغغوم    ئهغغغا ت  اغغغغ ي ع

 .رتؤ ت جيه ً اهل تعه   ح    اض تانب  اس ا ت  يره فاا    ستتا

 ا أغراض البرنامج التعليمي: 2

 ي  هب     م    تةانو  ؤ  تةا ر  فأ ر  ضا ت جيه ً.ين  -ي 

  ح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  .  تع  ع ين  جانب  -  

 فاا ييتت تةح رتؤ مي  يش هله .  تع  ع ين ي  فل  -ج 

 جيه ً اهل تعه  . ت  ؤةح رت  ت  سع  ت ن ا ت يتت  تع  ع ين   حب  -ي 

 ين ي  فل تع  ع  فاا تمها ت يتت تعت هل ةح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  .  - هغ

 . عت هل ةح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  ين ي  فل تةجانب فاا تمها ت يتت ت -  

 : ا أسس البرنامج التعليمي3

 . تع    ستف ح تع س ي تع سي ا  ين  -ي 

 .ا  ستف ح فوت ا ت  أ  تع    -  

 . ين    ز تع    فاا تانب  ح رتؤ ت جيه ً اهل تعه   -ج 

 .    تع ا   ستف ح تعجلرج  أ تع حا   -ي 

 .ين     ت   ع طههاا تملججيع -هغ 

 . تع     ر ه ؤ  ن ً ؤ  ي ت ع  هو   ين  ست   –  

 هذه تةسننا.      ت خ  ئص تع نها تةيي ح ع ين  ست    –ً 
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 . ة ي ا تةج نات ؤ  تإل ل مه ين     ت   ع –  

 .  تعجل  ا   ةس ما  تع   طا  تعشيو   تعج و  ين  جيي   -ط 

 ا محتوى البرنامج التعليمي:4

غغا ي   هغغا )   اض  ح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  ،  ها ع عج   :  جييأ تعبرم  ج تةقتر  تعواو  فاا تعهل أ  ب ينًس

غغغغا ت خن هغغغغا  غغغغب تعواغغغغو  فاغغغغا تعهغغغغل أ  – تعغغغغل رح  –تعشغغغغقنها ت    هغغغغا   عهغغغغل أ  –م هغغغغا  غغغغع ر غغغغع ع غغغغا  ج تتعشغغغغقنها  –تعلنًس

 (. تعل رح تعحوتئها ت خن ها  –تعحوتئها ت    ها 

هغغ   ت خ غغوتؤ تعجانهيهغغا علغغا  اغغل اغغ م تعه نغغ   ج نهغغا   جغغوا  حغغ رتؤ ت جيهغغ ً اهغغل تعه غغ   ت ل غغل طس قغغا ييتئ

و  عنيستًغغغغع تعانيهغغغغا   فغغغغل    هغغغغو     )  حغغغغ رح فغغغغ ي  فهلتعه غغغغير  )  ، (2002فهلتع غغغغ م  )  يغغغغل  (،  1998،   عغغغغك  غغغغ عًس

  ينيغغغغغل (، 2005يفغغغغغ ت ًيغغغغغ    )  تعلرتتغغغغغ ؤ تع غغغغغ  قا (، 1998 فغغغغغ ي  فهلتعه غغغغغير   غغغغغًو  ياقغغغغغو   )، ( 2004(، )  1998

 يرتتا تمل ليتؤ تع  ها ةح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  .نه  تب (    2010فهلتعاز ز   )  

 مج التعليمي :رنابا اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ ال5

حغغغغزح           اغغغغ م تعه نغغغغ    إلةغغغغ م   إل ل مهغغغغ ؤ تةج نغغغغا  لنهغغغغا تعتر هغغغغا تعهلمهغغغغا  فنغغغغوم تعس  ضغغغغا ً  اغغغغا   غغغغستتا  غغغغأ نهغغغغ  تً 

نسعغغغغ ؤ يرضغغغها،  ايغغغغا ن تغغغ  ي غغغغ ، ط ) اغغغ عا ًيهغغغغ ً،   غغغ   ت ي تؤ تة نوبغغغا عج  هغغغغذ تعبرمغغغ  ج  تتغغغغجا ن تعه نغغغ    عجغغغغ   :

،  ق فغغغغل نغغغغ ئ  فقغغغغا   هتر،  يغغغغ تن طبغغغغ ، تغغغغ فا   قغغغغ  ، شغغغغس   اهغغغغ    غغغغسن،ًحغغغغ ً رتغغغغج  ، ه يًحغغغغزح ن تغغغغ  ي غغغغ   يشغغغغجي

 .(ا  ي ا  ش ها  ق ياياست   ل جا،   تو ل ا،

 ا األسلوب التعليمي واستراتيجية التدريس:6

غغغل   عستغغغوم    ئهغغغا ت  اغغغ ي   تغغغجملتم ت   تغغغ  ت  غغغ  ع         ملجيوفغغغا ت   غغغ  تتغغغجملم تعه نغغغ  يتغغغنو  تعغغغجانب تعغغغذتت  تةًو

هل تعه ن تعججس  ها  .،   عك ت    شست   تًو

 :العام لتنفيذ البرنامج التعليمي  ا اإلطار 7

ً غغغأ يًغغغزتت  ت خبغغغرتتاغغغ م تعه نغغغ     غغغذ ري    تعستغغغوم  يغغغ   لهغغغ   شغغغ هلح  س جهغغغا تعونغغغلح تعجانهيهغغغا عج ل غغغل شغغغلا  

ً أ تةش هلح   غغ  ي  ًغغزت تغغيجب ،  عونلحتج ر    ت ع ن تيجب  عك يت ا ي     تعونلح      ئها ت  ا ي  تةي  ا    ت ل ل 

، (2تعستغغغوم    ئهغغغا ت  اغغغ ي  س غغغا ) اغغغل تغغغب  عغغغك  غغغأ  غغغ   تتغغغجي رح تتغغغج    ري  ت خبغغغرتت  غغغ  تعبرمغغغ  ج تعجانهمغغغي   تغغغجملتم 

ً غغغغأ تةشغغغغ هلح يت غغغغا  90تت قغغغغ  يرتت ت خبغغغغرتت  ن غغغغها    ا لت غغغغ   ين تلغغغغون تةشغغغغ هلح  غغغغ   تعونغغغغلح تعجانهيهغغغغا% فاغغغغا ين  لغغغغون 

 ع ههاا هذت ت تنو    غغ    هاغغل  غغأ  ي رتغغا فين  تعونلح
ف
 فاا تتجيستر جل مظست

ف
، هغغا فاغغا يًحغغزح ت   تغغ  ت  غغ   عك ن  ع 

 تعبرم  ج تعجانهمي فاا تع  و تعج   :هذت   ال  ت قوت فاا ين  لون ت  هذ  

 ميغغغغغغغغغغغ  هغغغغغغغغغغغو    اهيهغغغغغغغغغغغ ن نغغغغغغغغغغغلح تا،   عغغغغغغغغغغغك  وتاغغغغغغغغغغغع تعونغغغغغغغغغغغلتؤ تعجانهيهغغغغغغغغغغغا   غغغغغغغغغغغذ تعبرمغغغغغغغغغغغ  ج تعجانهمغغغغغغغغغغغي  غغغغغغغغغغغأ  غغغغغغغغغغغ    –ي 
ف
 يتغغغغغغغغغغغهوفه 

  لنها تعتر ها تعهلمها  فنوم تعس  ضا ً  اا   ستتا. تري      ا تعلرتتا      

ً غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغع تعز نغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ةقسر تعلرت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ي  يتغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهو (  12   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذ تعبرمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  ج تعجانهمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي ةغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغلح )  –    عنجو
ف
   عغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغك   قغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 

 .م  2019/   2018 ت خس عع  ا      

ً أ ت  هذ  –ج    ةغغ  هغغو  120)  تعونغغلح تعجانهيهغغاين  لون 
ف
ً غغأ  شغغ هلح   تري  غغ    غغا تعلرتتغغا،( ياهقغغا   عغغك طهقغغ    لغغون 

 .يا ئا يت ا تعونلح تعجانهيها(   10 س جها تعستوم    ئها ت  ا ي ) 

 :ا أساليب تقويم البرنامج8

 .(1،  ها  أ ت يهب تعه ن   س ا )  تجي رح تقههب ت يتت تةح را تقو ب تعبرم  ج تعجانهمي  تب          

 سا
ً
 :: االسطوانة املدمجةبعا
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   :إلفلتي  ت يهب  س جها تعستوم    ئها ت  ا ي اهل تعه   تتهع تعه ن  ت خ وتؤ ت تها 

هغغغغ ً اهغغغغل تعه غغغغ  ت جيا تعستغغغغوم    ئهغغغغا ت  اغغغغ ي ةحغغغغ رتؤ  غغغغأ  غغغغ    س جهغغغغ  تعحغغغغل  تةغغغغستي ت قهقغغغغلاغغغغ م تعه نغغغغ   ج ل غغغغل  – 1

غغغا ي   هغغغا فاغغغا تعهغغغ  تعواغغغو )  حغغغ رتؤ تع غغغ  تانغغغب  تةجيثغغغا  غغغ   غغغا ت خن هغغغا  غغغب تعواغغغو  فاغغغا  –ل أ  غغغب ينًس تعلنًس

تعغغغل رح تعحوتئهغغغا  –تعغغغل رح تعحوتئهغغغا ت    هغغغا  –تعشغغغقنها ت    هغغغا   عهغغغل أ  –تعشغغغقنها ت ج م هغغغا  غغغع ر غغغع ع غغغا  –تعهغغغل أ 

 .   ت جيه ً اهل تعه  (  ت خن ها

 ا تعهلن   تةح را. تة جو   تعايس  اه ا تعه    أ نه عرت ا تعه ن  ت خ  ئص تةيي ح  –  2

 لنهغغا تعتر هغغا تعهلمهغغا  فنغغوم تعس  ضغغا  ت جيهغغ ًا م تعه ن   ج نها   جوا تعونلح تعلرتتغغها تعتغغي  غغجب تلر  غغح   يغغ  أ   –  3

،  غغغغ   اغغغغض  حغغغغ رتؤ ت جيهغغغغ ً اهغغغغل تعه غغغغ ،  اغغغغل ع مغغغغ  م 2019/  2018اغغغغ م ع   غغغغا ت خس غغغغع  غغغغ   ً  اغغغغا   غغغغستتا

      ضسح بوتاع 
ف
 .يتهوفه 

، تعجانهيهغغغا علغغغا  حغغغغ رح غغغغ   ت ل غغغل طس قغغغا ييتئهغغغ   ت خ غغغوتؤ اغغغ م تعه نغغغ   ج نهغغغا   جغغغوا  حغغغ رتؤ ت جيهغغغ ً اهغغغل تعه – 4

و   (،   فغغغغل    هغغغغو     )  1997ينيغغغغل تعحغغغغ ي   )   غغغغ  تةستًغغغغع تعانيهغغغغا   فز غغغغزح تغغغغ عب  ي غغغغس ن   ) ي.ؤ (،    عغغغغك  غغغغ عًس

ةحغغغغغغ رتؤ  مل غغغغغليتؤ تع  هغغغغغانهغغغغغ  تغغغغغب يرتتغغغغغا ت (،2004  )عه غغغغغير   فغغغغغ ي  فهلت ،( 2003    يغغغغغل  غغغغغ  تل   )  ، ( 1998

 ت جيه ً اهل تعه  .

  ًغغغغغون   ثغغغغغا تةج سمغغغغغااغغغغغ م تعه نغغغغغ   غغغغغ الط   فاغغغغغا تةستًغغغغغع تعانيهغغغغغا تعتغغغغغي ت   عغغغغغ  ت غغغغغيهب  غغغغغست ج   تغغغغغجملتم تعستغغغغغوم  – 5

غغغ را عهغغغ   يتمهغغغ   ًغغغست    )    ،( 2000شي غغغي ر   )    ، ( 2004  )  تغغغي فها فهغغغلتعوه     (، 2002ًغغغون عورت غغغ تو ً 

  عغغغغك عنواغغغغو  فاغغغغا مه هغغغغا ت غغغغيهب  ( 2010  ينيغغغغل فهغغغغلتعاز ز   )  ،( 2005،   هغغغغ      يغغغغوي  )( 2005ي غغغغا  لغغغغ    ) 

 .م    ئها ت  ا ي   ع يههوتس ست ج تعستو 

هغغل تعه غغ  يهغغ ً اةحغغ رتؤ ت ج   بر جهغغا تعستغغوم    ئهغغا ت  اغغ ي اغغ م تعه نغغ    غغ تف فاغغا  غغ  تغغها  بفغغلتي تع غغي  ر و ت خغغ  – 6

 عل جغغغل  غغغ  ت   تغغغ  ت  غغغ   غغغ عبرت ج ت خ اغغغا  غغغذعك نهغغغ  تنجغغغوا تع غغغي  ر و فاغغغا اغغغ   ؤ تةقل غغغا  تمل جغغغوا 
ف
تيحهغغغلت

  تع  عغغغغغ تعجانهمغغغغغي  غغغغغ  اغغغغغ   ؤ  غغغغغج  ب 
ف
تمل غغغغغليح  عنونغغغغغلتؤ تعجانهيهغغغغغا غغغغغ  فسضغغغغغح  فاغغغغغا ش شغغغغغا ت   تغغغغغ  ت  غغغغغ  طهقغغغغغ 

تعواغغو  تع ي  ر و فاغغا  جيوفغغا  غغأ ت خبغغرتت بهغغل  هذت   نا تقو ب يت نها، نه  تب فس    يت   تعه ن  عجانهي ؤ  

عغغذعك،  ياغغهل تع غغي  ر و  ت   ت  ت     برت ج تعستوم    ئها ت  اغغ ي    غغ ي ت  ي  تغغ جلفاا  لا ا نهجل عنل ج    

   .اهل تعه  بر جها تعوضال   تجملتم ت   ت  ت    يت ا  ً هز ع

 ا ي     ح رتؤ ت جيه ً اهل تعه  .ها ت  م    ئعج يهب  ت  هذ  س جها تعستو   تعه ن ا م  –  7

عاه غغا ،  ي غغ ي ت  ي  تغغهته  ت خبغغرتت فاغغاؤ اهغغل تعه غغ   اغغل ت غغيهيح  يحغغ رتن اغغس   س جهغغا تعستغغوم    ئهغغا ت  اغغ ي عتغغب  – 8

ياغغغه    س جهغغا تعستغغغوم    ئهغغا ت  اغغغ ي عغغجانب  حغغغ رتؤ ت جيهغغ ً اهغغغل ،  بغغذعك % 100تعه غغ   ن غغغها   و غغا  قغغغلتره  

 . س اهزح    يت وتم ؤ  ل جا ه   ً تع

 :الدراسة االستطالعية األولى

 تةوت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا ت   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيناغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ م تعه نغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغبًستت تعلرتتغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا تالتغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغج  فها ت   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  تع تغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرح  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغأ  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوم  

 غغأ م غغا  ججيغغع تعه غغ   طغغ  (  4 م فاغغا فه غغا  نغغه اوت حغغ  ) 2018/  10/  24 غغ   غغوم ت ر اغغ ت تةوت غغا م   2018/  10/  15 

حغغغزح  ت ي تؤ تة غغغجمل ا  غغغ  تعه غغغ   تعج مغغغل  غغغأ  غغغلا  رج تع  غغغأ  غغغ  اه غغغا ت اغغغنها   ي  نغغغا عحغغغ    عغغغك  غغغأ يًغغغا تجسبغغغا تً 

 اهل تعه  . عوت ئا ًيع تعهه م ؤجلر   فاا ت هها تعقه ت ؤ   ًستت تةا   ؤ تعانيها  تعا نهته    

 الدراسة االستطالعية الثانية:

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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(  4 فاغغغا فه غغغا  نغغغه اوت حغغغ  )م  2018/  10/  25 غغغوم ت خيغغغيا تةوت غغغا  مهغغغا  غغغ  ًغغغستت تعلرتتغغغا تالتغغغج  فها تعث  تغغغب 

ججسبغغغا  س جهغغغا تعستغغغوم    ئهغغغا ت  اغغغ ي ت خ اغغغا ع غغغأ م غغغا  ججيغغغع تعه غغغ    غغغأ  غغغ رج تعاه غغغا ت اغغغنها   ي  نغغغا عحغغغ   طغغغ  

فاغغغا اغغغلرح   غغغ  تعين  نهغغغ  تهغغغين تعجانهمغغغيالم شغغغ   تةواغغغع   نغغغلح تانهيهغغغا غغغ   ه حغغغ رتؤ اهغغغل تعه غغغ   غغغأ  غغغ   ت  هغغغذ ة 

 ف عها    تتجملتم  س جها تعستوم    ئها ت  ا ي.

  :إجراءات ما قبل التجربة

جيغغ    غغع   ،   عغغك   غغس  شغغس  يهغغلت   م 2018/  10/  27 غغ   غغوم تع غغ   تةوت غغا  فه غغا تعه غغ اغغ م تعه نغغ    اًل

وم    ئهغغغا ت  اغغغ ي  تعجا  غغغا  غغغع ا تعستغغغ تعججسبغغغا  مظغغغ م تعغغغل و   ت خغغغس ج  غغغأ  ايغغغا ت   تغغغ  ت  غغغ   مه هغغغا تشغغغ ها  س جهغغغ 

عغغغغج حيحب   غغغغ  تع،  اغغغغل تطيغغغغثن تعه نغغغغ  فاغغغغا عتغغغغ تم  جانهيغغغغ ؤ تعه نغغغغ ،  توضغغغغهل مه هغغغغا تغغغغير تعايغغغغا  غغغغ تهل تعج  فغغغغا  تال

 ع ههاا تعايا تةلن ين  ل.

 القياس القبلي:

/  28ت نغغل تةوت غغا  عغغك  غغوماغغ م تعه نغغ   غغبًستت تعقهغغ   تعقهاغغ  عنيجيوفغغا تعججس  هغغا  غغ  تةج يغغرتؤ اهغغل تعه غغ      

 .م  2018/    10

 :خطوات تنفيذ التجربة

/  10/  29تةوت غغغا  ت   غغغيناغغغ م تعه نغغغ      هغغغذ تعججسبغغغا فقغغغ  تمتهغغغ ت تعقهغغغ   تعقهاغغغ   ه شغغغسح   عغغغك  غغغ  تع تغغغرح  غغغأ  غغغوم  – 1

 .م  2019/    01/    14تةوت ا    ت   ين وم        م  2018

 : ا ي     تعججسبا  بته       ا    ئها ت  تعستوما م تعه ن      هذ تعايا   تجملتم   –  2

تملجيوفغغغا تعججس  هغغغا  تعغغغذه    غغغ  مظغغغ م عغغغل و   ايغغغا ت   تغغغ  ت  غغغ   غغغ  تةوتفهغغغل   غغغ   هغغغلي تعه نغغغ     غغغذ تع هغغغ   ع –ي 

  ا ي .ها ت   هلي    تةش هلح  تعج  فنها  ع ت جزت تمل لي     س جها تعستوم    ئ  cdتمل ليح عحب     نب عا تنيهذ تعغ 

ً غغأ تةشغغ هلح )  –   غغوت  تع غغ   غغأ  cdتعغغغ  تعه نغغ ( ياغغ ئا    غغنب  10 اغغل تمتهغغ ت   ه شغغسح عهيغغس ت  اغغ عا ت جيهغغ ً غغ     مًس

   عونغغلح س جها تعستوم    ئهغغا ت  اغغ ي ةحغغ رح ت جيهغغ ً تمل غغليح عحغغب     جزت تإلني ت  تإلفلتي تعهلن   ب    ذ ت    ش هل ه 

 ت    شست  تعه ن . ههق     عك    ت جزت تعج

 غغأ عغغا يتغغهو  طغغوت   تغغرح  ت   غغين  تغغجملتم تعستغغوم    ئهغغا ت  اغغ ي   عغغك  غغوم  تعه غغ  عاه غغااغغ م تعه نغغ    عجغغلر ا  – 3

ً ع تعز ن     عنجو
ف
 ي   ت ت  هذ تعججسبا.  عنونلتؤ تعجانهيهاتعججسبا،  هذت   ق 

غغستت تع ااغغ  عج  هغغذ تعججسبغغا  تغغب تق غغهب  و   غغلح  هغغ  طغغ هو ( يتغغ  12)  تعونغغلتؤ تعجانهيهغغاتتغغج سي ت  هغغذ  - 4  تعونغغلتؤتإًل

 عنيجيوفا تعججس  ها     ضسح وتاع ا  تانهيه   نلح(   12 له      )  
ف
ً أ عا   يتهوفه   .( ياهقا  120)      ضسحنه   نه 

 تلر ا ًزت تإلني ت  تإلفلتي تعهلن   ت خج م عنيجيوفا تعججس  ها    تنو  تعجقنهل .تب  –  5

ً أ  ش هلح  س جها تعستوم    ئها ت  ا ي يت ا  تعه ن ا م –  6  .  تعونلح تعجانهيها   وضع 

ً غغع تعز نغغ   - 7  10ت فيغغ   تإليتر غغا ) تعججس  هغغا فاغغا تع  غغو تعجغغ   : عنونغغلح تعجانهيهغغا عنيجيوفغغاًغغ ت تعشغغلا تعج ظهمغغي  تعجو

ضغغل نهغغ  تغغب فس ي(،  10 خجغغ م ، تي 50 ؤتتةحغغ ر ت ههغغا  ،ي 25، تإلفلتي تعهغغلن ي 15 تإلني ت ،ي 10 ش هلح تعبر جها    ،ي

  ي  ت جل.،     ي ت ت خبرتتفاا  

غغغغل   تغغغغنو  عاه غغغغا تعه غغغ    عونغغغغلح تعجانهيهغغغاحغغغ رتؤ اهغغغغل تعه غغغ   غغغغ  جزت تعسئي غغغ ي تةتغغغغلر ا  تغغغب – 8 ، تعغغغجانب تعغغغغذتت  تةًو

 .(3)ستوم    ئها ت  ا ي  س ا    تجملتم تع  عونلح تانهيها  وض   عك ميو ج  

ع غغغغ   عنهغغغا تعتر هغغغغا تعهلمهغغغا  فنغغغغوم تعس  ضغغغا ً  اغغغغا   غغغغستتا أ ت جيهغغغغ ً تمل غغغلي  نغغغغ   ي جغغغوا  حغغغغ رتؤ  غغغ    م تعهتعتغغغ  – 9

 .م  2019/    2018عا م تعلرت  ي       ا ت خس ع    

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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 :القياس البعدي

 غغغ  تةج يغغغرتؤ اهغغغل تعه غغغغ   عاه غغغا تعه غغغ اغغغ م تعه نغغغ   غغغبًستت تعقهغغغ   تعهاغغغل  فقغغغ  تالمتهغغغ ت  غغغغأ ت  هغغغذ تعججسبغغغا  

 م.  2018/    01/    15تةوت ا   تعث   ت   تب  ته فل    تعقه   تعقها    عك  وم  ب  ا  

 األسلوب اإلحصائي املستخدم:

، تالم غغست  تةاهغغ ر ، تعوتغغه ،  ا  غغا تالعجغغوتت، تةجوتغغ  ت   غغ   )  :تةا  ج ؤ تإلن غغ ئها تعج عهغغام  تتتجملتب   

،  تتغغجا ن (0.05ترتضغغ   تعه نغغ   ي غغجوا يالعغغا )(،  يغغر تة و غغاها تعجن غغ ،  ؤرتهغغ ط، ت هيهغغا تعن غغ ها، ت جهغغ ر   ا  غغا تال 

  .(     ًستت تةا  ج ؤ تإلن  ئهاspss برم  ج )

 :عرض النتائج

 (   1جدول )  

الوقوف على اليدين ثم دحرجة أمامية داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 ن باستخدام اختبار ولكوكسو 

  ن     تال جه ر    رت  جوت

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( (-تإلش رتؤ ) تإلش رتؤ 

5.50 0.00 - 2.913 0.004 

  ، %  5(  ه  ياا  أ   جو  تةا و ا  %    0.4)    0.004ت        p.value  ن   أ مج ئج هذت تال جه ر ين اهيا  

 فأ  جوت   ا     تعقه تعقه  ب عج     بم   مقها   ع س  تعهل ا   ن  جوت   
ف
تعواو   تعقه   تعهال       مجنع  ا و  

ا ي   ها ها  تع  عها، ،  فاا تعهل أ  ب ينًس  عج ل ل تتج ه تعا اا: فأ طس ا تةق رما  ين  جوت  رت  تإلش رتؤ تةًو

ها  ن  ين  جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عه هال   ه   تعتعق ،  ي   ل  فا  ين  جوت   ا ياا  أ  جوت  تإلش رتؤ تةًو

ا ي   ها    تعقه   تعقها يمبر  أ  جوت    . p.value   ÷2   =0.002،   عك   نجي   =  تعواو  فاا تعهل أ  ب ينًس

 (   2جدول )  

الدحرجة الخلفية ثم الوقوف على اليدين  داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 باستخدام اختبار ولكوكسون 

  ن     تال جه ر  ت  رت  جو 

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( (-تإلش رتؤ ) تإلش رتؤ 

5.50 0.00 - 2.825 0.005 

  ، %  5(  ه  ياا  أ   جو  تةا و ا  %    0.5)    0.005ت        p.value  ن   أ مج ئج هذت تال جه ر ين اهيا  

 فأ  جوت    مها   تعقه   تعق ب عج     بم   مقها   ع س  تعهل ا   ن  جوت   
ف
ا  تعقه   تعهال      جنع  ا و   تعلنًس

ها  تع  عها  عج ل ل تتج ه تعا اا،  ت خن ها  ب تعواو  فاا تعهل أ  : فأ طس ا تةق رما  ين  جوت  رت  تإلش رتؤ تةًو

ها،  ي   ل  فا  ين  جوت        تعهال   تعقه    ن  ين  جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عها ياا  أ  جوت  تإلش رتؤ تةًو

ا ت خن ها  ب تعواو  فاا تعهل أ     تعقه   تعقها يمبر  أ  جوت    . p.value   ÷2   =0.0025،   عك   نجي   = تعلنًس
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 (  3جدول )  

باستخدام  الشقلبة الجانبية مع ربع لفة داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 اختبار ولكوكسون 

 تال جه ر   ن      جوت  رت 

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( (-تإلش رتؤ ) تإلش رتؤ 

5.50 0.00 - 2.871 0.004 

  ، %  5(  ه  ياا  أ   جو  تةا و ا  %    0.4)    0.004ت        p.value  ن   أ مج ئج هذت تال جه ر ين اهيا  

 فأ  جوت    و ع  ا  مجنتعقه   تعقها    ب عج     بم   مقها   ع س  تعهل ا   ن  جوت   
ف
تعشقنها  تعقه   تعهال        

ها  تع  عها   ن  ين ،  ت ج م ها  ع ر ع ع ا  عج ل ل تتج ه تعا اا: فأ طس ا تةق رما  ين  جوت  رت  تإلش رتؤ تةًو

ها،  ي   ل  فا  ين  جوت    يمبر  أ  تعقه   تعهال    جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عها ياا  أ  جوت  تإلش رتؤ تةًو

 . p.value  ÷2   =0.002،   عك   نجي   = تعشقنها ت ج م ها  ع ر ع ع ا    عقه   تعقها ت جوت  

 (   4جدول )  

باستخدام اختبار الشقلبة األمامية باليدين داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 ولكوكسون 

  ن     تال جه ر   جوت  رت 

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( (-تإلش رتؤ ) تإلش رتؤ 

5.50 0.00 - 2.831 0.005 

  ، %  5(  ه  ياا  أ   جو  تةا و ا  %    0.5)    0.005ت        p.value  ن   أ مج ئج هذت تال جه ر ين اهيا  

 فأ  جوت   تعقه   تعقها    ب عج     بم   مقها   ع س  تعهل ا   ن  جوت   
ف
تعشقنها     ل   تعقه   تعها  مجنع  ا و  

ين  ،  ت    ها   عهل أ ها  تع  عها   ن   تةًو تإلش رتؤ  رت   تةق رما  ين  جوت   طس ا  فأ  تعا اا:  تتج ه   عج ل ل 

ها جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عها ياا  أ  جوت  تإل  يمبر  أ  تعقه   تعهال   ،  ي   ل  فا  ين  جوت   ش رتؤ تةًو

 . p.value  ÷2   =0.0025،   عك   نجي   =   عهل أا     هتعشقنها ت       تعقه   تعقها  جوت  

 (   5جدول )  

باستخدام اختبار   الدورة الهوائية األماميةداللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 ولكوكسون 

  ن     تال جه ر   جوت  رت 

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( تإلش رتؤ  تإلش رتؤ(-) 

5.50 0.00 - 2.859 0.004 

اهيا   ين  تال جه ر  هذت  مج ئج  تةا و ا    0.4)    0.004ت        p.value  ن   أ  ياا  أ   جو   (  ه    %5   ، 

تعهل ا   ن  جوت    مقها   ع س   تعقها    ب عج     بم     فأ  جوت   تعقه   
ف
تعهال       مجنع  ا و   تعل رح  تعقه   

ت    ها تعا ااتتل ل   عج ،  تعحوتئها  ين  ج ه  ها  تع  عها   ن   تةًو تإلش رتؤ  رت   تةق رما  ين  جوت   طس ا  فأ   :
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ها  ياا جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عها    أ    يمبرتعقه   تعهال   ،  ي   ل  فا  ين  جوت    أ  جوت  تإلش رتؤ تةًو

 .  p.value  ÷2   =0.002،   عك   نجي   = تعل رح تعحوتئها ت    هاتعقه   تعقها      جوت  

 (   6جدول )  

باستخدام اختبار   الدورة الهوائية الخلفيةداللة الفروق اإلحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 ولكوكسون 

  ن     تال جه ر   جوت  رت 

(z) 

 تالنجي   

Sig.(p.value)  )+( (-تإلش رتؤ ) تإلش رتؤ 

5.50 0.00 - 2.859 0.004 

  ، %  5  جو  تةا و ا  % (  ه  ياا  أ    0.4)    0.004ت        p.value ئج هذت تال جه ر ين اهيا  مج أ      ن 

تعهل ا   ن  جوت    مقها   ع س   تعقها    ب عج     بم     فأ  جوت   تعقه   
ف
تعهال       مجنع  ا و   تعل رح  تعقه   

ت خن ها تعا اا،  تعحوتئها  تتج ه  تةق رما   عج ل ل  طس ا  فأ  ين  جو ين   :  ها  تع  عها   ن   تةًو تإلش رتؤ  رت   ت  

ها،  ي   ل  فا  ين  جوت    يمبر  أ  تعقه   تعهال    جوت  رت  تإلش رتؤ تع  عها ياا  أ  جوت  تإلش رتؤ تةًو

 . p.value  ÷2   =0.002،   عك   نجي   = تعل رح تعحوتئها ت خن هاتعقه   تعقها      جوت  

 : نتائج ومناقشتهاتفسير ال

وي  س ي    ( 6(، ) 5(، ) 4(، )3(، )2، )(1 أ مج ئج ًل   )   ض  ج  يتعا  ن  ئه ً 
ف
 ين  جوت   يًر ؤ تعقه تين     

ع تعه  تعقها   تعهال   تعهال    تةح ر ا  تةج يرتؤ      اه ا  تعقه    تعه    ع      تعجقلم    .اهل  هذت  تعه ن     از  

   ئها   تعستوم  تجملتم    تعبرم  ج تعجانهميهل تعه        ا  يه ًت ج ح رتؤ    ت و ست   يث ع    تملجيوفا تعججس  ها     

ت يتت    فل لح   أ  يي تؤ    عح  تعتي  ت  ا ي تمها  فا   تعقلرح    عليهب 
ف
تسمي ت يم ر  انتهب   ً تع     الم ه ه  يته   ثيرح  نه  

فنهل  هي     تةاج ي  بنهتعجا       تعج  فا  ع هذه تعبر جه ؤ ت  ل ثا  ير  أ مي  ت تنو  تعجقنهل    ،تعت هل عنيح رتؤ

هل   رش ي تةانب تعذ  ال  ني ف ل التها   تع ا  فاا تةانب     تعجانب تعذتت   بجًو مجي   تعاينها تعجانهيها،    الفجي ي 

      تق ن تع    عنيح رتؤ اهل تعه    ت يتت   ورح ين أ.   عا هذت يي 

تعه تةثيرتؤ تع ياها  تعه س ا نه  ين تعستوم    ئها           مي  ياز  تعه ن  تقلم تعاه ا    تةح رتؤ اهل 

 عن  ن ا  ت  ا ي تم ط  يم ر  أ ن تا عل  تع  ع   
ف
 ي  يي      تقهنحب عحذه تةح رتؤ  ت يتت   فاا   جو   ي أ   ق 

 ت  سع  تةش هل. 

تعلغغغ  يرت ي  غغغ ت فينهغغغا ر ب  غغغ ( نهغغغ  يشغغغ رؤ   غغغا يمغغغل ي غغغجا ن   2005  ج غغغا  عغغغك  غغغع  غغغ  يشغغغ رؤ  عهغغغل   ي غغغا  لغغغ    )   

     اغغ   تنغغل  يغغ   غغ يا   غغا  ز غغل  غغأ   يغغ   
ف
ً ت    ا  تع ش ها عجوضهل ت  اها ييي    ل مها تع ظس   ا ت شل    أ ير ع 

  نه   ق  تشلا    فلتؤ فيا  ق .تعسؤ ا تملج يا ،  هذه تعل  يرتؤ ال تسا يً   ح  فاا تعش شا  ع

ت  اغغ ي  غغ  تانغغب     ئهغغاتة غغجمل ا  س جهغغا تعستغغوم  تعه غغ  عاه غغا ع غغ  يث  غغ م ت ميغغ  ياغغز  تعه نغغ  هغغذت تعجقغغل  

تعجانغغهب فاغغا ن غغ     غغ  تي غغير يي  ت  غغ      تغغ   احغغ   تع غغ   ح رتؤ ت جيه ً اهل تعه     ا  ش هلح تعبر جهغغا  ت  فغغا 

حغغ ً ت  سعغغ ؤ ت رضغغها فغغأ طس غغا ً فاغغا   اس ا تع    ع خ وتؤ تع  ها  تعجانهيها ةحغغ رتؤ ت جيهغغ ً اهغغل تعه غغ ،  الرت هب

غغغغا يفاغغغغا  ت يتت تةحغغغغ را  تتغغغغج    ت  غغغغوت  تع غغغغياها  تعه غغغغس ا ي  غغغغ ت تةشغغغغ هلح ًاغغغغا اغغغغلرح تع غغغغ   فاغغغغا تالتغغغغ ها    لًر

  شلا ين أ.
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تةحغغ رتؤ فغغأ طس غغا تعستغغوم ي  ( نهغغ  يشغغ ر   غغا ين  اغغع  1992  )    ج غغا  عغغك  غغع  غغ  يشغغ ر  عهغغل     يغغل  غغ  تل  

ً تع هغغل و  غغ يا   غغا ن غغو  تةغغجانب ةحغغ رتؤ ر  ضغغا ت جيهغغ ً فاغغا   غغسح  تضغغ ا ميغغ   جغغ  ين  قغغوم بهغغ  ،  ين حغغ ي  ًت  غغ م 

نهغغا تعجانغغهب  ت غغحها ييتت تعوت ئا تةاه ا تع ياها تعه س ا  تعن ظها عح  يهيها ف ل تانهب نسع ؤ ت جيهغغ ً  غغ  ت  غغه  في

 ت  سع ؤ.

    ئهغغغاعبر جهغغغا تعستغغغوم  تع غغغ  جيوفغغغا تعججس  هغغغا   غغغا تتغغغجملتم تملستي   اغغغز  تعه نغغغ  هغغغذت تعجقغغغلم ت  غغغ يث   غغغ   

  عبر جهغغغا ت  اغغغ ي    ئهغغغا ،  هغغغذت  ن تعستغغغوم  جيهغغغ ً اهغغغل تعه غغغ حغغغ رتؤ تةت  اغغغ ي  تعتغغغي ينغغغل   تقغغغلم  غغغ  تة غغغجوا تةحغغغ را 

،  تع  ن غغغا  تعاغغغس  و  تع غغغ  تعث  ئهغغغاتةغغغجانب يشغغغ هل تع خ غغغها تة ي غغغا ةحغغغ رتؤ ت جيهغغغ ً اهغغغل تعه غغغ   غغغأ ت  اغغغ ي   ًانغغغ 

 ت  سع  عنيح رتؤ تعذ  ت فل فا  تعج ور ت  سع .

،  ينيغغغغغل فهغغغغغلتعاز ز  (2005ههغغغغغثب فهلتملجهغغغغغل  ) ، (2001يتغغغغغ  ا فهغغغغغلتعاز ز  )   ج غغغغغا  عغغغغغك  غغغغغع  غغغغغ  يشغغغغغ ر  عهغغغغغل   

يتت تع غغسي     غغل تت   ا ين فس  تةح رح    اغغور   ن غغنا تي غغأ تعجنيهغغذ  غغأ ت غغو س ييتؤه  هغغذت  ج نغغ     نه  يش ر   (2010)

 .ج  ب    عا ًزت  أ يًزتت تةح رحتة  ن ا  تالتجج  ا ع يتت  تع

( ين تةغغغغغغجانب  غغغغغغ  ير  ت جيهغغغغغغ ً تعج  وعغغغغغغو    جغغغغغغل تةغغغغغغجانب تعهي غغغغغغا  2002  غغغغغغ  هغغغغغغذت تع غغغغغغلي  غغغغغغذمس   فاغغغغغغا تعه غغغغغغ    )   

   
ف
    غغغجقه 

ف
  شغغغغ ر تعجانهيهغغغا تع  هغغغا  غغغغ ةثيرتؤ تع غغغياها  تعه غغغغس ا   لغغغون تةغغغغجانب  ستغغغ 

ف
    غغغج هع ين  جييغغغغ  فغغغأ ياستمغغغغل ع 

  قوي فينهغغا تانيغغل   لغغون عل غغل   غغسح   غغهقا فغغأ مه هغغا ت قهغغا ت هغغلت  تعجانهيهغغا  وتتغغ ا تعبغغرت ج تع غغياها  تعه غغس ا 

    جوا تعج  ها تةح را  جي فع. ي   نزم عنجانب 

  تج ا مج ئج هذت تعه    ع مج ئج  اض تعلرتت ؤ تع   قا.  

 :الستخالصاتا

 .عه   ع    تملجيوفا تعججس  هااهل ت ج يرتؤ تةح ر انب   تجملتم تعستوم    ئها ت  ا ي عل ت  ير   ج    فاا تةجاتع -1

 التوصيات:

 ع    عنه ؤ تعتر ها تعهلمها.تتجملتم تعستوم    ئها ت  ا ي    تانب  ح رتؤ ت جيه ً   -1

 تملخجن ا.  هاستنا تعجانهي ةتعس  ضها    ا  عت ؤ تتجملتم تعستوم    ئها ت  ا ي    تانب  ح رت -2

    ئها ت  ا ي    تعجانب. تعستوم  تتجملتميفي ت هه ا تعجلر ا  لنه ؤ تعتر ها تعهلمها فاا  تلر     -3

 . ج يرتؤ ي سا  ًستت ي   ث  ش بها ةاس ا  لا  ا عها تعستوم    ئها ت  ا ي فاا   -4

 املراجع

 .م1997ه ً، يتر تةا ر  ،تعق هسح،   تلر   ت جي  تانهب   ا  جه      : يت عه يوسف الهاديد  أحم .1

ت جيهغغ ً  حغغ رتؤ تانغغب  اغغض  فاغغا تغغ  ير  سمغغ  ج تانهمغغي   تغغجملتم تعستغغوم    هغغا ت  اغغ ي : د محمااد عبااد العزيااز أحماا .2

 م.  2010،  ها تعس  ضها، ً  اا تة ه ا تعتر يمجورته، عنه ، رت عاعج  هذ ت  نقا تعث مها  أ تعجانهب ت ت   ي

 اغغض  حغغ رتؤ تانغغب تغغجملتم تعستغغوم تعل ر ل تير غغا فاغغ  :   فنهغغا يتغغنو  تعغغجانب عبتقغغ ن   أحمااد محمااد عبااد العزيااز  .3

 تعس  ضغغغغغا، تعاغغغغغلي تع غغغغغ ي   تملجنغغغغغا تعانيهغغغغغا عنتر هغغغغغا تعهلمهغغغغغامغغغغغسح تعهغغغغغل عج  هغغغغغذ تةسننغغغغغا تإلفلتي غغغغغا،   غغغغغ   نشغغغغغور، 

 م.  2012ننوتن، ت جيبر   ااً    تع جون، عنها تعتر ها تعس  ضها عنه ين   عحسم،

عغغلا تةهجغغلئين،  تعو غغ  تعاغغ     تغغجملتم تعحهبر هغغل   فاغغا تانغغب   غغ  قا  تانهمغغيي غغس  سمغغ  ج : أساامة أحمااد عباادالعزيز  .4

 م.  2001،  ، ً  اا تة ه رت عا   ً جير، عنها تعتر ها تعس  ضها

إقبال بهبهاني .5 ه  تعجانهب ) مظسح   جقهنها  : ت  و الغريب زاهر و  م.  1999،  تع ج   ت  ل  ، تعق هسح، يتر    2، ط(عًو
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تغغغغغ عا ، ر ( تعغغغغ  ي زنغغغغغ ي غغغغغ م   غغغغغ ع خ غغغغغها    هغغغغغا ت  اغغغغ ي ): ت تغغغغا تعانيهغغغغغا  تعوعه هغغغغغا عج غغغغيهب تيأماااال أحمااااد ي اااا .6

 .م  2005  ً جير، عنها تع  ون ت جيهنا، ً  اا تة ه ،  

ملتم تعستغغغوم تةج سمغغغا فاغغغا تغغغج   يتانهمغغغ :  ا عهغغغا  سمغغغ  ج عبااادالرحمن وعصاااام الااادين محماااد عزماااي أيمااان محماااود .7

عنج  هغغذ   ا ت ميغغغ ط ت ج غغغيها تملخجن غغغا     نقغغغا تعث مهغغغا  غغغأ  تعس  ضغغغها اغغاوب ؤ تانغغغب  اغغغض  حغغغ رتؤ ير  تعتر هغغغا

، عنهغغا فغغلي م غغع تغغ و  ، تملجنغغل تعث عغغ  فشغغس، ،   غغ   نشغغور،  جنغغا فنغغوم تعس  ضغغا يل  غغا تة هغغ  ت ت  غغ يتعجانغغهب 

 م.  2001يي يبر    –ت جيبر     ،ة ه، ً  اا تتعتر ها تعس  ضها

، رتغغغغغ عا ي غغغغغ م تعستغغغغغوم تةج سمغغغغغا  غغغغغ ت  اغغغغغ ي   ئهغغغغغا ت  اغغغغغ ي عا  اغغغغغس تةشغغغغغحل    غغغغغ : تةا  جغغغغغا   تهاااااامي محماااااود تهاااااامي .8

 م.  2005،  ً  اا تة ه   ً جير ، عنها تع  ون ت جيهنا، 

ها تعجانب  مظس  ؤ  جابر عبدالحميد جابر  .9  .م  1985،   هسح، تعق تعجانب، يتر تعنهيا: تهلوعًو

ً غغغع، تعقغغغ هسح، 3:  غغغسا تغغغجوي و  غغغ ما جاااون ماسااامار .10 يغغغا  غغغلتر تع غغغ ر ي، يتر تع غغغ ر ي عننشغغغس  تعجو ،  فغغغلتي ا غغغب تعتًر

 م.  2000

يا تي  تغغو   خغغل  ؤ   ش ت يهب تعستوم تةج سما   تجملتم :  أيجون كوراماتو وجارى ليب ودانيال جرا .11 ، تًس

يا شاها ت   ت  ت   تع  .م  2002،  ، تعق هسح  ر يتعيتر  ،  جاس    تعتًر

 غغلر  تعتر هغغا تعس  ضغغها عجنيهغغذتؤ  فاغغا تانغغب  اغغض تةحغغ رتؤ ت  سمهغغا : تغغ  ير  سمغغ  ج ًيهغغ ً تشغغ ها دعاااء جمااال محمااد .12

 م.  2005،    ً جير، عنها تعتر ها تعس  ضها، ً  اا تة ه  ، رت عات ت   يت  نقا ت   ا  أ تعجانهب  

 –ت  نغغا  –تعجيس  غغ ؤ ت رضغغها تغغلر   ت جيهغغ ً ت  غغل   ) يًحغغزح     تعانيها    تا ت  : تع ظس  ؤ  عادل عبدالبصير على .13

 م.   1998،  تعق هسح،   نا (، يتر تع  س تعاس  ن  ن ت 

 .م2004،  تإلت  لر ا، ، تة جها تة س ا: يتا  مظس  ؤ ت جيه ً ت  ل  عادل عبدالبصير على .14

ها    تغغلر   ت جيهغغ ً، يتر تع جغغ   ت  غغل  ، تعقغغ هسح، نيتعا تع ظس  ؤ  ت تا عادل عبدالبصير على وفوزي يعقوب: .15

 م.  1998

فاغغغا تعغغغه أ  تعظحغغغس عغغغلا  تعزنغغغع   عستغغغوم تةج سمغغغا فاغغغا تانغغغب تغغغه نتي: تغغغ  ير  سمغغغ  ج عبااادالعزيز محماااد عبااادالعزيز  .16

 م.2002  ، ، ً  اا تة ه، عنها تعتر ها تعس  ضها، رت عا يمجورتهن  ي   ظا تة ه تةهجلئي

 م.2004، تور  ، ، شا ر عننشس  تعانومي رح   اا  3d max 6:  يل قصيراعإسم  عبدالوهاب .17

تةج سمغغغغغغا  وتتغغغغغغ ا    تغغغغغغجملتم تعستغغغغغغوم تانهمغغغغغغي: ي غغغغغغس  سمغغغغغغ  ج عثماااااان وهشاااااام محماااااد عبااااادالحليم فيعثماااااان مصاااااط .18

،  غغ يت ت   فاا تانب  اض تةح رتؤ ت  سمها  غغلر  تعتر هغغا تعس  ضغغها عج  هغغذ ت  نقغغا ت   غغا  غغأ تعجانغغهب  ت   ت  ت   

،  ر اغغون، عنهغغا تعتر هغغا تعس  ضغغها   غغين، ً  اغغا تإلتغغ  لر ا، تعاغغلي تعثغغ  أ  ت جنغغا مظس غغ ؤ  ت ههقغغ ؤ،       نشغغور 

 م.   2003

 .م1998ت  سع ؤ ت رضها، يتر تع  س تعاس  ، تعق هسح،      : تملجيوف ؤ تع  ها  يحسين بيوم عدلي .19

ر  ضغغغغا ت جيهغغغغ ً  غغغغين تع ظس غغغغا  تعج ههغغغغا،  سمغغغغز  :نحساااانيعزياااازة محمااااود سااااالم وعزياااازة عباااادالرحمن وهااااديات أحمااااد  .20

 .ح، ي . ؤ، تعق هس تع ج   عننشس

 تقغغو ب،  نشغغ ح تةاغغ ر ، يتغغ عه   تتغغترتتهجه ؤ  –تعتر هغغا تعهلمهغغا  تعس  ضغغا   غغ : تعجغغلر ا عنغغجانب عفاااف عباادالكريم .21

 .م  1994تإلت  لر ا، 

تانغغب  اغغض  حغغ رتؤ مغغسح تع غغنا  م تةج سمغغا فاغغاتغغو تعس    تغغجملتم  تانهمغغي: ي س  سمغغ  ج  عبدالحميد  عالء الدين محمدي .22

 .  م  2002،  ، رت عا   ً جير، عنها تعتر ها تعس  ضها، ً  اا تة ه ت ت   يع  نقا ت   ا  أ تعجانهب  
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 .م  2002،  ح، تعق هس طسي تلر ا ت جيه ً، يتر تع  س تعاس     : تتج ه ؤ  ا اسح  على عبداملنعم البنا .23

، يتر تعثق  غغغغغغا   عز  عغغغغغغك، 2 ، طؤ  ت تغغغغغغا تعانيهغغغغغغا عجغغغغغغلر   ت جيهغغغغغغ ًتع ظس غغغغغغ  :رلبصاااااايفااااااوزى يعقااااااوب وعااااااادل عبدا .24

 .م  1992،  تعق هسح

ًهغغستن عننشغغس، تعقغغ هسحتعتر هغغا تعس  ضغغها  غغ : ت تغغا تعانيهغغا  تع  هغغا عه غغ ت تة غغ هأ ليلااى عباادالعزيز زهااران .25  1991، ، يتر 

 .م

 م.  1992هسح،  ق ، تع، يتر تةا ر : يعها ت جيه ً ت  ل  محمد إبراهيم شحاته .26

 .م  2003، تعق هسح ، تانهب ت جيه ً، يتر تع  س تعاس  : يتا  محمد إبراهيم شحاته .27

 .م  1994، يتر تةا ر ، تعق هسح،  9، ط : فنب تع  ا تعس  ض يمحمد حسن عالوى  .28

ها تع يو عنيس ى تعس  ض يمحمد حسن عالوى  .29  م.1998تعق هسح،  ،  سمز تع ج   عننشس،  : تهلوعًو

ً ع ننشسع، يتر تعو  ت : ت جيه ً عنيهجلئينلسالمداد عبمحمد محمو  .30  .م  2002، تإلت  لر ا،  تعجو

تانغغهب تةحغغ رتؤ   غغ :   فنهغغا  غغست ج تع يههغغوتس  جاغغليح تعوتغغ ئا تعق ئيغغا فاغغا تعستغغوم  تع غغور تةج سمغغا منا  محمااود جاااد .31

 م.2000، ، عنها تعتر ها تعس  ضها    ؤ، ً  اا ننوتنيمجورته، رت عا ت  سمها

 جاغغلي تة غغجو  ؤ فاغغا تانغغب   ير تتغغجملتم يتغغنو  تعج ههغغا تعغغذتت تغغ  محمااد عقيلااة وأحمااد محمااد عباادالعزيز: دماايال  .32

 يتةغغ تيس تعانمغغ ته نا تعزنع فاا تعه أ ع    ا ب تعتر ها تعهلمهغغا  لنهغغا تعتر هغغا ً  اغغا   غغستتا،   غغ   نشغغور، 

عنهغغغا تعتر هغغغا  ،عه هغغغ  ت جل غغغلح  تعج يهغغغا تع شغغغس ا  غغغ ا نسمغغغ  يفغغغب  ت    نغغغو  تعتر هغغغا تعهلمهغغغا  فنغغغوم تعس  ضغغغا  ي رهيغغغ   غغغ 

 م.  2014، ً  اا طست نا ،تعهلمها  فنوم تعس  ضا

ةج يغغرتؤ تةح ر غغا فاغغا  اغغض ت : ت  ير يتنو  تعج ههغغا تعجهغغ ي   تعسبغغ      تغغجملتم ت   تغغ  ت  غغ هيثم عبداملجيد محمد .33

عنهغغغا تعتر هغغغا  تعس  ضغغغها   ة هغغغ ، رتغغغ عا يمجغغغورته،ر هغغغا عتهغغغا تم ا عهغغغا عس  ضغغغا تغغغ   تعشغغغيش عغغغلا طنهغغغا عن تةاس هغغغا  تال 

 .م  2005،  تعس  ضها، ً  اا تة ه 

ه  تعجانهب  تعجانب  حسن  فيوفيقة مصط .34  م.  2001،  تةا ر ، تإلت  لر اتعتر ها تعس  ضها،  نش ح     : ت  وعًو

ه  تعجانهب  ت اها تعاينها تعجانهيها وفيقة مصطفي حسن .35 لمهغغا  تعس  ضغغا، تعتر ها تعه   ها نيتعجا: ت ههق ؤ ت  وعًو

 م.  2007، تعق هسح،  يتر تع  س تعاس  

36. Edwards , a . d . & Holland , s : multimedia interface desing in education , springer velay , inc . 

Germany , 1992 .  

37. skinsley , m . brodie , d : astudy of effectiveness of computer  

assisted learning in physical education sport express , united kingdom , 1990 . 

38. steven , julian : practical new technaliesin physical education at George mason university u , 

svirgimia . spo . 1998 .                       

39. http : // www . itp . net / Arabic / features / details . php ? id = 2152 . 

40. http : // www . yalla cinema . com .                                                  

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  شرح منظومة )الآللئ المنظومة( 

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
279                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  
      

 

 المنظو  الآللئشرح منظومة ) 

 المنظومة(   )الآللئشرح منظومة 
 ةأبو عائش اللطيف الجعراني دمنصور عب 

 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مننن دهننده   
فال مضل له، ومننن لضننالل فننال هنناأش لننه، وأشننهد أن و إلننه إو  ، و ننده و شننرمد لننه، وأشننهد أن محمنندا 

 ثيرا. أما بعد:وأتباعه، وسالم تساليما ك آل وأصحابهعبده ورسوله، صالى   عاليه وعالى 
 -عالينا أن هيننل لنننا أسننباا عالننا العالننم ال ننرعب، الننىش نت ننرا بننه إلننى     -عز وجل    -فإن من نعم    

نعمة دنعم   بها عالى العباأ فب الدنيا: الدخول فننب أدننن ا سننالت واولتننزات ب ننرا عه،   وأفضل  -عز وجل  
وهننو إلننى كونننه وسننيالة مننن  -عننز وجننل  -هلل وإن مننن شننرا ا هننىا الننددن: عالننا العالننم ال ننرعب  فهننو  ر ننة 

فهو غالة فب نفسه، ووسيالة لالت را إلى   فب غيره مننن امعمننال،   -عز وجل    -وسا ل الت را إلى    
 إو بالعالم ال رعب. -عز وجل  -فإنه و دتصور أن دت را العبد إلى ر ه 

و ته فب عالا العالم، دت ننرا بننىلد إلننى   و دوجد أ د أسعد من عالا عالم، دبىل   -و  ثم و    -وإنه  
 عز وجل. -
المنيومنننةن لناامهنننا الفنينننه النحنننوش  الآللئفهنننىا شنننرر ملتصنننر لالمنيومنننة البهينننة الم نننهور  بنننننننننننن و عننند:   

المالكب ال يخ الدكتور فرج عالى  سين الفنيه، وهب منيومة عىبة املفاظ, سهالة الحفظ, تبحث فننب عالننم 
ن بيننظ فننب أبننواا الع ينند  والعبنناأات والنكننار والمعننامالت، 2600الف ننه، و نند بالغننظ المنيومننة أ ثننر مننن 

 ضننية، وال ننهاأات، و نند و ننا اختيننارش عالننى بنناا  الازمننةن وال صننا ، والدلننة، والارا ننات، والحنندوأ، وام
اختنننتم بهنننا هنننىه  والتنننببا ضنننافة لاللتنننات و أفنننا الصنننا لن مراتا ال نننهاأ ن  الهدننننة ن  المسننناب ة والاعنننلن 

 بيتا  ف ط . ينوأر ع ا  وا دا، وشر ظ منهامبواا
العنندأ العاشننر  ال العننة،الننة البحننث فننب ما امسننيرن و نند ن ننر هننىا   كننمن و  الاهنناأ سنناب ا  بننااشننر ظ و نند 
سننب نب إلننى و نند  مسننالته، –كاليننة ااأاا والعالننوت  –وهننب ماالننة عالميننة محكمننة تصنندر عننن  ،2018سنننة
 أبيات من هىه المنيومة بعض الم الخ جزاهم   خيرا . شرر

وعالمننظأ أن بعننض عننالا العالننم لسننعون فننب عمننل مثيننل ب ننرر بعننض امبننواا مننن المنيومننة، وت نندلمها 
 رسنننالة ماجسنننتير فنننلثنى عالنننيهم، وأسنننلل   أن لانننزمهم عالنننى  رصنننهم وجهننندهم، ومننننهم إبنننراهيم نصنننر 
الناجح، الىش شرر باا ال صا  والدلة والحدوأ والارا ننات، ونننال أرجننة ا جنناي  العاليننة الماجسننتير مننن 

 ت.2019دنادر  3فب  -جامعة غرمان – الية ااأاا والعالوت 
 ال يخ أن أ وت بإخراج جزء من تراثه، والعنالة به، لتعم به الفا د .و د رأدظأ من باا الوفاء ل

فمننا كننان ميننه مننن  نن   الم صننر،وو أأعننب الكمننال لهننىا العمننل، بننل هننو جهنند المأ ننل و ضنناعة الضننعي  
وما كان من خطل ون ص فهو بسبا ضعفب، و صورش، و الننة عالمننب, وأسننلل   و ده،وصواا فهو من    
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الاننزاء, كمننا أسننلله أن دنفننا بننه ومت بالننه ب بننول  سننن، وماعالننه لوجهننه خالصننا ،    أن لاننزش الاميننا خيننر
 ولعباأه نافعا ، إنه سميا مايا وصالى   وسالم عالى نبينا محمد وعالى آله وصحبه .

 أهداف البحث:
من أهم أهداف هىا العمل هننو محاولننة إخننراج مننا لمكننن إخراجننه مننن النننيم  والمحافيننة عاليننه  شننر ا لحننل 

 وميهر معانيه، وموضح أو ل أبياته، ومكون عونا لطالبة العالم ال رعب. مبانيه،
 وخاتمة:و د جعالظ عمالب فب م دمة و سمين 

 الم دمة: و ينظ فيها أهمية النيم وسبا اوختيار وأهدافه.
ال سم امول: ومتضمن أراسة موجز   ول الناام، وت مل اسننمه، وووأتننه، ون ننلته، وذكننر بعننض م لفاتننه، 

 ج المتبا فب العمل، والتعرم  بالمنيومة.والمنه
وفهننرل لالمصنناأر  بلاتمننة،مننا ال ننرر بإلانناي، ثننم أتبعننظ ذلنند  وال سننم الثننانب: وميننه نننص النننيم مضننبوعا  

 والمراجا.
الننىش هيننل لننب هننىه الفرصننة وأمنندنب بالعاميننة  تننى تسنننى    -عز وجل  -أن أ مد      عالىوإنه لمن الواجا  

صننالى   عاليننه  -بالاميننل، ل ننول رسننول    ، ثننم إننننب اعترافننا  وآخننرا  لب النيات بهىا العمل، فالفضل لننه أوو  
ِر َّللاََّ"  –وسالم   ِر اْلنَّاَل َو َلْ كأ كتور فننرج عالننى الفنيننه الننىش هيننل لننب أسننا ل شننكرش وامتنننانب لالنند1َمْن َو َلْ كأ

رضننا  العالننم بعنندالفرصة ل رر أبيات من هىه المنيومة الف هية، وأرجو أن تكون فب موضا درضب عالبننة 
.    عز وجل 

 *ترجمة موجزة للناظم
ت بمسننالته، ون ننل 1/1/1943 ال يخ فننبال يخ فرج عالى  سين الفنيه، ولد   : هوونشأته*اسمه ومولده  

 فب كنف والدله ن ل  صالحة، تر ى فيها عالى العفاف والطهار  و سن اللال .
ال نننرآن بزاومنننة جننناما مينننزران بطنننرابال ، وتال نننى تعاليمنننه النننددنب فنننب معهننند  :  فنننظومؤلفاتهههه*طلبهههه للعلهههم 

خ الهنناأش سننعوأ، ميننزران، وأ منند باشننا، وتال ننى عالمننه عالننى دنند شننيوو العالننم امفاضننل، ومننن أبننريهم: ال نني
الكراتننب شنن ي  المتننرجم لننه، وال ننيخ عالننى بننن  سننن العر ننب، وال ننيخ الطيننا المصننراتب،  وال ننيخ امحمنند

وغينننرهم كثينننرون ر مهنننم   وال نننيخ خالينننل المزوغنننب، وال نننيخ المهننند أبوشنننعالة، وال نننيخ أ مننند اللاليفنننب، 
 2جميعا .

تنننب الكتننا النيمننة والننناأر  مننن أمهننات وكننان ال ننيخ فننرج الفنيننه لعمننل عالننى تحصننيل العالننم بكننل جنند، وم 
المصننناأر الددنينننة والالغومنننة، ومسنننتوعبها  نننراء  وفهمنننا ، و ننند نينننم عننند  متنننون ليأسنننهل تحصنننيل العالنننم عالنننى 

 
باب ما جاء في الشكر لمن    –الجامع الكبير لإلمام الحافظ أبى عيسي محمد بن عيسي الترمذي، كتاب البر والصلة    أخرجه الترمذي :  1

 505/ 3( 1954م.حديث رقم ) 1996الطبعة األولى    –لبنان  -بيروت –أحسن إليك  تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

م الشرعية مجلة علمية محكمة  واب ) النكاح ( الدكتور المحجوب الزنيقري ، مجلة العلينظر : شرح منظومة الآلليء المنظومة شرح ب2

   195م2015-هـ1436تصدر عن كلية العلوم الشرعية . مسالته ، العدد األول  
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الطننالا، فنننيم هنننىا النننيم فننب الف نننه، وآخننر فنننب ال واعنند الف هيننة، والنحنننو، ثننم تننابا التصنننني  فننللف فنننب 
السننير  النبومننة، ولننه نيننم فننب م اصنند ال ننرمعة ل ننوت أ نند التفسننير، والف ننه وأصننوله، وفننب الفننرا ض، وفننب 

 الطالا ب ر ه لنيل أرجة ا جاي  العالية الماجستير، ونيم فب السياسة ال رعية.
 ومن مؤلفاته: 

 ت.1996فب ر اا ال رآن ، مكتبة البستان، عرابال ، عبا سنة -
 ع ر كتابا  معيمها مطبوع.  ثالثةسالسالة أنوار ال رآن من  -
 ت.1996اليتيم فب ال رآن الكرمم، مطابا الثور  ، بنغايش، عبا سنة -
 ت.1998الوجيز فب الالغة العر ية، مطابا عصر الاماهير، عبا سنة  -
 ت.2000النحو الميسر، الدار الاليبية لالن ر، عرابال ، عبا سنة  -
 ت.2000با سنة أ كات العباأات، الاامعة المفتو ة، عرابال ، ع -
 ت.2010تلمالت فب السير  النبومة، جامعة مصراته، عبا سنة -
 ت.2011اختالف الف هاء وأسبابه، أار الطالا، عرابال ، عبا سنة  -
 .2014أ كات الموارمث فب ال رمعة ا سالمية، أار النلالة، عبا سنة -

رجننة الماجسننتير فننب العالننوت و نند أشننرف ونننا ً عنندأا  مننن الرسننا ل العالميننة التننب تحصننل أصننحابها عالننى أ
ال رعية، وكان لب ال رف أننب كنظ ممن أشرف عالب فننب رسننالة الماجسننتير بعنننوان " المسننا ل اللالميننة 
فب كتاا المعونة لال اضب عبد الوهاا البغداأش المالكب من أول كتاا الطالق إلى آخر باا الرضاع " 

التلننرج لنيننل أرجننة الاليسننان  مننن الاامعننة عالب فب م روع    أشرف، كىلد  2012أراسة ف هية م ارنة سنة
 ، فازاه   كل خير.2001يليتن " بعنوان "أ كات اللمر فب ال رمعة ا سالمية" سنة -امسمرمة

 منهج الدراسة: 
اتبعظ فب شرر هىه المنيومة ما سار عاليه من سب نب، بضبط النيم بال كل، و د وضعظ  رف ظن 

 رف  شن  بل ال رر إشار  إلى ابتداء كالت ال ارر، وميزت النيم  بل النيم، إشار  إلى نيم الناام، و 
باعل خط النيم بحام أ بر من  ام ال رر، والتزمظ الت يد بعبارات الناام، وكان اعتماأش عالى كتا  

 الالغة والف ه والحددث. 
 نالمساب ة والاعلل هاأ ، الهدنة، المنيومة، باا الازمة، أفا الصا ل، مراتا ا الآللئمن    نموذج

 ة  ي  ز  ج  ال  
 انِ طَ الْ س  ى الْ ىِ لِ  م  الِ سْ مأ  رِ يْ غَ  نْ مِ *   **ِلْْلََمانِ ةأ مَ زْ اِ الْ  اأ فَ دْ تأ وَ 
 هأ مَ رَّ ا  َ نَ دنأ أِ  ر   ضأ  ش  أَ وَ ***هأ مأ الْ اأ  وْ  أَ هأ الأ تْ  َ  ويأ اأ  لَ َو وَ 
 اتِ مَ التَّ بِ  وقأ رأ فأ الْ  تأ دَ هْ تأ وَ ***تِ اَل سْ ا ِ بِ   ةأ مَ زْ اِ الْ  طأ  أ سْ تَ وَ 
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ائ ل   ف ع  ال صَّ  د 
اِ لأ َوْهَو   َمال  َأْو َأت  َأْو َبالدِ   * ِلَغْصاِ *اْلمأْعَتِدش *َومأْدَفاأ اْلصَّ

 َشرِ ِه َوِإوَّ َ ْد مأِناْ   * ِإْبَعاأَ *َوَأمأهأ َهْدٌر ِإَذا َلْم َتْسَتِطْا        *
 َلْكِفى ِ يَن َما َدْرَأعأهأ   * َفَىاكَ *َبَلْن َلكأوَن َكْسرأهأ َلْمَنعأهأ           *
ِهيدأ َأْو ِلَصْوِن اْلعِ   َفْهوَ  **َوَمْن َلمأْظ مأَداِفعا  َعْن َأْرض      *  ْرِض  اْل َّ
ولأَنا اْلمأْلَتارأ            * الْظ َأْ َكامأهأ اْاَثارأ  **َبيََّنهأ َرسأ  َوَفصَّ

 ة  اد  ه  شَّ ال   ب  ات  ر  م  
 هْ رَ اِص نَ  ْظ انَ كَ   دنِ الد ِ لِ  ة  ئَ فِ نْ مِ ***ااخر  أ يدهِ شَ  أعاله م درا

  ا  رْ  َ  وتأ مأ لَ  نْ ضا  مَ لْ أَ  اكَ ىَ  َ ** *والغر ى هأ ونَ أأ  اءأ سَ فْ نَّ الْ وَ 
 ونأ كأ لَ  هأ فأ تْ  َ  ت  دْ هَ  سطَ وَ  وْ أَ ** *ونأ عأ طْ مَ الْ وَ   ونأ طأ بْ مَ الْ  دَ لِ ىَ  َ 
 نْ عَ وَ الْ ال  وَ ْص أَ  دنِ د ِ الْ  لِ جْ ِمَ  اتَ مَ  *** نْ مَ وا كَ سأ يْ لَ  مْ هأ وَ     لَ اْ فَ  تأ وْ مَ وَ 
 يدِ بِ عَ الْ بِ  ص  تَ لْ ب تَ تِ  الَّ وَّ إِ ***يدِ هِ  َّ الْ لِ  واأ نأ ى  الْ  رأ فَ غْ تأ وَ 
 هْ اأَ بَ ا عِ هَ بِ  َّللْاَّأ  تَ رَّ كَ  دْ  َ  ** * ْ اأَ هَ شَ  نْ كأ تَ  مْ لَ  اأِ هَ اِ  الْ َو وْ لَ 
 رِ يْ لَ الْ   مَ عْ نِ وَ  رٌ يْ ا خَ مَ هأ الَ كَ   ***رٌ ْص نَ   وِإمَّا   ٌ اأَ هَ ا شَ مَّ إِ 

 اتِ نَ اْمَ  رِ ا ِ سَ لِ  نْ كأ لَ  مْ لَ وَ  ***تِ الَ سْ اْ ِ  ةِ الَّ مِ   اتأ نَ سِ  وَ هْ وَ  -ظ
ن ة   د   ال ه 

ْدَنةِ َوَجاَي ِلْْلََماِت   ِلمأدَّ   َتعأوأأ ِباْلَمْصالَحةِ ***َعْ دأ اْلهأ
ْعف   َماْ   ظ َهاَنة  َتاأر  َ ْطعا  َخالالَ *مَ *َوَو * أوَّ   َوَلْيَ  ِمْن ضأ

اْلِم َصاِأِ يَن* وا ِلالسِ  اْلمأ َمْطالأوٌا َلَنا َلِ يناَ َفال**ِإْن َجَنحأ  ظ سِ 
ىأ اْلرَّْأَش َفَلْهلأ اْلِحلِ       *  َواْلَعْ ِد لأْسَتْفَتْوَن َ ْبَل اْلكأل ِ **َوَمْلخأ

ع ل   ة  ق  اب  س  م  ال    وال ج 
 لِ بْ النَّ بِ  ة  يَ مْ رَ   وْ  أَ ل  بِ  إِ وْ أَ ***       ل  يْ خَ  بفِ  ةأ  َ ابَ سَ مأ الْ  تِ ايَ جَ وَ 
 ى طِ عْ يأ سَ   نْ مَ وَ  إ  دَ بْ مَ ينِ يِ عْ تَ ** *طِ رْ  َ بَ  رٌ اهِ عَ  لٌ عْ جأ  حَّ َص وَ 
 ْت ايَ فَ  دْ  َ  اِلالَِّتب ال  عْ جأ  رِ يْ غَ بِ ***ْت ايَ جَ وا وَ  أ ابَ سَ تَ نْ مَ   رِ يْ غَ  نْ مِ 

اِبِ  َأْن لأَفاِخَر*  دأْ ِذى اْلَفِرمَ  اْاَخرَ َما ِبَغْيِر  **َوَجاَي ِلالسَّ
وقأ   ِسَباَ ة  َواْلرَّْمبأ َ تَّى تأْساِلمأوا ***    أ ْن تأَعالِ مأوا َ ْد َ ثََّنا اْلَفارأ

َباِق ِفب اْل أْرآِن*   ْتَ انِ **َوَأْفَضلأ اْلسِ   ِفب اْلِحْفِظ َواْمَْ َكاِت َوا ِْ
 َواْلِفْ ِه َوَهْو َلْيَ  َ ْتما  َفْرضا  **َوِفى مأْصَطالِح اْلَحِددِث َأْلضا * 
 َو َلْفَهمأهأ   اْلنَّالِ  َبْعٌض َوَ ْعٌض **َوِإنَّم ا ِكَفاَلٌة َلْعالمأهأ* 
 َفاْلنَّْ صأ ِفب اْلَعاَلِم َو َداِلي أ **َواْلَغاَلةأ اْل أْصَوى ِهَب اْلتَّْطِبي أ* 
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 ِبِفْعاِلِه اْلَفاِسِد َما َتَعالََّم   ** َعاَلم  َتَرى َكَلنََّما*َفَكْم ِمْن  
 *  َوَلْيَ  ِفب اْلرَّْأَدْيِن ِمْن ِإْشَكال  **ِمَنَّ ِميِه َجاِنبا  ِلاْلَمال 
الهْ **اْلىَِّخيَرِ  اْلَ َراِفب  َجَعالْه* وِفب   ِضْمَن اْلِاَهاِأَ ْبَل َأْن ل َفصِ 
ْعلَ   َداأِ **ِفب اْلِاَهاِأ* َوَ ْد َوَضْعظأ اْلاأ  َو أ َدْهِددَنا ِإَلى اْلسَّ
 ارَ حَ سَّ الْ  رِ حْ سِ وَ    ِ مَ الْ  ةِ الَ حَ  َ ***ى رَ دأ  ا وَ يمَ مِ  اأ فْ دَّ الْ  ويأ اأ لَ  وَ وَ 
 ىلَ وْ أَ  اأِ هَ اِ الْ بِ  وَ هْ فَ  بِ مْ رَّ ب الْ فِ ***ىولَ اْمأ  ونِ رأ  أ ب الْ ا فِ ىَ هَ  انَ كَ وَ 
 رَ دَ َأجْ  المعامالت دبدو ااَ بَ  **َدَرى * ضأ عْ بَ الْ وَ  لِ يْ لَ الْ  اقِ بَ ى سِ فِ وَ 
ْى َمْبالغا  ِمَن َمال     *      َنِييَر َما َعيَّْنَظ ِمْن اَْعَمالِ **َوَمْن َل أْل خأ
 َأَبَداَ  ِمْن َباِا اْلِاَهاِأ *     َوَليْ **اِت َ ْوو  َواِ دَ َفْهَو ِمْن اْلمأَعاَمالَ  

ت ام :  ال خ 
وفأ َتْسَمحأ    ْرَر ِلَمْن َسَيْ َررأ ***َهَىا الَِّىى ِبِه اْلي رأ  َوَأْترأكأ اْل َّ

و لَ  وِه  َوَأْن نأَرى *     **المغفر هأ َوِلَى َجِزمَل َأْرجأ  المسفر ِضْمَن اْلوأجأ
 َعَسى َدْنَتِفاأ  َأْو ِبهِ ْيِه َعالَ ***الَِّىش َلطَّاِلاأ َوَواِلِددَنا وَ 

 3باب الجزية 2المنظومة 1القسم الثاني/ شرح الآللئ  
ي ة   ز  م  ال ج  ك   ح 

ي    -ظ  ز  ف ع  ال ج  ت د  ل ط ان   ة  ل ْل  م ان     *  و  ى ال سُّ ل ٍم ل ذ  ي ر  م س   م ن  غ 
أخى الازمة م روع فب الكتاا ، فامصل فب  بدأ الناام منيومته بتبين  كم الازمة ومن ت خى منه  -  ش

ا  َ اِتالأوا﴿: تعالى  ه ولف  الكتاا  اوا جماع، أموالسنة   وَن مننَ مننأ ِر َوو لأَحرِ  اْلَيْوِت ااخننِ ِ َوو بننِ اهللَّ الَِّىدَن و دأْ ِمنننأوَن بننِ
اَا  َ  وا اْلِكتننننَ ِىدَن أأوتننننأ َن الننننَّ ِددنأوَن ِأدننننَن اْلحننننَ ِ  مننننِ ولأهأ َوو دننننَ رََّت َّللاَّأ َوَرسننننأ وا  ننننَ ى لأْعطننننأ ْم تننننَّ د  َوهننننأ ْن دننننَ َة عننننَ اْلِاْزمننننَ

وَن﴾  5.هىه االة هب امصل فب م روعية الازمة –ر مه   تعالى  – ال ابن  ار 4َصاِغرأ

 
وتالال النجم برق ولمع : لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،   ألأل: اللؤلؤة الدرة، والجمع اللؤلؤ و الآللئ ، 1

 . 501/ 1مادة ألأل –الطبعة االولى   -بيروت -الناشر: دار صادر 
بن محمد الجرجاني،   التعريفات لعلىالنظم في اللغة: جمع اللؤلؤ في السلك، وفى االصطالح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني.  2

 . 1/310هـ 1405الطبعة األولى    -لبنان  -بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي  -اإلبياري تحقيق إبراهيم  
 14/94( لسان العرب البن منظور58الجزية في اللغة مشتقة من مادة )ج  ز ي( تقول العرب : جزى ، يجزى ، مختار الصحاح )  3

تحت حكم اإلسالم وصونه. وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان: ُصْلِحيَّةٌ،  الجزية شرعاً: ما ألزم الكافر من مال ألمنه باستقراره 

  َوَعْنِويَّةٌ: فالضرب األول: الجزية الصلحية: وهي التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم وبالدهم من أن يستولي عليها المسلمون

: الجزية العنوية: وهي التي تفرض على أهل البالد المفتوحة عنوة،  بالقتال، وهي تتقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان. والضرب الثاني

تحقيق   -وتقدر بأربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الفضة. شرح حدود ابن عرفة البي عبد هللا محمد الرصاع 

. حاشية الدسوقى على  227-1993عة االولى الطب-لبنان   -بيروت  -محمد أبواالجفان والطاهر المعمورى، الناشر: دار الغرب االسالمي 

( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألبى الوليد  201/ 2)  –الناشر دار إحياء الكتب  العربية  –الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي 

 ( 404/ 1)1982-هـ 1402الطبعة السادسة  –الناشر دار المعرفة   -محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 ( 29سورة التوبة اآلية ) 4
دار طيبة   -ناصر البراك الرحمن بن عليه تعليقات عبد  -أحمد بن علي بن حجر العسقالني  البخاري للحافظصحيح   الباري بشرحفتح  5

 (. 441/ 7الجزية ) كتاب  -2005-1426الطبعة األولى  –السعودية   –الرياض    –

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  شرح منظومة )الآللئ المنظومة( 

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
284                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  
      

 

ِه  – ولننه ومننن ذلنند  الم ننروعية،فيهننا ثبوتننا   طعيننا  مننا دنندل عالننى ثبننظ  السنننة ف نندوأمننا مننن  الَّى َّللاَّأ َعاليننْ صننَ
فننإن أجننابوا  وهم إلننى شننهاأ  أن و إلننه إو   : "اغزوا عالى اسم    نناتالوا مننن كفننر بنناهلل اأعنن ممرا ه  -َوَسالَّمَ 

الازمة فإن أعطوها فا بالوها منهم فان أبوا فاسننتعينوا فاأعوهم إلى  افلعالموهم أن لهم ما لالمسالمين، فإن أبو 
 .1  عالى  تالهم"

 . 2الازمة فب الامالةنالمسالمون عالى جواي أخى  وأجما :-ر مه    -ف د  ال ابن  دامة ا جماع:وأما 
، فالبد أن لكننون لننىلد عاليهم  مادتهم  المسالمين لاا   يث أن،  وماله وله:  لْلمانن أش آمنا  عالى نفسه  

 عالى أأاء الواجا. به ليسعانم ابل د خى منهم 
وو جزمة عالى الازمة إو من كافر  ر بالغ ذكر  وش عالى او تساا،أش و ت خى    مسالمنغير     من   وله:

النسنناء وو عالننى الصننبيان وو عالننى الماننانين المغالننو ين عالننى ع ننولهم، وو عالننى الرهبننان أهننل الصننواما وو 
الَّمَ   –، وأليننل ذلنند  ولننه 3رعالننى شننيخ فننان وو عالننى ف ينن  ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ   4 ننالم أدنننار﴾ ﴿ مننن كننل -صننَ

 . 5الازمة إو عالى من جرت عاليه المواسب"و تارش  -رضب   عنه  –عمر بن اللطاا و ول
الازمننة سننببه إذن ا مننات أو نا بننه بالفننظ الازمننة إذن ا مننات، أو ع نند  أش سننبا ع نند  السالطانن    لىش  وله:   
 .6و إشار  مفهمةأ
 التحذير من الظلم  

م ه  و َل    -ظ  رَّ ين ن ا ح  رٍ  د  ل ه  أ و  ظ ل م ه         *     و أ يُّ ض  وز  ق ت   ي ج 
اليالننم  تأدننننا لحننر  نكفننرهم  مالناام هنا أن م ابل أخى الازمة هو عدت  تالهم أو االمهم بسننبا   بي ن  -ش

دِن َّللاَّأ َعِن اَدْنَها أمأ و ال تعالى﴿   وال سط،والبغب عاليهم، ف د  ث   عالى البر  ب النندِ  ْم فننِ اِتالأوكأ ْم لأ ننَ لَِّىدَن لننَ
طأوا إِ  وهأْم َوتأْ سننِ ر  ْم َأْن َتبننَ اِركأ ْم ِمْن ِألننَ ْيِهْم ِإنَّ َّللاََّ لأِحب  َوَلْم لأْلِرجأوكأ ِطيَن﴾لننَ الَّى َّللاَّأ  -و  ننال رسننول   7اْلمأْ سننِ صننَ

 
 ( . 720)  1731حديث رقم   –األمراء  باب تأمير األمير   –أخرجه مسلم  كتاب الجهاد   1
تحقيق عبدهللا بن عبد المحسن    –المغني  لموفق الدين أبى محمد  عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  الجماعيلي الدمشقي   2

 ( 202/ 13م ) 1997-هـ 1417الطبعة الثالثة   -الرياض –دار عالم الكتب   -عبد الفتاح  محمد الحلو -التركي 
( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ألبى عمر  79لبنان )  –بيروت   –الناشر المكتبة الثقافية   –ر : متن الرسالة ألبي زيد القيرواني ينظ  3

( بلغة السالك ألقرب المسالك  208م)1992  -هـ 1413 -لبنان   -بيروت  –الناشر دار الكتب العلمية    -يوسف بن عبد هللا النمري القرطبي 

  –الناشر دار الكتب العلمية    -ضبطه وصححه محمد عبد السالم شاهين –لصغير ألحمد الدردير تأليف أحمد الصاوي  على الشرح ا 

 ( 2/198م) 1995-هـ1415الطبعة األولى     -لبنان   -بيروت 
باب  —الزكاة لبنان كتاب  -بيروت  –دار المعرفة    -تحقيق مكتب التراث العربي –سنن النسائي  بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي   4

 ( 27/ 5( ) 2450حديث رقم )  –زكاة البقر  
علق عليه أبو عاصم    -تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشيخ االسالم أبى الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقالني 5

 ( 226/ 4كتاب الجزية )  –م 1995-هـ 1416الطبعة األولى    –الناشر مؤسسة قرطبة  -حسن بن عباس
الناشر  –تحقيق محمد حسن الشافعي    –لمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي أبي  محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ينظر: ا  6

 ( 273/ 1م  )1998-هـ1418الطبعة األولى    –لبنان    –بيروت   –دار الكتب  
 ( 8سورة الممتحنة اآلية رقم )  7
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كالفهفوق عا تننه أو أخننى شننيئا منننه بغيننر عيننا نفنن  فلنننا معاهدا أو انت صه أو االم أو من :  -َعالْيِه َوَسالَّمَ 
 .1 اياه دوت النيامةن

 متى تسقط الجزية
وق  ب التَّم ام    -ظ  م  ال ف ر  د  ت ه  م        *     و  َل  س  ي ة  ب اإل  ز  ط  ال ج  ق  ت س   و 
لطالننا فب هىا البيظ ل ير الناام إلى أن الازمة تس ط عمن أخل فب ا سننالت مننن أهننل الىمننة، فال  -ش

الَّمَ  -، وأليننل ذلنند مننا روش عننن ابننن عبننال  ننال:  ننال رسننول   2بهننا  ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ عالننى  ﴿لنني : -صننَ
ىِ  ،   ومن اوسننالت لاننا مننا  بالننه 3المسننالم جزمننة﴾ ل ِلالننَّ ْد  ننال تعننالى﴿  ننأ ا  ننَ ْم مننَ ْر َلهننأ وا لأْغفننَ وا ِإْن َدْنَتهننأ رأ دَن َكفننَ

لننِيَن﴾ وأن الكننافر إذا أسننالم و لطالننا ب ضنناء مننا فاتننه مننن صننال  أو  نَّةأ اَموَّ وا َفَ ْد َمَضْظ سننأ َسالَف َوِإْن َلعأوأأ
 .4يكا ، وكىا و لطالا بما وجا عاليه من جزمة  بل إسالمه
ائ ل   ف ع  ال صَّ  5د 

ي    *      ل غ  –ظ  ائ ل  و ه و  ال م ع ت د  ف ع  ال صَّ ي د  ل د  و  ٍم أ و  ب  اٍل أ و  د  ب  م   ص 
، مكالفننا   الصننا لسننواء كننان  الوجننوا و كمننهوهننب م ننروعة   الصا لأفا    مسللةأشار الناام هنا إلى  -ش  

ا نننىار إن كننان لفهننم بننلن أو و إذا صننال عالننى نفنن ، أو مننال، أو  ننرمم، فإنننه ل ننرع أفعننه عننن ذلنند بعنند 
دناشده   بلن ل ول له: ناشدتد   إو ما خاليظ سبيالب ثالث مرات، وأما إن كان و لفهم كالبهيمة، فإنه 

 6فامخف.ومدفعه بامخف  غير إنىار لعاجاله بالدفا من
 قتل المدفوع

ع    -ظ  ع  *    إ ب  ت ط  ٌر إ ذ ا ل م  ت س  م ه  ه د  د  ر  ه  و إ َلَّ ق د  م ن ع  اد   و   ش 
ن ع ه        ب أ ن  ي ك    -ظ  ر ه  ي م  س  ع ه   ون  ك  د  ا ي ر  ين  م   *    ف ذ اك  ي ك ف ى ح 

الصا ل و دندفا إو به ومثبظ ذلد ببينة و بمارأ  ول و جاي  صد  تاله ابتداء إن عالم أنه أش    -ش  
 مينه. بيالمصول عاليه إو إذا لم لحضره أ د مي بل  وله 

 
 -الناشر دار ابن حزم -عادل السيد –تعليق عزت عبيد الدعاس  -السجستاني األزديسنن أبى داود لإلمام أبى داود بن سليمان األشعث  1

-كتاب الخراج و االمارة والفيء  -باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات  -م  1997-هـ1418الطبعة االولى    -لبنان  -بيروت

 (288/ 3( ) 3052)رقم حديث 
 (200/ 2)السالك بلغة  ينظر: 2
 3( ) 3053حــديث رقــم)- -عليــه جزيــة  الســنة هــلكتاب الخراج و االمارة والفيء باب في الذمي يســلم فــي بعــ   -سنن أبي داود     3

/288) 
الناشــر  -ين عبد القادر الكاتــبتحقيق سيف الد –اإلكليل في استنباط التنزيل للحتفظ جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي   4

 (135م )1981 -هـ1401الطبعة األولى  -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية
ولةً، إذا اســتطا  5 ل"  الصائل لغة : قال ابن فارس: "الصاد والواو والالم أصٌل صحيٌح، يدلُّ على قَْهِر وُعلُّو. يقال: صال عليه يَُصول صــَ

طا" .ينظــر: معجــم مقــايي  اللغــة وقال ابن منظور: "صاَل على قِ  ااًل، وَمصــالةً: ســَ َوالنًا، وصــَ ُؤواًل، وصــَ يااًل، وصــُ ْواًل، وصــِ ه، صــَ ْرنــِ

تاريخ النشــر:   -الناشر: دار الفكر-المحقق: عبد السالم محمد هارون  -القزويني الرازي، أبو الحسين    زكرياالمؤلف: أحمد بن فارس بن  

( وشرًعا: هو من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو 387/ 11مادة: )صول(، )( لسان العرب، 3/322م.)1979  -هـ  1399

-الناشــر: دار النفــائ  للطباعــة والنشــر والتوزيــع -حامد صادق قنيبي  -المؤلف: محمد رواس قلعجي  -ماله . ينظر: معجم لغة الفقهاء 

 (.269م ) 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 
الناشر: دار   -( شرح مختصر خليل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا   4/357سوقي )ينظر: حاشية الد  6

 (.8/112) –الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ -بيروت  –الفكر للطباعة 

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  شرح منظومة )الآللئ المنظومة( 

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
286                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  
      

 

﴾ اوستدول ووجه 1وو ضمان لالصا ل إن تالف بالدفا، والدليل:  وله تعالى ﴿ما َعالى اْلمأْحِسِنيَن ِمْن َسِبيل 
 الننىشوأفننا الصننا ل مننن واجننا اممننر بننالمعروف والنهننب عننن المنكننر 2أن الدافا محسن بالدفا عننن نفسننه.

 .-صالى   عاليه وسالم –ورسوله  أمر به   تعالى
 نندر  نف ننط. فننإوو دتعين أن ل صد فب الدفا عضو الصا ل  من ال ننر مننن نفنن  الصننا ل و مننن عضننوه 

 3المصول عاليه عالى الهرا من غير مضر  تالح ه لم ددفا إو بالارر. وماا ت دلم ا نىار فب كل أفا.
 أجر الدافع   

م ن  ي    -ظ  ض* و  اف عًا ع ن  أ ر  و  م ت  م د  ن  ال ع   ف ه  و  يد  أ و  ل ص  ه  ض  ال شَّ  ر 
ث ار      -ظ  ك ام ه  اْل  ل ت  أ ح  ف صَّ ت ار       *   و  ول ن ا ال م خ  س   ب يَّن ه  ر 

نْ  -  عاليننه وسننالمصننالى  –ل ننول النبننب –ش  َو  ﴿مننَ ِه َفهننأ وَن َمالننِ َل أأ ِهيٌد﴾ أتننِ صننالى   عاليننه  –و ولننه  4شننَ
وَن َماِلِه    ﴿ َمنْ   -وسالم َو َشِهيٌد،   أِتَل أأ ْن  َفهأ َل  َومننَ ِه  أأوَن   أتننِ َو  أَْهالننِ ِهيٌد، َفهننأ َو شننَ ِه َفهننأ وَن ِأدنننِ َل أأ ْن  أتننِ ِهيٌد، َومننَ شننَ

ِهيٌد ﴾ َو شننَ ِه َفهننأ وَن َأمننِ َل أأ ْن  أتننِ َومننَ
َر َ و 5 ب هأَرمننْ ْن َأبننِ وِل  ِ   -رضننب    عنننه-عننَ ى َرسننأ ٌل ِإلننَ اَء َرجننأ اَل: جننَ  -  ننَ

الَّمَ  ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ اَل: - صننَ اِلب   ننَ َى مننَ ٌل دأِرمنندأ َأخننْ اَء َرجننأ َظ ِإْن جننَ وَل ِ ، َأَرَأدننْ ا َرسننأ اَل: لننَ اَل ، َف ننَ ِه  ﴿فننَ تأْعطننِ
َظ ِإْن َماَلَد« َ اَل: َأَرَأْدَظ ِإْن َ اَتالِنب  َ اَل: »َ اِتالننْ  اَل: َأَرَأدننْ ِهيٌد«،  ننَ َظ شننَ اَل: »َفَلنننْ ب   ننَ َظ ِإْن َ َتالنننِ اَل: َأَرَأدننْ هأ«  ننَ

وميه أليل عالننى جننواي النندفا عننن النفسننوامهل والمننال، وعالننى أنننه لننو  تننل فننب 6﴾َ َتاْلتأهأ  َ اَل: »هأَو ِفب النَّارِ 
اممننننن  إن شنننند ال تننننل، و ننننالم مننننن بنننناهلل أعينننن   من انتهنننناك الحرمننننة والعينننناذ 7النننندفا نننننال أرجننننة ال ننننهداء

واوسنننت رار مطالنننا إنسنننانب ضنننرورش و ل نننل أهمينننة عنننن المطالنننا امخنننرى كالغنننىاء والكسننناء، و دوننننه و 
م كننات ال ننرمعة فإنننه لفينند  ااممثننل، والتتبنن لسننتطيا ا نسننان أن ل ننوت بممارسننة  ياتننه اليوميننة عالننى الوجننه 

 
 (.91سورة  التوبة اآلية رقم ) 1
 -تحقيق: أحمد البردونــي وإبــراهيم أطفــي   -بن أحمد األنصاري القرطبي  ينظر : الجامع ألحكام القرآن  المؤلف: أبو عبد هللا، محمد    2

م اإلشراف على نكت مسائل الخالف المؤلف: القاضي أبــو  1964 -هـ  1384الطبعة: الثانية،   -القاهرة    –الناشر: دار الكتب المصرية  

هـــ 1420الطبعــة: األولــى، -الناشر: دار ابن حــزم   -  المحقق: الحبيب بن طاهر  -محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي  

 (.2/837م )1999
ينظر: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدري  بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير   3

لُمْعلم بفوائد مسلم المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن علــي (  ا4/183)  –الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ    -الناشر: عالم الكتب    -بالقرافي   

الطبعــة: الثانيــة،  -الناشــر: الــدار التونســية للنشــر -المحقق: فضــيلة الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر  -بن عمر التَِّميمي المازري المالكي  

عباس شهاب الدين أحمد بن إدريــ  بــن عبــد ( الذخيرة المؤلف: أبو ال2/837م. اإلشراف )1991م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  1988

 -بيــروت  -الناشــر: دار الغــرب اإلســالمي -محمد بــو خبــزة   -سعيد أعراب     -المحقق :حمد حجي     -الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  

 (12/267،262م )1994الطبعة: األولى، 
كتــاب المظــالم  –المغيــرة ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي صحيح البخاري  المؤلف: أبو عبد هللا، محمد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن  4

 (.3/136( )2480حديث رقم ) –باب من قاتل دون ماله  -والغصب 
إشراف: د عبد هللا بن  -عادل مرشد، وآخرون  -  مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف: اإلمام أحمد بن حنبل   المحقق: شعيب األرنؤوط  5

 (.3/190م ) 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى،   -الناشر: مؤسسة الرسالة  -عبد المحسن التركي 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم فــي حقــه، وإن قتــل كــان   -كتاب اإليمان    –صحيح مسلم    6

 (.1/124()225حديث رقم ) –، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد في النار
د   -ينظر:  شرُح ُمْسنَد الشَّافِعيِّ  المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني  7 المحقق: أبو بكر وائل محمــَّ

م 2007 -هـــ  1428الطبعــة: األولــى،  -اإِلســالمية، قطــر الناشــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإِلســالمية إدارة الشــؤون -بكــر زهــران 

(3/270.) 
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نها سننا ر المصننالح ا نسننانية مامالها إلى كاليات تننندرج ضننمأنها استهدفظ مصالح اللال  والتب ترجا فب  
 وهب:

  فظ المال. - 5 فظ النسل.-4 فظ الع ل.-3 فظ الددن.- 2 فظ النف . -1
ة :  اد  ه  م ر ات ب  ال شَّ

1 
راً  -ظ    يد   أ ع َل ه م  ق د  ه  ر ه   م ن  ف ئ ةٍ *      اْلخرةش  ان ت  ن اص  ين  ك   ل لد  

ون ه  و   -ظ  اء  د  س  قاً  الغرقىو ال نَّف  ر  ذ اك  أ ي ضًا م ن  ي م وت  ح   *      ك 
ذ ل ك   -ظ  ت ف ه  ي ك ون  ال م ب ط ون  و ال م ط ع ون     ك  ٍم ح  سط  ه د   *      أ و  و 
م    -ظ  وا ك  أ ٍة و ه م  ل ي س  ت  ف ج  م و  ط ن   ن   و  ًَل و ال و  ين  أ ص  ل  ال د    *   م ات  ِل  ج 

ن الكننرمم فننب عنندأ مننن االننات ل ننهد بهننا ال ننرآ  -سننبحانه وتعننالى    -ال هيد له منزلة عاليننة عننند      -ش  
ِىدَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿ َوو   وله تعالى:  منها:   ب   أِتالننأوا  الننَّ ِبيِل  فننِ دَ سننَ اٌء ِعنننْ ْل َأْ يننَ ِ َأْمَواتنن ا بننَ ا َّللاَّ ِرِ يَن ِبمننَ وَن فننَ ْم دأْرَي ننأ  َر ِ هننِ

وَن   وَن الْيِهْم َوو هأْم َلْحَزنأونَ َخاْلِفِهْم َأو َخْوٌف عَ ِمْن ِبِهْم َداْلَح أوا َلْم ِبالَِّىدَن آَتاهأمأ َّللاَّأ ِمْن َفْضاِلِه َوَمْسَتْبِ رأ رأ َيْسَتْب ننِ
ة   َن ِبِنْعمننَ ل  َوَأنَّ َّللاََّ مننِ ِ َوَفضننْ ْ ِمِنيَن ﴾ و َّللاَّ َر اْلمننأ ياأ َأجننْ ْل و ولننه تعننالى: ،2لأضننِ ب ﴿ َفاْليأَ اتننِ ِبيِل فننِ ِ سننَ ِىدَن َّللاَّ الننَّ

وَن  رأ ر ا عَ َل نننْ ْوَف نأْ ِتينننِه َأجنننْ ْا َفسنننَ ْل َأْو َلْغالنننِ ِ َميأْ تنننَ ِبيِل َّللاَّ ب سنننَ ْل فنننِ ْن لأَ اتنننِ ااِخَرِ  َومنننَ ْنَيا بنننِ اَ  الننند  ا اْلَحينننَ  3﴾ ِييمننن 
ِن َمالننِد  . ِ  بننْ الَّى   -رضننب   عنننه    -وم هد بهىه المنزلننة ام اأدننث الصننحيحة منهننا:َعْن َأنننَ بِ  صننَ ِن النَّبننِ عننَ

ر َها َأنََّها َتْرِجاأ ِإَلى الد   ، َلَها ِعْنَد ِ  َخْيٌر، َلسأ ْنَيا ْنَيا، َوَو َأنَّ َلَها ا أ َعالْيِه َوَسالََّم َ اَل: ﴿َما ِمْن َنْف   َتمأوتأ لد 
هَ  ِل ال ننَّ ْن َفضننْ َرى مننِ ا دننَ ْنَيا ِلمننَ ب النند  َل فننِ َا، َميأْ تننَ ، َفِإنَّهأ َدَتَمنَّى َأْن َدْرجننِ ِهيدأ َداِت 4اَأِ ﴾َوَما ِفيَها، ِإوَّ ال َّ ِن اْلِم ننْ ، عننَ

اَل:    ْبِن َمْعدِ  الََّم  ننَ ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ وِل َّللاَِّ صننَ ْن َرسننأ ِهي  ﴿لَكِرَا، عننَ ب ِلال ننَّ هأ فننِ رأ لننَ : َلْغفننِ ال  ظ  ِخصننَ َد َّللاَِّ سننِ ِد ِعنننْ
ْفَعة  ِمْن َأِمِه، ِل أأ ِر، َومأَحالننَّ َأوَّ َزِع اْمَْ بننَ َن اْلفننَ َة َومأَرى َمْ َعَدهأ ِمَن اْلَانَِّة، َومأَاارأ ِمْن َعَىاِا اْلَ ْبِر، َوَمْلَمنأ مننِ الننَّ ى  أ

لَماِن، وِر اْلِعيِن، ا ِْ  6أ سات ال هداء: أ سامه ثالثة:5َومأَ فَّاأ ِفب َسْبِعيَن ِإْنَسان ا ِمْن َأَ اِرِ ِه ﴾َومأَزوَّجأ ِمَن اْلحأ
مننا ت نندت بيانننه ولننم دننراء ركة فب  را الكفننار أو البغننا  عال وااخر : وهو من مات فب المعالدنيا  شهيد    -1

  يا  خاصة.البريو ولم للن فب الغنيمة ولم ل تل مدبرا عن ال تال، وهم أ ياء مي
 شهيد الدنيا ف ط: وهو الم تول فب  را الكفار و د خان فب الغنيمة أو  اتل رماء أو  تل مدبرا فاله -2

 
دة. الصحاح تــاج الَشهادة: خبٌَر قاطع. والشهيد: الشاهد، والجمع الُشَهداُء. والَشهيدُ: القتيل في سبيل هللا. وقد استُْشِهدَ فاُلٌن. واالسم الشها  1

الناشــر: دار العلــم -تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار  -وهري الفارابي  : أبو نصر إسماعيل بن حماد الج العربية المؤلفاللغة وصحاح  

 (.2/494م ) 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة -بيروت  –للماليين 
 (.171-170-169سورة آل عمران اآلية ) 2
 (.74اآلية )    سورة النساء 3
 (.3/1498( )108)رقم يث حد –باب فضل الشهادة في سبيل هللا تعالى  -كتاب اإلمارة –صحيح مسلم  4
الناشــر:  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  -يزيد سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه   5

 (2/935)( 2799فيصل عيسى البابي الحلبي كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل هللا، برقم ) -دار إحياء الكتب العربية 
ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شم  الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربــي،   6

عيني   ( الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى 2/249م )1992 -هـ 1412: دار الفكر الطبعة: الثالثة،  المالكي الناشرالمعروف بالحطاب الرُّ

الطبعــة: الرابعــة،  -الناشر: المكتبــة المحموديــة الســبكية -: محمود محمد خطاب الّسبكي المحقق: أمين محمود خطاب المؤلف الحقدين  

 (.8/62م ) 1977 -هـ  1397
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 كم ال هاأ  فب الدنيا فال لغسل ومصالى عاليه عند الحنفيين، وو لصالب عاليه عند غيننرهم عالننى مننا ت نندت، 
 وو ثواا له عالى ال هاأ  فب ااخر .

 عنى أن له ثوابا خاصا، وهو من مات فب الطاعون والغرم  والمبطون وغيرهم.شهيد ااخر  ف ط: بم -3
منندبر، و نندأ الننناام بننلعالى مراتننا ال ننهداء وهننو الننىش ل تننل فننب سننبيل  ، وهننو منن من ملالننص، م ننبال غير 

 لتكون كالمة   هب العاليا، وكالمة الىدن كفروا هب السفالى، أون غرض من أغراض الدنيا.
الم:   ااخرون:وأما ال هداء   الى   َعاليننه َوسننَ ولأ َّللاَِّ صننَ َهَداءأ ف د َ اَل ِفيِهم َرسأ ْبَعٌة ال نن  َوى اْلَ ْتالِ سننَ ِبيِل سننِ ب سننَ فننِ

ِىش لَ  ِهيٌد، َوالننَّ ونأ شننَ ِهيٌد، َواْلَمْبطننأ ِا شننَ اِ اأ َذاِت اْلَانننْ ِهيٌد، َوصننَ ِهيٌد، َواْلَغِرمنن أ شننَ ونأ شننَ ِ: اْلَمْطعننأ َظ َّللاَّ وتأ َتحننْ مننأ
ْما  َشِهيٌد، َوَصاِ اأ اْلَحِرمِ  َشِهيدٌ   .1اْلَهْدِت َشِهيٌد، َواْلَمْرأَ أ َتمأوتأ ِباأ

ةَ  ْن َعاِ  ننَ ْن  -رضننب   عنهننا -عننَ الََّم عننَ ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ وَل ِ  صننَ َلْلظأ َرسننأ ْظ: سننَ ْوِت َ الننَ اَل: مننَ َلِ   َف ننَ اْلَفاننْ
ْ ِمنِ  ٌة ِلاْلمننأ اِجِر﴾﴿َرا ننَ ف  ِلاْلفننَ َى أ َأسننَ مننن مننات فاننل  فننب هننىا الحننددث أن عننن البلننارش يننر  ننال ابننن المن  2، َوَأخننْ

و د ن ل عن أ مد و عض ال افعية كراهة موت  النيابة،البر ما أمكنه مما ل بل  فاليستدرك ولده من أعمال  
الفاننل  ون ننل النننووش عننن بعننض ال نندماء أن جماعننة مننن امنبينناء والصننالحين منناتوا كننىلد  ننال النننووش وهننو 

 3.محبوا لالمرا بين  ال ابن  ار و ىلد لاتما ال وون
مننر عيننيم، لننىلد: إن المننوت مننن أجننل رفننا رالننة ا سننالت والتضننحية بننلغالى مننا لمالنند المسننالم وهننو رو ننه أ

ال هيد أعيم امجور، بل من  تل فب سبيل   و لموت كما لموت غيره   وأجر  العمل،الازاء من جن  ف
دَ والصننالحين و سننن أولئنند رمي ننا   ننال تعننالى ومكننون فننب الانننة مننا امنبينناء والصنندل ين  ِىدَن  ﴿َفلأولئننِ َا الننَّ مننَ

َن أأولِئَد النَِّبيِ يَن وَ َأْنَعَم َّللاَّأ َعالْيِهْم ِمنَ  اِلِحيَن َوَ سأ َهداِء َوالصَّ لِ يَن َوال   دِ   4َرِمي ا ﴾الصِ 
ن ة    د   5ال ه 

از  ل ْل  م ام   – ظ ج  ن ة  و  د  د  ال ه  ة        ع ق  ل ح  ٍة ت ع ود  ب ال م ص   *     ل م دَّ
 ﴿َبَراَء ٌ :  وله تعالى  6ا جماعوامصل فيها  بل  ا جماع،  الهدنة بالكتاا والسنة و م روعية  ثبتظ    -  ش

وِلِه ِإَلى الَِّىدَن َعاَهْدتأْم ِمَن اْلمأْ ِرِكيَن﴾ ِ َوَرسأ  .7ِمَن َّللاَّ
 صالح سهيل ابن عمرو بالحددبية عالى﴿ -َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -السنة: فما روى أن النبب  وأما

 
محمــود  -حققه وعلــق عليــه: د بشــار عــواد معــروف -المدني موطأ اإلمام مالك المؤلف: مالك بن أن    رواية: أبي مصعب الزهري   1

 (.1/366( )935م حديث رقم ) 1991 -هـ  1412الطبعة: األولى،  -بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة -ليل محمد خ 
 (.4/491( )25042رقم ) حنبل حديثمسند اإلمام أحمد بن  2
بيــروت،   -الناشــر: دار المعرفــة    -: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشــافعي  البخاري المؤلففتح الباري شرح صحيح    3

 (.3/255) –عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي  -1379
 (.69) سورة النساء اآلية 4
حربــي علــى المســالمة مــدة هي الصلح؛ عقد المسلم مــع ال شرعا:( 13/435منظور ) العرب البنالسكوُن بَْعدَ الَهْيج.  لسان    الُهْدنِة لغة  5

 (226لي  هو فيها تحت حكم اإلسالم. شرح حدود ابن عرفة )
 : دار الكتب العلميةالناشر -الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المنهاج لشم مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ  6

 (6/86) -م 1994 -هـ 1415الطبعة: األولى، 
 ( 1اآلية )سورة التوبة  7
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الهدنننة إذا كننان فننب ذلنند م ننروعية أجمننا الف هنناء عالننى وأمننا ا جمنناع. ف نند . 1﴾وضننا ال تننال ع ننر سنننين
 .2مصالحة لالمسالمين

 .وشرعها أن دتووها ا مات أو نا به ف ط وله  ِلْْلََماِتن 
الَحِةن أش  وأأ ِباْلَمصننْ دَّ   َتعننأ دننزاأ عالننى المنند  التننب  وأوالمهاأنننة إو لضننرور  تنندعو إليهننا، و تاننوي  ولننه  ِلمننأ

 3.وندا أن و تزمد عالى أر عة أشهر ا مات،تدعو إليها الحاجة فب اجتهاأ 
 متى تكون الهدنة

ل   م ع   -ظ  رُّ ق ط عًا خ  ان ٍة ت ج  *     م ه  ٍف و َل  ع  ل ي س  م ن  ض   َل  ق وٍَّة و 
تعننالى ل ننول: ﴿   ننو ، و  أشار الناام هنا إلى أنننه ل ننترط لصننحة ع نند الهدنننة أن لكننون بالمسننالمين   -ش

ْوَن ﴾ تأمأ اْمَْعالننَ اْلِم َوَأنننْ ى السننَّ ْدعأوا ِإلننَ وا َوتننَ اَل َتِهنننأ بننلن لكننون بالمسننالمين ضننعف مننن  الننة عنندأ أو عنند  أو أو 4فننَ
آخنننر: بنننلن درجنننى إسنننالمهم بالمواأعنننة بننناختالعهم منننال، والعننندو  نننوش، وفنننب المواأعنننة مصنننالحة منننن ننننوع 

وكننىلد خالننو ع نند  بالمسننالمين، أو لطمننا فننب  بننولهم بننىل الازمننة، أو لكفننوا عننن معونننة عنندو ذش شننوكة،
 .5الهدنة من كل شرط فاسد

لم في الهدنة  الس  
ل م  م ط   -ظ  ق ين      *     ف الس   اد  ل م  ص  وا ل لس   ن ح   ا  ل وٌب ل ن ا ي ق ينإ ن  ج 

ل  ال ك ل    -ظ             ن  ق ب  ت و  ت ف  د  ي س  ل          *    و ال ع ق  ذ  ال رَّأ ي  ف أ ه ل  ال ح  ي أ خ   و 
وا   ال تعالى ﴿  َو ِإْن  –ش اْلِم َفاْجَنْح َلَها ﴾َجَنحأ عالى أن الكفار إذا مالوا إلى االة وجه الدولة: ألَّظ  6ِلالسَّ

  من المواأعننة خيننر لالمسننالمين  ومن هننىا مننن تنندبير ال تننال، فننإن لالمسالمين بولها والميل لهاالهدنة، فينبغب  
، وو بننلل بلخننى م ننور  7عالى الم اتننل أن لحفننظ  ننو  نفسننه أوو، ثننم لطالننا العالننو والغالبننة إذا تمكننن مننن ذلنند

و الننرَّْأِش فننب اممننة ا سننالمية  من اوست ننار  و توجننهالحننل أهننل  إو إلننى كننل شننلص ناضننج  والع نند َوَذوأ
ا، والم ور  و لعتد بها إو إذا جاءت من ذوش الرأش الناضج وذوش اللبر     لستطيا أن لعطب رأل ا صحيح 

ا.من اوست ار  و توجه إو إلى كل شلص ن  اضج لستطيا أن لعطب رأل ا صحيح 

 
 .2/78باب في صلح العدو   -أخرجه أبو داود، في: كتاب الجهاد 1
تحقيــق : حســن   -ينظر: اإلقناع في مسائل اإلجماع: لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميــري الفاســي، أبــو الحســن ابــن القطــان  2

 (1/360م ) 2004 -هـ  1424لطبعة: األولى، ا -الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -فوزي الصعيدي
الناشــر المكتبــة   -( جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل لشــيخ صــالح عبــد الســميع اآلبــي األزهــري210ينظر: الكافي  البن عبد البر)  3

 (.1/270) -لبنان -بيروت –الثقافية 
 (.3سورة محمد اآلية رقم ) 4
 (208( الكافي )2/198ك)( بلغة السال1/404ينظر: حاشية الدسوقي ) 5
 (.61سورة األنفال اآلية رقم ) 6
الناشــر:  -تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفــي  -ألبي عبد هللا، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي   -ينظر : الجامع ألحكام القرآن    7

ــرية  ــب المصـ ــاهرة –دار الكتـ ــر   -القـ ــة،  -مصـ ــة: الثانيـ ـــ  1384الطبعـ ــحيح (. 16/256م) 1964 -هـ ــرح صـ ــاري  بشـ ــتح البـ فـ

الناشر: الشركة الشرقية لإلعالنات   -(. الشرح السير الكبير لشيخ محمد بن أحمد بن أبي سهل شم  األئمة السرخسي  8/306البخاري)

 م.1971تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة   -
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ة     اب ق  ع ل   1ال م س   2و  ال ج 
از ت    -ظ  ج  ه  و  اب ق  ل   ال م س  ي ٍة ب النَّب  م  ٍل        *       أ و  إ ب ٍل أ و  ر  ي   ف ي خ 

السنننننة الكتاا م ننننروعيتهابنننندأ الننننناام هنننننا فننننب تبننننين  كننننم المسنننناب ة، وهننننب جننننا ز ، وامصننننل فننننب  –ش 
دأوَّ َّللاَِّ   فمنوا جماع. ْم َما اْسَتَطْعتأْم ِمْن  أوَّ   َوِمْن ِرَ اِط اْلَلْيِل تأْرِهبأوَن ِبِه عننَ وا َلهأ  الكتاا  وله تعالى:﴿ َوأَِعد 
ْم﴾ كأ وَّ دأ فننلمر   سننبحانه وتعننالى بإعننداأ ال ننو  ور نناط الليننل، ومننن عننرق ووسننا ل إعننداأها المسنناب ة ،  3َوعننَ

 4شرعة فب ال رمعة، وخصالة بدلعة، وعون عالى الحرا."" أن المساب ة   -ر مه    - ال ابن العر ب
بَّ  -ومننن السنننة مننا روى ابننن عمننر ا َأنَّ النَّبننِ مننَ الَّ  -رضننَب َّللاَّأ َعْنهأ الَّمَ ى َّللاَّأ صننَ ِه َوسننَ ل  - َعاليننْ ْيَن اْلَليننْ اَبَ  بننَ سننَ

ى ْمَيال  َأْو َسْبَعٌة َوَ ْيَن اْلمأْضَمَرِ  ِمَن اْلَحْفَياِء ِإَلى َثِنيَِّة اْلَوَأاِع ِستَّةأ أَ  َوَأاِع ِإلننَ اْلَلْيل الَِّتب َلْم تأْضَمْر ِمْن َثِنيَِّة الننْ
. َيْم   الرماضننة مننن بننل حننددث م ننروعية المسنناب ة وأنننه لنني  منالعبننث  ال ابننن  اننر: وفننب ال5َمْسِاِد َبِنب رأ

 6المحموأ  الموصالة إلى تحصيل الم اصد فب الغزو واونتفاع بها عند الحاجة.
 7وأجما المسالمون عالى جواي المساب ة فب الامالة.

ا ﴿ : -عننز وجننل- ننول    8الليننل وا بننل، و ننالرمب بالسننهات. ذلنند فننبوامصننل فننب جننواي  ْم مننَ وا َلهننأ د  َوأَعننِ
دأوَّ َّللاَِّ  ْم﴾اْسَتَطْعتأْم ِمْن  أوَّ   َوِمْن ِرَ اِط اْلَلْيِل تأْرِهبأوَن ِبِه عننَ كأ وَّ دأ الََّم  -و ننال .9 َوعننَ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ : »أو -صننَ

 .11»و سب  إو فب نصل أو خف أو  افر«: الَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ َص –و وله  10إن ال و  الرمب«
 شروط جواز المسابقة  
ط        *      ت ع ي ين  م    -ظ ر  ٌر ب ش  ٌل ط اه  ع  حَّ ج  ص  د  و  ى ب  ي ع ط  م ن  س   ٍإ و 

 
ى  المسابقة لغة مشتقة من السَّْبق: القُْدمةُ فِي الَجْري َوفِي ُكّلِ َشْيء    1 اِل َرْهنــاً َعلــَ َن اْلمــَ الُمســابَقِة، لســان ؛ والسَّبَق، بِفَتْحِ اْلبَاِء: َما يُْجعَُل مــِ

 (.13/204المغنى البن قدامة) –( وشرعا: وال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي 10/151العرب البن منظور  )
الصحاح للشيخ  زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكــر بــن عبــد القــادر    مختار  -الجعالة لغة : ما جعل إلنسان أجًرا على عمل  يعمله  2

هـــ / 1420الطبعــة: الخامســة،  -لبنــان –الــدار النموذجيــة، بيــروت  -الناشر: المكتبــة العصــرية  -تحقيق: يوسف الشيخ محمد   -الرازي

المؤلف: أبو الوليد محمد بــن   -جتهد ونهاية المقتصد  ينظر: بداية الم  -( والجعل شرعا: اإلجارة على منفعة مظنون حصولها58م)1999

تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة   -القاهرة    –الناشر: دار الحديث    -أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  

 (.4/20م ) 2004 -هـ 1425
 (.60سورة االنفال  اآلية رقم )  3
ق -لقاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي  أحكام القرآن  المؤلف: ا  4 راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلــَّ

 (.3/39م ) 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة،  –لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -عليه: محمد عبد القادر عطا 
 (3/1491()1870حديث رقم ) –صحيح مسلم  5
 (.6/72الباري شرح صحيح البخاري ال بن حجر)فتح  6
 (.13/404المغنى البن قدامة) 7
الناشــر: دار الغــرب  -تحقيــق: الــدكتور محمــد حجــي   -ألبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي   -ينظر: المقدمات الممهدات  8

 (.3/474) -م1988هـ  1408الطبعة: األولى،   -لبنان –اإلسالمي، بيروت 
 (.60سورة األنفال  اآلية رقم)  9

 ".167"حديث رقم  1522/ 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه:  10
 -م شلبيحققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنع--السنن الكبرى ألبي بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  11

الطبعــة: األولــى، -لبنــان  -بيــروت  –الناشــر: مؤسســة الرســالة  -قدم له: عبد هللا بن عبد المحسن التركــي-أشرف عليه: شعيب األرناؤوط

 (.4/321) -م 2001 -هـ  1421
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ْن   ولننه تعننالى:   1الاعلجواي  امصل فب    -ش   اَء  ﴿ َوِلمننَ ِه  جننَ يٌم ﴾بننِ ِه َيعننِ ا بننِ لأ َبِعيننر  َوَأنننَ ووجهالدولننة: 2ِ مننْ
عننندهم، فنندل عالننى  معروفننا  أنهم جعالوا جعال لمن جاء بصننواع المالنند الننىش ف نندوه، وهننو  مننل بعيننر، وكننان 

َصالَّى  -ومن السنة  ول النَِّبب  ، وشرع من  بالنا شرع لنا، ما لم للت فب شرعنا ما للالفه،  3جواي الاعالة
، َلَ ْد َأَ اْلَظ  - أ َعالْيِه َوَسالَّمَ  ْل َفالَعْمِرش َلَمْن َأَ َل ِبرأْقَية  َباِعل  ﴾ِبرأْقَية  :﴿ كأ ن شروط جواي والناام هنا بي  4َ    

م وغيره فال تصح بغرر وو ماهول وخمر وخنزمر وميتة وي ل، وم ترط تعيين فب السه  المساب ة بالاعل،
المبدأوالغالة  فب المساب ة والمناضالة بالسهات أش وبد من تعيين المبدأ الىش دبتدأ منه والغالة التب دنتهى 

 5إليها، وو ل ترط تساومهما فب المبدأ وو فب الغالة.
 المسابقة بغير جعل 

ي ر  م ن   -ظ ٍل ل لَّت ي ق د  ف از ت  ت  م ن  غ  ع  از ت    *    ب غ ي ر  ج  ج  وا و  اب ق   س 
واعالننم ، اليلخىه السنناب و خالف فب جواي المساب ة إذا أخرج الاأعل رجل متبرع من غيننر المتسنناب ين  -ش  

 ، وهنننب اللينننل وا بنننل والسنننهم،تانننوي بالمنننىكورات ، بنننلن تكنننون مااننننا ،عنننلأن المسننناب ة إن و عنننظ بغينننر جأ 
ونحو ذلد مما دتدرا به عالى  تال العدو، وذلد   وغيرها من نحو الحمير والطير والسفر والرمب بالحاار 

إن صح ال صد بننلن وافنن  ال ننرع. فننإن لننم لصننح  ال صنند، بننلن كننان لماننرأ الالهننو والالعننا، كمننا لفعالننه أهننل 
 .لكره الفسوق، لم تاز  أش: لحرت، و يل

أن لكون العوض من ا مات أو غيره مننن الرعيننة، وهننىا جننا ز و خننالف ميننه، سننواء كننان مننن مالننه أو   -1
 لالمسالمين. من بيظ المال  من فب ذلد مصالحة و ثا عالى تعالم الاهاأ ونفعا  

أن لكننون العننوض مننن الاننانبين وهننو الرهننان، وجمهننور الف هنناء عالننى أن هننىا غيننر جننا ز وهننو مننن  - 2
 6.نهما و للالو من أن لغنم أو لغرتال مار المحرت  من كل وا د م

 ما للمتسابق وما عليه  
ر يق  اْل    -ظ  ى ال ف  ذ  ا ي ؤ  ر  م  ر         *      ب غ ي  اخ  اب ق  أ ن  ي ف  از  ل لسَّ ج  ر  و   خ 

دنن ذش ااخننرمن، وعالننى كننل  ننال كننل مننا لكننون سننببا  فننب و ، شننرط أن و   لالفننا ز أن لفننرر ومفتلننر  –ش  
بأوا إدىاء   ا اْ َتسننَ ِر مننَ اِت ِبَغيننْ اْلمأْ ِمِنيَن َواْلمأْ ِمنننَ ِىدَن دأْ ذأونننَ النال فهو  ننرات، ولننو لننم دننرأ بننه نننص خننا  ﴿ َوالننَّ

 
 (. 277/ 1المعونة ) 1
 (. 72سورة يوسف، اآلية: )  2
تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد -د البر بن عاصم النمري القرطبي ينظر:  االستذكار :ألبى عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عب  3

 (.6/534م )2000 -هـ 1421الطبعة: األولى،  -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -علي معوض
 (.3/266()3420حديث رقم ) –باب في كسب األطباء   -كتاب اإلجارة –سنن أبى داود   4
 (.1/372لسالك )( بلغة ا2/209ينظر: حاشية الدسوقي ) 5
الناشــر:  -لشيخ محمد بن أحمد بن محمد علــي ، أبــو عبــد هللا المــالكي  -( منح الجليل شرح مختصر خليل 2/209ينظر: بلغة السالك)  6

 (3/237م)1989هـ/1409تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة -بيروت  –دار الفكر 
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ِبين ا﴾ : ﴿و د من أ دكم  تى لحننا مخيننه مننا -َوَسالَّمَ   َصالَّى َّللاَّأ َعالْيهِ   -، و وله  1َفَ ِد اْ َتَمالأوا بأْهَتان ا َوِإْثم ا م 
 . 2لحا لنفسه﴾

 تعليم الرياضة المباحة  
ل م وا  -ظ  تَّى ت س  ي  ح  م  ًة و ال رَّ ب اح  وق  أ ن   ت ع ل  م وا   *   س  ار  ثَّن ا ال ف   ق د  ح 

ِل اْل ننننننناِت: أن   -ش ى أَهنننننننْ َا ِإلنننننننَ ْن مكحنننننننول  أنَّ عأمنننننننَر بنننننننَن اللطننننننناِا كتنننننننَ َباَ َة وا َعالِ منننننننأ عنننننننَ ْم السنننننننِ  َأْوَوَأ نننننننأ
ْميَ  يََّة"والرَّ اللينننننل فهنننننىه منننننن اممنننننور التنننننب رغنننننا فيهنننننا ا سنننننالت و نننننث عالنننننى تعالمهنننننا كركنننننوا   3والفأروسنننننِ

 وغير ذلد مما ل وش الاسم، ومنمب المهارات الم روعة، ومدفا الكسل واللمول عن المسالم.والرمالة
 يل القرآنفضل ترت                                    

ان   -ظ          ت ق  ك ام  و اإل   ظ  و اِل  ح  ف  ر آن      *      ف ي ال ح  ب اق  ف ي ال ق  ل  ال س    و أ ف ض 
وَن ﴾ ال تعالى: ﴿  َو ِفب    –ش   الَّمَ   -وعنننه    4ذِلَد َفاْلَيَتناَفِ  اْلمأَتناِفسأ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ لأ   -صننَ اَل: ﴿ َمثننَ  ننَ

لأ  مِح، َوَمثننَ ةأ الننرِ  ِم، َعيِ بننَ ةأ الطَّعننْ ِل امترجننِة، َعيِ بننَ ِه َكَمثننَ َرأأ اْلمأْ ِمِن الَِّىش َلْ َرأأ اْل أْرآَن َوَمْعَملأ بننِ ِىش و َل ننْ ْ ِمِن الننَّ اْلمننأ
َرِ ، َعيِ بننَ  مِح اْل أْرآِن َكَمَثِل التَّمننْ ةأ الننرِ  ة ، َعيِ بننَ ِل َرْمَحانننَ ْرآَن َكَمثننَ َرأأ اْل ننأ ِىش َل ننْ اِفِ  الننَّ لأ اْلمأنننَ ا، َوَمثننَ ِم َوو ِرمننَح َلهننَ ةأ الطَّعننْ

ا﴾ رٌَّ  و ِرمننَح َلهننَ ة ، مننأ ِل َ ْنَيالننَ ْرآَن َكَمثننَ َرأأ اْل ننأ ، َوَمَثلأ اْلمأَناِفِ  الَِّىش و َل ننْ وغالننة فمنتهننى ال ننرف،  5َوَعْعمأَها مأرٌّ
الماد والسب  هو  فظ ال رآن الكرمم كامال  لوجه   تعالى ما العمل به والتمسد بحباله المتين، ف د روى 

﴿ ل ال لصا ا ال رآن: ا رأ وارق ورتل كما كنظ ترتننل أنه  ال:   - َعالْيِه َوَسالَّمَ َصالَّى َّللاَّأ   -عن رسول    
الََّم  - ننال رسننول   6فننب النندنيا، فننإن منزلتنند عننند أخننر آلننة ت ر هننا ﴾ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ : ﴿ المنناهر -صننَ

وكننىلد ، 7بننال رآن مننا السننفر  الكننرات البننرر ، والننىش ل ننرأ ال ننرآن ومتتعتننا ميننه وهننو عاليننه شنناق لننه أجننران﴾ 
العنالننة بملننارج الحننروف وصننفاتها، وهننو مننن أهننم مبا ننث التاومنند، فتاومنند ال ننرآن هننو إعطنناء الحننروف 
  و هننا وترتيبهننا ومراتبهننا، ورأ  الحننرف مننن  ننروف المعاننم إلننى ملرجننه وأصنناله، وإلحا ننه بنييننره وشننكاله، 
وإشننباع لفيننه، وتمكننين النطنن  بننه عالننى  ننال صننيغته وهيئتننه مننن غيننر إسننراف وو تعسننف، وو إفننراط وو 

 ، ما اوهتمات بت ايا الطالا وت دلم الاوا ز الماألة والمعنومة.8تكالف
 لوم العأفضل   

ضاً   -ظ ت مًا ف ر  ه  و ه و  ل ي س  ح  يث  أ ي ضًا       *       و ال ف ق  د  ط ل ح  ال ح  ف ى م ص   و 

 
 (.58سورة األحزاب اآلية رقم ) 1
 (1/67( )71حديث رقم) -باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير -صحيح مسلم  2
حســن   -عبــد الحميــد محمــد نــدا    -تحقيق:  مختار إبراهيم الهائج  -لجالل الدين السيوطي    -جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«  3

 (.14/812م ) 2005 -هـ  1426الطبعة: الثانية، -جمهورية مصر العربية  -الناشر: األزهر الشريف، القاهرة  -عيسى عبد الظاهر
 (.26سورة المطففين  اآلية رقم )  4
 (.1/549( )243حديث رقم ) –باب فضيلة حافظ القرآن  –صحيح مسلم  5
 (.2/73( )1464حديث رقم ) -القراءةباب استحباب الترتيل في  –سنن أبى داود  6
 (.1/549( )244حديث رقم ) –باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه  –صحيح مسلم    7
لناشــر: -تحقيق الــدكتور غــانم قــدوري حمــد    -لشخ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني-التحديد في اإلتقان والتجويد    8

 (.21م ) 1988 -هـ 1407بغداد / ساعدت جامعة بغداد على طبعه الطبعة: األولى  -مكتبة دار األنبار 
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ل م ه                  * -ظ  اي ٌة ي ع  ب ع ض  ال نَّاس  و إ نًَّما ك ف  م ه   ب ع ٌض و  ه   َل  ي ف 
التف ه  هالعالوت بعدأفضل الى ، كان  فإنه لما كان ال رآن العزمز أصل العالوت ما كونه كالت   تع   –ش  

ألننننظ النصننننو  مننننن الكتنننناا والسنننننة فننننب الننننددن فهننننومن أفضننننل امعمننننال، ومننننن أعيننننا اللصننننال، و نننند 
ة  عال  ل ِفْر ننَ ْن كننأ َر مننِ ْوَو َنفننَ ة  َفالننَ وا َكافننَّ رأ وَن ِلَيْنفننِ اَن اْلمأْ ِمنننأ ا كننَ اَلى: ﴿ َومننَ ِ َتعننَ ْم فضنناله، والحننث عاليننه  ننال َّللاَّ ْنهأ مننِ

وَن ﴾ َىرأ ْم َلحننْ ْم ِإَذا َرَجعأوا ِإَلْيِهْم َلَعالَّهأ وا َ ْوَمهأ دِن َوِليأْنِىرأ ب     1َعاِ َفٌة ِلَيَتَف َّهأوا ِفب الدِ  ال النَّبننِ الَّ   -َو ننَ ِه صننَ ى َّللاَّأ َعاليننْ
دِن ﴾َوَسالَّمَ   .2: ﴿ َمْن دأِرِأ َّللاَّأ ِبِه َخْير ا لأَف ِ ْههأ ِفب الدِ 

 َصالَّى َّللاَّأ  -م مصطالح الحددث والف ه: فرض كفالة، إذ و بد من معرفة ما صح عن النبب و كم تعال
 من أخبار، فإن  ات به َمن لكفب س ط الوجوا عن البا ب. -َعالْيِه َوَسالَّمَ 

 .3معرفة ال واعد التب دتوصل بها إلى معرفة  ال الراوش والمروش  هو:فعالم مصطالح الحددث 
 عالم الحددث إلى  سمين: عالم روالة، وعالم أرالة. وم سم بعض العالماء

 عالم الحددث اللا  بالروالة: :- 1
 وتحرمر ألفااها. وضبطها، وروادتها، وأفعاله،-َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -عالى ن ل أ وال النَّبب  عالم ل تمل

رالة: - 2  عالم الحددث اللا  بالدِ 
والننننة،عالننننٌم لعننننرف منننننه  ني ننننة  روعها، الرِ   وأصنننننافوشننننروعهم  الننننروا ، وأْ َكامهننننا، و ننننال وأنواعهننننا، وشننننأ
 4المرومات وما دتعال  بها.

َصالَّى َّللاَّأ   -وموضوع هىا العالم: هو السند والمتن من  يث ال بول والرأ، وفضاله: امتثال أمررسول   
 .5َعنِ ب َوَلْو آَلة ﴾  َبالِ غأوا﴿:  ال عاليه الصال  والسالت ، ونيل بركة أعوته، إذ-َعالْيِه َوَسالَّمَ 

 وأما الف ه فهو: العالم بام كات ال رعية العمالية المكتسبة من أألتها التفصيالية، و د لطال  الف ه
 عالى ام كات نفسها. 

ا نسان ما ر ه، وموضوع الف ه أفعال المكالفين من العباأ عالى نحو  عات وشامل، فهو دتناول عال ات  
وما نفسه، وما ماتمعه، وإنما ثبظ فضاله، منه ل وأ إلى خ ية  ، والتزات عاعته، وتانا معاصيه، 
المكالف من أ وال، وأفعال، وع وأ وتصرفات. وهب عالى   العمالية، وما لصدر عن  دتناول ام كات  فهو 

 نوعين:
 .ونحوها امول: أ كات العباأات: من صال ، وصيات، و ج، 

 .1وع و ات، وجنالات لثانب: أ كات المعامالت: من ع وأ، وتصرفات، ا

 
 (.122سورة التوبة اآلية ) 1
 (.2/719( )100حديث رقم ) -باب النهي عن المسألة  –الزكاة  كتاب  -صيح مسلم  2
النكت على كتاب ابن الصالح، ألبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجــر العســقالني، تحقيــق: الــدكتور ربيــع بــن هــادي المــدخلي،   3

 (.1/89م )2008-هـ 1429عجمان، مكتبة الفرقان، الطبعة الثالثة 
تقريب النواوي، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الــدين الخضــيري الســيوطي   ينظر: تدريب الراوي في شرح4

 (1/25هـ )1427الشافعي ، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، الرياض، دار طيبة، الطبعة الثامنة 
 (. 170/ 4) 3461أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث:  5
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 بالعلمالعمل  الحث على  
ل يق   -ظ ص  ف ي ال ع ال م  َل  ي  و ى ه ي  ال تَّط ب يق      *       ف ال نَّق   و ال غ اي ة  ال ق ص 
أ نَّم ا            *          -ظ ال ٍم ت ر ى ك  ا ت ع لَّم  ف ك م  م ن  ع  د  م  اس  ل ه  ال ف   ب ف ع 

ِىدَن  –ش  ا الننَّ ا َأد هننَ ولمننا كننان الم صننوأ مننن العالننم العمننل، فمننن تركننه لننم دنننل إو الليبننة ،  ننال تعننالى: ﴿ لننَ
ونَ  ور ا َتْم ننأ ْم نننأ ْل َلكننأ ِه َوَمْاعننَ ْن َرْ َمتننِ ْيِن مننِ ْ ِتكأْم ِكْفالننَ وِلِه دننأ وا ِبَرسننأ وا َّللاََّ َوآِمنننأ وا اتَّ ننأ ِه﴾آَمنننأ اعمالننوا  -والمعنننى  2 بننِ

  3بم تضى إلمانكم وعالمكم، لعطكم عالما وهدى ونورا تم ون به فب االمات الاهننل، ومغفننر لكننم السننيئات
: ﴿مننن تعالننم -َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -من الم صوأ من تعالم العالم هو العمل واونتفاع به،  ال رسول    

ا من الدنيا لم لاد َعْرف الانة دومدأبتَغى به وجه   عالم ا مما   .4النيامة﴾ و دتعالمه إو ليصيا به عرض 
ا، ومعامالننة  من هننىا هننو ثمننر    ا، وآأابنن  فطالننا العالننم لاننا عاليننه أن لعمننل بعالمننه ع ينند ، وعبنناأ ، وأخال نن 

لننم  فننالعالم  اننة لنند إن عمالننظ بننه، وعالينند إن لسننال ه،العالننم، وهننو نتياننة العالننم، و امننل العالننم كالحامننل 
بننالعالم، وذلنند بننلأاء الواجبننات والحننىر مننن المحرمننات  منننه العمننل  تعمل، ومن الواجا عالى ال بابوغيرهم  

   عن العبد وتومي ه له. وثباته فب ال الوا ومن أسباا رضا من أسباا رسوخه
  ال  العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن سعوأ اِ ْلِبيرش  امندلسب   

 أأعِطيَظ ِميِه عأوَل َباِع       ...       وَ اَل النَّالأ ِإنََّد َ ْد َعاِلْمَتا َوِإْن 
َ اَل   َعْنه          ...       ِبَتْو يخ َعاِلْمَظ َفَهْل َعِماْلَتا   َفاَل َتْلَمْن سأ

 َر ْسَتا  َفَرْألأ اْلِعاْلم َتْ َوى   َ  ًّا        ...       َوَلْيَ  ِبَلْن لأَ اَل َلَ دْ 
 َوَاْفَضلأ َثْوِ َد اِ ْ َسانأ َلِكْن     ...     تأَرى َثْوَا اِ َساَءِ  َ ْد َلِبْسَتا 

 ِمْنه َأْن َلْو َ ْد جِهاْلَتا َفَليٌر  إَذا َما لم لأِفْدَك اْلِعاْلمأ خْير ا        ...        
 5َفالْيَتَد ثأَم َليَتَد َما َفِهْمَتا َفِإن َأْلَ اَك َفْهمأَد فب َمَهاو       ...        

 المسابقة من باب الجهاد 
اٍل         -ظ  ان بًا ل ل م  الٍ *        ِل  نَّ ف يه  ج  ك  ل ي س  ف ي ال رَّأ ي ي ن  م ن  إ ش   و 
ير   –ظ  ع ل ه     *   و  ف ي ال ذَّخ  ر اف يُّ ج  ل ه     ة  ال ق  ص   ل  أ ن  ًيف  اد  ق ب  ه  ن  ال ج  م   ض 
ع ت  ال    -ظ  ض  ق د  و  اد    و  ه  ع ل  ف ي ال ج  اد     ج  د  ين ا إ ل ى ال سَّ د  هللا  ي ه   *      و 

 
 -لناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    -المؤلف : مجموعة من المؤلفين    -ينظر: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  1

 -( نهاية السول شرح منهاج الوصول 18هـ)1424سنة الطبع : 

الطبعــة: -لبنــان -بيروت-لناشر: دار الكتب العلمية ا -المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين  

 .(11م)1999 -هـ1420األولى 
 (.28سورة الحديد اآلية رقم ) 2
تحقيــق عبــد الــرحمن بــن معــال   -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان المؤلف: عبد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد هللا الســعدي    3

 (.843م )2000-هـ 1420ة: األولى الطبع-الناشر: مؤسسة الرسالة -اللويحق 
 (.1/168( )251حديث رقم ) -باب االنتفاع بالعلم والعمل به -سنن أبى داود  4
الناشر: -تحقيق: د. محمد رضوان الداية -ديوان أبي إسحاق اإللبيري المؤلف: إبراهيم بن مسعود بن سعيد، أبو إسحاق التُّجيبياإِللبِيري  5

 .(27م)1981 – 1401الثانية،  الطبعة:-دمشق –دار قتيبة 
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التعاليم والتدرما والتمرمن عالننى الفروسننية والرمننب، ولنني  الم صننوأ منننه أ ننل فالسباق إنما ل صد منه –ش  
ا جنننار  والاعالنننة  فإننننه هنننناك و  صننند م ننندهما إو المنننال، وهننننا م صنننوأ المنننال  كمنننا ل صننند فنننب البينننا و 

النفول ميه  منه متى ميه المال  منه أبالغ فب ترغيا  ال ارع ب رع هىا الع د العمل و المال، وإنما شرع
عالننى   ان الباعث عالى السباق اليفر بالمال والغالبة،  ومظ ميه الرغبة، والمال و د كل فب هىا الع نند إو

وضننا جننوا ز لالمت نندمين فننب  وجنناينننه مننن الرماضننة المحمننوأ ، الليننل مسننباق م ننروعية و 1وجننه الملنناعر 
 .السباق، و د  ر  ا سالت عالى إعداأ أسباا ال و  لالاهاأ، و تضمير الليل  عداأها لالاهاأ

المسنناب ة مسننتثنا  مننن ثننالث  واعنند  ال رافننب:ولىلد  ننال  الالعا.امصل فب المساب ة المنا  لما فيها من و 
 2هب :

وأليننل تحرممننه أنننه  الحنن .عالى أ ننل أمننوال النننال بغيننر   بكسر ال اف، وهب المغالبة والتحيل  ال مار،  –  1
االميسننر المحننرت فننب  ولننه تعننالى  وا  ﴿لننَ ِىدَن آَمنننأ ا الننَّ ا َأد هننَ ْن ِإنَّمننَ ٌ  مننِ رأ َواْمَْنصننااأ َواْمَْيوتأ ِرجننْ رأ َواْلَمْيسننِ اْلَلمننْ

وَن ِإنَّمننا دأِرمنندأ  ْم تأْفاِلحننأ اْجَتِنبأوهأ َلَعالَّكننأ ْيطاِن فننَ ِل ال ننَّ ِر َعمننَ ب اْلَلمننْ داَوَ  َواْلَبْغضنناَء فننِ َنكأمأ اْلعننَ َا َبيننْ ْيطانأ َأْن دأو ننِ  ال ننَّ
دَّ أْم َعْن ِذْكرِ َواْلَميْ  الِ  َفَهْل َأْنتأْم مأْنَتهأوَن﴾ِسِر َوَمصأ ِ َوَعِن الصَّ ول إجماع العالماء أن ال مار ووجه اوستد  3َّللاَّ
الميسننر، فكننىلد كننل مننا كننان كنناللمر فهننو قياسننا عالننى الميسننر مننن بينننه فاعننل كالننه حننرات. وإنمننا ذكننر  اله

 4 ومر به فهو ميسر عند مالد وغيره من العالماء.بمنزلتها. وكل ما 
 .مل الهتعىدا الحيوان لغير  -2
  د للخى الاعل. الىش صول العوض والمعوض ل لص وا د  من الساب  هو -3

 ننين الننناام هنننا أن بنناا الاعالننة مننن أبننواا و ، الصننا لولكننن أجايهننا ال ننارع لالتنندرما عالننى الاهنناأ وأفننا 
  ومن -ر مننه   تعننالى  –ه فب هىه المنيومننة فننب بنناا الاهنناأ، أسننو  بننال رافب المعامالت إو أنه وضع

 . ميه تدرمبا  عالى الرمب وال و 
 ما َل يجوز فيه الجعل 

وز  ال دَّ   -ظ  ر ا ك  ف ع  ف يم ا َل  ي ر ى   *   و َل  ي ج  ح  ر  ال سَّ ح  س  ال ة  ال م س   و   ح 
ان  مننن شننلص وو عالننى  ننل   –ش  عننل عالننى إخننراج الاننَ سننحر وو أشننار الننناام هنننا إلننى أنننه و لاننوي الاأ

 5 ل  مر وط  منه و لعالم  ني ة ذلد، أش أنه و دتلتى الو وف عالى كون الَاان  خرج أو و.
 جهادالتدريب لل 

ون  و    -ظ  ر  ان  ه ذ ا ف ي ال ق  ل ى  اِل  ول ى * ف يك  اد  أ و  ه  و  ب ال ج  ي  ف ه  م   ال رَّ
 

الناشــر: دار -تحقيق: زائــد بــن أحمــد النشــيري  –ألبى عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية -ينظر :الفروسية المحمدية  1

سعد شــم  الــدين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن    -(. الفروسية1/129هـ )  1428الطبعة: األولى،  -مكة المكرمة  -عالم الفوائد  

هـــ 1414الطبعــة: األولــى، -حائــل –الســعودية  -الناشر: دار األندل  -المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان-ابن قيم الجوزية  

 (.192م )1998
 (.3/466ينظر: الذخيرة للقرافي )  2
 (91-90سورة المائدة  اآلية)  3
 (.3/53ينظر : الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 4
 (4/64ينظر: حاشية الدسوقي) 5
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ل  و ال ب ع ض  ي ر ى  * -ظ              ي  ب اق  ال خ  ف ى س  و ب اب  ال م ع ام َل ت  و  د  ر  ي ب  د   أ ج 
ل ننول »إن   تعننالى دنندخل  -صننالى   عاليننه وسننالم   -عن عنبة بن عننامر  ننال: سننمعظ رسننول     –ش  

ب أفضننل  مننْ بالسهم الوا د ثالث نفر الانة صانعه لحتسا فب صنعته اللير، والرامننب بننه، ومنبالننه« ،  الرَّ
الرَّْمب لفتلننر ول ِبِه ...َوَأْشَاا النَّال مننن بننِ  ف نند كننان هننىا فننب ال ننرون امولننى تعالننيم الرمننب،  َما أوصى الرَّسأ

م نننهورا  فنننب الااهالينننة وصننندر ا سنننالت، وكنننىلد اللينننل إعنننداأها لالكنننر وكنننان الرمنننب ،لالاهاأ وسنننباق اللينننل
لستعمل آوت أنكننى منهمننا، وأبعنند منندى، وهننب  ولكن اان  عداأهما لالحرا،وكان التدرما عاليهما  والفر،

 مما لحتاج إليها فب الاهاأ، وكل ما هو من أسباا الاهاأ فتعالمه منسوا إليه. 
 المسابقة بالجعل   

م ال    -ظ  ت  م ن  ا ع  يَّن  ير  م ا ع  ل غًا م ن  م اٍل*ن ظ  ب  ذ  م  ل  خ  م ن  ي ق   و 
و  م ن    -ظ  دا  ف ه  اد  * و  ال م ع ام َل ت  ق و ًَل و اح  ه  ا ل ي س  م ن  ب اب  ال ج   أ ب د 

 .1الاعل: ع د معاوضة عالى عمل آأمب بعوض غير ناشئ عن محاله به و لاا إو بتمامه  -ش 
وو  مننا دنندل مننن صننيغةو بننه، المع ننوأ أر عننة   ا جننار ن : العا نند، والمع ننوأ عاليننه، و  الاعالننة: أش  وركنهننا

 . ل ترط فيها الالفظ
وشنننرعها : أش شنننرط صنننحتها أمنننران: امول:  عننندت شنننرط الن ننندن لالاعنننل ف نننرط الن ننند لفسننندها لالتنننرأأ بنننين 

بينهمننا مننن أبننواا الر ننا  منننه سننالف جننر نفعننا    ، فتار  لكون جعال  وتار  لكون سننالفا ، والتننرأأالسالفية والثمنية
وأما تعاياله بال شرط فال لفسدها، و الثانب: عدت شرط  تعيين الزمنن بلن شرط عدت التعيين أو   ا تماو .

تحفر لب البئر أو نحو ذلد فب مد  كىا فسدت  من العامل و لستح    ظ عنه فإن شرط تعيينه، كإنسك
اأ  غنننرر، منننا أن دن ضنننب النننزمن  بنننل التمنننات فينننىها عمالنننه بننناعال ففينننه يمننن الاعنننل إو بتمنننات العمنننل، ف ننند 

من الاعل لْلجار  أ را، وإشننار  إلننى أن امصننل فننب    وإنما أجيزت  ذن ال ارع بها  امصل فيها الغرر،
والاعل لصح فب كل ما جاي ميه ع د ا جار  أش كل مننا جنناي  ،بيا المنافا ا جار  والاعل رخصة اتفا ا

الاعالة جاي ميه ا جار  فالاعالننة أعننم الاعالة بال عك  فالي  كل ما جاي ميه  ا جار  جاي ميه    ميه ع د
باعتبار المتعال ، وإو فهما ع دان متبادنان ، والىش فب المدونة عك  ذلد فا جار  أعم والح  أن بينهما 

يالننة، أو  فننر بئننر بفننال  العمننوت واللصننو  الننوجهب مياتمعننان فننب نحننو بيننا، أو شننراء ثننوا، أو أثننواا  ال
وا تضاء أدن وتنفرأ ا جار  فب خياعة ثوا و يننا سننالا كثيننر  و فننر بئننر فننب مالنند وسننكنى بيننظ واسننتلدات 

محمنند بننن أ منند بننن عرفننة -ل ننول ال ننيخ  الاعالننة ميمننا جهننل  الننه ومكانننه كنن ب  ونحننوه،  عبد وأابة وتنفرأ  
 2ما جهل مكانه تصح ميه ا جار .كالت المدونة أ را لالصواا لاواي أن ل ال: إن  -الدسو ب

ت ام    ال خ 
ر ح    -ظ  ي ش  ر ح  ل م ن  س  ك  ال شَّ م ح      *        و أ ت ر  وف  ت س  ى ب ه  ال ظُّر   ه ذ ا الَّذ 

 
 (. 567شرح حدود ابن عرفة)   1
 (. 416/ 2/415( المدونة) 2/63( حاشية الدسوقى ) 2/81ينظر: بلغة السالك)  2
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و ل   -ظ  ج  ز يل  ال م غ ف ر  أ ر  ل ى  ج  ف ر   *        و أ ن  ن ر ى   ه  ه  و  وه  ال م س  ج  ن  ال و  م   ه  ض 
ين ا   -ظ  و ال د  ي ي طَّل ع  و  ل   و الَّذ  ت ف ع  *         ع  ى ي ن  ه  أ و   ب ه  ع س   ي 
ومننا سننمح بننه الو ننظ، وأسننعفظ بننه – فيننه   تعننالى  –الننناام ووفنن    -جننل  وعننال  -ف نند مننن     -ش

 ننايت المنيومننة عننند ن ول نند المنيومننة الآللننئو نند ا تننرر تسننميتها بننن  ، وسننتكمال هننىه المنيومننة الهمننة، 
ىا ال ننلن عالا العالم أهمية بالغة، إذ أن لها شرو ا كثيننر ، واعتنننى بهننا عنندأ مننن امفاضننل الملتصننين بهنن 

، فننننال بهنننا النننبعض أرجنننة الماجسنننتير، وعبنننا منهنننا كتابنننان، ون نننرت المانننالت بال نننرر والضنننبط والتعاليننن 
 المحكمة بعض شرو ها.
وٌه َدْوَمِئى    أش م ر ة مضيئة،  د عالمظ مالها من الفوي والنعيم، وهب وجوه 1َرٌ ﴾مأْسفِ  ال تعالى ﴿ وأجأ

 جعالنا   و إلا م منهم. 2الم منين. ضا كة أش مسرور  فر ة.
ونحننن نلننتم هننىه المنيومننة بالنندعاء لالننناام بننلن لمننن   عاليننه بال ننفاء، ومازمننه   خيننر الاننزاء عالننى مننا 
 فظ لنا من التراث الف هب،  وغفر   لم اللنا ولمن لهم فضل عالينا، ولالمسالمين كافة، وو  ول وو  و  

عننل لننب مننن لنندند سننالطانا إو بنناهلل العالننب العيننيم. را أأخالنننب منندخل صنندق وأخرجنننب ملننرج صنندق واج
 نصيرا.

تعننالى بننه  ار ننه نعمننة   تعننالى وفضنناله، نفننا الالهوهننىا آخننر مننا تيسننر لننب فننب هننىه المنيومننة، وهننو مننن   
 وكاتبه ومن كان السبا ميه، بمنه وكرمه، إنه عالى ما ل اء  ددر، و سبنا  ، ونعم الوكيل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 38سورة عب  اآلية )  1
 (. 25/ 19الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  2
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 الخاتمة 

 الصالحات، والصال  والسالت عالى نبينا محمد صالى   عاليه وسالم. أما بعد:الحمد هلل الىش بنعمته تتم 
 :ااتبفإذ بالغ البحث نهادته فإنه من المناسا أن أوضح 

إن   الآللئ المنيومةن منيومة جيد  ، وهب من امعمال العالمية، والاهننوأ المتواصننالة مننن الننناام فننب   -
 ون أخرى، وذلد سيرا  عالى منهج السالفين فب ذلد. البناء العالمب  لىا ف د  ر  عالى نيم عد  مت

المنيومات العالمية عييمننة الفا نند ، فالهننا خصننا ص ومميننزات، فهننب أخننف عالننس السننما، وأسننرع رسننوخا    -
 فب الىا ر  بالنسبة إلس النثر.

إن مننن أهننم امسننباا الداعيننة إلننى وضننا المنيومننات الف هيننة، هننب خدمننة الف ننه، وإعانننة الطننالا عالننى  -
 اعة بموضوعاته وم اصده. ا  

التب لمكن أن دبدأ الايد  و يظأ من التتبا الحثيث واوست راء أنَّ اْلَمْنيأومة تعتبر من المنيومات   -  -
 .لالف ه المالكببها عالا العالم فب أراسته 

أعو  عالا العالننم إلننى تكثينن  الاهننوأ  ننول إخننراج المنيومننات الف هيننة عالننى أت ننن وجننه، بإعنناأ  مننا لننم   -
 ت ن إخراجه، وتح ي   ما لم در النور، والعنالة بالنص ضبطا  وترقيما .د

 التل يد عالى أهمية المنيومات الف هية، واوهتمات ب ر ها فب الدرول العالمية.  -
و للفى أنَّ لكل عصر مفاهيم واعتبارات خاصننة بننه فينبغننب عالننى ال ننارر لمنيومننات العالننوت أن لسننالد   -

بل،   وملتار أأق العبارات.ألسر الس 
 وصالى   وسالم و ارك عالى نبيه محمد وعالى آله وصحبه أجمعين.    

 وآخر أعوانا أن الحمد هلل را العالمين .  
 

 المصاأر والمراجا 
 ال رآن الكرمم.  -1
اوشبيالب   -2 المعافرش  العر ب  بن  بكر  أبو  عبد    بن  محمد  ال اضب  الم لف:  ال رآن   أ كات 

الناشر: أار الكتا  -صوله وخرج أ اأدثه وعالَّ  عاليه: محمد عبد ال اأر عطا  راجا أ -المالكب   
 .ت 2003 -هن  1424الطبعة: الثالثة،  –لبنان   –العالمية، بيروت 

-عمر دوسف بن عبد   بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرش ال رعبب    اوستىكار :مبى -3
الطبعة:    -بيروت  –الناشر: أار الكتا العالمية  -تح ي : سالم محمد عطا، محمد عالب معوض

 . ت2000 -هن 1421امولى، 
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ا شراف عالى نكظ مسا ل اللالف الم لف: ال اضب أبو محمد عبد الوهاا بن عالب بن نصر   -4
المالكب   بن عاهر    -البغداأش  الحبيا  ابن  زت    -المح  :  أار  امولى،  -الناشر:  الطبعة: 

 .ت1999هن 1420
أبو   -5 الفاسب،  الحميرش  الكتامب  المالد  عبد  بن  محمد  بن  لعالب  ا جماع:  مسا ل  فب  ا  ناع 

ال طان ابن  الصعيدش  -الحسن  فويش  :  سن  لالطباعة   -تح ي   الحددثة  الفاروق  الناشر: 
 ت  2004 -هن  1424الطبعة: امولى،  -روالن 

الوليد محمد بن أ مد بن محمد بن أ مد بن رشد   -6 الم تصدالم لف: أبو  الماتهد ونهالة  بدالة 
هننالناشر: أار الحددث  ال اهر الطبعة: بدون 595ال رعبب ال هير بابن رشد الحفيد  المتوفى:  

 ت  2004 -هن 1425عبعةتارمخ الن ر: 
ل يخ أ مد الصاوش،  لال يخ أ مد الدرأدر تلليفا   ا المسالد عالى ال رر الصغيربالغة السالد م ر  -7

العالمية الكتا  أار  الناشر:  شاهين،  محمد  الطبا  -بيروت  -ضبطه  سنة  -هن 1415لبنان، 
 ت.1995

والتاومد   -8 ا ت ان  فب  الدانب-التحددد  أبو عمرو  بن عمر  بن عثمان  بن سعيد  عثمان     -ل خ 
بغداأ / ساعدت جامعة بغداأ    -لناشر: مكتبة أار امنبار  - مد    تح ي  الدكتور غانم  دورش 
 .ت 1988 -هن 1407عالى عبعه الطبعة: امولى 

ابن   -9 بكر بن محمد  أبب  بن  الر من  الددن عبد  النواوش، لاالل  ت رما  الراوش فب شرر  تدرما 
عيبة،    ساب  الددن اللضيرش السيوعب ال افعب ، تح ي : نير محمد الفارمابب، الرماض، أار 

 .هن 1427الطبعة الثامنة  
 

اوبيارش  -10 إبراهيم  تح ي   الارجانب،  محمد  بن  الكتاا    ،التعرمفات،عالى  أار  الناشر: 
 هن .1405، الطبعة امولى لبنان-بيروت  -العر ب

بن  ار   -11 بن عالى  أ مد  لال اضب  الكبير  الرافعب  أ اأدث  تلرمج  فب  الحبير  تالليص 
الطبعة امولى    –الناشر: م سسة  رعبة    -عبال  عال  عاليه أبو عاصم  سن بن  –العس النب

 ت .1995-هن 1416
تيسير الكرمم الر من فب تفسير كالت المنان الم لف: عبد الر من بن ناصر بن عبد   -12

الطبعة: امولى  -الناشر: م سسة الرسالة -تح ي  عبد الر من بن معال الالومح    -  السعدش 
 .ت2000-هن 1420

لحافظ أبى عيسب محمد بن عيسب الترمىش، تح ي  ب ار عواأ  الااما الكبير لْلمات ا  -13
 ت.1996الطبعة امولى   –لبنان  -بيروت –معروف، أار الغرا ا سالمب
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الااما م كات ال ران لْلمات أبى عبد   محمد بن ا مد ال رعبب، تح ي  عبد   بن   -14
الرسالة م سسة   : الناشر  التركب،  لمحسن  اوولىلبنان،الط   -بيروت  -عبدا  -هن 1427بعة 

 ت . 2006
تح ي :  ملتار  -لاالل الددن السيوعب    -جما الاواما المعروف بن »الااما الكبير«  -15

الناشر: اميهر ال رم ،    - سن عيسى عبد الياهر  -عبد الحميد محمد ندا    -إبراهيم الها ج  
 .ت  2005 -هن   1426الطبعة: الثانية، -جمهورمة مصر العر ية  -ال اهر  

ا  اليل  شرر ملتصر خاليل لال يخ صالح عبد السميا اابب اميهرش، الناشر  جواهر   -16
 لبنان.  –بيروت  –: أار الكتا العالمية 

أار  -17 الناشر:  الدسو ب،  لالعالم شم  محمد عرفة  الكبير  ال رر  الدسو ب عالى   اشية 
 عيسى البابب الحالبب.   –إ ياء الكتا العر ية  

بكب  الددن اللالص أو إرشاأ اللال  إلى أدن   -18 الح   الم لف: محموأ محمد خطاا الس 
 1397الطبعة: الرابعة،    -الناشر: المكتبة المحموألة السبكية  -المح  : أمين محموأ خطاا  

 .ت  1977 -هن 
إسحاق   -19 أبو  سعيد،  بن  مسعوأ  بن  إبراهيم  الم لف:  ا لبيرش  إسحاق  أبب  أدوان 

الطبعة: الثانية،  -أم    –اشر: أار  تيبة  الن-تح ي : أ. محمد رضوان الدالة  -الت ايبياِ لِبيرش  
 .ت1981 – 1401

المالكب   -20 الر من  بن عبد  إأرم   بن  أ مد  الددن  العبال شهاا  أبو  الم لف:  الىخير  
بال رافب   أعراا     -المح   : مد  اب     -ال هير  بو خبز     -سعيد  أار    -محمد  الناشر: 
 .ت 1994الطبعة: امولى،   -بيروت  -الغرا ا سالمب

سنن ابن ماجه الم لف: ابن ماجة أبو عبد   محمد بن دزمد ال زومنب، وماجة اسم   -21
دزمد    البا ب    -أبيه  عبد  ف اأ  محمد  العر ية    -تح ي :  الكتا  إ ياء  أار  ميصل    -الناشر: 

 . عيسى البابب الحالبب
أ اأدثه وعال    -22 اوشعتالساستانب،  كم عالى  بن  ساليمان  أاووأ  أاووأ مبى  أبى  سنن 

الطبعة الثانية    -السعوألة  –الرماض    –محمد بن ناصر املبانب، الناشر مكتبة المعارف  عاليه  
 هن .1424

--السنن الكبرى مبب بو عبد الر من أ مد بن شعيا بن عالب اللراسانب، النسا ب   -23
 دت له: عبد   -أشرف عاليه: شعيا امرنا وط-   ه وخرج أ اأدثه:  سن عبد المنعم شالبب 

هن    1421الطبعة: امولى،  -لبنان  -بيروت  –الناشر: م سسة الرسالة  -المحسن التركببن عبد  
 . -ت 2001 -
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السرخسب   -24 ام مة  أبب سهل شم   بن  أ مد  بن  ل يخ محمد  الكبير  السير    -ال رر 
 ت.1971تارمخ الن ر:  -الطبعة: بدون عبعة    -الناشر: ال ركة ال رقية لْلعالنات 

عب -25 مبى  عرفة  ابن  أبو  شرر  دوأ  محمد  تح ي   الرصاع  امنصارش  محمد  د   
ا سالمب   الغرا  أار  الناشر:  المعمورش،  الطاهر  و  الطبعة    –لبنان    –بيروت    –امجفان 

 .  1993امولى 
شرر ملتصر خاليل لاللرشب الم لف: محمد بن عبد   اللرشب المالكب أبو عبد      -26

 .بدون عبعة و دون تارمخ الطبعة:-بيروت  –الناشر: أار الفكر لالطباعة  -
اِفعبِ   الم لف: عبد الكرمم بن محمد بن عبد الكرمم، أبو ال اسم الرافعب   -27 شررأ مأْسَند ال َّ

يهران    -ال زومنب   بكر  محمَّد  وا ل  بكر  أبو  وال  ون  -المح  :  امو اف  ويار   الناشر: 
 ت .2007  -ن ه 1428الطبعة: امولى،  -اِ سالمية إأار  ال  ون اِ سالمية،  طر 

الصحار تاج الالغة وصحار العر ية  الم لف: أبو نصر إسماعيل بن  ماأ الاوهرش   -28
الغفور عطار  -الفارابب   أ مد عبد  لالمالدين  -تح ي :  العالم  أار  الطبعة:  -بيروت    –الناشر: 
 .ت  1987 - هن   1407الرابعة 

إبراه    -29 الم لف: أبو عبد  ، محمد بن إسماعيل بن  البلارش   المغير   صحيح  يم بن 
 . ابن برأي ه البلارش الاعفب

مسالم   -30 النيسابورش،  صحيح  ال  يرش  الحااج  بن  مسالم  الحسين  أبب  ا مات  تصني  
 ت.1998-هن 1419سنة الطبا   -السعوألة –الرماض  -الناشر: بيظ امفكار الدولية لالن ر

الفضل   -31 أبو  بن  ار  عالب  بن  أ مد  البلارمالم لف:  صحيح  شرر  البارش  فتح 
ر م كتبه وأبوابه وأ اأدثه: محمد ف اأ    1379بيروت،    - النب ال افعيالناشر: أار المعرفة  العس

اللطيا الددن  محا  عبعه:  عالى  وأشرف  وصححه  بإخراجه  الباقي ات  تعالي ات    عبد  عاليه 
 . العالمة: عبد العزمز بن عبد   بن باي

المحمدلة -32 اب-الفروسية  أدوا  بن  بكر  أبب  بن  محمد  عبد    الاويمة  مبى  قيم    –ن 
الن يرش   أ مد  بن  يا د  الفوا د  -تح ي :  عالم  أار  المكرمة  -الناشر:  امولى،  -مكة  الطبعة: 

 هن.   1428
الم لف: محمد بن أبب بكر بن أدوا بن سعد شم  الددن ابن قيم الاويمة    -الفروسية -33

- ا ل  –السعوألة    -الناشر: أار امندل   -المح  : م هور بن  سن بن محموأ بن سالمان-
 .ت1998هن 1414الطبعة: امولى، 

الفروق = أنوار البروق فب أنواء الفروق الم لف: أبو العبال شهاا الددن أ مد بن   -34
الطبعة: بدون عبعة    -الناشر: عالم الكتا    -إأرم  بن عبد الر من المالكب ال هير بال رافب   

 . و دون تارمخ 
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لناشر :  ا  -ماموعة من الم لفين    الم لف :  -الف ه الميسر فب ضوء الكتاا والسنة -35
 ن 18هن 1424سنة الطبا :  -ماما المالد فهد لطباعة المصحف ال رم  

الكافب  فب ف ه أهل المددنة  مبب عمر دوسف بن عبد   بن  محمد بن عبد البر   -36
العالمية   الكتا  أار  الناشر:  ال رعبب،  امولى    –لبنان    –بيروت    –النمرش  -هن 1413الطبعة 

 ت.1992
الناشر : أار صاأر   -37   –لسان العرا لمحمد بن مكرت بن منيور امفرم ب المصرش، 

 الطبعة امولى .  -بيروت
العال -38 مسالته   و ماالة  ال رعية.  العالوت  كالية  عالمية محكمة تصدر عن  ماالة  ال رعية  ت 

 ت.2015-هن 1436العدأ امول  
بن   -39 بكر  أبب  بن  محمد  عبد    أبو  الددن  يمن  الصحا الم لف:  ال اأر  ملتار  عبد 

الدار    -هننالمح  : دوسف ال يخ محمدالناشر: المكتبة العصرمة  666الحنفب الرايش  المتوفى:  
 ت1999هن /  1420صيداالطبعة: اللامسة،   –النموذجية، بيروت 

أ مد بن   -40 العثمانب، تح ي   أ مد بن عالى بن غايش  لال يخ محمد بن  ملتصر خاليل 
 ت.2012-هن 1433الطبعة الثانية -مصر -ال اهر  -عبد الكرمم نايا،الناشر: المكتبة التومينية

شعيا    -41 المح  :  بن  نبل    أ مد  ا مات  الم لف:  بن  نبل  أ مد  ا مات  مسند 
التركب  إ  -عاأل مرشد، وآخرون    -امرن وط   المحسن  الناشر:    -شراف: أ عبد   بن عبد 

 .ت  2001 -هن  1421الطبعة: امولى،   -م سسة الرسالة 
الف هاء   -42 لغة  الناشر:  - امد صاأق  نيبب    -الم لف: محمد روال  العاب    -معام 

 ت . 1988 -هن  1408الطبعة: الثانية، -أار النفا   لالطباعة والن ر والتويما 
الغة الم لف: أ مد بن فارل بن يكرماء ال زومنب الرايش، أبو الحسين  معام م ادي  ال -43

 ت. 1979 -هن 1399تارمخ الن ر:  -الناشر: أار الفكر-المح  : عبد السالت محمد هارون -
المايرش   -44 التَِّميمب  عمر  بن  عالب  بن  محمد  عبد    أبو  الم لف:  مسالم  بفوا د  المأْعالم 

م  -المالكب    ال يخ  فضيالة  النيفر  المح  :  ال اذلب  لالن ر  -حمد  التونسية  الدار   -الناشر: 
 .ت1988الطبعة: الثانية، 

نصر   -45 بن  عالى  الوهاا  عبد  محمد  أبب  لْلمات  المددن  عالم  مىها  عالى  المعونة 
الطبعة    –لبنان    -بيروت  –المالكب، محمد  سن محمد ال افعب، الناشر: أار الكتا العالمية  

 ت.1998هن 1418امولى 
المغنى  لموف  الددن أبى محمد عبد   بن ا مد بن  دامه الم دسب تح ي  عبد     -46

  –الرماض  –عبد المحسن التركب و عبد الفتار محمد الحالو، الناشر: أار عالم الكتا  
 ت.1997 -هن 1417الطبعة الثالثة   –السعوألة 
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أ  -47 بن  محمد  الددن،  ل م   المنهاج   ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  اللطيا  مغنى   مد 
 .الناشر: أار الكتا العالمية  -ال ر ينب ال افعب

تح ي : الدكتور    -مبب الوليد محمد بن أ مد بن رشد ال رعبب  -الم دمات الممهدات -48
هن    1408الطبعة: امولى،     -لبنان  –الناشر: أار الغرا ا سالمب، بيروت    -محمد  اب  

 .ت1988
د بن أ مد بن محمد عاليً، أبو عبد   ل يخ محم -منح الااليل شرر ملتصر خاليل  -49

الفكر    -المالكب   أار  عبعةا  -بيروت    –الناشر:  بدون  الن ر:  تا  -لطبعة:  رمخ 
 .ت1989هن/1409

مواها الااليل فب شرر ملتصر خاليل الم لف: شم  الددن أبو عبد   محمد بن     -50
المالكب  الناشر: أار    محمد بن عبد الر من الطرابالسب المغر ب، المعروف بالحطاا الر عينب 

 . ت1992 -هن 1412الفكر الطبعة: الثالثة، 
-موعل ا مات مالد الم لف: مالد بن أن    روالة: أبب مصعا الزهرش المدنب    -51

الرسالة  -محموأ محمد خاليل    -   ه وعال  عاليه: أ ب ار عواأ معروف     –الناشر: م سسة 
 .ت 1991 -هن  1412الطبعة: امولى،  -بيروت 

ابن  ار    النكظ  -52 محمد،  عالب  بن  أ مد  الفضل  مبب  الصالر،  ابن  كتاا  عالى 
الثالثة   الطبعة  الفر ان،  مكتبة  المدخالب، عامان،  هاأش  بن  الدكتور ر يا  تح ي :  العس النب، 

 ت.2008-هن  1429
الم لف: عبد الر يم بن الحسن بن عالب ا سنوش  -نهالة السول شرر منهاج الوصول   -53

جمال  محمد،  أبو   ، العالمية    -الددن    ال افعب  الكتا  أار  الطبعة:  -لبنان  -بيروت-الناشر: 
 .ن11ت 1999 -هن 1420امولى 
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 بجامعة املرقب  بين طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أسباب انتشار التدخين

 

 انبيص      د. عبدالسالم صالح  

 كريمة     ابراهيم د .عادل            

    

 املقدمة : -

احرريا الارر الس الةررلضار اللرر ان الترري اول ررسا مررأ سام العرر لر  و ةرر مي  ا تيلررسن ا ال  ماررر   حارر   رر   ليرر   التررين  عتبرر  ي     

ا  رررر   م تلررررا ا ةررررت ة ا االتت  ااررررر  ام تلررررا االا رررر ا   ا لرررر   رررر لس ر مرررر   االول رررر ا ال اتررررا لل رررر ا ا ادرررر   مرررر  اال ررررساس  

لا لسن للعا   .اا ر  ا التيذدساا ا  أضسااه الجةا ر ابرر  اترر  ا االضساا الصحار ااالتت  اار ااال تص سدر الحقاقار ا

ن صررر مرررا الرر ااس االحصررر  ا ا  ظرررا امررو مةررت ة الغ مرررأ اال لرر    التررين  االارراا اتلتل ررر مرررأ ت اررا سام العرر لر  اال ا  اول ررر ا 

قتررررر    مررررر  امرررررسا  العصرررررس الحيدثررررر التررررري الالي اقررررر اررررر  بررررح د ه ا ض شرررررسن ا  ررررر  ا ض شررررسن مرررررأ  رررررا ارررر ا  ا رررررذل  اال ل ررررر   ا 

امررريا لررر ا الترري الررريال ترررل ل ال ررسس  نرررام م  اترررتغ ل   رر ر الا مارررر مررر  الع ايعررري الرررر الرر      صررر ان مض شررسن .  لتررين   

بر    ايةعو سا    لليمر اال ساس اب  ا ل  ف  م  سانا او ةير اب  اتت ي ا  دقرريا ليررر    سةقررر ال اررر م ا ررر اللرر     الوثسه

ا رري   احررر اا صرريا ار مررأ االتررتث   ا االثرر ان الترري دقرريمي  الض حرر  ترر االا   ورر  اترر لر اا ماحارر ا اا    لرر  ليررر  الةررسةر االس 

                                                                                                            مأ  ا ار ال ص م الو حقاقر االتض ب التي الثعا ال سس دلجو الو التين   .      الض حث  انتلا العل  ال ا 

ايعتبرر  التررين   مرر  أ برر  االن رر ا الصررحار الترري شررييل  العرر لر  حارر  يعتبرر  الع مررا االام ااالن ررس مررأ حصرري االااا  ال  ررسةر 

ر مادرر   ترر اال مررين    اا   رر  مررين       يرر  دررمست مررأ  ررا ارر ا القسةضرر   يارر ن تررتر مادرر    ةرر ر القسةضرر   مرر رر ا ترر  مرر  ن ةرر 

م   دتع ط وغ اا تضق لير تع طاررغ  امرر  ا ت  ررا ا  السال ررا حرر الا ال  رر ن  ةرر   التررين   الررو ث  واررر مادرر    ةرر ر  يلرر م ارر ا 

2030                        .                                (16  ) 

االالررررر ام ا صررررر  ا اللرررررت  مررررر  معيلرررررغ  اا رررررر لرررررذه اتلررررر طس التررررري ال دأررررر س دصررررري ي  العقرررررا اال أ  ال  رررررسةر ال الررررر ام تررررر  سن مرررررأ  مرررررر   

ا رري   مرر  اليا رر ا ال ضاررر   ثيرر ساا تضرر ان لت ضرران م رر طس التررين   امررو  ترراث اال   لأررا فررلو مررأ    رر  االا  د مارر   

  ررر  ا  ل ررر ل  اةررريا    لررر  لرررذه اليا ررر ا   لحررري مررر  م ررر طس الترررين    ابررريأا  عرررو الحأ مررر ا تةرررتثا  ااةررريا ا  الصرررحر  

                                    ح رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراا سالاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لت ااررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الج رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ل      رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طس التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين   ا  حقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر امررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحر .                                                               

(18  :3) 

 : مشكلة البحث وأهميته  -

ا ررأ    ارر ا(25-15ن صررر مررأ   ررر ا ررسالق   ا ررأ ال  ررر الترري ال يصررس اا  الرر  مرر   رر   )   ض  ا تيا    التين  لقي أصضن اول  ا       

امررر  دث ررر  القلرررق لررر  أ  لرررذه ال  رررر  رررأ مررر  تلةرررتلر  مررر ا ا ضررر سان  ال  رررر الع سةرررر التررري   لضررر  مررر  الرررتر  مرررر  الثسبرررر اام تررراث ان  

لرررذه الاررر لسن سانرررا اليالرررر   ررر   مرررر  ا رررياال االج معررر ا لررر  ملررراعر لج وررر   ض ررر  مررر  ثساا ررررر   االقاررر سن مةرررتقضا   ااول ررر ا

واررررسا ل مرررر ام النض رررر ن  الترررري  ا  سدررررر اال  ررررسةر اتررررتن ف النث رررر  مرررر  امأ وا  ررررر  امعرررر ر ات يرررر ي  ع  رررر ا الت  اررررر ال  ررررسةر  مررررر   

س ر مرررر  ا  التررررين   مرررر  أ  رررر  الع امررررا . ابرررر لانليرررر تتصررررسف تح ابررررر لررررذه الارررر لسن ااررررام ملرررر ا  ا التررررين   لل ررررين    س 

اب لس ر م  ح رراا الت ااررر ا  ل ررسن مررأ ااترر و االااماررر االصررحار االتعلا اررر   اا  ا ا ضنس  ا ةتعصار    ل مسا ا ة ضر  
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ا رري يعرر س لررذا الررو انررو تررعسه ا لررر الرر  أ  رر    صرر ا  ض رر ا ترريا  اااررياس ا ررين    مررأ ا سدرر س اابرر    اال ا  اول رر ا التررين    

مررأ  لاررر الت  اررر الضيواررر االرر ا السة ضررر  رر لل    الض حثرر  ا ين    ا   ل  م  االتض ب ا مسدر الو التين    امرر  نررام ا ررا 

اب االضرررر  مرررر  نررررام اتررررساال امتي ورررر ا القضرررر م لل رررراب الجرررريس امرررر  نررررام مت  عررررر اتح ضررررساا الع لاررررر الترررري دضرررريم  مررررر  ال رررر 

التعررر  الةرررسيا لرررضعو ال ررراب نرررام اتح ضرررساا الع لارررر ا رررذل  شرررأ ا  الض حثررر  مثيررر ساا  يوارررر  لةررر  مت  االرررر الحررر  

 الترررين   صرررساحر ااررريا ال نررر رر مررر  اال ررراد ا رررغ طررر لض   ا ةررر اين   ضررراق التررر    االرررضعو االنرررس اشرررتأ  مررر   علرررير مررر 

 لرررا طسةقرررر أحاررر  ا  معس رررر االترررض ب ا مسدرررر الرررو الترررين    رررأ   دق مررر ا  ثررر ال مررر  حرررا لرررذه ا  رررألر لرررو اا الض حثررر    ع ررري

واررسا للل رر ان النض رر ن ليررذه الارر لسن الترري  ررريس شررض      ا   تح ابر لذه الا لسن الل   ن الترري تةرر ريف شررض ب االمررر امةررتقضلي 

   اتررض  اول رر ال  ل يرر ام معرر  ا  وتصرريا ليررذه الارر لسن   ارر  ا  م  ااتض رر    ةررل     الض حث  دسا  ا ةلر مأ  ا غ اانا ا الغ  

ااصررر   يااترررر  االطررراد المرررر  الرررر    ررر  ا  معارررر اليااتررر ا الةررر  قر التررري مررر  نرررام معس رررر االترررض ب مررر  ا رررين    مض شرررسن .

االترررري ت عسضرررري  مررررأ اليااترررر ا  و ا  رررر ا اتجت ررررا اتلتل ررررر ان صررررر ال ررررض ب اا ال رررراب  رررر   ااترررر  التررررين  أتررررض ب اول رررر ا 

                                       .ي   ا ستعار  ليذا الض

أ  أن ررررس مرررر  مررررأ م ضرررر د التررررين   لرررر  اول رررر ا معرررريالا ا ررررين     رررر   ا ررررسالق   اال رررراب ( 2016محمددددد الددددد يم  اةررررذ س     

  رراب ا ساحررا ا ت ترر ر االج معاررر ابصرر ان الأرر س الأرر   اب  اررر   م رر  د رر ست  ول اررر سااتررر االتررض ب الترري الرري ا    للصرر ،  

  امررررريا اساال اتلررررر طس ا ت الضرررررر امرررررو اول ررررر ا لرررررذه الاررررر لسن الةرررررلضار  ررررر   طررررراب ا ساحرررررا  لررررر الال ال ررررراب ويررررر  لرررررذا الةرررررل ل

 (  1:  14)               اليااتار ن صر م ر  الج معار.   

ميررر ان  رر  ترر اال امررو دررحر ال ررسس اا اتجت ررا   اا  مررأ   وررغ دت ررسر الررو م ضرر د  رريدر متثرريس  أل اررر   رر  د ثررا لررذا الضيرر    

دررحتغ ااثررسه  مأدمثس امو ال سس مأ اتجت ا ا ةلر  ا مأ ا أ  ير االعام  ر  حا  يةتن ف امأ وا    امو ال  ار اليالر اال  ال   

 لغ احأ ا ت ذ سل  الحق .   االغ  ااض س  م  اتر  الةلبي امو

الرررر أحررري  ررساد مررأ لرررذا اتجرر م االرررذت يةررت يا  الض حثررر   اطررادل اررر لرررذا الضيرر  مرررأ   وررغ اليااترررر االالررو حةررر  أالسترررا   رر  

  ررذل  معل رر   رر   طرراب  لاررر الت  اررر الضيواررر االرر ا السة ضررر  ث معررر ا س رر    التررين  الرر    مررأ الضيرر  ارر  اتررض ب اول رر ا 

االاالضررر و  ررر    الضيررر ا التررري الررريال الرررين م مرررأ مثررر م انرررس  عاررري اررر  الضيررر ا ا ت صصرررر مرررأ الت  ارررر الضيوارررر ااالوتقررر م برررر  الرررو

ثس االترروثس   لسة ضررر   ررأا اا الترري الررم ا صررر طاب الت  ار الضيوار مأ الج و  االنس مرر  حارر  رر الل   الةل ل الذت د  اتغ  عو

                                                                                                     -  اة ن  الللاو أل ار لذا الضي  مأ االتي :نسآ 

مرررأ ااتررر و طررراب  لارررر الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر  ث معرررر ا س ررر  مرررأ حرررياس  الترررين  التعرررسف امرررو ألرررر أترررض ب اول ررر ا  -

                                                                                    .  اا ر اليااتر

  لار .لار للتع ما ما  عو االتض ب التي  ي الأ   متعلقر   لع لار التعلا ار مأ الأآال ص م الو   -

د نرر  ا  ال ارري لررذه اليااتررر ادررح ب القررساا االجيرر ا اتلتصررر مررأ مثرر م التررين   امأ  يررر اول رر اه   ا رر ال صرر ان اابررحر  -

 م   يةيا اضا الحل م ليذه ا  ألر .   ا  ألر االتض ب التي الي ا ال اب للتين    

  :  يريف الضي  للتعسف امو:    البحث  أهداف -

 . ث معر ا س       طاب  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر  التين  أتض ب اول  ا     

 -امو اللة ؤم الت لأ : لإلت  ريةعو الضي     تساؤالت البحث: -
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      ؟    طاب  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر  ث معر ا س    التين  أتض ب اول  ا  م  أ   - 

 مصطلحات البحث: -

 التدخين -1

السرررج  س اا الولاررر   ا   ل ررر    اتررر ر شررريقغ  مررر  اررر سن دا ميررر  اال ةررر   ا رررأ ا لارررر تلررر  الرررين   )التضررر  ( الرررو الجةررري لررر  -

 (4  :10)                                           .ااا  طسةق ا و اا ا ل  اا االتتل  ر

 نية وعلوم الرياضة بجامعة املرقب :كلية التربية البد -2

ج معرررر ال  عرررر لمررر  مثلررر  الررر  ااال ا رررأ   قرررساا 2015 رررأ احررريا  لاررر ا الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر مرررأ لا اررر  الوتةررر  تررر ر  

 .(إجرائي)   ا س   االقا   لقسب م  ا قس الس يس ي للج معر   يد ر الل   مأ سالر لا ا 

  االطار النظري 

 عرري أ  ال رر    رر  ال درريد مثررا لل رر  أ  التررين   أن ررس  إ  م ض د التين    رري أثرر ا الت رر ا اليا رر ا الصررحار الع  اررر  ا لرر 

مرر  ات ابرر ال ارر  ي اأ  ارريس الررذد  دا رر   حررت ير ولاثررر التررين   مررأ العرر لر دضلورر   ا ررساا ا ادرر   مررأ  ررا ارر ا    رر  أ  ارريس 

 (  13:9) .   الذد  يعي    حا ن تعيةر ملا ر   ألتق ا ا    م   ل   نث  
                                                                                       .اال اأرر ال          لرر  ارر سن تررل  ار التلرر   اتتن رر ف مرر سن التضرر  الترري اليترر ت امررو   ارر ا مرر  الق ررسا   :  تعريددا التدددخين -

(14  :187)   

  مكونات التدخين : -

اليااترر ا االضيرر ا احترر اال مرر سن التضرر  امررو أ  رر  مرر  اايعررر ااف مرر سن  ا ا  اررر ضرر ان   لصررحر لل ررين  ا  رر  ا ررين   أثضلرر 

 (  23  :  4)                     (.1,     د ب  تيام )  الذت يةتل ق م ر  ن ة   ر م سن ض ان

نسددددددددددددددددددبته  دددددددددددددددددد  السددددددددددددددددددديجار   أضراره على الصحة

 الواحد 

 ت املكون 

 -1  از اول اكسيد الكربون  %  2.5 -1من تقليل األوكسجين داخل انسجة الدماغ والعضالت وبعطي االحساس باالرتخاء وذلك بامتصاصه لألوكسجين  

 -2  از ثاني اكسيد الكربون  %15 -5 يعمل على صعوبة نقل االوكسجين املحمل بكريات الدم الحمراء الى أنسجة الجسم وخاصة عضلة القلب

ثر على االفرازات القصبية وتسبب تشنج الطرق الهوائية    الرئة وه  مواد مضافة صناعيا ً لتحسين النكهة تؤ 

 واملساعد     سرعة االحتراق

 -الليمونيدددددددددددددددددددددك  -أحمدددددددددددددددددددددا  النمليدددددددددددددددددددددك   ير محدد 

 -الخليدددددددددددددددددددك  -الفينددددددددددددددددددول -االكسدددددددددددددددددداليك 

 البنزويك     

3- 

 -4 ماد  البنزوبيرين  ير محدد  وه  املسبب الرئيس ي ملر  السرطان 

 -5 الزرنيخ %10 يستخدم كمبيد حشري لحماية نبات التبغ من اآلفات وهو من مسببات امرا  الرئة الرئيسية. 

يدددة وهدددو املكدددون الرئيسددد ي املسدددبب لبدمدددان وهدددو منبددده معتددددل للجهددداز العصدددمي ومنبددده قدددوي للقلدددب واالوعيدددة الدمو 

 ويعمل على زياد  ضغط الدم 

 -6 النيكوتين    % من وزن التبغ8

 -7 القطران %17-11 ماد  صفراء لزجة تؤدي الى التهاب اللثة واالسنان وتسبب اصفرارها وتظهر بوضوح    مصفي فلتر( السيجار 

 -8 النيتروجين %75 وهو عامل مساعد علو ظهور الخاليا السرطانية    أنسجة الجسم

وه  مسبب تهتك انسجة رئة املدخن وه  ماد  لها نشاط إشعاع  تستمد من السماد الفوسفاتي التي يستخدم 

    مزارع التبغ

 -9 البولونيوم املشع  ير محدد 

 ألنسجة الجلد وتظهر بوضوح عالمات الشيخوخة
ً
 -10 ايداالسيتاليده  ير محدد  ماد  كيميائية يتم اخراجها تسبب اضرارا

 4   :20  )12  :3     )8  :13 )12  :8) 
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 :مكونات كيميائية اخرى للتبغ   -

 الأ سما ا    –االتيت وات د     -اليد  ة   –السص ، الثقاا    –ال اأا    –التا تي  ا    –تا واي الياياات    

 :أصناف املدخنين  -

 .ااظا تغ ا سا  الست لر اةتر ا سن  صحضر اانسة  ( التدخين النفس ي االجتماع  :1

 .االيا ا لغ ال ع ا   الوتع ش تجسس التين    ( التدخين االحساس ي :  2

الرررررررررررررررر  أ  رررررررررررررررر  اورررررررررررررررر اد التررررررررررررررررين   شررررررررررررررررا ا   حارررررررررررررررر  ي ررررررررررررررررعس ا ررررررررررررررررين    لةررررررررررررررررع سن مررررررررررررررررأ  ترررررررررررررررر اا                                       ( التدددددددددددددددخين االسددددددددددددددترخائي : 3

    عي اتض ا ال ع ا االة   طضع  و س ي .               االتت ن ال االتا 

سكن  :  4
ُ
 ال  الذت يعتقي  اغ ا ين  ا  د  ا م  اللوط ال  س ي  (التدخين امل

: الررررررررر  الرررررررررذت درررررررررسا ا رررررررررين  اورررررررررغ د ةررررررررري مررررررررر   ياالرررررررررغ امرررررررررو الع رررررررررا االرررررررررساه مرررررررررأ اا ررررررررر ا الع رررررررررا ال نرررررررررست                        ( التددددددددددخين امل شدددددددددط 5

 االجة   ي . 

 ارررررررررر  ح تررررررررررر الجةررررررررررر                          ( التددددددددددخين ا دمددددددددداني:  6
 
اال دأرررررررررر   التررررررررررين   بررررررررررريف ال ررررررررررع ا   لةررررررررررع سن االسضرررررررررر   ررررررررررا دأرررررررررر   و الثرررررررررر 

 ا ين    اوغ ال يةت اا اال اد ا غ ا ر اوغ مقت ا  وضسااه. لل اأ ال   ال م  د ار

لرررررررررررررين   ا ارررررررررررررغ الرررررررررررررسا ا رررررررررررررين  دضررررررررررررريأ  ترررررررررررررين                                  الررررررررررررر  اس  عرررررررررررررا مررررررررررررر عن  تعرررررررررررررسف  ع لارررررررررررررر تلةرررررررررررررلر ا ( التدددددددددددددخين اآللدددددددددددد  :7

 .تاث ان تيدين  ضا او ر ال الةاث ان القيد ر  

الرررررررررررر  اتتل رررررررررررر ر الررررررررررررين   الصرررررررررررر سا مرررررررررررر  الةرررررررررررراث ان ا  ررررررررررررتعلر و ةرررررررررررري  اا الررررررررررررين   اللرررررررررررر ام مرررررررررررر                                :( التددددددددددددخين السدددددددددددلمي 8

   (  26:  12)                                             .       ا ين   عي مسااه  س لاغ

  حكم التدخين    الشريعة االسالمية : -

االسد   التي أو لي  هللا تع لو و ل  لص ل  ال  س  رييرر الو طسةق الل    ا ا م  حسا هللا تع لو اوهى ا ررغ إو رر   رر   لحن ررر   لوررر 

 امرررو ايررري ال ضررر ن حترررى دصررريا 
 
تررر اال  ظررر لسن اا   ط رررر امرررأ سدررر  هللا ا اترررا ال احررري االلررر الر لرررر دنررر  الرررين   )التضررر  (  م تررر سا

 مررررررأ  لرررررر   رررررر لتيسةر اا ال هرررررري ا ررررررغ اا الث ضررررررغ   تررررررلرالسترررررر م صررررررمو هللا الاررررررغ ا 
 
                      .االحنررررررر ال ررررررس أ دررررررسالضط سا  رررررر    رررررر ألثس حن رررررر 

(2    :89)    .                                      

مأ معررس  ت ا ررغ ارر  تررمام حرر م حنررر التررين   اال ي ررر  ق لررغ ا ر رر  مرر  اتحسمرر ا  (1996 عبد العزيز بن باز االم ا  تي  اة   

  رر   رر م ارر  اتررا مررأ  ت  ررغ      مر  م  اللض  ااالضساا النث رر ن ايةررت سس او رر  أحررا هللا تعرر لأ لعضرر سه ال اضرر ا احررسا اللض  رر   

السا عرررر . ا ررر م مرررأ اصرررا و ارررغ صرررمو هللا الارررغ " تررر ان ا   رررين اادرررر  "يسدددالونك مددداذا أحدددل لهدددم قدددل أحدددل لكدددم الطيبددداتالنرررسةر 

                         (                               99-98: 9)  .157ترررررررررررررررررررررررررر ان االاررررررررررررررررررررررررررساف اادررررررررررررررررررررررررررر"وُيحددددددددددددددددددددددددل لهددددددددددددددددددددددددم الطيبددددددددددددددددددددددددات وُيحددددددددددددددددددددددددرم علدددددددددددددددددددددددد هم الخبائددددددددددددددددددددددددث " اتررررررررررررررررررررررررررلر 

 لرري  مرر  ال اضرر ا الترري ا  حيرر   االضررساا النث رر ن   ا  لي  مرر  اللض  رر   رر   مررر  مرر    م  ال اض ا      ث اا أو اد التين   لية

 االحرررذا م ررر  اتيررر س الررر    مررأ  لررر  .ال  الرر    أمررر ان   لةررر ال اال مرر  احرررر ايرري    الض رررأ لل رررمم  أ  هللا تعرر لو   ل اتررر  الس يرر  

               دث لي و ةغ مأ السل م  دلسه م  لذه اللض    ا   ل  .

أ  الررررين   حررررساا اتررررتع  لغ للررررساه ضررررساا دلحررررق   لصررررحر اا رررر م  الأ وررررغ تررررل  مرررر  ديرررريا   (1991  محددددرم مصددددطف اةررررسا 

ال يدسا مأ االاص ب  ي  ي ضغ اال ا   االح يش مأ تلةي   او اي    يلاا اوغ م  اام شسبغ دلضغ االاص ب   ا ي أتل رريي 
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هللا صررمو هللا الاررغ اتررلر ارر   ررا مةررنس   يرريد  السترر م صررمو هللا الاررغ اتررلر ارر  أا تررل ر اترر ي هللا ا ررر    لرر  "وهررى اترر م 

ام ترر  " اة قررا ميررسا  ترر ا مي رري ال ارر  ال ثرر ا  ررو  الررين   فررجسن نضيثررر  هرري حررساا  رر و القررسآ  النررسةر اوصرر ، الةرر ر 

ال ررررسة ر    لررررا ارررر  ات رررر د اطضرررر ال العرررر لر امررررو ضررررسا الررررين   امررررو الصررررحر     رررر  اتررررتيم   قررررا  ترررر ا   سةرررر  البرررر ت الرررر  مرررر  

                                                                                                     (  71-  70:  17.          )سة   تيسةر التين  ال قي ال ا ع ص

 الدراسات املرجعية : -

مةررررررت ا القلررررررق االقرررررريدس الررررررذاا ااا  ررررررر   ررررررياا ا التررررررين   لرررررريا "( بعنددددددوان 14( 2016دراسددددددة محمددددددد محمددددددد الددددددد يم   -1

ا ررررسالق  " الررررري   الررررو التعرررررسف امررررو العا رررررر  رررر   مةرررررت ا القلرررررق االقرررريدس الرررررذاا ااا  ررررر   رررررياا ا التررررين   لررررريا ا رررررسالق   

ل سالرررر ط لررر    رررياا 90,اترررت يا الض حررر  ا ررر  و ال صررر ي ااتسةررر  اليااترررر امرررو اا رررر مررر  طررراب ا سحلرررر ا ت تررر ر  لوررر  

الأ ةرر  ,ا  ورر  ألررر وت  ثيرر  ا  الررر ساا ررا التررين    ررأ الررت لو مرر  القلررق اساا االصرري  ال االس رر ر االقلارري ال الرريد   ررأ الررر 

 الياا ا ا مسدر للتين   .  

 رر   ال لضررر الجرر معا   مررأ ميد ررر ال  صررسةر  رر لعسار  التررين  سااتر اول رر ا  ( بعنوان"15( 2011دراسة منذر كامل عود     -2

    ال اب الج معا   مأ ميد ر ال  صررسةر   اتررت يا الض حرر  ا رر  و ال صرر ي  التين  " الي   الو التعسف امو ميا اول  ا 

                                                                                               %(.     19.4  اال صل  اليااتر الو ا   ةضر ال اب الج معا   ا ين     لو  )

" الترررين   لرريا طرراب اط لضررر ا الج معررر االاسوارررر اتررض  غ املررر اه  ( بعنددوان5( 2009أمددل محمددد علدد  الخدداروف   دراسددة -3

اطرررسر ااترررغ" لررري   اليااترررر الرررو التعرررسف امرررو االترررض ب التررري الررري ا ال لضرررر للترررين   ايعرررو االلرررياف االنرررسا ااترررت يم  

ر االتررض ب الترري الض حثررر ا رر  و ال صرر ي ااتسةرر  اليااتررر امررو اا ررر مرر  طرراب اط لضرر ا الج معررر االاسواررر اال صررل  الررو ا  ألرر 

العا ررر ا االترررسةر الةررري ر االقلاررري االنرررسة  ا ااتضررر ا الترررين   سارررر للرررذاا اتررري لر الحصررر م الارررغ  رررأ الررري ا ال لضرررر للترررين   

 .      اااتض ا التين   اتالر للت  اغ ا  ال   

ساا رررا ام   ررر ا الترررين   مرررأ ضررر ال ا تو ررر اا ال  ةرررار ااالتت  اارررر لررريا بعندددوان"  (1( 2004احمدددد متدددول  عمدددر دراسدددة  -4  

طرررراب الج معرررررر الرررررذ  ا" حارررر  لررررري   الرررررو التعرررررسف امررررو  يرررررو الع امرررررا ال  ةرررررار ااالتت  ااررررر ا سالض رررررر  ةرررررل ل الترررررين   

حاررر    التررر السمررر  الرررين   ال الررريد   الرررت لو  القلاررري االصررري  ال  اللةرررلار مرررأ ا ررر  ال رررسا     الالثررر ه ويررر  الترررين    الل صرررر  

ااتررررت يا الض حرررر  ا رررر  و ، ط لضرررر  مرررر  طرررراب  لاررررر ا عل رررر   ت معررررر  ي ررررر     لنررررر الةررررع سدر 163شرررر ل  العا ررررر امررررو ارررريس 

  رررر  ال صررررل  الررررو ا  ألررررر الررررياا ا  ررررأ الررررت لو مرررر    الررررين   االب ال صرررر ي اال صررررل  اليااتررررر لعرررريا ااالضرررر و الررررين   اال  رررر ال ا

 لثقر   ل   .        القلاي االصي  ال   ل ة سن ا الت الس  

لرريا طررراب ا ساحرررا ويررر  الترررين   ال  ةرررار ااالتت  ااررر ياا ا الررر بعنددوان " (7( 2002سددالم  زي ددب محمددد حسددن دراسددة  -5

ااالضعرر  الض حثررر ،للتررين    " الرري   اليااتررر للتعررسف امررو الررر الررياا ا الترري الرري ا ا ررسالق   اا سالقرر ااإلاياسدررر االث و ةررر 

ا  وررر  الرررر وتررر    اليااترررر الررريا ا ال  سررر ي االتت ررر  أ االتررري ال ثرررا مرررأ و ررر  م مرررين  سانرررا االترررسن اا ميررراط ا ررر  و ال صررر ي 

        االصي  ال  اض  ر للتعس  الو ضو و اال سا  .
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 إجراءات البحث  -

 .ا   و ال ص ي   الض حث  اتت يا  :    منهج البحث -1

االضرررر ل   2020-2019للعرررر ا الجرررر معأ  راالايعرررر اليااتررررار ال ثررررا مررررأ طرررراب  لاررررر الت  اررررر الضيواررررر   لةرررر  اا  :مجتمددددع البحددددث  -2

   (150ايسلر )

ال ثلرر  اا ررر الضيرر  مررأ ت اررا ال رراب ا لت مرر     لحلرر ا الارر مي للألاررر اا قارريا    لةرر  اا االايررا نررام عينددة البحددث :  -3

 ار ( االر انتا الر   ل سةقر الع  ا 100ابل  ايسلر )  2020  -2019الع ا الج معأ 

 مجاالت البحث: -4

 (  2020 -  12  -3الو    2020  -11 -  21االت تار نام ال ت ن م   الر اتساال اليااتر  : املجال الزمني   -

 .الل   –الت  ار الضيوار اال ا السة ضر   الر اتساال اليااتر  ق ا ا  لار:  املجال املكاني  -

  وار اال ا السة ضر ت معر ا س    طاب  لار الت  ار الضي  اا ر م   اتساال اليااتر اموالر :  املجال البشري  -

 وسائل جمع البيانات :  -5 

) مس ررق ( الر اات  س اتررت  ان ت ررا الضا ورر ا   رر  مررأ 1مس ق :  عي اس  االتت  ان امو اللب اال )االتت  ان )االتت ا   ا  ت   (   -

      االنسا .  الضا و ا  ا يس ي  قط  ايعواالتي تعت ي امو تمام    (2

( طرراب مرر  نرر ام اا ررر اليااتررر للتعررسف امررو مرريا 4الررر اتررساال اليااتررر االتررت ااار امررو ارريس )الدراسددة االسددتطالعية :  -6

ام  تررضر طسةقررر انررسام االتررت  ان لأرري يةرريا امررو ال  لرر  م  تررضر صررا  ر اتررامر ا  ررسساا ا أ وررر للةررمام الس يسرر ي للضيرر  

 . ت  ر  يةس اتي لراال 

( ط لررر  مررر   لارررر الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر ت معرررر ا س ررر  100الرررر ال  يرررا االترررت ا   امرررو اررريس )الدراسددة االساسددية :  -7

(اتررت  ااا  يارر  2مررا ارريا االت  ررر امررو ارريس ) ( االررر اتررتامي    ملررر2020 - 12 - 3 الررو ) (  2020 - 11 - 21نررام ال ترر ن مرر  ) 

 اتت  ان.  (98اصضن العيس الذت الر االات  س الاغ مأ الضي  ل  )

  اللةضر ا   ةر للحص م امو وت    للةمام الس يس ي للضي  . -التنساا   الض حث  : اتت يا  املعالجات االحصائية   -8

 عر   ومناقشة النتائج

  رررر   طرررراب  لاررررر الت  اررررر الضيواررررر االرررر ا السة ضررررر التررررين  )) مرررر  أ أتررررض ب اول رررر ا عدددر  ومناقشدددة تسددداؤل البحدددث ونصددده  -

  ث معر ا س  ((
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 ( 2الجدول  

 لعينة البحث وال سب املئوية  يوضح اسباب التدخين والتكرارات

 98ن= 

 ت االسباب التكرارات ال سبة املئوية

 -1 ال ماال( –ت  ار الس  ر )االصي  ال   69 70%

 -2 ( اايا اال  و م مأ أا  م م اين  ال سا  )ا    يا  اتلث  ا 49 51%

 -3 (الخ الت الس ... –ا لا  –الل ف   –الير  –اللو و ال  ةار )القلق  38 38%

 -4 الجيا  تع لار اليد  33 33%

 -5 ا    ا االتت  اار االع  لار 32 32%

 -6 ...الخ (الشلصا ا الع مر – ض ا الة   -ال ماال -االخ اال ب  -التقلاي )األب   31 31%

 -7 ايا إساال ن  ان التين   امو الصحر 25 25%

 -8 ايا الثقر   ل    –ضعا الشلصار   25 25%

 -9  قيا  اا در ال اليد  ا لر الت  مير 24 24%

 -10 ايا الت اار م  االلا     طس التين   اأضسااه 23 23%

 -11 الاساف اال تص سدر   23 23%

 -12 الض  لر )ايا الحص م امو ا ا  ( 22 22%

 -13 االاتق س  و  التين   م  اام ا الست لر 21 21%

 -14 الضي ر اتحا ر –ال ضا الع ا لليالر  16 16%

 -15 االاتق س  و  التين   دثل   الساحر االةع سن  14 14%

 -16 ايا ات س  سام  ال ا ةر     طس التين   اأضسااه مأ الألار .  6 6%

 -17 ايا ات س اق ب ا ااسار لل ين    اتعسه السناو اسا الول  اه 6 6%

 -18 ااالتلةاا للاولنة ان االلياف ا  ض ار مأ الحا ن   5 5%

 -19 (   سبر ا أ   – حة ل  الوسبر )   4 4%

 -20 ايا م  اتر السة ضر 4 4%

 

 لوررررر  ( الرررررذت د بررررر  اترررررض ب الترررررين   ا التنرررررساااا االلةررررر  ا   ةرررررر الترررررتث   ا اا رررررر الضيررررر  االتررررري 2) مررررر  نرررررام الجررررريام 

ا رررساس اا رررر الضيررر  مررر  طررراب  اترررتث   احةررر   (%4 -%70السااحررر  مررر   ررر   )( تررر   الرررمست للترررين   ابلةررر  م  ةرررر 21اررريس)

 ت معر ا س  . -  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر

مرررسن  (69ب) لررر  ا  ررر  أترررض ب الترررين   النرررسااا ((الدددزمالء  –جماعدددة الرفددداق مدددن االصددددقاء   وثررري أ  ( 2ابررر ل اس مرررأ تررريام ) 

( النررسااا 49ب) مررأ ا س رر  الثرر  ي ((الفدراغ "وقدب بددون اسدتثمار" %( احررا مررأ ا س رر  االام    ي  رر  ترر ال )70بلةضر م  ةر  لو  )ا 

  51 لةضر م  ةر  لو  )  ا
 
( 38)ب ((التدوتر ...الد "  –امللدل  –الخدوف  –الهدم  –القلد    الضدغوط النفسدية " %(  ات ال ث لثرر 
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 38)  لةرررضر م  ةرررر  لوررر  النرررسااا ا
 
%( 33بلةرررضر م  ةرررر  لوررر )( النرررسااا ا 33ب )  الجهدددل بتعددداليم الددددين (( %(   ي  ررر  تررر ال اا عررر 

 
 
 32)  لةرررضر م  ةرررر  لوررر ( النرررسااا ا 32ب )  املشددداكل االجتماعيدددة والعائليدددة((  ي  ررر  تررر ال ن مةررر 

 
%(   اتررر ال مرررأ ا س ررر  ت ستررر 

اتررر ال       %(.31 لةرررضر م  ةرررر  لوررر  ) الشخصددديات العامدددة ....الددد  (( –كبدددار السدددن  -الدددزمالء -االخ االكبدددر –  التقليدددد  األب 

 
 
النررررساا ابلةررررضر ( 25)ب عدددددم الثقددددة بددددالنف ( – ضددددعا الشخصددددية ا دم إدراك خطددددور  التدددددخين علددددى الصددددحة( عددددترررر  ع 

ابلةررررضر م  ةرررررر  لوررررر   ( النرررررساا24ب) فقدددددان رعايددددة الوالدددددين وقلددددة اهتمددددامهم( ثررررر ال تررررر ال مررررأ ا سالضرررررر الث م ررررر .%(25م  ةررررر )

 و  الظدروف االقتصدادية(  عدم التوعية من االهل بمخاطر التدخين وأضراره ( أم  مأ ا سالضر الت تعر  ث ال  ا م   (%.24)

 ابلةررررضر م  ةررررر  لورررر  )23) ب
 
 %(23( النررررسااا

 
 22) ب( "عدددددم الحصددددول علددددى عمددددل  "   البطالددددة . اترررر ال ا شررررسا

 
ابلةررررضر  ( النررررسااا

 ابلةررضر م  ةررر 21ب )  االعتقداد بد ن التددخين مدن عالمدات الرجولدة( ا ررس الح سدررر ي    حا مأ ا سالضررر   %(.22 لو  )
 
( النررسااا

ابررر ل اس الرررو  .الةررر  ق   رررسه%( حةررر  الجررريام  4 - %16(%. ا   لررر  مررر  االترررض ب التررري   رررسا  لةررر  السااحررر  مررر  )21 لوررر  )

ا  وترر    ا لرر  اليااترر ا الترري الضيرر  مررأ االتررض ب ا مسدررر الررو اسمرر    ال ال تلاواح  ا ر     وو  وت    لذه اليااتر   أا ا ا  

دراسدة و  (5( 2009دراسدة أمدل محمدد الخداروف    مرراوت    لذه اليااتر  اال ق حا     م  حا  الع  ا  اا تل ل التين    

مررأ ا  ألررر اتررض ب التررين    ررأ القلارري اال رر ال ااالصرري  ال ( 7( 2002و دراسة زي ب محمد سالم  (  1 (2004احمد متول  عمر 

الررررر  الةررررر   اال  ررررر  النرررررساا مررررر  اتيرررررر وارررررس ال ررررراب مرررررأ لرررررذه اليااترررررر .  ررررر  اال قررررر  وتررررر    لرررررذه اليااترررررر مرررررا وتررررر     اا الس ررررر ر

ال رراب مررأ لررذه   ررأ الع امررا االتررسةر االترري أشرر ا المررر  االتررض ب الترري الررمست الررو التررين   مرر  ألررر  اليااترر ا ا ررذ  ان مررأ  رر   ا 

اليااتر     رر  ا االتت  ااررر االع  لاررر االقلارري اال رر ال ا قرريا  السا دررر مرر  االلررا اارريا مترر  ع رر أل  رر  رر  اارريا ال ااررر االلررا 

ليرررر    ررر طس الترررين    اال ال تلرررا ال تررر    مرررأ اليااتررر ا التررري  يثررر  مرررأ اترررض ب الترررين   اا الع امرررا ا مسدرررر الارررغ  ث ررر ا اال مرررأ 

   حاررر  أال قررر  مررر  حاررر  ا  ضررر د  يرررذه االترررض ب انتل ررر  مررر  و حارررر الت اليررر   قرررط  انرررتاف شرررنمأ   ألتررر ل .ا السالابرررر  الررر 

مرررررا لرررررذه اليااترررررر مررررر  حاررررر  الت اليررررر  االةررررر    قررررري أ ررررريا اليااترررررر امرررررو ا  القلاررررري ( 1( 2004احمدددددد متدددددول  عمدددددر  سااترررررر 

                                                                                                       .ا مسدر للتين  االصي  ال م  ألر االتض ب 

  الدتخلص مدن ا    دور االصددقاء (التي ااتب ا ا  ألر اتض ب التين   لرر  (14 (2016محمد الد يم  االم ي وت    سااتر   

ا  الرريا ا اااال الررين   السررج  س  (3( 1999  واخدرون اسدماعيل خليدلم ر  سااتر  ,ال  م  ال صل  الاغ ساات ا  ث  ن  القل (

تررل    دررتر تعل ررغ ارر  طسةررق   حارر  دررسا  ا  التررين   .% 34لرر  تشررجاا احرري االصرري  ال اا مي  رر  رر االقلارريلر ابلةررضر م  ةررر 

( احرري اتررض ب ا ررذ  ان مررأ لررذه اليااتررر  دلجررو الرقابددة مددن االهددل والوالدددين اتح  رر ن االقلارري ال  رر  م االتت  ااررر, امررأ  ارر ب) 

ا ررين    الررو القلارري ال  رر  م االتت  ااررر   رر  ا قض لررر  م رر  دلررت  ا ررغ  عررو او رر و الةررل ل   رر  الةرر ت مثررا التررين    اةررسا 

ال  اليرر  امررو ترر اا اوغ  ي دأ   أيةس ااتيا اأام تل ل دثسبغ ا ين  مأ طسةق االويساف الذت دضيأ ارر سن  ةرراث ان   الض حث  

النرر   ا رر  د ررو ساا االصرري  ال االس رر ر  ررو  لررذه  التثسبر , اثي و ةغ مأ طسةق ملا ر    ت ل ا ااترر لا  اال رر اال اتلتل ررر .

تعلر االتت   أ االتي الم ي لذا االالث ه الو ا  ظ الس الررتعلر الترري اللررت  ارر  اللبرر اا ا ض شررسن ال لاثر   لذاا الت ق ما واسةر ال

امرررر  دت الرررر  امررررو لررررذا  د نرررر  ا  اليرررريا امررررو أترررر ل الررررتعلر     رررر لين اا الررررتعلر  رررر لعب ن ,ات مرررر  نررررام تررررل ل فررررلو انررررس ,

 :6)                 .    ن أا االحتأرر ل  رر لنث    رر تحا   الةررل ل مرر  وترر    ,ال رر ل او رر و تررل ل متعرريسن  مررأ الحارر ن النلةرر    تح  رر 

الدددد يم محمدددد  يةررر  سااترررر لرررذه اليااترررر ا  الرررين   ال الررريد  مررر  ألرررر ساا رررا الترررين    أ ررريا   ررر                                ( 26

للتل رر ر االتت  ااررر األ ا ررر  االترري مرريا الرروثس ال ررسس  رر انسة  ن صررر ال الرريد  .الررذا ث ررسن  الرر  مرر  دم رري حقاقررر (14 (2016 

ال ضا فلصار اال   ال سانا االتررسن  ةررل  ا ا   رر  مس رر ب  مررر  ام ررر  تررل ل التررين   ن صررر مررأ ح لررر م  اتررر احرري ال الرريد  
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 رر لس ر مرر  صررحار ا  رر  الصررحار مررأ حارر ن ال ررسس , ضقرر  الضي ررر االتررسةر ح ترر ر مررأ ال  اررر الةررل  ا ا الاي ررأا ارر ا الللتررين   .

االعتقددداد بددد ن التددددخين مدددن    ررر    وررر   عرررو ال تررر    مثرررا              ررر  مرررا االرررييرر. مررر  ال  مرررا الو ررر  قلررر   اا  الررر  ا  ررر  ا ررررر د

( 14( 2016محمدددد الدددد يم   ح ضرررسن أدلررر  مرررأ سااتررررعالمدددات الرجولدددة( االعتقاد بددد ن التددددخين يجلدددب الراحدددة والسدددعاد ( 

االلرررسام اررر  ترررل ر     رررر  شرررع ا  ا رررا لررريا ا رررين    درررسالضط  ررر ل ل  ااالحةررر ل   لست لرررر , االتيررريت االت رررسس وا ررري  ةرررسل   

  تعرررررر ااالساال اللررررر ط   ررررر   الترررررين   مصررررريا لت  ارررررا الي ررررر ا االتررررر الس ,امررررر  اتحت رررررا ا  لرررررذا ال رررررع ا  االلرررررا اا عل ررررر   

    (                                     199:  14)  .الصحار للتين    ن    ح م اتل طسالتين   يع س الو ضآلر ا عل م ا ليا ا ي

 االست تاجات والتوصيات

 
ً
 :االست تاجات -أوال

 ت معر ا س  . -    طاب  لار الت  ار الضيوار  التين  ( ت ض  الول  ا  21ا ساس العا ر )  حيس  -1

( مرررسن 69لررر  ا  ررر  أترررض ب الترررين   النرررسااا     ب) الدددزمالء (( –االصددددقاء جماعدددة الرفددداق مدددن  ررر   أ  ررر  االترررض ب النرررسااا لررر ) -2

 %( احا مأ ا س   االام.70ابلةضر م  ةر  لو  )

 %(51( النسااا ا  لةضر م  ةر  لو  )49مأ ا س   الث  ي ب)الفراغ "وقب بدون استثمار" (( ت ال ) -3

4-  
 
  -5 . %(38( النرررررسااا ابلةرررررضر م  ةرررررر  لوررررر  )38) ب...الددددد " (( الهدددددم  –  الضدددددغوط النفسدددددية " القلددددد  تررررر ال ث لثررررر 

 
تررررر ال اا عررررر 

 %( .33( النسااا ابلةضر م  ةر  لو )33ب )  الجهل بتعاليم الدين (( 

6-   
 
 %(.   32( النسااا ا  لةضر م  ةر  لو  )32ب )  املشاكل االجتماعية والعائلية(( ت ال ن مة 

7-  
 
  لةررررضر م  ةررررر  لورررر      ....ال  (الشخصدددديات العامددددة –كبددددار السددددن  -الددددزمالء -الكبددددراالخ ا – التقليددددد  األب ترررر ال ت سترررر 

     ال صل  اليااتر الو وت    انسا ابلة  م  ةر معتب ن .      %(.  31)

 
ً
 :التوصيات  –ثانيا

 -بال سبة  للوالدين واالهل : -أ

 ال  دت ذلر اال   ال  يان تةت ت    -1
 
   .التقلايايا التين   الث ض 

  سا ير مأ اا  م م اين. اا  ا   اشوا اال   ال  تعلار -2

 تعلار اال   ال  ا ار اوتق ال االصي  ال اا الس  ر االت ة ال حة  القار االتسةر الة ةر مأ اتجت ا. -3

 ألحأ ا ال سيعر االت -4
 
 .ماا       امار     اغ م  اللسا اإلال للتعلار اال   ال ا  التين   ميسا طضق 

 مت  عر اال   ال ن ام الضي   اايا الس ير لل  اد دتعل    م غ الةل ل     الة ت. -  5

 حا ا    ا االتسةر مأ اط ا ال س االت  لر االيياال    لي  م  أثس ي يال امو تل ل اال   ال .  -6

 -بال سبة ملؤسسات املجتمع : -ب

 .اامو    ا انسا   إتساال  ي ا م  برر اب تو  اا م تل ر امسالض ر اامو اا  ا ا ب  اااتا  -1

ال اارررر ال رررض ب ابررر  اتررر  ا االاررراا اتلتل رررر ا ةررر  ار اا س ارررر اا قرررساالن ن صرررر اتررر  ا الت اصرررا االتت ررر  أ اررر  ن ررر ان  -2

.
 
 التين   اأضسااه اااللر اوغ حساا شسا 

  ين    مأ االم    الع مر الأ    وسام ا الص ايدر .ت  العق ب ا الساسار لل -3

 ا ا اللسةضر الج س ار امو  ا الةلا ا تعلقر   لتض  االين     أا  ض   االص ايت للحي م  اتت  اسل  -4
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 .اسد اتل ل    ت ضاق   او   م ا التين   ا ال اا    ر ا متة ا سانا اتجت ا الع مر االل صر  -5

 اأضساا الح اا االشي اةر ا   للر للتين   االتي تة ريف التعسةا  ون  اهسار   -6

 املراجع واملصادر 

 

 

 

 

 : (2004  احمد متول  عمر  .1
افددع ومنبئددات التدددخين  دد  ضددوء املتغيددرات النفسددية واالجتماعيددة لدددى طددالب الجامعددة الددذكور   دو

   كلية التربية جامعة بيشة  السعودية 45-1مجلة كلية التربية عدد يناير 

 والقران والسنة   دار التوزيع وال شر االسالمية  القاهر   .مصر التدخين بين  الطب : (1998  أرناؤوط محمد السيد   .2

3.  
 اسماعيل   خليل 

 محمد عثمان كتبخانة 
 1999) : 

 بعدددل العوامدددل االجتماعيدددة والدددنف  اجتماعيدددة املرتبطدددة بممارسدددة الشدددباب الجدددام   للتددددخين  

 153- 152 ص 86املجلة العربية للعوم االنسانية .العدد 

 ال تتوقا عن التدخين حتى تقرأ هذا الكتاب ،دار الفاروق لل شر والتوزيع  القاهر   مصر : (2004  الدر هاري وآخرون   .4

 : (2009  أمل محمد الخاروف  .5
التدخين لدى طالبات وطالب الجامعة االردنية  اسبابه ومضاره وطرق عالجه  اصدرات الجامعة 

 االردنية  عمان.

6.  

 حصة عبد الرحمن 

 خليفة   الناصر

 عبد اللطيا محمد   

 2000) : 
نسدددد  املعتقدددددات حددددول التدددددخين وعالقتدددده بالسدددددمات الشخصددددية لدددددى عينددددة مددددن طددددالب جامعدددددة 

   جامعة الكويب  الكويب 142الكويب  حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  الرسالة رقم 

 : (2002  زي ب محمد سالم  .7
افع النفسددددددية واالجتماعيددددددة لتدددددددخين السددددددجائر لدددددددى عينددددددة مددددددن طددددددالب املرحلددددددة االعداديددددددة  الدددددددو

 والثانوية  رسالة دكتوراه  ير م شور    جامعة عين شم  .مصر

 خطوات لل شر والتوزيع  دمش   سوريا  التدخين آفة العصر من االلا الى الياء .دار  : (2009  سمير ابو حامد   .8

 مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  االدار  العامة للطبع والترجمة  الريا   السعودية   : (1996  عبد العزيز عبد هللا بن باز  .9

 شبكة االلوكة  الطبعة الثانية  الريا   السعودية  البيان    أضرار الدخان   : (2011  عبد هللا بن صالح القصير  .10

 دار الفكر العربي  ،  . القاهر  ،    1الصحة والتدخين ، ط : (2001  محسن عيس ى عل     .11

 : (2017  محمد عرسان شحاد   .12

بالضدددددفة الغربيدددددة  دراسدددددة حالدددددة مديندددددة  "االثدددددار االجتماعيدددددة واالقتصدددددادية والصدددددحية اللتددددددخين

رسدددالة ماجسدددتير  يدددر م شدددور    كليدددة التربيدددة  الجامعدددة النجددداح  الوطنيدددة   ندددابل    فلسدددطين    سددلفيب("

 املحتلة . 

 التدخين وأثره على الصحة  الدار السعودية لل شر والتوزيع  جد   السعودية. : (1980  محمد عل  البار  .13

 : (2016  محمد محمد الد يم  .14
افع التدددخين لدددى املددراهقين" مجلددة العلددوم التربويددة  العدددد  مسددتوى القلدد  وتقدددير الددذات والدددو

 الثاني   كلية التربية االساسية   دولة الكويب

 انتشار التدخين بين الطالب الجامعيين بالعراق  جامعة الناصرية  العراق : (2011  منذر كامل عود   .15

 2016املكتب االقليمي للشرق االوسط تقرير  : (2016  منظمة الصحة العاملية   .16

 التدخين وأثره على الجسم والعقل   وطريقة أبطاله  مكتبة وهبة  القاهر    مصر  : (1991  مصطف  محرم    .17

 : ( 2008   يوسا محمد عو     .18
"التدددخين وعالقتدده بمسددتوى القلدد  وبعددل السددمات الشخصددية لدددى االطبدداء املدددخنين بغددز  "رسددالة  

 ماجستير  ير م شور    كلية التربية  الجامعة االسالمية   ز   فلسطين املحتلة . 
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 املرفقات
 (1مرف  رقم  

 قائمة ب سماء الخبراء واملحكمين

 ت االسم الصفة

  .1 د. الشريا الهادي  بر  الزاوية العجيالت. جامعة بكلية التربيةلتربية وعلم النف  بقسم ااالستاذ املساعد 

  .2 د. محمد مسعود العربي املرقب الرياضة. جامعةالتربية البدنية وعلوم  الرياضية. كليةاالستاذ املساعد بقسم االدار  

  .3 د . محمد مفتاح جابر جامعة املرقب .وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية االستاذ املساعد بقسم التدريب 

  .4 د. أحمد البهلول العلوص جامعة طرابل  -بقسم التدريب. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةحاضر امل

  .5 سامي مسعود سحبون د.  جامعة املرقب -بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  اعاد  الت هيل الحركياملحاضر بقسم 

  .6  مصعب مفتاح الشريا .د جامعة املرقب -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالتدريب.  املحاضر بقسم

  .7 د. مجدي محمد أحميده   الزاوية العجيالت. جامعةبكلية التربية التربية وعلم النف  املحاضر بقسم 
 

 استبيان اراء الطالب  استمار (2مرف   

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة املرقب 

 .(...................... السنة الدراسية ........................................................................./االسم اختياري(

  ............( مدخن ....................(  الترتيب    العائلة( ...................... الحالة االجتماعية  (.......... العمر 

 يعت ا مث  ار م  الض حث   إتساال  ي  ح م:أخ  الطالب املحترم  

 ووما م   االت  ر  صساحر ح م الةمام الس يس ي لاتت  ان ال :

 جامعة املرقب ؟  -بين طالب كلية التربية البدنية  التدخينماه  أسباب انتشار  -

   ما ت ةا ال نس اأالر التقيدس ا ا االحت اا   

 الض حث  

                                 كل املعلومات    االستمار  ستستخدم أل را  البحث العلمي فقط                                                                    *

 ت االسباب

....................................................................................................................................................... 1- 
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 رياض األطفال 

  (العامة  أهدافها –نشأتها  – أسباب ظهورها –)مفهومها 

 موس ى أحمد أبوسيف. أ

 31املقدمة:

ة تررررريضتعنررررريض تة رررررةسضحفإلهرررررسضح    رررررسض     ررررر ،ضض،تعتبررررروضة إحدرررررسضت رررررع ضلتربررررر  ضة  ت ررررر ضة  و   رررررس

ض
ا
ضحةررررت إة ة

ا
،ضحتعتبررروضمررراًضةا  ررر  ضةلترررعة ة

ا
حتههةررر هحضاةهررر يض  ةررررهسضةكت   هرررسض نجررروض   عهرررسضح ا  ررر 

ض ع رراضةرع رررسضةا تعةوهررسضحةرإة رراضة تععه هررسضة ترريض
ا
،ض  رراضةر ررحضة تعررإ ضعيهرر فا    ضة بيت،ضحف  هعة

ضك ررررا ظ ررر  ض  ررر اضةا  رررر مض ررر ضة عرررر  ح،ضحلررر ض ررر ض مررررحض مرررعة   ،ض عيهررر ضح اررراضةارررررب  ضة تررريض   ضت رررراض

ضض ح حمضة ب  ثضلاضخالمضماةضة بحثضة تعإ فض ا ك.

 مشكلة البحث:

ة ترررريضحض ررررا،ضةتعتبرررروض  رررر اضةا  رررر مضلرررراض مررررحضةرإة رررراضة تععه هررررس،ضا هرررر ضة    ررررعيضةار رررررهسض  رررراًضةرإض

حفن هررسضرع ةفرر ضحةرررتععة ةف ضة  تع ررس،ضض،تعتبرروضلإ عررسضة ت ررريكضحة تيرر  اضرهرر مضحةفا مرر  ضة   ررا

 ررر ضة عررر  حضحلررر   ض مرررحضضةاررررب  ضة تررريض   ضت ررراضظ   مررر   ررراضةر رررحضة تعإ رررفضسهررراًضةرتربررر  ضحلررر   ض

ح مررعة ضةرع رررسضةا تعةوهررسض مررعة   ،ض هررثضلرراضةرال ررلضحكرر  ضخعرررض رراألض مررعة ض  رر اضةا  رر مض

 رررراضتههةررررسضحط ررررعة ضةا  رررر مض ع ع رررررسض،ض إ رررر اضةا  رررر مضتهررررع ضتهررررسة ت به ة ن  هررررسضة ع عهررررسضحضضلرررراض

ةا تعةوهس،ضح يبتض  ضةرع رسضةا تعةوهسض  ض عضذةته ،ضحلا كضفحررع ضل رريعسضة بحررثض رر ضة  برر  ا ض

ضةآلفهس:ض

 ؟ل ضم ضل   مض   اضةا   مض -1

 ؟  ضة ع  حضة تيض   ضت اضظ   ض   اضةا   مضض  ضحةارب  ل ضضض -2

 ؟   اضةا   مض  ضة ع  حضلتىضن   ض -3

 ؟ل ض  ض محضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض -4

ضل   ضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ض هبه ؟ض -5

 أهداف البحث:

ض:فح هقضةآلتيضة بحثضت اضضيهع 

 .   اضةا   مة تعإ فض     مضض -1

 . ارب  ضة تيض   ضت اضظ   ضماًضةرترب  ض  ضة ع  ح ة تعإ فضض -2

 .ن  يض   اضةا   مض  ضة ع  ح ااضضة تعإ ضض -3

 . ااض محضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مة تعإ ضض -4

 ة تعإ ض ااضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ض هبه .ض -5
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 أهمية البحث:

ةرإة ررراضة تععه هرررسضح ررر ضلإ عرررسض  ررر اضةا  ررر م،ضضلإ عرررسضل  رررسضلررراض م هرررسضة بحرررثض ررر ضفن ح ررر ضضفك ررراض

ضظ   م ضح محض معة   ؟ضح رب  حة تعإ فضسه ضلاض هثضن  ته ض

 ةررر يضة به ررر  ضة تععه هررسضلرراضلس  رراألضحلبررتح األ،ضن رر ضفك رراض م هررسضة بحررثض رر ض  رر ضرررعض  هررعض

ض  ض   اضةا   م،ض ه  ض تععقضسهاًضةرإ عسضح معة   .حلع إة ضحلعع 

 منهج البحث:  

ضةرتسعمضة ب  ثضةرنهجضة  ص ي.

 حدود البحث:

ضة ةع يض  ضل يعسضة بحث. ب  ا ضة ض  تصإضة بحثض ااضةاك  سض اض

: مفهوم  
ً
 رياض األطفال:أوال

 رررر ضض،تهررررع ضت رررراضفح هررررقضة ن رررر ضةرتي لرررراض    رررر مض،  رررر اضةا  رررر مض رررر ضلتربرررر  ضفإل  ررررسضةكت   هررررس

 هررس،ض  ادرر  سضلرراضك هرر ضة نرر ةس ضةا برر هسضحة ع عهررسضحة ن بررهسضحةاكت  ضض،لإ عسضة     سضةربكررإي

ررررع ةتهحض ررراض إ رررقضة ععرررحضحة ة ررر ذضةاةرررإ،ضحتبررر ىضمررراًضةرتربررر  ض ررر ضلع رررحضت ررراضفرررع هحضحفن هرررسض

حيعرررررررررررعضةرإ ررررررررررريض ضررررررررررررن ة ض6-4رررررررررررراضلضحرررررررررررقضسهررررررررررر ضةا  ررررررررررر مض ررررررررررر ضت حمضة عررررررررررر  حضل  ررررررررررر اضةا  ررررررررررر م ،ضح ع

  ض ررر ضة  رررإألضةار نيل إ رررع  كض إح رررا ضمررر ض حمضلررراض  عرررقضلبررر ىض  ررر اضةا  ررر مض اررراضمررراًضةرتربرررض

أل ض ررراألضة إحدرررسضحلإةنررر ضة إ   رررسضحضضة ت رررر ض  رررإ،ضحررررعض رررا 
ا
ضنباررروة

ا
 ح ضةاةضررر  سض إح ررراض ألضمنررر ًض إرررر 

  ضة صرررر،اوي،ضمرررراةضة ببررررت ألض ن رررر ضة   رررراضل رررراضة نب فررررضض    رررر م،ض هررررثض  رررر م ض  رررريضة إحدررررسض حض رررر ض

ن رر ض ألضة إحدررسضتعنررىضةاةإ ررسضحةا  ررال ض    رر مضض، ألض ررحضحةمت رر مضلإلهررسضة إحدررسضلة ببررت ني  تع 

مضلبرررررر  عيضة كبرررررر  ضحفرررررر كيه حض  ررررررح،ضل رررررر ضعبرررررر  عض ارررررراضفررررررع هحضةرررررررتععة ةتهحضحرررررررع ةتهحضلرررررراضخررررررال

ض .14-13،ضض2000ض:لةا  هعس

إ عررسضت رراض حدررسض حضرعضك ءض  هاسضا ته جض  رراضمرراًضةرل   اضةا   م ضضحسهاةض ت نعض ألضماةضةارحضض

ضلاضخالمضة ععح. ض ع  سض اإيضح ععحضح    ض  ض  ح ئه ضح ي ألض  ً 

 :
ً
 األسباب التي أدت إلى ظهور رياض األطفال:ثانيا

ف كررررررعض رررررررب  ضلتعررررررع يض  عررررررتضةررررررررإلاألضةر ت رررررراألض   صرررررر،  ضت رررررراضة عن  رررررررسضسهررررررحضحة ت كارررررروض رررررر ضتن ررررررر ءض

ضلترب  ضخ صسضحة تيضلنه ضل ض ا :

حة ترريضض،ك رراضةارررإي:ضفإلهررسضةا  رر مضفت عررحضرررع ضنبارروضلرراضةر رر  ة ضحة  ررهحضة  و   ررسضة  تع ررسض -1

رررعضاضفترر ة إض ررع ضة ك ارروضلرراضةآل رر ءضحةال رر  ،ضررر محضمرراةضةالررإض رر ضف   ررسضة ررعة  ض حرر ضتن رر ءض

تي لرراض رر ضة نرر ةس ضلترب  ضفإل  سض     مضف  إض  حضرع ضك   ضلاضة  و هررسض تح هررقضة ن رر ضةر

 ا ب هسضحة ع عهسضحة ن بهسضحةاكت   هس.ة
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كررراضةربرررتع ل  ضة   ارررويض ررراضفررر  اوضة ،ررراةءضة صررر  ضحضضة ع ررر ضةرررر   ض  ررررإي:ضررررعضتع ررر ضةاررررإيض -2

  ض  رراًضة ررعحمض حررلضةا  رر مضلرراضةا ررعلضة ن لهررس،ة الزلررسض  و هررسضةا  رر مضحخ صررسض رر ضة ررعحمض

ااضذ كضلاضع  ضة عح ررسض رراضبببحضةالي  ه  ضة ةعح يضحل ض  وفحض ضضضلحعح ض حضشب ضلنععم

ضلرراض ألضف رريض  ةكاهرر ض ارراضة  كرر ضةان رراض رر ضلارر ا ضن ارروي،ضح رر ضمرراًضة ررعحمضة ن لهررسض
ا
 اررعضن ارروة

ض          إ  سضة  إح ضة تيضععي  ألض يه .ضةارإضف ًو

   ضخإحجضةرررإ يضت رراضة ع رراضت رراضة ت كارروض  رراضيهررتحض  و هررسضةا  رر مض رر ضمرراًضضضخإحجضةرإ يض عع ا:ض -3

ض
ا
ضض،ل رر ض اعرراض،ة عي ررسضة ف رر ضلبررت  ضضكع رر ةاة  ررس،ضحفرر  ة ضمرراًضةر رريعسضتع هررعة ةرررإ يضت رر ً 

حفرررر  اوض هرررر يضعبرررر  م ض رررر ب ضض، رررر ض   رررر  ضة بيررررتضة إكرررراضة ع رررراضحة كبررررحضلرررراض كرررراضةاررررر  م

فيبإضة ع اض ع إ يض  ض   يضلات ع  ضفحت جضت رراضخررعل  ضضضة يبإضحة إخ ء،ضحة  ت ع  ضة تي

ض ألضفرر  إض    رر مضلرراض إ رر محضح  رر مضل رر مضةام،ضضضة ةب ء
ا
لاض كاضة ت   ضحةا ت ج،ض ععيه ضتذة

صرررررر،  ضةا  رررررر مضحفة ررررررة هحضضح ألضفيرررررر ألضة بررررررع   ضة  و   ررررررسضحة تععه هررررررسض يهرررررر ضلبررررررتح سضفارررررر ً

ضح     هح.

ةا  ارررر  ة ضة برررري  هسضة ترررريضفك ىرررريضة عرررر  حضت رررراضفا هرررر ضةربرررر ناض رررر ضإضة برررري ني:ض   ضة ت اررررضض -4

ضشرررر سض رررر ضض  اةهرررر يض رررر  يضةارررررإيضحف نرررر ضي،  رررر  ة ضحلبرررر نيضارررر  س،ضحخ صررررسض رررر ضةرررررعألضة كباررررو

ضصررر،اويض يهررر ض  اةإنرررسض  رررحضعبررر  ضة تررريض حض    ررر مضة  صصرررسضةربررر  سضفيررر ألضضح ررر  يضصررر،اوي،

ضلتررن كضت ارر  ضت رراضض ررع  ضل رر ضةارررإ سض ه تهحض ةخاضةا   مضن  ذضضلاضضض حعضضحماةضضك  هس،ضضحغاو

ضن ررررر ضةالرررر ألضلرررراضضبشرررر يءضلنرررر ضح حبرررر ألضضةاةإ ررررس،ضلرررراضضبشرررر يءضلنرررر ض ن ع رررر ألضضة بيررررت،ضخرررر  جض  ررررح

  .79،1997حة  اة  :ضلة     ق ضض  حضي ألةرضح ألضت ه ض  ا ت  ءضع عإحأل

ضةامت رررر مض إ   ررررسضض -5 ف عررررحضة  ت رررر ضةرت،ارررروض نرررر ءضتنبرررر ألضكع ررررع،ضحف عررررحضمرررراةضةانبرررر ألض ررررعحً 

    تررررررر ض يررررررراضلررررررر ض ضررررررر اضة تة رررررررةسضة طرررررررةهحسضة برررررررعه سضحة ن ررررررر ضةرتي لررررررراض ترررررررىضفضررررررر ع ض

 ض ه ته ضةربت بعهسضحف ةك ضل ض   عصإضلاضفحع   .حض  بتض

ضتألضة عن  سض  ا  رر ض -6
ا
مضدررإح يضر لهررسضحةرتصرر   سضحررر يضم وعررسضرررتعخاضررر  ضة ع رراضلبررت بال

 ت  رررراضلا   ررررسضةا  رررر مض رررر ضة بررررن ة ضة بررررتضةاح رررراض ةررررسضنباررررويضلرررراضة بيةررررسضض،اضعبرررر ه ألضسهرررر 

 ة بي  هسض  ضة بال .

تألضرررررررع ة ضة   رررررراضة ةررررررعح يضحلبررررررت  ض خرررررر  ضاض  كنرررررر ضلرررررراضةن برررررر  ضةا برررررروة ضة  و   ررررررسضض -7

ت   هرررسضةرن رررربسض حألضف كهررر ضلررراضربررراضلرررإلاألضلتسصصررراألضلع ررراألضحةافا مررر  ضة عع هرررسضحةاك

   بهعسض   ضة   اضح  ك ف ضحلبت  ض خ  ضحةرتععة ً.

اضةرع رررررسضةا تعةوهررررسضعبرررر  عض ارررراضة  ضرررر ءض ارررراضت ررررعة ضة   رررراضحتههلترررر ض ت برررراضة تععررررهحضربررررضض -8

ضضبعضض رب  ضة تسعفضحة  بإ ض  ضة ص   ضةاح اضلاضةرإ عررسضةا تعةوهررس،ضحرررعض اهررتضبعررض
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ة رررعحمض رررا كض  ررررتسعلتض ررر ضلعة رررر  ضررررنسض حضررررةتاألضاررررت ب مضةا  ررر مضربررراضرررراضة رررتععحض

  .1987،79ل   ع:ض

   نررر ض ه ررر ضرررربقضبعرررضضة ع ةلررراضة تررريض   ضت ررراضف ة رررعض ن  رررسضة  ت عررر  ضةرع هرررسض  و هرررسضةا  ررر مض

 ضتاض  ررضض ه  ضرباضراضةا  ةم،ضح غحض ن  سضن اويضلاضة عحمض  ترب  ضةا   مضحةامت  مضسهح،

ض  كرررراضة  رررر مضتألضة ت صرررراوض رررر ضمررررراةضةا
ا
ح  رررر ض ررررريكضمنرررر ًض ح ررررسضلرررراضة رررررعحمضض،   ررررحضلرررر ضزةمضر و رررر 

ض
ا
ضكرررررر لال

ا
ض رررررر ضمرررررراةضةافارررررر ً،ض حض ألضف ررررررعمض إةلارررررر 

ا
ةرررررررت   تض ألضت رررررره ض  كرررررر  ضة     ررررررسضف  لرررررر 

،ضح  ررعضةختع ررتض
ا
ضاةرراضةر رريعسضكررا   

ا
ض  كةرر 

ا
ض د ررعل  ضة  و   ررسض  كرراض ألضععتبرروضل رر ا

ا
حلتيرر لال

تبرر    ،ض  رراضة ررعحمضلررع ضةة عحمض ه  ض هنه  ض رر ض   هررسضةا ررعل  ضذة ضة عالرررسض  ا  رر م،ضح رر ض

ضت رراضلرر ضربرراضةاة ررا   سضة     سضت رراضلرر ضربرراضة رر اضلاضف تعض يه ض ض
ا
،ضح عررضضة ررعحمض ي،ض رراضح  ه  رر 

ضفرررامحض بعرررعضلررراضمررراةضحاض 
ا
ا اررر  ض   ررر مضل ررر ماأل،ضحط  رررر ءض ررره ضة رررر حةجضتاض  ارررة ءضف    ررر 

حف تعضة عن  سضت اضةاة لرراضضيضاضذ حض   ض ه ،لاض ألضفسإجضت اضة ع ه ض  إاضح ةثضض ع    سضة بو ةس

ضاررررر ه  ءضة تيرررر  اضة ي لرررراض د نررررضحة ت،ا ررررسضدرررر   ضة  برررري رررر ضبعررررضضة ررررعحمض  اشررررإة ض
ا
األ،ضحلرررراض 

ضلرراضة نخررجضيضحة ،اةءضضبة عحمضلاض  عمضةاشإة ضة  
ا
ض ع  هررع،ض ررمذةضلرر ض صرراضة   هررعضرررع ة

ا
لا   

كضةاةضررر  سضحكرررعض ل لررر ض ررر ضبعرررضضة رررعحمض رررعةوقضةا  ررر مضحرررر    ضةا عررر  ،ضحمنررر ًضبعرررعضذ رررض

  .80،ضض1997حة  اة  ،ضضة     ألضح   اضةا   مضل

: نشأة رياض األطفال في العالم:ثالث
ً
 -ا

 ض نررعل ض ن رر ض1796حل  تحع ررعضرررنسضلض إكرر ضتن رر ءض  رر اضةا  رر مضت رراض حةررررضة  ررإألضة  رر لاض  ررإ

ح رر ضلن  ررسضشررب ضكررإ ةءض رر ضضسضحة عرر   اضةا رر ةلك ألض إ   كض حلررإ األ ض حمض حدررسض   رر مض رر ضلن  ررسض

ة  ررر  مضة  رررإق ضلررراض إنبررر ،ضحكررر ألضيهرررع ضلررراضح ةءضذ ررركضلبررر  عيضرررري ألضمررراًضةرن  رررسضة تررريضك  رررتض

 حلررإ األض تنررعض ارراض م هررسضة بررن ة ضألضتعرر نيضلرراضة   ررإضحررر ءضةا رر ةمضة طررةهسضحةارتصرر   س،ضحكرر 

 بررر ءضةر كررر  يض ررر ضاألضتم ررر مضفعررركضةرإ عرررسضععرررإاضةا  ررر مضت ررراض  ةلررراضةض،ةاح ررراضلررراض هررر يضة   رررا

ة بيةررسضة   اررويضة ترريضععي رر ألض يهرر ،ضن رر ض  برربحض رر ضتفررال ضاررة هحضحطاةرر  ضة ضررإ ض رر خالر حض ررا كض

ضل بررر سضةا  رررإة 
ا
ح رراألض يررراض ة ضلرررع إيضكررر ألضض،ةن رر ض حلرررإ األض ررر ضكرراض  عرررسضرررركنهسض حضلبررت  نسض ة ة

 رررررر  تععهحض ررررررع  ض كإمرررررر ضلرررررراضل  رررررر ضةا رررررر ت،ضح  رررررر مض ارررررراضتععررررررهحضةا  رررررر مضلإليترررررر ألضحة ررررررعيضفسررررررت ض

حةاخررإ ضفسررت ض   تررع  حض ارراضةر رر  ة ضة هعح ررسضحك  ررتض ن رر  هحضفت ارر ض رر  تن  ،ض ي  ررتضض،حة  و هرر 

ضلع  ررررررسض عنب فرررررر  ضحةاةه ة رررررر  ض
ا
تعع  ررررررحضةرإلهررررررسضةاشرررررر، مضة هعح ررررررسضحةا ه  ررررررسضحتعررررررإاض عرررررريهحضصرررررر  ة

عي  ألضخإةورض ع ن  سضة تيضعحضح ن  سضرصصهسضحتعإاض عيهحضخإةورضك،إة هسض  إنب ضح ح حل ض

ح مرررحضةرإةنررر ضةاةه  رررسض يهررر ،ضح بررربحض اررر رضفاإلرررسض حلرررإ األضظ رررإض ح ضل  ررر سهسض ررر ض حمض خررررإ ضض، يهررر 

ض .7،ض2005لخعف:ض
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فكررعسضةارررإضة   اررويض رر مضت رراضح  ض إ    ه ضتبببتضة    يضة صن  هسض  ضل ع ضة  إألضة ت ررر ض  ررإضض

 هرررثضةز ة ضةا تهررر جضت ررراضةا رررعيضة ع لعرررسضل ررر ض   ضت ررراضتاةررر  ضةا  ررر مض عع ررراضض،ةرنررر  قضة صرررن  هس

حيبت إض  ع حضلاضة صب رضة ب نإضت اضض،  رص ن ضحةرن كحضة تعةءضلاضة بنسضةا  لبسضلاض     مح

ضةن رر ء ضحض1811-ض1735ةرب ء،ضل  ضرعض سعقض كه مضلاضةالهاألض  ضمرراةضة بعررع،ض   ررإضل حلررإ ض  كرركض

حض  ررررع ضلرررراضة تععررررهحض ارررراض ررررعض  رررر مضةا ررررعضحف ررررعمعة سضةا ررررع،ضحك  ررررتضفا رررر ضة صرررر،  ضلرررر ضععررررإ ض  ررررض

هسضرررضةار ضكرر ألض  كرركض ررع  ض كرر  محضلرراض برر   ضةا رر ت،ضحكرر ألضةا  رر مض تعع رر ألضةربرر   ضلعع رراأل

ض .2005،7ن  ضفض نتضة  و هسضة ع ةهسضحة ت   حضةاخالق ضلخعف:ضض،حةاةب  ض ع إةءيضحة كت  س

 حمضلع رررررسض    رررر مضرررررنسضضةن رررر ءإ    هرررر ض ررررعتاضل حلررررإ ض ح ررررا ضح  رررراض ارررراضحظ ررررإضلإ رررريض خررررإض رررر ض 

ح إكرررر ضذ رررركضت رررراضةرتن  رررر ض  م هررررسضة بررررن ة ضض،  اضة ش صررررهسيررررض ضحررررر  م ضة ع ررررعضةا ع ررررعض ت1816ل

حلرراض   هررسض خررإ ضز رر  يضةا ترر جض رر ضلصررنع ض رراضضض،ةاح اض  ضفي  اضخعقضة   رراضحص صررهسضلرراض   هررس

 إ ررقض    ررسضةا  رر مض ين رر ضفت ررإوض ل رر تهحضح خرر تهحضةانبرروضلررنهحض رر ضة برراض عع ررا،ضحلرراضك  ررحض خررإض

 ارراض ررعضل  ررع حلا ضحلضك ز ررفضا كبرر و ضحةرررتسعمضكرراضظ إ ضفاإلت ألضل   سهت ألض  ضفإلهسضةا   مض

سض نبررروضلرررنهحض ررر ضة برررا،ضكررر   ةضررررعضتعع ررر ةض اررراض  رررعيضصررربهلنه ررر ض ررر ضفاررر  سهحض كرررإيض ألضعععرررحضةا  ررر مض

ض .2005،8م ذةألضةرإله ألضرباضلخعف:ض

 ضلررررراضةررررررإلاألضة رررررا اض1827ض–ض1746 لررررر ض ررررر ضر يبرررررإةض هعتبررررروضةرإ ررررريضلكررررر ألضم رررررويضببرررررت   زيض -

  ن رر ضلع رررسض رر ضت ررع ضةررر ة  ضض،نإررر ةض هرر تهحض عت كارروضحة تاإ ررحض رر ضلهررعةألضفإلهررسضةا  رر م

ةا رر  ضضة ببرر فاأل،ض لرر ءضة إ ررف،ضحلررع ضعععررحضةا  رر مضة رراك  ضة   ة ررسضح    ررسض تععررهحض  نرر ءض  ررإة

 يررر ألضععع  رررحضح رررع سهحض اررراضحةكبررر  ضةر ررر مضكررر   عيضحةا ه  رررس،ضحكررر ألض ا ع رررحض ةخررراضةر ررر مض

ح ح   حض  إة ضلاضةا اهاضحلب   ضة  إةءيضحة كت  س،ضح  ض هعع  حض    مضة ، مضحة ةبهجضض

،ضحكرر ألضععت ررعض رر ضة هترر ل لع نسضلرت    ض إ   سضحتععهحضةا  رر مض ض ن  ضلع رسض  ض1798  مضل

مرر ضلع رر سضحلحبرر سض رر ضتععررهحضضحةرال  ررس،ضحةرررتسعةمضكرراضلرر ضيتععه  حض ااضةا بويضةرب شإض

ة ععررر مضحةاةبررر  ضحل ررر معيضة  بهعرررسضحفرررع  اهحض اررراضدررربرضة رررن كضحة تعررر  ف،ضح ررر ضة عررر مض

 إ  ررسضفع يبرر ضة   اررويضحك  ررتض ض تععررهحض   رر مضةارررإضة ررايض عهرر ض ن رر ضلع رررسض رر ضل إكررعح  

ض ررررررر ضلع نرررررررسض1804سض اررررررراض رررررررركض  برررررررهس،ضح ررررررر ض ررررررر مضللن رررررررربسض عصررررررر،  ضحلبةهرررررررض
ا
 ض رررررررت ضلع رررررررعة

 ضا عة ضلعع يضة ص،  ضحف   إض إةوقضة تع يكضحفرر  هفضة كتررحضةرن ررربسض    رر مضلة  إ حألض

ع  كض إح ررا ضحة ررايض صررب ضة صرر،  ضحكرر ألضلرراض رراألضة ررا اض  عرر ةضلعرر ضحفررع ل ةض ارراض ع رر ضل إ ررض

ضلاض  المضفإلهسضةا   مض ه  ضبععضلخعفض:ض
ا
  .2005،9 ع  

 ض  ضحا سضلححفإضفرر حأل ض ارراض1855 ل ض  ض لإ ي ض  عضن   ض حمضلع رسض إ  اضةا   مضرنسضلض -

 رررعضررررهعيض ر  هرررسضفرررعتاضللبررر ضشررر  ز ضحكررر ألضة تععرررهحضسهررر ض   ع،رررسضةار  هرررسضحررررعضرررر  ع ضمرررراًض

 كرررررإيض  ررررر اضةا  ررررر م،ضحررررررعضر لرررررتضلة ا ة يرررررتض يبررررر  ي ضح ررررر ضزحكرررررسض  ررررر ضة إحدرررررسض اررررراضن رررررإض
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 ضحك  ررتض1860لم  ةسضل أل ض من  ءضلع رسض خإ ض إ  اضةا  رر مض رر ضحا ررسضل  ررر ا ضرررنسضل

 ض رررع  ض  ررر اضةا  ررر مضفة ررر ضناررر ءضلررراضة ن ررر مض1880تععرررحض   ع،رررسضةا اعا  رررس،ضحلنررراضررررنسضل

ض ض ترررىضكررر ألض رررع 1900ح رررحضفررر تيضررررنسضلضإ سة تعع ررريضة عررر م،ضحررررعضة   رررإ ض  ررر اضةا  ررر مضببرررض

  .1974،127 ض ة ضةاةض  سض  ض لإ ي ضللإس ى:ض4500ل

 ضا  ررر مضة  ب رررسضة ع لعرررسض ررر لإضلررراض هنررراأل،ضحكررر ألض1918ح ررر ض حرررره ض ن ررر  ض حمض حدرررسضررررنسضل -

 هناألضعب ىض ح ضةاةض  سضح   اضةا   مضل ةتضة  ه  هس ضح نعض م هررسضمرراًضةرتربرر  ض رر ض

 ررإض ح ض  حيه ضل ضة إكاض   ةببسض عح م ض  ضةا ت جضحةاةهرر يضةاكت   هررس،ضحفنةرإ يضحتبفحإ إضض

ة كبررو ،ضحةررر ة  ضةاةي لهررسضحةا    هررسضضحةرة رر يةاةضرر  سضح  رر اضةا  رر مض رر ضةرررعألضحةا هرر ءض

  .163،ض1974  ف ضلاضماًضةرترب  ضة  و   سضللإس ى:ض75 ضل1972 هثض عغض ع م ضرنسضل

 ض  ح   ررسضةاررركنع  س،ضوررحضفرر ة اض1918سض    رر مضة بنرراألضرررنسضلح  ضلصررإض ن رر  ض حمض حدررضض -

  .11،ض2005 ضلخعف:1943 ض حدسضرنسضل20 ت ض   اضةا   مضت اض ألضحصاضل

 ض رر ض ررإة عكضربرراض ه  ررسضةاةكررحضة ع  رر نيض1910ح رر ض هبهرر ضف ربررتض حمض حدررسض    رر مضرررنسضل -

ل ع  ررسضة   ررعةأل ضوررحضف ة ررعضتن رر ءض  رر اضةا  رر مضض  رررححلعة ررسضة ،رر حضةا  رر   ضحك  ررتضتبرر ىض

 ضح حدررررسض رررر ضلع نررررسض1921 ض حدرررر  ض رررر ضلع نررررسض ررررإة عكضحذ رررركضرررررنسضل3 تررررىضحصرررراض ررررع م ضل

  .180،ض1997 ن، زيضح حدسض خإ ض  ضلع نسض   سضل   عضحلإ ةأل:ض

: رابع
ً
 :األهداف العامة لرياض األطفالا

 ررررر ضححدررررر ض إةلا ررررر ضحلن شررررر   ضحفحع رررررعض إةو  نرررررعضة تس رررررهرض  و هرررررسضةا  ررررر مض ررررر ضلإ عرررررسضة إ ررررر اض

حفا ا ةتهررر ضمنررر ًضة ك اررروضلررراضضح و ثهررر ضح  حةتهررر حلإة   ررر ضحةختهررر  ضحرررر وع  ضضب  يهررر ح رررر  هاه ضحفصررر هحضل

ة عع هرررررررسضحةارررررررركضة ن برررررررهسضحة  و   رررررررسضحة إح هرررررررسض حضة ع ةهرررررررسضحةاكت   هرررررررسضحة به ررررررررهسضضةاة ررررررر وق

ضلررررراضض،حةارتصررررر   س
ا
ة تررررريض ةباررررر ضلإة  تهررررر ض ررررر ضذ ررررركضة تس رررررهرضحمررررراةضةاختهررررر  ،ضن ررررر ض ألضمنررررر ًضن اررررروة

ضض،ةربرررررر   ضة ع لررررررسضة ترررررريض ةبارررررر ض ألضف رررررر مض عيهرررررر ضفإلهررررررسضة   رررررراض رررررر ض  رررررر اضةا  رررررر م
ا
ضحفن هرررررراة

ا
فس ه رررررر 

ض
ا
حلحكررحضتعررع ض بعرر  ضض،حلن شرر   ح ألضفن عررقضلنهرر ضحتب وشررعضسهرر ض رر ضك  ررسض  عه تهرر ضحلإةلا رر ضض،حف    رر 

حك ة ررحضفإلهررسضة   رراض رر ضة إحدررسضح الرررسضمرراًضة  و هررسض رر نجوضلرراضك  ررحضلرراضك ة ررحض هرر يضة  ت رر ض

ض ع ررررعي،ضحلرررراض م  رررر :ضةاررررر سضة ن  رررر ي،ضحةاررررر سضة  و رررر ي،ض
ا
حةمت  ل فرررر ،ض ررررمألض  رررراًضة  و هررررسض ربرررر 

سضة  عبرررررررر ي،ضحةاررررررررر سضةاكت رررررررر ت ،ضحةارررررررر سضة ررررررررع ني،ضحةاررررررررر سضة به سرررررررر ي،ضحةاررررررررر سضحةارررررررر 

ضةارتص  ي،ضحةار سضةاةه ي،ضح ه  ض ا ض ه ألضحف ده ض  اًضةارك:

ستعررررفضة ن بررررهسضة ترررريضن رررر تض نهرررر ضح نررررعته ضلةاررررر سضة ن  رررر ي:ضح ررررعخاضفحترررر ضةاة رررر وقضض -1

ةا  رر مض رر ضمرراًضةرإ عررسضلرراضحة ترريضفبرراألضخصرر و ضض،ةا حرر  ضحة ععرر مضة ن بررهسحضة ع ةررر  ض

ة ن رر ،ضح  كرر تهحضةا برر هسضحة ن بررهسضحةاكت   هررسضححةكبرر  ض  رر مح،ضحلهرر   ح،ضح بهعررسض
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تشررب  ض  كرر تهح،ضحل رركالتهحضة ن   ي،ضحة ع ب  ضة تيضرعضف فض  ضررربهاضتعع  حضحفكه  حضض

ة ن برررهسضحةدررر إة   ضص صررره تهح،ضح رررإ ضت شررر  محضححرررر   هحضح الك رررحضة ن  ررر يضح بهعرررسض

  .130،ض92 ضة  إ  سض هنهحضلة  يب ني:ضة  إحض

ح الر هررررر ض   دررررر  ضةارررررر سضة  و ررررر ي:ضحي ررررر اضمررررراةضةارررررر سضلا   رررررسضةاة ررررر وقضة  و   رررررسضض -2

سضةاكت   هرررسضح  عهرررسضةن بررر  ضةا برررويضحة رررتععح،ضن ررر ضت ررر اض الررررسضة  و هرررسضة ن ررر ضحة تة رررة

 يرررراضلرررراضة  عبرررر سضحة     ررررسضحةارتصرررر  ضحة به رررررسضحة   ةوررررسضة بهلهررررس،ضحلي  رررر  ضةامررررعة ض

ة  و   سضحةرن هجضحة بوةلجضة  و   سضحغاوضذ كضلاضةا  ة حضة  و   سضة تيض   ررتضة ضرر ءض عيهرر ض

  .130،ض92ةر  ضحة عع مضة  و   سضلة  يب ني:ض   وقضحلع ه  ضة بح  ضحة ع ض

ة  وه ررسضة ترريضفررإلرضة  ررإ ضحة  ت رر ،ضحفرر واوضةار سضةاكت  ت :ضح عخاضفحت ض ه ألضة عالرررسضض -3

فيرررر  اضص صررررهسضة  ررررإ ،ضحة  بهعررررسضةاكت   هررررسض عع عهررررسضضة  ت رررر ضحة بيةررررسضةاكت   هررررسض رررر ض

يبرر اضت رراضن ررإم ض رر ض  رر سض  ررإة ًضة تععه هررس،ضحة  ررهحضةاكت   هررسضة ترريض ررتلاضسهرر ضة  ت رر ضحض

حط رراضف نهررعم ض رر ض ه فرر ضحةرعرر لال ضحة عالررر  ضةربرر  عيض يهرر ضحة عرر  ة ضحة ت   هررعضةا ا  هررسض

ة تررريض إغرررحض ررر ضةاة ررر اض عيهررر ضح ررر ضةررررت إة   ه ،ضحةآللررر مضحةر ررر ل ضحةامرررعة ضة تررريض ة رررعضت ررراض

الرررسض رر   ت  ضحة ترريض ةبارر ضفح ه  رر ،ضحف رع فرر ضلرراض  ررإة ًضت رراضغارروضذ رركضلرراضةالرر  ضذة ضة ع

ةا  ررررر مضضسضحفة رررررةسضح    رررررسضةا  ررررر مض ررررر ض  ررررر ا خرررررام ض ررررر ضةا تبررررر  ض نرررررعضة تس رررررهرض  و هرررررض

  .92،131لة  يب ني:ض

ةاررر سضة ررع ني:ضع رر اضمرراًضةاررر سضةربرر   ضة ترريض ررر   ضةارررالمض  و هررسضة   رراضحفة ررلت ضض -4

هررسضحة تععررهحض رر ضةارررالم،ضح    ترر ،ضح  رر  ضة   رراضحة  ررإ ،ضحل  صررعضح مررعة ضحغ  رر  ضة  و 

ح إةوررقضح ررر  هحضححررر واضة  و هررسضحة تة ررةسضحةرع لعررسضة ترريض    هرر ض صرر تضة  ررإ ألضة كررإ حض

حة برررررنسضة نب  رررررسضةر  رررررإي،ضحل   رررررر  ضحةك هررررر  ة ضح  يررررر  ضةررررررإلاألضحةر كرررررإ اضةربرررررع األض ررررر ض

  .92،131 ص  محضة  تع سضلة  يب ني:ضض

سضلا   ررسضةا يرر  ضذة ضة  بهعررسضة  عبرر هسضةاررر ضةاررر سضة  عبرر ي:ضح ررعخاضفحررتضمرراةض -5

ة تررريضف ارررريض بهعرررسضة  عبرررر سض حضة ن إ ررررسضة  و   رررسضح الر هرررر ض    عبررر سض حضة ن إ ررررسضة ع لررررسض

 ع ات رررر ،ضحل      ررررسضة برررر وعيض رررر ضة  ت رررر ،ضحةربرررر   ضحةرإفكرررر ة ضة ع لررررسضة ترررريضفإفكرررر ض عيهرررر ض

حة ت كيههررررررسضحة ت    هررررررسضة  عبرررررر سضة  و   ررررررسضة برررررر وعيض رررررر ضة  ت رررررر ،ضحة  ه ررررررسضة تس ه هررررررسض

حا  هرر ضض،ة  و   ررسضح م ه هرر ضححظه  هرر ض   ةبرربسضا  هرر ض ن صررإضة ع عهررسضة تععه هررس ع عبرر سض

  .92،130   ة ضحلبت    ضة تععهح،ض   ض  ضذ كضة تععهحض  ض   اضةا   مضلة  يب ني:ض

ح    ترر ض رر ضة ن إ ررسضضفحترر ضةربرر   ضذة ضة عالرررسض تة ررةسضة  ررإ ةاررر سضة به سرر ي:ضح ررعخاضض -6

ة  ت رررر ،ضح  رررر  ضة  ررررإ ضححةكب فرررر ضة به رررررهسضحةا حة ضحةربررررتح ه  ضضة برررر وعية به رررررهسض

،ضحةر ررر مهحضحة ت ك ررر  ضحح رررنهحضح لررر هحضة تررريض ت رع ررر ضة  ت ررر ضلررراض  رررإة ًضفاررر ًضلارررت ع ح
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ي:ض تهحضة ع لسضلة  يب ن ض ألضععي   ض  إة ًض  ضرع ن حضح هغحضة  ت  ض ة تيض إضة به رهسضض

92،131.  

ض ااضةاركضة ب   س ةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ضة ن  ذضة ت  هس:ضضض محضضفتحع ضضحلن ءا

  221-220،ض2007للح ع:ض

 لب  عيضةا   مض ااضة عن  سض طة هحضلاضخالم:ض -1

 ل   ر هحض عع  ة ضة طةهسضة بعه سض  ض ه تهحضة ه لهس. -

 ة بعه س.ل   ر هحضةر   ة ضة بع هسضحةاةإنهسض -

 ف به  حض ع  ة عضة ببه سضةرتعع سض  لنهحضحرالل هح.ض -

  عن صإضة  كبسضةرتي لعس.ضةخته  محضة بعهح -

 لب  عيضةا   مض ااضف بهقضرهحضة  ت  ض  ض الر هحضل ضةآلخإ اضلاضخالم:ض -2

ض  ضرع ن حضة ش ص ي.ض -  ة  وةل حض ع  ة عضحة بعً 

   تهحضة ه لهس.ل ضم ضخ  ض  ضفصإضحض ت ها محض األضل ضم ضص ة ضض -

  تع  عمحض ااضشكإضهللاض ااضنع  ض عيهحض ع  ءضكاضصب ر. -

 ة ع ةهسض  ضلات  ضة إحدس.ض  ا ه ء   ت    حض -

 فن هسضرع يضةا   مض ااض اضةر كال :ض -3

 مو  يض حضةرت ال  حضةربت إضحةرت ص ئهحض اضةاة  وقضحةرع   ضة تيضفك فض -

  اض  ر حضةر  يضحةاكت  ت .

  ال   هحضةرن  سضرع  حض ية هح،ضحفاإ اهحض يه ضاشب  ضةمت  لرر تهحض عك ررفض رراضض -

  رإة م ضل ضلإة  يضة  إح ضة  إ  سض هنهح.

  مشإةن حض  ضة تس ه   ضةا    هسضةر  و سضاةاضل كالتهح. -

 ت ررررر    حضة ررررراةتيضا  ررررر   حضةا    هرررررسض عك رررررفض ررررراض خ ررررر ئهحضحةا ررررر  يضلنهررررر ض ررررر ض -

       حضةر بعس.

 الر  ض هبسضل ض رإة هحضحة ب  ،األ:ب  عيضةا   مض ااضفي  اضله مضح ضلض -4

 ةل حض ر  هحضل ا سض عتعباوض اضل   إمحض ح ضةآلخإ ا.  رتسع -

  شررر وةن حض ررر ضةا  ررر مضةا    هرررسضحةا عررر  ضة تررريض  ررر مض عيهررر ض إ ررر لا حضة هررر ليض ررر ض -

 ة إحدسضحتع ح هحض ااضفح ه   .
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 حهرررثضع رررعإحألضلررراضخرررالمضمررراًضةر   رررر  ضض  بررر  مضةاةرررحضحةا رررعل  ض ه ررر ض هرررنهح -

ض   ت  ئهحضت اضفن هحضة إحدس.
ا
 ك هع 

 و سضةا   مض  ضذةتهحضلاضخالم:فن هسضضض -5

 اوض  اةإنسضحة ع،سضحة  اض اضةمت  ل تهحضةاة  هس.ة تعب     ر هحض -

  م ا زمحض ع اض حضن  ذضل هعض ت قضحةرتععة ةتهحضة  إ  س.ض -

 لاض    ح. ت  اوضك ضلاضةاةحضحة     ينسضحةاضض -

ت به ررررر  ضة ع عهرررررسضسض ررررر ضةررررررتععة ةتهحضح ررررر ضل   رررررر هحض ع  إة ررررر يضة  رررررإح ضة  إ  رررررضض -

  عتععح.

 لب  عيضةارإض ااضفإلهسض      حض  إ  سضفإل  سضرعه س:ض -6

   افص مضة عةوحض  رإيضة   اض عتع حألضلع  ض ااض اضل كال ضة   اضة ه لهس. -

 .  ن هحض عحة ضرن ر سضل كال ضةا   مضة ه لهسض -

  إغاألض  ضة تن هحضةا ة يض عإحدس.بعضض ح ه ءضةال  ضةرتض  ش وةً -

  ن هحض إ  لجضة ه مضةر ت رضر   عسض ح ه ءضةالرر  ضلرر ض   رر   حضا ارر  ضح ررعيض كررإضض -

  بألضةآل  ءضحةرعع   ض  مضة  و هسضة بعه سض ع  ا.

   :
ً
ضأهداف رياض األطفال في ليبيا:خامسا

لا   ررسضلرراضض2012 إ رر اضةا  رر مض رر زة يضة  و هررسضحة تععررهحضرررنسض صررع  ضةا ة يضة ع لررسض

إةررررررسضةرعررررر  اوضلحزة يضة  و هرررررسضحة تععرررررهحضنضضةامرررررعة ضة ع لرررررسض إ ررررر اضةا  ررررر مضح ررررر ضن ررررر ض اررررر ض

ض .2012ة  هيعهسضحةر ة  ضة ب إ سض  ضة تععهحضةربكإ،ض إة عك،

 ي،ضة ع ارررر ضلبرررر  عيضة   رررراض ارررراضة ن رررر ضةرتي لرررراضلةا برررر ي،ضةاةإكرررريضةاة رررر ي،ضة ع،ررررضض -1

ةرعإ رر ،ضةاكت رر ت ،ضةا ع رري،ضةا  عرر    ،ضلرر ضةاخرراضبعرراألضةا تبرر  ضة  ررإح ضة  إ  ررسض رر ض

 ة  ع ة ضحةارتععة ة ضحةربت    ضة ن  وهس.

فإررررهلضة ع هرررعيضةارررراللهسض ررر ض  ررر سضةا  ررر مضحغرررإسضةا  ررر ألض ررر  ض ررر ضرعررر سهحضح رررحضض -2

 حةآل ة ضحة بع نه  ضةاراللهس.حتععه  حضة     سضضح  سصااضهللاض عه ضحرعحضضة إر مض

 فإرهلضلب   ضة   نهسضحةا ت  ءض ع  اض هبه .ض -3

تنبرررررررر  ضةا  رررررررر مضةر رررررررر مهحضحةر رررررررر  ة ض رررررررر ض ر ررررررررره  ضة ععرررررررر مضلنهرررررررر ضة ع،ررررررررسضة عإلهررررررررسضض -4

حة نررررررررر ةس ضحة إ  دررررررررره  ضحة ععررررررررر مضحة  نررررررررر أل،ضحة  و هرررررررررسضةاةإنهرررررررررس،ضحة طرررررررررةسضة ع لرررررررررس،ض

 ةاكت   هس.

 ة تة ةسضةاكت   هسضة بعه سض  ضظاضة  ت  ضحلب  و ،ضح  إة  ضة ب وعي.ض -5
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تعررررر  ض اررررراضة ن ررررر مضة سضحلررررر ض ت عبررررر ضذ ررررركضلررررراضة تررررر رعحضحة تكهرررررفضلررررر ضة بيةرررررسضة تععه هرررررضض -6

حفي  اض الر  ضتنب  هسضل ضة بيةسضةاكت   هسضة ةه سضحل   رررسض ن رر سضة ررتععحضة ترريض

ض  ضشتىضة   ا .  فت قضحةمت  ل  ضة   اضحلععا ض  ً 

 تههةسضة   اض عتععهحضة ن  ليض  رإة اضة تععه هسضةرت علس.ض -7

ضة تع رر  يضض -8  ع  ررا،ضحة تصررإ ضب ررياضل ررا ضحةرهرراضت رراضدرربرضة ررن كضحدرربرضة بررعً 

ة تع رراض حألضةا رررع   ضحف كهررراضتشرررب  ضة إغبررر  ،ض نرررعل ض ت عرررحضةر ررررفضذ ررركض حألض يض

 صإة ض حضف فإ.

ض ررر :ةررررتسعةمضة   رررعة ضةار ررررهسضة تررريض تضررر نه ضة ة ررر ذضةرعإ ررر ضحمررراًضة   رررعة ضضض -9

 ..ضحغاوم ة   ة ع.ة  ياضة ع م،ضة ص  ضة امنهس،ضة إل ز،ضةر  مهح،ض

ة ن ررررر ضةا ع ررررريضحة رررررايض   ررررراضررررررهحضحلعررررر  اوضة  ة رررررع ا،ضحة  ررررروةمضلعكهرررررسضة ،اررررروضح  ررررر  ض -10

ضة ععحةنيضحل ضت اضذ ك.ةآلخإ اضحة كفض اضض  ة بعً 

 ة  ع يض ااضة ععحضحة تع لاضل ضةآلخإ اضب ياض   اضحط ا  ي. -11

ة  ررع يضةا ا  هرررسض اررراضةافصررر مضلررر ض ن صررإضة ع عهرررسضة تععه هرررسضحةن بررر  ضة   ررراض -12

ضةر   ة ضة ع،  سض   تب  م ضحرهعسضتعباوضحف ةصا.
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  :قائمة املراجع

لح ع .1 ت إةمهحض ةا   مضض.  ة فض لعع   ض   اض ت عة ض لنهجض ةرباويض ة ضض   أل،ضض،ضض ن ءض

 .2007،ضضحة ت زي ضحة  ب  س عة إض

ة  اة  ض .2 ة     ق ،ض لض ألض ةركنع  سضض.لح عض ة عإلهس،ض ة بال ض ة     يض  ض ةركتحض،ضضة تععهحض

 .1997،ضةا  ل  ضةاةع ث

،ضلة   ة ضك لعسضة   ف ،ضض إة عك،ضض ركض    سضة     سضة عإلهسضض.  إضلح عضة  يب ني .3

1992. 

،ضلكتبسضة نهضسضةرصإ س،ضضة   مإي،ضضة  و هسضة عإلهس  ةر  ض  ضضضض.ضض   عضضض  بعضة    لح عضض .4

1987. 

 .2000،ضة كت  ضةا  ل  ض،ض ة ضضة إ  ا،ضت ة يض   اضةا   مض.منعضل كعضةا  هعس .5

ة    ة بهعضض .6 ةا   مضض.ضشإ فضض  بعض حة ع ةهسض  ض   اض ةاكت   هسض  ة ض   أل،ضض،ضضة  و هسض

 .ض2006،ضةرباويض عة إضحة ت زي ضحة  ب  س

ض    ألض   ع .7 لإحةأل،ضضةربوًح ة ع اض حف   م ضض. احض ةرع صإيض ةا   مض ض،فإلهسض   اض

 .1997ضة  ةح س،ضلة   ة ضك لعسضة  ةح س،

 .1977،ض   حضة كتح،ضة   مإي،ضةافا م  ضةرع صإيض  ضة  و هسضةر    سض.لح عضلناوضل س ى .8

 .ض2014نت  سضة بح  ضة عع هس،ض ن، زي،ض ة ضة كتحضة   نهس،ضض. له س ت  ضلح عض .9

راللس .10 لح عض ح  ءض لح عض ع ي،ض ة بهعض بعة ع م،ض  ز سض ر اويض شإ ف،ض لح   ض ض.ض    سض

 .2006ةرنهجضة عإ يض إ  اضةا   م،ضف نك،ض

ت إةمهح .11 ة  إنيض لح عض  يكض لبع  ،ض لح عض اض ض.ة   مإض ة  ع م،ضض ة تع يكض ل   ة ض

 .2016ةرإرح،ضك لعسضضلة   ة 

إةرسضةرع  اوضة  هيعهسضحةر ة  ضة ب إ سض  ضة تععهحضةربكإ،ض إة عك،ضضحزة يضة  و هسضحة تععهح،ضنض .12

2012. 
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